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ผูเ้จรญิพรอ้ม
ดกูอ่นอชติะ กระแส (ตณัหา) เหลา่ใดในโลกมอียู่ 

สตยิอ่มเปน็เครือ่งหา้มกระแสเหลา่นัน้ เราตถาคตกลา่วสตวิา่ 
เปน็เครือ่งระวงักระแสทัง้หลาย กระแสเหลา่นัน้อนับคุคล 

ยอ่มละดว้ยปญัญานีเ้รยีกวา่ ญาณสงัวร” 
อ. มลูปรยิายสตูร ม.ม.ู ๑๗/๕๘ 
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หนา้ซา้ย : (ซา้ย) นายนอ้ย คชวตัร พระชนก 
(ขวา) นางกมินอ้ย คชวตัร พระชนนี 
(ลา่ง) ปา้กมิเฮง ผูอ้ปุการะเลีย้งดเูมือ่ครัง้  
เจา้พระคณุสมเดจ็ฯ ยงัทรงพระเยาว์ 
หนา้ขวา : ใบขอจดทะเบยีนนามสกลุเปน็ “คชวตัร”์ 

...ณ แผน่ดนิอนับรบิรูณล์ำ้รมิลำนำ้แคว ตำบลบา้นเหนอื อำเภอ
เมอืง จงัหวดักาญจนบรุี 

วนัศกุร ์ ขึน้ ๔ คำ่ เดอืน ๑๑ ปฉีล ู ตรงกบัวนัที ่ ๓ ตลุาคม   
ปพีทุธศกัราช ๒๔๕๖ หรอืเกอืบหนึง่ศตวรรษลว่งมา 

เดก็ชายผูห้นึง่ไดถ้อืกำเนดิขึน้ในตระกลู “คชวตัร” 
เวลานัน้ใครเลยจะคาดคดิวา่ ในอกีเจด็สบิกวา่ปตีอ่มา เดก็ชายผูน้ี้

จะไดร้บัภารกจิอนัสำคญัยิง่ ในฐานะประมขุสงูสดุของฝา่ยสงฆ ์ เปน็ 
“สมเดจ็พระสงัฆราช” ของประเทศไทย 

พระนามเดมิของเจา้พระคณุสมเดจ็ฯ คอื เจรญิ ทรงเปน็บตุรชาย
คนหวัปขีองนายนอ้ย คชวตัร ทีร่บัราชการจนไดเ้ปน็ปลดัอำเภออมัพวา 
จงัหวดัสมทุรสงคราม สว่นนางกมินอ้ยผูม้ารดา นามสกลุเดมิคอื รุง่สวา่ง 
ทำอาชพีชา่งตดัเสือ้ นายนอ้ยมเีชือ้สายมาจากทางกรงุเกา่สายหนึง่ และ 
จากทางปกัษใ์ตใ้นตระกลู ณ ตะกัว่ทุง่อกีสายหนึง่ ขณะทีน่างกมินอ้ย 
มเีชือ้สายสบืมาจากทางญวนฟากหนึง่และทางจนีอกีฟากหนึง่ 

เจา้พระคณุสมเดจ็ฯ ประสตูทิีบ่า้นรุง่สวา่งบนถนนปากแพรก  และ
บา้นหลงันีย้งัเปน็สถานทีใ่หก้ำเนดินอ้งชายทีค่ลานตามกนัมาอกี ๒ คน 
คอื จำเนยีร และสมทุร รวมทัง้เดก็ๆ ทกุคนในเครอืญาตดิว้ย ทรงไดร้บั
การฟูมฟักเลี้ยงดูให้เติบโตขึ้นท่ามกลางความรักความอบอุ่นของญาติ
พีน่อ้งทีอ่าศยัอยูด่ว้ยกนัอยา่งใกลช้ดิ โดยอยูร่ว่มในอาณาบรเิวณเดยีวกนั 
เปน็ครอบครวัใหญ่ 

ขณะทรงมพีระชนัษาไดเ้พยีง ๙ ป ี กต็อ้งสญูเสยีพระชนกทีจ่าก  
ไปกอ่นวยัอนัควร ทำใหค้รอบครวัลำบากมาก เปน็เหตใุหเ้จา้พระคณุ
สมเดจ็ฯ ตอ้งหา่งจากพระชนนมีาอยูใ่นการอปุการะเลีย้งดขูองปา้กมิเฮง 
ผูเ้ปน็พีส่าวพระชนนี 

ในเยาวว์ยั พระพลานามยัของเจา้พระคณุสมเดจ็ฯ ไมสู่แ้ขง็แรงนกั 
ทรงมอีาการเจบ็ปว่ยออดแอดเปน็ประจำ มอียูค่ราวหนึง่ประชวรหนกัมาก 
ผูใ้หญใ่นบา้นจงึพากนับนบานไวข้อใหห้าย โดยวา่ถา้หายจากความเจบ็ไข ้
กจ็ะใหบ้วชเปน็สามเณรเพือ่แกบ้น 

อย่างไรก็ตามความรักและการทะนุถนอมเอาใจใส่จากผู้เป็นป้าก็
ชว่ยทดแทนและเตมิเตม็ความสขุความอบอุน่ของชว่งชวีติในวยัเยาวไ์ด ้ 
เจา้พระคณุสมเดจ็ฯ  ทรงอยูใ่นความดแูลเลีย้งดแูละเปน็ดจุดัง่แกว้ตา
ดวงใจของปา้กมิเฮงหรอืปา้เฮง้ทีม่สีายตาพกิาร หลานชายผูใ้กลช้ดินีม้ี
ความรักผูกพันอันลึกซึ้งกับผู้เป็นป้าเสมือนท่านเป็นศูนย์กลางของชีวิต 
พระองคค์อ่นขา้งตดิปา้จนแทบไมเ่คยแยกจากกนัเลย 

บา้นรุง่สวา่งนัน้ตัง้อยูร่ะหวา่งวดัเทวสงัฆาราม (วดัเหนอื) และวดั
ไชยชมุพลชนะสงคราม (วดัใต)้ ทัง้ยงัมวีดัถาวรวราราม (วดัญวนหรอื 
วดัคัน้ถอ่ตือ่) ทีอ่ยูล่ะแวกใกล้ๆ  ดว้ย เจา้พระคณุสมเดจ็ฯ จงึมโีอกาส
ไดต้ดิตามปา้กมิเฮงไปรว่มทำบญุในเทศกาลงานตา่งๆ อยา่งสมำ่เสมอ 
รวมทัง้มโีอกาสไดฟ้งัเทศนฟ์งัธรรมเปน็ประจำ โดยเฉพาะในชว่งเทศกาล 
เขา้พรรษา ซึง่วดัเหนอืมกีารเทศนท์กุคนืตลอดพรรษา 

ในวยัเยาวเ์จา้พระคณุสมเดจ็ฯ ทรงมคีวามสขุกบัการเลน่ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัพระพทุธศาสนาเปน็อยา่งยิง่ เชน่ ทรงชอบเลน่เปน็พระเทศนโ์ดย

๑๖ ๑๗
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ใชใ้บลานเปน็กณัฑเ์ทศน ์ และนำใบไมม้าทำเปน็ตาลปตัร 
บางครัง้กท็รงเลน่ทิง้กระจาด หรอืเลน่ทอดผา้ปา่ในหมู่
เดก็ๆ ดว้ยกนั  

ทกุวนัปา้กมิเฮงตอ้งตืน่แตเ่ชา้มดืเพือ่ออกไปทำงาน  
เจา้พระคณุสมเดจ็ฯ จงึพลอยตืน่ขึน้ดว้ย กอ่นออกจาก
บา้นปา้กมิเฮงมกัหาเทยีนมาจดุใหห้ลานเลน่ เจา้พระคณุ
สมเดจ็ฯ กจ็ะนัง่มองเทยีนเลน่จนสวา่งอยูเ่ปน็ประจำ 

…สิ่งเหล่านี้เสมือนจะสื่อเป็นนัยถึงวันเวลาข้างหน้า
วา่จะทรงไดใ้ชช้วีติอยูภ่ายใตร้ม่กาสาวพสัตรส์บืตอ่ไป 

เจา้พระคณุสมเดจ็ฯ ทรงเปน็เดก็ทีม่จีติใจออ่นโยน 
ความประพฤตเิรยีบรอ้ย ไมโ่ปรดเลน่โลดโผนหรอืซกุซน
เกเร ทรงดแูลหว่งใยนอ้งๆ และเดก็ๆ ลกูหลานในบา้น
เนือ่งจากทรงเปน็หลานคนโตของตระกลู ทรงวางพระองค ์
เปน็แบบอยา่งทีด่มีาตัง้แตว่ยัเดก็ 

สว่นดา้นการศกึษาเลา่เรยีน เมือ่มพีระชนัษาได ้๘ ป ี
ทรงเริม่เขา้เรยีนในโรงเรยีนประชาบาลวดัเทวสงัฆาราม
โดยมศีาลาวดัเปน็โรงเรยีน ทรงศกึษาเลา่เรยีนจนจบ
ชัน้ประถม ๕ ในราวป ีพ.ศ. ๒๔๖๘ ขณะนัน้มพีระชนัษา
ไดป้ระมาณ ๑๒ ปี 

ความมเีมตตากรณุา อดทน ซือ่สตัยส์จุรติ รวมไปถงึ 
วถิชีวีติความเปน็อยูท่ีส่มถะเรยีบงา่ยนัน้ ลว้นเปน็อปุนสิยั 
พืน้ฐานของครอบครวัทีเ่จา้พระคณุสมเดจ็ฯ ทรงไดร้บั
การปลกูฝงัมา 

ดว้ยพระอปุนสิยัสว่นพระองคผ์นวกกบัสิง่ทีท่รงซมึซบั
มาจากความเป็นอยู่ซึ่งแวดล้อมพระองค์ตั้งแต่วัยเยาว ์
จงึเปน็ดัง่เบา้หลอมทางธรรมอนัสำคญั ทัง้ยงับม่เพาะ
และอดุหนนุคำ้จนุใหเ้จา้พระคณุสมเดจ็ฯ ทรงกา้วไปสู่
ความเจรญิอนัประเสรฐิ เตบิใหญข่ึน้เปน็เนือ้นาบญุอนั 
อำไพของมหาชนในกาลภายหนา้ ในฐานะ “สมเดจ็
พระญาณสงัวร สมเด็จพระสงัฆราช สกลมหา-
สงัฆปรณิายก” สมเดจ็พระสงัฆราชพระองคท์ี ่
๑๙ แหง่กรงุรตันโกสนิทร…์  

นา้ชายของเจา้พระคณุสมเดจ็ฯ   
(จากซา้ยไปขวา) นายเสยีม รุง่สวา่ง, 
นายเตมิ รุง่สวา่ง, นายแถม รุง่สวา่ง 
และนายทองด ีรุง่สวา่ง 

 

๑๘ ๑๙
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คนบา้นรุง่สวา่งและบา้นคชวตัรนีใ้จบญุสนุทาน มศีรทัธามัน่คงในพระพทุธศาสนายิง่นกั มกัไปบำเพญ็กศุลในเทศกาลตา่งๆ และไปฟงัเทศนฟ์งัธรรมเสมอ โดยเฉพาะเมือ่มกีาร
เทศนช์าดกในชว่งเขา้พรรษานัน้ เจา้พระคณุสมเดจ็ฯ ทรงตดิพระทยัมาก มกัเรง่ปา้ใหไ้ปวดั บอกวา่ “ไปฟงันทิานกนั” การตดิตามปา้กมิเฮงและพระชนนไีปวดัจงึเปน็เรือ่งปกต ิ
และทกุครัง้ทีท่ัง้สองทา่นไปวดักจ็ะพาเจา้พระคณุสมเดจ็ฯ ไปดว้ยเสมอ อกีทัง้ในละแวกบา้นทีท่รงอาศยักม็วีดัอยูใ่กล้ๆ  หลายวดั จงึทรงใกลช้ดิกบัพระพทุธศาสนามาตลอด เรยีกได้
วา่พระองคเ์ปน็ผูท้ีม่ชีวีติแวดลอ้มไปดว้ยพระธรรมคำสอนของพระพทุธองคต์ัง้แตเ่ยาวว์ยั 

ในวยัเดก็ ชวีติประจำวนัของเจา้พระคณุสมเดจ็ฯ มกัเกีย่วพนัไปกบัวถิชีวีติของปา้กมิเฮง เวลาปา้กมิเฮงทำอะไร พระองคก์จ็ะทรงทำบา้ง และมกัอยูใ่กล้ๆ  ไมไ่กลหไูกลตาปา้   
ทกุวนักอ่นฟา้สาง ปา้กมิเฮงจะตืน่พรอ้มเสยีงไกข่นัและเริม่ตน้กจิวตัรประจำวนั...พอปา้ตืน่ เจา้พระคณุสมเดจ็ฯ กจ็ะไมบ่รรทมตอ่ เมือ่ปา้กมิเฮงรูว้า่หลานชายตืน่แลว้กจ็ะจดุ
เทยีนไขเปน็แสงสวา่งให ้เปน็ดงันีท้กุวนั ปา้กมิเฮงทำงาน หลานชายกน็ัง่เลน่มองแสงเทยีนไป ไมด่ือ้ไมซ่น การไดน้ัง่เฝา้ดแูสงเทยีนซึง่แสงสวา่งวบูวาบไปตามแรงลมเปน็สิง่ที ่  
เจา้พระคณุสมเดจ็ฯ โปรดปรานมาก จนทรงทำเปน็กจิวตัรในระหวา่งคอยแสงตะวนัขึน้ฟา้  

๒๐ ๒๑
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เมือ่เจา้พระคณุสมเดจ็ฯ มพีระชนัษาไดร้าว ๔-๕ ป ีทรงชวนนา้ๆ เลน่ดว้ย แตน่า้เปน็ผูใ้หญไ่มม่เีวลาเลน่กบัพระองคเ์พราะตอ้งทำงาน เจา้พระคณุสมเดจ็ฯ กม็กัจะทรงอดิออด
ขอรอ้งใหน้า้ๆ ฟงัพระองคเ์ทศนก์อ่น สำหรบัอปุกรณก์ารเลน่เปน็พระของพระองคก์เ็ปน็สิง่ของใกลต้วัทัง้นัน้ ไมต่อ้งซือ้หาทีไ่หน อยา่งเชน่ผา้ขาวมา้ของนา้ชายกท็รงสมมตเิปน็สบง 
จวีร มกีารเลน่จดุธปู จดุเทยีน และเดนิบณิฑบาต แลว้ยงัทรงกะเกณฑน์อ้งๆ มาเลน่ฟงัเทศน ์ทรงนำใบลานตำราโบราณมาทำคมัภรีเ์ทศนเ์ลก็ๆ ตาลปตัรพดัยศกท็ำจากใบไม ้ 
ทรงใชค้รกตำขา้วเปน็ธรรมาสน ์แลว้กป็ระทบัเดน่สงบอยูบ่นครกตำขา้ว มผีา้ขาวมา้พาดไหล ่ถอืใบลานนัง่เทศน ์คำทีเ่ทศนก์ท็รงจดจำมาจากตอนทีต่ามปา้ไปวดันัน่เอง 

“พระองคท์รงเปน็พระมาตัง้แตเ่ปน็เดก็แลว้” นีค่อืคำพดูของคนในครอบครวัรุง่สวา่งและคชวตัร ทีต่า่งกพ็ดูเปน็เสยีงเดยีวกนัเมือ่มองยอ้นกลบัไปในวยัเยาวข์องเจา้พระคณุสมเดจ็ฯ 
เพราะเรือ่งเลน่สนกุเมือ่ครัง้ทรงพระเยาวก์ค็อืการสมมตบิทบาทพระองคเ์ปน็พระสงฆ ์นอกจากชอบเลน่เปน็พระนัง่เทศนอ์ยูบ่นครกเปน็นจิแลว้ พระองคย์งัโปรดเลน่สมมตถิวาย
ผา้ปา่ ถวายกฐนิ หกักิง่มะขามมาปกั หอ่กลอ่งไมข้ดี เอาผา้ขนหนผูนืเลก็ๆ มาทำเปน็ตวัชะน ี(พบัเปน็ตวัชะน)ี มหีนา้ตาดว้ย แลว้กท็รงทำเหมอืนพระชกัองคผ์า้ปา่ ทรงเกบ็หนิ
เอามาทำภเูขา มถีำ้ สรา้งเจดยีเ์ลก็บนยอดเขา และพบัรปูยมบาลเลก็ๆ ดว้ยกระดาษแบบพธิทีิง้กระจาด ตามทีเ่คยเหน็และจดจำมาตอนตดิตามปา้กมิเฮงและพระชนนไีปวดั  

๒๒ ๒๓
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๑. ถนนบรเิวณหนา้บา้นเดมิ
ของเจา้พระคณุสมเดจ็ฯ (บา้น
ของพระองคอ์ยูด่า้นขวามอื)  
๒. ภาพหมูร่ว่มกบัเพือ่น
สามเณรและนอ้งชายทัง้สองคน 
ของเจา้พระคณุสมเดจ็ฯ (ในรปู
ยนืตรงกลาง)   
๓. วัดถาวรวรารามหรอืเรยีก
สัน้ๆ วา่วดัญวน อยูต่ดิกบัวดั
เทวสงัฆารามหรอืวดัเหนอื  
๔. กลุม่ญาตสิายรุง่สวา่งใน
งานศพป้ากมิเฮง 

๑

๒

๔

ใจของเราทกุคนนีส้าํคญันกั 
สตกิส็าํคญันกั ปญัญากส็าํคญันกั 

เมตตากรณุากส็าํคญันกั 
ทัง้หมดนีไ้มค่วรแยกจากกนั 

มใีจกต็อ้งใหม้สีต ิตอ้งใหม้ปีญัญา 
ตอ้งใหม้กีรณุา ประคบัประคองกนัไปใหเ้สมอ 

อยา่ใหม้สีิง่อืน่นอกจากสตปิญัญา 
และเมตตากรณุาเขา้กาํกบัใจ” 

ทกุชวีติมเีวลาอนัจำกดั 

๓

๒๔ ๒๕
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ภาพหมูห่นา้โรงเรยีนประชาบาลวดัไชยชมุพล
ชนะสงคราม หรอืวดัใต ้เมือ่ครัง้เจา้พระคณุ
สมเดจ็ฯ ทรงเปน็ลกูเสอื (ในวงกลมสฟีา้) 

๒๖ ๒๗

014-031.indd   26-27 11/5/09   2:24:52 PM



หนา้ซา้ย : ภาพงานมงคล
สมรสของญาตสิายรุง่สวา่ง 
หนา้ขวา : ภาพนอ้งชายสอง 
คนของเจา้พระคณุสมเดจ็ฯ 
พรอ้มเพือ่น 

๒๘ ๒๙
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จากซา้ย : อบุาสกิาเทศน ์ณ 
ตะกัว่ทุง่ และอบุาสกิาทรพัย ์
ณ ตะกัว่ทุง่...อบุาสกิาเทศน์
เปน็คณุปา้ของเจา้พระคณุ
สมเดจ็ฯ สว่นอบุาสกิาทรพัย์
เปน็คณุยา่ของเจา้พระคณุ
สมเดจ็ฯ เปน็พระญาตขิา้ง
พระชนก อบุาสกิาทัง้สองได้
รว่มกอ่ตัง้สำนกัชวีดัตน้แซะที่
จงัหวดัภเูกต็ ทกุวนัธรรมสวนะ
สถานวีทิยกุระจายเสยีงแหง่
ประเทศไทยจะนมินตพ์ระที่
เทศนเ์กง่ๆ มาเทศน ์วนัพระใด 
ทีพ่ระหลานชายเปน็ผูแ้สดง
ธรรม อบุาสกิาเทศนจ์ะใหเ้ปดิ
วทิยรุอแตเ่ชา้ เมือ่ใกลเ้วลา
แสดงธรรมทา่นจะใหจ้ดุธปู
เทยีนบชูาพระรตันตรยั เมือ่
โฆษกประกาศวา่ตอ่ไปนีจ้ะ
เปน็การแสดงพระธรรมเทศนา
ของพระหลานชาย ทา่นจะ
พนมมอืไวต้ัง้แตย่งัไมไ่ดย้นิ
เสยีงเทศน ์(ยกมอืขวาขา้ง
เดยีว เพราะเปน็อมัพาตซกี
ซา้ย) และตัง้ใจฟงัตลอด 
เมือ่ฟงัจบกย็กมอืสาธอุยูน่าน
ดว้ยความซาบซึง้ 
 

๓๐ ๓๑
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ชวีติทีห่ลอ่เลีย้งดว้ยพระธรรม
พระธรรมเปน็รตันะ เพราะมสีาระ (แกน่สาร) ลว้นๆ  
ไมม่สีกัหนอ่ยหนึง่ในพระธรรมทีไ่รส้าระ พระพทุธเจา้ 
ทรงแสดงพระธรรมดงักลา่วในรปูศาสนาคอืคำสัง่สอน 
เปน็สตูรปฏบิตัอิยา่งมรีะเบยีบ เปน็ประมวลระบบของ 

ชวีติทัง้หมด เปน็ประทปีสอ่งใหเ้หน็ความจรงิทกุแงท่กุมมุ 
ของชวีติของตนเอง เปน็คำสัง่สอนทีเ่พยีงพอกบั 

เรือ่งของชวีติของคนทกุๆ คน อยา่งครบถว้นถกูตอ้ง” 
หลกัพระพทุธศาสนา      
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ฉายาบตัรของเจา้พระคณุสมเดจ็ฯ เมือ่ครัง้ทรงทำทฬัหกีรรม ณ วดับวรนเิวศวหิาร  
เขยีนเปน็ภาษาบาลอีกัษรขอม 

ฉายาบตัรคอืบตัรแสดงรายละเอยีดเกีย่วกบัการอปุสมบท เชน่ ชือ่อปุชัฌาย ์อาจารย ์สถานทีบ่วช วนัเวลาบวช และชือ่ฉายาของผูบ้วช   
ในภาพคอืฉายาบตัรเมือ่ครัง้เจา้พระคณุสมเดจ็ฯ ทรงอปุสมบท ณ วดัเทวสงัฆาราม 

๓๔ ๓๕
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หนา้ซา้ย : เจา้พระคณุสมเดจ็ฯ เมือ่ครัง้ทรงเปน็สามเณรพรรษาแรกๆ 
หนา้ขวา : พระครอูดลุยสมณกจิ (ด ีพทุธฺโชต)ิ เจา้อาวาสวดัเทวสงัฆาราม 
(นัง่ขวา) พระอปุชัฌายเ์มือ่ครัง้ทรงบรรพชาเปน็สามเณรและทรงอปุสมบท 
และพระครนูวิฐิสมาจาร (เหรยีญ สวุณณฺโชต)ิ เจา้อาวาสวดัศรอีปุลาราม 
(นัง่ซา้ย) พระอาจารยผ์ูใ้หส้รณะและศลีเมือ่ครัง้ทรงบรรพชาเปน็สามเณร 
และเปน็พระกรรมวาจาจารยเ์มือ่ทรงอปุสมบทเปน็พระภกิษทุีว่ดัเทวสงัฆาราม 

สมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก 
ทรงสละชวีติทางโลกกา้วเขา้สูเ่สน้ทางสายธรรมเมือ่พระชนัษายา่ง ๑๔ ป.ี.. 

ในป ีพ.ศ. ๒๔๖๙ นา้ชาย ๒ คน คอื แถมและทองดเีตรยีมจะบวช
เปน็พระภกิษทุีว่ดัเทวสงัฆาราม พระชนนแีละปา้กมิเฮงจงึไดช้กัชวนให้
เจา้พระคณุสมเดจ็ฯ ทรงบรรพชาเปน็สามเณรพรอ้มกนัเพือ่แกบ้นซึง่
ตดิคา้งไวห้ลายปกีอ่น พอดกีบัทีท่รงจบการศกึษาชัน้ประถม ๕ แลว้ 
ยงัไมท่ราบจะเรยีนอะไรตอ่หรอืเรยีนทีไ่หน จงึทรงตกลงพระทยับรรพชา 
เปน็สามเณร 

พระอปุชัฌายข์องเจา้พระคณุสมเดจ็ฯ ในคราวบรรพชาเปน็สามเณร 
คอื พระครอูดลุยสมณกจิ (ด ี พทุธฺโชต)ิ เจา้อาวาสวดัเทวสงัฆาราม 
หรอืทีช่าวบา้นในยา่นปากแพรกเรยีกวา่ “หลวงพอ่วดัเหนอื” มพีระครู

นวิฐิสมาจาร (เหรยีญ สวุณณฺโชต)ิ เจา้อาวาสวดัศรอีปุลาราม หรอื 
“หลวงพอ่วดัหนองบวั” เปน็พระอาจารยใ์หศ้ลีและสรณะ 

นบัจากนัน้กท็รงพระดำเนนิอยา่งมัน่คงบนเสน้ทางแหง่ธรรมโดยมไิด ้
ทรงหวนคนืสูว่ถิทีางของฆราวาสอกีเลย 

เมือ่บรรพชาในชว่งพรรษาแรกนัน้ วตัรทีท่รงปฏบิตักิเ็ปน็เพยีงแต่
ทอ่งสามเณรสกิขาหรอืขอ้พงึปฏบิตัสิำหรบัสามเณร และทอ่งบททำวตัร
สวดมนต ์ ตลอดจนอปุฏัฐากรบัใชห้ลวงพอ่ดผีูเ้ปน็อปุชัฌาย ์ ในยามคำ่ 
เมือ่เขา้ไปปรนนบิตับิบีนวดหลวงพอ่ ทา่นกจ็ะเมตตาทำการตอ่เทศน ์หรอื
ทีเ่รยีกกนัวา่ “ตอ่หนงัสอืคำ่” ให ้อนัเปน็วธิสีอนสบืกนัมาตัง้แตโ่บราณ 
กลา่วคอืหลวงพอ่จะอา่นเทศนใ์หเ้ณรฟงัคนืละตอน สว่นเณรกท็อ่งจำ
คำอา่นนัน้ตดิตอ่กนัไปทกุคนืจนจบทัง้กณัฑ ์กณัฑเ์ทศนท์ีห่ลวงพอ่ตอ่ให ้

๓๖ ๓๗
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ตอ่มาในป ีพ.ศ. ๒๔๗๒ หลวงพอ่ดผีูอ้ปุชัฌายไ์ดพ้าเจา้พระคณุสมเดจ็ฯ 
โดยสารรถไฟจากกาญจนบรุเีขา้กรงุเทพฯ ไปยงัวดับวรนเิวศวหิาร แลว้นำ
ขึน้เฝา้ถวายตวัตอ่สมเดจ็พระสงัฆราชเจา้ กรมหลวงวชริญาณวงศ ์ขณะ
ทรงดำรงสมณศกัดิท์ี ่สมเดจ็พระวชริญาณวงศ ์(สจุติโฺต หมอ่มราชวงศ์
ชืน่ นภวงศ)์* เจา้อาวาสวดับวรนเิวศวหิาร ซึง่กท็รงพระเมตตารบัไว้ 

ความทีเ่จา้พระคณุสมเดจ็ฯ ทรงเปน็ผูท้ีร่กัษาพระวนิยัอยา่งเครง่ครดั 
เมือ่เขา้มาอยูใ่นวดับวรนเิวศวหิารได ้๒๐ วนั ทรงปฏบิตัติามกฎระเบยีบของ 
วดัจนครบถว้น จงึทรงไดร้บัประทานนามฉายาจากสมเดจ็พระสงัฆราช
เจา้วา่ “สวุฑฒฺโน” อนัแปลความหมายไดว้า่ “ผูเ้จรญิด”ี 

ความเจรญิกา้วหนา้ในชวีติเพศพรหมจรรยข์องพระองคน์ัน้ดำเนนิไปเปน็
ลำดบั กา้วแลว้กา้วเลา่ทีท่รงมมุานะในการศกึษาเลา่เรยีน โดยทรงศกึษา
พระปรยิตัธิรรมอยูท่ีส่ำนกัวดับวรนเิวศวหิารเรือ่ยมาจนสอบไดน้กัธรรมชัน้
เอกและเปรยีญธรรม ๔ ประโยค จนถงึเวลาทีพ่ระชนัษาครบอปุสมบท 
เจา้พระคณุสมเดจ็ฯ ทรงกลบัไปอปุสมบทกบัพระอปุชัฌายเ์ดมิ ณ วดั 

เทวสงัฆาราม และไดอ้ยูจ่ำพรรษาเพือ่ชว่ยหลวงพอ่สอนปรยิตัธิรรมอยู่
หนึง่พรรษา เมือ่ออกพรรษาแลว้ไดท้รงกลบัมาทำทฬัหกีรรมคอือปุสมบท
ซำ้ทีว่ดับวรนเิวศวหิารอกีครัง้ ในวนัที ่ ๑๕ กมุภาพนัธ ์ ๒๔๗๖ โดย
สมเดจ็พระสงัฆราชเจา้ กรมหลวงวชริญาณวงศ ์ (ในเวลานัน้ทรงดำรง
สมณศกัดิท์ีส่มเดจ็พระวชริญาณวงศ)์ ทรงเปน็พระอปุชัฌาย ์ และพระ
รตันธชัมนุ ี(จ ูอสิสฺราโณ) เปน็พระกรรมวาจาจารย์ 

ในวถิทีางของสมณเพศนัน้ เจา้พระคณุสมเดจ็ฯ ทรงตัง้พระทยัมัน่  
ทีจ่ะสบืทอดพระพทุธศาสนาใหเ้ผยแผไ่ปอยา่งกวา้งไกลไพศาล มุง่ดำเนนิ
กา้วตามรอยพระบาทของพระศาสดาอยา่งมยิอ่หยอ่น ทรงตัง้มัน่อยูใ่น
คณุของพระพทุธเจา้ พระธรรม และพระสงฆเ์ปน็สรณะ ดำรงพระองค์
เปน็ผูเ้คารพออ่นนอ้มตอ่ผูใ้หญ ่ มพีระอธัยาศยัออ่นโยนตอ่ผูอ้ืน่ และมี
พระกตญัตุาตอ่ครบูาอาจารย ์ตลอดจนผูม้พีระคณุเปน็ทีต่ัง้ ชวีติอนัมี
ธรรมะเปน็เครือ่งหลอ่เลีย้งเหลา่นีเ้อง ทีห่นนุนำใหพ้ระองคท์รงเจรญิยิง่ๆ 
ขึน้ดงัพระนามของพระองค ์  

ในเวลานัน้กค็อื “กณัฑอ์รยิทรพัย”์ ซึง่ทรงใชเ้วลาไมน่านกส็ามารถจดจำ 
ไดแ้มน่ยำคลอ่งแคลว่ แลว้คนืวนัพระวนัหนึง่ในพรรษานัน้เอง สามเณร
เจรญิกไ็ดข้ึน้เทศนป์ากเปลา่ใหโ้ยมฟงัในโบสถ ์ หลงัจากนัน้พระองคย์งั
ไดจ้ดบนัทกึเทศนก์ณัฑน์ีล้งในสมดุบนัทกึสว่นพระองคเ์กบ็ไวอ้กีดว้ย 

แมจ้ะเริม่จากการบรรพชาเปน็สามเณรเพือ่แกบ้น แตช่วีติในสมณเพศ 
ของพระองคก์เ็จรญิกา้วหนา้ไปอยา่งตอ่เนือ่ง ในป ีพ.ศ. ๒๔๗๐ หลวงพอ่ด ี
ไดน้ำเจา้พระคณุสมเดจ็ฯ ไปฝากไวก้บัพระครสูงัวรวนิยั (อาจ) เจา้อาวาส 
วดัเสนหา (อา่นวา่ เสน-หา แตช่าวบา้นยงัคงนยิมเรยีกชือ่เดมิวา่เสนห่า) 
จงัหวดันครปฐม เพือ่ใหศ้กึษาบาลไีวยากรณ ์ โดยตัง้ใจไวว้า่ตอ่ไปในวนั
หนา้จะใหเ้จา้พระคณุสมเดจ็ฯ กลบัมาสอนทีว่ดัเทวสงัฆาราม และจะสรา้ง
โรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมเตรยีมไว้ 

ชวีติสามเณรไกลบา้นนัน้มไิดเ้งยีบเหงาเสยีทเีดยีว ทรงมเีพือ่นสามเณร 
และภกิษรุว่มสำนกันบัสบิ ดงัในสมดุภาพสว่นพระองคท์ีท่รงจดัเกบ็ภาพ
สมัยเป็นสามเณรไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนั้นมีภาพที่ภิกษุสามเณร

รว่มวดัถวายเปน็ทีร่ะลกึอยูห่ลายภาพ โดยเขยีนกำกบัถงึสามเณรเจรญิวา่ 
“ผูช้อบพอรกัใครแ่ละมจีติเอือ้เฟือ้” และ “ผูร้ว่มสำนกักนัเปน็เวลานาน
ดว้ยความสนทิ”  

เมือ่มาศกึษาตอ่ทีว่ดัเสนหานี ้เจา้พระคณุสมเดจ็ฯ ทรงมผีลการเลา่เรยีน 
เปน็ทีน่า่พอใจมาก จนกระทัง่พระมหาภกัดิ ์ ศกัดิเ์ฉลมิ พระอาจารยซ์ึง่
เปน็พระเปรยีญจากวดัมกฏุกษตัรยิาราม กรงุเทพฯ ถงึกบัเอย่ปากชวนวา่
ควรหาโอกาสเรยีนตอ่ในชัน้สงูๆ ขึน้ไปอกี พรอ้มทัง้ไดต้ดิตอ่กบัวดัมกฏุฯ 
ไวใ้หด้ว้ย ครัน้เมือ่ทรงนำความไปปรกึษาหลวงพอ่ด ีหลวงพอ่จงึบอกวา่ 
ทา่นเองกต็ัง้ใจวา่จะพาเจา้พระคณุสมเดจ็ฯ ไปฝากใหศ้กึษาเลา่เรยีนทีส่ำนกั 
วดับวรนเิวศวหิารอยูแ่ลว้ เพราะหลวงพอ่ดนีัน้มคีวามคุน้เคยใกลช้ดิกบั
องคส์มเดจ็พระสงัฆราชเจา้ กรมหลวงวชริญาณวงศ ์เนือ่งจากหลวงพอ่ด ี
เคยอยูท่ีว่ดัรงัษสีทุธาวาสซึง่ในอดตีอยูต่ดิกบัวดับวรนเิวศวหิาร (ปจัจบุนั
ไดร้วมกนัเขา้เปน็วดับวรนเิวศวหิาร) จงึเปน็อนัตกลงพระทยัตามทีห่ลวงพอ่
ประสงค ์โดยใหศ้กึษาอยูท่ีว่ดัเสนหาอกีหนึง่พรรษากอ่น 

หลงับวชเณรไดค้รบพรรษาแลว้เจา้พระคณุสมเดจ็ฯ ยงัไมล่าสกิขา หลวงพอ่ดจีงึชกัชวนใหไ้ปศกึษาบาลไีวยากรณท์ีว่ดัเสนหา จงัหวดันครปฐม  
แลว้หลวงพอ่ดกีส็รา้งโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมหลงันีข้ึน้ทีว่ดัเทวสงัฆาราม เพือ่รอใหเ้จา้พระคณุสมเดจ็ฯ ทรงกลบัมาสอน 

ทรงฉายพระรปูรว่มกบัพระสงฆว์ดัเทวสงัฆาราม หนา้พระอโุบสถวดัเทวสงัฆาราม ในป ีพ.ศ. ๒๕๐๖ 

*เปน็พระนยิมสว่นพระองค ์บาลไีปเขยีนเปน็ นพวงศ์ 

๓๘ ๓๙
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๔๐ ๔๑
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๑. ทรงฉายพระรปูบรเิวณทางเขา้  
วดัเสนหา เมือ่ครัง้ทรงเปน็สามเณร 
๒. อาคารตา่งๆ ภายในวัดเสนหา  
๓. พระปลดัหรงุ พระอนสุาวนาจารย ์
เมือ่ครัง้เจา้พระคณุสมเดจ็ฯ ทรง
อปุสมบทเปน็ภกิษทุีว่ดัเทวสงัฆาราม 
๔. สถานรีถไฟพระราชวงัสนามจนัทร์
ซึง่อยูใ่กล้ๆ  กบัวดัเสนหา  
๕-๖. พระแถมและพระทองด ี  
รุง่สวา่ง นา้ชายทัง้สองทีอ่ปุสมบท
เป็นภกิษ ุณ วัดเทวสังฆาราม 

๑

๒

๓

๔

๖๕

เมือ่ครัง้สมเดจ็พระมหาสมณเจา้ กรมพระยา 
วชริญาณวโรรส เสดจ็ตรวจการคณะสงฆ ์
จงัหวดักาญจนบรุ ีป ีพ.ศ. ๒๔๕๘ ขณะ
ประทบัทีว่ดัเทวสงัฆาราม ไดโ้ปรดให ้ 
ชาวบา้นและขา้ราชการนำบตุรหลานเลก็ๆ 
มาเขา้เฝา้ นายนอ้ย คชวตัรกไ็ดน้ำบตุรคนโต
อายสุองขวบคอืเจา้พระคณุสมเดจ็ฯ มา 
เขา้เฝา้ดว้ยในโอกาสนัน้ ทรงไดร้บัประทาน
เหรยีญทีร่ะลกึจากสมเดจ็พระมหาสมณเจา้ 
กรมพระยาวชริญาณวโรรสดว้ย 

๔๒ ๔๓
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พระอโุบสถวดั  
เทวสงัฆาราม   
(หลงัใหม)่ เหน็  
พระอโุบสถหลงัเกา่
อยูม่มุซา้ยของภาพ 

๔๔ ๔๕
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สมเดจ็พระสงัฆราชเจา้ กรมหลวงวชริญาณวงศ ์(ประทบับนเกา้อี)้ พระพรหมมนุ ี(ผนิ สวุโจ) (แถวยนืแรกองคท์ี ่๒ จากซา้ย)   
และเจา้พระคณุสมเดจ็ฯ ขณะทรงเปน็พระราชาคณะทีพ่ระโศภนคณาภรณ ์(แถวยนืที ่๒ องคท์ี ่๑ จากซา้ย)   

ทรงฉายพระรปูในการประสาทปรญิญาบตัรศาสนศาสตรบณัฑติ รุน่ที ่๑  

เจา้พระคณุสมเดจ็ฯ ทรงฉายพระรปูกบัพระภกิษแุละสามเณรเปรยีญ สำนกัเรยีนวดับวรนเิวศวหิาร พ.ศ. ๒๔๘๒  
ขณะทรงเปน็พระมหาเจรญิ เปรยีญธรรม ๘ ประโยค 

๔๖ ๔๗
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เจา้พระคณุสมเดจ็ฯ ถวายสกัการะหลวงพอ่ดใีนงานสมโภชหริณัยบฏัทีพ่ระสาสนโสภณ ณ พระอโุบสถวดัเทวสงัฆาราม ป ีพ.ศ. ๒๕๐๕ 

เมือ่ทรงดำรง 
สมณศกัดิท์ี่ 
พระสาสนโสภณ 

๔๘ ๔๙
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๑

๒ ๓

๑. พระอโุบสถคณะรงัษ ีวดับวรนเิวศวหิาร
กอ่นบรูณะ มองเหน็ตกึมหาวทิยาลยั
มหามกฏุราชวทิยาลยัอยูเ่บือ้งหลงั 
๒. พระครพูทุธมนตป์รชีา (เฉลมิ ปญฺญาวโุธ) 
ผูด้แูลปกครองเมือ่ครัง้เจา้พระคณุสมเดจ็ฯ 
ทรงเปน็สามเณรเขา้มาศกึษาพระปรยิตัธิรรม
ในสำนกัวดับวรนเิวศวหิาร 
๓. พระรตันธชัมนุ ี(จ ูอสิสฺรญาโณ) ขณะ
เปน็พระเทพเมธ ีพระกรรมวาจาจารยเ์มือ่
ครัง้เจา้พระคณุสมเดจ็ฯ ทรงทำทฬัหกีรรม 

การใหธ้รรมทีแ่ทจ้รงิยอ่ม 
หมายถงึการทาํตนเองของ 
ทกุคนใหม้ธีรรม ใหธ้รรม 
ในตนปรากฏแกค่นทัง้หลาย 
โดยอตัโนมัต ิไม่ตอ้งมีการแสดง 
ออกเปน็การสัง่สอนดว้ยวาจา 
หรอืเชน่ดว้ยการแสดงธรรม 
แบบพระธรรมเทศนาของพระ” 
การใหธ้รรม ชนะการใหท้ัง้ปวง 

สมเดจ็พระสงัฆราชเจา้ กรมหลวงวชริญาณวงศ ์พระอปุชัฌายเ์มือ่ครัง้ทรงทำทฬัหกีรรม ทรงมอบพระรปูพรอ้มลายพระหตัถ์ 
แดเ่จา้พระคณุสมเดจ็ฯ แสดงใหเ้หน็ถงึความใกลช้ดิสนทิสนมยิง่ 

๕๐ ๕๑
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บางสว่นของภาพเกา่ใน
สมดุภาพสว่นพระองคท์ี่
เจา้พระคณุสมเดจ็ฯ ทรง
จดัเรยีงเอง นอกจากมี
ภาพถา่ยสถานที ่และ
รปูถา่ยสมยัทรงเปน็
สามเณรแลว้ ยงัมภีาพที่
พระสหายมอบใหเ้ปน็  
ทีร่ะลกึอกีหลายภาพ 

๕๒ ๕๓
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การประพฤตปิฏบิตัธิรรมดว้ยตนเอง 
อยา่งสมำ่เสมอจนธรรมนัน้เปน็อนัหนึง่ 

อนัเดยีวกบักายกบัใจ นัน่แหละ 
เปน็การแสดงธรรมใหป้รากฏแกผู่รู้ผู้เ้หน็ 
ทัง้หลายทัง้ปวง และจะตอ้งไดผ้ลมากกวา่ 
การใหธ้รรมทีเ่ปน็ขอ้เขยีนในหนา้หนงัสอื” 

การใหธ้รรม ชนะการใหท้ัง้ปวง 

๕๔ ๕๕

032-055.indd   54-55 11/5/09   2:33:15 PM



พระผูร้กัการศกึษา
การศกึษากเ็พือ่ หนึง่ ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการประกอบการงาน 
และในการสังคมเป็นต้นได้เป็นอย่างดี สอง เพื่อให้ความเป็นคนโดย 
สมบรูณ ์ความประสงคข์องการศกึษาขอ้แรกมคีวามชดัอยูแ่ลว้ สว่น 
ขอ้สองหมายความวา่ คนทีถ่อืกำเนดิเปน็คนนัน้ ยงัไมจ่ดัวา่เปน็คนโดย 
สมบรูณเ์พราะเหตเุพยีงทีเ่กดิมามรีปูรา่งเปน็คน ตอ่เมือ่มกีารปฏบิตัิ 
ประกอบดว้ยความรูส้กึผดิชอบชัว่ดสีมกบัความเปน็คน จงึจะเรยีกวา่เปน็ 
คนโดยธรรม เมือ่มธีรรมของคนบรบิรูณจ์งึจะชือ่วา่เปน็คนโดยสมบรูณ์”

หลกัพระพทุธศาสนา 
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ดว้ยพระอปุนสิยัใฝรู่้ทีต่ดิพระองคม์าตลอด 
เจา้พระคณุสมเดจ็ฯ ทรงมพีระทยัมุง่มัน่และบากบัน่ 
ยิ่งในการเล่าเรียนศึกษาทั้งด้านปริยัติและปฏิบัต ิ
ทัง้ดา้นพทุธศาสตร ์ภาษาศาสตร ์และความรูท้ัว่ไป 
ซึง่ลว้นเปน็ประโยชนใ์หญห่ลวงตอ่การปฏบิตัภิารกจิ 
เพือ่พระพทุธศาสนาในกาลตอ่มา 

เมื่อทรงเข้ามาศึกษาพระปริยัติธรรมในสำนัก
วดับวรนเิวศวหิารครัง้ยงัทรงเปน็สามเณร สมเดจ็
พระสงัฆราชเจา้ กรมหลวงวชริญาณวงศ ์ ผูเ้ปน็
เจา้อาวาสวดัในเวลานัน้ ทรงมอบหมายใหเ้จา้พระคณุ
สมเดจ็ฯ อยูใ่นความดแูลปกครองของพระครพูทุธ
มนตป์รชีา ซึง่ภายหลงัเมือ่ลาสกิขากก็ลบัไปใชน้าม
เดมิคอื เฉลมิ โรจนศริิ 

ทรงไดร้บัพระเมตตาเปน็อยา่งยิง่จากองคส์มเดจ็ 
พระสงัฆราชเจา้ฯ ในการฝกึหดัและอบรมสัง่สอน 
โดยทรงเป็นผู้มีกลวิธีการสอนที่กระตุ้นให้เป็นคน
ชา่งคดิ ชา่งสงัเกตและจดจำ สว่นเจา้พระคณุสมเดจ็ฯ 
เองกม็พีระทยัมุง่มัน่ทีจ่ะฝกึฝนพระองคใ์นเรือ่งตา่งๆ 
และทรงระมดัระวงัรอบคอบยิง่ขึน้ 

เจา้พระคณุสมเดจ็ฯ ทรงสนพระทยัการฝกึสมาธ ิ
หรอืวปิสัสนากรรมฐานมาตัง้แตย่งัทรงเปน็พระเปรยีญ 
และสมเดจ็พระสงัฆราชเจา้ฯ พระองคน์ีเ้องทีท่รงเปน็
ครบูาอาจารยพ์ระองคแ์รก จากจดุเริม่ตน้ตัง้แตท่ี่
พระอุปัชฌาย์ของพระองค์มีรับสั่งให้เข้าเฝ้าและ
ตรสัถามวา่ “กำลงัเรยีนใหญห่รอื อยา่บา้เรยีนมากนกั 
หดัทำกรรมฐานเสยีบา้ง” 

สว่นพระครพูทุธมนตป์รชีานัน้ เจา้พระคณุสมเดจ็ฯ 
ทรงกลา่วถงึพระอาจารยท์า่นนีไ้วว้า่ เปน็ผูอ้อ่นโยน 
ออ่นหวาน แตก่ม็คีวามเดด็ขาดในตวั มไีหวพรบิด ี
รูถ้งึการควรไมค่วร และสามารถจดัการงานใหส้ำเรจ็ 
ดว้ยด ี โดยเฉพาะในเรือ่งปกครองดแูลศษิย ์ เมือ่
เลง็เหน็วา่สิง่ใดควรแลว้จงึมอบหมายใหท้ำ ถา้เปน็

เมือ่ครัง้ทรงดำรงสมณศกัดิท์ี่
พระโศภนคณาภรณ์พระราชาคณะ
ชัน้เทพทรงฉายพระรปูกบัพระนวกะ
พ.ศ.๒๔๙๙บนดาดฟา้ตำหนกั
คอยทา่ปราโมช

๕๘ ๕๙
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หนา้ซา้ย:ทรงฉายพระรปูรว่มกบัพระภกิษชุาวตา่งประเทศทีม่าบวชศกึษาพระพทุธศาสนาอยูท่ีว่ดับวรนเิวศวหิารใตก้ฏุหิลวงกมัปนาทแสนยากร
การทีม่ชีาวตา่งชาตมิาบวชทีว่ดัอยูเ่นอืงๆชว่ยใหเ้จา้พระคณุสมเดจ็ฯทรงมโีอกาสไดฟ้ืน้ฟภูาษาองักฤษทีท่รงศกึษามาอยูเ่สมอเนือ่งจากตอ้งทรงเตรยีม
การสอนเปน็ภาษาองักฤษเพือ่สือ่สารกบัลกูศษิยท์ีเ่ปน็ชาวตา่งชาติ
หนา้ขวา:นบัแตท่รงดำรงสมณศกัดิท์ีพ่ระสาสนโสภณเจา้พระคณุสมเดจ็ฯมกัเสดจ็ไปปฏบิตักิรรมฐานณสำนกัวดัปา่ในภาคอสีานชว่งปลายปเีสมอ
ในภาพทรงเยีย่มพระอาจารยฝ์ัน้อาจาโรวดัถำ้ขามจงัหวดัสกลนครและทรงรว่มเสวยจงัหนักบัพระในวดั

สิง่ทีไ่มแ่นใ่จกจ็ะไมม่อบความรบัผดิชอบให ้ดว้ยอาจกอ่ใหเ้กดิ 
ความเสยีหายแกศ่ษิยไ์ด ้และหากศษิยท์ำไดด้กีจ็ะยกยอ่งชมเชย 
และใหก้ำลงัใจ 

เจา้พระคณุสมเดจ็ฯ มกัมรีบัสัง่ถงึครบูาอาจารยท์กุทา่นดว้ย 
ความเคารพยกยอ่งชืน่ชม และทรงนำมาเปน็แบบอยา่งในการ
ประพฤตปิฏบิตัเิสมอมา ทรงตระหนกัถงึพระคณุของผูเ้ปน็ครู
อยูเ่สมอวา่ ดว้ยมคีรบูาอาจารยด์นีีเ้อง จงึชกัจงูใหศ้ษิยก์า้วไป
สูเ่สน้ทางเรอืงรองทีค่อยอยูเ่บือ้งหนา้ 

ผลการศกึษาพระปรยิตัธิรรมนัน้ นบัแตป่แีรกทีเ่ขา้มาอยูว่ดั
บวรนเิวศวหิารกท็รงสอบไดน้กัธรรมชัน้ตร ี และสอบเลือ่นชัน้
ขึน้เรือ่ยมา ดว้ยพระอตุสาหะและใฝพ่ระทยัในการเลา่เรยีนอยา่ง 
ไมย่อ่ทอ้ จงึฝา่ฟนัลว่งพน้อปุสรรคนานามาไดด้ว้ยด ี ถงึแมว้า่
พระพลานามยัจะไมค่อ่ยแขง็แรงกม็ไิดเ้ปน็อปุสรรค ดงัเชน่ใน
การสอบบางครั้งยังทรงต้องใช้ผ้าสักหลาดพันรอบพระอุระไว้
หลายๆ ชัน้ เพือ่ปอ้งกนัไมใ่หเ้กดิอาการหนาวสัน่ขณะสอบ 

มอียูห่นหนึง่ทีท่รงสอบตก คอืตอนสอบประโยค ๔ ทำใหเ้สยี
พระทยัและทอ้แทเ้ปน็อนัมาก แตเ่มือ่ทรงมาใครค่รวญดแูลว้จงึ
พบสาเหตวุา่ เปน็เพราะความหยิง่ทะนงในความรูข้องตนมาก
เกนิไป ทำใหช้ะลา่ใจ กลายเปน็ความประมาท ทรงทำขอ้สอบ
อยา่งหละหลวมไมร่อบคอบ ดงันัน้จงึทรงเรยีนซำ้ประโยค ๔  
และจากนั้นมาก็มิทรงปล่อยให้ตนเองตกอยู่ในความประมาท 
อกีเลย จนจบเปรยีญ ๙ ประโยคในป ีพ.ศ. ๒๔๘๔ 

ในระหวา่งการศกึษาเลา่เรยีนเปรยีญธรรม คอืหลงัสอบได้
เปรยีญธรรม ๕ ประโยค ทรงทำหนา้ทีค่รสูอนพระปรยิตัธิรรม 
ทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลีของสำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร 
พรอ้มกนันัน้กท็รงศกึษาดว้ยพระองคเ์องอยา่งตอ่เนือ่ง โดยเริม่
ขึน้ในราวป ี พ.ศ. ๒๔๗๕ ขณะทรงเปน็พระเปรยีญ ๖-๗ มี
นกัปราชญช์าวอนิเดยีผูม้ชีือ่เสยีงคอื ทา่นศาสตราจารยส์วามี
สตัยานนัทปรุ ี เวทานตประทปี ผูแ้ตกฉานในหลกัธรรมฮนิด ู
เชีย่วชาญภาษาสนัสกฤตและภาษาองักฤษ ไดเ้ปดิธรรมาศรม
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หนา้ซา้ย:ทรงฉายพระรปูรว่มกบัสวามสีตัยานนัทปรุีเวทานตประทปี(สวมชดุขาวนัง่กลาง)ผูเ้ชีย่วชาญปรชัญาและภาษาชาวอนิเดยี
ผูส้อนภาษาองักฤษและสนัสกฤตในชว่งปีพ.ศ.๒๔๗๗-๒๔๗๘แดเ่จา้พระคณุสมเดจ็ฯ(ยนืแถวหนา้จากซา้ยพระองคท์ี่๑)เมือ่ครัง้ทรงเปน็พระเปรยีญ

หนา้ขวา:สมดุลายพระหตัถ์ทรงบนัทกึภาษาสนัสกฤตทีท่รงเรยีนกบัสวามสีตัยานนัทปรุี
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หนา้ซา้ย:เมือ่ครัง้เสดจ็ไปนมสัการสงัเวชนยีสถานณ
ประเทศอนิเดยีทรงสวดมนตเ์พือ่รำลกึถงึสมเดจ็พระสมัมา-
สมัพทุธเจา้ทีห่นา้ถำ้สกุรขาตาเขาคชิฌกฏูอนัเปน็สถานที่
ทีพ่ระพทุธองคท์รงแสดงธรรมหลงัจากตรสัรูแ้ลว้๙เดอืน
ซึง่ตรงกบัวนัขึน้๑๕คำ่เดอืน๓(วนัมาฆบชูา)นอกจากนี้
สถานทีแ่หง่นีย้งัเปน็ทีพ่กัของพระสารบีตุรดว้ย
หนา้ขวา:คราวเสดจ็วดัปา่บา้นตาดจงัหวดัอดุรธานีทรงรบั
บณิฑบาตจากชาวบา้น

ขึน้ทีห่นา้วดับวรนเิวศวหิาร เพือ่เปน็ศนูยก์ลางการเรยีนการสอน
และแลกเปลีย่นความรูใ้นหมูผู่ส้นใจ ชว่งเวลานัน้พระองคท์รงหา
เวลาวา่งจากการเรยีนและการสอนนกัธรรมและบาล ี เสดจ็ไป
ศกึษากบัสวามสีตัยานนัทปรุอียูร่าว ๒ ปี 

จดุนีเ้องทีเ่ริม่ตน้วางรากฐานใหเ้จา้พระคณุสมเดจ็ฯ ทรงศกึษา 
ดา้นอืน่ๆ ดว้ยพระองคเ์องตอ่มาเรือ่ยๆ อาท ิ ภาษาองักฤษ 
ซึง่ทรงเชีย่วชาญทัง้การพดู อา่น และเขยีน จากนัน้กข็ยาย
ความสนพระทยัไปศกึษาภาษาเยอรมนั ภาษาฝรัง่เศส รวมทัง้
ภาษาจนี ดว้ยความรูค้วามสามารถเหลา่นีก้อปรกบัความสน
พระทยัในความรูท้ัว่ไป ธรรมทีท่รงแสดงในโอกาสตา่งๆ หรอื
แมแ้ตใ่นผลงานพระนพินธข์องพระองคท์ีม่อียูม่ากมาย จงึลว้น
แจม่แจง้ ชดัเจน ภาษาและใจความกระชบั มแีงม่มุทีแ่ปลกใหม ่
และใหแ้งค่ดิชวนพจิารณา ไมว่า่จะเปน็ภาษาพดูหรอืภาษาเขยีน 
ภาษาไทย หรอืภาษาตา่งประเทศ 

ในลำดับต่อมาพระองค์มีพระกรณียกิจด้านการศึกษาเพิ่ม
มากขึน้เรือ่ยๆ การเรยีนภาษาจงึจำตอ้งเวน้ชว่งบา้ง โดยบาง
ภาษาตอ้งยกเลกิการเรยีนไป พระกรณยีกจิดา้นการศกึษาของ 
เจา้พระคณุสมเดจ็ฯ นัน้มมีากมาย อาทิ 

• ป ีพ.ศ. ๒๔๘๔ ทรงเปน็ผูอ้ำนวยการสำนกัเรยีนวดับวร
นเิวศวหิาร ทำหนา้ทีจ่ดัการการศกึษาของภกิษสุามเณร 

• ป ีพ.ศ. ๒๔๘๘ เปน็พระวนิยัธรชัน้อทุธรณ ์เปน็กรรมการ  
สภาการศกึษาและอาจารยผ์ูส้อนของมหามกฏุราชวทิยาลยั 

• ทรงรเิริม่จดัตัง้หลกัสตูรปรญิญาโทสำหรบัพระสงฆท์ีอ่กี 
๒๐ ปตีอ่มาไดร้บัการสานตอ่จนสำเรจ็ อกีทัง้ยงัทรงสนบัสนนุ 
ใหจ้ดัตัง้กองทนุเพือ่การศกึษา และไดท้รงมอบทนุการศกึษา
แกพ่ระเณร ตลอดจนนกัเรยีนนกัศกึษาตามสถานศกึษาตา่งๆ 
เปน็จำนวนมาก 

ในสว่นของการปฏิบตั ิเจา้พระคณุสมเดจ็ฯ ทรงปฏบิตัพิระองค ์
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หนา้ซา้ย:ทรงฉายพระรปูรว่มกบัพระธรรมวสิทุธมิงคล(หลวงตามหาบวัาณสมปฺนโฺน)
ณวดัปา่บา้นตาดเมือ่ครัง้ทรงดำรงสมณศกัดิท์ีพ่ระสาสนโสภณ

หนา้ขวา:(บน)ทีป่ระทบัปฏบิตักิรรมฐานณเขาชโีอนบรเิวณวดัญาณสงัวราราม
(ลา่ง)หลวงปูช่าสภุทโฺทนำเจา้พระคณุสมเดจ็ฯสูว่ดัถำ้แสงเพชรจงัหวดัอำนาจเจรญิ
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หนา้ซา้ย:เจา้พระคณุสมเดจ็ฯทรงเปน็ผูท้ีร่กั
การศกึษาและมกัทรงศกึษาหาความรูอ้ยูเ่สมอ
ภาพนีเ้มือ่ครัง้ทรงดำรงสมณศกัดิท์ี่
พระโศภนคณาภรณ์พระราชาคณะชัน้เทพ
หนา้ขวา:เมือ่ครัง้ทรงเปน็พระสาสนโสภณ
และทรงดำรงตำแหนง่เจา้อาวาสวดับวรนเิวศ
วิหารช่วงแรกๆ

ดงัเชน่พระกรรมฐานในเมอืง ทรงสำรวมเครง่ครดัในพระธรรมวนิยั 
ดำเนนิชวีติอยา่งมกันอ้ยสนัโดษ โดยทรงยดึถอืเอาพระปฏปิทาของ 
สมเดจ็พระสงัฆราชเจา้ กรมหลวงวชริญาณวงศ ์ พระอาจารย์
กรรมฐานพระองคแ์รกเปน็แบบอยา่งในการประพฤตปิฏบิตั ิ ทรง
เอาพระทยัใสใ่นการศกึษาวจิยัธรรม และการปฏบิตัสิมาธกิรรมฐาน 
อยูเ่ปน็กจิวตัร 

เจา้พระคณุสมเดจ็ฯ เสดจ็ไปพบครบูาอาจารยก์รรมฐานสายวดัปา่ 
ตา่งๆ เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละสนทนาธรรมอยูเ่ปน็นจิ โดยมกั
เสดจ็จารกิไปประทบัแรมทีว่ดัปา่ทางภาคอสีานเสมอ เชน่ เสดจ็ไป 
สนทนาธรรมกบัพระอรยิสงฆผ์ูป้ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบอยา่งหลวงปูฝ่ัน้ 
อาจาโร, หลวงปูด่ลูย ์อตโุล, หลวงปูข่าว อนาลโย, หลวงปูเ่ทสก ์
เทสฺรสีํ, หลวงตามหาบวั าณสมปฺนโฺน, หลวงพอ่พธุ านโิย ฯลฯ 
เสดจ็ขึน้เหนอืเพือ่ไปพบหลวงปูแ่หวน สจุณิโฺณ ทีว่ดัดอยแมป่ัง๋ จงัหวดั
เชยีงใหม ่เสดจ็ลงใตเ้พือ่ไปเยีย่มเยยีนหลวงพอ่พทุธทาส อนิทฺปโฺ 
ทีส่วนโมกขพลาราม จงัหวดัสรุาษฎรธ์าน ีเปน็ตน้ 

ความเปน็ผูใ้ฝรู่อ้ยา่งไมห่ยดุนิง่เชน่นีเ้อง ทำใหท้รงเปน็นกัการ
ศกึษาระดบัแนวหนา้ของเมอืงไทย ขณะเดยีวกนักท็รงเปน็ภกิษผุูม้ ี
ญาณปรชีาลำ้เลศิ ทรงรอบรูแ้ตกฉานรอบดา้น ทัง้ปรยิตัแิละปฏบิตั ิ
แตถ่งึกระนัน้กย็งัทรงวางพระองคอ์ยา่งออ่นนอ้ม เปน็ภกิษผุูย้งัความ 
สนัโดษ ทรงสำรวมและเคารพเครง่ครดัในพระธรรมวนิยัอยา่งเสมอ
ตน้เสมอปลายตลอดมา เปน็ทีช่ืน่ชมในหมูม่หาชนวา่ทรงเปน็ภกิษผุูม้ ี
วตัรปฏบิตัอินังดงามทัง้ในเบือ้งตน้ ในทา่มกลาง และในทีส่ดุ   
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๒

๓

๔

๕

๖

๗ ๘

๑. เสดจ็ไปนมสัการหลวง
ปูด่ลูย์อตโุลวดับรูพาราม
๒. เสดจ็ไปนมสัการ
หลวงปูผ่างจติตฺคตุโฺต
วดัอดุมคงคาคริเีขต
๓. เสดจ็ไปนมสัการ
หลวงปูฝ่ัน้อาจาโร
๔. นมสัการหลวงปูส่าม
อกฺิจโนวดัป่าไตรวเิวก
๕. ทรงกราบนมสัการ
หลวงปูเ่ทสก์เทสรฺสํีณ
วดัหนิหมากเปง้
๖. เสดจ็สำนกัสงฆถ์ำ้
ผาปลอ่งเยีย่มหลวงปูส่มิ
พทฺุธาจาโร
๗. เจา้พระคณุสมเดจ็ฯ
และพระอดุมสงัวรวสิทุธเิถร
(พระอาจารยวั์นอุตตฺโม)
๘. เสดจ็เยีย่มหลวงพอ่พธุ
านโิยทีว่ดัปา่สาลวนั

ทรงสนทนากบัทา่นพทุธทาส
ภกิขเุมือ่ครัง้ทรงเยอืน
สวนโมกขพลารามจงัหวดั
สรุาษฎรธ์านี
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เจา้พระคณุสมเดจ็ฯทรงเปน็นกัอา่น
ทรงอา่นหนงัสอืหลากหลายประเภท
ทัง้คดโีลกและคดธีรรมทัง้ทีเ่ปน็
ภาษาไทยและภาษาตา่งประเทศเช่น
พระไตรปิฎกแปลเป็นภาษาอังกฤษ,
หนงัสอืพทุธประวตัขิองนารทะเถระ,
หนงัสอืเกีย่วกบักรรมฐานของโสมะเถระ,
หนงัสอืเกีย่วกบัปรชัญาและจติวทิยา
ทางพทุธศาสนาJagdishKashyap,
หนงัสอืเกีย่วกบัพทุธศาสนามหายานและ
วชัรยาน,หนงัสอืพมิพบ์างกอกโพสต,์
InsideAsia,Reader’sDigest,
หนงัสอืพระนพินธข์องสมเดจ็กรม
พระยาดำรงราชานภุาพ,ผลงานของ
หลวงวิจิตรวาทการฯลฯ

๗๒ ๗๓
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ถา้คนเรามคีวามอยากจะไดว้ชิา 
กต็ัง้ใจพากเพยีรเรยีน มคีวามอยาก 

จะไดท้รพัย ์ยศ กต็ัง้ใจเพยีรทำงานใหด้ี 
ตามกำลงัตามทางทีส่มควร ดงันีแ้ลว้กใ็ชไ้ด้ 
แปลวา่ ปฏบิตัมิรรคมอีงค ์๘ ในทางโลก 

และกอ็ยูใ่นทางธรรมดว้ย” 

ดร.บญุสมมารต์นิอธกิารบดี
มหาวทิยาลยัมหดิลทลูถวายปรญิญา
ดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ์สาขาศาสนา
เปรยีบเทียบณพระอโุบสถ
วดับวรนเิวศวหิารพ.ศ.๒๕๓๒

๗๔ ๗๕
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พระวริยิะเพือ่พระศาสนา
ในการทีจ่ะเขา้รบัหนา้ทีก่ารงานตา่งๆ ยิง่สำคญัเพยีงไรกจ็ะ  
ตอ้งมกีารแสดงปฏญิญาสญัญาใหเ้ปน็ทีป่รากฏ ซึง่เมือ่แสดง
ปฏญิญาสญัญาแลว้ จงึจะเปน็อนัวา่เขา้รบัตำแหนง่หนา้ทีน่ัน้ 
และกเ็ริม่ปฏบิตักิารงานตามตำแหนง่หนา้ทีน่ัน้ ซึง่ผูเ้ขา้รบัการ
งานตามตำแหนง่หนา้ทีน่ัน้ กต็อ้งรกัษาความสตัยค์อืสจัจปฏญิญา   
สจัจสญัญา คอืรกัษาสญัญารกัษาปฏญิญานัน้ ปฏบิตัใิหเ้ปน็จรงิ  
ขึน้มา ใหไ้ดร้บัผลจรงิขึน้มาตามทีไ่ดส้ญัญาไดป้ฏญิญา” 
                                                                          ชวีติกบัความจรงิ 

 

076-101.indd   76-77 11/5/09   2:41:43 PM



บน : เจา้พระคณุสมเดจ็ฯ เมือ่ครัง้ดำรงสมณศกัดิท์ีพ่ระสาสนโสภณ ประธานกรรมการอำนวยการฝกึอบรมพระธรรมทตูไปตา่งประเทศ   
ทรงกลา่วรายงานในพธิเีปดิการฝกึอบรมพระธรรมทตูไปตา่งประเทศรุน่แรก ณ พระอโุบสถวดับวรนเิวศวหิาร เมือ่ป ีพ.ศ. ๒๕๐๙  

ลา่ง : ณ สำนกัฝกึอบรมพระธรรมทตูไปตา่งประเทศ ตำหนกัลา่ง วดับวรนเิวศวหิาร ป ีพ.ศ. ๒๕๐๙  

นบัแตก่า้วยา่งเขา้สูร่ม่เงาแหง่พระพทุธศาสนา สมเดจ็
พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก 
ก็ทรงทุ่มเทพระองค์เพื่อการศึกษาและงานพระศาสนาอย่าง
ตอ่เนือ่งและจรงิจงั 

เมือ่สำเรจ็การศกึษาระดบัเปรยีญธรรม ๙ ประโยคแลว้ 
เจา้พระคณุสมเดจ็ฯ ทรงรบัพระภารกจิในดา้นการศกึษาของ 
สำนกัเรยีนวดับวรนเิวศวหิารรวมทัง้งานอืน่ๆ ในวดัเพิม่มาก
ขึน้เรือ่ยๆ  เมือ่เกดิขอ้ตดิขดักท็รงเรง่รดัหาทางแกไ้ขปญัหา
ในการทำงานโดยมเิหน็แกเ่หนด็เหนือ่ย จนงานสำเรจ็ลลุว่งเหน็
ผลอยา่งสมำ่เสมอ จงึทรงไดร้บัความไวว้างพระทยัจากสมเดจ็
พระสงัฆราชเจา้ กรมหลวงวชริญาณวงศ ์ซึง่ทรงมอบหมาย
งานสำคญัใหเ้รือ่ยมา 

ในป ีพ.ศ. ๒๔๘๙ ทรงไดร้บัตำแหนง่เลขานกุารในพระองค ์
สมเดจ็พระสงัฆราชเจา้ กรมหลวงวชริญาณวงศ ์นบัเปน็ชว่ง

เวลาอนัสำคญัทีพ่ระองคท์รงมโีอกาสไดเ้รยีนรูง้านดา้นตา่งๆ 
โดยรอบ ทัง้ในสว่นงานของคณะสงฆ ์งานวชิาการ การอบรม
สัง่สอนธรรม ตลอดจนถงึงานดา้นวปิสัสนาธรุะ ทีเ่ปน็การ
ปฏบิตัสิมาธกิรรมฐาน ราวกบัเปน็การเตรยีมพระองคเ์พือ่
พระกรณยีกจิสำคญัทีจ่ะทรงปฏบิตัสิบืเนือ่งมา 

แมจ้ะมพีระกรณยีกจิเพิม่มากขึน้เปน็ลำดบั แตส่ิง่หนึง่ซึง่
ทรงเอาพระทยัใสต่ลอดมามไิดข้าดกค็อื การอบรมสัง่สอนศษิย ์
หรอืทีเ่รยีกวา่ สทัธวิหิารกิ อนัเตวาสกิ ในฐานะทีท่รงเปน็
พระอปุชัฌาย ์อนัเปน็ประเพณทีีป่ฏบิตัสิบืมาในวดับวรนเิวศ
วหิาร ตัง้แตค่รัง้พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรง
ผนวช และเปน็เจา้อาวาส 

ในชว่งเขา้พรรษาซึง่มกัมภีกิษสุามเณรบวชใหมจ่ำนวนมาก 
ในเวลาบ่ายโมงของทุกวันจะทรงสั่งสอนอบรมด้านปริยัติให้
แกภ่กิษสุามเณรใหมว่นัละประมาณหนึง่ชัว่โมง สว่นเรือ่งการ 

พระบาทสมเดจ็  
พระเจา้อยูห่วั และ
สมเดจ็พระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชนินีาถ 
พรอ้มดว้ยสมเดจ็
พระเจ้าลูกเธอ  
สองพระองค ์เสดจ็
พระราชดำเนนิเนือ่งใน
การสมโภชสุพรรณบฏั
ของสมเดจ็พระญาณ-
สงัวร เมือ่เดอืนตลุาคม 
พ.ศ. ๒๕๑๖ ณ วัดบวร
นเิวศวหิาร 

๗๘ ๗๙
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เจา้พระคณุสมเดจ็ฯ ขณะทรง
ปฏบิตัหินา้ทีก่รรมการตรวจ
บาลสีนามหลวงกองที ่๑   
(ป.ช. ๙) ทีว่ดัสามพระยา   
วนัที ่๑๐-๑๔ มนีาคม ๒๕๑๗ 

๘๐ ๘๑
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การตกับาตรดอกไมธ้ปูเทยีน
ในเทศกาลเขา้พรรษาเปน็
ประเพณขีองวดับวรนเิวศวหิาร
ทีป่ฏบิตัมิาแตย่คุเริม่แรก   
ในภาพเปน็การใสบ่าตรดอกไม้
ธปูเทยีน วนัที ่๒๙ กรกฎาคม 
๒๕๑๒ มทีัง้ประชาชนทัว่ไป
และชาวตา่งชาตทิีม่บีตุรหลาน
เขา้มาบวชอยูท่ีว่ดับวรนเิวศ
วหิารรว่มใสบ่าตรจำนวนมาก 

๘๒ ๘๓
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ปฏบิตัทิรงสอนตลอดทัง้ป ี โดยในวนัพระใหญท่รงเทศนใ์นพระอโุบสถ 
เดอืนละ ๒ ครัง้ สว่นการสอนกรรมฐานทรงสอนสปัดาหล์ะ ๒ ครัง้ คอื
ทกุวนัพระและวนัถดัจากวนัพระ โดยทรงเริม่บรรยายธรรมในราวหนึง่ทุม่ 
เมือ่สมควรแกเ่วลากท็รงนำนัง่สมาธปิระมาณ ๑๕-๒๐ นาท ี พรอ้มทัง้
ทรงเปิดโอกาสให้อุบาสกอุบาสิกาตลอดจนผู้สนใจเข้าร่วมฟังและร่วม
ปฏบิตัดิว้ย อนัเปน็พระกรณยีกจิทีท่รงปฏบิตัมิาตลอดในฐานะทีท่รงเปน็ 
เจา้อาวาสดแูลปกครองพระอารามมานบัแตป่ ีพ.ศ. ๒๕๐๔ 

ตอ่มาในป ีพ.ศ. ๒๕๐๖ ทรงเปน็กรรมการมหาเถรสมาคมชดุแรก ตาม
พระราชบญัญตัคิณะสงฆ ์ พทุธศกัราช ๒๕๐๕ และทรงรว่มพจิารณา 
รา่งกฎมหาเถรสมาคมตลอดมาทกุสมยั ไมเ่พยีงแตท่รงปฏบิตัหินา้ทีใ่หแ้ก ่
คณะสงฆ ์ ตลอดจนมุง่อบรมสัง่สอนพทุธบรษิทัชาวไทยเทา่นัน้ พระองคย์งั
มพีระดำรถิงึประโยชนเ์บือ้งหนา้ทีจ่ะขยายศรทัธาใหก้วา้งไกลออกไปถงึ
การเผยแผพ่ระพทุธศาสนาในหมูช่าวตา่งประเทศดว้ย 

ทรงจดัใหม้ ี “Dhamma Class” ขึน้ในป ี พ.ศ. ๒๕๑๒ โดยมชีาว  
ต่างประเทศทั้งภิกษุสามเณรและฆราวาสเข้ามาร่วมฟังและฝึกปฏิบัต ิ

เจา้พระคณุสมเดจ็ฯ เปน็อาจารยผ์ูส้อนโดยบรรยายในภาคภาษาองักฤษ 
มศีษิยฆ์ราวาสชาวตา่งประเทศ เชน่ โจเซฟนิ สแตนตนั ภรยิาของอดตี
เอกอคัรราชทตูสหรฐัอเมรกิา ประจำประเทศไทย นอกจากนีเ้จน แฮมลิตนั-
เมอรร์ติต ์นกัเขยีนและนกัขา่วชาวอเมรกินักบ็นิจากสหรฐัอเมรกิามาสมคัร
เปน็ศษิยธ์รรมะคลาสของพระองคด์ว้ย หลงัจากนัน้กไ็ดเ้ขยีนประสบการณ์
ของตนโดยละเอยีดไวใ้นหนงัสอื “A Meditator’s Diary” หรอืชือ่ใน
ฉบบัแปลเปน็ภาษาไทยวา่ “แหมม่เขา้วดั”

เจา้พระคณุสมเดจ็ฯ ยงัทรงจดัใหม้กีารฝกึอบรมพระธรรมทตู และทรง
มอบหมายให้พระจากสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศบ้าง 
หรอืพระภกิษชุาวตา่งประเทศทีจ่ำพรรษาทีว่ดับวรนเิวศวหิารบา้ง ไดผ้ลดั
เปลีย่นหมนุเวยีนกนับรรยายธรรม กจิกรรมนีด้งึดดูชาวตา่งประเทศใหม้า
สนใจพทุธศาสนาไดอ้ยา่งด ีเนือ่งจากไดร้บัประโยชนเ์ปน็อนัมาก รวมทัง้
ทรงสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจริงจังโดยทรงตั้งห้องสมุดพระพุทธศาสนา 
ภาคภาษาองักฤษขึน้ทีอ่าคารคณะสงูนานาชาตวิดับวรนเิวศวหิาร เพือ่เปน็
ประโยชนแ์กช่าวตา่งประเทศทีส่นใจศกึษาพระพทุธศาสนา 

๑. เสดจ็ไปถวายสกัการะพระอฐัสิมเดจ็พระมหาสมณเจา้   
กรมพระปรมานชุติชโินรส วดัพระเชตพุนวมิลมงัคลาราม พ.ศ. ๒๕๓๒ 
๒. เสดจ็เปดิประชมุกรรมการมหาเถรสมาคม ณ พระตำหนกัเพช็ร   
วดับวรนเิวศวหิาร วนัที ่๒๐ ธนัวาคม ๒๕๔๕ 
๓. เสดจ็ไปเวยีนเทยีนทีพ่ระปฐมเจดยีเ์ปน็ประจำทกุปี 
๔. เจา้พระคณุสมเดจ็ฯ เสดจ็ทีบ่อ่นำ้มนต ์สมเดจ็พระพฒุาจารย ์  
(โต พรฺหมฺรสํ)ี ภายในเจดยีว์ดัอนิทรวหิาร บางขนุพรหม กรงุเทพฯ  
๕. ทรงแสดงพระธรรมเทศนาแกป่ระชาชนผูม้าเขา้เฝา้ทีว่ดัญาณสงัวราราม 
จงัหวดัชลบรุี 
๖. ทรงวางศลิาฤกษ ์ศนูยว์ปิสัสนากรรมฐาน ณ ยวุพทุธกิสมาคม 

๒

๓

๔

๖

๕

๑

เมือ่ครัง้เสดจ็ตรวจดกูารกอ่สรา้งวดัสนัตคิรีี
ญาณสงัวราราม และพระบรมธาตเุจดยี์
ศรนีครนิทราสถติมหาสนัตคิรี ีดอยแมส่ลอง 
จงัหวดัเชยีงราย แมก้ารเดนิทางไปพืน้ที่
บรเิวณกอ่สรา้งเปน็หนทางคอ่นขา้งลำบาก 
แตด่ว้ยพระวริยิะทีจ่ะทรงขยายศรทัธา  
ในพระพทุธศาสนาใหก้วา้งไกลออกไป  
จงึมเิคยทรงยอ่ทอ้ 

 

๘๔ ๘๕
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ทรงฉายพระรปูรว่มกบัคณาจารยแ์ละผูส้ำเรจ็  
การศกึษามหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั   
ณ พทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม   

๘๖ ๘๗
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ตอ่มาในป ีพ.ศ. ๒๕๑๖ ขณะทรงดำรงสมณศกัดิท์ีส่มเดจ็พระญาณสงัวร และทรงเปน็
รองประธานกรรมการคณะธรรมยตุ ทรงไดร้บัฉนัทานมุตัใิหเ้ปน็ตวัแทนเดนิทางไปตรวจการ
คณะสงฆ ์ และเยีย่มเยยีนชาวพทุธในเขตแดนภาคอสีาน ๙ จงัหวดั อาท ิ นครราชสมีา 
ขอนแกน่ อบุลราชธาน ีบรุรีมัย ์เปน็ตน้ เปน็เวลา ๑๐ วนั ทรงเดนิทางไปตรวจเยีย่มวดัตา่งๆ 
๓๗ วดั ตลอดทัง้โรงเรยีนและสถานทีร่าชการตา่งๆ ประทานพระโอวาทแกภ่กิษสุามเณร 
นกัเรยีน ขา้ราชการ ทหาร ตำรวจ ตลอดจนประชาชนทัว่ไปในทกุถิน่และทกุหนแหง่ที่
เสดจ็ไป เพือ่ใหเ้กดิความสนใจเรยีนรูแ้ละปฏบิตัธิรรมในหมูพ่ทุธศาสนกิชนชาวอสีาน 

รากฐานอกีอยา่งหนึง่ทีเ่จา้พระคณุสมเดจ็ฯ ทรงวางเปน็หลกัไวใ้หผู้ท้ีใ่ฝใ่นธรรมไดก้า้ว 
เดนิตามกค็อื ทรงเปน็ผูร้เิริม่จดุประกายเรือ่งการฝกึปฏบิตัสิมาธกิรรมฐานใหแ้พรห่ลาย 
ในหมูพ่ทุธศาสนกิชนทกุระดบั โดยเริม่จากป ีพ.ศ. ๒๕๑๙ ทีท่รงรบัอาราธนาไปเปน็อาจารย ์
สอนพเิศษแกน่สิติภาควชิาปรชัญาและศาสนา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ทรงสอนวชิาที่
ปจัจบุนัเรยีกวา่ การฝกึสมาธติามแนวพทุธ มุง่ใหน้สิติไดเ้รยีนรูท้ัง้ในภาคทฤษฎแีละภาค
ปฏบิตั ิโดยเฉพาะเรือ่งการฝกึทำสมาธทิีจ่ะสง่ผลงอกงามไปถงึการปลกูฝงัคณุธรรมจรยิธรรม 
และตอ่มากไ็ดร้บัอาราธนาไปบรรยายเรือ่งการทำสมาธใิหแ้กส่ถาบนัการศกึษาอืน่ๆ ตลอดจน 
หนว่ยงานราชการ และองคก์รตา่งๆ อกีมาก จนในทีส่ดุโรงเรยีนและสถาบนัการศกึษา
หลายแหง่ไดเ้ลง็เหน็คณุคา่ของการฝกึสมาธ ิจงึบรรจวุชิาพทุธศาสนาไวใ้นหลกัสตูรการเรยีน 
การสอนเพิม่ขึน้ดว้ย 

และในฐานะนายกกรรมการมลูนธิมิหามกฏุราชวทิยาลยั ยงัไดท้รงสนบัสนนุใหม้กีารแปล 
พระไตรปฎิก รวมทัง้อรรถกถาเปน็ภาษาไทย ซึง่นบัเปน็ครัง้แรกในโลกทีม่กีารแปลพระ-
ไตรปฎิกพรอ้มทัง้อรรถกถาและจดัพมิพข์ึน้ควบคูก่นัรวมทัง้หมดจำนวน ๙๑ เลม่ กอ่ใหเ้กดิ 
คณุปูการแกก่ารศกึษาและการเผยแผพ่ระพทุธศาสนาเปน็ทีย่ิง่ และนบัเปน็ความลำ้หนา้ใน
วงการการศกึษาพระพทุธศาสนา  เนือ่งจากยงัไมเ่คยปรากฏวา่มผีูใ้ดจดัทำในลกัษณะนีม้ากอ่น 

...นบัแตอ่ดตีจนปจัจบุนั พระกรณยีกจิทีเ่จา้พระคณุสมเดจ็ฯ ไดท้รงพากเพยีรปฏบิตักิ็
มแีตจ่ะปรากฏสมัฤทธผิลเพิม่พนูทบทวทีกุขณะ พรอ้มกบัตอ่ยอดนำความรุง่เรอืงสวา่งไสว
สูพ่ทุธศาสนามาเปน็ลำดบั   

เสดจ็ลงทำวตัรเชา้ ซึง่เปน็กจิวตัร
ประจำวนัของพระสงฆว์ดับวรนเิวศ
วหิาร คอืทำวตัรเชา้ เวลา ๐๘.๐๐ น. 
และทำวตัรคำ่ เวลา ๒๐.๐๐ น.   
เจา้พระคณุสมเดจ็ฯ หากไมท่รงมี
ภารกจิอืน่กเ็สดจ็ลงทำวตัรเชา้หรอืคำ่ 
ณ พระอโุบสถวดับวรนเิวศวหิารเสมอ  
  

๘๘ ๘๙
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การจะทาํใจใหเ้ปน็สขุผอ่งใสนัน้ 
ไมม่ใีครจะทาํใหใ้ครได ้เจา้ตวัตอ้งทาํของตวัเอง 

วธิทีาํกค็อื เมือ่เกดิโลภโกรธหลงขึน้เมือ่ใด 
ใหพ้ยายามมสีตริูใ้หเ้รว็ทีส่ดุ และใชป้ญัญา 

ยบัยัง้เสยีใหท้นัทว่งท ีอยา่ปลอ่ยใหช้า้ 
เพราะจะเหมอืนไฟไหมบ้า้น ยิง่ดบัชา้กย็ิง่ดบัยาก 

และเสยีหายมากโดยไมจ่าํเปน็” 
ความดเีปรยีบประดจุแสงสวา่ง

๙๐ ๙๑
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บน : พระบรมธาตทุีจ่ดัเตรยีมสำหรบัประทานไปประดษิฐานทกุจงัหวดั เมือ่วนัที ่๑๖-๑๗ มถินุายน ๒๕๔๙ 
ลา่ง : ประทานพระบรมธาตเุพือ่อญัเชญิไปประดษิฐาน ณ วดัตา่งๆ  

บน : สมยัโบราณคนไทยยงันยิมเขยีนบาล ีรวมทัง้เรือ่งราวเกีย่วกบัพระพทุธศาสนาดว้ยอกัษรขอม  
แมจ้ะเขยีนเรือ่งราวเปน็ภาษาไทยกน็ยิมเขยีนดว้ยอกัษรขอม เพราะฉะนัน้กณัฑเ์ทศนข์องพระ  

แมจ้ะเปน็ภาษาไทยกเ็ขยีนดว้ยอกัษรขอม ในภาพคอืตวัอยา่งคมัภรีใ์บลานทีเ่ปน็ภาษาบาลซีึง่เขยีนหรอืจารดว้ยอกัษรขอม 
ลา่ง : เจา้พระคณุสมเดจ็ฯ ทรงแสดงพระธรรมเทศนาในพระอโุบสถวดับวรนเิวศวหิาร 

๙๒ ๙๓
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ทรงลงพระนามในสมดุเยีย่มเมือ่คราวเสดจ็ไปพพิธิภณัฑก์ำแพงเพชร วนัที ่๒๓ ธนัวาคม ๒๕๓๙  ทกุๆ ปพีระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ทรงพระกรณุาโปรดใหอ้าราธนาเจา้พระคณุสมเดจ็ฯ ไปในการทรงบำเพญ็พระราชกศุล 
ทีพ่ระตำหนกัภพูงิคราชนเิวศน ์ดอยปยุ จงัหวดัเชยีงใหม ่เจา้พระคณุสมเดจ็ฯ กท็รงใชช้ว่งเวลาดงักลา่วทรงงานและเสดจ็ไปโปรด

ชาวเขาดว้ย ในภาพขณะทรงงานการคณะสงฆใ์นตอนคำ่ เนือ่งจากแสงสวา่งของไฟฟา้ไมเ่พยีงพอจงึตอ้งอาศยัแสงสวา่งจากไฟฉายดว้ย 

๙๔ ๙๕
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บน : พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัเสดจ็พระราชดำเนนิถวายผา้พระกฐนิทีพ่ระอโุบสถวดับวรนเิวศวหิาร 
ลา่ง : ทรงชกัผา้บงัสกุลุในพธิทีอดผา้ปา่ 

บน : เสดจ็ประสาทปรญิญาพทุธศาสตรบณัฑติ มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 
ล่าง : ทรงเป็นพระอุปัชฌายใ์นพธิบีวชสามเณรภาคฤดรูอ้น ณ พระอโุบสถวดับวรนเิวศวหิาร 

 

๙๖ ๙๗
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หนา้ซา้ย : เสดจ็เวยีนเทยีนรอบสถานทีป่ระสตูิ
ของพระพทุธเจา้ ณ ลมุพนิ ีประเทศเนปาล 
เมือ่ป ีพ.ศ. ๒๕๒๘ 
หนา้ขวา :  ๑. ทรงบชูาพระบรมธาตเุจดยี ์ 
ณ จังหวัดนครศรธีรรมราช 
๒. ทรงทำพนิทุกปัจีวรในการรบัพระราชทาน
ผา้พระกฐนิ ณ วดับวรนเิวศวหิาร 
๓. ณ สำนกัสงฆด์อยปยุ จงัหวดัเชยีงใหม่ 
๔. ทรงสอนนวกภกิษ ุเวลา ๑๓.๐๐ น.   
ตลอดพรรษกาลในฐานะพระอุปัชฌาย ์  
ทีอ่าคาร สว ธรรมนเิวศ วดับวรนเิวศวหิาร 
๕. ใส่บาตรดอกไมธ้ปูเทียนในเทศกาล  
เขา้พรรษา ณ วดับวรนเิวศวหิาร 

๑

๒

๓

๔

๕
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ความโลภโกรธหลงคอืความเรา่รอ้นมดืมดิ 
ทีห่อ่หุม้จติเหมอืนกำแพงหนาทบึ 

ทีป่ดิกัน้แสงสวา่งมใิหป้รากฏจติทกุดวง 
ดวงจติของเราทกุคนนีแ้หละมคีวามบรสิทุธิ์ 

ประภสัสรสวา่งไสวทีส่ดุอยูแ่ลว้ 
ตลอดเวลา นา่เสยีดายทีพ่ากนัสรา้ง 

กำแพงปดิกัน้เสยีจนมดืมดิ ดว้ยการใช้ 
ความคดิปรงุแตง่อนัเปน็อปุกเิลส” 

แสงสอ่งใจ

๑๐๐ ๑๐๑
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กลิน่หอมทีฟุ่ง้ขจรสูส่ากล
อกีอยา่งหนึง่ ทรงมุง่จะมาประดษิฐานพระพทุธ- 

ศาสนาในทีท่ีม่คีวามเจรญิกอ่น เพราะวธิปีระกาศ 
ศาสนาของพระพทุธเจา้นัน้ จะเหน็ไดว้า่ ไดท้รง 

ประกาศแกน่กับวช ซึง่เปน็ผูป้ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบมา  
มุง่ดมีา และเปน็ผูค้งแกเ่รยีนมาแลว้ ในฝา่ยคฤหสัถ ์ 

กท็รงมุง่ประกาศแกบ่คุคลทีเ่ปน็หวัหนา้คน เชน่  
พระเจา้แผน่ดนิ มหาอำมาตย ์และแกพ่ราหมณ์ 

คฤหสัถซ์ึง่เปน็ผูค้งแกเ่รยีนตา่งๆ เมือ่บคุคลเหลา่นี้ 
ไดด้วงตาเหน็ธรรม รบันบัถอืพระพทุธศาสนาแลว้  

คนอืน่ๆ กน็บัถอืตามไปดว้ยเปน็อนัมาก”  
๔๕ พรรษาของพระพทุธเจา้ 
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ตลอดเวลาหลายป ีสมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช 
สกลมหาสงัฆปรณิายก ทรงวางพืน้ฐานสำหรบัเปา้หมายใหญอ่กีเปา้หมาย
หนึง่ในภายหนา้อยา่งมไิดท้รงยอ่ทอ้ นัน่คอืเผยแผพ่ระธรรมคำสอน
ของพระพทุธองคใ์หง้อกงามไพบลูยย์ิง่ขึน้ในสากลโลก 

ในป ี พ.ศ. ๒๕๐๙ หลงัจากทีท่รงเปน็ผูร้บัผดิชอบกจิการเผยแผ่
พระพทุธศาสนาในตา่งประเทศ ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการ
สำนกัฝกึอบรมพระธรรมทตูไปตา่งประเทศ พระองคไ์ดเ้สดจ็ไปเปน็
ประธานสงฆใ์นพธิเีปดิวดัพทุธปทปีทีก่รงุลอนดอน ซึง่เปน็วดัไทยแหง่
แรกในประเทศองักฤษและในทวปียโุรป นอกจากเพือ่การเจรญิไมตร ี
ตลอดจนหยั่งรากพระพุทธศาสนาเถรวาทลงสู่ดินแดนตะวันตกแล้ว 
ยังเป็นโอกาสไปเยี่ยมชมการพระศาสนาทั้งของอังกฤษและของ
อติาลอีกีดว้ย และในปตีอ่ๆ มากไ็ดเ้สดจ็ไปเยีย่มชมการพระศาสนา
ในประเทศอืน่ๆ ไมว่า่จะเปน็เนปาล ศรลีงักา อนิโดนเีซยี ออสเตรเลยี 
และฟลิปิปนิส์ 

ดว้ยความทุม่เทของเจา้พระคณุสมเดจ็ฯ กจิการพระพทุธศาสนาใน 
หลายประเทศไดร้บัการฟืน้ฟแูละเจรญิกา้วหนา้ยิง่ๆ ขึน้ จากการรเิริม่ 
สืบสานสายสัมพนัธร์ะหวา่งคณะสงฆข์องพระองค ์ ทรงบกุเบกิการฟืน้ฟ ู
พระพทุธศาสนาในประเทศอนิโดนเีซยี โดยทรงสง่พระธรรมทตูไทย
ออกไปปฏบิตัศิาสนกจิตดิตอ่กนัเปน็เวลานาน อกีทัง้เสดจ็ไปใหก้าร
บรรพชาอปุสมบทแกก่ลุบตุรชาวอนิโดนเีซยีอยูห่ลายครัง้ ถอืไดว้า่
ทรงเปน็ผูใ้หก้ำเนดิสมณวงศส์ายเถรวาทขึน้ในอนิโดนเีซยียคุปจัจบุนั 
จนกระทัง่พระพทุธศาสนาเถรวาทไดป้กัหลกัฐานมัน่คงลงในดนิแดนนี้

ดว้ยด ีมกีารกอ่สรา้งวดัจาการต์าธรรมจกัรชยัเปน็แหง่แรกในประเทศ
อนิโดนเีซยี ทกุวนันีม้พีระสงฆจ์ำนวนมาก และมวีดัไทยกระจายอยู่
ทัว่ไปในอนิโดนเีซยี 

อกีประเทศหนึง่ทีพ่ระองคท์รงสนบัสนนุชว่ยเหลอืเพือ่ฟืน้ฟคูณะสงฆ์
ขึน้มาใหมก่ค็อืประเทศเนปาล เริม่ตน้จากทรงใหท้นุการศกึษาแกภ่กิษุ
สามเณรเนปาลเพือ่มาศกึษาพระพทุธศาสนาในประเทศไทย และตอ่มา
คณะสงฆ์เนปาลก็ได้จัดส่งภิกษุสามเณรมาศึกษาเพิ่มขึ้นตามลำดับ 
เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วภิกษุสามเณรเหล่านั้นก็ได้กลับไปช่วยกัน
ทำนบุำรงุพระพทุธศาสนาใหเ้จรญิยิง่ขึน้ และพระองคเ์องกไ็ดเ้สดจ็ 
ไปใหก้ารบรรพชาแกก่ลุบตุรศากยะชาวเนปาล อนัเปน็การชว่ยคำ้จนุ
หนนุนำใหพ้ระพทุธศาสนาในประเทศเนปาลมัน่คงถาวรยิง่ขึน้ 

ในป ี พ.ศ. ๒๕๓๖ เจา้พระคณุสมเดจ็ฯ เสดจ็เยอืนสาธารณรฐั
ประชาชนจนีอยา่งเปน็ทางการตามคำอาราธนาของรฐับาลจนี ทรงเปน็ 
ผูน้ำทางศาสนาพระองคแ์รกทีร่ฐับาลจนีกราบทลูอาราธนา นอกจากนี ้
ยงัเสดจ็ไปประเทศญีปุ่น่เมือ่ป ีพ.ศ. ๒๕๔๑ ในการประชมุชาวพทุธโลก
เพือ่การเผยแผค่รัง้ที ่๑ The First World Buddhist Propagation 
Conference และการจดัประชมุครัง้ตอ่มากจ็ดัใหม้ขีึน้ในประเทศไทย 

ยงัมอีกีหลายประเทศทีเ่จา้พระคณุสมเดจ็ฯ เสดจ็ไปเยอืน เชน่ 
อนิเดยี แคนาดา สหรฐัอเมรกิา ประเทศในแถบยโุรปและออสเตรเลยี 
เปน็ตน้ อนัเปน็การกระตุน้ใหเ้กดิการตืน่ตวัในวงการพระพทุธศาสนา 
ในประเทศนัน้ๆ เปน็อนัมาก ตามมาดว้ยการกอ่สรา้งวดัไทยทีเ่พิม่ขึน้ 
อกีหลายแหง่ในหลายภมูภิาคทัว่โลก เชน่ วดัพทุธรงัษทีีอ่อสเตรเลยี  

หนา้ซา้ย : ในคราวเสดจ็เยอืนประเทศเนปาลป ีพ.ศ. ๒๕๒๘ 
เจา้พระคณุสมเดจ็ฯ เสดจ็ทอดพระเนตรเสาศลิาจารกึพระเจา้
อโศกทีม่จีารกึไวว้า่บรเิวณนัน้เปน็เมอืงของพระโกนาคมนะ-
พทุธเจา้ เปน็เสาศลิาจารกึทีห่กัเปน็สองทอ่น ทอ่นหนึง่จมดนิ
อยูบ่นเนนิเลก็ๆ ทอ่นปลายลม้อยูบ่นพืน้ดนิใกล้ๆ  กนั นบัเปน็
หลกัฐานทางโบราณคดทีีส่ำคญัเกีย่วกบัพระพทุธศาสนา 
เสาศลิาจารกึดงักลา่วอยูก่ลางทุง่นา หมูบ่า้นนคิลหิะวา 
ใกลเ้มอืงกบลิพสัดุ ์การเดนิทางไปดเูสาศลิาจารกึหนทาง
คอ่นขา้งลำบากเพราะไมม่ถีนนตดัผา่น ตอ้งเดนิบนคนันา
เปน็ระยะทางไกลกวา่จะถงึทีห่มาย 
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ขบวนประชาชนชาวเนปาลตัง้ใจ  
เดนิทางมารบัเสดจ็เมือ่ครัง้  
เจา้พระคณุสมเดจ็ฯ เสดจ็ไป
ประทานบรรพชาเหลา่กลุบตุร  
ศากยะ ณ เมอืงกรีตปิรู เมือ่ป ี  
พ.ศ. ๒๕๒๘ บางคนดัน้ดน้เดนิทาง
ไกลถงึ ๗ วนัเพือ่มารบัเสดจ็ 
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เมือ่ครัง้เสดจ็เมอืงกรีตปิรู 
ประเทศเนปาล ตลอดทางจาก
สนามบนิถงึวดั มชีาวเนปาลรอ
เฝา้รบัเสดจ็ไมข่าดสาย ทำให้
ถนนแออดัไปดว้ยผูค้นจนแทบ
ไมม่ทีางเดนิ 

วัดแคโรไลนาพุทธจักรวนารามที่สหรัฐอเมริกา 
วดัไทยลมุพนิ ีประเทศเนปาล เปน็ตน้ 

สำหรบัประเทศบา้นใกลเ้รอืนเคยีงพระองคก์ท็รง
เหน็ความสำคญั และผกูสมัพนัธไ์วอ้ยา่งแนน่แฟน้ 
เคยเสดจ็ไปรว่มฉลองพระบรมสารรีกิธาต ุ และ
พระธาตอุคัรสาวกทีก่รงุพนมเปญ ประเทศกมัพชูา 
และทรงรว่มคณะพระสงฆ์ไทยไปร่วมประชุมสมัย
ที ่๒ แหง่ฉฏัฐสงัคายนาพระไตรปฎิก ทีเ่มอืงยา่งกุง้ 
สาธารณรฐัเมยีนมาร ์ทัง้ยงัทรงไดร้บัสมณศกัดิพ์เิศษ
จากรฐับาลเมยีนมาร ์ คอืไดร้บัถวายสมณศกัดิช์ัน้ 
“อภธิชมหารฏัฐครุ”ุ ซึง่เทยีบเทา่กบัตำแหนง่สมเดจ็
พระสังฆราชของประเทศเมียนมาร์ด้วยเช่นกัน 
นบัเปน็ศาสนสมัพนัธท์ีล่กึซึง้ยิง่ของทัง้สองประเทศ 

ด้วยพระวิริยอุตสาหะของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ 
พระพทุธศาสนาเถรวาทไดป้ระดษิฐานอยา่งมัน่คง
และเผยแผรุ่ง่เรอืงไปในนานาประเทศทัว่โลก ไมว่า่ 
พระองคจ์ะเสดจ็ไปเยอืน ณ ผนืแผน่ดนิใด พระ-
จรยิาวตัรของพระองคน์ัน้งดงามสมำ่เสมอ ทรงเปน็
ทีช่ืม่ชมยนิดแีละปลืม้ปตีขิองผูท้ีไ่ดพ้บเหน็ กลิน่หอม
ในศลีวตัรของพระองคน์ัน้ฟุง้ขจรไปไกล สรา้งความ
ประทับใจและก่อให้เกิดเป็นความสัมพันธ์อัน
แน่นแฟ้นในทุกมวลมิตรประเทศที่พระองค์เสด็จ
ไปเยอืนจวบเทา่ทกุวนันี ้  ภา
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เสดจ็รบับณิฑบาต 
ณ เมอืงกรีตปิรู   
ประเทศเนปาล 

๑๑๐ ๑๑๑
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บน : เสดจ็เวยีนเทยีนทีธ่เมขสถปู สารนาถ ประเทศอนิเดยี ซึง่เปน็สถานทีแ่สดงปฐมเทศนาของพระพทุธเจา้ 
ลา่ง : วนัที ่๒๔ พฤศจกิายน ๒๕๒๘ เสดจ็เยีย่มชมวดัทเิบตในปรมิณฑลพระเจดยีโ์พธนาถ ประเทศเนปาล 

บน : ทีว่ดัศรกีรีตวิหิาร ประเทศเนปาล ฯพณฯ เซร บาฮะดรู ์เทวา นายกรฐัมนตรเีนปาลกลา่วตอ้นรบัเจา้พระคณุสมเดจ็ฯ ในพธิเีปดิอาคารไทยกรีต ิภวนั  
ลา่ง : พธิถีวายเกยีรตบิตัรและอำลาเจา้พระคณุสมเดจ็ฯ โดยมรีาชปโุรหติของสมเดจ็พระราชาธบิดแีหง่เนปาลเปน็ประธานในพธิ ีณ วดัอานนัทกฏุ ิกรงุกาฐมาณฑ ุเนปาล 

๑๑๒ ๑๑๓
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ณ ปา่หนิ เขตปกครองตนเอง
หลหูนานหย ีนครคนุหมงิ เมือ่
ครัง้เสดจ็ไปเยอืนสาธารณรฐั
ประชาชนจนีอยา่งเปน็ทางการ
ระหวา่งวนัที ่๒๐ มถินุายน-  
๒ กรกฎาคม ๒๕๓๖ 
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๑. ทรงสนทนากบั ฯพณฯ เจยีงเจอ๋หมงิ 
ประธานาธบิดสีาธารณรฐัประชาชนจนี 
๒. ฉายพระรปูบนกำแพงเมอืงจนี  
๓. เสดจ็ไปวดักวา่งจี ้ทรงมอบของทีร่ะลกึ 
คอื พระบรมธาตบุรรจใุนผอบทองคำ
ประดษิฐานในมณฑปนอ้ย พระพทุธชนิสหี ์
ญสส ปดิทอง หนา้พระเพลา ๙ นิว้   
พระไตรปฎิกบาลฉีบบัสยามรฐั โลพ่ระ
ชนิสหี ์โลพ่ระคตธิรรมอกัษรจนี หนงัสอื
ธรรม และเหรยีญทีร่ะลกึอกีจำนวนหนึง่ 
๔. ทรงเยอืนวดัหยวนทงในนครคนุหมงิ 
โดยมเีจา้อาวาสวดัหยวนทงเฝา้รบัเสดจ็ 
๕. ทรงเขยีนอกัษรจนีเปน็ทีร่ะลกึ 

๑

๒

๓

๔

๕

เมือ่ครัง้เสดจ็เยอืนสาธารณรฐั
ประชาชนจีนอยา่งเป็นทางการ 
มปีระชาชนและพระจีนมา
ตอ้นรบัและชืน่ชมพระบารม ี
กนัเนอืงแนน่ 
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วดัยง่เหอกง นครปกักิง่ เมือ่ครัง้เสดจ็
เยอืนสาธารณรฐัประชาชนจนี วนัที ่๒๔ 
มถินุายน ๒๕๓๖ วดันีเ้คยเปน็วงัมากอ่น 
ตอ่มาฮอ่งเตม้คีวามเลือ่มใสในพระพทุธ-
ศาสนาจงึไดถ้วายวงัใหเ้ปน็วดั 

๑๑๘ ๑๑๙

102-127.indd   118-119 11/5/09   2:43:46 PM



หนา้ซา้ย : (บน) ดร.เกยีวเซ   
เอนชนิโช ผูน้ำนกิายเนนบทุชชูแุหง่
ญีปุ่น่, องคท์ะไลลามะ ประมขุแหง่
ทเิบต และสมเดจ็พระสงัฆราชแหง่
ประเทศไทย ณ เมอืงเกยีวโต ญีปุ่น่  
เจา้พระคณุสมเดจ็ฯ ทรงมมีติรภาพ
ทีน่า่ประทบัใจยิง่กบัองคท์ะไลลามะ
ดงัเหน็ไดเ้มือ่ครัง้ทีอ่งคท์ะไลลามะ
เสดจ็เยอืนทีว่ดับวรนเิวศวหิารได ้ 
กลา่วทกัทายเจา้พระคณุสมเดจ็ฯ   
วา่ “พีช่ายคนโตของขา้พเจา้” 
(ลา่ง) เจา้พระคณุสมเดจ็ฯ ในฐานะ
ประมขุแหง่คณะสงฆไ์ทยทรงเปน็ 
องคป์ระธานในการประชมุ The 
First World Buddhist Propagation 
Conference 
หนา้ขวา : ทรงฉายพระรปูใตต้น้
ซากรุะคราวเสดจ็เปน็องคป์ระธาน
ในการประชมุชาวพทุธโลกเพือ่การ
เผยแผค่รัง้ที ่๑ The First World 
Buddhist Propagation Conference 
วนัที ่๔-๑๐ เมษายน ๒๕๔๑   
ณ เมอืงเกยีวโต ประเทศญีปุ่น่ 

๑๒๐ ๑๒๑
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ในวดัพระแกว้จำลองทีก่รงุพนมเปญ ประเทศกมัพชูา เมือ่ครัง้ทรงเปน็พระโศภนคณาภรณ ์พรอ้มดว้ยคณะสงฆจ์ากประเทศไทย 
ไปรว่มพธิสีมโภชพระบรมสารรีกิธาตแุละพระอรหนัตธาต ุวนัที ่๕ ตลุาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ 

พระบรมสารรีกิธาตแุละพระอรหนัตธาต ุประดษิฐานในมณฑป ณ วดัพระแกว้มรกตจำลอง กรงุพนมเปญ ประเทศกมัพชูา 

๑๒๒ ๑๒๓
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หนา้ซา้ย : ๑. เมือ่คราวเสดจ็เยอืนสหรฐัอเมรกิา แคนาดา และยโุรป ในปี พ.ศ. 
๒๕๒๓ เสดจ็ยงัทีป่ระทบัของสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนน ีเมอืงโลซานน ์
ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ 
๒. ทรงฉายพระรปูหนา้หอนาฬกิาบิก๊เบนทีก่รงุลอนดอน ประเทศองักฤษ พ.ศ. ๒๕๒๓ 
๓. เสดจ็เยอืนพพิธิภณัฑล์ฟูร ์กรงุปารสี ประเทศฝรัง่เศส ๒๓ เมษายน ๒๕๒๓ 
๔. พธิเีปดิวดัพทุธปทปี ทีก่รงุลอนดอน ประเทศองักฤษ วนัที ่๑ สงิหาคม ๒๕๐๙ 
๕. ทรงเปน็ประธานฝา่ยสงฆใ์นพธิเีปิดวัดพทุธปทีป และประกอบพธิอีาสาฬหบชูา
หนา้ขวา : เสดจ็เยอืนหอไอเฟล กรงุปารสี วนัที ่๒๓ เมษายน ๒๕๒๓ 
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ไมม่คีวามสบายใดจะเสมอดว้ยความสบายใจ 
และความสบายใจจะไมเ่กดิแตเ่หตใุดเสมอดว้ยเหตุ 
คอืเมตตา การอบรมเมตตาจงึสำคญั จงึจำเปน็” 

ในคราวเสดจ็พธิเีปิด 
วดัพทุธปทปีเมือ่เดอืน
สิงหาคม ปี พ.ศ. 
๒๕๐๙ ไดเ้สดจ็ยงั
กรงุโรม ประเทศ
อติาล ีโอกาสนีท้รง
เยีย่มชมโบราณสถาน
สำคญัๆ หลายแหง่ 
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เสาหลกัแหง่บวรพทุธศาสนา
ทกุคนทีร่วมอยู่ในหมูค่ณะหรอืประเทศชาตเิดยีวกนั

ตา่งตอ้งรบัผดิชอบตอ่ความผาสกุของกนัและกนัดว้ยกนัทัง้นัน้
แตส่ำหรบัผูน้ำนัน้ในฐานะทีเ่ปน็ผูน้ำจำตอ้งปฏบิตัติน

ใหเ้ปน็เยีย่งอยา่งทีด่แีกผู่ต้ามหรอืผูอ้ยู่ในปกครองเปน็อนัดบัแรก
จงึจะสมกบัที่ไดช้ือ่วา่เปน็ผูน้ำฉะนัน้ผูน้ำจงึอยู่ในฐานะ

ทีต่อ้งรบัผดิชอบหนกักวา่ผูอ้ืน่ในหมูเ่ดยีวกนัดว้ยเหตนุีเ้อง
ในทางพระพทุธศาสนาจงึเนน้การปฏบิตัธิรรมของผูท้ีเ่ปน็ผูน้ำ

หรอืผูป้กครองหมูค่ณะหรอืประเทศชาตมิาก” 
ราชธรรมกบัการพฒันาสงัคม 
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...ลลุว่งถงึพทุธศกัราช ๒๕๓๒ ในวนัศกุรท์ี ่๒๑ เดอืนเมษายน 
ณ พระอโุบสถวดัพระศรรีตันศาสดาราม ไดม้พีระราชพธิอีนัยิง่ใหญ่
ซึง่ประทบัอยูใ่นความทรงจำของพทุธศาสนกิชนทัว่ประเทศ นัน่คอื
พระราชพธิสีถาปนาสมเดจ็พระสงัฆราชองคใ์หม ่พระองคท์ี ่๑๙ แหง่กรงุ
รตันโกสนิทร ์พระนามวา่ สมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช 
สกลมหาสงัฆปรณิายก (เจรญิ สวุฑฒฺโน) 

ราชทนินามของพระองคค์อื “สมเดจ็พระญาณสงัวร” นัน้ ทรงได้
รบัพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ สถาปนาเปน็สมเดจ็พระราชาคณะในป ีพ.ศ. 
๒๕๑๕ มคีวามหมายวา่ ผูส้ำรวมในญาณคอืความรู ้ ราชทนินามนี้
พระบาทสมเดจ็พระพทุธเลศิหลา้นภาลยั ไดพ้ระราชทานสถาปนาแก ่
พระเถระผูท้รงคณุทางวปิสัสนาธรุะเทา่นัน้ โดยพระราชทานสถาปนา 
แกส่มเดจ็พระญาณสงัวร (สกุ) ในป ี พ.ศ. ๒๓๕๙ เมือ่ทรงไดร้บั
สถาปนาเปน็สมเดจ็พระสงัฆราชในป ี๒๓๖๓ แลว้ ตำแหนง่ “สมเดจ็ 
พระญาณสงัวร” กไ็มป่รากฏวา่มพีระเถระรปูใดไดร้บัพระราชทาน
สถาปนาอกีเลย นบัเปน็เวลาหา่งกนันานถงึ ๑๕๒ ปี 

เมือ่เจา้พระคณุสมเดจ็ฯ ไดร้บัพระราชทานสถาปนาเปน็สมเดจ็ 
พระสงัฆราช ราชทนินามของพระองคย์งัคงเปน็เชน่เดมิคอื “สมเดจ็
พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก” ทรง
เป็นสมเด็จพระสังฆราชที่มิได้เป็นพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์แรก 
ทีม่ไิดใ้ชพ้ระนามวา่ สมเดจ็พระอรยิวงศาคตญาณ ดงัทีเ่คยปฏบิตัิ
สบืกนัมา แตไ่ดร้บัพระราชทานราชทนินามพเิศษเฉพาะพระองค ์ 

พระเกยีรตคิณุของเจา้พระคณุสมเดจ็ฯ เปน็ทีต่ระหนกัมาชา้นาน
วา่ทรงไวซ้ึง่พระปรยิตัธิรรม และถงึพรอ้มดว้ยพระจรยิาวตัรอนับรสิทุธิ ์
ทรงมคีวามรูใ้นหลกัศาสนาอยา่งลกึซึง้ เปน็แบบอยา่งทีด่แีละเปน็ที่
เคารพของเหลา่พทุธบรษิทั 

พระองค์ทรงมุ่งมั่นปลูกฝังอบรมธรรมให้เกิดขึ้นทั้งในหมู่เยาวชน
และประชาชนทัว่ไป โดยมุง่หมายความรม่เยน็เปน็สขุของบา้นเมอืง
เปน็สำคญั ทัง้ยงัทรงอบรมสัง่สอนประชาชนใหต้ัง้มัน่อยูใ่นความจงรกั 
ภกัดตีอ่สถาบนัพระมหากษตัรยิ ์ทรงตระหนกัดวีา่ประเทศไทยมอีงค์
พระมหากษตัรยิเ์ปน็ศนูยร์วมดวงใจ อนันำมาซึง่ความสมคัรสมานสามคัค ี
และความเขม้แขง็ของประเทศชาติ 

ในขณะทีพ่ระองคท์รงดำรงสมณศกัดิท์ีพ่ระโศภนคณาภรณ ์ป ีพ.ศ. 
๒๔๙๙ นัน้ ทรงไดร้บัมอบหมายใหเ้ปน็พระอภบิาลหรอืพระพีเ่ลีย้ง
ของพระภกิษพุระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ในระหวา่งทรงผนวชและ
เสดจ็ประทบั ณ วดับวรนเิวศวหิาร เพือ่ทรงปฏบิตัสิมณธรรมเปน็
เวลา ๑๕ วนั 

และในป ีพ.ศ. ๒๕๒๑ เมือ่สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ สยาม-
มกฎุราชกมุารทรงผนวชและเสดจ็ประทบั ณ วดับวรนเิวศวหิารเปน็
เวลา ๑๕ วนัเชน่กนั เจา้พระคณุสมเดจ็ฯ ซึง่ดำรงสมณศกัดิท์ีส่มเดจ็
พระญาณสงัวรในขณะนัน้กท็รงรบัอาราธนาเปน็พระราชกรรมวาจาจารย ์
และทรงทำหน้าที่เป็นพระอาจารย์ถวายพระธรรมวินัยตลอดระยะ
เวลาทีท่รงผนวช 

หนา้ซา้ย : สมเดจ็พระสงัฆราชเจา้ 
กรมหลวงวชริญาณวงศ ์ทรงเลอืก
เจา้พระคณุสมเดจ็ฯ ขณะทรงดำรง
สมณศกัดิท์ีพ่ระโศภนคณาภรณ์
ใหเ้ปน็ “พระอภบิาล” (พระพีเ่ลีย้ง) 
ของภกิษพุระบาทสมเดจ็พระเจ้า
อยูห่วัรชักาลปจัจบุนัในระหวา่งที่
ทรงผนวชเป็นพระภกิษแุละเสดจ็
ประทบั ณ วดับวรนเิวศวหิาร   
วนัที ่๒๒ ตลุาคม-๕ พฤศจกิายน 
พ.ศ. ๒๔๙๙ 
หนา้ขวา : ในการทำวตัรสวดมนต์
ประจำวันในพระอุโบสถวัดบวร
นเิวศวหิาร ระหวา่งพระบาท
สมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงผนวช 
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พระราชพธิสีถาปนาสมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก ณ พระอโุบสถวดัพระศรรีตันศาสดาราม วนัศกุรท์ี ่๒๑ เมษายน พทุธศกัราช ๒๕๓๒ 

พระจรยิาวตัรออ่นโยนและออ่นนอ้มถอ่มพระองค ์ขณะเดยีวกนักท็รง
เขม้แขง็ และทรงตดัสนิพระทยัในเรือ่งตา่งๆ อยา่งเดด็ขาด 

เจา้พระคณุสมเดจ็ฯ ทรงมไีมตรอีนัแนน่แฟน้กบัองคท์ะไลลามะ 
ประมขุของทเิบต ในคราวทีอ่งคท์ะไลลามะเสดจ็เยอืนประเทศไทย
ครัง้แรกเมือ่ป ีพ.ศ. ๒๕๑๐ นัน้ ไดเ้สดจ็เยอืนวดับวรนเิวศวหิารดว้ย 
ในโอกาสนัน้เจา้พระคณุสมเดจ็ฯ ไดถ้วายคำแนะนำการปฏบิตัสิมาธิ
กรรมฐานแบบเถรวาทแดอ่งคท์ะไลลามะ และอกีครัง้หนึง่ในคราวเสดจ็ 
เยอืนประเทศไทยป ีพ.ศ. ๒๕๓๖ และเสดจ็ประทบั ณ วดับวรนเิวศวหิาร 
เมือ่พบกนัในพระอโุบสถ องคท์ะไลลามะไดก้ลา่วทกัทายเจา้พระคณุ

สมเดจ็ฯ ดว้ยคำแรกวา่ “พีช่ายคนโตของขา้พเจา้” นีเ้ปน็สิง่แสดงถงึ
ความเคารพรกัและชืน่ชมทีผู่น้ำทางจติใจของพระพทุธศาสนาทัง้สอง
ฝา่ยมตีอ่กนั 

กวา่ ๖๐ ปบีนเสน้ทางธรรมนบัแตบ่รรพชาเปน็สามเณร ความมุง่มัน่ 
ทีจ่ะรบัใชพ้ระพทุธศาสนาดำเนนิมาอยา่งแนว่แนม่ัน่คง จวบจนกา้วยา่ง
สูจ่ดุสงูสดุแหง่การเปน็ผูน้ำสงัฆมณฑลอยา่งสมพระเกยีรต ิและตลอด 
๒๐ ปทีีผ่า่นมา สมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหา-
สงัฆปรณิายก ทรงปฏบิตัพิระกรณยีกจิไดส้มบรูณค์รบถว้นในฐานะองค์
พระประมขุผูเ้ปน็ศนูยก์ลางแหง่บวรพทุธศาสนาของประเทศไทย  

ทรงรบัพระราชทานพดัยศจากพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัในพระราชพธิสีถาปนาสมเดจ็พระสงัฆราช วนัศกุรท์ี ่๒๑ เมษายน พทุธศกัราช ๒๕๓๒ 

เจา้พระคณุสมเดจ็ฯ ทรงปฏบิตัหินา้ทีโ่ดยเรยีบรอ้ยและสมบรูณ์
ครบถว้นเปน็อยา่งด ี ทรงเปน็ทีเ่คารพนบัถอืของพระบาทสมเดจ็พระเจา้ 
อยูห่วัมาตลอด และไดท้รงรบัหนา้ทีถ่วายพระธรรมเทศนาและถวาย
ธรรมกถาแดพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั และสมเดจ็พระนางเจา้ฯ 
พระบรมราชนินีาถเสมอๆ ทัง้ในการพระราชพธิแีละเปน็การสว่นพระองค ์
นอกจากนีย้งัทรงเปน็ทีเ่คารพเลือ่มใสศรทัธาของพระบรมวงศานวุงศ์
ทีใ่กลช้ดิทกุพระองค ์ซึง่เจา้พระคณุสมเดจ็ฯ ไดเ้สดจ็ไปในงานบำเพญ็ 
พระราชกศุลและทรงสนทนาธรรมดว้ยอยูเ่นอืงๆ พระศาสนกจิภายใต้
การดแูลของเจา้พระคณุสมเดจ็ฯ มัน่คงแผป่กไปทัว่ประเทศ ดา้นการ

ปกครองทรงมอบหมายและกระจายงานในสังฆมณฑลใหแ้ก่พระเถระ
ชัน้ผูใ้หญเ่พือ่กำกบัดแูล ขณะเดยีวกนักท็รงตดิตามงานสมำ่เสมอใน
ฐานะผูร้บัผดิชอบสงูสดุ ทรงแกไ้ขปรบัปรงุกฎระเบยีบทีเ่ปน็ขอ้ตดิขดั
ใหเ้หมาะสมทนัสมยั ทำใหง้านของคณะสงฆด์ำเนนิไปโดยราบรืน่ 

ในฐานะประมขุแหง่สงฆ ์ ทรงเปน็ตวัแทนของศาสนจกัรตอ้นรบั
อาคนัตกุะจากนานาประเทศ  เปน็ทีย่กยอ่งสรรเสรญิในหมูผู่น้ำของ
ประเทศตา่งๆ มาโดยตลอด และยงัทรงดำเนนิบทบาทผูน้ำทางจติใจ
ของประเทศที่เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาอย่างประเทศไทยและ
ในเวทโีลกอยา่งสมศกัดิศ์ร ี ทรงวางพระองคไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม คอืมี
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เครือ่งยศสมณศกัดิส์มเดจ็พระสงัฆราช 
- บาตรพรอ้มดว้ยฝาและเชงิบาตรถมปดั 
- พานพระศร ีประกอบดว้ย มงัส ี๒  
 ตลบัพู ่๑ จอก ๑ ซองพล ู๑ (พรอ้มพล)ู 
- ถาดสรงพระพกัตร์ 
- หบีตราจกัร ี(หบีหลงัเจยีด) 
- หบีพระโอสถหลงันนู 
- คณโฑ 
- กาทรงกระบอก 
- หมอ้ลกัจัน่ 
- ปิน่โตกลม ๔ ชัน้ 
- สพุรรณราช 
- สพุรรณศรี 
- ขนันำ้พานรองมจีอกคลมุตาดรปูฝาชี 
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พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัเสดจ็เยีย่มสมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก 
ณ ตกึวชริญาณสามคัคพียาบาร โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัและสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนินีาถ 
ทรงสนทนาธรรมกบัเจา้พระคณุสมเดจ็ฯ ณ พระตำหนกัภพูงิคราชนเิวศน ์ดอยปยุ จงัหวดัเชยีงใหม่ 

๑๓๖ ๑๓๗
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บน : ทรงจดุเทยีนชยัในพธิพีทุธาภเิษก ณ พระอโุบสถวดัพระศรรีตันศาสดาราม เนือ่งในวโรกาสที่ 
สมเดจ็พระเจา้พีน่างเธอ เจา้ฟา้กลัยาณวิฒันา กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร ์ทรงเจรญิพระชนมาย ุ๘๐ พรรษา 

ลา่ง : พระเจา้วรวงศเ์ธอพระองคเ์จา้โสมสวลพีระวรราชาทนิดัดามาต ุและพระเจา้หลานเธอพระองคเ์จา้พชัรกติยิาภา  
เสดจ็ถวายเครือ่งสกัการะ ณ ตำหนกัคอยทา่ ปราโมช 

บน : ทรงเปน็พระอาจารยถ์วายการอบรมพระธรรมวนิยัขณะทีพ่ระภกิษสุมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ  
สยามมกฎุราชกมุาร เสดจ็ประทบั ณ วดับวรนเิวศวหิาร วนัที ่๖-๒๐ พฤศจกิายน ๒๕๒๑ 
ลา่ง : เจา้พระคณุสมเดจ็ฯ รบัเสดจ็สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี 

และสมเดจ็พระเจา้ลกูเธอ เจา้ฟา้จฬุาภรณวลยัลกัษณ ์อคัรราชกมุาร ี 
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เจา้พระคณุสมเดจ็ฯ เสดจ็ยงัวดั 
ถาวรวรารามหรอืวดัญวน เมือ่ครัง้ที่ 
ชาวจงัหวดักาญจนบรุจีดังานสมโภช  
ในโอกาสไดร้บัพระราชทานสถาปนาเปน็
สมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช 
สกลมหาสงัฆปรณิายก 

๑๔๐ ๑๔๑
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บน : สมเดจ็พระสงัฆราชแหง่ราชอาณาจกัรลาว (สมเดจ็พระยอดแกว้ พทุธชโินรส (บญุทนั ธมมฺาโน บปุผรตัน)์)  
เสดจ็เยอืนประเทศไทยอยา่งเปน็ทางการในฐานะอาคนัตกุะของสมเดจ็พระสงัฆราช ตามคำทลูอาราธนาของรฐับาลไทย วนัที ่๑๕-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๑๐ 

ลา่ง : ทรงตอ้นรบัองคท์ะไลลามะเมือ่คราวเยอืนวดับวรนเิวศวหิาร เมือ่วนัที ่๒๓ มกราคม ๒๕๑๕ 

บน : ทา่นโกเอน็กา้ วปิสัสนาจารยช์าวอนิเดยีพรอ้มดว้ยภรรยาเขา้เฝา้สมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก 
ลา่ง : คณะสมณทตูสำนกัวาตกินัเขา้เฝา้สมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก 

กราบทลูเชญิเสดจ็สำนกัวาตกินั เมือ่วนัที ่๒๖ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๑๔๒ ๑๔๓
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พระอุดมญาณโมลี วัดโพธสิมพร 
อำเภอเมอืง จงัหวดัอดุรธาน ีเขา้เฝา้ถวาย

สกัการะ ณ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 

พ.ศ. ๒๕๑๕ ฯพณฯ ศร ีวาราหคริ ี
เวงกฏคริ ีประธานาธบิดแีหง่ประเทศ

อนิเดยี มาเยอืนวดับวรนเิวศวหิาร  
ในระหวา่งการเยอืนประเทศไทย 

ทรงตอ้นรบัพระสงฆ์
จากลงักา ๒๕ รปู วนัที ่

๒ พฤษภาคม ๒๕๓๕ 

พระธรรมสงิหบรุาจารย ์ 
(หลวงพอ่จรญั ติธมโฺม) เขา้เฝา้ถวาย

สกัการะเนือ่งในการฉลองพระชนัษา 
๙๐ ป ีณ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ ์ 

วนัที ่๑๔ ตลุาคม ๒๕๔๖ 

พระเถรานเุถระจาก 
วัดตา่งๆ ถวายสกัการะ 

เนือ่งในเทศกาลเขา้พรรษา 

ฯพณฯ เอกอคัรราชทตูอนิเดยี  
ประจำประเทศไทยถวายพระพทุธรปู

แดเ่จา้พระคณุสมเดจ็ฯ ขณะดำรง  
สมณศกัดิท์ีพ่ระสาสนโสภณ   

 ณ วดับวรนเิวศวหิาร พ.ศ. ๒๕๑๔ 

หลวงพอ่คณู ปรสิทุโฺธเขา้เฝา้สมเดจ็พระญาณสงัวร 
สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก 

เมือ่ครัง้ดำรงสมณศกัดิ ์ 
ทีพ่ระสาสนโสภณ รบัเสดจ็  

เจา้ชายฟลิปิ ดยคุแหง่เอดนิบะระ 
ประเทศองักฤษ ณ พระอโุบสถ
วดับวรนเิวศวหิาร พ.ศ. ๒๕๑๐ 

หลวงตามหาบวั าณสมปฺนโฺน
เขา้เฝา้เจา้พระคณุสมเดจ็ฯ 

ทรงตอ้นรบัเจา้ชายฟลิปิป์ 
แหง่เบลเยยีม ณ ศาลา ๑๕๐ ป ี
วนัที ่๑๓ ตลุาคม ๒๕๓๖ 

เอกอคัรราชทตูปากสีถานประจำประเทศไทย
เขา้เฝา้ โดยการนำของ ดร. วอลเดมาร์ 
ซ.ี ไซเลอร ์วนัที ่๑๑ ตลุาคม ๒๕๔๐ 

๑๔๔ ๑๔๕
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ฯพณฯ จฬุาราชมนตร,ี 
สมเดจ็พระญาณสงัวร 
สมเดจ็พระสงัฆราช  
สกลมหาสงัฆปรณิายก 
และพระคารด์นิลั  
ไมเคลิ มชียั กจิบญุช ู  
ในการประชมุสนัตภิาพแหง่
โลกทีอ่าคารแปซฟิกิเพลซ  
วนัที ่๒๔ เมษายน ๒๕๔๐ 

๑๔๖ ๑๔๗
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๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๒ ทรงประกอบพธิี
มอบพระบรมสารรีกิธาตแุดพ่ทุธศาสนกิชน
ศรลีงักา โดยเอกอคัรราชทตูศรลีงักา
ประจำประเทศไทยเปน็ผูร้บัมอบ  
พรอ้มดว้ยทตูานทุตูจากหลายประเทศ
รว่มพธิ ีณ พระอโุบสถวดับวรนเิวศวหิาร 

เหน็ธรรมกค็อืเหน็ภาวะ 
หรอืสภาพแหง่จติใจของตนเอง 

ทัง้ในทางไมด่ ีทัง้ในทางดี 
จติใจเปน็อยา่งไร 

กใ็หรู้อ้ยา่งนัน้ตามเปน็จรงิ” 
พระพทุธเจา้ทรงสัง่สอนอะไร 

๑๔๘ ๑๔๙
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พระอจัฉรยิภาพ
คนฉลาดในพระพทุธศาสนาหมายถงึผูม้ปีญัญา คอืผูม้เีหตผุล 
และผูม้เีหตผุล คอืผูรู้จ้กัเหตรุูจ้กัผล คอืรูว้า่เหตใุดเปน็เหตดุี 
เหตใุดเปน็เหตไุมด่ ีรูว้า่ผลใดเปน็ผลด ีผลใดเปน็ผลไมด่ี 

และรูด้ว้ยวา่เหตดุเีทา่นัน้ทีจ่ะใหผ้ลด ีเหตไุมด่เีทา่นัน้ทีจ่ะใหผ้ลไมด่ี 
ไมม่เีหตดุีใดจะใหผ้ลไมด่ ีและไมม่เีหตไุมด่ีใดจะใหผ้ลดี 

ผู้ใดรูจ้รงิในเหตใุนผล ดงัรบัพระราชทานกลา่วมา 
คอืคนฉลาดในพระพทุธศาสนา ผูน้ัน้ไมท่ำสิง่ที่ไมด่ ีจะทำแตส่ิง่ทีด่ี 

อยา่งแกลว้กลา้อาจหาญ ไมล่งัเลทอ้แท ้แมจ้ะตอ้งเหนือ่ยกายเหนือ่ยใจ 
หรอืตอ้งเสยีสละทรพัยส์นิเงนิทองของมคีา่มากมายเพยีงไร 

เพือ่ผลอนัเปน็คณุงามความด ีเปน็คณุประโยชนท์ัง้แกส่ว่นตนและสว่นรวม” 
พระธรรมเทศนา โสภณกถา ในการทรงบำเพญ็พระราชกศุลเฉลมิพระชนมพรรษา 

สมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนินีาถ ณ พระทีน่ัง่อมรนิทรวนิจิฉยั ในพระบรมมหาราชวงั 

วนัจนัทรท์ี ่๑๒ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ 
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...“ปญัญาเปน็แสงสวา่งรุง่เรอืงในโลก บณัฑติทัง้หลายยอ่มดดั
ฝกึตน” ความตอนหนึง่ในพระนพินธแ์ปลบาล-ีไทยของเจา้พระคณุสมเดจ็ฯ 
อธบิายชดัเจนถงึเหตแุหง่ความกา้วหนา้ทางปญัญาทีฉ่ายพระอจัฉรยิภาพ 
ของพระองค ์ความใฝรู่ใ้นการศกึษาอยูเ่สมอพฒันาพระปรชีาสามารถ
ของพระองคใ์หท้รงเปน็เลศิทัง้ทางทฤษฎหีรอืปรยิตั ิ และทางปฏบิตั ิ 
พระองคท์รงเปน็นกัการศกึษาผูม้วีสิยัทศันก์วา้งไกล ทรงใฝรู่ใ้นเรือ่ง-
ราวของพระพทุธศาสนา ทัง้โดยการสบืสาวคน้ควา้จากตำรา โดยการ
ศกึษาวเิคราะห ์ ตลอดจนทรงปฏบิตัดิว้ยพระองคเ์อง จงึทรงเปน็ทัง้
นกัปราชญผ์ูร้อบรู ้ และเปน็อรยิสงฆผ์ูป้ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบรวมอยูใ่น
บคุคลเดยีวกนั 

ดว้ยพระอจัฉรยิภาพ ผนวกกบัพระวริยิบารมทีีท่รงบำเพญ็เพยีร
เพือ่พระพทุธศาสนา ผลงานทกุอยา่งไมว่า่จะเปน็พระนพินธท์ีม่มีากมาย 
บทเทศนาธรรมทัง้หลาย ตลอดจนพทุธสถาน หรอืแมแ้ตพ่ระพทุธรปู
และพระเครือ่งตา่งๆ ทีท่รงรเิริม่กอ่สรา้งหรอืบรูณปฏสิงัขรณ ์ จงึลว้น
ทรงคณุคา่สมบรูณอ์ยูใ่นตวัทัง้สิน้ 

ผลงานสำคญัๆ ของพระองคท์า่นแบง่ออกเปน็ประเภทไดด้งันี้ 
• ดา้นสือ่สารมวลชน 
ทรงรเิริม่จดัรายการวทิย ุ“การบรหิารทางจติ” ทางสถานวีทิย ุอ.ส. 

พระราชวงัดสุติ ตามพระราชปรารภของสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรม-
ราชชนน ี ทกุเชา้วนัอาทติยต์ดิตอ่กนัเปน็เวลาหลายป ี จดุประสงคก์็
เพือ่ใหผู้ฟ้งัหนัมาสนใจฝกึฝนอบรมจติใจ ฝกึหดัทำใจใหส้งบ ฝกึใช้
ความคดิทีก่อ่ใหเ้กดิปญัญานำไปใชใ้นชวีติประจำวนั นอกจากนีย้งัทรง 
นพินธเ์รือ่งทางพระพทุธศาสนาลงพมิพเ์ผยแผท่างนติยสารอยา่งตอ่เนือ่ง 
เชน่ ศรสีปัดาห ์ซึง่เปน็นติยสารผูห้ญงิ และนติยสาร ธรรมจกัษ ุซึง่
เปน็นติยสารเผยแผพ่ระพทุธศาสนาของมลูนธิมิหามกฏุราชวทิยาลยัฯ 

• พระนพินธ ์ 
เจา้พระคณุสมเดจ็ฯ ทรงสนพระทยัเรยีนรูภ้าษาตา่งๆ ไมว่า่จะเปน็ 

ภาษาสนัสกฤต องักฤษ ฝรัง่เศส เยอรมนั และจนี แตท่ีท่รงศกึษา
ตอ่เนือ่งจนสามารถอา่น เขยีน และพดูไดด้กีค็อืภาษาองักฤษ และ
จากความรู้ภาษาอังกฤษนี่เองที่ช่วยขยายโลกทัศน์ของพระองค์ให้
กวา้งไกล ประกอบกบัพระอปุนสิยัทีช่า่งคน้ควา้ใฝศ่กึษากย็ิง่สง่เสรมิ

ใหผ้ลงานพระนพินธข์องพระองคล์กึซึง้คมคายยิง่ขึน้ ทรงสามารถนำ
เอาความรูส้มยัใหมม่าประยกุตใ์ชอ้ธบิายธรรมะใหอ้า่นเพลนิ เขา้ใจงา่ย 
และสือ่สารไดก้บัคนทกุระดบัชัน้ ดงึดดูใหค้นรุน่ใหม่ๆ  หนัมาสนใจ
ธรรมะกนัมากขึน้ 

ตวัอยา่งผลงานพระนพินธ์ 
โสฬสปญัหา  
เปน็เรือ่งราวของปญัหา ๑๖ ขอ้ พรอ้มทัง้คำพยากรณค์อืคำกลา่วแก ้

อนัเปน็ปญัหาธรรมะชัน้สงูในพทุธศาสนา พระนพินธเ์ลม่นีส้ะทอ้นใหเ้หน็ 
ถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ที่ทรงวิเคราะห์วิจารณ์ธรรมที่เป็น
ธรรมชัน้สงูไดอ้ยา่งแจม่แจง้ชดัเจน แสดงใหเ้หน็ถงึพระปรชีาสามารถ 
ทัง้ในทางปรยิตัแิละปฏบิตัทิีส่อดคลอ้งควบคูไ่ปดว้ยกนัอยา่งด ีจงึทรง 
สามารถถ่ายทอดออกมาได้ซาบซึ้งกินใจและตรงตามความหมายของ
ขอ้ธรรมนัน้ๆ 

ทศบารม ีทศพธิราชธรรม  
เปน็ธรรมะ ๒ หมวดทีท่รงนำมาเรยีบเรยีงใหเ้กีย่วโยงกนั ดว้ยทรง

เหน็วา่เปน็หลกัธรรมทีม่คีวามเกีย่วเนือ่งกนัอยู ่ ทศบารมนีัน้เปน็บารมี
ทางธรรม โดยมเีปา้หมายอยูท่ีป่ระโยชนส์งูสดุของชวีติคอืความวมิตุิ
หลดุพน้ สว่นทศพธิราชธรรมเปน็บารมทีางโลก โดยมเีปา้หมายสงูสดุ 
อยูท่ีป่ระโยชนส์ขุของประชาราษฎร ์ ทวา่ทัง้ ๒ หมวดนีก้ม็เีนือ้หาที่
คลา้ยคลงึกนั และตา่งกเ็ปน็บารมธีรรมดว้ยกนัทัง้คู ่สิง่สำคญัทีส่ะทอ้น
อยูใ่นพระนพินธเ์ลม่นีก้ค็อื พระปรชีาสามารถในเชงิเปรยีบเทยีบและ
ในเชงิประยกุต ์ ทำใหผู้อ้า่นเขา้ถงึคำสอนของพทุธศาสนาในแงม่มุที่
แตกตา่งและกวา้งขวางยิง่ขึน้ 

๔๕ พรรษาของพระพทุธเจา้   
พระนพินธเ์รือ่งนีน้ำเสนอเรือ่งราวในพทุธประวตั ิโดยเลา่เหตกุารณ ์

ทีเ่กดิขึน้ไปตามลำดบัป ีนบัแตท่ีพ่ระพทุธองคต์รสัรูแ้ลว้ทรงเริม่เผยแผ ่
พระศาสนา ตราบจนกระทัง่เสดจ็ดบัขนัธปรนิพิพานทีเ่มอืงกสุนิารา 
ทรงรวบรวมความรู้และเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาทั้ง
จากพระไตรปฎิก อรรถกถาตา่งๆ ตำราอืน่ๆ รวมทัง้คมัภรีจ์ากมหายาน 
ทรงเขยีนเลา่ไวอ้ยา่งพสิดารและนา่สนใจ เปน็งานพระนพินธท์ีใ่หค้วามรู ้
ในแงม่มุตา่งๆ ทีห่ลากหลายและลุม่ลกึเกีย่วกบัพระพทุธศาสนา 

หนา้ซา้ย : ทรงจดัเตรยีมของเพือ่  
บรรจใุนพระเจดยีว์ดับวรนเิวศวหิาร   
ณ กฏุหิลวงเจรญิฤทธศิาสตรใ์นระหว่าง
บรูณะตำหนกัคอยทา่ ปราโมช เมือ่ป ี
พ.ศ. ๒๕๐๘  

๑๕๒ ๑๕๓
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ทรงประกอบพธิกีอ่นการรือ้ถอนแทน่ทีป่ระทบัของสมเดจ็พระมหาสมณเจา้ กรมพระยาปวเรศวรยิาลงกรณ ์เพือ่ทำการบรูณะ เมือ่เจา้พระคณุสมเดจ็ฯ ทรงไดร้บัตำแหนง่เปน็เจา้อาวาสวดับวรนเิวศวหิาร กท็รงเริม่การบรูณปฏสิงัขรณภ์ายในวดัทัง้หมด 
 ในภาพขณะตรวจงานการบรูณะพระเจดยีว์ดับวรนเิวศวหิาร เมือ่ป ีพ.ศ. ๒๕๐๘ 
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นอกจากนี้ยังมีงานด้านวิชาการที่เป็นประเภทตำราอีก
มากมาย ทรงเรยีบเรยีงวากยสมัพนัธ ์ภาค ๑-๒ สำหรบั
ใชเ้ปน็หนงัสอืประกอบการศกึษาของนกัเรยีนบาล ีและทรง
อำนวยการจดัทำปทานกุรม บาล ีไทย องักฤษ สนัสกฤต 
ฉบบัพระเจา้บรมวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้กติยิากรวรลกัษณ์
กรมพระจนัทบรุนีฤนาถ เปน็ตน้ 

สว่นงานแปลเปน็ภาษาตา่งประเทศ ทรงรเิริม่และดำเนนิ-
การให้มีการแปลตำราทางพระพุทธศาสนาจากภาษาไทย
เปน็ภาษาองักฤษ เชน่ นวโกวาท วนิยัมขุ พทุธประวตั ิ
อปุสมบทวธิ ี ภกิขปุาตโิมกข ์ และทำวตัรสวดมนต ์ เปน็ตน้ 
รวมไปถงึผลงานพระธรรมเทศนาทีม่อียูจ่ำนวนมาก เทา่ที่
พมิพเ์ป็นเลม่เผยแผแ่ลว้ เช่น พระมงคลวเิสสกถา ปญัจคณุ 
๕ กณัฑ ์ ทศพลญาณ ๑๐ กณัฑ ์ มงคลเทศนา สงัฆคณุ 
๙ กณัฑ ์เปน็ตน้ 

• งานดา้นเสนาสนะและถาวรวตัถุ 
งานบรูณะเสนาสนะและพทุธสถานนอกจากเปน็ไปเพือ่ 

สบืทอดพระศาสนาแลว้ ยังแสดงออกถงึพทุธศลิปอ์นังดงาม 
ทีส่ะทอ้นถงึความเจรญิรุง่เรอืงของชาตอิกีดว้ย จงึเปน็อกี
งานหนึง่ทีเ่จา้พระคณุสมเดจ็ฯ ทรงเอาพระทยัใสอ่ยา่งยิง่ 
สิ่งก่อสร้างอันเป็นถาวรวัตถุที่โปรดให้ก่อสร้างขึ้นหรือ 
บรูณปฏสิงัขรณน์ัน้มอียูม่ากมาย แตก่ม็ทีีส่ำคญัๆ ซึง่แบง่ 
ออกไดเ้ปน็ 

๑. งานกอ่สรา้งและบรูณะวดัในประเทศ  
ดว้ยทรงรำลกึถงึพระคณุของผูม้พีระคณุอยูเ่สมอ ทรง

ปรารภอยูเ่นอืงๆ วา่ งานนีท้ำถวายใครหรอืเพือ่สนองคณุ
ทา่นองคไ์หน ดงันัน้สว่นใหญบ่รรดาถาวรวตัถทุีท่รงรเิริม่
ใหก้อ่สรา้งหรอืปฏสิงัขรณจ์งึแสดงถงึพระกตญัญตุาทีม่ตีอ่
ผูม้พีระคณุ อาท ิทรงสรา้งศาลาการเปรยีญ ภปร ถวาย
วดัเทวสงัฆาราม เพือ่สนองคณุหลวงพอ่วดัเหนอืผูเ้ปน็พระ
อปุชัฌาย ์ อาคารรวเิทวานนัท ์ ทรงสรา้งใหโ้รงเรยีนวดั
เทวสงัฆาราม ในฐานะเปน็โรงเรยีนทีพ่ระองคท์รงเลา่เรยีน 
มาแตท่รงพระเยาว์ 

ผลงานสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นด้วยศิลปกรรมและความ
สมบรูณพ์รอ้มกค็อื วดัญาณสงัวราราม จงัหวดัชลบรุ ีทีท่รง
สรา้งถวายเปน็พระราชกศุลแดพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั
และอดีตสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าผู้ทรงคุณ
ตอ่แผน่ดนิ ทัง้ยงัมพีระดำรใิหจ้ดัสรา้งพระพทุธรปูบนหนา้ผา
เขาชจีรรย ์ เปน็พระพทุธรปูทีแ่กะสลกับนหนา้ผาดว้ยแสง
เลเซอร ์ แลว้ใชส้ทีองวาดแตม้ บรรจพุระบรมสารรีกิธาตุ

ทรงตรวจงานบรูณะพระ
อโุบสถวดับวรนเิวศวหิาร 
เมือ่ป ีพ.ศ. ๒๕๐๘ 
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• ศาลาวชริญาณ เปน็อาคารทรงไทย ๒ ชัน้ 
สรา้งถวายเปน็พระบรมราชานสุรณแ์ดพ่ระบาท
สมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รชักาลที ่๔ ซึง่
ขณะทรงผนวชเปน็พระภกิษมุพีระนามฉายาวา่ 
“วชริญาณภกิข”ุ และทรงครองวดับวรนเิวศวหิาร
เปน็พระองคแ์รก ทัง้เพือ่เปน็อนสุรณใ์นโอกาส
สถาปนาวดับวรนเิวศวหิารครบ ๑๕๐ ปดีว้ย 

 

• พระเจดยีว์ดับวรนเิวศวหิาร เปน็พระเจดยีท์รงลงักาตามพระราชนยิม  
ในรชักาลที ่๔ เจา้พระคณุสมเดจ็ฯ ทรงบรูณะขึน้ใหมใ่หง้ดงามถาวร   
โดยประดบัดว้ยกระเบือ้งโมเสกสทีองจากอติาล ีและทรงเปน็ผูร้เิริม่นำ
กระเบือ้งโมเสกมาประดบัพระเจดยีเ์ปน็ครัง้แรกในประเทศไทย เปน็แบบ 
ใหว้ดัตา่งๆ เอาอยา่งกนัอยา่งกวา้งขวางในเวลาตอ่มา 
 

• พระอโุบสถวดับวรนเิวศวหิาร เปน็อาคารแบบโบราณแตกตา่งจาก  
พระอโุบสถทัว่ไป เจา้พระคณุสมเดจ็ฯ ไดท้รงบรูณะขึน้ใหมโ่ดยประดบั  
หนิออ่นจากอติาลทีัง้หลงั เพือ่รกัษารปูแบบสถาปตัยกรรมและลวดลาย
โบราณใหค้งอยูท่นทานถาวรสบืไป 
 

• ตกึ ภปร พพิธิภณัฑว์ดับวรนเิวศวหิาร เปน็อาคารทรงไทย ๓ ชัน้   
สรา้งขึน้เพือ่เปน็ทีร่วบรวมและจดัแสดงสิง่ของมคีา่นา่ศกึษาของวดั   
อนัจะเปน็ประโยชนแ์กก่ารศกึษาของเยาวชนและประชาชนทัว่ไป 

ถาวรวตัถใุนวดับวรนเิวศวหิารทีเ่จา้พระคณุสมเดจ็ฯ
ทรงบรูณะและสรา้งใหม่

• ตกึกวบีรรณาลยั สรา้งขึน้เพือ่
เปน็อาคารสำนกังานอธกิารบด ี 
มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั 
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ผูใ้ดคดิวา่ ตนเองกำลงัทำความดี 
แตม่จีติใจเรา่รอ้น หาความสงบสขุยาก 

กพ็งึเขา้ใจเสยีใหถ้กูตอ้งวา่ 
ตนมไิดก้ำลงัทำความด ีอาจเปน็เพยีง 

กำลงัคดิแขง่ดเีทา่นัน้” 
แสงสอ่งใจ

๑๖๒ ๑๖๓
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หนา้ซา้ย : เสดจ็ตรวจงานกอ่สรา้งวหิาร
เซยีน วดัญาณสงัวราราม จงัหวดัชลบรุี 
หนา้ขวา : (บน) เมรวุดัเทวสงัฆาราม 
เจา้พระคณุสมเดจ็ฯ โปรดใหส้รา้งขึน้
ตรงทีเ่คยเปน็ศาลาไมซ้ึง่ใชเ้ปน็โรงเรยีน
ประชาบาลวดัเทวสงัฆารามทีเ่จา้พระคณุ
สมเดจ็ฯ เคยศกึษาเมือ่ทรงพระเยาว ์
(ลา่ง) ศาลา ภปร ทีเ่จา้พระคณุสมเดจ็ฯ 
โปรดใหส้รา้งขึน้แทนศาลาไมห้ลงัเดมิ  
ทีร่ือ้ออกเพือ่สรา้งเมร ุดา้นขวามอืเหน็
อาคารรวเิทวานนัทท์ีเ่จา้พระคณุสมเดจ็ฯ 
โปรดใหส้รา้งเปน็โรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม 
วัดเทวสังฆาราม 

ไวท้ีพ่ระอรุะ ซึง่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัเสดจ็มาเบกิพระเนตรดว้ย
พระองค์เอง นบัเปน็พระพทุธรปูองคส์ำคญัทีม่คีวามงดงาม และถอืเปน็
งานครัง้ประวตัศิาสตรข์องประเทศไทย 

พระบรมธาตเุจดยีศ์รนีครนิทราสถติมหาสนัตคิรี ี ทีว่ดัสนัตคิรีญีาณสงั-   
วราราม ดอยแมส่ลอง จงัหวดัเชยีงราย เปน็เจดยีท์ีม่คีวามงดงามตระการตา 
องคเ์จดยีเ์ปน็สเีทาและขาว เบือ้งบนยอดเจดยีเ์ปน็สทีองอรา่ม ตัง้ตระหงา่น
อยูบ่นยอดขนุเขาสงูเสยีดฟา้ พระบรมธาตเุจดยีน์ีท้รงสรา้งถวายเปน็พระ-
ราชานสุรณแ์ดส่มเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนนี 

นอกจากนีย้งัมงีานกอ่สรา้งและบรูณะวดัวาอารามตา่งๆ ทัง้ทีอ่ยูใ่กล้
ไกลและในทอ้งถิน่ทรุกนัดาร เชน่ วดัรชัดาภเิษก อำเภอบอ่พลอย และ
วดัพทุธวมิตุ ิ อำเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบรุ,ี วดัวงัพไุทร อำเภอ
หนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบรุ,ี วดัลา้นนาญาณสงัวราราม อำเภอ
จอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม ่เปน็ตน้  

๒. งานกอ่สรา้งและบรูณะวดัในตา่งประเทศ 
ดว้ยสายพระเนตรอนักวา้งไกล ทรงเลง็เหน็ความสำคญัของงานพระ-

ธรรมทตูเปน็อยา่งยิง่ จงึไดท้รงทุม่เทกบังานบกุเบกิฟืน้ฟพูระพทุธศาสนา
ในต่างแดนและสืบสานศาสนสมัพนัธก์บันานาประเทศทัว่โลก สิง่ทีไ่ดท้รง
พากเพียรบำเพญ็เปน็ระยะเวลายาวนานนัน้กไ็ดส้ง่ผลใหพ้ระพทุธศาสนา
หยัง่รากลกึและผลดิอกออกผล งอกงามไพบลูยไ์ปทัว่ทกุทวปีในสากลโลก 

ปัจจุบันมีวัดไทยในต่างประเทศหลายแห่งที่พระองค์ทรงเปน็ประธาน
ดำเนนิการ และประธานกรรมการอปุถมัภใ์นการสรา้งวดัและอโุบสถกระจาย 
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อยูใ่นทกุทวปีทัว่โลก เชน่ วดัพทุธรงัษ ี ในนครซดินยี ์
ประเทศออสเตรเลยี ซึง่เปน็วดัไทยแหง่แรกของทวปีออส-
เตรเลยี วดัจาการต์าธรรมจกัรชยั กรงุจาการต์า ประเทศ
อนิโดนเีซยี วดัแคโรไลนาพทุธจกัรวนาราม สหรฐัอเมรกิา 
อโุบสถวดัศรกีรีตวิหิาร เมอืงกรีตปิรู และวดัไทยลมุพนิ ี
ทีล่มุพนิ ีประเทศเนปาล 

๓. งานกอ่สรา้งและบรูณปฏสิงัขรณว์ดับวรนเิวศวหิาร 
ในฐานะเจา้อาวาสวดับวรนเิวศวหิาร เจา้พระคณุสมเดจ็ฯ 

จงึมพีระภารกจิรบัผดิชอบดแูลพระอารามใหส้วยงามเปน็
ระเบยีบเรยีบรอ้ยอยูเ่สมอ งานบรูณปฏสิงัขรณพ์ระอาราม
จึงเป็นอีกงานหนึ่งที่ทรงเอาพระทัยใส่ดูแลอย่างใกล้ชิด 
สิง่กอ่สรา้งสำคญัๆ ทีม่พีระดำรใิหซ้อ่มสรา้งขึน้ใหม ่ไดแ้ก่ 

• พระอโุบสถวดับวรนเิวศวหิาร ทรงบรูณะใหมโ่ดย
ประดบัดว้ยหนิออ่นจากอติาลทีัง้หลงั 

• พระเจดยีว์ดับวรนเิวศวหิาร เปน็พระเจดยีท์รง
ลังกาที่ได้รับการบูรณะให้งดงามขึ้นด้วยกระเบื้องโมเสก
สทีองจากอติาลแีลดงูามระยบัจบัตาเปน็อยา่งยิง่ 

• ตกึ ภปร พพิธิภณัฑว์ดับวรนเิวศวหิาร สรา้งขึน้
เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมสิ่งของอันมีคุณค่าของวัดเพื่อ
ประโยชนใ์นการศกึษาของชนรุน่หลงั 

• ตกึ สว ธรรมนเิวศ ทรงสรา้งถวายเปน็พระกศุล
แดส่มเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนน ีเปน็ตน้ 

• ตกึกวบีรรณาลยั สรา้งขึน้เพือ่เปน็ตกึสำนกังาน
อธกิารบด ี และหอ้งสมดุของมหาวทิยาลยัมหามกฏุราช-
วทิยาลยั 

เหน็ไดว้า่สิง่ทีส่มเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช 
สกลมหาสงัฆปรณิายกทรงสรา้ง และพระธรรมทีท่รงเผยแผ ่
ล้วนเป็นพระอัจฉริยภาพที่เรืองรองส่องสว่างไปทั่วผืน
แผน่ดนิ สะทอ้นถงึพระเมตตา พระกตญัญตุา และพระ
วริยิะเพือ่บวรพทุธศาสนาอนัยากจะหาใดเปรยีบ  

พระบรมธาตเุจดยีศ์รนีครนิทราสถติมหาสนัตคิรี ีทีว่ดัสนัตคิรี-ี
ญาณสงัวราราม ดอยแมส่ลอง จงัหวดัเชียงราย ทรงสร้างถวาย
เพือ่เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนน ี
ความเปน็มาในการกอ่สรา้งเจดยีน์ีค้อื เมือ่กอ่นพืน้ทีบ่รเิวณนี้
เปน็พืน้ทีซ่ึง่กองบญัชาการทหารสงูสดุไดข้อสงวนไวเ้พือ่เปน็ทีอ่ยู่
อาศยัและทำกนิของอดตีทหารจนีคณะชาตผิูอ้พยพ โดยตัง้ชือ่
หมูบ่า้นวา่ “บา้นสนัตคิรี”ี ในป ีพ.ศ. ๒๕๓๐ เจา้พระคณุสมเดจ็ฯ 
ไดเ้สดจ็เยีย่มหมูบ่า้นนีท้รงเหน็วา่ประชาชนในหมูบ่า้นสว่นใหญ่
นบัถอืพทุธศาสนา แตม่ทีีพ่กัสงฆเ์พยีงแหง่เดยีวทีเ่ปน็สถานที่
ประกอบศาสนกจิ จงึทรงดำรวิา่สมควรสรา้งพระมหาเจดยีบ์รรจุ
พระบรมธาตขุึน้บนยอดดอยดา้นหนา้สำนกัสงฆ ์ดว้ยพระบารมี
และเมตตาคณุของพระองคท์ำใหก้ารกอ่สรา้งสำเรจ็ลลุว่ง และ
พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรีแห่งนี้ก็ตั้ง
ตระหง่านโดดเดน่เปน็ศรสีงา่ ณ ดอยแมส่ลองนบัแตน่ัน้มา 

๑๖๖ ๑๖๗
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พระเจดยีท์ีจ่ำลองแบบจาก 
เจดยีพ์ทุธคยา สถานทีต่รสัรู้ 
ของพระพทุธเจา้ เจา้พระคณุ 
สมเดจ็ฯ โปรดใหส้รา้งขึน้ที่ 
วดัญาณสงัวราราม จงัหวดัชลบรุ ี 

๑๖๘ ๑๖๙
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สถานทีภ่ายในวดัญาณสงัวราราม 
๑.  “พระพทุธมหาวชริอตุตโมภาสศาสดา” 
พระพทุธรปูแกะสลกัดว้ยเลเซอรท์ีเ่ขาชจีรรย์ 
๒.  วหิารเซยีน 
๓.  กฏุทิีป่ระทบัแหง่หนึง่บนเขาชโีอน  
๔.  มณฑปพระพทุธบาท บนยอดเขา
พระพทุธบาท 
๕.  พระอโุบสถ 
๖.  วหิารพระศรอีารยิเมตไตรย 
๗.  พระบรมธาตเุจดยีม์หาจกัรพีพิฒัน์ 
๘.  รปูปัน้ทีว่หิารเซยีน 
๙.  ตำหนกัทีป่ระทบั (ขา้งลา่ง) 
๑๐. ศาลารบัรองแขกบนเขาชโีอน 
๑๑. ศาลานานาชาติ 

๑
๒

๔

๗

๘

๑๑

๑๐

๙

๖

๕

๓

๑๗๐ ๑๗๑
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คำอธบิาย คำอธบิาย คำ
อธบิาย คำอธบิาย คำอธบิาย 
คำอธบิาย คำอธบิาย คำ
อธบิาย คำอธบิาย คำอธบิาย 
คำอธบิาย คำอธบิาย คำ 

ความดกีต็าม ความชัว่กต็าม เปน็สิง่ทีท่าํได้ 
ทกุเวลา แตจ่ะทาํสองอยา่งพรอ้มกนัไมไ่ด้ 
ตอ้งทาํทลีะอยา่ง จงึตอ้งตดัสนิใจเลอืกวา่ 

จะทาํอยา่งไหน จะทาํความดหีรอืจะทาํความชัว่ 
อยา่มใีจออ่นแอโลเลเพราะจะทาํใหพ้า่ยแพ้ 
ตอ่อาํนาจของความชัว่ ยอมใหค้วามชัว่ 

มอีาํนาจแยง่เวลาทีค่วรทาํความดไีปเสยี” 
ทกุชวีติมเีวลาอนัจำกดั

เจา้พระคณุสมเดจ็ฯ เสดจ็ไปสกัการะ พระมหาธาตเุจดยี ์ 
นภเมทนดีล และ พระมหาธาตนุภพลภมูสิริ ิซึง่กองทพั
อากาศสรา้งขึน้นอ้มเกลา้ฯ ถวายเปน็พระราชกศุลแด่
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั และสมเดจ็พระนางเจา้ฯ 
พระบรมราชนินีาถ ทีส่ว่นยอดปลขีององคพ์ระมหาธาตุ
เจดยีน์ภเมทนดีลนัน้ ประดษิฐานพระบรมสารรีกิธาต ุ 
ไดม้าจากพระวหิารเขีย้วแกว้ประเทศศรลีงักาสว่นหนึง่  
พระบรมสารรีกิธาตทุีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั
พระราชทานสว่นหนึง่ และพระบรมสารรีกิธาตจุาก   
เจา้พระคณุสมเดจ็ฯ ประทานสว่นหนึง่ สว่นภายในพระเกศ 
เมาลขีอง “พระพทุธสริกิติทิฆีายมุงคล” พระพทุธรปูปาง
รำพงึซึง่ประดษิฐานภายในเรอืนธาตขุองพระมหาธาต ุ
นภพลภมูสิรินิัน้ บรรจพุระบรมสารรีกิธาตทุีเ่จา้พระคณุ
สมเดจ็ฯ ประทานและทรงบรรจดุว้ยพระองคเ์อง 
 

๑๗๒ ๑๗๓

150-181.indd   172-173 11/5/09   1:56:16 PM



หนา้ซา้ย : ๑. วดัพทุธรงัษแีอนนนัเดล ทีน่ครซดินยี ์ประเทศ
ออสเตรเลยี เปน็วดัพทุธศาสนาเถรวาทแหง่แรกในทวปีออสเตรเลยี 
เจา้พระคณุสมเดจ็ฯ โปรดใหส้รา้งในป ีพ.ศ. ๒๕๓๘ ในความอปุถมัภ์
ของมลูนธิมิหามกฏุราชวทิยาลยั ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
๒. อโุบสถวดัจาการต์าธรรมจักรชัย กรงุจาการต์า ประเทศ
อนิโดนเีซยี 
๓. วดัแคโรไลนาพทุธจกัรวนาราม วดัไทยทีม่ลรฐัแคโรไลนา 
ประเทศสหรฐัอเมรกิา เจา้พระคณุสมเดจ็ฯ ทรงอปุถมัภก์าร
กอ่สรา้ง พระทีไ่ปจำพรรษาวดันีเ้ปน็พระจากวดับวรนเิวศวหิาร 
หนา้ขวา : วดัศรกีรีตวิหิาร เมอืงกรีตปิรู ประเทศเนปาล ทรงใหก้าร
อปุถมัภแ์ละสนบัสนนุวดันี ้โดยสรา้งอโุบสถแบบสถาปตัยกรรมไทย 
และวหิารประดษิฐานพระพทุธรปูทีส่วยงามซึง่อญัเชญิจากประเทศไทย 

๑
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๓
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พระอจัฉรยิภาพดา้นภาษาของเจา้พระคณุสมเดจ็ฯ มมีากมาย นอกจากภาษาจนีแลว้ ยงัสนพระทยัภาษาตา่งประเทศอืน่ๆ อกี 
เชน่ ภาษาองักฤษ ฝรัง่เศส เยอรมนั สนัสกฤต ขอม ในภาพกำลงัทรงอกัษรจนีดว้ยพูก่นัจนีเมือ่ครัง้เสดจ็เยอืนสาธารณรฐัประชาชนจนี ป ีพ.ศ. ๒๕๓๖ 

คำทีเ่ขยีนเปน็คำมงคลมคีวามหมายวา่ “รำลกึถงึพระพทุธเจา้จติใจจะผอ่งใส” 

๑๗๖ ๑๗๗
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ทรงมบีทพระนพินธต์พีมิพใ์น
นติยสาร ศรสีปัดาห ์ซึง่เปน็
นติยสารผูห้ญงิเปน็เวลากวา่
สบิป ีตัง้แตป่ ีพ.ศ. ๒๕๐๓-
๒๕๑๓ กล่าวไดว่้าทรงเป็น   
ผูร้เิริม่ใชส้ือ่สารมวลชนเพือ่
เผยแผพ่ระพทุธศาสนาให ้
เขา้ถงึประชาชนในวงกวา้ง 

๑๗๘ ๑๗๙
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ตูห้นงัสอืทีร่วบรวม 
ผลงานพระนพินธข์อง 
เจา้พระคณุสมเดจ็ฯ  

๑๘๐ ๑๘๑
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พระจรยิาวตัร
พระธรรม เปน็สมบตัสิำหรบัประดบัใจใหง้ดงาม บำรงุใจ 

ใหว้ฒันะ (เจรญิ) ทำใหค้นเปน็คนโดยสมบรูณ ์ใหเ้ปน็กลัยาณชน 
(คนงาม) ใหเ้ปน็อารยชน (คนเจรญิ คนประเสรฐิ) และใหอ้ยูเ่ปน็ 

สขุสงบ ถา้เทยีบอยา่งสมบตัภิายนอกกเ็ทยีบไดก้บัโภคสมบตัิ 
เครือ่งบำรงุรา่งกายและชวีติใหเ้จรญิเตบิโตใหด้ำรงอยู่ 

และอาภรณส์มบตัเิครือ่งประดบัตบแตง่รา่งกายใหง้ดงาม” 
หลกัพระพทุธศาสนา  
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“อยากกราบพระดไีมต่อ้งดัน้ดน้เดนิทางมาถงึเชยีงใหม่
หรอก กราบอยูท่ีก่รงุเทพฯ กไ็ด ้กส็มเดจ็ญาณฯ นัน่ไง” 

หลวงปู่แหวนกล่าวแก่ศิษย์ผู้หนึ่งที่อุตสาหะเดินทางไป
กราบหลวงปูท่ีว่ดัดอยแมป่ัง๋ จงัหวดัเชยีงใหม ่ 

นี่เป็นคำยืนยันการรับรองในหมู่พระสุปฏิปันโนถึงพระ
จรยิาวตัรของเจา้พระคณุสมเดจ็ฯ วา่งดงามเพยีบพรอ้ม เปน็ผู ้
ประพฤตธิรรมสมควรแกธ่รรมอยูเ่ปน็นจิ 

เจา้พระคณุสมเดจ็ฯ ทรงมีความออ่นนอ้มเคารพตอ่พระธรรม 
ทรงมีธรรมเป็นดั่งอาภรณ์ประดับพระองค์มาโดยตลอด  
ราชทนินามวา่ “พระโศภนคณาภรณ”์ ทีท่รงไดร้บัพระราชทาน 
(ในป ีพ.ศ. ๒๔๙๐) แปลความหมายไดว้า่ ผูเ้ปน็อาภรณห์รอื 
เครือ่งประดบัของหมูค่ณะอนังาม หรอืพระสมณศกัดิท์ี ่“พระ 
ธรรมวราภรณ”์ (ในป ี พ.ศ. ๒๔๙๙)  กห็มายถงึผูม้ธีรรม
เปน็อาภรณค์อืเครือ่งประดบัอนัประเสรฐิ 

ในหมู่ผู้คนทั่วไปที่ได้พบเห็นหรือมีโอกาสเข้าเฝ้าชื่นชม

พระบารมอียา่งใกลช้ดิ ตลอดจนผูท้ีท่รงปฏสินัถารดว้ย จะรูส้กึ
ชื่นชมจับจิตจับใจกับพระจริยาวัตรที่งดงามของสมเด็จพระ
ญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสังฆปรณิายก ศลีวตัร 
และปฏปิทาทีท่รงยดึถอืนัน้ เปน็แนวทางการดำเนนิชวีติอนัเปีย่ม
ดว้ยมงคล  ซึง่เปน็แบบอยา่งทีด่ขีองภกิษแุละฆราวาสผูค้รอง
เรอืนทัว่ไปควรยดึไวเ้ปน็ตน้แบบอนัพงึประพฤตปิฏบิตัติาม 

 
พระจรยิาวตัรในแตล่ะวนั 

ราวตสีีท่กุวนั ตืน่บรรทม สวดมนตท์ำวตัรและนัง่สมาธ ิ
จากนัน้เสดจ็รบับณิฑบาต  พระองคเ์สวยเพยีงมือ้เดยีวประมาณ 
๙ โมงเชา้ และเสวยในบาตร หลงัจากนัน้เปน็เวลาทีท่รงรบั
ผูม้าเขา้เฝา้ประมาณหนึง่ชัว่โมงในชว่งเชา้ ตกบา่ยกม็ชีว่งเวลา
รบัผูม้าเขา้เฝา้อกีชว่งหนึง่ 

วนัไหนหากไมม่ผีูม้าเขา้เฝา้กจ็ะทรงอา่นหนงัสอื แตถ่า้หาก
มีพระกรณียกิจที่ต้องเสด็จนอกสถานที่ก็จะทรงงดรับแขก 

หนา้ซา้ย : เจา้พระคณุสมเดจ็ฯ 
ขณะดำรงสมณศกัดิท์ีพ่ระสาสนโสภณ 
รบัเสดจ็พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 
และสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรม
ราชินนีาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระบรม 
โอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกมุาร 
และทลูกระหมอ่มหญงิอบุลรตัน 
ราชกญัญา สริวิฒันาพรรณวด ี 
ในโอกาสเสดจ็พระราชดำเนนิถวาย
กฐนิตน้ ณ วดัเทวสงัฆาราม เมือ่ป ี
พ.ศ. ๒๕๐๖ ทรงทำหนา้ทีเ่สมอืน
ตวัแทนของหลวงพอ่ด ีซึง่เปน็ 
พระอปุชัฌายข์องพระองคท์า่น 
หนา้ขวา : ขณะประทบัทรงงาน ณ 
กฏุหิลวงเจรญิฤทธศิาสตร ์หลงัจากที่
ทรงรบัตำแหนง่เจา้อาวาสวดับวรนเิวศ
วหิาร กท็รงเริม่งานบรูณปฏสิงัขรณ์
วดับวรนเิวศวหิาร และทรงเริม่งาน
กอ่สรา้งถาวรวตัถอุนัเปน็ประโยชน์
อกีมากมายขึน้ในวดั 

๑๘๔ ๑๘๕
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รบัเสดจ็พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ครัง้เสดจ็พระราชดำเนนิในการผกูพทัธสมีา วดัโพธิศ์ร ีจงัหวดัสงิหบ์รุี 
 

ทรงถวายเครือ่งไทยธรรมแดส่มเดจ็พระอรยิวงศาคตญาณ สมเดจ็พระสงัฆราช (ปุน่ ปณุณฺสริ)ิ ณ พระตำหนกัเพช็ร วดับวรนเิวศวหิาร 

พระองคท์ี ่ ๒ ทรงสรา้งวดัตลอดจนอนสุรณส์ถานตา่งๆ ถวายเปน็
พระราชกศุลแดส่มเดจ็พระบรุพมหากษตัรยิาธริาชเจา้ทีท่รงมคีณุปูการ 
ตอ่ประเทศชาต ิ เชน่ โรงเรยีน โรงพยาบาล พรอ้มทัง้พระบรม  
ราชานสุาวรยีส์มเดจ็พระปยิมหาราช ทีจ่งัหวดักาญจนบรุี 

ทางดา้นครอบครวั พระองคท์รงนำพระชนนมีาพกัอยูใ่นวดัดว้ย
โดยใหพ้ำนกัอยูใ่นบรเิวณ ”เรอืนขาว” คอืเรอืนหลงันอ้ยทีป่ลกูอยูใ่กล้ๆ  
กบัตำหนกัคอยทา่ ปราโมช ทีป่ระทบัของพระองคต์ราบจนกระทัง่
พระชนนถีงึแกอ่ายขุยั นอกจากนีย้งัทรงตัง้กองทนุชือ่วา่ “มลูนธินิอ้ย 
คชวตัร” เพือ่เปน็ทีร่ะลกึถงึพระชนกและพระชนนซีึง่มนีามวา่ “นอ้ย” 
เหมอืนกนัทัง้สองทา่น สำหรบัเปน็ทนุสง่เสรมิการศกึษาของพระสงฆ ์
สามเณร และเยาวชน เพราะทรงเหน็คณุคา่ของการศกึษา จงึทรงให้
ความสำคญั สนบัสนนุ และใหโ้อกาสแกผู่อ้ืน่ในเรือ่งการศกึษาเปน็
อยา่งมาก มกัทรงปรารภเสมอวา่ “เราไมม่โีอกาสเรยีน จงึอยากสง่เสรมิ
คนอืน่ใหไ้ดเ้รยีนมากๆ” 

ผูเ้คารพออ่นนอ้ม 
ทรงมพีระอปุนสิยัออ่นนอ้มถอ่มพระองคอ์ยา่งเสมอตน้เสมอปลาย 

แมจ้ะทรงดำรงตำแหนง่สมเดจ็พระสงัฆราชแลว้กต็าม ทรงแสดง
ความเคารพต่อพระเถระผู้มีอายุพรรษามากกว่าพระองค์อยู่เสมอ 
เมือ่มพีระอาคนัตกุะมาเขา้เฝา้หรอืเยีย่มเยยีนพระองค ์ หากเปน็พระ
เถระผูใ้หญก่จ็ะทรงถามถงึอายพุรรษากอ่นวา่มพีรรษาเทา่ไร ถา้หาก
มากกวา่จะทรงนมินตใ์หน้ัง่บนอาสนะ และทรงกราบตามธรรมเนยีม 
ทางพระวนิยั หรอืถา้เปน็พระทีม่อีาวโุสนอ้ยกวา่กจ็ะทรงตอ้นรบัดว้ย
ความเมตตาไมตรจีติ ทรงปฏบิตัพิระองคเ์ชน่นีม้าโดยตลอด 

 
ครผููส้อน 

เปน็ทีท่ราบกนัดถีงึความใฝพ่ระทยัในการศกึษาหาความรูแ้ละการ
รกัการสอนของพระองค ์ทรงมจีติใจของครผููส้อนทีต่อ้งการถา่ยทอด
สิง่ดีๆ  ใหแ้กล่กูศษิยอ์ยูเ่สมอ ทรงปรารถนาดแีละเอือ้เฟือ้ตอ่ผูอ้ืน่ 

สมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราชฯ มรีบัสัง่เสมอวา่ “ทีน่ี ่เป็น
พระของประชาชน” (คำวา่ “ทีน่ี”่ เปน็สรรพนามทีท่รงใชแ้ทนพระองค์
เอง) พระองคจ์งึมกัเสดจ็ไปทกุงานทีก่ราบทลูอาราธนาเทา่ทีเ่วลาจะ
อำนวย ไมว่า่จะเปน็งานเลก็หรอืงานใหญก่ต็าม ตอนเยน็จะทรงเดนิ
ตรวจวดัดคูวามเปน็ไปในวดัและความเรยีบรอ้ยทัว่ไป สว่นตอนกลางคนื
จะทรงงานอยูจ่นดกึจงึเขา้บรรทม โดยพระองคบ์รรทมเพยีงวนัละ
สามสีช่ัว่โมงเทา่นัน้   
 
พระนกักรรมฐานทีส่ำรวมระวงัอยูเ่สมอ 

ความสำรวมและเคร่งครัดในพระวินัยเป็นแนวประพฤติปฏิบัติที่
เจา้พระคณุสมเดจ็ฯ ทรงรกัษาอยูเ่ปน็นจิ ทรงศกึษาขอ้ศลีวตัรทกุขอ้
อยา่งละเอยีด และทรงระมดัระวงัพระองคอ์ยูเ่สมอทีจ่ะไมท่ำในสิง่ที่
ลว่งละเมดิพระวนิยั 

ทรงปฏบิตัสิมาธกิรรมฐานอยูเ่สมอเมือ่มโีอกาส ผูค้นมกัไดเ้หน็

พระองคป์ระทบัหลบัพระเนตร พระวรกายตัง้ตรง ทรงอยูใ่นอริยิาบถ 
สงบนิง่ เมือ่ถงึเวลาทีต่อ้งปฏบิตัพิระกรณยีกจิ กจ็ะทรงเริม่ปฏบิตัไิด้
โดยทนัทดีว้ยพระอาการสงบสำรวม 

 
พระกตญัญุตา 

คณุธรรมสำคญัทีป่รากฏชดัในชวีติของเจา้พระคณุสมเดจ็ฯ มอียู่
หลายประการดว้ยกนั แตส่ว่นทีจ่ดัวา่เขม้ขน้และถอืเปน็แกนหลกัในชวีติ
ของพระองคค์อื พระกตญัญตุา ทรงรำลกึถงึบญุคณุของผูม้พีระคณุ
อยูเ่สมอตัง้แตว่ยัเดก็ และทรงหาโอกาสทีจ่ะตอบแทนพระคณุมาตลอด 

พระองคท์รงบำเพญ็พระกศุลถวายแดส่มเดจ็พระบรูพาจารย ์สมเดจ็
พระสงัฆราชแหง่กรงุรตันโกสนิทรท์ัง้ ๑๘ พระองค ์และบรูพาจารย์
เปน็ประจำทกุป ี ทรงสรา้งเสนาสนะอทุศิถวายพระอปุชัฌายอ์งคแ์รก 
คอื หลวงพอ่วดัเหนอื 

ทรงสร้างอาคารถวายสมเด็จพระสังฆราชเจ้าผู้เป็นพระอุปัชฌาย์
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หนา้ซา้ย : พระอริยิาบถทีเ่หน็ไดช้ดั
คอืทรงมพีระอธัยาศยันุม่นวล
ออ่นนอ้มและทรงเปีย่มดว้ยพระ
เมตตา ทรงวางองคเ์ปน็กนัเอง 
กบัคนทุกเพศทุกวัย ในภาพ 
เมือ่ครัง้เปน็ทีพ่ระสาสนโสภณ 
หนา้ตำหนกัคอยทา่ ปราโมช 
หนา้ขวา : ลายพระหตัถบ์นัทกึ
เตรยีมการสอนพระใหม ่เมือ่ป ี
พ.ศ. ๒๕๓๕ แสดงใหเ้หน็วา่ทรง
เอาพระทยัใสใ่นการสอน โดยมกีาร 
เตรยีมการสอนอยา่งดกีอ่นทกุครัง้ 
 

๑๘๘ ๑๘๙
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ตอ้งการใหพ้ฒันาตนเองใหก้า้วหนา้ยิง่ๆ ขึน้ไป เวลาเทศนห์รอืบรรยาย
ธรรมทรงบรรยายดว้ยนำ้เสยีงทีช่วนฟงั ทรงเรยีบเรยีงเนือ้หาในการพดู
การสอนไดอ้ยา่งราบรืน่แจม่แจง้ชดัเจน และหากมเีวลากำหนดกจ็ะทรง
จบการบรรยายไดพ้อดกีบัเวลาทีต่ัง้ไวท้กุครัง้ไป สำหรบัลกูศษิยใ์กลช้ดิ
จะทรงสอนดว้ยการปฏบิตัพิระองคใ์หเ้หน็เปน็แบบอยา่ง เพือ่ใหซ้มึซาบ
รบัรูแ้ละยดึถอืเปน็แนวทางในการปฏบิตัติน 

 
ทรงมกันอ้ยสนัโดษ 

เจา้พระคณุสมเดจ็ฯ ทรงเปน็แบบอยา่งของพระสงฆท์ีด่ำรงชวีติดว้ยการ
กนิอยูง่า่ย ทรงมกันอ้ย อดทน เปน็พระผูส้นัโดษ และไมย่ดึตดิพธิรีตีอง
การดำเนินชีวิตของพระองค์เป็นไปอย่างพอเหมาะแก่ความเป็นสมณะที่
เรยีกวา่ สมณสารปู แมจ้ะทรงดำรงสมณศกัดิอ์ยูใ่นฐานะประมขุของสงฆ์
กต็าม ทีอ่ยูอ่าศยักไ็มโ่ปรดใหต้กแตง่อยา่งวจิติรพสิดาร มดีำรสัแกภ่กิษุ
สามเณรในวดัอยูเ่สมอวา่ “พระเณรไมค่วรอยูอ่ยา่งหรหูรา เปน็พระตอ้งจน” 

กระทัง่จวีรนุง่หม่กท็รงใชส้อยอยา่งธรรมดาเรยีบงา่ย โปรดใชจ้วีรที่
ซกัยอ้มเปน็ประจำมากกวา่ของใหม ่ ทัง้ยงัโปรดทีจ่ะซกัและเยบ็ชนุดว้ย
พระองคเ์องดว้ย 

ทรงรบัสัง่ในหมูพ่ระเณรและศษิยใ์กลช้ดิเสมอๆ วา่ ใหใ้ชส้อยขา้วของ 
อยา่งประหยดั โดยทรงปฏบิตัพิระองคใ์หเ้หน็เปน็แบบอยา่ง ไมท่รงนยิม
สะสมขา้วของ และมกัแจกจา่ยออกไปตามโอกาสอนัควร เชน่ ในวนั
มหาปวารณาออกพรรษา 

คราวหนึ่งมีผู้ประสงค์จะถวายรถยนต์สำหรับทรงใช้สอยเวลาเสด็จไป
ปฏบิตัภิารกจิตา่งๆ ทรงมรีบัสัง่ตอบวา่ “ไมรู่จ้ะไปเกบ็ไวท้ีไ่หน” หมายความ
วา่ไมท่รงรบัถวาย และทกุครัง้เวลาเสดจ็ไปรว่มงานบญุงานกศุลทีว่ดัไหน 
เมือ่มผีูถ้วายปจัจยั พระองคจ์ะไมท่รงรบัไวเ้อง จะประทานคนืโดยรบัสัง่
วา่ “ขอรว่มทำบญุดว้ย” 

พระคณุธรรมเหลา่นีน้ำชวีติของพระองคใ์หด้ำเนนิสูเ่สน้ทางของความ 
สำเรจ็ แมจ้ะมอีปุสรรคหรอืทรงพบกบัความผดิหวงัตา่งๆ แตด่ว้ยพระ-
คุณธรรมที่มีอยู่ประจำพระองค์ก็ทรงฝ่าฟันอุปสรรคทั้งหลายมาได้โดย
ตลอด ชวีติของพระองคจ์งึเปน็ตวัอยา่งอนัดงีามสมควรทีจ่ะยดึถอืเปน็
แบบอยา่งเพือ่ประพฤตปิฏบิตัติาม  

เสดจ็ไปถวายสกัการะอฐัสิมเดจ็ 
พระพทุธโฆษาจารย ์(เจรญิ 
ญาณวโร) วดัเทพศรินิทราวาส 
ในเทศกาลเขา้พรรษาทกุปี 

๑๙๐ ๑๙๑
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เราทกุคนตอ้งการเปน็สขุ 
ตอ้งการพน้ทกุข ์แตไ่มป่ฏบิตัิ 
เพือ่ความเปน็สขุ เพือ่ความสิน้ทกุข์ 
แลว้ผลจะเกดิไดอ้ยา่งไร” 
ความดเีปรยีบประดจุแสงสวา่ง 

๑๙๒ ๑๙๓
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๑. อกีหนึง่พระจรยิาวตัรทีท่รงปฏบิตัมิไิดข้าด
คอืการถวายสกัการะพระรปูสมเดจ็พระสงัฆราช
แหง่กรงุรตันโกสนิทรใ์นอดตี ณ พระตำหนกัเพช็ร 
๒. เสดจ็รบับณิฑบาตทีพ่ทุธมณฑล 
๓. ทรงถวายสักการะสมเดจ็พระวันรตั (จับ   
ติธมโฺม) วดัโสมนสัวหิารในเทศกาลเขา้พรรษา 
๔. ตำหนกัชัน้ 3 ทีท่รงสวดมนตแ์ละเจรญิ
สมาธกิรรมฐานประจำวนั 
๕. ทรงอำนวยพรแกน่ายจำเนยีร คชวตัร นอ้งชาย 
๖. ทรงบำเพญ็พระกศุลถวายพระชนก พระชนน ี
ป้ากมิเฮง และหมอ่มเจ้าหญงิคอยท่า ปราโมช  
ในเทศกาลสงกรานตเ์ปน็ประจำทกุปี 

๑

๒ ๓

๕

๔

๖

ทรงประกอบพธิบีรรจสุิง่ของ
ภายในพระเจดยีว์ดับวรนเิวศวหิาร 
เพือ่ถวายเปน็พทุธบชูา 

๑๙๔ ๑๙๕
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เมือ่ครัง้ทีเ่จา้พระคณุสมเดจ็ฯ เสดจ็ไปทอดพระเนตรเสาศลิาจารกึพระเจา้อโศกซึง่อยูก่ลางทุง่นา หมูบ่า้นนคิลหิะวา ใกลเ้มอืงกบลิพสัดุ ์ 
ประเทศเนปาล สถานทีต่ัง้ของเสาศลิาจารกึนัน้อยูไ่กล ตอ้งเสดจ็ผา่นทุง่นาและเดนิบนคนันาซึง่เปน็เสน้ทางทีค่อ่นขา้งลำบาก  

ทำใหค้ณะทีต่ามเสดจ็พากนัออ่นลา้ เมือ่ถงึทีห่มายจงึประทบักบัพืน้หญา้กลางทุง่นาแบบไมม่พีธิรีตีอง เปน็อกีพระอริยิาบถหนึง่ 
ทีแ่สดงใหเ้หน็วา่เจา้พระคณุสมเดจ็ฯ ทรงเปน็ผูว้างตนเรยีบงา่ยและไมถ่อืพระองค์ 

เสดจ็รบับณิฑบาตทีพ่ทุธมณฑล 

๑๙๖ ๑๙๗
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๑

๓

๒

๔

๑. เนือ่งดว้ยนามสกลุเดมิของเจา้พระคณุสมเดจ็ฯ คอื 
“คชวตัร” หมายถงึ “ชา้งจำศลี” จงึมกัมผีูน้ำตุก๊ตารปูชา้ง
มาถวายพระองคอ์ยูเ่สมอ สว่นไกต่วันีเ้ปน็ไกแ่จต้าบอด
ทรงมพีระเมตตาเลีย้งไวแ้ละดแูลเปน็อยา่งดี 
๒. ขณะทรงสนทนากบัทา่นพทุธทาสภกิขทุีส่วนโมกข- 
พลาราม ไกแ่จข้องทา่นพทุธทาสกเ็ขา้มารว่มวงดว้ย 
ทำใหเ้จา้พระคณุสมเดจ็ฯ แยม้พระสรวล 
๓. ทรงดแูลเตา่ทีม่ผีูน้ำมาปลอ่ยทีว่ดับวรนเิวศวหิารอยา่งด ี
ทรงมนีำ้พระทยัเมตตาและกรณุาตอ่ทกุชวีติ 
๔. “เจา้จดุ” สนุขัทีอ่าศยัอยูใ่นวดับวรนเิวศวหิาร มกัชอบคอย
ตรวจตราสถานทีภ่ายในวดักอ่นทีเ่จา้พระคณุสมเดจ็ฯ จะไป
ถงึทีน่ัน้ๆ เปน็สนุขัทีม่คีวามภกัดอียา่งยิง่ เวลาเจา้พระคณุ
สมเด็จฯ เสดจ็กลบัมาวดั เจา้จดุกว็ิง่ไปรบัเสดจ็ทีร่ถพระ
ประเทยีบ และพระองคก์จ็ะทรงทกัเจา้จดุดว้ยพระเมตตา 
เมือ่เสดจ็ไปทรงปฏบิตัศิาสนกจิ ณ พระอโุบสถ เจา้จดุกร็อจน
พระองคท์รงทำกจิเสรจ็ ไมว่า่ดกึแคไ่หนกจ็ะไปสง่ทีต่ำหนกั 
 

เมตตากบัศลีเปน็อนัหนึง่อนัเดยีวกนัเสมอ 
ยากจะแยกจากกนัได ้ผูม้ศีลีกค็อืผูม้เีมตตา 
ผูม้เีมตตายอ่มเปน็ผูม้ศีลี” 

๑๙๘ ๑๙๙
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ความคดิอยา่งหนึง่ทีค่วรฝกึใหเ้กดิเปน็ประจำ 
คอืความคดิทีว่า่ พอ คดิใหรู้จ้กัพอ 

“ผูรู้จ้กัพอ” จะเปน็ผูท้ีม่คีวามสบายใจ  
สว่น “ผูท้ีไ่มรู่จ้กัพอ” จะเปน็ผูเ้รา่รอ้น 

ความไมรู่จ้กัพอ…มอียูไ่ดแ้มใ้นผูม้ัง่มมีหาศาล   
และความรูจ้กัพอ กม็ไีดแ้มใ้นผูย้ากจน 
ทัง้นีก้เ็พราะความพอเปน็เรือ่งของใจ 

คนรวยไมรู่จ้กัพอ กเ็ปน็คนจนตลอดเวลา 
คนจนรูจ้กัพอ กเ็ปน็คนมัง่มอียูต่ลอดเวลา” 

ความพอเปน็เรือ่งของใจ

๒๐๐ ๒๐๑
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พระเมตตาบารมี
สถานทีแ่ละสิง่ของเปน็เครือ่งเกือ้กลูทีม่อียูท่ัว่ไป เชน่ วดั โรงเรยีน และ 
ทีศ่กึษาอบรมตา่งๆ เปน็ตน้ ลว้นประกาศเมตตาจติของผูจ้ดัตัง้หรอื 
จดัทำเพือ่ใหเ้กดิประโยชนส์ขุแกค่นทัง้หลาย กรณุาคอืความคดิปรารถนา 
ใหผู้อ้ืน่สตัวอ์ืน่ปราศจากทกุข ์เมือ่เหน็ทกุขเ์กดิแกผู่อ้ืน่กพ็ลอยหวัน่ใจ 
สงสาร เปน็เหตใุหค้ดิชว่ยทกุขภ์ยัของกนัและกนั กรณุานีต้รงกนัขา้ม
กบัวหิงิสา ความเบยีดเบยีน สิง่ทีเ่ปน็เครือ่งเปลือ้งชว่ยบำบดัทกุขภ์ยั
ทัง้หลาย เชน่ โรงพยาบาล เปน็ตน้ ลว้นประกาศกรณุาของทา่นผูส้รา้ง” 
 

ปกตภิาพ ปกตสิขุ 
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ด้วยปกติวิสัยที่ทรงมีพระเมตตาเปี่ยมล้นอยู่ใน
พระทยัเสมอ จงึทรงปรารถนาจะชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ใหล้ว่งพน้
จากทกุขห์รอืชว่ยปลดเปลือ้งใหบ้รรเทาเบาบางลง...  

เจา้พระคณุสมเดจ็ฯ ทรงคำนงึถงึทกุขส์ขุของประชาชน 
ตลอดจนความเปน็อยูท่ีผ่าสกุของบา้นเมอืงมาโดยตลอด 
ทรงส่งเสริมให้ประชาชนมีศรัทธามั่นคงในพระพุทธ-
ศาสนา ดำเนนิชวีติโดยมหีลกัธรรมเปน็สิง่ยดึเหนีย่วใจ 
ใหป้ระชาชนมคีวามรกัใครก่ลมเกลยีว รูร้กัสมานฉนัท์
กนัในทกุหมูเ่หลา่ ใหม้เีมตตากรณุาตอ่กนัและสงเคราะห ์
เกือ้กลูกนั เพือ่ประโยชนส์ขุของแตล่ะคนและของสงัคม
สว่นรวม โดยทีพ่ระองคเ์องกไ็ดท้รงประพฤตใิหเ้หน็เปน็
แบบอยา่งเสมอมา 

พระเมตตาธรรมปกแผผู่ค้นจำนวนมากโดยไมเ่ลอืก
ชัน้วรรณะหรอืหมูเ่หลา่ ทรงเกือ้กลูสงเคราะหป์ระชาชน 
ทีย่งัขาดแคลนและในถิน่ทรุกนัดารเปน็หลกั โดยเฉพาะ 
การสรา้งสาธารณปูโภคพืน้ฐานทีจ่ะชว่ยขจดัทกุข ์อำนวย
สขุแกห่มูช่นเปน็จำนวนมาก เชน่  

การสรา้งโรงเรยีนสมเดจ็พระปิยมหาราชรมณียเขต 
ทีอ่ำเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบรุ ีเพือ่ใหเ้หลา่เยาวชน
ทีย่งัขาดแคลนมทีีศ่กึษาเลา่เรยีนไดโ้ดยสะดวก 

การจดัสรา้งโรงพยาบาลไวเ้ปน็ทีส่งเคราะหบ์รรเทา
ความเจ็บป่วยแก่ประชาชนทั่วไปและภิกษุสามเณรที่
อาพาธ เชน่ โรงพยาบาลวดัญาณสงัวราราม อำเภอ
บางละมงุ จงัหวดัชลบรุ ีรวมทัง้โรงพยาบาลสมเดจ็พระ-
ปยิมหาราชรมณยีเขต ทีอ่ยูใ่นบรเิวณเดยีวกบัโรงเรยีน 
เปน็ตน้ 

การจดัสรา้ง “ตกึสกลมหาสงัฆปรณิายก” เพิม่เตมิ
ขึน้ในโรงพยาบาลตามภมูภิาคตา่งๆ นัน้ เพือ่ถวายเปน็
พระกุศลและเป็นพระอนุสรณ์แด่สมเด็จพระสังฆราช
แหง่กรงุรตันโกสนิทรท์ัง้ ๑๙ พระองค ์ โดยโปรดให้
สรา้งขึน้ ๑๙ แหง่กระจายไปทัว่ประเทศในทอ้งถิน่ทีย่งั
ขาดแคลนบรกิารดา้นการศกึษา และในพืน้ทีท่ีบ่รกิาร
ดา้นสถานพยาบาลยงัไมเ่พยีงพอ  

ทีโ่รงพยาบาลจฬุาลงกรณ ์ทรงประทานอนเุคราะหใ์น
การสรา้งอาคารวชริญาณวงศ ์อาคารวชริญาณสามคัค-ี
พยาบาร และอาคาร ภปร 

ยามใดทีป่ระเทศชาตปิระสบภยัพบิตัหิรอืเกดิวกิฤต-
การณ ์เจา้พระคณุสมเดจ็ฯ จะทรงเรง่หาหนทางคลีค่ลาย 

ประชาชนมาเฝา้รบัเสดจ็ที่
วดับวรนเิวศวหิารเนือ่งใน
วโรกาสวนัคลา้ยวนัประสตูิ

๒๐๔ ๒๐๕
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เมตตา เปน็เครือ่งคำ้จนุโลก คอืคำ้จนุทกุคน ผูม้เีมตตา
คอืผูค้ำ้จนุทัง้ตนเองและผูอ้ืน่ คำ้จนุตวัเองประการ
สำคญัคอืทำความสงบสบายใจใหเ้กดิแกต่นเอง” 

บน:ทรงประพรมนำ้พระพทุธมนตเ์พือ่สรา้งขวญักำลงัใจใหแ้กน่กับนิและลกูเรอืการบนิไทย
ล่าง:เสดจ็ไปโปรดประชาชนตามพืน้ทีต่า่งๆไมว่า่จะเปน็สถานทีใ่กลห้รอืไกลทีร่าบหรอืบนเขาในภาพเปน็ทีด่อยปยุจงัหวดัเชยีงใหม่

ทรงรบับณิฑบาตจากประชาชนทีม่าเฝา้อยา่งเนอืงแนน่ทีโ่รงพยาบาลจฬุาลงกรณ์


๒๐๖ ๒๐๗
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เพือ่ชว่ยใหส้ถานการณน์ัน้ๆ บรรเทาลง เชน่ เมือ่เกดิ
ปญัหานำ้ทว่ม ไมว่า่จะเปน็ภาคไหนจงัหวดัใด กท็รงนำ
เครื่องอุปโภคบริโภคและจตุปัจจัยไปประทานการ  
ชว่ยเหลอืดว้ยพระองคเ์อง หรอืทรงจดัใหค้นนำสิง่ของ
เครื่องใช้และยารักษาโรคที่จำเป็นไปแจกจ่ายถึงมือ
ประชาชนผูเ้ดอืดรอ้น 

เมือ่ครัง้ทีป่ระเทศไทยเกดิวกิฤตรา้ยแรงในเหตกุารณ ์
๑๔ ตลุาคม ๒๕๑๖ นกัศกึษารวมตวักนัเดนิขบวน
ประทว้งรฐับาลเปน็จำนวนมาก มกีลุม่ลกูเสอืชาวบา้น 
และกลุม่กระทงิแดงออกมาตอ่ตา้นนกัศกึษา เจา้พระคณุ
สมเดจ็ฯ จงึทรงเขยีนบทความเตอืนสตทิกุฝา่ย แลว้ใหน้ำ
ไปพมิพเ์ปน็ใบปลวิแจกกนัไปทัว่ เพือ่ใหท้กุฝา่ยไดเ้กดิสต ิ
ยบัยัง้สถานการณท์ีก่ำลงัคกุรุน่รนุแรงใหบ้รรเทาเบาบางลง 

มอียูค่ราวหนึง่ ในป ีพ.ศ. ๒๕๓๔ เกดิไฟไหมข้ึน้ที่
บรเิวณชมุชนหลงัวดับวรนเิวศวหิาร ตอนกลางดกึราว
ตสีอง  จดุเกดิเหตอุยูไ่มไ่กลจากตำหนกัคอยทา่ ปราโมช 
มากนกั ผูค้นตืน่ตระหนก บรรดาศษิยใ์กลช้ดิตา่งหว่งใย
เจา้พระคณุสมเดจ็ฯ จงึกราบทลูขอใหเ้สดจ็ไปประทบัที่
ศาลา ๑๕๐ ป ีแตพ่ระองคก์ลบัเสดจ็ลงตรวจพืน้ทีด่ว้ย
พระองคเ์องดว้ยพระอาการเปน็หว่งเปน็ใย ทรงอยูด่แูล
อำนวยความสะดวกในการปฏบิตังิานของเจา้หนา้ทีด่บัเพลงิ 
และทรงใหก้ำลงัใจจนกระทัง่เหตกุารณว์กิฤตคลีค่ลายลง
จงึเสดจ็กลบั และยงัทรงเปดิวดัใหช้าวบา้นทีเ่ดอืดรอ้น
เขา้มาพกัอาศยัในวดัเปน็การชัว่คราวดว้ย  

ชว่งทีป่ระเทศเกดิภาวะเศรษฐกจิตกตำ่ในป ี พ.ศ. 
๒๕๔๐ หรอืทีเ่รยีกกนัวา่ วกิฤตตม้ยำกุง้ พระองคเ์สดจ็
รับบิณฑบาตโปรดประชาชนหลายพื้นที่ทั่วกรุงเทพฯ 
เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนที่
กำลงัตกอยูใ่นหว้งทกุข์ 

คราวทีป่ระเทศชาตอิยูใ่นภาวะคบัขนั พระองคก์ท็รง
ขอใหห้มูภ่กิษสุงฆท์ัว่ประเทศพรอ้มใจกนัเจรญิพระพทุธ-
มนตแ์ผบ่ญุกศุลสง่พลงัเมตตาไปหนนุชว่ย เพือ่ใหป้ระเทศ
ชาติและประชาชนรอดพ้นวิกฤตลุล่วงจากปัญหานั้นๆ 
ดว้ยดทีกุครัง้ไป ดงัเชน่ในเวลาทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้-
อยูห่วัทรงพระประชวร เจา้พระคณุสมเดจ็ฯ กท็รงจดัให้
พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์โดยพร้อมเพรียงกันทั่ว
ประเทศถวายเปน็พระราชกศุล 
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เมือ่มผีูม้าขอประทานพระอนญุาตจดัสรา้งวตัถมุงคล พระองคก์ป็ระทาน
พระอนญุาตหากวา่เปน็ไปเพือ่การกศุล ทัง้ๆ ทีใ่นหมูค่นใกลช้ดิทราบดี
วา่ไมโ่ปรดเรือ่งปลกุเสกวตัถมุงคล และหากมกีารกราบทลูอาราธนามา
ในงานพธิทีีเ่รยีกวา่ “ปลกุเสก” กจ็ะทรงเปลีย่นใชค้ำวา่ “อธษิฐานจติ” 
แทน เพือ่ชกัจงูใหน้อ้มจตินอ้มใจระลกึถงึพระรตันตรยั ทัง้ยงัทรงพระ
เมตตาประทานพระอนญุาตใหใ้ชพ้ระนามยอ่ ‘ญสส’ ลงบนวตัถมุงคล
นัน้ๆ อกีดว้ย 

พระกรณยีกจิในการอธษิฐานจติเริม่มมีากขึน้ เพราะเปน็ทีท่ราบกนัดี
วา่พระองคม์ไิดท้รงเปน็เพยีงผูแ้ตกฉานในดา้นปรยิตัเิทา่นัน้ หากยงัทรง
เปน็พระนกัปฏบิตัผิูเ้ครง่ครดัตอ่ธรรมวนิยั  ทำใหม้ผีูป้ระสงคจ์ะขอรบัพระ
เมตตาบารมใีนการนีอ้ยูเ่สมอ ซึง่กโ็ปรดอนเุคราะหเ์รือ่ยมา รวมไปถงึ
พระกรณยีกจิอืน่ๆ ทีท่รงปฏบิตัดิว้ยนำ้พระทยัเมตตาตอ่ประชาชน เชน่ 

เสดจ็ไปในงานมงคลสมรสหรอืงานศพ เสดจ็ไปเปดิกจิการหา้งรา้นตา่งๆ 
เสดจ็ไปเจมิเครือ่งบนิ เจมิเรอืรบ เปน็ตน้ ทรงมนีำ้พระทยัเมตตาทัง้ตอ่
งานหลวงและงานราษฎรม์ไิดข้าด 

ทวา่โดยนำ้พระทยัของพระองคเ์องแลว้ ทรงประสงคท์ีจ่ะใหป้ระชาชน
สนใจและเขา้ถงึธรรมะของพระพทุธองคด์ว้ยปญัญา เพราะพระพทุธศาสนา
นัน้เปน็ศาสนาแหง่ปญัญา หากแตเ่มือ่จะจงูใจใหค้นหมูม่ากไดเ้ขา้มาสมัผสั
กบัธรรมะกย็อ่มตอ้งมกีศุโลบายทีด่ดีว้ย ดงันัน้เวลาทีม่ปีระชาชนมาเขา้เฝา้ 
สมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก กม็กั
ประทานพระเครือ่งองคเ์ลก็ๆ พรอ้มหนงัสอืธรรมะอนัเปน็พระนพินธแ์ก่
ประชาชนไปดว้ยเสมอ...เสมือนใหม้พีระพทุธเจา้ไวป้ระจำกาย พรอ้มกบั
มพีระธรรมคำสอนของพระพทุธองคไ์วป้ระจำใจ นบัเปน็พระเมตตา
อนัลกึซึง้ดว้ยสายพระเนตรอนักวา้งไกลสดุจะพรรณนา  

๑
๒

๓

๕

๔

๖

๑. ประชาชนมารอเฝา้รบัเสดจ็อยา่งเนอืงแนน่หนา้อโุบสถวดับวรนเิวศวหิาร
๒. ทรงบนัทกึเทปถวายพระพรพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัวนัที่๕ธนัวาคม
๒๕๔๕ทีต่กึวชริญาณสามคัคพียาบารโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์
๓. ทรงอยูท่า่มกลางคนหหูนวกและทำสญัลกัษณภ์าษามอืวา่“ILoveYou”
๔. สมเดจ็พระญาณสงัวรสมเดจ็พระสงัฆราชสกลมหาสงัฆปรณิายกทรงนำ
คณะสงฆส์วดมนตเ์พือ่สนัตภิาพโลกณพระอโุบสถวดัพระศรรีตันศาสดาราม
เมือ่วนัที่๓๐ตลุาคมพ.ศ.๒๕๔๔
๕. ทรงปลกูตน้โพธิใ์นพธิเีปดิอาคารคณะมนษุยศาสตร์มหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร์บางเขนวนัที่๒๕มถินุายน๒๕๓๔
๖. นายอเุทนเตชะไพบลูย์ประธานกรรมการมลูนธิปิอ่เตก็ตึง๊เขา้เฝา้ถวาย
สกัการะและเจา้พระคณุสมเดจ็ฯทรงลงแผน่ทองเงนินากเพือ่หลอ่พระไตฮ้งกง
วนัที่๗สงิหาคม๒๕๓๓

ในปทีีท่รงไดร้บัพระกรณุาโปรดเกลา้ฯสถาปนาเปน็สมเดจ็พระญาณสงัวรสมเดจ็พระสงัฆราชสกลมหาสงัฆปรณิายก
เสดจ็เยีย่มพระภกิษสุามเณรและพทุธศาสนกิชนใน๕จงัหวดัภาคใต้ไดแ้ก่สงขลาสตลูยะลาปตัตานีและนราธวิาสเพือ่ประทานพร

๒๑๐ ๒๑๑
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พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั
สมเดจ็พระปยิมหาราชเสดจ็พระราชดำเนนิ
ประพาสนำ้ตกไทรโยคหลายครัง้นบัเปน็
เกยีรตปิระวตัแิละเปน็ความภาคภมูใิจของชาว
กาญจนบรุีเพือ่เปน็เครือ่งหมายแหง่เกยีรตปิระวตัิ
และความภาคภมูใิจดงักลา่วเจา้พระคณุสมเดจ็ฯ
จงึโปรดใหส้รา้งพระบรมราชานสุาวรยีส์มเดจ็-
พระปยิมหาราชประดษิฐานไว้ณบรเิวณใกลก้บั
นำ้ตกไทรโยคทีเ่คยเสดจ็พระราชดำเนนิประพาส

๒๑๒ ๒๑๓
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หนา้ซา้ย-ขวา:สมเดจ็พระญาณสงัวรสมเดจ็พระสงัฆราชสกลมหาสงัฆปรณิายกทรงเปน็สมเดจ็พระสงัฆราชแหง่ประเทศไทยพระองคท์ีส่องทีไ่ดร้บัถวายสมณศกัดิท์ี่
อภธิชมหารฏัฐครุุอนัเปน็สมณศกัดิส์งูสดุของเมยีนมาร์ประชาชนชาวเมยีนมารป์ระสบวาตภยันารก์สีอยา่งรนุแรงเมือ่วนัที่๔พฤษภาคมพ.ศ.๒๕๕๑เจา้พระคณุสมเดจ็ฯ

กท็รงพระเมตตาโปรดประทานจตปุจัจยัชว่ยเหลอืพรอ้มทัง้โปรดใหร้วบรวมสิง่ของทีม่ผีูร้ว่มบรจิาคจำนวนมากสง่ไปชว่ยเหลอืโดยพระดร.อาชนิญาณสิสระ
นายกสภาสภาการศกึษาพระพทุธศาสนานานาชาตสิติาคูเปน็ผูแ้ทนมารบัมอบณตำหนกัคอยทา่ปราโมชวดับวรนเิวศวหิารเมือ่วนัที่๒๒พฤษภาคมพ.ศ.๒๕๕๑

ทางกองทพับกและกองทพัอากาศไดเ้อือ้เฟือ้ใหร้ถยนตก์องทพับกและเครือ่งบนิกองทพัอากาศขนสง่สิง่ของไปสง่หลายสบิคนัรถและหลายเทีย่วบนิ

๒๑๔ ๒๑๕
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เจา้พระคณุสมเดจ็ฯเสดจ็ทอดพระเนตร
อคัคภียับรเิวณตรอกบวรรงัษหีลงัวดับวร
นเิวศวหิารทรงอำนวยการใหช้ว่ยเหลอื
ผูป้ระสบภยัและทรงพระเมตตาเปดิวดั
ใหป้ระชาชนทีบ่า้นเรอืนไดร้บัความเสยีหาย
เขา้มาอาศยัภายในวดัเปน็การชัว่คราว
เมือ่วนัจนัทรท์ี่๒๐พฤษภาคม๒๕๓๔
เวลาประมาณ๐๒.๐๐น.

หากไดน้ำใจกลบัเขา้มาดใูจเองแลว้ 
สิง่ทีร่อ้นจะสงบเอง และใหส้งัเกต 
จบัตวัความสงบนัน้ใหไ้ด ้จบัไวใ้หอ้ยู่ 
เหน็ความสงบดงันี ้คอืเหน็นพิพาน” 

พระพทุธเจา้ทรงสัง่สอนอะไร

๒๑๖ ๒๑๗
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๕

๔

๓

๑

๒

๖

หนา้ซา้ย:๑.ทรงเจมิเครือ่งบนิ
ของบรษิทัการบนิไทยจำกดั
๒. โรงเรยีนสมเดจ็พระ
ปยิมหาราชรมณยีเขต
๓. เจา้พระคณุสมเดจ็ฯมพีระ
ดำรใิหจ้ดัสรา้งอาคารถวายเปน็
อนสุรณแ์ดส่มเดจ็พระสงัฆราช
แหง่กรงุรตันโกสนิทรท์ัง้๑๙
พระองคโ์ดยเรยีกชือ่วา่“ตกึ
สกลมหาสงัฆปรณิายก”ไปตาม
ลำดบั(ในภาพคอืตกึสงฆอ์าพาธ
สกลมหาสงัฆปรณิายก๕
๔. เสดจ็เจมิเรอืรบหลวงจกัรี
นฤเบศรเพือ่เปน็สริมิงคลแก่
ผูป้ฏบิตัหินา้ที่
๕. อาคารใหมโ่รงพยาบาล
ทา่มว่งทีเ่จา้พระคณุสมเดจ็ฯ
โปรดใหส้รา้งขึน้
๖. ตกึญสสทีเ่จา้พระคณุ
สมเดจ็ฯโปรดใหส้รา้งขึน้ณ
โรงพยาบาลพหลพลพยหุเสนา
จงัหวดักาญจนบรุี
หนา้ขวา:วนัที่๒๒กมุภาพนัธ-์
๔มนีาคม๒๕๓๖ณสำนกัสงฆ์
ดอยปยุเจา้พระคณุสมเดจ็ฯ
ประทานพรและสิง่ของแก่
ประชาชนชาวมง้ทีม่าเฝา้ใน
โอกาสตา่งๆ

๒๑๘ ๒๑๙
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เปรยีบโทสะดงัไฟ เพราะไฟรอ้น 
และโทสะกร็อ้น เปรยีบเมตตาดงันำ้ 

เพราะนำ้เยน็ และเมตตากเ็ยน็ ความรอ้น 
และความเยน็ทัง้สองนีจ้ะปรากฏไดใ้นจติใจ 
รูไ้ดด้ว้ยตนเอง รูส้กึรอ้นทีใ่จเปน็ประจำ 

กพ็งึรูว้า่ตนถกูโทสะครอบคลมุมาก 
มากกวา่เมตตา รูส้กึเยน็อยูท่ีใ่จเปน็ปกติ 

กพ็งึรูว้า่ตนมเีมตตาหอ้มลอ้มอยู่ 
มากกวา่โทสะ” 

๒๒๐ ๒๒๑
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•คณุจำเนยีร คชวตัร  
•คณุสภุา คชวตัร  
•นายดาบตำรวจฐานสิร รุง่สวา่ง  
•คณุพลูทรพัย ์รุง่สวา่ง  
•คณุฐติพิฒัน ์รวบรวม  
•คณุสพุรรณ ีรวบรวม  
•คณุบรรจงศร ีณ ตะกัว่ทุง่   
•คณุชใูจ ณ ตะกัว่ทุง่ 
•คณุกอบกาญจน ์เสนามนตรี 
•คณุเรณ ูสทุธกิาร 
•คณุคฑา สทุธกิาร 

•ศนูยข์อ้มลูภาพมตชิน 
•หอสมดุแหง่ชาติ 
• คณุธนวลยั วชัรพล และ   
 หอ้งสมดุหนงัสอืพมิพไ์ทยรฐั 
•หอ้งสมดุภาพสารคดี 
•Photolibrary 
•Pirate Studio 
•Paap Niyom 
•Dr. Peter Skilling 
•อาจารยส์ทุธ ีชโยดม และ 
 มูลนิธสิง่เสรมิวปิสัสนากรรม- 
 ฐานในพระสงัฆราชปูถมัภ์ 
•คณุณรงค ์เสรมิสกลุวฒัน์ 
•พ.อ.อ. ประพนัธศ์กัดิ ์พวงทวี 
 (เจา้หนา้ทีถ่วายความปลอดภยั) 

•คณุมาล ีนนัทสคุนธ ์ 
•นายแพทยส์รุยิะ นนัทสคุนธ ์ 
•คณุสมหมาย ชว่งประยรู 
•คณุบญุรตัน ์บรูณะศริิ 
•คณุวโิชค ศรกีศุลานกุลู  
•คณุคฑายทุธ จริเจรญิลกัษณ์ 
•คณุสทิธโิชค ศรสีคุนธ ์ 
•นายแพทยถ์นอมชยั คูท่วธีรรม 
•นายแพทยส์เุพยีว อึง๊วจิารณ-์ 
 ปญัญา (ผูอ้ำนวยการโรง- 
 พยาบาลพหลพลพยหุเสนา)   
•อาจารยล์ำใย สริเิวชชะพนัธ ์
 (อดตีผูอ้ำนวยการโรงเรยีน 
 กาญจนานเุคราะห)์  
•คณุจร ีเหลอืงไพบลูย ์(อดตี 

วดัปา่บา้นตาด
•พระอาจารยส์มภพ พระเลขา  
 ของพระธรรมวสิทุธมิงคล  
 (หลวงตามหาบวั าณสมปฺนโฺน) 
วดับวรนเิวศวหิาร
•พระแครอล กนตฺสโีล 
•พระชาตชิาย จารพุนัธ์ ุ 
วดัเทวสงัฆาราม
•พระครอูนกุลูกาญจนกจิ  
 (เจา้อาวาส) 
•พระครปูลดัไพโรจน์ 
วดัไชยชมุพลชนะสงคราม
•พระราชวสิทุธเิมธ ี 
 (เจา้คณุปญัญา) เจา้อาวาส 
วดัถาวรวราราม
•องสตุบทบวร (ดร.เดชาธร  
 เกวิก๊ซนั-เจา้อาวาส) และ 
 ผูใ้หข้อ้มลู 

 วชริวงัโส-ประธานสงฆ)์   
วดัไทยพทุธคยา
•แมช่คีำพนัธ ์สมบตั ิ 
•แมช่จีนัไท โพธิ 
•แมช่บีวัทอง สมสวสัดิ์ 
•แมช่จีนิดารตัน ์วาระคำนงึ   
•แมช่จีริาภรณ ์เชือ้พรวน 
สำนกังานพระพทุธศาสนา
แหง่ชาติ
•นายสนุยี ์เพยีรดี 
 (เจา้หนา้ทีส่ว่นงาน  
 ในสมเดจ็พระสงัฆราช) 
โรงเรยีนสมเดจ็
พระปยิมหาราชรมณยีเขต
•อาจารยไ์ชโย มเีชือ้ 
 (ผูอ้ำนวยการ)  
•คณุสถาพร แสนโคตร   
 (ศษิยเ์กา่)  

วดัเสนหา
•พระราชวนิยาภรณ ์(มานติ  
 ติมโน-เจา้อาวาส) พระครู 
 ใบฎกีาคนธรรม ์ 
วดัไทยพทุธคยา
•พระเทพโพธวิเิทศ (เจา้อาวาส 
 หวัหนา้พระธรรมทตูสาย 
 ประเทศอนิเดยี)  
•พระมหาพริฬุห ์พทธฺสโีล  
 (พระธรรมทตูสายประเทศ 
 อนิเดยี)  
•พระศภุชยั ชยวฑโฺฒ 
วดัปา่พทุธคยา,อนิเดยี
•พระอาจารยพ์นมศกัดิ ์ 
 พทุธฺาโณ (เจา้อาวาส)  
วดัไทยสริริาชคฤห,์อนิเดยี
•พระครปูลดัสวุฒัสพทุธคิณุ  
 (พระมหา ดร.วเิชยีร 

•คณุนริธุ สบือนิทร ์(ศษิยเ์กา่) 
สมาคมอาศรมวฒันธรรม
ไทย-ภารต
•ศ. ดร.ปรดี ีเกษมทรพัย์ 
 (นายกสมาคมฯ) 
•คณุสุพุตัรา จาบทอง 
การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย
•คณุสนุนัทา หามนตร ี 
•คณุสรุพล สภุาวฒันกลุ 
•คณุวรีะชยั ชนิวฒัน ์ 
•คณุสธุ ีกจิอำนวยพร  
•คณุณฐัพจน ์พลลมีงคล   
•คณุชคทัพล ใจนอ้ม   
•คณุกติตนินัท ์รอดสพุรรณ  
•คณุชืน่จติต ์เจรญิจติต์ 
หนว่ยงานและบคุลากรอืน่ๆ
•หอ้งสมดุหนงัสอืพมิพ ์ 
 บางกอกโพสต์ 

 ประธานกลุม่สตรกีาญจนบรุ)ี 
•คณุไสว ศลิปาภสินัทน ์ 
 (กรรมการผูจ้ดัการ เดอืนฉาย 
 รสีอรท์)  
•คณุสมเกยีรต ิธงศรี 
 (ผูอ้ำนวยการสำนกังานพระ- 
 พทุธศาสนาจังหวดักาญจนบรุ)ี   
•คณุทนิกร รตันกสุมุภ์ 
•คณุสมปราชญ ์อารรีกัษ ์ 
•คณุธนวชัร ถนอมพงศส์านต ์ 
•คณุกาญจนา กรีตวิรนนัท ์  

•คณุสวุชิญา พงศว์ฒันาวจิติร 
•คณุกมลเนตร สมิาพฒันพงศ ์
•คณุปารชิาต ปาณฑะผลนิ   
•คณุราช รามญั 
•ดร.ดาราวรรณ เดน่อดุม   
•คณุพสิษิฏ ์ประพณิ 
•คณุสรุยีร์ตัน ์ชลนัธร  
•คณุปรศันนัท ์กงัศศเิทยีม   
•คณุสรุชยั โกมขุ  
•คณุพงษส์นัต ์ชงิช ู 
•คณุพลอยพงิค ์ศริภิกัด ี  
•คณุสรพงษ ์สวะวบิลูย ์ 
•คณุอภชิยั สนุทรเวช   
•ครอบครวั “มว่งสนทิ” 
•คณุจารณุ ีทองสา  

•คณุกาญจนฐ์มิา สงัขนเิวศน ์ 
•คณุกญัญา แซเ่ตยีว 
•คณุเกรยีงไกร ปฐมเนตกิลุ   
•คณุจนิตนา เฉลมิชยักจิ   
•คณุดาราพร สถติพทิยายทุธ ์ 
•คณุจนัทริา ตนัตติอ้งตา   
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