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 บรมครูฝายวิปสสนาธุระ ประจํายุครัตนโกสินทร  และพระธรรมทายาท 

วัดราชสิทธาราม วรวิหาร (พลับ) 
ศูนยกลางพระกรรมฐานมัชฌิมา  แบบลําดับ ประจํายุครัตนโกสินทร 
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ยุคอยุธยา ยุคธนบุรี ยุครัตนโกสินทร และธรรมทายาท 

พระครูสังฆรักษวีระ ฐานวีโร รวบรวม เรียบเรียง 
 

พิมพเพื่อการเผยแพร พระกรรมฐานมัชฌิมา ของสมเด็จพระสังฆราช ไกเถื่อน (สุก) 
ที่ทําการสังคายนา ไวในรัชกาลที่ ๒  ปพระพุทธศักราช  ๒๓๖๔ 

 
 
 
 
 
หนาปก พระรูปเหมือน สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถร(สุก ไกเถื่อน) 
ประดิษฐาน ณ. วัดราชสทิธาราม (พลับ)  
แขวงวัดอรุณ  เขตบางกอกใหญ  กรงุเทพมหานคร ๑๐๖๐๐ 
ข้ึนพระกรรมฐาน ทุกวันพฤหัสบดี ทีค่ณะ ๕ วัดราชสิทธาราม ซอยอิสรภาพ ๒๓ 
ตําบลวัดอรุณ ฯ   อําเภอบางกอกใหญ    กรุงเทพมหานคร  ๑๐๖๐๐ 
โทรศัพท - โทรสาร ๐-๒๔๖๕-๒๕๕๒, ๐๘๙-๓๑๖-๒๕๕๒ 
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สารบัญ 
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ทรงกตัญูตอมารดา-บิดา ....................................................................................................... ๔๓ 

ทรงอุปสมบท ............................................................................................................................ ๔๔ 
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ทรงไดสมาธสิองสวน ............................................................................................................... ๕๑ 

พระอริยเถราจารย สอนวิชาบังคับธาตุขันธ ......................................................................... ๕๗ 
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ทรงบรรลุอนาคามี ตามลําดับขั้น ............................................................................................ ๗๐ 

พระอริยะเถราจารย สอนวิชาสลายจิต ................................................................................... ๗๑ 
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พระอริยเถราจารยกลาว เตือนพระสต ิ.................................................................................. ๗๔ 

พระพุทธองคทรงพิจารณาสัตวโลก เปรียบดวยดอกบัว ๔ เหลา .................................... ๗๕ 

ทรงเขาสอบทานพระบาลี........................................................................................................ ๘๒ 
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มูลเหตุรจนา พระคมัภีรมลูกัจจายน ...................................................................................... ๘๓ 

พระอริยเถราจารย สอนเรื่องวงจรชีวิต ................................................................................. ๘๗ 

พระอริยเถราจารย วัดปาแกว .................................................................................................... ๙๑ 
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แหพระอาจารยสุกไปวัดทาหอย ............................................................................................. ๙๔ 

พระอาจารยสุก ทรงเขาสมาบัติ ๗ วัน ................................................................................... ๙๘ 
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พระอาจารยสุก ทรงเริ่มทบทวนวัตรพระกรรมฐาน กอนออกสัญจรจารกิธุดงค ........ ๑๑๑ 

ทรงขึ้นรุกขมูล ......................................................................................................................... ๑๑๒ 

ทรงสมาทานธุดงค .................................................................................................................. ๑๑๓ 
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วัตรปฏิบัติเมื่อเดินถึงชายปา ................................................................................................. ๑๑๔ 

อรหันตแปดทิศ ......................................................................................................................... ๑๑๖ 

พระคาถาพระพุทธเจาสิบทิศ ................................................................................................. ๑๑๖ 
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วัตรเมื่อหมไตรจีวร ................................................................................................................. ๑๑๘ 

วัตรขณะออกบิณฑบาตร และ ฉันอาหาร .......................................................................... ๑๑๘ 

วัตรเมื่อถอนกลด แกสายกลดจากที่เกาไปที่อ่ืน ................................................................. ๑๑๙ 

วัตรเมื่อจะออกเดินไปที่อ่ืน .................................................................................................... ๑๑๙ 

ทรงทบทวนสมาธิ กอนออกรุกขมูล ................................................................................... ๑๒๐ 

ทรงออกรกุขมูล ครั้งแรก ....................................................................................................... ๑๒๑ 

ทรงพบพระอาจารยดวงณ ปาดงพญาเย็น ......................................................................... ๑๒๒ 

พบพระอริยเถราจารย ณ ปาทึบ เมืองสารวัน ................................................................... ๑๒๕ 

กรุงศรีสัตนาคณหุต (ลานชาง) ............................................................................................. ๑๒๕ 

ทรงบําเพ็ญสมณะธรรมที่ถํ้าวัวแดง .................................................................................... ๑๒๗ 

พบพระอริยเถราจารย ............................................................................................................ ๑๒๘ 

พระอริยเถราจารย สอนการปรับสภาพ .............................................................................. ๑๒๙ 

พระอริยเถราจารย สอนเรื่องการกําหนดรูจิต .................................................................... ๑๓๐ 

พบพระอริยเถราจารย ............................................................................................................. ๑๓๑ 

พระอริยเถราจารย สอนสลายจิต สลายกาย ...................................................................... ๑๓๔ 

พระอริยเถราจารย สอนเรื่องจิต กับอารมณ ...................................................................... ๑๓๕ 

กายานุปสสนา หมวดอานาปานสติ ..................................................................................... ๑๓๖ 

หมวดอิริยาบท ........................................................................................................................ ๑๓๗ 

หมวดสัมปชัญญะ .................................................................................................................. ๑๓๘ 

หมวดกําหนดสิ่งปฏิกูล .......................................................................................................... ๑๓๙ 

หมวดการกําหนดธาตุ ............................................................................................................ ๑๔๐ 

หมวดกําหนดปาชาเกา (นวสีวถิกา) ..................................................................................... ๑๔๐ 

เวทนานุปสสนา สติปฏฐาน ................................................................................................. ๑๔๒ 

จิตตานุปสสนา สติปฏฐาน ................................................................................................... ๑๔๓ 
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หมวดนิวรณ ............................................................................................................................ ๑๔๔ 

หมวดขันธหา .......................................................................................................................... ๑๔๕ 

หมวดอายตนะ ......................................................................................................................... ๑๔๖ 

หมวงดโพชฌงค ๗ ................................................................................................................. ๑๔๖ 

หมวดสัจจ ทุกขอริยสัจ ๔ .................................................................................................... ๑๔๘ 

ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ .......................................................................................... ๑๕๒ 

พระอริยเถราจารยสอนเรื่องตัดขันธ ................................................................................... ๑๕๔ 

ทรงทบทวนวิชา ตางๆ .......................................................................................................... ๑๕๗ 

พบพระเถราจารยแลกเปลีย่นวิชา ....................................................................................... ๑๕๗ 

ญาติโยมขอพรใหพระองคทาน ............................................................................................ ๑๕๙ 

พระอาจารยสุก ทรงเปนขวัญกําลังใจ .................................................................................. ๑๖๐ 
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พระอาจารยสุก ออกจากวัดทาขอย ...................................................................................... ๑๖๒ 

ทรงเก็บซอนของสําคัญของพระบูรพาจารย ...................................................................... ๑๖๓ 

พบพระอริยเถราจารยณ ปาดํา เมืองสุรนิทร ...................................................................... ๑๖๔ 

พบพระภกิษุเถรวุฒาจารย กลางมรรคา .............................................................................. ๑๖๕ 

ถึงวัดพลับราง ........................................................................................................................... ๑๖๖ 

กลับวัดบานเกิด ...................................................................................................................... ๑๗๔ 

ถึงบานเกิด ............................................................................................................................... ๑๗๕ 

ถึงวัดทาขอย (ทาหอย) ............................................................................................................ ๑๗๖ 

ทรงปนบาตรดิน เผาขึ้นใชเอง ............................................................................................. ๑๗๗ 
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พวกคหบดีสรางโบสถ วัดทาขอย ....................................................................................... ๑๗๘ 

ถวายพระอาจารยสุก .............................................................................................................. ๑๗๘ 
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อุปสมบท พระอาจารยชิต ..................................................................................................... ๒๑๙ 

อุปสมบท พระอาจารยฮ่ัน .................................................................................................... ๒๒๑ 

อุปสมบทพระอาจารยกัน ................................................................................................... ๒๒๒ 
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อุปสมบทพระอาจารยเตม็ ................................................................................................... ๒๒๔ 
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ยุคอยุธยา ................................................................................................................................. ๒๒๗ 
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ทรงทราบอุปเทห .................................................................................................................... ๒๓๐ 

ทรงทราบวิชาสูรยกลา จันทกลา ........................................................................................ ๒๓๒ 

ทรงทราบวิชาการเจริญธาตุกรรมฐาน .............................................................................. ๒๓๓ 

ทรงทราบวิชา ทําปรอทกรอ ............................................................................................... ๒๓๔ 

ทรงทราบวิธีทําคันธนุ กระสุนคต ..................................................................................... ๒๓๗ 

สมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึก ......................................................................................... ๒๓๘ 

พบพระอาจารยสุก ครั้งแรก ................................................................................................ ๒๓๘ 
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พบพระอาจารยสุก เปนครั้งที ่๒ ......................................................................................... ๒๔๑ 
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สมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึกฯทรงมหาปราบดาภิเษก ............................................. ๒๔๔ 

สรางกรุงรัตนโกสินทร ........................................................................................................ ๒๔๔ 

โปรดเกลาฯให อาราธนาพระอาจารยสุก .......................................................................... ๒๔๖ 

ขบวนเรือพระอาจารยสุก ...................................................................................................... ๒๕๐ 

ถึงวัดสระแก  (วัดสระเกศ) ................................................................................................... ๒๕๐ 
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ทรงสัญจรจาริก มาวัดพลับราง ............................................................................................ ๒๕๑ 

เสียงเปรต ท่ีวัดพลับราง ....................................................................................................... ๒๕๒ 
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พระอาจารยสุก ทรงแผเมตตา .............................................................................................. ๒๕๖ 

ทรงมีพระฉายานามวา ไกเถ่ือน ........................................................................................... ๒๕๙ 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจฬุาโลก .......................................................................... ๒๖๐ 

เสด็จพระราชดําเนินมา ทรงกราบนมัสการพระอาจารยสุก ........................................... ๒๖๐ 

ลําดับที่ประทับนั่ง และที่น่ังในสมาคมนั้น ........................................................................ ๒๖๑ 

ถวายพระพร ขออยูวัดพลับ .................................................................................................. ๒๖๓ 

พระเจาอยูหัวทรงแคลง พระราชหฤทัย ............................................................................. ๒๖๖ 

เสด็จมากราบนมัสการพระอาจารยสุก ............................................................................... ๒๖๗ 

ทรงแตงตั้ง พระอาจารยสุก .................................................................................................. ๒๖๘ 

เปนพระราชาคณะที่ พระญาณสังวรเถร ............................................................................ ๒๖๘ 

สําเนาแตงตั้ง ............................................................................................................................ ๒๖๙ 

สรางพระอุโบสถ พระวิหาร เสนาสนะสงฆ ................................................................... ๒๗๒ 

ถวายพระญาณสังวรเถร ....................................................................................................... ๒๗๒ 

สมมุติพัทธเสมา บรรพชา-อุปสมบท ................................................................................ ๒๗๒ 

ธรรมเนียม พระภกิษุอรัญวาสี ............................................................................................ ๒๗๓ 

การกอสรางถาวรวัตถุภายในวัดพลับ ................................................................................ ๒๗๓ 

เกิดประเพณนํีาบาตรเขาวัง ................................................................................................. ๒๗๕ 

ทรงฉันมื้อเดยีว ไมทรงฉันหมาก ........................................................................................ ๒๗๖ 

ขึ้นพระกรรมฐานใหญ ......................................................................................................... ๒๗๗ 

พระเถร มหาเถรทยอยเดินทางเขามา ................................................................................ ๒๗๘ 

คณะของพระพุทธาจารย (เปา)ศึกษาพระกรรมฐาน กับพระญาณสังวรเถร ............... ๒๘๐ 
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คณะสงฆวัดราชบูรณะ (วัดเลียบ)ศึกษาพระกรรมฐาน กับพระญาณสังวรเถร ......... ๒๘๓ 

พระเทพโมล(ีดอน) วัดหงสทรงมาเปนศิษย พระญาณสังวรเถร .................................. ๒๘๕ 

อดีตพระอธกิารวัดพลับ ครั้งปลายอยุธยามาวัดพลับ ...................................................... ๒๘๖ 

อันเตวาสิก ของพระญาณสังวรเถร .................................................................................... ๒๘๘ 

เดินทางมาชวยรับภาระธรุะบอกพระกรรมฐาน .............................................................. ๒๘๘ 

คณะพระมหาศรี พระกลิน่ พระขุนมาจากวัดตองป(ุชนะสงคราม) .............................. ๒๙๐ 

อันเตวาสิก รุนสุดทาย วัดทาหอยมาชวยพระญาณสงัวรเถร ......................................... ๒๙๓ 

สหายธรรม วัดทาหอยจาริกมา เยี่ยม พระญาณสังวรเถร ............................................... ๒๙๓ 

สามเณรโตมาขอศึกษาพระกรรมฐาน กับพระญาณสังวรเถร ....................................... ๒๙๔ 

พระอาจารยกรรมฐาน ยุคแรกของวัดพลับ ....................................................................... ๒๙๕ 

พระมหาเถรที่ทรงมาปรึกษา ................................................................................................. ๒๙๖ 

พระธรรมทายาท ท่ีพระญาณสังวรเถร .............................................................................. ๒๙๘ 

ทรงอุปสมบท ท่ีวัดพลับ ....................................................................................................... ๒๙๘ 

พระญาณสังวรเถร (สุก) ทรงหลีกเรน ................................................................................ ๒๙๘ 

พระญาณสังวรเถร ทรงติดตามผลของพระภิกษุท่ีศกึษาพระกรรมฐานจบแลว ......... ๒๙๙ 

คําสอนของพระญาณสังวรเถร ............................................................................................. ๓๐๐ 

พระราชพิธจีกัรพรรตราชาภิเษก .......................................................................................... ๓๐๑ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงศีล .................................................................................. ๓๐๑ 

พระญาณสังวรเถร ถวายเครื่องราชูปโภค ......................................................................... ๓๐๒ 

พระญาณสังวรเถรแผสมาธิจิตทําน้ําพระพุทธมนต และสรงน้ํามรูธาภิเษก ............... ๓๐๓ 

เล่ือนพระญาณสังวรเถรเปนพระราชาคณะผูใหญ .......................................................... ๓๐๓ 

ของพระราชทาน คราวตั้งพระราชาคณะผูใหญ ............................................................... ๓๐๖ 

สมโภชกรุงฯครั้งแรกถวายของที่ระลึกพระญาณสังวร ................................................... ๓๐๖ 

ผูกพัทธสีมา วัดพลับ ............................................................................................................. ๓๐๗ 
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ทรงบรรพชาอุปสมบทพระสงฆองคแรก ......................................................................... ๓๐๗ 

รัชกาลที่ ๑ เสด็จพระราชดําเนินมาทรงปรึกษา ............................................................... ๓๐๗ 

พระญาณสังวร ขอพระสงฆไปครองวัดโมลีโลก ............................................................ ๓๐๗ 

พระญาณสังวร ทรงจารหนังสือมูลกัจจายน ......................................................................๓๐๘ 

พระมหาศรี ไปครองวัดโมลีโลก ......................................................................................... ๓๐๙ 

พระญาณสังวรทรงเปน พระราชอุปธยาจารย ................................................................... ๓๐๙ 

ขรัวตารอด คัดลอก คัมภรีมูลกรรมฐาน ............................................................................. ๓๑๑ 

นิพนธคัมภีรพระกรรมฐาน ภาคปริยัต ิ............................................................................... ๓๑๑ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๑ เสด็จมากรรมฐานที่วัดพลับ ....................... ๓๑๓ 

พระญาณสังวรถวายพระอรหัง ............................................................................................ ๓๑๓ 

กรมพระราชวังบวรฯมหาสุรสิงหนาท ทรงผนวช .......................................................... ๓๑๕ 

ทรงปนพระพุทธจุฬารักษ ..................................................................................................... ๓๑๖ 

สรางพระตําหนักจันทร ตําหนักเกงจีน .............................................................................. ๓๑๗ 

สรางหมูกุฏิทรงไทย .............................................................................................................. ๓๑๗ 

กรมพระราชวังบวรฯเขาพระราชพิธมีหาปราบดาภิเษก ............................................... ๓๒๒ 

ทรงศีลท่ีวัดพลับกอนเขา พระราชพิธมีหาปราบดาภิเษกหาราตร ี............................... ๓๒๒ 

สถาปนาพระญาณสังวร ........................................................................................................ ๓๒๖ 

สําเนาแตงตั้ง .......................................................................................................................... ๓๒๗ 

ของพระราชทานถวาย สมเด็จพระญาณสังวร ................................................................ ๓๒๘ 

ของพระราชทานพิเศษ .......................................................................................................... ๓๒๙ 

พระถานานุกรมสมเดจ็พระญาณสังวร .............................................................................. ๓๒๙ 

การบิณฑบาตของสมเด็จพระญาณสังวร เมื่อทรงชราภาพ ........................................... ๓๓๔ 

ปรากฏพระนามสมเด็จพระธาต ุ.......................................................................................... ๓๓๔ 

ดวงพระเนตร มีความใสบริสุทธิ์ พระกายมพีระฉวีขาวเนียนผองใน .......................... ๓๓๕ 
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๑๒ 

รุกขเทวดา มาฟงสมเดจ็พระญาณสังวร ............................................................................. ๓๓๕ 

กรมหมื่นเจษฏาบดินทร ทรงขอพระบรมราชานุญาต ....................................................๓๓๗ 

สมเด็จพระญาณสังวร ทรงสําเร็จอิทธิวิธญาณ ................................................................. ๓๓๘ 

เจริญการเขาสุขสัญญา ลหุสัญญา ....................................................................................... ๓๓๘ 

สมเด็จพระญาณสังวรทรงโปรดสัตวโลก ......................................................................... ๓๓๙ 

สมเด็จพระญาณสังวรเปนกําลังสําคัญในการปราบอหิวาตกโรค ................................ ๓๔๑ 

รัชกาลที่ ๒ เสด็จพระราชดําเนินมานิมนต สมเด็จพระญาณสังวร ............................. ๓๔๒ 

อาราธนาสมเด็จพระญาณสังวรขึ้นเปน ............................................................................. ๓๔๔ 

สถาปนาสมเด็จพระญาณสังวรขึ้นเปน สมเด็จพระสังฆราช ........................................๓๔๗ 

สําเนาสถาปนา ........................................................................................................................๓๔๗ 

สมเด็จพระสังฆราช ไกเถ่ือน ...............................................................................................๓๔๗ 

เครื่องประกอบสมณะศกัดิ์ ................................................................................................... ๓๔๘ 

ทรงประทานผาไตรจีวรเกา ใหแกขาราชการ และญาติโยม .......................................... ๓๔๙ 

ถานานุกรมของสมเด็จพระสังฆราช (สุก ไกเถ่ือน) ........................................................ ๓๕๑ 

ถานานุกรม พระครูวิปสสนา ............................................................................................... ๓๕๑ 

พระองคทรงแตงตั้ง ณ.วัดราชสิทธาราม สองรูป ............................................................ ๓๕๑ 

ทรงสรางพระอรหังฉลอง ..................................................................................................... ๓๕๓ 

ลําดับชั้นพระราชาคณะสมัยรัตนโกสนิทร ....................................................................... ๓๕๔ 

ตําแหนงพระราชาคณะ ในสมัยรัตนโกสินทร ................................................................ ๓๕๕ 

สมเด็จพระสังฆราช ไกเถ่ือน ทรงเปนองคประธาน ........................................................ ๓๖๐ 

ชุมนุมพระสงฆสังคายนาพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ(พ.ศ. ๒๓๖๔) ................ ๓๖๐ 

ทรงอาราธนาสมเด็จพระสังฆราช ....................................................................................... ๓๖๑ 

พระกรรมฐานมีสองภาค ...................................................................................................... ๓๖๒ 

ประชุมสงฆ กระทําสังคายนา .............................................................................................. ๓๖๓ 
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พระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ ...................................................................................... ๓๖๓ 

ฝายวิปสสนาธุระ รับพระราชทานสังฆภัตเครื่องสมณะบริขาร .................................... ๓๖๖ 

ลําดับแหงการศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ .................................................. ๓๗๐ 

วิธีการบอกพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ ................................................................ ๓๗๒ 

แบบดั่งเดิม .............................................................................................................................. ๓๗๒ 

ทรงแตงตั้งพระอาจารย ........................................................................................................ ๓๗๒ 

สมเด็จพระสังฆราช ไกเถ่ือน ทรงพระประชวร ............................................................. ๓๗๒ 

เสด็จเยี่ยมพระอาการ สมเด็จพระสังฆราช ........................................................................๓๗๓ 

สมเด็จพระสังฆราช ไก เถ่ือนทรงมอบไมเทาของสําคัญแก พระเจาอยูหัว ................๓๗๓ 

ทรงบิณฑบาต ทําวัตรสวดมนตครั้งสดุทาย กอนสิ้นพระชนม ....................................๓๗๔ 

ตั้งบําเพ็ญพระราชกุศลพระศพที่วัดราชสิทธาราม (พลับ) ............................................ ๓๗๗ 

ปะขาวจันทร มาวัดพลับ ....................................................................................................... ๓๗๘ 

การหลอ พระรูปสมเดจ็ฯไกเถ่ือน ....................................................................................... ๓๗๘ 

ทําพระเมรุท่ี ทองสนามหลวง .............................................................................................. ๓๗๙ 

ขบวนแหพระศพ .................................................................................................................... ๓๗๙ 

พระราชทานเพลิง ...................................................................................................................๓๘๐ 

พระราชทานพระโกศทองใหญ ทรงพระศพ .................................................................... ๓๘๑ 

จดหมายเหตใุนหองพระอาลักษณ ..................................................................................... ๓๘๒ 

พระโกศทองใหญ ทรงพระบรมศพ และพระศพ ........................................................... ๓๘๒ 

การแบงพระอัฏฐิธาตุ และพระอังคาร ............................................................................... ๓๘๓ 

ของสมเด็จพระสังฆราช ไกเถ่ือน ....................................................................................... ๓๘๓ 

ปะขาวจันทรศึกษาพระกรรมฐานมัชฌมิา และอุปสมบท ............................................. ๓๘๔ 

ปจฉิมบท.................................................................................................................................. ๓๘๖ 

อริยะวงศ ๔ ............................................................................................................................. ๓๘๖ 
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องคธรรมที่ สมเด็จพระสังฆราช ไกเถ่ือนทรงปฏิบัต ิ..................................................... ๓๘๖ 

ภาคผนวก................................................................................................................................. ๓๘๗ 

จดหมายเหตุ รัชกาลที่ ๔ ....................................................................................................... ๓๘๗ 

ประวัติพระธรรมทายาทเรยีงตามลําดับมรณภาพกอน-มาหลัง .................................... ๓๘๙ 

พระธรรมทายาทผูสืบทอดพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ ...................................... ๓๘๙ 

ของสมเด็จพระสังฆราช (สุก ไกเถ่ือน) .............................................................................. ๓๘๙ 

ประวัติพระครูกิจานุวัตร(สี) ................................................................................................. ๓๘๙ 

ประวัติพระปญญาภิษารเถร (ศุก) ......................................................................................... ๓๙๐ 

ประวัติพระญาณโพธิ์เถร (ขาว) ............................................................................................ ๓๙๑ 

ประวัติพระวินัยรักขิต (ฮ่ัน) .................................................................................................. ๓๙๕ 

ประวัติ พระพรหมมุนี(ชิต) ................................................................................................... ๓๙๗ 

ประวัติพระครูวินัยธรรมกนั ................................................................................................. ๔๐๘ 

ประวัติพระเทพโมลี (กล่ิน) ................................................................................................... ๔๑๐ 

ประวัติพระญาณวิสุทธิ์เถร   (เจา) ......................................................................................... ๔๑๖ 

ประวัติพระญาณโกศลเถร (มาก) .......................................................................................... ๔๑๙ 

ประวัติพระปฏกโกศลเถร (แกว) ......................................................................................... ๔๒๑ 

ประวัติพระญาณสังวร (ดวง) ............................................................................................... ๔๒๓ 

ประวัติพระญาณโกศลเถร(รุง) ............................................................................................๔๓๗ 

ประวัติพระญาณสังวร ........................................................................................................... ๔๔๐ 

ประวัติพระโยคาภิรัตเถร ...................................................................................................... ๔๔๔ 

ประวัติพระอมรเมธาจารย .................................................................................................... ๔๔๖ 

ประวัติพระสังวรานุวงศเถร ................................................................................................ ๔๔๗ 

ประวัติพระสุธรรมธรีคุณ ..................................................................................................... ๔๕๐ 

ประวัติพระอมรเมธาจารย .................................................................................................... ๔๕๑ 
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ประวัติพระสังวรานุวงศเถร ................................................................................................ ๔๕๒ 

ประวัติพระมงคลเทพมุนี ...................................................................................................... ๔๕๖ 

พระสังวรานวุงศเถร (ชุม) ..................................................................................................... ๔๕๙ 

ประวัติพระสังวรานุวงศเถร ................................................................................................. ๔๖๒ 

พระราชวิสุทธิญาณ ............................................................................................................... ๔๖๓ 
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คําปรารภ 
 การศึกษา พระประวัติสมเด็จพระสังฆราช ไกเถือ่น (สุก) หรือสมเด็จพระญาณ
สังวรมหาเถรเจา องคบรมครูวิปสสนาจารย ประจํายุครัตนโกสินทร องคปฐมเจาอาวาส
วัดราชสิทธาราม (พลับ) นี้ ไดคุณประโยชนที่สําคัญ ๔ ประการ คือ 
 ๑.ไดทราบความเปนมาของพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ   ฝายเถรวาท ซึ่ง
ถือตามคติที่พระอรหันตพุทธสาวก ที่ไดวางหลักพระธรรมวินัย และธรรมปฏิบัติ เปน
แบบแผนไวเมื่อครั้งตติยสังคายนา และนับถือแพรหลายในประเทศ ไทย พมา ลังกา ลาว 
และกัมพูชา และพระอาจารยผูสืบทอดพระกรรมฐานมัชฌิมา  แบบลําดับ ตั้งแต
พุทธกาล มาจนถึงยุคของสมเด็จพระสังฆราช ไกเถื่อน(สุก) หรือสมเด็จพระญาณสังวร
มหาเถรเจา อีกทั้งจะไดทราบถึงความเสื่อม และความเจริญ ของพระกรรมฐานมัชฌิมา 
แบบลําดับ ของแตละยุค 
 ๒.ไดทราบความเปนมาของหลักการเจริญพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ 
ตามแบบอยางหินยาน ฝายเถรวาท  ที่นักปราชญราชบัณฑติ ทั้งฝายบรรพชิต และ
คฤหัสถ แตโบราณกาล และที่ไดรับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาฯ ใหประชมุกัน
สังคายนาสืบทอดบุคคลไว ในปพระพุทธศักราช ๒๓๖๔ ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลที ่๒  
 ๓.ไดทราบแนวทางการปฏิบัติของพระสงฆ ตั้งแตพุทธกาล มาจนถึง พ.ศ. 
๒๔๘๕ วาการศึกษาคันถธุระ วิปสสนาธุระ มีความเปนมาอยางไร 
 ๔. ไดทราบถึงพระประวัติความเปนมา ทั้งการศึกษาคันถธุระ วิปสสนาธุระ วัตร
ปฏิบัติ และชีวประวัติ ของสมเด็จพระสังฆราช ไกเถื่อน (สุก)หรือสมเด็จพระญาณสังวร
มหาเถรเจา ตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยามา จนถึงสมัยตนกรุงรัตนโกสินทร ไว เปนแนวทาง
ศึกษาปฏิบัติ ของพระสงฆในปจจุบันอีกดวย 
 สมเด็จพระสังฆราชไกเถื่อน  (สุก) วัดราชสิทธาราม หรือทีโ่บราณเรียกกันใน
นามวา “วัดพลับ” นั้น ทรงมีพระเกียรติคุณแผไผศาลไปทั่วสารทิศวา “ทรงเชี่ยวชาญ
วิปสสนาธุระอยางดีเลิศ” ตลอดยุคตนของกรุงรัตนโกสินทรเพราะพระองคทานไดนํา
หลักการปฏบิัติ    พระกรรมฐานมชัฌิมา แบบลําดับ มาจากกรุงศรีอยุธยาแลวทรงสั่ง
สอน ศิษยานุศิษย ทั้งบรรพชิต และคฤหสัถ ผูมีศรัทธาในการบําเพ็ญภาวนาวิปสสา
กรรมฐาน และเปนผูมีบุญญาธิการทีคู่ควรกัน ณ วัดราชสิทธาราม (พลับ) แหงนี้ เปน
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การสืบทอดแนวทาง พระสุปฏิปนโน  ไวเปน  มรดกธรรม ประจํากรุงรัตนโกสินทร
สืบไป 
 สมเด็จพระสังฆราช ไกเถื่อน(สุก) ไดทรงถวายแนวทางปฏิบัติพระกรรมฐาน
มัชฌิมา แบบลําดับเบื้องตน ๓ หองแรกคือ พระปติธรรมหา  พระยุคลธรรมหก พระสขุ
สมาธิธรรมสอง  แดพระเจาแผนดินไทยถึง  ๔ รชักาล คือ 
 ๑.พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก รชักาลที่ ๑ ครั้งเสด็จ
มาทรงทบทวนพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ เมื่อประมาณป พระพุทธศักราช  
๒๓๓๖ 
 ๒.พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระพุทธเลิศหลานภาลัย รชักาลที่ ๒ เมื่อครั้ง
ทรงผนวช  ปพระพุทธศักราช ๒๓๓๑ ครั้งดํารงพระราชอิสริยะยศเปน เจาฟากรมหลวง
อิศรสุนทร(ฉิม) 
 ๓.พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่๓ ครั้งทรงผนวช และทรงจํา
พรรษาที่วัดราชสิทธาราม ๑ พรรษา ปพระพุทธศักราช  ๒๓๕๑ ครั้งดํารงพระราช
อิสริยยศเปน กรมหมื่นเจษฏาบดินทร 
 ๔. พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๔ ทรงผนวชเปนสามเณร
(พ.ศ. ๒๓๖๐) ครั้งดํารงพระราชอิสริยะยศเปน พระเจาลูกเธอ เจาฟามงกุฏ 
 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว  
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  ครั้งทรงผนวชทั้งสามพระองค  มีสมเด็จ
พระสังฆราชญาณสังวร(สุก ไกเถื่อน) ทรงเปน พระราชกรรมวาจาจารย และพระราช
อุปชฌาจารย  ผนวช แลวทรงถวาย พระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ ตลอดระยะเวลาที่
ทรงผนวชอยูนั้น โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว และพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงใช ตําหนักเกงจีน และพระตําหนักจันทน เปนที่ประทับ
เจริญพระกรรมฐานมาตลอด 
 พระตําหนักเกงจีน และพระตําหนักจันทน เปนสถานที่ประทับเจริญพระ
กรรมฐาน ของทั้งสองพระองค ยังปรากฏเปนอาคารถาวรวัตถุจนถึงทุกวันนี้ 
 ยังมีพระราชานุสาวรียคือ พระเจดียสององค องคซายมีจารึกอักษรขอมอานไดวา  
พระสิราสนเจดีย องคขางขวาอานไดวา พระสิรจุมภฎเจดีย เปนเจดียแบบลังกา 
ทรงเครื่องมีปูนปนเปนสังวาลย พาดถึงแทนบัลลังก และลายปูนปนตามปลองไฉน 
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ลวดลายละเอียดงดงาม ฐานเจดียเสนผาศูนยกลาง ๘.๒๕ เมตร สูงประมาณ ๒๐.๐๐ 
เมตร มีกําแพงแกวลอมรอบ มุมกําแพงทั้งสี่มีเจดียองคเล็กๆเปนบริวารมุมละองค 
 สวนพระบรมวงศานุวงศ ขาราชการ ผูใหญ ผูนอย รวมทั้งพระสงฆ พระ
เถรานุเถระ ยุคตนกรุงรัตนโกสินทรสวนใหญไดทรงเปน และไดเปนศิษย รับการอบรม 
พระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ จากสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร (สุก ไกเถื่อน) มา
ดวยกันทั้งนั้น 
 ปฏิปทาพิเศษ ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร (สุก ไกเถื่อน) ปรากฏวา ทรง
เมตตา  กรณุาธรรมไดอยางยอดเยี่ยม  สามารถแผเมตตาเรียกไกปา ใหมารวมกันเปนฝูง 
เขามารอรับอาหารจากพระหัตถไดดวย 
 แนวปฏิบัติ พระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ ตามพุทธวิธี  ซึ่งสมเด็จ
พระสังฆราชญาณสังวร(สุก ไกเถือ่น) ไดทรงนํามาเผยแพร และไดแพรหลายมา
จนกระทั่งถึงปจจุบันนี้นั้น แมชาวพุทธในประเทศใกลเคียงกันแตกอนเชน ลาว เขมร   
พมาแถบเมืองมอญ  ญวนตอนใต และลังกา เปนตน ก็ไดถอืหลักปฏิบัตพิระกรรมฐาน
มัชฌิมา แบบลําดับ แบบเดียวกันนี้ในครั้งนั้น 
 ครั้งตอมาภายหลัง แนวปฏิบัติพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ เริ่มแตกกระจาย 
ออกไปเปนสายตางๆ ดวยความไมรู  เปนไปตามคติคําสอนของพระอาจารย แตละทาน 
แตละสํานัก ซึ่งมีคานิยมที่แตกตางกันจึงมีขอผิดเพี้ยนไปจาก พระกรรมฐานมัชฌิมา 
แบบลําดับ ของเดิม ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ทรงมีพระราชศรัทธา
อยางแรงกลา ในการทรงอุปถัมภพระพุทธศาสนา ใหเจริญ และมั่นคงยิ่งๆขึ้นไป จึงทรง
อาราธนา สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร(สุก ไกเถ่ือน) ใหเปนองคประธานในการทํา
สังคายนาบุคคลผูสืบทอดพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ พรอมดวยคณาจารยที่ลวน
ทรงเปน และเปนศิษยที่ไดศึกษา พระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ มากับพระสังฆราช
ญาณสังวร(สุก ไกเถื่อน) มาแตกาลกอน  ภายหลังพระมหาเถรเหลานั้น เปนนักปราชญ
ราชบัณฑิต  และพระอริยะสงฆ  ไดรวมประชุมสังคายนารอยกรอง คงแบบแผนเดิมไว
เมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๔ แลวสบืทอดมาโดยไมขาดสาย จนกระทั้งบัดนี้ 
 ขอเหลาทานพระเถรานุเถร นักปราชญ ราชบัณฑติ ชาวพุทธทั้งมวล ผูมีศรัทธา
ในการบําเพ็ญสมถะ วิปสสนากรรมฐาน และเคารพบูชาใน สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจา อีกทั้งองคสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร (สุก ไกเถื่อน) ไดเมตตาชวยกันทนุบํารุง 
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พุทธวิธี เจริญพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ อันเปนแบบแผนเดิมแทไวเปน พุทธ
บูชา ธรรมบชูา สังฆบูชา สืบไปตราบเทานานเถิด 
 การรวบรวมแกไข และ ปรับปรุงขอมูล  หลักฐาน ตํานาน เนื้อหาสาระ ภาษา 
พรอมรูป และ สีสรรของเลม ในการจัดพิมพครั้งที่ ๕ ตองใชเวลานานถึง เกือบ ๒๐ ป 
ดวยเหตุ ๓ ประการ 
 ๑. ตํานานการสืบทอดพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ คนหาไดยาก  
 ๒.พระประวัติสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร(สุก ไกเถื่อน) สืบคนหาไดยากยิ่ง 
 ๓.แนวการปฏิบัติพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ มีความละเอียดลึกซึ้ง เขาใจ
ไดยาก สําหรับคนในยุคปจจุบันนี้  เพราะละทิ้งไปนาน 
 แตที่งานชิ้นนี้สําเร็จตามความประสงคได ก็ดวยแรงแหงมหากุศลจิต อันกอปร 
ดวยเมตตาธรรม สามัคคีธรรม และ กตัญูกตเวทิตาธรรม เปนตน ของเหลา พระมหา
เถรานุเถระ พรอมดวยเหลาศิษยานุศิษย ทุดเพศ ทุกวัย ผูมีศรทัธาเลื่อมใสในการบําเพ็ญ 
สมถะ วิปสสนาธุระ และ เคารพบูชา สักการะ ในพระพุทธศาสนา และ ตอทานเจา
ประคุณสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร(สุก ไกเถือ่น) ดลบันดาลใหสัมฤทธิ์ผลได 
 ขออนุโมทนาบุญแหงกุศลจิต และ คุณแหงกตัญูกตเวทิตาธรรม ดวยสายธาร
แหงการบริจาค ของสาธุชนอยางดีเลิศ 

                                                                                     พระครูสังฆรักษวีระ ฐานวีโร 
                                                                          เจาคณะ ๕ วัดราชสิทธาราม 

โทรศัพท-โทรสาร –๒ -๔๖๕–๒๕๕๒,๐๘๙-๓๑๖-๒๕๕๒ 
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คํากลอนสรรเสริญ 
สมเด็จพระสังฆราช ไกเถื่อน 

 
องคสมเด็จพระอุปชฌายะ    ญาณะสังวรเจา 

ศักดิ์สิทธิ์ราชสิทธิ์พเนา                    หนักขางวิปสสนายิ่งแล 
เกริกฉายานามะประกาศ                  สังฆราชไกเถื่อนนั้น 
เดชวิศิษฏเมตตาจิตชั้น                     ไกปากลาบูชาโฉมชิดแล 

 
สมเด็จกรมพระนราธิปพงษประพันธ 

ทรงนิพนธ 
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คําถวายนมสัการ 
 

ขาบังคมพระบาท                บรมนาถผูทรงญาณ 
  พระธรรมอันพิศดาร                ทั้งพระสงฆอันบวร 

ขาเชิญพระญาณสังวรเจา   มาปกเกลาฯปกเกษี 
ชัยชนะแกโลกีย                           ทั้งภัยพาลอันตราย 

ขอใหพบพระพุทธศาสนา     ดวยศรัทธาอันพากเพียร 
รูแจงคัมภีรเรียน                           สมถะวิปสสนาทุกชาติไป 

ขอเชิญคุณครูบา                   มารักษาใหมีชัย 
ดลจิตบันดาลใจ                           สําเร็จทุกประการ 

สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง           สิทธิการิยะตะถาคะโต 
สิทธิเตโช ชโยนิจจัง                     สิทธิลาโภ นริันตะรัง 

สัพพกัมมัง ประสิทธิเม        สัพพสิทธิภะวันตุเม 
 

พระครูสังฆรักษวีระ ฐานวีโร 
๕  ธันวาคม   ๒๕๔๖ 
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ดวงประสูติสมเด็จพระสังฆราชไกเถื่อน 
ราศีจักร                                                    นวางศจักร 

            วันศกุรที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๒๗๖ เวลา ไกขัน สมผุส(ตามคัมภีรสุริยยาตร) 
พฤหัส ข้ึน ๑๐ คํ่า เดือน ๒ ป ฉลู (๑๐๙๕)       ๑=๐๙:๐๔:๔๙ ๖=๑๐:๒๐:๑๘ 
 เขตเวลา ๙๕:๔๖:E                                           ๒=๐๑:๐๔:๕๐ ๗=๐๐:๐๐:๐๕ 
 เกิด ลองติจูด                                                     ๓=๐๗:๐๑:๔๒ ๘=๐๖:๒๘ :๕๕   

  ๔=๐๘:๐๘:๔๖  ๙=๐๐:๒๐:๐๕ 
  ๕=๐๗:๑๕:๒๗  ๐=๐๗:๐๘:๐๑ 
  ล = ๐๗:๑๕:๒๗ (อันโตนาที) 

ลัคนาสถิตราสี พิ จิก  อัฏฐมวางศ  ๘  ตติยตรียางค  ๒  ฤกษที่  ๑๘ 
ประกอบดวย  สมโณแหงฤกษ  ๕ บริวาร ๘ อายุ ๖ เดช ๑ ศรี ๒ มูละ  ๓ อุสาหะ 
๔ มนตรี ๗ กาลกิณี 

พระครูสุนทรสิทธิการ 
                                                                           ( พระมหาสุคนธ สุคนฺธธโร ) 
                                                                                          วัดราชสิทธาราม คํานวน 
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     การนับเวลาสมัยอยุธยา 
 

เวลากลางวัน   เวลากลางคืน 
๑.ครั้นรุง    ๑.คํ่าเทา 
๒.หุงงาย    ๒.เด็กหลับ 
๓.งายแก   ๓.แมแกหลบั 
๔.แมแลง   ๔.เฉลียง 
๕.ตะวันเที่ยง   ๕.เที่ยงคืน 

    ๖.ตะวันชาย   ๖.ดึกดื่น 
    ๗.บายแลว  ๗.คลั่งไคล 
    ๘.บายควาย   ๘.กอนไก 
    ๙.ภายเย็น  ๙.ไกขัน 
    ๑๐.ภายคํ่า   ๑๐.ครั้นรุง 

ยามละทุมโมง กับ ๒ บาท (๑ชั่วโมง ๑๒ นาที) ยามกลางวันนับโมงครึ่ง กับ ๒ บาท 

กลางคืนนับทุมหนึ่ง กับ ๒ บาท  ยามสามตาสมัยกรุงศรีอยจาก หนังสือพยากรณสาร 
โดย พันเอก ประพิษ สุทธบุตร ธ.บ 

 
 

 
 
 
 
 

--------------------------- 
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บทนําเรื่อง 
            ประมาณปพระพุทธศักราช ๒๕๖-๒๗๔ พระเจาอโศกมหาราช สงคณะพระ
โสณเถรเจา พระอุตระเถรเจา พรอมพระสงฆทศวรรค เขามาเผยแผพระพุทธศาสนาใน 
ดินแดนสุวรรณภูมิ คือ ไทย พมา ลาว เขมร ในปจจุบันนี้   พระสงฆไดสืบทอด
พระพุทธศาสนา และพระธรรมวินัย สืบกันเรื่อยมา จวบจนถึงปจจุบันนี้ พระสงฆท่ีอยู
วัดใกลบาน เรียกวาพระสงฆคามวาสี พระสงฆท่ีอยูวัดในปา เรียกวาพระสงฆอรัญวาสี 
พระสงฆที่อยูวัดคามวาสี และวัดอรัญวาสี ตองศึกษาพระธรรมวินัยท้ังปริยัติ และปฏิบัติ
ควบคูกันไป   ไมมีการแบงแยกทางการศึกษา วาจะศึกษาทางไหนกอนหลัง  

แตถาจะศึกษาทางปฏิบัติตองไปยังสํานักพระกรรมฐานหลัก สํานักพระ
กรรมฐานใหญ อันเปนศูนยกลางของการปฏิบัติพระกรรมฐาน เจริญภาวนา  ในยุคตางๆ 
เชน 

ยุคสุวรรณภูมิ  สํานักกรรมฐานหลัก สาํนักพระกรรมฐานใหญ  คือวัด
ทาวอูทอง เมืองสุวรรณสังข (เมืองอูทอง) มีพระโสณเถร พระอุตรเถร เปนเจาสํานัก และ
เปนพระอาจารยใหญกรรมฐานประจํายุคสุวรรณภูมิ 

ยุคกรุงศรีทวาราวดี    สํานักพระกรรมฐานหลัก สํานักพระกรรมฐานใหญคือ วัด
แสนทาวโคตร กรุงศรีทวาราวดี มีพระญาณไตรโลกมหาเถรเจา เปนเจาสํานัก เปน
ศูนยกลางของพระกรรมฐานในยุคอาณาจักรศรีทวาราวดี สํานักเล็ก คือ  วัดพญาราม  ศรี
ทวาราวดี วัดสุวรรณาราม  กรุงศรีทวาราวดี ฯ    

ยุคศรีทวาราวดี  พระอาจารยกรรมฐานประจํายุคคือ  พระราชสามีรามมหาเถร
เจา (เพชร) 

ยุคกรุงสุโขทัย  สํานักพระกรรมฐานหลัก สํานักพระกรรมฐานใหญคือ วัดปา
แกว  มีพระวันรัตมหาเถรเจา เปนเจาสํานัก เปนศูนยกลางพระกรรมฐาน ในยุคอาณาจักร
สุโขทัย  

สํานักพระกรรมฐานเล็กในยุคสุโขทัยเชน วัดปารัตนา พระครูญาณไตรโลกเปน 
เจาสํานัก วัดสุทธาวาส พระครูญาณสิทธิ เปนเจาสํานักฯ   

ยุคสุโขทัย  พระอาจารยกรรมฐานประจํายุคคือ  พระญาณสุวรรณมหาเถรเจา 
(สิงห) 
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ยุคกรุงศรีอยุธยา  วัดปาแกว หรือเรียกกันอีกอยางวา วัดเจาพญาไท เปนสํานัก
พระกรรมฐานหลัก สํานักพระกรรมฐานใหญ พระพนรัตน พระสังฆราช ฝายซาย เปน
พระอาจารยใหญ เปนเจาสํานัก เปนศูนยกลางพระกรรมฐาน ในยุคอาณาจักรอยุธยา   มี
สํานักพระกรรมฐานเล็กๆสิบกวาวัด ในสมัยกรุงศรีอยุธยา  เชน วัดศรีอโยธยา  พระพา
กุลเถร เปนเจาสํานัก ๑วัดโบสถราชเดชะ พระพุทธาจารย เปนเจาสํานัก ๑ วัดโรงธรรม 
พระญาณไตรโลกเปนเจาสํานัก๑ วัดกุฎ  พระอุบาลี เปนเจาสํานัก๑ วัดเจามอน พระ
ญาณโพธิ เปนเจาสํานัก ๑ วัดประดู พระธรรมโกษา เปนเจาสํานัก๑ วัดกุฎีดาว พระเทพ
มุนี เปนเจาสํานัก๑ วัดสมณะโกฎ พระเทพโมฬี เปนเจาสํานัก ๑ วัดมเหยงค พระธรรมกิ
ติ เปนเจาสํานัก๑ ฯ  นบัวาสมัยกรุงศรีอยุธยา มีวัดอรัญวาสี เปนสํานักพระกรรมฐาน
มาก เปรียบเทียบไดวามี มหาวิทยาลัยพระกรรมฐานทางพระพุทธศาสนามาก   

ยุคอยุธยา พระอาจารยใหญกรรมฐานประจํายุคคือ  พระพนรตั(รอด) หรือหลวง
ปูเฒา  พระสังฆราชาฝายอรัญวาสี 

ยุคกรุงรัตนโกสินทร มีวัดอรัญวาสีสํานักพระกรรมฐานหลัก สํานักพระ
กรรมฐานใหญ ๑วัด คือวัดราชสิทธาราม(พลับ) สมเด็จพระสังฆราชไกเถื่อน (สุก) เปน
เจาสํานัก เปนพระอาจารยใหญ ประจํากรุงรัตนโกสินทร วัดราชสิทธารามจึงเปน
ศูนยกลางของกรรมฐานมัชฌิมา ประจํากรุงรัตนโกสินทร มีสาํนักเล็กคือ วัดราชาธิวาส  
พระปญญาวิศาลเถร (ศร)ี เปนเจาสํานัก  

ยุครัตนโกสินทร  พระอาจารยกรรมฐานประจํายุคคือ สมเด็จพระสังฆราช ไก
เถื่อน (สุก) จึงนับไดวากรุงรัตนโกสินทร มีมหาวิทยาลัยพระกรรมฐาน ทาง
พระพุทธศาสนาเพียง ๒ แหง  

สําหรับสํานักวัดราชาธิวาสนั้น เมื่อพระปญญาวิศาลเถร(ศรี) มรณะภาพลงแลว 
พระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ ก็เสื่อมลงเรื่อยๆ ซึ่งปจจุบันหมดไปแลว มีแบบแผน
ใหมเขามาแทนที่  เนื่องจากอยูในที่ใกลความเจริญมากกวา(ฝงกรุงเทพฯ) ดวยความ
เจริญของสมัยใหมเขามาเร็ว และไมมกีารบํารุงรักษา แบบแผนเดิมไว  

ตอมาเหลือเพียงวัดราชสิทธาราม(พลับ) เพียงวัดเดียว ที่รักษาแบบแผน และ
ความเปนสํานักพระกรรมฐานใหญ สํานักพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับเปนหลัก 
แทนวัดแสนทาวโคตร ยุคทวาราวดี แทนวัดปาแกว ยุคสุโขทัย แทนวัดปาแกว  ยุคกรงุ
ศรีอยุธยา ไวไดยาวนานที่สุด  
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ซึ่งแตละยุคมีการศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมา เปนแบบเดียวกัน เปนทาง
เดียวกัน จนกระทั้งถึงบัดนี้ โดยมีพระอาจารยใหญ ฝายพระกรรมฐานมัชฌิมาสืบทอดมา
โดยไมขาดสาย ไมขาดระยะมาถึง ๑๒ รุน  บางยุคก็เจริญ บางยุคก็เสื่อมลงบาง เปนไป
ตามหลักของพระไตรลักษณ พระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดบั ของกรุงรัตนโกสินทรนี้ 
นําสืบทอดมาจากกรุงศรีอยุธยา สูกรุงรัตนโกสินทร โดยการนํามาประดิษฐานของ 
สมเด็จพระสังฆราช ไกเถ่ือน วัดราชสิทธาราม(พลับ) ซึ่งตอมาถึงรัชสมัยรชักาลที่ ๒ ใน
ปพระพุทธศักราช ๒๓๖๔ ทรงมีพระราชดําริวา พระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ ของ
เกาดั่งเดิม กําลังจะแตกกระจาย ไปเปนสายตางๆ โดยรูเทาไมถึงการ และการศึกษาพระ
กรรมฐานภาคปฏิบัติจะไมเปนระเบียบแบบแผน เปนลําดับเหมือนแตกอน วาพระ
กรรมฐานไหน ควรเรียนกอน กรรมฐานไหน ควรเรียนหลงั 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระพทุธเลิศหลานภาลัย รัชกาลที่ ๒ จึงทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ ใหทําการชุมนุมพระอริยสงฆสมถะ-วิปสสนา ทั้งนอกกรุงในกรุง ทํา
การสังคายนาพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ เพื่อรักษาพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบ
ลําดับ มิใหแตกกระจาย สูญหาย ทําใหเปนปกแผนเหมือนดังแตกอน สังคายนาโดยพระ
อริยสงฆผูสืบทอดพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ  

โดยมีสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร (สุกไกเถื่อน) เปนองคประธานสังคายนา
ฝายสงฆ เมื่อสังคายนาเสร็จแลว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯแตงตั้งพระสงฆ ปะขาว ชี 
ไปเปนพระอาจารย บอกพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ ตามพระอารามตางๆ  พระ
กรรมฐานมัชฌิมา จึงไดสืบทอดมาจนทุกวันนี้ 

พระกรรมฐานนั้นมี ๒ ภาค   
๑. พระกรรมฐานภาคปริยัติ คือเรียนรูไดตามพระคัมภีร ไดแก พระคัมภีรวิสุทธิ

มรรค พระคัมภีรมูลกรรมฐาน 
๒.พระกรรมฐานภาคปฏิบัติคือ พระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ สืบทอดมา

โดยการประพฤติปฎิบัติ และทรงจําสืบๆตอกันมา  โดยไมขาดสาย เพื่อปองกันอุปาทาน 
และทางเดินของจิตเสีย   

เมื่อเรียนภาคปฏิบัติจบตามขั้นตอนแลว จึงจะเรียนพระกรรมฐานภาคปริยัติ คือ
การอาน พระคัมภีรวิสุทธิมรรค คัมภีรมูลกรรมฐาน เพื่อนําความรูทางจิต ออกมาเปน
คําพูด เพื่อทําความเขาใจ ไดอยางถูกตอง  และอธิบายใหไดใจความ 
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สมเด็จพระสังฆราช ไกเถ่ือน ทรงเปนครั้งแรก  ของกรุงรตันโกสินทร หลาย
อยาง หลายประการ 

๑.ทรงเปนพระอาจารย พระองคแรก ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๑  
    ทรง อาราธนามากรุงเทพฯ 
๒.ทรงไดรับแตงตั้งเปนที่ พระญาณสังวรเถร พระองคแรก ของ 
     กรุง  รัตนโกสินทร 
๓.ทรงเปน พระราชาคณะผูใหญ ที่ พระญาณสังวร พระองคแรก ของ 
    กรุงรัตนโกสนิทร 
๔.ทรงเปนเจาอาวาส พระองคแรก ของวัดราชสิทธาราม ในยุค 
    กรุงรัตนโกสินทร 
๕.ทรงเปน สมเด็จพระราชาคณะ ที่สมเด็จพระญาณสังวร พระองคแรก  
   ของกรุงรัตนโกสินทร 
๖.ทรงเปนสมเด็จพระราชาคณะ พระองคแรก ที่นัง่หนา สมเด็จพระสังฆ 
    ราช  องคแรกของกรุงรัตนโกสินทร   เนื่องจากมีพรรษากาลมากกวา 
๗.ทรงเปนสมเด็จพระสังฆราชที่มาจาก ฝายวิปสสนาธุระ พระองคแรก  
    ของกรุงรัตนโกสินทร  
๘.ทรงเปนองคประธานสังคายนาพระกรรมฐาน พระองคแรก ของ 
     กรุงรัตนโกสินทร 
๙.ทรงเปนพระสงฆ และสมเด็จพระสังฆราช พระองคแรก ที่ไดรับพระราช 
    ทานพระโกศทองใหญ 
๑๐.ทรงไดรับพระราชทานพระโกศทองใหญ พระองคแรก ของ 
      กรุงรัตนโกสินทร 
๑๑. ทรงเปน พระองคแรก ทีมีลูกศิษย  เปนพระสังฆราชถึง  ๕ พระองค 
๑๒.ทรงเปน พระองคแรก  ที่มลีูกศิษย  เปนสมเด็จราชาคณะ ถึง ๑๐ พระองค 
๑๓.พระเจาแผนดินทรงใหชางปนรูปเหมือนของพระองคเปน พระองคแรก ของ 
       กรุงรัตนโกสินทร 
๑๔.ทรงเปนสมเด็จพระสังฆราช ที่เปนพระอริยบุคคลชั้นสูง พระองคแรก ของ 
       กรุงรัตนโกสินทร 
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๑๕.ทรงเปนพระอาจารยของพระเจาแผนดินถึง ๔ พระองคเปน พระองคแรก  
       และองคสุดทาย ของกรุงรัตนโกสินทร 
๑๖.ทรงเปนพระอาจารยใหญฝายวิปสสนาธุระ พระองคแรก ของ 
       กรุงรัตนโกสินทร 
๑๗.ทรงเปนสมเด็จพระสังฆราช ที่พระอัฏฐิธาตุ พระเกสาธาตุ พระอังคารธาตุ  
      แปรเปนพระธาตุ พระองคแรก ของกรุงรัตนโกสินทร 
๑๘.ทรงพระราชทานฉัตรเจ็ดชั้น เมื่อคราวออกพระเมรุ ณ ทองสนาม 
       หลวง เปน พระองคแรก ของกรงุรัตนโกสินทร 
๑๙.ทรงไดรับพระราชทาน พัดสองดาม พัดแฉกใบสาเก ฝายคันถธุระ๑  
      พัดงาสาน ฝายวิปสสนาธุระ ๑ ครั้งเปนสมเด็จราชาคณะ พระองคแรก  
      ของกรุงรัตนโกสินทร 
๒๐.ทรงไดรบัพระราชทาน พัดสองดาม พัดแฉกใบสาเก ฝายคันถธุระ ๑ พัด 
        งาสานฝายวิปสสนาธุระ ๑ครั้งเปนสมเด็จพระสังฆราช พระองคแรก  
        ของกรุงรัตนโกสินทร จึงถือเปนประเพณีสืบมา ทรงโปรดพระราช 
        ทานสมเด็จพระสังฆราช องคตอมาดวย  มายกเลิกในรชักาลที่๕ 
๒๑.ทรงพระราชทาน ผารัดประคตพระอุระ (อก) หนามขนุนสีทอง  
        พระองคแรก ของกรุงรัตนโกสนิทร 
๒๒.ทรงพระราชทานของที่ระลึก แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวถึง 
        สามพระองคเปน พระองคแรก ของกรุงรัตนโกสินทร ทรงถวายพระตระ- 
       กรุตมหาจักรพรรคิ์ และสมเด็จพระอรหัง แดพระบาท สมเด็จพระเจาอยู 
       หัว รชักาลที่ ๑ ถวายสมเด็จพระอรหัง แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยู 
       หัวรัชกาลที่ ๒ รชักาลที่ ๓ 
๒๓.ทรงเปนพระสงฆปาปมุต พนจากบาปทั้งปวง พระองคแรก ของ 
        กรุงรัตนโกสินทร สวนองคที่ ๒ คือ สมเด็จพระพุฒาจารย(โต) 

ฯลฯ 
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ทรงอุบัติพระคูบารมี 
               ยุคปลายกรุงศรอียุธยา  ไดอุบัติบังเกิดคนดี ของศรีอยุธยาขึ้นสองพระองค ซึ่ง
กาลตอมาปรากฏมีชื่อเสียงโดงดังในตนกรุงรัตนโกสินทร  และทรงมีชือ่เสียงเรื่องลือ 
กลาวขาน มาจนถึงปจจุบันนี้ 
              พระองคแรก ทรงมีชื่อเสียงทาง ราชอาณาจักร คือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟาจุฬาโลกมหาราช รชักาลที่ ๑ ผูทรงสรางกรุงรัตนโกสินทร และทรงเปนองคปฐม
กษัตริย แหงพระบรมราชวงศจักรี 
             พระองคท่ีสองทรงมีชื่อเสียงในทาง พุทธจักร คือสมเด็จพระสังฆราช ไกเถ่ือน 
(สมเด็จพระญาณสังวรมหาเถรเจา) องคปฐมพระวิปสสนาจารย ประจํายุคกรุง
รัตนโกสินทร  

เรื่องราวของพระองคทาน เลาลือสืบขานกันมานาน สองรอยปเศษ  ลวงมาแลว 
ผานมาหลายชั่วอายุคน เรื่องราวของทั้งสองพระองค มีทั้งจดหมายเหตุของทางราชการ 
และจดหมายเหตุของชาวบาน คือคําบอกเลา จดหมายเหตุของชาวบานยอมมีมากกวา 
ของทางราชการ เพราะวาพระองคทานมีลูกศิษย ทั้งศิษยที่อยูในเพศฆราวาส และเพศ
บรรพชิต  ศษิยในเพศฆราวาส มีทั้งพระราชวงศผูนอย ผูใหญ ขาราชการผูนอย ผูใหญ 
ศิษยบรรพชติมีทั้งพระสงฆผูนอย ผูใหญ   

เรื่องราวของพระองคทาน ไดเลาลือสืบขานมากับทานเหลานี้ ซึ่งมีจํานวน
มากมายหลายเรื่อง ทั้งสองพระองคนั้น ทรงเปนผูมีบุญวาสนาบารมี อันไดสรางสมกัน
มาแตอดีตกาลมากมาย และทั้งสองพระองค ตางก็ทรงเกื้อกูลซึ่งกัน และกัน  อีกทั้งยัง
เปนผูมีบุญญาธิการ อภินิหารมากมาย หาผูใด จะเสมอเหมือนมิได ทั้งสองพระองคไม
ไดมาแตบุญบารมีอยางเดียว แตมาพรอมดวยสติปญญาความสามารถ และคุณธรรม 
ความพากเพียรอันมีในจิตใจที่ตั้งมั่น ทรงสถาปนาความเจริญใหกับ  อาณาจักร และ 
พุทธจักร พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช กับพระ
ประวัติของ สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร(สุกไกเถ่ือน) และ ธรรมทายาท ของพระองค
ทานทุกองค จึงมีเรื่องราวปรากฏ มาจนตราบเทา ถึงทุกวันนี้ 
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ประสูติกาล 
             สมเด็จพระสังฆราช ไกเถ่ือน  ประสูติ ณ ตําบลบานทาขอย  ภายนอกกําแพง
เมือง คูเมืองดานนอก ทางดานทิศตะวันออก ของกรุงศรีอยุธยา 

ณ วันขึ้น ๒ คํ่า เดือนยี่ ปฉลู เบญจศก จุลศกัราช ๑๐๙๕ ซึ่งเปนปอธิกมาส 
ประสูติเวลาไกขัน กลาววา  เวลาประสูติกาล  ไกขันนั้น เปนชวงเวลา  ไก กําลังอาปาก
ขัน อยูพอดี  และเนื่องจากพระองคทาน ทรงมีพระวรรณะขาว ผองใส ไปขางพระบิดา  
ซึ่งมีเชื้อสายจีน  พระมารดาบิดา จึงขนานพระนาม ของพระองคทานวา  สุก ซึ่งมี
ความหมายวา ขาว ใส  หรือบริสุทธ ิ
 ยาม ไกขัน เปนการนบัเวลา ยามกลางคืน ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งกะเวลา
ประมาณได ๐๔.๓๕  นาที (เวลาตีสี่ สามสิบหานาที) และเปนเวลาที่ ไกปา ไกบาน ไก
วัด กําลังขัน ประจํายามอยูพอดี   

และตรงกับเวลาที่พระภิกษุสงฆ วัดใกลเคียง ตําบลบานทาขอย ซึ่งมีอยูหลายวัด 
ในบริเวณนั้น เชนวัดทาขอย(ทาหอย) วัดพุทไธศวรรย วัดโรงชาง กําลังทํากิจวัตร สวด
มนตตอนเชามืดอยูพอดี  เสียงสาธยายมนตนั้น ลองลอย ตามลมมาถึง ตําบลบานทาขอย 
ซึ่งความเงียบสงัด ทําใหเสียงสาธยายมนต แววมาถึงได 

ยังกลาวกันอีกวา เวลาที่พระอาจารยสุก ประสูตินั้น  พระภิกษุกําลังสวดถึงบท  
ชะยะปริตตัง(บทชัยมงคล) ถึงคําวา ชะยันโต โพธิยา มูเล  พอดี  พรอมกันนั้น ไกปา ไก
วัด ไกบาน ก็รองขันขาน รับกันแซงแซ  ผสมผสานกับเสียงสาธยายมนต ของพระสงฆ 
จึงนับเปนฤกษดี เปนมหามงคลฤกษ 

ยังมีเรื่องเลาอีกวา ในขณะใกลเวลาวันที่พระองคทาน กําลังจะประสูตินั้น  ไกปา 
ไกบาน ไกวัด  ในสถานที่บริเวนใกลเคียง  กับบานบิดามารดาของพระองคทาน ไดโผ
บินมาเกาะ  ณ ที่ตนไมใหญ ใกลบานมารดา-บิดา ของพระองคทาน  อยางผิดปกติ กวา
ทุกวัน ในตอนเชามืด ของวันนั้น   

ซึ่งเมื่อถึงเวลาเชามืด ของทุกวัน ไกปา ไกบาน ไกวัด  จะขานขันในที่ๆอยูของ
ตนเอง ไมบินมาในที่ใกล บริเวณบานของพระองคทาน 

ครั้นถึง ยามไกขัน ยามที่พระองคทานประสูติ ไกปา ไกวัด ไกบานทั้งสิ้น ใน
บริเวณนั้น ไดพากันรองขันขาน กันเซงแซ  กลบเสียงพระสงฆสวดมนตเวลาเชามืด  แต
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วันนี้ ไกทั้งสิ้น ไดพากันรอง ขานขันกัน นานกวาทุกวัน  ตามที่เคยไดยินมาแตกอน  
นับเปนที่นาอัศจรรยยิ่งนัก 

พระญาติ ขางฝายพระบิดาของพระองคทาน เปนเชื้อสายจีน พํานักอยูในกรุงศรี
อยุธยามานานถึงสามชั่วอายุคนแลว  คุณทวด เปนพนักงานเรือสําเภาหลวง ตําแหนง
นายสําเภา ซึ่งเรียกเปนภาษาจีนวา จุนจู มียศเปน  ขุน เปนขาราชการพลเรือนสังกัดอยู
ในกรมพระคลังสินคา คุณทวด ของพระองคทาน รับราชการอยูใน รัชสมัยของสมเด็จ
พระนารายณมหาราช   

สมัยกรุงศรีอยุธยาครั้งนั้น ทางราชสํานัก จางชาวตางประเทศมาเปนพนักงาน
เดินเรือสําเภา คาขายระหวางประเทศ มีชนชาวจีน เปนตน มาถึงรุน คุณปู ของพระองค
ทาน ก็เขารับราชการในกรมพระคลงัสินคาเหมือนกัน  มียศเปนขุน  ตําแหนง   นาย
อากรปากเรือ ซึ่งเปนอากรสินคา ขาเขา อากรสินคา ขาออก  ถือศักดินา ๒๐๐ ไร คุณปู
ของพระองคทานรับราชการอยูใน รชัสมัยสมเด็จพระเจาเสือ หรือพระศรีสรรเพชรที ่๘ 

พระบิดาของพระองคทาน มีพระนามวา เสง เปนเชื้อสายจีน สืบสายสกุลมาจาก
คุณปู และคุณทวดของพระองคทาน  พระบิดารับราชการในกรมพระคลังสินคา มียศ
เปน ขุน ตําแหนง นายอากรนา อากรสวน ตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระเจาอยูหัวทายสระ  
พระมารดา มีพระนามวา จีบ เชื้อสายไทย ญาติทางฝายพระมารดาของพระองคทาน คือ
คุณตา รับราชการ มียศเปน ขุน เปนขาราชการฝายพลเรือน ตําแหนง นายอากรสวน นาย
พลากร เก็บคาสวนผลไม ถือศกัดินา ๒๐๐ ไร  

บานของพระองคทาน นอกจากรับราชการแลว พระมารดายังมีอาชีพทําสวน ทํา
นา คาขายขาว สงใหกับกรมพระคลังสินคา เพื่อสงขายออกตางประเทศ  

ขาว นั้นถือเปนสินคาตองหาม ของทางราชสํานัก ทางราชสํานักหามมิใหราษฎร
คาขายขาว กับชาวตางประเทศโดยตรง ตองขายผานกรมพระคลังสินคา นอกจากนั้นทาง
บานของพระองคทาน ยังขายผลไมในสวน ขายเครื่องถวยชามที่นํามาจากเมืองจีน  และ
จากที่ทําการปน เผาขึ้นเอง มีขาทาสบริวาร คนงานประมาณ ๑๐-๕๐ กวาคน มีที่สวน 
และที่นา ประมาณ ๒๐๐–๔๐๐ กวาไร นับวาที่บานทานมีความเปนอยู อยางสุขสบาย  
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ทรงเจริญพระชันษา 
            เมื่อทรงเจริญพระชันษาไดประมาณ ๑๒-๑๓ พรรษา พระองคทานทรงสามารถ 
พูดภาษาจีนได เนื่องจากทรงไดยินพระบิดา เจรจากับขาทาสบริวารทุกวัน  และพระบิดา
ของพระองคทาน ซึ่งมีเชื้อสายจีน สอนใหพระองคทานดวย 
 พระองคทาน ทรงเจริญวัยข้ึนมา พระมารดา-บิดา ก็ใหพระองคทานไวจุก ตาม
ธรรมเนียมไทย ฝายขางพระมารดา  ตอมาเมื่อพระองคทาน ทรงมีพระชนมายุยางเขา 
๑๓ พรรษา ทางบานของพระองคทานก็จัดงาน โสกันต คืองานโกนจุก ตามประเพณี
ไทย และอาราธนานิมนตพระสงฆ  วัดโรงชาง วัดทาขอย(ทาหอย) มาเจริญพระพุทธ
มนต ฉันภัตตาหารเพล  และพระสังฆเถร ทําพิธีตัดจุก  

ครั้งพระองคทาน ทรงพระเยาวอยูนั้น ทรงรักการอาน การเขียนทั้งภาษาไทย 
ภาษาจีน และทรงมีพระปรกตินิสัย รักความสงบวิเวก พระองคทานไมชอบ เสียงอึกทกึ
วุนวาย ทรงมีพระอุปนิสัยสุขุมเยือกเย็น เปนคนเจรจาไพเราะ พูดนอย ออนหวาน แบบ
คนไทย  ติดนิสัยมา แตขางพระมารดา 

พระองคทาน ทรงชอบความสงบสงัดรมเย็นของปาดง บริเวณหลังสวน ไรนา
ของบานทาน ติดกับปาโปรง โลงตลอดไปไกล เลยปาโปรงออกไป ก็เปนปาทึบบาง ปา
โปรงบาง เต็มไปดวยสัตวปานานาชนิด เชน หมปูา ลิงปา แมน ชะมด ไกปา กระรอก 
และวิหกนกกา หลากหลายพันธุ หลากหลายชนิด สงเสียงรอง เสียงขัน แขงขันกันเซง
แซ เปนธรรมชาติ  นาอภิรมณ ยิ่งนัก  

พระองคทาน ทรงมีพระปรกตินิสัยเมตตาการุน กับสัตวทั้งหลาย อันเปนพระ
อุปนิสัยติด พระองคมาแตกําเนิด ตลอดเปนนิจกาล  บรรดาสัตวตางๆมี ไกปา นกกา ลิง
ปา เปนตน แลเห็นพระองคทาน เดินมาแตไกลแลว มักสงเสียงรอง เซงแซ หันมาทาง
พระองคทาน เหมือนจะกลาวทักทาย บรรดา  ไกวัด ไกบาน เห็นพระองคทานแลว มัก
เดินเรียบเคียง สงเสียงรอง กุกๆ เขามาหาพระองคทานเสมอ  ทัง้นี้เปนดวยเมตตาจิต ของ
พระองคทาน นั้นเอง  บรรดาไกปาเหน็พระองคทานเดิน เขาไปในปา ไกปาเหลานั้น มัก
เดินตามไปบาง โผบินตามไปบาง   

ครั้นเมื่อพระองคทานทรงเดินออกจากปา กลับบาน ไกปาชนิดตางๆ ก็เดินมาสง
พระองคทานบาง บินตามมากับพระองคทานบาง พอถึงชายปา ใกลเขตละแวก หมูบาน
บรรดาไกปาเหลานั้น ก็แลดูพระองคทานอยู จนสุดสายตา จึงบินกลับเขาปาไป   สวนลิง
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ปา นกปา ก็ตามมาสงพระองคทานดวย ตามคําโบราณจารย ทานเปรียบ องคหลวงปูสุก 
วาเหมือนพระสุวรรณสาม  ทรงบําเพ็ญเมตตาบารมี  

ทุกครั้งที่บานของพระองคทาน มีเสียงอึกกระทึก วุนวาย เสียงนี้มาจากการ
สั่งงานในบานของหัวหนาบริวารคนงาน พระองคทาน ก็มักเดนิหลบเสียงอึกกระทึก อือ
อึงไปในปาหลังบาน แตลําพังพระองคเดียว      เสมอ ๆ พระองคทานทรงเดินไปเรื่อยๆ 
เดินไปหางไกลจากที่ไร ที่สวน และหมูบาน ลุเขาถึงปาโปรง อันเปนที่เงียบสงบสงัด จิต
ของพระองคทานก็สงบวิเวกตามไปดวย  

เมื่อจิตของพระองคทานสงบวิเวกตาม พระองคทานก็จะทรงประทับนั่งลงตาม
โคนไมในทานั่งปรกติ จิตก็ตั้งมั่น สงบเปนสมาธิ และทรงแลเห็นรูปทิพยของรุกขเทวดา
ที่สิงสถิตอยูตามตนไม จากสมาธิจิตอันบริสุทธิ์ของพระองคทาน เมื่อครั้งทรงพระเยาว  

บางครั้งพระองคทานทรงเห็นนิมิต วาพระองคทานอยูในเพศสามเณรบาง อยูใน
เพศสมณะบาง แตครั้งนั้นพระองคทานยังทรงพระเยาวอยู จึงยังไมทรงเขาใจในเรื่อง
เหลานี้ดีนัก (หรือทานจะเขาใจ ไมอาจทราบได เนื่องจากพระองคทานทรงมีสมาธิจิต
สูง) และเมื่อพระองคทานทรงดําเนินไป หรือทรงดําเนินกลับจากปา มักจะมี ไกปา นก 
กา บินตามพระองคทานไปเสมอๆ เชนเคย ดวยไดรับกระแสแหงเมตตาจิตของพระองค
ทาน ดุจพระสุวรรณสามโพธิสัตว 

ในปานั้นพระองคทานมักจะไดพบปะ กับพระสงฆสัญจรจาริกธุดงค ซึง่มาปก
กลดพักแรมอยู ณ บริเวณ นั้นเสมอๆ พระองคทาน ทรงเห็นภาพพระธุดงคนั้น จนเคย
ชิน  และถึงตอนรุงเชาพระสงฆรุกขมูลนั้น จะเดินออกจากชายปา มารับอาหาร
บิณฑบาตในหมูบานของพระองคทานเสมอๆ ทุกครั้ง บางทีก็มีพระสงฆรุกขมูลมาจาก
ที่อ่ืนดวย พระองคทาน ทรงไดพบเห็นบอยๆ ณ ที่บริเวณแหงนั้น ซึ่งเปนที่เงียบสงบ 
หางไกลผูคน ไมพรุกพลาน   

พระสงฆรุกขมูล สามารถเดินมาบิณฑบาตโปรดสัตว ในหมูบานทาขอย ได
โดยสะดวก เพราะไมหางไกลจากหมูบานนัก ที่บานของพระองคทาน พระบิดา -มารดา
ของทาน ออกใสอาหารบิณฑบาต ตอนเชาพระสงฆทุกวัน มิไดขาด ไมเลือก ไมเจาะจง
พระสงฆ  บางครั้งพระองคทานก็ทรงรวมใส อาหารบิณฑบาตดวย  
           วันหนึ่งพระองคทาน ทรงเดินเขาไปปาโปรง หลังสวนของบานทาน อยางที่เคย
ไปทุกครั้ง แตครั้งนั้น พระองคทานโสกันต คือโกนจุกแลว ณ ที่บริเวณแหงนั้น พระองค
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ทานก็ไดพบพระภิกษุเถรผูเฒา เพิ่งกลับมาจากสัญจรจาริกธุดงค รูปหนึ่ง มาปกกลด
พักผอนอยู ณ ที่บริเวณนั้น  

เมื่อทานเดินมาถึง พระภิกษุเถรผูเฒาผูที่นั่งคอยอยูในกลด ก็กลาวทักทาย ทาน
ข้ึนกอนวา เออขาฯนั่งคอยเอ็ง อยูท่ีนี่มาตั้งนาน หลายชั่วยามแลว  

พระองคทานเห็นแลว ก็จําไดวา พระภิกษุเถรผูเฒานั้นคือ ทานขรัวตาทอง วัดทา
ขอย(ทาหอย) วัดที่อยูใกลหมูบานทานนั้นเอง เนื่องจากพระมารดา-บิดาของทาน ไป
ทําบุญทุกวันพระ ที่วัดทาขอยเสมอๆ อีกทั้งทานขรัวตาทอง ก็เปนญาติทานดวย และก็
มักมารับอาหารบิณฑบาตที่บานทานเปนประจําทุกเชา โดยทางเรือ  

ทานขรัวตาทอง ไดกลาวกับ พระองคทานตอไปอีกวา ถึงเวลาแลวท่ีเจาจะตอง
ไปเรียนหนังสือกับขาฯ ท่ีวัด  พระองคทานเองก็มีความประสงคที่จะไปเรียนหนังสือที่
วัดเหมือนกัน  เพราะพระองคทาน มีความใฝใจในการศึกษาเลาเรียน ทานขรัวตาทองได
กลาวตอไปอีกวา พรุงนี้เพลาเชาขาฯเขาไปบิณฑบาตที่บานเจา ขาฯจะบอกกับพอแม
ของเจาเอง 
        เวลานั้นทานขรัวตาทอง เพิ่งกลับจากสัญจรจาริกธุดงค เพราะเปนเวลาเกือบจะ
เขาพรรษาแลว ไดมาปกกลดพักผอนอิริยาบทอยู ณ บริเวณแหงนั้น ตั้งใจจะคอยพบ
พระองคทาน(ปูสุก) 

กลาววา ทานขรัวตาทองรูปนี้ ทานมีความ เชี่ยวชาญสมถะ-วิปสสนากรรมฐาน
มัชฌิมา แบบลําดับ มีญาณแกกลา จึงสามารถที่จะทราบไดวาพระองคทาน (หมายถึง
หลวงปูสุก เนื่องจากทานคุนเคย กับทานขรัวตาทอง มานานแลว) มักจะมาที่บริเวณนี้
บอยๆ ทานขรัวตาทอง จะมาปกกลดที่นี่ทุกป ปนี้ทานขรัวตาทอง จึงปกกลดคอยพบ
พระองคทาน ไมไปใหถงึวัดทาขอย (ทาหอย) เลยทีเดียว 
          พอรุงเชา ทานขรัวตาทอง ก็เขามาบิณฑบาตโปรดสัตวที่บานมารดาบิดาของ
พระองคทาน มารดาบิดาของทานแลเห็นพระภิกษุเถรชราผูนี้แลว ก็แสดงอาการดีใจ ยก
มือข้ึนนมัสการทาน เพราะจําไดวา คือทานขรัวตาทอง วัดทาขอย ที่เคยเคารพนับถือกัน
มาก และคุนเคยกันมานาน มารดาบิดาของพระองคทาน ก็กลาวกับทานขรัวตาทองวา 
ทานกลับมาจากรุกขมูลแลวหรือ โยมจะนําลูกชายไปฝากเรียนหนังสือกับทานขรัวเฒา  
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ทานขรัวตาทอง กลาววา ขาก็ต้ังใจจะมาบอกโยมใหนําลูกชายไปเขาเรียนหนังสือ 
เมื่อมีใจตรงกันทั้งสองฝายดังนี้ ก็เปนอันตกลงที่จะนําลูกชายไปฝากวัด เพื่อเรียน
หนังสือ 

มารดาบิดา นําพระองคทานไปฝากวัด 
         สมัยกรุงศรีอยุธยานั้น วัด คือที่อบรมสั่งสอนกุลบุตร ครูที่อบรมสั่งสอน คือ
พระสงฆพระสงฆในสมัยกรุงศรีอยุธยามีความรูแตกฉานมากมายหลายดาน  เด็กที่ไดเลา
เรียนหนังสือก็จะมีแตเด็กผูชายเทานั้น ยังไมนิยมใหเด็กผูหญิงไปเรียนหนังสือที่วัด 
เพราะครูที่สอนหนังสือ  เปนครูพระสงฆ  จึงไมเหมาะสมที่เด็กผูหญิงจะไปเรียน 
      ครั้นถึงวันพฤหัสบดี ขางขึ้น เวลาแมแลง (การนับเวลากรุงศรีอยุธยา) มารดาบิดา 
ไดนําดอกไมธูปเทียน ตามประเพณีไทย นําเด็กชายสุก ไปฝากตัวเรียนหนังสือ กับทาน
ขรัวตาทอง ณ วัดทาขอย ริมคลองทาขอย(ทาหอย)  

กาลตอมาเด็กชายสุก ก็ไดบรรพชา เปนสามเณร อยูที่วัดทาขอย ริมคลองบาน
ขอยนั้นเอง   โดยมีทานขรัวตาทอง วัดทาขอย (ทาหอย) เปนพระอุปชฌาย ซึ่งนบัเปน
พระอาจารย พระองคแรก ของพระอาจารยสุก 
      พระขรัวตา คือพระสงฆที่คงแกเรียน แตกฉานในวิชาการทางพระพุทธศาสนา
ตางๆ เรียนรูวิชาการทุกอยางไวมาก มีพรรษายุกาลมาก เชี่ยวชาญสมถะวิปสสนา
กรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ มีความรูความสามารถ ในการสอน อาน-เขียน อักขระ
ขอม-ไทย ในการบอกหนังสือจินดามณี ในการบอกหนังสือคัมภีรมูลกัจจายน (หนังสือ
เรียนไวยากรณบาลี) มีความรูยาสมุนไพร เปนตน   

ทานขรัวตาทองเปนพระสงฆ ที่มักนอย มีความสันโดษ ไมมสีมณะศักดิ์ อีกทั้ง
ทานยังเปนผูมีกายสงบ มีจิตสงบ   กายของทานจึงผองใสดั่งทอง เพราะกายสงบ  ตาของ
ทานผองใส เหมือนตาเด็ก เพราะจิตสงบ เรียกวา กายสงบแบบอริยะ จิตสงบแบบอริยะ 

ชนทั้งหลาย มักเรียกขานนามของทานวา ทานขรัวตา พระสงฆสมัยอยุธยาทานมี
ความรูทั้งทางปริยัติ และปฏิบัติ สม่ําเสมอกัน  สมยันั้นจึงมักนิยมเลาเรียนศึกษาทั้งปริยัติ 
และปฏิบัติ ควบคูกันไป โดยไมแยกศึกษาอยางใด อยางหนึ่งกอน  การศึกษาปริยัติ 
ปฏิบัติควบคูกันไป จะทําใหเขาใจปริยัติไดอยางลึกซึ่ง  ความขวนขวายในการศึกษา
พระพุทธศาสนา จึงมีทั้งสองทางเสมอกัน  
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 ทานขรัวตาทอง  ทางการคณะสงฆ เรียกขานทานวา พระอธิการทอง  สถติวัดทา
ขอย (ทาหอย) ทานขรัวตาทอง มีชนมายุอยูมาหลายรัชกาล และอยูมาจนถึง รชัสมยั
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศ แหงกรุงศรีอยุธยา      

ทานขรัวตาทอง ทานเปนพระอุปชฌาย และพระอาจารยบอกพระกรรมฐาน
มัชฌิมา แบบลําดับพระองคแรก ของพระอาจารยสุก ครั้งบรรพชาเปนสามเณร อยู ณ วัด
ทาขอย (ทาหอย)   

ประวัติทานขรัวตาทอง ทานบรรพชา-อุปสมบทอยูวัดโรงชาง ยายมาอยูวัดทา
ขอย ตอมาเปนเจาอาวาสวัดทาขอย ทานศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ สบื
ตอมาจาก  พระครูวินัยธรรมจอย วัดทาเกวียน กรุงศรีอยุธยา  พระครูวินัยธรรมจอย 
พระองคนี้ ทานเปนศิษยศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ มาจากพระพนรัต 
(แปร) วัดปาแกว กรุงศรอียุธยา พระพนรัต(แปร) ทานมีพระชนชีพอยูในรชัสมัยพระเจา
เสือ  พระพนรัต (แปร) ทานมีชีวิตอยูมาจนถึง พระเจาอยูหัวทายสระ  

ตามตํานาน กลาววาทานขรัวตาทอง ทานเปนพระอนาคามีบุคคล เปนพระ
อริยบุคคล คูที่สาม ในพระพุทธศาสนา  ไดมรรคสาม ผลสาม อภิญญาหก  

ประวัติวัดทาขอย (วัดทาหอย) วัดทาขอยเปนวัดประจําตระกูลของมารดา-บิดา
พระอาจารยสุก คุณทวดของพระองคทาน สรางไวในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช   
เปนวัดที่มีแตเขตสังฆาวาส ไมมีเขตพุทธาวาส  วัดทาขอย เปนวัดบริวารของวัดโรงชาง   

วัดทาขอย มีพระเจดียที่เก็บอัฎฐิธาตุ บรรพบุรุษ ในตระกูล ของพระอาจารยสุก  
ซึ่งเปนประเพณีนิยมในสมัยกรุงศรีอยุธยา  ที่นิยมสรางวัดประจําตระกูล เพื่อเก็บอัฎฐิ
ธาตุของบรรพบุรุษ และมีไวใหลูกหลาน ไดว่ิงเลน กัน จะไดใกลชิดพระศาสนา  วัด
ราษฎร ตั้งอยูใกลวัดหลวง วัดไหน กจ็ะเปนวัดบริวารของวัดหลวง วัดนั้น  วัดบริวาร
ของวัดหลวง จะไมสรางพระอุโบสถ(ปจจุบันวัดทาหอย เปนวัดราง)  

วัดทาขอย  จะมีบริเวณวัด  เปนคูเล็กๆ ลอมรอบวัด บริเวณหนาวัด ตดิกับคลอง
ทาขอย (คูจาม) 

วัดทาขอย อยูหลังวัดพุทไธศวรรย เยือ้งไปทางทิศตะวันออกประมาณ ๑ - ๓ เสน  
และวัดทาขอยนี้ อยูหลังวัดโรงชาง เยื้องไปทางทิศตะวันตกประมาณ ๑-๓ เสน 
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ถามาจากแมน้ําหนาวัดพุทไธศวรรย ลองเรือมาทางทิศตะวันตกประมาณ ๑ เสน 
เลี้ยวขวาเขาคลองบานขอย(คลองคูจาม) ไปประมาณ ๒-๓ เสน ก็ถึงทาน้ํา วัดทาขอย 
(ทาหอย) 

ถามาจากแมน้ําหนาวัดโรงชาง ลองเรือข้ึนมาทางทิศตะวันออกประมาณ ๑ เสน  
เลี้ยวซายเขาคลองบานขอย(คลองคูจาม) ไปประมาณ ๒-๓ เสน ก็ถงึทาน้ํา วัดทาขอย 
(ทาหอย)   

วัดทาขอย อยูหางจาก วัดพุทไธศวรรย  และวัดโรงชาง เปนระยะทางเกือบ
เทาๆกัน  สองวัดนี้อยูริมแมน้ําปาสักทั้งสองวัด พระอาจารยสุก บรรพชาเปนสามเณร อยู
วัดทาขอย เนื่องจากเปนวัดประจําตระกูล และอยูไกลละแวกบานทาน  และทานขรัวตา
ทอง ก็สนิทคุนเคยกันเพราะเปนญาติ ซึ่งบางแหงวา เปนญาติขางบิดา      

ตอมาภายหลัง เมื่อพระอาจารยสุก จะทรงบรรพชา-อุปสมบท ทรงไปบรรพชา-
อุปสมบทที่วัดโรงชาง เพราะอดีตเจาอาวาสวัดโรงชาง เคยเปนพระอุปชฌาย ของคุณ
ทวด และเจาอาวาสวัดโรงชาง องคปจจุบัน ก็เคยเปนพระอุปฌาย-อาจารย ของคุณปู 
และพระบิดาของพระองคทาน ซึ่งทั้งคุณทวด คุณปู และพระบิดา อุปสมบทบวชเรียน 
และศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ อยูวัดโรงชาง มาแตกอน 

วัดทาขอย  เปนชื่อเดิมของวัด  วัดทาหอย  วัดทาขอย - วัดทาหอย จึงเปนวัด
เดียวกัน แตสมัยกาลนานมา หลังกรุงศรีอยุธยาลมสลายลงแลว จนกระทั่งพระเจาตาก
สิน กูอิสรภาพคืนมาแลว ทรงมาสรางกรุงธนบุรี คนไทยที่เคยตั้งบานเรือน อยูอาศัยใกล
บริเวณวัดทาขอย ครั้งกรุงศรีอยุธยามาแตเดิมนั้น ไดลมหายตายจากไปเปนสวนมาก ไม
มีใครไดกลบัมาตั้งถิ่นฐานในที่เดิมนี้อีก  มีแตคนรุนใหมไดยายมาตั้งบานเรือนในบริเวณ
วัดทาขอย  

ตอมาถึงสมัยกรุงธนบุรผูีคนแถบนี้ไดยายไปตั้งถิ่นฐาน บานเรือนอยูทางฝงกรุง
เกากันหมด ผูคนทั้งหลายจึงเริ่มลืมเลือน ชื่อเดิมของวัดทาหอย (ทาขอย) เพราะเปนวัด
ราษฎรเล็กๆไมมีชื่อเสียง ตอมาบริเวณใกลวัดทาขอยกลายเปนที่ตั้งบานเรือนของพวก
แขกจาม กลาววาพวกแขกจาม เปนเชลยศึกครัง้กรุงธนบุรี สําเนียงพวกแขกจาม พูด
สําเนียงเร็ว จึงเรียกขานนาม  ทาขอย  เพี้ยนเปน ทาหอย   

แตนั้นมา วัดทาขอย จึงเรียกขานนามกันใหมวา วัดทาหอย แตนั้นมา  วัดทาขอย
นี้ เปนที่เรียนหนังสือ ครั้งแรกของพระอาจารยสุก  เปนที่บรรพชาเปนสามเณร ครั้งแรก
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ของพระอาจารยสุก เปนที่ฝกเจริญสมาธิครั้งแรก ของพระอาจารยสุก และเปนวัดที่พระ
อาจารยสุก ทรงดํารงตําแหนงเจาอาวาส เปนครั้งแรก ในสมัยอยุธยา และสมัยธนบุรี    

วัดทาหอย ครั้งกรุงศรีอยุธยา ยังเปนราชธานีอยูนั้น มีแตเขตสังฆาวาส คือมีกุฏิ
สงฆอยูประมาณ ๕-๖หลัง กับศาลาบําเพ็ญกุศลขนาดยอมๆ ๑ หลังเทานั้น  

แตกอนนั้นเวลาทําสังฆกรรม เชน อุปสมบท  ตองไปอุปสมบทวัดใหญๆ เชน 
วัดโรงชาง วัดพุทไธศวรรย วัดราชาวาส เปนตน  

สวนเขตพุทธาวาส ในวัดทาขอย เชน พระอุโบสถ มาสรางขึ้นภายหลัง ครั้งเมื่อ
พระอาจารยสุก มาเปนพระอธิการ  วัดทาหอย ครั้งที่สอง สมัยกรุงธนบุร ี
      ประวัติคลองบานขอย คลองบานขอย เปนชื่อเดิมของ คลองคูจาม ถงึสมัยกรุง
ธนบุรีเปนราชธานี คลองบานขอยเกิดตื้นเขิน เรือ แพ ลองไปมาไมสะดวก พวกแขกจาม
ท่ีต้ังบานเรือน อยูในบริเวณนั้น ใชเรอื แพ สญัจรทางน้ําไปมา ไมสะดวก จึงเกณฑพวก
พอง แขกจามดวยกัน ชวยกันขุดลอกคลองบานขอยข้ึนใหม ใหลึกกวาเกา แตนั้นมา
คลองบานขอย จึงไดใชสัญจรไปมา ไดโดยสะดวก และ คลองบานขอย จึงไดเรียกขาน
นามกันใหมวา คลองคูจาม สวนคลองตะเคียนนั้น อยูเหนือคลองคูจามขึ้นไปอีกคุงหนึ่ง 
สมัยนั้นคลองเดียวกันตลอดสาย เรียกชื่อตางๆกันไปตามชื่อหมูบาน ตามชื่อตําบล ถาขุด
คลองผานหมูบานไหน ตําบลไหน ก็เรียกชื่อคลองที่ผานหมูบานนั้น ตําบลนั้น ตามชื่อ
หมูบานนั้น ตามชื่อตําบลนั้น เชนผาน วัดตะเคียน ก็เรียก คลองตะเคียน เปนตน 

กลาววา เมื่อทานขรัวตาทองกลับมาจากรุกขมูลครั้งนั้น อีกเหลือเวลาอีก  เกือบ
เดือนก็จะเขาพรรษาแลว  ทานขรัวตาทอง ดําริวาสังขารชราภาพมากแลว  จะไมออก
ธุดงคอีก     

สามเณรสุก  มาอยูปรนนิบัติรับใชทานขรัวตาทองครั้งกระนั้น  ทานขรัวตาทอง 
มักเลาเรื่องราว ประสพการณตางๆเกี่ยวกับสัญจรจาริกธุดงคใหสามเณรสุกฟง เสมอๆ 

ตอมาสามเณรสุก ดําริอยากจะออกไปธุดงคบาง ทานขรัวตาทองก็ทราบความ
ดํารินี้ ของสามเณรสุก ดวยเจโตปริยะญาณ โดยจะขอตามทานขรัวตาทองไป    

แตทานขรัวตาทอง เวลานี้ไมคิดออกธุดงคแลว  แตทานมีความเมตตาตาสงสาร 
สามเณรสุก   ที่อยากจะออกธุดงค ไปปาบาง  ทานขรัวตาทอง ทานก็เล็งเห็นอุปนิสัย 
ของสามเณรสุก วามีวาสนาบารมีมาทางเนกขัมมะ 
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อยูมาวันหนึ่ง กอนเขาพรรษาประมาณ ๑๐วัน  ทานขรัวตาทองเรียก พระอาจารย
แยม มาบอกฝากวัดไวสักสาม- สี่วัน แลวเรียกสามเณรสุก มาบอกวาจะพาออกธุดงคไป
ตามปาเขา สักสามสี่วัน  แลวทานขรัวตาทอง ก็กลาวสอนพระอาจารยสุกวา  เวลาไปปา 
รูเห็นอะไร ใหทําเฉยๆเสีย อยาไปทักทาย  มองดูเฉยๆ 

ทานขรัวตาทอง ทานเปนพระอริยสงฆที่ทรงอภิญญา ทานแบกกลด สะพาย
บาตร ถือไมเทาเบิกไพร เถาอริยะ แลวหันมาบอกกับสามเณรสุกวา ตามขาฯมาอยา
สงสัย อยายั้งนะ ชั่วเวลาไมนานนัก ทานขรัวตาทอง ก็พาสามเณรสุก มาถึงกลางปาแหง
หนึ่ง ในปานั้นสามเณรสุก ไดยินเสียงไกปา รองขันขานกันเซงแซ แลเห็นไกปาโผบินมา
เดินอยูใกลๆทาน  สามเณรสุก นั่งพักตรงไหน ไกปา ก็มารุมลอมทานทุกครั้ง  ทานขรัว
ตาทองเห็นแลว ก็ทราบวา  สามเณรสุก บําเพ็ญเมตตาบารมีมามาก  

ถึงเวลาเย็น พระอาทิตยอัศดงคแลว ทานขรัวตาทอง ปกกลด และสอนให
สามเณรสุก ปกกลด เมือปกกลดเสร็จแลว ทานขรัวตาทอง ก็นั่งแผเมตตาอยูในกลด 
พรอมกันนั้นก็สอนใหสามเณรสุก แผเมตตาดวย เวลานั้นใกลคํ่าแลว ไกปา ก็พากันกลบั
ข้ึนไปบนคาคบไม จนหมดสิ้น 

และคืนนั้นทานขรัวตาทอง และสามเณรสุก ก็พักแรม ในปาแหงนั้นหนึ่งคืน ถึง
เวลากลางคืน มีสัตวราย เชนเสือโคง เสือดาว มานอนใกลกลด ขรัวตาทอง และสามเณร
สุก แตสามเณรสุก เห็นแลว ก็ไมกลวั และไมเอยปากถาม ทานขรัวตาทอง ทําตามทาน
ขรัวตาทอง กลาวสอนทุกประการ 

ถึงตอนเชาไกปา พากันรองขันขานกันเซงแซ และพากันโผบินมารุมลอมรอบ
กลด ทานขรัวตาทอง และสามเณรสุก ขรัวตาทองพาสามเณรสุกออกบิณฑบาต ที่บาน
ชาวปา ฉันอาหารแลว ทานก็พาสามเณรสุก ออกเดินสัญจรจาริก ตอไป 

เชาบางวันก็ไดอาหารบิณฑบาต จากชาวปา เชาบางวันไมเจอบานผูคน ทานขรัว
ตาทอง ก็มายืนถือบาตร และเปดฝาบาตรอยูหนาตนไมใหญสักครูหนึ่ง ก็ปดฝาบาตร 
แลวเดินกลับมาที่กลด   

ทานขรัวตาทอง ก็บอกกับสามเณรสุกวา ในบาตรมีขาวทิพยของรุกขเทวดา แต
สามเณรสุก มองดูในบาตรแลว ไมเห็นมีขาวสักเม็ด เห็นมีแตบาตร เปลาๆ ทานขรัวตา
ทอง จึงบอกใหสามเณรสุกกําหนดจิตใหเปนสมาธิ แลวมองดูในบาตร  สามเณรก็
มองเห็นขาวทิพยในบาตร    
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ทานขรัวตาทอง จึงกลาวกับสามเณรสุก อีกวา ขาวทิพย เปนของละเอียด ฉัน
ไมได ตองทําใหเปนของหยาบเสียกอน  โดยใสน้ําลงในบาตร  จึงฉันได วาแลวทานขรัว
ตาทอง ก็เอาน้ําจากกา มาเทลงในบาตรแกวงไป แกวงมาสักครูหนึ่ง     พรอมกับสวด
พิจารณาอาหารไปดวย สวดเสร็จแลว ทานก็ดื่มน้ําในบาตร  ดื่มแลว ทานขรัวตาทอง ก็
สงใหสามเณรสุกดื่มกินน้าํในบาตร  

กลาววา สามเณรสุก ดืม่น้ําในบาตรนั้นแลว ก็อ่ิมทั้งวัน ไมรูสึกหิวกระหายเลย  
ทานขรัวตาทอง และสามเณรสุก จึงเดินปาอยูอีก สามสี่วัน  แลวทานก็พาสามเณร
สุก กลับถึงวัดทาหอย ดวยเวลาไมกี่ยาม กลาววาทานขรัวตาทองมาดวย อภิญญาจิต(ยน
ระยะทาง) หรือที่เรียกวา อิทธิวิธญาณ     
         พระอาจารยสุก ทานบรรพชา เปนสามเณร ในครั้งนั้น พระองคทานไดปรนนิบัติ
รับใช ทานขรัวตาทอง ผูเปนอุปฌาย อาจารย ซึ่งตอนนั้น พระอาจารยของทานทุพพล
ภาพ ชราลงมากแลว  

สามเณรสุก ไดผลัดเปลี่ยนกับ สามเณรองคอ่ืนๆคอยดูแลปรนนิบัติพระอาจารย 
ชวยตมน้ํารอนบาง ชงน้ําชาบาง ถูกุฏบิาง กวาดกุฏิบาง เวลากลางวัน พระองคทาน ทรง
เลาเรียนหนังสือภาษาไทย    คัมภีรจนิดามณี  กบัขรัวตาทอง  สามเณรสุก ทานมีศักดิ์ 
เปนหลานทานขรัวตาทอง 

เวลากลางคืน ทานขรัวตาทอง ก็สอนใหพระองคทานนั่งเจริญภาวนาพระ
กรรมฐาน โดยการสํารวมจิต ตั้งสมาธิจิตไวที่ ใตนาภี สองนิ้วมือ เปนพื้นฐานขั้นแรก
ของการตั้งสมาธิ แตการตั้งสมาธิ ของพระองคทานครั้งยังเปนสามเณรนอยๆอยูนัน้ 
พระอาจารยของพระองคทาน สอนใหพระองคทานนั่งเจริญสมาธิเพื่อไวเปนพื้นฐาน
เทานั้น แตสามเณรนอยๆ มีนิวรณธรรมนอย ไมหนาแนน ไมกระจาย จิตจึงขมนิวรณ
ธรรมไดรวดเร็ว จิตจึงตั้งมั่นเปนสมาธิไดเร็ว จึงเปนสาเหตุให สามเณรสุก มีพ้ืนฐานทาง
สมาธิภาวนา ตั้งแตนั้นมา  

กลาววา สามเณรสุก ทรงสํารวมจิต เจริญสมาธิในครั้งนั้น  และดวยบญุบารมี 
ของพระองคทานที่ไดสั่งสมมาชานาน  จิตของพระองคทานก็บรรลุถึงปฐมฌาน ในวิ
สุทธิธรรมขัน้แรกๆ  

ทานขรัวตาทอง พระอาจารยของพระองคทาน ตรวจดูสมาธิจิตสามเณรสุก 
ทราบเหตุการณนี้แลว ก็รูวาสามเณรสุก เปนผูมีบญุบารมี ในเนกขัมมะ  จะเปนผูสืบทอด
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พระพุทธศาสนาตอไปในอนาคต  แตทานขรัวตาทอง ก็ไมไดสอนอะไรใหพระองคทาน
เพิ่มเติมมากนัก เกรงวาทานจะมีความขวนขวายนอยในการศึกษาปริยัติธรรม และ
เล็งเห็นวาสามเณรสุก ยังเล็กอยู  ทานขรัวตาทอง เพียงแตบอกใหสามเณรสุกนั่งสํารวม
จิต ใหเปนสมาธิ ไปอยางเดียวบอยๆ  เสมอ จะไดไมเสื่อมจากสมาธิ 

ตอมาสามเณรสุก ทรงมพีระชนมายุยางเขา ๑๖ - ๑๘ พรรษา  ทานขรัวตาทอง 
พระอาจารยของพระองคทาน เห็นวาสามเณรสุก พอจะมีความรู ลึกซึ่ง เรื่องสมาธิข้ึน
บางแลว   

ทานขรัวตาทอง จึงเริ่มบอกพระปติ ๕ พระยุคล ๖ พระสุขสมาธิ ๒ ประการ และ
พระอานาปานสติบาง  แตมิไดใหเขาสะกดกรรมฐานเทานั้น  ดวยตั้งใจไววา ใหสามเณร
สุก ไดเขาอุปสมบทเปนภิกษุภาวะกอน  จึงจะใหปฏิบัติสมาธิเปนเรื่อง เปนราว เปนแบบ
แผนที่หลัง   และทานขรัวตาทอง ก็ทราบวาสังขารของทาน จะมีชีวิตอยูไมถึงตอนที่
สามเณรสุก เขาอุปสมบท  

ตอนนั้นเอง ทานขรัวตาทอง ก็สอนใหสามเณรสุกอาน และเขียน อักษรขอม 
อักษรไทย จนพระองคทาน มีความรูมากขึ้น   

ทานขรัวตาทอง  เล็งเห็นวา กาลขางหนาเมื่อสามเณรสุก เขาอุปสมบทเปนภิกษุ
ภาวะแลว  เวลานั้นจะมีพระมหาเถราจารย ชี้แนะพระกรรมฐานมัชฌิมา ใหกับสามเณร
สุกเอง   
       ความเปนมาของหนังสือ คัมภีรจินดามณี  เปนพระคัมภีรสอนภาษาไทย ที่แตง
ข้ึนในรัชสมยัของสมเด็จพระนารายณมหาราช ผูแตงคือ พระยาโหราธิบดี นักปราชญ 
และกวีเอก สมัยกรุงศรีอยุธยา พระยาโหราธิบดี ทานเปนบิดาของ ศรีปราชญ  จินตกวี 
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ มหาราช 

คัมภีรจินดามณี เปนคัมภีรที่นิยม หรอืบังคับใหเปนแบบเรียนเขียน อาน และเปน
คัมภีรสอนหลักการอาน การเขียน ภาษาไทย หลักการแตงโคลง ฉันท กาพยกลอน 
คัมภีรนี้ เขียนดวยตัวอักษรไทย   นาํรางเคามูล ตนแบบ มาจาก พระคัมภีรมูลกัจจายน  
คือคัมภีรเรียนหลักไวยากรณ บาลี ของพระสงฆ 
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ทรงกตัญูตอมารดา-บิดา 
               กาลเวลาผานไป สามเณรสุก ก็สามารถอาน เขียน ภาษาไทยได จนจบตาม
หลักสูตรของ คัมภีรจินดามณี สวนการอาน เขียน อักขระขอม พระอาจารย ของ
พระองคทาน ก็สอนใหสามเณรสุก เมื่อพระองคทานทรงมีชนมายุยางเขา ๑๖ - ๑๘ ป
นี่เอง  
              หลายปตอมาที่บานของพระองคทาน พ่ีสาวไดออกเรือนไป(คือแตงงาน) 
สามเณรสุก ทานมีความสงสารมารดาบิดา เนื่องจากทานแกชราลงมากแลว ยังจะตองมา
ดูแลกิจการเลือกสวนไรนาอีก สามเณรสุก จึงมีความดําริที่จะขอลาบรรพชา ออกมาจาก
สามเณร เพื่อมาชวยมารดาบิดา ดูแลกิจการคาขาย เลือกสวน ไรนา และคนงาน ขาทาส
บริวาร เพื่อตอบแทนพระคุณ ของมารดา-บิดา ไมอยากเห็นทานลําบากกาย  ลําบากใจ   
              ถึงปพระพุทธศักราช ๒๒๙๔ สามเณรสกุมีพระชนมายุได ๑๘ พรรษา พระองค
ทานจึงไปขออนุญาต ทานขรัวตาทอง พระอุปชฌาย เพื่อขอลาบรรพชา จากสามเณร 
ออกไปชวย มารดาบิดา ดูแล กิจการ สวน ไร นา ควบคุมขาทาสบริวาร   

พระอุปชฌายเห็นวาสามเณรสุก มีพ่ีนองเพียงสองคน คือพ่ีสาว และตัวทาน เมื่อ
พ่ีสาวออกเรือนไป อยูบานสามี ตามประเพณีจีน ที่บานทานจึงไมมีใครชวยกิจการงาน
มารดาบิดา ทานขรัวตาทอง เห็นวาสามเณรสุกมีความกตัญูตอมารดาบิดา  ทานก็
อนุญาตให สามเณรสุก ลาบรรพชาไป ชวย มารดา บิดา 
 เมื่อสามเณรสุก ลาบรรพชา ออกไปนั้น ทานก็ปรนนิบัติรบัใชมารดาบิดาใหมี
ความสุข เมื่อทรงวางจากกิจการงาน พระองคทาน ก็มักจะหลบไปเจริญสมาธิในปาหลัง
บานเสมอ บางครั้งพระองคทาน ก็ไปวัดทาหอยนั่งเจริญสมาธิ และทรงเขาหาทานขรัว
ตาทอง เพื่อสอบอารมณ จนพระองคทานสามารถเห็นรูปทิพยได  ฟงเสียงทิพยได 
เรียกวาทรงเจริญกรรมฐานในสองสวนได  คือเห็นรูปทิพย และฟงเสียงทิพย แตวาเปน
อยางโท   ตอมาพระองคทานทรงมีความสามารถ ในการกระทบจิต (ฟงเสียงทิพย) เปน
อยางโท ไดอีกดวย 

พระองคทาน ทรงลาบรรพชา ออกไปชวยมารดา-บิดาดูแลกิจการไดประมาณ ๒ 
ปเศษ ทานขรัวตาทอง วัดทาขอย(ทาหอย)  ก็ถึงแกมรณภาพอยางสงบ ลงดวยโรคชรา 
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เมื่อครบรอยวัน การทําบุญสรีระสังขารของ ทานขรัวตาทอง พระองคทาน และ
มารดาบิดา  ก็ไปเปนเจาภาพงานปลงศพ ทานขรัวตาทอง  ที่วัดทาหอย เนื่องจากเปน
พระญาติ   

กลาววา อัฎฐิธาตุ ของทานขรัวตาทอง แปรสภาพเปนพระธาตุดวย   ซึ่งอัฎฐิธาตุ 
แปรสภาพเปนพระธาตุ ของพระสงฆ ครั้งกรุงศรีอยุธยานั้น มีเปนสวนมาก  ญาติโยม
ทั้งหลาย ในครั้งนั้นจึงไมตื่นเตนมากนัก 

ตอมา คณะสงฆ  และญาติโยมบริเวณ วัดทาหอย ไดทําการบรรจุ พระธาตุ ทาน
ขรัวตาทอง ไวในเจดีย ภายในวัดทาหอย นั้นเอง 

เสร็จงานปลงศพ ทานขรัวตาทอง วัดทาหอยแลว  ชาวบานทั้งหลายในวัดทาหอย 
ไดยกให พระอาจารยแยม วัดทาหอย  ศิษยกรรมฐานอาวุโส ของทานขรัวตาทอง ข้ึน
เปนพระอธิการ วัดทาหอย เปนองคตอมา 

ทรงอุปสมบท 
          ลุถึงปพระพุทธศักราช  ๒๒๙๗ มารดาบิดาของพระองคทาน ชราภาพลงมาก
แลว และครั้งนั้นพี่สาวของทาน พรอมสามี และบตุรของพี่สาว ก็ยายมาอยูที่บานมารดา
บิดา เพื่อคอยปรนนิบัติรบัใช ดูแลมารดา-บิดา และชวยดู แลกจิการ การทําสวน ไร นา 
ควบคุมขาทาสบริวาร และเปนการแสดงความกตัญู อันบุตร-ธิดาพึงมีตอ มารดาบิดา  

ครั้งนั้นมารดาบิดาของพระองคทาน เห็นเปนโอกาสเหมาะ ตองการใหพระองค
ทานอุปสมบท บวชเรียนในพระพุทธศาสนา  ตัวพระองคทานเองก็มีความประสงคที่จะ
อุปสมบท บวชเรียน เพื่อทดแทนคุณ มารดา-บิดาดวย ซึ่งเวลานั้นมารดาบิดาของทานก็มี
ความสุขสบายดีมากขึ้นกวาแตกอน จากการไดพักผอน จากการทํามาหาเลี้ยงชีพ  
เนื่องจากมีธิดาคนโต และสามี มาชวยดูแล กิจการ และปรนนบิัติรับใช   
           ถึงเวลาใกลเขาพรรษาในปนั้น ประมาณตนเดือนแปด มารดาบิดาของพระองค
ทาน ไดนําพระองคทานไปฝากตัวเปนศิษยบวชเรียนกับ ทานพระครูเถรผูเฒา วัดโรง
ชาง วัดนี้เปนวัดใหญ อยูนอกกําแพงเมือง  ดานเหนือ ของกรุงศรีอยุธยา และตั้งอยูริมฝง
แมน้ําแนวเดียวกันกับ วัดพุทไธศวรรย หางไปทางทิศตะวันออกประมาณ ๓-๔ เสน ฝง
ตรงขามกับ วัดโรงชาง เลยคูเมืองไปทางทิศใตเปน ประตูเมือง  ชั้นนอก  

วัดโรงชาง เปนวัดใหญ อดีตเคยเปนที่เลี้ยงชางหลวง มาแตโบราณกาล อดีตเจา
อาวาส วัดโรงชาง เคยเปนอุปชฌาย-อาจารย ของคุณทวด สวนเจาอาวาสวัดโรงชาง องค
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ปจจุบัน เคยเปนอุปชฌาย-อาจารย ของคุณปู  และพระบิดา ของพระองคทาน มาแตกาล
กอน 
  ประวัติของ ทานพระครูเถรผูเฒา ทานมีนามเดิมวา สี ชาวบานเรียกขานนาม
ทานวา หลวงปูสี   ทานเปนพระครูฝายวิปสสนาธุระ ในราชทินนามที่ พระครูรักขิต
ญาณ หมายถึง ผูรักษาความรู 

พระครูรักขิตญาณ (สี) ทานศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ สืบตอมา
จาก พระครูวินัยธรรมจอย วัดทาเกวียน อยุธยา พระครูวินัยธรรม (จอย) พระองคนี้ ทาน
เปนศิษยพระพนรัต(แปร) วัดปาแกว พระพนรตั (แปร) ทานมีชีวิตอยูในรัชสมัยพระเจา
เสือ    

กลาววา ทานพระครูรักขิตญาณ (สี) ทานเปนพระอานาคามีบุคคล เปนพระ
อริยบุคคลในพระพุทธศาสนาคูที่สาม  ไดมรรคสาม ผลสาม อภิญญาหก อยางโท 

พระครูรักขิตญาณ (สี) ทานเปนพระอุปชฌาย บรรพชา-อุปสมบท พระอาจารย
สุก และเปนพระอาจารย บอกพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ เบื้องตน เปนองคที่สอง 
(เปนการทบทวน) และพระอาจารยสอนพระบาลี คัมภีรพระบาลีมูลกัจจายนเบื้องตน  
ใหกับพระอาจารยสุก   ในคราวอุปสมบท บวชเรยีนในพรรษาตนๆ  ณ วัดโรงชางแหงนี้ 

กลาววา วันที่พระอาจารยสุก บรรพชา-อุปสมบทที่วัดโรงชางนั้น ขณะพระสงฆ
กําลังสวดทําญัตติกรรมจบที่สามเสร็จลง ก็บังเกิดเปนอัศจรรย ปรากฏมีแสงสวางรุงเรือง 
เหลืองอรามพุงออกมาทางชองแสงสวาง พระอุโบสถที่เจาะชองไว พรอมกันนั้นก็มีเสียง
ไกปา ไกบาน ไกวัด รองกันระงมเซงแซไปหมด  คลายเสียงอนุโมทนา สาธุการในบุญ
กุศล และผูคนที่มาในงานบรรพชา-อุปสมบท เห็นอัศจรรยดังนั้น ก็ยกมือข้ึนอนุโมทนา 
สาธุการ กันทั่วหนาทุกตัวตน ดวยความปติใจ 

กลาววาแสงสวางนั้น เปนแสงของเทวดา และพรหมทั้งหลาย มาแสดง
อนุโมทนายินดี พระอาจารยสุก ที่ไดบรรพชา-อุปสมบทในครั้งนั้น  

การเห็นแสงสวางนี้ เปนการเห็นดวยสมาธิจิต เนื่องจากผูคนในสมัยนั้น นิยม
เจริญภาวนากันมาก จึงมีสมาธิจิตดี  จึงสามารถเห็นแสงสวางนี้ได 
         พระอาจารยสุก บรรพชาอุปสมบทแลว ทรงไดรับพระฉายานามทาง
พระพุทธศาสนาวา  พระปุณณะปญญาภิกขุ (ตามหลักพระบาลีมูลกัจจายน ของเกาใช
เปนคําไทย ซึ่งมีความละเอียดลึกซึ้งมากกวาปจจุบัน)   อุปสมบทแลวในพรรษานั้น
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พระองคทานไดศึกษาการอาน เขียน อักขระขอมไทย เพื่อเปนการทบทวน และเตรียม
พระองค ในการเลาเรียนพระปริยัติธรรม และศึกษา พระคัมภีรบาลีมูลกัจจายน ซึ่งจารึก
พระคัมภีรดวย อักขระขอม ไทย 

การศึกษาภาษาบาลี คัมภีรมูลกัจจายน ในสมัยกรุงศรีอยุธยาแตโบราณกาลนั้น 
กุลบุตรผูบวชเรียน มีความประสงคที่จะศึกษา พระธรรม หรือพระบาลีคัมภีรมูลกัจจายน 
ตองเริ่มตนดวยการหัดเขียน หัดอาน อักษร ขอม กอน เพราะพระคัมภีรพระธรรม และ
คัมภีรบาลีจารจารึกไวดวยอักษร ขอม กุลบุตรผูบวชเรียน จะศึกษาพระคัมภีรมูลกัจ
จายน หรือคัมภีรพระบาลีใหญ  ตองทองจําหลักไวยากรณ รากศัพทอันเปนสูตรมูล ทัง้
ภาคภาษามคธ และภาคภาษาไทย ลวนจารจารึกดวย อักษรขอมทั้งนั้น 

ทรงศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมา 
อยางเปนแบบ เปนแผน 

ถึงวันพฤหัสบดี ขางขึ้น ของวันเขาพรรษาปนั้น ซึ่งนับวาเปนวันครู อันเปน
วัฒนธรรมประเพณีข้ึนพระกรรมฐานมัชฌิมา มาแตเดิม  ซึ่งตองไปขึ้นพระกรรมฐานใน
สํานักหลัก สํานักใหญ  อันเปนศูนยกลางพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ ประจํากรุง
ศรีอยุธยา  คือสํานัก วัดปาแกว 

ทานพระครูรักขิตญาณ (สี) องคพระอุปชฌาย ของทาน ไดนําพระอาจารยสุก ไป
กราบสักการะ เขามอบตัวตอพระรัตนไตร ข้ึนพระกรรมฐาน กับ พระพนรัต (แกว) วัด
ปาแกว  

ประวัติพระพนรัต (แกว)  ทานศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมา สบืตอมากับ พระพน
รัต (แปร) พระพนรัต (แกว) ดํารงตําแหนง เจาอาวาส วัดปาแกว และเปนอาจารยใหญ
กรรมฐานมัชฌิมา ในปลายรัชสมยัพระเจาอยูหัวทายสระ ทานดํารงตําแหนงมาจนถึง 
ปลายรัชสมยัพระเจาอยูหัวบรมโกศ   

พระพนรัต (แกว) ดํารงตําแหนงเปนพระพนรัต พระสังฆราช ฝายซาย เจาคณะ
อรัญวาสี เปนองคสุดทาย ของวัดปาแกว  ทานศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบ เต็ม
รูปแบบ และเปนองคสุดทายที่ใชราชทินนามวา พระพนรัต เมื่อสิ้นพระพนรัต (แกว) 
แลว ตอมา พระเจาอยูหัวบรมโกศ ทรงเปลี่ยนตําแหนงพระพนรัต เปน พระวันรัต ดํารง
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ตําแหนงเปนเจาคณะคามวาสี  และใหตําแหนงพระพุทธาจารย (พระพฒุาจารย) วัด
โบสถราชเดชะ  เปนเจาคณะกลางอรัญวาสี แทนวัดปาแกว ตั้งแตนั้นมา   

พระครูรักขิตญาณ (สี) นําพระอาจารยสุก ไปขึ้นพระกรรมฐานมัชฌิมา กับพระ
พนรัต (แกว) วัดปาแกวครั้งนั้น  พระพนรัต (แกว) ก็แกชราภาพลงมากแลว  และพระ
พนรัต (แกว)  ก็มรณภาพลงในพรรษาปนั้นเอง 

ครั้งนั้นพระอาจารยสุก ทรงนํา เครื่องบูชาขันธหา อันเปนประเพณี ข้ึนพระ
กรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับแตโบราณไปดวย ขันธหานี้ประกอบไปดวย ขาวตอก หา
กระทง ดอกไมหาสี หากระทงใบตอง เทียนขี้ผ้ึงหนักหนึ่งบาทหาเลม ธูปหาดอก ใสใน
ถาดไมสี่เหลี่ยมไปทําวัตรขึ้นพระกรรมฐานกับ พระพนรัต (แกว)  วัดปาแกว  ซึ่งเปนวัด
ศูนยกลางกรรมฐานมัชฌิมา  ประจํากรุงศรีอยุธยามาแตเดิม  

ทําวัตรพระ ข้ึนพระกรรมฐานเสร็จเรียบรอยแลว พระพนรัต (แกว) พระองค
ทาน ทรงเทศขึ้นลําดับธรรมมัชฌิมา ๑ จบตามโบราณประเพณีแลว ทรงบอกองค
อาราธนาพระลักษณะพระกรรมฐานเบื้องตนใหคือ  องคพระลักษณะขุททกาปติธรรม
เจา  ทรงบอกองคพระกรรมฐานใหแลว   พระพนรัต(แกว) พระอาจารยใหญ  ทรงมอบ
ตัวพระอาจารยสุก ใหกับพระครูรักขิตญาณ (สี)  อบรมพระกรรมฐานตอไป 

ถึงยุคกรุงรัตนโกสินทร  พระภิกษุสงฆพระอารามตางๆ ในกรุงรัตนโกสินทร  
ยุคตน และยุคกลางตองมาขึ้นพระกรรมฐานมัชฌิมา กับพระญาณสังวรเถร (สุก)  ที่วัด
ราชสิทธาราม (พลับ)  เนื่องจากเปนศูนยกลางพระกรรมฐานมัชฌิมา ประจํากรุง
รัตนโกสินทร    

การเปนศูนยกลางพระกรรมฐานในวัดราชสิทธารามนั้น  เปนมาตั้งแตปพระ
พุทธศักราช ๒๓๒๕ มาจนถึงประมาณปพระพุทธศักราช  ๒๔๙๐  ความเปนศูนยกลาง
พระกรรมฐานก็เสื่อมซาลงไป  จนเกิดสายพระกรรมฐานใหมข้ึนมากมาย  ความเปน
หนึ่งเดียวของพระกรรมฐานเกือบหมดไปในกรุงรตันโกสนิทร ทําใหผูปฏิบัติสับสน
เนื่องจากพระสงฆรุนหลัง ไมรักษาแบบแผนดั่งเดิมไว 

การศึกษาพระปริยัติธรรม ของพระอาจารยสุกในครั้งนั้น กลางวันพระอาจารย
สุก ทานศึกษาเลาเรียนพระปริยัติธรรม พระคัมภีรบาลีมูลกัจจายน กลางคืนทานเจริญจิต
ภาวนา พระกรรมฐานมัชฌิมา  แบบลําดับ 
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ฉันภัตตาหารเชาแลวทุกวัน พระอาจารยสุก เขาแจงสอบอารมณพระกรรมฐาน 
กับทานพระครูรักขิตญาณ (สี)  ถาแจงพระกรรมฐานหรือ สอบอารมณผาน พระอาจารย
จะใหพระองคทานอาราธนาพระกรรมฐานองคที่สอง ตอไปคือ คือพระลักษณะขณิกา
ปติ จนจบขั้นตอนของพระปติทั้งหา อันเปนตน เปนราก เปนเคา เปนมูล ของสมาธิ   

พระองคทาน ทรงศึกษาเบื้องตนของพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับจนจบ
ภายในพรรษานั้น พระองคทาน ทรงปฏิบัติได พระปติทั้ง หาประการ เขาสะกดหนึ่ง
หอง พระยุคลธรรมทั้ง หกประการ เขาสะกดหนึ่งหอง พระสุขสมาธิ สองประการ เขา
สะกดหนึ่งหอง แตละหองพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับตอง เขาสับ พระปติทั้งหา 
ยุคลทั้งหก สุขสมาธิทั้งสอง เขาคืบ พระปติทั้งหา พระยุคลทั้งหก สุขสมาธิทั้งสอง เขา
วัด ออกวัด คือเดินหนา ถอยหลัง พระปติทั้งหา พระยุคลทั้งหก พระสุขสมาธิทั้งสอง 
แลวเขาลูกสะกด พระปติทั้ง หา พระยุคลทั้งหก พระสุขสมาธิทั้งสอง   เปนอันจบสาม
หองนี้ เปนเบื้องตนของพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ เปนการฝกตั้งสมาธิ ยังสมาธิ 
เมื่อสะกดจบสามหองแลว พระอาจารยของพระองคทานก็มอบ ลูกสะกด ใหแกทาน 
หนึ่งลูก ใหพกติดตัว เพื่อเปนการระลึกถึงพระพุทธคุณอยูเนืองๆ และปองกันตัวดวย สติ  

การศึกษาพระปติ ๕ พระยุคล ๖ พระสุขสมาธิ ๒ ประการ และอานาปานสติ ๙ 
จุด ของพระองคทานครั้งนี้เปนการทบทวนของเกาเทานั้น เพราะพระองคทานเคยเรียน
มาแลวกับ ทานขรัวตาทอง แตครั้งนั้นยังไมเปนแบบ เปนแผนเหมือนครั้งนี้ ครั้งนี้
พระองคทาน ทรงปฏิบตัิไดรวดเร็ว ปากตอปาก คําตอคํา ตอหนา ทานพระครูรักขิต
ญาณ (สี) เลยที่เดียว 

ทานพระครูรักขิตญาณ (สี) วัดโรงชาง ทานเปนพระวิปสสนาจารยเถรผูเฒา เปน
พระอริยบุคคล ทรงอภญิญา และทานยังรอบรู และชํานาญใน คัมภีรมูลกัจจายน คัมภีร
โยชนามูลกัจจายน พรอมพระคัมภีรแปลธรรมบท คัมภีรมงคลทีปนี ฯ ทั้งบั้นตน บั้น
กลาง บั้นปลาย  ทานเคยเขาสอบทานพระบาลี แตสอบไมผานสามกอง จึงมิไดเปน
เปรียญ แตทานมีความรู ความสามารถโดยชอบธรรม 

ออกพรรษา ของทุกๆป ทานพระครูรักขิตญาณ(สี) จะออกสัญจรจาริกธุดงค 
แสวงหาความสงบวิเวก ไปตาม สถานที่ตางๆทุกปมิไดขาด  ถึงแมเวลาที่สังขารของทาน
จะชราภาพลงมากแลว  ถาทานไมออกสัญจรจาริกธุดงค ก็เหมือนจะขาดอะไรไปสัก
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อยาง  ตอนชราภาพนั้น ทานพระครูรักขิตญาณ จะตองสัญจรจาริกไป พระพุทธบาททุก
ป เพราะใกลหนอย และทานก็ทรงอภิญญาดวย การไปมาจึงรวดเร็ว 

การบิณฑบาต ทานพระครูรักขิตญาณ (สี) ทานถือเปนกิจวัตรประจําวัน  แมชรา
ภาพออกไปบิณฑบาตไมไหว  ทานก็จะออกมายืนถือบาตรอยูหนากุฏิของทาน  ทานถือ
ธุดงควัตร สามประการ เที่ยวบิณฑบาต เปนวัตร ๑  นุงหมผาสามผืนเปนวัตร ๑ ฉันมื้อ
เดียวเปนวัตรหนึ่ง  กลาววาการฉันอาหารมื้อเดียว เปนไปเองดวยอํานาจอริยมรรค ที่
ทานบรรล ุคือ อานาคามีผล 

ดานการศึกษา พระปริยัตินั้น พระอาจารยสุก พระองคทาน ตองศึกษาอักขระ
ขอมกอน เพื่อใชในการอาน การเขียน พระคัมภีรบาลีมูลกจัจายน เนื่องจากพระองค
ทาน ทรงมีพ้ืนฐานดานการเขียน การอานอักษรขอม มาบางแลวพระองคทานจึงศึกษา 
เรียนรูไดรวดเร็ว 

พระคัมภีรบาลีมูลกัจจายน เปนพระคัมภีรเรียนหลักไวยากรณบาลี เลมแรกของ
พระพุทธศาสนา คัมภีรนี้เขียนดวยอักษรขอมบาลี ข้ันตนการศึกษาบาลีมูลกัจจายน ซึ่งมี
มาติกา ๖๗๓ สูตร ตองทองจําหลักไวยากรณ ศัพทในคัมภีรมูลกัจจายนทั้งหมด  ๘ กัณฑ 
คือ  สนธิกณัฑ ๕๑ สูตร นามกัณฑ ๒๑๙ การกกัณฑ ๔๕ สูตร สมาสกณัฑ ๒๘ สตูร 
ตัทธิตกัณฑ ๖๒ สูตร อาขยาตกัณฑ ๑๑๘ สูตร กิพพิธาน ๑๐๐ สูตร อุณาทิกัณฑ ๕๐ 
สูตร  

ทองไดคลองแลว ก็หัดเขียนอักขระ ขอมบาลีมูลกจัจายน หัดเรียกสูตร เรียกนาม  
การศึกษาพระคัมภีรบาลีมูลกัจจายน ตองใชสติสัมปชัญญะ และสมาธิในการจดจําอยาง
มาก เนื่องจากตองทองแบบ-จําแบบใหได จึงตองมีสมาธิในการอาน การจดจํา การเขียน 
และเกิดผลพลอยไดอีกหลายอยาง 

ตอมาพระองคทาน ก็ทรงเรียน พระคัมภรโยชนามูลกัจจายน เปนพระคัมภีร
อธิบายหลักการตางๆ ใน พระคัมภีรมูลกัจจายน หรือพระคัมภีรบาลีใหญ เพื่อใหเกิด
ความรูความเขาใจ มากขึ้น กลาววา พระคัมภีรนี้ แตงขึ้นในสมัยอยุธยา   

ตอมาพระองคทาน ทรงหัดแปลคัมภีรพระบาลีตางๆ ข้ันแรกทรงหัดแปลพระ
ปาฎิโมกขกอน แลวก็แปลคัมภีรตางๆ เชน คัมภีรธรรมบท คัมภีรมงคลทีปนี  คัมภีร
สมันตปาสาทิกา  คัมภีรพระวิสุทธิมรรค  คัมภีรพระอภิธรรม เปนตน  พระคัมภีรเหลานี้
แบงออกเปนสามบั้น หรือสามตอน คือ  บั้นตน บั้นกลาง บัน้ปลาย  การศึกษาบาลีนั้น
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๕๐ 

ตองใชเวลาอยางนอย ๕–๑๐ ป จึงเขาสอบทานปากเปลาได แตเนื่องจากพระอาจารยสุก 
พระองคทานทรงมีพระสติปญญาดี เฉลียวฉลาด จึงเรียนรูไดรวดเร็ว 
          พระคัมภีรบาลีมูลกัจจายนนี้  เปนพระคัมภีรเรียนบาลีไวยากรณ คัมภีรแรกของ
พระพุทธศาสนา รจนาโดยพระมหากัจจายนเถรเจา เอตทัคคะผูเลิศในทางขยายความยอ
ใหพิสดารได เปนคัมภีรที่นิยมใชเลาเรียนศึกษากันในกรุงศรีอยุธยา และในตอนตนของ
กรุงรัตนโกสินทร 
         พรรษาแรกพระอาจารยสุก พระองคทานก็สามารถศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมา 
แบบลําดับเบื้องตนไดจนจบ สามหอง พรรษาที่สอง พระองคทาน สามารถทองพระปาฎิ
โมกขจบได พรรษาที่สาม พระองคทานทรงศึกษาพระคัมภีรบาลีมูลกัจจายน  ๙ กัณฑ 
๖๗๓ สูตรจบ ศึกษาพระคัมภีรโยชนาบาลีมูลกัจจายน จบทุกผูก 
 พระอาจารยสุก ทรงอุปสมบทไดสามพรรษาแลว  ทรงจบทั้งสมถะ-วิปสสนา
มัชฌิมา แบบลําดับ  คือสมถะมีลําดับดังนี้ ปติ ๕ ยุคล ๖ สขุสมาธิ ๒  อานาปาน ๙ จุด 
อาการ ๓๒ กสิณ ๑๐ ประการ อสุภะ ๑๐ ประการ ฌานปญจกนัย อนุสสติ ๗ พรหม
วิหาร ๔ อาหาเรปฎิกูลสัญญา ๑(๑๐) จตุธาตุววัฎฐาน ๑ อรูปฌาน ๔ (จบสมถะ) 
 วิปสสนา มีลําดับดังนี้  ข้ึนวิสุทธิ ๗ ประการ พระไตรลักษณะญาณ ๓ พระอนุ
วิปสสนาญาณ ๓ วิปสสนาญาณ ๑๐ วิโมกข ๓ อนุวิปสสนาวิโมกข ๓  โพธิปกขิยธรรม 
๓๗ ประการ สัญโญชน ๑๐   

พระอาจารยสุก จบสมถะ-วิปสสนาธุระ ที่วัดโรงชางแลว และทรงจบ พระคัมภีร
บาลีมูลกัจจายน หรือพระบาลีใหญ ๑ ทรงจบพระโยชนามูลกัจจายน ๑ ก็สิ้นความรูของ
ทานพระครูรักขิตญาณ วัดโรงชาง 

ทานพระครูรักขิตญาณ (สี) พระอุปชฌาอาจารย ของพระองคทาน  จึงนําพระ
อาจารยสุก ไปศึกษาพระบาลีชั้นสูงตอที่ วัดราชาวาส กับพระราชาคณะเถรผูเฒา คือพระ
ธรรมภาวนาเถร  หรือหลวงปูอิน 
        ทานพระครูรักขิตญาณ (สี) วัดโรงชาง ทานศึกษาพระบาลีมูลกัจจายน มาไมมาก 
ทานมีความชํานาญเพียงสองคัมภีร คือพระคัมภีรบาลีมูลกัจจายน หรือพระบาลีใหญ ๑ 
พระคัมภีรโยชนามูลกัจจายน ๑ และคัมภีรแปลตางๆ ทั้งบั้นตน บั้นกลาง บั้นปลาย  

สวน พระธรรมภาวนาเถร หรือหลวงปูอิน ทานเปนศิษยศึกษาพระกรรมฐาน
มัชฌิมา แบบลําดับอาจารยเดียวกันกับ พระครูรักขิตญาณ(สี) วัดโรงชาง หลวงปูอิน 
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ทานเปนศิษยรุนใหญ  เจนจบทั้งพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ และเปนเปรียญดวย  
พระครูญาณรักขิต(สี) วัดโรงชาง จึงนําพระองคทานไปฝากศึกษาพระบาลีมูลกัจจายน
ชั้นสูง ที่วัดราชาวาส 

ทรงไดสมาธิสองสวน 
พระอาจารยสุก  ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ ปฏิบัติภาวนาพระกรรมฐาน จนจบ

สามหองแรก ข้ึนหองที่สี่คือหองอานาปานสติ   และพระองคทานเคยไดสมาธิสองสวน
มาแลว ครั้งศึกษาพระกรรมฐานกับ ทานขรัวตาทอง แตการไดครั้งนั้น เปนอยางโท  

ครั้งนี้พระองคทาน ก็ทรงบรรลุสมาธิโดยสวนสอง ข้ันประณีตยิ่งขึ้นไปอีก 
เรียกวาเปนอยางเอกคือเห็นรูปทิพย ฟงเสียงทิพย หรือเรียกวากระทบจิตได เปนอยางเอก 

สมาธิสวนแรก พระองคทาน ทรงบรรล ุสมาธิเฉพาะสวนที่หนึ่ง  คือ เหน็นิมิต
รูปทิพยได ทั้งทางทิศเหนือ ทางทิศใต ทางทิศตะวันออก ทางทิศตะวันตก ทางทิศเบื้อง
ขวาง ทางทิศเบื้องบน ทางทิศเบื้องต่ํา 

สมาธิสวนที่สอง พระองคทาน ทรงบรรลุสมาธิเฉพาะสวนที่สอง คือ ฟงเสียง
ทิพย ดวยการแผวิตก คือความตรึกไป  ไดทั้งทางทิศเหนือ ทางทิศใต ทางทิศตะวันออก 
ทางทิศตะวันตก  ทางทิศเบื้องขวาง ทางทิศเบื้องบน ทางทิศเบื้องต่ํา   

การบรรลุสมาธิทั้งสองสวนนี้ ทําใหพระองคทานทรงไดศึกษา วิชาการทางจิต
ตางๆ จากพระอาจารย กอนเกา ทางสมาธิจิตอันละเอียดประณีต ในพรรษาแรกๆนั้น 
 ทานพระครูรักขิตญาณ(สี) ทานเปนพระเถรที่ทรงพระไตรปฎก อยางโท  ทาน
ทราบวา พระอาจารยสุก ทรงบําเพ็ญสมาธิ ไดสมาธิโดยสวนสองคือ เห็นรูปทิพย และ
ฟงเสียงทิพย  ในพรรษานั้น ทานไดสอนพระอาจารยสุก ในดานปริยัติธรรมเพิ่มเติมให
อีก โดยทานยกเอาเรื่องราวการบําเพ็ญสมาธิโดยสวนสอง ในพระสุตตันตปฎก มาแสดง
ใหพระอาจารยสุก ฟงวา……… 

พระครูรักขิตญาณ (สี) กลาววา สมาธิที่ทานบําเพ็ญไดเฉพาะสวนนั้น 
พระพุทธเจาตรัสแสดงไววา  พระโยคาวจรผูบําเพ็ญสมณะธรรม ในศาสนานี้ ยอมเจริญ
ภาวนาสมาธิเฉพาะสวนเพื่อ เห็นรูปทิพย อันนารัก ประกอบดวยกาม คือ รปู  เสียง กลิ่น 
รส สัมผัส อันเปนที่ตั้งแหงความกําหนัด คือความอยาก แตบางทานมิไดเจริญภาวนา 
เพื่อฟงเสียงทิพย อันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด เพราะทาน
เหลานั้นเจริญสมาธิเฉพาะสวนแรก เพื่อเห็นรูปทิพยอันนารัก ประกอบดวยกาม เปน
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ที่ตั้งแหงความกําหนัด คือความอยาก ในทิศตะวันออก แตมิไดเจริญภาวนาเพื่อฟงเสียง
ทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกามเปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ความอยาก ทานเหลานั้นจึง
เห็นแตรูปทิพยอันนารัก ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ในทิศตะวันออก 
มิไดฟงเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ขอนั้นเพราะ
เหตุไร  

เพราะพระโยคาวจรนั้น เจริญสมาธิเฉพาะสวนเพื่อเห็นรูปนิมิต และรูปทิพยอัน
นารัก ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ในทิศตะวันออก แตมิไดเจริญเพื่อ
ฟงเสียงทิพยอันไพเราะประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด 
 ขออ่ืนยังมีอีก ถาทานเหลานั้นเจริญสมาธิเฉพาะสวน เพื่อเห็นรูปทิพยอันนารัก 
ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกาํหนัด ในทิศใต แตมิไดเจริญเพื่อฟงเสียงทิพยอัน
ไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด เพราะเธอเจริญสมาธิเฉพาะสวน
เพื่อเห็นรูปทิพยอันนารัก ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัดยินดี ในทิศใต แต
มิไดเจริญภาวนาเพื่อฟงเสียงทิพยไดยินเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนที่ตัง้
แหงความกําหนัดยินดี เธอจึงเหน็แตรูปทิพยอันนารัก ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหง
ความกําหนัด ในทิศใต มิไดฟงเสียงทิพยอันไพเราะประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความ
กําหนัด ขอนั้นเพราะเหตุไร  

ขอนั้นเปนเพราะทานทั้งหลายเจริญสมาธิเฉพาะสวน เพื่อเห็นรูปทิพยอันนารัก 
ประกอบ ดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัดในทิศใต แตมิไดเจริญเพื่อฟงเสียงทิพยอัน
ไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัดยินดี 

พระโยคาวจรบางทาน เจริญสมาธิเฉพาะสวน เพื่อเห็นรูปทิพยอันนารัก 
ประกอบดวยกามเปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ในทิศตะวันตก แตมิไดเจริญเพื่อฟงเสียง
ทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกามเปนที่ตั้งแหงความกําหนัดยินดี เพราะเธอเจริญสมาธิ
เฉพาะสวน เพื่อเห็นรูปทิพยอันนารัก ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ใน
ทิศตะวันตก แตมิไดเจริญเพื่อฟงเสียงทิพยอันไพเราะประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหง
ความกําหนัด เธอจึงเห็นแตรูปทิพยอันนารัก ประกอบดวยกามเปนที่ตั้งแหงความ
กําหนัด ในทิศตะวันตก มิไดฟงเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกามเปนที่ตั้งแหง
ความกําหนัด ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร  
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ขอนั้นเปนเพราะเธอเจริญสมาธิเฉพาะสวน เพื่อเห็นรูปทิพยอันนารัก 
ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัดในทิศตะวันตก แตมิไดเจริญเพื่อฟงเสียง
ทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด 

พระโยคาวจร เจริญสมาธิเฉพาะสวน เพื่อเห็นรูปทิพยอันนารัก ประกอบดวย
กาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ในทิศเหนือ แตมิไดเจริญเพื่อฟงเสียงทิพยอันไพเราะ 
ประกอบดวยกามเปนที่ตั้งแหงความกําหนัด เพราะเธอเจริญสมาธิเฉพาะสวน เพื่อเห็น
รูปทิพยอันนารัก ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ในทิศเหนอื แตมิไดเจริญ
เพื่อฟงเสียงทิพยอันไพเราะประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด เธอจึงเห็นแต
รูปทิพยอันนารัก ประกอบดวยกามเปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ในทิศเหนือ มิไดฟงเสียง
ทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกามเปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร 
ดูกรมหาล ี ขอนั้นเปนเพราะเธอเจริญสมาธิเฉพาะสวน เพื่อเห็นรูปทิพยอันนารัก 
ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ในทิศเหนือแตมิไดเจริญเพื่อฟงเสียงทิพย
อันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด. 
 พระโยคาวจร ผูเจริญสมาธิเฉพาะสวน เพื่อเห็นรปูทิพยอันนารัก ประกอบดวย
กาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัดในทิศเบื้องบน ทิศเบื้องต่ํา และทิศเบื้องขวาง แตมิได
เจริญเพื่อฟงเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด เพราะ
เธอเจริญสมาธิเฉพาะสวนเพื่อเห็นรูปทิพยอันนารัก ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหง
ความกําหนัด ในทิศเบื้องบนทิศเบื้องต่ํา และทิศเบื้องขวาง แตมิไดเจริญเพื่อฟงเสียงทิพย
อันไพเราะ ประกอบดวยกามเปนที่ตั้งแหงความกําหนัด เธอจึงเห็นแตรูปทิพยอันนารัก 
ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ในทิศเบื้องบน ทิศเบื้องต่ํา และทิศเบื้อง
ขวาง มิไดฟงเสียงทิพยอันไพเราะประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ขอนั้น 
เปนเพราะเหตุไร  

 พระครูรักขติญาณ(สี) กลาวอีกวา ขอนั้นเปนเพราะ ทานเจริญสมาธิเฉพาะสวน 
เพื่อเห็นรูปทิพยอันนารัก ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ในทิศเบื้องบน 
ทิศเบื้องต่ํา และทิศเบื้องขวาง แตมิไดเจริญเพื่อฟงเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวย
กาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด 

ถาทานผูเปนพระโยคาวจร บําเพ็ญสมาธิเฉพาะสวน เพื่อฟงเสียงทิพยอันไพเราะ
ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ในทิศตะวันออก แตมิไดเจริญเพื่อเห็นรูป
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ทิพยอันนารัก ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด เพราะเธอเจริญสมาธิเฉพาะ
สวนเพื่อฟงเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ในทศิ
ตะวันออกแตมิไดเจริญเพื่อเห็นรูปทิพยอันนารัก ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความ
กําหนัด เธอจึงฟงแตเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยเบญจกามคุณ เปนที่ตั้งแหงความ
กําหนัด ในทิศตะวันออกมิไดเห็นรูปทิพยอันนารัก ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความ
กําหนัด ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร 

ขอนั้นเปนเพราะเธอเจริญสมาธิเฉพาะสวน เพื่อฟงเสียงทิพยอันไพเราะ 
ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ในทิศตะวันออก มิไดเจริญเพื่อเห็นรูป
ทิพยอันนารักประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด 
 ขออ่ืนยังมีอีก ถาทานบําเพ็ญสมาธิเฉพาะสวน เพื่อฟงเสียงทิพยอันไพเราะ 
ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ในทิศใต แตมิไดเจริญเพื่อเห็นรูปทิพยอัน
นารัก ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด เพราะเธอเจริญสมาธิเฉพาะสวนเพื่อ
ฟงเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบ ดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ในทิศใต แตมิได
เจริญเพื่อเห็นรูปทิพยอันนารัก ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด เธอจึงฟง
แตเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ในทิศใต มิไดเห็น
รูปทิพยอันนารักประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร  

ขอนั้นเปนเพราะเธอเจริญสมาธิเฉพาะสวน เพื่อฟงเสียงทิพยอันไพเราะ 
ประกอบดวยกามเปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ในทิศใต มิไดเจริญเพื่อเหน็รูปทิพยอัน
นารัก ประกอบดวยกามเปนที่ตั้งแหงความกําหนัด. 
 ถาทาน บําเพ็ญ สมาธิเฉพาะสวน เพื่อฟงเสียงอันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปน
ที่ตั้งแหงความกําหนัด ในทิศตะวันตก แตมิไดเจริญเพื่อเห็นรูปทิพยอันนารัก 
ประกอบดวยกามเปนที่ตั้งแหงความกําหนัด เพราะเธอเจริญสมาธิเฉพาะสวน เพื่อฟง
เสียงทิพยอันไพเราะประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ในทิศตะวันตก มิได
เจริญเพื่อเห็นรูปทิพยอันนารัก ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด เธอจึงฟง
แตเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ในทิศตะวันตก 
มิไดเห็นรูปทิพยอันนารักประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ขอนั้นเปนเพราะ
เหตุไร  
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ขอนั้นเปนเพราะทานเจริญสมาธิเฉพาะสวนเพื่อฟงเสียงทิพยอันไพเราะ
ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ในทิศตะวันตก มิไดเจริญเพื่อเห็นรูปทิพย
อันนารัก ประกอบดวยกามเปนที่ตั้งแหงความกําหนัดและทาน บําเพ็ญสมาธิเฉพาะสวน 
เพื่อฟงเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ในทิศเหนือ 
แตมิไดเจริญเพื่อเห็นรูปทิพยอันนารัก ประกอบดวยกามเปนที่ตั้งแหงความกําหนัด 
เพราะเธอเจริญสมาธิเฉพาะสวน เพื่อฟงเสียงทิพยอันไพเราะประกอบดวยกาม เปนที่ตั้ง
แหงความกําหนัด ในทิศเหนือ มิไดเจริญเพื่อเห็นรูปทิพยอันนารักประกอบดวยกาม เปน
ที่ตั้งแหงความกําหนัด เธอจึงฟงแตเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกามเปนที่ตั้งแหง
ความกําหนัด ในทิศเหนือ มิไดเห็นรูปทิพยอันนารัก ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหง
ความกําหนัด ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร  

ขอนั้นเปนเพราะเธอเจริญสมาธิเฉพาะสวน เพื่อฟงเสียงทิพยอันไพเราะ 
ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ในทิศเหนือมิไดเจริญเพื่อเห็นรูปทิพยอัน
นารัก ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด 
 ถาทาน บําเพ็ญสมาธเิฉพาะสวน เพื่อฟงเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม 
เปนที่ตั้งแหงความกําหนัดในทิศเบื้องบน ทิศเบื้องต่ํา และทิศเบื้องขวาง แตมิไดเจริญ
เพื่อเห็นรูปทิพยอันนารัก ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด เพราะเธอเจริญ
สมาธิเฉพาะสวนเพื่อฟงเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความ
กําหนัด ในทิศเบื้องบนทิศเบื้องต่ํา และทศิเบื้องขวาง แตมิไดเจริญเพื่อเห็นรูปทิพยอัน
นารัก ประกอบดวยกามเปนที่ตั้งแหงความกําหนัด เธอจึงฟงแตเสียงทิพยอันไพเราะ 
ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ในทิศเบื้องบน ทิศเบื้องต่ํา และทิศเบื้อง
ขวาง มิไดเห็นรูปทิพยอันนารักประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ขอนั้นเปน
เพราะเหตุไร  

ขอนั้นเปนเพราะเธอเจริญสมาธิเฉพาะสวน เพื่อฟงเสียงทิพยอันไพเราะ 
ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ในทิศเบื้องบน ทิศเบื้องต่ํา และทิศเบื้อง
ขวาง มิไดเจริญเพื่อเห็นรูปทิพยอันนารัก ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด 
 พระครูรักขิตญาณ(สี) ยังกลาวสอนอีกวา การเห็นรูปทิพย การฟงเสียงทิพย ของ
พระภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เจริญสมาธิโดยสวนสองเพื่อเห็นรปูทิพยอันนารัก และเพื่อ
ฟงเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัดในทิศตะวันออก 
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เพราะเธอเจริญสมาธิโดยสวนสอง เพื่อเห็นรูปทิพยอันนารัก และเพื่อฟงเสียงทิพยอัน
ไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ในทศิตะวันออกเธอจึงเห็นรูป
ทิพยอันนารัก และฟงเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด
ในทิศตะวันออก ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร  

ขอนั้นเปนเพราะเธอเจริญสมาธิโดยสวนสอง เพื่อเห็นรูปทิพยอันนารัก และเพื่อ
ฟงเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกามเปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ในทิศตะวันออก 
 ขอตอไปยังมีอีก ถาทานเจริญสมาธิโดยสวนสอง เพื่อเห็นรูปทิพยอันนารักและ
เพื่อฟงเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัดในทิศใต 
เพราะเธอเจริญสมาธิโดยสวนสอง เพื่อเห็นรูปทิพยอันนารัก และเพื่อฟงเสียงทิพยอัน
ไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ในทิศใต เธอจึงเห็นรูปทิพยอัน
นารักและฟงเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ในทิศใต 
ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร  

ขอนั้นเปนเพราะเธอเจริญสมาธิโดยสวนสอง เพื่อเห็นรูปทิพยอันนารัก และเพื่อ
ฟงเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัดในทิศใต 

ทานเจริญสมาธิโดยสวนสอง เพื่อเห็นรูปทิพยอันนารัก และเพื่อฟงเสียงทิพยอัน
ไพเราะประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ในทศิตะวันตก เพราะเธอเจริญ
สมาธิโดยสวนสองเพื่อเห็นรูปทิพยอันนารัก และเพื่อฟงเสียงทิพยอันไพเราะ 
ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ในทิศตะวันตก เธอจึงเห็นรูปทิพยอัน
นารัก และฟงเสียงทิพยอันไพเราะประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ในทิศ
ตะวันตก ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร 

ขอนั้นเปนเพราะเธอเจริญสมาธิโดยสวนสอง เพื่อเห็นรูปทิพยอันนารัก และเพื่อ
ฟงเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ในทิศตะวันตก.
 ภิกษุเจริญสมาธิโดยสวนสอง เพื่อเห็นรูปทิพยอันนารัก และเพื่อฟงเสียงทิพยอัน
ไพเราะประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ในทิศเหนือ เพราะเธอเจริญสมาธิ
โดยสวนสองเพื่อเห็นรูปทิพยอันนารัก และเพื่อฟงเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวย
กาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ในทิศเหนือ เธอจึงเห็นรูปทิพยอันนารัก และฟงเสียง
ทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ในทิศเหนือ ขอนั้นเปน
เพราะเหตุไร  
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ขอนั้นเปนเพราะทานเจริญสมาธิโดยสวนสอง เพื่อเห็นรูปทิพยอันนารัก และเพื่อ
ฟงเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ในทิศเหนือ 

ถาทานเจริญสมาธิโดยสวนสอง เพื่อเห็นรูปทิพยอันนารัก และเพื่อฟงเสียงทิพย
อันไพเราะประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ในทิศเบื้องบน ทิศเบื้องต่ํา และ
ทิศเบื้องขวางเพราะเธอเจริญสมาธิโดยสวนสอง เพื่อเห็นรูปทิพยอันนารัก และเพื่อฟง
เสียงทิพยอันไพเราะประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัดในทิศเบื้องบน ทิศ
เบื้องต่ํา และทิศเบื้องขวางเธอจึงเห็นรูปทิพยอันนารัก และฟงเสียงทิพยอันไพเราะ 
ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ในทิศเบื้องบน ทิศเบื้องต่ํา และทิศเบื้อง
ขวาง ขอนั้นเพราะเหตุไร  

ขอนั้นเปนเพราะทานเจริญสมาธิโดยสวนสอง เพื่อเห็นรูปทิพยอันนารัก และฟง
เสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ในทิศเบื้องบน ทิศ
เบื้องต่ํา และทิศเบื้องขวาง  

พระครูรักขิตญาณ (สี) กลาวสงทายอีกวา เหตุปจจัยนี้แหละ เปนเหตุ เปนปจจัย 
ที่พระภิกษุผูบําเพ็ญสมาธิ บางทาน บางองค จึงเห็นรูปทิพยที่นารัก แตมิไดยินเสียงทิพย
อันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด เพราะบําเพ็ญสมาธิ เฉพาะสวน
เดียวคือเห็นรูปทิพย 

มีพระภิกษุบางองคบางทาน  ไดฟงเสียงทิพยอันไพเราะ  เพราะบําเพ็ญสมาธิโดย
สวนเดียว คือฟงเสียงทิพย แตมิไดเจริญเพื่อเห็นรูปทิพย   ภิกษุบางองค บางทาน เห็นรูป
ทิพยที่นารัก ไดยินเสียงทิพยอันไพเราะ  เพราะทานเหลานั้น ตั้งใจบําเพ็ญสมาธิโดยสวน
สอง  การฟงเสียงทิพยนั้น เรียกอีกอยางหนึ่งวา การกระทบจิต  ซึ่งเปนเหตุ และผลใน
การบําเพ็ญสมาธิ 

พระอริยเถราจารย สอนวิชาบังคับธาตุขันธ 
(พรรษาแรก สถิตวัดโรงชาง ยุคอยุธยา) 

พรรษาแรกปนั้น ขณะที่พระอาจารยสุก เจริญสมณะธรรมในคืนนั้น  พระองค
ทาน ก็ทรงแลเห็น รูปทิพย องคพระอริยเถราจารยรูปหนึ่ง เขามาหาพระองคทานใน
สมาธินิมิตแลว บอกวา  ทานไดสมาธิสองสวนแลว ตอไปขางหนา ก็จะมีพระอริยเถรา
จารยในอดีตอีกหลายพระองค จะมาสอนทางแหงการปฏิบัติในรูปแบบตางๆใหแกทาน 
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แลวพระอริยเถราจารยพระองคนั้น ก็ยังกลาวตอไปอีกวา  ขาฯชื่อดร อดตีเคยเปนพระ
อุตราทิศาจารย (ฐานานุกรม) ของพระพุทธโฆษาจารย อยูวัดพุทไธศวรรย 

ขาฯจะมาสอนเรื่องธาตุขันธ โดยวิธีการตางๆ    ทานกลาวตอไปอีกวา ขอใหทาน
ฝกบังคับ ธาตุขันธ จิตของทาน จะยกสูงขึ้น ประณีตขึ้น และจะมีอานุภาพมากขึ้น จิตจะ
ไมตกไปขางฝายอกุศลกรรม เมื่อทานสามารถบงัคับธาตุขันธไดแลว  ใหฝกแยกธาตุ
ขันธ ที่ประกอบไปดวยมหาภูตทั้งสี่คือ ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุไฟ ธาตุลม  จิตของทานก็จะ
ไดดําเนินไปทางปรมัตถธรรม ไปสูมรรคธรรม ผลธรรม ไดงาย  ตอจากนั้นใหทานฝก
คุมธาตุทั้งสี่  จะทําใหทาน มีสติ สมาธิ ที่สมบูรณ เขมแข็งยิ่งขึ้น ตอจากนั้นพระอริยเถรา
จารย ก็บอกวิธีบังคับธาตุขันธใหแกพระอาจารยสุก 

ตอมา พระอริยเถราจารย ก็บอกวิธีการแยกธาตุขันธ  ใหกับพระองคทาน โดยให
แยกธาตุน้ํากอน เปนลําดับแรก  ตอมาใหแยกธาตุไฟ  เปนลําดับตอมา ตอไปก็แยกธาตุ
ดิน    ตอไปก็แยกอากาศธาตุ  แยกแลวใหพิจารณาวา กายนี้ไมเปนเรา ไมใชเรา เปนเพียง
ธาตุเทานั้น  จิตของเราก็ไมยึดมั่นถือมัน่ในกาย อันประกอบไปดวยธาตุทั้ง ๔  และก็จะ
ไมมีอะไรอาศัยอยูได เพียงสักแตวารูไวเทานั้น 

ทุกวันในพรรษาแรกนั้น พระอาจารยสุก  ทรงบําเพ็ญสมณะธรรมเสร็จแลว ก็
ทรงมาฝก  การบังคับธาตุขันธ การแยกธาตุ และการคุมธาตุขันธ คือนําธาตุที่แยกไปแลว
กลับมาที่เดิม ดวยเอกัคคตาจิต พระองคทานปฎิบัติตามที่พระอริยเถราจารย เมตตามา
กลาวสอนในสมาธินิมิตทุกวัน จนทานสามารถ ฝกฝนตามที่พระอาจารยมากลาวสอนได 
จนจิตสมาธิของพระองคทานมีอานุภาพมากขึ้นไปอีก    

พระอาจารยสุก ทรงมีพระอาจารยทั้งขางนอก ขางใน  พระอาจารยขางนอกคือ  
ทานพระครูรักขิตญาณ (สี)  พระอาจารยขางในคือ  พระอุตราทิศาจารย (ดร) พระรอง
เรื่อง หรือพระฐานานุกรม ของพระพุทธโฆษาจารย วัดพุทไธศวรรย ในอดีตกาล ครั้งตน
กรุงศรีอยุธยา 

ทรงศึกษา วิชา ดําเนินธาตุ ทําลายธาตุ 
(พรรษาที่สอง สถิตวัดโรงชาง ยุคอยุธยา) 

พรรษาที่สอง  พระองคทาน ทรงไดพบ กับพระอริยเถราจารย อีกพระองคหนึ่ง
ในสมาธินิมิต  ทานมีนามบัญญัติวา ขรัวทานโต  ทานเคยสถิตวัดชายทุง กอนสถาปนา 
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เปนวัดปาแกว ในรัชสมยัพระเจารามาธิบดีที่ ๑ หรือเรียกวาพระเจาอูทอง ขรัวทานโต
ดํารงขันธอยู ในรชัสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ พระเจาอูทอง 

ทานเขามาในสมาธินิมิตในครั้งนั้น  ทานมาบอกวิธีการ ใหแกพระอาจารยสุก 
สองอยาง คือ การดําเนิน ความเปนไปแหงธาตุ ๑ การทําลายธาตุ ๑  และสอนใหไมหลง
ติดอยูในธาตุ และสอนใหไมหลงติดในฤทธิ์ ๑ 

พระอริยเถราจารย  บอกวิธีดําเนินธาตุ ทําลายธาตุ เพื่อใหเกิดฤทธิ์ แกพระ
อาจารยสุก  โดยใหบริกรรมดําเนินธาตุ บริกรรมตัง้ธาตุ บริกรรมรวมธาตุ เปนหนึ่งเดียว  
พระอาจารยสุก ทรงดําเนินการตั้ง ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุลม ธาตุไฟ อากาศธาตุ วิญญาณ
ธาตุ แลวสัมปยุตธาตุ ประกอบธาตุทั้ง ๖ เปนหนึ่งเดียว    แลวใหบรกิรรมทําลายธาตุทั้ง 
๕ ใหสลายไป ยกเวนวิญญาณธาตุ ซึ่งเปนธาตุรู   ทานกลาววาทําใหเกิดอิทธิวิธี 

ขรัวทานโต กลาวตอไปวา การดําเนินธาตุ ทําลายธาตุ มิใชจะทําไดทุกคน  
บุคคลไหนมีวาสนาบารมีมาทางนี้  ขาฯก็จะมาสอนใหเอง เหมือนอยางที่ขาฯมาสอนให
ทานในครั้งนี้ 

ขรัวทานโต ยังกลาวสอนพระอาจารยสุกอีกวา   ฤทธิ์ทั้งหลายมีเกิด แลวกม็ีเสื่อม 
ไมเที่ยงแทแนนอน ยอมแปรปรวนไป ถาบุคคลใดยังเปนปุถุชนอยู ไมรูความจริงแหง
พระไตรลักษณ ยอมติด ยอมหลง อยูในฤทธิ ์  ไมสามารถหลุดจากกิเลส ไปพระนิพพาน
ได ฉะนั้นขอใหทานพิจารณาถึงความไมเที่ยง ตลอดเวลา อยาไปติด ไปหลงอยูในฤทธิ์ 
ใหบําเพ็ญเพียรภาวนา ไปสูนิพพานเถิด 

พระอาจารยสุก ทรงฟงคําพร่ําสอนของ ขรัวทานโต พระอริยเถราจารย ในสมาธิ
นิมิตแลว พระองคทานก็มั่นเพียรทําตามที่พระอริยเถราจารยบอก และภายในเวลา ๓ 
ราตรี พระองคทานก็บรรลุวิชาดําเนินธาตุ ทําลายธาตุ ไดสําเร็จฤิทธิบางอยาง แตยังเปน
ฤทธิ อยางปุถุชน ยังมีหว่ันไหวบาง 
 ถึงราตรีที่ ๔ ขรัวทานโต ก็มาปรากฏในสมาธินิมิต ของพระอาจารยสุกอีก  ดวย
ทานทราบวา พระอาจารยสุก สําเร็จวิชาดําเนินธาตุ ทําลายธาตแุลว  และในสมาธินิมิต
ราตรีนั้น ขรัวทานโต กลาวกับพระอาจารยสุกวา  วิชาดําเนินธาตุ ทําลายธาตุ ที่เปนไป
ในทางโลกีย ทานก็สําเร็จแลว   
 ตอไปขาฯ จะสอนวิชาดําเนินธาตุ ทําลายธาตุ  ที่เปนไปในทางโลกุตรธรรม นํา
ทางทานไปถึงมรรค ผล นิพพาน ตามคําสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสสอนไว  ให
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ทานดําเนินตั้งสภาวะความเปนไป แหงปฐวีธาตุ ธาตุดิน  ๑   อาโปธาตุ  ธาตุน้ํา ๑  
เตโชธาตุ ธาตุไฟ  ๑ วาโยธาตุ ธาตุลม  ๑ อากาสธาตุ ธาตุอากาศ ชองวางภายในกาย ๑   
วิญญาณธาตุ ธาตุวิญญาณ คือความรูอะไรๆได ๑  

พระอริยเถราจารยกลาวสอนตอไปอีกวา ในธาตุทั้ง ๖ นั้น ปฐวีธาตุ ธาตุดิน เปน
อยางไร ปฐวีธาตุ ธาตุดินมี ๒ อยางคือ ปฐวีธาตุ ธาตุดิน ภายใน ปฐวีธาตุ ธาตุดิน 
ภายนอก 
 ปฐวีธาตุ ธาตุดิน ๒ อยางนั้น ปฐวีธาตุ ธาตุดินภายใน เปนอยางนี้คือ  ธรรมชาติที่
แข็ง ธรรมชาติที่กระดาง ความแข็ง ภาวะที่แข็ง เปนภายในเฉพาะตน  เปนอุปาทินนกรูป
ขางใน คือรูปที่มีใจครอง ไดแก ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก 
มาม หัวใจ ตบั พังผืด ไต ปอด ไสใหญ ไสนอย อาหารใหม อาหารเกา ทั้งหมดนี้เรียกวา 
ธรรมชาติที่แข็ง ธรรมชาติที่กระดาง ความแข็ง ภาวะที่แข็ง เปนภายในเฉพาะตน เปนอุ
ปาทินนกรูปขางใน รูปในที่มีใจครอง แมอยางอื่นใดมอียู นี้เรียกวา ปฐวีธาตุ ธาตุดิน
ภายใน 
 ปฐวีธาตุ ธาตุดินภายนอก เปนอยางนี้คือ ธรรมชาติที่แข็ง ธรรมชาติทีก่ระดาง 
ความแข็ง ภาวะที่แข็ง เปนภายนอก เปน อนุปาทินนกรูปขางนอก คือรูปที่ไมมีใจครอง 
ไดแก เหล็ก โลหะ ดีบุกขาว ดีบุกดํา เงิน แกวมุกดา แกวมณี แกวไพฑูรย สงัข ศิลา แกว
ประพาฬ เงินตรา ทอง แกวมณีแดง แกวมณีลาย หญา ทอนไม กรวด กระเบื้อง แผนดิน
แผนหิน ภูเขา ทั้งหมดนี้เรียกวา ธรรมชาติที่แข็ง ธรรมชาติทีก่ระดาง ความแข็ง ภาวะที่
แข็ง เปนธรรมชาติภายนอก เปนอนุปาทินนกรูปขางนอก คือรูปที่ไมมีใจครอง แมอยาง
อ่ืนใดมีอยู นีก้็เรียกวาปฐวธีาตุ ธาตุดินภายนอก 

ปฐวีธาตุภายใน ปฐวีธาตุภายนอก ประมวลทั้ง ๒ อยางนั้นเขาเปนหมวดเดียวกัน 
นี้ก็เรียกวา ปฐวีธาตุ  

อาโปธาตุ ธาตุน้ํา เปนอยางไร  อาโปธาตุ ธาตุน้ํานั้นมี ๒ อยาง คือ อาโปธาตุ 
ธาตุน้ําภายใน อาโปธาตุ ธาตุน้ําภายนอก 
 อาโปธาตุ ๒ อยางนั้น อาโปธาตุ ธาตุน้ําภายใน เปนอยางนี้คือ ความเอิบอาบ 
ธรรมชาติที่เอิบอาบ ความเหนียว ธรรมชาติที่เหนียว ธรรมชาติที่เกาะกุมรูป เปนภายใน 
เฉพาะตน เปนอุปาทินนกรูปขางใน คือรูปขางในมีใจครอง  ไดแก ดี เสลด หนอง เลือด 
เหงื่อ มันขน น้ําตา เปลวมัน น้ําลาย น้ํามูก ไขขอ มูตร ทั้งหมดนี้เปนความเอิบอาบ 
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ธรรมชาติที่เอิบอาบ ความเหนียว ธรรมชาติที่เหนียว ธรรมชาติที่เกาะกุมรูป เปนภายใน 
เฉพาะตน เปนอุปาทินนกรูปขางใน คือรูปขางในมีใจครอง แมอยางอื่นใดมีอยู นี้เรียกวา 
อาโปธาตุ ธาตุน้ําภายใน 
 อาโปธาตุ ธาตุน้ําภายนอก ภายนอก เปนอยางนี้คือ ความเอิบอาบ ธรรมชาติที่
เอิบอาบ ความเหนียว ธรรมชาติที่เหนียว ธรรมชาติที่เกาะกุมรูป เปนภายนอก เปนอนุปา
ทินนกรูปขางนอก รูปขางนอกไมมีใจครอง ไดแก รสรากไม รสลําตน รสเปลือกไม รส
ใบไม รสดอกไม รสผลไม นมสด นมสม เนยใส เนยขน น้ํามัน น้ําผ้ึงน้ําออย น้ําที่อยูใน
พ้ืนดิน หรือน้ําที่อยูในอากาศ เปนธรรมชาติที่มีความเอิบอาบ ธรรมชาติที่เอิบอาบ ความ
เหนียว ธรรมชาติที่เหนียวธรรมชาติที่เกาะกุมรูป เปนภายนอก เปนอนปุาทินนกรูปขาง
นอก คือรูปไมมีใจครองภายนอก แมอยางอื่นใดมีอยูนี้เรียกวา อาโปธาตุ ธาตุน้ําภายนอก  
อาโปธาตุ ธาตุน้ําภายภายใน อาโปธาตุธาตุน้ําภายนอก ประมวลทั้ง ๒ อยางนั้น เขาเปน
หมวดเดียวกันอยางเดียวกันนี้เรียกวา อาโปธาตุ คือธาตุน้ํา 

เตโชธาตุ ธาตุไฟเปนอยางไร เตโชธาตุ ม ี๒ อยาง คือ เตโชธาตุภายใน เตโชธาตุ
ภายนอก ในเตโชธาตุ ๒ อยางนั้น เตโชธาตุภายใน เปนอยางนี้คือความรอนธรรมชาติที่
รอน ความอุน ธรรมชาติที่อุน ความอบอุน ธรรมชาติที่อบอุน เปนภายในเฉพาะตน เปน
อุปาทินนกรูปขางใน คือรูปมีใจครอง ไดแก เตโชธาตุที่ทําใหรางกายเรารอน เตโชธาตุที่
ทําใหรางกายทรุดโทรม   เตโชธาตุที่เปนเหตุใหเผาไหม   เตโชธาตุที่ทําใหของกินของ
ดื่มของเคี้ยวของลิ้มถึงความยอยไปดวยดี นี้เรียกวาความรอน ธรรมชาติที่รอน ความอุน
ธรรมชาติทีอุ่น ความอบอุน ธรรมชาติที่อบอุน เปนภายในเฉพาะตน เปนอุปาทินนกรูป 
รูปมีใจครอง ขางใน แมอยางอื่นใดมีอยู นี้เรียกวา เตโชธาตุ ธาตุภายใน 
 เตโชธาตุภายนอก เปนอยางนี้คือ ความรอน ธรรมชาติที่รอน ความอุน 
ธรรมชาติทีอุ่น ความอบอุนธรรมชาติที่อบอุน เปนภายนอก เปนอนุปาทินนกรูปขาง
นอก คือรูปไมมีใจครอง ไดแก ไฟฟน ไฟสะเก็ดไม ไฟหญา ไฟมูลโค ไฟแกลบ ไฟ
หยากเยื่อ ไฟอสนีบาต ความรอนแหงไฟ ความรอนแหงดวงอาทิตย ความรอนแหงกอง
ฟน ความรอนแหงกองหญา ความรอนแหงกองขาวเปลือก ความรอนแหงกองขี้เถา หรือ 
ความรอนธรรมชาติที่รอน ความอุน ธรรมชาติทีอุ่น ความอบอุน ธรรมชาติที่อบอุน เปน
ภายนอก เปนอนุปาทินนกรูปขางนอก รูปไมมใีจครอง แมอยางอื่นใดมีอยู นี้เรียกวา 
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เตโชธาตุภายนอก เตโชธาตุภายใน เตโชธาตุภายนอก ประมวลทั้ง ๒ อยางนั้น เขา
เปนหมวดเดียวกันนี้เรียกวา เตโชธาตุ หรือธาตุไฟ 
 วาโยธาตุ ธาตุลมเปนอยางไร วาโยธาตุมี ๒ อยางคือ วาโยธาตุภายใน วาโยธาตุ
ภายนอก ในวาโยธาตุ ๒ อยางนั้น วาโยธาตุภายใน เปนอยางนี้คือ  ความพัดไปมา 
ธรรมชาติทีพั่ดไปมา ความเครงตึงแหงรูป เปนภายในเฉพาะตนเปนอุปาทินนกรูปขาง
ใน คือรูปมีใจครอง ไดแก ลมพัดขึ้นเบื้องบน ลมพัดลงเบื้องต่ําลมในทอง ลมในไส ลม
พัดไปตามตัว ลมศัสตรา ลมมีดโกน ลมเพิกหัวใจ ลมหายใจเขา ลมหายใจออก หรือ
ความพัดไปมา ธรรมชาติที่พัดไปมา ความเครงตึงแหงรูป เปนภายใน เฉพาะตน เปน 
อุปาทินนกรูปขางใน แมอยางอื่นใดมีอยูนี้เรียกวา วาโยธาตุ ธาตุลมภายใน 
 วาโยธาตุภายนอก เปนอยางนี้คือ ความพัดไปมา ธรรมชาติทีพั่ดไปมา ความเครง
ตึงแหงรูปเปนภายนอกเปนอนุปาทินนกรูปขางนอก หรือรูปไมมีใจครอง  ไดแก ลม
ตะวันออก ลมตะวันตก ลมเหนือ ลมใต ลมมีฝุนละออง ลมไมมีฝุนละออง ลมหนาว ลม
รอน ลมออน ลมแรง ลมดํา ลมบน ลมกระพือปก ลมครุฑ ลมใบตาล ลมเปาปากหรือ 
ความพัดไปมา ธรรมชาติที่พัดไปมา ความเครงตึงแหงรูป เปนภายนอก เปนอนุปาทิน
นก แมอยางอื่นใดมีอยู นีเ้รียกวา วาโยธาตุภายนอก วาโยธาตุภายใน วาโยธาตุ
ภายนอก ประมวลทั้ง ๒ อยางนั้น เขาเปนหมวดเดียวกัน นี้เรียกวาวาโยธาตุ ธาตุลม 
 อากาศธาตุ คือชองวาง เปนอยางไร อากาศธาตุมี ๒ อยาง คือ อากาศธาตุภายใน 
อากาศธาตุภายนอก ในอากาศธาตุ ๒ อยางนั้น อากาศธาตุภายใน เปนอยางนี้คือ อากาศ 
ธรรมชาติอันนับวาอากาศ ความวางเปลา ธรรมชาติอันนับวาความวางเปลา ชองวาง 
ธรรมชาติอันนับวาชองวาง ที่อันเนื้อและเลือดไมถูกตองเปนภายใน เฉพาะตน เปนอุปา
ทินนกรูปขางใน ไดแก ชองหู ชองจมูก ชองปาก ชองสําหรับกลืนของกินของดื่มของ
เคี้ยวของลิ้ม  ชองที่พักอยูแหงของกิน ของดื่ม ของเคี้ยวของลิ้ม และชองสําหรับของกิน
ของดื่มของเคี้ยวของลิ้มไหลออกเบื้องต่ํา หรือ อากาศ ธรรมชาติอันนับวาอากาศ ความ
วางเปลา ธรรมชาติอันนับวาความวางเปลา ชองวาง ธรรมชาติอันนับวาชองวาง ที่อัน
เนื้อและเลือดไมถูกตอง เปนภายในเฉพาะตน เปนอุปาทินนกรูปขางใน แมอ่ืนใดมีอยู นี้
เรียกวาอากาศธาตุ หรือชองวางภายใน 
 อากาสธาตุภายนอก เปนอยางนี้คือ อากาศ ธรรมชาติอันนับวาอากาศ ความวาง
เปลา ธรรมชาติอันนับวาความวางเปลาชองวาง ธรรมชาติอันนับวาชองวาง ที่อันมหาภูต
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รูป ๔ ไมถูกตอง เปนภายนอก เปนอนุปาทินนกรูปขางนอก นี้เรียกวา อากาสธาตุ 
ชองวางภายนอก อากาสธาตุภายใน อากาสธาตุภายนอก ประมวลทั้ง ๒ อยางนั้น เขา
เปนหมวดเดียวกัน กองเดียวกัน นี้เรียกวา อากาสธาตุ คือชองวาง 
 วิญญาณธาตุ คือความรูอะไรๆได เปนอยางนี้คือ จักขุวิญญาณธาตุ โสตวิญญาณ
ธาตุ ฆานวิญญาณธาตุ ชิวหาวิญญาณธาตุ กายวิญญาณธาตุ มโนวิญญาณธาตุ นี้เรียกวา
วิญญาณธาตุ  สภาวะธรรม หลักแหงความเปนไปเอง เหลานี้เรียกวา ธาตุ ๖ ประการ คือ
ความเปนไปเอง ๖ ประการ  นี้เปนการดําเนินธาตุ ตั้งธาตุ  ฝายโลกุตรธรรม 

  ขรัวทานโต กลาวสอนตอไปวา ขาฯจะบอกวิธีทําลายธาตุทั้ง ๖ เพื่อกรุยทาง
ไปสูอมตธรรม  ทานวาธาตุอันพระผูมีพระภาคพระองคนั้น  ผูทรงรู  ทรงเห็น  เปนพระ
อรหันตสัมมาสัมพุทธ  ตรัสไวชอบนั้นมี  ๖  ประการ  ๖  ประการ ดังที่กลาวมาแลวนั้น 
คือปฐวีธาตุ(ดิน)  อาโปธาตุ(น้ํา)  เตโชธาตุ(ไฟ)  วาโยธาตุ(ลม)  อากาสธาตุ(ชองวาง)  
วิญญาณธาตุ ความรูอะไรๆได   ธาตุ  ๖  ประการ 

อัน พระผูมีพระภาคพระองคนั้น  ผูทรงรู  ทรงเห็น  เปนพระอรหันตสัมมาสัม
พุทธตรัสไวชอบแลว  ก็จิตของทาน (หมายถึงพระอาจารสุก)  เปนผูรูอยู  เห็นอยู จะ
พิจารณาอยูอยางไรเลา  จึงจะหลุดพน  จากอาสวะกิเลส ไมยึดมั่น ถือมั่นในธาตุทั้ง  ๖  
อันเปนภายใน ภายนอกนี้  ฯ 

ขรัวทานโต กลาววา พระพุทธเจา ตรัสสอนไววา  ใหภิกษุทั้งหลาย ครอง ธาตุดิน 
ธาตุน้ํา ธาตุไฟ ธาตุลม อากาศธาตุ ชองวาง วิญญาณธาตุ ธาตุรูอะไรๆได   โดยความเปน 
อนัตตา  ไมมีตัวตน  ไมใหครองอัตตา คือความมีตัวตน โดยอาศัย  ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุ
ไฟ ธาตุลม อากาศธาตุ ชองวาง วิญญาณธาตุ คือความรูอะไรๆได   เมื่อทานครองธาตุ
โดยความไมมีตัวตน ทานจึงจะทราบชัดเจนวา จิต ไมควรยึดมั่น ถือมั่น และจะทราบชัด
ไปอีกวาจิตของทานกําลังจะหลุดพน หรือหลุดพนแลว  หลุดพน เพราะสิ้นกิเลส  ดับคนื
กิเลส  ละความยึดมั่นถือมั่นในอุปาทาน  โดยอาศัยธาตุทั้ง ๖ และอนุสัย  คือความตั้งใจ 
และความปกใจมั่น โดยอาศัยธาตุทั้ง ๖ ได  จะทําใหทานหลุดพนโดยเร็วพลัน เสร็จสิ้น
คํากลาวสอน ขรัวทานโต ก็หายกลับไป จากนั้นพระอาจารยสุก ก็ทรงออกจากสมาธิ 

ครั้งนั้นพระอาจารยสุก พระองคทานทรงมีพระสติ สัมปชัญญะ ระลึกถึงคําสอน
ของขรัวทานโต อยูเสมอเนื่องๆวา  การยึดติดธาตุ ๖ และฤทธิ์ตางๆไมสามารถนําทาง 
พระองคทานไปสูทางพระนิพพานได ถายังไปหลงติดอยู  ตามคําที่พระอริยเถราจารย 
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สั่งสอนอบรมมา  แตนั้นมาพระองคทานก็ ไมทรงติดอยูในฤทธิ ์ ในอํานาจตางๆ ทรง
เห็นเปนอนัตตา ไมมีตัวตน และทรงทบทวนดําเนินการตั้งธาตุ ๖ และทําลายธาตุ ๖ ทั้ง
ทางอิทธิ และทางโลกุตรธรรม 

คืนตอมาขรัวทานโต ทานก็มาสอนเรื่องธาตุ ในสมาธิจิตของพระอาจารยสุกอีก 
โดยกลาววา  สิ่งที่เปนธาตุยังมีอีก  เชน จักขุธาตุ  โสตธาตุ  ฆานะธาตุ  ชิวหาธาตุ   กาย
ธาตุ  มโนธาตุ ทานกลาววาในธาตุเหลานี้   มีธาตุ ดิน น้ํา ลม ไฟ อากาศธาตุอยูดวย 

ธาตุไฟ มีมากในจักขุ คือตา   เมื่อตาเห็นรูปที่ดีก็ตาม เห็นรูปที่ทรามก็ตาม  ใหทํา
จิตเหมือนเปลวไฟ แล็บหายไป  ความยึดมั่นถือมั่น ในรูป ที่มากระทบจักขุ ก็จะหายไป 

ธาตุลม มีมากในหู ไดฟงเสียงที่ดีก็ตาม ไดฟงเสียงที่ชั่วก็ตาม  ใหทําเหมือนลม
พัดผานไป   ความยึดมั่นในเสียงที่ดี และราย   ก็ไมมี 

ธาตุดิน มีมาก ในจมูก  ไดกลิ่นทีด่ีก็ตาม ไดกลิ่นที่ไมชอบใจก็ตาม ใหทําจิต
เหมือนดินสลายไป  ความยึดมั่นถือมัน่ในกลิ่น ด ีชั่ว ก็จะสลายไป 

ธาตุน้ํา มีมาก ในลิ้น ถาลิ้มรสที่ดีกต็าม ไดลิ้มรสที่ชังก็ตาม ใหทําจิตเหมือน
สายน้ําไหลไป  ความยึดมั่นถือมั่น ติดในรส ก็สลายไป 

  ธาตุ ดิน น้ํา ลม ไฟ มี มากในกาย ไดสัมผัสดีก็ตาม ไดสัมผัสชั่วก็ตาม ใหทําจิต
เหมือน ธาตุทั้ง๔ สลายไป  ความยึดมั่นถือมั่น ในสัมผัส ก็จะสลายไป 

อากาศธาตุ มีมากในมโนธาตุ  และวิญญาณธาตุ รูธรรมารมณที่ดีก็ตาม รู
ธรรมารมณที่ชังกต็าม ใหทําจิตเหมือนอากาศสลายไป  จะทําใหจิตเปนกลางใน
สภาวธรรมทั้งที่ดี และไมดี  จะทําใหทานหลุดพนจากอายตนะ ๖ และธาตุทั้ง ๖ คลาย
ความยึดมั่น ถือมั่นไปสูทางนิพพานแล 

คืนตอมาพระอาจารยสุก ทรงยกธาตุ ๖ ประการ ข้ึนพิจารณา ไปสูพระไตร
ลักษณะญาณ โดยความเปนอนัตตา ไมมีตัวตน ในธาตุทั้ง ๖ จิตของพระองคทานก็
ดําเนินทางไปสูภูมิแหงวิปสสนากรรมฐาน เจริญทางมรรคธรรม ทางผลธรรม เพื่อถึง
เมืองแกวอมตมหานิพพานธรรม ตอไป   กาลตอมาพระองคทานก็ไมยึดติดอยูในธาตุทั้ง 
๖ และวิชาอิทธิฤทธิ์ ปลอยวางไดยิ่งๆขึ้นไป จิตของพระองคทาน ก็หลุดพนขึ้นไปเรื่อยๆ 
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พระอาจารยสุก 
ทรงเขาสู กระแสแหงพระนิพพาน 

(พรรษาที่๓ สถิตวัดโรงชาง ยุคอยุธยา) 
หลังจากพระอาจารยสุก บรรพชาอุปสมบทได สามพรรษาลวงแลว  พระองค

ทานทรงศึกษาทั้งทางปฏิบัติ และปริยัติ ทางภาคปฏิบัติ พระองคทานทรงศึกษาจบ 
สมถะ-วิปสสนาในพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ และยังมีพระอริยเถราจารย มา
สอนเรื่องการ บังคับธาตุขันธ จิตของพระองคทานก็ยกสูงขึ้น มีอานุภาพมากขึ้น สอน
เรื่อง เดินธาตุ ๖ ทําลายธาตุ ๖  จิตของพระองคทานก็ทรงดําเนินสูงขึ้นสูวิปสสนา   

ในพรรษาที่สาม ลวงแลว เพลากลางคืน พระองคทานทรงบําเพ็ญสมณธรรม ใน
ที่สุดแหงพระวิปสสนา ในที่สุดพระองคทานก็ทรงเขาสูกระแสแหงพระนิพพาน ไป
ตามลําดับคือ อยางออน ทรงไดพระโสดาปตติมรรค โสดาปตติผล สัตตักขัตตุปรม และ
อีกไมนานพระองคทานก็ทรงเขาสูพระโสดาบันโกลังโกละ อยางกลาง  กอนเขาพรรษา
ปนั้น พระองคทานก็ทรงบรรลโุสดาบันเอกพีชี  อยางประณีต 

ความออน กลาง แก แหงอินทรีย ๕ 
ในวิปสสนา ของอริยบุคคล 

พระโสดาบันนั้น พระพุทธองค ทรงตรัสจําแนกไวเปนสามประเภท  ตามความ 
แก กลาง และออน ของอินทรียทั้ง ๕ คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา หรอืกําลัง
วิปสสนา แก  กลาง ออน กวากัน 

พระพุทธองคทรงตรัสถึงความออนแก แหงอินทรียทั้งหา ของพระอริยบุคคล ไว
วา  “ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อินทรีหา เหลานี้คือ   สัทธินทรีย ๑ วิริยินทรีย ๑ สตินทรีย ๑ 
สมาธินทรีย ๑  ปญญิณทรีย ๑ 

เรียงลําดับผูได โสดาบันปตติผล  ตามความออน กลาง ความแก แหงอินทรีย ๕  
หรือของวิปสสนา ดังนี้ 

มีอินทรีย ๕  หรือกําลังวิปสสนาออน  บรรล ุ  พระโสดาบัน สัตตักขัตตุปรม   
เกิดอีก ๗ ครัง้ (สุกขวิปสสก ผูบําเพ็ญ วิปสสนาลวน มิไดบําเพ็ญฌาน) 

มีอินทรี ๕  หรือกําลังแหงวิปสสนาปานกลาง บรรลุ พระโสดาบัน  โกลงัโกละ 
เกิดสอง หรือสามตระกูล 
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มีอินทรี ๕ หรือกําลังวิปสสนาแกกลา บรรล ุพระโสดาบัน เอกพีชี  เกิดครั้งเดียว 
ผูไดบรรลุโสดาบันแลว เรียกวา เปนผูมีดวงตาเห็นธรรม ปราศจาก มลทิน เปนผู

เห็นธรรมแลว ถึงธรรมแลว รูธรรมแลว หยั่งถึงธรรมแลว พนสงสัยแลว   ปราศจากคํา
ซักถาม มั่นใจแลว ไมอาศัยคนอื่น ในคําสอนของพระศาสดา 

ในพรรษาที่สามนี้ พระอาจารยสกุ ทรงบรรลุพระโสดาบันขั้น ๓ กอน คือ สัต
ตักขัตตุปรม(ตรี) ตอมามีอินทรียแกกลาขึ้น ทรงบรรล ุ ข้ัน ๒ คือพระโสดาบัน โกลังโก
ละ(โท)  ตอมาอีกทรงอินทรีย แกกลาขึ้นอีก ทรงบรรลโุสดาบัน ข้ัน ๑ คือ เอกพีชี  (เอก) 

พระอาจารยสุก ทรงสําเร็จ พระโสดาบันนั้น  ทรงไดมรรค ๑ ผล ๑  อภิญญา ๖ 
อยางตรี และนับวาพระอาจารยสุก เปนพระสาวกที่เกิดจากอกพระสัญพัญูโคดมเจา 
โดยแท 

มีหลักฐาน ปรากฏใน มทุุตรวัคค มหาวารวัคค สังยุตตนิกาย, คัมภีรอภิธัมมัตถ
วิภาวินี และพระคัมภีรอรรถคาถา กลาวถึงความออนแกของอินทรีย ของอริยบุคคล ดังนี้ 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ เหลานี ้อินทรีย ๕ คืออะไรบาง คือสัทธินทรีย ๑ 
วิริยินทรีย ๑   สตินทรีย ๑   สมาธินทรีย ๑   ปญญินทรีย ๑ ดกูอนภิกษุทั้งหลายอินทรีย 
เหลานี้แล  

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เพราะเหตุที่อินทรีย ๕ เหลานี้แล  สม่ําเสมอกันเต็มรอบ
แลว บุคคลผูนั้นก็เปนอรหันต   

โดยที่อินทรยีทั้งหลายออนกวานั้น เปนอนาคา ตติยอันตราปรินิพพายี 
โดยที่อินทรยีทั้งหลายออนกวานั้น เปนอนาคา ทุติยอันตราปรินิพพายี 
โดยที่อินทรยีทั้งหลายออนกวานั้น เปนอนาคาปฐมอันตราปรินิพพายี 
โดยที่อินทรยีทั้งหลายออนกวานั้น เปนอนาคา อุปหัจจปรินิพพายี 
โดยที่อินทรยีทั้งหลายออนกวานั้น เปนอนาคา อสังขารปรินิพพายี 
โดยที่อินทรยีทั้งหลายออนกวานั้น เปนอนาคา สสังขารปริพพายี 
โดยที่อินทรยีทั้งหลายออนกวานั้น เปนอนาคาอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี 
โดยที่อินทรยีทั้งหลายออนกวานั้น เปนสกทาคามี 
โดยที่อินทรยีทั้งหลายออนกวานั้น เปนโสดาบัน เอกพีชี 
โดยที่อินทรยีทั้งหลายออนกวานั้น เปนโสดาบัน โกลังโกละ 
โดยที่อินทรยีทั้งหลายออนกวานั้น เปนโสดาบัน สัตตักขัตตุงปรม 
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ธรรมที่พระโสดาบันละไดเด็ดขาด 
อกุศลกรรมบถ ๑๐ พระโสดาบันบุคคลละได ๖ อยาง คือ ปาณาติบาต ๑ 

อทินนาทาน ๑ กาเมสุมิจฉาจาร ๑ มุสาวาท ๑ ปสุณวาจา ๑ มิจฉาทิฎฐิ ๑ 
อุปกิเลส ๑๖ พระโสดาบันละได ๖ อยางคือ  มักขะ  ลบลูคุณทาน ๑ ปลาสะ ตี

เสมอ ๑ อิสสา ริษยา ๑ มัจฉริยะ ตระหนี่ ๑ มายา เจาเลห ๑  สาไถยะ โออวด ๑ 
นิวรณ ๖ พระโสดาบันละได ๑ อยางคือ  วิจิกิจฉา อยางหยาบ 
สัญโญชน ที่พระโสดาบันละไดคือ  สักกายทิฎฐิ ความเห็นวามีอัตตา ตัวตน ๑ 

วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัย (ในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ) ๑ สีลพตปรามาส ยึดถือใน
ศีลและพรต ในทางงมงาย  มีราคะเบาบาง  มีโทสะเบาบาง  

เมื่อละสญัโญชน ๓ ไดแลว พรอมกับการถึงพรอมดวย ทัสสนะ  หมายถึงการ
เห็นพระนิพพานดวยโสดาปตติมรรค เปนการเห็นครั้งแรกกอนอริยมรรค อันดับอื่น  
พระอริยโสดาบัน อริยสาวก มีชื่อเรียก และอางไวในภาษาบาลีหลายคําเชน 

๑. ทิฎฐิสัมปนโน     ผูถึงพรอมดวยความเห็น 
๒.ทัสสนะสัมปนโน   ผูถึงพรอมดวยทัสสนะ 
๓.อาคโต อิมัง สัทธมัมัง  ผูถึงพระสัทธรรมนี้แลว 
๔.ปสสติ อิมัง สัทธัมมัง  ผูเห็นพระสัทธรรม 
๕.เสกเขนะ ญาเณนะ สมันนาคะโต ผูถึงพรอมแลวดวยมรรค ญาณขั้นเสกขะ 
๖.เสกขายะ วิชชายะ สมนันาคะโต ผูถึงพรอมแลวมรรควิชชา ข้ันเสขะ 
๗. ธัมมะโสตัง สมาปนโน  ผูมาถึงแหงกระแสแหงพระ 
   ธรรม เรียบรอยแลว 
๘. อริโย นิพเพธโิก   ผูมีปญญาแทงทลุ ข้ันอริยะ 
๙. อมตัทวารัง อาหัจจะ ติฎฐติ  ผูยืนพิงประตูอมตะนิพพาน 
องคของพระโสดาบัน ๔ อยางคือ คบหาสัตบุรุษ ๑  ฟงธรรมของสัตบุรุษ ๑ ทํา

ไวในใจซึ่งธรรมของสัตบุรุษ ๑ ปฏบิัติธรรมสมควรแกธรรม ๑  อริยสาวกผูโสดาบัน 
ประกอบดวยธรรม ๔ อยาง เปนผูไมตกไปในอบายภูมิ ๔ คือ นรก กําเนิดสัตวติรัจฉาน   
เปรตวิสัย ทุคคตินิวิบาต 

กระจกเงาสองธรรม เปนธรรมสําหรับพระอริยโสดาบันสาวก ใชสองดูตัวเอง 
และพยากรณตัวเองวา เราสุดสิ้นนรกแลว   เราสุดสิ้นกําเนิดสัตวติรัจฉานแลว   เราสุด
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สิ้นเปรตวิสัยแลว  เราสุดสิ้นทุคคตินิวิบาตแลว  เราเปนพระโสดาบัน ไมตกไปในอบาย
โดยธรรมดา เราเปนผูที่จะไดตรัสรู ในภายหนาแนนอนแลว   ธรรมที ่ เปนกระจกสอง
ธรรมเหลานี้คือ อริยสาวกเปนผูประกอบไปดวย……. 

๑. เปนผูประกอบดวย ความเลื่อมใสมั่นคงใน พระพุทธเจา 
๒.เปนผูประกอบดวย  ความเลื่อมใสมั่นคงใน พระธรรม 
๓. เปนผูประกอบดวย ความเลื่อมใสมั่นคงใน พระสงฆ 
๔. เปนผูประกอบดวย ศีลที่นารักของพระอริยะ ดําเนินไปเพื่อสมาธิ 
พระพุทธเจาตรัสวา ดูกอนอานนท  ธรรมบรรยายที่เปนธรรมาทาส  คือกระจก

เงาสองธรรมดังนี้แล  ซึ่งอริยสาวก  พึงใชพยากรณดวยตนเอง 
ทานกลาวไววา บุคคลที่เปนพระโสดาบันแลว  ถาปรากฏวา มีผูอ่ืนผูใดประมาท

พลาดพลั้ง หรือคะนองปาก กลาวคําตําหนิติเตียน หรือนนิทาวาราย(อริยุปวาท) ดา
บริภาษ โดยที่สุดอริยบุคคลโสดาบัน ที่เปนคฤหัสถ  ทานกลาววาหาม มรรค ผล 
นิพพาน แมบุคคลผูนั้นจะพากเพียรปฏิบัติธรรม อยางไรก็มิอาจสามารถ บรรลุมรรค
ผลได การติเตียน ดาบริภาษพระอริยเจา จึงมีโทษมาก  เกิดความฉิบหาย ๑๐ อยางคือ   

บุคคลผูนั้นจะยังไมบรรลุธรรมที่ยังไมบรรล ุ ๑ เสื่อมจากธรรมที่บรรลุแลว ๑ 
สัทธรรมของบุคคลนั้นยอมไมผองแผว ๑ เปนผูหลงคิดวาตนเปนผูบรรลุสัทธรรม ๑ ไม
ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย ๑ ถาเปนภิกษุตองอาบัติเศราหมองอยางใดอยางหนึ่ง ๑  
ยอมถูกโรคเบียดเบียนอยางหนัก ๑ ถึงความเปนบา มีจิตฟุงซาน ๑ หลงตามกาละ คือตาย
ไมมีสติ ๑ เมื่อตายยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก 

กรรมที่บริภาษ ดาทอ พระอริยบุคคลนี้ เปนกรรมตัดรอน มรรคผล นิพพาน มิใช
กรรมเกา แตเปนกรรมทีส่รางขึ้นใหม และมีผลรนุแรงมาก มีอํานาจตัดรอนกรรมดีอ่ืนๆ
ในทันใด 

วิธีแกกรรมนี้ ตองกลาวขอขมาโทษ แกพระอริยเจา เมื่อพระอริยเจา อดโทษไม
เอาโทษแลว  ก็ไมหามมรรค ผล นิพพาน กลับคืนเปนปรกติตามเดิม โดยการขอขมา
โทษ 

แมอริยบุคคลโสดาบัน บางทาน จะมีอาการหรือความเปนไปภายนอก เชนความ
เศราโศก และทุกขโทมนัส ยังแสดงออกมาใหเห็นคลายกับปุถุชน  แตก็เปนอาการที่
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เปนไปชั่วขณะ เมื่อมีสติ หรือมีผูเตือนใหสติ อาการเหลานั้นทานก็ระงับได กลับเปน
ปรกติตามเดิม โดยมีสต ิ

แมบุคคลโสดาบันที่เปนคฤหัสถ กค็วรทําสามีจิกรรม กราบไหว  พระภิกษุ 
สามเณร ที่บวชวันแรก และยังไมบรรลุมรรคผลใดๆเลย  เนือ่งจาก เพศของพระภิกษุ-
สามเณร เปนอุดมเพศ เปนวัตถุที่ควรเคารพบูชา 

พระพุทธเจาทรงแสดงเปรียบเทียบอานิสงส ของพระโสดาบันวา  ประเสริฐกวา  
ความเปนพระเจาจักรพรรดิ์ ประเสริฐกวาการไปเกิดในสวรรค ประเสริฐกวาความเปน
ใหญในโลกทั้งปวง   

เพราะพระเจาจักรพรรดิ์ ก็ยังไมพนจากอบายภูมิ การไปเกิดเปนเทวดา เมื่อหมด
บุญกุศลแลว ก็อาจไปอบายภูมิได แตพระโสดาบัน เปนผูปดประตูอบายภูมิอยางเด็ดขาด 

ทานผูที่ตั้งอยูในโสดาปตติมรรค และทานผูที่ตั้งอยูในโสดาปตติผล นับเปนพระ
อริยบุคคล ซึง่เปนสาวก ของพระผูมีพระภาคเจา คูที่ ๑ 

ทรงบรรลุสกทาคาม ี
(พรรษาที่๓ยางเขาพรรษา๔ สถิตวัดโรงชาง ยุคอยุธยา) 

ในพรรษาที่สาม ยางเขาพรรษาที่ ๔ หลังจากพระอาจารยสุก ทรงเขาสูกระแส
นิพพาน คือเปนพระโสดาบันบุคคลแลว เนื่องจาก พระองคทาน ทรงมีอินทรีย วิริยะแก
กลา และพระวิปสสนาญาณแกกลา ทรงเปนผูถึงพรอมดวยทัสสนะ(ทัสสนะสัมปนโน) 
คือไดเห็นพระนิพพาน เปนครั้งแรกแลว  

พระองคทาน ทรงบําเพ็ญเพียร เพื่อไปสูมรรค- ผลคูที่สองคือ สกทาคามีมรรค-
สกทาคามีผล พระองคตองทําความเพียรใน พระวิปสสนาตอไป กอนที่พระองคทานจะ
เจริญภาวนา ในมรรคผลเบื้องสูงขึ้นไป พระองคทานทรงอธิษฐานวา “ ธรรมอันใดที่
เกิดขึ้นแลว ในขันธสันดาน ของขาพระองค ขออยาใหเกิดอีก ธรรมพิเศษสูงสุด ที่ขา
พระองค ยังมิไดพบ ขอใหไดพบถึงเทอญ  และพระองคทานยังกลาวอาราธนาตอไปอีก
วา  “ขาพระองค  ขอวางพระนิพพาน ไวกลางดวงหทัย”  

เมื่อทานอธิษฐานดังนี้แลว ทานก็มีความรูสึกวา กิเลสอันละเอียด บางอยาง ถีบ
ตัวใหญข้ึนในใจ ของพระองคทาน  และทานก็ทราบไดทันทีวา  ทานตองใชสติกําหนด
กิเลสตัวนี้ ใหมากๆ 
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ตอมาเมื่อพระองคทาน ทรงกระทําความเพียรตอไป ก็ทรงบรรล ุ สกทาคามี
มรรค-สกทาคามีผล ทั้งอยางหยาบ อยางกลาง อยางประณีต  ภายในเวลาเดือนเดียว  ทรง
ไดมรรคสอง ผลสอง อภิญญาหก อยางโท  และหมดสิ้นสัญโญชน ๓ ประการ พรอมกนั
นั้น ราคะ โทสะ โมหะ ก็เบาบางลงดวย 

ทรงบรรลุอนาคามี ตามลําดับขั้น 
หลังจากที่พระองคทาน ทรงพากเพียรบากบั่น อยางไมทอถอย และทรงบรรล ุ

สกทาคามีมรรค – สกทาคามีผลแลว  พระองคทาน ก็ทรงทบทวน พระคาถาที่
พระพุทธเจาตรัสไว ดังนี้ วา……… 

ทานผูมีฉันทะในพระนิพพาน  ซึ่งบอกใครไมได ทานไดสัมผัส พระนิพพานนั้น
ดวยใจแลว และมีจิตไมติดในกามทั้งหลายดวย เรียกวา เปนผูมีกระแสในเบื้องบน 

ทานก็ปฏิบัติตามพุทธดํารสันี้ ตอมาไมนาน พระองคทานก็ทรงบรรลุ อนาคามี
มรรค – อนาคามีผล ตามลําดับดังนี้  

ครั้งแรก ทรงบรรลุ  อุทธังโสโต อกนิฎฐคามี  อนาคามี 
ครั้งสอง ทรงบรรลุ  สสังขารปรินิพพายี        อนาคามี 
ครั้งที่สาม ทรงบรรล ุ อสังขารปรินิพพายี    อนาคามี 
ครั้งที่สี่  ทรงบรรล ุ  อุปหัจจะปรินิพพายี     อนาคามี 
ครั้งที่หา ทรงบรรลุ   อันตราปรินิพพายี   อยางออน   

              พรอมดวยอภิญญาหก อยางเอก 
ถึงพรรษาที่ ๔ ยางเขามานี้ พระองคทานทรงบรรลุอันตราปรนิิพพายี อยางออน 

แตยังไมทรงบรรลุอันตราปรินิพพายี อยางกลาง และอันตราปรินิพพายี อยางละเอียด  
เพราะอินทรีย และวิปสสนินทรีย ของพระองคทานยังออนอยู  

กลาววา บุคคลบรรลุอนาคามีบุคคลแลว เมื่อสิ้นชวิีตลง จะไปจุติเปนพรหม ชั้น
สุทธาวาส  ซึ่งเปนที่อยูของทานผูบริสุทธิ์ เปนที่อยูของพระอนาคามีบุคคลโดยเฉพาะ จะ
ไมกลับมาเกิดในมนุษยโลกนี้อีกเลย และจะนิพพานในชั้นสุทธาวาสนั้นเอง   

กลาววาครั้งนั้น พระองคทาน ยังไมทรงบรรลุอันตราปรินิพพายี อนาคามี อยาง
กลาง และอันตราปรินิพพายี อนาคามี  อยางละเอียด พระองคทานจึงเพียรพยายามตอไป 

อกุศลกรรมบถ พระอนาคามี ละไดเด็ดขาดอีกสองขอคือ ผรุสวาจา ๑ พยาบาท ๑  
อุปกิเลส ๑๖ พระอนาคามี ละไดอีก ๔ ขอ คือ พยาบาท ปองราย ๑ โกธะ โกรธ ๑ อุปนา
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หะ ผูกโกรธไว ๑ ปมาทะ เลินเลอ ๑  นิวรณ ๕ พระอนาคามีละไดดวยอริยมรรคอีก ๑ 
คือ  กุกกุจจะ ความหงุดหงิดรําคาญใจ 

สวนพระอนาคามีบุคคล ผูตั้งอยูในเพศฆราวาสนั้น ทานกินอาหารหนเดียว กิน
อาหารเฉพาะภายในเที่ยงวัน และประพฤติพรหมจรรย มีศลี มีกัลยาณธรรม  นุงขาวหม
ขาว ไมใชผาสี ประพฤติปฏิบัติตน เปนประจําอยางนี้  ทานวาเปนไปเองดวยอํานาจแหง
อริยมรรค ทีท่านไดบรรลุแลว การรกัษาอุโบสถศีล จึงไมจําเปนตองสมาทานอีก เพราะ
เปนไปเอง 

พระอริยะเถราจารย สอนวิชาสลายจิต 
(พรรษาที่๓ ยางพรรษาที่ ๔ สถิตวัดโรงชาง ยุคอยุธยา) 

พรรษาที่สามพระองคทานทรงบรรลอุนาคามิมรรค อนาคามิผล อยางหยาบแลว 
ในคืนนั้นไดมีพระอริยเถราจารย พระองคหนึ่ง เขามาปรากฏกายในสมาธินิมิต สอนวิชา
สลายจิต ใหกับพระอาจารยสุก พระอริยเถราจารย พระองคนั้น กลาวสอนวาวิชาสลาย
จิตนั้นมีสามอยาง ๑. สยบจิตตัวเอง ๒.สะกดจิตตัวเอง ๓. ปลดปลอยจิตตัวเอง วิธี สยบ
จิตตัวเอง คือใหดูวาจิตของเรา ฟุงซานดวยเหตุใดบางแลวสยบจิตไปตามเหตุนั้น เชน... 

ถาจิตฟุงซานดวยราคะ ก็ใหสยบจิต ดวยการเจริญอสุภกรรมฐาน หรือพิจารณา
รางกายใหเปนปฏิกูลสญัญา หรือพิจารณาอนิจจสัญญา ก็จะสามารถสยบราคะได ดังที่
พระพุทธเจาตรัสไววา... 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนิจจสัญญา อันบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมครอบงํา
(สยบ) กามราคะ ทั้งปวงได ยอมครอบงํา (สยบ) รูปท้ังปวงได ยอมครอบงํา (สยบ) ภว
ราคะทั้งปวงได ยอมครอบงํา (สยบ) อวิชชา ทั่งปวงได ยอมถอนขึ้นซึ่ง อิสมิมานะ ทัง้
ปวงได 

ถาจิตฟุงซานดวยความพยาบาท ก็ใหสยบจิตดวยเมตตากรรมฐาน โดยการแผ
เมตตา ใหกับตนเองกอน แลวจึงแผเมตตาใหกับผูอ่ืน  ก็จะสามารถ สยบความพยาบาท
ได 

ถาจิตฟุงซานดวยความหลง ทานใหแยกรูป แยกนาม ยอยรูปเปนดิน น้ํา ไฟ ลม 
คืนไปสูสภาพธรรมชาติ  ก็จะสามารถ สยบความหลงได นี้เรียกวาสยบจิตตัวเอง 
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พระอริยเถราจารย กลาวสอนขั้นตอนตอไปวา การสะกดจิตตัวเอง คือใหทําจิต
ใหวาง เปนอุเบกขา จะเปนเหตุทําใหสติบริสุทธิ์ เมื่อสติบริสุทธิ์แลว อารมณอะไร
เกิดขึ้น ก็รู อารมณทางกายเกิดขึ้น ก็รู อารมณทางเวทนาเกิดขึ้น ก็รู อารมณทางจิต 
เกิดขึ้น ก็รู อารมณทางธรรม เกิดขึ้น กร็ู  

ถาอารมณ พยาบาท เกิดขึ้น ก็รู รูแลวใหสะกดดวย เมตตา อารมณ วิหิงสา 
เกิดขึ้น ก็รู รูแลวใหสะกดดวย กรุณาอารมณ อรติ เกิดขึ้น ก็รู รูแลวใหสะกดดวย มุทิตา 
อารมณปฏิฆะ เกิดขึ้น ก็รู รูแลวใหสะกดดวย อุเบกขา นี้เรียกวา สะกดกิเลสตัวเอง     

ปลดปลอยจิตตัวเอง คือใหจิตดูอารมณเฉยๆ ดูกิเลสเฉยๆ เชนธรรมารมณฝายดี
ผานมา จิตก็ปลอยผานไป ธรรมารมณฝายชั่วผานมา จิตก็ปลอยผานไป จิตไมไปยึดติด
อารมณ ใหจิตดูธรรมารมณดี และชัว่ ดวยสติ แลววางเฉย ในธรรมารมณฝายดี และ
ธรรมารมณฝายชั่ว คือใหวางจิตเปนอุเบกขา    

เมื่อสามารถสยบจิตตัวเอง สะกดจิตตัวเอง และปลดปลอยจิตตัวเองไดแลว จึงจะ
สามารถสยบจิตผูอ่ืนได สะกดจิตผูอ่ืนได  ปลดปลอยจิตผูอ่ืนก็ไดดวย  และใชอบรมสั่ง
สอนผูอ่ืนตอไป 

พระครูรักขิตญาณ (สี) นําพระอาจารยสุก 
ไปฝากศึกษาพระกรรมฐาน และพระบาลีชั้นสูง ณ สํานักวัดราชาวาส 

           พระอาจารยสุก ทรงศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ จบทั้งสมถะ
วิปสสนา และทรงศึกษาพระคัมภีรบาลีมูลกัจจายน คัมภีรโยชนามูลกัจจายน จบทั้งสอง
คัมภีร และทรงแปลพระคัมภีรตางๆทั้งบั้นตน บั้นกลาง บั้นปลาย จนจบที่วัดโรงชาง
แลว ก็สิ้นความรูของพระอาจารยในดานพระบาลีมูลกัจจายน พระอาจารยสี จึงนํา
พระองคทานไปฝาก  ศึกษาพระบาลีมูลกัจจายนชั้นสูง ณ สํานัก  วัดราชาวาส  ซึ่งอยูใน
กําแพงเมืองชั้นนอก ของกรุงศรีอยุธยา กับทานพระราชาคณะเถรผูเฒา ฝายวิปสสนาธุระ
ที่ พระธรรมภาวนาเถร ผูถือพัดงาสาน เปนพระคณาจารยเอก ฝายวิปสสนาธุระ  สมัย
ปลายกรุงศรอียุธยา 
 พระราชาคณะฝายวิปสสนาธุระ  ถอืพัดงาสาน   จบสมถะวิปสสนามัชฌิมา แบบ
ลําดับ  จะไดรับการยกยอง หรือแตงตั้งใหเปน  พระคณาจารยเอก ฝายวิปสสนาธุระดวย  
 ในสมัยกรุงรตันโกสินทร  พระราชาคณะที่ถือพัดงาสาน และเปน พระคณาจารย
เอก พระองคแรกคือ  พระญาณสังวรเถร (สุก ไกเถื่อน)   วัดราชสิทธาราม (พลับ)   องค
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สุดทายคือ  พระสังวรานุวงษเถร (ชุม ติสสรภิกขุ)) วัดราชสิทธาราม (พลบั)  พระสังวรา
นุวงศเถร(ชุม)ไดรับการ แตงตั้งเปนพระคณาจารยเอก ฝายวิปสสนาธุระ  จากสมเด็จ
พระสังฆราชเจา กรมหลวงชินวรสิรวัิติ วัดราชบพิธ สถิตมหาสีมาราม ซึ่งตอมาสมเด็จ
พระสังฆราชเจาพระองคนี้ไดเสด็จมา ศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ กบั
พระสังวรานุวงษเถร(ชุม) ที่วัดราชสิทธาราม (พลับ) จนจบตามหลักสูตร พระกรรมฐาน
มัชฌิมา แบบลําดับ    สมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวงชินวรสิริวัติ พระองคทานเสด็จ
มาศึกษากรรมฐาน นอกเวลาราชการสงฆ  เสด็จมาโดยเรือจาง เวลาใกลคํ่า เสด็จมาอยาง
พระสงฆสามัญชน เวลาใกลรุงจึงเสด็จกลับพระอารามที่ประทับ ทรงกระทําอยางนี้จน
จบพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ    

สวนพระธรรมภาวนาเถร พระอาจารย ของพระอาจารยสุก ครั้งยุคอยุธยานั้น 
ทานเปนพระราชาคณะ ฝายวิปสสนาธุระ ถือพัดงาสาน   ทานมีนามเดิมวา อิน   ชาวบาน
เรียกขานนามทานวา หลวงปูอิน    ทานศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับสืบตอมา
จาก  พระพนรัต (แปร) วัดปาแกว   กรุงศรีอยุธยา 

พระธรรมภาวนาเถร (อิน)   ทานศึกษาพระบาลีไวยากรณมูลกจัจายน  แปลพระ
คัมภีรตางๆ ทั้งบั้นตน บั้นกลาง บั้นปลาย เบื้องตน และชั้นสูงอยูที่วัดราชาวาส  พระ
ธรรมภาวนาเถร(อิน) ทานเปนพระอานาคามีบุคคล เปนพระอริยบุคคลใน
พระพุทธศาสนา  

ครั้งกรุงศรีอยุธยา เปนราชธานีนั้น พระอริยบุคคลมีมาก เพราะพระสงฆ
ประพฤติ ปฏิบัติธรรมกนัมาก และเอาจริง เอาจัง ไมมีลาภ ยศ สรรเสรญิ สุข เขามา
เกี่ยวของมากนัก  และพระสงฆเถระผูใหญ ก็ประพฤติปฏิบัติตัว เปนแบบอยาง  
อนุเคราะหชนผูเกิดภายหลัง ไมเห็นแกประโยชนสวนตัว เห็นแกประโยชนใน
พระพุทธศาสนา และเห็นแกกุลบุตรที่จะเขามา บรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา
ในภายหนา 

พระธรรมภาวนาเถร(อิน) ทานเปนพระอาจารย บอกพระบาลีข้ันสูง ใหกับพระ
อาจารยสุก  ตอมาพระธรรมภาวนาเถร (อิน) ไดครองวัดราชาวาส และที่สํานักวัดราชา
วาส แหงนี้ ตอมาไดรับโปรดเกลาฯใหเปนสนามสอบทานพระบาลีปากเปลา ของทาง
ราชการสงฆ สมัยกรุงศรอียุธยาแหงหนึ่งดวย  
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พระอาจารยสุก  พระองคทานทรงศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ ชั้นสูง  
และทรงศึกษาพระบาลีชั้นสูง และทรงสอบทานพระบาลี ณ ที่วัดราชาวาส แหงนี้ 
       พระองคทาน ทรงศึกษาพระบาลีข้ันสูง ณ สํานักวัดราชาวาส แหงนี้ ในพรรษานี้
พระองคทาน ไดทรงทบทวน พระปาฏิโมกข อีกครั้งจนทองไดคลอง ข้ึนใจ 
 พระอาจารยสุก มาอยูวัดราชาวาส แลว  ทรงศึกษาพระคมัภีรบาลีอีก  ๓ พระ
คัมภีรคือ   คัมภีรกัจจายน พยากรณะ ๑ พระคัมภีรนยาสะ ๑  พระคัมภีรปทรูปสิทธิ ๑  
และตอมาทรงศึกษาอีก๓ คัมภีรคือ  พระคัมภีรอภิธานัปปทีปกา ๑ พระคัมภีรวุตโตทัย ๑ 
พระคัมภีรสุโพธาลังการะ ๑   ตอมาพระธรรมภาวนาเถร(อิน) เห็นวาพระอาจารยสุก มี
ความรูความสามารถ พอที่จะเขาสอบทานพระบาลีปากเปลาไดแลว  หลวงปูอิน จึงตั้ง
ความหวังไวกับพระองคทานมาก 

พระอริยเถราจารยกลาว เตือนพระสติ 
(พรรษาที่๔ สถิตวัดราชาวาส ยุคอยุธยา) 

ยางเขาพรรษาที่ ๔  หลงัจากพระองคทานบรรลุมรรคผล ถึงอันตราปรินิพพายี 
อนาคามี อยางหยาบแลว พระองคทานทรงมีพระดําริที่จะปลีกวิเวก ออกสันโดษ เขาปา
หาความสงบแตผูเดียว 
 พระอาจารยสุก ทรงพิจารณาเห็นอยูดังนี้ หทัยก็นอมไปเพื่อความขวนขวายนอย 
ไมนอมไปเพื่อความคลุกคลี ดวยหมูคณะ หรือเพื่อบอกพระธรรมกรรมฐานมัชฌิมา แก
ผูอ่ืน 
 ครั้งนั้น พระอริยเถราจารยพระองคหนึ่ง ทราบความวิตก แหงจิตของพระ
อาจารยสุก ดวยใจของตนแลว เกิดความปริวิตกวา ศาสนาจักเศราหมอง อาณาจักรแหง
อนาคตจักฉิบหายหนอ อาณาจักรอนาคตจักวินาศหนอ เนื่องจากพระอาจารยสุก ทรง
นอมจิตไปเพื่อความขวนขวายนอย เพื่อความสันโดษ ไมนอมใจไปเพื่อการสืบทอดพระ
กรรมฐานมัชฌิมา ในอาณาจักรขางหนา 
 ลําดับนั้น พระอริยเถราจารย ไดหายไปจากพรหมโลก ชั้นสทุธาวาส มาปรากฏ 
ณ เบื้องหนาของพระอาจารยสุก ในสมาธินิมิตคืนนั้น ดุจบุรุษผูมีกําลังเหยียดแขนที่คู 
หรือคูแขนที่เหยียดฉะนั้น  
 แลวกลาวความนี้แกพระอาจารยสุกวา ขอใหทาน มีเมตตาใหกับสรรพสัตว  
ชวยเหลือผูอ่ืนใหพนทุกขดวย  ใหทานทําประโยชนใหแกพระศาสนา เผยแพรพระ
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ศาสนา เผยแพรพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ เพราะยังมีบุคคลอีกมาก ที่จะไดมรรค 
ผล นิพพาน  และทานเองจะเปนผูสืบทอดพระศาสนา ตอไปในภายภาคหนาดวย 

พรอมกันนั้น พระอริยเถราจารย ชั้นสุทธาวาส ไดกลาวยกตัวอยาง เมื่อครั้งทาว
สหัมบดีพรหม มาทูลขอพระผูมีพระภาคไดโปรดทรงแสดงธรรม และขอใหพระสุคต
เจาไดโปรดทรงแสดงธรรม  เพราะสัตวทั้งหลายจําพวกที่มีธุลีในจักษุนอยมีอยู เพราะ
ไมไดปฏิบัติธรรม ฟงธรรม ยอมเสื่อมไปจากมรรคผล ผูรูทั่วถงึธรรม ก็ยังมีอีกมาก 
 พระอริยเถราจารย กลาวตอไปวา ทาวสหัมบดีพรหมไดกราบทูลพระพุทธเจา
ดังนี้แลว จึงกราบทูลเปนคาถาตอไปวา... 
 เมื่อกอนธรรมไมบริสุทธิ์อันคนมีมลทินทั้งหลาย ติดแลวไดปรากฏในมคธ
ชนบท ขอพระองคไดโปรดทรงเปดประตูแหงอมตธรรมนี้ ขอสัตวทั้งหลายจงฟงธรรม
ที่พระสัมมาสัมพุทธเจา ผูหมดมลทินตรัสรูแลวตามลําดับ เปรียบเหมือนบุรุษมีจักษุยืน
อยูบนยอดภูเขา ซึ่งลวนแลวดวยศิลา พึงเห็นชุมชนไดโดยรอบฉันใด  

ขาแตพระองคผูมีปญญาดี มีพระปญญาจักษุรอบคอบ ขอพระองคผูปราศจาก
ความโศกจงเสด็จขึ้นสูปราสาท อันสําเร็จดวยธรรม แลวทรงพิจารณาชุมชน ผูเกลื่อน
กลนดวยความโศก ผูอันชาติและชราครอบงําแลว มีอุปมัยฉันนั้นเถิด ขาแตพระองคผูมี
ความเพียร ทรงชนะสงคราม ผูนําหมูหาหนี้มิได ขอพระองคจงทรงอุตสาหะเที่ยวไปใน
โลกเถิด ขอพระผูมีพระภาคโปรดแสดงธรรม 
เพราะสัตวรูทั่วถึงธรรมจักมี 

พระพุทธองคทรงพิจารณาสัตวโลก เปรียบดวยดอกบัว ๔ เหลา 
  พระอริยเถราจารย ยังกลาวอีกวา ลําดับนั้น พระผูมีพระภาค ทรงทราบคําทูล
อาราธนาของพรหม และทรงอาศัยความกรุณาในหมูสัตว จึงทรงตรวจดูสัตวโลกดวย
พุทธจักษุ เมื่อตรวจดูสัตวโลกดวยพุทธจักษุไดทรงเห็นสัตวทั้งหลายที่มีธุลีคือกิเลสใน
จักษุนอยก็มี ที่มีธุลีคือกิเลสในจักษุมากก็มี ที่มีอินทรียแกกลากม็ี ที่มีอินทรยีออนก็มี ที่มี
อาการดีก็มี ที่มีอาการทรามก็มี ที่จะสอนใหรูไดงายก็มี ที่จะสอนใหรูไดยากก็มี ที่มีปกติ
เห็นปรโลกและโทษโดยความเปนภัยอยูก็มี 
 เปรียบเหมือนดอกอุบลในกออุบล ดอกปทุมในกอปทุม หรือดอกบุณฑริกในกอ
บุณฑริกที่เกิดแลวในน้ํา เจริญแลวในน้ํา งอกงามแลวในน้ํา บางเหลายังจมในน้ํา อันน้ํา
เลี้ยงไว บางเหลาตั้งอยูเสมอน้ํา บางเหลาตั้งอยูพนน้ํา อันน้ําไมติดแลว 
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 พระผูมีพระภาคทรงตรวจดูสัตวโลกดวยพุทธจักษุ ไดทรงเห็นสัตวทั้งหลาย บาง
พวกมีธุลีคือกิเลสในจักษุนอย บางพวกมีธุลีคือกิเลสในจักษุมาก บางพวกมีอินทรียแก
กลา บางพวกมีอินทรียออน บางพวกมีอาการดี บางพวกมีอาการทราม บางพวกสอนใหรู
ไดงาย บางพวกสอนใหรูไดยาก บางพวกมีปกติเห็นปรโลกและโทษโดยความเปนภัยอยู 
ฉันนั้นเหมือนกัน ครั้นแลวไดตรัสคาถาตอบทาวสหัมบดีพรหม ดังนี้วา... 
 เราเปดประตูอมตะแกทานแลว สัตวเหลาใดจะฟงจงปลอยศรัทธามาเถิด ดูกร
พรหม เพราะเรามีความสําคัญในความลําบาก จึงไมแสดงธรรมที่เราคลองแคลว ประณีต 
ในหมูมนุษย… 

พระอริยเถราจารย กลาวตอไปอีกวา ครั้นทาวสหัมบดีพรหมทราบวา พระผูมี
พระภาคทรงประทานโอกาสเพื่อจะแสดงธรรมแลว จึงถวายบังคมพระผูมีพระภาคทํา
ประทักษิณแลว อันตรธานหายไปในที่นั้นแล 

หลังจากพระอาจารยสุก ออกจากสมาธิแลว พระอาจารยสุก ก็ลมเลิกความดําริ
เดิม ไมปลกีวิเวกออกไปหาความสงบแตผูเดียว เพราะทรงทราบภารกิจที่จะตอง ชวย
ทะนุบํารุงพระพุทธศาสนาตอไป 

คืนตอมา  พระอริยเถราจารย พระองคเดิม มาสอนพระธรรมกรรมฐาน ให
พระองคทานตอไปวา  ใหทําจิตใหวาง กายใหวาง   คือใหทําจิตใหวาง ใหจิต ดูกายเฉยๆ  
ปลดปลอยกายออกจากจิต ปลดปลอยจิตออกจากกาย กายวางเปลาจากจิต  จิตวางเปลา
จากกาย และดูจิตเฉยๆ  จะทําใหจิต  หลุดออกจากกิเลส และอนุสัย ยิ่งๆขึ้นไปอีก 

ตอมาพระอาจารยสุก ออกจากสมาธิแลว พระองคทานก็ทรงคนควา พระคัมภีร
จุฬสุญญตาสูตร  มหาสุญญตาสูตร และพระคัมภีรยุคนัทธวรรค สญุตากถา พระองค
ทานจึงมีความเขาใน ในเรื่องจิตวาง กายวาง ดังนี้……….. 

เมื่ออยูในกุฏิที่พํานัก ก็ไมใสใจวา กุฏิที่พํานัก ไมใสใจสิ่งของในกุฏิ ใสใจแตสิ่ง
เดียว วาปา  จิตสมาธิยอมแลนไป และตั้งมั่น นึกนอมอยูในความจําไดหมายรูวา ปา   จิต
ของพระองคทาน ก็ไมมีความกระวนกระวายวา   กุฏิที่พํานัก นีคื่อความวางของจิต  

ตอมาพระองคทานอยูปา ก็ไมใสใจวา ปา ใสใจแต แผนดิน เทานั้น  ตอมาก็ไม
ใสใจวา แผนดิน ใสใจแต อากาศ อยางเดียว เปนลําดับไปเรื่อยๆ  พระอาจารยสุก ทรง
พิจารณาถึงความวางบอยๆเขา  จิตทานก็เพิ่มพูนพอใจในเสนาสนะอันเงียบสงัด คือ ปา 
เรือนวาง ภูเขา ถ้ํา เวลานั้นจิตของพระองคทาน ก็ไมถึงความวุนวาย  เพิ่มพูนวิเวกขึ้น



พระประวัติสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร มหาเถรเจา (สุกไกเถื่อน) 
 

http://www.somdechsuk.com 

๗๗

เรื่อยๆ หลีกออกจากผูคนทั้งหลาย ทรงพิจารณาทุกอยางเปนของสูญ  ตาสูญ หูสูญ จมกู
สูญ ลิ้นสูญ กายสูญ ใจสญู ความเปนไปแหงกายนี้ นามรูปยอมสิ้นไป ความเปนไปแหง
ใจอื่น ก็ไมมี ครอบงําความเปนไปทั้งหมด  นี้เปนธรรมที่ทําใหพระองคทาน หลุดพนใน
กาลตอมา  

คืนตอมาในพรรษานั้น พระอริยเถราจารยมาสอนพระองคทานเรื่องการ  กําหนด
ฌานตามลําดับ ๑๖ บทในปฐมฌาน สอนใหพระอาจารยสุก สงัดจากกาม สงัดจากอกุศล
ธรรมทั้งหลาย เขาปฐมฌาน มี วิตก วิจาร  มีปติ และสุขอันเกิดแตวิเวกอยู ธรรม
ตามลําดับบทในปฐมฌานคือ  ๑.วิตก ๒.วิจาร ๓.ปติ ๔.สุข ๕.จิตเอกัคคตา  ๖.ผัสสะ ๗.
เวทนา ๘.สัญญา  ๙.เจตนา ๑๐.วิญญาณ ๑๑.ฉันทะ  ๑๒.อธิโมกข ๑๓.วิริยะ ๑๔.สติ ๑๕.
อุเบกขา ๑๖.มนสิการ ใหกําหนดองคธรรมแตละองคดังนี้ 

คือ กําหนด วิตก วา  วิตกเกิดขึ้น  วิตกตั้งอยู  วิตกดับไป  เมื่อวิตกถึงความดับไป  
วิจารก็เกิดขึ้น เปนลําดับตอมา ตั้งอยู  แลวดับไป  เมื่อวิจารดับไปแลว ก็ถึงบทปติเกิดขึ้น 
ตั้งอยูดับไป  ใหกําหนดไปดังนี้จนครบทั้ง ๑๖ บท  ใหกําหนดสติรูชัดองคธรรมอยางนี้
ทุกๆบท จิตยอมทราบวา ธรรมทั้งหลายที่ไมมีแกเรา ยอมมี ทีม่ีแลว ยอมเสื่อมไป   เวลา
นั้นทําใหพระอาจารยสุก  ทรงไมมีความยินดี ยินราย ในธรรมทั้งหลาย ทําใหกิเลสไม
อาศัยในพระองคทานได พระองคทานพนแลว หลุดแลวในธรรมนั้นๆ จิตปราศจากเขต
แดนแหงกิเลส ทําใหพระองครูชัดยิ่งๆขึ้นไปวา  ธรรมเครื่องสลัดออก ยิ่งๆขึ้นไปมีอยู 
และทรงมีความเห็นตอไปวา ผูที่ทําเครื่องสลัดออกใหมาก ก็มีอยูเชนกัน 

และวันตอๆมา  พระอริยเถราจารย  สอนตอไปวา   ใหพิจารณาธรรมตามลําดับ
บทใน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุถฌาน  ประโยชนของการพิจารณาธรรมนี้  ทําใหมีจิต
ละเอียดประณีต  รูถึงธรรมเบื้องสูงขึ้นไปเรื่อยๆ ไดอภิญญาที่ละเอียดออน  กอนกลบั
พระอริยเถราจารย ยังไดบอกพระอาจารยสุก อีกวา ถาทานอยากทราบรายละเอียด ของ
การเขาฌานตามลําดับบท  ขอใหทาน ดูในพระไตรปฎก ชื่ออนุปทสูตร  กลาววา 
พระไตรปฎกสมัยกรุงศรอียุธยา สวนมากจารึกดวย อักษรขอมบาลี  ซึ่งพระองคทานก็
ทรงอานไดแปลได บางครั้งก็ทรงไปปรึกษา กับพระธรรมภาวนาเถร(อิน) ตอมาพระ
ธรรมภาวนาเถรอิน จึงนําคาํภีรอนุปทสูตร วาดวย ฌานตามลําดับ มาใหพระอาจารยสุก 
ศึกษา  ในพระคัมภีร อนปุทสูตร มีใจความดังนี้ ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้(หมายถึง พระ
อานนทเถรเจา)  สมัยหนึ่ง  พระผูมพีระภาคประทับอยูที่พระวิหารเชตวัน  อารามของ



พระประวัติสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร มหาเถรเจา (สุกไกเถื่อน) 
 

http://www.somdechsuk.com 

๗๘

อนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถี  สมยันั้น  พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุ  
ทั้งหลายวา  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรบัพระดํารัสแลว  ฯ 
 พระผูมีพระภาคไดตรัสดังนี้วา  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  สารบีุตรเปนบัณฑิต  มี
ปญญามาก  มีปญญากวางขวาง  มีปญญาราเริง  มีปญญาวองไว  มีปญญาเฉียบแหลม  มี
ปญญาทําลายกิเลส   

ดูกรภิกษุทั้งหลาย  สารีบุตรเห็นแจงธรรมตามลําดับบท ไดเพียงกึ่งเดือน  ในการ
เห็นแจงธรรม ตามลําดับบท ของสารีบุตรนั้น เปนดังตอไปนี้   
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ในเรือ่งนี้  สารีบุตร สงัดจากกาม  สงัดจากอกุศลธรรม เขา
ปฐมฌาน  มีวิตก  มีวิจาร  มีปติ และสุขเกิดแตวิเวก  อยู  ก็ธรรมในปฐมฌาน  คือ  วิตก  
วิจาร  ปติ สขุ  จิตเอกัคคตา  ผัสสะ  เวทนา  สัญญา  เจตนา  วิญญาณ  ฉันทะ  อธิโมกข  
วิริยะ  สติ อุเบกขา  มนสิการ เปนอัน  สารีบุตรกําหนดไดตามลําดับบท  เปนอันสารี
บุตรรูแจงแลว  ทั้งที่เกิดขึ้น  ตั้งอยู  และถึงความดับ  เธอรูชัดอยางนี้วา  ดวยประการนี้  
เปนอันวา  ธรรมที่ไมมีแกเรา  ยอมมี  ที่มีแลว  ยอมเสื่อมไป  เธอไมยินดี  ไมยินราย  อัน
กิเลสไมอาศัย  ไมพัวพัน พนวิเศษแลว  พรากไดแลวในธรรมนั้นๆ  มีใจอันกระทําให
ปราศจากเขตแดนไดแลวอยู  ยอมรูชัดวา  ยังมธีรรมเครื่องสลัดออกยิ่งขึ้นไปอยู  และมี
ความเห็นตอไปวา  ผูที่ทําเครื่องสลัดออกนั้นใหมาก  ก็มีอยู   
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ประการอื่นยังมีอีก  สารีบุตรเขาทุติยฌานมีความผองใสแหง
ใจภายใน  มคีวามเปนธรรมเอกผุดขึ้น  เพราะสงบวิตก และวิจาร  ไมมีวิตก  ไมมีวิจาร มี
แตปติ และสุขเกิดแตสมาธิอยู  ก็ธรรมในทุติยฌาน  คือความผองใสแหงใจภายในมี  ปต ิ 
สุข จิตเอกัคคตา  ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา  วิญญาณ  ฉันทะ  อธิโมกข  วิริยะ  สติ  
อุเบกขา มนสิการ  เปนอัน  สารีบุตรกําหนดไดตามลําดับบท  เปนอันสารีบุตรรูแจงแลว  
ทั้งที่เกิดขึ้นตั้งอยู  และถึงความดับ  เธอรูชัดอยางนี้วา  ดวยประการนี้  เปนอันวา  ธรรม
ที่ไมมีแกเรา ยอมมี ที่มีแลว  ยอมเสื่อมไป  เธอไมยินดี  ไมยินราย  อันกิเลสไมอาศัย  ไม
พัวพัน  พนวิเศษแลว พรากไดแลว ในธรรมนั้นๆ  มีใจอันกระทําใหปราศจากเขตแดน
ไดแลวอยู  ยอมรูชัดวา  ยังมีธรรมเครื่องสลัดออกยิ่งขึ้นไปอยู  และมีความเห็นตอไปวา  
ผูที่ทําเครื่องสลัดออกนั้นใหมาก  ก็มอียู   
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ประการอื่นยังมีอีก  สารีบุตรเปนผูวางเฉย  เพราะหนายปติมี
สติสัมปชัญญะอยู  และเสวยสุขดวยนามกาย  เขาตติยฌานที่  พระอริยะเรียกเธอไดวา  ผู
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วางเฉย  มีสติ  อยู  เปนสขุอยู  ก็ธรรมในตติยฌานคือ  อุเบกขา  สุข  สติ  สมัปชัญญะ จิต
เอกัคคตา  ผัสสะ  เวทนา  สัญญา เจตนา  วิญญาณ  ฉันทะ  อธโิมกข  วิริยะ  สติ  อุเบกขา 
มนสิการ  เปนอัน  สารบีุตรกําหนดไดตามลําดับบท  เปนอันสารีบุตรรูแจงแลว  ทั้งที่
เกิดขึ้น  ตั้งอยู และถึงความดับ  เธอรูชดัอยางนี้วา  ดวยประการนี้  เปนอันวาธรรมที่ไมมี
แกเรา  ยอมมี  ที่มีแลว  ยอมเสื่อมไป  เธอไมยินดี  ไมยินราย  อันกิเลสไมอาศัย  ไม
พัวพัน  พนวิเศษแลวพรากไดแลวในธรรมนั้นๆ  มีใจอันกระทําใหปราศจากเขตแดนได
แลวอยู  ยอมรูชัดวา  ยังมีธรรมเครื่องสลัดออกยิ่งขึ้นไปอยู  และมีความเห็นตอไปวา  ผูที่
ทําเครื่องสลัดออกนั้นใหมาก  ก็มีอยู   
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ประการอื่นยังมีอีก  สารีบุตรเขาจตุตถฌานอันไมมีทุกข ไมมี
สุข  เพราะละสุข  ละทุกข  และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆได  มีสตบิริสุทธิ์เพราะ
อุเบกขา อยู  ก็ธรรมในจตตุถฌาน  คือ  อุเบกขา อทุกขมสุขเวทนา  ความไมคํานึงแหงใจ  
เพราะบริสุทธิ์แลว  สติบริสุทธิ์  จิตเอกัคคตา  ผัสสะ  เวทนา  สัญญา  เจตนา  วิญญาณ  
ฉันทะ อธิโมกข  วิริยะ สติ  อุเบกขา  มนสิการ  เปนอันสารีบุตรกําหนดไดตามลําดับบท  
เปนอันสารีบุตร  รูแจงแลว  ทั้งที่เกิดขึ้น  ตั้งอยู  และถึงความดับ  เธอรูชัดอยางนี้วา  ดวย
ประการนี้ เปนอันวา  ธรรมที่ไมมีแกเรา  ยอมมี  ที่มีแลว  ยอมเสื่อมไป  เธอไมยินดีไม
ยินราย  อันกิเลสไมอาศัย  ไมพัวพัน  พนวิเศษแลว  พรากไดแลวในธรรมนั้นๆ  มใีจอัน
กระทําใหปราศจากเขตแดนไดแลวอยู  ยอมรูชัดวา  ยังมีธรรม  เครื่องสลัดออกยิ่งขึ้นไป
อยู  และมีความเห็นตอไปวา  ผูที่ทําเครื่องสลัดออกนั้น  ใหมาก  ก็มีอยู   
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ประการอื่นยังมีอีก  สารีบุตรเขาอากาสานัญจายตนฌานดวย
มนสิการวา  อากาศไมมีที่สุด  อยู  เพราะลวงรูปสัญญาไดโดย  ประการทั้งปวง  เพราะ
ดับปฏิฆสัญญาได  เพราะไมมนสิการนานัตตสัญญา  ก็ธรรมในอากาสานัญจายตนฌาน  
คือ  อากาสานัญจายตนสัญญา  จิตเอกัคคตา  ผัสสะ  เวทนา  สัญญา  เจตนา  วิญญาณ  
ฉันทะ  อธิโมกข  วิริยะสติ  อุเบกขา มนสิการ  เปนอันสารีบุตรกําหนดไดตามลําดับบท  
เปนอันสารีบุตรรูแจงแลวทั้งที่เกิดขึ้น  ตั้งอยู  และถึงความดับ  เธอรูชัดอยางนี้วา  ดวย
ประการนี้  เปนอันวาธรรมที่ไมมีแกเรา  ยอมม ี  ที่มีแลว  ยอมเสื่อมไป  เธอไมยินดี  ไม
ยินราย  อันกิเลสไมอาศัย  ไมพัวพัน พนวิเศษแลว  พรากไดแลวในธรรมนั้นๆ  มีใจอนั
กระทําใหปราศจากเขตแดนไดแลวอยู  ยอมรูชัดวา  ยังมีธรรมเครื่องสลัดออกยิ่งขึ้นไป
อยู  และมีความเห็นตอไปวา  ผูที่ทําเครื่องสลัดออกนั้นใหมาก  ก็มีอยู   
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 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ประการอื่นยังมีอีก  สารีบุตรลวงอากาสานัญจายตนฌานโดย
ประการทั้งปวงแลว  เขาวิญญาณัญจายตนฌานดวยมนสิการวาวิญญาณไมมีที่สุดอยู  
ธรรมในวิญญาณัญจายตนฌาน  คือ  วิญญาณัญจายตนฌาน  จิตเอกัคคตา  ผัสสะ  เวทนา  
สัญญา เจตนา  วิญญาณ ฉันทะ  อธิโมกข  วิริยะ  สติ  อุเบกขา  มนสิการ  เปนอันสารี
บุตรกําหนดไดตามลําดับบท  เปนอันสารีบุตรรูแจงแลว  ทั้งที่เกิดขึ้น  ตั้งอยู  และถึง
ความดับ  เธอรูชัดอยางนี้วาดวยประการนี้  เปนอันวา  ธรรมที่ไมมีแกเรา  ยอมม ี  ที่มี
แลว  ยอมเสื่อมไปเธอไมยินดี  ไมยนิราย  อันกเิลสไมอาศัย  ไมพัวพัน พนวิเศษแลว  
พรากได  แลวในธรรมนั้นๆ มใีจอันกระทําใหปราศจากเขตแดนไดแลวอยู  ยอมรูชัดวา 
ยังมีธรรมเครื่องสลัดออกยิ่งขึ้นไปอยูและมีความเห็นตอไปวา  ผูที่ทําเครื่องสลัดออกนั้น
ใหมาก  ก็มอียู   

ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ประการอื่นยังมีอีก  สารีบุตรลวงวิญญาณัญจายตนฌานโดย
ประการทั้งปวงแลว  เขาอากิญจัญญายตนฌานดวยมนสิการวา  ไมมีอะไรสักนอยหนึ่ง  
อยู  ก็ธรรมในอากิญจัญญายตนฌาน  คือ  อากิญจัญญายตนฌาน  จิตเอกัคคตา  ผัสสะ  
เวทนา  สัญญา  เจตนา วิญญาณ  ฉันทะ  อธิโมกข  วิริยะ  สติ  อุเบกขา  มนสิการ  เปน
อันสารีบุตรกําหนดไดตามลําดับบท  เปนอันสารีบุตรรูแจงแลว  ทั้งที่เกิดขึ้น  ตั้งอยู  
และถึงความดับ  เธอรูชดัอยางนี้วาดวยประการนี้  เปนอันวาธรรมที่ไมมแีกเรา  ยอมมี  
ที่มีแลว  ยอมเสื่อมไปเธอไมยินดี  ไมยินราย  อันกิเลสไมอาศัย  ไมพัวพัน  พนวิเศษแลว  
พรากได  แลวในธรรมนั้นๆ  มีใจอนักระทําใหปราศจากเขตแดนไดแลวอยู  ยอมรูชัดวา  
ยังมีธรรมเครื่องสลัดออกยิ่งขึ้นไปอยู  และมีความเห็นตอไปวา  ผูที่ทําเครื่องสลัดออก
นั้นใหมาก  ก็มีอยู   
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ประการอื่นยังมีอีก  สารีบุตรลวงอากิญจัญญายตนฌานโดย
ประการทั้งปวงแลว  เขาเนวสัญญานาสัญญายตนฌานอยู  เธอเปนผูมีสติออกจาก
สมาบัตินั้นครั้นแลว  พิจารณาเห็นธรรมที่ลวงแลว  ดับแลว  แปรปรวนไปแลววา  ดวย
ประการนี้  เปนอันวา  ธรรมที่ไมมีแกเรา  ยอมมี  ที่มีแลว  ยอมเสื่อมไป  เธอไมยินดี  ไม
ยินราย  อันกิเลสไมอาศัยไมพัวพัน  พนวิเศษแลว  พรากไดแลวในธรรมนั้นๆ  มใีจอัน
กระทําใหปราศจากเขตแดนไดแลวอยูยอมรูชัดวา  ยังมีธรรมเครื่องสลัดออกยิ่งขึ้นไปมี
อยู  และมีความเห็นตอไปวา  ผูที่ทําเครื่องสลัดออกนั้นใหมาก  ก็มีอยู   
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 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ประการอื่นยังมีอีก  สารีบตุรลวงเนวสัญญานาสัญญายตน
ฌานโดยประการทั้งปวงแลว  เขาสัญญาเวทยิตนิโรธอยู  เพราะเห็นดวยปญญา  อาสวะ
ของเธอจึงเปนอันสิ้นไป  เธอยอมมีสติออกจากสมาบัตินั้น  ครั้นแลวยอมพิจารณาเห็น
ธรรมที่ลวงแลว  ดับแลว แปรปรวนไปแลววา  ดวยประการนี้  เปนอันวา  ธรรมที่ไมมี
แกเรา  ยอมมี  ที่มีแลว  ยอมเสื่อมไปเธอไมยินดีไมยินราย  อันกิเลสไมอาศัย  ไมพัวพัน  
พนวิเศษแลว  พรากไดแลวในธรรมนั้นๆ มีใจอนักระทําใหปราศจากเขตแดนไดแลวอยู  
ยอมรูชัดวา  ยังมีธรรมเครื่องสลัดออกยิ่งขึ้นไปอยู  และมีความเห็นตอไปวา  ผูที่ทํา
เครื่องสลัดออกนั้นใหมากก็มีอยู   
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ผูกลาวชอบ  พึงกลาวชมภิกษุรูปใดวา  เปนผูถึงความชํานาญ 
ถึงความสําเร็จในอรยิศีล  ในอริยสมาธิ  ในอริยปญญา  ในอริยวิมุตติ  ภิกษุรูปนั้นคือ  สา
รีบุตรนั่นเอง 

  ผูที่กลาวชอบ  พึงกลาวชมวา  เปนผูถึงความชํานาญ  ถึงความสําเร็จ ในอริยศีล 
ในสมาธิ  ในอริยปญญา ในอริยวิมุตติ   

ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ผูกลาวชอบ  พึงกลาวชมภิกษุรูปใดวา  เปนบุตรเปนโอรส
ของพระผูมีพระภาค  เกิดแตพระโอฐของพระผูมีพระภาค  เกิดแตธรรมอันธรรมเนรมิต  
เปนธรรมทายาท  ไมใชเปนทายาทของอามิส  ภิกษุรูปนั้นคือสารีบุตรนั่นเอง  ที่ผูกลาว
ชอบ  พึงกลาวชมวา เปนบุตรเปนโอรสของพระผูมีพระภาค  เกิดแตพระโอฐของพระผู
มีพระภาค  เกิดแตธรรมอันธรรมเนรมิต  เปนธรรมทายาท  ไมใชเปนทายาทของอามิส  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  สารีบุตรยอมประกาศธรรมจักร  อันไมมธีรรมอื่นยิ่งกวาที่ตถาคตให
เปนไปแลว  ไปตามลําดับบทโดยชอบทีเดียว   
 พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนี้แลว  ภิกษุเหลานั้นตางชื่นชมยินดีพระภาษิต
ของพระผูมีพระภาค  แล   
 พระอาจารยสุก ทรงศึกษาพระคัมภีรอนุปทสูตร อยูประมาณ ๒-๓ อาทิตย 
พระองคทานก็ทรงมีความเขาใจ ในเรือ่งการเขาฌานตามลําดับบท เขาใจถึง
คุณประโยชน ของการเขาฌานตามลําดับบท  และทรงเขาใจในการแปลภาษาบาลีมาก
ยิ่งขึ้น เรียกวาหลับตา ก็มองเห็นไดเลย 
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ทรงเขาสอบทานพระบาลี 
(พรรษาที่ ๕ สถิตวัดราชาวาส ยุคอยุธยา) 

 ภายหลังพระองคทาน ทรงไดรับคําตักเตือน จากพระอริยเถราจารย ในสมาธิจิต
แลว ความดําริ หรือความคิดที่จะปลีกวิเวก ออกสันโดด เขาปาหาความสงบ ในวิมุตติสุข 
แตลําพังพระองคเดียว ก็ลมเลิก ตอมาจึงทรงมีพระวิริยะ อุตสาหะ เลาเรียน พระบาลีข้ัน
สูง  ณ สํานัก วัดราชาวาส ตอไป 
 เนื่องจากพระอาจารยที่บอกพระบาลีชั้นสูง ของพระองคทานที่ สํานักวัดราชา
วาส เห็นวาพระองคทานสามารถแปลพระคัมภีรตางๆ ไดคลองเห็นวาพระองค สามารถ
ที่จะผานไดทั้งสามกอง  จึงใหพระองคทานเขาสอบทาน ณ สํานักวัดราชาวาส พระ
อารามหลวง  การสอบทานใชวิธี สอบทานปากเปลา 
        วัดราชาวาส เปนพระอารามหลวง เปนสถานที่สอบทานพระบาลีปากเปลาแหง
หนึ่งของกรุงศรีอยุธยา วิธีการสอบผาน มีพระคณะกรรมการผูทรงความรู เปนเปรียญ
ธรรม แบงออกเปนกองๆ  คือ กองใต กองเหนือ กองกลาง  
   กองใต  มีพระราชาคณะ ๓ รูปเปนพระคณะกรรมการ กองใต  แปลพระปาฏิ
โมก  คัมภีรสมันตปาสาทิกา สอบทานเอาบางตอน สอบพระวินัย 
   กองเหนือ มีพระราชาคณะ ๓ รูป เปนพระคณะกรรมการ กองเหนือ  แปลพระ
สุตันตปฎก คัมภีรพระธรรมบท คัมภรีมงคลทีปนี สอบทานเอาบางตอน  สอบพระสูตร 
  กองกลาง มีพระราชาคณะชั้นผูใหญ สมเด็จราชาคณะ หรือสมเด็จพระสังฆราช
เสด็จประทับรวมเปน พระคณะกรรมการ     หากสอบผานทั้งสามกอง จึงไดเปน เปรียญ 
   กองกลาง  แปล  คัมภีรพระอภิธัมมัตถสังคหะ คัมภีรวิสุทธิมรรค สอบทานบาง
ตอน  ในกองกลางนี้ ทดสอบ การแตงฉันทลักษณ  ๒๖ ประเภท ๑๐๘ ฉันท แสดงความ
สละสลวย แสดงความไพเราะในสํานวนโวหาร ของภาษาบาลี สอบทานบางตอน 
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ประวัติการศึกษา พระบาลีมูลกัจจายน ในสุวรรณภูมิ 
มูลเหตุรจนา พระคัมภีรมูลกัจจายน 

           ครั้งพุทธกาล พระมหัลลกะ ภิกษุรูปหนึ่ง รับอุทยัพพยะกรรมฐาน (ความเกิดดับ
ของรูปนาม) มาจากสมเด็จพระบรมศาสดาแลว นั่งเจริญพระกรรมฐานในที่สงบแหง
หนึ่งใกลฝงแมน้ํา ขณะที่ทานพิจารณาความเกิดดับของรูปนาม โดยภาวนาวา “อุทยัพพ
ยะ  อุทยัพพยะ  เกิดขึ้น ดับไป เกิดขึ้น ดับไป “ อยูนั้น ก็ไดยินเสียงแวว ของนกกระยาง
ตัวหนึ่งซึ่งเดินจับปลากินอยูในน้ํา จึงลืมตาดูนกกระยางในน้ําอยางใสใจ ทําใหจิตของ
ทานละลึกถงึแตนกกระยางในน้ํา เปนเหตุใหภาวนาพระกรรมฐานผิดวา “อุทกัพพกะ  
อุทกัพพกะ  ซึ่งแปลวานกกระยางในน้ํา นกกระยางในน้ํา” จนไมสามารถบรรลุธรรม
วิเศษอะไรได เพราะเห็นนิมิตรูปนกกระยาง ไมเห็นความเกิดดับของรูปนาม 

พระบรมศาสดาทรงปรารภเรื่องนี้ใหเปนปฐมเหตุ จึงตรัสวา  “อัตโถ  ภิกขเว 
อักขรสัญญาโต   ภิกษุท้ังหลาย เนื้อความรูไดดวยอักษร  “ เมื่อกลาวอักษรผิด (หรือ
ภาวนาอักษรผิด) ก็ทําใหเขาใจเนื้อความทั้ง โลกียัตถะ โลกุตตรตัถะ โวหารัตถะ  ผิดไป
จากเดิม   

พระมหากัจจายนเถรเจา ผูเปนเอตทัคคะ เลิศกวาภิกษุทั้งหลายทางขยายเนื้อความ
ยอใหพิสดาร ไดสดับพระพุทธดํารัสเพียงสังเขปดังนี้  ทานก็หยั่งทราบเนื้อความโดย
พิสดาร และมีญาณรูไปในอนาคตกาลถึงเหตุการณนี้  

ทานจึงรจนาพระคัมภีรบาลีมูลกัจจายนนี้ ข้ึนมาเปนพระคัมภีรบาลีไวยากรณ 
พระคัมภีรแรกในพระพุทธศาสนา กาลตอมาเปนที่นิยมศึกษากันมาตั้งแตบัดนั้น มา
จนถึงปจจุบันนี้ และเปนพระคัมภีรที่มีอุปการะ คุณตอการรูแจง และ ทรงไวซึ่งพระ
สัทธรรมคําสอนของพระบรมศาสดา ท้ังทางปริยัติ และ ปฏบิัติ อันเปนเหตุใหภาวนา
ถูกตอง เกิดนิมิตถกูตอง เกิดสภาวธรรมถูกตอง   

หมูพระสงฆ แตปางกอน จึงศึกษาทั้งปริยัติ-ปฏิบตัิ มาพรอมกัน โดยคอยๆพอก
พูนความรู เจริญขึ้นมาเปนคูกัน ตามลําดับ   พระคัมภีรมูลกจัจายน และพระกรรมฐาน
มัชฌิมา แบบลําดับ จึงมีอุปการคุณตอกัน และกัน กับปฏบิัติสัทธรรม การรูแจงแทง
ตลอด และทรงไวซึ่งพระปริยัติสัทธรรมคําสอน ของพระบรมศาสดา 
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พระคัมภีรมูลกัจจายน มีมาติกา  ๖๗๓ สูตร 
๑.สนธิกัณฑ    ๕๑ สูตร  ๒.นามกัณฑ        ๒๑๙ สูตร 
๓.การกกัณฑ   ๔๕ สูตร ๔.สมาสกัณฑ         ๒๘ สูตร 
๕.ตัทธิตกัณฑ   ๖๒ สูตร ๖.อาขยาตกัณฑ   ๑๑๘ สูตร 
๗.กิพพิธานกัณฑ  ๑๐๐ สูตร ๘. อุณาทิกัณฑ        ๕๐ สูตร 
ถึงสมัยทวารวดี  พระภิกษุสงฆ ก็ไดศกึษา พระคําภีรมูลกัจจายน จนมาถึงสมัย

สุโขทัย และตนสมัยกรุงศรีอยุธยา แตการศึกษาในครั้งนั้น ศกึษาหาความรูกันอยางเดียว 
ไมมีการสอบ 
 ถึงสมัยพระเจาทรงธรรม  เริ่มมีการสอบทานบาลีปากเปลา  โดยแบงออกเปน 
กองใต กองเหนือ กองกลาง พระภิกษุสงฆองคใด สอบทานปากเปลาพระบาลีถึงสาม
กองได ก็จะไดเปน เปรียญ 
 ถึงสมัยตนรัตนโกสินทร  รัชกาลที่ ๑ ที่ ๒  ยังใชการสอบบาลีปากเปลา ผานได
สามกองเปนเปรียญ ถึงปลายรัชกาลที ่๒ และรัชกาลที่ ๓  สอบทานผาน กองใต ไดเปน
เปรียญ  เปรยีญตรี   สอบผานกองเหนือ ได  ไดเปนเปรียญโท  สอบผานกองกลางได ได
เปนเปรียญเอก ถึงปลายรัชกาลที ่๓ สอบผานกองใต ไดเปนเปรียญ ๓ ประโยค 
 ถึงรัชกาลที่ ๔ -รัชกาลที ่๕  ยังใชการสอบทานบาลีปากเปลาอยู  สอบผานกอง
ใต ไดเปนเปรียญ ๓ ประโยค สอบผานกองเหนือได ไดเปนเปรียญ ๖ ประโยค  สอบผาน
กองกลางได   ไดเปนเปรียญ ๙ ประโยค 
 ถึงรัชกาลที่ ๖ รัชกาลที่๗ รัชกาลที่ ๘ รัชกาลที่ ๙ การสอบทานบาลี ใช

สอบขอเขียน ปละประโยค จนถึงปจจุบันนี ้
            กลาวถึง พระอาจารยสุก พระองคทานเขาสอบทานพระบาลี แปลปากเปลาครั้ง
นั้น  พระองคทานสามารถผานคณะพระกรรมการกองใตได   ผานเขาไปสอบถึงกอง
เหนือ   พระองคทานสามารถผาน พระคณะกรรมการกองเหนือ เขาไปสอบทานถึง
กองกลาง ได  คณะกรรมการกองกลาง ใหพระองค ทรงแตงฉันท ปากเปลา ถวาย โดย
คณะกรรมการ ทรงเลือกใหพระองคทาน ทรงแตงฉันทหนึ่ง พระองคทานทรงแตงได  
แตขาดความไพเราะ เพราะพริ้ง  ความสละสลวย ในสํานวนโวหารของ ภาษาบาลี 
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ตอมาเมื่อทรงเขาสอบทาน พระบาลี ทั้งสามกองเสร็จเรียบรอย ปรากฎวา 
คณะกรรมการกองกลางไดตัดสินวา พระองคทานยังไมผานกองนี้  ตองเขาสอบทาน
ใหมปหนา  เหตุที่พระองคทานไมผานกองนี้เพราะ เรื่องการแตงฉันทลักษณ และความ
ไพเราะสละสลวย ของสํานวนโวหาร  ยังไมเขาตากรรมการ   
          ตอมา พระองคทาน ไดศึกษาการแปลพระบาลี กับพระอาจารย เพิ่มเติมตออีก ณ 
สํานักวัดราชาวาส  พระองคทานไดนําเอาพระคัมภีรบาลีไตรปฏก คัมภีรพระสมันตปา
สาทิกา ที่ทรงเคยสอบทานผานกองใตมาแลว มาทําความเขาใจอีกครั้ง  

ตอมาพระอาจารยของพระองคทาน ก็นําพระคัมภีรที่พระองคทานสอบทานใน
กองเหนือไมผาน มาใหพระองคทานหัดแปลใหชาํนิชํานาญขึ้นอีก เชน คัมภีรธรรมบท 
คัมภีรมงคลทีปนี เปนตน แลวตอจากนั้นก็ใหพระองคทานนําพระคัมภีรที่จะตองสอบ
ทานในกองกลาง มาหัดแปลใหแคลวคลอง  เชน คัมภีรวิสุทธิมรรค  คัมภีรอภิธรรมมตัถ
สังคหะ  จนพระองคทานสามารถแปลไดชํานิชาํนาญ 

ตอมาพระองคทาน ไดทรงนําเอาพระคัมภีร นอกหลักสูตรการสอบทาน ทั้งกอง
ใต กองเหนือ กองกลางมาแปล เพื่อหาความรูใหกับพระองคทานเอง เชน คัมภีรพระ
สุมังคลวิลาสินี  คัมภีรพระมโนรถปรุนี คัมภีรพระอัตถสารินี คัมภีรพระสัมโมหวิโนทนี 
คัมภีรพระปรมัตถทีปนี เปนตน ซึ่งคัมภีรเหลานี้ จารดวยอักษรขอมบาลี พระองคทาน
นํามาหัดอาน หัดแปลดวยตัวเอง ซึ่งตอมาพระองคทานก็สามารถอาน แปลพระคัมภีร
บาลีพระไตรปฎก พระคัมภีรตางๆไดอยางแคลวคลอง พระองคทานสามารถอาน แปล
ไดแคลวคลองชํานาญจนกระทั้งพระอาจารยที่บอกแปลหนังสือพระบาลีของพระองค
ทาน เห็นวาทานแปลไดดีกวาเกามาก สามารถที่จะสอบทานผานไดทั้งสามกอง เปน
เปรียญได จึงบอกใหพระองคทานเขาสอบทานบาลีใหมอีกครั้งหนึ่ง เพราะเห็นวา
พระองคทาน สามารถแปลประโยคถอยคําที่ยากไดดีสมบูรณกวาเกามาก จึงตองการให
พระองคทานเขาสอบทานพระบาลีใหมอีกครั้ง แตพระองคทานไมตองการเขาสอบทาน 

เพราะพระองคทานตองการศึกษาเพื่อหาความรู เอาไวสําหรับ แปลพระคัมภีรที่
เปนภาษาบาลีตางๆ ไดเทานั้น และเนื่องจากเวลาไดผานไปแลวสาม-สี่ป  

พระองคทานทรงเจริญพระวิปสสนา จิตไดเขาถึงกระแสแหงนิพพาน มาหลาย
ข้ันแลว ตัณหา ความอยาก จึงลดนอยลง พระองคทานจึงหันมาสนใจทางบําเพ็ญเพียร
ภาวนามากกวาทางอื่น พระองคทานตองการประพฤติปฏิบัติกรรมฐานอยางจริงจัง  และ
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ทรงดําริวาหนทางนี้เหมาะสมแกพระองคทาน  และการแปลพระคัมภีรนั้น พระองคทาน
เห็นวาสามารถแปลหาความรูไดดวย พระองคเองไดมากแลว 

อีกประการหนึ่ง เมื่อพระองคทานทรงแปล พระคมัภีรอ่ืนๆ นอกหลักสูตรการ
สอบทานดังที่กลาวมาแลว พระองคทาน ทรงมีความรูเกี่ยวกับปริยัติธรรมมากขึ้น มีจิต
อยากหลุดพนออกไปจากสังสารวัฏมากขึ้น ตามเหตุตามปจจัยที่พระองคทานไดสรางสม
มาทั้งในอดีต และปจจุบันชาติ  การติดอยูในสังสารวัฏ  ตองเวียนวาย ตาย แลวเกิด 
ดังนั้นเพื่อจะหลุดจากการเวียนวาย ตายเกิด พระองคทานทรงเห็นวา ทางนี้เหมาะสมแก
พระองคทาน และแกนักบวชในพระพุทธศาสนา 
            ตอมาพระองคทาน ทรงนําเอาพระคัมภีรมูลกรรมฐาน รจนาโดยพระมหารัตน
ปญญาเถร นกัปราชญแหงลานนา  มีประมาณ ๑๐ ผูก จารึกดวยอักษรขอมไทย คัมภีรมูล
กรรมฐานนี้ เปนพระคัมภีรที่เรียบเรียงยอมาจาก คัมภีรพระวิสุทธิมรรค คัมภีรปรมัตถ
ทีปนี  และพระกรรมฐานในพระไตรปฏก บวก กับประสพการณ การปฏบิัติกรรมฐาน
มัชฌิมา แบบลําดับ พระคัมภีรนี้แตงสําหรับใหเขากับภาษาทองถิ่นประเพณี ในภูมิภาคนี้ 
และของกรุงศรีอยุธยาเปนอยางดี เหมาะสําหรับผูผานการปฏิบัติมาแลว กับผูที่ไมได
ศึกษาพระบาลีมา ไดศึกษาหาความรูพระกรรมฐาน ดานพระปริยัติธรรมไดโดยงาย 
              เมื่อพระองคทาน ทรงหันมาศึกษาหนักไปในทางจิตภาวนา เจริญสมถะ-
วิปสสนาธุระ การปฏิบัติภาวนาของทานก็เจริญกาวหนามากกวา แตกอน ทานจึงจัดเปน
เอกในทางปฏิบัติ ทานไปๆ มาๆ ระหวางวัดโรงชาง กับวัดราชาวาส เมื่อวางจากการเลา
เรียนศึกษาทั้งสองธุระ พระอาจารยทั้งสอง ของพระองคทาน ก็สอนใหพระองคทาน ทํา
กลด สานขาบาตรดวยไมไผ และขาบาตรหวายขด  ทําสานฝาบาตรดวยไมไผ แลวลง
ขมุก ลงรักน้าํเกลี้ยง หัดถักประคดเอว เปนตน 
          บางครั้งพระอาจารย ของพระองคทาน ทั้งสองพระอารามก็บอกวิธีการถือธุดงค 
การออกจาริกหาความสงบวิเวก บางครั้งก็เลาประสพการณการออกสัญจรจาริกธุดงค
โดยเฉพาะเรื่อง การเขาไปในเมืองลับแล อันเปนเรื่องละเอียดออน พระองคทานทรง
สนใจมาก เรื่องยาสมุนไพร ก็สอนใหพอที่จะรักษาตัวเองไดเทานั้น เวลาออกรุกขมูลเกิด
ปวยไขจะไดรักษาตัวเองได แตสิ่งที่ตองหัดทําใหมากคือ การปลงพระเกษาดวยพระองค
เอง เพราะเมื่อออกธุดงคไปในปาเพียงลําพังพระองคเดียว จะไดชวยเหลือพระองคเองได 
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พระอริยเถราจารย สอนเรื่องวงจรชีวิต 
(พรรษาที่ ๕ สถิตวัดราชาวาส ยุคอยุธยา) 

 พรรษาที่ ๕ พระอริยเถราจารย  สอนพระอาจารยสุกวา มีชีวิต(คือมีอวิชชา มีการ
ปรุงแตง) กม็ีวิญญาณ มีวิญญาณ ก็มีความยึดมั่น ในรูปนาม มี สฬายตนะ มีผัสสะ มี
เวทนา มีตัณหา มีอุปาทาน มีภพ มีชาติ มีชรา มีมรณะ มีโศก มทีุกข   

พระอริยเถราจารย กลาวสอนอีกวา ใหทานตัดวงจรแหงชีวิต คือ  ไมมีวิญญาณ 
ไมมีรูป  ไมมีสฬายตนะ ไมมีผัสสะ ไมมีตัณหา ไมมีอุปปาทาน ไมมีภพ ไมมีชาติ ไมมี
ชรา ไมมีมรณะ ไมมีโศกเศรา ไมมีทุกข เปนการตัดวงจรชีวิตที่เรียกวา  ปฎิจจะสมปุ
ปาท สภาพอาศัยปจจัยกันเกิดขึ้น   สิ่งทั้งหลายอาศัยกัน จึงเกิดขึ้น  ถาตัดวงจรการเกิด 
จะสามารถ สลายความหลงได 
 อธิยายวา เมื่อมีใจ และกายแลว ก็จะเกิดการถูกตอง คือผัสสะ การถูกตองทําให
เกิดการรูสึก เรียกวาเวทนา ความรูสึกทําใหเกิดความอยาก คือตัณหา ความอยากทําให
เกิดการยึดถอื เรียกวาอุปาทาน การยึดถือถูกเก็บไวในใจ ยึดถือในรูปแบบตางๆ คือภพ 
ภาวะความเปน ไมอยากเปนตางๆ เมื่อมีใจอยางนี้ครั้นกายแตก ตายไป  ก็เกิดทกุข
โทมนัส ดิ้นรนหากายใหม ที่เรียกวาชื่อวานามรูป(ชีวิต) ทําใหเกิดวิญญาณ วิญญาณทํา
ใหเกิดนาม-รูป  ที่มาจากความเขลา ความหลง คือ อวิชชา ดบั อวิชชาได  ก็สลายความ
หลงได  
 พระอาจารยสุก พระองคทาน ทรงออกจากสมาธิแลว ทรงทบทวน ปฎิจจะสมุป
ปาท เนื่องจากพระองคทาน ทรงศึกษาการแปลพระบาลีในปฎิจจะสมุปปาทมาแลว 
พระองคทานจึงทรงเขาใจไดงาย สลายความหลง ของพระองคเองได 
 หลังจากที่พระอริยเถราจารย กลับไปแลว ลําดบันั้น พระอาจารยสุก ทรง
มนสิการปฏจิจสมุปบาท เปนอนุโลม เดินหนา และปฏิโลม ถอยหลัง ตลอดมัชฌิมยาม
แหงราตรีคืนนั้น ดังนี้ 
    ปฏิจจสมุปบาท อนุโลม เดินหนา 
    เพราะอวิชชาเปนปจจยั จึงมีสังขาร 
    เพราะสังขารเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ 
    เพราะวิญญาณเปนปจจัย จึงมีนามรูป 
    เพราะนามรูปเปนปจจัย จึงมีสฬายตนะ 
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    เพราะสฬายตนะเปนปจจัย จึงมีผัสสะ 
    เพราะผัสสะเปนปจจัย       จึงมีเวทนา 
    เพราะเวทนาเปนปจจัย      จึงมีตัณหา 
    เพราะตัณหาเปนปจจัย   จึงมีอุปาทาน 
    เพราะอุปาทานเปนปจจัย        จึงมีภพ 
    เพราะภพเปนปจจัย              จึงมีชาติ 
 เพราะชาติเปนปจจัย จึงมีชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส 
เปนอันวากองทุกขทั้งมวลนั่นยอมเกิด ดวยประการฉะนี้ 
    ปฏิจจสมุปบาท ปฏิโลม ถอยหลัง 
 และทรงพิจารณา เปนปฏิโลม ถอยหลงั ตอไปวา เพราะอวิชชานั่นแหละดับโดย
ไมเหลือดวยมรรคคือวิราคะ สังขาร จึงดับ 
    เพราะสังขารดับ      วิญญาณจึงดับ 
    เพราะวิญญาณดับ     นามรูปจึงดับ 
    เพราะนามรูปดับ   สฬายตนะจึงดับ 
    เพราะสฬายตนะดับ    ผัสสะจึงดับ 
    เพราะผัสสะดับ          เวทนาจึงดับ 
    เพราะเวทนาดับ   ตัณหาจึงดับ 
    เพราะตัณหาดับ      อุปาทานจึงดับ 
    เพราะอุปาทานดับ          ภพจึงดับ 
    เพราะภพดับ                 ชาติจึงดับ 
 เพราะชาติดับ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส จึงดับ 
เปนอันวากองทุกขทั้งมวลนั่นยอมดับ ดวยประการ ทั้งปวง 

ปฎิจจสมุปบาท  คือระบบการกําเนิดแหงชีวิต หรือวงจรแหงชีวิต  มี
องคประกอบ ๑๒ องค อวิชชา สังขาร วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา 
ตัณหา อุปาทาน ภพ ชาติ ชรา มรณะ 

 อวิชชา  คือความไมรูในทุกข  ไมรูจักเหตุใหเกิดทุกข  ไมรูที่ดบัทุกข  ไมรู 
            ขอปฎิบัติใหถึง ที่ดับทุกข   
 สังขาร  ความปรุงแตงกาย วาจา  ใจ ปรุงแตงบุญ ปรุงแตงบาป 
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 วิญญาณ  คือธาตุรู ๖ อยาง รูทางตา หู จมูก ลิ้น  กาย ใจ 
นามรูป  ไดแกนามธรรม ๕ คือ เวทนา สัญญา เจตนา ผัสสะ มนสิการ ไดแกนาม 
             ขันธ ๓ คือ เวทนา สัญญาสังขาร นามรูปจึงไดจึงไดแกขันธ ๔ รูป  
             เวทนา สัญญา สงัขาร 

 สฬายตนะ ไดแก ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ  รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ธรรมารมณ 
 ผัสสะ ความถูกตองทาง ตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ 
 เวทนา  คือ ความรูสึกทุกข   สุข   ความรูสึกเฉยๆ 
 ตัณหา ความอยากในกาม  ความไมอยาก เปนตน 
 อุปาทาน ความยึดมั่น ในกาม ยึดมั่นในความเห็นผิด  ยึดมั่นในขอปฏิบัติผิด   
            ยึดมัน่ในอัตตวาทะ 
 ภพ ความมี ความเปน ไดแก ภพที่ติดอยูในกาม ภพที่ติดอยูในรูป   ติดอยูในอรูป 
 ชาติ การเกิด ความเกิดของรูปขันธ ความเกิดของนามขันธ 
 ชรา ความแก  ความคร่ําครา  เชนฟนหัก ผมหงอก หนังเหี่ยว เปนตน 

มรณะ ความตาย ความเคลื่อนจากภพ   วงจรชวิีต เริ่มที่ อวิชชา สิ้นสุดลงที่ชรา 
มรณะ เมื่อชวิีตดําเนินถึงจุดมรณะแลว   ถาตัด อวิชชา สังขาร ตัณหา อุปาทาน 
ภพ ไมขาด ก็ยังมีกิเลศ และกรรมอยู วงจรชีวิตก็ดําเนินตอไป 

 การตัดวงจรชีวิต คือการเจริญวิปสสนา กําหนดรูปนาม เปนอารมณ พิจารณา 
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา  เกดิปญญาประหารกิเลส รูในอริยสัจ  ตัดการปรุงแตง ยึดมั่นถอื
มั่นในนามรูปได ตัดวงจรแหงชีวิตได  สลายสภาพการอาศัยการเกิดขึ้นได สลายความ
หลง  คืออวิชชาได                             
 คืนตอมา พระอริยเถราจารย มาสอนพระองคในเรื่อง การพิจารณา พระวิปสสนา 
ในแงมุมตางๆเชน  สอนใหกําหนดวิปสสนาในองคฌาน   กําหนดวิปสสนาเมตตาฌาน   
กําหนดวิปสสนาในเมตตาเจโตวิมุตติ กําหนดอาการสามสิบสอง เปนทัศนสมาบัติ ๔ 
อยาง  กําหนดวิปสสนา ในกสิณฌาน กําหนดภพ-ภูมิตางๆ เปนวิปสสนา 
 พระองคทานทรงออกจากสมาธิแลว พระองคทานก็ทรงทบทวน วิปสสนาใน
แงมุมตางๆตามที่พระอาจารยสอนมา  แตมาภายหลังพระองคทาน จะกําหนดเมตตาเจ
โตวิมุตติ เปนวิปสสนาอยางเดียว  เพราะถูกกับจริตนิสัยของพระองคทาน  และตอมา
ภายหลังพระองคทานทรงหลุดพนก็ดวย การเจริญเมตตา  เปนวิปสสนานี่เอง 
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 คืนตอมาพระอาจารยสุก ทรงบําเพ็ญสมณธรรมอยางเคย และคืนนี้ พระอริยเถรา
จารย องคที่เคยสอนเรื่องวงจรชีวิต วันนี้ทานก็มาปรากฏอีก ทานกลาววา ขาฯจะสอนวิธี
บําเพ็ญปฏิจจสมุปปาท เปนปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ทานกลาววา ปญญาในการกําหนด
ธรรมทั้งหลาย อันเปนไปตามปจจัย  ดวยสามารถความแผไปแหงกรรมหลายอยาง หรือ
อยางเดียว เปนปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ไดดังนี้ 
 ทานบอกใหพระอาจารยสุก เขาฌานสมาบัติแปด ถอยมาตติยรูปฌาน เจริญอิทธิ
บาทอันประกอบดวยสมาธิยิ่งดวยฉันทะ และสังขารอันเปนประธาน ฯลฯ  

ครั้นแลวยอมรูชัดอยางนี้วา เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้ก็ยอมมี เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้น สิ่งนี้จึง
เกิดขึ้น คือ เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร เพราะสังขารเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ 
เพราะวิญญาณเปนปจจัย จึงมีนามรูป เพราะนามรูปเปนปจจัย จึงมีสฬายตนะ 
เพราะสฬายตนะเปนปจจัย จึงมีผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงมีเวทนา เพราะเวทนา
เปนปจจัย จึงมีตัณหา เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงมีอุปาทาน เพราะอุปาทานเปนปจจัย จึง
มีภพ เพราะภพเปนปจจัย จึงมีชาติ เพราะชาติเปนปจจัย จึงมีชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ
ทุกข โทมนสัและอุปายาส ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ยอมมีดวยประการอยางนี้  

พระอริยเถราจารย จึงสอนใหพระอาจารยสุกนั้นมีจิตอบรมแลวอยางนั้น บริสุทธิ์ 
ผองแผว ใหโนมนอมจิตไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ทานยอมระลึกถึงชาติกอนได
เปนอันมาก คือระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง สามชาติบาง สี่ชาติบาง หาชาติบาง
สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พัน
ชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏฏกัปปเปนอันมากบาง ตลอดวิวัฏฏกัปปเปนอันมาก
บาง ตลอดสังวัฏฏวิวัฏฏกัปเปนอันมากบาง วาในชาติโนนเราไดมีชื่ออยางนั้น มีโคตร
อยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้นไดเสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้น ๆ มี
กําหนดอายุเพียงเทานั้น  

ครั้นจุติจากชาตินั้นแลว ไดไปเกิดในภพโนน แมในภพนั้นเราก็ไดมีชื่ออยางนี้ มี
โคตรอยางนี้มีผิวพรรณอยางนี้ มีอาหารอยางนี้ ไดเสวยสุขเสวยทุกขอยางนี้ ๆ มกีําหนด
อายุเพียงเทานี้  

ครั้นจุติจากภพนั้นแลว ไดมาเกิดในภพนี้ เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอัน
มาก พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้  
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 พระอริยเถราจารยยังกลาวอธิบายอีกวา ชื่อวาญาณ เพราะวารูธรรมนั้น ชื่อวา
ปญญา เพราะวารูชัด เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา ปญญาในการกําหนดธรรมอันเปนไป
ตามปจจัย ดวยสามารถการแผไปแหงกรรมหลายอยาง หรืออยางเดียว เปนปุพเพนิวา
สานุสสติญาณ  
 หลังจากคืนนั้น และคืนตอมาทานก็ทบทวน วิธีเจริญปฏิจจสมุปปาท เปนปุพเพ
นิวาสานุสติญาณ  ตอมาไมนานทานก็สําเร็จ ปุพเพนิวาสานุสติญาณ  กลาววาปุพเพนิวา
สานุสติญาณ ทานแบงออกเปน อยางตรี อยางโท อยางเอก ดังนี้ 

พระอริยเถราจารย วัดปาแกว 
สอนพระอาจารยสุก เขียนยันต มหาจักรพรรตราธิราช 

(พรรษาที่ ๖ สถิตวัดราชาวาส ยุคอยุธยา) 
พระอาจารยสุก พระองคทาน ทรงศึกษาการปฏิบัติสมาธิจบสมถะ-วิปสสนาแลว 

แบบลําดับแลัว พระองคทานทรงเจริญ พระวิปสสนาอยูทุกวันมิไดขาด จนพระองคทาน 
ทรงเปนผูมีความชํานาญในวิปสสนา และพระองคทานยังทรงทบทวนพระกรรมฐาน
ตางๆที่ พระอริยเถราจารย เมตตามาพร่ําสอนในสมาธินิมิต จนพระองคทานมีความ
ชํานาญ 

อยูมาวันหนึ่งในพรรษาที่ ๖ พระอาจารยสุก ทรงนั่งพักผอนพระอริยาบท ใน
เวลากลางวัน นอกชานกุฏอัินเปนผาสุกวิหาร ของพระองคทาน ณ สํานักวดัราชาวาสนั้น 
พระองคทานทรงเจริญสติปฎฐาน ทรงเขาฌานเปนอนุโลม เปนปฏิโลมตลอดเวลา 
เพื่อใหจิตของพระองคทานมีความคลองแคลวในองคฌาน จิตของพระองคทานจึงไม
วางจากองคฌาน  

ขณะนั้นพระองคทาน ทรงเห็นรางโอปปาติกะอันประณีต ละเอียด ของพระอริย
เถราจารย มาปรากฏรางขึ้นในองคแหงสมาธิของพระองคทาน พระอริยเถราจารย 
พระองคนั้นไดเดินเขามาหา พระอาจารยสุก 

พระอาจารยสุก ทอดพระเนตรเห็น วาเปนพระอริยเถราจารยแลว จึงกระทําซึ่งจิต
นอมนมัสการ  พระอรยิเถราจารยพระองคนั้น  พระอริยเถราจารยพระองคนั้น สง
กระแสกระทบจิต กลาวกับพระอาจารยสุกวา ทานจะศึกษาแตพระบาลี และการเจริญ
พระกรรมฐานอยางเดียวไมได ยังมีสิ่งอื่นๆอีกที่จะใชเปนอุปเทหประกอบการเผยแผ



พระประวัติสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร มหาเถรเจา (สุกไกเถื่อน) 
 

http://www.somdechsuk.com 

๙๒

พระพุทธศาสนา พระอริยเถราจารย  ยังกลาวตอไปอีกวา อีกไมนานนักหลอก กรุงศรี
อยุธยาจะถึงกาลลมสลายไปตามกฎแหงพระไตรลักษณ จะเกิดอาณาจักรใหมข้ึนมาแทน   

ขาฯจะบอกสิ่งที่ทาน จะตองทําถวายใหแกองคพระมหากษัตริย แหง
ราชอาณาจักรขางหนานั้น และพระมหากษัตริยแหงอาณาจักรนั้น จะเปนผูทะนุบํารุง
พระพุทธศาสนา สืบตอไป และทานเองก็จะเปนผูสืบทอดพระพุทธศาสนาตอไป ใน
อาณาจักรนั้น โดยมีพระมหากษัตริยพระองคนั้น เปนองคศาสนูปถัมภก ยอยกไวซึ่ง
พระพุทธศาสนา 

พระอริยเถราจารย พระองคนั้น ยังกลาวตอไปอีกวา ขาฯเคยไดรับสมมุติ เปนที่
พระพนรัต อยูวัดปาแกว ขาฯชื่อแปร ขาฯจะสอนใหทานทํา พระยันตจักรพรรดิราธิราช  
ไวถวายพระมหากษัตริยตนวงศ แหงราชอาณาจักรนั้น  เพื่อคุมครองภัย อันตรายใหกับ
พระองค  และประเทศชาติ 

จากนั้นพระอาจารยสุก ก็ทรงศึกษาการทํายันตจักรพรรดิราธิราช  และวิธีการ
ตางๆ  จากนั้นพระพนรัต(แปร) พระสังฆราชาฝายซาย ก็เนรมิต พระยันตจักรพรรดิราธิ
ราชใหพระอาจารยสุก ดู และบอกวาขอใหทานจดจํานิมิต พระยันตนี้ไวใหดี ใหติดอยู
ในคลองจักษุ จดจํา และบันทึกไวในจิต 

พระพนรัต (แปร) กลาวสอนอีกวา  เวลาจะทําพระยันตจักรพรรดิราธิราช ให
ทานอาราธนา ยันตจักรพรรดิราธิราช จากเจาแหงยันตนี้  และยนัตนี้จะปรากฏในสมาธิ
นิมิต เปนตารางเปลาไมมีอักษรกอน ตอไปตัวอักษรจะปรากฏที่ละตัว ตามตารางมา 
หมากรุก  ใหทานเขียนไปตามอักษรที่ปรากฏ ที่ละตัว จนเต็มตารางยันตจักรพรรดิ  พระ
พนรัต (แปร) ยังกลาวตอไปอีกวา  ใหทานจดจําพระยันตนี้  เหมือนการเจริญวรรณกสณิ 
คือยันตภายนอกอยางไร ยันตภายในอยางนั้น ยันตภายในอยางไร ยันตภายนอกอยางนั้น   
ทานจะคลอบงํา พระยันตจักรพรรดิราธิราช ไดทัง้หมด เรียกวา สําเร็จตํารับ พระยันต
มหาจัรพรรดิราธิราช 

หลังจากเมื่อพระองคทาน ทรงออกจากสมาธิแลว พระองคทานก็ ทรงลอก และ
เขียนพระยันตมหาจักรพรรดิราธิราชนี้ ลงในสมุดขอยไทยดํา และทรงบันทึกไวทุก
ข้ันตอน และทรงปฏิบัติ วิธีการคลอบงํายันตมหาจักรพรรดิ ไวไดทุกประการ  ตามที่
พระอาจารย กลาวสอนมา 
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ตอมาภายหลังพระองคทานทรงเจริญพระกรรมฐานประจําวันเรียบรอยแลว 
พระองคทานจะ ทรงกระทบจิตไปหา พระพนรัต (แปร) ทุกวันเพื่อศึกษาตํารับพระยันต
ตางๆทางสมาธิ เนื่องจากพระพนรัต (แปร) วัดปาแกว พระองคทาน เคยดํารงตําแหนง
อยูในระหวางรัชสมัยพระพุทธเจาเสือ  และรัชสมัยพระเจาอยูหัวทายสระ  

พระพนรัต (แปร) ยังทรงเชี่ยวชาญพระกรรมฐานฐานมัชฌิมา แบบลําดับ เปน
อยางยิ่ง  และทรงรอบรูตําหรับพระยันตตางๆ สําหรับทําถวายพระมหากษัตราธิราชเจา 
ประจํากรุงศรีอยุธยา    

พระพนรัต (แปร) ยังกลาวตอไปอีกวา ในตําหรับเสนพระยันตตางๆ 
เปรียบเสมือนเปนสายรก ของพระพุทธเจา และยังมีพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา 
แฝงอยูเสนยันตดวย เชน……..  

ยันตรูปกลม หมายถึงพระพักตร ของพระพุทธเจา  ยันตที่ลากเสนเปน รูป
สามเหลี่ยม หมายถึงพระรัตนไตร คือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ  ยันตที่ลากเสนเปน
รูปสี่เหลี่ยม หมายถึงธาตุทั้ง ๔ ทานใหพิจารณาธาตุทั้ง ๔ เปนพระกรรมฐานดวย   

การลงยันตนั้น เปนการทําสมาธิไปในตัว เพราะตองมีการ สํารวมจิตทําสมาธิให
แนวแน สิ่งที่หามก็คือ หามมิใหลงอักขระ และเลข กาวกายเสนยันต เพื่อตองการใหมีสติ 
เปนการเจริญสติปฎฐาน ไปในตัว ทําใหคนโบราณ ที่ไมสนใจการเรียนรูหนังสือ  หันมา
สนใจศึกษาเรียนรู โดยทางออม   

ตอมาภายหลังพระอาจารยสุก  ยังไดศึกษาวิชา ประกอบธาตุตางๆเชนทําธาตุ
พระปติหาประการ ธาตุยุคลหก หกประการ ธาตุสุขสมาธิ สองประการ ธาตุดวงแกวโล
กุดร หกประการ ซึ่งทําใหพระองคทานทราบวา พระกรรมฐานทุกอยางเปนธาตุทั้งนั้น 
และยังดัดแปลงเปนไดตางๆ เรียกวา การปรุงแตง  ถาจิตไมปรุงแตง  ทุกอยางก็วางเปลา  
วิชาการประกอบธาตุตางๆ มีพระธรรม พระไตรลกัษณแฝงอยูดวย   แลวแตบุคคลใด ทาํ
และใชดวยปญญา อยาทําแบบงมงาย พระพนรัต (แปร) ทานกลาวสอนพระอาจารยสุก 
อยางนี้ 

พระอาจารยสุก ยังศึกษาวิชาทําธนูเพธา กระสูนคต และอื่นๆอีกมาก  รวมทั้งวิชา
ทําปรอทกรอ เปนปรอทกายสิทธิ์ กับพระพนรัต(แปร) วัดปาแกว  ทางสมาธิอีกดวย  
และพระองคทานก็ทรงจดจําบันทึกไวดวยทุกประการ 
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ตอมาพระองคทาน ก็ไดทรงถายทอดวิชาเหลานี้ ไวใหกับ พระสัทธิวิหาริก พระ
อันเตวาสิก  ของพระองคทานในภายหลังดวย เมื่อถายทอดแลวพระองคทานก็จะกลาว
สอนวา ขอใหใชใหเปนประโยชน ตอพระศาสนา และอยาไปติดอยูกับสิ่งเหลานี้  ขอให
บําเพ็ญเพียรเจริญ พระกรรมฐาน ไปพระนิพพานเถิด เพราะปรอทกรอ ถาแสวงหาก็จะ
ไมได   ถาบุญบารมีพรอม ปรอทกรอจะมาเอง 

พระพนรัต (แปร) พระองคทานสอน พระอาจารยสุก อีกวา  ใหพระองคทาน 
ทรงเอาชนะกิเลส ตรวจดู กิเลส วาวันนี้กิเลสอะไรเกิดขึ้นบาง  กิเลสอะไรจรมาบาง ใหมี
สติรูทันแลว ทราบแลว ก็ใหแผเมตตาใหกับกิเลส ในตัวเรานั้น ตามเหตุที่จะมี เชนจิต
ฟุงซานดวยโทสะ และความพยาบาท สองตัวนี้จัดเปนกิเลส ตองแผเมตตาใหกับตัวเอง
กอน แลวจึงแผเมตตาใหผูอ่ืน กิเลสโทสะ กิเลสพยาบาท ก็จะไมมาอีก  คือใหมีสติรูเทา
ทันเทานั้น  นี่ก็เทากับวา ทานไดเจริญสติปฎฐาน อันประกอบดวยเมตตาแลว  

พระพนรัต (แปร) สอนตอไปอีกวา ใหทําความดี ความงามใหมากๆ ทําความดี
ใหเหนือ     กิเลสอกุศลทั้งปวง ทําความดีใหยิ่งๆขึ้นไป  กิเลสทั้งปวง ไมอาจมากล้ํากราย
ได เพราะกุศลกรรม ชนะอกุศลกรรม 

พรรษาที่  ๖ นี้พระอาจารยสุก  ทรงอยูจําพรรษาที่วัดราชาวาสนี้ เปนพรรษา
สุดทาย 

แหพระอาจารยสุกไปวัดทาหอย 
(พรรษาที่ ๗ จากวัดราชาวาส ไปสถิตวัดทาขอย ยุคอยุธยา) 

 กลาววา พระสงฆในสมัยกรุงศรีอยุธยาตั้งแตสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ พระ
เจาอูทอง มาจนถึงรัชสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช พระสงฆลวนศึกษาหนักไป
ในทางบําเพ็ญเพียรภาวนา จึงมีพระสงฆสําเร็จมรรคผล เปนอริยบุคคลใน
พระพุทธศาสนามากมาย  หลังรชัสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช  มาจนถึงรัชสมัย
สมเด็จพระที่นั่งสุริยาอมรินทร กลาววาพระสงฆประพฤติปฎิบัติ บําเพ็ญสมณธรรม
อยางจริงจังมีนอยลง  แตก็ยังมีมากมายกวาปจจุบันนี้มากนัก 
 การประพฤติปฏิบัติพระกรรมฐาน ของพระสงฆทั้งในเมือง และนอกเมือง ตาม
วัดวาอารามตางๆ ทั้งอารามหลวง อารามราษฏร ปฏิบัตไิปในทางเดียวกัน คือพระ
กรรมฐานมชัฌิมา แบบ ลําดับ จึงมีความเปนปกแผนหนึ่งเดียว 
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ตามวัดวาอารามตางๆ ลวนเต็มไปดวยตนไมใหญ เปนพญาไมนานาชนิด รมรื่น 
โดยเฉพาะ พืชสมุนไพร มีทุกชนิดเต็มวัด และพระสงฆรุกขมูลมักหาพันธุไมสมุนไพรที่
ไมมีในพระอาราม นําออกมาจากปามาปลูกภายในวัด เพื่อเกื้อกูลแกญาติโยม ญาติโยม
สมัยนั้น จึงรูจักยาสมุนไพรดี  

พระสงฆทานก็ยังรูจักยาสมุนไพรดีเชนกัน  พระสงฆ และสาธุชนสมัยนั้นจึง
รูจักคุณ รูจักประโยชนของไมใหญ และพืชสมนุไพรดี เพราะตองพึ่งพืชสมุนไพร ไว
รักษาโรคภัยไขเจ็บ จึงไมนิยม ตัดโคนไมใหญลง ปลอยใหพุมไมชิดกัน  ทิ้งวัชพืชไว
เปนยารักษาโรค 
 ประมาณปพระพุทธศักราช  ๒๓๐๓ ตรงกับรชัสมัยพระเจาเอกทัศน ปนั้น
อุบาสกเจา ไดเขามาบรรพชาอุปสมบทที่วัดโรงชาง พระรักขิตญาณ (ส)ี เปนพระ
อุปชฌาย  อุปสมบทแลว องคพระอุปชฌายใหพระอาจารยสุก เปนพระพี่เลี้ยงคอยดูแล 
พระภิกษุเจา    

พระอาจารยสุก พระองคทาน ทรงไปมาระหวางวัดโรงชาง กับวัดราชาวาส เพื่อ
การศึกษาพระบาลี เวลาเขาพรรษา พระอาจารยสุก ทรงจําพรรษาอยู ณ. วัดโรงชาง  
พระองคทานทรงศึกษาพระบาลีชั้นสูง และทรงทบทวนพระกรรมฐานชั้นสูงอยู ณ 
สํานักวัดราชาวาสนั้นทุกวันมิไดขาด 

ชวงนี้พระองคทาน ทรงเจริญวิปสสนา บรรลถุึงอนาคามี พระองคทานทรงมี
พระหทัยสงบ วิเวก ใครที่จะไปอยูตามปาตามเขา ออกพรรษาป ๒๓๐๓ นี้เอง ชีวิตความ
เปนพระภิกษุของพระองคทาน ก็เริ่มเปลี่ยนแปลง 
             ปนี้เองพระองคทานมีพระชนมายุได ๒๗ ป พรรษา ๗  ชีวิตระหวางทรง
อุปสมบท  เจ็ดพรรษาของพระองคทาน อยูกับการศึกษาเลาเรียนทั้งภาคปริยัติ และ
ภาคปฏิบัติ   

ปนี้เอง ทานพระอธิการแยม หรือพระอาจารยแยม วัดทาขอย (ทาหอย) องคที่
เปนเจาอาวาสตอมาจาก ทานขรัวตาทอง พระอาจารยของพระองคทานนั้น ไดถงึแก
มรณะภาพลงอีก ชาวบานในละแวกวัดทาขอย (ทาหอย) จึงมองหาพระภิกษุ ที่จะไปเปน
เจาอาวาสวัดทาขอย แทนพระอธิการแยม 
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 ทานพระอธิการแยม ทานเปนศิษย ของทานขรัวตาทอง ศึกษาเลาเรียนพระ
กรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ กับทานขรัวตาทอง ภายหลังทานสําเร็จอานาคามีมรรค อา
นาคามีผลในพระพุทธศาสนา และวัดทาขอย ก็เปนวัดปา วัดปฏิบัติ  

ครั้งนั้นชาวบานทาขอยเห็นวา พระอาจารยสุก  ทรงเปนพระภิกษุที่มีความรู
ความสามารถทั้งสองทาง ทรงสํารวมระวังในศีล และอาจาระ พรอมดวยวัตรปฏิบัติ อัน
เรียบรอยงดงาม ทั้งพระองคทานก็เปนคนในละแวกบานทาขอยนั้นดวย ตระกูลมารดา
บิดาของพระองคทาน ก็เปนผูสรางวัด และอุปฏฐากวัดทาขอยมาแตกอนดวย  

ชาวบานทาขอยประชุมปรึกษาหาลือกันแลว จึงเห็นสมควร ใหนิมนตพระ
อาจารยสุก มาเปนเจาอาวาส ณ วัดทาหอยนี้ เพราะพระองคทานมีความสามารถที่จะเปน
ครูอาจารยอบรมสั่งสอนกุลบุตร ในละแวกบานนั้นได และอายุพรรษาของพระองคทาน
ก็พนหาพรรษาแลว พนนิสัยนวกะภูมิ อีกทั้งเปนที่ยอมรับ ของพระภิกษุสามเณร และ
ฆราวาส  

วัดทาขอย(ทาหอย) เวลานั้น มีพระภิกษุที่มีพรรษาแกกวาพระอาจารยสุกก็มีอยู 
ทานมีนามวา พระอาจารยเที่ยง แตทานชอบทองเที่ยวออกสัญจรจาริกธุดงคไปตาม
สถานที่ตางๆ นานๆครั้ง จึงจะกลับมาวัดทาขอย 

ชาวบานจึงปรึกษาหาลือตกลงกันแลว จึงไดพรอมใจกัน มาอาราธนานิมนต พระ
อาจารยสุก  ไปเปนเจาอาวาสวัดทาขอย เมื่อพระองคทานทรงรับเปนภารธุระพระศาสนา
แลว ชาวบาน บานทาขอย ก็หาฤกษงาม      ยามดี เพื่อแหพระอาจารยสุก มาวัดทาขอย 

ถึงวันพฤหัสบดี ข้ึน ๙ คํ่า เปนสิทธิโชค เวลา ๙ โมงเชา พระอาจารยสุก ไดเขา
ไปนมัสการกราบลา พระธรรมภาวนาเถร(อิน)เพื่อจะเดินทางไปเปนเจาอาวาสวัดทาขอย   

ครั้งนั้นพระธรรมภาวนาเถร (อิน) ไดมอบขันไม ซึ่งทํามาจากไมสมปอย ใหกับ
พระอาจารยสุก แลวบอกวาเปนของเกาแก  ของพระบูรพาจารย  ในวัดปาแกว ใหเอาไว
ใช เปนขันลางหนา เพื่อความเปนสิริมงคล 

ตอจากนั้น พระอาจารยสุก ก็ลาพระอาจารยอิน ออกมาเขาขบวนแห ชาวบานจึง
แหพระอาจารยสุก มาสถิตเปนรักษาการ เจาอาวาสวัดทาขอย (ทาหอย)  พรอมดวย
พระสงฆอนุจรสามรูป   ครั้งนั้นพระภิกษุเจา ไดติดตาม พระอาจารยสุก เปนพระสงฆ
อนุจรมาวัดทาขอยดวย 
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        ภายหลังจากทําการปลงสรีระสังขาร อดีตพระอธิการแยม หรอืพระอาจารยแยม 
วัดทาขอยแลว ชาวบานก็พรอมใจกันยกใหพระองคทาน เปนเจาอาวาสวัดทาขอยตั้งแต
นั้นมา ทานเปนเจาอาวาสวัดทาขอย เมื่อพรรษได ๗ พรรษา  
 ใกลเขาพรรษาปนั้น พระอาจารยเท่ียง ศิษยรุนพี่สํานักเดียวกันกับ พระอาจารย
สุก ก็กลับมาวัดทาขอย เพื่ออยูจําพรรษา และทานทราบขาววา ชาวบานหมูบานทาขอย 
ยกใหพระอาจารยสุก เปนเจาอาวาสวัดทาขอยแลว  พระอาจารยเที่ยง ทานก็มาแสดง
มุทิตาจิต  แสดงความยินดี กับพระอาจารยสุก 
 วัดทาขอย เปนวัดปา เปนวัดของพระสงฆสมถะ ครั้งนั้นมีพระสงฆประมาณ ๖–
๗ รูป จําพรรษาอยูในวัด ฉะนั้นภายในวัดทาขอย จึงมีแตพระสงฆทรงสมถะ  อยูดวย
ความมักนอย สันโดษ เงียบสงบ พระสงฆสมถะ วัดทาขอย  ทั้งนั้นลวนเปน พระ
อริยบุคคล ปฏิบัติดี ปฏิบตัิชอบในพระพุทธศาสนา 
 ครั้นถึงเพลาออกพรรษา พระภิกษุรบัผาพระกฐินแลว จากชาวบานทาขอยแลว 
พระสงฆวัดทาขอย ทั้งหมดจะแยกยายกันออกไป สัญจรจาริกธุดงค ไปบําเพ็ญสมณ
ธรรมตามสถานที่ตางๆ  ปลอยวัดวางไว มีชาวบานมาชวยกันดูแล รกัษาความสะอาด 
และพระสงฆทาน ก็ไมมีสมบัติสวนตัวอะไรภายในวัด และ เวลาใกลจะเขาพรรษา
ประมาณ ๑ สัปดาห พระสงฆวัดทาขอย จึงจะพากันกลับมาวัดเพื่ออยูจําพรรษา  บางองค
อาจไปนาน ๒ -๓ ป จึงจะกลับมาก็มี เชนพระอาจารยเที่ยง 

พระอาจารยสุก พระองคทานสถิต ณ.วัดทาหอย สมัยอยุธยาครั้งนั้น ยังเรียกขาน
นามวัดวา วัดทาขอย  เมื่อถึงคราวลงอุโบสถ พระองคทานตองไปลงที่วัดโรงชาง ถาไป
คางแรมศึกษาพระกรรมฐานอยูที่สํานักวัดราชาวาส  ถึงวันลงอุโบสถพอดี พระองคทาน
ก็จะทรงลงอุโบสถที่สํานกัวัดราชาวาส เลยทีเดียว เพราะที่วัดทาหอย(ทาขอย) ครั้งนั้น
ไมมีโบสถ ทําสังฆกรรม 
         พระองคทาน ทรงศึกษาสมถะ-วิปสสนากรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ จนจบ
บริบูรณ และบรรลุมรรคผล ขั้นอนาคามีแลว พระองคทาน ยังทรงเปนพระเสขบุคคล 
คือยังตองศึกษาอยู พระองคทานจึงทรงนําเอาคัมภีรพระวิสุทธิมรรค อักษรขอมบาลีมา
แปล เพื่อศึกษาหาความรูของพระกรรมฐานภาคปริยัติในพระคัมภีร บางครั้งพระองค
ทานก็ทรงนําเอาคัมภีรพระไตรปฎกที่จารจารึกดวยอักษร ขอมบาลี มาแปล เพื่อหาสาระ
ในพระคัมภีรพระไตรปฎก  
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พระองคทานไดประโยชนทั้งสองทางคือ ๑.ทรงรูรายละเอียดของธรรมในพระวิ
สุทธิมรรด และในพระไตรปฎกมากขึ้น  ๒.ทรงมีความชํานิชํานาญในการแปลพระบาลี 
มากขึ้น   

บางครั้งมีคําศัพท หรือประโยคที่ลกึซึ้ง พระองคทานก็จะนําตําราไปถามพระ
อาจารย ณ สาํนักวัดราชาวาส จนพระองคทานมีความชํานาญในการแปล ทาํใหพระองค
ทานมีความรูดาน พระปริยัติธรรมมากขึ้นกวาแตกอนอีกมาก พระอาจารยของพระองค
ทาน จะลองดูความเด็ดเดี่ยวของพระองคทาน  จึงไดกลาวกับพระองคทานเปนครั้งที่
สองอีกวา ขอใหพระอาจารยสุกเขาสอบทานพระบาลีอีกครั้งหนึ่ง  พระองคทานไดตอบ
พระอาจารยของพระองคทานไปวา อยากจะเจริญภาวนา เอาทางหลุดพนอยางเดียว  
พระธรรมภาวนาเถร หรอืหลวงปูอิน  วัดราชาวาส พระอาจารยของพระองคทาน  เห็น
วาพระองคทานมีจิตใจเด็ดเดี่ยวเชนนี้ ก็มีจิตยินดีโสมนัสยิ่งนัก เห็นวาพระองคทาน จะ
ไดสมประสงคตามความปรารถนาเปนแนแท  
         ตอมาอีกประมาณสองปเศษ คือประมาณปพุทธศักราช ๒๓๐๕ ในรัชสมยัพระที่
นั่งสุริยามรินทร พระเจาเอกทัศน  พระมารดา-บิดาของพระองคทาน ก็วายชนมลงทั้ง
สองทาน ในเวลาติดตอกันไมนานนัก  และไดทําการปลงศพ ทั้งสองทาน ที่วัดทาขอย
นี่เอง 

อีก สองปตอมา ประมาณปพุทธศักราช ๒๓๐๗ พระองคทานก็เตรียมพระองค 
ทรงดําริที่จะออกสัญจรจาริกธุดงค เปนครั้งแรก  เวลานั้นพระชนมายุของพระองคทาน
ได ๓๑ ปพรรษา ๑๑ 

พระอาจารยสุก ทรงเขาสมาบัติ ๗ วัน 
(พรรษาที่ ๘ ถึงพรรษาที่ ๑๑ สถิตวัดทาหอย ยุคอยุธยา) 

 พระอาจารยสุก พระองคทานบรรลุมรรคผล คูที่สามแลว ในคืนหนึ่งตอมาพระ
อริยเถราจารยพระองคหนึ่ง มาปรากฏในสมาธินิมิต มากลาวสอนพระอาจารยสุก  เรือ่ง
การเขาผลสมาบัติ และการเขานิโรธสมาบัติ พระอริยเถราจารย มากลาวสอนอยูประมาณ 
๑ สัปดาห 

พระอริยเถราจารย พระองคนั้นกลาววา  ผลสมาบัติ คือ ความที่จิตแนบอยูใน
นโิรธ แหงอริยผล บุคคลใดเขาผลสมาบัติได  และบุคคลใดเขา ผลสมาบัติไมได พระ
อริยเถราจารย กลาววาปุถุชนทั้งปวงเขาไมได  เพราะยังไมไดบรรลุอรยิผล   



พระประวัติสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร มหาเถรเจา (สุกไกเถื่อน) 
 

http://www.somdechsuk.com 

๙๙

สวนพระอริยะบุคคลทั้งปวงเขาได ตามภูมิธรรม ของแตละทาน  เพราะไดบรรลุ
มรรคผล ตามลําดับชั้นแลว  แตวาพระอริยะชั้นสูง  ยอมไมเขาผลสมาบัติชั้นต่ํา  เพราะ
ผลชั้นต่ําระงับไปแลว  ดวยการเขาถึงความเปนบุคคลอื่น   

พระอริยะชั้นต่ําเลา  ก็เขาผลสมาบัติชั้นสูงหาไดไม  เพราะยังไมไดบรรลุข้ันสูง  
อันพระอริยะเจาทั้งหลาย ยอมเขาผลสมาบัติ ตามภูมิธรรมของตน ๆ เทานั้น   
 พระอริยเถราจารย ยังกลาวอีกวา มีพระอาจารยบางทาน กลาววา แมพระ
โสดาบัน และพระสกทาคามีก็เขาไมได  พระอริยะชั้นสูงสองพวกเทานั้น จึงจะเขาได
ดังนี้  เปนเหตุผลของพระอาจารยบางเหลา บางพวกเทานั้น  เพราะพระอริยะบุคคล
ชั้นสูง สองพวกนั้น  เปนผูทําใหบริบูรณในสมาธิ  

พระอริยเถราจารย กลาววา นั้นไมเปนเหตุผลที่ชอบเลย  เพราะแมบุถุชนก็เขาผล
สมาบัติ โลกยิสมาธิที่ตนได แลวได    แตวาประโยชนอะไรดวยการคิดวาเปนเหตุไมเปน
เหตุในขอนี้   

ในพระบาลีเองทานก็ไดกลาวไวแลววา โคตรภูธรรม  ๑๐      ญาณนั้นจึงชื่อวา  
โคตรภู  ญาณใดครอบงําเสีย ซึ่งอุปปาทะความยึดมั่น    ซึ่งสังขารนิมิตภายนอก  เพื่อ
ประโยชนแกอันเขาโสดาปตติผลสมาบัติ สกทาคามิผลสมาบัติ อนาคามิผลสมาบัต ิ 
อรหัตผลสมาบัติ  สญุตวิหารสมาบัติ อนิมิตวิหารสมาบัติเหตุนี้  ญาณนัน้จึงชื่อโคตรภู  
เพราะเหตุนั้น  พระอริยะบุคคลทั้งปวง  ยอมเขาผลสมาบัติ ของตน ๆ ได 

พระอริยเถราจารย กลาววา เขาสมาบัติเพื่ออะไร ก็เพื่อทิฎฐธรรมสุขวิหาร  คือ
ความพักอยูสําราญเปนสุขในปจจุบันชาติ  เปรียบเหมือนอยางพระราชาเสวยสุข  เทวดา
ทั้งหลายเสวยทิพยสุข  ฉันใด พระอริยะทั้งหลายคิดวา  เราทั้งหลายจักเสวยอริยโลกตุร
สุข  ทํากําหนดกาลแลว ก็เขาผลสมาบัติในทุกขณะที่ตองการ  ฉันนั้น 
 พระอาจารยสุกถามวา เขาสมาบัติอยางไร  อยูสมาบัติอยางไร  ออกสมาบัติ
อยางไร  และการเขาผลสมาบัตินั้นเปนอยางไร  เขาแลวยั้งอยูอยางไร  ออกอยางไร   

พระอริยเถราจารย กลาววา อันดับแรก  การเขาผลสมาบัตินั้นยอมมีดวยอาการ  
๒  อยางคือ  เพราะไมมนสิการกําหนดถึงอารมณอ่ืนนอกจากพระนิพพาน ๑  เพราะ
กําหนดถึงแตพระนิพพาน  ๑   
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พระอริยเถราจารย ยกคําพูดของพระเถรในอดีตวา ดังพระธัมมทินนาเถรีกลาววา
“ปจจัยแหงการเขาอนิมิตตาเจโตวิมุติมี  ๒  คือไมมนสิการถึงนิมิตทั้งปวง๑  มนสิการถึง
แตธาตุอันไมมีนิมิต  “ 

พระอริยเถราจารย กลาวถึงลําดับการเขาสมาบัติ และการเขาผลสมาบัติวา  พระ
อริยสาวกผูมีความประสงคดวยผลสมาบัติ  ใหไปในที่ ลับตาคน ปลีกตัวแลว  เจริญ
วิปสสนา  เพงพิจารณาสงัขาร รูปนามโดยวิปสสนาญาณ  มีอุทยัพพยญาณ ความเกิดดับ 
ของรูป-นามเปนตน  จิตของพระอริยสาวกผูมีวิปสนาญาณตามลําดับเปนไปแลว  ยอม
แนบแนนในนิโรธ คือความดับ  โดยเปนผลสมาบัติ  ในลําดับแหงโคตรภูญาณอันมี
นาม-รูป สังขารเปนอารมณ  และในการเขาผลสมาบัตินี้ เพราะความที่พระอริยสาวกนั้น
นอมจิต ไปเพื่อผลสมาบัติ  ผลเทานั้นจึงเกิดขึ้น  แมแกพระเสขะ คือผูตองศึกษาอีก 
มรรค หาไดเกิดขึ้นไม  การเขาผลสมาบัตินั้น  ยอมมีดวยประการอยางนี้  เปนอันดับแรก 
 พระอริยเถราจารย กลาวถึงการตั้งอยูแหงผลสมาบัตินั้น  ยอมมีดวยอาการสาม
อยาง  ตามคําของพระธัมมทินนาเถรี วา   . “ปจจัยของการ ยั้งอยู ตั้งอยูแหงอนิมิตตา
เจโตวิมุติ คือความไมมีนิมิตหมาย  มีสามประการ  คือ  ไมมนสิการกําหนดถึงนิมิตทั้ง
ปวง  ๑  มนสิการกําหนดถึงแตธาตุอันไมมีนิมิต  ๑  ตระเตรียมไวกอน  ๑ “ 

พระอริยเถราจารย กลาวตอไปวา การตระเตรียมไวกอน    หมายความถึง 
กําหนดกาลไวกอนจะเขาสมาบัติ    โดยกําหนดไววา  "เราจักออกในกาลเวลาโนน"  
กาลเวลานั้นยังมาไมถึงเพียงใด  ความยั้งอยูตั้งอยูแหงผลสมาบัตินั้น ก็ยังมีอยูเพียงนั้น  
ความยั้งอยู ตั้งอยู แหงผลสมาบัตินั้น  ยอมมีดวยประการอยางนี้ 
 พระอริยเถราจารย กลาวตอมาวา สวนการออกแหงผลสมาบัตินั้น  มีสอง
ประการ  ตามคํากลาวของพระธัมมทินนาเถรี วา  "ปจจัยของการออก แหงอนิมิตตา
เจโตวิมุติมีสองประการ   คือ  มนสิการกําหนดถึงนิมิตทั้งปวง  ๑  ไมมนสิการกําหนดถึง
ธาตุอันไมมีนิมิต ๑"  ดังนี้   

นิมิตทั้งปวงนั้น  ไดแกรปูนิมิต  เวทนานิมิต  สัญญานิมิต  สังขารนิมิต วิญญาณ
นิมิต  นิมิตใดเปนอารมณแหงภวังคได   เมื่อมนสิการกําหนดถึงนิมิตนั้นเขา ความออก
จาก ผลสมาบัติก็จะมีได  
 อะไรมีในลําดับแหงผล  และผลมีในลําดับแหงอะไร  ตอบวาผลนั่นเอง  หรือ
ภวังคบาง  ยอมมีในลําดับแหงผล  สวนผลมีในลาํดับแหงมรรคก็มี มีในลําดับแหงผลก็มี  
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ในลําดับแหงโคตรภูก็มี มีในลําดับแหงเนวสัญญานาสัญญาตนะก็มี  ในผลเหลานั้น  ผล
ในลําดับแหงมรรค  ยอมมีในมรรควถิีผลหลัง ๆ ยอมมีในลําดับแหงผลหนา ๆผลหนา ๆ 
ในผลสมาบัติทั้งหลาย  ยอมมีในลําดับแหงโคตรภู   

โคตรภู  ไดแกอนุโลมญาณ  อนุโลมญาณ ของพระเสขะทั้งหลายยอมเปนปจจัย 
โดยเปนอนันตรปจจัยแหงผลสมาบัติ  ความออกจากนิโรธยอมมีดวยผลอันใด  ผลอัน
นั้นเปนผลมีในลําดับแหงเนวสัญญานสัญญายตนะ ในผลเหลานั้น  ยกเวนผลอันเกิดขึ้น
ในมรรควิถีเสีย  ผลที่เหลือนับไดวาเปนผลที่เปนไปดวยอํานาจผลสมาบัติทั้งสิ้น  ดวย
อํานาจที่เกิดขึ้นในมรรควิถีบาง  ในผลสมาบัติบาง  ดังกลาวมาฉะนี้  ผลนั่น จึงเปน
สามัญผลอันอุดม  มีความเรารอน อันระงับแลว  มีอมตธรรมเปนอารมณ เปนผลที่
ละเมียดละไม  คายโลกามิสแลว  เปนผลที่ซาบซานไป ดวยความสุขอันสะอาดมีโอชะ  
ซึ่งเปนอมตสุข   

นิโรธสมาบติัคืออะไร นิโรธสมาบัติ  คือความไมเปนไป แหงจิตเจตสิกธรรม
ทั้งหลายดวยอํานาจความดับไปโดยลําดับ  พระอริยะเถราจารย ยังกลาวสอนตอไปอีกวา 
ใครเขานิโรธได  ใครเขาไมได ปุถุชนทั้งสิ้น  พระโสดาบันและพระสกทาคามีทั้งสิ้น  
กับพระอนาคามีและพระอรหันตทั้งหลายที่เปนสุกขวิปสสก  เขาไมได   

แตพระอนาคามี  และพระอรหันตทั้งหลาย  ผูไดฌานสมาบัติแปด เขาได  เพราะ
ทานกลาวไว พระขีณาสพทั้งหลาย  ผูไดฌานสมาบัติ  ๘ แลว หามีแกบุคคลเหลาอื่นไม  
เพราะพระอนาคามีและพระขีณาสพผูไดสมาบัติ  ๘  นั้นเทานั้น จึงเขาได  บุคคลเหลา
อ่ืนเขาไมได 
 พระอาจารยสุก ถามอริยเถราจารยวา พละสอง  คืออะไรบาง  สังขาร  ๓ คือ
อะไรบาง  ญาณจริยา  ๑๖  คืออะไรบาง  สมาธิจริยา  ๙  คืออะไรบางวสีภาวตา  เปน
อยางไร 
 พละ  ๒  สมถพละ วิปสนาพละ สมถพละคือ  ความไมซัดสายไป  คือความมี
อารมณเปนหนึ่งแหงจิต  ดวยอํานาจเนกขัม   เรียกวา  สมถพละ  ความไมซัดสายไป คือ
ความมีอารมณเปนหนึ่งแหงจิต  ดวยอํานาจอาโลกสัญญา ดวยอํานาจความไมฟุงซาน 
เปนตน ดวยอํานาจความเปนผูพิจารณาเห็นอยางสลัดทิ้งลมหายใจเขา ดวยอํานาจความ
เปน ผูพิจารณาเห็นอยางสลัดทิ้งลมหายใจออก เรียกวา  สมถพละ  คือไมหว่ันไหวนิวรณ  
ดวยปฐมฌานเรียกวา  สมถพละ  คือไมหว่ันไหวในเพราะวิตกวิจารดวยทุติยฌาน   
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เรียกวา  สมถพละ  คือไมหว่ันไหวในอากิญจัญญายตนสัญญา  ดวยเนวสัญญานา
สัญญายตนสมาบัติ  เรยีกวาวาสมถพละ  คือไมไหว  ไมหว่ัน  ไมสัน่ไปในอุทธัจจะ 
เพราะกิเลสที่รวมกับอุทธัจจะ  และในเพราะขันธ  นี่เรียกวา  สมถพละ 
 วิปสนาพละคือ  อนิจจานุปสนา    ทุกขานุปสนา  อนัตตานุปสนา  นิพพิทานุปส
นา วิราคานุปสนา  นิโรธานุปสนา  คือความคํานึงเห็นนิโรธ  ปฏินิสสัคคานุปสนา  คือ
ความคํานึงดวยสลัดทิ้งเสีย  ทั้งหมดนี้วาวิปสนาพละ  ความคํานึงเห็นวาไมเที่ยงในรูป 
ความคํานึงดวยสลัดทิ้งเสียในรูป  ความคํานึงเห็นวาไมเที่ยง  ความคํานึงดวยสลัดทิ้งเสีย  
ในเวทนา  ในสัญญา   ในสังขาร    ในวิญญาณ  ฯลฯ  ในจักษุ   ในชรามรณะ  เรียกวา 
วิปสสนาพละในคําวา  วิปสสนาพละ   
 ความระงับไปแหงสังขาร ๓ คือวจีสังขาร ไดแก วิตก วิจาร ของผูเขาทุติยฌาน 
ยอมระงับ 
   กายสังขารคืออัสสาสะปสสาสะของผูเขาจตุตถฌาน  ยอมระงับ   

จิตตสังขาร คือสัญญาและเวทนาของผูเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ ยอมระงับ   
ญาณจริยา  ๑๖    คืออนิจจานุปสนา    ทุกขานุปสนา อนัตตานุปสนา นิพพิทา

นุปสนา วิราคานุปสนา นิโรธานุปสนา ปฏินิสสัคคานุปสนา วิวัฏฏานุปสนา  คือความ
คํานึงดวยหมุนกลับจากสังขารไดแกสังขารุเบกขาและอนุโลมญาณ โสดาปตติมรรค 
โสดาปตติผลสมาบัติ  สกทาคามิมรรค สกทาคามิผลสมาบัติ  อนาคามิมรรค อนาคามิผล
สมาบัติ อรหัตตมรรค อรหัตตผลสมาบัติ  เรียกวาดวยญาณจริยา  ๑๖  
 ดวยสมาธิจริยา  ๙  คือปฐมฌาน  ทุตยิฌาน ตติยฌาน จตุถฌาน อากาสานัญจาย
นะ วิญญานญัจายนะ อากิญจัญยายตนะ  เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ  เรียกวา  
สมาธิจริยา  เปน  ๘ สมาธิจริยา   

วิตกก็ดี  วิจารก็ดี ปติก็ดี  สุขก็ด ี  จิตเอกัคคตาก็ดี  เพื่อประโยชนแก อันไดปฐม
ฌาณ  ฯลฯวิตกก็ดี  วิจารก็ดี  ปติก็ดี  สุขก็ดี  จิตเอกัคคตาก็ดี  เพื่อประโยชนแกอันไดเนว
สัญญานาสัญญายตนสมาบัติ  นับเปนสมาธิจริยาอีก  ๑  ดวยสมาธิจริยา  ๙ เหลานี้ 
 วสี  ความวา  วสีมี  ๕  คืออาวัชนวสี ๑ สมาปชนวสี ๑ อธฏิฐานวสี ๑ วุฏฐานวสี 
๑ ปจเวกขณวสี๑ 

นึกหนวงเอาปฐมฌานไดในที่ ๆ ตองการ  ตามที่ตองการ  เพียงเทาที่ตองการ  
ความชักชาในการนึกหนวงหามีไม เหตุนี้  จึงเรียกวาอาวัชนวสี  
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เขาปฐมฌานไดในที่ ๆ ตองการ  ตามที่ตองการ  เพียงเวลาที่ตองการ  ความชักชา
ในการเขามีไม  เหตุนี้  จึงเรียกวา  สมาปชนวสี  

ตั้งอยูแหง ปฐมฌานไวไดในที่ ๆ ตองการ  ตามที่ตองการ  เพียงเวลาที่ตองการ  
ความชักชาในการยั้งหามีไม  เหตุนี้  จึงเรียกวา  อธิฏฐานวสี 

ออก จากปฐมฌาน   ไดในที่ ๆ ตองการ  ตามที่ตองการ  เพยีงเวลาที่ตองการ  
ความชักชาในการออกหามีไม  เหตุนี้  จึงเรียกวา  วุฏฐานวสี 
 ปจเวกขณพิจารณา ปฐมฌาน  ไดในที่ ๆ ตองการ  ตามที่ตองการ  เพียงเวลาที่
ตองการ  ความชักชาในการปจเวกขณหามีไม  เหตุนี้  จึงเรียกวา  ปจเวกขณวสี นึก
หนวง  ฯลฯ ปจเวกขณ  ทุติยฌาน  ฯลฯ  เนวสัญญานาสัญญายตนะไดในที่ ๆ ตองการ  
ตามที่ตองการ  เพียงเวลาที่ตองการความชักชาในการนึกหนวง ฯลฯ  ในการปจเวกขณ
หามีไม  เหตุนี้จึงเรียกวา  อาวัชนวสี  ฯลฯ  ปจเวกขณวสี   

เขาไดในภพไหน  เขาในปญจโวการภพเพราะนิโรธสมาบัตินั้น  มีอันตองเขาไป
ตามลําดับเปนสภาวะ  แตในจตุโวการภพ  คือในอรูปภพ  ความเกิดขึ้นแหงรูปสมาบัติมี
ปฐมฌานเปนตนหามีไม  เพราะเหตุนั้น  จึงไมอาจเขาในจตุโวการภพนั้นได   
 เขาเพราะ    ทานระอาเบื่อหนายในความเปนไปตาง ๆ ของสังขารทั้งหลาย  จึง
เขานิโรธเสีย  ดวยประสงควา  "เราจักเปนผูไมมีจิต  ถึงนิโรธความดับ  คือเหมือน พระ
นิพพานเสียแลวอยูเปนสุขในทิฏฐธรรมปจจุบันนี่แหละ 

ตอมาพระอริยเถราจารย ไดกลาวสอน ลําดับการเขานิโรธสมาบัติ  ทานกลาววา  
การเขานิโรธสมาบัตินั้นยอมมีไดแกพระอริยะช้ันสูง  ผูเพียรพยายามดวย

อํานาจแหงสมถะและวปิสนา  ทํากจิเบื้องตนแลว  ทําเนวสัญญานาสัญญายต
นะใหดับไปอยู   

การเขานิโรธสมาบัตินั้นคือ  ผูใดเพียรพยายามดวยอํานาจสมถะอยางเดียว  ผูนั้น
ไดบรรลุเนวสัญญาสัญญายตนสมาบัติแลวก็หยุด  สวนผูใดเพียรพยายามดวยอํานาจ
วิปสสนาอยางเดียว  ผูนั้นบรรลุผลสมาบัติแลวก็หยุด  แตผูใดเพียรพยายามดวยอํานาจ
สมถะและวิปสนาทั้ง  ๒  เปนคูกัน  ทีเดียวทําบุพกิจแลว  ทาํเนวสัญญานาสัญญายตนะ
ใหดับไป  ผูนั้นยอมเขานิโรธสมาบัตินั้นได 
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 ทานกลาวความพิสดารในการเขานิโรธ  คือ ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้  ปรารถนา
จะเขานิโรธ  ทําภัตกิจ  ลางมือและเทาดีแลว  ไปนั่ง  ณ  อาสนะอันลาดไวดีแลว  ใน
โอกาสที่สงัด  คูบัลลังกตั้งกายใหตรงดํารงสติไวเฉพาะหนา  เธอเขาปฐมฌาน  ออกแลว  
ทําวิปสสนาพิจารณาสังขารทั้งหลายในปฐมฌานนั้น  โดยความไมเที่ยง  โดยความเปน
ทุกข  โดยความเปนอนัตตตา 
 วิปสนานั่นมี  ๓  อยาง  คือ  สังขารปริคัณหณกวิปสนา  คือวิปสสนาที่กําหนด
สังขาร ๑  ผลสมาบัติวิปสสนา  คือวิปสนาสําหรับเขาผลสมาบัติ ๑ นิโรธสมาบัติ
วิปสสนา  คือวิปสสนาสําหรับเขานิโรธสมาบัติ ๑  ในวิปสสนา ๓  นั้น  สังขารปริคัณ
หณกวิปสสนา  จะเปนอยางออนหรืออยางกลาก็แลวแต  ยอมเปนปทัสฐานแหงมรรคอยู
นั่นเอง    ผลสมาบัติวิปสสนา  เปนอยางกลาจึงควร  เปนเชนกับมรรคภาวนา  ตองเปน
อยางกลา  จึงเปนปจจัยแหงผลที่เปนวิสังขารได  เหมือนมรรค  จึงวาเปนเชนกับมรรค
ภาวนา 

สวนนิโรธสมาบัติวิปสสนาเปนอยางไมออนนัก  ไมกลานัก  จึงควร   เพราะเหตุ
นั้น  ผูเขานิโรธสมาบัตินั่น  จึงชื่อวาทําวิปสสนา  พิจารณาสังขารทั้งหลายนั้น  ดวย
วิปสสนาอันไมออนนัก  ไมกลานัก 
 ลําดับการเขาตอไป คือเขาทุติยฌาน  ออกแลว  ทําวิปสสนา  พิจารณาสังขาร
ทั้งหลายในทุติยฌานนั้น โดยความไมเที่ยง  โดยความเปนทุกข  โดยความเปนอนัตตา  

ออกแลว เขาตติยฌาน   ออกจากตติยฌาน แลวทําวิปสสนา พิจารณาสังขาร
ทั้งหลายในตติยฌาน โดยความไมเที่ยง  โดยความเปนทุกข  โดยความเปนอนัตตาตอนั้น   

ออกแลวเขาจตุถฌาน ออกจากจตุถฌาน แลวเขาวิปสสนาพิจารณาสังขารในจตุถ
ฌาน โดยความไมเที่ยง  โดยความเปนทุกข  โดยความ   เปนอนัตตา   

ออกแลวเขาอากาสานัญจายตนะ ออกแลวเขาวิปสสนา พิจารณาสังขารในอา
กาสานัญจายตนะโดยความไมเที่ยง  โดยความเปนทุกข  โดยความเปนอนัตตา   

ออกแลวเขาวิญญาณัญจายตนะ  ออกแลว เขาวิปสสนา พิจารณาสังขารใน
วิญญายตนะโดยความไมเที่ยง  โดยความเปนทุกข  โดยความเปนอนัตตา ทําวิปสสนา  
พิจารณาสังขารทั้งหลายในวิญญาณัญจายตนะนั้น  อยางนั้นแหละ   

ครั้นออกแลว  เขาอากิญจัญญายตนะ  ทําวิปสสนาโดยความไมเที่ยง  โดยความ
เปนทุกข  โดยความเปนอนัตตา 
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ออกแลวทําบุพกิจ  ๔  อยางคือ ๑. นานาพัทธอวิโกปนะ  ไมยังพัสดุที่เนื่องกับ
ภิกษุตางรูปใหกําเริบ ๒. สังฆปฏิมานนะ  คํานึงถึงการรอคอยแหงสงฆ ๓. สัตถุปกโกส
นะ  คํานึงถงึการรับสั่งใหหาแหงพระศาสดา ๔.อันทธานปริเฉท  คํานึงถงึ กําหนดกาล
แหงชีวิต 
 นานาพัทธอวิโกปนะ  ไมยังพัสดุที่เนื่องดวยภิกษุตางรูปใหกําเริบ" คือ พัสดุสิ่งใด
มิใชเปนของเนื่องกับภิกษุนี้แตผูเดียว  แตเปนของเนื่องกับภิกษุตางรูป  ใชดวยกันอยู  
เปนบาตรจีวรก็ดี  เตียงตั่งก็ดี  เปนเรือนที่อยูก็ดี  หรือของเปนบริขารอะไร ๆ อ่ืนกด็ี  
พัสดุนั้นจะไมกําเริบ  คือจะไมเสียไปดวยอํานาจอันตรายทั้งหลาย  มีไฟ  น้ํา  ลม  โจร
และหนูเปนตน  ดวยประการใด  ก็พึงอธิษฐานดวยประการนั้น  นี่เปนวิธีอธิษฐานในขอ
นั้นคืออธิษฐานวา  "พัสดุนี้ ๆ ภายใน  ๗  วันนี้  จงอยาถูกไฟเผา  จงอยาถูกน้ําพัดไป  จง
อยาถูกลมทําลาย  จงอยาถูกพวกโจรลัก  จงอยาถูกสัตวมีหนูเปนตนกัด"  ครั้นอธิษฐาน
อยางนี้แลวอันตรายอะไร  ๆ ยอมไมมีแกพัสดุนั้น  ตลอด  ๗  วัน  แตเมื่อไมอธิษฐาน  
พัสดุยอมวินาศไดดวยอันตรายทั้งหลายมีไฟเปนตน  ดุจพสัดุของพระมหานาคเถระ
ฉะนั้น 
 มีเรื่องเลาวา  พระเถระเขาไปสูบานของอุบาสิกาผูเปนโยม   เพื่อบิณฑบาต  
อุบาสิกาถวายยาคูแลวนิมนตใหนั่งในโรงอาหาร  พระเถระนั่งเขานิโรธ ในขณะนั้น  พอ
ทานนั่งเขานิโรธแลว  โรงอาหารติดไฟ  ลุกฮือข้ึน  ภิกษุนอกนั้น  ตางควาอาสนะที่ตน
นั่งหนีไปพวกชาวบานมาประชุมชวยดับไฟ  เห็นพระเถระนั่งหลับตาเฉยอยู  ไมรูวาทาน
เขานิโรธ  กพ็ากันเหมาเอา  วาทานเปนสมณะขี้เกียจ ๆ แมแตไฟไหมอยูรอบตัวยังไมลุก
หนี  ไฟเผาไหมหญามุง  ไมไผ  กลอน  และตัวไมทั้งหลาย แลว  ลุกลอมพระเถระอยู  
ไมทําอันตรายทาน  คนทั้งหลาย  เห็นเปนอัศจรรย  เกิดเลื่อมใส จึงชวยกัน  ใชหมอตัก
น้ํามาดับ  แลวกวาดเถาถานทําเปนวงขอบรอบองคพระเถระ  พากันไปเก็บดอกไมมา  
โปรยดอกไมลง  ในวงขอบนั้น  เปนเครื่องบูชา   แลวตางยืนนมัสการอยู  โดยรอบ  พระ
เถระออกจากนิโรธ  ดวยอํานาจกาลที่กําหนดไว  เห็นคนทั้งหลายนั้น ยืนไหวอยูรอบตัว  
ก็คิดวา  "เราเกิดเปนคนปรากฏเดน  เสียแลว"  จึงโลดขึ้นสูเวหาส  เหาะ  ไปสูเกาะ
ประยงคเสีย การอธิษฐานมิใหพัสดุเสียหายในเวลาเขานิโรธนี้  ชื่อวานานาพัทธอวิโกป
นะ  ไมยังพัสดุที่เนื่องดวยภิกษุตางรูปใหกําเริบ  สวนพัสดุใดเปนของเนื่องดวยตนผูเดียว  
เปนผานุง  ผาหมก็ดี  อาสนะที่ตนนั่งก็ดี  กิจที่จะตองอธิษฐานไวเปนสวนหนึ่งในพัสดุ
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นั้นหามีไม  ผูเขานิโรธยอมคุมกันพัสดุนั้นไวไดดวยอํานาจสมาบัตินั่นเอง ดุจพัสดุของ
ทานพระสัญชีวะ    จริงอยู  แมคําบาลีนี้ก็ไดกลาวไววา  "ฤทธิ์ปกแผดวยอํานาจสมาธิ
ของทานพระสัญชีวะ  ฤทธิ์ปกแผดวยอํานาจสมาธิของทานพระสารีบุตรดังนี้ 

 สังฆปฏิมานนะ  หมายความวาการที่ภิกษุรูปหนึ่งยังไมมาเพียงใด  ก็ไมทําสังฆ
กรรมเพียงนั้น  ก็แลในขอนี้  การรอคอยหาไดเปนบุพกิจของภิกษุผูจะเขานิโรธนั้นไม  
แตการคํานึงถึงการรอคอยนั่น  เปนบุพกิจ เพราะฉะนั้น  ภิกษุผูจะเขานิโรธพึงคํานึงอยาง
นี้วา  "ถาเมื่อเรานั่งเขานิโรธอยู  ๗  วัน  สงฆใครจะทํากรรมอะไรอยางหนึ่ง  ในบรรดา
สังฆกรรมมีญัติกรรมเปนตนไซรเราจักออกทันที  ไมทันที่ภิกษุสักรูปหนึ่งจะมาเรียก
เรา"  ดวยวาทําอยางนี้แลวจึงเขา  เธอยอมจะออกไดทันทีในเวลานั้น  คลายกําหนดกาล
ไว  สวนภิกษุใดไมทําอยางนั้น  ตอสงฆประชุมกันแลวไมเห็นภิกษุนั้นอยู  ถามหาวา
ภิกษุรูปโนนไปไหน  ครั้นภิกษุรูปหนึ่งบอกวาเธอเขานิโรธสงฆจะสงภิกษุรูปหนึ่งไป
ดวยสั่งวา  "เธอจงไปเรียกภิกษุรูปนั้นตามคําสั่งของสงฆ"  จนเมื่อภิกษุผูไปเรียก  นัน้  
ไป ยืนในสวนูปจาร  ที่ใกลพอเรียกไดยิน  แลวบอกวา  "อาวุโส  สงฆรอคอยทาน"  นั่น
แหละ  เธอจึงไดออก  เพราะขึ้นชื่อวาอาณาคําสั่ง  ของสงฆ  ยอมเปนการหนักคือเปน
สําคัญ  จําตองเคารพอยางนี้  เหตุนั้น  ภิกษุผูเขานิโรธจึงควรคํานึงถึงการรอคอยแหง
สงฆนั้น  แลวจึงเขาอยางที่จะออกไดเองทีเดียวไมตองใหเรียก 
 สัตถุปกโกสนะ"  นี่  กก็ารคํานึงถึงการรับสั่งใหหาแหงพระศาสดา  นั่นแหละ
เปน  บุพกิจของภิกษุ  ผูจะเขานิโรธนี้  เพราะเหตุนั้น  แมการรับสั่งใหหาแหงพระศาสดา
นั้น  เธอก็ควรคํานึงอยางนี้วา  "ถาเมื่อเรานั่งเขานิโรธอยู  ๗  วัน  พระศาสดาจะทรง
บัญญัติสิกขาบทในกรณีที่วัตถุหยั่งลง  คือเกิดเรื่องขึ้นก็ดี  จะทรงแสดงธรรมในเพราะ
อัตถุปบัติ  คือเรื่องที่เกิดขึ้นอยางนั้นก็ดีไซร  เราจักออกทันทีไมทันที่ใคร ๆ จะมาเรียก
เรา"  ดวยวาทําอยางนี้แลวจึงนั่งเขานิโรธ เธอยอมออกไดทันทีในเวลานั้น  สวนภิกษุใด
ไมทําอยางนั้น  ตอพระศาสดา  เมื่อสงฆประชุมกันแลว  ทอดพระเนตรไมเห็นภิกษุนั้น
อยูรับสั่งถามหาวา  ภิกษุรูปโนนไปไหน  ครั้นภิกษุรูปหนึ่งกราบทูลวา  เธอเขานิโรธ  จะ
ทรงสั่งภิกษุรูปหนึ่งไป  ดวยรับสั่งวา  "เธอจงไปเรียกภิกษุนั้นตามคําของเรา"  จนเมื่อ
ภิกษุ  ผูรับ ๆ สั่ง  นั้นไปยืนในสวนูปจาร  แลวบอกวา  "พระศาสดารับสั่งใหหาทาน"  
นั่นแหละเธอจึงไดออก  เพราะการรับสั่งใหหาแหงพระศาสดาเปนการหนัก  คือจําตอง
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เคารพ  อยางนี้ เหตุนั้น  ภิกษุผูจะเขานิโรธจึงควรคํานึงถึงการรับสั่งใหหาแหงพระ
ศาสดานั้น  แลวจึงเขาอยางที่จะออกไดเองทีเดียว ไมตองใหรับสั่งใหหา 
 อัทธานปริเฉท  อันภิกษุ ผูจะเขานิโรธนี ้  ตองเปนผูฉลาดอยางดีในอัทธาน
ปริเฉท  ตองคํานึงดูเทียววา  อายุสังขารของตนจะเปนไป  จักไมเปนไปตลอด  ๗  วัน  
แลวจึงเขา  เพราะถาไมคํานึงดูอายุสังขารซึ่งจะตองดับในภายใน  ๗  วันเสียเลยแลวเขา
ไซร   นิโรธสมาบัติของเธอยอมไมอาจปองกันความตายไดเธอจะตอง  ออกจากสมาบัติ
เสียในระหวางไมครบ  ๗  วัน  นั่นเองเพราะความตายภายในนิโรธไมมี  ตองออกแลวจึง
ตายเพราะเหตุนั้นตองคํานึงถึงดูกําหนดกาลแหงชีวิตนั้นแลวเทียวจึงเขา  ดวยวาแมจะไม
คํานึงถึงบุพกิจที่เหลือ นอกนี้  ก็ยังได  แตกําหนดกาลแหงชีวิตนี้ทานวาตองคํานึงทีเดียว 

เขานิโรธ ภิกษุนั้น  ครัน้เขาอากิญจัญญายตนะ  ออกแลวทําบุพกิจนี้อยางนี้แลว
จึงเขาเนวสัญญานาสัญญายตนะ  ตอนั้นลวงไปวารจิต  ๑  หรือ  ๒  และวารจิตนี้  ก็คือวา
รจิตเนวสัญญานาสัญญายตนะนั่นเอง เธอก็เปนผูไมมีจิต  ไดสัมผัส  คือบรรลุนิโรธ 

เพราะเหตุไร  จิตทั้งหลายของเธอจึงไมเปนไปเหนือจิตสองดวง เพราะ  ความ
เปนไปอยางนั้น   เปนประโยคแหงนิโรธ"  จริงอยู  การทําธรรม  ๒  อยาง  คือสมถวิปส
นาใหเปนยุคนัทธะ  ผูกเขาคูกันดุจโคคูแอกแลวข้ึนสูสมาบัติ  ๘  แหงภิกษุนี้นี่เปน
ประโยคแหงอนุบุพนิโรธความดับโดยลําดับ  มิใชเปนประโยคแหงเนวสัญญานา
สัญญายตนสมาบัติ  เพราะเหตุนั้น  จิตทั้งหลายของภิกษุนั้นจึงไมเปนไปเหนอืจิต  ๒  
ดวง  เพราะความเปนไปอยางนั้นเปนประโยคแหงนิโรธ  สวนภิกษุใดออกจากอา
กิจจัญญายตนะแลวไมทําบุพกิจนี้  เขาเนวสัญญานาสัญญายตนะ  ภิกษุนั้นยอมไมอาจ
เปนผูไมมีจิตตอไปได  แตจะยอนกลับมาตั้งอยูในอากิญจัญญายตนะอยูนั่นก็แลขออุปมา
ดวยบุรุษผูไมเคยเดินทาง  ควรนํามา  กลาวในความขอนี้  ตางวาบุรุษผูหนึ่งไมเคย
เดินทางสายหนึ่ง  มาถึงลําธาร  หรอืแผนหินอันรอนเพราะแดดกลา  ที่เขาทอดไวขาม
หลมลึก ในระหวางทาง  ยังไมทันจัดผานุงผาหม  ลงสูบึงนั้น  ก็ยอมตองถอยกลับมา  ยนื
ที่ตลิ่งอีกอยูนั่น  เพราะกลัวบริขารเปยก  อนึ่ง  เทารอนเพราะเหยียบแผนหินนั้นเขา  ก็
ยอมตองถอยลงมา  ยืนทีฟ่ากในอีกนั่นเอง 
 ในขออุปมานั้น  เหมือนอยางบุรุษนั้น  เหตุที่ยังมิไดจัดผานุงผาหมพอลงลําธาร 
ไปหนอย  เทานั้น  และพอเหยียบแผนหินรอนเขาหนอย  เทานั้น  กถ็อยกลับมายืนที่ฟาก
ในอีก  อยูนัน่ฉันใด  แมพระโยคาวจรก็ฉันนั้น  เหตุที่ยังมิไดทําบุพกิจ  พอเขาเนวสัญญา
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นา-สัญญายตนะ  ไปหนอย  เทานั้น  กถ็อยกลบัมาตั้งอยูในอากิญจัญญา-ยตนะ  ฝายวา
บุรุษผูเคยเดินทางสายนั้นมากอน  มาถึงที่นั้  นุงผาผืนหนึ่งใหรัดกุม  ถือผาอีกผืนหนึ่ง
ดวยมือ  ขางหนึ่ง  แลวลงลําธารหรือทําเหยียบแผนหินรอนแตพอประมาณ  คือเหยียบ
แผว ๆ  ไปตอไปได  ฉันใด  ภิกษุผูทําบุพกิจแลวเขาเนวสัญญานาสญัญายตนะนั่นแหละ  
จึงเปนผูไมมีจิต  สัมผัสถึง  นิโรธอยูตอไปได  ก็ฉันนั้นเหมือนกัน 

เขาแลวยั้งอยูต้ังอยูไดอยางไร   อันความยั้งอยูแหงนิโรธสมาบัติที่เขาแลวอยางนี้
นั้น  ยอมมีไดดวยอํานาจกําหนดกาลไว และดวยไมมีความสิ้นอายุ  การรอคอยแหงสงฆ
และการรับสัง่ใหทําแหงพระศาสดาในระหวางดวย 
 ออกอยางไร    การออกมีสองทางดังนี้  คือ  สําหรบัพระอนาคามี  การออกมีดวย
ความเกิดขึ้นแหงอนาคามิผล  สําหรับพระอรหันต  การออกมีดวยความเกิดขึ้นแหงพระ
อรหัตผล  หมายความวา  เมื่อเขาผลสมาบัติ  ก็เปนอันออกจากนิโรธสมาบัติ  
 จิตของผูออกแลวเปนจิตนอมไปสูอะไร"    นอมไปสูนิพพาน  สมคาํบาลีที่
พระธัมมทินนาเถรีกลาวไวในจูฬเวทัลสูตร  วา  "  จิตของภิกษุผูออกจากสัญญาเวทยิต
นิโรธแลว  ยอมเปนจิตนอมไปสูวิเวก  โนมไปสูวิเวกลาดเอียงไปสูวิเวก  
 คนตายกันคนเขานิโรธตางกันอยางไร"    ทานก็ไดกลาวไวในสูตรเดียวกันนั้น  
เหมือนกัน  ดังบาลีวา  "  คนที่ทํากาลกิริยาตายแลวนี้ใด  กายสังขารทั้งหลายของคนผูนั้น
ระงับดับไป  วจีสังขารทั้งหลาย..จิตตสังขารทั้งหลายก็ระงับดับไป  อายุก็สิ้น  ไออุนก็
สงบ  อินทรยีทั้งหลายก็แตก 

สวนภิกษุเขาสัญญาเวทยิตนิโรธนี้ใด  กายสังขารทั้งหลายของภิกษุนั้นระงับดับ
ไป  วจีสังขารทั้งหลายจิตตสังขารทั้งหลายก็รํางับดับไปเหมือนกัน  แตอายุยังไมสิ้น  ไอ
อุนยังไมสงบ  อินทรียทัง้หลายยังไมแตก  
 นิโรธสมาบติัเปนสังขตะคือการปรุงแตง หรืออสังขตะการไมปรุงแตง เปนตน  
ไมควรกลาวแกวา  นโิรธสมาบัติเปนสังขตะปรุงแตงก็ดี  วาเปนอสังขตะไมปรุงแตงก็ดี  
วาเปนโลกิยะของโลกก็ดี  วาเปนโลกตุระพนโลกก็ดี   

เพราะอะไร  เพราะนิโรธสมาบัตินั้น ไมมีอยูโดยสภาวะ ในมหาฎีกาเสริมวา  สิ่ง
ที่มีอยูโดยสภาวะ  คือโดยปรมัตถ  จึงควรกลาววา  เปนสังขตะปรุงแตง อสังขตะไมปรุง
แตงเปนตนได  สิ่งที่ไมมีอยูก็กลาวไมได   
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แตเหตุใด  นิโรธสมาบัตินั้น  นับวาเปนอันไดเขาถึงแลวก็โดยอํานาจของพระ
อริยบุคคลผูเขา  เหตุนั้นจะกลาววา  เปนกิริยาสําเร็จก็ควรอยู  มิใชสําเร็จ 
 บัณฑิตทั้งหลายเจริญอริยปญญาแลว  จึงเขาสมาบัติอันละเอียดสุขุม  ที่พระอริยะ
เสพ พระอริยทํา  ถึงซึ่งอันนับวาเปนนิพพานในทิฏฐธรรมในปจจุบันนี่ได   

ดังกลาวมาฉะนี้  เหตุใดเพราะเหตุนั้น  แมความสามารถเขานิโรธสมาบัตินี้  ทาน
จึงกลาววา  เปนอานิสงสของปญญาในอริยมรรคทั้งหลาย    ใชแตความสามารถในการ
เขานิโรธสมาบัติเทานั้น เปนอานิสงสก็หามิได  แตแมความสําเร็จแหงความเปนผูทรง
อริยคุณมีความเปนอาหุไนยบุคคลเปนตน 

ก็พึงทราบวาเปนอานิสงสของโลกุตรปญญาภาวนานี้ดวย  อันบุคคลชื่อวามี
ปญญาอันเจริญแลว  เพราะทําโลกุตรปญญานั้นทั้ง  ๔  ชั้นใหเกิดมีแลว  ยอมเปนผูควร
ของคํานับ  เปนผูควรของตอนรับ  เปนผูควรของทําบุญ  เปนผูควรแกการทําอัญชลีแหง
สัตวโลกกับทั้งเทวดาเปนบุญเขตอันเยี่ยมของโลก   
 ประเภทพระอริยบุคคล ในโลกุตรปญญา  ๔  ชั้นนั้น  ชั้นแรกบุคคลผูทํามรรค
ปญญาชั้นตนใหเกิดแลว  มาถึงความเปนอริยบุคคล โดยวิปสสนาอยางออน  แมเปนผู
มีอินทรียออน  ก็เปนพระอริยบุคคลชื่อสัตตักขัตตุปรมะ  ทองเที่ยวไปในสุคติภพ  ๗  
ภพ  ก็ทําที่สุดทุกขได 

ผูมาโดยวิปสสนาอยางกลาง  มีอินทรียปานกลาง  ก็เปนพระอริยบุคคลชือ่โกลัง
โกละ  แลนทองเที่ยวไปสูตระกูล  คือภพ  ๒  หรอื  ๓ ตระกลูก็ทําที่สุดทุกขได   

ผูมาโดยวิปสสนาอยางกลา  มีอินทรยีกลา  ก็เปนพระอริยบุคคลชื่อ  เอกพีซี  ยัง
ภพอันเปนของมนุษย ใหเกิดภพเดียวเทานั้นแลว  ก็ทําที่สุดทุกขได 
 บุคคลทํามรรคปญญาชั้น  ๒  ใหเกิดแลว  ยอมทําเปนพระอริยบุคคลชื่อ  
สกทาคามี  มาสูโลกนีอี้ก  ครั้งเดียวเทานั้นแลว  ก็ทําที่สดุทุกขได ทานกลาววาพระ
สกทาคามีนั้นมี ๕  ประเภท  คือประเภทหนึ่ง  บรรลุสกทาคามิผลในโลกนี้แลว  ก็
ปรินิพพานในโลกนี้เอง  ประเภทหนึ่ง  บรรลุในโลกนี้แลว  ไปปรินิพพานในเทวโลก
ประเภทหนึ่ง  บรรลุในเทวโลกแลว  ก็ปรินิพพานในเทวโลกนั้นเอง  ประเภทหนึ่ง  
บรรลใุนเทวโลกแลวมาเกิดในโลกนี้  จึงปรินิพพาน  ประเภทหนึ่ง  บรรลใุนโลกนี้แลว
ไปเกิดในเทวโลกยอมจนตลอดอายุแลวมาเกิดในโลกนี้อีก  จึงปรนิิพพาน  พระ
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สกทาคามีที่กลาวในที่นี้  ทานหมายเอาประเภทสุดทายนี่เองฟงดูวุน ๆ สวนพระ
โสดาบันเอกพีซี  มีปญหานาอธิบายใหชัดวา  ตางจากพระสกทาคามีอยางไร     
 บุคคลทํามรรคปญญาชั้น  ๓  ใหเกิดแลวยอมเปนพระอริยบุคคลชื่ออนาคามี  
พระอนาคามีนั้น  ดวยอํานาจความตางกันแหงอินทรีย  ยอมเปนผูละอัตภาพ  ในโลกนี้
ไปแลวจึงสําเร็จ  คือปรินพิพาน  โดยแยกเปน  ๕  ประเภท คือ  อันตราปรนิิพพายี  อุป
หัจจปรินิพพายี อสังขารปรินิพพายี  สสังขารปรินิพพายี  อุทธํโสโตอกนฏิฐคามี ใน  ๕  
ประเภทนั้น  ทานผูไป  เกิดในภพสุทธาวาสภพใดภพหนึ่ง อยูไปไมทันถึงกลางอายุ  ก็
ปรินิพพาน  ชื่อวา  อันตรา-ปรินิพพายี  ทานผูปรินิพพานเลยกลางอายุไป ชื่อวา  อุป
หัจจ-ปรินิพพายี  ทานผูยังมรรคเบื้องบนใหเกิดไดโดยไมตองปรุงแตง  คือไมตอง
ประกอบความเพียรนัก  ชื่อวา  อสังขารปรินิพพายี  ทานผูยังมรรคเบื้องบนใหเกิดโดย
ตองปรุงแตง  คือตองประกอบความเพียรหนักชื่อวา  สังขารปรินิพพายี  ทานผูเกิด  
สูงขึ้นไปแตภพที่เกิด  จนถึงอกนิษฐภพแลว  จึงปรินิพพานในอกนิษฐภพนั้น  ชื่อวา  
อุทธํโสโตอกนิฏฐาคามี  ผูมีกระแสในเบื้องบนไปสูอกนิษฐภพ  

บุคคลทํามรรคปญญาชั้น  ๔  ใหเกิดแลว  ลางทานเปนพระอรหันตประเภท
สัทธาวิมุตตะ  พนดวยศรัทธา ลางทานเปนพระอรหันตประเภทปญญาวิมุตตะ  พนดวย
ปญญา ลางทานเปนพระอรหันตประเภทอุภโตภาควิมุตตะ  พนดวยสวนทั้ง  ๒  ลางทาน
เปนพระอรหันตประเภทเตวิชชะ  ผูไดวิชชา ๓ ลางทานเปนพระอรหันตประเภทฉฬ
ภิญญะ ผูไดอภิญญา  ๖  ลางทานเปนพระอรหันตประเภทปฏิสัมภิทัปปเภทปตตะ  ผูถึง
ความแตกฉานในในปฏิสมัภิทา  เปนพระมหาขีณาสพ 

พระอริยเถราจารย ยังกลาวตอไปอีกวา ครั้งเมื่อพระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับ
อยู ณ พระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะ คฤหบดี เขตพระนครสาวัตถี  

ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจา ของเราทั้งหลาย รับสัง่กับภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เราปรารถนาจะหลีกออกเรนอยูตลอดไตรมาส ใครๆ อยาเขาไปหาเรา นอกจาก
ภิกษุผูนําบิณฑบาตเขาไปใหรูปเดียว 

พระอริยเถราจารยยังกลาวอีกวา บางครั้งพระพุทธเจาของเรา ทรงหลีกออกเรน 
แตพระองคเดียวเปนเวลา กึ่งเดือนก็มี เปนเวลา หนึ่งเดือนก็มี และหนึ่งไตรมาสก็มี เพื่อ
ชําระปดกวาดธรรมมารมณที่ผานเขามาทางจิต 
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พระอาจารยสุก ครั้งพระองคทานบรรพชาอุปสมบท  ศึกษาพระกรรมฐาน จน
จบที่วัดโรงชางแลว พระองคทาน ทรงอธิษฐานเขาสมาบัติ  ๒ วันบาง ๓ วันบาง ตอมา
เมื่อพระองคทาน ทรงบรรลุอนาคามีบุคคลแลว  และมีพระอริยเถราจารยมาสอน เรื่อง
การเขานิโรธแลว ตอมาไมนานพระองคทานทรงเขานิโรธสมาบัตินานถึง ๗ วันได ซึ่ง
พระภิกษุสมัยนั้นโดยมากก็เขาผลสมาบัติกันสวนมาก ตามภูมิชั้นที่ได 

ตอมาเมื่อพระอาจารยสุก มาเปนพระอธิการ วัดทาหอยแลว  พระองคทาน ทรง
เขานิโรธนานถึง ๗ วัน ทุกๆสามเดือน ทานจะฝากดูแลวัดไวกับพระภิกษุลูกวัดที่มี
อาวุโสสูงสุด  คือพระอาจารยออนบาง พระภิกษุองคอ่ืนๆบาง  พระองคทานจะเขานิโรธ 
เดือนละครั้ง ปหนึ่งทานจะเขานิโรธสมาบัติประมาณ ๑๒ ครั้ง  แตผลอนาคามีสมาบัติ 
พระองคทานทรงเขาทุกวัน เวลา เพลแลว เพื่อพักผอนกลางวัน เมื่อมาอยูกรุงเทพฯที่วัด
ราชสิทธารามแลว  พระองคทานทรงเขาสมาบัติทุกๆ ๑ เดือนบาง ๒ เดือนบาง ปจจุบัน
ที่วัดราชสิทธาราม  ยังมีสวนกุฏิ การเขาอยูสมาบัติ ของพระญาณสังวร(บุญ) ปรากฏอยู
จนทุกวันนี้ 

การออกสญัจรจาริกธุดงคคร้ังแรก 
          สมัยนั้น พระภิกษุผูมีสมาธิยังไมกลาแข็งพอ เวลาออกรุกขมูล หาความสงบวิเวก 
ไปตามปาเขาลําเนาไพร ก็จะพากันไปเปนหมู เปนพวก เปนคณะ หมูละสามองคบาง 
หมูละหาองคบาง จะไมไปสี่องค เพราะจะถือตามคติที่วา สี่คนหาม สามคนแห หรือบาง
ทีก็ติดตามพระอาจารยของตนไปบาง บางองคมีสมาธิกลาแข็งแลว และมั่นใจในตัวเอง 
ไดถวายชีวิต รางกายใหแกพระพุทธศาสนาแลว มใีจเด็ดเดี่ยว ก็จะออกสัญจรจาริกธุดงค 
เพียงลําพังองคเดียว  พระอาจารยสุก พระองคทานอยูในประเภทหลัง คือเปนผูมีจิต
สมาธิกลาแข็ง จิตใจเด็ดเดี่ยว พระองคทานจึงตองการออกรุกขมูล สญัจรจาริกหาความ
สงบวิเวก ไปแตลําพังพระองคเดียว 

พระอาจารยสุก ทรงเริ่มทบทวน 
เสขียวัตรพระกรรมฐาน กอนออกสัญจรจาริกธุดงค 

พระอาจารยสุก พระองคทานกอนจะออกสัญจรจาริกธุดงคครั้งแรกนั้น พระองคทาน ได
ทรงตระเตรียมเครื่องบริขาร ขาวของเครื่องใช สําหรับออกสัญจรจาริกธุดงค  และทรง
ทําการทบทวนเสขียวัตรพระกรรมฐาน  ที่พระองคทานทรงเคยศึกษามาจาก พระครู
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รักขิตญาณ (สี) วัดโรงชาง  และพระธรรมภาวนาเถร(อิน) วัดราชาวาส พระอาจารยทั้ง
สองของพระองคทาน ดังนี้ 
 บุพกิจเบื้องตน คือการตระเตรียมเครื่องบริขาร  เตรียมผาสามผืน ไดแก จีวร 
สังฆาฏิ สบง กลด บาตร ถุงยามใสบาตร กาน้ํา กาสีของชาวจีน กลักสําลี หินเหลก็ไฟ 
สายกลด  หรือ สายโพกาศ ไมหลักตอกลงดินสําหรับผูกสายโพกาศ ๓ อัน มีดโตสัน้ 
สําหรับตอกเสากลด  และกําหนดสถานที่ปลายทางที่จะไป  คือตองไปขอนิสัยข้ึนรุกข
มูลกับพระอุปชฌาอาจารย แตพระอาจารย ของพระองคทานสิ้นไปหมดแลว  ทานจึงขึ้น
ธุดงค สมาทานธุดงค  ตอหนาองคพระประธานในโบสถ ที่วัดทาหอย (ทาขอย) 
 เมื่อจะออกรุกขมูลเขาปา ตองชําระศีลของตนใหบริสุทธิ์เสียกอน  มกีารแสดง
อาบัติเปนตน  รักษาจิตใจใหปราศจากนิวรณธรรมมี กามฉันทะ พยาบาท ถีนมิทธะ 
อุจธัจจะกุกกุจจะ วิจิกิจฉา และตองมี……. 
 ๑. อาตาป  มีความเพียรเผากิเลส ใหสิน้ไป 
 ๒.ปหิตตะโต มีตนเองสงไปแลว 
 ๓.อารัทวิริโย มีความเพียรปรารภแลว 
 ๔.อุรัง ทัตวา พุทธสาสเน การมอบชีวิตจิตใจใหกับพระพุทธศาสนา ดวยสติ
สังวร  ทั้ง ๔ขอนี้ พระอาจารยสุก มีพรอมมูลอยูแลวทั้งสิ้น 
 

ทรงขึ้นรุกขมูล 
 พระอาจารยสุก พระองคทานไมตองใหใครคุมทานในการออกรุกขมูล เพราะ
พระองคทาน ทรงคุมครองพระองคทานเองได เนื่องจากมีฌานสมาธิแกกลา มีพระหทัย
เด็ดเดี่ยว เมื่อพระองคทานจะไปรุกขมูล  พระองคทานเขาไป ขอขึ้นรุกขมูลในพระ
อุโบสถ ตอหนาองคพระประธาน ทรงกลาวคําขอขึ้นธุดงค ดังนี้วา 
 วานะโม ๓ จบ แลววา     อัตถะ อัตโถ รุกขะมูเล  ปฏิเสนาสนานะ  อัตถะรุกขะมู
เล ปฏิเสนาสะนา ปฎิคันหาตุปณฑะปาโต  รุกขะมูเล ปฏิเสนาสะนัง นะคันหาตุ  
               ทุติยัมป อัตถะ อัตโถ รุกขะมูเล  ปฏิเสนาสนานะ  อัตถะรุกขะมูเล ปฏิเสนาสะ
นา ปฎิคันหาตุ       ปณฑะปาโต  รุกขะมูเล ปฏิเสนาสะนัง นะคันหาตุ 
               ตติยัมป อัตถะ อัตโถ รุกขะมูเล  ปฏิเสนาสนานะ  อัตถะรุกขะมูเล ปฏิเสนาสะ
นา ปฎิคันหาตุ   ปณฑะปาโต  รุกขะมเูล ปฏิเสนาสะนัง นะคันหาตุ 
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                 แลววา  อะระหังสัมมาสัมพุทโธ     ภะคะวา   พุทธัง  ภะคะวันตัง   อะภิวาเท
มิ  (กราบ)  สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม  ธัมมงั นะมัสสามิ  (กราบ)   สุปะฎิปนโน  ภะ
คะวะโต สาวะกะสังโฆ  สังฆัง  นะมามามิ (กราบ) 
 เมื่ออธิษฐานขึ้นรุกขมูลแลว พระองคทานตั้งใจวาจะเดินทางไปสิ้นสุดทางเหนือ 
คือปาเมืองเชียงใหม กลาววา เมื่อเสร็จสิ้นการอธิษฐาน รุกขมูลแลว   ดาวอธิษฐานจะ
ปรากฏขึ้น ทางสุดแดนที่จะไปคือ ปาเมืองเชียงใหม  เมื่อธุดงคไปถึงสถานที่ตั้งใจแลว 
ดาวอธิษฐานก็จะดับลง   ดาวอธิษฐานนี้ จะเห็นไดทางสมาธินิมิต เทานั้น 

ทรงสมาทานธุดงค 
 พระอาจารยสุก ข้ึนธุดงค ตอหนาองคพระปฏิมากร องคพระประธานในพระ
อุโบสถ วัดทาหอยแลว เนื่องจากการถือธุดงคนี้สําเร็จดวยการสมาทาน ดวยการอธิษฐาน
ใจ หรือ เปลงวาจา กลาวคําสมาทาน  ขอวัตรปฏิบัติธุดงคนั้นมี ๑๓ ขอ  โดยมาก
พระภิกษุที่จะออกสัญจรจาริกธุดงค  จะเลือกสมาทานเพียง ๒-๓ ขอเทานั้นคือ  
สมาทานจีวรสามผืน  สมาทานเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร สมาทานฉันในบาตรเปนวัตร  
ลําดับตอมา พระองคทานจึงกลาวคําสมาทานตอหนาองคพระปฏิมาประธานในพระ
อุโบสถ ดังนีว้า 
 สมาทานจีวรสามผืนวา  จตุตถจีวรัง   ปฎิกขิปามิ   เตจีวริกังคัง สมาทิยามิ  เรางด
จีวรผืนที่ ๔ เสีย สมาทานองคผูถือไตรจีวรเปนวัตร 
 ประโยชนแหงการใชจีวร ๓ ผืน มี ๘ ประการ  ๑.ยอมเปนผูสันโดดดวยจีวร แต
พอรักษากาย  ดวยความสันโดดนั้น ๒.มีกิจที่พึงปรารภนอย ๓. เลิกการสะสมผา ๔. ทํา
ประพฤติเปนคนเบาดี ๕. ละความโลภในอดิเรกจีวร ๖.ทําความพอใจในผาที่เปนกัปปยะ  
๗. มีความประพฤติขัคเกลา  กิเลศ  ๘. มีความมักนอย 
 สมาทานบิณฑบาตเปนวัตรวา  อติเรกลาภัง ปฏิกขิปามิ   บิณฑปาทิกังคัง สมาทิ
ยามิ   เรางดอดิเรกลาภเสียสมาทานองคของผูถือ เที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร 
 ประโยชน แหงการเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร มี ๑๕ ประการ ๑.มีความปฏิบัติ
สมควรแกนิสัย ๒. ตั้งอยูในอริยวงศ ๓.เปนผูมีความไมเกาะเกี่ยวกับผูอ่ืน ๔.มีปจจัยหา
งาย หาโทษมิได ๕. ไมมีความเกียจคราน ๖. มีอาชีพบริสุทธิ์ ๗. บําเพ็ญเสขิยปฏิบัติ  ๘. 
ไมตองเลี้ยงผูอ่ืน ๙. ทําความอนุเคราะหผูอ่ืน ๑๐. ละความมานะได ๑๑. ปองกันการติด



พระประวัติสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร มหาเถรเจา (สุกไกเถื่อน) 
 

http://www.somdechsuk.com 

๑๑๔

รสได ๑๒.ไมตองอาบัติ เพราะคณโภชนสิกขาบท ๑๓.มีความประพฤติสมควรแกธรรม 
๑๔.สัมมาปฏิบัติเพิ่มพูล ๑๕. อนุเคราะหชุมชนผูเกิดภายหลัง 
 สมาทานฉันอาหารในบาตรเปนวัตรวา ทุติยภาชนัง ปฎิกขิปามิ  ปตตะปณฑิ
กังคัง สมาทิยามิ  เรางดภาชนะที่๒  สมาทานองคแหงภิกษุผูมีการฉันกอนขาวในบาตร 
เปนปรกติ 
 ประโยชนการฉันอาหารในบาตรเปน มี ๖ ขอ  ๑.บรรเทาในการติดรสอาหาร
ตางๆได ๒.ละความจะกละได ๓. มุงแตประโยชนในอาหาร ๔.ไมตองลําบากในการ
รักษาภาชนะ ๕.ไมเปนผูสอดสายบริโภค ๖. มีความประพฤติสมควรแกธรรม สันโดด
มักนอย 

วัตรเมื่อออกเดินธุดงค 
 ถือกลด แบกกลดใหวา  นะโม ๓ จบ แลววา อิมัง ฉัตตัง ธาตุมัตตะกัง ปฏิกคัณหา
มิ  ๓ จบ ถือไมเทาใหวา อิมัง อภยะฑัณฑัง ธาตุมัตตะกัง ปฏิกคัณหามิ    วา ๓ หน 

วัตรปฏิบัติเมื่อเดินถึงชายปา 
 ระหวางที่สะพายบาตร แบกกลด  มาถึงชายปาใหสวด  ปณิธานโต ปฎฐายะ ตะ
ถาคะตัสสะ ทะสะปาระมีโย  ทะสะอุปปาระมีโย ทะสะปะระมัตถะปาระมีโย ปญจะ มะ
หาปะริจจาเค ติสโส จะริยา ปจฉิมัพภะเว   คัพภาวิกกันติง  ชาติง อะภินักขะมะนัง ปะธา
นะจะริยัง โพธิปลลังเก มาระวิชะยัง สัพพัญญะตะญาณัปปะฎิเวธัง นะวะ โลกุตตะระธัม
เมหิ สัพเพปเม พุทธะคุเณ อาวัชชิตวา  เวสาลิยา ตีสุ ปาการันตะเรสุ ติยามะรัตติง ปะริต
ตัง กะโรนโต อายัสมา อนันทัตเถโร วิยะ การุญญะจิตตัง อุปปฎฐะเปตตวา 

โกฎิสะตะสะหัสเสสุ      จักวาเฬสุ เทวะตา  
ยัสสาณัมปฎิคัณหันติ   ยัญจะ เวสาริยัมปุเร  
โรคามนุสสะทุพภิกขะ  สัมภูตันติวิธัมภะยัง   
ขิปปะมันตะระธาเปสิ   ปะริตตันตัม ภะณามะ เหฯ 

 ความหมายวา เราทั้งหลายจงตั้งจิตอันประกอบดวยกรุณา ในสัตวทั้งหลาย ดัง
พระอานนทผูมีอายุ  นึกถึงพระพุทธคุณแมทั้งหลายทั้งปวง ของพระตถาคตเจา จําเดิมแต
ปรารถนาพุทธภูมิมา บารมีสิบทัศ อุปบารมีสิบทัศ   ปรมัตถบารมีสิบทัศ มหาบริจาคหา 
จริยาสาม เสด็จลงสูคัพโภทรในภพมีในที่สุด ประสูติ ออกอภิเนษกรมณ บําเพ็ญทุกข
กิริยา ชนะมาร ตรัสรูพระสัพพัญุตญาณ  ณ โพธิบัลลังก นวโลกุตระเกาประการดังนี้   
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  แลวกระทําปริต ตลอดราตรีทั้งสามยาม ภายในกําแพงเมืองสามชั้น เมืองเวสาลี 
เทวดาทั้งหลาย ในแสนโกฏิจักรวาล  ยอมรับเอาแมซึ่งอาญา แหงพระปริตอันใด  
 อนึ่ง พระปริตอันใด ยังภัยสามประการอันเกิดจาก โรค อมนุษย และ ขาวแพง 
ในเมืองเวสาลี ใหอันตรธานไปโดยเร็วพลัน   เราทั้งหลายจงสวด พระปริตนั้น (จบ
ปณิธานโตฯ แลวสวด บทกรณียเมตตาสูตร) 
          กะระณียะมัตถะกุสะเลนะ ยันตัง สันตัง ปะทัง อะภิสะเมจจะ 
   สักโก อุชู จะ สุหุชู จะ  สุวะโจ  จัสสะ มุทุ อะนะติมานี 
   สันตุสสะโก จะ สุภะโร จะ อัปปะกิจโจ จะ สัลละหุกะวุตติ 
   สันตินทริโย จะ นิปะโก จะ อัปปะคัพโภ กุเลสุ อะนะนุคิทโธ 
   นะ จะ ขุททัง สะมาจะเร กญิจิ เยนะ วิญู ปะเร อุปะวะเทยยุง 
   สุขิโน วา เขมิโน  โหนตุ สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขิตัตตา 
                เย เกจิ  ปาณะภูตัตถิ            ตะสา วา ถาวะรา วา อะนะวะเสสา
    ทีฆา วา เย  มะหันตา วา  มัชฌิมา รัสสะกา อะณุกะถูลา 
   ทิฎฐา วา เย จะ อะทิฎฐา เย จะ ทูเร วะสันติ อะวิทูเร 
   ภูตา วา สัมภะเวสี วา  สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขิตัตตา 
   นะ ปะโร ปะรัง นิกุพเพถะ นาติมัญเญถะ  กัตถะจิ นงั กิญจิ 
   พยาโรสะนา ปะฏีฆะสัญญา นาญญะมัญญัสสะ ทกุขะมิจเฉยยะ 
   มาตา ยะถา นิยัง ปุตตัง  อายุสา เอกะปุตตะมะนุรักเข 
   เอวัมป สัพพะภูเตสุ  มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง 
          เมตตัญจะ สัพพะโลกัสมิง มานะสัมภาวะเย  อะปะริมาณัง 
   อุทธัง  อะโธ  จะ ติริยัญจะ อะสัมพาธัง อะเวรัง อะสะปตตัง 
   ติฏฐิญจะรัง นิสินโน วา  สะยาโน วา ยาวะตัสสะ วิคะตะมิทโธ 
   เอตัง สะติง อะธิฏเฐยยะ พรัหมะเมตัง วิหารัง อิธะมาหุ 
   ทิฏฐินจะ อะนุปะคัมมะ สีละวา ทัสสะเนนะ สัมปนโน 
   กาเมสุ วิเนยยะ เคธัง นะ หิ ชาตุ คัพภะเสยยัง ปุนะเรตีติ ฯ 

------------------------- 
เขาปา  สวดแผเมตตาแลว ใหหาที่ปกกลด เมื่อคลายกลดออกจากที่มัด ใหวา ” 

อิมัง โลปง สะถายะ “  วาไปจนคลายเสร็จ   
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 ปกเสากลดลงดินวา “ อัตถะ อัตโถ แมธรณี อนัตตา อิเมทานัง นะคะยะวะรัง “ 
 ผูกสายกลด สายโพกาส สายเอก ทิศเหนือกอนวา “ แมธรณี อนัตตา โสภา คะยะ
วะรัง” 
 ผูกสายกลด สายโพกาส สายโทวา ทุติยัมป แมธรณี อนัตตา นะคะยะ คะยะ คะ
ยะ วรังสังมิ” 
 ผูกสายกลดสายโพกาส สายตรี วา ตติยัมป มะยัง ภัณเต สังโฆ อโปทะยามิ คย 
คย คะยะ 
 ปกกลด ผูกสายกลดแลว ใหเดินรอบกลด  เวียนเปนปทักษิณสามรอบ คือเวียน
ขวาสามรอบ ขณะเดินประทักษิณ  ใหสวดพระคาถาอรหันตแปดทิศ 

อรหันตแปดทิศ 
   พุทโธ จะ มัชฌิโม  เสฏโฐ สาริปุตโต จะ ทักขิเณ 
   ปจฉิเมป จะ อานันโท  อุตตะเร โมคคัลลานะ โก 
   โกณทัญโญ ปุระภาเค จะ พายัพเพ จะ คะวัมปะติ 
   อุปาลี หะระติฏฐาเน  อาคะเณยเย จะ กัสสะโป 
   ราหุโลเจวะ อีสาเณ  สัพเพเต พุทธะมังคะลา 
   โย ญัตตะวา ปูชิโตโลเก นิทุกโข นิรปุททะโว 
   มะหาเทโว  มะหาเตโช ชะยะโสตถี ภะวันตุเม ฯ 

จบบทสวด อรหันต แปดทิศ คุมอุปทว เหตุรายทุกประการ แลว สวดพระคาถา 
พระพุทธเจา ๑๐ ทิศ 

พระคาถาพระพุทธเจาสิบทิศ 
   ปทุมุตตะโร จะ ปุระพายัง อาคะเณยเย จะ เรวะโต 
   ทักขิเณ กัสสะโป พุทโธ หะระติเย จะ สุมังคะโล 
   ปจฉิเม พุทธะสิขี  จะ  พายัพเพ จะ เมธังกะโร 
   อุตตะเร สากะยะมุนี เจวะ อิสาเณ สะระณังกะโร 
   ปะถะวียัง กุกกุสันโธ  อากาเส จะ ทีปงกะโร 
   เอเต ทะสะทิศา พุทธา  ราชะธัมมัสสะ   ปชูิตา 
   นิตถิ โรคภะยัง โสกัง  เขมังสัมปตติทายะกัง 
   ทุกขะโรคะ ภะยัง นัตถิ สัพพะสัตรู วิธังเสนตุ 
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   เต สัญญาเณนะ  สังยะเมนะ ทะเมนะ จะ 
   เตป มัง อะนุรักขันตุ  อาโรคะเยนะ สุเขนะ จะ 
   อะนาคะตัสสะ พุทธัสสะ เมตเตยยัสสะ ยัสสะสิโน 
   มะหาเทโว มะหาเตโช  สัพพะโสตถี ภะวันตุเม ฯ 

----------------------------- 
พระคาถาพระพุทธเจา ๑๐ ทิศ ใชกันภัยในทิศตางๆ ตลอดจนบนอากาศ และใน

พ้ืนดิน ลวนมีเทพประจํา พระคาถานี้ พระสงฆที่ออกสัญจรจาริกธุดงค ใชสวดกัน เพื่อ
คุมภัยอันตราย และ เสนียดจัญลัย อันพึงบังเกิดมีมาแตทิศตางๆได ใชคูกันกับพระคาถา 
อรหันตแปดทิศ  ใชทําน้ํามนตก็ได อาบกินเกิดสวัสดิมงคล 
 เวลาปูผา นิสีทนะ ภายในกลดเสร็จเรียบรอยแลว  ใหเขาสมาธิ หรือ เขาฌาน 
แลว แผเมตตาดังนี้ 
     อิมัสสมิง ฐาเน 
     สัพเพ สัตตา สุขี โหนตุ 
     สัพเพ สัตตา อะเวรา โหนตุ 
     สัพเพ สัตตา อัพยาปชฌา โหนตุ 
     สัพเพ สัตตา อนีฆา โหนตุ 
     สัพเพ สัตตา สุขี อัตตานัง ปริหรันต ุ
     สุขีๆ ๓ ท ี
  แลวใหภาวนาตอไปอีกวา 
     อิมัสสมิง เสนาสะเน 
     สัพเพ สัตตา สุขิตา โหนตุ 
     สัพเพ สัตตา อะเวรา โหนตุ 
     สัพเพ สัตตา อัพยาปชฌา โหนตุ 
     สัพเพ สัตตา อนีฆา โหนตุ 
     สัพเพ สัตตา สุขี อัตตานัง ปริหรันต ุ
     สุขีๆ ๓ หน 

----------------------------------- 
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 บทแผเมตตาสองบทนี้ ผูแผ ตองมี สมาธิจิต ถึงขั้น อัปปนาฌาน หรือ องคฌาน 
ใชภาวนาไดในที่ทุกสถาน  ในทางที่เดินไป ทางที่เดินกลับ ที่นั่ง ที่นอน  เปนปฏิปทา
หางจากกรรมเวรทั้งปวง เปนอุบายปองกัน อารมณชั่วรายออกจากจิต ทําใหจิตหางจาก
ความเรารอน จิตเปนธรรมชาติกลาง ประกอบอยูในกองการกุศลทุกเมื่อ  
 กลาววา เมื่อปกกลดแลวภาวนาสองบทนี้  อํานาจแหงการแผเมตตา ไปตองสัตว
ใดเขา สัตวนั้น จะมาปวนเปยน ที่ใกลๆกลด  โดยไมทําอันตรายใดๆ เพราะอํานาจแหง
เมตตาจิต  มีเสือ ชางเปนตน  พระอาจารยสุก เมื่อพระองคทานปกกลดแลว แผเมตตา
สองบทนี้   จะมีเสือ  ชาง ไกปา มารุมลอมอยูในที่ใกลๆกลดของพระองคทานเสมอ 

สวดเบิกอรุณ 
เมื่อต่ืนเชา กอนออกบิณฑบาต ฉันอาหาร ใหสวดเบิกอรุณถวายชีวิตดังนี้   

“อรุณญะโตหัง นะชาลีติ สินะคะปนโน โสนะอัตถะ อรุณญะ ชีวิตยะนังวาโข ชีวิตยะนัง
วา ชีวิตยะสุขายะ วิมาโน พุทโธ ภะคะวาติ” 

วัตรเมื่อหมไตรจีวร 
 นุงสบงใหวา “ บังสุกุละ  กาเยหังฆัสสะ”             หมจีวรวา    “ กายะติง สังโฆ 
อะโปอัตถะ “พาคสังฆาฎิ วา “ ติง สังโฆ  สังฆัสสะ”   ใชบทปฏิสังขาโยก็ได 

วัตรขณะออกบิณฑบาตร และ ฉันอาหาร 
 เมื่อมีทายก ญาติโยมมาตักบาตร ใหภาวนาวา “สัพเพ มัยหังบิณฑบาตรทานทา
ยะกัสสะ อะเวรา โหนตุ  อะนีฆา โหนตุ สุขีอัตตานัง ปริหรันตุ  สุขี สุขี สุขี  
 เมื่อตกแตงอาสนะ ปูลาดดีแลว พรอมทั้งน้ําใช น้ําฉัน ใหวาดังนี้ “ อิมัง ปณฑปา
ตังนานาระสะโภชะนะอาหารัง “ 
 กอนฉันใหพิจารณาอาหารดังนี้   “ ปะฏิสังขา โยนิโส ปณฑะปาตัง ปะฏิเสวามิ, 
เนวะ ทะวายะ นะ มะทายะ นะ มัณฑนายะ นะ วิภูสะนายะ, ยาวะเทวะ อิมัสสะ กายัสสะ 
ฐิติยา ยาปะนายะ วิหิงสุปะระติยา พรัหมะจะริยานุคคะหายะ, อิติ ปุรานัญจะ เวทะนัง 
ปะฏิหังขามิ นะวัญจะ เวทะนัง นะ อุปปาเทสสามิ, ยาตรา จะ เม ภะวิสสะติ อะนะวัชชะ
ตา จะ ผาสุวิหาโร จาติฯ 
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 เมื่อตั้งสติการฉันอาหารดวยอาการอยางนี้แลว  อาหารซึ่งประณีต เลวทราม
อยางไรก็ดี  จะกลายเปนประหนึ่งวาของทิพยเต็มทั้งบาตร หาพิษสงคอะไรมิได ดวย
อานุภาพ แหงพระคาถานี้ 
 อาหารมีมาก แบงใหเปนทานแกญาติโยม ภาวนาวา “ จังหัน นะคะตัง เจโรปญจ
ทานะ “  ใหทานแกสัตว ภาวนาวา “ ทานะยะโนหัง กาตินารัง “ 
 ฉันแลว ทายก ญาติโยมจะอยูก็ตามไมอยูก็ตาม  ใหพระคาถาอนุโมทนา ดวยทุก
ครั้ง 

วัตรเมื่อถอนกลด แกสายกลดจากที่เกาไปที่อืน่ 
 ถอนเสากลด วา  พุทโธ คะนะปนโน พุทธังเคลื่อน โมถอน ธมัมัง เคลื่อนนะโม
ขยาย สังฆัง เคลื่อนยาย นะคะปนโน สะมุคะติ สะมุคะโต สะมุคะปนโน โหตุ “ 
 แกสายกลด สายโพกาศ ทิศเหนือ สายเอก วา “พุทธังเคลื่อน นะวะโร สะมุคะโต 
โหตุ “ 
 แกสายกลด สายโพกาศ ทิศตะวันออกเฉียงใต สายโท วา “ ธัมมังเคลื่อน นะวะ
โร สะมุคะโต โหตุ “ 
 แกสายกลด สายโพกาศ ทิศจะวันตกเฉียงใต  สายตรี วา “สังฆังเคลื่อน นะวะโร 
สะมุคะโต โหตุ “ 

 เก็บกลดมัด ใชสายโพกาศนั้นผูกมัดวา “ อิมัง องคะพันธนานัง 
อธิษฐาม”ิ วาไปเรื่อยๆจนมัดเสร็จ 
วัตรเมื่อจะออกเดินไปที่อื่น 

 ภาวนาในใจวา อารักษเทวดาทั้งหลาย ที่สิงสถิตอยูเหนือตนไมก็ดี ในอากาศก็ดี 
ยักษรากษส ผีเสื้อน้ํา ปศาจบกทั้งหลายก็ดี สัตวทั้งหลายทั้งปวง ทุกรูปทุกนาม ซึ่งอยูใน
ดินแดนนี้ ออกไปโดยรอบตรงหนาแหงบริเวณปาทั้งมวล ที่ถงึแลวซึ่งทุกข จงพนจาก
ทุกข  ที่มีสุข ขอใหสุขยิ่งๆขึ้นไป ทุกรูปทุกนามเทอญ ฯ 
 แลวใหทําสมาธิ แผเมตตาตอไปวา “สัพเพ สัตตา สุขิตา โหนตุ “ แผไปจนได
เมตตาจิตสงบสติอารมณได 
 เมื่อออกเดินจากที่หนึ่ง ไปยังอีกที่หนึ่งใหสมาทานตนหนทางวา  “โอกาสัง 
วันทามิ ภันเต  โอกาสัง วันทิตตะวา  ภันเต มัคเค ฐิโต อาปุจฉามิ “ 
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 สมาทานเอาหนทางทั้งปวงในระหวางเดินไป (ใหภาวนาในใจ) “  อุทธัง อะโธ 
จะ ติริยัญจะ อะสัมปาธัง อะเวรัง อะสะปตตัง ติฏฐินจะรัง นิสินโนวา สะยาโนวา ยา
วะตัสสะวิคะตะมิทโธ “ 
 สัตวทั้งหลายทั้งสิ้น ทั้งเบื้องบน เบื้องต่ํา  เบื้องเฉียง เปนธรรมอันไมคับแคบ ไม
มีเวร  ไมมสีัตรู ผูเจริญเมตตาจิตนั้น ยืนอยูก็ด ี เดินอยูก็ดี นัง่แลวก็ดี นอนก็ดี เปนผู
ปราศจากความงวงเพียงใด   
 แลววาตอไปวา “ ทุกขัปปตตา จะ นิททุกขา ภะยับปตตา จะ นิสโสกา โหนตุ สัพ
เพป ปาณิโน เอตตาวะตา จะ อัมเหหิ สัมภะตัง ปุญญะสัมปะทัง “ ขอสัตวทั้งหลาย ที่ถึง
แลวซึ่งทุกข  จงเปนผูไมมีทุกข  ที่ถึงแลวซึ่งภัย  จงเปนผูไมมีภัย  ทีถ่ึงแลวซึ่งโศก จงเปน
ผูไมมีโศก 
 พระอาจารยสุก พระองคทานไดตระเตรียมสิ่งของ  และทรงทบทวน หลักการ
ตางๆ ของการออกรุกขมูล แลวพระองคทาน ก็ทรงออกสัญจรจาริกธุดงค 

ทรงทบทวนสมาธิ กอนออกรุกขมูล 
(พรรษาที่ ๗ถึงพรรษาที่ ๑๑ สถิตวัดทาหอย ยุคอยุธยา) 

 เพลาของคืน กอนวันจะออกสัญจรจาริกธุดงคหนึ่งวัน พระอาจารยสุก ทรงเจริญ
สมาธิจิตภาวนา  เปนปกติทุกคืน คืนนั้นพระองคทานนิมิตเห็น  พระภิกษุเถรอริยาจารย
องคหนึ่ง มีรางกายโปรงใส ถือไมเทาสีดํา เดินเขามาหาทาน แลวกลาววา….. 
 ทานจะออกสัญจรจาริกธุดงคครั้งนี้  ขาฯจะสอนวิธีการอยางหนึ่ง เพื่อใช
ประโยชนในการออกสัญญจรจาริกรุกขมูล  พระภิกษุเถรผูชรากลาวตอไปอีกวา ทานก็
ไดเจริญฌานไดสมาบัติแปดแลว เจริญภาวนามาถึงที่แลว แกกลาแลว องคฌานก็ประณีต
ดีถึงที่แลว  

พระภิกษุเถรอริยาจารย ก็สอนใหพระอาจารยสุก เขาสุขสัญญา ลหุสัญญา  แลว
สอนวิธีการตางๆใหทานอีกมาก แลวบอกวา ใชยนระยะทางได  ใหใชในเวลาจําเปน
เทานั้น ถาไมจําเปน ก็ใหเดินสัญจรจาริกธุดงค สะสมบุญไปเรื่อยๆ แตใหฝกวิธีที่ขาฯ
สอนใหนี้บอยๆไปดวยทุกครั้ง จะไดชํานาญในอิทธิวิธีญาณ  จะไดสําเร็จการยน
ระยะทาง เพื่อประโยชน ในการเผยแพร พระพุทธศาสนาตอไป 
 พระอริยาจารย พระองคนั้นทานก็กลาวอีกวา  ใหเดินทางไปหาขาฯที่ปาดงพญา
เย็น เมืองอุตรดติถ  ขาชื่อ ดวง อยาลืมไปนะ ครั้งนี้ไปหาขากอนใหได  ใหไปดวยวิชาที่



พระประวัติสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร มหาเถรเจา (สุกไกเถื่อน) 
 

http://www.somdechsuk.com 

๑๒๑

ขาฯ สอนใหจะไดทันการ เมื่อไปใกลปาดงพญาเย็น ใหนึกถึงชือ่ขาฯ  หรือเรียกชื่อขาฯก็
ได  ขาฯจะมาหาทันที 
 เมื่อพระอาจารยสุก ออกจากสมาธิแลว พระองคทานก็ทรงทบทวน วิชาอิทธิวิธี
ญาณ การเขาสุขสัญญา-ลหุสัญญา ตามที่พระอาจารยดวง กลาวสอนไว พระองคทาน
ทรงทํา จนชํานิชํานาญ 

ทรงออกรุกขมูล คร้ังแรก 
(ประมาณพรรษาที่ ๘ ถึงพรรษาที่ ๑๑วัดทาหอย ยุคอยุธยา) 

 ครั้งนี้พระองคทาน ทรงตั้งพระทัยจะขึ้นไปทางเมืองอุตรดิตถ และไปใหถึงหัว
เมืองฝายเหนือ ทางที่จะไปนั้นจะตองผานปาเมืองอุตรดิตถ แขวงเมืองพิชัย เพื่อไปปาดง
พญาเย็น และพระองคทานตองการไปใหถึงเมืองลับแลดวย ตามที่พระอาจารยของ
พระองคทาน ทั้งสององคแตกอนเคยบอกเลาไว  พระองคทานตองการที่จะไปใหถึง
เหนอืสุดคือ ปาเมืองเชียงใหม(ลานนา) ถาเดินอยางธรรมดาไป ตองไปหลายป เพราะ
หนทางนั้นไกลมาก ไปอยางนอยก็ตองสอง ถึงสามปข้ึนไป ออกพรรษาแลว เขา
หนาแลง แผนดินแหงลง พระองคทานทรงเริ่มออกสัญจรจาริกธุดงครอนแรม  เดินทาง
สะสมบารมีมาบาง ฝกฝนการยนระยะทางมาบาง พบปะครูบาอาจารย มากมาย  เรียนรู 
แลกเปลี่ยนวชิากัน จนเวลาลวงเลยมาไดเดือนเศษ ก็ถึงเขาพระพุทธบาท แขวงเมือง
สระบุรี ระยะทางที่เดินมานั้น พระอาจารยสุก ไดพบพระภิกษุรุกขมูลมากมาย ภิกษุผู
อาวุโสกวาทานก็มี ภิกษุผูออนกวาทานก็มี ภิกษุที่อายุเทากันกับพระองคก็มี ถาพบ
พระภิกษุผูที่อาวุโสพรรษากวาพระองคทาน พระองคทานก็จะขอศึกษาวิชาดวย ถาอายุ
พรรษาเทากัน พระองคทานก็ขอแลกเปลี่ยนศึกษาหาความรู บางครั้งบางคราใชเวลา
ศึกษาความรูกันเปนอาทิตย ก็มี พระองคทานเดินทางออกจาก เขาพระพุทธบาท แขวง
เมืองสระบุรี ทรงรอนแรมมา ดวยวิธีเดินธรรมดา สะสมบารมีมาบาง ฝกเขาสุขสัญญา-
ลหุสัญญา ยนระยะทางมาบาง จนลวงเลยเขาเขตปาแขวงเมืองพิษณุโลก  

ครั้งแรกพระองคทานตั้งใจจะไปใหถึงปาดงพญาเย็น เมืองอุตรดิตถ แขวงเมือง
พิชัยเลยทีเดียว แลวก็จะเลยไปใหถึงเมืองเชียงใหม แตก็ไดทราบขาวศึกพมามาตีหัวเมือง
ฝายเหนือ จากพวกพระสงฆรุกขมูลที่ลองลงมาจากหัวเมืองฝายเหนือ   ระหวางทาง
พระองคทานจึงพักฝก การเขาสุขสัญญา-ลหุสัญญา ยนระยะทาง ใหไปเร็ว กลับเร็ว 
เพราะเหตุการณบานเมืองไมดี 
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ความดําริเดิมที่จะเดินทางไปหาความสงบวิเวก ใหถึงปาเมืองเชียงใหมก็ลมเลิก
ลงกลางคัน  เพราะการเดินทางไมสะดวก พระองคทานเกิดเปนหวงทางบานเกิดเมือง
นอน และวัดทาหอย  แตพระองคทานทรงเดินทางตอไปอีก โดยตั้งพระทัยจะไปไหว
พระที่วัดมหาธาตุ เมืองสุโขทัย แลวจะไปใหถึงปาดงพญาเย็น เมืองอุตรดิตถ เพื่อพบ
พระอาจารยดวง ตามที่พระอาจารยสั่งไว  ไมเดินทางไปใหถึงปา แขวงเมืองเชียงใหม 
จากนั้น พระองคทานจะเดินทางกลับ กรุงศรีอยุธ 

ทรงพบพระอาจารยดวง 
ณ ปาดงพญาเย็น 

( พรรษาที่ ๘ ถึงพรรษาที่ ๑๑ วัดทาหอย  ยุคอยุธยา) 
พระอาจารยสุก ทรงเดินทางรอนแรมธุดงคมาดวยวิชชา มาถึงปาเมืองอุตรดิตถ   

ทรงเดินทางมุงไป ณ เขตปาดงพญาเย็น อันเปนที่สถิตของพระอาจารยดวง  พระองค
ทรงเขาเขตปาดงพญาเย็น พระองคทานก็ทรงนึกถงึนาม ของพระอาจารยดวง ทรงเดิน
เขาไป แลเห็นเปนปาทึบ หนาวเย็นมากเต็มไปดวยหมอก พระอาจารยสุก ทรงทราบดวย
จิตวา  พระอาจารยดวง ทานสถิตอยูในปาดงพญาเย็นนี้ เพราะเปนผาสุกวิหาร สําราญ
ของทาน เปนที่เหมาะสมจะพบทานได   

พระองคทาน ทรงเดินเขาไปเรื่อยๆพบ เห็นรางพระภิกษุยืนถือไมเทาสีดําสนิท
อยู ทรงเห็นรางนั้นรางๆ เพราะหมอกลงหนาทึบมาก พระองคทรงเดินเขาไปใกล เห็นวา
รางพระภิกษุนั้น โปรงใส   

พระภิกษุอริยเถราจารย ไดกลาวทักพระองคทานขึ้นกอนวา  มาถึงแลวหรือ  
จากนั้นพระอาจารยสุก กท็รงกมลงกราบนมัสการ พระอาจารยดวง 

พระอาจารยดวง ไดกลาวกับพระอาจารยสุกวา  อิทธิวิธีญาณ การยนระยะทาง
ของทาน ดีแลวใชไดแลว สําเร็จแลว  ใหใชใหเปนประโยชน จําเปนจึงใช  และกลาว
ตอไปอีกวา  อยาไปติดในอิทธิฤทธิ์อันเปนโลกียะธรรม จะทําใหเกิดทุกข จงทําจิตให
เปนสุข ทุกๆเวลา ใหนึกถึงความสุข คือนึกถึงบุญกุศล นึกถึงการชวยคน  นึกถึงสิ่งอันดี
งาม  จิตจะเปนสุขอยูเนื่องๆอยางนี้ จะไดไปสูพระนิพพาน  คําสอนนี้เพื่อเกื้อกูล บุคคลผู
ที่เกิดในภายหลัง 

พระอาจารยดวง กลาวตอไปอีกวา ตอไปทานจะไดพบ พระอริยาจารยเถรอีก
หลายพระองค จะมาสอนทานในรายละเอียด วิธีการของการเขา สุขสัญญา-ลหุสัญญา 
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ในอุปเทหตางๆ และจะชี้นําใหไปเอาสิ่งของตางๆ สําหรับพระเถราจารย ผูที่จะสืบทอด
พระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ และสืบทอดพระพุทธศาสนา ตอไปภายหนา  

พระอาจารยดวง ยังกลาวตอไปอีกวา  กรุงศรีอยุธยา อีกไมนานจะลมสลาย 
เปนไปตามหลัก พระไตรลักษณ  และตัวทานเอง จะเปนผูสืบทอดพระกรรมฐาน
มัชฌิมา สืบตอไป  ในอาณาจักรหนาขางหนา (กรงุรัตนโกสินทร)  ขอใหทาน ทบทวน
พระกรรมฐาน  พระบาลีมูลกัจจายน  ใหคลองแคลว เพราะทานจะตองสอนในเรื่อง
เหลานี้  บางครั้งพระอาจารยสุก ไมเห็นรางโปรงใสของทาน เห็นแตจีวร และไมเทา   
เนื่องจากทานเจริญ อากาสกสิณ  กลาววา พระอาจารยดวงทานมาในรางโอปปาติกะ 
ประณีตละเอียด 

พระอาจารยดวง ทานกลาวตอไปอีกวา รางกายและไมเทา ที่ทานเห็นอยูนี้ เกิด
จากอิทธิวิธีญาณ การเขาสุขสัญญา-ลหุสัญญา  สังขารจริง รางจริงของขาฯ แตกดับไป
นานแลว ไมมีแลว แตขาฯอธิษฐานกายทิพยอยูไวคอยทา ผูมีบุญมารับชวง พระ
กรรมฐานมัชฌิมา  

และไมเทาเบิกไพร ที่ขาฯถืออยูนี้ เปนของพระสาวกองคตนพระกรรมฐาน
มัชฌิมา คือพระราหุลเถรเจา  ไมเทาเบิกไพรของจริง อยูที่ถ้ําขางหนาโนน มีกายทิพย
โอปปาติกะ พระฤาษีอริยะเฝาอยู  รอผูมีบุญมารับชวงเอาไป   ในถ้ํานั้นมีไมเทาคูบารมี
ของ ปรมาจารยอยูถึง ๔ อัน   ในถ้ํานั้นมืดมาก   ขาฯ จะสอน อาโลกกสณิให เพื่อเปน
แสงสวาง นําทางทานเขาไปเอาไมเทา ในถ้ําแหงนั้น  เนื่องจากพระอาจารยสุก ทานผาน
กสิณ สิบประการมาแลว เปนอยางเอก ทานจึงสามารถในอาโลกกสิณ พระอาจารยดวง 
จึงสอนวิธีการใชอาโลกกสิณ สําหรับเขาไปในที่มืด 

ตอมาพระอริยเถราจารย (ดวง) ไดสอนพระอาจารยสุก ใหเขา ฌานโลกุดร  โดย
ใหตั้งที่นาภี ๑๐ องคภาวนา ตั้งที่หวางคิ้ว  ๙ องคภาวนา  ตั้งที่หทัย ๑ องค  แลวให
ภาวนาวา  โลกุตรัง จิตตัง ฌานัง  พระอริยเถราจารย (ดวง) กลาวตอไปวา ฌานโลกุดรนี้ 
เปนที่เกิดแหงปญญา  เปนที่บรรลุธรรม เปนที่สิ้นสุดแหงวัฏฏะทุกขได  ใชอธิษฐาน ได
ตางๆ ขอใหทําใหคลองแคลว 

วันตอมา พระอาจารยสุก เดินทางไปถ้ําตามที่พระอาจารยดวงบอก ในปาดงพญา
เย็น  ถึงปากถ้ําแลว แลเห็นปากถ้ํา ถกูปกคลุมไปดวย  เถาวัลยและวัชพืช ทานจึงแหวก
วัชพืชเขาไปในถ้ํา ยืนแผเมตตาใหกับสรรพสัตวในถ้ํานั้นกอน แลวจึงเจริญอาโลกกสณิ 
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เปนแสงสวางนําทาง เขาไปในถ้ํา ทานเดินไปถึงซอกถ้ํา  พบกายทิพยของฤาษีอริยะเฝา
อยู   พระฤาษีอริยะทานกลาวกับพระอาจารยสุกวา ผูสืบทอดสมบัติของบูรพาจารยมาถึง
แลว หมดหนาที่ของขาฯแลว วาแลวทานจึงชี้ไปที่ไมเทาของปรมาจารยสี่อัน  ซึ่งวางอยู
บนแทน   

บัดนี้มีผลึกหินปูนปกคลุม ไมเทาอยู เนื่องจากน้ํา ในถ้ําหยดลงมาทับถมนานป 
จึงกลายเปนผลึกหินทับถม อยู จึงแลดูเหมือนไมเทานี้ อยูในหิน    เพราะไมเทานี้อยูบน
แทนหินมาแลวประมาณ  ๑๐๐ ปเศษ ไมเทาก็เกือบจะกลายเปนหิน อยูแลว ตามอายุของ
เนื้อไม 

พระฤาษีอริยาจารยที่เฝาไมเทานี้ ไดบอกใหพระอาจารยสุก ตั้งจิตอธิษฐานกอน
แลว จึงดึงไมเทา ๔ อันของบูรพาจารยนี้ออกมาจากผลึกหิน  พระองคทานก็ดึงออกมา
ไดดวย แรงอธิษฐานบารมีของพระองคทาน  ดวยทานจะเปนผูสืบพระศาสนาตอไป ใน
อาณาจักรหนา  พระฤาษีอริยาจารยกลาววา อันแรกเปนของ พระราหุลเถรเจา  อันทีส่อง
เปนของพระ…………..   อันที่สามเปนของพระ……..   อันที่สี่เปนของ
พระ……….......................…….  

พระฤาษีอริยเถราจารย กลาววา อันแรกเปนของพระราหุลเถรเจา สําหรับผูสืบ
ตอพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ ประจํายุค ใหทานเอาไวใชประจําตัวกอน ตอไป
ทานจะมีไมเทาคูบารมีของทานเอง  และไมเทา อีกสามอัน ทานพบพระสัทธิวิหาริก
คูบารมี สัทธิวิหาริกองคไหนควรคลอบครองไมเทาเบิกไพร อันไหน ใหทานมอบใหไป 
ตอมาพระอาจารยสุก จึงไดทราบนามของ พระฤาษีอริยาจารยวาคือ พระฤาษีอัปผลาภะ   

พระฤาษีอัปผลาภะ เมื่อทานหมดหนาที่ดูแลรักษาไมเทาสี่อันแลว ทานก็
อันตรธานหายไปจากที่นั้น กลับไปสูที่อยูของทาน ในพรหมโลก เนื่องจากทาน เปนกาย
ทิพย โอปปาติกะ และพระอาจารยสุกสามารถเห็นทานได เพราะพระอาจารยสุก ทรง
เปนผูทรงฌาน แกกลาปราณีต จึงพบเห็นทานได 

พระอาจารยสุก ไดไมเทา ๔ อันมาแลว   ทานก็เอาไมเทาสามอันมัดมากับ 
รัดประคดอก   อีกอันทานใชถือเบิกไพรมา  ยนระยะทางกลับมา วัดทาหอย และเอาไม
เทาของสําคัญมาเก็บไว  โดยไมมีใครรู แลวทานกอ็อกปาไปใหม    

หลังจากพระอาจารยสุกทานไดอิทธิวิธีญาณแลว ปหนึ่งๆทาน ออกรุกขมูลป
หนึ่งหลายครั้ง ไปเร็ว มาเร็ว เมื่อไมมีเหตุการณอะไรที่วัดทาหอย  หรือมีเหตุการณในปา 
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ตามที่พระอริยาจารยเรียกทานไป ทานก็จะไมใชอิทธิวิธีญาณ  พระองคทานจะเดินไป
ธรรมดา เพื่อสะสมบารมี  

พระองคทาน ทรงกลับมาวัดทาหอยแลว พระภิกษุ สามเณร และบรรดาญาติโยม
ทั้งหลาย แลเห็นพระองคทานเปนเพียง พระสงฆธรรมดาเทานั้นไมมีฤทธิ์ มีเดช เพราะ
พระองคทาน ไมทรงแสดงอะไรให ผูคนทั้งหลายไดเห็น 

พระอาจารยสุก พระองคทานไมตองแสวงหาพระอาจารย แตจะมีพระอาจารยมา
คอยใหทานพบ เพราะทานจะตองเปนผูสืบพระศาสนา ประจํายุคขางหนาตอไป 

พบพระอริยเถราจารย ณ ปาทึบ เมืองสารวัน 
กรุงศรีสัตนาคณหุต (ลานชาง) 

(ประมาณพรรษาที่ ๘ ถึงพรรษาที่ ๑๑ สถิตวัดทาหอย ยุคอยุธยา) 
พระอาจารยสุก ทรงนั่งบําเพ็ญสมณะธรรมอยูในที่แหงหนึ่ง  ไดมีนิมิตหมายใน

สมาธิจิต อันละเอียดประณีต เห็นพระอริยเถราจารยผูเฒา มาบอกในสมาธินิมิตวา  ให
พระอาจารยสุกไปหาทาน ที่ริมฝงโขงตรงขาม กับเมืองสารวัน 

เวลาวันหนึ่ง พระอาจารยสุก เห็นเปนโอกาสดี พระองคทานจึงไดออกเดินจาริก
ไป จุดมุงหมายไปที่ ริมฝงโขง ฝงตรงขามเมืองสารวัน  เมื่อถึงริมฝงโขง พระองคทาน 
ทรงหยุดพักปกกลดอยูทีร่ิมฝงโขง ๑ คืน ทานแลเห็นริมฝงโขง ทั้งสองฝง เต็มไปดวย
ตนไมใหญ นอย มีนกกา สัตวปาอาศัยอยูมาก ทานก็เคยไดยินวา ริมฝงโขงมีพญานาค
ดวย แตทานก็ไมสนใจ  เพราะทานเคยเห็นแตพญานาค ที่เปนโอปปาติกะมาปรากฏใน
สมาธินิมิต ในหองอานาปานสติเทานั้น  

ตกเวลากลางคืน ริมฝงโขงนั้น พระองคทานก็เขาที่ภาวนาอยูในกลด  ทรงเห็น
นิมิตพระเถราจารยองคเดิมที่บอกใหพระองคทานมาหา พระอริยเถราจารยพระองคนั้น
เขามาบอกพระองคทานในสมาธินิมิตวา  การที่จะขามไปฝงโนน หาขาฯนั้น หาเรือแพ
ขามไปมายาก    

พระอริยะเถราจารย กลาววา  ทานกไ็ดเรียนการเขาสุขสัญญา-ลหุสัญญามามาก
แลว ขาฯจะสอนวิธี ทําใหกายเบา จิตเบา ใหทานขามไปหาขาฯที่ ปาทึบเมืองสารวัน   

พระอริยเถราจารย จึงบอกอุปเทหการเขาสุขสัญญา-ลหุสัญญา แลวเขา กายลหุตา 
ทํากายใหเบา เขาจิตลหุตา ทําจิตใหเบา เพื่อเดินขามไปยังฝงโขง  
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พระอริยเถราจารย สอนพระอาจารยสุกวา ใหทานไปนั่งที่ริมฝงโขง เพื่อใหเห็น
อาโปธาตุ(น้ํา) ในแมน้ําโขงดวย ทําความรูสึกบนแผนดิน ริมฝงโขงดวย แลวพระอริย
เถราจารยก็สอนตอไปอีกวา ใหเขาสุขสัญญา ลหุสัญญา แลวใหอธิษฐานทําที่นั่งที่แข็ง 
ใหเปนที่นุม  ทําที่นั่งที่นุม ใหเปนที่นั่งแข็ง   

ตอมาพระอริยเถราจารยก็สอนให ทําผืนดิน ใหเปนผืนน้ํา   ทําผืนน้ํา ใหเปนผืน
ดิน กอนทําใหตั้งจิตอธิษฐานกอน  ตอมาพระอาจารยสุก ก็สามารถทําไดจนสําเร็จ   

เมื่อพระอาจารยสุก ทําสําเร็จแลว พระอริยเถราจารย ทานก็สอนตอไปวาเมื่อทํา
สําเร็จ ใหทําจิตใจใหสงบ อยาไปตื่นเตน ใหทําเหมือนไมมีอะไรเกิดขึ้น ใหทําจิตเฉยๆ 
ถาตื่นเตน ของนั้นจะเสื่อม จะเคลื่อน 

พระอาจารยสุก  ไดฝกวิชากายเบา จิตเบา (กายลหุตา จิตลหุตา) โดยวิธีเขาสุข
สัญญา-ลหุสญัญา และอธิษฐานทําปฐวีธาตุ ใหเปนอาโปธาตุ ทําอาโปธาตุ ใหเปนปฐวี
ธาตุ พระองคทาน ทรงทําสําเร็จไดในเร็ววัน   

วันตอมาพระอาจารยสุก จะขามฝงโขง เพื่อไปฝงโนน ทานก็มายืนแผเมตตา 
ใหกับสรรพสัตว ที่ริมโขงนั้น แลวขอขมาแมคงคา เห็นปลอดผูคนแลว ทานจึงหยิบ
ใบไมแหง โยนไปบนน้ํา ๒ ใบ แลวทานจึงเขาสุขสัญญา-ลหุสัญญา อธษิฐานเขาปฐวี
ธาตุ อาโปธาตุ เดินบนใบไมขามจากฝงนี้ ไปฝงโนน  ดวยอิทธวิิธีญาณ  

การเดินขามน้ํานั้น ทานหามเดินบนน้ํา มีเคล็ดตองเดินบนใบไม ที่ลอยอยูบนน้ํา  
หรือเดินขามบึง ตองเดินบนใบบัว หรือวัชพืช จึงไปได 

พระองคทาน ถึงฝงโนนแลว ก็เดินทางตอไป   จนถึงปาทึบ ซึ่งโบราณเรียกวา ปา
ดํา เพราะแดดสองไมถึงพื้นดิน และหมอกลงหนาทึบมาก ปาดํานี้อยูแขวงเมืองสารวัน  
แควนศรีสัตนาคนหุต  ลานชาง  ในปานั้น พระองคทาน ไดพบพระอริยเถราจารย 
พระองคหนึ่ง ที่เคยมาปรากฏในนิมติ ซึ่งตอมาพระอาจารยสุก ทรงทราบพระนาม ของ
พระอริยเถราจารย องคนั้นวา  พระอาจารยเสริม   

ประวัติพระอาจารยเสริม พระองคนี้  ทานทรงเคยดํารงตําแหนงพระพนรัต อยู
วัดปาแกว   เมืองศรีสัตนาคนหุต แหงอาณาจักรลานชาง พระองคทานคอยพบพระ
อาจารยสุก  เพื่อมอบของสําคัญ ทางพระพุทธศาสนาบางอยาง ใหกับพระอาจารยสุก   

เนื่องจากพระอาจารยสุก จะไดเปนผูสืบทอด สืบสาน พระพทุธศาสนาตอไป ใน
อาณาจักรขางหนา   พระพนรัต (เสริม) พระองคทาน ไดมอบตําราสมุดขอย ใหกับพระ
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อาจารยสุก ๓ เลมคือ ตําราฝกจิตสมาธิข้ันสูง ๑ เลม  ตําราใชจิตสมาธิ รักษาโรคตนเอง ๑ 
เลม  ตําราฝกอิทธิวิธีญาณ ๑ เลม ตําราสามเลมนี้ เขียนจารึกดวยอักษรขอมลานนา อักษร
ขอม ลานนานี้ พระอาจารยสุก พระองคทานก็สามารถอานได     

พระพนรัต (เสริม) กลาววา ขอใหใชตําราสามเลมนี้ ใหเปนประโยชน แก
พระพุทธศาสนา    และอยาไปหลงติดอยูกับสิ่งเหลานี้ ใหมุงบําเพ็ญสมณธรรมไปสูพระ
นิพพานใหได จะไดเปนที่พ่ึงแกคนทั้งหลาย 

ตอมาพระพนรัต (เสริม) วัดปาแกว ลานชาง ไดบอกกับพระอาจารยสุก อีกวา  มี
ไมเทาเบิกไพร ของสําคัญคูบารมี พระบูรพาจารยแตกอน อยูที่ถ้ํา ในปาแหงนี้ ๔ อัน   
ใหทานไปเอามา จะไดเปนประโยชนแกพระศาสนาในภายภาคหนา    

ไมเทาเบิกไพรที่พระอาจารยสุก จะไปเอา ตามคําบอกของพระพนรัต (เสริม) วัด
ปาแกว นครลานชางนั้น  คือไมเทาของพระอริยโบราณาจารย แตกอนเกา  ทานนํามาไว
ในถ้ําแหงนี้ นานมาแลว เพื่อใหผูสืบทอด องคตอไป 

รางกายพระพนรัต (เสริม) ทีพระอาจารยสุก เห็นอยูนั้น เปนรางที่เกิดจากกาย
ทิพย ที่สําเร็จดวย การเขาสุขสัญญา ลหุสัญญา  อธิษฐานคอย สงมอบ ของสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา ใหผูมีบุญมาสืบทอดตอไป  กลาวอีกอยางหนึ่งวา พระอาจารยสุก 
พระองคทาน ทรงเห็นดวยกําลังแหงสมาธิจิตอันประณีต  ตอมาพระองคทานก็นํา ไมเทา
เบิกไพร ของสําคัญ มาเก็บรักษาไว ณ วัดทาขอย 

ทรงบําเพ็ญสมณะธรรมที่ถ้ําวัวแดง 
ขากลับจากเมืองสารวัน แควนลานชาง พระอาจารยสุก ทรงจาริกผานมาทาง ถํ้า

วัวแดง เมืองชัยภูมิ  อันเปนที่พระปรมาจารย เขามาบําเพ็ญสมณะธรรมในถ้ํานี้กัน
มากมายนับไมถวน  พระองคทาน ทรงเขาไป นั่งเขาสมาบัติในถ้ําวัวแดงนี้ เปนเวลา ๗ 
วัน ครั้นออกจากสมาบัติแลว ทรงออกบิณฑบาตโปรดสัตว โปรดญาติโยม  พบญาติโยม 
ก็ทรงสั่งสอนญาติโยม  ในเรื่องการดํารงชีวิตใหมคีวามสุข อยางไร  โดยยกหัวใจเศรษฐี 
คือ อุ อา กะ สะ ข้ึนมาสอน 

ถาพระองคทานพบพระสงฆ พระองคทานก็จะกลาวสอนวา  ใหตรวจพระวินัย
วายังดีอยูหรือไม แลวใหตรวจจิตตัวเอง ดูจิตตัวเองวา วามีกิเลสเขามามากนอยแคไหน 
ดังนี้ เปนตน 



พระประวัติสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร มหาเถรเจา (สุกไกเถื่อน) 
 

http://www.somdechsuk.com 

๑๒๘ 

พบพระอริยเถราจารย 
ณ ปาหมอก เมืองเชียงของ 

(ประมาณพรรษาที่ ๙ ถึงพรรษาที่ ๑๑สถิตวัดทาหอย ยุคอยุธยา) 
 พระอาจารยสุก ทรงนั่งสมาธิเปนปรกติทุกค่ําคืน  เวลาคืนนั้น ทรงนิมิตเห็นพระ
อริยเถราจารย รูปหนึ่ง มาบอกวา ใหไปพบทาน ณ ปาหมอก เมืองเชียงของ  หลังจาก
พระองคทาน ทรงออกจากสมาธิแลว  

พระองคทานทรง ทบทวนเหตุการณ ในสมาธินิมิตกรรมฐานแลว พระองคทาน
เห็นเปนโอกาสดี จึงเดินทางจาริกไป ดวยอิทธิวิธีญาณ  เพื่อไปปาหมอก เมืองเชียงของ  
ดินแดนลานนา ขณะเดียว ก็ถึงปาใหญ แขวงเมืองเชียงของ แลวพระองคทาน ก็ทรงเดิน
ไปตามปรกติบาง ใชอิทธิวิธีญาณไปบาง ดวยเวลาจวนตัวนัก  
 ไมนานนัก พระองคทานก็ถึงปาหมอก เมืองเชียงของ  ซึ่งบรเิวณแถบนี้หนาวเย็น
มาก และเปนฤดูหนาวดวย ภายในปามีหมอกลงหนาเต็มไปหมด และเต็มไปดวยเนินเขา 
นอยใหญ  เมื่อพระองคทานเดินเขาไปถึง ณ ปาหมอก ใกลเชิงเขาหนึ่ง  พระองคทาน ก็
พบพระอริยเถราจารยผูเฒา รูปรางโปรงใส เปนกายทิพย ตามที่พระองคทาน ทรงเคย
เห็นในสมาธินิมิตนั้น พระองคทานทรง เขาใจไดในทันทีวา  คือพระอริยเถราจารยที่มา
หาในนิมิตกรรมฐาน  พระองคทาน ตรงเขาไปนมัสการ พระอริยเถราจารย พระองคนั้น 
และทานก็กลาวทักขึ้นวา  ขาฯ มาคอยทาน อยูที่นี่นานแลว   
 ตอมาพระอริยเถราจารย ก็กลาววา  ขาฯ พํานักอยูบนเขานั้น  ถาจะไปหาขาฯตอง
ข้ึนเขาไปลําบากมาก  ขาฯจะสอนวิชา เหินขึ้นเขา ลงเขาให   

เนื่องจากพระอาจารยสุก พระองคทานไดฝกฝน การเขาสุขสัญญา ลหุสัญญา 
จากพระอาจารยมาหลายองค จนแกกลามากแลว  ซึ่งอุปเทห ของการเขาสุขสัญญา ลหุ
สัญญา ของแตละองคก็ไมเหมือนกัน มีความชํานาญไมเหมือนกัน 

พระอริยเถราจารย ในปาหมอก จึงสอนอุปเทหการเหิน ข้ึนเขา ลงเขา โดยการเขา
สุขสัญญา ลหุสัญญา แลวทานบอกตอไปวา ใหอธิษฐานทําที่ไกล ใหเปนที่ใกล ทําที่ใกล 
ใหเปนที่ไกล โดยอนุโลม ปฏิโลม  

ตอมา พระองคทานก็สามารถทรงจํา ทุกอยางตามที่พระอาจารยบอกได ใน
อุปเทห การเหินขึ้นเขา ลงเขา พระอริยเถราจารย ก็สอนตอไปวา เมื่อทําเหินไดแลว ให
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ทําจิตใหสงบ พยายามละซึ่งมานะ อิสมิมานะ ความพองใจ ไมหลงในการเหิน ใหทํา
เหมือนไมมีอะไรเกิดขึ้น ระงับความตื่นเตนดีใจ วิชาจะไดไมเสื่อม 

แตวาพระอาจารยสุก เวลานั้น ทานเปนอริยบุคคล คูที่สามแลว ความมานะ ความ
พองใจ ความหลง ความลืมตัว  ไมมใีนหทัย ของพระองคทาน แมแตนอย เพราะทาน
เห็นธรรม พิจารณาธรรม ตลอดเวลา ดวยสติปฏฐานธรรม  พระอริยเถราจารย เสร็จสิ้น
การสอนแลว ก็เหินขึ้นเขาไป คอยทาพระอาจารยสุก อยู ณ บนยอดเขาแหงนั้น  พระ
อาจารยสุก เห็นดังนั้นแลว ก็มีความมั่นใจยิ่งขึ้น ไปอีก 
 เวลาคืนนั้นพระอาจารยสุก ก็เขาสุขสัญญา ลหุสญัญา ทําตามอุปเทหที่ พระอริย
เถราจารยบอก ไมชาทานก็สามารถทําได ถึงเวลารุงเชา พระองคทานฉันอาหารเชาแลว  
ทรงเขาสุขสัญญา ลหุสญัญา เหินขึ้นเขาไป ถึงที่พํานักของพระอริยเถราจารย  เมื่อพบ
ทานแลว ทานก็กลาววา วิชชานี้ หามทําไมใหใครเห็น และอยาไปติดอยูในอิทธิฯ ใหมุง
ไปพระนิพพาน  
 ตอมาพระอาจารยสุก จึงไดทราบพระนาม ของพระอริยเถราจารยนั้นวา  ชื่อพระ
อาจารยคําแสด  ทานไดบอกใหพระอาจารยสุก ไปเอาไมเทาคูบารมี ของพระอริยเถรา
จารยแตปางกอน  เพื่อเปนคูบารมีสําหรับสืบพระศาสนาตอไป  ซึ่งมีอยูในถ้ํา ที่ทานอยูนี ้
๒ อัน  

พระอริยเถราจารย สอนการปรับสภาพ 
(ประมาณพรรษาที่ ๑๐ ถงึพรรษาที่ ๑๑ สถิตวัดทาหอย ยุคอยุธยา) 

 พรรษาที่ ๑๐ พระอริยเถราจารย เขามาสอนพระอาจารยสุก ในสมาธินิมิตวา ชีวิต
คนเราเมื่อเจริญวัยข้ึน มคุีณธรรมมากขึ้น ชีวิตกเ็ริ่มมีการเปลี่ยนแปลง ใหทานยอมรับ
สภาพ ความเปลี่ยนแปลงของตัวทานเอง เนื่องจากเจอครูบาอาจารยมามากมาย ขออยา
ไปหลงติด ในครูบาอาจารยทั้งหลาย ใหทําความเปนอยูในชีวิตประจําวัน ใหเปนปรกติ
เหมือนอยางที่เคย มีชีวิตประจําวันเหมือนแตกอนนั้น 
 กลาววา ครั้งนั้นพระอาจารยสุก พระองคทาน ทรงบรรลถุึงอันตราปรินิพพายี 
อนาคามี อยางหยาบ ความหลงในเรื่องเชนนี้ ของพระองคทานยอมไมมี แตพระอริย
เถราจารย มาบอกกลาวเตือนสติพระองคทาน เพื่อความไมประมาท และอนุเคราะห
บุคคลผูเกิดในภายหลัง  สําหรบัไวสอนหมูชนทั้งหลายในกาลภายหนา เมื่อมีการ



พระประวัติสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร มหาเถรเจา (สุกไกเถื่อน) 
 

http://www.somdechsuk.com 

๑๓๐

เปลี่ยนแปลงในชีวิตขึ้นมา เพื่อเปนการ เตรียมจิต และกาย ใหยอมรับสภาพตามความ
เปนจริง วาสิ่งทั้งหลายเปนของไมเที่ยง ยอมแปรปรวนไป 

ถาเปนเรื่องดี ก็ไมใหหลงมัวเมาในชีวิต ไปมากนัก  ถาสภาพการเปลี่ยนแปลง 
เปนไปในทางไมดี ก็ใหยอมรับสภาพ ตามความเปนจริง ไมใหเสียใจจนเกินไปนัก ให
ดําเนินชีวิตเปนปรกติประจําวัน เหมือนอยางที่เคยเปนมาแตกอน  
 พระองคทาน ทรงรับเอาคําพร่ําสอนนี้ มาใชในชีวิตประจําวันของพระองคทาน 
และทรงใชพร่ําสอนสัทธิวิหาริก และอันเตวาสิก และญาติโยมเสมอมา  

พระอริยเถราจารย สอนเรื่องการกําหนดรูจิต 
(พรรษาที่ ๑๑ สถิตวัดทาหอย ยุคอยุธยา) 

 พรรษาที่ ๑๑ พระอริยเถราจารย มาสอนพระอาจารยสุก ในสมาธินิมิต เรื่องการ
เจริญจิตตานุปสสนาสติปฎฐาน  คือการกําหนดสติรู  จิต กับอารมณ เชน  จิตมีราคะ กร็ู
วาจิตมีราคะ จิตปราศจากราคะ ก็รูวาจิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะ ก็รูวาจิตมีโทสะ จิต
ปราศจากโทสะ ก็รูวาจิตปราศจากโทสะ จิตมีโมหะ ก็รูวาจิตมีโมหะ จิตปราศจากโมหะ 
ก็รูวาจิตปราศจากโมหะ จิตเปนสมาธิ ก็รูวาจิตเปนสมาธิ จิตไมเปนสมาธิ ก็รูวาจิตไม
เปนสมาธิ 

พระอริยเถราจารยกลาวสอนวา  เมื่อทานฉลาดในจิต และเจตสิกของตัวเอง ทาน
ก็จะสามารถรูจิต และเจตสิก ของผูอ่ืนได  
 แตพระอาจารยสุก พระองคทาน ทรงบรรลุอันตราปรินิพพายี อยางหยาบ  ทรง
ไดอภิญญาหก มีเจโตปริยญาณ สามารถกําหนดรูใจผูอ่ืนใดมาแลว เปนอยางตรี เมื่อมา
พิจารณา จิตตานุปสสนา โดยเฉพาะ พระองคทาน ก็มีเจโตปริยญาณ  ละเอียดยิ่งขึ้นไป
อีก เปนชั้นโท และชั้นเอก ตามลําดับ 

พระอริยเถราจารย สอนตอไปวา ใหใชเจโตปริยญาณ กําหนดดูใจผูอ่ืน จะได
พร่ําสอนธรรมได อยางถูกตองตาม สถานการณ ถูกตามอัธยาศัย ของผูรับคําสอน และ
สามารถวินจิฉัย ขอธรรมที่จะอบรมสั่งสอนไดถูกตอง  ทําใหจิตผูรับคําสอน มีศรัทธา 
เชื่อฟงเลื่อมใสในคําสอน  และใชธรรมได ถกูโอกาส ถกูกาละ ทําใหผูที่ไดรับฟงคํา
สอน อยากจะบรรลุมรรคผลดวย 



พระประวัติสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร มหาเถรเจา (สุกไกเถื่อน) 
 

http://www.somdechsuk.com 

๑๓๑

 ตอมา พระอาจารยสุก พระองคทานก็ ทรงใชเจโตปริยญาณ กําหนดใจบุคคลอื่น 
ใชอบรมธรรมไดอยางถูกกับกาลเทศะ เมื่อพระองคทานมีความชํานาญมากขึ้น  เจโต
ปริยญาณ ไมทรงกําหนด ก็เปนไปไดเอง   

กาลตอมาพระองคทาน ก็ทรงยังความเลื่อมใสใหแกบุคคลทั่วไป ดวยเจโตปริย
ญาณนี้ มีกุลบุตรไดเขามาบรรพชา-อุปสมบท ปฏบิัติธรรม บรรลุมรรคผล ในสํานักของ
พระองคทานมากมาย 

พบพระอริยเถราจารย 
ณ ปาเมืองลับแล แขวงอตุรดิตถ 

(พรรษาที่ ๑๒ สถิตวัดทาหอย ยุคอยุธยา) 
ในคืนหนึ่งพระองคทานทรงสมาธิอยางเคย กไ็ดพบพระอริยเถราจารยอีกรูป

หนึ่ง มาบอกในสมาธินิมิต วาใหไปพบทานที่ ปาดงดิบ เมืองลับแล   และบอกกําชับวา 
ใหรีบมา เพราะกรุงศรีอยุธยาใกลจะสิ้นสลายแลว 

วันตอมาพระองคทานก็สัญจรจาริกไปพบ พระอริยเถราจารย ไปดวยวิชชาอทิธิ
วิธีญาณ  เนื่องจากมีหวงทางวัดทาขอย และบานพี่นอง ของทาน  

เมื่อมาถึง ณ ปาดงดิบ เมืองลับแล  พระองคทาน ทรงพบกบัพระอริยเถราจารย 
จึงเขาไปกมกราบนมัสการ ภายหลังทรงทราบพระนามทานวา ชื่อพระอาจารยหาน  ทาน
ไดสอนอุปเทห การเขาสุขสัญญา ลหุสัญญา เพื่อแยกกายทิพย ใหเปนหลายกายได 

พระอาจารยหาน ทานทราบวาพระอาจารยสุก  สาํเร็จฌาน ๔ อยางประณีต เปน
ฌานที่มีกําลังมาก  และทานไดฝกการเขาสุขสัญญา ลหุสัญญามามากแลว สามารถที่จะ
ฝกปฏิปทา  ทางดําเนินไปถึง อิทธิวิธีญาณ  เพื่อแยกกายทิพย ใหปรากฏเห็นไดดวยตา
เนื้อ  พระอริยเถราจารย จึงเริ่มบอกปฏิปทานั้น ใหกับพระอาจารยสุก ดังนี ้
   พระอาจารยหาร กลาวสอนวา ระหวางที่ขาฯสอนอยูนี้ ใหทานเขาฌาน  ถอยมา
ตติยรูปฌาน แลวตั้งสติกําหนดไปตามคําสอนดวย  เมื่อพระอาจารยสุก เขาสมาบัติแปด 
และถอยกลบัลงมา ถึงตติยฌานแลว ทรงตั้งสติคอยฟงอยู พระอริยเถราจารย ทราบวาระ
จิตนี้แลว ทานก็เริ่มบอกปฏิปทานี้ แกพระอาจารยสุก ทันท ี

พระอริยเถราจารย บอกวา พระพุทธเจา ตรัสบอกปฏิปทา ทางดําเนินแกสาวก
ทั้งหลายแลว พระสาวกทั้งหลายประพฤติปฏิบัติตามแลว ยอมรูชัด รูแจง ดวยปญญาของ
ตน อยางนี้วา  
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กายของเรานี้แล เปนรูป อันประกอบดวยมหาภูตทั้ง ๔ คือ ดิน น้ํา ลม ไฟ อันเกิด
มาแตบิดามารดา เจริญเติบโตขึ้นดวยอาหาร เชนขาวสุก และขนมสด ไมเที่ยง ตองอบ 
ตองอาบน้ํา ตองนวดฟน มีการทําลาย กระจัด กระจายไปเปนธรรมดา และวิญญาณของ
เรานี้ ก็อาศัยอยูในกายนี้ เนื่องอยูในกายนี้ดวย 

พระพุทธองค ตรัสเปรียบเทียบรางกายของเรานี้ เปรียบดังเหมือนแกวไพฑูรยอัน
งาม เกิดขึ้นเองอยางบริสุทธิ์มี ๘ เหลีย่ม ซึ่งนายชางเจียระไนดีแลว มีความสุกใส แวว
วาว สมสวนทุกอยาง มีดาย สีเขียว สีเหลือง สีแดง สีขาว หรือนวล รอยอยูในแกว
ไพฑูรณ นั้น  

บุรุษผูมีจักษุ มีตา จะพึงหยิบแกวไพฑูรยนั้นวางไวในมือแลว ยอมพิจารณาเห็น
วา แกวไพฑูรยนี้งามนักเกิดเองอยางบริสุทธิ์ ๘ เหลี่ยม นายชางเจียระไนดีแลว มีความ
สุกไส แวววาว สมสวนทุกอยางมีดาย สีเขียว สีเหลือง สีแดง สีขาว หรือนวลรอยอยูใน 
นั้นฉันใด  

สาวกทั้งหลาย ของพระพุทธเจาก็ฉันนั้นแล ประพฤติปฏบิัติตามปฏิปทาที่ 
พระองคบอกแลว ยอมรูชัดรูแจงอยางนี้วากายของเรานี้แล มีรูป อันประกอบดวยมหาภูต 
๔ คือ ดิน น้ํา ไฟ ลม อันเกิดมาแตมารดาบิดา เจริญเติบโตขึ้นดวยขาวสุก และขนมสด 
ไมเที่ยง ตองอบ ตองอาบ ตองชําระ ตองนวดฟน มีอันเปนไป ทําลาย และกระจัด
กระจาย อยูเปนธรรมดา และจิตวิญญาณของเรานี้ ก็อาศัยอยูในกายนี้ เนื่องอยูในกายนี้ 

ก็เพราะสาวกทั้งหลายของพระพุทธเจา ปฏิบัติตามปฏิปทาที่ทรงบอกแลวยอมรู
ชัดอยางนี้แล สาวกของพระพุทธเจาเปนอันมาก จึงไดบรรลุบารมี อันเปนที่สุดแหง
อภิญญาอยู 
 พระอาจารยหาน ยังกลาวบอกอีกวา พระพุทธเจาไดตรัสบอกปฏิปทาแกสาวก
ทั้งหลายแลว สาวกทั้งหลายของพระองคประพฤติ ปฏิบัติตามแลว ยอมนิมติกายอื่นจาก
กายนี้ เปนรปูอันเกิดมาแตใจ มีอวัยวะนอยใหญครบถวน มีอินทรียแขน ขา ตา หู จมูก 
ไมบกพรอง  

เปรียบเหมือนบุรุษ จะพึงชักไส ออกจากหญาปลอง เขาจะพึงคิดเห็นอยางนี้วา นี้
ไส นี้หญาปลอง หญาปลองอยางหนึ่ง ไสอยางหนึ่ง ก็แตไสชัก ออกจากหญาปลอง
นั่นเอง  
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หรืออีกนัยหนึ่ง เปรียบเหมือนบุรุษ จะพึงชักดาบออกจากฝก เขาจะพึงคิดเห็น
อยางนี้วา นี้ดาบ นี้ฝก ดาบอยางหนึ่ง ฝกอยางหนึ่ง แตก็ชักดาบ ออกจากฝกนั่นเอง 

หรืออีกนัยหนึ่ง เปรียบเหมือนบุรุษ จะพึงชักงูออกจากคราบ เขาพึงคิดเห็นอยาง
นี้วา นี้งู นี้คราบ งูอยางหนึ่ง คราบอยางหนึ่ง แตงูก็ชักออกจากคราบนั่นเอง ฉันใดก็ฉัน
นั้น สาวกทั้งหลายของพระพุทธเจาก็ฉันนั้นแล ปฏิบัติตามปฏิปทาที่พระพุทธเจาตรัส
บอกแลว ยอมนิรมิตกายอื่นจากนอกกายนี้ มีรูปเกิดแตใจ มีอวัยวะนอยใหญครบถวน มี
อินทรียไมบกพรอง 
 ก็เพราะสาวกทั้งหลายของพระพุทธเจา ปฏิบัติตามปฏิปทาที่พระพุทธเจาบอก
นั้นแล สาวกของพระพุทธเจาเปนจํานานมาก จึงบรรลุบารมีอันเปนที่สุดแหงอภิญญาอยู 

สาวกทั้งหลายของพระพุทธเจา ประพฤติปฏิบตัิตามที่พระพุทธองคตรัสบอก
แลว ยอมบรรลุอิทธ ิ คือ คนเดียว เปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดียวก็ได ทําให
ปรากฏตัวก็ได ทําใหตัวหายไปก็ได ขอใหทานทบทวน แลวปฏิบัติตามที่ขาฯบอก 

พระอริยเถราจารย (หาน) ทานบอกปฏิปทานี้แลว ทานก็แยกกายทิพย ใหพระ
อาจารยสุก ดู ทําใหเห็นก็ได ทําใหไมเห็นก็ได  ทําใหเปนหลายกายก็ได ทําใหเปนกาย
เดียวก็ได พระอาจารยสุก เห็นแลว เกิดความมั่นใจ ข้ึนมากมาย  มีปฏิปทาแรงกลา  ใน
อิทธิวิธญาณ ตามอุปเทหนี้ แตวิชชาแยกกายทิพยนี้ มีอุปเทห คือ อยากเปน อยากได ก็
ไมได ไมเปน ไมอยากเปน ไมอยากได ก็ไมได ไมเปน  แตตองทําจิตใหเปนกลางๆ ทํา
ไปโดยอาการเยือกเย็น  จึงจะสําเร็จ 

พระอาจารยสุก ก็ทรงทําตามปฏิปทา  ตามที่พระอาจารยหาน กลาวสอนและทํา
ใหดู พระอาจารยสุกก็ทรงสามารถทําตามปฏิปทา อยางพระอาจารยกลาวสอนได แตยัง
ไมถึงกับเชี่ยวชาญนัก    

พระอาจารยหาน ไดบอกกับทานวา ใหทําความเพียรใหมากๆ ทําบอยๆตาม
ปฏิปทานี้ และจะถึงที่สุดแหงอภิญญา ถึงซึ่งความสิ้นอาสวะกิเลส ในกาลตอไป 

พระอาจารยหาน ยังไดบอกพระองคทานอีกวา  วิชชาอิทธวิธีญาณนี้   ไมจําเปน
อยาทําใหใครเห็น เปนอาบัติ  อยาไปติดอยูในอิทธิวิธีญาณ  ใหทานมุงทําอาสวะ
ทั้งหลายใหสิ้นไป มุงสูพระนิพพาน  เมืองแกว วันขางหนาทานจะพบพระอริยเถราจารย
อีกมากมาย หยายองค 
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พระอริยเถราจารย (หาน) ทานทราบดวยญาณวา พระอาจารยสุก พระองคทาน 
ทรงเปนเจาอธิการวัดทาหอย มีกิจ มีภารธุระมาก พระอริยเถราจารย (หาน) จึงกลาวสอน
พระอาจารยสุก  ถึงเรื่องการดําเนินชีวิตประจําวันนั้น ใหมีสตสิัมปชัญญะวา การงานสิ่ง
ใดควรทํากอน การงานสิ่งใดควรทําที่หลัง ใหสํารวจจิตตัวเอง ลําดับจิตตัวเอง งานที่
จะตองทํา มีอะไรบาง วิชาอะไร ที่ตองเรียนรูกอน เรียนรูที่หลัง และใหทาํคุณประโยชน 
ใหแกมวลมนุษยใหมากๆ 

กลาววาพระอริยเถราจารย พระอาจารยหานพระองคนี้ เมื่อพระอาจารยสุก พบ
ทานครั้งนั้น ทานยังมีชนชีพอยูดวยกายเนื้อ   ตอมาทานบอกใหพระอาจารยสุก ไปเอา
ของสําคัญ ๓ สิ่ง  คือไมเทาเบิกไพร คูบารมีของปรมาจารยแตกอนเกา สืบทอดพระอริ
สงฆตอๆมา   

ครั้งนี้ถึงคราวที่พระอาจารยสุก จะเปนผูสืบทอดตอไป คือไมเทาของ
พระ…………..๑  ของพระ…………..๑  ของพระ……….. ๑    

พระอาจารยหาน ทานยัง กลาวตอไปอีกวา ตอไปทานก็จะไดไมเทาเบิกไพรของ
ทานเอง และไมเทาเบิกไพร  ๓ อันนีท้านเห็นสมควรแกสัทธิวิหาริก อันเตวาสิก องคใด 
ทานจงใหแกองคนั้น 

เมื่อพระอาจารยสุก กลับมาถึงวัดทาขอย ทานก็เก็บรักษา ไวในที่อันสมควร กาล
ตอมาสมัยธนบุรี พระองคทานก็มอบให สัทธิวิหาริก  และอันเตวาสิก ของพระองคทาน   

เมื่อพระองคทาน ทรงอยูวัดทาหอยนั้น พระองคทานดูเหมือนพระธรรมดาทั่วไป  
พระองคทานไมทรงแสดงตนใหใครรู  ใหใครเห็น 

พระอริยเถราจารย สอนสลายจิต สลายกาย 
(พรรษาที่ ๑๓ สถิตวัดทาขอย ยุคอยุธยา) 

ณ วัดทาขอย ในพรรษาที่ ๑๓ เวลาคืนหนึ่ง ขณะพระองคทาน ทรงเจริญสมณะ
ธรรมตามปรกติทุกคืน ปรากฎมีพระอริยเถราจารย รูปหนึ่ง  เขามาสอนวา  

คนเราเมื่อจะถึงแกมรณกรรมลงนั้น  แรกนั้นจะขอน้ํากินกอน เพราะคอแหง 
เนื่องจากธาตุน้ําในกาย คอยๆเริ่มสลายออกไป    ตอมาก็เกิดอาการหนาวเย็น  เนื่องจาก
ธาตุไฟ ในกาย คอยๆสลายออกไปที่ละนอยๆ  ตอมาธาตุลม กเ็ริ่มสลายออกไปที่ละ
นอยๆ หายใจเขา-ออกเริ่ม แผวเบา ไมคอยไดยิน เสียงคนพูด คนเจรจา เพราะธาตุลมเริ่ม
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สลายออกไปทีละนอยๆ จนกระทั้งธาตุลม สลายหมด วิญญาณธาตุออกไปจากราง เหลือ
ธาตุดิน เปนธาตุสุดทาย และก็เนาเปอยไปในที่สุด    

แตเมื่อทานยังดํารงชีวิตอยู เกิดมีความสับสนวุนวาย ขาฯจะสอนวิชาสลายจิต 
สลายกาย  เพื่อหนีความวุนวายภายนอก  พระอรยิเถราจารยทานก็สอนใหสลายธาตุน้ํา
กอน แลวสลายธาตุไฟ สลายธาตุดิน สลายวิญญาณธาตุ เพื่อดับความวุนวาย ความยึดมั่น  

พระอริยเถราจารยกลาวสอนวา อันธาตุลมนั้น หามสลายเด็ดขาด  เพราะสังขาร
เรายังอยู แตการสลายนี้ ตองสลายทางสมาธิจิตเทานั้น 

เมื่อพระองคทานออกจากสมาธิแลว ทรงเจริญสมาธิทบทวน วิชาสลายจิต สลาย
กาย หนีความวุนวายภายนอก ตอมาเมื่อมีความวุนวาย พระองคทาน ก็เจริญวิชาสลายจิต 
สลายกาย  บางครั้งพระองคทาน ทรงสลายธาตุลมแลวเกิดวางเปลา แควงควาง อยากจะ
ทิ้งรางไมกลับมาอีก แตทรงมีพระดําริวา ถาทิ้งรางกายไปแลว ก็ไมสามารถทําประโยชน
อะไรได พระองคทานจึง ทรงเปลี่ยนความดําริใหม จึงทรงกลับมาที่รางเดิม ทรงเห็น
รางกาย สังขารหยาบ ยังทรงดํารงอยู จึงกลับเขาราง เพื่อทําประโยชนใหกับมวลมนุษย
ชาติตอไป 

พระอริยเถราจารย สอนเรื่องจิต กับอารมณ 
(พรรษาที่ ๑๔ สถิตวัดทาขอย ยุคกรุงศรีอยุธยาใกลจะลมสลาย เปลี่ยนเปนยุคธนบุรี) 

ณ วัดทาหอย พรรษาที่ ๑๔  ขณะพระองคทาน ทรงเจริญสมณะธรรมตามปรกติ 
ทรงเห็นพระอริยเถราจารยพระองคหนึ่ง เขามาหาพระองคแลวบอกวา  ขาฯก็จะสอน
เรื่อง จิต กับอารมณ ไวประกอบการเจริญวิปสสนากรรมฐาน  พระอรยิเถราจารยทรง
กลาววา  จิต กับอารมณนั้น อยาแยกกัน ถาแยกกัน จะขาดสติ กิเลสจะแทรก กิเลสจะ
รบกวนเขามาในจิตได  ใหจิต กับอารมณไปพรอมกัน เรียกวามีสติ  แลวตอมาพระอริย
เถราจารยก็สอน  การเจริญมหาสติปฏฐาน ๔ ประการ  สอนแลวพระอริยเถราจารยก็
กลาววา จะไดไวใช คุมตัวเอง ดูแลตัวเอง ทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความหนาย 
เพื่อความคลายกําหนัด เพื่อความดับ เพื่อความสงบ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อ
นิพพาน คือ………. 

จิต  อยูกับอารมณของกาย พิจารณากายในกาย   จิต อยูกับอารมณเวทนา เห็น
เวทนาในเวทนา จิตอยูกับอารมณจิต พิจารณาจิตในจิต จิตอยูกับอารมณธรรม พิจารณา
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เห็นธรรมในธรรม มีสติเห็นความเกิดขึ้นในกาย ความเสื่อมไปในกาย เห็นเกิด เสื่อม มี
ความเพียร มีสติ มีสัมปชญัญะ จะกําจัดอภิชฌา และโทมนัสในโลกเสียได ฯลฯ  เปนตน 

หลังจากพระอริยเถราจารยมาสอนเรื่องจิต กับอารมณแลว พระอาจารยสุก  ทรง
คนควา พระคัมภีร มหาสติปฏฐานสูตร อันเปนพระคัมภีรวาดวย การเจริญสติปฏฐาน   
มีใจความดังนี้  

สมยัหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูในกุรชุนบท มีหมูบานของชาวกุรุ 
เรียกวากัมมาสทัมมะ ณ ทีน่ั้น พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา  

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรบัคํา พระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขาฯ 
พระผูมีพระภาค  ไดตรัสพระพุทธภาษิตนี้วา  

ดูกรภิกษุทั้งหลาย หนทางนี้เปนที่ไปอันเอก เพื่อความบริสุทธิ์ของเหลาสัตว เพื่อ
ลวงความโศก และปริเทวะ เพื่อความดับสูญ  แหงทุกข  และโทมนัส เพื่อบรรลุธรรมที่
ถูกตอง เพื่อทําใหแจงซึ่งพระนิพพาน   หนทางนี้ คือ สติปฏฐาน ๔ ประการ ๔ ประการ 
เปนอยางไร  

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพียร มี
สัมปชัญญะ   มีสต ิ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได ๑ พิจารณาเห็นเวทนาใน
เวทนาอยู   มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได ๑   
พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและ   โทมนัสใน
โลกเสียได ๑ พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มคีวามเพียรมีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัด
อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได ๑ ฯ 

กายานุปสสนา หมวดอานาปานสติ 
       (กายานุปสสนาสติปฏฐาน ใหเจริญเมื่อมีจิตใจสับสนวุนวาย จิตจะตั้งมั่นเปนสมาธิ) 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพิจารณาเห็นกาย ในกายอยูอยางไรเลา   ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ ไปสูปาก็ดี ไปสูโคนไมก็ดี ไปสูเรือนวางก็ดี นั่งคูบัลลังก  ตั้งกายตรง ดํารงสติไว
เฉพาะหนา  

เธอมีสติหายใจออก  เธอมีสติหายใจเขา  
เมื่อหายใจออกยาว ก็รูชดัวาเราหายใจออกยาว เมื่อหายใจเขายาว ก็รูชัด 
วาเรา หายใจเขายาว  
เมื่อหายใจออกสั้น ก็รูชัดวา เราหายใจออกสั้น เมื่อหายใจเขาสั้น  กร็ูชัดวา  
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เราหายใจเขาสั้น  
ยอมสําเหนียกรูวา เราจักเปนผูกําหนดรูตลอดกองลมหายใจทั้งปวงหายใจออก 

ยอมสําเหนียกวา   เราจักเปนผูกําหนดรูตลอดกอง ลมหายใจทั้งปวงหายใจเขา  
ยอมสําเหนียกรูวา เราจักระงับกายสังขารหายใจออก   ยอมสาํเหนียกรูวา เราจัก

ระงับกายสังขารหายใจเขา  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นายชางกลึงหรือลูกมือของนายชางกลึงผูขยัน เมื่อชักเชือก

กลึงยาว ก็รูชดัวา เราชักยาว   เมื่อชักเชือกกลึงสั้น ก็รูชัดวาเราชักสั้น  
แมฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อหายใจออกยาว ก็รูชัดวา เราหายใจออก

ยาว เมื่อหายใจเขายาว ก็รูชัดวา   เราหายใจเขายาว เมื่อหายใจออกสั้น ก็รูชัดวา เราหายใจ
ออกสั้นเมื่อหายใจ   เขาสั้น ก็รูชัดวา เราหายใจเขาสั้น  

ยอมสําเหนียกรูวา เราจักเปนผูกําหนดรูกองลม ทั้งปวงหายใจออก ยอมสําเนีย
กวา เราจักเปนผูกําหนดกองลมทั้งปวงหายใจเขา  

ยอมสําเหนียกรูวา เราจักระงับกายสังขารหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจัก
ระงับกายสังขารหายใจเขา ดังพรรณนามาฉะนี้  

ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายในกายภายในบาง พิจารณาเห็นกายในกายภายนอก
บาง พิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบาง พิจารณาเห็นธรรม คือความ
เกิดขึ้นในกายบาง พิจารณาเห็น   ธรรมคือความเสื่อมในกายบาง พิจารณาเห็นธรรม คือ
ทั้งความเกิดขึ้น ทั้งความเสื่อม   ยอมมีในกายอยูบาง   

อีกอยางหนึ่ง สติของเธอที่ตั้งมั่นอยูวา กายมีอยู  ก็เพียงสักวาความรู เพียงสักวา
อาศัยระลึกเทานั้น เธอเปนผูอันตัณหา ความอยากและทิฐิ ความยึดมั่นไมอาศัยอยูแลว 
และไมถือมั่นอะไรๆ ในโลก  

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยางนี้แล ภิกษุชือ่วา   พิจารณาเห็นกายในกายอยู ฯ 
---------------------------------- 

หมวดอิริยาบท 
(หมวดอิริยาบท เจริญแลว ทําใหสมาธิมั่นคงยิ่งขึ้น) 

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกขอหนึ่ง ภิกษุเมื่อเดิน ก็รูชัดวาเราเดิน  เมื่อยืนก็รูชัดวาเรา
ยืน เมื่อนั่ง ก็รูชัดวาเรานั่ง เมื่อนอนก็รูชัดวาเรานอน หรือเธอตั้งกาย ไวดวยอาการอยาง
ใดๆ กร็ูชัดอาการอยางนั้นๆ ดังพรรณนามาฉะนี้    
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ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายในกายภายในบางพิจารณาเห็นกายในกายภายนอกบาง  
พิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายใน ทั้งภายนอกบาง พิจารณาเห็นธรรม คือความเกิด ข้ึน
ในกายบาง พิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมในกายบาง พิจารณาเห็นธรรมคือ ทั้งความ
เกิดขึ้นทั้ง ความเสื่อมในกายบาง   

อีกอยางหนึ่ง สติของเธอที่ตั้งมั่นอยูวา กายมีอยู ก็เพียงสักวาความรู เพียงสักวา
อาศัยระลึกเทานั้น เธอเปนผูอันตัณหาความอยาก และทิฐิความยึดมั่น ไมอาศัยอยูแลว 
และไมถือมั่นอะไรๆ ในโลก  

ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อยางนี้แลภิกษุชื่อวาพิจารณาเห็นกายในกายอยู ฯ 
------------------------------------------------------- 

หมวดสัมปชญัญะ 
(หมวดสัมปชัญญะ เจริญแลวทําใหสมาธิมั่นคง) 

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกขอหนึ่ง ภิกษุยอมทําความรูสึกตัวในการกาว  ในการถอย  
ในการแล ในการเหลียว ในการคูเขา ในการเหยียดออก   ในการทรงผาสังฆาฏิบาตรและ
จีวร ในการฉัน การดื่ม การเคี้ยว การลิ้ม ในการถายอุจจาระ และปสสาวะ ยอมทําความ
รูสึกตัว ในการเดิน การยืน การนั่ง  การหลับ การตื่น การพูด การนิ่ง ดังพรรณนามาฉะนี้ 

ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายในกายภายในบาง พิจารณาเห็นกายในกายภายนอก
บาง พิจารณาเห็นกาย ในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบาง พิจารณาเห็นธรรมคือความ
เกิดขึ้นในกายบาง   พิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมในกายบาง พิจารณาเห็นธรรมคือ
ทั้งความเกิดขึ้นทั้ง  ความเสื่อมในกายบาง  

อีกอยางหนึ่ง สติของเธอที่ตั้งมั่นอยูวา กายมีอยู ก็เพียงสักวาความรู เพียงสักวา
อาศัยระลึกเทานั้น เธอเปนผูอันตัณหาและทิฐิ  ไมอาศัยอยูแลว และไมถอืมั่นอะไรๆ ใน
โลก ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยางนี้แล ภิกษุชื่อวาพิจารณาเห็นกายในกายอยู ฯ 

ตามขั้นตอนปฏิบัติสมาธ ิ ในกายานุปสสนาสติปฏฐาน ดังนี้  ๑. เจริญอานาปาน
สติ กําหนดลมหายใจ เพื่อตั้งสมาธิกอน  ๒. เจริญกําหนด อิริยาบถ ยืน เดิน(จงกรม) นั่ง 
นอน  เพื่อใหมีสมาธิมั่นคงยิ่งขึ้น ๓.กําหนดสัมปชัญญะ คือความรูตัวในการ กิน ดื่ม 
เคี้ยว การถายหนัก ถายเบา  เพื่อเสริมใหสมาธิ มั่นคงยิ่งขึ้นไปอีก สรุปคือ   ๑.ใหนั่ง
สมาธิกอน  ๒. นั่งเหมื่อยลาแลว เปลี่ยนอิริยาบท เดินจงกรม  เปนการเสริมสมาธิ ให
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มั่นคง ๓. ใหมีความรูตัวทุกๆ อิริยาบถ  ข้ันตอนปฏิบัติสมาธิ ตามหลักมหาสติปฏฐาน
สูตร วาดวย กายานุปสสนาสติปฏฐาน    

-------------------------------------- 
หมวดกําหนดสิ่งปฏิกูล 

พิจารณาปฏิกูล ตองมีองคฌาน เปนบาทจะสามารถ ตัดราคะ และโทสะได ตอง
ไดสมาธิแลว จึงจะสามารถปฏิบัติในหมวดปฏิกูลได และจะทําใหจิตมั่นคง แนนิ่ง 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกขอหนึ่ง ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายนี้แหละ แตพ้ืนเทาขึ้น
ไป แตปลายผมลงมา มีหนังเปนที่สุดรอบ เต็มดวยของ ไมสะอาด มีประการตางๆ วา มี
อยูในกายนี้คือ  

ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดกู เยื่อในกระดูก มาม หัวใจ ตับ พังผืด ไต 
ปอด ไสใหญ  ไสนอย อาหารใหม อาหารเกา ด ี เสลด หนอง เลือด เหงื่อ มันขน น้ําตา 
มันเหลว น้ําลาย น้ํามูก ไขขอ มูตร  

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนไถมีปากสองขาง เต็มดวยธัญชาติตางชนิดคือ 
ขาวสาลี ขาวเปลือก ถั่วเขียว ถั่วเหลือง  งา ขาวสาร  

บุรุษผูมีนัยนตาดีแกไถนั้นแลว พึงเห็นไดวา นี้ขาวสาลี นี้ขาวเปลือก นี้ถั่วเขียว นี้
ถั่วเหลือง นี้งา นี้ขาวสาร ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมพิจารณาเห็นกายนี้แหละ 
แตพ้ืนเทาขึ้นไป แตปลายผมลงมา มีหนังเปนที่สุดรอบ เต็มดวยของไมสะอาดมีประการ
ตางๆ วามีอยูในกายนี้คือ  

ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดกู เยื่อในกระดูก มาม หัวใจ ตับ พังผืด ไต 
ปอด ไสใหญ ไสนอย อาหารใหม อาหารเกา ดี เสลด หนอง เลือด เหงื่อ มันขน น้ําตา 
มันเหลว น้ําลาย น้ํามูก ไขขอ มูตร ดังพรรณนา มาฉะนี้  

ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายในกายภายในบาง พิจารณาเห็นกายในกายภายนอก
บาง พิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบาง พิจารณาเห็นธรรมคือ ความ
เกิดขึ้นในกายบาง พิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมในกายบาง พิจารณาเห็นธรรมคือทั้ง
ความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในกายบาง  

อีกอยางหนึ่ง สติของ  เธอที่ตั้งมั่นอยูวา กายมีอยู ก็เพียงสักวาความรู เพียงสักวา
อาศัยระลึกเทานั้น   เธอเปนผูอันตัณหาและทิฐิไมอาศัยอยูแลว และไมถือมั่นอะไรๆ ใน
โลก ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยางนี้แล ภิกษุชื่อวาพิจารณาเห็นกายในกายอยู ฯ 
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------------------------- 
หมวดการกําหนดธาตุ 

(ตองมีฌานเปนบาท ทําใหจิต คลายจากทางโลก หันมาทางธรรมมากขึ้น) 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกขอหนึ่ง ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายนี้แหละ ซึ่งตั้งอยูตามที่ 
ตั้งอยูตามปรกติ โดยความเปนธาตุวา มีอยูในกายนี้  ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุไฟ ธาตุลม 

คนฆาโคหรือลูกมือของคนฆาโคผูขยัน ฆาโค แลว แบงออกเปนสวน นั่งอยูที่
หนทางใหญสี่แพรง ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้น เหมือนกัน ยอมพิจารณาเห็นกายนี้แหละ ซึ่ง
ตั้งอยูตามที่ ตั้งอยูตามปรกติ โดย  ความเปนธาตุวา มีอยูในกายนี้ คือธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุ
ไฟ ธาตุลม ดังพรรณนามาฉะนี้  

ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายในกายภายในบาง ฯลฯ อยางนี้แล ภิกษุชื่อวา  พิจารณา
เห็นกายในกายอยู ฯ 

-------------------------- 
หมวดกําหนดปาชาเกา (นวสีวถิกา) 

(ใชฌานเปนบาทฐาน เจริญแลวจะยกจิตจากปุถุชน ข้ึนสูอริยะชน เจริญในสมาธิ) 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกขอหนึ่ง ภิกษุเหมือนกะวาพึงเห็นสรีระ  ที่เขาทิ้งไวในปาชา 
ตายแลววันหนึ่งบาง สองวันบาง สามวันบาง ที่ขึ้นพอง มีสเีขียวนาเกลียด มีน้ําเหลือง
ไหล นาเกลยีด เธอยอมนอมเขามาสูกายนี้แหละวา ถึงรางกายอันนี้เลา ก็มีอยางนี้เปน
ธรรมดา คงเปนอยางนี้ ไมลวงความเปนอยาง  นี้ไปได ดังพรรณนามาฉะนี้  

ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายในกายภายในบาง ฯลฯ  อยางนี้แล ภิกษุชื่อวาพิจารณา
เห็นกายในกายอยู ฯ 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกขอหนึ่ง ภิกษุเหมือนกะวาพึงเห็นสรีระ  ที่เขาทิ้งไวในปาชา 
อันฝูงกาจิกกินอยูบาง ฝูงนกตะกรุมจกิกินอยูบาง ฝูงแรงจิกกินอยูบาง หมูสนุัขกัดกินอยู
บาง หมูสุนขัจิ้งจอกกัดกินอยูบาง หมูสัตวตัวเล็กๆ ตางๆ กัดกินอยูบาง เธอยอมนอมเขา
มาสูกายนี้แหละวา ถึงรางกายอันนี้เลาก็มี  อยางนี้เปนธรรมดา คงเปนอยางนี้ ไมลวง
ความเปนอยางนี้ไปได ดังพรรณนามาฉะนี้  

ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายในกายภายในบาง พิจารณาเห็นกายในกายภายนอก
บาง พิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบาง พิจารณาเห็นธรรมคือ ความ
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เกิดขึ้นในกายบาง พิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมในกายบาง พิจารณาเห็นธรรมคือทั้ง
ความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในกายบาง  

อีกอยางหนึ่ง สติของเธอที่ตั้งมั่นอยูวา กายมีอยูก็เพียงสักวาอาศัยระลึกเทานั้น 
เธอเปนผูอันตัณหา   และทิฐิไมอาศัยอยูแลว และไมถือมั่นอะไรๆ ในโลก ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย อยาง  นี้แล ภิกษุชื่อวาพิจารณาเห็นกายในกายอยู ฯ 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกขอหนึ่ง ภิกษุเหมือนกะวาพึงเห็นสรีระ  ที่เขาทิ้งไวในปาชา 
เปนรางกระดูก ยังมีเนื้อและเลือด ยังมีเสนเอ็นผูกรัดอยู ฯลฯ 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกขอหนึ่ง ภิกษุเหมือนกะวาพึงเห็นสรีระ ที่เขาทิ้งไวในปาชา 
เปนรางกระดูกปราศจากเนื้อ แตยังเปอนเลือด ยังมีเสนเอ็น  ผูกรัดอยู ฯลฯ 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกขอหนึ่ง ภิกษุเหมือนกะวาพึงเห็นสรีระ ที่เขาทิ้งไวในปาชา 
เปนรางกระดูก ปราศจากเนื้อและเลือดแลว ยังมีเสนเอ็น  ผูกรดัอยู ฯลฯ 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกขอหนึ่ง ภิกษุเหมือนกะวาพึงเห็นสรีระ  ที่เขาทิ้งไวในปาชา 
คือ เปนกระดูก ปราศจากเสนเอ็นผูกรัดแลว เรี่ยรายไปในทิศใหญทิศนอยคือ กระดูกมือ
ไปทางหนึ่ง กระดูกเทาไปทางหนึ่ง กระดูกแขงไปทางหนึ่ง กระดูกขาไปทางหนึ่ง 
กระดูกสะเอวไปทางหนึ่ง กระดูกหลังไปทางหนึ่ง กระดูกสันหลังไปทางหนึ่ง กระดูก
สีขางไปทางหนึ่ง กระดูกหนาอกไปทางหนึ่ง กระดูกไหลไปทางหนึ่ง กระดูกแขนไป
ทางหนึ่ง กระดูกคอไปทางหนึ่ง กระดูกคางไปทางหนึ่ง กระดูกฟนไปทางหนึ่ง 
กระโหลกศรีษะไปทางหนึ่ง  

เธอยอมนอมเขามาสูกายนี้แหละวา ถงึรางกายอันนี้เลา ก็มีอยางนี้เปนธรรมดา คง
เปนอยางนี้ ไมลวงความเปนอยางนี้ไปได ดังพรรณนามาฉะนี้  

ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายในกายภายในบาง พิจารณาเห็นกายในกายภายนอก
บาง พิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบาง พิจารณาเห็นธรรมคือความ
เกิดขึ้นในกายบาง พิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมในกายบาง พิจารณาเห็นธรรมคือทั้ง
ความเกิดขึ้น  ทั้งความเสื่อมในกายบาง  อีกอยางหนึ่ง สติของเธอที่ตั้งมั่นอยูวา กายมีอยู 
ก็เพียงสักวาความรู เพียงสักวาอาศัยระลึกเทานั้น เธอเปนผูอันตัณหาและ  ทิฐิไมอาศัยอยู
แลว และไมถือมั่นอะไรๆ ในโลก ดกูรภิกษุทั้งหลาย อยางนี้  แล ภิกษุชื่อวาพิจารณาเห็น
กายในกายอยู ฯ 
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกขอหนึ่ง ภิกษุเหมือนกะวาพึงเห็นสรีระ  ที่เขาทิ้งไวในปาชา 
คือ เปนกระดูกมีสีขาว เปรียบดวยสีสังข ฯลฯ 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกขอหนึ่ง ภิกษุเหมือนกะวาพึงเห็นสรีระ  ที่เขาทิ้งไวในปาชา 
คือ เปนกระดูกกองเรียงราย อยูแลวเกินปหนึ่งขึ้นไป ฯลฯ 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกขอหนึ่ง ภิกษุเหมือนกะวาพึงเห็นสรีระ  ที่เขาทิ้งไวในปาชา 
คือ เปนกระดูกผุ เปนจุณแลว เธอยอมนอมเขามาสูกายนี้ แหละวา ถึงรางกายอันนี้เลาก็มี
อยางนี้เปนธรรมดา คงเปนอยางนี้ ไมลวงความ   เปนอยางนี้ไปได ดังพรรณนามาฉะนี้ 
ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายในกายภายในบาง  พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกบาง 
พิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในภายนอก   บาง พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นใน
กายบาง พิจารณาเห็นธรรมคือความ เสื่อมในกายบาง พิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความ
เกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในกายบาง อีกอยางหนึ่ง สติของเธอที่ตั้งมั่นอยูวา กายมีอยู ก็เพียง
สักวาความรู  เพียงสักวาอาศัยระลึกเทานั้น เธอเปนผูอันตัณหาและทิฐิไมอาศัยอยูแลว 
และไมถือมั่นอะไรๆ ในโลก  

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยางนี้แล ภิกษุชือ่วาพิจารณาเห็น   กายในกายอยู ฯ 
-------------------------- 

เวทนานุปสสนา สติปฏฐาน 
(ตองมีฌานเปนบาทฐาน เจริญแลวสามารถแยกเวทนา ออกจากกาย) 

    ดูกรภิกษุทัง้หลาย ภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยูอยางไร เลา ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้  

เสวยสุขเวทนาอยู    ก็รูชัดวา เราเสวยสุขเวทนา  
หรือเสวยทุกขเวทนา    ก็รูชัดวา เราเสวยทุกขเวทนา  
หรือ เสวย อทุกขมสุขเวทนา    ก็รูชัดวา เราเสวยอทุกขมสุขเวทนา  
หรือเสวยสุขเวทนามีอามิส   ก็รูชัดวา เรา  เสวยสุขเวทนามีอามิส  
หรือ เสวยสุขเวทนาไมมีอามิส  ก็รูชัดวา เราเสวยสุข เวทนาไมมีอามิส  
หรือเสวยทุกขเวทนามีอามิส   ก็รูชัดวา เราเสวยทุกขเวทนามีอามิส  
หรือ เสวยทุกขเวทนาไมมีอามิส  ก็รูชัดวา เราเสวยทุกขเวทนาไมมีอามิส    
หรือเสวยอทุกขมสุขเวทนามีอามิส  ก็รูชัดวาเราเสวยอทุกขมสุขเวทนามีอามิส   
หรือ เสวยอทุกขมสุขเวทนาไมมีอามิส  ก็รูชัดวาเราเสวยอทุกขมสุข 
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เวทนาไมมีอามิส  
ดังพรรณนามาฉะนี้ ภิกษุยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายในบาง  พิจารณา

เห็นเวทนาในเวทนาภายนอกบาง พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งภายใน   ทั้งภายนอก
บาง พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในเวทนาบาง พิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อม
ในเวทนาบาง พิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในเวทนาบาง อีกอยาง
หนึ่ง สติของเธอที่ตั้งมั่นอยูวา เวทนามีอยู ก็เพียงสักวาความรู เพียงสักวาอาศัยระลึก
เทานั้น เธอเปนผูอันตัณหาและทิฐิไมอาศัยอยู และไมถือมั่นอะไรๆในโลก ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย อยางนี้แล ภิกษุชื่อวา   พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ฯ 

----------------------------- 

จิตตานุปสสนา สติปฏฐาน 
(ตองมีฌานเปนบาท เจริญแลว รูจิตตัวเอง และรูจิตผูอ่ืน) 

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพิจารณาเห็นจิตในจิตอยูอยางไรเลา   ภิกษุในธรรมวินัยนี้  
            จิตมีราคะ  ก็รูวาจิตมีราคะ  หรือจิตปราศจากราคะ   ก็รูวาจิต   ปราศจากราคะ  
            จิตมีโทสะ ก็รูวาจิตมีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะ  ก็รูวาจิต    ปราศจากโทสะ  
            จิตมีโมหะ ก็รูวาจิตมีโมหะ หรือจิตปราศจากโมหะก็รูวาจิต   ปราศจากโมหะ  
            จิตหดหู    ก็รูวาจิตหดหู จิตฟุงซาน  ก็รูวาจิต  ฟุงซาน  
            จิตเปน มหรคตก็รูวาจิตเปนมหรคตหรือจิตไมเปนมหรคตก็รูวาจิต 
            ไมเปนมหรคต 
            จิตมีจิตอื่นยิ่งกวา ก็รูวาจิตมีจิตอื่นยิ่งกวา หรือจิตไมมีจิตอื่นยิ่งกวา ก็รูวาจิต 
             ไมมจิีตอื่นยิ่งกวา 
            จิตเปนสมาธิ ก็รูวาจิตเปนสมาธิ หรือจิตไมเปนสมาธิ ก็รูวาจิตไม  เปนสมาธิ  
            จิตหลุดพน ก็รูวาจิตหลุดพน หรือจิตไมหลุดพน ก็รูวาจิตไมหลุด พน  
            ดังพรรณนามาฉะนี้ ภิกษุยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตภายในบาง พิจารณาเห็นจิต
ในจิตภายนอกบาง พิจารณาเห็นจิตในจิตทั้งภายในทั้งภายนอกบาง พิจารณาเห็นธรรม
คือความเกิดขึ้นในจิตบาง พิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมในจิตบาง พิจารณาเห็นธรรม
คือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในจิตบาง อีกอยางหนึ่ง สติของเธอที่ตั้งมั่นอยูวา จิตมี
อยู ก็เพียงสักวาความรู เพียงสักวาอาศัย  ระลกึเทานั้น เธอเปนผูอันตัณหาและทิฐิไม
อาศัยอยูแลว และไมถือมัน่อะไรๆ  ในโลก  
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยางนี้แล ภิกษุชือ่วาพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ฯ 
----------------------------------- 

ธัมมานุปสสนา สติปฏฐาน 
หมวดนิวรณ 

(ควรมีฌานเปนบาท เจริญแลวสามารถตัดกิเลสโดยตรง) 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยูอยางไร เลา ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ พิจารณาเห็นธรรมในธรรม คือนิวรณ ๕ ภิกษุพิจารณา  เห็นธรรมในธรรมคือ
นิวรณ ๕ อยางไรเลา  

ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เมื่อกามฉันท   มีอยู ณ ภายในจิต ยอมรูชัดวา กามฉันทมีอยู 
ณ ภายในจิตของเรา หรือเมื่อ   กามฉันทไมมีอยู ณ ภายในจิต ยอมรูชัดวา กามฉันทไมมี
อยู ณ ภายในจิต   ของเรา อนึ่ง กามฉันทที่ยังไมเกิดจะเกิดขึ้นดวยประการใด ยอมรูชัด
ประการนั้น ดวย กามฉันทที่เกิดขึ้นแลวจะละเสียไดดวยประการใด ยอมรูชัดประการ
นั้นดวยกามฉันทที่ละไดแลวจะไมเกิดขึ้นตอไปดวยประการใดยอมรูชัดประการนั้นดวย   

อีกอยางหนึ่งเมื่อ พยาบาท มีอยู ณ ภายในจิต ยอมรูชัดวา พยาบาทมีอยู ณ   
ภายในจิตของเรา หรือเมื่อพยาบาทไมมีอยู ณ ภายในจิต ยอมรูชัดวา พยาบาท ไมมีอยู ณ 
ภายในจิตของเรา อนึ่ง พยาบาทที่ยังไมเกิดจะเกิดขึ้นดวยประการใด  ยอมรูชัดประการ
นั้นดวย พยาบาทที่เกิดขึ้นแลวจะละเสียไดดวยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย 
พยาบาทที่ละไดแลวจะไมเกิดขึ้นตอไปดวยประการใด ยอมรูชดัประการนั้นดวย  

อีกอยางหนึ่ง เมื่อ ถีนมิทธะมีอยู ณ ภายในจิต ยอมรูชัดวา  ถีนมิทธะมีอยู ณ 
ภายในจิตของเรา หรือเมื่อถีนมิทธะไมมีอยู ณ ภายในจิต  ยอมรูชัดวา ถีนมิทธะไมมีอยู 
ณ ภายในจิตของเรา อนึ่ง ถีนมิทธะที่ยังไมเกิด  จะเกิดขึ้นดวยประการใด ยอมรูชดั
ประการนั้นดวย ถีนมิทธะที่เกิดขึ้นแลว จะ  ละเสียไดดวยประการใด ยอมรูชัดประการ
นั้นดวยถีนมทิธะที่ละไดแลวจะไมเกิดขึ้นตอไปดวยประการใดยอมรูชัดประการนั้นดวย  

อีกอยางหนึ่งเมื่อ อุทธัจจกุกกุจจะมีอยู ณ ภายในจิต ยอมรูชัดวา อุทธัจจกุกกุจจะ
มีอยู ณ ภายใน จิตของเราหรือเมื่ออุทธัจจกุกกุจจะไมมีอยู ณ ภายในจิต ยอมรูชัดวา 
อุทธัจจ กุกกุจจะไมมีอยู ณ ภายในจิตของเรา อนึ่ง อุทธัจจกุกกุจจะที่ยังไมเกิดจะเกิด  ข้ึน
ดวยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวยอุทธัจจกุกกุจจะที่เกิดขึ้นแลว จะละเสียไดดวย
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ประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย อุทธัจจกุกกุจจะที่ละไดแลว  จะไมเกิดขึ้นตอไป
ดวยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย  

อีกอยางหนึ่งเมื่อ  วิจิกิจฉา มีอยู ณ ภายในจิต ยอมรูชัดวา วิจิกจิฉามีอยู ณ ภายใน
จิตของเรา   หรือเมื่อวิจิกิจฉาไมมีอยู ณ ภายในจิต ยอมรูชัดวา วิจิกิจฉาไมมีอยู ณ ภายใน
จิตของเรา อนึ่ง วิจิกิจฉาที่ยังไมเกิดจะเกิดขึ้นดวยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย 
วิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นแลว จะละเสียไดดวยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย   วิจิกิจฉาที่
ละไดแลวจะไมเกิดขึ้นตอไปดวยประการใดยอมรูชัดประการนั้นดวยดังพรรณนามฉะนี้  

ภิกษุยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายในบาง พิจารณาเห็นธรรมในธรรม
ภายนอกบาง พิจารณาเห็นธรรมทั้งภายในทั้งภายนอกบาง พิจารณาเห็นธรรมคือความ
เกิดขึ้นในธรรมบาง พิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมในธรรมบาง   พิจารณาเห็นธรรม
คือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในธรรมบาง อีกอยาง  หนึ่ง สติของเธอที่ตั้งมั่นอยูวา 
ธรรมมีอยู กเ็พียงสักวาความรู เพียงสักวาอาศัย ระลึกเทานั้น เธอเปนผูอันตัณหาและทิฐิ
ไมอาศัยอยูแลว และไมถือมั่นอะไรๆในโลก ดกูรภิกษุทั้งหลาย อยางนี้แล ภิกษชุื่อวา
พิจารณาเห็นธรรมในธรรม   คือนิวรณ ๕ อยู ฯ 

------------------------------------- 
หมวดขันธหา 

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกขอหนึ่ง ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรม  คืออุปาทานขันธ 
๕ ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออุปาทานขันธ ๕ อยางไรเลา    

ภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นดังนี้วา อยางนี้รูป อยางนี้ความเกิดขึ้นแหงรูป 
อยางนี้ความดับแหงรูป อยางนี้เวทนา อยางนี้ความเกิดขึ้นแหงเวทนา อยางนี้  ความดับ
แหงเวทนา อยางนี้สัญญา อยางนี้ความเกิดขึ้นแหงสัญญา อยางนี้ความดับแหงสัญญา 
อยางนี้สังขาร อยางนี้ความเกิดขึ้นแหงสังขารอยางนี้ความดับแหงสังขาร อยางนี้วิญญาณ 
อยางนี้ความเกิดขึ้นแหงวิญญาณ อยางนี้ความดับ แหงวิญญาณ ดังพรรณนามาฉะนี้  

ภิกษุยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายในบาง  พิจารณาเห็นธรรมในธรรม
ภายนอกบาง พิจารณาเหน็ธรรมในธรรมทั้งภายในทั้งภายนอกบาง พิจารณาเห็นธรรม
คือความเกิดขึ้นในธรรมบาง พิจารณาเห็นธรรม  คือความเสื่อมในธรรมบาง พิจารณา
เห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในธรรมบาง อีกอยางหนึ่ง สติของเธอที่ตั้งมั่น
อยูวา ธรรมมีอยู ก็เพียงสักวาความรู เพียงสักวาอาศัยระลึกเทานั้น เธอเปนผูอันตัณหา
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และทิฐิไมอาศัยอยูแลว และไมถือมั่นอะไรๆ ในโลก ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยางนี้แล ภิกษุ 
ชื่อวาพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออุปาทานขันธ ๕ อยู ฯ 

------------------------- 
หมวดอายตนะ 

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกขอหนึ่ง ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรม  คืออายตนะ
ภายในและภายนอก ๖ ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออายตนะภายในและภายนอก 
๖ อยางไรเลา ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมรูจักนัยนตา รูจักรูป  และรูจักนัยนตาและรูปทั้ง 
๒ นั้น อันเปนที่อาศัยบังเกิดของสัญโญชน  

อนึ่ง  สญัโญชนที่ยังไมเกิดจะเกิดขึ้นดวยประการใด ยอมรูชดัประการนั้นดวย 
สัญโญชน ที่เกิดขึ้นแลว จะละเสียไดดวยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย 
สัญโญชนทีล่ะไดแลวจะไมเกิดขึ้นตอไปดวยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย ภิกษุ
ยอม รูจักห ูรูจักเสียง ... ภิกษุยอมรูจักจมูก รูจักกลิ่น ... ภิกษุยอมรูจักลิ้น รูจักรส ...  ภิกษุ
ยอมรูจักกาย รูจักสิ่งที่จะพึงถูกตองดวยกาย ... ภิกษุยอมรูจักใจ รูจัก   ธรรมารมณ และ
รูจักใจและธรรมารมณทัง้ ๒ นั้น อันเปนที่อาศัยบังเกิดของสัญโญชน  

อนึ่ง สัญโยชนที่ยังไมเกิดจะเกิดขึ้นดวยประการใด ยอมรูชดัประการนั้นดวย 
สัญโญชนที่เกิดขึ้นแลวจะละเสียไดดวยประการใด ยอมรูชัดประการนั้น  ดวย สัยโยชน
ที่ละไดแลวจะไมเกิดขึ้นตอไปดวยประการใด ยอมรูชัดประการ  นั้นดวย ดงัพรรณนามา
ฉะนี้ ภิกษุยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายในบาง   พิจารณาเห็นธรรมในธรรม
ภายนอกบาง พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งภายในทั้งภายนอกบาง พิจารณาเห็นธรรม
คือความเกิดขึ้นในธรรมบางพิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในธรรม
บาง อีกอยางหนึ่งสติของเธอที่ตั้งมั่นอยูวา ธรรมมีอยู ก็เพียงสักวาความรู เพียงสักวา
อาศัยระลึกเทานั้นเธอเปนผูอันตัณหาและทิฐิไมอาศัยอยูแลวและไมถือมั่นอะไรๆในโลก 

ดูกร ภิกษุทัง้หลาย อยางนี้แล ภิกษุชื่อวาพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออายตนะ
ภายใน   และภายนอก ๖ อยู ฯ 

--------------------------- 
หมวงดโพชฌงค ๗ 

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกขอหนึ่ง ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรม  คือโพชฌงค ๗ 
ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือโพชฌงค ๗ อยางไรเลา  
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ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เมื่อสติสัมโพชฌงคมีอยู ณ ภายในจิต ยอมรูชัดวา สติ
สัมโพชฌงคมีอยู ณ ภายในจิตของเรา หรือเมื่อสติสัมโพชฌงคไมมีอยู ณ ภายในจิต ยอม
รูชัดวา สตสิัโพชฌงคไมมีอยู ณ ภายในจิตของเราอนึ่ง สติสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิดจะ
เกิดขึ้นดวยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย สติ สัมโพชฌงคที่เกิดขึ้นแลว จะเจริญ
บริบูรณดวยประการใด ยอมรูชัดประการนั้น   ดวย  

อีกอยางหนึ่ง เมื่อ ธัมมวิจยสมัโพชฌงค มีอยู ณ ภายในจิต ฯลฯ  
อีกอยางหนึ่ง เมื่อ วิริยสัมโพชฌงค มีอยู ณ ภายในจิต ฯลฯ  
อีกอยางหนึ่ง เมื่อ ปติสัมโพชฌงค    มีอยู ณ ภายในจิต ฯลฯ  
อีกอยางหนึ่งเมื่อ ปสสัทธิสัมโพชฌงค มีอยู ณ ภายในจิต ฯลฯ  
อีกอยางหนึ่ง เมื่อ สมาธิสัมโพชฌงค มีอยู ณ ภายในจิต ฯลฯ   
อีกอยางหนึ่ง เมื่อ อุเบกขาสัมโพชฌงค  มีอยู ณ ภายในจิต ยอมรูชัดวา 

อุเบกขา สัมโพชฌงคมีอยู ณ ภายในจิตของเรา หรือเมื่ออุเบกขาสัมโพชฌงคไมมีอยู ณ  
ภายในจิต ยอมรูชัดวา อุเบกขาสัมโพชฌงคไมมีอยู ณ ภายในจิตของเรา อนึ่งอุเบกขาสัม
โพชฌงคที่ยังไมเกิดจะเกิดขึ้นดวยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย อุเบกขาสัม
โพชฌงคที่เกิดขึ้นแลว จะเจริญบริบรูณดวยประการใด ยอมรูชัด   ประการนั้นดวย ดัง
พรรณนาฉะนี้  

ภิกษุยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายในบาง  พิจารณาเห็นธรรมในธรรม
ภายนอกบาง พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งภายในทั้งภายนอกบาง พิจารณาเห็นธรรม
คือความเกิดขึ้นในธรรมบาง พิจารณาเห็นธรรมคือ ความเสื่อมในธรรมบาง พิจารณา
เห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมในธรรมบาง  

อีกอยางหนึ่ง สติของเธอที่ตั้งมั่นอยูวา ธรรมมีอยู ก็เพียงสักวาความรู เพียงสักวา
อาศัยระลึกเทานั้นเธอเปนผูอันตัณหาและทิฐิไมอาศัยอยูแลว และไมถือมั่นอะไรๆใน
โลก ดกูรภิกษุทั้งหลายอยางนี้แล ภิกษุ   ชื่อวาพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือโพชฌงค ๗ 
อยู 

--------------------------- 
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หมวดสัจจ ทุกขอริยสัจ ๔ 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกขอหนึ่ง ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรม คืออริยสัจ ๔อยู 

ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออริยสัจ ๔ อยูอยางไรเลา   ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมรู
ชัดตามเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ   นีทุ้กขนิโรธคามินีปฏิปทา ฯ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทุกขอริยสัจเปนอยางไร แมชาติก็เปนทุกข แมชราก ็ เปน
ทุกข แมมรณะก็เปนทุกข แมโสกะ ปริเทวะ ทุกขโทมนัสอุปายาส ก็เปน ทุกข แมความ
ประจวบกับสิ่งไมเปนที่รักก็เปนทุกขแมความพลัดพรากจากสิ่งที่รักก็เปนทุกขปรารถนา
สิ่งใดไมได แมอันนั้นก็เปนทุกข โดยยอ อุปาทานขันธ ทั้ง ๕ เปนทกุข ฯ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ ชาติ เปนอยางไร ความเกิด ความบังเกิด ความหยั่งลงเกิด 
เกิดจําเพาะ ความปรากฏแหงขันธ ความไดอายตนะครบในหมูสัตวนั้นๆ ของเหลาสัตว
นั้นๆ อันนี้เรยีกวาชาติ ฯ   

ก็ชราเปนอยางไร ความแก ภาวะของความแก ฟนหลุด ผมหงอก หนัง เปน
เกลียว ความเสื่อมแหงอายุ ความแกหงอมแหงอินทรีย ในหมูสตัวนั้นๆ   ของเหลาสัตว
นั้นๆ อันนี้เรยีกวาชรา ฯ   

ก็มรณะเปนอยางไร ความเคลื่อน ภาวะของความเคลื่อน ความแตกทําลาย ความ
หายไป มฤตยู ความตาย ความทํากาละ ความทําลายแหงขันธ ความทอดทิ้งซากศพไว 
ความขาดแหงชีวิตินทรีย จากหมูสัตวนั้นๆ ของเหลาสัตว   นั้นๆ อันนี้เรียกวามรณะ ฯ   

ก็โสกะเปนอยางไร ความแหงใจ กิรยิาที่แหงใจ ภาวะแหงบุคคลผูแหงใจ ความ
ผาก ณ ภายใน ความแหงผาก ณ ภายใน ของบุคคลผูประกอบดวยความพิบัติอยางใด
อยางหนึ่ง ผูถูกธรรมคือทุกขอยางใดอยางหนึ่งกระทบแลวอันนี้   เรยีกวาโสกะ ฯ   

ก็ปริเทวะเปนอยางไร ความคร่ําครวญ ความร่ําไรรําพัน กิริยาที่คร่ําครวญ กิริยาที่
ร่ําไรรําพัน ภาวะของบุคคลผูคร่ําครวญ ภาวะของบุคคลผูร่ําไรรําพัน ของบุคคลผู
ประกอบดวยความพิบัติอยางใดอยางหนึ่ง ผูถูกธรรมคือทุกขอยางใดอยาง  หนึ่งกระทบ
แลว อันนี้เรยีกวาปริเทวะ ฯ   

ก็ทุกขเปนอยางไร ความลําบากทางกาย ความไมสําราญทางกาย ความ เสวย
อารมณอันไมดีที่เปนทุกขเกิดแตกายสัมผัส อันนี้เรียกวาทุกขฯ   

ก็โทมนัสเปนไฉน ความทุกขทางจิต ความไมสําราญทางจิต ความเสวย อารมณ
อันไมดีที่เปนทุกขเกิดแตมโนสัมผัส อันนี้เรียกวาโทมนัส ฯ   
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ก็อุปายาสเปนอยางไร ความแคน ความคับแคน ภาวะของบุคคลผูแคน  ภาวะ
ของบุคคลผูคับแคน ของบุคคลผูประกอบดวยความพิบัติอยางใดอยางหนึ่ง  ผูถูกธรรม
คือทุกขอยางใดอยางหนึ่งกระทบแลว อันนี้เรียกวาอุปายาส ฯ   

ก็ความประจวบกับสิ่งไมเปนที่รัก ก็เปนทุกข เปนอยางไร ความประสบ  ความ
พรั่งพรอม ความรวม ความระคน ดวยรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ  อันไมนาปรารถนา 
ไมนาใคร ไมนาพอใจ หรือดวยบุคคลผูปรารถนาสิ่งที่ไมเปนประโยชน ปรารถนาสิง่ที่
ไมเกื้อกูล ปรารถนาความไมผาสุก ปรารถนาความไมเกษมจากโยคะ ซึ่งมีแกผูนั้น อันนี้
เรียกวา ความประจวบกับสิ่งไมเปนที่รัก   

ก็เปนทุกข ฯ  ก็ความพลัดพรากจากสิ่งที่รัก ก็เปนทุกข เปนอยางไร ความไม
ประสบ  ความไมพรั่งพรอม ความไมรวม ความไมระคน ดวยรูป เสียง กลิ่น รส  
โผฏฐัพพะ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ หรือดวยบุคคลผูปรารถนาประโยชน 
ปรารถนาสิ่งที่เกื้อกูล ปรารถนาความผาสุก ปรารถนาความเกษมจากโยคะ คือ มารดา 
บิดา พ่ีชาย นองชาย พ่ีหญิง นองหญิง มิตร อมาตย หรือ ญาติสาโลหิต ซึ่งมีแกผูนั้น อัน
นี้เรียกวา ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักก็เปนทุกข ฯ   

ก็ปรารถนาสิ่งใดไมได แมอันนั้น ก็เปนทุกข เปนอยางไร ความปรารถนายอม
บังเกิดแกสัตวผูมีความเกิดเปนธรรมดา อยางนี้วา โอหนอ ขอเราไมพึงมีความเกิดเปน
ธรรมดา ขอความเกิดอยามีมาถึงเราเลย ขอนั้นสตัวไมพึงไดสมความปรารถนา แมขอนี้ 
ก็ชื่อวาปรารถนาสิ่งใดไมได แมอันนั้นกเ็ปนทุกข ความปรารถนายอมบังเกิดแกสัตวผูมี
ความแกเปนธรรมดา อยางนี้วา โอหนอ ขอเราไมพึงมีความแกเปนธรรมดา ขอความแก
อยามีมาถึงเราเลย ขอนั้นสัตวไมพึงได  สมความปรารถนา แมขอนี้ ก็ชื่อวาปรารถนาสิ่ง
ใดไมได แมอันนั้นก็เปนทุกข ความปรารถนายอมบังเกิดแกสัตวผูมีความเจ็บเปน
ธรรมดาอยางนี้วา โอหนอ ขอเราไมพึงมีความเจ็บเปนธรรมดา ขอความเจ็บอยามีมาถึง
เราเลย ขอนั้นสัตวไมพึงไดสมความปรารถนา แมขอนี้ก็ชื่อวา ปรารถนาสิ่งใดไมได แม
อันนั้นก็เปน   ทกุข ความปรารถนายอมบังเกิดแกสัตวผูมีความตายเปนธรรมดาอยางนี้วา 
โอหนอ   ขอเราไมพึงมีความตายเปนธรรมดา ขอความตายอยามีมาถึงเราเลย ขอนั้นสตัว  
ไมพึงไดสมความปรารถนา แมขอนี้ ก็ชื่อวาปรารถนาสิ่งใดไมได แมอันนั้นก็ เปนทุกข
ความปรารถนา ยอมบังเกิดแกสัตวผูมีโสกปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาส   เปนธรรมดา
อยางนี้วา โอหนอ ขอเราไมพึงมีโสกปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาส  เปนธรรมดา ขอโสก
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ปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาส อยามีมาถึงเราเลย ขอนั้นสัตว ไมพึงไดสมความปรารถนา 
แมขอนี้ ก็ชื่อวาปรารถนาสิ่งใดไมได แมอันนั้น  กเ็ปนทุกข ฯ   

ก็โดยยอ อุปาทานขันธ ๕ เปนทุกข เปนไฉน อุปาทานขันธ คือรูป เวทนา สัญญา 
สังขาร วิญญาณ เหลานี้เรียกวา โดยยออุปาทานขันธทั้ง ๕   เปนทุกข ฯ  ดูกรภกิษุ
ทั้งหลาย อันนี้เรียกวา ทุกขอริยสัจ ฯ 

ทุกขสมุทัย อริยสัจ  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทุกขสมทุัยอริยสัจ เปนอยางไร ตัณหานี้
ใด อันมีความเกิดอีก ประกอบดวยความกําหนัด ดวยอํานาจความเพลิดเพลิน เพลิดเพลิน
ยิ่งนัก ในอารมณนั้นๆ คือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ฯ 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ตัณหานี้นั้น เมื่อจะเกิด ยอมเกิดในที่ไหน เมื่อจะตั้งอยู ยอม
ตั้งอยูในที่ไหน ที่ใดเปนที่รักที่เจริญใจในโลก ตัณหา นั้น เมื่อจะเกิด ยอมเกิดในที่นี้ เมื่อ
จะตั้งอยู ยอมตั้งอยูในที่นี้ อะไรเปนที่รักที่เจริญใจในโลก ฯ   

ตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ เปนที่รักที่เจริญใจในโลก ตัณหา เมื่อจะเกิด  ยอมเกิดที่นี ้
เมื่อจะตั้งอยู ยอมตั้งอยู ณ ที่นี้ ฯ  รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ เปนที่รักที่
เจริญใจใน   โลก ตัณหาเมื่อจะเกิด ยอมเกิดในที่นี้ เมื่อจะตั้งอยู ยอมตั้งอยูในที่นี้ ฯ   

จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ  มโน
วิญญาณเปนที่รักที่เจริญในโลก ตัณหา เมื่อจะเกิด ยอมเกิดขึ้นในที่นี้  เมื่อจะตั้งอยู ยอม
ตั้งอยูในที่นี้ ฯ   

จักขุสัมผัส โสตสัมผัส ฆานสัมผัส ชิวหาสัมผัส กายสัมผัส มโน  สัมผัส เปนที่
รักที่เจริญใจในโลก ตัณหาเมื่อจะเกิด ยอมเกิดในที่นี้ เมื่อจะตั้งอยู ยอมตั้งอยูในที่นี้ ฯ   

จักขุสัมผัสสชาเวทนา โสตสัมผัสสชาเวทนา ฆานสัมผัสสชาเวทนา   ชิวหา
สัมผัสสชาเวทนา กายสัมผัสสชาเวทนา มโนสัมผัสสชาเวทนา เปนที่รัก   ที่เจริญใจใน
โลก ตัณหาเมื่อจะเกิด ยอมเกิดในที่นี้ เมื่อจะตั้งอยู ยอมตั้งอยู  ในที่นี้ ฯ   

รูปสัญญา สัททสัญญา คันธสัญญา รสสัญญา โผฏฐัพพสัญญา ธัมมสัญญา เปนที่
รักที่เจริญใจในโลก ตัณหาเมื่อจะเกิด ยอมเกิดในที่นี้ เมื่อจะ  ตั้งอยู ยอมตั้งอยูในที่นี้ ฯ   

รูปสัญเจตนา สัททสัญเจตนา คันธสัญเจตนา รสสัญเจตนา โผฏฐัพพสัญเจตนา
ธัมมสัญเจตนา เปนที่รักที่เจริญใจในโลก ตัณหา เมื่อจะเกิด ยอม เกิดในที่นี้ เมื่อจะตั้งอยู
ยอมตั้งอยูในที่นี้  
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รูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพตัณหา ธัมมตัณหา เปนที่
รักที่เจริญใจในโลก ตัณหา เมื่อจะเกิด ยอมเกิดในที่นี้ เมื่อจะ ตั้งอยู ยอมตั้งอยูในที่นี้ ฯ   

รูปวิตก สัททวิตก คันธวิตก รสวิตก โผฏฐัพพวิตก ธัมมวิตก   เปนที่รักที่เจริญใจ
ในโลก ตัณหา เมื่อจะเกิด ยอมเกิดในที่นี้ เมื่อจะตั้งอยู  ยอมตั้งอยูในที่นี้ ฯ   

รูปวิจาร สัททวิจาร คันธวิจาร รสวิจาร โผฏฐัพพวิจาร ธัมมวิจาร  เปนที่รักที่
เจริญใจในโลก ตัณหา เมื่อจะเกิด ยอมเกิดในที่นี้ เมื่อจะตั้งอยู  ยอมตั้งอยูในที่นี้ ฯ  ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย อันนี้เรียกวา ทุกขสมุทัยอริยสัจ ฯ 

ทุกขนิโรธอริยสัจ    ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทุกขนิโรธอริยสัจเปนอยางไร ความ
สํารอก   และความดับโดยไมเหลือ ความสละ ความสงคืน ความปลอยวาง ความไมมี
อาลัย ในตัณหานั้น  

ก็ตัณหานั้น เมื่อบุคคลจะละ ยอมละเสียไดในที่ไหน   เมื่อจะดับ ยอมดับในที่
ไหน ที่ใดเปนที่รักที่เจริญใจในโลก ตัณหานั้น เมื่อบุคคลจะละ ยอมละเสียไดในที่นี้ เมือ่
จะดับยอมดับในที่นี้ อะไรเปนที่รักที่เจริญใจในโลก ฯ   

ตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ เปนที่รักที่เจริญใจในโลก ตัณหา เมื่อบุคคล จะละยอมละ
เสียไดในที่นี้ เมื่อจะดับยอมดับในที่นี้ รูปเสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณเปนที่รัก
ที่เจริญใจในโลก ตัณหา เมื่อบุคคลจะละ  ยอมละเสียไดในที่นี้เมื่อจะดับยอมดับในที่นี้ ฯ   

จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ   มโน
วิญญาณเปนที่รักที่เจริญใจในโลก ตณัหา เมื่อบุคคลจะละ ยอมละเสีย  ไดในที่นี้ เมื่อจะ
ดับ ยอมดับในที่นี้ ฯ   

จักขุสัมผัส โสตสัมผัส ฆานสัมผัส ชิวหาสัมผัส กายสัมผัส มโนสัมผัส เปนที่รัก
ที่เจริญใจในโลก ตัณหา เมื่อบุคคลจะละ ยอมละเสียไดในที่นี้ เมื่อจะดับยอมดับในที่นี้ ฯ   

จักขุสัมผัสสชาเวทนา โสตสัมผัสสชาเวทนา ฆานสัมผัสสชาเวทนา ชิวหา
สัมผัสสชาเวทนา กายสัมผัสสชาเวทนา มโนสัมผัสสชาเวทนา เปนที่รัก ที่เจริญใจใน
โลก ตัณหาเมื่อบุคคลจะละ ยอมละเสียไดในที่นี้ เมื่อจะดับ  ยอมดับในที่นี้ ฯ   

รูปสัญญา สัททสัญญา คันธสัญญา รสสัญญา โผฏฐัพพสัญญา   ธัมมสัญญา เปน
ที่รักที่เจริญใจในโลก ตณัหา เมื่อบุคคลจะละ ยอมละเสีย  ไดในที่นี้ เมื่อจะดับ ยอมดับ
ในที่นี้ ฯ 
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รูปสัญเจตนา สัททสัญเจตนา คันธสัญเจตนา รสสัญเจตนา   โผฏฐัพพสัญเจตนา 
ธัมมสัญเจตนา เปนที่รักที่เจริญใจในโลก ตัณหา เมื่อบุคคลจะละ ยอมละเสียไดในที่นี ้
เมื่อจะดับ ยอมดับในที่นี้ ฯ   

รูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพตัณหา ธัมมตัณหา เปนที่
รักที่เจริญใจในโลก ตัณหา เมื่อบุคคลจะละ ยอมละเสียไดในที่นี้   เมื่อจะดับ ยอมดับใน
ที่นี้ ฯ   

รูปวิตก สัททวิตก คันธวิตก รสวิตก โผฏฐัพพวิตก ธัมมวิตก เปนที่รักทีเ่จริญใจ
ในโลก ตัณหา เมื่อบุคคลจะละ ยอมละเสียไดในที่นี้ เมื่อจะดับ   ยอมดับในที่นี้ ฯ   

รูปวิจาร สัททวิจาร คันธวิจาร รสวิจาร โผฏฐัพพวิจาร ธัมมวิจาร  เปนที่รักที่
เจรญิใจในโลก ตัณหา เมื่อบุคคลจะละ ยอมละเสียไดในที่นี้ เมื่อจะดับ ยอมดับในที่นี้ ฯ  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันนี้เรียกวา ทุกขนิโรธอริยสัจ ฯ 

ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเปนอยางไร  นี้คือมรรคมี
องค ๘ อันประเสริฐ คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ 
สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ   

๑.สัมมาทิฏฐิเปนอยางไร ความรูในทุกข ความรูในทุกขสมุทัย ความรูในทุกขนิ
โรธ ความรูในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา อันนี้เรียกวา สัมมาทิฎฐิ ฯ   

๒.สัมมาสังกัปปะ เปนอยางไร ความดําริในการออกจากกาม ความดําริในความ
ไมพยาบาท ความดําริในอันไมเบียดเบียน อันนี้เรียกวา สัมมาสังกัปปะ ฯ   

๓.สัมมาวาจา เปนอยางไร การงดเวนจากการพูดเท็จ งดเวนจากการพูดสอเสียด 
งดเวนจากการพูดคําหยาบ งดเวนจากการพูดเพื้อเจื่อ อันนี้เรียกวา   สัมมาวาจา ฯ   

๔.สัมมากัมมันตะ เปนอยางไร การงดเวนจากการฆาสัตว งดเวนจากการถือ เอา
สิ่งของที่เขามิไดให งดเวนจากการประพฤติผิดในกาม อันนี้เรียกวา สัมมากัมมันตะ ฯ   

๕.สัมมาอาชีวะ เปนอยางไร อริยสาวกในธรรมวนิัยนี้ ละการเลี้ยงชีพที่ผิดเสีย 
สําเร็จการเลี้ยงชีพดวยการเลี้ยงชีพที่ชอบ อันนี้เรียกวา สัมมาอาชีวะ ฯ   

๖.สัมมาวายามะ เปนไฉน ภิกษุในธรรมวินยันี ้ เกิดฉันทะพยายาม   ปรารภความ
เพียร ประคองจิตไว ตั้งจิตไว เพื่อมิใหอกุศลธรรมอันลามกที่ยังไมเกิด บังเกิดขึ้น เพื่อละ
อกุศลธรรมอันลามกที่บังเกิดขึ้นแลว เพื่อใหกุศลธรรมที่ยังไมเกิดบังเกิดขึ้น เพื่อความ
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ตั้งอยูไมเลือนหาย เจริญยิ่ง ไพบูลย มีข้ึน เต็มเปยม  แหงกุศลธรรมที่บังเกิดขึ้นแลว อันนี้
เรียกวาสัมมาวายามะ ฯ   

๗.สัมมาสติ เปนอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นกายในกายอยู  มคีวาม
เพียรมีสัมปชัญญะ มีสต ิกําจัดอภิชฌา และโทมนัสในโลกเสียได พิจารณาเห็นเวทนาใน
เวทนาอยูฯลฯ พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ฯลฯ พิจารณา  เห็นธรรมในธรรมอยู มีความ
เพียร มีสัมปชัญญะมีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียไดอันนี้เรียกวาสัมมาสติ ฯ   

๘.สัมมาสมาธิ เปนอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี ้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศล
ธรรม บรรลปุฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู    

เธอบรรลุทุตยิฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดขึ้น เพราะ
วิตกวิจารสงบไป ไมมีวิตก ไมมีวิจารมีปติและสุขอันเกิดแตสมาธิอยู เธอมีอุเบกขา มีสติ 
มีสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยกาย เพราะปติสิ้นไป  

เธอบรรลุตติยฌาน  ที่พระอริยทั้งหลาย สรรเสรญิวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขา
มีสติอยูเปนสุข  

เธอบรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกขไมมีสุข เพราะละสุขละทุกข และดับโสมนัส 
โทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู อันนี้เรยีกวา สัมมาสมาธิ ฯ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย อันนี้เรียกวา ทุกขนิโรธคามิมีปฏิปทาอริยสัจ ฯ 

  ดังพรรณนามาฉะนี้ ภิกษุยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายในบาง   พิจารณา
เห็นธรรมในธรรมภายนอกบาง พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งภายในภายนอกบาง 
พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในธรรมบาง พิจารณาเห็นธรรมคือ  เสื่อมในธรรม
บาง พิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในธรรมบาง อีกอยางหนึ่ง สติ
ของเธอที่ตั้งมั่นอยูวา ธรรมมีอยู ก็เพียงสักวาความรู   เพียงสักวาอาศัยระลึกเทานั้น เธอ
เปนผูอันตัณหาและทิฐิไมอาศัยอยูแลว และ ไมถือมั่นอะไรๆ ในโลก ดกูรภิกษุทั้งหลาย 
อยางนี้แล ภิกษุชื่อวาพิจารณาเห็น  ธรรมในธรรมอยู ฯ 

จบสัจจบรรพ จบธัมมานุปสสนา 
________________________ 

 กลาวถึง อานิสงสแหงการเจริญสติปฏฐาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ผูใดผูหนึ่ง พึง
เจริญสติปฏฐานทั้ง ๔ นี้   อยางนี้ ตลอด ๗ ป เขาพึงหวังผล ๒ ประการอยางใดอยาง
หนึ่ง คือ พระอรหัตผลในปจจุบัน ๑ หรือเมื่อยังมีอุปาทิเหลืออยู เปนพระอนาคามี ๑…  
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๗ ป  ยกไว ผูใดผูหนึ่งพึงเจริญสติปฏฐาน ๔ นี้ อยางนี้ตลอด ๖ ป ... ๕ ป ... ๔ ป ... ๓ ป 
... ๒ ป ... ๑ ป เขาพึงหวังผล ๒ ประการอยางใดอยางหนึ่ง คือพระอรหัตผลใน  ปจจุบัน 
๑ หรือเมื่อยังมีอุปาทิเหลืออยู เปนพระอนาคามี ๑... ๑ ปยกไว ผูใดผูหนึ่ง พึงเจริญสติปฏ
ฐาน ๔ นี ้อยางนี้ตลอด ๗ เดือน เขาพึงหวังผล ๒ ประการ  อยางใดอยางหนึ่ง คือ พระ
อรหัตผลในปจจุบัน ๑ หรือเมื่อยังมีอุปาทิเหลืออยู  เปนพระอนาคามี ๑ ๗ เดือนยกไว 
ผูใดผูหนึ่งเจริญสติปฏฐานทั้ง ๔ นี ้อยางนี้  ตลอด ๖ เดือน ... ๕ เดือน ... ๔ เดือน ...๓ 
เดือน ... ๒ เดือน ... ๑ เดือน ... กึ่งเดือน เขาพึงหวังผล ๒ ประการอยางใดอยางหนึ่ง คือ
พระอรหัตผลในปจจุบัน ๑ หรือเมื่อยังมีอุปาทิเหลืออยู เปนพระอนาคามี ๑ กึ่งเดือนยก
ไวผูใดผูหนึ่ง พึงเจริญสติปฏฐาน ๔ นี้ อยางนี้ตลอด ๗ วัน เขาพึงหวังผล ๒ ประการ
อยางใด อยางหนึ่ง คือ พระอรหัตผลในปจจุบัน ๑ หรือเมื่อยังมีอุปาทิเหลืออยู เปน  พระ
อนาคามี ๑ ฯ 

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย หนทางนี้เปนที่ไปอันเอก (คือทําคนเดียว เดินคนเดียว ใหคน
อ่ืนทําแทน เดินแทนไมได) เพื่อความบริสุทธิ์ของเหลาสัตว เพื่อลวงความโศกและ
ปริเทวะ เพื่อความดับสูญแหงทุกขโทมนัส เพื่อบรรลุธรรมที่ถูกตอง เพื่อทําใหแจงซึ่ง
พระนิพพาน หนทางนี้ คือ สติปฏฐาน ๔  ประการ ฉะนี้แล  

คําที่เรากลาว ดังพรรณนามาฉะนี้ เราอาศัยเอกายนมรรคกลาวแลว พระผูมีพระ
ภาคตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ภิกษุเหลานั้น ยินดี ชื่นชมภาษิต  ของพระผูมีพระภาคแลว 
ฉะนี้แล ฯ 

พระอาจารยสุก พระองคทานทรงจบ พระคัมภีรมหาสติปฏฐานสูตรแลว 
พระองคทานก็ทรงมีความชํานิชํานาญในการเรียน และสอนพระคัมภีรมหาสติปฏฐาน 
มากยิ่งนัก 

พระอริยเถราจารยสอนเรื่องตัดขันธ 
(พรรษาที่ ๑๕ สถิตวัดทาหอย ยุคธนบุรี) 

ณ วัดทาหอย พรรษาที ่๑๔  พระอาจารยสุก พระองคทาน ทรงเจริญสมณะธรรม
ทุกคืน ก็จะมีพระอริย เถราจารยมา กลาวสอน พร่ําสอน พระกรรมฐานพระองคทานทุก
คืน คืนนี้ก็เชนกัน  มพีระเถราจารยพระองคหนึ่งลวงมาแลว เขามาหาพระอาจารยสุก 
ดวยกายทิพยอันละเอียดประณีต  
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พระอริยเถราจารย พระองคนั้นมาถึงแลวก็กลาวกับพระองคทานวา ขาฯชื่อ คํา
มา  ขาจะมาสอนเรื่องการตัดขันธ จะไดเอาไวใชกับตัวเอง และเอาไวใชสอนผูอ่ืน เวลา
เกิดทุกขเวทนาในเวลาใกลตาย ทานสอนวาการตัดขันธนี้ ตองมีสมาธิจิตกลาแข็ง 
สามารถลืมทุกสิ่ง ทุกอยางได ไมเอาสังขารรางกายแลว  ใหตัดจากขันธหยาบกอน โดย
พิจารณาวิปสสนา คือ ๑.ตัดอาโปธาตุกอน ๒.ตัดเตโชธาตุ ๓.ตัดปฐวีธาตุ ๔.ตัดวิญญาณ
ธาตุ ดับความยึดมั่นในรางกาย สุดทายใหตัด วาโยธาตุ  เวลามรณะกรรม ทุกขเวทนา จะ
ไมมี ไมปรากฏ แตตองมีสมาธิจิตกลาแข็ง จึงจะทําได  

พระอริยเถราจารย ยังกลาวสอนตอไปอีกวา  ระหวางทุกขเวทนาเกิดขึ้นมากนั้น  
ใหตั้งสติใหกลาแข็ง องคแหงธรรมสามัคคี คือโพชฌงค ๗ จะเกิดขึ้น คือสติสัมโพชฌงค 
๑ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค  ๑ วิริยะสัมโพชฌงค ๑  ปติสัมโพชฌงค ๑  ปสสัทธิ
สัมโพชฌงค ๑   สมาธิสัมโพชฌงค ๑  อุเบกขาสัมโพชฌงค ๑ 

 เมื่อมีสติรูตอทุกขเวทนา ทั้งภายใน ภายนอก  เรียกวา สติสัมโพชฌงคเกิด  มีสติ
แลวระลึกถึง การตัดซึ่งขันธหา เรยีกวา  ธัมมวิจยสัมโพชฌงคเกิด  เริ่มทําความเพียรใน
การตัดขันธ เรียกวา    วิรยิสัมโพชฌงคเกิด   เมื่อตัดขันธไดครบองคแลว ดับความยึดมั่น
ในรางกายได  ปติสัมโพชฌงคก็เกิด  ความสงบทั้งภายในภายนอกก็ตามมา ปสสัทธิ
สัมโพชฌงค จึงเกิด   ความไมมีทุกขเวทนา ก็หายไป จิตก็ตั้งมั่น จึงเกิดสมาธิสัม
โพชฌงค  วางเฉยในอกุศลธรรมทั้งปวง จึงเกิดอุเบกขาสัมโพชฌงค   
 เมื่อทาน เจริญโพชฌงคแลว  ทําใหมากแลว  ยอมเขาถึงเจโตวิมุติ  ปญญาวิมุติ  
อันหาอาสวะมิได  เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป  ทําใหแจงเพราะรูยิ่งจริงแท  ดวยตนเอง
ในปจจุบันอยู  ธรรมเหลานี้มีอยู  ๗  อยางตามที่กลาวมาแลว  พระอรยิเถราจารย ยัง
กลาวตอไปอีกวา  เจริญอยางไรจึงจะหลุดพน  คือ 
 ๑.ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค   อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธอันนอมไป 
เพื่อความปลดปลอย 

๒.ยอมเจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะอาศัยนิโรธอันนอม
ไป เพื่อความปลดปลอย 
 ๓.ยอมเจริญวิริยสัมโพชฌงค   อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธอันนอม
ไป  เพื่อความปลดปลอย 
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 ๔.ยอมเจริญปติสัมโพชฌงค  อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธอันนอมไป 
เพื่อความปลดปลอย 
 ๕.ยอมเจริญปสสัทธิสัมโพชฌงค  อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธอัน
นอมไป เพื่อความปลดปลอย 
 ๖.ยอมเจริญสมาธิสัมโพชฌงค  อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธอันนอม
ไป เพื่อความปลดปลอย 
 ๗ .ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธอัน
นอมไป เพื่อความปลดปลอย  ทานเจริญโพชฌงค  ๗  อยางนี้แลว ทําใหมากแลว เปน
เหตุใหเขาถึงเจโตวิมุติ  ปญญาวิมุติ  อันหาอาสวะมิได  เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป  ทํา
ใหแจงเพราะรูยิ่งดวยตนเองในปจจุบันอยู  ฯ 

คืนตอมาพระอริยเถราจารย หรือหลวงปูคํามา ทานก็กลาวสอนอีกวา  ขาฯจะ
สอนวิชา ผอนคายจิต  ทานสอนวา ขณะที่จิตกําลังมีความสับสนวุนวาย  ขอใหตั้งสติ 
แลวหายใจใหลึกๆ พุงสมาธิจิตไปที่ องคพระสัมมาสัมพุทธเจา คือพระพุทธรูป ใหเพงดู
นิ่งๆนานๆ สักครูหนึ่ง แลวภาวนาสวดพระพุทธคุณ คืออิติปโส ฯลฯ ภควาติ ๑จบ หรือ
หลายจบก็ได ความวุนวายใจ และสับสนใจ ก็จะคลายลง แลวหายไปเอง 

คืนตอมาพระอริยเถราจารย หรือหลวงปูคํามา ทานก็สอนตอไปอีกวา  วิชชาสยบ
ทุกขเวทนา  ทานบอกวาเมื่อมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นแกเรา  ขอใหเราตั้งสติแลว ยอมรับ
ทุกขเวทนานั้นกอน คือใหมีสติกําหนดรูทุกขนั้นเอง ใหรูวาทุกขเกิดจากอะไร แลวนึกถึง
คําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจาวา  เรามีกรรมเปนของ ของตนเอง   เรามีกรรมเปน
มรดก เรามกีรรมเปนกําเนิด เรามีกรรมเปนเผาพันธุ เรามีกรรมเปนที่พ่ึงอาศัย แลวมีสติ
กําหนดรู ความวางเฉยในทุกขเวทนานั้นดวย  

ถาทําดังนี้ได ทุกขเวทนาที่มีอยูใน ใจ  และกาย ก็จะบรรเทา เบาบางลง และ
หายไปในที่สุด  หรือใหมีสติรูเวทนา เชนทุกขเวทนาเกิด ก็รูวาทุกขเวทนาเกิด ทุกข
เวทนาไมมี ก็รูวาทุกขเวทนาไมมี ดังนี้ ก็จะสามารถแยกจิต กบัทุกขเวทนาออกไปได ไม
รูสึกทุกข ถารูไมเทาทันทุกขเวทนา เราก็ไมสามารถสยบทุกขเวทนาได ทานบอกวา นี้
เปนคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงพร่ําสอนพระสาวก และสืบตอมาจนถึงขาฯ 
และถึงทานนี่แหละ 
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พระอาจารยสุกพระองคทาน ทรงออกจากสมาธิแลว  ทรงทบทวนการตัดขันธ 
ทบทวนโพชฌงค ๗ ทบทวนวิชาสยบทุกขเวทนา เปนเวทนานุปสสนาสติปฏฐาน ทุก
วันในพรรษานี้ พระองคทานก็สามารถตัดทุกขเวทนาได และชํานาญใน พระคัมภีร
โพชฌงค ๗ อีกดวย 

คืนตอมาในพรรษานั้น พระอริยเถราจารย องคที่สอนพระอาจารยสุก เรื่องการ
ตัดขันธ  อันประกอบดวย โพชฌงค ๗ ประการ   ไดมาบอกทานในสมาธิอีกวา  ขาฯจะ
สอนวิชาโพชฌงค ๗ เปนวิชาโลกดุร สยบมาร ทานกลาวอีกวา มาร คือ กิเลสมาร  
สังขารมาร อภิสังขารมาร  เทวปุตมาร และมัจจุมาร  ทานบอก นอกจากจะสยบมารทั้ง
หาแลว  ยังใชรักษาโรคกาย โรคจิต ใหแกตัวเอง และผูอ่ืนไดอีกดวย  ตอมาทานจึงบอก
วิธีทํา ฌานโลกุดร สยบมาร ดังนี้ 

๑.ทานใหตั้งสติสัมโพชฌงค ที่กลางสะดือ องคธรรมนาภี จุดชุมนุมธาตุ 
๒.ใหตั้งธัมมวิจยสัมโพชฌงค ที่จุดเหนือสะดือ หนึ่งนิ้ว จุดธาตุดิน 
๓.ตั้งวิริยสัมโพชฌงค  ที่จุดหทัย  จุดองคธรรม พระพุทโธ 
๔.ตั้งปติสัมโพชฌงค  ที่จุดคอกลวง  องคธรรม ของพระปติ 
๕.ตั้งปสสัทธิสัมโพชฌงค ที่โคตรภูมิทายทอย องคธรรมนิโรธ ธาตุลม 
๖.ตั้งสมาธิสัมโพชฌงค ที่กลางกระหมอม องคธรรมของพระพุทธเจา 
๗.ตั้งอุเบกขาสัมโพชฌงค ที่หวางคิ้ว          องคธรรมของพระสังฆราชา 
เมื่อจิตมีกําลัง ปราณีตดีแลว  ตรงอุเบกขาสัมโพชฌงค  ใหเปลี่ยนคําภาวนาเปน  

โลกุตตะรัง ฌานัง  อันเปนไปเพื่อจิตหลุดพน 
ในกาลตอมาพระอาจารยสุก พระองคทานก็ทรงนําวิชาโลกุดร สยบมาร  มาสั่ง

สอนศิษย มากมายในกรุงรัตนโกสินทร  มชีื่อเสียงโดงดังมากมายหลายองค 

ทรงทบทวนวิชา ตางๆ 
พบพระเถราจารยแลกเปลี่ยนวิชา 

(พรรษาที่ ๑๖–๑๗ สถิตวัดทาหอย ยุคกรุงธนบุรี) 
ณ วัดทาหอย พรรษาที ่๑๖–๑๗ นี ้พระองคทานทรงทบทวนการวิชาตางๆ ที่ทรง

ศึกษามากับพระอริยเถราจารยเชน การบังคับธาตุขันธ แยกธาตุขันธ คุมจิต คุมธาตุ วิชา
ทําอิทธฤทธ วิชาเจริญธาตุ สลายธาตุ วิชาสลายจิต สลายกาย วิชาตัดขันธ   
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ตอมาพระองคทาน ก็ทรงติดตอกับ  พระอริยเถราจารย ที่อยูตามปา ตามเขา ตาม
ปาดงดับ ถ้ําลึก ปาเมืองลับแล โดยทางสมาธิจิต  

ในพระอริเถราจารย เหลานี้ พระอาจารยสุก จะศึกษา และแลกเปลี่ยน วิชาการ
กันทางสมาธิจิตบาง ไปศึกษาแลกเปลี่ยนวิชา กับพระอริยเถราจารยในปาบาง  
แลกเปลี่ยนทบทวน วิชาอิทธวิธีญาณบาง ทบทวนวิชาที่เรียนมาบาง ทรงสอนวิชาการ 
ใหกับพระอาจารยตามปาเขาบาง   

พรรษาที่ ๑๖ - ๑๗ นี้พระองคทาน ทรงเขาแดนปา เขาปาดงดิบ ถ้ําลึก ปละหลาย
เที่ยว ไปดวยอิทธิวิธีญาณ  จนกระทั้งพระองคทาน ทรงจําไมไดวา ปหนึ่งไปกี่ครั้ง กี่หน 
พระองคทาน ไดทรงพบพระอริยเถราจารย พระเถราจารย ทั้งที่พรรษาแกกวาทานก็ม ี
พรรษาออนกวาทานก็มี พระเถราจารยเหลานี้ลวนแต  ชอบความสันโดด ชอบความสงบ
สงัดวิเวก ชอบอยูตามปาเขา ลําเนาไพร ไมเคยเขามาในเขตเมืองเลย พระอริยเถราจารย 
และพระเถราจารยที่ ทรงพบปะแลกเปลี่ยนวิชาความรูกัน มีมากมาย 

ทรงทบทวน วิชาธาตุกรรมฐาน กับพระอริยเถราจารยในปา เรื่อง ทําพระปติทั้ง
หา พระยุคลทั้งหก พระสุขทั้ง ๒ ประการ  ใหเปนธาตุดิน น้ํา ลม ไฟ รวมกันเปนธาตุ
สําเร็จ  สามารถใชในทางอิทธิฤทธิ์ตางๆได  ตามแตจะอธิษฐาน 

ทรงทบทวน วิชาดวงแกวโลกุดร  มบีทนําวา อิติปโส ภะคะวา ฯลฯ ภควาติ เปน
ตน  มีแกว   ๖ ดวง  คือ ดวงแกว มะนิลดํา ๑ ดวงแกวไพทูรณ ๑  ดวงแกวมณีโชติ ๑ ดวง
แกวบุญนาก ๑ ดวงแกวธัมมราช ๑  ดวงแกวมโนหรจินดา ๑ ทรงทบทวนการประสม
ธาตุ ดวงแกว ประสมธาตุดวงแกวแลว จะปรากฏความสําเร็จ เปนอยางตรี อยางโท  
อยางเอก    

ถาสวางเหมือนกลางวัน เปนอยางเอก สวางเหมือนเดือนหงาย เปนอยางโท สวาง
เหมือนจุดตะเกียงเปนอยางตรี  ถาจะทําการสิ่งใดๆ ใหตั้งสัจจะอธิษฐานกอน ทานวาเปน
สารพัดทุกสิ่งทุกอยาง  เรียกวาดวงแกวโลกุตตระ หรือดวงแกวโลกุดร 

ทรงทบทวนธาตุ  ธาตุเทวดา ธาตุพรหม ธาตุพระพุทธเจา  ทบทวนเรียกธาตุ  ผูก
ธาตุ ตัวตั้งธาตุคือ  นะมะพะทะ นะ ธาตุน้ํา มะ ธาตุดิน พะ ธาตุไฟ ทะ ธาตุลม การผูก
ธาตุ คือผูกธาตุมหาภูตรูปในตัวเรา คือ ดิน น้ํา ลม ไฟ  วิธีใชธาตุ ใชตัวต้ัง คือ  จะ ภะ กะ 
สะ  

จะ  มาจากคําวา จะ-ชะ ทุชชะนะสังสัคคัง จงละเวนการคบคนชั่วเสีย 
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ภะ มาจากคําวา ภะ –ชะ สาธุสะมาคะตัง  จงคบหาสมาคมดวย
บัณฑิต (ภ – ชะ ปณฑิตเสวะนัง) 

กะ มาจากคําวา   กะ-ระ ปุญญะมะโหรัตตังจงทําบุญทั้งกลางวัน กลางคืน 
สะ มาจากคําวา สะ-ระ นิจจะมะนิจตะตังจงระลึกถึงความไมเที่ยง  
            แหงสังขารไวเปนนิจโบราณ ทานเรียกวา ธาตุกรณ ี  นอกจากจะเปนธาตุ

แลว ยังเปนพระธรรมคําสอน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาดวย เปนคําสอนใหไป
พระนิพพาน  เชน  

คําวา จะ คือจงเวนการคบคนชั่ว คือทําใจใหหนักแนนเหมือนแผนดิน คําวา จะ 
จึงเปรียบเสมือนเปนธาตุดิน   

คําวา ภะ คือหมั่นคบหาดวยบัณฑิต  คือทําใจใหเหมือนน้ําซึ่งสะอาดบริสุทธิ์ 
เหมือนบัณฑิต ซึ่งแนะนําแตในสิ่งที่ดี  คําวา ภะ จึงเปรียบเสมือนเปนธาตุน้ํา 
              คําวา กะ คือใหทําบุญทั้งกลางวัน กลางคืน มีความเรารอนในการทําความดี ธาตุ
ไฟเปนธาตุกระฉับกระเฉง คําวา กะ จึงเปรียบเสมือนเปนธาตุไฟ 

คําวา สะ คือใหระลึกถึงความไมเที่ยงแหงสังขารไวเปนนิจ  คือแปรปรวนไป 
เหมือนธาตุลมไมคงที่เปนนิจกาลสังขารทั้งหลาย เปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา 
คําวา สะ จึงเปรียบเสมือนธาตุ ลม เพราะแปรปรวนไป 
 วิชาธาตุกรรมฐาน อิทธิฤทธิ์ตางๆ จึงมีพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจาแฝงอยู
เสมอ   เปนการสั่งสอนใหพระสาวกไมไปติดในอิทธิฤทธิ์ ใหไปพระนิพพานดีกวา ดังนี้ 

ญาติโยมขอพรใหพระองคทาน 
พักการออกสัญจรจาริกธุดงค 

         พระองคทานกลับมาถึง วัดทาขอยก็เกือบใกลทีจ่ะเขาพรรษาแลว  ปตอมาพวก
ญาติโยมบานทาขอยก็มาขอรองออนวอนพระองคทานวา ขอใหบานเมืองสงบดีกวานี้
กอน พระอาจารยคอยออกสัญจรจาริกธุดงคออกไปใหม  ชาวบานทาขอยเปนหวง
พระองคทาน  อยากใหพระองคทานอยูเปนหลัก เปนขวัญ เปนกําลังใจ พระองคทานก็
ทรงตกลง เพราะสงสารญาติโยม และยังเปนหวงญาติพ่ีนองของพระองคทานดวย   
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         กาลตอมาไมนาน พระอาจารยของพระอาจารยสุกคือ ทานพระครูรักขิตญาณ(สี) 
วัดโรงชาง และทานพระธรรมภาวนาเถร (อิน) สํานักวัดราชาวาส ก็มาถึงแกมรณะภาพ
ลงดวยโรคชรา ในเวลาใกลๆกันนั้นเองทั้งสองพระองค 
 เมื่อทําการปลงศพ ทานพระครูรักขิตญาณ (สี) องคพระอุปชฌาย ที่วัดโรงชาง
แลว  พระอาจารยสุก ไดของที่ระลึก จากพระอาจารยสี อยางหนึ่งคือ  ผาสังฆาฏิ  ตอมา
ทําการปลงศพ พระธรรมภาวนาเถร (อิน) ที่วัดราชาวาสแลว  บรรดาศิษย ก็ไดของที่
ระลึก ของพระอาจารยไปคนละอยาง  พระอาจารยสุก ไดผากราบพระ ของพระอาจารย 
๑ ผืน  ทานไดเก็บไวบูชาที่วัดทาขอย เพื่อระลึกถึง คุณของพระอาจารยทั้งสอง 
       ดวยอายุของกรุงศรีอยุธยา จะถึงกาลขาด ลมสลาย จึงเกิดอาเพท เห็นประหลาด
เปนนิมิตอัศจรรย พระพุทธรูปประธานองคใหญ หรือหลวงพอโต วัดพนัญเชงิ ที่สราง
มาแตสมัยอโยธยา เปนราชธานี มีน้ําพระเนตรไหลลงมาจดพระนาภี    

วัดพระศรีสรรเพชญ ในพระบรมมหาราชวังนั้น  พระพุทธรปูบรมไตรโลกนาถ 
หุมทองคํา สูงสี่ศอก ปางหามญาติ พระอุระแตกสลาย และพระพุทธรูปพระบรมไตรภพ
นาถ ปางขัดสมาธิเพชร ทองคําทั้งองคสูงหนึ่งศอกเกานิ้ว ดวงพระเนตรตกอยูที่พระ
เพลา (ตัก) เปนอัศจรรย พระปรางคเจดีย ในวัดราชบูรณะนั้น กาบินตกลงมาเสียบตายอยู 
บนปลายยอดโดยอาเพท  
         พระบรมรูป  ทองสัมฤทธิ์ สมเด็จพระนเรศวรเปนเจา ประดิษฐานตั้งบูชาไวใน
โรงพระแสงขางใน เห็นเปนประหนึ่งวา ทรงกระทืบพระบาท ดังสนั่นหวั่นไสวเปรี้ยงๆ
ไปทั่วทั้งจตุรทิศ อากาศก็วิปริตแปรปรวนเปนไปตางๆ บอกลางเปนเหตุจะเสียกรุงศรี
อยุธยา 

---------------------------------------- 
พระอาจารยสุก ทรงเปนขวัญกําลังใจ 

ใหชาวบานทาขอย 
         ปพระพุทธศักราช ๒๓๐๘ พมายกกองทัพเขามาตั้งคายเรียงรายอยูแถวเมือง
สิงหบุรี เมืองอินทรบุรี เมืองพรหมบุรี เวลานั้นผูคนหัวเมือง และชานพระนคร ตางตื่น
ตกใจกันมาก เพราะเคยไดยินเพลงยาวพยากรณ กรุงศรีอยุธยา มีใจความตอนหนึ่งวา จะ
เปนเมืองแพศยาอาทัน นับวันจะเสื่อมสูญเอย  เปนตนฯลฯ  
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         ประมาณเดือนเจ็ด ถึงเดือนแปด กองทัพกรุงศรีอยุธยา ซึ่งนานๆจะยกออกไป
ตอตานขาศึกสักครั้งหนึ่ง เวลานั้นผูคนภายนอกกําแพงพระนคร เริ่มทยอยกันหลบหนี
ศึกพมาเขามาในกําแพงพระนครบาง หนีลงไปทางใตของกรุงศรีอยุธยา มาทางปาเขต 
แขวงเมืองธนบุรีบาง  

สวนผูคนสวนใหญ ในละแวกบานขอย(ทาหอย) บางกลุมบางเหลา กอนจะแยก
ยายหนีเขาปาไป ตางก็ทยอยกันเขามา  กราบนมัสการ ขอพร ลาพระอาจารยสุก 
        เดือนแปด ถึงเดือนเกา น้ําเหนือเริ่มไหลบาลงมาทวมที่ราบลุม แถวเมืองสิงหบุรี  
เมืองอินทรบุรี เมืองพรหมบุรี กองทัพพมาเริ่มถอยทัพข้ึนไปตั้งบนที่ดอน  น้ําเหนือก็
คอยๆบาเขามาทวมถึงชานพระนครกรุงศรีอยุธยา เวลานั้นผูคนนอกกําแพงเมืองเห็นเปน
โอกาส เมื่อกองทัพพมาเริ่มถอยหางออกไปตั้งคายในที่ดอน ตางก็เริ่มทยอยหลบหนีภัย
สงครามออกไปทีละเล็กทีละนอยจนหมด กลาววาผูคนที่หนีรอดไปไดนั้นไปดวยวิชา
อาคมคือ  เขียนอักขระพระเจาสิบหกพระองค ลงในใบระงับ แลวใสในปากอมไป  จึง
แคลวคลาดหนีทัพพมาพนไปได   

น้ําทวมเต็มที่ประมาณเดือนสิบเอ็ด เดือนสิบสอง  เวลานั้นผูคนนอกกําแพงเมือง 
และผูคนในละแวกบานทาขอย ไดเล็ดลอดหนีออกไป จนผูคนเบาบางลงมากแลว จวบ
เวลายางเขาประมาณปลายปพระพุทธศักราช ๒๓๐๙ 
        ขณะนั้น  พระอาจารยสุก ยังคงอยูเปนหลัก เปนขวัญเปนกําลังใจ ใหกับชาวบาน
ทาขอยจนเปนพระองคสุดทาย   ผูคนบริเวณ วัดทาหอย(ทาขอย) วัดโรงชาง วัดพุทไธ
ศวรรย เหลอืเล็กนอยเบาบางลง คนที่เหลือสวนมากจะเปนพวก คนวัด ขาวัด ถวายชีวิต
ใหกับวัด รบัใชพระศาสนา   ตอมาพวกญาติพ่ีนองของพระองคทาน ก็ไดมากราบ
นมัสการ ขอพร ลาพระอาจารยสุก เปนชุดสุดทาย ทิ้งบานเรือน ไรนา ทรัพยสมบัติทั้ง
ปวง ที่สืบทอดกันมาแตครั้ง ปู ยา ตา ยาย ไวเบื้องหลัง ดวยความอาลัยอาวรณ  แลวตางก็
ทยอยแยกยายกัน เล็ดลอดหลบหนีไป ตามยถากรรม  เวลานั้น ตําบลบานขอยเงียบสงบ
สงัด วังเวง  นานๆจะไดยินเสียงโหรอง  เสียงปนไฟ  ปนใหญ  ดังมาแตไกลๆ ชวนให
สยดสยอง นาสะพึ่งกลัวยิ่งนัก 
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ทรงตั้งพระทัยถวายชีวิต อยูวัดทาขอย (ทาหอย) 
 เมื่อพระอาจารยสุก ทรงบรรลุอันตราปรินิพพายี อนาคามี อยางหยาบ  
พระองคทานทรงมีพระทัยเข็มแข็ง ทรงถวายชีวิตไวแกพระพุทธศาสนา  จึง
ทรงตั้งพระทัยวา ถาไมมีเหตุจําเปน จะไมขอหนีออกจากวัดทาขอย (ทาหอย)

ไปไหน  เนื่องจากทานมีอภิญญาหก สามารถรักษาตัวเองใหปลอดภัยได 
 ภายในคืนนั้นเองพระองคทาน ทรงบําเพ็ญสมณธรรมอยางเคย ทรงเห็นพระอริย
เถราจารยผูหนึ่งมาบอกวา ใหไปพบทาน  ณ ปาดงดิบ ปาดํา  เมืองสุรินทร  ใกลเขมร 
เนื่องจากทานมีเหตุที่จะบอก ขอใหไปพบทาน   ดวยวิชชาที่ทานมี  หลังจากคืนนั้นแลว  
พระอาจารยสุก ทรงเปลี่ยนพระทัย เนื่องจากมีเหตุอันควรที่จะตองออกไปจากวัดทาหอย
กอนกรุงแตก เพื่อไปพบพระอริยเถราจารย ณ ปาดํา เมืองสุรินทร  อีกทั้งทานไมตองการ
อยูที่วัดทาขอย(ทาหอย) ตอไป เพราะจะเกิดเวร เกิดกรรม ที่เปนอกุศล แกพมาขาศึก 

พระอาจารยสุก ออกจากวัดทาขอย 
            ตนปพระพุทธศักราช ๒๓๑๐ เดือนอาย เดือนยี่ น้าํลดลง แผนดินยังไมแหง พมา
ยังเขามาไมถึงชานพระนครกรุงศรีอยุธยา  

พระอาจารยออน วัดทาขอย และเพื่อนสหธรรมิกอื่นๆอีกสององค ของพระ
อาจารยสุก ไดเขามานมัสการกราบลา พระอาจารยสุก แลวออกจากวัดทาขอย ลองมา
ทางใตโดยทางเรือในเวลาคืนนั้น มาหลบภัยพมาอยูที่ ตําบลนครเขื่อนขันธ  
สมุทรปราการ ตอมากาลภายหลัง ถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร พระอาจารยออนไดเปนที่ 
พระครูวินยานุบุรณาจารย เปนเจาอาวาสวัดโปรดเกษเชฏฐาราม องคแรก เมืองนคร
เขื่อนขันธ ในรัชสมัยรชักาลที่ ๒  สมัยกรุงรัตนโกสินทร 
 ตอมาพระอาจารยเที่ยง เพื่อนสหธรรมิกรุนพี่ ก็มากลาวลา พระอาจารยสุก ซึ่ง
เปนเจาอาวาส  ออกจากกรุงศรีอยุธยา ลองลงมาทางเหนือ ซึ่งทางเหนือนั้น มีพมาขาศึก
มากมาย แตพระอาจารยเที่ยง ทานไปดวยวิชาอิทธิวิธีญาณ  เพื่อไปบําเพ็ญสมณธรรมใน
ปาแหงหนึ่งทางเหนือ รวมกับสหายธรรม ที่ไดนัดหมายกันไวแลว 
 ตอมาพระอันเตวาสิก ของ พระอาจารยสุก ก็มานมัสการกราบลาพระอาจารยสุก 
ลองลงมาทางทิศตะวันออก หลบออกมาจากกรุงศรีอยุธยา ไปบําเพ็ญสมณธรรมในปา
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แหงหนึ่งขางทิศตะวันออก รวมกบัสหายธรรมที่ไดนัดหมายกันไวแลว ทางสมาธิ  
พระภิกษุเหลานี้ลวนมี อภิญญาจิต จึงสามารถหลบไปถึงที่หมายไดอยางปลอดภัย 

พระอาจารยสุก  พระองคทานยังคงอยูที่วัดทาขอย เปนพระองคสุดทาย กลาววา 
พระองคทานยังทรงอาลัยในบานเกิดเมืองนอนอยู  

ถึงแมวาพระองคทานจะเขาสูอันตราปรินิพพายี อนาคามี อยางหยาบแลวก็ตาม 
เนื่องจากอนุสัยอันละเอียดยังมีอยู แตเนื่องจากพระองคทานไดเขาสูกระแสอันตราปริ
นิพพายี อนาคามี อยางหยาบแลว ความอาลัยอาวอนจึงปรากฏในจิตเพียงนิดหนอย  แลว
ตอมาดวยอํานาจแหงกระแสธรรม จึงตั้งพระสติได ทรงเห็นหลักของพระไตรลักษณได
มากขึ้นไปอีก จึงทรงปลงธรรมสังเวศ  พิจารณาความจริง ถึงกฎแหงพระไตรลักษณ  อัน
พระพุทธเจา ตรัสสอนไว 

ตอมาพระองคทานเห็นเปนโอกาสดี จึงถือโอกาสนั้น  เก็บเครื่องบริขารสําคัญ 
ของพระอาจารย ๓ อยางคือ……….. 

๑. บาตรดินเผา รมดํา ของทานขรัวตาทอง ที่ไดรับสืบทอดมาแต  พระวันรตั  
๒. ขันน้ํา ลางหนา ทําดวยไมสมปอย ของพระธรรมภาวนาเถร (อิน) เปนของ

เกาแก สืบทอดมาจาก พระพนรัต (รอด) วัดปาแกว 
๓.ไมเทาเบิกไพร  ของบูรพาจารย  ที่พระอาจารยสุกไดมาตอจากนั้น พระองค

ทาน ก็ถือโอกาสนี้ เล็ดลอดออกมาจากวัดทาขอย โดยทางน้ํา พระองคทาน รอนแรมมา
หลายวัน  ก็ใกลถึงแขวงเมืองธนบุรีอันเปนที่ดอนเต็มไปดวย สวนผลไมมากมาย ผืน
แผนดินเริ่มแหงแลว พระองคทานทรงขึ้นบก ทิ้งเรือไวเบื้องหลัง ทรงเดินทางมาเรื่อยๆ 
โดยไมใชวิชาอิทธิวิธญาณ เพราะทานทราบดวยจิตวา จะพบพระอริยเถราจารย กลาง
ทาง พระองคทานออกจากกรุงศรีอยุธยากอน กรงุแตก ประมาณสามเดือนเศษ 

ทรงเก็บซอนของสําคัญของพระบูรพาจารย 
ไววัดรางกลางปา แขวงเมืองธนบุรี 

พระอาจารยสุก พระองคทาน ทรงเดินทางรอนแรมมาถึงวัดสิงห ซึ่งเปนวัดราง
กลางปา แขวงเมืองธนบุรี  พระองคทรงปกกลดพักแรม ณ วัดรางกลางปา แขวงเมือง
ธนบุรี ๑ คืน เพลาคืนนั้น พระองคเขาสมาธิเจริญพระกรรมฐาน ไดพบพระอริยเถรา
จารย พระองคเดิม ที่อยู ณ ปาดํา เมืองสุรินทร มาบอกวาใหไปพบ เนื่องจากจะหมดเวลา
ของทานแลว  เพราะโอกาสจะลวงเลย 
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หลังจากพระอริยเถราจารย ปาดํา เมืองสุรินทร หายจากสมาธิกลับไปแลว พระ
อาจารยสุก ก็ทรงพบพระอริยเถราจารยอีกพระองคหนึ่ง มาปรากฏ แลวบอกวา ใหไป
พบพระอริยเถราจารย ที่ปาดําเมืองสุรินทรกอน    แลวใหมาพบขาฯ,  ขาฯจะคอยอยู
ระหวางทาง ไปปา แขวงเมืองธนบุรี  

พระอริยเถราจารย ที่มาปรากฏ ครั้งหลัง ยังกลาววา ขาฯมีตําราจะมอบให และ
จะไดเรียนวิชาตางๆกับขาฯในวัดรางที่จะถึงขางหนานี้   พระอาจารยสุก เห็นกายทิพย 
ของพระอริยเถราจารย องคหลังนี้ ในสมาธิจิต ทานก็ทราบไดดวยจิตวา  พระอริยเถรา
จารย องคมาปรากฏครั้งหลังนี้ ยังดํารงสังขารอยู 

เวลาเชากอน ออกบิณฑบาต  พระอาจารยสุก ไดเอาไมเทาของสําคัญ ของพระ
บูรพาจารย เก็บซอนไวในวัดสิงห วัดรางกลางปา แขวงเมืองธนบุรี   ทรงเหลือไวเพียง
อันเดียว คือ ของพระบูรพาจารย องคตนพระกรรมฐาน ถือติดพระองค ออกจากปามา 

พบพระอริยเถราจารย 
ณ ปาดํา เมอืงสุรินทร 

วันรุงขึ้น พระอาจารยสุก ฉันอาหารบิณฑบาตเชาแลว  เตรียมจะออกเดินทางไป
พบ พระอรยิเถราจารย ณ ปาดํา เมืองสุรินทร   แตการไปครั้งนี้เปนการดวน พระองค
ทานจึงไปดวยอิทธิวิธญาณ  ไปถึง ณ ปาดํา เมืองสุรินทร พบพระอริยเถราจารย ซึ่งตอมา
พระองคทรงทราบพระนาม ของพระอริยเถราจารยวา  ชื่อหลวงปูหลา  พบทานแลว 
พระองคทานก็บอกวิธีการ เดินขามลําธาร ดวย การเขาสุขสัญญา ลหุสัญญา  

พระอริยเถราจารย บอกวาการใชวิชา เดินขามแมน้ํา กับขามลําธาร ขามบึง ไม
เหมือนกัน ขามแมน้ํา ไมมีวัชพ้ืชลองรับ  ขามแมน้ํา ตองทําปฐวีธาตุ ใหเปนอาโปธาตุ 
จึงไปได  

แตวิชา เดินขามหนอง บึง และลําธาร ตางกับการเดินขามแมน้ํา เพราะตามบึง 
ตามลําธาร เต็มไปดวยวัชพืช  เชนใบบัว และพชืที่เกิดในน้ําตางๆพันธมากมาย ทานตอง
เดินไปบนใบบัว บนวัชพืช  ตองเขาสุขสัญญา ลหุสัญญา อธิฏฐาน ทําใบบัว วัชพืชตางๆ
และน้ําในบึง ใหเปนปฐวีธาตุ จึงจะไปได  

พระองคทาน ฟงแลว ก็ทรงทําไดในไมชา เนื่องจากพระองคทานมีพ้ืนฐานสูงพอ
มากแลว  ตอมาพระอรยิเถราจารย ปาดํา เมืองสุรินทร ไดบอกใหพระอาจารยสุก ไป
นําเอาของสําคัญของบูรพาจารยอันหนึ่ง ในถ้ําขางหนาโนน 
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พระอาจารยจารยสุก ทรงอยูศึกษาการบําเพ็ญ วิปสสนา กับพระอริยเถราจารย 
ประมาณ ๙–๑๐ วัน พระองคทาน ก็ทรงเดินทางกลับ เพื่อพบพระอริยเถราจารย อีก
พระองคหนึ่ง ซึ่งคอยพระองคทาน อยูกลางทาง ในปา แขวงเมืองธนบุรี 

พบพระภิกษุเถรวุฒาจารย กลางมรรคา 
 พระอาจารยสุก ทรงกลบัมาจากปาดํา เมืองสุรินทร ดวยอิทธวิิธญาณ  ถึงวัดราง
กลางปา แขวงเมืองธนบุรี ทรงเอาไมเทาที่ไดจาก พระอริยเถราจารย ณ ปาดํา เมือง
สุรินทร ซอนไวรวมกับไมเทาที่ซอนไวเดิม และทรงพักอยู  ที่วัดรางหนึ่งราตรี ในเวลา
กลางคืน ทรงบําเพ็ญสมณธรรมตามปรกติ  พระอริยเถราจารย รูปนั้นมาปรากฏ บอกวา 
ขาฯปกกลดอยูระหวางทาง คอยอยู  ทานเดินเพียง ๑ วันก็ถึง หามใชอิทธิวิธีญาณ  
           พระอาจารยสุก ฉันอาหารเชาแลว พระองคทานจึงเดินทางมา ๑ วันเต็มๆ โดยไม
ใชอิทธิวิธีญาณ ระหวางทางพบผูคน พบภิกษุมากมาย ที่หนีภัยพมาลงมาจากกรุงศรี
อยุธยา เกิดการเจ็บปวยข้ึน ทานก็รักษาใหผูคน มาตลอดทาง ทานจึงทราบวา เหตุที่พระ
อริยเถราจารย สั่งไวไมใหใชอิทธิวิธีญาณ ก็เพราะเหตุนี้เอง 

ตอมาจึงยางเขาเขตปา แขวงเมืองธนบุรี ซึ่งครั้งนั้นยังเปนปา เปนสวนอยูโดยมาก 
พระองคทานทรงเดินทางมาในเวลากลางวัน ของวันนั้น ทรงไดพบพระภิกษุเถรวุฒา
จารยผูเฒา มาปกกลดพักผอนอิริยาบท อิงเอกเขนกอยู พระองคทานทอดพระเนตรเห็น
แลวจึงคอยๆเดินยาง อยางสํารวมเขาไปกราบนมัสการ พระภิกษุเถรวุฒาจารยผูเฒา 
พระองคนั้น พระภิกษุเถรวุฒาจารยผูเฒาพระองคนั้น ก็ไดกลาวทักทายพระองคทานขึ้น
กอนวา มาถึงแลวเหลอ  กลาววา พระภิกษุเถรวุฒจารยผูเฒาพระองคนี้ ทานตั้งใจมาคอย
พระอาจารยสุกอยู ณ ที่แหงนี้นานแลว เพราะตองการมอบหมายอะไรบางอยางให กลาว
วา  พระภิกษุเถรวุฒาจารยผูเฒารูปนี้ ทานไดบรรลุคุณวิเศษในพระพุทธศาสนา และทรง
อภิญญาดวย   
         ตอมาทั้งสองทาน ไดรวมสนทนาวิสาสะกันแลว ก็ไดรวมเดินทางรอนแรมไพร
มาดวยกัน ระหวางเดินทางรอนแรมมาดวยกันนั้น พระอาจารยสุก พระองคทาน ไดชวย
พระภิกษุเถรวุฒาจารยผูเฒารูปนี้ ถือของสัมภาระบางอยางของทานมาดวย เพราะสงสาร
ทาน เนื่องจากเห็นวาทานชราภาพลงมากแลว  หลังจากทรงสนทนากันมาระหวางทาง 
พระองคทานทรงทราบวา พระภิกษุเถรวุฒาจารยผูเฒารูปนี้ อดีตทานสถิตวัด เกาะหงส 
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กรุงศรีอยุธยา ทานไดนําเอาตําราสมุดขอยไทยดํา มาดวยสองเลม พรอมพระคัมภีรใบ
ลานเทศขึ้นลําดับธรรม หรือเทศขึ้นพระกรรมฐาน ๑ ผูก  ใสในถุงยามของทานมาดวย 

ทานขรัวตา วัดเกาะหงส มีนามเดิมวา จาว หรือ เจา  คนทั้งหลายเรียกนามทานวา 
ทานขรัวตาจาว ทานเปนพระภิกษุเถรวุฒาจารยที่มักนอย สันโดษ คงแกเรียน ทานได
ศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลาํดับ สืบตอมาจาก พระพนรัต (แปร) พระสังฆราชา
ฝายซาย สํานักพระกรรมฐานใหญ วัดปาแกว  ในรัชสมัยสมเดจ็พระเจาเสือ    ทานไดรบั
สืบทอดตําราพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ ของเกาเปนสมุดขอยไทยดํา ๑ เลม เปน
ตําราเดินจิตรักษาโรคตางๆของเกาสมุดขอยไทยดํา ๑ เลม คัมภีรเทศขึ้นธรรม หรือเทศ
ข้ึนพระกรรมฐาน ฉบับใบลาน ผูกเล็กสั้น สําหรับติดตัว เปนของเกาแก  ๑ ผูก พระ
คัมภีรเหลานี้ ทานขรัวตาจาวไดรับสืบทอดมา จากทาน พระครูปลัดเขียน ถานานุกรม 
ของ พระพนรัต(แปร) พระสังฆราชฝายซาย  สํานักวัดปาแกว ซึ่งตําราเหลานี้ ไดทําการ
คัดลอกสืบตอๆกันมา เปนหลายชุดหลายสมัย มาแตโบราณกาล แตครั้งกรงุสุโขทัยโนน  

ทานขรัวตาจาว เดินทางออกมาจาก วัดเกาะหงส แขวงกรุงศรีอยุธยา กอนกรุง
แตก ประมาณสามเดือนตองการพบพระอาจารยสุก  กลางทาง เพื่อมอบตําราทั้ง ๒ เลม
กับอีก ๑ ผูก    

ถึงวัดพลับราง 
        ท้ังสองทานเดินทางรอนแรมไพร มาถึงวัดแหงหนึ่ง ในแขวงเมืองธนบุรี เขต
บางกอกใหญ ซึ่งบัดนี้เปนวัดราง รางใหมๆ ไมนาน เพราะพระภิกษุของวัดนี้สวนใหญ  
ลองลงไปทางใตกันหมดแลว มีเสนาสนะสงฆหลังเล็กๆ อยูประมาณ ๖-๗ หลัง  มีศาลา
บําเพ็ญกุศล  หลังหนึ่งยังดีอยู พรอมสระน้ําสรง น้ําฉันอีกแหงหนึ่งดวย และวัดนี้ยังเต็ม
ไปดวยพันธุพฤกษาชาติ ตนไมนอย-ใหญเต็มวัด บางตนใหญสูงใหญเปนพญาไม มี
หลากหลายตางพันธกัน โดยเฉพาะตนพลับที่ปานี้มีมาก  

ที่นี่จึง มีความเงียบสงัด สงบรมเย็น เปนที่สะดวกสบายเปน สับปายะ เหมาะ
สําหรับเปนที่บําเพ็ญเพียรภาวนาพระกรรมฐานเพิ่มเติมกับ ทานพระอาจารยจาว วัดเกาะ
หงส  กลางคืนเย็นสบายกลางวันไมรอน  ยังพอมีผูคนอาศัยอยูบางเพราะเปนที่เล็นลับ  
พระอาจารยจาว วัดเกาะหงส บอกกบัพระองคทานวา ที่นี่เรียกวา วัดพลับ วัดนี้ยังมี
ผลไมใหทั้งนก กา และคนไดอาศัยกินกัน อีกมากมายไปถึง ตลอดฤดูกาล ตอมาทานทั้ง
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สองก็ไดทราบขาววา กรุงศรีอยุธยาเสียแกพมาแลว  ทั้งสองทานจึงได พํานักอยู ณ. วัด
พลับรางแหงนี้ 
          ทานขรัวตาจาว วัดเกาะหงส ทานทราบวาพระอาจารยสุก ทรงปฏิบตัิพระ
กรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ บรรลอุันตราปรินิพพายี อนาคมมี อยางหยาบ มาแลว 

พระอาจารยจาว ยังเห็นวาพระอาจารยสุก ยังขาดทางปฏิบัติอยูอีกนิดหนอย ก็จะ
สําเร็จมรรคผลขั้นอันตราปรินิพายี อนาคมมี อยางกลางได พระอาจารยจาวจึงกลาวกับ
พระอาจารยสุกวา  ทานยังขาดทางปฏิบัติ อีกนิดหนอย กจ็ะบรรลุอันตราปรินิพพายี 
อนาคามี อยางกลางแลว   

ครั้งนั้นพระอาจารยจาว วัดเกาะหงส ทานจึงไดบอกวิธี  สุดยอดของพระ
วิปสสนากรรมฐานมัชฌิมา ใหกบัพระอาจารยสุก  เนื่องจากทานเล็งเห็นดวยญาณวา 
พระอาจารยสุก ทรงมีจริตมาในทางเมตตา พระอาจารยวัดเกาะหงส จึงบอกวิธีเจริญ  
ออกบัวบานพรหมวิหาร หรือที่เรียกอีกอยางหนึ่งวา เมตตาเจโตวิมุตติ ใหแกอาจารยสุก  

พระอาจารยจาว วัดเกาะหงส ทานไดทบทวนลําดับแหง การเจริญอัปปมัญญา ๔ 
ใหกับพระอาจารยสุก กอนเพื่อใหทานเขาใจมากขึ้นไปอีก  โดยทานบอกวา 
 อัปปมัญญา  หมายถึง ธรรมที่แผไปไมมีประมาณ คือเมตตา กรุณา มุทิตา 
อุเบกขา  ที่แผทั่วไปในมนุษย และสัตวทั้งหลาย อยางกวางขวาง เสมอกัน ไมจํากัด
ขอบเขต ตามที่ทานเคยปฏิบัติมาแลว  
 ขั้นแรก อาจารยจาว วัดเกาะหงส  สอนแผเมตตา แผกรุณา แผอุเบกขา แผมุทิตา
ไปทั้ง ๑๐ ทศิ โดยไมมีประมาณ  แผไปถึงมนุษย และสัตวทุกหมูเหลา ในที่ทุกสถาน 

พระอาจารย วัดเกาะหงส กลาววา พระพุทธเจาไดตรัสไววา ภิกษุในพระธรรม
วินัยนี้ มีใจประกอบดวยเมตตา แผไปตลอดทิศหนึ่งอยู ทิศที่สอง ทิศที่สาม ทิศที่สี่ก็
เหมือนกัน ตามนัยนี้ ทั้งเบื้องบน เบื้องลาง เบื้องขวาง แผไปตลอดโลก ทั่วสัตวทุกเหลา
ในที่ทุกสถาน โดยความเปนตนในสัตวทั้งปวง ดวยใจประกอบดวยเมตตาอันไพบูลย ถึง
ความเปนใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมคีวามเบียดเบียนอยู  

ขอท่ีสอง ภิกษุในพระธรรมวินัยนี ้มใีจประกอบดวยกรุณา  แผไปตลอดทิศหนึ่ง
อยู ทิศที่สอง ทิศที่สาม ทศิที่สี่ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ ทั้งเบื้องบน เบื้องลางเบื้องขวาง แผ
ไปตลอดโลก ทั่วสัตวทกุเหลา ในทีทุ่สถาน โดยความเปนตนในสัตวทั้งปวงดวยใจอัน
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ประกอบดวยกรุณาอันไพบูลยถึงความเปนใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความ
เบียดเบียนอยู  

ขอท่ีสาม ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ มใีจประกอบดวยมุทิตา  แผไปตลอดทิศหนึ่ง
อยู ทิศที่สอง ทิศที่สาม  ทิศที่สี่ก็เหมือนกัน  ตามนัยนี้  ทั้งเบื้องบน เบื้องลางเบื้องขวาง 
แผไปตลอดโลก ทั่วสัตวทุกเหลา ในที่ทุกสถาน โดยความเปนตนในสัตวทั้งปวงดวยใจ
อันประกอบดวยมุทิตาอันไพบูลยถึงความเปนใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความ
เบียดเบียนอยู  

ขอท่ีสี ่ ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ มีใจประกอบดวยอุเบกขา แผไปตลอดทิศหนึ่ง
อยู ทิศที่สอง ทิศที่สาม ทิศที่สี่ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ ทั้งเบื้องบน เบื้องลาง เบื้องขวาง แผ
ไปตลอดโลก ทั่วสัตวทุกเหลา ในที่ทุกสถาน โดยความเปนตนในสัตวทั้งปวง ดวยใจอัน
ประกอบดวยอุเบกขาอันไพบูลย ถึงความเปนใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวรไมมีความ
เบียดเบียนอยู  

ขอท่ีหา พระอาจารยจาว วัดเกาะหงส แนะการปฏิบัติในขั้นตอไป ของเมตตา 
เรียกวา เมตตากุศลฌาน หมายถึงฌาน ที่เปนบุญ ที่เปนความดี  เปนสิ่งที่ดี หรือกรรมดี 
ใหบําเพ็ญ เมตตาฌาน บรรลถุึง เมตตาฌาน อันประกอบดวยเมตตา เมตตาฌานนี้ 
นับเปนบุญ เปนกุศล จึงเรียกวาเมตตากุศลฌาน ทานใหเจริญดังนี้  
 เมตตากุศลฌาน เจริญอยางไร ทําอยางไร พระอาจารยจาว บอกวา พระพุทธเจา
ตรัสไววา ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ สงัดจากกาม สงัดจาก
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่สหรคต หรือประกอบดวยเมตตา อัน
ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุข อันเกิดแตวิเวก อยู ในสมัยใด การรักใคร กิริยาทีรกั
ใคร ความรกัใคร ในเมตตาเจโตวิมุตติ มีในสมัยใด นี้เรียกวาเมตตาธรรม ธรรมทั้งหลาย
ที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สมัปยุตคือประกอบ ดวยเมตตา 
 ขอท่ีหก ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ บรรลุทุติยฌาน
ท่ีสหรคตดวยเมตตา อันเปนไปในภายใน เปนธรรมชาติผองใส เพราะวิตก วิจารสงบ 
เปนธรรมเอกผุดขึ้นแกใจไมมีวิตก ไมมวิีจาร มีแตปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ อยู ในสมัย
ใด การรักใคร กริิยาที่รกัใครความรักใคร เมตตาเจโตวิมุตติในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวา 
เมตตา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยตุดวยเมตตา 
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ขอท่ีเจ็ด ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ เพราะคลายปติได
อีกดวย จึงเปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยูและเสวยสุขดวยนามกาย บรรลุ
ตติยฌานที่สหรคตดวยเมตตา ซึ่งเปนฌานที่พระอริยเจาทั้งหลายกลาวสรรเสริญผูได
บรรลุวา เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข ดังนี้ อยูในสมัยใด การรักใคร กิริยาที่รกั
ใคร ความรักใคร เมตตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้นอันใด นี้เรียกวา เมตตา ธรรมทั้งหลายที่
เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยเมตตา 

พระอาจารยวัดเกาะหงส กลาวอธิบายอีกวา กุศลจิตแปลวา  จิตที่เปนกุศล เปนจิต
ที่ขมกิเลส เปนจิตที่เปนบุญ เปนจิตที่ดีงาม ใหคุณประโยชน  

กุศลจิต ระดบัปฐมฌาน เกิดพรอมกับองคหาคือ วิตก วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา 
เรียกวา ปฐมฌานกุศลจิต อันประกอบดวยเมตตา  จิตที่เปนกุศลธรรม ในเมตตาฌานนี้ 
คือ   การรักใคร   กิริยาทีร่ักใคร   ความรักใคร ในเมตตากุศลฌานนั้น พระอาจารยจาว วัด
เกาะหงส กลาวกับพระอาจารยสุกวา ในเมตตานี้มีแค ๓ องคฌาน คือปฐมเมตตาฌาน 
ทุติยเมตตาฌาน ตติยเมตตาฌาน เพราะเมตตาฌานไมมีอารมณ ที่เปนอุเบกขา เพราะ
อุเบกขา เปนการวางเฉย กิริยาที่วางเฉยในสัตว 

ขอท่ีแปด พระอาจารย วัดเกาะหงส ถึงเมตตาวิปากฌาน อันเปนผลสืบ
เนื่องมาจาก  เมตตากุศลฌาน ทานกลาววา เมตตาวิปากฌาน  คือผลแหงกรรมที่ทําไวใน 
เมตตากุศลฌาน  คือ 

พระภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏปิทาเพื่อเขาถึงรูปภพ สงัดจากกามสงัดจาก
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่สหรคตดวยเมตตา ประกอบดวยวิตก วิจาร มี
ปติและสุข อันเกดิแตวิเวกอยู ในสมัยใด  ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต วิตก วิจารปติ 
สุข เอกัคคตา สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรยี สมาธินทรีย ปญญินทรีย มนินทรีย 
โสมนัสสินทรีย ชีวิตินทรีย สัมมาทิฏฐิ สมัมาสังกัปปะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ 
สัมมาสมาธิสัทธาพละ วิริยพละ สติพละ สมาธิพละ ปญญาพละ หิริ พละ โอตตัปปพละ 
อโลภ อโทสะอโมหะ อนภิชฌา อัพยาปาทะ (สัมมาทิฏฐิ หิริ โอตตัปปะ) กายปสสัทธิ 
จิตตปสสัทธิกายลหุตา จิตตลหุตา กายมุทุตา จิตตมุทุตา กายกัมมัญญตา จิตตกัมมัญญตา 
กายปาคุญญตาจิตตปาคุญญตา กายชุุกตา จิตตุชุกตา สติ สมัปชัญญะ สมถะ วิปสสนา 
ปคคาหะ อวิกเขปะมีในสมัยนั้น สภาวธรรมความเปนไปเหลานี้ ชื่อวา กุศล     
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    ภิกษุสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลปุฐมฌานที่สหรคต
ดวยเมตตาอันเปนวิบาก(เปนผล) เพราะ    รูปาวจรกุศลกรรม อันไดทําไวแลว ในเมตตา
กุศลฌาน ไดสั่งสมไวแลวนั้นแล ประกอบดวยวิตกวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก อยู 
ในสมัยใด การรักใคร กริยิาที่รักใคร ความรักใคร เมตตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น อันใดนี้
เรียกวา เมตตา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยเมตตา 
 ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ บรรลทุุติยฌานที่สหรคต
ดวยเมตตาอันเปนไปในภายใน เปนธรรมชาติผองใส เพราะวิตกวิจารสงบ เปนธรรมเอก
ผุดขึ้นแกใจไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีแตปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ อยู ในสมัยใด ผัสสะ 
ฯลฯ อวิกเขปะมีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา กุศล 
 ภิกษุบรรลุทตุิยฌานที่สหรคตดวยเมตตา อันเปนวิบากคือเปนผล เพราะรูปาวจร
กุศลกรรม(กุศลฌาน) อันไดทําไวแลว ไดสั่งสมไวแลวนั้นแล เปนไปในภายใน เปน
ธรรมชาติผองใส เพราะวิตกวิจารสงบเปนธรรมเอกผุดขึ้นแกใจ ไมมีวิตก ไมมีวิจารมีแต
ปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ อยู ในสมยัใด การรักใคร กิริยาที่รกัใครความรักใคร เมตตา
เจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวา เมตตา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่
สัมปยุตดวยเมตตา 
 ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ เพราะคลายปติไดอีกดวย 
จึงเปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยู และเสวยสุขดวยนามกาย บรรลุตติยฌาน
ที่สหรคตดวยเมตตา ซึ่งเปนฌานที่พระอริยเจาทั้งหลายกลาวสรรเสริญผูที่ไดบรรลวุา 
เปนผูมีจิตเปนอุเบกขามีสติ อยูเปนสุข ดังนี้ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีใน
สมัยนั้น สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา กุศล 
 เพราะคลายปติไดอีกดวย ภิกษุจึงเปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยู และ
เสวยสุขดวยนามกาย บรรลุตติยฌานที่สหรคตดวยเมตตา อันเปนวิบากเพราะรูปาวจร
กุศลกรรมอนัไดทําไวแลว ไดสั่งสมไวแลวนั้นแล ซึ่งเปนฌานที่พระอริยเจาทั้งหลาย
กลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข ดังนี้ อยู ในสมัยใด 
การรักใคร กิริยาที่รักใคร ความรักใครเมตตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวา 
เมตตา ธรรมทั้งหลายที่เหลือเรียกวา ธรรมที่สัมปยตุดวยเมตตา  

กุศลจิต ระดบัเมตตารูปฌาน ทําหนาที่ ขมนิวรณธรรมทั้งหา คือ วิตก วิจาร ปติ 
สุข เอกัคคตา ทําจิตใหสงบเปนอัปปนาสมาธิ สวนวิปากเมตตาฌาน  เปนจิตที่ทําหนาที่ 
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ไปสูปฏิสนธิ ในรูปพรหม ในสุทธาวาสพรหม วิปาก หรือผล ในเมตตาวิปากฌาน คือ  
ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต วิตก วิจารปติ สุข เอกัคคตา สัทธินทรีย วิริยินทรีย สติ
นทรีย สมาธินทรีย ปญญนิทรีย มนินทรีย โสมนสัสินทรีย ชวิีตินทรีย สมัมาทิฏฐิ สมัมา
สังกัปปะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิสัทธาพละ วิริยพละ สติพละ สมาธิพละ 
ปญญาพละ หิริพละ โอตตัปปพละ อโลภ อโทสะอโมหะ อนภิชฌา อัพยาปาทะ 
(สัมมาทิฏฐิ หิริ โอตตัปปะ) กายปสสัทธิ จิตตปสสัทธิกายลหุตา จิตตลหุตา กายมุทุตา 
จิตตมุทุตา กายกัมมัญญตา จิตตกัมมัญญตา กายปาคุญญตาจิตตปาคุญญตา กายุชุกตา จิต
ตุชุกตา สติ สัมปชัญญะ สมถะ วิปสสนา ปคคาหะ อวิกเขปะ  และในเมตตาวิปากฌาน 
นั้นมีเพียง ๓ ฌาน ไมมีฌานที่ ๔  
 ตอมาพระอาจารย วัดเกาะหงส ขอท่ีเกา วิธีพิจารณา เมตตากิริยาฌาน วา ฌานนี้ 
ไมเปนกุศล ไมเปนอกุศล  ไมมีผลของกุศล ไมมีผลของอุศล  แตเปนอยูความสุข  ใน
ปจจบุัน เปนเพียงแตสักวาคิดเทานั้น ไมไดทําหนาที่กําจัดกิเลศ กิริยาเมตตาปฐมฌาน 
เกิดพรอมองค ๕ คือ วิตก วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา เปนกิริยาจิตที่เกิดขึ้นแก พระอรหัน
โดยเฉพาะ  
 ดังที่พระพุทธเจากลาววา ภิกษุในศาสนานี้ เจริญรูปาวจรฌานอันเปนกิริยา ไมใช
กุศล ไมใชอกุศล และไมใชกรรมวิบาก เปนทิฏฐธมัมสุขวิหารในปจจุบัน สงัดจากกาม 
สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลวบรรลุปฐมฌานที่สหรคตดวยเมตตา ประกอบดวยวิตก
วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก อยู ในสมัยใด การรักใคร กริิยาที่รักใครความรักใคร 
เมตตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวา เมตตา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา 
ธรรมที่สัมปยุต คือประกอบดวยเมตตา 
 ภิกษุในศาสนานี้ เจริญรปูาวจรฌานอันเปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใชอกุศล และ
ไมใชกรรมวิบาก เปนทิฏฐธัมมสุขวิหาร บรรลุทุตยิฌานที่สหรคตดวยเมตตา อันเปนไป
ในภายใน เปนธรรมชาติผองใส เพราะวิตกวิจารสงบเปนธรรมเอกผุดขึ้นแกใจ ไมมีวิตก 
ไมมีวิจาร มีแตปติและสุขอันเกิดแตสมาธิอยู ในสมัยใด การรักใคร กิริยาที่รักใคร ความ
รักใคร เมตตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวา เมตตา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ
เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยเมตตา 
 ภิกษุในศาสนานี้ เจริญรูปาวจรฌาน อันเปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใชอกุศล และ
ไมใชกรรมวิบาก เปนทิฏฐธัมมสุขวิหาร เพราะคลายปติไดอีกดวยจึงเปนผูมีจิตเปน
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อุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู และเสวยสุขดวยนามกาย บรรลุตติยฌานที่สหรคตดวย
เมตตาซึ่งเปนฌานที่พระอริยเจาทั้งหลายกลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา เปนผูมีจิตเปน
อุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข ดังนี้ อยู ในสมัยใดการรักใคร กิริยาที่รักใคร ความรักใคร 
เมตตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น อันใดนี้เรียกวา เมตตา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรม
ที่สัมปยุตดวยเมตตา 
 ขอท่ีสิบ พระอาจารยวัดเกาะหงส กลาวถึงเจริญ โลกุตตรฌาน ในหองเมตตา อัน
เปนเครื่องนําออกไปจากโลก ใหเขาไปสูนิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ ความเห็นตางๆ  

เพื่อบรรลุปฐมภูมิ โสดาปตติผล  เพือ่บรรลุทุติยภูมิ คือสกิทาคามิผล เพื่อบรรลุ
ตติยภูมิ คือ อานาคามีผล เพื่อบรรลุจตุถภูมิ คืออรหัตผล  บรรลุ)ฐมฌาน ทุตยิฌาน ตติย
ฌาน จตุถฌาน เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยูในสมัยใด มรรคมีองค ๘ ยอมเกิด
พรอม 

ทานกลาววา พระพุทธเจาทรงแสดง ถึงเมตตาโลกุตตรฌานไววา บุคคลในโลกนี้
บําเพ็ญสมถะกรรมฐาน จิตตั้งมั่นสงบ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม ไดบรรลุ
ปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุข เกิดแตวิเวกอยู  

รูป เวทนาสัญญา สังขาร และวิญญาณอันใด มอียูในปฐมฌานนั้น บุคคลนั้น 
พิจารณาเห็นธรรมเหลานั้น  โดยพิจารณาเปนวิปสสนากรรมฐาน โดยความเปนของไม
เที่ยง เปนทุกข เปนดังโรค เปนดังหัวฝ เปนดังลูกศร เปนของทนไดยาก เปนของ
เบียดเบียน เปนของไมเชื่อฟง เปนของตองทําลายไป เปนของวางเปลา เปนของไมใชตน  

บุคคลนั้น เมื่อตายไปยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดา เหลาสุทธาวาส 
พระพุทธเจา ตรัสวา ความอุบัตินี้แลไมท่ัวไปดวยปุถุชน ฯ 
 อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ บรรลุทตุิยฌาน ฯลฯ บรรลุตติยฌาน 
ฯลฯ บรรลจุตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนัสโทมนัส
กอนๆ ได มอุีเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู  

รูป เวทนา  สัญญา สังขาร วิญญาณ อันใด มีอยูในจตุตถฌานนั้น บุคคลนั้นยอม
พิจารณาเห็นธรรมเหลานั้น พิจารณาเปนวิปสสนา โดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข 
เปนดังโรค เปนดังหัวฝเปนดังลูกศร เปนของทนไดยาก เปนของเบียดเบียนเปนของไม
เชื่อฟง เปนของตองทําลายไปเปนของวางเปลา เปนของไมใชตนบุคคลนั้นเมื่อตายไป 
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ยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดาเหลาสุทธาวาส พระพุทธเจา ตรัสวา ความอุบัตินี้แล
ไมท่ัวไปดวยปุถุชน  

วันตอมาพระอาจารยจาว วัดเกาะหงส กลาวสอนวา วิธีเจริญเมตตาขอที่สิบเอ็ด 
ขอใหทานบําเพ็ญ เมตตาเจโตวิมุต เมื่อความบรรลุอานาคามีผล  และใหบรรลุ

ย่ิงๆขึ้นไป คืออรหัตผล 
พระอาจารย วัดเกาะหงส กลาววา พระพุทธเจาตรัสวา ภิกษุมีจิตประกอบดวย

เมตตา แผไปสูทิศที่หนึ่งอยู ทิศที่สอง ทิศที่สาม ทิศที่สี่ก็เหมือนกัน โดยนัยนี้ทั้งเบื้องบน 
เบื้องต่ํา เบื้องขวางแผไปตลอดโลก ทั่วสัตวทุกเหลาในที่ทุกสถาน ดวยใจประกอบดวย
เมตตาอันไพบูลย ถึงความเปนใหญ ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู  

ภิกษุนั้นยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา แมเมตตาเจโตวิมุตินี้แล ถูกปรุงแลว ถูกตบแตง
แลว และยอมรูชัดวา สิ่งใดสิ่งหนึ่งถูกปรุงแตงแลว ถูกตบแตงแลว สิ่งนั้นเปนของไม
เที่ยง มีความไปดับเปนธรรมดา เธอต้ังอยูแลวในสมถะและวิปสสนาธรรมนั้น ยอมถึง
ความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย บรรลุอรหัตผลได   

แตถาหากวาเธอไมบรรลคุวามสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ก็จักบรรลุอานาคามี 
เปนอุปปาติกพรหม เพราะความสิ้นไปแหงสังโยชนอันเปนไปในสวนเบื้องต่ํา ๕ ดวย
ความพอใจเพลิดเพลินในธรรมนั้นๆ จักปรินิพพานในภพสุทธาวาสนั้นมีอันไมกลับจาก
โลกนั้นเปนธรรมดา  

พรพุทธเจา ตรัสวา แมขอนี้แลก็เปนธรรมอยางเอก อันเปนที่หลุดพนแหงจิตที่ยัง
ไมหลุดพน เปนที่ถึงความหมดสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ที่ยังไมหมดสิ้นไป หรือเปนที่
บรรลโุดยลําดับซึ่งธรรมมีโสดาปนผล สกิทาคามิผล เปนแดนเกษมจากโยคะอันยอด
เยี่ยมที่ยังไมบรรลโุดยลําดับ แหงภิกษุผูไมประมาท มีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยว ที่พระผูมี
พระภาคพระองคนั้น ผูรูผูเห็น เปนอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาตรัสไวแลวโดยชอบอยางนี้ 

ตอมาพระอาจารยสุก ทรงเจริญวิปสสนากรรมฐาน ข้ันออกบัวบานพรหมวิหาร 
ตามขั้นตอนในเมตตาเจโตวิมุตติตางๆตามที่พระอาจารย วัดเกาะหงสแนะนําไมนานนัก  
พระอาจารยสุก ก็ไดบรรลุคุณวิเศษ  อันตราปรินิพพายี อนาคามี อยางกลาง ใน
พระพุทธศาสนา   โดยมีพระอาจารยจาว วัดเกาะหงส เปนผูอนุเคราะหทางปฏิบัติ และ
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นับวาเปนพระอาจารยพระกรรมฐานองคหนึ่ง ของพระอาจารยสุก ที่ทําใหพระองคทาน 
ทรงบรรลุคุณวิเศษ อันตราปรินิพพายี อนาคามี อยางกลาง ในพระพุทธศาสนา  

พระองคทานไดปฏิบัติพระกรรมฐานมัชฌิมาเต็มรูปแบบ จนสําเร็จสมประสงค
อีกขั้นหนึ่ง ตามที่พระองคทานไดปรารถนาไวในกาลกอน กบัทานพระอาจารย
กรรมฐานองคนี้ 
 กลาววา วันที่พระอาจารยสุก ทรงบรรลุมรรคผล อันตราปรินิพพายี อนาคามี 
อยางกลาง ในพระพุทธศาสนาคืนวันนั้น  ทั้งๆทีม่ิไดเปนนามรสุม ฤดูฝน  แตคืนนั้นลม
ฟาฝน พัดคนอง เปรี้ยงๆ ทําทาฝนจะตกใหญ ลมพัดตนไมเหมือนจะหักโคนลงมา แต
พอรุงเชาทุกอยางยังดูเปนปกติ   เหมอืนไมมีอะไรเกิดขึ้น 
 กลาววา พระอาจารยสุก กับพระอาจารยจาว วัดเกาะหงส มาพักอยูวัดพลับครั้ง
นั้น เปนปลายเดือนเมษายน  ซึ่งวันสงกรานตนั้น กรุงแตก  ปลายเดือนเมษายน พระ
อาจารยสุก กบัพระอาจารยมาถึงวัดพลับ ยังเปนหนาแลงอยู ไมใชฤดูฝน   
            เวลาตอมาพระอาจารยจาว วัดเกาะหงส ก็ไดเลาใหพระอาจารยสุกฟงวา พระ
กรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ ที่ทานศึกษามาแตเดิมนี้ และจากที่ทานตอใหอีกนั้น เปน
พระกรรมฐานที่สืบทอดวงศมาแตโบราณกาล ครั้งพระโสณเถรเจา พระอุตระเถรเจา นํา
พระพุทธศาสนา มาเผยแพรในดินแดนสุวรรณภูมิ จนลวงเลยมาถึงยุคกรุงสุโขทัย สืบตอ
มาถึงยุคกรุงศรีอยุธยา  และจะสืบตอไปในยุคที่จะเกิดขึ้นใหมนี้ ทานจะเปนผูสืบทอด 
และทําใหเจริญตอไป 
            ตํานานเกาเลาวา พระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับนี้ ไดสืบทอดมาจากอินเดีย 
เขามาสูดินแดนสุวรรณภูมิ ครั้งพระเจาอโศกมหาราช สงพระโสณเถร พระอุตระเถร เขา
มาเผยแพรพระพุทธศาสนาในดินแดนแหงนี้ ผานยุค ผานสมัยเรื่อยมาจนถึง ยุคกรุง
สุโขทัย มาถงึยุคกรุงศรีอยุธยา  สืบวงศเรื่อยๆมาโดยไมขาดสาย 
            ตอมาทานอาจารยจาว วัดเกาะหงส ก็ไดสอนอุปเทห ฌานโลกดุร ๑๙ หรือ
ฌานโลกุตตระ  และการเดินจิต รักษาตัวใหกับพระอาจารยสุก เพิ่มเติมใหอีก 

กลับวัดบานเกิด 
            พระอริยะสงฆสองทาน อยู วัดพลับราง ไดประมาณสองอาทิตย ก็ทราบขาววา 
พระยาตากสิน กูกรุงศรีอยุธยา คืนจากพมาไดแลว พระองคทานจึงคิดที่จะกลับบานเกิด 
ที่วัดทาหอย เวลานั้นอาจารยจาว วัดเกาะหงสทานก็ทราบเรื่องนี้ดวย ทานจึงไดแนะนํา
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วิชาการตางๆใหกับพระอาจารยสุก อีกหลายอยางหลายประการ แลวจึง มอบตําราสมุด
ขอยไทยดํา สองเลม พรอมคัมภีรใบลานสําหรับใชเทศขึ้นลําดับธรรมอีก หนึ่งผูก อัน
เปนของสืบทอดมาแตโบราณกาล คัมภีรเทศขึ้นธรรมนี้สําหรับเทศเพื่อ ทําความเขาใจปู
พื้นฐาน สําหรับผูที่เขามาศึกษาพระกรรมฐานใหมๆ เปนการใหความรูเบื้องตนในพระ
กรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ  กับผูเขามาศึกษาครั้งแรก พรอมกับกลาววา………  

ขอใหทานรกัษาพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ นี้เอาไวใหดีๆ  เมื่อพระ
อาจารยสุก ทรงรับมอบพระคัมภีรมาจากทานพระอาจารยแลว พระอาจารยสุก  ทรง
นําเอาพระคัมภีรมา ทูลไวเหนือหัว กลาวคํานมัสการ พระรัตนไตร แลวทรงเก็บเขาถุง
ยามของพระองคทาน 

พระอาจารยจาว ไดกลาวตอไปอีกวา ตอไปในกาลขางหนาทานจะไดมาอยูท่ีนี่ 
และทําที่นี่ใหเจริญ จากนั้นศิษย กับพระอาจารย ก็ลาจากกัน พระอาจารยสุก เดินตามไป
สงพระอาจารยวัดเกาะหงส  จนกระทั้งพระอาจารยจาว เดินหาย ลับไปจากสายตาไป 

ถึงบานเกิด 
            พระองคทาน  ทรงออกเดินทางกลับ โดยไมใชอิทธวิธญาณ เพราะตองการ
ชวยเหลือผูคน ที่จะพบกลางทาง ดวยเมตตาจิต ของพระองคทาน  

ทานเดินทางผานมาถึง วัดสิงห วัดรางกลางปา แขวงเมืองธนบุรี  ทรงแวะพักคาง
แรมหนึ่งคืน เวลาเชาเสร็จภัตกิจแลว  ทรงไปเอาไมเทาเบิกไพร ของสําคัญของ
บูรพาจารย ที่ทรงซอนไวประมาณ ๖-๗ อัน นําเอาไมเทาเบิกไพรเดินทาง กลับไปวัดทา
หอยดวย 

พระองคทาน ทรงเดินทางกลับวัดทาหอยนั้น  ระหวางทางทรงพบพานผูคน  
ทรงเห็นผูคนทั้งหลาย ซมซานออกมาจากปา มีความหิวโหย และเกิดเจ็บปวยข้ึน 
พระองคทาน ก็เขาชวยเหลือรักษาเยียวยาให เนื่องจากพระองคทานมีวิชาความรู เรื่องยา
สมุนไพร จากการที่พระองคทาน ทรงไดเคยศึกษามากับ พระอาจารยทั้งสอง ของ
พระองคทาน ที่วัดโรงชาง และวดัราชาวาส  

บางครั้งพระองคทาน ทรงชวยรักษาโรค ดวยสมาธิจิตบาง  พระองคทานทรงทํา
อยางนี้มาตลอดทางที่ผานมา จนยางเขาเขตกําแพงเมืองกรุงศรีอยุธยา ซึ่งกําแพงนั้นทรุด
พังทลายลงมาเปนชวงๆ เพราะถูกพมา เผารากกําแพงเมือง ทานเห็นสภาพนั้นแลว ก็ทรง
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ปลงธรรมสังเวศ  เพราะเวลานั้นพระองคทานไดคุณวิเศษถึงอานาคามี อันตราปรินิพพา
ยี อยางกลางแลว  

พระองคทาน ทอดพระเนตร ประสาทราชวัง วัดวาอาราม ภายในกําแพงเมือง 
โดยเฉพาะสํานัก วัดราชาวาส ที่พระองคทาน ทรงเคยมาศึกษาเลาเรียน บัดนี้พังยอยยับ
เหลือ แตซาก เนื่องจากเปนวัดใหญมีสมบัติล้ําคา ที่พุทธศาสนิกชน อุทิศทรัพยสินถวาย
ไวเปนพุทธบูชามากมาย พระองคทาน ทรงขามคูเมือง เลยเขามาทางดานเหนือ ของกรุง
ศรีอยุธยา ทอดพระเนตรเห็น วัดโรงชาง ถูกเผาพังยอยยับเพราะสรางมานาน จึงมีของมี
คามากมาย ที่ผูคนถวายทรัพยสินไวเปนพุทธบูชาไวมาก  

สวนวัดพุทไธศวรรคนั้น พระอุโบสถ พระเจดีย เสนาสนะ ยังดีอยูสวนใหญ  
ระหวางทางจะไปวัดทาขอย(ทาหอย)ทรงพบผูคน อดอยากปวยไข พระองคทาน ก็ทรง
ชวยรักษาใหอีกเชนเคย  

ถึงวัดทาขอย (ทาหอย) 
จนกระทั้งมาถึงวัดทาขอย (ทาหอย) วัดบานเกิดของพระองคทาน ซึ่งเปนวัด

เล็กๆไมมีของมีคา วัดทาขอยจึงอยูในสภาพดี ไมถูกขาศึกเผาทําลาย   
ขณะพระองคทาน ถึงวัดทาขอยนั้น พระองคทานทรงพบ กบัเพื่อนสหธรรมิกรุน

พ่ี ซึ่งบรรพชาอุปสมบท วัดโรงชางดวยกัน  ศกึษาพระกรรมฐานมัชฌิมา ในสํานัก
เดียวกัน เพื่อนสหธรรมิกพระองคนี้มีนามวา            พระอาจารยเที่ยง ซึ่งทานมีพรรษา
มากกวาพระอาจารยสุก ประมาณ ๓ พรรษา  ทานเปนพระสงฆสมถะที่ชอบสัญจรจาริก
ธุดงค หาความสงบวิเวก ไปตาม  สถานที่ตางๆ ไมชอบมีภาระผูกพัน    

ครั้งอยุธยา และครั้งธนบุรีนี้  พระอาจารยเที่ยงยกยอง ใหพระอาจารยสุก เปน
พระอธิการวัดทาขอย เพราะพระอาจารยสุก ทรงมีความรูทั้งทางปฎิบัติ และทางปริยัติ 
เพียบพรอมสมบูรณ และพระอาจารยเที่ยงยังเห็นอีกวา พระอาจารยสุก จะเปนผูสืบทอด
พระศาสนาตอไปในอนาคตดวย   

พระอาจารยเที่ยง ทานสําเร็จ อานาคามี ไดมรรค ๓ ผล ๓ อภิญญาหก  ทราบ
เหตุการณทุกอยางวา พระอาจารยสุก จะเปนผูสืบทอดพระศาสนาตอไป อันนี้เปน
วาสนาบารมี ของพระอาจารยสุก และอีกทั้งพระอาจารยสุก ทรงเคยเปนพระอธิการ วัด
ทาขอยมา แตเดิม 
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พระอาจารยเที่ยง กับพระอาจารยสุก ไดพํานักพักจําพรรษาอยู ณ วัดเดิมของ
พระองคทาน ซึ่งบัดนี้รางผูคน เงียบสงบกวาแตกอนมาก ผูคนเกาๆ ญาติพ่ีนอง พระองค
ทานก็มิไดพบพานเลยสักคนเดียว 

กลาววา กาลตอมาภายหลัง เมื่อพระอาจารยสุก ไดรับอาราธนานิมนตมาอยู วัด
พลับกรุงเทพฯแลว พระอาจารยเที่ยง ไดออกสัญจรจาริกธุดงคไปตามสถานที่ตางๆ ไม
กลับมาวัดทาขอยอีกเลย  สุดทายแหงชนชีพของทาน ทิ้งสังขารไวในถ้ํา ในปาลึกแหง
หนึ่ง  ในรชัสมัยรัชกาลที่ ๒ แหงกรงุรัตนโกสินทร 

ทรงปนบาตรดิน เผาข้ึนใชเอง 
พระอาจารยสุก มาอยูวัดทาขอยครั้งนี้ ทานเก็บบาตรดินเผาบริขารเดิม ของพระ

อาจารยทอง ไวในที่อันสมควรแลว พระองคทาน ก็ทรงปนบาตรดิน-เผาขึ้นใชเอง และ
ทานก็ทรงใชบาตรดินนี้ มาตลอด ขณะที่ทานสถิตอยูวัดทาขอย (ทาหอย) 

ไมทรงฉันหมาก ฉันอาหารมื้อเดยีว 
          ครั้งกรุงศรีอยุธยายังดีอยู ชาวบาน พระสงฆ สมณะชีพราหมณ นิยมกินหมาก 
ฉันหมาก ครั้นกรุงแตกบานเมืองทลายยอยยับลง เรียกวา ขาวยากหมากแพง เวลานั้น
หมากพลูหายาก  ผูคนทั้งหลาย เลิกกินหมากกันสวนมาก  แตพระอาจารยสุก  พระองค
ทาน ไมทรงฉันหมาก นับตั้งแตพระองคทาน ไดบรรลุมรรคผล แตครั้งกรุงศรีอยุธยานั้น
แลว  เรื่องฉัน  ภัตตาหาร ก็ไมยุงยาก พระองคทาน ทรงฉันหนเดียวมาตลอด ตั้งแตอยูวัด
ทาขอย ครั้งกรุงศรีอยุธยายังเปนราชธานีอยู  

คราวออกสัญจรจาริกธุดงคครั้งแรก พระองคทานก็ทรงฉันมื้อเดียว ทรงมีพระ
จริยาวัตรมาอยางนี้ จนตลอดพระชนมชีพ   ทั้งนี้เปนดวยอํานาจ แหงอริยมรรค  ของ
พระองคทานที่ไดบรรล ุ

ทรงสมมุติสีมา ทําการอุปสมบท 
 พระอาจารยสุก มาสถิตวัดทาขอย สมัยตนกรุงธนบุรีครั้งนั้น  วัดทาขอยยังไมมี
โบสถ ไมมสีีมาทําสังฆกรรม ตองสมมุติสีมา  เพื่อทําการอุปสมบท กุลบตุร   

บางครั้งพระอําดับไมพอทําการอุปสมบท ตองไปนิมนต พระภิกษุตามปา ตาม
เขามาบาง เพื่อใหครบสงฆปญจะวรรค คือครบองค ๕ และพระองคทาน ทรงเปนพระ
อุปชฌาย ทาํการอุปสมบทใหเอง ทานตามพระธรรมวินัยบัญญัติ  วาพระภิกษุมีอายุ
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พรรษาครบ ๑๐ แลว สามารถเปนพระอุปชฌาย ทําการอุปสมบทได  โดยไมตองมีตรา
ตั้งพระอุปชฌาย เหมือนสมัยปลายรตันโกสินทรนี้ 

พวกคหบดีสรางโบสถ วัดทาขอย 
ถวายพระอาจารยสุก 

         นับแตพระองคทานมาสถิต วัดทาขอย สมัยกรงุธนบุรีครั้งนี้ ผูคนที่ทานเคย
ชวยเหลือนั้นมีมากมาย เชนเคยชวยรักษาโรคภัยไขเจ็บใหบาง สอนเรื่องยาสมุนไพรให 
ไปรักษาชาวบานบาง ทรงแนะนําธรรม สําหรับใชในชีวิต ประจําวันบาง ทรงสอนการ
ปนถวย-ชาม ดวยดินเผาบาง เพราะที่บานพระองคทาน แตเดิมมาปนเครื่อง ถวยชาม 
ออกขาย 

ตอมา หลายคนที่ทานเคยชวยเหลือ ไดดิ้นรน ทํามาหาเลี้ยงชีพ จนร่ํารวยเปนถึง
คหบดี พอคาใหญ ก็ม ี ผูคนทั้งหลายเหลานี้ ทําการคาขายทางเรือ ข้ึน-ลอง ระหวางกรุง
เกา กับกรุงธนบุรี ในระหวางหัวเลี้ยวหัวตอ ของการสรางบาน แปลงเมืองนี้ ผูคน
เหลานั้นตางก็มีทรัพยสิน ข้ึนมาบาง  

คนทั้งหลายเห็นวา วัดทาขอย ยังไมมีโบสถ ทําสังฆกรรม เวลาทําการอุปสมบท
กุลบุตร จึงตองทําการสมมุติสีมา ข้ึนมา  

ตอมา ผูคนทั้งหลาย จึงไดรวมแรงรวมใจกัน สละทรัพยคนละเล็ก ละนอย 
ชวยกันสรางโบสถ ขนาดยอมถวายพระอาจารยสุก โดยใชอิฐของเกา ซึ่งมีอยูมากมาย 
ในบริเวณวัดรางแถวนั้น นํามากอสรางโบสถ  

คนงานสวนใหญเปนพวกแขกจาม ที่ตั้งบานเรือนอยูแถวนั้น สรางเสร็จสมบูรณ
แลว จึงไดอัญเชิญพระพทุธรูป ขนาดยอมมาจาก วัดโรงชาง ซึ่งรางอยู  มาประดิษฐาน
เปนพระประธาน ในโบสถ วัดทาขอย  

และวัดทาขอย จึงมีโบสถ สําหรับทําสังฆกรรมตั้งแตนั้นมา   โบสถวัดทาขอย
แหงนี้ ไดเปนที่เกิดแหง พระอริยะสงฆ หลายพระองค  โดยมีพระอาจารยสุก เปนพระ
อุปชฌาย อบรมสั่งสอน การสรางโบสถ วัดทาขอยนี้ สรางเมื่อประมาณปพระ
พุทธศักราช ๒๓๑๓ 
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ความสงบวิเวก ที่วัดทาขอย ยุคธนบุรี 
           พระอาจารยสุก มาสถิตวัดทาขอย ครั้งที่ ๒ ในสมัยกรุงธนบุรีครั้งนี้ ผูคนรอบๆ
วัดไมมาก เหมือนแตครั้งกรุงศรีอยุธยา ยังเปนราชธานีอยู  

ครั้งนี้วัดทาขอย เงียบสงบ สงัดวิเวก สมควรแกการเปนสถานที่บําเพ็ญเพียร
ภาวนาสมณะธรรม พระอาจารยสุก ไดปฏิบัติพระกรรมฐาน ตามที่พระอาจารยจาว วัด
เกาะหงสสอนมาอยูเนืองๆมิไดขาด โดยเจริญ พระวิปสสนา กอนแลวตอดวย ออกบวั
บานพรหมวหิาร  หรือเมตตาเจโตวิมุตติ  
        ตอมาทางฝงกรุงเกา บานเรือนผูคนวางลง เพราะไปตั้งรกราก ที่กรุงธนบุรีกัน
หมด ผูคนชาวพุทธที่ตั้งบานเรือนอยูรอบๆ ขางวัดทาขอย ที่ไดยายมาอยูใหม ครั้งกรงุ
ธนบุรีนั้น ตางก็พากันแยกยายกันไปตั้งบานเรือนอยู ทางฝงกรุงเกากันหมด  

เหลือแตบานพวกแขกจาม ที่ตั้งบานอยูบริเวณรอบนอก ของวัดทาขอย บริเวณ
วัดทาขอย รอบๆขางวัด จึงรกรางวางเปลา เงียบสงบมากขึ้นกวาแตกอนอีกมาก  

ในระยะแรกๆพระอาจารยสุก ทรงพํานักอยูสององค กับพระอาจารยเที่ยง แตตาง
องค ตางแยกยายกันไปปฏิบัติธรรม หาความสงบ  

กายของพระองคทาน จึงสงบวิเวก  จิตก็สงบวิเวกมากยิ่งขึ้น จึงเปนเหตุให
พระองคทาน ทรงปรารภความเพียรมากขึ้นไปเรื่อยๆ ไมทอถอย 

ทรงออกบิณฑบาตร ฝงกรุงเกา 
 พระอาจารยสุก ไปสถิตวัดทาขอย ในหนึ่ง-สอง อาทิตยแรกๆนั้น ยังไมมีผูคน 
บานเรือนยังวางเปลาอยู เปนที่รกราง   ถึงเวลาบิณฑบาตโปรดสัตว ทานตองไป
บิณฑบาต โปรดสัตว ที่ฝงกรุงเกา  

แตเรือแพนั้นไมมี และหายาก ทานจึงใชอิทธวิธญาณ  ทําที่นุมใหเปนที่แข็ง ทําที่
แข็งใหเปนที่นุม ทําอาโปธาตุ ใหเปนปฐวีธาตุ เดินไปบนใบไม ขามไปบิณฑบาต ฝง
กรุงเกา   

บังเอิญวันนั้น ขณะที่พระองคทาน เดินบนใบไมขามฝงไป เกิดมีผูคนแอบไป
เห็นเขา จึงเกิดล่ําลือกันไปใหญ ตอมาทานทราบเรื่องนี้ ทานก็ไมทําอีก  ใครมาถามทาน
เรื่องนี้  ทานก็ทรงทําเฉยๆเสียไมตอบปาก ตอบคํา จนผูคนเลิกถาม ทานไปเอง 
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น้ําตาลกลายเปนเกลือ 
 พระองคทาน สถิตวัดทาขอย ยุคตนๆธนบุรีนั้น ขาวยาก หมากแพง ขาวของหา
ยาก ผูคนหวงแหนขาวของ มักไมคอยใหใครงายๆ  อยูมาวันหนึ่ง มีชาย แขกจาม พาย
เรือ บรรทกุน้ําตาลมะพราว ผานมาตรงทาน้ําวัดทาขอย เอาใบตองปกปดของมาดวย  
ขณะนั้นพระอาจารยสุก อยูริมทาน้ําพอดี ขณะที่เรือน้ําตาลผานมา ทานจึงถามชาย แขก
จามวา   บรรทุกอะไรมา  
 ชายแขกจาม  กลัววาพระอาจารยสุก จะขอน้ําตาลมะพราว ดวยไมรูจักทาน จึง
กลาวมุสาโกหกไปวา  บรรทุกเกลือมา   ชายแขกจาม พายเรือกลับไปถึงบาน เปดใบตอง
ออก เพื่อจะขนน้ําตาลมะพราวขึ้นเรือน   เมื่อเปดออกมาแลว เห็นน้ําตาลกลายเปน เกลือ
ไปจนหมด   

ชาย แขกจามนั้นก็เสียใจ นึกในใจวา เรากลาวคําโกหก กับบคุคลผูประเสริฐเขา
แลว  จึงเลาเรื่องราวให ชาวบานที่เปนพุทธศาสนิกชนฟง ชาวบานนั้นทราบเรื่องราวจาก
ชาย แขกจามทั้งหมดแลว  ก็อธิบายใหชาย แขกจามฟงตางๆ เมื่อเขาใจแลว ชายแขกจาม 
จึงถามวา จะทําอยางไร เกลือถึงจะกลับเปนน้ําตาลตามเดิม อุบาสกชาวพุทธผูนั้นก็บอก
วา  ใหไปกลาวคําขอขมาโทษ จากทานผูประเสริฐนั้น  แลวทุกอยางก็จะเปนปรกติ 

ตอมาชายแขกจาม จึงพายเรือกลับมา หาทานที่วัดทาขอย ขอขมาโทษตอ
พระองคทานแลว ทานกลาวคําใหอภัยแลว แขกจามกลับมาถึงบาน เห็นเกลือกลับกลาย
มาเปน น้ําตาล ตามเดิม ก็ดีใจ  ตอมาเรื่องนี้ก็ไดเลาลือสืบขาน กันมาชั่วกาลนาน จนกระ
ทั้งบัดนี้  ก็ยงักลาวขานกันอยู โดยพวกลูกหลาน แขกจาม 

วัดทาขอย เปลี่ยนชื่อเปนวัดทาหอย 
แตนั้นมาพวกแขกจาม  ก็เคารพนับถือพระอาจารยสุก เปนยิ่งนัก บางพวก บาง

กลุม ก็หันมานับถือพระพุทธศาสนา บางพวก บางกลุม ก็เพียงแตมาชวย งานที่วัดทา
ขอย เทานั้น  

พวกแขกจาม มักพูด สําเนียงไทยดวยลิ้นรัวเร็ว การเรียกชื่อวัด ทาขอย จึงเพี้ยน
มาเปน วัดทาหอย ตอมาผูคนฝงวัดทาขอย และฝงกรุงเกา จึงเรียกนามวัดทาขอย เปน วัด
ทาหอย ตั้งแตนั้นมา และพระอาจารยสุก ทานก็ไมติด นามบันญัต คําวาวัดทาขอย ทาน
ปลอยใหเรียกขานไปอยางนั้น โดยไมทวงติง 
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คลองบานทาขอย เปลี่ยนชื่อเปนคลองคจูาม 
คลองหนาวัดทาขอย แตกอน เรียกวา คลองบานขอย  ภายหลังจากเสียกรุงศรี

อยุธยาแลว  บริเวณรอบๆวัดทาขอย เปนที่อาศัย ของพวกแขกจาม  ชาวบานแขกจาม 
ตองใชเรือ แพ ลองไปมา บริเวณคลองบานขอยเสมอๆ แตมาภายหลังคลองบานขอย 
เกิดตื้นเขิน เรือ แพ ลองไปมาไมสะดวก พวกแขกจามที่อยูในบริเวณนั้นมีมาก และ
ศรัทธาเลื่อมใส ในพระอาจารยสุก จึงชวยกันขดุลอกคลองบานขอย ข้ึนมาใหม  

ตอมา คลองบานขอย  จึงไดเรียกชื่อใหมวา คลองคูจาม  ตามชื่อของพวกแขก
จาม ที่ชวยกันขุดลอกคลองขึ้นมาใหม  ชื่อคลองบานขอย จึงเปลี่ยนเปน คลองคูจาม 
ตั้งแตนั้นมา 

ทรงออกสญัจรจาริกธุดงค คร้ังที่๒ 
        พระอาจารยสุก  สถิตวดัทาหอย ยุคกรุงธนบุรี ไดประมาณปเศษ พระองคทาน
ทรงตั้งพระทัยวาจะออกสัญจรจาริกอีก ครั้งแรกทรงตั้งพระทัยจะสัญจรจาริกไป ในเขต
ปาหัวเมืองฝายเหนือ แตไปไมถึง เพราะมีเหตุการณกองทัพพมา ยกเขามาตีหัวเมืองฝาย
เหนือ และกรุงศรีอยุธยาก็เสียแกพมา ระหวางปเศษที่พระองคทานสถิตอยูวัดทาหอย 
พระองคทานไดทรงตระเตรียมการซอมแซมกลด หากาส ีกาตมน้ําของชาวจีนที่คนนํามา
ถวายแตกอนนั้น และเตรียมกลักหินเหล็กไฟ กับเครื่องรุกขมูล พรอมมูลแลว 
        ประมาณปพระพุทธศักราช ๒๓๑๒–๒๓๑๓ พระองคทานไดออกรุกขมูล สัญจร
จาริกขึ้นไปทางเขตปา  หัวเมืองฝายเหนือ เนื่องจากหนทางนั้นไกล 

ถาเดินไปตามปกติ พระองคทานจะตองเดินทางไปอยางนอย  สองถึงสามป แต
การสัญจรจาริกครั้งนี้ พระองคทานไมทรงใชวิชาอิทธวิธญาณ  ทานจะเดินสั่งสมบารมี
เรื่อยๆไปตามปกติ เผื่อจะพบปะ ครูบาอาจารย  กลางทาง จะไดสนทนา แลกเปลี่ยน
ธรรมกัน จะไดประเทืองปญญา 

พระองคทานเดินทางจาริกไปไดประมาณสามเดือนเศษ ระหวางทางที่เดินไป ยัง
พบซากสลัก หักพัง ของบานเรือน และกําแพงเมืองสระบุรีบางสวน ทลายลงมา  

ตอมาก็ลุถึงเขาพระพุทธบาท แขวงเมืองสระบุรี ทานพักอยูที่เขาพระบาท 
ประมาณสองสามวันแลว ก็ออกเดินทางตอไปจนถึง ปาแขวงเมืองพิษณุโลก  ระหวาง
ทาง ทานพบปะครูบาอาจารยมากมายในปาแหงนั้น และไดสนทนาแลกเปลี่ยนธรรมกัน
บาง แลกเปลี่ยน อุปเทห วิชาการตางๆ กันบาง 



พระประวัติสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร มหาเถรเจา (สุกไกเถื่อน) 
 

http://www.somdechsuk.com 

๑๘๒ 

หลายเดือนตอมาก็ลวงเขาเขตปาแขวง เมืองอุตรดติถ เขตติดตอปาแขวง เมือง
พิชัย ทรงรอนแรมไปในปาเขาลําเนาไพร ไปตามทางที่พระอาจารยของพระองคทานเคย
บอกไววา เมอืงลับแลอยูในเขตปาแถบนี้ 
 ปหนึ่งๆพระองคทาน ทรงออกสัญจรจาริกหลายครั้ง หลายหน จนจําไมไดวาป
หนึ่งๆไปกี่ครั้ง ดังที่กลาวมาแลว เนื่องจากพระองคทาน ไปเร็ว กลับเร็ว เพราะพระองค
ทานไปดวยอิทธวิธญาณ  ทํากายเบา จิตเบา สามารถยนระยะทางได ตามที่พระอาจารย
ดวง เปนผูสอนให ครั้งปลายกรุงศรีอยุธยา   

พระองคทาน ยังสามารถ ไปเร็ว มาเร็ว คืออยูฝงนี้ ไปอยูฝงโนนได ตามที่พระ
อาจารย พระพนรัต (เสรมิ) วัดปาแกว แหงอาณาจักรลานชาง เปนผูสอนให   

พระองคทาน ยังสามารถขึ้นเขา ลงเขา ไดรวดเร็ว เพราะเจริญสุขสัญญา ลหุ
สัญญา ทํากายเบา จิตเบา เขาวาโยกสิณ  ตามที่พระอาจารยคําแสด แหงปาหมอก เมือง
เชียงของ แควนลานนา สอนให  

พระองคทาน ยังสามารถแยกกายทพิยไดมากมาย ใหปรากฏก็ได ไมใหปรากฏก็
ได โดยพระอาจารยหาน แหงปาเมืองลับแล อุตรดติถ สอนให  

พระองคทาน จึงเพียบพรอมทุกอยาง   พระอริยเถราจารยทั้งหลาย เห็นทานแลว 
ก็ทราบความเปนไปทุกประการ ในตัวพระอาจารยสุก เนื่องจากพระอริยเถราจารย
เหลานั้น เปนผูมีอภิญญาจิต ข้ันสูง 

พบพระภิกษุเถรวุฒปรมาจารย 
ณ ปา เมืองกําแพงเพชร 

(สมัยธนบุร)ี 
 พระอาจารยสุก ทรงเดินทางรอนแรมไพร ออกจากปาใหญ แขวงเมืองพิษณุโลก  
มุงไปสูปาใหญ แถบเมอืงกําแพงเพชร  อันเปนเขตติดตอกับปา แขวงเมืองสุโขทัย  ถึง
เวลาพลบค่ําที่ปาแหงไหน ทรงพักปกกลดเจริญสมณะธรรม ณ ที่ปาแหงนั้น  เปนปรกติ
อยางนี้ทุกๆคืน   

ขณะที่พระองคทาน กําลังเจริญสมณะธรรม พระองคทานมักจะไดพบ กายโอปา
ติกะของพระอริยเถราจารย ในสมาธิจิตทุกครั้งไป ซึ่งกายทิพย ของบางองคก็ยังคง
ดํารงชีวิตอยูในมนุษยโลก และกายทิพย ของบางองคก็สิ้นชีพตักสัยไปตั้งนานแลวก็มี 
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ซึ่งแตละทานจะมากลาวสอนพระองคทานบาง  มาแลกเปลี่ยนวิชากับพระองคทานบาง 
มาทบทวนวิชา กับพระองคทานบาง  

องคที่มากลาวสอน มักจะเปนกายทิพยที่สิ้นชีพไปนานแลว  องคที่มาแลกเปลี่ยน 
และทบทวนวิชา จะเปนกายทิพยที่ยังดํารงชีวิตอยู 

และในคืนนี้ ไดปรากฎรางของพระอริยเถราจารย พระองคหนึ่งในสมาธิจิตของ
ทาน  ซึ่งทานมีรูปรางกายใหญล่ํา หมดองรัดอก จีวรสีกลักแดงโบราณ ถือไมเทาเบิกไพร
อันยาว  หอยลูกปะคําเม็ดใหญ เหน็บไมมงคลสั้นไวที่เอว พระอริยเถราจารยเดินเขามา
หาทาน  

พระอาจารยสุก ทอดพระเนตร เห็นทานแลว ก็จําไดวาเคยพบทานมากอนใน
สมาธิ  ทานมาครั้งนี้ ทานมาบอกใหพระอาจารยสุก ไปพบทานในเขตปาเมือง
กําแพงเพชร   ทานมีของจะมอบให  และจะทบทวนพระกรรมฐาน วิชาการตางๆใหทาน
อีกดวย 

รุงเชา ฉันภัตตาหารเชาแลว พระองคทานก็เดินทางจาริกตอไป  จนกระทั้งยาง
เขาเขตปาใหญเมืองกําแพงเพชร  อันเปนเขตติดตอปาใหญแขวงเมืองสุโขทัย  จิตของ
พระองคทานก็มากระทบกับ จิตของพระอริยเถราจารยพระองคนั้น  พระองคทานได
ทอดพระเนตรไปยังตนไมใหญขางหนา  เห็นเปนแสงสวางรุงเรือง พระองคทานจึง
ทราบไดดวยจิตทันทีวา  พระอริยวุฒเถราจารย สถติอยู ณ ที่ใตตนไมใหญนั้น 

ขณะที่พระองคทานเดินไปนั้น  เวลานัน้ปาเงียบสงบ จากเสียงนก เสียงสัตวตางๆ 
ไดยินแตเสียงใบไมตองลม ดังคลื่นคลั่ง ใบไมปลิวไสว พระพายพัดมาตอง พระกายพระ
อาจารยสุก  ทําใหพระกายของพระองคเย็นพลิ้วสบาย   

ถึงที่ใตตนไมนั้น ทอดพระเนตรเห็น พระอริยวุฒเถราจารย สีหนาผองใส นั่งนิ่ง
สงบอยู ใตตนไม เหมือนอยางที่พบในสมาธิ มือขวาของทานถือไมเทาสีดําขลับ ทอน
ยาว  ที่คอหอยลูกปะคําเม็ดใหญ  ตอมาพระองคทานเขาไปกราบนมัสการ พระอริยวุฒเถ
ราจารย พระองคนั้น 

พระอริยวุฒเถราจารย พระองคนั้นก็กลาวใหพร พระอาจารยสุก วา ขอใหเจริญ
ในธรรม ยิ่งๆขึ้นไป จากนั้นพระอริยเถราจารย ทั้งสองพระองคก็ทรงสนทนาธรรมกัน  

กลาววาสถานที่พระอาจารยสุก พบพระอริยวุฒเถราจารย นี้ เรียกกันวาเปน
สถานที่ชอบกล กึ่งมิติภพภูมิ เปนสถานที่เหมาะสม ที่จะให พระอาจารยสุก พบได 
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พระอริยวุฒเถราจารย  ตองการจะบอกกับพระอาจารยสุก ถึงของสําคัญสาม
ประการ  ประจําพระองค สําหรับพระอาจารยผูสืบทอด พระกรรมฐานมัชฌิมา แบบ
ลําดับ ประจํายุคตอไป 

ตอมาพระอาจารยสุก พระองคทานไดทราบพระนามของพระภิกษุวุฒเถราจารย 
พระองคนี้วาชื่อ  หลวงปูเฒา ซึ่งทานเคยไดยินนามของหลวงปูเฒา จากปากคําของพระ
อาจารยทานวา  “รางกายทิพยของหลวงปูเฒามักปรากฏกาย เที่ยวโปรดสัตวสั่งสอน 
ภิกษุสงฆบาง สั่งสอนผูถือศีลบาง สั่งสอนผูคนผูมีศรัทธา ในตัวทานบาง  

ตามประวัติกลาววา หลวงปูเฒา พระองคทานทรงมีพระนามเดิมวา รอด 
พระองคทานเคยดํารงตําแหนงที่ พระพนรัต  สถิตวัดปาแกว เปนพระสังฆราชฝายซาย 
สมัยสมเด็จพระรามราชา ทานเปนสังฆราชาติดตอมาจนถึง สมัยสมเด็จพระนครอินทร
ราชา และถึงสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒ หรือเจาสามพระยา ทานดํารง ตําแหนง
มาจนถึง ตนรัชสมัยสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ  จึงนิพพานในรัชกาลนี ้

ชาวบาน ชาวเมือง กรุงศรีอยุธยาครั้งนั้น ล่ําลอืกันวา หลวงปูเฒา ทรงเปน
อริยบุคคล สําเร็จอภิญญา๖ พรอมดวย ปฎิสัมภิทา ๔  เที่ยวคอยดูแล เที่ยวคอยโปรดผูคน 
ดวยกายทิพย ทั้งที่ตอนทานมีชีวิตอยู และหาชีวิตไมแลว อยูในยุคกรุงศรีอยุธยาครั้งนั้น 

ผูคนในครั้งนั้นนับถือ  หลวงปูเฒา วาทรงเปนบรมครูพระกรรมฐานมัชฌิมา 
แบบลําดับ ประจํายุคกรุงศรีอยุธยา พระภิกษุสมถะ มักจะไดพบหลวงปูเฒา มาปรากฎ
กาย คอยพร่ําสอนพระกรรมฐาน และวิชาการตางๆบอยครั้ง โดยปรากฏเปนราง
พระภิกษุหนุมบาง พระภิกษุแกบาง  เปนรางปะขาวมาบาง 

ประวัติหลวงปูเฒา หรือพระพนรัต(รอด) พระองคทานประสูติประมาณปพระ
พุทธศักราช ๑๘๙๑ ใน เมืองอโยธยา รชัสมัยพระเจาอูทองที่๓  บรมกษัตรยิองคสุดทาย 
ของกรุงอโยธยา กอนมาสถาปนา กรงุศรีอยุธยาเปนราชธานี ๓ ป 

หลวงปูเฒา  บรรพชา-อุปสมบท ณ พัทธสีมา วัดสามไห  โดยมี ขรัวตาเฒาชื่น 
เปนพระอุปชฌาย อุปสมบทแลวไดเลาเรียนพระกรรมฐานมัชฌิมา กับขรัวตาเฒาชื่น  
พรรษาแรกทองพระปาฎิโมกขได ตอมาทรงศึกษาภาษบาลี รอบรูพระไตรปฏก   

เมื่อสถาปนากรุงศรีอยุธยาแลว  หลวงปูเฒา ติดตามพระภิกษุรุนพี่ มาจําพรรษา
วัดปาแกว  กาลตอมาไดเปนพระรองเรื่อง(ถานานุกรม) ที่พระบูรพาทิศาจารย ของพระ
พนรัต (แดง) เจาอาวาสองคที่๒ ของวัดปาแกว ทานชอบเที่ยวธุดงคไปตามสถานที่ตางๆ  
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ทานมีบริขาร ประจําพระองค ๔ อยางคือ  ไมเทาเบิกไพร ไผยอดตาลทอนยาว ๑ อัน 
เปนของตกทอดมาแตพระอุปชฌาย ปะคําพระพุทธคุณ ๕๖ เม็ด ๑ เสน   ไมมงคล
ตัวแทนพระอาจารยกรรมฐานมัชฌิมาอีก ๑ อัน    ตอมาหลวงปูเฒาไดรับสถาปนาเปน
พระสังฆราชฝายซาย ที่พระพนรัต ประจําวัดปาแกว ตรงกับสมัยสมเด็จพระรามราชา  
หลวงปูเฒา ทานมีพระชนชีพอยูมาถึงหาแผนดิน ทรงเปนพระบรมราชาจารย ของพระ
เจาแผนดิน  ถึงหารัชกาล ในแผนดินกรุงศรีอยุธยาครั้งนั้น 

หลวงปูเฒา  หรือพระพนรัต (รอด) กายเนื้อของทานแตกดับ มานานแลว  เปน
เวลานานกะประมาณได ๓๒๗ ป และกายโอปาติกะ ของหลวงปูเฒานี้ จะเห็นไดเฉพาะ
ผูทรงฌานอยางแกกลา และไมเสื่อมจากฌาน  และตองเปนสถานที่เงียบสงัดเหมาะสม 
เปนสถานที่ที่คาบเกี่ยวกับมิติดวย จึงจะพบสนทนาธรรมกับทานไดเปนเวลานานๆ   

หลวงปูเฒา ทรงเล็งเห็นดวย อนาคตังสญาณวา ในอนาคตอันใกลนี้ พระอาจารย
สุก จะทรงเปนผูรับชวงสืบสานพระกรรมฐานมชัฌิมา แบบลําดับ ของพระราหุลเถรเจา 
สืบตอจากยุคของทาน 

หลวงปูเฒา (รอด) ทรงดูแลพระศาสนา สืบสานพระศาสนา ในยุคกรุงศรอียุธยา 
ครั้งยังดํารงชีพอยู  เมื่อสิ้นชีพแลว กายโอปาติกะของพระองคทาน ก็อธิฐานดูแล พระ
ศาสนาตอไป จนกวาจะสิ้นยุคกรุงศรีอยุธยา กายของหลวงปูเฒานี้ จะปรากฎใหใครเห็น
ก็ได ไมปรากฏกายใหเห็นก็ได  บุคคลที่จะไดเห็นพระองคทาน จะตองเปนผูมีสมาธิกลา
แข็ง และมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยางมากดวย 

สมัยหลวงปูเฒา ยังมีชีวิตอยู พระองคทานสําเร็จอิทธวิธญาณ วิชาการเขาสุข
สัญญา และลหุสัญญา อยางเอก  สามารถแยกกาย เปนอีกกายหนึ่งได มีอวัยวะอาการ
สามสิบสองครบถวน ไม      ปลกปลอง พรอมดวยบริขารเดิมที่ติดตัวมา   กายที่แยกมานี้ 
ไมตองบริหารรักษา ไมตองกินอาหาร จะปรากฏใหใครเห็นก็ได เปนกายที่สัมผัส
ถูกตองก็ได  เปนกายสัมผัสถูกตองไมไดก็ได  ขึน้อยูกับความเหมาะสม และบารมีธรรม
ของผูนั้น  

การสําเร็จการเขาสุขสัญญา และลหสุัญญา แบงชั้นออกเปน อยาง ตรี โท เอก 
สําเร็จอยางตรี  จะสามารถแยกกายทพิย ไปไหนมาไหนไดเทานั้น แตไมสามารถปรากฏ
กายใหใครเห็น ไดดวยตาเนื้อเทานั้น  
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ถาสําเร็จอยาง โท สามารถปรากฏกายใหคนเห็นได แตสัมผัสถูกตองกายนี้ไมได 
ถาสําเร็จอยาง เอก กายทิพยนี้จะปรากฏกายใหเห็น ดวยตาเนื้อได สัมผัสถูกตองก็ได 

การแยกกาย ออกจากกายเดิมเรียกวา แบงภาคกาย  นี้เปนอยางเอกสําเร็จไดยาก 
ถาไมมีความเพียรในปจจุบันมาก และมีอธิการมาแตปางกอน  หลังจากที่หลวงปูเฒา 
ทานทบทวนการเขาสุขสัญญา ลหุสัญญาใหพระอาจารยสุกแลว  ทานก็สามารถแบงภาค
ได เพราะบารมีธรรมกรรมฐาน ของพระองคทานแกกลามากแลว 

กลาววา กายที่แบงภาค ของหลวงปูเฒา และกายที่แบงภาคของพระอาจารยสุก  
จะมีรางก็ไมใช จะไมมีราง ก็ไมใช  ตอมาหลวงปูเฒา ก็ทบทวนวิชาทํากายเบา จิตเบา 
สามารถยนระยะทางได วิชาไปเร็ว มาเร็ว คืออยูฝงนี้ ไปฝงโนน ไดรวดเร็ว  ทํากายเบา
จิตเบา เขาวาโยกสิณ เหินขึ้นเขา ลงเขาไดรวดเร็ว วิชาทําอาโปกสิณ ใหเปน ปถวีกสณิ  
ทําปถวีกสิณ ใหเปนอาโปกสิณ  สามารถเดินขามน้ําได และสุดทายทบทวนพระ
กรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ  ใหกับพระอาจารยสุกอีก เพื่อใหเปนมรดกธรรม สืบ
ตอไป 

หลวงปูเฒา หรือพระพนรัต(รอด) ทรงเปนพระมหาเถร ผูทรงพระไตรปฏก พระ
อาจารยสุกพระองคทานก็ ทรงพระไตรปฏก เหมือนกัน แตยังไมเชี่ยวชาญเทา หลวงปู
เฒา 

หลวงปูเฒา พระองคทานทราบ ดวยอตีตังสญาณวา พระอาจารยสุก ทรงพระ
ไตรปฏก อยางโทมาแลว ทานจึงแสดงเรื่องราว การเขาสุขสัญญา ลหุสัญญา ในพระ
ไตรปฏก และในอรรถคาถา มาใหพระอาจารยสุก เขาใจอีกครั้ง ดังนี้ 
 หลวงปูเฒาฯ ทานกลาววา ปญญา คือความรู ในความสําเร็จดวยการกําหนดรูป
กาย ของตน และจิต อันมีฌานเปนบาท  เขาดวยกัน  และดวยสามารถแหงการตั้งไวซึ่ง
สุขสัญญา และ ลหุสัญญา เปนอิทธิวิธญาณ ทําอยางไร พระโยคาวจร ในศาสนานี้  

ยอมเจริญอิทธิบาท  อันประกอบดวยสมาธิอันยิ่งดวยฉันทะและสังขาร
 เปนประธาน  

ยอมเจริญอิทธิบาท  อันประกอบดวยสมาธิยิ่งดวย วิริยะและสังขาร 
 เปนประธาน  

ยอมเจริญอิทธิบาท  อันประกอบดวยสมาธิยิ่งดวย จิตและสังขาร 
 เปนประธาน  
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ยอมเจริญอิทธิบาท อันประกอบดวยสมาธิยิ่งดวย วิมังสาและสังขาร
 เปนประธาน  

ภิกษุนั้นยอมอบรมขมจิต ทําใหเปนจิตออน(จิตตมุทุตา) ควรแกการงาน
(กัมมัญญตา) ในอิทธิบาท ๔ ประการนี้  

ครั้นแลวยอม ต้ังกายไวในจิตบาง ต้ังจิตไวในกายบาง  
นอมจิตไปดวยสามารถแหงกายบาง  นอมกายไปดวยสามารถแหงจิตบาง  
อธิษฐานจิตดวยสามารถแหงกายบาง  อธิษฐานกายดวยสามารถแหงจิตบาง  
ครั้นนอมจิตไปดวยสามารถแหงกาย  นอมกายไปดวยสามารถแหงจิต 
อธิษฐานจิตดวยสามารถแหงกาย  อธิษฐานกายดวยสามารถแหงจิตแลว  
ยอมหนวง สุขสัญญา และลหุสัญญาลงในกายอยู เธอมีจิตอันอบรมแลวอยาง

นั้นบริสุทธิผองแผว ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อ อิทธิวิธญาณ  
เธอยอมแสดงฤทธิ์ไดเปนอันมาก คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคน

เดียวก็ได ทําใหปรากฏก็ได ทําใหหายไปก็ได ทะลุฝา กําแพง ภูเขา ไปไดไมติดขัด
เหมือนไปในที่วางก็ได ผุดขึ้นดําลงในแผนดินเหมือนในน้ําก็ได เดินไปบนน้ําไมแตก
เหมือนเดินไปบนแผนดินก็ได เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได ลูบคลําพระจันทรพระ
อาทิตย ซึ่งมีฤทธิ์มีอานุภาพมากดวยฝามือก็ไดใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได  
 ตอมาหลวงปูเฒา ก็อธิบายความหมายตางๆวา เรียกวาญาณ เพราะวารูธรรมนั้น 
เรียกวาปญญา เพราะวา รูชัดแจง เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา ปญญาในความสําเร็จดวย
การกําหนดรูปกายของตน  และจิต  อันมี ฌานเปนบาท เขาดวยกัน และดวย
ความสามารถแหงการตั้งไวซึ่ง สุขสัญญา และลหุสัญญา  เปนอิทธิวิธญาณ  
 ตอมาหลวงปูเฒา ทานก็บอกวิธีฟงเสียงทิพย ตามหลักในพระไตรปฏกตอไปวา 
ปญญาในการกําหนดเสียงเปนนิมิตหลายอยาง หรืออยางเดียว ดวยสามารถ การแผวิตก 
ความตรึกไป เปนโสตธาตุวิสุทธิญาณอยางไร  
 พระโยคาวจร ยอมเจริญอิทธิบาท ๔ อันประกอบดวยสมาธิยิ่งดวยฉันทะและ
สังขารอันเปนประธาน  ภิกษุนั้นยอมอบรมขมจิต ทําจิตใหออน ควรแกการงาน ในอิทธิ
บาท ๔ ประการนี้ 

ครั้นแลวยอมมนสิการ กําหนดถึงเสียงเปนนิมิตแหงเสียงทั้งหลาย แมในที่ไกล 
แมในที่ใกล แมเปนเสียงที่หยาบ แมเปนเสียงละเอียด แมเปนเสียงละเอียดยิ่งนัก ยอม
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มนสิการกําหนด ถึงเสียงเปนนิมิตแหงเสียงทั้งหลายในทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ใน
ทิศเหนือ ในทิศใต แมในทิศอาคเนย แมในทิศพายัพ แมในทิศอีสาน แมในทิศหรดี แม
ในทิศเบื้องต่ํา แมในทิศเบื้องบน  

พระโยคาวจร นั้นมีจิตอันฝกอบรมแลว อยางนั้น บริสุทธิ์ ผองแผว ยอมโนม
นอมจิต ไปเพื่อญาณอันหมดจดแหงโสตธาตุ เธอยอมฟง เสยีงไดทั้ง ๒อยาง คือ ทั้งเสียง
ทิพย และเสียงมนุษย ทั้งในที่ไกล และในที่ใกล ดวยทิพโสตธาตุอันบริสุทธิ์ลวงโสต
ของมนุษย  
 หลวงปูเฒา อธิบายตอไปวา เรียกวาญาณ เพราะวารูธรรมนั้น ชื่อวาปญญา เพราะ
เรียกวารูชัดรูแจง เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา ปญญาในการกําหนดเสียงเปนนิมิตหลาย
อยางหรืออยางเดียว ดวยสามารถการแผวิตกไป เปนโสตธาตุวิสุทธิญาณ  

ตอมา หลวงปูเฒา ไดบอกวิธีทําเจโตปริยญาณอีกวา ปญญาในการกําหนดจริยา
ความเปนไป คือ กระแสรวิญญาณหลายอยาง หรืออยางเดียว ดวยความแผไปแหงจิต ๓ 
ประเภท จิตสามประเภทคือ จิตยินดี ๑ จิตไมยินดี ๑ จิตเฉยๆ๑  และดวยสามารถความ
ผองใสแหงอินทรียทั้งหลาย คือศรัทธินทรีย ความเชื่อในเจโตปริยญาณ วิริยินทรีย ทํา
ความเพียร ในเจโตปริยญาณ  สตินทรีย มีสติกําหนด ในเจโตปริยญาณ  สมาธินทรี  
กําหนดการตั้งจิตมั่น ในเจโตปริยญาณ  ปญญณิทรีย ปญญาในการกําหนด เจโตปริย
ญาณ  ทั้งหมดนี้เปนเจโตปริยญาณอยางไร  
 พระโยคาวจรในศาสนานี้ เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยสมาธิยิ่ง ดวยฉันทะ 
และสังขารการปรุงแตงอันเปนประธาน  ครั้นแลวยอมรูอยางนี้วา รูปนี้เกิดขึ้นดวย
โสมนัสสินทรีย คือความยินดี รูปนีเ้กิดขึ้นดวยโทมนัสสินทรีย คือความไมยินดี รปูนี้
เกิดขึ้นดวยอุเบกขินทรีย คือความวางเฉย ภิกษุนั้นมีจิตอันฝกอบรมแลวอยางนั้น 
บริสุทธิ์ ผองแผวยอมโนมนอมจิตโนมจิตไปเพื่อเจโตปริยญาณ  

พระโยคาวจร ยอมกําหนดรูใจของสัตวอ่ืน ของบุคคลอื่น ดวยใจของตนคือ จิตมี
ราคะกร็ูวา จิตมีราคะ หรือจิตปราศจากราคะ ก็รูวาจิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะ ก็รูวาจิต
มีโทสะ หรอืจิตปราศจากโทสะ ก็รูวาจิตปราศจากโทสะ จิตมีโมหะ ก็รูวาจิตมีโมหะ 
หรือจิตปราศจากโมหะ ก็รูวาจิตปราศจากโมหะ จิตหดหู ก็รูวาจิตหดหู หรือจิตฟุงซาน ก็
รูวาจิตฟุงซาน จิตเปนมหรคต ก็รูวาจิตเปนมหรคต หรือจิตไมเปนมหรคต ก็รูวาจิตไม
เปนมหรคต จิตมีจิตอื่นยิ่งกวา ก็รูวาจิตมีจิตอื่นยิ่งกวา หรือจิตไมมีจิตอื่นยิ่งกวา ก็รูวาจิต
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ไมมีจิตอื่นยิ่งกวา จิตเปนสมาธิ ก็รูวา จิตเปนสมาธิ หรือจิตไมเปนสมาธิ ก็รูวาจิตไมเปน
สมาธิ จิตหลุดพน ก็รูวาจิตหลุดพน หรือจิตไมหลุดพน ก็รูวาจิตไมหลุดพน จิตนอมไป ก็
รูวาจิตนอมไป หรือจิตไมนอมไป ก็รูวาจิตไมนอมไป ดังนี้   

การกําหนดรูจิต พระอาจารยสุก เคยศึกษามาแลว ทั้งทางทางปริยัติ และปฏิบตัิ 
 หลวงปูเฒา อธิบายตอไป เรียกวาญาณ เพราะวารูธรรมนั้น เรียกวาปญญา 
เพราะวารูชัดแจง เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา ปญญาในการกําหนดจริยาคือความ
ประพฤติเปนไป คือ วิญญาณหลายอยางหรืออยางเดียว ดวยความแผไปแหงจิต ๓ 
ประเภทคือ จิตยินดี จิตไมยินดี จิตเฉยๆ และดวยสามารถความผองใส แหงอินทรีย
ทั้งหลาย เปนเจโตปริยญาณ  
 หลวงปูเฒา ทานทราบวาพระอาจารยสุก เคยเรียนวิชาพิจารณาปฏิจจสมุปปาท 
เปนปุพเพสานุสติญาณ มาจนสําเร็จแลว ทานจึงทบทวนสอนวิธี ทําปุพเพนิวาสานุสสติ
ญาณใหอีก เพื่อความปราณีตเขาไปถึงชั้นโท และชัน้เอก  

หลวงปูเฒา ทานบรรยายขยายความวา ปญญาในการกําหนดธรรมทั้งหลาย อัน
เปนไปตามปจจัย  ดวยสามารถความแผไปแหงกรรมหลายอยาง หรืออยางเดียว เปนปุพ
เพนิวาสานุสสติญาณอยางไร และทําอยางไร 
 พระโยคาวจรในศาสนานี้ ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยสมาธิอันยิ่ง ดวย
ฉันทะและสังขารการปรุงแตงอันเปนประธาน  ครั้นแลวยอมรูชัดอยางนี้วา เมื่อสิ่งนี้มี 
สิ่งนี้ก็ยอมมี เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้น สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น คือ เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร 
เพราะสังขารเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ เพราะวิญญาณเปนปจจัย จึงมีนามรูป เพราะนามรูป
เปนปจจัย จึงมีสฬายตนะ เพราะสฬายตนะเปนปจจัย จึงมีผัสสะเ พราะผัสสะเปนปจจัย 
จึงมีเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงมีตัณหา เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงมีอุปาทาน 
เพราะอุปาทานเปนปจจัย จึงมีภพ เพราะภพเปนปจจัย จึงมีชาติ เพราะชาติเปนปจจัย จึงมี
ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะทุกข โทมนัส และอุปายาส ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวล
นี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้  

พระโยคาวจร นั้นมีจิตอันฝกอบรมแลวอยางนั้น บริสุทธิ์ ผองแผว ยอมโนมนอม
จิตไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสสติญาณ เขายอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก คือระลึกได
ชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง สามชาติบาง สี่ชาติบาง หาชาติบางสิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง 
สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง 
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ตลอดสังวัฏฏกัลปเปนอนัมากบาง ตลอดวิวัฏฏกลัปเปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏฏวิวัฏฏ
กัปเปนอันมากบาง   

วาในชาติโนน เราไดมีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหาร
อยางนั้นไดเสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้น ๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น  

ครั้นจุติเกิดจากชาตินั้นแลว ไดไปเกิดในภพโนน แมในภพนั้นเรา ก็ไดมชีื่ออยาง
นี้ มีโคตรอยางนี้ มีผิวพรรณอยางนี้ มีอาหารอยางนี้ ไดเสวยสุข เสวยทุกขอยางนี้ ๆ มี
กําหนดอายุเพียงเทานี้  

ครั้นจุติจากภพนั้นแลว ไดมาเกิดในภพนี้ เธอยอมระลึก ถึงชาติกอนไดเปนอัน
มาก พรอมทั้งอาการ ความเปนอยู ความเปนไป พรอมทั้งอุเทศ การแสดง การยก ดวย
ประการดังกลาวมานี้  
 หลวงปูเฒา อธิบาย คําวาญาณ เพราะวารูธรรมนั้น เรียกวาปญญา เพราะวารูชัด
แจง เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา ปญญาในการกําหนดธรรม อันเปนไปตามเหตุปจจัย 
ดวยสามารถการแผไปแหงจิต หลายอยางหรืออยางเดียว เปนปุพเพนิวาสานุสสติญาณ  
 หลวงปูเฒา บอกวิธ ี ทําทิพยจักษุญาณอีกวา ปญญาในความเห็นรูปเปนนิมิต
หลายอยาง หรืออยางเดียว ดวยสามารถแหงแสงสวาง เปนทิพยจักษุญาณอยางไร ทํา
อยางไร 
 ผูที่จะทําทิพยจักษุญาณ ตองเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยสมาธิยิ่งดวยฉันทะ
และสังขารอันเปนประธาน  ครั้นแลวยอมมนสิการกําหนด ถึงอาโลกสัญญา ความจําได
หมายรูในแสงสวาง ตั้งสัญญาความจําวา เปนกลางวัน มีใจเปดเผยไมมีอะไรหุมหอ 
เจริญจิตใหมีแสงสวาง วากลางวันฉันใด กลางคืนฉันนั้น กลางคืนฉันใด กลางวันฉันนั้น  

พระโยคาวจร นั้นมีจิตอันอบรมแลวอยางนั้น บริสุทธิ์ ผองแผว ยอมโนมนอมจิต
ไปเพื่อญาณปญญาในจุติ และอุบัติของสัตวทั้งหลาย เธอยอมเห็นหมูสัตวกําลังจุติ กําลัง
อุบัติ เลวประณีต มีผิวพรรณด ี มีผิวพรรณทราม ไดด ี ตกยาก ดวยทิพจักษุอัน บริสทุธิ
ลวงจักษขุองมนุษย  

ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมวา สตัวเหลานี้หนอประกอบดวยกาย
ทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต     ติเตียนพระอริยเจา เปนมิจฉาทิฐิ ยึดถือการกระทําดวย
อํานาจมิจฉาทิฐิ เมื่อตายไปยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก  
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สวนสัตวเหลานี้ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไมติเตียนพระอริย
เจา เปนสัมมาทิฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฐิ เมื่อตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลก
สวรรค  

เธอยอมเห็นหมูสัตวกําลังจุติ กําลังอุบัติ เลวประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณ
ทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุของมนษุย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผู
เปนไปตามกรรม ดวยประการอยางนี้  
 หลวงปูเฒา อธิบายคําวาญาณ ซ้ําอีก เพราะวารูธรรมนั้น เรียกวาปญญา เพราะวา
รูชัดแจงเห็นจริง เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา ปญญาในความเห็นรูป เปนนิมิตหลาย
อยางหรืออยางเดียว ดวยสามารถแหงแสงสวาง เปนทิพจักษุญาณ  

ตอมาหลวงปูเฒา อธิบายคําวา จิต  หมายเอามหัคคตจิต คือจิตใหญ การไปของ
จิต  ยอมเปนของเบาเร็ว  ต้ังจิตไวในกาย  ไดแก  ยกเอาจิตมาไวในกาย  คือ ทําใหอาศัย
กายสงไปในความเปนไปของกาย  กรัชกายคือรางกายทั้งหมด  การไปของกาย เปนของ
ชักชา 

หลวงปูเฒา อธิบาย คําวา  สุขสัญญา  และลหุสัญญา  หมายถึงสัญญาที่เกิดพรอม 
กับอภิญญาจิต    สญัญานั้น  เพราะประกอบไปดวยความสุขสงบ  จึงเรียกวาสุขสัญญา  
และเพราะไมมีความชักชา เพราะกิเลส  เรียกวา  ลหุสัญญา 

หลวงปูเฒาอธิบายคําวา กอนเหล็กท่ีเผาไฟ  อยูวันยังค่ํา ยอมเบากวาปกติ คือ  
กอนเหล็กนั้นถูกคนสองสามคนชวยกันยกใสในเตาชางเหล็ก ถูกเผาอยูตลอดทั้งวัน  
เปนสิ่งที่ไปดวยกันกับลม  เพราะไฟที่ใสเขาไปตามชอง และเพราะลม  เปนของที่ไป
ดวยกันกับไอ  และเปนของที่ไปดวยกันกับไฟ อยางนี้ จึงกลายเปนของเบา  ชางเหล็ก  
เอาคีมใหญมาคีบจับมันดานหนึ่งพลิกไปมา  ยกขึ้นเอาออกมาขางนอกฉันใด  กายของ
พระโยคาวจรเจา ก็ฉันนั้น  ยอมออน และเหมาะแกการงาน   

ชางเหล็กจะตัดมันเปนทอนเล็ก ทอนใหญ  จะเอาคอนมาทุบ ทําเปนรูปตางๆ 
เชนรูปสี่เหลีย่มยาวเปนตนไดฉันใด  ในพระสูตรนี้ทรงแสดงการ แผลงฤทธิ์ ทําฤทธิฉั์น
นั้น 

กลาววาพระอาจารยสุก พระองคทานทรงทบทวนวิชาการเขาสุขสัญญา การเขา
ลหุสัญญาตามลําดับ ๒๐ ภาควิชา  และการทบทวนพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ 
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อยางละเอียด ทบทวนความหมายในพระไตรปฏก เปนระยะประมาณ ๑ เดือน พระองค
ทานก็สามารถเรียนรู และทรงทําไดจนทุกกระบวนการ 

หลวงปูเฒา เลาเรื่องไมเทาเบิกไพร ประจํากรรมฐาน  ประคํา รักษาคุมครอง
ศาสนา  ไมมงคล ตัวแทนสอนกรรมฐาน  ทานบอกวา บริขารสามอยางที่ทานเห็นอยูนี้ 
เกิดจากสัญญาเกา ของทานในอดีต  ของจริงเก็บไปที่ถ้ําขางหนาโนน 

หลวงปูเฒา ทานกลาวตอไปวา ไมเทาเบิกไพร ทอนยาวที่ทานถืออยูนี้ สืบทอด
มาแตโบราณกาล  ครั้งพระโสณเถรเจา พระอุตตรเถรเจา ไมนี้เปนไมสิริ เรียกวาไมเทา
ไผยอดตาล ใชเบิกไพร แผเมตตาใหกับสัพพสัตวทั้งหลาย ไมเทานี้มีเทวดารักษา  ขาฯ
ไดรับสืบทอดมาจากอาจารยของขาฯ คือขรัวตาเฒาชื่น วัดสามไห พระอาจารยขาฯ 
อาจารยของขาฯไดมาจาก  เมืองสุโขทัย และไมเทานี้เคยเปนของ พระญาณสุวรรณมหา
เถรเจา(สิงห) วัดมหาธาตุกรุงสุโขทัย เปนของสืบพระกรรมฐาน มาแตโบราณ 

สวนปะคํานี้ เปนของบูรพาจารย มาแตโบราณ สืบเนื่องมาจาก พระโสณเถร 
พระอุตตรเถระโนน เปนปะคําเสมือนตัวแทนสืบทอดรักษาศาสนา   และไมมงคล อัน
สั้นนี้ เปนเสมือนตัวแทนบูรพาจารยแตกอน ตกทอดมาสําหรับผูสืบพระกรรมฐาน
มัชฌิมา  แบบดับ 

หลวงปูเฒา ทานบอกตอไปวา ของสามสิ่งนี้ อยูที่ถ้ําขางหนาโนน เวลาจะกลับ 
ใหทานไปเอาของสามสิ่งนี้ ซึ่งเปนของบูรพาจารย และตกทอดมาถึงทานผูสืบทอดพระ
ศาสนาตอไป 

หลวงปูเฒา ทานเห็นไมเทาเบิกไพร ไผยอดตาลทอนสั้น ที่พระอาจารยสุก ถืออยู 
ทานจึงเลาวา ไมเทาที่ทานถืออยูนี้  เปนไมมงคลไผยอดตาล ของบูรพาจารย แตกอนเคย
เปนของขาฯ และขาฯไดมอบให พระรองเรื่อง (ถานานุกรม) ของขาฯไป   

พระรองเรื่องของขาฯ เปนรองเรื่อง(ถานานุกรม) ที่พระบูรพาทิศาจารย ชั้นที่ ๑ 
นามวา เขม ทานเปนพระที่ชอบอยูตามปา ตามเขา ชอบอยูปา แขวงเมืองอุตรดิตถ เมือ่
สิ้นทานแลว ทานไดมอบไมเทานี้ใหแกอันเตวาสิก ของทาน  กาลนานมาสืบมาจนถึง 
พระอาจารยดวง พระอริยเถราจารย เมืองอุตรดิตถ 

เมื่อสิ้นพระอาจารยดวง ทานจึงเอาไมเทาไปไวในถ้ํา ปาเมืองอุตรดิตถ  และทาน
(พระอาจารยสุก)ก็ไดไมเทานี้มา  ไมเทานี้หลวงปูเฒา บอกวา พระอาจารยทานเลาไววา  
เดิมที่เปนของ พระราหุลเถรเจา ผูเปนองคตนพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ   ตก
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ทอดอาจารยมาเปนลําดับๆ ไดแก พระโกลิกะเถระ แหงชมพูทวีป  พระมัลลิกะเถระ 
แหงชมพูทวีป   พระโสนันตเถระ แหงชมพูทวีป   พระมหินทเถร แหงลงักาทวีป พระอุ
บาลี แหงลังกาทวีป  พระราชสามีราม(เพชร)       แหงอนาจักรทวารวดี  พระญาณ
สุวรรณมหาเถรเจา(สิง) แหงสุโขทัย และในสมัยอยุธยาก็ตกมาถึงขาฯ (พระพนรัต รอด)  
และก็ถึงยุคทาน (หมายถึงพระอาจารยสุก)ในปจจุบันนี้      

หลวงปูเฒา ทานเลาเรื่องราว ความเปนมาของไมเทาเบิกไพรดังนี้ ไมเทาที่ขาฯ 
ถืออยูนี้เปนไมสีดําสนิท เรียกวาไมเทาไผยอดตาล(ไผตาล)  แตยังมีไมเทาอีกชนิดหนึ่ง
เรียกวา ไมเทาเถาอริยะ ไมนี้สืบเนื่องมาจากวา เทวดา ตองการจะมีสวนชวยในการ
บํารุงรักษา และพยงุพระศาสนา ตองการที่จะมีสวนชวยพระสงฆที่ออกเผยแพร
พระพุทธศาสนา ทะนุบํารุงพยุงพระศาสนา และเพื่อบําเพ็ญ อุณหิสวิชยธรรม  เพื่อทําให
เทวดามีอายุยืน ยาวตอไป 

ฉะนั้นเทวดาตองการจะติดตามไปดวยเพื่อเพิ่มพูนบุญกุศล เปลี่ยนภพ เปลีย่นภูมิ 
มีนิพพานเปนไปในเบื้องหนา เทวดานั้นจึงเขาไปบอกพระอริยะสงฆในสมาธินิมิต 
ขณะที่พระอริยะสงฆนั่งเจริญภาวนาอยู  บอกใหไปตัดเอาไมเถาวัลย ทีข้ึ่นขนานพัน
เกี่ยวกับตนไมใหญที ่ เทวดาสิงสถิตอยู มาทําเปนไมเทาพยุงกาย เพื่อพยุงรางกายพระ
อริยะสงฆไปในที่ตางๆ  กลาววาตนไมใหญตนหนึ่งๆนั้น บางตนก็มีเทวดาสิงสถิตหลาย
องค หรือบางทีก็เปนเทวดาที่สิงสถิตอยูในปานั้น บางทีเทวดารักษาปา เล็งเห็นวา  ไมนี้
เปนของคูบารมี พระภิกษุองคนี้ เทวดาจะนิมิตใหไปเอา 

เวลาตัดไมเถาวัลยนี้ ใหตัดเทาตัว สมัยโบราณเรียกวา ตัดคาตัว คือตัดยาวเทาตัว 
เมื่อพระอริยะสงฆไดไมมาแลวก็จะตัดเทาตัว กลาววาเมื่อเปนของคูบารมีเทวดาใหแลว 
ตัดทีเดียวก็ขาด ตอมาเทวดานั้นก็จะมาสิงสถิตที่ไมเทานี้ เทวดานั้นจะไดโอกาส ติดตาม
พระสงฆองคนั้นไปตามสถานที่ตางๆ และบําเพ็ญอุณหิสวิชยธรรมดวย 

ดวยอานุภาพแหงเทวดา ดวยอานุภาพแหงศีลอันบริสุทธิ์ดวยอานุภาพแหงบุญ
บารมี อิทธิบารมี ของพระสงฆ หรือของพระอริยะสงฆองคนั้น ดวยอานุภาพของการแผ
เมตตาโดยไมมีประมาณ ไมเทานี้ก็จะมีอานุภาพมาก มีอํานาจปองกันสัตวราย ภูตผีปศาจ 
ใชแผเมตตา แหวกทาง เปดทาง เวลาออกสัญจรจาริกธุดงคไปในที่ตางๆ  เรียกวาไมเทา 
เบิกไพร ถาเปนของพระเจาจักรพรรดิ เรียกวา จักรแกว  
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ครั้นเสร็จสิ้น จากการทบทวนพระกรรมฐาน และวิชาการตางๆแลว  พระอาจารย
สุกก็มุงหนาไปที่ถ้ําแหงนั้น  ครั้นถงึหนาถ้ําแหงนั้น พระอาจารยสุก ก็กาํหนดจิต บอก
กลาวเทวดาที่รักษา ของ ๓ สิ่งนี้  กายโอปปาติกเทวดาในถ้ํานี้ ก็นําพระอาจารยสุก เขา
ไปในถ้ํา พาลึกเขาไปถึงซอกถ้ํา  จึงถึงที่ประดิษฐาน ของ ๓ สิง่นี้  พระอาจารยสุก กลาว
คําขอขมา พระรัตนไตร และกลาวคําขอประสิทธิ์ ของ๓ สิ่งนี้ ทานจึงอธิฐานจิตวา จะขอ
เปนตัวแทนสืบสานพระศาสนาตอไป และจะใชของ ๓ สิ่งนี้ใหเปนพระโยชน กับพระ
ศาสนา     ตอไป 

ครั้งนั้นเทวดาที่ เฝารักษา บริขารพระศาสนาสามสิ่งนี้ หมดหนาที่แลว ก็กลับไป
ยังภพใหม ดวยบุญบารมี ที่เฝารักษา ศาสนสมบัติ 

เมื่อพระอาจารยสุก กลับถึงวัดทาหอย พระองคทานก็เอาของสามสิ่งนี้ เก็บไวใน
ที่สมควร เมื่อคราวที่พระอาจารยสุก มาครองวัดราชสิทธารามแลว ของสามสิ่งนี้ ก็ตกอยู
ที่ครูบาอาจารยกรรมฐานมัชฌิมา สืบมา คือ ทานเจาคุณหอไตร ๑ พระวินัยธรรมกัน ๑ 
พระญาณสังวร (ดวง) ๑ พระญาณสังวร (บุญ) ๑ พระสังวรานุวงศเถร (เมฆ) ๑ พระสังว
รานุวงศเถร (เอี่ยม) ๑ พระสังรานุวงศเถร (ชุม) ๑ พระครูสังวรสมาธิวัตร (แปะ) ๑ พระ
ครูญาณสิทธิ์(เชื้อ) ๑ พระครูปญญาวุธคุณ(สําอาง)๑ ปจจุบัน ของสามสิ่งนี้อยูที่
พิพิธภัณฑกรรมฐาน คณะ ๕ วัดราชสิทธาราม 

ทานไดรับนิมนตเขา เมืองลับแล 
        เมืองลับแลนี้ไมเปน ภพ  หรือ ภูม ิแตเปนอีก มิติ หนึ่ง  ที่ตั้งอยูในพื้นพิภพ ภูมิ
เดียวกัน กับมนุษย  

เหตุเกิดเมืองลับแล  กลาววา เกิดจากการยึดมั่น ถือมั่น อยางมั่นคง ไมคลอน
แคลนใน ศลีหาประการ อยางบริสุทธิ บริบรูณ ไมดางพรอย  ผูประพฤต ิปฏิบัติอยางนี้ 
เมื่อกายเนื้อแตกดับแลว กจ็ะไปจุติในภูมิลับแลนี้  และดวยปฏิปทานี้ ทําใหแดนลับแลนี ้
เปนแดนปด ลับจากสายตาผูคน  

  เหตุท่ีคนภายนอก มองไมเห็นเมืองลับแลเพราะ บุคคลผูที่มีศีลดางพรอย หรือ
ทุศีล จะแลไมเห็น เมืองลับแล เหตุเพราะความทุศีล ปดบังสายตา ของบุคคลผูนั้นไว  
เหตุนี้จึงเรียกวา เมอืงลับแล 
 และอีกประการหนึ่ง ความบริสุทธิ์แหงศีลหาประการ ของผูคนในเมืองลับแล 
ปดบังเมืองลับแลไว จึงทําใหคนภายนอก ที่มีศีลไมบริสุทธิ์ ไมมั่นคง ไมสามารถแลเห็น 
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เมืองลับแลนั้นได ยกเวน พระอริยสงฆ ผูทรงฌานแกกลา ทรงศีลบริสุทธิ์อยางมั่นคง 
และทรงคุณวิเศษบางอยางเชน พระอาจารยสุก ผูคนในเมืองลับแลนั้น มกีายหยาบ กาย
เนื้อ เหมือนอยางผูคนเราทั้งหลายที่อยูขางนอกนี่เอง  มีเกิด แก เจ็บ ตาย     
       อาหารของคนในเมืองลับแล ไดแก พืช ผัก ผลไม  ผูคนในเมืองลับแล  มีอายุยืน
ยาว กวาผูคนขางนอก เพราะในเมืองลับแล มีแตอากาศบริสุทธิ์ ไมมีพิษมีภัย หมูบานขาง
ใน เหมือนกับหมูบานของผูคนชนบทโบราณ แมกาลเวลาของโลกภายนอก จะผานไป
นานเปนรอยป พันป สภาพความเปนอยูในเมืองลับแล ก็จะไมมีการเปลี่ยนแปลง เปน
เหมือนเดิมทุกอยาง  

กลาววา เมืองลับแลนี้ มีทุกภาคของประเทศไทย เมืองลับแล ไมมีสัตวเดรัจฉาน 
อยูอาศัย มีแตสวนผลไม และพัก ผูคนที่จะเขาไปเมืองลับแลได กลาววาตองเปนบุคคลที่
เคยมีบุญวาสนา มีศีลบริสทุธิ์มั่นคง และในอดีตชาติ เคยเกิดในเมืองลับแลนั้น  
        กลาววา สมัยกอนเคยมีพระธุดงค ผูมีศีลบริสุทธิ์ เดินเขาไปในปา  แตพอเดิน
หลง ขามเขตเขาเมืองลับแล โดยไมรูตัวมากอน  แตจะมารูตัวอีกทีก็เห็นวา เดินอยูกลาง
หมูบานเสียแลว ในเมืองลับแล  ไมมวีัด ไมมีพระภิกษุ  จะมีพระภิกษุที่มาจากขางนอก
เทานั้น 

บางครั้งผูคนในเมืองลับแล จะออกมาขางนอกบาง แตจะเปนพวก หนุมสาว ที่
ไมเคยเห็นโลกภายนอกเมืองลับแล ไมมีคน พิกล พิการ บางครั้งผูคนในเมืองลับแล จะ
ออกมาใสบาตรพระธุดงคดวยก็มี  
       ถามีพระธุดงค ไปดวยกันหลายองค จะเขาเมืองลับแล ไดเฉพาะบางองคเทานั้น 
องคที่มีศีลไมบริสุทธิ์ จะเขาไปในเมืองลับแลไมได 
        พระอาจารยสุก พระองคทานทรงปกกลดอยูในที่ใกลบริเวณ เมืองลับแล 
พระองคทานสามารถทอดพระเนตรเห็นเมืองลับแลได เพราะพระองคทานทรงอยูใน  
องคฌานตลอด ไมวางจากฌาน  แมวาพระองคทานจะเปน เสขบุคคล ข้ันอนาคามี อยาง
กลางแลว  

พระองคทาน ก็ยังตองการรู ตองการเห็น เพื่อศึกษาไวเทานั้น เพราะยังไมเคยเขา
ไป ในเมืองลับแล  
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      เวลาเชาวันนั้น ผูคนในเมืองลับแล ก็ออกมาอาราธนานิมนตใหพระองคทานเขา
ไป รับอาหารบิณฑบาต โดยมีคนลับแล พาพระองคทานเขาไป พระองคทานจะไมเขา
ไปในเขตเมืองลับแลเอง จะเขาก็ตอเมื่อ ทรงไดรับการอาราธนานิมนตเทานั้น  

พระองคทาน เขาไปแลวพักอยูในเมืองลับแลนั้นประมาณ  สองสามคืน ไมตอง
กางกลด เพราะในนั้นไมมียุง เมื่อพระองคทานตองการจะออกมาจากเมืองลับแล เพื่อจะ
เดินทางสัญจรจาริกไปที่อ่ืน คนในเมืองลับแล  ก็พาพระองคทาน ออกมาสง นอกเขต
เมืองลับแล 

พระอาจารยสุก บิณฑบาตรุกขเทวดา 
     บางครั้งพระองคทาน เขาไปในปาลึก ไมมีผูคนอยูอาศัย อาหารบิณฑบาตไมมี
คนใส แตพระอาจารย ของพระองคทาน เคยเลาไววา ถาสมาธิดีๆ ใหมองไปตามตนไม
ใหญ ที่มีรกุขเทวดา ที่เปนสัมมาทิฎฐิ  

การมองเห็นนี้ ตองมองดวยสมาธิถึงขั้น อัปปนาฌาน หรือ ฌาน เมื่อเห็นแลว รู
แลว ใหไปยนืสํารวม อยูหนาตนไมใหญนั้น แลวแผเมตตาไปเบื้องหนา จะเห็นคนแตง
ชุดไทยโบราณ ในสมาธิจิต ถือขันขาวมาใสบาตร ขาวที่เห็นในสมาธิคือ  ขาวทิพย   

เมื่อรุกขเทวดาใสบาตรเสร็จเรียบรอยแลว จึงออกจากสมาธิ มองไปในบาตรจะ
เห็นแตบาตรเปลาๆ มองไมเห็นขาวทิพย ดวยตาเปลา แตจะเห็นขาวทิพย ไดดวยสมาธิ
จิตเทานั้น  

ขาวทิพย มนุษยซึ่งมีกายหยาบกินไมได ฉันไมได แตมีวิธีการ เมื่อพระอาจารย
สุก กลับมาถึงกลด พระองคทาน ก็จะเอาน้ําในกา เทใสในบาตร เปลานั้น แลวแกวงน้ํา
ในบาตรไปมา  พรอมกบัสวดบทพิจารณาอาหารหนึ่งจบ สวดพิจารณาอาหารเสร็จแลว 
จึงฉันน้ําในบาตรนั้น ฉันเสร็จแลวก็สามารถอิ่มไปไดตลอดทั้งวัน ไมหิวเลย 
        ถาเปนภิกษุที่ออกรุกขมูล ไมมีสมาธิแกกลาถึงขั้น ฌาน ไมสามารถมองเห็นรุกข
เทวดาได ทานใหอุมบาตรไป ยืนอยูท่ีหนาใตตนไมใหญในปาแหงนั้น ยืนหลับตา สํารวม
ระวัง ทําสมาธิจิตใหแนวแน  คอยฟงเสียงสัญญาณ เหมือนเสียงทัพพี กระทบขันขาว ถา
มีเสียงคนเดินย่ําใบไม มาเปนสัญญาณ ก็ใหเปดฝาบาตร รออยูสักครูหนึ่ง เมื่อเสียงนั้น
สงบเงียบลงแลว จึงปดฝาบาตร แลวจึงเดินอยางสํารวมกลับมาที่กลด แตระหวางนั้น
หามลืมตาดูอยางเด็ดขาด เมื่อถึงกลดแลว เอาน้ําใสในบาตรแกวงไปมา สวดบทพิจารณา
อาหารเสร็จแลวก็ฉันน้ําในบาตรนั้น จะไมหิวอาหาร เลยตลอดทั้งวัน 
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           แตถาไปยืน ที่ใตตนไมใหญในปาแลว เสียงยังเงียบสงบอยู ไมไดยินเสียง
สัญญาณ อะไรเลย  แสดงวาพระภิกษุองคนั้น มีศีลไมบริสุทธิ ์มีศีลดางดางพรอย  ใหไป
ปลงอาบัติ กับพระภิกษุที่ไปดวยกัน   พระสงฆที่จะบิณฑบาตรุกขเทวดาไดนั้น ตองมีศีล
บริสุทธิ์ ปฏบิัติดี ปฏิบัติชอบ 
            พระอาจารยสุก พระองคทาน เดินทางเขาไปในปาลึก ไมมีผูคน พระองคทานก็
ไดทรงกระทําดังที่กลาวมานี้  ทานกลาวไวในทั้งสองเรื่องนี้ กลาวถึงการมีศีลบริสุทธิ ์
บริบูรณ การปฏิบัติดี ปฏบิัติชอบ ของพระสงฆในพระศาสนานี้ 

พระเถรวุฒาจารย ประสิทธิ์ พระคาถา ไกเถื่อน 
(พรรษาที่ ๑๗ สถิตวัดทาหอย ยุคธนบุรี) 

       พระองคทานทรงรอนแรมผาน ปาเขาลําเนาไพร พบพระอาจารย ผูทรงคุณ
วิชาการ ความรูมาหลายองคทั้งแลกเปลี่ยนวิชา ทั้งขอศึกษา ในอุปเทห แนวทางการ
ปฏิบัติธรรม พระองคทานทรงสัญจรจาริกผานมาทางเขตปา แขวงเมืองลําพูน อันเปนที่
ประดิษฐาน พระธาตุหิริภุญชัยๆ เปนพระธาตุประจํา คนเกิดประกา (ไก) และใกลจะถึง
เขตปาใหญ แขวงเมืองเชยีงใหม ภายในบริเวณปาแหงหนึ่ง  

พระองคทาน ทรงทอดพระเนตรเห็น ไกปาตัวหนึ่ง รูปรางสีสรรประหลาด 
สวยงามยิ่งนัก พระองคทานทอดพระเนตรเห็นแลว ทรงทราบดวยจิต ไดในทันทีวานี่
เปนไกปา เนรมิต เปนไกปากํามะลอ สําเร็จดวยมนตรา ของพระภิกษุเถรวุฒาจารย ผู
ทรงฌานบารมีแกกลา  ตองการที่จะใหพระองคทาน ทรงติดตามไกปาตัวนี้ไป พระองค
ทานทรงตามไกปามนต ตัวนี้ไปเรื่อยๆก็ทรงพบ พระภิกษุเถรวุฒาจารยผูเฒา รูปหนึ่ง มี
พระรัศมีสองสวาง ไสวรอบกาย พระองคทานทรงทราบไดในทันทีนั้นวา พระภิกษุเถร
วุฒจารยผูเฒารูปนี้ เปนผูบรรลุคุณวิเศษแลว พระภิกษุเถรวุฒาจารยผูเฒา  ก็ไดกลาว
ทักทาย พระองคทานขึ้นกอนวา เออถึงเสียที  

จากนั้นพระองคทานได ทรงสนทนาธรรม กบัพระภิกษุเถรวุฒาจารย ตอมา
ภายหลังพระอาจารยสุก ทรงทราบนามบัญญัติ ของพระอาจารยเถรวุฒาจารยผูเฒา ซึ่ง
ทานมีนามวา รุง จากนั้นพระภิกษุเถรวุฒาจารย หรือ ครูบารุงเรือง ทานก็สอนอุบายพระ
กรรมฐาน และวิชาการตางๆใหกับพระอาจารยสุก ซึ่งทานยังไมทรงเคยศึกษามากอน  
พระเถรวุฒาจารยผูเฒา ครูบารุงเรือง ทราบวาพระอาจารยสุก จะเดินทางผานมาในปานี้ 
ทานจึงใชใหไกปา ไปตามพระอาจารยสุก มาพบทาน 
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      พระเถรวุฒาจารย ครูบารุงเรือง ไดสอนพระคาถาใหอยางหนึ่ง กลาววาเปน  พระ
คาถานํา พระคาถาทั้งปวง ใชในทางสําเร็จประโยชน ผูใชพระคาถานี้ ตองมีสมาธิจิต 
เปนเอกัคตาจิตขั้นสูง ถึงเมตตาเจโตวิมุตติ จึงจะใชพระคาถานี้ได เพราะเปนพระคาถา
มหาเมตตา ปลดปลอยสตัว และปลดปลอยจิต ตัวเอง พระคาถาวาดังนี้ 
            

----------------------------------- 

เว  ทา   สา  กุ               กุ    สา   ทา  เว 
ทา  ยะ  สา  ตะ              ตะ  สา   ยะ ทา 
สา  สา   ทิ   กุ                กุ    ทิ   สา  สา 
กุ    ตะ   กุ   ภู               ภู    กุ    ตะ  กุ 

               จากนั้นพระอริยเถราจารย ครูบารุงเรือง กลาวกับพระอาจารยสุกอีกวา  ทาน
เห็นธรรมอะไร ในพระคาถา พระยาไกเถื่อนบาง  พระอาจารยสุกนั้น ทรงใกลชิดกับไก
ปา มาแตยังทรงพระเยาว  และทรงเรียนรูพระคัมภีรมิลินทปญหามาแลว พระองคทาน
จึงทราบธรรม เกี่ยวเนื่องกับ ไกปามากมาย และทรงกลาวกับ พระอริยเถราจารย ครูบา
รุงเรือง วา 
 ไกปานี้ปราศเปรียว คอยหนีคน หนีภัยอยางเดียว เหมือนกับ จิต ของคน ไกปา
เชื่องคนยาก เหมือนจิตของคนเรา ก็เชื่องตออารมณยากมาก เหมือนกัน ไกปาแมเสกขาว
ดวยเมตตาใหกิน  แรกๆมันก็จะไมกลา เขามาหาคน นานๆเขา จึงจะกลาเขาหาคน  
เหมือนจิตคนเรา ก็ชอบทองเที่ยว ไปไกลตามธรรมารมณตางๆ  ฝกตั้งจิตเปนสมาธิ
แรกๆนั้น  จิตมักจะอยู พักเดียว ก็เตลิดไป  ตอนานๆไป เมื่อจิตชินตออารมณดีแลว   จึง
จะเชื่อง และตั้งมั่นเปนสมาธิ 
 พระอริยเถราจารย ครูบารุงเรือง ถามพระอาจารยสุก อีกวา  พระคาถาไกเถื่อน ๔ 
วรรค แตละวรรค กลับไป กลับมา เปนอนุโลม ปฏิโลม หมายถึงอะไร  พระอาจารยสุก 
ตอบวา  แตละวรรค หมายถึงโลกธรรมแปด วรรค ๑หมายถึง  มลีาภ เสื่อมลาภ  วรรค๒ 
หมายถึงมียศ เสื่อมยศ   วรรค๓หมายถึง  มีสรรเสริญ ก็มีนินทา วรรค๔ หมายถึง มีสุข ก็
มีทุกข  ทุกอยางยอมแปรปรวน มีด ี และมีชั่ว  ไมแนนอน ไมควรยึดติด  มีหยาบ มี
ละเอียด  
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 ตอมาพระอาจารยสุก  ทรงยกองคคุณแหง ไกปา ในมิลินทปญหา มาใหพระอริย
เถราจารย ครูบารุงเรืองฟงวา  ผูที่จะไดบรรลุมรรด ผล นิพพานตองประกอบดวย 
คุณสมบัติอันเปรียบเทียบไดกับ องคคุณแหง ไก หรือไกปา มีหาประการ  
ดังนี้คือ………. 
 ๑.เมื่อเวลายังมืดอยู ก็ไมบนิลง หากิน    

๒. พอสวาง ก็บินลง หากิน  
๓.จะกินอาหาร ก็ใชเทาเขี่ยเสียกอน แลวจึงจิกกิน   
๔.กลางวันมีตาใสสวางเห็นอะไรไดถนัดแตเวลากลางคืนตาฟางคลายคนตาบอด  
๕. เมื่อถูกเขาขวางปา หรือถูกตะเพิดไมใหเขารัง  ก็ไมทิ้งรังของตน  นี้เปนองค

คุณ ๕ ประการของไก 
    ผูมุงมรรค ผล ตองประกอบใหได กับคุณสมบัติ อันเปรียบเทียบไดกับองคคุณ

เหลานี้คือ 
๑. เวลาเชาปดกวาดที่อยู และจัดตั้งเครื่องใชสอย ไวใหเรียบรอย อาบน้ําชําระ

กายใหสะอาด  บชูากราบไหว ปูชณียวัตถุ  และวฒับุคคล 
๒.ครั้นสวางแลว จึงกระทําการหาเลี้ยงชีพ ตามหนาที่แหงเพศของตน 
๓. พิจารณากอนแลว จึงบริโภคอาหาร ดังพุทธภาษิตวา ผูบริโภคอาหารพึง

พิจารณา เห็นเหมือนคนบริโภคเนื้อบุตร ของตนในทางกันดาร แลวไมมัวเมา มุงแตจะ
ทรงชีวิตไว เพื่อทําประโยชนสุข แกตน และผูอ่ืน 

๔. ตาไมบอด ก็พึงทําเหมือนคนตาบอด   คือไมยินดี ยินราย ดุจภาษิต ที่พระ
มหากัจจายนะ กลาวไววา มีตาดี ก็พึง ทําเปนเหมือนคนตาบอด มีหูไดยิน ก็พึงเปน
เหมือนหูหนวก  มีลิน้เจรจาได ก็พึงเปนเหมือนคนใบ มกีําลังก็พึง เปนเหมือนคน 
ออนเพลีย  เรื่องรายเกิดขึ้น ก็พึงนอนนิ่งเสีย เหมือนคนนอนเฉยอยูฉะนั้น 

๕. จะทํา จะพูด ไมพึงละสติ สัมปชัญญะ ประหนึ่งไกปา ไมทิ้งรังฉะนั้น ถา
ปฏิบัติไดอยางนี้จะบรรล ุ   มรรด ผล นิพพาน 

พระอริยเถราจารย ครูบารุงเรือง จึงกลาวกับพระอาจารยสุกวา  ดีนัก ดีนักแล  
และพระอริยเถราจารย ไดกลาวอีกวา ตามตํานาน เมืองเหนือ  กลาวถึงอุปเทห พระคาถา  
ไกเถื่อน ไววา 
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พระคาถาพระยาไกเถื่อน ผูใดภาวนาไดสามเดือน ทุกๆวันอยาใหขาด ผูนั้นจะมี
ปญญา ดังพระพุทธโฆษาฯ  และไกปานี้ ขันขานเพราะนัก  ดวยอํานาจแหงพระคาถา
พระยาไกเถื่อน ใหสวดสามจบ จะไปเทศ ไปสวด ไปรอง หรือเจรจา สิ่งใดๆดีนัก มี
ตะบะเคชะนัก   ถาแมสวดไดเจ็ดเดือน อาจสามารถรูใจคน  เหมือนไกปา รูกลิ่นตัวคน 
ฉะนั้น ถาสวดครบหนึ่งป มีตะบะเดชะยิ่งกวาคนทั้งหลาย  

แมจะเดินทางไกล ใหสวดแปดจบ เหมือนไกขันยาม เปนสวัสดีกวาคนทั้งหลาย  
ใหเสกหิน  เสกแร ไวสี่มุมเรือน โจรผูรายไมเขาปลน   เหมอืนไกปาไมทิ้งรัง  แมผีราย
เขามาในเขตบาน ก็ครามกลัวยิ่งนัก เสกขาวสารปรายหนทางก็ดี ประตูก็ดี ผีกลัวยิ่งนัก  
คนเดินไปถูกเขาก็ลมแล  แพแกอํานาจเรา   

พระคาถานี้แตกอน เรียกอีกชื่อหนึ่งวา กะฐานธรรม แตภายหลัง ถึงยุคพระ
อาจารยสุก พระคาถานี้จึงเรียกขานใหมวา พระคาถาไกเถ่ือนบาง พระคาถาพระยาไก
เถ่ือนบาง พระคาถาบทนี้ทางภาคเหนือเรียกวา พระคาถาไกแกว กุกลูก   

พระอาจารยสุก พระองคทานทรงออกรุกขมูลไปได ประมาณปเศษก็เขาสูเขตปา
ใหญ แขวงเมืองเชียงใหม ทานใชเวลาอยูที่ปา แขวงเมืองเชียงใหม ปาแขวงเชียงราย ปา
แขวงเชียงแสน เกือบป พระองคทานทรงพบพระมหาเถรวุฒาจารย ผูทรงอภิญญา
มากมาย ทั้งที่เชี่ยวชาญในดานกสิณดิน กสิณไฟ  กสิณลม กสิณน้ํา  และเชี่ยวชาญทาง
วิปสสนาธุระ 

ตอมาพระอาจารยสุก มาถึงวัดทาหอยแลว  พระองคทาน ก็ทรงแปลง พระคาถา
พระยาไกเถื่อน เปนรูปยันต เรียกวาพระยันต มหาปราสาท ไกเถื่อน  ตามนมิิตสมาธิ  

เวลาลงพระคาถาพระยา ไกเถื่อน ลงเปนยันตมหาประสาท ใหลงดวยเงินก็ดี 
ทองก็ดี  ผาก็ดี กระดาษก็ดี  ลงแลวเสกดวย พระคาถาพระยาไกเถื่อน ๓ จบ   ไปเทศนาดี
นัก เปนเมตตาแกคนทั้งหลาย เกิดความศรัทธาในตัวเรา (ไกรอง เสียงฟงไดไกล)เอายันต
นี้ ไปกับตัวคาขายดีนัก  เกิดลาภสักการะ มากกวาคนทั้งหลาย เหมือนไกปา ขยันหากิน  

ใหเขียนยันตปราสาทไกเถื่อน ไวกับเรือน  เวลาเขียน ใหแตงเครื่องบูชาครูสิ่งละ 
๑๖  คือ ขาวตอก ๑๖ ถวยตะไล ดอกไม ๑๖ ถวยตะไล  เทียน ๑๖ แทง  ธูป ๑๖ ดอก   
ขาวเปลือก ๑๖ ถวยตะไล สิ่งของเหลานี้วางบนผาขาว ใหเสกดวยพระคาถาพระยาไก
เถื่อน ๑๐๘ จบ ๑๐๘ คาบ ใหอธิษฐานเอาตามแตปรารถนา กนัโจรภัยอันตรายทั้งหลาย 
มีชัยแกศัตร ู  ลงเปนธงปกในนา กันแมลง มาเบียดเบียน เสกน้ํามันงาใสแผล แล
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กระดูกหัก  เสกขาวปลูกงอกงามดี เสกน้ํามนตพรมของกัมนัลพระยารักเราแล  เสก
เมตตาก็ได   ถาตองคุณโพยภัยใดๆ  ใหเสกสมปอยสระหัวหายแล ใชสารพัดตามแตจะ
อธิษฐานเถิดฯ พระคาถา และยันตไกเถื่อน นี้มผูีคนเคารพเชื่อถือมาก    และจะวานํา 
พระคาถาอื่นๆกอนเสมอ โดงดังมาจนถึงปจจุบันนี้   

พระคาถานี้ ไดเมื่อ พระกกุสันโธ เปนไกปา เปนอาการสามสิบสอง ของ
พระพุทธเจาทั้ง ๕ ประองค คือ พระกกุสันโธ พระโกนาคมโน พระกัสสโป พระโคตโม 
พระศรีอริยเมตไตย 

พระคาถาพระยาไกเถื่อนนี้ ไดในสมยัพระพุทธเจา พระกกุสันโธ พระโกนาค
มโน พระกสัสโป พระโคตโม พระศรีอริยเมตไตย ยังเปนพระโพธิสัตว เสวยพระชาติ
เปน  พญาไกเถ่ือน  

แมพระอาจารยสุก พระองคทาน ก็เคยเกิดเปน ไกเถื่อน บําเพ็ญบารมีมา  แตการ
สรางบารมีนั้น ตางๆกัน และพระคาถาพระยาไกเถื่อนนั้น ยังเปนอาการสามสิบสอง ของ
พระอาจารยสุกดวย และเปนตะปะเดชะ ของพระอาจารยสุก  ในเมตตาบารมีนี้ดวย 

พระคาถาบทนี้ ถาจําเริญภาวนา จะมีอานุภาพมาก  ผูใดภาวนาเปนนิจสิน  จะเกิด 
ลาภ ยศ มิรูขาด  ทํามาคาขึ้น  ทํานา ทําสวน ทําไร เจริญงอกงามดี ทั้งทําใหบังเกิด
สติปญญาดวย  ถาเดินทางไป ทางบก หรือเขาปา สวดภาวนาคลาดแคลว จากภัยอันตราย 
ดีนักแล บั้นปลายก็จะ บรรลุพระนิพพาน ดวยเมตตาบารมีนี้ 

บุญสิริ เกิดแก พระอาจารยสุก 
 (ไมเทา ไผยอดตาล) 

 กอนที่จะเลาเรื่อง บุญสิริ เกิดแกพระอาจารยสุก ขอเลาเรื่องที่มีมาในพระ
ไตรปฏก และเรื่องสิริชาดก วาดวยบุญสิริ  เกิดแกผูมีบุญ อันเปนมูลเหตุ ของบุญสิริ ไม
เทาเบิกไพร ดังนี้ 
 ในศาสนาวิปสสีสัมมาสัมพุทเจา มีพรานคนหนึ่งชื่อ สุปติฏฐิต เปนผูทํา
อกุศลกรรม ดวยการฆาสัตว วันหนึ่งเดินทางไปลาสัตว เผอิญฝนตาก กห็ลบฝนเขาไป
พัก อยูในวิหารแหงหนึ่ง ไดเห็นฝนรั่วลงมาถูกพระพุทธรูปในวิหารเปยก พรานเกิดมีใจ
ศรัทธา จึงไดจัดการซอมแซมหลังคาวิหารจนหายรั่ว พระพทุธรูปก็พนจากการเปยกฝน 
ครั้นเมื่อพรานสิ้นชีพแลว ดวยอํานาจแหงกุศลกรรมที่ตน ไดซอมแซมหลังคาวิหารนั้น 
จึงไดไปเกิดเปนเทพบุตรชื่อวา  สุปดฏิฐิตเทพบุตร จนถึงพุทธกาลนี้ 
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ในสมัยหนึ่งพระบรมศาสดาเสด็จประทับอยูเหนือพระแทนศิลาอาสนภายใตตน
ปาริชาติ ณ ดาวดึงพิภพ ตรัสพระสัทธรรม เทศนา อภิธรรม๗คัมภีร โปรดพุทธมารดา 
ในกาลครั้งหนึ่งนั้นมีเทพบุตรตนหนึ่ง นามวาสุปดิศ ไดเสวยทิพยสมบัติอยูชั้นดาวดึงส
มาชานาน ก็อีก ๗ วัน จะสิ้นบุญจุติจากดาวดึงส ลงไปอุบัติในนรกเสวยทุกขเวทนาอยู
ตลอดแสนป ครั้นสิ้นกรรมในนรกนัน้แลวก็จะไปบังเกดิเปนสัตวดิรัจฉาน ๗ จําพวก 
เสวย วิบากกรรมอยู ๕๐๐ ชาติ ทุก ๆ จําพวก ยังมีเทพบุตรองคหนึ่งชื่อวา อากาศจารี ซึ่ง
เปนผูรู บุรพกรรมของสุปดิศเทพบุตร อาศัยความคุนเคยสนิทสนมกันตั้งแตครั้งเปน
มนุษย เคยไดรักษาอุโบสถศีลมาดวยกันในอดีตชาติลวงมาแลว มองเห็นอกุศลกรรมตาม
ทัน จะสนองผลแกสหายของตนก็มีจิตปรานีใครจะอนุเคราะหจึงเขาไปสูสํานักของสุปดิ
ศเทพบุตรแลวก็บอกเหตุที่จะสิ้นอายุภายในเร็ววันๆนี้ ตลอดทั้งที่จะไปเกิดในนรก ครั้ง
พนจากนรกแลว จะตองไปกําเนิดสัตวดิรัจฉานใหทราบสิ้นทุกประการ ฝายสุปดิศเทพ
บุตรไดทราบเหตุดังนั้นแลว ก็มีความสะดุงตกใจกลัว คิดปริวิตก บุพพนิมติ ๔ประการ 
คือดอกไมทิพยรวงโรยประการหนึ่ง สรีระรางกายมัวหมองไมผองใสประการหนึ่ง ผา
ทิพยภูษา เครื่องทรงเศราหมองไมผองใส ประการหนึ่ง ครั้นทรงผาสไบเขาก็รอนกระวน
กระวายไปประการหนึ่งบุพพนิมิตเหลานี้ก็ปรากฏแกสุปดิเทพบุตร บุพพนิมิต ๔ 
ประการนี้ ปรากฏแกเทพบุตร หรือเทพธิดาตนใดแลว เทพบุตรเทพธิดาองคนั้น จะตอง
จุติจากเทวโลกอยางแนนอน เมื่อสุปดิศเทพบุตร ทราบชัดเจนเชนนั้นแลว ก็ไมนิ่งนอน
ใจใครจะหาเครื่องปองกันจึงเขาไปสูสํานักทาวอมรินทราธิราชเจา ถวายอภิวาทแลว
กราบทูลเหตุการณใหทรงทราบแลว ทูลออนวอนขอชีวิตในสํานักพระอมรินทราธิราช 
โดยอเนกปรยิายทาวเธอตรัสตอบวา ชื่อวาความตายนี้เราเห็นผูใหญในสรวงสวรรค ก็ไม
อาจหามบุพพกรรมอันมกีรรมแรงนี้ไดเราเห็นอยูแตองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาผูเปน
ที่พ่ึงของสัตวโลกทั่ว ๓ ภพ พระองคเสด็จประทับอยูใตตนปาริชาติ มาเราจะพาไปเขา
เฝากราบทูลอาราธนา ใหพระองคทรงชวยเหลือ สุปดิศเทพบุตรถือเครื่องสักการบูชา
ตามเสด็จทาวอมรินทราธิราชเขาสํานักพระมหามนุีนาถ 

พระศาสดาจารยเจาแลวกราบทูลเหตุการณเหลานั้นใหพระองคทรงทราบโดย
สิ้นเชิง แลว พระองคทรงแสดงบุพพกรรม ของสุปดิศเทพบุตรองคนี้เกิดเปนมนุษยมี
ความเห็นผิด เปนผูประมาทตั้งอยูในมิจฉาทิฏฐิเปนพรานฆาเนื้อเบื่อปลาเปนผูมีใจแข็ง
กระดาง ตบตีบิดามารดา เห็นสมณะชีพราหมณ ไมลุกรับนิมนตใหอาสนะที่นั่ง ภิกษุ
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สงฆผูเขาไปสูสํานักแมเห็นแลวก็ทําเปนไมเห็นเสีย ดวยวิบากผลอกุศลกรรมอันนี้ตาม
ทันเขา สุปดิศเทพบุตรจึงไดไปเกิดในนรกตลอดแสนป ครั้นพนจากนรกขึ้นมาก็จะไป
กําเนิดแหงสัตว๗ จําพวกคือเปนอีแรง เปนอีรุง เปนอีกา เปนเตา เปนหนู เปนสุนัข และ
เ ป น ค นหู ห น ว ก ต า บ อ ด อ ย า ง ล ะ๕ ๐ ๐ ช า ติ ด ว ย อํ า น า จ อ กุ ศ ล ก ร ร ม นั้ น 
 เมื่อทาวอมรินทรทรงทราบแลว ก็มีความเมตตาสงสารแกสุปดิศเทพบุตร ยิ่งนัก 
จึงกราบทูลใหพระองคทรงแสดงพระสัจธรรมเทศนาอันจะเปนที่ พ่ึงแกสัตวโลก
ชวยชีวิตเทพบุตรองคนี้ไวไมใหตายลงภายใน ๗ วันนี้ สมเด็จพระบรมศาสดาจึงตรัส
เทศนาคาถาอุณหิสวิชัย มีใจความดังตอไปนี้ 

อัตถิ อุณหิสสะวิชะโย ธมัโม โลเก อนุตตะโร สัพพะสัตตะหิตัตถายะ ตัง ตะ
วังคัณหาหิ เทวเต ปะริวัชเช  ราชฑณัเฑ อะมะนุสเสหิ ปาวะเก พยัคเห นาเค วิเส ภูเต อะ
กาละมะระเณนะ วา สัพพัส มะระณา มุตโต ฐะเปตวา กาละมาริตัง  ตัสเสวะ อานุภาเว
นะ  โหตุ เทโว สุขี สะทา สุทธะสีลัง สะมาทายะ ธัมมัง สุจะริตัง จะเร ตัสเสวะ อานุภาเว
นะ โหตุ เทโว สุขี สะทา ลิกขิตัง จินติตัง ปูชัง ธาระณัง วาจะนัง คะรุง ปะเรสัง เทสะนัง 
สุตวา ตัสสะ อายุ ปะวัฑฒะตีติ 

เทวเต ดูกรเทวดาทั้งหลาย พระธรรมนี้ชื่อวาอุณหิสวิชัย เปนยอดแหงพระธรรม
ทั้งหลายเปนประโยชนแกสัตวทั้งมวล ทานจงเอาพระธรรมนี้เปนที่พ่ึง อุตสาหสวดบน
สาธยายทุกเชาค่ํายอมหามเสียซึ่งภัยทั้งปวง อันจะเกิดขึ้นจากผีปศาจ หมูพยัคฆะ งูใหญ
นอย และพญาเสนาอํามาตยทั้งหลายจะไมตาย ผูใดไดเขียนไวก็ดี ไดฟงก็ดี ไดสวดมนต
ภาวนาอยูทุกวันก็ดีจะมีอายุยืน   

เทวเต ดูกรเทวดาทั้งหลาย ทานจงมีความสุขเถิดอนึ่งบุคคลผูใดบูชาแกวทั้ง ๓ 
คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆนี้เปนยาอันอุดม ยอมคุมครองผูนั้นใหพนจากทุกขภัย
พยาธิทั้งปวง ดวยอํานาจพระอุณหิสวิชัยนี้ จะรักษาคุมครองใหชีวิตของทานเจริญสืบ
ตอไป ทานจงรักษาไวใหมั่นอยาใหขาดเถิด เมื่อจบพระสัทธรรมเทศนาลงเทวดา
ทั้งหลายมีทาวอมรินทรเปนประธานไดดื่มรสแหงพระสัทธรรมเปนอันมาก ฝายสุปดิ
ศเทพบุตร มีจิตนอมไปตามกระแสแหงพระธรรมเทศนานั้น กลับไดอัตตะภาพใหม คือ 
มีกายอันผองใส เปนเทวะบุตรหนุมคืนมาแลว จะมีอายุยืนตลอดไปถึงพระพุทธเจาพระ
นามวา พระศรีอริยะเมตไตรย ลงมาตรัสจึงจะจุติจากเทวโลกลงมาสูมนุษยโลก เปนพระ
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อรหันตขีณาสวะองคหนึ่ง ดังนั้นขอพุทธบริษัททั้งหลายจงสําเหนียกไวในใจแลว
ประพฤติปฏบิัติในพระคาถา อุณหิสวิชัย ก็จะสมตามความปรารถนาทุกประการ 

พระคาถาอุณหิสวิชัยนี้ ถือเปนสิริ บญุสิร ิของเทวดา กลาววาเทวดา ไปสถิตอยูที่
ใด ที่นั้น ของนั้นถือวาเปนสิริ ด ี งาม วิเศษ เชนไปอยูที่ไมเทา ของทานอนาถบิณฑิกะ
เศรษฐ ีดังมีเรื่องดังนี้ 

วาดวยบุญสิริ เกิดแกทานอนาถบิณฑิกะเศรษฐีวา ผูมีบุญ  ผูไมมีบุญ จะเปนผูมี
ศิลปหรือไมก็ตาม ยอมขวนขวายรวบรวมทรัพยไวเปนอันมาก ผูมีบุญยอมใชสอยทรัพย
เหลานั้น 

สิริโภคะเปนอันมาก ยอมลวงเลยสัตวเหลาอื่นไปเสีย เกิดขึ้นในที่ทั้งปวงทีเดียว 
สําหรับผูมีบุญอันกระทําไว ใชแตเทานั้น รัตนะทั้งหลายก็บังเกิด ข้ึนแมในที่มิใชบอเกิด 

ไก แกวมณี ไมเทา และหญิงชื่อวา บุญญลกัขณาเทวี ยอมเกิดขึ้น แกอนาถบิณฑิก
เศรษฐีผูไมมีบาป มี มีแตบุญอันกระทําไวแลว  

กลาววาเทวดาทั้งหลาย จะมาสิงสถิตที่ ไมเทา อันเปนสิริ บุญสิริ ของผูมีบุญบาง 
ของพระพุทธเจาบาง ของพระสาวกบาง พระอสีติสาวกของพระพุทธเจา ทั้ง ๘๐ 
พระองคก็มี  ดังเรื่องในชาดกวา……………. 
 ก็ในวันนั้นแล โดยมากพระอสีติมหาเถระตางก็ทรงผาบังสุกุล มีสีดังเมฆเฉวียง
บาขางหนึ่งถือ ไมเทา  ราวกะวาชางตระกูลคันธวงศที่ไดรับการฝกหัดเปนอยางดี  
ปราศจากโทษแลว  คายโทษแลว  ทําลายกิเลสแลว 
 กลาววา เทวดาที่จะสิ้นอายุ จะพากันมาสิงสถิตในไมเทา ของพระอริยะเจา แลว
ประพฤติ อณุหิสวิชัยธรรม จะทําใหเปนผูมีอายุนาน 
 ไมเทา ของพระอริยะเจาทั้งหลาย  ที่เทวดามาสิงสถิตนั้น เรยีกวา ไมเทาเบิกไพร 
ซึ่งองคพระสัมมาสัมพุทธเจา ก็ทรงมี  ไมเทา บุญสิริดวย ดังเรื่องการแบงบริขาร ของ
พระองคทานไปบรรจุในที่ตางๆ เชน ไมเทาของพระพุทธเจา อยูใน วชิรานคร เปนตน 

ในพระวินัย ยังถือวา ไมเทา เปนบริขารสวนหนึ่ง ของพระสงฆดวย  นี่จึงเปน
ที่มาของ ไมเทาเบิกไพร ดังเรื่องราวที่ปรากฏ ในเรื่องไมเทาบุญสิริ ของพระอาจารยสุก
ดังนี้ 
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            ครั้งหนึ่งเมื่อ พระองคทาน ทรงเดินทางกลับมาจากปาใหญทางเหนือ  พระองค
ทานทรงเดินทางรอนแรมลองผานกลับลงมาเรื่อยๆ จนเขาเขตปา แขวงเมืองพิชัย ตอเขต
ปา แขวงเมืองอุตรดิตถ (ทุงยั่ง) พระองคทานทรงปกกลดตรงที่เดิม บริเวณที่พระองค
ทาน ทรงเคยปกกลดครั้งกอนนั้น ในบริเวณใกลเขตเมืองลับแล 
           รุงเชา ชาวบานลับแล ออกมาใสบาตรพระองคทาน  และอาราธนานิมนตพระองค
ทาน ใหเขาไปพักในเมืองลับแลอยางเคย พระองคทาน พักอยูในเมืองลับแลประมาณ ๒-
๓ราตรี จึงดําริที่จะออกจากเมืองลับแล  ผูเฒาผูแก หัวหนาเมืองลับแล เห็นพระองคทาน 
ทรงเมื่อยลามามาก จึงนําพาพระองคทาน ไปทอดพระเนตรตนไมชนิดหนึ่ง  ขึ้นเปนดง 
มีลําตนเล็ก สีของลําตนเหมือน เปลือกสีตนตาล โคนตนเล็กเทาโคนแขน  มีอายุยืนนาน 
กลางตนถึง ปลายเลียวเล็กกวานิดหนอย เปนลําตนตัน  

เวลาตัด ใหตัดกลางตน ถึงปลายตน ลําตนสูงชะลูดเหมือนตนตาล สูงประมาณ๓
วา (เมตร) ถงึ๕วาเศษ ลําตนแลดู เปนลายขอสั้น เหมือนขอตนไผ มีกาน และใบ อยูที่
ปลายยอดเปนพุม  กาน และใบเหมือนใบตาล ขอบกานใบมีหนามแหลมเล็กๆเหมือน
กานตาล  มดีอกเปนชอ ขาวแกมเหลืองมน กลบีดอกยาวหนาปลายมน มีหากลีบ เมื่อ
ดอกแกแลว กลีบแหงลวงกลายเมล็ดสีดํากลม เทาปลายนิ้วกอย หรอืปลายหัวแมโป 
เมล็ดลวงลงพื้นดิน จะเจริญเปนตนงอกงามตอไป ไมไผยอดตาลนี้ ข้ึนเปนดง เหมือนดง
ตาล ตนไมไผยอดตาลมีอายุยืนนานเปน ๑๐๐๐ ป เปนไมเนื้อแข็ง ยิ่งไวนานเนื้อไมจะ
กลายเปนหินออน ไมไผยอดตาล บางทีก็เรียกวา คตตาล เพราะวาเปน คต ทั้งตน  เปน
ไมบุญสิริ ไมกายสิทธิ์  สําหรับผูมีบุญอันกระทําไว และไมนี้มีคุณพิเศษตางๆ 

ผูเฒาในเมืองลับแล บอกกลาวใหพระอาจารยสุกฟงวา ตนไมนี้เปน ไมบุญสิริ 
เรียกวาตนไมไผยอดตาล หรือ คตตาล  มีเทวดาสถิตและรักษา เวลาตัดตนไม ไผยอด
ตาล ตองตัดทั้งตน เมื่อตัดแลวตนไมนี้จะตาย ตนไมนี้มีรุกขเทวดารักษา เวลาตัดตองทํา
พลีกรรม บอกกลาวขอ แกรุกขเทวดาประจําตนไผยอดตาลกอน    

ไมไผยอดตาลนี้ นอกเขตเมืองลับแลก็มี  แตมักอยูในปาลึก ในที่ชอบกล ใครได
พบเปนบุญของผูนั้น  กลาววา พระรุกขมูลบางทานพบแลว ตัดไมไดกม็ี เพราะเทวดา
ผูรักษา ทานไมให เนื่องจากยังไมเหมาะสม 

เมื่อรุกขเทวดา อนุญาตแลวจึงตัดได เมื่อตัดแลวรุกขเทวดา จะมาสิงสถิตอยูที่ไม
ไผยอดตาลที่ตัดแลว พระภิกษุสงฆที่จะไดไมไผยอดตาลนี้ จะตองเปนบุคคลที่ใน
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อดีตชาติ เคยบังเกิดอยูในเมืองลับแลนี้ และเปนอริยบุคคลขั้นตน คือโสดาบันดวย  
ตนไมไผยอดตาลนั้นจะมีอายุยืนยาวนานเกือบพันป เปนไมเนื้อแข็ง มีน้ําหนักมาก 
ปลวก มอด ไมกิน 

อีกประการหนึ่ง  ไมสิริ ที่จะมาทําเปนไมเทามงคล  หรือไมเทาเบิกไพรนี้  ตอง
เปนไมที่มีเทวดาสิงสถิต เทวดาสิงสถิตตนไมไหน เอาไมนั้นได  ตนไมที่เทวดาไมสิง
สถิต เทวดาไมสามารถใหไมนั้นได  และอีกประการหนึ่ง  เทวดานั้น ในอดีตชาติ ตอง
เคยเกื้อกูลกันมา กับพระสงฆองคนั้นในอดีตชาตินั้นดวย พระสงฆจึงจะได ไมสิริ ไผ
ยอดตาล มาทําไมเทาเบิกไพร  เปนของคูบารมี 

ไมไผยอดตาล เมื่อปอกเปลือกลายขอไผออกแลว เนื้อตนไมไผยอดตาลนี้จะมีสี
ตางๆกัน สีเหลืองบาง เหลืองแกมขาวบาง สีแดงคล้ําบาง สีดําบาง ตามอายุของไม ยิ่งไว
นาน มีอายุนานเขา ไมไผยอดตาลจะมีสีดํา ดําขึ้นเรื่อยๆจนดําสนิท จนกลายเปนหินออน 
ทานผูเฒา หัวหนาหมูบานลับแล ตัดไมไผยอดตาลมาถวายพระองคทานแลว กลาววา 
           ขอถวายไมสิริ ไผยอดตาลนี้ แกทานไวทํา ไมเทาบุญสิริ (ไมที่ตัดนี้เปนไมสั้น ไม
ยาวทําไมเทาไมได จึงเรียกไมมงคล) เอาไวชวยเหลือผูคน และยังกลาวตอไปอีกวา  ไม
สิริ ไผยอดตาลนี้ มีอํานาจคุณพิเศษในตัว มีอํานาจปองกันภูตผีปศาจ และสัตวรายทั้ง
ปวงได สําหรับผูได ฌานอภิญญา หรือมีญาณแกกลา อาจสามารถใชชี้เสกของไดตางๆ 
กลาววา หัวไมเทาไผยอดตาลใชทางมงคล ปลายไมเทาไผยอดตาล ใชขับคุณไสยตางๆ  
ตามขวางใชสําหรับปองกันตัว  

พระอาจารยสุก พระองคทาน ทรงจําไดวาพระอาจารยของทาน เคยเลาให
พระองคทานฟง เกี่ยวกับเรื่อง ไมสิริ ไผยอดตาลวา มีคุณพิเศษตางๆ ซึ่งมีอยูในปาลึก 
ใครไดแลวเปนของเฉพาะตน  

ถามีวิชาอาคมขลัง ทําปรอทกายสิทธิ์ หรือเรียกวา ปรอทกรอ บรรจุไวที่หัวไม
เทาสิริ ก็จะอาจสามารถทําใหไมเทาสิริ ไผยอดตาลนี้ มีคุณวิเศษมากขึ้นไปอีก  ไปไหน
มาไหนได รวดเร็วดังใจนึก  แตผูใช ตองมีสมาธิจิต แกกลาแข็ง ชํานิ ชํานาญ 
          รุกขเทวดา ประจําไมเทาไผยอดตาล เมื่อมาอยูกับ พระอริยสงฆแลว รุกขเทวดา
นั้นก็จะสมาทานศีลใหหมดจด  คือสมาทานวิรัติ งดเวนเอง แลว ก็จะประพฤติธรรมอนั
เปนสุจริต ดวยอํานาจแหงการประพฤติธรรม อันเปนสุจริตนั้น รุกขเทวดานั้น กจ็ะมี
ความสุขตลอดกาล อายุ และบุญกุศล ของรุกขเทวดานั้น ยอมเจริญ เปลี่ยนภพภูมิ สูงขึ้น
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ไป มีพระนิพพานเปนไปในเบื้องหนา เพราะการประพฤติกระทํา ในธรรมอันสุจริต ของ
รุกขเทวดานั้น  ไมเทาไผยอดตาล ที่ชาวเมืองลับแล แขวงปาเมืองอุตรดิตถ ตัดถวายให
ทานครั้งนี้ ไมมีความประสงคใหทานใชทําเปนไมเทาเบิกไพร จึงตัดใหทานเพียงปลาย
ยอดยาวเพียง ๒ ศอกเศษเทานั้น ใหพระองคทาน ทรงเอาไวใชเปน ไมเทาสิริ คูบารมี  
ไมเทาสิริ ไผยอดตาลทอนสั้นนี้ พระองคทาน ทรงไดในสมัยอยุธยา ยังเปนราชธานีอยู 

กาลภายหลัง กอนพระองคทาน จะสิ้นพระชนม พระองคทานไดประทานไผ
ยอดตาลทอนสั้นนี้ ใหแก พระอาจารยมาก หรือพระญาณโกศลเถร สัทธิวิหาริก ของ
พระองคทาน และพระญาณโกศลเถร (มาก) พระองคนี้ เปนอดีตรักษาการ เจาอาวาส วัด
ราชสิทธาราม (พลับ)  

ปจจุบันไมเทา ไผยอดตาลทอนสั้น อยูที่พิพิธภัณฑ บริขารพระกรรมฐาน หุน
ข้ีผ้ึง สมเด็จพระสังฆราช ไกเถื่อน คณะ ๕ วัดราชสิทธาราม กรุงเทพฯ 

ไมเทาสิริ ไผยอดตาล ถาจะเปรียบเทียบ ก็เสมือน เครื่องราชกกุธภัณฑ  
เครื่องประดับเกียรติยศ บารมี ของพระเจาแผนดิน ที่เรียกวา  ธานพระกร  

ถาเปนของสมเด็จสังฆราช ก็เรียกวา  เครื่องประกอบสมณะศักดิ์ ประกอบบารมี 
ถาเปนของพระสมถะ พระปา ก็เรียกวา  ไมเทาสิริ เบิกไพร ไผยอดตาล  เปนเครื่องหมาย
ประกอบบารมีธรรม เปนเครื่องแสดงบุญบารมี ของแตละบุคคล ของแตละอยาง แสดง
ถึงเกียรติยศ บุญบารมี ของบุคคลนั้นๆ 

สวนไมสิริ ไผยอดตาล ทอนที่สอง เปนทอนยาว พระองคทานไดที่ปาลับแล 
เมืองลําพูน  โดยชาวเมืองลับแล ตัดถวายใหทาน ยาวเทาพระองค เพื่อใหพระองคทาน
ทําเปน ไมเทาสิริ เบิกไพร แผเมตตา แหวกทาง เปดทาง เวลาออกสัญจรจาริกธุดงค   

กลาววา ไมเทาสิริ ไผยอดตาล ทอนยาวเทาพระองค ที่ทานไดมาจากปาลับแล 
เมืองลําพูนนั้น  กาลตอมาภายหลังกอนสิ้นพระชนมนั้น พระองคทานไดมอบให พระ
พรหมมุนี (ชิต) หรือเจาคุณหอไตรไว สําหรับจะมอบใหกับพระมหาเถรที่เหมาะสมอีกที  

ซึ่งตอมาพระพรหมมุนี (ชิต) ทานไดมอบ ไมเทาเบิกไพร ไผยอดตาล ทอนยาวนี้ 
ใหกับพระมหาเถร องคหนึ่งคือ พระอาจารยสี  

พระอาจารยสี ทานเปนพระมหาเถร ที่ไดมรรคสาม ผลสาม อภิญญาหก ในวัด
ราชสิทธารามนี้ และทานเปนพระที่มัคนอย สันโดษ  มีความรูมากมาย 
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 พระอาจารยสุก พระองคทาน ทรงเขาเมืองลับแลครั้งที่๔ เมื่อคราวสัญจรจาริก
ธุดงค ไปทางภาคอีสาน แถบปา แขวงเมืองโคราช  และครั้งที่๕ เขาเมืองลับแล เมื่อคราว
สัญจรจาริกไปทางภาคใต แถบปา แขวงเมืองปราณบุรี พระองคทาน เคยจาริกเลยไปถึง
ปาทึบ แขวงเมืองปตตานี กลับออกมาจากเมืองลับแลแลว ชาวบานเมืองลับแล จะถวาย
ยาสมุนไพร ใหกับพระองคทาน เพื่อเอาไวตมฉัน เวลาเกิดเจ็บไขข้ึน เมืองลับแลนี้ มีทกุ
ภาค ของประเทศไทย 

ความเปนมา ไมเทาไผยอดตาล 
ของพระอุบาลีเถรเจา ประเทศศรีลังกา 

 ปจจุบันที่วัดราชสิทธาราม มีไมเทาไผยอดตาลทอนสั้น สีดําสนิท  ของพระมหา
เถรเจา แหงลังกา นามวา พระอบุาลีเถรเจา  ทานดํารงสังขาร อยูในสมัย พระเจาเอฬารท
มิฬ  แหงลังกาทวีป  

พระอุบาลีเถรเจา พระองคทานไดรับสืบทอด ไมเทา ไผยอดตาลนี้ มาจาก พระ
มหินทเถรเจา  พระราชโอรถของ พระเจาอโศกมหาราช  แหงชมพูทวีป 

ตอมาพระอุบาลีเถรเจา พระองคทานโปรดให พระสัทธิวิหาริก ของทาน นําไม
เทาเบิกไพรไผยอดตาลนี้ มาถวาย  พระราชสามีรามมหาเถรเจา แหงวัดทาวอูทอง เมื่อ
หลังพุทธกาลลวงแลวไดประมาณ ๓๖๐ ป  

เพื่อเปนนิมิตหมายวา ดินแดนสุวรรณภูมิแหงนี ้ จะเปนดินแดนที่รุงเรืองไปดวย
พระบวรพุทธศาสนา สืบตอไปในอนาคตกาล 
 กลาววา  พระราชสามีรามมหาเถรเจา พระองคทานเคยเปนศิษย เรียนพระ
กรรมฐานมัชฌิมา กับพระอุบาลีเถรเจา แหงลังกาทวีป มากอน  การติดตอสืบสาน 
พระพุทธศาสนา คณะสงฆลังกา  กับคณะสงฆสุวรรณภูมิ  มีมานานแลวต้ังแต พระโสณ
เถรเจา พระอุตระเถรเจา นําพระพุทธศาสนามาเผยแพร 

ไมเทา ไผยอดตาล ของพระอุบาลีเถรเจานี้ ไดตกทอดสืบมาถึง พระญาณสุวรรณ
มหาเถรเจา วัดมหาธาตุ ยุคตนกรุงสุโขทัย กอนสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย และสืบตอ
มาถึง พระพนรัต (รอด) วัดปาแกว ยุคตนกรุงศรีอยุธยา จนถึง สมเด็จพระสังฆราชญาณ
สังวร (สุก ไกเถื่อน)  ยุคตนกรุงรัตนโกสินทร และพระอาจารยกรรมฐานวัดพลับ ไดเกบ็
รักษากันตอๆมา    
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ไมเทาไผยอดตาล ของพระอุบาลีเถรเจา  มีอายุตกประมาณ ๒๓๐๐ ปเศษ   
นับเปนบริโภคเจดีย ของสําคัญอยางยิ่งทาง พระพุทธศาสนา ระหวางคณะสงฆไทย กับ
คณะสงฆประเทศศรีลังกา   

ไมเทาไผยอดตาล ของพระอุบาลีเถรเจา ประเทศศรีลังกา ไดสืบทอดมาจนถึง
พระอาจารยใหญ พระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลาํดับ ของวัดราชสิทธาราม รุนที่สิบเอ็ด 
คือ ทานพระครูญาณสิทธิ์(เชื้อ) ทานไดนําไมเทาไผยอดตาลนี้ ตั้งพิงไวขางโตะหมูบูชา 
ภายในหองพระของทาน และทานไดถายรูปไว กอนทานมรณะภาพเพียงสามวัน  

พระพุทธศักราช ๒๕๐๘ ทานพระครูญาณสิทธิ์(เชื้อ) ไดถึงแกมรณะภาพลง    
ไมเทาไผยอดตาลของพระอุบาลีเถรเจา แหงประเทศศรีลังกา ก็ไดหายออกไปจากวัด
พลับ ไปอยูบานโยมผูหนึ่งขางวัดพลับ และตอมาไดถูกขายทอดตลาดไป โดยผูขายคิดวา
เปนไม พญางิ้วดํา  

ไมเทาไผยอดตาล ของพระอุบาลีเถรเจา ไดหายออกไปจากวัดพลับ เปน
เวลานานถึง ๓๐ ปเศษ ตอมาถึงปพระพุทธศักราช ๒๕๔๐ ไมเทาไผยอดตาล ของพระอุ
บาลีเถรเจา จึงกลับมาอยูที่วัดพลับตามเดิม โดยโยมที่ไดไปเปนคนสุดทาย นํามาถวาย
คืนให โดยทีไ่มรูวาเปนไมเทาไผยอดตาล ของสําคัญทางพุทธศาสนา 

ปจจุบัน ไมเทาไผยอดตาล ของพระอุบาลีเถรเจา  ทอนนี้อยูที่พิพิธภัณฑพระ
กรรมฐาน คณะ ๕  วัดราชสิทธาราม (พลับ) กรุงเทพฯ  ซอยอิสรภาพ ๒๓ 

ทรงพบพระคาถาวาณ ี
 (พระคาถาเรียกธรรม พรรษาที่ ๑๗ สถิตวัดทาหอย ยุคธนบุร)ี 

         พระองคทาน ทรงบรรลุอันตราปรินิพพายี อนาคามี อยางกลางแลว ยังทรง
บําเพ็ญเพียร เพื่อที่จะบรรลุ อันตราปรนิิพพายี อนาคามี อยางประณีต ตอไปอีก 

พระองคทานทรงประกอบความเพียร อีกหลายปอยางไมลดละ  จนกระทั้ง
พระชนมายุยางเขาสูวัยกลางคน พระองคทาน ก็ยังไมสามารถบรรลุอันตราปรินิพพายี 
อนาคามีบุคคล อยางละเอียดได  เนื่องจากยังขาดทางอีกเล็กนอย  ทําใหการบรรลุอันตรา
ปรินิพพายี อนาคามี อยางประณีต ชาลง 

ตอมาในคืนหนึ่งนั้น ขณะที่พระองคทาน ทรงเขาที่ เจริญสมณะธรรม ตามปรกต ิ
ทรงทราบในนิมิตสมาธิวา มีพระอริยเถราจารย ชัน้สุทธาวาส มาบอกวา  ใหไปพบทาน
ที่ปาดงดิบ แขวงเมืองสุโขทัย 
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พระอริยเถราจารย พระองคนั้น ยังกลาวตอไปอีกวา ทานจะสําเร็จสมประสงค
สูงสุดทุกอยาง ตามที่ทานตองการ   ใหไปที่ปาดงดิบ แขวงเมืองสุโขทัย  แลวความ
ประสงค ของทานจะสําเร็จ  และจะไดเกื้อกูล ชนทั้งหลายในภายหนาดวย  ตอมา
พระองคทาน ก็สัญจรไป ถึงปาดงดิบ แขวงเมืองสุโขทัย ทรงไปดวยอิทธวิธญาณ 

เมื่อพระองคทาน ถึงปาดงดิบ แขวงเมืองสโุขทัย  กรุงเกา พระองคทานก็ทรงพบ 
พระอริยเถราจารยอยูในรางกายทิพย ที่สําเร็จดวย การเขาสุขสัญญา ลหุสัญญา  พระองค
ทานก็ทรงเขาไปกราบนมัสการ พระอริยเถราจารย พระองคนั้น  

พระอริยเถราจารย พระองคนั้น ก็กลาววา  พรุงนี้ใหทานเดินทางไป ในทางนั่น 
พรอมกับชี้มอืไปทางนั้นดวย จะพบของดี ของวิเศษ แตคืนนี้ใหทานพักปกกลด บําเพ็ญ
สมณะธรรม ณ ที่ปาดงพญาเย็น (คนละแหง กับที่เมืองอุตรดิตถ) นี้กอน 
 ภายหลังพระอาจารยสุก  ไดทรงทราบเถรประวัติ ของพระอริยเถราจารย 
พระองคนี้วา  ทานเคยบวชเปนฤาษี อยูในปาดงพญาเย็น  แขวงเมืองสุโขทัยนี้  
ประชาชนทัง้หลายสมัยนั้นเรียกขานนามทานวา พระฤาษีกัณทหะ (กัณทา) ตอมา
ภายหลัง ทานเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา  ไดบรรพชา-อุปสมบท ไดนามทาง
พระพุทธศาสนาวา   วิสุทโธ 
 เพลาสายของวันนั้น พระอาจารยสุก ออกเดินทางไป ตามที่พระอริยเถราจารย ผู
ทรงรางอยูดวยกายทิพย ไปถึงปาใหญแหงนั้น ใกลเชิงเขา ทรงทอดพระเนตรเห็น กอน
หินกอนหนึ่ง จารึกเปนอักษรขอม โบราณวา 
   มุนินฺท วท นมฺพุช    คพฺภ สมฺภว  สุนทร ี
   ปาณีนํ สรณํ วาณี  มยฺหํ ปณยตํ มน ํ
 พระอาจารยสกุ ทรงอาน และทองจําไวแลว  ทรงพักปกกลด ณ ที่แหงนั้นหนึ่ง
คืน ตกเพลากลางคืนทรงบําเพ็ญสมณธรรมอยางเคย ก็ไดทรงทราบมงคลนิมิต ของพระ
คาถานี้ทั้งหมด   และไดทรงทราบอุปเทห วิธีการ ยอๆ โดยสมควร จากบาทฐาน ของ
องคฌาน   

ตอมาพระองคทาน ก็ไดทรงทราบจากสมาธินิมิตอีกวา พรหมชั้นสุทธาวาส มา
บอกพระองคทานวา  ใหไปที่วัดราง กลางเมืองสุโขทัย ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค
ใหญ   ทานจะพบของสําคัญตอเนื่อง ในพระคาถาวาณี เมื่อพระองคทาน ทรงออกจาก
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สมาธิแลว พระองคทานก็ทรงทราบไดทันทีวา วัดรางนั้น คือวัดมหาธาตุ เมืองสุโขทัย ที่
ประดิษฐาน พระศรีศากยะมุนี ที่สรางในสมัยพระเจาลิไท ครั้งกรุงสุโขทัย เปนราชธานี 

เพลาสายของวันตอมา พระองคทาน ทรงเดินทางมายังเมืองสุโขทัย กรุงเกา โดย
ไมใชอิทธวิธญาณ ถึงเมืองสุโขทัย กรุงเกาแลว พระองคทานทรงคางแรม นั่งเจริญสมาธิ
อยูที่บริเวณ  วัดมหาธาตุ สถานที่ประดิษฐานพระศรีศากยะมุนี หนึ่งราตรี  

เวลานั้น วัดพระมหาธาตุ สุโขทัย กรุงเกา เปนวัดราง เนื่องจากยังมีการรบ
ระหวางไทย-พมาอยู และพระพุทธรูปใหญ พระพุทธศรีศากยะมุนี ก็ยังคงประดิษฐาน
อยูที่วัดนี้ ซึ่งปจจุบันสถานที่แหงนี้ เปนวนอุทยานแหงชาติสุโขทัย   

หลังฉันอาหารเชาแลว พระองคทาน ทรงเดินทางเขาไปในวัดมหาธาตุ  เขาไปใน
พระวิหาร ที่ประดิษฐานพระศรีศากยะมุนี จึงเขาไปกราบนมัสการ พระพุทธศรีศากยะ
มุนี พระพุทธรูปสําคัญ ของวัดแหงนี้ ตอมาพระองคทานทรงทราบวา ของสําคัญ
ตอเนื่อง ในพระคาถาวาณี อยูใน พระคัมภีรใบลาน พระองคทานจึงเดินทางไปที่หอไตร
ประจําวัดมหาธาตุ และทรงคนพระคัมภีรในตูแรกดู พอพระองคทานทรงเปดตูแรก ทรง
เห็นพระคัมภีรแรก ที่หนาพระคัมภีรจารึก รูปนางฟานั่ง อยูบนดอกบัวบาน  พระองคก็
ทรงทราบไดในทันทีวา พระคาถาวาณี พรอมรายละเอียดอุปเทห อยูในลานนี้ทั้งหมด 

เมื่อพบแลว พระองคทานทรงเปดพระคัมภีรดูก็ทรงพบ พระคาถาอาราธนานั่ง
ธรรม หรอืพระคาถาวาณี จารึกเปนอักษรขอมโบราณ เปนตัวทอง อานไดความ เหมือน
อยางที่พบ จารึก ที่กอนหิน ในปาใกลๆปาดงพญาเย็น พรอมมีคําอาราธนา และ
คําอธิบายวา 
                          มุนนิฺท วท นมฺพุชะ             คพฺภ สมฺภว สุนทรี 

 ปาณีนํ สรณ ํวาณี              มยฺหํ ปณยตํ  มน ํ
     ๐ ขาพระพุทธเจา ขออาราธนานางฟา คือพระไตรปฏก ผูมีรูปอันงาม เกิดแตหอง
ปทุมชาติคือพระโอฐ ของพระพุทธเจา ผูเปนใหญกวานักปราชญทั้งหลาย มนํ ขอจงมาสู
มโนของขาพเจา ขาพเจาจะปฏิบัติละเสียซึ่งอาสวะกิเลส ที่ดองอยูในขันธสันดานของขา
พระเจา ทั้งอยางหยาบ อยางกลาง อยางละเอียด ใหสิ้นไปเสื่อมไป ขาพเจาจะไมทําให
เปนอัตตกิลมัตถานุโยค ไมใหลําบากแกสังขาร ฯ 
 ๐ พุทธํชีวิตํ    ยาวนิพฺพานํ สรณํคจฺฉามิ ฯ ๐ ธมฺมชํีวิตํ  ยาวนพฺิพานํ สรณํคจฺฉามิ
ฯ ๐ สงฺฆํชีวิตํ ยาวนิพฺพานํ สรณํคจฺฉามิ ฯ 
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 ๐ ขาพเจาขออาราธนาคุณพระพุทธเจา คุณพระธรรมเจา คุณพระสังฆเจา จงมา
รับเครื่องสักการะบูชาของขาพเจา ในกาลบัดนี้เถิดฯ 

พรอมคําอธิบายวา พระคาถานี้ใชสําหรับอาราธนาพระธรรมเขาสูตน เพื่อจะนั่ง
ทางธรรม จะไดสําเร็จผล ตามความมุงหมายเปนพระคาถา ขอบารมธีรรม  ขอ
ความสําเร็จสมประสงค ใชเปนพระคาถาวานํากอน อาราธนาองคพระกรรมฐาน 
ประกอบกับพระกรรมฐานหองตางๆ เวลานั้นพระองคทานติดอยูข้ันสุดทาย ของอันตรา
ปรินิพพายี อยางประณีต   

เมื่อพระองคทาน นําเอาบทภาวนา พระคาถาวาณี นํามาประกอบเขากับ การ
เจริญ เมตตาเจโตวิมุตติแลว อาจสามารถเปนไป เพื่อตอตานภัยอันตราย และหามบาป
ธรรม  

ธรรมที่เปนบาปอกุศล เจตสิกมี ๑๔ ตัวคือ 
                       โมโห คือหลง                             อหิริกํ มิละอายแกบาป 
                        อโนตฺตปฺป มิกลัวแกบาป            อุทธจฺจํ สะดุงใจ ฟุงซาน 
                      โลโภ   โลภ                                ทิฏฐิ   ถือมัน่ 
                      มาโน  มีมานะ                            โทโส         โกรธ 
                       อิสฺสา  ริษยา                              มจฺฉริย  ตระหนี่ 
                       กุกกุจจํ กินแหนง รําคาญ            ถีนํ กระดาง หดหู 
                      มิทธํ        หลับงวง                    วิจิกิจฉา    สงสัย 
          เมื่อกําจัดบาปธรรม ออกไปแลว อาจสามารถยังปญญาใหบรรลุธรรมได จะเปน
ทางนําสัตวทั้งหลายใหถึงความสิ้นไปแหงอาสวะกิเลสได   

จากนั้นพระองคทาน   ก็ทรงทําการคัดลอกพระคัมภีรวาณี ที่ไมมีเจา อยูในวัด
ราง เมืองสุโขทัยนี้ กลับมา วัดทาหอยดวย 

ครั้นพระองคทาน กลับมาจากรุกขมูล มาถึงวัดทาหอย พระองคทานทรงนําบท
พระคาถาวาณีนี้วานํากอนนั่งพระกรรมฐานทุกครั้ง แลวจึงเจริญ เมตตาออกบัวบาน
พรหมวิหาร ตอไป ผานไปไมนานนัก พระองคทาน ทรงสามารถบรรลุอันตราปรินิพพา
ยี อนาคามี อยางประณีต ได 
        มีกลาวไวในพระคัมภีร จตุตถสมันตปาสาทิกา ตอนวาดวยอรรถกถา แหงภิกขุนี
ขันธกะ วา  
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             กาลเมื่อพระสัทธรรมอยูระหวาง ๑,๐๐๐ ป  จักตั้งอยูดวยการมีพระขีณาสพ   
ปฏิสัมภิทาญาณ 
      กาลเมื่อพระสัทธรรมอยูระหวาง ๒,๐๐๐ ป จักตัง้อยูดวยการมี พระอรหันต
สุกขวิปสสก 
      กาลเมื่อพระสัทธรรมอยูระหวาง ๓,๐๐๐ ป จักตั้งอยูดวยการมี พระอนาคามี 
      กาลเมื่อพระสัทธรรมอยูระหวาง ๔,๐๐๐ ป จักตั้งอยูดวยการมี พระสกทาคามี 
      กาลเมื่อพระสัทธรรมอยูระหวาง ๕,๐๐๐ ป จักตั้งอยูดวยการมี พระโสดาบัน 
       กาลที่พระอาจารยสุก สําเร็จคือกาลแหง พระอนาคามี ทานบรรลุข้ันประณีตครั้ง
นั้น พรอมดวย มรรค ๓ ผล ๓ อภิญญา ๖  เปนพระอนาคามีบคุคล เต็มขั้น   

กลาววา เมื่อมรณะภาพ หรือนิพพานแลว จะไปบังเกิดในภพ สุทธาวาส  คือที่อยู
ของทานที่บริสุทธิ์ ที่บังเกิดของอนาคามีบุคคล ไดแกพรหม ๕ ชั้นสูงสุด ของชั้นรูปาว
จรคือ อวิหา อตัปปา สุทัสสา สุทัสส ีอกนิฏฐา จะสําเร็จพระอรหันตผลในภพทั้งหานี้ ไม
กลับมาเกิดในมนุษยโลกนี้อีก   

ถึงแมทาน จะทราบวาเปนกาล แหงอนาคามี พระองคทาน ก็ยงัไมละความเพียร 
เพิ่มวิริยะบารมีข้ึนเรื่อยๆไมทรงทอถอย ตองการที่จะบรรลุข้ันตอไป ดังปรากฏในคมัภีร 
ปญจปสูทนีอรรถกถา แหงมหาสูญญะตาสูตรมีใน อุปริปณณาสกวา 
        พระพุทธเจาไดตรัสไววา แมเมื่อเราตถาคตปรินิพพานไปแลวก็ดี กุลบุตร
ทั้งหลายที่ยินดีแลวในเอกีภาพ คือความเปนอยูผูเดียว นึกถึงมหาสูญญตาสูตรอยูดังนี้
แลว หลีกออกจากหมูคณะ ก็จะทําใหสิ้นวัฏฏะทุกขไดดังนี้ 
         พระอาจารยสุก พระองคทาน ทรงมีความเปนอยูผูเดียว แลทรงบําเพ็ญเพียร
ภาวนาซึ่งมหาสูญญตาสูตรเสมอๆ กลาววาสมัยอยุธยา พระคาถาวาณีก็มีเหมือนกัน แต
ไมแพรหลาย เพราะถึงตอนปลายยุคกรุงศรีอยุธยา ก็เริ่มเสื่อมจากอุบายธรรมนี้   

พระอาจารยสุก ทานปฏธิรรม ยังไมถึงที่สุด แตก็มาถึงกาลลมสลายของกรุงศรี
อยุธยาเสียกอน พระคัมภีรอุบายธรรมตางๆ จึงถูกเผาทําลายจนหมดสิ้น และพระคาถา
วาณีนี้ จึงตกคาง อยูที่เมืองสุโขทัย กรงุเกา 
        กาลตอมาพระคาถาวาณี ไดแพรหลายในกรุงรัตนโกสินทรตอนตน ตอนกลาง   
มีการใหความหมายพระคาถาวาณีไวดังนี้ นางฟาคือ พระไตรปฏก มุนินทฺ วท นมฺพชุ 
คพฺภ สมฺภว สุนทรี มรีปูอันงามอันเกิดแตหองดอกบัวคือ พระโอฐ ของพระพุทธเจาผู
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เปนใหญกวาจอมปราชญทั้งหลาย ปาณีนํ  สรณ ํวาณี เปนที่พ่ึงแหงสัตวผูมีปราณ คือลม
หายใจทั้งหลาย มยฺหํ ปณยตํ มนํ จงยังใจแหงขาพเจาทั้งหลายใหยินดี 
       สมเด็จพระวันรัต (แดง) วัดสุทัศนฯ กลาววาพระอาจารยของทานทั้งทางคันถะ
ธุระ  และวิปสสนาธุระ(สมเด็จพระวันรัต แดง ก็ศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ
ดวย กลาววาทานศึกษากับ พระญาณสังวร บุญ วัดพลับ)  สอนใหบริกรรมพระคาถาวาณี
นี้ กอนเริ่มเรยีนพระปริยัติธรรม หรือเขาที่ภาวนาทุกคราวไป ทั้งยังกลาวอีกวา พระมหา
เถรแตกาลกอนมี สมเดจ็พระสังฆราช ไกเถ่ือน วัดราชสิทธาราม เปนตน ลวนนับถือ
พระคาถานี้ โดยทั่วกัน 
       สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัติวงศ ทรงไวในลายพระ
หัตถถึง เจาพระยาหิธราช เลขาธิการวา สมเด็จพระพุฒาจารย (พุก) วัดศาลาปูน กรุงเกา 
ซึ่งเปนศิษยศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ วัดราชสิทธาราม หรือ วัดพลับ 

อธิบายวา รปูสุนทรีวาณี หมายถึง พระธรรม ดอกบัว หมายถึง พระโอฐของ
พระพุทธเจา  ทรงกลาวอกีวา ยังไดพบพระคาถานี้ในหองพระ ของหลวงปูทอง วัดบาน
กลาง ติดไวขางขวา ดานหัวนอน หลวงปูทอง ทานเปนศิษย ศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมา 
แบบลําดับ กบัพระสังวรานุวงศเถร (เมฆ) วัดราชสทิธาราม หรือ วัดพลับ               
          สมเด็จกรมพระยาดํารงคราชานุภาพกลาวไววา ตอนที่ขาพเจาชําระ พระ
คัมภีรสัททสารัตถชาลินี  หรือ คัมภีรสัททาวิเสส  ไดพบพระคาถาวาณีนี้ อยูในพระ
คัมภีรนี้ดวย แสดงวาพระคาถานี้ มีมากอนพระคัมภีรนี้ หรือกอนนั้น 

มีคาถาในทํานองเดียวกับพระคาถาวาณีนี้ ปรากฏอยูในคัมภีรชินาลังการ เปน
พระคาถานมัสการ กอนอานพระคัมภีรพระไตรปฎก หรือภาวนากอนนั่งเขาที่ภาวนา
เพื่อใหเกิดปญญา เปนคาถาของพระพุทธโฆษะ ใชภาวนากอนที่จะอานพระไตรปฎก 
หรือเขียนพระคัมภีร พระสุทธิมรรค คาถามีใจความดังนี้ 

สตฺถุโน   สมมฺาสมฺพุทธ   นมตฺถุ   โลกเชฏฐสฺส   ตาทิโน   ชิเนนท รมตฺเตภสฺส 
กุมภจารินี   ชิโนรสานํ   มุขปงฺกชาลนิี   สรสฺส ตีเมมุขะคพฺภ คพฺ  ภินี     รมฺม ํ

            ตว  ฉายา  สุสททฺตฺถุสูทนี 
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มีความหมายตามพระคาถานี้วา…………………… 
 ขาพระพุทธเจาขอนมัสการ แดสมเด็จพระบรมศาสดาจารย ผูทรงหักรานเสียแลว
ซึ่ง กํากงแหงสังสารวัฎฎ ตรัสรูพระธรรมดวยลาํพังพระองคเอง ดวยอาการมิไดวิปริต 
และมีกมลมไิดหว่ันไหวดวยโลกธรรม ประเสริฐกวาสรรพสัตวโลกสิ้นทัง้ปวง  

อาลินี อันวานางแมลงภู กลาวคือ พระไตรปฎก ผูมีครรถ กลาวคือ พระอรรถรส
เปนอันดี ซึ่งทองเที่ยวอยูในกระพองแหงชาง พระยาฉัททันต ซบัมันตัวประเสริฐ 
กลาวคือ พระโอษฐแหงพระสัมมาสัมพุทธเจา  

เมื่อพระพุทธองค ยังทรงพระชนมอยู แมลงภู คือพระไตรปฎกนั้น ก็ไดพํานัก
อาศัยอยูในพระโอษฐ แหงพระพุทธเจา ครั้นเสด็จพระมหากรุณาเจาเสด็จดับขันธ
นิพพานแลว  

นางแมลงภู คือ พระไตรปฎกนั้น ก็อาศัยอยูในกลบีประทุมชาติ กลาวคือ พระ
โอษฐ แหงพระพุทธชิโนรถทั้งหลาย บัดนี้ขาพระพุทธเจา ขออัญเชิญนางแมลงภู ให
ออกมาอยูในหองที่นอน  

กลาวคือ พระโอษฐแหง ขาพระพุทธเจา อยาไดลําบากในกิจที่จะขวนขวาย หาที่
ประสูตรบุตรนั้นเลย จงยินดีปรีดาเสด็จมาประสูตร ในพระโอษฐขาพระพุทธเจา  

คือวาให ขาพระพุทธเจาจําอรรถรส  ในพระไตรปฎก หรือในปญญาวิปสสนา
ญาณ ทั้งปวงได ข้ึนใจขึ้นปากสําเร็จ มโนรถความปรารถนาเถิด 
           พระอาจารยสุก พระองคทานสําเร็จมรรคผลอันตราปรินิพพายี อยางประณีตแลว 
พระองคทานก็ยังออกสัญจรจาริกธุดงคไปตามสถานที่ตางๆเสมอเปนประจําทุกปมิได
ขาด เพราะพระองคทานได ตั้งความปรารถนาไววา ถาไมเจ็บปวย ชราทุพพลภาพ หรอื
ติดภาระกิจทางพระศาสนาแลว พระองคทานก็จะออกสัญจรจาริกทุกป  กลาววา เมื่อ
พระองคทานออกสัญจรจาริกไปนั้น ถาพบคนดีมีวาสนาบารมีจะไดสําเร็จมรรคผล 
พระองคทานก็จะนํามาอุปสมบท ทีวั่ดทาหอย เปนประจํา  ประเทศเพื่อนบาน พระองค
ทานก็ทรงเคยสัญจรจาริกธุดงคไป เชน ลาว เขมร พมา  

พระองคทานมีความสามารถที่จะพูดภาษา ลาว เขมรได ภาษาพมาพอไดบาง   
พระองคทานอยูวัดทาหอย ออกสัญจรจาริกทุกป มิไดขาด ไปหนึ่งปบาง สองปบาง  
ตลอดระยะเวลา สิบหาป ในรชัสมัยพระบาทสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี พระองคทานออก
สัญจรจาริกทุกป 
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กิจกรรมที่ทรงทํา ขณะอยูที่วัดทาหอย 
          ๑. เมื่อมีผูศรัทธาจะ บรรพชาอุปสมบท พระองคทานก็จะทรงปนบาตรดิน และ
เผาขึ้นใชเอง โดยมชีาวบานแถวนั้น ซึ่งเปนพวกแขกจาม ชวยพระองคทานปน และเผา 
เวลานั้นขาวยากหมากแพง ของใชหายาก ตอมาทานมีสัทธิวิหาริกมากขึ้นแลว ทาน
เหลานี้ก็ชวยพระองคทานปน และเผาเอง 
            ๒.สวนจีวรพระองคทาน ตองหาผาบังสุกุลมาจากซากศพ มาตัดเย็บจีวร เมื่อมีผู
มาขอบรรพชาอุปสมบท เมื่อตั้งกรุงธนบุรีใหมๆ ผาสําหรับทําจีวรหายาก ตอมาหลายป
บานเมืองเจริญขึ้นบางแลว จึงมีผูนําจีวรมาถวาย 
           ๓. ทรงสอนหนังสือภาษาไทยเองคือ หนังสือจินดามณี สําหรับพระภิกษุ ผูที่ไมรู
หนังสือ 
           ๔. ทรงจารหนังสือเอง ทรงสอนอาน เขียน หนังสือขอม-ไทย 
           ๕. ทรงสอนพระบาลีคัมภีรมูลกัจจายน  สอนแปล คัมภีรพระธรรมบทบั้นตน 
บั้นกลาง บั้นปลาย คัมภีรมงคลทีปนี บั้นตน บั้นกลาง บั้นปลาย  ทรงสอนดวยความชอบ
ธรรม เนื่องจากพระองคทานมีความรูอยูแลว  

ตอมาเมื่อมีพระภิกษุศึกษาแปลพระบาลีพระคัมภีรข้ันสูง เชน คัมภีรสมนัตปา
สาทิกา คัมภีรพระวิสุทธิมรรค คัมภีรพระอภิธรรม พระองคทาน จะสงมาศึกษาที่กรุง
ธนบุรี  ณ. วัดสลัก(วัดมหาธาตุ) 
           ๖. ทรงบอกพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ รบัแจงพระกรรมฐานเอง ตอมามี
สัทธิวิหาริกมากขึ้น พระองคทาน ทรงใหสัทธิวิหาริก องคใหญรับแจงพระกรรมฐาน 
แบงเบาภาระ ของพระองคทาน  
           ๗. เมื่อทรงมีเวลาวาง  พระองคทานก็จะทรงจารหนังสือเทศขึ้นธรรม เนื่องจาก
พระคัมภีรที่พระอาจารยจาว วัดเกาะหงสประทานใหนั้น เกาชํารุดมาก หนังสือเทศขึ้น
ธรรม ที่ทรงจารดวยพระหัตถเองนี้ ปจจุบันอยูที่พิพิธภัณฑพระกรรมฐาน คณะ ๕ วัด
ราชสิทธาราม  
           ๘. ทรงสอนสัทธิวิหาริก ถักประคดเอว สานขาบาตร สานฝาบาตร สอนทํากลด  
           ๙.ทรงสอนเรื่องยาสมุนไพร เอาไวใชในเวลาเจ็บปวย เมื่อออกสัญจรจาริกธุดงค 
สอนวิชาเดินธาตุ พระองคทาน มีความชํานาญใน วิชาการเกือบทุกแขนง 



พระประวัติสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร มหาเถรเจา (สุกไกเถื่อน) 
 

http://www.somdechsuk.com 

๒๑๗ 

              พระภิกษุที่จะอุปสมบท ทีวั่ดทาหอยทุกองค ตองศึกษาทั้งปริยัติ และปฏิบตัิ 
พวกพระนวกะพระองคทานจะทรง จะอบรมสั่งสอนเอง   

ตอมา เมื่อมีสัทธิวิหาริกมากขึ้น ทานเหลานี้ ก็จะชวยกันแบงเบาพระภาระของ
พระองคทาน เมื่อสองพรรษาผานไปแลว พระนวกะ ทุกองคตองทองพระปาฏิโมกขให
ได กุลบุตรที่บรรพชาอุปสมบท ณ วัดทาหอย สวนมากจะไดรับการทดสอบ จากพระ
อาจารยสุก มาแลววามีความเพียร มีวาสนาบารมีในทางมรรคผล  

พระองคทาน จึงจะทําการบรรพชาอุปสมบทให และตอมาหลายองค มามี
ชื่อเสียงโดงดังขึ้น ในตนกรุงรัตนโกสินทร 

 สหายธรรมพระอาจารยสุก จาริกมาวัดทาหอย 
ออกพรรษาของปนั้น เพื่อนสหธรรมมิก รุนนองซึ่งพรรษาออนกวา พระอาจารย

สุก ประมาณ ๕ ปบาง ๓ ปบาง ๒ปบาง ไดเดินทางจาริกมาถึงวัดทาหอย ทานมีนามวา 
พระอาจารยขาว  พระอาจารสี  พระอาจารยศุก 

พระอาจารยสุก เคยพบพระอาจารยขาวที่ปาแหงหนึ่ง แขวงเมืองสิงหบุรี และ
พระอาจารยขาว ทานเกิดความเลื่อมใสในปฏิปทาของพระอาจารยสุก ทานจึงขอมา
ศึกษาวิชาพระกรรมฐานมัชฌิมา เพิ่มเติม กับพระอาจารยสุก   
 พระอาจารยสุก ทรงเคยถายทอดวิชา  สยบจิต และวิชาฌานโลกุตระ ใหกบัพระ
อาจารยขาว ครั้นเมื่อทานทราบวา พระอาจารยสุก มาสถิตวัดทาหอย แขวงกรุงเกา ใน
สมัยธนบุรีนี ้ทานจึงตามมาขอศึกษาวิชาการตางๆเพิ่มเติมจาก พระองคทาน   

และบางครั้งก็ชวยพระอาจารยสุก ปนบาตรดิน  เผาขึ้นใชเอง เนื่องจากบาตรดิน 
เปนบริขาร สําหรับใชในการบรรพชา-อุปสมบท และในยุคสรางบาน แปลงเมือง ขาว
ของบริขารบางอยางหายาก 
 ตอมามีกุลบุตรเขามาบรรพชา-อุปสมบทมากขึ้น พระอาจารยเที่ยง พระอาจารย
ขาว  พระอาจารยสี พระอาจารยศุก ทั้ง ๔ องค ทานก็ไดผลัดเปลี่ยนกันเปน พระ
กรรมวาจาจารยบาง  พระอนุศาสนาจารยบาง และเปนพระลําดับบาง 
 พระอาจารยขาว เมื่อทานมาสถิตวัดทาหอยแลว  พระอาจารยสุก พระอาจารย
ของทาน ไดมอบ ไมเทาเบิกไพรใหทาน ๑ อัน เรียกวาไมไผยอดตาล   

พระอาจารยสุก ทานไดมาจากจากถ้ํา ในปาลึกแหงหนึ่ง เปนของบูรพาจารย ทาน
ทิ้งสังขารไว ในถ้ําแหงนั้น พรอมไมเทาเบิกไพร ไผยอดตาล 
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พระอาจารยขาว ทานเกิด ประมาณปพระพุทธศักราช ๒๒๘๐–๒๒๘๑ ทาน
อุปสมบท ที่วัดนอย ซึ่งเปนวัดปา อยูนอกกําแพงเมืองกรุงศรีอยุธยา ทานศึกษาพระ
กรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ กับพระอุปชฌายของทานอยูที่วัดนอย 
 พระอาจารยสี  ทานเกิดประมาณปพระพุทธศักราช ๒๒๗๙  เมืองนครสวรรค 
อุปสมบทที่วัดพระศรีฯ เมืองนครสวรรค พบกับพระอาจารยสุกที่ปาดงพญาเย็น แขวง
อุตรดิตถ ทานศึกษาวิชาแยกธาตุ วิชาสลายธาตุ กับพระอาจารยสุก  

ตอมาพระอาจารยสุก ไดมอบไมเทาเบิกไพร ที่เรียกวา ไมเทาเถาอริยะ ซึ่ง
พระองคทานไดมาจากถ้ําแหงหนึ่งในปาลึก เปนของบูรพาจารย แตโบราณกาล ทานมา
ละสังขาร พรอมไมเทาเถาอริยะนี้ พระองคทาน ทรงมอบให พระอาจารยสี ไวใชเบิก
ไพร แผเมตตา เวลาสัญจรจาริกธุดงค ออกปาเขาลําเนาไพร 
 พระอาจารยศุก  ทานเกิดประมาณปพระพุทธศักราช   ๒๒๗๘ บรรพชา-
อุปสมบท ณ วัดโคกขวิด(มะขวิด)  แขวงอยุธยา  พบพระอาจารยสุก ที่ปาชุมแพ เขต
อยุธยา  ตอกับแขวงสิงหบุรี  

ทานศึกษาวิชาสงัดจิต สงัดใจ เพงจิตใหสงบวิเวก วังเวง อธิฐานอาโปธาตุ ลงไป
ในน้ํา ทําใหเย็น ทําใหรอน ทําใหเดือด  พระอาจารยศุก ทานมีไมเทาเถาอริยะติดตัวมา
เอง ซึ่งเปนของเกา ของบูรพาจารย แตโบราณกาล  ทานพบในถ้ําปาลึกแหงหนึ่ง 
 ปตอมา  พระอาจารยเจา (๒๒๘๒) ทานไดจาริกมาจากภาคตะวันออก มาถึงวัด
ทาหอย  เนือ่งจากทราบขาววา พระอาจารยสุก ซึ่งเปนทั้งพระพี่เลี้ยง และพระอาจารย
ของทาน กลบัมาวัดทาหอยแลว   

พระอาจารยเจา ทานบรรพชา-อุปสมบท อยูที่วัดโรงชาง สมัยอยุธยา  ทานมีพระ
อุปชฌาย และอาจารยเดียวกันกับพระอาจารยสุก  พระอุปชฌาย ไดมอบทาน ใหพระ
อาจารยสุก เปนพระพี่เลี้ยง คอยดูแลอบรม พระอาจารยเจาในครั้งนั้น   

เมื่อพระอาจารยเจา มาอยูวัดทาหอยนั้น พระอาจารยสุก ไดมอบไมเทาเบิกไพร 
เถาอริยะ  ซึ่งไดมาจากถ้ําในปาลึกแหงหนึ่ง แขวงเมืองสุรินทร อันเปนของพระ
บูรพาจารย ซึ่งทานมาละสังขาร และทิ้งไมเทาเถาอริยะไวในถ้ําแหงนั้น 
 พระอาจารยเจา  เกิดประมาณปพระพุทธศักราช  ๒๒๘๒ ในรัชสมัยพระ
เจาอยูหัวบรมโกศ  บรรพชา-อุปสมบทประมาณปพระพุทธศักราช ๒๓๐๓ ณ วัดโรง
ชาง  พระครูรักขิตญาณ (สี) เปนพระอุปชฌาย 
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 พระอาจารยขาว พระอาจารยสี พระอาจารยศุก พระอาจารยเจา  ตอมาไดเปน
กําลังสําคัญใหกับพระอาจารยสุก และกับพระศาสนา   

พระอาจารยสุก บรรพชา-อุปสมบท สัทธิวิหาริก 
อุปสมบท พระอาจารยชิต 

 พระอาจารยชิต ทานเกิดเมื่อประมาณปพระพุทธศักราช ๒๒๘๐ - ๒๒๘๑  ใน
รัชสมัยพระเจาอยูหัวบรมโกศ   แขวงเมืองสิงหบุรี เมื่อทานเจริญวัยอายุยางเขา ๒๑ แลว  

ทานชอบถือศีล ฟงธรรม เจริญพระกรรมฐาน ถือเพศเปนปะขาว นุงขาว หมขาว 
ออกเที่ยวจาริกธุดงค ไปตามวัด ไปตามปาเขา นั่งบําเพ็ญสมณะธรรมตามวัดบาง ตามปา
บาง ตามถ้ําบาง สืบเสาะหาวิชาความรูกับพระอาจารยตามปาเขา ตามวัดวาอาราม ตาม
สถานที่ตางๆเรื่อยไป จนกระทั้งบางครั้งทานสามารถใชสมาธจิิตบางอยาง เสกใบมะขาม
เปน ตัวตอ ตัวแตนไดในบางครั้ง  

สมัยนั้นมีอุบาสกมากมาย เกิดความสังเวศ สลดใจ คราวเสียกรงุศรีอยุธยา จึงถือ
เพศเปนปะขาวกันมาก และชอบเที่ยวสัญจรจาริกธุดงคไปตามสถานที่ตางๆ ซึ่งมี
มากมายใน ยุคนั้น สมัยนั้น โดยใชกลดขาว มุงกลดขาว ธุดงคไปนมัสการตามสถานที่
สําคัญตางๆเชน เขาพระพุทธบาท พระแทนดงรัง  เปนตน   

สถานที่เหลานั้นเมื่อถึงเทศกาลนมัสการปูชณียะวัตถุ ก็จะมีทั้งพระภิกษุ ปะขาว 
ชี  มาปกกลดในบริเวณสถานที่เหลานั้นกันมาก และทานเหลานั้นจะไดพบกับสหาย
ธรรมมากมาย ไดทําการแลกเปลี่ยนวิชากัน    

บริเวณที่พระภิกษุปกกลดก็จะมีกลดสีกลักเต็มไปหมด บริเวณปะขาว หรือพวก
แมชี ที่มีสมาธิจิตกลาแข็ง ก็จะออกสัญจรจาริก มาปกกลด และก็จะมีกลดสีขาว เต็มพรืด
ไปหมด เหมือนดอกเห็ด  

ปะขาวชิต ทานก็เปนหนึ่งในจํานวนนั้น แตทานปะขาวมักจะไมอยูในสถานที่
เชนนั้นนานๆ  ทานมักหลบหาความสงบ วิเวก ไปตามปาเขา ลําพังผูเดียวเสมอ 
 อยูมาวันหนึ่ง ทานปะขาวชิต ทานไดพบกับพระอาจารยสุก ในปาแหงหนึ่ง 
แขวงเมืองสิงหบุรี ทานปะขาวชิต เกิดความเลื่อมใสในพระเมตตาธรรมของพระอาจารย
สุก ภายหลังเมื่อทานทราบขาววา พระเจาตากสินกูอิสระภาพ คืนจากขาศึกไดแลว และ
ตั้งกรุงธนบุรีเปนราชธานี ตอมาทานไดทราบวาพระอาจารยสุก  กลับมา สถิตวัดทาหอย
แลว 
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 ทานปะขาวชิต มีความปติใจมาก จึงเดินทางจาริกมาวัดทาหอย ขอบรรพชา-
อุปสมบท กบัพระอาจารยสุก ทานปะขาวชิต บรรพชา-อุปสมบทครั้งนั้น ชนมายุของ
ทานไดประมาณ ๒๘ ป  เหตุที่ไมไดบรรพชา-อุปสมบทมาแตกอนในคราวอายุ ๒๐–๒๑ 
ปนั้น  

เพราะเหตุวา ทานยังไมอยากจะอุปสมบท และเห็นวายังไมถึงเวลาของทาน 
ตอมาเมื่อทานไดพบกับพระอาจารยสุกแลว ทานเห็นวา ถึงเวลาที่ทานจะบรรพชา
อุปสมบท ศึกษาธรรมอยางจริงจังเสียที่ เพราะไดอาจารยดี มีความรูสามารถมาก ทั้งทาง
วิปสสนาธุระ และคันถะธุระ 
 ทานปะขาวชิต ไดบรรพชาอุปสมบท ณ พัทธสีมา วัดทาหอย  โดยมีพระอาจารย
สุก ทรงเปนพระอุปชฌาย พระอาจารยสี พระอาจารยศุก เปนคูพระกรรมวาจาจารย  
อุปสมบทแลวในพรรษานั้นเอง ทานไดศึกษาเลาเรียน พระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ 
ทานปฏิบัติพระกรรมฐานไมถึงพรรษาดีนัก ทานกจ็บทั้งสมถะ-วิปสสนามัชฌิมา แบบ
ลําดับ เพราะทานมีพ้ืนฐานมาดีกอนแลว จึงเลาเรียนไดเร็ว 
 ออกพรรษาแลว ทานไดออกเที่ยวสัญจรจาริกธุดงค ไปตามสถานที่ตางๆ แต
ลําพังองคเดียว บําเพ็ญสมณะธรรม หาความสงบวิเวกตามปาเขา  เนื่องจากทานมีความ
ชํานาญในการออกรุกขมูล มาตั้งแตถือเพศเปน ปะขาวแลว 

พรรษานั้น ทานเจริญสมณะธรรม ไดบรรลุมรรคผลตามลําดับ  โสดาปตติมรรค 
โสดาปตติผล  สกิทาคามีมรรค สกทิาคามีผล  อนาคามีมรรค อนาคามีผล ตามลําดับ 
พรอมดวยมรรค ๓ ผล ๓ และอภิญญาหก  เปนพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา เปน
ศิษยเอก เปนกําลังสําคัญใหกับพระอาจารยสุก และพระศาสนา ในกาลตอมา ทานเปนผู
มีวัตรปฏิบัติมั่นคง เสมอตน เสมอปลาย 

พระอาจารยชิต ทานมีไมเทาเบิกไพร ๑ อัน เรียกวาไมเทาเถาอริยะ ทานไดจากถ้ํา
แหงหนึ่งในปาลึก  เปนของพระบูรพาจารยแตกอนเกา ซึ่งทานมาละสังขาร และทิ้งไม
เทาเบิกไพรเถาอริยะไวที่ถ้ําแหงนี้   

ครั้งเมื่อพระอาจารยชิต ยังถือเพศเปนปะขาวอยูนั้น ทานไดเดินทางจาริกมา
บําเพ็ญสมณะธรรมในถ้ําแหงนี้ และพบไมเทาเถาอริยะเขา  กลาววาเทวดาผูพิทักษรักษา
ไมเทาเถาอริยะถวายใหทาน  แตครั้งนั้นทานยังมิไดนําเอาไมเทาเถาอริยะอันนี้ออกมา
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จากถ้ําแหงนี้ เพราะทานเห็นวาไมเทาเถาอริยะนี้ ควรเปนของบุคคลที่ถือเพศเปน
บรรพชิตเทานั้น  

ตอมาภายหลัง เมื่อทานอุปสมบท และบรรลุมรรคผลแลว  ทานจึงไดจาริกมาที่
ถ้ําแหงนี้อีกครั้ง  และไดนําไมเทาเถาอริยะนี้ออกมา ใชเบิกไพร แผเมตตา เปนไมเทา
ประจําตัว คูบารมี 

อุปสมบท พระอาจารยฮั่น 
 พระอาจารยฮ่ัน เกิดเมื่อประมาณปพระพุทธศักราช ๒๒๘๔   แขวงกรุงเกา มีเชื้อ
สายจาม ปนเชื้อสายจีน  พระอาจารยสุก มาพบทานถือศีลนุงขาว หมขาวอยูที่วัดแหง
หนึ่ง ในแขวงกรุงเกา   

ทานศึกษาธรรมปฏิบัติอยูระยะหนึ่ง จึงมาขอบรรพชา-อุปสมบทกับพระอาจารย
สุก  เหตุที่ทานไมไดอุปสมบทมาแตอายุ ๒๐–๒๑ นั้นเพราะ ครอบครัวของทานยังมีเหตุ
ยุงยากอยู จึงยังไมไดทําการอุปสมบทในเวลานั้น 
 ตอมาทานได บรรพชา-อุปสมบท ณ วัดทาหอย โดยมีพระอาจารยสุก เปนพระ
อุปชฌาย พระอาจารยสี     พระอาจารยศุก  เปนพระกรรมวาจาจารย  และพระ
อนุศาสนาจารย 
 อุปสมบทแลว ศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมา กับพระอาจารยสุก  ภายในระยะเวลา 
๖ เดือนเศษทานก็สามารถศึกษาจบทั้งสมถะ-วิปสสนามัชฌิมา แบบลําดับ  เวลากลางคืน
ทานบําเพ็ญกรรมฐาน กลางวันทานศึกษาเลาเรียนพระบาลีคัมภีรมูลกัจจายน หรือคัมภีร
พระบาลีใหญ กับพระอาจารยสุก   

เมื่อทานศึกษาเบื้องตนพระบาลีมูลกัจจายนจบ ที่วัดทาหอยแลว ตอมาพระ
อาจารยสุก จึงฝากทาน ใหเขามาศึกษาเลาเรียนพระบาลีมูลกัจจายนชั้นสูง ตอที่กรุง
ธนบุรี กับพระศรีสมโพธิ์ (ศุก) ณ วัดสลัก (มหาธาตุ) ตอมาทานสามารถสอบผาน
คณะกรรมการสามกองได ทานจึงไดเปนเปรียญ ทานเปนเปรียญแลว จึงเดินทางกลับวัด
ทาหอย  ชวยพระอาจารยสุก เผยแผพระศาสนาตอไป 
 สมัยที่ทานจบสมถะ-วิปสสนามัชฌิมา แบบลําดับแลว ไมนานทานก็ไดบรรลุ
ธรรมตามลําดับจนถึง อนาคามีมรรค อนาคามีผล  ไดมรรคสาม ผลสาม อภิญญาหก เปน
พระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา เปนกําลังใหพระอาจารยสุก ทั้งในดานวิปสสนาธุระ  
และคันถะธุระ 
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 ตอมาพระอาจารยสุก ไดประทานไมเทาเบิกไพร ไผยอดตาล ใหพระอาจารยฮ่ัน   
เอาไวใชเบิกไพร แผเมตตา เวลาออกสัญจรจาริกธุดงค ไปตามปาเขา 

อุปสมบทพระอาจารยกัน 
 พระอาจารยกัน ทานเกิดเมื่อประมาณปพระพุทธศักราช  ๒๒๘๗  สมัยกรุงศรี
อยุธยา ทานมีเชื้อสายจีน       พระอาจารยสุก พบทานที่วัดสิงห แขวงกรุงเกา ทานนุงขาว 
หมขาว ถือศีลปฏิบัติธรรมอยูที่นั้น  

พระอาจารยสุก เล็งเห็นวาตอไปภายหนา อุบาสกกัน จะไดสําเร็จมรรคผลใน
พระพุทธศาสนา  ตอมาประมาณสามเดือนเศษ อุบาสกกัน ทานก็มาขอบรรพชา-
อุปสมบท กบัพระอาจารยสุก เพราะเลื่อมใสในเมตตาธรรมของ พระอาจารยสุก ซึ่งเวลา
นั้นครอบครัวของอุบาสกกัน ยังพลัดพราก กระจัด กระจาย ไปคนละทิศละทาง 
 ทานบรรพชา-อุปสมบท ณ พัทธเสมา วัดทาหอย มีพระอาจารยสุก เปนพระ
อุปชฌาย  พระอาจารยสี เปนพระกรรมวาจาจารย   พระอาจารยศุก   เปนพระ
อนุศาสนาจารย 
 อุปสมบทแลว ในพรรษานั้นทานศึกษาเลาเรียนกรรมฐานมัชฌิมา กบัพระ
อาจารยสุก   ทานศึกษาอยูนานประมาณ แปดเดือนจึงจบสมถะ-วิปสสนามัชฌิมา แบบ
ลําดับ   กลางวันทานเลาเรียนพระปรยิัติธรรม กับพระอาจารยสุก กลางคืน ทานบําเพ็ญ
เพียรสมณะธรรม 

ตอมาไมนานเมื่อทานศึกษาพระกรรมฐานจบแลว ทานก็ไดบรรลมุรรคผล
ตามลําดับ ไดอนาคามีมรรค อนาคามีผล ไดมรรคสาม ผลสาม อภิญญาหก เปนกําลัง
สําคัญใหกับพระอาจารยสุก และพระพุทธศาสนา    
 ตอมาพระอาจารยสุก พระองคทานไดมอบไมเทาไผยอดตาล  ของทาน
บูรพาจารยแตกอนเกา ที่พระองคทานไดมาจากถ้ําในปาลึก แขวงเมืองกําแพงเพชร 
พระองคทานทรงเห็นวา ไมเทาไผยอดตาลอันนี้ เหมาะสมกับพระอาจารยกัน พระองค
ทานจึงประทานใหกับพระอาจารยกัน ไวใชเบิกไพร แผเมตตาตา เวลาออกสัญจรจาริก
ธุดงค 
 ตอมาเมื่อทานออกจาริกธุดงค  ทานไดพบปรอทกรอ โดยบังเอิญ   ทานไดมาทํา
เปนปรอทกายสิทธิ์ ประจุไวที่หัวไมเทาไผยอดตาล  ซึง่นอยองคนักที่จะทําปรอท
กายสิทธิ์ ใหสําเร็จได ตองเปนคนที่มีบุญวาสนาบารมีมาทางนี้ 
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ไมเทาไผยอดตาลที่พระอาจารยสุก ทรงประทานใหพระอาจารยกันนี้ ตกทอด
กันมาหลายชั่วอายุคน  ปจจุบันอยูที่พิพิธภัณฑ คณะ ๕ วัดราชสิทธาราม 

อุปสมบทพระอาจารยมาก 
 พระอาจารยมาก ทานเกิดเมื่อประมาณปพระพุทธศักราช ๒๒๘๒ ในรชัสมัย
พระเจาอยูหัวบรมโกษ  กรุงศรีอยุธยา ทานถือเพศเปนปะขาว เที่ยวสัญจรธุดงคไปหา
ความสงบวิเวก ตามสถานที่ตางๆ 
 วันหนึ่งทานปะขาวมาก ไดพบพระอาจารยสุก ในปาลึกแขวงเมืองสิงหบุรี   ทาน
มีความเลื่อมใสในพระเมตตาธรรมของพระอาจารยสุก  

และพระอาจารยสุก ทรงเห็นวาปะขาวมากนั้น เวลานี้จิตเขาสู โสดาบนัปตติ
มรรค โสดาบันปตตผิลแลว เปนผูมีบุญญาธิการ ทีจ่ะไดมรรคผล เบื้องสูงตอไป  

แตทรงเห็นวาทานปะขาวมาก ยังไมมีความรูพอที่จะยังประโยชนผูอ่ืนได มีแต
ประโยชนของตัวทานเองเทานั้น พระอาจารยสุกจึงชักชวนใหปะขาวมากอุปสมบท ที่
วัดทาหอย เพื่อที่จะไดเรียนธรรมปฏิบัติ ศึกษาพระปริยัติธรรม จะไดเอาความรูยัง
ประโยชนผูอ่ืนตอไป 

ตอมาไมนาน ทานปะขาวมาก ไดจาริกสัญจรมากราบนมัสการพระอาจารยสุก ที่
วัดทาหอย เพื่อขอบรรพชา-อุปสมบท และเรียนพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ 
เพิ่มเติมกับพระอาจารย 
 ทานปะขาวมาก ทานบรรพชา-อุปสมบท ณ พัทธสีมา วัดทาหอย มีพระอาจาร
ยสุก เปนพระอุปชฌาย  มีพระอาจารยเที่ยง และพระอาจารยขาว  เปนพระ
กรรมวาจาจารย และพระอนุศาสนาจารย  อุปสมบทแลวพระภิกษุมากไดเลาเรียนพระ
กรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ กับองคพระอุปชฌาย เปนเวลานานประมาณ ๖ เดือนทาน
ก็จบ สมถะ-วิปสสนาธุระมัชฌิมา แบบลําดับ  เนื่องจากทานมีบุญบารมีมาทางนี้จึงเรียน
ไดรวดเร็ว ตอมาไมนานทานก็บรรลสุกิทาคามีมรรค สกิทาคามีผล และอีกไมนาน ทาน
ก็บรรลุอนาคามีมรรค อนาคามีผล ไดมรรคสาม ผลสาม อภิญญาหกในพระพุทธศาสนา 
 ออกพรรษาปนั้น ทานพระอาจารยมาก ออกสัญจรจาริกธุดงค หาความสงบวิเวก
ไปตามปาเขา  ซึ่งทานมีความชํานาญในการออก รกุขมูล มาแตครั้ง ถือเพศเปน ปะขาว   

พระอาจารยมาก ทานมีไมเทาเบิกไพร เถาอริยะ ติดตัวไปดวย ทานไดมาแตครั้ง
ยังเปนปะขาว  กาลตอมาทานไดเปนเจาอาวาส วัดทาหอย ตอจากพระอาจารยสุก  เมื่อ
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พระอาจารยสุกไดรับอาราธนานิมนตมากรุงเทพฯ  ในรัชสมัยรัชกาลที ่ ๑ แหงกรุง
รัตนโกสินทร 

อุปสมบท พระอาจารยขาม 
 พระอาจารยขาม ทานเกิดเมื่อประมาณปพระพุทธศักราช ๒๒๘๑  รัชสมัยพระ
เจาอยูหัวบรมโกศ แหงกรุงศรีอยุธยา  ทานทราบเกียรติศัพท อันงามของพระอาจารยสุก   

ทานจึงมากราบนมัสการพระอาจารยสุก ที่วัดทาหอย ทานไปๆ มาๆ อยูประมาณ 
๑ เดือนเศษ  ทานก็ขอบรรพชา-อุปสมบทกับพระอาจารยสุก 
 พระอาจารยขาม ทานบรรพชา-อุปสมบท ณ พัทธเสมา วัดทาหอย  โดยมีพระ
อาจารยสกุเปนพระอุปชฌาย มีพระอาจารยเที่ยง พระอาจารยขาว  เปนพระ
กรรมวาจาจารย และพระอนุศาสนาจารย  อุปสมบทแลวศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมา 
แบบลําดับ กบัพระอาจารยสุก   

ทานเปนบุคคลที่มีบุญวาสนามาทางนี้ ทานจึงเรียนพระกรรมฐานไดรวดเร็ว 
ภายใน ๖ เดือนทานก็จบสมถะ-วิปสสนามัชฌิมา แบบลําดับ 
 ในพรรษานั้นเอง เมื่อทานจบพระกรรมฐานแลว ทานก็มีความเพียร ไมยอหยอน 
ไมนานนักทานก็บรรลุอนาคามีมรรค อนาคามีผล ไดมรรคสาม ผลสาม อภิญญาหก  
เปนอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา   

ถึงคราวออก สัญจรจาริกรุกขมูล พระอาจารยสุก ทรงประทานไมเทาเบิกไพร 
เถาอริยะใหพระอาจารยขามหนึ่งอัน ไวใชแผเมตตาเวลาออกรุกขมูล  ไมเทาเถาอริยะนี้ 
พระอาจารยสุกทานไดมาจากถ้ํา ในปาดงดิบแหงหนึ่ง 

อุปสมบทพระอาจารยเต็ม 
 พระอาจารยเต็ม  ทานเกิดเมื่อประมาณปพระพุทธศักราช  ๒๒๘๑  รัชสมัยพระ
เจาอยูหัวบรมโกศ ทานเปนรุนราวคราวเดียวกันกับ พระอาจารยชิต  ทานถือเพศ เปน
ปะขาว และไดบรรลโุสดาปตติมรรค โสดาปตติผล มาแลว ทานมีไมเทาเบิกไพร เถา
อริยะ ติดตัวมา ๑ อัน   

ทานเคยพบ พระอาจารยสุก ในปาระหวางทาง จะมาวัดทาหอย ทานเกิดความ
เลื่อมใสในปฏิปทาของพระอาจารยสุก  จึงไดติดตามพระอาจารยสุก มาที่วัดทาหอย 
และขอบรรพชาอุปสมบท 
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ทานอุปสมบท  ณ พัทสีมา วัดทาหอย โดยมีพระอาจารยสุก เปนพระอุปชฌาย 
พระอาจารยขาว พระอาจารยเที่ยง เปนพระกรรมวาจาจารย และพระอนุศาสนาจารย
ตามลําดับ 

บวชแลว ไดศึกษาเลาเรียนพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ กับพระอาจารยสกุ 
ภายในระยะเวลา ๖ เดือนทานก็จบสมถะ-วิปสสนากรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ  บรรลุ
อนาคามีมรรค อนาคามีผล ไดมรรค ๓ ผล ๓ อภิญญาหก เปนพระอริยบุคคลขั้นสามใน
พระพุทธศาสนา 

อุปสมบทพระอาจารยไปล 
 พระอาจารยไปล ทานเกิดเมื่อประมาณปพระพุทธศักราช  ๒๒๘๕ ในรัชสมัย
พระเจาอยูหัวบรมโกศ  เมื่อเจริญวัยทานถือเพศเปนปะขาวอยูปา   

วันหนึ่ง ทานปะขาวไปล พบพระอาจารยสุก  ณ ปาใกลกรุงเกา  ทานเลื่อมใสใน
ปฏิปทาของพระอาจารยสุก    จึงตามพระอาจารยสุก มาที่วัดทาหอย 
 ทานปะขาวไปล บรรพชา-อุปสมบท ที่วัดทาหอย โดยมีพระอาจารยสุก ทรงเปน
พระอุปชฌาย พระอาจารยขาว พระอาจารยเที่ยง เปนพระกรรมวาจาจารย และพระ
อนุศาสนาจารย   
 อุปสมบทแลว ศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ กับพระอาจารยสุก องค
พระอุปชฌาย ภายในระยะเวลา ๖ เดือน ทานก็จบสมถะ-วิปสสนากรรมฐานมัชฌิมา 
แบบลําดับ ตอมาไมนานทานก็ไดบรรล ุอานาคามีมรรค อานาคามีผล ไดมรรคสาม ผล
สาม อภิญญาหก ในพระพุทธศาสนา 
 เมื่อถึงคราวออกรุกขมูล  พระอาจารยสุก ทรงประทานไมเทาเบิกไพร ไผยอด
ตาล ที่พระองคทานไดมาจากถ้ําในปาลึก  ประทานใหแก  พระอาจารยไปล  ไวใชเบิก
ไพร แผเมตตา เวลาออกสัญจรจาริกธุดงค 

พบสหายธรรมเมืองพิจิตร  พระอาจารยแกว 
 พระอาจารยแกว ทานเกิดเมื่อประมาณปพระพุทธศักราช ๒๒๘๔ - ๒๒๘๕ ใน
รัชสมัยพระเจาอยูหัวบรมโกศ  ทานเกิดที่เมืองพิจิตร  พระอาจารยสุก พบทานอยูในเพศ
ปะขาว ถือศีลภาวนา อยูที่วัดสิงห จังหวัดพิจิตร  การพบครั้งนั้นอยูประมาณ ปลายสมัย
กรุงศรีอยุธยา 
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 ตอมาประมาณ ปลายสมยัอยุธยา ตอกับสมัยธนบุรี ทานปะขาวแกว ไดทําการ
บรรพชา-อุปสมบท ณ วัดสิงห เมืองพิจิตรนั้นเอง   

ทานอุปสมบทแลว นึกถงึพระอาจารยสุก และเลื่อมใสในพระอาจารยสุก  จึง
ตามมาอยูกับพระอาจารยสุก ณ วัดทาหอย ประมาณตนปพระพุทธศักราช ๒๓๑๑  ทาน
มากับเพื่อนสหธรรมิก ๒-๓ ทาน ซึ่งตอมาเพื่อนสหธรรมิกของทาน ไดแยกยายกันไป 
ตามที่ตางๆ 

พระอาจารยแกว เมื่อมาสถิตวัดทาหอยแลว ทานไดศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมา 
แบบลําดับ กับพระอาจารยสุก ภายในระยะเวลา  ๖ เดือน ทานก็จบสมถะ-วิปสสนา
มัชฌิมา แบบลําดับ  กลางวันทานเลาเรียน พระบาลีมูลกัจจายน เบื้องตนกับ พระอาจารย
สุก    

ตอมาพระอาจารยสุก สงพระอาจารยแกว กับพระอาจารยดวง มาศึกษาพระบาลี
มูลกัจจายน ตอที่กรุงธนบุรี   ณ วัดสลัก กับพระศรีสมโพธิ(์ศุก) 

ตอมา ถึงปลายรัชสมัยกรงุธนบุรี เกิดมีการจลาจลวุนวาย  พระอาจารยแกว และ
พระอาจารยดวง จึงธุดงคหนีความวุนวาย ไปทางหัวเมืองฝายเหนือ แขวงเมืองอุตรดิตถ  
ตอมาพระอาจารยแกว ไดไมเทาเบิกไพร ไผยอดตาล ประจําตัว ไวแผเมตตา เวลาออก
รุกขมูล 

พบสหายธรรมเมืองพิษณุโลก  พระอาจารยดวง 
 พระอาจารยดวง ทานเกิดเมื่อประมาณปพระพุทธศักราช ๒๒๘๙ - ๒๒๙๐ ใน
รัชสมัยพระเจาเอกทัศน  แหงกรุงศรีอยุธยา   ทานบรรพชา-อุปสมบทในตนสมัยกรุง
ธนบุรี  ที่วัดนอยใน แขวงกรุงเกา อุปสมบทแลว ทานไปจําพรรษา ณ วัด  แขวงอุตรดิตถ    
พระอาจารยดวง พบพระอาจารยสุก ที่ปาลึก แขวงเมืองพิษณุโลก สมัยตนธนบุรี 
 พระอาจารยดวง เกิดความเลื่อมใสในปฏิปทาอันงาม ของพระอาจารยสุก จึง
ติดตามทานมาที่วัดทาหอย ประมาณตนปพระพุทธศักราช ๒๓๑๑ ทานเดินทางสัญจรมา
พรอมเพื่อนสหธรรมิก ๓-๔ องค แตไดแยกยายกันกลางทาง พระอาจารยดวง เมื่อมาถึง
วัดทาหอยแลว  ทานไดศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ กับพระอาจารยสุก อยู
ประมาณ ๕ เดือน จึงจบ ทั้งสมถะ-วิปสสนามัชฌิมา แบบลําดับ    
 ตอมาพระอาจารยดวง ทานไดเลาเรียนศึกษา พระบาลีมูลกัจจายน หรือพระบาลี
ใหญ กับพระอาจารยสุก จนสิ้นความรู พระบาลีเบื้องตนจากพระองคทาน   
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ตอมาพระอาจารยสุก สงพระอาจารยดวง พรอมกับพระอาจารยแกว มาศึกษา
พระบาลีชั้นสูง ตอที่กรุงธนบุรี  ณ วัดสลัก กับพระศรีสมโพธ(ศุก) 
 ตอมาภายหลัง ประมาณปลายรัชสมยัธนบุรี  เกิดมีการจลาจลวุนวาย  พระ
อาจารยดวง และพระอาจารยแกว จึงออกสัญจรจาริกธุดงค หนีการจราจลวุนวาย  ออก
เดินทางไปทางเหนือ จําศีลภาวนาอยู ณ ปาลึก แขวงเมืองอุตรดิตถ 
 ปหนึ่งๆ พระอาจารยสุก สถิต ณ. วัดทาหอยนั้น พระองคทานทรงบรรพชา
อุปสมบท สัทธิวิหาริกไวมากมาย และมีสหายธรรม เดินทางจาริกมาศึกษาเลาเรียนพระ
กรรมฐานมัชฌิมา ในสํานักพระอาจารยสุก ณ วัดทาหอยมากมาย  อีกทั้งพระองคทานได
ทรงสั่งสอนบอกพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ ไวใหกับพระสัทธิวิหาริก อันเตวา
สิก สืบทอดกันตอมา และมีสัทธิวิหาริก อันเตวาสิกของพระองคทานหลายองค ไดเปน
พระอธิการวัดทาหอยสืบมา ตั้งแตครั้งกรุงธนบุรี มาถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร ครั้นถึงรชั
สมัยพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รชักาลที ่๓ แหงกรุงรตันโกสินทร  วัดทาหอยจึงเปนวัดราง 
ไมมีพระสงฆจําพรรษา   ตอมารัชกาลที่ ๓ จึงไดอัญเชิญ พระพุทธรูป ชํารุด จากวัดทา
หอย มาประดิษฐาน ไวที่กุฎิวิปสสนา รอบพระอุโบสถ วัดราชสิทธาราม 

รายพระนาม รายนาม อดีตพระอธิการวัดทาหอย 
 รายพระนาม และรายนามพระอธิการ วัดทาหอย(ทาขอย) ตั้งแตสมัยอยุธยา  

ธนบุรี  มาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร มีดังนี้ 
ยุคอยุธยา 

๑.พระอธิการทอง หรือทานขรัวตาทอง  วัดทาขอย(ทาหอย) เปนตั้งแตรัชสมัย
พระเจาเสือ ถึงรัชสมัยสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศ เปนในสมัยอยุธยา ศึกษาพระ
กรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ กับพระครูวินัยธรรมจอย  วัดทาเกวียน อยุธยา ศิษย พระ
พนรัต(แปร) วัดปาแกว อยุธยา 

๒.พระอธิการแยม   วัดทาขอย(ทาหอย)     เปนในรัชสมัยพระเจาอยูหัวบรมโกศ 
ถึงสมัยพระเจาเอกทัศน   สมัยอยุธยา  ศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมากับ ทานขรัวตาทอง  
วัดทาขอย(ทาหอย) 

๓.พระอธิการสุก หรือพระอาจารยสุก(หลวงปูสุก ไกเถื่อน)   วัดทาขอย(ทาหอย)  
เปนในรัชสมัยพระเจาเอกทัศ   เปนในสมัยอยุธยา  ศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมา กับทาน
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ขรัวตาทอง วัดทาขอย , พระครูรักขิตญาณ(สี) วัดโรงชาง, พระธรรมภาวนาเถร(อิน) วัด
ราชาวาส  อยุธยา ทานขรัวตาจาว วัดเกาะหงส 

ยุคธนบุร ี
๔.พระอธิการสุก หรือ พระอาจารย(หลวงปูสุก ไกเถื่อน) วัดทาหอย ภายหลัง

เรียก วัดทาขอยเพี้ยนเปน วัดทาหอย เปนเจาอาวาสวัดทาหอยครั้งที่สอง    ในรัชสมัย
พระเจาตากสนิ   สมัยกรงุธนบุรี 

     พ.ศ. ๒๓๒๖ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก  อาราธนานิมนตมา 
กรุงเทพสถิตวัดพลับ(วัดราชสิทธาราม) 

ยุครัตนโกสินทร 
๕.พระอธิการมาก   วัดทาหอย   ในรัชสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก      

สมัยกรุงรัตนโกสินทร  ศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมา  กับพระอาจารยสุก     วัดทาหอย 
พระอธิการมากทานเปนพระอธิการ  หลังจากพระอาจารยขาว ลาออกจากรักษาการเจา
อาวาส วัดทาหอย เดินทางมากรุงเทพฯ มาชวยพระญาณสังวรเถร(สุก ไกเถื่อน) บอก
พระกรรมฐานมัชฌิมา  อยูที่วัดราชสิทธาราม(พลับ) 

๖.พระอธิการเต็ม     วัดทาหอย   เปนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ
หลานภาลัย รัชกาลที ่๒ แหงกรุงรัตนโกสินทร    ศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมา กับพระ
อาจารยสุก ไกเถื่อน     วัดทาหอย                             

๗.พระอธิการขาม    วัดทาหอย ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว 
รัชกาลที ่๓  แหงกรุงรัตนโกสินทร  ศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมากับ   พระอาจารยสุก 
ไกเถื่อน    

๘.พระอธิการไปล    วัดทาหอย ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว  
รัชกาลที ่๓ สมัยกรุงรัตนโกสินทร ศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมากับ   พระอาจารยสุก ไก
เถื่อน  เปนเจาอาวาสองคสุดทายของวัดทาหอย 

ตอมาปลายรชักาลที่ ๓ วัดทาหอยเปนวัดรางไมมีเจาอาวาสปกครอง  วัดทาหอย
จึงชํารุดทรุดโทรมลงมาก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว   รชักาลที่ ๓ ทรงพระ
กรุณณาโปรดเกลาฯใหอัญเชิญ พระพุทธรูปปางตางๆที่อยูภายในวัดทาหอย ที่ทิ้งรกราง
อยู  ใหอาราธนามาประดิษฐานไวที่กุฏิวิปสสนา ๒๔ กุฎิ รอบๆพระอุโบสถวัดราช
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สิทธาราม(พลับ)  เมื่อคราวบูรณะซอมแซมใหญที่วัดราชสิทธาราม เมื่อประมาณ พระ
พุทธศักราช ๒๓๗๙ 

พระอาจารยสุก ทรงทราบวิชาการทางจิตศาสตร 
และวิชาดานไสยศาสตร เกือบทุกแขนง 

       พระอาจารยสุก พระองคทานทรงรอบรู และทรงทราบวิชาการดานตางๆ 
ทรงทราบอักขระขอม อักขระไทย ทรงรูภาษาจีน ทรงทราบหนังสือจินดามณี หนังสือ
มูลกัจจายน ทรงมีความรูเรื่องยาสมุนไพร ดานการเขียนอักขระ เลขยันตตางๆทุกชนิด 
ดานจิตศาสตร เชน ทําใบมะขาม เปนตอแตน ทําหัวปลี เปนกระตาย เสกประคดเอว เปน
งู เสกประ คดอก เปนไกปา ดานศาสตรอ่ืนๆ เชน  

วิชาสูรยกลา จันทกลา ปรอทกายสิทธิ์ คันธนูพเพธา หรือคันกระสุนคด   วิชา
เจริญธาตุ  วิชาเดินจิตรักษาโรค ผูกหุน ทําควายธนู ลบผงปถมัง ลบผงอิทธิเจ และอื่นๆ
อีกมาก แทบทุกแขนง  

พระองคทานทรงศึกษาจาก พระอาจารยในกรุงศรีอยุธยาบาง ศึกษาในขณะครั้ง
สัญจรจาริกธุดงคไปตามสถานที่ตางๆบาง ทรงพบพระอาจารยเถรผูเฒา ในปาเขา 
พระองคทานก็จะทรงขอศึกษาวิชาการนั้น เพื่อใหหายสงสัย ทรงศึกษาแลว ก็ทรง
ทดลองทําไดจนสําเร็จ  

วิชาการตางๆเหลานี้ ซึ่งพระองคทานทรงศึกษาแลว ทรงเห็นวามีทั้ง คุณ และ
โทษ และอาจใชเปนประโยชนในการชักชวน พระเถร บางองคที่มีจิตสมาธิดี มีบารมี
ธรรมซึ่งตอไปภายหนาจะสามารถบรรลุมรรคผลได แตพระเถรบางองค ยังติดอยูในสิ่ง
เหลานี้ และพระองคทานก็จะทรงอนุโลมตามไปกอน   

เมื่อวิชา และวิมุตติธรรม ของพระเถรบางองคเหลานั้น แกกลาถึงที่แลว พระองค
ทานจะทรงชักชวนใหมาบําเพ็ญสมาธิโดยสวนเดียว เพื่อมรรคผล นิพพานตอไป  ซึ่ง
เปนอุบายธรรมอยางหนึ่งของพระองคทาน 

ผลของวิชาการตางๆนั้น สําเร็จแลวมีอยาง ตรี โท เอก เมื่อสําเร็จแลวพระองค
ทาน ทรงเห็นวามิใชทาง ที่พระสาวกในพระศาสนานี้จะพึงกระทํา พระองคทานก็ไม
ทรงสอนให ยกเวนสอนเพื่อเปนอุบายธรรมเทานั้น 

ตอมาเมื่อพระองคทานทรงเปน พระอธิการวัดทาหอย สมัยกรุงธนบุรี  และมา
เปนเจาอาวาสวัดราชสิทธาราม สมัยกรุงรัตนโกสินทรแลว ก็จะมีสัทธิวิหาริก และ
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พระสังฆเถระทั้งหลายทั้งปวง สัญจรจาริกมาหาพระองคทานเพื่อขอศึกษาวิชาการตางๆ
เหลานั้น พระองคทานก็จะสอนวิชาการตางๆเหลานั้นให จนพระสัทธิวิหาริก และ
พระสังฆเถระทั้งหลายเหลานั้น ไมมีความสงสัยในวิชาการตางๆเหลานั้น   

พระองคทานจะทรงอนุโลมตาม พระสัทธิวิหาริก พระสังฆเถระเหลานั้นกอน 
เมื่อทานทั้งหลายเหลานั้นมีศรัทธา ความเชื่อมั่น  และเชื่อฟง ในพระองคทานแลว  

พระองคทานก็จะกลาว สอนตักเตือน สั่งสอนวา สิ่งนี้ไมใชทาง สิ่งนั้นไมใชทาง 
ไมเปนไปเพื่อมรรค ผล นิพพาน มิใหหลงไปกับสิ่งเหลานี ้ การเจริญสมถะ-วิปสสนา
กรรมฐานเทานั้น เปนมรรคาสัมมาปฎิบัติ อันประเสริฐ อันเปนทางเดินไปสู ประตูแหง
อมตะพระนิพพาน   

ภิกษุสัทธิวิหาริก และเถร ทั้งหลายเหลานั้นก็ปฎิบัติตามที่พระองคทาน ทรงบอก
กลาวสั่งสอน  พระองคทานใชวิชาการเหลานี้เพื่อขัดเกลาจิตใจ ใหเห็นถงึความไมเที่ยง
แทแนนอน ของการศึกษาวิชาการ จิตศาสตร ไสยเวทยตางๆ เหลานั้น 

ทรงทราบอุปเทห 
ตามหลักพระบาลีมูลกัจจายน 

พระอาจารยสุก  พระองคทานทรงมีความรูเกี่ยวกับวิชาการ อันเกี่ยวเนื่องกับพระ
กรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ จากผลพลอยไดอันเกิดมาจากการปฏิบัติพระกรรมฐาน ทั้ง
วิชาการทางจิตทุกแขนง เชน การเขียนผงอิทธิเจ ใชผงผสมทํา พระอรหัง   ทรงทราบ
วิชาสูรยกลา จันทกลา   วิชาหุงปรอทกายสิทธิ์  วิชาการทํากระสุนคด การลงอักขระเลข
ยันต  วิชาทําธาตุกรรมฐานตางๆ  พระองคทานจะทรงถายทอดให เพื่อใหหายสงสัย 
ถายทอดวิชาไปแลว ผูรบัการถายทอดทําไดสําเร็จแลว พระองคทาน ก็จะกลาวสอนวา  
ขอใหเอาไปใช  ใหเปนประโยชนตอพระศาสนา  

ตอมา ภิกษุสัทธิวิหาริก ของพระองคทานทุกองค  เมื่อสภาวะจิตถึงขั้นหลุดพน
แลว  ก็ไมไดทําสิ่งนี้อีก 
          พระอาจารยสุก ครั้งสถิตวัดทาหอยนั้น พระองคทาน นอกจากจะบอกพระ
กรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับแลว  พระองคทานยังบอกพระบาลีมูลกัจจายนอีกดวย  
สัทธิวิหาริกของพระองคทานทุกองคจะตองเรียนพระบาลีมูลกัจจายน ตาม
กําลังสติปญญา เมื่อถึงสามพรรษาแลว พระภิกษุองคใดชอบทางไหนก็ไปศึกษาทางนั้น
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ตามประสงค แตพระภิกษุทุกองคที่พระองคทาน ทรงบรรพชาอุปสมบทให ตองศึกษา
ทั้งคันถะธุระ และวิปสสนาธุระควบคูกันไปทั้งสองทาง  
       การศึกษาพระบาลีคัมภีรมูลกัจจายน ตองศึกษาไปพรอมดวยองคสี่คือ  ส ุคือการ
ฟง   จ ิการคิด ปุ การถาม  ล ิการเขียน  พรอมดวยองคสี่ฉะนี้แลว การศึกษาพระบาลี
มูลกัจจายน จึงสมบูรณแบบ  
     หลักการเขียนพระบาลีมูลกัจจายนนั้น เขียนดวยอักษรขอม-บาลี  ตัวอยางเชน 
อี มักรัสสะ เปน อ,ิ เชน  กรี ลง ส  อาคม เปน  ส ิ เปน อกาส ิบาง   หรือ อุง ลง ส อาคม
เปน สุง  เชน อาโรเจสุง  แปลงเปน อังสุง เชน  อกงัสุ บาง และแปลงเปน อิงสุ กริงส ุบาง   
ตอมาแปลงจากขอมบาลีมูลกัจจายน มาเปนตั้ง นะ โม พุท ธา ยะ และลบ นะโมพุทธายะ 
เปนตน จะเขียนแบบนี้ดวยตัวขอม  บนกระดานชนวน หรือกระดานไมลงลัก  เขียนดวย
แทงดินสอพองที่ละลายน้ํากรองสะอาดแลว  นําเอาแทงดินสอพองมาผสมกับน้ําขาวปน
เปนกอน 
      อยูมาวันหนึ่ง ภิกษุสัทธิวิหาริก  เขียนเรียกสูตร เรียกนาม ตามพระคัมภีร
มูลกัจจายน เขียนแลวเกิดไมติด จึงมารายงานพระอาจารยสุก  พระองคทานทรงทราบ
เหตุจึงบอกใหไปพลิกดานหลังกระดานดู   

ภิกษุสัทธิวิหาริกนั้น ก็เห็น อักขระขอมทั้งหลายมาติดอยูหลังกระดาน  ภิกษุ
สัทธิวิหาริกนั้นจึงนํามาใหทานดู  พระองคทานก็กลาววา ที่เปนทั้งนี้ เพราะสมาธิจิตของ
ทานดี  จึงติดทะลุไปดานหลัง  

พรอมกันนั้น พระอาจารยสุกกลาววา เมื่อทานลบผงดินสอนี้ออกจากกระดาน
แลว อยาเอาไปทิ้ง เพราะมีอํานาจพระพุทธคุณอยู   เหตุที่เปนดังนี้ เพราะพระภิกษุ
สัทธิวิหาริก ของพระองคทานไดศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ 
 ครั้งนั้น พระอาจารยสุก ดําริวา สัทธิวิหาริกของทานองคนี้ มีแววทางนี้  จึง
แนะนําใหทานเขียนผงขึ้น เพื่อเปนการฝกฝน สมาธิจิตใหกลาแขงกวานี้ และเพื่อเปน
การระลึกนึกถึงพระพุทธคุณอยูเนื่องๆดวย จะไดใชเปนบาทฐานของวิปสสนาไดดี
กวาเดิม 
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 พระองคทานทรงแนะนําใหต้ัง และลบอักขระ นะโม พุท ธา ยะ  หรือ
พระเจาหาพระองค ดังนี้  กาโรโหติสัมภะโว จงมาบังบังเกิดเปน พระเจาหาพระองค  นะ 

โม พุท ธา ยะ   เวลาลบ วาสูตรดังนี้ 
   ๐ นะ กุกกุสนัโธ สูญโญ  มะอะอุ     ลบ   นะ 
   ๐ โม โกนาคมโน สูญโญ  มะอะอุ     ลบ   โม 
   ๐ พุท กัสสโปพุทโธ สูญโญ  มะอะอุ     ลบ   พุท 

๐ ธา สิริศากยะมุนี สูญโญ  มะอะอุ     ลบ   ธา 
   ๐ ยะ อริยะเมตตัยโย สูญโญ  มะอะอุ     ลบ   ยะ 
     พระอาจารยสุก จะทรงบอกอุปเทห อันเกี่ยวเนื่องดวยพระกรรมฐานหองตางๆ  
พระองคทานจะตองเห็นวา สัทธิวิหาริกของพระองคทาน  เขาใจในหลักของพระ
กรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับดี   มีจิตสมาธิดี  เปนคนไมหลงงมงาย  ใชวิชาใหเปน
ประโยชน ตอพระพุทธศาสนา 

ทรงทราบวิชาสูรยกลา จันทกลา 
   พระภิกษุที่ศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ  ที่วัดทาหอย มาจนถึงหอง

ที่ ๔ คือหองอานาปนสติจบแลว ในหองอานาปานสติ เปนพระกรรมฐานที่เกี่ยวเนื่อง
ดวย ลมหายใจเขา ลมหายใจออก พระอาจารยสุก พระองคทานก็จะทรงบอกอุปเทห
ตางๆในหองอานาปานสติ  เรียกวา จนัทกลา   สูรยกลา (สุริยกลา)  เพราะวิชานี้ก็
เกี่ยวเนื่องดวย ลมหายใจดวย โดยพระองคทานจะสอนให ยกดวงสมาธินิมิต (ยกดวง
อะไรขอปดไวกอน ใครศึกษาถึงหองอานาปานสติแลว จะบอกวิธีการใหทราบ) เพื่อไว
ใช เวลาออกสัญจรจาริกธุดงค  ภิกษนุั้นทํายกดวงไดแลว พระองคทานก็จะบอกใหดูลม
หายใจวา ออกซาย หรือ ออกขวา  รูแลวพระองคทาน ก็จะบอกใหดูลมหายใจเปน มหา
สติปฎฐานไปกอน จนภิกษุนั้นเห็นลมเขา ออก จนเขาใจชัดเจนดีแลว  

พระองคทานก็จะสอนวา  ถาลมออกคลองขางซายเรียกวา  ลมจันทกลา  เปนลม
ดี เปนลมสยบมาร ถาลมออกคลอง ขางขวาเรียกวา  ลมสูรยกลา เปนลมราย ลมปราบ
มาร  

จะดูดี-รายเมื่อเวลาออกรุกขมูล ใหดูลม สูรยกลา จันทกลา ซึ่งยังมีอุปเทหอีกมาก   
พระองคทานเมื่อทรงบอกวิชาสูรยกลา จันทกลา อันเกี่ยวเนื่องดวยอานาปานสติ
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กรรมฐานนี้  แลวพระองคทานก็จะกลาวสอนสงทายวา  จะใชอะไร จะทําอะไรอัน
เกี่ยวเนื่องกับวิชาสูรยกลา จันทกลา ขอใหใชใหเปนประโยชน ตอพระศาสนา  ทุกครั้งไป 

ทรงทราบวิชาการเจริญธาตุกรรมฐาน 
    บางครั้งพระภิกษุสัทธิวิหาริก ของพระองคศึกษาภาคปฏิบัติพระกรรมฐาน

มัชฌิมา แบบลําดับในหอง จตุธาตุววัฎฐาน ที่วัดทาหอยจบแลว พระองคทานก็จะใหไป
ศึกษาพระคัมภีรพระวิสุทธิมรรค  ในเรื่องของจตุธาตุววัฎฐาน ซึ่งเปนพระกรรมฐาน 
วิเคราะหธาตุทั้งสี่ในกาย  

โดยวิเคราะห วาธาตุทั้งปวง เปนรูปกายนี้ สักวาเปนธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุลม  ธาตุ
ไฟ อันมีอยูในกายนี้ไมเปนเรา ไมใชเรา  บางครั้งภิกษุบางทานศึกษา ถึงตรงที่วา มหาภูต 
หรือ ภูต คือดิน น้ํา ลม ไฟ ทั้งหลายนั้น 

      ตัวเองมิไดมีสิ่งสีเขียวเลย    แตแสดงอุปาทายรูป  สเีขียวได 
  สีเขียว  ทานเปรียบเปน    ธาตุดิน        ปถวีธาตุ 
  ตัวเองมิไดเปนสีเหลืองเลย  แตแสดงอุปาทายรูป  สีเหลืองได 
  สีเหลือง  ทานเปรียบเปน    ธาตุลม       วาโยธาตุ 

ตัวเองมิไดเปนสีแดงเลย      แตแสดงอุปาทายรูป  สีแดงได 
สีแดง   ทานเปรียบเปน ธาตุไฟ        เตโชธาตุ 

                        ตัวเองมิไดเปนสีขาวเลย      แตแสดงอุปาทายรูป  สีขาวได 
  สีขาว ทานเปรียบเปน ธาตุน้ํา       อาโปธาตุ 
ทานเปรียบประดุจวา เหมือนคนเลนกล แสดงกล ทําน้ํามิใช แกว ใหเปนแกวได 

ทํากอนดินอันมิใชทอง ใหเปนทองได  เรียกวา เลนแรแปลธาตุ  
อนึ่งเหมือนคนเลนกลนั้น  ตัวเองมิไดเปนยักษ มิไดเปนนก แตแสดงเปนยักษ 

เปนนกก็ได  ธาตุทั้งหลายนั้นจึงชื่อวา มหาภูต เพราะเสมอดวยคนปลาด ภูตเหลานั้นยอม
หาไมพบเลยภายในกายฯ ดังนี้ บางทีก็เปนการเจริญวิปสสนาดวย 

ตอมา พระญาณสังวร จะตรัสถามพระภิภษุองคนั้นวา  ศึกษาจตุธาตุววัฎฐาน ใน
พระคัมภีรวิสุทธิมรรคแลว เขาใจอยางไร  พระภิกษุองคนั้นก็บอกใหพระองคทานฟง  

พระองคทาน ฟงแลว เห็นวาพระภิกษุสัทธิวิหาริก และอันเตวาสิก ของพระองค
ทาน เขาใจใน จตุธาตุววัฎฐานดีแลว ไมหลงออกนอกลูนอกทาง 
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พระองคทาน จะทรงบอกวิชา อันเกี่ยวเนื่องดวย จตุธาตุธาตุววัฎฐานให  
พระองคทานสอนใหเรียกธาตุ ตั้งธาตุ และวิธีการใชธาตุในกาย  ซึ่งทําสิ่งของตางๆ  เชน
เอาใบมะขามมาทํา เปนตอแตน  เอาปลีกลวยมาทําเปนกระตาย เอาใบไมมาทําเปน ปลา  
เอาประคดเอามาทํามาเสกเปนงู เปนตน  แลวพระองคทานก็จะบอกวา ใชใหเปนพระ
โยชนตอพระศาสนา  ปจจุบันพระตําราเรียนธาตุ ยังอยูที่พิพิธภัณฑกรรมฐาน คณะ ๕ 
วัดราชสิทธาราม 

ทรงทราบวิชา ทําปรอทกรอ 
พระอาจารยกัน สัทธิวิหาริกของพระองคทาน อีกองคหนึ่ง มีความเชี่ยวชาญ 

พระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับมาก และนอกจากนั้นพระอาจารยกัน ยังไดศึกษา วิธี
ทําปรอทกายสิทธิ์ กับพระองคทานอีกดวย   เมื่อศึกษาแลว พระองคทานจะบอกวา  
ปรอทกายสิทธิ์นี้ไมตองแสวงหา ถาคนมีวาสนาบารมี ปรอทจะวิ่งเขามาหาเอง 

กอนที่พระอาจารยกัน ทานจะออกรุกขมูล สญัจรจาริก ธุดงคไปตามสถานที่
ตางๆ พระอาจารยสุก ทรงประทาน ไมเทาไผยอดตาล ยาวประมาณเทาพระองค ใหพระ
อาจารยกัน หนึ่งอัน 
            พระอาจารยกัน สัญจรจาริกธุดงค กลับผานมาทางปาแหงหนึ่ง ในเขตปาเมือง
ลพบุร ี  เวลากลางคืนทานไดเห็นปรอทปา ตองแสงจันทรขาววาววับ ทานก็รูไดทันทีวา
เปน เปนปรอทบริสุทธิ ์ซึ่งสามารถเอามาทําเปนปรอทกายสิทธิ์  

ปรอทนี้เรียกวา ปรอทกรอ ไมมีใครไดเห็น ไดพบบอยนัก เพราะเปนของหายาก 
ตองเปนบุคคลที่ใจถึง และมีบุญวาสนาดวย เพราะสวนประกอบตางๆในการหุงปรอท
นั้นหายาก  ฉะนั้นถาใครมีความพยายามไมมากพอ ก็ทําปรอทกายสิทธิ์ไมสําเร็จ ปรอท
กรอ  เปนปรอทที่เกิดจากผลึก น้ําแรในปาดงดิบ เปนปรอทบรสิุทธิ์  ออกสขุีนๆขาวๆ 

ถึงเวลาเที่ยงคืน พระอาจารยกัน ก็หงายฝาบาตรไมข้ึน  ฝาบาตรนี้ทําดวยไมไผ
สาน ลงขมุกทาชาดลงลัก การเรียก ปรอทปา ถาใชฝาบาตรโลหะ จะกัก ปรอทไมอยู  

ขณะที่ทานนั่งสมาธิแผเมตตาจิตอยู ภายในกลดนั้น  ทานก็ไดยินเสียง
กรอกแกรก ของปรอทปา เคลื่อนตัวมาใตดิน ปรอทนั้นมาโผลข้ึนในกลด ลื่นไหลลงไป
อยูในฝาบาตรไมของทาน     

ตอมาทานก็สะกดปรอทปา ไวไมใหหนีไป เอาฝาบาตรไม คว่ําลงไปที่บาตรดิน
เผา บริขารของทาน แลวนํากลับมา วัดทาหอย   เพื่อนําเอาปรอทปา มาหุงดวยวานยา 
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เพื่อไลโทษปรอทปาออก ทําใหเปนปรอทบริสทุธิ์ กลายเปนปรอทกายสิทธิ์ เรียกวา 
ปรอทกรอ นํามนตที่ใชตม ใหเสกดวยพระคาถา อยูคง  หรอืพระคาถา พญาคง การหุง
ปรอทนั้น ตองใชวาน ๙ ชนิดขึ้นไป แตอยาใหนอยกวา ๙ ชนดิ 

เมื่อทานถึงวัดทาหอย ไดฤกษงามยามดีแลว  พระอาจารยกัน ทานไดนํา วาน
เพชรสังฆาตตวัผู ๑ วานนาคราช ๑ วานพักเบี้ยโหรา ๑ วานพญากรวด ๑ วานสมอ ๑ วาน
แสงอาทิตย ๑ วานพระยากา ๑ วานพระยาคา ๑ วานพระยามหาโพช ๑ วานชมพูชีพ ๑ 
วานพระยาไกเต้ีย ๑ วานมหาสมุทร ๑ วานพระยาองคุลี ๑ วานพระยายากายจริต ๑  

มาหันเปนทอนได ๑๖ทอน ลงอักขระแมธาตุใหญ นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ 
จะภะกะสะ มะอะอุ   ทอนละอักขระ  ถามีวานเกิน ๙ ชนิด ไมตองลงอักขระ เสร็จแลว
ใหนําวานทั้งสิ้น ใสลงในหมอดินเผาพรหมจารี  คือหมอดิน ที่ยังไมไดใชหุงตมมากอน
เลย เปนหมอใหมๆ  จากนั้นทานทําน้ําพระพุทธมนต ดวยคาถาอยูคงเสร็จแลว  

ทานไดเทน้ําพระพุทธมนตอยูคง ลงไปในหมอดินนั้น พรอมวาพระคาถา พระ
พุทธคุณไปดวย แลวเขยีนอักขระขอม มงกุฏพระพุทธเจา ลงใตฝาหมอ หรือบนฝาหมอ
ก็ได ลงแลวเอาฝาปดหมอไว  ใชไมจันทรหอม ถาหามิไดใหใชไมชนิดอื่นอีก๓-๔ ชนดิ 
มาเปนเชื้อไฟก็ได ตัดเปนทอนเล็กๆ ๓๒ ทอน ลงอักขระขอม อาการสามสิบสอง 
อักขระละทอน  ใหหุงปรอทกลางแจง ใหหุงเวลาเชา  หุงเปนครั้งคราว ติดตอกันไป ไฟ
ใชพอดี ไมออนเกินไป ไมแรงจนเกินไป 

ขณะที่กําลังเคี่ยววานยาชนิดตางๆ อยูนั้น เมื่อน้ํายาวานออกเขียวดีแลว ก็นํา
ปรอทกรอใสลงในหมอดิน อาบน้ํายา ปดฝาเคี่ยว  ๓ วัน  บางครั้งใชเวลาเปนอาทิตยๆ 
สวนปรอทที่ใชไมได ไม บริสุทธิจะละเหย มาติดอยูที่ใตฝาหมอ เปนปรอทสีขาว   ถาน้าํ
แหงก็เติมไปอีก 

ปรอทกรอ หุงดวยน้ํามนต น้ําวาน บริสุทธิ์ดีแลว  จะแข็งตัวเหลือเทาเมล็ดถั่ว
เขียว  สีขุนๆน้ําตาล เหมือนลูกกอ เมื่อเปนปรอทสําเร็จนั้น จะระเบิดลอย ออกมาจาก
หมอดิน ปรอทสําเร็จนี้จะจับไมติด ตองจับดวยคาถา  ถาผูหุงปรอทเกิดเผลอเลอ  ปรอท
สําเร็จ ที่เรียกวาปรอทกรอ นี้ก็จะลอยหายไปอยางรวดเร็ว  แตครั้งนั้นพระอาจารยกัน 
ทานมีสมาธิจิตดี มีสติ ตลอด๓วัน๓คืน เมื่อปรอทกรอ สําเรจ็เปนปรอทกายสิทธิ์ กําลัง
เคลื่อนตัว  พระอาจารยกัน ก็จับปรอทไวดวยใบขอยนั้นบรรจุลงไวใน กอนขมุกคลุกรัก 
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เมื่อกอนขมุกคลุกรักนั้นแหงดีแลว จึงถักดวยดายดิบพรหมจารี หอหุมอีกชั้นหนึ่ง พรอม
กับวาพระคาถาขณะกําลังถักไปดวย พระคาถาวาดังนี้ 

อิมัง พันธนานัง  อธิษฐามิ วาไปจนถักเสร็จ  แลวนําไปบรรจุไวที่หัวไมเทา ไผ
ยอดตาล ทําปลอกไมคลอบหัวไมเทาไว พรอมถกัดายดิบพรหมจารีทับ ที่หัวไมอีกครั้ง
หนึ่ง กลายเปนไมเทากายสิทธิ์  เสร็จแลว ดวยอํานาจแหงไมเทา ไผยอดตาลดวยอํานาจ
แหงปรอทกรอสําเร็จ กลาววาการจะจับปรอทได หรือมิไดนั้นแลวแตบุญวาสนาบารมี 

เมื่อถือไมเทานี้ใหวา อิมัง อภยะฑัณฑัง ธาตุมัตตะกัง ปฎิกคัณหามิ ๓ จบ จะ
เดินทางไปไหนมาไหนวองไว ยนระยะทางได ข้ึนเขา ลงเขา ไดรวดเร็ว อึดใจเดียวถึง
ยอดเขาดิบพิษกันคุณไสยตางๆไดอยางที่โบราณกลาววาไปไหนมาไหนไว เหมือนปรอท   

ถานําเอาปรอทกรอ มาอมไวในปาก ขางแกมจะแดง ผูสําเร็จปรอทแบงออกเปน
สามขั้นคือ ตรี โท เอก พระภิกษุที่ศึกษาวิชาทําปรอทกายสิทธิ์ ที่วัดพลับ มหีลายองค แต
สวนใหญทานจะไมไดทํากัน 

กลาววาผูที่หุงปรอทกรอ ทําใหเปนปรอทกายสิทธิ์นั้น   ถาใจไมถึง มักจะเลิกรา
ไปกลางคัน เพราะเหตุวาการหงุปรอทนั้นทําไมสําเร็จ  คือหุงแลวเปนแผนบาง  หุงแลว
ปรอทกรอไมเขากันบาง  คือไมรวมกันเปนเม็ด  ทําหลายหนเขาไมสําเร็จก็ ถอดใจเลิก
ไป เรียกวาใจไมถึง 

เมื่อมีเหตุเภทภัย  จะมีเสียง ปรอทกรอ รองเตือนดัง กรอดๆ ออกมาจากไมเทาให
รูตัวกอนเสมอ   ผูที่จะทําปรอทกรอ ไดสําเร็จ ตองเปนผูมีบุญญาธิการ  สมัยนั้นจะเรียกผู
ที่ทําอยางนี้ไดวา ผูสําเร็จปรอท   

ตอมาไมเทาปรอทกายสิทธิ์นี้ ไดตกทอดมาถึง  พระญาณสังวร(ดวง) พระญาณ
สังวร(บุญ) พระสังวรานุวงศเถร (เมฆ) พระสังวรานุวงศเถร (เอี่ยม) พระสังวรานุวงศเถร 
(ชุม) พระครูญาณสิทธิ์ (เชื้อ) ตอมาพระครูญาณสิทธิ(เชื้อ) ไดใชสมาธิถอด ปรอทกรอ
กายสิทธิ์ ออกจากหัวไมเทา เก็บไวในพระพุทธรูปปูนปน  

กลาววา  ผูที่สมาธิจิตยังไมดีพอ  จะใชไมเทานี้ไมไดผล  เพียงแตถือไมเทานี้ ไป
ไหน มาไหน จะไมรูสึกเหนื่อยเทานั้นเอง   

ปจจุบันไมเทาไผยอดตาล ของพระครูวินัยธรรมกัน อยูที่พิพิธภัณฑกรรมฐาน 
คณะ ๕ วัดราชสิทธาราม 



พระประวัติสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร มหาเถรเจา (สุกไกเถื่อน) 
 

http://www.somdechsuk.com 

๒๓๗

ทรงทราบวิธีทําคันธนุ กระสุนคต   
ธนูพเพธา 

 พระอาจารยสุก พระองคทาน ทรงเคยบอกวิธีทํา คันธนูพเพธา หรือคันธนู
กระสุนคดใหกับพระอาจารยดวง (พระญาณสังวร)  ซึ่งตอมา วิธีทําคันธนูพเพธานี้ ได
ตกทอดมาถึง พระสังวรานุวงศเถร (ชุม) วัดราชสิทธาราม (พลับ) 

วิธีทําคันกระสุนพเพธานั้น  ตองใชไมไผขอคง หรือไผตัน ดานที่ชี้ไปทางทิศ
ตะวันออก เวลาไปเอาไมไผขอคง ใหไปทําพลีกรรมในเวลาเที่ยงคืน ทําพลีกรรมแลว นํา
ไมไผมาหลาวเปนคันธนู บางตําราใหใชไมไผหามผี  หรือไมไผนั่งราน เผาผี เวลาไปเอา 
ตองทําพลีกรรมเหมือนกัน 

ขณะหลาวภาวนาคาถาไปดวย หลาวเรียบรอยแลว ลงอักขระ  อิติปโสแปดทิศ 
ขางละสี่ทิศ แลวนําคันกระสุนพเพธา มาลงชาด ทาลัก บางทีก็ลงลายลดน้ํา   

สายคันกระสุน ใชหนังสันหลังวัว หรือหนังสันหลังควาย ที่จําศีล ตองใหตายเอง
ดวย มาทําสาย ลักษณะของวัวควายจําศีล ทานกลาววา มีลักษณะดังนี้ เวลามองอะไร
มองแบบซึ้ง ไดยินเสียงพระสวดมนต จะหยุดกินหญา ยืนฟง   

กระสูนใชผ้ึงรังรางบาง ดินจอมปลวกบาง ดินปลองไมไผบาง ปรอทดินบาง  
เวลาปนกระสูน ใหภาวนาพระคาถา คลึงไป จนกวาลูกกระสูนแหงคามือ  ดินกระสูน
นั้นตองผสมดวย ดินกลางเมรุเผาผี เวลาไปเอาดินเมรุเผาผี ตองทําพลีกรรมดวย 

คาถาปนกระสุน จตุทิสา คะหะเรณู  จตุทิสา คะหะคามา  จตุทิสา ปจเฉวิถี  วาไป
จนกวาปนลูกกระสุนแหงคามือ     ภาวนาขณะจับคันกระสุนวา จตุทิสา คะหะเรณู   
ภาวนาเมื่อหยิบลูกกระสนุใสราง จตุทิสา คะหะคามา ภาวนาเมื่อปลอยลูกกระสุน  จตุทิ
สา ปจเฉวิถี  ยังมีอุปเทหอีกมาก  หลับตายิงก็ถูก  หรือเวลายิง กระสุนไป จะใหถูก
ตรงไหน เชนจะใหถูกตรงแขง ใหเอาลูกกระสุน จ้ิมตรงแขง  แลวยิงไป จะถูกตรงแขง
พอดี 

ปจจุบันนี้  คันกระสุนพเพธา หรือคันกระสุนคด  ของพระญาณสังวร (ดวง) ของ
พระสังวรานุวงศเถร(ชุม)ซึ่งตกทอดมาถึงพระครูญาณสิทธิ์(เชื้อ)อยูที่ พิพิธภัณฑ
กรรมฐาน คณะ ๕ วัดราชสิทธาราม ซึ่งปจจุบัน เหลือแตคันธนู สาย และรางกระสุน ไม
มีแลว 
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พระอาจารยสุก ทรงมีพระบารมีในทางพุทธจักร พระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟาจุฬาโลก ทรงมีพระบารมีในทางอาณาจักร  ทั้งสองพระองคทรงมีบุญวาสนาเกื้อกูล
ซึ่งกันและกัน ทรงพบกนั ๕ ครั้ง พบแบบไมเปนทางการ ๒ ครั้ง ทรงพบกันอยางเปน
ทางการ ๓ ครั้ง รวมพบกนัทั้งหมด ๕ ครั้ง 

การพบกัน ของทั้งสองพระองค ปหนึ่งๆจะพบกันครั้งเดียว เนื่องจากพระ
อาจารยสุก พระองคทานจะสถิตอยูวัดทาหอย  เพียงสามเดือนเทานั้น ในเวลาเขาพรรษา  

ออกพรรษาแลว พระอาจารยสุกพระองคทาน จะทรงออกสัญจรจาริกธุดงคไป
โปรดสัตวตามสถานที่ตางๆ  เปนเวลาถึง ๙ เดือน ปหนึ่งพระองคทานไปกลับ ระหวาง
ปา เขา ถ้ํา และวัดทาหอย หลายครั้ง หลายหน จนจําไมไดปาปหนึ่ง ๆ พระองคทานออก
สัญจรจาริกธุดงคกี่ครั้ง 

สวนพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟาจุฬาโลก  พระองคทาน ทรงติดราชการทัพ 
ในตางแดนเสียเปนสวนมาก  พระองคทานจะมีเวลาวางศึก  ก็ในเวลายางเขาฤดูฝน  ซึ่ง
ตรงกับเวลาเขาพรรษา ของพระสงฆพอดี  จึงเปนเวลาที่พระองคทานทั้งสองพระองค 
จะทรงพบกันได  ซึ่งปหนึ่งทรงพบกันครั้งเดียวเทานั้น  แมถึงจะเปนเวลาเขาพรรษาแลว 
สมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ครัง้ยังดํารงตําแหนงเปนขุนนางผูใหญ ก็ยังมิทรงวาง
จากราชการ งานเมือง พระองคทานตองเสด็จตรวจหัวเมือง และสถานที่ตางๆอยูเปน
ประจํา 

การพบพระอาจารยสุก ของสมเด็จเจาพระยาฯ อยางเปนทางการ พระองคทาน 
ทานจะเตรียมเครื่องนมัสการ พรอมดวยไทยธรรม มาดวยทุกครั้ง   ถาทรงพบพระ
อาจารยสุก อยางไมเปนทางการ จะไมมีเครื่องนมัสการ และเครื่องไทยทานมาดวย 

สมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึก 
พบพระอาจารยสุก ครั้งแรก 

(อยางไมเปนทางการ) 
ประมาณปพระพุทธศักราช ๒๓๒๐  มาวันหนึ่ง เรื่องราวของพระอาจารยสุก  จึง

ปรากฏเกียรติประวัติข้ึนมา เมื่อสมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึกฯ เสด็จมาพบ กับ
พระองคทานโดยบังเอิญ  

หลังจากเจาพระยาจักรี (ทองดวง) ยกกองทัพไปตี เมืองจําปาศักดิ์  กลับลงมาแลว 
ทรงไดรับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาฯ พระราชทานสถาปนา 
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บรรดาศักดิ์จาก เจาพระยาจักรีศรีสุริยวงศ เลื่อนขึ้นเปน สมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึก 
พิลึกมหิมาฯ 
        สมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึก ทรงวางจากราชการศึกสงคราม เนื่องจากเปน
วสันตฤดู  พระองคทานทรงเดินทางออกตรวจราชการหัวเมือง โดยขบวนเรือ เยี่ยมเยียน
อาณาประชาราษฎร แขวงกรุงเกา ตางพระเนตร พระกัณ  

ขบวนเรือ ของพระองคทาน ลองเขาเขตแขวงกรุงเกา แลนผานเลยหนาวัดพุทไธ
สวรรย  ไปประมาณกึ่งเสน ขบวนเรือทั้งหมดก็เลี้ยวขวาเขาคลองคูจาม ตลอดเสนทางที่
ขบวนเรือแลนผานเขาไปนั้น เต็มไปดวยตนไมใหญ-นอยข้ึนครึ้ม อยูสองฝากฝง คลองคู
จาม ลมพัดใบไมปลิวไสวออนๆอยูโดยมาก  ขบวนเรือแลนผาน ลําคลองอันเงียบสงบ
รมเย็นยิ่ง พระพายพัดผาน สวนขบวนเรือเขามา ตองกายพริ้วๆ ตองพระวรกายของทาน
สมเด็จเจาพระยาฯ เย็นบางเบาสบายชื่นใจ    

ครั้งนั้นยังเปนเวลาเชาอยู พระทยัของทานเจาพระยามหากษัตริยศึกฯก็เกิดความ
สงบสงัด วิเวก ชื่นกมลอยางประหลาด น้ําจิตของพระองคทานก็ทรงตั้งมั่นเปนสมาธิ มี
น้ําจิตอันประกอบไปดวยกุศลธรรม อยากประกอบกองการกุศล จึงมีน้ําจิตศรัทธา 
อยากจะขึ้นไปกราบนมัสการพระ ไหวพระ และสนทนาธรรมกับพระสงฆ ณ วัดใน
ละแวกคลองนี้ ท่ีขบวนจะเรือผานไปนั้น 
        พระองคทาน จึงไดสั่งหัวหนาผูนําขบวนเรือไปวา  ถาขบวนเรือถึงศาลาทาน้ําวัด
ไหนใหจอดขบวนเรือพัก ที่ศาลาทาน้ําวัดนั้น พระองคทานจะขึ้นไป กราบนมัสการพระ  

พอดีเวลานั้น ขบวนเรือของพระองคทาน ถึงศาลาทาน้ํา  วัดทาหอย พอดี และ
เปนวัดแรกในคลองคูจามนี้ ที่ขบวนเรือของพระองคทาน ผานมาถึง   

ขณะนั้นพระพิรุณไดโปรยปรายเม็ดตกพร่ําๆ ลงมาตลอด แตตกลงมาเพียง
เล็กนอย  เรอืทานสมเด็จเจาพระยาฯ จอดนิ่งสนิทที่ทาน้ําวัดทาหอยแลว พระองคทานจึง
ข้ึนจากเรือไปบนศาลาทาน้ํา แลวทรงดําเดินเขาไปภายในบริเวณ วัดทาหอย  

เวลานั้น ทานสมเด็จเจาพระยาฯ ทรงเหลือบพระเนตรเห็น พระภิกษุเถรองคหนึ่ง 
มีผิวพรรณขาวเนียนผองใส เปลงรัศมดีั่งทอง อยูในวัยมัชฌิมา คือวัยกลางคน  ตาทานใส
เหมือนตาเด็ก 
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ทานสมเด็จเจาพระยาฯ ทอดพระเนตรเห็นแลว ก็มีพระทัยอบอุนเปนสุข ศรัทธา
ในพระภิกษุเถร พระองคนั้นยิ่งนัก เนื่องจากพระภิกษุเถร พระองคนั้นพระองคทานทรง
มีเมตตาจิตสูง   

ทานพระเถรนั้น จึงมีอานิสงสของเมตตา ๑๑ ประการอยูเต็มเปยม เชน มีผิวหนา
ผองใส, เปนที่รักของเทวดา แลมนุษยทั้งหลาย เปนตน  

ขณะนั้น ภิกษุเถร ผูมีผิวพรรณผองใส กําลังเดินดูแล ความเรียบรอย ของพระ
อาราม หลงัจากดูแลพระอารามเสร็จเรียบรอยแลว พระภิกษุเถร องคนั้น ก็ทรงเดนิ
กลับไปยัง เสนาสนะของพระองคทาน ดวยพระอาการสํารวม สังวรระวัง อยางสงบ
เรียบรอย เปนธรรมชาติ  

เวลานั้นน้ําจิต ของทานสมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึกฯ ก็สงบสงัดเปนกุศล
ธรรม จิตตั้งมั่นเปนสมาธิ พระภิกษุเถร ผูมีผิวพรรณผองใส  ที่ทานเจาพระยาฯ
ทอดพระเนตรเห็นนั้น ก็มีจิตผองใสสะอาดตลอดเวลา ไมวางจากเมตตาฌาน ทรงฌาน
อยูเปนนิจกาล  

ทานสมเด็จเจาพระยาฯ กับพระภิกษุเถรผูมีผิวพรรณผองใสพระองคนั้น ตางก็มี
สมาธิจิตอันสงบสงัด มีจิตสัมผัสตรงกันพอดี พรอมกับการทอดพระเนตรเห็นนั้น  

เพียงชั่วขณะจิตเดียว ทานเจาพระยาฯก็ทอดพระเนตรเห็นพระรัศมีรุงเรือง 
เหลืองทองบริสุทธิ์ สวางไสว แผซานออกจากพระวรกาย ของพระภิกษุเถรผูมีผิวพรรณ
ผองใสพระองคนั้น  

ทานสมเด็จเจาพระยาฯ ทรงทราบไดจากประสพการณที่ผานมา ในทันใดนั้นวา 
พระภิกษุเถรผูมีผิวพรรณผองใสพระองคนี้ เปนผูถึงพรอมแลว ดวยเมตตาจิตอัน
บริสุทธิ์  ผัวของทานขาวเนียนผองใส ในตาของทานขาวใสบริสุทธิ์ เหมือนตาเด็ก  อัน
เปนลักษณะของ ผูมีกายสงบ จิตสงบ อยางพระอริยะ 

กลาววา เปนดวยวาสนาบารมี ของทั้งสองพระองค ไดสรางสม อบรมรวมกนัมา 
แตชาติปางกอน จะไดเปนคูบารมีเกื้อกูลอุปถัมภ ซึ่งกันและกัน ในอันที่จะไดมาทําความ
เจริญกาวหนา ใหกบัประเทศชาติ  และพระพุทธศาสนา   

จากนั้นทานสมเด็จเจาพระยาฯ จึงไดเดินตาม พระภิกษุเถร ผูมีผิวพรรณผองใส
พระองคนั้น ข้ึนไปบนกุฏิ  ถึงแลวทรงกมลงกราบนมัสการ พระภิกษุเถรผูมีผิวพรรณ
ผองใส พระองคนั้น   
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ทานสมเด็จเจาพระยาฯ ก็ทรงดําริในพระทัยวาจะตรัสถามเรื่องตางๆ และเรื่อง
อนาคตของบานเมือง แตยังไมทันที่พระองคจะเอยพระโอฐตรัสถาม พระภิกษุเถรผูมี
ผิวพรรณผองใสพระองคนั้นก็ทรงกลาวขึ้นกอนดวยน้ําเสียงแหงเมตตา ออนโยนเบาๆวา   

ตอไปบานเมืองเรานี้ เห็นจะสงบดีขึ้นกวาแตกอนมาก จะไดเปนที่พึ่งพิงของพระ
ศาสนาได ทานสมเด็จเจาพระยาฯ ไดฟงดังนั้น ก็ทรงทราบไดในทันทีนั้นวา พระภิกษุ
เถรผูมีผิวพรรณผองใสรปูนี้ สําเร็จเจโตปริยะญาณ คือการกําหนดรูใจ ของผูอ่ืนได  

ทานสมเด็จเจาพระยาฯ ก็ดําริในพระทัยจะตรัสถามตออีกวา อนาคตของขาพเจา
จะเปนอยางไร แตยังมิทันจะไดเอยพระโอฐถาม พระภิกษุเถรผูมีผิวพรรณผองใส
พระองคนั้น ทรงกลาวขึ้นอีกวา ทุกสิ่งทุกอยางในโลกนี้ ยอมเปนไปตามบุญ-กุศลที่ทําไว 
ปรารถนาตั้งใจจะกระทําอะไร สิ่งที่ปรารถนานั้นก็จะสําเร็จ สมประสงคทุกประการ 

ตอมาพระอาจารยสุก ทรงถวายโอวาท  การใชหลักธรรมในการปกครอง เหลา
ปวงประชาราษฏร ของขุนนางผูใหญ วาควรจะทําพระองคอยางไร  กับเหลาขุนนางชั้น
ผูนอย เปนตน   

สมเด็จเจาพระยาฯ มาทราบภายหลังวา พระภิกษุเถรผูมีผิวพรรณผองใสรูปนี้คือ 
พระอาจารยสุก ตอมาทั้งสองพระองคไดสนทนากันใน เรื่องอื่นๆ อีกเลก็นอย ตาม
สมควรแลว สมเด็จเจาพระยาฯ ก็นมัสการกราบลา พระอาจารยสุก เดินทางตอไป  

พระอาจารยสุก ทรงถวายพระพร ดวยน้ําเสียงเมตตา ออนโยน เบาๆวา ขอให
โยมเจริญๆในหนาที่ราชการ สําเร็จสมประสงคตามความปรารถนาที่ต้ังใจไวทุกประการ   

แตนั้นมา ทานสมเด็จเจาพระยาฯ ก็ทรงเคารพนับถือพระอาจารยสุก วาเปนพระ
อาจารย เปนสรณะที่พ่ึง ของพระองคทานตลอดมา 

สมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึกฯ 
พบพระอาจารยสุก เปนครั้งที่๒ 

(อยางเปนทางการ ทรงปรึกษาราชการ) 
           ประมาณปพระพุทธศักราช ๒๓๒๑  กอนที่ทานสมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึก
ฯ จะยกกองทัพไปปราบ กรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทร)  
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ทานสมเด็จเจาพระยาฯ ไดเดินทางมาที่วัดทาหอย มากราบนมัสการขอพร พระ
อาจารยสุก  เพื่อความเปนสิริมงคล ครั้งนั้น สมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึก ทรงนอม
ถวายเครื่องสักการดอกไมธูปเทียน และเครื่องไทยทาน แดพระอาจารยสุก   

พระอาจารยสุก พระองคทานทรงทราบดวย ญาณวิถี  วาทานสมเด็จเจาพระยาฯ
จะไปราชการทัพตางเมือง จะไดของศักดิ์สิทธิ์ กลบัลงมา กรุงธนบุรีดวย   

พระอาจารยสุก จึงทรงกลาวกับทานสมเด็จเจาพระยาฯ ดวยน้ําเสียงเมตตา 
ออนโยนเบาๆวา ไปครัง้นี้ เปนศรีสวัสดิ์มงคลอันประเสริฐ เห็นจะมีของศักด์ิสิทธิ์ 
คูบานคูเมืองกลับลงมาดวย  

ตอมาทานสมเด็จเจาพระยาฯ ก็ถวายพรลา พระอาจารยสุก กลับกรุงเทพฯ พระ
อาจารยสุก ก็ทรงอวยชัยถวายพร ดวยน้ําเสียงเมตตา ออนโยนเบาๆวา ขอใหอยูเย็นเปน
สุข  ขอใหอยูเย็นเปนสุข  ขอใหอยูเย็นเปนสุข 
       ทานสมเด็จเจาพระยาฯ ทรงยกกองทัพไปตี กรุงศรีสัตนาคนหุต  ทรงเสร็จ
ราชการสงครามกลับมากรุงธนบุรีแลว ไดอาราธนาอัญเชิญ พระแกวมรกต  พระมหา
มณีรัตนปฏมิากรณ  พรอมดวยพระบาง   เขามาถึงกรุงธนบุรดีวย 

สมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึก 
พบพระอาจารยสุก ครั้งที่๓ 

(อยางเปนทางการ ทรงขอคําแนะนําทางปฏิบัติธรรม) 
 ประมาณปพระพุทธศักราช  ๒๓๒๒ สมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึก เสดจ็มา
กราบนมัสการ พระอาจารยสุก ณ วัดทาหอย ทรงถวายเครื่องนมัสการ และเครื่องไทย
ธรรม แดพระอาจารยสุกแลว 
 ทรงตรัสถามทางปฏิบัติ อันเหมาะสมแก พระองคทาน  พระอาจารยสุก ทรง
ถวายธรรมยอๆวา  ขอใหทรงเจริญพระปญญาใหมากๆ   ทาํอะไรควรมีสติ คิดอาน
กิจการงานใหรอบคอบ  ไตรตรองใหดี  เมื่อคิดรอบคอบ ไตรตรองดีแลว ก็สมควรทํา
การนั้นๆได 
 เมื่อทานสมเด็จเจาพระยาฯ จะลากลับ พระอาจารยสุก  กถ็วายพระพรวา ขอทาน
จงมีสติรอบคอบ  เจริญในธรรม อยูเยน็ เปนสุข 
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สมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึก 
ทรงพบพระอาจารยสุก ครั้งที่๔ 

(อยางเปนทางการ ปรึกษาเรื่องซอมพระอาราม) 
 ประมาณปพระพุทธศักราช ๒๓๒๓ ทานสมเด็จเจาพระยาพระมหากษัตริยศึก 
เสด็จโดยขบวนเรือ มา นมัสการ พระอาจารยสุกอีกครั้ง  ทรงถวายเครื่องนมัสการ และ
เครื่องไทยธรรมแลว 
 ทรงตรัสปรึกษา กับพระอาจารยสุก เรื่องการที่พระองคทานจะซอมแซม วัดทา
หอย ใหวัฒนาถาวรดีข้ึนกวาเกา  พระอาจารยสุก ทรงกลาววา เรื่องการซอมแซม วัดทา
หอยนั้น  ทานจะทําการซอมแซมก็ได แตขอใหทานสมเด็จเจาพระยาฯ ชะลอการ
ซอมแซมไวสักระยะหนึ่งกอน  ใหบานเมือง สงบสุข รมเย็นกวานี้ จึงคอยทําการ 
 เพลาเพลวันนั้น ทานสมเด็จเจาพระยา ทรงเลี้ยงภัตตราหารเพล พระอาจารยสุก 
และพระสงฆในวัดทาหอยทั้งวัด  

ตอมาทานสมเด็จเจาพระยาฯ ทรงถวาย พระพุทธรูปทองคํา ปางสมาธิ หนาตัก  
๙ นิ้วเศษ แดพระอาจารยสุก ไวเปนพุทธบูชา 
 และพระอาจารยสุก  ไดถวายพระคัมภีรใบลาน ใหทานสมเด็จเจาพระยาฯ  ๒ ผูก  
เปนของสมัยอยุธยายุคตน  วาดวยเรือ่งการปกครอง  เปนหนังสือลาน พระวินัยการ
ปกครองสงฆ ๑   ผูก   เปนหนังสือลานพระธรรมศาสตร กฏหมายแมบท การปกครองรา
ษฏร ๑ ผูก 
 เมื่อทานสมเด็จเจาพระยาจะลากลับ  พระอาจารยสุก ไดถวายพรวา ขอใหอยูเย็น
เปนสุข 

สมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึกฯ 
พระอาจารยสุก ครั้งที่๕ 
(อยางไมเปนทางการ) 

      ประมาณปลายปพระพุทธศักราช ๒๓๒๔ กอนไปตีกรุงกัมพูชา ทานเจาพระยาฯ 
ไดเดินทางไปเยี่ยมเยียน ตรวจดูความพรอมของ กองทหารเรือ ผานมาทางวัดทาหอย  

ทรงแวะมากราบนมัสการ ขอพร พระอาจารยสุก แตในครั้งนี้ พระอาจารยสุก 
พระองคทาน ทรงประทานธรรม เตือนพระสติ ทานสมเด็จเจาพระยาฯ ดวยน้ําเสียง
เมตตา ออนโยนเบาๆไปวา……..   
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จะทําการสิ่งใด ใหมีสติสมัปชัญญะ นอมระลึกถึง พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ 
พระสงฆคุณ เปนสรณะที่พึ่ง ท่ีอาศัยกอน จะไดเปนประธานของใจ ทําใหมีน้ําจิต
ประกอบไปดวยเมตตาธรรม และมีเมตตาธรรมอยูเนืองๆ  

ตอมาทานสมเด็จเจาพระยาฯ ทรงกราบนมัสการลากลับ,  พระอาจารยสุก ก็ทรง
อวยชัยใหพรดวยน้ําเสียงเมตตา ออนโยนเบาๆวา  

ขอทานจงมสีติสัมปชัญญะมั่นคง ประกอบไปดวยเมตตาธรรม อันประเสริฐ  
กลาววาพระอาจารยสุก พระองคทานทรงทราบวา จะมีเหตุการณไมดีเกิดขึ้นแก

บานเมือง จึงไดทรงเตือน พระสติสมเด็จเจาพระยาฯไว มิใหคนไทย ไดฆากันเอง 
เหมือนอยางแตกอน 
     ปพระพุทธศักราช ๒๓๒๕ พระเจากรุงธนบุรี มพีระบรมราชโองการโปรดเกลา
ฯให สมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึกฯ ยกกองทัพไปปราบจลาจลใน กรุงกัมพูชา  

แตกองทัพ ยังเดินทางไปไมถึง กรุงกมัพูชา ทานเจาพระยามหากษัตริยศึกฯ ก็ได
ทราบขาววากรุงธนบุรีเกิดเหตุการณ จลาจล บานเมืองไมสงบ ทานสมเด็จเจาพระยาฯ จึง
ยกกองทัพกลับ กรุงธนบุรี 
      ทุกครั้งที่ ทานสมเด็จเจาพระยาฯ  ข้ึนไปกราบนมัสการขอพร พระอาจารยสุก 
ทานจะไปเฉพาะเวลาเขาพรรษาเทานั้น เวลานอกพรรษากาลแลว พระอาจารยสุก จะไม
อยูวัดทาหอย พระองคทาน จะออกสัญจรจาริกธุดงค ไปตามสถานที่ตางๆ ใกลจะเขา
พรรษากาล จึงจะกลับมา วัดทาหอย 
 

ทรงมหาปราบดาภิเษก 
สรางกรุงรัตนโกสินทร 

ขณะเมื่อ สมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึก เสด็จกรีธาทพั ไปตีกรุงกัมพูชา   แต
พอไดทราบขาว เกิดการจลาจล ในกรุงธนบุรี  จึงเสด็จกรีธาทัพกลับมาจาก

เสียมราช กรุงกัมพูชา  
ผานมาทางวัดสระแก  ทรงประทับทําพิธี พระกระยาสนาน ชําระ ทําความ

สะอาดพระเกสา  แลวจึงเขาปราบปรามการจลาจล ในกรุงธนบุรี จนเปนผลสําเร็จ 



พระประวัติสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร มหาเถรเจา (สุกไกเถื่อน) 
 

http://www.somdechsuk.com 

๒๔๕

     ณ. วันเสาร เดือน ๕ แรม ๙ คํ่า จุลศักราช  ๑๑๔๔ (๒๓๒๕) ปขาล จัตวาศก 
เวลากลางคืน ดาวกฤตติกาเขาไปใน ดวงจันทร ครั้นเวลา ๒ โมงเศษ     ไดมหาศุภสวัสดิ์
ฤกษ เสด็จเขาพระมหานครปราบดาภิเษก กลางวัน  พระอาทิตยทรงกลดอยูถึง ๗ วัน 
     ทรงมหาปราบดาภิเษก สถาปนาพระองคข้ึนเปนสมเด็จพระรามาธิบดี ศรี
สินทรมหาจักรบีรมนาถ พระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ปฐมบรมกษัตริย แหงราชวงศจักรี 
ทรงจัดการแตงตั้งขุนนาง ทางฝายราชอานาจักร  

แตครั้งนั้น มีการปราบปรามฝายตรงขาม พระองคทานก็ทรงระลึกถึง โอวาท
เตือนพระสติ ของพระอาจารยสุก อยูเสมอวา จะกระทําการสิ่งไรใหนอมระลึกถึง คุณ
พระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ เปนสรณะที่พึ่งที่อาศัย ใหเปนประธานของใจ มี
น้ําจิตประกอบไปดวยเมตตาธรรม มีเมตตาธรรมใหมาก ในเพื่อนมนุษย 

ครั้งนั้น กรมพระราชวังบวรสุรสิงหนาท โปรดเกลาฯใหสึก พระวันรัต ทองอยู 
กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท จะใหประหารชีวิตเสีย  แตพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวทรงมีพระบรมราชโองการ ขอชีวิตนายทองอยูไว  แลวโปรดเกลาฯแตงตั้งให
เปน หลวงอนุชิตพิทักษ 
       วันที่ ๑๐ มถิุนายน พ.ศ. ๒๓๒๕ ปขาล ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตั้งการ
พระราชพิธีปราบดาภิเษก ทรงใหกระทําแตโดยยอกอน แลวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
แตงตั้งพระราชาคณะเอาฤกษ ทรงแตงตั้ง พระพุฒาจารย วัดบางหวานอย (วัดอัมรินทรา
ราม) ทรงตั้งไดประมาณเดือนเศษ พระพุฒาจารย วัดบางหวานอย ก็ถึงแกมรณะภาพ  

ตอมา จึงทรงแตงตั้งพระพรหมมุนี (อยู) เปนพระพุฒาจารย ข้ึนแทน  ตอมา พระ
พุฒาจารย (อยู) ถูกถอด เนื่องจากตรัสขามพระพักตร พระสังฆราช 

จึงทรงตั้ง  พระมหาเปา เปรียญเอก วัดบางยี่เรือใต (อินทาราม) เปน พระพุฒา
จารย  ตั้งพระมหามี วัดเลียบ (ราชบูรณะ) เปนพระวินัยรักขิต เปนตน  

การตั้งพระราชาคณะในครั้งกระนั้นใน พระราชหฤทัย ของสมเด็จพระเจาอยูหัว  
ก็ทรงหวนระลึก คํานึงถึง พระอาจารยสุก วัดทาหอย อยูเสมอเนืองๆ มิไดขาด  

แตยังหาพระอารามที่ เหมาะสมสําหรับพระอาจารย ยังไมได เวลานั้น
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ยังมิไดทรงอาราธนา พระอาจารยสุก มากรุงเทพฯ 
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       จุลศักราช ๑๑๔๕ ปเถาะ เบญจศก (พ.ศ. ๒๓๒๖) โปรดเกลาฯใหตั้งกองสักเลก 
ไพรหลวงสมกําลัง และเลกหัวเมืองทั้งปวง เกณฑทําอิฐใหมบาง โปรดเกลาฯใหรื้ออิฐ 
กําแพงเมืองกรุงเกาลงมาบาง  

เริ่มทําการกอสรางพระราชวัง เกณฑชาวเขมร ๑๐,๐๐๐ คน ขุดคลอง เกณฑชาว
เวียงจันทน ๕,๐๐๐ คน ชวยกันขุดราก กอสรางกําแพง พระนครฯ 

---------------------------------- 

โปรดเกลาฯให อาราธนาพระอาจารยสุก 
วัดทาหอย มากรุงเทพฯ 

            คราวทําการกอสรางกําแพงพระนครนั้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  กับอนุชา
ราชาธิราชเจา เสด็จพระราชดําเนินมา ตรวจการกอสรางกําแพงพระนคร ผานมาทาง วัด
สระแก (สระเกศ) ทอดพระเนตรวัดสระแก ซึ่งเปนวัดอรัญวาสี มาแตครั้งกรุงธนบุรี  

บัดนี้สิ่งกอสรางตางๆ ในพระอาราม ชํารุดทรุดโทรม สลักหกัพังลงโดยมาก จึง
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหรื้อหมดทั้งพระอารามแลว ทรงสถาปนาสราง ข้ึนใหมทั้ง
พระอาราม  

ครั้งแรก ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหรีบเรงสรางเสนาสนะสงฆกอน สําหรับ
พระสงฆอยูจําพรรษา  ทรงตั้งพระราชหฤทัยที่จะอาราธนานิมนต พระอาจารยสุก วัดทา
หอย มาสถิต ณ. วัดสระแก อันเปนวัดปา หนาพระนครนี้ 
          หลายเดือนตอมา ทรงเสด็จพระราชดําเนินมา ตรวจการกอสรางกําแพงพระนคร 
และเลยมาดูการสรางเสนาสนะสงฆ ที่วัดสระแก ทรงทอดพระเนตรเห็นวาเสนาสนะ
สงฆบางหลังเสร็จเรียบรอยแลว  

จึงมีพระบรมราชโองการสุรสิงหนาทโปรดเกลาฯ สั่งใหเจากรมสังการี นาํขบวน
เรือ ไปอาราธนานิมนตพระอาจารยสุก วัดทาหอย มากรุงเทพฯเปนการดวน  ดวยทรง
พระราชดําริวา  ใกลเวลาเขาพรรษาแลว พระอาจารยสุก คงจะกลับมา จากสัญจรจาริก 

พระอาจารยสุก  
ทรงรับอาราธนาเขามากรุงเทพฯ 

 ครั้งนั้น สมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทร มหาจักรีบรมนาถ พระพุทธยอดฟาจุฬา
โลก ทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง ใหเจากรมสังการีขวา ไปอาราธนานิมนตพระอาจารย
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สุก วัดทาหอย มากรุงเทพฯ ทรงมีพระดํารัส ตรสัสั่งใหจัดขบวนเรือ รับพระสงฆ ตาม
โบราณ ราชประเพณี ใหครบถวน 
 ดวยหลวงธรรมรักษา เจากรมสังการีขวา รับพระราชโองการใสเกลาฯ ทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ สั่งวา ใหอาราธนา พระอธิการสุก วัดทาหอย  แขวงกรุงเกา  มา
กรุงเทพฯ ไปอยูวัดสะแก  ใหบังคับ บัญชา พระสงฆสามเณร ในพระอาราม  และ
พระสงฆ ๑๐ รูปจะไดตั้งสวดพระพุทธมนต ที่กุฎิ ซึ่งทานจะไปอยูนั้น   

ใหอาราธนาพระพุทธรูป ลงเรือดั้ง มีธงจีนลําละ ๒ คัน  ๑ ลํา  อาราธนาพระ
ธรรม พระไตรปฏกเจา ลงเรือดั้ง มีธงจีน ๒ คัน  ๑ ลํา   ใหจัดเรือกราบ ผูกมานทอง ๑ ลํา 
สําหรับพระอธิการสุก   จัดเรือกราบผูกมานลาย  ๑ ลํา สําหรับพระสงฆสมถะอนุจร  ให
ชาวพระราชยาน ชาวพระอภิรม เอาเสลี่ยงงา เอาสัปทน  ไปคอยรับพระอธิการสุก และ
พระสงฆสมถะอนุจร  แหข้ึน แตเรือ ไปวัดสะแก ใหชาวพระคลังมหาสมบัติเอา 
กระโถน ขันน้ํา ไปตั้งถวายสงฆ ใหพอ  ตามรับสั่ง 

เจากรมสังการีขวา รับพระกระแส รับสั่งแลว ไดจัดขบวนเรือ ไปรับพระอาจารย
สุก มากรุงเทพฯ เปน ๔ ลํา  ลําแรกประดิษฐานพระพุทธรูป ตั้งบนโตะบูชา นําหนา
ขบวน  ลําที่สอง ตั้งคัมภีรพระธรรม ไตรปฏก บนพานแวนฟา  ลําที่สาม เปนลําที่รับ
พระอาจารยสุก ลําที่ ๔ รับพระสงฆอนุจร ๓ องค มากรุงเทพฯ  ใหไปพรอม มาพรอม
ดวยองคสาม ครบถวนพระรัตนไตร ตามแบบโบราณราชประเพณี 
     ขบวนเรือ ของเจากรมสังการี  เรงรีบไปถึงวัดทาหอย ถึงวัดทาหอยแลว ปรากฎ
วา พระอาจารยสกุ ทานยังไมเดินทางกลับมาจากสัญจรจาริกธุดงค มีพระสงฆสมถะองค
อ่ืนๆในวัดทาหอย ไดทยอยกันกลับมาจากการสัญจรจาริกธุดงคแลวหลายทานคือ พระ
อาจารยมาก พระอาจารยขาม พระอาจารยเต็ม พระอาจารยไปล ทานเหลานั้นตางบอก
กลาวกับ คณะของเจากรมสังการีวา คงอีกประมาณอาทิตยหนึ่ง พระอาจารยทานคงจะ
กลับมาจากการสัญจรจาริกธุดงค เพราะทานเพิ่งออกไปครั้งหลังสุด เมื่อไมนานมานี้  
เพื่อไปโปรดพระธุดงคองคหนึ่งทางเหนือ แขวงเมืองพิษณุโลก 

คณะของเจากรมสังการี จึงจัดสง ขบวนเรือจํานวนหนึ่ง เรงรีบลงมากรุงเทพฯ มา
กราบบังคมทูลให  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงทราบฝาพระบาท  
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงทราบฝาพระบาทแลว จึงทรงมีพระบรมราช
โองการตรัสสั่งใหคณะเจากรมสังการีคอยพระอาจารยสุก จนกวาพระองคทาน จะ
กลับมา  

กลาววา อีก๒-๓วันตอมา พระอาจารยชิต พระอาจารยฮ่ัน พระอาจารยกัน 
สัทธิวิหาริก ของพระอาจารยสุก ก็กลบัมาจากรุกขมูล และก็ทราบขาววา คณะของทาน
เจากรมสังการี  จัดกองเรือ มาอาราธนาพระอาจารยสุก ไปกรุงเทพฯ  ตามพระราช
กระแส รับสัง่ ของสมเด็จพระรามาธิบดีศรี-    สินทร บรมจักร ีพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก 

ครั้นถึงกําหนด ๗ วัน พระอาจารยสุก  ก็สัญจรจาริก กลับลงมาจากปา หัวเมือง
ฝายเหนือ แขวงเมืองพิษณุโลก ซึ่งพระองคทานทรงทําภาระกิจ เสร็จสิ้น เรียบรอยแลว  

เมื่อคณะของทานเจากรมสังการีมานั้น พระอาจารยสุก พระองคทานก็ทรงทราบ
แลว จึงกลับมาดวย วิชาอิทธิวิธญาณ   

เมื่อพระอาจารยสุก กลบัมาถึง วัดทาหอย เวลานั้น  พระอาจารยเที่ยง พระ
อาจารยขาว พระอาจารยสี พระอาจารยศุก พระอาจารยเจา  พระอาจารยทั้ง  ๕ องคนี้ ยัง
ไมกลับมาจากการสัญจรจาริกธุดงค  ตามสถานที่ตางๆ 

กลาววา พระอาจารยเที่ยงนั้น เมื่อทานทราบขาว ดวยญาณวิถีจิตวา พระอาจารย
สุก ไดรับอาราธนามากรุงเทพแลว พระอาจารยเที่ยง ทานก็ไมกลับมาวัดทาหอยอีกเลย 
ทานจะจาริก อยูตามปาเขานั้นเอง 

สวนพระอาจารยแกว กับพระอาจารยดวง พระอาจารยสุก สงทานทั้งสองไป
เรียนพระบาลี อยูกรุงธนบุรีนั้น เมื่อกรุงธนบุรีเกิดการจลาจล ทั้งสองทานก็ธุดงคหนี
ความวุนวาย  สัญจรจารกิไปอยูปา แขวงเมืองอุตรดิตถ และยงัไมทราบวา พระอาจารย
สุก ไดรับอาราธนามากรุงเทพฯ 
      พระอาจารยสกุ พระองคทานถึงวัดทาหอย ทราบความทั้งหมดแลว กลาววา ใจ
ของพระองคทานนั้น ไมอยากมากรุงเทพฯ เพราะพระองคทานไมชอบความวุนวาย 
พระองคทานชอบความสงบสงัด ของวัดทาหอย  พระองคทานจึงไดกลาวกับพวกสังการ ี
ข้ึนวา  ท่ีนี่ก็สงบดีอยูแลว เมื่อพระเจาอยูหัวทรงอาราธนานิมนตมาแลว พระองคทานก็
จะไป แตจะขอพักผอนที่วัด สักคืนหนึ่งกอน 
      รุงขึ้น ตรงกับวัน พฤหัสบดี ขึ้น ๘ คํ่า เดือน ๘ จลุศักราช ๑๑๔๕ ปเถาะ เบญจศก 
ตรงกับ พ.ศ. ๒๓๒๖ เปนวันธรรมสวนะ เปนฤกษดี พระองคทานออกบิณฑบาตโปรด



พระประวัติสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร มหาเถรเจา (สุกไกเถื่อน) 
 

http://www.somdechsuk.com 

๒๔๙

สัตว ฉันภัตตราหารเชาแลว (ทรงฉันมื้อเดียว) ตอนสายๆ  ของวันนั้น คณะสังการีก็
เตรียมขบวนเรือที่จะลองลงมากรุงเทพฯ  

พระอาจารยสุก เมื่อจะมานั้นพระองคทานไดเขาไปในพระอุโบสถ กราบ
นมัสการลา พระประธานในพระอุโบสถ วัดทาหอยแลว  

พระอาจารยสุก ไดบอกใหพวกสังการี อาราธนานิมนต พระพุทธรูปทองคํา
ขนาดยอม หนาตัก ๙ นิ้วเศษ อันเปนของสมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึกฯ ทรงถวายให
ไวแตกอนนั้น เปนพระพุทธประธาน นําขบวนเรือมาดวยอีกองคหนึ่ง ในขบวนเรือลํา
แรก  

พรอมกันนั้นพระองคทานได ทรงนําเอาพระคัมภีรสมุดขอยไทยดํา สองเลม 
และพระคัมภีรเทศขึ้นลําดับธรรม หนึ่งผูก ที่ทานพระอาจารยจาว วัดเกาะหงส ประทาน
มอบใหพระองคทานเมื่อ ๑๕ ปกอน มาดวย พรอมทั้งคัมภีรพระธรรมอีก สอง-สามเลม 
มาในเรือพระธรรม  ลําที๒่ดวย 

พรอมกันนั้น พระองคทาน ทรงนําเครื่องอัฏฐะบริขาร มีบาตรดินเผา ที่พระองค
ทาน ปนเผาขึ้นใชเองติดพระองคมา พรอมกันกับ ไมเทา ไผยอดตาล   มาในเรือกราบผูก
มานทอง ลําที่สาม    

ครั้งนั้นพระองคทานไดทรงเลือก ศษิยเอกสามรูป  เปนพระสงฆอนุจร ติดตาม
พระองคทานมาดวย  คือ พระอาจารยชิต ๑ พระอาจารยฮ่ัน ๑ พระอาจารยกัน ๑ มา
พรอมดวยอัฏฐะบริขาร และพรอมดวยไมเทาเถาอริยะ ไมเทาไผยอดตาล ของแตละองค 
สําหรับเบิกไพร แผเมตตา อันเปนของสําคัญ ติดมาดวยทุกองค  

พระอาจารยสุก ประทับนั่งมาในเรือผูกมานทอง ลําที่ ๓ พระสงฆอนุจรอีกสาม
องค นั่งมาในเรือผูกมานลาย ลําที่ ๔   ครบองคสาม ตามพระรัตนไตร ตามแบบโบราณ
ราชประเพณี แตโบราณสืบมา 

จากนั้นพระอาจารยสุก มอบใหพระอาจารยมาก ภิกษุผูมีพรรษาอาวุโสสูงสุด อยู
ในขณะนั้น และอีกสามทานคือ พระอาจารยขาม พระอาจารยเต็ม พระอาจารยไปล ให
ชวยกันดูแล รักษาการวัดทาหอย  

จากนั้นขบวนเรือ จึงไดออกเดินทางมากรุงเทพฯ โดยมีเรือพวกชาวบาน และ
พระภิกษุสงฆสมถะ พระลูกวัด ลงเรือเล็ก ติดตามมาสงพระองคทานดวย ประมาณ ๗ - 
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๘ ลํา พอพนเขตแขวงกรุงเกา ขบวนเรือ ของชาวบาน  เรือพระสงฆสมถะ พระลูกวัดทา
หอย ก็ทยอยพากันกลับ  หมูบานทาขอย และวัดทาหอย 

ขบวนเรือพระอาจารยสุก 
ถึงวัดสระแก  (วัดสระเกศ) 

         เวลาเที่ยงเศษ ของวันพฤหัสบดี ข้ึน ๘ คํ่า เดือน ๘ จุลศักราช ๑๑๔๕ ปเถาะ 
เบญจศก ตรงกับปพุทธศักราช ๒๓๒๖ ขบวนเรือ ของพระอาจารยสุก ก็มาถึงกรุงเทพฯ 
เขาคลองวัดสระแก  

พวกชาวสังการี อาราธนานิมนตพระอาจารยสุก ข้ึนเสลี่ยงงา กั้นสัปทน พรอม
กับพระสงฆสมถะอนุจรสามรูป แหข้ึนไป บนศาลาการเปรียญ พระสงฆ ๑๐ รูปสวด
พระพุทธมนตไชยมงคลคาถา เสร็จเรียบรอยแลว  

เจาพนักงาน อาราธนาพระอาจารยสุก และพระสงฆสมถะอนุจร ๓ รูป ไป
พักผอนอริยาบท ณ เสนาสนะที่ทรงสรางใหม   ชาวพระคลังมหาสมบัติ จัดกระโถน ขัน
น้ําถวาย พระสงฆ ชาววิเสท ถวายหมากพลู และถวายน้ําชุบาล ในเวลาบาย 

พระอาจารยสุก พระองคทานมาถึงวัดสระแก ครั้งนั้น ในพระทัยของพระองค
ทานก็ทรงรําลึกนึกถึงแต วัดพลับ เมืองธนบุรี สถานที่พระองคทาน ทรงเคยอาศัยมาแต
กอนนั้น พระองคทาน ทรงกะประมาณวาเมื่อทรงพักผอนแลว จะเดินทางไปวัดพลับราง
ทันที 

คณะของพระองคทานไดเขาพักผอนอิริยาบท จําวัดประมาณ หนึ่งชั่วโมง ก็ทรง
ต่ืนจากจําวัด เนื่องจากไดยินเสียงอึกทึก คึกโครม ไปดวยการแบกขนของหนัก และยิน
สําเนียงภาษา ลาว เขมร  ซึ่งเวลานั้นกําลังทําการขุดราก กอสรางกําแพงพระนครอยู 
คณะของพระองคทานไมชอบเสียงเอะอะอึกทึก เพราะทานเหลานั้น เปนสงฆสมถะ 
ชอบความสงบ วิเวก 

พระอาจารยสุก จึงมีพระดําริจะเสด็จไปที่ปาวัดพลับราง หาความสงบวิเวก 
พระองคทาน ทรงมีพระหทัยรําลึกนึกถึงวัดพลับราง อันเงียบ สงบสงัด ปราศจากเสียง
รบกวน ซึ่งครั้งหนึ่งพระองคทานเคยพํานัก พักอาศัยบําเพ็ญภาวนามาแตกอนนั้น กับ
พระอาจารยจาว วัดเกาะหงส    
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ทรงสัญจรจาริก มาวัดพลับราง 
        พระอาจารยสุก จึงทรงบอก กับพวกชาวสังการี ที่เฝาปรนนิบัติรับใชพระองค
ทานอยูนั้น ใหเอาเรือไปสงพระองคทาน กับพระสงฆอนุจรทั้ง ๓ องค ไปวัดพลับราง 
ฝงธนบุรี ทานจะไปบําเพ็ญสมณะธรรมที่นั้น  

พวกชาวสังการี อาราธนาคณะของพระองคทาน ลงเรือกราบผูกมานทอง 
ลองเรือข้ึนไป เขามาถึงเขตคลองบางกอกใหญ  สงพระองคทาน  และคณะขึ้นที่ศาลาทา
น้ํา วัดหงส  (นิราศเมืองเพชร กลาวถึงวัดหงสไววา  “ถึงวัดหงสเห็นแตหงสเสาธงลอย 
เปนหงสหอยหวงธงใชหงสทอง”) 

เวลานั้น วัดหงส มีพระธรรมธีรราชมหามุนี (ชื่น) อดีตพระสังฆราช สมัยธนบุรี 
เปนเจาอาวาส พระองคทาน  และคณะพระสงฆอนุจร ข้ึนจากเรือกราบผูกมานทอง 
สัญจรมาพรอมดวยบริขารธุดงค เดินสํารวมเปนทิวแถว มาดวยกิริยาอาการสงบ
เรียบรอย  

พระมหาเถรเจาทั้ง ๔ องค ตางถือไมเทาไผยอดตาล ไมเทาเถาอริยะ ของสาํคัญ 
สําหรับแผเมตตา ติดองคมาดวย พรอมกันนั้น พวกเจาหนาที่สังการีไดเดินตามมาสง
พระมหาเถรเจาทั้ง ๔ พระองคดวย เพื่อจะไดทราบวาคณะของพระองคทาน จะพักปก
กลดที่ไหน ไวเมื่อถึงเวลาที่ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ตรัสถาม จะไดทูลถวาย
เนื้อความ และตามหาคณะของพระอาจารยสุก สนองพระเดชพระคุณไดโดยเร็ว   

คณะของพระอาจารยสกุ เดินจาริกผานทุงนา เขาเขตสวนหมาก ผานบานเรือนที่
ตั้งอยูใกลละแวกวัดหงส มาหลายหลังคาเรือน  ผานที่สวน เขาที่ปารกราง เดินจาริกมา
ประมาณหนึ่งเสน ทรงเดินขามตะพานคูน้ํา ขามเขาไปเขตวัดพลับราง  

พระองคทาน และคณะพระสงฆอนุจร ตางมองไปรอบๆบริเวณวัดพลับราง 
สํารวจพื้นที่ เวลานั้นเปนวัดราง และรางมานานแลวประมาณ ๑๕ ป เหตุวาวัดพลับ
แวดลอมไปดวยวัดใหญๆ เชน วัดหงส วัดพระนอน (รางแลวเหลือแตพระวิหารพระ
นอน) เปนตน วัดพลับ จึงไมไดรับการทะนุบํารุงรักษา  ( นิราศเมืองเพชร กลาวถึงวัด
พลับไววา  “ถึงวัดพลับลบัลี้เปนที่สงัด” ) 

กอนนั้นวัดพลับ มีเสนาสนะสงฆเกาๆเพียง  ๕-๖ หลัง พระองคทานเคยไดพํานัก
อาศัยอยู กับทานพระอาจารยจาว วัดเกาะหงสเมื่อ ๑๕ ปลวงมาแลว   
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บัดนี้เสนาสนะ ก็สลักหกัพังลงหมดแลว ศาลาบาํเพ็ญกุศลหลังเกา ก็ซวนเซ ใกล
จะลมลงเต็มที  สระน้ําอาบ น้ํากิน น้ําใช หรือที่ชาวบานเรียกวา บอโพงพาง ที่พระองค
ทานทรงเคยใช  บัดนี้ก็มตีนออ ตนแขม วัชพ่ืชตางๆ ข้ึนเต็มสระ แนนไปหมด  

หลังวัดพลับราง ริมคลองฝงโนน หางไปทางทิศตะวันตก เยื้องไปทางเหนือ
เล็กนอย มีวัดขนาดเล็ก สรางมาแตสมัยกรุงศรีอยธุยา ยังเปนราชธานี ยังมีพระสงฆจํา
พรรษาอยู เรียกวา วัดพระนอน เพราะมีพระนอนอยูในวิหาร  

ทางทิศตะวันตก ของวัดพลับราง เขาไปในปาลึก เปนวัดเกาะ (ปจจุบันเรียกวา 
วัดทาพระ) ซึ่งมีมาแตโบราณกาล เปนวัดที่มีน้ําลอมรอบ  

วัดพลับรางแหงนี้ เต็มไปดวยตนไมใหญๆมากมาย เชน ตนโพธิ์ ตนไซ ตน
ชํามะเลียง ตนกราง  ตนตาล  โดยเฉพาะ ตนพลับนี้ มีมากที่สุด วัดพลับรางจึงเปนที่ สงบ 
สงัด วิเวก รมเย็น  เหมาะแกการบําเพ็ญภาวนาทางจิตยิ่งนัก  

พระองคทาน และคณะพระสงฆอนุจร ไดมาปกกลดอยูทางดานทิศเหนือ ของวัด
พลับราง บรเิวณนั้นเคยมีเสนาสนะสงฆ ทําดวยไมไผขัดแตะอยูประมาณ ๕-๖ หลัง ได
ชํารุดผุพังลงไปหมดแลว   

พวกสังการีทราบวา คณะของพระองคทาน พักปกกลดอยูที่วัดพลับรางแลว จึง
กราบนมัสการลา คณะพระอาจารยสุก กลับวัดสระแก 

เวลานั้น เปนเวลาเย็นมากแลว มีบรรดาญาติโยม ๓-๔ คน  ตางเดิน ตามมา 
นําเอาน้ําใช น้ําฉันมาถวายแลว กล็ากลับไป 

เสียงเปรต ที่วัดพลับราง 
           วันที่คณะของพระอาจารยสุก สญัจรมาปกกลด บริเวณวัดพลับรางนั้น เปนวัน
พระเล็ก ขึ้น ๘ คํ่า เดือน ๘ จุลศักราช ๑๑๔๕ ปเถาะ เบญจศก ตรงกับพระพุทธศักราช 
๒๓๒๖  

พระมหาเถรเจาทั้ง ๔ พระองค แผเมตตาจิต เปนมหัคคตาจิต ไมมีประมาณ แผ
ไปทั่วบริเวณปาวัดพลับราง และบริเวณปาใกลเคียงอื่นๆอันมีบริเวณติดตอ กับเขตปาวัด
พลับรางนั้น 

เสือฝูงใหญ อันมีอยูในบริเวณเขตปาอื่น ไดรับเมตตาจิตอันไมมีประมาณ จาก
พระมหาเถรเจาทั้ง ๔ พระองค ก็คลายจิตที่ดุราย อันเปน สันชาตะญาณปา กลับมีจิต
ออนโยนรักใครในพระมหาเถรเจาทั้ง ๔ พระองค เสือฝูงใหญนั้น ไดออกมาจากที่อยู 
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เดินปวนเปยนอยู ณ. บริเวณใกลกลด ของพระมหาเถรเจาทั้ง ๔  ชวยดูแลรักษาปองกัน 
อันตราย ใหกับพระเถรเจาทั้งหลาย 

เหลาฝูงรุกขเทวดา นอย-ใหญ ในปาวัดพลับราง  ตางตองสัมผัสจิตการแผเมตตา 
อันเปนมหัคคตาจิต ไมมีประมาณ เหลารุกขเทวดานอย-ใหญ ตางก็มีจิตเปนสุขยินดี มี
เมตตาตอกัน คอยเฝาระวังรักษา พระมหาเถรเจาทั้ง ๔ พระองคตลอดถึงรุงเชา       
          เหลาสัมภเวสี ฝูงเปรตทั้งหลายที่อาศัยในเขตปาวัดพลับราง ตองสัมผัสเมตตาจิต 
ของพระมหาเถรเจาทั้ง ๔ พระองค ก็มีจิตยินดีนักหนา ที่จะไดพนไปจากทุกข  

ตกเวลาเที่ยงคืน เหลาสัมภเวสี และฝูงเปรต ตางก็รองขึ้นโหยหวน เพื่อขอสวน
บุญกุศล จากพระมหาเถรเจาทั้ง ๔ พระองค  พระอาจารยสุก และคณะพระสงฆอนุจร 
ไดยินเสียงแหลมเล็กรองโหยหวนมาแตไกล แลวเสียงนั้นมาหยุดอยูใกลกลด ตางก็ทราบ
วานี่คือ เสียงของเหลาสัมภเวสี       ฝูงเปรต รองขอสวนบุญ เพราะแตละทาน เปน
อริยบุคคลกันหมดแลว ผานประสพการณตางๆ มามากมาย จึงทราบดีวาเปนเสียงของ
เหลาสัมภเวสี ฝูงเปรต มาขอสวนบุญ ตางองคก็ชวยกันแผมหัคคตา เปนเมตตาจิต อุทิศ
แผสวนกุศลใหโดย แผเมตตาออกบัวบาน พรหมวิหาร ใหแกเหลาสัมภเวสี ฝูงเปรตนั้น  

เหลาสัมภเวสี  ไดรับการแผเมตตา แผสวนกุศลผลบุญใหแลว ก็พนไปจากเวร
กรรม ดวยอํานาจการแผสวนกุศล ของพระมหาเถรเจาทั้ง ๔ พระองค   

สวนฝูงเปรตนั้น มีทั้งเปรตเกา เปรตใหม เปรตเกาไดพนเวรกรรมไปไดจํานวน
หนึ่ง เหลือเปรตตนหนึ่ง เปนเปรตใหม พนไปไดเปราะหนึ่งเทานั้น ยังไมพนไปจากเวร
กรรม เลยเสียทีเดียว เพราะเปรตตนนี้ ทําเวรกรรมไวมากมาย 
         กลาววา เปรตตนนี้   ไดทํากรรม เคยทําการเบียดเบียน ของบริโภคอริยะสงฆ  
ของวัดพลับรางนี้ ครั้งกรุงศรีอยุธยา ยังเปนราชธานี  ครั้นสิ้นอายุไขแลว จึงไดจุติมาเปน
เปรต อสุรกาย อยูในปาวัดพลับรางแหงนี้ 
        กลาววา พระอาจารยสุก และคณะพระสงฆอนุจร ทานทั้งหลายเหลานั้น มาสถิต
วัดพลับแลว  ทานไดแผเมตตา ออกบัวบานพรหมวิหาร แผผลบุญกุศล ใหแกเปรตตนนี้
ถึงสามป เปรตตนนี้จึงพนจากกรรมเวรนี้ ไปเกิดใหมตามยถากรรม  
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รุกขเทวดามากราบนมัสการ พระอาจารยสุก 
และคณะสงฆอนุจร แสดงความยินดี 

          ตอนเชามืดใกลสวาง คณะของพระอาจารยสุก ลุกขึ้นสวดมนตทําวัตรเชามืด 
ประจํากลด แผเมตตาออกบัวบานพรหมวิหาร ไปทั่วบริเวณวัดพลับราง ตามตนไม
ใหญๆนั้น เปนที่สถิตของรุกขเทวดานอย-ใหญ จากนั้นพระองคทาน  และคณะสงฆ
อนุจร  ก็นั่งเจริญภาวนาสมาธิจิต อยูสักครูหนึ่ง จึงออกจากสมาธิ 
          ขณะนั้นมีชายนุงขาวหมขาวประมาณ ๕ ทาน ทั้งแก และหนุม เดินออกมาจาก 
ชายปาดานทิศตะวันตก ของวัดพลับราง ซึ่งเต็มไปดวยตนไมใหญ เปนพญาไม นานา
พันธุ ชายนุงขาวหมขาวทั้ง ๕ ตางมีทาทียิ้มแยม เขามากราบนมัสการ พระอาจารยสุก 
กับพระสงฆอนุจร พระภิกษุสงฆที่อยูในที่นั้นทั้งหมด ลวนมีฌานแกกลา ทรงอยูใน
เมตตาฌานตลอด  จึงสามารถแลเห็น รุกขเทวดาไดดวยตาเปลา   เหลารุกขเทวดา
เหลานั้น ตางแสดงอาการดีใจออกมาใหเห็น ทั้งนี้เพราะไดรับการแผเมตตาจาก พระ
อาจารยสุก และพระสงฆอนุจรทั้งสามรูป ทําใหรุกขเทวดาเหลานั้นมีความสุขเกษม 
สําราญ เหมือนเมื่อครั้งพระอาจารยสุก  พระอาจารยจาว วัดเกาะหงส ทานแผเมตตาให
เมื่อ ๑๕ ปกอนนั้น   

รุกขเทวดาเหลานั้น ไดอาราธนานิมนตใหพระอาจารยสุก และคณะพระสงฆ
อนุจรอยูที่วัดพลับ พระองคทานทรงตอบวา ฉันก็ตั้งใจวาจะมาอยูที่นี่ เหมือนกัน 
        รุงเชาพระอาจารยสุก และคณะพระสงฆอนุจร ออกเที่ยวบิณฑบาต โดยแยกกัน
ไปตามบริเวณละแวกบาน ใกลวัดหงสบาง บริเวณบานเรือนใกลวัดพระนอนบาง  โดย
ถือไมเทาไผยอดตาลคูบารมีไปดวย  

พระมหาเถรเจาทั้ง ๔ พระองค กลับมาถึงกลดแลว ก็มีชาวบานตามมาถึงบริเวณ
ที่ปกกลด เพือ่ปรนนิบัติรับใช พระมหาเถรเจาทั้ง ๔   

ซึ่งเมื่อคืนนี้ ชาวบานก็ไดยินเสียงรอง ของเหลาสัมภเวสี ฝูงเปรต ที่จะรอง
ออกมาทุกครั้ง เมื่อถึงวันพระ  ชาวบานเคย ไดยิน ไดฟง เสียงนี้มาจนเคยชิน เนื่องจาก
คืนนั้นเปนวันพระขึ้น ๘ คํ่า อีกหนึ่งอาทิตยก็จะเขาพรรษาแลว 
 คณะของพระอาจารยสุก  ทุกทานเปนพระมหาเถรที่ถือธุดงคตลอดชีวิต ๓ ขอคือ   
ถือครองผาไตรจีวรสามผืนเปนวัตร ๑ ถือการเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร ๑  ถือฉันอาหาร
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ในบาตรเปนวัตร ๑  ทั้งสามขอนี้พระองคทานทรงถือ และถอื ตลอดพระชนชีพ และ
ตลอดชีวิต ทกุพระองค 
 ขณะที่ชาวบาน เดินตามมาเพื่อปรนนิบัติรับใช พระมหาเถรเจาทั้ง ๔ พระองค ที่
กลดนั้น พวกบรรดาชาวบาน  ก็ไดมองเห็นฝูงไกปาจํานวนมาก มารมุลอม พระอาจารย
สุก อยูรอบกลด ไกปานั้นมีมากมายหลายชนิด ในปาวัดพลับรางแหงนี้  

ชาวบานทั้งหลายก็พากัน อัศจรรยใจ ที่เห็นไกปามารุมลอมพระอาจารยสุก 
มากมายเชนนี้  โดยไมกลัวผูคน  และแตกตื่นบินหนีหายเขาปาไป   เหมือนทุกครั้ง ที่ไก
ปาไดกลิ่นคน แลเห็นคน 
        พระมหาเถรเจาทั้ง ๔ ทาน ฉันภัตตาหารเสร็จเรียบรอยแลว ก็จะทําการ
อนุโมทนา พระอาจารยสุก ทานก็กลาวขึ้นวา  ใหตรวจน้ําอุทิศสวนกุศลใหแกเปรตตน
นั้น ที่อยูในปาวัดพลับรางนี้ดวย   

เพราะพระองคทานทรงทราบดวยญาณวิถีจิตวา ณ. ที่นั้นมีบรรดาญาติ ของเปรต
มัคนายก ตนนั้นอยูดวย บรรดาญาติทั้งหลายอุทิศกุศลให เปรตตนนั้นๆ ก็รับอนุโมทนา
สวนบุญนั้น  
        ชาวบานได สนทนาปราสัย กับพระอาจารยสุกวา วัดพลับแหงนี้รางมานาน ๑๕ 
ปแลว มีเสียงเปรตรองขอสวนบุญ ขอสวนกุศล ทกุๆวันพระ  

ขณะนั้น บรรดาคนในที่นั้นคนหนึ่ง ตั้งใจจะถามเรื่อง รุกขเทวดา แตยังไมทันจะ
เอยปากถาม พระอาจารยสุก ก็ทรงกลาวดวยน้ําเสียงเมตตาเบาๆ ข้ึนกอนวา  ท่ีนี่แนน
ขนัดไปดวยตนไมใหญ-นอย รมเย็นมาก เปนที่สิงสถิตของเหลารุกขเทวดา ท้ังหลาย 

ขณะนั้นมีชาวบานอีกคนหนึ่ง นึกในใจวา จะกลาวอาราธนานิมนตใหพระองค
ทานพํานักอยูที่วัดพลับ  ยังไมทันจะเอยปากอาราธนานิมนตพระองคทาน ก็ทรงกลาว
ตอเนื่องขึ้นวา ฉันตั้งใจไววาจะมาอยูท่ีนี่ เพราะสงบเงียบ รมเย็นดี 
       ครั้น ชาวบานกลุมนั้น กลับไปแลว ตางก็นําเรื่องราวที่พบเห็น ไปบอกกลาวเลา
ลือกัน สนั่นไป ทั่วทั้งหมูบานนั้น และละแวกหมูบานใกลเคียงวา มีพระสงฆรุกขมูลมา
ปกกลดที ่ วัดพลับรางคณะหนึ่ง ทานกําหนดรูใจคนทั้งหลายได  ทั้งพระองคทานยังมี
เมตตาจิต แกกลา จนทําใหไกปาเชื่อง มารุมลอมพระองคทาน อยูมากมาย  

ขาว นี้ก็เรื่องลือละบือกันไป เหมือนไฟไหมปา นานแลวพวกชาวบาน จะไดพบ
เห็นพระภิกษุผูมีเมตตาสูง มีความอัศจรรยยิ่งอยางนี้ ผูคนทั้งหลายจึงกะเกณฑนัดหมาย
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กันวา เวลาตอนเย็นๆเสร็จธุระการงานแลว จะรวมตัวกันมา กราบนมัสการ พระอาจารย
สุก และคณะพระสงฆอนุจร ณ. ที่บริเวณวัดพลับราง แหงนี้ 

พระอาจารยสุก ทรงแผเมตตา 
คุมครองชวยชีวิต ไกปา 

          ชาวบานพากันกลับไปหมดแลว พระอาจารยสุก กับพระสงฆอนุจรทั้ง สามทาน
ตางก็แยกยายกันไป ทําสมาธิเจริญภาวนากันตามปรกติ อยางเชนเคย   

ณ. บริเวณวัดพลับรางแหงนี้ เปนที่อยูของไกปา ไกฟา เปนจํานวนมากมาย หลาย
ชนิดหลายหลากพันธ  ตอนใกลสวางของวันนั้นเอง ไกปาพากันขันเจื่อยแจว เสียงดัง
ระงมกันไปหมดทั้งปา ไกปาเปนสัตวที่เชื่องยากมาก เห็นมนุษย หรือไดกลิน่ของมนุษย 
ก็จะพากันบินหลบหนีไปในทันที โดยที่คนไมไดทันเห็นตัวมัน 
         ดัง จะยกตัวอยางใหเห็นภาพ เกี่ยวเนื่องกับไกปา จากนิราศธานทองแดง พระ
นิพนธ ของเจาฟาธรรมาธิเบศร ครั้งแผนดินพระเจาอยูหัวบรมโกศ ทรงพระนิพนธ ถึง
ไกปาไววา 

ไกปาจาเสียงเตี้ย    พาลูกเมียเขี่ยหากิน 
 เห็นคนกนวิ่งบิน    เข็นเรนรอกซอก ซอนหาย 

ไกปาขันเจื่อยแจว   กลางดิน 
 ลูกเมียเขี่ยหากิน        กกเรน 

เห็นคนกนวิ่งบิน  ถาบตื่น 
                                          ซอกซอนซอนตัวเรน   พุมไม สูญหาย 
         ตะวันชายสายๆ ของวันนั้นเอง ขณะที่พระอาจารยสุก กําลังนั่งเจริญสมาธิภาวนา
เปนปรกติอยูนั้น พระองคทาน ก็ทรงทราบดวย ญาณวิถีจิต วาจะมีหมูคนใจบาปมาลา 
ไกปา เพื่อนําเอาไปเปนอาหาร พระองคทานจึงเขา ออกบัวบานพรหมวิหาร แผเมตตาจิต
อันไมมีประมาณ  ไปยังไกปาในบริเวณวัดพลับราง ไกปาบริเวณวัดพลับราง ทุกหมู
เหลา ตองสัมผัสแหงเมตตาจิตของพระองคทาน ตางก็พากันบินมาบาง เดินเยอะเยื้องยาง
มาบาง เปนหมูๆ เปนพวกๆ มากมายหลายหลากสีดูสวยงาม พากันมารวมตัวรุมลอม
พระองคทานกันแนนขนัด ดวยความคึกคักอยู ณ. บริเวณที่พระองคทานปกกลดอยู  
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พระองคทาน จะปกกลด หางออกจากหมูคณะลําพังพระองคเดียว ตอไปนี้จะ
แสดงใหเห็นลักษณะของไกปา ที่มารุมลอมพระอาจารยสุก จากบทรายในเรื่องพระลอ 
ดังนี้ 
          ปูกระสันถึงไกไพรพฤกษ  ปูรําลึกถึงไก ไกก็มา บรูกี่คณากี่หมู ปูเลือกไกตัวงาม 
ทรงทรามวัยทรามแรง สรอยแสงแดงพราย ขนเขยีวลายยะยับ ปกสลับเบญจรงค เลื่อม
พรายหงสสินบาท ขอบตาชาติพะพริ้ง สิงคลิงหงอนพรายพรรณ เสียงขนัขานเสียงเอา
ใจ เดือยงอนใสสีระรอง สองเทาเทียมนพมาศ เพยีงฉลุชาดทารงค 
        หมูพราน ลาไกปา ซึ่งเปนชาวไทยอิสลาม ซึ่งตั้งบานเรือนอยูบริเวณหลังวัดทาย
ตลาด หรือวัดโมลีโลกยาราม ซึ่งเวลานั้นไมมีพระภิกษุจําพรรษาอยู เพราะเปนวัดใกล
พระราชวังมาแตเดิม พวกหมูพราน กําลังเดินยางเขามาในเขต รกรางหาง จากเขตวัด
พลับรางประมาณ ๑ เสน ตางก็รายมนตบังไพร สะกดไกปา เพื่อไมใหหนีไปได ราย
มนตเสร็จเรียบรอยแลว ก็ออกเดินหาไกปา เดินหาไปทั่ว เรื่อยมาๆ ก็ไมพบพาน ไกปา
แมสักตัวเดียว จึงนึกประหลาดใจนัก เพราะไมเคยพลาดเลยสักครั้งเดียว  จึงเดินตอไป 
คนหาไปเรื่อยๆ จนกระทัง่ยางเขาเขตปาวัดพลับราง จึงเดินขามคูน้ําเขาไปในเขตวัดพลับ
รางแลว ก็ไดยินเสียงไกปาขันขานเอาใจ กันเซงแซ ไปหมด จึงเดินหาไปตามเสียงนั้น  ก็
มองเห็นไกปา เปนจํานวนมากมาย หลายหลากชนิด บางก็ ขนัเจื่อยแจว  บางก็คุยเขี่ยหา
อาหาร บางก็ขยับปกดังพับๆ ตัวเมียคุยเขี่ยหาอาหารใหลกูเจี๊ยบนอยๆกิน  ไกบางตัวบาง
พวก แสดงอาการ ไมกลัวภัย เมื่ออยูใกลหลวงปู  ดังมีบทรายในเรื่องพระลอ แสดงให
เห็นอาการของไกปาเมื่ออยูใกล หลวงปูดังนี้ 

ไกแกวไซรบมิกลัว ขุกผกหัวองอาจ  ผาดผันตีปกปองรองเรื่อยเฉื่อยฉาดฉาน ขัน
ขานแจวแจว ปูสั่งแลวทุกประการ  มินานผาดโผนผยอง ลงโดยคลองบหึง 

หมูพรานทั้งหลาย ที่มาลาไกปามองเห็นไกปาแสดงอาการ มารุมลอม พระภิกษุ
เถรองคหนึ่ง ซึ่งประทับนั่งหันหลังให อยูภายใตกลด ที่รวบมุงกลดเรียบรอยแลว  พวก
พรานลาไกปาจึงแอบแลด ู อยูหางๆดวยความพินิจพิเคราะห ดูอยูสักครู ใหญๆนึกในใจ
วาพระภิกษุเถรรูปนี ้ คงมีวิชาอาคมแกกลามาก คิดดังนี้แลว สักครูหนึ่งพวกพราน ก็พา
กันกลับไปทีพั่กอาศัย  
         ภายหลังหมูพรานชาวไทยอิสลาม ทราบวาพระองคทาน เปนพระอาจารยของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งตอมาภายหลังเมื่อพระอาจารยสุก มาสถิต ณ.วัดพลับ
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ราง และทําวัดพลับใหเจริญแลว ชาวไทยอิสลามที่เคยมาลาไกปา ที่วัดพลับรางครั้งนั้น ก็
ไดมีโอกาสพบ พระองคทานครั้งหนึ่ง เมื่อพบเห็นพระองคทาน อยูใกลๆ พระองคทาน
แลว ก็เกิดความสุขใจ เกิดความอบอุนใจ เกิดความบันเทิงใจ ทั้งนี้เปนดวยอํานาจแหง
เมตตาจิตอันสูงสง ของพระองคทาน  

ไดในอานิสงสเมตตาขอที่วา เปนที่รักของเทวดา มนุษย และสัตวท้ังหลาย หมู
พราน ชาวอิสลามิกชน เหลานั้น จึงไดนอมเขาไปกราบนมัสการถาม พระองคทานวา 
พระองคทานมีอะไรดีหรือ ไกปาจึงพากันมารุมลอมพระองคทาน มากมายถึงขนาดนี้  

พระองคทาน  ทรงตอบวา ขาฯไมมีอะไรดีหลอก ขามีแตความเปนมิตร ความ
เปนเพื่อน ไมเบียดเบียนสัตวท้ังหลาย ใหไดรับความเดือดรอน สตัวท้ังหลายจึงมาอยู
ใกลๆขาฯ และมารุมลอมขาฯอยางนี้   

แตนั้นมาก็ไมมีใครกลา เขามาลาไกปา ในเขตบริเวณวัดพลับนี้อีกเลย สัตว
ทั้งหลาย ทั้งมวลในปาวัดพลับ ก็อยูเปนสุข ดวยอํานาจ แหงเมตตาธรรม ของพระองค
ทาน 

กลาววา กอนที่พระอาจารยสุก จะมาสถิต ณ.วัดพลับรางนั้น พวกหมูพราน ชาว
ไทยอิสลามทั้งหลาย จะมาทําการลาไกปา ที่บริเวณวัดพลับรางเนื่องๆ เปนหลายพวก 
หลายคณะ   

เมื่อหมูพรานเดินมาถึงชายปาเขตวัดพลับราง จะรายมนตสะกดสัตวปา และไก
ปา เพื่อไมใหสัตวปา ไกปา ที่มีอยูในวัดพลับรางหนีไปได  โดยกลั้นใจเด็ดใบไมมาสาม
ใบ ถึงสีใบ แลวนําใบไมนั้นมาคว่ําลงที่พ้ืนดิน ขางละสองใบซอนกัน ปากก็รายมนต
สะกดสัตวปา ไกปา พรอมเอาฝามือซาย-ขวา ตบลงหลังใบไม ตบขึ้น ตบลง สักครูใหญ 
พรอมกลั้นใจเด็ดใบไมมาอีกหนึ่งใบ ใหมีกานใบติดมาดวย แลวเอากานใบปกลงดนิ 
ภาวนาพระคาถาบังไพร  ทําอยางนี้ เสร็จเรียบรอยแลว พวกหมูพรานเดินมาถึงที่อยูของ
ไกปา 

ไกปาเมื่อถูกสะกดแลว ก็จะยืนงง ไมอาจไปจากที่นั้นได  จึงถูกหมูพราน
ทั้งหลาย ทําลายชีวิตไดโดยงาย  แต วันที่พระอาจารยสุก มาอยู ณ. วัดพลับรางวันนั้น   
มนตสะกดสัตวตางๆ และพระคาถาบังไพร ใชไมไดผล หมดอํานาจเสื่อมสลายลง ดวย
อํานาจแหงเมตตาธรรม ของพระอาจารยสุก 
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มีเรื่องเลาวาอีกวา   หมูพรานลาสัตวชาวไทยอิสลาม ขณะเมื่อเขามาในเขตวัด
พลับราง เคยพบไกปาอยูกลาดเกลื่อนมากมาย  แตครั้งนี้หาเทาไรก็ไมพบพานไกปา  จิต
จึงเกิดเห็นเปนอุปาทานไปวา  เห็นมีไกปาอยูตรงนั้นบาง อยูตรงโนนบาง จึงใชหนาไม
ยิงไป จิตอุปาทานเห็นเปนวายิงถูกไกปา และไกปานั้นไดลวงลงมา โดยที่รางไกปายังมี
ลูกหนาไมติดคาอยู จึงตามเขาไป เพื่อจะเก็บเอาไกปานั้นมาเปนอาหาร  แตจิตอุปาทานก็
เกิดเห็นไกปานั้น ว่ิงบาง เดินบาง บินบาง  ไปตามทางที่พระอาจารยสุก ปกกลดอยู    หมู
พรานตามไปถึงที่ใกลกลดนั้น แอบแลดูอยูสักครูหนึ่ง ก็เดินทางกลับที่พักอาศัย  ดัง
เรื่องราวที่กลาวมาแลวขางตน 

ทรงมีพระฉายานามวา ไกเถื่อน 
        นับ แตพระอาจารยสุก  เจริญภาวนาแผเมตตาจิต คุมครองไกปา และสัตว
ทั้งหลายครั้งนั้น ก็เปนที่เรื่องลือกันทั่วไปในหมูคนไทยอิสลาม และหมูคนไทยพุทธ ใน
หมูบานใกลเคียง ครั้นพระองคทานมาสถิตวัดพลับแลว พระองคทานทรงเดินไปมา ที่
ไหนๆภายในวัดพลับนี้ ก็จะมีไกปาทั้งหลาย เดินเยอะยางตามพระองคทานไปบาง บิน
ตามพระองคทานไปเปนระยะๆบาง  เหมือนลูกไก ตามแมไก  

เมื่อพระองคทาน ประทับนั่งอยู ณ.ที่ใดภายในวัด ไกปาพันธุตางๆ ก็จะพากันมา
รุมลอม พระองคทานทุกครั้งเสมอไป บางตัวยืนอยูบนพระเพลาทั้งสองของพระองค
ทานบาง บางครั้งพระองคทานอยูภายในกุฏิ ไกปา ก็จะอยูใกลๆบริเวณกุฏขิองพระองค
ทาน  

แตนั้นมาพระองคทาน จึงทรงไดรับ พระฉายานามวา พระอาจารยสุก ไกเถ่ือน
บาง หลวงพอไกเถ่ือนบาง หลวงปูสุก ไกเถ่ือนบาง  

บางคนคนองปากหนอย เรียกขานพระนามของพระองคทานวา ปูเจาสมิงพราย 
พระนามนี้ไมคอยจะมีผูคนเรียกขานกัน เพราะกลัวบาป กลวักรรม  จึงมีคําพูดติดปาก
ของผูคนในสมัยนั้นวา อยาวาแตไกปาเลยที่มารุมลอมพระองคทาน แมไกบานก็ยังมารมุ
ลอมพระองคทาน เมื่อทานสถิตอยูภายในวัด ทุกครั้งเสมอมา 

พระองคทานไมอยู ไกปา นกกา ไมขนั ไมรอง 
        กลาววา  เมื่อพระองคทานสถิตอยูภายในวัด  พวกไกปา พวกนก พวกกา จะพา
กันขัน รอง กันเซ็งแซไปหมด  เมื่อพระองคทาน มีธุระเสด็จ ไปนอกวัด ไกปา นก กา ก็
จะพากันเงียบ หงอยเหงา ครั้นพระองคทาน ทรงกลับมาวัดแลว พวกไกปา นก กา มันก็
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จะพากันขัน พากันรอง เซงแซอยูสักพักใหญครูหนึ่ง นี้เปนสัญญาณใหพระภิกษุภายใน
วัดไดรูวา พระองคทาน ทรงเสด็จกลับมาวัดแลว 
      กลาววาพระองคทานจะทรงแผเมตตา ออกบัวบานพรหมวิหารทุกวัน จนกระทั้ง
พวกไกปา นก กา ที่อยูนอกเขตปาวัดพลับ บินหลงเขามาในเขตปาวัดพลับแลว ก็จะหลง
ติดอยูที่ปาวัดพลับเลย ทั้งนี้เปนเพราะพลังแหงการแผเมตตาจิต ของพระอาจารยสุก  
และเหลาพระภิกษุสงฆสมถะในวัดพลับ 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก 
เสด็จพระราชดําเนินมา ทรงกราบนมัสการพระอาจารยสุก 

            หลังจากพระองคทานทรงแผเมตตา คุมครองชวยชีวิตไกปาแลว พระองคทานก็
บอกใหพระสงฆอนุจรทั้งสามรูป เก็บกลด และบริขาร ในตอนเชาวันนั้น เพื่อจะหลบ 
พวกบรรดาญาติโยมที่จะตามมารบกวนพระองคทาน ในเวลาเย็น  

คณะของพระองคทาน เดินแบกกลด ถือบริขารตางๆ เขาไปในปาหลังวัดพลับ 
อันเปนที่เงียบสงบ เดินทางไปไดสักครูหนึ่ง พระองคทานก็กลาวกับ พระสงฆอนุจรทั้ง
สามวา หยุดไวกอน มขีาราชบริพารมาตามหา พระองคทาน และคณะพระสงฆอนุจร  
จึงปูลาดอาสนะนั่งคอยพวกราชบุรุษอยู ณ. ที่นั้น 
          เวลาสายแกๆของวันนั้น พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก รชักาลที่ ๑ 
เสด็จพระราชดําเนินมาวัดสระแก  เพื่อกราบนมัสการ พระอาจารยสุก   หลังจากทรง
ทราบวา  พระอาจารยสุกใหพวกสังการี พาพระองคทาน และคณะพระสงฆอนุจรไปสง
ที่วัดพลับราง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จึงมีพระบรมราชโองการสั่งให หลวงธรรม
รักษา เจากรมสังการีขวา  ท้ังพวกสงัการีท้ังปวง ไปจัดเตรียมที่ทางรับเสด็จ เนื่องจาก
สมเด็จพระเจาอยูหัว จะเสด็จพระราชดําเนินไป กราบนมัสการพระอาจารยสุก ถึงที่วัด
พลับราง  

หลังจากพวกสังการี ตระเตรียมที่ทางรับเสด็จ เสร็จเรียบรอยแลว หลวงธรรม
รักษา เจากรมสังการีขวา ก็กราบทูลเชิญเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ใหเสด็จพระ
ราชดําเนินไปยังวัดพลับราง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนินมาโดย
ทางชลมาด โดยขบวนเรือพระที่นั่ง เสด็จขึ้นที่ทาน้ําหนาวัดหงส แลวเสด็จพระราช
ดําเนินมาโดยทางสถลมาด พรอมดวยพวกตํารวจหลวง และพวกทหารรักษาพระองค 
ในขบวนเสด็จประกอบไปดวย  
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                        ๑. พวกตํารวจหลวง และนายทหารรักษาพระองคนอย-ใหญ 
                        ๒. คณะของพระพุทธาจารย (เปา) วัดบางยี่เรือใต (วัดอินทาราม) เจา
คณะกลางฝายอรัญวาสี ผูบังคับบัญชาคณะสงฆ ฝายวิปสสนาธุระ ซึ่งมีหนาที่ติดตาม
เสด็จพระราชดําเนิน เพื่อปรึกษาเนื่องดวยการคณะสงฆ คณะพระสงฆติดตามมา ๔ องค
คือ  พระญาณวิริยะ (ทองดี) วัดบางหวาใหญ (วัดระฆัง) พระญาณรักขิต (สา) วัดบาง
หวาใหญ พระอาจารยศรี วัดสมอราย (วัดราชาธิวาส) พระมหาม ี ปากแดง วัดคอก
กระบือ (ยานนาวา) 
                  ๓.คณะของหลวงธรรมรกัษา เจากรมสังการีขวา   ซึ่งเปนอดีตพระพิมลธรรม 
ในรัชสมัยพระเจากรุงธนบุรี ถูกใหลาสิกขาในขอหาวา ตองอทินนา 

ลําดับที่ประทับนั่ง และที่นั่งในสมาคมนั้น 
                   พวกคณะสังการี ปูลาดอาสนะจัดให คณะของพระอาจารยสุก นั่งอยู
ตรงหนาพระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว หลังอาสนะของพระอาจารยสุก  
เปนอาสนะของพระสงฆอนุจร  สามรูป 
                  เบื้องพระหัตถขวา ของพระเจาอยูหัว  เปนอาสนะของพระพุทธาจารย (เปา) 
เยื้องหลังไปทางขวาของพระพุทธาจารย (เปา) เปนอาสนะของ พระญาณวิริยะ (ทองดี) 
พระญาณรักขิต (สา)  พระอาจารยศรี  พระมหามี ปากแดง  ตามลําดับ 
       เบื้องพระหัตถซาย ของพระเจาอยูหัว  แถวหนาเปนหลวงธรรมรักษา เจากรม
สังการีขวา  ขางหลังหลวงธรรมรักษา เปนพวกชาวสังการี 
       เบื้องหลังพระปริษฏางค ของพระเจาอยูหัว เปนพวกพระตํารวจหลวง  แถว
หลังพระตํารวจหลวง เปนพวกทหารองครักษ รักษาพระองค ตั้งวงลอมอยูโดยรอบ 
                     พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พรอมดวยคณะดังกลาวทั้งหมด เสด็จพระ
ราชดําเนินมาถึงที่พระอาจารย สุก  ทรงนั่งคอยรับเสด็จอยู  

พระเจาอยูหัวทรงประทับนั่งตามที่เจาพนักงานจัดไว พวกสังการรีนั่งเบื้องซาย 
ของพระเจาอยูหัว คณะพระพุฒาจารย (เปา) นั่งเบื้องขวาของพระเจาอยูหัว  พวกตํารวจ
หลวง และทหารองครักษรักษาพระองค รายลอมวงบริเวณ รอบนอก 
                     พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงกราบนมัสการพระอาจารยสุก แลวจึงมี
พระราชดําริในพระราชหฤทัยวา จะทรงอาราธนานิมนตพระอาจารยสุก มาจําพรรษาอยู
วัดสระแก กรุงเทพฯ  
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แตยังไมทันที่พระเจาอยูหัว จะทรงตรัสอาราธนานิมนต พระอาจารยสุก ก็ทรง
กลาวขึ้นดวยน้ําเสียงเมตตาเบาๆ กอนวา   

อาตมาภาพอยูวัดทาหอย ก็สงบดีอยู  พระเจาอยูหัวก็ทรงทราบความหมายในคํา
กลาว ของพระอาจารยสุกดีวา พระองคทานไมอยากอยูกรุงเทพฯ  

จึงมีพระราชดํารัสกับ พระอาจารยสุกตอไปอีกวา ขออาราธนานิมนตใหพระ
อาจารยชวยรับภาระธุระของพระพุทธศาสนา พระอาจารยสุก พระองคทาน ทรงถวาย
พระพรบายเบี่ยงไปวา  

ต้ังแตอาตมาภาพอุปสมบทบวชเรียนมา ไมเคยคิดคํานึงที่จะมีตําแหนงใดๆ  พระ
เจาอยูหัว ทรงตรัสตอไปอีกวา บัดนี้พระพุทธศาสนาทรุดโทรม เศราหมองนัก ทางดาน
วิปสสนาธุระ หามีพระเถรพระองคใดพระองคหนึ่ง ที่มีความรูความเชี่ยวชาญไม ฯลฯ  

พระอาจารยสุก ทรงถวายพระพรอีกเปนครั้งที่สามวา อาตมาภาพไมอยากจะมี
ภาระผูกพันธใดๆ พระเจาอยูหัวก็ตรัสอีกวา พระสังฆเถรผูหลัก ผูใหญในบานเมืองเวลา
นี้ มีนอยองคนักที่จะเปนหลัก ของพระพุทธศาสนา ทางดานวิปสสนาธุระได  

เนื่องจากสมัยกรุงธนบุรนีั้น  ทางการคณะสงฆมีความสับสนวุนวายมาก  พระ
มหาเถรหลายทานไมทําตัวใหเปนหลัก เปนแบบอยาง แกพระภิกษุรุนหลัง  เอาแต
ประจบสอพลอ พระเจาแผนดิน ไมตั้งอยูในกรอบของพระธรรมวินัย กรุงธนบุรีจึงเสื่อม
สลายลง เพราะเหตุนี้ 

กลาววา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ถึงกับทรงวิงวอน พระอาจารยสุกเปน
หลายครั้ง เนื่องจากพระเจาอยูหัวทรงทราบดีวา พระอาจารยสุกนั้น พระองคทาน เปนผู
มีความสันโดษ มักนอย ไมติดอยูในโลกธรรมทั้งปวง  ดวยทานเปนอริยบุคคลชั้นสูง
แลว 

พระอาจารยสุก พระองคทาน ทรงดําริวา พระเจาอยูหัวทรงมีความจริงในพระ
ราชหฤทัย และมีพระราชหฤทัยมั่นคงในพระบวรพระพุทธศาสนาเชนนี้  พระองคทาน 
จึงทรงมีน้ําจิตเมตตา ตอองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัววา องคศาสนูปถัมภมีความ
ปรารถนาแรงกลา ที่จะยอยกพระพุทธศาสนาที่เศราหมองมาแตกาลกอนนั้น ครั้งนี้เห็น
จะตองเจริญขึ้นเปนแนแท  พระองคทาน จึงทรงยอมรับพระภาระธุระนี้ เพื่อสืบสาน
พระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ ที่มีมาแตโบราณกาลประมาณ ๒๓๐๐ ปเศษลวง
มาแลว ใหรุงเรืองวัฒนาถาวร เปนมรดกธรรมแกลูกหลานสืบไป   
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ถวายพระพร ขออยูวัดพลับ 
         พระอาจารยสุก พระองคทานทรงรับภาระธุระพระพุทธศาสนาแลว พระ
เจาอยูหัวตรัสตอไปอีกวา ขออาราธนานิมนต พระอาจารยไปครองวัดสระแก (วัดสระ
เกศ) อันเปนวัดอรัญวาสีมาแตเดิม เวลานี้วัดสระแกวางเจาอาวาส และบัดนีโ้ยม ไดสราง
เสนาสนะสําหรับพระสงฆอยูจําพรรษาเสร็จเรียบรอยแลว   

พระอาจารยสุก ถวายพระพรวา บัดนี้วัดสระแก มปีระตูกําแพงเมือง สรางอยูใกล
พระอารามนัก ตอไปยอมเปนที่พลุกพลานอึงคะนึงไปดวยผูคน  จะมีผูคนผานเขา
ออกไปมามากมาย ไมเหมาะแกการเปนสถานที่บําเพ็ญเพียรภาวนา สภาพการเปนวัด
อรัญวาสีก็จะหมดไปดวย  

พระเจาอยูหัวตรัสวา อีกเจ็ดวันก็จะเขาพรรษาแลว  พระอาจารยสุก ถวายพระพร
สั่นๆวา  อาตมาภาพถวายพระพร ขออยูจําพรรษา ณ.วัดพลับ เพราะสงบสงัด รมเย็นดี 
ถึงจะลําบากหนอยก็ไมเปนไร สรางเสนาสนะสําหรับพระสงฆชั่วคราว ๔-๕ หลัง ก็พอ
สําหรับที่จะจําพรรษาได  พระเจาอยูหัวก็ทรงคลอยตามคําพระอาจารย จึงตกลงพระราช
หฤทัยตามที่พระอาจารยทูลขอ 
       ขณะนั้นพระอาจารยสุก ทรงเหลือบพระเนตรมอง อยางสํารวมไปทาง แถว
ขวามือดานหนา ของพระเจาอยูหัว ซึ่งเปนคณะของพระพุทธาจารย (เปา)นั่งอยู   

กลาววาพระอาจารยสุก ทรงทราบวาระจิตของพระสังฆเถรทั้งหลายเหลานั้น  
ดวยเจโตปริยญาณ  คือญาณที่กําหนดรูใจผูอ่ืนได ดวยใจของตน 

ครั้งนั้นพระอาจารยสุก ทรงทอดพระเนตร เห็นพระภิกษุเถรองคหนึ่ง นั่งเปน
ลําดับที่สี่ตอจาก พระญาณรักขิต (สา) วัดบางหวาใหญ พระองคทานก็ทรงจําไดวา
พระภิกษุเถรองคนั้นคือ พระอาจารยศรี ซึ่งเคยเปนเพื่อนสหธรรมิก ของพระองคทานมา
แตกอน ครั้งที่พระองคทาน ยังทรงศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ และพระบาลี
มูลกัจจายน มาดวยกัน ณ. วัดโรงชาง กรุงศรีอยุธยา ครั้งกรุงศรีอยุธยา ยังเปนราชธานีอยู  

ครั้นถึงสมัยกรุงธนบุรี พระอาจารยศรี ไดมาสถติ ณ.วัดสมอราย ครั้งนี้พระองค
ทาน ทรงทราบดวยญาณวิถีจิตวา พระอาจารยศรี วัดสมอราย ทานไดอานาคามีมรรค อา
นาคามีผลแลว ทั้งสองทานไดสงญาณวิถี กระทบจติ สนทนากันอยู 

พระอาจารยศรี ทานมีอายุพรรษารุนราวคราวเดียวกันกับพระอาจารยสุก  ทัง้สอง
ทานบรรพชา-อุปสมบท และศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ  ศึกษาพระบาลี
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มูลกัจจายน มาดวยกัน ณ สํานักวัดโรงชาง กรุงเกา  ในสํานักพระครูรักขิตญาณ(สี)   ใน
ครั้งกระโนน 
      ตอมาพระอาจารยสุก พระองคทานก็ทรงหันมองอยางสํารวมมาทาง พระมหาม ี
ปากแดง พระองคทานทรงทราบวาระจิตของ พระมหามี ปากแดงวา อยากจะถามปญหา
เรื่อง ทางสูพระนิพพาน แตอยูตอหนาพระที่นั่ง จึงไมอาจถามได จึงนั่งสงบเงียบอยู  

พระอาจารยสุก ทรงทราบความดําริของทานพระมหามีปากแดงแลว ก็ดําริที่จะ
อนุเคราะหทานมหามี พระอาจารยสุก  จึงกลาวธรรมอันนําไปสูพระนิพพาน เปนปริษ
นาธรรมขึ้นมา พรอมกบัหันพระพักตรไปทาง พระมหามี ปากแดง ใจความปริษนา
ธรรม อันนําทางสูนิพพาน ดังนี้  

พระอาจารยสุก ทานกลาววา พระพุทธเจาแบงองค ออกเปนตาผาขาว มาเฉลยศีล
สี่ ในพระธรรมเจาสามไตรนั้นแล ถาแลเห็นเทาหิงหอย ชื่อวาโสดา  เห็นเทาดาวรุง ชื่อ
วาสกิทา  เห็นเทาจันทรเพ็ญ ชื่อวาอนาคา เห็นแจงดังพระอาทิตย ชื่อวาอรหันต  อันนี้ 
ชื่อวา ศีล ๔ ประการ 

ตาผาขาวถามวา เห็นดังนี้จะไดนิพพาน หรือ  พระพุทธเจาวา ยังมิไดกอน ตอง
ใหพรแกสัตวทั้งหลายกอนจึงจะไดนิพพาน  ใหพรแกสัตว คือใหแผ เมตตา แผกรุณา แผ
มุทิตา แผอุเบกขา 

ตาผาขาวถามวา ถาใหพรแกสัตวแลวก็ไดนิพพานเทียวหรือ  พระพุทธเจาวา ยัง
มิไดกอน ตองใหพรแกรางกอนจึงจะไดนิพพาน  

ตาผาขาวถามวา ใหพรแกรางแลว จะไดนิพพานหรือ พระพุทธเจาวา ยังมิไดกอน 
ตองใหพรแกมารทั้ง ๕ จึงจะไดนิพพาน  คือใหวา ปญจมาเร ชิเนนาโถ ปตโต สัมโพธิ
มุตตะมัง จตุสัจจัง ปกาเสติ มหาเวรัง สัพพะพุทเธ นะมามิหัง ตาผาขาวถามวา ใหพรแก
มารแลว จะไดนิพพานเทียวหรือ 

พระพุทธเจาวา ยังมิไดกอน  เพราะมารรูนิมิตตัว ใหเหมือนพระพุทธเจาทั้ง ๕ 
พระองค แลมันปดประตูพระนิพพานไว ใหสัตวทั้งหลายหวงอยู มิรูจักองคพระตถาคต 
จะไปนิพพาน ยอมใหพรแกมารทั้ง ๕ มารจึงเปดประตูให อันวาสัตวทั้งหลายเวียนวาย 
อยูในวัฏสงสารนี้ เพราะเหตุมิรูจักพระพุทธเจขาแล 

ตาผาขาวถามวา ใหพรแกมารแลวจะไปนิพพานหรือ พระพุทธเจาวายังมิไดกอน 
ใหบรรจุรางเสียกอนจึงจะไดนิพพาน  บรรจุรางดังนี้…… 
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สัพเพ สังขารา อนิจจา  สังขารทั้งหลายไมเที่ยง สัพเพ สังขารา ทุกขา สงัขาร
ทั้งหลายเปนทุกข สัพเพ สังขารา อนตัตา  สังขารทั้งหลาย ไมมีตัวตน  อันนี้ประจุรางไว 
ขอพระพุทธเจา พระธรรมเจา พระสังฆเจา จงใหขาไดนิพพานเถิดฯ   

เมื่อพระอาจารยสุก กลาวปริษนาธรรม ทางไปสูนิพพานแลว กลาววาพระมหามี 
ปากแดง ทานมีความเขาใจในปริษนาธรรมนี ้

พระเจาอยูหัวประทับอยู ณ. ที่นั้น ก็ทรงทราบดีวา พระอาจารยสุก พระองคทาน
กลาวตอบปญหาปริษนาธรรมใหแกพระภิกษุเถรองคใด เพราะวาพระองคทาน
ทอดพระเนตรไปทางพระมหามี ปากแดง ซึ่งทานสถิตวัดคอกกระบือ  ยานนาวา 
        ตอมาพระอาจารยสุก ก็ทรงคอยๆเหลือบพระเนตรมอง ดวยความเมตตา มาทาง
แถวขางซายมือ ของพระเจาอยูหัว ตรงหัวแถวเปนแถวที่ หลวงธรรมรักษา เจากรมสังกา
รีขวา อดีตพระพิมลธรรม สมัยกรุงธนบุรีนั่งอยู พระองคทานทรงทราบความเปนไปของ
หลวงธรรมรกัษาวา เปนคนดีมีวาสนา จะอยูในเพศบรรพชิตได  

ครั้งนั้นพระอาจารยสุก เพื่อจะทรงอนุเคราะห หลวงธรรมรักษา ใหเขามาสูเพศ
บรรพชิต เพราะพระองคทานทราบวาหลวงธรรมรกัษา ไดบรรลุโสดาปตติมรรค โสดา
ปตติผลแลว จึงทรงเอยข้ึนวา เปนฆราวาส แตมีศีลบริสุทธิ์เหมือนพระสงฆ  

พระองคทานตรัสเพียงสั้นๆเทานั้น หลังจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวก็
ทรงกราบนมัสการลา พระอาจารยสุก เสด็จพระราชดําเนินกลับพระบรมมหาราชวัง 

พระอาจารยศรี  วัดสมอราย  อดีตทานบรรพชาอุสมบท อยูวัดโรงชาง  โดยมี 
พระครูรักขิตญาณ (สี) เปนพระอุปชฌาย    พระอาจารยศรี ทานเกิดประมาณปพระ
พุทธศักราช  ๒๒๗๖  เกิด และบรรพชาอุปสมบทปเดียวกัน และอุปชฌายเดียวกันกับ 
พระอาจารยสุก วัดทาหอย   

พระอาจารยศรี ศึกษาพระกรรมฐานมัชฌมิา แบบลําดับ  กับพระครูรักขิตญาณ 
(สี)  ศึกษาพระบาลีมูลกัจจายน เบื้องตน กับพระครรูักขิตญาณ (สี)   

กอนกรุงศรอียุธยาแตก  ทานหลบภยัพมามาสถิต วัดสมอราย เมืองธนบุรี เมื่อ
พระเจาตากสินตั้งกรุงธนบุรีเปนราชธานีแลว พระอาจารยศรี ทานก็สถติประจําอยู วัด
สมอราย ไมกลับไปวัดโรงชางอยุธยาอีก เพราะถูกพมาเผาทําลายลงหมดแลว   

กลาววา สมัยที่พระอาจารยศร ี พบพระอาจารยสุก ครั้งนั้น พระอาจารยศรีได
สําเร็จ อนาคามีมรรค อนาคามีผลแลว เปนพระเสขะบุคคลในพระพุทธศาสนาแลว 
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พระพุทธาจารย(เปา) วัดบางยี่เรือใต (อินทาราม)  ทานเกิดประมาณปพระ
พุทธศักราช  ๒๒๗๘  มอีายุพรรษาออนกวา พระอาจารยสุก ๒ ป    

ทานบรรพชาอุปสมบท อยูวัดราชวาส  อยุธยา  ศกึษาพระกรรมฐานมัชฌิมา และ
พระบาลีมูลกัจจายน  กับพระธรรมภาวนาเถร (อิน) ที่วัดราชาวาสนั้น  และทานเปนศิษย
ศึกษาพระบาลี อาจารยเดียวกันกับ  พระอาจารยสุก   

กลาววา เมื่อทานพระพุทธาจารย (เปา) พบพระอาจารยสุกครั้งนั้น  ทานพระ
พุทธาจารย (เปา)  ทานสําเร็จสกิทาคามิมรรค สกิทาคามิผลแลว  เปนเสขบุคคลใน
พระพุทธศาสนา 

หลวงธรรมเสนา  ทานเกิดเมื่อประมาณปพระพุทธศักราช  ๒๒๗๖  ปเดียวกัน
กับพระอาจารยสุก   ครัง้กรุงธนบุรีทานดํารงตําแหนงที่ พระพิมลธรรม อยูวัดสลัก ถกู
ใหลาสิกขา สมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ใหเขารบัราชการ เปนหลวงธรรมรักษา 
ตําแหนงเจากรมสังการีขวา   ทานบรรพชา-อุปสมบท  ในเมืองธนบุรี  สมัยอยุธยาเปน
ราชธานี  อุปสมบทแลวศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ และพระบาลีมูลกัจ
จายน อยูวัดมหาธาตุ อยุธยา  

ถึงสมัยธนบุรีเปนที่พระพิมลธรรม   กลาววา หลวงธรรมเสนา พบพระอาจารย
สุก ครั้งนัน้ ทานสําเร็จ โสดาปตติมรรค โสดาปตติผลแลว  เปนเสขะบุคลใน
พระพุทธศาสนา 

พระเจาอยูหัวทรงแคลง พระราชหฤทัย 
            พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินกลับมาถึงพระบรมมหาราชวัง
แลว ทรงรําลึกถึงคํากลาว ของพระอาจารยสุก ขณะที่ทอดพระเนตรมาทาง หลวงธรรม
รักษาแลว พระอาจารยสุก ทรงกลาววา เปนฆราวาส แตมีศีลบริสุทธิ์ เหมือนพระสงฆ 
พระเจาอยูหัวก็ทรงแคลงพระราชหฤทัย  

จึงโปรดเกลาโปรดกระหมอมฯใหเจากรมสังการีซาย พิจารณาไลเลียง หลวง
ธรรมรักษาดใูหม ไลเลียงดูแลวก็ทรงทราบฝาพระบาทวา ตั้งแตหลวงธรรมรักษา ถูกให
ลาสิกขาออกมาถือเพศเปนฆราวาสวิสัย หลวงธรรมรักษา ก็ยังไมเคยประพฤติปฏิบัติ
นอกลูนอกทาง จารีตศีลของพระภิกษุ  คงอยูในกรอบแหงศีล ๒๒๗ ตลอดมา  

สมัยหลวงธรรมรักษา ยังถือเพศเปนบรรพชิต เคยประพฤติปฏบิัติอยางไร เมื่อถูก
ใหลาสิกขาบทแลว (กลาววาเมื่อลาสิกขาบท ทานมิไดกลาวคําลาสิกขา แตถูกดึงจีวร
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ออกมาเฉยๆ)ทานก็ยังประพฤติปฏิบัติตัว เหมือนเปนพระภิกษุสงฆอยู ครั้นไลเลียงดู
แลวเห็นวา หลวงธรรมรกัษาบริสุทธิ์อยู หาขาดจากสิกขาบทไม พระเจาอยูหัว จึงทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯใหหลวงธรรมรักษา บรรพชาอุปสมบทเขามาใหม 

เสด็จมากราบนมัสการพระอาจารยสุก 
ถวายเครื่องสักการะ 

        หลังจากสอบสวนไลเลียง หลวงธรรมรักษาแลว โปรดเกลาฯใหหลวงธรรม
รักษา กลับเขามาบรรพชาอุปสมบทใหม สองสามวันตอมา พระเจาอยูหัว เสด็จพระราช
ดําเนินมา เปนการสวนพระองค พรอมกันนั้นไดทรงนําเครื่องสักการบูชามีดอกไม ธูป
เทียน ใสขันไมมีขาตั้ง ทาชาด ลงรัก มากราบนมัสการถวายพระอาจารยสุกดวย ตอมา
พระอาจารยสุก ไดทรงนําขันไมที่พระราชทานนี้ มาใสเครื่องครูพระกรรมฐาน มีคัมภีร
เทศนข้ึนธรรม  ลูกสะกด และพระอรหังเปนตน ซึ่งเวลานั้นพระองคทานยัง ไมมีที่
สําหรับเก็บพระคัมภีรเทศขึ้นธรรม ตอมาขันไมใบนี้ เรียกวาขันใสเครื่องครู ปจจุบัน ขัน
เครื่องครู อยูที่พิพิธภัณฑพระกรรมฐาน คณะ ๕ วัดราชสิทธาราม  

ตอมาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดขอใหพระอาจารยสุก ชวยตรวจดูหลวง
ธรรมรักษา วาบริสทุธิ์หรือไมอีกชั้นหนึ่ง   

พระอาจารยสุก ถวายพระพรวา บริสุทธิ์อยูไมขาดสิกขา พระเจาอยูหัวก็ตรัสถาม
ตอไปวา พระอาจารยเห็นวา มีพระสังฆเถรองคใดบาง ท่ีมาในครั้งนั้นเหมาะสมที่จะชวย
รับภาระธุระหนาที่พระพุทธศาสนาไดบาง เนื่องจากทรงกลัวพระสงฆ จะเปนอยางครั้ง
สมัยกรุงธนบุรี   

พระอาจารยสุก ถวายพระพรวา ทานสมอราย หมายถึงพระอาจารยศรี มีความรู
ความสามารถทางดานวิปสสนาธุระชวยรับภาระธุระ ฝายวิปสสนาธุระได กลาววา พระ
อาจารยศรี วัดสมอราย เมื่อทานสถิตอยู วัดสมอราย สมัยกรุงธนบุรีนั้น ไมมีใครรูจักวา
ทานทรงคุณวิเศษอยางไร เพราะทานอยูอยางสันโดษ มักนอย  จนกระทั้งพระอาจารยสุก 
ไดทรงแนะนําพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๑ ใหทรงทราบถึงคุณสมบัติ  ความรู
ความสามารถ ของพระอาจารยศรี วัดสมอราย 

พระอาจารยสุก กลาวตอไปอีกวาสวนทานมี (พระมหามี ปากแดง) วัดคอก
กระบือ  ทานมีความรูความสามารถทาง ดานพระปริยัติธรรมบาล ี ชวยทางฝายคันถะ
ธุระได และทานมหามีนีท้านยังไดประพฤติปฏิบัติธรรมเนืองๆอีกดวย  
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงปรึกษา พระอาจารยสุก เรียบรอยพอสมควรแก
เวลาแลว ก็เสด็จพระราชดําเนินกลับ พระบรมมหาราชวัง   

สมัยนั้นพระภิกษุเถร ผูมีความรูความสามารถทั้งปริยัติ ปฏิบัติ หายากมีนอยองค
นัก เพราะสูญหายลมตาย ครั้งเสียกรุงศรีอยุธยา เปนจํานวนมาก ตําหรับตําราตางๆทาง
พระพุทธศาสนาก็กระจัดกระจาย สูญหายไปเปนจํานวนมาก ครั้นพระเจาแผนดินทรง
ทราบวา พระภิกษุเถรองคใดมีความสามารถ กท็รงแตงตั้งใหเปนพระราชาคณะ รับ
ภาระธุระพระพุทธศาสนา 

ทรงแตงตั้ง พระอาจารยสุก 
เปนพระราชาคณะที่ พระญาณสังวรเถร 

        พระราชดําริเดิม ตั้งพระทัยจะทรงแตงตั้งพระอาจารยสุก เปนพระราชาคณะที่ 
พระญาณไตรโลก ตอมาภายหลัง ทรงเห็นวาราชทินนามนี้ ไมเหมาะสมกับพระองคทาน 
จึงไดทรงปรึกษากับเจากรมอาลักษณ (แกว) ใหขนานราชทินนาม พระอาจารยสุกใหม 
ใหเหมาะสมกับพระลักษณะนิสัย และคุณธรรม ความรูความสามารถของพระองคทาน  

เจากรมอาลักษณ จึงขนานราชทินนามใหใหมวา พระญาณสังวรเถร ซึ่งมี
ความหมายวา เปนผูมีความรูในเหตุในผล ทั้งทางดี ทางชั่ว ชวยปองกันความดีของผูอ่ืน 
ญาณ คือความรู จึงเปนเหตุสํารวม พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวก็ทรงพอพระราช
หฤทัยในราชทินนามนี้  
     ครั้นพระยาโหราธิบดี คํานวณ หาฤกษไดฤกษมงคลดีแลว จึงใหเจากรมสังการี
ไปอาราธนานิมนต พระอาจารยสุก กับพระสังฆเถรอีกสามรูป ใหเขามารับ พระนาม ณ.
พระราชมณเฑียรชั่วคราว ในพระบรมมหาราชวัง 
         ครั้นถึง ณ. วันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๘ ปเถาะ จุลศักราช ๑๑๔๕ เบญจศก 
ตรงกับพุทธศักราช ๒๓๒๖ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯแตงตั้งให 
           ๑. พระอาจารยสุก วัดพลับเปน พระญาณสังวรเถร พระราชาคณะฝายวิปสสนา
ธุระ  รับพระราชทานพัดงาสานพิเศษเปน รองเจาคณะอรัญวาสี ทําการแทนพระพุทธา
จารย (เปา) ตําแหนงพระญาณสังวรเถรนี้ แทนตําแหนงพระญาณไตรโลกซึ่งแตเดิม เปน
ผูชวยพระพุทธาจารย   
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 เนื่องจาก พระวิปสสนาจารยในสมัยนั้นหาตัวยาก ไมพอตั้งเปนคณะได จึงคงไว
แตตําแหนงพระพุทธาจารย เจาคณะใหญอรัญวาสี 
 หมายเหตุ ราชทินนามที่  ญาณสังวร ก็มีปรากกฏในยุคอยุธยา สมัยสมเด็จพระ
นารายณมหาราชคือ ราชทินนามที่ พระครูญาณสังวร สถิตวัดดงตาล หรือวัดอัมพวัน  
เมืองสิงหบุรี 

สําเนาแตงตั้ง 
                   ใหพระอาจารยสุกเปน พระญาณสังวรเถร สถิต ณ.วัดพลับ พระอาราม
หลวง ใหจาฤกกฤตกาลอวยผล ชนมายุศม ศรีสวัสดิ์พิพัฒนมงคล มายุศมใน
พระพุทธศาสนาเถิด มีฐานานุศักดิ์ ควรต้ังถานานุกรมได ๓ รูป พระปลัด ๑ พระสมุห ๑ 
พระใบฏีกา ๑ 
                   พระองคทาน ทรงไดรบัแตงตั้งใหเปนพระราชาคณะที่ พระญาณสังวรเถร
แลว พระองคทานก็ทรงเลิกใชบาตรดินที่ปนเผาขึ้นใชเองที่วัดทาขอย พระองคทานใช
บาตรดินเผาใบนี้ประมาณพ.ศ.๒๓๑๐-๒๓๒๕ รวมเวลาไดประมาณ ๑๕ ป    

และทรงใชบาตรดินรมดํา ที่ไดรับพระราชทาน ครั้งเปนพระญาณสังวรเถรแทน 
บาตรที่ไดรับพระราชทานครั้งเปนพระญาณสังวรเถร  พระองคทานใชเพื่อฉลองพระ
ราชศรัทธา  

บาตรดินเผาเดิมท่ีทรงปนและเผาขึ้นใชเอง ท่ีวัดทาหอย ตอมาพระญาณสังวร
เถร ประทานใหแกพระอาจารยขาว (พระญาณโพธิ์เถร) สัทธิวิหาริก ของพระองคทาน 

ปจจุบันบาตรดินเผาครั้งสถิตวัดทาหอย อยูท่ีพิพธิภัณฑพระกรรมฐาน คณะ ๕ 
วัดราชสิทธาราม กลาววา บาตรดินรมดําที่ไดรับพระราชทานครั้งเปน พระญาณสังวร
เถร พระองคทานไดทรงใชปเศษก็ไมไดทรงใชอีก เพราะไดรับพระราชทานบาตรใบ
ใหม ซึ่งเปนบาตรเหล็ก เมื่อคราวฉลองกรุงรัตนโกสินทร ครั้งแรกประมาณพ.ศ. 
๒๓๒๘  

๒.ทรงแตงตั้งให พระอาจารยศรี วัดสมอราย เปน พระปญญาวิสารเถร 
พระราชาคณะฝายวิปสสนาธุระ รับพระราชทานพัดงาสาน  
            ๓.ทรงแตงตั้งให พระมหามี ปากแดง วัดคอกกระบือ ยานนาวาเปน พระโพธิ์
วงศ  เปนพระราชาคณะฝายวิปสสนาธุระ รับพระราชทานพัดงาสาน 
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            ๔. ทรงแตงตั้งให พระภิกษุ อดีตหลวงธรรมรักษา เจากรมสังการีขวา เคยเปน
อดีตพระพิมลธรรม ครัง้กรุงธนบุรี ครั้งนี้ทรงแตงตั้งใหเปน พระญาณไตรโลก เปน
พระราชาคณะฝายวิปสสนาธุระ พระราชทานพัดงาสาน สถิตวัดสลัก (วัดมหาธาตุ) วัด
เดิมของทานที่เคยสถิต 

สมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทร พระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯแตงตั้งพระราชาคณะครั้งหลังนี้ ทรงแตงตั้งแตพระราชาคณะฝายวิปสสนาธุระ
ทั้งสิ้น และทรงพระราชทานพัดงาสานทั้งสี่องค เปนพระสมถะประจําสี่มุมเมือง พระ
ญาณสังวรเถร(สุก) ทรงประจําดานทิศตะวันตก พระปญญาวิสารเถร(ศรี)ประจําดานทิศ
เหนือ พระโพธิวงศ(มหามี) ประจําดานทิศใต พระญาณไตรโลก(หลวงธรรมรักษา)
ประจําดานทิศตะวันออก และเปนคณะอรัญวาสีคณะแรก ของกรุงรัตนโกสินทร เพราะ
ทั้ง๔ ทานทรงคุณทางวิปสสนาธุระ 

พระอาจารยสุก ไดรับแตงตั้งเปน พระญาณสังวรเถร ครั้งนั้น ไดรับพระราชทาน
พัดงาสาน ซึ่งโปรดเกลาใหทําวิจิตรกวาพระราชาคณะสามัญฝายวิปสสนาทั่วไป  

สมเด็จกรมพระยาดํารงคไดกลาวไวในหนังสือ “เรื่องตั้งพระราชาคณะผูใหญ” 
วา “ ขาพเจาไดเคยเห็นพัดงาสานเลมนี้ที่พระภาวนาโกศลเถร วัดรัษฎาธิฐาน ถือพัดเลม
นี้อยู และตอมา พัดงาสานเลมนี้ก็ตกไปเปนของ พระปญญาพิศาลเถระ วัดปทุม เมื่อ 
พ.ศ. ๒๔๘๖” พัดงาสานดังที่กลาวมานี้ เปนพัดที่พระญาณสังวรเถระ เคยถือเมื่อครั้งเปน 
พระญาณสังวรเถระ 

พระญาณสังวรเถร (สุก) ทรงทําหนาที่แทน พระพุทธาจารย(เปา) เพราะตําแหนง
พระพุทธาจารยมีหนาที่ ตองติดตามเสด็จไปตามสถานที่ตางๆ  คอย อรรถาธิบาย 
เรื่องราวตางๆ เกี่ยวกับกจิการ ของทางการคณะสงฆ เมื่อทรงมีพระราชกระแสรับสั่งถาม 

เวลานั้นพระภิกษุเถร ที่มคีวามรูจริงทั้งทางปริยัติ ทางปฏิบัติ มีนอยองคนัก เมื่อมี
บุคคลที่มีความรู ความสามารถบรรพชา-อุปสมบท เขามาชวยการพระศาสนาได จึงทรง
แตงตั้งใหเปนพระราชาคณะ อีกทั้งหลวงธรรมรักษา เคยเปนพระพิมลธรรม พระราชา
คณะผูใหญมาแลว เคยบวชเรียนมีความรู ความสามารถ มาแตกอนนั้นมากมายนัก 
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               พระสงฆราชาคณะ สมยัตนรัตนโกสินทร ทางราชสํานักยังไมมีนิตยภัต
ถวาย เพราะเงินทองหายากฝดเคือง ทางราชสํานักถวายนิตยภัตร เปนขาวสารซอมมือ

แทน 
พระญาณสังวรเถร ทรงแตงตั้งพระสงฆอนุจร 

เปนพระถานานุกรม 
               ๑. ทรงแตงตั้งให พระอาจารยชิต เปน พระปลัด ถานานุกรมชั้นที ่ ๑ 
ควบคุมดูแล ฝายวิปสสนาธุระ ทานดูแล ศิษยกรรมฐานที่เปนพระสงฆ ที่ยังมอีายุพรรษา
ไมถึง ๑๐ พรรษา  แต ๑๐ พรรษาขึ้นไป พระญาณสังวรเถร (สุก) พระองคทานทรงดูแล
เอง พระปลัดชิต ทานเปนกําลังสําคัญ ของพระญาณสังวรเถร (สุก) พระปลัดชิต เปนผู
บุกเบิก ฝายวิปสสนาธุระในพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ มาคูกับพระญาณสังวร
เถร(สุก) ผูเปนพระอาจารย ในสมัยตนรัตนโกสินทร   

ตอมาภายหลังประมาณ พ.ศ. ๒๓๓๗ ในรชักาลที่ ๑ ทานพระปลัดชิต เปน
พระราชาคณะฝายวิปสสนาธุระที่ พระญาณวิสุทธิเถร รับพระราชทานพัดงาสาน  

พ.ศ. ๒๓๖๕ เปนพระราชาคณะผูใหญที่ พระธรรมมุนี ภายในปนั้น ประมาณ
กลางป เลื่อนที่เปน พระพรหมมนุี  ตําแหนงสุดทายของทานกอนมรณะภาพ และตอมา
ทําหนาที่เปน พระอุปฏฐาก (เลขา) ของพระญาณสังวรเถร ผูเปนพระอาจารย คน
ทั้งหลายมักเรียกทานวา ทานเจาคุณหอไตร เพราะทานชอบสถิตอยูบนหอไตรของวัด
เสมอ (หอไตรหลังเกา ที่วัดพลับเดิม)   ตอมาเปนเจาอาวาสองคที่สอง ของวัดพลับ สิ้น
ในรัชกาลที ่๓ 
               ๒.ทรงแตงตั้งให พระอาจารยฮ่ัน หรือพระมหาฮั่น เปน พระสมหุ ถานานุกรม
ทรงเครื่องชั้นที่ ๒ เปนพระอาจารยบอกหนังสือพระปริยัติธรรมบาลี พระองคแรกของ
วัดพลับ ทานเปนมหาเปรียญ สมัยกรงุธนบุรี  ทานเชี่ยวชาญ ทางดานวิปสสนาธุระดวย 
โดยไดรับการถายทอดมาจาก พระญาณสังวรเถร(สุก)ทั้งหมด  

   ตอมา พ.ศ. ๒๓๓๗ เปนพระราชาคณะที่ พระวินัยรักขิต (พระอุบาลีเดิม) 
           ๓.ทรงแตงตั้งให พระอาจารยกัน เปน พระใบฏีกา ถานานุกรมชั้นที่ ๓ ทําหนาที่
ชวย พระปลัดชิต ดูแลทางดานวิปสสนาธุระ และดูแลความเรียบรอย ของพระภิกษุ 
สามเณร ภายในวัดพลับ 
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          ถานานุกรมท้ังสามองค เปนกําลังสําคัญของพระญาณสังวรเถร และของพระ
ศาสนา ท้ังดานวิปสสนาธุระ และคันถะธุระ ทุกองครับภาระหนาที่ชวย พระญาณสังวร
เถร ผูเปนอาจารย  

สรางพระอุโบสถ พระวิหาร เสนาสนะสงฆ 
    ถวายพระญาณสังวรเถร 

         พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๑ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหเกณฑ
พวกลาว ชาวเมืองเวียนจันทน จํานวนหนึ่งใหมาชวยกันสรางพระอุโบสถ พระวิหาร 
ศาลาการเปรียญ  สวนเสนาสนะสงฆนั้น สรางในที่วัดพลับเดิม  

ศาลาการเปรียญ พระวิหารหลวง พระอุโบสถนัน้ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
พระราชทานที่ดินอันเคยเปนสวนหมาก อันรกรางวางเปลา หางจากวัดพลับเดิม ไปทาง
ทิศตะวันออกประมาณหนึ่งเสน  

ครั้งนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหรื้อเอาอิฐปอมวิชเยนทร  และอิฐกําแพง
เมืองฝากตะวันออก เมืองธนบุรี สวนหนึ่งนํามากอสรางพระวิหารกอน แลวจึงสรางพระ
อุโบสถขึ้นภายหลัง   ตอมาพวกชาวลาวที่ถูกเกณฑมาชวยสรางวัดพลับนั้น ทรงโปรด
เกลาฯใหตั้งบานเรือนอยูที่หนาวัดพลับเรียกชาวลาวที่ตั้งบานเรือนในตรอกนั้นวาชาว
ตรอกบานลาวปจจุบันเรียกวาซอยอิสระภาพ๒๓ 

สมมุติพัทธเสมา บรรพชา-อุปสมบท 
                                     (กอนสรางพระอุโบสถเสร็จ) 
ครั้งนั้นพวกชางฝมือทั้งหลาย ที่มาชวยทําการกอสรางพระอุโบสถวัดราชสิทธา

ราม  เกิดความเลื่อมใสในเมตตาธรรม ของพระญาณสังวรเถร (สุก)  จึงมาขอ บรรพชา-
อุปสมบทหมู กับพระอาจารยสุก  แตพระอุโบสถยังสรางไมแลวเสร็จ มีแตฐานพระ
อุโบสถเทานั้น  ชางเหลานั้นไดขออนุญาติ จากทางราชการแลว เพื่อการอุปสมบท 

ครั้งนั้น พระญาณสังวรเถร (สุก)  ทรงชุมนุมสงฆ สวดสมมุตเิสมาขึ้นมากอน 
เพื่อทําการอุปสมบท พวกชางเหลานั้น ครั้งนั้น มีชางดํา เปนหัวหนาบวชเปน พระภิกษุ
องคแรก  ที่พัทธเสมา วัดพลับนี้ ตั้งแตการกอสรางพระอุโบสถ ยังไมแลวเสร็จ มีแตฐาน
พระอุโบสถเทานั้น  ตอมาภายหลัง  พระภิกษุดํา ไดเปนพระครูสัญญาบัติ  ที่พระครูภูมิ
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โสภณ ในปลายรัชกาลที ่๑    พระภกิษุดํา หรือชางดํานี้   ตอมาทานไดเกาะพิมพพระ
อรหัง ดวยไม ถวายพระญาณสังวรเถร  จํานวน ๒ พิมพ  

ทานเปนชางประจําพระองคของ พระญาณสังวรเถร (สุก) ในกาลตอมา  ฝมือ 
ประณีตศิลป ตางๆ ในวัดราชสิทธาราม (พลับ) ครั้งนั้น ลวนเปนฝมือของ  ชางพระภิกษุ
ดํา  และภิกษุสหายของชางดํา  ชางภิกษุวัดราชสิทธาราม สมัยตอมา ลวนสืบทอดมาจาก 
ชางภิกษุดํา และสหายทั้งนั้น 

ธรรมเนียม พระภิกษุอรัญวาสี 
            ธรรมเนียมของพระปฏิบัติสมถวิปสสนากรรมฐาน มักตองการความสงบรมเย็น 
แบบธรรมชาติ จึงมักไมคอยจะตัดโคนตนไมใหญลง มกัจะปลอยใหพุมไมชิดติดกัน 
เพื่อใหไดรมเงาเปนที่อาศัยของ ไกปา นก กา  ดังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว  รชักาลที่ ๕ ทรงพระราชวิจารณไววา 
           เมื่อแรกตั้งพระนครใหมๆ แตพอพนประตูพระนครออกไป ทางคลองบางลําภู
มาแลว กร็กรางวางเปลา มีตนไมใหญหนาบาง บางบาง ออกมาจนถึงวัดสมอราย (วัด
ราชาธิวาส) เปนปาไมใหญทึบติดตอกัน เชนเดียวกับวัดพลับ คลองบางกอกใหญ ฝง
ธนบุรี  

การรักษาวัดสมถะ เปนขอปฏิบัติสําคัญของฝายสมถะ ไมตัดโคนตนไมใหญลง 
ปลอยใหพุมชิดเบียดกันแนน แตลานวัดนั้น กวาดใหเตียนอยูเสมอ ดวยมีประเพณีมาแต
ครั้งกรุงศรีอยุธยา มาจนถึงตอนตนของกรุงรัตนโกสินทรวา พระทานพอใจรักษาตนไม
ใหญไว ตามลิทธิทางสมถะ ชาวบานก็นิยมตามพระ สัตวก็ไดอาศัยตามตนไมใหญ  

การกอสรางถาวรวัตถุภายในวัดพลับ 
            ๑.สรางเสนานะสําหรับพระสงฆจําพรรษา เวลานั้นเหลือเวลาอีกเพียงเจ็ด วันก็
จะเขาพรรษาแลว ทั้งชาวบาน  และคนงานของทางราชการ ตางก็ชวยกันสรางเสนาสนะ
สงฆ เปนการชั่วคราว ถวายพระญาณสังวรเถร กับพระถานานุกรมสามทาน สําหรับอยู
จําพรรษาดวย  

ภายหลัง ตอมาจึงสรางเสนาสนะถาวรขึ้น ยุคนั้นปาวัดพลับยังมีอานาเขต ติดตอ
เขตปาอื่นอยู กลาววา เวลากลางคืน เมื่อพระญาณสังวรเถร (สุก) ทรงแผเมตตา ออกบัว
บานพรหมวหิารแลว จะมี เสือใหญหมูหนึ่ง มานอนใตถุนกุฏิ ของพระองคทานเสมอๆ  
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ตอมาวัดพลับเจริญขึ้นมากแลว อานาเขตปาที่ติดตอกับปาวัดพลับ กลายมาเปน
สวนแลว  สวนเสนาสนะสงฆก็สรางขึ้นในสถานที่เดิม อันเคยเปนที่สรางเสนาสนะสงฆ
เกา 
           ๒. การกอสรางพระอุโบสถ สรางในที่รกราง หางไปทางทิศตะวันออก ของวัด
พลับเดิมประมาณ ๑ เสน ครั้งแรกสรางพระอุโบสถแบบที่นิยมสรางกันใน สมัยอยุธยา
ตอนปลาย เปนพระอุโบสถแบบ มหาอุด คือมีประตูหนาประตูเดียว หนาตางเจาะเปน
ชองแบบอยุธยา พรอมกันนั้นไดอัญเชิญพระพุทธรูป ทองสําฤทธิ์  หนาตัก ประมาณ  ๒ 
ศอกเศษมาจากทางหัวเมืองเหนือ มาประดิษฐานเปนพระประธานในพระอุโบสถ ทรง
พระราชทานพระนามวา พระพุทธรัตนจักร การสรางพระอารามนั้น สองปเศษจึงแลว
เสร็จ ในปมะเส็ง สัตตศก  

แลวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหทําการ ผูกพัทธสีมา ณ. วันอังคาร ขึ้น ๕ คํ่า 
เดือน ๘ ปมะเส็ง จุลศกัราช ๑๑๔๗ ตรงกับพุทธศักราช ๒๓๒๘ เวลาสามโมงเชา เกา
บาท  

เสร็จแลวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหทําการฉลองพระอาราม มีมหรสพ
ตางๆ และมีโจนรมดวย ครบสามวันแลว ทรงถวายไทยทานแกพระสงฆเปนอันมาก 
ทรงโปรดเกลาฯใหชาวลาวที่ตั้งบานเรือนอยูหนาวัดพลับนั้นทั้งหมด ใหไวเปนขา
พระสงฆอุปฏฐากพระอาราม  แลถวายพระกัลปนาขึ้นพระอารามตามธรรมเนียม  
            ภายหลังประมาณปพระพุทธศักราช ๒๓๕๑ ปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว รัชกาลที่ ๑ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหปนพระพุทธรูปปูนครอบองค พระ
พุทธรัตนจักร แลวพระราชทานขนานพระนามใหมวา พระพุทธจุฬารักษ ตอมา
ประมาณปพระพุทธศักราช ๒๓๗๔ ในสมัยรัชกาลที่ ๓ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯให
ทําระเบียงรอบพระอุโบสถ พรอมสรางกุฏิวิปสสนารอบพระอุโบสถ ๒๔ กุฏ ิ มีพระ
เจดียยอมุมไมสิบสอง มุมกําแพงแกวพระอุโบสถ เปนสี่ทิศสี่มุม 
          ๓. การกอสรางพระวิหารหลวง สรางยอมกวาพระอุโบสถเล็กนอย พระประธาน
ในพระวิหารเชิญมาจากทางหัวเมืองเหนือ หนาตักประมาณ ๑ ศอกเศษ พระราชทาน
พระนามวา พระศรีรัตนเพชร ตัวพระวิหาร ทาดวยฝุนสีแดง คนทั้งหลาย จึงเรียกกันวา  
พระวิหารแดง ปจจุบันพระวิหารสรางใหมในสมัยรัชกาลที่ ๙ พระประธานองคเดิม ได
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สูญหายไป ไดหลอพระประธานองคใหมประจําพระวิหารหลวง ไดรับพระราชทานชื่อ
จาก พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๙ วา พระพุทธสิทธิมงคล 
          ๔. การกอสรางศาลาการเปรียญหลงัแรกนั้น สรางยกฐานสูงกออิฐถือปูน เสา 
และเครื่องบนเปนไม สรางขวาง อยูดานหลังพระอุโบสถ เยื้องไปทางดานขวา ยาว
ประมาณ ๕ หอง กวางประมาณ ๓ หอง ปพระพุทธศักราช ๒๓๖๕ ใชเปนที่ประดิษฐาน
พระศพ สมเด็จพระสังฆราช ไกเถื่อน  และพระสงฆราชาคณะผูใหญ ในยุคตนๆ ของวัด
พลับ  
           ปพระพุทธศักราช  ๒๓๗๔  ในรัชสมัยรัชกาลที่ ๓ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
ใหรื้อศาลาการเปรียญหลงัเกา ไปสรางใหมหนาวัดดานใต กออิฐถือปูนทั้งหลัง  

สถานที่สรางศาลาการเปรียญหลังเกา กอสรางเปนกุฏิวิปสสนา กออิฐถือปูนเรียง
เปนสามแถว ปจจุบันพังลงหมดแลว เหลือหลังเดียวที่คณะ ๘ 
         ๕. หอไตรหลังเดิม อยูที่วัดพลับเดิม เปนที่สถิต พระพรหมมุน(ีชิต) ครั้งเปน
พระญาณวิสุทธิเถร  หรือที่คนทั้งหลายเรียกขานนามทานวา ทานเจาคุณหอไตร  ถึง
รัชกาลที ่๓ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหรื้อมาปลูกไวที่บริเวณ คณะ ๗ 
          พระญาณสังวรเถร พระองคทานทรงมาสถิต วัดพลับแลว พระองคทานทรงมี
ภาระหนาที่มาก จึงมิไดออกรุกขมูล เหมือนแตกอน พระถานานุกรม ศิษยเอกของ
พระองคทานทั้งสามรูป ก็เปนผูสันโดษ มักนอย ไมติดใน ลาภ ยศ แตตองรับภาระ  
เพราะเปนหนาที่ 

เกิดประเพณีนําบาตรเขาวัง 
         พระองคทานทรงเปนพระราชาคณะที่ พระญาณสังวรเถร แลวทรงไดรับ
อาราธนานิมนตใหเขาไปรับอาหารบิณฑบาตในพระบรมมหาราชวัง อยูเนืองๆ  
        ครั้งหนึ่ง มีพระราชพิธีฉันเชา พวกสังการี ไดอาราธนานิมนต พระญาณสังวรเถร 
กับพระสังฆเถรทั้งปวง ใหเขาไปรับพระราชทานฉันเชาใน พระบรมมหาราชวัง พระ
ญาณสังวรเถร (สุก) พระองคทานทรงเขาไปรับพระราชทานฉันเชาใน 
พระบรมมหาราชวังวันนั้น พระองคทาน ทรงนําเอาบาตรไปดวย  ( การนําบาตร เขาวัง 
เวลารับพระราชทานฉันเชา มีมานานแลว แตครั้งกรุงศรีอยุธยา ยังเปนราชธานี)  

ถึงคราวพระราชพิธีฉันเชา ในพระบรมมหาราชวัง  ไดเวลาพระมหาเถรานุเถระ
เจริญพระพุทธมนตถวายพรพระ ถวายพรพระเสร็จแลว  พนักงานวิเสท แตงสํารับคาว
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หวาน มาวางหนาพระสงฆ ถึงเวลาพระเจาอยูหัวเสด็จออกมาทรงประเคนสํารับคาว
หวาน ครั้งนั้นพระญาณสังวรเถร ยังไมทรงรับประเคนสํารับดาวหวาน ทรงนิ่งเฉยอยู 
พระเจาอยูหัวก็ทรงทราบพระอาการนั้น พระเจาอยูหัวจึงทรงประเคน พระเถรองคอ่ืนๆ
ตอไป จนถึงองคสุดทาย  

พระเจาอยูหัวทรงทราบดีวา  พระญาณสังวรเถร  ทรงถือการเที่ยวบิณฑบาตเปน
วัตร ทรงถืออยางมัชฌิมา เปนกลางๆ คือประทับนั่งลงแลว กย็ังทรงรับภิกษาได  และ
ทรงถือฉันในบาตรเปนวัตร คือฉันเฉพาะ กอนขาวแกง ที่ตกลงในบาตรเทานั้น 

พระเจาอยูหัวทรงประเคนสํารับคาวหวาน จนถึงองคสุดทายแลว จึงเสด็จกลับมา
ที่สํารับของ พระญาณสงัวรเถร ทรงตักขาว และกับขาวใสลงในบาตร ของพระญาณ
สังวรเถร ซึง่พระองคทานนําบาตรมาเพียงพระองคเดียว  ดังนั้นพระองคทานจึงยังไม 
ทรงขาดจากการถือธุดงควัตรสองขอนี้  คือถือเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร๑  ถอืฉันเฉพาะใน
บาตรเปนวัตร๑ 
       แตนั้นมา สมเด็จพระรามาธิบดีศรีสุนทร พระพทุธยอดฟาจุฬาโลก ทรงเห็นวา
เปนสิ่งดีงาม อันเปนโบราณราชประเพณี มาแตครั้งกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี ที่
พระสงฆราชาคณะ รับพระราชทานฉันเชาในพระบรมมหาราชวัง ตองนําบาตรเขาวังมา
ดวย ทุกครั้ง ใหเปนประเพณีสืบไป เหมือนครั้งกรุงศรีอยุธยา 

จึงทรงมีพระบรมราชโองการดํารัสสั่งวา ตั้งแตบัดนี้ไป พระสงฆราชาคณะที่
ไดรับอาราธนานิมนตใหเขามารับพระราชทานฉันเชาในพระบรมมหาราชวัง ใหนําเอา
บาตรมาดวยทุกครั้ง เพื่อถวายอาหารบิณฑบาตกอนแลว จึงจะทรงประเคนสํารับคาว
หวาน เพื่อไมใหเสียนิสสัย ปจจัยเครื่องอาศัยของบรรพชิต มีการบิณฑบาต เปนตน 
ถึงแมวาพระมหาเถร บางองคจะไมไดถือธุดงควัตรสองขอนี้ก็ตาม 
       แตนั้นมา จึงถือเปนพระราชประเพณี ใหพระภิกษุนําบาตรเขาวังทุกครั้ง เวลารับ
พระราชทานฉันเชา เปนพระราชประเพณีสืบมา ตามเยี่ยงอยางราชพระประเพณี ครั้ง
กรุงศรีอยุธยา และมีมาจนถึงทุกวันนี้ 

ทรงฉันมื้อเดียว ไมทรงฉันหมาก 
       ครั้งหนึ่งพระญาณสังวรเถร ไดรับอาราธนานิมนตใหเขาไปรับ พระราชทานฉัน
เพล ในพระบรมมหาราชวัง ชาววิเสท หมากพลู แตงหมากพลูไปตั้งถวายสงฆ   
พระสงฆนั่งอาสนะเรียบรอยแลว พระเจาอยูหัวเสด็จออกมาทรงประเคนหมากพลู พระ



พระประวัติสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร มหาเถรเจา (สุกไกเถื่อน) 
 

http://www.somdechsuk.com 

๒๗๗

ญาณสังวรเถร ก็ทรงรับประเคน(พอเปนพิธีเทานั้น เพราะพระองคทาน ไมทรงฉัน
หมาก) และเมื่อพระสงฆเจริญพระพุทธมนตเสร็จเรียบรอย ชาววิเสท แตงสํารับคาว
หวาน มาตั้งหนาพระสงฆ พระเจาอยูหัวทรงประเคน พระญาณสังวรเถรๆ ไมทรงรบั
ประเคน สํารับคาวหวาน  เนื่องจากพวกวิเสท คาวหวาน ไมทราบวา พระญาณสังวร 
ทรงฉันภัตตาหารมื้อเดียว 

สวนพระเจาอยูหัวพระองคทาน ทรงทราบมานานแลววา พระญาณสังวรเถร 
พระองคทานไมทรงฉันหมาก และไมทรงฉันภัตตาหารเพล พระองคทานทรงฉันหน
เดียว  คือฉันเชาหนเดียวเทานั้น  แตพระเจาอยูหัว ไมไดมีพระราชโองการสั่งชาววิเสท
ไว  เนื่องจากทรงมีพระราชภาระมาก  

ตอมาเมื่อมีพระราชทานฉันเพลในพระบรมมหาราชวัง หรือพระญาณสังวรเถร 
ทรงรับอาราธนาเขาไปฉันเพลตามบานเรือนราษฏร พระองคทานจะทรงเจริญพระพุทธ
มนตดวย แตพระองคทานจะไมทรงฉันเพล  ตอมาเมื่อพระองคทาน เขารับพระราชทาน
ฉันเพลในพระบรมมหาราชวัง ตรงหนาอาสนะของพระญาณสังวรเถร จะมีแตที่น้ําออย 
น้ําปานะ และที่น้ําชา เทานั้น มาตั้งหนาอาสนะ พระญาณสังวรเถรเทานั้น แทนสํารับ
คาวหวาน 

กลาววา การที่พระญาณสังวรเถร  ทรงฉันภัตตาหารหนเดียว และไมทรงฉัน
หมาก ตามประเพณีนิยมของคนไทยสมัยนั้นเพราะ  เปนไปเองดวยอํานาจแหง 
อริยมรรค ทีพ่ระองคทาน ทรงบรรล ุ 

ข้ึนพระกรรมฐานใหญ 
ครั้งแรก ของพระญาณสังวรเถร ณ.วัดพลับ 

          กอนถึงวันขึ้นพระกรรมฐานใหญ ครั้งแรกของพระญาณสังวรเถร ณ.วัดพลับ 
พระองคทานไดทรงนําเอาพระคัมภีรเทศขึ้นลําดับธรรม ที่พระอาจารยจาว วัดเกาะหงส 
ประทานให ๑ ผูก ซึ่งคัดลอกตนฉบับออกมาใหมแลว เพราะของเกาตนฉบับเดิมนั้น
ชํารุด พระคัมภีรผูกนี้พระองคทานทรงคัดลอกดวยลายพระหัตถ ของพระองคทานเอง 
ทรงจารดวยอักษรขอมไทย  

ปจจุบันพระคัมภีรเทศขึ้นลําดับธรรมที่ พระองคทานทรงคัดลอก ยังปรากฏถึง
ปจจุบันนี้ ที่พิพิธภัณฑพระกรรมฐาน คณะ ๕ วัดราชสิทธาราม 
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         ครั้นถึงวันพฤหัสบดีแรก พรรษานั้น ซึ่งตรงกับวัน  พฤหัสบดี แรม ๗ คํ่า เดือน 
๘ เบญจศก จุลศักราช ๑๑๔๕ ตรงกับพุทธศักราช ๒๓๒๖ เปนวันกําหนดขึ้นพระ
กรรมฐานใหญ ครั้งแรกของวัดราชสิทธาราม และถือเปนประเพณีปฏิบัติสืบกันตลอดมา 
จนกระทั้งถึงทุกวันนี้  ครัง้แรกนั้นขึ้นพระกรรมฐานใหญ ณ. บริเวณ หนากุฏิของ พระ
ญาณสังวรเถร 
             ครั้งนั้น พระญาณไตรโลก อดีตหลวงธรรมรักษา วัดสลัก  หรอืวัดมหาธาตุ ได
พาคณะของทาน มาพรอมกับอุบาสก มาขึ้นพระกรรมฐาน กับพระญาณสังวรเถร เปน
คณะแรก ทานนําเครื่องบูชาพระรัตนไตร ที่เรียกวา ขันธ๕ มาดวย อันประกอบไปดวย 
ขาวตอก ๕ กระทง ดอกไม ๕ สี ๕ กระทง ปจจุบันใชสีเดียวกไ็ด เทียนขี้ผ้ึงหนัก ๑ บาท 
๕ เลม ธูป ๕ ดอก ใสมาในถาดไมสี่เหลี่ยมผืนผา   

สวนพวกอุบาสก รับศีลหากอนแลว ตอมาภิกษุ กับอุบาสก จุดธูปเทียนใน
กระบะขันธหา สวดมนตทําวัตรพระกรรมฐานพรอมกัน สวดมนตทําวัตรเสร็จ เทศขึ้น
ลําดับธรรม ๑ จบ ตามแบบประเพณีที่มีมาแตโบราณกาล โดยพระญาณสังวรเถร ทรง
สําแดงเอง  

จุด ประสงคของการเทศขึ้นลําดับธรรม เพื่อทําความเขาใจในเรื่องการปฏิบัติ
พระกรรมฐาน เปนการปูพ้ืนฐาน เรื่องการปฏิบัติพระกรรมฐาน ข้ันตอนตอมาพระญาณ
สังวรเถร ก็จะทรงบอกองคกรรมฐานให และทรงบอกวิธีอาราธนาพระกรรมฐานใหดวย 

ครั้งนั้นพระองคทาน ทรงเห็นวา  พระญาณไตรโลก ทานศึกษาพระกรรมฐาน
มัชฌิมา แบบลําดับ มามากแลว จึงทรงแนะวิธีทําฌาน ใหเปนบาทฐาน ของวิปสสนา
ญาณ และทําฌานเปนบาทฐาน ของโพธิปกขิยธรรม๓๗ ประการ  ไมนานนักประมาณป
เศษ พระญาณไตรโลก กไ็ดสําเร็จมรรคผล คูที่สอง  

พระเถร มหาเถรทยอยเดินทางเขามา 
ปรึกษา และปฏิบัติธรรม กับพระญาณสังวรเถร 

ยุคนั้นเรียกวาเปนยุคต่ืนตัว แหงการปฏิบัติพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ 
กันมาก เนื่องจากพระวิปสสนาจารย ที่มีความเชี่ยวชาญ เหมือนครั้งกรุงศรีอยุธยายังดีอยู
นั้นหายาก มีนอยองคนัก  
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ครั้งนั้นพระมหาเถรานุเถระทั้งปวง ในกรุงรัตนโกสินทร ทราบขาววาพระญาณ
สังวรเถร มาสถิตวัดพลับ และ พระองคทานนั้นสืบสายวิปสสนาธุระ มาจากกรุงเกา มี
ความเชี่ยวชาญรอบรูยิ่ง  

เวลานั้นพระมหาเถรานุเถระทั้งปวง ในกรุงรัตนโกสินทร ตางสืบเสาะหาพระ
อาจารยพระกรรมฐานที่เชี่ยวชาญ เมื่อทราบกิตติศัพท ของพระญาณสังวรเถร วา
พระองคทานเปนผูมีความเชี่ยวชาญพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ ที่สบืทอดมาแต
โบราณกาล  

พระมหาเถรานุเถรทั้งปวง ไดพากันเดินทางมาที่วัดพลับ เพื่อฝากตัวเปนศิษย ขอ
ศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลาํดับ แบบเต็มรูปแบบที่ขาดหายไปสิบหาปครั้งกรุง
แตก อีกทั้งตองการหาความรูทางดานปฏิบัติอยางถูกตอง จะไดสืบสานพระพุทธศาสนา
ขางฝายปฏิบัติตอไป  

ครั้งนั้น พระพนรัต (ศุก) วัดสลัก หรือวัดมหาธาตุ ทรงไดยินกิตติศัพท เลาลือถึง
ความเชี่ยวชาญพระวิปสสนากรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ ของพระญาณสังวรเถร จาก
ปากคําของ พระญาณไตรโลก หรือหลวงธรรมรักษาเดิม เนื่องจากพระพนรัต (ศุก) 
พระองคทานมีความสนใจในการปฏบิัติธรรมมาแตเดิมอยูแลว ดวยทรงเคยปฏิบัติพระ
กรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับมากอน ณ สํานักวัดพุทไธสวรรย แตทรงศึกษายังไมมาก
เทาไร กรุงศรีอยุธยาก็มาลมสลายเสียกอน แตภายหลังทานยังหาพระอาจารยที่เชียวชาญ
วิปสสนาธุระไมพบ  

เมื่อทาน ทรงทราบวา พระญาณสังวรเถร (สุก) ทรงเชี่ยวชาญพระกรรมฐาน
มัชฌิมา แบบลําดับ พระองคทาน ทรงมีความสนใจ จึงเดินทางมาพบพระญาณสังวรเถร 
ที่วัดพลับ ดวยพระองคเอง 

 พระพนรัต (ศุก)นั้น ทานเกิดประมาณปพระพุทธศักราช  ๒๒๗๔ พระองคทาน
มีชนมายุแกกวา พระญาณสังวรเถร ถึงสองป แตพระองคทานทรงอุปสมบท ปเดียวกัน
กับ พระญาณสังวรเถร แตทรงมีพระพรรษาแกเดือนกวา พระญาณสังวรเถร ประมาณ ๒ 
-๓ เดือน  ทานบรรพชา-อุปสมบท ณ วัดมหาธาตุ กรุงศรีอยุธยา   อุปสมบทแลวไป
ศึกษาพระกรรมฐาน และพระบาลีอยู ณ  สํานักวัดพุทไธสวรรย  พระองคทาน ทรง
ศึกษาหนักไปทางพระปริยัติธรรม-บาลี     
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สมัยกรุงธนบุรีเปนราชธานี ทานเปนพระราชาคณะที่ พระศรีสมโพธิ ์อยูวัดสลัก 
(วัดมหาธาตุ)   ตอมาถึงสมัยกรุงรตันโกสินทร   พระองคทาน ทรงดํารงตําแหนง
พระสังฆราชฝายซายที่  พระพนรัต และทรงดํารงตําแหนงพระสังฆราชฝายขวาที่ 
พระสังฆราช ตามลําดับ 

การมาครั้งนั้น ของพระองคทาน ทรงมาปรึกษาขอคําแนะนํา แลกเปลี่ยนความรู 
เกี่ยวกับการปฏิบัติพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับขั้นสูงกับ พระญาณสังวรเถร  

พระพนรัต (ศุก) ครั้นตอมาไดรับการสถาปนาเปน พระสังฆราชแลว ตอนบั้น
ปลายพระชนมชีพของพระองคทาน ทรงชราทุพพลภาพมาก  

กลาววาพระองคทาน  ทรงพิจารณาความไมเที่ยงของสังขารทั้งหลายอยูเปนนิจ 
พระองคทานก็สามารถละสักกายทิฏฐิได ไมยึดมั่นถือมั่นในกายของตนเองลงได ทรง
บรรลุคุณวิเศษในพระพุทธศาสนา เปนพระสกิทาคามีบุคคล นับเปนพระสังฆราช 
พระองคแรก  ที่เปนอรยิบุคคล และเปนพระเสขบุคคล ในพระพุทธศาสนา ตนกรงุ
รัตนโกสินทร 

 คณะของพระพุทธาจารย (เปา) 
มาปรึกษา และขอศึกษาพระกรรมฐาน กับพระญาณสังวรเถร 

พระพุทธาจารย (เปา) วัดบางยี่เรือใต หรือวัดอินทาราม พระองคทานเคยตาม
เสด็จรัชกาลที่ ๑ มาวัดพลับในครั้งนั้น ไดประจักวา พระญาณสังวรเถร ทรงมีความ
เชี่ยวชาญพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ   

เมื่อพระองคทานวางจากราชการสงฆ จึงเดินทางมาพบ พระญาณสังวรเถร ที่วัด
พลับ เพื่อปรึกษาขอคําแนะนําจาก พระญาณสังวรเถร  

พระญาณสังวรเถร ไดทรงแนะนําพระพุทธาจารย (เปา) ใหพระองคทานเจริญ
วิปสสนาขั้นหลุดพน พระญาณสังวรเถร ไดทรงแนะนําใหพระองคทานเจริญ เมตตา
ออกบัวบานพรหมวิหาร หรือเมตตาเจโตวิมุตติ   ซึ่งไมนานนักพระพุทธาจารย พระองค
ทานก็ไดบรรลุมรรคผลเบื้องตน เนื่องจากพระองคทานปฏิบัติมานานแลว พระองคทาน
เปนพระมหาเถรรุนหลัง พระญาณสังวรเถร ประมาณ ๒ พรรษา ตอมาในรัชกาลที ่ ๒ 
ทานไดรับสถาปนาเปนสมเด็จราชาคณะที่ สมเด็จพระพุทธาจารย   ไปสถิตวัดธรรมา
วาส กรุงเกา   
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        พระเทพมุนี (เรือง) วัดบางวาใหญ หรือวัดระฆัง ราชทินนามที่พระเทพมุน ีถือ
เปนราชทินนามของฝายวิปสสนาธุระ มาแตครั้งกรุงศรีอยุธยา จนถึงตนกรุง
รัตนโกสินทร  

ทานไดนําคณะพระเถร วัดระฆัง เขามาศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ 
กับพระญาณสังวรเถร ทานก็ไดศึกษามามากแลวเหมือนกัน ทานไดมาขอศึกษาเพิ่มเติม
กับ พระญาณสังวรเถร  

ตอมาภายหลังทานก็ไดสําเร็จมรรคผลไปตามวาสนาบารมี ทานมาวัดพลับศึกษา
พระกรรมฐาน ตกประมาณปพระพุทธศักราช  ๒๓๒๖ – ๒๓๒๗ ในรัชกาลที่ ๑ 
        พระญาณวิริยะ(ทองดี) วัดระฆัง  ซึ่งเคยติดตามคณะของพระพุทธาจารย (เปา) 
มาที่วัดพลับ ทานก็ไดมาฝากตัวเปนศิษย ศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ กบั
พระญาณสังวรเถร ทานมาศึกษาตกประมาณปพระพุทธศักราช  ๒๓๒๖ ทานมาครั้งนี้
มา ขอศึกษาเพิ่มเติมเทานั้น ตอมาทานก็ไดบรรลุมรรคผล ตามควรแกวาสนาบารมี ตอมา
ทานไดเปนที่ สมเด็จพระพนรัตน ในรัชกาลที่ ๓ 
           พระญาณรักขิต (สา) วัดระฆัง ไดมาขอศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลาํดับ 
กับพระญาณสังวรเถร ประวัติของทานคนไดเพียงเทานี้ 
             พระมหาสนธ (สมเด็จพระพุฒาจารย) วัดสระแก หรือวัดสระเกศ ทานมาขอ
ศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ กับพระญาณสังวรเถร โดยขอศึกษาเริ่มตนใหม
ต้ังแต พระปติหา พระยุคลหก พระสุขสมาธิสองประการ ทานศึกษาอยูประมาณสองป
เศษ แลวตอมาหันไป ศึกษาพระบาลีมูลกัจจายนอีก เจ็ด ถึงแปดป  
 เมื่อทานมาศึกษานั้น ประมาณปพระพุทธศักราช ๒๓๓๗ ในรชักาลที่ ๑ เมื่อทาน
อุปสมบทไดพรรษาแรกนั้นเอง พระมหาสนธิ์นี้ ทานจะเคยบรรพชาเปนสามเณร อยูวัด
สระแก หรือเปลายังสืบทราบประวัติของทานไมได  

สมเด็จพระพุฒาจารย  หรือพระมหาสนธิ์ ทานเกิดประมาณปพระพุทธศักราช 
๒๓๑๗  ในแผนดินพระเจากรุงธนบุรี  บรรพชา-อุปสมบท ปพระพุทธศักราช ๒๓๓๗  
ในรัชกาลที ่๑ กรุงรัตนโกสินทร   เปนเปรียญ  เปนพระญาณวิริยะ สถิตวัดสระเกศ ใน
รัชกาลที ่๑   
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ปพระพุทธศักราช ๒๓๗๓  ในรัชกาลที่ ๓  เลื่อนเปนพระพรหมมุนี  พ.ศ. 
๒๓๘๖ ในรชักาลที่ ๓  เลื่อนเปนพระพุฒาจารย  พ.ศ. ๒๓๙๔   ในรชักาลที่ ๔ เลื่อน
เปนสมเด็จพระพุฒาจารย   พระราชาคณะฤกษ  

มรณะภาพปพระพุทธศักราช ๒๔๐๗  ในรชักาลที่ ๔ สริิรวมมายุได  ๑๐๙ ปเศษ   
สมเด็จพระพุฒาจารย (สนธิ์)  ทานเปนศิษยเรียนพระกรรมฐานกับ พระญาณสังวรเถร
(สุก) วัดพลับ และทานมีสหายธรรม องคหนึ่งอยูที่ วัดราชสิทธาราม (พลับ)  คือพระ
ญาณสังวร (บุญ) 

พระญาณสังวร (บุญ) หรือพระอาจารยบุญ ทานเกิดประมาณปพระพุทธศักราช  
๒๓๑๗ ในแผนดินกรุงธนบุรี บรรพชา-อุปสมบทที่วัดราชสิทธาราม มีพระญาณสังวร
เถร (สุก) เปนพระอุปชฌาย    

พระญาณสังวร (บุญ)ทานบรรพชา-อุปสมบทกอน พระพุฒาจารย (สนธิ์)วัดสระ
เกศ พระสหายธรรมของทาน ประมาณ ๒-๓ เดือน  

ตอมาพระภิกษุสนธิ์ หรอืพระมหาสนธ ก็หันกลบัมาศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมา 
แบบลําดับ เพิ่มเติมตอกับ พระอาจารยดวง (พระญาณสังวร)  และพระอาจารยบุญ (พระ
ญาณสังวร) สหายธรรมของทาน ตามลําดับ ไมนานนัก ทานก็ศึกษาภาคปฏิบัติจบทั้ง
สมถะวิปสสนากรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ  กลาววาทานไดบรรลอุนาคามีมรรค 
อนาคามีผล เปนพระอริยบุคคล ในพระพุทธศาสนา องคหนึ่ง 

ประมาณปพระพุทธศักราช ๒๓๖๘ พระพุฒาจารย (เปา) มรณภาพลง ณ วัดธรร
มาวาส กรุงเกา ตําแหนงพระพุทธาจารยวางลงถึง ๑๗–๑๘ ป  

สมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทร สมเดจ็พระนั่งเกลาฯเจาอยูหัว รชักาลที่๓ ยังไม
ทรงแตงตั้งพระมหาเถรองคใด ข้ึนดํารงตําแหนงพระพุฒาจารย  เพราะทรงเห็นวา
ตําแหนงนี้ ตองแตงตั้งผูที่ทรงคุณทางพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ และบรรลุมรรค
ผล ข้ันตนแลว 

เนื่องจากเวลานั้น ยังไมมีผูเหมาะสม ตามคุณสมบัติดังกลาวขางตน  ตอมา
ประมาณปพระพุทธศักราช ๒๓๘๖ ในรัชกาลที ่๓ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ เลื่อน
พระพรหมมุนี (สนธ) วัดสระเกศ ข้ึนเปนที่ พระพุฒาจารย เพราะทรงเห็นวามีคุณสมบัติ
เหมาะสม สมควรแกตําแหนงนี้แลว  จึงโปรดเกลาฯสถาปนาแตงตั้ง 
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ถึงปพระพุทธศักราช ๒๓๙๔ ในรชักาลที่ ๔ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ เลื่อน
พระพุฒาจารย (สนธ) ข้ึนเปนที่ สมเด็จพระพุฒาจารย (สนธ) โดยเปลี่ยนอักษรในราช
ทินนามจาก พระพุทธาจารย มาเปน พระพุฒาจารย  ไมใหพระนามพองกับ พระพุทธเจา 

คณะสงฆวัดราชบูรณะ (วัดเลียบ) 
มาศึกษาพระกรรมฐาน กับพระญาณสังวรเถร 

      ครั้งนั้นพระวินัยรักขิต (มี) พระภิกษุนาค  ทานเปนศิษยเรียนพระกรรมฐาน
มัชฌิมา กับทานขรัวอีโต วัดเลียบ (ราชบูรณะ) ทั้งสองทานไดขออนุญาติ ทานขรัวอีโต 
พระอาจารยของทาน เพื่อเดินทางมาวัดพลับ ทั้งสองทานเดินทางมาพรอมคณะสงฆ
ประมาณแปดรูป มาขอศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ และขอขึ้นพระ
กรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ กับพระญาณสังวรเถร (สุก) มีพระวินัยรักขิต (มี) เปน
หัวหนาคณะ 
 กลาวในสมัยนั้นวา พระญาณสังวรเถร (สุก) วัดพลับ กับทานขรัวอีโต วัดเลียบ 
ทานรูกัน ถงึกันดวยญาณสมาธิจิต ถึงการมา-การไป และการมาขอขึ้นพระกรรมฐาน 
ของทั้งสองทาน คือพระวินัยรักขิต (มี) พระภิกษุนาค พรอมกับคณะภิกษุ วัดเลียบอีก ๘ 
ทาน   

ทานขรัวอีโต วัดเลียบ ทานสูงไปดวยสัจจะบารมีธรรม  สวนพระญาณสังวรเถร 
(สุก) วัดพลับ พระองคทานสูงไปดวยเมตตาธรรม และทั้งสองทาน เปนอริยบุคคลแลว 
      การมาของคณะ พระวินัยรักขิต (มี) ในครั้งนั้น คณะของทานตั้งใจจะถามปญหา 
กับพระญาณสังวรเถร (สุก) ถึงเรื่องการเจริญ พระวิปสสนาญาณ สิบประการ แตยังไม
ทันที่จะเอยปากถามปญหาธรรม เพียงแตดําริไวในใจเทานั้น พระญาณสังวรเถร(สุก) ก็
ทรงไขปญหาธรรม ขอของใจของ พระวินัยรักขิต (มี) ใหกอน  

พระวินัยรักขิต (มี) จึงมีศรัทธาตอ พระญาณสังวรเถร (สุก) มากขึ้น ทานจึงขอ
ศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ กับพระญาณสังวรเถร โดยตรง เนื่องจาก
พระองคทานมีพรรษาสิบขึ้นไปแลว  

และเนื่องจากคณะของพระวินัยรักขิต (มี) ไดขออนุญาต ทานขรัวอีโตพระ
อาจารยมาแลว พระญาณสังวรเถร (สุก) จึงขึ้นพระกรรมฐาน และตอพระกรรมฐานให 
กับคณะของพระวินัยรักขิต (มี)     
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 พระวินัยรักขิต หรือสมเด็จพระสังฆราช (มี) วัดราชบูรณะ ทานประสูติ ปพระ
พุทธศักราช  ๒๒๙๓ ในรัชสมัยพระเจาเอกทัศน  แหงกรุงศรีอยุธยา อุปสมบทประมาณ
ปพระพุทธศักราช ๒๓๑๓  สมัยกรุงธนบุรี  อุปสมบทแลวเลาเรียนพระกรรมฐาน
มัชฌิมา แบบลําดับ กับ ทานขรัวอีโต วัดราษบูรณะ ทานเรียนพระกัมมัฏฐาน กับทาน
ขรัวอีโต ๖ หองพระกรรมฐาน คือ  ปติ ๕ ยุคล ๖ สุขสมาธิ ๒ อานาปานสติ ๙ อาการ
สามสิบสอง กสิณสิบ ประการ และตอครั้งกรุงธนบุรี ทานเปนเปรียญอยูวัดเลียบ (วัด
ราชบูรณะ)  

ปพระพุทธศักราช ๒๓๒๕  ในรชักาลที่ ๑ ใหมหามี เปรียญเอก เปนพระวินัย
รักขิต ตอมาเปนพระพิมลธรรม ในรัชกาลที่ ๒ เลื่อนเปน สมเด็จพระพนรัตน 
 ปพระพุทธศักราช ๒๓๒๖ ทราบขาว พระญาณสังวรเถร (สุก)มาสถิตวัดพลับ  
ทานจึงมาขอเรียนพระกรรมฐานเพิ่มเติม กับพระญาณสังวรเถร (สุก) ในหองที่ ๗ คือ
อสุภ ๑๐ ประการ จนจบวิปสสนาญาณ 

พระวินัยรักขิต หรือสมเด็จพระสังฆราช (มี) พระองคทานศึกษาพระกรรมฐาน
มัชฌิมา กับพระญาณสังวรเถร ตั้งแตหองที่ ๗ คืออสุภ ๑๐ ประการ ประมาณปเศษ 
พระองคทานก็จบวปิสสนาธุระ เพราะพระองคทานศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบ
ลําดับมามากแลว กับทานขรัวอีโต วัดเลียบ หรือทีช่นทั้งหลายเรียกกันวา สมเด็จพระศรี
สมโพธิราชครู  

เมื่อจบพระวิปสสนาญาณสิบแลว พระญาณสังวรเถร ทรงสอน ออกบัวบาน
เมตตาพรหมวิหาร ใหแกพระวินัยรักขิต (มี) อันเปนพระกรรมฐานหองสุดทายให
พระองคทาน  

ปพระพุทธศักราช ๒๓๕๙ สมเด็จพระพนรัต (มี)ไดรับการสถาปนาใหเปน 
สมเด็จพระสังฆราชองคท่ีสาม แหงกรุง รัตนโกสินทร   บั้นปลายพระชนชีพของ
พระองคทาน ทรงบรรลมุรรคผลเบื้องตน นับเปนสมเด็จพระสังฆราชองคที่๒  แหงกรุง
รัตนโกสินทร ที่ทรงบรรลุมรรคผล 
           พระภิกษุนาค วัดราชบูรณะ  หรือพระนิกรมมุน ี (นาค) พระองคทานเคยศึกษา
พระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ มาแลวกับ ทานขรัวอีโต เวลานั้นพระองคทานมีพระ
พรรษาไดประมาณหาพรรษา   พระองคทานจึงมาขอขึ้นพระกรรมฐานใหม กับพระ
ญาณสังวรเถร 
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 พระภิกษุนาค ทานเกิดปพระพุทธศักราช ๒๓๐๑ ในรชักาลสมเด็จพระเจาเอก
ทัศน ครองกรุงศรีอยุธยา  ทานอุปสมบทประมาณปพระพุทธศักราช  ๒๓๒๑  ในรชักาล
พระเจากรุงธนบุรี  ศึกษาปริยัติธรรมอยูวัดเลียบ  เรียนพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ  
กับทานขรัวอีโต อยูวัดเลียบ   

ปพระพุทธศักราช  ๒๓๒๖ ขออนุญาติ ทานขรัวอีโต พระอาจารย มาเรียนพระ
กรรมฐาน ตอกับพระญาณสังวรเถร (สุก) วัดพลับ   

พระญาณสังวรเถร ใหพระภิกษุนาค  แจงพระกรรมฐาน สอบอารมณ กับทาน
พระปลัดชิต พระอาจารยผูชวย ของพระญาณสังวรเถร  

พระภิกษุนาคศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ อยูประมาณสองปเศษ 
พระองคทาน ก็ทรงจบ สมถะวิปสสนากรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ  

เปนพระนิกรมมุนี ในรชักาลที่๑ เปนเทพมุนี เปนพรหมมุนี  ในรัชกาลที่ ๒ 
ตอมาพ.ศ. ๒๓๖๘ เลื่อนเปนพระธรรมอุดม  ในรัชกาลที่ ๓  พ.ศ. ๒๓๗๓ เลื่อนเปน
สมเด็จพระพนรัต  ในรัชกาลที่ ๓  

ปพระพุทธศักราช ๒๓๘๖ ในรชักาลที่ ๓ พระสมเด็จพระพนรัต (นาค) ไดรับ
การสถาปนาเปน สมเด็จพระสังฆราช องคท่ีหกแหงกรงุรัตนโกสินทร บั้นปลาย
พระชนมายุของพระองคทาน ทรงบรรลุมรรคผลขั้นตน นับเปนสมเด็จพระสังฆราช  
องคที่หก แหงกรุงรัตนโกสินทร ที่ทรงบรรลุมรรคผล 

พระเทพโมลี(ดอน) วัดหงส 
ทรงมาเปนศิษย พระญาณสังวรเถร 

        พระภิกษุดอน เวลานั้นพระองคทาน ทรงมีพระพรรษาเพียงหนึ่งพรรษา พระองค
ทานประสูติปพระพุทธศักราช ๒๓๐๔ สมัยกรุงธนบุรี ทรงบรรพชา-อุปสมบท ปพระ
พุทธศักราช ๒๓๒๕ ปลายรัชสมัยธนบุรี สถิตวดัหงส ตอมาทรงไดยินกิตติศัพทเลาลือ
วา  พระญาณสังวรเถร มีเจโตปริยญาณ จึงดําริที่จะมาทดลองพระญาณสังวรเถร เพราะ
เวลานั้นพระภิกษุดอน มีพระพรรษายังนอย ยังเปนพระภิกษุหนุมอยู  

ครั้งนั้นพระภิกษุดอน ทรงดําริไวในใจวา จะมาถามพระญาณสังวรเถร  เรื่อง 
อภิญญาสมาบัติ เนื่องจากพระองคทานทรงอุปสมบทใหม ยังไมเคยศึกษาพระกรรมฐาน
มัชฌิมา แบบลําดับ มากอน 
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เมื่อมาถึง พระญาณสังวรเถร ทรงทราบวาระจิต ของพระภิกษุดอน พระญาณ
สังวรเถร กท็รงเฉลยปญหา เรื่องอภิญญาสมาบัติ ใหพระภิกษุดอนทราบกอน พระภิกษุ
ดอน จึงทราบวาที่ผูคนทั้งหลายเขาเลาลือกันนั้น เปนความจริงทุกประการ  

พระภิกษุดอน จึงขอขึ้นพระกรรมฐาน กับพระญาณสังวรเถร เมื่อข้ึนพระ
กรรมฐานแลว พระญาณสังวรเถร กใ็หพระภิกษุดอน มาแจงพระกรรมฐาน หรือสอบ
อารมณ กับทานพระปลัดชิต (พระพรหมมุนี) เนื่องจากพระภิกษุดอน ยังมีพระพรรษาไม
มาก จึงตองมาแจงกรรมฐานกับ ทานพระปลัดชิต  

พระภิกษุดอน พระองคทานศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ อยูประมาณ
สามปเศษ ทานก็จบ สมถวิปสสนากรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ  

ตอมาทานเปนพระมหาเปรียญ ในรัชกาลที่ ๑  เปนพระรัตนมุนี เปนพระเทพมุนี 
สถิตวัดหงส ถึงรัชกาลที่ ๒ เปนพระพรหมมุนี เปนพระพิมลธรรม  สถิตวดัหงส  ตอมา 
พ.ศ. ๒๓๖๓ เลื่อนเปนสมเด็จพระพนรัตน  ยายไปสถิต วัดสระเกศ 

ปพระพุทธศักราช ๒๓๖๕ พระพนรัต (ดอน) พระองคทานไดรับการสถาปนา
เปน สมเด็จพระสังฆราชองคท่ีหา แหงกรุงรัตนโกสินทร สถิตวัดสระเกศ  

บั้นปลายพระชนมายุของพระองคทาน ไดนิพนธพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบ
ลําดับ และทรงบรรลมุรรคผลเบื้องตน (อาจจะมากกวานั้น) นับเปนสมเด็จพระสังฆราช
องคที่หา แหงกรุงรัตนโกสินทร ที่บรรลุมรรคผล เปนพระอริยบุคคล 

อดีตพระอธิการวัดพลับ คร้ังปลายอยุธยา 
มาวัดพลับ 

ปพระพุทธศักราช  ๒๓๒๖  ออกพรรษาแลว ไดมีพระมหาเถรองคหนึ่ง มาที่วัด
พลับ เขามาหาพระญาณสังวรเถร (สุก)  เมื่อพระมหาเถรองคนั้นมาถึง พระญาณสังวร
เถร (สุก) แลว พระองคทานทรงทอดพระเนตรเห็นแลว ก็จะยกพระหัตถข้ึนวันทาพระ
มหาเถรพระองคนั้น  เพราะทานมีพรรษาแกกวา พระญาณสังวรเถร (สุก) ประมาณ ๓-๔ 
พรรษา 

พระมหาเถรพระองคนั้น ก็ยกมือข้ึนรับวันทา พระญาณสังวรเถร  กลาววาทั้ง
สองพระองค ทานรูกันดวยจิต ดวยญาณสมาธิ เพราะทั้งสองทาน เปนผูสูงสงดวยจิต
สมาธิ ญาณอันแกกลา  และเปนอริยบุคคลแลวทั้งสองทาน 
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ตอมาเรื่องราว ของพระมหาเถรที่มาเยี่ยม วัดพลับ และพระญาณสังวรเถร(สุก) ก็
ไดเปดเผยขึ้นในกาลตอมา  ทานมีนามวา ทานขรัวทอน ทานเคยเปนอดีตพระอธิการ อยู
วัดพลับ อันเปนวัดราษฎร สมัยปลายกรุงศรีอยุธยา   

ทานเปนพระอธิการวัดพลับครั้งนั้น ตั้งแตประมาณ ปพระพุทธศักราช ๒๓๐๘–
๒๓๑๐ ทานมาครั้งนั้นวัดพลับก็เปนวัดรางเหมือนกัน แตเงียบสงบ ทานขรัวทอน  จึงพัก
จําพรรษาอยูที่นี่ และชาวบานไดอาราธนานิมนตใหทานเปนเจาอาวาสวัดพลับ ซึ่งเปน
วัดราษฎรนี้  ในปลายกรุงศรีอยุธยาครั้งนั้น 

ตอมาเมื่อกรุงแตก ปพระพุทธศักราช ๒๓๑๐  ทานไดรุกขมูลลงไปทางใต ไปอยู
เมืองนครศรีธรรมราช วดัพระศรีบุญเรือง หรอืวัดศรีบุญเรือง  ถึงรัชสมัยธนบุรี ทาน
รุกขมูลตามปกติ ข้ึนมาทางเมืองธนบุรี  ทานผานมาพักแรมที่วัดพลับรางอยางเดิม แลว
เลยรุกขมูลข้ึนไปทางเหนือ แลวกลับลงไปทางใต เมืองนครศรีธรรมราช จําพรรษา ณ 
วัดพระศรีบุญเรือง ทุกป    

ทานขรัวทอน ทานจะรุกขมูลข้ึนมาจากทางใต  มาพักแรมวัดพลับ แลวข้ึนไป
ทางเหนือ  ไป-กลับ เชนนี้ทุกปในรัชสมัยธนบุรี ตลอด ๑๕ ป   

ถึงปพระพุทธศักราช  ๒๓๒๖ ออกพรรษแลว ทานขรัวทอน ทานก็รุกขมูลข้ึนมา
จากทางใต ผานมาพักแรมที่วัดพลับ และทราบขาววาพระอาจารยสุก  ไดรับแตงตั้งเปน
พระราชาคณะที่ พระญาณสังวรเถร  ดํารงตําแหนงเจาอาวาสวัดพลับ ทางราชสํานักยก
วัดพลับ ข้ึนเปนพระอารามหลวง ทานก็เลย ถือโอกาสมาเยี่ยมเยียน พระญาณสังวรเถร 
(สุก) ดวย    

ภายหลัง ทานขรัวทอน ทานจะผานมาวัดพลับ เพียงสองครั้ง ในสมัย
รัตนโกสินทร แตไมไดคางแรมเหมือนแตกอน เพราะเปนพระอารามหลวง ที่มีพระสงฆ
อยูจําพรรษาแลว    

นับวาทานขรัวทอน ทานเปนเจาอาวาสวัดพลับ ซึ่งเปนวัดราษฎร องคสุดทาย 
ปลายรัชสมยักรุงศรีอยุธยา   ถึงสมัยกรุงธนบุรี วัดพลับนี ้ ก็เปนวัดรางตลอด นาน
ประมาณ ๑๕ ป ในรชัสมัยกรุงธนบุรี   

ถึงยุครัตนโกสินทร ปพระพุทธศักราช ๒๓๒๖ (นับเดือนไทย) วัดพลับ เริ่ม
รุงเรืองขึ้นมาอีก  เพราะพระญาณสังวรเถร (สุก) มาเปนเจาอาวาส โดยมอีงค
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พระมหากษัตริย ตนวงศจักรี ทรงอุปถัมภ ทะนุบํารุง  และยกวัดพลับ ข้ึนเปนพระอาราม
หลวง  ในยุครัตนโกสินทรนี่เอง 

อันเตวาสิก ของพระญาณสังวรเถร 
เดินทางมาชวยรับภาระธรุะบอกพระกรรมฐาน 

          ปพระพุทธศักราช ๒๓๒๖ ครั้งเมื่อพระอาจารยสุก และพระสงฆอนุจร 
สัทธิวิหาริก ๓ ทาน เดินทางมากรุงเทพแลวไมนาน  พระอาจารยขาว  พระอาจารยศุก  
พระอาจารยสี  ทั้งสามทานก็จาริกออกมาจากปาถึงวัดทาหอย พอทานทราบวาพระ
อาจารยสุก และคณะเดินทางมากรุงเทพฯ ตามคําอาราธนา ของพระเจาอยูหัว  ออก
พรรษาปนั้น  พระอาจารยขาว พระอาจารยศุก พระอาจารยสี  ทานก็ไปกลาวลา พระ
อาจารยมาก เจาอาวาสวัดทาหอย องคปจจุบัน มากรุงเทพ เพื่อชวยกิจการพระอาจารยสุก  

พระอาจารยขาว พระอาจารยศุก พระอาจารยสี ทั้งสามทาน รอนแรมออกมาจาก
วัดทาหอย  ดวยกัน ไมชา ไมนาน ก็ลถุึง วัดพลับ  

ครั้งนั้นพระญาณสังวรเถร ทรงมีพระภาระกิจในการอบรมสั่งสอนวิปสสนาธุระ 
เนื่องจากมีพระมหาเถร-พระอนุเถร ตื่นตัวเขามาขอปฏิบัติธรรมในสาํนักพระญาณสังวร
เถร (สุก) กันมากมาย เหลือกําลังของพระองคทาน และพระถานานุกรมทั้งสาม  ของ
พระองคทานจะรับไหว  

พระญาณสังวรเถร ไดสงคนไปตาม  บางแหงวาสงกระแสจิต ไปบอกดวยการ
กระทบจิต  อันเตวาสิกของพระองคทาน ทั้งสามองค ใหมาชวยกันบอกพระกรรมฐาน  
ณ วัดราชสิทธารามนี้ เพราทั้งสามทานไดตั้ง ปนิธานไวแลววา จะชวยการพระศาสนา 
ทําประโยชนพระศาสนาใหมากที่สุด 

อันเตวาสิก ของพระองคทาน ทั้งสามองค เดินทางมาถึงวัดพลับ เห็นวัดพลับ
สงบรมเย็นดี ก็พอใจ จึงอยูวัดพลับ ชวยพระอาจารย บอกพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบ
ลําดับ 

พระปลัดชิต  พระสมุหฮ้ัน  พระใบฏีกากัน  ทั้งสามทาน ทราบวาพระอาจารย
ผูใหญ พระกรรมวาจาจารย พระอนุศาสนาจารย   ของทานมาจากวัดทาหอย ถึงวัดพลับ 
ทั้งสามทานก็มา กราบนมัสการ ถามถึงทุกข สุข 
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พระอาจารยขาว มาวัดพลับครั้งนั้น บาตรดินเผา บริขารเดิมของทานที่ใชอยูเกิด
ชํารุด พระญาณสังวรเถร ทรงทราบแลว จึงนําบาตรดินเผาของพระองคทาน ที่ทรงปน 
และเผาขึ้นใชเองที่วัดทาหอยนั้น ประทานใหแก พระอาจารยขาว  

ประมาณปพระพุทธศักราช ๒๓๕๙ พระอาจารยขาว ทานไดรับพระราชทาน
แตงตั้งใหเปนพระราชาคณะฝายวิปสสนาธุระที่ พระญาณโพธิ์เถร พระอาจารยสี ไดรับ
พระราชทานแตงตั้งใหเปน พระครูกิจจานุวัตร พระอาจารยศุก ไดรบัพระราชทาน
แตงตั้งใหเปน พระครูธรรมสถิต  

ประมาณพุทธศักราช ๒๓๖๕ พระครูธรรมสถิต ไดรับพระราชทานใหเปน
พระราชาคณะฝายวิปสสนาธุรที่ พระปญญาภิสารเถร ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหยาย
ไปสถิตที่ วัดโปรดเกษเชฏฐาราม เมืองนครเขื่อนขันธ ทานทั้งสามรูปนั้น ไมติดอยูใน
ลาภ ยศ สรรเสริญ ไมถูก ลาภ ยศ สรรเสริญ คลอบงํา  ที่ไดรับการแตงตั้งสมณะศักดิ์ 
เปนพระราชาคณะ พระครูสัญญาบัตรครั้งนั้น ก็มีพรรษายุกาลมากแลวถึง  ๗๐ เศษทั้ง
สามทาน 
    ประมาณปพุทธศักราช  ๒๓๒๗ กอนเขาพรรษาปนั้น พระอาจารยเจา รกุออก
จากปามาถึง วัดทาหอย ทราบวาพระอาจารยสุก มาสถิตวัดพลับแลว ทานจึงไดเดินทาง
มาวัดพลับ กับสหายธรรมองคหนึ่ง คือ พระอาจารยมิ่ง  

พระอาจารยเจา องคนี้ ทานเคยบรรพชาอุปสมบทอยูวัดโรงชาง วัดเดียวกันกับ
พระอาจารยสุก ทรงบรรพชาอุปสมบทแตกาลกอน   และพระอาจารยสุก ยงัทรงเคยเปน
พระพี่เลี้ยง เมื่อครั้งพระองคทานทรงอุปสมบทไดสองพรรษา  

พระอาจารยเจามาถึง วัดพลับแลว ทานชอบใจมาก เพราะเห็นเปนปาเงียบสงบดี  
พระอาจารยเจา ทานเปนพระติดปา คือชอบอยูปาเปนวัตร  

ในรัชกาลที๓่ พระอาจารยเจา ไดรับพระราชทานแตงตั้งใหเปน พระราชาคณะ
ฝายวิปสสนาธุระที่ พระญาณวิสุทธิ์เถร สืบตอจากพระญาณวิสุทธิ์เถร (ชิต) ที่ไดรับ
พระราชทานเลื่อนที่ข้ึนเปนพระราชาคณะชั้นผูใหญ ตอมาพระญาณวิสุทธิ (เจา) ได
รักษาการเจาอาวาส วัดพลับ มาถึงสองสมัย 
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คณะพระมหาศรี พระกลิ่น พระขุนมาจาก 
วัดตองปุ(ชนะสงคราม) 

            ประมาณปลายปพระพุทธศักราช  ๒๓๒๗ คณะของ พระมหาศร ี ทานไดขอ
อนุญาติพระมหาสุเมธาจารย เจาอาวาสวัดตองปุ (ชนะสงคราม) เพื่อเดินทางมาวัดพลับ  

ทานพระมหาศรี ไดนําคณะของทานมาจากวัดตองปุ หรือวัดชนะสงคราม มาวัด
พลับ คณะของทานมาดวยกัน ๕ องคคือ  พระมหาศรี พระภิกษุขุน พระภกิษุกลิ่น  กบั
อีกสององคซึ่งไมปรากฏนาม  คณะของทานพระมหาศรี ที่มาในครั้งนั้นทั้งหมด เคย
ศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมา มากับพระมหาสุเมธาจารย  หรือหลวงปูใหญ  เจาอาวาสวัด
ตองปุ  มากอนบาง บางองค 

ตอมาคณะของทานพระมหาศรี ไดขออนุญาตพระมหาสุเมธาจารย หรือหลวงปู
ใหญ เจาอาวาส และพระอาจารยพระกรรมฐาน วัดตองปุ อีกครั้ง เพื่อมาขอขึ้นพระ
กรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ กับพระญาณสังวรเถร  ที่วัดพลบั 

แตตอมาภายหลังคณะของทานพระมหาศรี เดินทางไป-มา ไมคอยสะดวก จึงได
ขออนุญาตพระมหาสุเมธาจารยองคเจาอาวาส และพระอาจารยพระกรรมฐาน วัดตองปุ 
ขอยายมาอยูที่วัดพลับเลยทั้ง ๕ รูป เพื่อศึกษาพระกรรมฐาน กับพระญาณสังวรเถร(สุก) 
ที่วัดพลับ  ทานพระมหาสุเมธาจารยซึ่งเปนทั้งเจาอาวาส  และพระอาจารยกรรมฐาน ก็
อนุญาติใหคณะของทานมา 
          พระมหาศร ี ทานมีอายุพรรษาออนกวา พระญาณสังวรเถรเล็กนอย ทานเคย
ศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมา  แบบลาํดับ มาบางแลว ในสมัยกรุงอยุธยา ครั้งนี้ทานมาขอ
ศึกษาเพิ่มเติม กับพระญาณสังวรเถร ทานศึกษาอยูกับ พระญาณสังวรเถร (สุก) ประมาณ
สองปเศษ ทานก็จบสมถะวิปสสนากรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ เพราะทานมีอุปนิสัย
ในทางนี้ จึงศึกษาไดรวดเร็ว  

 ตอมา พระญาณสังวรเถร ทรงแตงตั้งใหพระมหาศรี เปนพระอาจารยใหญ บอก
พระบาลีมูลกัจจายน องคแรก ของวัดพลับ  

ตอมาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๑ ใหทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
ใหทานไปครองวัดโมลีโลก ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหเปนพระราชาคณะ
ผูใหญที่ พระพุทโฆษาจารย หลังจากพระมหาศรี ไปครองวัดโมลีโลกแลว  พระญาณ
สังวรเถร(สุก) ทรงมอบใหทานพระสมุห (ฮ่ัน)เปรียญ เปนพระอาจารยใหญบอกพระ



พระประวัติสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร มหาเถรเจา (สุกไกเถื่อน) 
 

http://www.somdechsuk.com 

๒๙๑ 

บาลีมูลกัจจายนแทน เปนองคที่สอง ของวัดพลับ พระสมุห (ฮ่ัน)เปรียญ องคนี้ ตอมา
ไดรับพระราชทานแตงตั้งเปนพระราชาคณะที่ พระวินัยรักขิต 
        พระภิกษุขุน ทานเปนพระลูกศิษยศกึษาพระบาลี กับพระมหาศรี พระภิกษุขุน 
ทานเคยศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ มากอนเล็กนอย ที่วัดตองปุ  

ทานจึงมาตอพระกรรมฐาน กับพระญาณสังวรเถร (สุก) ไปสอบอารมณแจงพระ
กรรมฐาน กบัพระปลัดชติ (พระพรหมมุนี) เนื่องจากพรรษากาลของทานยังไมมาก ทาน
ศึกษาอยูประมาณสองปเศษ ทานก็จบสมถะวิปสสนากรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ  

ตอมาพระภิกษุขุน ไดติดตามพระมหาศรี ไปอยูวัดโมลีโลก ในสมัยรัชกาลที่ ๓ 
พระภิกษุขุนไดรับการสถาปนาเปนสมเด็จพระราชาคณะที่สมเด็จพระพุทโฆษาจารย
ครองวัดโมลีโลกยาราม 
      พระภิกษุกลิน่ ทานเปนศิษยศึกษาพระบาลีกับ พระมหาศรี  แตทานยังมีจิตใจ
ฟุงซานอยูระหวางการศึกษาพระบาลี และการศกึษาสมาธิ พระญาณสังวรเถร จึงยัง
ไมใหทานเจริญภาวนา แตทรงบอกใหทานไปเขียนอักขระบาลีมูลกัจจายนมากอน 
พรอมกับทรงบอกวา เวลาเขียนใหมีสมาธิตามที่เขียนไปดวย มีอะไรเกิดขึ้นใหมาบอก
กับพระองคทาน ตอมาพระภิกษุกลิ่น เขียนอักขระที่กระดานแลวปรากฏวาเขียนไมติด 
จึงไปนมัสการกราบเรียน พระญาณสังวรเถร  

พระญาณสังวร ทรงบอกใหพระภิกษุกลิ่น ไปพลกิดานหลังกระดานดู ปรากฏวา
อักขระที่เขียนไปติดที่คานหลังของกระดาน พระภิกษุกลิ่น จึงกลับมากราบเรียน 
รายงานพระองคทาน  

พระญาณสังวรเถร ทรงกลาววาสมาธิดีข้ึนแลว จึงใหพระภิกษุกลิ่น ข้ึนพระ
กรรมฐานได ข้ึนแลวใหไปแจงพระกรรมฐาน กับพระปลัดชิตบาง พระใบฏีกากันบาง  

พระภิกษุกลิ่น ทานศึกษากรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับไปดวย ศึกษาพระบาลี
มูลกัจจายนไปดวยประมาณสามปเศษ ทานก็จบ สมถะ-วิปสสนากรรมฐานมัชฌิมา แบบ
ลําดับ  

ตอมาพระภิกษุกลิ่นไดเปน เปรียญในรัชกาลที่ ๑ เปนพระรัตนมุนีในรัชกาลที่ ๒ 
เปนพระเทพโมลี ในรัชกาลที่ ๒ ทานไดเลื่อน คราวสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ไก
เถื่อน  
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พระเทพโมลี (กลิ่น) ทานเปนผูแตงมหาชาติ กัณฑมหาพน  พระเทพโมลี (กลิ่น) 
ไดเปนพระอาจารยใหญ บอกพระบาลีมูลกัจจายน องคที่สาม ของวัดพลับ หลังสิ้น พระ
วินัยรักขิต (ฮ่ัน) แลว 
         ทั้งสามทานคือ พระพุทธโฆษจารย (ศร)ี  พระพุทธโฆษาจารย (ขุน)  พระเทพ
โมลี (กลิ่น) ในบั้นปลายของชีวิต ไดบรรลุมรรคผล ตามควรแกวาสนาบารมี  

กลาววาทั้งสามทานเมื่อมีชีวิตอยูบรรลุเปนอริยบุคคลขั้นตนของพระพุทธศาสนา 
คือ พระโสดาปตติผล กลาววาบางองค บรรลุสูงกวานี้ก็มีเชน  พระพุทธโฆษาจารย (ศร)ี 
 พระมหาศรี ทานเกิดประมาณปพระพุทธศักราช  ๒๒๗๙ มีพรรษายุกาลออน
กวา พระญาณสังวรเถร(สุก) ประมาณ ๓ ป  ทานมีเชื้อมอญ  บรรพชา-อุปสมบท ที่วัด
ตองปุ อยุธยา  ปลายรชัสมัยพระเจาอยูหัวบรมโกษ 
 พระกลิ่น หรอืมหากลิ่น  ทานเกิดเมื่อประมาณปพระพุทธศักราช ๒๒๘๓  
บรรพชา-อุปสมบท วัดตองปุ อยุธยา สมัยพระเจาเอกทัศน 
 ตอมาเมื่อกรุงศรีอยุธยาลมสลาย ทานพระมหาศรี พระขุน พระกลิ่น  หนพีมาลง
มาทางใต  ถึงสมัยรัตนโกสินทร กลบัมาอยูวัดกลางนา (วัดตองปุ) กรุงเทพฯ  

ตอมาทราบขาวพระอาจารยสุก มาสถิตวัดพลับ เปนที่พระญาณสังวรเถร  ทั้ง
สามทานจึงตามมาขออยูวัดพลับ เพื่อเรียนพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับดวย 
          ประมาณปพุทธศักราช ๒๓๒๙ พระวินัยมุน ี (คง) วัดอรุณฯ มาขึ้นพระ
กรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ กับพระญาณสังวรเถร โดยทานเขามาศึกษาใหม ศึกษาอยู
ประมาณสามปเศษ ทานก็จบสมถะวิปสสนามัชฌิมา แบบลําดับ   

ตอมาในรัชสมัย รัชกาลที่๒ พระวินัยมุนี (คง) ไดรับพระราชทานเลื่อนที่เปน
พระราชาคณะผูใหญที่ พระพุทโฆษาจารย 
      พระอาจารยโพ วัดสังขกระจาย ไดเขามาศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ
เพิ่มเติม กับพระญาณสังวรเถร ตอมาพระอาจารยโพ ไดเปนพระราชาคณะที่ พระญาณ
โพธิ์  ในรชักาลที่ ๑  
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อันเตวาสิก รุนสุดทาย วัดทาหอย 
มาชวยพระญาณสังวรเถร 

          ประมาณปพระพุทธศักราช ๒๓๒๘ พระญาณสังวรเถร ทรงบรรพชาอุปสมบท
อุบาสกนามวามาก ณ.พระอุโบสถ วัดราชสิทธาราม เปนองคแรก อุปสมบทแลวศึกษา
พระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ กบัพระญาณสังวรเถร กาลตอมาเปนพระอาจารยบอก
กรรมฐาน ถงึรัชกาลที่๓ เปนพระราชาคณะที่ พระญาณโกศลเถร  
          ประมาณปพระพุทธศักราช ๒๓๓๐ พระอาจารย แกว พระอาจารย ดวง เดิมทาน
เปนอันเตวาสิก อยูวัดทาหอย ยายเขามาศึกษาพระบาลี ณ กรุงธนบุรี ตอมาธุดงคหนี
ความวุนวายไปอยูปา แขวงเมืองอุตรดิตถ สมัยกรงุธนบุรี เกิดการจลาจล  

ภายหลังทราบขาววา พระอาจารยสุก พระอาจารยของทานมาสถิต วัดพลบั เปน
พระราชาคณะที่พระญาณสังวรเถร ทั้งสององคไดสัญจรจาริก ออกมาปา แขวงเมือง
อุตรดิตถ เขามากราบนมัสการ พระญาณสังวรเถร ที่วัดพลับ พรอมกับมาขอศึกษาพระ
กรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ ตอกับพระองคทานอีก 

ตอมาพระอาจารยแกว ไดรับพระราชทานแตงตั้งเปนพระราชาคณะที่ พระปฏก
โกศลเถร พระอาจารยดวง ไดรับพระราชทานแตงตั้งเปนพระราชาคณะที่ พระญาณ
สังวรเถร ถงึรัชกาลที่ ๓ พระญาณสังวรเถร (ดวง) ไดรับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์
เปนพระราชาคณะผูใหญในราชทินนามเดิมที่ พระญาณสังวร สุนทรสังฆเถราฯ 

สหายธรรม วัดทาหอย 
จาริกมา เย่ียม พระญาณสังวรเถร 

หลังจากพระอาจารยขาว พระอาจารยสี พระอาจารยศุก พระอาจารยเจา  พระ
อาจารยแกว พระอาจารยดวง มาวัดพลับ (ราชสิทธาราม) แลว  

ตอมา พระอาจารยเที่ยง ไดเดินทางจาริกกลับจากปา มาเยี่ยมเยียนพระญาณสังวร
เถร (สุก) ที่วัดพลับ  พระอาจารยเที่ยง ทานไดบอกกลาวกับพระอาจารยสุก  เมื่อทานมา
อยูที่วัดพลับแลว ฉันก็จะไมอยู วัดทาหอย จะออกเที่ยวธุดงค ไปตามปาเขา  หาความ
สงบวิเวก และคิดวาจะมรณภาพในปาเลย จะไมเขาเมืองอีก นอกจากจะมาเยี่ยมเยียน 
ทานเทานั้น   
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กลาววา พระอาจารยเที่ยง  ทานจาริกมาเยี่ยมเยียน พระอาจารยสุก ถึงสองครั้งที่
วัดราชสิทธารามนี้  แลวกไ็มไดมาอีกเลย  

พระอาจารยออน  ทานอยูที่นครเขื่อนขันธิ์ ทานยังไมไดกลับไปวัดทาหอยเลย 
เพราะญาติโยมแถวนั้น สรางวัด และนิมนตใหทานอยู  พระอาจารยออน ทาน ไดจาริก
มาเยี่ยมเยียน พระญาณสังวรเถร (สุก) โดยทางเรือ  ไดบอกกลาวกับพระญาณสังวรเถร 
(สุก)วา  ตัวทานเองจะไมกลับไปวัดทาหอยอีก จะเผยแผพระกรรมฐาน อยู ณ ตําบลเข
ข่ือนขันธ แหงนี้   

ตอมาพระอาจารยออน ไดเปนเจาอาวาส วัดโปรดเกษเชษฐาราม ของแรก ไดรับ
พระราชทานสมณศักดิ์ เปนพระครูที่ พระครูวินบุรณาจารย   เที่ยวสั่งสอนอบรมกุลบุตร  
แถวเมืองนครเขื่อนขันธ ในรัชสมัยรชักาลที่ ๒ 

สามเณรโตมาขอศึกษาพระกรรมฐาน กับพระญาณสังวรเถร 
       ประมาณปพระพุทธศักราช ๒๓๔๙ สามเณรโต มีชนมายุได ๑๘ ป ไดมาขึ้นพระ
กรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ กับพระญาณสังวรเถร เมื่อมานั้นพระญาณสังวรเถร ทรง
สอบอารมณกรรมฐานสามเณรโต ปรากฏวาสามเณรโต ศึกษามาไดสามหองพระ
กรรมฐานแลวคือ หองพระปติ ๕ หองพระยุคล๖ หองพระสุขสมาธิ ๒ ไดข้ันพื้นฐาน
จาก พระอาจารยเดิม คือทานเจาคุณอรัญญิกมาแลว  

พระญาณสังวรเถร จึงทรงตอรูปกรรมฐาน และอรูปกรรมฐานให และใหแจง
พระกรรมฐาน กับพระปลัดชิต  จบสมถะแลว สามเณรโตศึกษาวิปสสนาธุระตอ 
สามเณรโตจบพระวิปสสนาธุระ ตั้งแตยังเปนสามเณร  

สามเณรโต มาศึกษากรรมฐานครั้งนั้น พระญาณสังวรเถร ทรงประทาน พระ
อรหัง ใหสามเณรโต ๑ องคดวย เพื่อเปนบาทฐานของพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ  

สามเณรโต อุปสมบทเปนพระภิกษุแลว ไดศึกษาตอพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบ
ลําดับ กับพระญาณสังวรเถร เปนหองสุดทายคือหอง ออกบัวบาน พรหมวหิาร  

ตอมาพระมหาโต ไดบรรลุมรรคผลตามกาลคือ อานาคามีบุคคล และไดรบัการ
สถาปนาเปน สมเด็จพระราชาคณะที่ สมเด็จพระพุฒาจารย ในรัชกาลที ่๔  
     ประมาณปพระพุทธศักราช ๒๓๕๔ ในรัชกาลที ่ ๒ พระองคเจาวาสุกรี ทรง
ผนวชแลว ไดเสด็จมาทรงศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ กับพระญาณสังวรเถร 
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พระองคทานทรงศึกษา จบพระปติ ๕ พระยุคล ๖ พระสุขสมาธิ ๒ ประการ อันเปน
เบื้องตนของพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ  

ตอมาพระองคทานทรงศึกษาพระบาลีมูลกัจจายน จนกระทั้งทรงเปนกวีเอกสงฆ  
ไดรับการสถาปนาเปน สมเด็จพระสังฆราชเจา สมเด็จพระสังฆราชองคท่ี เจ็ดแหงกรุง
รัตนโกสินทร (สกลมหาสังฆปริณายก) 

พระอาจารยกรรมฐาน ยุคแรกของวัดพลับ 
ศูนยกลางพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ ของกรุงรัตนโกสนิทร 

             ๑. สมเด็จพระสังฆราช ไกเถื่อน พระอาจารยใหญ  ประจํายุครัตนโกสินทร 
             ๒.พระญาณโพธิ์เถร (ขาว)  อันเตวาสิก  ของพระญาณสังวรเถร (สุก) 
             ๓.พระวินัยรักขิต (ฮ่ัน)    สิทธิวิการิก  ของพระญาณสังวรเถร (สุก) 
             ๔. พระครูวินัยธรรม (กัน)   สัทธิวิหาริก  ของพระญาณสังวรเถร (สกุ) 
             ๕. พระพรหมมุนี (ชิต) หรือ ทานเจาคุณหอไตร   สัทธวิิหาริก ของพระญาณ
สังวรเถร (สุก) 

๖.พระญาณวิสุทธิ์เถร (เจา)  อันเตวาสิก ของพระญาณสังวรเถร (สุก) เคย
รักษาการเจาอาวาสวัดราช  สิทธารามสองสมัยคือ สมัยทานเจาคุณหอไตร 
มรณะภาพ และสมัยพระเทพโมลี(กลิ่น)มรณะภาพรักษาการได ๕ เดือน ก็ถึง
มรณะภาพ ประมาณปพระพุทธศักราช ๒๓๗๓ ในรัชกาลที ่๓ 
๗.พระญาณโกศลเถร (มาก) สัทธิวิหาริก ของพระญาณสังวรเถร (สุก) เคย
รักษาการเจาอาวาสวัดราชสิทธารามสมัยพระเทพโมล(ีกลิ่น)มรณะภาพ 
รักษาการ ๔ เดือน ก็ถึงแกมรณะภาพเมื่อ ประมาณ พ.ศ. ๒๓๗๓  

             ๘.พระปฏกโกศลเถร (แกว) อันเตวาสิก  ของพระญาณสังวรเถร( สุก) 
๙.พระญาณสังวรเถร(ดวง)  อันเตวาสิก ของพระญาณสังวรเถร (สุก) ตอมา
เปนพระราชคณะผูใหญในราชทินนามเดิมที่ พระญาณสังวร สุนทรสังฆเถรา ฯ 
เทียบเทาตําแหนง พระพุฒาจารย 

            ๑๐.พระครูกิจจานุวัตร (สี)  อันเตวาสิก  ของพระญาณสังวรเถร (สุก) 
๑๑.พระครูธรรมสถิต (ศุก) อันเตวาสิก ของพระญาณสังวรเถร(สุก) ตอมาพ.ศ.
๒๓๖๕ เปนพระราชาคณะที่ พระปญญาภิสารเถร ยายไปครองวัดโปรดเกษ
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เชฏฐาราม เมืองนครเขื่อนขันธ  วัดโปรดเกษเชษฐาราม นี้เปนเชื้อสายพระ
กรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ  ของวัดราชสิทธาราม ประจําหัวเมือง 

            ๑๒.พระครูใบฏีกา (กลิ่น) คนละองค กับพระเทพโมลี (กลิ่น) สัทธิวิหาริก ของ
พระญาณสังวรเถร (สุก) 
           ๑๓.ทานขรัวตารอด ผูคัดลอกคัมภีรมูลพระกรรมฐาน ของเกา ถวายพระญาณ
สังวรเถร (สุก) 

พระมหาเถรที่ทรงมาปรึกษา และปรึกษา  
และมาเปนศิษย พระญาณสังวรเถร 

๑.พระสังฆราช (ศุก)วัดมหาธาตุ  ทรงมาปรึกษา ทรงเปนพระสังฆราช องคที่๒ 
๒.สมเด็จพระสังฆราช (มี) ทรงมาเปนศิษย ทรงเปนสมเด็จพระสังฆราชองคที่๓ 
๓.สมเด็จพระสังฆราช (ดอน)ทรงมาเปนศิษย เปนพระสมเด็จสังฆราชองค๕ 

    ๔.สมเด็จพระสังฆราช นาค)ทรงมาเปนศิษย เปนสมเด็จพระสังฆราชองคที่๖ 
             ๕.สมเด็จพระมหาสมณะเจา กรมพระปรมานุชิตชโินรส ทรงมาปนศิษยทรงเปน 
สมเด็จพระสังฆราชองคที่เจ็ด สถิตวัดพระเชตุพน ฯ 
        ๖.พระพนรัต (ทองดี) วัดระฆัง  มาศ 

๗.พระพุทโฆษาจารย (ศรี) วัดโมลีโลก  มาเปนศิษย สถิตวัดราชสิทธาราม ตอมา 
ยายไปวัดโมลีโลก 
๘.สมเด็จพระพุทโฆษาจารย (ขุน) วัดโมลีโลก  มาเปนศิษย สถิตวัดราชสิทธา

ราม ตอมายายตาม พระพุทธโฆษาจารย (ศรี) ไปอยูวัดโมลโีลก เปนพระอาจารย ของ
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ครั้งทรงศึกษาอยูวัดโมลีโลก เปนพระอนุศาวนา
จารย ครั้งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาฯทรงผนวช อยูที่วัดราชสิทธาราม ๑ พรรษา 
          ๙.สมเด็จพระพุทโฆษาจารย (คง) วัดอรุณ  มาเปนศิษย 
         ๑๐.สมเด็จพระพุทธาจารย (เปา) วัดอินทาราม ตอมายายไปอยู วัดธรรมาวาส 
กรุงเกามาปรึกษา หลังสิ้น พระพุฒาจารย (เปา) แลว ตําแหนงพระพุทธาจารย วางลงถึง 
๑๗ ป ตอมาจึงทรงตั้ง พระพุฒาจารย (สน) วัดสระเกศแทน  เพราะเหตุวาไมมีใครมี
คุณสมบัติเชี่ยวชาญทางวิปสสนาธุระเหมาะสมกับตําแหนง 
         ๑๑.สมเด็จพระพุฒาจารย (สนธ) วัดสระเกศ มาเปนศิษยประมาณพ.ศ.๒๓๔๑ 
ตนรัชกาลที ่๒ ไดเปนเปรียญ ๓ ประโยค ถึงปลายรัชกาลที ่๒ พระญาณวิริยะ(ทองดี) 
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วัดระฆัง เลื่อนที่ เปนที่ธรรมอุดม พระมหาสนธ จึงไดรับพระราชทานแตงตั้งเปน พระ
ญาณวิริยะ แทนในรัชกาลที่๓ เลื่อนเปนราชาคณะผูใหญที่ พระพรหมมุนี พ.ศ. ๒๓๘๖
ปลายรัชสมยัรัชกาลที ่ ๓ เลื่อนเปนที่ พระพุฒาจารย พ.ศ. ๒๓๙๔ ตนรัชสมัยรชักาลที่   
๔เลื่อนเปนที่ สมเด็จพระพุฒาจารย  ทรงตั้งพระราชาคณะเอาฤกษ 

ประมาณ พ.ศ. ๒๓๔๑ พระภิกษุสนธ อุปสมบทพรรษาแรก ข้ึนพระกรรมฐาน
มัชฌิมา แบบลําดับกับ พระญาณสังวรเถร (สุก)  แจงพระกรรมฐานกับ พระปลัดชติ 
หรือเจาคุณหอไตร จนจบ ๓ หองแรก จึงหันไปศึกษาพระบาลีมูลกัจจายน เปนเปรียญ ๓ 
ประโยด ในตนรัชกาลที่ ๒ ตอมาจึงหันมาศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับตอกับ 
พระญาณสังวร (ดวง) เมื่อพระญาณสังวรเถร (ดวง)ถึงแกมรณภาพแลว จึงมาศึกษาพระ
กรรมฐานตอกับ พระญาณสังวร (บุญ) จนกระทั้งเจนจบ พระกรรมฐานมัชฌิมา แบบ
ลําดับ  ตอเมื่อเปนที่ พระพุฒาจารยแลว จึงไดสรายพระนาม เหมือนกับ สมเด็จพระญาณ
สังวร (สุก ไก เถื่อน) เพราะเหตุสืบทอดพระกรรมฐานของพระองคทาน 

 สรอยพระนามมีดังนี้  พระพุฒาจารย ญาณวรา สัตตวิสุทธิ์จริยาปรินายก 
ติปฏกธรา มหาอุดมศีลอนันต อรัญวาสี    แตสรอยพระนาม ของสมเด็จพระญาณสังวร 
(สุก ไกเถื่อน ) ตัวตนเปน  สมเด็จพระญาณสังวร อดิศรสังฆเถรา นอกนั้นเหมือนกัน  
สมเด็จพระพุฒาจารย (สนธ) มีพรรษายุกาลออนกวา พระญาณสังวร (บุญ)  ผูเปนพระ
อาจารยกัมมัฏฐานองคที่สาม ประมาณ ๓-๔ พรรษา   

   ๑๒.สมเด็จพระพุฒาจารย (โต) วัดระฆัง มาเปนศิษย เปนพระธรรมกิติ เปน
พระเทพกวีเปนสมเด็จพระพุฒาจารย ในรัชกาลที ่ ๔ (เปลี่ยนจาก พระพุทธาจารย เปน
พระพุฒาจารย ในรัชกาลที่ ๔)  

   ๑๓.พระเทพโมลี (กลิน่) วัดราชสทิธาราม เปนศิษย เปนพระมหากลิ่น ใน
รัชกาลที ่๑ เปนพระรัตนมุนี และเปนพระเทพโมลี ในรชักาลที่ ๒ 
                ๑๔.พระเทพมุนี (เรือง) วัดระฆัง มาศึกษา เปนศิษย 
              ๑๕.พระญาณรักขิต (สา) วัดระฆัง มาศึกษา 
             ๑๖.พระญาณไตรโลก (หลวงธรรมรกัษา)  วัดมหาธาตุมาศึกษา 
             ๑๗.พระญาณโพธิ์ (โพ) วัดสังขกระจาย  ฯลฯ 
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   กลาววา ยุคที่พระญาณสังวรเถร ทรงพระชนมายุอยู ไมมีพระสังฆเถร องคไหน
ที่จะไมมาศึกษาพระกรรมฐานในสํานักพระญาณสังวรเถร (สุก) วัดพลับ มีนอยองคนัก
ที่ไมมาศึกษา  กลาวกันวาที่ไมมาเพราะ   ถือตัว 

พระธรรมทายาท ที่พระญาณสังวรเถร 
ทรงอุปสมบท ที่วัดพลับ 

๑. พระญาณโกศลเถร (มาก) เคยรักษาการเจาอาวาสวัดราชสิทธาราม สมัย
พระเทพโมลี(กลิ่น)มรณะภาพ พระญาณโกศลเถร (มาก)มรณะภาพ เมื่อ พ.ศ. 
๒๓๗๓ สิรริวมอายุประมาณ ๘๐ พรรษา 

             ๒.พระญาณโกศลเถร (รุง) 
๓.พระญาณสังวรเถร (บุญ) ตอมาเปนพระราชาคณะผูใหญ ในราชทินนามเดิมที่ 
พระญาณสังวร สุนทรสังฆเถรา ฯ เทียบเทาตําแหนง พระพุฒาจารย 

             ๔.พระญาณโยคาภิรัตเถร (มี) 
             ๕.พระสังวรานุวงศเถร (เมฆ) 
             ๖.พระอาจารยคํา  ตั้งเปนพระอาจารยกรรมฐาน ในรัชกาลที่ ๒ 
             ๗.พระครูญาณมุนี (สน) 
             ๘. พระครูญาณกิจ (ดวง) 
             ๙.พระอมรเมธาจารย (ทัด) 
             ๑๐.พระสุธรรมธีรคุณ (เกิด) 
             ๑๑.พระอมรเมธาจารย (เกด) ฯลฯ ยังมีอีกมากไมปรากฏนาม 

พระญาณสังวรเถร (สุก) ทรงหลีกเรน 
    พระญาณสังวรเถร (สุก) พระองคทาน จะทรงหลีกเรน ปลกีวิเวกทุกสามเดือน  

เปนเวลาเจ็ดวัน ใครๆไมอาจเขาพบพระองคทานได    ขณะที่พระองคทานทรงหลีกเรน
นั้น พระองคทานจะทรงมอบหมายให ทานเจาคุณหอไตรดูแลพระกรรมฐาน และวัด
ราชสิทธาราม บางครั้งพระองคทานจะเขาสมาบัติ (นิโรจนสมาบัติ) ถึงเจ็ดวัน ครบเจ็ด
วันแลวจึงทรงออกจากสมาบัติ มารับอาหารบิณฑบาต  จากบรรดาอุบาสก-อุบาสิกา ซึ่ง
จะมาคอยใสบาตรพระองคทานกันมากมาย บางครั้งเมื่อออกจากสมาบัติแลว พระองค
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ทานก็จะเสด็จไปโปรดญาติโยมโดยเฉพาะก็มี  ตอมาภายหลังเมื่อพระองคทานทรงชรา
ภาพลงมากแลว  พระองคทานจะหลีกเรนเปนเวลาเจ็ดวันทุกหนึ่งเดือน 
 ตอมาภายหลัง  เจาอาวาสวัดราชสิทธาราม หรือพระมหาเถร ที่ทรงวิปสสนา
ญาณแกกลา  จะหลีกเรน เปนเวลาเจ็ดวัน ทุกสามเดือน  เปนประเพณีสืบกันมา ณ.วัด
ราชสิทธารามเชน   เจาคุณหอไตร (ชติ)  พระญาณโพธิ์เถร (ขาว) พระวินัยรักขิต (ฮ่ัน)  
พระครูวินัยธรรมกัน พระญาณวิสุทธิเถร (เจา)  พระญาณโกศลเถร(มาก)  หลวงปูสี 
หลวงปูศุก  พระญาณสังวร (ดวง) พระญาณสังวร (บุญ)  พระสังวรานุวงศเถร (เมฆ)   
พระสังวรานุวงศเถร (เอี่ยม) ฯ พระสังวรานุวงศเถร (ชุม) ซึ่งเปนองคสุดทายของวัดราช
สิทธาราม  บางองคทานเขานิโรจนสมาบัติ บางองคทานเขาสมาบัติ ตามคุณธรรมของ
แตละทาน ปจจุบันกุฎีวิปสสนาที่ใช หลีกเรน สรางดวยไม  เหลือหลังเดียว (กําลังจะ
ซอมแซม ) ซึ่งเปนของ พระญาณสังวร (บุญ) 

ครั้งนั้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที ่ ๑ เสด็จพระราชดําเนินมาทรง
กราบนมัสการ พระญาณสังวรเถร (สุก)  ไมทรงพบพระญาณสังวรเถร (สุก) ทรงทราบ
วาพระองคทาน ทรงหลีกเรนปลีกวิเวกเปนเวลาเจ็ดวัน   

ตอมาภายหลัง เมื่อจะเสด็จพระราชดําเนินมาวัดพลับ จะใหพวกสังการีมาดูกอน
วา พระองคทานทรงหลีกเรนปลีกวิเวก หรือเปลา ถาไมทรงหลีกเรนแลว จึงจะเสด็จพระ
ราชดําเนินมากราบนมัสการ พระอาจารย 
 ตอมาภายหลังทรงทราบวา พระญาณสังวรเถร จะหลีกเรน  ตามเวลาขึ้นแรม
เทาไร ของเดือนเปนประจํา จึงเปนที่ทราบกันวา เวลาไหนควรจะเสด็จมา เวลาไหนไม
ควรเสด็จมา  

กอนที่พระญาณสังวรเถร จะทรงหลีกเรน ทรงปลีกวิเวกนั้น พระองคทานจะทรง
ตรวจดูกอนวาในระหวาง  เจ็ดวันนี้ พระเจาแผนจะเสด็จมา หรือเปลา ถาเสด็จมาในชวง
นี้ พระองคทานก็จะทรงรั่งรอไวกอน จะทรงหลีกเรนในชวงตอไป         

พระญาณสังวรเถร ทรงติดตามผลของ 
พระภิกษุที่ศึกษาพระกรรมฐานจบแลว 

           พระสงฆที่มาศึกษา พระกรรมฐานใน สํานักพระญาณสังวรเถร เมื่อจบไปแลว
พระภิกษุที่ยังไมไดบรรลุคุณวิเศษ หรือยังศึกษาไมจบ พระองคทานก็จะคอยติดตามผล
คอยแนะนํา  ตามควรแกถานานุรูป  
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ถาภิกษุองคนั้น กระแสจิตติดตอกันกับพระองคทานได พระองคทานก็จะทรง
แนะนําทางจิตสมาธิ บางทานไมสามารถติดตอทางสมาธิจิตได เมื่อทรงพบกันพระองค
ทาน ก็จะทรงแนะนําจนไดบรรลุคุณวิเศษ  

ถาศึกษาในสํานักพระญาณสังวรเถร (สุก)นี้แลว พระองคทานจะไมทรงทอดทิ้ง
พระลูกศิษย จะคอยติดตามผลตลอดเวลา จนไดบรรลุคุณวิเศษ ในพระพุทธศาสนา 

คําสอนของพระญาณสังวรเถร 
 พระภิกษุที่เรียนพระกรรมฐาน กับพระญาณสังวรเถร บางรูป บางองคคนองปาก 
เวลาปฏิบัติธรรมรูเห็นอะไรมักชอบเอามาพูดมาคุย  หรือบางรูปไดยินไดฟงอะไร รูเห็น
อะไร แลวนาํมาพูดตอ  ซึ่งเปนผิดจารีตพระกรรมฐาน พระองคทาน ก็จะทรงสอนเพียง
สั้นๆวา   ปดหู  ปดตา ปดปาก  คือทรงสอนในเรื่องใหสังวรบางครั้งพระองคทาน ก็ทรง
ชี้ใหไปดูที่พระปดทวาร ซึ่งมีลักษณะ ปดหู ปดตา ปดปาก   หรือบางครั้งทานเขียนเปน
อักษรจีนไว สี่คําวา  ปดหู ปดตา ปดปาก   

ครั้นเมื่อพบพระภิกษุ ประพฤติตัวเชนวานี้ ทานก็จะชี้ใหดู  อักษรจีนที่พระองค
ทานเขียนไวสี่คํา  พระบางรูปอานอักษรจีนไมได ถามพระองคทาน ก็ไมบอก ทรงนิ่ง
เฉยเสีย  ภิกษุรูปนั้นก็ ไปถามพระภิกษุที่รูภาษาจีน  ภิกษุรูปนั้น ทราบความหมายแลว 
แตนั้นมาก็ สงบ สํารวมขึ้น มากกวาแตกอน   
 เนื่องจากพระญาณสังวร ทรงสามารถอาน เขียน  ภาษาจีนได   เพราะพระบิดาซึ่ง
มีเชื้อจีน ทรงสอนใหเมื่อทรงพระเยาว    
บางครั้งพระญาณสังวรเถร พระองคทานจะมีคําสอนเพียงสั้นๆ สําหรับสอนพระศึกษา

พระกรรมฐานอีกอยาง คือ 
หูฟง                 ใจสงบ              ตาเปนทิพย 

           หูฟง  คือ การไดยินไดฟงอะไร เปนเสียงสรรเสริญก็ดี เสียงนินทาก็ดี ใหมีสติ
ควบคุมจิตใจไว ไมยินดีเมื่อไดฟงเสียงสรรเสริญ  ไมเสียใจเมื่อไดยินเสียงนินทาวาราย 
ไมแสดงอาการออกมา ใหสงบสํารวมระวัง เรียกวา สังวร เพราะ สังวร เปน ศีล 
         ใจสงบ  เมือ่ไดยินไดฟงแลวใหคุมสติ ทําใจใหสงบนิ่ง เปนอุเบกขา ทําจิตให
ปราศจากจากนิวรณ และอกุศลธรรมตางๆ  มีจิตตั้งมั่น เรียกวา สมาธ ิ
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         ตาเปนทิพย  ไดแก ไดยินไดฟง แลวมีสติทําใจใหสงบเปนอุเบกขาแลวจะเกิด
ปญญา แลวใชปญญาพิจารณาเรื่องราวตางๆ ใหเห็นดวยปญญาของตนเองกอนแลว จึง
คอยตอบปญหา แกปญหา  หูฟง หมายถึง การฟงดวยความสํารวมสงบ ใจสงบ การมีสติ
ตั้งมั่นเปนสมาธิ      ตาเปนทิพย  หมายถึง มีปญญาพิจารณาใหรอบคอบ  

พระองคทาน ทรงสอนในเรื่องของ การสังวร ตา หู และปาก และศีล สมาธ ิ
ปญญา อันเปนลักษณะกิริยาอาการ ของพระกรรมฐาน  คือใหทํากิริยา เฉยๆไวเทานั้น 
เปนบุคลิกของ พระกรรมฐาน                                                                                                                           

พระราชพิธีจักรพรรตราชาภิเษก 
           ปมะโรง ปพระพุทธศักราช ๒๓๒๗  ตรงกับ วันอาทิตย แรม ๑๔ คํ่า เดือน ๑๒ 
จุลศักราช ๑๑๔๖ ฉอศก พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๑  ทรงทราบขาวศึกจาก
กองมอญสวามิภักดิ์  วาพมายกกองทัพมาตั้งชุมนุมพลอยูที่เมืองสะมิ  จะยกเขามาตี
กรุงเทพฯ ทรงทราบขาวแลว ทรงไมสบายพระราชหฤทัย  
         ถึงปมะเส็ง ปพระพุทธศักราช ๒๓๒๘ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๑ 
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดตั้ง พระราชพธิีบรมราชาภิเษกขึ้นใหม เรียกวา พระ
ราชพิธีจักรพรรดิราชาภิเษก พิธีนี้กลาววา เปนพระราชพิธีสะเดาะพระเคราะห ไปในตัว  

ครั้งนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเจาพระยาเพชรพิชัย กราบบังคมทูลรายระ
เอียดแหงพระราชพิธีตามเยี่ยงอยางโบราณราชประเพณี  ทรงโปรดเกลาฯใหใชแบบ
แผนอยางครั้ง บรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจาอุทุมพร เมื่อ พ.ศ. ๒๓๐๑   
        ลักษณะของพระราชพิธีจักรพรรดริาชาภิเษกคือ มีพระสงฆราชาคณะผูใหญ 
คามวาสี อรัญวาสี เจริญพระพุทธมนตสามวัน เพื่อความเปนสวัสดิมงคล  พระสงฆราชา
คณะฝายคันถะธุระ วิปสสนาธุระ ทําน้ําพระพุทธมนตสรงมูรธาภิเษก 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงศีล 
ณ.วัดอรัญวาสี(วัดพลับ) สามราตรี 

       กอนพระสงฆราชาคณะผูใหญเจริญพระพุทธมนต สามวันนั้น พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว องคผูทรงเขาพระราชพิธีจักรพรรดิราชาภิเษก จะเสด็จมาทรงศีล  ณ.วัด
อรัญวาสี   สามราตรี  
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ครั้งนั้นทรงเลือก วัดพลับ สําหรับทรงสมาทานศีล กับพระญาณสังวรเถร  
พระองค ทรงพระภูษาขาว ทรงสมาทานศีลแปดแลว เสด็จประทับแรม ณ พระอาราม 
สามราตรี ตามแบบแผน ของพระราชพิธี จักรพรรดิราชาภิเษก  ในสมยัพระเจาอุทุมพร 
แหงกรุงศรีอยุธยา 

พระญาณสังวรเถร ถวายเครื่องราชูปโภค 
 ถึงวันพฤหัสบดี ข้ึน ๙ คํ่า ปมะเส็ง จุลศักราช  ๑๑๔๗ (๒๓๒๘) เพลา ๙ โมง ๒ 
บาท เปนสิทธิโชค  พระญาณสังวรเถร (สุก)  นําแผนทอง (มหาดเล็ก นํามาถวาย) กวาง 
ยาว คืบเศษ ทรงกลาวชุมนุมเทวดา  เจริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ จบ
แลว ทรงสวดพระคาถาพระพุทธเจา ๒๘ พระองค  พระคาถาอสีติมหาสาวก จบแลว 
ทรงนําแผนทอง มาวางบนผาขาวบริสุทธิ์ ทรงจารพระยันตจักรพรรตราธริาช  ทรงจาร
เสร็จแลว ทรงสวด พระธรรมจักกัปวัตนสูตร สวดพระชัยปริต สุดทายสวด พระคาถา
มงกุฏพระพุทธเจา  พรอมทรงมวนพระตระกรุตจักรพรรตราธิราชไปดวย แลวจึงถักคล
อบตระกรุตดวยดายสายสินธุ  พรอมกับภาวนาพระคาถาพระไตรสรณาคม จนเสร็จพิธี 
พระญาณสังวร ทรงลงพระตระกรุตจักรพรรตราธริาช ถวายองคพระมหากษัตริย ตาม
แบบ โบราณราชประเพณี ครั้งกรุงศรีอยุธยา 
 ในกรงุรัตนโกสินทรนี้ พระญาณสังวรเถร (สุก) ทรงจารพระตระกรุดจักรพรรต
ราธิราช ถวายพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสิน  พระพุทธยอดฟาจุฬาโลก เปน
พระองคแรกในราชจักรีวงศ   

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๑ ทรงศีลครบ สามราตรี วันที่สี่ กอนจะ
เสด็จกลับ เขาพระบรมมหาราชวัง พระญาณสังวรเถร ทรงถวาย พระตระกรุดจักรพรรต
ราธิราช นับเปนเครื่องราชูปโภคชิ้นสาํคัญชิ้นแรก  ของพระญาณสังวรเถร ที่ทรงถวาย
ให สมเด็จพระรามาธิบดีศรีสุนทร พระบาทสมเด็จเจาอยูหัว รัชกาลที่  ๑ เพื่อเปนพระ
มหาสวัสดิมงคลอันยิ่ง  

การลงพระยันตจักรพรรตราธิราช  พระอาจารยสุก พระองคทาน ทรงศึกษามา
จาก พระพนรัต (แปร) พระสังฆราชา ฝายซาย  วัดปาแกว  ทางสมาธิ เมื่อพระองคทาน 
ทรงมีพระพรรษาไดหกพรรษา และพระยันตนี้ยังจําติด พระเนตรเปนปฏิภาคนิมิต ของ
พระองคทาน มาจนบัดนี้ ซึ่งพระพนรัต วัดปาแกว เกือบทุกพระองค ครั้งกรุงศรีอยุธยา  
ทรงจารจารึก ลงบนแผนโลหะทองคํา มวนเปนตระกรุด ถักดวยดายดิบพรหมจารี อัน
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เปนดายสายสินธุ ถวายพระมหากษัตริย ในราชวงศตางๆ ของกรุงศรีอยุธยา  และเปน
แบบแผนมาถึงปจจุบันนี้ 

พระญาณสังวรเถร 
แผสมาธิจติทําน้ําพระพุทธมนต และสรงน้ํามูรธาภิเษก 

     วันที่พระบาทสมเด็จเจาอยูหัวทรงศีล ณ.วัดพลับ สามราตรีนั้น พระญาณสังวร
เถร ไดทรงทําแผนพระยันต ลงอักขระพระตระกรุตมหาจักรพรรดิราช ถวายแดพระเจา
แผนดิน อีกทั้งยังไดทรงทําน้ําพระพุทธมนตสําหรับสรงมูรธาภิเษก ที่วัดพลับ กอนที่จะ
นําเอาน้ําพระพุทธมนต ไปเขาพระราชพิธีในพระบรมมหาราชวัง 
     ครั้นเสด็จถึง พระบรมมหาราชวังแลว พระเจาอยูหัว ทรงสดับฟงพระสงฆราชา
คณะคามวาสี อรญัวาสี เจริญพระพุทธมนต สามเพลา  วันที่สี่ทรงอาราธนานิมนต
พระสงฆราชาคณะ ฝายคันถะธุระ วิปสสนาธุระ เจริญพระพุทธมนตทําน้ําพระพุทธ
มนต สําหรับสรงมูรธาภิเษก อยางเปนทางการอีกหนึ่งครั้ง 

เวลาเชาเสด็จขึ้น สรงพระกระยาสนาน บนมณฑปหุมผาขาว สมเด็จ
พระสังฆราช (สี) วัดบางวาใหญ(วัดระฆัง) ทรงถวาย น้ําสรงมูรธาภิเษกดวย พระเตา
ทอง พระพนรัต (สุก) วัดสลัก (วัดมหาธาตุ) ถวายน้ําสรงมูรธาภิเษกดวย พระเตาเงิน   

พระญาณสังวรเถร วัดพลับ (วัดราชสิทธาราม) ถวายน้ําสรงมูรธาภิเษกดวย พระ
เตานาก พระปญญาวิสารเถร (ศร)ี วัดสมอราย (วัดราชาธิวาส) ถวายน้ําสรงมูรธาภิเษก
ดวย พระเตาสําริด 

เลื่อนพระญาณสังวรเถรเปนพระราชาคณะผูใหญ 
ครั้งเมื่อสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสุนทร สมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ทรง

ปราบดาภิเษกขึ้นเปนปฐมกษัตริย แหงบรมราชจักรีวงศ ทรงกระทําพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษกแตโดยยอ เมือ่ปพระพุทธศักราช ๒๓๒๕ ข้ึนครั้งกระนั้น  แลวทรงตั้ง
พระราชาคณะเอาฤกษ โดยมีตําแหนงพระสังฆราช (ศรี) วัดระฆัง เปนตน ทรงทําตาม
แบบอยาง โบราณพระราชประเพณี แตเดิมมาสืบมา 

ตอมาถึงปพระพุทธศักราช ๒๓๒๖ ทรงใหอาราธนาพระอาจารยสุก วัดทาหอย 
ริมคลองคูจามมาตั้งเปนพระราชาคณะฝาย วิปสสนาธุระที่ พระญาณสังวรเถร  ครองวัด
ราชสิทธาราม ปกครองดูแล พระสงฆวิปสสนาจารย  
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แตครั้งนั้น พระวิปสสนาจารยยังมีนอยองคนัก ยังไมสามารถตั้งเปนคณะได จึง
คงไวแต ตําแหนงพระพุทธาจารย เจาคณะใหญ อรัญวาสี 

ครั้นถึงปพระพุทธศักราช ๒๓๒๗  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหอาราธนา
พระสงฆฝายคันถธุระ วิปสสนาธุระ ประชุมทําสังฆกรรม ผูกพัทธเสมา พระอุโบสถ วัด
พระศรีรัตนศาสดาราม และทําการฉลอง เสร็จเรียบรอยแลว 

ตอมาถึงปพระพทุธศักราช  ๒๓๒๘ ทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ ใหตั้งพระราช
พิธีบรมราชาภิเษกขึ้นใหม ที่เรียกวา พระราชพิธีจักรพรรตราชาภิเษก  ทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ใหจัดพิธีการอยางเต็มรูปแบบกวาครั้งกอน  หลังจากเสร็จการพระราชพิธี
จักรพรรตราชาภิเษกแลว  

ทรงมีพระราชดําริวา   ตั้งแตพระญาณสังวรเถร มาสถิตวัดพลับแลว และวัดพลับ
ก็เปนศูนยกลางวิปสสนากรรมฐาน ประจํากรุงรัตนโกสินทร  เหมือนอยางสํานักวัดปา
แกว อันเปนศูนยกลางพระกรรมฐาน ประจํายุคอยุธยาแลวนั้น  

สองปตอมา พระวิปสสนาธุระก็มีตัวมากขึ้น พอที่จะตั้งเปนคณะได  จึงทรงมี
พระราชดําริจะตั้ง พระญาณสังวรเถร เปนพระราชาคณะผูใหญ ดูแลพระสงฆวิปสสนา
ธุระ ในกรุง 

และการแตงตั้ง พระราชาคณะเอาฤกษกอนนั้น ทรงแตงตั้ง ณ พระราชวัง
ชั่วคราว มิไดตั้งในพระอุโบสถ ในพระบรมมหาราชวัง ตามอยางโบราณราชประเพณีแต
เดิมมา เหมือนครั้งกรุงศรีอยุธยา  แตครั้งนี้ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม สราง
เสร็จสมบูรณ และผูกพัทธเสมา ทําการฉลองเรียบรอยแลว   

ครั้งนี้จะทรงแตงตั้งพระราชาคณะเอาฤกษ  เปนปฐมฤกษครั้งแรกใน พระ
อุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามแหงนี้  หลังจากเสร็จการพระราชพิธีจักรพรรต
ราชาภิเษกแลว 

ครั้งนั้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระราชดําริ ทีจ่ะทรงเลื่อน พระ
ญาณสังวรเถร (สุก) วัดราชสิทธาราม (พลบั) ข้ึนเปนพระราชาคณะผูใหญ ในราชทนิ
นามเดิมที่ พระญาณสังวร เทียบเทาตําแหนง พระพนรัตน  พระพุทธาจารย เพื่อให
ตําแหนง พระญาณสังวร ทําหนาที่แทน พระพุทธาจารย (เปา)  ซึ่งมีหนาที่ตองติดตาม
เสร็จไปตามหัวเมือง ถวายรายงานเกี่ยวกับกิจการคณะสงฆ   และตําแหนงพระพุทธา
จารยครั้งนั้นมีหนาที่ตองดูแลกิจการสงฆฝายวิปสสนาตามหัวเมือง ครั้งนั้นพระพุทธา
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จารย (เปา) ทานสถิตประจําอยูวัดธรรมาวาส กรุงเกาบาง  เพื่อดูแลกิจการสงฆวิปสสนา
ธุระหัวเมือง บางครั้งก็สถิตอยูวัดบางยี่เรื่อใต (อินทาราม) บาง  เพื่อคอยรับกระแสรับสั่ง 
เกี่ยวกับกิจการสงฆ และหมายกําหนดกําหนดการ การติดตามเสด็จ 

ตอมาถึงรัชกาลที่ ๒  พระพุทธาจารย (เปา)  เลื่อนเปนสมเด็จราชาคณะแลว  ทาน
ไดรับโปรดเกลาฯ ใหสถติประจําวัดธรรมาวาส กรงุเกา เลยที่เดียว 

สวนในเมือง พระญาณสังวร พระราชาคณะผูใหญ เปนผูทําหนาที่ เจาคณะใหญ
อรัญวาสี   เหมือนครั้งพระพนรัต วัดปาแกว  กรุงเกา  ถึงรัชกาลที่ ๓ และที ่๔ ตําแหนง 
และกิจการคณะสงฆก็มีระเบียบแบบแผนมากขึ้น 

ครั้งนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหโหรหลวง ถวายพระฤกษ เพื่อทรงกระทํา
พระราชพิธี ตั้งพระราชาคณะเอาฤกษ โหรหลวงถวายพระฤกษ ตรงกบัวันพฤหัสบดี  
ข้ึน ๑๐ คํ่า เดือน…… ปมะเส็ง  เปนราชาโชค หมายถึง โชดมงคลดี แหงพระเจาแผนดิน  
หรือพระราชา  

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเลื่อน พระญาณสังวรเถร ข้ึนเปนพระราชา
คณะผูใหญ  ณ พระอุโบสถวัดพระศรี รัตนศาสดาราม ในราชทินนามเดิม ดังคําสําเนา
แตงตั้งดังนี้………. 

ศริศยุภมัศดุ ฯลฯ ลงวันพฤหัสบดี เดอืน….. ข้ึน ๑๐ คํ่า ปมะเส็ง ( ๒๓๒๘) ให 
พระญาณสังวรเถร ข้ึนเปนพระราชาคณะผูใหญ ที่พระญาณสังวร  อดิสรสังฆเถรา  สัตวิ
สุทธิจริยาปรินายก สปฏกธรา มหาอุดมศีลอนันต อรัญวาสี  สถิตในวัดพลบั พระอาราม
หลวง ฯลฯ 

แตงตั้งถานานุกรมได ๔ รูปคือ  ๑.พระครูปลัด  ๒.พระครูสมุห  ๓.พระครูใบฏี
กา  ๔.พระครูธรรมรักขิต   ครั้งนั้น พระญาณสังวร แตงตั้งให……… 

๑.พระปลดัชติ  เปนพระครูปลัดชิต   ๒.ใหพระสมุหฮ่ัน  เปนพระครูสมุหฮ่ัน   
๓.ใหพระใบฏีกากัน เปนพระครูใบฏกีากัน   ๔. ใหพระอาจารยขาว เปนพระครูธรรม
รักขิต รักษาดูแลพระธรรมกรรมฐาน 

เวลามีกิจสงฆในวัดราชสิทธาราม พระครูธรรมรกัขิต (ขาว) นั่งหนา พระครูปลัด
ชิต พระครูสมุหฮ้ัน พระใบฏีกากัน  เนื่องจากมีทานอายุพรรษามากกวา และเปนพระ
กรรมวาจาจารย ของทั้งสามทานดวย  เหตุที่พระครูธรรมรกัขิตขาว ไมไดเปนถานานุ
กรมชั้นที ่๑ มาแตกอนนั้น เพราะทานมาสถิตวัดพลับในภายหลัง 
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ของพระราชทาน คราวตั้งพระราชาคณะผูใหญ 
พัดงาสาน เจาคณะใหญฝายวิปสสนาธุระ ๑ พัดแฉกทรงพุมขางบิณฑ  เจาคณะ

ใหญอรัญวาสี ๑ ไตรจีวรสีกลัก แพรดาน ของจีน ๑ ไตร    รดัประคตเอว หนามขนุน ๑ 
รัดประคตอก สีแดงเลือดนก หนามขนุน ๑   ฯลฯ 

สมโภชกรุงฯครั้งแรกถวายของที่ระลึกพระญาณสังวร 
         ครั้นเสร็จการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแลว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให
จัดการสมโภชพระนครฯเปนการตอเนื่องกันไป ทรงโปรดเกลาฯ ใหอาราธนานิมนต
พระสงฆ ทุกพระอารามทั้งในกรุง และนอกกรุง ทั้งอารามหลวง อารามราษฏร  ข้ึนสวด
พระพุทธมนตบนเชิงเทินทุกใบเสมา เสมาละรูป รอบพระนคร ขาราชการขุนนาง ทํา
ขาวกระทงเลี้ยง พระสงฆทั้งสิ้น 

หลังพระราชพิธีเจริญพระพุทธมนต ฉันภัตตาหารเพลแลว พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว รัชกาลที่ ๑ ทรงถวาย บริขาร บาตร พรอมฝาบาตรถมปด สาํหรับพระราชา
คณะคันถธุระ ทรงถวายบาตร พรอมฝาบาตรประดับมุก ตรงกลาง สําหรับพระราชา
คณะฝายวิปสสนาธุระ พรอมกับทรงถวาย ตาลปดพัดลอง ฉลองกรุงแด พระญาณสังวร 
และพระมหาเถรานุเถรทั้งหลาย นับเปนพัดลอง ฉลองกรุงในพระราชพิธีดามแรก ของ
กรุงรัตนโกสินทร  

บาตรบริขาร ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที ่ ๑ พระราชทานใหกับ 
พระญาณสังวร ครั้งนั้นเปนบาตรเหล็ก พระญาณสังวร ทานทรงใชบาตรเหล็ก ที่ไดรับ
พระราชทาน คราวสมโภชกรุงนั้นอยูนาน ถึง ๒๔ ป ตั้งแตปพ.ศ. ๒๓๒๘ ถึงปพ.ศ. 
๒๓๕๒ ตอมาพระญาณสังวรเถร จึงทรงประทานใหแกสัทธิวิหาริก ของพระองคทาน
ใชคือ พระใบฎีกากัน 

ปจจุบัน บาตร ที่ไดรับพระราชทาน เมื่อคราวสมโภชกรุงครัง้แรกนั้น ไดเก็บ
รักษาไวที่พิพิธภัณฑพระกรรมฐาน สมเด็จพระสังฆราช สุก ไกเถื่อน คณะ ๕ วัดราช
สิทธาราม 
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ผูกพัทธสีมา วัดพลับ 
ทรงบรรพชาอุปสมบทพระสงฆองคแรก 

              พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระบรมราชโองการ ดํารัสสั่งให หลวง
ธรรมรักษา (คนใหม คนเกาอุปสมบทไปแลว) เจากรมสังการี ไปอาราธนานิมนต
พระสงฆราชาคณะคันถะธุระ วิปสสนาธุระ มาทําสังฆกรรมผูกพัทธสีมา ที่วัดพลับ   ณ. 
วันอังคาร ขึน้ ๕ คํ่า เดือน ๘ จุลศักราช ๑๑๔๗ ปมะเส็ง ซึ่งตรงกับพ.ศ. ๒๓๒๘ เวลา
สามโมงเชา เกาบาท 
      หลังผูกพัทธสีมาแลว วันนั้นมีการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามรูปโดยม ี
อุบาสกมาก บรรพชาอุปสมบทเปนองคแรก พระญาณสังวร เปนพระอุปชฌาย พระครู
ปลัดชิต เปนพระกรรมวาจาจารย พระครูสมุหฮ่ัน ถานานุกรม ทรงเครื่อง เปนพระอนุ
สาสนาจารย   

อุปสมบทแลว ทั้งสามทาน ข้ึนพระกรรมฐานกับ พระญาณสังวร และศึกษาพระ
ปริยัติธรรมบาลี กับพระครูสมุหฮ่ัน  

กาลตอมาพระภิกษุมาก ไดเปนพระอาจารยบอกพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบ
ลําดับ ในยุคตอมาของวัดพลับ ประมาณปพ.ศ. ๒๓๖๓  พระอาจารยมาก ไดรับแตงตั้ง
เปนถานานุกรมของ สมเด็จพระสังฆราช ไกเถื่อน ท่ีพระครูพรหมวหิาร พระครู
วิปสสนา  

พระพุทธศักราช ๒๓๖๔ ไดรับอาราธนาเปนพระอาจารย เขาควบคุมการ
สังคายนาพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ  พ.ศ. ๒๓๖๕ ไดรับพระราชทานแตงตั้ง
สมณะศักดิ์เปนพระราชาคณะฝายวิปสสนาที่ พระญาณโกศลเถร ประมาณพ.ศ. ๒๓๖๘ 
รักษาการเจาอาวาสวัดพลับ และถึงแกมรณะภาพลงในปนั้นเอง  

รัชกาลที่ ๑ เสด็จพระราชดําเนินมาทรงปรึกษา 
พระญาณสังวร ขอพระสงฆไปครองวัดโมลโีลก 

         สมัย กรุงธนบุรีเปนราชธานีอยูนั้น วัดทายตลาด หรือวัดโมลโีลก  วัดแจง หรือ
วัดอรุณนั้น เปนพระอาราม ที่ไมมีพระสงฆอยูจําพรรษา  

ครั้นสถาปนากรุงเทพฯแลว วัดแจง  วัดโมลีโลก จึงทิ้งรางอยู ไดชํารุดทรุดโทรม
ลงมาก ครั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระราชศรัทธา ใหบูรณะขึ้นใหมทั้ง
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สองพระอาราม พรอมกับใหสรางหมูเสนาสนะสําหรับใหพระสงฆอยูจําพรรษา  แลว
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหอาราธนาพระสงฆไปอยูจําพรรษาทั้งสองพระอารามนั้น  
               พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนินมาครั้งนั้น ทรงปรึกษา พระ
ญาณสังวร ขอพระสงฆวัดพลับ ไปครองวัดทายตลาด พระญาณสังวร ทรงถวายพระพร
วา พระมหาศรี เปรียญเอก  ทรงความรูทั้งดานคันถะธุระ และวิปสสนาธุระเพียบพรอม 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ก็ทรงพอพระราชหฤทัย 
               จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งให พระมหาศรี เปรียญเอก ไปครองวัด
ทายตลาด  พรอมดวยพระสงฆอนุจรอีกประมาณ ๑๕ รูป ครั้งนั้นพระภิกษุขุน ก็ได
ติดตามพระมหาศรี ไปวัดโมลีโลกดวย 
         วัดแจง ซึ่งอยูใกลกับ วัดบางหวาใหญ หรือวัดระฆัง พระเจาอยูหัวเสด็จมา
ปรึกษากับ พระสังฆราช (สี) ทูลแนะนํา พระครูสะดําฯ ปลัดขวา ถานานุกรมของ
พระองคทาน   

พระเจาอยูหัวจึงทรงโปรดเกลาฯแตงตั้งใหพระครูสะดํา ฯปลัดขวา เปน
พระราชาคณะที่ พระโพธิวงศาจารย  ใหพระครูเมธังกร   ถานานุกรม ของพระสังฆราช 
(สี) อีกองคหนึ่ง เปนพระราชาคณะที่ พระศรีสมโพธิ์ ใหทั้งสององคไปครอง วัดแจง 
พรอมดวยพระสงฆอนุจร ๑๕ รูป 

พระญาณสังวร ทรงจารหนังสือมูลกัจจายน 
          ประมาณปพระพุทธศักราช ๒๓๒๙ วัดราชสิทธาราม (พลับ) มีพระภิกษุเดิน
ทางเขามาศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ  กับศึกษาพระบาลีคัมภีรมูลกัจจายน 
กันมากมาย กลางวันพระภิกษุ ศึกษาพระบาลีมูลกัจจายน กลางคืนเจริญพระกรรมฐาน  

วัดราชสิทธารามนั้น ไดรับพระคัมภีรมูลกัจจายณของหลวง มาเพียงชุดเดียว ที่
ทางการไดแจกจายไปตามพระอารามตางๆ ที่มีการบอกหนังสือพระบาลีมูลกัจจายน  
เนื่องจากวัดราชสิทธาราม (พลับ) มีพระภิกษุเขามาศึกษาพระบาลีมูลกัจจายนเบื้องตน
กันมาก หนงัสือลาน สนธิ์กัณฑ ไมพอใชศึกษากัน พระญาณสังวร จึงไดทรงนําเอาพระ
คัมภีรบาลีมูลกัจจายนของหลวง สนธิ์กัณฑ ผูกแรก มาทรงจารคัดลอกขึ้นใหมเปนหลาย
ผูก พระญาณสังวร ทรงจารคัดลอกดวย ลายพระหัตถของพระองคทานเอง ข้ึนผูกหนึ่ง 
เปนปฐมฤกษ มีพระครูปลัดชิต พระครูสมุหฮ่ันเปรียญ พระครูใบฏีกากนั พระครูธรรม
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รักขิต (ขาว) พระอาจารยเจา พระอาจารยสี พระอาจารยศุก ชวยกันจาร คัดลอกไว ให
พระภิกษุสามเณร ไดใชศึกษากัน  
             พระคัมภีรพระบาลีมูลกัจจายน สนธิ์กัณฑผูกแรก อันพระญาณสังวรเถร ทรง
จารคัดลอกขึ้นมาใหมนั้น พระอาจารย ผูบอกหนงัสือบาลีมูลกัจจายน ของวัดพลับ ถอื
เปนพระคัมภีรครู ใชสอนตามพระประสงคของพระญาณสังวร ครั้งหนึ่งแลว ก็เก็บใส
กลองรักษาไวดวยความเคารพบูชา   

พระคัมภีรสนธิ์กัณฑผูกแรก ที่พระองคทรงจาร ไดเก็บรักษาไว และยังปรากฏ
อยูจนถึงทุกวันนี้ ที่พิพิธภัณฑพระกรรมฐาน คณะ ๕ วัดราชสทิธาราม 

พระมหาศรี ไปครองวัดโมลีโลก 
          ตนปพระพุทธศักราช ๒๓๓๐  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหแหพระมหาศรี
ไปครองวัดทายตลาด(โมลีโลก) ไปพรอมดวยรัตนสาม ตามโบราณราชประเพณี มี
พระพุทธรูป พระธรรม เปนประธานนําขบวน พระมหาศรี พรอมดวยคณะพระสงฆ
อนุจร ๑๕ รปูตามขบวนไปจนถึงวัดทายตลาด ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯแตงตั้งใหเปน
พระราชาคณะผูใหญที่  พระเทพโมลี 

ตอมาปเดียวกันนั้น พระพุทธโฆษาจารย (นาค) วัดบางหวาใหญ หรือ วัดระฆัง 
ไดถึงแกมรณะภาพลง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเลื่อนพระเทพโมลี (ศรี) เปน
พระราชาคณะที่ พระพุทโฆษาจารย  

ตั้งถานานุกรมได หารูป ใหพระภิกษุขุน หรือพระมหาขุนเปน พระครูปลัด พระ
ถานานุกรม ทรงเครื่องชั้นที่ ๑ พรอมพระสงฆถานานุกรม พระลําดับอีก ๑๔ รูป  จากวัด
พลับ ไปวัดโมลีโลก คณะพระสงฆที่ไปทั้งหมด ลวนทรงคุณในทางวิปสสนาธุระ และ
คันถะธุระ  

ตอมาพระครูปลัดขุน ไดเปนสมเด็จพระราชาคณะที่ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย 
ในรัชกาลที๓่  แหงกรุงรตันโกสินทร 

พระญาณสังวรทรงเปน พระราชอุปธยาจารย 
และพระราชกรรมวาจาจารย ในพระบรมราชวงศจักรี 

           ๑. พ.ศ. ๒๓๓๑ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ขณะดํารงคพระราช
อิสริยยศ เปนสมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟากรมหลวงอิศรสุนทร ทรงผนวช ณ. วัดพระ
ศรีรัตนศาสดาราม เมื่อวันอาทิตย ข้ึน ๑ คํ่าเดือน ๘ เวลา ๓ โมงเชา พระสังฆราช (สี) วัด
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ระฆัง เปนพระราชอุปธยาจารย พระญาณสังวร (สุก) เปนพระราชกรรมวาจาจารย พระ
พนรัต (ศุก) วัดมหาธาตุ เปนพระราชอนุศาวนาจารย 
       รุงขึ้น วันจันทร ข้ึน ๒ คํ่า เดือน ๘ พระสงฆรับพระราชทานฉันเพลเสร็จแลว ตั้ง
ขบวนแหพระภิกษุกรมหลวงอิศรสุนทร ไปวัดสมอลาย ถึงวันพฤหัสบดี ข้ึน ๕ คํ่า เดือน 
๘ เสด็จมาทรงขึ้นพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ กับพระญาณสังวร ทรงคางแรม
หนึ่งราตรี เสด็จกลับไปประทับวัดสมอลาย ทรงศึกษาพระวินัย เสขิยะวัตร กับพระ
ปญญาวิสารเถร (ศรี) ทรงผนวชอยู ๑๕ วัน ก็ทรงลาผนวช เมื่อลาผนวชแลวทรงมีเวลา
วาง ก็ทรงมาตอพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ กับพระญาณสังวรเถรอยูเนื่องๆ จน
จบเบื้องตน สามหองของพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ คือพระปติ ๕ พระยุคล ๖ 
พระสุขสมาธิ ๒ เขาสับ เขาคืบ เขาวัดออกวัดแลว เขาสะกดพระปติ พระยุคล พระสุข 
จนครบสามหองพระกรรมฐาน พระญาณสังวร ถวายลูกสะกดกรรมฐาน หนึ่งลูก แด
กรมหลวงอิศรสุนทร 
         สมเด็จพระเจาหลานเธอ กรมหลวงนรินทรรณเรศร ตนราชสกุล นรินทรางกูร 
ทรงเปนพระโอรสในสมเด็จพระพี่นางเธอ  กรมพระเทพสุดาวดี หรือพระพี่นางพระองค
ใหญตําหนักเขียว หรือทานเจาคุณพระตําหนักเขียว   

ทรงผนวช ณ. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  พระญาณสังวร เปนพระ
กรรมวาจาจารย ทรงผนวชแลว เสดจ็มาขึ้นพระกรรมฐาน กบัพระญาณสังวรเถร พรอม
พระภิกษุกรมหลวงอิศรสุนทร 
         สมเด็จพระเจาหลานเธอ กรมหลวงเทพหริรักษ ตนราชสกุล เทพหัสดินทร เปน
พระโอรสในสมเด็จพระพี่นางเธอ กรมพระศรีสดุารักษ พระพี่นางพระองคนอยตําหนัก
แดง หรือเจาคุณพระตําหนักแดง  

ทรงผนวช ณ. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  พระญาณสังวร เปนพระ
กรรมวาจาจารย ทรงผนวชแลว เสดจ็มาขึ้นพระกรรมฐาน กับพระญาณสังวรเถร วัน
เดียวกันกับพระภิกษุกรมหลวงอิศรสุนทร 
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ขรัวตารอด คัดลอก คมัภีรมูลกรรมฐาน  
ถวาย พระญาณสังวร 

         ประมาณปพระพุทธศักราช ๒๓๓๖ พระญาณสังวร ดําริวาพระคัมภีรมูล
กรรมฐานของเกา อันมีมาแตโบราณกาลนั้น พระภิกษุที่เลาเรียนพระกรรมฐานแตกอน
เกา ใชเลาเรยีนศึกษากันในดานปริยัติ มาแตยุคกรุงสุโขทัย จวบจนถึงยุคกรุงศรีอยุธยา 
พระคัมภีรนี้จารึกดวยอักษรขอมไทยมีประมาณสิบผูก บัดนี้ตกมาถึงยุคกรุง
รัตนโกสินทร พระคัมภีรนี้เกาแกชํารุดลงมาก หามีผูใดทําการคัดลอกไวไม 

ทานขรัวตารอด ซึ่งเปนสัทธิวิหาริก ของพระญาณสังวร  ทานเชียวชาญในพระ
กรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ เชี่ยวชาญ การจารหนังสือลาน ทานไดทําการจารคัดลอก 
หนังสือพระคัมภีรมูลกรรมฐาน ข้ึนมาใหมอีกหนึ่งฉบับ เพื่อถวายแดพระญาณสังวร 
บูชาคุณพระอาจารย  

ปจจุบันนี้ พระคัมภีรมูลกรรมฐาน ที่ขรัวตารอด คัดลอกจารไว ยังคงอยูที่
พิพิธภัณฑกรรมฐาน คณะ ๕ วัดราชสิทธาราม (พลับ) 
        พระคัมภีรมลูกรรมฐานนี้ รจนาโดย พระมหารัตนปญญาเถร พระนักปราชญ
แหงลานนา เมื่อประมาณ ๑,๖๐๐ ปลวงมาแลว  

คัมภีรนี้ตกทอดลงมาถึง ยุคกรุงสุโขทัย ยุคกรุงศรีอยุธยา และมาถึงยุดกรุง
รัตนโกสินทร ซึ่งพระสงฆที่ศึกษาพระกรรมฐาน แตละยุค แตละสมัย ไดใชศึกษาหา
ความรูทางดานปริยัติกรรมฐานกัน เฉพาะในสมัยกรงุศรีอยุธยาเปนราชธานี พระสงฆ
นิยม ศึกษาพระคัมภีรนี้กันมาก 
 ทานขรัวตารอด  ทานบรรพชา-อุปสมบท กับพระญาณสังวร (สุก) ณ วัดพลับ มี
พระครูปลัดชิต พระครูสมุหฮ่ัน เปนคูกรรมวาจาจารย บวชแลวศึกษาพระกรรมฐาน
มัชฌิมา แบบลําดับ กับพระญาณสังวร (สุก) และพระครูปลัดชิต เรียน อักษรขอม เรียน
พระบาลีกับ พระครูสมุหฮ่ัน  พระครูใบฏีกัน   

พระญาณสังวร 
นิพนธคัมภีรพระกรรมฐาน ภาคปริยัติ 

     ประมาณปพุทธศักราช ๒๓๓๖ หางจากที่พระญาณสังวร มาสถิตที่วัดราชสิทธา
รามลวงมาแลวได สิบป เวลานั้น พระองคทานทรงมีเวลาวาง พระองคทาน ไดนิพนธ
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ความรูเกี่ยวกับพระกรรมฐาน และจารลงในใบลาน ดวยลายพระหัตถ ของพระองคทาน
เอง ไวสําหรับใหพระภิกษุสามเณรไดใชศึกษาเลาเรียนกัน โดยพระองคนิพนธจาก
ความรู ที่เคยศึกษามาจากคัมภีรพระอภิธรรม จากประสพการณการปฏิบตัิธรรม เรื่องที่
พระองคนิพนธคือ พระปติ ๕ ประการ พระยุคล ๖ ประการ พระสุข ๒  ประการ อานา
ปานสติ รูปฌาน และอรูปฌาน ปจจุบัน เหลืออยูเพียงสองผูกคือ เรื่องรปูฌาน และจตุ
พรหมวิหาร ปจจุบันพระคัมภีรทั้งสองผูก เก็บรักษาไวที่พิพิธภัณฑกรรมฐาน คณะ ๕ 
วัดราชสิทธาราม 
       ปขาล พระพุทธศักราช ๒๓๓๗ พระสังฆราช (สี) วัดระฆัง สิ้นพระชนมลง 
หลังจากพระราชทานเพลิงพระศพแลว ทรงสถาปนาพระพนรัต (ศุก) วัดมหาธาตุข้ึนเปน 
พระสังฆราช  ปนั้นพระสังฆเถร วัดพลับ ไดรบัพระราชทานแตงตั้ง เปนราชาคณะ ๒ 
รูป พระครู ๑ รูป   

๑. พระครูปลัดชิต ถานานุกรม ของพระญาณสังวร เปนพระราชาคณะ ฝาย
วิปสสนาธุระที่ พระญาณวิสุทธิ์เถร พระคณาจารยเอก  พระราชทานพัดงาสาน 

๒. พระครูสมุหฮ่ัน เปรียญ ถานานุกรมทรงเครื่อง ของพระญาณสังวร เปน
พระราชาคณะที่  พระวินัยรักขิต ตอนเริ่มรัชกาลที่ ๑ กลาวถึง ราชทินนาม พระวินัย
รักขิต ไววา  

อนึ่งที่พระอุบาลีนั้น  ตองกับพระนามของพระอรหันต จึงดํารัสใหแปลงพระ
นามเสียใหม ครั้งแรกนั้น โปรดเกลาฯใหมหามี เปรียญเอก วัดเลียบ เปนพระวินัยรักขิต 
แทนที่พระอุบาลี  ตอมาองคที่สอง ทรงแตงตั้งพระสมุหฮ่ัน เปรียญ ถานานุกรม
ทรงเครื่อง พระญาณสังวร (สุก) เปนที่ พระวินัยรกัขิต 

อนึ่งตําแหนง พระวินัยรักขิต นบัเปนตําแหนงพระราชาคณะหนึ่งใน ๒๘ 
พระองค ที่เขาเฝาทูลถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เมื่อทรงมีพระราช 
ภาระธุระการงาน อันเกี่ยวเนื่องดวยราชการสงฆ หรือมีการประชุมสงฆ ทลูถวายพระพร 
ในเรื่องตางๆ ตามโบราณราชประเพณี 

๓. พระอาจารยศุก อันเตวาสิก ของพระญาณสังวร ไดรับพระราชทานเปนพระ
ครูวิปสสนาธุระที่ พระครูธรรมสถิต  ปนั้นบานเมืองวางราชการศึก เนื่องจากยางเขาฤดู
ฝน 



พระประวัติสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร มหาเถรเจา (สุกไกเถื่อน) 
 

http://www.somdechsuk.com 

๓๑๓ 

        สมเด็จกรมพระราชวังบวรสถานมงคล ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา
นภาลัย แตครั้งยังดํารงพระยศเปน สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟากรมขุนเสนานุรักษ ใน
รัชกาลที่ ๑ มีพระนามเดิมวา จุย ประสูติ พ.ศ. ๒๓๑๖ ทรงผนวชพระชนมายุ ๒๑ พรรษา  
ณ.วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระสังฆราช (ศุก) วัดมหาธาตุ พระอุปชฌาจารย พระญาณ
สังวร เปนพระกรรมวาจาจารย พระพนรัต (มี) เปนพระอนุสาสนาจารย หลังทรงผนวช
แลว เสด็จมาทรงขึ้นพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ กับพระญาณสังวร 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๑ 
เสด็จมาทรงทบทวนพระกรรมฐานที่ วัดพลับ 

        หลังจากพระเจาหลานเธอ กรมหลวงเสนานุรักษ (จุย) ทรงผนวช ๑๕ วัน จึงทรง
ลาผนวช พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ทรงพระดําริวาเวลานี้ ถึงฤดูฝน วาง
จากราชการศึก  พระราชหฤทัยของพระองคทาน ก็สงบจึงมีพระราชดําริวา จะทรง
บําเพ็ญพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ ณ.วัดพลับ เพื่อสงบจิตใจ  อีกทั้งเปนการ
ทบทวนของเกาที่ทรงเคยศึกษาปฏิบัติมาแตกอน ครั้งทรงผนวชสมัยกรุงศรีอยุธยา กลาว
วาพระองคทรงเคยปฏิบัติไดถึง สามหองพระกรรมฐาน คือพระปติ ๕ พระยุคลธรรม ๖ 
พระสุขสมาธิ ๒  
       ครั้งนั้น พระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินมา ณ. สํานักพระญาณสังวร พรอม
ดวยเจาฟากรมหลวงอิศรสุนทร (ฉิม) ซึ่งทั้งสองพระองคไดเสด็จมาทรงทบทวนพระ
กรรมฐานกับ พระญาณสังวร เปนเวลาติดตอกัน ๕ วัน เสด็จพระราชดําเนินมาเชา –เย็น
เสด็จพระราชดําเนิน กลบัพระบรมมหาราชวัง 

    พระญาณสังวร 
ถวายพระอรหัง แดทั้งสองพระองค 

      หลังจากพระญาณสังวร (สุก) มาสถิตวัดพลับแลว ในปพระพุทธศักราช ๒๓๒๗ 
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหประชุมสงฆผูกพัทธสีมา วัดพระศรีรัตนศาสดาราม อัน
เปนสถานที่ประดิษฐานพระแกวมรกต นั้นแลว 

ประมาณกลางปพระพุทธศักราช ๒๓๒๘ พระญาณสังวร ทรงมีพระดําริวา พระ
แกวมรกตเปนของศักดิ์สิทธิ์ คูบาน คูเมือง  และยังเปนของศักดิ์สิทธิ์ประจํากรุง
รัตนโกสินทร พระองคทาน จึงทรงถือเอาองคพระปฎิมากรณพระแกวมรกตนี้ มาเปน
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นิมิตหมายอันประเสริฐ จึงทรงนําเอานิมิตหมายนี้มาสราง พระอรหัง หรอืที่เรียกกันวา  
สมเด็จพระอรหัง 

เนื่องจากพระองคทาน ทรงเล็งเห็นกาลไกลวา กาลภายหนาพระเจาอยูหัว จะ
เสด็จทรงมาบําเพ็ญพระกรรมฐาน ณ. วัดพลับ จึงทรงสรางพระอรหัง ถวายเพื่อเปนบาท
ฐาน ของพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ ซึ่งจะเปนนิมิตหมายวา พระกรรมฐาน
มัชฌิมา แบบลําดับนี้ จะยั่งยืนสถาพรมั่นคงตอไป พรอมกันนั้นจะไดนําเอา พระอรหัง 
สวนหนึ่งบรรจุไวใน พระอุโบสถ เวลาผูกพัทธสีมา เวลานั้นวัดพลับ มีชางมากอสราง
พระอาราม อยูมากมาย 

คืนนั้น พระองคทาน ทรงพระดําริในพระทัยอีกวา การที่จะสรางพระอรหังนั้น 
ตองมีผงวิเศษ ผสมกับองคพระ องคพระจึงจะมีอานุภาพ  ผงที่พระองคทานจะลบ และ
เขียนขึ้นนั้น เชนผงพระพุทธคุณ เปนตน  แตกระดานชัย ที่จะเขียนผงนั้นยังไมมี เพราะ
พระองคทานไมได ทรงนําเอามาจาก วัดทาหอยดวย 

รุงขึ้น เพลาเชามืด ขณะที่พระองคทาน ทรงเดินออกมาจากหองจําวัด  มายืนขาง
นอกกุฏิ  เพือ่สรงพระพักตร ดวยขันสมปอย เมื่อพระองคทาน สรงพระพักตรเสร็จแลว 
ขณะนั้นมีปูตาปะขาว นุงขาวหมขาว เดินขึ้นมาบนกุฏิ ถือกระดานชยัมาดวย  

แลวตาปะขาวได ถวายกระดานชัยนี้ แกพระองคทาน   พระองคทานทรงรับไว  
แลวปูตาปะขาว ก็เดินลงจากกุฏิ ของพระองคทาน หายไปทรงทิศตก ของวัดพลับ ซึ่ง
เปนปา พระองคทาน เห็นปูตาแลว พระองคทานก็ ทรงทราบวา ปูตานี้เปนใคร 

เมื่อพระองคทาน ทรงมีกระดานชัยแลว พระองคทานก็ทรงลบผง พระพุทธคุณ
ทันที ในเพลาเชามืดนั้น   กระดานชัย ที่พระองคทานไดจากปูตานี้ กาลตอมาพระองค
ทาน ทรงประทานใหแก พระสมุหฮ้ัน  หรือพระวินัยรักขิต สัทธิวิหาริกของพระองค
ทาน ปจจุบันกระดานชัยที่ พระองคทาน ทรงเขียน และลบผง พระพุทธคุณ เพื่อนําผง 
มาผสมสรางพระอะระหังนั้น ปจจุบัน อยูที่พิพิธภัณฑพระกรรมฐาน คณะ ๕ วัดราช
สิทธาราม 

รุงขึ้นอีกวันหนึ่ง พระองคทานจึงใหชาง ซึ่งมีนามวา ดํา ซึ่งภายหลังชางดําได
บรรพชาอุปสมบท ณ.วัดพลับนี้ พระองคทาน ไดใหนายชางดํา ชวยแกะพิมพพระอรหัง 
ตามที่พระองคทานทรงบอกใหแกะดวยไมสองพิมพ เสร็จแลวพระองคทาน ก็ทรงนํา
ปูนที่ชางตําฉาบฝาผนังพระอุโบสถ เอามาผสมกับผงอิทธิเจ ที่พระองคทานเตรียมไว  
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พระองคทานทรงพิมพดวยพระหัตถ ของพระองคทานเอง ๓ องค ทรงพิมพแมพิมพแรก 
๒ องค ทรงพิมพแมพิมพที่สอง ๑ องค ทรงพิมพเปนปฐมฤกษสามองค ครบองคแหง
พระรัตนไตร แลวใหพระครูปลัดชิต  พระครูสมุหฮ่ัน ไปพิมพอีก ๘๑ องค รวมเปน ๘๔ 
องค เทากับเลขหนา ของพระไตรปฏกคือ ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ แลวพระองคทาน 
ทรงจารขางหลังองคพระวา อะ ระ หัง ซึ่งมีความหมายวา เปนผูหางไกลจากกิเลส เปน
พระพุทธานุสสติเครื่องเตือนใจ ใหบําเพ็ญพระกรรมฐาน เพื่อละกิเลส  เหมือนครั้งที่
ทานสมเด็จเจาพระยาฯ ไปกราบนมัสการพระอาจารยสุก ณ.วัดทาหอย พระองคทาน ก็
ทรงสอนไววา ทําอะไรใหระลึกถึงคุณ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ พระองคทานสราง
แลว เก็บรักษาไวนานถึง ๑๐ ป จึงนําเอาออกมาถวาย พระเจาแผนดินในครั้งนี้ 
         วันที่หก หลังจากทั้งสองพระองค ทรงลาพระกรรมฐานแลว กอนเสด็จกลับ
พระบรมมหาราชวัง พระญาณสังวร ไดถวาย พระอรหัง ใหทั้งสองพระองค องคละ ๑ 
องค 

ถวายพระอรหัง  
กรมพระราชวังบวรสถานมงคล 

         ตอมาภายหลัง สมเด็จกรมพระราชวังบวรสถานมงคลมหาสุรสิงหนาท เสด็จ
ดําเนินมาทรงกราบนมัสการพระญาณสังวร ณ วัดพลับ พระญาณสังวร ถวายพระอรหัง 
ใหสมเด็จกรมพระราชวังบวรฯ ๑ องค พรอมกับทรงเตือนวา ขอทรงทําพระทัยใหเย็นๆ
เหมือนพระอรหัง ที่ทรงแจกให กลาววาเนื่องจากสมเด็จกรมพระราชวังบวรฯ ทรงมี
พระทัยรอน  

กรมพระราชวังบวรฯมหาสุรสิงหนาท ทรงผนวช 
               พระพุทธศักราช ๒๓๓๘ ตรงกับปเถาะ จุลศักราช ๑๑๕๗ สมเด็จกรม
พระราชวังบวรฯ มหาสรุสิงหนาท ถวายบังคมลาผนวช พรอมขอพระราชทานนักโทษ
ชาวลานชางอีกจํานวน ๓๒ คน ออกมาอุปสมบทดวย 
               ครั้นถึงวันขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๘ จึงเสด็จออกบรรพชาอุปสมบท ณ.วัดพระศรี
รัตนศาสดาราม สมเด็จพระสังฆราช (ศุก) วัดมหาธาตุ เปนอุปชฌาจารย พระญาณสังวร 
วัดพลับ เปนพระกรรมวาจาจารย ทรงผนวชแลว เสด็จมาขึ้นพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบ
ลําดับ กับพระญาณสังวร ทรงผนวช อยูประมาณ ๑๕ วัน ก็ทรงลาผนวช 
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              ภายในปนั้นเอง เจานายในรัชกาลที ่ ๑ ไดทําตาลปตรใบลาน ถวายพระญาณ
สังวร หนึ่งดาม สําหรับประธานสงฆไวใชใหศีล เมื่อเวลามีกิจนิมนตไปตามบานเจานาย 
ขาราชการ ปจจุบันตาลปตรใบลานดามนี้ อยูที่พิพิธภัณฑพระกรรมฐาน  คณะ ๕ วัดราช
สิทธาราม 
             พระพุทธศักราช ๒๓๔๕ พระเจาหลานเธอกรมพระราชวังหลัง กรมพระราชวัง
บวรสถานภิมุข (ทองอิน) ประสูติ พ.ศ. ๒๒๘๙ ผนวชเมื่อพระชนมายุได ๕๖ พรรษา ณ.
วันศุกร  ข้ึน ๑๐ คํ่า เดือน ๘ ปจอ จัตวาศก จุลศักราช ๑๑๖๔ เพลาเชา ทรงผนวช ณ. วัด
พระศรีรัตนศาสดาราม สมเด็จพระสังฆราช (ศุก) วัดมหาธาตุ เปนพระอุปชฌาจารย 
พระญาณสังวร เปนพระกรรมวาจาจารย ผนวชแลว เสด็จมาขึ้นพระกรรมฐานมัชฌิมา 
แบบลําดับ กบัพระญาณสังวร 
             พระพุทธศักราช ๒๓๕๑ วันพฤหัสบดี ข้ึน ๑๑ คํ่า เดือน ๖ ปมะโรง สัมฤทธิศก 
จ.ศ. ๑๑๗๐ ปที่ ๒๗ ในรัชกาลที ่๑ หลังจากยกพระศรีศากยมุนี เขาพระวิหารหลวง วัด
สุทัศนเทพวรารามแลว ปนั้นทรงมีพระราชดําริที่จะผนวช พระเจาหลานเธอกรมหมื่น
เจษฎาบดินทร ใหเสด็จจําพรรษา ที่วัดพลับ 
             เวลานั้น วัดพลับสรางมาแลวประมาณ ๒๕ ป จึงชํารุดทรุดโทรมลงอยางมาก จึง
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหซอมแซม พระอารามกอน ที่จะผนวช กรมหมื่นเจษฎา
บดินทร มีรายการซอมแซม ดังนี้ 

ทรงปนพระพุทธจุฬารักษ 
 หลังจากสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทร เจษฎาบดินทร  ทรงผนวช และทรงลา
ผนวชแลว  ทรงมีพระดําริวา จะบูรณะพระประธานที่วัดพลับนั้นขึ้นใหม  ใหวัฒนา
ถาวรดีข้ึนกวาเดิม 
 ครั้นถึง วันพฤหัสบดี   ข้ึน ๗ คํ่า เดือน ๓  ปเถาะ จุลศักราช ๑๑๗๑  เปนฤกษดี 
เปนมหาสิทธิโชค เพลาสามโมงเชา เกาบาท กรมหมื่นเจษฎาบดินทร จึงขอพระบรมรา
ชานุญาติ จากสมเด็จพระรามาธิบดีศรี สินทร พระพุทธยอดฟาจุฬาโลก  ขอบูรณะอง๕
พระปฏิมาประธานวัดราชสิทธาราม โดยปนพระพุทธรูป ปูนปน คลอบองค พระพุทธ
รัตนจักร พระพุทธรูปทองสําริด พระประธานในพระอุโบสถ วัดราชสิทธารามนั้น 
 ครั้งนั้น  มชีางพระสงฆทางวัดราชสิทธาราม ๓ องค มีทานขรัวตาดํา เปน
หัวหนา  ชางหลวง ๓ ทาน มีหลวงรจนามัย เปนหัวหนา  มีทานปะขาวสกตามี อีก ๑ 
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ทาน ชวยกนัปน ครั้งแรกกรมหมื่นเจษฎาบดินทร ทรงปนพระองคพระพุทธรูปเอาฤกษ    
สวนพระเศียร ของพระพุทธรูปประธาน เปนของกรมหลวงอิศสุนทร กรมพระราชวัง
บวรสถานมงคล  (รัชกาลที่ ๒) สวนพระเกศมาลา เปนของสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสิ
นทร พระพุทธยอดฟาจุฬาโลก    
             การปนนั้น ใชเวลานานถึงแปดเดือนจึงแลวเสร็จ พระพุทธรูปปนเปนปางมาร
วิชัย หนาตักกวาง ๕ ศอก ๒ นิ้ว สูงจรดพระรัศม ี๖ ศอก ๑ คืบ  พรอมกบัปน รูปพระ
พุทธสาวก ๓ องค  ดานขวาคือพระสารีบุตร ดานซายพระโมคคัลลานะ องคกลางพระ
อานนททรงทอดพระเนตรเห็นวางามแลว จากนั้นจึงขอพระราชทาน พระนาม
พระพุทธรูปจาก พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวๆ ทรงพระราชทานพระนามวา พระพุทธ
จุฬารักษณ หมายความวามีพระลักษณะงามเลิศ 

สรางพระตําหนักจันทร ตําหนักเกงจีน 
          ทรงสรางพระตําหนักจันทร สรางกอนทรงผนวช ๓ เดือน ทําดวยไมจันทรหอม
ทั้งหลังขนาดสองหอง ขนาดเล็ก สรางอยูกลางสระ ครั้งแรกตั้งพระทัยจะถวาย พระ
ญาณสังวร ไวทรงเขาสมาบัติ แต พระญาณสังวร ไมทรงยอมรับ เพราะพระองคทาน 
ชอบเสนาสนะที่เกาอันเปนผาสุขวิหารของพระองคทาน  

พระเจาอยูหัว รชักาลที ่๑ จึงพระราชทานกรมหมื่นเจษฎาบดินทร เมื่อคราวทรง
ผนวช ไวสําหรับทรงใชลับพระเนตร บําเพ็ญวิปสสนา  

แตกอนที่กรมหมื่นเจษฎาบดินทร จะทรงใชพระตําหนักจันทรนี้ ทรงถวายพระ
ญาณสังวร ประทับนั่งเจริญวิปสสนาเปนปฐมฤกษกอน  และไดสรางพระตําหนักเกงจีน 
กออิฐถือปูน เปนตึก ๒ ชัน้ สําหรับทรงรับแขก 

สรางหมูกุฏิทรงไทย 
           .สรางหมูกุฏิทรงไทย สําหรับเปนที่ประทับ ของกรมหมื่นเจษฎาบดินทร ขณะ
ทรงผนวช สรางหอสวดมนต หอฉันอยูริมดานทิศตะวันออก  มีหมูกฏุลิอมรอบขางทิศ
ตะวันตกเปนบริวาร  ๓ หลัง ปจจุบันลื้อไปปลูกไวที่คณะ ๖ 

กรมหมื่นเจษฎาบดินทรทรงผนวช 
   เดือน ๘   ปมะโรง สัมฤทธิศก จุลศักราช ๑๑๗๐ ตรงกับ พ.ศ. ๒๓๕๑ กรมหมื่น
เจษฎาบดินทร ทรงผนวช ณ. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระญาณสังวร วัดราชสิทธิฯ์ 
เปนพระราชอุปธยาจารย พระปญญาวิสารเถร วัดสมอราย เปนพระราชกรรมวาจาจารย 
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พระเทพโมลี (ขุน) วัดโมลีโลก เปนพระราชอนุศาวนาจารย  พระเทพโมลี (ขุน) 
พระองคนี้ ภายหลังไดรัยพระราชทานเปนสมเด็จพระราชาคณะที่ สมเด็จพระพุทธโฆษา
จารย ในรัชกาลที่ ๓ 
 ตํานาน วัดพลับกลาววา กรมหมื่นเจษฎาบดินทร ทรงผนวชที่วัดราชสิทธาราม 
เหตุดวยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที ่๑ ทรงมีพระราชประสงค ใหผนวชอยาง
สามัญชน เพื่อหวนระลึกถึงความทรงจําครั้งยังไมไดปราบดาภิเษก  

ครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระชราภาพมากแลว จึงทรงหวน
ระลึกถึงความหลัง ทรงผนวช วันแรก ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหแหพระภิกษุกรม
หมื่นเจษฎาบดินทร ไปคางแรม ณ. วัดพระศรีรัตนศาสดารามหนึ่งราตรี  
        รุงขึ้น เลี้ยงฉลองเพลพระภิกษุกรมหมื่นเจษฎาบดินทร ณ.วัดพระศรีรัตนศาสดา
รามแลว ตั้งขบวนแหพระภิกษุกรมหมื่นเจษฎาบดินทร เสด็จมาประทับที่วัดราชสิทธฯ 
ในหมูกุฎิพระตําหนักที่ทรงสรางถวาย 

วันพฤหัสบดีแรก ของวันเขาพระพรรษาปนั้น ทรงขึ้นพระกรรมฐานมัชฌิมา 
แบบลําดับ กับพระญาณสังวร ระหวางที่ทรงผนวชอยู หนึ่งพรรษานั้น ทรงเจริญพระ
กรรมฐาน กับพระญาณสังวร ไดถึงสามหองพระกรรมฐาน คือ พระปติ ๕ พระยุคล
ธรรม ๖ พระสุขสมาธิ ๒ เขาสับ เขาคืบ เขาวัดออกวัด เขาสะกด จบสามหองแลว พระ
ญาณสังวร ถวายลูกสะกดกรรมฐาน หนึ่งลูก เนื่องจากพระองคทาน ทรงเปนผูมีบารม ี
จึงทรงเรียนไดเร็ว 

ถึงคราวทรงลาผนวช พระญาณสังวร ถวายพระอรหัง หนึ่งองคแด กรมหมื่น
เจษฎาบดินทร  เพื่อเปนบาทฐาน ของพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ เปนพุทธานุสส
ติดวย หลังลาผนวชแลวเมื่อทรงมีเวลาวาง ก็จะทรงมาศึกษาตอพระกรรมฐานมัชฌิมา 
แบบลําดับกับ พระญาณสังวร จนจบหองอานาปานสติเกาจุดสัมผัส   

บางครั้ง ทรงเสด็จมาคางประทับแรม ณ.วัดพลับหนึ่งราตรีบาง สองราตรีบาง 
จนถึงปลายรัชกาลที ่ ๒ พระองคทานทรงมีพระราชภาระกิจมาก ทรงดูแลกิจการ ตาง
พระเนตรพระกรรณถวายพระเจาอยูหัวรัชกาลที่๒ ในปลายรัชสมัยรัชกาลที่๒ กรมหมื่น
เจษฎาบดินทร ทรงหาเงินตราเขาทองพระคลังไดมากมาย ทรงคาสําเภากับตางประเทศ 
มีจีนเปนตน    
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ครั้งนั้นทางราชสํานักมีความมั่งคั่งมากขึ้นกวาแตกอน ปลายรัชกาลที ่ ๒ นั้น 
พระสงฆราชาคณะ พระสงฆวิปสสนาธุระ พระสงฆเปรียญ พระสงฆทรงปาฎิโมกข 
ไดรับนิตภัต เปนปจจัย แทนขาวสาร  

แตนั้นมากรมหลวงเจษฎาบดินทรจึงไมไดเสด็จมาศึกษาปฏิบัติพระกรรมฐาน ณ. 
วัดราชสิทธารามอีก 
           ปพระพุทธศักราช ๒๓๕๒ สามเณรโต (ประสูติ ๑๗ เมษายน ๒๓๓๑) อุปสมบท 
ณ.วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  อยูในพระบรมราชานุเคราะห ของกรมพระราชวังบวร
สถานมงคล (ฉิม รัชกาลที่ ๒) สมเด็จพระสังฆราช  (ศุก) วัดมหาธาตุ เปนพระอุปชฌาย  
พระญาณสังวร เปนพระกรรมวาจาจารย พระพนรัต (มี) วัดราชบูรณะ เปนพระอนุ
สาสนาจารย อุปสมบทแลวไดฉายานามทางพระพุทธศาสนาวา พรหมรังส ี  

ตอมาทานไดมาศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ เพิ่มเติมกับพระญาณ
สังวรเถร ข้ันสุดทายคือ  ออกบัวบาน พรหมวหิาร อุปสมบทแลวเดือนกวา 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รชักาลที่ ๑ ก็เสด็จสวรรคต สมเด็จโต พระองคทาน
อุปสมบท เดือนกรกฎาคม พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๑ เสด็จสวรรคต วันที่ 
๗ กันยายน ๒๓๕๒  
          พระพุทธศักราช ๒๓๕๔ พระเจาลูกเธอ พระองคเจาวาสุกรี (ประสูติ วันเสาร ข้ึน 
๕ คํ่า เดือนอาย ปจอ พ.ศ. ๒๓๓๓) ทรงผนวช ณ. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  สมเด็จ
พระสังฆราช (ศุก) วัดมหาธาตุฯ เปนพระอุปชฌาย พระญาณสังวร ( สุก ประสตูิ 
๒๒๗๖) เปนพระกรรมวาจาจารย พระพนรัต (แกว ประสูติ ๒๒๗๗) วัดพระเชตุพนฯ 
เปนพระอนุศาวนาจารย ทรงผนวชแลวเสด็จประทับ ณ. วัดพระเชตุพน ฯ 

ถึงวันพฤหัสบดีแรกของพรรษานั้น เสด็จมาขึ้นพระกรรมฐานมัชฌมิา แบบ
ลําดับ กับพระญาณสังวร พระกรรมวาจาจารย ทานเจริญพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบ
ลําดับไดสามหองคือ พระปติ ๕ พระยุคล ๖ สุขสมาธิ ๒ ตอมาทรงศึกษาพระบาลีมูลกัจ
จายน ไดเปนกวีเอก ฝายสงฆของกรุงรัตนโกสินทร 
                ปพระพุทธศักราช ๒๓๖๐ สมัยรัชกาลที่ ๒ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาฯ 
ครั้งดํารงพระราชอิสริยยศเปน สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟามงกุฎ ทรงผนวชเปนสามเณร 
เมื่อปฉลู นพศก จุลศักราช ๑๑๗๙ ตรงกับพ.ศ. ๒๓๖๐ ณ. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  
สมเด็จพระญาณสังวร เปนพระราชอุปธยาจารย สมเด็จพระสังฆราช (มี) เปนพระ
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อาจารยถวายศีล เนื่องจากสมเด็จพระญาณสังวร มีพรรษากาลมากกวา สมเด็จ
พระสังฆราช (มี) ถึง ๑๗ พรรษา และทรงเปนพระอาจารยบอกพระกรรมฐาน สมเด็จ
พระสังฆราช (มี) ดวย 

--------------------------------- 
หมายรับสั่ง 
รัชกาลที่ ๑ 

จ.ศ. ๑๑๖๘  (พ.ศ. ๒๓๔๙) 
เรื่อง ยกเจาฟากรมหลวงอิศรสุนทรขึ้นเปน 

กรมพระราชวังบวรสถานมงคล 
คําปรึกษาดวยจะใหลูกขุนศาลหลวง ขาราชการ 

เจานายและพระสงฆถวายสัจสาบาน 
สมเด็จพระสังฆราช และพระราชาคณะรวม ๒๘ พระองค 

ถวายพระพรวาควรนัก 
------------------------------------------- 

        สัจ   ศีลสุจริตดวย  เกรงกรรม 
        จา    รีตบุราณธรรม       ถองถวน 
                                  สา    ธุสัปปุรุษสรร      เสริญยิ่ง นกันา 
                                       บาน บํารุงโลกลวน    เลิศดวยสัตยา 
                                      สมเด็จพระสังฆราช ๑    พระญาณรักขิต ๑ 
                                      พระพนรัต ๑        พระอริยวงษ ๑ 
                                      พระพิมลธรรม ๑     พระเทพโมลี ๑ 
                                      พระธรรมอุดม ๑     พระราชกวี ๑ 
                                      พระพุทธโฆษา ๑               พระธรรมกติิ ๑ 
                                      พระเทพกวี ๑     พระศรีสมโพธิ ๑ 
                                      พระเทพมุนี ๑     พระโพธิวง ๑ 
                    พระญาณโพธิ ๑         พระญาณสมโพธิ ๑ 
                                                                                                     (๒๘ พระองค)                 
            พระญาณสังวร (วัดพลับ)            พระธรรมราชา ๑ 
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                                      พระปญญาวิสารเถร ๑                พระวินัยรักขิต ๑(วัดพลับ) 
                                      พระญาณไตรโลก ๑                    พระญาณสิทธิ์ ๑ 
                                      พระธรรมเจดีย ๑      พระพรหมมุนี ๑ 
                                      พระอริยมุนี ๑      พระราชมุนี ๑ 

                                                          พระญาณวิริย ๑ 
                                                      พระนิกรม ๑ 

                                                 
อาตมาภาพ พระราชาคณะ       คามวาสี อรัญวาสี               ประชุมพรอมกัน ๒๘ รูป มี
สมเด็จพระสังฆราช เปนประธาน ขอถวายพระพรใหทราบ ดวยทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ จะยกสมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟากรมหลวงอิศรสุนทร   เปนกรมพระราชวัง
บวรสถานมงคล ตามคําปรึกษาของพระราชาคณะขาราชการ ผูใหญ ผูนอย         และ
ทรงพระกรุณาจะยกให  พระเจาลูกเธอ พระเจาหลานเธอ    และขาราชการผูใหญ ผูนอย
กระทําสัจสาบาน       ตอกัน เมื่อพระทัยทรงพระมหากรุณาคุณ จะดํารงสุจริตรักษาพระ
วงศ มิใหจลาจล วิปริตผิดลําดับไป จะใหพระพุทธศาสนาถาวรตั้งมั่น แลจะใหไพรฟาขา
แผนดินอยูเย็นเปนสุขสืบไปทั้งนี้ อาตมาภาพทั้งปวงเห็นชอบดวยพระราชดําริ ตองตาม
พระบาลีคัมภีรมหาวรรค แลคัมภีรมหาวงศวา พระมหาสัพพัญูโพธิสัตวเสวยพระชาติ
เปน ทีฆาวุกุมาร พระองคไปเปนขาเฝาพญาพรหมทัตผูเปนขาศึกอันฆาพระราชบิดา 
พระองคเสีย วันหนึ่งไปประพาสลาเนื้อไดโอกาสที่จะฆา พญาพรหมทัตเสีย กลับกระทํา
สัจสาบานตอกัน ก็สิ้นเวรอาฆาตแกกัน  อนึ่งในคัมภีรมหาวงศนั้นวา  พระเจากากวัณดิศ 
ใหหาทศโยธาเปนอาทิมาพรอมกันแลว มีพระราชบริหารใหสาบาน เฉพาะพระพักตร
พระอรหันต มิใหประทุษรายแกพระราชบุตรทั้งสอง และมิใหคิดเขาดวยพระเชษฐา 
และพระอนุชา ในการที่จะชิงราชสมบัติ และพระราชดําริพระเจากากวัณดิศที่จะให
กระทําสาบานนั้น ก็เปนคุณวุฒิจําเริญแกพระราชบุตรทั้งสองสืบไป แลซึ่งพระราชดําริ 
ใหสมเด็จพระเจ าลูก เธอ  พระเจ าหลานเธอ   แลขาทูลละอองฯผู ใหญ  ผูนอย                      
ทําสัจสาบานตอกันครั้งนี้ ตองในบทวา    สมัตรโต  สมัตราโม  สมัตคันนี        แปลวา
ยินดีในการที่จะใหผูอ่ืน สมัครสโมสรพรอมเพรียงกัน ดวยน้ําจิตมีเมตตาเปนปุเรจาริกนี้ 
เปนประเพณีพระโพธิสัตวสรางพระโพธิญาณสืบมา อาตมาภาพทั้งปวงเห็นควรนัก 
ยินดีหาที่สุดมิได ขอถวายพระพร 
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(คัดจากจดหมายเหตุ รัชกาลที่ ๑ จ.ศ. ๑๑๖๘ เลขที่ ๑๑ สมุดไทยดํา ) 

กรมพระราชวังบวรฯเขาพระราชพิธีมหาปราบดาภิเษก 
ข้ึนเปนพระมหากษัตริย(รัชกาลที ่๒) 

ทรงศีลที่วัดพลับกอนเขา พระราชพิธีมหาปราบดาภิเษกหาราตรี 
                 ณ.วันพุธ ข้ึน ๕ คํ่าเดือน ๑๐ ปมะเส็ง เอกศก จ.ศ.๑๑๗๑  ตรงกับ พ.ศ. 
๒๓๕๒ เสด็จพระราชดําเนินมาทรงศีลที่วัดพลับ เปนราตรีแรก  พระญาณสังวร ทรงแผ
เมตตาจิตทําน้ําพระพุทธมนต สําหรับสรงมูรธาภิเษก ทรงทําพระมหามงคลสําหรับทรง 
เวลาสดับฟงพระสงฆราชาคณะคามวาสี อรัญวาสี เจริญพระพุทธมนต  
                ครั้นรุงเชา เสด็จพระราชดําเนินกลับเขาพระบรมมหาราชวงั พระญาณสังวร 
ทรงประทานน้ําพระพุทธมนต ให ขุนศรีสยุมพร นําไปเขาพระราชพิธี พระสงฆราชา
คณะ เจริญพระพุทธมนต พระเจาอยูหัว เสด็จกลบัเขาขางใน พระญาณสังวร ถวายพระ
มหามงคลสําหรับทรงสดับฟงพระสงฆราชาคณะ เจริญพระพุทธมนตทั้งสามเพลา 
               พระราชพิธีวันแรก วันพฤหัสบดี ข้ึน ๖ คํ่า เดือน ๑๐ ปมะเส็ง จ.ศ. ๑๑๗๑ เอก
ศก พวกสังการีอาราธนานมินตพระสงฆราชาคณะ พระสงฆสมถะ พระสงฆอธิการ ๓๙ 
รูป  เพลาบาย ๒ โมง เจริญพระพุทธมนต ณ.พระที่นั่งบรมจักรพรรดิพิมาน  

วัดพลับมีพระราชาคณะเขารวมในพระราชพิธีสามรูปคือ พระญาณสังวร (สุก) ๑ 
พระญาณวิสุทธิ์เถร(ชิต) ๑ พระวินัยรักขิต (ฮ่ัน) ๑  
             พระสงฆเจริญพระพุทธมนตเสร็จแลว สังการีอาราธนานิมนต พระสงฆสมถะ 
วัดราชสิทธาราม (พลับ) ๔ รูป คือ พระญาณวิสุทธิเถร (ชิต) พระวินัยรักขิต (ฮ่ัน) พระ
ใบฎีกากัน พระอาจารยเจา สวดพระมหาไชย สมเด็จพระพนรัต (มี) นั่งปรก ทําน้ําพระ
พุทธมนต สําหรับสรงมูรธาภิเษก เปนวันแรก 
          วันที่สอง วันศุกร ข้ึน ๗ คํ่า เดือน ๑๐ จ.ศ. ๑๑๗๑ พระสงฆราชาคณะที่เจริญพระ
พุทธมนต ๓๙ รูป พระสงฆสวดพระมหาไชย วัดราชสิทธิ์ ๔ รูปรวม ๔๓ รูป เขารับ
พระราชทานฉันเชา รับพระราชทานฉันเพล เพลาบาย ๒ โมง พระสงฆ ๓๙ รูป เจริญ
พระพุทธมนต   
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เจริญพระพุทธมนตเสร็จแลว พระสงฆสมถะวัดราชสิทธาราม ๔ รูป สวดพระ
มหาไชย พระปญญาวิสารเถร (ศรี) วัดสมอราย นัง่ปรกทําน้ําพระพุทธมนต สําหรับสรง
มูรธาภิเษก 
         วันที่สาม วันเสาร ข้ึน ๘ คํ่า เดือน ๑๐ จ.ศ. ๑๑๗๑  พระสงฆเขารับพระราชทาน
ฉันเชา พรอมกัน ๔๓ รปู เพลาบาย พระสงฆ ๓๙ รูป เจริญพระพุทธมนต พระสงฆราชา
คณะเจริญพระพุทธมนตเสร็จแลว พระสงฆสมถะวัดราชสิทธาราม สวดพระมหาไชย ๔ 
รูป พระญาณสังวร นั่งปรกทําน้ําพระพุทธมนตสําหรับสรงมูรธาภิเษก 
      วันที่สี่ วันอาทิตย ข้ึน ๙ คํ่า เดือน ๑๐ จ.ศ. ๑๑๗๑ เพลาเชา พระเจาอยูหัวเสด็จ
ออก ทรงศีล ทรงประเคนสํารับคาวหวาน พระสงฆ ๔๓ รปูฉันแลว ทรงถวายเครื่อง
ไทยทาน ๑ กระจาดสบง ๑ สําหรับพระราชาคณะถวาย บาตรฝาประดับมุก ถวายพระ
เจาหามสมุทรทรงเครื่องมหาจักรพรรดิราชหนึ่งองค  

พระญาณสังวร พระองคทานไดรับพระราชทานบาตรครั้งนี้ พระองคทานก็ทรง
นําเอาบาตรเดิมที่ไดรับพระราชทาน คราวฉลองกรุงประทานใหแก พระใบฎีกากัน 
(พระครูวินัยธรรม) พระองคทานทรงใชบาตรที่ไดรับพระราชทานครั้งนี้เพื่อฉลองพระ
ราชศรัทธา ปจจุบันบาตรที่ไดรับพระราชทานคราวราชาภิเษกนี้ อยูที่พิพิธภัณฑ
กรรมฐาน คณะ ๕ วัดราชสิทธาราม(พลับ) 
        ไดพระฤกษ พระเจาอยูหัว สรงพระกระยาสนาน พระราชาคณะผูใหญ ๔ รูป 
ถวายนําสรงมูรธาภิเษก สมเด็จพระสังฆราช (ศุก) วัดมหาธาตุ ถวายน้ําสรงดวยพระเตา
ทอง   สมเดจ็พระพนรัต (มี) วัดราชบูรณะ   ถวายน้ําสรงดวย พระเตาเงิน  พระธรรม
ราชา  วัดศาลาปูน กรุงเกา ถวายน้ําสรงดวยพระเตานาก  พระญาณสังวร วัดพลับ ถวาย
น้ําสรงดวยพระเตาสําฤทธิ์ เปนอันเสร็จพระราชพิธี 

หมายรับสั่ง 
รัชกาลที่ ๒ 

จ.ศ. ๑๑๗๑ (พ.ศ. ๒๓๕๒) 
เรื่อง พระราชพิธีมหาปราบดาภิเษก 

------------------------------------ 
                ดวย เจาพระยาธรรมาธิราชรับพระบัณฑูรใสเกลาฯ สั่งวา หลวงโลกทีป โหรมี
ชื่อ ถวายฎกีา คํานวนพระฤกษ พระราชพิธีมหาปราบดาภิเษก พระราชพิธีเฉลิมพระ
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มณเฑียรทูลเกลาฯ ถวายเมื่อจะเสด็จพระราชดําเนินไปฟงสวดพระพุทธมนตเพลาเย็น
นั้น ทรงพระภูษาลายพื้นขาว ทรงฉลองพระองคครุยขาว ทรงพระมงคลพระสวดทุก
เวลา  ครั้นเพลาเสด็จไปปรนนิบัติพระสงฆนั้น ทรงฉลองพระองค ทรงพระภูษาเหมือน
เพลาเย็นทั้ง ๓ เพลา ครั้นไดพระฤกษเมื่อจะเสด็จไปโรงพระมณฑป ที่พระกระยาสนาน
ใหพระมหาราชครูทูลเชญิ เสด็จฯ ลนเกลาฯทรงฉลองพระองคทรงพระภูษา ถอดให
พราหมณ เชิญพระไชยนาํเสด็จฯ มาโรงพระกระยาสนาน พระสงฆไปคอยพระฤกษอยู 
ครั้นไดพระฤกษแลวให โหรชากลอม ชาวพนักงานประโคมดนตรี ใหชาวพระมาลา
ภูษา ใหขุนศรีสยุมพร หลั่งน้ํามาใหตกกลางเพดาน ตรงดอกจําปาหอย เสด็จเขาที่สรง 
ครั้นสรงแลว พระสงฆพระราชาคณะ (คือ) สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระพนรัต พระ
ธรรมราชา พระญาณสังวรเถร (วัดพลับ)  ราชาคณะรดน้ําพระพุทธมนต พระเตาทอง, 
นาก ,เงิน,สัมฤทธิ์ แลวใหพราหมณ ถวายกลด สงัข เสดาะพระเคราะห ใหชาวพระภูษา
มาลา ถวายพระภูษาผืนแดงฉลองพระองคกรอง เสด็จเขามาประทับเหนือต่ังไมมะเดื่อ มี
ตั่งไมสีสุกรอบ ๘ ทิศ แลวใหพราหมณถวายน้ําสังขทักษิณาวัฎ ทรงรับดวยพระหัตถ
สรงพระพักตรเสวยหนอยหนึ่ง แลวใหพราหมณถวายราชสมบัติ และถวายพระไชย 
พระเวทย พระมนต ลนเกลาฯ(ทรง) ผันพระพักตรไปรับน้ําสังขรอบทิศทั้ง ๘ ทิศ แลว
เสด็จขึ้นบนพระแทนภัทรบิฐ  ทําดวยไมมะเดื่อ พราหมณถวาย 
                      พระสุพรรณบัฏ ๑ พระขรรคไชยศรี ๑ 
 พระมหาสังวาลยสายออน ๑ พัดวาลวัชนี ๑ 
                            พระเศวตฉัตร ๑ พัชนีฝกมะขาม ๑ 
 พระมหามงกุฎ ๑ ธารพระกร ๑ 
 ใหมหาดเล็กถวายรวม ๒ 
                           พระแสงปนคบชุดขามแมน้ําสะโตง ๑พระแสงเขนมีดาบดวย ๑ 
                   พระแสงหอกไชย ๑ พระแสงจักร ๑ 
                  พระแสงของาวเจาพระยา  
 แสนพลพาย      ๑ พระแสงตรีศูล ๑ 
  พระแสงดาบเชลย ๑ พระแสงเกาทัณฑ ๑ 
             แลวใหเครื่องอัษฎาวุธ (รวม ๘) พราหมณถวายไชย ถวายพรแลว จึงมีพระบรม
ราชโองการสั่งพระมหาราชครูผูใหญวา แตบรรดาพฤกษาและแมน้ําใหญ นอย และ
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สิ่งของทั้งปวงซึ่งมีในแผนดิน ทั่วขอบเขตแดนพระนครซึ่งหาเจาของหวงแหนมิได ให
พระราชทานแกสมณะพราหมณอาณาประชาราษฎรทั้งปวงตามแตปรารถนาเถิด ครั้นมี
พระบรมราชโองการดังนี้แลว ใหมหาราชครูผูใหญรับราชโองการเปนฤกษกอน ลน
เกลาฯโปรยดอกพิกุลทอง พิกุลเงิน แลวทรงหลั่งน้ําทักษิโณทกใหเปาพระมหาสังข ชาว
ประโคมๆ แตรสังขกลองฆองสุดเสียง ประโคมแลว เสด็จไปทรงเครื่องใหชาวภูษามาลา
ถวาย 
 พระสนับเพลาเชิงงอน ๒ ชั้น ๑ รัดพระองคแครง ๑ 
 พระภูษาริ้ววะระวะหยี่ 
 จีบโยงโยคี ๑ พระแสงกั้นหยั่นภูนิ่ม ๑ 
 รัดพระองคหนามขนุน ๑ พระธํามรงคพลอยตางกัน ๑ 
 ฉลองพระองคพระกรนอย ๑ พระชฎา พระเกี้ยว ๑ 
  แหวนแดง ๑ 
๙ สิ่งแลวใหมหาดเล็กถวาย พระแสงใจเพชร ถวายฉลองพระบาท เสด็จฯมาขึ้นสูพระ
แทนปกเศวตฉัตร  แลวใหขาราชการผูใหญ ผูนอยกราบถวายบังคมแลว ขาราชการ
ผูใหญผูนอยทูลถวาย เจาพระยามหาเสนาถวาย พระมหาพิไชยราชรถ ถวายเรือ พระที่
นั่งไพรพลทหารเมือง ๑ (๑ -๒ -๓ -๔ )  พระย ามหาอํามาตยถวายชางตนพระที่นั่ง พระ
ยามาตนระที่นั่ง ไพรพลเรือนเมือง    ๑ (๑-๒-๓-๔) พระยาโกษาธิบดี ถวายพระราช
สมบัติทั้ง ๑๒ ทองพระคลัง ๑ พระยายมราชถวายพระนครกรุงเทพ ๑ เจาพระยาธรรมา 
ถวายพระราชมณเฑียรมหาประสาท พระเศวตฉัตรเครื่องสูง ๑ พระยาประชาชีพปลัดทูล
ฉลอง ถวายธัญญา ถวายภูมินา ๑ รวม ๖ เสร็จแลวเสด็จขึ้นในพระที่นั่ง ขางในประทับ
เหนือพระที่นั่งภัทรบิฐ จึงขางในทาววรจันทรทูลเกลาฯ ถวาย ๑๒ นางกํานัล แลวทรง
พระราชปฏิสันถารตามพระราชอัชฌาสัย เสร็จแลวเสด็จพระราชดําเนินเขาพระราช
มณเฑียร นางถวายน้ําชําระพระบาท ๑ นางเชิญเครื่องโดยเสด็จอุมวิลา ๑ นางอุมศิลาบด 
๑ นางอุมโตะเงินใสฟกเขียว ๑ นางถือพานทองใสขาวเปลือก ๑  นางถือพานทองใสถั่ว
เขียว ๑  นางถือพานทองใสงา ๑ ครั้นเสด็จถึงในที่ทรงจุดเทียนนมัสการ แลวเสด็จขึ้น
พระแทนพระราชวงศฝายใน  ถวายดอกหมากทําดวยทองคํา ทรงรับแลวเอาไปวางไว
ขางที่ แลวทาวศรีสัจจาถวายกุญแจ แลวทรงเอนพระองคลงบรรทมเหนือแทนที่โดย
ทักษิณปรัศวเบื้องขวา เปนพระฤกษกอน  และพระวงศาผูทรงพระชนมายุสมะถวายพระ
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พรกอน แลวพระวงศานุวงศทั้งนั้นถวายพระพรตอภายหลัง เสร็จการพระราชพิธี แลฟก
เขียวนั้นเอาไวในที่ แตลูกศิลาบด ถั่ว งา เอาไว ๓ วัน แลวใหเลื่อนออกมานั้น ให
มหาดไทย กลาโหม หมายบอกเจาพนักงานใหทั่วทุกพนักงาน ตามรับสั่ง 

(คัดจากหมายรับสั่ง รัชกาลที่ ๒ จ.ศ. ๑๑๗๑ เลมที่ ๑ สมุดไทยดํา) 
                                     

-------------------------------- 

สถาปนาพระญาณสังวร  
ข้ึนเปนสมเด็จราชาคณะที่ สมเด็จพระญาณสังวร 

     คร้ังนั้น มีพระดําริ จะสถาปนาพระญาณสังวรเถร ข้ึนเปนสมเด็จพระราชา
คณะ พระองคแรกของกรุงรัตนโกสินทร ปพระพุทธศักราช ๒๓๕๙ 

พระสังฆราช (ศุก ) วัดมหาธาตุ สิ้นพระชนมลง ณ. วันพุธ แรม ๑๓ ค่ํา เดือน 
๖ ปขาล 
มูลเหตุต้ัง 

พระญาณสังวรเถร เปนสมเด็จพระราชาคณะ 
      พระสังฆราช(ศุข) วัดมหาธาตุ สิ้นพระชนมลงนั้น ครั้นทําพระเมรุผาขาวถวายพระ
เพลิง ณ. ทองสนามหลวงแลว พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ทรง
พระราชดําริวาจะสถาปนา พระสังฆราชพระองคตอไป ทรงพระราชดําริตอไปอีกวา 
พระราชาคณะที่จะทรงสถาปนา ข้ึนเปนสมเด็จพระสังฆราชมี ๒ พระองค คือ พระพน
รัต (มี)วัดราชบูรณะ ๑ พระญาณสังวรเถร วัดพลับ๑  ครั้งนั้นจะทรงตั้ง พระพนรัต (มี) 
เปนพระสังฆราช แตก็มีพระพรรษายุกาลนอยกวา พระญาณสังวร ถึง ๑๗ พรรษา จึงยัง
เปนการไมสมควรกอน  
     จึงทรงมีพระบรมราชโองการสั่งให เจากรมสังการีไปอาราธนานิมนต พระญาณ
สังวร รับหนาที่พระสังฆราช  แตพระญาณสังวร ไมทรงยอมรับตําแหนงนี้ พระองคทาน
ทรงกลาววาใหสถาปนา พระพนรัต (มี) เปนพระสังฆราช ความทราบถึงพระพนรัต (มี) 
พระองคทานทรงกลาววา อาตมาภาพมีพระพรรษายุกาลนอยกวา พระญาณสังวรถึง ๑๗ 
พรรษา ถารบัพระเมตตาไว ก็เทากับวาไมเคารพพระวินัย ไมเคารพธรรม ไมเคารพพระ
อาจารย   
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      พระอาจารยนั้น หมายถึงพระญาณสังวร (สุก) พระองคทาน ทรงเปนพระอาจารย
บอกวิปสสนา ของพระพนรัต (มี)  อีกทั้งพระองคทานยังมีพระพรรษากาลแกกวามาก
นักถึง ๑๗ พรรษา ตอมาพระญาณสังวร ไดบอกให พระพนรัต (มี) รับเปนพระสังฆราช  
เพราะเปนธรรมเนียมวา ตําแหนงพระสังฆราช ตองมาจากฝายคันถธุระจึงสมควร  
หลังจากนั้นก็คอยทําการแกไขกันใหม 
       พระพนรัต (มี) พระองคทานจึงยอมรับตําแหนง พระสังฆราช เมื่อทรงรับตําแหนง
แลว ทางราชสํานักตองประชุมหาทางออก แกไขระเบียบตางๆ วาจะทําอยางไร พระ
ญาณสังวร ผูมีพรรษยุกาลมาก จะนั่งหนาพระสังฆราช ได อยางไมทําลายบทบัญญัติ
แหงพระวินัย และสมพระเกียรติดวย  อีกทั้งไมเสียพระเกียรติยศ ของพระสังฆราช
พระองคใหมดวย    
        ครั้งนั้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๒ จึงทรงมีพระราชดําริวา จะ
สถาปนาพระญาณสังวร ข้ึนเปนสมเด็จพระราชาคณะ พระองคแรกของกรุง
รัตนโกสินทร จึงจะสมพระเกียรติยศของทั้งสองพระองค  
        ตนกรุงรัตนโกสินทรนั้น ตําแหนงพระสังฆราช ไมมีคําวา สมเด็จ นําหนาพระนาม 
เชน พระสังฆราช (สี) วัดระฆัง  พระสังฆราช (ศุก) วัดมหาธาตุฯ  เพิ่งมีคําวา สมเด็จ 
นําหนาพระนามพระสังฆราช (มี) วัดราชบูรณะ และนําหนาพระนามพระญาณสังวร 
(สุก) วัดพลับในรัชสมัยรัชกาลที่ ๒ นี้เอง เชน สมเด็จพระสังฆราช (มี) วัดราชบูรณะ 
สมเด็จพระญาณสังวร (สุก) วัดราชสิทธาราม  และสมเด็จพระราชาคณะอีกสององค
ตอมาในปลายรัชสมัย รชักาลที ่ ๒ เมื่อคราวสถาปนา สมเด็จพระญาณสังวร ข้ึนเปน
สมเด็จพระสังฆราช   คือ สมเด็จพระพนรัต (ดอน) วัดสระเกศ สมเด็จพระพุฒาจารย 
(เปา) วัดธรรมาวาส อยุธยา    
           ถึง ณ. วันพฤหัสบดี แรม ๗ คํ่า เดือน ๙ ปชวด พุทธศักราช ๒๓๕๙ ทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯให พระญาณสังวรขึ้นเปน  สมเด็จพระญาณสังวร   

สําเนาแตงตั้ง 
ศิริศยุภมัสดุ อดีตกาลพระพุทธศักราช สไมยะสหัสสสังวัจฉรไตรยสตาธฤกษ  

เอกุนสัฎฐิเตสมปจจุบันกาล มุกสิก สังวัจฉรมาส กาลปกษยคุรุวาร สัตตคฤษถี ปริเฉท
กาลอุกฤษฐ  สมเด็จพระบรมธรรม มฤกมหาราชารามาธิราชเจา ผูทรงทศพิธราชธรรม 
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อนันตคุณวิบุลยมหาประเสริฐ ทรงพระราชศรัทธา มีพระราชโองการมาณพระบัณฑูร
สุรสิงหนาทดํารัสสั่งพระราชูทิศสถาปนา ใหพระญาณสังวร 
               ขึ้นเปนสมเด็จพระญาณสังวร อดิศรสังฆเถรา สัตตวิสุทธิจริยาปริณายก สปฏ
กธรามหาอุดมศีลอนันต อรัญวาสี สถิตในราชสทิธาวาสวรวิหาร พระอารามหลวง ให
จารึกกฤศกาล อวยผลพระชนมายุศม ศรีสวสัดิพิพัฒนมงคล วิมลทฤฆายุศม ใน
พระพุทธศาสนาเทอญ มีฐานานุศักดิ์ ควรต้ังถานานุกรมได ๕ รูป พระครูปลัด ๑ พระครู
วินัยธร ๑ พระครูวินัยธรรม ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฏีกา ๑ (ตั้งสมเด็จพระราชาคณะ
ครั้งแรกนั้นมี ถานานุกรมได ๕ รูป) 

ของพระราชทานถวาย สมเด็จพระญาณสังวร 
              ๑.พระราชทานพัดงาสาน สมเด็จพระราชาคณะฝายวิปสสนา  ทรงพระกรุณา

โปรดเกลาฯใหชางหลวงทําใหวิจิตรกวาพัดงาสานของพระราชาคณะสามัญทั้งสิ้น                

                ๒.พระราชทานพัดแฉกทรงพุมขาวบิณฑ สมเด็จพระราชาคณะเจาคณะใหญ

ฝายอรัญวาสี แทนตําแหนงพระพุฒาจารย ครั้งนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพระ
พุฒาจารย (เปา)ไปครองวัดธรรมาวาส กรุงเกา อันเคยเปนทีสถิตของพระอุบาลีเถร ใน

แผนดินพระเจาอยูหัวบรมโกศ ครั้งพระเจาอยูหัวบรมโกศ สงพระอุบาลีเถร ไปสืบพระ
ศาสนาที่ ประเทศศรีลังกา 
               ๔.พระราชทาน ผาไตรจีวรแพรจีนสีกลัก   ประคตรัดเอวหนามขนุน  ประคต
รัดอกสีกลักแดงหนามขนุน 
               ๕. พระราชทาน บาตรดินรมดํา ฝาประดับมุก ประดับดอกพุดตาน ตรงกลาง 
ซึ่งปจจุบันอยูที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กรุงเทพมหานคร  บาตรเดิมที่ไดรับ
พระราชทานเมื่อคราว ราชาภิเษกรัชกาลที่ ๒ พระองคทานประทานให พระอาจารยมาก  
ซึ่งพระอาจารยมาก ตอมาทานไดเปนพระครูพรหมวิหาร ถานานุกรม วิปสสนา ของ
สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร (สุก ไกเถื่อน)  ตอมาถึงรัชกาลที่ ๓ ไดรับพระราชทาน
เลื่อนสมณะศักดิ์ เปนพระราชาคณะฝายวิปสสนาธุระที่ พระญาณโกศลเถร  
               ๖..พระราชทาน เรือกัญญา หลังคามุงกระแซง ๑ ลํา พรอมพนักงานพาย คาน
หาม ๑ พรอมพลหาม สํารับหลวง ๑  
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ของพระราชทานพิเศษ 
           ครั้งนั้น พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ไดพระราชทาน เตียงบรรทม 
ประกอบดวยซุม ดาดเพดานดวย ผาแพรบางลายดอก สีเหลืองออน พรอมเครื่องบรรทม 
เตียงพระบรรทมหลังนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหชางฝมือชาวจีน ตอข้ึนสรางขึ้นที่
วัดพลับ โดยใชตะปูจีนประกอบกับ การเขาไม ชางจีนนั้นไดทําการประกอบกอสราง
เตียงบรรทมอยู ณ. วัดราชสิทธาราม  เมื่อทําชิ้นสวนเสร็จเรียบรอยแลว ทาดวยสีฝุนเขียว
อมฟาผสม ยางสาเก ดานในทาดวยฝุนสีเขียว ประดับดอกประจํายามทําดวยปูนตํา แลว
จึงนําเขาไปประกอบไวในหองบรรทม ของสมเด็จฯ  ตอมาสมเด็จพระญาณสังวร ทรง
ใชเตียงนี้เปนที่บรรทม และสําหรับประทับนั่งพระกรรมฐานดวย พระองคทานทรงพระ
บรรทมนอย แตจะทรงประทับนั่งพระกรรมฐานมาก ในปลายพระชนมชีพของพระองค
ทาน ทรงใชเตียงนี้เปนเหมือน คันธกุฎีไปดวยในตัว เพราะพระองคทานทรงคุนเคยกับ
การประทับในกลด สมัยออกสัญจรจาริกธุดงค   
              เมื่อพระองคทานสิ้นพระชนมลงแลว กาลภายหลังพระสังวรานุวงศเถร (เอี่ยม) 
อดีตเจาอาวาสวัดราชสิทธาราม ไดนําเตียงบรรทม มาเก็บรักษาไวที่กุฎิเจาอาวาส คณะ ๑  
              ตอมา พระธรรมรัตนวิสุทธ เจาอาวาสองคปจจุบัน ใหนําเตียงบรรทม มาเก็บ
รักษาไวที่ คณะ ๕ เพื่อรวบรวมทําเปน พิพิธภัณฑกรรมฐาน สมเด็จพระสังฆราช ไก 
เถื่อน 
              ๗. โตะขาสิงห สําหรับประทับนั่งรับแขก ทาดวยสีเขียวอมฟา ปจจุบันหายสาบ
สูนย ไปแลว  

พระถานานุกรมสมเด็จพระญาณสังวร  
มี ๕ รูป ทรงแตงตั้งให 

              ๑.พระอาจารยดวง พระอาจารยวิปสสนาเปน พระครปูลัดดวง ถานานุกรมชั้นที่ 
๑ ทําหนาที่บอกพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ   
              พระครูปลัดดวง ทานเปนพระอาจารยผูชวย บอกกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ 
ของสมเด็จพระสังฆราชไกเถื่อน  เปนรุนตอมา  
             สวนพระญาณวิสุทธิ์เถร (ชิต) พระปลัดขาว พระอาจารยสุก พระอาจารยสี พระ
ใบฎีกากัน พระอาจารยเจา พระอาจารยมาก พระอาจารยสน พระอาจารยดวง (มีอีกองค
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หนึ่ง) ซึ่งเปนพระอาจารยผูชวยบอกพระกรรมฐาน รุนแรกของสมเด็จพระญาณสังวร  
เนื่องจาก พระมหาเถรเหลานี้ สวนใหญมีชนมายุเลย ๗๐ บาง บางทานมีชนมายุเกือบถึง 
๘๐ พรรษาแลว ตองการพักผอน หาความสงบวิเวก ในกุฎิอันเปนผาสุขวิหารของแตละ
ทาน 
             ตอมาสมเด็จพระญาณสังวร ทรงอนุญาติให พระครูปลัดดวง เลือกสรรแตงตั้ง
พระอาจารยผูชวยบอกพระกรรมฐาน โดยเปนพระอาจารยผูชวยของ พระครูปลัดดวง 
ซึ่งมีรายนามดังนี้ คือ  
            พระอาจารยรุง (พระญาณโกศลเถร) ๑ พระอาจารยบุญ (พระญาณสังวรเถร) ๑ 
พระอาจารยมี (พระญาณโยคาภิรัติ) ๑ พระอาจารยเมฆ (พระสังวรานุวงศเถร) ๑ ฯ 
เลือกสรรไดแลว ทานจึงนํารายชื่อถวาย สมเด็จพระญาณสังวร ทรงแตงตั้งอีกครั้งหนึ่ง  
            ครั้งนั้น พระครูปลัดดวง ทานจึงเปนกําลังสําคัญ ของสมเด็จพระญาณสังวร ใน
ฝายวิปสสนาธุระ และเปนกําลังของวัดราชสิทธาราม  กาลตอมาทานพระครูปลัดดวง มี
ชื่อเสียงโดงดัง ผูคนทั้งหลายเคารพนับถือ ยําเกรงมาก เรียกขานนามพระครูปลัดดวงวา 
หลวงปูใหญ  หลังจากสิ้นอายุสังขาร ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร (สุก) เจาคุณหอ
ไตร  และพระมหาเถรรุนแรกแลว   พระครูปลัดดวง จึงเปนผูนําพระอาจารยวิปสสนาทั้ง
ปวง  
           ๒.พระอาจารยแกว เปรียญ พระอาจารยบอกหนังสือพระบาลีมูลกัจจายน 
หนังสือจินดามณีเปน พระครูวินัยธร (แกว)  ถานานุกรมชั้นที ่๒ ทําหนาที่บอกหนังสือ
พระปริยัติธรรม พระบาลีมูลกัจจายน ทานมีอาวุโสกวา พระอาจารยดวง ทานชํานาญ
ทางดานพระวินัยพระบาลี เปนอาจารยผูชวยของ พระวินัยรักขิต (ฮ่ัน) พระรัตนมุน ี
(กลิ่น) พระครูวินัยธรแกว ทานมีอาจารยผูชวยบอกหนังสือ คือ พระมหาทัด (พระอมร
เมธาจารย) พระมหาเกิด (สุธรรมธรีคุณ) พระมหาเกด (พระอมรเมธาจารย)ฯ ฉะนั้นพระ
ครูวินัยธรแกว จึงเปนกําลังสําคัญ ในฝายคันถะธุระ ของพระศาสนา และของวัดราช
สิทธาราม ในกาลตอมา 
         ๓.พระใบฏีกากัน เปน พระครวูินัยธรรมกนั  ถานานุกรมชั้นที ่ ๓ ทําหนาที่เปน
พระอาจารยผูชวยบอกพระกรรมฐานของ สมเดจ็พระสังฆราช ไกเถื่อน มาแตเดิมเปน
รุนแรก ทานเปนพระมหาเถรที่มีอาวุโสกวา พระครูปลัดดวง พระครูวินัยธร (แกว) เหตุ
ที่ พระครูวินัยธรรมกัน เปนถานานุกรมอยูเพียงแคนี้ ไมเลื่อนสูงขึ้นไปอีก เพราะทานไม
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มีความประสงคเปนถานานุกรม สูงขึ้นไปกวานี้ เนื่องจากทานมีปรกตินิสัย ไปในทางรัก
สันโดด มกันอย ไมชอบวุนวายเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์ ดวยความจริงใจ และทานมี
ความเห็นอีกวา พระเถรองคอ่ืนที่มีความรู ความสามารถมากกวาทานก็มี และจะไดเปน
กําลังสําคัญของพระศาสนาตอไปในภายหนา อีกประการหนึ่งทานไดตั้งความปรารถนา
ไววา จะขออยูแคนี้จะไมข้ึนตอไปอีก  ภายหลังถึงตนรัชสมยัพระเจาอยูหัวรัชกาลที ่ ๓ 
จะทรงแตงตั้งทานขึ้นเปน พระราชาคณะ พระครูธรรมธรกนั ไมยอมรับตําแหนงนี้  ทาน
ใหเหตุผลตอ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๓ วา ต้ังใจตั้งสัจจะใหแกตัวเองไว
แลว  จะไมยอมขาดจากสจัจะอยางเด็ดขาด จะไดเปนเยี่ยงอยางแกภิกษุผูเกิดในภายหลัง 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๓ ก็ทรงจนพระทัย  
               ๔.พระอาจารยสี พระอาจารยวิปสสนาเปน พระครูสมุหส ี  ถานานุกรมชั้นที ่๔ 
ทําหนาที่เปนพระอาจารยผูชวยบอกพระกรรมฐานของสมเด็จพระสังฆราช ไกเถือ่น 
ทานเปนพระมหาเถรมีอาวุโสสูง รุนเดียวกับ พระครูวินัยธรรมกัน ทานมีความดําริ 
เชนเดียวกับ พระครูวินัยธรรมกัน 
               ๕.พระอาจารยกลิ่น พระอาจารยวิปสสนา เปนคนละองค กับพระมหากลิ่น กวี
เอก พระอาจารยกลิ่น เปน พระครใูบฎีกากลิ่น ถานานุกรมชั้นที่ ๕ ทําหนาที่เปนพระ
อาจารยผูชวยบอกพระกรรมฐาน ของสมเด็จพระสังฆราช ไกเถื่อน ทานมีความดําริ
เชนเดียวกันกับ พระครูวินัยธรรมกัน และพระครูสมุหสี 
             ปที่สถาปนา พระญาณสังวรเถร ข้ึนเปนสมเด็จราชาคณะนั้น พระภิกษุมหาเถร 
ในวัดพลับ ไดรับพระราชทานแตงตั้งสมณะศักดิ์ เปนพระราชาคณะ ๒ รูป พระคร ู ๑  
รูปคือ 
             ๑.พระปลัดขาว ทานเปนพระปลัด ถานานุกรมของพระญาณสังวรเถร ทานเปน
พระปลัดตอจาก พระปลัดชิต พระปลัดขาวไดรับพระราชทานเปนพระราชาคณะฝาย
วิปสสนาธุระที่ พระญาณโพธิ์เถร รบัพระราชทานพัดงาสาน พระคณาจารยเอก ทาง
วิปสสนาธุระ   

   พระปลัดขาว เปนพระญาณโพธิ์ ตอจาก พระญาณโพธิ์ วัดสังขกระจาย แตราช
ทินนามของ พระปลัดขาว  เติ่มคําวา เถร ตอทายราชทินนาม เพราะเปนราชาคณะ พระ
คณาจารยเอก ฝายวิปสสนาธุระ 
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              ๒.พระมหากลิ่น เปรียญเอก เปนพระราชาคณะฝายคันถธุระที่ พระรัตนมุนี  
พระมหากลิ่น เปนพระรัตนมุนี ตอจากพระรัตนมุนี (ขุน) วัดโมลีโลก ที่เลือ่นขึ้นเปน 
พระเทพโมลี 
             ๓.พระสมุหศุก พระอาจารยวิปสสนา ทานเปนพระสมุห ของพระญาณสังวรเถร 
(สุก) ตอจากพระสมุหฮ้ัน ที่ไดรับพระราชทานเปนพระราชาคณะที่ พระวินัยรักขิต   

   ครั้งนี้ พระสมุหศกุ ไดรับพระราชทานเปนพระครูวิปสสนาที่  พระครูธรรม
สถิต ตอมาพ.ศ. ๒๓๖๕ ในรัชกาลที่ ๒ ไดรับพระราชทานเปนพระราชาคณะฝาย
วิปสสนาธุระที่ พระปญญาภิสารเถร พระคณาจารยเอก ฝายวิปสสนาธุระ ทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ ใหยายจากวัดพลับไปครองวัดอรัญวาสีหัวเมืองคือ วัดโปรดเกษ
เชฎฐาราม เมืองนครเขื่อนขันธ ทานไปพรอมดวยถานานุกรมสามรูปมี พระปลัดขาว 
ติดตามไปดวยตอมา พระปลัดขาว เปนพระครูวินยานุบุรณาจารย (ขาว) ในตนรัชกาลที่
๓ พ.ศ. ๒๓๘๖เปนพระราชาคณะฝายวิปสสนาธุระที่ พระญาณวิษารเถร (ขาว) เปนเจา
อาวาสวัดโปรดเกษเชษฐาราม   พระญาณวิษารเถร(ขาว)เปนสัทธิวิหาริก ของพระญาณ
สังวรเถร (สุก ไกเถื่อน) 

พระปญญาภิสารเถร (ศุก) ทานเปนอันเตวาสิกรุนใหญ ของสมเด็จพระญาณ
สังวร (สุก ไกเถื่อน)  เมื่อทานไปสถิต ณ. วัดโปรดเกษเชฎฐารามแลว  คนทั้งหลายใน 
เมืองนครเขื่อนขันธ เรียกขานนามทานวา ทานทาหอย  เนื่องจากทานมีนามวา ศุก 
เหมือนสมเด็จพระสังฆราช ไกเถื่อน อีกทั้งทานยังมาจากวัดทาหอย กับทั้งยังมีเมตตา
พรหมวิหาร  ทําใหไกปา ที่เขตปาวัดโปรดเกษเชฎฐาราม  เชื่องได คลายกับสมเด็จ
พระสังฆราช ไกเถื่อน 

มูลเหตุสมเด็จพระญาณสังวร  
นั่งหนาสมเด็จพระสังฆราช (มี) 

          ๑.สมเด็จพระญาณสังวร ทรงมีพรรษากาลมากกวา สมเด็จพระสังฆราชถึง ๑๗ 
พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร ประสูติ พ.ศ. ๒๒๗๖ สมเด็จพระสังฆราชมี ประสูติ พ.ศ. 
๒๒๙๓ 
          ๒.สมเด็จพระญาณสังวร ทรงเปนพระอาจารยวิปสสนากรรมฐาน ของสมเด็จ
พระสังฆราช (มี) 
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          ๓.สมเด็จพระญาณสังวร ทรงไดรับยกยองจากคณะสงฆ สวนมากเปนศิษยของ
สมเด็จพระญาณสังวร 
          ๔. สมเด็จพระญาณสังวร ทรงไดรับการยกยองจาก พระราชวงศ เพราะทรงเปน 
พระราชอุปธยาจารย เปนพระราชกรรมวาจาจารย ในพระเจาอยูหัว และเจานายในพระ
ราชวงศ เกือบทุกพระองค 

คุณธรรม 
ของสมเด็จพระสังฆราช (มี) 

           ไมลบหลูคุณทาน ๑ ไมตีเสมอทาน ๑ ไมริษยาทาน ๑ ไมตระหนี่ ๑ ไมมายาเจา
เลห ๑ ไมโออวด  กลาววา สมเด็จพระสังฆราช (มี) ทรงมีคุณธรรมถึงขั้นพระโสดาบัน
บุคคล 

รัชกาลที่ ๒ 
ถวายนิตภัต พระสงฆวิปสสนาธุระ            

หลังจากที่ทรงสถาปนาสมเด็จพระญาณสังวรแลวไมนาน วัดราชสิทธาราม ก็มี
พระสงฆเดินทางเขามาศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับกันมากกวาแตกอน  วัด
พลับ จึงเปนศูนยกลางของการเรียนพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ  เนื่องจากเปนวัด
ที่ไดรับการสถาปนาใหเปน วัดอรัญวาสี  หรือมหาวิทยาลัยกรรมฐาน ประจํากรุง
รัตนโกสินทรฯ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหถวายนิจพัต (นิตภัต)แด พระภิกษุสงฆ
ที่มาศึกษาพระกรรมฐาน ณ. วัดราชสิทธารามนี้ เปนประจําทุกเดือนในระหวาง
เขาพรรษา การถวายนิตภัตนี้ ทางราชการไดถวายเรื่อยมา มายกเลิกในรัชกาลที่ ๗ 
ปจจุบันบัญชีถวายนิจพัตสงฆที่มาเลาเรียนพระกรรมฐานยังปรากฏอยูที่วัดราชสิทธาราม
นี้ ที่ พิพิธภัณฑกรรมฐาน คณะ ๕ วัดราชสิทธาราม 

กรมหมื่นเจษฏาบดินทร  
ทรงสรางสมเด็จอรหัง ฉลองสมเด็จพระญาณสังวร 

              ครั้งนั้นกรมหมืน่เจษฏาบดินทร ทรงสรางพระอรหัง ถวายสมเด็จพระญาณ
สังวรจํานวนหนึ่ง เพื่อเปนการฉลองตําแหนง สรางเสร็จแลวถวายแด สมเด็จพระญาณ
สังวร แผเมตตาจิต แลวทรงนําไปแจกจายใหแก เจานายในราชวงศ และขาราชการ
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ผูใหญ ผูนอย แตนั้นมาจึงเรียกขาน พระอรหังวา สมเด็จพระอรหัง การสรางในครั้งนั้น
คงไมมากนัก 

การบิณฑบาต 
ของสมเด็จพระญาณสังวร เมื่อทรงชราภาพ 

             สมเด็จพระญาณสังวร พระองคทานทรงถือการเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร 
พระองคทานจะไมทรงยอมขาดในการบิณฑบาต อยางเด็ดขาด เปนกิจของสงฆ ที่พึงทํา 
เมื่อทรงชราภาพเดินไปไกลๆไมไหว พระองคทานก็จะเสด็จประทับยืนอยู หนากุฏิของ
พระองคทาน จะมีบรรดาญาติโยมมายืนเขาแถวใสอาหารบิณฑบาตพระองคทานสอง
ขางทางกุฏิ ของพระองคทาน ทุกวัน วันโกนวันพระ ก็จะมีบรรดาญาติโยมมากเปน
พิเศษ 

ปรากฏพระนามสมเด็จพระธาตุ 
      ปรกติ สมเด็จพระญาณสังวร พระองคทานจะทรงปลงพระเกสาดวยพระองคเอง 
เมื่อทรงชราภาพแลว พระญาณวิสุทธิเถร (ชิต) ตอมาภายหลังเปนที่ พระพรหมมุน ีหรือ
อีกนามหนึ่งคือทานเจาคุณหอไตร พระอุปฏฐาก ของสมเด็จพระญาณสังวร  

พระญาณวิสุทธิเถร (ชิต) ทานจะปลงพระเกสาใหสมเด็จพระญาณสังวร โดย
ทานจะคอยๆปลงอยางระมัดระวังมิใหพระเกสาของพระองคทาน ตกลงสูพ้ืนเด็ดขาด 
เพราะเปนการไมสมควร ปลงแลวทานก็จะเก็บพระเกสา  บรรจุลงไวในพระเจดียไม ซึ่ง
ทําลวดลายเปนเทพพนม ดวยขมุกคลุกลัก ปดทอง  

ตอมามีบรรดาญาติโยมทราบเรื่องพระเกสาของสมเด็จฯ ก็จะพากันมาขอแบงปน
จากทานเจาคุณหอไตร  บรรดาญาติโยมไดพระเกสา ของสมเด็จพระญาณสังวร (สุก ไก
เถื่อน)ไปบูชาแลว พระเกสานั้นกลับกลายเปนพระธาตุ ใสเปนแกวสีเทาบาง สีขาวบาง  

ครั้นทางราชสํานักทราบขาว เรื่องพระเกสากลายเปนพระธาตุ เมื่อถึงคราวปลง
พระเกสาสมเด็จพระญาณสังวร ทางราชสํานักก็จะใหเจากรมสังการี มานําพระเกสา ของ
สมเด็จพระญาณสังวร ใสผะอบทองเขาไปไวในพระราชวัง  
            กาลตอมาพระเกสา ของสมเด็จฯกลายเปน พระเกสาธาตุ คือพระเกสาของ
พระองคทาน กลายเปนแกวใสสีเทา คนทั้งหลายเลยขนานพระนามพระองคทานวา 
สมเด็จพระธาตุ 
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 ในทางพระกรรมฐาน ถือวา เกสา  เปนธาตุดิน  ปฐวีธาตุ   อยูในหองกายคตาสติ
กรรมฐาน หรืออาการสามสิบสอง 

ดวงพระเนตร มีความใสบริสุทธิ์ พระกายมีพระฉวีขาวเนียนผองใน 
  สมเด็จพระญาณสังวร (สุก ไกเถื่อน)  ถึงแมวาพระองคทานจะทรงยางเขาสูวัย
ชราแลวก็ตาม แตดวงพระเนตรของพระองคทานนั้น  ใสบริสุทธิ์เหมือนตาเด็ก  
เนื่องจากทานเปนผูมีธรรมอันบริสุทธิ์ มีจิตอันบริสุทธิ์ กลาววาคนมีจิตใจอยางไรจะ
แสดงออกมาที่ดวงตา  

ดวงตาเปนหนาตางของจิตใจ ใจโกรธ ใจเกียจ ใจเมตตา ใจรัก ยอมแสดงออกมา
ที่ดวงตา ดวงตาของผูมีธรรมบริสุทธิ ์มีจิตบรสิุทธิ์  ยอมมีดวงตาที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ เชน
ดวงตาของพระอริยบุคคลทั้งหลาย  มสีมเด็จพระญาณสังวร เปนตน 
 เนื่องจากพระองคทาน มีกายสงบ  กายจึงมีรัศมีเนียนขาวผองใส กลบความเหี่ยว
ยนของสังขารวัยชรา  มีจิตสงบ  ดวงเนตรจึงมีประกาย ขาวใสเหมือนตาเด็ก คือผูมีกาย
สงบ จิตสงบ  กายจะมีรัศมีเนียนเหลืองขาวผอง  มีดวงพระเนตรขาวใสสะอาด 

รุกขเทวดา มาฟงสมเด็จพระญาณสังวร 
เทศประจําทุกวันพระ 

ที่วัดพลับ เมือ่ถึงวันพระ ข้ึน แรม  ๘ คํ่า ๑๔ คํ่า ๑๕ คํ่า  บรรดาญาติโยมบริเวณ
วัดพลับ และบริเวณใกลเคียง จะมาทําบุญตักบาตรที่วัดพลับเสมอมา  ตอนสายๆ จะมี
พระสงฆแสดงพระธรรมเทศนา ๑ กณัฑ ที่ศาลาการเปรียญ ศาลาการเปรียญหลังเดิมนั้น 
อยูบริเวณหลังพระอุโบสถ  เวลามีการแสดงธรรมเทศนานั้น สมเด็จพระญาณสังวร ทรง
แสดงธรรมเองบาง ใหพระเถรผูใหญในวัดพลับแสดงธรรมบาง 

เมื่อถึงคราวที่ สมเด็จพระญาณสังวร ทรงเสด็จขึ้นแสดงพระธรรมเทศนานั้น จะ
มีไกปา มาเกาะที่ธรรมมาศมากมาย พรอมกับมีเรื่องเลาขานกันมาวา  จะมีรุกขเทวดา
ท้ังหลาย ในปาวัดพลับ เขามานั่งฟง สมเด็จพระญาณสังวร แสดงพระธรรมเทศนากัน
มากมาย ในชุดนุงขาวหมขาว รุกขเทวดาทั้งหลายเหลานั้น จะมานั่งตามชองหนาตางของ
ศาลาการเปรียญ    ซึ่งคนแตกอนทั้งหลาย เห็นเปนเรื่องปรกติธรรมดา เนื่องจาก
พระสงฆ และบรรดาญาติโยมครั้งกระนั้น ปฏิบัติพระกรรมฐานกันเนืองนิจ จึงมีสมาธิ
จิตดี สามารถมองเห็นพวก อทิสสะมานกาย คือพวกไมมีกายเนื้อ มีแตกายเปนทิพยได 
เวลานั้นวัดพลับยังเปนปาสมบูรณ เต็มไปดวยตนไมใหญ เปนพญาไมนานาพันธุ 
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 ครั้นมาถึง สมัยเจาอาวาสองคตอๆมา ที่ทรงวิปสสนาธุระแกกลา มีพรหมวิหาร
แกกลา ชั้นคณาจารยเอก  เชน พระพรหมมุนี (ชิต) หรือเจาคุณหอไตร   พระเทพโมลี 
(กลิ่น) พระปฏกโกศลเถร (แกว)  พระญาณสังวร (บุญ)  พระญาณสังวร (บุญ) พระญาณ
โกศลเถร (รุง)  พระญาณโยคาภิรัติ (มี) พระสังวรานุวงศเถร(เมฆ) พระอมรเมธาจารย 
(ทัด) พระอมรเมธาจารย (เกด) พระสุธรรมธีรคุณ (เกิด) พระสังรานุวงศเถร (เอี่ยม)  มา
จนถึงสมัยพระสังวรานุวงศเถร (ชุม) ซึ่งเปนสมัยสุดทายที่วัดพลับยังเปนปาสมบูรณเต็ม
ไปดวยตนไมใหญ  เจาอาวาสทุกพระองค ที่ทรงวิปสสนาธุระนั้นลวนเปน อริยบุคคล
ทั้งสิ้น แตตางชั้นกัน  สมัยสุดทายคือสมัยพระสังวรานุวงศเถร (ชุม) พระคณาจารยเอก 
ฝายวิปสสนาธรุะ 
 ถึงสมัยพระสังวรานุวงศเถร (เอี่ยม) พระคณาจารยเอก ฝายวิปสสนาธุระ  หรือที่
คนทั้งหลายเรียกขานพระองคทานวา  หลวงพอใจดี  เวลาที่ทานแสดงพระธรรมเทศนาที่
ศาลาการเปรียญนั้นจะมี  กาขาว อีกาตาแวว มาจับอยูที่ ราวพนักธรรมมาศ  และเวลาที่
ทานแสดงพระธรรมเทศนาอยูนั้น จะมีรุกขเทวดามากมาย มาฟงทานแสดงพระธรรม
เทศนา ดวยชุดนุงขาวหมขาว ตามขอบหนาตางศาลาการเปรียญ  ซึ่งพระสงฆญาติโยม
เห็นจนเคยชิน มาแตครั้ง สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร (สุก ไกเถื่อน) แลว 

สมัยสุดทาย คือพระสังวรานุวงศเถร (ชุม)นั้น เวลาที่ทานแสดงพระธรรมเทศนา 
ในศาลาการเปรียญหลังใหม หนาวัดราชสิทธารามนั้น  จะมีสัตวตางๆที่ทานเลี้ยงไวจะ
เขาไปฟงเทศดวย เชน วัว เปนตน มันจะเขาไปหมอบนิ่งอยูขางธรรมมาศ  มักจะมี
บรรดาญาติโยม อุบาสก อุบาสิกา นําเอาเทียนบูชากัณฑเทศ มาติดที่เขาวัวตัวนี้มากมาย 
วัวตัวนี้จึงไดชื่อวา อายเขาเทียน   เวลาทานเจาคุณพระสังวรานุวงศเถร (ชุม) แสดงธรรม
เทศนาอยูนั้น  บรรดาญาติโยมทั้งหลายที่ปฏิบัติธรรมอยู วัดพลับนี้ จะเห็นรุกขเทวดานุง
ขาวหมขาว มานั่งฟงเทศอยูตามชองหนาตาง ศาลาการเปรียญ ทานเจาคุณสังวรานุวงศเถ 
(ชุม) ทานกลาววาสมัยเจาคุณสังฆราช ยังทรงพระชนมอยูนั้น มีมากกวานี้ พอสิ้นเจาคุณ
สังวรานุวงศเถร (ชุม)แลว ตนไมใหญหมดอายุหักโคนลงเองบาง ถูกตัดทําลายลงบาง 
  พระภิกษุกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ แตละองคของวัดพลับ จะทรงไวซึ่ง
เมตตาธรรม  คือแผเมตตาออกบัวบาน พรหมวิหาร ใหแกสัพพะสัตวทั้งหลาย รุกข
เทวดาทั้งหลาย สัพพะสัตวจึงรักพระมหาเถรทั้งหลายเหลานั้น พระกรรมฐานมัชฌิมา 
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แบบลําดับ จึงยั่งยืนมาจนถึงปจจุบันนี้ บางยุคก็เจริญ บางยุคก็ทรงไว บางยุคก็เสื่อม แต
ยังมีอยู   

กรมหมื่นเจษฏาบดินทร ทรงขอพระบรมราชานุญาต 
รัชกาลที ่๒  ปนพระรูปเหมือน สมเด็จพระญาณสังวร 

ครั้งนั้นมีชางปน ชางแกะ เปนฝรังชาวยุโรป นํารูปปฏิมากรรม รูปเหมือนคนจริง
มาถวาย กรมหมื่นเจษฏาบดินทร พระองคทานทรงทอดพระเนตรรูปปนนัน้แลว ทรงพอ
พระทัยมาก จึงทรงสอบถามชาง ฝรังชาวยุโรปไปวา ทานสามารถที่จะปนรูปพระสงฆ 
ใหเหมือนรูปคนจริงอยางนี้ไดไหม   ชางปน แกะสลัก ชาวยุโรป  กถ็วายพระพรวา การ
ที่ขาพระองค จะทําการปนนั้น ตองมีแบบ ถาปนรูปเหมือนมนุษย  ตองใหผูนั้นมานั่ง
เปนแบบ  

ครั้งกรมหมื่นเจษฏาบดินทร ทรงตั้งพระทัยวา จะทรงใหชางปนพระรูปเหมือน 
สมเด็จพระญาณสังวร (สุก ไกเถื่อน )  ซึ่งตอไปภายหนา สมเด็จพระสังฆราช (สุก ไก
เถื่อน) สิ้นพระชนมลงแลว จะไมไดพบเห็นพระองคอีก  ตอมากรมหมื่นเจษฏาบดินทร 
จึงไปขอพระบรมราชานุญาต จากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๒ วาจะขอ
บรมราชานุญาต ปนพระรูปเหมือน สมเด็จพระญาณสังวร (สุก ไกเถื่อน) 
 ครั้งนั้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๒ ไมทรงอนุญาต ใหทําการปน
พระรูป ทรงตรัสวา ไมมีอยางที่จะปนรูปคน ท่ียังมีชีวิตอยู  เหมือนเปนการแชงพระ
อาจารย ซึ่งการปนรูปเหมือนคน ที่ยังมีชีวิตอยูนั้น คนไทยโบราณถือมาก  วาเปนการ
แชงบุพพการี สมัยนั้นจะปนรูปเหมือน ครูบาอาจารยได ทานตองสิ้นพระชนมายุกอน 
จึงจะปนได ครั้งนั้น การที่จะปนพระรูปเหมือน สมเด็จพระญาณสังวร ก็ระงับไป 

กาลตอมา เมื่อสมเด็จพระญาณสังวร สิ้นพระชนมแลว  กรมหมื่นเจษฏาบดินทร 
จึงทรงมีพระราชกระแสรบัสั่งใหชางปน ชางแกะชาวยุโรป มาปนพระรูปเหมือน สมเด็จ
พระสังฆราชญาณสังวร  แตชางปนถวายพระพรวา  พระสงฆที่จะเปนแบบไมมีแลว 
เห็นจะปนใหไมได    

ครั้งนั้นจึงใหชางฝมือไทย ปนไว  แตไมเหมือนพระรูปคนจริงเทาไร เพราะชาง
ไทยสมัยนั้นไมมีฝมือในการปนรูปเหมือนมนุษย  ตอมาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
ใหเอาพระรูปเหมือน สมเด็จพระญาณสังวร ที่ชางไทยปนไวนั้น ไปประดิษฐานไวที่  
กุฎิวิปสสนา หนาพระอุโบสถวัดราชสิทธาราม จนถึงทุกวันนี้ 
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สมเด็จพระญาณสังวร ทรงสําเร็จอิทธิวิธญาณ 
เจริญการเขาสุขสัญญา ลหุสัญญา 

 ครั้งสมเด็จพระญาณสังวร ทรงสัญจรจาริกธุดงคครั้งแรก ทรงพบพระภิกษุเถร
วุฒปรมาจารย นามวาพระพนรัต (รอด) หรือหลวงปูเฒา ครั้งกระนั้นหลวงปูเฒาไดสอน
การเขาสุขสัญญา และลหุสัญญา โดยมี ฌานบาทเปนบาท ใหกับพระองคทาน และ
พระองคทานทรงไดทรงฝกฝน การเขาสุขสัญญา ลหุสญัญา โดยมีฌานเปนบาท 
อธิษฐาน ใหจิตเปนกาย เรียกวาแบงกายบาง ซึ่งเปนอยางเอก   หรือใหกายเปนจิต คือกาย
ที่ประกอบดวยมหาภูตรูปสี่ ไปไหนมาไหน แคลวคลองวองไว  เรียกวาเปนอยางตรี โท 
กลาววากาลตอมาพระองคทานก็สําเร็จการเขาสุขสัญญา ลหุสญัญา  หรือเรียกวา  อิทธิ
วิธญาณ      
 กลาวไวในบทแหงอิทธิวิธญาณวา ปญญาในความสําเร็จดวยการกําหนดรูปกาย
ของตน และจิตของตน มีฌานเปนบาทเขาดวยกัน และดวยสามารถแหงการตั้งไวซึ่ง สุข
สัญญา คือสัญญาอันประกอบดวยอุเบกขา ในจตุตถฌาน เปนสุขละเอียด และลหุสัญญา 
คือสัญญาเบา เพราะพนจากนิวรณธรรม  และปฎิปกขธรรม เปนอิทธิวิธญาณ 
 ภิกษุในศาสนานี้ ยอมเจริญอิทธิบาท  อันประกอบดวยสมาธิอันยิ่งดวย ฉันทะ 
และสังขาร(การปรุงแตง)เปนประธานยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยสมาธิยิ่งดวย 
วิริยะ และสังขารเปนประธาน ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยสมาธิยิ่งดวย จิตตะ 
และสังขารเปนประธาน ยอมเจริญอิทธิบาท อันประกอบดวยสมาธิอันยิ่งดวย วิมังสา
และสังขารเปนประธาน ภิกษุนั้นยอมอบรมขมจิต ทําใหเปนจิตออน ควรแกการงาน ใน
อิทธิบาท ๔ ประการนี้ ครั้นแลวยอมต้ังกายไวในจิตบาง ต้ังจิตไวในกายบาง นอมจิตไป
ดวยสามารถแหงกายบาง นอมกายไปดวยสามารถแหงจิตบาง อธิษฐานจิตดวยสามารถ
แหงกายบาง อธิษฐานกายดวยสามารถแหงจิตบาง ครั้นนอมจิตไปดวยสามารถแหงกาย 
นอมกายไปดวยสามารถแหงจิต อธิษฐานจิตดวยสามารถแหงกาย อธิษฐานกายดวย
สามารถแหงจิตแลว ยอมหนวง สุขสญัญาและลหุสัญญา ลงในกายอยู เธอมีจิตอันอบรม
แลวอยางนั้นบริสุทธิผองแผว ยอมโนมนอมจิตไปเพื่ออิทธิวิธญาณ เธอยอมแสดงฤทธิ์
ไดเปนอันมาก คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดียวก็ได ทําใหปรากฎก็
ได ทําใหหายไปก็ได ทะลุฝา กําแพง ภูเขา ไปไดไมติดขัดเหมือนไปในที่วางก็ได ผุดขึ้น
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ดําลงในแผนดินเหมือนในน้ําก็ได เดินไปบนน้ําไมแตกเหมือนเดินไปบนแผนดินก็ได 
เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได ลูบคลําพระจันทรพระอาทิตย ซึ่งมีฤทธิ์มีอานุภาพมาก
ดวยฝามือก็ได ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได ฯ 

 ยังมีกลาวไวใน อโยคุฬสูตรวา  ดกูรอานนท สมัยใด ตถาคตตั้งกายไวในจิต 
หรือตั้งจิตลงไวที่กาย กาวลงสูสุขสัญญา และลหสุัญญา ในกายอยูสมัยนั้น กายของ
ตถาคตยอมเบากวาปกติ ออนกวาปกติ ควรแกการงานกวาปกติ และผุดผองกวาปกติ. 
 ดูกรอานนท เปรียบเหมือนกอนเหล็กที่เผาไฟอยูวันยังค่ํา ยอมเบากวาปกติ ออน
กวาปกติ ควรแกการงานกวาปกติ และผุดผองกวาปกติฉันใด สมัยใดตถาคตตั้งกายลงไว
ในจิต หรือตั้งจิตลงไวที่กาย กาวลงสู สุขสัญญาและลหุสัญญาในกายอยู สมัยนั้นกาย
ของตถาคตยอมเบากวาปกติ ออนกวาปกติ ควรแกการงานกวาปกติ และผุดผองกวาปกติ
ฉันนั้นเหมือนกัน. 
 ดูกรอานนท สมัยใดตถาคตตั้งกายลงไวในจิต หรือต้ังจิตลงไวที่กายกาวลงสู สุข
สัญญาและลหุสัญญา     ในกายอยู สมัยนั้นกายของตถาคต ยอมลอยจากแผนดินขึ้นสู
อากาศไดโดยไมยากเลย ตถาคตนั้นยอมแสดงฤทธิ์ไดหลายคน คือ คนเดียวเปนหลายคน
ก็ได หลายคนเปนคนเดียวก็ได ฯลฯ ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกกไ็ด. 
 ดูกรอานนท เปรียบเหมือนปุยนุนหรือปุยฝาย ซึ่งเปนเชื้อธาตุที่เบา ยอมลอยจาก
แผนดินขึ้นสูอากาศไดโดยไมยากเลย ฉันใด สมัยใดตถาคตตั้งกายลงไวในจิต หรือต้ังจิต
ลงไวที่กาย กาวลงสูสุขสัญญาและลหุสัญญา อยูสมัยนั้น กายของตถาคตยอมลอยจาก
แผนดินขึ้นสูอากาศไดโดยไมยากเลย ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ 
 ดูกรอานนท สมัยนั้นกายของตถาคตยอมลอยจากแผนดินขึ้นสูอากาศไดโดยไม
ยากเลย ตถาคตนั้นยอมแสดงฤทธิ์ไดหลายอยาง คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคน
เปนคนเดียวก็ได ฯลฯ ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกกไ็ด. 

สมเด็จพระญาณสังวร 
ทรงโปรดสัตวโลก 

 สมเด็จพระญาณสังวร เวลาเชามืดใกลสวาง พระองคทานจะทรงนั่งเจริญ เมตตา
ออกบัวบานพรหมวิหาร แผเมตตาใหกับสัพพะสัตวทั้งหลายทุกวัน  ตัง้แตสัพพะสัตว
ทั้งหลายที่มีอยูภายในตน มีหนอน(พยาธิ)เปนตน จนแผไปภายในวัด แผออกไป
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ภายนอกวัด เมื่อมีสิ่งใดเขามาในขาย เมตตาออกบัวบานพรหมวิหาร ของพระองคทานๆ 
ก็จะแผเมตตาให หรือบางครั้งเสด็จไปโปรดดวยพระกายทิพย เชนพระสงฆนั่งพระ
กรรมฐานติดองคธรรมอยู และมีสมาธิดีสามารถเขาถึงพระองคทานได พระองคทานก็
จะเสด็จไปโปรดในสมาธิจิตเลย เรียกวากระทบจิต  

บางครั้งมีพระสงฆบําเพ็ญพระกรรมฐานติดในขอธรรม และนึกถึง พระองค
ทานๆทราบดวย เจโตปริยะญาณ กลาววา พระองคทานจะถอด พระกายทิพยเสด็จไป
โปรดถึงที ่
         วันหนึ่งพระองคทานทรงแผ เมตตาออกบัวบานพรหมวิหาร อยางที่ทรงเคย
กระทําทุกวัน พบตาจันทรซึ่งเปนชาวมอญ มาปรากฏในสมาธินิมิตกรรมฐานของ
พระองคทาน วาตาจันทร ชอบใชวิชาไสยศาสตร ลองผูคน ลองพระสงฆ ที่ผานไปมาใน
ละแวกนั้น เปนการเบียดเบียนสัพพะสัตว สรางกรรมเวรใหแก ตาจันทรเอง  

พระองคทานทรงเห็นวา ตาจันทรนั้นมีวาสนาบารมีที่จะอยูในเพศบรรพชิต ถา
ไดอุปสมบทแลว จะไดบรรลุมรรคผล กับเขาบาง พระองคทานจึงมีความเมตตา ตา
จันทร จึงมีพระดําริที่จะไปโปรดตาจันทร ใหเวนจากการสรางกรรมเวร แลวจะนํามา
อุปสมบท ใหบําเพ็ญพระวิปสสนากรรมฐาน จะไดพนทุกข  
        อยูมาวันหนึ่ง  ซึ่งเปนระยะเวลาที่พระองคทานทรงหลีกเล็นเปนเวลาเจ็ดวัน 
สมเด็จพระญาณสังวรก็ทรง เขาสุขสัญญา เขาลหุสัญญา อธิฐานใหกายนี้จงเปนเหมือน
จิต รางของทานก็แบงภาคออกเปนอีกกายหนึ่ง เสด็จจาริกไปโปรดตาจันทร ณ. บริเวณที่
อยูนั้น   

ครั้งนั้นตาจันทร เห็นวามีพระภิกษุเถรผูชรากําลังเดินจาริกมา ตาจันทรก็ลองวิชา
มา ก็ไมสามารถที่จะทําอะไรพระองคทานได ตาจันทรสูคุณธรรมของพระองคทาน
ไมไดจึงยอมแพ สมเด็จพระญาณสังวร จึงอบรมสั่งสอนตาจันทรวา การเบียดเบียน
สัพพะสัตวนี้ เปนบาป เปนกรรมฯลฯ  

ตอมาตาจันทรจึงถามพระนามของ พระองคทานๆ ทรงบอกวา ขาฯชื่อสุก อยูวัด
พลับ ตาจันทรทราบพระนามของพระองคทาน และวัดที่สถิตของพระองคทาน ก็ทราบ
ไดทันทีวานี่คือ สมเด็จฯ ไกเถ่ือน ผูมีชื่อเสียงเลื่องลือ แหงกรุงรัตนโกสินทร สมเด็จฯจึง
ชักชวนใหตาจันทรไปอยูที่วัดพลับ เพื่อศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ แตตา
จันทร ผลัดขอไปตามหาญาติพ่ีนองที่พลัดพรากจากกันมา เมื่อคราวอพยพเขามา
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กรุงเทพฯ พรอมกับกลาววา ถาพบญาติพ่ีนองแลว จะมากราบนมัสการ สมเด็จพระญาณ
สังวร ที่วัดพลับ เพื่อศึกษาพระกรรมฐาน และอุปสมบทตอไป 

สมเด็จพระญาณสังวรเปนกําลังสําคัญ  
ในการปราบอหิวาตกโรค(หาลงเมืองในรัชกาลที ่๒) 

             ประมาณ เดือน ๑๐ ปพระพุทธศักราช ๒๓๖๒ สมเด็จพระสังฆราช (มี)วัดราช
บูรณะ สิ้นพระชนมลง ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหแห สมเด็จพระพนรัต (อาจ) จาก
วัดสระเกศ มาวัดมหาธาตุฯ ทางราชการเตรียมที่จะสถาปนาขึ้นเปน สมเด็จพระสังฆราช  
แตยังมิทันไดทรงสถาปนา ก็เกิดอหิวาตกโรคขึ้นกอน 
 สมเด็จพระพนรัต (อาจ) เกิดอันอาทิตย เดือนยี่ ปขาล จุลศักราช ๑๑๒๐ ตรงกับ
พระพุทธศักราช ๒๓๐๑ ในรัชสมัยพระเจาเอกทัศน 
            เกิดอาเพท วันพฤหัสบดี ข้ึน ๖ คํ่าเดือน ๑๐ พระพุทธศักราช ๒๓๖๒ เวลายาม
เศษ  ตรงทิศพายัพ ปรากฏเห็นแสงไฟแดงรุงโรจนจับในอากาศ แลดูนาสะพรึงกลัวยิ่ง
นัก เห็นทองฟาแดงฉานไปทั่วทั้งทิศพายัพ คนทั้งหลายพากันกลัววาจะเกิดเหตุรายแก
บานเมือง  
            พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลยั รัชกาลที ่๒ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
ใหพวกโหรหลวง พิเคราะหดูดวงเมือง พวกโหรทัง้หลายพิเคราะหดูแลว ก็ทํานายวา จะ
เกิดศึกผีมาแตทิศทักษิณ  
           ถึงวันพุธ ข้ึน ๑๒ คํ่า เดือน ๑๐ พระพุทธศักราช ๒๓๖๒ ผูคนในกรุง นอกกรุง ก็
เริ่มลมตายลงดวยโรคลงราก เปนอันมาก ตายทั้งหมูบานก็มี ตายบานเวนบานก็มี ดัง
เรื่องราวปรากฏ ในพงศาวดารวา  
          ครั้งแผนดินพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่๒ มีโรคระบาดเกิดขึ้น
เรียกวา โรคหาลงเมือง(อหิวาตกโรค) เปนมารรายทําลายชีวิต ผูคนหนีโรคนี้ ซอกซอน
ไปตามสถานที่ตางๆ ลมตายกันเปนเบือ ถึงกับมีศพลองลอยไปตามแมน้ําลําคลอง การ
เกิดโรคระบาดใหญ ข้ึนครั้งนั้น ทําใหผูคนลมตายมากถึง ๓๐,๐๐๐ คน  

ถึงกับนําศพออกไปนอกกําแพงเมือง ไปทิ้งไวในปาชา ศาลาดิน ภายในวัดสระ
เกศ วัดสังเวช วัดปทุมคงคา ฝงธนบุรี ก็มีวัดอรุณฯ ศพนัน้กายกันเหมือนกองฟน ที่
นําไปวัดสระเกศ ออกทางประตูผี เผาไมทัน ตองขุดหลุมใหญกวาง นําศพไปทิ้งสุมกัน
อยู  ถึงกับมฝูีงแรงมาทึ้งจิกกินศพมากมาย จึงเรียกวา แรง วัดสระเกศ  
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ผูคนลมตายมากคราวนั้น คนทั้งหลายพากันกลัวหวาดหวั่นครั่นคราม ตอมรณะ
ภัยกันไปทั่วทั้งพระนคร ในเวลานั้น ไมวายาจก เศรษฐี พระเถรผูใหญ ผูนอย ขาราชการ
ผูใหญ ผูนอย ก็มรณะลงดวยโรครายนี้เปนอันมาก 

         ณ.ท่ีวัดราชสิทธารามนี้ สมเด็จพระญาณสังวร ทรงทําน้ําพระพุทธมนตตั้งไวในพระ
อุโบสถ ไวเปนที่พ่ึงของคนทั้งหลาย เพราะมีผูคนมาขอน้ําพระพุทธมนต ไปตมยาสมุนไพรกิน 
กินแลวตางก็หายจากโรครายนี้เปนอันมาก อีกทั้งพระองคทานยังไดตมยาสมุนไพร แผเมตตาจิต
ลงไวให มีผูคนมาตักไปกิน รักษาโรคหา  โรคนี้ก็หายไปเปนสวนมาก เปนที่เลื่องลือไปทั่วทั้ง
พระนครฯ 

ลนเกลาฯรชักาลที่ ๒ เสด็จพระราชดําเนินมา 
ทรงปรึกษาสมเด็จพระญาณสังวร 

           ครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที ่ ๒ ไดเสด็จพระราชดําเนินมา 
ทรงปรึกษาสมเด็จพระญาณสังวร เพื่อหาทางปราบ โรคหาลงเมือง สมเด็จพระญาณ
สังวร ถวายพระพรวา  

ครั้งพุทธกาล มีโรคหาลงเมือง ที่เมืองไพสาลี ผูคนลมตายกันมาก สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา เสด็จประทับอยู ณ.กรุงราชคฤห พระเจากรุงไพสาลี ทูลเชิญเสด็จ
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ใหเสด็จพระราชดําเนินไปยังพระนครไพสาลี เพื่อปราบ
โรครา 

ครั้งนั้น สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ตรัสเรียกหา พระอานนทเถรเจามาเรียน
มนต รัตนสูตร พระอานนทเถรเจา ไดเรียนมนตรัตนสูตรแลว ไดทําน้ําพระพุทธมนต
ดวย บทรัตนสูตรนั้น ปะพรมทั่วพระนครไพสาลี โรคหาลงเมือง นครไพสาลีนั้น ก็สงบ
ลงสิ้น สมเด็จพระญาณสังวร ทรงถวายพระพรกับ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอีกวา 
ขอใหทรงกระทําตามที่มีมาในพระบาลีนั้นเถิด พระเจาอยูหัวก็ทรงตกลงพระราชหฤทัย 
         ณ. วันพฤหัสบดี แรม ๔ คํ่า เดือน ๑๑ พ.ศ. ๒๓๖๒ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
ใหตั้งพระราชพิธี อาพาธพินาศ ทําน้ําพระพุทธมนตรัตนสูตร ณ.วัดพระศรีรัตนศาสดา
ราม ในพระราชพิธีนั้นไดอัญเชิญพระมหามณีรัตนะปฏิมากร ออกแหไปรอบพระนครฯ 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงบําเพ็ญมหาทานเปนการใหญ  
        ถึงเวลาพระราชพิธีอาพาธพินาศครั้งนั้นมี สมเด็จพระญาณสังวร วัดพลับเปน
องคประธานสงฆ ๑ สมเด็จพระพนรัต (อาจ) วัดมหาธาตุ ๑ พระพิมลธรรม (ดอน) ๑ วัด
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หงส พระธรรมอุดม (ทองดี) วัดระฆัง ๑ สมเดจ็พระพุทธโฆษาจารย (คง) วัดอรุณ ๑ 
พระพุฒาจารย (เปา) วัดธรรมาวาส กรุงเกา ๑ พระปญญาวิสารเถร (ศร)ี วัดสมอราย ๑  
พระเทพโมลี (ขุน) วัดโมลีโลก ๑ พระญาณโพธิ์เถร (ขาว) วัดพลับ ๑ พระญาณวิสุทธิ
เถร (ชิต) วัดพลับ ๑ พระวินัยรักขิต (ฮ่ัน) วัดพลับ ๑  กรมหมืน่นุชิตชิโนรส ศรีสุคตขติัย
พงศฯลฯ ทกุองคลวนทรงคุณในทางวิปสสนาธุระ และทรงเปนศิษย สมเด็จพระญาณ
สังวรเถร ทุกพระองค  
          ขณะกระทําพระราชพิธีอยูนั้น พระพิรุณไดตกโปรยปรายลงมาเปนอันมาก 
สายฟาไดผาลงยอดพระมหาประสาทในพระบรมมหาราชวัง น้ําฝนตกทวมพื้นพระนคร 
เกิดลมพัดกลา พัดพาน้ําไหลเชี่ยว พาเอาสิ่งปฏิกูลลงแมน้ําเจาพระยา ออกปากอาวไปสิ้น  

ครั้งนั้นโรคราย ไดบรรเทาลงหายไปสิ้น ดวยอํานาจแหงพระพุทธคุณ อํานาจ
แหง มนตรัตนสูตร และอํานาจบารมีธรรมของ สมเด็จพระญาณสังวร กับพระมหาเถร
ท้ังหลายในครั้งนั้น  

ผูคนทั้งหลาย กลาวขานถึงอํานาจความศักดิ์สิทธิ์ของพุทธคุณ ธรรมคุณ สงัฆคุณ 
และอภินิหารของสมเด็จพระญาณสังวรเถร เปนอนัมาก 

นิมนต สมเด็จพระญาณสังวร 
แผเมตตาทําบอน้ําพระพุทธมนต ที่วัดหงส 

               ครั้งเกิดโรคหาลงเมืองคราวนั้น ผูคนไดพ่ึงพาน้ําพระพุทธมนต นําไปตม
ยากินรักษาโรค และเมื่อคราวกระทําน้ําพระพุทธมนต ไลโรคราย ณ.วัดพระศรีรัตน
ศาสดารามของ สมเด็จพระญาณสังวร และคณะพระราชาคณะทั้งปวง เปนเรื่องเลาลือ
กลาวขานกันมาก เวลานั้นพระพิมลธรรม (ดอน) วัดหงส ตองการที่จะใหประชาชน ได
มีที่พ่ึงทางจิตใจ จึงอาราธนานิมนต สมเด็จพระญาณสังวร พรอมดวยพระปญญาวิสาร
เถร (ศร)ี วัดสมอราย พระพรหมมุนี (ชิต) ครั้งเปนพระญาณวิสุทธิ์เถร วัดพลับ ฯ ไปแผ
เมตตาจิตทําน้ําพระพุทธมนต ที่สระน้ําวัดหงส เพื่อจะไดเปนที่พ่ึงบําบัดทุกข บํารุงสุข 
ใหกับบรรดาญาติโยม 
            จากหนังสือประวัติ วัดสําคัญทางพระพุทธสาสนา เลม ๒ กลาววาภายในบริเวณ
วัดหงส มีสระน้ําพระพุทธมนต กวาง ๖ วา ยาว ๒๖ วา เชื่อกันวาศักดิ์สิทธิ์ ผูคน กลาว
กันวา  กอนอาบกินตองอธิษฐาน ขอความสําเร็จแลวจึงอาบกิน แตละมุมอํานวยผลตาง
กัน 



พระประวัติสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร มหาเถรเจา (สุกไกเถื่อน) 
 

http://www.somdechsuk.com 

๓๔๔

            ๑.มุมดานทิศตะวันออก  ดีทางเมตตามหานิยมกลาวกันวา สมเด็จพระญาณสังวร 
(สุก) วัดพลับ ทรงแผเมตตาจิต 
          ๒.มุมดานทิศใต ดีทางมหาลาภ และการคา กลาววา พระปญญาวิสารเถร (ศร)ี 
วัดสมอราย อธิษฐานจิต 
           ๓.มุมดานทิศเหนือ ดีทางบําบัดโรคภัยไขเจ็บ กลาววา พระพรหมมุน ี(ชิต)  ครั้ง
เปนพระญาณวิสุทธิเถร วัดพลับ อธิษฐานจิต 
         ๔. มุมดานทิศตะวันตก  ดีทางแคลวคลาด กลาววา สมเด็จพระสังฆราช (ดอน) ครั้ง
เปนพระพิมลธรรม(ดอน) วัดหงส ทรงอธิษฐานจิต 
            จากตํานานพระทองวัดหงส กลาววา ผูเปนศิษยวัดหงส ไดอาบกินน้ําพระพุทธ
มนตในสระนี้ มีความเจริญรุงเรื่องตลอดชีวิต เชน ทานเจาพระยายมราช ไดอาบกิน ก็
รุงเรืองตลอดวัย ทานพระยาธรรมปรชีา อาบกิน กไ็ดพนราชภัย 
           คัมภีร พระเวทยของอาจารยเทพ สาริกบุตร กลาววาตอมาไดคนพบ พระคาถาที่
จารึกในแผนศิลาชื่อ พระคาถาแกวเรือนฟาสองโลก บรรจุในสระน้ําพระพุทธมนต วัด
หงส วาเปนพระคาถามหาวิเศษของพระอาจารยทั้ง ๔ ทาน ไดชวยกนัอธิษฐานจิต 
ใจความของพระคาถามีดังนี้ 

ปญญาพะลัง   ปญญาเสฏฐัง  ปญญาปาสาทิโก  ปญญาโอภาโส 
ปญญาปะโชโต   ปญญารัตตะนัง    อะโมสิงหลภาษา   พะหูสุขงั 
พะหูสิเนหัง สาอุปชชะติ ภูริปญโญมะหาญาณัง ปะฐะวีจักขะณา 

--------------------------------- 

อาราธนาสมเด็จพระญาณสังวรข้ึนเปน 
สมเด็จพระสังฆราช 

          หลังจากสมเด็จพระสังฆราช (มี) สิ้นพระชนมลงแลว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
ใหแหสมเด็จพระพนรัต(อาจ) วัดสระเกศมาวัดมหาธาตุฯแตยังมิทันไดสถาปนา ก็เกิด
อหิวาตกโรคขึ้นเสียกอน เมื่อโรคหาสงบลงแลว ตอมาสมเด็จพระพนรัต (อาจ) ตอง
อธิกรณ โปรดเกลาฯ ใหถอดจากสมณะศักดิ์ เปนพระอนุจร ไปอยูวัดไทรทอง (วัด
เบญจมบพิธ) 
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            ครั้งนั้นตําแหนงสมเด็จพระสังฆราชวางลง ทั้งฝายขวา ฝายซาย คือสมเด็จ
พระสังฆราช (มี) สิ้นพระชนมลง สมเด็จพระพนรัต (อาจ) ถูกถอด พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว รัชกาลที่๒ ทรงมีพระราชดําริวาจะสนองพระเดชพระคุณพระอาจารยใหถึง
ที่สุด  

จึงทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯสั่งให หลวงธรรมเสนาเจากรมสังการี 
ไปอาราธนานิมนต สมเด็จพระญาณสังวร ข้ึนเปน สมเด็จพระสังฆราช  แตพระองค
ทานไมทรงยอมรับเปน สมเด็จพระสังฆราช 
          ครั้งนั้น พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย รชักาลที่๒ จึงเสด็จพระราช
ดําเนินมาที่วัดราชสิทธาราม มากราบนมัสการ สมเด็จพระญาณสังวร ทูลขอใหรับขึ้น
เปนสมเด็จพระสังฆราช กลาววา ถึงกับทรงวิงวอน สมเด็จพระญาณสังวร จึงทรง
ยอมรับขึ้นเปนสมเด็จพระสังฆราช  

สมเด็จพระญาณสังวร พระองคทานทรงถวายพระพร พระเจาอยูหัววา อาตมา
ภาพเปนพระปา พระองคทาน ทรงถวายพระพรเพียงสั้นๆเทานี้ พระเจาอยูหัวก็ทรง
ทราบพระอัธยาศัยวา สมเด็จพระอาจารย พระองคทานจะขอสถิตอยูวัดพลับอันเปน 
ผาสุขวิหารของพระองคทาน พระเจาอยูหัวตรัสวา จะขอแหพระอาจารยไปวัดมหาธาตุฯ 
ตามประเพณีนิยมกอน  

แหสมเด็จพระญาณสังวร  
ไปวัดพระมหาธาตุฯ 

          ณ.วัน พฤหัสบดี  เดือน ๑๒ ข้ึน ๔ คา ปเถาะ เอกศก จุลศักราช ๑๑๘๑ ตรงกับ
พระพุทธศักราช ๒๓๖๒ เวลาเชา ๓ โมงเชา ๙ บาท ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหแห 
สมเด็จพระญาณสังวรเถรไป วัดมหาธาตุ ฯ 
            ขบวนแหนําเสด็จ สมเด็จพระญาณสังวร ข้ึนคานหามจากวัดราชสิทธิ์ (พลับ) 
ทรงไปยังทาน้ําวัดระฆัง ครั้งนั้นมีคณะผูคนมากมาย ทั้งคณะพระสงฆ ปะขาว ฆราวาส 
แขกเดินตามขบวนไป  

กลาววาพวกไกปา นก กา ก็บินตามขบวนไปดวยมากมาย พอพนเขตวัด พวกไก
ปา นกกา ก็พากันบินกลับมา ปาวัดพลับ ไกปาทํากิริยาดังนี้ เหมือนทุกครั้งที่ สมเด็จพระ
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ญาณสังวร เสด็จออกนอกวัด คือตามไปสง พอพนเขตวัด ไกปาทั้งปวงก็จะพากันกลับมา
คอยพระองคทาน ที่วัดเสมอ  

ขบวนแหมาถึงทาน้ํา วัดระฆัง ที่วัดมพีระสงฆ ฆราวาส มาคอยรับพระองคทาน 
จนแนนขนัดเต็มลานวัดไปหมด สวนในทองน้ําเจาพระยา จากทาน้ําวัดระฆัง ไปฝงวัด
มหาธาตุ เต็มไปดวยเรือนับเปนรอย เปนพันลํา ผูคนทั้งหลายในเรือนุงขาวหมขาว มา
คอยตอนรับขบวนแห สมเด็จพระญาณสังวร ซึ่งมีเรือหลวง เรอืกัญญาหลังคามุงกระแซง 
มาคอยรับสมเด็จฯ ไปอีกทอดหนึ่ง  ที่ทาน้ําวัดระฆังนั้น  

เมื่อขบวนแหของ สมเด็จพระญาณสังวร มาถึงพวกเรือที่มาคอยในทองน้ํา
เจาพระยา ก็พากันเบียดเสียดกันเขามามากมาย เพราะอยากเห็น องคสมเด็จฯ เรือพวก
ราษฎรนับพันเบียดเสียดกันเขามา จนมาติดเรือหลวงฝงวัดระฆัง ยาวยืดไปถึงฝงพระ
นคร ตรงวัดมหาธาตุ เรอืหลวงไปไมได  

จึงตกลงกันให สมเด็จพระญาณสังวร ทรงลงเรือเดินขามแมน้ําไป เพราะผูคน
อยากไดบุญ ไดกุศล  อยากใหพระองคทานลงเรือของแตละคน ที่นํามาจอดเรียงกันนั้น 
พระองคทานก็ไดเดินลงไปบนเรือนั้น มีผูคนชวยกันประคับประคองพระองคทานไป
ตลอดทาง พระองคทานก็ทรงใหศีล ใหพรไปดวยตลอดทาง ขณะที่ทรงเดินลงเรือไปนั้น
วา “ ใหอยูเยน็เปนสุข ใหอยูเย็นเปนสุข “ ผูคนทั้งหลายสองฝงแมน้ํา ก็รอง สาธุการ กัน
สนั่นทองน้ํา ผูคนทั้งนั้น โปรยขาวตอกดอกไมไปดวย ขณะที่พระองคทานทรงเดินไป  
พระสงฆทั้งหลายทั้งสองฝงแมน้ําก็ สวดชะยันโต ข้ึนพรอมกันโดยมิไดนัดหมาย เสียง
นั้นดังสนั่นไปทั้งสองฝงทองน้ําเจาพระยา คนทั้งหลายทั้งปวงตางปลื้มปติยินดี น้ําตา
ไหล กันเกือบทั้งสิ้น 
      ผูคนสวนหนึ่ง ที่มาไมทันขบวนแหสมเด็จฯ  ขบวนแหพระองคทานผานไปแลว 
ตางก็มาวักน้ําตรงที่ พระองคทานเดินบนเรือผานไป มาปะพรมหนา ลดศรษีะ เพื่อความ
เปนสิริมงคล เสร็จพิธีแหแลว ตอนพลบค่ํา พระองคทานก็เสด็จกลับมาวัดพลับ  อันเปน
ผาสุขวิหารของพระองคทาน 
        หนังสือตํานานพระทองโบราณ ของนาวาตรี สวัสดิ์ พัฒนเกิดผลเลาวา เมื่อ
สมเด็จพระญาณสังวรยายขามฝากจากฝงวัดพลับ ไปยังฝงพระนครนั้น ทานเดินขามน้ํา
ไปเพราะเหตุวา มีประชาชนนับถือ พระองคทานมากมาย ไดเอาเรือมาจอดแนนขนัดยาว
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ยืด ตั้งแตฝงวัดพลับ (ฝงวัดระฆัง) ไปจนถึงฝงพระนคร (วัดมหาธาตุ) สมเด็จฯทานเดิน
ไปบนเรือนั้น โดยไมโคลงไมเอียง ไปจนถึงฝงพระนครไดเปนอัศจรรย  

สถาปนาสมเด็จพระญาณสังวร 
ข้ึนเปน สมเด็จพระสังฆราช 

              ณ. วันพฤหัสบดี เดือนอาย ข้ึน ๒ คํ่า ป มะ โรง โทศก จุลศักราช ๑๑๘๒ (พ.ศ. 
๒๓๖๓) สถาปนา สมเด็จพระญาณสังวรเถร ข้ึนเปน สมเด็จพระสังฆราช มีสําเนา
ประกาศ ดังนี้ 

สําเนาสถาปนา  
สมเด็จพระสังฆราช ไกเถ่ือน 

             ศริศยุภอดีตกาล พุทธศกัราช ชไมยสหัสสสังวัจฉรไตรสตาธฤกไตรสัตฐีสัตมาศ 
ปตยุบันกาล นาคสังวัจฉรมฤคศฤระมาศ ศุกขปกขคุรุวาระนวมีดิถี ปริจเฉทกาลอุกฤษฐ 
สมเด็จพระบรมธรรมมฤกะมหาราชารามาธิราชเจา ผูทรงพระทศพิธราชธรรม อนันต
คุณวิบูลยปรีชาอันมหาประเสริฐ มีพระบรมราชโองการมาณพระบัณฑูรสุรสิงหานาท
ดํารัสสั่งพระราชูทิศถาปนาให สมเด็จพระญาณสังวร เปนสมเด็จพระอริยวงษญาณ 
ปริยัติวราสังฆราชาธิบด ี ศรีสมณุตมาปรินายก ติปฏกธราจารย สฤทธิขัติยสารสุนทร 
มหาคณฤศร วรทักษิณา สฤทธิสังฆารามคามวาส ีอรัญวาสี เปนประธานถานาทุกคณาธิ
กร จัตุพิธบรรพสัช สถิตในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุบวรวิหาร พระอารามหลวง 

มีนิตยภัต ๑๐ ตําลึง ควรตั้งฐานานุศักดิ์ ถานานุกรมได ๑๐ รูป แตเนื่องจาก 
สมเด็จพระสังฆราช (สุก ไกเถื่อน) ทรงเปนสมเด็จพระสังฆราช ที่มาจากฝายวิปสสนา
ธุระ ถึงเพิ่มถานานุกรมวิปสสนาธุระ อีกสองตําแหนงคือ พระครูพรหมวิหาร พระครู
วิปสสนา ๑  พระครูญาณวิสุทธิ์ พระครูวิปสสนา ๑   

หลังจากสมเด็จพระสังฆราช (สุก ไกเถื่อน) สิ้นพระชนมลงแลว  สมเด็จ
พระสังฆราชองคตอมา ทรงมาจากฝายคันถธุระ  ตําแหนงถานานุกรมพระครูวิปสสนา 
จึงเปลี่ยนมาเปนตําแหนงถานานุกรม พระครูพระปริต เชน  พระครูพรหมวิหาร  พระครู
พระปริต  พระครูญาณวิสุทธิ์  พระครูพระปริต  ตอมาเพิ่มถานานุกรมที่ พระครูปลัด
กลางอีก ๑ ตําแหนง เปน ๑๓ ตําแหนง และก็ไดเพิ่มเรื่อยมา 
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             แตสมเด็จพระสังฆราช ไมไดเสด็จไปสถิตวัดมหาธาตุฯ ตามใบประกาศพระ
นาม เพราะพระองคทานเปนพระปา ทรงคุนเคยกับการอยูปาอันเงียบสงบ พระองคทาน
ทรงสถิตอยู ณ.  วัดราชสทิธารามอันเปนผาสุขวิหาร ของพระองคทาน จนสิ้นพระชนม 
          พระองคทาน ไดรับพระราชทานสถาปนาเปน สมเด็จพระสังฆราชแลว ผูคน
ทั้งหลายยังเรียกขานพระนามของพระองคทานวา สมเด็จพระสังฆราช ไกเถ่ือน มาจน
ทุกวันนี้ 

เคร่ืองประกอบสมณะศักดิ์ 
    สมเด็จพระสังฆราช มีเครื่องประกอบสมณะศักดิ์ ดังนี้คือ 

๑.พัดยศสมณะศักดิ์  สมเด็จพระสังฆราช ๑ สําหรับพระสังฆราช สุก ไกเถื่อน 
ทรงพระราชทานพัดงาสานใหอีก ๑ เลม รวม ๒ เลม และเปนประเพณี ตั้งแตนั้น
มาวา สมเด็จพระสังฆราช จะไดรับพระราชทาน พัด ๒ เลม คือพัดทรงพุมขาว
บิณฑ ๑  พัดงาสาน ๑ 
๒.พระสุพรรณบัฏ 
๓.ยามหักทองขวาง 
๔.ฉัตรผาขาว ๓ ชั้น 
๕.พระบัลลงัก 

เคร่ืองถมปด 
๑.พานหมากมีเครื่องพรอม 
๒.หีบหมากมีพานรอง  
๓.หีบหมากเล็ก ใสหมากตํา 
๔.ตะบันหมาก 
๕.กลองหมากรูปหกเหลีย่ม มีเครื่องในพรอม 
๖.ขันน้ํามีฝาชีหุมผาขาว 
๗.ขันน้ําพานรอง มีฝา 
๘.คนโท มีพานรอง 
๙.ที่ลางหนามีเครื่องพรอม 
๑๐.กระโถนปากแตร อยางใหญ 
๑๑.กระโถนปากแตร อยางกลาง 
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๑๒.กระโถนกลม อยางใหญ 
๑๓.กระโถนกลม อยางกลาง 
๑๔.กระโถนเล็ก ทรงกระทาย 
๑๕.กาน้ํา รูปกระบอก 
๑๖.ที่ชา 
๑๗.ปนโต 
๑๘.ลักจั่น (หมอน้ําสําหรับบรรจุน้ําในเวลาเดินทางอยางที่พระธุดงคใช) 
๑๙.ฝาบาตร เชิงบาตร พรอมดวยบาตร กลด 
๒๐.ไตรแพรสีกลัก ลายดอกพิกุล 
๒๑.ธารพระกร (ไมเทา) ประดับมุก 
     ของทั้งหมดนี้พระองคทาน เก็บไวที่วัดมหาธาตุ แตตัวของพระองคทานสถิต 

ณวัดพลับราชสิทธาราม) 

สมเด็จพระสังฆราช ไก เถื่อน 
ทรงประทานผาไตรจีวรเกา ใหแกขาราชการ และญาติโยม 

 ครั้งสมเด็จพระญาณสังวร ไดรับการสถาปนา เปนสมเด็จพระสังฆราชนั้น 
ขาราชการ และประชาชนมาเฝาชมพระบารมี กันแนนขนัด ขางพระอุโบสถวัดพระศรี
รัตนศาสดาราม  ครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวได ทรงพระราชทานผาไตรจีวร
ชุดใหม ถวายแดสมเด็จพระสังฆราช   

ครั้งนั้นสมเด็จพระสังฆราช สุกไกเถื่อน  ทรงโยนผาไตรจีวรแพร ผืนเกา ออกมา
ทางหนาตางพระอุโบสถพระศรีรัตนศาสดาราม  ประทานแดขาราชการ และเหลา
ประชาชนทีค่อยเฝารับเสด็จอยูขางพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ชั้นลาง 
 ฝูงชน และขาราชการ ตางแบงผาไตรเกาของสมเด็จฯ แบงกันเปนชิ้นเล็ก  ชิ้น
นอย โดยฉีกแบงกัน ตางคนตางเก็บ เอาไปบูชาที่บาน   และตอมามีขาราชการผูหนึ่ง ที่
ไดผืนผาเศษจีวรเกา ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร (สุก ไกเถื่อน)  และไดนําผืนผา 
ชิ้นนี้มาถวาย  พระปลัดเมฆ (พระสังวรานุวงศเถร) วัดราชสิทธาราม  และไดเก็บรักษา
กันตอๆมา 
 ปจจุบัน เศษผืนผาไตรจีวรเกา สมเด็จพระสังฆราช ไก เถื่อน อยูที่ พิพิธภัณฑ
กรรมฐาน หุนขี้ผ้ึง สมเด็จพระสังฆราช ไกเถื่อน  คณะ ๕ วัดราชสิทธาราม 
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ของพระราชทาน  
คราวสถาปนาเปนสมเด็จพระสังฆราช 

                ๑.พระราชทานพัด สองเลม พัดงาสาน ๑ พัดแฉกทรงพุมขาวบิณฑ ๑  เลม 
ตอมาเปนประเพณี สมเด็จพระสังฆราชไดรับพระราชทานพัดสองเลม ยกเลิกในปลาย
รัชกาลที่ ๕  พัดทั้งสองเลม และเครื่องประกอบสมณะศักดิ์ ประดิษฐานไวที่วัดมหาธาตุ 
พระองคทานทรงใช เครือ่งประกอบสมณะศักดิ์ของเดิม ครั้งเปนสมเด็จพระราชาคณะ 
                ๒.เรือกัญญา  หลังคามุงกระแซง ๑ ลํา พรอมพลพาย  

๓. คานหาม ๑ พรอมพลหาม  
 ๔.พระแทนบัลลังก พรอมฉัตรสามชั้น 
 ๕.พระแทนขาสิงห สีฟาอมเขียว  
 ๖. ลับแลขาสิงห ดาดผาติดกระดาษทอง สําหรับตั้งพระพุทธรูป และเครื่องบูชา  
ปจจุบันนี้ อยูที่ พิพิธภัณฑพระกัมมัฏฐาน คณะ ๕ วัดราชสิทธาราม(พลับ)ฯ 
 ๗. ธารพระกรประดับมกุ ยาวเทาพระองค 
 ๘. เครื่องถมปด เชน กระโถนปากแตร เล็ก-ใหญ กระโถนทรงกระทาย  พาน
พระศรี ปนโต  ฯลฯ 

ทรงพระราชทานผา 
รัดประคตพระอุระหนามขนุน สีเหลืองทองเลื่อมพราย 

             พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลที่ ๒ ทรงมี พระราชสัทธายิ่ง 
ทรงพระราชทาน ผารัดประคตพระอุระ หนามขนุน ถักดวยเสนไหมทองเลื่อมพราย
อยางดี  โดยชางหลวงฝมือเอก ในราชสํานัก ใชสําหรับคาดพระอุระ อยางพระภิกษุ
มหานิกาย เปนของพระราชทานพิเศษผืนเดียวในกรุงรัตนโกสินทร ถวายเพื่อเปนการ
บูชาพระคุณ สมเด็จพระอาจารย ดวยความเคารพ ศรัทธายิ่ง 
 กลาววาชางฝมือเอก  ที่ถกัผารัดประคตหนามขนุน รัดพระองค  ทรงโปรดเกลาฯ 
ใหใชสาวพรหมจารี จํานวนเจ็ดนาง  ชวยกันถัก เปนปฐมกอน 
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ถานานุกรม  
ของสมเด็จพระสังฆราช (สุก ไกเถื่อน) 

            ตําแหนง พระครูสะดํา มหัตถปฏก สงัฆปรินายก ปฏกโลกาจารย ญาณมุนี ศรีวิ
สุทธิอุดม บรมบพิตร ปลัดขวา ๑ พระครูเฉวียง ปลัดซาย ๑  พระครูวินัยธร ๑ พระครู
วินัยธรรม ๑  พระครูเทพสิทธิเทพาธิบดี คูสวดขวา ๑ พระครูศรีสุนทรากษรวิจิตร คูสวด
ซาย ๑พระครูเมธังกร ๑   พระครูวรวงษา ๑  พระครูสมุห ๑ พระครูใบฏีกา ๑ เปนถานานุ
กรม ๑๐ ตําแหนง   

มีพระบรมราชานุญาต ตั้งเพิ่มขึ้นใหมอีกสองตําแหนง ตอจากพระครูวินัยธรรม
คือ พระครูพรหมวิหาร พระครูวิปสสนา ๑ พระครูญาณวิสุทธิ์ พระครูวิปสสนา ๑ รวม
เปน ๑๒ ตําแหนง สมเด็จพระสังฆราช (สุก ไกเถื่อน)ทรงแตงตั้งไวที่วัดพระมหาธาตุ 
๑๐ ตําแหนง  ถานานุกรมพระครูวปิสสนา สองตําแหนง ทรงแตงตั้งใวที่วัดราชสิทธา
ราม (พลับ) อันเปนศูนยกลางพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ ประจํายุครัตนโกสินทร 

ถานานุกรม พระครูวิปสสนา  
พระองคทรงแตงตั้ง ณ.วัดราชสิทธาราม สองรูป 

           ๑.พระอาจารยเจา พระอาจารยผูชวยวิปสสนาเปน พระครูญาณวิสุทธิ  พระครู
วิปสสนา ถานานุกรม ของสมเด็จพระสังฆราช  ไกเถื่อน 
              ๒.พระอาจารยมาก พระอาจารยผูชวยวิปสสนาเปน พระครูพรหมวิหาร  พระ
ครูวิปสสนา ถานานุกรม ของสมเด็จพระสังฆราช  ไกเถื่อน 
            ปพระพุทธศักราช ๒๓๖๓ วัดราชสิทธาราม (พลับ)ไดรับพระราชทาน 
พระราชาคณะเลื่อนที่ เปนพระราชาคณะผูใหญ ๑ องค พระราชาคณะตั้งใหม ๒ องค  
พระครูวิปสสนาธุระ ๑ องคคือ 
             พระราชาคณะเลื่อนที่  พระรัตนมุนี (กลิ่น) เลื่อนขึ้นเปนที่ พระเทพโมล ี
พระราชาคณะผูใหญ, พระมหาฉิม วัดพระเชตุพนฯ ไดรับพระราชทานเปนพระราชา
คณะที่ พระรัตนมุนี  แทนที่พระรัตนมุนี(กลิ่น)  

พระรัตนมุนี (กลิ่น) เลื่อนเปนพระเทพโมลี แทนตําแหนงที่ของ พระเทพโมลี 
(ขุน) วัดโมลีโลก,  พระเทพโมลี (ขุน) วัดโมลโีลก เลื่อนที่เปน พระพุทธโษาจารย  
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แทนที่พระพุทธโฆษาจารย (คง) วัดอรุณราชวราราม  ถึงรชักาลที่ ๓ พระพุทธโฆษา
จารย (ขุน) เลื่อนเปนที่ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย 

ประมาณปพระพุทธศักราช ๒๓๖๙ ตนป สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ขุน) 
มรณภาพลง  พระราชดาํริเดิม ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๓ จะทรง
แตงตั้ง พระเทพโมลี (กลิน่) เปนที่พระพุทธโฆษาจารย แตพระเทพโมลี (กลิ่น) มาถึงแก
มรณะภาพลง ในเวลาใกลๆกบั สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ขุน)   

ครั้งนั้นตําแหนง พระเทพโมลี  และตําแหนงพระพุทธโฆษาจารย  วางลงทั้งสอง
ตําแหนง   หลังพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ขุน) แลว และครบ 
๑๐๐ วัน พระเทพโมลี (กลิ่น)แลว,  เนื่องจาก สรีระของพระเทพโมลี (กลิ่น) เก็บไวถึง
สามปเศษ จึงพระราชทานเพลิงศพ  จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๓ จึง
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯแตงตั้งสองตําแหนงดังนี้  

หลังลวงแลวสามเดือนของ ปพระพุทธศักราช ๒๓๖๙  จึงทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯเลื่อน พระรัตนมุนี(ฉิม) วัดพระเชตุพนฯ เปนที่ พระเทพโมลี แทนที่ พระเทพโมลี 
(กลิ่น)   ประมาณปลายปพ.ศ. ๒๓๖๙  ทรงเลื่อนที่ พระเทพโมลี (ฉิม) เปนที่ พระพุทธ
โฆษาจารย   

พระพุทธศักราช ๒๓๗๕  วันศุกร ข้ึน ๑๕ คํ่า เดือน ๔ ปมะโรง  จึงทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯใหอาราธนา พระพุทธโฆษาจารย (ฉิม) วัดพระเชตุพนฯ ไปครองวัด
โมลีโลก   ถงึรัชกาลที ่๔ สถาปนาพระพุทธโฆษาจารย (ฉิม) ข้ึนเปน  สมเด็จพระพุทธ
โฆษาจารย     

ทานทั้งหลายเหลานี้ลวนเปนศิษยศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดบั ใน
สํานักพระญาณสังวรเถร (สุก) วัดราชสิทธาราม คือสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ศรี)  วัด
โมลีโลก พระพุทธโฆษาจารย (คง) วัดอรณุฯ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ขุน) วัดโมลี
โลก  พระเทพโมล ี (กลิ่น) วัดราชสิทธิ์  และสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ฉิม) วัดโมลี
โลก           

พระราชาคณะตั้งใหม สององคคอื 
                ๑.พระครูปลัดดวง ไดรับพระราชทานแตงตั้งเปนพระราชาคณะฝายวิปสสนา
ธุระที่ พระญาณสังวรเถร พระคณาจารยเอก วปิสสนาธุระ รับพระราชทานพัดงาสาน 
เปนเจาคณะใหญอรัญวาสี แทนที่สมเด็จพระญาณสังวร   พระครูปลัดดวง ทานเปนพระ
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ครูปลัด ถานานุกรม ของสมเด็จพระราชาคณะคือ สมเด็จพระญาณสังวร  สวนพระพุฒา
จารย (เปา) ไปอยูวัดธรรมาวาส แขวงกรุงเกา 
                 ๒.พระครูวินัยธรแกว เปรียญ ไดรับพระราชทานแตงตั้งเปน พระปฏกโกศล
เถร ทรงปรยิัติ วิปสสนาธุระ, พระครูวินัยธรแกว ทานเปนพระครูวินัยธร ถานานุกรม
ของสมเด็จพระราชาคณะคือ สมเด็จพระญาณสังวร  และพระครูวินัยธรแกว ทานเปน
เปรียญดวย   เรียกวาถานานุกรมทรงเครื่อง 
             ๓.พระครูสมุหสี ไดรับพระราชทานแตงตั้งเปน พระครูกิจจานุวัตร พระครูฝาย
วิปสสนาธุระ ถึงรัชกาลที่ ๓ ตําแหนงพระครูกิจจานุวัตร  เปลีย่นเปนพระครูสังวรสมาธิ
วัตร 

ทรงสรางพระอรหังฉลอง 
สมเด็จพระสังฆราช ไกเถื่อน 

            กรมหมื่นเจษฎาบดินทร ทรงใหกรมชาง ๑๐ หมู สรางพระอรหังถวาย ๘๔,๐๐๐ 
องค สรางเสร็จแลวทรงถวายใหสมเด็จพระสังฆราช ไกเถื่อน ทรงอธิฐานแผเมตตา เสร็จ
แลวทรงแจก แดพระบรมวงศานุวงศ  และขาราชการผูใหญ ผูนอย พรอมกับประชาชน
ทั่วไป 
 สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ไดเลาไวในลายพระหัตถ ในสาสนสมเด็จวา  
เมื่อสมเด็จพระสังฆราช ไกเถื่อน ทรงอธิฐานแผเมตตา ปลุกเสก พระอรหัง อยูนั้น  ไดมี
นางงูเหาเลื้อยข้ึนมา ขนด บนพระเพลา (ตัก) ของพระองคทาน  นางงูเหานั้นไดออกไข 
บนพระเพลาของพระองคทาน เมื่องูเหาไดออกไขจนหมดสิ้นแลว  นางงูเหานั้นไดคาบ 
ไขงู ทั้งสิ้น ขยอกเขาปากแลว ก็เลื้อยออกจากพระเพลา (ตัก) ของพระองคทานไป  นําไข
งูทั้งสิ้นไปไวที่รังของมัน ณ ที่ใตถนุกุฏิ  ของสมเด็จพระสังฆราช ไกเถือ่น  ที่ใตถุนกุฎิ
ของพระองคทาน มีทั้งรังงูเหา งูเหลือม และไกปา ไกบาน ทั้งหมดอยูกันดวยความสุข 
ไมเบียดเบียนกัน และกนั 
 ขณะที่สมเด็จพระสังฆราช ไกเถื่อน กําลังอธิฐานจิต แผเมตตา ปลุกเสกพระ
อรหังอยูนั้น นก กา ไกบาน ไกปา ที่เคยรองขานขันในเวลาเย็น  ก็พากันนอนสงบนิ่ง อยู
ใตถุนกุฎิของพระองคทาน 
 ยังกลาวอีกวา  ภายในวัดราชสิทธาราม ขณะที่พระองคทานทรงปลุกเสกพระ
อรหังอยูนั้น  เงียบสงบ ไมไดยินเสียงแม เสียงนกรอง เสียงไกขัน เสียงลมพัด หรือเสียง
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ใบไมไหว  ทุกอยางภายในวัดราชสทิธาราม สงบเยือกเย็นไปหมด  และเปนเดือนอาย
ดวย ซึ่งอากาศหนาวเย็นดวย 
   ธรรมดาเดือนอาย ในเวลาเย็น  อากาศจะหนาว ลมหนาวจะพัดโชยเยือกเย็น เสียง 
นก กา ไกปา ไกบาน จะพากันสงเสียงรอง ขัน ขานรองกันเซงแซ โตลมหนาว  แตวันนี้  
นอกจากอากาศจะหนาวแลว ยังปรากฏความเย็น ของเมตตาจิต ของหลวงปู สุก ไกเถื่อน 
แผไปทั่วพระอาราม แมลมหนาวก็ไมพัดโชย ใบไม ใบหญาภายในพระอารามก็ไมไหว
ติง  นก กา  ไกปา ไกบาน ก็ไมขานขัน พากันนอนสงบนิ่ง ภายในวัดราชสทิธารามเวลา
นั้น สงบเย็น สงบเสียง ดวยอํานาจแหงเมตตาจิตของ สมเด็จพระสังฆราช ไกเถื่อน   
 ทั้งนี้เปนดวย พระบารมีการแผเมตตาจิต ของพระองคทาน บรรดาเหลาขุนนาง
ที่มาในครั้งนั้น  ตางชื่นชมยินดี และรองสาธุการ ดวยเสียงเบาๆโดยถวนหนากัน 
 ยังมีเรื่องเลาอีกวา  ในสมัยนั้น สามเณรวัดโพธิ์  เลนดอกไมไฟ ในงานฉลอง 
บังเอิญไฟดอกไมไฟ ไปติดลุกไหม ภายในวังหลวง  สามเณรจึงมีโทษถึงประหารชีวิต 
ตามกฎมณเฑียรบาล 
 สมเด็จพระสังฆราช ไกเถื่อน ทรงทราบขาว เรื่องสามเณรเลนดอกไมไฟ จึงทรง
พระเมตตาสามเณร ทรงเสด็จเขาวัง  ขอพระราชทานโทษสามเณร ไมใหถูกประหาร
ชีวิต  ขอใหลดหยอนผอนโทษให  สมเด็จพระเจาอยูหัวก็ ทรงผอนโทษให  ตามคําขอ
ของ สมเด็จพระสังฆราชไกเถื่อน   

ลําดับชั้นพระราชาคณะสมัยรัตนโกสินทร 
ลําดับชั้นพระราชาคณะสมัยตนรัตนโกสินทร ต้ังแตสมัยรัชกาลที่ ๑ ถึงรัชกาลที่ ๓ แบง

ออกเปน ๔ ขั้น คือ 
 ๑. ตําแหนงพระราชชาคณะชั้นผูนอย เชน ตําแหนง พระญาณสังวรเถร ๑ พระ
ปญญาวิศาลเถร ๑ พระญาณวิริยะ ๑  พระวินัยรักขิต ๑ 
 ๒. ตําแหนงพระราชาคณะผูใหญ เชน ตําแหนงพระญาณสังวร ๑ พระพิมลธรรม 
๑ พระธรรมอุดม ๑ พระมหาสุเมธาจารย ๑ พระพุทธโฆษาจารย ๑ พระพรหมมุนี ๑ พระ
ธรรมเจดีย ๑ พระธรรมไตรโลก ๑ พระธรรมราชา ๑  พระราชาคณะผูใหญ ๙ องคนี้ เมื่อ
มรณะภาพเขาโกศ (จากสมุดไทยดํา เลมที่ ๑๐ เลขที่ ๒ ง. ๒๘) 
 ๓. ตําแหนงสมเด็จพระราชาคณะ (เริ่มมีในสมัยรชักาลที่ ๒) เชน สมเด็จพระ
ญาณสังวร ๑ สมเด็จพนรัตน ๑ สมเด็จพระพุทธาจารย ๑ 
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 ๔. ตําแหนงพระสังฆราชหรือ สมเดจ็พระสังฆราช อันเปนตําแหนงสูงสุด 

ตําแหนงพระราชาคณะ ในสมัยรัตนโกสินทร 
ของพระอาจารยสุก 

 ๑. เปนพระราชาคณะฝายวิปสสนาธุระที่ พระญาณสังวรเถร พระราชาคณะ
ผูนอย เมื่อปพระพุทธศักราช ๒๓๒๖ 
 ๒.เปนพระราชาคณะผูใหญ ในราชทินนามเดิมเดิมที่ พระญาณสังวร เจาคณะ
รองอรัญวาสี ในกรุง  รัตนโกสินทร 
              แทนเจาคณะรองอรัญวาสีเดิมคือตําแหนงพระญาณไตรโลกเมื่อปพระ
พุทธศักราช ๒๓๒๘ 
 ๓.เปนสมเด็จพระราชาคณะในราชทินนามเดิมที่  สมเด็จพระญาณสังวร  เจา
คณะใหญอรัญวาสี  เมื่อปพระพุทธศักราช  ๒๓๕๙ 
 ๔.เปนสมเด็จพระสังฆราช    องคประมุขสงฆปกครองทั้งสงฆคันถธุระ และ
วิปสสนาธุระ เมื่อปพระพุทธศักราช ๒๓๖๓ 
   พระองคทานทรงเปนพระราชาคณะ มาตามลําดับขั้น ไมมีเลื่อนขามขั้น เปนไป
ตามคุณธรรมของพระอาจารยสุก และพระเจาแผนดิน ยุครัตนโกสินทร ที่ทรง
ทศพิธราชธรรม 

หมายรับสั่งรัชกาลที่ ๒ 
จ.ศ. ๑๑๘๒ (พ.ศ. ๒๓๖๓) 

เรื่อง ตั้งสมเด็จพระสังฆราช และ พระราชาคณะ 
           ดวยพระยาธรรมารับพระราชโองการใสเกลาฯ  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ สั่ง
วา  พระโหราธิบดี โหรมีชื่อ คํานวนพระฤกษทูลเกลาฯถวายวา จะไดจารึกพระนาม 
พระราชาคณะ ลงในแผนทอง สมเด็จญาณสังวรที่ สมเด็จพระสังฆราช ๑ พระพิมล
ธรรม เปนที ่ สมเด็จพระพนรัต ๑ (รวม) ๒ แผน  กระดาษฝรั่ง พระพุฒาจารย เปนที่ 
สมเด็จพระพุฒาจารย ๑ รวม ๓ องค ตั้งบนพานแวนฟา ๒ ชั้น (ตะลุม) ปดแผนกระดาษ
ฝรั่ง พระธรรมอุดม เปนที่ พระพิมลธรรม ๑ พระธรรมไตรโลก เปนที่ พระธรรมอุดม ๑ 
(รวม) ๒ องค ตั้งพานแวนฟา ๒ ชั้น ไมมี(ตะลุม) แผนกระดาษฝรั่ง พระเทพกวี เปนที่ 
พระธรรมไตรโลก ๑  พระธรรมกิจ เปนที่ พระโพธิวงษ ๑ พระอริยวงษ เปนที่ พระเทพ
กวี ๑ (รวม) ๓ องคตั้งพาน ๒ ชั้นทาแดง รวม ๘ องค ในหอพระมณเฑียรธรรม ณ.วัน  ๖
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ฯ ๑ คํ่า ปมะโรง โทศก เพลาเชา๓ โมง ๗ บาท มีศุภวารนักขัตฤกษ  ครั้นจารึกพระนาม
แลวจะไดเชิญพระนาม ซึ่งจารึกไปฝากไวใน พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
ครั้นถึง ณ. วัน ๕ฯ ๑ คํ่า เพลา ๓ โมงเชา ๗ บาท ฤกษจะไดถวายพระนามลนเกลาฯจะ
เสด็จฯ ออกพระอุโบสถ ถวายทุกพระองคใหทันฤกษ แลวพระสงฆราชาคณะเลื่อนที่ทั้ง 
๘ องค นอกเลื่อนที่ ๓๔ องค จะไดรับพระราชทานฉันเพล ใหชาวพระคลังมหาสมบัติ
จายงาชาง ใหแกพระคลังวิเศษ กลึงกลองใสแผนทองคํา ๒ ใสกระดาษฝรั่ง ๖ (รวม) ๘ 
ใบ ใหพอแลวใหแผแผนทองคํากวาง ๕นิ้วกึ่ง ยาว ๗ นิ้ว ๒ แผน สงใหอาลักษณไป
จารึกพระนาม สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระพนรัต พระราชาคณะ ใหเรงสงใหแต ณ. 
วัน   ฯ  ๑ คํ่า แลวใหเอาพานเงินกลีบบัวสงใหชาวพระคลังวิเศษสําหรับใสกลองพระ
นาม ๘ ใบ แลวใหเอากระโถน ขันน้ําไปตั้งถวาย พระสงฆใหพอ ๔๒ รูป 
         อนึ่ง ใหชาวพระคลังวิเศษเบิกงาชาง ตอชาวพระคลังมหาสมบัติ มากลึงกลองใส
กระดาษจารึกพระนาม ๘ ใบ แลวใหเย็บแพรหงอนไกเหลืองใสแพรแดง สูง ๑๔ นิ้วใส
กลองพระนาม ๘ ใบ รบัพานเงินกลีบบัวตอชาวพระคลังมหาสมบัติ ลองกลองใบละ
พระนาม เอาพานเงินตั้งบนพานแวนฟา ๒ ชั้น มีคลุม ๒ ใบ ตั้งบนพานแวนฟา ๒ ชั้น 
กํามะลอไมมีคลุม ๖ ใบ มีแพรหงอนไกเหลืองหุมแพรแดง หุมพาน (ตะลุม) ทั้ง ๘ ใบ 
แลวใหจายผาขาวลองพระนามใหยาวผืนละ ๓ ศอก กวางคงปาก ๘ ผืน ผาขาวเนื้อดี
สําหรับปูนั่ง อานพระนามทามกลางสงฆ ๑ ตรา ผาขาวนุงหม ๘ คน เปนผา ๑๖ ผืน แลว
ใหเอาของทั้งนี้ไปสงใหอาลักษณ  ณ. หอมณเฑียรธรรมใหจารึกพระนาม 
      อนึ่ง ให ฆองชัย มโหรี ปพาทย กลองแขก แตรสังข ไปประโคมเมื่อจารึกพระ
นาม ณ. หอมณเฑียรธรรม ณ. วัน    ฯ  ๑ คํ่า เมื่อถวายพระนาม ณ. พระอุโบสถวัดพระ
ศรีรัตนศาสดาราม ณ. วัน  ฯ ๙ คํ่า เพลาเชาทั้ง ๒ วัน 
        อนึ่งให สังการี นิมนตสงฆราชาคณะเลื่อนที่ทั้ง ๘ นอกเลื่อนที่ ๓๔ (รวม) ๔๒ รูป 
เขาไป ณ. พระอุโบสถวดัพระศรี รัตนศาสดาราม รับพระนามพรอมกัน ณ. ฯ ๑ คํ่า ฉัน
เพลเพลาหนึ่งแลว ใหรับเภสชัอังคาสตอวิเสทหมากพลูถวายสงฆ 
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       อนึ่ง ใหชาวพระคลังศุภรัตเอาอาสนะไปแตงที่พระสงฆในพระอุโบสถ 
ใหพอ ๓๕ รปู 

       อนึ่ง ใหชาวพิมานอากาศเอามานใหญไปปู ณ หอมณเฑียรธรรม  เมื่อจารึกพระนาม 
ณ วัน ฯ ๑ คํ่า เพลาเชา เพลาหนึ่งแลว ใหเอาพรมใหญไปปู เอาฉากไปกั่นแตงที่(---) ใน
พระอุโบสุวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ณ วัน   ฯ  ๑ คํ่า เพลาเชา 
      อนึ่ง ใหอาลักษณไปรับเอาแผนทองตอชาวพระคลังมหาสมบัติ กวาง  ๕ นิ้วกึ่ง ยาว 
๒๗ นิ้ว ๒ แผน แลวเอากระดาษฝรั่ง เอาหมึกไปจารึกพระนามทั้ง ๘ องค และเมื่อจารึก
พระนามนั้น (สมภูทวีปสารตราเจา) ใหตอชาวพระคลังวิเศษผาขาว (รองกลองพระนาม) 
กวางคงปาก ๘ คน เปนผา ๑๖ ผืน กลองงาชางถุงแพรหงอนไกเหลืองระบายแพรแดง 
สูง ๑๔ นิ้ว ใสกลองงา ๘ ใบ พานเงินกลีบบัวต้ังบนพานแวนฟา ๒ ชั้น ตั้งบนพานกํา
ละลอ ๖ (รวม ๘ ใบ) มีถุงหงอนไกเหลืองหุมแพรแดง หุมพาน (ตะลุม) จารึกพระนาม
แลวใหเอาพระนามใสกลองงาถุงแพรหงอนไกเหลืองหุมแพรนั้นทั้ง ๘ พระนาม ใหเอา
ถุงกลองพระนามวางลงพานกลีบบัวตั้งบนพานแวนฟา แลวเชิญไปฝากหลวงธรรมเสนา
ไวในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ครั้น ณ วัน  ฯ ๑ คํ่า เพลาเชา รับผาขาวเนื้อดี
ตอชาววิเศษตราหนึ่ง  ใหจัดแจงเชิญพานพระนามตั้งรับเสด็จในพระอุโบสถวัดพระศรี
รัตนศาสดาราม  แลวคอยอาราธนาศีล พระราชาคณะใหศีลแลว ใหนุงผาสมปกขาวเชิง
ลอย (ลายบงเสือยิง) เสื้อครุยขาวกราบนมัสการ ๓ วารแลวพอ ขอขมาโทษพระรัตนไตร
เจาแลว  ครั้นไดฤกษแลวใหเอาผาขาวตราปูนั่งบนผาขาวทามกลางพระสงฆ  อานพระ
นาม ครั้นจบลงแลวใหประโคมพรอมกันทั้ง ๘ พระนาม 
         อนึ่ง ใหชาวพระคลังราชการ เอาเสื่อลวดไปปูใหเต็มในพระอุโบสถ แต ณ วัน ฯ 
๑ คํ่า เพลาเชา 
         อนึ่ง ใหหมื่นเทวาทิศเอาผาลาดพระเตา ถาดเงิน ไปแตงรับเสด็จ 
        อนึ่ง  ใหชาววังเอาเสื่อลวดไปปูรองลาดพระบาท แลวใหแตงที่รับเสด็จในพระ
อุโบสถ 
        อนึ่ง ใหกรมนาจายขาวสารซอมใหวิเสทหุงถวายพระสงฆ ขาว ๒ ถัง ใหเรงจาย 
ณ วัน  ฯ ๑ คํ่า 
        อนึ่ง ให ๔ ตาํรวจเอาเตียงไปตั้ง ณ หอมณเฑียรธรรม ณ วัน  ฯ ๑ คํ่า เพลาเชา 
เตียงจารึกพระนาม  
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      เตียงรองเครื่องบูชา แลวใหเอาเตียงไปตั้ง ในพระอุโบสถ ณ วัน  ฯ ๑ คํ่า เพลาเชา 
สําหรับปูผาขาวนั่งอานพระนาม ทามกลางพระสงฆ ๑ แลวใหเอาผาขาวไปกําบังแดด 
อยาใหสองเขาไปในพระอุโบสถได 
        อนึ่ง ใหสนมพลเรือนรบัเครื่องนมัสการเชิญไปตั้งบูชา เครื่องกระบะมุกเชิงตั้ง ณ 
หอมณเฑียรธรรม  เมื่อจารึกพระนาม ณ วัน  ฯ ๑ คํ่า เพลาเชา สํารับหนึ่ง เครื่องทอง
ใหญในพระอุโบสถเมื่อเสด็จถวายพระนาม ณ วัน ฯ ๑ คํ่า เพลาเชาสํารับหนึ่ง พุม
ขาวตอก พุมดอกไม ธูปเทียนสําหรับเครื่องใหพรอม แลวใหยมืฉากตอชาวพิมานอากาศ 
กับ เสื่อ พรม มาน แตงที่ขางในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ณ วัน ฯ ๑ คํ่า 
เพลาเชา 
       อนึ่ง ใหโหรไปคอยบอกฤกษใหอาลักษณ เมื่อจารึกพระนาม 
       อนึ่ง เมื่อจารึกพระนาม ณ หอมณเฑียรธรรมแลว ใหแหพระนามไปฝากไว ณ 
พระอุโบสถวัดพระศรี    รัตนศาสดาราม ณ วัน ฯ ๑ คํ่า เพลาเชานั้น ใหมหาดไทย 
กลาโหม เกณฑคูแห นุงสมปกลาย ใสเสื้อครุยขาวลําพอกขาว ประนมมือถือดอกบัวสด 
เดินแหหนา ๒๐ คู หลัง ๕ คู ๕๐ คน ใหไปพรอมกัน แหใหทนักําหนดตามสั่งนี้ 
       อนึ่ง ใหพระราชมนู จัดกลองชนะ ๕ คู แตรสังข ใหนุงกางเกงใสเสื้อ ใสหมวก
แดง จงทุกคนใหไปพรอมกัน แหพระนามตามเกณฑมานี้อยาใหขาดได 
        อนึ่ง ให ๔ ตํารวจ ยืมเสลียงงา สัปทน ตอชาวพระราชยาน และ ชาวอภิรมณ ไป
รับพระนามขึ้น  เสลียงงา แห เสลียง ๘ สัปทน ๘ สงใหสี่ตํารวจไปหาม ไปกั้นพระนาม
แลว ใหเชิญเครื่องสูงไปแหหนา ๕ คู หลัง ๓ คู 
        อนึ่ง ใหพันจันจัดดอกไมเพลิงพุม ๓๐ พุม ปกจุดในระเบียงดานตะวันตกเวลาค่ํา 
ณ วัน ฯ ๑ คํ่า เพลาค่ํา 
        อนึ่ง ใหตํารวจหลวง ตํารวจวัง ไปยกสํารับของคาว  สํารับของหวาน ถวาย
พระสงฆ เพลาเพล ณ วัน ฯ ๑ คํ่า ๓๕ รูป 
        อนึ่ง ใหวิเสทนอกแตงใบศรีตอง ๓ ชั้น ๒ สํารับ ศรีษะสุกร ๒ ศรีษะ แปงหอม 
น้ํามันหอม ธูปเทียน ดอกไม ขนมพลไมตางๆ เครื่องใบศรีใหยกไปตั้ง ณ หอมณเฑียร
ธรรม ณ วัน  ฯ ๑ คํ่า เพลาเชา 
        อนึ่ง ใหวิเสทกลางคาว หวาน แตงสํารับคาวสํารับละ ๑ สลึง สํารับหวานสํารับ
ละ ๑ สลึง ใหยกไปถวายพระสงฆ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพลาเพล ณ 
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วัน ฯ ๑ คํ่า คาว ๓๕ สํารับ หวาน ๓๕ สํารับ ใหมีสํารับขาวพระดวย แลวใหเบิกขาวสาร
ตอกรมนามาหุง ถวายพระสงฆขาว ๒ ถัง 

อนึ่ง ใหวิเสทหมากพลู แตงหมากพลู ไปสงใหอาลักษณ จารึกพระนาม ณ หอ
มณเฑียรธรรม ณ วัน ฯ ๑ คํ่า เพลาเชา ๓ พานใหแตงเภสัชอังคาสสงใหสังการีถวาย 
พระสงฆ ณ พระอุโบสถ ณ วัน ฯ คํ่า เพลาเพล ๓๕ ซอง 
      อนึ่ง ใหสนมตํารวจนอกเอามานแผงไปกั้นเปนลับแล แตมุมกําแพงแกวดาน
เหนือขางตะวันตก ถึงระเบียงแหงหนึ่ง ใหกั้นแตเสมากลางดานใตถึงระเบียงแหงหนึ่ง 
เรงกั้นแต ณ วัน ฯ ๑ คํ่า 
       อนึ่ง ใหชาวพระคลังมหาสมบัติเอาพานกลบีบัว ไปสงใหอาลักษณ ณ หอ
มณเฑียรธรรม ๘ ใบ สําหรับรองกลองพระนาม ใหสงแต ณ วัน ฯ ๑ คํ่า เพลาเชา ใหทัน
ฤกษ 
       อนึ่ง ใหชาวพระคลังในซาย เอาอางจีนไปตั้งหนาพระอุโบสถ วัดพระแกว ๔ ใบ 
เรงตั้ง ณ วัน ฯ ๑ คํ่า เพลาเชา  
       อนึ่ง  ใหลอมวังซาย ลอมวังขวา เกณฑไพรตักน้ําใสอางจีนที่ขางใน เอาไปตั้ง
หนาพระอุโบสถใหเต็มทั้ง ๔ ใบ สาํหรับถวายพระสงฆ ใหเรงตัก ณ วัน ฯ ๑ คํ่า เพลา
เชา อยาใหขาดไดตามรับสั่ง 

(เวร นายแกวน นายจําเนียร) 
       ดวย พระยาธรรมารับพระราชโองการใสเกลาฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ สั่ง
วา  พระราชาคณะที่เลื่อนที่ข้ึนใหมทั้ง ๘ องค แจงมาในรับสั่งมาแตกอนนั้นแลว  จะ
ไดรับอาราธนาเขามารับพระราชทานฉันในพระอุโบสถวัดพระศรี   รัตนศาสดาราม ณ 
วัน  ฯ ๑ คํ่า เพลาเพล พรอมกัน ๓๙ รูป  ครั้นรบัพระราชทานฉันเพลแลว จะไดถวาย
พระนาม จะเชิญพระนามขึ้นเสลียงงา มีสัปทนกั้น ไปสงทานทั้ง ๘ องค สัปทน ๘ คัน
ไปรับกลองพระนามแต พระอุโบสถวัดพระศร ี    รัตนศาสดาราม ไปสงสมเด็จ
พระสังฆราช พระเทพกวี ถึงวัดมหาธาตุ ๒ (พระองค) สมเด็จพนรัต ถงึวัดสระเกศ ๑ 
พระพิมลธรรม สมเด็จพระพุฒาจารย พระธรรมอดุม พระโพธิวงษ พระธรรมไตรโลก 
ถึงเรือ ๕ (รวม) ๘ องค คนหามเสลียง คนกั้นสัปทนนั้น ใหนุงกางเกงแดง คาดผาลาย
ดวย จงทุกคน 



พระประวัติสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร มหาเถรเจา (สุกไกเถื่อน) 
 

http://www.somdechsuk.com 

๓๖๐

         อนึ่ง ใหชาวอภิรมณ ชาวราชยาน จัดเสลียงงา ๘ สปัทน ๘ สงให ๔ ตํารวจไปรับ
กลองพระนาม พระราชาคณะในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ณ วัน ฯ ๑ คํ่า 
เพลาเชา อยาใหขาดไดตามรับสั่ง 

(เวร นายรักบริบาล เวร นายชํานาญ ) 
( คัดจากหมายรับสั่ง รัชกาลที่ ๒ จ.ศ. ๑๑๘๒ เลมที่ ๑๒ สมุดไทยดํา ) 

สมเด็จพระสังฆราช ไกเถื่อน ทรงเปนองคประธาน 
ชุมนุมพระสงฆสังคายนาพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ(พ.ศ. ๒๓๖๔) 

หลังจากกรุงศรีอยุธยาลมสลายลงแลว พระเจาตากสิน ทรงสถาปนากรุงธนบุรี 
เปนราชธานี ๑๕ ป จนกระทั้งมาถึงการสถาปนากรุงรัตนโกสินทรนั้น การปฏิบัติพระ
กรรมฐานมชัฌิมา แบบลําดับ ซึ่งที่ไดสืบทอดวงศมาแตโบราณกาล ครั้งกรุงศรีทวาราวดี 
มากรุงศรีสุโขทัย มากรุงศรีอยุธยา จนมาถึงตนกรุงรัตนโกสนิทรครั้งนั้น  

พระสงฆไดปฏิบัติพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลาํดับสืบมา การประพฤติปฎิบัติ 
ยังคงอยูในกรอบประเพณีแบบแผน ของพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับตลอดมา 

จนกระทั้งถึงปลายรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทร สมเด็จพระ
พุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลที่๒ พระสงฆรุนใหมตามหัวเมือง และชานกรุง
รัตนโกสินทร ไมคุนเคย ไมคอยรูจักกับการปฏิบัติพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ ทีม่ี
มาแตโบราณกาล 

พระภิกษุสงฆเหลานั้น พากันประพฤติปฏิบัติพระกรรมฐานกัน นอกลู นอกทาง 
จากของดั่งเดิม เสียกันเปนสวนมาก ไมรักษาประเพณี รักษาแบบแผน ของการ ปฏิบัติ
พระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ ตามแบบแผนที่สืบวงศพระกรรมฐานมานั้น   

และตอมาจึงไดมีการฟนฟูพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ ในตนกรุง
รัตนโกสินทรนี่เอง โดยสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร (สุก ไกเถื่อน) พระองคทานทรง
นําสืบวงศ นํามาแตวัดปาแกว กรุงศรอียุธยา  แตยังไมทันจะตั้งเปนปกแผนถาวรมั่นคงดี
นัก ก็เกิดมีการประพฤติปฏิบัติกันนอกลูนอกทางกันอีก โดยรูเทาไมถึงการ 

มูลเหตุทําใหเกิดมีทําการสังคายนาพระกรรมฐานมัชฌิมานั้น เกิดจาก การพูดคุย
สนทนากันในหมูคณะสงฆจากหัวเมือง และชานกรุงวา…………  
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การปฏิบัติพระกรรมฐานอยางนี้ถูก การปฎิบัติพระกรรมฐานอยางนี้ผิด เสียง
วิจารณเลาลือ ขยายไป  ทั้วกรุงรัตนโกสินทร  ความนั้นทราบถึงเจานายชั้นผูใหญ และ
ขาราชการผูใหญ ในราชสํานักผูมีหนาที่ควบคุมดูแลกิจการคณะสงฆ  เจานายชั้นผูใหญ 
และขาราชการผูใหญทั้งสองทานนั้น จึงนําความทั้งหลายเหลานี้ ข้ึนกราบบังคมทูลให 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงทราบฝาพระบาท   

ตอมาจึงมีการประสานงานระหวางทางราชการ และคณะสงฆ ใหชุมนุมสงฆ ทํา
การประชุมสังคายนาพระกรรมฐานขึ้นสามวัน  ไดมีการจําบันทึกไว เชน ๑.คณะ
พระสงฆที่เขารวมสังคายนา ๒.วิธีการเลาเรียนศึกษา และสอบอารมณพระกรรมฐาน
มัชฌิมา แบบลําดับ  ๓. หมายรับสั่งรัชกาลที่สอง  อาราธนาสมเด็จพระสังฆราช และ
พระราชาคณะ ฝายวิปสสนาธุระ รับการแตงตั้งเปนพระอาจารยบอกพระกรรมฐาน และ
รับเครื่องสมณะบริขาร 

ปจจุบันเหลือเพียงจดหมายเหตุ  อาราธนาสมเด็จพระสังฆราช  พระราชาคณะ 
รับการแตงตั้งบอกพระกรรมฐาน และรับเครื่องสมณะบริขารเทานั้น เปนหมายรับสั่ง
รัชกาลที ่๒ จ.ศ. ๑๑๘๓ เลขที่ ๗ สมุดไทยดํา 
            ในปพระพุทธศักราช ๒๓๖๔ ปที่ทําสังคายนาพระกรรมฐานมัชฌิมานั้น ปนั้น
เกิดน้ําทวมใหญในกรุงเทพฯ ปนั้นงูน้ํากัดผูคนตายกันมาก เนื่องจากการแพทยยังไม
เจริญ ขาวยากหมากแพง ขาวเปลือกเกวียนละ ๗ สลึง ขาวสารถังละ ๓ สลึง  

ครั้งนั้นจึงมีคนหลอกลวงตมตุน โดยเอาพระกรรมฐานมาบังหนา คิดแบบแผน
ของตัวเองขึ้นมาวาอยางนี้ถูก อยางนั้นผิด จนกระทั้งเรื่องนี้รุกลามเขาไปถึงในกรุง และ
พระอารามหลวง อารามรามราษฎร ทัง้นอกกรุงในกรุง ทําใหผูคน เขาใจการปฏิบัติพระ
กรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ สับสน  ทางราชสํานักคือ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
รัชกาลที่๒  ทรงไดรับรายงานอยูเนื่องๆ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๒ 
ทรงอาราธนาสมเด็จพระสังฆราช 

ครั้งนั้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จึงทรงมีพระบรมราชโองการดํารัสสั่งให 
พระเจานองยาเธอ กรมหมื่นรักษรณเรศ  อาราธนานิมนตสมเด็จพระสังฆราช  
พระราชาคณะ พระถานานุกรม เจาอธิการ  พระอารามหลวง พระอารามราษฏฯ ที่มี
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ศรัทธาในการบําเพ็ญสมถะ-วิปสสนา ใหเขามารับการ ทดสอบแบบแผน ทําความเขาใจ 
และสอบอารมณองคพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ   

ณ พระที่นั่งบรมจักรพรรดิพิมาน ณ. วันอังคาร แรม ๘ คํ่า เดือน ๒ ปมะเส็ง ตรี
ศก จุลศักราช ๑๑๘๓ (๒๓๖๔)  เปนเวลา สามวัน ทรงอยูในพระราชูปถัมภของ 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระพุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลที่๒ และทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ พระราชทานถวายภัตตาหาร น้ําปานะ แดพระสงฆ สามเพลาทุกวัน 

พระกรรมฐานมีสองภาค 
          ๑.พระกรรมฐานภาคปริยัติ ใชสําหรับเลาเรียนศึกษาทองบน ทรงจําแบบแผน 
ไดแก 

   พระคัมภีรวิสุทธิมรรค พระคัมภีรจารึก เปนอักษรขอมบาลีมีประมาณ ๖๐ ผูก  
รจนาโดยพระพุทธโฆษาจารย เมื่อพุทธกาลลวงแลวไดประมาณ ๙๕๖ ป  
               พระคัมภีรมูลกรรมฐานม ี ๑๐ ผูก แตงสมัยลานนา รจนาโดย พระมหารัตน
ปญญาเถร นักปราชญแหงลานนา (เชียงใหม) เรียบเรียงยอความมาจาก คัมภีรพระวิสุทธิ
มรรค  พระกรรมฐานในพระไตรปฏก ประสบการณ จากการเจริญกรรมฐาน จารึกดวย
อักษรขอมไทย  สําหรบัใหผูปฏิบัติพระกรรมฐานไดเลาเรียนศึกษาหาความรู  คัมภีรนี้
ตกทอดมาถึงกรุงศรีอยุธยา มาสูกรุงรัตนโกสินทร  

  ตอมาทานขรัวตารอด  มีศรัทธาคัดลอกพระคัมภีรมูลกรรมฐาน ไวเมื่อ พ.ศ. 
๒๓๓๖ ซึ่งของเกานั้นชํารุดผุพัง ทานขรัวตารอดคัดลอกถวาย สมเด็จพระสังฆราช ไก
เถื่อน เพื่อเปนการบูชาคุณสมเด็จพระอาจารย ปจจุบันเก็บรักษาไวที่ พิพิธภัณฑ
กรรมฐาน คณะ ๕ วัดราชสิทธาราม  
          ๒.พระกรรมฐานภาคปฏิบัติ เรียกวา พระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ เขามา
ครั้งพระเจาอโศกมหาราช ทรงสง พระโสณเถร พระอุตระเถร เขามาเผยแพร
พระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิ ผานยุค ผานสมัย เรื่อยมาเริ่มตั้งแตยุคสุวรรณภมูิ 
ยุคทวาราวดี  มาจนถึงยุคกรุงสุโขทัย ยุคกรุงศรีอยุธยา จนมาถึงยุคกรุง   รัตนโกสินทร  
ซึ่งในภูมิภาคนี้แตกอนนั้น เชน ลาว เขมร ญวน พมา ไทย ปฏบิัติพระกรรมฐานตามแนว 
พระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับกันทั้งนั้น  พมาหมดประมาณ พ.ศ. ๒๓๗๓–๒๔๐๐ 
ลาว เขมร ญวน หมดหลงัจากพรรคคอมมิวนิส เขาคลอบครองประเทศ  แตยังมีการสอน
อยูแตไมเต็มรูปแบบ  
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สวนที่ประเทศไทย ยังคงเหลืออยูปจจุบันนี้ที่คณะ ๕ วัดราชสิทธาราม (พลับ)  
เพราะวัดราชสิทธารามเปนศูนยกลาง พระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดบั ประจํากรุง
รัตนโกสินทร มาแตตน  เชนเดียวกับ วัดปาแกว กรุงศรีอยุธยา ซึ่งเปนศูนยกลางพระ
กรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ ประจํากรุงศรีอยุธยา  และวัดไตร-ภูมิปาแกว กรุงสุโขทัย 
ซึ่งเปนศูนยกลางพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ ประจํากรุงสุโขทัย 

พระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับนี ้ ไดสืบทอดวงศมากับบุคคล ตอๆกันมาโดย
มุขปาฐะ โดยการจําแบบแผน ไมมีการเขียนเปนตํารา  เหตุเพราะปองกัน การเกิด
อุปทาน เกิดจิตหลอน  เกิดสภาวธรรมหลอน เพื่อตองการใหไดสภาวธรรมที่เปนจริง  
จะมีการเขียนบันทึกไวแตหลักการเทานั้นวา หนึ่งเรียนอะไร มอีะไรบาง สองเรียนอะไร 
มีอะไรบาง  

สวนรายละเอียดของพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ จะสืบตอกันมากับครูบา
อาจารย ของแตละยุค แตละสมัย โดยไมขาดตอน โดยไมขาดสาย เมื่อถึงใกลปลายยุค
นั้นๆก็จะมีพระอาจารยมาสืบทอดกันตอ เชนยุครัตนโกสินทร มีสมเด็จพระสังฆราช
ญาณสังวร (สุก ไกเถื่อน) มาสืบทอดตอ ซึ่งบางยุคก็เจริญในตนยุค มาเสื่อมลงในปลาย
ยุคบาง การทําสังคายนาพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับนั้น   กระทําเปนครั้งแรกใน
ยุคกรุงรัตนโกสินทรนี่เอง    

สวนในยุคศรีทวาราวดี  ยุคสุโขทัย  ยุคกรุงศรีอยุธยา  ไมมีการทําสังคายนาพระ
กรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ   เพราะพระสงฆในยุคตางๆเหลานั้น ไมประพฤติปฎิบัติ 
นอกลูนอกทางตามแบบ พระกรรมฐาน มัชฌิมา แบบลําดับ เวนแตในปลายยุคกรุงศรี
อยุธยา  การปฎิบัติพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ บางวัดปฎิบัติไมเต็มรูปแบบ เพราะ
มีอยางอื่นเขามาปะปน 

ประชุมสงฆ กระทําสังคายนา 
พระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดบั 

 ครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯให 
อาราธนานิมนต สมเด็จพระสังฆราช พระมหาเถรผูใหญ เขาควบคุมการทําสังคายนา
พระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ   มรีายพระนาม และรายนามดังตอไปนี้ 
              ๑. สมเด็จพระสังฆราช ไกเถื่อน  ทรงเปนองคประธาน 
              ๒. สมเด็จพระพนรัต (ดอน) วัดสระเกศ ศิษยสมเด็จ  ไกเถื่อน 
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              ๓.พระพิมลธรรม (ทองดี) วัดระฆัง  ศิษยสมเด็จ ไกเถื่อน 
              ๔. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (คง) วัดอรุณ   ศิษยสมเด็จ ไกเถื่อน 
              ๕.สมเด็จพระพุทฒาจารย (เปา) วัดธรรมาวาส กรุงเกา  มาปรึกษาเรียนตอ 
              ๖.พระพรหมมุนี (นาค) วัดราชบูรณะ   ศษิยสมเด็จฯ 
              ๗.พระปญญาวิสารเถร (ศรี) วัดสมอราย   ศิษยอาจารยเดียวกัน 
              ๘.พระเทพกวี วัดมหาธาตุ    
              ๙.พระเทพโมลี (ขุน) วัดโมลโีลก   ศิษยสมเด็จไกเถื่อน 
              ๑๐.พระกรมหมื่นนุชิตชิโนรส วัดพระเชตุพนฯ  ศิษยสมเด็จไกเถื่อน 
              ๑๑. พระญาณโพธิ์เถร (ขาว) วัดพลับ   ศษิยสมเด็จไกเถื่อน 
              ๑๒. พระวินัยรักขิต (ฮ่ัน)วัดพลับ ศิษยสมเด็จไกเถื่อน 
              ๑๓. พระพรหมมุนี (ชิต) ครั้งเปน พระญาณวิสุทธิเถร วัดพลับ ฯลฯ 
       ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหอาราธนานิมนต พระเถรผูใหญผูเขา สอบอารมณ 
พระสงฆ ราชาคณะ ถานานุกรม เจาอธิการ ดังมีรายนามตอไปนี้ 
             ๑.พระครูวินัยธรรมกัน วัดพลบั ถานานุกรม สมเด็จพระสังฆราช ไกเถื่อน 
             ๒.พระครูญาณวิสุทธิ์ (เจา) วัดพลับ ถานานุกรม วิปสสนาธุระ สมเด็จ
พระสังฆราช  
                 ไกเถื่อน 
             ๓.พระครูพรหมวิหาร (มาก) วัดพลับ ถานานุกรม วิปสสนาธุระ สมเด็จ
พระสังฆราช  
                 ไกเถื่อน 
             ๔. พระปฏกโกศลเถร (แกว) วัดพลับ    ศิษยสมเด็จ ไกเถื่อน 
             ๕.พระญาณสังวรเถร  (ดวง) วัดพลับ   ศิษยสมเด็จ ไกเถื่อน 
             ๖.พระปญญาภิษารเถร (ศุก)  วัดโปรดเกษเชษฐาราม เดิมเปน พระครูธรรมสถติ 
(ศุก) อยู 
                 วัดพลับ ทานเปนศิษย สมเด็จไกเถื่อน  ติดตามมาจากวัดทาหอย  
             ๗.พระครูกิจจานุวัตร (สี) วัดพลับ  ศิษย สมเด็จ ไกเถื่อน 
             ๘.พระครูใบฏีกากลิ่น วัดพลบั      ศิษยสมเด็จ ไกเถื่อน 
             ๙.พระมหาโต วัดระฆัง   ศิษยสมเด็จ ไกเถื่อน ฯลฯ 
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          การสอบอารมณแบบแผนพระกรรมฐานมชัฌิมา แบบลําดับ สอบจากหองแรกไป
หองสาม หองสี่ จนถึงหองสุดทาย คือจาก พระปติ ๕ พระยุคล ๖ พระสุขสมาธิ ๒ ไปหา
รูปพระกรรมฐาน อานาปานสติ- รูปญาณ - อรูปฌาน - พระวิปสสนา 
          การทําสังคายนาพระกรรมฐานวนัแรก วันอังคาร แรม ๘ คํ่า เดือน ๒ ปมะเส็ง ตรี
ศก จ.ศ. ๑๑๘๓ พระสงฆ ถานานุกรม เจาอธิการ เขารับการสอบอารมณพระกรรมฐาน
มัชฌิมา แบบลําดับ จํานวน๖๗ รูป มีพระราชทานฉัน ๓ เพลา, เพลาบายทรงถวายน้ํา
ปานะ 
            การทําสังคายนาพระกรรมฐานวันที่สอง  วันพุธ แรม ๙ คํ่า เดือน ๒ ปมะเส็ง ตรี
ศก จ.ศ. ๑๑๘๓ พระสงฆ ถานานุกรม  เจาอธิการ เขาสอบอารมณพระกรรมฐานมัชฌิมา 
แบบลําดับ จํานวน ๙ รูป มีพระราชทานฉัน ๓ เพลา, เพลาบาย ทรงถวายน้ําปานะ 
         การทําสังคายนาพระกรรมฐานวนัที่สาม สมเด็จพระสังฆราช  พระราชาคณะ
ผูใหญ ทําปุจฉา-วิสัชนาพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดบั ถึงความเปนมา และ
เรียงลําดับ วิธีการ ถึงหอง และองคพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ ตางๆ  (ยังไม
คนพบ การทําปุจฉาวิสัชนา) 
      พระสงฆราชาคณะ พระถานานุกรม ที่ไดัรับพระกรุณาโปรดเกลาฯใหเขาคุมการ
สอบสังคายนา และที่เขาทําการสอบสังคายนา ที่เขาสอบสังคายนาลวน  ทรงเชี่ยวชาญ 
และเชี่ยวชาญในพระคันถะธุระวิปสสนาธุรทั้งสิ้น ทั้งหมดลวนเปนสัทธิวิหาริก และ
เปนศิษย สมเด็จพระสังฆราช ไกเถือ่น   การทาํสังคายนาพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบ
ลําดับ ไดทยอยทําอีกสองปคือปพ.ศ. ๒๓๖๕ และปพ.ศ. ๒๓๖๖ ซึ่งมีสมเด็จ
พระสังฆราช (ดอน) วัดมหาธาตุ ทรงเปนประธานฝายสงฆ  และทรงแตงตั้งอีกสองป จึง
แลวเสร็จ   การสังคายนาทั่งกรุงรัตนโกสินทร 
      ครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที๒่ จึงทรงมีพระบรมราชโองการ
แตงตั้ง พระสงฆ ราชาคณะ เจาอธิการ ไปเปน พระอาจารยบอกพระกรรมฐานมัชฌิมา 
แบบลําดับแก ภิกษุ สามเณร ปะขาว ชี 

-------------------- 

หมายรับสั่ง รัชกาลที่ ๒ 
อาราธนาสมเด็จพระสังฆราช พระราชาคณะ ถานานุกรม 

เจาอธิการ พระอารามหลวง ในกรุง นอกกรุง 
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ฝายวิปสสนาธุระ รับพระราชทานสังฆภัตเครื่องสมณะบริขาร 
จ.ศ. ๑๑๘๓ (พ.ศ. ๒๓๖๔) 

          ศุภมัสดุพุทธศักราช ๒๓๖๔ สัปปสังวัจฉรปุศยมาสกาฬปกษอัฏฐมีดิถีภูมวาร 
พระบาทสมเด็จพระเจารามาธิบดีศรีสิทธิ์อิศวรโรดมบรมจักรพรรดิรัตนภาหณผูกิรินี
ศรีเศวก เอกอัครราชามหาหรินทรภิพงษดํารงเทพทวาราวดี ศรีอยุธยามหาสถาน เสด็จ
ออก ณ พระที่นั่งบรมจักรพรรดิพิมาน ถวายสังฆภัตทานแกพระราชาคณะ คามวาสี 
อรัญวาสี พรอมดวยพระราชวงศวงศานุวงศ และเสนาบดี ผูใหญ ผูนอย เฝาทูลละอองธุรี
พระบาท ทรงพระราชาอนุสรณคํานึงถึงแผนดินสมเด็จพระพุทธเจาหลวง(รัชกาลที ่ ๑) 
ทรงพระราชศรัทธาสังคายนาพระไตรปฏกฝายคันถะธุระ ที่คลาดเคลื่อนผิดก็ถูกตอง
ตามพระบาลี พระสงฆสามเณรไดเลาเรียนพระศาสนาสืบมาแต ฝายพระวิปสสนาธุระ 
พระสงฆ สามเณร ฆราวาส ปรนนิบติั วิปลาสตางๆ ตามคติอาจารย ไมตองดวยพระบาลี
มีเปนอันมาก ทรงพระราชศรัทธาบํารุงพระศาสนาใหถาวร ทั้งฝายคันถะธุระ และ
วิปสสนาธุระ เปนพระราชอานิสงสปลงพระทัยหวัง ดังประทีปแกวสองทางสวรรค
นิพพาน จึงมีพระบรมราชโองการมานพระบัณฑูรณสุรสิงหนาทดํารัสสั่ง พระเจานองยา
เธอ กรมหมื่นรักษรณเรศ อาราธนาสมเด็จพระสังฆราช คณะถานานุกรม เจาอธิการ ณ. 
พระอารามหลวง และพระอารามนอกกรุง ในกรุง ที่มีศรทัธาบําเพ็ญสมถวิปสสนา
กรรมฐาน ถกูตองตามสมควร โดยพุทโธวาทานุศาสตร ทรงอังคาสสังฆภัตทาน ถวาย
เสนาสนะ บาตร ไตรจีวร กลด บริขาร สมควรแก สมณะอรญัวาสี แตงตั้งไปเปนพระ
อาจารยบอกพระกรรมฐานแก พระสงฆ สามเณร ฆราวาส ปะขาว ชี ผูมีศรัทธาให
ถูกตองตามคลอง พระพุทธานุญาต ทรงพระราชศรัทธาครั้งนี้ พระหฤทัยตั้งหวังพระ
สรรเพชญโพธิญาณในเบื้องหนา 
              รายนามพระอาจารยที่ทรง แตงตั้ง บอกพระกรรมฐาน รวม ๗๖ รูป ทรงตั้ง  ณ 
วัน ๓ฯ ๒ คํ่า  ปมะเส็ง ตรีศก                                                                                                                            
๑.พระอาจารยฟก            วัดมหาธาตุ                        อายุ ๕๑   พรรษา ๒๘ 
๒.พระอาจารยจีน วัดบางซื่อ  อายุ ๔๖ พรรษา ๒๕ 
๓.พระอาจารยบัว วัดละมุดสีดา  อายุ๔๔ พรรษา ๒๓ 
๔.พระอาจารยโช วัดโพสก  อายุ ๖๕ พรรษา ๔ 

บอกทางสมาธิ(บอกสมถะจบ) 
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๕.พระอาจารยจัน วัดทองบางละมาด  อายุ ๓๑ พรรษา ๑๑ 
๖.พระอาจารยทอง วัดสสภู  อายุ ๖๖ พรรษา ๔๐ 
๗.พระอาจารยดวง วัดบางขุนพรหม  อายุ ๖๕ พรรษา ๔๐ 
๘.พระอาจารยพระปลัดเมือง วัดบางจาก  อายุ ๔๓ พรรษา ๒๒ 

บอกปติ จบ 
๙.พระอาจารยคํา วัดอรุณ  อายุ ๕๓ พรรษา ๒๙ 
๑๐.พระอาจารยจัน วัดสมเกลี้ยง  อายุ ๖๙ พรรษา ๒๙ 
๑๑.พระอาจารยเมือง วัดอินทาราม  อายุ ๖๔ พรรษา ๔๓ 
๑๒.พระอาจารยนาม วัดชาง  อายุ ๗๐ พรรษา ๒๑ 
๑๓.พระอาจารยแกว วัดพระนอน  อายุ ๖๑ พรรษา ๓๘ 
๑๔.พระอาจารยมี วัดสระบัว  อายุ ๔๑ พรรษา ๒๐ 

บอกปติ-ยุคล-สุข 
๑๕.พระอาจารยจัน วัดบางยี่ขัน  อายุ ๗๐ พรรษา ๕๐ 
๑๖.พระอาจารยบุญ วัดกลาง  อายุ ๗๐ พรรษา ๑๖ 
๑๗.พระอาจารยจัน วัดบางแขม นครปฐม อายุ ๔๐ พรรษา ๑๖ 
๑๘.พระอาจารยบุญมี วัดคางเลน(บางเลน)  อายุ ๓๙ พรรษา ๑๐ 
๑๙.พระอาจารยแกว วัดปากน้ํา สมุทรสงคราม อายุ ๓๘พรรษา ๑๗ 
๒๐.พระอาจารยคํา วัดราชสิทธิ์ (พลับ)  อายุ ๓๘ พรรษา ๑๕ 
๒๑.พระอาจารยจีน วัดมหาธาตุ  อายุ ๓๖ พรรษา ๑๖ 
๒๒.พระอาจารยควน วัดเชตุพนฯ  อายุ ๖๕ พรรษา ๔๓ 
๒๓.พระอาจารยสงฆ วัดราชคฤห  อายุ ๓๑ พรรษา ๑๑ 

บอกสมถะ จบ 
๒๔.พระอาจารยศรี วัดนอยสระโก  อายุ ๓๑ พรรษา ๑๑ 
๒๕.พระอาจารยคา วัดอัมพวา  อายุ ๕๗พรรษา ๓๕ 
๒๖.พระอาจารยจุน วัดบางขุนพรหมนอก  อายุ ๔๓พรรษา ๒๑ 
๒๗.พระอาจารยเกิด วัดสระเกศ  อายุ ๓๗ พรรษา ๑๖ 

บอก พุทธคุณ-กายคตาสติ-อานาปา-กสิณ-อสุภะ 
๒๘.พระอาจารยบุญ วัดโพธิ์ กรุงเกา  อายุ ๓๘ พรรษา ๑๗ 
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๒๙.พระอาจารยเกษ วัดหนาพระเมรุ กรุงเกา  อายุ ๓๖พรรษา ๑๖ 
๓๐.พระอาจารยบัว วัดขนอน กรุงเกา  อายุ ๗๐ พรรษา ๔๗ 
๓๑.พระอาจารยเหม็น วัดบางหวา(บางหวา)  อายุ ๖๐ พรรษา ๖ 

บอกพระพุทธคุณ-กายคตาสติ-อสุภะ 
๓๒.พระอาจารยจัน วัดพิชัยธาราราม ลพบุร ี อายุ ๓๘ พรรษา ๑๓ 

บอกพระพุทธคุณ-กายคตาสติ-อานาปา-อสุภะ 
๓๓.พระอาจารยคง วัดราชบูรณะ  อายุ ๓๗ พรรษา ๑๐ 
๓๔.พระอาจารยเอก วัดพญาเมิ่ง ปทุม  อายุ ๓๔ พรรษา ๑๓ 
๓๕.พระอาจารยคุณ วัดพุทไธสวรรค กรุงเกา  อายุ ๘๙พรรษา ๖๘ 
๓๖.พระอาจารยแกว วัดธัมมิกราช กรุงเกา  อายุ ๖๗ พรรษา ๔๗ 
๓๗.พระอาจารยอยู วัดญาณเสน กรุงเกา  อาย ุ๖๔ พรรษา ๒๔ 
๓๘.พระอาจารยนาค วัดสุวรรณาสะบก สระบุรี อายุ  ๔๗พรรษา ๒๗ 
๓๙.พระอาจารยปลัดมา วัดบางขันแตก สมุทรสงคราม อายุ ๔๔ พรรษา ๒๓ 
๔๐.พระอาจารยอยู วัดแกวฟา สมุทรสงคราม อายุ ๖๖ พรรษา ๔๐ 
๔๑.พระอาจารยศรี วัดบานแหลม สมุทรสงคราม อายุ ๔๒พรรษา ๒๐ 
๔๒.พระอาจารยเกษ วัดบางแค สมุทรสงคราม อายุ ๔๓ พรรษา ๑๒ 
๔๓.พระอาจารยมี วัดปากงาม สมุทรสงคราม อายุ ๓๐ พรรษา ๑๐ 
๔๔.พระอาจารยรอด วัดปากงาม สมุทรสงคราม อายุ ๓๑ พรรษา ๑๑ 
๔๕.พระอาจารยรอง วัดโพธิ์งาม ราชบุร ี  อายุ ๗๙ พรรษา ๑๘ 
๔๖.พระอาจารยเพชร วัดสุวรรณาราม นครปฐม อายุ ๖๓ พรรษา ๔๒ 
๔๗.พระอาจารยพร วัดพระทรง เพชรบุร ี อายุ ๔๐ พรรษา ๒๐ 

บอกทางสมาธิ(บอกสมถะจบ) 
๔๘.พระอาจารยสา วัดบางเชือกหนัง  อายุ ๗๑ พรรษา ๔๓ 
๔๙.พระอาจารยอยู วัดดาวดึงส  อายุ ๕๘ พรรษา ๓๒ 
๕๐.พระอาจารยสุข วัดเกาะ  อายุ ๔๐ พรรษา ๑๙ 
๕๑.พระอาจารยอยู วัดสังขกระจาย  อายุ ๔๓ พรรษา ๑๘ 
๕๒.พระอาจารยรอด วัดบานกลึง กรุงเกา  อายุ ๘๔ พรรษา ๕๓ 
๕๓.พระอาจารยช ู วัดกระจับ   กรุงเกา  อายุ ๖๑ พรรษา ๑๕ 
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๕๔.พระอาจารยฉุน วัดกระสัง   กรุงเกา  อายุ ๕๐ พรรษา ๒๙ 
๕๕.พระอาจารยฉุน วัดรอดชอง กรุงเกา  อายุ ๖๗ พรรษา ๒๖ 
๕๖.พระอาจารยเพชร วัดพระศรีมหาธาตุ ลพบุรี อายุ ๓๙ พรรษา ๑๙ 
๕๗.พระอาจารยพุก วัดแมกลอง  อายุ ๖๔ พรรษา ๑๓ 
๕๘.พระอาจารยเกษ วัดบางนอย สมุทรสงคราม อายุ ๔๗ พรรษา ๒๔ 
๕๙.พระอาจารยรอด วัดขุนตรา เพชรบุร ี  อายุ ๗๗ พรรษา ๓๙ 
๖๐.พระอาจารยเมือง วัดถ้ําแกลบ เพชรบุร ี อายุ ๖๙ พรรษา ๔๙ 
๖๑.พระอาจารยพระครู 
       ศรีปญญาพิศาลเถร  ปราจีนบุรี  อายุ ๖๓ พรรษา ๔๑ 
๖๒.พระอาจารยรอด วัดเงิน สมุทรปราการ อายุ ๕๗พรรษา ๓๕ 

บอกปติ จบ 
๖๓.พระอาจารยมา วัดบางโคล  อาย ุ๕๑ พรรษา ๑๘ 

บอกปติ-ยุคล-สุข-อสุภะ 
๖๔.พระอาจารยจุย วัดเกาะ  อายุ ๓๕ พรรษา ๑๕ 
๖๕.พระอาจารยนาค วัดปากงาม เมืองลพบุรี อายุ ๔๒ พรรษา ๒๒ 

บอกสมถะ-วิปสสนา จบ 
๖๖.พระอาจารยทอง วัดนาโคก สมุทรสงคราม อายุ ๔๐ พรรษา ๒๐ 

บอกพระพุทธคุณ-กสิณ-อสุภะ 
(หมายเหตุ พระพุทธคุณหมายถงึ พระปติ ๕ พระยุคล ๖ พระสุข ๒ ) 

๖๗.พระอาจารยสุข วัดขุนตรา เมืองเพชรบุรี  อายุ ๓๕  พรรษา ๑๔ 
บอกปติ๕ บุคล ๖ จบ 

ทรงตั้ง ณ วันพุทธ แรม๙ คํ่า เดือน ๒  ปมะเส็งตรีศก 
๖๘.พระอาจารยสังฆราชา เมืองจันทบุรี   อายุ ๗๑ พรรษา ๔๔ 

บอกสมถะ-วิปสสนาจบ 
๖๙.พระอาจารยจุย ฉะเชิงเทรา   อายุ ๔๕พรรษา ๒๐ 

บอกสมถะ จบ 
๗๐.พระอาจารยบุญ ฉะเชิงเทรา  อายุ ๖๘ พรรษา ๓๔ 
๗๑.พระครูธรรมธาตุ วัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ อายุ ๖๒ พรรษา ๑๓ 



พระประวัติสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร มหาเถรเจา (สุกไกเถื่อน) 
 

http://www.somdechsuk.com 

๓๗๐ 

๗๒.พระอาจารยรักษ วัดพิษณุโลก  อายุ ๗๐ พรรษา ๑๑ 
บอกปติ-ยุคล จบ 

๗๓.พระอาจารยเพชร วัดหลังสวน เมืองไชยา  อายุ ๖๑ พรรษา ๓๙ 
๗๔.พระอาจารยพุทธสร วัดดอนมะพราว สุราษฏรธานี อายุ ๔๖ พรรษา ๒๖ 
๗๕.พระอาจารยเพชร วัดดอนตะโก เมืองชุมพร อายุ ๓๗ พรรษา ๑๗ 
๗๖.พระอาจารยเทศน วัดดอนตะโก ชุมพร  อายุ ๓๑ พรรษา ๗ 

บอกปติ จบ 
สิริพระสังฆราชาคณะ เจาอธิการไดรับพระราชทานสังฆภัตทานถวาย เครื่องสมณะ
บริขารไปแลว  
 พระสงฆเปนอาจารยฝายวิปสสนาธุระ กรุงเทพ ฯ ๓๓ องค พระสงฆหัวเมือง 
ฝายเหนือ ๒๐ ปกษใต  ๒๓  แตงตั้ง ๒ ครั้ง เกา ๗๑ องค ใหม ๕ องค รวม ๗๖ องค ใน
ปนี้  

 ( คัดจากจดหมายเหตุรัชกาลที่ ๒ จุลศักราช ๑๑๘๓ เลขที่ ๗ สมุดไทยดํา ) 
การแตงตั้ง พระสงฆในปนั้นยังทรงตั้งไมหมดไดทยอย ตั้งอีกประมาณ ๒ป จึง

หมด การปฏบิัติ พระกรรมฐานมัชฌิมา  แบบลําดับ มีทั่วไปในภูมิภาคนี้ เชน ลาว เขมร 
พมา ยังปรากฏอยูจนทุกวันนี้ 
      การศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยธนบุร ี
สมัยรัตนโกสินทรจนถึงการทําสังคายนาพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับใน รัชกาลที ่
๒ สมัยสมเด็จพระสังฆราช ไกเถื่อน ทรงเปนประธานสงฆ 

ลําดับแหงการศึกษา 
พระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดบั 

 การศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ สมัยรัตนโกสนิทร ตั้งแต พ.ศ. 
๒๓๒๕ - ๒๔๘๐  พระภิกษุเดินทางมาศึกษาพระกรรมฐาน  ณ ศูนยกลางพระกรรมฐาน
ประจํากรุงรัตนโกสินทร คือที่วัดราชสิทธาราม (พลับ) 
         การหากัลยาณมิตร  กัลยาณมิตรคือ ผูเปนมิตรที่ดีฝายเจริญ ตั้งอยูในฐานะแหง
อาจารย พระสัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสไววา  ดูกรอานนท จริงอยูสัตวทั้งหลายผูมีความ
เกิดเปนธรรมดา อาศัยเราเปนกัลยาณมิตรแลว ยอมพนจากความเกิดได, พระพุทธเจาถึง
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พรอมดวยอาการทั้งปวง จึงรับเอาพระกรรมฐาน ในสํานักของพระผูมีพระภาคเจา
เทานั้นดีที่สุด  

เมื่อพระพุทธองค ทรงปรินิพพานแลว รบัเอาพระกรรมฐานในสํานักพระ
มหาสาวก ๘๐ พระองค ถาพระมหาสาวกทั้ง ๘๐ ปรินิพพานแลว และเสาะหาจนได
กัลยาณมิตรแลว ใหทําดังนี้……… 
        การมอบตัวตอพระรัตนไตร  นําเครื่องสักการ พระรัตนไตรอันประกอบไปดวย 
ธูป เทียน ขาวตอก ดอกไม  อยางละ ๕ กระทงกลาวคําบูชาพระรัตนไตร นิยมนํามาใน
วันพฤหัสบดี ทําวัตรจบแลว พระอาจารยผูบอกพระกรรมฐาน เทศขึน้ธรรม (เทศขึ้น
พระกรรมฐาน ตามพระคัมภีรเทศของเกา) ๑ จบ ตามแบบอยางโบราณที่เคยประพฤติ
ปฎิบัติมา เพื่อเปนการปูพ้ืนฐาน  และทําความเขาใจ มีใจความยอๆดังนี้ กลาวถึงการ
สรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ แลวเกิดปติ เกิดความสงบ(ยุคล) เปน
สุข มีจิตตั้งมั่นเปนสมาธิ  เปนตน 
       การตั้งสมาธิ  สําหรับพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ ผูไมเคยเจริญสมาธิมา
กอนเลย ทานใหเจริญภาวนา พระกรรมฐาน ทีม่ีอานุภาพนอย(ปริตตารมณ) ทําใหจิต
สามารถยกขึ้นตั้งลงสูสมาธิไดโดยงาย เปนขั้นๆไป ทานใหเจริญภาวนาในหองพระ
พุทธคุณอันมีใน พระปติทั้ง ๕ ประการ พระยคุลธรรม ๖ ประการ พระสุขสมาธิ ๒ 
ประการ เมื่อจิตตั้งมั่นเปนสมาธิเบื้องตนดีแลว จึงเจริญภาวนาสมาธิเบื้องสูงตอไป 
       การเจริญภาวนาสมาธิเบื้องสูง ตั้งจิตหาประมาณมิได ทานใหเจริญพระ
กรรมฐานทีมี  ปฏิภาคนิมิตร เรียงลําดับดังนี้  ทานใหเจริญภาวนา พระอานาปานสติ 
กายคตาสติ กสิณสิบประการ และอสุภสิบประการ 
       การขึ้นองคฌาน ทําใหจิตเปนมหิทตารมณ ทานใหข้ึนองคฌานตอจากอสุภ
กรรมฐาน เพราะอสุภกรรมฐาน องคแหงวิตกมีกําลังมาก จิตสามารถยกขึ้นสูองคฌานได
โดยงาย และทานใหเจริญเอายัง ฌานปญจกนัย คือฌานหาประการ ฌานนี้ใชสําหรับฝก
ผูที่ยังไมชํานาญในองคฌาน จะไดกําหนดองคฌานแตละฌานได เมื่อชํานาญแลว จึงทํา
ฌานปญจกนัย  ใหเปนฌานจตุกนัย คือฌาน ๔  (จบรูปกรรมฐาน) 
      กอนขึ้นหองวิปสสนากรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ ทานกําหนดใหเรียนเอายัง
อรูปกรรมฐานกอนคือ อนุสสติ ๖ พรหมวิหาร ๔ อรูปฌาน ๔ เพื่อใหจิตชํานาญ
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แคลวคลองอยูกับสภาวธรรม เมื่อยกจิตขึ้นสูวิปสสนาภูมิแลว วิปสสนาปญญาญาณ จะ
แกกลา 
      การขึ้นสูวิปสสนาภูมิ ใหเจริญภาวนาเอายัง พระวิสุทธิ ๗ ประการ  พระ
วิปสสนาญาณสิบประการ ตอดวย  พระโพธิปกขิยธรรมสามสิบเจ็ดประการ   ตอดวย
ออกบัวบานพรหมวิหาร หรือเรียกวา เมตตาเจโตวิมุตติ จบวิธี และขั้นตอน การเจริญ
กรรมฐานมชัฌิมา แบบลําดับ ของดัง้เดิม  ถาเหตุ ปจจัยพรอม การประพฤติปฎิบัติก็จะ
ไปไดเร็ว  แมแตบุคคลผูมีอายุเพียงแปดขวบ 

วิธีการบอกพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดบั  
แบบดั่งเดิม 

          เจริญภาวนาไดถึงหองพระกรรมฐาน หองไหนใหบอกพระกรรมฐานไดแค
ลําดับนั้น เชน จบพระปติ ๕ พระยุคล ๖ พระสุขสมาธิ ๒ ก็ใหบอกพระกรรมฐานไดแค 
พระปติ พระยุคล พระสุข ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯแตงตั้งในรัชกาลที่ ๒  เมื่อป
พระพุทธศักราช  ๒๓๖๔    

ทรงแตงตั้งพระอาจารย  
บอกพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ ในรชัสมัยราชกาลที่๒-๓ 

         ๑. อาจารยผูบอกพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ พระเจาแผนดิน ทรงแตงตั้ง
เอง แตงตั้งแลวใหเรียกขานคํานําหนาชื่อวา พระอาจารยได 
         ๒. ราชสํานักแตงตั้ง  หมายถึงทางวัดสงรายชื่อไปใหทางราชสํานักแตงตั้งเปน 
พระอาจารยบอกพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ ในรัชกาลที่ ๒ -๓ พระอาจารยบอก
พระกรรมฐานฯ  จะไดรับพระราชทานนิตยภัต ๑ ตําลึง ๒ บาท  ปลายรัชกาลที่๒ กรม
หมื่นเจษฎาบดินทร ทรงหาเงินตรา เขาทองพระคลังไดมาก ทรงคาสําเภา กับ
ตางประเทศ เวลานั้นประเทศชาติเริ่มมั่งคั่ง 

สมเด็จพระสังฆราช ไกเถื่อน ทรงพระประชวร 
      ปพระพุทธศักราช ๒๓๖๕ ประมาณเดือนเมษายน หลังวันมหาสงกรานตผานไป
แลว พระปญญาวิสารเถร(ศร)ี วัดสมอราย ถึงแกมรณะภาพลง  
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พระปญญาวิสารเถร(ศรี) ทานมีอายุพรรษาเทากันกับ สมเด็จพระสังฆราช ไก
เถื่อน พระปญญาวิสารเถร(ศร)ี มรณภาพกอน สมเด็จพระสังฆราช ไกเถือ่น ประมาณสี่
เดือนเศษ 
      ปพระพุทธศักราช ๒๓๖๕ ประมาณตนเดือนสิงหาคม สมเด็จพระสังฆราช ไก
เถ่ือน ทรงเริ่มมีพระอาการออนพระกําลัง ดวยพระโรคชรา 

เสด็จเยี่ยมพระอาการ สมเด็จพระสังฆราช 
              ณ. วันจันทร ข้ึน ๑๐ คํ่า เดือน ๑๐ ปนัน้ เวลาทุมเศษ เปนเวลาที่พระเจาอยูหัว
เสด็จออกทองพระโรง ทรงสดับฟงพระธรรมเทศนา ตามราชานุกิจจบแลว ชาวพระคลัง
กราบทูลถวายรายงานการกอสราง และพระอาการประชวรเจานาย และพระราชาคณะ 
ครั้งนั้นเจากรมสังการี ไดกราบทูลถวายรายงานใหทรงทราบฝาพระบาทวา สมเด็จ
พระสังฆราช ไกเถื่อน วัดราชสิทธฯ ประชวร  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงทราบ
แลว ทรงพระวิตกมาก ถึงอาการประชวร ของสมเด็จพระอาจารย 
            ณ. วันพุธ ข้ึน ๑๒ คํ่า เดือน ๑๐ เสด็จพระราชดําเนินมา ทรงเยี่ยมพระอาการ
สมเด็จพระอาจารย สมเด็จพระสังฆราชที่วัดราชสทิธราม (พลับ) ดวยความเปนหวงพระ
ราชหฤทัย หลังจากที่ทรงมีพระราชปฎิสันฐานกับ สมเด็จพระสังฆราช ไกเถื่อนแลว 
สมเด็จพระสังฆราช ไกเถื่อน ทรงถวายพระพรกับ พระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัววา โกศ
นั้นไมเหมาะ แกอาตมาภาพ  พระองคทานตรัสสั้นๆเทานั้น พระเจาอยูหัวก็เขาพระราช
หฤทัยดี  ทรงสลดพระราชหฤทัยเปนอันมาก เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงสดับ
คํานี้ 

สมเด็จพระสังฆราช ไก เถื่อน 
ทรงมอบไมเทาของสําคัญแก พระเจาอยูหัว และสัทธิวิหาริก 

ครั้งนั้นสมเด็จพระสังฆราช ไกเถื่อน ทรงกลาวกับ พระญาณวิสุทธิ์เถร (ชิต) 
หรือทานเจาคุณหอไตร ใหไปนําเอาไมเทามาใหพระองคทานสองอันคือ ๑.ไมเทาเบิก
ไพร ไผยอดตาลทอนยาว ประจําพระองค ๒.ไมเทาเบิกไพร ไผยอดตาลทอนสั้น ๓.ธาร
พระกร ท่ีไดรับพระราชทานเมื่อคราวสถาปนาเปนสมเด็จพระสังฆราช พระญาณวิสุทธิ์
เถร นําธารพระกร ๓ อันมาใหพระองคทาน 
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ตอจากนั้น สมเด็จพระสังฆราช ไกเถื่อน ไดถวายธารพระกร ของพระราชทาน
คราวสถาปนาเปนสมเด็จพระสังฆราช  ของคูพระองคเวลามีกิจนิมนต ในพระราชวัง แด
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๒   

และทรงมอบไมเทาเบิกไพรไผยอดตาล ทอนยาว เทาพระองค ของประจํา
พระองค ใหแก พระญาณวิสุทธิ์ (ชติ) หรือทานเจาคุณหอไตร แลวทรงกลาววา ถาเห็น
พระภิกษุผูเถรองคใด เหมาะสมจะไดไมเทาไผยอดตาลทอนยาวนี้  ใหทานมอบใหแกผู
นั้น    

กลาววา หลงัจากที่ สมเด็จพระสังฆราช ไกเถื่อน สิ้นพระชนชีพแลว ทานเจาคุณ
หอไตร หรือพระญาณวิสุทธิ์ (ชิต) ทานก็ไดมอบไมเทาไผยอดตาลทอนยาวใหกับ  พระ
อาจารยสี(คนละองคกับ พระครูกิจจานุวัตร”สี”) 

ตอมาพระองคทาน ทรงเรียก พระครพูรหมวิหาร (มาก) เขามา พระองคทานได
ประทาน ไมไผยอดตาลทอนสั้น ใหกับพระครูพรหมวิหาร หรือพระญาณโกศลเถร 
(มาก) ไวใชประจําตัว แตตอมาพระญาณโกศลเถร(มาก)ทานไดนํา ไมไผยอดตาลทอน
สั้น ของสมเด็จอาจารยไว บูชาในที่อันควร ทานมิไดนํามาใชแตอยางไร เพราะเคารพ ใน
สมเด็จพระอาจารย 

กลาววา เมื่อของคูพระองค พรากจากเจาของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
รัชกาลที่ ๒ ทรงทราบไดในทันทีวา สมเด็จพระสังฆราช  ไกเถื่อน ทรงรูกาลแหง
พระองคทาน 

สมัยพระองคทานดํารงตําแหนงสมเด็จพระสังฆราช และยังทรงพระชนชพี อยู
นั้น กลาววา พระองคทาน ทรงหยิบจับ ตอง สิ่งใด  สิ่งนั้นจะมีอานุภาพ มีความศักดิ์สิทธิ์ 
เปนที่ตองการ ของคนทั้งหลาย 

ทรงบิณฑบาต ทําวัตรสวดมนต 
คร้ังสุดทาย กอนสิ้นพระชนม 

        รุงขึ้นวันพฤหัสบดี ข้ึน ๑๓ คํ่า เดือน ๑๐ ปพระพุทธศักราช ๒๓๖๕ เพลาเชา 
สมเด็จพระสังฆราช ทรงพระประชวรหนัก เวลาเชาวันนั้น มีบรรดาญาติโยมจะมาใส
อาหารบิณฑบาตพระองคทานที่บนกุฏิ เพราะเห็นวาพระองคทานทรงพระประชวรหนัก 
พระองคทานทรงหามไว พระองคทานจะลงไปทรงรับอาหารบิณฑบาตที่หนากุฏิ
ขางลาง แตคณะลูกศิษยฆราวาส และพระภิกษุที่ดูแลรักษาพยาบาลพระองคทานหามไว 
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เพราะเห็นวาพระองคทานทรงพระประชวรมาก แตพระองคทานไมทรงยอม พรอมกบั
ทรงกลาววา ฉันไมอยากขาดการบณิฑบาต เนื่องจากพระองคทาน ทรงถือการเที่ยว
บิณฑบาตเปนวัตร ทรงถอืจนวาระสุดทายของพระองคทาน 

สักครูพระองคทานทรงบอกให พระญาณวิสุทธิเถร (ชิต) พระอุปฏฐากพระองค
ทาน ใหชวยนุงหมจีวรใหพระองคทาน พรอมคาดประคตรัดพระอุระหนามขนุนสี
เหลืองทองประกาย ของพระราชทานคราวสถาปนา เปนสมเดจ็พระสังฆราช ซึ่ง
พระองคทาน ทรงถือไตรจีวรสามผนืเปนวัตร จากนั้นพระมหาเถรสามทานคือ พระวินัย
รักขิต (ฮ่ัน) พระญาณโพธิ์เถร (ขาว) พระวินัยธรรมกัน ไดชวยกันพยุงพระสรีระกาย
พระองคทานลงมาขางลาง เพื่อทรงรับอาหารบิณฑบาตที่หนากุฏ ิ

เวลานั้นบรรดาญาติโยม มายืนสองแถวขางทาง เตรียมใสอาหารบิณฑบาต
พระองคทานมากมาย พระองคทาน ทรงรับอาหารบิณฑบาตแลว คณะพระสงฆ
สัทธวิิหาริกสามทาน ไดชวยกันชวยกันพยุงพระองคทาน ข้ึนไปบนกุฏิ พระองคทาน 
ทรงฉันภัตตาหารเชา ทรงฉันในบาตร ทรงฉันไดเล็กนอย ฉันเสร็จแลว  

พระองคทานทรง ทําวัตรกรรมฐานตามปรกติท่ีเคยทํา ณ.กุฏิท่ีอยูของพระองค
ทาน โดยทรงหมดอง รดัพระอุระเรียบรอย กาลนี้พระญาณโพธิ์เถร (ขาว) พระญาณวิ
สุทธิเถรชิต (เจาคุณหอไตร) พระวินัยรักขิต (ฮ่ัน) พระครูวินัยธรรม (กัน) ซึ่งทั้งสี่ทาน
เปนศิษยเอก พรอมคณะพระเถรานุเถระทั้งหลาย ประมาณรอยเศษที่มาในครั้งนั้น รูกาล
นี้ดีวา พระองคทานจะตองสิ้นพระชนมในวันนีแ้น เพราะทานทั้งหลายเหลานั้น เปนผู
ทรงฌานแกกลา ทรงวิปสสนาญาณ  และบรรลุมรรคผลบางอยางบางแลว  พระมหาเถร
ทั้งหลายเหลานั้น จึงเฝาดูพระอาการของพระองคทานอยางเงียบสงบ ใกลชดิ 
          กอนสิ้นพระชนมชีพ พระองคทาน ทรงมอบไมเทาไผยอดตาลทอนสั้นใหกับ 
พระครูพรหมวิหาร (มาก) พระครูถานานุกรมวิปสสนา และเปนสัทธิวิหาริก ของ
พระองคทาน พรอมกับมอบพระคัมภีรเทศขึ้นลําดับธรรม กับพระคัมภีรกรรมฐาน
มัชฌิมา แบบลําดับ ใหกับพระญาณวิสุทธิเถร (ชิต) เพื่อเปนพระอาจารยสืบทอดพระ
กรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับตอไป พรอมกับฝากฝงตาจันทรไวกับ พระญาณวิสุทธิเถร 
(ชิต) ที่จะมาวัดพลับในกาลขางหนาดวย 
       ครั้นเวลาใกลเท่ียง พระอาจารยทั้งสี่ทาน  ก็ไดชวยกันพยุงสมเด็จพระสังฆราช 
ไกเถื่อน ใหบรรทมลงบนเตียง ที่ไดรับพระราชทานครั้งเปนสมเด็จพระราชาคณะ  สม
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เด็จฯ พระองคทานก็ทรงเขาฌานออกฌาน และศิษยเอกของทานทั้ง ๔ องค พรอมดวย
พระเถรานุเถระทั้งหลายทรงวิปสสนา ประมาณรอยรูปเศษ ไดนั่งเจริญสมาธิติดตามดูจิต 
พระองคทาน  
  ลําดับนั้น สมเด็จพระสังฆราช ไกเถื่อน ทรงเขาปฐมฌาน ออกจากปฐมฌานแลว 
ทรงเขาทุติยฌาน ออกจากทุติยฌานแลว ทรงเขาตติยฌาน ออกจากตติยฌานแลว ทรงเขา
จตุตถฌาน ออกจากจตุตถฌานแลว ทรงเขาอากาสานัญจายตนฌาน ออกจากอากาสานัญ
จายตนฌานแลว ทรงเขาวิญญาณัญจายตนฌาน ออกจากวิญญาณัญจายตนฌานแลว ทรง
เขาอากิญจัญญายตนฌานออกจากอากิญจัญญายตนฌานแลว ทรงเขาเนวสัญญานา
สัญญายตนฌาน ออกจากเนวสัญญานาสัญญายตนฌานแลว ทรงเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ
สมาบัติ  

ออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติแลว ทรงเขาเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน 
ออกจากเนวสัญญานาสัญญายตนฌานแลว ทรงเขาอากิญจัญญายตนฌาน ออกจากอา
กิญจัญญายตนฌานแลว ทรงเขาวิญญาณัญจายตนฌาน ออกจากวิญญานัญจายตนฌาน
แลว ทรงเขาอากาสานัญจายตนฌาน ออกจากอากาสานัญจายตนฌานแลว 

ทรงเขาจตุตถฌาน ออกจากจตุตถฌานแลว ทรงเขาตติยฌาน ออกจากตติยฌาน
แลว ทรงเขาทุติยฌานออกจากทุติยฌานแลว ทรงเขาปฐมฌาน ออกจากปฐมฌานแลว 
ทรงเขาทุติยฌาน ออกจากทุติยฌานแลว ทรงเขาตติยฌาน ออกจากตติยฌานแลว ทรงเขา
จตุตถฌาน สมเด็จพระสังฆราช ไกเถื่อน ออกจากจตุตถฌานแลว  ก็ดบัขันธในลําดับ
นั้นเอง ฯ เวลาที่พระองคทานดับขันธนั้นประมาณเที่ยงเศษๆ สมเด็จพระสังฆราช ไก
เถื่อน ทรงดับขันธสิ้นพระชนม ดุจบรรทมหลบัฉะนั้น  

ตอมาพระอาจารยทั้งสี่ทาน ก็บอกกับปะขาวที่นั่งขางๆทานวา สมเด็จ
พระสังฆราช พระองคทานสิ้นพระชนมแลว ปะขาวก็เดินออกมาบอกคนขางนอกที่
ระเบียงกุฏิ มีพระภิกษุ และฆราวาส คนที่อยูขางลางกุฏิ อีกเปนจํานวนมาก ที่มาคอยฟง
พระอาการพระองคทานอยู พอทราบวาสมเด็จพระสังฆราช  พระองคทานสิ้นพระชนม
แลว คนทั้งหลายก็พากันเศราโศก ยกเวนพระสงฆ และ ฆราวาสที่ไดบรรลุธรรมบาง
แลว กไ็ดแตปลงธรรมสังเวท 
          กลาววา ขณะที่พระองคทานสิ้นพระชนมลงนั้น พวกไกปา ไดพากันบินไปบน
ทองฟาจนสูงสุดลิบลิ่ว เหมือนกับจะตามเสด็จพระองคทานไป กลาววา เวลานั้นฝนได
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ตกพร่ําๆตลอด เพราะอยูในชวงเขาพรรษา พระอาทิตยทรงกลด เพียงเวลาไมนาน ขาว
การสิ้นพระชนมของ สมเด็จพระสังฆราช ไกเถือ่น ก็แพรสะพัดออกไปอยางรวดเร็ว ไม
นานนักก็มีพระภิกษุ ฆราวาส ปะขาว ชี มากันแนนขนัดลานวัด 
 สมเด็จพระสังฆราช ไกเถื่อน  พระองคทานทรงถือธุคงควัตรสามขอจน วาร
สุดทายของพระชนชีพ คือ 
 ๑.ทรงถือไตรจีวรสามผืนเปนวัตร   ทรงนุงหมไตรจีวรสามผืนกอนสิ้นพระชนม
ในวันนั้น 
 ๒.ทรงถือเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร  ทรงบิณฑบาตครั้งสุดทายในวันสิ้นพระชนม 
 ๓. ทรงถือฉันอาหารในบาตรเปนวัตร  ทรงฉันอาหารในบาตร กอนสิ้นพระชนม
ในวันนั้น 

ตั้งบําเพ็ญพระราชกุศลพระศพ  
ที่วัดราชสิทธาราม (พลับ) 

         ทางสํานักพระราชวังไดรับแจงขาวการสิ้นพระชนมของสมเด็จพระสังฆราช ไก
เถื่อน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พรอมดวยกรมหมื่นเจษฏาบดินทร เสด็จพระราช
ดําเนินมาเพื่อสรงน้ําพระศพ มีขาราชการติดตามเสด็จมากมาย พระสงฆ ฆราวาส 
ปะขาว ชี คอยรับเสด็จพระราชดําเนิน แนนลานวัด  

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตั้งบําเพ็ญกุศลพระศพที่ ศาลาการเปรียญ หลัง
พระอุโบสถ (ปจจุบันไดลื้อไปแลว) ทรงโปรดเกลาฯให  สรางพระหีบไมจันทนหอม 
สําหรับใสพระศพสมเด็จพระสังฆราช ทรงหามมิใหพวกสนม (สัปเหรอหลวง) ทําสิ่งใด
อันมิควรแกพระศพสมเด็จพระสังฆราช  

ตอจากนั้น จึงนําพระหีบไมจันทนหอม ใสลงในพระหีบทองทึบอีกชั้นหนึ่ง แลว
ทรงพระราชทานพระโกศสําหรับสมเด็จพระสังฆราช ตั้งไวหนาฉาก หนาพระหีบทอง
ทึบอีกชั้นหนึ่ง สวนพระโกศทองใหญ ทรงพระราชทานคราวออกพระเมร ุ 

การบําเพ็ญพระราชกุศล สัตตมวาร (๗วัน) ปญญาสมวาร (๕๐วัน) และสต
มะวาร (๑๐๐วัน) พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๒  กรมหมื่นเจษฏาบดินทร 
เสด็จพระราชดําเนินมาทรงบําเพ็ญพระราชกุศลทกุคราว พรอมดวยพระบรมวงศานุวงศ 
พระสังฆเถรานุเถรมีสมเด็จพระพนรัต (ดอน) เปนตน  อีกทั้ง ปะขาว ชี ประชาราษฎร ก็
จะพากันมาแนนวัด ทุกครั้งไป 
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ปะขาวจันทร มาวัดพลับ 
          ขาวการสิ้นพระชนมของสมเด็จพระสังฆราชทราบถึง ตาจันทรๆ จึงรีบมาวัด
พลับทันทีโดยทางเรือ พรอมกับนุงขาวหมขาวมาดวย ขณะมาถึงวัดพลับแลว ตาจันทร 
ทานเศราโศกเสียใจมาก ที่มาไมทันพระองคทานขณะทรงพระชนมอยู เพราะทานมัวแต
ไปตามหาญาติพ่ีนองอยู  

กลาววา ตาจันทรจะมายืนเฝานั่งเฝาที่ขางปลายพระบาทพระหีบศพ ของสมเด็จ
พระสังฆราชฯ ทุกวันมิไดขาดดวยความอาลัยรักในพระองคทาน ตาจันทรจะนอนพัก 
คางแรมอยูที่ศาลาตั้งบําเพ็ญกุศลพระศพนั้นเอง 

การหลอ พระรูปสมเด็จฯไกเถือ่น 
        ระหวางบําเพ็ญพระราชกุศล  พระศพสมเด็จพระสังฆราช ๑๐๐ วัน ทางราช
สํานัก พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย รชักาลที่๒ ทรงมอบหมายภารกิจให 
กรมหมื่นเจษฏาบดินทร ทรงเปนแมงานฝายฆราวาส  

ทางคณะสงฆมี สมเด็จพระพนรัต (ดอน) วัดสระเกศ ซึ่งเปนศิษยสมเด็จ
พระสังฆราช ไกเถื่อน ทรงเปนองคประธานฝายสงฆ องคประธานฝายสงฆมอบให พระ
ญาณวิสุทธเถร (ชิต) หรือทานเจาคุณหอไตร รักษาการเจาอาวาสวัดพลับ เปนแมงานฝาย
สงฆ   ปรึกษาหาลือ ทําการหลอพระรปูสมเด็จพระสังฆราช ไกเถื่อน 
       เดือน ๑๒ ตนเดือน เริ่มทําการปนหุนพระรูป สมเด็จพระสังฆราช (สุก ไกเถื่อน) 
ณ บริเวณหลังพระอุโบสถ วัดพลับ ทางราชสํานักมีชางหลวงสองทานคือ หลวงบรรจง
รจนามัย มีนามเดิมวา สา อีกทานหนึ่งไมปรากฏนาม ชางของทางคณะสงฆ หรือทางวัด
คือ ปะขาวสกตามี มีบานอยูขางวัดแจงมาถือศีล บําเพ็ญภาวนาพระกัมมัฏฐาน อยูกับ
สมเด็จฯ ที่วัดพลับ ชางอีกทานคือ ทานขรัวตาดํา ชางที่เคยแกะแบบพระพิมพ พระอรหัง 
ถวายสมเด็จพระสังฆราช ไกเถื่อน การปนหุนสมเด็จพระสังฆราช ไกเถือ่นครั้งนั้น ใช
เวลาประมาณเกือบเดือนจึงแลวเสร็จ 
            ถึง ณ. วันพฤหัสบดี ข้ึน ๑๕ คํ่า ปลายเดือน ๑๒ พระพุทธศักราช ๒๓๖๕ เพลา
เชา เกาบาท ทําพิธีเททองหลอพระรูปสมเด็จพระสังฆราช ไกเถ่ือนมี กรมหมื่นเจษฏา
บดินทร ทรงเปนองคประธานฝายราชสํานัก พรอมดวยขุนนางผูนอย ผูใหญ ทางคณะ
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สงฆมี สมเด็จพระพนรัต ( ดอน )เปนองคประธาน พรอมดวยพระมหาสังฆเถร ผูใหญ
ผูนอย  รวมพระมหาโต ดวย   

ขณะทําเททองหลอพระรูป  พระพิรุณไดโปรยปรายตลอด มีฟาผาลงเปนชวงๆ 
หลอพระรูปเรียบรอยแลว อัญเชิญไปประดิษฐาน ที่ขางพระประธานในพระอุโบสถ 
ตอมาในรัชกาลที่๓  ทรงสรางกุฏิวิปสสนารายลอมรอบพระอุโบสถ จึงทรงกรุณาโปรด
เกลาฯ ใหนําพระรูปสมเด็จพระสังฆราช ไปประดิษฐาน ไวที่กุฏิวิปสสนา บริเวณ
ดานหนาพระอุโบสถ 

ทําพระเมรุที่ ทองสนามหลวง 
         เดือน ๑๒ น้ําเหนือลดแลว จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหทําพระเมรุ
ผาขาว เพื่อจะถวายพระเพลิงพระศพ สมเด็จพระสังฆราช ณ. บริเวณทองสนามหลวง 
        พระเมรุผาขาว ที่ทําการสรางนี้คือ  เมรุที่ดาดผาขาวขึงตึง ใหเปนรูปทรง เชน 
อาคารกออิฐจริง เมรุผาขาวเปนการบอกถึงลักษณะวัสดุที่ใช  แตเมรุผาขาวนี้มี ศักดิ์ศรทีี่
หลังคาเปนเครื่องยอด แตการพระศพสมเด็จพระสังฆราช โปรดเกลาฯ ใหทํารูป
ธรรมจักรดวยกระดาษทอง ขางหนาบันเรือนยอดทั้ง ๔ ดาน 
       พระราชพงศาวดาร รัชกาลที่ ๒ กลาวถึง งานพระเมรุ สมเด็จพระสังฆราช ไก
เถื่อนวา วันพฤหัสบดี ข้ึน ๑๒ คํ่า  ปมะเมีย จัตวาศก เดือน ๑๒ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
ฯ ใหทําพระเมรุผาขาวที่ทองสนามหลวง ชักพระศพสมเด็จพระสังฆราช ข้ึนสูพระเมรุ 
ทิ้งทาน มีการสมโภช สามวัน สามคืน แลวพระราชทานเพลิงพระศพ ณ เดือน ๑๒ ป
มะเมีย จัตวาศกนั้น 

ขบวนแหพระศพ 
        ปมะเมียปลายเดือนสิบสอง  เพลาสามโมงเชา กอนเคลื่อนขบวนพระศพสมเด็จ
พระสังฆราช ไกเถื่อน ออกจากวัดราชสิทธาราม ทางราชการ และคณะสงฆไดเปดฝา
พระหีบไมจันทนหอม ซึ่งทางราชสํานักไดปดไวเฉยๆ ไมไดผนึกฝาไว เปดออกดู 
ปรากฏวา พระศพของสมเด็จพระสังฆราช ไมเนาไมเปลือย พระสรีระทรงแหงไปเฉยๆ
มีกลิ่นหอม เหมือนกลิ่นดอกพิกุลแหงโชยมา เปนที่หนาอัศจรรยยิ่งนัก 
      ถึงเวลาเคลื่อนขบวนพระศพสมเด็จพระสังฆราช  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯให
แหขบวนพระศพโดยทางชลมาด มีประชาชนมาคอยกราบนมัสการเคารพพระศพ ดวย
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ความอาลัยรักสองขางทางฝงแมน้ําเปนจํานวนมาก ขบวนเรือแลนไปขึ้นที่ ทาชาง มีราช
รถซึ่งประดษิฐาน พระโกศทองใหญ รอคอยสงบนิ่ง อยูบนฝง  

ชักพระศพสมเด็จพระสังฆราช ข้ึนสูราชรถนําพระหีบไมจันทน ไวหลังพระโกศ
ทองใหญ กัน้ฉัตรเจ็ดชั้นถวายพระเกียรติยศเสมอดวย พระมหาอุปราช กรมพระราชวัง
บวร แลวเคลื่อนขบวนพระศพสมเด็จพระสังฆราช ไปยังทองสนามหลวง ชักพระศพเขา
สูพระเมรุผาขาว 

พระราชทานเพลิง 
       วันที่ ๔ พระเจาอยูหัว พรอมดวยกรมหมื่นเจษฏาบดินทร  พระบรมวงศานุวงศ
นอยใหญ อีกทั้งพระสังฆเถรานุเถรนอยใหญ พรอมดวยประชาชนเปนอันมากคลาคล่ํา
ไปดวยชุดขาว มาประชุมพรอมกัน ทาํการพระราชทานเพลิงพระศพ (พระราชทานเพลิง
พรอมพระหีบไมจันทรนหอม ) ขณะพระราชทานเพลิงพระศพอยูนั้น ลมไดรําเพยพัด
เผยมานออกมาปรากฏ เห็นพระเพลิงกอตัวเปนรูปพระสงฆนั่งขัคสมาธิ แลวลอยหาย
ขึ้นไปบนอากาศ เปนอัศจรรยนัก  ผูคนทั้งหลายไดเห็นกันทั่วทั้งทองสนามหลวง ตางยก
มือข้ึนวันทา รองสาธุการกันเซ็งแซ 

เครื่องเกียรติยศ พระศพสมเด็จพระสังฆราช  (สุก ไกเถ่ือน) 
๑.น้ําสรงพระศพใสหมอทองคําพรอมน้ําอบและน้ําขมิ้นใสพานทองคํา 
๒.ไตรแพรสีกลัก ลายดอกพิกุล ทรงพระศพ ถวายสุกําพระศพ 
๓.พระโกศทองใหญมีฉัตร ๓ ชั้น  
๔.เครื่องสูงทองแผลวด 
๕.เครื่องประโคม มีสังข แตรงอน แตรฝรั่ง ป และกลองชนะ ประโคมเวลาพระ
ราช 
    ทานสรงน้ําพระศพ และประโคม  ยามถึง๒๔ นาฬิกา 
๖.พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม กลางวัน – กลางคืน ๗ วัน 
๗.ทรงบําเพ็ญพระราชกศุล ๗ วัน ๕๐ วัน ๑๐๐ วัน พระราชทาน 
๘.ไวทุกขในราชสํานัก๓๐ วัน ขาราชการไวทุกข ๑๕ วัน 
๙.การแตงกายเครื่องแบบเต็มยศ 

เครื่องเกียรติยศเมื่อพระราชทานเพลิงศพ 
๑.พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศล 



พระประวัติสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร มหาเถรเจา (สุกไกเถื่อน) 
 

http://www.somdechsuk.com 

๓๘๑ 

๒.พระโกศทองใหญ (เมื่อออกพระเมรุพระราชทานฉัตร 7 ชัน้) 
๓.พระโกศไมจันทน 
๔.ราชรถเชญิพระโกศพระศพจากที่ประดิษฐานไปยังเมรุหลวง 
๕.กระบวนแหพระราชอิศริยยศเชิญพระศพ 
๖.พระพิธีธรรมสวดพิธีธรรมประจําซางพระเมรุ 
๗.เครื่องประโคม มีสังข แตรงอน แตรฝรั่ง ป และกลองชนะ ประโคมเวลา
พระราชทานเพลิงศพ 
๘.เสด็จพระราชดําเนินพระราชกุศลทีพ่ระเมรุ เทศน สดับปกรณ 
๑๐.เสด็จพระราชดําเนินจุดเพลิงพระราชทาน 

พระราชทานพระโกศทองใหญ ทรงพระศพ 
       หลังจากพระราชทานเพลิงพระศพแลวปรากฏวา พระอัฎฐิธาตุ เปนพระธาตุขาว
สะอาดบริสุทธิ์ เปนบางสวน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหนําเอา พระธาตุสมเด็จ
สังฆราชฯหอผาขาวไวหอหนึ่ง นําพระอัฎฐิธาตุที่ยังไมเปนพระธาตุหอผาขาวไวหอหนึ่ง 
พระอังคาร (ข้ีเถา) ซึ่งรวมตัวกันเปนอังคารธาตุ เปนกอนกลมๆใหหอผาขาวไวหอหนึ่ง 
ใสลงใน พระโกศทองใหญ พระราชทานฉัตรเจ็ดชั้น ฉลองอัฏฐิธาตุสามวัน สามคืน ณ. 
ทองสนามหลวง  ตอมาพระอัฎฐิธาตุสวนที่ยังไมกลายเปนพระธาตุก็กลายเปนพระธาตุ
จนหมดสิ้น   
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รชักาลที่๒ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหอัญเชิญ
พระอัฎฐิธาตุที่เปนพระธาตุใสพระโกศนอย ไปประดิษฐานไว ณ.หอพระเจา  ตอมา
ประมาณพระพุทธศักราช ๒๓๗๔ ในรัชกาลที่๓ ทรงโปรดเกลาฯใหหลอพระรูป
เหมือนสมเด็จพระสังฆราช ไกเถื่อน และรูปเหมือนสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย(ขุน) 
ขนาดยอมไว ณ. หอพระเจา สวนพระรูปเหมือนสมเด็จพระสังฆราช ไกเถื่อน โปรด
เกลาฯให บรรจุพระอัฎฐิธาตุที่เปนพระธาตุ และพระอังคารธาตุ บางสวนไวในองคพระ
รูปสมเด็จพระสังฆราช สุก ไกเถื่อน    
 พระธาตุ พระอังคารธาตุ อีกสวนหนึ่ง ของสมเด็จพระสังฆราช ไกเถื่อน ทรง
โปรดเกลาฯใหสรางพระเจดียยอมุมไมสิบสองขนาดใหญ  บรรจุพระธาตุ พระอังคาร
ธาตุ ไวที่หนาพระอุโบสถวัดราชสิทธาราม ดานทิศใต  
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ถึงรัชกาลที๔่ ทรงสรางพระเจดีย ทรงเครื่องครอบองคพระเจดียยอมุมไมสิบสอง  
ของสมเด็จพระนั่งเกลาฯที่ทรงสถาปนาไวแตกอน  
       หลักเกณฑการพระราชทานพระโกศทองใหญ สําหรับพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว สมเด็จพระอัครมเหสี สมเด็จพระยุพราช พระศพเจานายผูใหญใช พระโกศ
ทองใหญ พระลองทองใหญ 

พระบรมศพสมเด็จพระสังฆราชเจา ใชพระโกศทองนอย  สมเด็จพระสังฆราช
ใช  พระโกศกุดั่นนอย สมเด็จราชาคณะ  ใชโกศไมสิบสอง 
        สําหรับพระสงฆท่ีทรง พระโกศทองใหญ ก็มีแตสมเด็จพระสังฆราช ไกเถื่อน 
พระองคนี้ องคเดียวเทานั้น 
        อธิบายพระโกศทองใหญ พระโกศทองใหญชั้นในเรียกวา โกศ ทําดวย เหล็ก 
ทองแดง หรือ เงิน ชั้นนอกเรียกวา  พระลองทองใหญ ทําดวยโคลงไม หุมทองคํา ปด
ทอง ประดับกระจกอัญญะมณี สําหรับประกอบพระโกศ  พระโกศทองใหญ ใชฟน ไม
จันทร ปดทองฉลุ เวลาถวายพระเพลิง พระบรมศพ ใชโกศไมจันทรเปนเชื้อเพลิง 
สําหรับพระศพ สมเด็จพระสังฆราช ไกเถื่อน ใชพระหีบไมจันทร ไมมีการลอก
พระมังสัง ตามแบบโบราณ พระราชทานเพลิงทั้งพระองค 

จดหมายเหตุในหองพระอาลักษณ 
พระโกศทองใหญ ทรงพระบรมศพ และพระศพ 

(ตามที่จดไวในหองพระอาลักษณ) 
รัชกาลที ่๑ 

                     ๑.กรมหลวงศรีสุนทรเทพ 
                   รัชกาลที่ ๒ 
 ๒.พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก 
 ๓.กรมพระราชวัง ในแผนดินสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย 
 ๔.สมเด็จพระสังฆราช วัดราชสิทธาราม 
 ๕.กรมหลวงพิทักษมนตรี 
 ๖.กรมหลวงเทพวดี 

รัชกาลที ่๓ 
 ๗.พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลยั 
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 ๘.กรมหมื่นสุรินทรรักษ 
 ๙.กรมขุนอิสรานุรักษ 
 ๑๐.กรมพระราชวังในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาฯ 
 ๑๑.พระองคเจาลักขณานุคุณ 
 ๑๒.สมเด็จพระศรีพระสุรเิยนทรามาตย 
 ๑๓.สมเด็จพระศรีสุลาลัย 
 ๑๔.กรมหลวงเทพพลศักดิ์ 
 ๑๕.กรมหมื่นมาตยาพิทักษ 
 ๑๖.กรมหมืน่อัปสรสุดาเทพ 

ฯลฯ 

การแบงพระอัฏฐธิาตุ และพระอังคาร 
ของสมเด็จพระสังฆราช ไกเถ่ือน 

                   หลังจาก งานพระราชทานเพลิงพระศพ  เก็บพระอัฏฐิธาตุ และพระอังคาร
ธาตุ ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร (สุก ไกเถื่อน) แลว ทางราชการ แบงอัฏฐิธาตุ 
ของสมเด็จพระสังฆราชออกเปนสองสวน อัฏฐิธาตุสวนที่ ๑ ทางราชสํานักเก็บไว และ
แบงเปนสามสวน คือ สมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ๑ กรมหมื่นเจษฏาบดินทร ๑ เก็บ
ไวที่หอพระเจา ๑   
                  พระอัฏฐิธาตุ สวนที่ ๒ ทางราชการ หรือทางราชสํานัก ใหแกทางวัดราช
สิทธาราม  มีพระสงฆพระอารามตางๆมาขอแบงอีกดังนี้   วัดราชสิทธาราม ๑   ถวาย 
พระอธิการขาม วัดทาหอย ๑ พระสังฆราช (ดอน) วัดสระเกศ ๑ พระพนรตั (ทองดี) วัด
ระฆัง ๑  พระพุทธโฆษาจารย (ขุน) วัดโมลี ๑ พระพุทธาจารย (เปา) วัดธรรมาวาส กรุง
เกา ๑  วัดมหาธาตุ ไดสองสวน  คือ พระอัฏฐิธาตุ ๑ พระอังคารธาตุ ๑ 
                 พระอัฏฐิธาตุ ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร (สุก ไกเถื่อน) ในสวนของ
วัดราชสิทธาราม  ตอมาถึงปพระพุทธศักราช  ๒๓๗๔ ในรัชกาลที่ ๓  ทรงสถาปนา 
พระสถูปเจดียยอมุมไมสิบสอง มีพระเจดียสี่ทิศเปนบริวาร บรรจุพระอัฏฐิธาตุ ของ
สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร (สุก ไกเถื่อน)ไวหนาพระอุโบสถ ดานทิศใต หลังจาก
สมเด็จพระสังฆราช ไกเถื่อน สิ้นพระชนมลง  ไดพระราชทานเพลิงพระศพแลว 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๒  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหสถาปนา 
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สมเด็จพระพนรัต (ดอน)เปน สมเด็จพระสังฆราช พ.ศ. ๒๓๖๕ ปนั้นวัดราชสิทธารามมี 
พระราชาคณะเลื่อนที่ ๑ องค พระครเูลื่อนที่ ๑ องค พระราชาคณะแตงตั้งใหมอีก ๑ องค 
พระครูแตงตั้งใหม ๒ องค 
                พระราชชาคณะเลื่อนที่คือ พระญาณวิสุทธิเถร (ชิต) หรือทานเจาคุณหอไตร 
เลื่อนเปนพระราชาคณะผูใหญที่ พระธรรมมุนี  (ราชทินนาม นอกทําเนียบ แตงตั้ง
พิเศษ) 
              พระครูธรรมสถิต (ศุก) เลื่อนเปนพระราชาคณะฝายวิปสสนาธุระที่ พระ
ปญญาภิสารเถร ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหยายไปครองวัดโปรดเกษเชฏฐาราม เมือง
นครเขื่อนขันธ สืบสายพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ  สมเด็จพระสังฆราช ไกเถือ่น 
ชาวบานเมืองนครเขื่อนขันธ มักเรียกขานนามทานวา ทานทาหอย เนือ่งจากนามทาน
พอง กับ สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร (สุก ไกเถื่อน) สมเด็จพระอาจารยของทาน 
เกียรติประวัติ เกียรติคุณ ของทาน ก็คลายสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร (สุก ไกเถื่อน)  
                 พระราชาคณะทรงแตงตั้งใหมคือ  พระครูญาณวิสุทธิ์ (เจา) พระครูวิปสสนา 
ถานานุกรมของ สมเด็จพระสังฆราช (ไกเถื่อน) เปนพระราชาคณะฝายวิปสสนาธุระที่ 
พระญาณวิสุทธิเถร แทนที่พระญาณวิสุทธิเถร (ชติ) หรือ ทานเจาคุณหอไตร ที่เลื่อนขึ้น
เปนพระราชาคณะผูใหญที่ พระธรรมมุนี 
                 พระครูวิปสสนาธุระ ทรงแตงตั้งใหม สององคคือ พระครูญาณมุนี (สน)  
พระครูญาณกิจ (ดวง) 
                 พ.ศ. ๒๓๖๗-๒๓๖๘ ในรชักาลที่ ๓  พระธรรมมนุี (ชิต) เลื่อนเปนที่ พระ
พรหมมุนี เนื่องจากพระพรหมมุนี (นาค) วัดราชบูรณะ เลื่อนที่เปน พระธรรมอุดม 

ปะขาวจันทรศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมา และอุปสมบท 
                กอนที่สมเด็จพระสังฆราช ไกเถื่อน จะสิ้นพระชนมนั้น ไดทรงกลาวฝากตา
จันทรไวกับ ทานเจาคุณหอไตร หรือ ทานเจาคุณพระพรหมมุนี (ชิต) ซึ่งทั้งสองทาน
เขาใจ ทราบดวยจิต 
            ตอมาปะขาวจันทรไดขอพักอยูที่ ศาลาการเปรียญ ที่เคยตั้งพระศพสมเด็จ
พระสังฆราช ไกเถื่อน และไดขอขึ้นพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ กับทานเจาคุณ
พรหมมุนี (ชิต)  ทานศึกษาอยูหลายเดือนก็ไมสามารถที่จะผานองคพระกรรมฐานใน
หองพระปติ ๕ ไปได เพราะจิตของทานรุมรอน ทานเจาคุณพรหมมุนี หรือทานเจาคุณ
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หอไตร จึงให ตาจันทร ทําพระพิมพ ที่เรียกวาพิมพพระตุกตาใหญ เพื่อจะใหจิตทานจด
จออยูที่พระพิมพ จิตจะไดเยือกเย็นเปนสมาธิ ทานทําอยางนี้อยูประมาณสองเดือน ก็
สามารถผานองคพระปติ ๕ องคพระยุคล ๖ องคพระสุขสมาธิ ๒ ประการ เขาสับ เขาคืบ 
เขาวัดออกวัด เขาสะกด  จนจบการเจริญสมาธิเบื้องตน  
               ตอมาปะขาวจนัทรมีศรัทธา ที่จะทําพระพิมพที่เรียกวา พระพิมพตุกตาเล็ก 
ทานพิมพถวายเปนพุทธบูชา และบูชาคุณสมเด็จพระสังฆราช ไกเถื่อน กับพระอาจารย
คือ ทานเจาคุณหอไตร 
              ตอมาทานเจาคุณพระพรหมมุนี (ชิต) ไดบรรพชาอุปสมบทปะขาวจันทร เปน
พระภิกษุ  พระญาณรักขิต(ฮ่ัน) เปนพระกรรมวาจาจารย  พระครูวินัยธรรมกัน เปนพระ
อนุสาสนาจารย ปะขาวจันทรอุปสมบทแลว ไดออกสัญจรจาริกธุดงคไปตามสถานที่
ตางๆ พระวินัยรักขิต (ฮ่ัน)พระกรรมวาจาจารย ใหทานยืมบริขารธุดงคบางอยาง เชนไม
ปกกลด และตอมา ขรัวตาจันทร ก็ไดจารึก เรื่องราวของทาน และการศึกษาพระ
กรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ ไวในใบลาน จํานวน ๑ ผูกยังปรากฏทุกวนันี้ 
                ตอมาขรัวตาจันทร ระลกึถงึ มรณะสติอยูเนื่องๆ  ทานจึงสราง พระพนมนอน
ดอกบัวข้ึนมา บางทีก็เรียกพระถือดอกบัว กลาววาทานไดบรรลุมรรคผลองคหนึ่งของ
วัดพลับ โดยการแนะนําของลูกศิษยเอกทั้งสาม ของสมเด็จฯ ชวยกันกลอมเกลา ตอมา
ทานก็ปลีกวิเวกแลวก็หายไป ไมปรากฏลองลอย 
              ปพระพุทธศักราช ๒๓๘๕ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาฯรัชกาลที่๓ทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯใหหลอพระรูปสมเด็จพระสังฆราช ไกเถื่อนขนาดเทาพระองค  
พระราชดําริเดิมจะใหไปประดิษฐานไวที่วัดมหาธาตุ ในการหลอนั้น เสด็จพระราช
ดําเนินมาดูแบบที่วัดราชสิทธิฯ ทรงตวิาไมเหมือนรูปมนุษย ตดิไปขางพระพุทธรูป และ
ผาประคตอก ก็ไมเหมือนของพระราชทานเมื่อคราวสถาปนาเปนสมเด็จพระสังฆราช  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหหลอตามแบบใหม มีผาประคต อกแบบหนามขนุน ที่
ทรงใชเมื่อครั้งไดรับพระราชทาน ครั้นหลอพระรูปเสร็จแลว พระรูปนั้น ยังคงตกคางอยู 
ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ยังไมทันแหไปประดิษฐาน วัดมหาธาตุฯ ก็สิ้นรัชกาล
เสียกอน 
              ตอมารัชกาลที่ ๔ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาฯ โปรดใหแหไปประดิษฐานที่ 
วัดมหาธาตุ ฯดังปรากฏ หมายรับสั่งดังนี้ 
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--------------------- 

ปจฉิมบท 
อริยะวงศ ๔ 

องคธรรมที่ สมเด็จพระสังฆราช ไกเถื่อน 
ทรงปฏิบัติ 

 สมเด็จพระสังฆราชไกเถื่อน พระองคปฏิบัติอยูในองคธรรม ที่เรียกวา อริยะวงศ 
๔ ประการ อันพระอริยะเจาทั้งหลายแตกอนถือปฏิบัติมา เพื่อความสันโดษ เพื่อความขัด
เกลากิเลส ดงัมีเรื่องราวกลาวขานกันมาดังนี้ 
 เมื่อกรุงแตกแลว และพระเจาตากกูชาติสําเร็จใหม ๆ นัน้ ปจจัยสี่สําหรับ
พระสงฆหายาก มีจีวร อาหาร และยารักษาโรค แมจีวรของทานจะเกา และปะชุนมาก 
ทานก็ไมเคยเดือดรอนดวยจีวร อยูอยางตามมีตามได พระองคทานก็ทรงไมแสวงหา 
และเมื่อทานเปนอธิการอยูวัดทาหอยนั้น มีผูคนนับถือมาก เห็นจีวรทานเกาคร่ําครามี
ญาติโยมนําจีวรมาถวายทาน หลวงปูก็ไมเกาะเกี่ยวหมกมุนติดแนน มีปกติเห็นโทษอยู
เสมอ ไมเคยยกตนขมผูอ่ืน และดวยความสันโดษ ที่ทานมี เมื่อฉลองศรัทธาแลวเพื่อมิให
ไทยธรรมตกต่ํา ตอมาทานก็จะนําไปใหพระลูกวัดที่มีจีวรเกา เมื่อหลวงปูไดรับอาราธนา
มากรุงเทพฯ แลว เปนที่นับถือของพระเจาแผนดิน และพระบรมวงศานุวงศ มีผูนําเอา
จีวรมาถวายทานมากมาย เมื่อทานฉลองศรัทธาแลวก็จะมอบใหพระลูกวัดที่มีจีวรเกา 
เพราะจีวรสมัยนั้นหายาก ของที่ทานใหนั้นมักเปนของดี ๆ เปนจีวรแพรของหลวง และ
ทานก็ยังใชของเกาอยู ทานตั้งอยูดวยความสันโดษนี้จนตลอดชีพ 
 อีกประการหนึ่งเมื่อทานอุปสมบทแลว ทานเปนผูถือบิณฑบาตเปนวัตร ไม
แสวงหาในทางที่ไมควร ครั้งรุกขมูลออกปาไมมีใครมาใสบาตร เพราะอยูในปาลึก แต
ทานก็ออกบิณฑบาต กลับมาบาตรเปลาทานก็จะเอาน้ําใสในบาตรแลวฉัน เมื่อมา
กรุงเทพฯ แลว พระเจาแผนดินนิมนตทานไปฉันในพระราชวัง ทานก็จะเอาบาตรไปดวย
เพื่อรับอาหารบิณฑบาต ทานจะไมฉันถาทานยังไมไดบิณฑบาต ตอมาเมื่อพระเจาอยูหัว
นิมนตฉันภัตตาหารเชาจึงออกกฎใหพระภิกษุสงฆราชาคณะตองเอาบาตรไปดวย
นับตั้งแตนั้นมา ตอมาเมื่อหลวงปูชราภาพมากแลวทานเดินไปบิณฑบาตไกล ๆ ไมไหว 
ทานก็จะมายืนรับอาหารบิณฑบาตอยูที่ขางลางหนากุฏิของทาน จนคนทั้งหลายตอมา
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ไดมาคอยใสอาหารบิณฑบาตทานที่หนากุฏิทานทุกวัน เมื่อทานเขาสูวัยชราแลว และ
เมื่อใกลจะสิน้พระชนม ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๓๖๕ เวลาเชาทานจะลุกจากที่ไมไหว 
และมีคนบอกวา หลวงปูไมตองบิณฑบาตเพราะทานปวยมาก แตหลวงปูไมยอม ขอ
บิณฑบาตกอน ครั้งนั้นทานก็ใหคนพยุงนั่ง แลวทานก็เดินจิตรักษาตัว ดวยวิชาเขาปติ ๘ 
ประการ มี ๑ โลมาปติ ๒ มหาโลมาปติคลุมผิวหนัง ๓ สังฆปติ ๔ มหาสังฆปติ คลุมใน
เนื้อทั่วรางกาย ๕ ปพพวัณณะปติ ๖ มหาปพพวัณณะปติ คลุมในเสนเอ็น ๗ สุขปติ ๘ 
มหาสุขปติ คลุมในกระดูก เมื่อทานเจริญแลว เลือดลมก็เดินสะดวก และลงจากกุฏิลงมา
ขางลางเพื่อบิณฑบาตและเปนการบิณฑบาตครั้งสุดทายของพระองคทาน เมื่อทานฉัน
อาหารในเชาวันนั้นแลว พอเลยเที่ยงเล็กนอยทานก็สิ้นพระชนมดุจคนนอนหลับ และมี
พระอาทิตยทรงกลดสามวัน 
 เรื่องเสนาสนะนั้น เมื่อมาอยูแรก ๆ ทานอยูกุฏกิระตอบมุงจาก ตอมามีการสราง
กุฏิไมสักถาวรทานก็อยูฉลองศรัทธาแลวทานก็กลับไปอยูเสนาสนะเดิมของทาน แมเปน
สมเด็จพระราชาคณะ และสมเด็จพระสังฆราชแลวทานก็ยังปฏิบัติแบบเดิม ดวยความ
สันโดษในเสนาสนะ ไมยึดเหนี่ยวติดแนน เกาะเกี่ยว 
           ยังมีเรื่องเลาอีกวา ทานเปนผูภาวนาเปนที่มายินดี ยินดีแลวในภาวนา ในบั้นปลาย
พระชนมชีพทานจะนั่งภาวนาตลอดทั้งวัน เดินจงกรมบาง แผเมตตาภาวนาบาง หลวงปู
ยินดีแลวใน ปหาน ยินดีแลวภาวนา มีสติสัมปชญัญะในมหาสติปฏฐาน พระองคทาน
มั่นคงอยูในอริยะวงศนี้ อันพระอริยะเจาทั้งหลายปฏิบัติตามกันมาเปนพระประเพณีของ
เกาที่พระอริยะเจาทั้งหลายทําตามกันมา คือ สันโดษดวยจีวร อาหารบิณฑบาต 
เสนาสนะ ยินดีแลวในภาวนา คือ อริยะวงศ ๔ 

---------------------- 
ภาคผนวก 

จดหมายเหตุ รัชกาลที่ ๔ 
จ.ศ. ๑๒๑๔ (พ.ศ. ๒๓๙๕) 

เรื่อง เชิญพระรูปสมเด็จพระสังฆราช (ไกเถื่อน) 
จากพระวิหารนาก มาไวพระวิหาร วัดมหาธาตุ 
ณ วัน ....แรม ๒ คํ่า เดือน ๔ค่ํา ปชวด จัตวาศก 
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------------------------------------------- 
                    อนึ่ง เพลาทุมเศษ นายปนตํารวจวังมาสั่งวา ดวยจมื่นจงซายรับพระบรมราช
โองการใสเกลาฯ  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ สั่งวา พระรูปสมเด็จพระสังฆราชหลอไว
ใน วัดพระศรีรัตนศาสดารามอยูในพระวิหารนากนั้น ใหเชิญมาไววัดมหาธาตุ ณ วัน ฯ 
๔ คํ่า เพลาเชา นั้น  ใหพันพุฒ พันเทพราช จายเลกใหกับราชยานเขามายกพระ หามพระ  
อนึ่งใหราชยานจัดพระเสลียงหามองคหนึ่ง อนึ่งใหอภิรมณจัด สัปทนไปคอยเตรียมกั้น
พระนั่งอยาใหขาดไดตามรับสั่ง นายสง นายกํา นายสวน  ไปรับสัสดีซายประแดงนาฏ  
พันพุฒ 

(หมายรับสั่ง  รชักาลที ่๔ จ.ศ. ๑๒๑๔ เลมที่ ๕ สมดุไทยดํา ) 

------------------------------------ 
 

รัชกาลที่ ๔ 
จ.ศ. ๑๒๑๔ (พ.ศ. ๒๓๙๕) 

เรื่อง เกณฑเลกยกรูปสมเด็จพระสังฆราช (ไกเถื่อน) 
แตหอพระนากมาวัดมหาธาตุ 

ณ วันแรม ๒ คํ่า เดือน ๔ ปชวด จัตวาศก 
------------------------------------------- 

            วัน ฯ ๔ คํ่า ปชวด จัตวาศก ดวยจมื่นจงซาย รับพระบรมราชโองการ ใสเกลาฯ 
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ สั่งวา รูปสมเด็จพระสังฆราชหลอไวในวัดพระศรีรตัน
ศาสดารามอยูในพระวิหารนากใหเชิญไปไววัดมหาธาตุ ณ วันแรม ๒ คํ่า เดือน ๔  เพลา
เชาใหเกณฑยกเอาเลกประจําการในหมูนั้น เกณฑ นายประตูซาย ขวา                      ๔ 
คนยกพระ หามพระและใหผูซึ่งตองเกณฑ ทั้งนี้เอาเลกสงใหแกชาวพระราชยาน แตวัน   
ฯ  ๔ คํ่า เพลาเชา ตามรับสั่ง 

(คัดจากหมายรับสั่ง รัชกาลที่ ๔   จ.ศ.๑๒๑๔ เลมที่ ๗ สมุดไทยดํา) 
รัชกาลที่ ๔ ทรงสรางเจดียหนาพระอุโบสถวัดราชสิทธาราม 

              พ.ศ. ๒๓๗๔ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที ่๓ ไดสถาปนาพระเจดีย
ยอมุมไมสิบสอง ไวหนาพระอุโบสถดานใตมีเจดีย ๔ ทิศเปนบริวาร กลาววาบรรจุพระ
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ธาตุ สมเด็จพระสังฆราชไกเถื่อนกับ พระบรมอฏัฐิธาตุ ของ พระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟาจุฬาโลก 
               พ.ศ. ๒๓๙๗ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๔ ทรงมีพระราชดําริ 
สรางพระเจดียทรงเครื่องคลอบ พระเจดียเดิมที่สมเด็จพระบรมเชฎฐาธิราชสถาปนาไว
แตกอน ทรงสถาปนาเปนพระเจดียทรงเครื่อง ปูนปนเปนสังวาลย พาดถงึแทนบัลลังก  
ลายปูนปนตามปลองไฉน องคดานทิศตะวันตก พระราชทานพระบรมเชษฐาธิราช 
พระราชทานนามวา พระสิราศนเจดีย อีกองคหนึ่งเปนบรมราชูทิศของพระองคเอง 
พระราชทานนามวา พระสิรจุมภฎะเจดีย เปนสําคัญวา เคยเสด็จ พระทับศึกษา และเปน
ศิษยพระญาณสังวรเถร ดวยกันทั้งสองพระองค 

รัชกาลที่ ๔ 
จ.ศ. ๑๒๑๖ (พ.ศ. ๒๓๙๗) 

เรื่อง ลงรักพระเจดียวัดราชสิทธาราม ณ วันเดือน ๘ ป ขาล ฉศก 
----------------------------------- 

....................................(ตนฉบับชํารุด)............................. 
กําหนดจะใหลงรักพระเจดียวัดราชสิทธาราม วัน ฯ ๘ คํ่า เพลาเชานั้น ใหขุน

สุวรรณวิถี ขุนราชา               เจาพนักงานชางรักเอารักไปลงพระเจดียใหพอ เมื่อเจา
พนักงานชางรักจะเอารัก ไปทาลงพระเจดยีนั้นให ทูลถามพระเจานองยาเธอ เสียกอน 
ทานจะไดกําหนดนํารักใหพอตามรับสั่ง นายทิม ไปสัสดีซายประแดงเบญญารับ  

(หมายรับสั่ง รัชกาลที่ ๔ เลมที่ ๑๔ ก. สมุดไทยดํา) 

ประวัติพระธรรมทายาท 
เรียงตามลําดับมรณภาพกอน-มาหลัง 

พระธรรมทายาทผูสืบทอดพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ 
ของสมเด็จพระสังฆราช (สุก ไกเถื่อน) 

ประวัติพระครูกิจานุวัตร(สี) 
 พระครูกิจจานุวัตร หรอืพระอาจารยสี  ทานเกิดประมาณปพระพุทธศักราช 
๒๒๗๙ รัชสมัยพระเจาบรมโกศ แขวงเมืองนครสวรรค บรรพชา-อุปสมบท ณ วัดพระ
ศรีฯ เมืองนครสวรรค  
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ทานพบ กับพระอาจารยสุก ที่ปาดงพญาเย็น แขวงอุตรดิตถ ทานมีความศรัทธา
เลื่อมใสในพระอาจารยสุก ตอมาทานไดขอศึกษาวิชากรรมฐานชั้นสูง  พระอาจารยสุก 
ไดสอนวิชาแยกธาตุขันธ  วิชาสลายธาตุขันธ  ใหกับพระอาจารยสี  ไวเจรญิวิปสสนา   

ประมาณปพระพุทธศักราช ๒๓๑๐ สมัยธนบุรี ทานทราบขาววาพระอาจารยสุก  
มาสถิตวัดทาหอย ทานจึงจาริกติดตามมาอยูที่วัดทาหอยดวย  และไดชวยพระอาจารยสุก  
ทําอุปสมบทกรรมอุปสมบท 

ตอมาพระอาจารยสุก ไดมอบไมเทาเบิกไพร ที่เรียกวา ไมเทาเถาอริยะ ที่
พระองคทานไดมาจากถ้ําแหงหนึ่งในปาลึก อันเปนของบูรพาจารย มาแตโบราณกาล ซึ่ง
ทานมาละสังขาร พรอมทิ้งไมเทาเถาอริยะนี้ไวในถ้ําแหงนั้น พระองคทาน ทรงประทาน
ไมเทาเถาอริยนี้ให กับพระอาจารยสี ไวใชเบิกไพร เปดทาง แหวกทาง แผเมตตา เวลา
สัญจรจาริกธุดงค ออกปาเขาลําเนาไพร 

ปพระพุทธศักราช ๒๓๒๗  ทานกลบัออกมาจากปา ถึงวัดทาหอย ทราบขาววา 
พระอาจารยสุก  มากรุงเทพฯ สถิตวัดพลับ ทานจึงเดินทางจาริกมา วัดพลบั พรอมดวย
เพื่อนสหธรรมิก มาชวยพระอาจารยสุก พระอาจารย ของทานในกิจการตางๆ ภายในวัด
พลับ ตอมาพระญาณสังวรเถร (สุก) ตั้งทานใหชวยดูแลพระกรรมฐาน 

ปพระพุทธศักราช  ๒๓๕๙  ทานเปนพระถานานุกรม ของสมเด็จพระญาณสังวร 
ที่พระครูสมุห 

ปพระพุทธศักราช  ๒๓๖๓  ทานพระครูสมุหสี ไดรับพระราชทานสมณศักดิ์ 
เปนพระครูฝายวิปสสนาธุระที่ พระครูกิจจานุวัตร 

ปพระพุทธศักราช ๒๓๖๔ - ๒๓๖๕ เปนคณะกรรมการสังคายนาพระกรรมฐาน
มัชฌิมา แบบลําดับ  และเปนคณะกรรมการหลอพระรูป สมเด็จพระสังฆราช ไกเถื่อน 

ปพระพุทธศักราช  ๒๔๖๖  ทานอาพาธดวยโรคชรา และถึงแกมรณะภาพดวย
อาการสงบ  เมื่ออายุได ๘๖ ปเศษ ไดทําการพระราชทานเพลิงศพ ณ วัดราชสิทธาราม 

ประวัติพระปญญาภิษารเถร (ศุก) 
 พระปญญาภิศาลเถร หรอืพระอาจารยศุก  ทานเกิดประมาณปพระพุทธศักราช   
๒๒๗๘ ในรัชสมัยพระเจาอยูหัวบรมโกศ ทานบรรพชา-อุปสมบท ณ วัดโคกขวิด (โคก
มะขวิด)  แขวงอยุธยา  อุปสมบทแลวเลาเรียนพระปริยัติ และพระกรรมฐาน ในสํานัก
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พระอุปชฌาย  ตอมาไดออกสัญจรจาริกธุดงค หาความสงบ วิเวก ไปตามสถานที่ตางๆ 
ไปกับหมูคณะบาง  ไปลําพังเพียงองคเดียวบาง  จนทานมีความชํานาญ ในการออกปา 

ขากลับจากรุกขมูล ทานพบพระอาจารยสุก ที่ปาชมุแพ (อยุธยา)  แขวงสิงหบุรี 
พระอาจารยสุก ทรงสอนวิชาพระกรรมฐานชั้นสูง โดยใหทานศึกษาวิชาสงัดจิต สงัดใจ 
เพงจิตใหสงบวิเวก วังเวง อธิฐานอาโปธาตุ ลงไปในน้ํา ทําใหเย็น ทําใหรอน ทําใหเดือด   

ทานไดพบไมเทาเถาอริยะในถ้ําแหงหนึ่ง ทานนําติดตัวไป-มาเสมอ เปนไมเทา
ของเกา ของบูรพาจารย แตโบราณกาล  ทานพบในถ้ําปาลึกแหงหนึ่ง 

ปพระพุทธศักราช ๒๓๒๗  ทานจาริกกลับจากปา มาวัดทาหอย ทราบขาววา 
พระอาจารยสุก และคณะสงฆอนุจร มาสถิตอยูวัดพลับ  ทานจึงเดินทางออกจากวัดทา
หอย พรอมเพื่อนสหธรรมิก มาวัดพลับ  เพื่อชวยกิจการพระศาสนา ตอมาพระญาณ
สังวรเถร (ศุก) ตั้งใหทานเปนพระอาจารยผูชวย บอกพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ 

ปพระพุทธศักราช  ๒๓๕๙  ทานไดรับพระราชทานสมณศักดิ์ เปนพระครู
วิปสสนาธุระที่  พระครธูรรมสถิต  เปนพระอาจารยบอกพระกรรมฐาน ในวัดราชสิทธา
ราม 

ปพระพุทธศักราช  ๒๓๖๕  พระครูธรรมสถิต (ศุก) ไดรับพระราชทานเลื่อน
สมณศักดิ์เปนพระราชาคณะฝายวิปสสนาธุระที่ พระปญญาภิษารเถร  โปรดเกลาฯ ให
ไปครองวัด  โปรดเกษเชษฐาราม  วัดอรัญวาสีหัวเมือง สืบสายพระกรรมฐานมัชฌิมา 
แบบลําดับ ของสมเด็จพระสังฆราชสุก ไกเถื่อน  ชาวบานแถวเมืองนครเขื่อนขันธ ให
ฉายานามทานวา ทานทาหอย เนื่องจากทานมีปฏิปทา มีเมตตา เหมือนสมเด็จพระ
อาจารย 

ปพระพุทธศักราช  ๒๓๖๗  ประมาณกลางป พระปญญาภิษารเถร (ศุก) อาพาธ
ลงดวยโรคชรา และไดมรณะภาพลง เมื่อสิริมายุไดประมาณ  ๘๘ ปเศษ  ณ วัดโปรดเกษ
เชษฐาราม เมืองนครเขื่อนขันธ 

ประวัติพระญาณโพธิ์เถร (ขาว) 
 พระญาณโพธิ์เถร (ขาว) หรือพระอาจารยขาว ทานเกิด ประมาณปพระ
พุทธศักราช ๒๒๘๐–๒๒๘๑ ในรัชสมัยพระเจาอยูหัวบรมโกศ แหงกรุงศรีอยุธยา ทาน
บรรพชา-อุปสมบท ณ วัดนอย ซึ่งเปนวัดปา แขวงกรุงศรีอยุธยา ทานศึกษาพระ
กรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ กับพระอุปชฌายของทาน อยูที่วัดนอย  
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ตอมาทานไดออกสัญจรจาริกไปตามสถานที่ตางๆ  และพบกับพระอาจารยสุก ที่
ปาแขวงเมืองสิงหบุรี ครั้งกรุงศรีอยุธยายังเปนราชธานีอยู  

ตอมาพระอาจารยขาว เกิดความเลื่อมใสในปฏิปทาของพระอาจารยสุก ทานจึง
มาขอ ศึกษาวิชาพระกรรมฐานเพิ่มเติม จากพระอาจารยสุก  พระองคทาน ไดถายทอด
วิชาสยบจิต และวิชาฌานโลกุตระ ใหกับพระอาจารยขาว  

ครั้นเมื่อทานทราบวา พระอาจารยสุก มาสถิตวัดทาหอย แขวงกรุงเกา ในสมัย
ธนบุรีนี้ ทานจึงตามมาขอศึกษาวิชาการตางๆเพิ่มเติมจากพระองคทานอีก  และบางครั้ง
ทานก็ไดชวยพระอาจารยสุก ปนบาตรดิน  เผาขึ้นใชเอง เนื่องจากบาตรดิน บริขารเดิม
ของพระอาจารยสุก เกิดชาํรุด เสียหาย 
 ตอมาเมื่อมีกุลบุตร เขามาบรรพชา-อุปสมบท ณ วัดทาหอยมากขึ้น บริขาร
บางอยางไมพอใช เชน บาตร เปนตน  สหายธรรมที่จาริกมาในครั้งนั้น ก็ไดชวยพระ
อาจารยสุก พระอาจารยของตน ปนบาตรดิน เผาขึ้นไวใชสําหรับ บรรพชาอุปสมบท 
เนื่องจากอยูในยุคสรางบานแปลงเมือง ขาวของบริขารบางอยางหายาก 
 ตอมามีกุลบุตรเขามาบรรพชา-อุปสมบท พระอาจารยขาว และเพื่อนสหธรรมิก 
คือพระอาจารยเที่ยง พระอาจารยสี พระอาจารยศุก ทั้ง ๔ องค ทานก็เปนพระ
กรรมวาจาจารย และพระอนุศาสนาจารย และเพื่อนสหายธรรมอื่นๆ ทีม่าในครั้งนั้น ก็
ชวยลงนั่งเปนพระลําดับดวย บางครั้งพระลําดับ ไมครบสงฆปญจวรรค  ตองไป
อาราธนานิมนต พระสงฆตามปา ตามเขามา   

ครั้งแรกวัดทาหอย ยุคตนธนบุรี ยังไมมีพัทธเสมา ทําสังฆกรรมอุปสมบท ตอง
สวดสมมุติเสมาขึ้นมา 
 พระอาจารยขาว เมื่อทานมาสถิตวัดทาหอยแลว  พระอาจารยสุก พระอาจารย
ของทาน ไดมอบ ไมเทาเบิกไพรใหทาน ๑ อัน เรียกวาไมเทา ไผยอดตาล   

พระอาจารยสุก ทานไดไมเทา ไผยอดตาล มาจากจากถ้ํา ในปาลึกแหงหนึ่ง เปน
ของบูรพาจารย ทานทิ้งสังขารไว ในถ้ําแหงนั้น พรอมไมเทา เบิกไพร ไผยอดตาล 
 พระพุทธศักราช ๒๓๒๗  ประมาณตนป พระอาจารยขาว ทานไดเดินทางกลับ
จากปา มาวัดทาหอย ทานทราบวาพระอาจารยสุกมากรุงเทพฯ ทานจึงลาพระอาจารย
มาก เจาอาวาสวัดทาหอย ขอเดินทางมาชวยงานพระอาจารยสุก ที่วัดพลับ กรุงเทพฯ   
และทานไดสถิตวัดพลับตั้งแตนั้นตลอดมา ตอมาพระญาณสังวรเถร(สุก) แตงตั้งใหทาน
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เปนพระอาจารยผูชวยบอกพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ ที่วัดพลับ (วัดราชสิทธา
ราม)   
            ครั้งนั้นบาตรดินเผา บริขารเดิมของทานเกิดชํารุด พระญาณสังวรเถร (สุก) จึง
ประทานบาตรดินเผาเดิมของพระองคทานที่นํามาจากวัดทาหอย ประทานใหแกพระ
อาจารยขาว ใชแทนบาตรดินเผา บริขารเดิมของทาน ที่ชํารุด 
 พระพุทธศักราช ๒๓๒๘ พระอาจารยขาว ไดเปนถานานุกรมที่ พระครูธรรม
รักขิต ของพระญาณสังวร 
            พระพุทธศักราช ๒๓๓๗ พระครูธรรมรักขิต (ขาว) ไดเลื่อนขึ้นเปนพระครูปลัด 
ถานานุกรมของ พระญาณสังวร (สุก) เนื่องจากพระครูปลัดชติ ไดรับโปรดเกลาฯแตงตั้ง
เปนพระราชาคณะที่ พระญาณวิสุทธิเถร ( ทานเจาคุณหอไตร) 
            พระพุทธศักราช ๒๓๕๙ วันพฤหัสบดี เดือน ๙ แรม ๗ คํ่า ปชวด ไดรับ
พระราชทานสมณะศักดิ์ เปนพระราชาคณะฝายวิปสสนาธุระที่ พระญาณโพธิ์เถร  คราว
สถาปนาสมเด็จพระสังฆราช (มี) รับพระราชทานพัดงาสาน  เมื่อทานเปนพระราชาคณะ
นั้น อายุทานประมาณได ๗๙ ป เหตุที่ทานไมไดเปนราชาคณะมาแตกอนนั้น เพราะทาน
ไมติดลาภยศ ไดปฏิเสธเรื่อยมา ครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๒ ขอให
ทานรับเปนพระราชาคณะ รับภารธุระทางพระพุทธศาสนา ดวยเหตุนี้ทานจึงยอมรับ 
           ตําแหนงที่ พระญาณโพธิ์นี้ ถาผูครองตําแหนงเปนพระภิกษุสงฆฝายวิปสสนา
ธุระ เติมคําวา เถร เปนพระพระญาณโพธิ์เถร ถาผูครองตําแหนงเปนพระสงฆฝายคันถะ
ธุระ ไมมีคําวา เถร เปน พระญาณโพธิ์ 
            พระพุทธศักราช ๒๓๖๒ ประมาณปลายป รวมกับพระเถรานุเถระ ผูใหญ ผูนอย 
ทําพิธีเจริญพระพุทธมนตรัตนสูตร ปราบอหิวาตกโรค หาลงเมืองในรัชกาลที่ ๒ 
            พระพุทธศักราช ๒๓๖๔ เขารวมเปนคณะกรรมการ ทําการสังคายนาพระ

กรรมฐานมชัฌิมา แบบลําดับ ในสมยัรัชกาลที่ ๒ 
            พระพุทธศักราช ๒๓๖๖ ทานอาพาธลงดวยโรคชรา กรมหมื่นเจษฏาบดินทร
เสด็จเยี่ยมอาการอาพาธของทาน  และมีพระดําริในพระทัยวา ถาพระอาจารยมรณะภาพ
ลง จะกราบบังคมทูลขอถวายเกียรติยศจากพระเจาแผนดิน (รชักาลที่ ๒)ใหเปนพิเศษ 
เพื่อบูชาคุณธรรมของทาน เพราะทานเปนพระอาจารยของกรมหมื่นเจษฏาบดินทร ดวย
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องคหนึ่ง ทรงนับถือวาทานเปนพระสงฆที่บรรลุคุณวิเศษในพระพุทธศาสนา เพราะทาน
ทรงคุนเคยกันมาแตครั้งทรงผนวชอยูที่วัดราชสิทธารามนี้ ๑ พรรษา  
            พระญาณโพธิ์เถร (ขาว) ทานทราบความดํารินี้  พระญาณโพธิ์เถร ไดกลาวขึ้นมา
ลอยๆวา  ธรรมดาศิษยไมควรทําตัวเทียบ  ตีเสมอพระอาจารย  

อาจารยในที่นี้ หมายถึง สมเด็จพระสังฆราช (สุก ไกเถื่อน) กรมหมื่นเจษฏา
บดินทร ทรงสดับฟงดังนั้น ก็ทรงเขาพระทัยดี  ตอมาเมื่อพระญาณโพธิ์เถร ถึงแก
มรณะภาพลง เมื่อสิริรวมมายุไดประมาณ ๘๖ ป  

พระญาณโพธิ์เถร (ขาว) มรณะภาพภายหลัง สมเด็จพระสังฆราช (สุก ไกเถื่อน) 
๑ ป(นับเดือนไทย)  สรีระสังขารของ พระญาณโพธิ์เถร (ขาว) ทางวัดเก็บบําเพ็ญกุศลไว
ไดประมาณ ๑ ปเศษ พระวินัยรักขิต (ฮ่ัน) ก็ถึงแกมรณะภาพลงอีกองคหนึ่ง  และทางวัด
ก็ไดเก็บสรีระของ พระวินัยรักขิต (ฮ่ัน) ไวบําเพ็ญกุศลอีกประมาณ ๑ ปเศษ ระหวางเก็บ
สรีระบําเพ็ญกุศล พระมหาเถรทั้งสองทานอยู พระพรหมมุนี (ชิต) หรือทานเจาคุณหอ
ไตร ก็อาพาธถึงแกมรณะภาพลงอีก เวลานั้นที่วัดราชสิทธาราม จึงมีการตั้งบําเพ็ญมหา
กุศล สรีระสงัขารของ พระมหาเถรผูใหญถึงสามทาน  

การตั้งบําเพ็ญกุศล อดีตพระมหาเถร ณ. ศาลาการเปรียญหลังเกา หลังพระ
อุโบสถ  เปนประเพณีของผูคนในครั้งนั้น ถาพระเถรผูใหญที่มีผูคนเคารพนับถือมาก 
มรณะภาพลง จะเก็บสรีระสังขารของทานไวบําเพ็ญกุศลหลายป ยกเวนตําแหนงสมเด็จ
พระสังฆราช สมเด็จราชาคณะ เมื่อครบ ๑๐๐ วัน ก็จะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯให 
พระราชทานเพลิงเลย 
            พระราชาคณะ พระครู พระถานานุกรม วัดราชสิทธาราม ที่ตั้งอยูในฐานะพระ
อาจารย ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๓ และทรงนับถือวาเปนผูบรรลุคุณ
วิเศษในพระพุทธศาสนานั้น นอกจากองคพระอาจารยใหญคือ สมเด็จพระสังฆราช  (ไก
เถื่อน)แลว ยงัมี 

พระญาณโพธิ์เถร (ขาว) ๑ พระพรหมมุนี (ชิต) หรือทานเจาคุณหอไตร ๑ พระ
วินัยรักขิต (ฮ่ัน) ๑ พระครูวินัยธรรมกัน ๑ พระญาณวิสุทธิเถร (เจา) ๑ พระญาณโกศล
เถร (มาก) ๑ พระเทพโมลี (กลิ่น) ๑ พระปฏกโกศลเถร (แกว) ๑ พระญาณสังวร (ดวง) ๑ 
พระญาณโกศลเถร (รุง) ๑ พระญาณสังวร (บุญ) ๑ พระสังวรานุวงศเถร (เมฆ) ๑ เพราะ
ทานทั้งหลายเหลานี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๓ ทรงคุนเคย ทรงเคยมีพระ
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ราชปฎิสันฐาน ทรงเคยทอดพระเนตรเห็นคุณวิเศษวัตรปฏิบัติปฏิปทาอันงดงาม มาแต
ครั้งทรงผนวชอยู ณ. วัดราชสิทธาราม หนึ่งพรรษา  

ภายหลัง ทรงลาผนวชแลวยังไดทรงติดตามเสด็จพระราชดําเนิน พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว รัชกาลที ่ ๒ มาวัดราชสิทธารามเสมอเนืองๆ  เมื่อพระองคเสด็จขึ้น
ครองราชสมบัติแลว ก็เสด็จพระราชดําเนินมาวัดราชสิทธารามบอยครั้ง เชนคราวเสด็จ
พระราชดําเนินมา ทรงทอดผาพระกฐินทาน เปนตน อีกทั้งพระมหาเถระ ที่กลาวนาม
มาแลวในที่นี้ก็ตั้งอยูในฐานะพระอาจารยของ สมเด็จพระสังฆราช (ดอน) และพระมหา
เถรทั้งหมดที่กลาวนามมาแลวนั้น สมเด็จพระพุฒาจารย (โต) พรหมรังษี นับถือมาก 
เพราะเปนพระมหาเถรรุนอาจารยของทาน สมัยครั้งยังศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบ
ลําดับ อยูในสํานักพระญาณสังวรเถร (สุก) ไกเถื่อน  

ประวัติพระวินัยรักขิต (ฮ่ัน) 
 พระวินัยรักขิต มีนามเดิมวา ฮ่ัน เกิดเมื่อประมาณปพระพุทธศักราช ๒๒๘๔   
แขวงกรุงเกา สมัยพระเจาอยูหัวบรมโกศ  ทานมีเชื้อสายจีน  พระอาจารยสุก มาพบทาน
ถือศีลนุงขาว หมขาวอยูที่วัดแหงหนึ่ง ในแขวงกรุงเกา  ทานศึกษาธรรมปฏิบัติอยูระยะ
หนึ่ง จึงมาขอบรรพชา-อุปสมบทกับพระอาจารยสุก  เหตทุี่ทานไมไดอุปสมบทมาแต
อายุ ๒๐–๒๑ นั้นเพราะ ครอบของทานยังมีเหตุยุงยากอยู จึงยังไมไดทําการอุปสมบทใน
เวลานั้น 
 ตอมาทานได บรรพชา-อุปสมบท ณ วัดทาหอย โดยมีพระอาจารยสุก เปนพระ
อุปชฌาย พระอาจารยสี     พระอาจารยศุก  เปนพระกรรมวาจาจารย  และพระ
อนุศาสนาจารย 
 อุปสมบทแลว ศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมา กับพระอาจารยสุก  ภายในระยะเวลา 
๖ เดือนเศษทานก็สามารถศึกษาจบทั้งสมถะ-วิปสสนามัชฌิมา แบบลําดับ  เวลากลางคืน
ทานบําเพ็ญกรรมฐาน กลางวันทานศึกษาเลาเรียนพระบาลีคัมภีรมูลกัจจายน หรือคัมภีร
พระบาลีใหญ กับพระอาจารยสุก  เมื่อทานศึกษาเบื้องตนพระบาลีมูลกัจจายนจบที่วัดทา
หอยแลว ตอมาพระอาจารยสุก จึงฝากทาน ใหเขามาศึกษาเลาเรียนพระบาลีมูลกัจจายน
ชั้นสูง ตอที่กรุงธนบุรี กบัพระศรีสมโพธิ์ (ศุก) ณ วัดสลัก (มหาธาตุ) ตอมาทานสามารถ
สอบผานคณะกรรมการสามกองได ทานจึงไดเปนเปรียญ ทานเปนเปรียญแลว จึง
เดินทางกลับวัดทาหอย  ชวยพระอาจารยสุก เผยแผพระศาสนาตอไป 
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 สมัยที่ทานจบสมถะ-วิปสสนามัชฌิมา แบบลําดับแลว ไมนานทานก็ไดบรรลุ
ธรรมตามลําดับจนถึง อนาคามีมรรค อนาคามีผล  ไดมรรค๓ ผล๓ อภิญญาหก เปนพระ
อริยบุคคลในพระพุทธศาสนา เปนกําลังใหพระอาจารยสุก ทั้งในดานวิปสสนาธุระ  
และคันถะธุระ 
 ตอมาพระอาจารยสุก ไดประทานไมเทาเบิกไพร ไผยอดตาล อันเปนของ
บูรพาจารยสืบทอดกันตอๆมา พระอาจารยสุก พระองคทานไดมาจาก ถ้ําในปาลึก ดง
พญาเย็น แขวงอุตรดิตถ พระองคทาน ทรงประทานใหพระอาจารยฮ้ัน  เอาไวใชเบิกไพร 
แผเมตตา เวลาออกสัญจรจาริกธุดงค ไปตามปาเขา 

ปพระพุทธศักราช ๒๓๒๖  ณ วันพฤหัสบดี ข้ึน ๘ คํ่า เดือน ๘ จุลศักราช  
๑๑๔๕ ปเถาะ ปพระพุทธศักราช ๒๓๒๖เปนพระสงฆอนุจรติดตาม พระอาจารยสุก มา
กรุงเทพฯ สถิตวัดพลับ กาลตอมาไดเปน พระสมุห ถานานุกรมทรงเครื่อง ของพระญาณ
สังวรเถร (สุก)  ทําหนาที่บอกหนังสือพระบาลีมูลกัจจายน  บอกพระกรรมฐานมัชฌิมา 
แบบลําดับดวย   

ทานเปนพระอาจารยใหญฝายคันถะธุระ บอกพระปริยัติธรรมบาลี พระองคแรก
ของวัดราชสิทธาราม(พลับ)   ทานเปนพระอาจารย บอกพระบาลีมูลกัจจายนเบื้องตน 
ของพระเทพโมลี (กลิ่น)ดวย  

สมัยแรกที่ ทานสถิตวัดพลับนั้น หนังสือพระบาลีมูลกัจจายนไมพอใหพระภิกษุ
ศึกษากัน พระญาณสังวรเถร (สุก) พระปลัดชิต พระสมุหฮ่ัน เปรียญ  ตองชวยกันจาร
หนังสือพระบาลีมูลกัจจายน กัณฑตนๆเปนหลายผูก ซึ่งสมัยนั้นตองไปขอยืม พระ
คัมภีรมูลกัจจายน จากพระสังฆราช (สี) วัดบางหวาใหญ (วัดระฆัง) และจากพระพนรัต 
(สุก) สํานักวัดสลัก (วัดมหาธาตุ) มาชวยกันจารคัดลอกขึ้นเปนหลายฉบับ จารเอาไว
สําหรับใหพระภิกษุไดใชศึกษากัน ที่วัดพลับ 

การจารครั้งนั้นของพระสมุหฮ่ัน เปรียญ เปนการจารเพื่อทบทวนบทเรียนพระ
บาลีไปดวยในตัว แตการศึกษาพระบาลีข้ันสูง ทางสํานักวัดพลับ จะสงพระภิกษุสงฆไป
ศึกษาตอที่ สํานักพระสังฆราช วัดบางหวาใหญบาง สํานักพระพนรัต (ศุก) วัดสลักบาง 
(วัดมหาธาตุ)  ซึ่งเปนศูนยกลางสํานักเรียนพระบาลีสํานักใหญ สมัยตนรัตนโกสินทร 
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พระพุทธศักราช ๒๓๒๗–๒๓๒๘  พระสมุหฮ่ัน ไดเลื่อนเปนถานานุกรมที่ พระ
ครูสมุหฮ่ัน และไดเขารวมผูกพัทธสีมา วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และชวยพระญาณ
สังวรเถรพิมพพระอรหัง ดวยจํานวนหนึ่ง 

พระพุทธศักราช   ๒๓๓๑   ในรัชกาลที่๑ พระครูสมุหฮ่ัน เปรียญ ถานานุกรม
ทรงเครื่อง เขารวมกับพระภิกษุสงฆ ทรงพระปริยัติธรรม องคหนึ่งใน ๒๑๘ รูป ทํา
สังคายนาพระไตรปฎก 
          พระพุทธศักราช  ๒๓๓๗  พระครสูมุหฮ่ัน เปรียญ ไดรับพระราชทานสมณะ
ศักดิ์เปนพระราชาคณะที่ พระวินัยรักขิต หรือ ตําแหนงพระอุบาลี เดิม พระครูสมุหฮ่ัน 
เปรียญเปน พระวินัยรักขิต องคที่สองของกรุง    รัตนโกสนิทร ตอจากพระวินัยรักขิต 
(มี) วัดราชบูรณะ 
          พระพุทธศักราช ๒๓๔๙ ไดเขารวมเปนคณะสงฆ ๒๘ รูป ถวายสัจจะสาบาน
ถวายพระพร ยกเจากรมหลวงอิศรสุนทร ข้ึนเปนกรมพระราชวังบวร สถานมงคล 
(รัชกาลที ่๒) 
          พระพุทธศักราช ๒๓๖๒ ประมาณปลายป เปนกําลังสําคัญในการสวดพระปริต
รัตนสูตร ปราบอหิวาตกโรค หรือโรคหาลงเมืองในรัชกาลที ่๒          
          พระพุทธศักราช  ๒๓๖๔ เปนคณะกรรมการเขารวมทําการสังคายนาพระ
กรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ ในสมยัรัชกาลที ่๒ 
          พระพุทธศักราช  ๒๓๖๕ เขารวมเปนคณะกรรมการฝายสงฆ หลอพระรูป
สมเด็จพระสังฆราช ไกเถื่อน ณ. วัดราชสิทธาราม 
          พระพุทธศักราช  ๒๓๖๗ อาพาธ และมรณะภาพลงดวยโรคชรา เมื่อสิริรวมอายุ
ทานได ๘๓ ปเศษ  ทางคณะสงฆวัดพลับ เก็บพระสรีระสังขารของทานบําเพ็ญกุศลไว
สองปเศษ 

ประวัติ พระพรหมมุน(ีชิต)   
( ทานเจาคุณหอไตร อดีตเจาอาวาส องคที่ ๒) 

 พระพรหมมนุี หรือ พระอาจารยชิต ทานเกิดเมื่อประมาณปพระพุทธศักราช 
๒๒๘๐ - ๒๒๘๑  ในรชัสมัยพระเจาอยูหัวบรมโกศ   แขวงเมืองสิงหบุรี เมื่อทานเจริญ
วัยอายุยางเขา ๒๐ แลว ทานมีศรัทธา เขาถือศีลฟงธรรม เจริญพระกรรมฐาน ถือเพศเปน
ปะขาว นุงขาว หมขาว ออกเที่ยวจาริกธุดงค ไปตามวัด ไปตามปาเขา นั่งบําเพ็ญสมณ



พระประวัติสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร มหาเถรเจา (สุกไกเถื่อน) 
 

http://www.somdechsuk.com 

๓๙๘

ธรรมตามวัดบาง ตามปาบาง ตามถ้ําบาง สืบเสาะแสวงหา วิชาความรู กับครูบาพระ
อาจารยตามปาเขา ตามวัดวาอาราม และตามสถานที่ตางๆเรื่อยไป จนกระทั้งบางครั้ง 
ทานสามารถใชสมาธิข้ันเอกัคตาจิตบางอยาง เสกเปาใบมะขามเปน ตัวตอตัวแตนไดใน
บางครั้ง  

สมัยปลายอยุธยา ถึงตนกรุงธนบุรี มีอุบาสกมากมาย เกิดมีความสังเวศสลดใจ 
เมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยา ถือเพศเปนปะขาวกันมาก ชอบเที่ยวสัญจรจาริกธุดงคไปตาม
สถานที่ตางๆ ซึ่งมีมากมายในยุคนั้นสมัยนั้น ใชกลดขาว มุงกลดขาว ธุดงคไปนมัสการ
ตามสถานที่สําคัญตางๆเชน เขาพระพุทธบาท พระแทนดงรัง  เปนตน  สถานที่เหลานั้น 
เมื่อถึงเทศกาลนมัสการ ก็จะมีทั้งพระภิกษุ ปะขาว ชี  มาปกกลดในบริเวณสถานที่
เหลานั้นกันมากมาย และทานเหลานั้นจะไดพบปะกับสหายธรรมมากมาย ไดทําการ
แลกเปลี่ยนวชิาความรูกัน    

บริเวณที่พระภิกษุปกกลดก็จะมีกลดสีกลักเต็มไปหมด บริเวณปะขาว หรอืพวก
แมชี ที่มีสมาธิจิตกลาแข็ง ก็จะออกสัญจรจาริก มาปกกลด และก็จะมีกลดสีขาวเต็มพรึด
ไปหมด เหมือนดอกเห็ด ซึ่งปะขาวชิต ทานก็เปนหนึ่งในจํานวนนั้น แตทานปะขาว
มักจะไมอยูในสถานที่เชนนั้นนานๆ  ทานมักหลบออกไปหาความสงบ วิเวก ตามปาเขา 
เพียงลําพังผูเดียวเสมอ 
 วันหนึ่ง ทานปะขาวชิต ทานไดพบกับพระอาจารยสุก ในปาแหงหนึ่ง แขวงเมือง
สิงหบุรี ทานปะขาวชิตเกิดความศรัทธาเลื่อมใสในพระเมตตาธรรมของพระอาจารยสุก 
ภายหลังเมื่อทานทราบขาววา พระเจาตากสินกูอิสระภาพคืนจากขาศึกไดแลว และตั้ง
กรุงธนบุรีเปนราชธานี ตอมาทานไดทราบขาวอีกวาพระอาจารยสุก  กลบัมาสถิตวัดทา
หอยแลว 
 ทานปะขาวชิต มีความปติ ยินดีมาก จึงเดินทางจาริกมาวัดทาหอย ขอบรรพชา-
อุปสมบท กบัพระอาจารยสุก ทานปะขาวชิต บรรพชา-อุปสมบทครั้งนั้น ชนมายุของ
ทานไดประมาณ ๒๘ ป  เหตุที่ไมไดบรรพชา-อุปสมบทมาแตกอนในคราวอายุ ๒๐–๒๑ 
ปนั้น เพราะเหตุวา ทานยังไมอยากจะอุปสมบท และเห็นวายังไมถึงเวลาของทาน ตอมา
เมื่อทานไดพบกับพระอาจารยสุกแลว ทานเห็นวา ถึงเวลาที่ทานจะบรรพชาอุปสมบท 
ศึกษาบําเพ็ญสมณธรรมอยางจริงจังเสียที่ เพราะไดอาจารยดีมีความรูสามารถมาก ทั้ง
ทางวิปสสนาธุระ และคันถธุระ 
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 ทานปะขาวชิต ไดบรรพชาอุปสมบท ณ พัทธเสมา วัดทาหอย  โดยมีพระอาจารย
สุก ทรงเปนพระอุปชฌาย พระอาจารยศุก พระอาจารยสี สหายธรรม ของพระอาจารย
สุก เปนคูพระกรรมวาจาจารย  อุปสมบทแลวในพรรษานั้นเอง ทานไดศึกษาเลาเรียน
พระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ ทานปฏิบัติพระกรรมฐานไมถึงพรรษาดีนัก ทานก็จบ
ทั้งสมถะ-วิปสสนามัชฌิมา แบบลําดับ เพราะทานมีพ้ืนฐานมาดีกอนแลว จึงเลาเรียนได
เร็วไว 
 ตอมาเมื่อออกพรรษาแลว ทานไดออกเที่ยวสัญจรจาริกธุดงค ไปตามสถานที่
ตางๆ แตลําพังองคเดียว บําเพ็ญสมณะธรรม หาความสงบวิเวกตามปาเขา  เนื่องจากทาน
มีความชํานาญในการออกรุกขมูล มาตั้งแตถือเพศเปนปะขาวแลว 

พรรษานั้น ทานเจริญสมณะธรรม ไดบรรลุมรรคผลตามลําดับ  โสดาปตติมรรค 
โสดาปตติผล  สกิทาคามีมรรค สกทิาคามีผล  อานาคามีมรรค อนาคามีผล ตามลําดับ 
พรอมดวยมรรค ๓ ผล ๓ และอภิญญาหก  เปนพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา เปน
ศิษยเอก เปนกําลังสําคัญใหกับพระอาจารยสุก และพระศาสนา ในกาลตอมา ทานเปนผู
มีวัตรปฏิบัติมั่นคง เสมอตน เสมอปลาย 

พระอาจารยชิต ทานมีไมเทาเบิกไพร ๑ อัน เรียกวาไมเทาเถาอริยะ ทานไดจากถ้ํา
แหงหนึ่งในปาลึก  เปนของพระบูรพาจารยแตกอนเกา ซึ่งทานมาละสังขาร และทิ้งไม
เทาเบิกไพรเถาอริยะไวที่ถ้ําแหงนี้   

ครั้งเมื่อพระอาจารยชิต ยังถือเพศเปนปะขาวอยูนั้น ทานไดเดินทางจาริกมา
บําเพ็ญสมณะธรรมในถ้ําแหงนั้นและพบไมเทาเถาอริยะเขา  กลาววาเทวดาผูพิทักษ
รักษาไมเทาเถาอริยะบอกถวายใหทาน  แตครั้งนั้นทานยังมิไดนําเอาไมเทาเถาอริยะอัน
นั้น ออกมาจากถ้ําแหงนี้ เพราะทานเห็นวาไมเทาเถาอริยะนี้ ควรเปนของบุคคลที่ถือเพศ
เปนบรรพชติเทานั้น ตอมาภายหลัง เมื่อทานบรรพชา-อุปสมบท และบรรลุมรรคผลแลว  
ทานจึงไดจาริกมาที่ถ้ําแหงนี้อีกครั้ง  และไดนําไมเทาเถาอริยนี้ออกมา ใชเบิกไพร แผ
เมตตา เปนไมเทาประจําตัว คูบารมี 

ปพระพุทธศักราช ๒๓๒๖ วันพฤหัสบดี ข้ึน ๘ คํ่า เดือน ๘ จุลศักราช ๑๑๔๕ 
ตรงกับปพระพุทธศกัราช ๒๓๒๖ พระอาจารยชิต เปนพระสงฆอนุจรติดตาม พระ
อาจารยสุก มากรุงเทพฯ สถิตวัดพลับ  
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ตอมาพระอาจารยสุก ทรงแตงตั้งใหทานเปน  พระปลัด  ถานานุกรมชั้นทีห่นึ่ง 
รับภาระธุระหนาที่ชวยดูแล งานดานการบอกพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ ในวัด
พลับองคแรก ทานเปนพระอาจารยผูชวยของ พระญาณสังวรเถร (สุก) และทานทํา
หนาที่เปน พระอุปฏฐาก ปรนนิบัติรับใช พระญาณสังวรเถร (สุก) ดวย   

ทานจะไมยอมรับอาราธนาไปกิจนิมนตนอกวัด เวนแตจะตามพระญาณสงัวรเถร 
(สุก)ไป ทานชอบสถิตและจารหนังสือ เจริญภาวนา จําวัด อยูณ.บนหอไตรของวัดเสมอ  
เวลาทานไมอยูบนหอไตรคือ เวลาที่ไปอุปฏฐากพระญาณสังวรเถร (สุก) หรือตามพระ
ญาณสังวรเถร ไปกิจธุระนอกพระอาราม 

ทานเปนผูมั่นคงดวยอุปชฌายวัตร  อุปฏฐากวัตร  มีความสันโดด มักนอย ตราบ
เทาจนตลอดชีวิตของทาน,ทานประพฤติปฎิบัติตนอยางสม่ําเสมอเชน เคยตมน้ําฉันถวาย 
พระญาณสังวรเถร (สุก) เมื่อกอนเคยปฏิบัติอยางไร ขณะทานแกชราแลวทาน ก็ยงั
ประพฤติปฏบิัติอยางนั้น สมัยแรกทานสถิตอยูบนหอไตรของวัด ตอนแกชราภาพลงแลว
ทานก็อยูบนหอไตรอยางเดิมเสมอ 

พระสงฆที่มาอยูวัดพลับสมัยแรกๆ ตองจารหนังสือใบลานเองทุกองค รวมทั้ง
ทานพระปลัดชิตดวย บางครั้งพระปลัดชิต ตองจารวิชาการตางๆลงไปในใบลาน และ
สมุดขอยไทยดํา ตามคําบอกของพระญาณสังวรเถร (สุก) เนื่องจากตําราตางๆในสมัยนั้น
หายาก เพราะสวนมากเปนของชํารุด สวนหนึ่งสูญหายแตกกระจายไปเมื่อครั้งกรุงแตก 
มีเปนจํานวนมาก 

ปพระพุทธศักราช  ๒๓๒๗–๒๓๒๘ พระปลัดชิต ไดเลื่อนเปนที่ พระครูปลัด
ชิต ถานานุกรม ของพระญาณสังวร (สุก) 

และชวยพระญาณสังวรเถร (สุก) ทําพระพิมพอรหัง จํานวนหนึ่ง สําหรับแจก
เพื่อเปนบาทฐานของพระกรรมฐาน   
            ปพระพุทธศักราช  ๒๓๓๗  ในรชัสมัยรัชกาลที่ ๑ ทานพระครูปลัดชติ ไดรับ
พระราชทานแตงตั้งให เปนพระราชาคณะฝายวิปสสนาธุระที่ พระญาณวิสุทธิเถร  พระ
คณาจารยเอก รับพระราชทานพัดงาสาน 

ถาเปนพระสงฆฝายคันถะธุระตัดคําวา เถร ออก ปที่ทานเปนพระราชาคณะ เปน
ปที่สถาปนาพระสังฆราช (ศุก)  วัดมหาธาตุฯ เปนพระสังฆราชองคที่สอง แหงกรุง
รัตนโกสินทร หลังจากทานไดรับพระราชทานโปรดเกลาฯเปนพระราชาคณะแลว พระ
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ญาณสังวรเถร (สุก)อุปชฌายของทาน  ทรงมอบใหพระญาณวิสุทธิเถร ดูแลพระ
กรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ ทั้งหมด   

ปพระพุทธศักราช ๒๓๖๒ ปลายป  เขารวมทําพิธีอาพาธพินาส เจริญพระปริต
รัตนสูตร ปราบอหิวาตกโลก หาลงเมืองในรัชกาลที๒่ 
         ปพระพุทธศักราช ๒๓๖๔ เปนคณะกรรมการควบคุมการทําสังคายนาพระ
กรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ เมื่อวันอังคาร แรม ๘ คํ่า เดือน ๒ 
           ปพระพุทธศักราช ๒๓๖๕ รักษาการเจาอาวาสวัดราชสิทธาราม เนื่องจากสมเด็จ
พระสังฆราช (สุกไกเถื่อน) สิ้นพระชนมลง  และอยูระหวางการบําเพ็ญพระราชกุศล 
           พ.ศ. ๒๓๖๕ ประมาณปลายเดือน ๑๒ เปนแมกองงาน หลอพระรูปสมเด็จ
พระสังฆราช (สุก ไกเถือ่น) รวมกับทางสํานักราชวัง 
           ถึงคราวมีกิจนิมนตในพระบรมมหาราชวัง  พระญาณวิสุทธิเถร (ชิต) นั่งหนา
สมเดจ็พระสังฆราช (ดอน) เหตุวามีพรรษายุกาลมากกวา  พระญาณวิสุทธิเถร (ชิต) มี
พรรษายุกาลมากกวา  สมเด็จพระสังฆราช(ดอน) ถึง ๒๐ พรรษา และเปนพระอาจารย
บอกพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ ของสมเด็จพระสังฆราช(ดอน) มาแตกอนดวย   

เนื่องจากทําเนียบตําแหนงพระราชาคณะผูใหญ ฝายอรัญวาสีไมมีตําแหนงวาง 
แตพระญาณวิสุทธิเถร(ชติ) หรอืทานเจาคุณหอไตร เวลามีกิจนิมนตเขาไปใน
พระบรมมหาราชวัง ทานนั่งหนาสมเด็จพระสังฆราช(ดอน) ดวยเหตุดังกลาวมาแลวนั้น  

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่๒ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯให
เจากรมอาลักษณ ตั้งราชทินนามพระราชาคณะผูใหญฝายอรัญวาสี นอกทําเนียบขึ้นมา
ใหมเปนการเฉพาะ เนื่องจากตําแหนงราชาคณะผูนอย จะนั่งหนาสมเด็จพระสังฆราชนั้น
ไมเหมาะสมนัก ตอมาเจากรมอาลักษณ ถวายพระราชทินนามที่ พระธรรมมุน ี พระ
เจาอยูหัวทรงพอพระทัย 

ถึงวันพฤหัสบดี ข้ึน ๑๐ คํ่า เดือนอาย จุลศักราช ๑๑๘๔ ตรงกบัพระพุทธศักราช 
๒๓๖๕ เปนปที่ตั้งสมเด็จพระสังฆราช (ดอน) จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหเลื่อน 
พระญาณวิสุทธิเถรเปนพระราชาคณะผูใหญที่ พระธรรมมุนี  
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สําเนา แตงตั้ง 
 ใหพระญาณวิสุทธิเถร (ชติ) เลื่อนที่เปนพระราชาคณะผูใหญที่ พระธรรมมนุี ศรี
วิสุทธิญาณ สัตตวิสุทธิ์ จริยาปรินายก สปฏกธรา มหาอุดมศลีอนันต อรญัวาสี สถิตวัด
ราชสิทธาวาส พระอารามหลวง 

เทียบตําแหนงเจาคณะอรัญวาสี เปนพระคณาจารยเอก ฝายวิปสสนาธุระ 
พระราชทานนิตยภัต ๔ ตาํลึงกึ่ง(๒ บาท ) ตั้งถานานุกรมได ๕ รูป พระครปูลัด ๑ พระ
ครูวินัยธร ๑ พระครูวินัยธรรม ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฏกีา ๑ พระราชทานพัดแฉก 
ทรงพุมขาวบิณฑ ๑ กับพัดงาสาน ๑ เปนปที่ตั้งสมเด็จพระสังฆราช (ดอน) วัดมหาธาตุ  

พระธรรมมนุี (ชิต) เปนเจาอาวาสวัดราชสิทธาราม  ตอมาจากสมเด็จ
พระสังฆราช (สุก ไกเถื่อน) เปนพระอาจารยใหญฝายวิปสสนาธุระองคที่สอง ของวัด
ราชสิทธาราม (พลับ) ปรกติทานมีปกตินิสัยรักสนัโดด ชอบสถิตอยูบนหอไตร ของวัด
เสมอ เพราะเปนสถานที่สงบเงียบ ทานสถิตอยูบนหอไตร ตั้งแตมาอยูวัดพลับครั้งแรก 
จนตราบเทาถึงสิ้นอายุขัยของทาน คนทั้งหลายมักเรียกขานนามของทานวา  ทานเจาคณุ
หอไตร จนติดปาก ตอมาสมัยในหลังๆ ไมมใีครรูจักราชทนินามสมณะศักดิ์ของทาน 
เพราะทานถือความสันโดด มักนอย อยางเสมอตนเสมอปลาย ตลอดชนชพีของทาน เมื่อ
แรกมาสถิตวัดพลับ เคยปฏิบัติอยางไร ปนปลายชวิีตของทาน ก็ประพฤติปฏิบัติเหมือน
อยางนั้น  

อธิบายศัพท ธรรมมุน ี
         ธรรม  หมายความวา สภาพที่ทรงไว ธรรมดา ธรรมชาติ สภาวธรรม คุณความดี 
ความประพฤติชอบ ความยุติธรรม   มุนี      หมายความวา  นักปราชญ ผูสละเรือน 
ทรัพยสมบัติแลว มีจิตใจตั้งมั่นเปนอิสระไมเกาะเกี่ยวติดพันในสิ่งทั้งหลาย สงบเย็น ไม
ทะเยอทะยานฝนใฝความหมายเหลานี้เปนลักษณะคุณสมบัตินิสัยของพระธรรมมุน(ีชิต) 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๒ ทรงตั้งราชทินนามนี้ข้ึนใหม ถวาย
เฉพาะพระญาณวิสุทธิ์เถร(ชิต) หรือทานเจาคุณหอไตร ภายหลังจากทานเลื่อนที่จากพระ
ธรรมมุน ี เลื่อนที่ข้ึนเปนพระพรหมมุนีแลว จึงทรงยกเลิกตําแหนง พระธรรมมนุี  
ตําแหนงพระธรรมมุนีนี้เทียบเทาพระราชาคณะผูใหญตําแหนงที่ พระพรหมมุนี  

เนื่องจากเวลานั้น พระพรหมมุนี (นาค) วัดราชบูรณะ  ยังคงดํารงตําแหนงนี้อยู 
ทานดํารงตําแหนงนี้มาตั้งแต ปพระพุทธศักราช ๒๓๕๙ ปที่สถาปนา สมเด็จพระญาณ
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สังวร (สุก)  ตอมาประมาณเดือนหก จุลศักราช ๑๑๘๕ ตรงกับปพระพุทธศักราช  
๒๓๖๖  ปลายรัชกาลที๒่ หางจากการสถาปนา สมเด็จพระสังฆราช(ดอน)ประมาณ ๕ 
เดือน  พระธรรมอุดม (ไมทราบวัด) ไดถึงแกมรณภาพลง  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
ใหเลื่อน  พระพรหมมุนี (นาค) ข้ึนเปนพระธรรมอุดม แลวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
ใหเลื่อนพระธรรมมุนี (ชติ) เปนที่ พระพรหมมนุ ี

ปพระพุทธศักราช  ๒๓๖๗ ประมาณปลายป เริ่มเขารัชกาลที่ ๓ พระธรรมมุน ี
(ชิต) เลื่อนที่เปน  พระพรหมมุนี เนือ่งจากพระพรหมมุนี (นาค) วัดราชบูรณะ เลื่อนที่
เปน พระธรรมอุดม พระพรหมมุนี (ชิต)ไดรับพระราชทาน นิตยภัต ๕ ตําลึง เปนเจา
คณะใหญอรัญวาสี เทียบเทาตําแหนงพระพุฒาจารยเดิม เนื่องจากสมเด็จพระพุฒาจารย 
(เปา) ไปสถิตวัดธรรมาวาส แขวงกรุงเกา  อันเคยเปนที่สถิตของ พระอุบาลี สมัยพระ
เจาอยูหัวบรมโกศ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯโปรดเกลาฯใหไปประดิษฐานพระศาสนา
ในลังกาทวีป 

ใหพระธรรมมุนีเปน พระพรหมมุน ี ศรีวิสุทธิญาณ สัตตวิสุทธิ จริยาปรินายก 
สปฏกธรา มหาอุดมศีลอนันต อรัญวาสี สถิตในวัดราชสิทธาวาส พระอารามหลวง  

ตําแหนงเจาคณะใหญอรัญวาสี มีนิตยภัต ๕ ตาํลงึ มีถานานุศักดิ์ควรต้ัง ถานานุ
กรมได ๘ รปู พระครูปลัด ๑ พระครวิูนัยธร ๑ พระครูวินัยธรรม ๑ พระครูศัพทสุนทร ๑ 
พระครูอมรโฆสิต ๑ พระครูสมุห๑ พระครูใบฏีกา ๑ พระครูธรรมรกัขิต ๑ รับ
พระราชทานพัดสองเลม พัดงาสาน เจาคณะใหญฝายวิปสสนาธุระ ๑ พัดทรงแฉกพุม
ขาวบิณฑ ตาํแหนงเจาคณะใหญอรัญวาสี ๑ เลม ทําหนาที่แทนตําแหนงสมเด็จพระพุฒา
จารย (เปา)  เนื่องจากวัดพลับ เปนสํานักพระกรรมฐานหลัก สํานักพระกรรมฐานใหญ 
แทนวัดปาแกวสมัยอยุธยา เจาอาวาสจึงทําหนาที่เปนเจาคณะใหญอรัญวาสี   

ในกรุงรัตนโกสินทร มีวัดอรัญวาสีไมมากเหมือนครั้งกรุงศรีอยุธยา, ในสมัยกรุง
ศรีอยุธยา มีวัดอรัญวาสีอยูถึง ๑๐ กวาวัด ตําแหนงพระพุฒาจารย จึงมีวัดอยูในบังคับ
บัญชา และจึงคุมคณะอรัญวาสีทั้งหมด แตกรุงรตันโกสินทรมี วัดอรัญวาสีเพียง ๒ วัด 
คือวัดพลับ และวัดราชาธิวาส จึงไมพอตั้งเปนคณะได จึงยกตําแหนงสมเด็จพระพุฒา
จารย ข้ึนเปนคณะกิตติมศักดิ์เทานั้น   

เมื่อมีกิจนิมนตในพระบรมมหาราชวัง พระพรหมมุนี (ชติ) นั่งหนาสมเด็จ
พระสังฆราช (ดอน) เพราะมีพรรษายุกาลมากกวา อีกทั้งยังเปนพระอาจารยกรรมฐาน
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องคที่สอง  ของสมเด็จพระสังฆราช (ดอน) กับพระมหาเถร ผูใหญ ผูนอยทัง้ปวงในสมัย
นั้น และเปนพระอาจารยกรรมฐานองคที่สอง ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 
๓ ครั้งทรงผนวชอยูวัดราชสิทธาราม  หนึ่งพรรษา  

ในสมัยรัชกาลที่ ๑ รัชกาลที่ ๒ รชักาลที่ ๓ ถืออาวุโสทางอายุพรรษาตามพระ
ธรรมวินัย มากกวาสมณะศักดิ์ จึงเปนเรื่องที่ถกเถียงกันมานาน มาจนถึงรัชกาลที่ ๔ จึง
ทรงใหถืออาวุโส ทางผูมีสมณะศักดิ์สูงนั่งหนา พระมหาเถรทั้งปวง ทรงยกเลิกอาวุโส
ทางอายุพรรษา ตั้งแตนั้นมา 
             อธิบายคําวา พรหม หมายความวา ผูประเสริฐ เปนผูไมเกี่ยวของดวยกาม มุนี 
หมายความวา  ผูสละเรือนแลว มีจิตใจตั้งมั่น ไมเกาะเกี่ยว ติดพัน ในลาภ ยศ สขุ 
สรรเสริญ สงบเย็น ไมทะเยอทะยานอยากมีอยากเปน คําอธิบายนี้เปนอุปนิสัย ของพระ
พรหมมุนี (ชิต) 
            ในกรุงรัตนโกสินทร มีสรอยราชทินนามเหมือนกันหาองค ตางกันตรงคําแรก 
นอกนั้นเหมือนกัน 
               ๑. สมเด็จพระญาณสังวร (สุก) วัดพลับ  คําแรกคือ อดิศรสังฆเถรา นอกนั้น
เหมือนกัน 
               ๒. พระพรหมมุนี (ชิต)    วัดพลับ          คําแรกคือ ศรีวิสุทธิญาณ   นอกนั้น
เหมือนกัน 
              ๓.  พระพทุธาจารย (สนธิ์) วัดสระเกศ    คําแรกคือ      ญาณวรา     นอกนั้น
เหมือนกัน 
              ๔.  พระญาณสังวร (ดวง) วัดพลับ           คําแรกคือ  สุนทรสังฆเถรา  นอกนั้น
เหมือนกัน  
               ๕. พระญาณสังวร (บุญ)  วัดพลับ          คําแรกคือ   สนุทรสังฆเถรา  นอกนั้น
เหมือนกัน    

ตําแหนง พระญาณสังวรเถร (ดวง) พระญาณสังวรเถร (บุญ) ตอมาเลื่อนที่ข้ึน
เปนพระราชาคณะผูใหญ ในราชทินนามเดิม ตัดคําวา เถร ออก นอกนั้นเหมือนกัน 
 ปพระพุทธศักราช ๒๓๖๗  เดือน ๘ ข้ึน ๑๕ คํ่า ปวอก ฉอศก พระธรรมมนุี (ชิต) 
พรอม ถานานุกรมชั้นตน ๕ รูป พระเทพโมลี (กลิ่น) พรอมถานานุกรม ๔ รูป เขารับ
พระราชทานเทียนพรรษาประจําป ณ. พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน ดังนี้ 
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           ----------------------------------- 
           ๐พระราชาคณะ         ๑      (พระพรหมมุนี ชิต ) 

                                                             ถานานุกรม                 ๕ 
                                 วัดราชสิทธิ์         เปรียญสามประโยค    ๑ 
                                                            อาจารยวิปสสนา         ๑          รวม ๑๔ 
                                                            คูสวดนาค-กฐิณ          ๒ 
                                                            คูสวดภาณยักษ           ๔          ทั้งหมด  ๒๒ รูป 
                                                             ๐พระราชาคณะ     ๑    (พระเทพโมลี กลิ่น)        
                                                           ถานานุกรม                  ๔        รวม ๘ 
                                                           อาจารยวิปสสนา        ๑ 
                                                           คูสวดภาณยักษ          ๒ 

(จากหมายรับสั่ง รัชกาลที่ ๓ จ.ศ. ๑๑๘๖ เลขที่ ๓๖ สมุดไทยดํา ) 
------------------------------------------- 

ประมาณตนปพระพุทธศักราช ๒๓๖๘ เปนเจาคณะใหญอรัญวาสีโดยตรง 
เนื่องจากสมเด็จพระพุฒาจารย(เปา) วัดธรรมาวาส กรุงเกา ไดมรณะภาพลง 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๓ ยังมิไดสถาปนาตําแหนง (สมเด็จ) พระพุฒา
จารย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๓ ทรงตั้งพระทัยไววา เมื่อ
พระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระพุฒาจารย (เปา)แลว จะสถาปนาพระพรหมมุนี (ชิต) 
วัดราชสิทธาราม เปนพระพุฒาจารย   แตพระพรหมมุนี (ชิต) กม็ามรณะภาพลงเสียกอน 

 ประมาณปพระพุทธศักราช. ๒๓๖๘  พระพรหมมุน ี (ชิต) วัดราชสิทธาราม
มรณะภาพลงนั้น ตําแหนงพระพรหมมุนี  ไดวางลงถึง ๖ ป ตอมาป พ.ศ. ๒๓๗๓    จึง
ทรงแตงตั้งพระญาณวิริยะ (สนธิ์) วัดสระเกศ เปนพระราชาคณะผูใหญที่ พระพรหมมุนี 
เพราะพระพุฒาจารย (สนธิ์)เปนศิษยพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดบั ของสมเด็จ
พระสังฆราช  (ไกเถื่อน) และเปนศิษยพระพรหมมุนี (ชิต) วัดราชสิทธาราม   
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ครั้งนั้นจึงทรงมีพระราชกระแสรับสัง่วา ยังไมมีพระเถรองคใดเหมาะสมกับ
ตําแหนงนี้ เพราะตําแหนงพระพุฒาจารยตองเชี่ยวชาญพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ 
และเปนพระคณาจารยเอกดวย  ครั้งนั้นทางการคณะสงฆก็ยังมีความวุนวายอยูมาก 
ตําแหนงพระพุฒาจารยจึงวางลงถึง ๑๗ ป คือต้ังแตปพระพุทธศักราช ๒๓๖๘ ถึงปพระ
พุทธศักราช ๒๓๘๕ ตอมาถึงปพระพุทธศักราช ๒๓๘๖ จึงทรงแตงตั้ง พระพรหมมุนี
(สนธิ์)วัดสระเกศ ข้ึนดํารงตําแหนงพระพุฒาจารย ญาณวราฯ เพราะพระพุฒาจารย 
(สนธิ์)ไดศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ มาแตเดิมจากวัดพลับ สมัยพระญาณ
สังวรเถร (สุก) ยังทรงพระชนมอยู และพระพุฒาจารย(สนธิ์)ก็มีคุณธรรมสูงมากแลว 

การศึกษาสมยัพระพรหมมุน(ีชิต) ครองวัดราชสิทธาราม 
             การศึกษาดานวิปสสนาธุระมี พระพรหมมุนี (ชติ) เปนพระอาจารยใหญฝาย
วิปสสนาธุระ พระอาจารยผูชวยบอกกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับมี  พระญาณโพธิ์เถร 
(ขาว) ๑ พระครูกิจจานุวัตร (สี )๑พระครูวินัยธรรมกัน ๑พระญาณสังวรเถร (ดวง) ๑  
พระครูญาณมุนี (สน) ๑ พระครูญาณกิจ (ดวง) ๑ พระอาจารยกลิ่น (คนละองคกับมหา
กลิ่น) ๑ พระอาจารยคํา ๑ พระครูศีลวิสุทธิ์ (รุง) ๑ พระครูศีลสมาจารย (บุญ) ๑ พระ
ปลัดมี ๑ พระปลัดเมฆ ๑ ฯ 
            การศึกษาดานพระปริยัติธรรม พระบาลีมูลกัจจายนมี พระวินัยรักขิต (ฮ่ัน) เปน
พระอาจารยใหญ เมื่อพระวินัยรักขิต มรณะภาพลงแลว พระเทพโมลี (กลิ่น) เปนพระ
อาจารยใหญ มีพระอาจารยผูชวยบอกหนังสือปริยัติธรรมพระบาลีคือ พระปฏกโกศลเถร 
(แกว) ๑ พระมหาทัด ๑พระมหาเกิด ๑ และยังมีอีกหลายทานไมปรากฏนาม   
           ประมาณปพระพุทธศักราช ๒๓๖๘  พระพรหมมุนี (ชิต) ทานปกครองวัดราช
สิทธาราม (พลับ) อยูประมาณ ๒ ป ๖เดือนเศษ ทานก็ถึงแกมรณะภาพลงดวยโรคชรา 
เมื่อสิริรวมอายุได๘๘ ป    

กอนที่ทานจะมรณะภาพลงในปนั้น ทานไดออกเดินทางไปที่ถ้ําในปาแหงหนึ่ง 
ทานเดินทางไปทางเรือ ไปขึ้นบกเมื่อใกลเขตปาใกลถ้ําแหงนั้น เพราะเวลานั้นทานมีชน
มายุมากแลวถึง ๘๘ ป การไปครั้งนั้นทานไปกับ พระอาจารยคํา ซึ่งไดรับแตงตั้งเปน
พระอาจารยบอกพระกรรมฐานมชฌิมา แบบลําดับ ในสมยัรัชกาลที่ ๒ เมื่อปพระ
พุทธศักราช ๒๓๖๔  และตอมาพระพรหมมุนี (ชติ)ไดอาพาธ  และถึงแกมรณะภาพลงที่
ถ้ําแหงนั้น  
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กลาววาทานใหพระอาจารยคํา พยุงพาทานเขาไปในซอกถ่ําลึกที่ทานเคยเขาไป
เขาฌานสมาบัติแตกอนนั้น เมื่อคราวออกสัญจรจาริกธุดงค กอนมรณะภาพทานไดสั่งไว
กับ พระอาจารยคํา วาไมตองนําเอาสรีระสังขาร กับบริขารของทานกลับวัดพลับ ให
เอาไวในถ้ําแหงนี้ จะไดไมเปนภาระยุงยากแกผูอ่ืน ทานตั้งใจไวอยางนี้ เหตุที่ทานไป
มรณะภาพในปาก็ดวยเหตุ ดังนี้………….. 
          ทานไมตองการใหสรีระสังขารของทานเปนภาระแกผูอ่ืน เนื่องจากถาทาน
มรณะภาพลงที่วัด ทางคณะศิษยานุศิษยฝายสงฆ  ฝายฆราวาส จะตองเก็บสรีระของทาน
ไวบําเพ็ญกุศลนานหลายป ตามประเพณีนิยมในครั้งนั้น จะเปนที่วุนวาย ทําใหภายในวัด
ไมสงบ เสียเวลาการบําเพ็ญเพียรภาวนาของผูอ่ืน  เนื่องจากทานเปนพระมหาเถระที่มี
ชื่อเสียงมีผูคนเคารพนับถือ ยําเกรงทานมากในสมัยนั้น รองลงมาจากสมเด็จ
พระสังฆราช  ไกเถื่อน อีกทั้งในเวลานั้น ที่วัดราชสิทธาราม ก็ไดตั้งบําเพ็ญกุศลศพ อดีต
พระมหาเถรผูใหญแลวถงึสองศพคือ พระญาณโพธิ์เถร (ขาว) พระวินัยรักขิต (ฮ่ัน) อีก
ประการหนึ่งทานไมตองการ เขาโกศ เพราะทานไมตองการเทียบชั้น ตีเสมอ องคพระ
อาจารย คือสมเด็จพระสังฆราช ไกเถื่อน นี่เปนคุณธรรมอยางหนึ่งของทาน และของ
พระสมถะทั้งปวงในวัดราชสิทธาราม (พลับ)  ครั้งนั้นคณะสงฆในกรุงรัตนโกสินทร
กําลังวุนวาย  ทานจึงหนีความวุนวายนี้ดวย 
             พระอาจารยคํา กลับมารายงานทางวัดให พระเถรผูใหญทราบ ทางวัดก็ได
รายงานใหทางราชสํานักทราบ สมัยนั้นพระราชาคณะมรณะภาพลง ตองกราบบังคมทูล
ลามรณะภาพตามธรรมเนียม เมื่อทางราชสํานักทราบ ก็เตรียมโกศ สําหรบัเจาคณะใหญ
อรัญวาสี มาสําหรับใสสรีระสังขารทาน มาในครั้งนั้นดวย แตมาแลวก็ตองเอาโกศนั้น
กลับไป เพราะพระศพของทานไมอยูที่วัด ทานไดสั่งไวกับพระอาจารยคํา ไวในเรื่องนี้   
           ครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๓ ทรงทราบฝาพระบาท ทรงเสีย
พระราชหฤทัยมาก  ตอมาทางราชการ และคณะสงฆ ไดจัดการบําเพ็ญอุทิศสวนกุศล ๗ 
วัน ๕๐ วัน ๑๐๐ วันใหกับทานตามประเพณี ระหวางบําเพ็ญกุศล พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวรัชกาลที่ ๓ ทรงเสด็จพระราชดําเนินมา ทรงเปนองคประธานฝายฆราวาส ทุก
คราว สมเด็จพระสังฆราช (ดอน) ทรงเปนองคประธานฝายคณะสงฆ สรีระสังขารของ 
ทั้งสององค สรีรสังขารของพระพรหมมุนี (ชิต)  ซึ่งไมมีอยู แตยังเก็บไวบําเพ็ญกุศลอีก  
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           ขณะบําเพ็ญกุศลอยู พระญาณวิสุทธิเถร (เจา) เปนรักษาการเจาอาวาสวัดพลับ  
เพราะพระเทพโมล(ีกลิ่น)ยังอาพาธอยู  หลังจากพระเทพโมลี (กลิ่น)หายจากอาพาธแลว 
จึงไดรับแตงตั้งใหเปนเจาอาวาสวัดราชสิทธาราม 

ประวัติพระครูวินัยธรรมกัน 
 พระครูวินัยธรรม หรือพระอาจารยกัน ทานเกิดเมื่อประมาณปพระพุทธศักราช  
๒๒๘๗  กรงุศรีอยุธยา รชัสมัยพระเจาอยูหัวบรมโกศ มีเชื้อสายจีน       พระอาจารยสุก
พบพระอาจารยกัน ณ วัดสิงห แขวงกรุงเกา ทานนุงขาว หมขาว(เฉพาะวันธรรมสวนะ) 
ถือศีลปฏิบัตธิรรมอยูที่วัดแหงนั้น  

พระอาจารยสุก พระองคทานทรงเล็งเห็นวาตอไปภายหนา อุบาสกกันจะได
สําเร็จมรรคผลในพระพุทธศาสนา  ตอมาประมาณสามเดือนเศษ อุบาสกกัน ทานก็มาขอ
บรรพชา-อุปสมบท กับพระอาจารยสุก เพราะเลื่อมใสในเมตตาธรรมของ พระอาจารย
สุก ซึ่งเวลานั้นครอบครัวของอุบาสกกัน ยังพลดัพรากกระจัดกระจาย ไปคนละทิศละ
ทาง ไมพบพานเลยสักคน 
 ทานบรรพชา-อุปสมบท ณ พัทธเสมา วัดทาหอย มีพระอาจารยสุก เปนพระ
อุปชฌาย  พระอาจารยศุก เปนพระกรรมวาจาจารย   พระอาจารยสี   เปนพระ
อนุศาสนาจารย 
 อุปสมบทแลว ในพรรษานั้นทานศึกษาเลาเรียนกรรมฐานมัชฌิมา กบัพระ
อาจารยสุก องคพระอุปชฌาย  ทานศึกษาอยูนานประมาณ แปดเดือนจึงจบสมถะ-
วิปสสนามัชฌิมา แบบลาํดับ   กลางวันทานเลาเรียนพระปริยัติธรรมกับพระอาจารยสุก 
กลางคืน ทานบําเพ็ญเพียรสมณะธรรม 

ตอมาไมนานเมื่อทานศึกษาพระกรรมฐานจบแลว ทานก็ไดบรรลมุรรคผล
ตามลําดับ ไดอานาคามีมรรค อานาคามีผล ไดมรรคสาม ผลสาม อภิญญาหก เปนกําลงั
สําคัญใหกับพระอาจารยสุก และพระพุทธศาสนา    
 ตอมาพระอาจารยสุก พระองคทานไดมอบไมเทาไผยอดตาล  ของทาน
บูรพาจารยแตกอนเกา ที่พระองคทานไดมาจากถ้ําในปาลึก แขวงเมืองกําแพงเพชร 
พระองคทานทรงเห็นวา ไมเทาไผยอดตาลอันนี้ เหมาะสมกับพระอาจารยกัน พระองค
ทานจึงประทานใหกับพระอาจารยกัน ไวใชเบิกไพร แผเมตตาตา เวลาออกสัญจรจาริก
ธุดงค 
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 ตอมาเมื่อทานออกจาริกธุดงค  ทานไดพบปรอทกรอ   ทานไดมาทําเปนปรอท
กายสิทธิ์ ประจุไวที่หัวไมเทาไผยอดตาล  ซึ่งนอยองคนักที่จะทําปรอทกายสิทธิ์ ให
สําเร็จได ตองเปนคนที่มีบุญวาสนาบารมีมาทางนี้ ไมเทาไผยอดตาลที่พระอาจารยสุก 
ทรงประทานใหพระอาจารยกันนี้ ตกทอดกันมาหลายชั่วอายุคน ในวดัราชสิทธาราม 
ปจจุบันอยูที่พิพิธภัณฑ คณะ ๕ วัดราชสิทธาราม 

 ปพระพุทธศักราช ๒๓๒๖ ณ วันพฤหัสบดี ข้ึน ๘ คํ่า เดือน ๘ จุลศักราช ๑๑๔๕ 
ตรงกับปพระพุทธศักราช ๒๓๒๖เปนพระสงฆอนุจรติดตาม พระอาจารยสุก มา
กรุงเทพฯ  ปนั้นเองทานไดรับแตงตั้ง เปนพระใบฎีกา ถานานุกรม ของพระญาณสังวร
เถร (สุก) รบัหนาที่ดูแลเสนาสนะ ความเรียบรอยของภิกษุสามเณร ภายในวัด และรับ
หนาที่เปนพระอาจารยผูชวยบอกพระกรรมฐาน ของพระปลัดชิต  และพระอาจารย
ผูชวยบอกหนังสือ ของพระสมุหฮ่ัน เปรียญดวย ในระยะแรกๆนั้นทานไดชวยพระ
อาจารยทั้งสองจารหนังสือเอาไวสําหรับใชสอนพระภิกษุ ภายในวัด 

ปพระพุทธศักราช ๒๓๒๘ พระใบฏีกากัน ไดเลื่อนเปนถานานุกรมที่ พระครู
ใบกีกากัน ถานานุกรม ของ พระญาณสังวร (สุก) 
          ปพระพุทธศักราช ๒๓๕๙ พระครูใบฏีกากัน ไดรับแตงตั้งเปน พระครูวินัย
ธรรม ถานานุกรม ของสมเด็จพระญาณสังวร (สุก) เนื่องจากอัธยาศัยใจจริงของทาน 
เปนผูไมติดในลาภยศ ในเกียรติยศ ทานรับเปนถานานุกรม เพราะมีความเคารพในพระ
อาจารยอยางสูง ทานมีดําริในใจวา ตอไปจะไมขอรับเปนสมณะศักดิ์อันใดขึ้นไปอีก  

สมเด็จญาณสังวร ทรงทราบความดําริของทาน ถึงความตั้งใจจริงของทาน เพราะ
ศิษยกับอาจารยยอมทราบอัธยาศัยกันดี เหตุเพราะบรรลุคุณวิเศษในพระพุทธศาสนา
ดวยกนั 

ปพระพุทธศักราช ๒๓๖๒  เขารวมทําพิธีอาพาธพินาศ ทําน้ําพระพุทธมนตรัตน
สูตร ปราบหอิวาตกโลก หาลงเมืองในรัชกาลที่๒ 
          ปพระพุทธศักราช ๒๓๖๔  รวมเปนพระอาจารยเขาคุมการทําสังคายนาพระ
กรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ ในปลายรัชกาลที่ ๒ 
          ปพระพุทธศักราช ๒๓๖๕  รวมเปนคณะกรรมการหลอพระรูปสมเด็จ
พระสังฆราช ไกเถื่อน และเปนพระอาจารยผูชวยบอกพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ 
ของพระพรหมมุนี (ชิต) 
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          ปพระพุทธศักราช ๒๓๖๙  เปนพระอาจารยใหญพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบ
ลําดับ องคที่สามของสํานักวัดราชสิทธาราม สมัยพระเทพโมลี (กลิ่น) ครองวัดราช
สิทธาราม ปนั้นเองพระครูวินัยธรรมกัน ไดรับพระราชทานแตงตั้งใหเปน พระ
คณาจารยเอก ฝายวิปสสนาธุระ   มีพระอาจารยคํา เปนพระอาจารยผูชวย บอกพระ
กรรมฐานฯ 
         พระพุทธศักราช ๒๓๖๙ ประมาณปลายป ทานอาพาธ และมรณะภาพลงดวยโรค
ชรา เมื่อสริริวมอายุได ๘๒ ป พระครวิูนัยธรรมกนั ทานเปนพระอาจารยที่มีชื่อเสียงโดง
ดัง ผูคนเคารพนับถือยําเกรงทานมากในสมัยนั้น ทานเปนสัทธิวิหาริก และพระสงฆ
อนุจรติดตาม  สมเด็จพระสังฆราช ไกเถื่อน และเปนพระอาจารย ของพระเทพโมล ี
(กลิ่น)  

ครั้งนั้นยังมิไดพระราชทานเพลิงศพพระครูวินัยธรรมกัน  พระเทพโมลี (กลิ่น) 
เจาอาวาสวัดราชสิทธาราม ก็มาถึงแกมรณะภาพลงอีก ครั้งนั้นพระญาณวิสุทธิเถร (เจา) 
ไดเปนรักษาการเจาอาวาส รักษาการไมกี่เดือนก็ไดถึงมรณะภาพลงอีกองคหนึ่ง ใน
ระหวางรักษาการนั้น  

ตอมาพระญาณโกศลเถร (มาก) ไดเปนรักษาการตอมาจาก พระญาณวิสุทธิเถร 
(เจา) และทานก็ไดถึงแกมรณะภาพลงอีก ในระหวางรักษาการเจาอาวาสนั้น เวลานั้น
ทางวัดราชสิทธาราม มีการตั้งบําเพ็ญกุศลสรรีะสังขาร ของอดีตพระมหาเถรผูใหญ ฝาย
วิปสสนาธุระเจ็ดองค 

ประวัติพระเทพโมลี (กลิ่น) 
(อดีตเจาอาวาส องคที่ ๓ ) 

 พระเทพโมลี (กลิ่น)  ทานเกิดเมื่อประมาณปพระพุทธศักราช ๒๒๘๓  รชัสมัย
พระเจาอยูหัวบรมโกศ มีเชื้อสายรามัญ ทานบรรพชา-อุปสมบท วัดตองปุ อยุธยา สมัย
พระเจาเอกทัศน 
 เมื่อกรุงศรีอยุธยาลมสลาย ทานพระมหาศรี พระขุน พระเทพโมลี ครั้งเปนพระ
กลิ่น  หลบภัยขาศึก ลองลงมาทางใต  ถึงสมัยรัตนโกสินทร ทานและคณะกลับมาอยูวัด
กลางนา(วัดตองปุ หรอืวัดชนะสงคราม)กรุงเทพฯ   

ตอมาทราบขาวพระอาจารยสุก มาสถิตวัดพลับ เปนที่พระญาณสังวรเถร  ทั้ง
สามทานจึงตามมาอยูวัดพลับ เรียนขอเลาเรียน พระกรรมฐานมัชฌิมา แบลลาํดับดวย 
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          ประมาณปพระพุทธศักราช ๒๓๒๘  พระมหากลิ่น และคณะ ทราบวาพระ
อาจารยสุก มาสถิตวัดพลับ ทรงเชี่ยวชาญวิปสสนากรรมฐาน ทาน และคณะซึ่งเปนเชื้อ
สายรามัญ จึงไดเขาไปกราบนมัสการขออนุญาต พระมหาสุเมธาจารยเปนเจาอาวาส วัด
กลางนา (วัดตองปุ หรือวัดชนะสงคราม)  ซึ่งเปนพระสงฆนิกายรามัญ เพื่อมาศึกษาพระ
กรรมฐานในสํานักพระญาณสังวรเถร (สุก)  

เมื่อไดรับอนุญาติแลว ทานไดรวมเดินทางมากับ คณะของทานพระอาจารยมหา
ศรี   พระขุน มาขึ้นพระกรรมฐานที่วัดพลับ กลับไปนั่งบําเพ็ญพระกรรมฐาน ที่วัดตองปุ
(ชนะสงคราม) มาแจงพระกรรมฐานที่วัดพลับ ไป-กลับดังนี้   คณะของทานเห็นวาไม
สะดวก จึงขออนุญาต กราบลาเจาอาวาส วัดตองปุ (ชนะสงคราม) ขอมาอยูวัดพลับเลย  

ชั้นแรกนั้น พระญาณสังวรเถร (สุก) ทรงเห็นวา พระมหากลิ่นยังมีจิตใจสับสน
วุนวายอยูระหวาง การเจริญสมาธิ กับการศึกษาพระบาลีมูลกัจจายน จิตใจของทานจึง
สับสนลังเลอยู สมาธิไมอาจตั้งได   

พระญาณสังวรเถร (สุก) พระองคทานทรงทราบดวย เจโตปริยะญาณ คือการ
กําหนดใจผูอ่ืนได จึงยังไมใหทานเจริญภาวนาพระกรรมฐาน แตใหทานกลับไปตั้งสติ
เขียนอักขระขอมพระบาลีมูลกัจจายนมากอน เมื่อจิตสงบเปนสมาธิดีแลว จึงจะใหมา
ศึกษาทางเจริญภาวนาพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับกับพระองคทาน  

กาลตอมาเมื่อใจของทานหายสับสนวุนวาย มีจิตใจมั่นคงสงบดีแลว ทานก็ไดข้ึน
พระกรรมฐาน กับพระญาณสังวรเถร (สุก) ข้ึนแลวพระญาณสังวรเถร ใหทานไปแจง
สอบอารมณพระกรรมฐาน กับพระพรหมมุนี(ชิต) หรือทานเจาคุณหอไตรบาง กับพระ
ครูวินัยธรรมกันบาง ทานศึกษาดานภาวนาอยูประมาณสองปเศษ ทานก็จบสมถะ
วิปสสนากรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ  ทานไดเที่ยวออกสัญจรจาริกรุกขมูลครั้งแรก ไป
กับหมูคณะสงฆวัดราชสิทธาราม  ตอมาทานก็ธุดง แตองคเดียว 

ตอมาทานได ไมเถาอริยะ มาทําไมเทาเบิกไพร แผเมตตา แหวกทางเปดทาง 
ปองกันสัตวรายตางๆ เวลาออกสัญจรจาริกธุดงค  ไมเทาเถาอริยะนี้ กาลตอมาไดตกทอด
มาถึง พระสังวรานุวงศเถร (เอี่ยม) เจาอาวาสวัดราชสิทธาราม ปจจุบันไมเทาเถาอริยะ
ของพระเทพโมลี (กลิ่น) เก็บรักษาอยูที่พิพิธภัณฑพระกรรมฐาน คณะ ๕ วัดราชสิทธา
ราม  
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สมัยตอมาทานไดนําเอาประสพการณ การออกสัญจรจาริกธุดงค การเดินปา มา
แตงวรรณกรรม มหาเวศสันดรชาดก กัณฑมหาพน จนมีชื่อเสียงโดงดัง 

ดานการศึกษา พระปริยัติธรรม พระบาลีมูลกัจจายนนั้น เบื้องตนทานไดศึกษา 
กับพระมหาศรี (พระพุทธโฆษาจารย) วัดราชสิทธาราม (พลับ) ตอมาพระมหาศรี ยายไป
เปนเจาอาวาสวัดโมลีโลกยารามแลว ทานก็ไดศึกษาพระบาลีมูลกัจจายน กับพระสมุห
ฮ่ัน เปรียญ (พระวินัยรักขิต) วัดราชสิทธาราม (พลับ) จนจบพระบาลีมูลกัจจายน
เบื้องตน ที่วัดราชสิทธาราม (พลับ) 

ตอมาพระสมุหฮ่ัน พระอาจารยของทาน ไดสงทานไปศึกษาพระบาลีมูลกัจจายน
ชั้นสูงเพิ่มเติมตอที่ วัดสลักหรือวัดมหาธาตุ กับพระพนรัต(ศุก) ตอมาทานไดเปนเปรียญ
เอก ในรัชกาลที่ ๑ 
         ปพระพุทธศักราช ๒๓๕๐ พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช 
ทรงบําเพ็ญพระราชกุศล เทศมหาชาติ  ทรงใหพระเจาหลานเธอกรมขุนสุนทรภูเบศร รับ
กัณฑมหาพน โปรดเกลาฯให มหากลิน่ เปรียญเอก วัดราชสิทธาราม สําแดง คัมภีรเทศ
มหาพน ทานรจนาเอง จารเอง และสําแดงเอง การแตงนั้นทานใชพระคัมภีรมหาเวศสัน
ดรชาดก จากตนฉบับภาษาบาลี ของพระวินัยรักขิต (ฮ่ัน) พระอาจารยของทานที่มอบให 
ถือเอาเปนปฐมมงคลฤกษ ในการแตงมหาพน  เทศหนาพระที่นั่ง 

ปตอมาทานไดรับ เทศกณัฑมหาพนอีก และทานก็ไดปรับปรงุแกไขเรื่อยมา ตาม
คําติชมของเจากรมสังการี ซึ่งเปนมหาเปรียญเกา ถึง ๗ฉบับ ปจจุบันตนฉบับแกไข
ปรับปรุง คัมภีรใบลานเทศมหาพน ที่ทานแตงเอง จารเอง บางสวน เก็บรักษาอยูที่
พิพิธภัณฑพระกรรมฐาน คณะ ๕ วัดราชสิทธาราม ทานมีตนฉบับกัณฑเทศมหาพน
หลายผูกหลายฉบับ เนื่องจากมีการปรับปรุงแกไขบอยครั้ง จึงเปนที่เชื่อถือของราช
สํานัก  ใหทานแตงเทศมหาชาติกัณฑทานกัณฑ ในสมัยรชักาลที่ ๒  และปพระ
พุทธศักราช ๒๓๕๘  จึงไดรับแตงตั้งเปนพระราชาคณะ เปนพระคณาจารยเอกฝายคัน
ถะธุระ 
            ปพระพุทธศักราช ๒๓๕๑ พระมหากลิ่นไดแตง คัมภีรเวสสันดรชาดกขึ้น ๑๓ 
กัณฑ ตอมาป ๒๓๕๘ ทางราชการรับคัดเลือกของทานไวสองกัณฑคือ กัณททานกัณฑ 
และกัณฑมหาพน โดยเฉพาะกัณฑ มหาพน  ของพระเทพโมลี (กลิ่น) ตอมามีชื่อเสียง
มาก  
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      ในปนั้นเอง ประมาณเดือน ๑๐ แรม ๑๓ คํ่า ทานไดคัดลอก คัมภีรโยชนามูลกัจ
จายน ข้ึนอีก ๑๔ ผูกเขียนไวให พระภิกษุสามเณรไดใชศึกษาเลาเรียนกันที่วัดราชสิทธา
ราม (พลับ)  ปจจุบันพระคัมภีรนี้อยูที่ พิพิธภัณฑพระกรรมฐาน คณะ ๕ วัดราชสิทธา
ราม (พลับ) 
      ปพระพุทธศักราช ๒๓๕๘ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย โปรดเกลา
ฯใหประชุมนักปราชญราชบัณฑิต แตงมหาชาติคําหลวง ของพระบรมไตรโลกนาถ 
แหงกรุงศรีอยุธยา ปรากฏวาหลังจากเสียกรุงแลวมหาชาติคําหลวงไดสูญหายไป ๖ 
กัณฑคือ หิมพานต ทานกัณฑ จุลพน มัธทรี สักบรรพ ฉกษัตริย  ปรากฏวา พระมหา
กลิ่น ทานไดแตงเทศมหาชาติ คําฉันท ทานกัณฑ ทานแตงเชิงพรรณาโวหาร ดีเยี่ยม จะ
หาผูใดแตงดีกวาทานนั้นยากเต็มที เพราะทานแตงใชถอยคํา ศัพทแสง เขากับภาษาครั้ง
กรุงศรีอยุธยา ไดอยางเหมาะเจาะหนาพิศวง ทั้งในเชิงกวีก็ไพเราะไมนอย กัณฑ ของ
ทานไดรับเลือก ตั้งแตนั้นมา คนทั้งหลายก็นิยมนับถือวาทาน เปนกวีสงฆ พระ
นักปราชญ องคหนึ่งในตนกรุงรัตนโกสินทร 
           สมเด็จพระมหาสมณะเจากรมพระปรมานุชิตชิโนรส ซึ่งเปนกวีเอกสงฆ อีก
พระองคหนึ่งของกรุงรัตนโกสินทร ทรงนิพนธมหาชาติไวถึง ๑๐ กัณฑ แตไมทรงแตง
อยู ๓ กัณฑคือ มัธทรี ชูชก มหาพน สวนไมทรงแตงกัณฑมหาพนนั้น รับสั่งวา  ถึงจะ
แตงก็สูของ พระเทพโมลี (กลิ่น) ไมได เพราะของพระเทพโมล ี (กลิ่น) มีลักษณะดี
พรอม  ทั้งเนื้อความ ทั้งคํา ทั้งเชิงกวี  ความรูในดานคนควาเชน อางราชสีหมี ๔ จําพวก 
ชนิดไหนมีลกัษณะอยางไร กินอาหารอยางไร อากัปกิริยา เปนเชนไร หรือตนไมชนิดใด 
มีรส  คุณวิเศษ อยางไร อันเปนประโยชน แกผูใชสมุนไพร สํานวนพรรณาที่เรียกวา 
แหล เขา สระ นา ไม  สัตว ก็ไพเราะเพราะพริ้งทราบซึ้งยิ่งนัก จึงทําใหนึกเห็นภาพ เกิด
ความเปนจริง เกิดขึ้นในใจ  อีกทั้งสมเด็จพระมหาสมณเจาฯ ทรงนับถือ พระเทพโมลี
(กลิ่น) วาเปนพระอาจารยองคหนึ่ง ของพระองคทานดวย 
 ตั้งแตปพระพุทธศักราช ๒๓๕๐ ถึงปพระพุทธศักราช ๒๓๕๘  ทานแตงคําภีร
ไวมากมายหลายรอยคําภีร  หลังจากปพ.ศ. ๒๓๕๘ แลว ทานก็บําเพ็ญวิปสสนาธุระ
อยางเดียว ปราถนาซึ่งความหลุดพน ตามอยางสมเด็จพระสังฆราช ไกเถื่อน และพระเถร
ผูใหญในวัดราชสิทธาราม ในครั้งนั้น ทานนับเปนอริยบุคคล องคหนึ่งในสมัยนั้น 
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          ปพระพุทธศักราช ๒๓๕๙ วันพฤหัส เดือน ๙ แรม ๗ คํ่า ปชวด ในรชักาลที่ ๒ 
พระมหากลิ่น ไดรับพระราชทานสมณะศักดิ์ เปนพระราชาคณะฝายคันถธุระที่ พระ
รัตนมุนี เมื่ออายุได ๖๙ ป เปนปที่ตั้ง สมเด็จพระสังฆราช (มี) วัดราชบูรณะ 
          ปพระพุทธศักราช ๒๓๖๓ วันพฤหัส เดือนอาย ข้ึน ๙ คํ่า ปมะโรง ในสมัย
รัชกาลที ่๒ ไดรับพระราชทานเลื่อนสมณะศักดิ์เปนพระราชาคณะผูใหญที่ พระเทพโมลี 
พระคณาจารยเอก ฝายคันถธุระ เมื่ออายุได ๗๓ ป เมื่อคราวสถาปนาสมเด็จ
พระสังฆราช ไกเถื่อน มรีาชทินนามปรากฏดังนี้ 
          ใหพระรัตนมุนี เปนพระเทพโมลี ศรีปฏกธรา มหาคณฤศร บวรสังฆาราม 
คามวาสี สถิต ณ. วัดราชสิทธาวาส พระอารามหลวง รับพระราชทานนิจพัจ ๔ ตําลึง มี
ถานานุศักดิ์ ควรต้ังถานานุกรมได ๔ รูป  มีพระครูปลัด ๑  พระครูสมุห ๑ พระครูใบฏกีา 
๑ พระครูสังฆวิชิต ๑ 
         ครั้งตั้ง พระเทพโมลี (จ่ี) วัดประยูรวงศาวาส มีสรอยราชทินนามวา มหาคณฤศร 
ทรงเปลี่ยนสรอยราชทินนามเปน มหาธรรมกถึกคณฤศร 
 ครั้งกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานีตําแหนง  พระเทพโมฬี  จัดเปนตําแหนงของ
พระสงฆฝายสมถะวิปสสนา  ครองวัดสมณโกฎ อยูในการปกครองบังคับบัญชาของ 
พระพุฒาจารย เจาคณะกลางฝายอรัญวาสี สถิตวัดโบสถราชเดชะ 
          ในรัชกาลที ่๓  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ทรงโปรดปรานวิชากาพย
กลอนมาก ทั้งยังไดทรงเลื่อมใสในพระเทพโมลี(กลิ่น) ถึงกับพระราชทานแทนฝนหมกึ
ขนาดใหญใหกับทาน ปจจุบันแทนฝนหมึกพระราชทาน เก็บรักษาอยูที่พิพิธภัณฑพระ
กรรมฐาน คณะ ๕ วัดราชสิทธาราม (พลับ) 

เมื่อคราวปฏิสังขรณ วัดพระเชตุพนฯ โปรดเกลาฯใหชางรวบรวมตํารับตํารา 
ของนักปราชญราชบัณฑิต ทั้งนักปราชญฝายสงฆ ฝายฆราวาส ทั้งที่สิ้นชีพตักษัยไปแลว 
และที่ยังมีชีวิตอยู และโปรดเกลาฯใหประชุมกันแตง โคลง ฉันท กาพยกลอน จารึกใส
แผนศิลาประดิษฐานไวที่วัดพระเชตุพนฯ โดยในครั้งนั้นไดทรง นําเอากวีนิพนธ ที่
พระเทพโมลี (กลิ่น) แตง เชน  โครงฤาษีดัดตน โคลงบาทกุญชร โคลงกลบท และ
บรรดาวรรณจิตรที่ทานแตง ลวนไพเราะเพราะพริ้งเปนอยางยิ่ง  จัดเปนเอก ทั้งเชิง
กระบวนกลอน กระบวนความ ทางราชการไดนําเอากวีนิพนธของทานไปจารึก หลังจาก
ทานไดมรณะภาพลงแลว  
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             ปพระพุทธศักราช  ๒๓๖๘ พระพรหมมุนี (ชิต) หรือทานเจาคุณหอไตร ได
มรณะภาพลง   พระญาณวิสุทธิ์เถร (เจา) ไดรักษาการเจาอาวาส เนื่องจากพระเทพโมล ี
(กลิ่น) ขณะนั้นยังอาพาธอยู 
             ปพระพุทธศักราช ๒๓๖๘ ตอปพระพุทธศักราช. ๒๓๖๙ พระเทพโมล(ีกลิ่น) 
หายจากโรคาพาธ ทานไดรับโปรดเกลาฯแตงตั้งใหเปนเจาอาวาสวัดราชสิทธาราม ทาน
ดํารงตําแหนงเจาอาวาสวัดราชสิทธารามเวลานั้น ทานก็ชราทุพพลภาพมากแลว เดินไป
มาขางไหนก็ไมคอยสะดวก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รชักาลที่๓ จึงทรง
พระราชทานแครคานหาม ใหเอาไวใชในเวลาเดินทางไปไหนมาไหน จะไปไดโดย
สดวก โดยเฉพาะใชในการไปลงทําสังฆกรรม เชน ลงพระปาฎิโมกข เปนตน  

ครั้งที่ทานไดรับแตงตั้งเลื่อนสมณะศักดิ์เปนที่ พระเทพโมลี และเปนเจาอาวาส
แลว ก็มีบรรพชิต และพระบรมวงศานุวงศ ที่เลื่อมใสในเชิงกวีของทาน มาสมัครเปนลูก
ศิษยฝกแตงโคลงฉันท กาพยกลอนกับทาน และไดชวยกันทะนุบํารุงวัดราชสิทธาราม 
(พลับ) ใหเจริญรุงเรือง จนทานเปนที่รูจักกวางขวางในวงศ เจานาย และขาราชการ
ผูใหญ ผูนอย เปนอยางดี 
            การศึกษาสมยั พระเทพโมลี (กลิ่น) ครองวัดราชสิทธาราม 
            การศึกษาดานพระปริยัติธรรม พระบาลีมูลกัจจายน  พระเทพโมลี (กลิน่) เปน
พระอาจารยใหญ พระอาจารยผูชวยคือ พระปฏกโกศลเถร (แกว) ๑ พระมหาทัด ๑ พระ
มหาเกิด ๑ 
           ดานการศึกษาพระวิปสสนาธุระมี พระครูวินัยธรรมกัน สัทธวิิหาริกของสมเด็จ
พระญาณสังวร (สุก) เปนพระอาจารยใหญ  พระอาจารยมหาทัด ๑เปนผูชวย เมื่อพระครู
วินัยธรรมกนั มรณะภาพลงแลว พระญาณสังวรเถร (ดวง) รับหนาที่เปนพระอาจารย
ใหญ  พระอาจารยผูชวยคือ พระอาจารยคํา พระครูศีลวิสุทธิ์ (รุง) พระครูศีลสมาจารย 
(บุญ) พระปลัดมี พระปลดัเมฆ  
           ปพระพุทธศักราช ๒๓๖๙ ทานครองวัดราชสิทธาราม (พลับ)มาประมาณ ๑ ป    
ทานก็มรณะภาพลงในปลายปนั้นดวยโรคชรา เมื่อสิริอายุได ๘๖ ป  สมยัทานครองวัด
ราชสิทธาราม ทานเปนผูมีชื่อเสียง ผูคนนับถือมาก ทานเปนพระสงฆนักปราชญองค 
ตนๆของกรุงรัตนโกสินทร  หลงัจากพระเทพโมลี (กลิ่น) ไดมรณะภาพลงแลว 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๓ ทรงมพีระราชคําริวา บทกวีนิพนธตางๆ ของ
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พระเทพโมลี(กลิ่น)นั้น ตอไปจะกระจัดกระจายสูญหาย หายาก จึงโปรดเกลาฯให 
เจากรมอาลักษณเก็บรวบรวม บทกวีนิพนธตางๆของทานไว เมื่อถึงคราวปฏิสังขรณ วัด
พระเชตุพนฯ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๓ จึงใหรวบรวมนักปราชญ ราช
บัณฑิตย แตงบทกวีนิพนธตางๆ โปรดใหชางจารึกลงแผนศิลาไวที่วัดพระเชตุพนฯ  ใน
ครั้งนั้นไดโปรดเกลาฯใหนําเอาบทกวีนิพนธตางๆ ของพระเทพโมล ี (กลิ่น) จารึกลง
แผนศิลาไวดวย     
         แครคานหาม ที่ไดพระราชทานให พระเทพโมลี (กลิ่น)ในครั้งนั้น ก็ไดเก็บรักษา
ไวที่วัดราชสิทธาราม พรอมดวยไมเทาเถาอริยะ ไมมีผูใดกลานําเอามาใชเพราะเปนของ
พระราชทานสงฆเฉพาะองค จนกระทั้ง ๘๐ ปเศษผานมา ถึงปพระพุทธศักราช  ๒๔๕๐ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รชักาลที่ ๕ ก็ไดพระราชทาน แครคานหาม ที่
เกบ็รักษาไวที่วัดราชสิทธารามใหแก พระสังวรานุวงศเถร (เอี่ยม) ไดใชสืบมาเปนองคที่
สอง เพราะเวลานั้นพระสังวรานุวงศเถร (เอี่ยม) ทานชราทุพพลภาพ ปจจุบันแครคาน
หามนี้ ไดเก็บรักษาไวที่พิพิธภัณฑพระกรรมฐาน คณะ ๕ วัดราชสิทธาราม 

ผลงานของพระเทพโมลีกลิ่น 
                       ๑. รายยาวมหาเวศสันดรชาดก กัณฑมหาพน แตงประมาณ พ.ศ.๒๓๕๐ 
                           ๒. คัมภีรโยชนามูลกจัจายณ  แตง  พ.ศ. ๒๓๕๑ 
                           ๓. มหาชาติ คําหลวง ทานกัณฑ แตงพ.ศ. ๒๓๕๘ 
                           ๔. โครงนิราศ ตลาดเกรียบ 
                           ๕. โครงกระทูเบ็ดเตล็ด 
                           ๖. โครงฤาษีดัดตน 
                           ๗.โครงบาทกุญชร 
                           ๘. โครงกลบท 
                           ๙.โครงลวงผึ้ง         

ประวัติพระญาณวิสุทธิ์เถร   (เจา) 
อดีตพระอาจารยกรรมฐาน และอดีตรกัษาการเจาอาวาสสองสมัย 

 พระญาณวิสุทธิ์ (เจา) ทานเกิดประมาณปพระพุทธศักราช  ๒๒๘๒ ในรัชสมัย
พระเจาอยูหัวบรมโกศ  บรรพชา-อุปสมบทประมาณปพระพุทธศักราช ๒๓๐๓ รชัสมยั
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พระเจาเอกทัศน ณ วัดโรงชาง  พระญาณรักขิต(สี) เปนพระอุปชฌาย มพีระอาจารยสุก 
เปนพระพี่เลี้ยง  

ตอมาพระอาจารยสุก ยายไปเปนเจาอาวาส วัดทาหอย สมัยอยุธยา พระญาณ
วิสุทธิ์ (เจา) ครั้งเปนภิกษุเจา ไดยายตาม พระอาจารยสุก ไปอยูวัดทาหอยดวย 
 เมื่อกรุงศรีอยุธยา ใกลลมสลาย  พระอาจารยเจา ไดนมัสการกราบลาพระอาจารย
สุก ออกจากวัดทาหอยหลบภัยพมา ลองลงมาอยูในปา ทางทิศตะวันออก ของกรุงศรี
อยุธยา  
 ประมาณปพระพุทธศักราช ๒๓๑๑ สมัยกรุงธนบุรี พระอาจารยเจา ทานไดจาริก
ออกมาจากปาทางตะวันออก มาถึงวัดทาหอย  เนื่องจากทราบขาววา พระอาจารยสุก ซึ่ง
เปนทั้งพระพี่เลี้ยง และพระอาจารยของทาน กลับมาวัดทาหอยแลว  พระอาจารยเจา 
ทานมีพระอุปชฌาย และอาจารยเดียวกันกับพระอาจารยสุก  พระอุปชฌาย ไดมอบให
พระอาจารยสุก เปนพระพี่เลี้ยง คอยดูแลอบรม พระอาจารยเจา ในครั้งนั้น   

เมื่อพระอาจารยเจามาอยูวัดทาหอย ยุคธนบุรคีรั้งนั้น พระอาจารยสุก ได
ประทานไมเทาเบิกไพร เถาอริยะ  ซึ่งพระองคทานไดมาจากถ้ําในปาลึกแหงหนึ่ง แขวง
เมืองสุรินทร อันเปนของบูรพาจารยแตกอนเกา ซึ่งทานมาละทิ้งสังขาร และทิ้งไมเทาเถา
อริยะไวในถ้ําแหงนั้น 

ประมาณปพระพุทธศักราช ๒๓๒๗ พระอาจารยเจาทราบขาววา พระอาจารยสุก 
มาสถิตวัดพลับ กรุงเทพฯ ทานจึงเดินทางมาวัดพลับ เมื่อเห็นความสงบรมเย็นของวัด
พลับแลว ทานชอบใจมาก 

ตอมาพระญาณสังวรเถร (สุก) ทรงแตงตั้งพระอาจารยเจา เปนพระอาจารยผูชวย
บอกพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ  แกพระภกิษุสามเณร ที่วัดราชสิทธาราม 

พระอาจารยเจา ทานเปน พระติดปา หมายถึงชอบอยูปาเปนวัตร ทานชอบความ
สงบ วิเวกของปา ทานไมชอบความสับสนวุนวายของผูคน  ทานไดรับมอบไมเทาเบิก
ไพร อันหนึ่งจากพระอาจารยสุก เรียกวา ไมเทาเถาอริยะ ซึ่งเปนของเกาแกของ
บูรพาจารย 

ความเปนมาของ ไมเทาเถาอริยะ 
         ไมเถาอริยะ เปนไมเถาชนิดหนึ่งที่ข้ึนขนานเกี่ยวพันไปกับตนไมใหญ ตรงปลาย
พันเกี่ยวกับกิ่งไมใหญ จะเปนไมเถาพันธอะไรก็ได ตอมาเถาไม ที่เกี่ยวพันอยูกับตนไม



พระประวัติสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร มหาเถรเจา (สุกไกเถื่อน) 
 

http://www.somdechsuk.com 

๔๑๘ 

ใหญนี้ ถูกฟาผาลงบอยครั้ง เนื่องจากเถาวัลยไมนี้เกี่ยวพันอยูกับตนไมที่สูงที่สุดในปา 
และกาลตอมาเถาไมที่พันเกี่ยวอยูกับตนไมใหญตายลง  รุกขเทวดาประจําเถาวัลย มีจิต
ศรัทธาตองการที่จะชวยทนุบํารุง คํ้าจุนพระพุทธศาสนา ครั้นเห็นพระธุดงคผานมาทาง
นั้น เปนผูมีศีลบริสุทธิ ์  เปนอริยะบุคคลขั้นตนแลว หรือตอไปภายหนาจะไดเปน
อริยบุคคล   

รุกขเทวดาประจําเถาวัลย มีความศรัทธาจะไปกับพระธุดงคนั้น เพื่อสรางสมบุญ
กุศล จึงเขาไปบอกพระธุดงคทางสมาธินิมิตขณะที่พระธุดงคกําลังเจริญภาวนาพระ
กรรมฐานอยู รุกขเทวดาประจําเถาวัลย จะบอกใหพระธุดงคไปตัดเอาไมเถาวัลยนี้มาทํา
ไมเทาเบิกไพร และเนื่องจากไมเถาวัลยนี้ตายแลวเทวดาประจําเถาวัลยไมสามารถสิง
สถิตอยูได ดงันั้นรุกขเทวดานั้นจะนําทางพระธุดงคไปตัดเถาไมนั้น เมื่อพระธุดงคตัดไม
เถาวัลยนั้นมาทําเปนไมเทาเบิกไพรแลว ไมเถาวัลยนี้ตัดได ไมผิดพระวินัยเพราะเปนไม
เถาวัลยที่ตายแลว เนื่องจากถูกฟาผา ไมเปนการพรากของเขียว มอด ปลวกจะไมกัดกิน  
อยูไดนานไมผุพังงาย เพราะถูกลนไฟจากฟาผา และดวยอํานาจแหงการแผเมตตาของ
พระสงฆ  เมื่อตัดมาแลว รุกขเทวดาประจําไมเถาวัลยก็เขามาสิงสถิตอยูณ.ไมเถาวัลยนี้ 
ติดตามพระสงฆอริยบุคคลไปทั่ว ดวยอํานาจแหงรุกขเทวดา ดวยอํานาจแหงคุณของอริย
สงฆที่แผเมตตา ไมเทานี้จึงมีอํานาจพิเศษปองกันภัยตางๆได  ไมเทานี้เมื่อมาอยูในมือ
ของพระธุดงค ผูเปนอริยะสงฆแลว ไมวาจะเปนไมเถาวัลยพันธุอะไรก็จะเรียกวา ไมเทา
เถาอริยะ ทั้งสิ้น ที่วัดพลบัมีพระสมถะอริยะสงฆไดไมเทาเถาอริยะหลายทานเชน 
พระเทพโมลี (กลิ่น) พระปฏกโกศลเถร (แกว) พระญาณโกศลเถร(มาก) พระญาณโกศล
เถร (รุง)ฯ  อีกหลายทานที่ไมปรากฏนาม  

กลาววา หลวงปูศุข วัดมะขามเฒา พระอาจารยเสาร กันตสีโร พระอาจารยมั่น ภู
ริทัตโต ก็มีไมเทาเถาอริยะนี้เชนกัน เพราะเปนพระอริยบุคคล 

รุกขเทวดา เมื่อมาสิงสถิตในไมเทาเถาอริยะแลว  เทวดาก็จะสมาทานศีลอันหมด
จด ประพฤติธรรมใหสจุริต ดวยอานุภาพแหงการกระทําของรุกขเทวดานั้น รุกขเทวดา
จะมีความสุขตลอดกาล อายุของรุกขเทวดานั้นก็จะเจริญ เพราะไดรักษาศีล  ประพฤติ
ธรรมอันสุจริตนั้น 
         ปพระพุทธศักราช ๒๓๖๓ พระอาจารยเจาเปน พระครูญาณวิสุทธิ พระครู
วิปสสนา ถานานุกรมของ สมเด็จพระสังฆราช ไกเถื่อน (สุก) 
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        ปพระพุทธศักราช ๒๓๖๔ เขารวมเปนคณะคณะกรรมการ ทําสังคายนาพระ
กรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ ในสมยัรัชกาลที ่๒ 
        ปพระพุทธศักราช ๒๓๖๕ ไดรับพระราชทานแตงตั้งเปนพระราชาคณะฝาย
วิปสสนาธุระที่ พระญาณวิสุทธิ์เถร พระคณาจารยเอก ฝายวิปสสนาธุระ รับ
พระราชทานพัดงาสาน  แทนตําแหนงพระญาณวิสุทธิเถร (ชิต) ที่ไดรับพระราชทาน
เลื่อนที่เปน พระธรรมมนุี 
          ปพระพุทธศักราช ๒๓๖๘ เปนรักษาการเจาอาวาสวัดราชสิทธาราม สมัยทานเจา
คุณหอไตรมรณะภาพ ซึ่งขณะนั้นพระเทพโมลี (กลิ่น) ยังอาพาธอยู   พระญาณวิสุทธิเถร 
(เจา)ไมรับเปนเจาอาวาส เพราะทานเปน พระติดปา 
        ปพระพุทธศักราช ๒๓๖๙ เปนรักษาการเจาอาวาสวัดราชสิทธาราม เปนครั้งที่
สอง สมัยพระเทพโมลี(กลิ่น) มรณะภาพ พระญาณวิสุทธิเถร (เจา)มรณะภาพลงระหวาง
รักษาการเจาอาวาส วัดราชสิทธาราม (พลบั)ครั้งหลังนี้ เมื่อสิริรวมอายุไดประมาณ  ๘๗ 
ป ทานเปนอีกองคหนึ่งที่มีผูคนนิยมเคารพนับถือมาก ในสมัยนั้น  

ประวัติพระญาณโกศลเถร (มาก) 
อดีตพระอาจารยกรรมฐาน และอดีตรกัษาการเจาอาวาส 

            พระญาณโกศลเถร มีนามเดิมวา มาก เกิดเมื่อประมาณปพระพุทธศักราช 
๒๒๘๙  สมัยพระเจาอยูหัวบรมโกศ ครองกรุงศรีอยุธยา ปพระพุทธศักราช ๒๓๒๘ 
บรรพชาอุปสมบท เมื่ออายุได ๓๙ ปเศษ ณ.พัทธสีมา วัดราชสิทธาราม เมื่อวันผูกพัทธ
สีมา ทานอุปสมบทเปนองคแรกของพระอุโบสถ วัดราชสิทธาราม พระญาณสังวรเถร
(สุก)    เปนพระอุปชฌาย  พระปลัดชิต (พระพรหมมุนี หรอืเจาคุณหอไตร) เปนพระ
กรรมวาจาจารย   พระสมุหฮ่ัน เปรียญ (พระวินัยรักขิต)  เปนพระอนุสาวนาจารย เหตุที่
ทานไมไดบรรพชาอุปสมบทมาแตอายุ ๒๐ นั้น เพราะมีเหตุยุงยากกบัเหตุการบานเมือง 
ครอบครัวทานพลัดพรากกระจัดกระจาย 

เมื่ออุปสมบทแลวศึกษาพระกรรมฐานแบบมัชฌมิา แบบลําดับ กับพระญาณ
สังวรเถร (สุก) และพระพรหมมุนี ครั้งเปนพระปลัดชิต ศึกษาพระปริยัติธรรมบาลีมูลกัจ
จายน กับพระวินัยรักขิต ครั้งเปนพระสมุหฮ่ัน ตอมาไดเที่ยวออกสัญจรจาริกธุดงคไป
ตามสถานที่ตางๆทุกปมิไดขาด  
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            ปพระพุทธศักราช ๒๓๖๓ เปนพระครูพรหมวิหาร พระครูวิปสสนา ถานานุ
กรมของ สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร (สุก ไกเถื่อน) เปนพระอาจารยบอกพระ
กรรมฐานในครั้งนั้นดวย 
            ปพระพุทธศักราช .๒๓๖๔ เขารวมเปนคณะกรรมการ ทําสังคายนาพระ
กรรมฐาน ในรัชสมัยสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย รชักาลที ่๒ 
            ปพระพุทธศักราช ๒๓๖๙ ประมาณกลางปเปนพระราชาคณะ ฝายวิปสสนาธุระ
ที่ พระญาณโกศลเถร พระคณาจารยเอก ฝายวิปสสนาธุระ โปรดเกลาฯ แตงตั้งสมัย
เดียวกันกับ พระเทพโมลี (ฉิม) วัดพระเชตุพนฯ ตอมา ปพระพุทธศักราช ๒๓๗๕ 
พระเทพโมลี (ฉิม)  ไดรับสถาปนาเปน พระพุทธโฆษาจารย ยายไปครองวัดโมลีโลกฯ  
พระญาณโกศลเถร (มาก) เปนพระราชาคณะไดไมถึงสองเดือน พระเทพโมลี (กลิ่น) ก็
ถึงแกมรณะภาพลง 
            ปพระพุทธศักราช ๒๓๖๙ หลังจากพระญาณวิสุทธิเถร (เจา)มรณะภาพลง 
ระหวางรักษาการเจาอาวาสวัดราชสิทธารามนั้น   พระญาณโกศลเถร (มาก) ได
รักษาการเจาอาวาสวัดราชสิทธาราม เปนองคตอมา  และทานก็ถึงแกมรณะภาพลง ใน
ระหวางรักษาการเจาอาวาสวัดราชสิทธาราม เมื่อสิริรวมอายุได ๘๐ ปเศษ พรรษา ๔๑ 

 ครั้งนั้นที่วัดราชสิทธารามนี้ ไดตั้งบําเพ็ญมหากุศลสรีระสังขาร ของอดีตพระ
มหาเถรผูใหญ ของวัดราชสิทธารามนี้ถึงเจ็ดพระองค พระมหาเถรทั้งเจ็ดพระองคนี้ ตาง
เปนผูมีชื่อเสียงผูคนทั้งหลายนิยม เคารพนับถือมาก หลังจากพระญาณโกศลเถร (มาก) 
สิ้นแลว ทางคณะสงฆวัดราชสิทธารามเก็บสรีระสังขารของอดีตมหาเถรทั้งเจ็ดทานไว
อีกประมาณสามป 
       ประมาณปพระพุทธศักราช  ๒๓๗๑ จึงพระราชทานเพลิงศพพรอมกันทั้งเจ็ด
องค เมื่อถึงคราวออกเมรุ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๓ พระราชทานโกศ
หนึ่งองค สําหรับพระพรหมมุนีชิต ตามตําแหนง และทรงอทุิศพระราชทานใหทั้งหก
ทานดวย ในพระโกศใบเดียวกันนี้ โดยนําพระโกศตั้งหนาหีบทองทึบทั้งเจ็ด เปน
เกียรติยศสําหรับพระมหาเถรทั้งเจ็ดทาน ทรงพระราชทานเพลิงศพดวยพระองคเอง 
       ทางคณะสงฆมี สมเด็จพระสังฆราช (ดอน) ทรงเปนองคประธานฝายสงฆ การ
พระราชทานเพลิงศพครั้งนั้น กลาววา มีผูคนมารวมในงานพระราชทานเพลิงสรีรสังขาร
พระมหาเถรทั้งเจ็ด ตั้งแตเย็นจดเที่ยงคืน จึงหมด 
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        ปพระพุทธศักราช ๒๓๗๓ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๓ 
ทรงสถาปนาพระเจดียยอมุมไมสิบสองขนาดใหญ เพื่อบรรจุพระอัฏฐิธาตุ และพระ
อังคาร ของสมเด็จพระสังฆราช (สุก ไกเถื่อน) สวนที่คณะสงฆเก็บไวที่วัดราชสิทธาราม  
พรอมกันนั้นก็ไดบรรจุอัฏฐิธาตุ และอังคาร ของพระมหาสงฆเถระทั้งเจ็ดองค ไวใน
พระเจดียองคเดียวกันนี้ในครั้งนั้นดวย พระเจดียองคนี้ทรงสถาปนาไวทางดานหนาพระ
อุโบสถขางทิศไต พรอมกันนั้นก็ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหทําการบูรณะวัดราช
สิทธารามเปนการใหญในปนั้นดวย ทําการฉลองในปพระพุทธศักราช ๒๓๗๔ 
         ปรากฏ ในหนังสือประชุมพงศาวดารประกาศ รชักาลที่ ๔ ภาค ๒๕ ปพระ
พุทธศักราช ๒๔๖๕ หนา ๗๒ ตอนหนึ่งวา 
                “พระสถูปเจดียทั้งคูมี พระอัคฆิยเจดีย ๔ ทิศเปนบริวาร ที่หนาพระอุโบสถวัด
ราชสิทธาราม พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาฯเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๓ พระบรมเชษฐาธิราช 
ทรงสถาปนาไวในหมูขางใตแตกอน  ครั้งนี้มีพระราชศรัทธา (หมายถึงรัชกาลที่ ๔) ทรง
อุตสาหะปฏิสังขรณ ใหวัฒนาถาวรดีกวาเกา “ 

 ปพระพุทธศักราช ๒๓๙๗  พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาฯเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๔  
ทรงสถาปนาเปนพระเจดียแบบลังกาทรงเครื่อง มีสงัวาลยพาดหอยประกอบดวย
ลวดลาย ปดทองประดับกระจก คลอบพระเจดียแบบยอมุมไมสิบสององคเดิม มีเจดียยอ
มุมไมสิบสองขนาดเล็ก ๔ ทิศ ๔ มุมเปนบริวาร อันเปนของพระบาทสมเด็จนั่งเกลาพระ
เจาอยูหัว รัชกาลที่ ๓ ที่ทรงสถาปนาไวหนาพระอุโบสถ ขางทิศใตมาแตกอน  และ
พรอมกันนั้นก็ไดทรงสถาปนาพระเจดียแบบลังกาทรงเครื่องอยางเดียวกันไว ทางหนา
พระอุโบสถขางทิศเหนือ แลวพระราชทานนามพระเจดียของสมเด็จพระนั่งเกลาฯ
เจาอยูหัววา พระสิราศนเจดีย และพระราชทานขนานพระนามพระสถูปเจดีย  ดวยการ
สถาปนาไวดวยพระองคเองวา พระสิรจุมภฏเจดีย 

ประวัติพระปฏกโกศลเถร (แกว) 
 พระปฏกโกศลเถร หรือพระอาจารยแกว ทานเกิดเมื่อประมาณปพระพุทธศักราช 
๒๒๘๔ - ๒๒๘๕ ในรัชสมัยพระเจาอยูหัวบรมโกศ  ทานเกิดที่เมืองพิจิตร  พระอาจารย
สุก พบทานอยูในเพศปะขาว ถือศีลภาวนา อยูที่วัดสิงห เมืองพิจิตร  การพบครั้งนั้นอยู
ประมาณ ปลายรัชสมัยกรงุศรีอยุธยา 
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 ตอมาประมาณ ปลายสมัยอยุธยา ตอกับสมัยตนธนบุรี ทานปะขาวแกว ได
บรรพชา-อุปสมบท ณ วัดสิงห เมืองพิจิตรนั้นเอง  ทานอุปสมบทแลว นึกถึงพระอาจารย
สุก และเลื่อมใสในพระอาจารยสุก ทานรําลึกนึกถึงอยูตลอดเวลา  

สมัยตนธนบุรีประมาณปพระพุทธศักราช ๒๓๑๑ ทานไดทราบขาว พระอาจารย
สุก มาสถิตวัดทาหอย  ทานจึงจาริกตามมาอยูกับพระอาจารยสุก ณ วัดทาหอย   การมา
ครั้งนั้นทานมากับเพื่อนสหธรรมิก ๒-๓ องค ซึ่งตอมาเพื่อนสหธรรมิกของทานไดแยก
ยายกันไป ตามสถานที่ตางๆ 

พระอาจารยแกว เมื่อมาสถิตวัดทาหอยแลว ทานไดศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมา 
แบบลําดับ กับพระอาจารยสุก ภายในระยะเวลาเพียง  ๖ เดือนเทานั้น ทานก็จบสมถะ-
วิปสสนามัชฌิมา แบบลําดับ   

กลางวันทานเลาเรียน พระบาลีมูลกัจจายน เบื้องตนกับ พระอาจารยสุก   ตอมา
พระอาจารยสุก สงพระอาจารยแกว กับพระอาจารยดวง มาศึกษาพระบาลีมูลกัจจายน
ชั้นสูง ตอที่กรุงธนบุรี   ณ วัดสลัก กับพระศรีสมโพธิ์(ศุก) ตอมาเมื่อกรุงธนบุรีเกิดการ
จลาจลวุนวาย ทานก็ออกสัญจรจาริกธุดงค หนีความวุนวายเขาปาไป พรอมกับเพื่อน
สหธรรมิกคอื พระอาจารยดวง (พระญาณสังวร)  ไปอยูปา อันเงียบสงบ แขวงเมือง
อุตรดิตถ  
          ปพระพุทธศักราช ๒๓๓๐  ทานทราบขาววาพระอาจารยสุก มากรุงเทพฯ เปน
พระราชาคณะที่ พระญาณสังวรเถร(สุก) สถิตวัดพลับ ทานจึงเดินทางจาริกออกมาจาก
ปา แขวงเมืองอุตรดิตถ ทานมาพรอมกับพระอาจารยดวง มากราบนมัสการพระญาณ
สังวรเถร (สุก)   มาสถิตวัดพลับ เพื่อศึกษารายละเอียดพระกรรมฐานมัชฌิมา เพิ่มเติม   
กับพระญาณสังวรเถร (สุก)  
        ปพระพุทธศักราช  ๒๓๕๙ เปน พระครูวินัยธร ถานานุกรม ของสมเด็จพระ
ญาณสังวร (สุก) และไดรับหนาที่เปนพระอาจารยบอกหนังสือพระบาลีมูลกัจจายนดวย 
        ปพระพุทธศักราช ๒๓๖๓ วันพฤหัส เดือนอาย ข้ึน ๙ คํ่า ปมะโรง ไดรับ
พระราชทานแตงตั้งเปนพระราชาคณะฝายวิปสสนาธุระที่ พระปฏกโกศลเถร เมื่ออายุ
ทานได ๗๙ ป เปนปที่สถาปนาสมเด็จพระญาณสังวรเถร(สุก) เปนสมเด็จพระสังฆราช   
        ปพระพุทธศักราช ๒๓๖๔ เปนคณะกรรมการเขาควบคุมการสอบสมาธิจิตทํา
การสังคายนา พระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ ในรัชสมัยรชักาลที่ ๒ 
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        ปพระพุทธศักราช ๒๓๖๕ ถึงปพระพุทธศักราช ๒๓๖๘ เปนพระ
อาจารยผูชวยบอกหนังสอื พระบาลีมลูกัจจายน 

        ปพระพุทธศักราช ๒๓๖๙  รักษาการเจาอาวาสวัดราชสิทธาราม  ตอมาเปนเจา
อาวาสวัดราชสิทธาราม นิตยภัตเดิม ๒ ตําลึงกึ่ง เพิ่มอีกกึ่งตําลึง (๒ บาท) เปน ๓ ตําลึง  
          ปพระพุทธศักราช ๒๓๗๐   เปนเจาอาวาสวัดราชสทิธาราม และประมาณ
ปลายป ไดจัดงานพระราชทานเพลิงศพ อดีตมหาเถรผูใหญของวัดราชสิทธิ์ทั้งเจ็ดองค  

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๓ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหสราง
เมรุโคลงไมขึงดวยผาขาว ประดับดวยกระดาษทอง กระดาษเงิน แขวนพวงดอกไมหอย
ระยา การทาํเมรุครั้งนี้ทําใหญกวาเมรุทั่วไป เพราะตองตั้งพระสรีระสังขารพระมหาเถร
ถึงเจ็ดองค พรอมพระราชทานพระโกศสําหรับพระพรหมมุนี (ชิต) และทรงนอมสักการ
ถวายอีกหกองคดวยในโกศเดียวกันนี้  พระสงฆคันถะธุระวิปสสนาธุระ นั่งลอมเมรุเปน
หลายชั้น ถงึเวลาเสด็จพระราชทานเพลิงศพ  สมเด็จพระสังฆราช (ดอน) เปนองค
ประธานฝายสงฆ พรอมดวยพระมหาเถรานุเถระทั้งปวง 
                   การศึกษา สมัยพระปฏกโกศล (แกว) ครองวัด 
              ดานการศึกษาวิปสสนาธุระมี พระญาณสังวรเถร (ดวง) เปนพระอาจารยใหญ 
พระอาจารยผูชวยคือ พระครูศีลวิสุทธิ์ (รุง) ๑ พระครูศีลสมาจารย (บุญ) ๑ ฯ เปนตน 
          ดานการศึกษาพระปริยัติธรรมบาลีม ีพระปฏกโกศล (แกว) เปนพระอาจารยใหญ 
พระอาจารยผูชวยคือ พระอาจารยมหาทัด ๑ พระอาจารยมหาเกิด ๑ พระอาจารยมหาเกษ   
๑        

           พระปฎกโกศลเถร (แกว) เปนเจาอาวาสไดประมาณ  ๑ ปเศษ ก็
อาพาธดวยโรคชรา และมรณะภาพลงเมื่อสิริรวมอายุได ๘๗ ปเศษ  

 

ประวัติพระญาณสังวร (ดวง) 
(ตัดคําวา เถร ออก เพราะตอมาคํารงตําแหนงพระราชาคณะผูใหญ ในราชทิน

นามเดิม เทียบเทาตําแหนง พระพุฒาจารย) 
 พระญาณสังวร  หรือพระอาจารยดวง ทานเกิดเมื่อประมาณปพระพุทธศักราช 
๒๒๘๙ - ๒๒๙๐ ในรัชสมัยพระเจาเอกทัศน  แหงกรุงศรีอยุธยา   ทานบรรพชา-
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อุปสมบท ประมาณปลายกรุงศรีอยุธยา  ที่วัดนอยใน แขวงกรุงเกา ในรัชสมยัพระเจาเอก
ทัศน 

อุปสมบทแลวไมนาน บานเมืองไมสงบ ทานจึงจาริกออกไปจําพรรษา ณ วัดปา 
แขวงอุตรดิตถ    พระอาจารยดวง พบพระอาจารยสุก ที่ปาลึก แขวงเมืองพิษณุโลก สมัย
เริ่มตนธนบุรี 
 พระอาจารยดวง เกิด ความเลื่อมใสในปฏิปทาอันงาม ของพระอาจารยสุก จึง
ติดตามพระองคทานมาอยูที่วัดทาหอย ประมาณตนปพระพุทธศักราช ๒๓๑๑ ทาน
เดินทางสัญจรจาริกมาพรอมเพื่อนสหธรรมิก ๓-๔ องค แตไดแยกยายกันระหวางทาง  

พระอาจารยดวง ทานมาสถิตวัดทาหอยแลว  ทานไดศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมา 
แบบลําดับ กับพระอาจารยสุก อยูนานประมาณ ๕ เดือนจึงจบ ทั้งสมถะ-วิปสสนา
มัชฌิมา แบบลําดับ   
 ตอมาพระอาจารยดวง ทานไดเลาเรียนศึกษา พระบาลีมูลกัจจายน หรือพระบาลี
ใหญ กับพระอาจารยสุก จนสิ้นความรูพระบาลีเบื้องตนจากพระอาจารยสุก  ตอมาพระ
อาจารยสุก สงพระอาจารยดวง พรอมกับพระอาจารยแกว มาศึกษาพระบาลีชั้นสูง ตอที่
กรุงธนบุรี  ณ วัดสลัก กบัพระศรีสมโพธ (ศุก) 
 ตอมาภายหลัง ประมาณปลายรัชสมยัธนบุรี  เกิดมีการจราจลวุนวาย  พระ
อาจารยดวง และพระอาจารยแกว จึงออกสัญจรจารกิธุดงค หนีการจราจลวุนวาย  ออก
เดินทางไปทางเหนือ จําศีลภาวนาอยู ณ ปาลึก แขวงเมืองอุตรดิตถ 

ปพระพุทธศักราช. ๒๓๓๐ ทานทราบขาววา พระอาจารยสุก หรือพระญาณ
สังวรเถร (สุก) พระอาจารยใหญ มาสถิต ณ.วัดพลับ จึงเดินทางจาริก ออกมาจากวัดปา 
แขวงเมืองอุตรดิตถ มาวัดพลับ มาครั้งนั้นทานมาพรอมกับพระอาจารยแกว มากราบ
นมัสการพระอาจารยสุก พรอมกับมาขอศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ ตอกับ
พระญาณสังวรเถร (สุก)    กาลตอมาพระญาณสังวรเถร (สุก) แตงตั้งใหทานเปนพระ
อาจารยผูชวยบอกพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ ในรุนแรกๆของวัดพลับ 

 ปพระพุทธศักราช  ๒๓๕๙ ในรัชสมัยรัชกาลที่ ๒ เปนพระครูปลัด วาที่ถานานุ
กรมชั้นที่หนึง่ ของสมเด็จพระญาณสังวร (สุก ไกเถือ่น) 
         ปพระพุทธศักราช  ๒๓๖๓ ในรัชสมยัรัชกาลที ่๒ ณ. วันพฤหัส เดือนอาย ข้ึน ๙ 
คํ่า ปมะโรง โทศก ไดรับพระราชทานสมณะศักดิ์ เปนพระราชาคณะฝายวิปสสนาธุระที่ 
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พระญาณสังวรเถร พระคณาจารยเอก เมื่ออายุได ๗๓ ป นิตยภัต ๒ ตําลึงกึ่ง รบั
พระราชทานพัดงาสาน สมัยที่ทานดํารงชีวิตอยู ทานเปนพระสงฆที่มีชื่อเสียง ผูคนนับ
ถือเคารพยําเกรงมาก  

กลาววา ทานมีความประพฤติ วัตรปฏบิัติงดงาม ทรงคุณธรรมสูงอยาง
บูรพาจารย มีสมเด็จพระสังฆราช (สุก ไกเถื่อน) เปนตน  
        ปพระพทุธศักราช ๒๓๖๔ ทานไดรับอาราธนาจาก พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว รัชกาลที่ ๒ ใหเขารวมเปนพระคณะกรรมการ เขาควบคุมการสอบสมาธิจิต 
ในการทําสังคายนาพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลาํดับ ในปลายรัชสมัยรัชกาลที่ ๒ เปน
ครั้งแรกของกรุงรัตนโกสินทร 
        ปพระพุทธศักราช  ๒๓๖๕ ประมาณปลายป เปนคณะกรรมการ หลอพระรูป
สมเด็จพระสังฆราช ไกเถื่อน 
        ปพระพุทธศักราช  ๒๓๖๘ พระญาณสังวรเถร (ดวง) นิตยภัตเดิม ๒ ตําลึงกึ่ง
ไดรับพระราชทานนิตยภัต เพิ่มอีกกึ่งตําลึง เปน ๓ ตําลึง ตําแหนง เจาคณะใหญอรัญวาสี  
และเปนเจาอาวาสวัดราชสิทธาราม 
       การศึกษาสมัยทานครองวัดราชสิทธาราม 
        ดานการศึกษาวิปสสนาธุระ พระญาณสังวรเถร (ดวง) เปนพระอาจารยใหญ พระ
อาจารยผูชวยคือ  พระครูศีลวิสุทธิ์ (รุง)  ๑ พระครูศีลสมาจารย (บุญ) ๑ พระอาจารยมี ๑ 
พระอาจารยเมฆ ๑ 
        ดานการศึกษาพระปริยัติธรรมบาล ี พระมหาทัด เปนพระอาจารยใหญ พระ
อาจารยผูชวยคือ พระอาจารยมหาเกิด ๑ พระอาจารยมหาเกด ๑  
        ปพระพุทธศักราช  ๒๓๖๙ ตนป ไดรบัพระราชทานนิตยภัตเพิ่มเปน ๔ ตําลึงกึง  
        ปพระพุทธศักราช ๒๓๖๙ กลางปพระญาณสังวรเถร (ดวง) ไดรับพระราชทาน
เลื่อนสมณศักดิ์เปนพระราชาคณะผูใหญในราชทนินามเดิมที่ พระญาณสังวร (ตัดคําวา 
เถร ออก) ไดรับพระราชทานนิตยภัตเปน ๕ ตําลึง  สูงกวาตําแหนงพระพุฒาจารย  
ตําแหนงพระพุฒาจารย วางมาแลว ๗ ป  มีสรอยนามดังนี้ 

สําเนา แตงตั้ง 
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        ใหพระญาณสังวรเถรเปนพระราชาคณะผูใหญท่ี พระญาณสังวร  สุนทรสังฆ
เถรา สัตตวิสุทธิ์ จริยาปรินายก สปฏกธรา มหาอุดมศิลอนันต อรัญวาสี สถิตในวัดราช
สิทธาวาส พระอารามหลวง  
         ตําแหนงเจาคณะใหญอรญัวาสี พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๓ 
พระราชทานพัดแฉกทรงพุมขาวบิณฑ เจาคณะใหญอรัญวาสี ใหพระญาณสังวร (ดวง)
อีก ๑ ดาม  พระราชทานพัดงาสาน ฝายวิปสสนาธุระ ๑ ดาม 

เวลานั้นพระญาณสังวร (ดวง) ทานมีพรรษายุกาลมากกวา พระมหาเถรผูใหญทั้ง
ปวงในสมัยนั้น โดยเฉพาะทานมีพรรษายุกาลมากกวา สมเด็จพระสังฆราช (ดอน)  เมื่อมี
กิจนิมนตในพระบรมมหาพระราชวัง พระญาณสังวร(ดวง) นั่งหนาสมเด็จพระสังฆราช 
(ดอน)  สมัยนั้นพระสงฆเคารพพรรษา เคารพพระวินัย  เคารพคุณธรรมเปนอยางยิ่ง   
พระญาณสังวร (ดวง) ทานเปนสัทธิวิหาริก เปนศิษยพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดบั 
ของสมเด็จพระสังฆราช ไกเถื่อน  และเปนอาจารยของสมเด็จพระสังฆราช (ดอน) เวลา
นั้นยังไม ทรงยกเลิกธรรมเนียมอาวุโสทางพรรษา    
         อธิบาย ตําแหนงพระญาณสังวรเถร เจาคณะใหญอรัญวาสี ทรงแตงตั้งเมื่อปพระ
พุทธศักราช ๒๓๒๖ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๑ ทรงอาราธนาพระ
อาจารยสุก มากรุงเทพ ทรงแตงตั้งเปน พระญาณสังวรเถร เจาคณะรองอรญัวาสี ตอมา
เปนเจาคณะใหญอรัญวาสี เมื่อคราวสถาปนาเปนสมเด็จราชาคณะ สวนเจาคณะรอง
อรัญวาสีเดิม คือพระญาณไตรโลก อยูวัดเลียบ เลือ่นเปนที่พระพรหมมุนี ในรัชกาลที ่๑ 
ตําแหนงพระญาณไตรโลกจึงวางลง 
         อนึ่ง หลวงธรรมรักษา เจากรมสังการีขวา ในรัชกาลที่ ๑ ซึ่งเปนอดีตพระพิมล
ธรรม มากอนนั้น ตองสึกครั้งแผนดินพระเจากรุงธนบุรี วาตองอธิกรอทินนาทาน ทรง
แคลงพระราชหฤทัยอยู จึงทรงใหพิจารณาไลเลียงดูใหมแลว ทรงเห็นวาบริสุทธิ์อยูหา
ขาดสิกขาไม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหบวชเขามาใหม ใหเปนพระญาณไตรโลก 
อยูวัดสลัก (วัดมหาธาตุ) แตนั้นมาตําแหนง พระญาณไตรโลก ก็เปนตําแหนงพระราชา
คณะสามัญ,   

จากหนังสือคําใหการขุนหลวงหาวัด สมุดไทยดํา เลมที่ ๑๐ เลขที่ ๒ ง. ๒๘ วา 
พระพิมลธรรม ๑ พระธรรมอุดม ๑ พระญาณสังวร ๑ พระมหาสุเมธ ๑ พระพุทธโฆษา 
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๑ พระพรหมมุนี ๑ พระธรรมเจดีย ๑ พระธรรมไตรโลก ๑ พระธรรมราชา ๑ ราชาคณะ
ผูใหญ ๙ องคนี้ ถึงแกมรณะภาพเขาโกศ 
         ตําแหนงพระญาณสังวร เจาคณะใหญอรัญวาสี วัดราชสิทธาราม (พลับ) เมื่อ
มรณะภาพเขาโกศมี ๔ องคคือ 
          ๑.พระญาณสังวรเถร (สุก)  ทรงแตงตั้งพ.ศ. ๒๓๒๖ เปนเจาคณะรองอรัญวาสี 
พ.ศ. ๒๓๕๙ สถาปนาเปนสมเด็จราชาคณะ ตําแหนง เจาคณะใหญอรัญวาสี   
สิ้นพระชนม ในรชักาลที่ ๒  พระราชทานพระโกศทองใหญ 
            ๒.พระญาณสังวรเถร (ดวง)  ทรงแตงตั้งพ.ศ. ๒๓๖๓ ตําแหนงเจาคณะรอง
อรัญวาสี ตอมาพ.ศ. ๒๓๖๙  เลื่อนเปนพระราชาคณะผูใหญในราชทินนามเดิมที่ พระ
ญาณสังวร สูงกวาตําแหนงพระพุฒาจารย ดาํรงคตําแหนง เจาคณะใหญอรัญวาสี    
มรณะภาพในรัชกาลที ่๓  พระราชทานโกศเจาคณะใหญอรัญวาสี 
            ๓.พระญาณสังวรเถรเถร (บุญ)   ทรงแตงตั้งพ.ศ. ๒๓๘๖ เปนเจาคณะรอง
อรัญวาสี ปนั้นทรงแตงตั้งพระพรหมมุนี (สนธ)วัดสระเกศ เปนพระพุฒาจารยดวย พ.ศ. 
๒๓๘๘ พระญาณสังวรเถร (บุญ) เลื่อนที่เปนราชาคณะผูใหญ ในราชทินนามเดิมที่ พระ
ญาณสังวร  เปนเจาคณะใหญอรัญวาสี  ใหพระพุฒาจารย (สน) เปนเจาคณะใหญ
อรัญวาสี กิตติมาศักดิ์ พระญาณสังวร (บุญ)มรณะภาพในรัชกาลที่ ๔  พระราชทานโกศ
เจาคณะใหญอรัญวาสี 
            สิ่งที่พระญาณสังวร (เถร) ทรงเหมือน และเหมอืนกันคือ             

๑.ไดรับพระราชทานพัดสองดามคือ พัดงาสานฝายวิปสสนาธุระ๑ พัดแฉกทรง
พุมขาวบิณฑ สําหรับตําแหนง เจาคณะใหญอรัญวาสี ๑ แตตางชั้นกัน  
            ๒.นั่งหนาสมเด็จพระสังฆราช เนื่องจากทั้งสามทานมีพรรษายุกาลมากกวา 
สมเด็จพระสังฆราชถึง ๑๕ พรรษา คณะสงฆราชาคณะสมัยรัชกาลที่ ๑-๒-๓ ถืออาวุโส
ทางพรรษาตามพระธรรมวินัยมากอนอาวุโสทางสมณศักดิ์  เรือ่งนี้ถกเถียงกันมานาน มา
เปลี่ยนแปลงในสมัยรัชกาลที่ ๔ ทรงโปรดเกลาฯถอือาวุโสทางสมณศักดิ์  

๓.เปนรัตตัญู ผูรูราตรนีาน เปนพระอาจารยกรรมฐานของ สมเด็จพระสังฆราช  
พระเถรผูใหญ และไดการยอมรับนับถือจากพระเจาแผนดิน พระบรมวงศานุวงศ วงศ
การคณะสงฆ ขาราชการผูใหญ ผูนอยวา เปนผูทรงคุณธรรมสูง ทรงคณุวิเศษใน
พระพุทธศาสนา 
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                 สมเด็จพระญาณสังวร (สุก)ไกเถื่อน ทรงนั่งหนาสมเด็จพระสังฆราช (มี)  
                 พระญาณสังวร (ดวง) นั่งหนาสมเด็จพระสังฆราช (ดอน)  
                 พระญาณสังวร (บุญ)   นั่งหนาสมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส ตอมาถึงรัช
สมัยรัชกาลที่ ๔ ทรงยกเลิก ตําแหนงสมเด็จพระสังฆราช ใหคํารง ตําแหนงสกลมหา
สังฆปริณายก แทน 
                  เหตุที่ พระญาณสังวร (บุญ) นั่งหนาพระเถรผูใหญทั้งปวงเวลานั้นเพราะทาน
มีพรรษายุกาลมากกวาพระเถรทั้งปวงถึง ๑๐ กวาพรรษา   

ประมาณปพระพุทธศักราช ๒๓๘๙ สมเด็จพระสังฆราช (นาค) วัดราชบูรณะ 
ไดรับการสถาปนาเปน สมเด็จพระสังฆราช ขณะมีพระชนมายุได ๘๕ พรรษา ทรง
ปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราชได ๓ ป ตอมาทรงชราทุพพลภาพ ไมสามารถปฏบิัติ
หนาที่สมเด็จพระสังฆราชได กรมหมื่นนุชิตชิโนรส ทรงทําหนาที่แทนสมเด็จ
พระสังฆราช อยู ๓ ป  

พระญาณสังวร (บุญ เกิด พ.ศ.๒๓๑๗) นั่งหนากรมหมื่นนุชติชิโนรส (ประสูติ
๒๓๓๓) เพราะมีชนมายุพรรษามากกวา กรมหมื่นนุชิตชิโนรสถึง ๑๖ พรรษา ตอมาป
พระพุทธศักราช  ๒๓๙๒ สมเด็จพระสังฆราช(นาค) วัดราชบูรณะ และสมเด็จพระพน
รัตน (ฤกษ)วัดระฆัง มรณะภาพลง ตําแหนงสมเด็จพระสังฆราช  ตําแหนงสมเด็จพระ
พนรัตนวางลง เวลานั้นพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๓ ยังไมทรงสถาปนา 
ทรงปลอยวางไวทั้งสองตําแหนง เปนเวลาถึงสองป ทรงมาสถาปนาในรัชกาลที ่ ๔ 
รวมทั้งตําแหนง สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย สมเด็จพระพุฒาจารย ก็วางเชนกัน เวลานั้น
คงมีแต ตําแหนงพระพุทธโฆษาจารย (ฉิม) วัดโมลีโลก พระพุฒาจารย (สนธิ์) วัดสระ
เกศ  

ครั้งนั้น พระญาณสังวร (บุญ) ทานเปนพระราชาคณะผูใหญในราชทินนามเดิม 
จึงมีพรรษายุกาลมากที่สุด  จึงนั่งหนาพระมหาเถรทั้งปวง  แตทานไมไดนั่งหนาสมเด็จ
พระสังฆราช (นาค) เนื่องจากสมเด็จพระสังฆราช (นาค)มีพรรษามากกวาพระญาณ
สังวร (บุญ)  ถึง ๑๖ พรรษา แตพระญาณสังวร (บุญ) ทานนั่งหนากรมหมื่นนุชิตชิโนรส
ฯ   

ตอมาปพระพุทธศักราช ๒๓๙๔ ในรชัสมัยรชักาลที่ ๔ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
ฯไดทําพระราชพิธีมหาสมณุตมาภิเษก สถาปนากรมหมื่นนุชิตชิโนรสฯเปน กรมสมเดจ็
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พระปรมานุชิตชิโนรส ตําแหนงสกลมหาสังฆปริณายก แทนตําแหนงสมเด็จ
พระสังฆราช เดิม  และทรงพระกรุณาโปรดเกลาใหแตงตั้ง ตําแหนงพระราชาคณะ
ผูใหญ ที่วางอยูในรัชสมยัรัชกาลที่๓  ดังนี้……….. 
            ใหพระธรรมอุดม (เซง) วัดอรุณราชวราราม เปนสมเด็จพระราชาคณะที่  สมเด็จ
พระวันรัต 
             ใหพระพุทธโฆษาจารย (ฉิม) วัดโมลีโลก เปนสมเด็จพระราชาคณะที่ สมเด็จ
พระพุทธโฆษาจารย โปรดเกลาฯใหยายไปครองวัดมหาธาตุฯ 
             ใหพระพุฒาจารย (สนธิ์) วัดสระเกศ เปนสมเด็จพระราชาคณะที่ สมเด็จพระ
พุฒาจารย 
              ครั้งนั้นพระญาณสังวร (บุญ) ยังคงนั่งหนาพระมหาเถรทั้งปวง เพราะเปน
พระราชาคณะผูใหญที่มีพรรษาสูงกวาพระมหาเถรทั้งปวง   

สมเด็จพระสังฆราชทั้ง ๒ พระองค  สมเด็จสกลมหาสังฆปริณายก ๑ องค คือ
สมเด็จพระสังฆราช (มี) สมเด็จพระสังฆราช (ดอน) และกรมสมเด็จพระปรมานุชติ
ชิโนรส สกลมหาสังฆปริณายก  ลวนทรงเปนศิษยเสด็จมาทรงศึกษาพระกรรมฐาน
มัชฌิมา แบบลําดับ ในสํานักสมเด็จพระสังฆราช (สุก ไกเถื่อน) ในครัง้นั้นพระญาณ
สังวร (ดวง) พระญาณสังวร (บุญ) เปนพระอาจารยผูชวยบอกพระกรรมฐาน  

ตอมาภายหลัง สมเด็จพระสังฆราช (ดอน)  กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรสฯ 
ยังไดทรงมาตอพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดบั กับพระญาณสังวร (ดวง) พระญาณ
สังวร (บุญ) เนืองๆกอน และหลังสถาปนา เปนสมเด็จพระสังฆราช และสกลมหาสังฆป
รินายก 
            ๔.พระญาณสังวรทั้งสามพระองค ไดรับพระราชทานพระโกศ และโกศ จากพระ
เจาแผนดิน แตโกศนั้นตางชั้นกัน  ตําแหนงพระญาณสังวร สุนทรสังฆเถราฯ เจาคณะ
ใหญอรัญวาสี เมื่อมรณะภาพเขาโกศ  
      สมัยรัชกาลที่๔ ทรงแตงตั้งตําแหนง พระสังวรานุวงศเถร แทนตําแหนง พระ
ญาณสังวรเถร ชั้นสามัญเดิม ตําแหนงพระญาณสังวรเถรเดิมนั้น ตอมาในรัชกาลที่ ๓  
ทรงแตงตั้งใหเปนพระราชาคณะชั้นผูใหญ สูงกวาตําแหนง พระพุฒาจารย 
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ทําเนียบการสถาปนาสมเด็จพระราชาคณะ และการแตงตั้งพระราชาคณะ 
ฝายวิปสสนาธุระในราชทินนามที่ พระญาณสังวร (เถร) 

สมัยกรุงรัตนโกสินทร 
รัชกาลที ่๑ 

         ๑.ปพระพุทธศักราช ๒๓๒๖  ทรงแตงตั้งเปนราชาคณะฝายวิปสสนาธุระ ที่พระ
ญาณสังวรเถร (สุก)  
                สถิตวัดราชสทิธาราม เจาคณะรองอรัญวาสี 
 ๒.ปพระพุทธศักราช ๒๓๒๘ โปรดเกลาฯแตงตั้ง เปนพระราชาคณะผูใหญที่
พระญาณสังวร 
         ๓.ปพระพุทธศักราช ๒๓๕๙ สถาปนาพระญาณสังวรเปน  สมเด็จพระญาณ
สังวร  อดิศรสังฆเถรา  
               สัตตวิสุทธิจริยา ปรินายก สปฏกธรา มหาอุดมศีลอนันต อรัญวาสี ดํารง
ตําแหนงเจาคณะใหญอรัญวาสี 
                ๔.ปพระพุทธศักราช  ๒๓๖๓    สถาปนาสมเด็จพระญาณสังวร (สุก)เปน  
สมเด็จพระสังฆราช  เมื่อสิ้นพระชนม ลงพระราชทานพระโกศทองใหญ 

รัชกาลที ่๒ 
         ๑.ปพระพุทธศักราช  ๒๓๖๓ ทรงแตงตั้ง พระญาณสังวรเถร (ดวง)  วัดราช
สิทธาราม เจาคณะอรัญวาสี 
           ๒.ปพระพุทธศักราช ๒๓๖๙ ทรงแตงตั้งพระญาณสังวรเถร (ดวง)เปนพระราชา
คณะผูใหญ 
เจาคณะใหญอรัญวาสี ในราชทินนามเดิมที่ พระญาณสังวร มีสรอยราชทินนามดังนี้ 
……… พระญาณสังวร สุนทรสังฆเถรา สัตตวิสุทธิ์ จริยาปรินายก สปฏกธรา มหาอุดม
ศีลอนันต อรัญวาสี สูงกวาตําแหนงพระพุฒาจารยเดิม ตําแหนงพระพุฒาจารย  (เปา)เดิม 
เลื่อนขึ้นเปนสมเด็จพระราชาคณะที่ สมเด็จพระพุฒาจารย (เปา) ไปครองวัดธรรมาวาส 
แขวงกรุงเกา ในรชักาลที่ ๒   

   พระญาณสังวร (ดวง) เมื่อมรณะภาพ ทรงพระราชทานโกศ เจาคณะใหญ
อรัญวาสี  
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   พระญาณสังวร (ดวง) บรรพชาอุปสมบท และศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมา 
แบบลําดับ กับสมเด็จพระสังฆราช (สุก ไกเถื่อน) ครั้งเปนพระอธิการ อยูวัดทาหอย 
ตอมายายมาอยูวัดราชสิทธาราม (พลับ)  

รัชกาลที ่๓ 
         ๑.ปพระพุทธศักราช. ๒๓๘๖ ทรงแตงตั้ง พระญาณสังวรเถร (บุญ)   เจาคณะ
อรัญวาสี วัดราชสิทธิ์ 
          ๒.ปพระพุทธศักราช ๒๓๘๘ เปนพระราชาคณะผูใหญ เจาคณะใหญอรัญวาสี 
ในราชทินนามเดิมที่  พระญาณสังวร มีสรอยราชทินนามดังนี้……… 

     พระญาณสังวร สุนทรสังฆเถรา สัตตวิสุทธิ์ จริยาปรินายก สปฏกธรา มหา
อุดมศีลอนันต อรัญวาสี  

     สูงกวาตําแหนงพระพุฒาจารยเดิม ตําแหนงพระพุฒาจารย (สนธิ์)เดิม เลื่อน
เปนสมเด็จราชาคณะที่ สมเด็จพระพุฒาจารย (สนธิ์) ครองวัดสระเกศ ในรัชกาลที ่ ๔ 
เปนพระราชาคณะฤกษ  

     พระญาณสังวร (บุญ) บรรพชาอปุสมบท ศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบ
ลําดับ กับพระญาณสังวรเถร  (สุก ไกเถื่อน )ที่วัดราชสิทธาราม (พลับ) เมื่อมรณะภาพ 
ทรงพระราชทานโกศ เจาคณะใหญอรัญวาสี 

รัชกาลที ่๔ 
            ๑.พระญาณสังวร (บุญ) มีชีวิตอยูมาถึงรัชสมัยรชักาลที่ ๔ มรณะภาพเมื่อปพระ
พุทธศักราช ๒๓๙๗  
               ตอมาถึงรัชสมัยรัชกาลที ่๔กไ็มทรงโปรด แตงตั้งตําแหนงพระญาณสังวร อีก 
           ตําแหนง พระญาณสังวร (เถร) จึงวางลงในรัชกาลนี ้เหตุที่วางเพราะ ในรัชสมัย
รัชกาลที ่ ๓ ตําแหนงพระญาณสังวร (เถร) ถกูยกขึ้นเปนตําแหนงพระราชาคณะชั้น
ผูใหญ สูงกวาตําแหนงพระพุฒาจารย ตําแหนงพระญาณสังวร จึงวางลงในรัชกาลนี ้
            พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๑ ทรงทรงตั้งมหาเปา เปนพระพุฒา
จารย  ตอมาพ.ศ. ๒๓๖๓ ในรชัสมยัรัชกาลที ่๒ เลื่อนพระพุฒาจารย (เปา) เปนสมเด็จ
พระพุฒาจารย โปรดเกลาฯใหไปครองวัดธรรมาวาส กรุงเกา สมเด็จพระพุฒาจารย 
(เปา)มรณะภาพในตนรัชกาลที่๓  ตาํแหนงสมเด็จพระพุฒาจารย จึงวางลงถึง ๑๗ ป 
ตั้งแต พ.ศ. ๒๓๖๗-พ.ศ. ๒๓๘๕ 
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         ปพระพุทธศักราช ๒๔๐๒ ในรัชกาลที่ ๔ จึงทรงแตงตั้ง ตําแหนงพระราชาคณะ
ที่ พระสังวรานุวงศเถร(เมฆ) แทนตําแหนง พระญาณสังวรเถรเดิม พระสงัวรานุวงศเถร 
หมายความวา วงศผูสืบทอดพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ ของสมเด็จพระสังฆราช
ไกเถื่อน  

พระสังวรานุวงศเถร (เมฆ) ทานบรรพชาอุปสมบท ศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมา 
แบบลําดับ กับสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเถร (สุก ไกเถื่อน) อยูที่วัดราชสิทธาราม 
ทานมีอายุอยูยาวนานถึง ๑๐๖ ป มรณะภาพลงในรัชกาลที่ ๕ เมื่อปพระพุทธศักราช  
๒๓๒๙    

รัชกาลที ่๕ 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ ไดทรงรื้อฟน ตําแหนงพระญาณสังวร

เถร ข้ึนมาใหม ทรงแตงตั้งใหเปนชั้นสามัญตามเดิม เหตุที่ไมทรงตั้งที่วัดพลับ เพราะ
เวลานั้นที่วัดพลับมี  ตําแหนงพระสังวรานุวงศเถร แทนตําแหนงพระญาณสังวรเถรอยู
แลว  

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯแตงตั้งให พระครูวินยานุบุรณาจารย (ชาง) วัด
โปรดเกษเชฏฐาราม เปนพระราชาคณะฝายวิปสสนาธุระที่  พระญาณสังวรเถร (ชาง)   

เนื่องจากพระครูวินยานุบุรณาจารย (ชาง) บรรพชาอุปสมบทอยูวัดพลับ ศึกษา
อักขรสมัย และศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับอยูวัดพลับ มากับพระญาณสังวร 
(บุญ)วัดพลับ  

พระปลัดชาง ศึกษาพระกรรมฐานรุนเดียวกับ พระสังวรานุวงศเถร (เอี่ยม) วัด
พลับ ตอมาประมาณปพระพุทธศักราช ๒๔๑๐ ในรัชกาลที๔่ พระปลัดชาง ยายไปวัด
โปรดเกษเชฏฐาราม พระปลัดชาง ทานเปนเชื้อสายพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ 
ของพระญาณสังวร (บุญ) วัดพลับ  

ตนปพระพุทธศักราช ๒๔๓๒ พระปลัดชาง ไดรับพระราชทานสมณศักดิ์เปน
พระครูวิปสสนาธุระที่  พระครูวินยานุบุรณาจารย 
        กลางปพระพุทธศักราช ๒๔๓๒  ทรงแตงตั้งพระครูวินยานุบุรณาจารย (ชาง) 
เปนพระราชาคณะฝายวิปสสนาธุระที่ พระญาณสังวรเถร (ชาง)  เจาคณะอรัญวาสีหัว
เมือง วัดโปรดเกษเชฎฐาราม   เมืองนครเขื่อนขันธ เมื่อถึงแกมรณะภาพลง ทรง
พระราชทานหีบทองทึบ   
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(จากหอจดหมายเหตุ เลขที่ ๒๗ เรือ่งพระญาณสังวรเถรมรณะภาพ ร.ศ ๑๑๙ 
หนา ๑ ๓/๙๕ รหัสไมโครฟลม มร. ๕.ศ /๓๒) 

รัชกาลที ่๖-๗-๘ 
ตําแหนงพระญาณสังวรเถร วางลง เนื่องจากเวลานั้นวัดพลับ มีตําแหนงพระสังว

รานุวงศเถร แทนตําแหนง พระญาณสังวรเถร อยูแลว ตลอดรชัสมัยรชักาลที่ ๖ ที่ ๗ ที่ 
๘   

วัดพลับมี ตําแหนงพระสังวรานุวงศเถรอยูถึง ๓ พระองคคือ พระสังวรานุวงศ
เถร (เอี่ยม) พระสังวรานุวงศเถร (ชุม)  พระสังวรานุวงศเถร (สอน)ๆ เปนองคสุดทายใน
รัชกาลที ่ ๙ พระสังวรานุวงศเถร (สอน) มรณะภาพลง ในขณะที่คํารงตําแหนงชั้นราช 
ในราชทินนามที่ พระสังวรานุวงศเถรเมื่อปพระพุทธศักราช ๒๕๐๐  พระสังวรานุวงศ
ทั้งสามองคมตีําแหนงเสมอชั้นราช ในกาลตอมา 

รัชกาลที ่๙ 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหทรงรื้อ

ฟน ตําแหนงพระญาณสังวร ข้ึนมาใหม ทรงสถาปนาขึ้นในชั้นของ สมเด็จพระราชา
คณะ 
       ปพระพุทธศักราช ๒๕๑๕ ทรงสถาปนาพระศาสนโสภณ (เจริญ) วัดบวรนิเวศ
วิหาร ข้ึนเปนสมเด็จพระราชาคณะที่ สมเด็จพระญาณสังวร บรมนริสรธรรม ตรีปฏกป
ริยัติธาดา สัปตวิสุทธิจริยาสมบัติ อุดมศีลจารวัตรสุนทร ธรรมยุติกคณิสร บวรสังฆาราม 
คามวาสี อรัญวาสี 

ปจจุบันสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ) ทรงดํารงตําแหนง สมเด็จพระญาณสังวร 
สมเด็จพระสังฆราชฯ 

---------------------------- 
 ปพระพุทธศักราช  ๒๓๗๑  สมเด็จเจาพระยามหาประยูรวงศ ขอพระราชทานรา
ชานุญาติ จากพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาฯเจาอยูหัว ขอพระญาณสังวร (ดวง) วัดราช
สิทธาราม ไปเปนเจาอาวาสวัดประยูร รูปแรก 
 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาฯ จึงโปรดเกลาฯใหพระญาณสังวร (ดวง) ยายไป
เปนเจาอาวาสวัดประยูร  ทานดํารงตําแหนง เจาอาวาสวัดประยูรไดระยะหนึ่ง พระปฏก
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โกศลเถร (แกว) เจาอาวาสวัดราชสิทธาราม ไดถึงแกมรณภาพลง  พระญาณสังวร (ดวง) 
จึงยายกลับมาเปน เจาอาวาส วัดราชสิทธาราม  เพื่อดูแล พระกรรมฐาน 
 เพราะวัดราชสิทธารามเปนวัดกรรมฐาน ประจํากรุงรัตนโกสนิทร ตองมีพระ
อาจารยกรรมฐาน เปนผูสามารถ 
 ปพระพุทธศักราช ๒๓๗๓–๒๓๗๔  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาฯเจาอยูหัว  
ทรงใหสถาปนาพระสถูปเจดียยอมุมไมสิบสอง พรอมเจดียเล็ก ลอมเปนบริวาร ๔ ทิศ 
ไวที่หนาพระอุโบสถ ดานทิศใต เพื่อบรรจุ พระอัฏฐิธาตุ ของสมเด็จพระสังฆราชไก
เถื่อน   พระอาจารยสี พระญาณโพธิ์เถร(ขาว) พระวินัยรักขิต(ฮ่ัน) พระครูวินัยธรรม
(กัน) พระญาณวิสุทธิ์เถร(เจา) พระญาณโกศลเถร(มาก) พระเทพโมล(ีกลิ่น)  พระปฏก
โกศล(แกว)  และพระอาจารยดํา   
         ปพระพุทธศักราช ๒๓๗๕ พระญาณสังวรเถร(ดวง) ครองวัดราชสิทธารามอยู
ประมาณ ๔ ป ทางวัดประยูรวงศเกิดเหตุการณบางอยาง  เนื่องจากพระญาณไตรโลก 
(ขํา) ไดมรณภาพลง  ผูสรางวัดทั้งสองทานไมอาจตกลง เรื่องผูที่จะมาเปนเจาอาวาสได 

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาฯพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๓ จึงไดทรงพระกรุณา
โปรดกลาฯใหอาราธนานิมนต พระญาณสังวร(ดวง) เจาอาวาสวัดราชสิทธาราม ผูเปน
ศิษย สมเด็จพระสังฆราช ไกเถื่อน ไประงับเหตุ และใหไปครองวัดประยูรวงศ เปนครั้ง
ที่ ๒ พรอมทั้งดูแลวัดราชสิทธาราม อีกดวย  

กาลตอมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาฯเจาอยูหัว ทรงตั้ง พระเทพโมลี (จ่ี) 
ไปครองวัดประยูร พระญาณสังวร (ดวง) ก็กลับมาวัดราชสิทธาราม  แตวัดประยูรครั้ง
นั้นอยูในเขตปกครองของ พระญาณสังวร (ดวง) ทานจึงไป-มาระหวางวัดพลับ กับวัด
ประยูรเสมอ 

สมัยนั้นพระญาณสังวร (ดวง) ทานเปนพระมหาเถระที่ พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว รัชกาลที่ ๓ เจานายในพระราชวงศ  ทางราชการคณะสงฆ  และบรรดาญาติ
โยมทั้งหลาย ใหความเคารพนับถือยําเกรงทานเปนอันมาก ทานเปนพระมหาเถรผูทรง
คุณธรรมสูง ทรงคุณวิเศษในพระพุทธศาสนา  เปนรัตตัญูผูรูราตรีนาน ผูคนทั้งหลาย
ในสมัยนั้น มักเรียกขานนามของทานวา หลวงปูใหญ เมื่อหลวงปูใหญ ไปครองวัด
ประยูรวงศแลว เรื่องราวตางๆก็สงบราบคาบลง  ทานครองวัดประยูรวงศแลว ทานก็
ยังคงครองวัดพลับอยูเชนเดิมดวย ทานครองทั้งสองพระอาราม ทานไปๆมาๆ ระหวาง
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วัดพลับ กับวัดประยูรวงศ กลางวันไปวัดประยูรฯ กลางคืนมาวัดพลับ  ที่วัดพลับทานมี
ภาระหนาที่ใหญคือ  เปนพระอาจารยใหญฝายวิปสสนาธุระ ดูแลศูนยกลางกรรมฐาน
ของรัตนโกสินทร 

ดังที่กลาวมาแลว หลังจากวัดประยูร สงบราบคาบลงแลว  ทานก็กลับมาวัดราช
สิทธาราม  จากนั้น พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาฯเจาอยูหัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
ใหพระเทพโมลี (จ่ี) ไปครองวัดประยูร แทน  ตอมาไดเปนพระพุทธโฆษาจารย (จ่ี)  

ในสมัยนั้นมีพระสงฆมาศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ ที่วัดพลับกัน
มากมาย พระญาณสังวร (ดวง) จึงแตงตั้งให พระครูญาณมุนี (สน) ๑ พระครูญาณกิจ 
(ดวง) ๑ พระอาจารยรุง(พระญาณโกศลเถร) ๑  พระอาจารยบุญ ๑(พระญาณสังวร)พระ
อาจารยมี ๑(พระโยคาภิรัต)พระอาจารยเมฆ ๑ (พระสังวรานุวงษเถร) และอีกหลายทาน
ที่ไมปรากฏนาม เปนพระอาจารยผูชวยทาน บอกพระกรรมฐาน  ชวยรักษาความ
เรียบรอย ของวัดราชสิทธารามดวย 

เหตุนั้นคนทั้งหลายจึงเรียกขานนามทานวา หลวงปูใหญ เพราะทานควบคุมพระ
อาจารยบอกพระกรรมฐาน วัดพลับถงึ ๑๐ กวาองค เหตุที่ทานปกครองทั้งสองวัด เพราะ
พระสงฆที่วัดพลับ และวัดประยูรสวนใหญเวลานั้นเปนสัทธิวิหาริก และเปนศิษยของ
ทานโดยมาก  และเคารพในพระอาจารยผูมีคุณธรรมสูง เมื่ออาจารยยังมีชีวิตอยู ก็ยังไมมี
ใครกลาทับที่ ตีเสมอครูบาอาจารย  

เวลานั้น พระสงฆในกรุงนอกกรุง  และหัวเมืองใกลเคียง ลวนเดินทางมาศึกษา
พระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับในสํานักพระญาณสังวร (ดวง) กันเปนอันมาก เพราะ
เปนวัดกรรมฐานหลักวัดอรัญวาสีใหญ เสมือนมหาวิทยาลัยกรรมฐานที่มีชื่อเสียง ทาง
ราชสํานักจึงไดถวายนิตยภัต แกพระสงฆที่มาศึกษาพระกรรมฐานในวัดราชสิทธารามนี้
ดวย 
        ประมาณปพระพุทธศักราช ๒๓๗๙ ทานเริ่มอาพาธดวยโรคชรา อยูที่วัดประยูร 
ตอมาพระญาณสังวร(ดวง) ไดยายมาพักฟน อยูทีวั่ดราชสิทธาราม  พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวรัชกาลที่ ๓ เสด็จมาทรงเยี่ยมอาการอาพาธของพระญาณสังวร (ดวง)  เนื่องจาก
ทรงคุนเคยกับพระญาณสังวร (ดวง) มาชานาน แตครั้งพระองคทรงผนวชอยูที่วัดราช
สิทธาราม  และทรงนับถอืวาพระญาณสังวร (ดวง) เปนพระอาจารยองคหนึ่ง  
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เมื่อพระญาณสังวร (ดวง) ถึงแกมรณะภาพลงแลว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
รัชกาลที่ ๓ ทรงพระราชทานโกศเจาคณะใหญอรัญวาสี ถวายพระญาณสังวร (ดวง) ตาม
ตําแหนงเจาคณะใหญอรัญวาสี 

คําใหการขุนหลวงหาวัด วา พระพิมลธรรม ๑ พระธรรมอุดม ๑ พระญาณสังวร 
๑ พระมหาสุเมธ ๑ พระพุทธโฆษา ๑ พระพรหมมุนี ๑ พระธรรมเจดีย ๑ พระธรรมไตร
โลกย ๑ พระธรรมราชา ๑ พระราชาคณะผูใหญ ๙ องคนี้ จะพระราชทานโกศนั้น  ตอง
โกศตูสี่เหลี่ยมตั้งบนแทนแวนฟาชั้นหนึ่งมีเครื่องสูงตีพิมพแปดคัน กลองชนะเขียว ๕ คู 
จาป ๑ จากลอง ๑ เปนเกียรติยศ และในวัดราชสทิธาราม(พลับ) นี ้มีไดรบัพระราชทาน 
พระโกศตูสี่เหลี่ยมตั้งบนแทนแวนฟาชั้นหนึ่งมีเครื่องสูงตีพิมพแปดคัน กลองชนะเขียว 
๕ คู จาป ๑ จากลอง ๑ เปนเกียรติยศ  ๓ องคคือ  เจาคุณหอไตร(ชิต) ๑ พระญาณสังวร
(ดวง)๑ พระญาณสังวร(บุญ) ๑ 

กอนพระญาณสังวร (ดวง) จะถึงแกมรณะภาพที่วัดราชสิทธารามนั้น  ทานได
มอบไมเทาไผยอดตาลของ สําคัญประจําวัด ประจําพระกรรมฐานมัชฌิมา ไวใหแกพระ
อาจารยบุญ  หรือพระญาณสังวร (บุญ) ผูสืบทอดพระกรรมฐานองคตอมา    

ทรงคณะสงฆวัดราชสิทธาราม ตั้งสรีระของทานไวในหีบทองทึบดานหลังฉาก 
พระโกศ ตั้งไวดานหนาฉาก ตั้ง ณ. ศาลาการเปรียญหลังเกา ดานหลังพระอุโบสถ ทาน
มรณะภาพที่วัดราชสิทธาราม ซึ่งเปนพระอารามเดิมของทาน สิริรวมอายุได ๘๙ - ๙๐ ป  
สรีระของทานเก็บบําเพ็ญกุศลไวนานถึง ๕ ป จึงพระราชทานเพลิงศพ ณ. เมรุวัดราช
สิทธาราม  
           พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๓ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯให สราง
เมรุลอยทําดวยโคลงไม ขึงผาขาว ประดับดวยลวดลายกระดาษทอง กระดาษเงิน หอย
พวงดอกไมประดับบนเมรุ  

การประดับประดาครั้งนั้นมากนัก และสวยงาม  เมื่อใกลเวลาประชุมเพลิง 
พระสงฆสมถะวิปสสนา มากันมากมาย นั่งลอมรอบเมรุเปน ๓-๔ ชั้น ผูคนแนนขนัด
ลานวัด ถึงเวลาพระราชทานเพลิง เสด็จพระราชดําเนินมาพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จ
พระสังฆราช (ดอน) ทรงเปนองคประธานฝายสงฆ เหตุที่เก็บสรีระสังขารของทานไว
นานเพราะ ทานมีลูกศิษยทั้งพระสงฆ  ฆราวาสมากมาย ตลอดระยะเวลาเกือบ ๕ ปมีการ
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บําเพ็ญกุศลตลอด อีกทั้งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๓ ยังไมทรงวางพระราช
ภาระกิจ การพระราชทานเพลิงศพจึงยังคงคางอยูหลายป 

หลังจากงานพระราชทานเพลิง พระญาณสังวร (ดวง) เสร็จสิ้นแลว  เกิด
เหตุการณยุงยากขึ้นบางประการ เกี่ยวกับอัฏฐิธาตุ บริขาร และไมเทาเบิกไพร ไผยอด
ตาล ของพระญาณสังวร (ดวง)  คณะญาติโยม คณะขุนนาง คณะสงฆ ทางวัดประยูร มา
ทวงอัฏฐิธาตุ บริขาร และไมเทาเบิกไพร ไผยอดตาล ของพระญาณสังวร(ดวง)  เพื่อ
นําไปบรรจุ ไว ณ วัดประยูรวงศ   

ตอมา คณะญาติโยม คณะขุนนาง คณะสงฆ วัดราชสิทธาราม ไดมอบอัฏฐิธาตุ 
และบริขาร ของพระญาณสังวร  (ดวง) ใหทางคณะญาติโยม คณะขุนนาง คณะสงฆ ทาง
วัดประยูร แหนําไปบรรจุไว ณ พระเจดียใหญ วัดประยูร  อัฏฐิ และบรขิาร ของพระ
ญาณสังวร(ดวง) จึงสถิต ณ พระเจดียใหญ วัดประยูร จนถึงทุกวันนี้  

สวนไมเทาเบิกไพร ไผยอดตาล พระญาณสังวร (ดวง) ทานไดมอบใหแก พระ
อาจารยบุญ  หรือพระญาณสังวร (บุญ) วัดราชสทิธารามไวแลว  คณะสงฆ  คณะญาติ
โยม คณะขุนนาง  ทั้งสองฝายเห็นวาเหมาะสมแลว  เรื่องราวทั้งหลายจึงยุติลงดวยดี    

ทางวัดประยูรวงศได อัฏฐิธาตุ และบริขาร ของ พระญาณสังวร (ดวง)  ทางวัด
ราชสิทธาราม ไดไมเทาเบิกไพร ไผยอดตาล  ของพระญาณสังวร (ดวง)  อันสืบทอดมา
แตโบราณกาล ครั้งสมเด็จพระสังฆราช สุก ไกเถื่อน ยังทรงพระชนมอยู 

 
ประวัติพระญาณโกศลเถร(รุง) 

           พระญาณโกศลเถร มีนามเดิมวา รุง เกิดเมื่อปพระพุทธศักราช  ๒๓๑๖ ในรัช
สมัยพระเจากรุงธนบุรี ทีเ่มืองราชบุรี ตอมามารดา-บิดา ยายมาอยูณ เมืองธนบุรี 
 ปพระพุทธศักราช   ๒๓๓๐  ในรชักาลที่ ๑  ทานมีอายุได ๑๔ ป บิดามารดา  นํา
ทานมาฝากบรรพชา เปนสามเณร ในสํานัก ทานเจาคุณหอไตร หรือพระพรหมมุนี (ชิต)  
เลาเรียนศึกษา อักขรภาษาไทย ภาษาขอม  ศึกษาวิปสสนาธุระในสํานักอุปชฌาย 
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           ปพระพุทธศักราช  ๒๓๓๗  บรรพชา-อุปสมบท  ณ.วัดราชสิทธาราม  พระญาณ
สังวร (สุก) เปนอุปชฌาย พระพรหมมุนี (ชิต) ครั้งดํารงตําแหนงเปนพระญาณวิสุทธิ์เถร 
หรือทานเจาคุณหอไตร เปนพระกรรมวาจาจารย พระวินัยธรรมกัน ครั้งเปนพระใบฎีกา 
เปนพระอนุสาวนาจารย 
           อุปสมบทแลว ศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ กับพระพรหมมุนี (ชิต) 
ครั้งเปนพระญาณวิสุทธิเถร หรือ ทานเจาคุณหอไตร กับพระใบฎีกากันดวย และศึกษา
พระปริยัติธรรม-พระบาลีมูลกัจจายน  กับพระวินยัรักขิต (ฮ่ัน) 
           ปพระพุทธศักราช  ๒๓๔๓ พรรษาที่หก เที่ยวสัญจรจาริกธุดงค ไปตามสถานที่
ตางๆ กับคณะของพระภิกษุวัดราชสิทธาราม เปนประจําทุกป 
           ปพระพุทธศักราช ๒๓๔๔ เปนพระปลัด ถานานุกรม ของพระพรหมมุนี (ชิต) 
ครั้งเปนพระญาณวิสุทธิ์เถร และ เปนพระอาจารยผูชวยบอก พระกรรมฐานมัชฌิมา 
แบบลําดับ ในปนั้นดวย 
           ปพระพุทธศักราช  ๒๓๕๐ เปนไดรับพระราชทานสมณศักดิ์เปนพระครูฝาย
วิปสสนาธุระที่ พระครูศีลวิสุทธิ์   เปนพระอาจารยผูชวย บอกพระกรรมฐาน ในวัดราช
สิทธาราม 
           ปพระพุทธศักราช ๒๓๗๕ รักษาการณ เจาอาวาสวัดราชสิทธาราม สมัยพระ
ญาณสังวรเถร (ดวง) ไปเปนเจาอาวาสวัดประยูรวงศ รักษาการจนถึง พ.ศ. ๒๓๗๙ 
รักษาการเปนเวลา ๕ ป รักษาการเมื่อสิ้นบุญ พระญาณสังวรเถร (ดวง) ขณะเก็บสรีระ
ของทานอีกประมาณ ๕ ป หลังพระราชทานเพลิงศพแลวทานรักษาการอีกประมาณ ๑ ป 
รวมรักษาการเจาอาวาสวัดราชสิทธาราม ๑๑ ป 
 กลาวไวในสมัยนั้นวา เหตุที่ทานพระครูศีลวิสุทธิ์  (รุง) หรือพระญาณโกศลเถร 
(รุง) ทานรักษาการเจาอาวาสมานานถึง ๑๑ ป เพราะเหตุยุงยากบางประการ ของ
บุคคลภายนอกพระอาราม ที่ไมศึกษาพระกรรมฐาน ไมเห็นพระไตรลักษณ เนื่องมาจาก
ครั้ง เรื่องการแบงปนพระอัฏฐิธาตุ เรื่องไมเทาไผยอดตาล ของพระญาณสังวร (ดวง) 
และเนื่องจากมีพระสงฆราชาคณะอยากจะมาเปน เจาอาวาสวัดราชสิทธาราม (พลับ) กัน
มากราย  เพราะสมัยนั้น วัดราชสิทธาราม มีชื่อเสียงมากในทางวิปสสนาธุระ 

เรื่องการแตงตั้งเจาอาวาสวัดราชสิทธาราม (พลับ) จึงยาวนานมาเปนเวลา ๑๑ ป 
โดยอางวายังไมมีผูเหมาะสม  เรื่องดังกลาวเปนเรื่องของขุนนางผูใหญขัดแยงกัน   
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๓ พระองคทาน จึงทรงวางพระองคเปนกลาง  
เพื่อไมใหเกิดความแตกราวเกิดขึ้นในแผนดิน 

แตพระสงฆทรงสมถะ วัดราชสิทธารม (พลับ) ทานไมสนใจในเรื่องเหลานี้  
ทานนั่งดูเหตุการณที่เกิดขึ้นนั้น ดวยจิตเปนอุเบกขาเฉยๆ ทานจึงอยูอยางสบายใจ สบาย
กาย  เรื่องยุงยากตางๆเปนเรื่องที่เกิดขึ้นภายนอกพระอาราม 
           ปพระพุทธศักราช ๒๓๘๖ วันพุธ เดอืน ๖ แรม ๑๑ คํ่า ปเถาะ พระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯแตงตั้งพระครูศีลวิสุทธิ์เปนพระราชา
คณะ ฝายวิปสสนาธุระที่ พระญาณโกศลเถร เมื่อชนมายุได ๗๐ ปเศษ และเปนเจาอาวาส
วัดราชสิทธาราม ทานไดรับแตงตั้ง เมื่อสมัยสถาปนา สมเด็จพระสังฆราช (นาค) สมเด็จ
พระสังฆราชองคที่ ๖ วัดราชบูรณะ (จากจดหมายเหตุ รัชกาลที่ ๓ จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที่ 
๑๖๑ สมุดไทยดํา)    

การแตงตั้งครั้งนั้นจึง เปนกาลเวลาที่เหมาะสมพอดี  เพราะเปนการแตงตั้ง
สถาปนาครั้งใหญ  ตั้งแตสมเด็จพระสังฆราช   พระราชาคณะผูใหญ   พระราชาคณะ
ผูนอย ในกรงุ ๗๔ รูป และหัวเมือง ๓รูป  รวม ๗๗ รูป   พระอารามที่เปนพระราชาคณะ
สองรูปมีถึง ๒๒ พระอาราม  ครั้งนั้นวัดราชสิทธาราม ไดรับพระราชทานแตงตั้งเปน
พระราชาคณะ ๒ องค คือ พระญาณโกศลเถร (รุง) ๑  พระญาณสังวรเถร (บุญ) ๑ ใน
เวลานั้นขุนนางผูใหญ ผูนอย ไมมีใครกลาวติเตียนได เพราะการสถาปนา แตงตั้ง เปนไป
โดยยุติธรรม สมควรแกเหตุ 
           การศึกษาสมยั พระญาณโกศลเถร (รุง) เปนเจาอาวาส 
            ดานวิปสสนาธุระทานมอบให พระญาณสังวรเถร (บุญ) เปนพระอาจารยใหญ 
พระอาจารยผูชวยคือ พระอาจารยมี พระอาจารยเมฆ(พระครูศีลสมาจารย) 
            ดานการศึกษาพระปริยัติธรรม-บาลี พระอมรเมธาจารย (ทัด) เปนพระอาจารย
ใหญ พระอาจารยผูชวยคือ พระอาจารยมหาเกิด ๑ พระอาจารยมหาเกด ๑ 
           พระพุทธศักราช ๒๓๙๕  ถึงแกมรณะภาพลง ดวยโรคชรา อายุไดประมาณ ๗๙ 
ป  รักษาการเจาอาวาสวัดราชสิทธาราม เปนเวลานานถึง ๑๑ ป รักษาการนานกวาเจา
อาวาสทุกองค ของวัดราชสิทธารามที่ลวงมาแลว  เปนเจาอาวาสครองวัดราชสทิธาราม 
เปนเวลานาน ๙ ป รวมรักษาการ และเปนเจาอาวาสวัดราชสิทธาราม เปนเวลา ๒๐ ป
พอดี 
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ประวัติพระญาณสังวร 
           พระญาณสังวร    มีนามเดิมวา   บุญ   เปนชาวเมืองเพรชบุรี เกิดปพระ
พุทธศักราช ๒๓๑๗ ในสมัยกรุงธนบุรี ประมาณปพระพุทธศักราช  ๒๓๓๒  ทานมีอายุ
ได ๑๕ ป บิดามารดา นําทานมาฝากอยูกับปา บานคลองบางกอกนอย      ธนบุรี ตอมา
คุณปา นําทานมาฝากบรรพชาเปนสามเณร ในสํานักพระวินัยรักขิต (ฮ้ัน)  ทานไดเลา
เรียนอาน-เขียน หนังสือภาษาไทย หนังสือขอม กับพระอุปชฌาย  ตอมาทานก็ไดศึกษา
เลาเรียนพระกรรมฐานมัชฌิมา ในสาํนักอุปชฌายดวย  ตอนเปนสามเณร ทานเคยตาม
พระอาจารย ออกไปรุกขมูล ตามปาเขาดวย 

 ปพระพุทธศักราช ๒๓๓๗ ทานบรรพชา-อุปสมบท ณ. พัทธสีมา วัดราชสิทธา
ราม (พลับ)  โดยมีพระญาณสังวร (สุก) เปนพระอุปชฌาย  พระพรหมมุนี (ชิต) ครั้งเปน
พระญาณวิสุทธิเถร เปนพระกรรมวาจาจารย  พระวินัยรักขิต (ฮ่ัน) เปนพระอนุสาวนา
จารย 
           อุปสมบทแลว ศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ กับพระพรหมมุนี (ชิต) 
หรือทานเจาคุณหอไตร และทานไดศึกษา กับพระวินัยธรรมกนั ครั้งเปนพระใบฏีกาดวย  
ศึกษาพระปริยัติธรรมบาลีมูลกัจจายน กับพระวินัยรักขิต (ฮ่ัน).ออกพรรษาของทุกป 
เที่ยวออกสัญจรจาริกธุดงคไปตามสถานที่ตางๆ กับพระสงฆในวัดราชสิทธาราม เปน
ประจําทุกป  
          ประมาณปพระพุทธศักราช. ๒๓๔๔ พรรษที่๗ เปนพระปลัด ถานานุกรม ของ
พระวินัยรักขิต (ฮ่ัน) และเปนพระอาจารยผูชวยบอกพระกรรมฐานมัชฌิมาดวย 
          ปพระพุทธศักราช  ๒๓๕๐ พรรษาที่ ๑๓ ในรชักาลที่ ๑ เปนพระครูสัญญาบัตรที่ 
พระครูศีลสมาจารย พระครูวิปสสนาธุระ พระคณาจารยเอก 
          ปพระพุทธศักราช  ๒๓๘๖ ในรชักาลที่ ๓ ณ.วันพุธ เดือน ๖ แรม ๑๑ คํ่าปเถาะ 
เปนพระราชาคณะฝายวิปสสนาธุระที่ พระญาณสังวรเถร เจาคณะอรัญวาสี พระ
คณาจารยเอก เมื่ออายุไดประมาณ ๗๐ ปเศษ เปนปที่ทรงสถาปนา สมเด็จพระสังฆราช 
(นาค) วัดราชบูรณะ พระญาณสังวรเถร (บุญ)ไดรับพระราชทานพรอม กับพระญาณ
โกศลเถร (รุง)รับนิตยภัต ๒ ตําลึงกึง พระราชทานพัดงาสาน ทําหนาที่เปนพระอาจารย
ใหญ ฝายวปิสสนาธุระ ของวัดราชสิทธาราม สมัยที่ทานยังมีชีวิตอยู ทานเปนที่เคารพ
นับถือ ของพระเจาแผนดิน เจานายในพระราชวงศ และคณะสงฆ ขาราชการผูใหญ
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ผูนอย รวมทั้งบรรดาญาติโยมทั่วไป เพราะทานเปนผูทรงคุณธรรมสูง บรรลุคุณวิเศษใน
พระพุทธศาสนา 
         ปพระพุทธศักราช  ๒๓๘๗ ในรชัสมัยรชักาลที่๓ พระญาณสังวรเถร (บุญ) 
ไดรับพระราชทาน นิตยภัต เพิ่มอีกเปน ๓ ตําลึง ตอมาเพิ่มเปน ๔ ตําลึงกึ่ง  คนทั้งหลาย
ในสมัยนั้นมักเรียกขานนามของทานวา พระอาจารยบุญบาง หลวงปูบุญบาง เนื่องจาก
ทานไดเปนพระอาจารยกรรมฐานมาตั้งแต ยังไมไดเปนพระปลัด คนทัง้หลายจึงเรียก
ขานนามทานจนติดปากวา พระอาจารยบุญบาง หลวงปูบุญบาง   
 พระญาณสังวร (บุญ) ทานจะหลีกเรน ปลกีวิเวกเปนเวลาเจ็ดวัน ทุกเดือน  ณ กุฎิ
วิปสสนาหลังเล็ก ในปาชาของวัด  เปนธรรมเนียมของพระสมถะ วัดราชสทิธาราม ที่ถอื
เปนวัตรปฏิบัตสิืบกันมาทุกพระองค   
         ปพระพุทธศักราช  ๒๓๘๘ ในรชัสมัยรัชกาลที๓่ สมเด็จพระสังฆราช (นาค)วัด
ราชบูรณะ ทุพพลภาพ  พระญาณสังวรเถร (บุญ) นั่งหนากรมพระปรมานุชิตฯ องคทํา
หนาที่แทนสมเด็จพระสังฆราช (นาค)   พระเจาอยูหัว รัชกาลที่๓ จึงไดพระราชทาน
เลื่อนสมณะศักดิ์ พระญาณสังวรเถร (บุญ) เปนพระราชาคณะผูใหญ ในราชทินนามเดิม
ที่ พระญาณสังวร มีสรอยราชทินนามดังนี้  

สําเนา แตงตั้ง 
ใหเลื่อนพระญาณสังวรเถรเปน พระญาณสังวร สุนทรสังฆเถรา สัตตวิสุทธิ์ 

จริยาปรินายก สปฏกธรา มหาอุดมศีลอนันต อรัญวาสี สถิตวัดราชสิทธาวาส พระ
อารามหลวง  

มีถานานุกรม ๕ รูป พระครูปลัด ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครวิูนัยธรรม ๑ พระครู
สมุห๑ พระครูใบฎีกา๑ไดรับพระราชทานนิตยภัตเพิ่มเปน ๕ ตําลึง เปนเจาคณะใหญ
อรัญวาสี  ตําแหนงพระญาณสังวร สรอยราชทนินามมีคําวา ปรินายก สูงกวาตําแหนง 
พระพุฒาจารยเดิม แทนพระพุฒาจารย (สนธิ์) เนื่องจากพระพุฒาจารย (สนธิ์) เจาคณะ
ใหญอรัญวาสีเดิม ทรงโปรดใหยกขึ้นเปนกิตติมาศักดิ์  คุมพระสงฆฝายวิปสสนาธุระทั่ว
สังฆมณฑล รอบนอก 

ปที่พระญาณสังวรเถร (บุญ) เลื่อนขึ้นเปนพระราชาคณะผูใหญที่ พระญาณสังวร 
นั้น พระญาณโกศลเถร (รุง) ยังคงดํารงตําแหนงเจาอาวาสวัดราชสิทธาราม (พลับ) อยู   
แตพระญาณสังวร (บุญ) ทานดํารงตําแหนงเจาคณะใหญอรัญวาสี  ควบคุมพระสงฆ
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วิปสสนาธุระ ในกรุงรัตนโกสินทร  เพราะยุคนั้นเวลานั้นวัดราชสิทธาราม (พลับ)เปน
ศูนยกลาง การศึกษาพระกรรมฐานประจํากรุงรัตนโกสินทร  พระสงฆวิปสสนาธุระทั้ง
สังฆมลฑล ตองมาศึกษาพระกรรมฐาน ณ วัดราชสิทธาราม (พลับ)อันเปนศูนยกลาง
พระกรรมฐานประจํากรุงรัตนโกสินทร 

วัดราชสิทธาราม (พลับ) เปนศูนยกลางพระกรรมฐานประจํากรุงรัตนโกสินทร 
มาจนถึงประมาณปพระพุทธศักราช ๒๔๘๐  จึงหมดสภาพความเปนศูนยกลางพระ
กรรมฐาน ของกรุงรัตนโกสินทร   หลังจากปพระพุทธศักราช ๒๔๘๐ ก็เกดิสํานักพระ
กรรมฐานขึ้นมากมาย ในกรุงรัตนโกสินทร  ตางตั้งแบบแผนการศึกษาพระกรรมฐาน
ข้ึนมาเปนของตัวเอง ประจําสํานักตางๆ  โดยไมรกัษาแบบแผนการปฏิบัติพระ
กรรมฐานมัชฌิมาอันมีแตดั่งเดิม  แตครั้งโบราณกาลมา 

ตําแหนงพระญาณสังวร เจาคณะใหญอรัญวาสี เมื่อมรณะภาพเขาโกศ เนื่องจาก
เวลานั้นพระญาณสังวร (บุญ) เปนพระมหาเถรรัตตัญู ผูมีพรรษายกุาลมากกวา 
พระสงฆราชาคณะผูใหญทั้งปวงในเวลานั้น  เนือ่งจากสมเด็จพระสังฆราช (นาด) วัด
ราชบูรณะ ทพุพลภาพ   

กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ศิษยสมเด็จพระสังฆราช ไกเถื่อน ประสูติพ.ศ. 
๒๓๓๓ พระญาณสังวร (บุญ) เกิด พ.ศ. ๒๓๑๗ อายุพรรษามากกวาถึง ๑๖ พรรษา  

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่๓  พระราชทานพัดแฉกทรงพุมขาวบิณฑ 
หรือพัดใบสาเก ตําแหนงเจาคณะใหญอรัญวาสี สําหรับใชนั่งเปนประธานสงฆ เมื่อมีกิจ
นิมนตในพระบรมมหาราชวัง พระญาณสังวร (บุญ) นั่งหนากรมพระปรมานุชิตชิโนรส 
องคทําหนาที่แทนสมเด็จพระสังฆราช  
         ปพระพุทธศักราช ๒๓๙๕ สมัยตนรัชกาลที่ ๔ พระญาณสังวร (บุญ) รักษาการ
เจาอาวาส ตอมาเปนเจาอาวาสวัดราชสิทธาราม ทานเปนอยูประมาณ ๒ ป  ถึงปพระ
พุทธศักราช ๒๓๙๗ ก็ถึงแกมรณภาพ ศิษยสําคัญของพระญาณสังวร (บุญ)คือ สมเด็จ
พระวันรัตน (แดง) ทานมาศึกษาแตครั้งยังเปนพระมหาแดง 
          การศึกษาในสมัย พระญาณสังวร (บุญ) ครองวัดราชสิทธาราม (พลับ) ฝาย
วิปสสนาธุระ พระญาณสังวร (บุญ) เปนพระอาจารยใหญ พระอาจารยผูชวยคือ พระ
ญาณโยคาภิรัติเถร (มี) ๑ พระครูศีลสมาจารย(เมฆ) ๑ ฯ  
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          การศึกษาดาน พระปริยตัิบาลีมูลกัจจายน  พระอมรเมธาจารย (ทัด) เปนพระ
อาจารยใหญ พระสุธรรมธีรคุณ (เกิด) ๑  พระมหาเกด ๑ เปนพระอาจารยผูชวย 
         ปพระพุทธศักราช  ๒๓๙๗ ทานอาพาธดวยโรคชรา มรณะภาพลงเมื่อสิริรวม
อายุได ๘๐ ปเศษ   พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที ่๔ ไดพระราชทานโกศเจา
คณะใหญอรัญวาสี ใหตามตําแหนงเจาคณะใหญอรัญวาสี แตเอาโกศตั้งไวขางหนาฉาก 
สรีระของทานใสหีบทองทึบไวดานหลังฉาก  

 สรีระสังขารของทาน คณะศิษยานุศิษยเก็บไวบําเพ็ญกุศลนานประมาณสามป 
และนับเปนสมัยสุดทาย เมื่อสิ้นพระญาณสังวร (บุญ) แลว  

ตําแหนงพระญาณสังวร ตําแหนงเจาคณะใหญอรัญวาสี อาวุโสทางพรรษานั่ง
หนา ผูมีสมณะศักดิ์สูง ก็ทรงยกเลิกทั้งหมดในรัชกาลที่ ๔ นี้เอง ทรงจัดการตั้งระเบียบ
แบบแผน ของคณะสงฆใหม    
            ถึงคราวพระราชทานเพลิงสรีระสังขารพระญาณสังวร (บุญ) พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยู หัวรัชกาลที ่ ๔ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯให ทําเมรุพิเศษดวยโคลงไม ขึง
ดวยผาขาว ตามแบบประเพณีเดิม ณ.วัดราชสิทธาราม ประดับดวยกระดาษทองกระดาษ
เงิน ตัดฉลุ ทําเปนลวดลายวิจิตร ประดับพวงดอกไมหอมตางๆ แตการประดับประดา
นั้น ยังนอยกวาครั้ง งานพระราชทานเพลิงศพ พระญาณสังวร (ดวง)  

ใกลเวลาพระราชทานเพลิงศพมี พระสงฆมากมาย มานั่งลอมรอบเมรุหลายชั้น 
คราคร่ําไปดวยผูคนมากมาย  เมื่อถึงเวลาพระราชทานเพลิงศพเสด็จพระราชดําเนินมา
ประราชทานเพลิงสรีระสังขารทาน สมเด็จพระสังฆราชเจากรมพระยาปวเรศวริยาลง
กรณ วัดบวรนิเวศวิหาร ทรงเปนองคประธานฝายสงฆ การพระราชทานเพลิงนั้นอยู
ประมาณปพระพุทธศักราช ๒๔๐๐ 
            พระญาณสังวร (ดวง)  พระญาณสังวร (บุญ) ไดเปนพระอาจารยกรรมฐานของ 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาฯเจาอยูหัวครั้งทรงผนวช  และเสด็จพระราชดําเนินไปมา
ระหวาง วัดพลับ กับวัดสมอลาย 
            พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาฯเจาอยูหัว รัชกาลที ่๕  ทรงสรรเสริญไวเมื่อได
ทรงพระราชนิพนธ ถึงการทรงศึกษาพระกรรมฐาน ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาฯ
เจาอยูหัว รัชกาลที่ ๔ วา 
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           .ไดทรงประทับศึกษาอาจารยสมัยในสํานักวัดสมอลาย ทรงทราบเสร็จสิ้นจนสุด
ทางที่จะศึกษาตอไปอีกได จึงไดยายไปประทับอยู ณ. วัดพลับ (ตรงกับสมัย พระญาณ
สังวร(ดวง)ครองวัดพลับ พระญาณสังวร (บุญ) เปนพระราชาคณะพ.ศ.๒๓๘๖ ครองวัด
พลับ พ.ศ. ๒๓๙๓) อันเปนแหลงสําคัญเชี่ยวชาญในการ วิปสสนาธุระ อีกแหงหนึ่ง ซึ่ง
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาฯเจาอยูหัว(รัชกาลที ่ ๓)ไดทรงผนวชที่นั้น แตหาไดเสด็จ
ประทับประจําอยูเสมอไม เสด็จไปอยูวัดราชสิทธิ์บาง เสด็จกลับมาประทับอยูวัดสมอ
รายบาง 
          สมเด็จพระเจาบรมวงเธอ กรมดํารงราชานุภาพ ไดทรงนิพนธไววา (เรื่องประวัติ
วัดมหาธาตุ ๒๔๖๑)  พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาฯเจาอยูหัว รชักาลที ่ ๔ ทรงผนวช
แลวเสด็จไปประทับอยู ณ. วัดสมอลาย ๑ ป ทรงศึกษาวิธีสมถะภาวนา ทั้งที่ในสํานักวัด
สมอราย และเสด็จไปศึกษาที่สํานักวัดราชสิทธิ์ ทรงทราบตลอดลิทธิอาจารยท้ังสองแหง
นั้น 
          ตอมาปพระพุทธศักราช ๒๓๙๗ เดือน ๘ ปขาล หลังจากเสด็จเถลิงถวัลยราช
สมบัติแลว ๓ ป หลังพระราชทานเพลิงสรีระสังขารของ พระญาณสังวร (บุญ) แลว จึง
ทรงสรางพระเจดีย คลอบพระเจดียองคเดิมดานทิศใต ของพระบรมเชษฐาธิราช เพื่อ
บรรจุอัฏฐิธาตุ  อังคารธาตุ ของพระปฏกโกศล (แกว) พระญาณโกศลเถร(รุง ) พระญาณ
สังวร (ดวง) พระญาณสังวร (บุญ)   

และเปนสําคัญวา เคยเสด็จมาประทับศึกษา ณ. สํานักอาจารยเดียวกัน   จึงทรง
สราง พระสิรจุมภฏะเจดีย  ไวเปนคูกันกับ พระสิราศนเจดีย ที่ทรงพระราชอุทิศถวาย
สมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาฯเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๓ 

 
ประวัติพระโยคาภิรัตเถร 

           พระโยคาภิรัติเถระ    มีนามเดิมวา  มี  ชาวบานตลอดขวัญ  (นนทบุร)ี มีศรัทธา
เลื่อมใสในพระญาณสังวรเถร สุก    เกิดเมื่อประมาณปพระพุทธศักราช ๒๓๑๗  ในรชั
สมัย พระเจากรุงธนบุรี  
 ปพระพุทธศักราช  ๒๓๓๑ ในรัชสมัยรัชกาลที่ ๑ มารดาบิดา ของทานนําทานมา
ฝากบรรพชาเปนสามเณรในสํานัก ของพระวินัยรักขิต (ฮ้ัน)  เพื่อเลาเรียนอักขระสมัย 
ตอมาไดเลาเรียนพระกรรมฐานดวย 
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   ปพระพุทธศักราช ๒๓๓๘  บรรพชาอุปสมบท ณ. วัดราชสิทธาราม  พระญาณ
สังวร (สุก) เปนพระอุปชฌาย พระพรหมมุนี (ชิต) ครั้งเปนพระญาณวิสุทธิ์เถร เปนพระ
กรรมวาจาจารย   พระวินัยรักขิต (ฮ่ัน) เปนอนุสาวนาจาย 
           อุปสมบทแลวไดศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ กับพระอุปชฌาย และ
พระพรหมมุนี (ชิต) ครั้งเปน พระญาณวิสุทธิเถร   แลกับพระวินัยธรรมกนั ครั้งเปนพระ
ใบฎีกาดวย 
           ศึกษาพระปริยัติธรรมบาลีมูลกัจจายน กับพระวินัยรักขิต (ฮ่ัน) ออกพรรษาแลว
เที่ยวออกสัญจรจาริกรุกขมูลไปตามสถานที่ตางๆ กับพระภิกษุสงฆ วัดราชสิทธาราม หา
ความสงบวิเวกเปนประจําทุกป 
            ปพระพุทธศักราช ๒๓๕๙ ในรชักาลที่๒ เปนพระปลัด ถานานุกรม ของพระ
รัตนมุนี (กลิ่น) ไดเปนพระอาจารยผูชวยบอกพระกรรมฐานดวย 
            ปพระพุทธศักราช .๒๓๘๖ ในรชักาลที่ ๓ เปนพระครูสังวรสมาธิวัตร  พระครู
วิปสสนาธุระ พระคณาจารยเอก 
            ปพระพุทธศักราช  ๒๓๙๔ วันศุกร ข้ึน ๔ คํ่า เดือน ๙ ปกุน ทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯแตงตั้งใหเปนพระราชาคณะฝายวิปสสนาธุระที่ พระญาณโยคาภิรัติเถร เมื่ออายุ
ได ๗๗ ป รับพระราชทานพัดงาสาน ปเดียวที่ทรงโปรดเกลาฯใหตั้งพระราชพิธีมหา
สมณุตมาภิเษก เฉลิมพระนามกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรสฯ 

ปพระพุทธศักราช  ๒๓๙๗ เปนเจาอาวาสวัดราชสิทธาราม 
เปนอาจารยใหญวิปสสนาธุระดวย 

            การศึกษาสมัย พระโยคาภิรัติเถระ ครองวัดราชสิทธิ์  ดานวิปสสนาธุระ พระโย
คาภิรัตเถร เปนพระอาจารยใหญ  พระอาจารยผูชวยคือ พระครูศีลสมาจารย (เมฆ) ๑ ฯ 
            การศึกษาดานปริยัติธรรม-บาลีมูลกัจจายน พระอมรเมธาจารย (ทัด) เปนพระ
อาจารยใหญ พระอาจารยผูชวยคือ พระอาจารยมหาเกิด ๑ พระมหาเกด ๑ 
            ปพระพุทธศักราช.๒๔๐๒ ลาออกจากเจาอาวาส เมื่ออายุได ๘๕ ป เพราะชรา
ทุพพลภาพ ทานมีปกตินิสัยชอบปลีกวิเวก หาความสงบ 
            ปพระพุทธศักราช  ๒๔๐๔ มรณะภาพลงดวยโรคชรา เมื่อสิริรวมอายุได ๘๗ ป  
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ประวัติพระอมรเมธาจารย 
 พระอมรเมธาจารย มีนามเดิมวา ทัด เปนชาวกรุงเกา เกิดเมื่อประมาณปพระ
พุทธศักราช ๒๓๑๘ สมัยพระเจากรุงธนบุรี  ปพระพุทธศักราช  ๒๓๓๒  ทานอายุได 
๑๔ ป บดิา-มารดานําทานมาฝากบรรพชาเปนสามเณร ในสํานักพระญาณวิสุทธิเถร 
(ชิต) เพื่อเลาเรียน อักขรสมัยภาษาไทย ภาษาบาลี 

ปพระพุทธศักราช ๒๓๓๙ บรรพชาอุปสมบท ณ.วัดราชสิทธาราม  พระญาณ
สังวร (สุก) เปนพระอุปชฌาย พระพรหมมุนี (ชิต) ครั้งเปนพระญาณวิสุทธิ์เถร เปนพระ
กรรมวาจาจารย พระใบฏีกากัน เปนพระอนุสาวนาจารย  อุปสมบทแลวศึกษาพระ
กรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ กับพระพรหมมุนี (ชิต) ครั้งเปนพระญาณวิสุทธิเถร และ
พระครูวินัยธรรมกัน ครัง้เปนพระใบฎีกา จนจบสมถะวิปสสนากรรมฐานมัชฌิมา แบบ
ลําดับ และไดศึกษาปริยัติธรรมบาลมีูลกัจจายน กับพระวินัยรักขิต (ฮ่ัน) ออกพรรษาแลว
เที่ยวออกสัญจรจาริกธุดงค ไปกับพระภิกษุกรรมฐานวัดราชสิทธาราม  
           ปพระพุทธศักราช ๒๓๕๐ ในรัชกาลที ่๑ เปนพระปลัด ถานานุกรม ของพระวินัย
รักขิต (ฮ่ัน) และเปนพระอาจารยบอกหนังสือบาลีมูลกัจจายน  เปนอาจารยผูชวยบอก
พระกรรมฐาน ของพระครูวินัยธรรมกันดวย ซึ่งเปนพระอาจารยกรรมฐานของทาน 
ตอมาพระภิกษุทัด ไดเปนเปรียญ ๓ ประโยค 
        ปพระพุทธศักราช  ๒๓๘๖ เปนพระครูศีลสมาจารย พระครูวิปสสนาธุระ พระ
คณาจารยเอก 
          ปพระพุทธศักราช  ๒๓๙๔ วันศุกร ข้ึน ๔ คํ่า เดือน ๙ ปกุน ในรัชกาลที ่๔ ทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯแตงตั้งให เปนพระราชาคณะที่ พระอมรเมธาจารย เมื่ออายุได 
๗๖ ป สมัยเดียวกับที่ตั้งพระราชพิธีมหาสมณุตมาภิเษก เฉลิมพระนาม กรมสมเดจ็
พระปรมานุชิตชิโนรส 
      ปพระพุทธศักราช ๒๔๐๒ เปนเจาอาวาสวัดราชสิทธาราม การศึกษาเมื่อทาน
ครองวัด ดานปริยัติทานเปนพระอาจารยใหญเอง  พระสุธรรมธีรคุณ (เกิด) ๑ พระมหา
เกด ๑ เปนอาจารยผูชวย  การศึกษาดานพระวิปสสนาธุระ  พระสังวรานุวงศเถร (เมฆ) 
เปนพระอาจารยใหญ พระครูปลัดโต ๑ พระครูสมุหกลั่น ๑พระครูปลัดเอี่ยม ๑  เปนพระ
อาจารยผูชวย พระอมรเมธาจารยครองวัดราชสิทธารามอยูประมาณ ๕ เดือน ก็ถึงแก
มรณะภาพลง ดวยโรคชรา เมื่ออายุ ๘๔ ป  
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ประวัติพระสังวรานุวงศเถร 
             พระสังวรานุวงศเถร    มีนามเดิมวา เมฆ บานเดิมอยู แขวงกรุงเกา  เกิดเมื่อ
ประมาณปพระพุทธศักราช ๒๓๒๓ ปลายรชัสมัยพระเจากรุงธนบุรี  เขามาบรรพชา
อุปสมบทวัดพลับ   เพราะศรัทธาเลื่อมใสในพระญาณสังวร (สุก ไกเถื่อน)  
 ปพระพุทธศักราช  ๒๓๓๗ ในรชักาลที่ ๑  บิดามารดา ไดนําทานมาฝาก
บรรพชาเปนสามเณรในสํานักพระวินัยรักขิต (ฮ้ัน)  เพื่อศึกษาอักขรสมัย ตอมาไดศึกษา
พระกรรมฐานในสํานักพระอุปชฌายดวย  
             ปพระพุทธศักราช  ๒๓๔๔  บรรพชาอุปสมบท ณ. พัทธสีมา วัดราชสิทธาราม  
พระญาณสังวร (สุก) เปนพระอุปชฌาย 
             พระพรหมมุนี (ชิต) ครั้งเปนพระญาณวิสุทธิ์เถร หรอืทานเจาคุณหอไตร เปน
พระกรรมวาจาจารย พระวินัยรักขิต  (ฮ่ัน) เปนพระอนุสาวนาจารย 
             อุปสมบทแลวไดศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ กบัพระพรหมมุนี 
(ชิต) และพระครูวินัยธรรมกัน ครั้งเปนพระใบฎีกาดวย 
              ศึกษาพระปริยัติธรรมบาลมีูลกัจจายน กับพระวินัยรักขิต (ฮ่ัน).    ตอมาไดออก
รุกขมูลเดินธุดงคไปตามสถานที่ที่ตางๆ  
              ประมาณปพระพุทธศักราช ๒๓๖๕ ในรัชกาลที ่ ๒เปนพระปลัด วาที่ถานานุ
กรมชั้นที ่๑ ของพระญาณวิสุทธิ์เถร (เจา)  เปนพระอาจารยบอกพระกรรมฐานในปนั้น
ดวย 
              ปพระพุทธศักราช  ๒๓๙๒ ในรัชกาลที๓่ ไดรับพระราชทานแตงตั้งเปน พระ
ครูศีลสมาจารย พระคณาจารยเอก ฝายวิปสสนาธุระ รับพระราชทานนิตยภัต ๑ ตําลึง ๒ 
บาทปที่สถาปนาสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส เปนสมเด็จ
พระสังฆราชเจา องคที่ ๗ แหงกรุงรัตนโกสินทร 
              ปพระพุทธศักราช  ๒๔๐๒ ไดรับพระราชทานเลื่อนสมณะศักดิ์เปนพระราชา
คณะฝายวิปสสนาธุระที่ พระสังวรานุวงศเถร มีนิตยภัต ๓ ตําลึง และใหจายขาวสาร
ซอมแลว ๑๕ ทะนาน เปนประจําทุกเดือน รับพระราชทานพัดงาสาน ปนั้นสิริรวมอายุ
ทานได ๘๐ ปพอดี ตําแหนงพระสังวรานุวงศเถร หมายความวาผูสืบวงศพระกรรมฐาน
มัชฌิมา แบบลําดับ ของสมเด็จพระสังฆราช ไกเถื่อน  
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              ปพระพุทธศักราช ๒๔๐๒อีก ๕ เดือนตอมา พระอมรเมธาจารย (ทัด) ได
มรณะภาพลง พระสังวรานุวงศเถร (เมฆ) เปนรักษาการเจาอาวาสวัดราชสิทธาราม 
              ปพระพุทธศักราช  ๒๔๐๓  เปนเจาอาวาสวัดราชสิทธาราม  เปนอาจารยใหญ
ฝายวิปสสนาธุระประจําวัดราชสิทธาราม เปนเจาคณะใหญอรัญวาสี เจาคณะมณฑล
ธนบุรี รับพระราชทานนิตยภัต ๓ ตําลึง ๒ บาท  

ดานการศึกษา 
             ดานพระกรรมฐาน พระสังวรานุวงศเถร เปนพระอาจารยใหญ  พระครูสังวร
สมาธิวัตร (เอี่ยม) ๑ พระปลัดโต ๑ พระสมุหกลั่น ๑ พระปลัดมาก ๑ พระสมุหคง ๑ พระ
ปลัดเอี่ยม ๑ พระสมุหชุม ๑ เปนพระอาจารยผูชวย ในสมัยทานพระกรรมฐาน
เจริญรุงเรืองมาก มีพระเถรานุเถรมาศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับกันมากมาย
เชน พระมหาแพตอมาไดรับการสถาปนาเปน สมเด็จพระสังฆราช นํามาฝากโดยสมเด็จ
พระวันรัต(แดง) วัดสุทัศน พระภิกษุเงิน หลวงพอเงินวัดบางคลาน พระภิกษุศุข หรือ
หลวงปูศุข วัดมะขามเฒา พระภิกษุทอง หลวงพอทองวัดราชโยธา พระมหาเสาร กันตสี
โร หรือพระอาจารยเสาร กันตสีโร ฯลฯ 
            ฝายพระปริยัติธรรม-บาลี  พระสุธรรมธีรคุณ (เกิด) เปนพระอาจารยใหญ พระ
อมรเมธาจารย (เกษ) ๑ พระปลัดออน ๑ พระอาจารยทอง๑ พระมหาดวง ๑ พระมหาแกว 
๑ เปนพระอาจารยผูชวย 
             ปพระพุทธศักราช ๒๔๒๙ ทานมรณะภาพลงดวยโรคชรา เมื่อสิริรวมอายุได 
๑๐๖ ปพรรษา ๘๕  เปนเจาอาวาสมา ๒๖ ป สรีระของทานเก็บบําเพ็ญกุศลไวประมาณ
สองปเศษ จึงพระราชทานเพลิงศพ ระหวางที่เก็บสรีระ ของพระสังวรานุวงศเถร (เมฆ) 
พระสุธรรมธีรคุณ (เกิด) เจาอาวาสองคตอมาไดมรณะภาพลง ตอมาอีกประมาณ ๖ เดือน 
พระอมรเมธาจารย (เกด) เจาอาวาสองคตอมา ก็ไดมรณะภาพลงอีก เนื่องจากทานทั้ง
สามองคมีพรรษายุกาลชราภาพมากแลว เวลานั้นวัดราชสิทธาราม จึงมีงานตั้งบําเพ็ญ
กุศลศพ ๓ ศพ  

และกาลตอมาประมาณปพระพุทธศักราช ๒๔๓๑จึงไดพระราชทานเพลิงศพ
พรอมกันทั้ง ๓ ศพในวนัเดียวกัน วันที่พระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระมหาสมณเจา 
กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ สมเด็จพระสังฆราชเจา วัดบวรนิเวศวิหาร เสด็จมาเปน
องคประธานฝายคณะสงฆ พระราชทานเพลิงศพ ครั้งนั้นกลาววา พระบรมวงศานุวงศ 
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และเจานายในรัชกาลที่ ๒ และรัชกาลที่ ๓ ที่ทรงพระชนชีพอยูมาจนถึงรัชกาลที ่ ๕ 
ขาราชการผูใหญ ผูนอย พระสงฆผูใหญ ผูนอย มาแนนขนัดเต็มลานวัดไปหมด เรือที่มา
งานศพก็จอดยาวตั้งแตครองบางกอกใหญ เขามาแนนคลองวัดราชสิทธาราม เนื่องจาก
ทานทั้ง ๓ เปนพระมหาเถรมีชื่อเสียงมากในสมัยนั้น  

และในสมัยนั้น สํานักวิปสสนาธุระในประเทศไทย วัดราชสทิธารามเปนสํานักที่
มีชื่อเสียงมาก และเปนวัดอรัญวาสีสําคัญที่เหลืออยูในเวลานั้น อีกทั้งในเวลานั้นใน
ประเทศไทยก็ยังไมมีสํานักกรรมฐานใหญๆเกิดขึ้นเลย จึงมีแหงเดียวที่  วัดราชสิทธา
รามนี้เทานั้น  

ทําเนียบ สมณศักดิ์ พระราชราคณะฝายวิปสสนาธุระที่พระสังวรานุวงศเถร 
ประจําวัดราชสิทธารามศูนยกลางพระกรรมฐานประจํากรุงรัตนโกสินทร  เริ่มมีข้ึนใน
รัชสมัยรชักาลที่ ๔ แหงกรุงรัตนโกสนิทร 

๑. พระสังวรานุวงศเถร (เมฆ)   ทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ เมื่อปพระ
พุทธศักราช  ๒๔๐๒ ในรัชสมัยรชักาลที่ ๔ พระสังวรานุวงศเถร (เมฆ)    ถึงแก
มรณะภาพ เมื่อปพระพุทธศักราช  ๒๔๒๘     ในรัชกาลที ่๕ 

๒. พระสังวรานุวงศเถร (เอี่ยม)  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ เมื่อปพระ
พุทธศักราช  ๒๔๒๙ ในรชัสมัยรัชกาลที ่ ๕ พระสังวรานุวงศเถร (เอี่ยม)  ถึงแก
มรณะภาพ  เมื่อปพระพุทธศักราช  ๒๔๕๖ ในรชักาลที่ ๖ 

๓.พระสังวรานุวงศเถร (ชุม)       ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ เมื่อปพระ
พุทธศักราช  ๒๔๕๗  ในรัชสมัยรชักาลที ่ ๖ พระสังวรานุวงศเถร (ชุม)       ถึงแก
มรณะภาพ  เมื่อปพระพุทธศักราช  ๒๔๗๐      ในรัชกาลที ่๗ 

๔.พระสังวรานุวงศเถร (สอน)    ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ เมื่อปพระ
พุทธศักราช  ๒๔๙๐  เทียบชั้นราช ในรัชสมัยรชักาลที่ ๙   ถงึแกมรณะภาพ  เมื่อปพระ
พุทธศักราช   ๒๕๐๐  ในรัชกาลที ่๙ 
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ประวัติพระสุธรรมธีรคุณ 
             พระสุธรรมธีรคุณ  มีนามเดิมวา  เกิด  เปนชาวเมืองธนบุรี เกิดเมื่อปพระ
พุทธศักราช ๒๓๓๙ ในรัชสมัยรชักาลที่ ๑  ปพระพุทธศักราช ๒๓๕๓ ในรัชกาลที่ ๒ 
ทานอายุได ๑๔ ป บิดา-มารดานําทานมาฝากบรรพชาในสํานักพระญาณวิสุทธิ์เถร (ชิต) 
เลาเรียนอักขรสมัย 

ปพระพุทธศักราช ๒๓๖๐ บรรพชาอุปสมบทที่วัดราชสิทธาราม  สมเด็จพระ
ญาณสังวร เปนพระอุปชฌายพระพรหมมุนี (ชิต) ครั้งเปนพระญาณวิสุทธิเถร เปนพระ
กรรมวาจาจารย พระวินยัรักขิต (ฮ่ัน) เปนพระอนุสาวนาจารย  อุปสมบทแลวศึกษาพระ
กรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ กับพระพรหมมุนี (ชิต) ครั้งดํารงตําแหนงเปนพระญาณวิ
สุทธิเถร  และกับพระวินัยธรรมกนัดวย จนจบสมถะวิปสสนา ศึกษาพระปริยัติธรรม
บาลี กับพระวินัยรักขิต (ฮ่ัน) และพระเทพโมลี (กลิ่น)   ออกพรรษาทุกปออกเที่ยวสัญจร
จาริกไปตามสถานที่ตางๆ   
           ปพระพุทธศักราช ๒๓๖๕ เปนที่พระปลัด ถานานุกรม ชั้นที ่ ๑ ของพระวินัย
รักขิต (ฮ่ัน) และเปนอาจารยผูชวย ของพระครูวินัยธรรมกัน บอกพระกรรมฐาน และ
บอกพระปริยัติธรรมบาลมีูลกัจจายนดวย ตอมาสอบทานไดเปนเปรียญ ๓ ประโยค 
           ปพระพุทธศักราช  ๒๓๘๖ ในรัชกาลที่ ๓ ไดรับพระราชทานสมณศักดิ์เปน 
พระครูศีลวิสุทธิ 
           ปพระพุทธศักราช ๒๓๙๖ ไดรับพระราชทานเปนพระราชาคณะที่ พระสุธรรม
ธีรคุณ สมัยที่สถาปนาสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระเปาเรศวิริยาลงกรณ  สมเด็จ
พระสังฆราชเจา องคที่ ๘ แหงกรุงรตันโกสินทร 
           ปพระพุทธศักราช  ๒๔๒๙ เปนเจาอาวาส วัดราชสิทธาราม ดานการศึกษา  
พระสังวรานุวงศเถระ(เอี่ยม) เปนครั้งเปนพระครูสังวรสมาธิวัตร เปนพระอาจารยใหญ
ฝายวิปสสนาธุระ พระอาจารยผูชวยคือ พระสมุหชุม ๑ ดานพระปริยัติธรรม  พระอมร
เมธาจารย (เกษ) เปนพระอาจารยใหญ  ทานเปนเจาอาวาสอยูประมาณ ๓ เดือน ถึงแก
มรณะภาพลง ดวยโรคชรา  เมื่ออายุได ๙๐ ปพรรษา ๖๙ ขณะนั้น สังขารของพระสังวรา
นุวงศเถร (เมฆ) ยังตั้งบําเพ็ญกุศลอยู เวลานั้น วัดราชสิทธาราม มีการตั้งบําเพ็ญกุศลศพ
เจาอาวาสถึง ๒ องค ไดพระราชทานเพลิงศพพรอมกับ พระสังวรานุวงศเถร (เมฆ) 
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ประวัติพระอมรเมธาจารย 
            พระอมรเมธาจารย  มีนามเดิมวา        เกษ     เปนชาวเมืองอางทอง เกิดเมื่อปพระ
พุทธศักราช ๒๓๔๒ ในรัชกาลที ่๑ ประมาณปพระพุทธศักราช  ๒๓๕๖ ในรัชกาที่ ๑ 
ทานอายุได ๑๔ ป บิดามารดา นําทานมาฝากบรรพชาเปนสามเณร ในสํานักพระญาณวิ
สุทธิ (ชิต) เลาเรียนอักขรสมัย และศึกษาวิปสสนาธุร 

ประมาณปพระพุทธศักราช  ๒๓๖๒ (นับเดือนไทย)  ไดบรรพชาอุปสมบท 
ณ.พัทธสีมา วัดราชสิทธาราม  สมเด็จพระญาณสังวร เปนพระอุปชฌาย    พระพรหมมุนี 
(ชิต) ครั้งเปนพระญาณวิสุทธิ์เถร  หรอืทานเจาคุณหอไตร เปนพระกรรมวาจาจารย  พระ
วินัยรักขิต (ฮ่ัน)  เปนพระอนุสาวนาจารย หลังทานอุปสมบทแลวไมนาน จึงเกิด
อหิวาตกโรค หาลงเมืองในรัชกาลที ่๒  

หลังจากนั้น ๔ เดือนคือ ถึงเดือนอาย ข้ึน๒ คํ่า ปมะโรง โทศก จุลศักราช ๑๑๘๒
(๒๓๖๓)สมเด็จพระญาณสังวร ไดรับการสถาปนาขึ้นเปนที่ สมเด็จพระสังฆราช 
  ทานอุปสมบทแลว ไดศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ กบัพระพรหมมุนี 
(ชิต) ครั้งเปนพระญาณวิสุทธิเถร  และพระครูวินัยธรรมกันดวย 
            ศึกษาพระปริยัติบาลีคัมภีรมูลกัจจายน กับพระวินัยรักขิต (ฮ่ัน) และพระเทพโมลี 
(กลิ่น)    ออกพรรษาแลวไดออกสัญจรจาริกไปตามสถานที่ตางๆ กับพระสงฆวัดราช
สิทธาราม เปนประจําทุกป   
            ประมาณปพระพุทธศักราช ๒๓๙๒ ไดรับแตงตั้งเปนพระปลัด ของพระอมร
เมธาจารย (ทัด) และเปนพระอาจารยบอกหนังสือบาลีมูลกัจจายน และเปนพระอาจารย
ผูชวยบอกพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ ของพระครูวินัยธรรมกันดวย ตอมาสอบได
เปนเปรียญ ๓ ประโยค 
            ปพระพุทธศักราช  ๒๔๐๓ เปนพระครูสัญญาบตัรที่  พระครูศลีสมาจารย พระ
คณาจารยเอก ฝายวิปสสนาธุระ แทนที่พระครูศีลสมาจารย (เมฆ)ที่ไดรับพระราชทาน
เลื่อนเปนพระราชาคณะ 
            ปพระพุทธศักราช  ๒๔๐๗ ไดรับพระราชทานเปนพระราชาคณะที่ พระอมร
เมธาจารย ทําหนาที่บอกหนังสือ และบอกพระกรรมฐานดวย 
            ปพระพุทธศักราช  ๒๔๒๙  เปนรักษาการ และเปนเจาอาวาสวัดราชสิทธาราม 
การศึกษาสมัยทานเปนเจาอาวาส  ดานวิปสสนาธุระ พระสังวรานุวงศเถร (เอี่ยม) ครั้ง
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เปน พระครูสังวรสมาธิวัตร เปนพระอาจารยใหญ มีพระปลัดชุม ๑ เปนพระอาจารย
ผูชวย  

พระอมรเมธาจารย (เกษ) เปนเจาอาวาสอยูประมาณ ๓ เดือน ก็ถึงแกมรณะภาพ
ลงดวยโรคชรา เมื่อสิริรวมอายุได ๘๗ ป  ขณะเมื่อพระอมรเมธาจารย (เกษ) มรณะภาพ
นั้น วัดราชสิทธาราม ไดตั้งบําเพ็ญกุศลศพ อดีตเจาอาวาสถึง ๒ องคแลว เมื่อมาสิ้นบุญ 
พระอมรเมธาจารย (เกษ) ที่วัดราชสิทธาราม จึงมีการตั้งบําเพ็ญกุศลศพ อดีตเจาอาวาส
ถึง ๓ องค ตอมาจึงไดทําการพระราชทานเพลิงศพพรอมกันทั้ง ๓ องคในเวลานั้น 

 
ประวัติพระสังวรานุวงศเถร 

              พระสังวรานุวงศเถร  มีนามเดิมวา เอี่ยม ทานเปนบุตรคหบดี บิดามีนามวา
เจาสัว เส็ง มารดามีนามวา จันเกิดเมื่อ  วันเสาร ข้ึน ๓ คํ่า เดือน ๗ ปเถาะ จัตวาศก จุล
ศักราช ๑๑๙๓ ตรงกับวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๓๗๔  ในรัชกาลที ่ ๓  ที่บานทา
หลวง ริมคลองบางหลวง อําเภอบางกอกใหญ จังหวัดธนบุรี 
            เมื่ออายุได ๑๓ ป มารดาบิดา ไดนําทานมาฝากตัวเปนศิษย  พระญาณโกศลเถร 
(รุง) ตอมาทานอายุ๑๕ ไดบรรพชาเปนสามเณร ในสํานักพระญาณโกศลเถร (รุง) เรียน
อักขรสมัยในสํานัก พระมหาทัด (พระอมรเมธาจารย) วัดราชสิทธิ์ฯ 
            เมื่ออายุได ๒๑ ป ตรงกับปพระพุทธศักราช ๒๓๙๕ ในรัชกาลที๔่ ไดอุปสมบท 
ณ. พัทธสีมา วัดราชสิทธาราม  
                             พระญาณโกศลเถร (รุง)  เปนพระอุปชฌาย 
                             พระญาณสังวร (บุญ)   เปนพระกรรมวาจาจารย 
                             พระอมรเมธาจารย (ทัด)  เปนพระอนุสาวนาจารย 
         อุปสมบทแลวภายในพรรษานั้น พระญาณโกศลเถร (รุง) พระอุปชฌาย ของทาน
ก็ถึงมรณะภาพลง ตอมาไดศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ กับพระญาณสังวร 
(บุญ) แลวมาศึกษาตอ กับพระโยคาภิรัติเถร (มี) แลวมาศึกษาเพิ่มเติม กับพระสังวรานุ
วงศเถร  (เมฆ) จนเชี่ยวชาญ จบทั้งสมถะวิปสสนากรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ 
         ตอมาทานได ศึกษาพระปริยัติธรรมบาลีมูลกัจจายน กับพระอมรเมธาจารย (เกษ) 
ครั้งเปนพระปลัดเกษ และ เหตุที่ไมไดเรียนบาลีมูลกัจจายน กับพระอมรเมธาจารย (ทัด) 
พระอนุสาวนาจารย เพราะทานชราทุพพลภาพมากแลว เมื่อออกพรรษาของทุกป ทาน
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ไดออกสัญจรจาริกไปตามสถานที่ตางๆ ไปกับพระอาจารยบาง ไปเองบาง ไปทุกแหง
หน  
            ปพระพุทธศักราช  ๒๔๐๒   พรรษาที่เจ็ด ไดเปนพระปลัด ถานานุกรมชั้นที่ ๑ 
ของพระสังวรานุวงศเถร(เมฆ) และทําหนาที่เปนพระอาจารยผูชวย บอกพระกรรมฐาน
มัชฌิมา แบบลําดับ แกพระภิกษุสามเณรดวย  ในพรรษานั้นเองทานไดรับแตงตั้งเปนเจา
คณะหมวด (ตําบล) ดวย คนทั้งหลายมกัเรียกทานวาพระปลัดเอี่ยมใหญ พระปลัดเอี่ยม
เล็กคือ ทานเจาคุณพระมงคลเทพมุนี  แตยังมีพระครูสังวรสมาธิวัตรนามวา เอี่ยม อีก
องคหนึ่ง ซึ่งเปนรุนพี่ของพระสังวรานุวงศเถร (เอี่ยม) ที่เรียกกันวาปลัดเอี่ยมใหญ 
           ปพระพุทธศักราช ๒๔๐๕ พรรษาที่สิบ ในรชัสมัยรัชกาลที ่๔ เปน พระครูสังวร
สมาธิวัตร ฝายวิปสสนาธุระ นิตยภัต  ๑ ตําลึง ๒ บาท ตอมาไดเปน พระคณาจารยเอก 
ฝายวิปสสนาธุระ ปนั้นเองไดมี เจานายในรัชกาลที่หา ถวายพัดลอง ทําดวยใบลาน ให
ทานหนึ่งดาม สําหรับผูเปนประธานสงฆ ใชบอกศีล และอนุโมทนากถา ปจจุบันอยูที่
พิพิธภัณฑพระกรรมฐาน คณะ ๕ วัดราชสิทธาราม 
           ปพระพุทธศักราช ๒๔๒๙ ไดรับพระราชทานสมณะศักดิ์ เปนพระราชาคณะ 
ฝายวิปสสนาธุระที่ พระสังวรานุวงศเถร เจาคณะใหญอรัญวาสี  มีนิตยภัต ๓ ตําลึง และ
ควรต้ังถานานุศักดิ์ได ๓ รูปคือ พระปลัด ๑ พระสมุห ๑ พระใบฏีกา ๑ ไดรับ
พระราชทานพัดงาสาน ทรงพระราชทานบาตรฝาประดับมุก จ.ป.ร. ทานเปนพระ
อาจารยใหญ ฝายวิปสสนาธุระวัดราชสิทธารามองคตอมา    และรักษาการเจาอาวาสวัด
ราชสิทธาราม  
          ปพระพุทธศักราช ๒๔๓๐ เปนเจาอาวาสวัดราชสิทธาราม เจาคณะใหญอรัญวาสี 
เจาคณะธนบุรี  ทางราชการไดถวายนิตยภัตเพิ่มอีก ๒ บาท เปน ๓ ตําลึง ๒ บาท (๑๔
บาท) 
          การศึกษาสมัยทาน การศึกษาพระวิปสสนาธุระเจริญมาก  พระสังวรานุวงศเถร 
(เอี่ยม) เปนพระอาจารยใหญ พระปลัดชุม เปนพระอาจารยผูชวย ดานพระกรรมฐานมี
พระเถรานุเถระ มาศึกษาพระกรรมฐานมากมายเชน พระภิกษุบุญ (พระพุทธวิถีนายก) 
วัดกลางบางแกว, พระภิกษุเอี่ยม (พระภาวนาโกศลเถร)วัดหนัง บางประวัติวาศึกษากับ
พระสังวรานุวงศเถร (เมฆ), พระสมุหชุม สุวรรณศร วัดอมรินทร ,  พระภิกษุมั่น หรือ
พระอาจารยมั่น ภูริทัตโต ซึ่งตอมาพระสังวรานุวงศเถร (เอี่ยม) ใหพระอาจารยมั่นไป
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ศึกษาตอกับ พระอาจารยเสาร กันตสีโร ซึ่งเปนศิษยวัดพลับมาแตเดิม, พระวินัยธรรม
เจก วัดศาลารี ตลาดขวัญ (นนทบุรี),พระอาจารยโหนง สุพรรณบุรี  พระอาจารยนอย 
สุพรรณบุร ีตอมาพระสังวรานุวงศเถร (เอี่ยม) ใหทั้งสองทานไปเรียนตอกับพระอาจารย
เนียม ซึ่งเปนศิษยวัดพลับมาแตเดิม,พระภิกษุปาน (วัดบางเหี้ย)ฯลฯ การเรียนพระปรยิัติ
ธรรมเรียนภายในวัด  พระมหาสอน เปนพระอาจารยใหญ   

          ปพระพุทธศักราช  ๒๔๓๑ จัดงานพระราชทานเพลิงศพ อดีตเจา
อาวาสวัดราชสิทธารามพรอมกัน ๓ องค พระสังวรานุวงศเถร (เอี่ยม) ทานมีอุปนิสัย 
รักสันโดด มขีองสิ่งใดมักจะใหทานแกผูอื่นหมด เมือ่ทานไปกิจนิมนต  ไดไทยทานมา 
ทานจะนํามาแจกทานแกพระภิกษุสามเณร ภายในวัดจนหมด แมของในกฏุิทานก็ให
ทานจนหมด ทานมีมรดก ซึ่งมารดาบดิายกให ทานก็ไมเอา ยกใหพี่นองหมด  ชาวบาน

มักเรียกขานนามทานวา หลวงพอใจดี 
         พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาฯเจาอยูหัว รัชกาลที่๕ ตรัสเรียกนามทานวา 
หลวงพอผิวเหลือง เพราะผิวทานเหลืองดังทอง  สมยัทานมีชีวิตอยู ทานมีพรหมวิหารแก
กลามาก กลาววา อีกาตาแวว อีกาขาว มักมาเกาะอยูที่กุฎิของทานเสมอ  เวลาทานไป
ไหนมาไหนในวัดพลับ  พวกอีกาตาแวว อีกาขาว มักบินตามทานไปดวยเสมอ 
         พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ ทรงพระเมตตา ทานเจาคุณพระสังวรา
นุวงศเถร (เอี่ยม)มาก ถงึคราวพระราชทานผาพระกฐินทาน ณ.วัดราชสิทธาราม ตอง
เสด็จมาทรงเยี่ยม ทานกอนเสมอทุกครั้ง 
 ประมาณปพระพุทธศักราช  ๒๔๔๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาฯเจาอยูหัว 
รัชกาลที่๕ ทรงพระราชทานเตียง หรือต่ังอยูไฟ ของเจาจอมในรัชกาลที่๔ ถวาย
พระสังวรานุวงศเถร (เอี่ยม) วัดราชสิทธาราม พรอมกับทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหทํา
การซอมแซมเสนาสนะสงฆในบริเวณคณะ๑ กุฎิเจาอาวาส ที่สรางมาแตครั้งรัชกาลที๓่ 
และรัชกาลที ่ ๔ พรอมกันนั้นทรงโปรดเกลาฯใหชางทาพื้นกุฎิดวยชาดแดง พรอมทา
ชาด เตียง หรือต่ังอยูไฟ ของเจาจอมในรัชกาลที๔่ ประดิษฐานไวที่กุฎิคณะ๑ อันเปนกุฎิ
พํานักของเจาอาวาส 
 ปจจุบันนี้เตียง หรือตั่งอยูไฟ ของเจาจอมในรัชกาลที่๔ อยูที่พิพิธภัณฑ คณะ๕ 
วัดราชสิทธาราม   
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         ปพระพุทธศักราช ๒๔๕๐ นั้นพระสังวรานุวงศเถร (เอี่ยม) ทานชราทุพพลภาพ
ลงมาก พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที ่ ๕ พระราชทาน แครคานหาม ที่เก็บ
รักษาไวที่วัดราชสิทธาราม เดิมรัชกาลที่ ๓ พระราชทานใหพระเทพโมลี (กลิ่น)  

พระเจาอยูหัว รัชกาลที๕่ ทรงพระราชทานแครคานหาม พรอมกับมีพระดํารัส
ตรัสสั่งใหประกาศวา ถาใครนิมนต หลวงพอผิวเหลือง (ซึ่งหมายถึงพระสังวรานุวงศเถร 
เอี่ยม บางที่ก็เรียกทานวา หลวงพอใจดี )ไปกิจนิมนต ตองถวาย ๑ ตําลึง บางแหงวาถา
นิมนตทานไปเกิดอาพาธขึ้นมาตองจาย ๑ ตําลึง ทัง้นี้เพราะมีพระราชประสงค ไมใหใคร
มารบกวนทาน เพราะทาน ชราทุพพลภาพมาก แตนั้นมาเมื่อทานไปกิจนิมนต ไดปจจัย
ไทยทานกลับมา ทานกจ็ะเอาไวท่ีหอฉัน แลว ประกาศวา พระภิกษุสามเณร ขาคปจจัย
ไทยทานสิ่งใดใหมาหยบิเอาที่หอฉัน สมัยตอมาทานมีของสิ่งไรทานก็บริจาคจนหมด ไม
เหลือ เหลือแตอัฏฐะบรขิารเทานั้น ปจจุบัน แครคานหาม พระราชทาน ยังมีอยูจนทุก
วันนี้ ที่พิพิธภัณฑกรรมฐาน คณะ ๕ วัดราชสิทธาราม (พลับ) 
        สมัยที่ทานครองวัดนั้น มีพระภิกษุสามเณร ปะขาว ชี มาศึกษาพระกรรมฐาน
มัชฌิมา แบบลําดับ กับทานกันมากมาย เพราะเปนศูนยกลางกรรมฐาน ของกรุง
รัตนโกสินทร ทานมีศษิยทั้งในเมือง และหัวเมือง ยุคของทานนั้นมีชื่อเสียงมากทาง
ปฎิบัติภาวนา เปนที่เกรงใจของคณะสงฆ และในสมัยนั้นยังไมมีสํานักพระกรรมฐานที่
ไหนเกิดขึ้นในกรุงเทพฯ มีสํานักวัดราชสิทธารามเปนสํานักใหญแหงเดียว เพราะเปนวัด
อรัญวาสีมาแตเดิม เมื่อทานมีชีวิตอยู จะมีผูคนเอาเงิน มาใสพานใหทานทุกวัน ทานก็จะ
เอาเงินนั้นแจกทานจนหมดทุกวัน โดยใหมาหยิบเอาเอง 
            มีเรื่องเลาวา เมื่อคราวที่พระเจาอยูหัวรัชกาลที่๕ เสด็จพระราชดําเนินมา ทอดผา
พระกฐินทาน ตองมากราบนมัสการ พระสังวรานุวงศเถร(เอี่ยม) ทุกครั้ง คราวนั้นพระ
มงคลเทพมุนี (เอี่ยม)วัดพลับ จะเอาของมาตั้งรับเสด็จ พระเจาอยูหัว พระมงคลเทพมุนี 
(เอี่ยม)ไดบอกกับ พระสังวรานุวงศเถร  (เอี่ยม)วา ของนี้ใหยืมไวรับเสด็จ หามใหใคร ที่
บอกอยางนี้เพราะมีของอะไรใกลมือ ทานจะใหทานหมด เมื่อมีคนขอ 
           ปพระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ทานมีสติสัมปชัญญะรูตัว กอนมรณะภาพประมาณ
เจ็ดวัน เมื่อสิริรวมอายุได ๘๒ ปพรรษา ๖๑ ทานเปนเจาอาวาสอยู ๒๖ ป ทานเปน
พระสังฆเถรที่มีชื่อเสียงผูคนเคารพนับถอืมากในสมัยนั้น กลาววาเมื่อทานมรณะภาพไม
นาน คณะศิษยานุศิษย ทั้งฝายสงฆ และฝายฆราวาส ทราบขาวพากันมาเคารพศพทาน
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กันแนนลานวัด สรีระของทาน คณะศิษยานุศิษยเก็บไวบําเพ็ญกุศล ประมาณ ๕ ป (พ.ศ. 
๒๔๖๑) จึงพระราชทานเพลิงศพ และอีกประการหนึ่งเวลานั้น ทานเจาคุณพระมงคล
เทพมุนี (เอี่ยม) ซึ่งเวลานั้นลาออกจากเจาอาวาสและยังมีชีวิตอยู แตก็อาพาธ
กระเสาะกระแสะเรื่อยมา ทางคณะกรรมการวัด และคณะศิษยานุศิษย เกรงวาจะมีงาน
ศพซอนกัน เหมือนกาลกอน จึงไดพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร พระสังวรานุวงศเถร 
(เอี่ยม)กอน สวนหีบชัน้ในที่ใสสรรีะของพระสังวรานุวงศเถร (เอี่ยม)นั้น ทานเจาคุณ
พระสังวรานุวงศเถร (ชุม)ไดนํามาตอเปนเตียงไวจําวัด สําหรับปลงพระกรรมฐาน เปน
การกําหนดสติระลึกถึงความตายเนืองๆ  ตอมาพระสังวรานุวงศเถร (ชุม) และคณะศิษยา
นุศิษย ไดหลอรูปพระสงัวรานุวงศเถร (เอี่ยม) ประดิษฐานไวที่มุมเจดียดานหนาพระ
อุโบสถ ขางทิศเหนือ เปนที่สักการบูชามาจนทุกวันนี้ 
          เมื่อคราวงานพระราชทานเพลิงศพ พระสังวรานุวงศเถร (เอี่ยม)นั้น ประมาณป
พระพุทธศักราช ๒๔๖๑ สมเด็จกรมพระยาดํารงคราชานุภาพ เสด็จมาพระราชทานเพลิง
ศพ  สมเด็จพระมหาสมณะเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราชเจา วัด
บวรนิเวศวิหาร เสด็จมาเปนองคประธานฝายสงฆ             

 
ประวัติพระมงคลเทพมุนี 

           พระมงคลเทพมุนี มีนามเดิมวา เอี่ยม  ฉายาวา เกสรภิกข ุเปนสกุลพราหมณ ชาติ
ภูมิอยูตําบลบางขนุน อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  บิดาชือ่เกษ มารดาชื่อสม เกิดใน
รัชกาลที ่๓ เมื่อวันพฤหัสบดี เดือนยี่ แรม ๑๐ คํ่า ป จอ จุลศกัราช ๑๒๐๐ ตรงกับ พ.ศ. 
๒๓๘๑ 
          ปพระพุทธศักราช ๒๓๙๖ ในรชักาลที่ ๔ เมื่ออายุ ได ๑๕ ป ไดเปนศิษยพระ
ญาณสังวร (บุญ) อยูที่วัดราชสิทธาราม  

ปพระพุทธศักราช  ๒๓๙๘ อายุ๑๗ บรรพชาเปนสามเณร ในสํานักพระปลัด
ออน วัดราชสิทธาราม ศึกษาอัก ขระสมัย และเรียนพระปริยัติธรรมบาลมีูลกัจจายน ใน
สํานักมหาดวง วัดราชสิทธาราม  

ครั้นถึงปพระพุทธศักราช  ๒๔๐๒ อายุครบอุปสมบท ๆ ณ. พัทธสีมา วัดราช
สิทธาราม 
         พระวินัยรักขิต     วัดหงสรัตนาราม เปนพระอุปชฌาย        
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         พระอมรเมธาจารย (ทัด) วัดราชสิทธาราม เปนพระกรรมวาจาจารย 
         พระสังวรานุวงศเถร (เมฆ) วัดราชสทิธาราม เปนพระอนุสาวนาจารย 

อุปสมบทแลว ศึกษาวิปสสนาธุระ ในสํานักพระสังวรานุวงศเถร (เมฆ) ตอมาใน
รัชกาลที ่๔ พรรษาแรกไดเปน พระพิธีธรรม 
        ตอมาพรรษาที่ ๑๔ ไดออกสัญจรจาริกถือธุดงค ไปตามจังหวัดภาคเหนือ โดย
ตามพระสังวรานุวงศเถร(เมฆ) ไปบาง   บางที่ก็ไปเองบาง และเคยแรมพรรษาที่วัดดอย
ทาเสา จังหวัดอุตรดิตถ  สองพรรษา  กลับมาแลวไดรับแตงตั้งเปน พระถานานุกรมที่ 
พระใบฏีกา วาที่ถานานุกรมชั้นที ่๓ ของพระสังวรานุวงเถร (เมฆ)ตอมาพรรษาที่ ๑๙ ได
เปนพระปลัด วาที่ถานานุกรมชั้นที ่๑ ของพระสุทธิศีลาจารย  วัดราชสิทธาราม 
 ปที่ทานเปน พระปลัด นั้น   สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอเจาฟาฯ กรมพระยา
บําราบปรปกษ  มีพระประสงค   ใหพระมงคลเทพมุนี ครั้งเปนที่ พระปลัดเอี่ยม  ชวย
แตง ลิลิตมหาราช  ทานก็แตงถวายจนสําเร็จ การแตงในครั้งนั้นมีผูอ่ืนชวยบางเล็กนอย 
ตอมาสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอเจาฟาฯ กรมพระยาบําราบปรปกษ  ไดนําหนังสือที่ทาน
แตงเสร็จแลว ไปไวในหอพระสมุดวชิรญาณ   
        ตอมาไดถวายเทศ กัณฑวนประเวศ หนาพระที่นั่ง รัชกาลที ่๕ จึงทรงแตงตั้งเปน
พระครูชั้นพิเศษที่ พระครูพจนโกศล  ทานเปนทั้งนักกวี  เปนทั้งนักเทศมหาชาติฝปาก
เอก เปนพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับดวย กรมพระยาดํารง ไดเขียนเลาประวัติ พระ
มงคลเทพมุนี (เอี่ยม) ไวในหนังสืองานพระราชทานเพลิงศพ ของพระมงคลเทพมุนี
(เอี่ยม) เมื่อปกุน พ.ศ. ๒๔๖๖ วา 
          . ” กระบวนเทศมหาชาติ ของมงคลเทพมุนี (เอี่ยม) ดูเหมือนจะเทศไดทุกกัณฑ  
แตกัณฑวนประเวศ นั้นนับวา ไมมีตัวที่จะเสมอ ทานไดเคยถวายเทศนั้นประจําตัว มา
ตั้งแตขาพเจา (กรมพระยาดํารง)ยังเด็ก พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๕ กท็รง
โปรด แตทรงมีพระราชดํารัสติ อยูคราวหนึ่ง วา... 
              “พระครูเอี่ยม (พระครูพจนโกศล) เทศก็ดี แตอยางไรดูเหมือน อมกอนอิฐไวใน
ปาก” 

ตอมาเมื่อทานไดเปน พระมงคลเทพมุนี ฟนหักหมดปากแลว ไดถวายเทศอีกครั้ง
หนึ่ง รัชกาลที่ ๕ ทรงดํารัสชมวา “ตั้งแตกอนอิฐหลุดออกจากปากหมด พระมงคลเทพฯ
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เทศเพราะขึ้นมาก” ทานนับอยูในพระราชาคณะที่ทรงพระเมตตา องคหนึ่ง คูกับ
พระสังวรานุวงศเถร (เอี่ยม) วัดราชสิทธาราม  
            พระสังวรานุวงศเถร คนทั้งหลายเรียกวา พระปลัดเอี่ยมใหญ  (สมัยทานเปน 
พระปลัด) 
            พระมงคลเทพมุนี    คนทั้งหลายเรียกวา  พระปลัดเอี่ยมเล็ก  (สมัยทานเปน พระ
ปลัด) 
      ถึงปเถาะ พระพุทธศักราช ๒๔๓๔ สมัยรัชกาลที่ ๕ เลื่อนสมณะศักดิ์ จากพระ
ครูพจนโกศล เปนพระราชาคณะสามัญที่  พระสุธรรมธีรคุณ ไดรับพระราชทานนิตยภัต
เดือนละ ๑๒ บาท 
      วันที่ ๑๔ กนัยายน ๒๔๓๔ เลื่อนเปนพระราชาคณะผูใหญที่  พระมงคลเทพมุนี 
สมณะศักดิ์เสมอชั้นเทพ มีสําเนาประกาศดังนี้ 
           ใหเลื่อนพระสุธรรมธีรคุณเปน พระมงคลเทพมุนี ศรีรัตนไพรวัน ปรันต
ประเทศ เขตอรัญวาสีบพิตร สถิตย ณ. พระพุทธบาท เมืองปรันตะปะ บังคบคณะพระ
พุทธบาท มีนิตยภัตร ราคา ๓ ตําลึงกึ่ง มีถานานุศักดิ์ ควรต้ังได ๕ รูป คือพระครูปลัด ๑ 
พระครูวินัยธร ๑ พระครูวินัยธรรม ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฏีกา ๑ รวม ๕ รูป  มี
ตําแหนงพระครูผูชวย ๓ รูปคือ 
               ๑. พระครูพุทธบาล                   พระครูรักษาพระพุทธบาท 
                    ๒. พระครูมงคลวิจารย             พระครูรักษาพระพุทธบาท 
                    ๓. พระครูญาณมุนี                   พระครูรักษาพระพุทธบาท 
         พระมงคลเทพมุนี (เอี่ยม)  ไดเปนผูชวยพระพุฒาจารย (มา) วัดจักรวรรดิ ์ปพระ
พุทธศักราช ๒๔๕๖ รักษาการเจาอาวาสวัดราชสิทธาราม (พลับ) ตอมาปพระ
พุทธศักราช ๒๔๕๗ ไดเปนเจาอาวาสวัดราชสิทธาราม  (พลับ) 

ดานการศึกษา  พระสังวรานุวงศเถร (ชุม) เปนพระอาจารยใหญ ฝายวิปสสนา
ธรุะ  ดานการศึกษา พระปริยัติธรรม  พระมหาสอน เปนพระอาจารยใหญ 
        วันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน ๒๔๕๗ จึงขอลาออกจากเจาคณะพระพุทธบาท และ
เจาอาวาสวัดราชสิทธาราม เพราะชราทุพพลภาพ จึงถวายพระพร ขอลาออกจากหนาที่ 
ตอพระบาทสมเด็จเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๖ (สิ้นรชักาลที่ ๕ แลว) ทานเปนเจาอาวาสอยู
ประมาณ สามเดือนเศษ 
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         พระมงคลเทพมุนี (เอี่ยม) อาพาธดวยโรคชรา และถึงแกมรณะภาพ เมื่อวันเสาร
ที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๖๖ คํานวนอายุได  ๘๕ ป พระราชทานเพลิงศพเมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๖(นับเดือนไทย เดือนสิงหาคม-เดือนมีนาคม เปนป 
๒๔๖๖- เดือนเมษายน เปนป ๒๔๖๗ ) 
         ผลงาน ของพระมงคลเทพมุนี  คิดทํานองหลวงสวดพระอภิธรรม ๑ 

เปนนักเทศมหาชาติฝปากเอก ๑ 
เปนกวี แตงลิลิตมหาราชครั้งเปน พระปลัดเอี่ยม ๑ 

พระสุธรรมสังวร(มวง) 
        พระสุธรรมสังวร  มีนามเดิมวา  มวง  ยายมาจากวัดประยูรวงศาวาส เมื่อเดือน
กันยายน พ.ศ. ๒๔๕๗ ทานครองวัดราชสิทธาราม หลังจากพระมงคลเทพมุนี (เอี่ยม)
ลาออกจากเจาอาวาส วัดราชสิทธาราม  เมื่อทานครองตําแหนงเจาอาวาสวัดราชสิทธารา
มอยุนั้น  ทานก็มีอาการอาพาธกระเสาะกระแสะเรื่อยมา จนไมสามารถปฏบิัติหนาที่เจา
อาวาสได 

พระสุธรรมสังวร  (มวง) ทานเปนเจาอาวาสวัดราชสิทธาราม อยูประมาณสาม
เดือน ก็ถวายพระพร ขอลาออกจากเจาอาวาสวัดราชสิทธาราม กลับไปวดัประยูรวงศ  
ซึ่งเปนวัดเดิมของทาน เพื่อรักษาตัว เพราะอาพาธเรื่อยมา 

 
พระสังวรานุวงศเถร (ชุม) 

         พระสังวรานุวงศเถร  มีนามเดิมวา ชุม เปนบุตรนายออน โพออน นางขลิบ โพ
ออน เกิดที่ตําบลเกาะทาพระ อําเภอบางกอกใหญ จังหวัดธนบุรี เมื่อวันพุธ แรม ๑ คํ่า 
เดือน ๑๒ ปฉลู เบญจศก จ.ศ. ๑๒๑๕ ตรงกับวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๓๙๖ ในตน
รัชกาลที่ ๔ ไดเลาเรียนภาษาไทย ภาษาบาลี ในสํานักพระอาจารยทอง วัดราชสิทธาราม 
ตั้งแต ๑๐ ขวบ 
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ปพระพุทธศักราช ๒๔๐๙ ในรัชกาลที ่๔ อายุ ๑๓ ป บรรพชาเปนสามเณร ในสํานัก
พระสังวรานุวงศเถร (เมฆ) ไดศึกษาอยูตลอดมา ท้ังคันถธุระ และวิปสสนาธุระ 

 

         ปพระพุทธศักราช ๒๔๑๗ ในรัชกาลที่๕  เมื่ออายุได ๒๑ ป อุปสมบท ณ. พัทธ
สีมา วัดราชสิทธาราม  พระสังวรานุวงศเถร (เมฆ) เปนพระอุปชฌาย  พระปลัดโต   เปน
พระกรรมวาจาจารย  พระสมุหกลั่น เปนพระอนุสาวนาจารย 

อุปสมบทแลวศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ กับพระสังวรานุวงศเถร 
(เมฆ)  และศึกษาพระกรรมฐานตอกับ พระสังวรานุวงศเถร (เอี่ยม) ครั้งยังเปนพระครู
สังวรสมาธิวัตร แลวไดออกสัญจรจาริกธุดงคไปตามสถานที่ตางๆ เปนประจําทุกป 
ตอมาไดรับสืบทอดไมเทา ไผยอดตาล จากพระสังวรานุวงศเถร (เมฆ) องคพระอุปชฌาย 
         ปพระพุทธศักราช ๒๔๒๑ เปนเจาคณะหมวด เมื่อพรรษาได ๔ พรรษา 
         ปพระพุทธศักราช ๒๔๒๔ เปนพระใบฏีกา วาที่ถานานุกรมชั้นที่ ๓ ของ
พระสังวรานุวงศเถร (เมฆ) 
         ปพระพุทธศักราช ๒๔๒๗ พรรษา ๑๐ เปนพระสมุห วาที่ถานานุกรมชั้นที่ ๒ 
ของพระอมรเมธาจารย (เกษ)ในพรรษานั้นทานไดรับแตงตั้งจาก พระสังวรานุวงศเถร 
(เมฆ)ใหเปน พระอาจารยบอกพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับดวย 
         ปพระพุทธศักราช ๒๔๒๙ พรรษาที่ ๑๒ ไดเปนพระปลัด วาที่ถานานุกรมชั้นที่ 
๑ ของพระสังวรานุวงศเถร (เอี่ยม) 
         ปพระพุทธศักราช ๒๔๕๑ ไดรับพระราชทานสมณะศักดิ์เปน พระครูชัน้พิเศษ 
ตําแหนงรองเจาอาวาสที่ พระครูสังวรสมาธิวัตร  ไดรับพระราชทานนิตยภัตเดือนละ ๗ 
บาท และในปเดียวกันนี้ พระครูสังวรสมาธิวัตร(ชุม) ไดรับแตงตั้งเปน พระคณาจารย
เอก ฝายวิปสสนาธุระ  
     ปพระพุทธศักราช  ๒๔๕๗ ไดรับพระราชทานเลื่อนสมณะศักดิ์เปนพระราชา
คณะสามัญ ฝายวิปสสนาธุระที่ พระสังวรานุวงศเถร รับพระราชทานพัดงาสาน เปนองค
สุดทายของวัดราชสิทธาราม ไดรับพระราชทานนิตยภัตเดือนละ ๑๒ บาท 
        ปพระพุทธศักราช  ๒๔๕๘ พระสุธรรมสังวร (มวง) ลาออกจากเจาอาวาสวัดราช
สิทธาราม กลับไปวัดเดิม พระสังวรานุวงศเถร (ชุม) จึงไดรับแตงตั้งเปนเจาอาวาสวัด
ราชสิทธาราม เปนองคตอมา และเปนเจาคณะใหญอรัญวาสี มณฑลธนบุรี  นับเปนองค
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สุดทาย ที่เจาอาวาสวัดราชสิทธาราม ไดเปนเจาคณะใหญอรัญวาสี ประจํามณฑลธนบุรี 
และไดรับพระราชทาน พัดงาสาน เปนองคสุดทาย ของวัดราชสิทธาราม ผูคนทั้งหลาย
ในสมัยนั้น เรียกขานนามทานวา ทานเจาคุณสังวราฯบาง หลวงปูชุมบาง 
 ปพระพุทธศักราช   ๒๔๕๙ ไดรับพระราชทานนิตยภัตเพื่มขึ้นอีก เดือนละ ๒ 
บาท รวมเปน ๒๔ บาท เทียบพระราชาคณะชั้นราช 
 ปพระพุทธศักราช ๒๔๖๐ พระสังวรานุวงศเถร (ชุม) ครองวัดราชสิทธารามแลว 
พระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ ในสมัยทานเจริญรุงเรื่องมาก มีพระเถรพระมหาเถร 
มาศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับกันมากมาย มีปรากฏชื่อเสียงหลายทานคือ 
พระภิกษุพริ้ง (พระครูประสาธสิกขกิจ ) วัดบางประกอก พระภิกษุสด(พระมงคลเทพ
มุนี)วัดปากน้ํา  พระภิกษุโตะ (พระราชวังวราภิมนต)วัดประดูฉิมพลี พระภิกษุกลาย 
(พระครูพรหมญาณวินิจ) วัดหงสรัตนาราม พระภิกษุขัน (พระครูกสิณสังวร) วัดสระ
เกศ  พระภิกษุเพิ่ม (พระพุทธวิถีนายก) วัดกลางบางแกว หลวงพอปานวัดบางนมโค มา
ศึกษากับพระสังวรานุวงศเถร (ชุม)ไมทัน ทานจึงไปศึกษากับ หลวงพอพริ้ง วัดบางประ
กอกฯ แทน ในกาลตอมา 
        การศึกษาสมัยทานครองวัด ทานเปนพระอาจารยใหญฝายวิปสสนาธุระเอง  พระ
ครูสังวรสมาธิวัตร(แปะ) เปนผูชวยพระอาจารยใหญ   ทางดานพระปริยัติธรรม  พระ
มหาสอนเปน พระอาจารยใหญ เรียนพระบาลีไปเรียนที่วัดประยูรวงศาวาสบาง  วัดอรุณ
ราชวรารามบาง 
       ในสมัยที่ทานครองวัด พระกรรมฐานเจริญรุงเรื่องมาก ถึงขนาดมีพระสงฆมา
ศึกษาพระกรรมฐานมากถึง ๒๐๐ รปูเศษ  ทานเปนผูเก็บรักษา เครื่องบริขารตางๆของ
บูรพาจารยพระกรรมฐาน ตอจากพระอาจารยของทาน มีบริขารของสมเด็จพระสังฆราช 
(สุกไกเถื่อน)เปนตน   ปจจุบันบริขารตางๆไดเก็บรักษาไวใน พิพิธภัณฑพระกรรมฐาน 
คณะ ๕ วัดราชสิทธาราม 
          ปพระพุทธศักราช. ๒๔๗๐ ทานมรณภาพลงดวยโรคชรา เมื่อวันจันทรที่ ๑๒ 
ธันวาคม ๒๔๗๐ รวมสิริรวมอายุได ๗๕ ป พรรษา ๕๔  เมื่อทานมรณะภาพไมนาน มี
ผูคนคณะสงฆที่เคารพนับถือทานไดมาที่วัดราชสิทธารามกันแนนวัดมีเรือจอดที่คลอง
หนาวัดแนนขนัด เก็บสรีระของทาน ไวบําเพ็ญกุศลประมาณ ๑๐๐ วัน ระหวางบําเพ็ญ
กุศลมีการจุดพลุตลอดทั้ง ๑๐๐ วัน เมื่อจะพระราชทานเพลิงศพทางวัด ไดจัดทําเมรุ ทํา



พระประวัติสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร มหาเถรเจา (สุกไกเถื่อน) 
 

http://www.somdechsuk.com 

๔๖๒ 

เปนรูปทรงเขาพระสุเมรุราช ขางพระเจดียใหญหนาวัดดานใต พระราชทานเพลิงศพเมื่อ 
วันอาทิตยที่ ๒๕ มีนาคม ๒๔๗๐(นับเดือนไทย ตั้งแต เดือนเมษายน เปนป ๒๔๗๑) 
สมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวงชนิวรสิริวัฒนเสด็จมาเปนองคประธาน พระราชทาน
เพลิงศพ ทานเสด็จมาโดยมิไดมีหมายกําหนดการมากอน เมื่อมาถึงทางวัดไดจัดการให
พระองคทานประทับนั่งอยางสมพระเกียรติ (นั่งโตะ) แตพระองคทานไดตรัสวา  ฉันมา
เผาอาจารยฉัน แลวพระองคทานก็ใหพระสงฆที่ติดตามทานมาปูลาดอาสนะธรรมดา 
ประทับนั่งลงกับพื้นในที่ชุมนุมสงฆแถวหนา อยางโดยไมถือพระองค  กลาววาทานเปน
สมเด็จพระสังฆราชเจาองคเดียว ที่เสด็จมาศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับจน
จบ กลาวขานกันในสมัยนั้นวาทานเปนพระมหาเถรองคหนึ่งที่ บรรลุคุณวิเศษใน
พระพุทธศาสนา พระองคทานจะมาศึกษาแบบสวนพระองคในเวลาค่ํา หลังเสร็จราชกิจ 
ทรงศึกษา กับพระสังวรานุวงศเถร(ชุม) ณ.วัดราชสิทธารามที่กุฏิหลังเขียว (ปจจุบันรื้อ
ไปแลวไปปลูกไวที่คณะ ๓)ใกลเชา พระองคทานก็เสด็จกลับโดยเรือจาง (ไป กลับเรือ
จาง) พระองคทานไมทรงใช ของเรือหลวง  
          เมื่อเสร็จงานพระราชทานเพลิงแลว คณะสงฆ  คณะศิษยานุศิษยไดทําการหลอ
รูปเหมือนทานประดิษฐานไวที่ มุมเจดียหนาพระอุโบสถดานทิศใต เปนที่สักการบูชา 
มาจนทุกวันนี้ 
          นับแตสิ้น พระสังวรานุวงศเถร(ชุม)แลว ก็เกิดมีสํานักพระกรรมฐานตางๆ 
เกิดขึ้นมากมายในกรุงรัตนโกสินทร สภาพความเปนวัดอรัญวาสีหลัก ที่วัดราชสทิธา
รามนี้ ก็เกือบจะหมดไปดวย แตพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ ของสมเด็จ
พระสังฆราช ไกเถื่อน กย็ังปรากฏอยูจนทุกวันนี้ 

ประวัติพระสังวรานุวงศเถร 
 พระสังวรานุวงศ มีนามเดิมวา สอน ชาติภูมิ อยูหลังวัดสังขจาย ตําบลทาพระ 
อําเภอบางกอกใหญ จังหวัดธนบุรี  บิดาชื่อเอี่ยม มารดาชื่อบัว เกิดเมื่อวันอาทิตย แรม 
๑๑ คํ่า ปวอก จัตวาศก ตรงกับวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๓๑๕ บรรพชาเปน สามเณร ศึกษา
พระปริยัติธรรม อยูที่วัดราชสิทธาราม 
 ปพระพุทธศักราช ๒๔๓๕ อุปสมบทเปนพระภิกษุ ณ. พัทธสีมา วัดราชสิทธา
ราม สมเด็จพระวันรัตน(แดง) วัดสุทัศนเทพวราราม  เปนพระอุปชฌาย  สมเด็จพระ
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พุทธโฆษาจารย (ม.ร.ว.เจริญ) วัดระฆัง เปนพระกรรมวาจาจารย  พระสังวรานุวงศเถร 
(เอี่ยม) วัดราชสิทธาราม เปนอนุสาวนาจารย 
 อุปสมบทแลว พรรษานั้น ศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ กับพระสัวรา
นุวงศเถร (เอี่ยม) วัดราชสิทธาราม  จบสี่หองพระกรรม ออกพรรษาแลวไดออกสัญจร
จาริกธุดงค ไปตามสถานที่ตางๆ กับพระอาจารยทุกป  
 ศึกษาพระบาลี และหัดเทศ มหาเวศสันดรชาดก กับพระมงคลเทพมุนี (เอี่ยม) 
เฉพาะกัณฑ ทานกัณฑ กัณฑกุมาร กัณฑมัทรี ทานเทศไดไพเราะเพาะพริ้งนัก  ถึงกบั
ถวายเทศหนาพระที่นั่ง 
 ปพระพุทธศักราช. ๒๔๓๘ เปนพระใบฎีกา ถานานุกรม ของพระสังวรานุวงศ
เถร (เอี่ยม) 
 ปพระพุทธศักราช ๒๔๔๓  สอบไลไดเปน เปรียญ ๓ ประโยค 
 ปพระพุทธศักราช ๒๔๗๑ ไดรับพระราชทานสมณศักดิ์เปน พระครูปริยตัิโกศล 
พระครูพิเศษ รักษาการเจาอาวาสวัดราชสิทธาราม 
 ปพระพุทธศักราช ๒๔๗๕ ไดรับพระราชทานเลื่อนสมณะศักดิ์เปนพระราชา
คณะสามัญที่  พระปริยัติโกศล เปนเจาอาวาสวัดราชสิทธารามดวย 
 ปพระพุทธศักราช ๒๔๙๐ ไดรับพระราชทานเลื่อนสมณะศักดิ์ เปนพระราชา
คณะฝายวิปสสนาธุระที่   พระสังวรานุวงศเถร เสมอชั้นราช  พระราชทานพัดแฉกพุม
ขาวบิณฑ 
 วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๐ ถงึแกมรณภาพดวยโรคชรา อายุได ๘๕ พรรษา 
๖๔ ครองตําแหนงเจาอาวาส ๒๕ ป 

พระราชวิสุทธิญาณ 
 พระราชวิสุทธิญาณ  มนีามเดิมวา  อยู บิดาชื่อมี มารดาชื่อแยม   นามสกุลคุมบุญ
มี  เกิดเมื่อ วันพฤหัสบดี ข้ึน ๓ คํ่า เดือน ๘ ปชวด ตรงกับวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. 
๒๔๓๑ ตําบลนรสิงห อําเภอปาโมกข จังหวัดอางทอง 
 พ.ศ. ๒๔๔๗ อายุ ๑๔ บรรพชาเปนสามเณร ในสํานักพระอาจารยมี วัดอรุณ
ราชวราราม  วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๑ อุปสมบท ณ. พัทธสีมา วัดอรุณราชวราราม   
สมเด็จพระสังฆราช (แพ) วัดสุทัศน ขณะดํารงสมณศักดิ์เปน พระธรรมโกษาจารย เปน
พระอุปชฌาย  สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ม.ร.ว.เจริญ) วัดระฆัง  ขณะคํารงสมณศักดิ์
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เปน พระธรรมไตรโลกาจารย เปนพระกรรมวาจาจารย   พระปญญาคัมภีรเถร (พุม) วัด
อรุณราชวราราม เปนพระอนุสาวนาจารย  อุปสมบทแลวศึกษาพระกรรมมัชฌิมา แบบ
ลําดับ กับพระปญญาคัมภีรเถร(พุม)  ตอมาศึกษาพระปริยัติธรรมบาลี 
 พ.ศ.๒๔๔๕ สอบไดเปนเปรียญ ๓ ประโยค 
 พ.ศ. ๒๔๕๖  สอบนักธรรมตรีได  สอบเปรียญธรรม ๔ ประโยคได 
 พ.ศ. ๒๔๖๘ ในรชักาลที่๖ไดรับพระราชทานสมณศักดิ์เปนพระราชาคณะ
สามัญที่  พระศากยบุตติวงศ 
 พ.ศ.๒๔๘๘ ไดรับแตงตั้งรักษาการ เจาอาวาสวัดอรุณฯ 
 พ.ศ. ๒๕๐๔ วันที ่ ๒๐ มิถุนายน ยายมาคํารงตําแหนงเจาอาวาส วัดราชสิทธา
ราม ไดเปนพระอุปชฌายดวย 
 พ.ศ.๒๕๐๕ ไดรับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เปนพระราชาคณะชั้นราชที่  พระ
ราชวิสุทธิญาณ 
 พ.ศ. ๒๕๑๒ มรณภาพลงดวยโรคชรา อายุได ๘๑ พรรษา ๖๐ 

พระราชสังวรวิสุทธิ์ 
(พระธรรมสิริชัย) 

 พระราชสังวรวิสุทธิ์  มีนามเดิมวา  บุญเลิศ  นามสกุล  ปรักมสิทธิ์  เกิดวันจันทร 
ข้ึน ๘ คํ่า เดือน ๒ ปมะแม ตรงกับวันที่ ๒๙ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๔๖๒ บิดาชื่อบุญเรื่อน 
มารดาชื่อเขียน  ตําบลบานกระแซง อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี    
 บรรพชาอุปสมบท วันพฤหัสบดี ข้ึน ๑ คํ่า เดือน ๗ ตรงกบัวันที่ ๕ มิถุนายน 
๒๔๘๔ ณ. วัดบานนา อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  พระครูบวรธรรมกิจ (เทียน) วัด
โบสถ ตําบลบานกลาง อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เปนพระอุปชฌาย  ไดรับฉายาทาง
พระพุทธศาสนาวา   โฆสโก  อุปสมบทแลวไดศึกษาพระกรรมฐาน กับพระครูบวรธรรม
กิจ (เทียน) ตอมาศึกษาพระปริยัติธรรมบาลี แลวยายมาศึกษาตอที่ วัดอรุณราชวราราม 
 พ.ศ. ๒๔๗๔ สําเร็จการศึกษาชั้นประถมปที่ ๔ โรงเรียนวัดไกเตี้ย ปทุมธานี 
 พ.ศ. ๒๔๘๗ สอบนักธรรมเอกได ณ. สํานักเรียนวัดอรุณฯ 
 พ.ศ.๒๔๙๗ เปนพระครูธรรมธร ถานานุกรม ของพระธรรมไตรโลกาจารย (วน 
ฐิติญาโน) วัดอรุณราชวราราม 
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 พ.ศ. ๒๕๐๒ เปนเจาคณะ๗ วัดอรุณฯ กรุงเทพฯ  และไดรบัพระราชทานเปน
พระครูสัญญาบัตร ผูชวยเจาอาวาสพระอารามหลวงที่ พระครูประกาศสมณคุณ จ.ป.ร. 
 พ.ศ. ๒๕๐๔ เปนพระสงฆอนุจรติดตามพระศากยบุตติวงศ (อยู) มาวัดราชสิทธา
ราม เปนผูชวยเจาอาวาสดวย 
 พ.ศ. ๒๕๐๗ รักษาการเจาอาวาสวัดดอน และเลื่อนสมณศักดิ์เปนพระครูชั้นเอก 
ในนามเดิม 
 พ.ศ. ๒๕๑๒ รักษาการเจาอาวาสวัดราชสิทธาราม 
 พ.ศ. ๒๕๑๓ ไดรับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เปนพระราชาคณะที่ พระสังวร
กิจโกศล 
 พ.ศ. ๒๕๑๔ ไดรับพระบญัชาเปน เจาอาวาสวัดราชสิทธาราม 
 พ.ศ. ๒๕๑๕ ไดรับแตงตั้งเปน พระอุปชฌายวิสามัญ 
 พ.ศ. ๒๕๒๑ ไดรับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เปนพระราชาคณะชั้นราชที่ 
พระราชสังวรวิสุทธิ์ 
 พ.ศ.๒๕๒๔ ไดรับแตงตั้งเปน  เจาคณะแขวงวัดอรุณฯ 
 พ.ศ.๒๕๒๕ ยายไปเปนเจาอาวาสวัดอรุณราชวราราม ตอมาเปนเจาคณะเขต
บางกอกใหญ  ปจจุบันเปนพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมสิริชัย 

พระธรรมรตันวิสุทธิ์ 
 พระธรรมรัตนวิสุทธิ์ มีนามเดิมวา  พลายงาม นามสกุล บุญชยั เกิดวันอังคาร ข้ึน 
๑๕ คํ่า เดือน ๘ ประกา ตรงกับวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๖  บิดาชื่องวน  มารดาชื่อ
ลุย บานเลขที่ ๒๐ หมู๕ ตําบลทาเสา อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี บรรพชาเปน
สามเณร วันจันทร แรม ๑ คํ่า เดือน ๖ ปกุน ตรงกับวันที่ ๕ พฤษาคม พ.ศ. ๒๔๙๐ พระ
ครูวรวัตรวิบูรณ เจาคณะอําเภอทามะกา วัดทาเรือ  เปนพระอุปชฌาย 
 อุปสมบท วันพฤหัสบดี แรม ๕ คํ่า เดือน ๔ ปมะเส็ง ตรงกับวันที่ ๕ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๔๙๖ ณ. พัทธสีมา วัดปากบาง ตําบลทาเสา อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุร ี
พระครูจริยาภิรัต เจาคณะอําเภอทามะกา วัดลูกแก ตําบลดอนขมิ้น จังหวัดกาญจนบุรี 
เปนพระอุปชฌาย อุปสมบทแลว ศกึษาพระกรรมฐาน  กับพระครูจริยาภิรัต ตอมาศึกษา
พระปริยัติธรรมบาล ี
 พ.ศ. ๒๔๙๐สําเร็จวิชาชั้นประถมศึกษาสมบูรณ โรงเรียนประชาบาล วัดปากบาง 
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 พ.ศ. ๒๔๙๘ สอบไดนกัธรรมเอก สํานักเรียนวัดสนามชัย ต.เจ็ดเสมียญ อ.โพ
ธาราม จ.ราชบุร ี
 พ.ศ.๒๕๐๔ เปนพระสงฆอนุจรติดตาม พระศากยบุตติวงศ (อยู) มาวัดราชสิทธา
ราม และเปนพระปลัด ถานานุกรม ของพระศากยบุตติวงศดวย 
 พ.ศ.๒๕๐๕ เปนพระครูปลัด ถานานุกรม ของพระราชวิสุทธิญาณ (อยู) วัดราช
สิทธาราม 
 พ.ศ. ๒๕๑๐ ไดรับพระบญัชาแตงตั้งเปน ผูชวยเจาอาวาส วัดราชสิทธาราม 
 พ.ศ. ๒๕๑๑ เปนพระครูสัญญาบัตรที ่พระครูวิบูลสาธุวัตร  (จ.ป.ร.) 
 พ.ศ. ๒๕๑๔ เปนรองเจาอาวาสวัดราชสิทธาราม พ.ศ.๒๕๑๗ เลื่อนเปนพระครู
ชั้นเอก รองเจาอาวาส(รจล.ชอ.) 
 พ.ศ. ๒๕๑๙ เปนพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระพิพัฒนวิริยาภรณ 
 พ.ศ. ๒๕๒๕ รักษาการเจาอาวาสวัดราชสิทธาราม  และเปนเจาอาวาสวัดราช
สิทธาราม 
 พ.ศ. ๒๕๒๖ ไดรับพระบัญชาเปน พระอุปชฌาย และเปนเจาคณะแขวงวัดอรุณ 
เขตบางกอกใหญ กรุงเทพฯ 
 พ.ศ. ๒๕๓๑ เปนพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชพิพัฒนาภรณ 
 พ.ศ. ๒๕๓๘ เปนเจาคณะเขตบางกอกใหญ 
 พ.ศ. ๒๕๓๙ เปนพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพศีลวิสุทธิ์ 
 พ.ศ. ๒๕๔๕ เปนพระราชาคณะชั้นธรรมที่  พระธรรมรัตนวิสุทธิ์ 

พระครูสังวรสมาธิวัตร 
          พระครูสังวรสมาธิวัตร มีนามเดิมวา แปะ สีเนื้อขาว สันฐานสันทัด ตําหนิใฝ ที่
ริมฝปากบนขางซาย  อาชีพกสิกรรม บิดาชื่อนายจิ๋ว มารดาชื่อนางฉิม  เกิดเมื่อวันศุกร 
แรม ๕ คํ่า เดือน ๒ ปมะเส็ง ตรงกับวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๔๑๒ ตําบลโตนด  กิ่งอําเภอ
คิรีมาศ  จังหวัดสุโขทัย เปนบุตรคนที่ ๓ ใน ๖ คน   

บรรพชาอุปสมบท  ณ. วัดกงไกรลาศ  สุโขทัย วันที่ ๑๘ มนีาคม พ.ศ. ๒๔๓๒ 
อายุ ๒๑ ป พระอธิการบุญ  วัดกงไกรลาศ       เปนพระอุปชฌาย   พระอาจารยจอย วัด
วาลุการาม      เปนพระกรรมวาจาจารย  พระสมุหนวม      วัดทุงหลวง        เปนพระอนุ
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สาวนาจารย  สําเร็จยัติจตุถกรรมวาจา เมื่อเวลา ๑๙.๑๓ ฯ. ไดฉายา นามวา ธัมมสาโร  
ยายมาอยู วัดราชสิทธารามเมื่อ ร.ศ. ๑๑๔ ปวอก พ.ศ. ๒๔๓๘  
        เนื่องจากทานรุกขมูลมาจาก เมืองสุโขทัย มาพบกับทานเจาคุณพระสังวรานุวงศ
เถร (ชุม) ครั้งเปนพระปลัด พบพระสังวรานุวงศเถร (ชุม)  ที่ปาเมืองนครสวรรค  เห็น
คุณธรรมอื่นๆของทาน จึงเกิดศรัทธาเลื่อมใสในพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ ของ
สมเด็จพระสังฆราช (สุก ไกเถื่อน) จึงไดยายเขามาปฏิบัติพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบ
ลําดับ ณ.วัดราชสิทธาราม กับพระสังวรานุวงศเถร (เอี่ยม) อาจารยใหญฝายวิปสสนา
ธุระ ของวัดราชสิทธารามในเวลานั้น  

ตอมาไดศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ ตอจากทานเจาคุณพระสังวรานุ
วงศเถร (ชุม) ไดออกรุกขมูลไปกับพระสังวรานุวงศเถร (ชุม) เปนประจําทุกป   ทานได
ศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับนี้มาตลอดระยะ ๒๐ปก็สมปารถณา   ที่ตั้งใจไว 

ตอมาไดรับการแตงตั้งใหเปนพระอาจารย บอกพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบ
ลําดับ  ของสมเด็จพระสังฆราช สุก ไกเถื่อน  จากทานเจาคุณพระสังวรานุวงศเถร (ชุม) 
เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๔๕๘ (ปที่พระสังวรานุวงศเถรชุม เปนเจาอาวาส) ดังมี
สําเนาปรากฏ ดังนี้  

(สําเนา) 
วัดราชสิทธาราม 

วันที่  ๑๔  กรกฏาคม พ.ศ. ๒๔๕๘ 
            ใหพระแปะเปน   พระอาจารยบอกสมถะกรรมฐาน และวิปสสนากรรมฐาน แก
พระภิกษุ สามเณร วาที่ ถานานุกรมชั้นที่ ๑ 

(พระสังวรานุวงศเถร) 
                             พ.ศ. ๒๔๕๘ เปนพระปลัด ของ พระสังวรานุวงศเถร(ชุม) 

--------------------- 
(สําเนา) 

วัดราชสิทธาราม 
            ใหพระอาจารยแปะเปน พระปลัด  ถานานุกรมชั้นที่ ๑ เปนภาระธุระ สั่งสอน
ชวยระงับอธิกรณ และอนุเคราะห พระภิกษุสงฆ สามเณร ในพระอารามโดยสมควร จง
เจริญสุขสวัสดิ์ ในพระพุทธศาสนา เทอญ 
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ตั้ง ณ. วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๓๕๘ ในรชักาลปจจุบัน 
(  พระสังวรานุวงศเถร  ) 

        อีก ๒๓ ปตอมา พระปลัดแปะไดรับพระราชทานเปนพระครูสัญญาบัตรชั้น
พิเศษที่ พระครูสังวรสมาธิวัตร เมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๑ เมื่ออายุได ๖๙ พรรษา 
และไดรับหนาที่ เปนพระอาจารยใหญฝายพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ ตอจาก
พระสังวรานุวงศเถร (ชุม)  

ตอมาไดรับแตงตั้งเปน พระคณาจารยเอก ฝายวิปสสนาธุระ ผูคนทั้งหลายใน
สมัยนั้นมักเรียกขานนามทานวา ทานพระครูใหญ ตอมาทานไดรับสืบทอด ไมเทาเถา
อริยะ สําหรับเบิกไพร ของพระสังวรานุวงศเถร (เอี่ยม) โดยไดรับมอบจาก พระสังวรานุ
วงศเถร (ชุม) ผูเปนอาจารย ศิษยสําคัญของทาน คือ ทานพระปลัดสพุจน คณะ ๓ วัด
สุทัศน ตอมาเปนพระราชาคณะผูใหญที่ พระมงคลเทพโมลี (สุพจน) 
       พ.ศ. ๒๕๐๐ วันเสารที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๐ มรณะภาพดวยโรคชรา 
สมบูรณดวยสติสัมปชัญญะตลอด ๗ วัน เมื่ออายุ ๘๘ ป ๘ เดือน พรรษา ๖๘ 
พระราชทานเพลิงศพ เมื่อวันเสารที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๐๑(นับเดือนสากล) ณ. เมรุลอยวัด
ราชสิทธาราม 
        พระราชทานเพลิงศพแลว คณะศิษยานุศิษยไดหลอรูปเหมือนประดิษฐานไวที่
มุมเจดีย หลังพระอุโบสถ ดานทิศเหนือ 

พระครูญาณสิทธิ์ 
             พระครูญาณสิทธิ์ (เชื้อ) มีนามเดิมวา เชย นามสกุล จันทนปราณีต และ
เปลี่ยนเปน เชื้อ จันทนปราณีต ขณะเมื่อเปนพระถานานุกรม ของพระสังวรานุวงศเถร 
(ชุม)  
            พระครูญาณสิทธิ์ เกิดเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๐ ตรงกับ วัน แรม ๑๓ 
คํ่า เดือน ๕ ปกุน ตําบลเกาะทาพระ อําเภอบางกอกใหญ จังหวัดธนบุรี บิดาชื่อนายจัน 
มารดาชื่อนางสาด 
พ.ศ. ๒๔๔๗ อายุ ๑๗ ป นายเชย จันทนปราณีต เขารับราชการทหารกองประจําการ เมื่อ
วันที่ ๘ 
                                                                                                         ๑๒๓ 
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เมษายน ๒๔๔๗ รับราชการในหนาที่ลูกแถวพลรบ สักหมายเลข -------   สังกัดกรม
ทหารราบที่ ๑ 
                                                                                                    ทบ ๑๗๑๖๖ 
 กองมหาดเล็กรักษาพระองค ปลดเปนกองหนุนชั้น ๒ ประเภทที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๐ รับราชการอยู ๓ ป ปลดออกจากทหารแลว มารดาบิดา ให
อุปสมบท ณ.วัดราชสิทธาราม โดยมีพระภิกษุวัดราชสิทธาราม เปนพระอําดับทั้งสิ้น 
อุปสมบทเมื่อ ๑๐ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๔๕๑ ตรงกับวัน ศุกร ข้ึน ๑๒ คํ่า เดอืน ๘ ปวอก ณ. 
พัทธสีมา วัดราชสิทธาราม อําเภอบางกอกใหญ จังหวัดธนบุรี  พระสังวรานุวงศเถร 
(เอี่ยม) เปนพระอุปชฌาย พระปลัดชุม เปนพระกรรมวาจาจารย  พระครูปลัดถมยา   เปน
พระอนุสาวนาจารย  สําเร็จยัตติจตุถกรรมวาจา เมื่อเวลา ๑๕.๔๙ น. ไดรบัฉายานามทาง
พระพุทธศาสนาวา ติสสโร  

อุปสมบทแลวในพรรษแรก ไดศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ กับ
พระสังวรานุวงศเถร (เอี่ยม) แตองคพระอุปชฌาย มอบใหพระสังวรานุวงศเถร (ชุม) 
ครั้งเปนพระปลัดชุม ซึ่งเปนพระกรรมวาจาจารย ดูแลอีกทีหนึ่ง อุปสมบทแลวไดเที่ยว
สัญจรจาริกธุดงค ไปกับพระปลัดชุม พระแปะทุกป เมื่อสิน้พระสังวรานวุงศเถร(ชุม)
แลวทานไดรับสืบทอด ไมเทาไผยอดตาล จากพระสังวรานุวงศเถร (ชุม)  ตอมาไดศึกษา
พระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ ตอจากพระครูสังวรสมาธิวัตร (แปะ) จนจบขั้น
สุดทายของพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ คือ ออกบัวบานพรหมวิหาร 
       พ.ศ. ๒๔๕๘ พรรษาที่ ๖  เปนพระสมุห ถานานุกรมชั้นที่ ๒ ของพระสังวรานุวงศ
เถร (ชุม) 
          พ.ศ. ๒๔๘๗ เปนพระปลัด ถานานุกรม  ของพระปริยัติโกศล (สอน) และเปน
พระอาจารยบอกกรรมฐานดวย 
       พ.ศ. ๒๔๙๐ เปนพระครูปลัด ถานานุกรมชั้นที่ ๑ เสมอชัน้ราช ของพระสังวรานุ
วงศเถร (สอน) 
       พ.ศ. ๒๔๙๓ ไดรับพระราชทานสมณะศักดิ์เปนพระครูฝายวิปสสนาธุระที่ พระครู
ญาณสิทธิ์ (จ.ป.ร). ชั้นโท  
       พ.ศ. ๒๕๐๐ เปนพระอาจารยใหญฝายวิปสสนาธรุะ ของวัดราชสิทธาราม ตอจาก
พระครูสังวรสมาธิวัตร (แปะ)  คนทั้งหลายมักเรียกขานนามทานวา หลวงตาญาณ  
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        พ.ศ. ๒๕๐๕ รับพระราชทานเลื่อนสมณะศักดิ์เปนพระครูชั้นเอกในราชทินนาม
เดิมที่ พระครูญาณสิทธิ์ ศิษยพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ ของทานคือพระธรรม
คุณาภรณ (เจียร ปภัสสโร) วัดอรุณราชวราราม พระราชศีลาจาร(เกษม) วัดสังขกระจาย 
พระครูปญญาวุธคุณ (สําอาง) วัดราชสิทธารามฯ 
        พ.ศ. ๒๕๐๙ ตรงกับวันอาทิตยที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๙ เวลา ๒๓.๐๐ น. 
มรณะภาพดวยโรคหัวใจ       
         วันอาทิตยที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๐(นับเดือนสากล) พระราชทานเพลิงศพ ณ.วัด
สังขกระจาย   สมเด็จพระสังฆราช (จวน) วัดมกุฏกษัตริยริยาราม เสด็จเปนองคประธาน 
ตอมาคณะสงฆ และศิษยานุศิษยไดทําการหลอรูปเหมือนทานไว ณ. มุมเจดียดานหลัง
พระอุโบสถ และรูปเล็กไวที่ กุฏิคณะ ๕ ที่สถิตเดิมของทาน 

 
พระครูปญญาวุธคุณ  

            พระครูปญญาวุธคุณ มีนามเดิมวา  สําอางค เกิดวันพฤหัสบดี แรม ๑ คํ่า เดือน
อาย ตรงกับวันที่ ๑๑ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๔๖๗ บดิาชื่อนายผัน มารดาชื่อ นางปลื้ม สขุมี
ทรัพย 
            อุปสมบทเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๐๖ เมื่ออายุได๓๙ป  พระราชวิสุทธิ
ญาณ (อยู)                                    เปนพระอุปชฌาย      พระครูญาณสิทธิ์ (เชื้อ)     เปน
พระกรรมวาจาจารย พระญาณรังษี (จวบ) ครั้งเปนพระครูวิจิตรวิหารวัตร เปนพระอนุ
สาวนาจารย  
      อุปสมบทแลวในพรรษาแรก ศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ กับพระครู
ญาณสิทธิ์ (เชื้อ) องคพระกรรมวาจาจารย และนับเปนกาวสําคัญที่ทานได ตอสืบทอด
พระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับไวมิใหขาด ถาขาดทาน ชวงนั้น พระกรรมฐานแบบนี้
จะขาดวงศ ฉะนั้นชวงที่ทานอุปสมบท จึงเปนชวงสําคัญ ของพระกรรมฐานมัชฌิมา 
แบบลําดับ ของพระสังฆราช (สุกไกเถื่อน)  ตอมาทานไดออกเที่ยวสัญจรจาริกธุดงค ไป
ตามสถานที่ตางๆ ทานเปนผูรักษา บริขาร ตางๆ ของอดีตพระอาจารยกรรมฐาน สืบทอด
ตอมาจากทานพระครูญาณสิทธิ์ (เชื้อ จันทรประณีต)  
           พ.ศ. ๒๕๐๖-๒๕๑๐ สอบ นักธรรม ตรี โท เอก ได และเรียนตอพระบาลี แต
ไมไดเขาสอบ 
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           พ.ศ. ๒๕๑๓ เปนพระครูใบฎีกา ถานานุกรมชั้นที่ ๓ ของพระสังวรกิจโกศล 
(บุญเลิศ) และเปนพระอาจารยบอกพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับดวย 
           พ.ศ. ๒๕๑๖ เปนพระครูสมุห ถานานุกรมชั้นที ่๒ ของพระราชสังวรวิสุทธิ์ (บุญ
เลิศ) 
           พ.ศ. ๒๕๒๖ เปนพระครูสังฆรักษ  ถานานุกรม ของพระราชสังวรวิสุทธิ์ (บุญ
เลิศ) และเปนเจาคณะ ๕ 
           พ.ศ. ๒๕๒๗ เปนพระครูวินัยธร ถานานุกรม ของพระเทพศีลวิสุทธิ์ (บุญเลิศ)
และเปนผูชวยเจาอาวาสวัดราชสิทธาราม 
           วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ ไดรับพระราชทานสมณะศักดิ์ เปนพระครูสัญญา
บัตรที่ พระครูปญญาวุธคุณ  ฝายวิปสสนาธุระ 
          เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ เวลา ๒๐.๐๐ น. ทานมรณะภาพลงดวย
โรคหัวใจวาย เมื่อสิริรวมอายุได ๗๒ ป ๙ เดือน ๓ วัน  พระราชทานเพลิงศพ เมื่อวันที่ 
๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๐ และตอมาคณะศิษยานุศิษยไดหลอรูปเหมือนทานไว ประจําที่กุฏิ 
คณะ ๕ วัดราชสิทธาราม อันเปนที่สถิตเดิมของทาน 
 

                   ------------------------------------------ 

ทําเนียบ 
การศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ 

สํานักวัดราชสิทธาราม (พลับ) ตั้งแต พ.ศ.๒๓๒๖ ถึงพ.ศ. ๒๕๐๘ 
ยุคสมเด็จพระสังฆราช (สุกไกเถื่อน) ยุคเจาคุณหอไตร ยุคพระครูวินัยธรรมกัน 
๑. พระสังฆราช (ศุก) พระสังฆราชองคที่สอง กรงุรัตนโกสินทร วัดมหาธาตุฯ  

พระองคทานทรงเคยศึกษามามากแลว ตอมาพ.ศ. ๒๓๒๖ สมัยรัชกาลที๑่ ครั้งเปนพระ
พนรัต ทรงมาปรึกษาขอคําแนะนําจากสมเด็จพระสังฆราช (ไกเถื่อน) ครั้งเปนพระญาณ
สังวรเถร สถติวัดราชสิทธาราม (พลับ) 

๒.สมเด็จพระสังฆราช (มี) สมเด็จพระสังฆราชองคที่สาม กรุงรัตนโกสินทร วัด
ราชบูรณะ พระองคทานทรงเคยศึกษามามากแลว ตอมาพ.ศ. ๒๓๒๖  ครั้งทานเปนพระ
วินัยรักขิต ทรงเสด็จมาศึกษา พรอมกับพระภิกษุ วัดราชบูรณะ อีกประมาณแปดรูป พระ



พระประวัติสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร มหาเถรเจา (สุกไกเถื่อน) 
 

http://www.somdechsuk.com 

๔๗๒

วินัยรักขิต (มี) ทรงมาขอศึกษาพระวิปสสนา กบัสมเด็จพระสังฆราช ไกเถื่อน ครั้งเปน
พระญาณสังวรเถร สถิตวัดราชสิทธาราม (พลับ) จนจบ ออกบัวบานพรหมวิหาร ตาม
หลักสูตร 

๓.สมเด็จพระสังฆราช (ดอน) สมเด็จพระสังฆราชองคที่หา กรุงรัตนโกสินทร 
วัดมหาธาตุ พระองคทานไมเคยทรงศึกษามากอน พ.ศ. ๒๓๒๖ ครั้งเปนพระภิกษุดอน 
ซึ่งเวลานั้นทรงมีพรรษาเพียงสองพรรษา อยูวัดหงส เสด็จมาศึกษา กับสมเด็จ
พระสังฆราช (สุกไกเถือ่น) ครั้งเปนพระญาณสังวรเถร ตอมาทรงไดศึกษาตอกับ ทาน
พระพรหมมุนี(ชิต) หรือทานเจาคุณหอไตร  วัดพลับ และทรงมาศึกษาตอกับ พระญาณ
สังวร(ดวง) วัดพลับ จนจบออกบัวบานพรหมวิหาร 

๔.สมเด็จพระสังฆราช (นาค) สมเด็จพระสังฆราชองคที่หก กรุงรัตนโกสินทร 
วัดราชบูรณะ เสด็จมาพรอมกับคณะของพระวินัยรักขิต (มี) ขณะนั้นพระองคทานทรงมี
อายุพรรษาเพียง ๔ พรรษา พระภิกษุนาค พระองคทานไมทรงเคยศึกษามากอน จึง
เริ่มตนศึกษากับ สมเด็จพระสังฆราช ไกเถื่อน ครั้งเปนพระญาณสังวรเถร อยูวัดพลบั 
พระองคทานไดศึกษาเรื่อยมา กับทานเจาคุณหอไตรบาง พระวินัยธรรมกันบาง พระ
ญาณสังวร(ดวง)บาง พระญาณสังวร (บุญ)บาง ณ.วัดพลับนี้ 

๕.สมเด็จพระมหาสมณะเจา กรมพระปรมานุชิตชโินรส สมเดจ็พระสังฆราชเจา
องคที่เจ็ด กรุงรัตนโกสนิทรพระองคทานทรงผนวชเมื่อ พ.ศ. ๒๓๕๔ ทรงเสด็จศึกษา
ในสํานักพระญาณสังวรเถร (สุก) เมื่อทรงผนวชพรรษาแรกนั้น ตอมาไดศึกษากับ ทาน
เจาคุณหอไตร, พระญาณสังวร (ดวง) พระญาณสังวร (บุญ) 

๕.สมเด็จพระพนรัตน (ทองดี) วัดระฆัง มาศึกษากับ สมเด็จพระสังฆราชไก
เถื่อน ครั้งสมเด็จพระพนรัต ดํารงตําแหนงพระราชาคณะที่ พระญาณวิริยะ แลวศึกษาตอ 
กับทานเจาคุณหอไตร 

๖.สมเด็จพระวันรัตน (เซง) วัดอรุณราชวราราม มาปรึกษาสอบถาม ครั้งเปนพระ
ศรีศากยะบุตร เมื่อมาอยูวัดอรุณ ราชวราราม  เพราะทานศึกษามามากแลว 

๗.สมเด็จพระวันรัตน (สมบูรณ)วัดราชบูรณะ ข้ึนกรรมฐานครั้งเปน พระมหา
สมบูรณ กับสมเด็จพระสังฆราช (สุก ไกเถื่อน) และแจงกรรมฐาน กับทานเจาคุณหอ
ไตร  ตอมาศึกษากรรมฐานเพิ่มเติมกับ พระญาณสังวร (ดวง)  พระญาณสังวร (บุญ) 
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๘สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ศรี) วัดโมลีโลกยาราม เปนเปรียญเอก จากวัด
ชนะสงคราม (ตองปุ) มาอยูวัดพลับ (ราชสิทธาราม) ศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบ
ลําดับ กับสมเด็จพระสังฆราช (สุก ไกเถื่อน) ครั้งเปนพระญาณสังวรเถร จนจบ ตอมา
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ทรงอาราธนาพระมหาศรี ไปครองวัดโมลีโลก 
(วัดทายตลาด) 

๙.สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (คง) วัดอรุณ มาศึกษากับ พระญาณสังวรเถร (สุก) 
ตอกรรมฐาน กับทานเจาคุณหอไตร (พระพรหมมุนี) ทานมาศึกษาครั้งเปน พระมหาคง 

๑๐สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ขุน) วัดโมลีโลกยาราม จากวัดชนะสงคราม (วัด
ตองปุ) มาพรอมคณะของพระพุทธโฆษาจารย (ศร)ี มาสถิตวัดพลับ  ครั้งทานเปน
พระภิกษุขุน ศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลาํดับ กับพระญาณสังวรเถร (สุก) เรียน
ตอ กับทานเจาคุณหอไตร ครั้งเปนพระปลัดชิต ตอมาพระภิกษุขุนยายตามพระมหาศรี 
ไปอยูวัดโมลีโลก (วัดทายตลาด) 

๑๑.สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ฉิม) วัดมหาธาตุ ทานเคยศึกษาพระกรรมฐาน
มัชฌิมา แบบลําดับมามากแลว ตอมาเมื่อมาอยูวัดโมลีโลก (วัดทายตลาด) จึงเขามาศึกษา
พระกรรมฐาน ตอกับพระญาณสังวรเถร(สุก) ศึกษาเพิ่มเติมตอ กับพระญาณสังวร (ดวง) 
พระญาณสังวร (บุญ)จนจบ ตอมายายไปครองวัดมหาธาตุ 

๑๒.สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (จ่ี) วัดประยูรวงศ ทานมาจากวัดราชบูรณะ มา
ศึกษากับพระญาณสังวรเถร(สุก) ตอกับพระญาณสังวร (ดวง) พระญาณสังวร (บุญ) 
ตอมายายไปครองวัดประยูรวงศาวาส 

๑๓.สมเด็จพระพุทฒาจารย (เปา) วัดธรรมาวาส ทานมีอายุออนกวา พระญาณ
สังวรเถร (สุก)เพียง ๓-๔ ปเทานั้น ทานไดมาปรึกษาขอคําแนะนํา จากพระญาณสังวร
เถร (สุก) ที่วัดพลับ ครั้งเปนพระพุทฒาจารย อยูวัดอินทาราม ตอมาเปนที่สมเด็จพระ
พุทฒาจารย ยายไปครองวัดธรรมาวาส กรุงเกา ทานมรณภาพประมาณพ.ศ.๒๓๖๘ เมื่อ
อายุ ๘๖ ป หลังจากทานมรณะภาพลง  ในรัชกาลที่ ๓ ตําแหนงพระพุฒาจารย วางลงถึง 
๑๗ ป จึงโปรดเกลาฯแตงตั้งให พระพรหมมุนี (สนธิ์) วัดสระเกศ เปนพระพุทธาจารย 
เมื่อพ.ศ. ๒๓๘๖ 
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๑๔. พระพุทฒาจารย (สนธิ์)  หรือสมเด็จพระพุฒาจารย (สนธิ์) วัดสระเกศ มา
ศึกษาเมื่อประมาณพ.ศ.๒๓๒๖ ครั้งทานยังเปนพระมหาสน อยูวัดสระเกศ  และมาศึกษา
ตอกับ ทานเจาคุณหอไตร พระญาณสังวร (ดวง) ทานมรณะภาพเมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๗ 

๑๕.สมเด็จพระพุฒาจารย (โต) มาศึกษาแตครั้งยังเปนสามเณร เมื่ออายุประมาณ 
๑๙ ป อุปสมบทแลว พระญาณสังวรเถร (สุก) วัดพลับ เปนพระกรรมวาจาจารย  ทานจึง
มาตอจนจบ หองสุดทายคือ ออกบัวบานพรหมวิหาร 

๑๖.สมเด็จพระพุฒาจารย (พุก) วัดศาลาปูน ทานอุปสมบทพ.ศ. ๒๓๕๘ ใน
รัชกาลท ี๒ ทานเคยศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ มาบางแลว ทานอุปสมบท
สถิตอยูวัดมหาธาตุ เรียนพระปริษัติธรรม ตอมาไดมาขึ้นพระกรรมฐาน กับสมเด็จ
พระสังฆราช (สุก ไกเถื่อน) ครั้งเปนที่สมเด็จพระญาณสังวรเถร  แจงกรรมฐาน กับทาน
เจาคุณหอไตร แตเนื่องจากทานเจาคุณหอไตรชราภาพมาก จึงใหไปแจงกับ พระวินยั
ธรรมกันบาง, พระญาณสังวร (ดวง) ครั้งเปนที่พระครูปลัดบาง ไปแจงกับพระญาณ
สังวร (บุญ) ครั้งเปนพระปลัดบาง ตอมาสมเด็จพระพุฒาจารย (พุก)ทานยายไปสถิตวัด
ศาลาปูน 

๑๗.พระโพธิ์วงศ (มหามี ปากแดง) วัดคอกกระบือ (ยานนาวา)  พระญาณไตร
โลก (อดีตหลวงธรรมรักษา) พระเทพโมล(ีกลิ่น) วัดพลับ  พระเทพมุนี (เรือง) วัดระฆัง  
พระญาณรักขิต (สา ) วัดระฆัง  พระญาณโพธิ์ (โพ) วัดสังขกระจาย 

ยุคที่พระญาณสังวรเถร (สุก) ยังทรงดํารงพระชนมายุอยู ไมมีพระมหาเถร พระ
เถร องคไหนที่ไมมาศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ ในสํานักวัดราชสิทธาราม 
(พลับ) นอยองคนักที่ไมมา กลาววาที่ไมมาเพราะ ถือตัว แมในยุคตอมาก็เชนกัน  ที่เปน
ดังนี้ 

ทําเนียบยุคพระญาณสังวร (ดวง) 
๑.สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ สมเด็จสังฆราชเจา

องคที่แปด กรุงรัตนโกสินทร  วัดบวรนิเวศวิหาร ทรงผนวชเมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๒ สมเด็จ
พระสังฆราช (ดอน) เปนพระอุปชฌาย สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส วัดพระเชตุ
พนฯ เปนพระกรรมวาจาจารย พรรษาแรก สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชโินรส ทรงนํา
พระภิกษุกรมพระยาปวเรศฯมาทรงขึ้น พระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ กับพระญาณ
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สังวร(ดวง) และพระญาณสังวร (ดวง)ใหกรมพระยาปวเรศฯกลับไปศึกษา กับสมเด็จ
กรมพระปรมานุชิตชิโนรสฯ 

๒. สมเด็จพระวันรัตน (ทับ) วัดโสมนัสวิหาร ทานบรรพชาอุปสมบท พ.ศ. 
๒๓๗๐ มาศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิม แบบลําดับ โดยการแนะนํา ของพระพุทธโฆษา
จารย (คง)วัดอรุณราชวราราม ครั้งเปนพระราชาคณะที่ พระวินัยมุนี พระมหาทับมาขึ้น
พระกรรมฐาน กับพระญาณสังวรเถร (ดวง) แจงกรรมฐาน กบัพระญาณสังวรเถร (บุญ) 
ครั้งเปนที่พระปลัด  ตอมา พระญาณสังวรเถร (ดวง) ใหพระมหาทับไปตอกรรมฐาน
เบื้องสูง กับพระพุทธโฆษาจารย (คง) วัดอรุณฯ 

๓.สมเด็จพระพุฒาจารย (สี) วัดปทุมคงคา บรรพชาอุปสมบทปพ.ศ. ๒๓๗๗ มา
ข้ึนพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับกับ เพื่อนสหธรรมิกวดัปทุมคงคาหลายรูปดวยกัน 
กับพระญาณสังวรเถร (ดวง) แจงกรรมฐาน กับพระญาณสังวรเถร (บุญ) ครั้งเปน พระ
ครูปลัด 

ทําเนียบ ยุคพระญาณสังวร(บุญ) 
๑.สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส วัดพระเชตุพนฯ ครั้งยังไมทรงเปนสกล

มหาสังฆปรินายกทรงเสด็จมาศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ เพิ่มเติมตอ กับ
พระญาณสังวรเถร (บุญ) เมื่อประมาณ พ.ศ ๒๓๘๗ 

๒.สมเด็จพระวันรัตน (แดง) วัดสุทัศนเทพวราราม อุปสมบทพ.ศ. ๒๔๘๕ 
พรรษาแรก มาขึ้นพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลาํดับ กับพระญาณสังวรเถร (บุญ) พระ
พุฒาจารย (สนธิ์) ครั้งเปนพระพรหมมุนี อยูวัดสระเกศ องคพระอุปปชฌายนําทาน มา
ฝากศึกษาเบื้องตน กับพระญาณสังวรเถร (บุญ) แลวใหไปตอพระกรรมฐานมัชฌิมา 
แบบลําดับเบื้องสูง กับสมเด็จพระพุฒาจารย (สนธิ์) วัดสระเกศ ครั้งดํารงตําแหนงที่ พระ
พรหมมุนีจนจบ 

๓.สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (แสง) วัดราชบูรณะ ทานมาศึกษาครั้งยังเปน พระ
มหาแสง ข้ึนพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ กับพระญาณสังวรเถร (บุญ) แจง
กรรมฐาน กับพระโยคาภิรัต (มี)บาง ,พระสังวรานุวงศเถร (เมฆ)ครั้งเปน พระครูศีล
สมาจารยบาง  สุดทายศึกษาตอ กับพระสังวรานุวงศเถร (เอี่ยม) ครั้งเปนพระปลัด 

๔.หมอมเจาสมเด็จพระพุฒาจารย (ทัด) วัดพระเชุพนวิมลมังคลาราม อุปสมบท
พ.ศ. ๒๓๘๖ สมเด็จพระพุฒาจารย (โต) ครั้งเปนพระมหาโต องคพระกรรมวาจาจารย  
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นําพระภิกษุหมอมเจาทัด มาขึ้นพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ กับพระญาณสังวรเถร 
(บุญ) ข้ึนแลวพระญาณสังวรเถร (บุญ) ใหพระภิกษุหมอมเจาทัด กลับไปศกึษา กับพระ
มหาโต เมื่อสิ้นสมเด็จโตแลว พระหมอมเจาทัด ทรงมาตอพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบ
ลําดับ กับพระสังวรานุวงศเถร (เมฆ)บาง พระสังวรานุวงศเถระ (เอี่ยม) ครั้งเปนพระครู
สังวรสมาธิวัตร พระคณาจารยเอกบาง หมอมเจาสมเด็จพระพุฒาจารย (ทัด) สิ้นชีพ
ตักสัย ประมาณพ.ศ.๒๓๔๓ 

๕.พระอาจารยนอง วัดจักรวรรดริาชาวาส ศึกษากรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ 
กับพระญาณสังวร(บุญ) 

๖.พระครูธรรมานุกูล (หลวงปูภู)วัดอินทรวิหาร ๗.หลวงพอปาน วัดบางเหี้ย๘.
หลวงพอแดงวัดเหนือ กาญจนบุรี ๙.หลวงปูทอง วัดบานกลางฯ เปนตน  ศึกษาพระ
กรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ กับพระญาณสังวร(บุญ) หลวงพอเงินวัดบางคลาน (เกิด 
พ.ศ. ๒๓๕๕ ในรัชกาลที่ ๒) ศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมากับ พระญาณสังวร (บุญ) 

ทําเนียบ ยุคพระสังวรานุวงศเถร (เมฆ) 
๑.สมเด็จพระมหาสมณะเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราชเจา

องคที่สิบ กรุงรัตนโกสนิทร วัดบวรนิเวศวิหาร ทรงผนวช พ.ศ. ๒๔๒๒  สมเด็จกรม
พระยาปวเรศวริยาลงกรณ ทรงเปนพระอุปชฌาย  ทรงพาพระภิกษุวชิรญาณวโรรส 
เสด็จมาขึ้นพระกรรมฐานมัชฌมา แบบลําดับในพรรษาแรก กับพระสงัวรานุวงศเถร
(เมฆ)เวลานั้น พระสังวรานุวงศเถร (เมฆ)มีชนมายุ ๙๙ปแลว ทรงขึ้นแลว พระสังวรานุ
วงศเถร(เมฆ) ใหทรงไปศึกษา กับสมเด็จกรมพระยาปวเรศวริลงกรณ ซึ่งทรงเปนศิษยวัด
พลับมาแตเดิม                                                                                                                                                    
๒.สมเด็จพระสังฆราช (แพ) สมเด็จพระสังฆราชองคที่สิบสอง กรุงรัตนโกสินทร วัด
สุทัศนเทพวราราม ผนวช พ.ศ. ๒๔๒๐ สมเด็จพระวันรัตน (แดง) วัดสุทัศนเทพวราราม 
นํามาขึ้นพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ กับพระสังวรานุวงศเถร (เมฆ) ครั้งเปนพระ
มหาแพ ข้ึนแลวพระสังวรานุวงศเถร (เมฆ)ใหไปศึกษา กับสมเด็จพระวันรัตน (แดง) 

๓สมเด็จพระวันรัตน (ฑติ) วัดมหาธาตุ อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๐๑ ขณะเรียนปริยัติ
ธรรมอยูกับ สมเด็จพระวันรัตน (แดง) วัดสุทัศน ทานจึงนําพระมาหาฑัต มาฝากตัวข้ึน
พระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ กบัพระสังวรานุวงศเถร (เมฆ) เรียนเบื้องตนจบ พระ
อาจารยใหไปเรียนตอ กับสมเด็จพระวันรัตน (แดง) 
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๔.สมเด็จพระวันรัตน (จาย) วัดเบญจมบพิตร เมื่อทานมาเรียนพระปริยัติธรรมอยู
กับ สมเด็จพระวันรัตน(ฑิต) วัดมหาธาตุฯ พระอาจารยพาทานมาขึ้นพระกรรมฐาน
มัชฌิมา แบบลําดับ กับพระสังวรานุวงศเถร(เมฆ)ๆ ใหกลับไปศึกษาพระกรรมฐาน กบั
สมเด็จพระวันรัตน (ฑิต) 

๕.พระพุทธโฆษาจารย (ฤทธ) วัดอรุรราชวราราม ทานมาขึ้นพระกรรมฐาน
มัชฌิมา แบบลําดับ กับพระสังวรานุวงศเถร (เมฆ)  โดยการแนะนําของพระอุปชฌาย 
และพระกรรมวาจาจารย ซึ่งเปนศิษยเรียนกรรมฐานที่วัดพลับทั้งสิ้น 

๖.สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (หมอมราชวงศ เจริญ อิศรางกูร ณ. กรุงเทพ) 
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๒๑ มาขึ้นพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ กับพระสังวรานุวงศ
เถร (เมฆ) ข้ึนแลวพระอาจารยใหไปศึกษาที่วัดระฆัง  เพราะที่วัดระฆังมีศิษยพระ
กรรมฐาน ของวัดพลับอยูมาก ทานมาโดยการแนะนํา ของหมอมเจาพระพุทธุปบาทป
ลันทน องคพระอุปชฌาย ศิษยพระกรรมฐานวัดพลับเดิม 

๗.พระพุฒาจารย (มา) วัดจักรวรรดิราชาวาส อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๐๑ พระ
อาจารยนอง องคพระอุปชฌาย นําทานมาขึ้น พระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ กบั
พระสังวรานุวงศเถร (เมฆ) ข้ึนแลวพระอาจารยใหกลับไปศกึษา กับ พระอาจารยนอง 
ซึ่งเปนศิษยวัดพลับ มาแตเดิม 

๘.สมเด็จพระพุฒาจารย (จาย) วัดเบญจมบพิธดุสิตวนาราม อุปสมบท พ.ศ. 
๒๔๒๑ มาศึกษาพระกรรมฐาน มัชฌิมา แบบลําดับ ครั้งเปนพระศรีสมโพธิ์ อยูวัดอรุณ 
ข้ึนแลวแจงกรรมฐาน กับพระสังวรานุวงศเถร(เอี่ยม) ครั้งเปนพระครูสังวรสมาธิวัตร 
พระคณาจารยเอก 

๙.สมเด็จพระพุฒาจารย (เขม) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม อุปสมบท๒๔๑๗ 
อุปสมบทแลว พระปญญาพิศาลเถร วัดรังษีสุทธาวาส องคพระอุปชฌาย นํามาฝากเรียน
พระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ กับพระสังวรานุวงศเถร (เมฆ) จบเบื้องตน พระ
อาจารยใหกลับไปเรียนตอกับพระปญญาพิศาลเถร วัดรังษีสุทธาวาส องคพระอุปชฌาย 
ศิษยพระกรรมฐาน วัดพลับมาแตเดิม 
  ๑๐หลวงพอสุน วัดบางปลาหมอ อยุธยา ข้ึนพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ 
กับพระสังวรานุวงศเถร (เมฆ) 
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๑๑. หลวงพอเนียม วัดนอย สุพรรณบุรี ข้ึนกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ กบั
พระสังวรานุวงศเถร(เมฆ) 

๑๒.พระครูวิมลคุณากร (ศุข เกิพ.ศ. ๒๓๙๐) วัดปากคลองมะขามเฒา ชัยนาท 
ศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ กับพระสังวรานุวงศเถร (เมฆ) จนจบ 

๑๓.หลวงพอเงิน วัดบางคลาน พิจิตร  ศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ 
กับพระสังวรานุวงเถร(เมฆ) จนจบ 
            ๑๔ พระอาจารยเสาร กันตะสีโล  วัดเลยีบ จ.อุบลราชธานี (อุปสมบท พ.ศ. 
๒๔๒๔) ข้ึนพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ กับพระสังวรานุวงเถร (เมฆ) แจงพระ
กรรมฐาน (สอบอารมณ) กับพระสังวรานุวงศเถร (เอี่ยม) ครั้งเปนพระครูสังวรสมาธิ
วัตร พระคณาจารยเอก พระอาจารยเสาร ทานจําพรรษาอยูวัดพลับ ๓ ปจึงจบ, ๑๕.พระ
ภาวนาโกศลเถร(เอี่ยม)วัดหนัง, ๑๖. หลวงปูเอี่ยม วัดสะพานสูง๑๗.หลวงปูทอง วัดราช
โยธา, ๑๘.หลวงปูแกว วัดเครือวัลย ชลบุร ี ๑๙.หลวงปูจีน วัดทาลาดเหนือ นครพนม,  
๒๐.หลวงปูเฒายิ้ม จันทโชติ วัดหนองบัว(ศรีอุปลาราม)กาญจนบุรี, ๒๑.หลวงพอแดง 
วัดอินทาราม, ๒๒.พระครูอุตตมการบดี (ทา)วัดพะเนียงแตก นครปฐม, ๒๓.พระครูวิ
สุทธิวงศ (แชม)วัดไชยธารา ภูเก็ต, หลวงปูไข วัดบพิธพิมุข (เชิงเลน)                                                              

 
ทําเนียบ ยุคพระสังวรานุวงศเถร (เอี่ยม) 

๑.สมเด็จพระสังฆราช (อยู) ญาโณทัย สมเด็จพระสังฆราชองคที่สิบหา กรุง
รัตนโกสินทร วัดสระเกศ ทรงผนวช พ.ศ. ๒๔๓๘ สมเด็จพระวันรัตน (แดง) องคพระ
อุปชฌาย ทรงนํามาขึ้นพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดบั กับพระสังวรานุวงศเถร 
(เอี่ยม) ครั้งเปนพระมหาอยู  ข้ึนแลวพระสังวรานุวงศเถร (เอี่ยม) ใหไปศึกษา กับสมเด็จ
พระวันรัตน (แดง)  

๒.สมเด็จพระวันรัตน (เฮง) วัดมหาธาตุฯ มาขึ้นพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบ
ลําดับ กับพระสังวรานุวงศเถร (เอี่ยม) โดยการแนะนําฝากตัวของ สมเด็จพระวันรัตน 
(ฑิต) วัดมหาธาตุ องคพระอุปชฌาย ข้ึนแลวเรียนเบื้องตนที่วัดพลับ แลวกลับไปตอ กบั
สมเด็จพระวันรัตน (ฑิต) วัดมหาธาตุ 

๓.สมเด็จพระวันรัตน (เผื่อน)  วัดพระเชตุพน มาขึ้นพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบ
ลําดับ กับพระสังวรานุวงศเถร (เอี่ยม) โดยการแนะนําฝากตัวของ สมเด็จพระวันรัตน 
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(แดง) พระอุปชฌาย ทานเรียนกับพระสังวรานุวงศเถร(เอี่ยม) ตลอด   สมเด็จพระวัน
รัตน (แดง) ซึ่งเปนศิษยวัดพลับมาแตเดิม เวลานั้นสมเด็จพระวันรัตน(แดง) ชราภาพมาก
แลว 

๔. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (เจริญ ญาณวโร) วัดเทพศิรินทราวาส มาปรึกษา 
ขอคําแนะนํา 

๕.สมเด็จพระพุฒาจารย (นวม) วัดอนงคาราม ธนบุรี อุปสมบทพ.ศ. ๒๔๒๘ 
อุปสมบทแลว พรรษาแรกมาขึ้น พระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ  กับพระสังวรานุ
วงศเถร (เอี่ยม) จบเบื้องตน 

๖.สมเด็จพระพุฒาจารย (โสม)  วัดสุทัศนเทพวราราม อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๓๘ 
มาศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ ที่วัดพลับ กับพระสังวรานุวงศเถร (เอี่ยม) 
โดยการแนะนําของ สมเด็จพระสังฆราช (แพ) ครั้งเปน พระศรีสมโพธิ เปนองคพระ
กรรมวาจาจารย  

๗.พระอาจารยมั่น  ภูริทัตโต วัดปาสุทธาวาส สกลนคร เดิมเกิด จังหวัด
อุบลราชธานี อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๓๔ วัดคําบง (มหานิกาย) จ.อุบลราชธานี ทานสัญจร
จาริกมาดวยกันสามองคคือ ๑.พระภิกษุมั่น ๒.พระภิกษุสิงห (คนละองคกับ พระอาจารย
สิงห) ๓, พระภิกษุจัน มาศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ กับพระสังวรานุวงศ
เถร (เอี่ยม) จําพรรษาที่วัดพลับหนึ่งพรรษา จบเบื้องตน ๔ หองพระกรรมฐานมัชฌิมา 
แบบลําดับ  ทั้งสามทานจบ ปติ-ยุคล-สุข-อานาปานสติ ตอมาพระสังวรานุวงศเถร 
(เอี่ยม) ไดแนะนําฝากตัวใหพระภิกษุมั่น-พระภิกษุสิงห-พระภิกษุจัน ไปศึกษาตอกับ 
พระอาจารยเสาร กันตะสีโร จ.อุบลราชธานี ซึ่งเปนศิษยเรียนกรรมฐานมัชฌิมา แบบ
ลําดับ วัดพลบัมาแตเดิม  

๘.พระพุทธวิถีนายก (บุญ) วัดกลางบางแกว นครไชยศร ีจ.นครปฐม 
๙.หลวงพอ แชม วัดตากลอง, ๑๐.หลวงพอเซง วัดกัลยาณมิตร, ๑๑.หลวงปูพา 

วัดระฆัง, ๑๒.หลวงพอเหลือ วัดเขาชะโงก,หลวงพออ๋ี วัดสัตหีบ,หลวงพอแฉง วัดบาง
พัง,หลวงพอปลอง วัดหลุมดิน,หลวงพอพัฒน ชุมพร,พระวินัยธรรมเจก วัดศาลาลี,หลวง
พอพิธ วัดหัวดง,เฉพาะหลวงพอโหนง อินทสุวัณโณ วัดอัมพวัน ข้ึนแลวพระสังวรานุ
วงศเถร (เอี่ยม)ไปศึกษากับ หลวงพอเนียม วัดนอย,หลวงพอเดิม วัดหนองโพ นคร
สวรรค,หลวงพอรอด วัดโตะแซ ภูเก็ต, ขรัวคลุมโปง วัดดีดวด, หลวงพอเข็ม วัดโมลี
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โลก,กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักด โดยการแนะนําของ หลวงพอวัดมะขามเฒา,พระ
วินยาบุรณาจารย (เชยอินทสโร)วัดโปรดเกาเชฏฐาราม สมุทรปราการ ครั้งมาอยูวัด
สุทัศน,พระครูโกมุทสมาณคุณ (เหมื่อน ติสสโร) วัดบางกอบัว สมุทรปราการ พระครู
วินยานุโยค (เหนี่ยง อินทโชโต)  สุพรรณบุร,ี พระอาจารยโหนง วัดอัมพวัน  สุพรรณบุร ี
,  พระสมุหชุม วัดอมรินทร ฯลฯ    

พระภิกษุขาว อนาลโย  วัดถ้ํากลองเพล  เกิดพ.ศ.๒๔๓๐ บรรพชาอุปสมบท 
พ.ศ. ๒๔๕๑ ที่จ.อุบลราชธานี เดินทางมาวัดราชสิทธิ์ (พลับ) เมื่อทานมานั้นออกพรรษา
แลว มาขึ้นพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ กับพระสังวรานุวงศเถร (เอี่ยม) ซึ่งเวลานั้น
ทานเจาคุณพระสังวรานุวงศเถร(เอี่ยม) ชราภาพมากแลว จึงใหพระภิกษุขาวไปแจงพระ
กรรมฐาน กับพระสังวรานุวงศเถร (ชุม) ครั้งเปนพระครูสังวรสมาธิวัตร (ชุม)  พระ
คณาจารยเอก แตเวลานั้น พระครูสงัวรสมาธิวัตร (ชุม) เตรียมตัวที่จะออกสัญจรจาริก
ธุดงค  จึงนําพระภิกษุขาวไปแจงพระกรรมฐาน กบัพระครูสังวรสมาธิวัตร (แปะ) ครั้ง
เปน พระแปะ  พระภิกษุขาวศึกษาพระกรรมฐาน อยูประมาณปเศษ  ก็จบพระกรรมฐาน
มัชฌิมา แบบลําดับ  ออกพรรษาแลวอีกป จึงเดินทางกลับบานเกดิ 

ทําเนียบ ยุคพระสังวรานุวงศเถร(ชุม) 
๑.สมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวงชินวรสิริวัฒน สมเด็จพระสังฆราชเจา องค

ที่สิบเอ็ด กรุงรัตนโกสนิทร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงผนวช พ.ศ. ๒๔๒๒ 
เสด็จมาศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ ณ.วัดราชสิทธาราม กับพระสังวรานุ
วงศเถร (ชุม) วัดราชสิทธาราม ครั้งทรงเปนที่สมเด็จพระสังฆราชเจาแลว เมื่อประมาณ 
พ.ศ. ๒๔๖๖ โดยมี สมเด็จพระสังฆราช (วาสน) ครั้งเปนพระครูโฆสิตสุทธสร ถานานุ
กรมในสมเดจ็พระสังฆาชเจา พระองคนั้น  

พระองคทรงเสด็จมาศึกษาเวลาเลิกราชกิจ ในเวลาเย็น เสด็จมาโดยเรือจาง ทรง
คางแรม ถึงเชาเสด็จกลับ พระองคทานทรงทําอยางนี้จนกระทั้งจบ พระกรรมฐาน
มัชฌิมา แบบลําดับ ที่สังคายนาไวในรัชกาลที ่๒ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๔ 

ถงึวันพระราชทานเพลิงศพ พระสังฆวรานุวงศเถร (ชุม) พ.ศ.๒๔๗๐ ทรงเสด็จ
มาเปนองคประธานพระราชทานเพลิงศพ พระอาจารย ณ. เมรุลอย วัดราชสทิธาราม 

๒.สมเด็จพระวันรัตน (เผื่อน) วัดพระเชตุพน มาตอกรรมฐาณมัชฌิมา แบบ
ลําดับเบื้องสูง กับพระสังวรานุวงศเถร (ชุม) โดยมาปรึกษาขอคําแนะนํา 
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๓.สมเด็จพระพุฒาจารย (นวม) วัดอนงคาราม ธนบุรี มาตอกรรมฐานมัชฌิมา 
แบบลําดับ กบัพระสังวรานุวงศเถร (ชุม) ครั้งเปน พระรัชมงคลมุนี อยูวัดอนงคาราม 

๔. สมเด็จพระพุฒาจารย (โสม) วัดสุทัศนเทพวราราม มาศึกษาพระกรรมฐาน
มัชฌิมา แบบลําดับ ตอกับพระสังวรานุวงศเถร (ชุม)  ครั้งเปนพระวิเชียรธรรมคุณาธาร 
๕.พระมงคลเทพมุนี (สด) วัดปากน้ํา๖.พระราชสงัวรภิมนต (โตะ) วัดประคูฉิมพลี ๗.
พระครูสังวรสมาธิวัตร (แปะ) วัดพลับ ๘.พระครูญาณสิทธิ์(เชื้อ) วัดพลับ ๙.พระสังวรา
นุวงศเถร (สอน) ๑๐.พระครูสมุหบุญมา วัดสังกระจายเดิมอยูวัดพลับ ๑๑,พระครู
ประสาธสิกขกิจ(พริ้ง พ.ศ. ๒๔๑๓) วัดบางประกอก     ๑๒.พระครูพรหมญาณวินิจ 
(กลาย) วัดหงสรัตนาราม ๑๓พระครูกสิณสังวร (ขัน) วัดสระเกศ  

หลวงพอจง วัดหนาตางนอก อยุธยา, หลวงพอจาด วัดบางกระเบา,หลวงพอคง 
วัดบางกระพอม,หลวงพอกบ (ทอง) วัดเขากบทวาสี นครสวรรค,หลวงพอจันทร วัดหาง
หนู,หลวงพอนาค วัดระฆัง, หลวงพอหิน วัดระฆัง,หลวงพอเต วัดสามงาม,หลวงพอ
คลาย วัดสวนขัน,หลวงพอเงิน วัดดอนยายหอม,หลวงพอปาน วัดบางโคลนอก,หลวง
พอแชม วัดคลองสารี, 

หลวงพอแกง วัดนางสาว สมุทรสาคร,หลวงพอโบย วัดมะนาวหวาน สุพรรณบรุ ี
ข้ึนแลวกลับไปเรียน หลวงพอเนียม วัดนอย,พระวิสุทธิสารเถร (พวง อินทโชโต) วัดอ
นงคาราม, พระครูสังฆรักษกลิ่น พรหมสโร วัดจกัรวรรคิ,์พระอาจารยปลีก ญาณวิบุลโล 
วัดราชคฤห,พระครูบวรธรรมกิจ (เทียน ปุปรัมโม)วัดโบสถ ปทุมธานี, 

พระอินสมาจารย (เงิน อินทสโร) วัดอินวิหาร บางขุนพรหม,หลวงพอแดง วัด
เขาบันไดอิฐ เพชรบุร,ีหลวงพอพรหม วัดชองแค นครสวรรค,พระอาจารยนาค วัดสระ
แกงาม,พระเมตตาวิหารีเถร (ปด ธัมมธโร) วัดคูหาสวรรค,พระอาจารยโชติ รฬุหผโร 
พระอาจารยสอน สุโห วัดตะโน.พระครูวิสุทธิสรภาณ (แผว ภัทโร) วัดอรุณฯ,พระครู
วินัยธรแตงกวย อินทโชโต วัดประดูฉิมพลี,พระครูภาวนาภิรมณ (สาย ญานธัมโม) วัด
รัชฏาธิฐาน,พระครูพรหมวิหารคุณ (ยิ้ม สิริโชติ) พระอาจารยตํา ติสสโร วัดเจาเจ็ดใน 
อยุธยา,พระครูเกษมสุตคุณ (ชุม เขโม) วัดกุฏิ เพชรบุร,ี 

พระครูกรุณาวิหารี (เผือก ปญญาธโร) วัดกิ่งแกว สมุทรปราการ,พระอาจารยสาย 
พุทธเสฐโฐ วัดบางเหี้ยนอก (มงคลโคธาวาส),พระครูวิบูลยสิกขกิจ(ทองอยู ธัมมเตโช 
วัดบางหัวเสือ สมุทรปราการ,พระกรดุ ฐิตมโน วัดปทุมคณาวาส สมุทรสงคราม,พระ
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ราชมงคลวุฒาจารย วัดเสด็จ สมุทรสงคราม,พระครูสมุทรวุฒาจารย(แขก อุตตโม)วัด
บางปลาสมุทรสาคร,พระปลัดไซ ติสสโร วัดชองลม สมุทรสาคร,พระอาจารยเปา 
อินทสโร วัดอางทอง สมุทสาคร,พระอาจารยเคน วัดเขาอีโต ประจวบคีรีขันธ ฯลฯ 

ทําเนียบ ยุคพระครูสังวรสมาธิวัตร (แปะ) 
๑.พระราชสงัวรภิมนต (โตะ) วัดประดูฉิมพลี มาศึกษาตอ ครั้งเปนพระโตะ 

เนื่องจากเรียน กับพระสงัวรานุวงศเถร (ชุม) ยังไมจบ จึงมาตอ กับพระครูสังวรสมาธิ
วัตร (แปะ) จนจบ,พระครูปลัดสา สาสนวโร วัดราชนัดดา กรงุเทพฯ, พระอาจารยบุง วัด
ใหมทองเสน,พระครูกัลยานุกูล (เฮง  อิฏฐาจาโร) วัดกัลยานิมิตร,พระอาจารยนอย อิน
ทสาโร วัดธรรมศาลา นครปฐม,พระอาจารยเต คงทอง วัดสามงาม นครปฐม,พระ
อาจารยปาน วัดลําเหย นครปฐม,พระครูพรหมสุทธิ์ (ปาน อลัดโต) วัดหนองปลาไหล 
นครปฐม,พระวรเวทคุณาจารย(เมี้ยน ปภัสสโร) วัดพระเชตุพนฯ 

พระญาณสมโพธ (แปะ จันทสาโร) วัดสุทัศน, พระครูสุนทรศีลาจารย (เจิม ธัมม
ปาโล) วัดสุทัศน,พระครูวิบูลมงคล (สนิท สิริวัฒโณ) วัดสุทัศน,พระครูสุนทรสมาธิวัตร 
(สุนทร สัทธาสุนธโร) วัดสุทัศน,พระอาจารยเลี่ยม ตินพิการโต วัดสุทศัน,พระครูสังฆ
รักษกลิ่น พรหมสโร วัดจักรวรรคิ์,พระครูสังวราธิคุณ (นาค ธัมมสโร ) วัดอินทารามใต
,พระอาจารยปลีก ญาณวิปุโร วัดราชคฤห,พระยุย อหิงสโก วัดกก บางมด,พระอาจารย
แปลก ธัมมโชโต วัดหนองแขม,พระอาจารยเลี่ยม นันทิโย วัดนาคปรก,พระอาจารยบู สุ
นทโร วัดนก 

พระครูภาวนารังษี (เปลื้อง วิสัฏโฐ) วัดใหญชัยมงคล อยุธยา,พระครูศีลกติติคุณ 
(อ้ัน คันธาโร) วัดพระญาติการาม อยุธยา,พระครูปญญาวุฒิคุณ (จาย ปญญาวุฒโณ) วัด
หัวหิน อยุธยา,พระอาจารยจง พุทธสโร วัดหนาตางนอก อยุธยา มาเรียนตอ,พระอาจารย
หอม จันทโชติ วัดซากหมาก ระยอง,พระครูดิส ดิสสโร วัดปาเกด สมุทรปราการ,พระ
อาจารยชม วัดชมนิมิตร สมุทรปราการ,พระอาจารยคํา ปุญญาโส วัดบางขมิ้น 
สมุทรปราการ,พระอาจารยบุษต ชิโต วัดบางกระเจานอก สมุทรปราการ,พระอาจารย
รอด วชิรสุวัณโณ วัดบางหญาแพรก สมุทรปราการ  

พระอาจารยนาค ปญญาวิสาโท วัดชองลม สมุทรสงคราม,พระอาจารยเล็ก กรสา
โร วัดหนองบัว สมุทรสาคร,พระอาจารยอาจ สักกยปุตโตวัดคลองบุญ สระบุรี.พระครู
วินัยธรโตะ ปุพพาราโม วัดขอย สระบุรี,พระครูศรีพรหมโศภติ(แพ เขมังกโร) วัดพิกุล



พระประวัติสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร มหาเถรเจา (สุกไกเถื่อน) 
 

http://www.somdechsuk.com 

๔๘๓

ทอง สิงหบุรี,พระครูรักขิตวันมุนี (ถิร ปญญาปชโชโต) วัดปาเลไลก สุพรรณบุร,ีพระ
ครูหรุน พรหมสะโร วัดเสาธงทอง สุพรรณบุร,ีพระอาจารยบุก ธัมมคุคโต วัดเสาธงทอง 
สุพรรณบุร,ีพระครูวิบูลยวิหารกิจ (จาย  ธัมมปญโญ) วัดรุง อางทอง,พระอาจารยภู จันท
โชติ วัดมงคลธรรมนิมิต อางทอง 

พระอาจารยหนอย ธัมมโชโต (ยาพอนาขา) วัดนาคาเทวี อุดรธานี,พระวิชัยธรร
มาจารย บุญตา กุสโล(พระครูบุญตา) วัดศรีนัคนาราม อุดร,พระอาจารยพลอย ฐิติญาโณ 
วัดหอยขานาง อุทัยธานี พระมงคลเทพโมลี วัดสทุัศนเทพวราราม มาขึ้นพระกรรมฐาน
กับ พระครูสงัวรสมาธิวัตร (แปะ) ครั้งเปนพระปลัดสุพจน พระญาณรังษี (จวบ) วัดราช
สิทธารามฯลฯ 

ทําเนยีบ ยุคพระครูญาณสิทธิ (เชื้อ) 
พระธรรมคุณาภรณ (เจียร ปภัสสโร) วัดอรุณราชวราราม คณะสงฆวัดอรุณ พระ

ราชอริยสรรีาจารย พรอมคณะสงฆ วัดสังขจาย คณะสงฆวัดทาพระ คณะสงฆวัดดีดวด 
คณะสงฆวัดเจามูล คณะสงฆวัดหงส คณะสงฆวัดทายตลาด คณะสงฆวัดประดู พระ
ปลัดบุญสง ปญญาวุโธ วัดพระนอน สุพรรณบุร ีพระครูปญญาวุธคุณ  (สําอาง) วัดราช
สิทธิ์ 

ทําเนียบ ยุคครูปญญาวุธคุณ (สําอางค) 
คณะศิษยนวกะคณะ๕ ตั้งแตพ.ศ.๒๕๐๙  ถึงพ.ศ. ๒๕๓๙ พระครูสังฆรักษวีระ 

ฐานวีโร  พระวัลลภ ทปีธัมโม,  (ลูกศิษยสวนใหญ เปน อุบาสก-อุบาสิกา) พระปญญา 
วัดนก  พระอาจารยบัง วัดเขาสิทธิญาณ พระอาจารยสุพจน สํานักปาชา จ.อุดร พระ
อาจารยนิด คณะศิษยกรรมฐานกรุงเทพฯ  นนทบุรีฯลฯ    

------------------------------------------------ 
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บัญชีนิจพัตถวายพระสงฆ 
เรียนพระกรรมฐาน วัดราชสิทธาราม 

สมัยพระญาณโยคาภิรัตเถร (มี) รัชกาลที่ ๓ 
------------------------------------------------- 

ศรีพระสงฆรับนิจพัต เดือน ๖ ปขาล สําฤทธิ์ศก (๑๑)                               
                                      ราชาคณะ   ๒     ถานานุกรม  ๖        อันดับ       ๘๔ 
                   พระโพเจาหมวด พระสุกเจาหมวด   พระสุกเจาหมวด  พระแยมเจาหมวด             

--------------------------------------------------------- 
พระปลัดเกษ พระใบฏีกาจุย      พระสุก เจาหมวด พระปลัดเอี่ยม พระเอี่ยม บางขนุน 
พระอิน ศาลาแดง พระโพ เจาหมวด พระยิ้ม บางขนุน พระโต(ปลัดเกา) พระเพชร บาง
ไซร  พระอุป  ตะนาวศรี  พระสวน หลังวัดพระปลื้ม วัดเพลง พระรุน ราชบูรณะ พระ
คลาม… …พระใบฏีกากลอมพระรวม บานหลวงยาย พระเยบานกระพวง พระสิน วัดดี
ดวด พระอิน บางละมาด พระสิงบานกระพวง พระพลัด บางปลากด พระโต วัดตะเคียน 
พระนอย บานกระพวงพระอุน ทองคุงพระสาย วัดเจามูล พระบุญ บางกระพวงพระทัย 
ศรีษะกระบือ  พระสมุหดีพระรอด วัดดีดวดพระดิษ บุตรพระภาษีพระอิน ตะพานแด
พระชื่น หลังวัด พระกลิ่น บางชาง พระทบ ขางวัดใหม พระดิษ วัดดีดวด พระแวม 
พนมเปญ พระชุม ตะพานแดง พระมาก(ปลัดเกา) พระแวว ศรีษะกระบือ พระคลาย วัด
เจามูลพระชื่น วัดหงสพระไปล บางชาง     พระแยม ตะพานแดงพระกลั่น หลังวัดพระ
เพื่อง หลังวัด      พระแขก หลังวัดพระอํา วัดเจามูลพระสิ เพชรบุรีพระพิม วัดใหมพระ
จัน บางลา พระนอยแกพระควร หลังวัด พระสมุหคงพระสุก เจาหมวด พระชาย บาง
ขนุนควร พระคลาย ปราณบุรี พระเปยมบางขนุนควร พระแชม บางอายเอี้ยงพระอุน 
บางขนุนควร พระเกษ บางออ พระยัง  วัดหงส พระคํา บางออ พระออน บางข นุนควร
พระแสง บางขนุนควร พระพวง บางขนุนควร พระภู  ตะพานแดง พระทอง บางยี่เรือ
พระแยม เจาหมวด พระกลิ่น หลังวัด พระทอง บางมด พระแห หลังวัดพระชุม วัดใหม
พระรอด หนาวัดพระสุก วัดวิเชียร พระวร บางกอกนอย พระนอย พนมสารคาม พระยิ้ม 
หลังวัด พระแสง หนาวัด พระสอน วัดสังขกระจาย พระหวน เพชรบุรี 

---------------------------------- 
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บัญชีนิจพัตถวายพระสงฆ 
เรียนกรรมฐาน วัดราชสิทธาราม 

-------------------------- 
ศรีนิจพัตถวายสงฆ เดือน ๘-๙-๑๐ รัชกาลที่๔     

สมัยพระสังวรานุวงศเถร (เมฆ) 
--------------------------- 

พระนวด เจาหมวด  ๑   ถานานุกรม  ๓  อันดับ  ๕๐   รวม  ๕๔       พระราชา 
พระมาก เจาหมวด   ๑  ถานานุกรม  ๑   อันดับ  ๒๕  รวม   ๒๗      คณะ  ๒ 

พระฟก   เจาหมวด   ๑  ถานานุกรม   ๑   อันดับ ๒๕  รวม   ๒๗  รวมศรีพระสงฆ ๑๓๑ 
พระใบฏีกาชุม เจาหมวด ๑ ถานานุกรม ๑ อันดบั ๑๙ รวม   ๒๑ 

(พระสังวรานุวงศเถร ชุม) 
------------------------------- 

   พระปลัดเอี่ยมใหญ พระสาย วัดเจามูล                  พระเผือก บางปลากด 
๐ พระปลัดเอี่ยมเล็ก พระคลาย วัดเจามูล                พระเพลิน บางปลากด 
   พระมหาแกว พระคลาย หลังวัด พระแดง บางปลากด 
๐ พระสมุหดี พระบุญ บางกระพวง พระหวง บางปลากด 
๐ พระนวด เจาหมวด พระไล บางกระพวง พระเทียร สายบุร ี
   พระหนู หนาวัด พระชื่น บานอายเอี้ยง พระนอย ดาวคนอง 
   พระแสง บางใสไก พระพร บางปะกอก พระหรุน หลังวัด 
   พระเนียม เจามูล พระสาย บางใสไก ๐พระฟก เจาหมวด 
  พระสวน บางปะกอก พระแจม บานขนุนควร พระอินบางขนุน 
  พระดวง บางตะนาวศรี พระเจน หลังวัด พระชื้น บางเหื้ย 
  พระนิม ตะพานแดง พระเพ็ช บางไซร พระพุม หลวงยาย 
  พระสอน หลังวัด พระทวม หลังวัด พระพอง บางปลากด 
  พระเผือต บางปลากด พระผัด บางปลากด พระจัน บางพลี 
  พระหง บานบางศรี ๐พระสมุหคง พระคํา บางยี่เรือ 
  พระคง ตลาดขวัญ พระชื่น ตลาดขวัญ พระพวง บางลําเจียก 
  พระแชม บางศีล พระยิ้มวัดใหม พระแสง หลังวัดใหม 
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  พระเกศ ตะพานแดง พระเทศ บานหมอ พระยา วัดสุวัณนาราม 
  พระมี ตาลเดี่ยว พระมวง นางรอง พระคลาย เมืองปราณ 
  พระโพ บานขนุนควร พระเปยม บางลําพู พระแชม บางโคล 
  พระแดง บานกระแซง ๐พระมาก เจาหมวด พระนอย บางแวก 
  พระชิม บางจาก พระเลก หลงัวัด  พระสี เมืองเพชร 
๐พระมาก(ปลัดเกา) พระคํา หลังวัด พระชื่น วัดหงส 
  พระกลั่น หลังวัด  พระเทศ หลังวัด พระพริ้ง เมืองเพชร 
  พระแจง บานอายเอ้ียง พระกลิ่น บานอายเอี้ยง พระสวน หลังวัด 
  พระโมช หลังวัด พระชู ปากบาง พระน้ํา พระโขนง 
พระรอด กรงุเกา พระอํา วัดเจามูล พระสอน สังขกระจาย          
พระผล บางนอย พระเล็ก บางหลวง พระแจง บางหลวง 
พระกลิ่น บางหลวง พระฉุย เมืองจันทบุรี พระชม บางพะเนียง 
พระเอี่ยม แสนแสบ พระลี ทาวัว พระเฉย วัดบรมนิเวศ      
พระเอี่ยม ชิโนรส พระจําเริญ วัดทอง พระสอน หลังวัดใหม    
พระชุม หลังวัดใหม พระเอี่ยม หลังวัดใหม พระคง เมืองกําแพง 
๐พระใบฏีกาชุม เจาหมวด พระทิม ขางวัดใหม พระทอง บางมด 
๐พระอาจารยนอย พระยิ้ม ขางวัด พระบัว โคราช 
พระเปรม วัดเจาปวด พระแขก ทาเตียน พระอุน หนาวัด 
พระศุก ขางวัด พระซง โคราช พระติ่ง ลูกงัว 
พระบุญ บางลําเจียก พระแจม หลังวัดมอญ พระเขียว นครไชยศรี    
พระแกว บางขุนพรหม พระกัน เมืองเพชร พระนวม บางเสาธง 
พระเด ชางรอง พระสุก แมลา 

----------------------------------- 

บัญชีนิจพัตถวายพระสงฆ 
เรียนพระกรรมฐาน วัดราชสิทธาราม 

สมัยพระสังวรานุวงศเถร(เมฆ) รัชกาลที่ ๔ 
------------------------------------ 

ศรีพระสงฆรับนิจพัต เดือน ๘ ปวอก จัตวาศก(๔) 
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                                                              ถานานุกรม ๔ 
                                  หมวดใหญ      ๕๐    ราชาคณะ    ๒      รวม ๕๒ 
                                                             อันดับอนุจร๔๖ 
                                  หมวดกริ่ง            ถานนุกรม      ๑ 
                                                                          ๑๙ 
                                  หมวดกลิ่น           อันดับอนุจร๑๘           ๗๑ รูป รับนจิพัตเดือน 
                                  ในบัญชีเกานี้  แจกแลว หมวดใหญ ๕๐ 

--------------------------------- 
๐พระปลัดโต พระแหยม หนาวัด พระเมา เสียมราช 
พระนอย บางชาง พระตึ่ง บางลําเจียก พระพิม หลังวัด 
พระแจง นนทบุรี  พระกลิ่น บางชาง พระรุน ราชบูรณะ 
พระพิม ขางวัด พระยอน บานไกร พระภูม หลวงยาย 
พระเพง เมืองพิไชย พระจัน บานนางสาว ๐พระสมุหกลัด 
พระมา เมืองอุบล ๐พระปลัดเกดิ พระทิมขางวัดใหม 
พระแสง บางลําเจียก  พระสี ริมฉาง พระดี บางปะกอก 
พระหล่ํา กรงุเกา พระชื่น บางขนุน พระพุม บางปะกอก 
……...ชํารุด…. พระรุง บางอีแขวง พระดวง หลังวัด 
……...ชํารุด…. พระไปล……….. พระเจือ บางน้ําเปรี้ยว  
พระเนตร โรง…… พระเกิด วัดดีดวด พระมวงสะพานควาย  
……ชํารุด….. พระชุม หลังวัดใหม พระออนหลังวัดใหม 
พระพวน หลังวัดใหม พระอยู ขางวัดใหม พระนอย บางแวก 
พระเพชร บาง…… พระคํา บางยี่เรือ ๐พระมาก(ปลัดเกา) 
พระหาร เพชรบุร ี พระผง โคราช พระนอย บางยี่เรือ 
……ชํารุด…… …..ชํารุด……. พระเลี่ยม บางชาง 
พระเนตร สุโขทัย ----------------------                           ------------------ 

รายพระนาม-รายนาม พระอาจารยใหญฝายวิปสสนาธุระ 
ประจําวัดราชสิทธาราม ตั้งแต พ.ศ. ๒๓๒๖-พ.ศ. ๒๕๑๐ 

(พระอาจารยกรรมฐาน เปนผูแตงตั้ง) 



พระประวัติสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร มหาเถรเจา (สุกไกเถื่อน) 
 

http://www.somdechsuk.com 

๔๘๘

๑. สมเด็จพระสังฆราช ไกเถื่อน ตั้งแต พ.ศ. ๒๓๒๖ -พ.ศ. ๒๓๖๕ 
๒.พระพรหมมุนี (เจาคุณหอไตร) ตั้งแต พ.ศ.๒๓๖๕-พ.ศ. ๒๓๖๘ 
๓.พระวินัยธรรม กันตั้งแต พ.ศ. ๒๓๖๘-พ.ศ. ๒๓๖๙  
    สมัยพระเทพโมลี (กลิน่) เปนเจาอาวาส 
๔.พระญาณสังวร (ดวง) ตั้งแต พ.ศ. ๒๓๖๙ - พ.ศ. ๒๓๗๙ 
๕.พระญาณสังวร (บุญ) ตั้งแต พ.ศ. ๒๓๗๙-พ.ศ. ๒๓๙๗ 
๖.พระญาณโยคาภิรัตเถร (มี) ตั้งแต พ.ศ. ๒๓๙๗-พ.ศ.๒๔๐๒ 
๗.พระสังวรานุวงศเถร (เมฆ) ตั้งแต พ.ศ. ๒๔๐๒-พ.ศ. ๒๔๒๙ 
๘.พระสังวานุวงศเถร (เอี่ยม) ตั้งแต พ.ศ. ๒๔๒๙-พ.ศ. ๒๔๕๖ 
๙.พระสังวรานุวงศเถร (ชุม) ตั้งแต พ.ศ. ๒๔๕๖-พ.ศ. ๒๔๗๐ 
๑๐.พระครูสังวรสมาธิวัตร (แปะ)  ตั้งแต พ.ศ. ๒๔๗๐-พ.ศ. ๒๕๐๑ 
     สมัยพระสังวรานุวงศเถร (สอน) เปนเจาอาวาส 
๑๑.พระครูญาณสิทธิ์ (เชื้อ) ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๐๑- พ.ศ. ๒๕๐๙ 
       สมัยพระราชวิสุทธิญาณ (อยู) เปนเจาอาวาส 
๑๒.พระครูปญญาวุธคุณ (สําอางค) ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๐๙-พ.ศ. ๒๕๔๐ 
      ยังมีพระอาจารยผูชวยบอกพระกรรมฐาน (รวมพระอาจารยฆราวาสที่เปน อุบาสก 
อุบาสิกา ก็มี) ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๐๙-พ.ศ.๒๕๔๐ เกือบ รอยองคทั้งที่ปรากฏนาม และ ไม
ปรากฏนาม เฉพาะที่วัดราชสิทธารามแหงเดียว 
 

--------------------------------- 

บรรณานุกรม 
๑. กฐิน กุยยกานนท,                    งานยกชอฟาพระอุโบสถ วัดสังขจาย 
                                                     วรวิหาร กรุงเทพฯ, วันที่ ๘ ม.ค. ๓๓ 
๒. กรมพระยาดํารงราชานุภาพ,   สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ, ตํานานพุทธเจดีย,  
                                                     พ.ศ. ๒๔๖๙ 
๓.กรมพระสมมตอมรพันธ,         สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ, ตั้งราชาคณะผูใหญ , 
                                                    พ.ศ. ๒๔๖๖ 
๔.กรมศิลปากร,                          ประวัติวัดราชสิทธาราม, พิมพแจกในงาน 
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                                                    กฐินพระราชทาน ณ. วัดราช สิทธาราม ,เมื่อ 
                                                   วันที ่๑๖ พ.ย. ๐๙ 
๕.กรมศิลปากร,                          ประวัติวัดสังขจายวรวิหาร, พิมพเนื่องในงานทอดกฐิน

พระราชทาน, วันที่ ๑๕ พ.ย. ๑๐ 
๖.กรมศลิปากร,         ประวัติวัดอัปสรสวรรค, พิมพเนื่องในงานทอดกฐิน

พระราชทาน ,๑ พ.ย. ๐๕ 
๗.กรมศิลปากร,  จารึกสมัยสุโขทัย, ๒๕๒๖ 
๘.กรมศิลปากร,  ประชุมศิลาจารึกภาค ๒, ๒๕๐๔ 
๙.กรมศิลปากร,  คําใหการชาวกรุงเกา, คลังวิทยา, ๒๕๑๕ 
๑๐.โกวิท โกวิทโท,   พระ, ที่ระลึกในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิม 
                                                    พระ ชนมพรรษา, วัดโปรดเกศเชฎฐาราม  
                                     จ.สมุทรปราการ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๓ 
๑๑.คัมภีรพระไตรปฎก,  พระสุตันตปฎก,ฉบับภาษาไทยอนุสรณงานฉลอง ๒๕  
  พระพุทธศตวรรษพ.ศ. ๒๕๐๐ 
๑๒.จินตนา กระบวนแสง,  เครื่องประกอบสมณศักดิ์ กรมศลิปากร,  ๒๕๒๑ 
๑๓.ณัฎฐภัทร จันทวิช,  ตาลปตร และเครื่องประกอบสมณศักดิ์ กรมศลิปากร

จัดพิมพ เปนหนังสือประกอบนิทรรศการพิเศษ เนื่อง
ในเทศกาลเขาปุริมพรรษา ๑๘ ก.ค. ๒๙ พิมพที่โรง
พิมพอมรินทรการพิมพ 

๑๔.ดนัย ไชยโยธา                       รองศาสตราจารย,ดร.,   ประวัติศาสตรไทย ยุค 
                                                    กอน ประวัติศาสตร ถึงสิ้นอณาจักรกรุงสุโขทัย,  
  พิมพที่ โอ. เอส. พริ้นติ้ง เฮาส พ.ศ. ๒๕๔๖                                   
๑๕.ดนัย  ไชยโยธา                      รองศาสตราจารย,ดร. ประวัติศาสตรไทย  
                                                    ยุคอาณาจักรอยุธยา  พิมพที่ โอ. เอส. พริ้นติ้ง เฮาส  
                                                    พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๖.ดํารงราชานุภาพ,  สมเด็จกรมพระยา,ลิลิตมหาราช พิมพใน 
                                                    งาน พระราชทานเพลิงศพ พระมงคลเทพมุนี(เอี่ยม) 
                                                    วัดราชสิทธาราม เมื่อปกุน พ.ศ. ๒๔๖๖ 



พระประวัติสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร มหาเถรเจา (สุกไกเถื่อน) 
 

http://www.somdechsuk.com 

๔๙๐ 

๑๗.ดํารงราชานุภาพ,  กรมพระยา, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร  
  รัชกาลที ่๑ เลขที่ ป. ๑๒๘๐  หองสมุด 
                                                    ดํารงราชานุภาพ 
๑๘.ดํารงราชานุภาพ,                     กรม,  หนังสือตํานานคณะสงฆ 
       --------------------                     ไทยศึกษา (ฉบับปรับปรุง) , มหาวิทยาลัย 
  สุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร  
  หนอยที่ ๑ - ๗  หนอยที ่๘ - ๑๕  พ.ศ.  ๒๕๓๗ 
๑๙.เทพโมลี,  พระ,  คัมภีรจินดามณี วาดวยระเบียบการใชภาษาไทย  
  สมุดไทยดํา วัดราชสิทธาราม(พลับ) 
๒๐.เทพย สาริกบุตร,                   นาย, คัมภีรพระเวท ทุติยบรรพ, จตุตถบรรพ, 
๒๑.ธัมมานุวัตต,  ตํานานพระชัยวัฒน, พิมพในงานพระราชทานเพลิง 
  ศพ หมอมหลวงสุรวงศวิวัฒน ๒๕๒๒ 
๒๒.  นายตอ                               ผูแปล,   หนังสือมหาราชวงศ พงศาวดารพมา  พิมพที่ 

บริษัท พิมเนศ พริ้นติ้ง  เซ็นเตอร จํากัด,  เมษายน  
๒๕๔๕ 

๒๓.นิโกลาส แชรแวส,               ประวัติศาสตรธรรมชาติ และการเมือง 
                                                    แหง ราชอาณาจักรสยาม, สันตท.โกมลบตุรแปล,  
                                                  สํานักพิมพกาวหนา, ๒๕๐๖ 
๒๔.บังอร ปยะพันธ,                 ผูชวยศาสตราจารย, ประวัติศาสตรไทย 
๒๕.ปลัดสุพจน,                       พระ, สังวรสมาธิวัตรอนุสรณ  พิมพเนื่องใน 
                                                 พระราชทานเพลิงศพพระครูสังวรสมาธิวัตร  
                                                 ณ. เมรุลอยวัดราชสทิธาราม ๑๘ ม.ค. ๐๑ 
๒๖.ประกาศสมาธิคุณ,            พระ, หนังสือ ส.ค.ส. ๒๕๑๖ วัดมหาธาตุฯ พระนคร 
 ๒๗.ปญญาสามี                      พระ, หนังสือศาสนวงศ แตง พ.ศ. ๒๔๐๔ร.ต.ท.แสง  
  มนวิทูร เปรยีญ ผูเชี่ยวชาญภาษาสันสกฤต กองวรรณคดี  
    และประวัติศาสตร แปลถอดจากอักษรฉบับโรมนั  
   ของ ดร. เมเบิล โบด พ.ศ. ๒๔๔๐ พิมพในงาน 
   พระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระพุฒาจารย  
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  (โสม ฉันโน) พ.ศ. ๒๕๐๖ 
  ๒๘.พนรัตน                        สมเด็จพระ,    วัดพระเชตุพน,  หนังสือสังคีติวงศ   
 พระยาปริยัติธรรมธาดา(แพ   ตาลลกัษมณ)เปรียญ แปล 
 เปนภาษาไทย   พิมพในงานพระราชเพลิงศพ  
 พระอุบาลีคุณูปมาจารย( กมลเถระ) วัดพระเชตุพน 
 พิมพที่ โรงพิมพ หางหุนสวนจํากัด ศิวพร,   
 ๑เมษายน ๒๕๒๑  
๒๙.พุทธโฆษะ,                    พระ, หนังสือพระวิสุทธิมรรค, ฉบับมหามงกุฎราช 
 วิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ พิมพครั้งแรก พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๓๐.เมืองโบราณ,                   วัดใหญอินทาราม, ๒๕๒๕ 
๓๑.เมืองโบราณ, วัดชองนนทรี, ๒๕๒๕ 
๓๒.เมธีธรรมาภรณ, พระ, หนังสือวิมุตติมรรค พระอุปติสสเถระ รจนา,  
 (ประยูร ธัมมจิตโต) และคณะ  แปลจากฉบับ 
 ภาษาอังกฤษ ของพระเอฮารา พระโสมเถระ  
 และพระเขมินทเถระ,สํานักพิมพสยาม  มถิุนายน  ๒๕๓๘                      
๓๓. ราชธรรมนิเทศ,           พระ, (ระแบบ จิตญาโณ)  ประวัติศาสตร พระพุทธศาสนา 
๓๔. ราชบัณฑิตยสถาน,      หนังสือประวัติวัดราชสิทธาราม, จัดพิมพเปนที่ระลึก  
 งานถวายผาพระกฐินพระราชทาน,  
                                             พุทธศกัราช ๒๕๔๕ 
๓๕.เริง อรรถวิบูลย, ทําเนียบสมณศักดิ์สมเด็จพระสังฆราช  และสมเด็จ 
 ราชาคณะ สมัยกรุงรัตนโกสินทร    
 วันที่ ๓  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๓๖ รัตนปญญาเถร               พระ,  หนังสือชินกาลมาลินี ฉบับหลวง ในหอสมุด  
 วชิรญาณ กรงุเทพฯ พระยาพจนาพิมล  แปล  
 พิมพที่โรงพิมพ โสภณ พิพรรฒธนากร ร.ศ ๑๒๗   
 (๒๔๕๒) ในงานพระศพ พระเจาวรวงษเธอ  
 พระองศเจาศิริวงษวัฒนเดช นายรอยตรีใน กรมทหารบก   
 และศพแมนในสมเด็จพระเจานองยาเธอ กรม 
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 พระภาณุพันธวงษวรเดช  ๓๑ มกราคม ร.ศ. ๑๒๗ 
๓๗.ลาลูแบร, จดหมายเหตุลาลูแบร, สันต ท. โกมลบุตรแปล,  
 สํานักพิมพกาวหนาพ.ศ. ๒๕๑๐ 
๓๘.วิเชียร อากาศฤกษ และ- 
       สุนทร สุภูตโยธิน,นาย,  ประวัติสมณศักดิ์ และ พัดยศ, โรงพิมพศรีอนันต,  
 พ.ศ.๒๕๒๘ 
๓๙. ศากยบุตติวงศ. พระ, อนุสรณงานประจําปวัดราชสิทธาราม,  
 ๕ เม.ย. ๒๕๐๕ 
๔๐. สวัสดิ์ พัฒนเกิดผล,       นาวาตรี, หนังสือตํานานพระทองโบราณ,  
 วัดหงสรัตนาราม, กรุงเทพ, 
๔๑.สิริวัฒน คําวันสา,           รองศาสตราจารย, คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร,  
 ประวัติศาสตร พุทธ ศาสนาในประเทศไทย 
๔๒. สุเชาวน พลอยชุม,        ดร., หนังสือพระประวัติ และพระนิพนธ สมเด็จ 
 พระอริยวงษญาณฯ พระสังฆราช ญาณสังวร 
  (สุก ไกเถื่อน) 
๔๓.สํานักนายกรัฐมนตรี, ประชุมศิลาจารึกภาค ๓, พ.ศ.๒๕๐๘ 
๔๔.สํานักนายกรัฐมนตรี, ประชุมศิลาจารึกภาค ๔, พ.ศ.๒๕๑๓ 
๔๕.สํานักนายกรัฐมนตรี, ประชุมศิลาจารึกภาค ๕, พ.ศ.๒๕๑๕ 
๔๖.สํานักนายกรัฐมนตรี, ประชุมศิลาจารึกภาค ๖ ตอน ๑, พ.ศ.๒๕๑๗ 
๔๗.สํานักนายกรัฐมนตรี, ประชุมศิลาจารึกภาค ๖ ตอน ๒, พ.ศ.๒๕๒๑ 
๔๘.สมจิตต สัมมาปญโญ,    พระมหา, คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย, ประธานคณะทํางา 
 แปล และ เรยีบเรียง ประวัติมหาวิทยาลัยนาลันทา,  
 หนังสือ จากนาลันทา ถึง มหาจุฬาฯ,ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๔๒ 
 ๔๙.สมเด็จกรมพระปรมานุ- 
       -ชิตชิโนรส,   พระปฐมสมโพธิกถา ฉบบัพสิดาร, ธรรมบรรณาการ,  
 พ.ศ.๒๕๑๗ 
๕๐.สมเด็จฯ กรมพระยาดํารง- 
      ราชานุภาพ,     สาสนสมเด็จ, พ.ศ.๒๕๐๖ 
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๕๑. สมเด็จฯ กรมพระยาดํารง- 
        ราชานุภาพ,    พระอาราม และ ทําเนียบสมณศักดิ์ พิมพแจกใน 
  งานศพเจาพระยาวิชิต วงษ วุฒิไกร(ม.ร.ว. คลี สุทัศน)  
 โรงพิมพไท, พ.ศ.๒๔๕๗ 
๕๒.สมเด็จฯ กรมพระยาดํารง- 
       ราชานุภาพ,    เรื่องตั้งราชาคณะผูใหญ ในกรุงรัตนโกสินทร,  
 โรงพิมพโสภณพิพรรฒธนากร, พ.ศ.๒๔๖๖ 
 ๕๓. สมเด็จฯกรมพระยาดํารง- 
         ราชานุภาพ,   ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๑ จอมพลสฤษดิ์ และ 
 คุณหญิงวิจิตรา ธนะรัชต พิมพ เปนอนุสรณ 
 ในงานพระราชทานเพลิงศพ  นาวาโท พระศรการวิจิตร 

                     (ชอย ชลทรพัย) ณ.เมรุวัดพระศรีมหาธาตุ  
 ๑๐ พฤษภาคม ๒๔๙๙  
 พิมพที่กองการพิมพสลากกินแบงรัฐบาล 

๕๔.สมเด็จเจาฟากรมพระยา- 
       นรัศรานุวัดติวงศ           บันทกึความรูเรื่องตางๆ, พ.ศ.๒๕๐๖ 
๕๕ .หมอมเจาดวงจิตร จิตรพงศ,    ตาลปตร, พุทธศักราช  ๒๕๐๒ 
๕๖.หลวงวิศาลดรุณกร- 
      (อ้ันสาริกบุตร),                      เรื่องพิจารณาวิถีจิต, พิมพเนื่องในงานพระราชทาน 
  เพลิงศพ พระสังวรานุวงศเถร (ชุม) วัดราชสิทธาราม 
  โรงพิมพศรีหงส วันที่ ๑๖ มีนาคม   ๒๔๗๐ 
๕๗. หลวงวิศาลดรุณกร- 
        (อ้ันสาริกบุตร),                    สมถะ-วิปสสนากรรมฐาน จัดพิมพข้ึนพรอมกับการ 
  สราง พระรูปหลอสมเด็จพระสังฆราช ไกเถื่อน และ  
  รูปหลอพระครูญาณสิทธิ์ วัดราชสิทธาราม 
  ๑๓ เมษายน ๒๕๑๑ 
๕๘. หลวงวิศาลดรุณกร- 
        (อ้ันสาริกบุตร)   ,                 สมถะ- วิปสสนากรรมฐาน หนังสืองานพระราชทาน 
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  เพลิงศพ พระพุทธวิถีนายก (บุญ) ณ. เมรุ  
  วัดกลางบางแกว   พ.ศ.๒๔๗๙ 
๕๙. อุดม สวุรรณกาญจน,           นาย,ทําวัตรพระ, พิมพเนื่องในงานพระราชทานเพลิง

ศพ พระครูญาณสิทธิ์วัดราชสิทธาราม ณ. เมรุ 
  วัดสังขจาย วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๖๐.สมปอง มุทิโต,                      พระมหา, หนังสือคัมภีรมูลกัจจายนสูตรแปล พรอม 
  อุทาหรณ วันที่  ๓  กันยายน พ.ศ.๒๕๔๒ 
๖๑.สังวรานุวงศเถร,                   พระ, คัมภีรสมุดขอย, เกล็ดประวัติสมเด็จ

พระสังฆราช  (สุก ไกเถื่อน) 
๖๒.สังวรานุวงศเถร,                 พระ, คัมภีรสมถะ-วิปสสนากรรมฐาน ฉบับลาน  
  วัดราชสิทธาราม (พลับ) 
๖๓. Leon Vandermeersch,     Directeur de L Ecole francaise d Extreme-Orient,  
  Le chemin de Lanka  1992 

     ---------------------------------------- 
 


