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รายละเอียด

           สมเด็จพุฒาจารย (โต) กับวัดเสด็จ เมืองกําแพงเพชร เป็นที่ทราบกันดีวา สมเด็จพุฒาจารยโต เป็นชาว

กําแพงเพชร หลักฐานจากบันทึกของมหาอํามาตยตรี พระยาทิพโกษา (สอน โลหะนันท) ความวา... ครัง้นัน้

เจาพระยาจักรี ตัง้ทัพอยู ณ เมืองกําแพงเพชร เวลาเชาวันหน่ึงออกลาดตระเวนกองทัพทัง้ปวงเพื่อบัญชาการ

และชักมาลัดเพื่อตัดทาง มาก็เลยพาทานเขาป าฝ าพง จําเพาะมายังบานปลายนาใตเมืองกําแพงเพชรเป็นเวลาเย็น

จึงแลเห็นโรงหน่ึงตัง้อยูปลายทุงนา เจาคุณแมทัพผูนัน้จึงไดชักมาไปถึงโรงนัน้ ไมเห็นมีคนผูใหญอยู ไดเห็นแต

หญิงสาวคนหน่ึงเดินออกมา เจาคุณแมทัพผูนัน้จึงบอกแกนางสาวคนนัน้วา ขากระหายน้ํา เจาจงตักน้ํามาใหกิน

สักขันเถิด นางสาวคนนัน้จึงวิ่งดวนเขาไปในหอง หยิบไดขันลางหน าใบหน่ึงแลวจวงตักน้ําในหมอกลัน แลวลวง

ไปหักดอกบัวในหนองน อยขางโรงนัน้สองสามดอก แลวฉีกกลีบเด็ดเอาแตเกษรบัวโรยลงไปในขันน้ําจนเต็ม แลว

นําไปสงใหบนหลังมา เจาคุณแมทัพรับเอามา เปาเกษรเพื่อแหวกหาชองน้ํา ตองเอาริมฝีปากเบื้องบนเมมเกสรไว

แลวดูดดื่มน้ําจนหมดขันดวยกําลังอยากกระหายน้ํา ครัน้ดื่มน้ําหมดแลว เจาคุณแมทัพจึงถามนางสาวคนนัน้วา

เรากระหายน้ําอุตสาหบากหน ามาขอน้ําเจากิน เหตุไฉนจึงแกลงเรา เอาเกสรบัวโรยสงสงให เรากินน้ําของเจา

ลําบากนัก เจาแกลงทําเลนแกเราหรือ นางสาวคนนัน้ตอบวา ดิฉันจะไดคิดแกลงทานนัน้ก็หาไม ที่ดิฉันเอาเก

ษรบัวโรยในขันใหเต็มนัน้ เพราะดิฉันเห็นวาผากแดดแผดลมเหน่ือยมา และกระหายน้ําดวย ก็เพื่อจะป องกันเสีย

ซึ่งอันตรายแหงทาน เพื่อจะกันสําลักน้ําและสะอึกน้ําและกันจุกแนนแหงทานผูดื่มน้ําของดิฉัน ถาทานไมมี

อันตรายในการดื่มน้ําแลว น้ําจะไดทําประโยชนแกกระหายแหงทาน ดิฉันจะพลอยไดประโยชนเพราะใหน้ําแกทา

น ทานสมปรารถนาแลวก็จะเป็นบุญแกดิฉัน เหตุน้ีดิฉันจึงโรยเกษร....เจาคุณแมทัพฟังคํานางสาวตอบอยาง

ไพเราะออนหวาน ถอยคําที่ใหการมานัน้ก็พอฟัง จึงลงจากหลังมาแลวถามวา ตัวของเจาเป็นสาวเต็มเน้ือแลว มี

ใครๆ มาหมัน้หมายผูกสมัครรักใครเจาบางหรือยัง นางสาวบอกวายังไมเห็นมีใครๆ มารักใคร หมัน้หมายดิฉัน

และดิฉันก็ยังไมไดไปเที่ยวบอกใครวาเป็นสาว มัวแตหลบหัวซอนตัวอยู ดวยบานเมืองเกิดยุงนุงถุงมานานจน

กาลบัดน้ี จึงมิใครมีใครเห็นวาดิฉันเป็นสาว เจาคุณแมทัพวา ถากระนัน้เราเองเป็นผูไดมาเห็นเจาเป็นสาวกอนใคร

เจาตองยอมตกลงเป็นคูรักของเรา เราจะตองเป็นคูรวมรักของเจาสืบไป เจาจะยินยอมเป็นคูรัก ของเราโดยสุจริต

หรือวาประการใด นางสาวตอบวา การที่ทานจะมาเป็นคูรักของดิฉันนัน้ ก็เป็นพระเดชพระคุณยิ่งอยูแลว แตทวา

การจะมีผัวมีเมียกันตามประเพณีนัน้ ดิฉันไมทราบเรื่อง จะวาประการใดแกทาน ก็ไมมีอะไรจะวา เรื่องการผัว

การเมียนัน้ทานตองเจราจากับผูใหญ จึงจะทราบการ เจาคุณแมทัพถามวา ผูใหญของเจาไปไหน นางสาวตอบวา

ไปรดน้ําถัว่จวนจะกลับแลว เจาคุณแมทัพขยับเดินเขาใหใกล นางสาวไพลวิ่งปรูออกไปแอบที่หลังโรงเลยไมเขา

หา เจาคุณแมทัพ ก็ตองนัง่เฝ าโรงคอยทาบิดามารดาของนางสาวตอไป จนเกือบตะวันตกดินจวนคํ่า

            ฝายตาผล ยายลา กลับมาถึงโรงแลว เจาคุณแมทัพไดเห็นแลวจึงยกมือขึ้นไหว ตายายก็น อมตัวกมลง

ไหวตอบ ทานเจาคุณแมทัพก็กมลงไหวใหตํ่าลงไปอีก ตายายก็หมอบลงไปไหวอีก ทานเจาคุณแมทัพก็หมอบไหว
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อยูนัน้ ตางคนตางหมอบแตวกันอยูนัน่ทัง้สองฝ าย ฝายยายแกเป็นคนปากเร็ว แกนึกขันและประหลาดใจแกจึง

เปิดปากถามออกไปกอนวา น่ีทานเป็นขุนนางมาแตบางน้ําบางกอก เหตุไฉนมาหมอบกราบไหวขาเจา เป็นชาว

บานนอกเป็นชาวทุงชาวป า เป็นคนยากจน ทานจะมาหมอบไหวขาพเจาทําไม... เจาคุณแมทัพบอกวา ฉันจะสมัคร

เขามาเป็นลูกเขยทานทัง้สองจะขะ

ยายถามวาทานเห็นดีเห็นงามอยางไร เห็นลูกสาวฉันเป็นอยางไร ทานจึงจะมายอมตัวเป็นลูกเขยเลา เจาคุณ

แมทัพวา ฉันเห็นบุตรสาวทานดีแลวพอใจแลวจึงเขามาออนนอมยอมตัวเป็นลูกเขยทาน แลวเจาคุณแมทัพ เลา

ถึงกาลแรกมาขอน้ําและนางเอาเกสรบัวโรยลงและไดตอวา นางไดโตตอบถอยคํานาฟังนานับถือจึงทําใหเกิด

ความรักความปราณีขึ้น และตัง้ใจจะเลีย้งดูจริงๆ จึงตองทนอยูคอยทา

          เพื่อจะแสดงความเคารพและขอเป็นเขย ขอใหแมพอมีเมตตา กรุณาเห็นแกไมตรีที่ไดมาออนนอมพูดจา

โดยเต็มใจจริง ๆ ไมไดมีแยบยลอะไร ตัง้ใจจะชวยทะนุบํารุงนางสาวกับพอแมใหบริบูรณพูลเถิด ไมเริดรางจริงๆ

ตามวาจาที่วามาน้ีทุกอยาง ขอพอแมไดโปรดอนุญาตยกนางสาวลูกนัน้ใหเป็นสิทธิแกฉันในวันน้ี ยาย ตาแกรอง

ขึ้นดวยความตกใจวา....โอตายจริงขาเจาเป็นคนยากจนขนแคนและตํ่าศักดิ ์ ทัง้ผาผอนที่นอนก็เหม็นตืดเหม็น

สาบ ทัง้เครื่องเยามาเรือนก็ขัดขวาง ทัง้ถวยชามรามไห ที่ดีงามฏไมมีฉิบหายปนป้ีแตครัน้บานเมืองเกิดยุงนุงนัง

หลายครัง้หลายครามา แลตัวนางหนูเลาก็ยังไมเป็นภาษา ทัง้จริตกิริยาก็ยังป าเถื่อน ไมเหมือนชาวใต จะใฝสูง

เกินศักดิ ์เกินสมควรไปละกระมังพอคุณ

          เจาคุณแมทัพวา ขอนัน้พออยาแมมีความวิตกหวาดกลัวอะไรเลย ขอสําคัญก็คือแมพอยกใหแมพอยกให

เป็นกรรมสิทธิ ์แกฉันเด็ดขาดแลว ตอไปเป็นหน าที่ของฉันฝ ายเดียวตามที่พอแมยกขึ้นเป็นทางปรารมภนัน้ เป็น

ธรุะของฉันหมดทกุอยางขอแตวาอยาเกีย่งงอขดัขวางดฉัินเลย ยายลา ตาผล ขอทเุลาถามเจาตวัวา มนัอยากมีผวั

หรืออยางไรไมทราบ แลวก็ออกไปตามหาที่หลังโรง ตายายพูดจากับลูกสาว ลูกสาวพูดกับพอแม ไดยินแต

กระจูกระจี๋กระเสาๆ กระซิบกระซาบอยูครูหน่ึงแลวก็กลับมา แลวนัง่ลงถามวา ในเวลาน้ีทานก็มาแตตัวกับมาตัว

หน่ึง ถาหากวาดิฉันทัง้สองจะพรอมใจยกอีงุดลูกสาวใหเป็นเมียทานทานจะจัดการประการใดแกดิฉันเป็นเพื่อให

เป็นมงคล จงวาใหดิฉันฟังเถิดเจาขะ..

.. เจาคุณแมทัพ ถอดแหวนออกจากน้ิวแลวบอกวา แหวนวงน้ีมีราคาสูงถาวาทานบิดามารดายินยอมพรอมใจกัน

ยกแมงุดใหเป็นเมียเป็นสิทธิ ์แกฉันแลว ฉันจะยกแหวนวงน้ี ตีราคาทําสัญญาใหไวเป็นสินถายยี่สิบชาง คิดเป็นทุน

เป็นคาทองหมัน้ ขันหมากผาไหวอยูในยี่สิบชัง่ ทัง้คาเครื่องเยาเครื่องเรือนเบีย้เลีย้งคาเลีย้งดู คาเครื่องเสนวัก

ตัก๊แตนเสร็จในราคา 20 ชาง ดวยแหวนงน้ี สองตายายไดฟังดีใจเต็มใจพรอมใจ ตกลงยกลูกสาวใหตามปรารถ

นา เจาคุณแมทัพก็จัดแจงยืมพานปากกระจับทองเหลืองมาแลวเขียนสัญญาถายแหวนแลวเอาใบตองรองกนพาน

แลววางแหวนที่วานัน้ลงบนใบตองรองในพาน เชิญเขาไปคุกเขาสงใหตายายๆ ก็ใหศีลใหพร เป็นตนวาขอใหพอมี

ความเจริญดวยลาภและยศ ใหเป็นเจาคนนายคนเถิด แลวจัดแจงหุงขาวตมแกง พลายําตําน้ําพริก ตมผักเผาปลา
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เทียบสํารับตามปาๆ แลวเชิญใหอาบน้ําทาดินสีพอง ยายตาก็อาบน้ํา ลูกสาวก็อาบน้ํา ตาตักน้ําใหมากิน พาไปเลีย้ง

ใหกินหญา ครัน้เจาคุณอาบน้ําทาดินสีพองแลว ลูกสาวทาขมิน้แลวยายก็ยกสํารับปูเสื่อลําแพน แลวเอาผาขาวมาปู

บนเสื่อลําแพน ยายเชิญเจาคุณแมทัพใหรับประทาน ยายตาก็รับประทานพรอมกัน นางงุดนัน้ใหกินภายหลัง ครัน้

รับประทานอาหารแลวตางคนนัง่สนทนากัน ครัน้เวลาสี่ทุมจึงพาลูกสาวออกมารดน้ํารดทาเสร็จแลวก็สงตัวมอบ

หมายฝากฝังตามธรรมเนียมของชาวเมืองกําแพงเพชร อันเคยทําพิธีมาแตกอน

           สวนเจาคณุแมทพัรบัตวัแลว ก็หลบันอนดวยนางงดุในกระทอมโรงนา จนรงุสางสวางฟ าแลว ตื่นขึ้นอาบน้ํา

รับประทานอาหารแลวก็ลาตายาย ขึ้นมามาบัญชาการที่กองทัพ พอเวลาคํ่าสัง่การเสร็จสรรพแลว หอเงิน 20 ชัง่

มาสู โรงบานปลายนา ถายแหวนคืนสัญญาแลวก็หลับนอน เชากลับคํ่าไปหา เป็นนิยมมาดังน้ี แมทัพนายกองทัง้

ปวงจะไดลวงรูและรํ่าลือใหอื้อฉาวก็เป็นอันวาหามิได แตบุตรชายของเจาคุณแมทัพ ซึ่งนอนอยูในคายมีอายุแปด

ขวบโดยปี จะรูก็เขาใจวาไปดูแลตรวจตราบัญชาการ แตเป็นอยูดังน้ีนานประมาณเดือนเศษ ตามสังเกตรูวานางงุด

ตัง้ครรภ ตอแตนัน้ก็เพียงแตไปมาถามขาว ครัน้มีทองตราหากองทัพกลับ เจาคุณแมทัพก็ไปรํ่าลา และสัง่สอน

กําชับกําชาโดยนานัปการจนนางเขาใจราชการตลอดรับคําทุกประการ แลวทานก็คุมกองทัพกลับกรุงธนบุรี

         ทัง้หมดน้ีเป็นคาํทกุตวัอกัษรจากหนังสอืชวีประวตัิสมเดจ็พฒุาจารยโต ของมหาอาํมาตยตร ีพระยาทพิโกษา

(สอน โลหะนันท) เมื่อเจาคุณแมทัพกลับไปแลว ตาผลยายลา แมงุด ก็คิดคาขายขึ้นลอง ไปธนบุรีและเมืองเหนือ

ลองมาถึงธนบุรี (อาจมาหาเจาคุณแมทัพ) ขามมาจอดเรือที่บางขุนพรหม สมเด็จพุฒาจารยโตเกิดที่นัน่ เมื่อเติบ

ใหญไดศึกษาหลายสํานัก โดยบวชเป็นเณรศึกษาทัง้วิชาโลกวิชาธรรมและอาถรรพณเวทยจนชํานาญในทุกสาขา

เป็นที่เลื่องลือมาก ตอมาตายาย ยายไปอยูเมืองพิจิตร พออายุ 18 ปี ก็ไปฝากอาจารยแกว วัดบางลําพูบน แลวได

ไปเรียนกับพระโหราธิบดี พระวิเชียรกรมราชบัณฑิต เขาถวายตัวกับสมเด็จพระเจาลูกยาเธอเจาฟ ากรมหลวงอิสร

สุนทร ตอมาไดไปอยูกับสมเด็จพระสังฆราช(มี) เมื่อหลวงพอโตอายุได 54 ปี โยมงุด ถึงแกกรรม จึงเอาทรัพย

ทัง้หมดมาสรางพระนอน ที่วัดขุนอินทรประมูล จังหวัดอางทอง ในสมัยรัชกาลที่ 4 ไดรับการสถาปนาขึ้นเป็น

สมเด็จพุฒาจารย(โต) ทานมรณภาพเมื่ออายุ 84 ปี เมื่อพุทธศักราช 2415 รวมเป็นเจาอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม

21 ปี คุณงามความดีตอแผนดินของทาน ไดรับยกยองอยางสูงในทุกวงการ

         สมเด็จพุฒาจารยโต หรือหลวงพอโต เสด็จมาเยี่ยมญาติที่กําแพงเพชร หลายเพลา ไดประทับพักแรมที่วัด

เสด็จ ซึ่งอาจเป็นที่มาของชื่อวัดเสด็จก็เป็นได จากเอกสารประวัติเจาเมืองกําแพงเพชรครัง้รัชกาลที่ 1-5 ซึ่ง

ทายาทเจาเมืองกําแพงเพชร คุณปฐมพร นุชนิยม นําเสนอไววา เมื่อปลายรัชกาลที่ 3 พระยากําแพงเพชรได

ปลงศพทานผูหญิงแพง ทานเป็นธิดาของพระยารณรงคสงครามรามภักดีอภัยพิริยะปรากรมพาหุ (พระยากําแพง

เพชร นุช) กับทานผูหญิงชี นามกาว ผูสรางวัดชีนางเกา ทานผูหญิงแพงมีศักดิ ์เป็นป า หลวงพอโต ไดรับ

พระราชทานหีบศีลหน าเพลิง (ไฟพระราชทาน) และจัดการศพที่หาดทราย หรือตรงขามโรงสีนายลอม นุตตโยธิน

ซึ่งเป็นบานของทานมาแตเดิม
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ฐานขอมูลทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร-ตาก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วันที่ : 2023-05-19 15:13:59 หน า 5

          ในการน้ีสมเด็จพุฒาจารยโต ไดเสด็จมาในงานดวย เพราะทานผุหญิงแพง เป็นป า สมเด็จพุฒาจารย ได

เสด็จไปประพาสในที่ตางๆ ถึงวัดเสด็จ เดิมชื่อวัดไชยพฤกษ สังเกตเห็นปลวกอยูแหงหน่ึง คือที่มณฑป

พระพุทธบาทสวมไวนัน้ จึงเสด็จเขาไปยืนหลับพระเนตรอยูประมาณ 10 นาที แลวลืมพระเนตรตรัสกับพระยา

กําแพงเพชรผูเป็นหลานวาใหขุดปลวกเดี๋ยวน้ี มีใบเสมาจารึก เมื่อขุดปลวกก็พบใบเสมานัน้จริง เมื่อลาง

น้ําทําความสะอาดแลว ทรงอานและแปลศิลาจารึก พรอมเสวยเพลในวัดนัน้ เมื่อแปลจารึกแลวก็มีรับสัง่วา มีพระ

ธาตุอยูฝ่ังโนน ฝ่ังตะวันตกดานวังแปบ ใหรีบหาคนไปถากถาง พระยากําแพงทําตามรับสัง่ก็พบพระธาตุ ปัจจุบัน

คือวัดพระบรมธาตุ มีพระธาตุครบถวน จึงไดยายเชลย ชาวลาว 100 ครอบครัวที่อยูเกาะยายจัน วัดป าหมู เป็น

เลกเฝ าพระธาตุไปอยูตําบลนครชุม.จนปัจจุบัน สวนวัดชัยพฤกษกลายเป็นวัดเสด็จ เพราะสมเด็จพุฒาจารยโต

เสด็จมาประพาสวัดน้ี.....

          ภายในวิหารสมเด็จพุฒาจารยโต นอกจากพระพุทธรูป ซึ่งเป็นพระประธานแลว ยังมีรูปหลอของ สมเด็จ

พุฒาจารยโต ประจําอยู วัดเสด็จจึงเป็นวัดที่สําคัญมาตัง้แตสมัยสุโขทัย มีพระบรมธาตุประดิษฐานอยู ในเจดีย

ทรงพุมขาวบิณฑ ซึ่งปรักหักพังไปตามกาล สวนยอดพระเจดียยังจึงใหเห็นประจักษมีผูคนมากราบไหวมิไดขาด

ปัจจุบันพระบรมธาตุที่หายไปนัน้อาจบรรจุไวที่ พระเจดียหลังพระประธานในอุโบสถ แตยังหาหลักฐานมิได

คําสําคัญ : สมเด็จพุฒาจารย (โต)

ที่มา : อาจารยสันติ อภัยราช

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2020-01-17

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1269&code_db=610005&code_type=01
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