พระประวัติสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร มหาเถรเจา (สุก ไกเถื่อน)

พระประวัติสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร มหาเถรเจา
(สุกไกเถื่อน)
บรมครูฝายวิปสสนาธุระ ประจํายุครัตนโกสินทร และพระธรรมทายาท
วัดราชสิทธาราม วรวิหาร (พลับ)
ศูนยกลางพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ ประจํายุครัตนโกสินทร

คําถวายนมัสการ
ขาบังคมพระบาท
บรมนาถผูทรงญาณ
พระธรรมอันพิศดาร
ทั้งพระสงฆอันบวร
ขาเชิญพระญาณสังวรเจา
มาปกเกลาฯปกเกษี
ชัยชนะแกโลกีย
ทั้งภัยพาลอันตราย
ขอใหพบพระพุทธศาสนา
ดวยศรัทธาอันพากเพียร
รูแจงคัมภีรเรียน
สมถะ-วิปสสนาทุกชาติไป
ขอเชิญคุณครูบา
มารักษาใหมีชัย
ดลจิตบันดาลใจ
สําเร็จทุกประการ
สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง
สิทธิการิยะ ตะถาคะโต
สิทธิเตโช ชโยนิจจัง
สิทธิลาโภ นิรันตะรัง
สัพพกัมมัง ประสิทธิ เม
สัพพสิทธิ ภะวันตุ เม
พระครูสังฆรักษวีระ ฐานวีโร
๕ ธันวาคม ๒๕๔๖
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พระรูปหลอสมเด็จสังฆราชสุกวัดพลับ

สมเด็จไกเถื่อนวัดมหาธาตุ
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ขอมูลประวัติ สมเด็จพระสังฆราช ไกเถื่อน
•
•
•
•
•
•
•

ประสูติ ตามคัมภีรจันทรคติ ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น 10 ค่ําเดือน 2 ปฉลู จุลศักราช 1095 เวลาไกขัน 05.48
ตามคัมภีรสุริยะยาตร ตรงกับวันศุกร 4 มกราคม พ.ศ. 2276
ในรัชสมัยสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศ
บิดา มีนามวา เส็งเปนชาวจีน รับราชการกรมพระคลังสินคา ตําแหนงขุน
มารดา มีนามวา จีบ เชื้อสายไทย
บรรพชา อายุราว 11‐12 ขวบ พระอุปชฌาย ทานขรัวตาทอง พระอธิการทอง ณ วัดทาขอยในสมัยนั้น หรือทา
หอยที่เรียกกันในระยะหลัง
อุปสมบท พ.ศ. 2297 ทานพระครูเถราเฒา นามวา สี ซึ่งชาวบานนิยมเรียกวา หลวงปูสี ณ วัดโรงชาง เปนพระ
อุปชฌาย

ดวงประสูติ
วันศุกรที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๒๗๖ เวลา ไกขัน สมผุส(ตามคัมภีรสุริยยาตร)
พฤหัส ขึ้น ๑๐ ค่ํา 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)
ลัคนาสถิตราสีพิจิก 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 สุคนธธโร )
วัดราชสิทธาราม คํานวน
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ประวิติโดยสังเขป
ประสูติกาล
สมเด็จพระสังฆราช ไกเถื่อน ทรงมีพระนามเดิมวา สุก ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๐ ค่ํา เดือน ๒ ปฉลู จุลศักราช
๑๐๙๕ นับวันเดือนปตามคัมภีรจันทรคติ ประสูติเวลาไกขัน(ชวง ไกกําลังอาปาก) การนับเวลาในสมัยกรุงศรีอยุธยา ตรง
กับวันศุกรที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๒๗๖ นับวันเดือนปตามคัมภีรสุริยะยาตร ภายนอกกําแพงนอกคูเมือง ดานเหนือของกรุง
ศรีอยุธยา ในรัชสมัยสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศ ณ. ตําบล บานขอย
เนื่องจาก พระองคทานทรงมีพระวรรณะขาวผองใส ไปขางพระบิดา ซึ่งเปนชาวจีน มารดา-บิดาจึงขนานพระนาม
ใหพระองคทานวา สุก มีความหมายวา ขาว หรือ ใส
เวลาที่พระองคทานประสูตินั้น ตรงกับยามที่เกา เรียกวายาม ไกขัน เปนการนับยามกลางคืน สมัยกรุงศรีอยุธยา
ซึ่งกะเวลาประมาณได ๐๕.๔๘ นาที (เวลาตีหา สี่สิบแปดนาที) ซึ่งเวลานั้นเปนเวลาที่พระภิกษุสงฆ วัดใกลเคียงบานทา
ขอย เชน วัดทาขอย(ทาหอย) วัดพุทไธศวรรย วัดโรงชาง กําลังทําวัตรสวดมนตตอนเชามืดอยู เสียงสวดมนตนั้นลอยลม
มาถึงบานถาขอย ซึ่งเงียบสงัด กลาวกันวา เวลาที่พระอาจารยสุก ประสูตินั้น พระภิกษุกําลังสวดถึงบท ชะยะปริตตัง ตรง
คําวา ชะยันโต โพธิยา มูเล พอดี พรอมกันนั้น ไกปา ไกวัด ไกบาน ก็รองขันขาน รับกันเซงแซ
กลาวอีกวา ขณะที่พระองคทานประสูตินั้น ไกปา ไกบาน ไกวัด พอถึงเวลาใกลยามไกขัน(ประมาณ ๐๕.๑๐) ได
โบยบินมาในตนไมใหญที่ใกลบานมารดา-บิดา ของพระอาจารย พอถึงเวลายามไกขัน ไกปา ไกวัด ไกบานทั้งสิ้น ไดพากัน
รองขันขาน กันเซงแซ กลบเสียงพระสงฆสวดมนตเวลาเชามืด แตวันนี้ ไกทั้งสิ้น พากันรอง ขานขัน กันนานกวาทุกวัน ที่
เคยไดยินมาแตกอน นับเปนที่นาอัศจรรยยิ่งนัก
พระญาติ ขางฝายพระบิดาของพระองคทาน เปนชนชาวจีน พํานักอยูในกรุงศรีอยุธยามาสามชั่วอายุคนแลว คุณ
ทวด เปนพนักงานเรือสําเภาหลวง ตําแหนงนายสําเภา เรียกเปนภาษาจีนวา จุนจู มียศเปน ขุน เปนขาราชการพลเรือน
สังกัดอยูในกรมพระคลังสินคา คุณทวด ของพระองคทาน รับราชการใน รัชสมัยของสมเด็จพระนารายณมหาราช
สมัยกรุงศรีอยุธยาครั้งนั้น ทางราชสํานัก จางชาวตางประเทศมาเปนพนักงานเดินเรือสําเภา คาขายระหวาง
ประเทศ มีชนชาวจีน เปนตน มาถึงรุน คุณปู ของพระองคทาน ก็เขารับราชการในกรมพระคลังสินคาเหมือนกัน มียศเปน
ขุน ตําแหนง นายอากรปากเรือ ซึ่งเปนอากรสินคาขาเขา อากรสินคาขาออก ถือศักดินา ๒๐๐ ไร คุณปูของพระองคทานรับ
ราชการอยูใน รัชสมัยสมเด็จพระเจาเสือ
พระบิดาของพระองคทานมีพระนามวา เส็ง เปนเชื้อสายจีน สืบสายสกุลมาจากคุณปู และคุณทวดของพระองค
ทาน พระบิดารับราชการในกรมพระคลังสินคา มียศเปน ขุน ตําแหนง นายอากรนา อากรสวน ตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระ
เจาอยูหัวทายสระ พระมารดามีพระนามวา จีบ เชื้อสายไทย ญาติทางฝายพระมารดาของพระองคทาน คือคุณตา รับ
ราชการ มียศเปน ขุน เปนขาราชการฝายพลเรือน ตําแหนง นายอากรสวน นายพลากร เก็บคาสวนผลไม ถือศักดินา ๒๐๐
ไร
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บานของพระองคทาน นอกจากรับราชการแลว พระมารดายังมีอาชีพทําสวน ทํานา คาขายขาว สงใหกับกรม
พระคลังสินคา สงขายตางประเทศ
ขาวนั้นถือเปนสินคาตองหาม ของทางราชสํานัก หามมิใหราษฎรคาขายขาว กับชาวตางประเทศโดยตรง
นอกจากนั้นทางบานของพระองคทาน ยังขายผลไมในสวน ขายเครื่องถวยชามที่นํามาจากเมืองจีน และจากที่ทําการปน
เผาขึ้นเอง มีขาทาสบริวาร คนงานประมาณ ๑๐-๒๐ กวาคน มีที่สวน และที่นา ประมาณ ๒๐๐–๔๐๐ กวาไร นับวาที่บาน
ทานมีความเปนอยู อยางสุขสบาย และเนื่องจากทานมีผิวพรรณขาวสดใส ไปทางขางพระบิดา, มารดาบิดาจึงขนานพระ
นามใหทานวา สุก ซึ่งหมายความวา ขาว หรือ ใส ตามที่กลาวแลวขางตน
ชีวิตทรงพระเยาว
ขณะทรงเจริญพระชันษาไดประมาณ ๑๒-๑๓ พรรษา พระองคทานทรงมีความสามารถ พูดภาษาจีนได เนื่องจากทรงได
ยินพระบิดา เจรจากับขาทาสบริวารทุกวัน และพระบิดาของพระองคทาน ซึ่งมีเชื้อสายจีน สอนใหพระองคทานดวย
พระองคทาน ทรงเจริญวัยขึ้นมา พระมารดา-บิดา ก็ใหพระองคทานไวจุก ตอมาเมื่อพระองคทาน ทรงมี
พระชนมายุยางเขา ๑๓ พรรษา ทางบานของพระองคทานก็จัดงาน โสกันต คืองานโกนจุก ตามประเพณีไทย มีอาราธนา
นิมนตพระสงฆ วัดโรงชาง วัดทาขอย(ทาหอย) มาเจริญพระพุทธมนต ฉันภัตตาหารเพล พระสังฆเถรผูใหญทําพิธีตัดจุก
เมื่อพระองคทาน ยังทรงพระเยาวอยูนั้น ทรงรักการอาน การเขียนทั้งภาษาไทย ภาษาจีน และทรงมีพระปรกติ
นิสัย รักความสงบวิเวก พระองคทานไมชอบเสียงอึกทึกวุนวาย ทรงมีพระทัยสุขุมเยือกเย็น เปนคนเจรจาไพเราะ พูดนอย
ออนหวาน แบบคนไทย ติดมาขางพระมารดา
พระองคทาน ทรงชอบความสงบสงัดรมเย็นของปาดง บริเวณหลังสวน-ไรนาของบานทาน ติดกับปาโปรง โลง
ตลอดไปไกล เลยปาโปรงออกไป ก็เปนปาทึบบาง ปาโปรงบาง เต็มไปดวยสัตวปานานาชนิด เชน หมูปา ลิง ไกปา กระรอก
นก หลากหลายพันธุ สงเสียงรอง เสียงขัน แขงขันกันเซงแซ เปนธรรมชาติ พระองคทา นทรงมีพระปรกตินิสัยเมตตาติดพระ
พระองคมาแตกําเนิด ตลอดเปนนิจกาล บรรดานกกา ลิงปา เห็นพระองคทานเดินมาแลวมักสงเสียงรอง หันมาทางทาน
เหมือนทักทาย
สวนบรรดาไกวัด ไกบาน เห็นพระองคทานแลว มักเดินเรียบเคียงรองเสียงกุกๆเขามาหาพระองคทานเสมอ
ดวยเมตตาจิตของ พระองคทานนั้นเอง บรรดาไกปาเห็นพระองคทานเดินไปปา มักเดินตามไปบาง บินตามไปบาง เมื่อ
พระองคทานทรงเดินกลับบาน ไกปาก็เดินมาสงทานบางบินตามมากับทานบาง ลิงปา นกปา ก็รองและขันขานเหมือน
ทักทาย ตามสงทาน
ทุกครั้งที่บานของพระองคทาน มีเสียงอึกกระทึก วุนวาย เสียงนี้มาจากการสั่งงานในบานของหัวหนาบริวาร
พระองคทานมักชอบดําเนิน เดินหลบเสียงอึกกระทึก อืออึงไปในปาหลังบานแตลําพังพระองคเดียวเสมอ พระองคทานทรง
ดําเนินไปเรื่อยๆหางไกลจากที่ไร ที่สวน และหมูบาน เขาถึงปาโปรงอันเปนที่เงียบสงบ จิตของพระองคทานก็สงบวิเวก เมื่อ
จิตของพระองคทานสงบวิเวก พระองคทานก็จะทรงประทับนั่งลงตามโคนไมในทานั่งปรกติ จิตก็ตั้งมั่น สงบเปนสมาธิ และ
ทรงแลเห็นรุกขเทวดาที่สิงสถิตตามตนไม จากสมาธิจิตอันบริสุทธิ์ของพระองคทาน บางครั้งพระองคทานทรงเห็นวา
พระองคทานอยูในเพศสามเณรบาง อยูในเพศบรรพชิตบาง แตครั้งนั้นพระองคทานยังทรงพระเยาวอยู จึงยังไมเขาใจใน
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เรื่องเหลานี้ดีนัก (หรือทานจะเขาใจไมอาจทราบได เนื่องจากทานมีสมาธิจิตสูง) และเมื่อพระองคทานทรงดําเนินไป หรือ
ทรงดําเนินกลับจากปา มักจะมี ไกปา นก กา บินตามพระองคทานไปเสมอๆ ดวยไดรับกระแสความเมตตาของพระองค
ทาน
พระองคทานมักจะไดพบ กับพระสงฆสัญจรจาริกธุดงค มาปกกลดพักแรมอยู ณ.บริเวณ ปาโปรงนั้นเสมอๆ
พระองคทาน ทรงเห็นภาพนี้จนเคยชิน รุงเชาพระสงฆรุกขมูล จะเดินออกจากชายปามารับอาหารบิณฑบาตรในหมูบาน
ของพระองคทานเสมอ ๆทุกครั้ง บางทีก็มีพระสงฆรุกขมูลมาจากที่อื่น พระองคทาน ทรงพบเห็นบอยๆ ณ. ที่บริเวณแหง
นั้น ซึ่งเปนที่เงียบสงบ หางไกลผูคน ไมพรุกพลาน และพระสงฆรุกขมูล สามารถเดินมาบิณฑบาตโปรดสัตว ในหมูบานทา
ขอย ไดสะดวก เพราะไมหางไกลจากหมูบานนัก ที่บานของพระองคทาน พระบิดา -มารดาของทาน ออกใสอาหาร
บิณฑบาต ตอนเชาพระสงฆทุกวัน มิไดขาด ไมเลือก ไมเจาะจงพระสงฆ บางครั้งพระองคทานก็ทรงรวมใส อาหาร
บิณฑบาตรดวย
วันหนึ่งพระองคทาน ทรงเดินเขาไปปาโปรงหลังสวนของบานทาน อยางที่เคยไปทุกครั้ง แตครั้งนั้น พระองคทาน
โสกันต คือโกนจุกแลว ณ. ที่บริเวณแหงนั้น พระองคทานก็ไดพบพระภิกษุเถรผูเฒา เพิ่งกลับมาจากสัญจรจาริกธุดงค รูป
หนึ่ง มาปกกลดพักผอนอยู ณ.ที่บริเวณนั้น เมื่อทานเดินมาถึง พระภิกษุเถรผูเฒานั่งอยูในกลดก็กลาวทักทายขึ้นกอนวา
เออขาฯมานั่งคอยเอ็งที่นี่นานหลายชั่วยามแลว พระองคทานเห็นก็จําไดวา พระภิกษุเถรผูเฒานั้นคือ ทานขรัวตาทอง วัด
ทาขอย(ทาหอย) วัดที่อยูใกลหมูบานทานนั้นเอง เนื่องจากพระมารดา-บิดาของทาน ไปทําบุญที่วัดทาขอยบอยๆ อีกทั้ง
ทานขรัวตาทอง ก็มารับอาหารบิณฑบาตที่บานทานเปนประจําทุกเชา โดยทางเรือ
ทานขรัวตาทอง ไดกลาวกับ พระองคทานตอไปอีกวา ถึงเวลาแลวที่เจาจะตองไปเรียนหนังสือกับขาฯ ที่วัด
พระองคทานเองก็มีความประสงคที่จะไปเรียนหนังสือที่วัดเหมือนกัน เพราะพระองคทาน มีความใฝใจในการศึกษาเลา
เรียน ทานขรัวตาทองไดกลาวตอไปอีกวา พรุงนี้เพลาเชาขาฯเขาไปบิณฑบาตที่บานเจา ขาจะบอกกับพอแมของเจา
เวลานั้นทานขรัวตาทอง เพิ่งกลับจากสัญจรจาริกธุดงค เพราะเปนเวลาเกือบจะเขาพรรษาแลว ไดมาปกกลด
พักผอนอิริยาบทอยู ณ.ที่บริเวณแหงนั้น ตั้งใจจะคอยพบพระองคทาน(เด็กชายสุก)
กลาววา ทานขรัวตาทองรูปนี้ทานมีความ เชี่ยวชาญทางสมถะ-วิปสสนากัมมัฏฐานมัชฌิมา แบบลําดับ มีญาณแก
กลา จึงสามารถที่จะทราบไดวาพระองคทาน (หมายถึงหลวงปูสุก เนื่องจากทานคุนเคย กับทานขรัวตาทอง มานานแลว)
มักจะมาที่บริเวณนี้บอยๆ ทานขรัวตาทอง จะมาปกกลดที่นี่ทุกป ปนี้ทานจึงปกกลดคอยพบพระองคทาน ไมไปใหถึงวัดทา
ขอย(ทาหอย) เลยทีเดียว
พอรุงเชา ทานขรัวตาทอง ก็เขามาบิณฑบาตโปรดสัตวที่บานมารดาบิดาของพระองคทาน มารดาบิดาของทาน
เห็นพระภิกษุเถรชราผูนี้แลวก็ดีใจ ยกมือขึ้นนมัสการทาน เพราะจําไดวา คือทานขรัวตาทอง วัดทาขอย ที่เคยเคารพนับถือ
กันมาก และคุนเคยกันมานาน มารดาบิดาของพระองคทาน ก็กลาวกับทานขรัวตาทองวา ทานกลับมาจากรุกขมูลแลว
หรือ โยมจะนําลูกชายไปฝากเรียนหนังสือกับทานที่วัด ทานขรัวตาทอง กลาววา ขาก็ตั้งใจจะมาบอกโยมใหนําลูกชายไป
เรียนหนังสือที่วัด เมื่อมีใจตรงกันทั้งสองฝาย ก็เปนอันตกลงที่จะนําลูกชายไปฝากวัด เรียนหนังสือ
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ชีวิตวัยบวชเรียน
สมัยกรุงศรีอยุธยานั้น วัด คือที่อบรมสั่งสอนกุลบุตร ครูที่อบรมสั่งสอน คือพระสงฆ, พระสงฆในสมัยกรุงศรีอยุธยามี
ความรูมากมายหลายดาน เด็กที่ไดเลาเรียนหนังสือก็จะมีแตเด็กผูชายเทานั้น ไมนิยมใหเด็กผูหญิงไปเรียนหนังสือที่วัด
เพราะครูที่สอนหนังสือ เปนพระสงฆ จึงไมเหมาะที่เด็กผูหญิงจะไปเรียน
ครั้นเวลา แมแลง (การนับเวลากรุงศรีอยุธยา) มารดาบิดา ไดนําดอกไมธูปเทียน ตามประเพณีไทย นําพระองค
ทานไปฝากตัวกับ ทานขรัวตาทอง ณ วัดทาขอย
ตอมาพระองคทาน ก็ไดบรรพชา เปนสามเณร อยูที่วัดทาขอย ริมคลองบานขอย ทานขรัวตาทอง วัดทาขอย(ทา
หอย) เปนพระอุปชฌาย ซึ่งนับเปนพระอาจารย พระองคแรก ของพระองคทาน
พระขรัวตา คือพระสงฆที่คงแกเรียน เรียนรูวิชาการทุกอยางไวมาก มีพรรษายุกาลมาก เชี่ยวชาญสมถะวิปสสนา
กัมมัฏฐานมัชฌิมา แบบลําดับ มีความรูความสามารถ ในการสอน อาน-เขียน อักขระขอม-ไทย ในการบอกหนังสือจินดา
มณี ในการบอกหนังสือคัมภีรมูลกัจจายน (หนังสือเรียนไวยากรณบาลี) เปนตน เปนพระสงฆ ที่มักนอย สันโดดไมมีสมณะ
ศักดิ์ จึงเรียกขานกันวา พระขรัวตา พระสงฆในสมัยอยุธยาทานมีความรูทั้งทางปริยัติ และปฏิบัติ สม่ําเสมอกัน สมัยนั้น
นิยมเลาเรียนศึกษาทั้งปริยัติ และปฏิบัติ ควบคูกันไป โดยไมแยกศึกษาอยางใดอยางหนึ่งกอน
ทานขรัวตาทอง ทางการคณะสงฆ เรียกขานทานวา พระอธิการทอง สถิตวัดทาขอย(ทาหอย) ทานขรัวตาทองมีชน
มายุอยูมาถึงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศ แหงกรุงศรีอยุธยา
ทานขรัวตาทอง ทานเปนพระอุปชฌาย และพระอาจารยบอกพระกัมมัฏฐานมัชฌิมา แบบลําดับพระองคแรก ของ
พระอาจารยสุก ครั้งบรรพชาเปนสามเณร อยู ณ วัดทาขอย(ทาหอย)
ทานขรัวตาทอง ทานบรรพชา-อุปสมบทอยูวัดโรงชาง ตอมายายมาเปนเจาอาวาสวัดทาหอย ทานศึกษาพระ
กัมมัฏฐานมัชฌิมา แบบลําดับ สืบตอมาจาก พระครูวินัยธรรมจอย วัดทาเกวียน กรุงศรีอยุธยา พระครูวินัยธรรมจอย ทาน
เปนศิษยศึกษาพระกัมมัฏฐานมัชฌิมา แบบลําดับ มาจากพระพนรัต(แปร) วัดปาแกว กรุงศรีอยุธยา พระพนรัต(แปร) ทาน
มีพระชนชีพอยูในรัชสมัยพระเจาเสือ อยูมาจนถึงพระเจาอยูหัวทายสระ ทานขรัวตาทอง ทานเปนพระอานาคามีบุคคล
พระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา
วัดทาขอย (วัดทาหอย) เปนวัดประจําตระกูลของพระอาจารยสุก คุณทวดของพระองคทาน สรางไวในสมัยสมเด็จ
พระนารายณมหาราช เปนวัดที่มีแตเขตสังฆาวาส ไมมีเขตพุทธาวาส วัดทาขอยเปนวัดบริวารของวัดพุทไธศวรรย วัดทา
ขอย มีพระเจดียที่เก็บอัฎฐิธาตุ ของบรรพบุรุษตระกูล ของพระองคทาน ซึ่งเปนประเพณีนิยมในสมัยนั้น นิยมสรางวัด
ประจําตระกูล เพื่อเก็บอัฎฐิของบรรพบุรุษ และไวใหลูกหลานวิ่งเลน อยูไกลวัดหลวง วัดไหนก็เปนบริวารของวัดหลวงนั้น
วัดบริวารของวัดหลวงจะไมสรางพระอุโบสถ(ปจจุบันวัดทาหอย เปนวัดราง)
วัดทาขอย อยูหลังวัดพุทไธศวรรย เยื้องไปทางทิศตะวันตกประมาณ ๓ เสน และวัดทาขอยนี้ อยูหลังวัดโรงชาง
เยื้องไปทางทิศตะวันออกประมาณ ๓ เสน
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ถามาจากแมน้ําหนาวัดพุทไธศวรรย ลองเรือมาทางทิศตะวันตกประมาณ ๑ เสน เลี้ยวขวาเขาคลองบานขอย
(คลองคูจาม) ไปประมาณ ๒ เสน ก็ถึงทาน้ํา วัดทาขอย (ทาหอย)
ถามาจากแมน้ําหนาหนาวัดโรงชาง ลองเรือขึ้นมาทางทิศตะวันออกประมาณ ๑ เสน เลี้ยวซายเขาคลองบานขอย
(คลองคูจาม) ไปประมาณ ๒ เสน ก็ถึงทาน้ํา วัดทาขอย(ทาหอย)
วัดทาขอย อยูหางจาก วัดพุทไธศวรรย และวัดโรงชาง ระยะเทาๆกัน สองวัดนี้อยูริมแมน้ําทั้งสองวัด พระอาจารย
สุกบรรพชาเปนสามเณร อยูวัดทาขอย เพราะเปนวัดประจําตระกูล อยูไกลละแวกบาน และทานขรัวตาทอง ก็สนิทคุนเคย
กัน ตอมาภายหลังพระองคทาน ทรงอุปสมบท ไปอุปสมบทที่วัดโรงชาง เพราะ เจาอาวาส วัดโรงชาง องคปจจุบัน เคยเปน
พระอุปฌาย-อาจารย ของคุณปู และพระบิดาของพระองคทาน ซึ่งบวชศึกษาพระกัมมัฎฐานมัชฌิมา อยูวัดโรงชาง มาแต
กอน
วัดทาขอย เปนชื่อเดิมของวัด ทาหอย วัดทาขอย - วัดทาหอย จึงเปนวัดเดียวกัน แตสมัยกาลนานมา หลังกรุงศรี
อยุธยาลมสลายแลว จนกระทั้งพระเจาตากสิน มาสรางกรุงธนบุรี คนไทยที่เคยตั้งบานเรือนอยูอาศัยใกลบริเวณวัดทาขอย
ครั้งกรุงศรีอยุธยามาแตเดิมนั้น ไดลมหายตายจากไปสวนมาก ไมมีใครไดกลับมาตั้งถิ่นฐานในที่เดิมนี้อีก มีแตคนรุนใหมที่
ยายมาตั้งบานเรือนในบริเวณวัดทาขอย ตอมาครั้งกรุงธนบุรีผูคนแถบนี้ไดยายไปตั้งบานเรือนอยูทางฝงกรุงเกากันหมด
ผูคนทั้งหลายจึงเริ่มลืมเลือน ชื่อเดิมของวัดทาหอย(ทาขอย) เพราะเปนวัดราษฎรเล็กๆไมมีชื่อเสียง ตอมาบริเวณใกลวัดทา
ขอยกลายเปนที่ตั้งบานเรือนของพวกแขกจาม กลาววาพวกแขกจาม เปนเชลยศึกครั้งกรุงธนบุรี สําเนียงพวกแขกจาม ที่
เรียกขาน วัดทาขอย จึงเพี้ยน เปนวัดทาหอย แตนั้นมา
วัดทาขอย จึงเรียกขานนามกันใหมวา วัดทาหอย ตั้งแตนั้นมา วัดทาขอยนี้ เปนที่เรียนหนังสือ ครั้งแรกของพระ
อาจารยสุก ที่บรรพชาเปนสามเณร ครั้งแรกของพระอาจารยสุก เปนที่ฝกเจริญสมาธิครั้งแรก ของพระอาจารยสุก และเปน
วัดที่พระอาจารยสุก ทรงดํารงตําแหนงเจาอาวาสครั้งแรก
วัดทาหอย ครั้งกรุงศรีอยุธยา มีแตสังฆาวาส คือมีกุฏิสงฆ ๕-๖หลัง กับศาลาบําเพ็ญกุศลขนาดยอมๆ ๑ หลัง
เทานั้น กอนนั้นเวลาทําสังฆกรรม เชน อุปสมบท ลงปาฏิโมกข ตองไปลง ไปทําวัดใหญๆ เชน วัดโรงชาง วัดพุทไธศวรรย
วัดราชาวาส เปนตน สวนเขตพุทธาวาส เชน พระอุโบสถ มาสรางขึ้นภายหลัง เมื่อพระอาจารยสุก มาเปนพระอธิการ ณ
วัดทาหอย ครั้งที่สอง ครั้งกรุงธนบุรี
คลองบานขอย เปนชื่อเดิมของ คลองคูจาม สมัยกรุงธนบุรีเปนราชธานี คลองบานขอยเกิดตื้นเขิน เรือ แพลองไปมา
ไมสะดวก พวกแขกจามที่ตั้งบานเรือน อยูในบริเวณนั้นใชเรือ แพ สัญจรทางน้ําไปมา ไมสะดวก จึงเกณฑพวกพองแขก
จามดวยกัน ชวยกันขุดลอกคลองบานขอยขึ้นใหม ใหลึกกวาเกา แตนั้นมาคลองบานขอย จึงไดใชสัญจรไปมา ได
โดยสะดวก
แตนั้นมา คลองบานขอย จึงไดเรียกขานนามกันใหมวา คลองคูจาม สวนคลองตะเคียนนั้น อยูเหนือคลองคูจามขึ้น
ไปอีกคุงหนึ่ง สมัยนั้นคลองเดียวกันตลอดสาย เรียกชื่อตางๆกันไปตามชื่อหมูบาน ตามชื่อตําบล คลองผานหมูบานไหน
ตําบลไหน ก็เรียกคลองที่ผานหมูบานนั้นตําบลนั้น ตามชื่อหมูบานนั้น ตามชื่อตําบลนั้น เชนผาน วัดตะเคียน ก็เรียก คลอง
ตะเคียน เปนตน
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กลาววา เมื่อทานขรัวตาทองกลับมาจากรุกขมูลครั้งนั้น อีกเหลือเวลาอีก เกือบเดือนก็จะเขาพรรษาแลว ทานขรัว
ตาทอง ดําริวาสังขารชราภาพมากแลว จะไมออกธุดงคอีก
เมื่อเด็กชายสุก มาอยูปรนนิบัติรับใชทานขรัวตาทองครั้งนั้น ทานขรัวตาทองมักเลาเรื่องราวใหเด็กชายสุกฟง
ตอมาเด็กชายสุกอยากจะออกไปธุดงบางโดยจะขอตามพระอาจารยไป แตทานขรัวตาทองไมคิดออกธุดงคแลว แตทาน
เมตตาตาสงสารเด็กชายสุก อยากออกธุดงคบาง ทานขรัวตาทอง ทานเล็งเห็นอุปนิสัยเด็กชายสุก มีอัฌยาสัยทางนี้
อยูมาวันหนึ่งกอนเขาพรรษาประมาณ ๑๐วัน ทานขรัวตาทองเรียกพระอาจารยแยมมา บอกฝากวัดไวสาม-สี่วัน
แลวเรียกเด็กชายสุกมา บอกวาจะพาออกธุดงคไปปาเขาสามสี่วัน
ทานขรัวตาทองทานมีอภิญญาจิต ชั่วเวลาไมเทาไร ทานก็พาพระอาจารยสุกมาถึงกลางปาแหงหนึ่ง พักปกกลด และออก
เดินอยูสามสี่วัน ทานก็กลับถึงวัดทาหอย ดวยเวลาไมกี่ยาม ดวยอภิญญาจิต(ยนระยะทาง)
พระอาจารยสุก ไดบรรพชาเปนสามเณรครั้งนั้น พระองคทานไดปรนนิบัติรับใช ทานขรัวตาทอง ผูเปนอุปชฌา
อาจารย ซึ่งตอนนั้นทานทุพพลภาพ ชราลงมากแลว สามเณรสุก ไดผลัดเปลี่ยนกับสามเณรองคอื่นๆคอยดูแลพระอาจารย
ตมน้ํารอน น้ําชา กลางวัน พระองคทาน ทรงเลาเรียนหนังสือภาษาไทย คัมภีรจินดามณี
เวลากลางคืน พระอาจารยของพระองคทาน ก็สอนใหพระองคทานใหนั่งสมาธิ โดยการสํารวมจิต สํารวมอินทรีย
แตการนั่งสมาธิเมื่อครั้งพระองคทานเปนสามเณรนอยๆนั้น พระอาจารยของพระองคทาน บอกใหพระองคทานนั่งเจริญ
สมาธิเพื่อเปนพื้นฐานไวเทานั้น แตสามเณรนอยๆ มีนิวรณธรรมนอย จิตจึงขมนิวรณธรรมไดเร็ว จิตตั้งมั่นเปนสมาธิไดเร็ว
จึงเปนเหตุให สามเณรสุก มีพ้นื ฐานทางสมาธิภาวนาแตนั้นมา
กลาววา เมื่อพระองคทานทรงสํารวมจิต เจริญสมาธิครั้งนั้น และดวยบุญบารมี ของพระองคทานที่ไดสั่งสมมาชา
นาน จิตของพระองคทานก็ บรรลุถึงปฐมฌาน ในวิสุทธิธรรมแรกๆ ทานขรัวตาทองพระอาจารยของพระองคทาน ตรวจดู
เหตุการณนี้แลวก็รูวาพระองคทานเปนผูมีบุญบารมีมาเกิด จะเปนผูสืบทอดพระพุทธศาสนาตอไปในอนาคต แตทานขรัว
ตาทอง ก็ไมไดสอนอะไรใหพระองคทานเพิ่มเติม เพราะเห็นวาพระองคทานยังเล็กอยู เพียงแตบอกใหพระองคทานนั่ง
สํารวมจิต ใหเปนสมาธิอยางเดียว
แตเมื่อพระองคทานทรงมีพระชนมายุยางเขา ๑๖ - ๑๘ พรรษา ทานขรัวตาทอง พระอาจารยของพระองคทาน
เห็นวาพระองคทานพอจะรูเรื่องสมาธิบางแลว จึงเริ่มบอกพระปติ ๕ พระยุคล ๖ พระสุขสมาธิ ๒ ประการ และพระอานา
ปานสติบาง แตมิไดใหเขาสะกด ตั้งใจไวใหทานอุปสมบทกอน จึงจะใหปฎิบัติสมาธิเปนเรื่อง เปนราวเปนแแบแผนที่หลัง
และครั้งเมื่อทานมีชนมายุได ๑๖ - ๑๘ พรรษา ทานขรัวตาทอง ก็สอนใหทานอาน-เขียน อักษรขอมไทย จนพระองคทาน
พอมีความรูบาง
ทานขรัวตาทอง พระอาจารยของพระองคทาน เล็งเห็นวา กาลขางหนาเมื่อพระองคทานทรงอุปสมบทแลว เวลา
นั้นจะมีพระมหาเถราจารย ชี้แนะพระกัมมัฎฐานมัชฌิมาพระองคทานเอง และทานขรัวตาทองก็รูวา อายุของทานจะอยูไม
ถึงอุปสมบทสามเณรสุก เปนพระภิกษุ
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คัมภีรจินดามณี เปนพระคัมภีรสอนภาษาไทย ที่แตงขึ้นในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณมหาราช ผูแตงคือ พระ
ยาโหราธิบดี นักปราชญ กวีเอกสมัยกรุงศรีอยุธยา คัมภีรจินดามณีเปนคัมภีรที่นิยม หรือบังคับใหเปนแบบเรียน และเปน
คัมภีรสอนหลักการอาน การเขียน ภาษาไทย หลักการแตงโคลง ฉันท กาพยกลอน คัมภีรนี้ เขียนดวยตัวอักษรไทย นําเคา
มูล ตนแบบ มาจาก คัมภีรมูลกัจจายน
ลาสิกขา
กาลเวลาผานไป พระองคทานก็สามารถอานเขียน ภาษาไทยได จนจบตามหลักของ คัมภีรจินดามณี และอักขระขอม พระ
อาจารยของ พระองคทาน ก็สอนใหพระองคทาน เมื่อทรงมีชนมายุยางเขา ๑๖ - ๑๘ ปนี่เอง
หลายปตอมาที่บานของพระองคทาน พี่นองไดออกเรือนไป(แตงงาน) ทานมีความสงสารมารดาบิดา(เขาใจวาพระ
บิดา ลาออกจากราชการแลว) เนื่องจากทานแกชราลงแลว ยังตองมาดูแลกิจการเลือกสวนไรนาอีก พระองคทานจึงมี
ความดําริที่จะขอลาบรรพชา ออกมาจากสามเณร มาชวยมารดาบิดาของพระองคทาน ดูแลกิจการเลือกสวน ไรนา คนงาน
ขาทาสบริวาร เพื่อตอบแทนพระคุณมารดา-บิดา ไมอยากเห็นทานลําบากกาย ลําบากใจ
ถึงปพระพุทธศักราช ๒๒๙๔ พระองคทานมีพระชนมายุได ๑๘ พรรษา พระองคทานจึงไปขออนุญาต ทานขรัวตา
ทอง องคพระอุปชฌาย ขอลาบรรพชา จากสามเณร เพื่อออกไปชวย มารดาบิดา ดูแลกิจการ สวน ไร นา ควบคุมขาทาส
บริวาร พระอุปชฌายเห็นวาพระองคทาน มีความกตัญูตอมารดาบิดา ก็อนุญาตให พระองคทานลาบรรพชาไป
เมื่อพระองคลาบรรพชาไปนั้น เมื่อวางจากกิจการงาน พระองคทานมักหลบไปเจริญสมาธิในปาหลังบานเสมอๆ
บางครั้งก็ไปวัดทาหอยนั่งเจริญสมาธิบอยครั้ง และทรงเขาหาพระอาจารย ทานขรัวตาทอง เพื่อสอบอารมณ จนพระองค
ทานสามารถเห็นรูปทิพยได ฟงเสียงทิพยได เรียกวา ทรงเจริญกัมมัฎฐานสองสวนได เห็นรูปทิพย และฟงเสียงทิพย ตอมา
พระองคทานทรงสามารถกระทบจิตไดอีกดวย
พระองคทาน ทรงลาบรรพชาไปชวยมารดา-บิดาดูแลกิจการไดประมาณ ๒ ปเศษ ทานขรัวตาทอง วัดทาขอย(ทา
หอย) ก็ถึงแกมรณะภาพอยางสงบ ลงดวยโรคชรา
เมื่อครบรอยวันการทําบุญสรีระสังขารของทานขรัวตาทอง พระองคทาน และมารดาบิดา ของพระองคทาน ก็ไป
ชวยงานปลงศพ ทานขรัวตาทอง ณ ที่วัดทาหอย
เสร็จงานปลงศพ ทานขรัวตาทอง วัดทาหอยแลว ชาวบานทั้งหลายในวัดทาหอย ไดยกให พระอาจารยแยม วัดทา
หอย ศิษยทานขรัวตาทอง ขึ้นเปนพระอธิการ วัดทาหอย เปนองคตอมา
อุปสมบท
ถึงปพระพุทธศักราช ๒๒๙๗ มารดาบิดาของพระองคทาน ชราภาพลงมากแลว พวกลูกๆ ตางก็พากันมาคอย
ปรนนิบัติรับใชมารดา-บิดา และชวยดู แลกิจการ การทําสวน ไร นา ควบคุมขาทาสบริวาร เปนการแสดงความกตัญู อัน
เปนคุณธรรมที่บุตรพึงมีแก มารดาบิดา
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ครั้งนั้นมารดาบิดาของพระองคทาน ตองการที่จะใหพระองคทานอุปสมบท บวชเรียนในพระพุทธศาสนา ตัวพระองค
ทานเองก็มีความประสงคที่จะอุปสมบท บวชเรียน เพื่อทดแทนบุญคุณ มารดา-บิดาดวย ซึ่งเวลานั้นมารดาบิดาของทานก็
มีความสุขสบายดีมากขึ้นกวาแตกอน จากการไดพักผอน จากการทํามาหาเลี้ยงชีพ เนื่องจากมีพวกลูกๆมาคอยดูแล
ปรนนิบัติรับใช และชวยดูแลกิจการตางๆ
ครั้น เวลาใกลเขาพรรษาในปนั้นประมาณตนเดือนแปด มารดาบิดาของพระองคทาน ไดนําพระองคทานไปฝากตัว
เปนศิษยบวชเรียนกับ ทานพระครูเถรผูเฒา วัดโรงชาง ซึ่งเปนวัดใหญ อยูนอกกําแพงเมือง ตั้งอยูริมฝงแมน้ําแนวเดียวกัน
กับ วัดพุทไธศวรรย หางไปทางทิศตะวันออกประมาณ ๓-๔ เสน ฝงตรงขามกับ วัดโรงชาง เลยคูเมืองไปทางทิศใตเปน
ประตูเมือง ชั้นนอก วัดโรงชาง เปนวัดใหญ เคยเปนที่เลี้ยงชางหลวง มาแตโบราณกาล ทานพระครูเถรผูเฒา วัดโรงชาง
ทานเคยเปนอุปชฌาย-อาจารย ของคุณทวด และพระบิดา ของพระองคทานมาแตกาลกอน
ทานพระครูเถรผูเฒา ทานมีนามเดิมวา สี ชาวบานเรียกขานนามทานวา หลวงปูสี เปนพระครูฝายวิปสสนาธุระ ใน
ราชทินนามที่ พระครูรักขิตญาณ สถิตวัดโรงชาง พระครูรักขิตญาณ(สี)ทานศึกษาพระกัมมัฏฐานมัชฌิมา แบบลําดับ สืบ
ตอมาจาก พระครูวินัยธรรมจอย วัดทาเกวียน อยุธยา พระครูวินัยธรรม(จอย) เปนศิษยพระพนรัต(แปร) วัดปาแกว ในรัช
สมัยพระเจาเสือ ทานพระครูรักขิตญาณ(สี) ทานเปนพระอานาคามีบุคคล พระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา กลาววา
พุทธกาลลวงเขา ๓๐๐๐ ป มีแตอานาคามีบุคคล
พระครูรักขิตญาณ(สี) ทานเปนพระอุปชฌาย บรรพชาอุปสมบท พระอาจารยสุก และเปนพระอาจารย บอกพระ
กัมมัฏฐานมัชฌิมา แบบลําดับ เบื้องตน องคที่สอง(เปนการทบทวน) และสอนบาลี คัมภีรพระบาลีมูลกัจจายนเบื้องตน
ใหกับพระอาจารยสุก เมื่ออุปสมบท บวชเรียนในพรรษาตนๆ ณ. วัดโรงชาง
วันที่พระอาจารยสุก บรรพชา-อุปสมบทที่วัดโรงชางนั้น เมื่อพระสงฆทํายัตติกรรมเสร็จลง ก็บังเกิดอัศจรรย ปรากฎมี
แสงสวาง เหลืองอรามพุงออกมาทางชองประตู พระอุโบสถที่เจาะชองไว พรอมกันนั้นก็มีเสียงไกปา ไกบาน ไกวัด รองกัน
ระงมเซงแซไปหมด คลายเสียงอนุโมทนา สาธุการบุญกุศล ผูคนที่มาในงานบรรพชา-อุปสมบท เห็นอัศจรรยดังนั้น ก็ยกมือ
ขึ้นอนุโมทนา สาธุการ กันทั่วหนาทุกตัวตน ดวยความปติใจ
กลาววาแสงสวางนั้น เปนแสงของ เทวดา และพรหมทั้งหลาย มาแสดงอนุโมทนายินดี ที่พระอาจารยสุก ได
บรรพชา-อุปสมบทในครั้งนั้น
พระอาจารยสุก บรรพชาอุปสมบทแลว ทรงไดรับพระฉายานามทางพระพุทธศาสนาวา พระปุณณะปญญา (ตาม
หลักพระบาลีมูลกัจจายน ของเกา ซึ่งมีความละเอียดลึกซึ้งมากกวาปจจุบัน) อุปสมบทแลวในพรรษานั้นพระองคทานได
ศึกษาการอาน เขียน อักขระขอมไทย เพื่อเปนการทบทวน และเตรียมพระองค ในการเลาเรียนพระปริยัติธรรม และศึกษา
พระคัมภีรบาลีมูลกัจจายน ซึ่งจารึกพระคัมภีรดวยอักขระขอม ไทย
การศึกษาภาษาบาลี คัมภีรมูลกัจจายน ในสมัยกรุงศรีอยุธยาแตโบราณกาลนั้น กุลบุตรผูบวชเรียน มีความ
ประสงคที่จะศึกษา พระธรรม หรือพระบาลีคัมภีรมูลกัจจายน ตองเริ่มตนดวยการหัดเขียน หัดอาน อักษร ขอม กอน
เพราะพระคัมภีรพระธรรม และคัมภีรบาลีจารไวดวยอักษร ขอม กุลบุตรผูบวชเรียน จะศึกษาพระคัมภีรม ูลกัจจายน หรือ
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พระประวัติสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร มหาเถรเจา (สุก ไกเถื่อน)

คัมภีรพระบาลีใหญ ตองทองจําหลักไวยากรณ รากศัพทอันเปนสูตรมูล ทั้งภาคมคธ และภาคไทย ลวนจารึกดวยอักษร
ขอมทั้งนั้น
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