l หอพระนาก l

หอพระนากตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตก
เฉียงเหนือของพระอุโบสถ ใกล้กับพระวิหาร
ยอดตรงข้ามกับหอพระมณเฑียรธรรม พระ
บาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในระยะที่ 2 ของการ
สร้างวัดพระศรีรตั นศาสดาราม เมือ่ ขยายเขตพระ
ระเบียงออกไปทางด้านทิศเหนือ เพือ่ ประดิษฐาน
พระพุทธรูปหล่อและแผลงด้วยนาก ซึง่ อัญเชิญมา
จากพระนครศรีอยุธยา และใช้เป็นทีเ่ ก็บพระอัฐิ
เจ้านายฝ่ายในตามแบบอย่างกรุงศรีอยุธยา
และถือเป็นพระประธานในการ “เปตพลี (การ
อุทิศกุศลแก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว)

ที่ประดิษ ฐานพระอัฐิพระบุพการีทางธรรม

ในสมัยรัชกาลที่ 3 หอพระนาก
คงจะชำารุดทรุดโทรมจึงโปรดเกล้าฯ ให้
ซ่อมแปลงหอพระนาก แล้วประดิษฐาน
พระพุทธรูปต่าง ๆ หลายสิบองค์ มีหุ้ม
ทองบ้าง หุ้มเงินบ้าง หุ้มนากบ้าง รวม
ทั้งรูปพระเชษฐบิดรคือรูปสมเด็จพระ
รามาธิบดีท่ี 1 ซึง่ สร้างกรุงศรีอยุธยา ที่
แปลงเป็นพระพุทธรูปแล้วนัน้ ก็ประดิษฐาน
อยู่ด้วย ส่วนพระอัฐิเจ้านายนั้นเก็บอยู่
ในตู้ผนังข้างหลังพระวิหาร
ในสมัยรัชกาลที่ 5 เมือ่ เตรียมงาน
สมโภชพระนครครบ 100 ปี โปรด
เกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ เมือ่ ครัง้
ดำารงพระอิสริยยศเป็น พระเจ้าน้องยาเธอ
กรมหมืน่ เทวะวงศ์วโรปการ ปฏิสงั ขรณ์
หอพระนาก ซ่อมแซมช่อฟ้า ใบระกา
และหลังคา รวมทั้งลงรักปิดทองซุ้ม
ประตูหน้าต่างภายนอกทั้งหมด ตลอด
จนเขียนผนังเพดาน ทำาตู้ ปูพน้ื และทำา
พระโกศทรงพระอัฐใิ นหอพระนากทัง้ หมด
ส่วนพระพุทธรูปทัง้ หมดทีป่ ระดิษฐานอยู่
ในหอพระนาก โปรดเกล้าฯ ให้อญ
ั เชิญ
ไปประดิ ษ ฐานไว้ บ นพระวิ ห ารยอด
อย่างไรก็ตามด้วยความเคยชินที่เคย
เป็ น ที่ ป ระดิ ษ ฐานพระพุ ท ธรู ป แผลง
ด้วยนากเช่นนี้ จึงยังคงเรียกว่า “หอ
พระนาก” มาตราบจนทุกวันนี้
ในสมัยรัชกาลที่ 7 เมื่อเตรียม
งานสมโภชพระนคร ครบ 150 ปี

โปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์ทั้งภายนอก
และภายในทั้งหลัง เขียนลายผนังด้าน
ในใหม่ เ ป็ น ลายพุ่ ม ข้ า วบิ ณ ฑ์ อ ย่ า ง
ของเดิม แล้วทำาพระโกศทรงพระอัฐิ
เจ้านายที่ยังไม่มีพระโกศที่บรรจุท้งั หมด
สิ่งที่เพิ่มเติมก็คือ เจาะผนังด้านทิศ
ตะวันตกให้เป็นช่อง สร้างเป็นพระวิมาน
ประดิษฐานพระบรมอัฐพิ ระบาทสมเด็จ
พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระ
บวรราชเจ้ากรมพระราชวังบวรสถาน
มงคล ในรัชกาลที่ 1, 2 และ 3 เบื้อง
หน้าพระวิมานสร้างเป็นซุม้ คูหา ตัง้ พระ
เบญจาแบบย่อเก็จด้านหน้า ด้านหลังติด
ผนังสำาหรับเป็นที่ประดิษฐานพระโกศ
ทรงพระอัฐเิ จ้านายในพระบรมจักรีวงศ์
ระหว่างการบูรณะหอพระนากได้อญ
ั เชิญ
พระบรมอัฐิ และพระอัฐิไปพักไว้ท้าย
จรนำ า ปราสาทพระเทพบิ ด รเป็ น การ
ชั่วคราว เมื่อการบูรณะสำาเร็จแล้วใน
พ.ศ. 2475 จึงได้อัญเชิญพระบรมอัฐิ
และพระอัฐขิ น้ึ ประดิษฐานในหอพระนาก
ตามตำาแหน่งที่จัดไว้
ในรั ช กาลปั จ จุ บั น มี ก ารเสริ ม
หน้ า ต่ า งกระจกขึ้ น อี ก ชั้ น หนึ่ ง นอก
หน้าต่างลายรดน้าำ ของเดิม เพือ่ ป้องกัน
การเลือนหายของลายรดน้ำ า เมื่ อ ถู ก
แดดฝน พร้อมทั้งทำาเหล็กม้วนปิดซุ้ม
คูหาทีต่ ง้ั พระบรมอัฐแิ ละพระอัฐิ
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สมเด็จพระสังฆราชที่ได้อัญเชิญพระอัฐิไปประดิษ ฐานในหอพระนาก มีดังนี้
๑. สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช
(สุก ญาณสังวร) วัดราชสิทธาราม

พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๓ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หล่อพระรูปขนาดย่อม
อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ในหอพระนาก พร้อมกับรูปหล่อของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ขุน)
วัดโมลีโลกยาราม ซึง่ เป็นพระราชกรรมวาจาจารย์ของพระองค์

๒. สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชติ ชิโนรส
(พระองค์เจ้าวาสุกรี) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

๓. สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์
(พระองค์เจ้าฤกษ์) วัดบวรนิเวศวิหาร

๔. สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
(พระองค์เจ้ามนุษนาคมานพ) วัดบวรนิเวศวิหาร

๕. พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิรวิ ฒ
ั น์
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า

(หม่อมเจ้าภุชงค์ ชมพูนทุ ) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

๖. สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์
(หม่อมราชวงศ์ชน่ื นภวงศ์) วัดบวรนิเวศวิหาร

๗. สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ์
(วาสน์ วาสโน) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

๘. สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
(เจริญ สุวฑฺฒโน) วัดบวรนิเวศวิหาร

สืบเนือ่ งจากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าสถาปนาพระอัฐขิ น้ึ เป็น สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงาน จัดฉัตรตาดเหลือง 5 ชัน้ ถวายกางกัน้ พระรูปบรรจุพระสรีรางคาร ณ วัดบวร
นิเวศวิหาร กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แบ่งพระอัฐบิ รรจุลงพระโกศทองคำา เชิญมาประดิษฐานในหอพระ
นาก วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อเป็นที่ทรงสักการะบูชาและทรงบำาเพ็ญกุศลอุทิศถวาย ในฐานะพระบุพการีทางธรรม
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นอกจากในหอพระนาก เป็นที่ประดิษฐานของพระอัฐิพระราชวงศ์แล้ว ยังได้ประดิษฐานพระอัฐิของเจ้านาย
ชั้นผู้ ใหญ่ทเ่ี นือ่ งด้วยวัดบวรนิเวศวิหารหลายพระองค์ดว้ ยกัน คือ
1. ชัน้ บนพระวิมาน ประดิษฐานพระอัฐิ สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ ผูท้ รงสร้างวัดบวรนิเวศวิหาร
2. ชัน้ พระเบญจาชัน้ ที่ 2 ประดิษฐานพระอัฐิ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์
(พระองค์เจ้าฤกษ์ พระราชโอรสสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรกั ษ์) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร รูปที่ 2
3. ชัน้ พระเบญจาชัน้ ที่ 4 ประดิษฐานพระอัฐิ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
(พระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพ) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร รูปที่ 3
4. ชัน้ พระสัมพันธวงศ์ ประดิษฐานพระอัฐิ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์
(หม่อมราชวงศ์ชน่ื นภวงษ์ พระราชอุปธั ยาจารย์ ในรัชกาลที่ 9) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร รูปที่ 4
5. ชัน้ พระสัมพันธวงศ์ ประดิษฐานพระอัฐิ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน
พระอภิบาลในรัชกาลที่ 9 และพระราชาภินษิ กรมณาจารย์ ในรัชกาลปัจจุบนั ) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร รูปที่ 6
หมายเหตุ
๑. พระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๔
ผู้ทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร พระองค์แรก ประดิษฐาน
อยู่ที่หอพระบรมอัฐิ บนพระราชมณเฑียร ตามพระราชประเพณี

๒. อัฐิ พระพรหมมุนี (ผิน สุวโจ) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
รูปที่ ๕ ประดิษฐานอยูท่ ฐ่ี านพระพุทธรูปศิลา ข้างพระอุโบสถ
วัดบวรนิเวศวิหาร

สำาหรับสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวรนั้น
วัดบวรนิเวศวิหารได้บาำ เพ็ญกุศลสมโภชพระสุพรรณบัฏที่ได้
รับพระราชทานสถาปนาพระอัฐิขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้า
กรมหลวง ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร โดยได้รบั พระกรุณาโปรดรับ
พิธบี าำ เพ็ญกุศลสมโภชพระสุพรรณบัฏนี้ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์
เสร็จพิธีบำาเพ็ญกุศลสมโภชพระสุพรรณบัฏแล้ว
วันที่ ๑๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ ได้อัญเชิญ
พระอัฐซิ ง่ึ บรรจุในพระโกศทองคำาลงยาไปประดิษฐาน
ในหอพระนาก วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ในพระบรมมหาราชวัง
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พระโกศทองคำาลงยาสำาหรับพระอัฐิ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ประดิษฐาน ณ หอพระนาก

