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ประวัติสมเด็จพุฒาจารยโต พรหมรังสี

ชวีประวัติ

ทานเจาประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย  (โต พรหมรังส)ี นามเดิมวาโต ไดรับฉายา
“พฺรหมฺรงํส”ี ถือกําเนิดตอนเชาตรู วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๓๓๑
ตรงกับเดือน ๕ ขึน้ ๑๒ คํ่า ปีวอก จุลศักราช ๑๑๕๐ ในรัชกาลที่ ๑ เวลาพระบิณฑบาต
๐๖.๔๕ น. (ยํ่ารุง ๙ บาท ) มารดาชื่อ เกศ บิดาไมปรากฏแนชัด(บางแหง
อางวาเป็นราชวงศจักกรี)บวชเป็น สามเณร เมื่ออายุได ๑๓ ปี ณ วัดใหญเมืองพิจิตร
ตอมายายมาศึกษาพระปรยัิติธรรม ณ เมือง ชัยนาทพออายุได๑๘ ปี
ก็ยายมาศึกษากับอาจารยแกว วัดบางลําพู กรงุเทพฯ และยังได
ศึกษาพระปรยัิติธรรมกับเสมียนตราดวง ขุนพรมเสนา ปลัดเสนา ปลัดกรมนทุ
เสมียนบุญ
และพระกระแสรตอมาไดเขาเฝาสมเด็จพระลูกยาเธอเจาฟากรมหลวงอดิศร
สนุทรพระ บรมโอรสาธิราชใหทรงโปรดมาอย



ู
กับสมเด็จพระสังฆราช วัดมหาธาตุ

บวช เป็นพระภิกษุ พอถึง พ.ศ. ๒๓๕๑ อายุ ๒๑ ปี
สมเด็จเจาฟาพระบรมราชโอรสทรงรับภาระบรรพชาเป็น
นาคหลวงโดยใหไปบวชที่วัดตะไกร จังหวัดพิษณโุลก
ซึ่งโยมแมและญาติมีภูมิลําเนาอยูที่น่ัน
แลวมาประจําอยูกับพระสังฆราชวัดมหาธาตุตอไปเป็นเจาอาวาสวัด ระฆังฯ
เมื่อพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๓ สวรรคตลง
เจาฟาทูลกระหมอม ซึ่งบวชตลอดรัชกาลที่ ๓ ที่วัดบวรฯ
ก็ลาสิขาบทขึน้เสวยราชยเป็นรัชกาลที่ ๔ แหงราชวงศ จัก กรี
ก็ไดทรงมีพระบรมราชโองการใหเป็น “พระธรรมกิตติ” ดํารงตําแหนงเจาอาวาสวัด
ระฆัง เมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๕ ไดดํารงตําแหนงเจาอาวาสไดไมนานพอถึง พ.ศ. ๒๓๙๗
ก็โปรด เกลาฯ ใหเป็น “พระเทพกวี” ตอมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๗ ก็โปรดเกลาฯ ใหเป็น
“สมเด็จพระ พุฒาจารย ” ชาวบานทั่ว ๆ ไปเรยีกกันวา “สมเด็จพุฒาจารยโต วัดระฆัง”
เรยีกไปเรยีกมา เหลือเพียง “สมเด็จโต” ในทีสดุ ขณะที่โปรดเกลาฯ เป็นสมเด็จน้ัน
มีอายุได ๗๘ ปี อายุ พรรษาได ๕๖ พรรษาแลวมรณภาพสมเด็จโต
จะอาพาธดวยโรคอะไรไมปรากฏ มรณภาพเมื่อวันเสาร แรม ๒ คํ่า เดือน ๘ (ตน)
ปีวอก จ.ศ. ๑๒๓๔ ตรงกับวันที่๒๒ มิถุนายน ๒๔๑๕ เวลาประมาณ ๒๔.๐๐ น.เศษ
บนศาลาใหญวัดอินวรวิหาร บางขุนพรหมสรปุ สมเด็จโตมีสริริวมชนมายุของทานได
๘๕ ปี ดํารงตําแหนงเจาอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม ได ๒๐ ปี บริบูรณ
ดํารงฐานันดรศักดิ ์สมเด็จพระพุฒาจารยโตมาได ๗ ปี เศษ ๖๕ พรรษา
สมเด็จโตทรงถวายความจงรักภักดีตอพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวเปํน
ที่ยิ่ง ไมวาจะเป็นทางตรงและทางออมทุกประการ
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อัจฉริยะและภูมิปัญญา

ทาน สมเด็จโตน้ัน เป็นคนที่เกิดอายุได ๕ รัชกาล ตั้งแตรัชกาลที่ ๑ จนถึงรัชกาลที่ ๕
มีแมเป็นชาวบานธรรมดา ชื่อใดน้ันตามประวัติหลายตอหลายเลมมิไดกลาวอาง
สมเด็จทานเป็นคนอัจฉริยะภูมิปัญญาแตกฉาน
ตั้งแตเด็จโตขึน้บวชเณรก็มีผูอุปถัมภคํ้าชูมาโดตลอด ไมเคยยุงเกี่ยวทางดานโลกีย
หญิงใด ๆ มาชอบพอไมเคยสน เป็นเด็กวานอนสอนงาย มักไมเชื่ออะไรงาย ๆ ชอบดู
เหตุผล ชอบคิดวิเคราะหสติปัญญาจึงแตกฉาน พอโตขึน้มาอายุไดครบบวชเป็นพระ
ทานก็บวชสละเณรเปลี่ยนบวชเป็นพระตอไปเลย
การบวชเป็นพระน้ันเป็นที่ฮือฮาชอบพอรักใครของผูหลักผูใหญจนถึงกษตัริย
จัดเป็นนาคหลวง เมื่อบวชเป็นพระเสร็จ ทานไดเที่ยวสัญจรไปมาตามที่ตาง ๆ
ตามนิสัยของทานที่ของคนควาหาความรูจึงมุงศึกษาหาอาจารยตาง ๆ
ที่คงแกเรียนดานวิปัสสนากรรมฐานสมถะ จากอาจารยตาง ๆ
ของเดินธุดงคพงไพรไป ขณะน้ันยศของทานยังไมไดยศเป็นสมเด็จ เป็นพระธรรมดา
อาศัยทานแตกฉานดานปัญญา พระไตรปิฎกทานรูอยางดี
จิตใจทานม



ุ
งแตบูชาพระศาสนาใหเจรญิร



ุ
งเรือง ทานจึงริเริ่มสรางพระขึน้มา

สมัยที่ขณะน้ันยศยังไมไดเป็นสมเด็จ ทานสรางขึน้ตามใจของทาน
รูปแบบพิมพพระสมเด็จที่ทานสรางตอนน้ัน
มิใชเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผาที่เรากําลังแสวงหาพระสมเด็จกัน
รูปทรงพิมพสมเด็จขณะน้ันเป็นรูปคดหอย จับผงมาป้ันเป็นกอน ๆ ยาว ๆ
แลวก็วนเป็น คดหอย ปลุกเสกแจกชาวบาน บางพิมพก็เป็นรูปปูก็มีเป็นรูปตาง ๆ
ก็มีแสดงใหเห็นวา
ทานสมเด็จเริ่มสรางพระสมเด็จตั้งแตยังไมไดยศสมเด็จจากในหลวงแตงตั้ง
วัดที่ทานไดไปอยูก็หลายตอหลายวัด
แตในที่น้ีเราจะเอาเฉพาะวัดที่สําคัญในตระกูลพระสมเด็จที่เลนกันอยู น่ันคือ
วัดเกศไชโย วัดบางขุนพรหม และวัดระฆัง ทั้งสามวัดน้ี
ทานไดสรางพระสมเด็จขึน้มาจนทุกวันน้ีเราก็ตางเสาะแสวงหากันอยู
การสรางน้ันทานสมเด็จจะปลุกเสกเดี่ยวแตเพียงผูเดียว
เพราะฉะน้ันพลังจิตในพระสมเด็จทุกรุนทุกพิมพจึงเป็นพลังจิตของทาน

ประวัติสมเด็จๆ ทานไมมีใครทราบแนชัดวาพอแมทานเป็นใคร
ตําราแตละเลมไมตรงกัน ผมไดไปพบกับขอความหน่ึง
ซึ่งนาสนใจและนาจะเป็นจริงมากที่สุดวา พอของทานเป็นใคร
ลองอานและใชวิจารณญาณดูนะครับ

ผมเคยอานชีวประวัติหลวงป ูโตมาหลาย ครั้ง พอจําไดวา
คุณแมของสมเด็จเป็นชาวไรชาวสวนอยูแขวงเมืองกําแพงเพชร
ปลูกกระทอมอย



ู
หัวไรปลายนากับตาผลยายลา ผูเป็นพอแม วันหน่ึงมีคนแปลกหนา

แตงตัวนักรบภูมิฐาน ขี่มาผานมาที่กระทอมน้ัน
ดวยอากาศรอนและกระหายน้ําเป็นกําลังจึงแวะที่กระทอมนอยขอน้ําดื่ม
จึงพบสาวนอยนามงุด
นางจึงเอาขันไปตักน้ําแลวเด็ดเอาดอกบัวคลี่เกสรโปรยลงในขันน้ําใหดื่ม
เจาของมาจะดื่มเร็วก็ไมไดเพราะติดเกสรบัว



เมื่อดื่มจนหมดขันแลวจึงถามสาวนอยวา “หน ูเราหิวน้ําแทบตายจึงมาขอน้ําดื่ม
ทําไมหนูจึงแกลงเราทําใหดื่มน้ําลําบาก”

“หนูเห็นทานเดินทางมาเหน็ดเหน่ือย และหิวน้ํามาก
ถาใหดื่มสะดวกอาจสําลักน้ําก็ได จึงเด็ดดอกไมใสเพื่อใหทานคอย ๆ
ดื่มจะไดไมมีอันตราย ไมไดตั้งใจกลั่นแกลงทานหรอกคะ”
ชายนิรนามไดฟังถอยคําของสาวนอย เห็นหนาตาหมดจด น้ําเสียงสดใส
ทั้งมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด ก็นึกรัก จึงถามวา พอแมของหนอูย



ู
ไหนหรือ”

สาวนอยบอกวา “อย


ู
ในไรจะ” ชาย นิรนามกลาววา “ไปเรียกทานมาหาเราหนอยสิ

เรามีธุระจะคุยดวย” หลังจากตาผลและยายลามาถึงกระทอมแลว
นักรบนิรนามก็กราบไหวทั้ง ๒ ทาน ๒
ตายายเห็นแขกแตงตัวภูมิฐานมากราบไหวตนเองก็ตกใจจึงตางฝ ายตางกมลงกราบ
กันดูเป็นเรื่องตลก ฝายแขกจึงบอกวา “ คุณพอคุณแมไมตองมากม กราบฉนัหรอก
ฉนัมาแวะขอน้ําดื่ม จึงมาพบลูกสาวของทาน เห็นแลวก็ชอบใจอยากไดเป็นภรรยา
ไมทราบคุณพอคุณแมจะขัดของหรือไม ตัวฉนัเองอยูบางกอก จะไปทัพทางเหนือ
วันน้ีดวยฉุกละหุกนักไมมีอะไรติดมือมา มีแตแหวนวงน้ี
พอจะใชเป็นสินสอดทองหมั้นได เมื่อกลับจากทัพแลวจึงจะมาไถถอน “ จึงวัน น้ัน
เมื่อไดพูดคุยถามไถกันจนมั่นใจแลว พอแมก็ถามสาวนอย เธอก็ไมขัดของ
จึงจัดงานวิวาหงาย ๆ ในกระทอมนอยน้ันเอง
นักรบนิรนามจึงอยูพักคางคืนที่กระทอมนอยหลังน้ัน ๒-๓ คืน
ตอมาเมื่อมีทหารตามมาพบจึงอําลาตายายและภรรยาสาวนอยเดินตอไปภาคเหนือ
กอนจากไป ทานไดฝากรัดประคดไวเสนหน่ึง บอกวาถาฉนัมีลูก
ขอฝากรัดประคดน้ีไวใหลูกดวย เผื่อไมมีโอกาสไดกลับมา
เมื่อลูกโตขึน้ไปบางกอกก็ใหเอารัดประคดน้ีใหคนดู ก็จะพบเจาของอย



ู
หรอก

ตั้งแตวันที่นักรบนิรนามจากไป ก็ไมหวนกลับมาหาอีกเลย จนนางตั้งครรภ
ก็ปรกึษาพอแมวา ถาจะอยูหัวไรปลายนาเชนน้ีตอไปลูกเราจะลําบาก
นาจะยายไปอยูในบานในเมือง เผื่อลูกจะไดศึกษาเลาเรียนมีอนาคตในภายภาคหนา

ตายายไดฟังก็เห็นดีเห็นชอบดวย จึงนําแหวนวงน้ันไปจําหนาย
ไดทุนมากอนหน่ึงก็ซื้อเรือคาขายตามแมน้ํา แลวพาครอบครัวยายมาอย



ู
พิจิตร

จนนางงุดคลอดบุตรชายที่แพแมน้ําในเมืองพิจิตร
เมื่อคลอดมาน้ันเด็กนอยมีปานติดกลาง หลัง ยายกลัววาเด็กมีบุญมาก
ถาคนเลี้ยงบารมีไมถึงเด็กอาจไมสามารถอยูดวยได
จึงนําเด็กนอยไปฝากทานเจาอาวาสที่คนเคารพนับถือ
ทานผูกขอมือรับเป็นลูกแลวก็มอบเงินคานมใหสวนหน่ึง แลวฝากใหเลี้ยงไว
ตอเมื่อโตแลวจึงจะรับมาอยูดวย และตั้งชื่อวา”โต” แมงุด
และตายายก็ฟูมฟักเลี้ยงดูเด็กนอยจนโตวันโตคืน เป็นที่รักใครของผูคนรอบขาง
ตั้งแตมีลูกคนน้ีจะทํามาคาขายอะไรก็ลวนสะดวกราบรื่นไปทุกอยาง
จึงทําใหแมงุดมีฐานะดี สามารถซื้อเรือลําใหญทํามาคาขายตางเมืองได
เมื่อลูกนอยโตพอรํ่าเรียนไดก็นําไป ถวายหลวงพอผูเป็นพอบุญธรรม
ทานก็สั่งสอนอักขรวิธี การผสมอักษร จนเด็กนอยอานออกเขียนไดคลอง เมื่ออายุถึง
๑๒ ปี จึงใหบรรพชาเป็นสามเณร แลวใหเรียนธรรมวินัย และเรียนบาลีมูลกัจายน
ซึ่งเป็นหลักสูตรการศึกษาบาลีสมัยโบราณ สามเณรนอยก็รํ่ าเรียนไดรวดเร็วจนจบ



หลวงพอหมดภูมิรูที่จะสั่งสอนตอไปได จึงเรยีกตาผลยายลาและแมงุด
บอกวาฉนัหมดภูมิรูที่จะสอนสามเณรแลว ตองไปเรยีนในบางกอก
เณรจึงจะมีอนาคตสดใส หลวงพอจึงเขียนหนังสือฝากฝังใหฉบับหน่ึง
ใหนําสามเณรไปหาทานเจาคุณวัดบางขุนพรหม ในเมืองบางกอก
ตายายและแมงุดจึงพาสามเณรไปบางกอก
นําไปฝากทานเจาคุณอรัญญิก(หลวงพอแกว) วัดบางลําพูใน (อินทรวิหาร)
ผมอาจจะจําคลาดเคลื่อนบางนะครับ อยาไดถือเป็นหลัก
เพราะมันสับสนระหวางพิจิตร ชัยนาท และบางกอก
เพราะแมคนที่เกิดกอนผมตั้งรอยปีทานยังเลาประวัติกันคนละทางเลย
ในประวัติที่ทานพระมหาเฮง วัดกัลยาณมิตรเขียน บอกวา “เดิมชื่อโต บุตรนางเกสร
บิดาไมเป็นที่ปรากฏ ตาชื่อผล ยายชื่อลา ถือกําเนิดในรัชกาลที่ ๑ เมื่อวันพฤหัสบดี
เดือน ๕ ขึน้ ๑๒ คํ่า ปีวอก ตรงกับวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๓๓๑ สัมฤทธิศก
จุลศักราช ๑๑๕๐ เวลาประมาณ ๖.๕๔ น. เดิมเป็นชาวบานทาอิฐ อําเภอบานโพธิ ์
(อําเภอเมืองปัจจุบัน) จังหวัดอุตรดิตถ  ตอมาฝนแลงติดตอกันหลายปี
การทํานาไมไดผล จึงยายภูมิลําเนาไปอยูกับยายที่บานไกจน ต.ทาหลวง อ.ทาเรือ
.อยุธยา ตอมา มารดาไดยายถิ่นฐานไปอยูที่ บางขุนพรหม
และไดมอบใหเป็นศิษยทานเจาคุณอรัญญิก เจาอาวาสวัดอินทรวิหาร
เพื่อศึกษาอักขรสมัย เมื่ออายุครบ ๑๒ ปีบริบูรณ ตรง ปีวอก ๒๓๔๒
ไดบรรพชาเป็นสามเณร โดยมีพระบวรวิรยิเณร (อย



ู
) เจาอาวาสวัดบางลําพู

(วัดสังเวชวิศยาราม ปัจจุบัน) เป็นพระอุปัชฌาย
ภายหลังไดยายไปอยูที่วัดระฆังโฆษิตาราม
เพื่อศึกษาพระปริยัติธรรมกับสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (นาค เปรยีญเอก)
สามเณรโตเป็นผูมีวิริยะอุตสาหะในการ ศึกษาเป็นอยางดี มีวัตรปฏิบัติที่นาเลื่อมใส
จนปรากฏวา พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย
เมื่อครั้งดํารงพระยศเป็นสมเด็จ เจาฟากรมหลวงอิศรสุนทร ทรงโปรดปรานมาก
ทรงรับไวในพระบรมราชปูถัมภ
ไดพระราชทานเรือกาบกัญญาหลังคากระแซงใหทานไดใชสอยตามอัธยาศัย
เมื่ออายุครบ ๒๑ ปี ตรงกับปีเถาะ พ.ศ.๒๓๕๐
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาใหอุปสมบทเป็นนาคหลวง ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
โดยมีสมเด็จพระสังฆราช (มี) วัดมหาธาตุ เป็นพระอุปัชฌาย ใหฉายาวา “พรหม
รังส)ี และเรยีกวา “มหาโต” ทานอยูวัดมหาธาตุตั้งแตน้ันเป็นตนมา
แคผานไปรอยปีกวานิด ๆ เรื่องมันก็สับสนปนเปกันแลวนะครับทานผูอาน
แตอยาซเีรยีสเลย จุดหมายไมไดอยูตรงน้ัน
แตตองนํามาเปรียบเทียบเพื่อความรูแจงเห็นจริงในบางสิ่งบางอยาง
(โปรดอานประวัติของพระคุณทาน ใน
พระอรยิสงฆ )เมื่อสามเณรมาอยูวัดบางขุนพรหมน้ันอายุราว ๑๘ ปี
เมื่อเรียนหนังสือก็เรียนไดเร็ว
และมีมารยาทเป็นที่ยอมรับของพระสงฆองคเจาและขุนนางที่เขาวัดตลอด
จึงมีขุนนางที่มีชื่อเป็นอาจารยสอนบางวิชา และเป็นที่รักของขุนนางมาก
แตสิ่งที่ขุนนางเห็นแลวสะดุดตาเป็นพิเศษคือรัดประคตที่สามเณรใช
เพราะคนสามัญหรือแมแตขุนนางทั่ว ๆ ไปก็ไมมีรัดประคดแบบน้ีใช



จึงถามสามเณรวารัดประคดน้ีไดแตใดมา สามเณรวา บิดาทานมอบใหมารดาไว
ขุนนางจึงถามวา บิดาทานคือใครเลา สามเณรวา ผูเป็นเจาของรัดประคดจึงทราบ
เพราะเณรเกิดมาก็ไมเคยเห็นหนาบิดา มีแตรัดประคดน้ีไวดูตางหนา
ขุนนางที่เป็นอาจารยสอนหนังสือจึงนึก เอ็นดูเป็นอันมาก
จึงปรึกษากันแลวนําสามเณรโตไปเฝาเจาฟากรมหลวงอิศรสุนทร
ซึ่งอาจดํารงตําแหนงเจากรมวังหนาแลว
(กรมพระราชวังบวรมหาสรุสงิหนาทสวรรคต ๒๓๔๖
พระเจาอยูหัวจึงสถาปนาสมเด็จเจาฟากรมหลวงอิศรสุนทรขึน้เป็นเจากรมวัง หนา
แตประทับอย



ู
วังเดิมของพระเจาตากสนิ ติดวัดอรณุราชวาราม

เพราะวังหนาถูกทานกรมพระราชวังบวรเดิมกลาวคําสาปแชงไววา “ของโต ๆ ดี ๆ
กูสรางไว ใครมิไดลงทุนทรัพยและแรงงาน
มีแตพวกขาเจาบาวนายของกูชวยกันลงแรงสรางขึน้มา
มันผูใดมิไดเป็นลูกเป็นหลานของกูถามาอยูใหเทพยดาผีสางทั้งหลายอยาให
อย


ู
อยางปกติสขุเถิด” พระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๑ จึงไมยอมใหใครไปอย



ู
 รับสั่งวา

ของของเขา เขารักแตลูกแตหลานของเขา เขาสาปแชงไวเสียนักหนามิใหใครอื่นอยู
อยาไปอย



ู
บานเขาเลย เมื่อพอจากไปแลวก็ใหมาอยูวังหลวงเสียทีเดียวเถิด”

เมื่อเจาฟาไดทอดพระเนตรเห็นสามเณร แตแรกก็นึกรักเอ็นดู จึงถามวา
สามเณรเป็นบุตรของใคร สามเณรตอบวา มารดาชื่องุด แตบิดาไมทราบชื่อ
แตเป็นเจาของรัดประคดเสนน้ี ทานมอบไวตั้งแตอาตมายังไมเกิด”
เจาฟาไดสดับดังน้ันก็ยิ่งนึกเอ็นดูเป็นอยาง มาก จึงรับเป็นโยมอุปัฏฐากตั้งแตน้ัน
และรับสั่งใหยายไปอยูวัดมหาธาตุ ใหเป็นอันเตวาสิกของพระสังฆราชสุก (ไกเถื่อน)
ขณะเดียวกันก็มอบเรือกาบกัญญาไวใหลําหน่ึง
เพื่อเณรจะไดพายเรือบิณฑบาตและไปน่ันมาน่ีตามอัธยาศัย
ดวยเหตุน้ีเองคนสมัยหลังจึงเชื่อกัน
วาทานเป็นพระโอรสของเจาฟากรมหลวงอิศรสุนทร
ซึ่งตอมาไดครองราชยเป็นรัชกาลที่ ๒ (พระพุทธเลิศหลานภาลัย)
บางคนวาเป็นพระโอรสของรัชกาลที่ ๑ คราวไปปราบศึกพมาแถวกําแพงเพชร
ตัวผมเองก็สงสัย จึงไดคนควาเรื่องน้ี สิ่งที่ตองคนหาหลักฐานคือ
เมื่อสมเด็จทรงมีประสูติกาล ๑๗ เมษายน ๒๔๓๑ ตรงกับปีวอก
ตองหาวามีใครไดไปทางกําแพงเพชรราวปีมะแม ๒๓๓๐ บาง สงครามไทยรบพมา
และอะแซหวุนกี้ขอสงบศึก ๑ วันเพื่อขอดูตัวเจาพระยาจักรี ที่เมืองกําแพงเพชร
ตรงกับปีมะเมีย พ.ศ.๒๓๑๗ เมื่อไทยเผด็จศึกปีน้ัน
ก็พากันกลับบานกลับเมืองเพื่อพัฒนากองทัพ ตอมาก็รบติดพันกับลาวและเขมร
ไมมีใครไดขึน้ไปทางเหนืออีกเลย ตอมาเมื่อ พ.ศ.๒๓๓๐ ปีมะแม
สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสรุสงิหนาท
เสด็จขึน้ไปเชียงใหมเพื่อตั้งเมืองเชียงใหม หลังจากรางเพราะสงครามมาหลายปี
ขากลับจึงอัญเชิญพระพุทธสิหิงหลงมาประดิษฐานที่กรุงเทพ ฯ
ตรงน้ีตางหากที่นาคิด สวนเจาฟากรมหลวงอิศรสุนทรไมมี โอกาสขึน้ไปเหนือเลย
พระองคมีโอกาสติดตามทัพเพื่อรบพมาครั้งแรกเมื่อสงครามเกาทัพ
โดยติดตามสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสรุสงิหนาทไปท



ุ
งลาดหญา เมื่อ

พ.ศ.๒๓๒๘ หลังตั้งกรุงแลว ๓ ปี จึงเป็นไปไมไดทานจะเป็นพระบิดาของสมเด็จ
จึงเห็นไดชัดวาผูที่จะเป็นพระบิดาของสมเด็จ(โต)ไดคือ



กรมพระราชวังบวรมหาสรุสงิหาท พระเจานองยาเธอในรัชกาลที่ ๑ คุณตาประถม
อาจสาคร ผูเชี่ยวชาญเรื่องพระสมเด็จวังหนา ก็ฟันธงเชนเดียวกัน วา
กรมพระราชวังบวรมหาสรุสงิหนาทคือพระบิดาของสมเด็จพระพุฒาจารย  (โต)
จึงมีคําถามวา “ทําไมพวก ขุนทางจึงไมพาสามเณรโตไปเฝาเจากรมวังหนา ตอบวา
ตอนน้ันเจากรมวังหนาคงสวรรคตแลว หรือถายังไมสวรรคต
พระองค ก็มีสขุภาพจิตไมปกติ เพราะทรงขัดเคืองพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๑
ตลอดเวลา แมคนรับใชใกลชิดก็เขาหนาไมติด เพราะสขุภาพสวนตัวทรดุลงมาก
จึงทําใหสุขภาพจิตเสื่อมลงดวย วันดีคืนดีก็จะปลงพระชนมพระองค เอง
คนดูแลใกลชดิจึงลําบากมาก ในที่สุดพระองคสวรรคตดวยพระโรคน่ิวในไต เมื่อ
พ.ศ.๒๓๔๖ กอนสวรรคตไดกลาวคําสาปแชงไว “ใครไมใชลูกหลานกูอย



ู
ใน

วังหนาไมได” จนทําใหวังหนารางผูคนไประยะหน่ึง จนถึงรัชกาลที่ ๓
กรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพ ซึ่งเป็นพระเจานองยาเธอของรัชกาลที่ ๓
ไดเสด็จไปประทับอย



ู
เพราะถือวาไดอภิเษกสมรสกับเจาหญิงดาราวดี

ซึ่งเป็นพระธิดาของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท คงไมตองคําสาป
แตพระองคก็มีชีวิตครองวังหนาไดเพียง ๘ ปีก็เสด็จสวรรคตดวยโรคมานน้ํา
วังหนาจึงรางมาอีกถึง ๑๘ ปี จนถึงพระป่ินเกลา
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกลารับสั่งใหไปประทับอยูวังหนาซึ่งรกราง
เต็มไปดวยเถาวัลยพันเกี่ยว พระองคทรงบนวา “อย



ู
ดี ๆ ก็ใหมาเป็นสมภารวัดราง”

เมื่อกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาทมี พระอาการทางจิตแปรปรวน
จึงไมมีใครที่จะกลาเสนออะไรใหพระองครับทราบได แตสมเด็จเจาฟา ฯ
ทรงมีพระอัธยาศัยพระทัยงดงาม ทรงมีเมตตาปราณีตอผูคนทุกหมูเหลาเสมอกัน
แมอาลักษณขี้เมาอยางสุนทรภู พระองคทานก็มิไดรังเกียจ
ทั้งใหเขาไปรับใชใกลชิดเพื่อจะไดรับสั่งถามเวลาแตงบทโคลงกลอนใดที่ติด ขัด
ขุนนางผูอุปัฏฐากสามเณรจึงพาสามเณรไปเฝาฝากตัวใหสมเด็จเจาฟาทรง อุปถัมภ
หาใชทานอุปถัมภเพราะเป็นพระโอรสไม จึงสรปุไดวา “พระบิดา
ของสมเด็จพระพุฒาจารยโต คือ สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสรุสงิหนาท
(บุญมา) ซึ่งเป็นทหารเสือของพระเจาตากสิน และมีพระยศเป็นพระเจานองยาเธอ
ในรัชกาลที่ ๑ ถาจะนับพระยศแลว สมเด็จโตตองเป็นพระองคเจา
(แตเป็นนอกกฎหมาย) สมเด็จเจาฟาจึงพระราชทานเรือกาบกัญญาใหใช
เพาะเรือน้ีเป็นพาหนะของเจาชั้นพระองคเจาเทาน้ัน
สามเณรโตอย



ู
วัดมหาธาตุกับสมเด็จพระ สังฆราช ก็ตั้งใจเรียนบาลี

จนสอบไดเป็นเปรียญตั้งแตเป็นสามเณร เมื่ออายุครบอุปสมบทจึงเป็นนาคหลวง
ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยมีสมเด็จพระสังฆราช (อาจเป็นพระสังฆราชมี
หรือพระสังฆราชสกุ องคใดองคหน่ึง)เป็นอุปัชฌาย
และอุปัฏฐากรับใชใกลชิดพระสังฆราช ทานจึงมีโอกาสศึกษากัมมัฏฐาน
เวทมนตคาถา และการทําพระเครื่อง จากสมเด็จพระสังฆราช

ขอขอบคุณ : http://amulet_th.igetweb.com/
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