
FACT SHEET 

 

เชิญพระอัฐิเข4าไปประดิษฐานในหอพระนาก 

 

หอพระนากตั้งอยู0ทางด3านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตน

ศาสดาราม ใกล3กับพระวิหารยอดตรงข3ามกับหอพระมณเฑียรธรรม พระบาทสมเด็จพระพุทธยอด

ฟJาจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล3า ฯ ให3สร3างขึ้นในระยะที่ ๒ ของการสร3างวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

เมื่อขยายเขตพระระเบียงออกไปทางด3านทิศเหนือ เพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปหล0อและแผลงด3วย

นากซึ่งอัญเชิญมาจากพระนครศรีอยุธยา และใช3เปZนที่เก็บพระอัฐิเจ3านายฝ\ายในตามแบบอย0างกรุง

ศรีอยุธยา และถือเปZนพระประธานในการ “เปตพลี” (การอุทิศกุศลแก0ผู3ล0วงลับไปแล3ว) 

ในสมัยรัชกาลที่ ๓ หอพระนากคงจะชำรุดทรุดโทรมจึงโปรดเกล3า ฯ ให3ซ0อมแปลง

หอพระนาก แล3วประดิษฐานพระพุทธรูปต0าง ๆ หลายสิบองคd มีหุ3มทองบ3าง หุ3มเงินบ3าง หุ3มนาก

บ3าง รวมทั้งรูปพระเชษฐบิดร คือรูปสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ ซึ่งสร3างกรุงศรีอยุธยา ที่แปลงเปZน

พระพุทธรูปแล3วนั้นก็ประดิษฐานอยู0ด3วย ส0วนพระอัฐิเจ3านายนั้นเก็บอยู0ในตู3ผนังข3างหลังพระวิหาร 

ในสมัยรัชกาลที่ ๕ เมื่อเตรียมงานสมโภชพระนครครบ ๑๐๐ ปi โปรดเกล3า ฯ ให3

สมเด็จพระเจ3าบรมวงศdเธอกรมพระยาเทวะวงศdวโรปการ เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเปZน พระเจ3า

น3องยาเธอ กรมหมื่นเทวะวงศdวโปการปฏิสังขรณdหอพระนาก ซ0อมแซมช0อฟJา ใบระกา และหลังคา 

รวมทั้งลงรักปkดทองซุ3มประตูหน3าต0างภายนอกทั้งหมด ตลอดจนเขียนผนังเพดาน ทำตู3 ปูพื้น และ

ทำพระโกศทรงพระอัฐิในหอพระนากทั้งหมด ส0วนพระพุทธรูปทั้งหมดที่ประดิษฐานอยู0ในหอพระ

นาก โปรดเกล3า ฯ ให3อัญเชิญไปประดิษฐานไว3บนพระวิหารยอด อย0างไรก็ตามด3วยความเคยชินที่

เคยเปZนที่ประดิษฐานพระพุทธรูปแผลงด3วยนากเช0นนี้ จึงยังคงเรียกว0า “หอพระนาก” มาตราบจน

ทุกวันนี ้

ในสมัยรัชกาลที่ ๗ เมื่อเตรียมงานสมโภชพระนครครบ ๑๕๐ ปi โปรดเกล3า ฯ ให3

ปฏิสังขรณdทั้งภายนอกและภายในทั้งหลัง เขียนลายผนังด3านในใหม0เปZนลายพุ0มข3าวบิณฑdอย0าง

ของเดิมแล3วทำพระโกศทรงพระอัฐิเจ3านายที่ยังไม0มีพระโกศที่บรรจุทั้งหมด สิ่งที่เพิ่มเติมก็คือ เจาะ

ผนังด3านทิศตะวันตกให3เปZนช0องสร3างเปZนพระวิมานประดิษฐานพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระ

ปkmนเกล3าเจ3าอยู0หัวและสมเด็จพระบวรราชเจ3า กรมพระราชวังบวรสถานมงคล ในรัชกาลที่ ๑, ๒ 

และ ๓ เบื้องหน3าพระวิมานสร3างเปZนซุ3มคูหาตั้งพระเบญจาแบบย0อเก็จด3านหน3า ด3านหลังติดผนัง

สำหรับเปZนที่ประดิษฐานพระโกศทรงพระอัฐิเจ3านายในพระบรมจักรีวงศd ระหว0างการบูรณะหอ



พระนากได3อัญเชิญพระบรมอัฐิและพระอัฐิไปพักไว3ท3ายจรนำปราสาทพระเทพบิดรเปZนการ

ชั่วคราว เมื่อการบูรณะสำเร็จแล3วใน พ.ศ. ๒๔๗๕ จึงได3เชิญพระบรมอัฐิและพระอัฐิขึ้นประดิษฐาน

ในหอพระนากตามตำแหน0งที่จัดไว3 

ในรัชกาลปqจจุบันมีการเสริมหน3าต0างกระจกขึ้นอีกชั้นหนึ่งนอกหน3าต0างลายรดน้ำ

ของเดิม เพื่อปJองกันการเลือนหายของลายรดน้ำเมื่อถูกแดดฝน พร3อมทั้งทำเหล็กม3วนปkดซุ3มคูหา

ที่ตั้งพระบรมอัฐิและพระอัฐ ิ

สำหรับสมเด็จพระสังฆราชที่ได3อัญเชิญพระอัฐิไปประดิษฐานในหอพระนากนั้น มี

ดงันี ้

๑. สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สุก ญาณสังวร) วัดราช

สิทธาราม พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล3าเจ3าอยู0หัว รัชกาลที่ ๓ ทรงพระกรุณาโปรดเกล3าให3หล0อพระ

รูปขนาดย0อมอัญเชิญไปประดิษฐานไว3ในหอพระนาก พร3อมกับรูปหล0อของสมเด็จพระพุทธโฆษา

จารยd (ขุน) วัดโมลีโลกยาราม ซึ่งเปZนพระราชกรรมวาจาจารยdของพระองคd 

๒. สมเด็จพระมหาสมณเจ3า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส (พระองคdเจ3าวาสุกรี) 

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

๓. สมเด็จพระมหาสมณเจ3า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณd (พระองคdเจ3า

ฤกษd) วัดบวรนิเวศวิหาร 

๔. สมเด็จพระมหาสมณเจ3า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (พระองคdเจ3ามนุษ

นาคมานพ) วัดบวรนิเวศวิหาร 

๕. พระเจ3าวรวงศdเธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒนd สมเด็จพระสังฆราชเจ3า (หม0อม

เจ3าภุชงคd ชมพูนุท) วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม 

๖. สมเด็จพระสังฆราชเจ3า กรมหลวงวชิญาณวงศd (หม0อมราชวงศdชื่น นภวงศd) 

วัดบวรนิเวศวิหาร 

๗. สมเด็จพระสังฆราชเจ3า กรมหลวงชินวราลงกรณd (วาสนd วาสโน) วัดราช

บพิตรสถิตมหาสีมาราม 

๘. สมเด็จพระสังฆราชเจ3า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) วัดบวร

นิเวศวิหาร 

สำหรับสมเด็จพระสังฆราชเจ3า กรมหลวงวชิรญาณสังวรนั้น วัดบวรนิเวศวิหารได3

บำเพ็ญกุศลสมโภชพระสุพรรณบัฏ ที่ได3รับพระราชทานสถาปนาพระอัฐขิึ้นเปZนสมเด็จ

พระสังฆราชเจ3า กรมหลวง ระหว0างวันที่ ๑๘ - ๑๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ พระอุโบสถวัด



บวรนิเวศวิหาร โดยได3รับพระกรุณาโปรดรับพิธีบำเพ็ญกุศลสมโภชพระสุพรรณบัฏนี้ไว3ในพระบรม

ราชูปถัมภd 

เสร็จพิธีบำเพ็ญกุศลสมโภชพระสุพรรณบัฏแล3ว วันที่ ๑๙ มีนาคม พุทธศักราช 

๒๕๖๓ ได3อัญเชิญพระอัฐิซึ่งบรรจุในพระโกศทองคำลงยาไปประดิษฐานในหอพระนาก วัดพระศรี

รัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง 

 

 

 

พระราชทานพระเกียรติยศ 

เปCนกรณีพิเศษ 

 

ในการบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุ ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร วันท่ี ๑๕ 

ธันวาคม ๒๕๕๘ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร 

สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงพระอนุสรณdถึง  สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สมเด็จ

พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ท่ีดำรงอยู0ในครุฐานียะ เปZนท่ีต้ังแห0งพระราชศรัทธาในพระองคd และ

สมเด็จพระนางเจ3าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศd และประชาชนทุกหมู0เหล0ามาตลอด

พระชนมdชีพ จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล3าฯ ให3เล่ือนช้ันเคร่ืองเกียรติยศประกอบพระศพ จากพระโกศ

กุด่ันใหญ0 เปZนพระโกศทองน4อย ทรงฉัตรตาดเหลือง ๕ ช้ัน เปZนกรณีพิเศษ ถวายเปZนเคร่ืองเพ่ิมเติมพระ

เกียรติยศ  

การต้ังแต0งตกแต0งท่ีประดิษฐานพระศพ ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร จึงได3เปล่ียนพระ

โกศทรงพระศพเปZนพระโกศท3องน3อย ถวายฉัตรตาดเหลือง ๕ ช้ัน กางก้ันพระโกศ ต้ังแต0วันจันทรd ท่ี ๑๔ 

ธันวาคม ๒๕๕๘ เปZนต3น 

วันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ก0อนเวลา ๑๖.๓๐ น. เจ3าพนักงานเตรียม ณ ตกแต0งพระโกศทอง

น3อย ขอบฝาพระโกศห3อยเฟ{องและพู0โดยรอบ รัดเอวพระโกศด3วยพวงมาลัยดอกไม3สด แขวนฉัตรตาดเหลือง ๕ 

ช้ัน กางก้ันเหนือพระโกศพระศพ ต้ังพระอภิรุมทองแผ0ลวด ๕ ช้ัน ซ3ายขวาข3างละ ๓ ต3น แขวนพวงมาลัยและ

พันมาลัยดอกไม3ประดิษฐdท่ีคันฉัตรทุกต3น บนพระแท0นแว0นฟJาทองประดับพุ0มถาดทองเทียนไฟฟJา และแจกัน

ดอกไม3สด 

เวลา ๑๖.๓๗ น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ3าฟJามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร 

เสด็จพระราชดำเนินพร3อมด3วยพระเจ3าหลานเธอ พระองคdเจ3าสิริวัณณวรีนารีรัตนd โดยรถยนตdพระท่ีน่ังจากพระ

ท่ีน่ังอัมพรสถาน พระราชวังดุสิตถึงยังวัดบวรนิเวศวิหาร เสด็จเข3าสู0ตำหนักเพ็ชร 



เวลา ๑๖.๓๙ น. นายสมชาย พฤติกัลป} รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติหน3าท่ีอาลักษณd 

ถวายความเคารพพระราชอาสนdแล3วอ0านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาพระเกียรติยศ สมเด็จพระญาณ

สังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ดังน้ี  

(ประกาศ สถาปนาพระเกียรติยศ) 

จบแล3ว นายสมชาย พฤติกัลป} รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติหน3าท่ีอาลักษณd ถวาย

ความเคารพพระราชอาสนd 

อน่ึง ขณะท่ีนายสมชาย พฤติกัลป} อ0านประกาศพระบรมราชโองการ สมเด็จพระบรมโอรสาธิ

ราช เจ3าฟJามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ3าฟJามหาจักรีสิรินธร สยาม

บรมราชกุมารี พระเจ3าหลานเธอ พระองคdเจ3าสิริวัณณวรีนารีรัตนd และบรรดาผู3เฝJาทูลละอองพระบาท ณ ท่ีน้ัน 

ทรงยืน และยืนข้ึนพร3อมกัน 

จากน้ัน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ3าฟJามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงปฏิบัติ

พระราชกิจ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุต0อไป 

หนังสือตำนานพระโกศและหีบบรรดาศักด์ิ กล0าวถึงพระโกศท่ีทรงพระบรมศพและพระศพ

เจ3านาย สมเด็จพระสังฆราชเจ3า สมเด็จพระสังฆราช กับโกศท่ีพระราชทานสำหรับข3าราชการระดับสูงไว3 ๑๔ 

ระดับ เฉพาะระดับท่ี ๑ ถึงระดับท่ี ๖ ได3แก0พระโกศทองใหญ0 พระโกศทองรองทรง พระโกศทองเล็ก พระโกศ

ทองน3อย พระโกศกุด่ันใหญ0 พระโกศกุด่ันน3อย 

พระโกศกุด่ันน3อย มีเศวตฉัตร ๓ ช้ัน แขวนเหนือพระโกศ พระราชทานเปZนพระโกศทรงพระ

ศพสมเด็จพระสังฆราช  

พระโกศกุด่ันใหญ0 มีเศวตรฉัตร ๓ ช้ัน แขวนเหนือพระโกศ พระราชทานเปZนพระโกศทรงพระ

ศพ สมเด็จพระสังฆราชเจ3า 

ในการพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได3รับ

พระราชทานพระโกศกุด่ันใหญ0 มีเศวตฉัตร ๓ ช้ัน แขวนเหนือพระโกศ นับว0าได3รับพระราชทานพระเกียรติยศ

สูงข้ึนอีกช้ันหน่ึง 

เม่ือถึงการพระราชกุศลออกพระเมรุ ได3รับพระราชทานพระโกศทองน3อยทรงพระศพ มีฉัตร

ตาดทองเหลือง ๕ ช้ัน แขวนเหนือพระโกศ เปZนการพระราชทานพระเกียรติยศ เปZนกรณีพิเศษ นับว0าได3รับ

พระราชทาน พระเกียรติยศสูงข้ึนไปอีกช้ันหน่ึง  

สมเด็จพระสังฆราชท่ีได3รับพระราชทานพระโกศทองน3อย ทรงพระศพพระองคdแรก คือ 

สมเด็จพระสังฆราชเจ3า กรมหลวงวชิรญาณวงศd พระราชอุปqธยาจารยd ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ

พลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลท่ี ๙ 

 

 

 



สถาปนาพระอัฐิเปCน 

สมเด็จพระสังฆราชเจ4า กรมหลวง 

 

 เปZนราชประเพณีสืบมาแต0โบราณ ต0อเน่ืองงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระเจ3าแผ0นดินจะทรง

บำเพ็ญพระราชกรณียกิจอีกหลายอย0างคือ 

๑. ทรงต้ังพระราชาคณะ อันนับว0าเปZนศาสนูปถัมภกกิจ 

๒. ทรงสถาปนาพระเกียรติยศ เล่ือนกรมและต้ังกรมพระราชวงศานุวงศd ซ่ึงสมควรจะได3เล่ือนพระ

เกียรติยศ 

๓. พระราชทานยศบรรดาศักด์ิแก0ข3าราชการ ซ่ึงมีบำเหน็จความชอบ 

๔. ให3เร0งรีบชำระล3างความของราษฎรท่ีค่ังค3างอยู0ในโรงศาลให3สำเร็จกันไป ไม0เรียกค0าฤชาธรรม

เนียม และพระราชทานเงินพินัย ไม0เรียกจากคู0ความ 

๕. ปล0อยนักโทษ ซ่ึงสมควรจะได3รับพระราชทานพระกรุณาให3พ3นจากเวรจำ 

ฉะน้ัน ต0อเพ่ืองานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เม่ือวันท่ี ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ถึงวันท่ี ๒๘ 

กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล3าเจ3าอยู0หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดพระราชทาน

สถาปนาสมณศักด์ิ เล่ือนพระอิสริยยศพระราชอุปqธยาจารยdและพระราชกรรมวาจารยd ในพระองคdให3สูงข้ึน อัน

เปZนการทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ ตามโบราณราชประเพณี คือ 

ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสถาปนาพระอัฐิ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสนd วาสโน) สมเด็จ

พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พระราชอุปqธยาจารยdในพระองคd ข้ึนเปZน 

สมเด็จพระสังฆราชเจ4า กรมหลวงชินวราลงกรณS พระองคdหน่ึง 

ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสถาปนาพระอัฐิ สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สมเด็จ

พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระราชกรรมวาจารยdในพระองคd ข้ึนเปZน สมเด็จพระสังฆราชเจ4า กรม

หลวงวชิรญาณสังวร พระองคdหน่ึง 

สมณศักด์ิท่ี สมเด็จพระสังฆราช น้ันเปZนตำแหน0งองคdพระประมุขสูงสุดแห0งคณะสงฆdไทยมาแต0โบราณ 

นับว0าเปZนลักษณะพิเศษของคณะสงฆdไทย ไม0มีปรากฏในคณะสงฆdประเทศอ่ืน ตำแหน0งท่ี สมเด็จพระสังฆราช

ของไทยในยุคกรุงรัตนโกสินทรd มีคำเรียกเปZน ๓ อย0าง คือ 

๑. เจ3านายช้ันสูง (คือ ช้ันพระองคdเจ3าข้ึนไป) ผู3ได3รับถวายมหาสมณุตมาภิเษก คือสถาปนาเปZนสมเด็จ

พระสังฆราช เรียกว0า “สมเด็จพระมหาสมณเจ4า” ทรงเศวตฉัตร ๕ ช้ัน มี ๓ พระองคd คือ 

๑. สมเด็จพระมหาสมณเจ3า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส (พระองคdเจ3าวาสุกรี) วัดเชตุพน

วิมลมังคลาราม 

๒. สมเด็จพระมหาสมณเจ3า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณd (พระองคdเจ3าฤกษd) วัดบวรนิเวศ

วิหาร 



๓. สมเด็จพระมหาสมณเจ3า กรมพระยาวชิรญารวโรรส (พระองคdเจ3ามนุษยนาคมานพ) วัด

บวรนิเวศวิหาร  

๒. พระบรมวงศานุวงศd ผู3ได3รับสถาปนาเปZนสมเด็จพระสังฆราช เรียกว0า “สมเด็จพระสังฆราชเจ4า” 

ทรงเศวตฉัตร ๕ ช้ัน มี ๒ พระองคd คือ 

๑. พระเจ3าวรวงศdเธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒนd สมเด็จพระสังฆราชเจ3า (หม0อมเจ3าภุชงคd 

ชมพูนุท) วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม 

๒. สมเด็จพระสังฆราชเจ3า กรมหลวงวชิรญาณวงศd (หม0อมราชวงศdช่ืน นภวงศd) วัดบวรนิเวศ

วิหาร (เฉพาะพระองคdน้ี ทรงฉัตรตาดเหลือง ๕ ช้ัน) 

๓. พระมหาเถระ ผู3มิใช0พระบรมวงศานุวงศd ได3รับสถาปนาเปZนสมเด็จพระสังฆราช เรียกว0า “สมเด็จ

พระสังฆราช” ทรงเศวตฉัตร ๓ ช้ัน ดังท่ีปรากฏท่ัวไป 

การท่ีทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาพระอัฐิสมเด็จพระสังฆราชท้ัง ๒ พระองคdดังกล0าวข้ึนเปZน “สมเด็จ

พระสังฆราชเจ4า กรมหลวง” น้ัน นับว0าเปZนเหตุการณdวิเสสในประวัติศาสตรdคณะสงฆdไทย เพราะไม0เคยมีอย0าง

มาแต0ก0อน นับเปZนพระมหากรุณาธิคุณใหญ0หลวงต0อคณะสงฆdไทย และเปZนส่ิงแสดงถึงพระราชหฤทัย ท่ีมุ0งม่ัน

ยอยกพระพุทธศาสนา และเทิดทูนคณะสงฆdให3ดำรงคงอยู0เปZนท่ีสักการบูชาอันบริสุทธ์ิของปวงพุทธศาสนิกชน

สืบไปตลอดกาล    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สีลสุคนธSดลวิเทศ 

 

  มีพุทธภาษิตบทหน่ึงว0า 

สต~ฺจ คนฺโธ ปฏิวาตเมติ 

สพฺพา ทิสา สปฺปุริโส ปาวายติ  

 

 

 มีความว0า กล่ินของสัตบุรุษฟุJงไปทวนลมได3 สัตบุรุษคือ คนดี ฟุJงกระจายไปได3ทุกทิศ 

 

 พระชีวประวัติและพระจริยวัตรของสมเด็จพระสังฆราชเจ3า กรมหลวงวชิรญาณสังวร เปZนนิทรรศนะ

สะท3อนความของพุทธภาษิตดังกล0าวข3างต3นได3เปZนอย0างดี กล0าวคือ กิติศัพทdแห0งเกียรติคุณของคนดีน้ัน เปรียบ

เหมือนกล่ินของดอกไม3 ซ่ึงย0อมฟุJงกระจายไปตามสายลม เม่ือกล่ินหอมของดอกไม3ฟุJงกระจายไปตามสายลม 

ผู3คนไม0ว0าจะอยู0ท่ีใกล3ไกล ย0อมได3สัมผัสกล่ินหอมดังกล0าวด3วยความชุ0มช่ืนใจ และไม0รู3สึกเบ่ือหน0ายท่ีจะได3สัมผัส

กล่ินหอมน้ัน 

กิติศัพทdแห0งความดีของคนดีก็เช0นกัน เม่ือใครได3รู3ได3ฟqง ก็พลอยยินดีอ่ิมเอมใจไปด3วยพร3อมท้ังกระตุ3น

เตือนใจให3อยากดีไปตาม แม3ความดีท่ีไม0เคยทำ ก็อยากทำ 

คนท่ีอยากดี จึงนึกถึงความดีของคนดีไม0รู3เบ่ือ ท้ังเม่ือมีโอกาส ก็พยายามนำเอาความดีของคนดีน้ัน

ออกมาประกาศให3คนท้ังหลายได3รู3ได3เห็น 

กิจกรรมถวายพระกุศลแด0สมเด็จพระสังฆราชเจ3า กรมหลวงวชิราญาณสังวร ของคณะสงฆdเนนบุตซึชุ 

แห0งประเทศญ่ีปุ\น เปZนปรากฏการณdแห0งกตเวทิตาธรรม คือการประกาศพระคุณความดีของคนดีให3เปZนท่ี

ปรากฏแก0ชาวโลก ควรแก0การบันทึกไว3ในพระเกียรติประวัติของเจ3าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ3า พระองคd

น้ัน  

คณะสงฆdเนนบุตซึชุ แห0งประเทศญ่ีปุ\นได3แสดงความรำลึกและถวายพระเกียรติอย0างสูงสุดแด0เจ3า

พระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ3า พระองคdน้ันมาโดยตลอด นับแต0คร้ังยังทรงพระชนมdอยู0 กล0าวคือ 

พุทธศักราช ๒๕๕๕ ได3เปZนผู3นำเชิญชวนให3 ผู3นำชาวพุทธท่ัวโลก ๓๒ ประเทศร0วมใจถวายพระเกียรติ

แด0เจ3าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ3า พระองคdน้ัน เปZน “พระประมุขสูงสุดแห0งพระพุทธศาสนาโลก” ในการ

ประชุมสุดยอดผู3นำชาวพุทธโลก ณ ประเทศญ่ีปุ\น เม่ือวันท่ี ๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๕ 

พุทธศักราช ๒๕๕๖ เม่ือเจ3าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ3า พระองคdน้ันส้ินพระชนมd คณะสงฆdเนนบุต

ซึชุ ก็ได3ประกอบพิธีแสดงความอาลัยและถวายพระกุศลอย0างย่ิงใหญ0ท่ีสำนักงานใหญ0ของคณะสงฆdเนนบุตซึชุ 

ประเทศญ่ีปุ\น โดยเชิญผู3นำองคdกรพระพุทธศาสนาประเทศต0าง ๆ ร0วมพิธี และมีพุทธศาสนิกชนชาวญ่ีปุ\นท้ัง

ฝ\ายบรรพชิตและคฤหัสถdร0วมพิธีจำนวนนับพัน 



พุทธศักราช ๒๕๕๗ ในวาระครบรอบ ๑ ปiส้ินพระชนมdของสมเด็จพระสังฆราชเจ3า พระองคdน้ัน คณะ

สงฆdเนนบุตซึชุ ก็ได3จัดประชุมสุดยอดผู3นำพระพุทธศาสนาโลก ณ สำนักงานใหญ0คณะสงฆdเนนบุตซึชุ เมืองกาโต 

โอซาก3า ประเทศญ่ีปุ\น โดยมีผู3นำทางการเมืองและผู3นำพระพุทธศาสนาประเทศต0าง ๆ รวม ๔๑ ประเทศร0วม

ประชุม และร0วมประกอบพิธีสวดมนตdถวายพระกุศลแด0สมเด็จพระสังฆราชเจ3า พระองคdน้ัน เม่ือวันท่ี ๘ 

ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

พุทธศักราช ๒๕๕๘ ในวาระครบ๒ ปiส้ินพระชนมdของสมเด็จพระสังฆราชเจ3า พระองคdน้ัน คณะสงฆd

เนนบุตซึชุ ก็ได3จัดประชุมสุดยอดผู3นำพระพุทธศาสนาโลก และประกอบพิธีสวดมนตdถวายพระกุศลแด0เจ3า

พระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ3า พระองคdน้ัน เช0นเดียวกับปiก0อน 

พุทธศักราช ๒๕๕๘ หลังจากพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระสังฆราชเจ3า พระองคd

น้ัน แล3ว คณะสงฆdเนนบุตซึชุ ก็ได3ขอประทานพระอัฐิของเจ3าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ3า พระองคdน้ัน ส0วน

หน่ึงเพ่ืออัญเชิญไปประดิษฐานไว3เปZนท่ีสักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนท่ัวไป ณ สำนักงานใหญ0ของคณะสงฆd

เนนบุตซึชุ เมืองกาโต โอซาก3า ประเทศญ่ีปุ\น ผู3แทนคณะสงฆdเนนบุตซึชุ ได3มารับมอบและอัญเชิญพระอัฐิของ

สมเด็จพระสังฆราชเจ3า พระองคdน้ันจากวัดบวรนิเวศวิหาร เม่ือวันท่ี ๒๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ แล3ว

อัญเชิญไปประดิษฐานไว3 ณ ห3องโถงกลาง สำนักงานใหญ0ของคณะสงฆdเนนบุตซึชุ พร3อมท้ังจัดพิธีสมโภชอย0าง

ย่ิงใหญ0 

พุทธศักราช ๒๕๖๒ เน่ืองในวาระครบ ๖ ปiแห0งการส้ินพระชนมdของสมเด็จพระสังฆราชเจ3า พระองคd

น้ัน คณะสงฆdเนนบุตซึชุ ก็ได3ประกอบพิธีสวดมนตdถวายพระกุศลแด0เจ3าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ3า 

พระองคdน้ันอย0างย่ิงใหญ0เช0นเคย 

ปรากฏการณdคร้ังน้ี ย0อมแสดงถึงพระเกียรติคุณและพระสมณคุณของเจ3าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช

เจ3า พระองคdน้ัน ท่ีฟุJงกระจายไปยังนานาประเทศ และควรแก0การบันทึกไว3ให3ปรากฏว0า สมเด็จพระสังฆราชเจ3า 

กรมหลวงวชิรญาณสังวร เปZนสมเด็จพระสังฆราช องคdพระประมุขแห0งคณะสงฆdไทย พระองคdเดียวท่ีผู3นำ

พระพุทธศาสนาท่ัวโลก ทุกองคdกรนิกาย ถวายพระเกียรติเปZนพระประมุขสูงสุดแห0งพระพุทธศาสนาโลก และ

เปZนสมเด็จพระสังฆราช องคdพระประมุขแห0งคณะสงฆdไทย พระองคdเดียวท่ีได3รับการอัญเชิญพระอัฐิไป

ประดิษฐานไว3เปZนท่ีสักการบูชา ของพุทธศาสนิกในต0างประเทศ 

อน่ึง นอกจากคณะสงฆdเนนบุตซึชุ ประเทศญ่ีปุ\นแล3ว  คณะสงฆdสังฆเถรวาทแห0งอินโดนีเซีย ก็ได3

อัญเชิญพระอัฐิส0วนหน่ึงไปประดิษฐานไว3ในพระเจดียd ณ วัดเมนดุด เพ่ือเปZนท่ีสักการบูชาของพุทธศาสนิกชน

ท่ัวไปด3วย 


