แหล่ งท่ องเที่ยวตาบลห้ วยแห้ ง

หลวงพ่อโตวัดผาทัง่

ประวัตสิ มเด็จพระพุทฒาจารย์ โต พรหมรังสี
สมเด็จพระพุทฒาจารย์โต พรหมรัง ท่านเป็ นเชื้ อพระวงศ์พระมหากษัตริ ย ์ โดยเป็ นพระโอรสนอก
เศวตฉัตรในสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกหมาราช รัชกาลที่ 1 เมื่อครั้งดารงพระยศเป็ นเจ้าพระยาจักรี กับ
นางงุดซึ่ งเป็ นบุตรของนายผา นางลาชาวเมืองกาแพงเพชร เมื่อ พ.ศ.2318 นางงุดมารดาของสมเด็จโตก็
ตั้งครรภ์และได้คลอดสมเด็จโต ณ วันพุธ เดือน 6 ปี วอก เมื่อ พ.ศ. 2319 ท่านมีตาหนิมีไฝดาอยูท่ ี่หลัง 1 เม็ด
เพราะเหตุน้ ีมารดาจึงนาท่านไปถวายมอบให้พระอาจารย์แก้ววัดบางลาพูบน ต่อมามารดาขึ้นป้ าขายทาง
เหนื อ จึงไปตั้งตั้งหลักฐานอยูเ่ มืองกาแพงเพชร และได้นาสมเด็จโตมามอบให้กบั พระครู วดั ใหญ่เมืองพิจิตร
เพื่อศึกษาวิทยาการต่าง ๆ จนจบพระคัมภีร์ มูลปกรณ์ท้ งั 5 คัมภีร์ตลอดคาถาอาคมต่าง ๆ
เมื่อ พ.ศ. 2325 พระเจ้ากรุ งธนบุรีสิ้นอานาจลง พระเจ้าจักรี พระมหากษัตริ ยศ์ ึกขึ้นเถลิงราช เปลี่ยน
ปฐมบรมจักรี วงศ์พระองค์แรก ทรงย้ายนครธนบุรีขา้ มฝั่งมาตั้งไว้ฝั่งกรุ งเทพมหานคร ทรงพระราชทานนาม
ว่า พระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลก เป็ นรัชกาลที่ 1 กรุ งเทพมหานคร

เมื่อ พ.ศ. 2331 เด็กชายโตอายุได้ 13 ขวบ มารดาได้ทาพิธีโกนจุกและมารดาได้นาพระครู วดั ใหญ่
เมืองพิจิตรทาการบรรพชาเป็ นสามเณรให้
เมื่อ พ.ศ.2333 อายุสามเณรโตได้ 15 ปี ได้เรี ยนมูลสังกัจจายะปกรณ์จบแล้วมารดา และเณรโตใคร่
อยากเรี ยนให้สูงขึ้น จึงขอท่านพระครู วดั ใหญ่นาส่ งไปเรี ยนสานักพระครู วัดเมืองไชยนาทบุรี 3 ปี จบพระ
บาลีในธรรมบททีปนีทศชาติ 10 ชาติ และเรี ยนจึงถึงชั้น 8 บาลี
เมื่ออายุ 18 จากถิ่นไปศึกษาในกรุ งเทพฯ ถึงท่าวัดบางลาพู แรม 2 ค่าเดือน 12 พ.ศ.2336 เป็ นปี ที่ 12
ในรัชกาลที่ 1
ครั้นเดือน 5 ปี พ.ศ.2337 ได้เข้าเฝ้ าเจ้าฟ้ าเจ้าแผ่นดิน และพักอยูก่ บั อาจารย์แก้ววักบางลาพูบน ทาง
ราชสานักสั่งให้อาจารย์แก้วนาสามเณรโตไปจาอยูว่ ดั นิ พพาราม ของสมเด็จพระสังฆราชด้วย
ปี พ.ศ.2340 เดือน 6 เจ้าฟ้ ากรมหลวงสุ นทร ให้พระโหราธิบดี นสามเณรโตไปบวชที่วดั ตะไกร
เมืองพิษณุ โลกวันชึ้ น 15 ค่าเดือน 6 วันบวชเสร็ จเวลา 7.00 น. วันพุธขึ้น 15 ค่า เดือน 6 ปี มะเส็ ง สมเด็จพระ
วันรัต วัดโฆสิ ตาราม ธนบุรีเป็ นอปฌาย์ พระอาจารย์แก้วเป็ นกรรมวาจารย์ พระอธิ การวัดตะไกรเป็ นอนุ
สาวนาจารย์ รุ่ งขึ้นกลับกรุ งเทพฯ และจาพรรษาอยูท่ ี่วอั นิพพาราม(วัดมหาธาตุ)ปี ขาลอัฐศก พ.ศ.2349 ทรง
เริ่ มเทศนาธรรมเมื่ออายุ 30 พรรษ 10 เมื่ออายุได้ 54 ปี พรรษา 32 มารดาหมดอายุ (ตาย)
ปี กุน พ.ศ. 2393 วันพุธขึ้น 1ค่าเดือน 5 เวลา 8 ทุ่ม 5 นาที สมเด็จพระนัง่ เกล้าเสด็จสวรรคต ทรง
พระชนมายุได้ 63 พรรษา กับ 11 วัน ส่ วนสมเด็จโตมีอายุได้ 64 พรรา พรรษา 42 และได้สัญยาบัตรพัดแฉก
หักทองขวางด้ามเป็ นพระราชคณะที่พระธรรมกิตติเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิ ตาราม
ปี ชวด พ.ศ. 2407 เข้าเทศนาในพระราชวังครั้งแรกแก่ พระจอมเกล้าเจ้าอยูว่ ครั้งถึงเดือน 11 ขึ้น 14
ค่าศกนี้ได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็ นพระเทพกวีพระราชาคณะในตาแหน่งสู ง มีนิยภัตต์ 28 บาท ค่าข้าว 1 บาท
ครั้งถึงปี ฉลู พ.ศ.2408 สมเด็จพระจอมเกล้าทรงสถาปนาขึ้นเป็ นสมเด็จพุฒจารย์มรอายุ 78 ปี พรรษา
56 ท่านไปเทศนาถึงประเทศเขมร ท่านเป็ นผูพ้ ดู ที่สนุ กชอบสนุก ในขณะที่พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรง
สวรรคต สมเด็จโตไปเยีย่ มยังเดินร้องไห้จนรอบวัดและกล่าวว่า หมดสนุกแล้วๆๆ จนรอบวัดระฆัง เมื่อ
สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์จุลจอมเกล้า เสด็จขึ้นเถลิงราช สมเด็จโตก็ทาพระพิมพ์ 5 ชั้น 7 ชั้น 9
ชั้นขึ้น ตั้งใจว่าจะนาถวายพระจุลจอมเกล้าส่ วนพระพิมพ์ครั้งก่อนนั้น สมเด็จพุฒาจารย์โต ได้นาไปบันจุไว้
ในพระเกศไชโยหมด และพิมพ์ 5 ชั้น 7 ชั้น 9 ชั้นขึ้นมาอีก 84,000 องค์ เท่าพระธรรมขันธ์ดงั นั้นสมเด็จพระ
พุฒาจารย์โตจึงมีผนู ้ ิยมจนทุกวันนี้

ท่านมีชีวติ อยูน่ านถึง 5 แผ่นดิน ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 5 พระคาถาของท่านที่ดงั มากคือ
“ชินบัญชร” ครั้นถึงเดือน 5 ปี วอก พ.ศ. 2415 เป็ นปี ที่ 5 ของรัชกาลที่ 5 สอเด็จพระพุทฒาจารย์โตพรหม
รังสี ไปดูการก่อพระองค์โตที่วดั ระฆังและได้อาพรและมรณภาพที่ศาลาวัดบางขุนพรหม ด้วยโรคชรา.......

