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คำ า ปรารภ
เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศร
ราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาพระอัฐสิ มเด็จพระญาณสังวร
(เจริญ สุวฑฺฒโน) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ขึน้ เป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวง
วชิรญาณสังวร
ทั้งนี้ก็โดยที่ทรงพระราชอนุสรณ์คำานึงถึงพระคุณูปการที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระองค์นั้น ทรง
ปฏิบัติบำาเพ็ญ ทั้งต่อพระองค์และต่อคณะสงฆ์ พุทธบริษัท ชาติบ้านเมืองเป็นอเนกประการมายาวนาน
ถ้าคณนาโดยพระชนมายุ ก็ถึง ๑๐๐ ปี โดยพระสมณฐานันดรที่สกลมหาสังฆปริณายกก็ถึง ๒๔ ปี
ซึ่งนับว่ายาวนานกว่า สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ ใดในยุคกรุงรัตนโกสินทร์ กล่าวโดยพระสมณกิจอัน
นับเนื่องในบรมนาถบพิตรสมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระองค์นั้น ก็ได้ทรงสนองพระราชกิจจานุกิจอย่าง
ใกล้ชิดต่อเนื่องมาทั้ง ๒ รัชกาล กล่าวคือ
ในบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ สมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระองค์นั้น ก็ได้ทรงปฏิบัติพระสมณกิจ
ฉลองพระเดชพระคุณ เริ่มแต่ครั้งเสด็จออกทรงผนวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา เมื่อพุทธศักราช
๒๔๙๙ เป็นต้นมา โดยทรงรับพระภาระ เป็นพระอภิบาลและร่วมถวายพระธรรมวินยั ใกล้ชดิ ตลอดระยะ
เวลาทีท่ รงบำาเพ็ญเนกขัมมปฏิบตั แิ ละสมณวัตรจริยาระหว่างทีเ่ สด็จประทับ ณ พระปัน้ หย่า วัดบวรนิเวศวิหาร
เป็นเวลา ๑๕ วัน แม้เมือ่ ทรงลาผนวชเสด็จคืนสูพ่ ระราชภารบริหาร สมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระองค์นน้ั
ก็ยังได้ถวายธรรมานุศาสน์ตามกาลานุกาล ถวายพระธรรมเทศนามงคลวิเสสกถาและพระธรรมกถาใน
การพระราชพิธีมาโดยตลอด สมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระองค์นั้นจึงทรงเป็นที่ทรงเคารพบูชาในสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศรฯ บรมนาถบพิตร เป็นที่ยิ่ง
ในบรมนาถบพิตร รัชกาลปัจจุบนั สมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระองค์นน้ั ก็ได้ทรงปฏิบตั พิ ระสมณกิจ
ฉลองพระราชกิจจานุกจิ มาแต่ครัง้ ยังทรงเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ นับแต่ทรงเป็นผูค้ ดิ พระนามถวาย
ประกอบพระราชดำาริแต่เมือ่ แรกพระราชสมภพ ได้ถวายพระอนุศาสนีและพระศาสโนวาทในโอกาสต่าง ๆ
แต่ครัง้ ยังทรงเป็นพระราชกุมาร ทัง้ ได้เสด็จมาถวายสักการะและทรงสนทนาธรรม ณ วัดบวรนิเวศวิหาร
บ่อยครั้ง กระทั่งเสด็จออกทรงผนวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา เมื่อพุทธศักราช ๒๕๒๑ สมเด็จ
พระสังฆราชเจ้าพระองค์นน้ั ขณะทรงดำารงสมณศักดิท์ ่ี สมเด็จพระญาณสังวร ก็ได้ทรงปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็น
พระราชกรรมวาจาจารย์ และรับภาระเป็นพระอาจารย์ถวายพระธรรมวินยั ตลอดเวลาทีท่ รงผนวชเสด็จประทับ
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ณ พระปั้นหย่า วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นเวลา ๑๕ วัน เมื่อทรงลาผนวชแล้ว ก็ยังได้ถวายธรรมานุศาสน์
และถวายธรรมกถาตามกาลานุกาลตลอดมา
ด้วยพระสมณกิจและพระสมณวัตรทีส่ มเด็จพระสังฆราชเจ้าพระองค์นน้ั ได้ทรงปฏิบตั อิ ย่างต่อเนือ่ ง
ยาวนานในบรมนาถบพิตรทั้ง ๒ พระองค์ ดังพรรณนามา สมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระองค์นั้น จึงทรงเป็น
ที่ทรงศรัทธาปสาทะและทรงเป็นที่ทรงเคารพบูชาในพระองค์เป็นที่ยิ่ง
เพือ่ เป็นการถวายพระเกียรติยศและเทิดทูนบูชาอย่างสูงสุด กอปรด้วยพระราชศรัทธาปสาทะให้เป็น
ทีป่ รากฏแก่ทวยราษฏร์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาพระอัฐิ
สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ขึ้นเป็น สมเด็จ
พระสังฆราชเจ้า กรมหลวง มีพระนามจารึกในพระสุพรรณบัฏว่า

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร วชิราลงกรณ ราชาภินิษกรมณาจารย์
สุขุมธรรมวิธานดำารง อริยวงศาคตญาณวิมล สกลมหาสังฆปริณายก ตรีปิฎกปริยัติธาดา
วิสุทธจริยาธิสมบัติ สุวัฑฒนภิธานสังฆวิสุต ปาวจนุตตมพิสาร วชิรญาณวงศวิวัฒ พุทธบริษัทคารวสถาน
วิจิตรปฏิภาณพัฒนคุณ วิบุลสีลาจารวัตรสุนทร สรรพคณิศรมหาสังฆาธิบดี ศรีสมณุดมบรมบพิตร

การทีพ่ ระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาพระอัฐสิ มเด็จพระญาณสังวร
(เจริญ สุวฑฺฒโน) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ขึน้ เป็น สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวง
วชิรญาณสังวร ครัง้ นี้ นับว่าเป็นเหตุการณ์วเิ สสอย่างหนึง่ ในประวัตศิ าสตร์คณะสงฆ์ไทย เพราะไม่เคยมี
มาก่อน และนับเป็นแบบธรรมเนียมทีเ่ ริม่ มีขน้ึ ในรัชกาลนีเ้ ป็นปฐม ปวงพุทธบริษทั จึงรับพระบรมราชโองการ
นีไ้ ว้เหนือเกล้าด้วยความปิตยิ นิ ดีเป็นล้นพ้น อันเป็นสิง่ ส่องแสดงถึงพระราชหฤทัยทีฝ่ กั ใฝ่ในพระพุทธศาสนา
ส่องแสดงถึงพระราชเจตจำานงที่จะยอยกพระพุทธศาสนาให้จำารูญวัฒนา และเป็นที่สักการะบูชาของ
ปวงชนชาวไทยตลอดไป
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คำ า นำ า
เนือ่ งในพระราชพิธเี ฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาพระอัฐิ
สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ขึน้ เป็น สมเด็จ
พระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร เพือ่ เป็นการถวายพระเกียรติยศและเทิดทูนบูชาอย่างสูงสุด
ทัง้ นีก้ เ็ พือ่ ประกาศพระคุณปู การของพระองค์ ให้เป็นทีป่ รากฎแก่มหาชน ดังความแจ้งในประกาศ เรือ่ ง
สถาปนาสมเด็จพระสังฆราชเจ้าแล้วนั้น
เพือ่ เป็นการสนองพระบรมราชประสงค์และร่วมโดยเสด็จพระมหากุศลในการนี้ ให้เป็นทีป่ รากฏ
แพร่หลายยิ่งขึ้น วัดบวรนิเวศวิหาร จึงได้กาำ หนดจัดงานสมโภชพระสุพรรณบัฏ ในพระบรมราชูปถัมถ์
ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ และจัดพิมพ์หนังสือ “พระประวัติสมเด็จพระ
สังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร” นี้ขึ้นในการสมโภชครั้งนี้
สมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระองค์นั้น ได้ทรงปฏิบัติพระศาสนกิจและทรงบำาเพ็ญพระสมณวัตร
เป็นคุณประโยชน์แก่พระศาสนา ประชาชน และชาติบา้ นเมืองเป็นอเนกประการ ควรแก่การสำาเหนียก
ศึกษา เพื่อเป็นทิฏฐานุคติแก่ชนรุ่นหลัง
จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือพระประวัตินี้คงอำานวยให้เกิดทิฏฐิและวิถีอันดีแก่ผู้อ่าน ศึกษา
ตามควรแก่โยนิโสมนสิการทั่วกัน.

(สมเด็จพระวันรัต)
เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
กรรมการมหาเถรสมาคม
มีนาคม ๒๕๖๓
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ราชาภินิษ กรมณาจารย์
หากคิดอย่างสามัญชนก็คงต้องกล่าวว่า เป็นเรื่องแปลกประหลาด ดุจฟ้ากำาหนดให้เป็นไป เพราะ
คงไม่มีใครคาดคิดว่า สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร จะได้ทรงปฏิบัติพระภารกิจสนอง
พระเดชพระคุณในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมาตั้งแต่ทรงพระราชสมภพ และต่อเนื่องตลอด
มาจนตลอดพระชนมายุเป็นเวลายาวนานถึง ๖๐ ปี
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพระราชสมภพเมือ่ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๙๕
ครั้นวันที่ ๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๙๕ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ บรมนาถบพิตร ได้ทรงมี
พระราชหัตถเลขาทูล สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ขอประทานพระนาม

๑๑-๑

ฃอให้พระโสภณฯ ตรวจดูพระนาม ที่จะถวาย
เจ้าชาย ที่พิมพ์มาในซองหลายอย่างนั้น
กรมหมื่นจันทบุรีฯ ส่งมาให้ดู ว่าพระยาเทวาฯ
คิดไว้ จงรีบหารือกับพระพรหมมุนี
เลือกแล็แก้ ตามที่เห็นชอบ สัก ๓ - ๔ อย่าง
กับในกระดาษเล็กเราคิดใหม่ จะเห็นดีหรือไม่
จงตรวจแก้ด้วย. เสร็จแล้วจงนำามา.
ส่วนดวงพระชาตานั้น คุณอนุวัตทำาให้
ให้ตรวจด้วย

ลายพระหัตถ์พระบัญชา สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์

ขณะนั้น สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวง
วชิรญาณสังวร ทรงดำารงสมณศักดิเ์ ป็นพระราชาคณะ
ชัน้ เทพที่ พระโศภนคณาภรณ์ และทรงปฏิบตั หิ น้าที่
เลขานุการส่วนพระองค์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้า
กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ทรงได้รับพระบัญชาจาก
สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ พระองค์นั้นให้ช่วยคิด
พระนามถวายสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าชาย
ตามพระราชกระแสรับสั่ง พร้อมทั้งคิดคำาถวาย
พระพรเป็นคำาฉันท์ภาษาบาลี นี้คือพระภารกิจแรก
ที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
ทรงปฏิบัติสนองพระเดชพระคุณในบรมนาถบพิตร
รัชกาลที่ ๑๐

๑๑-๒

สำาเนาลายพระหัตถ์
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
ร่างคำาถวายพระพร

๑๑-๓

๑๑-๔

เมื่อทรงพระเจริญสู่พระดรุณวัย พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็
เสด็จมาทรงนมัสการและทรงสนทนาธรรมกับสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวง
วชิรญาณสังวร ณ ตำาหนักคอยท่าปราโมชบ้าง ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร
บ้างตามกาลานุกาล เริ่มแต่เมื่อสมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ พระองค์นั้น ทรงดำารง
สมณศักดิ์ที่พระสาสนโสภณ เป็นโอกาสให้เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ
พระองค์นั้นได้ถวายศาสโนวาท และถวายธรรมานุศาสน์มาเป็นลำาดับ
พุทธศักราช ๒๕๑๕ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะทรง
เป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ
๒๐ พรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ สถาปนาพระอิสริยยศเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหา
วชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ พระองค์นั้น ขณะ
ทรงดำารงสมณศักดิท์ ส่ี มเด็จพระญาณสังวร ได้ถวายพระธรรมเทศนาเป็นเบือ้ งต้น
แห่งการพระราชพิธีสถาปนา เฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
สยามมกุฎราชกุมาร

๑๑-๕

ขณะทรงดำารงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระ
บรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารและทรง
ศึกษาวิชาการทหารอยู่ ณ ประเทศออสเตรเลีย
สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ พระองค์นั้น ขณะทรง
ดำารงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระญาณสังวร เสด็จไป
ทรงปฏิบัติพระศาสนกิจ ณ ประเทศนั้น ก็ได้มี
โอกาสรับเสด็จและถวายพระศาสโนวาทตามควร
ในระหว่างที่ทรงศึกษาอยู่ ณ ประเทศออสเตรเลีย
เมื่อเสด็จนิวัติสู่ประเทศไทยระหว่างปิดภาคการ
ศึกษา ก็ได้เสด็จพระราชดำาเนินมาทรงนมัสการ
สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ พระองค์นั้น ณ วัดบวร
นิเวศวิหาร

๑๑-๖

๑๑-๗

๑๑-๘

พุทธศักราช ๒๕๒๑ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั ขณะทรงดำารงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๒๖ พรรษา มีพระราชประสงค์จะทรงผนวชในพระพุทธศาสนาตาม
โบราณราชประเพณี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ บรมนาถบพิตร ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ทรงผนวช ณ วัด
พระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง โดยสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ์ (วาสน์ วาสโน) ขณะ
ทรงดำารงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นพระราชอุปัธยาจารย์
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) ขณะทรงดำารงสมณศักดิท์ ่ี สมเด็จพระญาณสังวร เป็น
พระราชกรรมวาจาจารย์ แล้วเสด็จมาประทับ ณ พระปั้นหย่า วัดบวรนิเวศวิหาร ทรงบำาเพ็ญเนกขัมมปฏิบัติเป็นเวลา ๑๕ วัน
ระหว่างทรงผนวช สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ พระองค์นั้นก็ทรงรับภาระเป็นพระอาจารย์ถวายพระธรรมวินัยโดยตลอด

๑๑-๙

สืบแต่นั้นมา สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ พระองค์นั้น ก็ได้ทรงปฏิบัติศาสนกิจสนองพระเดชพระคุณในพระราชกรณียกิจ
ต่าง ๆ ทัง้ เนือ่ งด้วยการในพระองค์และการในพระราชกรณียกิจส่วนบ้านเมืองตามกาลานุกาล กระทัง่ สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ
พระองค์นั้น ทรงเจริญด้วยพรรษายุกาล พระสุขภาพนามัยไม่เอื้อต่อการปฏิบัติศาสนกิจดังแต่ก่อน จึงได้ทรงระงับยับยั้ง
อยู่ด้วยสุขวิหารธรรม จนสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖

๑๑-๑๐

วชิรญาณสังวร
�รบัญ

๓๔
๖
๘
๑๑-๑
๑๖
๒๔
๓๐
๓๔
๔๐
12

คำ�ปร�รภ
คำ�นำ�
ร�ช�ภินิ กรมณ�จ�รย์
ปฐมบท
เป็น �มเณร
ัดบ รนิเ ิ �ร
เข้�กรุง
เมื่อแรกอยู่ ัดบ รนิเ ิ �ร

๘๐
๔๘
๖๐
๗๐
๘๐
๘๗
๙๒
๑๐๒
๑๓๐

ปริยัตินำ� ู่ปฏิบัติ
ก�ร ัด
ก�ร ึก �ของคณะ งฆ์
ก�รบริ �รคณะ งฆ์
ทรงรับ ถ�ปน�เป็น มเด็จพระ งั ฆร�ช
พระร�ชพิธี ถ�ปน� มเด็จพระ งั ฆร�ช
พระม �กรุณ�
กลม � ังฆปริณ�ยก

วชิรญาณสังวร
�รบัญ

๓๐๘
พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไร

๒๒๘

วิธีปฏิบัติตนให้ถูกต้อง
ตามธรรมะ

ศีล

สันโดษ
อวิชชา

อักโกสกสูตรและขันติ

พรหมวิหาร ๔

๑๓๘
๒๑๐
๒๒๘
๒๓๔
๒๔๐
๒๕๔
๒๖๔
๒๘๑

๒๙๐

พระกรณียกิจด้�นต่�งประเท
ง�นพระธรรมทูต
ญ�ณ ัง ร
พระนิพนธ์
พระประ ัติด้�นก�รก่อ ร้�ง
พระเครื่องในเจ้�พระคุณ มเด็จฯ
พระคุณธรรม
พระปฏิปท�แบบอย่�ง

๒๙๐
๓๐๘
๓๔๘
๓๕๔
๓๖๐
๓๖๔
๔๐๔
๔๒๐

พระกิตติคุณ
ิ้นพระชนม์
พระร�ชท�นเพลิงพระ พ
ม�ยกำ� นดก�ร
พระร�ชท�นพระเกียรติย เป็นกรณีพิเ
พระร�ชพิธีพระร�ชท�นเพลิงพระ พ
ถ�ปน�พระอัฐิ
ีล ุคนธ์ดล ิเท
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ปฐมบท

จังหวัดกาญจนบุรี

เราท่านทัง้ หลายย่อมเคยได้ยนิ สำานวนไทยทีว่ า่ “ช้างเผือกเกิดขึน้ ในป่า” กันมาบ้างแล้ว
สำานวนนีม้ คี วามหมายว่า คนดีมวี ชิ าความรูแ้ ละมีเกียรติคณ
ุ รุง่ เรืองจำานวนไม่นอ้ ย
มิได้เป็นผูท้ ถ่ี อื กำาเนิดขึน้ ในพระนคร หากแต่มกั จะมีชาติภมู มิ าจากหัวบ้านหัวเมืองต่างๆ
เปรียบได้กบั ช้างเผือกซึง่ เป็นช้างสำาคัญคูพ่ ระบารมีของพระมหากษัตริยเ์ จ้า ที่ไหนเลยจะพบพาน
ได้ ในพระมหานคร ช้างสำาคัญเหล่านัน้ ล้วนแต่มถี น่ิ กำาเนิดในป่าดงพงไพรทัง้ สิน้
ถ้อยคำาสำานวนข้างต้นนีถ้ า้ นำามาพินจิ พิเคราะห์ ให้เชือ่ มโยงกับชาติภมู หิ รือถิน่ กำาเนิดของ
พระมหาเถระทีเ่ ป็นหลักของคณะสงฆ์ไทยมาแต่ไหนแต่ไรเราจะพบว่ามิได้ผดิ ไปจาก
ความเป็นจริงเท่าไรนัก ในบรรดาพระมหาเถระทีเ่ ป็นศรีของพระศาสนาและ
ทรงพระเกียรติคณ
ุ ยิง่ พระองค์หนึง่ ทีเ่ พิง่ เสด็จลับล่วงไป คือสมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ก็ทรงอยู่ในฐานะทีท่ รงเป็น “ช้างเผือก”
จากต่างจังหวัดเช่นเดียวกัน จังหวัดทีว่ า่ นัน้ คือจังหวัดกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ไปทางทิศตะวันตก
ราว ๑๒๘ กิโลเมตร ในอดีตกาญจนบุรเี ป็นเมืองหน้าด่านทีส่ าำ คัญของไทย
เป็นเสมือนปราการด้านตะวันตกของราชอาณาจักร เป็นดินแดนที่กองทัพ
ทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายพม่า ยาตราผ่านไปและผ่านมาอยู่มิได้ขาด
กาญจนบุรีจึงเป็นชัยภูมิที่สำาคัญแห่งหนึ่งของไทยที่พระมหากษัตริย์ไทย
หลายพระองค์ได้เคยเสด็จไปประทับ ทั้งในยามศึกและในยามสงบ
นับแต่แรกสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ เป็นต้นว่า
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เคยเสด็จพระราชดำาเนิน
ยกทัพหลวงไปตัง้ ค่ายทีป่ ากแพรก อันเป็นจุดทีแ่ ม่นาำ้ น้อย (แควน้อย) กับ
แม่นาำ้ ศรีสวัสดิ์ (แควใหญ่) ไหลมารวมกันเป็นจุดเริม่ ต้นของแม่นาำ้ แม่กลอง
ครั้นในรัชกาลที่ ๓ แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
เมือ่ เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ยกทัพไปปราบจลาจลเมืองญวน
ได้ครอบครัวญวนส่งเข้ามาถวายตามธรรมเนียมการศึกในครั้งนั้น ก็ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พวกญวนที่นับถือพระพุทธศาสนาเหล่านี้
ไปตั้งครอบครัวอยู่ที่เมืองกาญจนบุรี เมื่อปลายปีมะเมีย พ.ศ. ๒๓๗๒
เพื่อรักษาป้อมเมือง เรียกว่า “ญวนครัว” ครั้นล่วงมาถึงรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เมืองกาญจนบุรี
โดยเฉพาะอย่างยิง่ “ไทรโยค” ก็เป็นทำาเลท่องเทีย่ วที่โปรดปรานยิง่ นัก
ได้เสด็จพระราชดำาเนินมายังกาญจนบุรหี ลายครัง้ หลายคราวในรัชกาลนัน้
๑๖

พระ

ดุจดังอุบัติมาเพื่อเป็น

ณ

ปากแพรก ซึง่ รูจ้ กั ในเวลาต่อมาว่า ตำาบลปากแพรก
อำาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นี้เอง ชีวิตน้อยๆ
ชีวิตหนึ่งได้อุบัติในครอบครัวของนายน้อย และนางกิมน้อย
คชวัตร เมือ่ วันศุกร์ ขึน้ 4 ค่าำ เดือน ๑๑ ปีฉลู เวลาประมาณ
๑๐ ทุ่มมีเศษ (๐4.๐๐ น. เศษ) ของคืนวันที่ ๓ ตุลาคม
พ.ศ. ๒4๕๖ (นับอย่างปัจจุบันเป็นวันที่ 4 ตุลาคม) นั่นคือ
อุบัติกาลของ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

บรรพชนของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ
มีความเป็นมาน่าสนใจไม่นอ้ ย กล่าวคือ
มาจาก ๔ ทิศทาง
• โยมบิดานั้นมีเชื้อสายมาจากกรุงเก่า
ทางหนึ่ง มาจากปักษ์ ใต้ทางหนึ่ง
• โยมมารดามีเชื้อสายมาจากญวน
ทางหนึ่ง จากจีนทางหนึ่ง

บรรพชนสายญวนนัน้ ก็คอื พวกญวนครัว พวกญวนที่ไปตัง้ ครอบครัวอยูท่ เ่ี มืองกาญจนบุรี
ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้สร้างวัดญวนขึ้นที่เมืองกาญจนบุรีวัดหนึ่ง
ชื่อวัดคั้นถ่อตื่อ ต่อมา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ได้พระราชทาน
นามวัดว่า “วัดถาวรวราราม” อยู่ติดกับวัดเทวสังฆาราม ส่วนบรรพชนสายจีนนั้น ตามที่เล่ากัน
มาว่า ได้โดยสารเรือสำาเภามาจากเมืองจีน แต่ไม่ปรากฏรายละเอียดว่ามาจากเมืองใด เรือที่
โดยสารมาอับปางก่อนถึงฝัง่ เมืองไทย แต่บรรพชนท่านนัน้ ก็รอดชีวติ มาขึน้ ฝัง่ เมืองไทยได้ และ
ได้ไปตั้งหลักฐานทำาการค้าอยู่เมืองกาญจนบุรี

ลวงพิพิธภักดี

ตามที่เล่ากันมานั้น หลวงพิพิธภักดีเป็นชาวกรุงเก่าเข้ามารับราชการในกรุงเทพฯ
ได้ออกไปเป็นผู้ช่วยราชการอยู่ที่เมืองไชยาคราวหนึ่ง และเป็นผู้หนึ่งที่พระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ไปคุมเชลยที่เมือง
ต้น กุลคชวัตร
พระตะบองคราวหนึ่ง หลวงพิพิธภักดีไปได้ภริยาชาวเมืองไชยาสองคน ชื่อทับ คนหนึ่ง
ชื่อนุ่น คนหนึ่ง และได้ภริยาเป็นชาวเมืองพุมเรียงซึ่งอยู่ใกล้กันกับเมืองไชยาอีกคนหนึ่ง ชื่อแต้ม ต่อมาเมื่อครั้งพวกแขกยกเข้าตี
เมืองตรัง เมืองสงขลาของไทย เมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๑ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้พระยาศรีพิพัฒน์ (ทัด ต่อมาเป็นสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ ในรัชกาลที่ ๔) เป็นแม่ทัพยกออกไปปราบปราม
หลวงพิพธิ ภักดีได้ไปในราชการทัพครัง้ นัน้ ด้วย และไปได้ภริยาชือ่ จีน ซึง่ เป็นธิดาของพระปลัดเมืองตะกัว่ ทุง่ (สน) เป็นหลานสาว
พระตะกั่วทุ่ง หรือ พระยาโลหภูมิพิสัย (ขุนดำา ชาวเมืองนครศรีธรรมราช) มีเรื่องราวดังปรากฏในจดหมายหลวงอุดมสมบัติ ซึ่ง
เป็นบันทึกของข้าราชการท่านหนึ่งในยุคสมัยนั้น จดไว้ทำานองจดหมายเหตุของราชการ
หลวงพิพิธภักดีได้พา จีน ภริยาจากตะกั่วทุ่งมาตั้งครอบครัวอยู่ในกรุงเทพฯ และได้รับภริยาเดิม ชื่อแต้ม จากพุมเรียงมาอยู่
ด้วย (ส่วนภริยาชาวเมืองไชยาอีก ๒ คน ได้ถึงแก่กรรมไปก่อนแล้ว) เวลานั้น พี่ชายของหลวงพิพิธภักดี เป็นที่ พระพิชัยสงคราม
เจ้าเมืองศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี และพระยาประสิทธิสงคราม (ขำา) เจ้าเมืองกาญจนบุรีครั้งนั้นก็เป็นอาของหลวงพิพิธภักดีด้วย
ต่อมาหลวงพิพิธภักดีพาภริยาทั้งสองไปตั้งครอบครัวอยู่ที่เมืองกาญจนบุรี เล่ากันมาว่า หลวงพิพิธภักดีเป็นคนดุ เมื่อรับ
ราชการเป็นผู้ช่วยราชการเมืองไชยา เคยเฆี่ยนนักโทษตายทั้งคา เป็นเหตุให้หลวงพิพิธภักดีสลดใจลาออกจากราชการ แต่บางคน
กล่าวว่า ต้องออกจากราชการเพราะเกิดความขึน้ เรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับจีน หลานสาวพระตะกัว่ ทุง่ เมือ่ อพยพมาอยูท่ เ่ี มืองกาญจนบุรแี ล้ว
พระพิชยั สงครามผูพ้ ช่ี ายจะให้เข้ารับราชการอีกครัง้ หนึง่ แต่หลวงพิพธิ ภักดีปฏิเสธ และสมัครใจทีจ่ ะทำานาเลีย้ งชีพ และมีลกู หลาน
สืบเชื้อวงศ์ต่อมาถึงนายน้อย คชวัตร ผู้เป็นโยมบิดาของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ

๑7

ตระกูลฝ่ายพระชนก

*เชื้อสายชาวปักษ์ใต้

พระยาถลางจอมร้าง + หม่าเสี้ย

ท้าวศรีสุนทร

พระยาถลาง

หมา

พระถลาง
(อาด)

พระปลัด
(เรือง)

ท้าวเทพกระษัตรี

จ้าวจอมมารดาทอง
ในรัชกาลที่ ๑

หลวงยกกระบัตร
(จุ้ย)

พระปลัดสน
(พระเพชรคีรีศรีพิ ไชยสงคราม)
เมืองตะกั่วทุ่ง

แม่กิ่ม

พระองค์เจ้าหญิงอุบล

นาค (ญ.)
(นาค บุณยัษเฐียร)

สุ่น (ญ.)
จีน (ญ.)

หลวงพิพิธภักดี
(ต้นสกุลคชวัตร)

สุด (ช.)
อารีย์รักษ์ + ทรัพย์ (ญ.)

บัว (ช.)

เล็ก (ช.)

แดงอิ่ม

(พระครูสิงคิบุรคณาจารย์)

เทศน์ (ญ.)

น้อย (ช.)

กิมน้อย (ญ.)

เจริญ คชวัตร คือ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก (สุวฑฺฒนมหาเถร)
๑๘

าแ รกตระกูลเจ้าพระคุณ มเด็จฯ
พระยาโลหภูมิพิสัย + คุณชีอิน

พระยาบริสุทธิโลหภูมินทราธิบดี
เมืองตะกั่วทุ่ง

พระเพชรคีรีศรีพิ ไชยสงคราม
(เหม็น)

พระปลัดสน
(พระเพชรคีรีศรีพิ ไชยสงคราม)
เมืองตะกั่วทุ่ง

อาของหลวงพิพิธภักดี :
พระยาประสิทธิสงคราม (ขำา)
เจ้าเมืองกาญจนบุรี
*เชื้อสายกรุงเก่าอยุธยา พี่ชายของหลวงพิพิธภักดี
พระพิชัยสงคราม
เจ้าเมืองศรีสวัสดิ์

ตระกูลฝ่ายพระชนนี

*เชื้อสายจีน

*เชื้อสายญวนครัว จ.กาญจนบุรี

เฮงเล็ก แซ่ตั๊น (ช.)

ทองคำา (ญ.)

สุข รุ่งสว่าง (ช.)
ครอบครัวสามีใหม่นางทองคำา และบุตรชาย ๔ คน

ถึงแก่กรรม
หลังจากนางทองคำา
มีลูกสาว ๒ คน

เสียม (ช.)

กิมเฮง (ญ.)

เดิม (ช.)

แถม (ช.)

ทองดี (ช.)

กิมน้อย (ญ.)
(หรือ ป้าเฮ้ง)

(ญ.) ถึงแก่กรรม
ตั้งแต่ยังไม่ตั้งชื่อ

จำาเนียร (ช.)
ถึงแก่กรรม

สมุทร (ช.)
ถึงแก่กรรม
๑๙

พระชนก

• นายน้อย คชวัตร
เป็นบุตรนายเล็กและ
นางแดงอิ่ม เป็นหลานปู่
หลานย่าของหลวงพิพิธภักดี
และนางจีน เกิดเมื่อวันจันทร์ ขึ้น ๑๓ ค่ำา เดือนยี่ ปีวอก
ตรงกับวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒4๒7 ได้เรียนหนังสือ
ตลอดจนถึงได้อปุ สมบทเป็นพระภิกษุอยู่ ๒ พรรษา ในสำานัก
พระครูสิงคิบุรคณาจารย์ (สุด) เจ้าอาวาสวัดเทวสังฆาราม
(วัดเหนือ) ซึ่งเป็นวัดใกล้บ้าน พระครูสิงคิบุรคณาจารย์ เป็น
บุตรคนเล็กของหลวงพิพิธภักดีและนางจีน เป็นอาคนเล็ก
ของนายน้อย คชวัตรเอง เมื่อนายน้อยลาสิกขาแล้วได้เข้ารับ
ราชการ เริ่มแต่เป็นเสมียนสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่เมือง
กาญจนบุรี และได้แต่งงานกับนางกิมน้อย เมื่ออายุนายน้อย
ได้ ๒7 ปี

ชีวิตของครอบครัวของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ มีความสุขน้อย
เนื่องมาจากความเจ็บป่วยและความมีอายุสั้นของหัวหน้าครอบครัว
ตามประวัติราชการ นายน้อย คชวัตร ได้เป็นเสมียนอำาเภอเมือง
กาญจนบุรี เมือ่ พ.ศ. ๒44๕ จนเป็นผูร้ ง้ั ปลัดขวา เมือ่ พ.ศ. ๒4๕๑
ต่อมาได้ไปตรวจราชการท้องทีก่ ลับมาป่วยเป็นไข้อย่างแรงต้อง
ออกจากราชการคราวหนึ่ง หายป่วยแล้วจึงกลับเข้ารับราชการใหม่
และได้ ให้กาำ เนิดบุตรคนโต คือ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ เมือ่ พ.ศ. ๒4๕๖
เป็นปลัดขวา อำาเภอวังขนาย ซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนั้นเอง
ในปีต่อมา ได้สมัครเป็นสมาชิกเสือป่า เมื่อ พ.ศ. ๒4๕๘
ในศกนั้น พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖
เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงซ้อมรบเสือป่าที่บ้านโป่ง และนครปฐม
นายน้อยก็ได้มีโอกาสไปร่วมซ้อมรบด้วย
๒๐

พระชนนี

• นางกิมน้อย คชวัตร
เป็นบุตรนายเฮงเล็ก
แซ่ตั๊น (เชื้อสายจีน) และ
นางทองคำา (เชื้อสายญวน)
เกิดเมื่อวันจันทร์ แรม ๖ ค่ำา
เดือน ๑๑ ปีจอ ตรงกับวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒4๒๙
ที่ตาำ บลบ้านเหนือ อำาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี มีชื่อ
เรียกเมื่อเป็นเด็กว่า “กิมน้อย” แปลว่า เข็มน้อย คำาว่า
“กิม” เป็นคำาญวน แปลว่าเข็ม นางกิมน้อยแต่งงานกับ
นายน้อย คชวัตร เมื่ออายุ ๒๕ ปี และใช้ชื่อเมื่อแต่งงานแล้ว
ตามที่พบในสมุดบันทึกของนายน้อยว่า “แดงแก้ว” แต่
ต่อมากลับมาใช้ชอ่ื ว่า “กิมน้อย” หรือ “น้อย” ตามเดิม
นางกิมน้อย พูดญวนได้และอ่านเขียนภาษาไทยได้เล็กน้อย

ใน พ.ศ. ๒4๕๘ นั้นเอง สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ได้เสด็จตรวจการคณะสงฆ์
จังหวัดกาญจนบุรี ขณะประทับที่วัดเทวสังฆาราม
ได้โปรดให้ขา้ ราชการและชาวบ้านนำาบุตรหลานเล็กๆ
เข้าเฝ้า นายน้อย คชวัตร ก็ได้นาำ บุตรคนโตอายุ ๒ ขวบ
คือ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ หรือเด็กชายเจริญ เข้าเฝ้าด้วย

แต่ในเวลานั้นยังไม่มีผู้ ใดเฉลียวใจว่า
เหตุการณ์วันนั้นมีความหมายยิ่งสำาหรับ
วงการคณะสงฆ์ ไทยเพราะเป็นโอกาสเดียว
ที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ กับเจ้าพระคุณ
สมเด็จฯ ซึ่งทั้งสองพระองค์ต่างเป็น
สกลมหาสังฆปริณายกทั้งคู่ทรงได้พบกัน

“ป้ า เ ฮ้ ง”

• กิมเฮ้ง พี่สาวคนเดียวของนางกิมน้อยซึ่งรักใคร่สนิทสนมกันมาก เมื่ออายุได้ราว ๑๓ - ๑4 ปี กิมเฮ้งป่วยด้วยโรคอีสุกอีใส
อันเป็นเหตุให้กมิ เฮ้งตาบอดทัง้ ๒ ข้างมาแต่ครัง้ นัน้ กิมเฮ้ง ซึง่ ญาติพน่ี อ้ งเรียกกันว่า “ป้าเฮ้ง” จึงดำารงชีวติ เป็นโสดมาตลอดอายุ
เมื่อน้องสาวคือ นางกิมน้อย แต่งงาน ป้าเฮ้งจึงได้ตกลงกับน้องสาวว่า ถ้ามีลูกคนแรกเป็นชาย จะขอเอาไปเลี้ยงเป็นลูก

ครั้นน้องสาวมีลูกคนแรกก็ปรากฏว่าเป็นลูกชายจริงๆ
ป้าเฮ้งดีใจมากที่ได้หลานชายคนแรกมาเลี้ยงเป็นลูก
และด้วยเหตุที่หลานคนแรกเกิดมาเป็นชายสมความปรารถนา
ทำาให้คิดว่าหลานชายคนนี้คงเกิดมาเพื่อความสุขความเจริญ
ของพ่อแม่และครอบครัวเป็นแน่ ป้าเฮ้งจึงตั้งชื่อหลานรักว่า
“เจริญ” และได้เลี้ยงดูเจ้าพระคุณสมเด็จฯ มาแต่เยาว์วัย
ป้าเฮ้งแม้จะตาบอดทั้ง ๒ ข้าง แต่เป็นคนมีความสามารถทำางานต่าง ๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว เมื่อเจ้าพระคุณสมเด็จฯ
เติบโตขึ้น ป้าเฮ้งรู้สึกว่าลำาพังตนคนเดียวซึ่งเป็นคนตาบอดคงจะเลี้ยงดูหลานรักได้ไม่เต็มที่ จึงได้ขอให้น้องชายคนหนึ่งชื่อ
เสียม มาช่วยเลี้ยงดูเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ขณะทรงพระเยาว์ด้วย

๑ สามเณรเจริญ (ยืนแถวหลัง ที่ ๒ จากซ้าย)
กับเพื่อนสามเณรและน้องชายทั้งสองคน
๒ น้าชายทั้งสี่ (จากซ้าย) เสียม เติม แถม ทองดี
๓ นายสุข รุ่งสว่าง คุณตาของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ

ต่อมานายน้อย คชวัตร ได้ย้ายไปเป็นปลัดอำาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม แล้วป่วยเป็นโรคเนื้อร้ายงอกขึ้น
เมื่ออาการมากได้กลับมารักษาตัวที่บ้านกาญจนบุรีและถึงแก่กรรมเมื่อ พ.ศ. ๒4๖๕ ขณะมีอายุเพียง ๓๘ ปี ทิ้งบุตร
๓ คนซึ่งยังมีอายุน้อยๆ ให้อยู่ในอุปการะของภริยา
๒๑

เจ้าพระคุณสมเด็จฯ นั้น ซึ่งโยมป้าเฮ้งได้ขอไป
เลี้ยงตั้งแต่เล็ก ๆ และได้อยู่กับโยมป้าเรื่อยมา แม้เมื่อ
โยมมารดาย้ายไปอยู่จังหวัดสมุทรสงคราม ก็หาได้นำา
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ไปด้วยไม่ เพราะเกรงใจโยมป้าซึ่ง
รักเจ้าพระคุณสมเด็จฯ มาก โยมป้าเลี้ยงเอาใจเด็กชาย
เจริญมากเสียจนใคร ๆ พากันว่าเลี้ยงตามใจเกินไปจะ
ทำาให้เสียเด็กภายหลัง แต่โยมป้าก็เถียงว่า “ไม่เสีย”
ซึ่งบัดนี้กาลเวลาก็ได้พิสูจน์แล้วว่า ถ้อยคำาของโยมป้า
เป็นจริงทุกประการ
ชีวติ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ เมือ่ ทรงพระเยาว์กอ่ นบวช
นั้นมีทั้งสุขและทุกข์ มีทั้งทางดีและทางเสีย คนภายนอก
มักจะเห็นว่าทรงเป็นเด็กอ่อนแอขีอ้ าย สุขก็คอื มีโยมป้าที่
คอยพะนอเอาใจ ทุกข์กค็ อื ความพลัดพรากขัดข้องทีต่ อ้ ง
พบมาตั้งแต่เล็ก ๆ และร่างกายอ่อนแอจริง เจ็บป่วยอยู่
เสมอ คราวหนึ่งเจ็บมากถึงกับผู้ ใหญ่คิดว่าไม่หาย และ

ชอบ เล่น เป็น พระ

บนว่าถ้าหายจะให้บวชแก้บน ข้อนี้เป็นเหตุหนึ่งที่ทาำ ให้
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ บวชเณรในเวลาต่อมา
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ เข้าโรงเรียนประถมศึกษา
เมื่อพระชนมายุได้ ๘ พรรษา ที่โรงเรียนประชาบาลวัด
เทวสังฆาราม เรียนในศาลาวัด จบประถม ๓ เท่ากับ
จบประถมศึกษาเมื่อครั้งกระนั้น ถ้าจะเรียนต่อชั้น
มัธยมศึกษาก็ต้องย้ายไปเข้าโรงเรียนมัธยมวัดชัยชุมพล
ชนะสงคราม (วัดใต้) ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำาจังหวัด แต่
ครูโรงเรียนวัดเทวสังฆาราม ชวนให้เรียนชั้นประถม 4
ซึ่งจะเปิดสอนต่อไป เท่ากับชั้นมัธยมปีที่ ๑ และจะเปิด
ชั้นประถม ๕ เท่ากับชั้นมัธยมปีที่ ๒ ต่อไปอีก เพียงแต่
ไม่มกี ารเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเท่านัน้ จึงตกลง
เรียนที่วัดเทวสังฆารามต่อไป ขณะที่มีเพื่อนนักเรียนรุ่น
เดียวกันหลายคนไปเรียนชัน้ มัธยมทีโ่ รงเรียนวัดชัยชุมพลฯ
แล้วไปเรียนต่อที่กรุงเทพฯ

เจ้าพระคุณสมเด็จฯ มีพระอุปนิสัยใฝ่พระทัยทางพระศาสนามาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ กล่าวคือ
ทรงชอบเล่นเป็นพระ ทำาคัมภีร์สำาหรับเทศน์ขนาดเล็ก ทรงประดิษฐ์พัดยศขนาดเล็กจำาลองตามแบบ
ทีท่ อดพระเนตรเห็นคือพัดยศของพระครูอดุลยสมณกิจ เจ้าอาวาสวัดเทวสังฆาราม ซึง่ อยู่ในละแวกบ้าน
ของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงเก็บหินมาทำาภูเขา มีถ้ำา ทำาเจดีย์เล็กบนยอดเขา เล่นทอดกฐินผ้าป่า
เล่นทิ้งกระจาดและทำารูปยมบาลขนาดเล็กด้วยกระดาษแบบพิธีทิ้งกระจาดที่วัดญวน
จนเกิดป่วยไข้ขึ้น เป็นเหตุให้ผู้ ใหญ่ต้องนำารูปยมบาลนั้นไปเผาทิ้งเสีย บางคราวที่
โยมป้าต้องตื่นแต่เช้ามืดออกไปทำางาน โยมป้าก็ต้องให้เทียนไว้สาำ หรับ
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ซึ่งไม่ยอมนอน จะได้จุดเทียนนั้นและนั่งดูเล่น

๒๒

ลูกเ ือเอก เจริญ คชวัตร
ในระหว่างเป็นนักเรียน เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้สมัคร
เป็นลูกเสือ ได้เรียนวิชาลูกเสือจนสอบได้เป็นลูกเสือเอก
มีเอกสารที่เป็นลายพระหัตถ์เก่าแก่ชิ้นหนึ่ง ที่ทรงจดไว้
เมื่อทรงเป็น “ลูกเสือเอก เจริญ” ขณะทรงมีอายุ
ราวสิบปีเศษ มีเนื้อความเล่ารายละเอียดของงานพิธี
ถือน้ำาพระพิพัฒน์สัตยา น่าสังเกตว่าทรงจดรายละเอียด
ของพิ ธี ก ารรวมตลอดถึ ง ถ้ อ ยคำ า สาบานในพิ ธี ไ ด้
ครบถ้วน เอกสารชิน้ นีฉ้ ายให้เห็นแววพระปรีชาสามารถ
และพระอัธยาศัยที่ทรงช่างจดช่างจำามาตั้งแต่พระชันษา
ยังน้อย และได้ทรงปฏิบัติต่อเนื่องมาตลอดพระชนมชีพ

ใน พ.ศ. ๒4๖๘ ลูกเสือทุกคนของจังหวัดกาญจนบุรี
รวมทั้งเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้เตรียมการฝึกซ้อมอย่างหนัก
โดยใช้พลองแทนอาวุธปืนของทหารเพือ่ ให้เหมาะสมกับฐานะ
ของลูกเสือ เพราะมีแผนการว่าจะได้เข้าร่วมสมทบใน
การซ้อมรบเสือป่าตามพระราชนิยมในรัชกาลที่ ๖ ซึ่งมี
กำาหนดว่า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั จะเสด็จ
พระราชดำาเนินไปทรงซ้อมรบเสือป่าที่นครปฐม บ้านโป่ง
และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ลกู เสือจากกาญจนบุรี
เข้าร่วมการซ้อมรบด้วย แต่ก็ได้เสด็จสวรรคตเสียก่อนใน
เดือนพฤศจิกายน ศกนั้นเอง เรื่องการซ้อมรบเสือป่าและ
ลูกเสือจึงเป็นอันถูกยกเลิกไป
อนึ่ง สมควรกล่าวด้วยว่า ขณะเป็นนักเรียนอยู่นั้น
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ เคยรับเสด็จเจ้านายหลายครั้ง เช่น
ครั้งหนึ่ง สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุ
รังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช พระปิตุลา
(อา) ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จ
ประพาสเมืองกาญจนบุรี และได้เสด็จเยี่ยมโรงเรียนวัด
เทวสังฆาราม เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ซึ่งทรงเป็นนักเรียน
ในโรงเรียนดังกล่าวก็ได้ร่วมรับเสด็จด้วย
ย้อนกลับมากล่าวถึงเรื่องการศึกษา เมื่อเจ้าพระคุณ
สมเด็จฯ ทรงเรียนถึงชั้นประถม ๕ ก็ทรงเริ่มรู้สึกว่ามาถึง
ทางตัน เพราะเมื่อจบชั้นประถม ๕ ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดของ
โรงเรียนวัดเทวสังฆารามแล้วก็ไม่รวู้ า่ จะไปเรียนต่อได้ทไ่ี หน
เพราะในขณะนั้นไม่ทรงมีโยมบิดาที่จะเป็นผู้นำาและชี้แนะ
ข้างฝ่ายโยมมารดาและป้าเฮ้งก็ไม่มีความสันทัดในเรื่อง
เช่นนี้ อีกทั้งขณะทรงพระเยาว์ก็รู้สึกพระองค์เองว่าขลาด
กลัวที่จะต้องสมาคมกับหมู่คนที่ไม่คุ้นเคยหรือเพิ่งเริ่มรู้จัก
ทำาให้ไม่ทรงกล้าตัดสินใจไปเรียนต่อที่อื่น

ความคิดความรู้ ึกที่ว่าได้มา
“ถึงทางตัน” นั้น
ทำาใ ้ทรงรู้ ึกว่าบัดนี้ได้ทรงเดินมาถึง
“ทางแยก” ที่ ำาคัญของชีวิตนั่นเอง
ลายพระหัตถ์เจ้าพระคุณสมเด็จฯ เรื่องพิธีถือน้ำาพระพิพัฒน์สัตยา
เมื่อครั้งทรงเป็น “ลูกเสือเอกเจริญ คชวัตร”
๒๓

เป็นสามเณร
ที่กล่าวมาแล้วว่าเมื่อใกล้จะสำาเร็จการศึกษาชั้นประถม
จากโรงเรียนวัดเทวสังฆาราม เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงรู้สึก
ว่าเดินมาถึงทางตันและจะต้องตัดสินใจเลือกทางเดินสำาหรับ
ชีวิตในวันข้างหน้า “ทางตัน” ทางโลกที่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ
ทรงพบในวันนั้นทำาให้คนไทยทั้งชาติมีวาสนาที่จะได้ชมบุญ
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ บนเส้นทางเดินสายใหม่คือการดำาเนิน
ตามรอยสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ ได้ทรง
ประกาศเส้นทางอันนำาไปสู่ความสุขสงบที่แท้จริงมาช้านานกว่า
สองพันปีแล้ว
ก่อนที่จะทรงบรรพชาเป็นสามเณร เจ้าพระคุณสมเด็จฯ
ไม่เคยอยู่วัด และไม่คุ้นเคยกับหลวงพ่อหรือพระภิกษุรูปใด
เป็นพิเศษ ที่ทรงเข้าออกนอกในกับวัดเทวสังฆาราม ก็เป็นแต่
เพียงไปเรียนหนังสือในวัด และไปบำาเพ็ญกุศลตามเทศกาล
ต่าง ๆ ในวัด บางคราวเคยตามโยมป้าไปฟังเทศน์ตอนค่ำา มีอยู่
พรรษาหนึง่ ทางวัดจัดให้มเี ทศน์ชาดกติดต่อกันทุกคืนตลอดพรรษา
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ติดใจเร่งโยมป้าให้พาไปฟังนิทานทุกคืน
แต่ถ้าถึงตอนที่เป็นเทศน์ธรรมะ ฟังไม่เข้าใจก็เร่งให้กลับบ้าน
ในต้นพรรษา พ.ศ. ๒4๖๙ ซึ่งเป็นปีแรกในรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้ว มีน้าของเจ้าพระคุณ
สมเด็จฯ จะออกบวชเป็นพระภิกษุที่วัดเทวสังฆารามสองคน
คือน้าแถมกับน้าทองดี ก่อนหน้านั้นไม่นานเจ้าพระคุณสมเด็จฯ

๒4

มีพลานามัยไม่สมบูรณ์ ล้มป่วยอยู่บ่อย ๆ ดังที่เล่ามาแล้วว่าท่าน
ผู้ ใหญ่ในครอบครัวจึงบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้หายป่วย หากหาย
ป่วยจริงก็จะให้เจ้าพระคุณสมเด็จฯ บวชเป็นสามเณร การบนบาน
เรื่องนี้ได้ผลดี โยมมารดาและโยมป้าเฮ้งจึงชักชวนให้เจ้าพระคุณ
สมเด็จฯ บวชเป็นสามเณรเพื่อแก้บนตามที่ได้สัญญาไว้เสียในคราว
เดียวกัน การบรรพชาเป็นสามเณรครั้งนั้น เจ้าพระคุณสมเด็จฯ
มีพระชนมายุเข้า ๑4 พรรษา พระครูอดุลยสมณกิจ (ดี พุทฺธโชติ)
เจ้าอาวาสวัดเทวสังฆารามที่เรียกกันทั่วไปว่า “หลวงพ่อวัดเหนือ”
เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูนิวิฐสมาจาร (เหรียญ สุวณฺณโชติ)
เจ้าอาวาสวัดศรีอปุ ลาราม ทีเ่ รียกกันว่า “หลวงพ่อวัดหนองบัว” เป็น
พระอาจารย์ ให้สรณะและศีล บวชแล้วจำาพรรษาอยูท่ ว่ี ดั เทวสังฆาราม
ซึ่งเป็นพระอารามฝ่ายมหานิกาย

มีเรื่องเล่ากันสืบมาว่า เมื่อทรงพระเยาว์
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ อยูก่ บั โยมป้าเฮ้งไม่เคยแยกจากกัน
นอกจากเวลาไปแรมคืนเมือ่ เป็นลูกเสือบางครัง้ เท่านัน้
คืนวันสุดท้ายก่อนบรรพชาเป็นสามเณร โยมป้าเฮ้งพูดว่า
“คืนนี้เป็นคืนสุดท้ายที่จะอยู่ด้วยกัน”
ซึ่งวันเวลาต่อมาก็ได้พสิ จู น์แล้วว่าเป็นความจริง
เพราะทัง้ สองได้แยกจากกันตัง้ แต่วันนั้นมา
จนอวสานแห่งชีวิตของโยมป้า เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๗

ลั ก ษ ณ ะ แ ล ะ ห ลั ก ก า ร ที่ สำ า คั ญ
ประการหนึ่งของพระพุทธศาสนา
คือการศึกษา พระพุทธศาสนานั้น
เรียกได้ว่าเป็นศาสนาแห่งการศึกษา
เพราะการเริ่มต้นชีวิตทางศาสนาใน
พระพุทธศาสนานัน้ เริม่ ด้วยการศึกษา
ไม่ว่าจะเป็น ชาวพุทธที่เป็นคฤหัสถ์
คือผู้ที่ยังดำาเนินชีวิตในทางโลกทั่วไป
หรือเป็นอนาคาริกหรือบรรพชิต คือ
พระภิกษุสามเณรหรือเรียกว่านักบวช
ก็ จ ะต้ อ งเริ่ ม ต้ น ด้ ว ยการศึ ก ษาตาม
หลักการศึกษาในพระพุทธศาสนาที่
เรียกว่าไตรสิกขา อันได้แก่ การศึกษา
ในหลักสำาคัญสามประการ คือ ศึกษา
เรื่องศีล ศึกษาเรื่องจิต หรือเรื่องสมาธิ
และศึกษาเรื่องปัญญา

ถ้าเป็นคฤหัสถ์ หรือชาวบ้านทั่วไป ก็ศึกษาเรื่องศีล คือศึกษาเรียนรู้เรื่องศีล
อันหมายถึงการฝึกหัดควบคุมพฤติกรรมทางกาย ทางวาจา ให้มีปกติอยู่ในกรอบ
ของความถูกต้องดีงาม ศึกษาเรื่องจิตหรือสมาธิ อันหมายถึงการฝึกหัดควบคุม
ความคิดจิตใจให้มีความสงบมั่นคงพร้อมที่จะทำาการงานหน้าที่ต่าง ๆ ของชีวิต
ได้อย่างมั่นคงถูกต้อง ศึกษาเรื่องปัญญา ก็คือฝึกหัดพัฒนาปัญญา ความรู้ความ
สามารถในอันที่จะทำาให้รู้ผิดชอบชั่วดี สำาหรับเป็นเครื่องชี้นำาชีวิตให้ดาำ เนินไปใน
ทางที่ถูกต้องดีงาม การศึกษาดังกล่าวเรียกว่า สีลสิกขา จิตตสิกขา ปัญญาสิกขา
หรือเขียนและออกเสียงแบบไทย ๆ ว่า ศีลศึกษา จิตศึกษา ปัญญาศึกษา
สำาหรับบรรพชิต หรือนักบวชในพระพุทธศาสนาที่เรียกว่า พระภิกษุสามเณร
ก็จะต้องศึกษาให้ยิ่งขึ้นและเพิ่มขึ้นกว่าฆราวาส ในเรื่องสีลสิกขา ก็จะต้องเป็น
อธิสีลสิกขา ในเรื่องจิตตสิกขา ก็จะต้องเป็นอธิจิตตสิกขา และในเรื่องปัญญา
สิกขา ก็จะต้องเป็นอธิปัญญาสิกขา และยังมีสิกขา หรือการศึกษาที่จะต้องเพิ่ม
ขึ้นอีก ได้แก่สิกขาบท หรือพระวินัยบัญญัติ ที่เรียกกันทั่วไปว่า ศีลของพระ ซึ่ง
เป็นข้อกำาหนดที่จะพึงศึกษาเพิ่มขึ้นจากการศึกษาของคฤหัสถ์อีกเป็นจำานวนมาก
แต่โดยสรุปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นสิกขาสำาหรับคฤหัสถ์หรือสิกขาสำาหรับบรรพชิต
หรือพระภิกษุสามเณร ก็ล้วนเป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตให้มีความสมบูรณ์ยิ่ง
ขึ้นตามลำาดับ หรือตามขั้นตอนของการศึกษา พระพุทธศาสนาให้ความสำาคัญแก่
การศึกษาเป็นอันดับแรก และเป็นแกนกลางของการพัฒนาชีวิต และยกย่องบุคคล
ผู้ ใคร่ในการศึกษาว่าเป็นบุคคลพิเศษที่คนทั่วไปควรที่จะยึดถือเป็นแบบอย่าง
เรียกว่า เอตทัคคะ ที่แปลว่า เป็นเลิศในทางนั้น พุทธสาวกที่พระพุทธองค์ทรง
ยกย่องว่าเป็นเลิศในทางใคร่การศึกษาหรือว่าเป็นเยี่ยงอย่างในทางการศึกษา ที่
เรียกว่า สิกขากามะ ก็คือพระราหุล

พระพุทธศาสนา

ได้แสดงให้เห็นว่า กา ศึกษาคือกา ัฒนาชีวิตให้เจ ิญก้าวหน้า
ทั้งในด้าน ติก ควา คิดจิตใจ แ ะสติ ัญญาควา สา า ถ
ชีวิตที่ขาดกา ศึกษา จึงเ ็นชีวิตที่ขาดกา ัฒนา
แ ะชีวิตที่ขาดกา ัฒนา ก็คือชีวิต าศจากควา เจ ิญ

๒๕

พระประวัติของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ แสดงให้เห็น
ว่าทรงเป็นผู้ ใคร่ในการศึกษามาตั้งแต่ต้น แม้เมื่อยัง
ทรงพระเยาว์ก็ทรงใคร่ครวญถึงการศึกษา ซึ่งยังผล
ให้ทรงรูส้ กึ ว่าพระองค์มาถึงทางตัน คือไม่รจู้ ะไปเรียน
ต่อทีไ่ หน แต่กม็ แี รงผลักดันบางอย่างมาทำาให้พระองค์
ทรงพบทางออกที่จะทำาให้พระองค์มีโอกาสศึกษา
ต่อไปได้ นั่นคือ การบรรพชาเป็นสามเณรนั่นเอง
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงบรรพชาเป็นสามเณร
เมื่อพระชนมายุยา่ งเข้าปีท่ี ๑4 ดังกล่าวมาแล้ว อัน
ทีจ่ ริงการบวชเณรของพระองค์ ก็เป็นเพียงการบวช
แก้บน โดยทัว่ ไป การบวชแก้บนก็บวชกันไม่กว่ี นั ก็สกึ
แต่การบวชเณรของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ นัน้ มีเรือ่ ง
สำาคัญทีท่ าำ ให้เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ลืมความรู้สึกว่า
ทรงบวชแก้บน สิง่ นัน้ ก็คอื การเรียนนัน่ เอง ทรงเล่า
ในภายหลังว่าในพรรษาแรกนัน้ “หลวงพ่อวัดเหนือ”
หรือหลวงพ่อดี ผูเ้ ป็นพระอุปชั ฌาย์ได้ ให้พระองค์
ท่องสามเณรสิกขา (คือวัตรปฏิบตั ทิ ส่ี ามเณรจะต้อง
ศึกษา) ท่องทำาวัตรสวดมนต์ต่างๆ ที่สำาคัญคือ
ท่องจำาเทศน์ทั้งกัณฑ์ตามคำาบอกของหลวงพ่อดี
จนท่องจำาได้ทั้งกัณฑ์ กล่าวคือเมือ่ เข้าไปทำาอุปชั ฌายวัตรทุกคืน ท่านอ่านนำาให้ฟงั
เป็นตอน ๆ แล้วให้ทอ่ งตามทีละวรรค คืนละตอนจนจำาได้ทง้ั กัณฑ์ แล้วให้ขน้ึ เทศน์
ปากเปล่าแก่พทุ ธบริษทั ในคืนวันพระคืนหนึง่ กัณฑ์เทศน์ทท่ี รงจำาได้เป็นประเดิมนี้
คือเทศน์เรือ่ งอริยทรัพย์ 7 ประการ ซึง่ มีใจความสำาคัญว่า อริยทรัพย์เจ็ดประการ
ได้แก่ สัทธา ศีล หิริ โอตตัปปะ สุตะ จาคะ และปัญญา ทรัพย์เหล่านีม้ อี ยูแ่ ก่บคุ คล
ผู้ ใด บัณฑิตกล่าวว่า ผูน้ น้ั เป็นผู้ไม่จนและชีวติ ความเป็นอยูข่ องผูน้ น้ั ไม่เสียเปล่า

ก ่าวได้ว่า ู้ที่ าทะ ุทางตันของเจ้า ะคุณส เด็จฯ
ไ สู่ทางสว่างของชีวิตก็คือ ห วง ่อดี
ห ือที่คนทั่วไ เ ี กกันว่าห วง ่อวัดเหนือนั่นเอง
และหลวงพ่อเองก็น่าจะมองเห็นแววในทางการศึกษาในตัวเจ้าพระคุณ
สมเด็จฯ ขณะเมื่อทรงเป็นสามเณร จากการทดลองให้ท่องจำาสามเณรสิกขา
ท่องจำาทำาวัตรสวดมนต์ และท่องจำาเทศน์ทั้งกัณฑ์ได้อย่างคล่องแคล่ว เพราะ
นี่คือกระบวนการเรียนขั้นต้นในพระพุทธศาสนา และคงจะเป็นที่ถูกกับพื้น
พระอัธยาศัยของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ซึ่งมีความโน้มเอียงมาทางพระศาสนา
อยูแ่ ล้วจึงทำาให้เจ้าพระคุณสมเด็จฯ เมื่อยังทรงพระเยาว์นั้น ลืมการบวชแก้บน
ฉะนั้นเมื่อออกพรรษาแล้ว สามเณรเจริญที่บวชแก้บนก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะสึก
หรือลาสิกขาแต่อย่างใด
๒๖

หลวงพ่อดีคงเห็นแววในทางการศึกษาของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ เมื่อยังเป็นสามเณร
ดังกล่าวมาแล้ว หลวงพ่อจึงได้ชักชวนสามเณรให้ไปเรียนบาลีที่วัดเสนหา นครปฐม ซึ่ง
มีพระครูสังวรวินัย (อาจ ชุตินฺธโร) เป็นเจ้าอาวาสและเป็นสำานักเรียนบาลีที่มีชื่อเสียง
เป็นการทดสอบดูก่อน พร้อมทั้งได้วาดฝันให้แก่สามเณรในขณะนั้นว่า “ต่อไปจะได้กลับ
มาสอนที่วัดเหนือ แล้วจะสร้างโรงเรียนไว้ ให้”
สมควรกล่าวด้วยว่าในช่วงเวลาที่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงศึกษาภาษาบาลีอยู่
ที่วัดเสนหานั้น พระครูสังวรวินัย (อาจ ชุตินฺธโร) ได้อาพาธเป็นวัณโรคถึงมรณภาพ
พระปลัดห้อย (ต่อมาเป็นพระครูสังวรวินัย) เป็นเจ้าอาวาสสืบต่อมา เจ้าพระคุณสมเด็จฯ
ได้จาำ พรรษาอยู่ที่วัดเสนหาเรียนแปลธรรมบทต่อไปใน พ.ศ. ๒47๒ อีกหนึ่งพรรษา

เจ้า ะคุณส เด็จฯ
เ ื่อขณะ ังเ ็นสา เณ
ได้ ท ง ั น ทึ ก เหตุ ก า ณ์
เกี่ วกั กา ไ เ ี น า ี
ที่ วั ด เสนหาในค ั้ ง นั้ น
ไว้อ ่างน่าสนใจ ิ่ง ดังนี้

๒7

จ ด ห ม า ย เ ห ตุ
วันที่ ๒๐ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๔๗๐ (วันจันทร์ แรม ๖ ค่าำ เดือน ๗ ปีเถาะ) ท่าน
พระครูอดุลยสมณกิจ นำาข้าพเจ้าไปวัดเสนหา จังหวัดนครปฐม นายเติม รุง่ สว่างไปส่งด้วย
ออกจากวัดเหนือเวลา ๑๒ น. เศษ ถึงวัดเสนหาเวลาเย็น ท่านพระครูอดุลยฯ ได้พาข้าพเจ้า
ขึน้ ฝากกับท่านพระครูสงั วรวินยั เจ้าอาวาส ให้ศกึ ษาพระปริยตั ธิ รรม การมาเรียนครัง้ นีม้ า
โดยความพร้อมเพรียงของญาติทง้ั หลาย ครัน้ วันแรม ๙ ค่าำ ท่านพระครูอดุลยฯ กลับ
ข้าพเจ้ารูส้ กึ เหงามาก จนท่านสมุหเ์ คลือบออกปากว่าคงเรียนไม่สาำ เร็จกระมัง ต่อๆ มา
เป็นปกติ
เมือ่ ณ วันแรม ๑๐ ค่าำ เดือน ๗ วันที่ ๒๒ มิถนุ ายน วันพฤหัสบดีเวลาบ่าย
เริม่ ท่องเล่มนามแลอัพยยศัพท์ ท่องจบเมือ่ วันขึน้ ๘ ค่าำ เดือน ๘ วันนัน้ เอง เริม่ ท่องเล่ม
สมาสแลตัทธิต ท่องจบเมือ่ ณ วันแรม ๑๒ ค่าำ เดือน ๘
เมือ่ ณ วันขึน้ ๑ ค่าำ เดือน ๙ วันที่ ๘ สิงหาคม เริม่ ท่องเล่มอาขยาตแลกิตก์
วันที่ ๑ กรกฎาคม ไปโรงเรียนเป็นวันแรก โรงเรียนได้เปิดสอนก่อนหลายวัน
แล้ว สอนถึงภควนฺตศุ พั ท์ พระมหาภักดิ์ ศักดิเ์ ฉลิม วัดมกุฏกษัตริยาราม ออกมาเป็นครู
เวลานัน้ ข้าพเจ้าท่องหนังสือได้ถงึ ตอนสังขยา เรียนภควนฺตศุ พั ท์เป็นคราวแรก
วันที่ ๑ สิงหาคม สอนจบเล่มนามแลอัพยยศัพท์
วันที่ ๒ สิงหาคม (๕ฯ๙) สอบ ข้าพเจ้าได้ท่ี ๑ ได้รบั รางวัลคือ กระดาษฟุสแก๊ฟ
๑ โหล ดินสอดำาตราดาว ๑๐ แท่ง ซองจดหมาย ๑๐ ซอง ปากกา ๖ ตัว
วันที่ ๖ สิงหาคม เริม่ เรียนเล่มสมาสแลตัทธิต
วันที่ ( ๑๒ฯ๘ ) สอนจบเล่ม
วันที่ ๘ กันยายนสอบ แล้วเริม่ เรียนเล่มอาขยาตแลกิตก์
วันที่ ( ฯ ) ครบ ๑๐๐ วันนับแต่วันถึงมรณกรรมของโยมตาสุข รุ่งสว่าง
(ซึ่งเรียกกันว่า หมอสุข) ข้าพเจ้ากลับไปบ้านเนื่องในงานทำาบุญ ๑๐๐ วันเสีย ๗ วัน
ในระหว่างเริ่มเรียนเล่มอาขยาตแลกิตก์นั้น สอนจบเล่มแล้ว สอบ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม
แล้วเริ่มเรียนเล่มสมัญญาภิธานแลสนธิ จบแล้วแปลอุภยั ภาคทัง้ ๒ เล่ม ฉะเพาะแปล
มคธเป็นไทย สอนจบเล่มแล้วไม่มกี ารสอบประจำาเล่ม
วันที่ ๒๐ ตุลาคม สอบรวมครั้งใหญ่ เมื่อเรียนไวยากรณ์จบแล้ว รู้สึกเบิกบาน
ใจมาก
วันที่ ๒๑ ตุลาคม เวลาเช้า ส.ณ.อ่อนเป็นหัวหน้าปรุงกับเข้า มีแกงเนื้อ ข้าพเจ้า
อยู่ในแผนกปรุงของหวาน ดูเหมือนแกงบวชฟักทอง ส.ณ.เสถียรหุงเข้า ท่านมหาภักดิ์
เป็นผู้อุปการจัดหาสิ่งของเหล่านั้น เพน เลี้ยงระวางครูแลนักเรียน เนื่องในการปิด
โรงเรียน โดยความพร้อมเพรียงกัน

๒๘

จากบันทึกแสดงให้เห็นบรรยากาศการเรียน
และความก้าวหน้าในการเรียนบาลีของเจ้าพระคุณ
สมเด็จฯ ได้เป็นอย่างดี สิง่ ทีเ่ ห็นได้จากบันทึกของ
พระองค์ก็คือ พระอุปนิสัยในทางเป็นคนละเอียด
ละออ มีระเบียบ ช่างสังเกต และช่างจดจำา อันนับ
ว่าเป็นพระอุปนิสัยที่เป็นพื้นฐานของการพัฒนา
ชีวิตของพระองค์ไปตลอดพระชนมชีพ

แ ะจาก ันทึกของ ะองค์
แสดงให้เห็นว่าท ง ี
ควา ก้าวหน้าในกา เ ี น
คือเ ี นได้เ ็ว
แ ะสอ ได้ที่ ๑ ทุกค ั้ง

รายนามนักเรียนแลผลของการสอบ
น.อ.
ส.ต.
อ.ก.
สอบใหญ่
พระประยงค์ (สุทธฺ กิ ารี)
ได้ท่ี ๓
พระควร (จนฺทาโร)
ตก
ส.ณ.อ่อน ตรีสวุ รรณศิริ
ส.ณ.เสถียร หรือ ชืน้ เหรียญทอง ตก
ส.ณ.เจริญ คชวัตร
ได้ท่ี ๑ ได้ท่ี ๑ ได้ท่ี ๑ ได้ท่ี ๑
ส.ณ.เอือ้ น ปัญญาอัตถ์
ได้ท่ี ๔
ส.ณ.ปุน่ น้อยศิรี
ตก
ตก
ตก
ตก
มิได้เข้าสอบอีก เพราะเลิกเรียน
ส.ณ.ชัว้
ตก
ส.ณ.จรุญ
เพียงมาฟังๆ ครัน้ ขาดสอบเล่มนามแลอัพยยศัพท์
แล้วเลิกเรียนจึงมิได้เข้าสอบทัง้ ๔ ครัง้

ด.ช.น้อม สุวสิ ทุ ธิ์
ด.ช.เนือ่ ง สุขพูล
ด.ช.ชลอ
ด.ช.ส้มเกลีย้ ง ทองหยวก

ตก
ได้ท่ี ๒
ตก
ตก

ความหมายของอักษรย่อ:
น.อ. = นามและอัพยยศัพท์, ส.ต. = สมาสและตัทธิต, อ.ก. = อาขยาตแลกิตก์

ความก้าวหน้าในการเรียนของเจ้าพระคุณ
สมเด็จฯ ดังกล่าวย่อมเป็นที่พอใจของหลวงพ่อดีซึ่ง
คอยติดตามดูแลเจ้าพระคุณสมเด็จฯ อยู่ตลอดเวลา
แม้ครูผู้สอนเองก็มีความพอใจในเจ้าพระคุณสมเด็จฯ
มากถึงกับชักชวนเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ให้ไปเรียนต่อ
ทีว่ ดั มกุฏกษัตริยาราม อันเป็นสำานักเดิมของครูผสู้ อน
(คือ พระมหาภักดิ์ ศักดิ์เฉลิม) พร้อมทั้งได้ติดต่อกับ
ทางวัดมกุฏกษัตริยฯ์ ไว้ ให้เรียบร้อยด้วย เมือ่ เจ้าพระคุณ
สมเด็จฯ นำาเรื่องนี้ไปแจ้งให้หลวงพ่อทราบ หลวงพ่อ
ท่านไม่เห็นชอบด้วย เพราะหลวงพ่อท่านตั้งใจไว้แล้ว
ว่าจะพาไปฝากให้เรียนต่อที่วัดบวรนิเวศวิหาร

หลวงพ่อดีเองเมื่อบวชพรรษาแรกๆ ก็เคยคิดที่จะมาอยู่เรียนบาลีที่กรุงเทพฯ จึงได้
มาอยู่ที่วัดรังษีสุทธาวาส ซึ่งอยู่ติดกับวัดบวรนิเวศวิหาร (ภายหลังเมื่อ พ.ศ. ๒4๕๖ รวม
เข้ากับวัดบวรนิเวศวิหารและเรียกว่าคณะรังษี) แต่มีเหตุขัดข้องบางประการ ท่านจึงไม่ได้
เรียนบาลีตามที่ตั้งใจไว้แต่เดิม แต่ถึงกระนั้นท่านก็พาำ นักอยู่วัดรังษีสุทธาวาสหลายพรรษา
จึงเป็นเหตุให้หลวงพ่อรู้จักคุ้นเคยกับสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์
(พระนามเดิม ม.ร.ว. ชื่น นพวงศ์) มาตั้งแต่ทรงเป็นพระราชาคณะที่ พระสุคุณคณาภรณ์
หลวงพ่อจึงได้ตัดสินใจที่จะพาเจ้าพระคุณสมเด็จฯ มาถวายตัวต่อสมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ
เพื่อศึกษาบาลีต่อ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

เ อ่ื ตก งทีจ่ ะ าอ วู่ ดั ว นิเวศวิหา แ ว้ เจ้า ะคุณส เด็จฯ ได้
ก ั จากวัดเสนหา าอ วู่ ดั เทวสังฆา า ชัว่ ค าว เ อ่ื เต ี ตัวเข้า
ก ุงเท ฯ โด ไ ่ ีใค เ สักคนในเว านั้นที่จะห ั่ง ู้ว่า
กา เดินทางเข้า าศึกษาหาควา ู้ในสำานักวัด ว นิเวศวิหา ของ
สา เณ เจ ิญ คชวัต ค าวนั้น เ ื่อ อง ้อนก ั ไ แ ้วสา า ถ
ูดได้อ ่างเต็ ากว่าเ ็นวา ะสำาคัญที่ช้างเ ือกเข้าก ุงโด แท้
๒๙

วัดบวรนิเวศวิหาร
เพื่อความสมบูรณ์ของเนื้อเรื่อง ประกอบกับเพื่อที่จะได้เข้าใจได้ถ่องแท้ว่า เพราะเหตุใด
พระครูอดุลยสมณกิจ หรือหลวงพ่อดี จึงตัดสินใจที่จะพาเจ้าพระคุณสมเด็จฯ เข้ามาศึกษาเล่าเรียน
ที่วัดบวรนิเวศวิหาร นอกเหนือจากความสนิทสนมคุ้นเคยที่หลวงพ่อดีใกล้ชิดกับพระเถรานุเถระในวัดบวรนิเวศวิหาร
มีสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ มาแต่เดิมแล้ว วัดบวรนิเวศวิหารนี้เองก็ยังเป็นพระอารามคู่บ้านคู่เมือง
ที่สำาคัญมาแต่โบราณกาล กล่าวได้เต็มปากว่าเป็นพระอารามหลวงที่มีเกียรติคุณ และเป็นสำานักเรียนภาษาบาลี
ที่เรืองนามมาแต่ไหนแต่ไร จึงน่าจะได้ย้อนกล่าวถึงประวัติของวัดบวรนิเวศวิหาร ไว้พอสังเขป ดังต่อไปนี้

๓๐

ตามตำานานมีหลักฐานว่าวัดบวรนิเวศวิหารนี้ สมเด็จพระบวร
ราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ กรมพระราชวังบวรสถานมงคลในรัชกาล
ที่ ๓ ทรงสร้างขึ้นในปีใดปีหนึ่งระหว่าง พ.ศ. ๒๓๖7 ถึง พ.ศ.
๒๓7๕ แรกทีเดียวยังมิได้ปรากฏนามพระอารามชัดเจน หากแต่
ชาวบ้านทั่วไปเรียกกันโดยลำาลองว่า “วัดใหม่” บ้าง “วัดบน” บ้าง
สมเด็จพระบวรราชเจ้าพระองค์นน้ั ได้ทรงเชิญพระพุทธรูปองค์ ใหญ่
ที่ปรากฏนามในบัดนี้ว่า พระพุทธสุวรรณเขต มาจากวัดสระตพาน
เมืองเพชรบุรี มาประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถ และต่อมา
อีกไม่นานก็ได้ทรงเชิญพระพุทธชินสีห์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำาคัญ
องค์หนึ่งของหัวเมืองฝ่ายเหนือ และมีพุทธลักษณะงามวิเศษจาก

เมื่อสมเด็จพระบวรราชเจ้าพระองค์นั้นทรงสถาปนาวัดบวร
นิเวศวิหารขึ้นแล้ว ท่านผู้ ใดเป็นอธิบดีสงฆ์พระอารามนี้ และมี
พระสงฆ์จำานวนมากน้อยเท่าไรก็ไม่ปรากฏ มีหลักฐานแต่เพียงว่า
เมือ่ สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพสวรรคตใน พ.ศ. ๒๓7๕
แล้ว ก่อน พ.ศ. ๒๓7๙ ไม่นาน พระอารามนี้มีพระเทพโมลี “สิน”
เป็นเจ้าอาวาส มีพระสงฆ์ลูกวัดเพียง ๕ รูป ต่อมาพระเทพโมลี
(สิน) ลาสิกขา เป็นอันว่าวัดบวรนิเวศวิหารนี้ไม่มีพระราชาคณะ
ผู้ ใหญ่ปกครองดูแล พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั จึงโปรด
ให้อาราธนาสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ามงกุฏสมมุตเิ ทวาวงศ์
(ต่อมาคือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) ซึ่งทรงผนวช
และประทับอยู่ที่วัดสมอรายหรือวัดราชาธิวาส ให้เสด็จมาอยู่และ
ทรงครองวัดบวรนิเวศวิหารนี้

ทัศนียภาพวัดบวรนิเวศวิหาร สมัยรัชกาลที่ 4 (ด้านถนนบวรนิเวศน์ ในปัจจุบนั )

พระพุทธสุวรรณเขต (องค์หลัง) และพระพุทธชินสีห์ (องค์หน้า)
ประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถ

พระวิหารที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เมืองพิษณุโลก มาประดิษฐาน
ที่ มุ ก หลั ง ของพระอุ โ บสถวั ด บวรนิ เ วศวิ ห ารด้ ว ยอี ก องค์ ห นึ่ ง
ต่อมาในยุคที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงครอง
วั ด ได้ อั ญ เชิ ญ ย้ า ยมาประดิ ษ ฐานที่ มุ ก หน้ า ของพระอุ โ บสถ
เบื้องหน้าพระพุทธสุวรรณเขต ดังที่เห็นอยู่ทุกวันนี้

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระราชโอรส
ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยและสมเด็จพระศรี
สุริเยนทราบรมราชินี เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๓47 ในรัชกาลที่ ๑ ครั้นพระชนมายุได้ ๒๑ พรรษาก็ทรง
ผนวชเป็นพระภิกษุตามโบราณราชประเพณี มีพระราชสมณฉายา
ว่า “วชิรญาโณ” เมื่อทรงพระผนวชได้เพียงไม่กี่วัน สมเด็จ
พระบรมชนกนาถก็เสด็จสวรรคต โดยยังมิทันได้ทรงมอบหมาย
ราชสมบัติให้แก่ผู้หนึ่งพระองค์ ใดเป็นการเฉพาะ เมื่อเจ้านายและ
ข้าราชการทั้งหลายกราบบังคมทูลอัญเชิญพระบาทสมเด็จพระ
นัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
จึงทรงตัดสินพระราชหฤทัยที่จะเสด็จอยู่ในภิกขุภาวะต่อไปเพื่อ
ทรงศึกษาพระพุทธศาสนา ทั้งด้านคันถธุระ คือการเรียนคัมภีร์
ปริยัติ และด้านวิปัสสนาธุระ ซึ่งเป็นของคู่กันมาแต่ไหนแต่ไร
เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระภิกษุมาได้
ระยะหนึ่งได้ทรงศึกษาภาษาบาลีจนเชี่ยวชาญแล้ว เป็นเหตุให้ทรง
พิจารณาพระไตรปิฎกโดยถ่องแท้แล้วทรงเห็นว่าวัตรปฏิบัติของ

๓๑

เมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้อาราธนา
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมาทรงครองวัดบวรนิเวศวิหาร
และน่าจะเป็นโอกาสนี้เองที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานชื่อ
พระอารามวัดบวรนิเวศวิหาร ให้ ใกล้เคียงกันกับนามพระราชวังบวรสถานมงคล
ซึ่งเป็น “วังหน้า” หรือเป็นวังสำาหรับตำาแหน่งพระมหาอุปราช
พระสงฆ์ ในเวลานั้นย่อหย่อนนัก ทรงรู้สึกสลดสังเวชพระราชหฤทัย
ถึงกับทรงเห็นว่ารากเหง้าเค้ามูลแห่งการบรรพชาอุปสมบทจะ
เสื่อมสูญเสียแล้ว ขณะที่ทรงพระปริวิตกดังนั้น พอดีได้ทรงพบกับ
พระเถระชาวรามัญรูปหนึ่ง ชื่อ ซาย “พุทฺธวงฺโส” เวลานั้นอยู่ที่
วัดบวรมงคลและเป็นพระราชาคณะทีพ่ ระสุเมธมุนี ได้ทรงสอบทาน
วัตรปฏิบัติของพระเถระรูปดังกล่าว และคณะสงฆ์รามัญทั้งปวง
แล้วทรงเห็นว่าสอดคล้องต้องกันกับพระพุทธพจน์ตามพระบาลี
จึงทรงเลือ่ มใสและทรงขออุปสมบทซ้าำ ทีเ่ รียกว่า การทำาทัฬหีกรรม
ในคณะสงฆ์รามัญอีกครั้งหนึ่งเมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๘ และได้ทรงเริ่มต้น
ปรับปรุงวัตรปฏิบัติของตนเองตลอดจนพระภิกษุผู้เป็นศิษย์ที่มา
ถวายตัวด้วยความเคารพเลือ่ มใสและมีจาำ นวนมากขึน้ ทุกที จนเกิด
เป็นคณะสงฆ์ที่เรียกว่า “คณะธรรมยุติกนิกาย” หรือที่เรียกสั้น ๆ
ว่า ธรรมยุติกา ขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๓7๒ โดยแรกทีเดียวทรงมีสาำ นัก
อยู่ที่วัดสมอราย หรือวัดราชาธิวาส แต่สมควรกล่าวไว้ด้วยว่าใน
เวลาที่ประทับอยู่ที่วัดสมอรายนั้น มีทั้งพระภิกษุที่เป็นธรรมยุติกา
และที่มิได้เป็นธรรมยุติกาอยู่รวมกัน เมื่อพระบาทสมเด็จพระ
นั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้อาราธนาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวมาทรงครองวัดบวรนิเวศวิหาร และน่าจะเป็นโอกาสนี้เอง
ที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานชื่อพระอาราม
วัดบวรนิเวศวิหาร ให้ ใกล้เคียงกันกับนามพระราชวังบวรสถานมงคล
ซึ่งเป็น “วังหน้า” หรือเป็นวังสำาหรับตำาแหน่งพระมหาอุปราช
เข้าใจว่าเป็นวิธที รงดำาเนินพระบรมราโชบายเหมือนอยากจะประกาศ
ให้ ได้รู้ทั่วกันว่าทรงเทียบพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ไว้ ในฐานะกรมพระราชวังบวรสถานมงคล ทรงพระกรุณาพระราชทาน
เกียรติยศเป็นพิเศษ ถึงกับโปรดให้เสด็จเข้าไปเลือกของในพระราชวัง
บวรสถานมงคล หากมีพระราชประสงค์สิ่งใด พระราชทาน
พระบรมราชานุญาตให้นาำ มาได้ อาทิ พระไตรปิฎกฉบับวังหน้าที่มี
กรอบเป็นทองคำาลงยาก็มี เป็นถมตะทองก็มี เป็นงาสลักก็มี อันเป็น
ของปราณีตเกินกว่าทีจ่ ะสร้างขึน้ สำาหรับวัดทัว่ ไป การทีท่ รงย้ายมาอยู่
ที่วัดบวรนิเวศวิหารเช่นนี้ เป็นเหตุให้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวได้ทรงวางระเบียบวัดบวรนิเวศวิหารให้เป็นพระอารามฝ่าย
ธรรมยุตกิ าทัง้ พระอารามเป็นวัดแรก ครัน้ ต่อมา เมือ่ พระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อ พ.ศ. ๒๓๙4 เจ้านาย
และข้าราชการทั้งปวงเห็นพร้อมกันให้กราบบังคมทูลอัญเชิญ
๓๒

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ทรงลาผนวช เพื่อมาเถลิง
ถวัลย์ ในราชสมบัตเิ ป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์ ใหม่ เป็นพระมหากษัตริย์
ในลำาดับที่ 4 ของพระมหาจักรีบรมราชวงศ์
ในยุคที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงครอง
วัดบวรนิเวศวิหารอยู่นานถึงสิบกว่าปีนั้น ได้ทรงทำานุบำารุงวัตร
ปฏิบัติของพระสงฆ์ ในพระอารามให้เจริญขึ้นจนมีผู้เลื่อมใสและ
สรรเสริญว่าพระสงฆ์สำานักวัดบวรนิเวศวิหารของพระองค์ปฏิบัติ
เคร่งครัดดีเป็นเหตุให้มีคนเข้ามาบวชมากขึ้น ในตอนปลายสมัย
ที่ทรงครองวัดมีพระสงฆ์จำาพรรษาจำานวน ๑๓๐ รูปขึ้นไป บางปีมี
จำานวนมากถึง ๑๕๐ รูปก็มี ทรงทำานุบาำ รุงการเรียนพระปริยตั ธิ รรม
ให้รงุ่ เรือง ทรงบอกปริยตั ธิ รรมเอง ภิกษุสามเณรทีเ่ ป็นศิษย์เข้าแปล
ในสนามหลวง ได้เป็นเปรียญประโยคสูง ถึงประโยค ๙ ซึ่งเป็น
ชั้นสูงสุดก็มีหลายรูป พระภิกษุที่อยู่วัดหรือสำานักอื่นมาขอเรียน
สมทบบ้างก็มี ทรงเป็นหลักอยูใ่ นการไล่หนังสือพระองค์หนึง่ ของคณะ
สงฆ์ไทย ในวัดบวรนิเวศวิหารมีพระเปรียญทีพ่ ดู ภาษามคธได้คล่อง
มีพระภิกษุจากลังกาเข้ามาติดต่อเรื่องการพระศาสนาอยู่เสมอ
จนต้องมีคณะหรือทีพ่ กั ทีจ่ ดั ไว้เฉพาะพระภิกษุจากลังกา ทีว่ ดั บวร
นิเวศวิหารเรียกว่า คณะลังกา บางคราวก็ทรงแต่งสมณทูตไปลังกา
พร้อมกันนั้นในส่วนพระองค์เองก็ได้ทรงศึกษาภาษาอังกฤษจาก
มิชชันนารีผเู้ ข้ามาสอนศาสนา ได้ทรงตัง้ โรงพิมพ์ทเ่ี ป็นของคนไทย
ขึ้ น เป็ น แห่ ง แรกภายในวั ด บวรนิ เ วศวิ ห ารแทนการจารลงใน
ใบลานอย่างแต่ก่อน โรงพิมพ์นี้ได้พิมพ์หนังสือสวดมนต์บ้าง
พิมพ์พระปาฏิโมกข์บ้าง พระราชกรณียกิจเหล่านี้เป็นเหตุให้วัด
บวรนิเวศวิหารมีชื่อเสียงและเกียรติคุณวิเศษ เป็นที่พอใจของ
พุทธศาสนิกชนจำานวนมาก
ตามประวัติที่ได้เล่ามาเช่นนี้ย่อมเห็นได้ ในเบื้องต้นว่าวัดบวร
นิเวศวิหารมีความสำาคัญมาช้านานในประวัตศิ าสตร์ และกล่าวเฉพาะ
ข้างฝ่ายการของคณะสงฆ์ วัดบวรนิเวศวิหารก็เป็นพระอารามของ
คณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกาเป็นพระอารามแรก แม้พ้นยุคสมัยที่
พระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ทรงครองวั ด ไปแล้ ว
วัดบวรนิเวศวิหารก็ยังคงเป็นพระอารามที่ข้ึนชื่อในเรื่องแบบแผน
การปฏิบัติท่เี คร่งครัดและเป็นสำานักเรียนภาษาบาลีท่ขี ้นึ หน้าขึ้นตา
เป็นที่นิยมกันโดยทั่วไปว่าในแต่ละปี มีพระภิกษุและสามเณรจาก
สำานักบวรนิเวศวิหารสอบไล่ในสนามหลวงได้ ในจำานวนทีน่ า่ พึงพอใจ
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หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงลาผนวชแล้ว
มีเจ้าอาวาสที่ได้ครองวัดบวรนิเวศวิหารสืบมาจนถึงปัจจุบันตามลำาดับดังนี้คือ

๑. สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์
ทรงครองวัดระหว่าง พ.ศ. ๒๓๙4 ถึง พ.ศ. ๒4๓๕

๒. สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
ทรงครองวัดระหว่าง พ.ศ. ๒4๓๕ ถึง พ.ศ. ๒4๖4

๓. สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์
ทรงครองวัดระหว่าง พ.ศ. ๒4๖4 ถึง พ.ศ. ๒๕๐๑

๔. พระพรหมมุนี (สุวโจ ผิน ป.ธ.๖)

ครองวัดระหว่าง พ.ศ. ๒๕๐๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๐4

๕. สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ทรงครองวัดระหว่าง พ.ศ. ๒๕๐4 ถึง พ.ศ. ๒๕๕๖

ในวันเวลาที่หลวงพ่อดีนาำ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ มาศึกษาเล่าเรียนภาษาบาลีที่สาำ นักวัดบวรนิเวศวิหาร
เป็นสมัยที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ทรงครองวัด แม้เวลานั้นยังไม่ได้ทรงเป็น
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ทรงมีสมณศักดิ์เป็นแต่เพียงสมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ แต่ก็ทรงมีพระเกียรติคุณ
เป็นทีร่ าำ่ ลือและเป็นเหตุจงู ใจให้หลวงพ่อดีนาำ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ เข้ามาพึง่ พระบารมี และเป็นการพลิกโฉม
วิถีชีวิตของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ไปสู่ความเจริญสมดังพระนามเดิมอย่างน่าอัศจรรย์
๓๓

เข้ากรุง
ครั้นวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒47๒ หลวงพ่อได้พาเจ้าพระคุณสมเด็จฯ เดินทางจาก
วัดเทวสังฆาราม กาญจนบุรี เข้าสู่กรุงเทพฯ โดยทางรถไฟ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ซึ่งทรงมี
พระอุปนิสัยชอบจดบันทึก ได้ทรงบันทึกเหตุการณ์การเดินทางเข้ามาอยู่วัดบวรนิเวศวิหาร
ครั้งนั้นไว้อย่างละเอียดแม้จะยาวความอยู่สักหน่อย แต่ก็เป็นเรื่องน่ารู้น่าสนใจ เพราะแสดง
รายละเอียดของการเดินทางไว้ครบถ้วน ตั้งแต่เริ่มออกเดินทางจากวัดเทวสังฆารามจนถึง
วัดบวรนิเวศวิหาร ดังนี้

วันที่ ๘ ตอนเพนไปฉันที่บ้าน วันนี้ที่วัดมีการอุปสมบทด้วย
เวลาเย็นเยี่ยมคุณย่าเพียร ผู้มีบุญคุณมาก
วันที่ ๙ ทีต้นว่าจะไปเช้า แต่ไม่ทัน เพราะต้องการให้ทันรถ ๑๑ กท.บ้านโป่ง ตกลงไปเพนแล้ว
น้าทิตย์เติมไปหารถที่ตลาด เวลา ๑๒.๐๓ นาฬิกา ออกจากวัดเทวสังฆาราม มีท่านอาจารย์หังและ
พระบางรูปส่งที่ในวัด เพราะรถไปรับถึงบรรไดกุฏิ (เกือบๆ ถึง) ทางบ้านมีแม่ใหญ่ (คือ ยายทองคำา)
แลย่าเพียร แลโยมกับน้องชาย ๒ คนมาส่งที่วัด แลดูรู้สึกคิดถึงวัด คือพวกพ้องมาก ครั้นท่านพระครู
ท่านให้ไปไหว้พระพุทธรูปในห้องท่าน จึงค่อยคลาย ไปทางหน้าบ้านผ่านป้าไป รู้สึกคิดถึงมาก
ถึงบ้านโป่งเวลา ๑๓.๔๐ นาฬิกาได้ ต้องรอรถจนถึงเวลา ๑๔.๕๘ นาฬิกา จึงได้ขึ้นรถ
ถึงนครปฐมเวลา ๑๕.๕๕ นาฬิกา ตอนผ่านวัดเสนหาทำาให้หวนนึกถึงเรื่องอันเปนไปแล้วในอดีต
ให้รู้สึกสลดใจมาก ผ่านโรงเรียนไป เวลานั้นเขากำาลังเรียนกัน เมื่อก่อนเราเคยอยู่วัดเสนหา
เวลาโน้นต้องพลัดพลากกลับบ้าน เวลานี้กลับพลัดบ้านเข้ากรุงเทพฯ อีก เปนของอนิจฺจำแท้ทีเดียว
เวลา ๑๗.๕๗ นาฬิกา ถึงกรุงเทพฯ ลงที่บางกอกน้อย ข้ามเรือจ้างที่ท่าพระจันทร์
ถึงวัดบวรราว ๖ โมงเศษ มาที่กุฏิพระครูพุทธมนต์ ไม่พบท่าน เลยไปหาสมเด็จวชิรญาณ
ทีเดียว เดชบุญท่านก็รับโดยดี มิได้มีซักไซ้ถามถึงเรื่องที่ขาด
ไปคราวนี้มีท่านพระครูอุปัชฌาย์ และน้าทิตย์เติมไปส่ง นายเล็กเปนลูกศิษย์ ท่านพระครูไป
ท่านพระครูนาำ ไปฝาก
คืนนี้ตกลงพักที่คณะเขียววัดบวรซึ่งอยู่ในความปกครองของพระครูพุทธมนต์ ท่านพระครู
พักที่กุฏิท่านมหาอุ่น ๕ ประโยค ซึ่งภายหลังเปนครูของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าพักที่กุฏิท่านแนบ รู้สึกว่าท่านมีอัชฌาสัยดีผู้หนึ่ง
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เป็นอันว่า เวลาเย็นของวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒47๒ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้กราบสักการะสมเด็จพระสังฆราชเจ้า
กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ขณะเมื่อยังทรงดำารงสมณศักดิ์เป็นที่สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
ซึ่งเป็นพระอารามเก่าแก่ของคณะธรรมยุติกนิกาย มาตั้งแต่รัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายตัว
เป็นศิษย์ ในสำานัก เมื่อสมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ ทรงรับเจ้าพระคุณสมเด็จฯ เข้าอยู่ในสำานักวัดบวรนิเวศวิหารแล้ว โปรดให้
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ อยู่ในความปกครองของพระครูพุทธมนต์ปรีชา (ปญฺญาวุโธ เฉลิม โรจนศิริ ป.ธ.๓) และได้จัดให้
อยูท่ ค่ี ณะเขียวบวร อันเป็นธรรมเนียมประเพณีในวัดนีท้ จ่ี ะแบ่งเสนาสนะออกเป็นคณะต่าง ๆ มีชอ่ื เรียกต่างกันออกไป
แต่ละคณะมีพระเถระรูปหนึ่งรับธุระเป็นเจ้าคณะปกครอง รวมทั้งสิ้นในปัจจุบัน ๑๒ คณะ ได้แก่ คณะเหลืองรังษี
คณะแดงรังษี คณะเขียวรังษี (สามคณะนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่เดิมที่เป็นวัดรังษีสุทธาวาส ซึ่งบัดนี้รวมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ
วัดบวรนิเวศวิหารแล้ว) คณะแดงบวร คณะขาบบวร คณะเขียวบวร คณะบัญจบเบญจมา คณะสูง (ลออ) คณะสูง
(รามเดชะ) คณะสูง (นานาชาติ) คณะตำาหนัก และคณะกุฏิ
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(บน) สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์
(ซ้าย) พระครูนวิ ฐิ สมาจาร (เหรียญ สุวณฺณโชติ) เจ้าอาวาสวัดศรีอปุ ลาราม
(ขวา) พระครูอดุลยสมณกิจ (ดี พุทธฺ โชติ) เจ้าอาวาสวัดเทวสังฆาราม

(บน) พระรัตนธัชมุนี (จู อิสสฺ รญาโณ)
(ขวา) พระปลัดหรุง เจ้าอาวาสวัดทุง่ สมอ
(ล่าง) พระครูพทุ ธมนต์ปรีชา (ปญฺญาวุโธ
เฉลิม โรจนสิริ ป.ธ.๓)
(บน) โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม วัดเทวสังฆาราม
(ซ้ายล่าง) โรงเรียนวัดเสนหา
(กลางและขวาล่าง) เจ้าพระคุณสมเด็จฯ เมือ่ ครัง้ ยังเป็นสามเณร
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เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้ทรงบันทึก
เกี่ยวกับพระครูพุทธมนต์ปรีชาไว้ว่า

พระครูพทุ ธมนต์ฯ เป็นคนมีวาจาอ่อนหวาน ใจแข็ง รูจ้ กั กาละเทศะ ควรไม่ควร
มีเชาวน์ในสัปปุริสธรรม แม้จะสนิทสนมกับสมเด็จฯ๑ สมเด็จเชื่อฟังจริง ๆ
ก็ตาม แต่เมื่อเข้าหาท่านคราวไร แสดงอาการกายวาจาอ่อนน้อมเต็มที่ ไม่มี
อาการกำาเริบ แสดงว่ากลัวเกรง เข้าใจกราบเรียนให้สมเด็จฯ เชื่อฟัง เมื่อถึง
คราวต้องเป็นหัวหน้าจัดการงาน วางตนเป็นผู้ใหญ่เต็มที่ทั้งอาการกายวาจา
สมเป็นหัวหน้า รู้การงานว่าควรจะจัดทำาให้ดีโดยประการใด ฉลาดในการ
ปฏิสันฐาน เมื่อเวลาทำางานออกหน้า ศิษย์ที่ท่านไม่ไว้ใจว่าจะทำาได้ดีท่านไม่ใช้
เพราะเกรงความเสียหายจะเกิดแก่ศิษย์ พูดถึงพวกแล้วช่วยเต็มที่ แต่คนอื่นปัด
เต็มที่เหมือนกัน เข้าใจพูดแก้ตัว
วันหนึ่ง เห็นข้าพเจ้าเดินเคียงกับ ม.ร.ว.พระจเร ท่านจึงสอนภายหลังว่าไม่ควร
พระในกรุงเทพฯ มีหลายชั้น ควรแสดงความนับถือและกายวาจาให้พอเหมาะ
อย่าตีเสมอ ท่านมีอาจารยฐานที่เด่น ประการหนึ่งคือยกย่องศิษย์ให้ปรากฏใน
เพื่อนฝูง ถึงคราวเป็นผู้ใหญ่ เป็นผู้ใหญ่ ถึงคราวเป็นเด็ก เป็นเด็ก ถึงคราว
แสดงอย่างกันเอง ก็เป็นกันเอง ถึงคราวแสดงอย่างเอาการเอางาน ก็แสดง
อย่างเอาการเอางาน ถึงคราวดุ ก็ดุ ด้วยการทีท่ า่ นมีใจและเชาวน์เฉียบอยูเ่ ช่นนี้
จึงทำาให้เป็นคนมีอำานาจโตอยู่ในวัดบวรนิเวศ..........ควรเอาเยี่ยงในการรักษาตัว
ในวิธีทาำ ให้ผู้ใหญ่โปรดไว้วางใจ”

๑ทรงหมายถึงสมเด็จพระสังฆราชเจ้า

ตามธรรมเนียมของวัดบวรนิเวศวิหาร สามเณร
จะต้องท่องสามเณรสิกขาและเสขิยวัตรให้ได้ เมื่อท่อง
ได้แล้วพระอุปัชฌาย์ก็จะประทานนามฉายาให้ สำาหรับ
ใช้ขานในเวลาทำาวัตรค่ำา เจ้าพระคุณสมเด็จฯ เมื่ออยู่
วัดบวรนิเวศวิหารได้ไม่ถึงเดือน ก็ได้รับประทานนาม
ฉายาจากสมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ

กรมหลวงวชิรญาณวงศ์

โด วันหนึง่ ส เด็จ ะสังฆ าชเจ้าฯ เสด็จ งทำาวัต ค่าำ ใน
ะอุโ สถ ท งได้ นิ ขานชือ่ เจ้า ะคุณส เด็จฯ เ น็ ชือ่ ไท คือ
สา เณ เจ ญ
ิ จึง ั สัง่ ถา ว่า ท่องสา เณ สิกขาแ ะเสขิ วัต
ได้แ ว้ ห อื งั เจ้า ะคุณส เด็จฯ ก็ทู ว่าท่องได้แ ว้ จึง ั สัง่
ถา ต่อไ ว่า นา สกุ ว่าอ า่ งไ เจ้า ะคุณส เด็จฯ ก็ทู ว่า
คชวัต ส เด็จ ะสังฆ าชเจ้าฯ จึง ะทานนา ฉา าให้ว่า
“สุวฑฺฒโน”

ในระยะแรก เจ้าพระคุณสมเด็จฯ อยู่ที่คณะเขียวบวร ครั้นต่อมาเมื่อพระครูพุทธมนต์ปรีชาย้ายไปอยู่กุฏิปาลิต
ในคณะเหลืองรังษี เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ก็ย้ายตามอาจารย์ไปอยู่คณะเหลืองรังษีด้วย เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงอยู่ใน
ความปกครองของพระครูพุทธมนต์ปรีชา (เฉลิม) ราว ๓ ปี พระครูพุทธมนต์ฯ ก็ลาสิกขา สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ
จึงโปรดให้เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ไปอยูใ่ นความ
เมื่อพระครูพุทธมนต์ฯ สึกแล้ว
ปกครองของพระมหาอู นิสฺสโภ เจ้าพระคุณ
สมเด็จฯ ให้พระมหาอูไปอยู่กุฏิปาลิต มอบให้
สมเด็จฯ ได้ทรงบันทึกเกี่ยวกับเหตุการณ์ ใน
เป็นผู้ปกครองข้าพเจ้า และรับสั่งล้อข้าพเจ้าว่า
ชีวิตของพระองค์ตอนนี้ไว้ว่า
ให้คุมไว้ให้ดี อย่าให้สึกเสียอีก

น่าแปลกใจไม่น้อยที่ต่อมาไม่นานปรากฏว่าพระมหาอูก็ลาสิกขาไปอีกรูปหนึ่ง
(ภายหลังลาสิกขามีชื่อว่า โสรัส มีสวรรค์)
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ย้อนกลับไปอ่านจากบันทึกส่วนพระองค์
จะเห็นได้วา่ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงมีความ
ละเอียดละออและช่างสังเกต ฉะนัน้ พระองค์
จึงมิได้ศึกษาแต่พระปริยัติธรรมหรือภาษา
บาลีเท่านัน้ แต่พระองค์ได้ทรงศึกษาคนรอบๆ
ตัวไปพร้อมกันด้วย ดังจะเห็นได้จากบันทึก
ส่วนพระองค์เมือ่ ครัง้ มาอยูว่ ดั บวรนิเวศวิหาร
ระยะแรกๆ อีกตอนหนึ่งว่า

ข้าพเจ้าเริ่มแปลกใจอีก ที่ไม่นึกมาแต่บ้านนอกว่า
จะพบคำาว่า ‘พวก’ ในวัด จริงอยู่ กรุงเทพฯ เป็นสถานที่ไม่กร่อย
วัดบ้านนอกรู้สึกว่าวัดกร่อยกว่ากรุงเทพฯ การประชุมกันไหว้พระสวดมนต์
หรือพิธีสาำ คัญต่างๆ ในวันสำาคัญแห่งพระพุทธศาสนาเป็นไปพร้อมเพรียง
เต็มอกเต็มใจ ทั้งจำานวนพระเณรมาก เด็กทุกขนาดมาก รู้จักกันง่าย
หมายความว่ารู้จักพูดจากัน แต่พระเณรโดยมาก
หายอมสนิทสนมโดยฐานเป็นกันเองง่ายๆ แลทั่วไปไม่
เมื่อข้าพเจ้าเริ่มมาอยู่นั้น มีความเข้าใจอย่างบ้านนอก
เห็นว่าเมื่อเป็นพระเณรแล้วควรสนิทสนมกัน มีสีหน้าแลปากแลใจตรงกัน
การไปมาหาสู่ระวางเพื่อนร่วมวัด ร่วมวัย ร่วมเรียน โดยฐานเพื่อน
ด้วยเจตนาบริสุทธิ์อย่างเด็กๆ ซื่อๆ ค่อนข้างโง่ของข้าพเจ้า จึงมักถูกสวนกลับ
ด้วยอาการแลสายตาชนิดเดียวกันกับข้าพเจ้าในบางพวกบางคน
ได้รับตรงกันข้ามจากบางพวกบางคน เริ่มสะกิดหัวใจข้าพเจ้าเป็นลำาดับมา
จนค่อยรู้ชั้นเชิงของกรุงเทพฯ บ้าง

และอีกตอนหนึ่งในบันทึกส่วนพระองค์ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้ทรงบันทึก
ความรู้สึกอันเป็นความรู้ ใหม่ของพระองค์เมื่อมาอยู่วัดบวรนิเวศวิหารใหม่ๆ ว่า
ข้าพเจ้ารู้สึกแปลกว่า พวกกรุงเทพฯรู้จักกันง่าย มาอยู่ได้ ๒-๓ วัน
รู้จักกันทั่วคณะ จึงไม่เหงาเลย ไม่เหมือนคราวไปอยู่วัดเสนหา
เหงาไปเกือบตลอดพรรษา แต่การรู้จักกันที่กรุงเทพฯ ชอบพอกันแล้ว
มักตีเสมอกัน แม้ไม่ถึงขนาดชอบพอก็หายอมเป็นผู้น้อยแก่กันง่ายๆ ไม่
การรู้จักกันนั้น หาอำานวยการตักเตือนให้ประพฤติดีงามตามวินัยไม่
มักอำานวยอย่างอื่น เรื่องนี้เริ่มรู้สึกเมื่ออยู่ได้สัก ๒-๓ วัน คือ
ได้ยินพระครูพุทธมนต์ฯ พูดกับพระสิริธรรมมุนี ผู้มีพรรษาเกินอุปัชฌายมัตต์
ข้าพเจ้ายังไม่เคยพบเห็นอย่างนี้ เพราะบ้านนอกนับถือพรรษากันเป็นประมาณ
อยู่มาอีก จึงได้ความรู้ใหม่ว่า ในกรุงเทพฯ พรรษาไม่สู้เป็นประมาณ
นอกจากบางครั้ง ยศ ประโยคที่มีหน้าที่ อำานาจเป็นประมาณ
เว้นประมาณเหล่านี้เสีย เณร พระนวกะ พระมัชฌิมะ พระมหัลลกะ หรือปูนเถระ
ดูตีเสมอกันโดยยกตนขึ้นไปบ้าง ลดตนลงมาบ้าง จะว่าเป็นความผิดของใครไม่ถนัด
มักยกให้โตเต็มที่อยู่แต่สมเด็จฯ๑ ยศทำาเสียโดยไม่รู้สึก
เพราะผู้ตั้งให้มีอำานาจอุดหนุนอยู่โดยฉะเพาะ
๑หมายถึงสมเด็จพระสังฆราชเจ้า
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และใน พ.ศ. ๒47๓ นั้น เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ก็สอบ
ได้นักธรรมโทและเปรียญธรรม ๓ ประโยค เมื่อพระชนมายุ
๑7 พรรษา เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงบันทึกความรู้สึกของ
พระองค์เมื่อสอบเปรียญธรรม ๓ ประโยคได้ไว้ว่า
๓๘

สำ า หรั บ การศึ ก ษาพระปริ ยั ติ ธ รรมของ
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ นั้น ปรากฏว่าในปีแรก
ที่มาอยู่วัดบวรนิเวศวิหาร (พ.ศ. ๒47๒) นั้น
ทรงสอบได้นักธรรมชั้นตรี
ดูเหมือนความก้าวหน้าในการศึกษาของ
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ นั้น ทำาให้หลวงพ่อดียิ่งมี
ความมั่นใจในเจ้าพระคุณสมเด็จฯ มากยิ่งขึ้น
ตามที่เคยให้คำามั่นกับเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ไว้
เมื่อครั้งชักชวนให้ ไปเรียนบาลีที่วัดเสนหาว่า
“จะสร้างโรงเรียนไว้ ให้” ฉะนัน้ หลังจากหลวงพ่อ
พาเจ้าพระคุณสมเด็จฯ มาอยูว่ ดั บวรนิเวศวิหารได้
๑ ปี หลวงพ่อก็ได้สร้างโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม
ขึน้ ทีว่ ดั เทวสังฆาราม ใน พ.ศ. ๒47๓ เรียกว่า
โรงเรียนเทวานุกลู เพือ่ รอให้เจ้าพระคุณสมเด็จฯ
กลับไปสอนบาลีตามความคาดหวังของหลวงพ่อ

รู้สึกว่าเป็นสุขใจสุขกายมาก ไม่มีปีใดในระวางปี
ที่ก่อนอุปสมบท หรืออุปสมบทแล้วได้ ๒ พรรษา หรือ
จนถึงเขียน จ.ม.เหตุ นี้ ส่งความสุขกายใจให้แก่ข้าพเจ้า
มากเหมือนในระยะที่สอบ ป.ธ. ๓ ได้

“โรงเรียนสร้างเสร็จแล้วนะ”

“จะไม่ทาำ

ให้พระอาจารย์
ผิดหวัง!”

และผู้ที่น่าจะมีความสุขไม่น้อยไปกว่าเจ้าพระคุณสมเด็จฯ อีกคนหนึ่งก็คือ หลวงพ่อดี
นั่นเอง เพราะความสำาเร็จขั้นต้นในการเรียนบาลีของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ดังกล่าวนี้ คงทำาให้
หลวงพ่อรู้สึกว่า ความมุ่งมั่นในอันที่จะสร้างการศึกษาพระปริยัติธรรมขึ้นที่วัดเทวสังฆาราม
ถึงกับเตรียมสร้างโรงเรียนไว้รอเจ้าพระคุณสมเด็จฯ กลับมาสอนนัน้ คงจะเป็นจริงขึน้ ในไม่ชา้
เรื่องการสร้างการศึกษาพระปริยัติธรรมที่วัดเทวสังฆารามนั้น ดูเหมือนหลวงพ่อดีมี
ความมุ่งมั่นมากและได้ฝากความหวังไว้ที่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ อย่างเต็มที่ ดังที่เจ้าพระคุณ
สมเด็จฯ ได้ทรงเล่าว่า เมื่อมาอยู่วัดบวรนิเวศวิหารนั้น มิได้บวชแปลงเป็นสามเณรธรรมยุต
เพราะหลวงพ่อดีมีความประสงค์จะให้กลับไปอุปสมบทอยู่ช่วยท่านสอนพระปริยัติธรรมที่
วัดเทวสังฆาราม และเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ก็ได้ทำาให้ความมุ่งมั่นของหลวงพ่อสมประสงค์
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เมื่อแรกอยู่วัดบวรนิเวศวิหาร
เมือ่ แรกเข้ามาอยูท่ ว่ี ดั บวรนิเวศวิหาร เจ้าพระคุณสมเด็จฯ
มีอายุเพียง ๑๖ พรรษา การเป็นสามเณรน้อยจากวัดต่าง
จังหวัดแล้วเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของพระอารามหลวงที่
มีประวัติความเป็นมาเก่าแก่ภายในพระนคร ต้องถือว่าเป็น
โอกาสสำาคัญในวิถีชีวิตของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ภาระหน้าที่
ของท่านในเวลานั้นยังไม่มีการคณะสงฆ์หรือการวัดเข้ามา

เกี่ยวข้อง เพราะว่าท่านเป็นแต่เพียงสามเณรน้อย ท่านจึงมี
เวลาให้กับการศึกษาได้เต็มที่ ดังจะเห็นผลสำาเร็จเบื้องต้นได้
จากการที่ ท่ า นสอบได้ นั ก ธรรมโทและเป็ น สามเณรเปรี ย ญ
สามประโยคดังทีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้น เมือ่ ทรงสอบไล่ได้เปรียญ
สามประโยคเช่นนั้นแล้ว ตามปกติก็ต้องเป็นการเตรียมความ
พร้อมเพื่อเข้าสอบไล่ในประโยค ๔ ตามลำาดับชั้นต่อไป

กา สอ ไ ่ ะโ ค ๔ ของเจ้า ะคุณส เด็จฯ เ ื่อ .ศ. ๒๔๗๔ ากฏ เ ็นที่น่า ะห าดใจ
แ ะเ น็ ทเ ี นสอน ะทั เจ้า ะคุณส เด็จฯ ค ง้ั สำาคัญ เ าะท งสอ ตกเ ี ญ ๔ ด้ว ควา
ะ าท ทัง้ ๆ ทีใ่ นเว าเข้าสอ ท ง น่ั ใจเต็ ทีว่ า่ จะท งสอ ได้ เ าะ สู้ กึ ว่าข้อสอ ง่า แต่ สอ
ากฏออก าต งกันข้า เจ้า ะคุณส เด็จฯ ท ง ันทึกถึงควา ะ าทค ั้งนั้นว่า
ใครๆ เก็งกันว่า ข้าพเจ้าไม่สอบตก เป็นเยี่ยม
ในพวกนักเรียนด้วยกัน ใจเกิดกำาเริบ ไว้ใจเสาะหาประโยค
เก็งไว้มากมาย ถึงคราวสอบหาออกประโยคเก็งไม่ ออกประโยค
อิมินา ทฺวาทสวิเธน ฯเปฯ สัณโดศ ประโยคนี้เคยผ่านมาสักเดือนเศษ
เวลาประชุมพลิกผ่านไปหมด เพราะเห็นว่าง่าย ไม่ค่อยมีสาระ ไม่ออกแน่
ใครๆ ก็ว่าอย่างนี้ ครั้นออกมาแล้วยังนึกเสียใจว่า ออกประโยค
ไม่สมภูมิเราเลย ประโยคเช่นนี้ถึงได้ก็ไม่มีชื่อเสียงอะไรเพราะง่ายมาก
เขียนอย่างยิม้ เย้ยประโยค ๔ อยูต่ ลอดเวลา เสร็จ ชุม่ หัวใจมาก โปร่งมาก
แต่อนิจจา ข้าพเจ้าตกอย่างไม่มีคะแนนติดอยู่เลย ได้สูญ นี้แลเป็นผลของ
ความประมาท

และได้ทรงบันทึกไว้ตอ่ ไปความว่า จากบทเรียน
ครั้งนั้น ทำาให้พระองค์ทรงเลิกเตรียมตัวสอบแบบ
เก็งข้อสอบ คือสันนิษฐานว่าข้อสอบจะออกเรือ่ งใด
ให้แปลประโยคใด นอกจากที่ทรงเก็งว่าจะออก
สอบแล้วก็ทรงศึกษาแต่เพียงข้ามๆ ไป แต่ทรง
เปลี่ยนมาใช้วิธีเรียนแบบทำาความรู้ความเข้าใจ
ให้ชัดเจนในเนื้อหาของวิชาที่เรียนตลอดทุกเรื่อง
ทุกประเด็นด้วยความไม่ประมาท ก็ปรากฏว่าในปี
ต่อมาคือ พ.ศ. ๒47๕ ทรงสอบได้ทง้ั นักธรรมเอก
และเปรียญธรรม 4 ประโยค
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และในการเตรียมตัวสอบนักธรรมเอกนั้นเอง มี
วิชาเกี่ยวกับพระปาติโมกข์คือพระวินัยที่พระภิกษุสงฆ์
ต้องฟังสวดเพื่อทรงจำาให้แม่นยำาทุกวันอุโบสถ คือ
วันพระใหญ่ที่มีกำาหนดเดือนละสองครั้ง กำาหนดว่าจะ
ต้องออกสอบด้วย เจ้าพระคุณสมเด็จฯ จึงทรงท่องจำา
พระปาติโมกข์ตง้ั แต่ตน้ จนจบเสียเลยทีเดียว การท่องจำา
พระปาติโมกข์ซง่ึ มีความยาวและต้องใช้เวลาสวดติดต่อ
กันโดยไม่หยุดพักนานถึงประมาณ 4๐ นาที เจ้าพระคุณ
สมเด็จฯ ทรงใช้เวลาทรงจำาเพียง ๙ วันเท่านั้น จึงเป็น
อันว่าเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงจำาพระปาติโมกข์ได้ตง้ั แต่
ทรงเป็นสามเณร และทรงจำาได้คล่องแคล่วจนตลอด
พระชนมชีพของพระองค์

(ซ้าย) พระฉายาบัตร เมือ่ ได้รบั การอุปสมบท
ทีว่ ดั เทวสังฆาราม
(ขวาบน) กับหลวงพ่อดี
(ขวาล่าง) ทีห่ น้าอุโบสถ วัดเทวสังฆาราม

ในปีตอ่ มาคือ พ.ศ. ๒47๖ ทรงมีพระชนมายุครบอุปสมบท
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้ทำาให้ความตั้งใจของหลวงพ่อดีผู้มี
พระคุณยิง่ ของท่านสัมฤทธิผ์ ล กล่าวคือ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้
เดินทางกลับไปอุปสมบท ณ วัดเทวสังฆาราม จังหวัดกาญจนบุรี
เมือ่ วันที่ ๑๒ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒47๖ โดยหลวงพ่อ คือ พระครู
อดุลยสมณกิจ (ภายหลังได้เป็นที่พระเทพมงคลรังษี) เป็นพระ
อุปชั ฌาย์ หลวงพ่อวัดหนองบัวคือพระครูนวิ ฐิ สมาจาร (ภายหลังได้
เป็นทีพ่ ระโสภณสมาจาร) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระปลัดหรุง
เจ้าอาวาสวัดทุง่ สมอ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ อุปสมบทแล้วทรง
จำาพรรษา ณ วัดเทวสังฆาราม ๑ พรรษา เพือ่ สอนพระปริยตั ธิ รรม
ณ โรงเรียนเทวานุกูลที่หลวงพ่อสร้างรอไว้ตั้งแต่ พ.ศ. ๒47๓
สมความประสงค์ของหลวงพ่อดีผู้เป็นพระอุปัชฌาย์

การอุปสมบทที่วัดเทวสังฆารามคราวนั้น เป็นการอุปสมบทเป็น
พระภิกษุในฝ่ายมหานิกาย ต่างนิกายกันกับคณะสงฆ์ของวัดบวรนิเวศวิหาร
ซึ่งเป็นธรรมยุติกนิกาย และเป็นพระอารามที่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ตั้ง
พระทัยจะทรงพำานักเพื่อศึกษาเล่าเรียนและบำาเพ็ญสมณธรรม ดังนั้น
เมื่อออกพรรษาแล้ว เจ้าพระคุณสมเด็จฯ จึงได้กลับมาทำาทัฬหีกรรม
คืออุปสมบทซ้าำ ทีว่ ดั บวรนิเวศวิหารอีกครัง้ หนึง่ เมือ่ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์
ศกเดียวกัน (ขณะยังนับเดือนเมษายนเป็นต้นปี) โดยสมเด็จพระสังฆราชเจ้า
กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ขณะทรงดำารงสมณศักดิ์เป็นที่สมเด็จพระ
วชิรญาณวงศ์ เป็นพระอุปชั ฌาย์ พระรัตนธัชมุนี (จู อิสสฺ รญาโณ) ขณะเป็น
ทีพ่ ระเทพเมธี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ แม้กลับมาอยูว่ ดั บวรนิเวศวิหาร
แล้ว เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ก็ยังเทียวไปเทียวมาเพื่อช่วยหลวงพ่อดีสอน
พระปริยัติธรรมที่วัดเทวสังฆารามอยู่อีกสองปี
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พ.ศ. ๒๔๗๔

พ.ศ. ๒๔๗๒

๑๖ พรรษา
มาอยู่วัดบวรนิเวศวิหาร
สอบได้นักธรรมชั้นตรี

พ.ศ. ๒๔๗๓

๑7 พรรษา
สอบได้นักธรรมชั้นโท
และเปรียญธรรม ๓ ประโยค

พ.ศ. ๒๔๗๖

๒๐ พรรษา
กลับไปอุปสมบททีว่ ัดเทวสังฆาราม สนองเจตนา
หลวงพ่อดี และจำาพรรษาอยู่ช่วยสอนพระปริยัติธรรม
สนองคุณท่านหนึ่งพรรษาออกพรรษาแล้วกลับมา
วัดบวรนิเวศวิหาร ทรงทำาทัฬหีกรรมอีกครั้งหนึ่ง
และสอบได้เปรียญธรรม ๕ ประโยค

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จ
พระราชดำาเนินถวายผ้าพระกฐิน
ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ขณะนั้นมีการพระราชทาน
ผ้าไตรแก่พระภิกษุสามเณรเปรียญทั้งวัด
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ เป็นสามเณรเปรียญรูปเดียว
ในศกนั้นที่ได้เข้าไปรับพระราชทานผ้าไตร
จากพระราชหัตถ์ ปีต่อจากนั้นก็งด มีเหลือแต่
ไตรสดับปกรณ์เพียง ๓๐ ไตร กระทั่งปัจจุบัน

พ.ศ. ๒๔๗๕

๑๙ พรรษา
สอบได้นักธรรมชั้นเอก
และเปรียญธรรม 4 ประโยค

พ.ศ. ๒๔๘๑

๒๕ พรรษา
สอบได้เปรียญธรรม
๘ ประโยค

พ.ศ. ๒๔๘๔

๒๘ พรรษา
สอบได้เปรียญธรรม
๙ ประโยค

พ.ศ. ๒๔๗๗

๒๑ พรรษา
สอบได้เปรียญธรรม
๖ ประโยค

พ.ศ. ๒๔๗๘

๒๒ พรรษา
สอบได้เปรียญธรรม
7 ประโยค

ผูท้ ส่ี อบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยคใน พ.ศ. ๒๔๘๔ (ปีเดียวกันกับเจ้าพระคุณสมเด็จฯ) มี ๘ รูปคือ ๑) พระมหาเขียน ติ สีโล ภูสาหัส
วัดบวรนิเวศวิหาร ๒) พระมหาเจริญ สุวฑฺฒโน คชวัตร วัดบวรนิเวศวิหาร ๓) พระมหาเชื่อม มหาวีโร มหาวีระ วัดพระเชตุพนฯ
๔) พระมหาสวัสดิ์ ธมฺมชฺชารี พินิจจันทร์ วัดมหาธาตุ ๕) พระมหาปรั่ง อิงฺคาโภ บุญศิริ วัดมหาธาตุ ๖) พระมหาสุด ติ วีโร พิลาวุฒิ
วัดแก้วแจ่มฟ้า ๗) พระมหาปลอด กมุทฺโท งามสะอาด วัดสระเกศ ๘) พระมหาจับ ติ ธมฺโม สุนทรมาศ วัดโสมนัสวิหาร
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นอกเหนือจากการศึกษาพระปริยัติธรรม และทรงเข้า
สอบไล่ในสนามหลวง จนทรงได้รบั วุฒกิ ารศึกษาเปรียญธรรม
๙ ประโยค ซึง่ เป็นชัน้ สูงสุดดังกล่าวแล้ว เจ้าพระคุณสมเด็จฯ
ยังมีพระอัธยาศัยสนพระทัยใฝ่รู้ ในด้านภาษาต่างๆ เช่น ภาษา
อังกฤษ ภาษาสันสกฤต เป็นต้น ความสนพระทัยเช่นนี้มีมา
ตั้งแต่ครั้งทรงเป็นสามเณรแล้ว โดยทรงเล่าว่าผู้ที่ทำาให้ทรง

สวามี สัตยานันทบุรี

> สวามี สัตยานันทปุรี สำาเร็จการศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัยทางด้านวิทยาศาสตร์
และมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และ
อักษรศาสตร์เป็นอย่างดี รวมทัง้ ความรูด้ า้ น
ภาษาอีกหลายภาษา เช่น บาลี สันสกฤต
อังกฤษ ฝรั่งเศส และละติน ท่านสวามีได้
เดินทางเข้ามาประเทศไทยตามคำาแนะนำา
ของท่านระพินทรนาถ ฐากูร กวีเอกของ
อินเดีย ซึ่งเคยเดินทางมาเยือนไทยก่อน
หน้านั้น เมื่อเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้ว
ท่านสวามีก็เรียนภาษาไทย ใช้เวลาเรียน
อยูร่ าว ๖ เดือนเท่านัน้ ท่านก็สามารถแสดง
ปาฐกถาเป็นภาษาไทยได้

ตึกมนุษยนาควิทยาทานในอดีต

สนพระทัยเรียนภาษาอังกฤษคือคุณภักดิ์ ฉวีสุข ขณะเมื่อคุณภักดิ์ฯ
บวชเป็นนวกะภิกษุที่วัดบวรนิเวศวิหาร และเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ยัง
เป็นแต่เพียงสามเณร แต่ได้ทรงมีโอกาสเริ่มเรียนภาษาอังกฤษอย่าง
จริงจังก็ต่อเมื่อทรงเป็นพระเปรียญ ๖ - 7 ประโยคแล้ว โดยครู
ของท่านคือ สวามี สัตยานันทปุรี นักบวชชาวฮินดูที่เข้ามาพำานักใน
ประเทศไทยระหว่าง พ.ศ. ๒47๕ ถึง พ.ศ. ๒4๘๕

> ท่านสวามีได้เผยแพร่ความรูด้ า้ นปรัชญา
และศาสนาแก่ชาวไทยโดยการแสดงปาฐกถา
สถานที่ที่ท่านแสดงปาฐกถาก็คือ หอสมุด
ของมหามกุฏราชวิทยาลัย สถาบันการศึกษา
ระดับสูงของคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกา ซึ่ง
ตั้งอยู่ที่หน้าวัดบวรนิเวศวิหาร (ปัจจุบันเป็น
ที่ต้ัง สำ า นั ก งานแม่ ก องธรรมสนามหลวง)
และเมื่ อ มี ผู้ ส นใจมากขึ้ น ก็ ไ ด้ ต้ั ง เป็ น
“ธรรมาศรม” คล้ายกับจะเป็นศูนย์เผยแพร่
วัฒนธรรมอินเดีย ต่อมาก็ได้ขยายกิจการ
เป็น อาศรมวัฒนธรรมไทยภารต ขึ้นเมื่อ
พ.ศ. ๒4๘๓ ท่านสวามีนับว่าเป็นผู้ที่ทำาให้
ชาวไทยรู้จักวิชาปรัชญาเป็นครั้งแรก

> นอกจากการสอนหรือแสดงปาฐกถาเกีย่ วกับปรัชญา
และศาสนาแล้ว ท่านสวามียังสอนภาษาสันสกฤตและ
ภาษาอังกฤษให้แก่พระภิกษุสามเณรรวมทัง้ เจ้าพระคุณ
สมเด็จฯ ซึ่งได้เป็นศิษย์ของท่านด้วย ท่านสอนภาษา
สันสกฤตทีต่ กึ มนุษยนาควิทยาทานในวัดบวรนิเวศวิหาร
ส่วนภาษาอังกฤษไปสอนทีต่ กึ สามัคคีธรรมทานซึง่ เป็น
โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมของวัดบวรนิเวศวิหาร (ปัจจุบนั
รื้อลงแล้วสร้างตึก สว. ธรรมนิเวศ ขึ้นแทน)
> ต่อมาภายหลังท่านสวามี สัตยานันทปุรี เดินทางไป
ญีป่ นุ่ โดยเครือ่ งบินและปรากฏว่าเครือ่ งบินทีท่ า่ นโดยสาร
ไปนั้น ตกที่เกาะอิเซ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ ๒4
มิถุนายน พ.ศ. ๒4๘๕ ท่านถึงแก่กรรมขณะมีอายุ
4๐ ปีเศษ รวมเวลาที่พาำ นักอยู่ในประเทศไทย ๑๐ ปี
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การเรียนภาษาอังกฤษกับท่านสวามีของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ
นัน้ ไม่คอ่ ยมีความต่อเนือ่ งนัก เพราะขณะทีท่ รงต้องพระประสงค์
จะเรียนภาษาอังกฤษกับท่านสวามี เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ต้องทรง
เป็นครูสอนบาลีของสำานักเรียนวัดบวรนิเวศวิหารด้วย แต่เวลา
สอนหนังสือกับเวลาเรียนภาษาอังกฤษมักจะตรงกันคือในเวลา
บ่าย ต่อเมื่อทรงว่างจากการสอนหนังสือ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ
จึงจะได้มีเวลาเรียนภาษาอังกฤษ หรือไม่เช่นนั้นหลังจากที่ทรง
เลิกสอนหนังสือแล้ว หากชั้นเรียนของท่านสวามียังไม่เลิกสอน
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ก็จะไปสมทบเรียนกับเขา
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงเรียนภาษาอังกฤษกับท่านสวามี
อยู่ราวสองปีก็เลิกเรียน เพราะท่านสวามีเองเลิกสอน จากนั้น
พระองค์ก็ทรงเรียนต่อไปด้วยตนเอง
สำาหรับเจ้าพระคุณสมเด็จฯ นัน้ หลังจากเลิกเรียนภาษาอังกฤษ
กับสวามี สัตยานันทปุรี แล้ว พระองค์ก็ทรงฝึกฝนภาษาอังกฤษ
ด้วยตนเองต่อไป โดยการอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ อ่านหนังสือพิมพ์
ภาษาอังกฤษ ฟังรายการภาษาอังกฤษทางวิทยุบีบีซีบ้าง เสียง

ตัวอย่างหนังสือทรงอ่านของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ
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อเมริกาบ้างในเวลากลางคืน และฟังแผ่นเสียงชุดลิงกัวโฟนบ้าง
จนทำาให้พระองค์สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ทัง้ พูด อ่าน เขียน
คู่มือการศึกษาค้นคว้าภาษาอังกฤษทีท่ รงใช้เป็นประจำาสม่าำ เสมอ
คือพระไตรปิฎกแปลเป็นภาษาอังกฤษ ฉบับของสมาคมบาลี
ปกรณ์ (The Pali Text Society) พร้อมตำาราภาษาอังกฤษที่
ทรงมีไว้ ใกล้พระองค์เสมออีกเล่มหนึ่งคือ พจนานุกรมภาษา
อังกฤษ ฉบับ Oxford Advance Learner’s Dictionary of
Current English นอกจากนั้นหากทรงอ่านหนังสือเล่มใดแล้ว
ทรงพบถ้อยคำาสำานวนที่ไพเราะ หรือข้อความภาษาอังกฤษที่มี
ความหมายงดงามลึกซึ้งก็จะทรงจดจำาไว้ ใช้เป็นแบบอย่าง ทรง
ใช้ทั้งวิธีบันทึกลงสมุดและด้วยการทรงจำา เมื่อทรงพบถ้อยคำา
สำานวนดี ๆ เกี่ยวกับธรรมะ หรือคำาแปลบาลีเป็นภาษาอังกฤษ
ก็จะทรงท่องจำาไว้ ใช้ประกอบการพูดหรือการเขียนของพระองค์
เช่น เคยรับสั่งแก่ผู้ ใกล้ชิดว่า “เล่มนี้สำ�นวนธรรมของเข�ดีม�ก
ที่นี่ยังเคยจำ�เอ�ไปใช้” (คำาว่า “ที่นี่” เป็นสรรพนามบุรุษที่ ๑
เมื่อรับสั่งถึงพระองค์เอง)

อนึ่ง นอกจากจะได้ทรงศึกษาภาษาอังกฤษจากท่าน
สวามีในชั้นต้นและได้ทรงศึกษาต่อเนื่องมาด้วยพระองค์เอง
ในภายหลังแล้ว สมควรกล่าวด้วยว่าใน พ.ศ. ๒๕๑๒ ขณะเมื่อ
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ดำารงสมณศักดิท์ พ่ี ระสาสนโสภณ เจ้าอาวาส
วัดบวรนิเวศวิหาร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้ นางโยเซฟีน สแตนตัน ภริยาของนายเอดวิน เอฟ
สแตนตัน อดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำาประเทศไทย
คนแรกยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ มาศึกษาพระพุทธศาสนา
กับเจ้าพระคุณสมเด็จฯ และช่วยฟืน้ ฟูภาษาอังกฤษของเจ้าพระคุณ
สมเด็จฯ ไปพร้อมกันด้วย นางสแตนตันมาสนทนากับเจ้าพระคุณ
สมเด็จฯ ด้วยภาษาอังกฤษสัปดาห์ละ ๒ - ๓ วัน ในระยะแรก
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์
นางสนองพระโอษฐ์ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ผู้มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีและเคยเป็นอาจารย์สอน
ภาษาอังกฤษมาก่อน มาทำาหน้าที่ล่ามเพื่อช่วยการสื่อสาร แต่
ต่อมาไม่นานก็ทรงสามารถสนทนากับนางสแตนตันได้ด้วย
พระองค์เอง ทรงตั้งพระทัยฝึกฝนภาษาอังกฤษอย่างจริงจัง
ข้างฝ่ายนางสแตนตันก็ทาำ หน้าที่ครูที่ดี ได้ช่วยแนะนำาความรู้
ภาษาอังกฤษแก่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ อย่างแข็งขัน ประจวบกับใน
ระยะนัน้ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ เปิดชัน้ เรียนเรียกว่า Dhamma Class
เพื่อสอนพระพุทธศาสนาและสอนกรรมฐานแก่ชาวต่างประเทศ

ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ ที่ตำาหนักที่ประทับของพระองค์ด้วย
การสอนเช่นนี้ทำาให้ต้องทรงเตรียมคำาสอนเป็นภาษาอังกฤษ
ด้วยพระองค์เองเป็นส่วนใหญ่ เว้นก็แต่บางคราวที่ทรงขอให้
พระภิ ก ษุ ช าวต่ า งประเทศที่ บ วชอยู่ ที่ วั ด บวรนิ เ วศวิ ห าร
ช่วยบรรยายแทนบ้าง ในส่วนของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ เมื่อทรง
เตรียมคำาบรรยายเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ทรงนำามาอ่านให้
นางสแตนตันฟังก่อนรอบหนึ่ง เพื่อฝึกฝนการออกเสียงภาษา
อังกฤษให้ถูกต้อง นางสแตนตันจึงได้ชื่อว่าเป็นครูสอนภาษา
อังกฤษของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ อีกผู้หนึ่งด้วย

(ซ้าย) เอกสารเตรียมการสอน DHAMMA CLASS
(ขวา) ลายพระหัตถ์เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงบันทึกเป็นภาษาอังกฤษ
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ลายพระหัตถ์เจ้าพระคุณสมเด็จฯ นอกจากจะทรงบันทึกเป็นภาษาอังกฤษแล้ว
ยังทรงบันทึก ฝึกฝนการเขียนอักษร และการออกเสียงภาษาต่าง ๆ
เพือ่ การศึกษาส่วนพระองค์ เช่น อักษรบาลี อักษรพราหมี ภาษาสันสกฤต ภาษาเนปาล
อักษรจีน ฯลฯ ด้วยความสนพระทัยในเรือ่ งภาษาเป็นอย่างยิง่
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นอกจากภาษาสันสกฤตและภาษาอังกฤษแล้ว
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ยังสนพระทัยศึกษาภาษาอื่นๆ เช่น
• ทรงศึกษาภาษาฝรั่งเศสกับนายแพทย์หลวงสุริยพงศ์
พิสุทธิแพทย์ (กระจ่าง บุนนาค) ซึ่งมีความชำานาญหลายภาษา
• ทรงเรียนภาษาเยอรมันกับคุณเกษมจิต อัศวจินดา
ผู้เคยบวชเป็นพระนวกะที่วัดบวรนิเวศวิหาร
• ทรงเรียนภาษาจีนกับคุณสิริ ศรสงคราม ระหว่างที่บวชเป็น
พระนวกะที่วัดบวรนิเวศวิหาร
• สำาหรับภาษาอื่นๆ เนื่องจากไม่ได้ทรงฝึกฝนต่อเนื่อง
มาในระยะหลังจึงได้ทิ้งไป
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ปริยัตินำาสู่ปฏิบัติ
ดังที่เคยกล่าวมาแล้วว่าการศึกษาที่สำาคัญทางพระพุทธศาสนา
ประกอบด้วยสองส่วนที่เกื้อกูลกัน มักเรียกกันโดยย่อว่า ปริยัติ และ
ปฏิบัติ โดยมีจุดหมายปลายทางที่เรียกว่า ปฏิเวธ คือความหลุดพ้น
จากสังสารวัฏ อันได้แก่การเวียนว่ายตายเกิด การศึกษาฝ่ายปริยัตินั้น
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้ทรงศึกษามาโดยลำาดับชั้นทั้งฝ่ายธรรมศึกษา
และฝ่ายเปรียญธรรม ซึง่ เป็นการศึกษาพระพุทธศาสนาตามคติจารีตนิยม
ของไทย จนทรงสำาเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด คือเปรียญธรรม ๙ ประโยค

ขณะเดียวกันก็ทรงใฝ่พระทัยศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อเป็น
เครื่องมือในการเสาะแสวงหาความรู้เพิ่มเติมขึ้นอีกด้วย

ในช่วงเวลาที่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ เริ่มสนพระทัย
ในการเรียนภาษาต่างๆ นั้นเอง วันหนึ่ง
สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ โปรดให้หาและรับสั่งว่า
“กำาลังเรียนใหญ่หรือ อย่าบ้าเรียนให้มากนัก
หัดทำากรรมฐานเสียบ้าง”

รับสัง่ ของสมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ ดังกล่าวเช่นนีเ้ อง เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงถือว่าเป็นเสมือนพระบัญชาและเป็นเหตุให้พระองค์
ทรงสนพระทัยในการปฏิบัติกรรมฐานตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา และทรงถือว่า สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์

ทรงเป็นครูกรรมฐานพระองค์แรกของพระองค์

ประเพณีปฏิบัติ

การปฏิบัติกรรมฐาน เป็นคตินิยมในพระสงฆ์คณะธรรมยุติกาที่สืบเนื่อง
มาแต่ครั้งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงผนวชอยู่ คือ

เก่งปริยัติ เคร่งครัดวินัย ใส่ใจกรรมฐาน
ขณะเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงผนวชอยู่
ได้ทรงรื้อฟื้นคตินิยมนี้ขึ้น ด้วยการเอาพระราชหฤทัยใส่ใน
การศึกษาพระปริยัติธรรมโดยเฉพาะ คือ พระไตรปิฎก ทรง
เน้นการปฏิบัติสมณวัตรให้เคร่งครัดตามพระธรรมวินัย และ
เอาพระราชหฤทัยใส่ในการศึกษาวิปสั สนาธุระ คือ การฝึกปฏิบตั ิ
อบรมจิตใจ และทรงแนะนำาศิษยานุศิษย์ ให้เอาใจใส่ศึกษา
ปฏิบัติเช่นกัน

ทั้งนี้เพราะทรงถือปฏิบัติตามหลักของพระพุทธศาสนาที่ว่า
พระภิกษุสามเณรมีธุระคือหน้าที่ที่พึงปฏิบัติ ๒ อย่าง คือ
• คันถธุระ คือการศึกษาเล่าเรียนพระคัมภีร์ เพื่อให้มีความรู้
พระธรรมวินยั คือคำาสัง่ สอนของพระพุทธเจ้า เพือ่ เป็นแบบแผน
ในการประพฤติปฏิบัติและสำาหรับแนะนำาสั่งสอนผู้อื่นต่อไป
• วิปัสสนาธุระ คือการศึกษาอบรมจิตใจ ตามหลักสมถะและ
วิปัสสนา เพื่อให้รู้แจ้งในธรรมและกำาจัดกิเลสออกจากจิตใจ

นอกจากจะทรงปฏิบตั พิ ระองค์เป็นแบบอย่างให้พระภิกษุสงฆ์
ในคณะธรรมยุตกิ าได้เห็นเป็นแนวทางแล้ว บรรดาศิษย์หลวงเดิมที่
เป็นต้นวงศ์ของคณะธรรมยุตกิ าก็โดยเสด็จตามพระราชนิยมด้วย
ตัวอย่างเช่น สมเด็จพระวันรัตน (พุทธฺ สิริ ทับ) ซึง่ ภายหลังโปรด
ให้ไปครองวัดโสมนัสวิหารเป็นปฐมเจ้าอาวาส ก็เป็นพระเถระทีม่ ี
ชื่อเสียงเกียรติคุณเด่นชัดในการปฏิบัติกรรมฐาน

ฉะนั้น พระสงฆ์ธรรมยุติกาจึงถือเป็นประเพณีปฏิบัติสืบมาแต่
ครั้งนั้นว่าต้องศึกษาคันถธุระและวิปัสสนาธุระ กล่าวคือ
• ในเวลาเข้าพรรษาก็อยู่ศึกษาคันถธุระในสำานักของตนด้วย
ความหมั่นเพียร
• เมื่อออกพรรษาแล้ว ก็จาริกธุดงค์ไปตามป่าเขาเพื่อหาที่
วิเวกสำาหรับจะได้ศึกษาปฏิบัติวิปัสสนาธุระ

แม้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเอง ขณะเมื่อยังทรงผนวชอยู่ก็ทรงถือปฏิบัติเช่นนี้มาโดยตลอด
ดังปรากฏในพระราชประวัติว่าได้เสด็จจาริกไปตามหัวเมืองต่างๆ อย่างสม่ำาเสมอ
ประเพณีปฏิบตั ดิ งั กล่าวนีไ้ ด้เจริญแพร่หลายในหมูพ่ ระสงฆ์ธรรมยุตกิ าสืบมาจวบจนปัจจุบนั โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในภาคอีสาน ความนิยมในการศึกษา
ปฏิบัติกรรมฐานมิได้จำากัดอยู่เฉพาะในหมู่พระสงฆ์ธรรมยุติกาเท่านั้น แต่ได้แพร่หลายไปในหมู่พระภิกษุสามเณรทั่วไปตลอดถึงพุทธศาสนิกชน
ทัง้ หญิงชาย เป็นทีท่ ราบกันว่ามีสาำ นักกรรมฐานเกิดขึน้ ในภาคอีสานทัว่ ไปและมีบรู พาจารย์ทางกรรมฐานเกิดขึน้ มากมายสืบเนือ่ งกันมาไม่ขาดสาย
ที่ปรากฏเกียรติคุณเป็นที่รู้จักกันทั่วไปก็เช่น พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท) พระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต
พระอาจารย์ดูลย์ อตุโล พระอาจารย์เทสก์ เทสรำสี พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร พระอาจารย์ชา สุภทฺโท เป็นต้น พระบูรพาจารย์ดังกล่าวนี้ล้วนสืบ
สายมาจากสัทธิวิหาริกคือศิษย์หลวงเดิมของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะเมื่อยังทรงผนวชอยู่ทั้งนั้น
4๘

สำาหรับพระภิกษุสามเณรผู้สนใจในการปฏิบัติ
กรรมฐานแต่ไม่มีโอกาสที่จะอยู่ในสำานักวัดป่า
ก็สามารถปฏิบัติได้โดยปฏิบัติตามหลักคำาสอน
ของพระพุทธเจ้าที่ว่า “แม้จะอยู่ในบ้านใน

เมือง ก็ให้ทาำ สัญญาคือทำาความรู้สึก
กำาหนดหมายในใจว่าอยู่ในป่า อยู่ใน
ที่ว่าง อยู่ในที่สงบ ก็สามารถทำาจิตใจ
ให้ว่างให้สงบได้”

เจ้าพระคุณสมเด็จฯ แม้เป็นพระภิกษุที่อยู่ในเมือง คือ
วัดบวรนิเวศวิหาร แต่กไ็ ด้ทรงปฏิบตั พิ ระองค์ตามหลักดังกล่าวนี้
โดยทรงปฏิบัติพระองค์เสมือนหนึ่งเป็นพระกรรมฐานในเมือง
กล่าวคือทรงตื่นบรรทมตีสาม แล้วทรงไหว้พระสวดมนต์ ทรง
ทบทวนพระปาติโมกข์วนั ละตอนๆ แล้วทรงทำาสมาธิ จนถึงเวลา
รุง่ อรุณก็เสด็จออกบิณฑบาต และเสวยมือ้ เดียวราว ๘ โมงเช้า
เสวยในบาตร และเมื่อทรงมีโอกาสก็เสด็จจาริกไปประทับตาม
สำานักวัดป่าในภาคอีสานชั่วระยะเวลาหนึ่งเสมอมา

4๙

พระธรรมวิสุทธิมงคล หรือ

หลวงตามหาบั
ว
ได้เล่าถึงการศึกษาและปฏิบัติกรรมฐาน
ของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ไว้ว่า
.....ท่านเคยมาภาวนาที่นี่ (วัดป่าบ้านตาด)
แต่ก่อนที่ท่านยังไม่ได้เป็นสมเด็จพระสังฆราช
สมัยนั้นสมเด็จพระสังฆราชท่านยังทรงพระชนม์อยู่
กรมหลวงวชิรญาณวงศ์น่ะ ท่านก็มีโอกาสมาล่ะซิ
มาพักอยู่กับเราทีละไม่น้อยกว่าสิบแหละ
ท่านมาแต่ละครั้ง ๆ เป็นอาทิตย์ ๆ ท่านมาเสมอ
มาที่นี่มาบ่อยแหละ แต่ก่อน...
ท่านไปอยู่ทางกุฏิท่านสุดใจ แต่ก่อนหลังเล็กกว่านั้น ท่านไปพักอยู่คนเดียวตลอด เอาจริงเอาจัง เวลาภาวนา
เราก็ไม่ไปกวน จะคุยกันเวลาที่ควรคุยเท่านั้น นอกนั้นก็เปิดโอกาสให้ท่านภาวนาของท่าน เวลามีโอกาสอันดีท่านก็
สนทนาธรรมกันกับเราเฉพาะสองต่อสอง ท่านคุยธรรมดา ไม่ได้วา่ พูดน้อย ท่านพูดธรรมดา สงสัยข้อไหน ๆ ซักถามหรือ
มีขอ้ เคล็ดลับอะไรทีส่ งสัยอะไร ออกจากนี้ไปภายนอกท่านก็ถามเฉพาะ ๆ ไม่มีใครทราบแหละ มีทา่ นกับเราถามกันเฉพาะ
โห เวลาคุยธรรมนีท้ า่ นเอาจริงเอาจังมาก เฉพาะกับเราคุยกันสองต่อสอง ท่านชอบซักนัน้ ซักนีเ่ รือ่ งจิตตภาวนา
เราเป็นผู้เล่าถวายท่าน หรือจะว่าแนะก็ไม่ผิด เพราะท่านตั้งใจศึกษากับเราจริง ๆ ทางด้านจิตตภาวนา เราก็ถวายอุบาย
ต่าง ๆ ให้ท่านฟังตลอด ท่านหนักในทางจิตตภาวนาอานาปานสติ ท่านมาอยู่นี้ ท่านภาวนาไม่เกี่ยวกับใครเลย เราก็ไม่
ไปกวน ท่านอยู่เงียบ ๆ นะ ท่านจะมาแต่ตอนเช้ามาบิณฑบาต มาพบกันตอนเช้านี่เท่านั้น ท่านบิณฑบาตหน้าศาลานี้
แล้วก็มาฉันที่นี่แล้วไปเงียบเลย เช้าวันหลังจะมาพบกันใหม่ ๆ ท่านภาวนาเต็มที่ของท่าน แต่ก่อนพระก็ไม่มีมาก เราไม่
ได้รับพระมาก ๑๘ องค์เป็นอย่างมากวัดนี้....
ท่านนิ่ง ๆ ท่านไม่ค่อยชอบพูด ธรรมดา ๆ ทั่ว ๆ ไป ท่านไม่ค่อยชอบพูด สมเด็จสังฆราช เฉพาะสองต่อสองกับ
เรานี่ โถ เป็นคนใหม่ขึ้นมา ซักเรื่องอรรถเรื่องธรรม เรื่องจิตตภาวนา เปิดเต็มที่ ให้ท่านฟัง ท่านสนใจมาก เพราะแต่ก่อน
เราไปพักอยู่วัดบวรฯ เป็นประจำา จากนั้นท่านออกไปพักที่วัดป่าบ้านตาดทีละอาทิตย์ ๆ ท่านไป...
เวลาอยู่ธรรมดาท่านไม่ค่อยคุย ทั่ว ๆ ไปนี่ ท่านเฉย นิ่ม บทเวลาขึ้นเวทีสองต่อสองกับเรานี่ โถ ซัก สงสัย
ข้อไหนท่านถามมาเลย ๆ เราก็เปิดเลยเชียวนะ ให้ท่านได้เห็นเรื่องภาคปฏิบัติว่าอย่างนั้น ฟัดกันจนถึงที่สุดเลยกับ
สมเด็จพระสังฆราชฯ สองต่อสอง ท่านหาความจริงเราก็เอาความจริงออกเต็มเหนี่ยว ๆ เลย ถ้าอยู่ธรรมดาท่านไม่
ค่อยคุยละ เฉย ๆ ธรรมดา เวลาเข้ากันสองต่อสอง โห เป็นคนใหม่ขึ้นมานะ ซักละเอียดละออเรื่องจิตตภาวนา
เราก็ได้เปิดหัวอกออกให้ท่านฟังอย่างเต็มเหนี่ยวเหมือนกัน ท่านรู้สึกว่าสนใจมากจริง ๆ ต่อธรรมที่เราถอด
ออกจากหัวใจพูดให้ท่านฟัง เพราะไม่มีใครต่อใคร สองต่อสองเท่านั้น เปิดเต็มเหนี่ยวใส่กันเลย เอาจนถึงเหตุถึงผล
ว่าอย่างนั้นเถอะ ท่านพอใจมาก
๕๐

“ปรกติท่านไม่ค่อยคุย เฉยนะ
อยู่กับเราก็ตาม ถ้ามีแขกมีคน
ท่านก็ไม่คุย แต่เวลาเอาจริง
เอาจัง ท่านจะหาเหตุหาผลกับ
ภาคปฏิบัติจริง ๆ ท่านก็ซัก
จริง ๆ นั่นหล่ะภาคปฏิบัติ
เราก็เปิดเลยเชียว ให้ท่านได้ฟัง
สักทีเถอะ ภาคปฏิบัตินี่น่ะ
ภาคเป็นสมบัติของตนโดยแท้
คือการศึกษาเล่าเรียนนั้น
มันเป็นความจำา จำามาได้เท่าไร
มันก็หลง ๆ ลืม ๆ ไป สำาหรับ
ความจริงไม่เป็น ตรงแน่ว
ตลอดเวลา...”

๕๑

กล่าวได้ว่า เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงสนพระทัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ทั้งในด้านปริยัติและในด้านปฏิบัติ
หรือเรียกตามสำานวนพระว่า ทัง้ คันถธุระและวิปสั สนาธุระ และทัง้ ความรูท้ างธรรมและความรูท้ างโลก
นอกจากความเอาพระทัยใส่ในการศึกษา
ส่วนพระองค์แล้ว เจ้าพระคุณสมเด็จฯ
ยังเอาพระทัยใส่เรื่องการศึกษาของพระภิกษุ
สามเณรและเยาวชน รวมถึงการศึกษา
พระพุทธศาสนาของประชาชนทั่วไปด้วย

การอบรมสั่งสอนภิกษุสามเณรในฐานะที่ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์
อาจารย์นั้น เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบกันมาในวัดบวรนิเวศวิหาร
แต่ครัง้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เมือ่ ยังทรงผนวชอยู่
และทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กล่าวคือพระอุปัชฌาย์
อาจารย์มีหน้าที่ต้องอบรมสั่งสอนศิษย์ของตน ไม่ว่าจะเป็น
“สัทธิวหิ าริก” คือพระภิกษุทเ่ี ป็นศิษย์เพราะได้อปุ สมบทต่อพระ
อุปชั ฌาย์องค์ ใด ก็เป็นสัทธิวหิ าริกของพระอุปชั ฌาย์นน้ั หรือแม้
เป็น “อันเตวาสิก” คือศิษย์ทอ่ี ยูใ่ นความปกครองแต่มใิ ช่เพราะตน
เป็นพระอุปชั ฌาย์โดยตรง ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจในพระธรรมวินยั
ทัง้ ในด้านปริยตั แิ ละด้านปฏิบตั ิ ในด้านปริยตั ิ คืออบรมสัง่ สอนให้
มีความรู้ความเข้าใจในพระธรรมคำาสอนของพระพุทธศาสนา ใน
ด้านปฏิบัติ คือแนะนำาและฝึกหัดให้รู้จักปฏิบัติสมาธิกรรมฐาน
เพื่อรักษาและขัดเกลาจิตใจจากกิเลส
การสอนกรรมฐานที่วัดบวรนิเวศวิหารได้
กำาหนดเป็นรูปแบบที่ชัดเจนขึ้นในสมัยที่
พระพรหมมุนี (ผิน สุวโจ) ดำารงตำาแหน่ง
เจ้าอาวาส ครั้นพระพรหมมุนีมรณภาพ
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ซึ่งดำารงตำาแหน่ง
เจ้าอาวาสสืบต่อมาก็ทรงรับภาระการสอน
กรรมฐานตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐4 โดยทรง
สืบทอดรูปแบบการสอนต่อมาด้วย คือ
๕๒

เรื่องการศึกษาของพระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนนั้นถือ
ว่าเป็นเรือ่ งใกล้พระองค์ ผูท้ เ่ี จ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงเอาพระทัยใส่เป็น
อันดับแรก นัน่ คือพระภิกษุสามเณรในวัดบวรนิเวศวิหาร เมือ่ ทรงดำารง
ตำาแหน่งเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐4 เป็นต้นมา
ก็ทรงมีภาระหน้าทีเ่ พิม่ ขึน้ คือ การอบรมสัง่ สอนภิกษุสามเณรในฐานะ
ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์อาจารย์ และทรงอบรมสั่งสอนอุบาสกอุบาสิกา
ในฐานะที่ทรงเป็นเจ้าอาวาสหรืออธิบดีสงฆ์แห่งพระอาราม

ในยุคที่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงเป็นเจ้าอาวาส ก็ได้ทรงปฏิบัติ
หน้าที่นี้ต่อเนื่องมาโดยตลอด กล่าวคือในช่วงเข้าพรรษาซึ่งเป็น
ช่วงเวลาทีม่ ภี กิ ษุสามเณรบวชใหม่จาำ นวนมาก เจ้าพระคุณสมเด็จฯ
ทรงอบรมสั่งสอนพระภิกษุสามเณรใหม่ในเวลา ๑๓.๐๐ น.
เป็นประจำาทุกวัน วันละประมาณหนึง่ ชัว่ โมง เป็นการให้การศึกษา
ด้านปริยัติ
สำาหรับการอบรมสั่งสอนเรื่องการฝึกปฏิบัติสมาธิกรรมฐานนั้น
มีสอนตลอดทั้งปีไม่ได้จำากัดเฉพาะในเวลาเข้าพรรษาเท่านั้น
และเปิดโอกาสให้อุบาสกอุบาสิกาผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมฟังและ
ร่วมฝึกปฏิบัติพร้อมกับพระภิกษุสามเณรด้วย จึงมีผู้เข้ารับการ
อบรมทั้งพระภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาแต่ละครั้งจำานวน
นับร้อย โดยเฉพาะในช่วงเข้าพรรษา โดยมีกาำ หนดสอนในตอนค่าำ
ของวันธรรมสวนะและวันหลังวันธรรมสวนะ (สัปดาห์ละ ๒ วัน)
ตลอดมาไม่ขาดสาย เป็นเหตุให้การศึกษาปฏิบัติกรรมฐานเป็น
ที่รู้จักแพร่หลายไปในหมู่พุทธศาสนิกชนทั่วไปทางหนึ่ง

• การสอนเริ่มเวลา ๑๙.๐๐ น. พระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนทำาวัตรสวดมนต์
• พระอาจารย์กล่าวอบรมธรรมปฏิบัติ • พระสงฆ์ 4 รูป สวดพระสูตรที่แสดงหลัก
ปฏิบัติทางสมถะและวิปัสสนา ทั้งภาคบาลีและแปลเป็นไทย เพื่อประกอบการพิจารณา
ในการปฏิบัติคราวละตอนๆ • นัง่ สงบ ฝึกปฏิบตั จิ ติ ใจตามเวลาทีก่ าำ หนด • สวดบทที่
พึงพิจารณาเนืองๆ (อภิณหปัจจเวกขณ์) และแผ่ส่วนกุศล เป็นจบการสอนในวันนั้น

หลักการสอน

สมาธิกรรมฐาน

หลักการสอนสมาธิหรือการสอนกรรมฐานนั้น
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงดำาเนินตามหลักสติปัฏฐาน คือ
การกำาหนดจิตพิจารณาอยู่ในกาย ในเวทนา ในจิต และในธรรม
อันเป็นหลักสำาคัญในการฝึกอบรมจิตหรือฝึกปฏิบตั สิ มาธิกรรมฐาน
ที่สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงแนวทางไว้

วิธปี ฏิบตั หิ รือฝึกทำาสมาธิ มีมากมายหลายวิธี สุดแต่ความ
สะดวกหรือความชอบที่เรียกว่าเหมาะกับจริตของผู้ปฏิบัติ
ฝ่ายอาจารย์ผู้สอนก็สอนในวิธีที่แตกต่างกันไปตามความ
ถนัด หรือประสบการณ์ของอาจารย์นั้นๆ แต่เจ้าพระคุณ
สมเด็จฯ ทรงสรุปตามหลักสติปัฏฐานว่า โดยสรุปแล้วการ
ทำาสมาธิมี ๒ วิธี คือ

วิธีที่หนึ่ง

วิธีที่สอง

คือ
การหยุดจิต
ให้อยู่ในตำาแหน่ง
อันเดียว ไม่ให้คิดไป
ในเรื่องอื่น เช่น การกำาหนด
จิตให้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกที่
เ รี ย ก ว่ า วิ ธี อ า น า ป า น ส ติ

คือ
การพิจารณา
ไปในกายอันนี้
กำาหนดพิจารณาดูกาย
แยกให้เห็นเป็นอาการหรือ
เป็นส่วนต่างๆ เช่น แยกให้เห็น
เ ป็ น อ า ก า ร ๓ ๒ เ ป็ น ต้ น
๕๓
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นอกจากการสอน เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ยังได้ทรงนิพนธ์
เรื่องเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติสมาธิกรรมฐาน เพื่อเป็นหลักประกอบ
การศึกษาปฏิบัติสมาธิกรรมฐานไว้อีกจำานวนมาก ทั้งหลักปฏิบัติ
เบื้องต้นและหลักปฏิบัติชั้นสูง เช่น
• หลักการทำาสมาธิเบื้องต้น
• แนวปฏิบัติในสติปัฏฐาน
• การปฏิบัติทางจิต
• อนุสสติและสติปัฏฐาน
• หลักธรรมสำาหรับการปฏิบัติอบรมจิต เป็นต้น

ในเรื่องการศึกษาทางพระพุทธศาสนานั้น
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงย้ำาเรื่องการศึกษาภาคปฏิบัติ
คือ การปฏิบัติสมาธิกรรมฐานเสมอ ไม่ว่าจะทรงสอน
พระภิกษุสามเณร หรือชาวบ้านทั่วไป ทรงย้ำาว่า

“ข้อสำ�คัญอยู่ที่ก�รปฏิบัติท�งจิตใจ เมื่อจิตใจมีคว�มสงบ
มีคว�มบริสุทธิ์ ก็ทำ�ให้คว�มประพฤติท�งก�ย ท�งว�จ�บริสุทธิ์ไปด้วย ฉะนั้น
ก�รปฏิบัติท�งกรรมฐ�น จึงเป็นสิ่งสำ�คัญที่บรรด�ผู้นับถือพระพุทธศ�สน�ทั้งหล�ย
ไม่ว�่ จะเป็นบรรพชิตคือผู้บวช ไม่ว่�จะเป็นฆร�ว�ส สมควรจะประพฤติปฏิบัติกัน”
โดยเฉพาะพระภิกษุสามเณร เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงย้ำาเตือนเสมอว่า

“ก�รง�นของพระคือ กรรมฐ�น กรรมฐ�นเป็นอุบ�ยสงบใจ ทำ�สม�ธิ หัดนั่งสม�ธิ โดยปฏิบัติใน
บทกรรมฐ�น...เมื่อบวชเข้�ม�แล้วก็ต้องมีง�นทำ� ก�รง�นที่ข�ดไม่ได้ ก็คือง�นกรรมฐ�น ควรจะต้องทำ�
อยู่เสมอ ถ้�ยิ่งว่�งจ�กก�รง�น ว่�งจ�กก�รเรียน ต้องทำ�กรรมฐ�น ถ้�ทิง้ กรรมฐ�นเสียแล้ว ใจเต็มไปด้วย
ก�มตัณห�แล้วก็รอ้ น แล้วก็อยู่ไม่ได้”
๕4

การเทศน์
ในพระอุโบสถ

การปฏิบัติภารกิจที่นับว่าเป็นการให้การ
ศึกษาพระพุทธศาสนาแก่คนทั่วไปอีกอย่างหนึ่งก็
คือ การเทศน์ ในพระอุโบสถ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ
ทรงปฏิบัติเป็นกิจวัตรคือการเทศน์ ในพระอุโบสถ
ทุกวันพระ ขึ้น/แรม ๑๕ ค่าำ คือเดือนละ ๒ ครั้ง
ในการเทศน์ของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ แต่ละครั้ง
ทรงมีการเตรียมเป็นอย่างดี ซึ่งวิธีการนี้ก็ทรงได้
แบบอย่างมาจากสมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ ผู้ทรง
เป็นพระอุปัชฌาย์ของพระองค์ กล่าวคือ ก่อนวัน
ที่จะทรงเทศน์ ทรงพิจารณาเลือกหัวข้อธรรมจาก
พระไตรปิฎกว่าจะทรงเทศน์เรื่องอะไร แล้วทรงจด
บันทึกหัวข้อธรรมหรือพุทธภาษิตบทนั้นมา
ทบทวนจนขึ้นใจ หลังทำาวัตรสวดมนต์ก่อนที่จะเข้า
ที่บรรทมในคืนวันนั้น ก็จะทรงนำาเอาหัวข้อธรรม

ที่ทรงเตรียมไว้นั้นมาไตร่ตรอง ว่าธรรมแต่ละข้อมีความหมายว่า
อย่างไร มีกระบวนธรรมอย่างไร มีความเกี่ยวโยงกันอย่างไร
จนเข้าใจแจ่มแจ้งในพระทัยตั้งแต่ต้นจนจบ เท่ากับทรงลองเทศน์
ให้พระองค์เองฟังก่อน แล้วจึงทรงนำาไปเทศน์ ให้คนอื่นฟังต่อ
ดังนั้น การเทศน์หรือการแสดงธรรมของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ
แต่ละครั้งจึงมีความแจ่มแจ้งชัดเจน มีความกระชับทั้งในภาษา
และเนื้อความ คนที่เคยฟังเจ้าพระคุณสมเด็จฯ เทศน์ มักกล่าว
ตรงกันว่าเจ้าพระคุณสมเด็จฯ นั้นพูดเหมือนเขียน

และเนือ่ งจากทรงเทศน์จากความคิด ลีลาการเทศน์ของพระองค์
จึงต่างจากพระเถระอื่น ๆ คือ พูดช้า ๆ เป็นวรรคเป็นตอน
เหมือนทรงทิ้งช่วงให้คนฟังคิดตามกระแสธรรมที่ทรงแสดง
คนฟังอาจรู้สึกไม่สนุกเพลิดเพลิน แต่รู้สึกว่าได้คิด พร้อมทั้ง
อาจจะได้ฟัง “สิ่งที่แปลกใหม่จากที่เคยฟังมา”

๕๕

เจ้าพระคุณสมเด็จฯ
ทรงสนพระทัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
ทั้งด้านปริยัติและด้านปฏิบัติ
หรือเรียกตามสำานวนพระว่า
ทั้งคันถธุระและวิปัสสนาธุระ
และทั้งความรู้ทางธรรมและ
ความรู้ทางโลก ไม่เพียงแต่
สนพระทัยใฝ่รวู้ ชิ าการสมัยใหม่
เท่านั้น แต่ยังสนพระทัยใน
เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้วย

ทรงสนพระทัยศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม
DOS วันละ ๑ ชั่วโมงตอนเย็น หลังจากศึกษาคำาสั่ง
พื้นฐานของ DOS ได้ไม่นาน ก็ทรงใช้คอมพิวเตอร์
ได้เป็นปกติ เพราะทรงมีพื้นฐานการใช้พิมพ์ดีดเป็น
ทุนเดิมอยู่แล้ว ทั้งทรงมีความรู้ภาษาอังกฤษเป็น
อย่างดี หลังจากนั้นไม่นาน ได้เกิดมี บุดเซอร์
(Buddhist Scriptures Information
Retrieval-BUDSIR) โปรแกรมพระไตรปิฎก
ฉบับคอมพิวเตอร์ภาษาบาลี อักษรไทยและโรมัน
ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลจัดทำาขึ้นสำาเร็จเป็นครั้งแรก
ของโลก เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ จึง
สามารถใช้งานโปรแกรมดังกล่าวสืบค้นพระไตรปิฎก
ฉบับสยามรัฐที่มีมากกว่า ๒๔ ล้านตัวอักษรได้อย่าง
สะดวก รวมทั้งทรงใช้คอมพิวเตอร์ร่างเอกสาร
บางเรื่องด้วยพระองค์เ องด้วย

l
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กรรมฐาน
ยุคคอมพิวเตอร์
ปัจจุบันนี้คนที่ไม่รู้จักคอมพิวเตอร์คงหา
ยาก คอมพิวเตอร์เป็นเสมือนปัจจัยที่ห้า
ของคนในสังคมปัจจุบันไปแล้วโดยเฉพาะ
ในสังคมเมือง ชีวิตของเราถูกควบคุมด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ตั้งแต่เช้าจรดเข้านอน
เข้านอนแล้วก็ยังอยู่ภายใต้การควบคุมของ
คอมพิวเตอร์ จะโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม
สิ่งอุปโภคบริโภคต่างๆ ที่เราใช้ ในชีวิต
ประจำาวัน ล้วนถูกผลิตด้วยการควบคุม
ของคอมพิวเตอร์ ระบบสาธารณูปโภค
ต่างๆ ก็ถูกควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ เมื่อ
ระบบคอมพิวเตอร์เกิดผิดพลาด ผู้คนใน
สังคมก็เดือดร้อนไปตามๆ กัน ดูเสมือนว่า
พวกเราได้กลายเป็นทาสของเทคโนโลยีอัน
ทันสมัยของระบบคอมพิวเตอร์ไปเสียแล้ว

หากมองจากมุมมองของพระพุทธศาสนา
ระบบคอมพิวเตอร์อันทรงพลังนี้ ก็คือการเลียนแบบ
ระบบการทำางานของจิตนั่นเอง แต่จิตนั้นมีประสิทธิภาพ
มากกว่าหลายเท่า หากแต่ว่ามนุษย์ ไม่เข้าใจพลังอำานาจจิต
เลยนึกยกย่องการทำางานของระบบคอมพิวเตอร์ และหันไป
พึ่งคอมพิวเตอร์สำาหรับทุกสิ่งทุกอย่าง
บทเรียนที่จะเล่าต่อไปนี้ เกิดขึ้นราว 20 ปีมาแล้วที่วัดบวรนิเวศวิหาร

เมื่อ 20 ปีที่แล้ว การใช้คอมพิวเตอร์ตามสำานักงานหรือตามอาคารบ้านเรือน
ถือว่าเป็นสิ่งใหม่ และยังไม่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในวัดต่างๆ
ถือว่าเป็นสิ่งต้องห้าม เพราะถือว่าเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยและทันสมัยเกินไปสำาหรับ
ชีวิตอันสงบเรียบในวัด เครื่องอำานวยความสะดวกในการทำางานในวัดอย่างดี
ที่สุดก็มีเพียงเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า ซึ่งก็นับว่าทันสมัยมากพอสมควรแล้ว ใน
ช่วงนั้นผู้เขียนได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ ในการสนองงานเจ้าพระคุณ
สมเด็จพระสังฆราช (ขณะที่ยังทรงดำารงสมณศักดิ์ที่ สมเด็จพระญาณสังวร) แต่การที่จะนำาคอมพิวเตอร์เข้ามา
ใช้ ในวัดเป็นเรื่องใหม่ที่ยังไม่นิยมกัน

๕7

เย็นวันหนึ่งผู้เขียนได้มีโอกาส
กราบทูลอธิบายเกี่ยวกับระบบ
การทำางานของคอมพิวเตอร์
ถวายเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ผู้ซึ่ง
มีพระชนมายุกว่า 7๐ พรรษา
เพื่อขอประทานอนุญาตนำา
เครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ ใน
สำานักเลขานุการของพระองค์

หลังจากที่ได้กราบทูลอธิบายระบบกลไกการทำางานต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ ประกอบ
ไปด้วย ฮารด์ดิสก์ (Hard disk) คีย์บอร์ด (Keyboard) สำาหรับป้อนข้อมูล จอแสดง
ผลลัพธ์ (Monitor) ระบบปฏิบัติการ (OS) และซอฟ์ตแวร์ (Software) สำาหรับการใช้
ข้อมูลที่เก็บอยู่ในฮาร์ดดิสก์ตามวัตถุประสงค์ ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้น พระองค์ทรงสละ
เวลารับฟังคำาอธิบายของผู้เขียนกว่า 1 ชั่วโมง อย่างสนพระทัยยิ่ง
หลังจากกราบทูลจบแล้ว ทรงรับสั่งถามว่า “จบแล้วหรือ”
ผู้เขียนได้กราบทูลว่า “จบแล้วและขอประท�นอนุญ�ตนำ�
เครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่�วไปใชัในสำ�นักเลข�นุก�ร”
พระองค์รับสั่งโดยพระพักตร์ที่จริงจังว่า...

“คุณควรจะฝึกปฏิบัติ
กรรมฐ�นม�กกว่�ที่จะ
คิดเรื่องคอมพิวเตอร์”
………
ทำาให้ผู้เขียนทั้งงง (ˇ_ˇ”!) รู้สึกผิดหวัง
และรู้สึกผิดที่กราบทูลเรื่อง
คอมพิวเตอร์ไปตั้งหนึ่งชั่วโมงกว่า
โดยคิดในใจของตนเองว่า พระองค์
ผู้มีพระชนมายุขนาดนั้น คงไม่
สามารถจะเข้าใจในระบบ
คอมพิวเตอร์ได้

๕๘

สักพักหนึ่งพระองค์ก็รับสั่งอธิบายต่อไปอีกว่า

“การฝึกปฏิบัติกรรมฐานและการทำางานของจิต ไม่แตกต่างอะไร
จากระบบการทำางานของเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่มีประสิทธิภาพ
มากกว่าหลายเท่า อายตนะทั้งหก คือตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ
ก็เสมือนคีย์บอร์ดที่คอยป้อนข้อมูลอยู่ตลอดเวลา ภาพ เสียง กลิ่น
รส สัมผัส และเรื่องราวต่างๆ ที่ผ่านอายตนะทั้งหก ทั้งโดยตั้งใจ
และไม่ตั้งใจถูกป้อนเข้าไปสู่ฮาร์ดดิสก์ คือจิตอยู่ตลอดเวลา ต่างกัน
ก็เพียงว่าฮาร์ดดิสก์ที่เป็นจิตนั้น ไม่มีจาำ กัดกีกาไบต์เหมือนเครื่อง
คอมพิวเตอร์”

“ส่วนทีส่ าำ คัญคือ การพัฒนาระบบปฏิบตั กิ าร และซอฟ์ตแวร์ การฝึกกรรมฐานวิธตี า่ งๆ ก็เสมือน
การพัฒนาระบบปฏิบตั กิ าร และซอฟ์ตแวร์นน้ั เอง จะเป็นวินโดว์ ไตเกอร์ ลีนกู ส์ วอร์ด โฟโต้ซอฟ
หรืออะไรก็ตาม ก็คอื เครือ่ งมือต่างๆ ทีส่ ามารถเลือกเฟ้นข้อมูลดิบต่างๆ ทีอ่ ยูใ่ นฮาร์ดดิสก์ออก
มาใช้งานหรือแสดงผลลัพธ์ได้ตามทีต่ นต้องการ ส่วนข้อมูลทีไ่ ม่เกีย่ วข้องก็ทง้ิ ไว้ ในฮาร์ดดิสก์นน้ั
เอง โดยไม่มกี ารลบเลือนข้อมูลใดๆ”
“เพราะฉะนัน้ การฝึกกรรมฐาน ทีเ่ ป็นสมถะหรือวิปสั สนากรรมฐาน ก็คอื การสร้างระบบปฏิบตั กิ าร
ส่วนวิธอี บรมกรรมฐานต่างๆ ไม่วา่ อานาปานสติ หรือวิปสั สนาวิธี ก็เสมือนกับการพัฒนาซอฟ์ตแวร์
เพือ่ จุดประสงค์ตา่ งๆ กันนัน้ เอง เมือ่ ฝึกจิตโดยปฏิบตั กิ รรมฐานได้แล้ว เราก็สามารถจะใช้ขอ้ มูลทีม่ ี
อยูใ่ นฮาร์ดดิสก์คอื จิตได้ตามทีต่ นต้องการ ความทรงจำาหรือความรูต้ า่ งๆ ทีถ่ กู เก็บไว้ ในจิต โดยตัง้ ใจ
หรือไม่ตง้ั ใจก็ตาม ก็สามารถนำาออกมาประยุกต์ใช้ได้ตามประโยชน์และโอกาสอย่างมีประสิทธิภาพ
การทีเ่ ราไม่สามารถนำาข้อมูลทีเ่ ก็บไว้ ในฮาร์ดดิสก์คอื จิตมาใช้ประโยชน์ได้อย่าง
เต็มที่ ก็เพราะเราขาดซอฟ์ตแวร์หรือกรรมฐานในการใช้ข้อมูลนั้นๆ นั่นเอง”

แล้วทรงสรุปและรับสั่งว่า
“คุณควรฝึกกรรมฐานเสีย จะได้ไม่ต้องไปพึ่งพาวัตถุภายนอกที่มีประสิทธิภาพน้อยอย่าง
เจ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ เพราะคุณสามารถพัฒนาระบบการทำางานของคอมพิวเตอร์ ในใจ
คุณเอง โดยไม่ต้องไปลงทุนอะไร และยังมีประสิทธิภาพมากกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่
เป็นวัตถุหลายสิบเท่า”
หลังจากที่ทรงเน้นให้ผู้เขียนฝึกกรรมฐานแล้ว
ท้ายสุดพระองค์ก็ทรงพระเมตตาอนุญาตให้นาำ
เครื่องคอมพิวเตอร์ไปใช้ ในสำานักเลขานุการ
ของพระองค์ได้ \ (^o^) /

ต่อมา พระองค์เองก็ทรงมีพระวิริยอุตสาหะ
ในการศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์จนทรงมีความ
เชีย่ วชาญในการค้นพระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์
ในระบบดอส (DOS) ได้ แม้ว่าพระองค์จะทรง
เจริญพระชนมายุกว่า 7๐ พรรษาแล้วก็ตาม

กรรมฐานยุคคอมพิวเตอร์ จึงเป็นบทเรียน
ที่ทำาให้ผู้เขียนระลึกถึงการฝึกกรรมฐาน
ทุกครั้งที่นั่งหน้าคอมพิวเตอร์ และให้เห็น
ถึงคุณค่าของการฝึกกรรมฐาน ในท่ามกลาง
ความวุ่นวายและซับซ้อนของสังคมปัจจุบัน
เมื่อฝึกจิตดีแล้ว ไม่เฉพาะแต่ทำาให้การงาน
ทั้งปวงสำาเร็จไปด้วยดี ซึ่งเป็นเพียงเสี้ยวหนึ่ง
ของผลสำาเร็จของคอมพิวเตอร์ แต่ที่สาำ คัญ
ยิง่ กว่าก็คอื ผูท้ ฝ่ี กึ จิตของตนได้ดแี ล้วสามารถ
ดำารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความผาสุขไม่ว่าใน
สถานการณ์ ใดๆ เป็นความสุขอันยวดยิ่ง
ที่หาไม่ได้จากวัตถุต่างๆ อย่าง
เจ้าเครื่องคอมพิวเตอร์

เพราะฉะนั้น ในระดับประโยชน์เฉพาะหน้า การใช้คอมพิวเตอร์อย่างมีปัญญาก็ถือว่า
ใช้ได้ ในระดับหนึ่ง แต่ที่สาำ คัญกว่าและดีกว่านี้หลายร้อยเท่าก็คือต้องฝึกจิตของตน
เพื่อประโยชน์อันยวดยิ่งทั้งของตนและสังคม
๕๙

การวัด
มีธรรมเนียมปฏิบัติอย่างหนึ่งของสังคมไทย
มาแต่ไหนแต่ไรกล่าวคือการปกครองคณะสงฆ์น้ัน
มิได้เป็นอิสระแยกขาดจากกันจากการฝ่ายอาณาจักร
เหมื อ นอย่ า งที่ ใ นบางประเทศแยกศาสนจั ก ร
(Church) และอาณาจักร (State) ออกจากกันโดย
เด็ดขาด หากแต่ในบ้านเรานั้นทางฝ่ายผู้ปกครอง
ตั้ ง แต่ พ ระราชาตลอดไปจนถึ ง ราชการทั้ ง ปวง
ย่อมถือเป็นหน้าทีท่ จ่ี ะต้องทำานุบาำ รุงพระพุทธศาสนา
ให้เจริญรุ่งเรือง ดังนั้นการวางระเบียบการปกครอง
คณะสงฆ์เพือ่ ให้เกิดความเป็นปึกแผ่น มีความเจริญ
ก้าวหน้า และสามารถแก้ไขข้อขัดข้องหากเกิดมีขึ้น
จึงมีความสำาคัญ เพื่อการนี้ตามประเพณีปฏิบัติของ
คณะสงฆ์ เ องจึ ง พิ จ ารณาเลื อ กสรรพระภิ ก ษุ ที่ มี
ความรู้ความสามารถ ฉลาดรอบรู้ ในพระธรรมวินัย
และมี วั ต รปฏิ บั ติ เ ป็ น ที่ เ คารพเลื่ อ มใสให้ เ ข้ า มา
ช่วยเหลือดูแลกิจการของพระศาสนา ตั้งแต่หน่วย
เล็กที่สุด คือการปกครองดูแลพระอารามหรือวัดวา
อารามต่าง ๆ จนถึงชั้นสูงขึ้นมาคือการหมู่คณะ เช่น
คณะสงฆ์ฝา่ ยมหานิกายและฝ่ายธรรมยุตกิ า ไปจนถึง
ภาพรวมคือกิจการของคณะสงฆ์ไทย ในภารกิจของ
พระศาสนาทั้งสามส่วนนี้ ทุกชั้นทุกส่วนดังกล่าวมา
ข้างต้นนี้ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงมีโอกาสได้ปฏิบตั ิ
หน้าที่ในตำาแหน่งต่าง ๆ ตั้งแต่ตำาแหน่งชั้นผู้น้อย
ไปจนถึงตำาแหน่งสกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็น
ปธานาธิ บ ดี ข องคณะสงฆ์ ไ ทยทั่ ว ราชอาณาจั ก ร
การได้ ย้ อ นรอยกลั บ ไปศึ ก ษาพิ จ ารณาดู ว่ า
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้ทรงปฏิบัติหน้าที่ในตำาแหน่ง
ใดมาบ้าง ย่อมเป็นเครือ่ งบ่งชีส้ าำ คัญให้เห็นถึงความรู้
ความสามารถที่โดดเด่น และประสบการณ์ที่ชา่ำ ชอง
การคณะสงฆ์ของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ดังจะได้
กล่าวต่อไป

๖๐

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์

ในส่วนที่เกี่ยวกับการของวัดบวรนิเวศวิหารนั้น ดังที่ได้เล่ามา
แล้วว่า เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้เข้ามาพำานักอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหาร
เพื่อทรงศึกษาเล่าเรียนตั้งแต่พระชนมายุเพียง ๑๖ พรรษา เมื่อ
พระชนมายุถึงคราวที่จะอุปสมบท แม้จะทรงกลับไปอุปสมบทใน
ฝ่ายมหานิกายที่วัดเทวสังฆาราม ซึ่งเป็นชาติภูมิเดิมของพระองค์
แต่เจ้าพระคุณสมเด็จก็ได้ทรงกระทำาทัฬหีกรรม คืออุปสมบทซ้าำ อีก
ครัง้ หนึง่ ในคณะธรรมยุตกิ า ทีว่ ดั บวรนิเวศวิหาร และจากนัน้ ก็ได้ทรง
พำานักอยูท่ ว่ี ดั บวรนิเวศวิหารแห่งนี้ มาจนตลอดพระชนมชีพ ในเวลา
ทีเ่ จ้าพระคุณสมเด็จฯ แรกเข้ามาอยูท่ ว่ี ดั บวรนิเวศวิหาร ได้ทรงถวาย
ตัวเป็นศิษย์ของสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์
เมื่อครั้งยังทรงเป็นสมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ และเมื่อถึงคราวที่
ทรงอุปสมบทในคณะธรรมยุติกา สมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระองค์
นั้นก็ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ด้วย ด้วยเหตุดังนี้กล่าวอย่างสามัญก็
จะเห็นได้ว่า สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์

ทรงเป็น “ครู” พระองค์สำาคัญของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ
มาแต่ไหนแต่ไร

การได้เป็นสัทธิวิหาริก ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้า
กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ เป็นโอกาสวิเศษสุดทีเ่ จ้าพระคุณ
สมเด็จฯ ได้ชอ่ งทีจ่ ะสังเกตจดจำา และทรงซึมซับแบบอย่าง
ทีด่ จี ากสมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ พระองค์นน้ั มีหลายวาระ
หลายโอกาสทีส่ มเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ โปรดเมตตาเล่า
เรื่องราวต่าง ๆ ทีเ่ ป็นเรือ่ งน่ารู้ ให้เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้
ทราบ เมือ่ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงเห็นทรงได้ยนิ เรือ่ งใด
สิง่ ใด ก็ทรงจดบันทึกไว้ตามพระอัธยาศัยทีโ่ ปรดการจด
บันทึก ตัวอย่างเช่น เป็นประเพณีของวัดบวรนิเวศวิหารที่
เจ้าอาวาสต้องรับภาระแสดงพระธรรมเทศนาเป็นประจำา
ทุกวันธรรมสวนะ หรือวันพระกลางเดือนแล้วสิ้นเดือน
ทีเ่ รียกอย่างชาวบ้านว่า “วันพระใหญ่” ซึง่ เป็นประเพณีทถ่ี อื
ปฏิบตั สิ บื มาจนทุกวันนี้ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ตัง้ แต่ยงั เป็น
พระภิกษุเปรียญ เมือ่ เวลาลงพระอุโบสถ ฟังพระธรรม
เทศนาของสมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ แต่ละครัง้ ได้ทรงบันทึก

เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงบันทึกลักษณะ
วิธีการแสดงพระธรรมเทศนาของ
สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ มีประเด็นสำาคัญคือ
• ทรงกำาหนดเบื้องต้นว่าจะแสดง
ข้อธรรมเรื่องอะไร
• ทรงพิจารณาแนวข้อธรรมนั้นว่า
ควรอธิบายขยายความอย่างไร
• ทรงแสดงความเชื่อมโยงของธรรม
แต่ละข้อว่าอย่างไร
• ทรงลองคิดว่าจะอธิบายให้ผู้ฟังเทศน์ได้เข้าใจ
ด้วยแนวทางอย่างไร เสมือนการลองเทศน์ ให้
พระองค์เองได้ทรงพิจารณาดูก่อนรอบหนึ่ง

ข้อความที่คัดลอกจากสมุดบันทึก
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ที่ได้ทรงบันทึก
เทศน์ของสมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ
กัณฑ์เช้าวันมหาปวารณา
เมื่อ พ.ศ.๒๔๘๗

พระธรรมเทศนาของสมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ แต่ละกัณฑ์ไว้ โดยใช้วิธีบันทึก
จากความทรงจำา คือทรงฟังพระธรรมเทศนานัน้ ในพระอุโบสถ แล้วทรงกลับมา
บันทึกใจความสำาคัญของพระธรรมเทศนาแต่ละกัณฑ์ ในโอกาสแรกทีท่ รงทำาได้
นอกจากนั้นยังทรงสังเกตด้วยว่า ก่อนที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้าจะทรงเทศน์ ได้
ทรงเตรียมการที่จะเทศน์ด้วยความรอบคอบ กล่าวคือ ทรงกำาหนดเบื้องต้นว่าจะ
แสดงข้อธรรมเรือ่ งอะไร จากนัน้ ก็ทรงพิจารณาแนวธรรมะของข้อธรรมนัน้ ว่าควร
อธิบายขยายความอย่างไร ตลอดจนแสดงความเชื่อมโยงของธรรมแต่ละข้อว่า
อย่างไร เมื่อทรงไตร่ตรองดูโดยรอบคอบแล้วก็ทรงลองคิดว่าจะอธิบายให้ผู้ฟัง
เทศน์ได้เข้าใจด้วยแนวทางอย่างไร เสมือนการลองเทศน์ ให้พระองค์เองได้ทรง
พิจารณาดูก่อนรอบหนึ่ง สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ ได้ทรงปฏิบัติพระองค์เช่นนี้
จึงทำาให้พระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงนั้น ดำาเนินเนื้อความไปราบรื่นสละสลวย
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ก็ทรงดำาเนินการตามแนวทางของสมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ
วิธเี ช่นนีเ้ ป็นเหตุให้เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงเทศนาข้อธรรมได้สละสลวย กระจ่างแจ้ง
และครบถ้วนตามกระบวนความเข้าหลักของพระพุทธศาสนาว่า “พึงแสดงธรรม
ด้วยความเคารพ” คือแสดงธรรมด้วยความตั้งใจไม่ว่าจะแสดงธรรมแก่บุคคลใด

ท่านยกคาถา สีลำ สมาธิ ปญฺ า จ วิมุตฺติ จ อนุตฺตรา อนุพุทฺธา
อิเม ธมฺมา โคตเมน ยสสฺสินา ตอนต้น ท่านแสดงพระพุทธคุณบทว่า
ภควา อธิบายเป็น ๓ คือ
พระผู้หักวัฏฏะ ๑ พระผู้มีบุญควรคบ ๑ พระผู้จำาแนกแจกบุญ ๑
ท่านแสดงถึงความรู้ว่า ความรู้กาย เป็นความรู้ทางโลก ความรู้จิต
เป็นความรู้ทางธรรม
ท่านเข้าคาถา แปลว่า ศีล สมาธิ ปัญญา และวิมุตติอันยอดเยี่ยม
ธรรมเหล่านั้น พระโคดมผู้มียศตรัสรู้แล้ว
ท่านอ้างว่า ผู้ฟังได้ยินได้ฟังเรื่องศีล สมาธิ ปัญญา มาช่าำ ชองแล้ว
จึงแสดงธรรมทั้ง ๓ นี้ แต่เพียงยกหัวข้อขึ้น
แล้วแสดงวิมุตติว่า เมื่อมีศีลก็พ้นจากกิเลสอย่างหยาบด้วยศีล
เมื่อมีสมาธิก็พ้นจากกิเลสอย่างกลางด้วยสมาธิ
เมื่อมีปัญญาก็พ้นจากกิเลสอย่างละเอียดด้วยปัญญา ความพ้นจากกิเลส
อย่างหยาบ กลาง และละเอียด เป็นวิมุตติโดยลำาดับ แต่นั้นท่านปรารภ
ถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวต้นวงศ์ธรรมยุต
แสดงประวัติพระศาสนา ชี้เหตุให้เกิดธรรมยุต พร้อมทั้งผลดีที่มีแก่การ
พระศาสนาในเมื่อธรรมยุตเกิดขึ้นแล้ว เช่น ทำาให้พระสงฆ์ฝ่ายเดิม
ดีตามขึ้น และแสดงถึงการคณะสงฆ์อันเนื่องด้วย พ.ร.บ. ปัจจุบัน
(พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๔๘๔) ในที่สุด ขอให้พร้อมกันถวาย
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
๖๑

หลังจากเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงสอบไล่ได้เป็นเปรียญธรรม ๙ ประโยค เมื่อ พ.ศ. ๒4๘4 แล้ว เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารคือ
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ก็ยิ่งเพิ่มพูนความไว้วางพระทัยและทรงมอบหมายและสนับสนุนให้เจ้าพระคุณสมเด็จฯ
ได้ทรงปฏิบัติศาสนกิจเพิ่มพูนขึ้นกว่าแต่ก่อน กล่าวเฉพาะส่วนของวัดบวรนิเวศวิหาร ได้ทรงมอบหมายให้ทรงเป็นผู้อาำ นวยการการศึกษา
สำานักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร คือรับผิดชอบดูแลการศึกษาของพระภิกษุสามเณรทีพ่ าำ นักในวัดบวรนิเวศวิหารโดยตลอด ตัง้ แต่ พ.ศ. ๒4๘4
คือปีทท่ี รงได้เป็นเปรียญธรรม ๙ ประโยคนัน้ เลยทีเดียว พร้อมกันนัน้ ก็ได้ทรงสนับสนุนให้ทรงรับภาระทางคณะสงฆ์ทง้ั ของคณะธรรมยุตกิ า
และของคณะสงฆ์ไทยเพิ่มพูนขึ้นโดยลำาดับ

ถึง พ.ศ. ๒4๘๙ ภายหลังจากที่สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ทรงได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม
พ.ศ. ๒4๘๘ ไม่นาน ได้ทรงแต่งตั้งให้เจ้าพระคุณสมเด็จฯ เป็นเลขานุการในพระองค์ ในตำาแหน่งหน้าที่เช่นนี้ ยิ่งทำาให้เจ้าพระคุณ
สมเด็จฯ สบช่องโอกาสที่จะได้ทรงพบเห็นเรื่องราวต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารคณะสงฆ์ และได้ทรงใช้ความรู้เหล่านั้นเป็น
ประโยชน์ตอ่ มาในภายหลัง ยิง่ วันเวลาผ่านไป เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ก็ยง่ิ มีบทบาทในการดูแลศาสนกิจของวัดบวรนิเวศวิหารมากยิง่ ขึน้
ขณะเดียวกัน เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ก็ทรงได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เพิ่มพูนขึ้นตามลำาดับเวลาด้วย กล่าวคือ พ.ศ. ๒4๙๐ ได้รับ
พระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่ พระโศภนคณาภรณ์ อีกห้าปีต่อมา ใน พ.ศ. ๒4๙๕ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์
เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามเดิม ถัดมาไม่นาน ใน พ.ศ. ๒4๙๘ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะ
ชั้นเทพ ในราชทินนามเดิม

๖๒

ใน พ.ศ. ๒4๙๙ มีเหตุการณ์สำาคัญในประวัติศาสตร์เกิดขึ้น คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบันทรงพระผนวชเป็น
พระภิกษุและเสด็จประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ระหว่างวันที่ ๒๒ ตุลาคม ถึงวันที่ ๕ พฤศจิกายน โอกาสนี้สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ
ทรงเลือกเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ให้เป็น “พระอภิบาล” (พระพี่เลี้ยง) ของพระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลังจากพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ทรงลาผนวชได้เพียงไม่กว่ี นั ในอภิลกั ขิตสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒4๙๙ ทรงพระกรุณาโปรดให้เลือ่ น
สมณศักดิ์เจ้าพระคุณสมเด็จฯ เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมวราภรณ์ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ จึงอยู่ในฐานะเป็นพระราชาคณะ
ผู้ ใหญ่รูปหนึ่งในวัดบวรนิเวศวิหารเวลานั้น
ถัดมาจากเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งนั้นอีกราวปีเศษ จะด้วยเหตุผลใด
ไม่ปรากฏ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ โปรดให้หา เจ้าพระคุณ
สมเด็จฯ ไปเฝ้า มีรายละเอียดตามบันทึกของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ เองว่า
“ณ วันอังคาร ขึ้น ๑ ค่ำา เดือน ๘ ค่ำา ปีจอ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๐๑
เวลา ๒๑.๐๐ น. เศษ เสด็จฯ สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ โปรดให้พระครูอเนกสาวัน
(สด) มาเรียกให้ไปเฝ้าฯ จึงขึน้ ไปเฝ้าฯ บนตำาหนักบรรจบเบญจมา เสด็จฯ ได้ประทาน
นาฬิกา ๑ เรือน พร้อมด้วยรับสัง่ ว่า ให้คณ
ุ เป็นมรดก นาฬิกานีร้ ชั กาลที่ ๕ พระราชทาน
แด่เจ้าคุณพระพรหมมุนี (แฟง) เมื่อเสด็จฯ กลับจากยุโรป ร.ศ. ๑๑๖ เพื่อเป็นที่ระลึก
ทีท่ า่ นได้ชว่ ยชำาระพระไตรปิฎก เมือ่ เจ้าคุณพระพรหมมุนถี งึ มรณภาพ นาฬิกานีก้ ต็ ก
แก่สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ แล้วก็ตกแก่เรา บัดนี้ เราก็ไม่ได้ใช้แล้ว จึงให้เป็นมรดก
แก่คณ
ุ ได้ยนิ ว่าราคา ๒ ชัง่ ในครัง้ นัน้ ”
นาฬิกานีส้ มเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ
ประทานแก่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ก่อนที่
สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ จะสิน้ พระชนม์
เป็นเวลา ๕ เดือน กับ ๖ วัน โดยสมเด็จ
พระสังฆราชเจ้าฯ ได้สน้ิ พระชนม์ลงเมือ่
วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๑

๖๓

เมือ่ สมเด็จพระสังฆราช เจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ สิน้ พระชนม์แล้ว
ผูท้ ไ่ี ด้เป็นเจ้าอาวาสครองวัดบวรนิเวศวิหารในลำาดับต่อมา นับว่าเป็น
เจ้าอาวาสรูปที่ ๕ ได้แก่ พระพรหมมุนี (สุวโจ ผิน) แต่ท่านได้ครอง
วัดบวรนิเวศวิหาร อยู่เพียง ๒ ปีเศษ ก็ถึงแก่มรณภาพ เมื่อวันที่
๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐4

ครั้นเจ้าคุณพระพรหมมุนีมรณภาพ
แล้ว เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ขณะเมือ่ ทรงดำารง
สมณศักดิ์ที่พระธรรมวราภรณ์ ทรงได้รับ
แต่ ง ตั้ ง เป็ น เจ้ า อาวาสวั ด บวรนิ เ วศวิ ห าร
ในเวลาใกล้เคียงกันก็ทรงได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำานวยการมหามกุฏราชวิทยาลัยฯ เป็นประธานกรรมการสภาการศึกษามหา
มกุฏราชวิทยาลัย เป็นพระอุปัชฌาย์ ครั้นถึงวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐4 ในอภิลักขิตสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา
ก็ได้ทรงรับพระราชทานสถาปนาเป็นพระราชาคณะชั้นเจ้าคณะรองที่พระสาสนโสภณ นับว่าท่านเป็นเจ้าอาวาสลำาดับที่ ๖
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ตลอดเวลาทีท่ รงครองวัดได้ทรงปฏิบตั ิ
หน้าที่เจ้าอาวาสด้วยความเรียบร้อย ทรง
เอาพระทัยใส่ในการดูแลซ่อมแซมเสนาสนะ
และอาคารสถานทีต่ า่ ง ๆ ภายในบริเวณวัดให้
มีสภาพที่ดีเหมาะสมแก่การใช้งาน ทรงทำานุ
บำารุงและส่งเสริมการศึกษาและการปฏิบัติ
ธรรมของพระภิ ก ษุ ส ามเณรตลอดถึ ง
อุบาสกอุบาสิกาทั่วไป เป็นเหตุให้เกียรติคุณ
ของวั ด บวรนิ เ วศวิ ห ารมี ค วามรุ่ ง เรื อ ง
และเป็นที่รู้จักยกย่องเป็นการทั่วไป
ในส่วนของพระภิกษุสามเณร ก็ทรงเอาพระทัยใส่เป็นอย่างยิ่ง
เมื่อทรงพบเห็นสิ่งใดที่ไม่เหมาะไม่ควร ก็จะทรงนำาไปว่ากล่าวตักเตือน
ในที่ประชุมสงฆ์ คือหลังการฟังพระปาติโมกข์ด้วยพระเมตตา หรือหาก
มีเรือ่ งราวหรือเหตุการณ์ ใด ๆ ที่พระภิกษุสามเณรควรรู้ควรทราบ อันจะ
เป็นประโยชน์ต่อการประพฤติปฏิบัติพระธรรมวินัย ก็จะทรงนำามาเล่ามา
บอกในท่ามกลางสงฆ์ คือหลังการฟังพระปาติโมกข์เช่นกัน พระจริยวัตร
ดังนี้ ย่อมส่องแสดงถึงพระเมตตาความห่วงใยทีท่ รงมีตอ่ พระภิกษุสามเณร
มิได้ทรงปล่อยปละละเลยในสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข และไม่ทรงทอดทิ้ง
ในสิ่งที่ควรส่งเสริมพัฒนา
ในส่วนศิษย์วัด เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ก็มิได้ทรงละเว้นเพิกเฉย ทรง
ใส่พระทัยด้วยพระเมตตา ด้วยทรงถือว่าศิษย์วัดก็คือผู้รับใช้ช่วยเหลือ
พระภิกษุสามเณรและมาอยูอ่ าศัยเพือ่ รับการฝึกอบรมให้เป็นคนดี ศิษย์วดั
จึงมีส่วนที่จะทำาให้เกิดความเสื่อมเสียหรือดีงามแก่วัดได้อีกส่วนหนึ่ง
ฉะนั้น เจ้าพระคุณสมเด็จฯ จึงได้ตราระเบียบปกครองศิษย์วัด
วัดบวรนิเวศวิหารขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐7

เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงครองวัดบวรนิเวศวิหารอยู่นานถึง ๕๒ ปี ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ ให้การบรรพชา
อุปสมบทกุลบุตรตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๔ - ๒๕๔๐ เป็นจำานวน ๗,๙๐๙ รูป สามเณรจำานวน ๘,๒๕๖ รูป จึงสิ้นพระชนม์
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๖ คงละไว้เบื้องหลังแต่พระเกียรติคุณที่จะสถิตย์อยู่คู่กับนามวัดบวรนิเวศวิหารไปอีกนานแสนนาน

๖๕

๖๖
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พระสงฆ์นานาชาติ
พ.ศ. ๒๕๐๖ วัดบวรนิเวศวิหารได้มีพระภิกษุ
ชาวยุโรปเข้ามาพำานักเป็นครั้งแรก คือ พระขันติปาโล
ชื่อเดิม ลอเรนซ์ ชาร์ล มิลล์ เป็นชาวอังกฤษ เข้ามา
พำานักเมื่อ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๖ พระขันติปาโล
บวชเป็นสามเณรที่ประเทศอังกฤษ มีชื่อว่า สุชีวะ แล้ว
เดินทางไปอยูท่ ว่ี ดั ไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย ในสมัย
พระธรรมธีรราชมหามุนี (ธีร์ ปุณฺณโก) เป็นเจ้าอาวาส
ต่อมาได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ สมาคมมหาโพธิ
(หรือวัดลังกา) เมืองแบงกะลอร์ รัฐกานาตกะ (เดิมชื่อ
ไมซอร์) อินเดียใต้ โดยพระธรรมธีรราชมหามุนี เป็น
พระอุปชั ฌาย์ แล้วเดินทางเข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนา
ในประเทศไทย มาพำานักและอุปสมบทซ้าำ เป็นพระภิกษุ
ในสังกัดของสำานักนี้

ในวัดบวรนิเวศวิหาร

พระขันติปาโล ได้อยูจ่ าำ พรรษา ณ วัดบวรนิเวศวิหาร
เป็นเวลานาน ต่อมา เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงส่งไป
เป็นพระธรรมทูตปฏิบัติศาสนกิจเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ประจำาอยูท่ ว่ี ดั พุทธรังษี นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
ร่วมกับพระธรรมทูตไทยอีก ๑ รูป นับเป็นพระธรรมทูต
รุ่นแรกที่นำาพระพุทธศาสนาเถรวาทไปสู่ทวีปออสเตรเลีย
ทำาให้พระพุทธศาสนาเถรวาทเป็นทีน่ บั ถือและประดิษฐาน
มั่นคงลงในทวีปนั้นสืบมาจนทุกวันนี้
ภายหลังพระขันติปาโลลาสิกขา แต่กย็ งั คงทำาหน้าที่
สอนพระพุทธศาสนาอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียในฐานะ
เป็นอุบาสกคนหนึ่ง

พระชาวต่างชาติอีกรูปหนึ่งที่เคยพำานักและศึกษาพระพุทธศาสนากับเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ในวัดบวร
นิเวศวิหาร ก่อนที่จะอุปสมบท ยุคเดียวกับพระขันติปาโล คือ พระราชสุเมธาจารย์ หรือที่รู้จักกันทั่วไป
ในนามว่า พระอาจารย์สุเมโธ ในหนังสือ ธรรมปรากฏ ชีวประวัติพระราชสุเมธาจารย์ ได้เล่าไว้ความว่า
...เพื่อนคนหนึ่งที่วัดมหาธาตุ แนะนำาให้ไปบวช
ที่วัดบวรนิเวศวิหาร เพราะมีพระชาวต่างชาติจำาพรรษาอยู่
อาจช่วยให้บวชได้ง่ายขึ้น ท่านจึงมุ่งไปวัดบวรฯ เพื่อกราบ
เรียนขอคำาชี้แนะวิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุในประเทศไทย
และได้รับคำาแนะนำาเป็นอย่างดี ทั้งมีโอกาสได้พบพระชาว
อังกฤษรูปหนึ่งนามว่า พระขันติปาโล ซึ่งได้ชักชวนท่านให้
มาพักปฏิบัติที่คณะสูงภายในวัดบวรฯ เพื่อเตรียมความ
พร้อมก่อนบวช...

๖๘

ระหว่างพำานักที่วัดบวรนิเวศวิหาร ท่านมีโอกาสได้
เรียนการภาวนากับเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ขณะทรงดำารง
สมณศักดิ์เป็น พระสาสนโสภณ พระองค์ทรงเมตตาจัด
โครงการฝึกอบรมกรรมฐานทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์โดย
ทรงเป็นพระอาจารย์อบรมธรรม และนำาเจริญวิปัสสนา
กรรมฐานด้วยพระองค์เอง เนื่องด้วยพระองค์ทรงตรัส
ภาษาอังกฤษและภาษาอืน่ ได้หลายภาษา จึงมีศษิ ย์ตา่ งชาติ
จำ า นวนไม่ น้ อ ยที่ ไ ด้ รั บ ประโยชน์ จ ากโครงการอบรมนี้

...ท่านสมเด็จพระญาณสังวร
มีความสามารถที่จะอธิบายให้ชาวต่าง
ประเทศเข้าใจคำาสอนของพุทธศาสนาได้
อย่างลึกซึ้ง เรามีศรัทธาในวิธีการสอน
ของท่านสมเด็จฯ เพราะตรง
และถูกกับจริตของเรา...

ต่อมา พระอาจารย์สุเมโธได้อุปสมบท และไปอยู่ศึกษา
ปฏิบัติธรรมในสำานักวัดหนองป่าพง ของพระโพธิญาณเถร
หรือหลวงพ่อชา สุภทฺโท และได้ออกไปสัง่ สอนพระพุทธศาสนา
ณ ประเทศอังกฤษ ทำาให้พระพุทธศาสนาเถรวาทสายวัดป่าแบบ
ไทยเป็นที่แพร่หลายและได้รับความนิยมนับถือไปทั่วยุโรป

หลังจากที่มีพระภิกษุชาวยุโรปรูปแรกที่เข้ามาอยู่
วัดบวรนิเวศวิหารแล้ว เป็นเหตุให้ชาวยุโรปชาติอื่น ๆ
ได้ติดตามมาบรรพชาอุปสมบทบ้าง มาพำานักอยู่ชั่วคราว
เพือ่ ศึกษาพระพุทธศาสนาบ้าง ต่อเนือ่ งมาอีกมากและมาก
ขึน้ ตามลำาดับ กระทัง่ ทางวัดต้องจัดคณะสูงเป็นเสนาสนะ
สำาหรับพำานักของพระภิกษุชาวต่างประเทศ และเป็นทีพ่ กั
อาศัยชั่วคราวของชาวต่างประเทศ (ทั้งเอเชียและยุโรป)
ทีเ่ ข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างเป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ
เรียกว่า คณะสูงนานาชาติ

ทางวัดยังจัดให้มีการสอนพระพุทธศาสนาโดย
เน้นพิเศษในเรื่องสมาธิกรรมฐานแก่ชาวต่างประเทศ
ทั้งพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ทั่วไป ทำาการสอนที่
ภายในบริเวณกุฏเิ จ้าอาวาส เจ้าพระคุณสมเด็จฯ จะเป็น
ผู้สอนเองโดยส่วนมากและมีภิกษุอื่นเป็นผู้สอนบ้าง
จน พ.ศ. ๒๕๒7 ทรงเลิกไปเพราะทรงมีพระภาระ
อื่นมาก นับแต่นั้นมา วัดบวรนิเวศวิหาร ก็มีพระภิกษุ
ชาวตะวันตก ทั้งยุโรป อเมริกา รวมทั้งเอเชีย หลาย
เชื้อชาติมาอยู่จำาพรรษา พรรษาละหลายรูปตลอดมา
มิได้ขาดจนปัจจุบนั บางรูปบวชชัว่ คราวแล้วก็ลาสิกขา
บางรูปบวชอยูน่ านปีแล้วจึงกลับไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ในประเทศของตน ท่านเหล่านี้ ได้ทำาให้ชาวโลกรู้จัก
ประเทศไทยและพระพุทธศาสนาในประเทศไทยไปพร้อม
กัน นับว่าพระภิกษุสามเณรต่างชาติเหล่านีไ้ ด้ทาำ ประโยชน์
แก่พระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก

วัดบวรนิเวศวิหารในยุคของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ
เป็นช่วงเวลาที่พระภิกษุสามเณรชาวต่างประเทศมาจำาพรรษาและศึกษาพระพุทธศาสนามากที่สุด รวมทั้งคฤหัสถ์ชาวต่างประเทศด้วย
เฉพาะพระภิกษุสามเณรจากเอเชีย ยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย ที่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ เป็นอุปัชฌาย์บวชให้ นับแต่ พ.ศ. ๒๕๐4
อันเป็นปีแรกที่ทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร จนถึง พ.ศ. ๒๕4๒ มีจำานวนถึง ๑7๖ รูป จำาแนกตามรายชื่อประเทศได้ดังนี้

รวม

๑๗๖รูป
๖๙

การศึกษาของคณะสงฆ์
นอกจากพระกรณียกิจที่ได้ทรงปฏิบัติในส่วนของการวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นการสนองพระคุณพระอารามซึ่งได้ทรงพำานัก
มาตั้งแต่พรรษาต้น ๆ มาจนสิ้นพระชนม์ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ยังได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในส่วนกลางของคณะสงฆ์โดยรวม
มาตั้งแต่ไหนแต่ไร เริ่มต้นตั้งแต่ทรงอยู่ในฐานะเป็นเลขานุการของสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ เป็นเหตุให้
ทรงได้สังเกตและได้ทรงผ่านพบประสบการณ์บริหารงานคณะสงฆ์โดยตรงจากสมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระองค์นั้น ยิ่งทรงเจริญ
พรรษายุกาลมากขึ้น ทรงเพิ่มพูนด้วยสมณศักดิ์ที่ได้รับพระราชทาน เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ก็ยิ่งมีงานที่ต้องทรงปฏิบัติรับผิดชอบ
เพิม่ พูนขึน้ ตามไปด้วย เพือ่ ง่ายแก่ความเข้าใจจะได้เล่าถึงพระกรณียกิจทีเ่ กีย่ วกับการคณะสงฆ์ดา้ นการศึกษาเสียก่อนเป็นส่วนแรก
จากนั้นจึงจะค่อยกล่าวเรื่องการบริหารคณะสงฆ์โดยทั่วไปในภายหลัง

เป็นกรรมการตรวจนักธรรมและบาลีสนามหลวง ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการการตรวจแห่งสนามหลวงเรื่อยมา
ตั้งแต่นักธรรมชั้นตรีถึงเอก ตั้งแต่ประโยค ป.ธ. ๓ ถึง ป.ธ. ๙

กล่าวถึงเรื่องการศึกษาของคณะสงฆ์ การเข้ามาบวชเรียนในพระพุทธศาสนาตามธรรมเนียมของไทยเรานั้น มิใช่บวชเข้า
มาเป็นพระภิกษุเพื่ออยู่เปล่า หากแต่หน้าที่สำาคัญที่สุดของพระภิกษุคือการศึกษาเล่าเรียน และเป็นการศึกษาเล่าเรียนแม้จน
ตลอดเวลาที่ครองภิกขุภาวะ ต่อเมื่อ “ลาสิกขา” (สิกขาหมายความถึงการศึกษา) นั่นแหละ การศึกษาในฐานะเป็นพระภิกษุจึง
สิ้นสุดลง การศึกษาของคณะสงฆ์แต่ดั้งเดิมมา นอกจากการจัดหลักสูตรการศึกษาเบื้องต้นที่เรียกว่า นักธรรมตรี โท เอก
แล้วก็เน้นการศึกษาภาษาบาลี เพื่อจะได้มีความรู้ความสามารถที่จะเข้าใจพระคัมภีร์ และถ่ายทอดพระธรรมคำาสอนของสมเด็จ
พระบรมศาสดาจากภาษาบาลี ซึ่งเป็นภาษาต้นฉบับมาเป็นภาษาไทยได้โดยถูกต้อง สมเด็จพระเจ้าแผ่นดินหรือทางราชการเอง
ก็ถือเป็นราชการสำาคัญที่จะส่งเสริมให้พระภิกษุสงฆ์ศึกษาเล่าเรียนตามแนวทางนี้ จึงจัดให้มีการสอบสนามหลวง จัดความรู้
เป็นลำาดับชั้น เรียกว่า “ประโยค”
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ดังได้กล่าวมาแล้วว่าเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงสอบไล่ได้เปรียญธรรม ๙ ประโยคซึ่งเป็นชั้นสูงสุด และได้ทรง
เป็นครูสอนความรู้เพื่อเตรียมการสอบเปรียญธรรมแก่พระภิกษุสงฆ์มาแต่ไหนแต่ไร แต่นอกจากนั้น ในช่วงเวลา
แห่งพระชนมชีพของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ เอง การศึกษาของคณะสงฆ์ ในรูปแบบแผนใหม่ก็ได้เกิดขึ้น
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เมื่อปลาย พ.ศ.๒4๘๘ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์
ขณะทรงดำารงพระสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
และนายกกรรมการมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึง่ เป็นองค์กรเดิม
ทีพ่ ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงสถาปนาขึน้ เพื่ออุดหนุนส่งเสริม
การศึกษาของคณะสงฆ์ ตามพระดำาริของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส โดยเน้นการเตรียมความรู้เพื่อเข้าสอบเปรียญธรรม
ได้ทรงตั้งมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งแรกของประเทศไทยขึ้น
โดยอาศัยนามมหามกุฏราชวิทยาลัยอันเป็นมงคลนาม
และมีเกียรติประวัติมาเก่าก่อนเป็นรากฐาน มหาวิทยาลัยที่ทรงตั้งใหม่นี้
ในชั้นแรกเรียกว่า “สภาการศึกษาของมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย” เจ้าพระคุณสมเด็จฯ เวลานั้น
ยังเป็นแต่เพียงพระเปรียญ ได้มีส่วนร่วมในการก่อตั้งด้วยรูปหนึ่ง
ร่วมกับพระเถระธรรมยุติกาอีกหลายรูป ทรงได้รับแต่งตั้งเป็น
กรรมการสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยชุดแรก ต่อมาไม่นาน
ก็ได้ทรงเป็นอาจารย์บรรยายวิชาพระสูตรหรือพระสุตตันตปิฎกด้วย

เจ้าพระคุณสมเด็จฯ
ขณะยังทรงเป็นพระเปรียญ

พ.ศ. ๒๕๑๕

ทรงมีส่วนร่วมในการ
ดำาเนินการก่อตั้ง
มหาวิทยาลัย
พระพุทธศาสนา
แห่งแรกในประเทศไทย

พ.ศ. ๒๕๑๒

ขณะทรงดำารงสมณศักดิ์ที่
สมเด็จพระญาณสังวร
ทรงเป็นประธานกรรมการ
บริหารของสภาการศึกษา
ของคณะสงฆ์ เป็นรองประธานกรรมการและ
ผู้อาำ นวยการโรงเรียนพระสังฆาธิการคณะธรรมยุต

ขณะดำารงสมณศักดิ์ที่ พระสาสนโสภณ
ทรงเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
โครงการจัดตั้งโรงเรียน
พระสังฆาธิการส่วนกลาง

พ.ศ. ๒๕๑๖

พ.ศ. ๒๕๑๘

ทรงเป็นประธานอนุกรรมการ
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรศาสนศึกษา
ของคณะสงฆ์
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พ.ศ. ๒๔๘๘

ทรงเป็นผู้อำานวยการ
โรงเรียนครูปริยัติธรรม
คณะธรรมยุต

พ.ศ. ๒๕๐4 เมื่อทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารแล้ว
ได้ทรงรับตำาแหน่งประธานกรรมการสภาการศึกษา
พระสาสนโสภณ
มหามกุฏราชวิทยาลัยด้วย เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ก็ยิ่งมีความรับผิดชอบ
เต็มที่ในการพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งนี้ให้เจริญก้าวหน้า
ในเวลาไล่เลี่ยกัน คณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายก็ได้จัดตั้งมหาวิทยาลัยสงฆ์ขึ้นอีกแห่งหนึ่ง
มีนามว่า มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดการเรียนการสอนอยู่ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์
ขณะที่ฝ่ายมหามกุฏราชวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหาร
ในชั้นแรกทีเดียวฐานะของมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งยังไม่ชัดเจน
เนื่องจากทั้งฝ่ายมหานิกายและฝ่ายธรรมยุติกาต่างรับผิดชอบในการจัดตั้ง
และดำาเนินการโดยคณะสงฆ์ไทยซึ่งเป็นภาพรวมยังมิได้ ให้การรับรอง

ขณะทรงดำารงสมณศักดิ์ที่

พ.ศ. ๒๕๐๔
ทรงเป็นประธานกรรมการ
สภาการศึกษามหามกุฏ
ราชวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๕๐๙

ทรงเป็นประธาน
กรรมการอำานวยการ
ฝึกอบรมพระธรรมทูต
ไปต่างประเทศ

๔
พ.ศ. ๒๕๓๑ร-ม๒ก๕าร๕มูลนิธิ

ทรงเป็นนายกกร พระบรมราชูปถัมภ์
ัย ใน
มหามกุฏราชวิทยาลสภามหาวิทยาลัย
และนายก
ัย
มหามกุฏราชวิทยาล

ขณะทรงดำารงสมณศักดิ์ที่

พ.ศ. ๒๕๐๙ ทรงได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ
พระสาสนโสภณ
อำานวยการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ
ซึ่งเป็นสถาบันฝึกอบรมวิชาการชั้นสูงสำาหรับพระสงฆ์
ที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่พระธรรมทูตเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ
กรมการศาสนาจัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบจากมหาเถรสมาคม ในความอุปถัมภ์ของรัฐบาล
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงเห็นความสำาคัญของการจัดการศึกษาชั้นสูงให้แก่พระสงฆ์ เพราะจะ
เป็นประโยชน์ต่อการสั่งสอนและเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศ จึงทรงเสนอ
แนวพระดำาริต่อคณะกรรมการอำานวยการฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาโทขึ้นในมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่ง คือ มหามกุฏราชวิทยาลัย และ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยบรรจุหลักสูตรพระธรรมทูตไปต่างประเทศ
ไว้เป็นส่วนหนึ่งของปริญญาโท พระดำาริดังกล่าวได้รับการพิจารณาจากทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี และได้มีการร่างโครงการศึกษาขั้นปริญญาโทของคณะสงฆ์ขึ้น
แต่โครงการนี้ก็หยุดชะงักไปเพราะความไม่พร้อมในหลายๆ ด้าน
(กระทั่ง ๒๐ ปีต่อมาพระดำาริดังกล่าวนั้นจึงได้รับการสานต่อโดยมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง
สองแห่ง ได้เปิดหลักสูตรปริญญาโทสำาหรับพระสงฆ์ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐)
ในระหว่างนี้ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ยังทรงเสนอมหาเถรสมาคมให้รับรองมหาวิทยาลัยสงฆ์
ทั้งสองแห่งเป็นการศึกษาของคณะสงฆ์ เพราะก่อนหน้านี้มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่ง
มีสถานะเสมือนสถาบันการศึกษาที่ดาำ เนินการโดยเอกชน ทางคณะสงฆ์ไม่ได้รับรอง
ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งเป็นอันมาก
จนกระทั่ง เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๑๒ มหาเถรสมาคมได้พิจารณา
และรับรองการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งว่าเป็นการศึกษาของคณะสงฆ์
และได้มีการก่อตั้งสภาการศึกษาของคณะสงฆ์ขึ้นในศกเดียวกัน
เพื่อเป็นศูนย์กลางสำาหรับส่งเสริมและกำากับนโยบายทั้งปวงในสังฆมณฑล
พร้อมกันนั้นก็ทำาหน้าที่ประสานงานระบบการศึกษาทุกสาขาของคณะสงฆ์
ปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่ง
ได้มีพัฒนาการและปรับเปลี่ยนฐานะเป็นหน่วยงานในกำากับของรัฐ ทำาหน้าที่เป็น
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อจัดการเรียนการสอนและการวิจัยในระดับสูง เรียกนามว่า
“มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย” และ “มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”
มหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งรับผู้เข้าศึกษาทั้งที่เป็นพระภิกษุและฆราวาส
7๓

นอกจากมหามกุฏราชวิทยาลัยซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาของคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกา
ดังกล่าวมาแล้ว ยังมีนิติบุคคลอีกแห่งหนึ่งที่ทาำ งานควบคู่กันกับมหามกุฏราชวิทยาลัย
และเป็นกำาลังสำาคัญ เสริมความเข้มแข็งให้กับงานของมหามกุฏราชวิทยาลัยเสมอมา
นิติบุคคลนี้คือ “มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์”
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงเป็นนายกกรรมการของมูลนิธิดังกล่าวอยู่หลายสิบปี ได้ทรง
อำานวยการให้มูลนิธิสนับสนุนงานวิชาการที่สำาคัญ ๆ หลายเรื่อง อาทิ
จริงอยู่ว่าพระไตรปิฎกฉบับแปลเป็นภาษาไทยนั้นได้มีการแปลมาตั้งแต่
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
และได้พมิ พ์ขน้ึ คราวแรกในงานฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ เมือ่ พ.ศ. ๒๕๐๐ ไปแล้วครัง้ หนึง่
แต่การแปลพระไตรปิฎกครั้งนั้นยังมิได้แปลไปตลอดจนถึงอรรถกถาหรือคำาอธิบาย
เพือ่ ประโยชน์ ในการศึกษาพระธรรมคำาสอน เจ้าพระคุณสมเด็จฯ จึงโปรดให้แปลพระคัมภีร์
อรรถกถาเพิ่มเติมขึ้นและโปรดให้มหามกุฏราชวิทยาลัยจัดพิมพ์หนังสือชุดสำาคัญนี้ขึ้น
เรียกว่า “พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปลฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย” เป็นจำานวนหนังสือ
ถึง ๙๑ เล่ม ประกอบเป็นหนึ่งชุด จำาแนกเป็นพระไตรปิฎก 4๕ เล่ม และ
อรรถกถาอีก 4๖ เล่ม หนังสือชุดนี้มหามกุฏราชวิทยาลัยจัดพิมพ์ขึ้นในโอกาส
ฉลอง ๒๐๐ ปีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นครั้งแรก

เพื่อเป็นศูนย์รวมตำารับตำาราและหนังสือ
ทางพระพุทธศาสนาที่พิมพ์ขึ้นในภาษา
ต่างประเทศทุกภาษา ไม่จำากัดแต่
เฉพาะเพียงภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ก็เพื่อ
ประโยชน์และความสะดวกแก่ผู้ที่สนใจ
ศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนานั่นเอง
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โปรดให้จัดตั้ง
แผนกหนังสือ
พระพุทธศาสนา
ภาษาต่างประเทศ
ในมหามกุฏราชวิทยาลัย

โปรดให้มี
การแปล
พระไตรปิฎก
พร้อมทั้งอรรถกถา
จากบาลี เป็นภาษาไทย

โปรดให้มี
การแปลตำารานักธรรม
ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก
เป็นภาษาอังกฤษ

โปรดให้มีการแปลตำารานักธรรมชั้นตรี
ชั้นโท และชั้นเอก ซึ่งเป็นการศึกษาขั้น
พืน้ ฐานของคณะสงฆ์ไทยเป็นภาษาอังกฤษ
เป็นประโยชน์ยิ่งสำาหรับพระภิกษุสามเณร
ต่างประเทศ และชาวต่างประเทศทั่วไป
ที่สนใจพระพุทธศาสนา

7๕

พระทัศนะในเรื่องการศึกษาของคณะสงฆ์

7๖

๐๔
๐๓
“เป็นความจำาเป็นที่จะได้ ให้ความรู้ทั้ง ๒ ด้านนี้เดิน
ขนานกันไป คือทั้งทางโลกและทางธรรม เมื่อเป็น
เช่นนี้ โลกกับธรรม อาณาจักรกับพุทธจักรก็มีอยู่
ใกล้กัน ขนานกัน พบกัน เป็นความประสานกันใน
ทางปัญญา เมื่อเป็นความประสานกันในทางปัญญา
ดังกล่าวแล้ว ความเคารพนับถือกัน ความใกล้ชิด
ต่างๆ ความเข้าใจกันต่างๆ ก็จะเป็นและเกิดขึ้น ต่าง
ก็สนับสนุนซึ่งกันและกัน ให้ดาำ เนินไปสู่ความเจริญ”

“อันที่จริง ปัญญาทางธรรมกับทางโลกนั้น ต้องควบคู่กันไป
การที่ได้มีสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย และ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขึ้น ก็เพื่อที่จะประสานปัญญา
ทางธรรมกับปัญญาทางโลกคู่กัน ก็จะเป็นประโยชน์มาก
พระภิกษุสามเณรปัจจุบันนี้ก็สนใจในการศึกษาแสวงหา
ปัญญาทางโลกด้วย เพื่อจะได้พูดกับชาวโลกเขารู้เรื่อง
แต่ว่าต้องการวิธีการดำาเนินการให้เหมาะสม และก็ต้องไม่
ละทิ้งการศึกษาพระธรรมวินัยอันเป็นหลักของพระศาสนา”

๐๒

“ก็ขอให้ดาำ เนินการจัดการศึกษา
พระธรรมวินัยให้ดีพอสมควร
แต่การที่จะกีดกันในทางโลกนั้น
บัดนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควร ก็ต้อง
สนับสนุน เพราะเป็นการให้แสงสว่าง
แต่ว่าต้องรักษาในทางธรรม
อันเป็นส่วนปริยัติศาสนานี้
ให้เข้มแข็งด้วย กับควบคุมดูแล
ความประพฤติพระธรรมวินัย
อย่าให้หละหลวม”

เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้เคยแสดงพระทัศนะ
ที่สำาคัญไว้เกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์และ
สมดุลระหว่างการศึกษาทางโลกและทางธรรม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับมหาวิทยาลัยว่า

๐๑

“ในภาวะปัจจุบันนี้ เป็นภาวะที่ตรึงกัน
อยู่ระหว่างโลกกับธรรม เราทั้งหลาย
ซึ่งเป็นผู้บริหารพระศาสนา ก็จำาเป็น
ที่จะต้องรักษาธรรมะไว้เป็นหลัก
และก็ต้องอย่าหลงไปทางโลก
หมายความว่า ให้การศึกษาทางโลก
ตามสมควร เพราะว่าเป็นสมัยที่จะ
ยืนยันไปทางเดียวไม่ได้”
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ทรงสอนในมหาวิทยาลัยฝ่ายโลก
นอกจากการศึกษาของคณะสงฆ์
แล้ว เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ยังเป็นพระเถระ
รูปแรกที่ได้รับอาราธนาให้เป็นอาจารย์
พิเศษสอนวิชาเกีย่ วกับพระพุทธศาสนา
ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ กล่าวคือ
พ.ศ. ๒๕๑4 ทรงได้รับอาราธนา
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ทรง
เป็ น อาจารย์ พิ เ ศษสอนวิ ช าพื้ น ฐาน
อารยธรรมไทยร่วมกับ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์
ปราโมช โดยทรงบรรยายเรือ่ งพระพุทธศาสนากับสังคมไทย เจ้าพระคุณสมเด็จฯ
จึงทรงเป็นพระเถระรูปแรก ที่ได้รับ
อาราธนาให้เป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชา
เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในสถาบันอุดม
ศึกษาของรัฐ ซึ่งในขณะนั้นการเรียน
การสอนวิชาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
ในมหาวิทยาลัยยังไม่เป็นที่แพร่หลาย
พ.ศ. ๒๕๒๐ ทรงได้รับอาราธนา
จากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ให้เป็นอาจารย์พิเศษ
สอนวิชาสมถะและวิปสั สนา (ต่อมาเรียก
ว่าวิชาฝึกสมาธิตามแนวพุทธศาสนา)
แก่ นิ สิ ต ภาควิ ช าปรั ช ญาและศาสนา
ซึ่ ง เป็ น วิ ช าบั ง คั บ สำ า หรั บ นิ สิ ต ชั้ น ปี
ที่ 4 วัตถุประสงค์สำาคัญของวิชานี้คือ
มุ่ ง ให้ นิ สิ ต ได้ เ รี ย นรู้ พ ระพุ ท ธศาสนา
ทั้งภาคปริยตั ิ (ภาคทฤษฎี) และภาค
ปฏิบตั ิ โดยมุ่งเน้นให้นิสิตได้รับการฝึก
ปฏิบัติสมาธิ อันจะเป็นผลดีต่อการ
ปลูกฝังจริยธรรมและคุณธรรม

7๘

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงเป็น
มหาวิทยาลัยแรกที่บรรจุวิชาสมถะและ
วิปัสสนาไว้ ในหลักสูตรการศึกษา รวม
ทั้งวิชาทางพระพุทธศาสนาอื่น ๆ อีก
หลายรายวิชา เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ก็ทรง
เป็นพระมหาเถระรูปแรกที่เป็นอาจารย์
พิ เ ศษสอนวิ ช าสมถะและวิ ปั ส สนาใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งทรงสอน
ต่อเนือ่ งมาเป็นเวลาหลายปีจงึ มีพระเถระ
รูปอื่นมาสอนแทน
ในชัน้ แรก ได้พานิสติ ทีล่ งเรียนวิชานี้
ไปเรียนที่พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้ทรงพระเมตตามา
บรรยายให้นสิ ติ ฟัง พร้อมทรงนำาการฝึกหัด
ทำาสมาธิดว้ ยพระองค์เองตลอดมา กระทัง่
ทรงมอบหมายให้พระเถระรูปอืน่ สอนแทน
จึงได้ยา้ ยสถานทีเ่ รียนมาทีห่ อประชุมใหญ่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และต่อมา
ได้ย้ายสถานที่ไปที่วัดโสมนัสวิหาร ซึ่ง
สะดวก เงียบสงบ และเหมาะสมยิ่งกว่า
ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในระยะ
แรกที่ เ ปิ ด สอนวิ ช าการฝึ ก ทำ า สมาธิ
มีนิสิตที่สนใจลงทะเบียนไม่กี่คน และก็
ค่อยเพิ่มจำานวนมากขึ้นเรื่อย ๆ กระทั่ง
ในปั จ จุ บั น มี นิ สิ ต ที่ ส นใจลงทะเบี ย น
เรียนวิชานี้นับจำานวนเป็นร้อย
ต่อมาได้มีสถาบันการศึกษาอื่น ๆ
ตัง้ แต่ระดับอุดมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา
และประถมศึกษาให้ความสนใจในการสอน
การฝึกหัดทำาสมาธิตามหลักคำาสอนของ
พระพุทธศาสนากันมากขึ้น บางสถาบัน
ก็ได้บรรจุวิชาการฝึกหัดทำาสมาธิไว้ ใน
หลักสูตรด้วย

ผู้จุดประกายในการศึกษาปฏิบัติสมาธิกรรมฐาน
ในหมู่พุทธศาสนิกชนทุกระดับ
พระองค์ยังทรงได้รับอาราธนาให้บรรยายเกี่ยวกับการฝึกทำาสมาธิแก่นิสิตนักศึกษาสถาบันอื่นๆ ตลอดถึงแก่ข้าราชการและ
บุคลากรในหน่วยราชการและองค์กรอื่นๆ อีกอย่างกว้างขวาง นับได้ว่า เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้ทรงเป็นผู้จุดประกายในการ
ศึกษาปฏิบัติสมาธิกรรมฐานในหมู่พุทธศาสนิกชนทุกระดับ พระเกียรติคุณของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ในฐานะที่ทรงเป็นพระ
มหาเถระฝ่ายคันถธุระและทรงเชี่ยวชาญในฝ่ายวิปัสสนาธุระด้วยได้มีส่วนส่งเสริมให้เกิดความนิยมในการศึกษาปฏิบัติสมาธิ
กรรมฐานขึ้นในหมู่พุทธศาสนิกชนทุกระดับอย่างกว้างขวาง ไม่เฉพาะแต่ในด้านวิปัสสนาธุระคือการสอนฝึกทำาสมาธิกรรมฐาน
เท่านั้น แม้ ในด้านปริยัติคือการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับคำาสอนของพระพุทธศาสนา เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ก็ทรงได้รับอาราธนา
จากสถาบันการศึกษาและหน่วยราชการ องค์กรต่างๆ ไปทรงบรรยายหรือแสดงพระธรรมเทศนาอยู่เนืองๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
7๙

การบริหารคณะสงฆ์

๘๐

ประธานาธิบดีแห่งสงฆ์
ลักษณะพิเศษประการหนึ่งของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยคือ พระมหากษัตริย์ทรงถือเป็นพระราชภารธุระสำาคัญ
ที่จะทรงอุปถัมภ์บำารุงพระพุทธศาสนาให้สถาพรยั่งยืน ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดน่าจะได้แก่กลอนเพลงยาวพระราชนิพนธ์
ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ที่ทรงพระราชนิพนธ์ไว้เมื่อร่วม ๒๐๐ ปีมาแล้วว่า
“ตั้งใจจะอุประถัมภก ยอยกพระพุทธศาสนา
ป้องกันขอบขัณฑสีมา รักษาประชาชนและมนตรี”
เพียงนี้ก็เห็นได้แล้วว่าทรงเรียงลำาดับเรื่องการอุปถัมภ์บำารุงพระพุทธศาสนาว่ามีความสำาคัญก่อนเรื่องอื่นใดทั้งสิ้น
หรือแม้จนตัวอย่างเรื่องที่เล็กน้อยที่สุดก็คือ นามพระราชทานสำาหรับปืนใหญ่ประจำาพระนครกระบอกหนึ่งที่มีมาตั้งแต่ครั้ง
ต้นกรุงเช่นเดียวกัน มีนามปรากฏอยู่ในทำาเนียบว่า “ปืนรักษาพระศาสนา” ดังนี้เป็นต้น
ที่ว่าทรงอุปถัมภ์บำารุงพุทธศาสนานอกจากทรงดูแลป้องกันภยันตรายทั้งจากภายนอกภายในที่จะมาเบียนบ่อน
พระพุทธศาสนาแล้ว ยังทรงอุปถัมภ์บำารุงพระภิกษุสามเณรผู้รู้ธรรม คือสอบไล่ได้เป็นเปรียญ และพระภิกษุผู้มีตำาแหน่ง
ทางการปกครองคณะสงฆ์ ได้แก่ พระสังฆาธิการและพระราชาคณะทั้งปวง ด้วยการพระราชทานนิตยภัต คือปัจจัย
สำาหรับบำารุงสมณบริโภคที่ทรงปวารณาถวายไว้เป็นประจำา (แต่จะเทียบว่าเป็นเงินเดือนนั้น หามิได้ เพราะไม่ใช่เรื่องที่
สมเด็ จ พระเจ้ า แผ่ น ดิ น ทรงบั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ ใช้ ส อยให้ พ ระภิ ก ษุ ส งฆ์ เ หล่ า นั้ น ทำ า คุ ณ ทำ า ประโยชน์ แ ก่ บ้ า นเมื อ ง
หากแต่ทรงถวายนิตยภัตเพราะทรงพระราชศรัทธาและต้องพระราชประสงค์จะบำาเพ็ญพระราชกุศลเป็นการสม่ำาเสมอ)
ทรงส่งเสริมการศึกษาของพระภิกษุสามเณรโดยการจัดสอบสนามหลวงดังได้กล่าวมาแล้ว ทรงสถาปนาหรือบูรณะวัดวา
อารามสำาหรับพระภิกษุสามเณรที่มาจากจาตุรทิศจะได้ ใช้พำานักอาศัย ศึกษาและปฏิบัติธรรมได้โดยสะดวก
พระราชกิจสำาคัญอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับการคณะสงฆ์คือทรงปกครองดูแล เป็นธรรมเนียมสืบมาหลายร้อยปีที่จะ
พระราชทานสมณฐานันดรศักดิ์ให้พระสงฆ์มีอิสริยยศและตำาแหน่งหน้าที่ในทางปกครอง ดังความที่ปรากฏในตอนท้าย
ของสัญญาบัตรพระราชทานสมณศักดิ์ว่า “ขอพระคุณจงรับธุระพระพุทธศ�สน� เป็นภ�ระสั่งสอน ช่วยระงับอธิกรณ์
อนุเคร�ะห์พระภิกษุส�มเณรในพระอ�ร�มโดยควร” แต่เดิมมาในยุคเก่า การปกครองคณะสงฆ์มิได้รวมเป็นเนื้อเดียว
กันตลอดทั้งพระราชอาณาจักรดังที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสได้ทรงอธิบายว่า “คณะใหญ่
ทั้งสี่ (คือคณะเหนือ คณะใต้ คณะกล�ง คณะอรัญว�สี) นั้น ต่�งไม่ได้ขึ้นแก่กัน เมื่อมีกิจอันพึงจะทำ�ร่วมกัน เสน�บดี
กระทรวงธรรมก�รรับพระบรมร�ชโองก�รสั่งฯ เจ้�คณะรูปใดมีสมณศักดิ์สูง เสน�บดีก็พูดท�งเจ้�คณะรูปนั้น ๆ ...แต่
ก่อนคณะแยกกันครอง หรือบ�งสมัยมีสังฆร�ช ก็เจริญอ�ยุพรรษ�มีอยู่ก็เป็นแต่เพียงกิตติมศักดิ์ กระทรวงธรรมก�ร
จำ�ต้องทำ�หน้�ที่สังฆร�ช” ดังนั้นจึงกล่าวได้โดยย่อว่า ก่อนที่จะมีพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑
(ตรงกับ พ.ศ. ๒44๕ ในรัชกาลที่ ๕) การปกครองคณะสงฆ์ดาำ เนินการโดยคฤหัสถ์ คฤหัสถ์เป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอน
พระอุปัชฌาย์ ตลอดไปจนถึงเป็นผู้ชำาระวินิจฉัยอธิกรณ์มีเจ้าพนักงานในกรมสังฆการี มีบันดาศักดิ์หรือราชทินนามว่า
ขุนวินิจฉัยชาญคดี และขุนเมธาวินิจฉัย เป็นต้น
๘๑

ก่อนพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
คณะสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑ (พ.ศ. ๒๔๔๕
ในรัชกาลที่ ๕) ขึ้นไป

ร.ศ. ๑๒๑ (พ.ศ. ๒๔๔๕)
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

คฤหัสถ์ปกครองพระ คฤหัสถ์เป็นผู้ตั้ง
และถอดถอนพระอุปชั ฌาย์ คฤหัสถ์เป็น
ผู้วินิจฉัยอธิกรณ์ มีขุนนางเจ้าหน้าที่
ชำาระอธิกรณ์มชี อ่ื ว่า ขุนวินจิ ฉัยชาญคดี
ขุนเมธาวินิจฉัย พระสงฆ์ที่ละเมิด
พระวินยั ต้องรับโทษทางบ้านเมืองอีก
ส่วนหนึ่ง สถานการณ์ของคณะสงฆ์ได้
ดำาเนินมาในลักษณะนีจ้ นถึงรัชกาลที่ ๕
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

เรื่องราวเกี่ยวกับการปกครองคณะสงฆ์ ในช่วงนั้น
เป็นเรื่องเก่าที่คนทั่วไปมักจะไม่ทราบความเสียแล้ว แต่
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงมีโอกาสได้รบั ประทานพระเมตตา
จากสมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ ทรงเล่าเหตุการณ์ ในช่วงเวลา
ที่กรมธรรมการทำาหน้าที่ดูแลการคณะสงฆ์ต่างพระเนตร
พระกัณฑ์ โดยสมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ ได้เสด็จมาที่กุฏิ
ของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ และเล่าเรื่องต่าง ๆ ให้ฟัง เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงบันทึกเรื่องที่
รับสั่งเล่าไว้ว่า “ในสมัยสมเด็จกรมพระย�บำ�ร�บปรปักษ์ (ในรัชก�ลที่ ๕) มีเสด็จออกพระ
ก่อน ๑ ย�มเป็นกำ�หนดเสด็จออกพระ ประทับนัง่ บนเตียง พระหมอบเฝ้�ทีพ่ น้ื เวล� ๑ ย�ม
กำ�หนดเฝ้�พระพุทธเจ้�หลวง จึงเสด็จออกพระก่อน ๑ ย�ม กรมหมื่นปร�บปรปักษ์โอรส
ของเสด็จในกรมเคยรับสั่งว่� ไม่นับถือพระ เห็นจะเป็นเพร�ะเห็นอ�ก�รเข้�เฝ้�ของพระ...”
เหตุการณ์ดาำ เนินมาในลักษณะนีจ้ นถึง พ.ศ. ๒44๕ พระราชบัญญัตลิ กั ษณะปกครอง
คณะสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑ ได้วางระเบียบการปกครองคณะสงฆ์แบบใหม่ตามแนวพระดำาริ
ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส แต่ถงึ กระนัน้ พระราชอำานาจของ
พระมหากษัตริยท์ ท่ี รงปกครองคณะสงฆ์กย็ งั มีอยูค่ ล้ายเดิม (หากแต่เกิดมหาเถรสมาคมขึน้ )
ประกอบด้วยเจ้าคณะใหญ่และรองเจ้าคณะใหญ่รวมแปดรูปเพือ่ ทรงปรึกษาเกีย่ วกับกิจการ
พระศาสนาประกอบพระบรมราชวินิจฉัย พอดีกับที่เหตุการณ์ช่วงนั้นเป็นเวลาว่างสมเด็จ
พระสังฆราช หลังจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (ปุสฺสเทโว สา) สมเด็จพระสังฆราช
สิ้นพระชนม์เมื่อ พ.ศ. ๒44๒ แล้ว มิได้ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช
องค์ ใหม่อยูน่ านปี หากแต่ทรงพระกรุณาโปรดให้พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงวชิรญาณวโรรส
(พระยศในขณะนั้น) ทรงเป็นประธานในที่ประชุมมหาเถรสมาคมจนตลอดรัชกาล

พ.ศ. ๒๔๕๓
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ครั้นล่วงมาถึงรัชกาลที่ ๖ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา
โปรดถวายมหาสมณุตมาภิเษกแด่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
เป็นสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อ พ.ศ. ๒4๕๓ หลังจาก
นั้นราวปีเศษ สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ ทรงหารือกับกระทรวงธรรมการว่า “เวลานี้ได้
ฉันเป็นสังฆราชขึ้น น่าที่กระทรวงธรรมการจะปลดเปลื้องการพระสงฆ์ที่ตนไม่ถนัดถวาย
ฉันเสียให้เป็นการเด็ดขาด จะได้เบาแรงและการจะดีขึ้น”
เมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงมีพระบรมราชโองการ
มอบการทั้งปวงซึ่งเป็นกิจธุระพระศาสนาถวายแด่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ผู้เป็นมหา
สังฆปริณายกเพื่อทรงเป็นธุระปกครอง ตั้งแต่ พ.ศ. ๒4๕๕ เป็นต้นมา สมเด็จพระมหาสมณเจ้าพระองค์นั้นจึงทรงเป็น
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์แรกที่ได้ทรงปกครองคณะสงฆ์โดยแท้จริง และทรงทำาให้พระสงฆ์ได้ปกครองกันเองเป็น
ครั้งแรกในประวัติการณ์ของคณะสงฆ์ไทยสืบมาจนปัจจุบัน
๘๒

หลังการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง
เป็นระบอบประชาธิปไตย พ.ศ. ๒๔๗๕
ต่อมาอีกราวเกือบ ๓๐ ปี ภายหลัง
การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นระบอบ
ประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
พระประมุข ทางฝ่ายบ้านเมืองมีการแบ่งแยก
อธิปไตยออกเป็นสามส่วน มีรฐั สภา คณะ
รัฐมนตรี และศาลยุตธิ รรมใช้อาำ นาจอธิปไตย
ด้านนิตบิ ญ
ั ญัติ บริหาร และตุลาการตามลำาดับ
รัฐบาลในยุคนัน้ มีความประสงค์ทจ่ี ะจัดการ
ปกครองของคณะสงฆ์ ใหม่ให้อนุวัติหรือ
คล้อยตามทำานองเดียวกันกับประเพณีการ
ปกครองของฝ่ายอาณาจักร จึงมีการตรา
พระราชบัญญัตคิ ณะสงฆ์ พ.ศ. ๒4๘4 ขึน้
ตามกฎหมายใหม่น้ี สมเด็จพระสังฆราชทรง
บัญญัตสิ งั ฆาณัตโิ ดยคำาแนะนำาของสังฆสภา
ทรงบริหารคณะสงฆ์ทางสังฆมนตรี ทรง
วินจิ ฉัยอธิกรณ์ทางคณะวินยั ธร กล่าวเฉพาะ
ฝ่ายบริหาร การบริหารคณะสงฆ์แบ่งเป็นสี่
องค์การ คือองค์การปกครอง องค์การศึกษา
องค์การเผยแผ่ และองค์การสาธารณูปการ
มี พ ระสงฆ์ ผู้ ดำ า รงตำ า แหน่ ง สั ง ฆณายก
รับผิดชอบการบริหารคณะสงฆ์ แต่ละองค์การ
มีสงั ฆมนตรีวา่ การและสังฆมนตรีชว่ ยว่าการ
ร่วมกันรับผิดชอบสองรูป ประกอบกันเป็น
คณะสังฆมนตรี ทำานองเดียวกันกับคณะ
รัฐมนตรีทท่ี าำ หน้าทีด่ า้ นบริหารประเทศ

และเมื่อพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ฉบับ พ.ศ. ๒4๘4 นี้มีผลบังคับใช้
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ก็ได้ทรงเข้ามาปฏิบตั พิ ระภารกิจทางการคณะสงฆ์ทส่ี าำ คัญๆ
ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ดังนี้
พ.ศ. ๒4๘4

พระชนมายุ ๒๘ พรรษา

ทรงได้เป็นสมาชิกสังฆสภาโดยตำาแหน่ง
ในฐานะเป็นพระเปรียญธรรม ๙ ประโยค
พ.ศ. ๒4๙๐

พ.ศ. ๒4๘๘

ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น
พระราชาคณะชั้นสามัญ
ในราชทินนามที่ พระโศภนคณาภรณ์

เป็นพระวินัยธรชั้นอุทธรณ์

พระชนมายุ ๓4 พรรษา

พ.ศ. ๒4๙๕

พระชนมายุ ๓๙ พรรษา

ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์
เป็นพระราชาคณะชั้นราช
ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒4๙๘
พระชนมายุ 4๒ พรรษา

ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์
เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ
ในราชทินนามเดิม

พ.ศ. ๒๕๐๓

พระชนมายุ 47 พรรษา

พระชนมายุ ๓๒ พรรษา

ทรงได้รับแต่งตั้งเป็นสังฆมนตรีช่วยว่าการองค์การปกครอง
ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒4๘4 สั่งการองค์การ
ปกครองคณะธรรมยุตในคราวนั้น เป็นผลให้ทรงมีหน้าที่สั่งการ
ดูแลรับผิดชอบการปกครองคณะธรรมยุต พร้อมกันกับทรงรักษา
การเจ้าคณะภาคธรรมยุตทุกภาคด้วย เท่ากับทรงปกครองดูแล
วัดและพระภิกษุสามเณรฝ่ายธรรมยุติกาทั่วราชอาณาจักร

พ.ศ. ๒4๙๙

พระชนมายุ 4๓ พรรษา

เป็นพระวินัยธรชั้นฎีกา และได้รับ
พระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็น
พระราชาคณะชัน้ ธรรมในราชทินนาม
ที่ พระธรรมวราภรณ์

พ.ศ. ๒๕๐๑
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ สิ้นพระชนม์
พระศพประดิษฐานอยู่ ณ พระตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร
เป็นเวลาถึง ๓ ปี จึงพระราชทานเพลิงพระศพ เมือ่ พ.ศ. ๒๕๐๓
หลังจากพระราชทานเพลิงพระศพแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
สถาปนา สมเด็จพระวันรัต (ปลด กิตฺติโสภิณ) สังฆนายก
วัดเบญจมบพิตรดุสติ วนาราม เป็นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระองค์ท่ี ๑๔ แห่ง
กรุงรัตนโกสินทร์ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (จวน อุฏฺฐายี) วัดมกุฏ
กษัตริยาราม ได้รับแต่งตั้งเป็นสังฆนายก จึงมีการตั้งคณะ
สังฆมนตรีชุดใหม่

๘๓

คณะสังฆมนตรี พ.ศ. ๒๕๐๓
แถวหน้าสุด : สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปลด กิตฺติโสภโณ)

สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร ทรงฉายภาพกับคณะสังฆมนตรี ดังนี้

แถวที่ ๒ จากซ้าย : ๑. พระธรรมคุณาภรณ์ (ฟื้น ชุตินฺธโร) วัดสามพระยา (สุดท้ายได้รับพระราชทานสถาปนา
เป็น สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์) เป็นสังฆมนตรีว่าการองค์การศึกษา ๒. พระธรรมรัตนากร (ทรัพย์ โฆสโก)
วัดสังเวชวิศยาราม (สุดท้ายได้รับพระราชทานสถาปนาเป็น สมเด็จพระวันรัต) เป็นสังฆมนตรีว่าการองค์การ
ปกครอง ๓. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (จวน อุฏฺ ฐายี) วัดมกุฏกษัตริยาราม (ต่อมาได้รับพระราชทานสถาปนา
เป็นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช) เป็นสังฆนายก ๔. พระธรรมวโรดม (ปุ่น ปุณฺณสิริ)
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (สุดท้ายได้รับพระราชทานสถาปนาเป็น สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จ
พระสังฆราช) เป็นสังฆมนตรีว่าการองค์การเผยแผ่ ๕. พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (วาสน์ วาสโน) วัดราชบพิธ
สถิตมหาสีมาราม (สุดท้ายได้รับพระราชทานสถาปนาเป็น สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช)
เป็นสังฆมนตรีว่าการองค์การสาธารณูปการ
แถวหลังสุด จากซ้าย : ๖. พระธรรมวราภรณ์ (เจริญ สุวฑฺฒโน) วัดบวรนิเวศวิหาร (คือ สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก) เป็นสังฆมนตรีช่วยว่าการองค์การปกครอง ๗. พระธรรมทัศนาธร
(ทองสุก สุทสฺโส) วัดชนะสงคราม เป็นสังฆมนตรีช่วยว่าการองค์การสาธารณูปการ ๘. พระธรรมปาโมกข์ (วิน
ธมฺมสาโร) วัดราชผาติการาม (สุดท้ายได้รับพระราชทานสถาปนาเป็น สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) เป็นสังฆมนตรี
ช่วยว่าการองค์การศึกษา ๙. พระธรรมจินดาภรณ์ (ทองเจือ จินฺตากโร) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
(สุดท้ายได้รับพระราชทานสถาปนาเป็น สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี) เป็นสังฆมนตรีช่วยว่าการองค์การเผยแผ่
๑๐. พระธรรมมหาวีรานุวัตร (ไสว ฐิตวีโร) วัดไตรมิตรวิทยาราม (สุดท้ายได้รับพระราชทานสถาปนาเป็น
พระวิสุทธาธิบดี) เป็นสังฆมนตรี
คณะสังฆมนตรีชุดนี้ เป็นชุดสุดท้ายตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒4๘4 ต่อมาได้ประกาศใช้
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับใหม่คือ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕
๘4

พ.ศ. ๒๕๐๕
เรื่องการใช้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒4๘4 ปรากฏว่าเกิดความขัดข้อง
และขัดแย้งขึ้นในการปกครองคณะสงฆ์ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรี
ได้เข้าไปสังเกตการประชุมสังฆสภาแล้วพิจารณาเห็นว่ารูปแบบการปกครองตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒4๘4 ไม่เหมาะสมแก่การปกครองคณะสงฆ์
จึงได้มีการยกเลิกกฎหมายฉบับดังกล่าวและประกาศใช้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์
พ.ศ. ๒๕๐๕ เมือ่ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ โดยกำาหนดให้สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก ทรงบัญชาการคณะสงฆ์ทางมหาเถรสมาคม ทรงมีอำานาจ
ทางกฎหมายและพระธรรมวินัย

พ.ศ. ๒๕๐4

พระชนมายุ 4๘ พรรษา

ได้ทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
เป็นพระอุปชั ฌาย์ และรับพระราชทาน
สถาปนาเป็นพระราชาคณะชั้น
เจ้าคณะรองที่ พระสาสนโสภณ

กรรมการมหาเถรสมาคมชุดแรก

พ.ศ. ๒๕๐๖

๑. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (อยู่ ญาโณทโย) วัดสระเกศ
ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

พระชนมายุ ๕๐ พรรษา

(สุดท้ายได้รับพระราชทานสถาปนาเป็น สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช)

๒. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (จวน อุฏฺ ฐายี) วัดมกุฏกษัตริยาราม

(สุดท้ายได้รับพระราชทานสถาปนาเป็น สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช)

๓. สมเด็จพระวันรัต (ปุ่น ปุณฺณสิริ) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

ทรงได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
มหาเถรสมาคมชุดแรกด้วยรูปหนึ่ง
และได้ทรงอยู่ในมหาเถรสมาคม
มาจนถึงที่สุดแห่งพระชนมชีพ

(สุดท้ายได้รับพระราชทานสถาปนาเป็น สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช)

4. พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (วาสน์ วาสโน) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
(สุดท้ายได้รับพระราชทานสถาปนาเป็น สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช)

๕. พระธรรมปัญญาบดี (วน ฐิตญาโณ) วัดอรุณราชวราราม
(สุดท้ายได้รับพระราชทานสถาปนาเป็น สมเด็จพระพุฒาจารย์)

๖. พระสาสนโสภณ (เจริญ สุวฑฺฒโน)

พ.ศ. ๒๕๑๕

คือ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

พระชนมายุ ๕๙ พรรษา

7. พระมหาโพธิวงศาจารย์ (สาลี อินฺทโชโต) วัดอนงคาราม
พ.ศ. ๒๕๑7

พระชนมายุ ๖๑ พรรษา

ได้ทรงเป็นประธาน
กรรมการคณะธรรมยุต

ได้ทรงดำารงตำาแหน่งเจ้าคณะ
นครหลวงกรุงเทพธนบุรี และ
เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ
(ธรรมยุต) และทรงได้รับสถาปนา
เป็นสมเด็จพระราชาคณะที่
สมเด็จพระญาณสังวร

พ.ศ. ๒๕๓๒

พระชนมายุ 7๖ พรรษา

ทรงได้รบั สถาปนาเป็น สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก พระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
และทรงได้เป็นเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
๘๕

หลักการบริหาร
การพระศาสนา

หลักข้อที่ ๑

จากทีเ่ ล่าสูก่ นั ฟังมานีเ้ ราจะเห็นได้วา่ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้ทรงปฏิบตั พิ ระภารกิจของคณะสงฆ์
ในตำาแหน่งสำาคัญต่างๆ มาตั้งแต่พระชนมายุยังน้อย และน่าจะเป็นเพราะพระปรีชาในการ
บริหารงานคณะสงฆ์ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ จึงได้ทรงทำาหน้าที่สำาคัญเหล่านั้นตั้งแต่พระชนมายุ
ยังน้อยและทวีความสำาคัญเพิ่มขึ้นตามลำาดับตลอดจนพระชนมชีพ ในการทำาหน้าที่บริหารการ
พระศาสนาในตำาแหน่งใดก็ตามทรงถือหลักสำาคัญสามประการ กล่าวคือ

หลักข้อที่ ๒

หลักข้อที่ ๓

าตุ จิรำ สตำ ธมฺโม

ธมฺมธรา จ ปุคฺคลา

สงฺโฆ โหตุ สมคฺโค ว

คือการบริหารพระศาสนานั้น เพื่อ
ความดำารงอยู่แห่งพระสัทธรรม คือ
ธรรมวินัย หรือพระพุทธศาสนา ซึ่ง
หมายถึงการจัดการศึกษาให้พระภิกษุ
สามเณรและอุบาสกอุบาสิกาได้ศกึ ษา
เล่าเรียนพระธรรมวินัย หน้าที่ของผู้
บริหารพระศาสนาจำาเป็นจะต้องรักษา
พระธรรมวินัยไว้เป็นหลัก แต่ก็ต้อง
ผ่อนไปในทางโลก คือให้การศึกษา
ทางโลกตามสมควร เพราะเป็นสมัย
ที่จะยืนยันไปในทางเดียวไม่ได้

คือการบริหารพระศาสนานั้นต้อง
ให้มีผู้ทรงธรรม ทรงวินัย ซึ่งหมาย
ถึงตั้งแต่ทรงจำา และทรงไว้ด้วยการ
ปฏิบัติ คือให้มีผู้ปฏิบัติพระธรรมวินัย
ให้มีพระธรรมวินัยขึ้นในตน

คือผู้บริหารพระศาสนาจะต้องบริหาร
ให้พระสงฆ์มีความสามัคคีพร้อม
เพรียงกันโดยธรรมวินัย และหลัก
ของความพร้อมเพรียงกันนั้นก็คือ
หลักสาราณียธรรม ๖ นั้นเอง

หลักทั้งสามประการนี้ ถ้าว่าโดยย่อก็คือ การสร้างโรงเรียน สร้างคน และสร้าง
สามัคคี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความสามัคคีนั้นทรงย้าำ อยู่เสมอว่า

“ต้องพย�ย�มรักษ�คว�มส�มัคคี คว�มพร้อมเพรียงกันในระหว่�งนิก�ย
อย่�ให้เป็นศัตรูกัน แต่ให้เป็นมิตรกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อ
ช่วยกันรักษ�พระศ�สน�”
ขณะเดียวกันยังมีอกี เรือ่ งหนึง่ ทีท่ รงย้าำ อยูเ่ สมอคือ เป็นพระต้อง
มีงานทำา ถ้าไม่มีงานทำาอยู่ว่างๆ ก็เป็นที่รำาคาญ ฟุ้งซ่าน อยู่ไม่ได้
และงานโดยตรงของพระก็คอื กรรมฐาน เป็นงานทีข่ าดไม่ได้ ควรทำา
อยู่เสมอ ยิ่งว่างจากงานอื่น ๆ ยิ่งต้องทำากรรมฐาน ถ้าทิ้งกรรมฐาน
เสียแล้ว ใจก็มากไปด้วยกามตัณหาแล้วก็ร้อน แล้วอยู่ไม่ได้
ท้ายที่สุดทรงสรุปว่าทุกคนมีหน้าที่ปกครองอยู่ด้วยกันทั้งนั้น
คือการปกครองตนเอง ไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นฆราวาสจะต้อง
ปกครองตัวเอง โดยจะต้องมีธรรมสำาหรับปกครองตัวเองให้ดาำ เนินไป
ในทางทีด่ ที ช่ี อบ และในการปกครองตนเองนัน้ ถ้าทำากรรมฐานแล้ว
จะปกครองตนเองได้ง่ายขึ้น
หลักสาราณียธรรม ๖ หมายถึงหลักธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความ

ระลึกถึงกันหรือหลักธรรมที่เป็นพลังสร้างความสามัคคีหกประการ
ได้แก่ กายกรรมอันประกอบด้วยเมตตา วจีกรรมอันประกอบด้วย
เมตตา มโนกรรมอันประกอบด้วยเมตตา สาธารณโภคีคือการรู้จัก
แบ่งปันสิ่งของให้แก่กันตามควร สีลสามัญญตา คือความรักใคร่
สามัคคีรักษาศีลอย่างเคร่งครัดและประพฤติสุจริตตามกฏเกณฑ์
ของหมู่คณะ และข้อสุดท้าย ทิฏฐิสามัญญตา คือการมีความเห็น
ร่วมกัน รู้จักเคารพและรับฟังความเห็นผู้อื่น
๘๖

ทรงรับสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช

คำาว่า
“สังฆราช”
ตามความหมายที่เข้าใจกันอยู่โดยทั่วไป
มาแต่เก่าก่อน หมายถึง ผู้ที่เป็นประมุข
ของคณะสงฆ์ และได้รับตำาแหน่งนั้นเพราะ
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง มิได้เป็นเอง
ตามใจชอบหรือยกย่องกันเองในหมู่ที่เป็น
ลูกศิษย์ คำาว่าสังฆราชนี้ มีมาตั้งแต่สมัย
กรุงสุโขทัย ดังปรากฏความในศิลาจารึก
หลักที่ ๑ มีเนื้อความตอนหนึ่งว่า
“มีปคู่ รู มีเถร มีมหาเถร...สังฆราชปราชญ์
เรียนจบปิฎกไตร...” และ “...โปรยทานแก่
มหาเถร สังฆราชปราชญ์เรียนจบปิฎกไตร
หลวกกว่าปู่ครูในเมืองนี้ทุกคน...”
ความทั้งสองตอนนี้เมื่ออ่านประกอบกับ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์อื่นแล้วเป็นที่
เข้าใจได้ว่า การปกครองคณะสงฆ์ครั้งนั้น
แบ่งเป็นสองคณะ เรียกว่าคามวาสีคณะหนึง่
จัดเป็นฝ่ายขวา เรียกว่าอรัญวาสีอกี คณะหนึง่
จัดเป็นฝ่ายซ้าย ผู้เป็นหัวหน้าของทั้งสอง
คณะ ดำารงตำาแหน่ง “สังฆราช”

กรุงศรีอยุธยา
ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ตามทำาเนียบสมณศักดิ์ครั้งกรุงเก่ามีตำาแหน่งสังฆปริณายก
สององค์เรียกว่าพระสังฆราชซ้าย ขวา มี “สมเด็จพระอริยวงศาสังฆราชาธิบดี” เป็น
พระสังฆราชฝ่ายขวา ปกครองคณะเหนือคือบรรดาหัวเมืองที่อยู่ตอนเหนือของราชธานี
ขึน้ ไป นับจากราชธานีเป็นเกณฑ์ และมี “พระพนรัต” เป็นพระสังฆราชฝ่ายซ้าย ปกครอง
คณะใต้ ทั้งสององค์มีเกียรติยศได้รับพระสุพรรณบัฏจารึกนาม แต่พระพนรัตนั้นไม่ได้
เป็น “สมเด็จ” ส่วนพระสังฆราชฝ่ายขวาเป็นสมเด็จพระอริยวงศาสังฆราชาธิบดีทุกองค์
จึงเรียกว่า “สมเด็จพระสังฆราช” ถือกันว่ามีศกั ดิส์ งู กว่าสังฆราชฝ่ายซ้าย เป็นดังนีเ้ สมอ
มาตลอดจนสมัยกรุงธนบุรี

กรุงรัตนโกสินทร์
ครั้นมาถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระมหากษัตริย์ทุกรัชกาลก็ได้ทรงดำาเนิน
ตามรอยแบบแผนที่มีมาแต่ก่อน โดยทรงสถาปนาพระมหาเถรผู้ ใหญ่ที่เป็นที่เคารพ
สักการะของมหาชนทัว่ ไป และบางองค์กม็ คี ณ
ุ ปู การเป็นการส่วนพระองค์ดว้ ย เช่น เป็น
พระราชอุปัธยาจารย์บ้าง พระราชกรรมวาจาจารย์บ้าง ในสมัยที่ทรงพระผนวชหรือได้
ถวายศาสโนวาทอยู่เป็นนิจบ้าง ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราช บางพระองค์ก็ไม่ปรากฏ
ราชทินนาม เช่น สมเด็จพระสังฆราช (ศรี) และ สมเด็จพระสังฆราช (สุก) เมื่อครั้ง
แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ สมเด็จพระสังฆราช
(ด่อน) ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทั้งสามพระองค์นี้ไม่ปรากฏ
หลักฐานพระนามที่ทรงสถาปนา บางพระองค์ก็ปรากฏราชทินนามคล้ายคลึงกันบ้าง
แตกต่างกันบ้าง แต่ยังพอเห็นเค้าแบบธรรมเนียมที่มีมาแต่สมัยอยุธยา เช่น สมเด็จ
พระอริยวงษญาณ ปริยตั วราสังฆราชาธิบดี ศรีสมณุตมปรินายก พระนามนีไ้ ด้ ใช้สาำ หรับ
สมเด็จพระสังฆราชหลายองค์ ได้แก่ สมเด็จพระสังฆราชองค์ท่ี ๓ องค์ท่ี 4 และองค์ท่ี ๖
อีกพระนามหนึง่ ทีป่ รากฏพบบ่อยได้แก่พระนามว่า สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระนามนีไ้ ด้ ใช้สาำ หรับสมเด็จพระสังฆราชองค์ท่ี ๙
องค์ท่ี ๑๒ และองค์ท่ี ๑4 จนถึงองค์ท่ี ๑๘ มีขอ้ ยกเว้นอยูว่ า่ หากเป็นสมเด็จพระสังฆราชที่
เป็นพระราชวงศ์จะทรงได้รบั พระราชทานเกียรติยศในทางพระราชวงศ์เป็นหลัก เช่น ได้ทรง
กรมเป็นกรมพระยา ในกรณีของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์
สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๘ และสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
สมเด็จพระสังฆราชองค์ท่ี ๑๐ ทรงกรมเป็นกรมพระ ในกรณีของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า
กรมพระปรมานุชติ ชิโนรส สมเด็จพระสังฆราชองค์ท่ี 7 ทรงกรมเป็นกรมหลวง ในกรณีของ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิรวิ ฒ
ั น์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า และสมเด็จพระสังฆราชเจ้า
กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๑ และองค์ที่ ๑๓ ตามลำาดับ
๘7

การสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช
ข้อที่ควรกล่าวอีกเรื่องหนึ่งคือ หากมิใช่สมเด็จพระสังฆราช
ที่เป็นพระราชวงศ์ซึ่งจะทรงจัดพระราชพิธีสถาปนาขึ้น
ทรงดำารงตำาแหน่งสมเด็จพระสังฆราชเป็นการพิเศษ
เช่น การพระราชพิธีมหาสมณุตมาภิเษกที่จัดพระราชทาน
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
และสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสแล้ว
การสถาปนาพระมหาเถระที่ไม่ได้เป็นพระราชวงศ์ขึ้นเป็น
สมเด็จพระสังฆราช ก็ไม่ได้มีแบบแผนที่แน่นอนตายตัวแต่อย่างใด
เมื่อครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์ปรากฏร่องรอยแต่เพียงว่าเมื่อพระมหาเถร
องค์ ใดได้รับสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราช ก็แห่มาสถิต ณ
วัดมหาธาตุ อันเป็นวัดสำาหรับตำาแหน่งสมเด็จพระสังฆราช ต่อมา
ในชั้นหลัง ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
พระอัฐมรามาธิบดินทร และ ในรัชกาลปัจจุบันในช่วงต้นรัชกาล
พิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชมิได้แยกเป็นการพระราชพิธีต่างหาก
แต่มกั กระทำาต่อเนือ่ งหรือรวมกันไปกับพระราชพิธปี ระจำาปีทม่ี คี วามสำาคัญ
เช่น พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา หรือพระราชพิธีฉัตรมงคล
เพิ่งจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งพิธีสถาปนาขึ้น
เป็นพระราชพิธีเฉพาะท่ามกลางมหาสังฆสันนิบาต พร้อมด้วย
พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการฝ่ายทหารพลเรือน ณ พระอุโบสถ
วัดพระศรีรตั นศาสดาราม ก็เมือ่ คราวทรงสถาปนาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
(อุฏฺฐายี จวน) เป็นสมเด็จพระสังฆราช เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็นคราวแรก และได้ถือเป็นแบบพระราชประเพณี
สำาหรับการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์ตอ่ ๆ มา ตราบกระทัง่ ปัจจุบนั

๘๘

ย้ อ น กลับไปกล่าวถึงเหตุการณ์เมื่อ
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสโน วาสน์)
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สิ้นพระชนม์เมื่อ
วันที่ ๒7 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ และได้ทรง
พระกรุณาโปรดพระราชทานเพลิงพระศพเมื่อ
วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ แล้ว เป็นเวลา
สมควรที่จะได้นำาความกราบบังคมทูลพระกรุณา
เพื่อโปรดสถาปนาสมเด็จพระราชาคณะรูปใด
รูปหนึ่งขึ้นดำารงตำาแหน่งสมเด็จพระสังฆราชตาม
พระราชบัญญัตคิ ณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา 7
กำ า หนดให้ ก ารสถาปนาสมเด็ จ พระสั ง ฆราช
เป็นพระราชอำานาจของพระมหากษัตริย์ ซึ่ง
ตามโบราณราชประเพณี จะทรงสถาปนาจาก
สมเด็จพระราชาคณะรูปใดรูปหนึ่ง ในเวลานั้น
พลเอกมานะ รัตนโกเศศ รัฐมนตรีกระทรวง
ศึกษาธิการซึง่ เป็นผูร้ กั ษาการตามพระราชบัญญัติ
จึงได้นำารายนามสมเด็จพระราชาคณะและข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณา เพื่อ
ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัย

สมเด็จพระราชาคณะ ในขณะนั้นมี ๖ รูป เรียงลำาดับอาวุโสตามสมณศักดิ์ ดังนี้

สถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะเมื่อวันที่

๑. สมเด็จพระญาณสังวร (สุวฑฺฒโน เจริญ คชวัตร ป.ธ.๙)

อายุ 7๕ พรรษา ๕๕

๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕

๒. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ชุตินฺธโร ฟื้น พรายภู่ ป.ธ.๙)

อายุ ๘4 พรรษา ๖๒

๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๘

๓. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ธมฺมสาโร วิน ทีปานุเคราะห์ ป.ธ.๙)

อายุ ๘๒ พรรษา ๖๐

๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๘

4. สมเด็จพระวันรัต ( ธมฺโม จับ สุนทรมาศ ป.ธ.๙)

อายุ ๘๓ พรรษา ๖๒

๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๐

๕. สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาสโภ อาจ ดวงมาลา ป.ธ.๘)

อายุ ๘๕ พรรษา ๖๕

๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๘

๖. สมเด็จพระธีรญาณมุนี (เขมจารี สนิธ ทั่งจันธร ป.ธ.๙)

อายุ 7๘ พรรษา ๕7

๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๘

วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
วัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร

วัดราชผาติการาม กรุงเทพมหานคร
วัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพมหานคร

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร
วัดปทุมคงคา กรุงเทพมหานคร

๘๙

อนึง่ สมเด็จพระพุฒาจารย์ ผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีส่ มเด็จพระสังฆราช
ได้มีสังฆทัศนะเกี่ยวกับการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชว่า
ควรจะเป็นสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร และสมเด็จ
พระพุฒโฆษาจารย์ วัดสามพระยา ได้มีลิขิตขอถอนชื่อหาก
จะพึ ง มี เ กี่ ย วกั บ การเสนอรายนามเพื่ อ พิ จ ารณาสถาปนา
สมเด็จพระสังฆราชในครั้งนี้
พลเอกมานะ รัตนโกเศศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการได้เสนอรายนามพระราชาคณะทั้ง ๖ รูป พร้อม
สังฆทัศนะข้างต้นต่อนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีได้
ประชุมปรึกษา ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ ลงมติ
เห็นควรนำาความกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายความเห็นว่า
สมเด็จพระราชาคณะทีม่ อี าวุโสสูงทางสมณศักดิเ์ ป็นผูเ้ หมาะสม
ได้แก่ สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร
นายอนันต์ อนันตกูล เลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงได้มี
หนังสือถึงราชเลขาธิการ ขอให้นาำ ความกราบบังคมทูลพระกรุณา
การจะควรประการใดสุดแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
๙๐

หม่อมหลวงทวีสันต์ ลดาวัลย์ ราชเลขาธิการ ได้นาำ
ความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท
แล้ว ทรงพระกรุณาโปรดให้สถาปนา สมเด็จพระญาณสังวร
วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นสมเด็จพระสังฆราช
อนึ่ง สำาหรับราชทินนามที่จะได้รับพระราชทานสำาหรับ
ตำาแหน่งสมเด็จพระสังฆราชคราวนี้นั้น ตามแบบธรรมเนียม
ทีไ่ ด้เล่าสูก่ นั ฟังมาแล้วข้างต้น เราจะพบว่าสมเด็จพระสังฆราช
ที่ไม่ใช่พระราชวงศ์และได้รับสถาปนาในรัชกาลปัจจุบันจะมี
พระนามว่า “สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ” ด้วยกันทัง้ สิน้ แต่
สำาหรับครัง้ นี้ ทรงพระกรุณาโปรดเป็นพิเศษให้ ใช้ราชทินนาม
“ญาณสังวร” เช่นเดียวกันกับที่ได้ทรงใช้ เมื่อทรงได้รับ
สถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะ เมือ่ พ.ศ. ๒๕๑๕ เพียงแต่
เมื่อเป็นสมเด็จพระสังฆราชแล้ว ก็มีสร้อยพระราชทานนาม
เพิ่มเข้าไปตามตำาแหน่งว่า สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา
สังฆปริณายก เท่านั้น

พระรูปปั้น สมเด็จพระสังฆราช (สุก)
ประดิษฐาน ณ วัดราชสิทธาราม

พระนาม “ญาณสังวร” นี้ นอกจากจะเป็นราชทินนามของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช
พระองค์นี้แล้ว ในอดีตได้เคยใช้เป็นพระนามของสมเด็จพระราชาคณะรูปอื่นเพียงรูปเดียวใน
ประวัตศิ าสตร์ ได้แก่ สมเด็จพระญาณสังวร (สุก) แห่งวัดราชสิทธารามหรือวัดพลับทางฝัง่ ธนบุรี ตัง้ แต่
ครัง้ ทรงเป็นพระราชาคณะชัน้ สามัญทีพ่ ระญาณสังวรเถร และได้เลือ่ นเป็นสมเด็จพระราชาคณะ
ทีส่ มเด็จพระญาณสังวรในภายหลัง เป็นทีเ่ ล่าขานกันมาจนทุกวันนีว้ า่ เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช
พระองค์นั้นทรงสังวรในญาณเป็นอย่างยิ่ง เป็นเหตุให้พระกรุณาคุณและพระเมตตาคุณเด่นชัด
ทรงมีฉายาที่เรียกกันทั่วไปในเวลานั้นว่า “สมเด็จพระสังฆราชสุก ไก่เถื่อน” อันมีความหมายว่า
แม้ไก่ปา่ ทีไ่ ม่คนุ้ เคยกับคน ก็ยอมสงบนิง่ เมือ่ เข้าใกล้สมเด็จพระสังฆราชพระองค์นน้ั อย่างไรก็ดี
สมเด็จพระสังฆราชสุก ไก่เถื่อน เมื่อถึงคราวที่ทรงรับสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช เมื่อ พ.ศ.
๒๓๖๓ ในรัชกาลที่ ๒ ก็ทรงได้รับพระราชทานพระราชทินนามใหม่ว่า สมเด็จพระอริยวงษญาณ
ปริยัติวราสงฆราชาธิบดี ศรีสมณุตมปริณายก ตามแบบธรรมเนียม หาได้ ใช้ราชทินนาม
“ญาณสังวร” เมื่อทรงดำารงตำาแหน่งพระสังฆราชไม่

คราวนี้จึงเป็นครั้งแรกที่ราชทินนาม “ญาณสังวร” ได้เป็นทั้งราชทินนามสำาหรับพระมหาเถรรูปเดียวกัน ทั้งเมื่อทรงเป็นสมเด็จ
พระราชาคณะ และทั้งเมื่อทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราช ที่เป็นดังนี้ก็น่าจะเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชดำาริ
เห็นว่าราชทินนามดังกล่าวเหมาะแก่พระคุณธรรมของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ เป็นอย่างยิ่งนั่นเอง

ดูก่อนอชิตะ กระแส (ตัณหา) เหล่าใดในโลกมีอยู่
สติย่อมเป็นเครื่องห้ามกระแสเหล่านั้น เราตถาคตกล่าวสติว่า
เป็นเครื่องระวังกระแสทั้งหลาย กระแสเหล่านั้นอันบุคคล
ย่อมละด้วยปัญญานี้เรียกว่า “ญาณสังวร”
อ.มูลปริยายสูตร ม.มู. ๑7/๕๘

๙๑

พระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช
ด้วยเหตุที่พระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
เป็นพระราชพิธีที่จัดขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒ ซึ่งเป็นเวลากว่าเสี้ยวศตวรรษแล้ว การเล่าความย้อนหลัง
เกี่ยวกับพระราชพิธีดังกล่าวโดยสังเขปน่าจะเป็นประโยชน์ และทำาให้เราสามารถนึกย้อนเหตุการณ์สำาคัญ
ในครั้งนั้นได้โดยชัดเจน

หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยที่
จะทรงพระกรุณาโปรดให้สมเด็จพระญาณสังวร ได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จ
พระสังฆราชแล้ว ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องก็ได้ดาำ เนินการเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการพระราชพิธดี งั กล่าวตามราชประเพณี เรือ่ งแรกทีต่ อ้ งเตรียมการ
คือ การจัดสร้างพัดยศสำาหรับตำาแหน่งสมเด็จพระสังฆราชองค์ ใหม่
กรมการศาสนาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในเรื่องนี้ได้นำาความกราบบังคมทูล
พระกรุณาว่าพัดยศสมเด็จพระสังฆราชเล่มที่ใช้ ในราชการอยู่ในเวลานั้นได้
ใช้มาเป็นเวลานานแล้ว จึงมีลกั ษณะค่อนข้างเก่าประกอบกับใน พ.ศ. ๒๕๓๒
ซึ่งเป็นปีแห่งการพระราชพิธีนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์
มานานกว่าพระมหากษัตริย์องค์อื่น ๆ ในราชวงศ์จักรี (มีการพระราชพิธี
รัชมังคลาภิเษก เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๑) กรมการศาสนาจึงขอ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดสร้างพัดยศสมเด็จพระสังฆราชขึ้นใหม่
เมือ่ ความทราบฝ่าละอองธุลพี ระบาทแล้ว ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาต
ให้จัดสร้างพัดยศสมเด็จพระสังฆราชเล่มใหม่ได้

แบบลายพัดยศสมณศักดิ์สมเด็จพระสังฆราช
ที่สร้างขึ้นใหม่

ลักษณะพัดยศสมณศักดิ์ที่สร้างใหม่คราวนี้ เป็นพัดแฉกทรงพุ่มข้าวบิณฑ์
พื้นบุผ้าตาดเงินสลับลูกคั่นผ้าตาดทอง ปักดิ้นเลื่อมเงินและทองแล่ง ขอบพัดที่
เป็นแฉกปักเป็นลายช่อใบเทศ ถัดเข้ามาปักลายน่องสิงห์อย่างลายเนื่อง ต่อเข้า
มาปักเป็นลายเกลียวใบเทศกระหนาบแม่ลายซึ่งปักเป็นลายเกลียวกนก ชั้นที่
ล้อมใจกลางพัดปักเป็นลายน่องสิงห์เนื่องกันทั้งสองข้าง ใจกลางเป็นรูปโคม
ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ปักเป็นรูปพระราชลัญจกรประจำารัชกาลที่ ๙ ประกอบด้วย
รูปพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ ภายใต้สัปตปฎลเศวตฉัตร ตรงกลางมี
พระมหาอุณาโลมอยูใ่ นวงพระแสงจักรมีพระรัศมีเปล่งออกโดยรอบ เป็นลักษณะ
พิเศษแตกต่างจากพัดสมณศักดิ์สมเด็จพระสังฆราชที่มีมาแต่ก่อน เพื่อแสดงให้
เห็นถึงพระบรมเดชานุภาพ และการศาสนูปถัมภกในพระพุทธศาสนา และเป็น
พระเกียรติแก่สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ ใหม่ ด้ามพัดเป็นงาตัน ต้นด้ามเป็นเม็ด
ทรงมัณฑ์แกะลาย คอแกะลายเทพพนม ยอดพัดเป็นงาแกะเป็นรูปฉัตรสามชั้น
๙๒

เมื่อใกล้ถึงวันพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จ
พระสังฆราช โหรหลวงคำานวณพระฤกษ์ถวาย
แล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กาำ หนดการ
พระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัฏในเช้าวันศุกร์
ที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๒ และในภาคบ่าย
วันเดียวกันเป็นการพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จ
พระสังฆราช

พ ร ะ น า ม จ า รึ ก ใ น
พ ร ะ สุ พ ร ร ณ บั ฏ

ส่วนการพระราชพิธี
ในภาคเช้า

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หม่อมเจ้าปิยะรังสิต รังสิต
เสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์
ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรตั นศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง กำาหนดเวลา ๐๖.4๙ น.
เป็นประถมพระฤกษ์ สุดพระฤกษ์เวลา ๐7.๑๙ น. เมื่อผู้แทนพระองค์เสด็จถึง
พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามแล้ว เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ ๕ รูป มี
สมเด็จพระวันรัต ( ธมฺโม จับ) วัดโสมนัสวิหาร เป็นประธานสงฆ์ ขึน้ นัง่ ยังอาสน์สงฆ์
ผู้แทนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
สมเด็จพระวันรัตถวายศีล
ครัน้ ได้เวลาพระฤกษ์ นายอำาพัน ชอบใช้ เจ้าหน้าทีล่ ขิ ติ 4 กองประกาศิต สำานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำาหน้าทีอ่ าลักษณ์ เริม่ จารึกพระสุพรรณบัฏตามพระนามดังนี้

สมเด็จพระญาณสังวร บรมนริศรธรรมนีติภิบาล
อริยวงศาคตญาณวิมล สกลมหาสังฆปริณายก
ตรีปิฎกปริยัติธาดา วิสุทธจริยาธิสมบัติ
สุวัฑฒนภิธานสงฆวิสุต ปาวจนุตตมพิสาร
สุขุมธรรมวิธานธำารง วชิรญาณวงศวิวัฒ
พุทธบริษัทคารวสถาน วิจิตรปฏิภาณพัฒนคุณ
วิบุลสีลาจารวัตรสุนทร บวรธรรมบพิตร
สรรพคณิศร มหาปธานาธิบดี คามวาสี อรัณยวาสี
สมเด็จพระสังฆราช เสด็จสถิต
ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร พระอารามหลวง
ทรงเจริญพระชนมายุ วรรณ สุข พล ปฏิภาณ
คุณสารสิริสวัสดิ์ จิรัฏฐิติวิรุฬหิไพบูลย์
ในพระพุทธศาสนาเทอญ

เมือ่ จารึกพระสุพรรณบัฏเสร็จแล้ว พระราชครูอษั ฎาจารย์ (ละเอียด รัตนพราหมณ์)
ประธานคณะพราหมณ์หลั่งน้ำาเทพมนตร์ที่พระสุพรรณบัฏ เจิมแล้ววางใบมะตูมที่พระสุพรรณบัฏ เจ้าพนักงานเชิญพระสุพรรณบัฏบรรจุ
ถุงผ้าตาดทองวางไว้บนพาน จากนั้นเชิญพานพระสุพรรณบัฏไปยังธรรมาสน์ศิลา เชิญพระสุพรรณบัฏขึ้นวางบนพานแว่นฟ้ากลีบ
บัวประดับมุกครอบด้วยคลุมปักดิ้นทอง เมื่อเสร็จการพระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัฏแล้วเจ้าหน้าที่กองประกาศิตเชิญพระสุพรรณบัฏ
ไปยังสำานักราชเลขาธิการ มอบราชเลขาธิการ (หม่อมหลวงทวีสันต์ ลดาวัลย์) เชิญขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เพื่อทรงเจิม เมื่อทรงเจิมแล้วเชิญกลับมาประดิษฐานไว้ ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม สำาหรับการพระราชพิธีในช่วงบ่าย
๙๓

ประกาศพระบรมราชโองการใหญ่
สถาปนาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
๙4

ใบกำากับพระสุพรรณบัฏ
๙๕

~เวลา ๑๖ นาฬิกา ๓๐ นาที~
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เสด็จพระราชดำาเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายาฯ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
มายังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อเสด็จฯ เข้าในพระอุโบสถแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ
ทรงกราบ แล้วประทับพระราชอาสน์ สมเด็จพระญาณสังวร ถวายศีล ทรงศีล จบแล้ว

ส่วนการพระราชพิธี
ในภาคบ่าย

~เวลา ๑7 นาฬิกา~
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพนักงานอาลักษณ์อ่านกระแสพระบรมราชโองการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช
ผู้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททั้งปวง ณ ที่นั้น ยืนขึ้นเคารพพระบรมราชโองการพร้อมกัน
เมื่อจบประกาศพระบรมราชโองการแล้ว สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ทรงเลื่อนพระองค์จากที่ประทับเดิมไปประทับเหนืออาสนะ
ซึ่งปูลาดด้วยพระสุจหนี่สีเหลืองสำาหรับตำาแหน่งสมเด็จพระสังฆราช
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุตินฺธโร) นั่งกระโหย่งเท้าและสวด “สงฺฆราชฏฺ ปนานุโมทนา” จบแล้ว
พระสงฆ์ ในพิธีมณฑลพนมมือถวายอนุโมทนาและเปล่งวาจาสาธุขึ้นพร้อมกัน จากนั้นสมเด็จพระวันรัตนำาสวด
โส อตฺถลทฺโธ สุขิโต
วิรุฬฺโห พุทธสาสเน
อโรโค สุขิโต โหหิ
สห สพฺเพหิ ญาติภิ.
พระสงฆ์ทั้งปวงในพิธีมณฑลพนมมือสวดรับพร้อมกันสามจบ
๙๖

จากนั้น สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปประทับที่อาสนะ
ซึ่งปูลาดไว้ข้างพระแท่นเศวตฉัตรที่ต้นอาสน์สงฆ์สงฆมณฑล ส่วนสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะ
กรรมการมหาเถรสมาคมตามไปนั่งที่อาสน์สงฆ์ลำาดับถัดจากสมเด็จพระสังฆราช
~เวลา ๑7 นาฬิกา ๒4 นาที~
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปถวายน้ำาพระมหาสังข์ทักษิณาวัฏแด่สมเด็จพระสังฆราช
ขณะนั้นพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา พร้อมกันกับที่พระสงฆ์ทั่วราชอาณาจักรเจริญชัยมงคลคาถา
และย่ำาระฆังพร้อมกับระฆังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เจ้าพนักงานประโคมสังข์ แตรดุริยางค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงถวายพระสุพรรณบัฏ พระตราตำาแหน่งสมเด็จพระสังฆราช พัดยศ ไตรแพร
และเครื่องสมณศักดิ์รวม ๑๙ รายการ
ภายหลังเมื่อเสร็จพระราชพิธีในช่วงสำาคัญข้างต้นแล้ว สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ พระเถระผู้ ใหญ่ฝา่ ยมหานิกาย
และสมเด็จพระวันรัต พระเถระผู้ ใหญ่ฝา่ ยธรรมยุตถวายเครือ่ งสักการะ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เสด็จฯ ไปถวายเครื่องสักการะตามลำาดับ
ลำาดับจากนั้น นายสัญญา ธรรมศักดิ์ ประธานองคมนตรี พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ นายกรัฐมนตรี
นายอุกฤษ มงคลนาวิน ประธานรัฐสภา นายจำารัส เขมะจารุ ประธานศาลฎีกา เข้าถวายเครื่องสักการะตามลำาดับ
เสร็จแล้วสมเด็จพระสังฆราชทรงกราบพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เสด็จลงที่ระเบียงหน้าพระอุโบสถ
ทรงรับเครื่องสักการะของบรรพชิตญวน และบรรพชิตจีน จากนั้นจึงเสด็จออกจากพระอุโบสถไปประทับรถยนต์พระประเทียบ
ที่ประตูเกยหน้าวัดพระศรีรัตนศาสดารามทางฝั่งด้านกระทรวงกลาโหม เสด็จไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร
๙7

พระตราตำาแหน่งสมเด็จพระสังฆราช

อนึง่ สมควรเล่าเพิม่ เติมด้วยว่าพระตราสำาหรับตำาแหน่งสมเด็จพระสังฆราชนัน้
แรกสร้างขึน้ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ซึง่ ได้เคยเล่ามาแล้ว
ว่าเป็นคราวแรกที่พระสงฆ์ ในตำาแหน่งพระสังฆราชได้ทรงบัญชาการคณะสงฆ์ด้วย
พระองค์เอง พระตรานี้ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงให้
อย่าง พระตรามีลกั ษณะเป็นดวงกลม ทำาด้วยงากลึง กว้าง ๘ เซนติเมตร กลางดวงตรา
เป็นจักร (หมายถึงธรรมจักร) มีกาำ ใหญ่ 4 ซี่ ในระหว่างนั้นมีกำาเล็กช่องละ ๒ ซี่
เป็น ๘ ซี่ รวมกันทั้งหมดเป็น ๑๒ ซี่ ที่ดุมมีอักษร ธ ตัวขอม ข้างบนมีอุณาโลม
ทั้งหมดนี้อยู่ในบุษบกซึ่งตั้งบนบัลลังก์ปลายเรียวรูปเหมือนพระที่นั่งบุษบกมาลา
มีฉัตร ๕ ชั้นหนึ่งคู่ ตาลปัตรแฉกหนึ่งคู่อยู่ข้างทั้งซ้ายและขวา พื้นตราผูกลาย
กระหนกนกคาบ หมายความว่าพระพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมจักรปฐมเทศนา
ด้วยกำาลังพระปัญญา มีอักษรที่ขอบว่า “สกลคณาธิเบศร์ มหาสังฆปริณายก”
ดวงตราทั้งดวงมีเส้นวงกลมล้อมรอบ ๓ ชั้น พระตรานี้สร้างขึ้นตั้งแต่คราวนั้นแล้ว
ก็ได้ ใช้ ในราชการเสมอมา จนทุกวันนี้ยังมิได้มีการสร้างใหม่แต่ประการใด

ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งประกอบด้วยคณะสงฆ์
ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ได้บำาเพ็ญกุศลน้อมเกล้าถวายเนื่องในวโรกาสได้รับ
พระราชทานสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ ศาลากลางจังหวัด
ในโอกาสนี้ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้โปรดให้จัดสร้างเหรียญพระรูปขึ้นสำาหรับเป็นปฏิการ
แก่พุทธศาสนิกชนผู้มาร่วมงาน เป็นเหรียญพระรูปครึ่งพระองค์ เนื้อทองแดง ทรงรูปไข่
ขนาด ๑.๕ x ๒ เซนติเมตรขึ้น ด้านหน้าเป็นพระรูปเหมือน ด้านหลังเป็นรูปเจดีย์ ๓ องค์
จังหวัดกาญจนบุรี มีอักษรลายพระหัตถ์ อุ อ ม ในองค์พระเจดีย์ ด้านบนมีคาถาอำานวยพร
อายุ วณฺโณ สุขำ พลำ โดยมีอุณาโลมคั่นกลาง ใต้ฐานเจดีย์มีลายพระหัตถ์พระนามย่อ ญสส
และ ๒๑ เมษายน ๒๕๓๒ เป็นเหรียญที่ทรงออกแบบด้วยพระองค์เอง
ลายพระหัตถ์ต้นแบบ
ด้านหลังเหรียญรูปเหมือน
สมโภชสมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช ที่ทรง
ออกแบบเอง เพื่อประทาน
ให้กับพุทธศาสนิกชนที่ไป
ร่วมในพิธีสมโภช ณ จังหวัด
กาญจนบุรี

๙๘

---------------------มีแบบธรรมเนียมมาแต่โบราณกาลว่า
เมือ่ พระภิกษุรปู ใดได้รบั สถาปนาให้ทรงดำารง
ตำาแหน่งพระสังฆราชแล้ว ย่อมมีอิสริยศักดิ์
เสมอเจ้านายชัน้ “พระองค์เจ้า” การกราบทูล
หรือการปฏิบัติทั้งปวงที่เกี่ยวข้อง ต้องใช้
ราชาศัพท์ ให้ถูกต้องเหมาะสม
ในขณะซึง่ พระภิกษุทท่ี รงสมณศักดิเ์ ป็น
สมเด็จพระราชาคณะ หาได้มฐี านะเสมอด้วย
เจ้านายชั้นหนึ่งชั้นใดไม่
----------------------

เป็นอันว่านับตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๒
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ก็ได้ทรงรับพระภารกิจในหน้าทีป่ ระธานในสังฆมณฑลทัว่ ราชอาณาจักร
“ทรงรับธุระพระพุทธศาสนา เป็นภาระสั่งสอน ช่วยระงับอธิกรณ์
และอนุเคราะห์พระภิกษุสามเณรในสงฆมณฑลทั่วไป โดยสมควร
แก่พระอิสริยยศ” ที่ทรงได้รับพระราชทาน

๙๙

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๔ ทรงผนวชเป็นพระภิกษุ
ก่อนเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงผนวช ๒ ครั้ง
ครั้งแรก ทรงผนวชเป็นสามเณร ขณะทรงดำารงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ ใน พ.ศ. ๒4๐๙ เสด็จประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นเวลา ๖ เดือน
ครั้งที่ ๒ ทรงผนวชเป็นพระภิกษุ ภายหลังจากเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติแล้ว ใน พ.ศ. ๒4๑๖
เสด็จฯ ประทับพระพุทธรัตนสถานมนทิราราม ในพระบรมมหาราชวัง เป็นเวลา ๑๕ วัน

เมื่อ พ.ศ. ๒๓7๙ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทรงอาราธนาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งยังดำารงพระอิสริยยศเป็น
สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ามงกุฎสมมติเทวาวงศ์ และทรงผนวชประทับอยู่วัดสมอราย
(วัดราชาธิวาสในปัจจุบัน) ให้เสด็จมาทรงเป็นเจ้าอาวาสพระองค์แรกของวัดบวรนิเวศวิหาร

นับแต่นั้นมา วัดบวรนิเวศวิหาร
ก็ได้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ที่เสด็จออกทรงผนวช
ตลอดถึงพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงผนวช
๑๐๐

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๖ ทรงผนวชเป็นพระภิกษุขณะทรง

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๗ ทรงผนวชเป็นพระภิกษุขณะทรง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช
รัชกาลปัจจุบัน ทรงผนวชเป็นพระภิกษุ ใน พ.ศ.

ดำารงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร ใน พ.ศ.
๒447 เสด็จประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร
เป็นเวลา ๓ เดือน ๒๐ วัน

ดำารงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ
เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดช กรมขุนสุโขทัยธรรมราชา
ใน พ.ศ. ๒4๖๐ เสด็จประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร
เป็นเวลา ๓ เดือนเศษ

๒4๙๙ เสด็จฯ ประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร
เป็นเวลา ๑๕ วัน

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
ทรงผนวชเป็นพระภิกษุ และได้เสด็จมาประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ระหว่างวันที่
๖ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๑ รวมเวลา ๑๕ วัน

๑๐๑

พระมหากรุณา

ก่อนที่จะกล่าวถึงเรื่องอื่นต่อไป สมควรจะได้กล่าวถึงเรือ่ งราวพิเศษทีอ่ ยูใ่ นความสนใจและความทรงจำาของประชาชนคนไทย
มาเป็นเวลาช้านาน และยังเล่าขานกันสืบมา แม้จนปัจจุบันและอนาคต นั่นคือเรื่องราวต่างๆ ทีเ่ จ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้ทรงมีโอกาส
คุ้นเคยกับพระราชวงศ์ ตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดไปจนถึงเจ้านายอีกหลายพระองค์ ความที่ทรงรู้จักคุ้นเคย
กันเช่นนีเ้ ป็นกุศลและเป็นบุญแก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอย่างยิง่ เพราะสำาหรับประเทศไทยแล้ว สถาบันศาสนาและสถาบัน
พระมหากษัตริย์มีความสำาคัญยิ่งนักต่อการดำารงอยู่ของชาติ ความเป็นไปที่เกื้อกูลกันระหว่างสถาบันทั้งสอง จึงไม่มีผลเป็นอย่างอื่น
นอกจากความผาสุกร่มเย็นและประโยชน์ที่ยั่งยืนสำาหรับประชาชนคนไทย
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ มีโอกาสได้เป็นที่รู้จักคุ้นเคยของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒4๙๙
เวลานัน้ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ เมือ่
ทรงดำารงพระสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ สมเด็จ
พระสังฆราช ผู้ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ
ทรงครองวัดบวรนิเวศวิหาร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ได้มีพระราชประสงค์ที่จะได้ทรงผนวชในพระพุทธศาสนามา
ช้านานแล้ว ต้นปีนั้นสมเด็จพระสังฆราช ผู้ที่ทรงนิยมนับถือ
ด้วยวิสาสะอันสนิท และทรงถือว่ามีคุณูปการส่วนพระองค์มา
มากได้ประชวรลง พระอาการเป็นทีว่ ติ กทัว่ ไปจนแทบไม่มหี วัง
๑๐๒

แต่ด้วยเดชะพระบารมีก็ได้หายประชวรไปได้อย่างน่าอัศจรรย์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเสด็จพระราชดำาเนินไปเยี่ยม
ฟังพระอาการหลายครัง้ ทรงพระดำาริวา่ ถ้าได้ทรงผนวชด้วยมี
สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นพระอุปัชฌายะแล้ว จะเป็นที่สม
พระราชประสงค์ ในอันทีจ่ ะได้ทรงแสดงพระราชคารวะและศรัทธา
ในองค์สมเด็จพระสังฆราชจึงทรงตกลงพระราชหฤทัยทีจ่ ะทรง
ผนวช การนีเ้ ป็นทีต่ กลงกันว่าสมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ สมเด็จ
พระสังฆราช จะทรงเป็นพระราชอุปัธยาจารย์ ทรงผนวชใน
ท่ามกลางสังฆสมาคมที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ในวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒4๙๙ จากนัน้ เสด็จพระราชดำาเนิน

ยังพระอุโบสถพระพุทธรัตนสถาน ทรงประกอบการ
พระราชพิธีทัฬหีกรรมตามขัตติยราชประเพณี ใน
สังฆสมาคมฝ่ายธรรมยุต มีสมเด็จพระวชิรญาณวงศ์
สมเด็จพระสังฆราช พระราชอุปธั ยาจารย์เป็นประธาน
เมือ่ ทรงผนวชแล้วเสด็จพระราชดำาเนินโดยรถพระทีน่ ง่ั
พร้อมด้วยสมเด็จพระสังฆราชสู่วัดบวรนิเวศวิหาร
ระหว่างทรงผนวช ประทับที่พระปั้นหย่าตามแบบ
ธรรมเนียมในพระราชวงศ์ จนกระทั่งทรงลาผนวช
เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒4๙๙ ทรงอยู่ใน
ภิกขุภาวะ ๑๕ วันตามกำาหนด
๑๐๓

ในการทรงผนวชคราวนัน้ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ขณะทรงดำารงสมณศักดิท์ พ่ี ระโศภนคณาภรณ์ได้ทรงนัง่ อยูใ่ นหัตถบาส
ในพระราชพิธีทรงผนวช ทั้งที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และที่พระอุโบสถพระพุทธรัตนสถาน ยิ่งไปกว่านั้น ทรง
ได้รับความวางพระทัยจากสมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ สมเด็จพระสังฆราช ให้ทรงปฏิบัติหน้าที่พระอภิบาล (พระพี่เลี้ยง) ของ
ภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดเวลาที่ทรงผนวชด้วย
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ เคยประทานสัมภาษณ์ไว้ ในหนังสือเรื่อง “สองธรรมราชา” ว่า
“ได้มีคว�มรู้สึกว่�พระภิกษุพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวจะได้ทรงพระผนวชต�มพระร�ชประเพณีอย่�งเดียวเท่�นั้น
ห�มิได้ แต่ทรงพระผนวชด้วยพระร�ชศรัทธ�ที่ตั้งมั่นในพระพุทธศ�สน�อย่�งแท้จริง มิได้ทรงเป็นบุคคลจำ�พวกที่เรียกว่�
“หัวใหม่” ไม่เห็นศ�สน�เป็นสำ�คัญ...ตัวอย่�งเช่น เมื่อเสด็จฯ ไปทั้งในและนอกวัด ไม่ทรงสวมฉลองพระบ�ท เสด็จฯ ไป
ด้วยพระบ�ทเปล่�ทุกหนแห่ง ทรงปฏิบัติกิจวัตรต่�ง ๆ อย่�งสมบูรณ์ ทรงรักษ�เวล� เมื่อตีระฆังลงโบสถ์ทุกเช้�เย็น เวล�
๘ น�ฬิก� และเวล� ๑๗ น�ฬิก� ก็จะเสด็จลงโบสถ์ทันที...”
๑๐4

ด้วยฐานะที่ทรงสนิทสนมคุ้นเคยกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตั้งแต่ครั้งที่ทรงผนวชนั้นเองทำาให้เจ้าพระคุณสมเด็จฯ
ทรงเป็นที่เคารพนับถือของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นที่ยิ่ง ดังจะเห็นได้จากการที่ได้ทรงรับหน้าที่ถวายพระธรรมเทศนา
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศ์ต่างๆ อยู่เนืองๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พระธรรมเทศนาที่เรียกว่า “พระมงคลวิเสสกถา” ซึ่งเป็นพระธรรมเทศนาพิเศษที่พระมหาเถระจะได้ถวายในพระราชพิธีพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษา โดยพรรณนาถึงพระราชจรรยาของสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินว่าได้ทรงปฏิบัติสอดคล้องต้องตามพระธรรมคำาสอนใน
พระพุทธศาสนาอย่างไร เพื่อจะได้ทรงพิจารณาและบังเกิดพระปีติปราโมทย์แล้วทรงบำาเพ็ญราชธรรมนั้นยิ่งๆ ขึ้น เป็นการอุปถัมภ์
พระราชจรรยาให้ถาวรไพบูลย์ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้ทรงเป็นผู้ถวายพระธรรมเทศนานี้ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
พ.ศ. ๒๕๑7 คราวหนึ่ง และต่อมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๕ ก็ได้ทรงเป็นผู้ถวายพระธรรมเทศนามงคลวิเสสกถานี้สืบเนื่องจากสมเด็จ
พระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (วาสโน วาสน์) มาจนกระทั่ง พ.ศ. ๒๕4๓ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ
พระชนมายุมากขึน้ พระพลานามัยไม่เอือ้ ให้ทรงปฏิบตั หิ น้าทีส่ าำ คัญอันนีไ้ ด้ จึงทรงผ่อนพระภาระในเรือ่ งนีใ้ ห้แก่พระมหาเถระรูปอืน่ แทน
๑๐๕

ไม่เพียงแต่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ จะได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยในการปฏิบัติหน้าที่ในพระราชพิธีสำาคัญ ๆ เท่านั้น
หากแต่โดยส่วนพระองค์แล้ว ยังทรงมีความผูกพันใกล้ชิด และเป็นที่เคารพสักการะยิ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ รวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ดังสังเกตเห็นได้จากบ่อยครั้งที่ได้เสด็จ
พระราชดำาเนินมาทรงบำาเพ็ญพระราชกุศล หรือเสด็จมาทรงบำาเพ็ญพระกุศลในวาระสำาคัญต่างๆ ทีว่ ดั บวรนิเวศวิหารอยูเ่ นืองๆ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มีพระราชศรัทธาในเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ยิง่ นัก ในเวลาทีท่ รงปลีกพระองค์ได้จากพระราชกิจ
ที่มีมากมายมหาศาล มักจะทรงขับรถยนต์พระที่นั่งด้วยพระองค์เอง เสด็จพระราชดำาเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ มาทรงสนทนาธรรมและบำาเพ็ญพระราชกุศลเป็นการส่วนพระองค์อยู่เสมอ
๑๐๖

นอกจากนี้ในเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จแปรพระราชฐาน
ไปประทับแรมในต่างจังหวัด ไม่ว่าจังหวัดใดก็จะทรงอาราธนาเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ให้เดินทางไปด้วย เช่น เมื่อเสด็จแปร
พระราชฐานไปประทับทีพ่ ระตำาหนักภูพงิ คราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ ในเดือนมกราคมของทุกปี ก็จะทรงอาราธนาเจ้าพระคุณ
สมเด็จฯ ไปประทับทีส่ าำ นักสงฆ์ดอยปุยซึง่ อยูห่ า่ งจากพระตำาหนักภูพงิ คราชนิเวศน์ไม่ไกลนัก เพือ่ จะได้ทรงบำาเพ็ญพระราชกุศล
และสนทนาธรรมกับเจ้าพระคุณสมเด็จฯ เมื่อโอกาสอำานวย แรกเริ่มสำานักสงฆ์ดอยปุยมีเพียงกุฏิไม้สูงสองชั้นหลังเดียว
มีบันไดอยู่ด้านนอก เวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำาเนิน
ขึ้นไปทรงสนทนาธรรมกับเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทั้งสองพระองค์จะทรงถอดฉลองพระบาทไว้ข้างล่าง และทรงมีพระราชปุจฉา
วิสัชนาข้อธรรมกับเจ้าพระคุณสมเด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์เป็นเวลานาน

ณ สำานักสงฆ์ดอยปุย
ความสงบสงัดและธรรมชาติอันสดชื่น คงช่วยให้
คนทั่วไปได้พักผ่อนคลายความตึงเครียดจากการงาน
หรือความวุ่นวายในเมืองได้ไม่มากก็น้อย แต่สำาหรับ
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ แล้ว แม้ไปประทับอยูใ่ นทีส่ งบสงัด
เช่นนัน้ แล้ว แต่หน้าทีข่ องพระก็ไม่มวี นั หยุด พระองค์ยงั
เสด็จตามขัน้ บันไดทางเดินทีล่ าดลงจากสำานักสงฆ์ดอยปุย
มาที่หมู่บ้านแม้วเป็นระยะทางพอสมควร
เพือ่ รับบาตร และในบางโอกาสก็ได้เสด็จ
เยี่ยมเยียนสำานักสงฆ์ และวัดในบริเวณ
ใกล้เคียง รวมทั้งสนทนากับชาวบ้าน
กลุม่ ต่าง ๆ เป็นความชุม่ ชืน่ ใจของผูท้ ไ่ี ด้
เฝ้ารับประทานพระเมตตาเป็นอย่างยิ่ง
๑๐7

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระมหากรุณาพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้อัญเชิญ
พระปรมาภิไธยย่อ ภปร. และพระนามาภิไธยย่อ สก. ประดิษฐานที่องค์พระมหามณฑปพุทธบาท ภปร.สก. วัดญาณสังวราราม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำาเนิน
ทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และทรงวางศิลาฤกษ์
พระบรมธาตุเจดียม์ หาจักรีพพิ ฒ
ั น์ วัดญาณสังวราราม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชดำาเนินเขาชีโอน
ซึ่งเป็นพื้นที่ภูเขาสูงรอบบริเวณ
วัดญาณสังวราราม

นอกจากเจ้าพระคุณสมเด็จฯ จะทรงรับอาราธนาไปประทับ
ชัว่ ครัง้ คราวตามพระตำาหนักต่าง ๆ หรือเสด็จไปทรงเข้างานบำาเพ็ญ
พระราชกุศลของหลวงแล้ว ในส่วนพระองค์ของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ
เอง ทรงให้ความสำาคัญเป็นพิเศษกับวันที่ ๖ เมษายนของทุกปี
ซึ่งเป็นวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและ
วันทีร่ ะลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ จะทรงกำาหนด
เป็นกิจวัตรประจำาทุกปี และเสด็จไปวัดญาณสังวราราม จังหวัด
ชลบุรี เพื่อบำาเพ็ญพระกุศลวันแผ่นดินไทย อันมีความหมายว่า
เป็นการบำาเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระบุรพกษัตริย์
และบรรพชนไทยทุกท่านทุกคน

บำาเพ็ญพระกุศลวันแผ่นดินไทย
๑๐๘

วัดญาณสังวรารามนี้ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงดำาริที่จะสร้าง
ถวายสมเด็จพระมหาบุรพกษัตริยาธิราชเจ้าและพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ด้วยทรงสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ คณะผู้สร้าง
วัดญาณสังวราราม ในความอุปถัมภ์ของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ จึงร่วม
กับประชาชนชาวไทยสร้างสิง่ อันเป็นปูชนียวัตถุสถานสำาคัญขึน้ หลาย
ประการ ระหว่างการก่อสร้างก็ดี หรือเมือ่ ก่อสร้างแล้วเสร็จบริบรู ณ์กด็ ี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ
พร้อมทัง้ พระราชโอรสและพระราชธิดาทุกพระองค์ ทรงพระมหากรุณา
รับคำากราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำาเนินไปประกอบพิธีต่าง ๆ
สำาหรับวัดญาณสังวรารามอยูโ่ ดยตลอดไม่วา่ จะเป็นการวางศิลาฤกษ์
หรือการฝังลูกนิมติ สำาหรับอุโบสถ เป็นต้น สถานทีแ่ ห่งนี้ จึงเป็นอนุสรณ์
แห่งความกตัญญูกตเวทีของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ที่ทรงมีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ยิ่งไปกว่านั้นทุกครั้งคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง
ทราบฝ่าละอองธุลพี ระบาท ถึงพระดำาริในงานพระกุศลของเจ้าพระคุณ
สมเด็จฯ ไม่ว่าจะเป็นการบรรพชากุลบุตรศากยะที่เนปาล หรือการ
ก่อสร้างซ่อมแซมวัดวาอารามต่าง ๆ ก็จะทรงพระกรุณาพระราชทาน
พระบรมราชูปถัมภ์ทุกครั้งไป

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำาเนินเป็นการส่วนพระองค์มาบำาเพ็ญ
พระราชกุศลและทรงสนทนาธรรมกับเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร อยู่เสมอ

เรื่องหนึ่งที่ไม่ค่อยมีผู้ ใดได้ทราบนักคือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงฟังแถบบันทึกเสียงการบรรยายธรรมต่าง ๆ ของเจ้าพระคุณ
สมเด็จฯ อยู่เสมอ และหากทรงทราบว่าผู้ ใดกำาลังศึกษาปฏิบัติธรรมอยู่ก็จะพระราชทานสำาเนาแถบบันทึกเสียงเจ้าพระคุณสมเด็จฯ แก่ผู้นั้น
พร้อมทั้งทรงแนะวิธีการฟังด้วย เช่น มีผู้ได้รับพระราชทานสำาเนาแถบบันทึกเสียงดังกล่าวคนหนึ่งกราบบังคมทูลพระกรุณาว่า เจ้าพระคุณ
สมเด็จฯ รับสั่งเป็นช่วงๆ ฟังไม่สนุก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชกระแสว่า อย่าคิดไปก่อนว่า

เจ้าพระคุณสมเด็จฯ จะพูดว่าอย่างไร ถ้าเจ้าพระคุณสมเด็จฯ หยุดก็ให้หยุดด้วย เมื่อผู้นั้นนำาไปปฏิบัติ
ตามก็พบว่า สำาเนาแถบบันทึกเสียงนั้นเป็นธรรมบรรยายที่ดีที่สุดเรื่องหนึ่งของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ

ธรรมบรรยายของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ บางเรื่องที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสดับศึกษาแล้ว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าหน้าที่ถอดความออกมาเป็นหนังสือ พร้อมทั้งทรงตรวจ
ทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง แล้วพระราชทานต้นฉบับมายังเจ้าพระคุณสมเด็จฯ เพื่อให้จัดพิมพ์เผยแพร่
คือเรือ่ ง สัมมาทิฏฐิ ตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบตุ รเถระ พร้อมทัง้ พระราชทานพระราชทรัพย์สาำ หรับ
การจัดพิมพ์ ด้วยทรงเห็นว่าธรรมบรรยายเรื่องสัมมาทิฏฐินี้มีประโยชน์ต่อการศึกษาพระพุทธศาสนาของ
ประชาชนทั่วไป จึงสมควรที่จะได้เผยแพร่ให้กว้างขวาง

๑๐๙

๑๑๐

ลายพระหัตถ์ของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ เมื่อยังทรงดำารงสมณศักดิ์ที่พระสาสนโสภณ ทรงบันทึกเนื่องในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำาเนินเป็นการส่วนพระองค์มาทรงสนทนาธรรม
ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๕
๑๑๑

เมื่อ บรมบพิตร ทรงสนทนาธรรม
กับ บวรธรรมบพิตร

๑๑๒

เรื่องหนังสือสอนพระพุทธศาสนา
ความที่รับสั่ง : หนังสือสอนพระพุทธศาสนายากเกินไปแก่สมองเด็ก ให้เด็กเล็กๆ จำาประวัติมากเกินไป
ทูลว่า : กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้จัดหลักสูตร
รับสั่ง : อย่างสอนอริยสัจจ์แก่เด็กเล็กๆ เหมือนอย่างจะให้เด็กเป็นพระอรหันต์ จะให้เด็กเข้าใจได้อย่างไร
น่าจะสอนบทธรรมง่ายๆ ที่เป็นประโยชน์ ในการอบรมเด็กด้วย เช่น ความเพียร และน่าจะจัดเป็น
หลักสูตรสูงขึ้นไปโดยลำาดับแทรกพุทธประวัติ นิทานชาดก บทสอนคฤหัสถ์ ศาสนาได้มีจัดทำาไว้
ทำานองนี้ น่าจะทำาแจก หรือจำาหน่ายถูกๆ ของกระทรวงก็ปล่อยไปเป็นส่วนของกระทรวง
ทูลว่า : จะนำากระแสพระราชดำารินี้ไปจัดทำา แต่การเขียนเรื่องให้เด็กอ่านนั้น เขียนแล้วคิดว่าง่ายเด็กเข้าใจ
ครั้นไปลองสอนให้กับเด็ก คือให้เด็กอ่าน เด็กก็ไม่สนใจ
รับสั่ง : ถ้าประสงค์จะทดสอบก็ได้ เขียนส่งไปให้ทูลกระหม่อมเจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตน์ฯ อ่าน
ถ้าจะทดสอบอายุน้อยกว่านั้นก็ได้

การปฏิบัติพระองค์
ความที่รับสั่ง : การปฏิบัติพระองค์ ให้เหมาะเป็นการยากต้องทำา ๒ อย่างพร้อมๆ กันอย่างหนึ่งต้องให้
มีภาคภูมิ อีกอย่างหนึ่งต้องให้สุภาพ มิให้เป็นหยิ่ง หรือที่เรียกกันว่าเบ่ง และในสมัย
ประชาธิปไตย ก็ต้องให้เหมาะสมเข้ากันได้กับประชาชน
ทูล : ตามที่ได้ฟัง ได้ยินแต่เสียงชื่นชมในพระบารมี
รับสั่ง : ต้องคอยสังเกตเป็นบทเรียนและแก้ไขเรื่อยมา เมื่อคราวเสด็จภาคอีสาน วันหนึ่งเหนื่อยมาก
หน้าบึ้ง กลับที่พักแล้วนึกขึ้นได้ว่าราษฎรได้มีโอกาสเห็นเราเพียงครั้งเดียวให้เขาเห็นหน้าบึ้งไม่ดี
ต่อจากนั้น ถึงจะเหนื่อยมาก ก็ต้องพยายามไม่ทำาหน้าบึ้ง ต้องทำาชื่นบาน

๑๑๓

กำาลังใจ
รับสั่ง : เมื่อคราวเสด็จทางใต้ วันหนึ่งไม่สบาย แต่ถ้างดไม่ไป ก็จะเกิดเสียหาย
ต้องไปครั้นไปแล้วกลับมาก็สบายดี จะเป็นเพราะกำาลังใจใช่ไหม
ทูล ทูลรับ และทูลว่า : ฝึกบ่อยๆ กำาลังใจก็จะยิ่งมากขึ้น

นิมิตรในสมาธิ
ความที่รับสั่ง : ทำาสมาธิ มองเห็นภาพต่างๆ เป็นจริงหรือ
ทูล : โดยมากไม่จริง ภาพที่เห็นมักเป็นนิมิต คือภาพที่เกิดจากสัญญา หรือที่เรียกว่าภาพอุปาทาน คือ
ได้เคยคิดเคยเห็นมาแล้ว เก็บไว้ ในใจ ครั้นทำาสมาธิใจแน่วแน่ สิ่งที่เก็บไว้ ในใจนั้น ก็ปรากฏขึ้นมา
เหมือนอย่างที่เห็นนรก เห็นสวรรค์ เห็นเทวดา ถามว่าเทวดารูปร่างอย่างไร ตามคำาตอบ ก็คล้าย
รูปเทวดาที่ผนังโบสถ์ แต่ที่เป็นจริงก็มี เป็นพวกทิพยจักษุ มีน้อย
รับสั่ง : เหมือนอย่างดูของหาย มองเห็น มีพระดูได้
ทูล : ถ้ามองเห็นถูกต้องกับเรื่องที่เกิดขึ้น ก็ต้องรับว่าเป็นจริง เพราะมีข้อพิสูจน์

การทำาสมาธิ
ความที่รับสั่ง : ทำาสมาธิอย่างไร
ทูล : คือทำาใจให้ตั้งมั่นแน่วแน่อยู่ในอารมณ์เดียว จะทำาอะไรทุกๆ อย่าง ต้องมีใจเป็นสมาธิ ในทาง
ปฏิบัติ จึงต้องใช้สมาธิทั้งนั้น แต่มักมีคนเข้าใจว่า ทำาสมาธิต้องนั่งหลับตา
รับสั่ง : นั่นทำาพิธี ทรงรู้สึกว่า เวลาทรงปฏิบัติราชกิจ ต้องทรงสำารวมพระราชหฤทัย เช่น คราว
พระราชทานกระบี่นักเรียนนายร้อย เพียงหยิบให้ ถ้าไม่สาำ รวมใจมีผิด สำารวมใจอยู่ ก็ทาำ ไม่ผิด

*ถอดความจากบันทึกลายพระหัตถ์เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ที่ได้ทรงบันทึกข้อสนทนาธรรมกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๑๑4

อิทธิ
ความที่รับสั่ง : หายตัว เป็นจริง หรือเป็นการสะกดจิตไม่ให้เห็น
ทูล : อาจเป็นการสะกดจิต แต่การล่องหนทะลุกาำ แพงออกไป ถ้าเป็นจริง
ก็จะต้องทำาตัวอย่างไรให้เล็ดลอดออกไปได้
รับสั่ง : มีในพระพุทธศาสนาหรือเปล่า
ทูล : มีแสดงไว้ แต่ไม่ใช่พระพุทธศาสนาโดยตรง มีแสดงไว้ก่อนในตำารับทางพราหมณ์
รับสั่ง : แต่มีแสดงไว้ ในพระพุทธศาสนาด้วย
ทูล : ทูลรับพระราชดำารัส
รับสั่ง : อยู่ในที่นี้ แล้วคิดสะกดจิตคนที่อยู่ในที่อื่นได้ไหม
ทูล : เคยพบแต่ที่แสดงไว้ว่า อยู่ในที่เดียวกัน

พระเครื่อง
ความที่รับสั่ง : พระเครื่องคุ้มกันได้จริงไหม คุ้มกันได้เพราะใจเชื่อมั่นว่ามีพระเครื่องอยู่กับตัวหรืออย่างไร
ทูล : เป็นเครื่องทำาให้ ใจเชื่อมั่น
รับสั่ง : ถ้าใจเชื่อมั่นแล้ว ก็ไม่จำาเป็นหรือ
ทูล : ไม่จาำ เป็น แต่ก็มีเชื่อกันว่า พระเครื่องให้อยู่คงจริงก็มี คือผู้ที่มีอยู่จะเชื่อหรือไม่เชื่อ
ก็ตาม หรือมิได้คาำ นึงถึงแต่พระเครื่องก็คงคุ้มกัน คนที่ไม่เชื่อก็มี
รับสั่ง : ก็เชื่อ มีคนให้ รับมาไว้ที่พระองค์ เขาก็ยินดี แต่วันนี้ไม่ได้ติดมา

เวลาจะเสด็จฯ กลับ
รับสั่ง : จะกลับ
ทูล : จะถวายอดิเรกก่อน

๑๑๕

มหาอุบาสิกา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

๑๑๖

๑๑7

๑๑๘

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
นับจากวันที่ได้ทรงปฏิบัติหน้าที่พระอภิบาลของภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดเวลาที่ทรงผนวช เมื่อวันที่
๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒4๙๙ นั้น ถัดมายี่สิบปีเศษ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ก็ได้ทรงทำาหน้าที่สาำ คัญคล้ายคลึงกันนี้อีกวาระหนึ่ง
เมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงผนวช และได้เสด็จมาประทับ ณ วัด
บวรนิเวศวิหาร ระหว่างวันที่ ๖ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๑ รวมเวลา ๑๕ วัน เจ้าพระคุณสมเด็จฯ
ขณะทรงดำารงสมณศักดิท์ ่ี สมเด็จพระญาณสังวร ทรงได้รบั อาราธนาให้ทรงเป็นพระราชกรรมวาจาจารย์และได้ทรงทำาหน้าที่
เป็นพระอาจารย์ถวายพระธรรมวินัยตลอดเวลาที่ทรงผนวช
สำาหรับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ นั้น ได้ทรงเคารพคุ้นเคยกับเจ้าพระคุณสมเด็จฯ มาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ เพราะ
เมือ่ ยังทรงพระเยาว์ตลอดจนถึงทรงพระดรุณนัน้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงพระกรุณาโปรดให้เสด็จมานมัสการและ
รับถวายศาสโนวาท จากเจ้าพระคุณสมเด็จฯ บ่อยครัง้ ทัง้ ได้เสด็จพระราชดำาเนินเป็นการส่วนพระองค์มาทรงสนทนาธรรมกับ
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ บ่อยครัง้ เช่นกัน

๑๑๙

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจาก
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีให้ได้เข้าเฝ้าฯ ยังที่ประทับ
ณ นครโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๒๓ ระหว่างที่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ และคณะ
ได้เสด็จปฏิบัติศาสนกิจในทวีปยุโรป

๑๒๐

เรือ่ งสำาคัญอีกเรือ่ งหนึง่ ทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ทรงมีพระราชปรารภกับเจ้าพระคุณสมเด็จฯ มาช้านาน
แล้ว คือเรื่องหนังสือสอนพระพุทธศาสนาสำาหรับเด็ก
ปรากฏความตามบันทึกกระแสพระราชดำารัสในโอกาสที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำาเนินมาทรง
บำาเพ็ญพระราชกุศลที่พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อ
วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ ได้มีพระราชปรารภกับ
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ซึ่งได้จดบันทึกไว้โดยย่อว่า

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าหนังสือสอนพระพุทธศาสนาที่
มีอยู่ มักยากเกินไปแก่สมองของเด็ก เน้นให้เด็กเล็ก ๆ จำารายละเอียด
ของประวัติเรื่องราวต่าง ๆ มากเกินไป ทรงทักว่า ถ้านำาเรื่องอริยสัจไป
สอนแก่เด็กเล็ก เหมือนอยากจะให้เด็กเป็นพระอรหันต์ เด็กจะเข้าใจได้
อย่างไร ทรงพระดำาริว่าน่าจะสอนบทธรรมะง่าย ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ ใน
การอบรมเด็กด้วย เช่น ความเพียร และน่าจะจัดเป็นหลักสูตรที่มีความ
รู้สูงขึ้นไปโดยลำาดับ แทรกพุทธประวัติ นิทานชาดก หรือธรรมะต่าง ๆ
ที่เป็นประโยชน์ตามวัยของผู้เรียน

พระราชปรารภข้างต้นนี้ สอดคล้องและเป็นไปในแนวทาง
เดียวกันกับพระราชดำาริในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
หรือ “สมเด็จย่า” ของประชาชน สมเด็จพระบรมราชชนนีทรง
ใฝ่พระราชหฤทัยศึกษาและทรงรอบรูห้ ลักธรรมในพระพุทธศาสนา
อย่างลึกซึง้ และมีพระราชประสงค์ ให้ประชาชนคนไทยประพฤติ
ปฏิบัติตามคำาสอนในพระศาสนาที่ตนศรัทธานับถือ เพื่อให้เกิด
ความสงบสุข มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน ด้วยเหตุนี้จึงทรง
อาราธนาเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ให้เผยแผ่สาระทางพระพุทธศาสนา
ด้วยการใช้คำาง่าย ๆ เพื่อที่ว่าประชาชนทั่วไปจะได้ทำาความเข้าใจ
และประยุกต์ ใช้ ในชีวิตประจำาวัน เช่น การจัดรายการ “การบริหารทางจิต” ทางสถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต
สมเด็จพระบรมราชชนนีโปรดให้อาราธนาเจ้าพระคุณสมเด็จฯ แต่ครั้งยังเป็นพระสาสนโสภณ จัดดำาเนินรายการ
ทัง้ สำาหรับผู้ ใหญ่ เด็กวัยรุน่ และเด็กเล็ก เริม่ ตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็นต้นมา ครัน้ เมือ่ ดำาเนินรายการมาครบ
ปีแล้ว จึงโปรดเกล้าฯ ให้รวบรวมคำาบรรยายสำาหรับผู้ ใหญ่ซึ่งเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงเรียบเรียง
พร้อมด้วยคำาบรรยายสำาหรับเด็กวัยรุ่น ซึ่งคุณหญิงโสมรัสมิ์ จันทรประภา เรียบเรียงขึ้น
พิมพ์เป็นเล่มสมุดสำาหรับพระราชทานในวันวิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๑๒ และ ๒๕๑๓
และต่อมาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รวบรวมคำาบรรยายที่เจ้าพระคุณ
สมเด็จฯ ทรงเป็นผู้บรรยายหลังจากนั้น จนถึง พ.ศ. ๒๕๒๓ สำาหรับพิมพ์
พระราชทานและหนังสือเรื่อง “การบริหารทางจิตสำาหรับผู้ ใหญ่” นี้
ได้พิมพ์ซ้ำาอีกหลายครั้งจนเป็นที่แพร่หลายทั่วไปจนบัดนี้

๑๒๑

หนังสือตามพระราชดำริ

สมเด็จพระศรีนครินทราฯ
หนั ง สื อ อี ก เล่ ม หนึ่ ง ที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ทรงสนพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่ง และทรงปรารถนาจะให้คนทั่วไป
ได้ศึกษาก็คือ “มิลินทปัญหา” หนังสือเล่มนี้รวบรวมหัวข้อปุจฉา
วิสัชนาทางธรรมระหว่างพระนาคเสนเถระกับพระเจ้ามิลินท์ ที่มีการ
ใช้อุปมาในกระบวนการวิสัชนาพระธรรมวินัยเพื่อให้เข้าใจง่าย โดย
เฉพาะข้อธรรมที่ลุ่มลึก ทรงอ่านศึกษาหนังสือเล่มนี้โดยละเอียด
จริงจัง แต่ละหน้าของหนังสือ ทรงขีดเส้นใต้ ทรงบันทึกหมายเหตุ
สาระสำาคัญรวมทั้งทรงจดคำาแปลคำาศัพท์บาลีเป็นภาษาไทย อังกฤษ
และฝรั่งเศสไว้ แต่เนื่องจากหนังสือเล่มนี้มีคาำ บาลีแทรกอยู่เป็นระยะ

พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไร

วิธีปฏิบัติตนให้ถูกต้อง
ตามธรรมะ

ศีล
สันโดษ
อวิชชา

อักโกสกสูตรและขันติ

พรหมวิหาร ๔
๑๒๒

แบบทำ า นองเทศน์ ส มั ย เก่ า และคำ า ศั พ ท์ ที่ เ รี ย งติ ด ต่ อ
กันยืดยาวเช่นนั้นย่อมทำาให้ยากแก่ความเข้าใจ สมเด็จ
พระบรมราชชนนีจึงทรงอาราธนาเจ้าพระคุณสมเด็จฯ
ให้ ท รงช่ ว ยปรั บ ปรุ ง ตั ด คำ า บาลี แ ละคำ า ศั พ ท์ อ อกเสี ย
บ้างโดยยังรักษาสาระสำาคัญเดิมไว้ครบถ้วน แต่ชวนอ่าน
และสามารถทำาให้เข้าใจในพระธรรมวินัยที่ยกขึ้นปุจฉา
วิสัชนาได้ถนัดยิ่งขึ้น จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้จัดพิมพ์หนังสือ “มิลินทปัญหา” ฉบับปรับปรุงนี้
พระราชทานในวโรกาสที่ ท รงมี พ ระชนมพรรษาครบ
7 รอบ ต่อมาเมื่อเสด็จสวรรคตแล้ว พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพิมพ์
หนังสือเล่มนี้พระราชทานเป็นที่ระลึกในงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ อีกครั้งหนึ่ง
นอกจากหนังสือเรื่องมิลินทปัญหาแล้ว ยังมีหนังสือ
เล่มไม่ใหญ่โตนักอีกหลายเล่มที่สมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี ทรงอาราธนาให้เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรง
เรียบเรียงถวาย ได้แก่ หนังสือเรื่อง “วิธีปฏิบัติให้ถูกต้อง
ทางธรรมะ” “พระพุทธเจ้าทรงสัง่ สอนอะไร” “ศีล” “อวิชชา”
“สันโดษ” “กรรม อักโกสกสูตร ขันติ” และ “พรหมวิหาร ๔”

ในการเรียบเรียงหนังสือเหล่านี้ สมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนีได้พระราชทานพระราชดำาริบางประการเป็น
แนวทางการเรียบเรียง หรือทรงมีพระราชวิจัยเลือกสรร
เฉพาะที่เป็นข้อสำาคัญที่แสดงให้เห็นหลักธรรมและหลัก
ปฏิบตั ติ า่ ง ๆ แล้วทรงอาราธนาให้เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรง
ยกร่างต้นฉบับหนังสือขึ้นก่อนตามแนวพระราชประสงค์
แล้วประทานให้นายขวัญแก้ว วัชโรทัย นำาไปทูลเกล้าฯ
ถวายแด่สมเด็จพระบรมราชชนนี บางคราวสมเด็จพระ
บรมราชชนนีกพ็ ระราชทานข้อคิดความเห็นต่าง ๆ เพิม่ เติม
ขึ้น แล้วเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ก็แก้ ไขในแนวความตาม
พระราชประสงค์อีกครั้งหนึ่ง

หนังสือเหล่านี้ สมเด็จพระบรมราชชนนีมพี ระราชกระแส
ยกย่องว่าเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงสามารถเขียนเรื่องยากให้
เป็นเรื่องง่ายได้เป็นอย่างดี ปรากฏความดังลายพระหัตถ์ที่
พระราชทานไปยังนายขวัญแก้ว ในฐานะผู้ประสานงานเป็น
หลายครั้งว่า

“ศีล ที่ท่านเจ้าคุณสาสนโสภณเขียน ฉันได้อ่าน
หลายครั้งแล้ว เห็นว่าดีมาก”
“คำานำาสำาหรับหนังสือเรื่อง ศีล นั้นก็ดีแล้ว จัดการ
พิมพ์ ได้ ท่านเจ้าคุณสาสนฯ ท่านเขียนดีจริง ๆ”
“เรียนท่านเจ้าคุณสาสนฯ ว่าที่ท่านได้กรุณาเขียน
หนังสืออย่างมากมายตามความเห็นของฉันนั้น ท่าน
ทำาประโยชน์มากสำาหรับคนทั่วไป”
เมื่อทั้งสองพระองค์ทรงตรวจแก้และทรงอ่านทานจนสมบูรณ์
พร้อมแล้ว สมเด็จพระบรมราชชนนีจึงโปรดให้จัดพิมพ์เผยแพร่สู่
ประชาชนทั่วไป เป็นประโยชน์แก่นสารยั่งยืนสืบมาจนทุกวันนี้

๑๒๓

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเรียก
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ว่า “หลวงปู่” อันแสดงถึงความเคารพนับถือ
และความสนิทใกล้ชิดที่ทรงมีต่อเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทั้งทรงห่วงใย
พระพลานามัยของ “หลวงปู่” ดังจะเห็นได้ว่า บางครั้งมีผู้มาเข้าเฝ้า
จำานวนมากจนทำาให้เลยเวลาเสวย จึงทรงมีลายพระหัตถ์เขียนป้าย
บอกให้ผู้เข้าเฝ้ารอก่อนเมื่อถึงเวลาเสวย ป้ายนี้ปรากฏลายพระหัตถ์ว่า

“เมื่อถวายภัตตาหารแล้ว ขอเชิญท่าน
สาธุชนทั้งหลายคอยข้างล่างจนฉันเสร็จ
ระหว่าง ๘.๐๐น. - ๙.๓๐ น.
(พระหัตถเลขา)
สิรินธร”

๑๒4

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรง
แสดงพระองค์เสมือนเป็น
ศิ ษ ย์ พ ร ะ อ ง ค์ ห นึ่ ง ข อ ง
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ
เช่น เสด็จฯ มาทรงถวายสักการะและถวายภัตตาหารแด่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ
ในวันคล้ายวันประสูติ ๓ ตุลาคม มิได้ขาด พร้อมทั้งทรงปล่อยนกปล่อยปลาที่
คูหลังตำาหนักคอยท่า ปราโมช บ่อยครั้ง บางครั้งก็เสด็จฯ มาทรงสนทนาธรรม
เป็นการส่วนพระองค์ ณ ตำาหนักคอยท่า ปราโมช
เมื่อครั้งทรงศึกษา ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ก็ได้ทรง
ปรึกษาเรียนรู้ ในทางวิชาการกับเจ้าพระคุณสมเด็จฯ อยู่เสมอ
ดังที่ได้ทรงไว้ ในกิตติกรรมประกาศ ในวิทยานิพนธ์เรื่อง
ทศบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท อันเป็นพระราชนิพนธ์
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ว่า

และในพระราชนิพนธ์คำานำา ในการพิมพ์
วิทยานิพนธ์ พระราชนิพนธ์เรื่อง
ทศบารมี ในพุทธศาสนาเถรวาท
เผยแพร่โดยมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยฯ
ครั้งแรก เมื่อ พ.ศ.๒๕๒4 ได้ทรงไว้ว่า

๑๒๕

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
และ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

๑๒๖

เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ยังทรงปฏิบัติหน้าที่พิเศษเกี่ยวกับพระบรมราชวงศ์
อีกหลายคราว เช่น
พ.ศ. ๒๕๒๘
ทรงเป็นผู้อ่านพระอภิธรรมนำากระบวนพระราชอิสริยยศแห่พระโกศพระบรมศพ
สมเด็จพระนางเจ้ารำาไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7
โดยพระมหาพิชัยราชรถสู่พระเมรุมาศ จากพระบรมมหาราชวังไปยังพระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง
และถวายพระธรรมเทศนา ณ พระที่นั่งทรงธรรม ท้องสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๓๙
ทรงเป็นผู้อ่านพระอภิธรรมนำากระบวนพระราชอิสริยยศเชิญพระโกศพระบรมศพ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
โดยพระมหาพิชัยราชรถสู่พระเมรุมาศ จากพระบรมมหาราชวังไปยังพระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง
และถวายพระธรรมเทศนา ณ พระที่นั่งทรงธรรม ท้องสนามหลวง

๑๒7

พระรูปฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ สำานักสงฆ์ทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส
๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๘

ดังที่กล่าวมาแต่ต้น ย่อมแสดงให้เห็นว่า เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ทรงเป็นที่เคารพนับถือ
ของพระบรมวงศานุวงศ์ นับแต่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมา และเจ้าพระคุณสมเด็จฯ เอง
ก็ทรงปฏิบัติหน้าที่สนองพระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ มาเป็นอันมาก

คนทั่วไปจึงกล่าวอ้างถึงพระองค์ว่าทรงเป็นพระอาจารย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
แต่เมื่อเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงทราบถึงคำากล่าวอ้างนี้ กลับทรงอธิบายว่า
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอยู่ในฐานะที่
ใคร ๆ ไม่ควรกล่าวอ้างว่าเป็นครูบาอาจารย์ของพระองค์
เพราะทุกคนต่างอยู่ในฐานะปฏิบัติหน้าที่สนองพระราชกรณียกิจด้วยกันทั้งนั้น
๑๒๘

๑๒๙

สกลมหาสังฆปริณายก
เกี่ยวกับการปกครองคณะสงฆ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ทรงมีประสบการณ์มาตั้งแต่ทรงมีพรรษายุกาลยังน้อย และค่อย ๆ เพิ่มพูนขึ้นตามลำาดับ
ทรงช่ำาชองเชี่ยวชาญงานของคณะสงฆ์ ในทุกแง่มุม ด้วยเหตุนี้เมื่อทรงสถิตอยู่ในฐานะ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จึงทรงสามารถปฏิบัติบรรหารงานของคณะสงฆ์
ได้ด้วยความเรียบร้อย เป็นที่เจริญศรัทธาและเป็นที่ยกย่องของสาธุชนโดยทั่วไป

เป็นที่ทราบกันดีโดยทั่วไปว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนา
ประจำาชาติ ประชาชนชาวไทยได้ยึดถือหลักธรรมคำาสอนของ
พระพุทธศาสนาเป็นแนวปฏิบัติและเป็นที่พ่งึ ทางจิตใจมาช้านาน
หลายร้อยปีแล้ว ศรัทธาที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยมีอยู่ใน
พระพุทธศาสนาหนักแน่นและมัน่ คงยิง่ นัก พระอารามทัง้ เก่าและ
ใหม่จาำ นวนนับหมืน่ พระอารามปรากฏให้เห็นเป็นพยานหลักฐาน
อยู่ทุกมุมเมืองของสยามประเทศ พระภิกษุสงฆ์ผู้ปวารณาตน
เข้าบวชเรียนในพระพุทธศาสนามีจำานวนนับหมื่นนับแสนรูปอยู่
เป็นประจำา กิจกรรมและกิจการที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาจึงมี
หลากหลายและมีความซับซ้อน จำาเป็นต้องมีการบริหารจัดการทีด่ ี
เพื่อให้พระพุทธศาสนาสถิตสถาพรเป็นร่มธรรมสำาหรับชาวไทย
และชาวโลกสืบไปในกาลเบื้องหน้า ด้วยเหตุนี้จึงมีความจำาเป็น
ทีจ่ ะต้องมีตาำ แหน่งสมเด็จพระสังฆราชเพือ่ เป็นหลักเป็นประธาน
ของคณะสงฆ์ ทันทีที่พระมหาเถระรูปใดได้รับสถาปนาให้ดาำ รง
ตำาแหน่งสมเด็จพระสังฆราช พร้อม ๆ กันกับเกียรติยศสูงสุด
ที่ได้รับพระราชทาน วินาทีเดียวกันนั้นความรับผิดชอบสูงสุด
๑๓๐

เกี่ยวกับความเป็นไปของการพระศาสนาก็ติดตามมาในทันที
พระภารกิ จ ในฐานะที่ ท รงเป็ น สมเด็ จ พระสั ง ฆราช
มีเพียงใดอย่างไรนั้น มาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์
พ.ศ. ๒๕๐๕ ได้ระบุไว้แล้วว่า สมเด็จพระสังฆราชทรงดำารง
ตำาแหน่ง สกลมหาสังฆปริณายก ทรงบัญชาการคณะสงฆ์และ
ทรงตราพระบั ญ ชาสมเด็ จ พระสั ง ฆราชโดยไม่ ขั ด หรื อ แย้ ง
กับกฎหมาย พระธรรมวินัย และกฎมหาเถรสมาคม และ
นอกจากนัน้ มาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวยังกำาหนด
ให้ สมเด็จพระสังฆราชทรงดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการ
มหาเถรสมาคม สมเด็จพระราชาคณะทุกรูปเป็นกรรมการ
โดยตำาแหน่ง และพระราชาคณะซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรง
แต่งตัง้ มีจาำ นวนไม่เกินสิบสองรูปเป็นกรรมการ มหาเถรสมาคม
ที่ว่านี้มีอำานาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ ให้เป็นไปโดยเรียบร้อย
ดีงาม ปกครองและกำาหนดการบรรพชาสามเณร ควบคุมและ
ส่งเสริมการศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่
การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์

ในโอกาสสำาคัญคราวหนึ่งหลังจากทรงรับสถาปนาเป็นสมเด็จ
พระสังฆราชได้เพียงเดือนเศษ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงอธิบายกับ
พระสงฆ์หมูใ่ หญ่วา่ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
ได้ประทานหลักว่า พระภิกษุในพระพุทธศาสนามีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ
สามประการด้วยกัน คือ
๑) พระธรรมวินัย อันตั้งอยู่ในฐานะขององค์พระศาสดา ตามนัย
แห่งพระพุทธดำารัสที่ตรัสไว้ก่อนการเสด็จดับขันธปรินิพพานที่ว่า
“ดูก่อนอานนท์ พระธรรมและพระวินัยอันใดที่เราแสดงแล้ว บัญญัติ
แก่เธอทั้งหลายแล้ว พระธรรมและวินัยนั้นจักเป็นศาสดาของเธอ
ทั้งหลาย เมื่อเราล่วงลับไปแล้ว”
๒) กฎหมายของบ้านเมือง พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ และกฎ
ระเบียบที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมายและพระราชบัญญัติคณะสงฆ์
๓) จารีต ประเพณี แบบแผน ซึ่งบูรพาจารย์ ในพระพุทธศาสนา
ได้ยึดถือประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลานาน จนกลายเป็น
สัญลักษณ์ เอกลักษณ์ของพระสงฆ์ไทย ที่แม้แต่ผู้รู้ประสบพบเห็น
ก็ได้รู้ว่าเป็นใคร มาจากไหน มีฐานะหน้าที่อย่างไร

รักษาหลักพระธรรมวินยั ของพระพุทธศาสนา รวมตลอดถึงการ
ตรากฎมหาเถรสมาคม ออกข้อบังคับ วางระเบียบ ออกคำาสั่ง มีมติ
หรือออกประกาศโดยไม่ขดั หรือแย้งกับกฎหมายและพระธรรมวินยั
อำานาจของมหาเถรสมาคมที่กล่าวมาข้างต้นเป็นอำานาจ
ที่กว้างขวางและครอบคลุมเรื่องราวสารพัดที่เกิดขึ้นในการ
คณะสงฆ์ของไทย ตามแบบแผนที่ปฏิบัติอยู่ในเวลานี้ และเป็น
แบบแผนที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมานานพอสมควรแล้วด้วย จะมี
การประชุมมหาเถรสมาคมในช่วงบ่ายของวันที่ ๑๐ วันที่ ๒๐
และวันที่ ๓๐ ของแต่ละเดือน เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่อยู่ใน
อำานาจหน้าทีโ่ ดยมีสมเด็จพระสังฆราชทรงทำาหน้าทีเ่ ป็นประธาน
ที่ประชุม ส่วนสถานที่ประชุมนัน้ มีการกำาหนดตามความเหมาะสม
ของแต่ละยุคสมัย เช่น จัดการประชุมที่พระอารามซึ่งเป็นที่
สถิตของสมเด็จพระสังฆราชบ้าง ประชุมที่พระตำาหนักเพ็ชรซึ่ง
เป็นอาคารประวัติศาสตร์และมีความเกี่ยวพันกับประวัติการณ์
ของคณะสงฆ์มาแต่เดิมบ้าง หรือที่ห้องประชุมของสำานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมบ้าง

ทรงอธิบายต่อไปว่า “คว�มเป็นผู้ประพฤติถูกต้องดีง�มต�มหลัก
ทั้งส�มประก�รนี้ ทำ�ให้พระได้ฐ�นะพิเศษจ�กสังคม ได้รับก�รยอมรับ
นับถือ บูช�จ�กสังคม ผลจ�กก�รประพฤติดีง�มของพระแต่ละรูปนั้นจะ
มีผลในท�งดีง�มต่อคณะสงฆมณฑล แม้จะเป็นก�รกระทำ�ของคนเพียง
คนเดียวคณะเดียว แต่เมื่อสังคมมองพระสงฆ์เป็นภ�พรวม ๆ อย่�งที่
ไทยเร�มองเป็นพระภิกษุในพระพุทธศ�สน� สังคมยุคพุทธก�ลเรียกว่�
สมณศ�กยบุตร ก�รกระทำ�ที่ไม่เหม�ะสมของพระบ�งรูป บ�งกลุ่ม จึงมี
ผลกระทบต่อสถ�บันสงฆ์อันเป็นส่วนรวมด้วย...
...ในฐ�นะทีเ่ ป็นพระภิกษุในท�งพระพุทธศ�สน� ซึง่ มีภ�ระหลักใน
ก�รศึกษ� ปฏิบัติ เผยแผ่ศ�สนธรรม และแก้ไขปัญห�ต่�ง ๆ ที่เกิดขึ้น
แก่พระพุทธศ�สน� อันเป็นหน้�ที่โดยก�รบรรพช�อุปสมบทก็ดี ในฐ�นะ
ของพระสังฆ�ธิก�ร สังฆป�โมกข์ ซึ่งมีภ�ระหน้�ที่ในก�รป้องกัน บำ�บัด
บำ�รุงรักษ�พระพุทธศ�สน� ทั้งศ�สนบุคคล ศ�สนธรรม ศ�สนสถ�น
ศ�สนพิธี ต�มสมควรแก่กรณีกด็ ี ในฐ�นะทีเ่ ป็นครู พระร�ช�คณะชัน้ ต่�ง ๆ
ซึ่งได้รับอ�ร�ธน�จ�กสมเด็จบรมพิตรพระร�ชสมภ�รเจ้� องค์เอกอัคร
ศ�สนูปถัมภกว่� ขอพระคุณจงรับธุระพระพุทธศ�สน� เป็นภ�ระสั่งสอน
ช่วยระงับอธิกรณ์ อนุเคร�ะห์พระภิกษุส�มเณรในพระอ�ร�มโดยควรก็ดี
...บัดนี้ ภ�รกิจอันสำ�คัญยิ่งของพระพุทธศ�สน�ได้ตกอยู่ในอำ�น�จ
หน้�ที่ของท่�นทั้งหล�ยแล้ว ขอให้ท่�นทั้งหล�ยได้อ�ศัยกุศลเจตน�
สม�นฉันท์เป็นอันเดียวกัน สร้�งเอกภ�พท�งคว�มคิด ใช้เมตต�จิตเป็น
ปุเรจ�ริกต่อทุกคนทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง ห�กจำ�เป็นต้องเสียสละขอให้พร้อม
ที่จะสละทุกสิ่งทุกอย่�งเพื่อพิทักษ์รักษ�พระธรรมวินัย ซึ่งอยู่ในฐ�นะ
พระบรมศ�สด�เอ�ไว้ เพร�ะชีวิตและสรีระของพวกเร�ได้สละแล้วเพื่อ
พระพุทธเจ้� พระธรรม พระสงฆ์อยู่แล้ว”
๑๓๑

ในปีที่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
หลังจากทรงดำารงตำาแหน่งได้เพียง ๒๒ วัน ก็ตอ้ งทรงเผชิญเหตุการณ์วกิ ฤติ อันเป็นปัญหาใหญ่ของคณะสงฆ์
ในขณะนั้น คือ กรณีสันติอโศก ซึ่งเรื้อรังมานาน เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ในฐานะองค์สกลมหาสังฆปริณายก
จึงทรงดำาเนินการแก้ไขกรณีนโ้ี ดยเด็ดขาด เพือ่ เทิดทูนและป้องกันพระพุทธศาสนาบนพืน้ ฐานของกุศลเจตนา
และเมตตาธรรม ทำาให้กรณีดังกล่าวผ่านพ้นไปได้ด้วยความสงบเรียบร้อย

พระโอวาท
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ในการปิดประชุมคณะการกสงฆ์ ณ หอประชุมพุทธมณฑล
วันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๓๒ เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา

ท่านประธานการกสงฆ์ ท่านเจ้าคณะภาค ท่านเจ้าคณะจังหวัดทั้งหลาย
ท่านประธานการกสงฆ์ ได้แถลงว่า
บัดนี้ การประชุมแห่งท่านทั้งหลายได้ข้อตกลงด้วยมติเป็นเอกฉันท์พร้อมเพรียงกัน
ดังที่ท่านประธานการกสงฆ์ได้กล่าวในรายงานแล้ว
ขออนุโมทนาท่านการกสงฆ์ทั้งหลาย พร้อมทั้งคณะเตรียมการซึ่งได้รวบรวมข้อมูลทั้งหลายเสนอโดยละเอียด
พร้อมทั้งกฎหมาย พระวินัย เป็นต้น ที่เกี่ยวข้อง และท่านทั้งหลายเมื่อได้พิจารณาตามข้อมูลทั้งหลาย หลักฐานทั้งหลาย
พร้อมทั้งคำาชี้แจงเพิ่มเติมของคณะเตรียมการ ย่อมจะเห็นได้โดยประจักษ์ชัดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นครั้งนี้เป็นเรื่องสำาคัญเพียงไร
เป็นหลักตอเสี้ยนหนาม เป็นเครื่องบั่นทอนพระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์เพียงใด
และก็ได้ข้อยุติที่พึงปฏิบัติแก้ไขสิ่งที่เป็นเสี้ยนหนามหลักตอเหล่านี้ตรงกัน เป็นไปตามกฎหมายตรงกัน
เป็นไปตามกฎหมาย เป็นไปตามพระธรรมวินัยดังที่ท่านทั้งหลายได้เห็นตระหนักทั่วกัน
คือ ท่านเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด ทั่วราชอาณาจักร
เหมือนอย่างเป็นการที่มาประชุมกันทำาสังคายนาในครั้งหลังจากพุทธกาล
ซึ่งในการสังคายนาแต่ละครั้งย่อมมีเรื่องที่ไม่ดีไม่งามต่าง ๆ เกิดขึ้นในคณะสงฆ์ ในพระพุทธศาสนา
พระเถระซึ่งเป็นประมุขสงฆ์ เป็นใหญ่เป็นที่เคารพนับถือในครั้งนั้น ๆ ก็ประชุมพระเถระทั้งหลาย
ซึ่งเป็นผู้หนักอยู่ในพระธรรมในพระวินัย ผู้ทราบพระธรรมวินัย ยกเอาเรื่องนั้น ๆ ขึ้นแถลงให้ที่ประชุมได้ทราบ
ว่าได้มีเรื่องเกิดขึ้นอย่างนั้น ๆ ผู้นั้นหรือฝ่ายนั้นทำาอย่างนั้น ๆ ผิดพระธรรมวินัยข้อนั้นๆ
เช่น ในคราวสังคายนาครั้งที่ ๒ เป็นต้น ที่มีหลายข้อ และคณะพระเถระทั้งหลายที่ประชุมกันก็รวมกัน
เป็นการกสงฆ์เหมือนอย่างที่ท่านทั้งหลายได้ ให้มติกันเป็นเอกฉันท์ว่าการที่ผู้นั้น ฝ่ายนั้น ได้ทำาอย่างนั้น ๆ
ผิดพระวินัยข้อนั้น ๆ อย่างนี้เป็นต้น เหมือนอย่างที่ท่านทั้งหลายได้ ให้มติพร้อมกันในครั้งนี้ ครั้นแล้วจึงทำาสังคายนา
๑๓๒

เพราะฉะนั้น ก่อนแต่สังคายนาทุกครั้งจึงต้องมีเหตุปรารภต่างๆ และโดยเฉพาะเช่นที่ยกตัวอย่างในครั้งที่สองนั้น
มีเรื่องประพฤติผิดธรรมวินัยที่ภิกษุฝ่ายหนึ่งได้แสดงและได้ปฏิบัติผิดไปจากพระธรรมวินัย
และก็ได้ประชุมการกสงฆ์นั่นเอง คือพระเถระทั้งหลายดังกล่าว และก็มติสอบสวนกันว่าผิดอย่างนั้นๆ ข้อนั้นๆ
โดยการที่การกสงฆ์ผู้ปฏิบัติดังกล่าวนั้น ก็ไม่ได้เรียกผู้ที่กระทำาผิด หรือคณะผู้ที่ผิดมาในที่ประชุม
แต่ว่าพระเถระที่เป็นการกสงฆ์ ในครั้งนั้นๆ ต่างได้ข้อมูลที่เพียงพอว่าผู้นั้นหรือฝ่ายนั้นได้ทำาจริงอย่างนั้น ๆ
ซึ่งแม้นว่าจะต้องการสอบสวนในภายหลังก็ทาำ ได้ เพราะมีหลักฐานที่สมบูรณ์
แต่ครั้นเมื่อประชุมกันแล้วก็ได้ข้อมูลเพียงพอนี้เองมามีมติ จะเรียกว่ามีมติลับหลังฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ถูกกล่าวหานั้นก็ได้
เพราะว่า ได้ข้อมูลเพียงพอแล้วเราก็ปฏิบัติกันอย่างนั้นในครั้งนี้ ท่านทั้งหลายก็เท่ากับเป็นพระเถระในครั้งนั้น
เป็นการกสงฆ์ ในครั้งนั้น มาประชุมกันพิจารณาและมีมติกัน ตามข้อมูลต่างๆ ที่มีอยู่อย่างพร้อมเพรียงเพียงพอ
มีมติได้แล้วว่าผิดอย่างนั้นๆ ควรจะปฏิบัติอย่างนั้นๆ ดังที่ท่านทั้งหลายได้มีมติอยู่แล้ว
และในครั้งนี้ไม่จำาเป็นจะต้องทำาสังคายนาเหมือนอย่างในครั้งนั้น เพราะว่าเราได้มีพระธรรมวินัย
หรือพระไตรปิฎกได้จารึกไว้เป็นตัวอักษรเป็นหลักฐานแล้ว และก็ในการพิมพ์ครั้งหนึ่งๆ ก็มีการตรวจชำาระกัน
และเมื่อเป็นการพิมพ์ครั้งใหญ่ปรารภเหตุการณ์สาำ คัญก็ใช้คำาว่าสังคายนา ดังที่ได้กระทำากันมาในประเทศไทยนี้ก็หลายครั้ง
จนถึงในครั้งหลัง เมื่อปรารภเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า องค์เอกอัครศาสนูปถัมภก ครบ ๖๐
คณะสงฆ์พร้อมทั้งรัฐบาลก็ได้ดำาเนินการดังที่เรียกว่า สังคายนาพระธรรมวินัย มีการตรวจชำาระพระไตรปิฎก
พุทธวจนะเทียบเคียงกับประเทศนั้น ๆ แล้วพิมพ์ขึ้นใหม่ถวายเป็นพระราชกุศล เราก็เรียกว่าสังคายนา
เพราะฉะนั้น ในครั้งนี้จึงไม่ต้องทำาสังคายนาเพราะมีบาลีพระไตรปิฎกพุทธวจนะที่คณะสงฆ์และรัฐบาลได้พิมพ์ขึ้นใหม่
ที่เรียกว่าสังคายนาแล้ว เพราะฉะนั้น พระไตรปิฎกพุทธวจนะที่พิมพ์ขึ้นใหม่นี้ อันสืบเนื่องมาจากการพิมพ์ครั้งก่อนๆ
จึงเป็นที่ยอมรับของชาติไทย คนไทยทั้งหมด ตั้งแต่พระมหากษัตริย์องค์พระประมุขของประเทศชาติไทย
รัฐบาล ประชาชน และคณะสงฆ์ทั้งปวง ใครจะไปอ้างว่าพระไตรปิฎกผิดหรือบกพร่องนั้นไม่ได้
หรือจะไปปฏิบัติผิดพระวินัยบัญญัติหรือธรรมที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกฉบับที่ไทยเรารับรองแล้วนี้
โดยอ้างว่าของตนถูก แต่พระไตรปิฎกนั้นผิด อย่างนี้ไม่ได้ เป็นคนไทยไม่ได้
ไม่ควรจะอยู่ในเมืองไทย ไม่ควรจะเป็นคนไทย
เมื่อเป็นคนไทยต้องรับสิ่งที่คนไทยชาติไทยรับรองคือ พระไตรปิฎกพุทธวจนะซึ่งสังคายนาใหม่
คือพิมพ์ขึ้นใหม่เป็นหลักฐานแล้ว ต้องปฏิบัติตามนั้น เมื่อปฏิบัติตามนั้นจึงจะควรเป็นคนไทย
จึงจะควรเป็นพระไทย จึงจะควรเป็นพุทธศาสนิกชนชาวไทย จะไปอ้างว่าพระไตรปิฎกผิดหรือบกพร่องนั้นไม่ได้
เพราะคนไทยรับรองของเราแล้วอย่างนี้นี่ อันนี้เป็นหลักสำาคัญที่เป็นหลักมูลฐาน
และในคราวนี้ ท่านการกสงฆ์ทั้งหลายไม่ต้องทำาสังคายนาเหมือนอย่างครั้งโน้น
ในครั้งโน้นนั้น ยังไม่มีการรวบรวมพระพุทธวจนะให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพราะว่าสืบต่อกันมาโดยการทรงจำา
และการทรงจำานั้นน้อยท่านนักที่จะทรงจำาได้ทั้งหมด จึงมักจะเป็นรูปว่า ท่านองค์นั้นทรงจำาได้ ในส่วนนั้น
ท่านองค์นั้นทรงจำาได้ส่วนนี้ เพราะฉะนั้น นานๆ เข้าก็จะต้องมารวมกันสักทีหนึ่ง แล้วก็มาฟื้นความทรงจำากันในที่ประชุม
รับรองในครั้งหนึ่งๆ ว่าอย่างนี้ที่ประชุมรับรองว่าถูกต้อง แล้วก็ทรงจำากันต่อไป ในครั้งนั้นต้องทำาสังคายนาเพราะเหตุนี้
๑๓๓

ถ้าในครั้งนี้ ยังไม่มีการจารึกพระไตรปิฎกเป็นอักษร และพิมพ์สืบๆ กันมา สอบทานกันมาหลายครั้งหลายหน
จนเป็นที่รับรองดังกล่าวแล้ว ยังทรงจำากันอยู่ อย่างท่านที่มาประชุมกันร้อยกว่าองค์นี้ องค์หนึ่งก็ทรงจำาในส่วนนั้น
องค์นี้ก็ทรงจำาในส่วนนั้น ก็ต้องมาพบกันร้อยกว่าองค์ หรือสองร้อยองค์ สามร้อยองค์
ห้าร้อยองค์ หรือพันองค์ดังในครั้งก่อนนั้น แล้วก็มาสอบทานกัน เมื่อที่ประชุมยุติกันว่าอย่างนี้ถูกต้อง
ก็สวดขึ้นพร้อมกัน คือ จำา จำา นั้นเองขึ้นพร้อม ๆ กัน แล้วก็ทรงจำากันต่อไป
ถ้าในครั้งนั้น ยังไม่มีการจารึกพระไตรปิฎกเป็นหลักฐาน และมีการสังคายนาสืบต่อกันดังกล่าวแล้ว เราจะต้องทำากันอีก
อย่างครั้งนี้เราไม่ต้องทำาแล้ว เพราะมีจารึกเป็นหลักฐานและพิมพ์กัน สังคายนากันมาแล้ว
เราจึงมีแบบสอบกันแน่นอนถูกต้องไม่ต้องเถียงกัน ว่าที่ฝ่ายปฏิบัติละเมิดนั้น เขาปฏิบัติอย่างนี้ อย่างนี้ อย่างนี้
แล้วก็อ้างว่าถูก เราไม่ต้องทำาสังคายนากันในตัวหลักคือพระธรรมวินัย ซึ่งเป็นพุทธวจนะกันแล้ว
เราเปิดพระไตรปิฎกที่เป็นตำาราดูก็รู้ได้ทันทีว่าผิดว่าถูก และโดยเฉพาะเมื่อมีการเรียนนักธรรม
ก็มีวินัยมุขเล่ม ๑ เล่ม ๒ เล่ม ๓ ภิกษุสามเณรทั้งหลายต่างก็รู้ทั่วกันหมดหรือโดยมากว่าอะไรผิดวินัย อะไรถูกวินัย
เพราะฉะนั้น จึงสามารถที่จะให้มติกันได้ทันที ดังที่ท่านทั้งหลายได้มีมติกันมาแล้ว
จากข้อมูลที่คณะเตรียมการได้ทำาแล้ว แล้วก็ขอให้ทราบว่า ศัพท์ที่ว่าทันทีนี่ ไม่ใช่หมายความว่าทำาโดยลวกๆ
เพราะว่าคณะเตรียมการนี้ได้ทาำ มาหลายปีตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๕ หรือเท่าไหร่ ที่ได้มีการแถลงแล้วหลายปี
รวบรวมกันมาหลายคณะ ดังที่ได้มีแถลงให้ทราบอยู่แล้ว และจนมาครั้งนี้ ก็ได้มีคณะเตรียมงานรวบรวมเอาหลักฐานเหล่านั้น
แล้วมาเพิ่มเติมข้อมูลต่างๆ ขึ้นอย่างสมบูรณ์ เพียงพอที่ท่านทั้งหลายจะได้มีมติได้ แม้ ในการประชุมเพียงวันเดียว
ไม่ใช่ทาำ อย่างลวกๆ แต่ทำากันมาเป็นเวลาห้าหกปี ประมวลกันมาให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณา
ในวันนี้และในบัดนี้ เรามีพระไตรปิฎกพุทธวจนะที่สมบูรณ์แล้ว ที่สังคายนาแล้ว รับรองแล้ว ดังกล่าวแล้ว
ไม่ต้องทำาสังคายนากันใหม่ ไม่ต้องสอบกันใหม่ว่าพระสูตรนั้นว่าอย่างนี้
พระสูตรนั้นว่าอย่างนี้ วินัยข้อนั้นว่าอย่างนี้ อะไร เป็นต้น เหมือนอย่างในครั้งที่ยังไม่ได้จารึก
เพราะฉะนั้น จากผลงานของท่านที่ได้เตรียมกันมาเป็นเวลานานปี มาสรุปเป็นคำาชี้แจง
ทั้งโดยพิสดาร ทั้งโดยย่อ จึงทำาให้ท่านทั้งหลายสามารถมีมติได้ และแม้ท่านทั้งหลายเล่า ก็ไม่ใช่ว่ามีมติในวันนี้เท่านั้น
เพราะว่าได้มอบเอกสาร หลักฐานต่างๆ เหล่านี้ ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ ให้ไปเป็นเวลานานวันแล้วเหมือนกัน
มีเวลาที่จะให้ตรวจดู สอบทานดู และเมื่อมีอะไรที่ไม่แจ่มแจ้งในเอกสารที่ให้แล้ว ก็มาไต่ถามกันในวันนี้
ซึ่งพระเถระและคณะเตรียมการก็ได้ถวายอธิบายให้ได้ทราบได้ทันที เพราะได้เตรียมกันมาเป็นแรมปี
และการที่ต้องรอช้านั้น ก็เพราะเหตุที่ มีเหตุต่าง ๆ การรอช้านั้นไม่ใช่มามีในครั้งบัดนี้เท่านั้น
แม้ ในครั้งพุทธกาลเองพระพุทธเจ้าเองก็ต้องรอช้าในเรื่องที่เกี่ยวกับพระเทวฑัต และแม้เรื่องอื่นอีกหลายเรื่อง
เพราะในทางพระหรือทางคณะสงฆ์นั่นจะทำาอะไรก็ต้องอาศัยคณะสงฆ์เองเป็นหลัก และเมื่อเกี่ยวกับสังคมจะเป็นบุคคล
หรือเป็นคณะบุคคลก็ตาม แม้ที่ประกอบความผิดนั้นเอง ก็ต้องอาศัยขออารักขาทางบ้านเมืองในทางปฏิบัติ
ถ้าหากว่าทางคณะสงฆ์ก็ดีทางบ้านเมืองก็ดี หรือทางคณะที่เกี่ยวข้องก็ดี เมื่อยังไม่พร้อมก็ต้องรอกันไปก่อน
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หรือบางทีความประพฤติของบุคคลนั้นๆ ยังไม่ชัดพอ จะทำาอะไรผลีผลาม มันก็ย่อมทำาไม่ได้
เหมือนอย่างในครั้งนี้ พระพุทธเจ้าเองก็ต้องรอเหมือนกัน ที่จะโปรดใครให้สำาเร็จมรรคผลได้ เมื่อวาสนาบารมียังไม่พอ
ก็ต้องทรงอบรมกันไปก่อนหลายๆ ครั้ง เวลาช้าบ้างเร็วบ้าง และเมื่อถึงเวลาแล้วจึงจะโปรดมีพระธรรมเทศนา
ที่เป็นแสงสว่างให้เข้าถึงใจ ก็ต้องรอเวลาเหมือนกัน และคณะสงฆ์เรานั้น จะทำาอะไรก็ประกอบด้วยเมตตาธรรม
แต่เป็นเมตตาที่ถูกต้อง ในการนิคคหะ คือการข่ม การปราบบำาราบก็ทำาด้วยเมตตา ถ้าจะถามว่าเมตตา ทำาไมจึงต้องข่มต้องบำาราบ
ก็เพราะว่าถ้าไม่ข่มไม่บาำ ราบ ผู้นั้นก็ทาำ ผิดเรื่อย ๆ ไป จนถึงเป็นอนันตริยกรรมหรือเป็นมหันตกรรมซึ่งเป็นโทษแก่เขาหนักยิ่งขึ้น
แต่หากว่าถ้าข่ม ปราบบำาราบเสียได้ ตั้งแต่ยังไม่หนักนัก ยังไม่ถึงเป็นอนันตริยกรรมไม่ถึงมหันตกรรม
ก็เป็นการช่วยเขานั่นเอง ให้มีโอกาสประพฤติดีในทางอื่น ในทางอันเหมาะสมได้
เพราะฉะนั้น แม้เป็นนิคคหะก็ทาำ ด้วยเมตตาดังกล่าว เป็นปัคคหะก็ทาำ ด้วยเมตตา
ไม่ทำาด้วยความโกรธความขึ้งเครียด ความปองร้าย แต่ทำาด้วยความหวังดี ความหวังดีต่อคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้น ๆ
บุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นๆ หวังดีต่อพระศาสนาหวังดีต่อชาติบ้านเมือง รวมความว่าหวังดีต่อสถาบันของชาติทั้งหมด
คือชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทำาด้วยความหวังดี เพราะฉะนั้น การที่เราทั้งหลายได้มาปฏิบัติกันนี้จึงเป็นการทำาด้วยเมตตา
ไม่ได้ทาำ ด้วยความโกรธ ความขึ้งเครียดดังที่กล่าวนั้น
เมื่อเป็นดั่งนี้แล้ว ก็จะทำาให้เกิดผลดี ผลดีแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นเอง แม้เป็นฝ่ายผิดธรรมผิดวินัย
และเป็นผลดีแก่ทุก ๆ ฝ่าย ทำาคณะสงฆ์ ให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้ว ทำาพระศาสนาให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้ว
ทำาให้ประเทศชาติบ้านเมืองประชาชนผ่องแผ้ว ตั้งอยู่ในสัมมาทิฏฐิ คือ
ความเห็นชอบตามทำานองคลองธรรม และปฏิบัติเข้าทางที่ถูกที่ชอบ
เพราะฉะนั้น จึงขอให้เราทั้งหลายได้มีความสำานึกว่า
กรณียกิจที่ได้ปฏิบัติเหล่านี้เป็นบุญเป็นกุศลอย่างสูง และเป็นการแสดงเมตตาธรรม กรุณาธรรมอย่างสูงแก่ทุกฝ่าย
ขอให้มีความเข้าใจกันอย่างนั้น และขอให้ท่านเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัดทั้งหลาย
ได้โปรดทำาความเข้าใจแก่พระภิกษุสงฆ์สามเณรในคณะในสังกัดของท่านๆ ในทางที่ชอบที่ควร
เพื่อให้ร่วมใจร่วมกิจกรรมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งหมดในการจรรโลงพระพุทธศาสนาครั้งนี้ อันเป็นบุญเป็นกุศลอย่างสูง
ฉะนั้น จึงขออนุโมทนาแก่ทุกท่าน และก็ขออำานาจคุณพระศรีรัตนตรัย
อำานาจบุญกุศลได้อภิบาลรักษาทุกท่าน ให้เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ
และให้เจริญด้วยธรรมวินัยยิ่งๆ ขึ้น และให้ประสบความสำาเร็จในการปฏิบัติกรณียะ
มีหน้าที่ เป็นต้น ของตน ๆ ยิ่ง ๆ ขึ้นไป เทอญ

๑๓๕

มาถึงบัดนี้ เมื่อเจ้าพระคุณสมเด็จฯ หาพระองค์ไม่แล้ว แต่
หากว่ า เราจะได้ ย้ อ นกลั บ ไปพิ จ ารณาดู พ ระกรณี ย กิ จ และ
พระปฏิปทาในเจ้าพระคุณสมเด็จฯ พระองค์นั้น เราย่อมพบว่า
ถ้อยพระวาจาที่รับสั่งในวันนั้นมิได้เป็นถ้อยคำาที่กล่าวตามแบบ
ธรรมเนียมเพื่อให้ผู้อื่นที่ได้ยินได้ฟังปฏิบัติแต่เพียงฝ่ายเดียว
ตลอดเวลาที่ทรงดำารงตำาแหน่งหน้าที่ของคณะสงฆ์ ในบทบาท
ใดก็ตาม ตั้งแต่ตำาแหน่งเริ่มต้น จนที่สุดที่ได้ดำารงตำาแหน่ง
“สกลมหาสังฆปริณายก” เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ก็ทรงมั่นคงใน
หลักการตามถ้อยพระวาจาที่รับสั่งคราวนั้นเป็นอย่างยิ่ง ทรงยึด
พระธรรมวินัยว่าเป็นตัวแทนแห่งพระบรมศาสดา ทุกครั้งคราที่
ต้องทรงบริหารงานคณะสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินพระทัยใน
ทางส่วนพระองค์ หรือในฐานะที่ทรงดำารงตำาแหน่งเป็นประธาน
มหาเถรสมาคมก็ตาม ไม่เคยมีครัง้ ใดทีท่ รงเบีย่ งเบนไปจากพระธรรม
และพระวินยั ทรงพระอุตสาหะปฏิบตั หิ น้าทีส่ รรพบรรดามีทกุ ประการ
ด้วยพระวิริยะแรงกล้า เมื่อวันที่ทรงได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จ
พระสังฆราชนั้น พระชนมายุก็ถึง 7๕ พรรษาซึ่งนับว่าอยู่ในวัย
ทีค่ วรจะทรงพักผ่อนได้แล้ว แต่ตรงกันข้าม วันทีท่ รงได้รบั สถาปนา
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นั้นเองกลับเป็นวันเริ่มต้นแห่งพระภารกิจมากมายมหาศาลที่
ต้องทรงปฏิบัติและรับผิดชอบ และได้ทรงบำาเพ็ญพระกรณียกิจ
เหล่ า นั้ น ด้ ว ยความสง่ า งามมาเป็ น เวลาช้ า นานจนกระทั่ ง
พระพลานามัยไม่เอือ้ ให้ทรงสามารถทีจ่ ะแบกรับการพระศาสนา
เช่นแต่กอ่ นได้ จึงทรงยอมผ่อนพระภาระให้ผมู้ อี าำ นาจหน้าทีร่ ว่ มกัน
สนองงานของคณะสงฆ์เป็นลำาดับมาจนถึงวาระที่สุด
สมควรกล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากคณะสงฆ์ไทยเป็นคณะ
สงฆ์หมู่ใหญ่ หมู่สงฆ์ที่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ต้องทรงบริหาร
ปกครอง มีทั้งพระเถระผู้มีอายุพรรษามากกว่าพระองค์ และที่มี
อายุพรรษาน้อยกว่าพระองค์ พระจริยวัตรที่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ
ทรงถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดคือถือพระธรรมวินัยเป็นหลักในการ
บริหารปกครอง นัน่ คือการแสดงความเคารพต่อกันตามวินยั นิยม
หรือเคารพกันตามอายุพรรษา เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงแสดง
สามีจิกรรม คือทรงเคารพกราบไหว้ต่อพระเถระทุกรูปที่มีอายุ
พรรษามากกว่า ถึงแม้จะทรงอยู่ในฐานะ สกลมหาสังฆปริณายก
ต้องทรงปฏิบตั หิ น้าทีบ่ ญ
ั ชาการคณะสงฆ์ แต่กม็ ใิ ช่การบัญชาการ
หรือการตัดสินตามอำาเภอพระทัย หากแต่ทรงยึดพระธรรมวินัย

และกฎกติกาต่าง ๆ เป็นสำาคัญ แต่ในส่วนพระจริยาแล้วทรง
อ่อนน้อมและทรงแสดงความเคารพต่อพระเถระผู้มีอายุมาก
กว่าเสมอ เมื่อมีพระเถระผู้สูงอายุมาเฝ้าและยังมิได้ทรงรู้จัก
คุ้นเคย จะทรงถามก่อนเสมอว่า “ท่�นพรรษ�เท่�ไร?” ถ้าพระ
ภิกษุรูปนั้นมีอายุพรรษามากกว่าก็จะโปรดให้ศิษย์จัดอาสนะ
ถวายให้นั่ง แล้วเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ก็กราบถวายความเคารพ
ตามพระธรรมวินยั ไม่วา่ ท่านผูน้ น้ั จะเป็นใครหรือมียศศักดิอ์ ย่างไร
หรือไม่ แม้เสด็จไปยังวัดต่าง ๆ ก็ทรงแสดงสามีจิกรรมตาม
พระธรรมวินยั เช่นกัน แม้พระภิกษุทม่ี หี น้าทีป่ ฏิบตั ริ บั ใช้พระองค์
สิ่งใดที่พอจะทรงทำาเองได้ ก็ทรงทำาด้วยพระองค์เอง จะทรงขอ
ให้พระภิกษุรูปอื่นช่วยก็เฉพาะกรณีที่จำาเป็นเท่านั้น เคยรับสั่ง
ว่า “พระก็เป็นผู้มีศีลเสมอกัน จึงเกรงใจไม่อย�กใช้ ใคร” แม้
จนถึงชั้นสามเณรก็ทรงเคารพในความเป็นผู้มีศีลของสามเณร
เมื่อโปรดให้ ใครนำาสิ่งของไปถวายแก่สามเณร จะรับสั่งว่า
“เอ�นี่ไปถว�ยส�มเณร” มิได้ทรงกล่าวว่า “เอาไปให้เณร”
เลยแม้สักครั้งเดียว

ในการบริหารงานคณะสงฆ์ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรง
“บริหารคน” ด้วยวิธีปกครองใจคนให้รู้สำานึกและรับผิดชอบใน
หน้าที่มากกว่าที่จะสั่งให้ทำา ไม่ทรงหักหาญน้ำาใจ แต่ทรงเลือก
ใช้วิธีแนะนำาให้เกิดสำานึกรู้ขึ้นมา เว้นเสียแต่เป็นเรื่องที่จะเกิด
ความเสียหายแก่พระศาสนา จำาเป็นต้องใช้ความเด็ดขาดก็มิได้
ทรงลังเล ตัวอย่างเรือ่ งทีท่ รงเลือกใช้วธิ ปี ลูกฝังความรับผิดชอบ
เช่นคราวหนึง่ ทรงนิมนต์พระเปรียญหลายรูปในวัดบวรนิเวศวิหาร
มาแนะนำาและฝึกฝน เพือ่ ให้เป็นครูสอนกรรมฐานแก่ภกิ ษุสามเณร
และพุทธศาสนิกชนทั่วไป รับสั่งว่า “พวกเร�ควรจะช่วยกันใน
เรื่องสั่งสอนสม�ธิกรรมฐ�น เพร�ะเป็นง�นหลักของพระเร�”
พระเปรียญบางรูปก็ทูลว่า “เป็นคนพูดไม่เก่งและไม่เคยสอน”
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ซึ่งเรียกองค์เองบ่อยครั้งว่า “ที่นี่” มีรับสั่ง
ตอบว่า “ที่นี่ก็พูดไม่เก่งและไม่เคยสอนม�ก่อนเหมือนกัน
แต่เมื่อหน้�ที่ม�ถึง ก็ต้องพย�ย�มฝึกพย�ย�มทำ� แล้วก็จะ
ค่อยเก่งขึ้นม�เอง ถ้�รอให้เก่งเสียก่อน คงไม่ได้ทำ�อะไร”
พระกระแสรับสั่งข้างต้นดังกล่าวเป็นความจริงแท้ทีเดียว
และได้ทรงใช้เป็นกุศโลบายในการบริหารงานคณะสงฆ์ที่อยู่ใน
พระภารกิจต้องรับผิดชอบด้วยเสมอมา
๑๓7

พระกรณียกิจด้านต่างประเทศ

แม้ประเทศไทยของเราจะมิใช่ประเทศที่เป็นถิ่นกำาเนิดของพระพุทธศาสนา แต่เมื่อกาลเวลาผ่านไปหลายร้อย
หลายพันปี ล่วงมาถึงปัจจุบันสมัย เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปแล้วว่าประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่พระพุทธศาสนา
ได้หยั่งรากลงลึกและเป็นไม้ ใหญ่ให้ร่ม ให้ความสุขเย็นใจแก่พุทธศาสนิกชนชาวไทยโดยไม่คลอนแคลน
และคงไม่ผิดจากความเป็นจริงนักหากจะกล่าวว่า ประเทศไทยอยู่ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนา ไม่เฉพาะ
แต่เพียงภายในภูมิภาคใกล้เคียง หากแต่เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้วงเวลาไม่นาน
ที่ผ่านมา พระพุทธศาสนาตามแบบที่ได้มีการอบรมสั่งสอนและได้ถ่ายทอดกันมาในประเทศไทยได้เผยแผ่ไปในนานาประเทศ
จากเมื่อหลายสิบปีก่อน บางประเทศในซีกโลกฝ่ายตะวันตกไม่รู้จักพระพุทธศาสนาและไม่เคยเห็นพระภิกษุมาก่อนเลย
แต่มาบัดนีพ้ ระพุทธศาสนาไม่ใช่ของแปลกอีกต่อไป มี “วัด” เกิดขึน้ ในต่างประเทศ ทีโ่ น่นบ้างทีน่ บ่ี า้ ง แต่ละวัดก็มพี ระภิกษุสงฆ์
จำาพรรษา ได้เทศนาอบรมสั่งสอนพุทธศาสนิกชนในประเทศนั้น ๆ ให้มีความรู้ความเข้าใจและความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
ความเปลีย่ นแปลงทัง้ หลายทีเ่ กิดขึน้ เหล่านี้ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ เป็นพระมหาเถระรูปหนึง่ ทีม่ บี ทบาทสำาคัญในกิจการพระธรรมทูต
อีกทัง้ ยังได้เสด็จไปทรงปฏิบตั พิ ระกรณียกิจในต่างประเทศเพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจทีถ่ กู ต้องเกีย่ วกับพระพุทธศาสนา ตลอดจน
เสด็จไปทรงปฏิบตั พิ ระศาสนกิจตามคำากราบทูลเชิญของผูค้ นต่าง ๆ หลายวาระ เป็นผลให้ชาวโลกได้รู้จักพระพุทธศาสนามากขึ้น
และเห็นคุณเห็นประโยชน์ของหลักธรรมแห่งพระพุทธศาสนามากขึ้นตามลำาดับ

๑๓๘

๑๓๙

ร่วมสมโภช
พระบรมสารีริกธาตุ ณ

กรุงพนมเปญ
พระกรณียกิจในต่างประเทศครั้งแรกของ
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ย้อนหลังไปกว่าหกสิบปี
ก่อน คือเมื่อ พ.ศ. ๒4๙๕ ขณะเมื่อทรงดำารง
สมณศักดิ์ที่พระโศภนคณาภรณ์ ได้ทรงร่วมใน
คณะผู้แทนไทยเดินทางไปฉลองพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุที่เชิญจากมหาโพธิ
สมาคม ประเทศอินเดีย ไปยังกรุงพนมเปญ
ประเทศกัมพูชา งานฉลองสมโภชคราวนั้นจัด
ใหญ่โตมาก มีสมเด็จพระสุเมธาธิบดี สมเด็จพระ
สังฆราชฝ่ายมหานิกายของกัมพูชา พร้อมด้วย
สมเด็จพระปิตุลา เจ้าฟ้ากรมพระมณีเรศ และ
สมเด็จเจ้านโรดมสีหนุ เสด็จมาทรงรับ ขบวน
แห่พระธาตุเคลื่อนจากสนามบินไปยังวัดพระแก้ว
ในพระราชวังหลวง ระหว่างทางประชาชนตั้งโต๊ะ
หมู่ บู ช าถวายสั ก การะเรี ย งรายไปตลอดทาง
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงบันทึกว่า

๑4๐

คณะผู้แทนจากประเทศไทยประกอบด้วยพระสงฆ์และ
คฤหัสถ์รวม ๘ ท่านดังนี้

๑. พระธรรมจินดาภรณ์ (ทองเจือ จินฺตากโร)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สุดท้ายได้รับพระราชทาน
สถาปนาเป็นที่ สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี

“เมื่อถึงกรุงพนมเปญแล้วแน่นขนัด
ทั้งสองข้�งถนนเกือบตลอด แต่เมื่อเข้�
กรุงพนมเปญเย็นม�ก และค่ำ�ก่อนที่จะ
ถึงปล�ยท�ง”

๒. พระโศภนคณาภรณ์ (เจริญ สุวฑฺฒโน)

คณะผู้แทนไทยได้เดินทางไปพร้อมกับ
เที่ ย วบิ น ที่ เ ชิ ญ พระบรมสารี ริ ก ธาตุ แ ละพระ
อรหันตธาตุ ซึง่ บินมาแวะทีส่ นามบินดอนเมืองใน
วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒4๙๕ เวลา ๑๒.๑๕ น. เพือ่
อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ
ลงให้ชาวไทยได้สกั การะบูชาราวชัว่ โมงเศษ แล้วจึง
เชิญกลับขึ้นเครื่องบินเดินทางต่อไปยังประเทศ
กัมพูชา

๔. พระครูสมุห์อนุวัฒน์ (ชาวกัมพูชา)

วัดบวรนิเวศวิหาร คือสมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

๓. พระมหานวม อตฺตคุตฺโต
วัดโสมนัสวิหาร ภายหลังลาสิกขาเข้ารับราชการเป็น
พ.อ.(พิเศษ) นวม สงวนทรัพย์
วัดบวรนิเวศวิหาร สุดท้ายได้เป็นที่พระครูปริตรโกศล

๕. พระยาภรตราชสุพิธ
๖. คุณหญิงเพี้ยน ดำารงธรรมสาร
๗. นายเลอสรร ธรรมพิชา
๘. นางเนื่อง อิ่มสมบัติ

> คณะสงฆ์ ในกัมพูชานั้นนับว่ามีความ
สัมพันธ์ ใกล้ชิดกับคณะสงฆ์ ไทยมาก
พระมหากษัตริย์ของกัมพูชาก็เคยทรง
ผนวชเป็นพระภิกษุที่วัดบวรนิเวศวิหาร
ถึง ๒ พระองค์คือ สมเด็จพระนโรดม
และสมเด็จพระหริราชดนัยไกรแก้วฟ้า
หรือสมเด็จพระศรีสวัสดิ์มณีวงศ์ ใน
รัชกาลที่ ๔

> เมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๗ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดฯ ให้จัด
สมณทูตเชิญคัมภีรพ์ ระไตรปิฎก ๔๐ คัมภีร์ไปพระราชทานแด่สมเด็จพระหริรกั ษ์
แห่งกรุงกัมพูชา สมณทูตครั้งนั้นมีพระอมราภิรักขิต (เกิด อมโร) วัดบรมนิวาส
เป็นหัวหน้า มีพระอนุจร ๖ รูป คือ พระมหาปาน ปญฺ าสีโล ป.๔ ชาวกัมพูชา
ที่มาบวชเล่าเรียนอยู่ที่วัดบรมนิวาส และพระไทยอีก ๕ รูป สมณทูตไทยที่ไปยัง
กรุงอุดงครั้งนี้เอง ที่ก่อให้เกิดมีคณะธรรมยุตขึ้นในกัมพูชาเป็นครั้งแรก ต่อมา
พระมหาปาน ปญฺ าสีโล ก็ได้รับแต่งตั้งเป็น สมเด็จพระสุคนธาธิบดี สมเด็จ
พระสังฆราชฝ่ายธรรมยุต (สมเด็จพระสังฆราชฝ่ายมหานิกายมีนามว่า สมเด็จ
พระมหาสุเมธาธิบดี )

> ด้วยเหตุนี้ จึงมีพระภิกษุสามเณรชาวกัมพูชามาอยู่เล่าเรียนพระปริยัติธรรมในประเทศไทยจำานวนมากมาแต่อดีต
ที่วัดบวรนิเวศวิหารก็เคยมีพระภิกษุสามเณรชาวกัมพูชามาอยู่เล่าเรียนพระปริยัติธรรมมาก แม้ ในสมัยที่เจ้าพระคุณ
สมเด็จฯ เป็นเจ้าอาวาสก็มีพระภิกษุสามเณรชาวกัมพูชามาอยู่เล่าเรียนพระปริยัติธรรมหลายรูป พระสมุห์อนุวัฒน์ที่
ร่วมมาในคณะผู้แทนไทยคราวนี้ ก็เป็นพระภิกษุชาวกัมพูชาที่อยู่วัดบวรนิเวศวิหารมานานรูปหนึ่ง

การเสด็จไปประเทศกัมพูชาครั้งนี้ แม้จะเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ แต่ก็กล่าวได้ว่าเป็นการสานความสัมพันธ์ที่ดียิ่งระหว่าง
วัดบวรนิเวศวิหารกับพระราชวงศ์ของกัมพูชา จากพื้นฐานเดิมที่ในอดีต ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระราชวงศ์ของกัมพูชาได้ทรงผนวชเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยที่วัดบวรนิเวศวิหารอยู่หลายพระองค์
๑4๑

ร่วมฉัฏฐสังคายนา
ณ

พม่าเรียกการสังคายนาครั้งนี้ว่า ฉัฏฐสังคายนา คือสังคายนาครั้งที่ ๖ เพราะ
พม่านับการสังคายนาว่าทำาในอินเดีย ๓ ครัง้ คือครัง้ ที่ ๑-๒-๓ ครัง้ ที่ 4 ทำาใน
ลังกา เมือ่ ครัง้ จารึกพระไตรปิฎกเป็นตัวอักษรราว พ.ศ. 4๕๐ ปี โดยประมาณ
และครั้งที่ ๕ ทำาในพม่าสมัยพระเจ้ามินดงเมื่อ พ.ศ. ๒4๑4

ถัดมาอีกเพียงสองปี ใน พ.ศ. ๒4๙7 เพือ่ เตรียมการ
ฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ ประเทศเมียนมาร์ ซึ่งเวลานั้น
เรียกว่าประเทศพม่า ได้จัดทำาสังคายนาพระไตรปิฎกขึ้นที่
กรุงย่างกุ้ง เรียกว่าการประชุม “ฉัฏฐสังคายนา” หรือการ
สังคายนาพระไตรปิฎกเป็นครั้งที่ ๖ ประเทศเจ้าภาพเชิญ
ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งจากกัมพูชา ลาว เวียดนาม และไทย
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงร่วมอยู่ในคณะผู้แทนประเทศไทย
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสำาคัญครั้งนี้ การประชุมใช้
เวลาทั้งสิ้นสิบวัน ในเวลาว่างจากการประชุมที่พอมีอยู่บ้าง
จึงได้เสด็จไปเยี่ยมวัดและพุทธสถานหลายแห่ง เป็นเหตุให้
ทรงคุ้นเคยกับคณะสงฆ์ของเมียนมาร์พอสมควร

การสังคายนาในครัง้ นีท้ างพม่ามีความมุง่ หวังทีจ่ ะสร้างพระไตรปิฎก
ฉบับสากลทีจ่ ะสร้างสันติสขุ แก่มนุษยชาติทว่ั โลก การจะสร้างพระไตรปิฎก
ฉบับสากลขึน้ ได้กต็ อ้ งอาศัยผูร้ จู้ ากประเทศพุทธศาสนามาร่วมกันพิจารณา
จัดทำา โดยไม่ทง้ิ หรือทำาลายพระไตรปิฎกฉบับเดิมของแต่ละประเทศ เพียง
แต่มาช่วยกันสร้างพระไตรปิฎกฉบับสากลขึน้ มาอีกฉบับหนึง่ แล้วจัดพิมพ์
เผยแพร่ไปทัว่ โลก คือ พิมพ์เป็นอักษรพม่า อักษรเทวนาครี อักษรโรมัน
พร้อมทัง้ แปลออกเป็นภาษาอังกฤษและภาษาฮินดี

กรุงย่างกุ้ง

เนื่องจากการพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับฉัฏฐสังคายนาดังกล่าว ใช้วิธี
ทยอยพิมพ์ไปเรือ่ ยๆ เมื่อทำาเสร็จส่วนใดก็รีบจัดพิมพ์ ให้เสร็จในส่วนนั้น
ฉะนั้น การประชุมฉัฏฐสังคายนาจึงจัดเป็น ๒ สมัย แต่ละสมัยก็เพื่อไป
ประชุมรับฟังพระไตรปิฎกส่วนที่ทางพม่าจัดทำาเรียบร้อยแล้ว และเอา
มาอ่านให้ที่ประชุมฟังเท่านั้น

ในการไปร่วมประชุมฉัฏฐสังคายนาครัง้ นี้ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ เล่า
ว่าทุกอย่างทางพม่าเขาจัดทำาไว้เรียบร้อยแล้ว ผูร้ ว่ มประชุมก็เพียงไปฟัง
การอ่านพระไตรปิฎกทีเ่ ขาจัดพิมพ์มาเรียบร้อยแล้วเท่านัน้ แล้วเขาก็นาำ
พระไตรปิฎกทีพ่ มิ พ์แล้วนัน้ มาแจกให้ทป่ี ระชุมร่วมกันสวดโดยมีพระพม่า
สวดเป็นหลัก พระต่างประเทศก็สวดไปตามเขา ฉะนั้นจึงสวดได้บ้าง
ไม่ได้บ้าง เพราะพระแต่ละประเทศมีวิธีสวด วิธีออกเสียงไม่เหมือนกัน

ทางพม่าได้กำาหนด
ขั้นตอนการสังคายนา
ครั้งนี้เป็น ๓ ขั้นตอน คือ

ปรากฏว่า
ในทางปฏิบัติจริง
ไม่อาจทำาได้ตามแผน
๑4๒

ขั้นที่ ๑
เป็นขั้นการเตรียมหรือสอบทาน ให้แต่ละประเทศ
(ทั้ง ๕ ประเทศ) ต่างทำาในประเทศของตน

มี ๒ ประเทศเท่านั้นที่ทำาได้คือ ไทย และลังกา ซึ่งได้ทำาการชำาระพระไตรปิฎก
ของตนเสร็จไปก่อนที่พม่าจะทำาฉัฏฐสังคายนาไม่นาน ลังกาทำาเสร็จทีหลังไทย
ไทยกับลังกาจึงส่งพระไตรปิฎกของตนที่ชำาระเรียบร้อยแล้วไปให้ทางพม่า
เท่ากับร่วมทำางานขั้นที่ ๑ เรียบร้อย พระไตรปิฎกของไทยที่ส่งให้พม่าก็คือ
พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ ส่วนลาวและเขมรแจ้งว่าไม่มเี จ้าหน้าทีท่ จ่ี ะทำาได้ทนั
จึงไปขอร่วมงานขั้นที่ ๒ ที่ประเทศพม่า

หัวหน้าคณะ

ผู้แทนคณะสงฆ์ ไทย

พระครูอริยานุวัตร

วัดสระเกศ

วัดมหาธาตุ

พระธรรมธีรราชมหามุนี (ธีร์ ปุณฺณโก)

สถาปนาเป็น สมเด็จพระพุฒาจารย์

สถาปนาเป็น สมเด็จพระธีรญาณมุนี

วัดมหาธาตุ สุดท้ายได้รับพระราชทาน

ที่ไปร่วมประชุมฉัฏฐสังคายนาสมัยที่ ๑ ณ กรุงย่างกุ้ง
วันที่ ๒4 พฤษภาคม - ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒4๙๖

พระวิสุทธิโสภณ

พระพิมลธรรม (อาจ อาสโภ)

พระมหาหนู
วัดมหาธาตุ

พระมหามนัส
วัดมหาธาตุ

วัดจักรวรรดิราชาวาส สุดท้ายได้รับพระราชทาน

พระมหาชูศักดิ์
วัดมหาธาตุ

พระอาจารย์โชติก

(ชาวพม่า) วัดมหาธาตุ

สามเณรติดตาม สามเณรเทพ สามเณรทองอ่อน วัดมหาธาตุ คฤหัสถ์ร่วมคณะ ๑. นายฟุ้ง ศรีวิจาร เลขานุการกรมการศาสนา
สุดท้ายเป็นอธิบดีกรมการศาสนา ๒. หลวงปริญญาโยควิบูลย์ ผู้แทนพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ๓. ร.อ.ประสาร ทองภักดี
สุดท้ายเป็นพันโทและเป็นรองอธิบดีกรมการศาสนา 4. นายสวัสดิ์ พินิจจันทร์ เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา

พระพิมลธรรม (อาจ อาสโภ)

พระธรรมดิลก (ปุ่น ปุณฺณสิริ)

พระธรรมราชานุวัตร (ฟู อตฺตสิโว)

สุดท้ายได้รับพระราชทานสถาปนาเป็น
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช

วัดมหาธาตุ

วัดพระสิงห์ จ.เชียงใหม่

พระเทพเมธี (ชอบ อนุจารี)

วัดราษฎรบำารุง จ.ชลบุรี สุดท้ายได้รับพระราชทาน
สถาปนาเป็นที่ พระพิมลธรรม

ผู้แทนคณะสงฆ์ ไทย
ที่ไปร่วมประชุมฉัฏฐสังคายนา
สมัยที่ ๒ ณ กรุงย่างกุ้ง
การประชุมมีขึ้นตั้งแต่
๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒4๙๖
ถึง ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒4๙7

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

พระอมรมุนี (จับ ฐิตธมฺโม)

พระศรีสุทัศมุนี (ทองสุก สุทสฺโส)

สถาปนาเป็นที่ สมเด็จพระวันรัต

เลื่อนสมณศักดิ์เป็นที่ พระธรรมทัศนาธร

วัดโสมนัสวิหาร สุดท้ายได้รับพระราชทาน

วัดชนะสงคราม สุดท้ายได้รับพระราชทาน

พระมหาช่วง วรปุญฺโญ

พระโศภนคณาภรณ์ (เจริญ สุวฑฺฒโน)

พระอมรเวที (สนั่น จนฺทปชฺโชโต)

สุดท้ายได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นที่
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำาภาษีเจริญ

สถาปนาเป็น สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

สุดท้ายได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นที่
สมเด็จพระมหามุนีวงศ์

พระสุเมธีธรรมภาณ (บู่ สุจิณฺโณ)

พระศรีวสิ ทุ ธิญาณ (ประยูร สนฺตงฺกโุ ร)

เป็นที่ พระพรหมมุนี

สถาปนาเป็นที่ สมเด็จพระญาณวโรดม

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

พระปริยัติเวที (ผุย คตญาโณ)

วัดปทุมวนาราม สุดท้ายได้รับพระราชทาน
เลื่อนสมณศักดิ์เป็นที่ พระเทพปัญญามุนี

พระปริยัติโมลี (ฟื้น ปาสาทิโก)

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สุดท้ายได้รับ

พระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นที่ พระเทพโมลี

พระมหาพวน ป.ธ.๙
วัดมหาธาตุ

พระมหาจำานง ป.ธ.๙

วัดสระเกศ ต่อมาลาสิกขา

คือ ศ.(พิเศษ) จำานง ทองประเสริฐ

วัดบวรนิเวศวิหาร สุดท้ายได้รับพระราชทาน

วัดบรมนิวาส สุดท้ายได้รับพระราชทานสถาปนา

พระกวีวงศ์ (สนิธ เขมจารี)

วัดบ้านแหลม จ.สมุทรสงคราม สุดท้ายได้รับ

พระราชทานสถาปนาเป็นที่ สมเด็จพระธีรญาณมุนี

พระมหาพรหม ป.ธ.๙
วัดมหาธาตุ

พระมหาเกษม ป.ธ.๗

วัดมหาธาตุ ต่อมาลาสิกขา
คือ นายเกษม บุญศรี

วัดนรนารถสุนทริการาม

วัดเทพศิรนิ ทราวาส สุดท้ายได้รบั พระราชทาน

พระอริยนันทมุนี (เงื่อม อินฺทปญฺโญ)
สุดท้ายได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นที่
พระธรรมโกษาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)

พระมหาทอง พระเตชินท์ ธัมมจริยะ
วัดบรมนิวาส

(ชาวพม่า) วัดมหาธาตุ

คฤหัสถ์ร่วมคณะ ๑. นายประหยัด ไพทีกุล ๒. นายสุภาพ แคทุ่ม (ภายหลังเปลี่ยนเป็น สุภูตะโยธิน) ๓. นายดิลก ดวงมาลัย

ขั้นที่ ๒
เป็นขั้นวินิจฉัยว่าอะไรผิดอะไรถูก ควรแก้ไขอย่างไร เป็นขั้นที่ผู้แทน
จาก ๕ ประเทศจะต้องมาร่วมประชุมทำาร่วมกันในทีป่ ระชุมสังคายนา

ในการปฏิบัติจริงปรากฏว่า เป็นงานที่ทางพม่าดำาเนินการกันเอง โดย
การตรวจชำาระเทียบเคียงพระไตรปิฎกฉบับต่างๆ เท่าที่มี แล้วทำาเป็น
พระไตรปิฎกฉบับฉัฏฐสังคายนาขึ้น จัดพิมพ์เป็นเล่มหนังสือเรียบร้อย

ขั้นที่ ๓
เป็นการประกอบพิธีรับรองยืนยันพระไตรปิฎก
ที่สังคายนาเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งจัดพิมพ์เป็น
เล่มหนังสือเรียบร้อยแล้วด้วย
เป็นการนำาพระไตรปิฎกฉบับฉัฏฐสังคายนาที่ทางพม่า
จัดพิมพ์เรียบร้อยแล้วมาเสนอที่ประชุมที่เชิญพระสงฆ์
จากประเทศต่างๆ มาแล้วอ่านพระไตรปิฎกดังกล่าวให้
ที่ประชุมฟังเท่านั้น เท่ากับเป็นการรับรองพระไตรปิฎก
ฉบับนี้ว่าถูกต้องเรียบร้อย
๑4๓

ยิ่งกาลเวลาล่วงผ่านไปเจ้าพระคุณสมเด็จฯ เจริญด้วยพรรษายุกาล ทั้งเจริญด้วยสมณศักดิ์ที่ได้รับพระราชทาน
พระกรณียกิจด้านการต่างประเทศก็ยิ่งเพิ่มพูนมากขึ้น เพราะการคมนาคมติดต่อกันในโลกนี้สะดวกขึ้นกว่า
ดังนั้น
แต่ก่อน ผู้ที่สนใจในพระพุทธศาสนาตามประเทศต่าง ๆ มีจาำ นวนเพิ่มมากขึ้น จนถึงกับในบางประเทศ
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ
มีความพร้อมที่จะจัดตั้งวัดวาอารามขึ้น มีฐานะเป็นวัดทางพระพุทธศาสนา บางคราวก็มีการประชุม
จึงได้เสด็จไปยังต่างประเทศ
ระหว่างประเทศเกี่ยวกับประเด็นด้านศาสนสัมพันธ์ หรือเป็นประเด็นเฉพาะเจาะจงเรื่อง
เป็นหลายครั้ง เพื่อทรงปฏิบัติ
พระพุทธศาสนา บางคราวผู้นำาระดับสูงของบางประเทศก็ตั้งใจเชิญเจ้าพระคุณสมเด็จฯ
พระศาสนกิจต่าง ๆ ตามที่มี
ไปเยี่ยมเยียนประเทศต่างๆ เพื่อทอดพระเนตรกิจการด้านการศาสนา

๐๓

๐๑
๕ – ๖ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๔๙๕
กัมพูชา

ทรงร่วมในคณะผู้แทนไทย
เดินทางไปฉลองพระบรมสารีริกธาตุ
และพระอรหันตธาตุที่เชิญจาก
มหาโพธิสมาคมอินเดีย
ไปยังกรุงพนมเปญ

๐๒
๑๔ – ๒๔ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๔๙๗
พม่า

ทรงร่วมอยู่ในคณะผู้แทน
ประเทศไทยเพื่อปฏิบัติหน้าที่ใน
การประชุมฉัฏฐสังคายนา หรือการ
สังคายนาพระไตรปิฎกเป็นครั้งที่ ๖

๑44

๒๕ กรกฎาคม – ๕ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๐๙
อังกฤษ ฝรั่งเศส
สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี กรีซ

ในฐานะที่ทรงเป็นประธานกรรมการ
อำานวยการฝึกอบรมพระธรรมทูตไป
ต่างประเทศ ได้เสด็จไปเป็นประธาน
ฝ่ายสงฆ์และถวายพระธรรมเทศนา
กัณฑ์หนึ่งในพิธีเปิดวัดพุทธปทีป ซึ่ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงประกอบพิธีเปิด
เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๙
ในการเสด็จครั้งนั้น ได้ทรงเยี่ยมชมกิจการ
พระธรรมทูตในประเทศอังกฤษ และ
ทรงเยี่ยมชมการพระศาสนาในประเทศ
ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี และกรีซ
ระหว่างเสด็จกลับประเทศไทยด้วย

ผู้กราบทูลเชิญ โดยสรุปย่อ
พอสังเขปโดยลำาดับ
ดังต่อไปนี้

๐๕

๑๖ เมษายน – ๒ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๑๑
อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย
ฟิลิปปินส์

เสด็จไปเยี่ยมชมการพระศาสนา
วัฒนธรรม และการศึกษาทั่วไป
ในฐานะประธานกรรมการสภา
การศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา
แห่งประเทศไทย โดยอนุมัติของ
มหาเถรสมาคม
พร้อมด้วย พระธรรมธัชมุนี
(สนฺตงฺกุโร ประยูร พยุงธรรม ป.ธ.๙)
เลขาธิการสภาการศึกษา
มหามกุฏราชวิทยาลัย ในขณะนั้น

๐๖

๐๔

๑๐ – ๒๐ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๑๐
ศรีลังกา

ในฐานะกรรมการมหาเถรสมาคม
ได้ตามเสด็จสมเด็จพระสังฆราช
(อุฏฺฐายี จวน ศิริสม ป.ธ.๙)
วัดมกุฏกษัตริยาราม ซึ่งเสด็จเยือน
ประเทศศรีลังกาอย่างเป็นทางการ
ตามคำาทูลเชิญของรัฐบาลประเทศ
นั้น เพื่อเจริญสัมพันธไมตรีระหว่าง
พุทธศาสนิกชนทั้งสองประเทศ

๖ พฤษภาคม – ๔ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๑๓
อินโดนีเซีย

เสด็จพร้อมด้วย พระธรรมโสภณ
(กิจฺจกาโร สนธิ์ มั่งเรือน ป.ธ.๕)
รองเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
เพื่อบรรพชาอุปสมบทกุลบุตร
ชาวอินโดนีเซีย จำานวน ๕ คน
ตามคำาอาราธนาของ
พระชินรักขิตเถระ
หัวหน้าพุทธศาสนิกชน
ชาวอินโดนีเซีย ในขณะนั้น

๐๗

๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๓
– ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๔
ปากีสถาน เนปาล อินเดีย

เสด็จไปเยี่ยมชมการพระศาสนา
และการศึกษาในฐานะประธานสภา
การศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย
พร้อมด้วยพระธรรมธัชมุนี
(สนฺตงฺกุโร ประยูร พยุงธรรม ป.ธ.๙)
เลขาธิการสภาการศึกษามหามกุฏ
ราชวิทยาลัย ในขณะนั้น และในโอกาส
เดียวกันก็ได้รับอนุมัติจาก
มหาเถรสมาคมให้ทรงเป็นผู้แทนของ
คณะสงฆ์ไทย เสด็จไปเยี่ยมเยียน
พระสงฆ์และวัดพระพุทธศาสนาใน
ประเทศปากีสถานตะวันออก (ปัจจุบัน
คือประเทศบังคลาเทศ) และทรงนำา
สาส์นของสมเด็จพระสังฆราช
(อุฏฺฐายี จวน ศิริสม ป.ธ.๙)
วัดมกุฏกษัตริยาราม ถึงพุทธศาสนิกชน
ชาวปากีสถานตะวันออก
พร้อมกับพัสดุสิ่งของและกัปปิยภัณฑ์
ซึ่งทางคณะสงฆ์ไทยจัดหามา ไป
ช่วยเหลือชาวพุทธในประเทศนั้นที่
ประสบวาตภัยครั้งใหญ่ในคราวนั้นด้วย

๐๘

๑๑

๒๒ พฤษภาคม – ๕ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๑๘
ออสเตรเลีย

เสด็จไปเป็นประธานสงฆ์ ในพิธี
เปิดวัดพุทธรังษี ณ นครซิดนีย์
ซึ่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ
สยามมกุฎราชกุมาร
เสด็จพระราชดำาเนินไปทรง
ประกอบพิธีเปิดและทรง
บำาเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา

๐๙

๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๐
– ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๑
อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์ สิงคโปร์

เสด็จไปบรรพชากุลบุตรชาวอินโดนีเซีย
จำานวน 4๓ คน ณ เมืองสมารัง
ตามคำาอาราธนาของคณะสงฆ์สังฆเถรวาท
อินโดนีเซีย และได้เสด็จไปเยี่ยมชม
กิจการพระศาสนา ณ ประเทศออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์ ขากลับทรงแวะเยี่ยมชม
การพระศาสนา ณ ประเทศสิงคโปร์ดว้ ย

๑๒

๓ เมษายน – ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๓
สหรัฐอเมริกา แคนาดา
๒๓ เมษายน – ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๓
อังกฤษ ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์

๒๒ – ๒๕ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๒๘
อินโดนีเซีย

เสด็จไปทรงปฏิบัติศาสนกิจ
ตามเมืองสำาคัญหลายแห่ง
ได้แก่ ลอสแองเจลิส แวนคูเวอร์
เดนเวอร์ ทัลซ่า กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
นครนิวยอร์ก และชิคาโก
ระหว่างทางขากลับได้ทรงแวะ
ปฏิบัติศาสนกิจที่กรุงลอนดอน
กรุงปารีส และนครเจนีวาด้วย
เสด็จกลับถึงประเทศไทย
วันที่ ๑ พฤษภาคม ศกเดียวกัน

เป็นประธานคณะพร้อมด้วย
พระสงฆ์อีก ๑๙ รูป จากประเทศไทย
ไปทรงประกอบพิธีผูกพัทธสีมา
อุโบสถวัดจาการ์ตาธรรมจักรชัย
ตามคำาอาราธนาของคณะสงฆ์
สังฆเถรวาทอินโดนีเซีย เป็นการผูก
พัทธสีมาอุโบสถวัดพระพุทธศาสนา
เถรวาทเป็นครั้งแรกในประเทศนั้น

๑๓

๒๓ – ๓๐ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๒๘
เนปาล

๑๐

๑๑ – ๒๑ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๒๓
อินเดีย เนปาล

เสด็จไปร่วมประชุมสหพันธ์
คีตาอาศรมสากล ในฐานะเป็น
พระอาคันตุกะพิเศษ เมื่อทรงเสร็จ
ภารกิจที่ประเทศอินเดียแล้ว ได้เสด็จ
ไปเยี่ยมชมการพระศาสนา
ณ ประเทศเนปาลด้วย

เสด็จพร้อมด้วยคณะสงฆ์
จากประเทศไทยไปเป็นประธาน
บรรพชากุลบุตรศากยะแห่งเนปาล
จำานวน 7๓ คน ณ กรุงกาฐมาณฑุ
ตามคำาอาราธนาของคณะสงฆ์เนปาล

๑๔

๒๐ มิถุนายน – ๒ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๓๖
สาธารณรัฐประชาชนจีน

ได้ทรงพบปะกับผู้นาำ ชั้นสูงของจีน
หลายท่าน ที่สำาคัญที่สุดคือ
ประธานาธิบดีจีน นายเจียง เจ๋อหมิน
เป็นโอกาสให้ได้ทอดพระเนตร
สภาพการณ์พระพุทธศาสนา คณะสงฆ์
และพุทธศาสนิกชนในประเทศจีน
เป็นเหตุให้เกิดความตื่นเต้นแก่
ประชาชนจีนเป็นอย่างยิ่งจนพระสงฆ์จีน
บางรูปกล่าวว่าคณะสงฆ์จากประเทศไทย
เป็นแบบอย่างของชีวิตพรหมจรรย์ที่
แท้จริงที่ได้พบเห็นเป็นครั้งแรก
โอกาสนี้ได้ทรงเยีย่ มเมืองสำาคัญ
และวัดต่าง ๆ หลายแห่ง การเสด็จจีน
ครัง้ นีเ้ ป็นประโยชน์ยง่ิ แก่การพัฒนา
ความสัมพันธ์ระหว่างไทย - จีน
ในทางพระพุทธศาสนาและทางวัฒนธรรม

๑๖

๔ – ๑๑ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๔๑
ญี่ปุ่น

เสด็จไปทรงเป็นประธานเปิดการประชุม
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโลก
(The World Buddhist Propogation
Conference) ซึ่งพุทธศาสนานิกาย
เนนบุตซึสุ จัดขึ้นที่เมืองเกียวโต
ตามคำากราบทูลอาราธนาของ
คณะกรรมการจัดการประชุม

๑๗

๑๘ – ๒๓ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๔๒
อินเดีย เนปาล

๑๕

๑๘ – ๒๐ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๓๘
เนปาล

เสด็จไปทรงประกอบพิธีบรรจุ
พระบรมสารีริกธาตุและทรงเปิด
อาคาร “ไทยกีรติภวัน”
ณ วัดศรีกรี ติวหิ าร ทีก่ รุงกาฐมาณฑุ
และทรงวางศิลาฤกษ์ เป็นประเดิม
มงคลแห่งการก่อสร้าง
วัดไทยลุมพินี ซึ่งเป็นวัดไทย
แห่งแรกและแห่งเดียว
ในประเทศเนปาล
ตั้งอยู่ห่างจากวิหารมายาเทวี
ซึ่งเป็นตำาบลที่ประสูติของ
พระบรมศาสดา ราว ๙๕๐ เมตร

ทรงเริม่ ปฏิบตั ศิ าสนกิจที่
วัดไทยนาลันทา เมืองนาลันทา
วัดไทยพุทธคยา และวัดป่าพุทธคยา
เมืองพุทธคยาทรงเข้าร่วมพิธี
สมโภชวัดไทยกุสนิ าราเฉลิมราชย์
เมืองกุสนิ ารา ประเทศอินเดีย แล้วเสด็จ
ต่อไปยังวัดไทยลุมพินี ซึ่งอยู่ชายแดน
ทางฝั่งเนปาล จากนั้นจึงเสด็จไปยัง
วัดศรีกีรติวิหาร กรุงกาฐมาณฑุ
เพื่อทรงแรมคืนอีกหนึ่งคืนก่อนเสด็จ
กลับประเทศไทยในวันรุ่งขึ้น
การเสด็จครั้งนี้ เป็นการเสด็จไปปฏิบัติ
พระศาสนกิจในต่างประเทศ
เป็นครั้งสุดท้ายของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ

สรุปรวมว่า เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้เสด็จไปปฏิบัติพระศาสนกิจในต่างประเทศรวม ๑๗ ครั้ง
และได้เสด็จเยือนประเทศต่างๆ รวม ๒๑ ประเทศ เรื่องราวที่เสด็จไปทรงปฏิบัติพระศาสนกิจเหล่านี้
ยังอยู่ในความทรงจำาของพุทธศาสนิกชนของประเทศต่างๆ รวมตลอดถึงประชาชนในประเทศนั้นๆ มิรู้ลืม
๑4๕

ประธานสงฆ์เปิดวัดพุทธปทีป
ณ

กรุงลอนดอน
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ขณะดำารงสมณศักดิ์ที่พระสาสนโสภณ
ในฐานะประธานกรรมการอำานวยการฝึกอบรมพระธรรมทูต
ไปต่างประเทศ ได้เป็นประธานสงฆ์ ในพิธีเปิดวัดพุทธปทีป
ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๙

วัดพุทธปทีป เป็นวัดไทยแห่งแรกในทวีป
ยุโรป ได้ดำาริก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐7 ในปี
นั้น กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการได้จัด
ส่งพระธรรมทูตไทยไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ กรุง
ลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงค์
หลักเพื่ออนุเคราะห์นักเรียนไทยและคนไทยที่มา
ศึกษาและทำางานในประเทศนั้น และเพื่อส่งเสริม
การประกาศพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ไทยทั้ง
๒ นิกาย โดยคณะกรรมการฝึกอบรมพระธรรมทูต
ไปต่างประเทศจะเลือกเฟ้นพระธรรมทูตผลัด
เปลี่ยนกันทำางานตามวาระ มิได้ปรารถนาที่จะให้
เป็นวัดสังกัดเฉพาะนิกายใดนิกายหนึ่ง
คณะเดินทาง
๑. พระสาสนโสภณ (เจริญ สุวฑฺฒโน)
วัดบวรนิเวศวิหาร / คือ สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

๒. พระราชสิทธิมุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ)
วัดมหาธาตุ / สุดท้ายได้รับพระราชทาน
เลื่อนสมณศักดิ์เป็นที่ พระธรรมธีรราชมหามุนี
๓. พระขันติปาโล (ลอเรนซ์ มิลล์ ชาวอังกฤษ)
วัดบวรนิเวศวิหาร / ภายหลังลาสิกขา

๔. พันเอกปิ่น มุทุกันต์
อธิบดีกรมการศาสนา

๕. ร้อยเอกสุภาพ สุภูตะโยธิน
แผนกจัดการผลประโยชน์กลาง กองศาสนสมบัติ
กรมการศาสนา เลขานุการคณะกรรมการการจัดตั้ง
วัดพระพุทธศาสนา ณ กรุงลอนดอน
๑4๖

พระธรรมทูตที่มาอยู่ปฏิบัติพระศาสนกิจชุดแรกคือ พระราชสิทธิมุนี (โชดก
ญาณสิทฺธิ) และพระมหาวิจิตร ติสฺสทตฺโต วัดมหาธาตุ ปรากฏว่ามีผู้สนใจพระพุทธศาสนาและมาปฏิบัติธรรมกันเพิ่มขึ้นเป็นลำาดับ ทั้งเกิดผลดีแก่นักศึกษาไทยและคน
ไทยทั่วไป แต่พระธรรมทูตเองกลับมีความลำาบากในเรื่องที่พาำ นัก และไม่มีสถานที่
ที่จะเป็นศูนย์รวมในการศึกษาและปฏิบัติพระพุทธศาสนา ทางกรมการศาสนาและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงมีความเห็นร่วมกันว่าควรจะได้มีวัดทางพระพุทธศาสนาขึ้น
ที่กรุงลอนดอน เพื่อสะดวกแก่การสั่งสอนและเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ
อังกฤษและในทวีปยุโรปต่อไป จึงได้ดำาริจัดสร้างวัดขึ้น ขั้นแรกเรียกว่าการจัดสร้าง
วัดพระพุทธศาสนา ณ กรุงลอนดอน โดยได้เริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๘ และได้ถวาย
การจัดสร้างนี้ไว้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๘
และเมื่อการจัดสร้างวัดเสร็จเรียบร้อย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า วัดพุทธปทีป เมือ่ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๙

วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ เป็นวันประกอบพิธเี ปิดวัดพุทธปทีป โดย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ
ได้เสด็จพระราชดำาเนินมาทรงเปิดวัดพุทธปทีป พร้อมทั้งทรงบำาเพ็ญ
พระราชกุศลอาสาฬหบูชาเป็นปฐมฤกษ์ด้วย

ในการเสด็จพระราชดำ�เนินครัง้ นี้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั �ได้พระราชทานพระราชดำ�ริ
เป็นแนวทางในการปฏิบตั ศิ าสนกิจของพระธรรมทูตไว้�๓�ประการ
๑. ให้พระธรรมทูตถือว่า การปลูกฝัง
ศรัทธาแก่นักเรียนไทยในต่างประเทศ
ให้ยึดมั่นในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องสำาคัญ

๒. ความเป็นอยู่ของพระสงฆ์ ที่อยู่ในสภาพ

ดินฟ้าอากาศและสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างจาก
เมืองไทยมาก ก็จะต้องปรับปรุงแก้ไขข้อปฏิบตั ิ
บางอย่างเพื่อให้ ได้รับความผาสุกตามสมควร
โดยให้หารือทางมหาเถรสมาคม ตกลงอย่างไร
แล้วประกาศให้พระสงฆ์และประชาชนได้ทราบ
ทัว่ กัน แล้วจึงเปลีย่ นแปลง ไม่ควรเปลีย่ นแปลง
โดยพลการอันจะทำาให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิด

พิธีเปิดวัดพุทธปทีปครั้งนี้ เป็นการเปิดกิจการ
พระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปอย่างเป็นทางการครัง้ แรก
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้ถวายพระธรรมเทศนาเรื่อง
พุทธปทีปกถา แสดงถึงความสำาคัญของพระพุทธศาสนา
อันจะนำามาซึ่งความสุขในชีวิตประจำาวันของผู้ปฏิบัติ
ทัง้ ทีเ่ ป็นนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป

๓. เรื่องการวางแผนผังวัดพุทธปทีป

ควรจะได้วางแผนผังไว้อย่างแน่นอน
ว่าจะสร้างอะไรตรงไหน เนือ่ งจากมีเนือ้ ที่
จำากัด ไม่ควรปล่อยให้ผบู้ ริจาคสร้างอะไร
ตามอัธยาศัย อาจทำาให้วดั รุงรังขาดความ
สวยงาม

หลังจากเสร็จพิธเี ปิดวัดพุทธปทีป ณ กรุงลอนดอนแล้ว
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ พร้อมด้วยพันเอกปิ่น มุทุกันต์ และ
ร้อยเอกสุภาพ สุภูตะโยธิน ได้เดินทางจากประเทศอังกฤษ
ไปสังเกตการณ์การพระศาสนาและการศึกษา ณ ประเทศ
ฝรัง่ เศส สวิตเซอร์แลนด์ กรีซ และอิตาลี เป็นเวลา ๓ วัน
ระหว่างวันที่ ๓-๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๙
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ตามเสด็จเยือน

ลังกา

เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ขณะดำารงสมณศักดิท์ พ่ี ระสาสนโสภณ ในฐานะกรรมการมหาเถรสมาคม
ตามเสด็จสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฺฐายี) วัดมกุฏกษัตริยาราม
เสด็จเยือนลังกา (ปัจจุบันคือประเทศศรีลังกา) อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๖
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๐

คณะเดินทาง
๑. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฺฐายี)
วัดมกุฏกษัตริยาราม

๒. พระสาสนโสภณ (เจริญ สุวฑฺฒโน)
วัดบวรนิเวศวิหาร / คือ สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

๓. พระธรรมกิตติโสภณ (สุวรรณ สุวณฺณโชโต)
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม / สุดท้ายได้รับ
พระราชทานสถาปนาเป็นที่ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์

๔. พระเทพกวี (ประยูร สนฺตงฺกุโร)
วัดเทพศิรินทราวาส / สุดท้ายได้รับพระราชทาน
สถาปนาเป็นที่ สมเด็จพระญาณวโรดม

๕. พระมหาบรรจง กลฺลิโต
วัดมกุฏกษัตริยาราม / ปัจจุบันเป็นที่ พระเทพปัญญากวี

๖. พันเอกปิ่น มุทุกันต์
อธิบดีกรมการศาสนา

๗. นายมนูญ ธารานุมาศ
ไวยาวัจกร

ไ ท ย กั บ ลั ง ก า

เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้เสด็จแวะเยี่ยม
วัดและพุทธศาสนิกชนที่ประเทศสิงคโปร์
เป็นเวลาหนึ่งวัน เพราะในครั้งนั้นเที่ยวบิน
ตรงจากกรุงเทพฯ ไปลังกายังไม่มี ต้องไปต่อ
เครือ่ งบินทีส่ งิ คโปร์ แล้วเสด็จต่อไปยังลังกา
เพื่อเยือนสถานที่สำาคัญคือ วัดมัลลวัตเต
วัดอัสสคีรียะ วัดพระทันตธาตุ เมืองแคนดี

มีความสัมพันธ์ ใกล้ชิดกันในทางพระศาสนามาตั้งแต่สมัยสุโขทัย
ล้านนาและอยุธยา คณะสงฆ์ไทยและคณะสงฆ์ลังกาได้ติดต่อไปมา
ระหว่างกันมิได้ขาดสาย กระทั่งถึงปลายสมัยอยุธยา คณะสงฆ์ลังกา
เสือ่ มโทรมถึงขัน้ สมณวงศ์เสือ่ มสูญไม่มพี ระภิกษุแม้แต่รปู เดียว คงเหลือ
แต่สามเณรอยูเ่ พียงรูปเดียว คือสามเณรสรณังกร กษัตริยล์ งั กาได้สง่
ราชทูตมาขอพระสงฆ์จากกรุงศรีอยุธยาไปประดิษฐานสมณวงศ์ขึ้น
ใหม่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศจึงได้จัดส่งพระสงฆ์ไทย
มีพระอุบาลีเป็นหัวหน้าพร้อมพระอนุจรรวม ๒๐ รูป ออกไปให้การ
บรรพชาอุปสมบทแก่กุลบุตรชาวลังกา เป็นการประดิษฐานสมณวงศ์
ขึ้นอีกครั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๒๙๕ เป็นเหตุให้ลังกากลับมีคณะสงฆ์ขึ้นอีก
ครั้งเรียกว่า พระสงฆ์สยามวงศ์ หรืออุบาลีวงศ์ สืบมาจนทุกวันนี้
มาในสมัยรัตนโกสินทร์ พระมหากษัตริย์ไทยก็ได้จัดส่งสมณทูตไปสืบ
๑4๘

เสด็จเยี่ยมวัดลังกาดิลก และมหาวิทยาลัย
ลังกา ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ของลังกา
เยี่ยมโบราณสถานที่สำาคัญคือ สิคีรียะ
ส่วนเมืองแคนดี มีชื่อเป็นภาษาสิงหล
ว่า เสนกาทาลกะมหานุวาระ เอกสารเก่าของ
ไทยเรียกว่า ศิริวัฒนบุรีบ้าง สิงห์ขัณฑ์นคร
บ้าง แต่ทั่วไปนิยมเรียกตามฝรั่งว่า แคนดี

ข่าวพระศาสนา ณ ทวีปลังกาหลายครั้ง ฝ่ายพระสงฆ์ลังกาเองก็ได้
เดินทางมายังราชอาณาจักรไทยต่อเนื่องกันมาหลายคราว โดยเฉพาะ
ที่วัดบวรนิเวศวิหารได้มีพระสงฆ์ลังกาเข้ามาพำานักอย่างต่อเนื่องมา
แต่ครั้งรัชกาลที่ ๒ จนเป็นเหตุให้มีเสนาสนะไว้ต้อนรับพระสงฆ์ลังกา
ที่วัดบวรนิเวศวิหารโดยเฉพาะ เรียกว่า คณะลังกา เพิ่งรื้อเพื่อใช้พื้นที่
สร้างพระวิหารพระศาสดาในสมัยรัชกาลที่ 4 ต่อแต่นน้ั ก็ยงั มีพระสงฆ์
ลั ง กาพำ า นั ก อยู่ ใ นวั ด บวรนิ เ วศวิ ห ารต่ อ เนื่ อ งมาจนบางรู ป ได้ รั บ
พระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะในรัชกาลที่ ๖ คือ พระสาธุ
ศีลสังวร (สีละรตนะ ถึงมรณภาพเมื่อ พ.ศ. ๒4๘๒)

ฉะนั้น การที่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ เสด็จเยือน
ลังกาครั้งนี้ จึงเสมือนเสด็จมาเยี่ยมญาติ

• เสด็จเมืองโปโลนนารุวะ ชมวิหารวฏทาเก
หรือพระเจดียท์ รงกลม สัตตมหาปราสาท ซึง่
เป็นพระเจดียส์ เ่ี หลีย่ ม 7 ชัน้ และอุตตราราม
หรือวิหารพระพุทธรูปหิน ซึ่งมีพระพุทธรูป
สลักหิน 4 องค์ คือ พระพุทธรูปปางสมาธิ
ปางไสยาสน์หรือปางปรินพิ พาน และปางรำาพึง
• เสด็จเมืองอนุราธปุระ เมืองหลวงเก่าซึง่
เป็นจุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนาในลังกา
มีสถานที่สำาคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น
ถูปาราม วัดพระพุทธศาสนาแห่งแรก มิหนิ ตเล
ที่พระมหินทเถระพบกับกษัตริย์ลังกาเป็น
ครั้งแรก ต้นพระศรีมหาโพธิที่พระเจ้าอโศก
ส่งมาพร้อมกับพระสงฆ์ที่นาำ พระพุทธศาสนา
มาสูล่ งั กา และพระเจดียท์ ส่ี าำ คัญอีกหลายแห่ง
• เสด็จกลับกรุงโคลัมโบ เยี่ยมวัดทีปทุตตมาราม
อันเป็นวัดที่พระสงฆ์ไทย คือ พระองค์เจ้า
ปฤษฎางค์ทรงสร้างไว้
• เยีย่ มวิทยาลัยพระธรรมทูต ชือ่ ว่ามหารตมะ
เยี่ยมวัดกัลยาณีและมหาวิทยาลัยวิทยาลังกา
เยี่ยมสำานักงานศูนย์มหาโพธิสมาคม

วัดมัลลวัตเต ในเอกสารเก่าของไทยเรียกว่าวัด
บุปผารามบ้าง วัดมาลาวดีบ้าง เป็นวัดที่กษัตริย์
ลังกาสร้างสำาหรับเป็นที่พำานักของพระสงฆ์ ไทย
สมัยอยุธยา ทีม่ พี ระอุบาลีเป็นหัวหน้าออกมาฟืน้ ฟู
พระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์ลังกา เป็นเหตุให้มี
พระสงฆ์ ส ยามวงศ์ ห รื อ อุ บ าลี ว งศ์ ขึ้ น ในลั ง กา
เมื่อ ๒๐๐ ปีเศษมาแล้ว
วัดพระทันตธาตุ ชาวลังกาเรียกว่า ทาฬทามาลิคาวะ
คำาว่า ทาฬทา นั้นเพี้ยนมาจากคำาบาลีว่า ทันตะ
แปลว่า เขี้ยว คำาว่า มาลิคาวะ เป็นภาษาสิงหล
แปลว่า วัง รวมกันแล้วก็มีความหมายว่า วังของ
พระทันตธาตุ หรือวังของพระเขี้ยวแก้ว

• วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๐
สมเด็จพระสังฆราชพร้อมคณะ เสด็จ
จากลังกามายังประเทศสิงคโปร์ โดย
ประทับแรม ๒ คืน วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์
จึงเสด็จกลับประเทศไทย

วัดอัสสคีรียะ มีชื่อเป็นทางการว่า วัดไหยคิรีวิชัย
สุนทราราม แต่คนลังกานิยมเรียกว่า วัดอัสสคีรยี ะ
เป็นวัดสำาคัญคู่กับวัดมัลลวัตเต เพราะเท่ากับเป็น
สำานักงานใหญ่ในการบริหารคณะสงฆ์สยามนิกาย
หรืออุบาลีวงศ์ ซึง่ เป็นพระสงฆ์สว่ นใหญ่ของลังกา
ปัจจุบัน

๑4๙

เยือน

อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ในฐานะประธาน
กรรมการสภาการศึ ก ษามหามกุ ฏ
ราชวิทยาลัย และประธานกรรมการอำานวย
การฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ
พร้อมคณะได้เดินทางไปดูการพระศาสนา
และการศึกษา ณ ประเทศอินโดนีเซีย
ออสเตรเลีย และฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่
๑๖ เมษายน - ๒ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๑๑ รวม ๑7 วัน การเดินทางไปดู
การพระศาสนาและการศึกษาครั้งนี้นับว่า
ได้รับประโยชน์เป็นอันมาก โดยเฉพาะ
ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ทีป่ ระเทศอินโดนีเซีย เจ้าพระคุณสมเด็จฯ พร้อมด้วย
คณะได้มีโอกาสพบกับพระชินรักขิต พระภิกษุเถรวาท
วัดบวรนิเวศวิหาร / คือ สมเด็จพระญาณสังวร
ชาวอินโดนีเซียรูปแรกที่เข้ามาฟื้นฟูพระพุทธศาสนา
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
เถรวาทในประเทศนี้ หลังจากที่พระพุทธศาสนาได้เสื่อม
๒. พระเทพกวี (ประยูร สนฺตงฺกุโร)
สูญจากอินโดนีเซียไปแล้วกว่า ๕๐๐ ปี พระชินรักขิต
เลขาธิการสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย /
สุดท้ายได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นที่
เป็นชาวอินโดนีเซียเชือ้ สายจีน ได้ไปบรรพชาอุปสมบท
สมเด็จพระญาณวโรดม
เป็นพระภิกษุที่ประเทศพม่า พ.ศ. ๒4๙7 แล้วกลับ
๓. พันโทประสาร ทองภักดี
เข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศของตน เป็น
หัวหน้ากองศาสนศึกษา กรมการศาสนา
หัวหน้าชาวพุทธอยูใ่ นอินโดนีเซีย ขณะนัน้ พระชินรักขิต
ได้ขอให้คณะสงฆ์ ไทยจัดส่งพระธรรมทูตไทยออกไปช่วยฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย
เพราะเท่าที่เป็นอยู่ในขณะนั้น ยังขาดพระสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถทางพระพุทธศาสนาที่จะสั่งสอน
ประชาชนเจ้าพระคุณสมเด็จฯ จึงได้รบั หลักการเพือ่ นำามาพิจารณาดำาเนินการสนองศรัทธาของชาวอินโดนีเซียต่อไป
ต่อมา พระชินรักขิตได้เดินทางเข้ามาประเทศไทย และพักทีว่ ดั บวรนิเวศวิหาร ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๙
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๒ เพื่อทบทวนถึงเรื่องการขอให้คณะสงฆ์ไทยออกไปช่วยฟื้นฟูพระพุทธศาสนาใน
อินโดนีเซียดังทีไ่ ด้เคยปรารภไว้ คณะสงฆ์รว่ มกับกรมการศาสนาในนามของรัฐบาลไทยจึงได้จดั ส่งพระภิกษุ
ผูส้ าำ เร็จการฝึกอบรมจากสำานักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศรุน่ แรก เป็นพระธรรมทูตไปทีอ่ นิ โดนีเซีย
คณะเดินทาง
๑. พระสาสนโสภณ (เจริญ สุวฑฺฒโน)

พระธรรมทูตรุ่นแรก
ที่ได้รับคัดเลือกไปยังอินโดนีเซีย

หัวหน้าคณะ

พระครูปลัดอรรถจริยานุกิจ (วิญญ์ วิชาโน)

วัดบวรนิเวศวิหาร สุดท้ายได้เป็นที่พระราชวราจารย์
๑๕๐

พระครูปลัดสัมพิพัฒนวิริยาจารย์ (บุญเรือง ปุญฺญโชโต)

วัดพระศรีมหาธาตุ (ปัจจุบันเป็นที่ พระธรรมเจติยาจารย์)

พระธรรมทูตชุดนีอ้ อกเดินทางจากประเทศไทย
เมือ่ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ เมือ่ พระ
ธรรมทูตไทยมาช่วยแล้ว การฟืน้ ฟูพระพุทธศาสนา
ในอินโดนีเซียก็ดำาเนินไปอย่างรวดเร็ว จำานวน
ชาวพุทธเพิ่มมากขึ้น มีกุลบุตรชาวอินโดนีเซีย
ที่ศรัทธาเลื่อมใสออกบวชเป็นพระภิกษุสามเณร
มากขึ้น โดยคณะพระธรรมทูตจัดบวชให้ ใน
ประเทศนั้นบ้าง ส่วนที่มาบวชในประเทศไทย
ก็ ม าบวชและพำ า นั ก ที่ วั ด บวรนิ เ วศวิ ห ารนั่ น เอง
นอกจากนี้ชาวอินโดนีเซียยังได้ช่วยกันจัดสร้าง
วัดพระพุทธศาสนาขึ้นตามเมืองต่าง ๆ หลายวัด
และมีจำานวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
นับแต่การติดต่อกับชาวพุทธในอินโดนีเซียและมีการส่งพระธรรมทูตไทยออกไปปฏิบตั ศิ าสนกิจ ก็เป็นเหตุให้พทุ ธศาสนิกชน
ชาวอินโดนีเซียเดินทางเข้ามาบรรพชาอุปสมบทศึกษาพระพุทธศาสนาทีว่ ดั บวรนิเวศวิหารเรือ่ ยมามิได้ขาดจนถึงปัจจุบนั พระภิกษุ
สามเณรจากวัดบวรนิเวศวิหารก็ได้ออกไปช่วยกิจการฟืน้ ฟูพระพุทธศาสนา ณ ประเทศนัน้ โดยบางรูปไปอยูช่ ว่ั คราว บางรูปอยู่
ประจำา และผู้ที่กล่าวได้ว่าเป็นกำาลังสำาคัญที่ทำาให้การฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและการก่อตั้งคณะสงฆ์เถรวาทแห่งอินโดนีเซียสำาเร็จ
เป็นอันดีกค็ อื พระราชวราจารย์ (วิญญ์ วิชาโน) วัดบวรนิเวศวิหาร (มรณภาพเมือ่ พ.ศ. ๒๕4๙) ซึง่ ได้อทุ ศิ กำาลังกาย กำาลังความคิด
อย่างเต็มสติปัญญาให้แก่การปฏิบัติศาสนกิจฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียมาแต่ต้น และได้ปฏิบัติศาสนกิจประจำา
อยู่ ณ ประเทศนั้นตลอดมาจนวาระสุดท้ายของชีวิตท่าน
สำาหรับประเทศฟิลปิ ปินส์ เนือ่ งจากชาวพุทธยังมีจาำ นวนน้อย การตืน่ ตัวทางพระพุทธศาสนาจึงแตกต่างไปจากทีอ่ นิ โดนีเซีย
แต่ผลจากการเดินทางไปเยีย่ มเยียนคราวนี้ ก็ได้ทาำ ให้มผี สู้ นใจพระพุทธศาสนามากขึน้ ก่อนทีเ่ จ้าพระคุณสมเด็จฯ จะเยือนฟิลปิ ปินส์
ได้เคยมีชาวฟิลิปปินส์มาบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุเพื่อศึกษาพระพุทธศาสนาที่วัดบวรนิเวศวิหาร ๒ คนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๙
แต่พระภิกษุชาวฟิลิปปินส์ที่บวชคราวนั้น อยู่ไม่นานนักก็ลาสิกขากลับไป การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ประเทศฟิลิปปินส์จึง
ขาดตอนไป เพราะไม่มีผู้ประสานงานสืบเนื่องเช่นที่อินโดนีเซีย
ส่วนที่ประเทศออสเตรเลียนั้น ผลจากการที่เจ้าพระคุณ
สมเด็จฯ เดินทางไปเยี่ยมเยียนทำาให้มีการดำาริที่จะดำาเนินการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศนั้นต่อไป เพราะในขณะนั้น
ปรากฏว่า มีผู้สนใจและนับถือพระพุทธศาสนาอยู่บ้างแล้ว แต่
ส่วนใหญ่เป็นฝ่ายมหายาน ถึงกับมีสมาคมทางพระพุทธศาสนา
เกิดขึ้นหลายแห่งในหลายเมือง การที่จะดำาเนินการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวรต่อไปนั้น จึงมีทางเป็นไปได้มาก
เป็นเหตุให้มีการดำาริที่จะสร้างวัดไทยขึ้นและส่งพระธรรมทูต
ไทยไปอยู่ประจำาในเวลาต่อมา

พระมหาประแทน เขมทสฺสี

วัดยานนาวา (สุดท้ายได้เป็นที่ พระครูศรีวิเทศธรรมคุณ)

พระมหาสุชีพ เขมาจาโร
วัดระฆังโฆษิตาราม

๑๕๑

เยือนครั้งที่ ๒

อินโดนีเซีย

ผลจากการทีค่ ณะสงฆ์ ไทยได้จดั ส่งพระธรรมทูตไทยไปปฏิบตั ิ
ศาสนกิจช่วยฟืน้ ฟูพระพุทธศาสนา ณ ประเทศอินโดนีเซีย เมือ่ พ.ศ.
๒๕๑๒ ต่อมาได้มผี สู้ มัครบวชเป็นพระภิกษุสามเณรเพิม่ มากขึน้ การ
ทีจ่ ะเดินทางเข้ามาบวชในประเทศไทยนัน้ ไม่เป็นการสะดวก และไม่
สามารถจะกระทำาได้ทกุ คน เพราะสิน้ เปลืองค่าใช้จา่ ยมาก ฉะนัน้ ใน
พ.ศ. ๒๕๑๓ พระชินรักขิต ผู้นำาชาวพุทธในอินโดนีเซียขณะนั้น
จึงได้อาราธนาเจ้าพระคุณสมเด็จฯ แต่ครั้งยังดำารงสมณศักดิ์ที่
พระสาสนโสภณ พร้อมด้วยคณะเดินทางไปให้การบรรพชาอุปสมบท
แก่กลุ บุตร ณ ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ ๖-๑๓ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๑๓ รวมเป็นเวลา ๘ วัน

สถานที่จัดพิธี : ณ มหาเจดีย์บุโรบูดูร์ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๓
ผู้อุปถัมภ์การบรรพชาอุปสมบท : มหาอุบาสก สารีปุตร สะโดโน
มีพระภิกษุอื่นนั่งสังเกตการณ์หลายรูป คือ พระชินรักขิต, พระมหาประแทน เขมทสฺสี, พระมหาสุชีพ เขมาจาโร,
พระคีรีรักขิโต (ชาวอินโดนีเซีย), พระซอโยโน ชินรตะ (Seoyono Jinarata) ชาวสิงคโปร์
คณะเดินทาง
๑. พระสาสนโสภณ (เจริญ สุวฑฺฒโน)
วัดบวรนิเวศวิหาร / คือ สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

๒. พระธรรมโสภณ (สนธิ์ กิจฺจกาโร)
วัดบวรนิเวศวิหาร ภายหลังได้เป็นที่ พระญาณวโรดม

๓. พระขันติปาโล (ลอเรนซ์ มิลล์)
วัดบวรนิเวศวิหาร

ความสำ�คัญ
ของการเดินทางมาให้
การอุปสมบทแก่กลุ บุตร
ชาวอินโดนีเซียครั้งนี้�

๔. ม.ล.สุเจต นพวงศ์
ไวยาวัจกร

อินโดนีเซีย (ครั้งที่ ๒) // พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๓
พุธ ๖
ศุกร์ ๘
• เดินทางผ่านกรุงจาการ์ตา ไปยัง
เมืองบันดุง เยี่ยมวิหารวิมลธรรม ณ
บันดุง และแรมคืนที่วิหารวิมลธรรม

๑๕๒

อาทิตย์ ๑๐

• จากมุนติลานไปประกอบพิธี
อุปสมบท ณ มหาเจดีย์บุโรบูดูร์ กลับ
ไปพักที่มุนติลาน

• เดินทางจากยอกยาการ์ตาไปยัง
เมืองมาลัง แรมคืนที่มาลัง

พฤหัสบดี ๗

เสาร์ ๙

จันทร์ ๑๑

• เดินทางจากบันดุงไปยังเมืองสมารัง
แล้วเดินทางต่อไปยังเมืองมุนติลาน
พบปะชาวพุทธและแรมคืนที่เมืองนี้

• เดินทางจากมุนติลานไปยังเมือง
ยอกยาการ์ตา เข้าเยี่ยมสุลต่านแห่ง
ยอกยาการ์ตา

• เดินทางจากมาลังไปยังเมือง
ปันยุวางี แรมคืนที่ปันยุวางี

คณะสงฆ์ผู้ ให้การบรรพชาอุปสมบท
๑. พระสาสนโสภณ (เจริญ สุวฑฺฒโน)
พระอุปัชฌาย์

๒. พระธรรมโสภณ (สนธิ์ กิจฺจกาโร)
พระกรรมวาจาจารย์

๓. พระครูปลัดอรรถจริยานุกิจ (วิญญ์ วิชาโน)
พระอนุสาวนาจารย์

๔. พระครูปลัดสัมพิพฒ
ั นวิรยิ าจารย์ (บุญเรือง ปุญญ
ฺ โชโต)
คณปูรกะ

๕. พระขันติปาโล (ลอเรนซ์ มิลล์)
คณปูรกะ

๖. พระสุภาโต (ชาวอินโดนีเซีย)
คณปูรกะ

สามเณร ๕ รูป
ผู้เข้ารับการอุปสมบท
•สามเณร Jinasurya Bhuimi
อายุ ๖7 ปี ได้ฉายา อคฺคชินมิตฺโต
•สามเณร Pandita Dhammasiha
อายุ ๕๒ ปี ได้ฉายา อคฺคธมฺโม

•สามเณร Dhammavijaya
อายุ ๓๖ ปี ได้ฉายา สิริวิชโย
•สามเณร Dhammasushisyo
อายุ ๒๙ ปี ได้ฉายา ชินธมฺโม
•สามเณร Djumadi
อายุ 4๘ ปี ได้ฉายา สจฺจมโน

เป็นการประดิษฐานพระพุทธศาสนาเถรวาท
ลงบนแผ่นดินอินโดนีเซียเป็นครั้งแรก

เพราะคติของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาถือว่า
เมื่อพระพุทธศาสนาแผ่เข้าไปถึงถิ่นประเทศใด และ
จะประดิษฐานมั่นคงในประเทศนั้นก็ต่อเมื่อมีกุลบุตร
ในประเทศนั้นบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุใน
พระพุทธศาสนา สามารถปฏิบัติสืบทอด
พระพุทธศาสนาต่อไปได้ด้วยตนเอง

อังคาร ๑๒
• เดินทางจากปันยุวางี ไปยังเมืองกะตาปัง
แล้วเดินทางต่อไปยังบาหลี แรมคืน
ณ บาหลี

พุธ ๑๓
• เดินทางจากบาหลี กลับกรุงเทพฯ

เป็นการให้กาำ เนิดหรือประดิษฐาน
คณะสงฆ์เถรวาทขึ้นในแผ่นดินของ
อินโดนีเซียเป็นครั้งแรก

เพราะไม่เคยมีมาก่อนในอดีตกาล
ความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาที่เคย
มีมาในอินโดนีเซียครั้งอดีตนั้นเป็น
พระพุทธศาสนาแบบมหายาน

เป็นการประดิษฐานพระสงฆ์ธรรมยุต
ขึ้นในอินโดนีเซียเป็นครั้งแรก

เพราะได้ทำาให้คณะสงฆ์ ในอินโดนีเซีย
เจริญเติบโตมั่นคงจนได้มีการตั้งเป็น
คณะสงฆ์เรียกว่า
คณะสังฆเถรวาทแห่งอินโดนีเซีย*

* ต่อมาพระสงฆ์ชาวอินโดนีเซียซึ่งเป็นสัทธิวิหาริกของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ก็เจริญพรรษายุกาล
ถึงขั้นเป็นพระเถระ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ คือ พระปัญญาวราภรณ์
(หุโซโด ปัญฺญาวโร) และได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ คือ พระปัญญาวราภรณ์ (หุโซโด ปัญฺญาวโร)
และพระสุเขโม (Hien Kim Oey)

จากความสำาคัญ ๓ ประการนี้ เป็นรากฐานให้พระพุทธศาสนาเถรวาท
คณะสงฆ์เถรวาท และวัดพระพุทธศาสนาเถรวาทในอินโดนีเซียเจริญแพร่หลาย
ไปทั่วแผ่นดินอินโดนีเซียอย่างรวดเร็วและมั่นคงดังเป็นที่ประจักษ์ ขณะเดียวกัน
วัดบวรนิเวศวิหาร ก็ ได้เป็นเสมือนศูนย์กลางของการติดต่อสัมพันธ์ระหว่าง
พุทธศาสนิกชนชาวอินโดนีเซียกับชาวไทยทั้งฝ่ายพระและฝ่ายคฤหัสถ์ต่อเนื่องมา
จนกระทั่งทุกวันนี้ และที่วัดบวรนิเวศวิหารก็ได้มีพระภิกษุสามเณรชาวอินโดนีเซีย
มาอยู่ศึกษาพระพุทธศาสนาต่อเนื่องมามิได้ขาด
๑๕๓

ปากีสถานตะวันออก
ปากีสถานตะวันตก
เนปาล อินเดีย
เยือน

พ.ศ. ๒๕๑๓ ขณะทรงดำารงสมณศักดิ์ที่ พระสาสนโสภณ
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ในฐานะกรรมการมหาเถรสมาคมและประธาน
กรรมการสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย ได้รับมอบหมายจาก
มหาเถรสมาคมให้นำาจตุปัจจัยและสมณบริขารไปมอบแก่พระภิกษุ
สามเณรและวัดพระพุทธศาสนาในประเทศปากีสถานตะวันออก
ซึ่งประสบวาตภัยครั้งใหญ่พร้อมทั้งดูการพระศาสนาและการศึกษา
ในประเทศปากีสถานตะวันตก เนปาล และอินเดีย
ระหว่างวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ - ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๔
รวม ๒๕ วัน

ปากีสถานตะวันออก ปากีสถานตะวันตก เนปาล อินเดีย // ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๓
อังคาร ๘ - พฤหัสบดี ๑๐
จันทร์ ๑๔ - จันทร์ ๒๘
• เดินทางตรงจากกรุงเทพฯ ไปยังปากีสถานตะวันออก
พักที่วัดธรรมราชิกพุทธวิหาร เมืองดัคคา
• เสด็จเมืองจิตตกองโดยรถไฟ พักทีว่ ดั จิตตกองพุทธวิหาร
• เยี่ยมมหาวิทยาลัยจิตตกอง ซึ่งสร้างตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๙
ยังไม่เรียบร้อยสมบูรณ์
• เยีย่ มวัดมหามุนี แล้วไปเยีย่ มท่านสังฆนายกแห่งสังฆราชิก
นิกายที่วัดสันติวิหาร ส่วนท่านสังฆนายกแห่งมหาเถรนิกาย
ไม่มเี วลาพอทีจ่ ะไปเยีย่ ม เพราะต้องเดินทางกลับเมืองดัคคา
ได้แต่ฝากสมณบริขารไปถวาย
• มอบสิ่งของที่คณะสงฆ์ไทยจัดมาช่วยเหลือพระภิกษุ
สามเณรและชาวพุทธที่ประสบภัยแก่พระวิสุทธานันทะ
เพื่อนำาไปแจกจ่าย
• เดินทางต่อยังกรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล

ศุกร์ ๑๑ - จันทร์ ๑๔
• เยือนสถานที่ต่างๆ ในเนปาลคือ พระเจดีย์สวยัมภู
วัดหิรณ
ั ยวรณมหาวิหาร วัดมหาพุทธะ พระเจดียโ์ พธนาถหรือ
ขัสติสถูป วัดอานันทกุฏิวิหาร โรงเรียนอานันทกุฏิวิทยาปิฐ
และโรงเรียนอานันทกุฏิไซเอนซคอลเลจ วัดศรีสุมังคลวิหาร
และศาสนสถานของฮินดูหลายแห่ง
• ออกเดินทางจากกรุงกาฐมาณฑุ ไปยังเมืองปัตนะ รัฐพิหาร
ประเทศอินเดีย
๑๕4

• ถึงเมืองปัตนะ พักที่มหาวิทยาลัยนวนาลันทา ซึ่งมีพระ
นักศึกษาจากประเทศต่างๆ เรียนอยู่มาก มีพระนักศึกษา
ไทยเรียนอยู่ ๒๐ กว่ารูป
• เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยนาลันทาโบราณ พระเวฬุวัน
ตโปธาราม ถ้ำาปิปผลิ ถ้ำาสัตตบรรณคูหา ชีวกัมพวัน
เขาคิชฌกูฏ
• เดินทางไปเข้าพักที่วัดไทยพุทธคยา ชมสถานที่สาำ คัญ
ในบริเวณพุทธคยา เจดีย์พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้
• เดินทางไปยังพาราณสีโดยรถไฟ พักที่หอพักรับรอง
ของมหาวิทยาลัยพาราณสี เยีย่ มชมสถานทีแ่ สดง
ปฐมเทศนาทีส่ ารนาถ
• เยี่ยมหอพักนักศึกษา คือ หอพักริวาโกถิ และ
เสนคุปตะ ขณะนั้นมีพระนักศึกษาไทยพักอยู่เกือบ
๖๐ รูป เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้พาพระนักศึกษาไทย
จากวัดบวรนิเวศวิหารมาอยู่ศึกษาที่มหาวิทยาลัย
พาราณสีด้วย ๑ รูป
• จากพาราณสีเดินทางไปสาวัตถี ชมสถานที่สำาคัญ
ทางพระพุทธศาสนา แล้วพักที่เมืองพลรามปุระ

คณะเดินทาง
๑. พระสาสนโสภณ (เจริญ สุวฑฺฒโน)
วัดบวรนิเวศวิหาร / คือ สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

๒. พระเทพกวี (ประยูร สนฺตงฺกุโร)
วัดเทพศิรินทราวาส สุดท้ายได้รับพระราชทาน
สถาปนาเป็นที่ สมเด็จพระญาณวโรดม

๓. ร้อยเอกสุภาพ สุภูตะโยธิน
ไวยาวัจกร

อังคาร ๒๙ - ศุกร์ ๑
• เดินทางไปชมลุมพินี สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า
ในแดนเนปาล แล้วกลับมาพักที่เมืองโครักขปูร์ อินเดีย
• เสด็จยังเมืองกาเซีย หรือ กุสินารา ชมสถานที่
ปรินิพพานและสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า
แล้วกลับไปพักที่หอพักของมหาวิทยาลัยพาราณสี
ในโอกาสนี้เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้พบปะแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิชาการและการศึกษากับ
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยพาราณสีด้วย
• เดินทางไปพักที่เมืองจัลกอน ๑ คืน แล้วเดินทาง
ต่อไปเมืองเอารังคบาค ชมถ้ำาอะชันตา เอลโลรา
พักที่เมืองนาสิก
• เดินทางต่อไปยังบอมเบย์ ชมสถานที่สำาคัญเช่น
ถ้าำ กันเหรี บอมเบย์อยู่ในรัฐมหาราษฎร ซึ่งเป็น
บ้านเกิดของ ดร. เอมเบ็ดก้าร์ ผู้นำาชาวพุทธในรัฐนี้
ฉะนั้นรัฐนี้จึงมีชาวพุทธมาก
• เดินทางไปยังกรุงเดลี แล้วไปอัครา ชมทัชมาฮาล
• ชมเมืองฤษีเกษ กลับมาพักที่สถานเอกอัครราชทูต
ไทยในกรุงเดลี

• จากกรุงเดลีเดินทางไปเมืองละฮอร์ ปากีสถานตะวันตก
โดยรถยนต์
• วันรุ่งขึ้นเดินทางไปเมืองราวัลปินดี และอิสลามาบัด
เมืองหลวงของปากีสถาน พักที่สถานเอกอัครราชทูตไทย
• วันรุ่งขึ้นไปชมเมืองตักกสิลา ซึ่งเป็นเมืองวิทยาลัยที่มี
ชื่อเสียงในคัมภีร์พระพุทธศาสนา แวะชมพุทธสถานโบราณ
หลายแห่ง
• จากอิสลามาบัด เดินทางไปการะจี แล้วเดินทางกลับมา
กัลกัตตา อินเดีย

มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๔
ศุกร์ ๑
• พักที่สถานกงสุลไทย ในกัลกัตตา เพื่อรอเดินทางกลับ
ในวันรุ่งขึ้น

เสาร์ ๒
• เจ้าพระคุณสมเด็จฯ และคณะเดินทางจากกัลกัตตา
กลับประเทศไทย
๑๕๕

ปากีสถานตะวันออก

เนปาล

• ปากีสถานเป็นประเทศมุสลิม แต่ปากีสถานตะวันออก
มีชาวพุทธอยู่มาก โดยเฉพาะในเมืองจิตตกอง วัดและ
พระสงฆ์มีสืบต่อกันมาแต่โบราณ เมื่อราวร้อยกว่าปีมานี้
ได้มีพระเถระรามัญรูปหนึ่งชื่อ สารมิตร จากเมืองอาติยัด
ในพม่า มาบวชแปลงให้พระชาวพื้นเมืองทั้งหมด เว้นอยู่
๓ รูปที่ไม่ได้บวชแปลง ทั้ง ๓ ได้เป็นอุปัชฌาย์อาจารย์
ให้บรรพชาอุปสมบทแก่กุลบุตร ต่อมาได้เกิดเป็นพระสงฆ์
๒ นิกาย คือ พระสงฆ์ที่ได้รับการบวชใหม่จากพระเถระ
รามัญ เรียกว่า สังฆราชิกนิกาย ส่วนพระสงฆ์ทส่ี บื มาจาก
พระเถระ ๓ รูปนั้น เรียกว่า สถวีรนิกาย หรือมหาเถร
นิกายซึ่งเป็นพระสงฆ์จาำ นวนน้อย
• กลุม่ ชาวพุทธทีส่ าำ คัญในปากีสถานตะวันออก คือตระกูล
บารัว ซึ่งเป็นตระกูลชาวพุทธที่สืบต่อกันมายาวนาน
• จากหน่อกล้าของศาสนไมตรีที่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้
ปลูกเพาะไว้ ในการไปเยือนปากีสถานตะวันออก ซึ่งต่อมา
เป็นประเทศบังคลาเทศ ก็ได้ผลิดอกออกผลเป็นความ
สัมพันธ์ ใกล้ชดิ ระหว่างคณะสงฆ์ไทยกับคณะสงฆ์บงั คลาเทศ
หลังจากการเสด็จไปเยือนของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ไม่นาน
คณะสงฆ์แห่งสังฆราชิกนิกายแห่งบังคลาเทศ นำาโดย
พระศีลาลังกามหาเถระ อุปสังฆนายก พร้อมด้วยคณะ
รวม 7 รูป ไวยาวัจกร ๑ คน ได้มาเยือนประเทศไทย
เมื่อพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑7 เป็นเวลา ๑๕ วัน และ
ในวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓4 พระศีลาลังกามหา
เถระ พระสังฆนายกแห่งบังคลาเทศ ก็ได้มาถวายสักการะ
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร แต่นั้นมา
พระภิกษุสามเณรบังคลาเทศก็เริ่มมีการติดต่อกับคณะ
สงฆ์ไทยต่อเนื่องใกล้ชิดขึ้นเป็นลำาดับ ในปัจจุบันได้มีพระ
ภิกษุสามเณรบังคลาเทศเข้ามาอยู่ศึกษาพระพุทธศาสนา
ที่มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง ๒ แห่งของไทยเป็นจำานวนมาก

• ในอดีตเป็นดินแดนแห่งพระพุทธศาสนา เพราะเป็นสถานทีป่ ระสูติ
ของพระพุทธเจ้า คือ ลุมพินีวัน ต่อมาภายหลังเนปาลตกอยู่ในอำานาจ
การปกครองของราชวงศ์ฮินดู พระพุทธศาสนาจึงถูกเบียดเบียน
จนกระทั่งค่อยๆ เสื่อมสูญไปในที่สุด แต่สัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรือง
ของพระพุทธศาสนายังมีปรากฏให้เห็นอยู่ทั่วไป ได้แก่พระสถูปเจดีย์
และพระพุทธรูป ฉะนั้นแม้พระพุทธศาสนาจะเสื่อมสูญไปจากแผ่นดิน
เนปาลหลายร้อยปี แต่ด้วยสำานึกของกุลบุตรชาวเนปาลที่สืบสายมา
จากบรรพบุรุษที่เป็นพุทธศาสนิกชน ยังคงรำาลึกถึงพระพุทธศาสนา
และได้พยายามฟื้นฟูพระพุทธศาสนาขึ้นในแผ่นดินของตนอีกครั้ง
• พระพุทธศาสนาในเนปาลยุคปัจจุบันเริ่มฟื้นฟูขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒47๒
โดยกุลบุตรชาวเนปาลได้ไปบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุที่อินเดีย
แล้วกลับมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาเถรวาทในเนปาลเป็นรูปแรก คือ
พระมหาปรัชญานันทะ ต่อแต่นั้นจึงได้มีกุลบุตรชาวเนปาลออกบวชเป็น
พระภิกษุสามเณรกันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยไปบวชจากพม่าบ้าง ลังกาบ้าง
อินเดียบ้าง แล้วกลับมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในบ้านเกิดของตน
• ขณะที่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ เสด็จเยือนเนปาลครั้งนี้ มีจาำ นวนชาวพุทธ
ในเนปาลราว ๑๒ เปอร์เซ็นต์ วัดพุทธศาสนา ๙ วัด พระภิกษุสามเณร
ทั้งหมดราว ๒๕ รูป แต่มีคนไทยอยู่ในเนปาลเพียง ๕ คนเท่านั้น คือ
คุณนิกร พรายแสงเพชร อุปทูต คุณสุรศักดิ์ ขาวบาง เลขาทูตโทและ
ภรรยาคือ คุณสิริวรรณ ขาวบาง และเจ้าหน้าที่บริษัทการบินไทยฯ
ประจำากรุงกาฐมาณฑุอีก ๒ คน
• เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ยังได้พบปะกับพระอมฤตานันทะ ประธาน
ธรรโมทยสภา ได้หารือกันเรื่องการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเถรวาทใน
เนปาล พระอมฤตานันทะได้ขอให้พระสงฆ์ไทยช่วยส่งเสริมการฟื้นฟู
พระพุทธศาสนาเถรวาทในเนปาล โดยการให้ทุนการศึกษาแก่พระภิกษุ
สามเณรเนปาลมาศึกษาในประเทศไทย และใคร่ขอให้คณะสงฆ์ไทย
ช่วยส่งพระธรรมทูตไทยออกไปช่วยการสั่งสอนเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ในเนปาลด้วย ผลของการปรึกษาหารือในเบื้องต้น เจ้าพระคุณสมเด็จฯ
ได้รับที่จะนำาข้อปรึกษาเรื่องการให้ทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร
เนปาลได้เข้ามาศึกษาในประเทศไทย มาเสนอต่อกรมการศาสนาเพื่อ
พิจารณาดำาเนินการต่อไป อันเป็นจุดเริ่มต้นของศาสนสัมพันธ์ระหว่าง
ไทยกับเนปาล แม้ก่อนการเสด็จมาเยือนเนปาลของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ
ครั้งนี้ ได้เคยมีพระสงฆ์ไทยและพระสงฆ์จากประเทศอื่นมาเยือนเนปาล

๑๕๖

อินเดีย
ช่วงเวลาที่เสด็จจาริกอยู่ในอินเดียนั้น
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้แสดงความรูส้ กึ
ส่วนพระองค์ ไว้ว่า

บ้างแล้ว แต่ยังไม่มีการดำาเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมการ
ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเถรวาทในเนปาลอย่างเป็นรูปธรรมเช่นนี้
• ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๑4
> เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ในฐานะผู้อำานวยการมูลนิธิมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้พิจารณาอนุมัติทุนการ
ศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรเนปาล ๑ ทุน
> คณะสงฆ์เนปาลก็ได้จัดส่งสามเณร ๑ รูป ให้มารับทุนการ
ศึกษาดังกล่าวและอยู่ศึกษาพระพุทธศาสนา ณ วัดบวรนิเวศ
วิหาร คือ สามเณรลักษมัน สุโสภโณ (ศากยะ)
• นับแต่นั้นมา พระภิกษุสามเณรเนปาลก็ได้ทยอยเดินทาง
เข้ามาอยู่ศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
โดยแยกย้ายกันไปอยู่ตามวัดในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
จนถึงปัจจุบันมีจาำ นวนนับร้อย เฉพาะที่วัดบวรนิเวศวิหารก็
มีอยู่ตลอด กระทั่งพระภิกษุเนปาลบางรูปได้เจริญอายุพรรษา
เป็นพระเถระได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะ
คือ พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย ศากยะ)
• จากศาสนสัมพันธ์ระหว่างไทย-เนปาล ที่ได้ทรงริเริ่มไว้เมื่อ
พ.ศ. ๒๕๑๓ นั้นได้ทำาให้คณะสงฆ์ไทยกับคณะสงฆ์เนปาล
มีความสัมพันธ์กันใกล้ชิดตลอดมา โดยเฉพาะเจ้าพระคุณ
สมเด็จฯ ได้ถวายความอนุเคราะห์แด่พระสังฆนายกเนปาล
หลายรูปให้ได้มารับการรักษาพยาบาลในกรุงเทพฯ เมื่อคราว
อาพาธ พระสังฆนายกของเนปาลทุกรูปก็ได้มีโอกาสมาเยือน
และมาถวายคารวะ แด่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ เมื่อครั้งยังทรง
พระชนม์อยู่

“ได้จ�รึกลงในจิตใจอย่�งลึกซึ้ง
และเป็นเหตุให้เกิดคว�มสุขอยู่ด้วย
พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ
เป็นอย่�งยิ่ง ชมพูทวีปเป็นถิ่นที่เจริญ
พุทธ�นุสสติ ธัมม�นุสสติ สังฆ�นุสสติอย่�งยิ่ง
นอกจ�กนี้ ยังได้เห็นก�รปฏิบัติลัทธิศ�สน�ต่�งๆ
พิธีกรรมต่�งๆ ซึ่งกล่�วไว้ ในพระคัมภีร์
นับเป็นพันๆ ปี ซึ่งในบัดนี้ก็ยังมีให้ดู ให้เห็น
ให้ชมอยู่ทั่วไป สถ�นที่และวัตถุเป็นอันม�ก
ในชมพูทวีปมีประวัติศ�สตร์เกี่ยวกับศ�สน�
วีรบุรุษ เป็นต้น ซับซ้อนม�กกว่�ดึกดำ�บรรพ์
ห�กจะพูดเล่�ประวัติแห่งหนึ่งๆ โดยจะได้พูด
เล่�กันอย่�งน่�ฟังและยืดย�ว เป็นต้นว่�เป็นถิ่นที่
พระบรมศ�สด�สัมม�สัมพุทธเจ้�เสด็จจ�ริกไปม�
ประก�ศพระพุทธศ�สน�อยู่ตลอดเวล� ๔๕ พรรษ�
ไม่มีที่ไหนจะเล่�ประวัติได้อย่�งถูกต้อง
เหมือนอย่�งถิ่นที่พระพุทธองค์ทรงอยู่จริง
และอ�ตม�รู้สึกพึงใจในคว�มไม่เบียดเบียนสัตว์
ไม่เป็นนักเลงสุร� ไม่ใช้ของฟุ่มเฟือย
ซึ่งนับเป็นพวกอบ�ยมุขทั้งหล�ย
และรู้สึกเป็นสุขที่ได้ทร�บว่� ก�รครองชีพ
ของประช�ชนทั่วไปดีขึ้น มีโรงเรียนสำ�หรับเด็ก
ในที่ทั่วไป แม้ส่วนใหญ่จะเป็นฮินดูและมุสลิมแต่
รู้สึกต่�งมีศีล ๕ ในพระพุทธศ�สน�อยู่ม�ก”

๑๕7

กำเนิดวัดไทยใน

ออสเตรเลีย
ผลจากการทีเ่ จ้าพระคุณสมเด็จฯ ขณะดำารงสมณศักดิท์ ่ี
พระสาสนโสภณ ผูอ้ าำ นวยการมหามกุฏราชวิทยาลัยฯ และคณะ
ได้มีโอกาสเดินทางมานครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เมื่อ
พ.ศ. ๒๕๑๑ และได้ไปเยี่ยมสหพันธ์พุทธสมาคมซึ่งตั้งอยู่ใน
นครซิดนีย์ ทางคณะได้ทราบจากทางสหพันธ์พุทธสมาคมว่า
มีผู้นับถือหรือสนใจพระพุทธศาสนาอยู่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ คน
ได้มีผู้ต้องการขอความอุปถัมภ์จากประเทศไทยเพื่อบริจาค
ตั้งสำานักสงฆ์ขึ้นในนครซิดนีย์ และขออาราธนาพระสงฆ์ไทย
มาอยู่เผยแผ่พระธรรม จึงแนะนำาให้ทางสหพันธ์พุทธสมาคม
ได้มีหนังสือขอให้มหามกุฏราชวิทยาลัยจัดตั้งสำานักสงฆ์ขึ้น
ในนครซิดนีย์ และส่งพระสงฆ์ออกมาเพื่อทำาการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท
ทางมหามกุฏราชวิทยาลัยได้ปรึกษากับนาย
ประสงค์ บุญเจิม เอกอัครราชทูตไทยประจำาออสเตรเลีย
ขณะนัน้ พร้อมด้วย ดร. โอวาท สุทธิวาทนฤพุฒิ ที่ปรึกษา
และ ดร. เชาว์ ณ ศีลวันต์ ในที่สุดกรรมการมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย มีความเห็นร่วมกันว่าควรจัดตัง้ สำานักสงฆ์ ใน
นครซิดนีย์ขึ้น ด้วยเหตุผลคือ
๑. เป็นเมืองที่ชาวต่างประเทศมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้
๒. เป็นเมืองที่มีชาวพุทธอยู่จำานวนมากพอประมาณ
๓. เป็นเมืองที่มีมหาวิทยาลัยหลายแห่ง
4. เป็นเมืองทีม่ นี กั เรียนและคนไทยอยูม่ ากกว่าเมืองอืน่ ๆ
๕. เป็นเมืองที่ตั้งของสหพันธ์พุทธสมาคมอยู่แล้ว
เมื่อได้ข้อมูลต่างๆ ดังนี้แล้ว ได้นาำ ความเล่าให้
คุณหญิงละมูน มีนะนันท์ ทราบและยินดีปวารณาให้
ความอุปถัมภ์ทจ่ี ะบริจาคเงินสำาหรับซือ้ ทีด่ นิ และบ้าน ทาง
มหามกุฏราชวิทยาลัยก็ได้จดั ตัง้ คณะกรรมการขึน้ โดยมี
เอกอัครราชทูตไทยเป็นประธานในการดำาเนินการจัดหาซือ้
ที่ดินและบ้านเพื่อตั้งสำานักสงฆ์ดังกล่าว
๑๕๘

กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕
มหามกุฏราชวิทยาลัยและสถานเอกอัครราชทูตไทย
ได้หารือมีความเห็นร่วมกันว่า ถ้ามหามกุฏฯ
จะจัดส่งพระ ๒ รูป กับไวยาวัจกร ๑ คน
ไปประจำาอยู่ในนครซิดนีย์ โดยเช่าที่พักอยู่ไปก่อน
เพื่อประสานงานกับคณะกรรมการจัดซื้อที่ดิน
และที่อยู่ ก็น่าจะเกิดผลดี

จึงได้วางโครงการโดยมีความมุ่งหมาย
๑. เพื่อเจริญศาสนสัมพันธ์กับศาสนาพื้นเมือง
๒. เพื่อเผยแผ่พุทธธรรม
๓. เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรม
4. เพื่อเป็นที่พึ่งทางใจของคนไทยในประเทศนั้น
๕. เพื่อพิจารณาที่ดินและที่อยู่ที่สร้างวัด
๖. เพื่อหาทางวางรากฐานพระพุทธศาสนาเถรวาท
7. เพื่อสังเกตภาวะของท้องถิ่นและประชาชน

วัดพุทธรังษี

ในระยะแรกที่มหามกุฏราชวิทยาลัยได้จัดส่งพระภิกษุสามเณร
ผลัดเปลี่ยนกันไปประจำาปฏิบัติศาสนกิจ ปรากฏว่ามีชาวพุทธ
ทั้งชาวเอเชียและออสเตรเลียต่างให้ความสนใจมาศึกษาและ
ปฏิบัติธรรม ชาวออสเตรเลียบางคนที่มีศรัทธาแก่กล้าขอ
บรรพชา บางคนเมื่อบรรพชาแล้วก็เดินทางเข้ามาศึกษาปฏิบัติ
พระพุทธศาสนาต่อ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร แล้วก็กลับออกไป
ช่วยปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดพุทธรังษี บางคนบรรพชา
อุปสมบทอยู่ชั่วระยะหนึ่งแล้วก็ลาสิกขา จำานวนผู้เข้ามา
ขอบรรพชาอุปสมบทก็มีจาำ นวนเพิ่มขึ้น

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๖
มูลนิธมิ หามกุฏฯ ได้จดั ส่งพระออกมา ๒ รูป คือ
๑. พระปริยัติกวี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
(ปัจจุบันคือสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ ซึ่งสำาเร็จ
การฝึกอบรมจากสำานักฝึกอบรมพระธรรมทูต
ไปต่างประเทศ รุ่นแรก)
๒. พระขันติปาโล วัดบวรนิเวศวิหาร (ภายหลัง
ลาสิกขา) พร้อมกับไวยาวัจกร ๑ คน

ความสำ�คัญ

ในระยะแรก พระทั้ง ๒ รูป และไวยาวัจกร ซึ่งได้พักอยู่ ณ บ้านเช่า
ชั่วคราว บ้านเลขที่ ๙ ริบพอนเวย์ โรสเบอรี่ ได้ออกทำาการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาก็ได้ผลดี ปรากฏว่ามีผู้สนใจในการแสวงหาความรู้
ทางพุทธธรรมมากขึ้น มีผู้มาฟังธรรมและสนทนาธรรมอยู่ตลอดเวลา
นักเรียนไทยก็มารับการอบรมและให้ความอุปถัมภ์ และช่วยกันเผยแผ่
พระพุทธศาสนาไปตามฐานะหน้าที่เพิ่มทวีขึ้นตามลำาดับ คณะกรรมการ
จัดซื้อที่ดินและบ้านเพื่อจัดตั้งวัดได้พิจารณาเห็นลู่ทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาว่า
จะเป็นไปได้ เพื่อให้ศาสนกิจนี้เป็นหลักฐานมั่นคงสืบไป จึงได้หารือตกลงกันซื้อ
ทีด่ นิ และบ้านซึง่ เหมาะสมทีจ่ ะตัง้ เป็นวัดขึน้ ทีถ่ นนสแตนมอร์ เลขที่ ๘๘-๙๐ เป็นบ้าน
สองชัน้ มีที่ดินประมาณ ๑๓๐ ตารางวา ในราคา ๖๕,๐๐๐ เหรียญออสเตรเลีย หรือ
๑,7๕๘,๒๕๐ บาท ในนามของมูลนิธมิ หามกุฏราชวิทยาลัยฯ ทางทนายความได้จดั การ
รับโอนกรรมสิทธิท์ ด่ี นิ และสิง่ ปลูกสร้างมาไว้ ในนามของมูลนิธมิ หามกุฏราชวิทยาลัยฯ
เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๘
ในจำานวนเงิน ๑,7๕๘,๒๕๐ บาทนั้น คุณหญิงละมูน มีนะนันท์ บริจาค
๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนที่เหลือคือ ๒๕๘,๒๕๐ บาท เป็นส่วนของผู้บริจาครายย่อย
ผ่านมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยฯ ต่อจากนั้นมา เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้ดำาเนินการ
ขอพระราชทานนามวัด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานนามว่า “วัดพุทธรังษี”

ของการทีเ่ จ้าพระคุณสมเด็จฯ�ทรงดำ�เนินการให้สร้างวัดพุทธรังษีทป่ี ระเทศออสเตรเลีย
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้ชื่อว่าเป็น
ผู้นำาพระพุทธศาสนาเถรวาท
ไปประดิษฐานในทวีปออสเตรเลีย
เป็นครั้งแรก
และยังส่งผลต่อไปถึงประเทศนิวซีแลนด์
หลังจากนั้นก็ได้มีพระพุทธศาสนา
เถรวาทกระแสต่างๆ หลั่งไหลเข้าไปสู่
ออสเตรเลียอย่างไม่ขาดสาย

เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้ชื่อว่าเป็น
ผู้ ให้กาำ เนิดวัดพระพุทธศาสนาเถรวาท
แห่งแรกในทวีปออสเตรเลีย
เป็นสาเหตุให้เกิดวัดพระพุทธศาสนา
เถรวาทอื่นๆ ตามมาเป็นจำานวนมาก
ในเวลาต่อมา

เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้ชื่อว่าเป็น
ผู้นำาคณะสงฆ์ธรรมยุต
ไปประดิษฐานในทวีปออสเตรเลีย
เป็นครั้งแรก
ยังผลให้เกิดวัดธรรมยุตขึ้น
ในออสเตรเลียเป็นจำานวนมาก
ในเวลาต่อมา
๑๕๙

พ.ศ. ๒๕๑๘
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ขณะดำารงสมณศักดิ์ที่
สมเด็จพระญาณสังวร ในฐานะผู้อาำ นวยการ
มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์และ
ประธานกรรมการอำานวยการฝึกอบรมพระธรรมทูต
ไปต่างประเทศ ได้เดินทางไปเป็นประธานสงฆ์ ใน
พิธีเปิดวัดพุทธรังษี ณ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
โดยเดินทางจากประเทศไทย
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๘

มีพระเถระและพระอนุจรร่วมคณะด้วยดังนี้
๑. พระธรรมธัชมุนี (ประยูร สนฺตงฺกุโร)
เลขาธิการสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย
วัดเทพศิรินทราวาส (สุดท้ายได้เป็นที่
สมเด็จพระญาณวโรดม)
๒. พระธรรมดิลก (วิชมัย ปุญฺ าราโม)
กรรมการมหามกุฏราชวิทยาลัยฯ
และกรรมการสภาการศึกษาฯ วัดบวรนิเวศวิหาร
(สุดท้ายได้เป็นที่ พระพรหมมุนี)
๓. พระราชมุนี (โฮม โสภโณ) วัดปทุมวนาราม

4. พระปริยัติกวี (อัมพร อมฺพโร)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
(ปัจจุบันเป็นที่ สมเด็จพระมหามุนีวงศ์)
๕. พระครูประสิทธิพุทธมนต์ (สุรพงษ์ ฐานวโร)
วัดบวรนิเวศวิหาร (สุดท้ายได้เป็นที่
พระเทพวัชรธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดตรีทศเทพ)
๖. พระครูปริยัติสารโสภณ (อภิพล อภิพโล)
วัดบวรนิเวศวิหาร (ปัจจุบันเป็นที่พระธรรมบัณฑิต
เจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก)
7. พระครูอาทรธรรมานุวัตร (จงกล ศุภประเสริฐ)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม (ภายหลังลาสิกขา)
๘. พระธมฺมานนฺโท (พระดอน ชาวอังกฤษ)
วัดบวรนิเวศวิหาร (ภายหลังลาสิกขา)
สำาหรับ พระธรรมดิลกกับพระปริยัติกวีนั้น
ได้เดินทางล่วงหน้าไปก่อนแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม
เพื่อเตรียมการพิธี นอกจากนี้ก็มีคฤหัสถ์ผู้เกี่ยวข้อง
ในการจัดตั้งวัดพุทธรังษีในด้านต่างๆ ร่วมคณะไป
ด้วยอีก ๑๖ คน
หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิดวัดพุทธรังษี
ณ นครซิดนีย์แล้ว เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้ไป
เยือนพุทธสมาคมและกลุ่มชาวพุทธในที่ต่างๆ ใน
นครซิดนีย์และขากลับแวะที่ประเทศสิงค์โปร์ด้วย

ซิดนีย์ ออสเตรเลีย // พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๘
ศุกร์ ๒๓
เสาร์ ๒๔
• เยี่ยมอาร์คบิชอปแห่งซิดนีย์
• เยี่ยมพุทธสมาคมแห่งนิวเซาธ์เวลล์

• เวลาประมาณ ๑4.๐๐ น.
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำาเนิน
มาทรงนมัสการสมเด็จพระญาณสังวร
เป็นการส่วนพระองค์ ณ วัดพุทธรังษี
• สมเด็จพระญาณสังวรและคณะ
เยี่ยมพุทธสมาคมจีนแห่งออสเตรเลีย

๑๖๐

อาทิตย์ ๒๕

• เป็นวันประกอบพิธีเปิดวัดพุทธรังษี
และบำาพ็ญกุศลวิสาขบูชา

จันทร์ ๒๖
• เดินทางจากซิดนีย์ไปเยีย่ มสำานักสงฆ์
และชาวพุทธที่เมืองกะตุมบ้า

พิธีเปิดวัดพุทธรังษี
วันที�่ ๒๕�พฤษภาคม�พ.ศ.�๒๕๑๘

• เวลา ๑๕.๑๐ น.
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เสด็จพระราชดำาเนินถึงวัดพุทธรังษี
• เอกอัครราชทูตไทยประจำากรุงแคนเบอรา
(นายวิวรรธน์ ณ ป้อมเพชร) รับเสด็จ แล้วนำาเสด็จเข้าสู่
ห้องพิธี ทรงจุดเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงศีล
• เอกอัครราชทูตไทยกราบบังคมทูลถวายรายงานเกี่ยวกับ
ความเป็นมาของวัดพุทธรังษี
• เสด็จฯ ไปทรงเปิดแพรคลุมป้ายชื่อวัด พระสงฆ์เจริญชัย
มงคลคาถา จบแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม
พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา เป็นเสร็จการพิธี
• จากนั้นทรงประกอบพิธีพระราชกุศลวันวิสาขบูชา
สมเด็จพระญาณสังวรถวายพระธรรมเทศนากัณฑ์หนึ่ง
จบแล้ว เป็นเสร็จการ เสด็จพระราชดำาเนินกลับ

อังคาร ๒๗

• พุทธสมาคมจีนแห่งออสเตรเลีย
จัดถวายภัตตาหารเพล แก่คณะ
ณ ที่ทำาการของสมาคม
• เยี่ยมชมศูนย์ศิลปะแห่งนิวเซาธ์เวลล์
และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

พุธ ๒๘ - อาทิตย์ ๑

สิงคโปร์ // มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๘
จันทร์ ๒ - พุธ ๔
พฤหัสบดี ๕
• เจ้าพระคุณสมเด็จฯ พร้อมด้วยคณะ
เดินทางจากออสเตรเลีย มายังประเทศ
สิงคโปร์ และเข้าพักเพื่อสังเกตการ
พระศาสนาพร้อมเยี่ยมเยียนวัดไทย
พุทธสมาคมและชาวพุทธในสิงคโปร์
เป็นเวลา ๓ วัน

• เดินทางออกจากประเทศสิงคโปร์
กลับประเทศไทย

• เยี่ยมเยียนบุคคลและสถานที่ต่างๆ
ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
ในนครซิดนีย์และเมืองใกล้เคียง
๑๖๑

เยือนครั้งที่ ๓

อิบรรพชากุ
นโดนีลบุตเรครัซีย้งที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๒๐ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้รับอาราธนา
จากคณะสงฆ์อินโดนีเซียให้ออกไปให้การบรรพชา
แก่กุลบุตรชาวอินโดนีเซีย ณ ประเทศอินโดนีเซีย
ซึ่งนับเป็นครั้งที่ ๒ (คราวแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓)
พระเถระ พระสหจร และผู้ติดตาม
๑. พระธรรมดิลก (วิชมัย ปุญฺญาราโม)
วัดบวรนิเวศวิหาร

๒. พระสุวีรญาณ (บุญเรือง ปุญฺญโชโต)
วัดพระศรีมหาธาตุ

๓. พระครูปลัดสัมพิพฑั ฒญาณาจารย์ (บุญช่วย สุชวโน)
วัดบวรนิเวศวิหาร

๔. พระสุเขโม (Hien Kim Oey)
ชาวอินโดนีเซีย วัดบวรนิเวศวิหาร

๕. พระกนฺตธมฺโม
ชาวอินโดนีเซีย วัดบวรนิเวศวิหาร

๖. นายวร เวชชศาสตร์
ไวยาวัจกร

๗. นางสาคร เวชชศาสตร์
ผู้ติดตาม

การเสด็จเยือนอินโดนีเซียของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ครั้งนี้ เป็นการ
ตอกย้ำาความสำาเร็จในการปฏิบัติศาสนกิจของพระธรรมทูตไทยใน
ประเทศอินโดนีเซีย และเป็นเสมือนไปรดน้าำ พรวนดินให้แก่หน่อกล้าแห่ง
พระพุทธศาสนาเถรวาทและคณะสงฆ์เถรวาท ที่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้
นำามาปลูกเพาะไว้ ในอินโดนีเซียเมื่อ ๘ ปีที่แล้ว ให้สดชื่นแข็งแรงยิ่งขึ้น
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ยังได้เดินทางต่อไปยังประเทศออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์ และขากลับแวะที่ประเทศสิงคโปร์ เพื่อดูการพระศาสนาและ
เยี่ยมเยียนชาวพุทธในประเทศนั้น ๆ ในระหว่างวันที่ 7 - ๑๙ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็นเวลา ๑๓ วัน

อินโดนีเซีย ครั้งที่ ๓ // ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๐
พุธ ๗
พฤหัสบดี ๘
• ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ หยุดพักที่
สนามบินสิงคโปร์ (ไม่ได้ลงจากเครือ่ งบิน)
แล้วเดินทางต่อถึงสนามบินฮาลิม
เอกอัครราชทูตไทยประจำากรุงจาการ์ตา
(นายเถลิงชัย ชาติประเสริฐ) ข้าราชการไทย
พระธรรมทูตไทย คณะสงฆ์อนิ โดนีเซียและ
ชาวพุทธมาต้อนรับเป็นจำานวนมาก
• พบอธิบดีกรมศาสนาฮินดูบุดดิสที่
กระทรวงศาสนา เยี่ยมสถานเอกอัครราชทูต
ไทยประจำากรุงจาการ์ตา พบผู้นาำ ชาวพุทธ
กลุ่มต่างๆ ทั้งฝ่ายเถรวาทและมหายาน
๑๖๒

• เยี่ยมวิหารปทุมุตรเมืองตังกรัง
เยี่ยมโรงเรียนพุทธิสามัญศึกษาสำาหรับ
เด็กชาวพุทธ เยี่ยมเจติยะเชตะวัน
วัดอริยทวีปาราม ซึ่งอยู่ในตามันมินี่
อินโดนีเซียอินด้า ซึ่งเป็นเมืองจำาลอง
แบบเมืองโบราณของไทย เป็นวัด
ที่ทางราชการอินโดนีเซียจัดสร้างแล้ว
ให้ชาวพุทธดูแลใช้ประโยชน์ และเยี่ยม
วิหารสีละปารมิตา

ศุกร์์ ๙
• ไปเมืองยอร์กยากาตาร์ เยี่ยมวัด
มัชฌิมพุทธศาสนวงศ์ เมนดุด

เสาร์ ๑๐

• เป็นวันอุโบสถ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ
พร้อมคณะ ทำาอุโบสถฟังพระปาติโมกข์
ณ มหาเจดียบ์ โุ รบูดรู ์ (บุโรพุทโธ) นับ
เป็นการสวดพระปาติโมกข์ครัง้ แรกใน
ประเทศอินโดนีเซีย ชมจันดีหรือเจดีย์
ต่าง ๆ ในเมืองยอร์กยาการ์ตา ประชุม
ชาวพุทธ ณ วิหารตรีรตั นะ

พิธบี รรพชากุลบุตรได้จดั ขึน้ ณ วิหารมหาธรรมโลก
เมืองสมารัง มีกุลบุตรเข้ารับการบรรพชา 4๓ คน
เป็นการบรรพชาหมูค่ รัง้ แรกในอินโดนีเซีย เมือ่ บรรพชา
แล้วอยู่ศึกษาพระพุทธศาสนาเป็นเวลา ๑ เดือน โดย
คณะสงฆ์อนิ โดนีเซียได้จดั หลักสูตรอบรมสามเณร ดังนี้
• ภาคเช้า เสร็จภัตกิจแล้ว ทำาวัตรเช้า นั่งสมาธิ
เรียนพระวินัย พุทธประวัติ
• ภาคบ่าย เรียนธรรม ฟังบรรยายพิเศษ ความรูท้ ว่ั ไป
• ภาคค่ำา ทำาวัตรค่ำา นั่งสมาธิ

อาทิตย์ ๑๑
• พิธบี รรพชาสามเณร ณ วิหารมหา
ธรรมโลก เมืองสมารัง

จันทร์ ๑๒

• เยีย่ มวิหารธรรมสุรยิ ะ เมืองกาโลลาน
ซึง่ เป็นเมืองทีม่ ชี าวพุทธมากเมืองหนึง่
เยีย่ มวิหารสัจจวิรยิ ภูมิ แล้วไปอบรม
สามเณรใหม่ทว่ี หิ ารมหาธรรมโลก
เมืองสมารัง

หลังจากบรรพชาสามเณรแล้ว เจ้าพระคุณสมเด็จฯ
ได้ประกอบพิธีบวชสตรี ๓ คน เป็นอุบาสิกา (แม่ชี)
นับเป็นการบวชอุบาสิกาครั้งแรกในประเทศนี้เช่นกัน

อังคาร ๑๓ - ศุกร์ ๑๖
• ไปเยีย่ มวัดธรรมทีปาราม บาตู
เมืองมาลัง พักและแสดงธรรมอยู่
ทีว่ ดั ธรรมทีปาราม เป็นเวลา 4 วัน

เสาร์ ๑๗
• กลับไปกรุงจาการ์ตา

อาทิตย์ ๑๘

• เยีย่ มวิหารศักยวันของพระชินรักขิต
ณ เมืองประเจต

จันทร์ ๑๙
• เยือนวิหารสัปตารองโกฝ่ายมหายาน
แล้วเดินทางจากกรุงจาการ์ตาไปยังเมือง
เพิรธ์ ประเทศออสเตรเลีย
๑๖๓

เยือนครั้งที่ ๓

ออสเตรเลี
ย
สิ
ง
คโปร์
+ครั้งแรกใน นิวซีแลนด์

คณะร่วมเดินทาง
๑. สมเด็จพระญาณสังวร
หลังเสร็จสิน้ ภารกิจ ณ ประเทศอินโดนีเซีย ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๒๐ แล้ว เจ้าพระคุณสมเด็จฯ พร้อมด้วยคณะก็ได้เดินทาง
จากกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ไปยังเมืองเพิร์ธ ประเทศ
ออสเตรเลีย ซึ่งเป็นการเยือนครั้งที่ ๓ ของพระองค์ เพื่อมาติดตามดู
ผลการปฏิบัติศาสนกิจของพระธรรมทูตไทยที่ได้จัดส่งมา และวัดไทย
ทีส่ ร้างไว้เมือ่ ๕ ปีทแ่ี ล้วว่ามีความก้าวหน้าเพียงไรและมีอปุ สรรคปัญหา
ใดๆ บ้างหรือไม่ ปรากฏว่าการปฏิบัติงานของพระธรรมทูตและความ
เป็นไปของวัดได้ดาำ เนินไปด้วยดี ไม่มอี ปุ สรรคปัญหา แต่กลับได้รบั การ
สนับสนุนจากชาวพุทธทัว่ ไป และจากพุทธสมาคมของชาวจีนในประเทศ
นี้กว้างขวางยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ยังได้ริเริ่มการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังประเทศนิวซีแลนด์ และดำาริที่จะจัดส่ง
พระสงฆ์ไทยมาอยู่ปฏิบัติศาสนกิจในประเทศนี้ต่อไป
๑๖4

วัดบวรนิเวศวิหาร / คือ สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

๒. พระธรรมดิลก (วิชมัย ปุญฺญาราโม)
สุดท้ายได้เป็นที่พระพรหมมุนี วัดบวรนิเวศวิหาร

๓. พระครูประกาศธรรมคุณ (จำานงค์ สีหเดโช)
วัดป่าเลไลย์ สิงคโปร์

๔. พระครูปลัดสัมพิพฑั ฒญาณาจารย์ (บุญช่วย สุชวโน)
วัดบวรนิเวศวิหาร ภายหลังลาสิกขา

๕. นายวร เวชชศาสตร์
ไวยาวัจกร

ออสเตรเลีย // ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๐
อังคาร ๒๐
พุธ ๒๑
• ภัตกิจเช้า-เพล ที่บ้านนายตัน เส็ง
มีนักเรียนไทยมาร่วมถวายภัตตาหาร
เช้า-เพลด้วยหลายคน
• ตอนกลางคืน มีการพบปะชาวพุทธใน
เมืองเพิร์ธที่บ้านนายตัน เส็ง มีชาวพุทธ
ทั้งชาวไทยและชาวออสเตรเลีย มาร่วม
ประชุมสนทนาธรรมราว ๒๐ คน มีการ
ถาม-ตอบปัญหาธรรม ในหัวข้อธรรม
ทั่วๆ ไป และเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้
แนะนำาหลักการปฏิบัติสมาธิตามแนว
สติปัฏฐาน 4 แล้วฝึกนั่งสมาธิ ๓๐ นาที

ศุกร์ ๒๓
• รับบิณฑบาต ที่บ้าน ดร. ชัยสุริยะ
ภัตกิจเช้า-เพล ที่ที่พัก
• เดินทางไปยังซิดนีย์ โดยเครื่องบิน
สายการบินแควนตัส เครื่องบินพักที่
เมลเบอร์น ๑ ชั่วโมง ๑๕ นาที แล้วบินต่อ
ไปยังซิดนีย์
• เจ้าหน้าทีก่ งสุลไทยประจำาซิดนียม์ าต้อนรับ
และคอยอำานวยความสะดวกที่สนามบิน
พร้อมด้วยพระสงฆ์ไทยที่ประจำาอยู่ที่วัด
พุทธรังษี ซิดนีย์ และชาวพุทธหลายท่านได้
มาต้อนรับ แล้วนำาไปยังวัดพุทธรังษี เลขที่
๘๘ ถนนสแตนมอร์

• เจ้าพระคุณสมเด็จฯ รับอาราธนาไป
รับบิณฑบาตที่บ้าน ศาสตราจารย์ ดร.
ชัยสุริยะ ชาวลังกา ซึ่งเป็นคณบดีอยู่ที่
มหาวิทยาลัยเพิร์ธ
• เวลาเช้า-เพล มีนักเรียนไทยและชาว
เวียดนาม สิงคโปร์ มาร่วมถวายภัตตาหาร
ที่ที่พัก
• ตอนกลางคืน มีการประชุมชาวพุทธ
ที่ ออสเตรเลีย เอเชียน เฮาส์ มีชาวพุทธ
ซึ่งเป็นชาวลังกากับออสเตรเลียมาร่วม
ประชุม ๑๕ คน เจ้าพระคุณสมเด็จฯ
แสดงธรรมกถาแนะนำาหลักปฏิบัติสมาธิ
ตามแนวสติปัฏฐาน 4 ต่อจากที่ได้แสดง
ในคืนก่อน จบแล้วนั่งสมาธิ ๓๐ นาที

เสาร์์ ๒๔
• นายวิเชษฐ์ สุทธยาคม เอกอัครราชทูต
ไทยประจำากรุงแคนเบอร์รา มากราบ
นมัสการแล้วถวายภัตตาหารแก่คณะ
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ และพระสงฆ์ที่ประจำา
อยู่ ณ วัดพุทธรังษี มีชาวพุทธทั้งไทย
จีน ลาว เวียดนาม เขมร พม่า ลังกาและ
ออสเตรเลีย มาร่วมถวายภัตตาหารเพล
ด้วย เสร็จแล้ว เจ้าพระคุณสมเด็จฯ กล่าว
ธรรมกถา แล้วพระสงฆ์อนุโมทนา

จันทร์ ๒๖
• ภัตกิจเช้าที่วัดพุทธรังษี
• พุทธสมาคมจีน นำาโดยนายเลียว คหบดี
จีน นิมนต์คณะเจ้าพระคุณสมเด็จฯ พร้อม
ด้วยพระสงฆ์วัดพุทธรังษีไปฉันภัตตาหาร
เพลที่สำานักงานของสมาคม ซึ่งจัดเป็นห้อง
ประชุมสำาหรับชาวพุทธจีนไปร่วมสวดมนต์
สนทนาธรรม พุทธสมาคมแห่งนี้ได้นิมนต์
พระไทยที่ประจำาอยู่ ณ วัดพุทธรังษี ไป
แสดงธรรมแก่ชาวพุทธเป็นประจำา

พฤหัสบดี ๒๒
• เจ้าพระคุณสมเด็จฯ รับบิณฑบาต ณ
บ้าน ดร.ชัยสุริยะ ภัตกิจเช้า-เพล ที่ที่พัก
มีนักเรียนไทยและชาวพุทธเวียดนาม
ออสเตรเลีย มาร่วมถวายภัตตาหาร
เช้า-เพล เช่นเคย
• ตอนกลางคืน มีการประชุมชาวพุทธ
ในนามของพุทธสมาคมแห่งเพิร์ธ โดยยืม
โรงละครแห่งหนึ่งเป็นที่ประชุม มีชาวพุทธ
มาร่วมราว 4๐ คน เจ้าพระคุณสมเด็จฯ
แสดงธรรมกถาแนะนำาการปฏิบัติสมาธิ
ต่อจากที่แสดงในคืนวันก่อน จบแล้วตอบ
ปัญหาธรรม ชาวพุทธที่มาประชุมคืนนี้มีทั้ง
ชาวไทย พม่า ลังกา และออสเตรเลีย
จบแล้วนั่งสมาธิ ๓๐ นาที

อาทิตย์ ๒๕
• เป็นวันร่วมบำาเพ็ญกุศลประจำาเดือน
ของชาวพุทธในซิดนีย์ พระสงฆ์นำาโดย
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ เจริญพระพุทธมนต์
แล้วฉันภัตตาหารเพล เสร็จแล้ว เจ้าพระคุณ
สมเด็จฯ กล่าวธรรมกถาแสดงการทำาบุญ
ตามหลักพระพุทธศาสนาแก่ชาวพุทธที่มา
ร่วมบำาเพ็ญกุศล แล้วพระสงฆ์อนุโมทนา

อังคาร ๒๗ - พุธ ๒๘
และนายเลียว ผู้นำาสมาคมนี้ ก็เอาใจใส่
ช่วยเหลือกิจการวัดพุทธรังษีเป็นอันดี
และเป็นกรรมการของวัดพุทธรังษีด้วย
ในโอกาสที่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ไปเยี่ยม
วัดพุทธรังษีครั้งนี้ นายเลียวได้บริจาคเงิน
ร่วมสมทบทุนซื้อที่ดินขยายบริเวณวัด
จำานวน ๑,๘๐๐ เหรียญออสเตรเลีย

• พักผ่อนตามอัธยาศัย ตอนเย็นมีประชุม
ทำาวัตรสวดมนต์ แสดงธรรมและฝึก
นั่งสมาธิตามเคย

๑๖๕

ออสเตรเลีย // ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๐
พฤหัสบดี ๒๙
ศุกร์ ๓๐
• ไปเยี่ยมชาวลาว เขมร เวียดนามอพยพ
ณ ค่ายผู้อพยพที่เวสต์บริดจ์ โฮเตล ผู้อพยพ
ลี้ภัยที่มาร่วมบำาเพ็ญกุศลถวายภัตตาหารเพล
ในวันนี้ ส่วนมากเป็นชาวลาวจากค่ายผู้ลี้ภัย
ในประเทศไทย มีประมาณ ๑๐๐ คนเศษแต่
ที่กระจายกันไปตามที่ต่างๆ ก็ยังมีอีกมาก
ผู้อพยพเหล่านี้ต่างปลาบปลื้มปีติที่มีพระสงฆ์
ไปเยี่ยม รู้สึกอบอุ่นใจและรู้สึกคิดถึงบ้านเกิด
เมืองนอนมากขึ้น ทางรัฐบาลออสเตรเลียได้
จัดที่พักอาศัยให้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งจ่าย
เบี้ยเลี้ยงประจำาวันให้อย่างเพียงพอแก่การ
ดำารงชีพไม่ฝืดเคือง แต่ทุกคนต่างแสดง
ความรู้สึกว่า ถึงจะสบายอย่างไรก็สู้อยู่บ้าน
ตนเองไม่ได้ หรืออย่างน้อยได้อยู่ในประเทศ
ไทยก็ยังดี เพราะมีวัดและพระสงฆ์ ให้ได้มี
โอกาสบำาเพ็ญกุศล

• ครอบครัวเลมมอน ซึ่งเป็นชาวพุทธ ได้
นิมนต์คณะเจ้าพระคุณสมเด็จฯ พร้อมด้วย
คณะสงฆ์วดั พุทธรังษี ไปเจริญพระพุทธมนต์
และฉันเพลที่บ้านพัก ครอบครัวนี้สนใจ
ศึกษาพระพุทธศาสนาและให้การช่วยเหลือ
พระสงฆ์ไทยเป็นอย่างดี ได้สร้างกุฏิเล็กไว้
บริเวณสวนหลังบ้านพัก ๑ หลัง สำาหรับให้
เป็นที่พักของคณะสงฆ์ และมีพระสงฆ์ไทย
อยู่ประจำาที่นั่น ๑ รูป

เสาร์ ๓๑
• นายเลียว นายกพุทธสมาคมจีนในซิดนีย์
นิมนต์คณะเจ้าพระคุณสมเด็จฯ พร้อมด้วย
พระสงฆ์วัดพุทธรังษี ไปเจริญพระพุทธมนต์
และฉันเพลที่บ้านพัก

ได้ทรงออกบิณฑบาต
บน Phillip Road
เมืองเพิร์ธ
ประเทศออสเตรเลีย

ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์ - สิงคโปร์ / มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๑
อาทิตย์ ๑ วันขึ้นปีใหม่
อังคาร ๓
พุธ ๔
• ชาวพุทธในซิดนีย์ราว 7๐ คน ทั้งไทย
จีน ลาว เขมร พม่า เวียดนาม และ
ออสเตรเลีย มาร่วมทำาบุญตักบาตรที่วัด
พุทธรังษี เจ้าพระคุณสมเด็จฯ นำาพระสงฆ์
7 รูป รับบิณฑบาตบริเวณสนามหญ้าด้าน
หลังอาคารวัดพุทธรังษี มีการประกอบพิธี
บรรพชาชาวออสเตรเลีย ๑ คน ชื่อสามเณร
บลูส เป็นพิธีบวชครั้งที่ ๒ ในออสเตรเลีย
เสร็จพิธีแล้วพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
เป็นการอำานวยพรปีใหม่แก่ชาวพุทธที่มา
ร่วมทำาบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารเพล
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ กล่าวธรรมกถา ก่อน
อนุโมทนา พระสงฆ์สวดอนุโมทนา

จันทร์ ๒
• พักผ่อนตามอัธยาศัย ตอนเย็นประชุมทำาวัตร
สวดมนต์ แสดงธรรมกถา นัง่ สมาธิตามเคย
๑๖๖

• เดินทางจากสนามบินซิดนีย์ เวลา ๑๐.๒๕ น.
โดยเครื่องบินสายการบินแอร์นิวซีแลนด์
ถึงสนามบินเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์
เวลา ๑๕.๑๕ น. นายสุนทร คงศักดิ์
เอกอัครราชทูตไทยประจำากรุงเวลลิงตัน
พร้อมด้วยข้าราชการประจำาสถานทูตมา
ให้การต้อนรับและอำานวยความสะดวก แล้ว
นำาคณะฯ ไปพักที่ทาำ เนียบเอกอัครราชทูต
• ตอนเย็น เจ้าหน้าที่สถานทูตนำาชมกรุง
เวลลิงตัน
• ตอนกลางคืน คณะข้าราชการสถานทูต
และชาวไทยในกรุงเวลลิงตัน มาประชุมกัน
ที่ทำาเนียบเอกอัครราชทูต พระสงฆ์ทาำ วัตร
สวดมนต์และสนทนาธรรม เจ้าพระคุณ
สมเด็จฯ ตอบปัญหาธรรม แนะนำาหลักใน
การปฏิบัติสมาธิ พร้อมทั้งหลักธรรมสำาคัญ
ทางพระพุทธศาสนาอื่นๆ

• เจ้าหน้าที่สถานทูตนำาคณะฯ เดินทาง
ไปยังเมืองโรโตรัว แวะฉันเพลที่บ้าน
นักศึกษาไทยที่เมืองปาล์มเมอสตันนอร์ธ
ซึ่งมีนักเรียนไทยในเมืองนี้ ๑๒ คนร่วม
ถวายเพล ก่อนสวดอนุโมทนา เจ้าพระคุณ
สมเด็จฯ กล่าวธรรมกถาแสดงมงคล ๓
ประการ คือ การไม่คบคนพาล การคบ
บัณฑิต และการอยู่ในถิ่นประเทศที่สมควร
พร้อมทั้งแสดงหลักการศึกษาให้เกิดปัญญา
ความรู้ที่ถูกต้องแก่นักเรียนไทย เสร็จแล้ว
พระสงฆ์สวดอนุโมทนาและอำาลา เดินทาง
ต่อไปพักที่เมืองโรโตรัว ๑ คืน

พฤหัสบดี ๕
• เจ้าหน้าที่สถานทูตนำาคณะฯไปชมสถานที่
ต่างๆ ในเมืองโรโตรัวแล้วกลับที่พัก ตอน
บ่าย เดินทางจากเมืองโรโตรัว โดยเครื่อง
บินไปยังเมืองโอคแลนด์ พัก ๑ คืน

ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์ - สิงคโปร์ / มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๑
ศุกร์ ๖
เสาร์ ๗
• เดินทางจากเมืองโอคแลนด์กลับยังกรุงเวลลิงตัน เอกอัครราชทูต
ไทยและเจ้าหน้าที่สถานทูตไทยมาต้อนรับ นำาคณะฯ ไปพักที่ทำาเนียบ
เอกอัครราชทูต มีขา้ ราชการสถานทูตไทยและคนไทยในกรุงเวลลิงตัน
มาร่วมกันบำาเพ็ญกุศลราว ๕๐ คน พระสงฆ์ 4 รูปเจริญพระพุทธมนต์
แล้วฉันภัตตาหารเพล เสร็จแล้วมีการถ่ายรูปร่วมกัน
• ตอนบ่าย เจ้าหน้าที่สถานทูตนำาชมกรุงเวลลิงตันและอาราธนา
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ไปเยี่ยมสถานทูตไทย ประพรมน้ำาพระพุทธมนต์
เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สถานทูต
• ตอนกลางคืน ประชุมชาวพุทธทั้งไทย เวียดนาม นิวซีแลนด์
ประมาณ 4๐ คน ทำาวัตรสวดมนต์พร้อมกันทีท่ าำ เนียบเอกอัครราชทูต
มีการสนทนาธรรม และปรารภถึงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
นิวซีแลนด์ ซึ่งขณะนั้นยังไม่มีพุทธสมาคมหรือองค์การทาง
พุทธศาสนาที่มั่นคงถาวรและยังมีชาวพุทธน้อย แต่ก็มีผู้สนใจศึกษา
พระพุทธศาสนาพอสมควร เจ้าหน้าที่สถานทูตไทยกำาลังดำาเนินการ
รวบรวมสมาชิกชาวพุทธจัดตั้งเป็นพุทธสมาคม และได้พยายามจัด
ตั้งสำานักสงฆ์ขึ้นในโอกาสต่อไปด้วย คนไทยบางท่านที่อยู่ในประเทศ
นี้ได้ ให้ความสนใจและพร้อมที่จะให้การสนับสนุน

อังคาร ๑๐
• คณะทายกทายิกาวัดป่าเลไลย์ถวาย
ภัตตาหารเช้า
• เอกอัครราชทูต นิมนต์คณะฯ พร้อมด้วย
พระสงฆ์ทั้งหมดในสิงคโปร์ ไปฉันเพลที่
ทำาเนียบเอกอัครราชทูต จำานวน ๓๒ รูป
(พระสงฆ์ไทย ๒๙ รูป ลังกา ๓ รูป)
• เยี่ยมพุทธสมาคมจีน บุดดิสต์ ยูเนียน
เยี่ยมวัดจีนที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ ชื่อวัด
โฟกั๊กซี (มีพระสงฆ์ไทยจำาพรรษาอยู่ ๒ รูป
มีศาลาฌาปนกิจแบบศาลาทรงไทย ปัจจุบัน
กำาลังก่อสร้างโบสถ์และวิหารขนาดใหญ่อยู่
อีกหลายหลัง เจ้าอาวาสวัดนี้ได้ช่วยเหลือ
กิจการพระสงฆ์ไทยและวัดไทยในสิงคโปร์
เป็นอย่างดีตลอดมา)
• นายตัน นิมนต์คณะฯ ไปพักที่แฟลตของ
ตน ซึ่งในตอนกลางคืนได้จัดเป็นที่ประชุม
ชาวพุทธ 4๐ คน มาร่วมฟังธรรม สนทนา
ธรรม และนั่งสมาธิ

• ออกเดินทางจากกรุงเวลลิงตันกลับมายังซิดนีย์ ออสเตรเลีย
โดยเครื่องบินสายการบินแอร์นิวซีแลนด์ พักที่วัดพุทธรังษี

อาทิตย์ ๘
• ชาวพุทธมาร่วมบำาเพ็ญกุศลถวายภัตตาหารเพล ประมาณ
๑๕๐ คน พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ก่อนอนุโมทนา
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ กล่าวธรรมกถาแสดงการทำาบุญ ๓ อย่าง
ตามทางพระพุทธศาสนา คือ ทาน ศีล ภาวนา และเน้นให้ทุกคน
พยายามปฏิบัติในเรื่องการรักษาศีลและกระทำาภาวนาเพื่อรักษา
ใจให้เป็นสุข

จันทร์ ๙
• เดินทางจากซิดนีย์มาสิงคโปร์ โดยเครื่องบินสายการบินไทย
นายเจตน์ สุจริตกุล เอกอัครราชทูตไทยประจำาสิงคโปร์ พร้อม
ด้วยเจ้าหน้าที่สถานทูต พระสงฆ์ไทยในสิงคโปร์และชาวพุทธ
จำานวนมากต้อนรับทีส่ นามบิน นำาคณะฯ พักทีว่ ดั ป่าเลไลย์ ถนนบิโด๊ก

พุธ ๑๑
• ครอบครัวนายตัน ถวายภัตตาหารเช้า
• คณะสงฆ์ไทยในสิงคโปร์อาราธนาไปฉัน
เพลที่วัดอานันทเมตยาราม (พระปัญญา
ธรรมนิเทศ เป็นเจ้าอาวาส) จากนั้น
พระสงฆ์ทั้งหมดประชุมพร้อมกันในอุโบสถ
พระปัญญาธรรมนิเทศ ถวายสักการะและ
รายงานความเป็นไปของการพระศาสนา
ในประเทศสิงคโปร์ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ
ประทานโอวาท เสร็จแล้วกลับที่พัก
แฟลตนายตัน
• ตอนเย็น ประชุมชาวพุทธราว 4๐ คน
ที่แฟลตนายตันเช่นวันก่อน เจ้าพระคุณ
สมเด็จฯ แสดงธรรม ตอบปัญหาธรรม
จบแล้วนั่งสมาธิ

พฤหัสบดี ๑๒
• ครอบครัวนายตันถวายภัตตาหารเช้า-เพล
• เดินทางกลับที่พักวัดป่าเลไลย์
• ตอนเย็น เอกอัครราชทูต เจ้าหน้าทีป่ ระจำา
สถานทูตไทย ชาวพุทธและพระสงฆ์ไทยใน
สิงคโปร์ มาส่งคณะเจ้าพระคุณสมเด็จฯ
ที่สนามบิน เดินทางจากสิงคโปร์โดย
เครื่องบินบริษัท การบินไทย จำากัด
เที่ยวบิน ทีจี ๙๘๒ ถึงกรุงเทพฯ เวลา
๑๙.4๕ น.

๑๖7

เยือน

อเมริกา แคนาดา ยุโรป
พ.ศ. ๒๕๒๓ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ พร้อมด้วยคณะคือ
• พระธรรมดิลก (วิชมัย ปุญฺ าราโม สุดท้ายได้เป็นที่พระพรหมมุนี)
วัดบวรนิเวศวิหาร
• นายแพทย์ถนอมชัย คู่ทวีธรรม • นายอุดม เผือกม่วงศรี มัคคุเทศก์
• นายเอกสิทธิ วัฒนปรีชานนท์ สำานักพระราชวัง
• นายเปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช แห่งบริษัทศรีกรุงวัฒนา
ได้เดินทางไปเยือนประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และทวีปยุโรป
(อังกฤษ ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์) เพื่อสังเกตการณ์พระศาสนาและ
การศึกษา โดยบริษัทศรีกรุงวัฒนา จำากัด ได้ถวายความอุปถัมภ์ ใน
การเดินทางครั้งนี้ทั้งหมด

๑๖๘

> สำาหรับสถานที่พัก บริษัทศรีกรุงวัฒนา จำากัด ได้จัดการ
ถวายโดยสมควร โดยได้จัดห้องชุดในโรงแรมพร้อมพาหนะ
ล่วงหน้าไว้ทกุ แห่ง เพราะอาจจะพักรวมกันในทีแ่ ห่งเดียวกัน
ได้ทั้งคณะ สะดวกในการที่จะจัดรายการไปในที่ต่างๆ เช่น
ไปเยี่ยมวัดไทย ไปในการบำาเพ็ญกุศลของข้าราชการไทย
คนไทยทีท่ าำ เนียบเอกอัครราชทูต เป็นต้น ทัง้ ไม่เป็นภาระใน
การรับรองของใครๆ นอกจากนัน้ สุขภาพของพระธรรมดิลก
ไม่แข็งแรง ควรได้พักอยู่ในสถานที่มีอุปกรณ์ ในการทำา
ความอบอุ่นเพียงพอ บรรดาเอกอัครราชทูต กงสุล และ
เจ้าหน้าที่ไทย คนไทย ตลอดถึงวัดไทย พระไทยและวัด
ต่างชาติ ต้อนรับและถวายความสะดวกสบายเป็นอย่างดี
ทุกอย่างทุกแห่ง ได้มีพุทธศาสนิกชนนำาภัตตาหารมาถวาย
เป็นจำานวนมาก และทุกโอกาสที่ได้พบพุทธศาสนิกชน
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้แจกหนังสือเกี่ยวกับหลักธรรมแห่ง
พระพุทธศาสนาและวัตถุมงคลแก่ทุกคน และแสดงธรรม
เป็นสัมโมทนียกถาบ้าง แนวทางปฏิบัติกรรมฐานบ้างตาม
สมควรในที่มากแห่ง

> ในการกำาหนดการประจำาวัน บริษัทศรีกรุงวัฒนา
จำากัด ถวายให้เจ้าพระคุณสมเด็จฯ เลือกว่าต้อง
ประสงค์จะไป ณ สถานที่ใดและจัดวางเวลาไว้ ให้
เหมาะสม รายการแสดงพระธรรมเทศนา แผ่เมตตาจิต
แก่มหาชนโดยเฉพาะคนไทยนั้น ได้ถือลำาดับความ
สำาคัญเป็นประการแรก แล้วจึงจัดรายการอืน่ เข้าผนวก
ตามเวลาว่างของแต่ละวัน เช่น ลังกา ญีป่ นุ่ เวียดนาม
เขมร ลาว ถัดมาก็จะไปเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูต
พบปะกับบุคคลของศาสนาต่างๆ เยี่ยมชมโบสถ์หรือ
สำานักสงฆ์ของศาสนาอื่น พบปะอาจารย์ วิทยาลัยที่
มีการสอนพระพุทธศาสนา เยี่ยมมหาวิทยาลัยและ
ชมพิพิธภัณฑ์ รวมทั้งสถานที่ที่พระสงฆ์พึงศึกษา

> ตลอดเวลาทีอ่ ยูใ่ นต่างประเทศ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้
พบปะกับพุทธศาสนิกชนเป็นจำานวนมาก ทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศ ได้มีโอกาสแสดงธรรมให้คนไทยยึดมั่น
อยูใ่ นศาสนา พระมหากษัตริย์ ตอบปัญหาข้องใจทางธรรม
โดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่เข้าใจกระจ่างในเรื่องพระพุทธศาสนา
และการทำาสมาธิซึ่งกำาลังเป็นที่สนใจของชาวต่างประเทศ
อยู่ทุกวัน ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ นอกจากไป
เยี่ยมวัดพุทธปทีปเป็นอันดับแรกแล้ว ได้ ไปเยี่ยมชม
พระวิหารเซ็นต์พอลอันเป็นโบสถ์ศักดิ์สิทธิ์และใหญ่ที่สุด
ของอังกฤษ ที่กรุงปารีส พระทางคริสตศาสนา นิกาย
โรมันคาธอลิกได้อาราธนาไปชมการประกอบพิธกี รรมทาง
ศาสนา ณ วิหารโนตเตรอะดาม (Notre-Dame de Paris)
ซึง่ มีการประชุมกันเป็นจำานวนมาก และยังไปเยีย่ มสถานที่
ที่น่าสนใจอีกหลายแห่ง

๑๖๙

ที่นครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ กับคณะเฝ้าฯ ที่สนามบิน ประทับรับสั่งสนทนากับเจ้าพระคุณสมเด็จฯ อยู่เป็นเวลานาน
และก่อนออกเดินทางกลับประเทศไทย เจ้าพระคุณสมเด็จฯ และคณะได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจาก
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีให้ได้เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระพุทธรูป ภ.ป.ร.
กับวัตถุมงคลต่างๆ และหนังสือธรรม ยังที่ประทับ ณ นครโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วย
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> ระหว่างไปเยีย่ มวัดไทยต่างๆ นัน้ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้เทศน์เชิญชวนพุทธศาสนิกชน
ให้จัดตั้งเป็นมูลนิธิสาำ หรับจัดหาภัตตาหารถวายพระ แล้วแต่งตั้งไวยาวัจกร หรือช่วยเป็น
อนุศาสนาจารย์ของวัด และสำานักสงฆ์แต่ละแห่ง ซึ่งบางแห่งได้มีผู้บริจาคเงินตั้งมูลนิธิขึ้น
ทัง้ นีโ้ ดยได้ตระหนักสำานึกในกระแสพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เกีย่ วกับ
พระสงฆ์ไทยเดินทางไปต่างประเทศ และสร้างวัดขึ้นในประเทศนั้นๆ ซึ่งรวมความว่า
๑. การที่มีพระสงฆ์ไทย เดินทางไปต่างประเทศด้วยความสำารวมระวังพระวินัย อย่างน้อย
ก็เป็นกำาลังใจแก่พุทธศาสนิกชนคนไทยที่อยู่ต่างประเทศได้มีโอกาสทำาบุญตามประเพณี
สุดแล้วแต่โอกาส
๒. การสร้างวัดไทยในต่างประเทศนั้น ดูก็จะไม่มีปัญหาอะไรมากนัก ถ้าคนไทยได้ช่วยกัน
ดำาเนินการดังนี้คือ ร่วมกันจัดตั้งเป็นมูลนิธิสำาหรับใช้จ่ายของวัดแต่ละวัดขึ้น มีคฤหัสถ์ทำา
หน้าที่ช่วยเป็นอย่างอนุศาสนาจารย์หรือไวยาวัจกร ช่วยพระทำากิจต่างๆ เช่น หุงข้าว จัด
อาหาร เป็นต้น จะจัดเป็นเวรผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไป หรือด้วยวิธีอื่น ก็จะช่วยให้พระ
มีสัปปายะในความเป็นอยู่ สามารถรักษาวินัยได้ มีโอกาสทำาศาสนกิจคล่องตัวในการ
เผยแพร่พุทธธรรม

> คณะฯ ได้ ไปเยี่ยมมหาวิทยาลัยแวนคูเวอร์ และได้พบกับ ศาสตราจารย์ ดร. ฟอน แอล. เรา
(Dr. Von L. Rau) ซึ่งเป็นอาจารย์สอนทางธรณีวิทยา ณ มหาวิทยาลัยนั้น และเคยเดินทาง
มาประเทศไทย ศาสตราจารย์ผู้นี้ได้เล่าถึงทฤษฎีของเวกเนอร์ที่เชื่อว่า สมัยเมื่อเวลาล้านๆ ปีมา
แล้ว ผืนแผ่นดินอัฟริกา อินเดีย ไทย เป็นต้น เป็นอันเดียวกัน ต่อมาความร้อนใต้แผ่นดินได้ดัน
ขึน้ มาทำาให้ผนื แผ่นดินแบ่งแยกออกจากกัน เทือกเขาชายทะเลทีแ่ วนคูเวอร์มชี อ่ื ว่า ภูเขา Cypress
Mountains หรือตามทีเ่ จ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้เสนอแก่ ดร. เรา ว่า ควรทีจ่ ะมีคาำ ว่า สยาม (Siam)
ด้วย ดังนั้น ดร. เรา จึงตั้งชื่อว่า Siam-Coast Mountains เดิมรวมอยู่กับเทือกเขาที่กาญจนบุรี
ราชบุรี หาดใหญ่ ภูเก็ต ในประเทศไทย แต่เพราะความร้อนดังกล่าวเป็นเหตุให้แยกออกจากกัน
และกระแสน้าำ ได้คอ่ ยๆ ดันออกไปประมาณ ๑๐ เซนติเมตรต่อปี เมือ่ นำาระยะเวลาเข้ากับระยะทาง
เวลาหมื่นๆ กว่าล้านปี จึงถึงที่ตั้งอยู่ในปัจจุบันที่แวนคูเวอร์ จากการทีเ่ ขาเข้ามาสำารวจแผ่นดิน
แถวจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี หาดใหญ่ และภูเก็ต เมือ่ สองปีทแ่ี ล้ว ได้พบว่ามีเปลือกหอยชนิด
ต่างๆ ที่อยู่ใต้ดินตลอดจนชั้นของดินและหินเหมือนกับที่พบอยู่เทือกเขาดังกล่าวที่แวนคูเวอร์
บริตชิ โคลัมเบีย ตามทฤษฎีของเวกเนอร์ ทีใ่ ครเห็นว่าเป็นเรือ่ งทีไ่ ร้สาระนัน้ บัดนีน้ กั ธรณีวทิ ยา
ได้เริ่มเชื่อกันขึ้นแล้ว
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สหรัฐอเมริกา-แคนาดา // เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๓
พฤหัสบดี ๓ - อาทิตย์ ๖
: ลอสแองเจลิส
• ออกเดินทางไปยังนครลอสแองเจลิส
โดยสายการบิน Lufthansa เที่ยวบิน
แอลเอช ๖๐4 แวะสนามบิน ไคตั๊ก
ฮ่องกง บินต่อไปที่สนามบินนาริตะ
ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเปลี่ยนเครื่องบิน
สายการบิน Japan Airline
• ถึงสนามบินลอสแองเจลิส
นายประชา คุณเกษม เอกอัครราชทูต
ผู้แทนถาวรไทยประจำาสหประชาชาติ และ
นายเสาวพจน์ ศรีวลี กงสุลรักษาการ
กงสุลใหญ่ประจำานครลอสแองเจลิส
มาต้อนรับและอำานวยสะดวก นำาเข้าพัก
• เดินทางไปวัดไทยลอสแองเจลิส๑ เพื่อ
สมทบกับขบวนถวายผ้าป่าของชาวไทย
ในลอสแองเจลิส กับบริษัทการบินไทย
และร่วมพิธีสวมรัศมีพระประธานใน
อุโบสถ๒ สมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถร)
ทรงเป็นประธานในพิธี มีคนไทยมาร่วมงาน
หลายพันคน

ที่โรงแรมไฮแอท รีเจนซี ชาวไทยใน
ลอสแองเจลิส ถวายภัตตาหารเพล
ที่ห้องพักโรงแรม
• เดินทางไป Ambassador College
ชม Musical Studio, Main Auditorium
บ้านเก่าแก่อายุมากกว่า ๒๐๐ ปี ที่มี
ผู้บริจาคให้มหาวิทยาลัย ไม้ดอกกว่า
๒๐๐ ชนิดบริเวณมหาวิทยาลัย
ชม Huntington Library ภาพเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ของอเมริกาและอังกฤษ
สวนดอก Carmellia พันธุ์ต่างๆ

: แวนคูเวอร์

• ออกเดินทางไปยังแวนคูเวอร์ ประเทศ
แคนาดา โดยเครื่องบินสายการบิน
Western Airline เที่ยวบิน ดับบลิวเอ
4๕๕ เครือ่ งบินแวะพักทีเ่ มืองพอร์ตแลนด์
รัฐโอเรกอน
• ถึงสนามบินแวนคูเวอร์ นายสุทิน
เวสสุวรรณ์ และนายวินัย วุฒิกลพานิช
ชาวไทยในแวนคูเวอร์มาต้อนรับ เข้าพัก
ที่โรงแรมไฮแอท รีเจนซี แวนคูเวอร์

อังคาร ๘

: แวนคูเวอร์

๑

วัดนี้สร้างมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๖ ปัจจุบัน
พระเทพโสภณ วัดพระเชตุพน เป็นเจ้าสำานัก
๒ พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ เป็นผู้สร้าง
ถวายและได้รับพระราชทานนามว่าพระพุทธ
นรเทพศาสดา ทิพยนคราภิมงคลสถิต

• ชมทิวทัศน์ของเมือง Santa Monica
เมืองตากอากาศชายทะเล มหาวิทยาลัย
แคลิฟอร์เนีย ลอสแองเจลิส (UCLA)
• เข้าพักบ้านพักกงสุลไทยประจำาลอส
แองเจลิส ที่เบเวอรี่ ฮิลส์ เจ้าพระคุณ
สมเด็จฯ มอบพระพุทธรูป ภ.ป.ร.
หน้าตัก ๕ นิ้ว สำาหรับสถานกงสุล มี
คณะข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต
และครอบครัว นักเรียนไทยมาประชุม
สวดมนต์ไหว้พระ ฟังการแสดงธรรมและ
อบรมกรรมฐาน นัง่ สมาธิและสนทนาธรรม
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จันทร์ ๗

• ชมพิพิธภัณฑ์และหอดูดาว Vancouver
Museum and Planetarium แสดงเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์แคนาดา การเข้ามาตั้งรกราก
ในเมืองแวนคูเวอร์ ประวัติอินเดียนแดง
ซึ่งเป็นชนเผ่าพื้นเมือง อุตสาหกรรมไม้ ใน
เมืองแวนคูเวอร์ ฯลฯ
• ชม University of British Columbia
และ Museum of Anthropology แสดง
เกี่ยวกับอินเดียนแดง ชนเผ่าพื้นเมืองของ
แคนาดา ชีวิตความเป็นอยู่ ศิลปวัฒนธรรม
ของประเทศต่างๆ

พุธ ๙
• ชมเรือนต้นไม้ BioedeI Conservatory
เป็นเรือนกระจกปลูกต้นไม้ดอกไม้จากเขต
ร้อนต่างๆ ของโลก ส่วนใหญ่เป็นดอกไม้
สวยงาม ปลูกให้ประชาชนชม

: แวนคูเวอร์
• ชมบันไดปลาโจน Capilano Hatchery
แสดงเกี่ยวกับชีวิตปลาแซลมอนชนิดต่างๆ
ตั้งแต่การขึ้นมาวางไข่ การเจริญเติบโต
และกลับขึ้นมาวางไข่อีก การเพาะพันธุ์เพื่อ
ขยายพันธุ์ปลา ฯลฯ
• ชมเขือ่ นกัน้ น้าำ คลีฟแลนด์ แม่นาำ้ คาปิลาโน
เป็นเขื่อนที่สร้างบนภูเขา สำาหรับส่งน้าำ ไปให้
ผู้บริโภคในตัวเมืองแวนคูเวอร์
• ขึ้นภูเขาไซเปรส ซึ่งมีหิมะตกอยู่ตลอดเวลา
ชมบริเวณตัวเมืองจากเนินเขา ระหว่างทาง
ผ่าน Horse Shoe Bay
• กลับที่พัก แสดงพระธรรมเทศนา และฝึก
สมาธิที่ห้องพักโรงแรม

พฤหัสบดี ๑๐

: เดนเวอร์

• ออกเดินทางโดยสายการบิน Frontier
Airlines เที่ยวบิน เอฟเอ ๑๓๒ ไปยังเมือง
เดนเวอร์ รัฐวอชิงตัน (Washington) ถึง
สนามบิน มีชาวไทยในเมืองเดนเวอร์ มา
รับเข้าพักที่โรงแรมบราวน์ พาเลช (Brown
Palace) ไปเยี่ยมวัดพุทธวรารามและชาว
ไทยซึ่งมาคอยถวายสักการะ

ศุกร์ ๑๑

: เดนเวอร์

• ชาวไทยเมืองเดนเวอร์ ถวายภัตตาหารเพลที่
วัดพุทธวราราม วัดนี้มีพระจำาพรรษาอยู่ ๒ รูป
• เดินทางไปสถาบันนาโรปา (Naropa Institute)
ซึ่งเป็นสถาบันเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
แบบทิเบต เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้แสดง
พระธรรมเทศนาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
และการนั่งสมาธิ ตามแนวสติปัฏฐาน 4
แก่นักศึกษาและอาจารย์จากสถาบันนาโรปา
ซึ่งมีการถาม-ตอบปัญหาและต่างให้ความ
สนใจเป็นอย่างมาก
• ชมบริเวณเมืองโบเดอร์ University of
Colorado ภูเขารอคกี้ เมืองโกลเดน แล้ว
เข้าที่พัก วันนี้หิมะตกทั้งวันอากาศหนาวมาก

เสาร์ ๑๒

: เดนเวอร์-ทัลซ่า

• ร้านอาหารสยาม ซึ่งเป็นของครอบครัว
คนไทย จากจังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย
มารดา-บุตรหลานกว่า ๓๐ คน ถวาย
ภัตตาหารเพล
• ไปสนามบินเมืองเดนเวอร์ ออกเดินทาง
โดยสายการบิน Continental Airlines เที่ยว
บิน C.O. ไปยังเมืองทัลซ่า
• ชม University of Tulsa มหาวิทยาลัย
เก่าแก่ของรัฐ และ Oral Roberts University มหาวิทยาลัยเอกชนที่สร้างโดยเงิน
บริจาคของประชาชน

๑7๓

สหรัฐอเมริกา-แคนาดา // เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๓
อาทิตย์ ๑๓
: ทัลซ่า
พุธ ๑๖
: วอชิงตัน ดีซี
• ชมเมือง Bartlesville
• ชม Woolraroc Wildlife Refuge
สวนสาธารณะที่เลี้ยงสัตว์ป่าแบบปล่อย
ตามธรรมชาติ มีสัตว์หลายชนิด เช่น กวาง
ควายไบสัน สิงโต ฯลฯ และมีพิพิธภัณฑ์
แสดงเกี่ยวกับความเป็นอยู่และประวัติ
ชนเผ่าอินเดียนแดง การบุกเบิกเข้ามาสร้าง
ถิ่นฐานใหม่ของชาวอเมริกา

จันทร์ ๑๔

• ข้าราชการสำานักงานผู้ดูแลนักเรียนไทย
ในสหรัฐอเมริกาถวายภัตตาหารเพล แล้วไป
ชมรัฐสภาทั้งวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรที่
Capital
• ชม Space Museum มีการแสดงเกี่ยวกับ
การเดินทางไปอวกาศขององค์การนาซา
เครื่องบินโบราณ ดาวเทียม จรวดและ
วิวัฒนาการ

• ชม National Museum มีการแสดง
วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาติต่างๆ ใน
แอฟริกา เอเชียแปซิฟิค เอสกิโม และ
อินเดียนแดง นกชนิดต่างๆ สัตว์ปา่ สัตว์ทะเล
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม โลกพระจันทร์ ดาวตก
การเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการมนุษย์
• เยี่ยมวัดเขมร ชื่อวัดพุทธาราม ได้พบกับ
นาย อินตัม อดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ซึ่ง
ได้มาเยี่ยมวัดนี้เช่นกัน

: ทัลซ่า

• ชม Oral Roberts University มหาวิทยาลัย
ที่สร้างและได้ทุนดำาเนินงานจากเงินบริจาค
ของประชาชน โดยการริเริ่มดำาเนินการของ
มินิสเตอร์แห่งศาสนาคริสต์นิกาย Methodist
Churches ชือ่ Oral Roberts เป็นประธานแห่ง
มหาวิทยาลัยนี้ มีนกั ศึกษาประมาณ 4,๐๐๐ คน
ให้การศึกษาในคณะต่างๆ คือแพทย์ กฎหมาย
พยาบาล วิทยาศาสตร์ และอักษรศาสตร์
นักศึกษาจะต้องแต่งตัวเรียบร้อย เคร่งศาสนา
และมีการสวดมนต์สัปดาห์ละ ๒ ครั้ง

พฤหัสบดี ๑๗

อังคาร ๑๕

: ทัลซ่า-วอชิงตัน ดีซี

• ออกเดินทางโดยสายการบิน Brianife
International Airway เที่ยวบิน บีเอ็น
๑๐4 ไปยังวอชิงตัน ดีซี
• ถึงสนามบิน Dulles Airport นายนิกร
พลายแสงเพชร อุปทูตไทยประจำาวอชิงตัน
ดีซี ต้อนรับและอำานวยความสะดวก
• เข้าพักที่ทาำ เนียบเอกอัครราชทูตไทย
ประจำาวอชิงตัน ดีซี
๑74

: วอชิงตัน ดีซี

• เยี่ยมชมทำาเนียบขาว (White House)
โดยมีเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ
และเจ้าหน้าที่ทำาเนียบขาว อำานวยความ
สะดวก ข้าราชการจากสถานทูตไทยใน
วอชิงตัน ดีซี ถวายภัตตาหารเพล ณ
ทำาเนียบที่พัก
• ชม Arlington Cemetery Mount Vernon
ที่ฝังศพของอดีตประธานาธิบดี จอห์น เอฟ
เคเนดี้ และ Arlington Memorial
Amphitheater ที่แสดงเหรียญตราที่ทหาร
นิรนามได้รับจากประเทศต่างๆ รวมทั้ง
เครื่องราชอิสริยาภรณ์รามาธิบดี จาก
ประเทศไทย มีเจ้าหน้าที่สุสานและ
อนุศาสนาจารย์ทหารอเมริกนั ต้อนรับนำาชม
• เยี่ยมวัดไทยในวอชิงตัน ดีซี

วัดนี้สร้างมา ๕ ปีเศษ มีพระอยู่ ๓ รูป
• เยีย่ มวัดเวียดนาม และวัดลังกา ท่านปิยสิริ
เจ้าอาวาสชาวศรีลังกาเล่าว่า ท่านได้มาอยู่ใน
วอชิงตัน ดีซี กว่า ๓๐ ปี ก่อนพระสายเถรวาท
อื่นทั้งหมด เมื่อ ๑๒ ปีมานี้ได้ซื้อบ้านนี้
จากเจ้าของคนไทย เป็นผู้ดูแลนักเรียนไทย
และใช้บ้านนี้เป็นที่ทำางาน ขายให้ ในราคา
สามหมืน่ เหรียญเศษ ซึง่ ถูกกว่าราคาทีเ่ ขาเคย
ซือ้ ไว้แต่เดิม จึงได้ยา้ ยมาใช้บา้ นนีต้ ง้ั เป็นวัดขึน้
• ชาวไทยพุทธ มีอุปทูตเป็นประธาน มา
ประชุม สวดมนต์ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ มอบ
พระพุทธรูป ภ.ป.ร. หน้าตัก ๕ นิ้ว สำาหรับ
สถานเอกอัครราชทูต แสดงพระธรรมเทศนา
นั่งสมาธิ ประพรมน้าำ พระพุทธมนต์ แจก
หนังสือ พระและเหรียญทรงผนวช ทั่วกัน

ศุกร์ ๑๘

: วอชิงตัน ดีซี-นิวยอร์ค

• คณะข้าราชการไทยในวอชิงตัน ดีซี ถวายเพล จากนั้นออกเดินทางไปสนามบินจอห์น เอฟ
เคนเนดี้ โดยเครื่องบินสายการบิน Brianife International Airway เที่ยวบิน บีเอ็น ๑๐๘
• สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระกรุณาโปรดให้เฝ้าที่สนามบินจอห์น เอฟ เคนเนดี้ โดยมี
นายประชา คุณะเกษม เอกอัครราชทูตผูแ้ ทนถาวรไทยประจำาสหประชาชาติ และเจ้าหน้าทีส่ ถานทูตไทย
ในนิวยอร์ค ต้อนรับและอำานวยความสะดวก

เสาร์ ๑๙

: นิวยอร์ค

• เยี่ยมวัดวชิรธรรมปทีป นิวยอร์ค วัดนี้สร้าง
มาประมาณ ๕ ปีเศษ มีพระจำาพรรษาอยู่ ๕ รูป
เจริญพระพุทธมนต์แก่ชาวไทยในนครนิวยอร์ค
ในการนี้ มีคบู่ า่ วสาวชาวไทย ๑ คู่ รับพรเป็นพิเศษ
ชาวไทยในนครนิวยอร์ค ถวายภัตตาหารเพล
• ชม Metropolitan Museum of Art มีการแสดง
เกีย่ วกับศิลปะไทยในศตวรรษที่ ๒๐ นิทรรศการ
จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ฯลฯ
• ชม American Museum of National and
History มีการแสดงสัตว์ต่างๆ ในอัฟริกา
ภาพเขียนต่างๆ นิทรรศการเกี่ยวกับชีวิตความ
เป็นอยู่ของชนเผ่าอินเดียนแดงและเอสกิโม ฯลฯ
• ชมบริเวณเมืองและทิวทัศน์ของ Statute of
Liberty แม่นา้ำ ฮัดสัน (Hudson River) ขึ้นชม
บริเวณเมืองที่ตึก World Trade Center สูง
๑๐7 ชั้น เป็นตึกที่สูงที่สุดในนิวยอร์ค
ส่วนสูงตึกเอนไปตามลมได้สามนิ้วครึ่ง

อาทิตย์ ๒๐

• เข้าพักที่ทำาเนียบเอกอัครราชทูตไทยใน
นิวยอร์ค (Permanent Mission of Thailand)
ชมตึกที่ประชุม และที่ทำาการองค์การ
สหประชาชาติ เอกอัครราชทูตไทยเล่าว่า
ที่ทาำ การองค์การสหประชาชาติ เดิมดำาริจะ
สร้างที่นครซานฟรานซิสโก แต่ครอบครัว
Rockefeller ได้มอบทีด่ นิ ตรงนีใ้ ห้แก่องค์การ
สหประชาชาติเพือ่ สร้างทีป่ ระชุมและทีท่ าำ การ
จึงตกลงมาสร้างในที่นี้ และต่อมาได้สร้าง
ตึกสำานักเลขาธิการสูง ๓๘ ชั้น

จันทร์ ๒๑

: ชิคาโก

• ชมตึก Sears Tower ซึ่งเป็นตึกที่สูงที่สุด
ในชิคาโก สูง 44๓ เมตร มีทง้ั หมด ๑๑๐ ชัน้
ขึ้นไปชมได้ถึงชั้นที่ ๑๐๓
• ชม Museum of Science and Industry
มีนิทรรศการเกี่ยวกับการสื่อสาร อาหาร
ต่างๆ และโภชนาการ
• ชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำา John G.
Shedd Aquarium ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

: นิวยอร์ค-ชิคาโก

• ออกเดินทางไปชิคาโก โดยเครือ่ งบินของ
สายการบิน United Airline เทีย่ วบินที่ ยูเอ
๐๐๓ ถึงสนามบินโอแฮร์ นายประนอม
ก้องสมุทร กงสุลใหญ่ประจำาชิคาโก และ
ข้าราชการสถานกงสุลไทยประจำาชิคาโก
ต้อนรับและอำานวยความสะดวก เข้าที่พัก
โรงแรมไฮแอท รีเจนซี
• เยี่ยมวัดธัมมาราม วัดนี้ตั้งมาประมาณ
4 ปีเศษ มีพระจำาพรรษาอยู่ ๒ รูป แสดง
ธรรมสัมโมทนียกถาแก่ชาวไทยในชิคาโก
จากนั้นปลูกต้นไม้ชื่อ Radiant Flowering
Crab ที่บริเวณหลังวัด

• ชม Bahai House สถานที่ประกอบพิธี
ทางศาสนาของศาสนา Bahai ระหว่างทาง
ผ่านทะเลสาบ Michigan ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
• กลับไปวัดธัมมาราม แสดงธรรม แนะนำา
แนวทางปฏิบตั กิ รรมฐานแก่ชาวไทยในชิคาโก

อังคาร ๒๒

: ชิคาโก

• ชาวไทยในชิคาโก ถวายภัตตาหารเพล
ณ วัดธัมมาราม เยี่ยมชมวัดญี่ปุ่น แล้ว
เดินทางไปกรุงลอนดอนโดยเครื่องบิน
British Airways เที่ยวบิน บีเอ ๒๙๙
๑7๕

อังกฤษ ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ // เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๓
พุธ ๒๓
เสาร์ ๒๖
อาทิตย์ ๒๗
• ถึงสนามบิน Heathrow
นายแผน วรรณเมธี เอกอัครราชทูตไทย
ประจำาอังกฤษ คณะข้าราชการไทยและ
พระสงฆ์จากวัดพุทธปทีปลอนดอน ๓ รูป
คอยต้อนรับและอำานวยความสะดวก
• เยี่ยมวัดพุทธปทีป ชมบริเวณตัวเมือง
สถานที่ต่างๆ ของกรุงลอนดอน

• เยี่ยมทำาเนียบเอกอัครราชทูตไทยประจำา
ฝรั่งเศส รับภัตตาหารเพล โดยข้าราชการ
สถานทูตและชาวไทยในปารีสถวาย
แสดงพระธรรมเทศนา มอบพระพุทธรูป
ภ.ป.ร.หน้าตัก ๕ นิ้วสำาหรับเอกอัครราชทูต
แจกพระ-เหรียญ-หนังสือ ทั่วกัน
• ชมพระราชวังแวร์ซาย ระหว่างทางผ่าน
แม่น้ำาแซน ประตูชัย (Arch de Triumph)

พฤหัสบดี ๒๔-ศุกร์ ๒๕
•ชม Westminster Abbey Saint Paul
โบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดของอังกฤษ ผ่านบ้านพัก
นายกรัฐมนตรีองั กฤษ ผ่านพระราชวังบัคกิง้ แฮม
คณะข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตไทย
ถวายภัตตาหารเพลที่ทำาเนียบเอกอัครราชทูต

๑7๖

• เดินทางไปยังปารีส ประเทศฝรั่งเศส
โดยเครื่องบินของสายการบิน British
Airways เที่ยวบิน บีเอ ๓๑๖
• ถึงสนามบิน Charles de Gaulle
นายสาวิศร์ การีเวทย์ อุปทูตไทยประจำา
ฝรั่งเศส และคณะข้าราชการไทยต้อนรับ
และอำานวยความสะดวก

• เยี่ยมวัดเขมร โดยมีชาวเขมร ชาวลาว
มาถวายภัตตาหารเพล
• ชมโบสถ์ Notre-Dame de Paris โบสถ์ที่
ใหญ่ทส่ี ดุ ในปารีส เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้พบ
และสนทนากับท่านชานวน แมร์รา่ ร์ พระประจำา
โบสถ์ กับท่านสมิต ผู้ทำาหน้าที่เลขานุการซึ่ง
ให้การต้อนรับ และนำาเข้าไปฟังการสวด
สำาหรับบ่ายวันอาทิตย์ภายในโบสถ์
• ชมพิพิธภัณฑ์ลูฟ หอไอเฟล ที่ฝังพระศพ
พระเจ้านโปเลียน

จันทร์ ๒๘
• ออกเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์ โดย
เครื่องบินสายการบิน Air France เที่ยวบิน
เอเอฟ ๐๖4
• ถึงสนามบินเจนีวา นายมนัสพาสน์ ชูโต
เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำานคร
เจนีวา และข้าราชการสถานทูตต้อนรับและ
อำานวยความสะดวก

พุธ ๓๐
• ชมบริเวณเมือง นาฬิกาดอกไม้ สวนสาธารณะ
Jardine England โบสถ์ Saint Pierre
Cathedral de Geneva
• คณะข้าราชการสถานทูต ถวายภัตตาหาร
เพลที่ทำาเนียบเอกอัครราชทูตไทย
แสดงพระธรรมเทศนา

พฤหัสบดี ๑

อังคาร ๒๙
• เยี่ยมทำาเนียบเอกอัครราชทูตไทยประจำา
สวิตเซอร์แลนด์ โดยคณะข้าราชการสถาน
ทูตไทยถวายภัตตาหารเพล เจ้าพระคุณ
สมเด็จฯ แสดงพระธรรมเทศนา มอบ
พระพุทธรูป ภ.ป.ร. หน้าตัก ๕ นิ้วสำาหรับ

• เดินทางไปเมืองโลซานน์ (Lausanne)
ถึงที่ประทับของสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี พระราชทานพระราชวโรกาส
ให้เข้าเฝ้าฯ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้ถวาย
พระพุทธรูป ภ.ป.ร. หน้าตัก ๕ นิ้ว ๓ องค์
เหรียญทรงผนวชประมาณ ๕๐๐ เหรียญ
เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย

เอกอัครราชทูต แจกพระ-เหรียญ-หนังสือ ทัว่ กัน
• ชมทะเลสาบเจนีวาโดยทางเรือ ใช้เวลา
ประมาณ ๒ ชั่วโมง ชมทิวทัศน์บนฝั่งที่มีบ้าน
เก่าของบุคคลสำาคัญๆ อยู่รอบทะเลสาบ และ
แนวเขตติดต่อประเทศฝรั่งเศส

• เดินทางกลับยังกรุงลอนดอน โดยสายการบิน
British Airways เที่ยวบิน บีเอ ๖๒๑
• ถึงสนามบิน Heathrow นายแผน วรรณเมธี
เอกอัครราชทูตไทยประจำาอังกฤษ และ
ข้าราชการไทยต้อนรับและอำานวยความสะดวก
• เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน
British Airways เทีย่ วบิน บีเอ ๐๓๓ เครือ่ งบิน
แวะพักที่สนามบิน Abu Dhabi ก่อนถึง
ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ในการเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกา แคนาดา และยุโรป ของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ครั้งนี้รวมเวลา ๒๙ วัน
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้เยี่ยมวัดต่างๆ ทั้งวัดไทย วัดเขมร วัดลังกา วัดเวียดนาม และวัดญี่ปุ่นรวม ๑๐ วัด
ได้แสดงธรรม ๑๐ ครั้ง และเยี่ยมมหาวิทยาลัย ๖ แห่ง ฉะนั้น การที่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ไปเยือน
ประเทศต่างๆ ดังกล่าว เจ้าพระคุณสมเด็จฯ จึงทำาหน้าที่พระธรรมทูตไปด้วย
๑77

เยือนครั้งที่ ๔

อิผูกนพัทธสีโดนี
เ
ซี
ย
มา
พ.ศ. ๒๕๒๕ พุทธศาสนิกชนอินโดนีเซียได้ร่วมกันสร้างวัดจาการ์ตาธรรมจักรชัยขึ้น
ณ กรุงจาการ์ตา ก่อสร้างได้สำาเร็จเรียบร้อยเป็นส่วนมากใน พ.ศ. ๒๕๒๘ คณะ
พระธรรมทูตไทย คณะสงฆ์เถรวาทอินโดนีเซียและคณะกรรมการจัดสร้างวัดจาการ์ตา
ธรรมจักรชัย จึงจัดงานผูกพัทธสีมาอุโบสถวัดจาการ์ตาธรรมจักรชัย ในวันที่ ๒4
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ และได้กราบทูลอาราธนาเจ้าพระคุณสมเด็จฯ พร้อมด้วย
คณะสงฆ์ไทยไปประกอบพิธี โดยเดินทางจากประเทศไทยสู่กรุงจาการ์ตา ประเทศ
อินโดนีเซีย เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๘

คณะเดินทาง
๑. สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) วัดบวรนิเวศวิหาร
๒. พระธรรมธัชมุนี (ประยูร สนฺตงฺกุโร) วัดเทพศิรินทราวาส
๓. พระธรรมดิลก ( วิชมัย ปุญฺญาราโม) วัดบวรนิเวศวิหาร
4. พระเทพสารสุธี (แสง ชุตินฺธโร) วัดธรรมบูชา จ.สุราษฎร์ธานี
๕. พระเทพโมลี (ประจวบ กนฺตาจาโร) วัดมกุฏกษัตริยาราม
๖. พระราชสุมนต์มุนี (แบน กิตฺติสาโร) วัดบวรนิเวศวิหาร
7. พระราชวราภรณ์ (สมภพ ภูริปญฺโญ) วัดราชผาติการาม
๘. พระศรีวิสุทธิญาณ (อุบล นนฺทโก) วัดบวรนิเวศวิหาร
๙. พระครูปัญญาวุฒิกิจ (เบญจ) วัดปทุมวนาราม
๑๐. พระครูเอนกธรรมคุณ (สง่า) วัดธรรมบูชา จ.สุราษฎร์ธานี
๑๑. พระครูสุภัทรสารโสภณ (ถวิล) วัดราชาธิวาส
๑๒. พระครูธรรมประเวที วัดกระดึงทอง จ.บุรีรัมย์
๑๓. พระมหาสำาเภา ภสฺสโร วัดบวรนิเวศวิหาร
๑4. พระมหาสมจิตร อภิจิตฺโต วัดบวรนิเวศวิหาร
๑๕. พระอนิลมาน ธมฺมสากิโย (ชาวเนปาล) วัดบวรนิเวศวิหาร
๑๖. พระสุเขโม (เฮียน คิม อุย ชาวอินโดนีเซีย) วัดบวรนิเวศวิหาร
๑7. พระธมฺมวิชโย (กวันดินาตะ วิดโจโจ ชาวอินโดนีเซีย) วัดบวรนิเวศวิหาร
๑๘. พระปิยธมฺโม (เส็งเตียโน มัวลิม ชาวอินโดนีเซีย) วัดบวรนิเวศวิหาร
๑๙. พระทสฺสโน (เทดดี ชาวอินโดนีเซีย) วัดบวรนิเวศวิหาร
๒๐. พระปญฺญาวชิโร วัดปทุมวนาราม
๑7๘

คณะสงฆ์จากประเทศไทยพร้อมไวยาวัจกรและ
ผู้ติดตาม เดินทางจากประเทศไทยเมื่อวันที่ ๒๒
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ (คณะสงฆ์และผู้ติดตาม
ส่วนหนึ่งล่วงหน้าไปก่อน ๑ วันเพื่อเตรียมการ)

ไวยาวัจกรและผู้ติดตาม
๑. นายมงคล ศรีไพรวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา
๒. นายสนธิ์ แสวงบุญ กรมการศาสนา พิธีกร
๓. นายทินกร รัตนกุสุม ไวยาวัจกร
4. นายยงยุทธ นภาศัพท์ ผู้ติดตาม
๕. นายอภัย นาคคง ผู้ติดตาม
๖. นายไพบูลย์ สุขสมรส ผู้ติดตาม
7. นายบุญส่ง นุชน้อมบุญ ผู้ติดตาม

คณะสงฆ์ไทยได้ประกอบพิธสี มมติสมี าอุโบสถวัดจาการ์ตา
ธรรมจักรชัย เมื่อวันที่ ๒4 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ เวลา
๐๙.๓๐ น. โดยมีสมเด็จพระญาณสังวร เป็นประธานสงฆ์
พิธีสมมติสีมาฝังลูกนิมิตอุโบสถวัดจาการ์ตาธรรมจักรชัย
ครัง้ นี้ มีพทุ ธศาสนิกชนทัง้ ชาวไทยและชาวอินโดนีเซียมาร่วม
งานด้วยเป็นจำานวนมาก พลเอกอาทิตย์ กำาลังเอก พร้อม
ด้วยคณะนายทหารซึ่งอยู่ในระหว่างเดินทางมาราชการ ณ
ประเทศอินโดนีเซียประมาณ 4๐ คนก็ได้มาร่วมในงานนีด้ ว้ ย

นับแต่พระพุทธศาสนาเถรวาทได้รับการเผยแผ่ในแผ่นดินอินโดนีเซียโดยคณะพระธรรมทูต
ไทยเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ พระพุทธศาสนาเถรวาทก็ได้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว กุลบุตรชาว
อินโดนีเซียได้มีศรัทธาปสาทะเข้ามาบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนา
กันมากขึน้ ตามลำาดับ วัดพระพุทธศาสนาเถรวาทก็เกิดขึน้ อย่างต่อเนือ่ งและแพร่หลายไปตามเมืองต่างๆ

วัดจาการ์ตาธรรมจักรชัย
เป็นวัดพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทวัดแรก
ในประเทศอิ น โดนี เ ซี ย ที่ มี พั ท ธสี ม าถู ก ต้ อ ง
ตามพระพุทธบัญญัติ สำาหรับใช้เป็นที่ประกอบ
สังฆกรรมตามพระพุทธบัญญัติ มีการบรรพชา
อุปสมบทกุลบุตร เป็นต้น ทำาให้การปฏิบัติ
ศาสนกิ จ ฟื้ น ฟู พ ระพุ ท ธศาสนาของคณะสงฆ์
สามารถดำาเนินไปด้วยความสะดวก และได้รับ
ผลสำาเร็จเป็นอันดี ปัจจุบันมีวัดพระพุทธศาสนา
ฝ่ายเถรวาทเกิดขึ้นหลายวัด มีกุลบุตรชาวอินโดนีเซียมาสมัครบรรพชาอุปสมบท (ในระยะเวลาสั้นบ้างยาวบ้าง) เป็นจำานวนมาก เมื่อครั้งที่
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ เสด็จเยือนนั้น มีพระภิกษุสามเณรชาวอินโดนีเซียประจำาอยู่ที่วัดและสำานักสงฆ์ทั่วอินโดนีเซียจำานวน ๑๐ รูปและกำาลัง
ศึกษาอยู่ในประเทศไทยจำานวน 4 รูป จำานวนพุทธศาสนิกชนในอินโดนีเซียก็เพิ่มจำานวนมากขึ้นเรื่อยๆ

พระสงฆ์ที่ร่วมในพิธี
คณะสงฆ์เถรวาทอินโดนีเซีย ๖ รูป
๑. พระสุธมฺโม (บูสหะ บุรหะนุดิน) วัดลาซิม ชวาภาคกลาง
๒. พระปญฺญาวโร (หุโซโด) วัดมัชฌิมพุทธศาสนวงศ์ เมืองสมารัง
๓. พระเขมสรโณ (ซูตามัต) เจติยะเหตุรัตนโลก
4. พระสุพลรตโน (พลรัตนะ อโสกะ) วัดศีลปารมิตา กรุงจาการ์ตา
๕. พระอภิสุริโย (ซูยันโต) วัดมันจาระ
๖. พระสุชาโต (ชุนวี) วัดธรรมทีปาราม เมืองมาลัง

พระสงฆ์ไทยที่ประจำาอยู่อินโดนีเซีย 4 รูป
๑. พระวิธูรธรรมาภรณ์ (วิญญ์ วิชาโน)
หัวหน้าพระธรรมทูตไทย วัดพุทธเมตตา กรุงจาการ์ตา
๒. พระครูพุทธมนต์ปรีชา (สมบัติ ปวิตฺโต)
พระธรรมทูตไทย วัดจาการ์ตาธรรมจักรชัย กรุงจาการ์ตา
๓. พระฉลวย สุชีโว
พระธรรมทูตไทย วัดมัชฌิมพุทธศาสนวงศ์ เมืองสมารัง
4. พระเผ่าพันธุ์ จิตฺตปโภ
พระธรรมทูตไทย วัดเลมบัง เมืองบันดุง
๑7๙

เยือนครั้งที่ ๓

เนปาล
บรรพชากุลบุตร
ศากยะ ๗๓ คน

พ.ศ. ๒๕๒๘ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ เจริญพระชนมายุ 7๒ พรรษา
คณะสงฆ์เนปาลจึงได้ดาำ ริจัดการบรรพชากุลบุตรศากยะ 7๓ คน ถวาย
เป็นพระกุศลแด่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ เป็นการแสดงกตัญญูกตเวทิตาธรรม
ในฐานะทีไ่ ด้ทรงอุปถัมภ์สง่ เสริมการฟืน้ ฟูพระพุทธศาสนาเถรวาทในเนปาล
ตลอดถึงคณะสงฆ์เนปาลมาโดยตลอด

วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๘ พระมหา
ปรัชญานันทมหาเถระ พระสังฆนายกแห่งเนปาล
จึงได้เดินทางมาประเทศไทย เพื่อทูลอาราธนา
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ไปเป็นพระอุปัชฌาย์บรรพชา
กุลบุตรศากยะ ณ กรุงกาฐมาณฑุ และได้เข้าเฝ้าถวาย
พระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ณ พระอุโบสถ
วัดบวรนิเวศวิหาร หลังจากเสร็จพระราชพิธีถวายผ้า
พระกฐิน เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๘
ในโอกาสนี้ ท่านสังฆนายกยังได้ขอพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตในการทูลอาราธนาเจ้าพระคุณ
สมเด็จฯ ไปเป็นพระอุปชั ฌาย์ ในการบรรพชากุลบุตร
ครั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทาน
พระบรมราชานุญาตตามประสงค์ และมีพระราชดำารัส
ว่า “เลือกพระอุปัชฌาย์ได้ถูกต้องแล้ว” ในการนี้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานผ้าไตรแก่ผู้บรรพชา
๒๐ ไตรด้วย

ชาวศากยะแห่งเนปาลถือว่า
พวกตนเป็นผูส้ บื เชือ้ สายมาจากศากยะ
แห่งเมืองกบิลพัสดุ์ อันเป็นเมืองของ
พระพุทธบิดาสายหนึ่ง จากศากยะแห่ง
เมืองเทวทหะอันเป็นเมืองของพระพุทธ
มารดาสายหนึ่ง แล้วแยกย้ายกันไปตั้ง
ถิ่นฐานอยู่ในที่ต่างๆ ของหุบเขาแห่งเนปาล
โดยมีภาษา อาชีพ ขนบธรรมเนียม และความ
เชือ่ ถือเป็นอันเดียวกัน คือล้วนเป็นพุทธมามกะ
ด้วยกันสืบมาแต่โบราณ
๑๘๐

เจ้าพระคุณสมเด็จฯ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ไทย ๑๓ รูป
คณะผู้ติดตามฝ่ายคฤหัสถ์ 7๑ คนออกเดินทางจาก
ประเทศไทยสูก่ รุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล ในวันที่
๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งทางกองทัพอากาศ
ร่วมกับ บริษัทการบินไทย จำากัด ได้อนุเคราะห์
ให้ ใ ช้ เ ครื่ อ งบิ น ของกองทั พ อากาศเป็ น ยานพาหนะ
ในการเดินทางครั้งนี้ เป็นเครื่องบินรุ่นดีซี ๘-๖๒ ซี
เอฟ จัดเป็นเที่ยวบินพิเศษ ทีจี ๑๐๑๒ (เที่ยวไป)
และทีจี ๑๐๑๓ (เที่ยวกลับ) เมื่อถึงที่กรุงกาฐมาณฑุ
แล้ว เครื่องบินได้จอดรออยู่ที่สนามบินกรุงกาฐมาณฑุ
จนถึงวันกลับ
พิธบี รรพชาจัดขึน้ ในวันที่ ๒4 พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๒๘ ณ บริเวณลานกว้างของวัดศรีกีรติวิหาร ซึ่ง
ตั้งอยู่บนไหล่เขาของเมืองกีรติปูร์ มีกุลบุตรศากยะ
จากทุกภาคของประเทศมาเข้ารับการบรรพชาจำานวน
7๓ คน มีอายุตั้งแต่ ๒๐ จนถึง ๘๒ ปี เจ้าพระคุณ
สมเด็จฯ ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ พระมหาปรัชญา
นันทมหาเถระ พระสังฆนายก พร้อมด้วยพระเถรานุเถระ
แห่งเนปาล ๕ รูป ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี

คุณแก่ประโยชน์
พระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์
ในเนปาล จากการเสด็จไปทรง
ปฏิบัติศาสนกิจในครั้งนี้

ได้แสดงแบบแผนของ
พระพุทธศาสนาเถรวาทของไทย
ให้คณะสงฆ์เนปาลได้เห็น
เพราะคณะสงฆ์เนปาลในขณะนั้น
สืบเนื่องมาจากคณะสงฆ์หลายสาย
บางท่านอุปสมบทจากพม่า จากลังกา
หรือบางท่านอุปสมบทมาจากอินเดีย

สามเณรที่ได้รับบรรพชาแล้ว จะอยู่ศึกษา
พระธรรมวินัย ณ วัดศรีกีรติวิหาร เป็นเวลา 7 วัน
จึงลาสิกขา (ในจำานวนนี้มี ๓ รูปที่บวชอยู่ต่อมาจน
เป็นพระภิกษุและถึงมรณภาพในชีวิตพรหมจรรย์)
ในระหว่างทีเ่ ป็นสามเณรใหม่นน้ั เจ้าพระคุณสมเด็จฯ
ได้ประทานโอวาทอบรมหลายครั้ง โดยทรงเน้นการ
ปฏิบัติอบรมทางจิตหรือการเจริญสมาธิกรรมฐาน
และในวันที่ 7 ของการบวช เจ้าพระคุณสมเด็จฯ
ได้นาำ สามเณรใหม่ออกบิณฑบาต ณ ถนนบริเวณ
หน้าวัดศรีกีรติวิหาร ซึ่งนับเป็นปรากฏการณ์ครั้ง
สำาคัญของพระพุทธศาสนาในเนปาล เพราะภาพ
ของพระภิกษุสามเณรเดินบิณฑบาตนั้นได้จางหาย
ไปจากสายตาของชาวเนปาลเป็นเวลากว่า ๕๐๐ ปี
ฉะนั้น การบรรพชากุลบุตรศากยะในครั้งนี้ จึงเป็น
การตอกย้ำาการกลับมาของพระพุทธศาสนาเถรวาท
อันเป็นพระพุทธศาสนาสายเดิม สู่ดินแดนอันเป็น
พุทธภูมิอีกครั้งหนึ่ง ทั้งเป็นการรื้อฟื้นพุทธประเพณี
ที่เคยเฟื่องฟูในอดีตคือการบรรพชา การบิณฑบาต
ให้กลับเฟื่องฟูขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในแผ่นดินเนปาล

ได้ฟื้นฟูธรรมเนียมที่สำาคัญของ
พระพุทธศาสนาที่เลือนหายไป
จากเนปาลให้ฟื้นคืนมาอีกครั้งหนึ่ง
คือ ประเพณีบรรพชากุลบุตร
และประเพณีการบิณฑบาตอันเป็น
กิจวัตรสำาคัญประการหนึ่งของ
พระภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนา

ได้ทรงอบรมสามเณรใหม่
ให้เห็นเป็นตัวอย่าง ว่าผู้บวชใหม่
หรือผู้เข้ามาสู่พระพุทธศาสนา
ในระยะเริ่มต้นนั้น ควรได้รับ
การอบรมสั่งสอนอย่างไร

ได้ทรงประทานความช่วยเหลือ
การส่งเสริมและฟื้นฟู
พระพุทธศาสนาเถรวาทในเนปาล
อย่างเป็นรูปธรรมและกว้างขวาง
เป็นการให้ขวัญกำาลังใจ
แก่บุคลากรทางพระพุทธศาสนา
ของเนปาลอย่างทั่วถึงทุกด้าน
๑๘๑

• วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๘ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ
พร้อมคณะเดินทางถึงสนามบินกาฐมาณฑุ เอกอัครราชทูต
ไทยประจำากรุงกาฐมาณฑุ ข้าราชการสถานทูตไทยและ
คณะสงฆ์เนปาล นำาโดยพระศากยานันทเถระ อุปสังฆนายก
แห่งเนปาล มีพทุ ธศาสนิกชนชาวเนปาลจำานวนมากมาคอย
ต้อนรับ แล้วนำาคณะเดินทางไปยังสถานทีจ่ ดั พิธตี อ้ นรับ ณ
วัดอานันทกุฏิวิหาร ของคณะสงฆ์เนปาล โดยมีพระมหา
ปรัชญานันทมหาเถระ สังฆนายกแห่งเนปาล คณะสงฆ์เนปาล
๓๐ รูป พระลามะ ๑๐ รูป และพุทธศาสนิกชนจำานวนมากมา
คอยอยูเ่ ต็มบริเวณวัด หลังเสร็จพิธี เจ้าพระคุณสมเด็จฯ พร้อม
ด้วยคณะสงฆ์ไทยได้ ไปประกอบพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธปฏิมา
ทีส่ ร้างขึน้ ใหม่ ณ ศาลาวัดศรีกรี ติวหิ าร แล้วกลับมาพักแรม
ทีว่ ดั อานันทกุฏวิ หิ าร
• วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๘ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ
พร้อมด้วยคณะสงฆ์ไทย ๑๓ รูป และคณะสงฆ์เนปาล ๕ รูป
โดยมีเจ้าพระคุณสมเด็จฯเป็นพระอุปชั ฌาย์ ประกอบพิธบี รรพชา
กุลบุตรศากยะ 7๓ คน ณ วัดศรีกรี ติวหิ าร เสร็จแล้วไปเยีย่ มวัด
ลามะบริเวณเบาธนาถและสักการะพระเจดียเ์ บาธนาถ นมัสการ
พระเจดียส์ วยัมภู แล้วไปอบรมสามเณรใหม่ ณวัดศรีกรี ติวหิ าร
ต่อมาในวันรุง่ ขึน้ ก็ได้ประทานโอวาทแก่สามเณรใหม่อกี เป็น
ครัง้ ที่ ๒

เนปาล // พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๘
เสาร์ ๒๓
อาทิตย์ ๒๔
• ถึงสนามบินกรุงกาฐมาณฑุ เอกอัครราชทูต
ไทยประจำากรุงกาฐมาณฑุ ข้าราชการสถานทูต
ไทย คณะสงฆ์เนปาล พุทธศาสนิกชนเนปาล
จำานวนมากคอยต้อนรับ นำาคณะเดินทางยัง
พิธีการต้อนรับที่วัดอานันทกุฏิวิหาร
• ประกอบพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธปฏิมา
ณ ศาลาวัดศรีกีรติวิหาร เสร็จพิธีแล้วกลับมา
พักที่วัดอานันทกุฏิวิหาร

๑๘๒

• ประกอบพิธบี รรพชากุลบุตรศากยะ 7๓ คน
ณ วัดศรีกรี ติวหิ าร
• เยีย่ มวัดลามะบริเวณเบาธนาถและสักการะ
พระเจดียเ์ บาธนาถ นมัสการพระเจดียส์ วยัมภู
• อบรมสามเณรใหม่ ณ วัดศรีกรี ติวหิ าร

จันทร์ ๒๕
• ประทานโอวาทแก่สามเณรใหม่
เป็นครั้งที่ ๒

อังคาร ๒๖
• เยี่ยมวัดพุทธวิหาร ร่วมพิธีต้อนรับ
ของพุทธสมาคมกับสมาคมฮินดู
• เดินทางไปลุมพินี ชมสถานที่ประสูติ
ของพระพุทธเจ้า ประทับแรม ณ บ้าน
รับรองของรัฐบาล เยี่ยมวัดฝ่ายเถรวาท
และวัดฝ่ายลามะบริเวณลุมพินี

> วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๘ ไปเยีย่ มวัดพุทธวิหาร ร่วมพิธตี อ้ นรับของพุทธสมาคมทัง้ ฝ่ายเถรวาท
และฝ่ายมหายานรวม ๖ สมาคมรวมทัง้ สมาคมฮินดู ๑ สมาคม แล้วเดินทางไปลุมพินี ชมสถานทีป่ ระสูติ
ของพระพุทธเจ้า ประทับแรม ณ บ้านรับรองของรัฐบาล เจ้าพระคุณสมเด็จฯ เยีย่ มวัดฝ่ายเถรวาทและวัด
ฝ่ายลามะบริเวณลุมพินี วันต่อมา เจ้าพระคุณสมเด็จฯ และคณะสงฆ์ไทยทำาอุโบสถฟังพระปาติโมกข์ ในโรง
อุโบสถของวัดเถรวาท ณ บริเวณลุมพินี โดยโปรดให้พระอมฤตานันทะเข้าฟังพระปาติโมกข์ดว้ ย (โรงอุโบสถ
ในประเทศเนปาลมีเพียง ๒ แห่งคือ หลังแรกทีว่ ดั ศรีสมุ งั คลวิหาร เมืองลลิตปูร์ และหลังที่ ๒ คือทีว่ ดั เถรวาท
ณ ลุมพิน)ี ทรงเป็นประธานวางศิลาฤกษ์อาคารหลังหนึง่ ในศูนย์วฒ
ั นธรรม ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของโครงการ
พัฒนาลุมพินี แล้วไปเยีย่ มชมเมืองกบิลพัสดุ์ เสาศิลาของพระเจ้าอโศก หมูบ่ า้ นนิคลิหะวา และหมูบ่ า้ นโคติหะวา
ดูซากพระเจดียโ์ บราณสมัยพุทธศตวรรษที่ ๑7 - ๑๘
ชมพิพิธภัณฑ์เมืองกบิลพัสดุ์ ประทับแรมที่ลุมพินี
รุ่งขึ้น ทรงปลูกต้นมะม่วง ณ บริเวณลุมพินี แล้ว
เดินทางกลับกรุงกาฐมาณฑุ ประทับแรม ณ วัด
อานันทกุฏวิ หิ าร
> วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๘ ไปร่วมพิธี
ต้อนรับของชาวพุทธ ณ วัดอักเษวรมหาวิหาร เมือง
ลลิตปูร์ (ปาตัน) แล้วไปเยี่ยมวัดศรีศากยะวิหาร
พระเจดีย์โบราณชื่อ มหาเบาธะ และวัดคณะมหาวิหาร
จากนัน้ มูลนิธอิ านันทกุฏวิ หิ าร ได้จดั พิธถี วายเกียรติบตั ร
และพิธีอำาลาแด่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ณ วัดอานันทกุฏิ
วิหาร โดยมีราชปุโรหิตของพระราชาธิบดีแห่งเนปาล
เป็นประธานในพิธี มีทตู านุทตู หลายประเทศร่วมพิธดี ว้ ย

พุธ ๒๗
• ทำาอุโบสถฟังพระปาติโมกข์ ในวัดเถรวาท
• เป็นประธานวางศิลาฤกษ์อาคารในศูนย์
วัฒนธรรม โครงการพัฒนาลุมพินี
• เยี่ยมชมเมืองกบิลพัสดุ์ เสาศิลาพระเจ้า
อโศก ซากพระเจดีย์โบราณ พิพิธภัณฑ์เมือง
กบิลพัสดุ์ ประทับแรมที่ลุมพินี

พฤหัสบดี ๒๘

• ทรงปลูกต้นมะม่วง ณ บริเวณลุมพินี
แล้วเดินทางกลับกรุงกาฐมาณฑุ
ประทับแรม ณ วัดอานันทกุฏิวิหาร

ศุกร์ ๒๙
• ร่วมพิธีต้อนรับของชาวพุทธ ณ วัดอักเษ
วรมหาวิหาร เมืองลลิตปูร์ เยี่ยมวัดศรีศากยะ
วิหาร พระเจดีย์โบราณมหาเบาธะ และวัด
คณะมหาวิหาร
• มูลนิธิอานันทกุฏิวิหาร ได้จัดพิธีถวาย
เกียรติบัตรและพิธีอำาลาที่วัดอานันทกุฏิวิหาร
• เข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเนปาล
ณ พระราชวังนารายันหิตี กรุงกาฐมาณฑุ
• ตอนเย็น ทรงประกอบพิธีบรรพชาแก่
กุลบุตรศากยะที่มาขอบวชเพิ่มเติม
ที่วัดอานันทกุฏิวิหาร อีก ๓ คน

เสาร์ ๓๐
• ฉายภาพหมู่ร่วมกับสามเณรใหม่และ
พระเถรานุเถระเนปาล นำาสามเณรใหม่
ออกบิณฑบาต ทำาพิธีมอบทุนบำารุง
พระพุทธศาสนาในเนปาล ณ วัดศรีกีรติวิหาร
• เจริญพระพุทธมนต์ ในพิธีบำาเพ็ญกุศล
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สถาน
เอกอัครราชทูตไทย แล้วเดินทางกลับ
ประเทศไทย

๑๘๓

ในโอกาสนี้ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้มอบพระไตรปิฎก
และคัมภีร์อรรถกถาบาลีแก่คณะสงฆ์เนปาล ๑ ชุด และมอบ
หนังสือต่างๆ แก่วดั ทีเ่ ป็นศูนย์สาำ คัญทางการศึกษาพระพุทธศาสนา
ของเนปาล ๕ วัด คือ ๑) วัดศรีศากยะสิงหวิหาร เมืองลลิตปูร์
๒) วัดอานันทกุฏิวิหาร กรุงกาฐมาณฑุ ๓) วัดศรีกีรติวิหาร
เมืองกีรติปรู ์ 4) ศูนย์ฝกึ อบรมสามเณรเมืองบาเนปา ๕) ห้องสมุด
พุทธศาสนาวัดศรีสมุ งั คลวิหาร กรุงกาฐมาณฑุ และได้ทอดผ้าป่า
ถวายทุนบำารุงมูลนิธิอานันทกุฏิวิหาร 7,๖๐๐ เหรียญสหรัฐ
ในวันเดียวกันนี้ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ พร้อมคณะได้เข้าเฝ้า
สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเนปาล ณ พระราชวังนารายันหิตี
กรุงกาฐมาณฑุ โอกาสนี้เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้ถวายเงินเพื่อ
พระราชทานในการสาธารณกุศล ๓ ส่วนคือ

๓,๘๐๐ เหรียญสหรัฐ

๓,๘๐๐

เพื่อพระราชทานแก่โครงการพัฒนาลุมพินี
สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า

๑,๕๐๐ เหรียญสหรัฐ

ทุนบำารุงพระพุทธศาสนาในเนปาล

ที่คณะผู้ติดตามฝ่ายคฤหัสถ์ได้ร่วมกันบริจาค

เพื่อพระราชทานบำารุง
วัดปศุปตินาถของฮินดู

๑,๕๐๐

๑,๕๐๐

๑,๕๐๐ เหรียญสหรัฐ

เพื่อพระราชทานแก่
มูลนิธิโรคเรื้อนของเนปาล

ในตอนเย็น เจ้าพระคุณสมเด็จฯ พระสงฆ์ไทยและ
พระมหาเถระเนปาลรวม ๙ รูป ได้ประกอบพิธบี รรพชาแก่กลุ บุตร
ศากยะที่มาขอบวชเพิ่มเติมอีก ๓ คน ณ วัดอานันทกุฏิวิหาร

๑๘4

๑,๐๐๐

๕๐๐

๑,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ

๕๐๐ เหรียญสหรัฐ

มอบแก่ห้องสมุดพระพุทธศาสนา มอบแก่ศูนย์ฝึกอบรม
วัดศรีสุมังคลวิหาร
สามเณร เมืองบาเนปา

๑,๔๗๐.๕๘

๑,๔๗๐.๕๘ เหรียญสหรัฐ
มอบแก่สังฆสภาแห่งเนปาลเพื่อ
ใช้ ในกิจการของคณะสงฆ์เนปาล

๑๑,๔๐๐
๑๑,๔๐๐ เหรียญสหรัฐ
มอบแก่วัดพุทธวิหาร เพื่อ
สร้างศูนย์กรรมฐานนานาชาติ

๑๑,๔๐๐

๑๑,๔๐๐ เหรียญสหรัฐ

มอบแก่วัดศรีกีรติวิหาร ซึ่งเป็น
สถานที่จัดพิธีบรรพชากุลบุตร
ศากยะครั้งนี้

รวมเป็นเงิน
๙๘๐

๙๘๐ เหรียญสหรัฐ

๒๖,๗๕๐.๕๘
เหรียญสหรัฐ

มอบแก่สำานักงานแม่กองธรรมของสังฆสภาแห่งเนปาล เพื่อใช้
ในการสอนและการสอบความรู้ทางพระพุทธศาสนาทั่วประเทศ

> วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๘ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ร่วมฉาย
ภาพหมู่ร่วมกับสามเณรใหม่และพระเถรานุเถระเนปาล ณ บริเวณ
ลานกว้างวัดศรีกีรติวิหาร แล้วประทานโอวาทแก่สามเณรใหม่เป็น
ครั้งสุดท้าย จากนั้นได้ทาำ พิธีมอบทุนบำารุงพระพุทธศาสนาในเนปาล
ซึ่งคณะผู้ติดตามฝ่ายคฤหัสถ์ได้ร่วมกันบริจาค และเจ้าพระคุณสมเด็จฯ
ก็ได้นำาสามเณรใหม่ออกบิณฑบาต ณ บริเวณหน้าวัดศรีกีรติวิหาร
จากนั้น เจ้าพระคุณสมเด็จฯ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ไทยก็ได้ไปเจริญ
พระพุทธมนต์ ในพิธีบำาเพ็ญกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ซึ่งคณะ
คนไทยและสถานเอกอัครราชทูตไทยร่วมกันจัดขึ้น แล้วเดินทางกลับ
ประเทศไทยโดยเครื่องบินกองทัพอากาศซึ่งจอดรออยู่ ณ สนามบิน
กรุงกาฐมาณฑุ เที่ยวบินที่ ทีจี ๑๐๑๓
๑๘๕

เยือน
สาธารณรัฐ
ประชาชน

จีน

ครั้งแรกในประวัติศาสตร์จีน

วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะผูแ้ ทนด้านศาสนา
ของสาธารณรัฐประชาชนจีนได้มาเข้าเฝ้าเจ้าพระคุณสมเด็จฯ
ณ วัดบวรนิเวศวิหาร และได้ถวายหนังสือของรัฐบาลจีน
กราบทูลอาราธนาเจ้าพระคุณสมเด็จฯ เสด็จเยือนจีนอย่างเป็น
ทางการ ซึง่ เท่ากับเป็นการเปิดศักราชใหม่ของการพระศาสนา
ในจีนที่ว่างเว้นมาเป็นเวลากว่าครึ่งศตวรรษ ในฐานะที่เป็น
สิ่งต้องห้ามในผืนแผ่นดินจีน
หลังจากเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้รับหนังสือกราบทูล
อาราธนาจากรัฐบาลจีนแล้ว จึงได้โปรดให้นำาเรื่องนี้ปรึกษา
กับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเมื่อทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่า
เป็นการสมควร จึงได้โปรดให้กำาหนดการเสด็จเยือนจีนขึ้น
ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน - ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๖
รวม ๑๓ วัน โดยเสด็จยังกรุงปักกิ่ง เมืองซีอาน เมือง
คุนหมิง เมืองเชียงรุ่ง รวม 4 เมือง ใน ๓ มณฑล คือ
ปักกิ่ง ส่านซี และยูนนาน
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ พร้อมด้วยคณะประกอบด้วย
• สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสฺสโร) กรรมการ

ไทยกับจีนมีความสัมพันธ์กันในด้านการเมือง การค้าและ
วัฒนธรรมมาแต่โบราณกาล ชาวจีนได้เดินทางเข้ามาตั้งถิ่นฐาน
ประกอบสัมมาชีพในผืนแผ่นดินไทย มาตัง้ แต่สมัยโบราณและต่อเนือ่ ง
มาถึงปัจจุบัน แต่ในด้านการพระศาสนานั้น ยังไม่เคยมีการติดต่อ
สัมพันธ์กนั มาในยุคปัจจุบนั เมือ่ แผ่นดินจีนเปลีย่ นแปลงการปกครอง
จากแบบราชาธิปไตย มาเป็นแบบสาธารณรัฐ หรือแบบคอมมิวนิสต์
เรื่องการพระศาสนาก็ดูยิ่งห่างไกลกันยิ่งขึ้น

มหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนใต้ เจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม
• พระธรรมสิริสารเวที (บุญเรือน ปุณฺณโก) ผู้ปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร (สุดท้ายได้
เป็นที่ พระมหารัชมงคลดิลก)
• พระจุลนายก (แสวง ธมฺเมสโก) ผูช้ ว่ ยเลขานุการเจ้าคณะใหญ่
คณะธรรมยุต วัดบวรนิเวศวิหาร (ปัจจุบนั เป็นที่ พระเทพปริยตั วิ มิ ล)
• พระคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (เย็นเต็ก) เจ้าคณะใหญ่
จีนนิกาย วัดโพธิ์แมนคุณาราม
• พระอนิลมาน ธมฺมสากิโย พระอนุจร วัดบวรนิเวศวิหาร
• คณะผู้ติดตามฝ่ายคฤหัสถ์ ๑๕ คน เจ้าหน้าที่กรมการ
ศาสนา ๕ คน เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ 4 คน
รวมทั้งคณะ ๓๐ คน
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ พร้อมคณะ ออกเดินทางจาก
ท่าอากาศยานกองทัพอากาศ โดยเครือ่ งบินบริษทั การบินไทย
จำากัด เมือ่ วันที่ ๒๐ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๓๖ เวลา ๑๐.๕๕ น.
ถึงสนามบินกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันเดียวกัน
เวลา ๑๖.4๐ น. (เวลาจีน)

สาธารณรัฐประชาชนจีน // มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๖
จันทร์ ๒๑
อังคาร ๒๒

๑๘๖

• ทรงพบปะกับนายจ้าวผู่ชู
นายกพุทธสมาคมจีน เยี่ยมวัดกว่างจี้
ที่ตั้งพุทธสมาคมจีน ทางรัฐบาลจีนและ
พุทธสมาคมจีนได้จัดพิธีต้อนรับอย่างเป็น
ทางการ ทรงมีพระดำารัสในพิธีต้อนรับโดย
ทรงแสดงหลักสาราณียธรรม ๖ ประการ
• เสด็จไปเยี่ยมชมพระราชวังโบราณ และ
จตุรัสเทียนอันเหมิน

• เสด็จเยือนวัดหลิงกวง ที่ประดิษฐาน
พระทันตธาตุ และทรงประกอบพิธีเบิก
พระเนตรพระพุทธปฏิมาประธานที่
อัญเชิญมาจากประเทศไทย ทรงกล่าว
สัมโมทนียกถาแก่ผู้มาต้อนรับ
• เสด็จไปยังพระราชวังฤดูร้อน เสด็จ
เยี่ยมอนุสรณ์สถานของประธานเหมา
เจ๋อตุงในบริเวณจตุรัสเทียนอันเหมิน

พุธ ๒๓
• เสด็จเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูตไทย
เสวยภัตตาหารและประทานพระโอวาท
แก่ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตและ
คนไทยที่มาต้อนรับ แล้วเสด็จไปชม
กำาแพงเมืองจีนบริเวณด่านปะต้าหลิง
ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของกรุงปักกิ่ง

พฤหัสบดี ๒๔
• รัฐมนตรีว่าการทบวงกิจการศาสนา
มาเฝ้าถวายภัตตาหาร ทรงสนทนาปรารภ
ถึงภาวการณ์ของพระพุทธศาสนาใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน และได้แสดง
พระดำาริเกี่ยวกับความสำาคัญของ
พระพุทธศาสนา การฟืน้ ฟูพระพุทธศาสนา
ในสาธารณรัฐประชาชนจีน

ศุกร์ ๒๕
• เสด็จไปยังทำาเนียบรัฐบาลของจีนเพื่อ
พบปะกับประธานาธิบดี เจียง เจ๋อหมิน
ณ ตำาหนักอิ๋งไต
• เสด็จเยือนวัดย่งเหอกง ซึ่งเป็นวัด
ลามะที่ใหญ่ที่สุดในกรุงปักกิ่ง

• เสด็จไปยังนครซีอาน มณฑลส่านซี
รองผู้ว่าการมณฑลส่านซีพร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลและ
พุทธสมาคมส่านซี จัดพิธีถวายการ
ต้อนรับ

๑๘7

วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๖ เจ้าพระคุณ
สมเด็จฯ ทรงพบปะกับนายจ้าวผูช่ ู นายกพุทธสมาคมจีน
ซึง่ ทางรัฐบาลจีนและพุทธสมาคมจีนได้จดั พิธตี อ้ นรับอย่าง
เป็นทางการ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้มีพระดำารัสในพิธี
ต้อนรับโดยทรงแสดงหลักสาราณียธรรม ๖ ประการ
จากนั้น เสด็จเยี่ยมชมพระราชวังโบราณ และจตุรัส
เทียนอันเหมิน สถานทีป่ ระกาศตัง้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
โดยประธานเหมาเจ๋อตุง วันรุง่ ขึน้ เสด็จเยือนวัดหลิงกวง
ทีป่ ระดิษฐานพระทันตธาตุ ทรงประกอบพิธเี บิกพระเนตร
พระพุทธปฏิมาประธานทีอ่ ญ
ั เชิญมาจากประเทศไทย ทรง
กล่าวสัมโมทนียกถาแก่ผู้มาต้อนรับ จากนั้นเสด็จไปยัง

พระราชวังฤดูรอ้ นนอกกรุงปักกิง่ แล้วเสด็จไปเยีย่ มอนุสรณ์
สถานของประธานเหมาเจ๋อตุง
วันที่ ๒4 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๖ รัฐมนตรีว่าการ
ทบวงกิจการศาสนามาเฝ้าถวายภัตตาหาร เจ้าพระคุณสมเด็จฯ
ทรงสนทนาปรารภถึงภาวการณ์ของพระพุทธศาสนาใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน และได้แสดงพระดำาริเกี่ยวกับ
ความสำาคัญของพระพุทธศาสนา การฟืน้ ฟูพระพุทธศาสนา
ในสาธารณรัฐประชาชนจีน แล้วเสด็จไปยังทำาเนียบรัฐบาล
ของจีนเพือ่ พบปะกับนายเจียง เจ๋อหมิน ประธานาธิบดีแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ตำาหนักอิง๋ ไต

ดีใจอย่างมากที่ใต้ฝา่ พระบาท
เสด็จมาเยือนจีน

ขอขอบใจขอบคุณท่านประธานาธิบดี รัฐบาลจีน ที่ได้อาราธนา
อาตมาและคณะให้ได้มโี อกาสมาประเทศจีน แล้วก็ได้มาเป็นครัง้ แรก
แม้จะไม่ได้มาเมืองจีนแต่ก็ได้รจู้ กั ประชาชนชาวจีนเป็นจำานวนมาก
เพราะในประเทศไทยนัน้ ได้มปี ระชาชนชาวจีนอยูเ่ ป็นอันมาก
อาตมาก็มเี ชือ้ สายจีนอยูเ่ หมือนกันเพราะฉะนัน้ จึงได้รปู้ ระวัตขิ องประเทศชาติจนี มาโดยลำาดับ ทัง้ ในอดีตและ
ทัง้ ในปัจจุบนั โดยเฉพาะเกร็ดพงศาวดารจีน เช่นเกร็ดในเรือ่ งไซอิว๋ เรือ่ งสามก๊กก็ได้ทราบมาตัง้ แต่บรรพบุรษุ
(ประธานาธิบดีหวั เราะ) แสดงถึงวัฒนธรรม อารยธรรมทีด่ ที ย่ี ง่ั ยืนมาแล้วนาน และทัง้ สองประเทศเราก็ได้มี
ความสัมพันธ์กนั มาเป็นอันดีตง้ั แต่อดีตกาลมาจนถึงปัจจุบนั นี้ และก็ได้ปรารถนาทีจ่ ะมาประเทศจีนในโอกาส
อันควร ก็ได้มโี อกาสมาในบัดนีเ้ พราะความเมตตาของท่านประธานาธิบดีรฐั บาลจีนที่ได้อาราธนา

ประเทศจีนกับประเทศไทยของเราเป็น
เพื่อนบ้านที่เป็นมิตรที่ดีต่อกัน เพราะว่า
ประชาชนจีนกับประชาชนไทยของเรามี
น้ำาจิตน้าำ ใจที่ดีต่อกันมาตั้งแต่ดึกดำาบรรพ์
วันนี้ท่านจ้าวผู่ชูก็ได้มาร่วมด้วย ซึ่งท่าน
ก็รู้จักหลายท่านอยู่แล้ว ท่านเป็นผู้ที่มี
ความรู้เรื่องพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดี
เกล้าฯ เองก็ได้ทราบพระกิตติศัพท์ของ
ใต้ฝ่าพระบาทว่า มีพระทัยใฝ่ในการศึกษา
หาความรู้เป็นอย่างมากในหลายๆ ด้าน รวมทั้งเรื่องภาษา ก็ทรงมีความรู้อย่างสูง สำาหรับประเทศไทยของพระองค์นั้น นับถือพระพุทธศาสนา
เถรวาท ซึ่งแม้ว่าเกล้าฯ ไม่ได้ศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างละเอียด แต่ก็พูดได้เลยว่า ประเทศจีนนั้นได้นับถือพระพุทธศาสนามาแต่ดึกดำาบรรพ์
ตามรัฐธรรมนูญของประเทศจีน เราก็ได้ระบุไว้ว่าให้นับถือศาสนาโดยเสรี ถึงแม้ว่าเกล้าฯ เองรู้จักพระพุทธศาสนาไม่มากนัก แต่ก็ทราบดีว่า
ไม่ว่าจะเป็นคัมภีร์ของพระพุทธศาสนา หรือว่าการค้นคว้าทางธรรมชาติ พระพุทธศาสนาก็มีการคาดคะเนไว้อย่างดีมาก รวมทั้งในสมัยก่อนนั้น
ก็ได้รู้จักจุลินทรีย์ซึ่งเป็นสัตว์เล็กๆ ที่มีชีวิตในน้าำ แล้ว อันนี้ก็แสดงว่าพระพุทธศาสนาก็ได้เห็นการณ์ไกล โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธศาสนาสอน
ให้คนมีเมตตาต่อกัน ให้มีความเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ทั้งนี้นับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากในการรักษาความสุขและความสามัคคี ได้ทราบกันมาว่า
พระพุทธศาสนาได้แพร่มาสู่ประเทศจีนเรานานแล้ว ตามประวัติว่านานตั้ง ๒,๐๐๐ กว่าปี แต่พระพุทธศาสนาที่เจริญรุ่งเรืองมากนั้นก็ในสมัย
ราชวงศ์ถัง พูดถึงพระพุทธศาสนา เกล้าฯ ก็ได้เดินทางไปเยี่ยมที่สำาคัญ ๒ แห่ง แห่งหนึ่งก็คือเมืองตูรูฟาน ในเขตปกครองตนเองซินเกียง และ
อีกที่หนึ่งได้ไปเมื่อ ค.ศ. ๑๙๗๖ ก็คือที่ตักกศิลาในปากีสถาน อันเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่พระถังซัมจั๋งเคยไปศึกษาเล่าเรียน

๑๘๘

สมัยนี้ เราก็มีเครื่องบินแล้ว มีรถยนต์แล้ว แต่สมัยที่พระถังซัมจั๋งไปศึกษาพระพุทธศาสนายังชมพูทวีปนั้น
คงจะพบความยากลำาบากมากมายหลายประการ ตอนนั้นคงจะต้องอาศัยม้าและเดินด้วยเท้า เมื่อกี้นี้ก็ได้คุยกับ
ท่านจ้าวผู่ชู ถึงบ้านเกิดของเกล้าฯ คือเมืองหยางโจว ที่หยางโจวนั้นสมัยก่อนก็มีพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงอยู่รูปหนึ่ง
คือพระอาจารย์เจี้ยนเจิน ในสมัยนั้น พระอาจารย์ท่านก็พยายามลงเรือไปทางตะวันออก พยายามตั้ง ๖ ครั้ง
และในครั้งที่ ๖ ก็ไปได้เป็นผลสำาเร็จ ได้เข้าไปประเทศญี่ปุ่น แล้วต่อมาก็ได้มีการสร้างอนุสรณ์ ให้กับพระอาจารย์
เจี้ยนเจิน เดี๋ยวนี้อยู่เมืองหยางโจว พูดถึงพระอาจารย์องค์นั้นท่านได้พยายามไม่ลดละในการศึกษาค้นคว้า
พระพุทธศาสนา ตามความรู้สึกของเกล้าฯ ยังมีพระหลายรูปที่มีความรู้ทางวิชาการอย่างมาก ซึ่งเรื่องนี้ก็มี
ตัวอย่างพอหาได้ ในประเทศจีน สำาหรับการเสด็จมาเยือนประเทศจีนของใต้ฝ่าพระบาทในครั้งนี้ คงจะเป็นการ
ส่งเสริมมิตรภาพอันดีระหว่างจีน-ไทย นับเป็นโอกาสดีสำาหรับจีน-ไทยทั้งสองประเทศโดยเฉพาะคือเรื่อง
ทางพระพุทธศาสนาของเราทั้งสองประเทศจะได้มีการแลกเปลี่ยนกัน จึงขอถวายพระพรให้ ใต้ฝ่าพระบาท
เสด็จจาริกประเทศจีนโดยความสะดวกสบาย และขออวยพรให้ประเทศไทยมีความเจริญรุ่งเรือง
ประชาชนมีความสุข

มีความยินดีเป็นอย่างยิง่ ที่ได้ฟงั ท่านประธานาธิบดีได้กล่าวถึงพระพุทธศาสนา
ในประเทศจีน ซึง่ ประชาชนรูจ้ กั นับถือทัว่ ไปและท่านประธานาธิบดีเองก็ได้ ให้
ความสนใจ และมีความรู้ ในพระพุทธศาสนา ในประเทศไทยเรานัน้
พระพุทธศาสนาได้ตง้ั สถาพรมาช้านาน และเป็นศาสนาประจำาชาติ และแม้
พระมหากษัตริย์ คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ของไทยก็ทรงให้ความอุปถัมภ์
เรียกว่าเอกอัครศาสนูปถัมภก และก็ได้อปุ ถัมภ์พระพุทธศาสนาด้วย ศาสนาอืน่ ๆ ด้วยทุกศาสนา และประเทศไทยก็ได้นบั ถือทัง้ ฝ่าย
เถรวาทและทัง้ ฝ่ายมหายาน รวมทัง้ จีนนิกายด้วย และการมาครัง้ นีก้ ็ได้นาำ เจ้าคณะใหญ่จนี นิกายแห่งประเทศไทยมาด้วย ซึง่ นัง่ อยู่ใน
ทีน่ แ้ี ล้ว พระพุทธศาสนาได้มสี ว่ นสร้างความเจริญให้ประเทศไทยมาตัง้ แต่โบราณกาล และพระมหากษัตริย์ไทยในพระราชวงศ์ปจั จุบนั
นี้ ได้ทรงออกผนวชคือบวชเป็นภิกษุชว่ั ระยะเวลาอันสัน้ ทุกรัชกาล ในรัชกาลปัจจุบนั นีเ้ มือ่ ท่านเป็นพระมหากษัตริยแ์ ล้ว ก็ได้เสด็จ
ออกทรงผนวช ๑๕ วัน และแม้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ แห่งประเทศไทยก็ได้ทรงผนวช ๑๕ วัน และอาตมาจำาได้วา่ ในวันทรง
ผนวชสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ของไทยนัน้ เป็นโอกาสทีท่ า่ นเติง้ เสีย่ วผิง ไปเยีย่ มประเทศไทย แล้วก็ได้ไปร่วมพิธดี ว้ ย อาตมาก็
อยู่ในพิธนี น้ั ด้วย ท่านเติง้ เสีย่ ว ผิง ก็ได้ถวายเครือ่ งสักการะแด่พระภิกษุสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ในพิธนี น้ั ด้วย และแม้อาตมาจะ
อยู่ในประเทศไทยก็ได้สดับตรับฟังข่าวในประเทศจีนมาโดยลำาดับจนถึงปัจจุบนั อันแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุง่ เรืองทางวัฒนธรรม
อารยธรรม และการศาสนาแห่งประเทศจีนมาตัง้ แต่โบราณกาล เป็นมรดกตกทอดมาจนถึงปัจจุบนั และอาตมาได้มโี อกาสมาในครัง้ นี้
ก็ดว้ ยความทีร่ ฐั บาลจีนมีเมตตาอาราธนาให้มา ได้รบั การต้อนรับอย่างดียง่ิ จากท่านทัง้ หลาย มีทา่ นรัฐมนตรีจาง เซิง จัว้ ท่านชือ่ ไน่ ได้
อำานวยความสะดวกทุกอย่างในการที่ได้ไปเยือนทุกๆ แห่ง และท่านเต้า สู้ เหริน รองนายกพุทธสมาคมจีน และท่านจ้าวผูช่ ทู ่ไี ด้พบกัน
ตัง้ แต่วนั แรก และก็ได้อธิบายชีแ้ จงเรือ่ งพระพุทธศาสนาในประเทศจีนให้ทราบ
ท่านเป็นผู้ที่รู้เรื่องพระพุทธศาสนา
ของจีนดีมาก

เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงสนทนากับ
ประธานาธิบดีเจียง เจ๋อหมิน
๑๘๙

ท่านยังเป็นรองประธานสภาที่ปรึกษาสูงสุดทางการเมืองด้วย ทั้งหมดนี้ก็เนื่องมาจากการรับทราบ
และอำานวยการของท่านประธานาธิบดีจึงได้จัดการต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง อาตมภาพได้มีโอกาสไปเยี่ยม
พระราชวังโบราณ เทียนอันเหมิน พระราชวังฤดูร้อน และกำาแพงเมืองจีน อันเป็นมรดก
ที่ประชาชนชาวจีนได้ทำามา อันแสดงความยิ่งใหญ่ของสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมด้านต่างๆ
ของจีนเป็นอันมาก และก็ได้ไปเยี่ยมสุสานของท่านเหมาเจ๋อตุง เพราะฉะนั้น จึงเชื่อว่า
โบราณสถานที่เป็นมรดกอันสำาคัญยิ่งของประชาชนจีนยั่งยืนมานาน อันแสดงถึงความเจริญ
และความยิ่งใหญ่ของประชาชนชาวจีน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งความยิ่งใหญ่ทางภูมิปัญญาและจิตใจ
ไม่ว่าเป็นเล่าจื้อ ขงจื้อ และนักปราชญ์จีนเป็นอันมาก เป็นที่รู้จักของคนไทยเป็นอย่างดี ฉะนั้น จีนจึงมี
ปัญญาชนผู้ที่มีความยิ่งใหญ่เป็นอันมาก เพราะฉะนั้นจึงสามารถปกครองประเทศจีน
ให้มีความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไปตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน และในปัจจุบันนี้ชื่อเสียงของท่านประธานาธิบดี
เจียง เจ๋อหมิน ก็เป็นที่รู้จักกันดีในไทยตลอดจนถึงวิธีการปกครองของท่านเติ้งและผู้เป็นประมุขของประเทศจีนในอดีต จนถึงปัจจุบันก็กล่าวได้ว่า
บางท่านแม้จะไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนา บางท่านก็นับถือพระพุทธศาสนาก็ตาม แม้เช่นนั้น ผู้เป็นประมุขทุกท่านก็ได้ ใช้สติปัญญาบริหารปกครอง
ใช้การปกครองซึ่งเป็นหลักธรรมในพระพุทธศาสนาอยู่เป็นอันมาก เพราะว่าหลักการปกครองตามหลักธรรมคำาสั่งสอนของพระพุทธศาสนานั้น
ได้มีแสดงไว้ทุกด้าน ทั้งในด้านบรรพชิต คือพระภิกษุ สามเณร และแม่ชี เป็นต้น และทั้งในด้านผู้ปกครองบ้านเมือง ทั้งในด้านประชาชนทั้งปวง
แม้ ในสมัยปัจจุบัน ซึ่งเป็นรัฐบาลของท่านเจียงเจ๋อหมิน ก็กล่าวได้ว่าท่านเป็นผู้ประกอบไปด้วยคุณสมบัติของผู้ปกครองประเทศอย่างดียิ่ง
จึงกล่าวได้ว่า ท่านเป็นเหมือนแม่น้ำาแห่งบุญบารมีที่แผ่ไปถึงประชาชนทั้งประเทศให้มีความสุขความเจริญ ซึ่งตามหลักพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้า
ได้ทรงแสดงไว้อันเป็นหลักฐานของผู้ปกครองประชาชนนั้น ถึงแม้ว่าท่านประธานาธิบดีจะไม่ได้รับนับถือหรือศึกษาพระพุทธศาสนาโดยตรง
ก็กล่าวได้ว่าท่านมีหลักการปกครองเหล่านี้อยู่ในท่านแล้ว ซึ่งท่านก็ปฏิบัติอยู่แล้ว เป็นต้นว่าความโอบอ้อมอารี เผื่อแผ่ เจือจาน
ซึ่งทางพระพุทธศาสนา เรียกว่า ทาน ความเป็นผู้ที่มีความประพฤติ ทางกาย ทางวาจา ทางใจ เรียบร้อยดีงาม ไม่เบียดเบียนประชาชน
เป็นการบำาบัดทุกข์บำารุงสุขแก่ประชาชน เรียกว่า ศีล การสละต่างๆ เพื่อความผาสุกของประชาชน เพื่อบำาบัดทุกข์บาำ รุงสุขของประชาชน
เรียกว่า จาคะ ความซื่อตรงต่อประชาชน ความเป็นคนอ่อนโยนละมุนละไมต่อประชาชน ความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ เป็นอย่างดียิ่ง
เรียกว่า ตบะ ความมีเมตตา ไม่เอาความโกรธเป็นที่ตั้ง การไม่เบียดเบียนประชาชนและประกอบด้วยความกรุณา ช่วยเหลือประชาชน ความเป็นผู้ที่
มีความอดทน ความเป็นผู้ที่ปฏิบัติกิจต่างๆ ถูกต้องไม่ผิดพลาดด้วยความระมัดระวังมีสติปัญญาดีอย่างเยี่ยม หลักเหล่านี้เป็นหลักที่พระพุทธเจ้า
ทรงสั่งสอนไว้ ให้ประมุขของประเทศทั้งหลายปฏิบัติซึ่งเรียกว่าหลักของราชธรรม คือเป็นหลักปฏิบัติของพระราชา หรือท่านประธานาธิบดีทั้งปวง
เพราะฉะนั้น อาตมาจึงคิดว่า พระพุทธศาสนานั้น ได้มีส่วนสร้างความเจริญให้แก่ประเทศจีนเป็นอันมาก เช่นเดียวกับประเทศไทย และชาวไทยเป็นอันมาก
ก็ได้ทราบว่าประเทศจีนนั้นก็ได้รับนับถือพระพุทธศาสนาทั่วไปเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นคนไทยจึงได้ยินดีต้อนรับชาวจีนตลอดมาโดยลำาดับจนปัจจุบัน
และก็เชื่อว่าแม้ประเทศจีนเองก็คงยินดีรับรองคนไทยที่มาประเทศจีนเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้น มิตรภาพระหว่างจีนและไทยนั้น
จึงได้แน่นแฟ้นมาโดยลำาดับแต่นานมา และในพระพุทธศาสนาในประเทศทั้งสองนี้ แม้ว่าส่วนใหญ่ประเทศไทยเป็นเถรวาท ประเทศจีนเป็นฝ่ายมหายาน
ก็มีหลักใหญ่เป็นอันเดียวกัน ประมุขของประเทศไทยรวมทั้งประชาชนก็รับนับถือทั้งพระจากประเทศจีนคือจีนนิกาย ทั้งพระไทยฝ่ายเถรวาทสม่ำาเสมอกัน
และก็ยกย่องให้มีสมณศักดิ์เสมอกัน เมื่อคณะสงฆ์ ไทยเองมีเจ้าคณะใหญ่ แม้คณะสงฆ์จีนก็มีเจ้าคณะใหญ่เช่นเดียวกัน เพื่อปกครองคณะสงฆ์ของตน
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และโดยที่พระพุทธศาสนานั้น ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนและความเสื่อมแก่ประเทศไทยประเทศจีนและทั้งสองประเทศ
จึงขอฝากพระพุทธศาสนาแก่ท่านประธานาธิบดีให้การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาตามสมควรด้วย
ขอถวายพระพรอีกครั้งหนึ่งที่การเสด็จมาเยี่ยมของใต้ฝ่าพระบาทครั้งนี้ เป็นผลช่วยให้มิตรภาพ
ระหว่างประชาชนของประเทศจีนและไทยทั้งสองพัฒนาเจริญยิ่งๆ ขึ้น และขอขอบพระทัยที่ให้ความ
สนพระทัยประเทศจีนและก็ได้ ให้ความชมเชยต่อวัฒนธรรมจีนที่มีประวัติมานมนาน ประเทศจีนเรานั้น
กำาลังมุ่งมั่นในการรักษาสันติภาพ ส่งเสริมการพัฒนาของโลก ไม่ว่าในโลกนี้จะนับถือศาสนา
อะไรก็ตาม เชื่อว่าประชาชนของโลกต่างก็มีความใฝ่ฝันในสันติภาพด้วยกัน
ขอถวายพระพรให้ ใต้ฝ่าพระบาท ทรงมีสวัสดิภาพในการเสด็จมาเยือนประเทศจีน

ขอขอบใจอำานวยพรท่านประธานาธิบดีและขอให้ท่านประธานาธิบดีจีน
ประสบความสำาเร็จและสุขประโยชน์ตามที่ท่านประธานาธิบดีปรารถนาทุกประการ
๑๙๐

รายงานข่าวการเสด็จเยือนจีนของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ
โดยหนังสือพิมพ์จีน Renmin Ribao แห่งกรุงปักกิ่ง
เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๖ มีใจความว่า

ประธานาธิบดีเจียง เจ๋อ มิน เข้าเฝ้า
มเด็จพระ ังฆราชแ ่งประเทศไทย

เมื่อบ่ายวันที่ ๒4 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๖
ประธานาธิบดีเจียง เจ๋อหมิน ได้เข้าเฝ้า
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก ที่ตาำ หนักอิ๋งไต
ทำาเนียบรัฐบาลจีนจงหนานไห่
ประธานาธิบดี เจียง เจ๋อหมิน ได้ถวายการต้อนรับ
สมเด็จพระสังฆราชด้วยความยินดียง่ิ ทัง้ กล่าวว่าสมเด็จพระ
สังฆราชทรงเป็นพระประมุขสูงสุดของพระพุทธศาสนาไทยและ
เป็นนักศึกษาทางด้านพระพุทธศาสนาทีม่ ชี อ่ื เสียง ได้ทรงสร้าง
สาธารณประโยชน์ทม่ี คี วามสำาคัญต่อการพัฒนาพระพุทธศาสนา
ของไทย ทรงได้รบั การเคารพเชิดชูจากประชาชนไทยอย่างยิง่
การเสด็จเยือนจีนในครัง้ นีน้ บั เป็นเรือ่ งทีย่ ง่ิ ใหญ่ในวงการพระ
พุทธศาสนาของทัง้ สองประเทศจะมีสว่ นส่งเสริมการแลกเปลีย่ น
และความร่วมมือระหว่างวงการพระพุทธศาสนาของทั้งสอง
ประเทศ และมีความหมายต่อการสรรค์สร้างความเข้าใจและ
ความมีมติ รภาพระหว่างประชาชนสองประเทศให้กระชับแน่น
และลึกซึง้ ยิง่ ขึน้ ประธานาธิบดีเจียง เจ๋อหมิน ได้ถวายพระพรให้
สมเด็จพระสังฆราชประสบความสำาเร็จในการเสด็จเยือนจีน
โดยสมบูรณ์
ประธานาธิบดีเจียง เจ๋อหมิน กล่าวว่า พระพุทธศาสนา
มีประวัตคิ วามเป็นมาในประเทศจีนที่ยาวนาน ได้เผยแพร่เข้ามา
ในประเทศจีนถึงปัจจุบนั นับได้ ๒,๐๐๐ กว่าปีแล้ว โดยเริม่ แต่

ราชวงศ์ฮน่ั และเจริญรุง่ เรืองสูงสุดในสมัยราชวงศ์ถงั พระถังซัมจัง๋
แห่งราชวงศ์ถงั ได้เดินทางไปทางตะวันตก เพือ่ อัญเชิญพระไตรปิฎก
นับได้วา่ ท่านมีบทบาทอันสำาคัญยิง่ ต่อการพัฒนาและการศึกษา
ค้นคว้าในทางพระพุทธศาสนาของจีน
ประธานาธิบดีเจียง เจ๋อหมิน ยังได้กล่าวว่า สมเด็จ
พระสังฆราชเสด็จเยือนจีนครัง้ นี้ ได้ทอดพระเนตรวัดวาอาราม
ในกรุงปักกิง่ และในมณฑลต่างๆ รวมทัง้ ได้ทรงเข้าร่วมกิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนา จึงเชื่อมั่นว่าจะทำาให้ทรงเข้าพระทัย
อย่างลึกซึง้ ยิง่ ขึน้ ต่อกิจการพระศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่
สถานการณ์ทางพระพุทธศาสนาของจีน รวมทัง้ นโยบายของ
จีนทีม่ ตี อ่ กิจการพระศาสนาด้วย
ประธานาธิบดีเจียง เจ๋อหมิน กล่าวต่อไปว่ารัฐบาล
จีนดำาเนินนโยบายให้เสรีภาพในการนับถือศาสนา ซึง่ เรือ่ ง
นี้รัฐธรรมนูญจีนได้กำาหนดไว้อย่างชัดเจน ในเรื่องการให้
ความคุม้ ครองกิจกรรมทางศาสนาทีเ่ ป็นไปตามปกติให้การ
สนับสนุนอย่างเต็มทีต่ อ่ วงการศาสนาภายในประเทศทีจ่ ะมี
การติดต่อไปมาหาสูก่ บั วงการศาสนาในต่างประเทศ และ

ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำาคัญส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์
ระหว่างประชาชนจีนกับประชาชนอืน่ ๆ ของโลก
สมเด็จพระญาณสังวรมีรบั สัง่ ว่า ความสัมพันธ์
ฉันมิตรระหว่างไทยกับจีนมีมาแต่ชา้ นานแล้ว ประชาชน
ทั้งสองประเทศนับแต่โบราณกาลมาก็ได้มีการติดต่อไปมา
หาสูอ่ ย่างใกล้ชดิ สมเด็จพระสังฆราชได้สนพระทัยศึกษา
และค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จีนมาตั้งแต่ยังทรงพระ
เยาว์ ทรงอ่านพงศาวดารจีนเรือ่ งไซอิว๋ และทรงมีความ
ปรารถนามานานแล้วทีจ่ ะเสด็จมาเยือนประเทศจีน และ
ความปรารถนาของพระองค์กไ็ ด้กลายเป็นจริงแล้วในวันนี้
สมเด็จพระสังฆราชทรงขอบคุณต่อรัฐบาลจีนที่
กราบทูลอาราธนา และถวายการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติ
ทรงแสดงความขอบคุณประธานาธิบดีเจียง เจ๋อหมิน ทีเ่ ข้าเฝ้า
และสนทนากันอย่างสนิทสนม
ในท้ายที่สดุ สมเด็จพระสังฆราชทรงสวดพระพุทธมนต์
อำานวยพรให้ประเทศจีนเจริญรุ่งเรืองและให้ประชาชนจีนมี
ความผาสุกโดยทัว่ กัน

๑๙๑

จากนั้น เสด็จเยือนวัดย่งเหอกง ซึ่งเป็น
วัดลามะที่ใหญ่ที่สุดในกรุงปักกิ่ง เพราะเดิมเป็น
พระราชวังที่ประทับของพระจักรพรรดิหย่งเจิ้ง
หลังจากขึ้นครองราชย์ ได้ถวายให้เป็นวัดลามะ
ในพระพุทธศาสนา
ทางรัฐบาลจีนถือว่าเป็น
สมบัติทางวัฒนธรรมอันล้าำ ค่าแห่งหนึ่ง จึงได้
บำารุงรักษาอย่างดีตลอดมา จากนั้นเสด็จกลับ
ทีพ่ กั และโปรดให้เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยจีนทีต่ ดิ ตามขบวน
เสด็จเข้าเฝ้ารับประทานของทีร่ ะลึก รวม ๒๒ คน
และมี พ ระดำ า รั ส ขอบใจคณะเจ้ า หน้ า ที่ ฝ่ า ยจี น
วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๖ เสด็จ
ยังนครซีอาน มณฑลส่านซี โดยเครื่องบินที่
รัฐบาลจีนจัดถวาย มีคณะผู้ติดตามฝ่ายจีนรวม
๒๐ คน นำาโดยรัฐมนตรีวา่ การทบวงกิจการศาสนา
ตอนเย็น รองผู้ว่าการมณฑลส่านซีพร้อมด้วย
เจ้าหน้าทีร่ ะดับสูงของรัฐบาลและพุทธสมาคมส่านซี
จัดพิธีถวายการต้อนรับ วันต่อมา เสด็จเยือนวัด
ต้าฉือเอิน อันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปและ
พระคัมภีร์ที่พระถังซัมจั๋งอัญเชิญมาจากอินเดีย
กว่า ๑,๐๐๐ ปีมาแล้ว จากนัน้ เสด็จชมพิพธิ ภัณฑ์
ประวัติศาสตร์มณฑลส่านซี วันที่ ๒7 มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๓๖ เสด็จไปชมพิพิธภัณฑ์ทหารหุ่นปั้น
ดินเผาของจิน๋ ซีฮอ่ งเต้ ซึง่ อยูท่ างทิศตะวันตกของ
นครซีอาน เสด็จไปชมวังหวาชิงฉือ ซึ่งเคยเป็น
อุทยานทรงพระสำาราญของฮ่องเต้ ในราชวงศ์ตา่ งๆ
มาเกือบทุกราชวงศ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน // มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๖
เสาร์ ๒๖
อาทิตย์ ๒๗
• เสด็จเยือนวัดต้าฉือเอิน (วัดเจดีย์ห่าน
ป่าใหญ่) ในเมืองซีอาน
• ชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์
มณฑลส่านซี

๑๙๒

• เสด็จไปชมพิพิธภัณฑ์ทหารหุ่นปั้น
ดินเผาของจิ๋นซีฮ่องเต้ วังหวาชิงฉือ

จันทร์ ๒๘
• ทรงประกอบพิธีถวายสังฆทานอุทิศ
พระกุศลถวายบูรพกษัตริยาธิราชเจ้า
ทั้งปวง โดยโปรดให้พระสงฆ์จีนที่รับ
เสด็จเป็นผู้รับถวายสังฆทาน
• เสด็จยังเมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน
ผู้ว่าการมณฑลยูนนานพร้อมด้วยเจ้า
หน้าที่ระดับสูงของยูนนานได้จัดพิธีถวาย
การต้อนรับ

วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๖
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงประกอบพิธถี วายสังฆทาน
อุทิศพระกุศลถวายบูรพกษัตริยาธิราชเจ้าทั้งปวง
ดังที่ทรงเคยปฏิบัติทุกวันจันทร์ โดยโปรดให้
พระสงฆ์ จี น ที่ รั บ เสด็ จ เป็ น ผู้ รั บ ถวายสั ง ฆทาน
ตอนบ่ายเสด็จยังเมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน
ทางตอนใต้สดุ ของจีนโดยเครือ่ งบินทีร่ ฐั บาลจีนจัด
ถวาย ผู้ว่าการมณฑลยูนนานพร้อมเจ้าหน้าที่
ระดับสูงของยูนนานได้จัดพิธีถวายการต้อนรับ
วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๖ เสด็จ
เยือนวัดหยวนทง วัดหัวถิง วันต่อมาเสด็จยัง
เมืองเชียงรุ่ง เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา
เสด็จวัดป่าเจมหาราชสถาน ประทานพระโอวาทแก่
ภิกษุสามเณรและประชาชนที่มาถวายการต้อนรับ
ทรงปลูกต้นลานเป็นที่ระลึก ๑ ต้นที่หน้าวิหาร
วัดป่าเจ แล้วเสด็จเยี่ยมหมู่บ้านชาวไต วันรุ่งขึ้น
เสด็จชมป่าหินในเขตปกครองตนเองหลูหนานยี่
วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ คณะ
ผูต้ ดิ ตามฝ่ายจีน นำาโดยรัฐมนตรีวา่ การทบวงกิจการ
ศาสนาได้เข้าเฝ้ากราบทูลลา เจ้าพระคุณสมเด็จฯ
ได้ทรงสนทนาปรารภการเยือนจีนครัง้ นีก้ บั รัฐมนตรี
ว่าการทบวงกิจการศาสนาและนายกพุทธสมาคมจีน
ซึ่งเดินทางจากกรุงปักกิ่งมาส่งเสด็จที่เมืองคุนหมิง
จากนั้น เวลา ๑4.๕๐ น. เจ้าพระคุณสมเด็จฯ
พร้อมด้วยคณะเสด็จกลับประเทศไทย

อังคาร ๒๙
• เสด็จเยือนวัดหยวนทง และวัดหัวถิง

พุธ ๓๐

สาธารณรัฐประชาชนจีน // กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๖
พฤหัสบดี ๑
ศุกร์ ๒
• เสด็จชมป่าหิน ในเขตปกครองตนเอง
หลูหนานยี่

• รัฐมนตรีว่าการทบวงกิจการศาสนา
ของจีนได้นำาคณะผู้ติดตามเข้าเฝ้ากราบ
ทูลลาและส่งเสด็จกลับประเทศไทย

• เสด็จเมืองเชียงรุ่ง สิบสองปันนา
เสด็จเยี่ยมวัดดอนแตน วัดป่าเจมหาราช
สถาน ประทานพระโอวาทแก่ภกิ ษุสามเณร
และประชาชนที่มาถวายการต้อนรับ
ทรงปลูกต้นลานเป็นที่ระลึก จากนัน้ เสด็จ
เยีย่ มหมูบ่ า้ นชาวไต
๑๙๓

เกล้ากระหม่อมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้มีโอกาสถวายการรับเสด็จใต้ฝ่าพระบาทในการที่เสด็จมาเยือนและทอดพระเนตร
ประเทศจีนซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ แม้ว่าใต้ฝ่าพระบาทจะได้เสด็จไปเยือนเฉพาะในเมืองปักกิ่ง เมืองซีอาน และ
เมืองคุนหมิงเท่านั้นก็ตาม แต่พระโอวาทของใต้ฝ่าพระบาทได้เผยแพร่ไปยังมวลพุทธศาสนิกชนของประเทศจีนโดยทั่วถึงกันแล้ว
พระกรณียกิจต่างๆ ของใต้ฝ่าพระบาทที่ทรงปฏิบัติอย่างเปี่ยมล้นไปด้วยพระเมตตานั้น ได้ถูกบันทึกและแสดงแก่ประชาชน
ชาวจีนทางจอโทรทัศน์แล้ว ผลที่ได้รับจากการเสด็จเยือนประเทศจีนของใต้ฝ่าพระบาทครั้งนี้ มีเป็นอเนกอนันต์และกว้างขวาง
การเสด็จมาของใต้ฝ่าพระบาทในครั้งนี้ นับว่าเป็นเหตุการณ์ครั้งแรกของวงการคณะสงฆ์ระหว่างสองประเทศเราในระยะเวลา
กว่า ๑,๕๐๐ ปี และผลดีที่ได้รับจากการเสด็จมาในครั้งนี้ ก็หวังว่าจะมีอิทธิพลต่อไปอีกในอนาคตกว่า ๑,๕๐๐ ปีต่อไป
และการเสด็จมาของใต้ฝ่าพระบาทในครั้งนี้มีอิทธิพลอย่างมากต่อพุทธศาสนิกชนของ
ทั้งสองประเทศของเรา วันนี้ ใต้ฝ่าพระบาทก็จะเสด็จกลับไปยังประเทศไทยแล้ว
เกล้ากระหม่อมในนามของพุทธศาสนิกชนแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ใคร่ขอขอบพระทัย
ใต้ฝ่าพระบาทและถวายพระพรให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ เพื่อเป็นนาถะของ
ปวงพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดไป และขออวยพรให้พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้น และขออวยพรให้ประเทศชาติไทยมีความเจริญยิ่งๆ ขึ้น
และอวยพรให้ประชาชนชาวไทย มีความสุขความเจริญตลอดไป

ขออำานวยพรให้สาธารณรัฐประชาชนจีนมีความสุขความเจริญ
ขอให้พระพุทธศาสนาพร้อมทั้งลัทธิศาสนาทั้งปวง
ที่นับถือกันได้มีความเจริญรุ่งเรืองอำานวยผลให้มีความสุข
แก่ประชาชนชาวจีนทั่วไป และขออำานวยพรให้แก่รัฐบาล
ผู้อาราธนาให้มา พร้อมทั้งประธานาธิบดีและข้าราชการ
ประชาชนทั้งปวงให้มีความสุขความเจริญทั่วกัน

เกล้ากระหม่อมใคร่ขอถวายพระพรแด่ใต้ฝ่าพระบาท และนับว่า
การเสด็จมาเยือนประเทศจีนในครั้งนี้ได้ประสบความสำาเร็จอย่างใหญ่หลวง
และย่อมจะมีบทบาทในการไปมาหาสู่กันอย่างฉันมิตรระหว่างประชาชน
ของประเทศเราทั้งสอง รวมทั้งระหว่างวงการศาสนาของประเทศเราทั้งสองด้วย
พร้อมทั้งย่อมจะส่งเสริมบทบาทในการแลกเปลี่ยนทัศนะและความช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันระหว่างประเทศของเราทั้งสองอีกด้วย
พวกเกล้ากระหม่อมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูง และยินดีมากที่ได้มีโอกาส
สนองงานถวายใต้ฝ่าพระบาท ขอถวายพระพรให้ ใต้ฝ่าพระบาท
การมาเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนในครั้งนี้มีขึ้นได้ก็ด้วยทางรัฐบาล
จงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ตลอดไป ขออวยพรให้ประเทศชาติไทย
สาธารณรัฐประชาชนจีนได้อาราธนาเชิญอาตมาพร้อมทั้งคณะให้มา การมาเยือนจึง
มีความเจริญยิ่งๆ ขึ้น ขออวยพรให้ประชาชนชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุข
บังเกิดขึ้น และเมื่อเดินทางมา ทางรัฐบาลจีนก็ได้จัดให้มีท่านรัฐมนตรีถึง ๒ ท่าน
ขออวยพรให้พระพุทธศาสนาในประเทศไทยเจริญยิ่งๆ ขึ้น
มาเป็นผู้ช่วยต่างๆ ในการให้คำาแนะนำาทั้งในการนำาไปในที่ต่างๆ ตลอดจนถึง
ถ้าหากการรับเสด็จของพวกเกล้ากระหม่อมในครั้งนี้มีข้อตกบกพร่อง
พบกับท่านประธานาธิบดีและเจ้าหน้าที่ระดับต่างๆ ของท้องถิ่นนั้นๆ ที่ได้เยือน
หรือข้อผิดพลาดใดๆ ที่ทำาให้ต้องระคายพระทัยแล้วไซร้
เพราะฉะนั้นความสำาเร็จทั้งปวงที่เกิดขึ้นน้อยหรือมาก จึงมีได้เพราะท่านทั้งหลาย
ขอใต้ฝ่าพระบาทได้ทรงพระเมตตาประทานอภัยแก่พวกเกล้ากระหม่อม
ที่ได้ช่วยแนะนำา และได้อุปการะต่างๆ เช่น ท่านจาง เซิงจั้ว รัฐมนตรีว่าการ
ทบวงกิจการศาสนา ท่านชื่อ ไน่ รัฐมนตรีช่วยว่าการทบวงกิจการศาสนา และ
ท่านผู้อื่นทุกท่านจนถึงท่านที่นั่งอยู่ ณ ที่นี้ทุกท่าน ทำาให้การไปเยี่ยมในที่ต่างๆ และการปฏิบัติตนต่างๆ ของคณะอาตมาได้เป็นไปอย่างถูกต้อง
เหมาะสม บังเกิดเป็นประโยชน์น้อยหรือมากดังที่ท่านทั้งหลายได้กล่าวแล้ว ซึ่งเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเราทั้งสองให้แน่นแฟ้น
ยิ่งขึ้น และจะทำาให้พระพุทธศาสนา ลัทธิศาสนาที่นับถือกันในประเทศจีนก้าวหน้ายิ่งขึ้น อันจะนำาให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนทั่วไปของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน เพราะฉะนั้น จึงอาจจะทำาให้ท่านทั้งหลายที่ได้อุปการะทั้งปวงนี้เหน็ดเหนื่อยกันมากจนถึงกับท่านชื่อ ไน่ ไม่สบาย
ทำาให้อาตมากับคณะไม่สบายใจเหมือนกัน ก็ตั้งใจอำานวยพร ขออำานาจคุณพระรัตนตรัยอภิบาลรักษาท่านชื่อ ไน่ ให้หายป่วยเรียบร้อยโดยเร็ว
ขอขอบพระคุณมาก

๑๙4

เพราะฉะนั้น อาตมาอาจสรุปได้ว่า ความสำาเร็จในการมาเยือนครั้งนี้ ที่ท่านจาง
เป็นประธานในการรับรองตามที่ต่างๆ ที่กล่าวนั้นก็ได้เกิดขึ้นด้วยทั้งสองฝ่าย
ประกอบกัน มีทั้งฝ่ายท่านทั้ง ๖ เป็นต้นที่มานั่งอยู่ที่นี้ด้วย และทั้งฝ่ายคณะที่มาด้วย
ทำาให้บังเกิดความสำาเร็จขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ ในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้มั่นคงและ
บำารุงลัทธิศาสนาของตนที่คนจีนนับถือให้ดาำ รงมั่นเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนทั่วไป เพราะฉะนั้นก็ขอขอบใจทุกท่าน
และก็ขอลากลับประเทศไทยในวันนี้ ขอให้ความสุขความเจริญจงมีแก่สาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งแต่ท่านประธานาธิบดี คณะ
รัฐบาลเป็นต้น ตลอดจนถึงประชาชนแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนทั้งปวงโดยทั่วกัน เก้อเว่ย ไจ้เจี้ยน ก็ขอฝากลาไปถึงท่าน
ประธานาธิบดีเจียง เจ๋อหมิน และคณะรัฐบาลทั้งปวงด้วย ขอโทษที่ทำาให้ท่านทั้งหลายเหนื่อยหลายวัน (ทรงพระสรวล)

รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ใต้ฝ่าพระบาท
ได้มีโอกาสมาเยือนและทอดพระเนตร
ประเทศจีน ซึ่งนับได้ว่าเป็นเกียรติอย่างสูง
แก่ประชาชนประเทศจีน แล้วใต้ฝ่าพระบาท
ก็ต้องทรงเหน็ดเหนื่อยเช่นเดียวกัน

ก็เป็นเหตุให้อาตมาได้มาเห็นความเจริญรุ่งเรือง
ความยิ่งใหญ่ของประเทศจีน ทั้งในอดีตอันนานไกล
ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน

ประเทศไทยก็เป็นประเทศที่สวยงาม และยังมีอารยธรรมที่ได้รับการสืบทอดกันมา
อันยาวนานเหมือนกัน จากใต้ฝ่าพระบาทก็เป็นที่ประจักษ์แล้วแก่พวกเกล้ากระหม่อม
ทั้งหลายถึงคุณภาพอันดีงามของประชาชนไทยทั่วไป รวมถึงทำาให้เห็นว่ามีสิ่งที่ควร
แลกเปลี่ยนและศึกษาซึ่งกันและกันอยู่มากมาย สำาหรับพระโอวาทของใต้ฝ่าพระบาทนั้น
เกล้ากระหม่อมฟังแล้ว ก็ได้รับประโยชน์อย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระโอวาท
ของใต้ฝ่าพระบาทที่ว่า พุทธศาสนิกชนต้องปฏิบัติหลักธรรมตามความเป็นจริงนั้น
ถือได้ว่ามีประโยชน์สำาหรับประเทศจีนเป็นอย่างมากในพระโอวาทของใต้ฝ่าพระบาท
ยังประกอบไปด้วยมิตรภาพอันดีต่อประชาชนจีน และได้ประทานอำานวยพรแก่รัฐบาลจีน
เพราะฉะนั้นเกล้ากระหม่อมในนามของรัฐบาลจีน ใคร่ขอขอบพระทัยใต้ฝ่าพระบาท

โอวาททั้งปวงที่อาตมาได้กล่าวนั้นนำามาจากคำาสั่งสอน
ของพระพุทธเจ้าอันมีมาแต่อดีตกาล เพราะฉะนั้น
เมื่ออาตมาได้พบกับพระพุทธศาสนาซึ่งเต็มไปด้วย
ภูมิปรัชญาต่างๆ ทางปัญญาจึงได้รับพระพุทธศาสนามา
นับถือโดยเร็วและพากันปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญ
เช่นเดียวกัน และที่อาตมากล่าวว่าได้มาเห็นความเจริญ
ของประชาชนชาวจีน ทั้งในอดีตและในปัจจุบันนั้น
อาจจะถามว่าเรื่องราวต่างๆ เหล่านี้ทราบได้อย่างไร
อาตมาขอตอบว่า ทราบได้จากสิ่งต่างๆ ที่เป็นมรดกตกทอด
เช่นโบราณสถานต่างๆ อันยิ่งใหญ่ อันแสดงให้เห็นถึง
ความสำาคัญของสิ่งอันยิ่งใหญ่ของโลกถึง ๒ ชิ้นคือกำาแพงเมือง ทหารหุ่นปั้นดินเผา เป็นมรดกของโลกที่ยิ่งใหญ่ทั้ง ๒ ชิ้น และทั้งได้มาพบ
ท่านผู้ปกครองตั้งแต่ชั้นยอด มีท่านประธานาธิบดีเป็นต้น จนถึงท่านทั้งหลายอันแสดงให้เห็นว่ามีภูมิปัญญาอย่างสูง จึงได้รวมกันสามารถปกครองประเทศชาติ
ประชาชนชาวจีนให้รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียว หรือมีความสามัคคีกันไม่แตกแยก เป็นมหาอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ไพศาลตลอดมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันและต่อไป
เพราะฉะนั้น ขอสรรเสริญด้วยความจริงใจแก่ท่านบรรพบุรุษของประชาชนชาวจีนทุกท่านตั้งแต่อดีตกาลนานไกลมาถึงปัจจุบันชนในปัจจุบันด้วยความจริงใจ
ขอให้อนุชนของชาวจีนต่อไปก็เป็นเช่นเดียวกัน เพื่อสามารถที่จะปกครองประเทศจีนอันยิ่งใหญ่ไพศาลนี้ให้ยั่งยืนต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด อนึ่ง ขอแถมอีกหน่อยว่า
ความเจริญของประชาชนชาวจีนประเทศจีนนี้ ก็เนื่องไปถึงประเทศไทยด้วยเพราะเมื่อมีชาวจีนที่เจริญด้วยภูมิปัญญาเป็นต้น ไปอยู่ในประเทศไทยก็ช่วยกันทำานุ
บำารุงประเทศไทยให้เจริญยิ่งขึ้นด้วยส่วนหนึ่ง และขอฝากไว้ข้อหนึ่งว่าเราทั้งสองประเทศก็กล่าวได้ว่าต่างได้นับถือพระพุทธศาสนา และได้ปฏิบัติตามธรรม
คำาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าด้วยกัน และก็เชื่อว่าการปฏิบัติตามคำาสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้น เป็นเหตุหนึ่งอันเป็นเหตุใหญ่ที่ทำาให้ประเทศเราทั้งสองมีความเจริญ
และดำารงอยู่มั่นคง จึงขอให้ท่านทั้งหลายทางฝ่ายสาธารณรัฐประชาชนจีนนี้ ช่วยกันทำานุบำารุงพระพุทธศาสนาด้วยดีด้วย นี้เป็นข้อที่ขอฝากท่านทั้งหลายไว้แล้ว
ก็อยากจะเพิ่มอีกนิดหนึ่งว่า ขอให้คณะสงฆ์ ในประเทศจีนนี้มีโอกาสได้แสดงธรรมสั่งสอนแก่ประชาชนให้มากขึ้น และเชื่อว่าคณะสงฆ์คงจะไม่สั่งสอนให้ปฏิบัติผิด
คือให้เป็นอันตรายแก่วิธีการปกครองประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน แต่สั่งสอนอยู่ในหลักธรรมของพระพุทธเจ้า เพื่อจะให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบซึ่งจะเป็นการ
ช่วยให้ระบอบการปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีนนี้ยั่งยืนต่อไปตลอดกาลนาน และขอให้ข้อความที่อาตมาได้กล่าวโดยสังเขปนี้
ถ้าเป็นการสมควรก็ได้นำากราบเรียนท่านประธานาธิบดีและคณะรัฐบาลให้รับทราบกันด้วยโดยทั่วกัน
ปัจจุบันนี้คณะสงฆ์ของจีนก็ได้เริ่มดำาเนินกิจการเผยแผ่พระศาสนา
โดยมีการแสดงธรรมแก่ประชาชนแล้ว แต่คงต้องอาศัยความพยายามต่อไป
ดีแล้ว ต้องขอให้กาำ ชับคณะสงฆ์ ให้แสดงธรรมในขอบเขตอันควร อย่าให้กระทบกระทั่ง
แก่รัฐบาลแก่ผู้ปกครองจีนหรือแก่ระบอบของจีน ระบอบที่จีนปฏิบัติอยู่นี้ก็เหมาะสม
แก่ประเทศจีนแล้วทุกประการ ให้สนับสนุนการปกครองของประเทศจีนดังระบอบที่ปกครองอยู่นี้
ตลอดไป และในเรื่องนี้อาตมาก็ขอกล่าวอ้างสักหน่อยหนึ่งว่า ในครั้งพุทธกาลนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้ว
และทรงจาริกไปประกาศพระพุทธศาสนาถึง ๗ รัฐ ๗ ประเทศใหญ่ๆ ซึ่งมีระบอบการปกครองต่างๆ กัน
แต่ว่าเสด็จที่ไหนก็ราบรื่นที่นั้น ไม่มีรัฐบาลของประเทศไหนรังเกียจ เพราะไม่ทรงแสดงธรรมที่เป็นปฏิปักษ์หรือ
ขัดขวางต่อระบอบการปกครองของระบอบนั้นๆ ของประเทศนั้นๆ ไม่ทรงเกี่ยวข้องด้วยระบอบการเมืองทุกอย่าง
แต่ทรงสั่งสอนด้วยธรรมอันบริสุทธิ์ คณะสงฆ์ก็ต้องมีความเข้าใจ ก็ต้องให้ท่านนายกพุทธสมาคมกำาชับคณะสงฆ์
ให้มีความเข้าใจในเรื่องนี้ด้วย อย่าเทศน์ ให้เป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบการปกครอง
ทุกอย่างให้สนับสนุนการปกครองของทุกประเทศที่ตนอาศัยอยู่ แสดงธรรมที่บริสุทธิ์
๑๙๕

ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลจีนกับพุทธสมาคมแห่งประเทศจีน
นับได้ว่าอยู่ในขั้นดีมาก ภายใต้แนวนโยบายของรัฐบาลจีน
ก็ ให้มีการสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อกิจกรรมของพุทธสมาคมแห่ง
ประเทศจีนอยู่แล้ว
ก็ดีแล้ว ก็นึกว่าได้พุทธสมาคมที่ดี ตลอดจนถึงท่านนายกและท่านกรรมการที่
มีความสามารถรู้จักปฏิบัติให้เหมาะสมจึงได้สามารถทำาให้รัฐบาลและศาสนา
กลมกลืนกันได้ และสนับสนุนให้ก้าวหน้าไปได้ นี้เป็นหลักที่ต้องการของ
พระพุทธเจ้า พระบรมศาสดาของเราทั้งหลาย
ท่านประธานาธิบดี เจียง เจ๋อหมิน เคยได้ ใช้เวลากว่า ๒ ปี
ในการเชิญผู้นำาศาสนาต่างๆ ของประเทศจีนมาจับเข่าคุยกัน
ดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างท่านประธานาธิบดีเจียง เจ๋อหมิน
และผู้นาำ ศาสนาต่างๆ ของประเทศจีนนั้น นับได้ว่าดีมาก

ดีแล้ว เมื่อทางองค์การศาสนากับฝ่ายรัฐบาลเข้าใจกัน
ก็เรียบร้อยดี ในเรื่องนี้ พุทธสมาคมต้องเข้มแข็งหน่อย ปฏิบัติ
ให้เหมาะสม ในประวัติที่แล้วมานั้น รัฐบาลของหลายประเทศที่เป็น
ปฏิปักษ์ ที่ไม่พอใจศาสนา ไม่ต้องการศาสนา ก็เพราะว่าศาสนานั้นๆ
ไม่ทาำ ความเข้าใจกับทางรัฐบาล แสดงธรรมอันไม่เหมาะสม
ขอให้ถือหลัก ๓ ประการ ในการเปล่งวาจาทุกอย่างที่พระพุทธเจ้า
ได้ทรงสั่งสอนไว้ พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ว่าวาจาที่คนพูดนี้สาำ คัญนัก
สร้างศัตรูก็ได้ สร้างมิตรก็ได้ ให้ประโยชน์ก็ได้ ให้โทษก็ได้ ตั้งแต่น้อยๆ จนถึงมหาศาล เพราะฉะนั้น
พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมสั่งสอนไว้ว่า วาจาที่ควรพูดนั้น ๑. เป็นคำาจริง ๒. เป็นประโยชน์
๓. ถูกต้องกาละ กาลเวลา นี้เป็นประโยชน์ทั้งพระทั้งฆราวาสเป็นประโยชน์แก่ทุกๆคน ควรปฏิบัติ
ตามหลักสามประการนี้ จริงแต่ไม่มีประโยชน์ หรือไม่ต้องด้วยกาละ ก็ไม่ต้องพูด
จงถือเอาประโยชน์ ไม่มีโทษ และต้องมีกาละกาลเวลาถือเป็นหลักประกอบกับคำาที่จริง
ไม่หลอกลวงกัน วันนี้เลยขอประกาศพระพุทธศาสนาหน่อยหนึ่ง (ทรงพระสรวล)
ใต้ฝ่าพระบาทรับสั่งได้ดีมาก กระหม่อม
(หัวเราะ)
ถ้ากล่าวมากไปก็ขอโทษด้วยนะ
(ทรงพระสรวล)

พวกเกล้ากระหม่อมได้อยู่ร่วมกับใต้ฝ่าพระบาทมาครึ่งเดือนแล้ว
และวันนี้ใต้ฝ่าพระบาทก็จะเสด็จกลับประเทศไทย
พวกเกล้ากระหม่อมก็รู้สึกอาลัยอาวรณ์ มิตรภาพระหว่าง
พวกเกล้ากระหม่อมกับสมาชิกผู้ตามเสด็จใต้ฝ่าพระบาท
ก็เช่นเดียวกัน นับวันจะเพิ่มทวีมากขึ้น ดังนั้น เกล้ากระหม่อม
ต้องขอบพระทัยที่ใต้ฝ่าพระบาททรงเมตตาเสด็จเยือนประเทศจีน

ก็เพราะเรามีความเข้าใจกันดี ตามหลักพระพุทธศาสนา
..... (ทรงพระสรวล)

การสนทนาปรารภการเยือนจีนครัง้ นี้ กับ นายจาง เซิงจัว้ รัฐมนตรีวา่ การทบวงกิจการศาสนา
และนายจ้าวผูช่ ู นายกพุทธสมาคมจีน พร้อมกับคณะผูต้ ดิ ตามฝ่ายจีน ทีไ่ ด้เข้าเฝ้ากราบทูลลา
และส่งเสด็จกลับไทย เมือ่ วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๖
๑๙๖

การเสด็จเยือนจีนครั้งนี้ ได้ก่อให้เกิด
ความตืน่ เต้นในทางพระพุทธศาสนาแก่
บุคคลทัง้ ฝ่ายคณะสงฆ์ พุทธศาสนิกชน
และผู้บริหารปกครองจีนเป็นอันมาก
เพราะเป็นครั้งแรกในการเจริญศาสน
สัมพันธ์อย่างเป็นทางการระหว่างไทย
กับจีน และเป็นครั้งแรกที่ประชาชน
ชาวจี น ได้ เ ห็ น ภาพของพระสงฆ์ ใ น
พระพุทธศาสนาอย่างเต็มตา กระทั่ง
พระสงฆ์จีนบางรูปกล่าวว่า ไม่เคยคิด
และไม่เคยเห็นมาก่อนว่าพระสงฆ์ ใน
พระพุทธศาสนา จะได้รับการยกย่อง
เทิดทูนและความเคารพจากปวงชน
ถึงขนาดนี้ ทั้งเป็นแบบอย่างของชีวิต
พรหมจรรย์ท่ีแท้จริงที่ได้พบเห็นอย่าง
ชัดเจนเป็นครั้งแรกด้วย (เพราะจีน
ตกอยู่ ใ นภาวะว่ า งศาสนามาเกื อ บ
ครึ่งศตวรรษ) เจ้าพระคุณสมเด็จฯ จึง
ทรงใช้โอกาสที่ได้เสด็จเยือนมหามิตร
ประเทศครั้งนี้ฝากฝังพระพุทธศาสนา
คณะสงฆ์ ตลอดถึงศาสนาอืน่ ๆ อันเป็น
ทีเ่ คารพยึดมัน่ ของปวงชน เป็นรากฐาน
ความสงบสุขของชาติบ้านเมือง แก่ผู้
ปกครองของจีน นับแต่ประธานาธิบดี
ลงมาจนถึงผู้ว่าการมณฑลและนายก
พุทธสมาคม ให้ชว่ ยอุปถัมภ์บาำ รุง และ
ให้โอกาสคณะสงฆ์ได้สง่ั สอนศีลธรรม
แก่ประชาชน ให้ชว่ ยสอดส่องดูแลคณะ
สงฆ์และพุทธศาสนิกชนให้ประพฤติ
ปฏิบัติตนให้อยู่ ในขอบเขตของธรรม
และกฎระเบียบบ้านเมืองด้วย ทั้งยัง
ทรงฝากฝังคนเผ่าไต ซึ่งเป็นเชื้อสาย
เดียวกับคนไทยสยาม ตลอดถึงชน
เชื้อชาติอื่นๆ ในจีน แก่ผู้ปกครองจีน
ให้ชว่ ยปกครองดูแลให้อยูเ่ ป็นสุข ตาม
ควรแก่อตั ภาพ โดยเชือ่ ในความฉลาด
สามารถของผู้บริหารปกครองของจีน
ว่าสามารถทำาให้เป็นไปได้ เพราะเคย
ทำามาแล้วในอดีต และทำาอยู่ในปัจจุบนั
แ ล ะ ค ง ทำ า ต่ อ ไ ป ใ น อ น า ค ต
๑๙7

เสด็จวางศิลาฤกษ์

วัดไทยลุมพินี
พ.ศ. ๒๕๓๕ พุทธศาสนิกชนชาวไทยได้ดำาริจัดสร้างวัด
ไทยขึ้น ณ ลุมพินี ประเทศเนปาล อันเป็นสถานที่ประสูติของ
พระพุทธเจ้า เพือ่ เป็นพุทธสถานแบบไทยทีแ่ สดงเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมไทยให้เป็นทีป่ รากฏแก่สายตาชาวโลก และเป็นที่พักพิง
ของพุทธศาสนิกชนชาวไทยที่เดินทางมานมัสการปูชนียสถาน
สำาคัญคือ ลุมพินี สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า ประกอบกับ
ใน พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครอง
สิรริ าชสมบัตคิ รบ ๕๐ ปี ฉะนัน้ คณะผูด้ าำ ริจดั สร้างวัดไทยทีล่ มุ พินี
จึงได้ประสานกับกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ เสนอขอ
อนุมัติดำาเนินการก่อสร้างวัดไทยที่ลุมพินีให้เข้าเป็นโครงการ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งในวโรกาสทรง
ครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบใน
หลักการและได้มมี ติแต่งตัง้ คณะกรรมการก่อสร้างวัดไทยทีล่ มุ พินี
เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ คณะกรรมการฯ ร่วมกับ
พุทธศาสนิกชนชาวไทยจึงเริ่มดำาเนินการก่อสร้าง

เนปาล // พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๘
เสาร์ ๑๘
อาทิตย์ ๑๙
• เอกอัครราชทูตไทยประจำากรุงกาฐมาณฑุ
พร้อมด้วยคณะสงฆ์และเจ้าหน้าที่ชั้นสูงของ
รัฐบาลเนปาล ถวายการต้อนรับ ณ สนามบิน
นำาเสด็จไปยังทำาเนียบเอกอัครราชทูต
• ราชเลขาธิการฝ่ายข่าวของสมเด็จพระราชาธิบดี
แห่งเนปาลเข้าเฝ้า นำาพระราชสาส์นของสมเด็จ
พระราชาธิบดีมาถวาย
•เสด็จวัดศรีกีรติวิหาร เมืองกีรติปูร์ ทรง
ประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและ
พิธีเปิดอาคารไทยกีรติภวัน
๑๙๘

• เสด็จยังเมืองไภรหะวา เพื่อประกอบ
พิธีวางศิลาฤกษ์วัดไทยลุมพินี

• ทอดพระเนตรบริเวณวิหารมายาเทวี
แล้วจึงเสด็จกลับไปยังวัดศรีกีรติวิหาร

จันทร์ ๒๐
• พระเถระชั้นบริหารของคณะสงฆ์เนปาล
เข้าเฝ้าถวายสักการะและถวายรายงาน
ความเป็นไปของคณะสงฆ์เนปาล
• เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงอาราธนาเจ้า
อาวาสวัดศรีกีรติวิหารเป็นผู้รับสังฆทาน

• เสด็จยังสถานเอกอัครราชทูตไทยเพื่อ
เปิดโอกาสให้ข้าราชการเอกอัครราชทูต
และพุทธศาสนิกชนเข้าเฝ้าถวายสักการะ
• เสด็จยังสนามบินกรุงกาฐมาณฑุ
เสด็จกลับประเทศไทย

พ.ศ. ๒๕๓๘ เมื่อเตรียมการต่างๆ
พร้อม คณะกรรมการฯ จึงกราบทูลอาราธนา
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ เสด็จไปทรงประกอบพิธี
วางศิลาฤกษ์กอ่ สร้างวัดไทยทีล่ มุ พินี ซึง่ กำาหนด
ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๘
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ เสด็จจากประเทศไทย
เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๘
ถึงสนามบินกรุงกาฐมาณฑุในวันเดียวกัน
เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกาฐมาณฑุ พร้อม
ด้วยคณะสงฆ์เนปาล และเจ้าหน้าทีช่ น้ั สูงของ
รัฐบาลเนปาล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
พาณิชย์ ถวายการต้อนรับ นำาเสด็จไปยัง
ทำาเนียบเอกอัครราชทูต เพื่อประทานโอกาส
ให้คณะคนไทยในเนปาลและผู้ที่มาร่วมพิธี
วางศิลาฤกษ์สร้างวัดไทยคราวนี้เข้าเฝ้า

ในโอกาสนี้ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้ประทานพระโอวาท
แก่คณะคนไทยที่เข้าเฝ้า โดยทรงแสดงหลักสังคหวัตถุ 4 คือ
ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา และสมานัตตตา สำาหรับเป็นแนวใน
การประพฤติปฏิบัติต่อกัน
ณ ทำาเนียบเอกอัครราชทูต ราชเลขาธิการฝ่ายข่าว
ของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเนปาลเข้าเฝ้า นำาพระราชสาส์น
จากสมเด็จพระราชาธิบดีมาถวาย และกราบทูลเจ้าพระคุณ
สมเด็จฯ เรือ่ งทีท่ รงขอพระราชทานวโรกาสเข้าเฝ้าถวายพระพร
เนือ่ งในการเสด็จเยือนเนปาลครัง้ นีว้ า่ สมเด็จพระราชาธิบดีทรง
มีพระราชภารกิจต้องเสด็จพระราชดำาเนินต่างเมือง จึงไม่มี
โอกาสรับเสด็จ จึงทรงพระกรุณาโปรดให้มากราบทูลขอประทาน

อภัย เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้ฝากราชเลขาธิการกราบบังคมทูล
สำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ และฝากถวายของที่ระลึกแด่
สมเด็จพระราชาธิบดี สมเด็จพระราชินแี ละสมเด็จมกุฎราชกุมาร
แล้วเสด็จไปประทับแรม ณ วัดศรีกีรติวิหาร เมืองกีรติปูร์
ณ วัดศรีกีรติวิหาร เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงประกอบ
พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพิธีเปิดอาคาร “ไทยกีรติภวัน”
คณะสงฆ์เนปาลพร้อมด้วยบุคคลสำาคัญในคณะรัฐบาล และ
พุทธศาสนิกชนจำานวนมากร่วมพิธีถวายการต้อนรับ ในโอกาสนี้
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้ทรงสนทนากับนายกรัฐมนตรีเนปาล
เกี่ยวกับภาวการณ์ของพระพุทธศาสนาโดยทั่วไป และได้ทรง
ฝากฝังพระพุทธศาสนากับท่านนายกรัฐมนตรีให้ช่วยดูแลด้วย
๑๙๙

พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพิธีเปิดอาคารไทยกีรติภวัน ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๘
• พระอนุรุทธมหาเถระ อุปสังฆนายก กราบทูลถวายการต้อนรับในนามคณะสงฆ์เนปาล
• พระสุทรรศันมหาเถระ กราบทูลถวายการต้อนรับในนามของวัดศรีกีรติวิหาร
• เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ประทานพระสัมโมทนียกถาเป็นภาษาไทย
• พระอนิลมาน ธมฺมสากิโย (ปัจจุบันคือพระศากยวงศ์วิสุทธิ์) แปลเป็นภาษาเนปาล มีใจความสำาคัญดังนี้

อาตมภาพยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มายังประเทศเนปาลนี้อีกครั้งหนึ่ง อันนับเป็นครั้งที่ ๔
ในวันประกอบพิธีมงคล คือพิธีวางศิลาฤกษ์วัดไทยลุมพินี และพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดศรีกีรติวิหารนี้
โดยสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐแห่งสยามประเทศ
ประเทศไทย พระผู้ทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภก ทรงมีพระมหากรุณาแผ่มาไกลถึงราชอาณาจักรเนปาลนี้
จึงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อาตมภาพเดินทางออกจากประเทศไทยมาประกอบศาสนกิจสำาคัญ
ในประเทศเนปาล คือ พิธีวางศิลาฤกษ์สร้างวัดไทยที่ลุมพินี และพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่วัดศรีกีรติวิหารนี้
และกล่าวได้ว่า ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาของสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า สมเด็จพระราชาธิบดี
แห่งประเทศเนปาล พร้อมทั้งรัฐบาลเนปาล ที่ได้โปรดพระราชทานพระบรมราชานุญาต และอนุญาต
ให้มีการวางศิลาฤกษ์สร้างวัดไทยลุมพินี เพราะฉะนั้น พิธีอันสำาคัญทางพระพุทธศาสนาจึงเกิดขึ้นได้
และในการเดินทางมาครั้งนี้ สมเด็จพระราชสมภารเจ้า สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเนปาลประเทศ ได้มีพระราชกรณียกิจ
ที่ทรงกำาหนดนัดไว้ก่อน เสด็จพระราชดำาเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจในต่างจังหวัดหลายวัน เพราะฉะนั้น
จึงไม่ประทับอยู่ในวาระที่อาตมาพักอยู่นี้ แต่ถึงเช่นนั้น ก็ได้ทรงพระราชทานราชเลขาธิการให้มาแจ้งให้ทราบ
และก็ได้โปรดพระราชทานราชองครักษ์ ให้มาดูแลด้วยท่านหนึ่งตลอดเวลาที่อาตมาพักอยู่ที่นี้
จึงเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูง
ในการที่ได้เดินทางมาในครั้งก่อนนั้น สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเนปาลประเทศ
ก็ได้มีพระมหากรุณาให้เข้าไปเฝ้าถวายพระพรได้ครั้งหนึ่ง และได้ทรงรับรองเป็นอย่างดียิ่ง ซึ่งเหตุการณ์นั้น
ยังอยู่ในความทรงจำาของอาตมภาพ ตลอดจนถึงในประเทศไทยที่อาตมภาพได้นาำ ไปแจ้งให้ทราบ
ให้ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง จึงขอถวายพระพรเจริญชัยมงคล แด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า
พระราชาธิบดีแห่งเนปาลประเทศ พร้อมทั้งรัฐบาลแห่งประเทศเนปาลและอุบาสกอุบาสิกาโดยทั่วกัน

๒๐๐

ขออนุโมทนาสาธุการชาวเนปาลทั้งหลายทุกท่าน ที่ได้เห็นความสำาคัญของพระพุทธศาสนา
โดยที่เจ้าชายสิทธัตถะประสูติที่เนปาลนี้ และต่อมาได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เป็นพระบรมศาสดาของพระพุทธศาสนา ก็กล่าวได้ว่าพระองค์เป็นชาวเนปาลนั่นเอง
ซึ่งท่านทั้งหลายได้เห็นความสำาคัญในพระพุทธศาสนา จึงขออนุโมทนาสาธุการ
ความมีศรัทธาตั้งมั่นในพระพุทธศาสนาของท่านทั้งหลาย พึงมั่นใจได้ว่า แรงศรัทธาที่เป็นสัมมาศรัทธา
คือศรัทธาในสิ่งสมควรอย่างยิ่ง ความศรัทธาย่อมนำาให้ท่านสามารถสร้างความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง
ให้เกิดแก่ชีวิตของท่านและครอบครัวได้อย่างแน่นอน เช่นเดียวกับให้เกิดแก่ประเทศชาติที่รักของท่านด้วย
ศรัทธาในพระรัตนตรัยจักนำาให้เกิดปัญญาคือความฉลาดรู้ทาำ ความเจริญให้เกิดได้นานาประการ
หัวใจพระพุทธศาสนา ที่สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ชัดแจ้ง ที่ผู้ปฏิบัติตาม
จักได้รับผลเป็นความสุขสงบ อันเป็นยอดปรารถนาของผู้มีปัญญาทั้งหลาย นั่นก็คือ
๑. การไม่ทำาบาปอกุศลทั้งปวง ๒.การทำากุศลความดีให้พร้อมบริบูรณ์ และ ๓. การทำาใจให้ผ่องใสไกลจากกิเลสทั้งหลาย
มีความโลภ ความโกรธ ความหลง ห่างไกลจากจิตใจ ไม่อาจทำาความเศร้าหมองให้เกิดแก่จิตใจได้
ผู้ ใดมีจิตใจผ่องใส ผู้นั้นย่อมเป็นสุข ผู้นั้นย่อมมีแสงสว่างส่องทางชีวิต ให้เห็นดีเห็นชั่วเห็นถูกเห็นผิด
เห็นความเสื่อม เห็นความเจริญ มีโอกาสดีกว่าคนอื่นที่จะเลือกเดินไปบนหนทางสู่ความสุข ความดี ความเจริญ
เราทั้งหลายมีบุญยิ่งนัก ที่ได้พบพระพุทธศาสนา ได้รู้จักหัวใจพระพุทธศาสนา
พึงตั้งใจให้ดีประคับประคองบุญของเราให้เจริญยิ่ง ๆ ขึ้น เพื่อจะได้เป็นสุขสวัสดีตลอดไป ทั้งชีวิตนี้และชีวิตหน้า
ขอพุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพ กุศลานุภาพ ได้เป็นพรแก่ทุกท่าน
ได้มีความดี ความสุข ความเจริญ ตลอดไปชั่วกาลนานเทอญ

๒๐๑

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๘ เจ้าพระคุณ
สมเด็จฯ เสด็จจากกรุงกาฐมาณฑุ โดยเครื่องบินไปยังเมือง
ไภรหะวา หรือสิทธารนคร เพื่อไปยังลุมพินี ประกอบพิธีวาง
ศิลาฤกษ์วัดไทยลุมพินี
ในพิธี เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์
ร้อยตำารวจโทเชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเป็ น ประธานฝ่ า ยฆราวาสของไทย
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เนปาล เป็นประธาน

ฝ่ายฆราวาสของเนปาล พระศากยานันทมหาเถระ สังฆนายก
ของเนปาลเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ของเนปาล พร้อมด้วย
ทูตานุทตู ของประเทศทีน่ บั ถือพระพุทธศาสนาหลายประเทศ
และพุทธศาสนิกชนจำานวนมากร่วมในพิธี
เมื่อได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ
พร้อมด้วยรัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทย
และรัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงพาณิชย์ของเนปาล ได้รว่ ม
กันวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างวัดไทยลุมพินี เป็นเสร็จพิธี

คณะสงฆ์เนปาล

วัดไทยลุมพินีที่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ
ทรงวางศิลาฤกษ์ เป็นวัดไทยแห่งแรก
และแห่งเดียวในประเทศเนปาล ตัง้ อยูห่ า่ ง
จากวิหารมายาเทวี (ทีป่ ระสูตขิ องพระพุทธเจ้า)
ราว ๙๕๐ เมตร เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงเป็น
ผู้วางรากฐานแก่วัดไทยในประเทศเนปาลเป็น
แห่งแรกและครั้งแรก

๒๐๒

ถวายรายงานการพระพุทธศาสนา
ในประเทศเนปาล โดยสรุปดังนี้

๑. การศึกษาพระพุทธศาสนา ได้จัดตั้งโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันเสาร์
เรียกว่า เนปาลมหาปริยตั ศิ กึ ษา ดำาเนินการมาได้ ๓๒ ปีแล้ว ผูจ้ บการศึกษา
ชั้นสูงสุดเรียกว่า ปริยัติสัทธรรมโกวิท ใช้เวลาเรียน ๑๐ ปี ชั้นรองลงมา
เรียกว่าปริยัติสัทธรรมปาลกะ ใช้เวลาเรียน ๖ ปี ส่วนชั้นต้นไม่มีชื่อเฉพาะ
ขณะนีม้ นี กั เรียนรวมกันประมาณ ๖,๐๐๐ คนเศษ ส่วนเนือ้ หาของวิชาทีเ่ รียน
ประกอบด้วยความรูเ้ รือ่ งพระไตรปิฎก วรรณคดีบาลี แต่ยงั ไม่ได้รบั การรับรอง
จากรัฐบาล ขณะนี้มีศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาทั้งหมด ๓๒ ศูนย์

โอกาสนี้ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้ทอดพระเนตรบริเวณ
วิหารมายาเทวีอย่างละเอียด โดยการนำาชมของพระสุทรรศัน
มหาเถระ อาจารย์ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเนปาล
แห่งมหาวิทยาลัยตรีภวู นั และนักโบราณคดีประจำาลุมพินี แล้วจึง
เสด็จจากลุมพินีกลับไปยังวัดศรีกีรติวิหาร เมืองกีรติปูร์
วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๘ พระสุทรรศัน
มหาเถระ รองประธานคณะกรรมการบริหารคณะสงฆ์เนปาล
ได้นำาพระเถระชั้นบริหารของคณะสงฆ์เนปาลเข้าเฝ้าถวาย
สักการะและถวายรายงานความเป็นไปของคณะสงฆ์เนปาล
จากนั้นเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้ประทานพระโอวาทเป็นการให้
คำาแนะนำาและให้กำาลังใจแก่พระเถรานุเถระของคณะสงฆ์
เนปาล
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้ถวายสังฆทาน ซึ่งทรงปฏิบัติ
เป็นกิจวัตรทุกวันจันทร์ ทรงอาราธนาพระสุทรรศันมหาเถระ
เจ้าอาวาสวัดศรีกีรติวิหารเป็นผู้รับสังฆทาน แล้วเสด็จไปยัง
สถานทู ต ไทยเพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ ข้ า ราชการสถานทู ต และ

๒. ขณะนี้มีพระภิกษุสามเณรอยู่
ทั่วประเทศ ๑๒๕ รูป ซึ่งได้รับ
การบรรพชาอุปสมบทจากประเทศ
ต่างๆ คือ พม่า ไทย ศรีลังกา แต่
มารวมกันเป็นสังฆเถรวาทเนปาล

พุทธศาสนิกชนเข้าเฝ้าถวายสักการะ จากนั้นเสด็จยังสนามบิน
กรุงกาฐมาณฑุ เสด็จกลับประเทศไทยโดยเครื่องบินบริษัท
การบินไทย จำากัด เที่ยวบินที่ ทีจี ๓๑๒ ถึงสนามบินดอนเมือง
เวลา ๑๘.๒๐ น. ของวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๘

๓. สภาพการณ์โดยทั่วไป คณะ
สงฆ์เถรวาทเนปาล มีความเป็น
อยู่ที่ผาสุกตามควรแก่อัตภาพ มี
อุปสรรคปัญหาอยู่บ้างคือ รัฐบาล
ยังไม่ให้ความสนับสนุนเท่าที่ควร
และมีคนบางกลุ่มคอยวิพากษ์
วิจารณ์คณะสงฆ์ ในทางลบ

4. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเถรวาท
ในเนปาลมีความยากอยู่บ้าง เพราะชาว
พุทธในเนปาลนั้นห่างไกลจากพระพุทธ
ศาสนามาเป็นเวลายาวนานกว่า ๕๐๐ ปี
จึงขาดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนา แต่คุ้นเคยอยู่กับ
พิธีกรรมเป็นส่วนใหญ่
๒๐๓

พระโอวาท
แก่พระเถรานุเถระของคณะสงฆ์เนปาล
๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๘

“ขอให้ท่านพระเถรานุเถระทั้งหลายอบรมพระภิกษุสามเณรที่เข้ามาใหม่ให้มีความรู้ ในพระพุทธศาสนา จนสามารถจะเรียนรู้ได้
โดยตนเองถึงขั้นปฏิเวธ ตามชั้นที่จะพึงเป็นไปได้ เมื่อได้ฝึกฝนตนเองให้ดีแล้ว ก็ให้ตั้งใจอบรมอุบาสก อุบาสิกา สาธุชนทั้งหลาย
เริ่มจากผู้ที่อยู่ใกล้วัดและไกลวัด ตามที่จะพึงเป็นไปได้ แล้วค่อยหาวิธีที่จะขออุปถัมภ์จากประเทศชาติบ้านเมือง
จากท่านที่เป็นประมุข แต่ในชั้นต้นก็ให้อาศัยอุบาสกอุบาสิกาสาธุชนไปก่อน ไม่ทอดทิ้งเฉยเมยในการสั่งสอนประชาชนชาวเนปาล
ซึ่งจะทำาให้ชาติบ้านเมืองสงบเรียบร้อยดี และย่อมจะมีโอกาสหนึ่งที่ผู้ปกครองทางบ้านเมืองเห็นคุณประโยชน์และ
หันมาให้การสนับสนุน ซึ่งย่อมจะทำาให้พระพุทธศาสนาถาวร เจริญมั่นคงขึ้นโดยลำาดับ จึงขอฝากความคิดไว้เพียงเท่านี้โดยย่อ
ประเทศเนปาลนับว่าโชคดีกว่าในอินเดีย ครั้งสมัยพุทธกาลและหลังพุทธกาลเป็นอันมาก จะเห็นได้ว่า
ฝ่ายที่ไม่นับถือพระพุทธศาสนา ได้ทาำ ลายพระพุทธศาสนาด้วยการเผาวัดวาอาราม ฆ่าฟันพระภิกษุสามเณรเป็นต้น
แม้เป็นเช่นนั้น คณะสงฆ์อินเดียครั้งโบราณก็ยังไม่ย่อท้อ เมื่อถูกเบียดเบียนจากที่หนึ่งก็อพยพย้ายกันไปอยู่อีกถิ่นหนึ่ง
ที่ไม่ถูกเบียดเบียน เมื่อผู้ปกครองประเทศที่เป็นฝ่ายเบียดเบียนนั้นผ่านพ้นไปแล้วก็กลับไปถิ่นเดิม การฟื้นฟูพระพุทธศาสนา
ในอินเดียเอง ก็ได้ประสบเหตุการณ์ที่รุนแรงอย่างยิ่งแต่ก็รักษามาได้โดยลำาดับ จนถึงสมัยพระเจ้าอโศก
ที่พระพุทธศาสนาแพร่ออกไปในภายนอก จนถึงดำารงอยู่ในบัดนี้
ฝ่ายที่ไม่ได้รับนับถือพระพุทธศาสนา และประมุขของประเทศเนปาล ก็มิได้ทำาการเบียดเบียนอะไรนัก ก็นับว่ายังโชคดีอยู่มาก
อย่าไปกระทบกระทั่งผู้ปกครองประเทศ ข้าราชการผู้ปกครองประเทศและฝ่ายที่ไม่นับถือพระพุทธศาสนา
เราไม่ว่ากล่าวกระทบบุคคล กระทบการปกครอง กระทบวัตถุเป็นต้น แต่มุ่งปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา
ตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้ อันจะทำาให้เกิดความรัก เคารพนับถือทุกคนในประเทศชาติ
เป็นหลักของสังคหวัตถุธรรม ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา สมานัตตตา ดังนี้ เป็นต้นแล้วจะได้มีความสุขสวัสดีโดยตลอด

๒๐4

เมื่อได้ไปประเทศจีน ก็ได้มีโอกาสพบกับท่านเจียง เจ๋อ หมิน ประธานาธิบดีจีน ซึ่งก็ได้พูดกับท่านด้วยหลักการปกครอง
ทศพิธราชธรรม แล้วก็ได้ยกย่องท่านว่า ท่านได้ปกครองประเทศตามหลักทศพิธราชธรรมของพระพุทธเจ้า ได้ปกครองประเทศจีน
ให้มีความสงบเรียบร้อย สมกับชื่อของท่านที่ว่า เจียง เจ๋อ หมิน เจียงแปลว่า สัตว์ ใหญ่ เจ๋อ แปลว่า เมตตากรุณา
หมิน แปลว่า ประชาชน เพราะฉะนั้น ประเทศจีนนั้นมีความสวัสดี มีความเจริญ เพราะฉะนั้นจึงได้สนทนาถูกคอกัน
สนทนากันอยู่จนถึง ๓๕ นาที และได้ฝากพระพุทธศาสนากับท่านไว้ด้วย
ตอนที่ไปประเทศจีนก็ได้ไปหลายหัวเมือง ซึ่งก็ได้รับการต้อนรับจากผู้ปกครองท้องถิ่นนั้น ด้วยดีตลอดทุกแห่ง
เพราะเราได้ไปกล่าวยกย่องท่านประธานาธิบดีไว้อย่างสูงสุดแล้ว ด้วยหลักธรรมของพระพุทธเจ้า ดังนั้น เราควรปฏิบัติเผยแผ่
พระพุทธศาสนาด้วยหลักธรรมของพระพุทธเจ้า แล้วในเนปาลนี้ก็เชื่อว่า ท่านพระราชาธิบดีในที่นี้ทรงไม่ขัดข้องแน่นอน
เพราะได้รู้จักกับท่าน และท่านก็เคยรับรองเมื่อมาครั้งก่อน มาคราวนี้ท่านมีพระราชกรณียกิจที่นัดเอาไว้แล้ว
ก่อนที่เราจะนัดมาที่นี้ แต่ก็ยังโปรดให้องครักษ์มาช่วยดูแล
ได้พบกับท่านนายกรัฐมนตรี ก็รู้สึกว่าท่านก็มีอัธยาศัยที่ละมุนละไม น่านับถือดีมาก เพราะฉะนั้นจึงเชื่อว่าพระพุทธศาสนาในเนปาล
จะสวัสดี ไม่เป็นอะไร แต่ขอให้เราที่เป็นพระสงฆ์นั้น เวลาสั่งสอนอย่าไปกระทบกระทั่งบุคคล กระทบกระทั่งอะไรต่างๆ
แต่เราสอนไปตามหลักธรรมเพื่อให้ประชาชนผู้นับถือศาสนาทั้งปวงทั้งหมดมีความสามัคคีกัน ไม่วิวาทกันเพราะศาสนา
ให้มีความเคารพนับถือในองค์พระมหากษัตริย์ ในรัฐบาล และขนบธรรมเนียมประเพณีของบ้านเมืองโดยทั่วกัน ก็จะมีความสวัสดี
จึงเชื่อว่า พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ คุ้มครอง เพราะเป็นถิ่นกำาเนิดของพระพุทธเจ้าอยู่ที่นี้แล้ว
ลุมพินีนี้เป็นหลักมงคลอันสูงสุด เพราะฉะนั้น จักได้มีความสวัสดี จักไม่เป็นอะไร
ที่สำาคัญขอให้พวกเราปฏิบัติตามหลักของพระพุทธเจ้าโดยสม่ำาเสมอกัน”

๒๐๕

เสด็จเยือน

ญี่ปุ่น

เปิดการประชุมการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาโลก
พ.ศ. ๒๕๔๑ ประเทศญี่ปุ่น

ในวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕4๑ เป็นวันเปิด
การประชุมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโลก
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงเป็นประธานเปิดการประชุม
และทรงประทานพระสัมโมทนียกถาแก่ที่ประชุม
โดยทรงเน้นหลักการสำาคัญของพระพุทธศาสนา
ตามพระโอวาทปาติโมกข์ และหลักปฏิบัติ
ที่สำาคัญของพระพุทธศาสนาคือหลักมัชฌิมาปฏิปทา
หรืออริยมรรคมีองค์ ๘ ทรงสรุปว่า

พระธรรมคำาสอนในพระพุทธศาสนานั้น
พุทธศาสนิกชนทุกนิกาย ทุกวัฒนธรรม
ทุกเชื้อชาติ สามารถปฏิบัติได้ผลเสมอ
เหมือนกัน ขอเพียงให้ศึกษา ให้เข้าใจ
และปฏิบัติให้ถูกต้องเท่านั้น

ญี่ปุ่น // เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๑
อาทิตย์ ๕
จันทร์ ๖
• เสด็จไปทอดพระเนตรวัดไฮดาชิ
ฮอนเคนจิ เยี่ยมวัดของนิกาย
เนนบุตซึสุ ณ เมืองอรยะชิยามา
และทรงพบคนไทยในเมืองเกียวโต

๒๐๖

• เป็นวันเปิดการประชุมการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาโลก เจ้าพระคุณสมเด็จฯ
ทรงเป็นประธานเปิดการประชุม และ
ทรงประทานพระสัมโมทนียกถาแก่ที่
ประชุม โดยทรงเน้นหลักพระโอวาท
ปาติโมกข์ และหลักมัชฌิมาปฏิปทา
• เสด็จไปทอดพระเนตรศูนย์แสดง
มรดกวัฒนธรรมโลก ในเมืองเกียวโต

อังคาร ๗
• เสด็จไปนมัสการพระพุทธรูปใหญ่
เมืองนารา และเสด็จทอดพระเนตร
พุทธสถานสำาคัญๆ ณ เมืองนารา

พุธ ๘
• ประทับพักพระอิริยาบถ
ตามพระอัธยาศัย

พระพุทธศาสนานิกายเนนบุตซึสุ ประเทศญี่ปุ่น
ได้ จั ด การประชุ ม การเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาโลก
(The World Buddhist Propagation Conference)
ขึ้นที่เมืองเกียวโต ประธานกรรมการจัดการประชุม
ได้กราบทูลอาราธนาเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จ
เป็นประธานเปิดการประชุมครั้งนี้ ณ เมืองเกียวโต
ระหว่างวันที่ 4 - ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕4๑
คณะผู้ตามเสด็จประกอบด้วย พระมหารัช
มงคลดิลก (บุญเรือน ปุณณ
ฺ โก) พระสะท้าน จิตตฺ วโร

วัดบวรนิเวศวิหาร และผู้ติดตามฝ่ายคฤหัสถ์ 4 คน
เดินทางจากกรุงเทพฯ โดยเครื่องบินบริษัทการบินไทย
จำากัด เที่ยวบินที่ ทีจี 7๒๘ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ.
๒๕4๑ เวลา ๙.๑๐ น. ถึงสนามบินโอซาก้า ประเทศ
ญี่ปุ่น เวลา ๑๖.๑๐ น. ในวันเดียวกัน
เอกอัครราชทูตไทยประจำากรุงโตเกียว กงสุลใหญ่
ประจำาเมืองโอซาก้า ดร.เกียวเซ เอนชินโจ ประธาน
กรรมการจัดการประชุม พร้อมด้วยผูม้ เี กียรติจาำ นวนมาก
มาถวายการต้อนรับ

พฤหัสบดี ๙

ศุกร์ ๑๐

เสาร์ ๑๑

• เสด็จโดยรถไฟ จากเมืองเกียวโต
ไปยังเมืองนาโกย่า
• ณ เมืองนาโกย่า ทอดพระเนตร
วัดนิไตจิ ทรงนมัสการพระบรม
สารีริกธาตุ ที่พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่
พุทธศาสนิกชนญี่ปุ่นเมื่อ พ.ศ. ๒44๓
แล้วเสด็จโดยรถไฟกลับเมืองเกียวโต

• เสด็จจากเมืองเกียวโตไปยังเมือง
โกเบ

• เสด็จเยี่ยมบ้านพักของ ดร.เกียวเซ
เอนชินโจ แล้วเสด็จกลับประเทศไทย
โดยเครื่องบิน บริษัทการบินไทย
จำากัด เที่ยวบินที่ ทีจี 7๒7 จากท่า
อากาศยานเคนไซ เมืองโกเบ ถึงท่า
อากาศยานกรุงเทพฯ เวลา ๒๒.๕๕ น.
วันเดียวกัน
๒๐7

เยือน

อิสมโภชวั
นเดีดไทยกุยสินาราเฉลิ
เนปาล
มราชย์

พุทธศาสนิกชนชาวไทยได้รว่ มกันจัดสร้างวัดไทยในประเทศอินเดีย
เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลสมัยเฉลิม
พระชนมพรรษา ๖ รอบ 7๒ พรรษา ใน พ.ศ. ๒๕4๒ วัดนี้มีชื่อว่า
วัดไทยกุสนิ าราเฉลิมราชย์ ตัง้ อยู่ ณ เมืองกุสนิ ารา สถานทีป่ รินพิ พาน
และถวายพระเพลิงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในรัฐอุตตรประเทศ เริม่ ก่อสร้าง
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓7 และเสร็จสมบูรณ์ ใน พ.ศ. ๒๕4๒ จึงมีกำาหนด
จัดงานพิธีสมโภชขึ้นในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕4๒ และได้
กราบทูลอาราธนาเจ้าพระคุณสมเด็จฯ เสด็จทรงเป็นประธานสงฆ์ ซึ่ง
ครั้งนี้เป็นการเสด็จปฏิบัติพระศาสนกิจในต่างประเทศเป็นครั้งสุดท้าย
ของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ

วันที่ ๑7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕4๒
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ พร้อมด้วยคณะ คือ
พระมหารัชมงคลดิลก (บุญเรือน ปุณฺณโก)
พระสะท้าน จิตฺตวโร วัดบวรนิเวศวิหาร และ
ผู้ติดตามฝ่ายคฤหัสถ์ ๓ คน ได้ออกเดินทาง
โดยเครื่องบินบริษัทการบินไทย จำากัด
เทีย่ วบิน ทีจี ๓๑๓ จากท่าอากาศยานกรุงเทพฯ
ไปยังเมืองกัลกัตตา ประเทศอินเดีย

อินเดีย เนปาล // กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒
พฤหัสบดี ๑๘
ศุกร์ ๑๙
• เสด็จถึงเมืองกัลกัตตา แล้วเสด็จโดย
รถไฟต่อไปยังเมืองปัตนะ รัฐพิหาร
• เสด็จเมืองนาลันทา ประทับที่วัดไทย
นาลันทา เยีย่ มชมมหาวิทยาลัยนาลันทาเก่า
• เสด็จไปประทับ ณ วัดไทยพุทธคยา

๒๐๘

• เสด็จไปนมัสการพระเจดีย์พุทธคยา
และพระศรีมหาโพธิ แล้วเสด็จเยี่ยมวัด
ป่าพุทธคยา
• เสด็จโดยรถยนต์ต่อไปยังเมือง
พาราณสี

เสาร์ ๒๐
• เสด็จไปชมพุทธสถาน ณ สารนาถ
เสด็จไปยังเมืองกุสินารา ประทับ ณ
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์

การเสด็จครั้งนี้ ได้เสด็จเยี่ยมศาสนสถาน
และประทับที่วัดหลายแห่ง ได้แก่ วัดไทยนาลันทา
วัดไทยพุทธคยา พระเจดียพ์ ทุ ธคยา พระศรีมหาโพธิ
วัดไทยลุมพินี วัดศรีกรี ติวหิ าร และวัดไทยกุสนิ ารา
เฉลิมราชย์ ได้ทรงนำาคณะสงฆ์ออกบิณฑบาตด้วย

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕4๒
เสด็จจากวัดศรีกีรติวิหาร เมืองกีรติปูร์
ไปยังสนามบินกรุงกาฐมาณฑุ เสด็จกลับ
ประเทศไทย โดยเครือ่ งบินบริษทั การบินไทย
จำากัด เทีย่ วบินที่ ทีจี ๓๒๐ ถึงท่าอากาศยาน
กรุงเทพฯ เวลา ๑๘.๑๕ น. ในวันเดียวกัน

อาทิตย์ ๒๑
• ทรงเป็นประธานสงฆ์ ในพิธีสมโภช
วัดไทยกุสนิ าราเฉลิมราชย์ แล้วเสด็จไป
นมัสการสถูปที่ปรินิพพานและที่ถวาย
พระเพลิงพระพุทธสรีระ

จันทร์ ๒๒
• ทรงนำาคณะสงฆ์ออกบิณฑบาต ณ บริเวณ
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์
• ตอนบ่ายเสด็จไปยังลุมพินี เมืองไภรหะวา
ประเทศเนปาล โดยรถยนต์ เสด็จเยี่ยมวัด
ไทยลุมพินี แล้วเสด็จโดยเครื่องบินไปยัง
กรุงกาฐมาณฑุ ประทับ ณ วัดศรีกีรติวิหาร
เมืองกีรติปูร์

อังคาร ๒๓
• เสด็จไปยังสถานบินกรุงกาฐมาณฑุ
เพื่อเสด็จกลับประเทศไทย

๒๐๙

งานพระธรรมทูต

จะเป็นครูเขาได้
ก็ในทางปฏิบัติเท่านั้น
งานพระธรรมทูต
• เป็นงานหลักของพระสงฆ์ ในพระพุทธศาสนา ที่จะต้องนำาพระธรรม
คำาสอนของพระพุทธเจ้าไปแนะนำาสั่งสอนชาวโลกให้ได้รับประโยชน์สุข
• พระพุทธสาวกหรือพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ได้ปฏิบัติตามที่
พระพุทธองค์ได้ทรงวางแนวและวางกรอบไว้ตั้งแต่เริ่มต้นการประกาศ
พระพุทธศาสนาในครั้งพุทธกาล
• พระธรรมทูตรุ่นแรกในพระพุทธศาสนาก็คือ พระอรหันตสาวกรุ่นแรก
๖๐ รูปในปีแรกแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

๒๑๐

ในยุคหลังพุทธกาล
งานพระธรรมทูตที่มีชื่อเสียงปรากฏมา
ในประวัติพระพุทธศาสนาก็คือพระธรรมทูตสมัย
พระเจ้าอโศกมหาราช ที่โปรดให้จัดส่งพระธรรมทูต
๙ สายออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ในดินแดนต่างๆ ทั้งภายในชมพูทวีป
และนอกชมพูทวีป เป็นการทำาให้พระพุทธศาสนา
เจริญแพร่หลายออกไปอย่างกว้างขวาง
กลายเป็นมรดกอันล้ำาค่าของชาวโลกสืบมา
จนทุกวันนี้

• สำาหรับคณะสงฆ์ ไทย งานพระธรรมทูตไม่ใช่งานใหม่
ในอดีตคณะสงฆ์ไทยเคยทำางานพระธรรมทูตมาหลายครั้ง
แต่งานพระธรรมทูตนั้นเป็นงานที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวตาม
ภาวการณ์ของพระพุทธศาสนา มิใช่งานที่ต้องทำาเป็นการ
ประจำาหรือต่อเนื่อง จึงปรากฏเป็นระยะๆ ตามสถานการณ์
งานพระธรรมทูตจึงเป็นเหมือนงานที่เริ่มต้นใหม่อยู่เสมอ

• งานพระธรรมทูตคณะสงฆ์ ไทยครั้งสำาคัญ
พระอุบาลี พร้อมทั้งพระอริยมุนีและพระสงฆ์รวม ๑7 รูป
ออกไปประดิษฐานพระสงฆ์สยามวงศ์ ในลังกา ในสมัยสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ แห่งกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เมื่อ
พ.ศ. ๒๒๙๕ ทำาให้เกิดมีพระสงฆ์ขึ้นในลังกาอีกวาระหนึ่ง
สืบมาจนทุกวันนี้ เรียกว่า พระสงฆ์สยามวงศ์ หรืออุบาลีวงศ์

• พระธรรมทูตชุดที่ ๒
คือชุดพระวิสุทธาจารย์กับพระวรญาณมุนี พร้อมพระสงฆ์อีก
๒๐ รูปและสามเณร ๒๐ รูป ซึ่งออกไปผลัดเปลี่ยน
พระธรรมทูตชุดพระอุบาลีที่ลังกา เมื่อ พ.ศ. ๒๒๙๘

• ในยุคกรุงรัตนโกสินทร์
มีการส่งพระสงฆ์ไทยไปสืบข่าวพระพุทธศาสนาในลังกา
หลายครั้งในสมัยรัชกาลที่ ๒ เรียกว่า สมณทูต เพราะมิใช่
ไปสั่งสอนหรือเผยแผ่พระพุทธศาสนา

“กรอบงานของพระธรรมทูตในพระพุทธศาสนา”
หน้าที่ของพระธรรมทูตที่พระพุทธองค์
ทรงมอบหมายแก่พระธรรมทูตรุ่นแรก
๑. สร้างประโยชน์สุขแก่พหูชน ซึ่งเรียกรวมว่า
“การอนุเคราะห์ โลก”
๒. แสดงธรรมหรือคำาสอนที่ “งามในเบื้องต้น
งามในท่ามกลาง และงามในที่สุด”
๓. แสดงพรหมจรรย์คือระบบความประพฤติ
ที่บริสุทธิ์บริบูรณ์พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะ
• ในสมัยรัชกาลที่ ๔
มีการส่งพระสงฆ์ไทยไปลังกาหลายครั้ง ในลักษณะของ
สมณทูตเช่นกัน แต่มีครั้งหนึ่งที่ทรงส่งคณะพระธรรมยุต
ไปลังกาตามคำาขอของพระสงฆ์ลังกาเพื่อให้ไปประดิษฐาน
พระสงฆ์ธรรมยุตในลังกา โดยมีพระอโนมศิริมุนี (สุดท้าย
ได้รับสถาปนาเป็นที่สมเด็จพระพุฒาจารย์ ศรี อโนมสิริ
วัดปทุมคงคา) เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยสงฆ์รวม ๑๐ รูป
เมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๕ พระสงฆ์ที่ทรงส่งไปครั้งนี้เรียกได้ว่าเป็น
พระธรรมทูต แต่ผลของการปฏิบัติศาสนกิจครั้งนี้ไม่ประสบ
ผลสำาเร็จ เพราะพระสงฆ์ลังกาเกิดการแก่งแย่งกันเอง
พระอโนมศิริมุนี จึงเดินทางกลับ

• พ.ศ. ๒๓๙๗
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรด
ให้พระอมราภิรักขิต (เกิด อมโร) กับพระมหาปาน ปญฺญาสีโล
(ชาวกัมพูชา) วัดบรมนิวาส พร้อมด้วยพระอนุจรอีก ๕ รูป
เชิญคัมภีร์พระไตรปิฎก 4๐ คัมภีร์ไปพระราชทานแก่สมเด็จ
พระหริรักษ์แห่งกัมพูชา และพระสงฆ์ไทยคณะนี้ได้ก่อตั้งคณะ
ธรรมยุตขึน้ ในประเทศกัมพูชาด้วย จึงเรียกได้วา่ เป็นพระธรรมทูต
อีกชุดหนึ่งที่ประสบความสำาเร็จในการปฏิบัติศาสนกิจ
ต่อมา พระมหาปาน ปญฺญาสีโล ได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จ
พระสุคนธาธิบดี พระสังฆราชฝ่ายธรรมยุต

แล้วนับแต่นั้นมา งานพระธรรมทูตของคณะสงฆ์ไทยก็เงียบหายไปตามกาลเวลา...

๒๑๑

พ.ศ. ๒๕๐7 งานพระธรรมทูตของคณะสงฆ์ไทย
ได้เริม่ ขึน้ อีกครัง้ หนึง่ โดยกรมการศาสนา กระทรวง
ศึกษาธิการในขณะนัน้ ได้จดั ส่งพระธรรมทูตออกไป
ปฏิบัติศาสนกิจ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุเคราะห์นักเรียนไทยและ
คนไทยที่มาศึกษาและทำางานอยู่ในประเทศอังกฤษ
เป็นประการสำาคัญ งานพระธรรมทูตครั้งนี้จึงยังมี
ขอบเขตของงานจำากัดอยู่ในวงแคบๆ คือมุ่งเฉพาะ
คนไทยในประเทศอังกฤษเท่านั้น ยังไม่กว้างไกล
ไปถึง “สร้างประโยชน์แก่พหูชน คือชาวโลก” แต่
จากการริเริ่มงานพระธรรมทูตครั้งนี้เองที่เป็นเหตุ
ให้เกิดความดำาริการสร้างวัดไทยในกรุงลอนดอน
คือวัดพุทธปทีป และเกิดการจัดตั้งสำานักฝึกอบรม
พระธรรมทูตไปต่างประเทศขึน้ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร
ในเวลาต่อมา

ก กา ศาสนาโด ควา เห็นชอ ของ หาเถ ส าค
ได้จัดตั้งสำานัก ึกอ
ะธ ทูตไ ต่าง ะเทศ
โด ีวัตถุ ะสงค์คือ
๑. เ ื่อเ ือกเ ้นแ ะ ึกอ
ะสงฆ์ไท ให้สา า ถ
ะกาศ ะ ุทธศาสนาในต่าง ะเทศ
๒. เ ื่อเ แ ่เกี ติคุณของชาติไท
๓. เ ื่อสงเค าะห์ทางด้านจิตใจแก่คนไท ในต่าง ะเทศ
๔. เ ื่อให้เกิดควา สั ันธ์อันดี ะหว่าง ุทธศาสนิกชน
กั องค์กา ศาสนาอื่น

๒๑๒

พ.ศ. ๒๕๐๙ สำานักฝึกอบรม
พระธรรมทูตไปต่างประเทศได้ก่อตั้งขึ้น
อย่างเป็นทางการตามมติของที่ประชุม
มหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒/๒๕๐๙
วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๙
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ขณะดำารงสมณศักดิ์
ทีพ่ ระสาสนโสภณ ได้รบั การแต่งตัง้ เป็น
ประธานกรรมการอำานวยการฝึกอบรม
พระธรรมทูตไปต่างประเทศ ตามมติ
ทีป่ ระชุมมหาเถรสมาคมครั้งเดียวกัน
ส่วนสถานที่ตั้งสำานักฝึกอบรมพระธรรมทูต
ไปต่างประเทศนั้น อยู่ที่ตาำ หนักล่าง
วัดบวรนิเวศวิหาร และได้ทำาพิธีเปิด
เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๙

เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงเริ่มงานพระธรรมทูตต่างประเทศ โดยเสด็จไปเป็นประธานสงฆ์ ในพิธีเปิดวัดพุทธปทีป
ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ ๑-๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๐๙ ในพิธเี ปิดวัดพุทธปทีปครัง้ นี้ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ
ได้แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์หนึ่ง เกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนาเพื่อให้มีชีวิตอย่างเป็นสุข หลังจาก
เสร็จพิธีเปิดวัดพุทธปทีป เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้เดินทางไปสังเกตการณ์พระศาสนา ที่ประเทศฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์
อิตาลีและกรีซด้วย

พ.ศ. ๒๕๑๑
คณะกรรมการอำานวยการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ
ได้คัดเลือกพระธรรมทูตที่สาำ เร็จการฝึกอบรมจากสำานักฝึกอบรม
พระธรรมทูตฯ ให้ไปปฏิบัติหน้าที่พระธรรมทูตประจำาวัดพุทธปทีป
๑ รูป คือ พระมหาสมบุญ สิทฺธิ าโณ วัดทัศนารุณสุนทริการาม
ตามหลักการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนพระธรรมทูตตามที่กำาหนดไว้
แต่แรกตั้งวัด

จากนั้น เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ขณะดำารงสมณศักดิ์ที่ พระสาสนโสภณ ในฐานะกรรมการมหาเถรสมาคม
ประธานกรรมการสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย และประธานกรรมการอำานวยการฝึกอบรมพระธรรมทูต
ไปต่างประเทศ ได้เดินทางไปดูการพระศาสนาและการศึกษา ณ ประเทศอินโดนีเซีย ออสเตรเลีย และฟิลิปปินส์
ระหว่างวันที่ ๑๖ เมษายน - ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ รวมเวลา ๑7 วัน
การเดินทางครั้งนี้ แม้จะไม่ได้ไปในฐานะพระธรรมทูตโดยตรง แต่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ก็ได้ชื่อว่า ทรง
ปฏิบัติหน้าที่ของพระธรรมทูตอย่างเต็มที่ และอย่างได้ผลเกินความคาดหมาย

๒๑๓

พระธรรมทูต
ใน

อินโดนีเซีย

การเสด็จเยือนประเทศอินโดนีเซียครั้งแรก
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้ทรงพบปะกับผู้นำาและบุคคล
สำาคัญทางพระพุทธศาสนาของอินโดนีเซีย ตลอดถึง
ได้พบปะกับชาวพุทธกลุ่มต่างๆ ในอินโดนีเซีย
ผลจากการเสด็จครั้งนี้ ได้ก่อให้เกิดความ
ตืน่ ตัวต่อการฟืน้ ฟูพระพุทธศาสนาในอินโดนีเซียอย่าง
กว้างขวาง เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้พบกับพระชินรักขิต
ผูน้ าำ ชาวพุทธและพระภิกษุเถรวาทรูปแรกในอินโดนีเซีย
ขณะนัน้ พระชินรักขิตได้ขอให้คณะสงฆ์ไทยช่วยฟืน้ ฟู
พระพุทธศาสนาเถรวาทในอินโดนีเซีย โดยการส่งพระ
ธรรมทูตไทยไปช่วยสอนพระพุทธศาสนา เพราะที่
อินโดนีเซียขณะนั้นยังขาดแคลนพระสงฆ์ที่มีความรู้
ความสามารถในการสั่งสอนประชาชน เจ้าพระคุณ
สมเด็จฯ ในฐานะประธานกรรมการอำานวยการฝึก
อบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศจึงรับข้อเสนอมา
พิจารณาเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป

พ.ศ. ๒๕๑๒ พระชินรักขิตได้เดินทางมาประเทศไทย และได้มา
พำานักที่วัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อมากราบทูลเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทบทวนเรื่อง
ขอพระธรรมทูตไทยออกไปช่วยฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเถรวาทในอินโดนีเซีย
อีกครั้งหนึ่ง เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ร่วมกับกรมการศาสนา จึงได้ดาำ เนินการให้
คณะสงฆ์ไทยโดยความอุปถัมภ์ของรัฐบาลไทย จัดส่งพระธรรมทูตไทยออกไป
ช่วยการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเถรวาทในอินโดนีเซียเป็นครั้งแรก เดินทางจาก
ประเทศไทยเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ โดยมีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศอินโดนีเซียวาระ ๒ ปี เมื่อพระธรรมทูตไทยเดินทาง
ถึงประเทศอินโดนีเซียแล้ว ได้แยกย้ายกันไปปฏิบัติศาสนกิจอยู่ในเมืองต่างๆ

พระธรรมทูตไทยรุ่นแรกที่จัดส่งไปอินโดนีเซีย
๑. พระครูปลัดอรรถจริยานุกิจ (วิญญ์ วิชาโน)
วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นหัวหน้า
๒. พระครูปลัดสัมพิพัฒนวิริยาจารย์
(บุญเรือง ปุญฺ โชโต) วัดพระศรีมหาธาตุ
๓. พระมหาประแทน เขมทสฺสี วัดยานนาวา
๔. พระมหาสุชีพ เขมาจาโร วัดระฆังโฆษิตาราม

ะชิน ักขิต เ ็นชาวอินโดนีเซี เชื้อสา จีน ีนา เดิ ว่า เท วน อัน (The Boen An) เ ็นชาวโ กอ ์ ชวาตะวันตก
เกิดศ ัทธาเลื่อ ใสใน ะ ุทธศาสนาอ ่างแ งกล้า จึงได้เดินทางไ
ชาอุ ส ท ณ ะเทศ ่า เ ื่อ .ศ. ๒๔๙๗
ได้ฉา าว่า ชิน ักขิโต เ ื่อ วชแล้วได้ศึกษา ะ ุทธศาสนาอ ู่ใน ่าชั่ว ะ ะเวลาหนึ่ง แล้วจึงเดินทางกลั าอินโดนีเซี
เ ื่อเ แ ่ ะ ุทธศาสนา เ ็นกา ื้นกลั าของ ะ ุทธศาสนาในอินโดนีเซี หลังจากเสื่อ สูญไ เ ็นเวลากว่า ๕๐๐ ี
ชาวอินโดนีเซี ีควา เชื่อสื กัน าว่า ะ ุทธศาสนาจะสูญไ จากอินโดนีเซี ๕๐๐ ี แล้วก็จะกลั าเจ ิญ ุ่งเ ืองขึ้นอีก
ค ั้งหนึ่ง แต่กา กลั าของ ะ ุทธศาสนาในค ั้งนี้ ิใช่ ะ ุทธศาสนา หา านอ ่างที่เค ุ่งเ ือง าในอดีต แต่เ ็น
ะ ุทธศาสนาเถ วาท
หลังจากกลั าสู่อินโดนีเซี แล้ว ะชิน ักขิตก็ได้ า า ื้น ู ะ ุทธศาสนาเถ วาทอ ่างเต็ กำาลัง
.ศ. ๒๕๐๒ ได้
ชาอุ ส ทกุล ุต ชาวอินโดนีเซี เ ็น ะ ิกษุ ๑ ู ที่เ ืองตังก ัง โด ได้อา าธนา ะ ่า
ะไท และ ะกั ูชา าเ ็น ู้ ะกอ ิธี
.ศ. ๒๕๐๖ ได้ วชกุล ุต อินโดนีเซี ชาว าหลีเ ็นสา เณ ๑ ู ได้ชื่อว่า สา เณ ชินคิ ี ซึ่งต่อ าได้ า ั กา
อุ ส ทเ ็น ะ ิกษุ ณ วัดเ ญจ ิต ดุสิตวนา า ก ุงเท ฯ และได้ชื่อให ่ว่า คิ ิ ักขิโต
ะชิน ักขิตได้ า า ื้น ู ะ ุทธศาสนาเถ วาทด้ว กำาลังควา สา า ถของตนและศิษ านุศิษ ์เ ็นเวลา ๑๐ ี
ทำาให้เกิด ี ะ กิ ษุสา เณ ขึน้ ในอินโดนีเซี ได้เ ี ง ๓ ู ฉะนัน้ เ อ่ื ะชิน กั ขิตได้ โี อกาส กั เจ้า ะคุณส เด็จฯ ใน
.ศ. ๒๕๑๑ จึงได้ ึกษาขอควา อนุเค าะห์จากคณะสงฆ์ไท เ ื่อช่ว เหลือกา ื้น ู ะ ุทธศาสนาเถ วาทในอินโดนีเซี
๒๑4

คณะเดินทาง • เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ขณะดำารงสมณศักดิ์
ที่พระสาสนโสภณ • พระธรรมโสภณ (สนธิ์ กิจฺจกาโร)
• พระขันติปาโล (ชาวอังกฤษ) วัดบวรนิเวศวิหาร
• ไวยาวัจกร ๑ คน คือ ม.ล. สุเจต นพวงศ์
วันที่เดินทาง ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๓

เป้าหมาย > เพื่อประกอบพิธีอุปสมบทพระภิกษุเถรวาท
ครั้งแรกในแผ่นดินอินโดนีเซีย ให้แก่สามเณรชาวอินโดนีเซีย
๑. สามเณรชินสูรยะภูมิ อายุ ๖7 ปี ได้นามฉายาว่า อคฺคชินมิตฺโต
๒. สามเณรปัณฑิตะ ธัมมสีหะ อายุ ๕๒ ปี ได้นามฉายาว่า อคฺคธมฺโม
๓. สามเณรธัมมวิชยะ อายุ ๓๖ ปี ได้นามฉายาว่า สิริวิชโย
4. สามเณรธัมมสุชิสโย อายุ ๒๙ ปี ได้นามฉายาว่า ชินธมฺโม
๕. สามเณรชุมาดี อายุ 4๘ ปี ได้นามฉายาว่า สจฺจมโน
(สามเณร ๕ รูปได้รับการบรรพชาจากคณะพระธรรมทูตไทยไว้ก่อนแล้ว)

สถานที่ > มหาเจดีย์บุโรบูร์ดูร์ หรือ บุโรพุทโธ
วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๓
ผู้ประกอบพิธี >พระอุปัชฌาย์ = เจ้าพระคุณสมเด็จฯ
>พระกรรมวาจาจารย์ = พระธรรมโสภณ (สนธิ์ กิจฺจกาโร)
>พระอนุสาวนาจารย์ = พระครูปลัดอรรถจริยานุกจิ (วิญญ์ วิชาโน : พระธรรมทูต)
>พระอันดับ = พระครูปลัดสัมพิพฒ
ั นวิรยิ าจารย์ (บุญเรือง ปุญฺ โชโต : พระธรรมทูต)
พระขันติปาโล และพระสุภาโต (ชาวอินโดนีเซีย)
พิธีอุปสมบทกุลบุตรชาวอินโดนีเซีย ๕ รูปครั้งนี้ ก่อให้เกิดความปีติยินดีแก่ชาวพุทธในอินโดนีเซียอย่างยิ่ง เพราะเป็นการทำาให้
ความเชื่อที่ฝังลึกว่า พระพุทธศาสนาที่ได้หายไปจากอินโดนีเซีย ๕๐๐ ปี แล้วจะต้องกลับมารุ่งเรืองขึ้นอีกครั้งนั้น ปรากฏเป็น
ความจริงชัดเจนยิ่งขึ้น และยังมีความหมายที่สำาคัญ ดังนี้

๑. เป็นการประกาศความสำาเร็จในการปฏิบัติศาสนกิจของคณะพระธรรมทูตไทยในอินโดนีเซีย
๒. เป็นการประกาศการกลับมาของพระพุทธศาสนาสู่อินโดนีเซีย
หลังจากที่เสื่อมสูญไปจากแผ่นดินนี้เป็นเวลากว่า ๕๐๐ ปี
๓. เป็นการประดิษฐานพระพุทธศาสนาเถรวาทขึ้นในแผ่นดินอินโดนีเซียเป็นครั้งแรก
( ในอดีต พระพุทธศาสนาที่เจริญรุ่งเรืองในอินโดนีเซียคือพระพุทธศาสนามหายาน)
๔. เป็นการประดิษฐานคณะสงฆ์เถรวาทขึ้นในอินโดนีเซียเป็นครั้งแรก
(เพราะมีจำานวนภิกษุที่เป็นชาวอินโดนีเซียครบองค์สงฆ์คือ ๔ รูปขึ้นไป เป็นครั้งแรก)
๕. เป็นการประดิษฐานคณะธรรมยุตขึ้นในอินโดนีเซียเป็นครั้งแรก
(เพราะคณะสงฆ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นพระสงฆ์ธรรมยุต)
พระธรรมทูตไทยได้ปฏิบัติศาสนกิจในประเทศอินโดนีเซียต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๒ จนถึงปัจจุบัน โดยคณะสงฆ์ไทยได้
จัดส่งพระธรรมทูตออกไปผลัดเปลีย่ นกันตามวาระ โดยพระธรรมทูตบางรูปก็อยูป่ ฏิบตั ศิ าสนกิจต่อเนือ่ งกันหลายวาระ บางรูปก็อยู่
ปฏิบัติศาสนกิจวาระเดียว พระธรรมทูตไทยที่ปฏิบัติศาสนกิจอยู่ในอินโดนีเซียยาวนานที่สุดคือ ตั้งแต่เริ่มต้น พ.ศ. ๒๕๑๒ จนถึง
วาระสุดท้ายของชีวิตคือ พ.ศ. ๒๕4๙ คือพระครูปลัดอรรถจริยานุกิจ (วิญญ์ วิชาโน) หัวหน้าพระธรรมทูตไทยในอินโดนีเซีย ซึ่ง
สุดท้ายได้เป็นที่ พระราชวราจารย์ ถึงมรณภาพเมื่อ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕4๙ ณ ประเทศสิงคโปร์

๒๑๕

> เนื่องจากมีชาวอินโดนีเซียที่ประสงค์จะบรรพชาอุปสมบท
เพิ่มจำานวนมากขึ้นทุกปี ใน พ.ศ. ๒๕๒๐ คณะพระธรรมทูต
ไทยในอินโดนีเซียจึงได้อาราธนาเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ขณะ
ดำารงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระญาณสังวร ไปให้การบรรพชา
แก่กุลบุตรชาวอินโดนีเซียครั้งใหญ่อีกครั้ง
> เจ้าพระคุณสมเด็จฯ พร้อมด้วยคณะสงฆ์จากประเทศไทย
รวม ๖ รูป จึงออกเดินทางไปยังอินโดนีเซียเพื่อประทาน
บรรพชาแก่กุลบุตรชาวอินโดนีเซียจำานวน 4๓ คน ระหว่าง
วันที่ 7-๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ รวม ๑๓ วัน
> พิธีบรรพชาจัดขึ้น ณ วิหารมหาธรรมโลก เมืองสมารัง
ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ
เป็นพระอุปชั ฌาย์ เป็นการบรรพชาหมูค่ รัง้ แรกในอินโดนีเซีย
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
ได้แพร่หลายไปในหมู่ชาวอินโดนีเซียอย่างรวดเร็ว เป็นผล
จากการปฏิบัติศาสนกิจของพระธรรมทูตไทย วัดและพระ
ภิกษุสามเณรฝ่ายเถรวาทในอินโดนีเซียได้เพิ่มจำานวนขึ้น
กิจกรรมฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเถรวาทในรูปแบบต่างๆ ก็
ได้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และแพร่หลายออกไปอย่าง
กว้างขวาง จนเป็นเหตุให้มีชาวอินโดนีเซียบางกลุ่ม
เฝ้ามองด้วยความกังขา

ผลของการปฏิบัติหน้าที่
ของพระธรรมทูตไทยในอินโดนีเซียภายใต้
การกำากับดูแลของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ
อย่างใกล้ชิด ได้ก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้า
แก่พระพุทธศาสนาเถรวาทในอินโดนีเซีย
มาโดยลำาดับกาล สรุปได้ดังนี้

กำาหนดพิธีบรรพชาหมู่ครั้งใหญ่จาำ นวน ๖๐ คนอีกครั้งหนึ่ง แต่ต้องยกเลิกกระทันหัน!
ใน พ.ศ. ๒๕๒๑ ชาวอินโดนีเซียบางกลุม่ ได้รอ้ งเรียนต่อรัฐบาลอินโดนีเซีย
ว่าพระพุทธศาสนานั้นขัดต่อหลักปรัชญาการปกครองของอินโดนีเซียที่เรียก
ว่า หลักปัญจสีละ คือ
๑. ความเชือ่ ในพระเจ้าสูงสุดเพียงองค์เดียว ๒. ความเป็นมนุษยชาติผมู้ คี วาม
ยุติธรรมและอารยธรรม ๓. ชาตินิยมแห่งความเป็นอินโดนีเซีย 4. หลักแห่ง
ประชาธิปไตยที่อำานาจอธิปไตยเป็นของปวงชน ๕. ความยุติธรรมในสังคม
สำาหรับชาวอินโดนีเซียทั้งปวง
พระพุทธศาสนามีหลักคำาสอนที่ไม่เชื่อในเรื่องมีพระผู้เป็นเจ้าสูงสุดเพียง
องค์เดียวซึ่งเรียกว่าตูฮัน (Tuhan) ตามหลักปรัชญาปัญจสีละข้อแรก ทำาให้
รัฐบาลอินโดนีเซียมีหนังสือถึงองค์กรพระพุทธศาสนาในอินโดนีเซียเพื่อให้
ทำาการชี้แจงเรื่องดังกล่าว การร้องเรียนครั้งนี้ มีผลกระทบต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ของพระธรรมทูตโดยตรง และต่อการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเถรวาทใน
อินโดนีเซียอย่างรุนแรงด้วย เพราะถ้าคณะสงฆ์ไทยไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้
ให้ผา่ นพ้นไปได้ การฟืน้ ฟูพระพุทธศาสนาเถรวาทในอินโดนีเซียก็คงต้องหยุด
ชะงักเลิกล้มไป พระธรรมทูตจึงเรียนเรื่องนี้ต่อเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ในฐานะ
ประธานกรรมการอำานวยการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศและ
ผู้กำากับดูแลพระธรรมทูตไทยในอินโดนีเซีย เพื่อพิจารณาแก้ไขต่อไป
๒๑๖

เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงอาราธนาพระเถรานุเถระ
และผู้เกี่ยวข้องบางท่านมาร่วมพิจารณาและทำาการ
ศึกษาวิจัย เพื่อจัดทำาคำาชี้แจงแก่รัฐบาลอินโดนีเซีย
ผลจากการศึกษาวิจัยเรื่องนี้อย่างกว้างขวาง จึง
โปรดให้คณะทำางานทำาเอกสารขึ้นชุดหนึ่งเพื่อชี้แจง
เรื่องพระพุทธศาสนาเถรวาทและปรัชญาปัญจสีละ
ของอินโดนีเซีย ชื่อว่า Concerning Theravada
Buddhism and The Indonesian State Philosophy
of Panca-Sila ซึ่งมีเนื้อหาประกอบด้วย
• การตีความ ความหมายของสิ่งที่เรียกว่า
Tuhan ในปรัชญาการปกครองของอินโดนีเซีย
• บทวิเคราะห์เรื่องพระพุทธศาสนาเถรวาท
และปรัชญาปัญจสีละของอินโดนีเซีย
• บทวิเคราะห์เรื่อง Atheism, Theism and
Non-Theism กับพระพุทธศาสนา
• ผลของการศึกษาวิจัย สรุปได้ว่าพระธรรม
คือ Tuhan ในพระพุทธศาสนาเถรวาท

พ.ศ. ๒๕๑๘
พ.ศ. ๒๕๑๙
หัวหน้าพระธรรมทูตไทย
พ.ศ. ๒๕๑๒ ประจำาอินโดนีเซีย คือ พระ
พ.ศ. ๒๕๒๘
• พระภิกษุสามเณรอินโดนีเซียมีจาำ นวนมากขึ้น จึงมี
พระธรรมทูต วิธูรธรรมาภรณ์ (วิญญ์ วิชาโน) การจัดตัง้ “คณะสังฆเถรวาทแห่งอินโดนีเซีย” ขึน้ เมือ่
ประกอบพิธีผูกพัทธสีมา
ไทยชุดแรกมา ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ วันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ โดยมีพระปญฺญาวโร
อุโบสถวัดจาการ์ตา
ถึงอินโดนีเซีย ทำาให้การฟื้นฟูพระพุทธศาสนา
ธรรมจักรชัย เป็นครั้งแรก
เป็นสังฆนายกเป็นรูปแรก
ในอินโดนีเซีย ณ กรุง
เถรวาทมีความสะดวกคล่องตัว • จัดตัง้ ศูนย์กลางการปฏิบตั งิ านของพระธรรมทูตไทย
จาการ์
ตา โดยเจ้าพระคุณ
ยิ่งขึ้น
ขึน้ ทีเ่ จติยะพุทธเมตตา (วัดพุทธเมตตา)
พ.ศ. ๒๕๑๓
พ.ศ. ๒๕๒๐
สมเด็จฯ เป็นประธานในพิธี
กรุงจาการ์ตา โดยการบริจาคทีด่ นิ พร้อม
เกิดคณะสงฆ์ ๕ รูป
มี ๓ เหตุการณ์สำาคัญที่เกิดขึ้นเป็นครั้ง อาคารของอุบาสิกา ฮะตาตี มูรดายะ
ขึ้นในอินโดนีเซีย
แรกในอินโดนีเซีย คือ ๑) การบรรพชา
เป็นครั้งแรก
สามเณรหมู่จำานวน ๔๓ รูป ณ วิหาร
พ.ศ. ๒๕๔๐
มหาธรรมโลก เมืองสมารัง ชวาภาคกลาง
พระสุเขโม ชาวอินโดนีเซีย
พ.ศ. ๒๕๒๗
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ เป็นพระอุปัชฌาย์
ได้
รบั แต่งตัง้ จากคณะสงฆ์ไทย
รัฐบาลอินโดนีเซียประกาศ
๒) ในโอกาสนี้ ได้ประทานการบวช
เป็นพระอุปัชฌาย์รูปแรกของ
พ.ศ. ๒๕๑๔
ให้วันวิสาขบูชาเป็นวันหยุด
อุบาสิกา (แม่ช)ี แก่สตรี ๓ คน
คณะสังฆเถรวาทอินโดนีเซีย
เกิดวัดพระพุทธศาสนา
ราชการ ซึ่งเท่ากับเป็นการ
๓) มีการประชุมสงฆ์สวดพระปาติโมกข์
เถรวาทขึ้นวัดแรก
รับรองพระพุทธศาสนาว่า
ณ มหาเจดีย์บุโรบูดูร์ (บุโรพุทโธ)
คือ วัดธรรมทีปาราม
เป็นศาสนาของอินโดนีเซีย
พ.ศ. ๒๕๔๑
ที่บาตู มาลัง
พ.ศ. ๒๕๒๑
พระปญฺญาวโร สังฆนายกแห่งคณะสังฆเถรวาท
คณะสังฆเถรวาทอินโดนีเซียร่วมกับ
แห่งอินโดนีเซีย ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น
พระธรรมทูตไทย ได้เปิดโรงเรียน
พระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระปัญญาวราภรณ์
พระปริยตั ธิ รรมแห่งแรกในอินโดนีเซีย
เป็นพระราชาคณะรูปแรกของคณะสงฆ์อินโดนีเซีย
ณ วัดมัชฌิมพุทธศาสนวงศ์ เมนดุด

เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้โปรดให้พระธรรมทูตไทย
นำาเสนอเอกสารคำาชี้แจงเรื่องนี้ต่อรัฐบาลอินโดนีเซีย
เมื่อรัฐบาลพิจารณาแล้วจึงได้ยอมรับว่าพระพุทธศาสนา
เถรวาทไม่ขดั ต่อปรัชญาการปกครองข้อว่าด้วย Tuhan
ของอินโดนีเซีย สามารถเผยแผ่ในประเทศอินโดนีเซีย
ได้ อุปสรรคครั้งสำาคัญนี้จึงผ่านพ้นไปด้วยดี ทำาให้
การปฏิบัติงานของพระธรรมทูตดำาเนินต่อไปด้วย
ความราบรื่นตลอดมาจนถึงปัจจุบัน เท่ากับรัฐบาล
อินโดนีเซียยอมรับว่าพระพุทธศาสนาเถรวาทเป็น
ศาสนาของชาวอินโดนีเซียศาสนาหนึ่ง
พ.ศ. ๒๕๒7 รัฐบาลอินโดนีเซียได้ประกาศให้วัน
วิสาขบูชาเป็นวันหยุดราชการซึ่งเท่ากับเป็นการรับรอง
พระพุทธศาสนาอย่างเป็นทางการ ขณะเดียวกันชาวพุทธ
ในอินโดนีเซียก็ถือว่า พ.ศ. ๒๕๒7 เป็นปีที่ครบ
๕๐๐ ปี ที่พระพุทธศาสนาเสื่อมสูญไปจากอินโดนีเซีย
และได้กลับคืนสู่อินโดนีเซียอีกครั้งหนึ่งอย่างสมบูรณ์

เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้ทรงวางรากฐานให้แก่พระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์
เถรวาทในอินโดนีเซียมาตัง้ แต่แรกเริม่ โดยการจัดส่งพระธรรมทูตไทยมาช่วย
ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเถรวาทในอินโดนีเซีย ทั้งทรงกำากับดูแลการปฏิบัติงาน
ของพระธรรมทูตอย่างใกล้ชิด ทรงช่วยแก้ไขอุปสรรคปัญหาการปฏิบัติงาน
ของพระธรรมทูตอย่างละเมียดละไมเรียบร้อย จนพระพุทธศาสนาได้รับการ
ยอมรับจากรัฐบาลอินโดนีเซียว่าเป็นศาสนาหนึ่งของอินโดนีเซีย

จำานวนสงฆ์และพุทธสถานที่เกิดขึ้นในอินโดนีเซีย
วัดทั่วประเทศ

พระภิกษุทุกนิกาย
รูป

๒๘๗

๓,๔๑๘ วัด
พุทธสมาคม
ที่จดทะเบียนใน
กรมการศาสนา

โรงเรียน
พุทธศาสนา
วันอาทิตย์

ครูผู้สอน
พุทธศาสนา
วันอาทิตย์

๒๐ แห่ง

ข้าราชการครู
ในโรงเรียน

๑๒๘
๒,๕๗๑
๗๗๐
๒๖๙
แห่ง
คน
คน
คน
(ที่บรรจุแล้ว)

(ที่รอบรรจุ)

๒๑7

พระธรรมทูต
ใน

ทวีปออสเตรเลีย

พ.ศ. ๒๕๑๑

พ.ศ. ๒๕๑๕

เมือ่ ครัง้ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ เสด็จเยือนประเทศออสเตรเลียครัง้ แรก
เริ่มมีชาวพุทธบ้างแล้วคือชาวพุทธเชื้อสายจีน และเป็นพระพุทธศาสนา
แบบมหายาน แต่ก็ยังมีจำานวนน้อย ทรงมีโอกาสเสด็จเยือนสหพันธ์
พุทธสมาคมซึง่ ตัง้ อยูใ่ นนครซิดนีย์ ได้ทรงทราบว่ามีผสู้ นใจพระพุทธศาสนา
อยูไ่ ม่นอ้ ยกว่า ๓๐๐ คนทีม่ คี วามต้องการขอความอุปถัมภ์จากประเทศไทย
ให้จดั ตัง้ สำานักสงฆ์ขน้ึ ในนครซิดนีย์ และให้มพี ระสงฆ์ไทยอยูป่ ระจำาเพือ่
สัง่ สอนพระพุทธศาสนา เจ้าพระคุณสมเด็จฯ จึงทรงแนะนำาให้ทำาหนังสือ
ขอไปยังมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อการ
จัดตั้งสำานักสงฆ์ ในนครซิดนีย์ และจัดส่งพระสงฆ์จากประเทศไทยมา
เผยแผ่พระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท

เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ในฐานะนายกกรรมการ
มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยฯ จึงได้ดำาเนินการจัด
ส่งพระภิกษุ ๒ รูป และไวยาวัจกร ๑ คน ออกมา
ประจำาอยู่ ณ นครซิดนีย์ โดยเช่าที่พักอยู่ไปพลาง
ก่อน เพือ่ ประสานกับคณะกรรมการทีม่ ลู นิธมิ หามกุฏ
ราชวิทยาลัยฯ จัดตั้งขึ้นเพื่อมาดำาเนินการจัดซื้อ
ที่ดินเพื่อตั้งวัดต่อไป พระภิกษุ ๒ รูปแรกที่จัดส่ง
ออกมาอยู่ประจำา ณ นครซิดนีย์ คือ พระปริยัติกวี
(อัมพร อมฺพโร) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ซึ่งเป็นพระธรรมทูตที่สำาเร็จการฝึกอบรมจากสำานัก
ฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ
รุน่ แรก และพระขันติปาโล (ชาวอังกฤษ)
วัดบวรนิเวศวิหาร

ในระยะแรก พระธรรมทูตทั้ง ๒ รูปได้พักอยู่ที่
บ้านเช่าชั่วคราว บ้านเลขที่ ๙ ริบบอนเวย์ โรสเบอรี่
และได้เริ่มปฏิบัติศาสนกิจสอนพระพุทธศาสนาแก่
ประชาชน ปรากฏว่ามีผสู้ นใจการศึกษาพระพุทธศาสนา
มากขึ้น มีผู้มาฟังธรรมและสนทนาธรรมตลอดเวลา
นักเรียนไทยก็มารับการสอนและให้ความอุปถัมภ์
พร้อมทั้งช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามฐานะ
เพิ่มมากขึ้น คณะกรรมการจัดซื้อที่ดินและบ้านเพื่อ
ตั้งวัดพิจารณาเห็นความเป็นไปในการที่จะเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในประเทศนี้ จึงได้ตกลงจัดซื้อที่ดิน
และบ้านที่เหมาะสมที่ถนนสแตนมอร์ เลขที่ ๘๘-๙๐
ในนามของมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยฯ จัดตั้งเป็น
วัดในพระพุทธศาสนาขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘
ต่อมาเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้ดำาเนินการขอ
พระราชทานนามวัด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า

วัดพุทธรังษี
๒๑๘

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ ตรงกับวันวิสาขบูชา สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งกำาลังทรงศึกษาอยู่ที่
ประเทศออสเตรเลียขณะนั้น เสด็จพระราชดำาเนินทรงเปิดวัดพุทธรังษี
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ พร้อมคณะสงฆ์ไทยรวม ๙ รูป และผูต้ ดิ ตามฝ่าย
คฤหัสถ์ ๑๖ คน เดินทางไปทรงเป็นประธานสงฆ์ ในพิธี พร้อมกับถวาย
พระธรรมเทศนา คณะเดินทางได้เข้าพำานักอยู่ในออสเตรเลียระหว่าง
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ถึง ๒ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๑๘ รวม ๑๒ วัน ใน
ระหว่างทีท่ รงพำานักอยูใ่ นออสเตรเลีย เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้เสด็จไป
เยี่ยมพุทธสมาคมแห่งนิวเซาท์เวลส์ พุทธสมาคมจีนแห่งออสเตรเลีย
และได้เดินทางต่อไปยังประเทศนิวซีแลนด์ เพื่อดูการพระศาสนา ณ
ประเทศนัน้ เป็นเวลา ๓ วัน

พ.ศ. ๒๕๒๐
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้เสด็จ
เยือนออสเตรเลียอีกเป็นครั้งที่ ๓
หลังจากเสร็จการปฏิบตั พิ ระศาสนกิจ
การประทานบรรพชาแก่กุลบุตรชาว
อินโดนีเซีย 4๓ คน ณ เมืองสมารัง
แล้ว จึงเสด็จจากกรุงจาการ์ตาไป
ยังประเทศออสเตรเลีย โดยเริ่มต้น
ที่เมืองเพิร์ธ นครซิดนีย์ แล้วเสด็จ
ยังกรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์
แล้วเสด็จกลับมายังนครซิดนีย์ จาก
นั้นเสด็จประเทศสิงคโปร์ ก่อนเสด็จ
กลับประเทศไทย

ในระหว่างที่ทรงพำานัก ณ เมืองเพิร์ธ
เป็นเวลา ๕ วัน
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงพบปะกับ
ชาวพุทธทั้งชาวออสเตรเลียและชาวเอเชีย
รวมทั้งชาวไทยที่อาศัยอยู่ในเมืองเพิร์ธ
ทรงแสดงธรรมแก่ชาวพุทธในเมืองเพิร์ธ
ทุกวัน เท่ากับได้ทรงปฏิบัติหน้าที่
พระธรรมทูตไทยโดยตรง

ในระหว่างทรงพำานักอยู่ ณ นครซิดนีย์
เป็นเวลา ๑๓ วัน
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้ทรงพบปะชาวพุทธ
ทั้งชาวออสเตรเลียและชาวเอเซียที่อยู่
อาศัยในออสเตรเลียเป็นจำานวนมากและ
ได้ทรงนำาพระสงฆ์ทำาวัตรสวดมนต์และ
แสดงธรรมแก่ชาวพุทธและผู้สนใจที่มาร่วม
ประชุมทำาวัตรสวดมนต์และฟังธรรมทุกวัน
เป็นการปฏิบัติหน้าที่พระธรรมทูตให้เห็น
เป็นตัวอย่างอันดียิ่ง

ในการเยือนประเทศนิวซีแลนด์
ระหว่างวันที่ ๓-๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นเวลา ๔ วัน
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้ทรงปฏิบัติหน้าที่พระธรรมทูตอย่างครบถ้วนคือทรงนำาพระสงฆ์
และชาวพุทธทำาวัตรสวดมนต์แล้วทรงแสดงธรรมแนะนำาให้รู้จักพระพุทธศาสนาและทรง
นำาฝึกปฏิบัติสมาธิกรรมฐานเป็นประจำาทุกวัน

ะเทศนิวซีแลนด์ ในขณะนัน้ งั ไ ่ สี าค
ห อื องค์ก ทาง ะ ทุ ธศาสนาที่ น่ั คงถาว
เ าะ งั ชี าว ทุ ธน้อ แต่ก็ ี สู้ นใจศึกษา
ะ ทุ ธศาสนาอ ู่ อส คว แต่จากกา ที่
เจ้า ะคุณส เด็จฯ ได้เสด็จเ อื นนิวซีแลนด์
๒ ค ง้ั อ้ ทัง้ ได้ท ง ะทาน ะดำา แิ นะนำา
เกี่ วกั กา สัง่ สอน ะ ทุ ธศาสนา จึงทำาให้
กลุ่ ชาว ทุ ธในนิวซีแลนด์ องเห็นลูท่ างและ
ีกำาลังใจที่จะจัดตั้งวัด และจัดกา เ แ ่
ะ ุ ท ธศาสนาในนิ ว ซี แ ลนด์ กั น เ ิ่ ขึ้ น
คนไท ที่ต้งั ถิ่นฐานอ ่ทู ่นี ่นั ก็ ้อ จะให้กา
สนั สนุนอ า่ งเต็ ที่ ฉะนัน้ ใน .ศ. ๒๕๓๖ จึง
ได้ ีกา ส ้างวัดไท แห่งแ กขึ้นในนิวซีแลนด์
คือ วัดญาณ ะที ณ เ ืองโอคแลนด์
ะสงฆ์ที่ า ะจำาอ ู่วัดนี้เ ็นชุดแ กและ
ต่อเนื่อง าจนถึง ัจจุ ันก็คือ ะสงฆ์จาก
วัด ว นิเวศวิหา

จากรากฐานที่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้ทรงริเริ่มวางไว้ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๑
เป็นต้นมา งานพระธรรมทูตไทยในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ก็ได้
เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว พระพุทธศาสนาได้แพร่หลายไปสู่เมืองต่างๆ
ของทั้งสองประเทศเกือบจะทุกเมือง

จำานวนพุทธสถานที่เกิดขึ้นในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
• ประเทศออสเตรเลีย
วัดพระพุทธศาสนา
เถรวาท
วัด

๑๑

สำานักสงฆ์
แห่ง

๑

• ประเทศนิวซีแลนด์
วัดพระพุทธศาสนา
เถรวาท
วัด

๓

*ในปัจจุบันทั้งสองประเทศมี
พุทธสมาคมและองค์กรทาง
พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมากมาย
ในทุกภูมิภาคของประเทศ
๒๑๙

พระธรรมทูต
ใน

ฟิลิปปินส์

พระธรรมทูต
ใน

เนปาล

พ.ศ. ๒๕๑๓ ขณะทรงดำารงสมณศักดิท์ ่ี พระสาสนโสภณ
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ เสด็จเยือนเนปาลครั้งแรก และได้พบปะ
กับพระอมฤตานันทะ ประธานธรรโมทยสภาของคณะสงฆ์
เนปาล ทำาให้ทรงทราบถึงสภาพการณ์พระพุทธศาสนา
และคณะสงฆ์เถรวาทในเนปาล ซึ่งได้เริ่มฟื้นฟูขึ้นเมื่อ
พ.ศ. ๒47๒ หลังจากพระพุทธศาสนาได้เสื่อมสูญไปจาก
เนปาลเป็นเวลานับร้อยปี พระอมฤตานันทะได้ปรึกษาหารือ
และแสดงความประสงค์ ให้คณะสงฆ์ไทยช่วยสนับสนุนเรื่อง
การฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเถรวาทในเนปาล ช่วยสนับสนุน
ทุนการศึกษาสำาหรับพระภิกษุสามเณรเนปาลให้มาศึกษา
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย และช่วยจัดส่งพระธรรมทูต
ไทยออกไปสั่งสอนพระพุทธศาสนาในเนปาล
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้เสด็จเยือนประเทศฟิลิปปินส์ครั้งแรกใน
คราวเดียวกับที่เสด็จเยือนอินโดนีเซียและออสเตรเลีย เมื่อ พ.ศ.
๒๕๑๑ ในครั้งนั้นเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้พำานักอยู่ในฟิลิปปินส์
เป็นเวลาสัน้ ๆ แต่จากการเสด็จครัง้ นัน้ ทำาให้เกิดความตืน่ ตัวทาง
พระพุทธศาสนาพอสมควร แม้ว่าในฟิลิปปินส์จะยังมีชาวพุทธ
จำานวนน้อย ก่อนที่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ จะเสด็จเยือน ก็ได้มี
กุลบุตรชาวฟิลปิ ปินส์เกิดศรัทธาเลือ่ มใสในพระพุทธศาสนาถึงกับ
เดินทางเข้ามาบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุทว่ี ดั บวรนิเวศวิหาร
๒ รูป เมือ่ พ.ศ. ๒๕๐๙ แต่พระภิกษุชาวฟิลปิ ปินส์ทง้ั ๒ รูป อยู่
ศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศไทยไม่นานนักก็ลาสิกขา การ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศฟิลปิ ปินส์ทเ่ี จ้าพระคุณสมเด็จฯ
ได้ทรงริเริ่มไว้จึงขาดตอนไป เพราะขาดผู้ประสานงานต่อเนื่อง
ในปัจจุบนั แม้ชาวพุทธในฟิลปิ ปินส์จะมีจาำ นวนน้อย ก็ยงั พยายาม
ทีจ่ ะส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศนัน้ โดยสถาน
เอกอัครราชทูตไทยเป็นผู้ ให้การสนับสนุน ดังเช่นใน พ.ศ. ๒๕๕๑
สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำากรุงมนิลา ได้ร่วมกับชาวพุทธใน
ฟิลิปปินส์ จัดงานวันวิสาขบูชาขึน้ ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย
โดยอาราธนาพระสงฆ์จากวัดบวรนิเวศวิหารมาเป็นผูป้ ระกอบพิธี
แสดงธรรม เมือ่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕7 ปรากฏว่ามีผู้มา
ร่วมงานกันพอสมควรทั้งที่เป็นชาวพุทธและมิใช่ชาวพุทธ
๒๒๐

จำานวนสงฆ์ พุทธสถาน และชาวพุทธในเนปาล
วัดพระพุทธศาสนา
เถรวาท
วัด

๑๒๒

มหาวิทยาลัย
พระพุทธศาสนา
แห่ง*

๑

*มหาวิทยาลัยพุทธศาสนาลุมพินี

พระภิกษุสามเณร
รูป

๑๘๙
๓๐๐ รูป*

ศึกษาอยู่ในต่างประเทศ
*ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศไทย

แม่ชี

๑๔๗ คน
๗ คน

ศึกษาอยู่ในต่างประเทศ

พ.ศ. ๒๕๑4 จากการหารือกันครัง้ นัน้ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ
จึงทรงเริม่ ต้นการช่วยฟืน้ ฟูพระพุทธศาสนาเถรวาทในเนปาล
โดยดำาเนินการจัดหาทุนให้สามเณรเนปาล ๒ รูป
ได้เข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศไทย และ
พำานักอยู่ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร แต่นน้ั มาพระภิกษุสามเณร
ชาวเนปาลก็ได้เดินทางเข้ามาอยูศ่ กึ ษาพระพุทธศาสนา
ในประเทศไทยโดยกระจายอยูต่ ามวัดต่าง ๆ ทัง้ ในกรุงเทพฯ
และต่างจังหวัดอย่างต่อเนือ่ ง

พ.ศ. ๒๕๒๓ เสด็จไปร่วมประชุมคีตาสากล ครั้งที่ ๕ ณ เมืองโจธปูร์ ประเทศอินเดีย ในฐานะแขกพิเศษ เมื่อเสร็จพระภารกิจ
ณ เมืองโจธปูร์แล้ว ได้เสด็จเยือนเนปาลเป็นครั้งที่ ๒ เป็นระยะเวลาสั้น ๆ เพื่อทรงนมัสการสังเวชนียสถานลุมพินี

พ.ศ. ๒๕๒๘ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ขณะดำารง การปฏิบัติหน้าที่พระธรรมทูตครั้งสำาคัญในประเทศเนปาล

สมณศักดิ์ที่ สมเด็จพระญาณสังวร เสด็จเยือน
เนปาลเป็นครั้งที่ ๓ เพื่อประทานบรรพชาแก่กุลบุตร
ศากยะจำานวน 7๓ คน ณ วัดศรีกีรติวิหาร
เมืองกีรติปูร์ กรุงกาฐมาณฑุ พระศาสนกิจครั้งนี้ได้
ทรงปฏิบัติหน้าที่พระธรรมทูตครั้งสำาคัญและเป็นแบบ
อย่างสำาหรับคณะสงฆ์เนปาลที่จะสืบสานต่อไป ดังนี้

๑. ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ประทานบรรพชาแก่กุลบุตรศากยะ ๗๓ คน
นับเป็นการบรรพชาหมู่ครั้งแรกในเนปาล เพราะการบวชกุลบุตรจำานวน
มากเช่นนี้ ไม่เคยมี ในเนปาลมาเป็นเวลานานนับร้อยปีแล้ว
๒. ได้ประทานพระโอวาทอบรมสั่งสอนสามเณรใหม่ทุกวัน เป็นการ
แสดงแบบอย่างการอบรมสั่งสอนแก่ผู้เข้ามาใหม่ว่าควรจะอบรมสั่งสอน
เรื่องอะไร อย่างไร เพื่อที่ผู้เข้ามาใหม่จะได้รู้จักพระพุทธศาสนาอย่าง
ถูกต้อง และปฏิบัติพระธรรมวินัยอย่างเหมาะสม
๓. ทรงนำาสามเณรใหม่ออกบิณฑบาต เป็นการปฏิบัติกิจของพระภิกษุ
สามเณรตามพระพุทธบัญญัติให้ครบถ้วน เป็นการรื้อฟื้นพุทธประเพณี
ที่เคยมีมาแต่ห่างหายไปจากสายตาของชาวเนปาลเป็นเวลานับร้อยปี
ให้กลับเฟื่องฟูขึ้นอีกครั้งหนึ่ง

พ.ศ. ๒๕๓๘ เสด็จเยือนเนปาลเป็นครั้งที่ 4

แนวทางเพื่อการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเถรวาทในเนปาล

เพื่อเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์วัดไทยลุมพินี
ณ ลุมพินี สถานทีป่ ระสูตขิ องพระพุทธเจ้าในครัง้ นี้
ทรงพบปะกับพระเถรานุเถระของเนปาล และบุคคล
สำาคัญในคณะรัฐบาลเนปาล มีนายกรัฐมนตรีแห่ง
เนปาล เป็นต้น เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้ประทาน
แนวทางในการดำาเนินกิจการต่าง ๆ เพื่อการฟื้นฟู
พระพุทธศาสนาเถรวาทในเนปาลแก่พระเถรานุเถระ
แห่งเนปาลหลายประการ คือ

๑) ต้องให้การศึกษาอบรมพระภิกษุสามเณร
ตลอดถึงอุบาสกอุบาสิกาให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจ
ในพระธรรมคำาสอนของพระพุทธศาสนา จน
สามารถพึ่งตนเองได้ ทั้งระดับปริยัติ ปฏิบัติ
ปฏิเวธ ตามที่จะพึงเป็นไปได้

๒) การพึ่งพาอาศัยผู้อื่นเพื่อการฟื้นฟูพระพุทธ
ศาสนา ควรพึง่ พาคนใกล้ตวั คืออุบาสกอุบาสิกา
ก่อนเท่าทีจ่ ะเป็นไปได้ แล้วจึงค่อยหาวิธีที่จะ
ขอความอุปถัมภ์จากประเทศชาติบ้านเมือง

๓) ต้องไม่ละเลยทอดทิง้ การสัง่ สอนประชาชน
ให้เป็นคนดีมีความเรียบร้อย เมื่อประชาชน
เรียบร้อยบ้านเมืองก็สงบสุข ผู้ปกครองทาง
บ้านเมืองย่อมเห็นคุณประโยชน์ของศาสนา
และหันมาให้ความอุปถัมภ์สนับสนุนเอง ซึ่ง
จะทำาให้พระพุทธศาสนามีความถาวรมั่นคง

4) การสัง่ สอนเผยแผ่พระพุทธศาสนา อย่าไป
กระทบกระทัง่ บุคคลหรือกระทบกระทัง่ ใครๆ
สอนไปตามหลักธรรม เพือ่ ให้ประชาชนผูน้ บั ถือ
ศาสนาทัง้ ปวงมีความสามัคคีไม่ทะเลาะวิวาทกัน
มีความเคารพในพระมหากษัตริย์ รัฐบาล และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของบ้านเมืองโดยทัว่ ไป

พ.ศ. ๒๕๔๒ เสด็จเยือนเนปาลครั้งที่ ๕
แต่เป็นการเสด็จจากวัดไทยกุสนิ าราเฉลิมราชย์
เมืองกุสินารา ประเทศอินเดีย ไปทรงนมัสการ
สังเวชนียสถานลุมพินี แล้วเสด็จไปยังกรุง
กาฐมาณฑุ ประทับแรม ๑ คืน เพื่อเดินทาง
กลับประเทศไทย

แม้ว่าคณะสงฆ์ ไทยจะไม่ได้จัดส่งพระธรรมทูตไทยไปปฏิบัติศาสนกิจ
แต่การเสด็จเยือนเนปาลของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ในแต่ละครั้งนั้นเท่ากับ
พระองค์ ได้ทรงปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้กำากับดูแลพระธรรมทูต ทรงสนับสนุน
ให้พระภิกษุสามเณรเนปาลได้เข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศไทยเพื่อ
กลับไปช่วยฟืน้ ฟูพระพุทธศาสนายังประเทศตน ก็เหมือนเป็นการส่งพระธรรมทูต
ออกไปสั่งสอนเผยแผ่พระพุทธศาสนานั่นเอง เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงเป็น
กำาลังสำาคัญในการส่งเสริมฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเถรวาทในเนปาล ทรงให้
ทั้งกำาลังสติปัญญา กำาลังทรัพย์ และกำาลังคน ตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงปัจจุบัน
พระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์เถรวาทในเนปาล จึงมีความเจริญมั่นคง

๒๒๑

พระธรรมทูต
ใน

ทวีปอเมริกาและยุโรป

งานพระธรรมทูตสายธรรมยุตในอเมริกานั้น ไม่ได้เกี่ยวข้อง
กับเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ในฐานะผู้กำากับดูแลโดยตรง แต่เกี่ยวข้อง
โดยสืบเนื่องจากงานพระธรรมทูตที่พระองค์ทรงริเริ่มวางรากฐาน
ไว้ตง้ั แต่ทรงเป็นประธานกรรมการอำานวยการฝึกอบรมพระธรรมทูต
ไปต่างประเทศ หรือสำานักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ซึ่ง
ตัง้ ขึน้ เมือ่ พ.ศ. ๒๕๐๙ โดยความอุปถัมภ์ของรัฐบาล เพือ่ ฝึกอบรม
พระธรรมทูตที่จะไปปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศ พระนักศึกษาที่
จะเข้ารับการฝึกอบรมในสำานักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ
ก็คือ พระที่สำาเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง
๒ แห่ง คือ สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย (ในขณะนั้น) และ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแห่งละ ๑๐ รูป รวมเป็น ๒๐ รูป เมื่อ
สำาเร็จการฝึกอบรมแล้ว คณะกรรมการอำานวยการฝึกอบรมฯ จะ
คัดเลือกจัดส่งไปเป็นพระธรรมทูตในประเทศต่างๆ เพื่อทำาหน้าที่
เผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไป
การฝึกอบรมพระธรรมทูตในครั้งนั้น ได้ดำาเนินการสำาเร็จครบ
ตามหลักสูตร (๑ ปี ๖ เดือน) เพียง ๑ รุน่ แล้วการฝึกอบรมก็หยุด
ชะงักไป เนื่องจากปัญหาขาดพระนักศึกษาจาก ๒ มหาวิทยาลัย
สงฆ์ที่มีจำานวนไม่พอเพียงแก่การฝึกอบรม แต่โครงการฝึกอบรม
พระธรรมทูตไปต่างประเทศตามที่ทางรัฐบาลและมหาเถรสมาคมได้
๒๒๒

ตั้งขึ้นนั้น ยังไม่ล้มเลิกไป ทางรัฐบาลยังคงจัดสรรงบประมาณ
สำาหรับโครงการนี้ให้แก่คณะสงฆ์สืบมา
หลังจากการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศได้หยุด
ชะงักไประยะหนึง่ คณะสงฆ์ได้ฟน้ื ฟูโครงการนีข้ น้ึ มาใหม่โดยมอบ
ให้มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง ๒ แห่ง เป็นผู้รับผิดชอบ และแบ่งการ
ดำาเนินการเป็น ๒ ส่วน คือ
๑) การฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศฝ่ายคณะธรรมยุต
ให้มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบดำาเนินการ
๒) การฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศฝ่ายคณะมหานิกาย
ให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบ
ดำาเนินการ
สำาหรับการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต)
ซึ่งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยรับผิดชอบดำาเนินการนั้น
ได้เริ่มดำาเนินการเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗ นับเป็นการสืบสานงานฝึก
อบรมพระธรรมทูตฯ ที่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้ทรงวางรากฐาน
ไว้เมื่อครั้งทรงเป็นประธานกรรมการอำานวยการฝึกอบรมพระ
ธรรมทูตไปต่างประเทศ ให้ดำาเนินต่อไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้
ตั้งไว้ โดยมีการปรับปรุงแก้ไของค์ประกอบบางประการ เพื่อ
ความเหมาะสมแก่สถานการณ์รอบด้านที่เปลี่ยนแปลงไป

ใน ัจจุ ัน ได้ ั หลักสูต เ ็นกา อ
ะ ะสั้น ๓ เดือน ะ ิกษุ ู้เข้า ั กา ึกอ
คัดเลือก าจากจังหวัดต่างๆ ทั่ว ะเทศ ึกอ
ีละ ๑ ุ่น ุ่นละ ะ าณ ๓๐ - ๖๐ ู
สำานัก ึกอ ตั้งอ ู่ที่วัด ะศ ี หาธาตุ างเขน ก ุงเท หานค ะ ิกษุที่สำาเ ็จกา ึกอ แล้ว
คณะก กา ดำาเนินกา ึกอ
ะธ ทูตไ ต่าง ะเทศ จะ ิจา ณาจัดส่งไ ฏิ ัติศาสนกิจ ะจำาวัด
ในต่าง ะเทศตา ควา เห าะส เ าะ ัจจุ ัน วัดไท ได้เกิดขึ้นใน ะเทศต่างๆ ทั่วโลกเ ็นจำานวน าก
เฉ าะวัด ะ ุทธศาสนาสังกัดคณะธ
ุตในทวี อเ ิกาและทวี ุโ ก็ ีเ ็นจำานวน าก

จำานวนวัดพระพุทธศาสนาสังกัดคณะธรรมยุต
ที่เกิดขึ้นในทวีปอเมริกาและทวีปยุโรป

ทวีปอเมริกา

วัดแคโรไลนาพุทธจักรวนาราม
รัฐนอร์ธแคโรไลนา คือวัดไทยใน
อเมริกาที่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรง
อุปถัมภ์ ในการก่อสร้างเมื่อ พ.ศ.
๒๕๓๑ โดยมีพระวิธูรธรรมาภรณ์
(สมบัติ ปวิตฺโต) วัดบวรนิเวศวิหาร
อดีตพระธรรมทูตไทยประจำาอินโดนีเซีย
เป็นผู้ดาำ เนินการก่อสร้างและเป็น
เจ้าอาวาส

ทวีปยุโรป

๒๒๓

พระธรรมทูต
ใน

สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐประชาชนจีนภายใต้การปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ ไม่เอื้อต่อการ
เผยแผ่ศาสนาไม่ว่าศาสนาใด ในระยะแรกเข้มงวดมากเพราะถือว่าศาสนาเป็นสิ่งต้องห้าม
สำาหรับประชาชน จึงเป็นเหตุให้พระพุทธศาสนาซึ่งเคยเป็นศาสนาประจำาชาติของจีนจางหาย
ไปจากความรู้สึกนึกคิดของชาวจีนยุคใหม่ แต่มาในระยะหลังทางรัฐบาลจีนค่อยผ่อนปรน
ในเรื่องศาสนา พระพุทธศาสนาในจีนซึ่งเป็นแบบมหายานจึงค่อยเปล่งแสงขึ้นทีละน้อย
อย่างค่อยเป็นค่อยไปและระมัดระวัง

พ.ศ. ๒๕๓๖ เกิดปรากฏการณ์ ใหม่ขึ้น
ในประวัติศาสตร์จีน รัฐบาลจีนได้กราบทูล
อาราธนาเจ้าพระคุณสมเด็จฯ เสด็จเยือนจีน
อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ ๒๐ มิถุนายน
ถึง ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ รวมเวลา ๑๓
วัน ทรงเป็นพระประมุขทางศาสนาพระองค์แรก
ที่ได้รับเชิญให้เยือนจีนอย่างเป็นทางการ
ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์จีน

เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงปฏิบัติหน้าที่พระธรรมทูต
โดยทรงแสดงธรรมคำาสั่งสอนให้แก่ประชาชน
ในทุกสถานที่ที่ได้เสด็จเยี่ยม แม้การพบปะกับ
ผู้นำาของประเทศอย่างท่านประธานาธิบดีจีน
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ก็ได้ทรงแสดงพระธรรม
คำาสอนพร้อมทั้งทรงฝากฝังพระพุทธศาสนา
ต่อท่านประธานาธิบดีให้ช่วยอุปถัมภ์ดูแล
๒๒4

ในการเสด็จเยี่ยมวัดและสมาคมพระพุทธศาสนาแต่ละแห่ง
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ก็ทรงแสดงหลักการและคำาสอนของ
พระพุทธศาสนา ทั้งทรงแนะนำาแนวทางการเผยแผ่หรือ
สั่งสอนพระพุทธศาสนา ในทางที่จะเกิดผลดี
ทั้งแก่พระพุทธศาสนาและประชาชนหลายประการ

ในกา เสด็จเ ือนจีนของเจ้า ะคุณ
ส เด็จฯ ค ั้งนี้ ะองค์ท ง ฏิ ัติ
หน้าที่ ะธ ทูตห า ะกา คือ
๓. ท งขอให้ ู้ที่ ีหน้าที่ ั ิดชอ
ต่อ ะ ุทธศาสนาในจีน ต้องกำาชั
คณะสงฆ์ให้ ู้จักแสดงธ สั่งสอน
ะชาชนไ ่ให้ก ะท ต่อ ัฐ า
ต่อ ู้ กค อง แ ะต่อ ะ อ กา
กค องของจีน ต้องแสดงธ
สั่งสอนให้ อเห าะแก่ ะเทศชาติ
แ ะ ะชาชน

๑. ท ง าก ัง ะ ุทธ
ศาสนาต่อ ะธานาธิ ดีจีน
เ ื่อช่ว อุ ถั ์ดูแ

๒. ท ง า กั เจ้าหน้าที่ชั้นสูงของ ัฐ า จีน
คือ ัฐ นต ีว่ากา ท วงกิจกา ศาสนา ขอให้
ให้โอกาสแก่ ะสงฆ์ในจีนได้ ีโอกาสสั่งสอน
ะ ุทธศาสนาแก่ ะชาชน ะองค์ท งแสดง
ควา ั่น ะทั ว่า ะ ุทธศาสนาจะไ ่สั่งสอน
ในสิ่งที่เ ็น ฏิ ักษ์ต่อ ัฐ า แ ะ ้านเ ือง

๔. ท ง าก ังนา ก ุทธส าค
จีนว่า คณะสงฆ์แ ะชาว ุทธคว
ฏิ ัติให้ อเห าะ อส อันจะ
ทำาให้ศาสนากั ัฐ า ก ก ืน
กัน ไ ่เ ็น ฏิ ักษ์ต่อกัน แต่
สนั สนุนซึ่งกันแ ะกัน ก้าวหน้า
ไ ด้ว กัน โด ท ง ้ำาว่านี้เ ็น
ห ักของ ะ ุทธเจ้า

๕. ท งแสดงห ักกา สั่งสอน ะ ุทธศาสนาว่า
ต้อง ึดห ักกา ของ ะ ุทธเจ้า ๓ ะกา คือ
๑) เ น็ คำาจ งิ ๒) เ น็ ะโ ชน์ ๓) ถูกต้องกา
เว า ะ ุทธองค์เองก็ไ ่ท งแสดงธ ที่เ ็น
ฏิ ักษ์ ห ือขัดขวางต่อ ะ อ กา กค อง
ของ ะเทศใดๆ แ ะไ ่ท งเกี่ วข้องด้ว ะ
กา เ ืองทุกอ ่าง

ะกา สุดท้า ท งก ่าวกั
ฐั นต วี า่ กา ท วงกิจกา ศาสนาของจีนว่า
“วันนี้ ขอ ะกาศ
ะ ุทธศาสนาหน่อ นะ”

เจ้าหน้าที่ชั้นสูงของจีนทั้งฝ่ายรัฐบาลจีนและพุทธสมาคมจีน
ได้กล่าวตรงกันว่า ภาพลักษณ์และพระโอวาทในทีต่ า่ งๆ ของเจ้าพระคุณ
สมเด็จฯ นั้น ได้ก่อให้เกิดผลดีต่อพระพุทธศาสนาและประชาชนชาวจีน
อย่างมหาศาล ทั้งทำาให้รัฐบาลจีนรู้จักและเข้าใจพระพุทธศาสนาได้ดียิ่ง
ขึ้น เพราะทั้งข่าวและพระโอวาทของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้รับการเผย
แพร่ไปสู่ประชาชนทั่วประเทศ
๒๒๕

พระวิสัยทรรศน์
๒ ประการสำาคัญเกี่ยวกับงานพระธรรมทูตที่เฉียบคมตั้งแต่ทรงเริ่มงานพระธรรมทูต

ประการแรก
ทรงเห็นว่าการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศนั้น ควรพัฒนาให้เป็นการศึกษาระดับปริญญาโท
พร้อมทั้งได้ทรงดำาเนินการให้ร่างหลักสูตรปริญญาโทสาขาพระธรรมทูต เสนอให้มหาวิทยาลัยสงฆ์
ทั้ง ๒ แห่งดำาเนินการต่อไป แต่เนื่องจากความไม่พร้อมของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในขณะนั้น
หลักสูตรปริญญาโทสาขาพระธรรมทูต จึงยังไม่เกิดขณะนั้น
> พระวิสัยทรรศน์ ในประเด็นนี้ แสดงให้เห็นถึงแนวพระดำาริของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ในงานพระธรรมทูตว่า
พระธรรมทูตนั้นควรจะต้องมีพื้นฐานทางวิชาการระดับปริญญาโทเป็นอย่างน้อย
จึงจะทำางานพระธรรมทูตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประการที่สอง
เนื่องจากทรงมีประสบการณ์ในเรื่องการพระศาสนาและการศึกษาจากการเสด็จไปสังเกตการณ์
ในประเทศต่าง ๆ ทุกทวีป จึงทรงมีพระวิสัยทรรศน์ในงานพระธรรมทูตซึ่งส่วนมากเน้น
งานพระธรรมทูตในประเทศตะวันตกว่า “เราจะเป็นครูเขาได้ ก็ ในทางปฏิบัติเท่านั้น”
เพราะทรงพบว่าในทางทฤษฎีนั้น ชาวตะวันตกได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพระพุทธศาสนามามาก
และอาจจะมากกว่าพวกเราชาวเอเชียด้วยซ้ำา ดังจะเห็นได้ว่าตำารับตำาราทางพระพุทธศาสนาที่
ใช้กันอยู่ ในวงวิชาการทั่วโลกนั้น ล้วนเป็นผลงานของชาวตะวันตกเกือบจะทั้งนั้น
แต่สิ่งที่ชาวตะวันตกยังขาดและยังไม่เคยทำาก็คือ พระพุทธศาสนาภาคปฏิบัติ
ซึ่งในทางตะวันออก มีครูอาจารย์ ในทางปฏิบัติอยู่เป็นอันมากทั้งในฝ่ายเถรวาทและฝ่ายมหายาน
> พระวิสัยทรรศน์ของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ในด้านนี้ ได้ปรากฏให้เราเห็นเป็นรูปธรรมขึ้นเรื่อยๆ
ในสภาพการณ์ของพระพุทธศาสนาในโลกตะวันตกปัจจุบัน

๒๒๖

๒๒7

ญาณสังวร

ทรง “ปริยัติ”
และไม่ทิ้ง “ปฏิบัติ”

พระพุทธ
ศาสนา

ก็เพราะไม่ได้ลองปฏิบัติ

มิใช่เพียงทางใด
เพียงลำาพัง

ธรรมปฏิบัติเท่านั้นที่จะทำาให้
ประสบรสของพระพุทธศาสนา

บริหารกาย

เดินบิณฑบาต เดินจงกรม
และเดินตรวจวัด

นักเรียน

ปฏิบัติตนเสมือน

ผู้มุ่งแสวงหาความรู้ ใส่ตน
จากครูทุกคนที่รอบรู้เชี่ยวชาญ

บริ
ห
าร
ตน
“ไม่” ไขว่คว้าแสวงหา
แต่“ไม่”ปฏิเสธเมื่อหน้าที่มาถึง

พระต้องจน

“พระไม่ควรอยู่อย่างหรูหราฟุ่มเฟือย
แต่ควรอยู่แบบสมถะ เรียบง่าย และประหยัด”

สำารวม
เรี
ย
บ
ง่
า
ย
สมกับราชทินนาม

๒๒๘

จืด

“ญาณสังวร”

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า การศึกษาที่แท้ทางพระพุทธศาสนานั้นประกอบด้วย
สาระสำาคัญสองส่วน คือ “ปริยัติ” และ “ปฏิบัติ” ความรู้แต่เพียงฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเพียงลำาพัง
มิใช่หนทางที่ท่านผู้ ใหญ่แต่ก่อนเคยปฏิบัติกันมา
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ แม้จะทรงสำาเร็จภูมเิ ปรียญธรรม
๙ ประโยค อันเป็นชั้นสูงสุดของหลักสูตรการศึกษาด้าน
ปริยตั ขิ องคณะสงฆ์แล้วก็ตาม แต่กระนัน้ ก็ยงั ทรงใฝ่แสวงหา
ความรู้ทางพระพุทธศาสนาและความรู้ด้านอื่นๆ อยู่เสมอ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ทางพระพุทธศาสนาหรือความรู้
ทางธรรมนัน้ ไม่ทรงถือพระองค์วา่ เป็นผูร้ แู้ ล้ว หากแต่ทรง
ถือว่าทรงเป็นผู้กำาลังศึกษา มักทรงกล่าวในเวลาทรงสอน
ธรรมแก่คนทัง้ หลาย ด้วยความถ่อมพระองค์วา่ “แนะนำ�ใน
ฐ�นะผู้ร่วมศึกษ�ปฏิบัติธรรมด้วยกัน”
พร้อมกันนั้นก็ทรงเอาพระหทัยใส่ในการปฏิบัติ
ควบคู่กันไปด้วย กล่าวคือ ทรงปฏิบัติสมาธิกรรมฐาน
เป็นประจำาอย่างต่อเนื่อง โดยทรงเริ่มต้นจากรับสั่ง
ของสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์
พระอุปัชฌาย์ของพระองค์เองที่รับสั่งชี้แนะพระองค์ว่า
“อย่าบ้าเรียนมากนัก ทำากรรมฐานเสียบ้าง” ดังที่เคย
เล่ามาแล้วข้างต้น ด้วยเหตุนี้เจ้าพระคุณสมเด็จฯ จึง
ทรงถือว่าสมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระองค์นั้นคืออาจารย์

กรรมฐานพระองค์แรกของพระองค์ตง้ั แต่นน้ั มา เจ้าพระคุณสมเด็จฯ
ก็ทรงฝึกฝนทางสมาธิกรรมฐานอย่างต่อเนื่อง โดยการฝึกฝนด้วย
พระองค์เองบ้างและทรงศึกษาเรียนรู้จากพระอาจารย์กรรมฐาน
ที่มีชื่อเสียงบ้าง
โดยเหตุที่ทรงมีที่ประทับประจำาอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่ง
เป็นที่ประทับในพระนคร ถ้าเรียกอย่างโบราณก็ต้องกล่าวว่าเป็น
พระอารามฝ่ายคามวาสี คือเป็นวัดทีอ่ ยูใ่ นละแวกบ้าน แต่วตั รปฏิบตั ิ
ของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ กลับทรงถือแบบอย่างของพระภิกษุสงฆ์ที่
ประจำาอยู่ในพระอารามฝ่ายอรัญวาสี คือวัดที่อยู่ในท่ามกลางป่าเขา
กล่าวคือตอนกลางวันก็ทรงศึกษาธรรม ทรงปฏิบัติกิจวัตรต่าง ๆ ที่
มีมากมายมหาศาล ครั้นตกเวลากลางคืนก็ทรงไหว้พระสวดมนต์
ประจำาวัน แล้วทำาสมาธิกรรมฐานอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง แล้วจึง
บรรทม ทรงบรรทมตื่นเวลา ๓ นาฬิกา ตามธรรมเนียมอย่างพระ
วัดป่าทั่วไป หลังจากทำากิจส่วนพระองค์เรียบร้อยแล้ว ทรงทำาวัตร
สวดมนต์ประจำาวัน และทรงสวดพระสูตรต่าง ๆ บ้าง ทรงทบทวน
พระปาติโมกข์เป็นตอนๆ บ้าง จากนัน้ ก็ทรงทำาสมาธิกรรมฐานจนรุง่ อรุณ
จึงเสด็จออกบิณฑบาต
๒๒๙

เรื่องบิณฑบาตนี้ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงถือว่าเป็นกิจวัตรสำาคัญของ
ความเป็นพระ แม้เมื่อทรงเป็นสมเด็จพระราชาคณะแล้วเจ้าพระคุณสมเด็จฯ
ก็ยังเสด็จออกบิณฑบาต ยกเว้นวันที่ทรงมีศาสนกิจอื่น ทรงปฏิบัติพระองค์
ตามทีพ่ ระบรมศาสดาได้ทรงบัญญัตวิ า่ กรณียกิจ 4 หรือนิสสัย 4 ทีพ่ ระภิกษุ
ในพระพุทธศาสนาพึงปฏิบัติในชีวิตของการเป็นพระหรือในการบวช ได้แก่
บิณฑบาต ถือผ้าบังสุกลุ อยูโ่ คนไม้ และฉันยาดองด้วยน้าำ มูตรเน่า เจ้าพระคุณ
สมเด็จฯ จึงทรงถือว่าการบิณฑบาตเป็นการปฏิบตั กิ จิ ของสงฆ์ตามพุทธบัญญัติ
และทรงถือว่าเป็นการออกกำาลังกายไปพร้อมกันด้วย ดังนั้น แม้จะทรงอยู่ใน
ฐานะเป็นพระเถระผู้ ใหญ่ซง่ึ มีญาติโยมจำานวนมากต่างจัดหาภัตตาหารมาถวาย
สำาหรับฉันทัง้ มือ้ เช้าและมือ้ เพลอยูแ่ ล้ว และดูจะมีมากจนเกินพอเสียด้วยซ้าำ ไป
แต่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ก็ยังเสด็จออกบิณฑบาตเป็นกิจวัตร วันใดที่เสด็จกลับ
จากบิณฑบาตเข้าสู่บริเวณวัดแล้ว ทรงพบสามเณรที่กาำ ลังออกบิณฑบาต จะ
ทรงเอาของที่ทรงรับบิณฑบาตมาได้นั้นใส่บาตรแก่สามเณร ทรงอธิบายว่า
“เป็นห่วงเณร เพร�ะเณรโดยม�กบิณฑบ�ตไม่ค่อยได้”
เมื่อกลับจากบิณฑบาตถึงที่ประทับแล้ว กิจวัตรของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ
อีกเรื่องหนึ่งที่ทรงปฏิบัติเป็นประจำา คือการใส่บาตรพระพุทธชินสีห์ ซึ่งเป็น
พระพุทธรูปสำาคัญประจำาพระอาราม ทุกเช้าก่อนเสด็จออกบิณฑบาตจะโปรดให้
ศิษย์ไปเชิญบาตรพระพุทธชินสีหซ์ ง่ึ เป็นบาตรศิลาขนาดย่อมมาจากพระอุโบสถ
มารอไว้ทท่ี ป่ี ระทับ ก่อนทีจ่ ะเสวยจะทรงตักอาหารทีท่ รงบิณฑบาตมาได้ หรือมี
ผูจ้ ดั ถวายใส่บาตรพระพุทธชินสีหเ์ สียก่อน เรียบร้อยแล้วก็จะโปรดให้ศษิ ย์เชิญ
บาตรพระพุทธชินสีห์ไปตั้งถวายพระพุทธชินสีห์ ในพระอุโบสถ จากนั้นจึงเสวย
พระกระยาหารของพระองค์เอง โดยเสวยในบาตรตามแบบธรรมเนียมของพระป่า

อีกเรื่องหนึ่งที่เนื่องอยู่ในเรื่องการปฏิบัติสมาธิกรรมฐาน ได้แก่ การเดินจงกรม เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงเดินจงกรมเป็น
ประจำาทุกวัน โดยมากมักเป็นเวลากลางคืนก่อนที่จะสรงน้ำา จะทรงเดินจงกรมไปมาบริเวณลานหน้าตำาหนักที่ประทับซึ่งมีความ
ยาวประมาณ ๒๐ เมตร เป็นเวลาราวครึ่งชั่วโมง แล้วจึงสรงน้ำา ขึ้นตำาหนักทรงงานราว ๒๓ นาฬิกา จะทรงไหว้พระสวดมนต์
เจริญสมาธิภาวนาแล้วเข้าทีบ่ รรทมดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ดูเหมือนว่าเจ้าพระคุณสมเด็จฯ จะทรงถือว่าการเดินจงกรมนีเ้ ป็นการ
ออกพระกำาลังกายประจำาวันอีกช่วงหนึ่ง เพิ่มเติมจากการเดินบิณฑบาตในตอนเช้า มีบางคราวที่ระหว่างเดินจงกรมนี่เอง ทรงมี
เรื่องที่จะปรึกษาพูดคุยกันกับผู้เกี่ยวข้อง ก็จะโปรดให้ท่านผู้นั้นมาพบ โดยทรงหยุดการเดินจงกรมชั่วขณะ เมื่อจบการสนทนา
แล้วก็จะทรงเดินจงกรมต่อ จนได้เวลาตามที่ทรงกำาหนดไว้ ในพระทัย จึงเสด็จเข้าห้องสรง
การเดินจงกรม
คือการเดินไปมาเพื่อให้จิตเป็นสมาธิ สมเด็จพระบรมศาสดา
ทรงแสดงอานิสงส์ของการเดินจงกรมไว้ ๕ ประการ คือ
• ทำาให้อดทนต่อการเดินทางไกล ๑
• อดทนต่อความเพียร ๑
• มีอาพาธน้อย ๑
• อาหารที่กินดื่มเคี้ยวลิ้มรสแล้วย่อมย่อยไปด้วยดี ๑ และ
• สมาธิที่เกิดจากการจงกรมตั้งอยู่ได้นาน ๑
๒๓๐

แม้ ในเวลาที่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ เสด็จไปประทับเจริญสมาธิ
ภาวนาในวัดป่าตามต่างจังหวัดก็จะทรงปฏิบัติกิจวัตรประจำาวัน คือ
การบิณฑบาตและการเดินออกพระกำาลังโดยไม่งดเว้น เช่นเมือ่ เสด็จ
ไปประทับ ณ สำานักสงฆ์ดอยปุย จังหวัดเชียงใหม่ ก็โปรดที่จะเดิน
ออกพระกำาลังไปตามป่าเขาในละแวกสำานักสงฆ์นน่ั เอง หรือมิเช่นนัน้
ก็เสด็จไปตามหมู่บ้านชาวเขาชาวดอย เพื่อทรงเยี่ยมเยียนชาวบ้าน
และเป็นการออกพระกำาลังไปในตัว บางคราวเมื่อเสด็จไปประทับ

ณ วัดเขาเต่า อำาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ในตอนเย็น ๆ ก็โปรดที่
จะเดินไปตามชายหาดทีไ่ ม่มผี คู้ นละเล้าละลุมเป็นระยะทางไกล ๆ คราวใด
ที่เสด็จไปประทับ ณ วัดญาณสังวราราม จังหวัดชลบุรี ก็โปรดที่จะทรง
ออกพระกำาลังบริเวณวัด แม้เมือ่ คราวเสด็จเยือนประเทศเนปาล เมือ่ พ.ศ.
๒๕๒๘ ก็เสด็จโดยพระบาทไปตามคันนาในท้องทุ่งเป็นระยะทางไกล ๆ
เพื่อไปทอดพระเนตรเสาศิลาของพระเจ้าอโศกมหาราช ซึ่งเป็นร่องรอย
หลักฐานสำาคัญของความเจริญแห่งพระพุทธศาสนาในอดีต
การเดินของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ นั้น ไม่ว่าจะเป็นการเดินจงกรม
ภายในวัด หรือการเดินออกพระกำาลังในพื้นที่ต่าง ๆ มักทรงเดินอย่างเร็ว
จนผูต้ ดิ ตามต่างรูส้ กึ ว่าเดินตามพระองค์ไม่คอ่ ยทัน แต่กไ็ ม่เห็นว่าพระองค์
จะแสดงพระอาการเหน็ดเหนื่อยแต่อย่างใด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะอานิสงส์
แห่งการเดินจงกรมตามที่เล่ามาข้างต้นก็เป็นได้

๒๓๑

นอกจากการปฏิบัติสมาธิกรรมฐานด้วยพระองค์เองแล้ว
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ยังทรงแสวงหาโอกาสที่จะเสด็จไปเจริญ
สมาธิภาวนาตามป่าเขาใกล้ ๆ เริ่มต้นจากจังหวัดที่อยู่ไม่ไกล
นัก เช่น ลพบุรี หรือสระบุรี ต่อมาเมื่อมีโอกาสอำานวยก็เสด็จ
ไปพำ า นั ก เจริ ญ สมาธิ ภ าวนาตามสำ า นั ก วั ด ป่ า ในภาคอี ส าน
ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีชื่อเสียงมาช้านานแล้วว่ามี “พระป่า” ที่ทรง
ภูมิธรรมชั้นสูงสืบเนื่องกันมาไม่เคยขาดสาย วัดที่เคยเสด็จไป
ประทับก็เช่น วัดป่าบ้านตาดของพระธรรมวิสุทธิมงคล หรือ
หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน วัดถ้าำ กลองเพลของหลวงปู่ขาว
อนาลโย วัดหินหมากเป้งของพระราชนิโรธรังษี หรือหลวงปูเ่ ทสก์
เทสรำสี วัดดอยธรรมเจดีย์ของพระอาจารย์แบน ธนกาโร และ
วัดภูทอกของพระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ เป็นต้น
เมื่อเสด็จไปพำานัก ณ สำานักวัดใด ก็จะทรงศึกษาเรียนรู้
เรื่องสมาธิภาวนา หรือการปฏิบัติกรรมฐานกับพระอาจารย์ ใน
สำานักนั้น ๆ อย่างเอาจริงเอาจัง ทรงปฏิบตั พิ ระองค์เสมือนเป็น
นักเรียนผูม้ งุ่ แสวงหาความรู้ ใส่ตนจากครูทกุ คนทีร่ อบรูเ้ ชีย่ วชาญ
ในเรื่องนัน้ ๆ และการสำาเหนียกศึกษาเรื่องธรรมปฏิบัติของ
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ นี้ มิได้ทรงจำากัดเฉพาะครูบาอาจารย์ที่
เป็นพระสงฆ์เท่านั้น แม้ผู้รู้ทางธรรมปฏิบัติที่เป็นคฤหัสถ์ก็ทรง
สนพระทัยและเสวนาธรรมด้วย เช่น แม่ชแี ก้ว เสียงล้าำ ณ สำานัก
วัดป่าบ้านตาด เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ก็เคยสนทนาธรรมด้วย
หลายครั้ง เมื่อเสด็จไปพำานัก ณ วัดนั้น
โอกาสใดก็ตามทีพ่ ระสงฆ์ผเู้ ป็นครูบาอาจารย์ฝา่ ยกรรมฐาน
เดินทางเข้ามาในพระนคร และมาพำานัก ณ วัดบวรเวศวิหาร
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ จะโปรดให้จัดถวายความสะดวกแก่ท่าน
เหล่านัน้ ด้วยความปีติ พร้อมทัง้ ถือโอกาสอาราธนาท่านเหล่านัน้
ให้แสดงธรรมในแนวของการปฏิบตั กิ รรมฐานแก่อบุ าสกอุบาสิกา
ด้วยเมื่อโอกาสอำานวย นอกจากนั้นก็จะโปรดให้ศิษย์จัดบริขาร
ต่าง ๆ ถวายท่านเหล่านั้นด้วยความกระตือรือร้น โดยรับสั่งว่า
“โอก�สดี! ได้ทำ�บุญกับพระปฏิบัติ”

ทรงปฏิบัติพระองค์เสมือนเป็นนักเรียน
ผู้มุ่งแสวงหาความรู้ ใส่ตน จากครูทุกคน
ที่รอบรู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ

หลวงปู่ผาง จิตฺตคุตฺโต
ณ วัดอุดมคงคาคีรีเขต จ. ขอนแก่น

หลวงปู่ฝั้น อาจาโร ณ วัดถ้ำาขาม
จ. สกลนคร

พระอาจารย์ฝา่ ยกรรมฐานทีไ่ ด้มาพำานักทีว่ ดั บวรนิเวศวิหาร
พระอุดมสังวรวิสุทธิเถร (พระอาจารย์วัน อุตฺตโม)
บ่อยกว่าท่านอื่น ๆ คือ พระธรรมวิสุทธิมงคล หรือหลวงตา
ณ ลานพระเจดีย์พระธาตุจอมกิตติ จ. เชียงราย
มหาบัว ญาณสมฺปนฺโน ทุกครัง้ ทีท่ า่ นเข้ามา เจ้าพระคุณสมเด็จฯ
โปรดให้จัดตำาหนักคอยท่า ปราโมช ถวายเป็นที่พักด้วย
เป็นโอกาสให้ได้ทรงเสวนาธรรมด้านการปฏิบัติกรรมฐานกับหลวงตามหาบัวอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องเป็นเวลายาวนาน ในขณะ
เดียวกัน เจ้าพระคุณสมเด็จฯ เองก็ได้เสด็จไปประทับเจริญภาวนาที่วัดป่าบ้านตาดหลายครั้งด้วย มีอยู่คราวหนึ่งได้ทรงปรารภถึง
หลวงตามหาบัวกับผู้ที่เป็นศิษย์ ใกล้ชิดพระองค์ว่า “ท่�นอ�จ�รย์มห�บัวนี่ท�่ นมีอะไรอยู่นะ เวล�สนทน�ธรรมกันอยู่ พอนึกว่�วันนี้
ท่�นจะดึกแล้ว ท่�นจะลุกขึ้นกร�บล�ไปพักทันที สังเกตม�หล�ยครั้งแล้ว”

๒๓๒

ด้วยเหตุที่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ
ทรงใฝ่พระทัยเป็นอย่างยิ่งใน
เรื่องการปฏิบัติตามพระธรรม
คำาสอนของพระบรมศาสดา
เราจึงสังเกตเห็นได้ว่า
พระองค์ทรงมีพระจริยวัตร
และพระอิริยาบถสงบสำารวม
เรียบ ง่าย สมกับราชทินนาม

“ญาณสังวร”

ที่ได้รับพระราชทานเป็นอย่างยิ่ง

พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (หลวงปู่เทสก์ เทสรำสี)
ณ วัดหินหมากเป้ง จ. หนองคาย

ทรงปฏิบัติพระกรรมฐานกับ หลวงปู่ขาว อนาลโย
ณ วัดถ้ำากลองเพล จ. หนองบัวลำาภู

เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงอธิบายว่า

หลวงปู่สาม อกิญฺจโน แห่งวัดป่าไตรวิเวก
ในงานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ฝั้น อาจาโร
ณ วัดป่าอุดมสมพร จ. สกลนคร

“ธรรมปฏิบัติเท่�นั้นที่จะทำ�ให้ประสบรสของ
พระพุทธศ�สน� ผู้ที่รู้สึกจืดชืดในพระพุทธศ�สน�
เกิดคว�มเบื่อหน่�ยในพระพุทธศ�สน� สงสัย
ในพระพุทธศ�สน� ก็เพร�ะไม่ได้ลองปฏิบัติ
เช่นในสติปัฏฐ�น แต่ถ�้ ได้พิจ�รณ�ให้เข้�ใจ
และลองปฏิบัติดู จนได้รับรสในก�รปฏิบัติบ้�ง
แล้วก็จะเห็นค่�ของพระพุทธศ�สน�ยิ่งนัก”

ด้วยเหตุที่ทรงเห็นคุณเห็นประโยชน์ของธรรมปฏิบัติเช่นนี้ จึงทรงพระเมตตาเอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่การฝึกฝนอบรมจิตทีท่ รงปฏิบตั ิ
ได้ผลสำาเร็จแล้วให้แก่ผู้อื่นด้วย โดยทรงแนะนำาสั่งสอนการฝึกปฏิบัติอบรมจิตตามวิธีที่ทรงศึกษาปฏิบัติ แก่พระภิกษุสามเณรและ
ประชาชนทั่วไปทุกโอกาสที่ทรงกระทำาได้ ทรงพระอุตสาหะเรียบเรียงหนังสือเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติสมาธิกรรมฐานหลายเรื่อง
สำาหรับคนหลายระดับ ทั้งนี้ก็เพื่อให้ชาวพุทธทั้งหลายได้รับรสหรือได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงนั่นเอง

๒๓๓

พระนิพนธ์

เคยมีผู้ ให้ข้อสังเกตว่าถ้าเราสอดส่องดูอัธยาศัยของ
เด็กเล็กดูสักคนหนึ่ง ว่าในวัยเด็กเธอหรือเขาผู้นั้น
ชอบเล่นชอบทำาอะไรเป็นพิเศษ เรามักจะพบว่า
เมื่อเด็กคนนั้นเติบโตเป็นผู้ ใหญ่ขึ้น สิ่งที่เล่นหรือ
เคยทำานั้นเองมักจะพัฒนาเป็นอัธยาศัยประจำาตัว
ของคนผู้นั้น และอาจจะส่องให้เห็น “แวว”
ความเป็นไปในชีวิตข้างหน้าได้พอสมควร
๒๓4

เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ก็เป็นผู้หนึ่งที่เราอาจกล่าวได้ว่า
ทรงเป็ น ตั ว อย่ า งที่ ส อดคล้ อ งตามข้ อ สั ง เกตข้ า งต้ น เป็ น
อย่างยิ่ง เพราะแต่ไหนแต่ไรมา ตั้งแต่ครั้งทรงเป็นนักเรียนชั้น
ประถม เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ก็ทรงชอบที่จะบันทึกเรื่องราว
ต่าง ๆ ไว้ ในสมุด โดยทรงเอาสมุดแบบฝึกหัดมาพับเป็นสมุด
เล่มเล็กๆ แล้วทรงบันทึกเรื่องราวต่างๆ เพื่อช่วยความจำาหรือ
ทรงเก็บไว้เป็นทีร่ ะลึก สมุดบันทึกดังกล่าวบางเล่มยังหลงเหลือ
มาให้เราเห็นได้ทุกวันนี้ ตัวอย่างเช่น สมุดบันทึกที่ทรงจด
เรื่องพิธีถือน้ำาพิพัฒน์ที่ได้เล่ามาแล้วข้างต้น
ยิ่งทรงเจริญวัยขึ้น พระอุปนิสัยที่ทรงชอบจดบันทึกก็ยิ่ง
ชัดเจนมากขึ้น และดำาเนินมาตลอดพระชนมชีพของพระองค์
เรือ่ งราวต่างๆ ทีท่ รงจดบันทึกไว้จงึ มีจาำ นวนมาก เช่น ทรงบันทึก
เทศนาของสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์
ที่ทรงแสดงในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร โดยทรงใช้วิธีทรง
จำาเนือ้ ความจากทีท่ รงสดับพระธรรมเทศนากัณฑ์นั้น ๆ แล้วมา
จดบันทึกในภายหลังไม่ชา้ นานนัก ด้วยวิธนี ้ี จึงทรงบันทึกเนือ้ หา
สาระของพระธรรมเทศนาแต่ละกัณฑ์ ได้พอสังเขปต่อเนื่อง
กันนานถึงสามปี

ในเวลาเสด็จไปในที่ต่าง ๆ ไม่ว่าภายในหรือต่างประเทศ
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ จะทรงบันทึกเรื่องราวไว้โดยย่อบ้าง โดย
พิศดารบ้าง ทรงเริ่มทำาเช่นนี้ ตั้งแต่ทรงเดินทางไปร่วมสมโภช
พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ณ กรุงพนมเปญ
ประเทศกัมพูชา เมื่อ พ.ศ. ๒4๙๕ เป็นต้นมา บางคราวใน
โอกาสทีเ่ สด็จเยือนต่างประเทศ จะทรงมีสมุดบันทึกประจำาวัน
ส่วนพระองค์ ทรงจดเหตุการณ์เป็นภาษาอังกฤษด้วย
นอกจากทรงบันทึกเรื่องการเดินทางแล้ว แม้ ในเรื่อง
ทั่วไป ก็ทรงมีสมุดบันทึกส่วนพระองค์เพื่อจดเรื่องราวและ
เหตุการณ์ที่น่ารู้น่าสนใจต่าง ๆ เช่น คำาบอกเล่าของบุคคล
บ้าง จากหนังสือพิมพ์รายวันบ้าง จากแหล่งอื่น ๆ บ้าง และ
ที่สำาคัญที่สุดคือ จากประสบการณ์ของพระองค์เองบ้าง
เป็นจำานวนมาก
พระอุปนิสัยที่ทรงชอบจดบันทึกนี้เอง แสดงให้เห็นว่า
ทรงมี พ ระอุ ป นิ สั ย ด้ า นการประพั น ธ์ ม าตั้ ง แต่ ส มั ย ยั ง ทรง
พระเยาว์ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้ทรงเริ่มนิพนธ์เรื่องต่างๆ มา
ตัง้ แต่ยงั ทรงเป็นพระเปรียญ งานพระนิพนธ์มหี ลากหลายรูปแบบ
ถ้าแบ่งตามลักษณะเรือ่ งราวหรือเนือ้ หาก็อาจแบ่งได้ดงั นี้

๒๓๕

การแบ่งงานพระนิพนธ์
ตามลักษณะ
ของเรื่องราว
พระธรรมเทศนา

ทั้งในงานพระราชพิธี รัฐพิธี งานทั่วไป และพระธรรมเทศนา
ประจำาวันธรรมสวนะในพระอุโบสถ มีจำานวนไม่น้อยกว่า ๒๐๐ กัณฑ์

ธรรมบรรยาย

ส่วนใหญ่เป็นคำาสอนพระนวกภิกษุหรือพระใหม่ ในช่วงพรรษกาลของแต่ละปี
นับแต่ทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐4 เป็นต้นมา
เรื่องที่ทรงนำามาบรรยายสอนพระใหม่มีหลายลักษณะ บางปีทรงนำาหมวด
ธรรมะต่าง ๆ มาบรรยาย บางปีทรงนำาพระสูตรต่าง ๆ มาบรรยาย บางปี
ทรงเลือกหมวดธรรมะเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาบรรยายโดยละเอียด เช่น
โสฬสปัญหา, โพธิปักขิยธรรม, สัมมาทิฏฐิ เป็นต้น เพราะฉะนั้น
พระนิพนธ์ประเภทนี้จึงมีจาำ นวนมาก

คำาสอนกรรมฐาน

คือ ธรรมบรรยายอบรมกรรมฐาน ที่ทรงบรรยายแก่พระภิกษุสามเณรและ
ประชาชนทั่วไป ประจำาวันพระและวันหลังวันพระตลอดทั้งปี ซึ่งเจ้าพระคุณสมเด็จฯ
ได้ทรงเริ่มอบรมหรือเริ่มสอนมาตั้งแต่ทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐4 การอบรมกรรมฐานดังกล่าวนี้ ทรงดำาเนินตามแนวของ
มหาสติปัฏฐานสูตรเป็นหลัก และทรงนำาหลักธรรมอื่น ๆ มาอธิบายประกอบบ้าง
ฉะนั้น การบรรยายจึงมักต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน เมื่อจบเรื่องแล้วบางทีก็ทรง
เริ่มต้นใหม่อีก เพราะผู้ฟังมักหมุนเวียนกันมาไม่ใช่คนกลุ่มเดิม พระนิพนธ์ประเภท
นี้ได้มีการพิมพ์เผยแพร่ค่อนข้างแพร่หลายแล้ว เช่น แนวปฏิบัติในสติปัฏฐาน,
บันทึกกรรมฐาน, อนุสสติและสติปัฏฐาน, แนวปฏิบัติทางจิต, ธรรมบรรยายในการ
ปฏิบัติอบรมจิต, ธรรมกถาในการอบรมกรรมฐาน และ คู่มือกรรมฐาน เป็นต้น

หลักพระพุทธศาสนา

๒๓๖

เป็นพระนิพนธ์ประเภทแสดงหลักคำาสอนของพระพุทธศาสนาตั้งแต่เบื้องต้นจนถึง
ขั้นสูง บางเรื่องทรงนิพนธ์เป็นพระธรรมเทศนา หรือเป็นธรรมบรรยายในการสอน
พระใหม่ แล้วทรงดัดแปลงเป็นความเรียงที่สละสลวยในภายหลังเพื่อให้มีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น พระนิพนธ์ประเภทนี้ เช่น หลักพระพุทธศาสนา, คำาสอนสำาคัญของ
พระพุทธศาสนา, ลักษณะพระพุทธศาสนา, ความเข้าใจเรื่องพระพุทธศาสนา,
ความเข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาท และ ความเข้าใจเรื่องนิพพาน เป็นต้น

ประวัติหรือตำานาน

ได้แก่ พระนิพนธ์เกี่ยวกับพุทธประวัติและประวัติเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ซึ่งทรงนิพนธ์ไว้
หลายเรื่อง คือ ๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า เป็นการเล่าเรื่องพุทธประวัติแนวใหม่ โดย
นำาเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องมาเล่าประกอบไว้ด้วย ทำาให้ผู้อ่านได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนากว้างขวางออกไป ทั้งเรื่องในอดีตและในปัจจุบัน แต่เรื่องนี้ทรงนิพนธ์ได้
ถึงเพียงพรรษาที่ ๑๒ ของสมเด็จพระบรมศาสดาเท่านั้นก็ทรงยุติเนื่องจากพระภารกิจอีก
หลายด้านเพิ่มพูนขึ้น ส่วนที่เป็นตำานานหรือประวัติของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยก็
เช่น พุทธศาสนวงศ์ ซึง่ เป็นเรือ่ งทีว่ า่ ด้วยความเป็นมาของพระพุทธศาสนาและคณะธรรมยุต,
นำาเที่ยววัดบวรนิเวศวิหาร, การปกครองคณะสงฆ์ และ ประวัติการปกครองคณะสงฆ์โดย
สังเขป เป็นต้น

ธรรมคดี

ได้แก่พระนิพนธ์ทแ่ี สดงคำาสอนของพระพุทธศาสนาในแง่มมุ ต่าง ๆ เช่น เรือ่ งโลก เรือ่ งชีวติ
เรือ่ งจิต เรือ่ งกรรม ตลอดไปถึงเรือ่ งสังคม การเมือง และการพัฒนา เป็นต้น พระนิพนธ์เหล่านี้
บางเรื่องทรงนิพนธ์เป็นบทความเป็นตอนๆ ลงพิมพ์เผยแพร่ในนิตยสารแล้วรวมพิมพ์เป็น
เล่มในภายหลัง บางเรื่องทรงนิพนธ์เป็นตอนสำาหรับออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง
บางเรือ่ งประมวลจากทีท่ รงนิพนธ์ไว้ ในที่ต่าง ๆ มารวมเป็นเรือ่ งเดียวกัน พระนิพนธ์ประเภทนี้
จึงมีจาำ นวนมาก เช่นเรื่อง พระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านเลิศล้ำา ทรงนิพนธ์ลงพิมพ์เผยแพร่ใน
นิตยสารศรีสัปดาห์ (เป็นนิตยสารมีชื่อเสียงในยุคเมื่อหลายสิบปีก่อน และทรงรู้จักคุ้นเคย
กับบรรณาธิการ) ต่อเนือ่ งกันเป็นเวลาถึง ๑๑ ปี พระนิพนธ์เรือ่ งนีเ้ ป็นการแสดงพระพุทธคุณโดย
นำาเอาเรือ่ งราวต่าง ๆ ทัง้ ในอดีตและปัจจุบนั ทัง้ เรือ่ งของบุคคล เหตุการณ์ และสถานทีม่ าเป็น
ตัวอย่างสะท้อนให้เห็นถึงพระพุทธคุณในด้านต่าง ๆ นับว่าเป็นการอธิบายพระพุทธคุณหรือ
อธิบายเรื่องพระพุทธศาสนาแนวใหม่ หรือแนวประยุกต์
เรื่อง การบริหารทางจิตสำาหรับผู้ ใหญ่ ทรงนิพนธ์เป็นบทความออกรายการวิทยุทาง
สถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต ประจำาทุกเช้าวันอาทิตย์ ต่อเนื่องมาเป็นเวลา 7 ปี ตามคำา
อาราธนาของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี แล้วจึงรวมพิมพ์เป็นเล่มเผยแพร่ในภายหลัง
พระนิพนธ์เรื่องนี้ทรงมุ่งแนะนำาประชาชนทั่วไปให้รู้จักฝึกอบรมจิตใจของตนเองอย่างง่าย ๆ
เพื่อให้สามารถควบคุมจิตใจของตนเองได้อย่างน้อยในระดับที่ทาำ ให้การดำาเนินชีวิตประจำาวัน
มีความสงบราบรืน่ จึงเรียกพระนิพนธ์ชดุ นีว้ า่ การบริหารทางจิต ซึง่ ควรจะทำาควบคูไ่ ปกับการ
บริหารทางกายที่ทุกคนรู้จักคุ้นเคยอยู่แล้ว เพื่อความสมบูรณ์ของชีวิตนั่นเอง
นอกจากนี้ก็มีพระนิพนธ์เรื่อง พระพุทธศาสนากับสังคมไทย, ราชธรรมกับการพัฒนา
สังคม, ทศพิธราชธรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั , ทศบารมี ทศพิธราชธรรม เป็นต้น
พระนิพนธ์เหล่านี้ทรงแสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวโยงระหว่างพระพุทธศาสนากับความเป็นไป
ของบ้านเมือง ตลอดถึงประโยชน์ของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ
โลกและชีวิตในพุทธธรรม, ความเข้าใจเรื่องชีวิต, ความเข้าใจเรื่องจิต, ความเข้าใจเรื่อง
กรรม, ความสุขหาได้ไม่ยาก และ ชีวิตนี้น้อยนัก เป็นต้น พระนิพนธ์เหล่านี้ทรงแสดงให้เห็น
ว่าพระพุทธศาสนาสอนให้คนเข้าใจเรื่องโลกและความเป็นไปของชีวิตอย่างไร ทำาตนอย่างไร
จึงจะทำาให้ชีวิตมีความสุข
นอกจากนี้ ก็ยังมีพระนิพนธ์เรื่องอื่น ๆ อีกจำานวนมากที่ทรงอธิบายถึงแนวทางในการ
ดำาเนินชีวติ ตามแนวของพระพุทธศาสนา พระนิพนธ์เหล่านีล้ ว้ นเป็นการอธิบายพระพุทธศาสนา
แบบประยุกต์ คือประยุกต์หลักธรรมให้พอเหมาะพอสมกับชีวิตและสังคมยุคปัจจุบัน และ
ประยุกต์ศาสตร์สมัยใหม่ให้ผสมกลมกลืนกับพระพุทธศาสนา เพื่อให้รู้จักนำาพระธรรมคำาสอน
ของพระพุทธศาสนามาใช้ ในการดำาเนินชีวิตอย่างพอเหมาะพอดี

๒๓7

ธรรมนิยาย

ได้แก่พระนิพนธ์ที่ทรงแสดงหรืออธิบายคำาสอนของพระพุทธศาสนา
ในรูปแบบ นวนิยาย หรือที่สำานวนทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า อธิบาย
แบบบุคคลาธิษฐาน พระนิพนธ์ลักษณะนี้เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ก็ทรง
นิพนธ์ไว้หลายเรื่อง บางเรื่องทรงนิพนธ์ไว้แต่ครั้งยังเป็นพระเปรียญ
และบางเรื่องทรงนิพนธ์เมื่อดำารงสมณศักดิ์ที่ สมเด็จพระญาณสังวร
บางเรื่องทรงนำาเค้าเรื่องมาจากชาดก บางเรื่องก็ทรงดำาริขึ้นเอง
ธรรมนิยายเรื่องสำาคัญที่ทรงนิพนธ์ขึ้นจากแนวพระดำาริของพระองค์เอง
และเป็นที่ได้รับยกย่องแพร่หลายมากก็คือเรื่อง จิตตนคร ซึ่งเป็น
ธรรมนิยายขนาดยาวที่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงนำาเรื่องของธรรมะและ
กิเลสที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้มาแปลงให้เห็นเป็นรูปธรรม คือให้เห็น
เป็นตัวบุคคล และแสดงกิริยาอาการหรือพฤติกรรมต่าง ๆ ต่อกัน
เช่นกับบุคคลกระทำาต่อกัน ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่า ในจิตใจของแต่ละคน
ต่างมีธรรมะและกิเลสต่อสู้กันไปตามความคิดและการคิดของแต่ละคน เสมือนกับ
มีคนดีคนชั่วต่อสู้กันอยู่ในเมือง ๆ หนึ่ง เพื่อให้ได้เมืองนั้นไว้ ในอำานาจของตน
เมื่อคนดีครองเมือง บ้านเมืองและประชาชนก็อยู่เป็นสุข เมื่อคนชั่วครองเมือง
บ้านเมืองและประชาชนก็อยู่เป็นทุกข์ เช่นเดียวกับจิตใจของคนเรา เมื่อธรรมะ
มีอำานาจครองจิตใจ ชีวิตก็สงบสุข เมื่อกิเลสหรืออธรรมมีอำานาจครองจิตใจ
ชีวิตก็เดือดร้อนเป็นทุกข์ ฉะนั้น เจ้าพระคุณสมเด็จฯ จึงทรงอธิบายให้เห็นลักษณะ
ความหมาย และกิริยาอาการของธรรมะและอธรรมหรือกิเลสให้เข้าใจง่าย
ด้วยการแสดงให้เห็นเสมือนเป็นตัวบุคคล เพื่อที่ผู้อ่านจะได้เข้าใจคำาสอนของ
พระพุทธศาสนาง่ายขึ้น ทั้งอาจจะช่วยให้ชวนคิดชวนอ่านสำาหรับผู้ที่ยังไม่ค่อย
คุ้นเคยกับพระธรรมคำาสอนของพระพุทธศาสนา

พระโอวาทและคติธรรม

ได้แก่พระโอวาทและคติธรรม ที่ทรงประทานในโอกาสต่าง ๆ เช่น พระโอวาทใน
การเสด็จเยี่ยมวัดและพุทธศาสนิกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พระโอวาทในการ
เสด็จเยี่ยมวัดและพุทธศาสนิกชนภาคพายัพ เป็นต้น พระโอวาทเหล่านี้
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้ทรงแสดงไปตามสภาพของประชาชนและบ้านเมืองในแต่ละ
แห่งที่เสด็จไปเยือน ไม่เพียงแต่ทรงประทานคำาสอนทางพระพุทธศาสนาแก่
ประชาชนเท่านั้น แต่ยังทรงแสดงพระวิสัยทรรศน์เกี่ยวกับพระศาสนา การคณะสงฆ์
และบ้านเมืองอย่างน่าสนใจยิ่ง บางคราวทรงนิพนธ์เป็นข้อความสั้น ๆ มีเนื้อความ
ไม่กี่บรรทัด เรียกว่า “พระวรธรรมคติ” เพื่อประทานเป็นข้อคิดแก่สาธารณชน
ในโอกาสต่าง ๆ

คำาประพันธ์

ได้แก่พระนิพนธ์ที่ทรงนิพนธ์เป็นโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน เจ้าพระคุณสมเด็จฯ
ได้ทรงเริ่มนิพนธ์บทนิพนธ์ลักษณะนี้มาตั้งแต่ทรงเป็นสามเณร และทรงนิพนธ์ ใน
โอกาสต่าง ๆ เรื่อยมา พระนิพนธ์ลักษณะนี้จึงมีอยู่เป็นจำานวนมากเช่นกัน
พระนิพนธ์คาำ ประพันธ์เรื่องยาวของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ในหมวดนี้คือเรื่อง
คำากลอนนิราศสังขาร ซึ่งทรงนิพนธ์แต่ครั้งทรงดำารงสมณศักดิ์ที่ พระโศภนคณาภรณ์
๒๓๘

พระนิพนธ์ภาษาอังกฤษ

เนื่องจากเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงริเริ่มการสอนพระพุทธศาสนาแก่ชาวต่างประเทศขึ้น
ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เรียกว่า Dhamma Class โดยทรงสอนด้วยพระองค์เองเป็นส่วน
มากและมีพระภิกษุชาวต่างประเทศที่บวชอยู่วัดบวรนิเวศวิหารช่วยสอนบ้าง เป็นเหตุให้
พระองค์ต้องทรงเตรียมคำาสอนเป็นภาษาอังกฤษสำาหรับสอนชาวต่างประเทศ การสอน
ส่วนใหญ่เน้นเรื่องการฝึกสมาธิกรรมฐาน ฉะนั้น พระนิพนธ์ภาษาอังกฤษของเจ้าพระคุณ
สมเด็จฯ จึงเป็นเรื่องการฝึกสมาธิกรรมฐานเป็นส่วนมาก เช่นเรื่องกายานุปัสสนา
เวทนานุปัสสนา ธรรมะภาคปฏิบัติ เป็นต้น ต่อมาในภายหลังจึงได้มีการแปลพระนิพนธ์
เรื่องอื่น ๆ ที่เป็นภาษาไทยของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ เป็นภาษาอังกฤษเพิ่มเติมขึ้น เช่น
เรื่องแนวปฏิบัติในสติปัฏฐาน หลักการทำาสมาธิเบื้องต้น พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไร
ศีล เป็นต้น
หากเราได้อ่านหรือศึกษาพระนิพนธ์ของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ที่มีจาำ นวนมาก
ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น เราย่อมประจักษ์ว่า เจ้าพระคุณสมเด็จฯ นอกจากจะทรง
พระปรีชาฉลาดหลักแหลม ทรงสอดส่องรอบรู้ในพระธรรมคำาสอนอย่างแจ่มแจ้งแล้ว
ยังทรงสามารถยิ่งที่จะนำาความรู้เหล่านั้นมาเผยแผ่หรืออธิบายให้ผู้คนทั้งหลาย
ได้ซึมทราบรับรู้ด้วย ทักษะอย่างหนึ่งที่ทรงใช้อยู่เสมอในงานพระนิพนธ์หลายชิ้น
คือการอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบ ทีท่ รงอธิบายได้อย่างลึกซึง้ ทำาให้ผอู้ า่ นสามารถ
เข้าใจตามเรื่องที่ทรงอธิบายได้อย่างตรงไปตรงมา เช่น เมื่อทรงอธิบายเรื่อง
“ผลแห่งกรรม” ทรงใช้คดีโลกมาอธิบายขยายคดีธรรมได้อย่างชัดเจนเห็นจริงว่า
“ลองนึกถึงภาพของรถบรรทุกขนาดใหญ่กาำ ลังแล่นไล่ทบั เราอยู่ ขณะเดียวกันก็
มีรถบรรทุกแก้วแหวนเงินทองคันใหญ่ กำาลังแล่นไล่ตามเพือ่ จะยกแก้วแหวนเงินทอง
เหล่านั้นให้เราด้วย รถทั้งสองคันนั้นกำาลังขับแซงกันอย่างรวดเร็ว ผลัดกันนำา
ผลัดกันตาม นึกภาพนี้แล้วก็นึกถึงใจตนเองว่า ยังมีใจจะต้องการแก้วแหวนเงินทอง
หรือ ยังมีใจอยากได้อะไรอีกหรือ ในเมื่อรถล่าชีวิตเรากำาลังขับตะบึงติดตามมาอย่าง
มุ่งมาดปรารถนาตัวเราเป็นเป้าหมาย”
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงนิพนธ์หนังสือทางพระพุทธศาสนาไว้มาก นับจำานวน
เป็นร้อยเรือ่ งดังกล่าวมาแล้ว แต่พระองค์มไิ ด้แสดงพระองค์วา่ ทรงเป็นปราชญ์หรือ
ผู้รอบรู้ทางพระพุทธศาสนา ฉะนั้น ในการสั่งสอนธรรมะของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ
พระองค์มักจะทรงกล่าวว่า ไม่ได้แสดงในฐานะเป็นครูบาอาจารย์หรือผู้รอบรู้ แต่
ทรงแสดงในฐานะเป็นผู้ร่วมศึกษาปฏิบัติธรรมด้วยกัน และทรงสรุปว่า ส่วนที่เป็น
คำาอธิบายนั้น เมื่อฟังแล้วก็ทิ้งไปเสีย คงกำาหนดไว้แต่ธรรมะเท่านั้น นั่นคือทรง
สอนมิให้ติดในตัวบุคคล หรือในตัวครูบาอาจารย์ แต่ทรงให้ยึดธรรมะเป็นหลัก
สำาคัญในการพิจารณาและปฏิบัตินั่นเอง

เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงย้าำ เตือนอยู่เสมอว่า
พระมหากรุณาของพระบรมศาสดานั้น ไม่เคยขาดสาย ไม่เคยว่างเว้น
พระธรรมคำาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นความประเสริฐสถานเดียว
เป็นไปเพื่อความหมดจากกิเลสและกองทุกข์จริงแท้ ตราบใดที่ยังมีทุกข์
พระคุณของพระพุทธเจ้าก็ยังเป็นที่พึ่งได้ตลอดไป
๒๓๙

พระประวัติด้านการก่อสร้าง

๒4๐

เจ้าพระคุณสมเด็จฯ จะทรงแนะนำาประชาชนอยู่เสมอว่า

“ขอให้ช่วยกันสร้างวัดภายใน คือการมีธรรมะประจำาใจอยู่เสมอ
ย่อมอำานวยสุขประโยชน์แก่ชีวิตได้แน่นอนตลอดไป และไม่ว่าจะไปที่ไหน
ก็จะมีวัดให้เป็นที่พำานักของจิตใจ เป็นที่ชุ่มเย็นของจิตใจอยู่เสมอ
ทั้งเป็นสถานที่ที่ไม่ต้องไปแสวงหาจากที่ไหน เมื่อทุกคนมีวัดอยู่ในใจ”

พระประวัติด้านการก่อสร้าง
> การก่อสร้างสิ่งอันเป็นสาธารณประโยชน์
คือ สิ่งที่อาำ นวยประโยชน์แก่คนทั่วไป
ไม่ว่าในทางศาสนาหรือในทางสังคม
นับว่าเป็นภารกิจสำาคัญประการหนึ่งสำาหรับ
พระสงฆ์ ในพระพุทธศาสนา ภาษาทาง
พระพุทธศาสนาเรียกว่า นวกรรม ซึ่งมีมา
แต่ครั้งพุทธกาล แม้ ในครั้งพุทธกาล
พระอรหันตสาวกบางรูปได้รับการยกย่อง
ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในงานนวกรรม เช่น
พระมหาโมคคัลลานเถระ เป็นต้น
ในบางครั้งเมื่อมีการก่อสร้างอารามหรือ
วิหารอันเป็นเสนาสนะ (ที่อยู่อาศัยของ
พระสงฆ์) พระพุทธองค์ก็โปรดให้พระมหา
โมคคัลลานะไปช่วยดูแลการก่อสร้างก็มี
แม้ ในยุคปัจจุบัน คณะสงฆ์ได้ ให้ความ
สำาคัญแก่งานนวกรรม หรือการก่อสร้าง
โดยจัดเป็นองค์การหนึ่งทางการปกครอง
คณะสงฆ์ เรียกว่า องค์การสาธารณูปการ
มีหน้าที่ดูแลสิ่งก่อสร้างทางพระพุทธศาสนา

ฉะนั้น เมื่อมีการกล่าวถึงงานหรือหน้าที่ทาง
การก่อสร้างของคณะสงฆ์ จึงนิยมเรียกว่า
งานสาธารณูปการ
> เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้ทรงปฏิบัติหน้าที่
ในด้านนี้อย่างครบถ้วน นับแต่ทรงเป็น
เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารเป็นต้นมา
งานสาธารณูปการอันดับแรกที่ทรงทำาคือ
ทรงบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายใน
พระอาราม เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๕ และ
เรื่อยมาจนถึงวาระสุดท้ายแห่งพระชนม์ชีพ
วัดบวรนิเวศวิหารในยุคของพระองค์นั้น
ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์เสมือนสร้างใหม่
หมดทั้งพระอาราม การบูรณะที่สาำ คัญคือ
การปิดโมเสกสีทองพระเจดีย์ ใหญ่ทั้งองค์
การประดับหินอ่อนพระอุโบสถทั้งหลัง
ซึ่งเป็นงานที่ยากลำาบากมาก เพราะ
พระอุโบสถเป็นอาคารโบราณ แต่
ก็ทรงบูรณะได้สาำ เร็จเรียบร้อย โดยใช้
เวลาในการบูรณะต่อเนื่องกว่า ๒๐ ปี
๒4๑

ทรงดูแลงานก่อสร้างและบูรณะเสนาสนะและถาวรวัตถุภายในวัดบวรนิเวศวิหารด้วยพระองค์เอง
๒4๒

> นอกจากการก่อสร้างเสนาสนะและ
ถาวรวัตถุภายในวัดบวรนิเวศวิหารแล้ว
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ยังได้ทรงสร้างและ
ทรงอุปถัมภ์การสร้างสิง่ สาธารณประโยชน์
ในที่อื่นๆ รวมจำานวนถึง 4๕ รายการ
ได้แก่ ปูชนียสถาน พุทธสถาน โรงเรียน
โรงพยาบาล และสิ่งสาธารณประโยชน์
แต่ถ้าเป็นชิ้นวัตถุก็มีจำานวนนับร้อย
ซึ่งมากเกินความคาดคิดของคนทั่วไป

• งานก่อสร้างวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดชลบุรี

• งานก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระปิยมหาราช
อำาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

• ตึกสกลมหาสังฆปริณายก
๒4๓

บรรยากาศวัดบวรนิเวศวิหารในปัจจุบัน หลังจากที่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้ทำาการบูรณะอาคารเก่า รวมทั้งก่อสร้างอาคารขึ้นใหม่
๒44

สิ่งก่อสร้างเหล่านี้ นอกจากจะเป็นสิ่งอำานวยประโยชน์
แก่มหาชนแล้ว ยังเป็นสิ่งสะท้อนถึงพระคุณธรรม
ในพระองค์หลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ
ความกตัญญูที่ทรงมีต่อครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณ
ทั้งหลาย ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ความเมตตากรุณา
ที่ทรงมีต่อมหาชน ทั้งในฝ่ายพระศาสนาและ
ในฝ่ายบ้านเมือง และทั้งหมดนี้ย่อมรวมลงในพระคุณธรรม
ข้อสำาคัญคือความเสียสละ ไม่ยึดติดในวัตถุธรรมทั้งหลาย
แต่ทรงมุ่งสุขประโยชน์ของมหาชนเป็นหลักสำาคัญ

๒4๕

๒4๖

๒47

๒4๘

๒4๙

๒๕๐

๒๕๑

สนับสนุนการศึกษา
ทรงดำาเนินการให้จัดสร้าง
ตึกกวีบรรณาลัย
โดยทุนบริจาคของนายกวี เหวียนระวี
สำาหรับเป็นหอสมุดมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร
ติดกับตึกสภาการศึกษาฯ เพื่อเกื้อกูลแก่
การศึกษาค้นคว้าของพระนักศึกษาและ
คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย
ทรงดำาเนินการให้รื้ออาคารโรงเรียนวัดบวรนิเวศ ๒ หลัง คือตึก
อรพินทุ์และตึกดำารงธรรมี ซึ่งเก่าแก่ทรุดโทรมเพราะสร้างมาแต่
ครั้งสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงจัด
ตัง้ โรงเรียนหนังสือไทยของมหามกุฏราชวิทยาลัย เมือ่ พ.ศ. ๒4๓๖
แล้วสร้างอาคารเรียน 4 ชั้นขึ้นแทน โปรดประทานชื่ออาคารนี้ว่า
ตึกวชิรญาณวงศ์ เพือ่ ถวายเป็นพระอนุสรณ์แด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้า
กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ พระอุปัชฌาย์ของพระองค์และครูใหญ่
พระองค์แรกของโรงเรียนวัดบวรนิเวศ ทำาให้นักเรียนมีสถานที่
เรียนกว้างขวางสะดวกสบายขึ้น

เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ
๘4 พรรษา โปรดประทานทุนให้
จัดสร้างอาคารเรียนแก่โรงเรียน
วัดบวรนิเวศในพื้นที่วัดบวรนิเวศวิหาร
อีกหลังหนึ่งเรียกว่า “อาคาร ๘๔
พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร” ทำาให้
โรงเรียนวัดบวรนิเวศมีพื้นที่การเรียน
การสอนและการจัดกิจกรรมทางการ
ศึกษาสะดวกกว้างขวางยิ่งขึ้น
๒๕๒

โปรดให้สร้าง “อาคาร ๘๐ ญสส.”
ภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดนาควัชรโสภณ จังหวัด
กำาแพงเพชร ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ เนือ่ งใน
วโรกาสเฉลิมพระชนม์ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ์ิ
พระบรมราชินนี าถ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ อาคารนี้
ใช้เป็นทั้งที่ศึกษาเล่าเรียนของพระภิกษุสามเณรและสถาน
ศึกษาพระพุทธศาสนาสำาหรับเยาวชน

ทรงพระดำาริให้จดั สร้าง
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
อำาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
เป็นโรงเรียนประจำา สำาหรับสงเคราะห์เด็กที่
เรียนดีแต่ยากจนให้มโี อกาสเรียนได้อย่างเต็มที่
มีตง้ั แต่ชน้ั ประถมศึกษาจนจบชัน้ มัธยมศึกษา
โดยรับเด็กจากทัว่ ประเทศมาอยูศ่ กึ ษาและ
ศึกษาฟรีตลอดหลักสูตร ทรงพระเมตตาจัดตัง้
กองทุนเพือ่ สงเคราะห์เด็กนักเรียนเหล่านี้
ไว้ดว้ ย และเพือ่ อำานวยความสะดวกในด้าน
สุขภาพอนามัยของนักเรียนและครูอาจารย์
รวมถึงประชาชนในบริเวณใกล้เคียงซึง่ เป็นถิน่
ทุรกันดาร เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้ดาำ เนินการ
ให้จดั สร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระปิยมหาราช
รมณียเขตขึน้ ในบริเวณใกล้เคียงด้วย เป็น
โรงพยาบาลขนาด ๓๐ เตียง ทัง้ โรงเรียนและ
โรงพยาบาลได้ทาำ พิธเี ปิดพร้อมกัน
เมือ่ พ.ศ. ๒๕๓๕
ในบริเวณใกล้กนั เจ้าพระคุณสมเด็จฯ
ได้โปรดให้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
พระปิยมหาราช เพือ่ เป็นพระบรมราชานุสรณ์
ถึงการเสด็จประพาส ณ บริเวณนีห้ ลายครัง้
และเป็นเครือ่ งระลึกเตือนใจพสกนิกรทัง้ ใกล้
และไกลได้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของ
สมเด็จพระปิยมหาราช ทีเ่ สด็จพระราชดำาเนิน
ไปพระราชทานความเจริญผาสุกแก่พสกนิกร
ไม่วา่ จะอยูใ่ นถิน่ ห่างไกลทุรกันดารเพียงไร

การตั้งทุนการศึกษาไว้ ในมหาวิทยาลัย
เพื่อใช้ดอกผลมอบเป็นทุนการศึกษา
แก่นิสิตนักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๒๐ ทรงเป็นพระอาจารย์สอน
วิชาสมถะและวิปัสสนา (ปัจจุบันเรียกว่า
วิชาการฝึกสมาธิตามแนวพุทธศาสนา)
แก่นิสิตภาควิชาปรัชญาและศาสนา
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ และผู้สนใจทั่วไป เมื่อจบ
ภาคการศึกษา ทรงมอบเงินค่าสอนเป็น
ทุนเริ่มต้น จัดตั้งเป็น “ทุนศิษย์สมเด็จ”
เพื่อส่งเสริมการศึกษาของนิสิต
พ.ศ. ๒๕๓7 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ได้จดั งานบำาเพ็ญกุศลถวายมุทติ าสักการะ
เทิดพระเกียรติเจ้าพระคุณสมเด็จฯ
เนื่องในมงคลวาระทรงเจริญพระชนมายุ
๘๐ พรรษา ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๖
ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ได้ถวายจตุปัจจัยบูชาพระคุณ
๒๒๑,๐๘๑.๐๐ บาท เจ้าพระคุณสมเด็จฯ
ก็ได้มอบจตุปจั จัยจำานวนดังกล่าวตัง้ เป็น
“ทุนสมเด็จพระญาณสังวร” ไว้ ในมูลนิธิ
พุทธเกษตร เพือ่ ใช้ดอกผลบำารุงกิจกรรม
ทางการศึกษาและกิจกรรมทางพระพุทธ
ศาสนาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เมือ่ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงรับอาราธนา
ไปในกิจกรรมใดๆ ของสถานศึกษา
ไม่ว่าจะเป็นที่ใด ก็จะทรงมอบจตุปัจจัย
ที่สถานศึกษานั้นถวาย ตั้งเป็นทุนหรือ
กองทุนเพือ่ ส่งเสริมการศึกษาของเยาวชน
ในสถานศึกษานั้นเสมอเหมือนกัน

ทุนการศึกษาสำาหรับเยาวชน
ทรงห่วงใยและเอาพระทัยใส่ในการศึกษา
ของเยาวชนเป็นอย่างมาก ถึงกับเคยรับสัง่
กับผู้ใกล้ชดิ ว่า “เราไม่มโี อกาสเรียน จึงอยาก
ส่งเสริมคนอื่นให้ได้เรียนมากๆ” จึงทรง
ส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนทั่วไปรวมถึง
พระภิกษุสามเณร โดยทรงจัดตั้งกองทุน
“นิธิน้อย คชวัตร” เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ ใน
ขั้นต้น ทรงมีพระประสงค์จะมีกองทุนไว้
สำาหรับอุปการะโยมมารดาของพระองค์เอง
ต่อมาเมื่อกองทุนเติบใหญ่ขึ้นก็ทรงขยาย

พระเมตตาออกไปถึงการสงเคราะห์เยาวชน
ในด้านการศึกษา จากดอกผลในกองทุน
นิธิน้อย คชวัตร ทรงโปรดให้จัดเป็นทุน
การศึกษาแก่นกั เรียนโรงเรียนวัดบวรนิเวศ
เป็นประจำาทุกปี
นอกจากนี้ยังโปรดประทานทุนการศึกษา
แก่พระภิกษุทจ่ี บการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย เพื่อไปศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ณ ประเทศ
อินเดียด้วย

ทรงดำาเนินการจัดสร้างอาคารโรงเรียนพระปริยัติหลังใหม่
ณ วัดเทวสังฆารามเรียกว่า อาคารรวิเทวานันท์ เพื่อเป็น
การสนองคุณวัดเทวสังฆารามอันเป็นสำานักเดิมของพระองค์
อาคารนี้ใช้เป็นที่ศึกษาเล่าเรียนของพระภิกษุสามเณรและ
โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์สำาหรับเยาวชนด้วย

ทรงประทานทุนจัดสร้างอาคารเรียนแก่ โรงเรียนประถมวัด
พุทธวิมุติวนาราม หรือวัดพุมุด จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็น
โรงเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร

ทรงประทานพระอุปถัมภ์การจัดสร้างโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร จังหวัดยโสธร ซึ่งคณะ
ศิษยานุศิษย์ได้ดาำ ริจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ ในการฉลองพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ๓ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๑๖ นับเป็นโรงเรียนที่จัดสร้างขึ้นในพระนาม “สมเด็จพระญาณสังวร” เป็นแห่งแรก
๒๕๓

พ ร ะ เ ค รื่ อ ง

ในเจ้ า พระคุ ณ สมเด็ จ พระญาณสั ง วร
ส ม เ ด็ จ พ ร ะ สั ง ฆ ร า ช
ส ก ล ม ห า สั ง ฆ ป ริ ณ า ย ก

เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ
น่าจะทรงมีความรู้ ในการสร้างพระเครือ่ งมาตัง้ แต่ครัง้ ประทับ
อยูว่ ดั เทวสังฆาราม (วัดเหนือ) แล้ว เพราะพระเทพมงคลรังษี
(หลวงพ่อดี พุทฺธโชติ) พระอุปัชฌาย์ เมื่อครั้งทรงบรรพชา
และอุปสมบท ณ วัดเทวสังฆาราม ของพระองค์นั้นเป็น
ศิษย์ของหลวงปู่ยิ้ม จนฺทรำสี ซึ่งมีความรู้เรื่องการลบผง
พุทธคุณตามสูตรมูลกัจจายน์ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการศึกษา
พระปริยัติธรรมของพระสงฆ์ ในสมัยก่อน แต่ทรงสนพระทัย
ด้ า นการศึ ก ษาพระปริ ยั ติ ธ รรมตามความประสงค์ ข อง
หลวงพ่อดีพระอุปัชฌาย์มากกว่า และเป็นจุดมุ่งหมายหลัก
ของพระองค์ ดังปรากฏถึงผลการศึกษาพระปริยตั ธิ รรมของ
พระองค์ทั้งที่วัดเสนหาและวัดบวรนิเวศวิหารโดยลำาดับว่า
ในที่สุดพระองค์ก็ทรงสอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค
อันเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้ว
การสร้างพระเครื่องครั้งแรกของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ที่ปรากฏหลักฐานเป็นครั้งแรก ณ วัดบวรนิเวศวิหารก็คือ เมื่อครั้ง
ทรงดำารงสมณศักดิ์ที่ “พระสาสนโสภณ” คือ เหรียญพระไพรีพินาศ พิมพ์รูปไข่ เท่าที่พบเห็นส่วนใหญ่เป็นเนื้อเงินลงยา ส่วน
เนื้ออื่น ๆ อย่างเช่น เนื้อทองคำา มีผู้หลักผู้ ใหญ่ยืนยันว่ามี หรือเนื้อทองแดงนั้นก็ไม่อาจยืนยันได้ พระเครื่องและวัตถุมงคล
ส่วนใหญ่ทท่ี รงสร้างขึน้ มาด้วยพระประสงค์ตามแบบคตินยิ มโบราณ คือ การสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา และเป็นพุทธานุสสติ
มิได้ทรงมีพระประสงค์มากไปกว่าเหตุผล ๒ ข้อนี้ ผู้เขียนเคยได้เข้าเฝ้าพระองค์ครั้งแรกเมื่อยังเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากร ใน พ.ศ. ๒๕๓๑ พระองค์ทรงพระเมตตาโปรดประทานวัตถุมงคลและหนังสือพระนิพนธ์แสงส่องใจ ทรงกำาชับว่าให้
อ่านหนังสือเล่มนี้ให้จบ พระเครื่องคือพุทธานุสสติ หนังสือคือธรรมานุสสติ เท่านี้ก็จะเป็นมงคลยิ่งนัก
วัตถุมงคลที่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ประทานให้จัดสร้าง ส่วนใหญ่มีทั้งในส่วนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในส่วนของ
พระองค์เอง ในส่วนของวัดบวรนิเวศวิหาร ในส่วนของพระนวกะ ในส่วนของหน่วยราชการ องค์กร มูลนิธิ และเอกชนต่าง ๆ ซึ่ง
มีอยู่มากมาย อันไม่อาจจะนำามากล่าวได้หมด ณ ที่นี้ หากแต่พอจะประมวลโดยสังเขปได้ดังนี้
ผู้เขียน: นายอดุลย์นันท์ทัต กิจไชยพร
๒๕4

๑. วัตถุมงคลชุด ภปร. ที่ออก ณ วัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ)

ประกอบด้วย • พระพุทธรูป ภปร. ขนาด ๙ นิ้ว (ฐานถอดได้) และขนาด ๕ นิ้ว
• เหรียญพระพุทธชินราช ทั้งเนื้อทองแดงกะไหล่ทองและอัลปาก้า

๒. วัตถุมงคลชุด ภปร. ที่ออก ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

ประกอบด้วย • พระพุทธรูป ภปร. ขนาด ๙ นิ้ว และขนาด ๕ นิ้ว หล่อด้วยดินไทย
(ทั้ง ๒ ขนาดฐานถอดไม่ได้) • พระกริ่ง ภปร. เนื้อโลหะผสม ผิวรมดำา
๒๕๕

๓. วัตถุมงคลชุด ๕ รอบ
ชุดวัตถุมงคลครบ ๕ รอบ
พระชนมายุ ๖๐ พรรษา ๓ ตุลาคม ๒๕๑๖

๓.๑ สมเด็จพระศาสดารัศมี
มี ๒ พิมพ์ คือ ซุ้มกว้างและซุ้มแคบ มวลสารที่จัดสร้าง
ประกอบด้วยผงพิเศษ คือ ผงจิตรลดาที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานมาส่วนหนึ่ง
ผงพระสมเด็จวัดระฆังบางขุนพรหมรุ่นแรก ผงพระวัดรังษี
สุทธาวาสรุ่นแรก ผงพระวัดพลับ ผงพระเก่าหลวงปู่โต๊ะ
และผงพุทธเก่าอีกหลายชนิด

๓.๓ สมเด็จพระศาสดารัศมี
เนื้อแร่ฟลูออไรด์ สร้างจากเนื้อแร่ชนิดหนึ่งที่ขุดพบใน
เหมืองแร่ท่ี จ.กาญจนบุรี มีความสวยงาม แต่หากโดนน้าำ
หรือโดนเหงื่อในมืออาจแปรสภาพได้ ภายในเนื้อพระมี
พระเกศาของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ผสมอยู่ด้วย
๒๕๖

๓.๒ สมเด็จพิมพ์ทรงสี่เหลี่ยมชิ้นฟักแบบพระสมเด็จวัดระฆัง
(พิมพ์ทรงเจดีย์) ท่านเจ้าคุณพระสังวรวิมลเถร (สมณศักดิ์
ในขณะนั้น) หรือหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี ได้สร้างถวาย
ประกอบด้วยผงพระวัดพลับที่ได้มาครั้งหลวงปู่โต๊ะไปฝึก
วิปัสสนากัมมัฏฐาน ณ วัดพลับ ผงพระพุทธคุณที่หลวงปู่โต๊ะ
ลบทำาขึ้นมาตามสูตรโบราณ และผงพระผงรุ่นแรกของ
หลวงปู่โต๊ะ และผงพระสมเด็จปรกโพธิ์ฐานเกย
รุ่น พ.ศ. ๒๕๑๐

พิมพ์ ใหญ่

พิมพ์เล็ก

๓.๔ สมเด็จพิมพ์ทรงสี่เหลี่ยมชิ้นฟัก
เนื้อแร่ฟลูออไรด์ หลังตราชั่ง (ราศีตุลย์) มี ๓ พิมพ์
พิมพ์ ใหญ่ พิมพ์กลาง และพิมพ์เล็ก

๓.๕ พระนางพญา
เนื้อแร่ฟลูออไรด์ หลังตราชั่ง
ด้านล่างเป็นลายพระหัตถ์ยอ่ ญส.

๓.๗ เหรียญพระศาสดารูปไข่
พิมพ์ทรงเดียวกับสมเด็จพระศาสดารัศมี
แต่ดา้ นในเหรียญจะไม่มรี ศั มีรอบพระเศียร
ออกแบบจัดสร้างโดยกองกษาปณ์ (ใน
ขณะนั้น) กรมธนารักษ์ มีเนื้อทองคำา
นวโลหะและทองแดง

๓.๙ พระควัมบดีปิดตา
พิ ม พ์ ท รงแบบพระปิ ด ตาหลวงพ่ อ แก้ ว
วัดเครือวัลย์ จ.ชลบุรี หลังลายพระหัตถ์ ญส.

๓.๖ เหรียญพระพุทธชินสีหส์ มโภชสมณศักดิส์ มเด็จพระญาณสังวร ๒๒ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๑๖ สร้างด้วยเนื้อทองแดงรมดำา ด้านหลังเหรียญเป็นพระคาถาที่เจ้าพระคุณ
สมเด็จฯ ทรงผูกขึน้ ความว่า “อิสวฺ าสุรตนตฺตยำ รกฺขตุ ตวำ นิรนฺตรำ โหตุ สุวฑฺฒโน สาธุ
สพฺพตฺถ ญาณสำวโร” อันมีความหมายทีท่ รงแปลไว้วา่ “ขอรัตนะทัง้ สาม คือพุทธรัตนะ
ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ จงรักษาท่านชัว่ นิรนั ดร์ จงเป็นผูเ้ จริญดี เป็นคนดี และจงเป็น
ผูส้ าำ รวมในญาณทุกเมือ่ แล” (เหรียญนีส้ ร้างขึน้ มาก่อนวัตถุมงคลชุด ๕ รอบพระชนมายุ
ทั้งหมด)

๓.๘ เหรียญพระพุทธรูป ภปร. จากพิมพ์ดมู ลี กั ษณะคล้ายเหรียญพระพุทธชินสีห์
แต่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้ทรงรับสั่งอธิบายว่า เหรียญพระพุทธรูป ภปร. นี้
ด้านหน้าตรงฐานผ้าทิพย์จะมีตรา ภปร. และพระหัตถ์ขวาทรงแบเป็นปางประทานพร
(ในขณะที่พระหัตถ์ขวาของพระพุทธชินสีห์และพระศาสดาจะเป็นทรงคว่ำาในปางมาร
วิชัย) ฐานพระเป็นรูปทรงตามลักษณะของพระพุทธรูป ภปร. และหากจะพิจารณา
เป็นพระไพรีพินาศ ฐานพระก็แตกต่างกันมาก ตัวเหรียญเป็นรูปใบโพธิ์ มี ๒ ขนาด
คือขนาดใหญ่กบั ขนาดเล็ก ด้านหลังเหรียญเป็นพระคาถาทีเ่ จ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรง
ผูกขึ้นเช่นเดียวกับเหรียญพระพุทธชินสีห์สมโภชพระสมณศักดิ์ในข้อ ๓.๖
ที่ระลึกทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖
วัตถุมงคลชุดนี้ได้ประกอบพิธีพุทธาภิเษกเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๖
ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร โดยเจ้าพระคุณสมเด็จฯ เมื่อครั้งทรงดำารง
สมณศักดิ์ที่สมเด็จพระญาณสังวร ทรงจุดเทียนชัยและองค์ประธานอธิษฐานจิต
เจริญภาวนาพุทธาภิเษก พร้อมกับพระคณาจารย์ผู้ทรงวิทยาคุณ ๑๕ รูป
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถร) เมื่อครั้งยังทรง
ดำารงสมณศักดิท์ ส่ี มเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ทรงเป็นองค์ประธานสงฆ์ ในการเจริญ
พระพุทธมนต์ พระสงฆ์ ๔ รูปสวดภาณวารพุทธาภิเษก
๒๕7

๔. วัตถุมงคลชุดสมเด็จสุคโต พ.ศ. ๒๕๑๗

พิมพ์ซุ้มลึกใหญ่

พิมพ์ซุ้มตื้นเล็ก

พิมพ์สมเด็จทรงนิยมใหญ่

พิมพ์ซุ้มลึกเล็ก

พิมพ์สมเด็จทรงนิยมเล็ก

มีทั้งหมด ๖ พิมพ์ คือ พิมพ์ซุ้มลึกใหญ่ พิมพ์ซุ้มตื้นใหญ่ พิมพ์สมเด็จใหญ่
พิมพ์ซุ้มลึกเล็ก พิมพ์ซุ้มตื้นเล็ก และพิมพ์สมเด็จเล็ก
ที่นิยมเรียกกันว่าพระ ๖ สมเด็จ เนื่องจากมีส่วนผสมของมวลสารพระสมเด็จปิลันทน์ ซึ่งเรียกว่าเป็นพระ ๒ สมเด็จ
เพราะสร้างโดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (ม.จ. ทัด เสนีย์วงศ์) และมีส่วนผสมของพระสมเด็จของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต)
และสมเด็จฯ โต ก็ได้อธิษฐานจิตให้ดว้ ย ในการจัดสร้างพระสมเด็จสุคโตนี้ ร.ต.อ. เผ่าศิรฯิ สัทธิวหิ าริกในเจ้าพระคุณสมเด็จฯ
เป็นมีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคพระสมเด็จปิลันทน์หลากหลายพิมพ์จำานวน 4๐๐ กว่าองค์มาเป็นมวลสารหลัก ผสมผสานกับ
พระนภปฎลมหาเศวตฉัตรที่กางกั้นพระพุทธชินสีห์ ในพระอุโบสถ ไรพระศกเก่าของพระพุทธสุวรรณเขต (หลวงพ่อโต)
พระประธานองค์หลัง พระโคนสมอกรุวัดบวรนิเวศวิหาร
๒๕๘

๕. วัตถุมงคลชุดสมเด็จอรหัง พ.ศ. ๒๕๑๙

เพื่อจัดสร้างวัดญาณสังวรารามราชวรมหาวิหาร
ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีทั้งหมด ๕ พิมพ์ คือ พิมพ์
เกศอุหรือเกศเปลวเพลิง พิมพ์สังฆาฏิ พิมพ์โต๊ะกัง
พิมพ์ฐานคู่ และพิมพ์เล็กมีประภามณฑล

๖. พระกริ่งบวรนิเวศ ญส. สุวัฑฒนะ พ.ศ. ๒๕๑๙
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงประทานพระอนุญาตให้
ม.ล. จำาเรียง ปราโมช โยมอุปัฏฐากจัดสร้าง โดยถอดพิมพ์
จากพระกริง่ ปวเรศองค์ดง้ั เดิมของวัดบวรนิเวศวิหาร โดยลบบัว
ด้านหลังออก เปลีย่ นเป็นตัวอักษรทีท่ รงเขียนด้วยลายพระหัตถ์
ว่า “บวรนิเวศ ญส. สุวฑั ฒนะ” เป็นพระกริง่ ทีร่ วมนามของวัด
บวรนิเวศวิหาร สมณศักดิแ์ ละพระนามฉายาสุวฑั ฒโน นิยมเรียก
ชื่อสั้น ๆ ว่า “พระกริ่งสุวัฑฒนะ” เป็นพระกริ่งที่แสดงถึงความ
กตัญญูกตเวทีของพระองค์ เพราะ ม.ล.จำาเรียง ปราโมช เป็น
โยมอุปฏั ฐากพระองค์มานับแต่เสด็จมาประทับทีว่ ดั บวรนิเวศวิหาร
๒๕๙

๗. พระกริ่งสุวัฑฒโน พ.ศ. ๒๕๒๑
เนื้อเงิน

คณะกรรมการบูรณะวัดคิรีวิหาร ต.ชำาราก อ.เมือง จ.ตราด ได้ขอประทานพระอนุญาต
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ จัดสร้างพระกริ่ง โดยอัญเชิญพระนามฉายาทางพระพุทธศาสนา
คือ “สุวัฑฒโน” มาเป็นพระนามพระกริ่ง เพื่อหาทุนในการสร้างพระอุโบสถหลังใหม่
ของวัดคิรีวิหาร เป็นรูปแบบพระกริ่งที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเจ้าพระคุณ
สมเด็จฯ คือเป็นพระกริ่งปางสมาธิสอดคล้องกับพระนาม “สมเด็จพระญาณสังวร” มี
ความงดงามโดดเด่น จัดสร้างด้วยเนื้อทองคำา เนื้อเงิน และเนื้อนวโลหะ

เนื้อนวโลหะ

๘. วัตถุมงคลชุด ๖ รอบ

พระกริ่งบวรรังษี

ที่ระลึกทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖ รอบ
7๒ พรรษา วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๘
ทั้งชุดประกอบด้วย
• พระกริง่ บวรรังษี เป็นพระกริง่ ใหญ่ปางสมาธิ
สร้างจากชนวนพระเก่าของสมเด็จพระมหา
สมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวิริยาลงกรณ์
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณ
วโรรส ฯลฯ
• พระชัยวัฒน์บวรรังษี จำานวนสร้างทั้งหมด
๕๐๐ ชุด เปิดโอกาสให้ประชาชนบริจาคบูชา
สมทบทุนก่อสร้างตึก “วชิรญาณ สามัคคี
พยาบาร” โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
• พระควัมบดีปิดตา เนื้อผงพุทธคุณ
มี ๒ เนือ้ และ ๒ พิมพ์ คือ เนื้อผงพุทธคุณ
สีขาว พิมพ์ ใหญ่และพิมพ์เล็ก เนือ้ ผงพุทธคุณ
สีดำา (ผงพุทธคุณ-ใบลานเก่าผสมแร่) พิมพ์
ใหญ่และพิมพ์เล็ก
๒๖๐

พระปิดตาเนื้อผงพุทธคุณสีขาว

พระสังกัจจายน์ไทย

พระสังกัจจายน์จีน

พระชัยวัฒน์บวรรังษี

พระปิดตาเนื้อผงพุทธคุณสีดาำ

พระคันธารราฐเนื้อผงพุทธคุณสีขาว

• พระสังกัจจายน์ ไทย พิมพ์หยดน้ำา
• พระสังกัจจายน์จีน (พระศรีอริยเมตไตรยแบบจีน)
• พระคันธารราฐเนื้อผงพุทธคุณสีขาว
• และอื่น ๆ

๙. เหรียญพระรูปเหมือนพระพักตร์ตรง
เนื้อทองคำา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดให้จดั สร้างขึน้ เนือ่ งใน
มหามงคลวโรกาสที่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงเจริญพระชนมายุครบ
๖ รอบ ในวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ โดยจัดสร้างเป็นแบบเนือ้ ทองคำา
ขนาดเล็กจำานวน ๑๐๐ เหรียญ และเนื้อทองแดงขนาดใหญ่จำานวน
๓๐,๐๐๐ เหรียญ ที่ด้านหลังเหรียญทั้งสองแบบมีพระปรมาภิไธยย่อ
ภปร. ประดิษฐาน

เนื้อทองแดง

๑๐. เหรียญพระพุทธชินสีห์
ที่ระลึกเมื่อครั้งเสด็จปฏิบัติศาสนกิจบรรพชากุลบุตรศากยะ
ณ วัดนครมณฑปศรีกรี ติวหิ าร เมืองกีรติปรู ์ กรุงกาฐมาณฑุ
ประเทศเนปาล ระหว่างวันที่ ๒๓-๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๘

๑๑. พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ปวเรศ
ที่ระลึกเนื่องในมหามงคลวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ ในวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๓๐ จำานวนสร้าง ๒๕,๐๐๐ ชุด

๑๒. พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์เมตตา และ
พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ ไพรีพินาศ รุ่นเมตตา
พ.ศ. ๒๕๒๙

สำาหรับมูลนิธิ ญสว. (สมเด็จพระญาณสังวร)
เพื่อการศึกษาของพระภิกษุสามเณร
วัดกษัตราธิราช จ.พระนครศรีอยุธยา
๒๖๑

๑๓. พระรูปเหมือนลอยองค์
รุ่นแรก พ.ศ. ๒๕๓๑

เพื่อมูลนิธิโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เป็นทุนเริม่ แรกในการก่อสร้างโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต มีทั้งพระบูชาและพระเครื่องขนาดเล็ก

๑๔. พระกริ่งดำารงราชานุภาพ
ทีร่ ะลึกครบ ๑๐๐ ปี กระทรวงมหาดไทย ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕
ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงมีพระเมตตาประทานพระอนุญาต
ให้กระทรวงมหาดไทย ดำาเนินการจัดสร้าง และพุทธาภิเษก
ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๓

๑๕. เหรียญพระพุทธชินสีห์
และพระกริ่งจีนต้าเยิ่นถะ

ทีร่ ะลึกเสด็จจาริกเมืองจีน เมือ่ ครัง้ เสด็จเยือนประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ ตามคำากราบบังคมทูลเชิญของ
ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๒๐ มิถนุ ายน
ถึง ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๖

๑๖. พระบูชาไพรีพินาศ
พระกริ่ง ๘๐ พรรษา และ
ครอบน้ำาพระพุทธมนต์
ที่ระลึกทรงเจริญพระชนมายุครบ
๘๐ พรรษา ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๖
๒๖๒

๑๗. พระกริ่ง ๗ รอบ
ที่ระลึกทรงเจริญพระชนมายุครบ 7 รอบ
๘4 พรรษา ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕4๐

๑๘. พระกริ่งทศบารมี
และล๊อกเกตพระรูป
ที่ระลึกนวกภิกษุพรรษกาล พ.ศ. ๒๕4๒

๑๙. พระกริง่ -พระชัยวัฒน์คชวัตร
และครอบน้าำ พระพุทธมนต์คชวัตร
ที่ระลึกทรงเจริญพระชนมายุครบ ๙๐ พรรษา
๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕4๖

๒๐. พระกริ่งญาณสังวร
รุ่นเชียงแสนสิงห์หนึ่งล้านทอง
ที่ระลึกทรงดำารงตำาแหน่งสกลมหาสังปริณายก
ครบ ๑๙ ปี วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑

๒๑. พระท่ากระดาน
สมเด็จพระนเรศวร
พ.ศ. ๒๕๑๘
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ เสด็จพระราชดำาเนินทรงเททอง
เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ในคราวนี้ ได้จัดสร้างพระบูชา ขนาด
๙ นิ้ว ๕ นิ้ว และพระเครื่องพระท่ากระดานเกศบิด สำาหรับจังหวัดกาญจนบุรี อันเป็นพระชาติภูมิ
ของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ โดยแท้
๒๖๓

พระคุณธรรม

ชีวิตของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ นั้นก็ไม่ต่างไปจากชีวิตของบุคคลทั่วไป
คือพระองค์ก็ต้องทรงประสบกับความผิดหวังบ้าง ความสมหวังบ้าง
ประสบกับความสำาเร็จบ้าง ความล้มเหลวบ้าง แต่โดยที่พระองค์ทรง
เพียบพร้อมไปด้วยพระคุณธรรมอันเป็นเสมือนแกนหรือแก่นของชีวติ
ฉะนั้น ชีวิตของพระองค์ จึงมีความสมหวังมากกว่าความผิดหวัง
มีความสำาเร็จมากกว่าความล้มเหลว มีความดีใจมากกว่าความเสียใจ
กล่าวโดยรวมก็คือ ด้วยพระคุณธรรมอันเป็นแกนหรือแก่นของชีวิต
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ จึงประสบความสำาเร็จ หรือทรงมีความเจริญ
ก้าวหน้าไปตามครรลองของชีวิตพรหมจรรย์อย่างสม่ำาเสมอจนถึง
ที่สุด ดังเป็นที่ปรากฏ ฉะนั้น หากจะวิเคราะห์จากพระจริยาวัตรของ
พระองค์ว่าทรงมีพระคุณธรรมที่โดดเด่นอย่างไรบ้าง ก็อาจจะกล่าวได้
ว่า พระคุณธรรมที่โดดเด่นเป็นที่ปรากฏในเจ้าพระคุณสมเด็จฯ นั้นคือ
___________________________________________________

ความเรียบง่าย ทรงใฝ่รู้ ทรงยึดมั่นในกตัญญู
ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตา ทรงถ่อมพระองค์
ทรงอดทน และทรงคารวธรรม

___________________________________________________

๒๖4

พระคุณธรรม
ที่ปรากฏ

๒๖๕

พระคุณธรรมประการแรกคือ

ความเรียบง่าย

ซึ่งชาวบ้านมักจะเรียกว่า สมถะ
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย
ในทุกด้าน นับตั้งแต่เครื่องนุ่งห่ม เช่น สบง จีวร
ที่ทรงใช้ ก็ทรงใช้จนเก่า บางครั้งก็มีการฉีกขาด
ก็จะทรงเย็บและชุนด้วยพระองค์เองบ้าง
ทรงแนะให้ศิษย์เย็บหรือชุนบ้าง จนเห็นว่าเก่าจริงๆ
ไม่เหมาะที่จะใช้ต่อไปจึงทรงเปลี่ยน ฉะนั้น
สบง จีวรที่ทรงใช้ จึงมีน้อยชิ้นเท่าที่จำาเป็น
เสนาสนะที่อาศัยอยู่ ตลอดถึงสิ่งของเครื่องใช้ ก็ไม่โปรดที่จะใช้ของหรูหราสวยงาม
เช่น เมือ่ ครัง้ ยังเป็นที่ พระสาสนโสภณ ชัน้ ล่างของตำาหนักคอยท่า ปราโมช ซึง่ เป็นทีป่ ระทับ
ยังแบ่งเป็นห้องขนาดเล็กหลายห้อง มีหอ้ งโถงอยูต่ รงกลาง ส่วนห้องอืน่ ๆ ก็โปรดให้เป็น
ที่อยู่ของบรรดาศิษย์ซึ่งมีมากกว่าสิบคน ฉะนั้น เมื่อทรงรับแขกที่ห้องโถงชั้นล่าง ซึ่งมี
พืน้ ทีร่ าว 4 x 4 เมตร และขนาบด้วยห้องทีอ่ ยูอ่ าศัยของศิษย์ทง้ั สองด้าน จึงเป็นการไม่สะดวก
ทั้งไม่ค่อยเจริญหูเจริญตาสำาหรับแขกผู้ ใหญ่ในบางโอกาส
ฉะนั้น ในโอกาสที่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ เดินทางไป
เยี่ยมและพำานักเจริญสมาธิภาวนา ณ สำานักวัดป่าใน
ภาคอีสานคราวหนึ่งเป็นเวลาเกือบเดือน คณะศิษย์จึงได้
ทำาการบูรณะชั้นล่างของตำาหนักเสียใหม่ โดยรื้อห้องเล็ก
ห้องน้อยออกหมด ทำาเป็นห้องโถงตลอดทัง้ ชัน้ พร้อมทัง้
ติดโคมไฟผนังและเพดานให้สวยงามและสว่างไสว มีพน้ื ที่
ที่กว้างขวางสะดวกแก่การรับแขก การทั้งนี้คณะศิษย์
ดำาเนินการโดยไม่ได้ทูลให้ทรงทราบก่อน
ครั้นเจ้าพระคุณสมเด็จฯ กลับจากภาคอีสานและมา
พบสภาพทีเ่ ปลีย่ นแปลงของตำาหนักคอยท่า ปราโมช แทนที่
จะทรงยินดีปลืม้ ใจกับความสวยงามของ “ห้องรับแขกใหม่”
ดังกล่าว กลับรับสัง่ ว่า “สวยงามเกินไป ทีอ่ ยูอ่ าศัย

ของพระไม่ควรหรูหรา โคมไฟนี่ก็เกินจำาเป็น
ไม่ควรเอามาติดในทีอ่ ยูอ่ าศัยของพระ ควรรือ้
เอาไปติดไว้ที่โบสถ์หรือวิหาร” แล้วก็ทรงกำาชับ
อีกว่า รื้อเอาไปติดที่โบสถ์หรือวิหารเสีย

๒๖๖

ห้องที่ประทับก็ไม่โปรดให้ปูพรม
จะมีก็เฉพาะอาสนะที่ประทับเท่านั้น แม้ห้องพระ
ในที่ประทับ ซึ่งเป็นที่ไหว้พระสวดมนต์และนั่งสมาธิ
ประจำาวัน ก็ไม่มพี รมปูพน้ื มีแต่อาสนะสำาหรับประทับนัง่ ทำาวัตรสวดมนต์
และนั่งสมาธิผืนเล็กวางอยู่หน้าโต๊ะหมู่บูชา
เตียงบรรทมที่ทรงใช้มาโดยตลอด ก็เป็นเพียงเตียงเล็ก ๆ เตี้ยๆ
ไม่ได้ปูด้วยฟูกหรือเบาะ แต่ทรงปูด้วยผ้าที่พับซ้อนกันเพียง ๒ - ๓ ชั้น
แม้จะมีผู้นำาเตียงอย่างดีมีราคาแพงมาถวาย ก็ไม่ทรงใช้
ทีป่ ระทับของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ไม่มสี งิ่ ของเครือ่ งใช้ทเี่ ป็นเครือ่ ง
ประดับสวยงามหรือสิ่งของฟุ่มเฟือยใดๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ (ทรงเคยมี
วิทยุ เมือ่ ครัง้ ยังทรงเรียนภาษาอังกฤษ สำาหรับฟังรายการภาคภาษาอังกฤษ
เมื่อเลิกเรียนก็ทรงเลิกใช้) ในตู้ ไม่มีเครื่องเจียระไนหรือลายคราม มีแต่
หนังสือ ของที่เห็นได้ ในทุกที่ในที่ประทับของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ คือ
หนังสือกับพระพุทธรูป

สำาหรับพระพุทธรูปนัน้ ก็ไม่ใช่ของเก่า แต่เป็นพระพุทธรูป
ใหม่ทม่ี ผี ถู้ วายในโอกาสต่าง ๆ บ้าง มีผนู้ าำ มาให้ทรงบูชา (ซือ้ )
บ้าง ซึ่งก็ทรงรับบูชาไว้ด้วยเมตตา กระทั่งมีผู้ปรารถนาดี
บางคนมาทูลด้วยความเป็นห่วงว่า เจ้าพระคุณสมเด็จฯ จะ
ถูกเขาหลอกขายของปลอมว่า “เกล้าฯ เกรงว่าจะไม่ใช่ของเก่า
นะกระหม่อม” เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ก็ทรงตอบว่า “ที่นี่ไม่ได้
นิยมของเก่� แต่นิยมพุทธลักษณะเท่�นั้น”
บางครัง้ มีผนู้ าำ สิง่ ของเครือ่ งใช้ทส่ี วยงามมาถวาย พระองค์
ก็ทรงรับไว้และอนุโมทนา แต่ไม่ทรงใช้สอย โดยรับสั่งว่า
“ไม่เหม�ะสำ�หรับพระ” บางคราวมีผู้เคารพนับถือบางคน
พยายามจะถวายรถยนต์สำาหรับทรงใช้ส่วนพระองค์ แต่ก็
ทรงปฏิเสธด้วยเหตุผลง่ายๆ ว่า “ไม่รู้จะเอ�ไปเก็บไว้ที่ไหน”
บางคราวก่อนที่จะทรงได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช

ทรงมีภารกิจทีจ่ ะต้องเดินทางไปนอกวัดก็เดินทางโดยแท็กซี่
ไปกับศิษย์ เพราะไม่โปรดทีจ่ ะรบกวนผูอ้ น่ื แม้เมือ่ ทรงเป็น
สมเด็จพระสังฆราชแล้ว หากมีผู้มาอาราธนาเชิญเสด็จไป
บำาเพ็ญกุศลที่บ้าน ที่อยู่ไม่ไกลจากวัดบวรนิเวศวิหารนัก
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ก็จะรับสั่งกับเจ้าภาพว่า “ไม่ต้องเอ�
รถม�รับนะ แล้วจะเดินไปเอง”

พระจริยวัตรของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ไม่เพียงแต่
แสดงถึงพระคุณธรรมในเรื่องความเรียบง่ายเท่านั้น
แต่ยังแสดงถึงความเคร่งครัดในพระธรรมวินัย ความ
มัธยัสถ์ (ประหยัด) ความมักน้อยสันโดษ ความไม่
สั่งสม และความไม่ยึดติด
๒๖7

พระคุณธรรมประการที่ ๒ คือ

ความใฝ่รู้

พระคุณธรรมข้อนี้กล่าวได้ว่า
เป็นพื้นพระอัธยาศัยมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์

พระอัธยาศัยใฝ่รขู้ องเจ้าพระคุณสมเด็จฯ นัน้
แสดงออกตั้งแต่ทรงเป็นเด็กนักเรียน เมื่อทรง
บรรพชาเป็นสามเณร ก็ทรงเอาพระทัยใส่ในการ
เรียนอย่างดียิ่ง ดังจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะทรงเรียน
อะไร ทรงสอบได้เป็นที่ ๑ มาตลอด มีคราวหนึ่ง
ที่ทรงสอบตกประโยค 4 จึงเป็นเหตุให้ทรงรู้สึก
เสียพระทัยมาก เพราะไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะ
สอบตก แต่ก็ทรงคิดได้ว่าที่เป็นเช่นนั้นเพราะความ
๒๖๘

ประมาท และสุดท้ายก็ทรงสอบได้จนถึงที่สุดของ
การศึกษาทางพระศาสนา หรือทางพระปริยัติธรรม
คือ เปรียญธรรม ๙ ประโยค
นอกจากการศึกษาตามหลักสูตร คือ นักธรรม
และบาลีแล้ว ยังทรงใฝ่รู้ ใฝ่เรียนนอกหลักสูตรอีก
มากมายจนตลอดพระชนมชีพของพระองค์ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งคือ การศึกษาเรียนรู้ด้วยการ

อ่านและการบันทึกจดจำา

หากเป็นความรู้เชิงปริยัติ
พระองค์ก็จะทรงศึกษาเรียนรู้
หรือปรึกษาเล่าเรียนกับตำารับตำารา
อยู่เสมอมิได้ขาด
หากเป็นความรู้เชิงปฏิบัติ
พระองค์ก็จะทรงศึกษาเรียนรู้
หรือปรึกษาเล่าเรียนกับครูบาอาจารย์
ที่เป็นนักปฏิบัติอยู่เสมอ

การอ่านนับว่าเป็นกิจวัตรประจำาวันอย่างหนึ่ง
ของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ พระองค์ทรงอ่านหนังสือ
ทุกประเภท ทั้งคดีโลกคดีธรรม ทั้งภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ ทรงอ่านทุกเวลาที่มีโอกาส แต่
ส่วนมากเป็นเวลากลางคืน หลังจากทรงว่างเว้น
จากภารกิจอื่น ๆ

พระคุณธรรมหรือพระอัธยาศัยส่วนนี้ สรุปได้ว่า ความเป็นผู้ ใฝ่รู้
ใฝ่เรียนของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ หากเป็นความรูเ้ ชิงปริยตั ิ เจ้าพระคุณ
สมเด็จฯ ก็จะทรงศึกษาเรียนรู้ หรือว่าปรึกษาเล่าเรียนกับตำารับตำารา
อยู่เสมอมิได้ขาด หากเป็นความรู้เชิงปฏิบัติ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ก็จะ
ทรงศึกษาเรียนรูห้ รือปรึกษาเล่าเรียนกับครูบาอาจารย์ทเ่ี ป็นนักปฏิบตั ิ
อยู่เสมอ พร้อมทั้งทรงปฏิบัติตรวจสอบด้วยพระองค์เองอยู่เสมอเช่น
กัน โดยมิได้ทรงถือพระองค์วา่ เป็นผูร้ หู้ รือว่ารูแ้ ล้ว จนไม่ตอ้ งขวนขวาย
หาความรู้เพิ่มเติม
๒๖๙

ทรงถวายสักการะหลวงพ่อดี วัดเทวสังฆาราม

ในพระจริ ย วั ต รส่ ว นพระองค์ จ ะเห็ น ได้ ว่า ความกตั ญ ญู
ประการแรกที่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ แสดงให้ปรากฏคือความ
กตัญญูตอ่ พระครูอดุลยสมณกิจหรือหลวงพ่อดี ซึง่ เป็นทัง้ พระ
อุปชั ฌาย์ผู้ ให้การบรรพชา และพระอาจารย์ผสู้ ง่ั สอนพระธรรม
คนแรกของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ หลวงพ่อดีเป็นผู้มุ่งมั่นที่จะ
ให้เจ้าพระคุณสมเด็จฯ แต่เมือ่ ยังเป็นสามเณรได้เล่าเรียนบาลี
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ก็สนองเจตนาดีของหลวงพ่อ กระทัง่ สำาเร็จ
การศึกษาสูงสุดทางบาลีคือได้เป็นเปรียญธรรม ๙ ประโยค
แล้วทรงกลับไปช่วยสอนบาลีที่โรงเรียนเทวานุกูล ที่วัด
เทวสังฆาราม (วัดเหนือ) ซึ่งหลวงพ่อสร้างรอไว้ตามความ
ตั้งใจตั้งแต่ต้นของหลวงพ่อดี ทำาให้หลวงพ่อชื่นใจมากที่
สามารถตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมได้สำาเร็จตามที่ดำาริไว้
ทรงถือว่าหลวงพ่อดี หรือหลวงพ่อวัดเหนือ เป็นผู้มีพระคุณ
อย่างสูงแก่พระองค์ ได้ทรงถวายความเคารพนับถือและทรง
อุปัฏฐากดูแลตลอดมา กระทั่งหลวงพ่อดีถึงแก่มรณภาพ เมื่อ
พ.ศ. ๒๕๑๐
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พระคุณธรรมประการที่ ๓ คือ

ความกตัญญู

พระคุณธรรมข้อนี้ย่อมเป็นที่ปรากฏทั้งจาก
พระจริยวัตรส่วนพระองค์ และ
จากพระธรรมคำาสอนที่ทรงเน้นอยู่เสมอ

นอกจากไปช่ ว ยหลวงพ่ อ สอนบาลี ดั ง กล่ า วแล้ ว
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ยังสนองคุณวัดเทวสังฆารามอันเป็น
โรงเรียนเดิมและสำานักเดิมของพระองค์อีกอย่างหนึ่งก็คือ
ทรงดำาเนินการสร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่แทนศาลา
หลังเดิมที่เคยใช้เป็นโรงเรียนประชาบาล สมัยที่พระองค์
ทรงเรียนชั้นประถมที่โรงเรียนแห่งนี้ เรียกว่า ศาลา ภปร.
พร้อมทัง้ ทรงดำาเนินการสร้างเมรุถาวรให้แก่วดั เหนือ และ
สร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมให้แก่วัดเหนืออีกหลังหนึ่ง
เรียกว่า อาคารรวิเทวานันท์ ด้วย

งานฌาปนกิจพระชนนี

ความกตัญญูประการต่อมา ก็คือ ความกตัญญูต่อ
พระชนนี (โยมมารดา) แม้ตามพระประวัตินั้นดูเหมือนว่า
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ กับพระชนนีจะไม่ค่อยใกล้ชิดกันนัก
เพราะเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงอยู่
ในความเลี้ยงดูของโยมป้าเฮ้งมาโดยตลอด กระทั่งทรง
บรรพชาเป็นสามเณร แต่ในความเป็นจริงกลับปรากฏว่า
ความผูกพันระหว่างเจ้าพระคุณสมเด็จฯ กับพระชนนีนั้น
มิได้ลดน้อยลงเลย ดังจะเห็นได้ว่า เมื่อ พ.ศ. ๒4๘๐ ขณะ
ที่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ยังทรงเป็นพระเปรียญ 7 ประโยค
ทรงดำาริที่จะลาสิกขา ถึงกับทำาหนังสือขอพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตขอลาสิกขาแล้ว และได้รับพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตแล้ว เมื่อพระชนนีทราบข่าว ถึงกับ
เดินทางมาจากเมืองกาญจนบุรี แล้วรีบขึ้นไปหาพระลูกชาย
บนกุฏิด้วยความร้อนใจ เล่ากันว่า พระชนนีได้พูดกับ
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ว่า “คุณมหาจะสึกหรือ! ถ้าคุณมหา
สึก อิฉันจะผูกคอตาย”
ถ้อยคำาของพระชนนีดังกล่าวนี้ นับว่าลึกซึ้งกินใจมาก
เพราะเท่ากับพระชนนีเอาชีวิตของตน แลกกับความเป็นพระ
ของพระลูกชายทีเดียว ด้วยเหตุดังกล่าวนี้เอง เจ้าพระคุณ
สมเด็จฯ จึงเลิกล้มความคิดทีจ่ ะลาสิกขา และแจ้งขอยกเลิก
พระบรมราชานุญาตให้ลาสิกขาได้ ด้วยเหตุผลสั้น ๆ ว่า “มี
ความจำาเป็นอย่างที่สุดที่จะลาสิกขาไม่ได้” ทั้งนี้ ก็เท่ากับ
พระองค์ได้เอาความเป็นพระตลอดชีวิตของพระองค์แลกเอา
ความมีชีวิตอยู่ของพระชนนีไว้ เท่ากับทรงให้ชีวิตของพระองค์
แก่พระชนนี เป็นการตอบแทนแก่พระชนนีที่พร้อมจะสละชีวิต
ของตนเพื่อพระองค์นั่นเอง เรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่แสดงถึง
ความรักความห่วงใยทีท่ ง้ั สองท่านมีตอ่ กันเกินกว่าทีจ่ ะคาดคิด

บำาเพ็ญกุศลแด่บุพพการี และป้าเฮ้งผู้มีพระคุณ

ใช่แต่เพียงเท่านั้น เมื่อพระชนนีเจริญอายุถึงวัยชรา
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ เมื่อครั้งยังเป็นพระโศภนคณาภรณ์
ก็ไม่ปล่อยให้พระชนนีอยู่ห่างไกลและเดียวดาย ได้ขอ
พระอนุญาตสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์
ซึง่ ทรงครองวัดบวรนิเวศวิหารอยูใ่ นขณะนัน้ นำาพระชนนีมา
พำานักอยูใ่ กล้ ๆ ทีว่ ดั บวรนิเวศวิหารโดยขออนุญาตปลูกเรือน
หลังเล็ก ๆ ไว้ข้าง ๆ ตำาหนักคอยท่า ปราโมช สำาหรับให้
พระชนนีอยู่อาศัย เพื่อจะได้อุปัฏฐากดูแลได้สะดวก และ
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สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส และ
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์

ใกล้ชดิ ตัง้ แต่เมือ่ พ.ศ. ๒4๙๖ เมือ่ พระชนนีได้มาพำานักอยูท่ ว่ี ดั บวรนิเวศวิหารก็เป็นการ
สะดวกที่พระชนนีจะรักษาศีลฟังธรรม และทำาบุญทำาทานในโอกาสต่าง ๆ กิจวัตรที่
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงปฏิบัติต่อพระชนนีคือ การไปเยี่ยมถามสารทุกข์สุขดิบกับ
พระชนนีทุกวัน เวลาเช้าบ้าง เวลาเย็นบ้าง สุดแต่จะสะดวก บางครั้งเมื่อทรงทราบ
หรือได้ยินเสียงพระชนนีที่แสดงถึงความวุ่นวายใจ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ก็จะทรงเดินไป
ไต่ถามและปลอบโยนด้วยข้อธรรมง่ายๆ สั้นๆ ทำานองจะไม่ให้รู้สึกว่าทรงสอน คำาที่มัก
จะตรัสกับพระชนนีเสมอก็คือ “โยม! เป็นไงบ้�งวันนี้ พักบ้�งหรือเปล่�? หลับดีไหม?
ทำ�ภ�วน�บ้�งจะได้หลับสบ�ย!” หรือหากวันใดทราบว่าพระชนนีหงุดหงิด เพราะการ
ออกลิงออกค่างของบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลาย เจ้าพระคุณสมเด็จฯก็มักจะตรัสว่า “ช่�ง
เถอะ! เรื่องของเด็ก ๆ มัน” หรือหากบางครั้งทรงเห็นว่าพระชนนีหงุดหงิดวุ่นวายมาก
ก็จะตรัสว่า “โยม! เป็นไงบ้�งวันนี้ ปล่อยว�งเสียบ้�ง”
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้ทรงอุปัฏฐากดูแลพระชนนีที่วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นเวลา
สิบปี ถึง พ.ศ. ๒๕๐๕ ทรงเห็นว่าสุขภาพของพระชนนีทรุดโทรมลง จึงได้ทรงตั้ง
กองทุนไว้จาำ นวนหนึ่ง สำาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลพระชนนีสืบไปในอนาคต เรียก
ว่า นิธิน้อย คชวัตร กระทั่ง พ.ศ. ๒๕๐7 พระชนนีได้กลับไปงานศพของป้าเฮ้ง ณ
บ้านเมืองกาญจน์ และเมื่อเสร็จงานศพป้าเฮ้งแล้วพวกลูกหลานได้ขอร้องให้พักอยู่ที่
เมืองกาญจน์สกั ระยะหนึง่ ค่อยกลับกรุงเทพฯ เพราะได้จากลูกหลานทางเมืองกาญจน์
มาหลายปี ระหว่างที่พักอยู่ที่กาญจนบุรีนั้นพระชนนีได้เกิดล้มป่วยลงและถึงแก่กรรม
ในเวลาต่อมาไม่นาน คือเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๘ สิริอายุได้ 7๙ ปี
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ มักทรงปรารภถึงผู้มีพระคุณต่อพระองค์อยู่เสมอ โดยมัก
จะทรงปรารภให้ผู้ ใกล้ชิดฟังว่า ท่านใดได้ทำาประโยชน์อะไรให้แก่พระองค์บ้าง และ
ผูม้ พี ระคุณท่านใดทีพ่ ระองค์ยงั ไม่มโี อกาสทำาอะไรตอบแทนบ้าง อันเป็นการแสดงให้เห็น
ว่าทรงรำาลึกถึงพระคุณของท่านเหล่านั้นอยู่ในพระทัยเสมอ ฉะนั้น เมื่อมีโอกาสเหมาะ
จึงทรงปรารภออกมาทางวาจาให้ผู้อื่นฟังบ่อย ๆ
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เมือ่ พ.ศ. ๒๕๐4 เจ้าพระคุณสมเด็จฯ
ขณะดำารงสมณศักดิ์ที่พระธรรมวราภรณ์
ได้รบั แต่งตัง้ เป็นเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
หลังจากนั้นไม่นาน สมเด็จพระสังฆราช
(ญาโณทยมหาเถร) วัดสระเกศ ขณะดำารง
สมณศักดิ์ที่ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ได้ทรงปรารภกับเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ใน
วันหนึ่งว่า “เจ้าคุณ! จะเอาวัดบวรไว้อยู่
หรือ?” แสดงว่าสมเด็จพระสังฆราชพระองค์
นั้นทรงเป็นห่วงเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ว่าจะ
ทรงปกครองวัดบวรนิเวศวิหารไม่ไหว เพราะ
ขณะนัน้ วัดบวรนิเวศวิหารมีพระเถระผูม้ อี ายุ
พรรษาสูงกว่าเจ้าพระคุณสมเด็จฯ เป็นจำานวน
มาก เจ้าพระคุณสมเด็จฯ จึงทรงปรารภถึง
สมเด็จพระสังฆราช (ญาโณทยมหาเถร)
ว่าทรงมีพระเมตตาต่อพระองค์มากองค์หนึง่
และทรงรำาลึกถึงพระเมตตาของสมเด็จพระ
สังฆราชพระองค์นน้ั อยูเ่ สมอ ฉะนัน้ เมือ่ ถึง
เทศกาลเข้าพรรษา จึงทรงไปถวายสักการะ
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์นั้นตลอดมา
แม้เมื่อพระองค์สน้ิ พระชนม์ไปแล้ว ก็เสด็จ
ไปถวายสักการะพระอัฐิเสมอมามิได้ขาด

ครั้นถึง พ.ศ. ๒๕๑๕ เมื่อทรงได้รับ
พระราชทานสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชา
คณะที่ สมเด็จพระญาณสังวร นับเป็น
สมเด็จพระญาณสังวร พระองค์ที่ ๒ แห่ง
กรุงรัตนโกสินทร์ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ก็
ทรงรำาลึกถึงพระคุณของสมเด็จพระญาณ
สังวร (สุก ไก่เถื่อน) โดยทรงปรารภว่า
“ถ้�ไม่มีสมเด็จพระญ�ณสังวร รูปที่ ๑
ก็คงไม่มีสมเด็จพระญ�ณสังวร รูปที่ ๒
พระองค์จงึ นับว่�เป็นผูม้ พี ระคุณท่�นหนึง่ ”
ฉะนัน้ เมือ่ ถึงเทศกาลเข้าพรรษา เจ้าพระคุณ
สมเด็จฯ จึงเสด็จไปถวายสักการะพระรูป
และพระอั ฐิ ข องสมเด็ จ พระญาณสั ง วร
(สุก ไก่เถื่อน) ทั้งที่วัดราชสิทธารามและ
ที่วัดมหาธาตุตลอดมาทุกปี
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวง
วชิรญาณวงศ์ เป็นอีกพระองค์หนึ่งที่
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงปรารภถึงบ่อย ๆ
ว่าเป็นผู้มีพระคุณใหญ่หลวงต่อพระองค์
เพราะทรงเป็ น พระอุ ปั ช ฌาย์ แ ละทรง
ถื อ ว่ า ทรงเป็ น พระอาจารย์ ก รรมฐาน
พระองค์แรกของพระองค์ด้วย ทั้งทรง
เป็นผู้มอบหมายภาระหน้าที่สำาคัญ ๆ ให้
พระองค์ได้ทรงปฏิบตั แิ ละเรียนรูห้ ลายอย่าง
เท่ า กั บ ทรงเป็ น ครู ใ นทางการคณะสงฆ์

ของพระองค์ด้วย เป็นต้นว่าทรงมอบหมาย
ให้เจ้าพระคุณสมเด็จฯ แต่เมื่อยังเป็นพระ
เปรียญ ๙ ประโยค เป็นเลขานุการในพระองค์
และทรงมอบให้ พ ระองค์ แ ต่ เ มื่ อ ยั ง เป็ น ที่
พระโศภนคณาภรณ์ เป็นพระอภิบาลใน
พระภิ ก ษุ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว
รัชกาลปัจจุบัน เมื่อเสด็จออกทรงผนวชเมื่อ
พ.ศ. ๒4๙๙ ฉะนั้น จึงมักทรงปรารภกับผู้
ใกล้ชิดบ่อย ๆ ว่า “สมเด็จพระสังฆร�ชเจ้�
ทรงมีพระเมตต�ต่อที่นี่ม�ก แต่ที่นี่ยังไม่ได้
ทำ�อะไรถว�ยท่�นเลย”
พ.ศ. ๒๕๑๖ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ จึงได้
ทรงดำาเนินการสร้างตึกวชิรญาณวงศ์ อาคาร
เรียนของโรงเรียนวัดบวรนิเวศ ถวายเป็น
พระอนุสรณ์แด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรม
หลวงวชิรญาณวงศ์ โดยรื้ออาคารเรียนเก่า
๒ หลังของโรงเรียนวัดบวรนิเวศลงคือ ตึก
อรพินทุ์ กับตึกดำารงธรรมี แล้วสร้างตึกใหม่
เป็นอาคาร 4 ชัน้ ขึน้ แทน ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๒๕
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ก็ได้ดาำ เนินการให้สร้างตึก
วชิรญาณวงศ์ ขึ้นอีกหลังหนึ่ง เป็นตึกสงฆ์
อาพาธ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ถวายเป็นพระอนุสรณ์แด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้า
กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ด้วยเช่นกัน

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา
วชิรญาณวโรรส เป็นพระมหาเถระอีก
พระองค์หนึ่งที่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรง
ปรารภว่า “ถือว่�พระองค์ทรงเป็นพระ
อ�จ�รย์กรรมฐ�นของที่นี่ท่�นหนึ่ง แต่
เป็นในท�งตำ�ร�” ฉะนั้น ใน พ.ศ. ๒๕๒๖
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ จึงได้ดำาเนินการให้
สร้างตึกวชิรญาณ สามัคคีพยาบาร ขึ้น
แทนตึกวชิรญาณและตึกสามัคคีพยาบาร
หลังเดิมที่ทรุดโทรม ณ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ถวายเป็น
พระอนุสรณ์แด่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
พระองค์นน้ั และเป็นพระอนุสรณ์แด่สมเด็จ
พระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์
คู่กันในอาคารหลังเดียวกัน
พ.ศ. ๒๕๒๙ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ
ทรงเป็นประธานอุปถัมภ์ ในการสร้างตึก
ภปร. ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภา
กาชาดไทย ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิม
พระเกียรติแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
เนื่ อ งในวโรกาสเฉลิ ม พระชนมพรรษา
๕ รอบ ๖๐ พรรษา ๕ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๓๐ ทั้งนี้ก็ด้วยทรงรำาลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณที่พระราชทานแก่เจ้าพระคุณ
สมเด็จฯ ในด้านต่าง ๆ เป็นอันมาก

๒7๓

พระคุณธรรมประการที่ ๔ คือ

เมตตา

พระเมตตาในเจ้าพระคุณสมเด็จฯ
นั้นปกแผ่ไปในทุกชีวิต ทั้งในคน
และสัตว์

ดังเช่นเมื่อเสด็จออกบิณฑบาต หากทรงพบ
สามเณรกำาลังออกบิณฑบาตสวนทางกับพระองค์
ก็จะทรงนำาอาหารทีท่ รงบิณฑบาตได้มานัน้ ใส่บาตร
สามเณร ทั้งนี้ก็ด้วยพระปรารภที่ว่า “สงสารเณร!
เกรงว่าจะบิณฑบาตได้ ไม่พอฉัน” และการถวาย
สิ่งของแก่สามเณรก็มักจะทรงปรารถว่า“สามเณร
ไม่มีกิจนิมนต์ ไม่มีรายได้ พระก็ต้องช่วยกันดูแล”

๒74

คราวหนึ่ง เมื่อเสด็จกลับจากบิณฑบาต ทรงเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่ง
นอนคุดคูอ้ ยูท่ ี่ขา้ งกำาแพงพระวิหารพระศาสดา เมือ่ ถึงที่ประทับ จึงโปรดให้ศษิ ย์
รีบไปดูและนำาตัวมาที่ตำาหนักที่ประทับ เพื่อสอบถามถึงความเป็นมาของเด็ก
คนนั้น ได้ความว่าเป็นเด็กหนีออกจากบ้าน จึงโปรดประทานความช่วยเหลือ
และให้พาไปมอบเจ้าหน้าที่ตำารวจเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป

กิจวัตรประจำาวันอย่างหนึง่ ของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ
คือการเดินตรวจวัดในตอนเย็น โดยเสด็จไปทัว่ บริเวณ
วัด สิ่งที่ได้ทรงพบเห็นเป็นประจำาก็คือ สุนัข ซึ่งมีอยู่
มากมายจนเป็นที่กล่าวกันทั่วไปว่าวัดบวรนิเวศวิหาร
เป็นวัดที่มีสุนัขมากวัดหนึ่ง หากวันใดทรงพบสุนัข
ขีเ้ รือ้ นซึง่ ก็มกั มีมาไม่ขาด ก็จะตรัสว่า “เจ้านี่ของใคร”
ซึ่งหมายความว่า สุนัขขี้เรื้อนตัวนั้นอยู่ในคณะหรือใน
บริเวณของใคร ก็จะโปรดให้บอกแก่ภกิ ษุสามเณรในทีน่ น้ั
ให้ชว่ ยดูแล โดยจะตรัสแบบขำาขันว่า “คนตั้งเยอะแยะ

ยังดูแลได้ สุนัขตัวเดียวทำาไมดูแลไม่ได้”

ในการเดินตรวจวัดคราวหนึง่ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ
ทรงสังเกตว่าทำาไมไม่ค่อยเห็นสุนัข จึงตรัสถาม
บรรดาศิษย์ทต่ี ามเสด็จว่าสุนขั ไปไหนหมด บรรดาศิษย์
จึงต้องกราบทูลความจริงว่า ทางวัดให้เทศบาลมาเก็บ
เอาไปเลี้ยง เจ้าพระคุณสมเด็จฯ จึงรับสั่งว่า “เออ!
ก็บ้านเขาอยู่ที่นี่ จะให้เขาไปอยู่ที่ไหน ไปเอาคืนมา”
ปรากฏว่า ทางวัดต้องให้เทศบาลนำาสุนัขทั้งหมดที่
จับไปจากวัดมาคืน และปรากฏว่าเทศบาลเอามาคืน
มากกว่าจำานวนที่จับไปเสียอีก

?

?!?

เจ้าจุด สุนัขในวัดบวรนิเวศวิหาร ที่คอย

เมือ่ เสด็จไปประทับในต่างวัด คราวหนึง่ หลังจากเสวย
ภัตตาหารซึ่งเสวยในบาตรตามปกติแล้ว ศิษย์คนหนึ่งก็นำา
บาตรไปล้าง โดยล้างแล้วก็เทน้าำ ล้างบาตรซึ่งมีเศษอาหาร
เหลืออยู่เยอะลงในโถส้วม เจ้าพระคุณสมเด็จฯ คงสังเกต
เห็นความผิดปกติจากที่เคยทำาในวันก่อนๆ จึงตรัสถามว่า
“เอาน้ำาล้างบาตรไปเทที่ไหน?” ศิษย์ก็ทูลว่าเทลงโถส้วม
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงตำาหนิอย่างรุนแรง “.....ทีหลัง
อย่าทำาอย่างนี้ มันไม่ควรและสกปรก ควรเอาไปเทที่ที่
สะอาด เผื่อว่าพวกมดแมงเขาจะได้กินเศษอาหาร .....
ทีหลังอย่าทำา”
พระคุ ณ ธรรมข้ อ เมตตาของเจ้ า พระคุ ณ สมเด็ จ ฯ
นั้นก็ย่อมรวมไปถึง กรุณา มุทิตา อุเบกขาด้วย เพราะ
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงถือคติว่า “เวลาที่ควรนิ่งก็นิ่ง
เวลาทีค่ วรพูดก็พดู หรือเวลาทีค่ วรอุเบกขาก็ควรอุเบกขา”
เพราะฉะนั้น พระคุณธรรมข้อเมตตานี้ จึงมีความหมาย
โดยรวมว่า ทรงมีพรหมวิหารธรรมนั่นเอง

เดินรับเดินส่งเจ้าพระคุณสมเด็จฯ เสมอ
เมื่อเสด็จไปในบริเวณวัด จนกระทั่งตาย

๒7๕

พระคุณธรรมที่ชัดเจนอีกข้อหนึ่ง คือ

ความถ่อมพระองค์ ซึง่ เป็นทีป่ ระจักษ์

แก่บคุ คลทัว่ ไป ทั้งฝ่ายพระและฝ่ายชาวบ้าน
หากมองในภาพรวมก็คือเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ไม่ว่าจะ
ทรงอยู่ในกาละและเทศะใด ไม่ทรงแสดงพระกิริยาอาการ
ว่าทรงสูงส่งยิ่งใหญ่ อย่างที่ภาษาชาวบ้านเรียกว่า
ไม่แสดงพระอาการเจ้ายศเจ้าอย่าง

ด้วยพระคุณธรรมข้อนี้ทำาให้เจ้าพระคุณสมเด็จฯ
ทรงเป็นพระมหาเถระที่สงบเสงี่ยม สำารวมระมัดระวัง
ตรัสน้อย และไม่ชอบแสดงพระองค์
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงเป็นกรรมการมหาเถรสมาคม
มาตั้งแต่ทรงดำารงสมณศักดิ์ที่พระสาสนโสภณ และทรงเป็น
ต่อเนือ่ งมาตัง้ แต่กรรมการมหาเถรสมาคมชุดแรก จนถึงวาระ
สุดท้ายแห่งพระชนมชีพ ในการประชุมกรรมการเถรสมาคม
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ก็โปรดที่จะนั่งตอนท้ายๆ แถว กระทั่ง
๒7๖

ครั้งหนึ่ง สมเด็จพระสังฆราช (อุฏฺฐายีมหาเถร)
วัดมกุฏกษัตริยาราม ทรงทักแบบสัพยอกด้วย
พระเมตตาว่า “เจ้าคุณสานั่งไกลนัก กลัวจะเป็น
สมเด็จหรือไง”
ในการสั่งสอนธรรมก็เช่นกัน เจ้าพระคุณ
สมเด็จฯ ก็ไม่ได้แสดงพระองค์ว่า เป็นผู้รอบรู้
เชี่ยวชาญ ไม่ว่าจะเป็นด้านปริยัติหรือด้านปฏิบัติ
แต่มักจะถ่อมพระองค์โดยตรัสว่า “แนะนำาใน
ฐานะผู้ร่วมศึกษาปฏิบัติด้วยกัน”
บางครั้ ง ทรงร่ า งพระธรรมเทศนาในงาน
สำาคัญ ๆ ด้วยพระองค์เอง แล้วมักจะรับสั่งกับพระ
ผูป้ ฏิบตั สิ นองงานว่า “เอาไปดูซ!ิ มีอะไรจะเพิม่ เติม
บ้าง” แสดงให้เห็นว่า ทรงให้เกียรติและรับฟังความ
คิดเห็นของผูอ้ น่ื ไม่ได้ทรงถือว่าพระองค์ทรงรอบรู้
ไปทุกอย่าง และบางครั้งก็ทรงเตือนผู้ปฏิบัติสนอง
งานในการทำางานด้วยว่า “อย่าไปแสดงตนว่ารู้ดี
หรืออวดรู้ คนอืน่ เขาจะหมัน่ ไส้เอา” หมายความว่า
บางเรื่องแม้เราจะรู้และเป็นเรื่องจริง แต่ควรจะ
พูดหรือไม่ควรพูดนั้น ต้องดูความเหมาะสม หรือ
ความควรไม่ควรด้วย ไม่ใช่พูดทุกเรื่องที่รู้ หรือ
พูดทุกเรื่องกับทุกคน เท่ากับทรงเน้นถึงความ
สำาคัญของ “กาละเทศะ”

พระคุณธรรมประการต่อไป
คือ ความอดทน

เนื่องจากเจ้าพระคุณสมเด็จฯ
ทรงมีพระสุขภาพค่อนข้างไม่แข็งแรง
มาแต่ทรงพระเยาว์ แม้เมื่อทรงบรรพชา
เป็นสามเณรแล้ว พระสุขภาพก็ยังไม่ดีขึ้น
แต่ดูเหมือนจะมีอาการมากขึ้น จนบางครั้ง
ป่วยไปเรียนไม่ไหว แต่ก็ด้วยทรงมีความอดทน
จึงทรงประคองพระองค์ ให้ผา่ นพ้นการเรียนมาได้ดว้ ยดี
และด้วยผลการเรียนชั้นดี คือได้เป็นที่หนึ่งมาเกือบตลอด

แต่เนื่องด้วยทรงมีพระสุขภาพไม่แข็งแรงเป็นทุนอยู่แล้ว
ในระหว่างทีท่ รงเรียนบาลีอยูท่ ว่ี ดั เสนหา นครปฐมนัน้ ก็ทรงได้
โรคเพิม่ เติมขึน้ อีกคือ วัณโรค โดยทรงได้รบั มาจากการปฏิบตั ิ
ดูแลพระอาจารย์ซง่ึ เป็นโรคนี้ คือ พระครูสงั วรวินยั (อาจ) และ
ไม่นานพระอาจารย์ก็ถึงมรณภาพด้วยโรคดังกล่าว
เมื่อเจ้าพระคุณสมเด็จฯ มาอยู่ศึกษาพระปริยัติธรรมที่วัด
บวรนิเวศวิหาร จึงทรงเจ็บป่วยอยูเ่ สมอ แต่พระองค์กม็ ไิ ด้ยอ่ ท้อ
ต่อการเรียน ตามบันทึกส่วนพระองค์แสดงให้เห็นว่า บางครั้ง
ทรงอาพาธมากแต่ด้วยความเอาพระทัยใส่ในการเรียนและทรง
มีพระขันติธรรม ถึงจะเจ็บป่วยแค่ไหนก็ไม่ทรงขาดสอบ ดังที่
ทรงบันทึกไว้ว่า “วันนี้ต้องใช้ผ้าสักหลาดพันรอบอกหลายชั้น
เพื่อไม่ได้เกิดอาการหนาวสั่นในเวลานั่งสอบ” และคงเนื่องด้วย
พระสุขภาพทีย่ าำ่ แย่นเ้ี อง ครัง้ หนึง่ ขณะเมือ่ ยังทรงเป็นพระเปรียญ
และยังอยูท่ ก่ี ฏุ หิ อเขียว ข้างตำาหนักบัญจบเบญจมาทีป่ ระทับของสมเด็จ
พระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ
ถึงกับตรัสกับเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ในวันหนึ่งว่า “ถ้าคุณมหาตาย

กันจะทำาศพให้เอง” ทำานองว่า ทรงปลงตกเมื่อเห็นสภาพของ
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ในขณะนั้น แต่ขณะเดียวกันก็ทรงแสดงความ
ห่วงใยและพระเมตตาไปพร้อมกัน (สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ ทรงใช้
คำาว่า “กัน” กับผู้ ใกล้ชดิ )
เรื่องพระขันติธรรมในเจ้าพระคุณสมเด็จฯ นั้นเป็นที่ประจักษ์
แก่บรรดาศิษย์และผู้ ใกล้ชิดทั่วกัน ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพระองค์
ก็จะทรงประคองพระองค์ ให้อยู่ในความเป็นปกติได้เสมอ ไม่ทรง
แสดงอาการขึ้นลงให้เป็นที่ปรากฏ แม้ ในระหว่างที่ประทับรักษา
พระองค์อยู่ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จนถึงวาระสุดท้ายแห่ง
พระชนมชีพ ก็เป็นที่ประจักษ์แก่บรรดาแพทย์ พยาบาลและผู้ถวาย
การอุปัฏฐากดูแลว่า เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ไม่แสดงอาการเจ็บปวด
ให้เห็น ไม่เคยทรงขออะไร และไม่เคยทรงปฏิเสธอะไร เกี่ยวกับ
การดูแลรักษาพยาบาล คงประทับอยู่ในอาการดุษณียภาพตามแต่
แพทย์พยาบาลจะจัดถวายอย่างไร แทบจะไม่น่าเชื่อว่าเป็นไปได้
แต่ก็เป็นไปได้ จนบางครั้งแพทย์ที่ถวายการฉีดยาทนอยากที่จะรู้
ไม่ได้ว่าทรงรู้สึกอย่างไร เลยทูลถามว่า “เจ็บไหมกระหม่อม?”
ก็รับสั่งว่า “ลองดูเองสิ!”

๒77

พระคุณธรรมประการสุดท้าย คือ

คารวธรรม

หรือความเคารพนบน้อมต่อผู้ที่ควรเคารพ
คารวธรรมอันดับแรกของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ
ก็คือ ความเคารพในพระรัตนตรัย ความเคารพใน
พระพุทธเจ้านั้น ทรงแสดงออกในหลายลักษณะ
เช่น ทรงแนะนำาตักเตือนภิกษุสามเณรเสมอว่า ภิกษุ
สามเณรควรลงโบสถ์ทาำ วัตรสวดมนต์ประจำาวันเพราะ

‘การลงโบสถ์ทาำ วัตรเช้าค่ำานั้น
ก็เสมือนได้เฝ้าพระพุทธเจ้าประจำาวัน’
ทำาให้ระลึกถึงพระพุทธคุณ หรือเจริญพุทธานุสติ
ทำาให้จิตใจไม่ห่างเหินจากพระธรรม การสวดมนต์
ก็เสมือนหนึง่ ได้ฟงั พระธรรมเทศนาหรือฟังพระธรรม
คำาสอนจากพระพุทธเจ้า ฉะนัน้ การทำาวัตรสวดมนต์
ประจำาวันจึงเป็นกิจที่ภิกษุสามเณรควรทำา เพราะ
เป็นการกระทำาที่มีแต่คุณประโยชน์
๒7๘

อีกประการหนึ่ง ทรงเตือนศิษย์หรือผู้ ใกล้ชิด
เสมอว่าพระพุทธรูปนัน้ ควรตัง้ ไว้ ในทีส่ งู หรือทีเ่ หมาะสม
และไม่ควรตั้งไว้ ในที่ต้องเดินข้ามกรายไปมา ส่วน
พระองค์เองนั้นเมื่อผ่านพระพุทธรูป ไม่ว่าในที่ใดหรือ
โอกาสใดจะทรงยกพระหัตถ์ถวายอัญชลี คือ พนมมือ
ไหว้ แม้เวลาประทับนั่ง ก็จะไม่ทรงหันปลายพระบาท
ไปทางพระพุทธรูป และคงเนื่องด้วยพระคุณธรรมข้อนี้
จึงทำาให้พระองค์เป็นผู้ที่โปรดพระพุทธรูปไปด้วย ใน
ที่ประทับไม่ว่าจะประทับอยู่ที่ใดก็จะต้องประดิษฐาน
พระพุทธรูปไว้ด้วย สำาหรับที่จะทรงไหว้พระสวดมนต์
ประจำาวัน

ความเคารพในพระธรรมของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ก็คือ ทรงเคารพต่อ
พระคัมภีรแ์ ละหนังสือธรรมะทุกประเภท คัมภีรพ์ ระพุทธศาสนาจะทรงเก็บหรือ
วางไว้ ในทีส่ งู เสมอ หนังสือธรรมะทุกชนิดก็เช่นเดียวกัน บางครัง้ ศิษย์หรือผู้
ปฏิบตั สิ นองงานถวายพระองค์วางหนังสือธรรมะไว้บนพืน้ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ
ก็จะรีบตรัสบอกทันทีวา่ “นัน้ พระธรรม อย่�ว�งกับพืน้ ” คือจะโปรดให้วางบน
พานหรือวางไว้ ในที่สูง บางครั้งเมื่อจำาเป็นที่จะต้องทิ้งกระดาษที่ไม่ใช้ หรือ
กระดาษที่ไม่ประสงค์จะเก็บไว้อีกต่อไป ก็จะรับสั่งว่าเป็นกระดาษธรรมะหรือ
เปล่า? ถ้าเป็นกระดาษที่เขียนธรรมะก็จะโปรดให้เผาเสีย ไม่ให้ทิ้งลงถังขยะ
พระธรรมจะได้ไม่ถูกเหยียบย่ำา หรือไปอยู่ในที่อันไม่สมควร
คนทั่วไปมักจะคิดว่า มากราบเจ้าพระคุณสมเด็จฯแล้วจะต้องได้ของดี
คือพระเครื่องหรือเหรียญอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ กลับทรง
เตือนผู้ปฏิบัติงานถวายอยู่เสมอว่า หนังสือธรรมะให้มีไว้เสมอ อย่าให้ขาด
สำาหรับจะได้ทรงแจกผูท้ ม่ี าถวายสักการะ เพราะฉะนัน้ ในเวลาแจกของทีร่ ะลึก
ไม่วา่ จะเป็นวัตถุมงคลแบบใด ๆ จะต้องมีหนังสือธรรมะควบคูไ่ ปกับของทีท่ รง
แจกเสมอ โดยทรงอธิบายว่า “ที่นี่แจกพระธรรม ไม่ได้แจกของขลัง”

ส่วนความเคารพในพระสงฆ์นั้น เห็นได้ชัด
จากพระจริยวัตรของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ว่าทรง
มีความเคารพในท่านผูเ้ ป็นอุปชั ฌาย์อาจารย์ของ
พระองค์เป็นอย่างยิง่ ทรงมีความเคารพในความ
เป็นผูม้ ศี ลี ของพระภิกษุสามเณรทัว่ ไป ทรงปฏิบตั ิ
ต่อภิกษุสามเณรด้วยการให้เกียรติ หรือไม่ทรง
ใช้ภิกษุสามเณรโดยไม่มีเหตุอันควรเสมือนเป็น
เด็กหรือคนรับใช้ เพราะทรงถือว่าภิกษุสามเณร
คือผู้ทรงศีลด้วยกัน แม้สามเณรก็เป็นผู้ทรงศีล
ตามภาวะของสามเณร ไม่เพียงแต่ไม่ทรงใช้สอย
โดยปราศจากเหตุอันควรเท่านั้น แม้การให้
สิง่ ของแก่ภกิ ษุสามเณรก็ทรงให้ดว้ ยความเคารพ
คือจะรับสั่งว่า เอาสิ่งนี้ไปถวายพระรูปนั้น หรือ
เอาสิ่งนี้ไปถวายเณรรูปนั้น เป็นต้น
๒7๙

ถวายเครื่องไทยธรรมแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช
(ปุ่น ปุณฺณสิริ) ณ พระตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร

พระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)
วัดบูรพาราม (พระอารามหลวง) จ. สุรินทร์

ทรงเข้ากราบนมัสการสมเด็จพระวันรัต (จับ ฐติ ธมฺโม) วัดโสมนัสวิหาร
สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี (ทองเจือ จินฺตากโร)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

๒๘๐

หากเป็นพระสุปัฏิบัติ หรือที่เรียกอย่างชาวบ้านว่า
พระกรรมฐานด้วยแล้ว เจ้าพระคุณสมเด็จฯ จะถวาย
ความเคารพอย่างสูง ไม่ว่าพระกรรมฐานนั้นจะมีอายุ
พรรษาปูนใด กล่าวคือเจ้าพระคุณสมเด็จฯ จะทรงรู้สึก
ปิติยินดีเมื่อทรงได้พบหรือได้ต้อนรับพระกรรมฐาน ไม่
ว่าพระกรรมฐานรูปนั้นจะเป็นพระในปูนใด พร้อมกับ
จัดการต้อนรับด้วยความเคารพ
สำาหรับพระเถระผู้มีอายุพรรษามากกว่าพระองค์
ไม่ว่าท่านรูปนั้นจะเป็นใคร เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ก็จะ
ถวายความเคารพตามธรรมเนียมทางพระวินัย คือกราบ
หรือไหว้ตามควรแก่โอกาสและสถานที่ หากพระองค์
ประทับนั่งอยู่ ก็จะโปรดให้ศิษย์จัดอาสนะถวายให้พระ
เถระรูปนั้นนั่ง และทรงกราบแสดงความเคารพตาม
ธรรมเนียมทางพระวินัย

จากพระคุณธรรมในด้านต่าง ๆ ของ
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ตามที่กล่าวมานี้ จึงกล่าวได้ว่า
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงดำาเนินพระจริยวัตรไปตาม
หลักของการทำาดีในคำาสอนของพระพุทธศาสนา
อย่างครบถ้วน นั่นคือ ทำาดีด้วยตนเองด้วย

แนะนำาชักชวนคนอื่นให้ทาำ ดีด้วย
และยินดีหรือสรรเสริญ
เมื่อเห็นคนอื่นทำาดีด้วย

พระปฏิปทาแบบอย่าง

“พระปฏิปทา
แบบอย่าง”

ไม่ว่าใครก็ตาม หากมีโอกาสวาสนา
ได้เข้าเฝ้าเจ้าพระคุณสมเด็จฯ สักครั้งหนึ่ง
แม้จะเป็นเวลาไม่นานก็ตาม ก็ย่อมมีความรู้สึก
เกิดขึ้นในใจไม่แตกต่างกันว่า เจ้าพระคุณสมเด็จฯ
เป็นพระมหาเถระที่ผู้ ใดอยู่ใกล้แล้วจะได้รับแต่ความ
สงบร่มเย็น ทุกถ้อยพระวาจาที่รับสั่งประกอบด้วยสาระ
และธรรมะ ทรงเป็นผู้สงบนิ่ง รับสั่งน้อย ไม่ว่าจะประทับ
อยู่ ณ ที่ใด จะทรงอยู่ในพระอาการสำารวมอยู่เสมอ
โดยปกติเราจึงมักเห็นพระอิริยาบถที่ประทับ
หลับพระเนตรอยู่เป็นนิตย์
๒๘๑

ทรงเคร่งครัดในพระธรรมวินัย

พระอิริยาบถที่ประทับหลับพระเนตร
ที่เรามักได้เห็นกันเป็นประจำา

ทรงเป็นผู้มักน้อย สันโดษ
พระปฏิปทาที่เห็นได้ชัดเจนอย่างยิ่ง
ของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ คือ ความเป็น
ผู้มักน้อย สันโดษ ทรงปฏิบัติพระองค์
อย่างเรียบง่าย แม้ที่อยู่อาศัยก็ไม่โปรด
ให้ประดับตกแต่งให้งดงามจนเกินสมควร
ดังที่เล่ามาแล้วข้างต้น ทรงเตือนพระ
ภิกษุสามเณรอยู่เสมอว่า “พระเณรไม่
ควรอยู่อย่�งหรูหร�” ในการเสด็จเยือน
สาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖ รัฐบาลจีนจัดการรับ
เสด็จอย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ ข้าวของ
เครื่องใช้ ตลอดถึงห้องบรรทมก็ตั้งใจจัด
ให้สวยงามหรูหรา เมื่อถึงเวลาบรรทม
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ โปรดให้ศิษย์ที่ตาม
เสด็จจัดทีบ่ รรทมถวายใหม่ โดยใช้ผา้ ส่วน
พระองค์ปูบนพื้นห้อง ไม่บรรทมบนเตียง
ที่เขาจัดถวาย โดยรับสั่งกับศิษย์ว่า “นั่น
ไม่ใช่ที่พระนอน” อันหมายความว่าเตียง
หรือที่นอนใหญ่โตที่เขาจัดถวายนั้น ไม่
เหมาะสมสำาหรับพระเพราะเป็นที่นอนอัน
สูงใหญ่ซึ่งไม่ต้องตรงตามพระวินัย
๒๘๒

เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงเคร่งครัด
ในพระธรรมวินัยเป็นอย่างยิ่ง แม้เรื่อง
บางเรื่องที่ผู้อื่นอาจเห็นว่าเป็นเรื่องเล็ก
น้อยแต่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ก็ไม่ได้ทรง
มองข้าม ไม่ทรงละเว้นที่จะปฏิบัติตาม
พระวินัย เช่น การใช้กระบอกกรองน้ำา
หรือ ธมกรก ซึ่งเป็นพระวินัยบัญญัติ
แต่ครั้งพุทธกาลสำาหรับป้องกันมิให้พระ
ภิกษุสงฆ์บริโภคน้ำาที่มีสัตว์เจือปน สมัย
นีแ้ ม้จะมีนาำ้ ประปาแล้ว ถ้านำาน้าำ ประปานัน้
ไปใส่ไว้ ในตุ่มหรือในถัง เมื่อจะทรงใช้ก็
ทรงใช้ ก ระบอกกรองน้ำ า ก่ อ นเสมอ
ทรงปฏิ บั ติ เ ช่ น นี้ ไ ม่ ว่ า จะประทั บ อยู่ ใ น
พระอารามหรื อ เสด็ จ ไปประทั บ ต่ า ง

จังหวัด ผ้าสบงจีวรหรือผ้าอื่น ๆ ที่ได้รับ
ถวายมา จะทรงทำาวิกัป คือทำาให้เป็น
ของสองเจ้าของตามหลักพระวินัย ก่อน
ที่จะล่วงเลยกำาหนดไปก่อนเสมอ ฉะนั้น
เพื่อกันลืม ก่อนจะเข้าบรรทมในแต่ละวัน
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ จะรับสั่งถามพระผู้
ปฏิบัติสนองงานก่อนเสมอว่า “วันนี้มี
ผ้�ต้องวิกัปไหม?” จะไม่ทรงปล่อยให้
ล่วงวันล่วงคืนไป เพราะทรงเกรงว่าจะ
หลงลืมจนผิดพระวินัย แม้กระทั่งการ
เสด็จไปกิจนิมนต์ ใด ๆ นอกพระอาราม
หลังเวลาเที่ยงวันแล้ว ทั้ง ๆ ที่ทรงเป็น
เจ้ า อาวาสและสกลมหาสั ง ฆปริ ณ ายก
แต่ก็จะทรงลาวิกาลกับพระภิกษุรูปใดรูป
หนึ่งตามพระวินัย

เมื่อครั้งเสด็จเยือนจีน

เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ พระปฏิ ป ทาข้ อ นี้
ทำาให้เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ไม่ทรงสะสม
วัตถุสิ่งของที่มีผู้ถวายมาก็ทรงแจกจ่าย
ต่อไปตามโอกาส ทรงถือคติว่า “พระ
ต้องจน” เพราะทรงถือว่าพระไม่มีอาชีพ
การงาน ไม่มีรายได้ แต่เป็นอยู่ได้ด้วย
สิง่ ของทีช่ าวบ้านถวาย กล่าวอย่างสามัญ
ก็คือ แล้วแต่ชาวบ้านเขาจะให้ ถ้าเขาให้
ก็มี ถ้าเขาไม่ให้กไ็ ม่มี เจ้าพระคุณสมเด็จฯ
จึงรับสั่งเสมอว่า

พระไม่ควรเป็นอยู่อย่างหรูหรา
ฟุ่มเฟือย แต่ควรอยู่อย่าง
สมถะ เรียบง่าย และประหยัด

สบงจีวรที่ทรงใช้ ก็ทรงใช้จนเก่า บางครั้ง
สบงจีวรมีรอยฉีกขาดก็ทรงเย็บ ทรงชุน
ด้วยพระองค์เอง ทั้งยังทรงสอนวิธีชุนผ้า
ให้กับศิษย์บางคนด้วย เมื่อมีผู้ศรัทธา
จะถวายเครื่องอำานวยความสะดวกใน
ลักษณะต่าง ๆ ก็จะทรงอนุโมทนา แล้วก็
ทรงปฏิเสธ เช่น เมื่อมีผู้ขอถวายรถยนต์
ไว้สาำ หรับใช้สอยส่วนพระองค์กท็ รงปฏิเสธ
ไปทุกครัง้ พร้อมทรงอธิบายว่าไม่รจู้ ะเอา
ไปไว้ที่ไหน เมื่อมีผู้ขอถวายโคมไฟระย้า
สวยงามสำาหรับประดับตำาหนัก ก็ทรง
ปฏิเสธว่ายังไม่มคี วามจำาเป็น ทรงใช้เฉพาะ
สิง่ ทีจ่ าำ เป็นหรือสมควรแก่สมณสารูปเท่านัน้

กับ หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

ในโอกาสที่ทรงบำาเพ็ญพระกุศลฉลองพระชนมายุ
๘๐ พรรษา พระเทพวิทยาคม หรือหลวงพ่อคูณ ปริสทุ โฺ ธ
ถวายปัจจัยร่วมบำาเพ็ญพระกุศลนับจำานวนนับล้านบาท
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงอนุโมทนาขอบคุณหลวงพ่อคูณ
และรับสั่งกับหลวงพ่อคูณว่า “ขอถว�ยคืนร่วมทำ�บุญ
กับหลวงพ่อด้วยแล้วกัน” เป็นอันว่าทรงรับแล้วถวาย
คืนไปทั้งจำานวน เมื่อใดก็ตามที่ทรงรับนิมนต์เสด็จไป
ในการบำาเพ็ญกุศลตามวัดต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
วัดในต่างจังหวัด ปัจจัยและข้าวของที่มีผู้ถวายหรือวัด
ที่เชิญเสด็จเป็นผู้จัดถวายเองก็ตาม ก็จะประทานคืนให้
แก่วัดนั้น ๆ เสมอไป

ทรงอยู่ในพระอาการสำารวมอยู่เสมอ

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ ครั้งที่ยังทรง
เป็นทีพ่ ระสาสนโสภณ ได้มเี หตุระทึกใจ
เกิดขึ้น กล่าวคือวันหนึ่งในตอนบ่าย
ขณะเจ้าพระคุณสมเด็จฯ กำาลังสนทนา
ธรรมอยู่กับนางโยเซฟิน สแตนตัน
ภริยาอดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา
ประจำาประเทศไทย พร้อมกับชาวต่าง
ประเทศคนอื่นอีกหลายคน ที่มุขชั้นล่าง
ของตำาหนักคอยท่า ปราโมช ได้เกิด

มี ร ะเบิ ด ขึ้น ในที่ ไ ม่ ห่า งไกลจากที่
ประทับนัน้ บานประตูหน้าต่างของ

ห้องหลุดกระจาย มีเสียงดังได้ยิน
ไปทั้งวัด!
แต่เดชะบุญไม่มีผู้ ใดได้รับบาดเจ็บ
ภายหลังสืบทราบว่าระเบิดครั้งนั้นมิใช่
การหมายปองร้ายผู้ ใด หากแต่เกิดขึ้น
จากศิ ษ ย์ วั ด คนหนึ่ ง ที่ ไ ม่ ค่ อ ยปกติ นั ก
อย่างไรก็ดี จากเหตุระเบิดครั้งนั้นเป็น
เหตุให้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มี
เจ้าหน้าที่ตาำ รวจมาประจำา ณ ตำาหนักที่
ประทับเพื่อถวายอารักขา พร้อมกับทรง

พระกรุ ณ าโปรดให้ มี ร ถยนต์ ห ลวง
(ร.ย.ล.) มาจอดประจำาไว้ที่วัดบวร
นิเวศวิหารหนึ่งคัน เพื่อถวายความ
สะดวกที่จะเสด็จไปปฏิบัติศาสนกิจ
ในที่ต่าง ๆ ในกรณีของรถยนต์หลวง
นั้น เจ้าพระคุณสมเด็จฯ รับสั่งกับ
เจ้าหน้าที่ผู้รับรับสั่งแต่เพียงสั้น ๆ ว่า
“ไม่สมควร” ก็เป็นอันว่าไม่ทรงรับไว้
เพียงแต่ขอรับพระราชทานใช้สอยเป็น
ครั้งคราวเมื่อมีความจำาเป็นเท่านั้น
๒๘๓

พระของประชาชน

๒๘4

เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงถือคติว่า “พระต้องจน”
อยูเ่ นืองนิจ ครัง้ หนึง่ หลังจากทีท่ รงได้รบั สถาปนาเป็น
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกได้ไม่นาน
ศิษย์ที่ใกล้ชิดคนหนึ่งมากราบทูลว่า “ขณะนี้ที่วัด...ที่
เมืองกาญจน์ กำาลังสร้างสะพานข้ามแม่น้ำาเกือบจะ
เสร็จแล้ว ยังขาดเงินอีกราว ๗ - ๘ แสนบาท อยาก
กราบทูลใต้ฝ่าพระบาทเสด็จไปโปรดสักครั้ง สะพาน
จะได้เสร็จเร็ว ๆ” เจ้าพระคุณสมเด็จฯ รับสั่งตอบว่า
“เวล�น่ะพอมี แต่เงินตั้งแสนจะเอ�ที่ไหน เพร�ะ
พระไม่มีอ�ชีพก�รง�น ไม่มีร�ยได้เหมือนช�วบ้�น
แล้วแต่เข�จะให้”

พระดำารัสดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นว่าเจ้าพระคุณ
สมเด็จฯ ไม่ได้ทรงถือว่าพระองค์เป็นผู้ยิ่งใหญ่ ยิ่งด้วย
พระยศ ยิ่งด้วยพระบารมี อยากได้อะไรก็สั่งเอาได้
หรือบันดาลเอาได้ หากแต่ทรงถือว่าพระองค์ก็คือ
“พระรูปหนึ่ง” เท่านั้น ในฐานะที่ทรงเป็นพระรูปหนึ่ง
เช่นนี้ ทรงวางพระองค์เป็น พระของประชาชน อย่าง
แท้จริง สำาหรับเจ้าพระคุณสมเด็จฯ แล้วทุกคนเป็น
พุทธศาสนิกชนเสมอหน้ากันหมด หากเขามาเฝ้าก็
ทรงต้อนรับปฏิสันถารด้วยอย่างเท่าเทียมสม่ำาเสมอ
แม้การรับกิจนิมนต์ไปยังสถานที่ต่าง ๆ ไม่ว่าใกล้หรือ
ไกล ก็ทรงรับนิมนต์โดยมิได้เลือกว่าต้องทรงรู้จักมัก
คุน้ หรือไม่ และเมือ่ ทรงรับแล้วแม้จะยากลำาบากเพียงไร
ก็ ท รงพากเพี ย รอุ ต สาหะปฏิ บั ติ พ ระศาสนกิ จ ใน
เรื่องนั้นให้ลุล่วงดังที่ทรงตั้งพระทัยไว้จนได้

ครั้ ง หนึ่ ง ทรงรั บ นิ ม นต์ ไ ปเป็ น ประธานในพิ ธี
เปิดและฉลองศาลาการเปรียญของวัดแห่งหนึ่งใน
จังหวัดยโสธร ทางวัดตระเตรียมงานไว้ล่วงหน้าเป็น
เวลานาน แต่พอใกล้จะถึงกำาหนดวันงาน แพทย์ได้
ถวายตรวจร่างกายแล้วนิมนต์ ให้เข้ารักษาพระองค์
ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ชั่วระยะเวลาหนึ่ง ครั้นถึง
กำาหนดวันงาน เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ก็ทรงขออนุญาต
แพทย์เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่จังหวัดยโสธร ซึ่ง
ในครั้งกระนั้นยังไม่มีสนามบินที่จะเดินทางได้ด้วย
เครื่องบิน ต้องเสด็จด้วยรถยนต์ แม้มีผู้กราบทูลว่า
ควรงดงานดังกล่าวเพราะพระพลานามัยไม่ปกติ ก็
รับสั่งว่า “ไม่เป็นไร แต่ถ�้ ไม่ไปง�นเข�จะเสีย” รับสั่ง
ดังนั้นแล้วก็ทรงเดินทางด้วยรถยนต์จากโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ ในเวลากลางคืนเพื่อจะได้ ไปถึงวัดนั้น
ในเวลาเช้าวันรุ่งขึ้น และทรงปฏิบัติศาสนกิจได้ทันที
เมือ่ เสร็จงานแล้วก็เสด็จกลับมาประทับ ณ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ต่อไป
อีกครัง้ หนึง่ ทรงรับนิมนต์ไปแสดงพระธรรมเทศนา
ในงานศพที่จังหวัดขอนแก่น ทรงเดินทางไปด้วยรถตู้
รถเกิ ด ประสบอุ บั ติ เ หตุ พ ลิ ก คว่ำ า ลงข้ า งถนน
รถพลิ ก ไปหลายตลบแต่ ไ ม่ มี ใ ครได้ รั บ บาดเจ็ บ
รวมทั้งเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ด้วย มีเพียงศิษย์บางคน
ฟกช้าำ แต่รถตู้เสียหายมากวิ่งต่อไปไม่ได้ เจ้าพระคุณ
สมเด็จฯ ต้องเปลี่ยนไปประทับรถยนต์ของตำารวจ
ทางหลวงเพื่ อ เดิ น ทางต่ อ ไปยั ง งานดั ง กล่ า ว
รับสั่งกำาชับกับทุกคนในกระบวนเดินทางครั้งนั้นว่า
ไม่ต้องบอกใครถึงอุบัติเหตุดังกล่าว เพราะเกรงว่า
เจ้าภาพงานจะตกใจและเสียใจ เมือ่ ทรงแสดงพระธรรม
เทศนาเรียบร้อยก็เสด็จกลับกรุงเทพฯ เหมือนไม่มี
เหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น

<< การเสด็จไปปฏิบัติศาสนกิจและ
เยี่ยมประชาชนในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ
๒๘๕

ด้วยความที่ทรงวางพระองค์ไม่เหินห่างจากผู้หนึ่งผู้ ใด
หากแต่ประทานพระเมตตาหรือความเป็นกันเองกับบุคคลทุก
ระดับ ใคร ๆ ก็สามารถเข้าเฝ้าได้อย่างใกล้ชิด นับตั้งแต่ทรง
เป็นเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ต้องทรงพบปะกับบุคคล
ต่าง ๆ ตามภาระหน้าทีอ่ ยูเ่ สมอ ไม่วา่ จะเป็นพระภิกษุสามเณร
หรือประชาชนทั่วไป
เพื่อความสะดวกทั้งของพระองค์เองและผู้ที่เกี่ยวข้อง
จึงทรงกำาหนดเวลาสำาหรับ “รับแขก” ไว้ ให้เป็นที่รู้ทั่วกันว่า
ทรงรับแขกวันละสองเวลา คือ เวลาเช้าหลังจากเสวยภัตตาหาร
แล้วครัง้ หนึง่ และเวลาบ่ายหลังจากบ่ายสองโมงไปแล้วครัง้ หนึง่
ตามเวลาที่กำาหนดนี้ บุคคลต่าง ๆ สามารถเข้าเฝ้าได้อย่าง
เสมอหน้า ไม่เลือกว่าใคร
มีอยู่คราวหนึ่ง สมัยที่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรง
รับแขกที่ห้องรับแขกใต้กุฏิไม้หลังใหญ่หน้าตำาหนัก
คอยท่า ปราโมช แต่ละวันมีผคู้ นมากราบนมัสการเป็น
จำานวนมาก ทรงสังเกตเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งมานั่งอยู่
กับแขกทีม่ าเฝ้าโดยไม่พดู จาอะไร เมือ่ กลุม่ ผูม้ าเฝ้ากลับ
เขาก็กลับด้วย เป็นเช่นนั้นอยู่หลายวัน จนกระทั่ง
วันหนึ่ง เมื่อมีโอกาสอำานวย เจ้าพระคุณสมเด็จฯ จึง
รับสั่งถามเขาว่า “เออ! มีธุระอะไรหรือเปล่า” ทั้งนี้
เพราะทรงเห็นเขามานั่งอยู่หลายวันแล้ว
ชายหนุ่มคนนั้นจึงเล่าถวายว่า เขาทำางานอยู่
ท่าเรือแล้วตกงาน เพราะภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ
เมื่อ พ.ศ. ๒๕4๐ เขากลุ้มใจมากไม่รู้จะทำาอย่างไร
บางวันก็เดินโต๋เต๋เหม่อลอยไร้จุดหมาย
วันหนึง่ ผ่านมาทางวัดบวรนิเวศวิหาร เห็นคนเขาเดินมา
ทางนีก้ เ็ ลยเดินตามเข้ามาด้วย คนเหล่านัน้ เข้ามากราบนมัสการ
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ตนก็เลยตามเข้ามานั่งอยู่ท้ายกลุ่ม ได้
มองดูพระพักตร์เจ้าพระคุณสมเด็จฯ แล้วรูส้ กึ สบายใจ พอคน
เหล่านั้นกลับก็กลับพร้อมกันไปด้วย นับแต่วันนั้นมาก็รู้สึก
ว่าสบายใจขึ้น จึงมานั่งอยู่เช่นนั้นหลายวัน แล้วต่อมาก็ได้
งานทำา เรื่องก็มีเพียงเท่านี้ เขาเล่าจบก็กราบทูลลาจากไป

๒๘๖

เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงยิ้ม และรับสั่งกับศิษย์ผู้สนองงาน
อยู่ในขณะนั้นว่า “เออ! ไม่ได้ทำ�อะไรก็ช่วยคนได้”
แล้วทรงพระสรวลเบาๆ
แต่ละวัน ๆ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงมีพระศาสนกิจทัง้ ในวัดนอกวัด
ตัง้ แต่เช้าจนบ่ายหรือตลอดทัง้ วันแทบจะไม่ทรงมีเวลาพัก เมือ่ มี
ผูพ้ ยายามกราบทูลให้ทรงผ่อนพระภาระลงบ้างก็รบั สัง่ ตอบทุกครัง้
ไปว่า “เออ! จะทำ�ยังไงได้ ทีน่ เ่ี ป็นพระของประช�ชน”

ที่รับสั่งว่า “ที่นี่เป็นพระของประชาชน” มิได้หมายความแต่เพียงการเสด็จไปกิจนิมนต์หรือรับประชาชน
ที่มาเฝ้าในที่ประทับเท่านั้น เพราะยามใดก็ตามที่ประชาชนในบ้านเมืองเกิดวิกฤติวุ่นวาย เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ก็มิได้ทรงนิ่งเฉย
หากแต่ทรงขวนขวายหาทางบรรเทาวิกฤติ หรือทรงช่วยเหลือเท่าที่ความเป็นพระภิกษุของพระองค์จะกระทำาได้ ตัวอย่างเช่น

เมื่อเกิดเหตุวิกฤติในบ้านเมืองในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ มีการใช้กาำ ลังรุนแรงและมีความสูญเสียเกิดขึ้นเป็นจำานวนมากทั้งแก่
ชีวิตและทรัพย์สิน เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ไม่อาจทรงนิ่งเฉยอยู่ได้ ได้โปรดให้ทำาใบปลิวในนาม “พระสงฆ์ไทย” แล้วให้ศิษย์ช่วยกัน
นำาไปแจกจ่ายแก่ประชาชนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ครั้งนั้น เพื่อให้บ้านเมืองกลับคืนสู่ความสงบสุขโดยเร็ว ใจความสำาคัญของ
ใบปลิวครั้งนั้นทรงเตือนให้คนไทยตั้งมั่นในสัมมาสติ ทรงขอให้ทุกคนถามตัวเองสามประการว่า เราทั้งหลายเป็นอะไรกัน เราทั้งหลาย
กำาลังจะทำาอะไรให้แก่กัน และเราทั้งหลายกำาลังมุ่งอะไรเพื่ออะไร ลงท้ายทรงสรุปว่า
“ก�รที่จะม�ทำ�ล�ยกันเองลงไปเท่�กับเป็นก�รทำ�ล�ยกำ�ลังช�ติน้นั เอง
ทำ�ให้ช�ติอ่อนกำ�ลังลง และเร�ทั้งหล�ยต่�งมีพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว
ผู้ทรงเป็นประมุขของช�ติ ผู้ทรงดำ�รงอยู่ในทศพิธร�ชธรรม เป็นที่เค�รพ
นับถืออย่�งสูงสุด ปร�กฏว่�พระองค์มีพระร�ชวิตกห่วงใยเป็นอันม�ก มี
พระมห�กรุณ�แผ่ไปอย่�งยิ่ง เมื่อเกิดเหตุก�รณ์ที่รุนแรงขึ้นเพียงใด คว�ม
ทุกข์อย่�งหนักก็ยอ่ มจะเกิดขึน้ ในพระร�ชหฤทัยเพียงนัน้ จึงน่�ทีท่ กุ ๆ ฝ่�ย
จะรำ�ลึกถึงพระมห�กรุณ�และปฏิบัติอย่�งผ่อนปรนแก่กัน ด้วยมุ่งประโยชน์
แก่ประเทศช�ติอันเป็นส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และระลึกถึงพระศ�สน�ซึ่งสอนให้
ใช้สัมม�สติ กล่�วได้ว�่ ทุกศ�สน�ย่อมสอนให้ ใช้สัมม�สติทั้งนั้น”

ตัวอย่างอีกคราวหนึ่ง คือเมื่อเกิดเหตุการณ์น้ำาท่วมประเทศไทยใน
หลายภูมิภาค เจ้าพระคุณสมเด็จฯ โปรดให้จัดสิ่งของต่าง ๆ ออกไปช่วย
ประชาชนทีป่ ระสบภัยน้าำ ท่วมในบริเวณกรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้เสด็จไปประทานสิง่ ของในบางแห่งด้วยพระองค์เอง และ
โปรดให้คณะศิษยานุศษิ ย์ทง้ั พระภิกษุสามเณรและฆราวาสช่วยกันนำาสิง่ ของไปแจกในพืน้ ทีอ่ น่ื เท่าทีส่ ามารถจะดำาเนินการได้
บางสมัย ความทุกข์รอ้ นเกิดขึน้ ใน
มิตรประเทศ พระเมตตาคุณก็ปกแผ่ไป
ยังต่างประเทศเพื่อนบ้านนั้นด้วย เช่น
เมื่อ พ.ศ.๒๕๕๑ ประเทศเมียนมาร์
ประสบอุทกภัยครั้งใหญ่เนื่องจากพายุ
นาร์กสี เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ก็โปรดให้จดั สิง่ ของเครือ่ งอุปโภคบริโภคไปประทาน
ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผูป้ ระสบภัย โดยมีกองทัพอากาศเป็นผูด้ าำ เนินการ
ลำาเลียงสิ่งของเหล่านั้น

ทีเ่ ล่าสูก่ นั ฟังมาข้างต้นนีเ้ ป็นเพียงตัวอย่างอันน้อยนิดของพระจริยวัตรและพระปฏิปทาอันงดงามของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ
ทีท่ รงวางพระองค์เสมอต้นเสมอปลายมาตลอดพระชนมชีพ และจะเป็นตำานานทีจ่ ะเล่าสืบกันไปในวันข้างหน้าถึง “พระรูปหนึง่ ”
ที่ทรงเป็นพระแท้ และทรงเป็นพระของประชาชนอย่างแท้จริง

๒๘7

๒๘๘

ใบปลิวทีเ่ จ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงส่งข้อความเตือนสติคนไทยทุกฝ่าย ท่ามกลางสถานการณ์วกิ ฤตการเมืองเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖
๒๘๙

พระกิตติคุณ
นอกเหนือจากพระอิสริยยศและสมณศักดิท์ ท่ี รงดำารงฐานะเป็นสมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประมุขของคณะสงฆ์ ไทยแล้ว เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ยัง
ทรงพระกิตติคุณวิเศษ ทรงเป็นที่เคารพนับถือสักการะของมหาชนทั้งไทยและเทศ
ผลแห่งพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติบาำ เพ็ญมาตลอดพระชนมชีพ ได้บันดาลให้เกิด
ประโยชน์ ใหญ่นอ้ ยแก่คนจำานวนมาก ทรงเป็นหลักทีพ่ ง่ึ พิงทางจิตใจของพุทธศาสนิกชน
มาช้านาน ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ จะทรงได้รับการยกย่องเฉลิม
พระกิตติคุณในหลายวาระโอกาส ทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ ดังจะได้เล่า
สู่กันฟังต่อไป
พระกิตติคุณที่ทรงได้รับจากผู้ ใดหรือหน่วยงานใด ย่อมไม่อาจเทียบเทียมได้กับพระมหากรุณา
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเฉลิม
พระเกียรติยศเพิ่มเติมขึ้นจากพระอิสริยยศและสมณศักดิ์ในฐานะที่ทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราช สกล
มหาสังฆปริณายก ตามระเบียบแบบแผนปกติ ในส่วนนี้เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงได้รับพระมหากรุณา
เป็นพิเศษที่เห็นได้เด่นชัดสี่กรณีด้วยกัน

ข้อแรก

l

เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงได้รับพระราชทานสถาปนา

ในพระราชทินนามพิเศษ

ตามประเพณีแต่โบราณมา พระมหาเถระผู้เป็นสามัญชนได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นตำาแหน่งที่ พระสังฆราชหรือ
สมเด็จพระสังฆราช จะได้รับพระราชทานนามว่า สมเด็จพระอริยวงษา ต่อมาแก้ไขเป็น สมเด็จพระอริยวงษญาณ และมา
ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงแก้ไขเป็น สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณทุกพระองค์ ดังทีใ่ ช้กนั สืบมา
จนปัจจุบัน และได้รับพระราชทานอิสริยยศเสมอเจ้านายชั้น “พระองค์เจ้า” หากพระมหาเถระ ผู้เป็นพระบรมวงศานุวงศ์
ได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นตำาแหน่งที่ สมเด็จพระสังฆราช จะได้รับพระราชทานพระนามเฉพาะพระองค์ เช่น สมเด็จ
พระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ เป็นต้น และทรงดำารง
พระอิสริยยศฝ่ายพระราชวงศ์สุดแต่จะทรงพระกรุณาโปรดพระราชทาน คือ บางพระองค์ทรงดำารงพระอิสริยยศเป็น
สมเด็จกรมพระยา บางพระองค์เป็นสมเด็จกรมพระ บางพระองค์เป็นกรมหลวง
สำาหรับเจ้าพระคุณสมเด็จฯ นั้น นับว่าได้รับพระราชทานพระมหากรุณาเป็นพิเศษ คือทรงพระกรุณาโปรดสถาปนา
เป็นตำาแหน่งที่สมเด็จพระสังฆราช ในราชทินนามพิเศษเฉพาะพระองค์ว่า สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
ซึ่งไม่เคยปรากฏในอดีตที่ผ่านมา

๒๙๐

พัดเล่มนี้มีลักษณะเป็นพัดแฉกทรงพุ่มข้าวบิณฑ์
ทำาด้วยงาแกะตลอดทั้งเล่ม พื้นพัดสลักเป็นลายโปร่ง
อย่างประณีต ประดับพลอย เป็นฝีมือของเจ้าพระยา
สุธรรมมนตรี (บุญศรี บุรณศิริ) ผู้เป็นต้นสกุลบุรณศิริ
สร้างขึ้นเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่พระบาท
สมเด็ จ พระจอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว เพื่ อ พระราชทานแด่
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์
ให้ทรงใช้เป็นพัดยศประจำาพระองค์ ครัน้ ต่อมาถึงรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงถวาย
พัดแฉกงาพิเศษประดับพลอยเล่มนี้แด่สมเด็จพระมหา
สมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เมื่อครั้งดำารง
ตำาแหน่งเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต พ.ศ. ๒4๓๖ และ
ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ
คราวที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ ทรง
ดำารงตำาแหน่งเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต ก็ได้ทรงถวาย
พัดแฉกงาพิเศษเล่มนี้เป็นพัดยศสำาหรับทรงถือสืบมา
ตลอดพระชนมายุ

ข้อสอง

l

เจ้าพระคุณสมเด็จฯทรงได้รับพระราชทาน

พัดแฉกงาพิเศษประดับพลอย

ส่วนในรัชกาลปัจจุบันเมื่อครั้งที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวง
วชิรญาณวงศ์ ทรงดำารงตำาแหน่งเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต เมื่อ พ.ศ.
๒4๙๓ ก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพัดแฉกงาพิเศษเล่มนี้แด่
สมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระองค์นั้นตามธรรมเนียม ต่อมาเมื่อสมเด็จ
พระสังฆราชเจ้าสิน้ พระชนม์แล้ว ในศุภวาระฉลองพระชนมายุ ๙๐ พรรษา
ของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
(วาสน์ วาสโน) วัดราชบพิธฯ ได้ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพัดแฉกงา
พิเศษประดับพลอยเล่มนี้เป็นพระเกียรติยศ
ครัน้ สมเด็จพระสังฆราชพระองค์นน้ั สิน้ พระชนม์แล้ว ถึง พ.ศ. ๒๕๓๖
ในคราวที่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ซึ่งขณะนั้นทรงดำารงตำาแหน่งสมเด็จพระ
สังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกแล้ว เจริญพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา
ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพัดแฉกงาพิเศษประดับพลอยเล่มนี้แด่
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ

พัดแฉกงาพิเศษประดับพลอย ซึ่งมีประวัติ
ความเป็นมาเก่าแก่และมีความสวยงามเป็นพิเศษ
สร้างด้วยฝีมืออันวิจิตรบรรจง ทั้งทำาด้วยวัสดุ
มีค่าหายากเล่มนี้ เรามิได้พบเห็นกันบ่อยนัก
เพราะมีธรรมเนียมกันมาแต่โบราณ
ที่จะทรงใช้แต่เพียงในสองโอกาส คือ
ในงานพระราชพิธีถือน้ำาพระพิพัฒน์สัตยา
และวันรับพระราชทานผ้าพระกฐินหลวงเท่านั้น
๒๙๑

ข้อสาม

l

เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงได้รับพระราชทาน

พัดรัตนาภรณ์เป็นพระเกียรติยศพิเศษ

พัดรัตนาภรณ์ เป็นแบบธรรมเนียมที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยทรงพระราชดำาริว่า สำาหรับ
เจ้านายและข้าราชการทีส่ นองพระเดชพระคุณได้เป็นทีพ่ อพระราชหฤทัย ย่อมได้รบั พระราชทานเหรียญบำาเหน็จความชอบในพระองค์ ทีเ่ รียก
ว่า เหรียญรัตนาภรณ์ ให้เป็นเครื่องหมายปรากฏแห่งพระมหากรุณา เหรียญรัตนาภรณ์ ในแต่ละรัชกาลมีพระปรมาภิไธยย่อเป็นสำาคัญอยู่
กลางดวงเหรียญ มีการประดับตกแต่งลดหลัน่ กันเป็นลำาดับชัน้ จากชัน้ ๕ ซึง่ เป็นขัน้ ต้น ไปจนถึงชัน้ ๑ ซึง่ เป็นชัน้ สูงสุด เหรียญรัตนาภรณ์น้ี
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานตามพระอัธยาศัย เมื่อทางฝ่ายเจ้านายและข้าราชการมีโอกาสได้รับพระราชทานเหรียญ
รัตนาภรณ์ดังนี้แล้ว ทางฝ่ายพระภิกษุสงฆ์ที่ทรงคุ้นเคยและทรงพระราชศรัทธาเลื่อมใสเป็นส่วนพระองค์ ก็น่าจะได้รับพระราชทานเกียรติยศ
ในทำานองทีเ่ ทียบเคียงกันได้ดว้ ย ในแต่ละรัชกาลจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพัดรัตนาภรณ์ขน้ึ ลักษณะเป็นพัดหน้านาง
กลางพัดปักพระปรมาภิไธยย่อของรัชกาลนั้น ๆ แต่พัดรัตนาภรณ์นี้มิได้แบ่งเป็นหลายชั้นอย่างเหรียญรัตนาภรณ์หากแต่มีเพียงชั้นเดียว
สำาหรับรัชกาลปัจจุบัน พัดรัตนาภรณ์เป็นพัดรูปหน้านางดังที่กล่าวมาแล้ว พื้นพัดสีนา้ำ เงิน ที่กลางพัดปักเป็นอักษรพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร.
ลักษณะอย่างดวงเหรียญรัตนาภรณ์ อยู่ภายใต้พระแสงจักรและพระแสงตรีสอดไขว้ ที่วงขอบของพัดทั้งซ้ายและขวาปักเป็นแถบสีเหลือง
ลักษณะเช่นเดียวกันกับแถบแพรสำาหรับห้อยดวงเหรียญรัตนาภรณ์ นมพัดปักเป็นรูปอุณาโลม ภายใต้ พระมหาพิชัยมงกุฏ

เมื่อทรงสร้างพัดรัตนาภรณ์แล้ว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพัดนี้แด่พระภิกษุสงฆ์จำานวนเพียงไม่มาก
เฉพาะเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงได้รับพระราชทานพัดรัตนาภรณ์ ๒ ครั้ง คือ ครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐
หลังจากที่ได้ทรงปฏิบัติหน้าที่พระอภิบาลเมื่อคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระผนวชแล้วไม่นานนัก
และในงานฉลองพระชนมายุ ๘๐ พรรษา ๓ ตุลาคม ๒๕๓๖ ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานถวาย
พัดรัตนาภรณ์เป็นครั้งที่ ๒ พร้อมกับพระราชทานพัดแฉกงาพิเศษประดับพลอย ซึ่งไม่เคยปรากฏมีมาก่อนเช่นกัน

๒๙๒

ข้อสี่

l

พระเกียรติยศพิเศษที่ทรงได้รับพระราชทาน

เมื่อสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
สิ้นพระชนม์แล้ว

พระโกศกุดั่นใหญ่

พระโกศทองน้อย

ตามปกติธรรมเนียมในพระราชสำานักย่อมมีหลักทีว่ า่ เมือ่ สมเด็จพระสังฆราชทีเ่ ป็นสามัญชนสิน้ พระชนม์ จะได้รบั พระราชทาน
พระโกศกุดน่ั น้อยเป็นพระเกียรติยศสำาหรับพระศพ แต่สาำ หรับกรณีของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ตัง้ แต่วนั แรกทีพ่ ระราชทานน้าำ สรงพระศพ
ณ พระตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ทรงพระกรุณาโปรดให้เลื่อนชั้นพระโกศขึ้นเป็นพระโกศ
กุดน่ั ใหญ่เป็นกรณีพเิ ศษ และเมือ่ ถึงวาระทีจ่ ะพระราชทานเพลิงพระศพ ทรงพระกรุณาโปรดถวายพระโกศทองน้อยทรงพระศพพร้อม
ฉัตรตาดเหลือง ๕ ชั้น กางกั้นพระโกศ ถวายเป็นเครื่องเพิ่มเติมพระเกียรติยศเป็นกรณีพิเศษให้ปรากฏสืบไป

๒๙๓

พระกิตติคุณที่ทรงได้รับยกย่อง
เฉลิมพระเกียรติจากต่างประเทศ

พระประมุขสูงสุด
แห่งพระพุทธศาสนาโลก

SU PR EM E H O LIN E S S
OF WOR L D BU D D H I S M

๒๙4

Buddhist Summit World Buddhist Supreme
Conference ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น
พ.ศ. ๒๕4๑

พระกิ ต ติ คุ ณ ของเจ้ า พระคุ ณ สมเด็ จ ฯ
ได้รับการยกย่องสรรเสริญในระดับนานาชาติ
คือเมื่อวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
พระดร. ชินไก โดริ รองประธานที่ประชุม
สุดยอดผู้นำาชาวพุทธโลก (Buddhist Summit
World Buddhist Supreme Conference)
ซึ่ ง ได้ จั ด การประชุ ม ขึ้ น ที่ น ครเกี ย วโตก่ อ น
หน้านั้น ได้รับฉันทานุมัติของผู้นำาชาวพุทธ
จากประเทศต่าง ๆ จำานวน ๓๒ ประเทศ
ทั่ ว โลกให้ เ ชิ ญ เกี ย รติ บั ต รสำ า หรั บ ตำ า แหน่ ง
พระประมุ ข สู ง สุ ด แห่ ง พระพุ ท ธศาสนาโลก
(Supreme Holiness of World Buddhism)
มาถวายแด่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ณ ตึกวชิรญาณ
สามัคคีพยาบาร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย

เหตุการณ์ครัง้ นีแ้ สดงให้เห็นถึงความเป็น
น้ำาหนึ่งใจเดียวกันของชาวพุทธทั่วโลกว่าแม้
จะต่างลัทธิต่างนิกายกัน เมื่อต่างยึดถือธรรม
เป็นหลักหรือยึดถือธรรมเป็นสำาคัญแล้ว ความ
แตกต่างกันเชิงรูปแบบอันเป็นความแตกต่าง
ภายนอกก็จะหมดความหมายไป แล้วสามารถ
อยู่รวมกันได้โดยไม่มีข้อขัดแย้ง ซึ่งความจริง
ข้อนี้เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้ทรงแสดงให้เห็น
เป็นตัวอย่างอยูเ่ สมอ ทรงมีปฏิสมั พันธ์กบั ชาว
พุทธทุกลัทธินิกายด้วยความเป็นกันเองและ
ให้เกียรติซึ่งกันและกันตามสมควรแก่ฐานะ
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ จึงทรงเป็นทีร่ จู้ กั และเคารพ
นับถือของชาวพุทธทุกลัทธินิกาย เนื่องมาจาก
พระจริยวัตรและการปฏิบัติพระศาสนกิจที่ทรง
ยึดธรรมเป็นหลัก และมีความเป็นสากลนัน่ เอง
๒๙๕

๒๙๖

๒๙7

ผู้ นำ า ชาวพุ ท ธ
ทุ ก ลั ท ธิ นิ ก าย
ยิ่งไปกว่านั้นยังทรงมีโอกาสได้
วิสาสะเสวนากับผู้นำาของชาวพุทธลัทธิ
นิกายต่าง ๆ อยู่เนือง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
สมเด็จพระสังฆราชแห่งลาว กัมพูชา
พระสั ง ฆนายกแห่ ง พระสงฆ์ เ นปาล
พระสังฆนายกแห่งศรีลังกา พม่า
(เมียนมาร์) บังคลาเทศ ผู้นาำ คณะสงฆ์
แห่งไต้หวัน ผู้นำาลามะแห่งภูฏาน ผู้นาำ
คณะสงฆ์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
สังฆนายกแห่งคณะสงฆ์เวียดนาม ผูน้ าำ
คณะสงฆ์นิกายเนนบุตซึสุแห่งญี่ปุ่น
วิปัสสนาจารย์โกเองก้า

สมเด็จพระสังฆราชแห่งลาว

คณะสงฆ์จากลังกา

วิปัสสนาจารย์โกเองก้า

BUDDHIST SUMMIT
WORLD BUDDHIST

SUPREME
CONFERENCE
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ยังได้ทรงเข้าร่วมประชุมในระดับนานาชาติ
ขององค์การทางด้านพุทธศาสนา ทั้งที่จัดขึ้นในประเทศไทย และ
ต่างประเทศอีกหลายครั้ง คือ
• การประชุมสุดยอดผู้นำาชาวพุทธโลกครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕4๓ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้ทรงมอบหมายให้
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับคณะสงฆ์เนนบุตซึสุ
ประเทศญี่ปุ่น จัดประชุมสุดยอดผู้นำาชาวพุทธเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งโลกครั้งที่ ๒ ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
การประชุมครั้งนี้เน้นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวพุทธ
๒๙๘

ทัว่ โลก เพือ่ แลกเปลีย่ นประสบการณ์ ในการเผยแผ่ศาสนา และเพือ่ ร่วม
เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงเจริญพระชนมายุครบ 7๒ พรรษา
• การประชุมสุดยอดผู้นำาชาวพุทธโลก ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ ๑ - ๕
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕4๘ ซึ่งเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้ทรงมอบหมายให้
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพจัดประชุมที่หอประชุม
อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กองทัพเรือ โดยมีผู้นำาชาวพุทธจาก ๒๓
ประเทศ จำานวนกว่า ๓,๐๐๐ คนเข้าร่วมประชุม ด้วยเหตุดังกล่าว
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ จึงทรงเป็นที่รู้จักคุ้นเคยของผู้นำาชาวพุทธทั่วโลก

คณะรองพระสังฆนายกแห่งเวียดนาม

คณะสงฆ์จากจีน

พระศากยนันทะมหาเถระ สังฆนายกแห่งเนปาล

สมเด็จพระสังฆราชแห่งกัมพูชา

ดร. เกียวเซ เอนชินโช ผู้นาำ นิกายเนนบุตซึสุแห่งญี่ปุ่น

พระลามะจากภูฏาน

> เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ยังเสด็จร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำาชาวพุทธโลกและ
การประชุมนานาชาติในต่างประเทศอีกหลายครั้ง
• พ.ศ. ๒๕๒๓ เสด็จร่วมประชุมคีตาสากลครั้งที่ ๕ ณ เมืองโจธปูร์ รัฐ
ราชสถาน ประเทศอินเดีย ในฐานะทรงได้รับอาราธนาเป็นแขกพิเศษ เมื่อวันที่
๑4 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ ในการประชุมครั้งนี้ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรง
กล่าวสัมโมทนียกถาต่อที่ประชุม แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย
กับประเทศอินเดียในด้านศาสนา ภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรม เกี่ยวกับ
ชีวิตและสังคมที่หลากหลาย รวมถึงความเกี่ยวโยงระหว่างพระพุทธศาสนา
และภควัตคีตา

• พ.ศ. ๒๕4๑ เสด็จร่วมประชุมสุดยอดผู้นำาชาวพุทธโลก
ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 4 - ๑๑
เมษายน พ.ศ. ๒๕4๑ ในฐานะประธานทีป่ ระชุมและได้ทรง
กล่าวธัมมีกถาเปิดประชุม โดยทรงย้ำาให้ชาวพุทธมีความ
มั่นใจในพระธรรมคำาสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงตรัสรู้และ
สั่งสอนชาวโลกว่า สามารถนำามาปฏิบัติได้จริง ไม่ว่าจะถือ
พระพุทธศาสนาลัทธินิกายใด อยู่ในชาติใด วัฒนธรรมใด
ขอเพียงให้ศึกษาให้เข้าใจจริง และตั้งใจปฏิบัติให้ถูกต้อง
จริงเท่านั้น
๒๙๙

“พี่ชายคนโต
ของข้าพเจ้า”

พ.ศ. ๒๕๔๑ ประเทศญี่ปุ่น
พ.ศ. ๒๕๑๕ วัดบวรนิเวศวิหาร

ท่านทะไล ลามะ ประมุขของพระพุทธศาสนานิกายวัชรยาน
แห่งทิเบต ทัง้ สองพระองค์ได้ทรงพบปะกันหลายครัง้ ทัง้ ในโอกาส
ที่ท่านทะไล ลามะ เสด็จเยือนวัดบวรนิเวศวิหาร หรือทรงพบกัน
ในการประชุมระหว่างประเทศ เป็นเหตุให้ทั้งสองพระองค์ทรง
เคารพและคุ้นเคยกันเป็นอย่างยิ่ง จนถึงกับท่านทะไล ลามะ เรียก
ขานเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ว่า “พี่ชายคนโตของข้าพเจ้า”
นอกจากจะทรงได้รู้จักคุ้นเคยกับผู้นำาของชาวพุทธ นานา
ประเทศแล้ว บ่อยครัง้ ทีเ่ จ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้ทรงมีโอกาสต้อนรับ
ประมุขหรือผู้นำาประเทศต่าง ๆ อาทิ
• เจ้าชายฟิลลิปส์ ดยุคแห่งเอดินเบอเรอ เสด็จเยือนวัดบวรนิเวศ
วิหาร เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๕
• ฯพณฯ ศรี วาราหคิรี เวงกฏคีรี ประธานาธิบดีแห่งอินเดีย เยือน
วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
• เจ้าชายนารูฮโิ ต (ฮิโร โนมิยา) แห่งญีป่ นุ่ เสด็จเยือนวัดบวรนิเวศ
วิหาร เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๓
• นายศรีจันทร์ ซีฟ ผู้ช่วยประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ เฝ้าถวายสักการะ เมือ่ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
๓๐๐

พ.ศ. ๒๕๓๖ วัดบวรนิเวศวิหาร

• ฯพณฯ พี.วี. นรสิงหะ ราว นายกรัฐมนตรีแห่งอินเดีย มาเฝ้าถวาย
สักการะ เมือ่ วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๖
• นางมาเลีย บูโตรส ฆาลี ภริยาเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ
มาเฝ้าถวายสักการะ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๖
• เจ้าชายฟิลิป มกุฎราชกุมารแห่งเบลเยี่ยม (ปัจจุบันคือ สมเด็จ
พระราชาธิบดีแห่งเบลเยี่ยม) เสด็จเยือนวัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันที่
๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๖
• ฯพณฯ มะดัน ลาล ขุระนา รัฐมนตรีฝ่ายกิจการสภาผู้แทนราษฎร
และท่องเทีย่ วแห่งอินเดีย มาเฝ้าถวายสักการะ เมือ่ วันที่ ๒๘ กันยายน
พ.ศ. ๒๕4๑

เจ้าชายฟิลิป (ปัจจุบันคือสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเบลเยี่ยม)
๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๖

ดยุคแห่งเอดินเบอเรอ
๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๕

คณะสมณทูตสำานักวาติกัน
๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๐

ผู้แทนพิเศษ His Holiness Alexey II รัสเซีย
๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๒

ฯพณฯ พี.วี. นรสิงหะ ราว
๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๖

ฯพณฯ ศรี วาราหคิรี เวงกฏคีรี
๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕

ฯพณฯ H.E. R.K. RAI เอกอัครราชทูตอินเดีย
๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๒

เอกอัครราชทูตจีนประจำาประเทศไทย
๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๓

นางมาเลีย บูโตรส ฆาลี
๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๖

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิหร่านประจำาประเทศไทย
๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓

นอกจากนี้ ยังมีทูตานุทูตและผู้นำาองค์กรทางศาสนาต่างๆ มาเฝ้าถวายสักการะเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ในโอกาส
ต่าง ๆ อยู่เนือง ๆ อาทิ เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำาประเทศไทย เอกอัครราชทูตอินเดีย ศรีลังกา เมียนมาร์
เนปาล อิหร่าน สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำาประเทศไทย ประธานสภาผู้แทนราษฎรเขตปกครองตนเองทิเบต
สาธารณรัฐประชาชนจีน ผูแ้ ทนออธอดอกซ์ศาสนจักรแห่งมอสโค ประเทศรัสเซีย เรน สวามี อวเรศานนท์ มหาราช
อาจารยะมหามณฑเลศวร นิกายซูนาแห่งฮินดู ประเทศอินเดีย เลขาสภาคริสตจักรสากล บุคคลเหล่านี้ต่างมาเฝ้า
ถวายสักการะเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ด้วยความชื่นชมยินดี เป็นเหตุให้ได้ทรงเจริญศาสนสัมพันธ์ ให้แน่นแฟ้นราบรื่น
ยิ่งขึ้น อันเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาแต่ก่อน
๓๐๑

เส้นทางสายไหม
แห่ง

ธรรม

การที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งปกครองด้วยระบบ
คอมมูนิสต์ หรือระบอบสังคมนิยมแบบเหมาเจ๋อตุง
อันเป็นที่รู้กันว่าเป็นระบอบที่ปฏิเสธศาสนา ได้
กราบทูลเชิญเจ้าพระคุณสมเด็จฯ องค์พระประมุข
แห่งพระพุทธศาสนาของไทยให้เสด็จเยือนอย่างเป็น
ทางการและได้ถวายการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่นั้น
จึงเป็นการประกาศให้โลกได้รู้ว่า จีนได้เปิดประตูใจ
ให้แก่ศาสนาแล้วโดยได้เปิดประตูแก่พระพุทธศาสนา
เป็นศาสนาแรก เฉกเช่นกับฮ่องเต้ ในอดีตได้เปิด
ประตูพระราชวังต้อนรับพระพุทธศาสนา

ปรากฏการณ์สาำ คัญอีกครั้งหนึ่งคือ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖
รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในสมัยประธานาธิบดีเจียง เจ๋อหมิน
ได้กราบทูลเชิญเจ้าพระคุณสมเด็จฯ เสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน
อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ ๒๐ มิถุนายน - ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๖
ทรงเป็นพระประมุขศาสนจักรพระองค์แรกที่เสด็จเยือนจีนอย่างเป็นทางการ
ในประวัติศาสตร์จีน และรัฐบาลจีนได้ถวายการต้อนรับ
ในระดับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

ในการเสด็ จ เยื อ นสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ครั้ ง นี้
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้เสด็จเยือนเมืองสำาคัญของจีนคือ
กรุงปักกิ่ง นครซีอาน นครคุนหมิง และสิบสองปันนา
ทรงพบปะบุคคลสำาคัญของจีนทั้งฝ่ายอาณาจักรและฝ่าย
พุทธจักรจำานวนมาก อาทิ ประธานาธิบดีเจียง เจ๋อหมิน
รัฐมนตรีวา่ การทบวงกิจการศาสนา นายกพุทธสมาคมแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน ผูน้ าำ คณะสงฆ์นกิ ายต่างๆ ของจีน
จึ ง ได้ ท อดพระเนตรและรั บ ทราบความเป็ น ไปของจี น
ทั้งทางบ้านเมืองและทางพระพุทธศาสนาอย่างกว้างขวาง

การเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ครัง้ นี้ นับว่ามีนยั สำาคัญทัง้ ทางฝ่ายผูต้ อ้ นรับและฝ่ายผูม้ าเยือน
ประธานาธิบดี เจียง เจ๋อหมิน ได้ถวายการต้อนรับเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ณ ทำาเนียบประธานาธิบดี โดยท่านประธานาธิบดี
ได้มายืนรับเสด็จที่ประตูและนำาเสด็จเข้าไปยังทำาเนียบ ท่านประธานาธิบดีได้กราบทูลต้อนรับเจ้าพระคุณสมเด็จฯ อย่าง
ยืดยาวเท้าความถึงความสำาคัญของพระพุทธศาสนาในประวัติศาสตร์จีน และประเด็นสำาคัญ ท่านประธานาธิบดีได้กราบทูล
เน้นถึงรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนว่า ระบุไว้ว่าให้ประชาชนนับถือศาสนาได้โดยเสรี
๓๐๒

เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรง
ตอบขอบคุณรัฐบาล และท่าน
ประธานาธิบดีที่ได้อาราธนาให้มา
เยือนจีน ทรงกล่าวถึงความยิง่ ใหญ่
ของวั ฒ นธรรมจี น และกล่ า วถึ ง
พระพุทธศาสนาว่า เป็นคำาสอนที่
มุ่งสร้างความสันติสุขให้แก่มวล
มนุษย์โดยถ้วนหน้า และทรงจบ
การสนทนากับท่านประธานาธิบดี
จีนด้วยทรงขอฝากพระพุทธศาสนา
ให้ท่านประธานาธิบดีช่วยอุปถัมภ์
ดูแลตามสมควร
การเสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของเจ้าพระคุณ
สมเด็จฯ ครั้งนี้นับว่าเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำาคัญครั้งหนึ่ง
ในประวัติศาสตร์จีน และในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา
ของไทย เพราะเท่ากับเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้ทรงเป็นผู้
นำาร่องในการนำาศาสนาเข้าไปสู่ประตูชีวิตของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนยุคปัจจุบัน เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ในฐานะผู้มา
เยือนก็ทรงตระหนักถึงท่าทีของเจ้าบ้านที่แสดงน้ำาใจไมตรี

ต่อพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดี จึงได้ทรงฝากฝังพระพุทธศาสนาให้
รัฐบาลจีนได้ช่วยโอบอุ้มดูแลเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาในอดีต
และก็เป็นที่ปรากฏว่านับแต่นั้นเป็นต้นมา สถานการณ์เกี่ยวกับ
ศาสนาในสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเฉพาะพระพุทธศาสนาได้
คลี่คลายไปในทางสดใสยิ่งขึ้นตามลำาดับ รวมถึงความสัมพันธ์
ระหว่างพุทธบริษทั จีนและไทยก็ได้เป็นไปอย่างแน่นแฟ้นต่อเนือ่ ง
อย่างเห็นได้ชัด
๓๐๓

อภิธชมหารัฏฐคุรุ
สมณศักดิ์สูงสุดแห่งคณะสงฆ์
เมียนมาร์
~คำาแปลภาษาพม่า~

จากประเทศไทย
ได้รับตำาแหน่งอภิธชมหารัฏฐคุรุ
สยาดอภัททันตะญาณสังวร
อายุ ๗๗ พรรษา ๕๗

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมเอกอัครราชทูต
แห่งเมียนมาร์ เข้าถวายสักการะที่วัดบวรนิเวศวิหาร
เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓4

คำาประกาศพระเกียรติคุณเจ้าพระคุณสมเด็จฯ
ในการถวายตำาแหน่งอภิธชมหารัฏฐคุรุ
ในภาษาพม่า

ที่สาำ คัญยิ่งคือ ทรงได้รับสมณศักดิ์ชั้นสูงสุดของคณะสงฆ์เมียนมาร์ ที่เรียกว่า อภิธชมหารัฏฐคุรุ จากรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์ สมณศักดิ์ชั้นนี้ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ ฯพณฯ นายอูนุ นายกรัฐมนตรีของสหภาพเมียนมาร์ ในขณะนั้น ได้เชิญ
เครื่องสมณศักดิ์ดังกล่าวมาถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหารด้วยตนเอง
ครั้นถึง พ.ศ. ๒๕๓4 รัฐบาลเมียนมาร์เห็นสมควรที่จะถวายสมณศักดิ์อภิธชมหารัฏฐคุรุนี้แด่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ พร้อมทั้งถวายที่ดิน
๑ เอเคอร์ บริเวณใกล้กับพระเจดีย์ชเวดากอง เพื่อสร้างวัดไทย นับว่าทรงเป็นพระมหาเถระไทยองค์ที่ ๒ ที่ทรงได้รับเกียรติยศเช่นนีจ้ าก
คณะสงฆ์เมียนมาร์ แต่เนือ่ งจากเวลานัน้ สถานการณ์บา้ นเมืองไม่อาำ นวย ผูแ้ ทนคณะรัฐบาลของเมียนมาร์ นำาโดย พลโท Phone Myint รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทยและการศาสนา พร้อมด้วยคณะ ได้เชิญเครือ่ งสมณศักดิท์ อ่ี ภิธชมหารัฏฐคุรุ มาเพือ่ ถวายแด่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ แต่
ไม่เป็นโอกาสสะดวกทีจ่ ะถวายในเวลานัน้ จึงได้เข้าเฝ้าถวายสักการะ เมือ่ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓4 และมอบเครือ่ งสมณศักดิไ์ ว้ท่ี
กระทรวงมหาดไทยของไทย จากนัน้ พลเอกอิสรพงศ์ หนุนภักดี รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย จึงได้เชิญมาถวายแด่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ
ณ ตำาหนัก คอยท่าปราโมช วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันที่ ๑4 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓4 แสดงให้เห็นว่า เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงได้รับ
ความเคารพยกย่องอย่างสูงไม่เฉพาะจากพุทธศาสนิกชนชาวไทย หากแต่รวมไปถึงพุทธศาสนิกชนชาวเมียนมาร์ซง่ึ เป็นเพือ่ นบ้านใกล้เคียงด้วย
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ราชบัณฑิตยสมาคมทางวิทยาศาสตร์และ
อักษรศาสตร์แห่งเดนมาร์ก ถวายพระเกียรติ
ให้ทรงเป็นคณะกรรมการจัดทำาพจนานุกรมบาลี

นอกเหนื อ จากพระกิ ต ติ คุ ณ และการยกย่ อ งเฉลิ ม พระเกี ย รติ ที่ ท รงได้
รับพระราชทาน และทรงได้รับจากบุคคลหรือองค์กรต่าง ๆ ในหลายวาระโอกาส
ดังกล่าวมาข้างต้นแล้ว ปรารภเหตุที่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้ทรงปฏิบัติบำาเพ็ญ
พระองค์กอปรด้วยพระเมตตาสั่งสอนสาธุชน ด้วยพระวิริยะคุณแรงกล้า ได้ทรง
ปกครองคณะสงฆ์ ให้มีความเจริญก้าวหน้า บังเกิดเป็นคุณูปการแก่ประเทศชาติ
และพุทธศาสนิกชน ทรงเอาพระทัยใส่ในการจัดการศึกษาทัง้ สำาหรับคณะสงฆ์และ
ผูส้ นใจใฝ่รู้ ในทางพระพุทธศาสนาทัว่ ไป ทรงพระปรีชายวดยิง่ ในด้านอักษรศาสตร์

จนถึ ง กั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสมาคมทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
อักษรศาสตร์แห่งประเทศเดนมาร์ก (The Royal Danish
Academy of Sciences and Letters) ได้ถวายพระเกียรติ
ให้ทรงเป็นกรรมการในคณะกรรมการจัดทำาพจนานุกรม
บาลีของราชบัณฑิตยสมาคมแห่งนัน้ ได้ทรงรจนาพระนิพนธ์
หลากเรื่ อ งที่ เ ป็ น ประโยชน์ แ ก่ ผู้ ส นใจค้ น คว้ า ในเรื่ อ ง
พระพุทธศาสนา

๓๐๕

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
รางวัลศาสตรเมธี

๓๐๖

สถาบันการศึกษาชั้นสูงจำานวนถึง
๑๓ แห่ง จึงได้ถวายปริญญาดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิใ์ นสาขาวิชาต่าง ๆ
ที่ส่องสะท้อนถึงพระกรณียกิจที่
โดดเด่น และหลากหลายข้างต้น
ตามลำาดับเวลาดังนี้คือ

ข้อความในคำาประกาศสดุดี
เฉลิ ม พระเกี ย รติ คุ ณ เจ้ า พระคุ ณ
สมเด็จฯ ในโอกาสที่ทรงได้รับ
ปริ ญ ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์
ของแต่ละมหาวิทยาลัย ต่างมี
เนื้อหาสาระที่งดงาม พรรณนาถึง
พระกรณียกิจต่างด้านไว้อย่างน่าฟัง
น่าอ่านทั้งสิ้น ตัวอย่างเช่น คำา
ประกาศสดุ ดี พ ระเกี ย รติ คุ ณ
สำ า ห รั บ ป ริ ญ ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาไทย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งขอยกมา
แต่เพียงสังเขปดังนี้

พ.ศ. ๒๕๒๙ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาปรัชญา
พ.ศ. ๒๕๓๒ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถวายปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศาสนาเปรียบเทียบ
พ.ศ. ๒๕๓๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย
ถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๓7 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาปรัชญาและศาสนา
พ.ศ. ๒๕๓๘ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ถวายปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๓๙ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
พ.ศ. ๒๕4๑ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาภาษาไทย
พ.ศ. ๒๕4๓ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาปรัชญาและศาสนา
พ.ศ. ๒๕4๕ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาไทศึกษา
พ.ศ. ๒๕47 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารการศึกษา
พ.ศ. ๒๕4๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕4 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ถวายปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธศาสน์ศกึ ษา

“...เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ทรงเป็นพุทธศราพกผูท้ รงเถรธรรม จำาเริญในสมณคุณานุคณ
ุ วุฒิ มีธรรมิกวราภรณ์อนั พิสทุ ธิ์
ผุดผ่องใสประดับไตรทวาร ทรงสังวรในญาณเชี่ยวชาญในธรรม ปรีชาเลิศล้าำ คำามคธและ
สยามพากษ์ รู้หลักหลากวากยสัมพันธ์ ทรงสรรคำาใช้แต่ที่ง่าย ที่เหมาะ ธรรมกถาไพเราะ
ทัง้ เบือ้ งต้น ในท่ามกลาง และบัน้ ปลาย พระปิยวาจาสังฆราชาธิบายแจ่มแจ้งหมดจด รินรส
พระธรรมแสดง เป็นแสงส่องใจเวไนยบุคคลทีส่ ดับ ให้บงั เกิดความสงบระงับ สะอาด สว่าง
กระจ่างแจ้งแจ่มใสในพระสัทธรรม...”

...สาธุ...
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ
สมควรยิ่งแล้ว
แก่คำาประกาศยกย่อง
พระกิตติคุณเหล่านั้น
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~
สิ้นพระชนม์
~

ในวันเวลาที่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงได้รับสถาปนาเป็น
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกนั้น ทรงมีพระชนมายุ
7๕ พรรษาแล้ว หากจะกล่าวถึงปุถุชนทั่วไป ก็ต้องเรียกว่าอยู่
ในวัยที่เป็นผู้อาวุโสยิ่ง สมควรที่จะผ่อนพักจากหน้าที่การงาน
ทัง้ หลาย และอยูท่ า่ มกลางการดูแลของผูท้ ใ่ี กล้ชดิ แต่ดว้ ยพระฐานะ
ทีท่ รงเป็นสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก นับตัง้ แต่
วินาทีทท่ี รงรับสถาปนาให้ทรงดำารงตำาแหน่งดังกล่าว พระภารกิจ
และงานมากมายเหนือคณานับของพระศาสนาก็หลั่งไหลมาสู่
ความรับผิดชอบของพระองค์ แต่ละวัน ๆ ที่ผ่านไปต้องทรง
พระอุตสาหะปฏิบตั งิ านทีท่ รงรับผิดชอบจนเต็มพระกำาลัง อีกทัง้
ในส่วนพระองค์เองก็ยังทรงมากด้วยพระเมตตา

ไม่ว่าใครก็ตาม มาจากสารทิศใดก็ตาม
หากหวังจะพึ่งพระบารมี ขอพระเมตตา
ปกแผ่เหนือเศียรเกล้าแล้ว เป็นอันว่า
ไม่เคยมีใครผิดหวังเลยสักรายเดียว

๓๑๐

แต่พร้อมกันนัน้ ก็ยงั ทรงเคร่งครัดในสมณวัตร พระกรณียกิจ
ประจำาวันที่ทรงปฏิบัติอย่าง “พระรูปหนึ่ง” ก็ไม่ทรงขาดตก
บกพร่อง ดังนั้นจึงไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่า ยิง่ นานวันทีท่ รงสถิต
อยูใ่ นตำาแหน่งสกลมหาสังฆปริณายก ก็ยงั ไม่เห็นวีแ่ ววว่าจะทรง
ลดหย่อนผ่อนปรนพระกรณียกิจและศาสนกิจไปได้อย่างไร
๓๑๑

อย่างไรก็ดี เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ก็ยังทรงเป็นพระรูปหนึ่งที่ไม่อาจ
หนีพ้นได้จากความจริงของธรรมชาติ เมื่อทรงเจริญพระชนมายุมากขึ้น
พระสุขภาพโดยทัว่ ไปก็ถดถอยลงเป็นธรรมดา คณะแพทย์จงึ ได้กราบทูล
เชิญเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ให้ไปประทับรักษาพระองค์ ณ ตึกวชิรญาณ
สามัคคีพยาบาร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตั้งแต่วันที่
๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕4๓ เป็นต้นมา เวลานั้นพระชนมายุได้ ๘7
พรรษาแล้ว ในระยะแรกที่ประทับ ณ โรงพยาบาลยังมิใช่เป็นการประทับ
อย่างถาวรตลอดเวลา หากแต่ยังเสด็จไปทรงปฏิบัติพระศาสนกิจตาม
ที่มีผู้กราบทูลเชิญในที่ต่าง ๆ ทั้งใกล้และไกลเป็นครั้งคราว บางครั้งก็
เสด็จกลับมาประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ๒ - ๓ วัน แล้วก็เสด็จกลับ
ไปประทับที่โรงพยาบาลใหม่อีกครั้งหนึ่ง พระศาสนกิจที่ทรงปฏิบัติ
๓๑๒

เป็นประจำาคือเสด็จกลับมาที่วัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อสดับ
พระปาติโมกข์ที่ในพระอุโบสถ ทุกวันพระขึ้น ๑๕ ค่ำา และ
แรม ๑๕ ค่าำ นอกจากนั้น ในวาระวันคล้ายวันประสูติที่
๓ ตุลาคมของทุกปี ก็ทรงพระเมตตาเสด็จออกจาก
โรงพยาบาลมาเพือ่ ให้พทุ ธศาสนิกชนทัว่ ไปเฝ้าถวายสักการะ
ที่ห้องประชุมสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย ภายใน
บริเวณวัดบวรนิเวศวิหาร จนกระทัง่ พระสุขภาพพลานามัย
เสือ่ มถอยลงมากขึน้ ไม่เป็นการสะดวกและปลอดภัยทีจ่ ะ
เสด็จออกภายนอกโรงพยาบาลแล้ว คณะแพทย์จึงได้
กราบทูลขอให้ทรงงดการเสด็จออกนอกสถานที่ตั้งแต่
พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นมา

๓๑๓

พ ร ะ ม ห า ก รุ ณ า ธิ คุ ณ

๑

๒
ในระหว่างที่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ประทับรักษาพระองค์ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นั้น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ได้เสด็จพระราชดำาเนินทรงเยี่ยมพระอาการหลายครั้ง
๓๑4

๓

๔
๑
๒
๓
๔

เมือ่ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๕
เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑
เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘
๓๑๕

บางคราวก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนิน
แทนพระองค์ทรงเยี่ยมพระอาการ

เสด็จพระราชดำาเนินมาทรงถวายสักการะ เนื่องใน
วันคล้ายวันพระราชสมภพ และทรงเยี่ยมพระอาการ
เมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จมาทรงถวายสักการะ
และทรงเยี่ยมพระอาการ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑

๓๑๖

นอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี
เชิญแจกันดอกไม้พระราชทานมาเฝ้าเยี่ยมพระอาการเป็นประจำาทุกสัปดาห์

๓๑7

ขณะประทับที่โรงพยาบาล

ทรงงาน ณ ห้องประทับ ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

บริเวณที่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ประทับรักษาพระองค์อยู่ที่ตึกวชิรญาณ
สามัคคีพยาบาร ชัน้ ๖ อันมีนามเรียกเป็นพิเศษว่า “ชัน้ พระมหากรุณาธิคณ
ุ ”
บริเวณโถงด้านหน้าเมื่อขึ้นบันไดหรือออกจากลิฟท์แล้ว เป็นที่ประดิษฐาน
พระพุทธรูปองค์ ใหญ่พร้อมเครือ่ งบูชาสักการะ ถัดเข้าไปตอนในจึงเป็นห้อง
พักรับรองสำาหรับผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ จากนั้นจึงเป็นห้องที่ประทับ ตลอด
เวลาที่ประทับอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นั้น ด้วยพระเมตตาล้นเหลือ
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ โปรดให้พุทธศาสนิกชนเข้าเฝ้าถวายสักการะได้ทุกวัน
ในเวลาเช้าและบ่าย จึงปรากฏว่ามีพุทธศาสนิกชนเข้าเฝ้าถวายสักการะเป็น
จำานวนมากทุกวันมิได้ขาด จนถึงวาระสุดท้ายแห่งพระชนมชีพ

๓๑๘

๓๑๙

งานฉลองพระชนมายุ ๑๐๐ พรรษา

ถึงวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นวาระสำาคัญยิ่ง
ด้วยเป็นวาระครบรอบวันคล้ายวันประสูติ ๑๐๐ ปี ซึ่ง
เป็ น อภิ ลั ก ขิ ต มงคลสมั ย พิ เ ศษอั น ไม่ เ คยมี ม าก่ อ นใน
ประวัติศาสตร์ของชาติ ที่สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา
สังฆปริณายก จะดำารงพระชนม์อยู่ยนื ยาวถึงถ้วนศตวรรษ
ได้เช่นนี้ รัฐบาลและประชาชนต่างรู้สึกปีติปราโมทย์และ
ร่วมกันจัดงานฉลองพระชนมายุ ๑๐๐ พรรษา อย่าง
งดงามสมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้การจัดงานฉลอง
พระชนมายุ ๑๐๐ พรรษา ระหว่างวันที่ ๑ - 7 ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖ อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ การจัดงานมี
ทั้งที่วัดบวรนิเวศวิหาร และที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
๓๒๐

วันที่ ๓ ตุลาคม เวลาเช้า ๑๐.๓๐ นาฬิกา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ทรง
บำาเพ็ญพระราชกุศลที่พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร ครั้นเวลา ๑7.๓๐ นาฬิกา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์อีก
ครั้งหนึ่งยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระราชทานตั้งสมณศักดิ์
ใหม่แก่พระราชาคณะ ๒ รูป คือตั้งพระอนิลมาน ธมฺมสากิโย ผู้เป็นพระภิกษุ
ชาวเนปาล วงศ์ศากยะ และเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้ทรงเมตตาอุปถัมภ์บาำ รุงมา
ช้านาน เป็นพระราชาคณะทีพ่ ระศากยวงศ์วสิ ทุ ธิ์ และตัง้ พระครูอนุกลู กาญจนกิจ
(บุญเพิม่ อานนฺโท) เจ้าอาวาสวัดเทวสังฆาราม จังหวัดกาญจนบุรี ซึง่ เป็นวัดประจำา
ชาติภูมิของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ เป็นพระราชาคณะที่พระกิตติสุวัฒนาภรณ์
จากนัน้ เป็นการเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์
ตามแบบธรรมเนียม

ส่วนกิจกรรมอื่น ๆ นั้นมีติดต่อกันหลายวัน เช่น การตักบาตร
พระสงฆ์ ๒๐๐ รูปทีถ่ นนพระสุเมรุ บริเวณด้านหน้าวัดบวรนิเวศวิหาร
นิทรรศการ “พระชันษา ๑๐๐ ปี สดุดีพระสังฆบิดร” การประชุมเสวนา
พระธรรมทูตไทย 4 ทวีป การทรงบำาเพ็ญพระกุศลทักษิณานุประทาน
เป็นการส่วนพระองค์ของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ การปฏิบัติธรรมเป็น
สังฆราชบูชา การถวายปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
การเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลแด่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ
ของคณะสงฆ์และองค์กรต่าง ๆ รวมทัง้ การลงนามถวายพระพร ระหว่าง
วันที่ ๑ - 7 ตุลาคม ตลอดเวลาของงานเฉลิมพระเกียรติทั้ง 7 วันนี้
มีพุทธศาสนิกชนมาร่วมงานเป็นจำานวนมาก เพราะต่างรู้สึกปีติยินดี
ที่ได้มีส่วนร่วมในมงคลสมัยอันหาได้ยากยิ่งครั้งนี้

นอกจากการเฉลิมฉลองโอกาสสำาคัญในส่วนกลางแล้ว
กิจกรรมงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี ของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ
ยังมีทจ่ี ดั ขึน้ ทัง้ ในส่วนภูมภิ าค หรือแม้แต่ในต่างประเทศ ในส่วน
ภูมิภาคนั้นกล่าวได้ว่า หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานส่วนท้องถิ่น
และหน่วยงานภาคเอกชนในจังหวัดต่าง ๆ ได้พร้อมใจกันจัด
กิจกรรมทีห่ ลากหลายขึน้ ทัว่ ราชอาณาจักร ส่วนในต่างประเทศนัน้
ที่สมควรกล่าวถึงเป็นพิเศษคือการหุ้มทองคำาฉัตรยอดพระมหา
โพธิเจดีย์จัดทำา ณ วัดมหาโพธิมหาวิหาร พุทธคยา สาธารณรัฐ
อินเดีย ซึง่ ในการนีค้ ณะกรรมการของโครงการได้ขอพระราชทาน
พระมหากรุณาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายบัวยอดฉัตรพระมหา
โพธิเจดีย์ ซึ่งทำาด้วยทองคำาประดับเพชรและนพรัตน์ เพื่อทรงตั้ง
สัตยาธิฐานถวายเป็นพุทธบูชาด้วย
๓๒๑

๓๒๒

๓๒๓

สิ้นพระชนม์
หลังจากความปลาบปลื้มยินดีที่ได้ร่วมกันเฉลิมฉลองโอกาส
สำาคัญดังกล่าวข้างต้นผ่านพ้นไปเพียงไม่กี่วัน ถึงวันที่ ๑๒ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖ พระอาการโดยทั่วไปของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรุดลง
คณะแพทย์ได้ถวายการผ่าตัดพระอันตะ (ลำาไส้ ใหญ่) ออก
แรกทีเดียวหลังการผ่าตัดพระอาการทั่วไปเป็นที่พอใจของ
คณะแพทย์ แต่แล้วพอถึงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พระอาการทั่วไปกลับ
ทรุดลง ความดันพระโลหิตลดลงเรื่อย ๆ ทีละน้อย

จนถึงเวลาค่ำาของวันที่ ๒4 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ จึงสิ้นพระชนม์เมื่อเวลา ๑๙.๓๐ น.
ด้วยการติดเชื้อในกระแสพระโลหิต สิริพระชนมายุได้
๑๐๐ พรรษา กับ ๒๑ วัน

๓๒4

หลังจากสิ้นพระชนม์แล้ว ได้มีแถลงการณ์ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เรื่องการสิ้นพระชนม์
จากนั้นก็ได้มีประกาศของสำานักพระราชวัง เรื่องการไว้ทุกข์ ในพระราชสำานัก มีกำาหนด ๓๐ วัน
ตามมาด้วยประกาศสำานักนายกรัฐมนตรีให้สถานที่ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และ
สถานศึกษา ลดธงครึ่งเสา มีกำาหนด ๓ วัน ให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานของส่วนราชการ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ไว้ทุกข์มีกาำ หนด ๑๕ วัน
ค่าำ วันนัน้ เอง เมือ่ ข่าวเรือ่ งการสิน้ พระชนม์ทราบฝ่าละอองพระบาท สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฏราชกุมาร มีพระราชบัณฑูรว่าจะทรงส่งข้าราชบริพารในพระองค์มาปฏิบัติการในการเชิญ
พระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปยังวัดบวรนิเวศวิหารให้งดงามสมควรแก่พระเกียรติยศ

ตลอดเวลาทีป่ ระทับรักษาพระองค์ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ไม่เคยแสดงพระอาการเจ็บปวดให้คณะแพทย์
ผู้ถวายการรักษาหรือถวายการดูแลต้องลำาบากใจ ทรงอยู่ในพระอิริยาบถนิ่งสงบ เสมือนไม่ทรงรับรู้อาการเจ็บป่วยของร่างกาย
คล้ายกับจะปล่อยให้แพทย์ได้ทำาหน้าที่ดูแลร่างกายของพระองค์ไปตามความรับผิดชอบของเขา ส่วนพระองค์เองก็ทรงดูแลจิต
ของพระองค์ไปตามหน้าที่ของพระองค์เช่นกัน ดังนั้น ตลอดเวลาที่ทรงอยู่ในความดูแลของคณะแพทย์ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ จึง
ไม่เคยขอ และไม่เคยขัดในสิ่งที่คณะแพทย์จะปฏิบัติต่อร่างกายของพระองค์ จนกระทั่งสิ้นพระชนม์ด้วยความสงบ ท่ามกลาง
ความโศกาดูรของพุทธศาสนิกชนชาวไทยตลอดถึงชาวต่างประเทศจำานวนมาก
๓๒๕

เส้ น ทางกระบวนเชิ ญ พระศพ
• ออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ทางประตูดา้ นถนนราชดำาริ เลีย้ วซ้าย
ที่แยกศาลาแดง เข้าถนนพระรามทีส่ ่ี
ขึ้นทางด่วนที่ด่านพระรามที่สี่
• ลงจากทางด่วนที่ด่านยมราช เข้า

ถนนหลานหลวง
• เมื่อข้ามสะพานผ่านฟ้าลีลาศแล้ว

เลี้ยวขวาเข้าถนนพระสุเมรุ เทียบ
กระบวนรถส่งพระศพที่หน้าประตูวัด
บวรนิเวศวิหารตรงกับพระตำาหนักเพ็ชร
กำาลังพลทีจ่ ะเป็นผูป้ ฏิบตั เิ ชิญเปลที่
ประดิษฐานพระศพนั้นใช้กำาลังของ
นายทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์
๓๒๖

รุง่ ขึน้ จากวันสิน้ พระชนม์ คือวันศุกร์ท่ี ๒๕ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้เชิญพระศพจากโรงพยาบาลในเวลา
๑๒ นาฬิกา โดยกระบวนรถยนต์ ถัดจากรถตำารวจนำาแล้ว
• คันที่ ๑ เป็นรถพระประเทียบที่ทรงใช้อยู่เป็นประจำา
สำาหรับรองนายกรัฐมนตรีพงศ์เทพ เทพกาญจนา เชิญ
พระพุทธรูปประจำาพระชนมวาร นำาพระศพ
• คันที่ ๒ เป็นรถพยาบาลของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สำาหรับเชิญพระศพ

• คันที่ ๓, ๔, ๕ เป็นรถยนต์สาำ หรับสมเด็จพระวันรัต และพระภิกษุ
สงฆ์จากวัดบวรนิเวศวิหารตามพระศพ
• คันที่ ๖ พลอากาศโทภักดี แสงชูโต ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง
จันทรางศุ ปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้เชิญเครื่องทองน้อยแก้ว
นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผูอ้ าำ นวยการสำานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ เป็นผู้เชิญผ้าไตร และผู้อื่นอีกสองสามคน
จากนัน้ ไปก็มรี ถอีกสองสามคันสำาหรับแพทย์และพยาบาลทีไ่ ด้
สนองพระเดชพระคุณระหว่างประชวรเป็นอันสุดกระบวน

ผู้ที่อยู่ในกระบวนรถเชิญพระศพคนหนึ่งได้บันทึกความทรงจำาเกี่ยวกับเหตุการณ์ครั้งนั้นว่า
“สังเกตเห็นอากัปกิรยิ าของผูค้ นทีร่ ายอยูส่ องข้างทางได้ชดั เจน ผูค้ นทัง้ หมดแต่งกายไว้ทกุ ข์ตามประเพณีนยิ ม ทุกดวงหน้า
มีแต่ความเศร้าสลดและรูส้ กึ สูญเสียร่วมกัน ตลอดเวลาทีเ่ คลือ่ นกระบวน เจ้าหน้าทีต่ าำ รวจได้ปดิ การจราจรตลอดทัง้ เส้นทางเพือ่
อำานวยความสะดวก เมือ่ กระบวนรถผ่านพ้นประตูของโรงพยาบาลแล้วเลีย้ วขวาเข้าถนนราชดำาริมคี นเฝ้าอยูส่ องข้างทางมากมาย
จนต้องซ้อนกันหลายแถว ผู้ที่อยู่แถวหน้าต่างก้มลงกราบเบญจางคประดิษฐ์ขณะเมื่อรถทรงพระศพแล่นผ่าน แต่พอห่างเขต
โรงพยาบาลออกไป จำานวนคนก็น้อยลงบ้างแต่ก็ไม่ถึงกับขาดคนเสียเลยทีเดียว กระบวนรถวิ่งอย่างช้า ๆ เพื่อให้ผู้คนถวาย
สักการะพระศพได้ตามความปรารถนา ขณะเมื่อรถเชิญพระศพขึ้นทางด่วนที่ด่านพระรามที่สี่ เจ้าหน้าที่ของด่านทุกคนไม่ได้อยู่
ในตู้เก็บค่าธรรมเนียม หากแต่มายืนเข้าแถวถวายสักการะเป็นแนวอยู่ข้างทางด้านซ้ายมือ บนทางด่วนกระบวนสามารถใช้
ความเร็วได้มากขึน้ เพราะไม่มผี คู้ นรายอยูส่ องข้างทาง จนกระทัง่ ลงจากทางด่วนทีด่ า่ นยมราชจึงกลับไปเคลือ่ นกระบวนอย่างช้า ๆ
เช่นเดียวกับเมื่อแรกออกจากโรงพยาบาล เมื่อเข้าถนนพระสุเมรุ จำานวนผู้คนก็กลับมาหนาตาขึ้นอีกครั้งหนึ่ง จำาได้ว่ามีแถว
นักเรียนรายทางตั้งแต่ก่อนถึงแยกสะพานเฉลิมวันชาติ เมื่อผ่านแยกดังกล่าวไปแล้ว ผู้คนแน่นขนัดไปหมด มีนักเรียนนายร้อย
นายเรือ นายเรืออากาศ และนายร้อยตำารวจ มายืนรายแถวสลับกันอยูต่ ลอดสองข้างทาง รถของเรายิง่ ต้องวิง่ ด้วยความระมัดระวัง
จนกระทั่งถึงบริเวณหน้าวัดบวรนิเวศวิหาร...”

๓๒7

พิธีเชิญพระศพและถวายน้าำ สรงพระศพ

เมือ่ เชิญพระศพขึน้ ประดิษฐานบนพระตำาหนักเพ็ชรแล้ว จากนัน้ ไปก็เป็นการถวายน้าำ สรงพระศพของพระเถระและข้าราชการผู้ ใหญ่ทง้ั ปวง
ขณะที่ทางฝ่ายอาคารมนุษยนาควิทยาทานซึ่งอยู่อีกด้านหนึ่งของวัดบวรนิเวศวิหาร ก็เปิดให้ประชาชนถวายน้ำาสรงหน้าพระรูปที่ประดิษฐาน
อยู่ที่โถงกลางของอาคารดังกล่าวได้ จนกระทั่งเวลาประมาณ ๑๖.๓๐ น. ทางด้านตำาหนักเพ็ชรจึงยุติการถวายน้ำาสรงพระศพ เพื่อให้
เจ้าพนักงานตระเตรียมความพร้อมสำาหรับการเสด็จพระราชดำาเนินมาพระราชทานน้ำาสรงพระศพ
ครั้นได้เวลา ๑7 นาฬิกา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามบรมราชกุมาร เสด็จพระราชดำาเนินแทนพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจพระราชทานน้าำ สรงพระศพ
การนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำาเนินด้วย

๓๒๘

พิธีบำาเพ็ญพระราชกุศล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มพี ระพิธธี รรมสวดพระอภิธรรมถวายพระศพทัง้ กลางวันและกลางคืนพร้อม
ทั้งมีประโคมย่าำ ยามถวายพระศพ เป็นเวลา 7 วัน ภายหลังจากนั้นได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพิธีบำาเพ็ญพระราชกุศล
สัตตมวาร (7 วัน ในวันที่ ๓๐ - ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) ปัญญาสมวาร (๕๐ วัน ในวันที่ ๑๑ - ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) สตมวาร
(๑๐๐ วัน ในวันที่ ๓๐ - ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕7) และทุกวาระที่ครบรอบปีสิ้นพระชนม์พระราชทานตามพระเกียรติยศสำาหรับสมเด็จ
พระสังฆราช จนถึงวาระที่จะออกพระเมรุ พระราชทานเพลิงพระศพ วันที่ ๑๖ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

๓๒๙

นอกจากนี้ ยังได้มผี นู้ าำ องค์กรทางศาสนาในประเทศต่าง ๆ ส่งสารแสดงความอาลัย
เนื่องในการสิ้นพระชนม์ของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ จำานวนมาก อาทิ องค์ทะไลลามะ
พระสังฆราช พระสังฆนายก องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรพุทธศาสนาจาก

นานาประเทศ กล่าวได้ว่า เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงดำารง
อยู่ในฐานะพระสังฆบิดรของพุทธบริษัททั่วโลกโดยแท้

๓๓๐

อภิสัมมานสักการะ

อนึง่ นอกจากการบำาเพ็ญพระราชกุศลของหลวงแล้ว ระหว่างทีป่ ระดิษฐานพระศพอยูท่ ่ี
พระตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหารเป็นเวลาสองปีเศษนัน้ ได้มคี ณะสงฆ์ พระราชวงศ์ ส่วนราชการ
และองค์กรต่าง ๆ ตลอดถึงพุทธศาสนิกชนจำานวนมากได้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำาเพ็ญกุศล
อุทศิ ถวายแด่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ เป็นประจำาเสมอมามิได้ขาด ตัง้ แต่ตน้ จนถึงทีส่ ดุ ทีพ่ ระศพ
ได้รบั พระราชทานเพลิง แสดงให้เห็นเด่นชัดถึงศรัทธาและความเคารพเลือ่ มใสที่มหาชนมีอยู่
อย่างมั่นคงแน่นแฟ้นในเจ้าพระคุณสมเด็จฯ แม้สิ้นพระชนม์ล่วงลับไปแล้วก็ตาม

คณะทูตานุทูตจาก ๒๓ ประเทศ
ร่วมพิธีบำาเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ร่วมพิธีบำาเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
และร่วมพิธีบำาเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

๓๓๑

ผู้นำาชาวพุทธโลก
สวดมนต์ถวายพระกุศล

๓๓๒

วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕7 ทีป่ ระชุมสุดยอดผูน้ าำ ชาวพุทธโลก ประกอบด้วย
พระราชาธิบดี ผูน้ าำ ทางการเมือง ผูน้ าำ ทางพระพุทธศาสนาและบุคคลสำาคัญของโลก
จาก 4๑ ประเทศได้รว่ มประกอบพิธสี วดมนต์ถวายพระกุศล และเทิดพระเกียรติ
แด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรฯ พระประมุขสูงสุดแห่งพุทธศาสนาโลก
ณ วิหารแห่งวัดเนนบุตซึสุ เมืองกาโต จังหวัดคิวโงะ ประเทศญี่ปุ่น

๓๓๓

๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
สำานักวาติกัน โดยสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาธอลิก
แห่งประเทศไทย ประกอบพิธีมิสซาถวายพระกุศล

๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
คณะสงฆ์แห่งนิกายเนนบุตซึสุ แห่งประเทศญี่ปุ่น
ประกอบพิธีสวดถวายพระกุศล
๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
ฯพณฯ เชอร์ริง ต็อปเกย์ นายกรัฐมนตรีแห่งประเทศภูฏาน
พร้อมด้วยภริยาและคณะ มาถวายสักการะเคารพพระศพ

๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย
พร้อมด้วยคณะสงฆ์จีน ประกอบพิธีกงเต็กน้อมถวายพระกุศล
๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย
พร้อมด้วยคณะสงฆ์อนัมนิกาย ประกอบพิธีกงเต็กน้อมถวายพระกุศล

๓๓4

๑๗ - ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ผู้แทนรัฐบาลอินเดียรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม ประเทศอินเดีย และ
ฯพณฯ เอกอัครราชทูตอินเดียประจำาประเทศไทย ประกอบพิธีวัชรยานบูชา
ถวายพระกุศลอย่างเต็มรูปแบบตามลัทธิวัชรยาน

๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
คณะสังฆเถรวาท พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนจาก
อินโดนีเซียกว่า ๑๐๐ คน มาถวายสักการะเคารพ
พระศพ และร่วมเป็นเจ้าภาพสวดถวายพระกุศล
๓๓๕

กิจกรรมงานบำาเพ็ญกุศล ครบรอบวาระต่าง ๆ แห่งการสิ้นพระชนม์
รามัญทักษิณาบูชา
วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕7 คณะรังษีสงั วร
และสภาวัฒนธรรมไทย-รามัญ ได้บำาเพ็ญกุศลรามัญ
ทักษิณาบูชา ตามลัทธิธรรมเนียมมอญ ทูลถวายแด่
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ เนือ่ งในวาระครบรอบ ๒๕ ปีแห่ง
การโปรดเกล้าสถาปนา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ญาณสังวรัญชลี
๑4 กุมภาพันธ์ ๒๕๕7 วันมาฆบูชา
วันแห่งความรักในพระพุทธศาสนา

๓๓๖

ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ถวายสักการะพระศพ
และเยี่ยมชมนิทรรศการและกิจกรรมในงาน

งานบำาเพ็ญกุศล ครบ ๑ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์
วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕7 ตรงกับวันคล้ายวันประสูติ ครบ ๑๐๑ ปี และวันที่ ๒4 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕7
ตรงกับวันสิ้นพระชนม์ ครบ ๑ ปี ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานบำาเพ็ญกุศล
ถวายแด่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ เนื่องใน ๒ วาระนี้ เรียกว่า “งานบำาเพ็ญกุศลครบ ๑ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก” ระหว่างวันที่ ๓-๒4 ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕7 ณ วัดบวรนิเวศวิหาร โดยภายในงานได้เปิดโอกาสให้ศิษยานุศิษย์และประชาชนทั่วไป ได้
เข้าถวายสักการะพระศพ ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมพระศพ และร่วมงานนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ
มากมายที่จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงพระองค์

พิธีทำาบุญตักบาตรตอนเช้า หน้าวัดบวรนิเวศวิหาร
๓๓7

กิจกรรม “บุปผาวิธานบูชา”
คือการให้ประชาชนร่วมปักดอกบานไม่รู้โรยบนพระรูปเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ในอิริยาบถต่าง ๆ
เพือ่ แสดงความระลึกถึงพระองค์อย่างไม่เสือ่ มคลายไปจากใจของประชาชนชาวไทย หลังจาก
ปักภาพเสร็จแล้วจะทำาการรวบรวมเพื่อนำาไปจัดเป็นนิทรรศการต่อไป

ประชาชนที่มารอคอยเพื่อเข้าถวายสักการะพระศพ
๓๓๘

ร�ยก�ร “The Travel Show” ของสถานีโทรทัศน์บีบีซี ประเทศอังกฤษ
ถ่ายทำาสารคดี ในกิจกรรมงานบำาเพ็ญกุศลครบ ๑ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์
ณ วัดบวรนิเวศวิหาร
๓๓๙

“เมืองนิรมิต แห่งจิตตนคร”
ในนิทรรศการนี้ มีการเปิดตัวภาพยนตร์การ์ตูนเรื่อง “เมืองนิรมิต
แห่งจิตตนคร” ในรูปแบบใหม่ทันสมัยน่าตื่นตาตื่นใจ โดยการจัดทำา
เป็นโรงภาพยนตร์เสียงเซอร์ราวทีด่ าำ เนินการผลิตโดย “คณะเมืองนิรมิต
แห่งจิตตนคร” ซึ่งเป็นคณะจิตอาสาที่ร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อถวาย
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ นอกจากนี้ ยังได้จัดพิมพ์เป็นรูปแบบหนังสือ
การ์ตูนแจกแก่ผู้เข้าชม จำานวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม

นิทรรศการ “สัมพัจฉรานุสรณ์ ครบ ๑ ปี
แห่งการสิ้นพระชนม์”

ที่ตึกสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นนิทรรศการที่
รวบรวมกิจกรรมตลอดระยะเวลา ๑ ปีแห่งการสิ้นพระชนม์
และจดหมายเหตุแห่งการสิ้นพระชนม์ นำามาถ่ายทอดให้
ผูเ้ ข้าชมได้รบั รูถ้ งึ ความสำานึกในพระเมตตาคุณ พระกรุณาคุณ
ของประชาชนทั้งในและต่างประเทศที่ได้ร่วมกันแสดงอาลัย
ต่อพระองค์

ณ พระตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร มีพิธีมอบทุนส่งเสริมการศึกษา
พระปริยัติธรรมแผนกบาลี แก่สำานักศาสนศึกษาทั่วประเทศที่มีการจัดการ
ศึกษาดีเด่นประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕7 ของมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยสมเด็จพระวันรัต
รักษาการเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธานในพิธี
มีกิจกรรม “ปฏิบัติธรรมสังฆราชบูชา ครบ ๑ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์”
เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสวดพระพุทธมนต์ ฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติ
ธรรม โดยการนำาของพระวิปสั สนาจารย์สายกรรมฐานน้อมอุทศิ ถวายพระกุศล
แด่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ
ในทุกวันเสาร์และอาทิตย์ตลอดเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕7 ได้จัดให้มี
กิจกรรมการอ่านบทเสภา และบทกลอนในพระนิพนธ์ของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ
ทีพ่ ระองค์ได้ทรงนิพนธ์ไว้จาำ นวนมากกว่าร้อยบท ซึง่ ยังไม่เคยได้รบั การเผยแพร่
มาก่อนโดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านวรรณกรรมมาเป็นผู้อ่านบทร้อยกรองดังกล่าว
๓4๐

การประดับพวงมาลาและดอกไม้ภายในงาน

โดยคณาจารย์และนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์
สร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ได้ประดิษฐ์พวงมาลาขนาดพิเศษ คือ ขนาด
๓ เมตร โดยใช้ดอกไม้จาำ นวน ๑๐๐,๑๐๑ กลีบ มีนาำ้ หนัก ๑๐๑ กิโลกรัม
พวงมาลาที่ประดิษฐ์เป็นรูปดอกบัว ซึ่งเป็นดอกไม้ที่มีความสำาคัญ
ทางพระพุทธศาสนา ซ้อนด้วยดอกไม้ประดิษฐ์เป็นรูปทรงพุม่ ข้าวบิณฑ์
อันเป็นรูปแบบพัดยศ พุ่มข้าวบิณฑ์มี ๒๑ แฉก สัญลักษณ์แทนวันที่
ได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช ๒๑ เมษายน

พ.ศ. ๒๕๓๒ พืน้ ตรงกลางพวงมาลาถักร้อยด้วยตาข่ายดอกรัก อันแทน
ความศรัทธาและจงรักภักดีของพุทธศาสนิกชน ด้านล่างประดิษฐ์เป็น
รูปช้างสามเศียรมีความหมายแทนพระสกุล “คชวัตร” บนเศียรช้าง
เทินด้วยพานพุ่มรูปดอกบัวสัญลักษณ์แห่งอามิสบูชา เหนือพานพุ่ม
ประดิษฐานอักษรพระนามย่อ ญสส. อักษรพระนามสมเด็จพระสังฆราช
ด้านล่างประดับด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ มีพวงดอกไม้แบบราชสำานัก พร้อม
ประดิษฐ์ดอกไม้ “บัวสี่เหล่า”เพื่อประดับหน้าพระโกศ
๓4๑

ครบ ๑ ปีกับ ๑๒๑ วัน แห่งการสิ้นพระชนม์
หลังจากประดิษฐานพระศพมาครบ ๑ ปี เมือ่ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕7 แล้ว
ก็ยังคงมีหน่วยราชการ องค์กร คณะสงฆ์ และบุคคลต่างๆ มาบำาเพ็ญกุศลโดยเสด็จ
พระราชกุศลถวายพระศพอย่างต่อเนือ่ งเป็นประจำาทุกวันทัง้ ภาคบ่ายและภาคค่าำ นอกจาก
การบำาเพ็ญกุศลถวายพระศพประจำาวันแล้ว ก็ยังมีการบำาเพ็ญกุศลเป็นพิเศษในวาระ
พิเศษด้วย เช่น ในวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ อันเป็นวาระตรงกับวันสถาปนา
สมเด็จพระสังฆราช และเป็นวันทีเ่ จ้าพระคุณสมเด็จฯ สิน้ พระชนม์ครบ ๑ ปีกบั ๑๒๑ วัน
วัดบวรนิเวศวิหารก็ได้จัดพิธีบำาเพ็ญกุศลถวาย และ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ โดย
มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม ในเวลา ๑๙.๐๐ น. จบแล้ว คณะนักเรียนโรงเรียน
ถนอมพิศวิทยา แขวงวังทองหลาง เขตบางกะปิ แสดงมโนราห์ถวายหน้าพระศพ จบแล้ว
สำานักการสังคีต กรมศิลปากร แสดงโขนรามเกียรติต์ อนพาลีสอนน้อง ถวายหน้าพระศพ

พระเมตตา
สู่ ช าวเนปาล
ยามทุ ก ข์ ย าก

พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเทศเนปาลประสบภัยแผ่นดินไหวครัง้ ใหญ่ เมือ่ วันที่ ๒๕
เมษายน ขนาด 7.๘ ริกเตอร์ และเมือ่ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ขนาด ๕.๕ ริกเตอร์
มีประชาชนเสียชีวิตจำานวนกว่า ๘,7๘๙ คน ผู้บาดเจ็บกว่า ๒๒,๓๐๙ คน
บ้านเรือนเสียหายกว่า ๕๐๘,7๓4 หลัง ด้วยพระบารมีในเจ้าพระคุณสมเด็จ
พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทางวัดบวรนิเวศ
วิหาร และคณะธรรมยุต มีเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัตเป็นประธาน พร้อมด้วย
พุทธศาสนิกชนจัดโครงการ “น้ำาพระทัยสมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศฯ
เพือ่ ชาวเนปาล” โดยเสด็จพระกุศล จัดส่งสิง่ ของอุปโภคบริโภคไปช่วยเหลือคือ
ถุงยังชีพ เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์สร้างบ้าน เครื่องครัว การ
บูรณะโรงเรียน อุปกรณ์การเรียนสำาหรับเด็ก เต็นท์พกั ชัว่ คราว รวมเป็นมูลค่ากว่า
๑๕ ล้านบาท ทั้งนี้ก็โดยที่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้เสด็จเยือนเนปาลหลายครัง้
และได้ทรงพระเมตตาช่วยเหลือฟืน้ ฟูพระพุทธศาสนาในเนปาลมาอย่างต่อเนือ่ ง
๓4๒

วาระคล้ายวันประสูติปีที่ ๑๐๒ ปี
ถึงวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ อันเป็นวาระคล้ายวันประสูตปิ ที ่ี ๑๐๒ ปี ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรฯ
ได้มกี ารจัดบำาเพ็ญกุศลถวายเป็นพิเศษดังเช่นทีเ่ คยปฏิบตั มิ า โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงพระกรุณาโปรด
พระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ ในการนี้ด้วย ในวาระนี้ได้มีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
เวลา ๐๖.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณร ๑๕๐ รูป ณ ที่รับรองหลังศาลาจาน
เวลา ๐๗.๐๐ น. ทำาบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร ๑๕๐ รูป อุทิศถวายพระกุศล ณ ถนนพระสุเมรุ
หน้าวัดบวรนิเวศวิหาร โดยมี ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
พร้อมด้วยคณะ เป็นประธานในการตักบาตร
เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์
ในการบำาเพ็ญกุศลครบ ๑๐๒ ปี นับแต่วันประสูติ ณ พระตำาหนักเพ็ชร
พระสงฆ์ ๑๐ รูปสวดพระพุทธมนต์
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์ ณ พระตำาหนักเพ็ชร
และพระภิกษุสามเณรอีกประมาณ ๑๕๐ รูป บริเวณเต็นท์รับรองข้างพระตำาหนักเพ็ชร
เวลา ๑๙.๐๐ น. คณะสงฆ์ สัทธิวิหาริก อุบาสก อุบาสิกา วัดบวรนิเวศวิหาร และคณะศิษยานุศิษย์
เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมถวายพระศพ

วาระครบ ๒ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์
วันเสาร์ท่ี ๒4 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นวาระสิน้ พระชนม์ครบ ๒ ปี ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรฯ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ ในการบำาเพ็ญกุศลครบ ๒ ปี แห่ง
การสิ้นพระชนม์ฯ ณ พระตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร พร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดให้ประกอบพิธีเททองหล่อ
พระรูปเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ณ ลานพระอุโบสถคณะรังษี วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นงานต่อเนื่องกัน ดังมีรายการดังนี้
วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ (วันขึ้น ๑๒ ค่าำ เดือน ๑๑)
เวลา ๑๓.๓๐ น. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ
แทนพระองค์ ไปทรงหล่อพระรูปสมเด็จพระญาณสังวรฯ ณ ลานพระอุโบสถคณะรังษี
วัดบวรนิเวศวิหาร
เวลา ๑๖.๐๐ น. ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ ในการบำาเพ็ญกุศลครบ ๒ ปีแห่งการ
สิ้นพระชนม์ฯ ณ พระตำาหนักเพ็ชร พระราชาคณะแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์หนึ่ง พระสงฆ์
4 รูป สวดคาถาธรรมบรรยาย พระสงฆ์ ๒๐ รูปสวดมาติกา-สดับปกรณ์
เวลา ๑๙.๐๐ น. พระสงฆ์ 4 รูปสวดพระอภิธรรม
๓4๓

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ (วันขึ้น ๑๓ ค่ำา เดือน ๑๑)
เวลา ๑๐.๐๐ น. ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ ในการบำาเพ็ญกุศลครบ ๒ ปีแห่งการ
สิ้นพระชนม์ ณ พระตำาหนักเพ็ชร พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์ โดยมี ฯพณฯ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทส่ี วดพระพุทธมนต์ ณ พระตำาหนักเพ็ชร และพระภิกษุสามเณร
๓๐๐ รูป บริเวณเต็นท์รับรองข้างพระตำาหนักเพ็ชร
เวลา ๑๓.๐๐ น. พิธมี อบทุนส่งเสริมการศึกษาพระปริยตั ธิ รรมแผนกบาลีแก่สาำ นักศาสนศึกษาทัว่ ประเทศทีม่ วี ริ ยิ ะ
อุตสาหะจัดการศึกษาปรากฏผลดีเด่นประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของมูลนิธสิ มเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ พระตำาหนักเพ็ชร
เวลา ๑๙.๐๐ น. พระสงฆ์ 4 รูปสวดพระอภิธรรม
เวลา ๒๐.๐๐ น. พระภิกษุสามเณรวัดบวรนิเวศวิหาร สวดพระพุทธมนต์อุทิศถวาย ณ พระตำาหนักเพ็ชร
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องค์กรผู้นำ�สูงสุดพระพุทธศ�สน�โลก
สวดถว�ยพระกุศลในว�ระครบ ๒ ปีสิ้นพระชนม์

๓4๕

สื่อธรรมะ ถวายพระกุศล
ในระหว่างการประดิษฐานพระศพ ณ พระตำาหนักเพ็ชร ตั้งแต่
เริม่ แรกจนถึงพระราชพิธพี ระราชทานเพลิงพระศพ เป็นเวลากว่า ๒ ปี
รัฐบาล ส่วนราชการ วัดบวรนิเวศวิหาร และบุคคลต่าง ๆ ได้จดั พิมพ์
หนังสือพระนิพนธ์ และจัดทำาสือ่ ธรรมะอันเนือ่ งด้วยเจ้าพระคุณสมเด็จฯ
สำาหรับแจกเป็นธรรมทานถวายพระกุศลจำานวนมาก ซึ่งควรแก่การ
บันทึกไว้เป็นตัวอย่าง
๓4๖
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พระราชทานเพลิงพระศพ
หนังสือบวรธรรมบพิตร
คณะกรรมการวั ด บวรนิ เ วศวิ ห ารได้ จั ด ทำ า หนั ง สื อ
อนุสรณ์ที่ระลึกในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรฯ ในชุด บวรธรรมบพิตร ซึ่ง
มี ๒ เล่ม เล่มหนึ่งเป็นการรวบรวมพระประวัติตั้งแต่ทรง
กำาเนิดจนถึงสิ้นพระชนมชีพ พระศาสนกิจ พระเกียรติคุณ
และพระคุณธรรม พระปฏิปทาแบบอย่างอันเป็นที่ยกย่อง
จากพุทธศาสนิกชนทั่วโลก ส่วนอีกเล่มหนึ่งเป็นการประมวล
พระรูปที่ถ่ายทอดเรื่องราวเหตุการณ์สำาคัญต่าง ๆ รวมถึง
พระรูปของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ที่หาดูได้ยาก

เหรียญพระรูปเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช
ในการนี้ คณะกรรมการวัดบวรนิเวศวิหารได้จดั สร้าง
เหรียญพระรูปเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช เป็นอนุสรณ์
ในพระราชพิธพี ระราชทานเพลิงพระศพ วันที่ ๑๖ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นเหรียญรูปไข่พนะพักตรเสี้ยว ขนาดสูง
๓.๒ ซ.ม. มี ๓ ชนิด คือ
• เนื้อทองคำา (๓๒ กรัม) ๓๒ เหรียญ
• เนื้อเงินจำานวน ๓๒ เหรียญ
• เนื้อทองแดง ๒๐,๐๐๐ เหรียญ
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การจัดเตรียมราชรถ อาคารสถานที่ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ และการแสดงมหรสพ

หน่วยราชการฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีพระราชทาน
เพลิงพระศพฯ ครั้งนี้ ก็ได้เตรียมการต่าง ๆ เพื่อถวายพระเกียรติ
เต็มตามพระอิสริยยศตามอย่างโบราณราชประเพณีดังนี้
(ซ้ายบน) ราชรถเชิญพระโกศ
(ขวาบน) ราชรถพระนำา
(ซ้าย) การบูรณะราชรถ

(ซ้าย) พลับพลาอิศริยาภรณ์ สถานที่รับเสด็จฯ และทรงบำาเพ็ญพระราชกุศล (ขวา) พระเมรุ
หลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ สถานที่พระราชทานเพลิงพระศพ

๑. การบูรณะราชรถนำาและราชรถเชิญพระโกศ ได้จัดทำาลวดลาย
และส่วนประกอบงานศิลปกรรม เปลี่ยนไม้ แกะสลัก ลงรักปิดทอง
ประดับกระจก และจัดทำาผ้าลายทองแผ่ลวดเพื่อประดับธงสามชาย
ประจำางอนราชรถ โดยกรมอู่ทหารเรือและกรมสรรพาวุธทหารบก
ได้จัดทำาเชือกฉุดลากและล้อราชรถพร้อมทั้งทดสอบการรับน้ำาหนัก
ซึ่งดำาเนินการเรียบร้อยแล้ว
๒. การบูรณะอาคารช่าง จำานวน ๒ หลัง ณ วัดเทพศิรินทราวาส
ประกอบด้วย การบูรณะอาคาร งานเปลี่ยนอิฐผนัง ทาสี และ
เคลือบผิวด้วยซิลิโคน งานบูรณะเปลี่ยนอุปกรณ์ ประตูหน้าต่าง
ปรับปรุงไฟฟ้า งานพื้นกระเบื้อง บันไดหลังคาและงานสุขาภิบาล
ซึ่งดำาเนินการเรียบร้อยแล้ว
๓. การออกแบบซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ มีแนวความคิดใช้การ
ลดรูปและสัญลักษณ์อันแสดงถึงพระเกียรติยศสมเด็จพระสังฆราช
และการจัดวางองค์ประกอบสื่อถึงงานพระราชทานเพลิงพระศพ
ตามราชประเพณี โดยใช้รปู แบบพระโกศกุดน่ั ใหญ่ ภายใต้เศวตฉัตร
๓ ชั้น องค์ประกอบงานประดับตกแต่งซุ้มต่าง ๆ สร้างอยู่เหนือ
พื้นฉากหลังสีฟ้าอันเป็นสีประจำาวันประสูติตรงกับวันศุกร์ จัดไว้
ภายในรูปซุ้มคล้ายใบเสมาซึ่งดำาเนินการเรียบร้อยแล้ว
4. การจัดแสดงมหรสพ กำาหนดจัดแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์
ตอนศึกพรหมมาศ และตอนนางลอย โดยใช้นักแสดงกว่า
๑๐๐ คน จากสำานักการสังคีตวิทยาลัยนาฏศิลป์ และสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ซึ่งได้เตรียมการฝึกซ้อม และมีความพร้อม
สามารถจัดแสดงได้ โดยใช้เวลาการแสดงประมาณ ๓ ชั่วโมง
๓4๙

ครั้นวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนิน
แทนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำานวยการจัดงานพระศพ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในการประชุมคณะกรรมการอำานวยการจัดงานพระศพฯ
ณ ตึกสันติไมตรี ทำาเนียบรัฐบาล ในการประชุมครัง้ นี้ ได้มกี ารกำาหนดวันพระราชพิธพี ระราชทานเพลิงพระศพเจ้าพระคุณ
สมเด็จฯ ในวันที่ ๑๕-๑๖-๑7 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ พระเมรุวดั เทพศิรนิ ทราวาส และเนือ่ งในพระราชพิธพี ระราชทาน
เพลิงพระศพฯ ครั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดให้วัดบวรนิเวศวิหาร ดำาเนินการหล่อพระรูป
เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรฯ สำาหรับประดิษฐาน ณ วัดบวรนิเวศวิหารด้วย

สำานักราชเลขาธิการได้มหี นังสือ
ที่ รล ๐๐๐๒.๕/๑๑๓๐๐ ลงวันที่
๑4 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ แจ้ง
วัดบวรนิเวศวิหาร ความว่า

๓๕๐

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดให้วัดบวรนิเวศวิหาร
หล่อพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ประดิษฐาน ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อเป็นที่สักการะบูชา ด้วยทรงพระราชอนุสรณ์
คำานึงถึงสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ซึ่งเป็นพระอภิบาล ถวายโอวาทานุสาสน์ ในระหว่างทรงพระผนวช อีกทั้งมี
พระคุณูปการต่อพระองค์เป็นอย่างยิ่ง จึงทรงพระกรุณาโปรดให้พระคุณเจ้า
รักษาการเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต เป็นประธานกรรมการฝ่ายสงฆ์ และโปรดเกล้าฯ
ให้หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล ทรงเป็นประธานกรรมการฝ่ายคฤหัสถ์ และ
กรมศิลปากรจัดปั้นหุ่นทรงหล่อ กับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สำานัก
พระราชวังแจ้งความให้ศษิ ยานุศษิ ย์และผูม้ จี ติ ศรัทธาได้รว่ มในการพระราชกุศลนี”้

พระราชพิธีทรงหล่อพระรูป “สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก”

วันที่ ๒4 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑4.๐๐ น.
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทน
พระองค์ไปทรงหล่อพระรูป “สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก” และ พระพุทธชินสีห์
จำาลอง อนึ่ง ในการทรงพระกรุณาโปรดให้วัดบวรนิเวศวิหาร
ดำาเนินการหล่อพระรูปเจ้าพระคุณสมเด็จฯ สำาหรับประดิษฐาน
ณ วัดบวรนิเวศวิหารครั้งนี้ ทางวัดบวรนิเวศวิหารได้ขอ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตหล่อพระพุทธชินสีห์จำาลอง
สำาหรับประดิษฐานไว้ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร คู่กับพระรูป
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ด้วย
ในวาระเดียวกันนี้ วัดบวรนิเวศวิหารได้ขอพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตจำาลองหล่อพระรูปเจ้าพระคุณสมเด็จฯ
เป็นพระรูปขนาดเล็กสำาหรับศิษยานุศิษย์มีไว้สักการะบูชาด้วย
มีรายการดังนี้
ต้นแบบพระรูปหล่อลอยองค์
๑. พระรูปหล่อลอยองค์ ขนาด ๓.๒ ซม. เนื้อทองคำา จำานวน ๑,๐๐๐ องค์
๒. พระรูปหล่อลอยองค์ ขนาด ๑.๖ ซม. เนื้อทองคำา จำานวน ๑,๐๐๐ องค์
๓. พระรูปหล่อลอยองค์ ขนาด ๓.๒ ซม. เนื้อโลหะผสม จำานวน ๓๐,๐๐๐ องค์
4. พระรูปหล่อลอยองค์ ขนาด ๑.๖ ซม. เนื้อโลหะผสม จำานวน ๓๐,๐๐๐ องค์
๕. พระรูปหล่อจำาลอง ขนาดพระเพลา ๕ นิ้ว เนื้อโลหะผสม จำานวน ๕๐๐ องค์
๖. พระรูปหล่อจำาลอง ขนาดพระเพลา ๓ นิ้ว เนื้อโลหะผสม จำานวน ๑,๐๐๐ องค์
วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการอำานวยการจัดงานพระศพสมเด็จพระญาณสังวรฯ ได้ประชุม ณ ตึก
สันติไมตรี หลังใน ทำาเนียบรัฐบาล โดยมี ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานทีป่ ระชุม ได้รบั ทราบ
หมายกำาหนดการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ
๓๕๑

การจัดขบวนพระอิสริยยศและการฝึกซ้อม
๑. การจัดขบวนพระอิสริยยศ กำาหนดจำานวน ๒ ริ้วขบวนดังนี้
๑.๑ ริ้วขบวนที่ ๑ การเชิญพระโกศสู่พระเมรุ โดยราชรถ เส้นทางเคลื่อนขบวนจากวัดบวรนิเวศวิหารไปยังวัดเทพศิรินทราวาส
ไปตามเส้นทางถนนพระสุเมรุ เลี้ยวซ้ายข้ามสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ไปตามถนนหลานหลวง เลีย้ วขวาไปตามถนนกรุงเกษม เลีย้ วขวา
ถนนหลวง เข้าสูส่ สุ านหลวงวัดเทพศิรนิ ทราวาส ระยะทาง ๓.๓7 กิโลเมตร รูปแบบการเดินเป็นเดินสืบเท้าแบบเต็มก้าว (สโลว์มาร์ช)
ตามจังหวะเพลงพญาโศก ใช้เวลาการเดินประมาณ ๑ ชัว่ โมง ๓๐ นาที ถึง ๒ ชัว่ โมง ผูร้ ว่ มเดินทางในริว้ ขบวนที่ ๑ จำานวน ๑,๓๘๓ คน
โดยจัดขบวนเป็น ๓ ตอนหลัก ได้แก่ ตอนที่ ๑ ขบวนทหารนำา ตอนที่ ๒ ขบวนเชิญพระโกศ และตอนที่ ๓ คณะศิษยานุศิษย์

จากวัดบวรนิเวศวิหาร
ถึงวัดเทพศิรินทราวาส
ระยะทาง ๓.๓๘ กิโลเมตร
ใช้เวลา ๑.๕ - ๒ ชั่วโมง

เลี้ยวถนนหลวง เข้าสู่สุสานหลวง
วัดเทพศิรินทราวาส

ม้านำา

ขบวน ขบวน ขบวน
กอง ทหารนำา ทหารนำา ทหารนำา
๑
ผสม กองพัน ๑ กองพัน ๑ กองพัน

ทบ.

ทร.

ทอ.

คู่แห่
เครื่องสูง
กลองชนะ แตร สังข์ หน้า
พระนำา
คู่แห่

รถพระนำา

เครื่องสูง
หลัง
พระนำา

เครื่องสูงหน้า
พระแสงฯ

ราชรถเชิญพระศพ

เครื่องสูง เครื่องยศ
หลัง

เครื่องสูงหน้า

ริ้วขบวนที่ ๑ ขบวนเชิญพระศพโดยราชรถจากวัดบวรนิเวศวิหารไปยังวัดเทพศิรินทราวาส
๓๕๒

ศิษยานุศิษย์

เสลี่ยงพระนำา

ราชรถเชิญพระศพ

ริ้วขบวนที่ ๒ เชิญพระศพโดยราชรถ เวียนรอบพระเมรุ

ศาลา

ศาลา

๑.๒ ริ้วขบวนที่ ๒ การเชิญพระโกศ
เวียนรอบพระเมรุโดยราชรถ จำานวน ๓ รอบ
เดินแบบปกติ ใช้เวลาการเดินประมาณ ๓๐ นาที
ผู้ร่วมเดินในริ้วขบวนที่ ๒ จำานวน ๑7๘ คน
ประกอบด้วย นำาริ้ว กลุ่มเสลี่ยงพระนำา กลุ่มราชรถ
เชิญพระโกศ กลุ่มเครื่องยศและกลุ่มพระราชาคณะ
๒. การฝึกซ้อม กำาหนดซ้อมย่อย จำานวน ๒ ครัง้
ก่อนถึงวันพระราชพิธปี ระมาณ ๑ เดือน ณ ลาน
อเนกประสงค์ กองทัพภาคที่ ๑ และซ้อมใหญ่
จำานวน ๓ ครั้ง ในวันอาทิตย์ ณ พื้นที่จริงโดย
การซ้อมใหญ่ครั้งที่ ๓ กำาหนดก่อนถึงวัน
พระราชพิธี ๓ วัน

เครื่องยศ

พระราชาคณะ

ศาลา

จุดเปลี่ยนเสลี่ยงพระ

ศาลา

นำาริ้ว

ราชรถพระศพ

ทางออก

๓. การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาค
๓.๑ การจัดพิธถี วายดอกไม้จนั ทน์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครดำาเนินการจัดพิธแี บ่งเป็น ๒ ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ ๑ จัดพิธถี วายดอกไม้จนั ทน์ทซ่ี มุ้ ถวายดอกไม้จนั ทน์จาำ นวน ๒ ซุม้ ณ บริเวณวัดบวรนิเวศวิหารและ
บริเวณวัดเทพศิรนิ ทราวาส ใช้เวลาการจัดสร้างซุม้ ถวายดอกไม้จนั ทน์ตามแบบทีก่ รมศิลปากรออกแบบประมาณ
๑ เดือน และจัดเตรียมดอกไม้จันทน์จาำ นวน ๑๐๐,๐๐๐ ดอก เพื่อแจกให้ประชาชนที่ไปร่วมพิธี โดยกำาหนดให้
วัดตรีทศเทพและวัดเทพศิรินทราวาส เป็นสถานที่เผาดอกไม้จันทน์
ส่วนที่ ๒ จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ตามวัดต่างๆในพื้นที่สำานักงานเขต 4๖ เขต ยกเว้นสำานักเขตที่มีพื้นที่
ใกล้เคียงวัดบวรนิเวศวิหารและวัดเทพศิรินทราวาส ได้แก่ สำานักงานเขตพระนคร สำานักงานเขตดุสิต สำานักงาน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และสำานักงานเขตสัมพันธวงศ์ โดยจัดดอกไม้จันทน์วัดละ ๑๐,๐๐๐ ดอก เพื่อแจกให้
ประชาชนไปร่วมพิธี
๓.๒ การจัดพิธถี วายถวายดอกไม้จนั ทน์ของประชาชนในส่วนภูมภิ าคดำาเนินการจัดพิธที กุ จังหวัดและอำาเภอ
โดยจังหวัดและอำาเภอพิจารณาคัดเลือกวัดหรือสถานที่ที่มีความเหมาะสมในจังหวัดและอำาเภอละ ๑ แห่ง ส่วน
อำาเภอเมืองจัดพิธีร่วมกับจังหวัด โดยให้คาำ นึงถึงประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้สามารถเดินทางไปร่วมพิธีตาม
สถานที่ที่กำาหนดได้อย่างสะดวกสบาย สำาหรับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้พิจารณาคัดเลือกวัดที่มีความเหมาะสม
โดยให้คาำ นึงถึงความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชนเป็นหลักสำาคัญ นอกจากนีใ้ ห้จดั แสดงพระธรรมเทศนา
และจัดนิทรรศการ รวมทั้งเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ไปร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์โดยพร้อมเพรียงกัน
องค์ประธานทีป่ รึกษามีพระราชบัญชาว่า ให้มกี ารถ่ายทอดสดการแสดงมหรสพทางสถานีโทรทัศน์ตลอดเวลา
การแสดง และให้สามารถแสดงก่อนเวลาเสด็จพระราชดำาเนินได้ รวมทั้งให้จัดเตรียมอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องเสียง
ต่าง ๆ ไว้ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

๘ แถว

๓๕๓

หมายกำาหนดการ
เลขาธิการพระราชวัง รับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าฯ สั่งว่า สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) สิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ ๒๔
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ประดิษฐานพระโกศพระศพ ณ พระตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร
ซึง่ ได้ทรงบำาเพ็ญพระราชกุศลถวายเป็นลำาดับมานัน้ สมควรจะประกอบการพระราชทานเพลิง
ได้แล้ว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กำาหนดการดังต่อไปนี้

หมายกำาหนดการ
พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
(เจริญ สุวฑฺฒโน)
ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
สำานักพระราชวัง
วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๘

๓๕4

พระราชกุศลออกพระเมรุ
วันอังคาร ที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๖.๓๐ น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจ
แทนพระองค์ ณ พระตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร เทศน์กณ
ั ฑ์ ๑ สวดธรรมคาถา พระสงฆ์ ๒๐ รูป
สดับปกรณ์ บรรพชิตจีน ญวน ๒๐ รูป สดับปกรณ์ สวดพระอภิธรรม

เชิญพระโกศพระศพสู่พระเมรุพระราชทานเพลิง
วันพุธ ที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
๐๘.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป สดับปกรณ์ เชิญพระโกศพระศพจากพระตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหารสูพ่ ระเมรุ
วัดเทพศิรนิ ทราวาส
๑๖.๓๐ น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจ
แทนพระองค์ ณ พระเมรุวดั เทพศิรนิ ทราวาส เทศน์กณ
ั ฑ์ ๑ พระสงฆ์ ๑๕ รูป สวดศราทธพรต
สดับปกรณ์ พระราชทานเพลิง

เก็บพระอัฐิ
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
๐7.๐๐ น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจ
แทนพระองค์ ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส เก็บพระอัฐิ เลี้ยงพระสามหาบ พระสงฆ์ ๑๐ รูป
สดับปกรณ์ เชิญพระอัฐิและพระสรีรางคารจากพระเมรุวัดเทพศิรินทราวาสไปยังพระตำาหนักเพ็ชร
วัดบวรนิเวศวิหาร

งานพระราชกุศลพระอัฐิและบรรจุพระสรีรางคาร
วันเสาร์ที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘
๑๖.๓๐ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ เสด็จไปทรงปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจ
แทนพระองค์ ณ พระตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์ เทศน์กณั ฑ์ ๑
สวดธรรมคาถา
วันอาทิตย์ที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘
๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป ถวายพรพระ รับพระราชทานฉัน ณ พระตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร
๑๒.๐๐ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ เสด็จไปทรงปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจ
แทนพระองค์ ณ พระวิหารเก๋ง วัดบวรนิเวศวิหาร พระสงฆ์ ๑๐ รูป สดับปกรณ์ บรรจุพระสรีรางคาร

๓๕๕

พระราชกุศลออกพระเมรุ
เจ้าพนักงานเตรียมการบำาเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุ ณ พระตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร ไว้พร้อมสรรพ

วันอังคาร ที่ ๑๕ ธันวาคม
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ทรงบำาเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุ
๑๖.๓๐ น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง
ถึงวัดบวรนิเวศวิหาร เสด็จขึ้นพระตำาหนักเพ็ชร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องสักการะพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพระพุทธปฏิมาแล้ว
ถวายพัดรองที่ระลึกงานพระเมรุแด่สมเด็จพระราชาคณะ ที่จะถวายพระธรรมเทศนา ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม
สมเด็จพระราชาคณะถวายศีล จบ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสำาหรับพระศพ ทรงธรรม
สมเด็จพระราชาคณะถวายพระธรรมเทศนากัณฑ์ ๑ พระสงฆ์ 4 รูป สวดธรรมคาถา
ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ และทรงทอดผ้าไตร
พระสงฆ์ ๕ รูป สดับปกรณ์ พระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก
ออกจากพระตำาหนักเพ็ชรแล้ว เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ ๒๐ รูป ขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์
ถวายพัดรองที่ระลึกงานพระเมรุ สวดมาติกา จบ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงทอดผ้าไตร
พระสงฆ์สดับปกรณ์ ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ออกจากพระตำาหนักเพ็ชรแล้ว
เจ้าพนักงานนิมนต์บรรพชิตจีนและญวน ๒๐ รูป ขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ถวายพัดรองที่ระลึกงานพระเมรุแด่บรรพชิตจีนและญวน
บรรพชิตจีนและญวนสวดมาติกา จบ ทรงทอดผ้าไตร บรรพชิตจีนและญวนสดับปกรณ์ ถวายอนุโมทนา
ออกจากพระตำาหนักเพ็ชร เสด็จฯ ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่เตียงพระสวดพระอภิธรรม เสด็จพระราชดำาเนินกลับ

๓๕๖

เชิญพระโกศไปพระราชทานเพลิง
วันพุธ ที่ ๑๖ ธันวาคม
เวลาเช้า ตั้งขบวนพระอิสริยยศแห่เชิญพระโกศพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) ที่หน้าวัดบวรนิเวศวิหาร ด้านถนนพระสุเมรุ
ขบวนทหาร ๓ เหล่าทัพ ๓ กองพัน ขบวนพระอิสริยยศ มีธง ๓ ชาย นำาริ้ว
คู่แห่ กลองชนะ สังข์ แตร รถพระอ่านพระอภิธรรมนำา ราชรถทรงพระโกศพระศพ
ข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการสำานักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นคู่เคียง
แวดล้อมด้วยเครื่องสูงแห่นำาเป็นพระเกียรติยศตามราชประเพณีไว้พร้อม
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พระราชวงศ์ทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์ ๑๐ รูปสดับปกรณ์ ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก
แล้วเชิญพระโกศพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)
จากพระตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร ไปขึ้นประดิษฐานบนราชรถ
๘.๐๐ น. เคลื่อนขบวนแห่เชิญพระโกศพระศพจากวัดบวรนิเวศวิหาร ไปตามถนนพระสุเมรุ
เลี้ยวซ้ายข้ามสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ไปตามถนนหลานหลวง เลี้ยวขวาไปตามถนนกรุงเกษม
เลี้ยวขวาถนนหลวง เข้าสู่พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส ทางประตูด้านใต้
ตั้งขบวนพระอิสริยยศ เชิญพระโกศเวียนพระเมรุ แล้วเชิญพระลองในขึ้นประดิษฐานยังพระจิตกาธานบนพระเมรุ
ตั้งแต่เชิญพระโกศศพถึงพระเมรุ มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำาซ่างพระเมรุ
เวลาบ่าย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำาเนิน
ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ พระราชทานเพลิงพระศพ
๑๖.๓๐ น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังวัดเทพศิรินทราวาส
เสด็จขึ้นพลับพลาอิศริยาภรณ์ ถวายพัดรองที่ระลึกงานพระเมรุแด่สมเด็จพระราชาคณะที่จะถวายพระธรรมเทศนา
และพระสงฆ์ ๑๕ รูปที่จะสวดศราทธพรตคาถา แล้วเสด็จฯ ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม สมเด็จพระราชาคณะถวายศีล จบ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระราชวงศ์เสด็จไปยังพระเมรุ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสำาหรับพระศพ ทรงธรรม
สมเด็จพระราชาคณะถวายพระธรรมเทศนากัณฑ์ ๑ จบ พระสงฆ์ ๑๕ รูปสวดศราทธพรตคาถา จบแล้ว
เสด็จฯ ไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์พร้อมด้วยตู้สังเค็ดที่ระลึกงานพระเมรุ และทรงทอดผ้าไตร
พระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ลงจากพลับพลาอิศริยาภรณ์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำาเนินขึ้นพระเมรุ พระราชทานเพลิงพระศพ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)
ชาวพนักงานประโคมสังข์ แตรงอน แตรฝรั่ง ปี่ กลองชนะ แล้วเสด็จพระราชดำาเนินไปประทับบนพลับพลาอิศริยาภรณ์
ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ พระสงฆ์ต่างประเทศ พระบรมวงศานุวงศ์
คณะองคมนตรี นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี คณะทูต ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานศาลฎีกา
ประธานองค์กรอิสระ และข้าราชการ ขึ้นถวายพระเพลิงต่อไป ได้เวลาสมควร เสด็จพระราชดำาเนินกลับ
๓๕7

เก็บพระอัฐิ
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ ธันวาคม

เวลาเช้า เจ้าพนักงานประมวลพระอัฐิและพระสรีรางคาร ถวายคลุมไว้ภายใต้ฉัตรขาว ๓ ชั้น ตั้งพระสุคนธ์ ขันสรง
พระเจดีย์ศิลาสำาหรับบรรจุพระโกศพระอัฐิและผอบสำาหรับบรรจุพระสรีรางคารไว้พร้อม
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำาเนิน
ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการเก็บพระอัฐิ
7.๐๐ น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง
ไปยังพระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะพระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) ทรงพระสุหร่ายสรงพระอัฐิ ขณะนี้ ชาวพนักงานประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงทอดผ้าไตรพระสามหาบ ๒ สำารับ (๖ รูป) พระสงฆ์สดับปกรณ์ แล้ว
ทรงเก็บพระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) ประดิษฐานในพระเจดีย์ศิลา
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญไปประดิษฐานบนโต๊ะหมู่ ในพลับพลาอิศริยาภรณ์ แล้ว
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำาเนินตามพระอัฐิขึ้นประทับ ณ พลับพลาอิศริยาภรณ์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระอัฐิ แล้วถวายพัดรองที่ระลึก
งานพระเมรุ และทรงประเคนสำารับภัตตาหาร พระสงฆ์รับพระราชทานฉันเสร็จ ถวายตู้สังเค็ดแด่พระสงฆ์สามหาบ
พระสงฆ์สามหาบถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ลงจากพลับพลาอิศริยาภรณ์ เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีก ๑๐ รูปขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ถวายพัดรองที่ระลึกงานพระเมรุ พระสงฆ์สวดมาติกา แล้วทรงทอดผ้าไตร
พระสงฆ์สดับปกรณ์ ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เสด็จพระราชดำาเนินกลับ เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญพระเจดียศ์ ลิ าบรรจุพระอัฐิ
และผอบพระสรีรางคาร ขึน้ รถยนต์พระประเทียบไปประดิษฐานยังพระตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร

การพระราชกุศลพระอัฐิและบรรจุพระสรีรางคาร
วันเสาร์ ที่ ๑๙ ธันวาคม

เวลาบ่าย เจ้าพนักงานได้เตรียมการพระราชกุศลพระอัฐทิ พ่ี ระตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร ไว้พร้อม
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ยังวัดบวรนิเวศวิหาร
๑๖.๓๐ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งถึง
วัดบวรนิเวศวิหาร เสด็จขึ้นพระตำาหนักเพ็ชร ทรงจุดธูปเทียนถวายสักการะพระอัฐิ และพระสรีรางคาร
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) แล้วทรงจุดธูปเทียน
เครือ่ งนมัสการพระพุทธปฏิมา ถวายพัดรองทีร่ ะลึกงานพระราชกุศลพระอัฐแิ ด่พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์
พระสงฆ์ ๑๐ รูปสวดพระพุทธมนต์ จบ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ
ทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ ถวายอดิเรก ออกจากพระตำาหนักเพ็ชร เจ้าพนักงานนิมนต์สมเด็จ
พระราชาคณะทีจ่ ะถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์สวดธรรมคาถาขึน้ นัง่ ยังอาสน์สงฆ์ ถวายพัดรองทีร่ ะลึกงานพระราชกุศลพระอัฐิ
แด่สมเด็จพระราชาคณะทีจ่ ะถวายพระธรรมเทศนา ทรงจุดธูปเทียนเครือ่ งทรงธรรม สมเด็จพระราชาคณะถวายศีล จบ ทรงจุดธูปเทียน
เครือ่ งทองน้อยทีห่ น้าพระอัฐสิ าำ หรับทรงธรรม สมเด็จพระราชาคณะถวายพระธรรมเทศนากัณฑ์ ๑ พระสงฆ์ 4 รูป สวดธรรมคาถา
แล้วทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ ทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์ ๕ รูป สดับปกรณ์ พระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนา
ถวายอดิเรก ออกจากพระตำาหนักเพ็ชร เสด็จกลับ
๓๕๘

วันอาทิตย์ ที่ ๒๐ ธันวาคม

เวลาเช้า เจ้าพนักงานเตรียมการบรรจุพระสรีรางคาร สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) ไว้พร้อม
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ยังวัดบวรนิเวศวิหาร
๑๐.๓๐ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จขึ้นพระตำาหนักเพ็ชร ทรงจุดธูปเทียน
ถวายสักการะพระอัฐิและพระสรีรางคารสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)
แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพระพุทธปฏิมา พระสงฆ์ถวายพรพระ จบ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงประเคนภัตตาหาร พระสงฆ์รับพระราชทานฉันแล้ว
ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ออกจากพระตำาหนักเพ็ชร
๑๒.๐๐ น. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญพระเจดีย์บรรจุพระอัฐิขึ้นพระราชยานไปประดิษฐาน
ณ ตำาหนักเดิม และเชิญผอบพระสรีรางคารขึ้นพระราชยานไปยังพระวิหารเก๋ง วัดบวรนิเวศวิหาร
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์ ๑๐ รูป สดับปกรณ์แล้ว
ทรงบรรจุพระสรีรางคาร ณ บัลลังก์ที่ประดิษฐานพระพุทธปฏิมา ขณะนี้พนักงานประโคมสังข์ แตร กลองชนะ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะ แล้วเสด็จกลับ

การแต่งกาย
วันอังคาร ที่ ๑๕ ธันวาคม พระราชกุศลออกพระเมรุ
แต่งกายเครื่องแบบครึ่งยศ ไว้ทุกข์
วันพุธ ที่ ๑๖ ธันวาคม เชิญพระศพสู่พระเมรุพระราชทานเพลิง
แต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ ไว้ทุกข์ สายสะพายช้างเผือก
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ ธันวาคม เก็บพระอัฐิ
แต่งกายเครื่องแบบปกติขาว ไว้ทุกข์
วันเสาร์ ที่ ๑๙ ธันวาคม พระราชกุศลพระอัฐิ เย็น สวดมนต์
แต่งกายเครื่องแบบปกติขาว
วันอาทิตย์ ที่ ๒๐ ธันวาคม เช้า เลี้ยงพระ บ่าย บรรจุพระสรีรางคาร
แต่งกายเครื่องแบบปกติขาว
๓๕๙

พระราชทานพระเกียรติยศเป็นกรณีพิเศษ

พระราชทานพระเกียรติยศเป็นกรณีพิเศษ
ในการบำาเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุ ณ ตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช
บรมนาถบพิตร ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา
สังฆปริณายก ที่ดำารงอยู่ในครุฐานียะ เป็นที่ตั้งแห่งพระราชศรัทธาในพระองค์ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินนี าถ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ และประชาชนทุกหมูเ่ หล่ามาตลอดพระชนม์ชพี จึงมีพระบรม
ราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เลือ่ นชัน้ เครือ่ งเกียรติยศประกอบพระศพ จากพระโกศกุดน่ั ใหญ่ เป็นพระโกศทองน้อย
ทรงฉัตรตาดเหลือง ๕ ชั้น เป็นกรณีพิเศษ ถวายเป็นเครื่องเพิ่มเติมพระเกียรติยศ
การตั้งแต่งตกแต่งที่ประดิษฐานพระศพ ณ ตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร จึงได้เปลี่ยนพระโกศทรง
พระศพเป็นพระโกศทองน้อย ถวายฉัตรตาดเหลือง ๕ ชั้น กางกั้นพระโกศ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม
๒๕๕๘ เป็นต้นมา
วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๓๗ น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ
สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำาเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ โดย
รถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิตถึงยังวัดบวรนิเวศวิหาร เสด็จเข้าสู่ตำาหนักเพ็ชร
เวลา ๑๖.๓๙ น. นายสมชาย พฤติกัลป์ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่อาลักษณ์ ถวาย
ความเคารพพระราชอาสน์แล้วอ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาพระเกียรติยศ สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ดังนี้
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จบแล้ว นายสมชาย พฤติกัลป์ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่อาลักษณ์ ถวายความเคารพ
พระราชอาสน์
อนึ่ง ขณะที่นายสมชาย พฤติกัลป์ อ่านประกาศพระบรมราชโองการ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้า
มหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ และบรรดาผู้เฝ้าทูลละอองพระบาท ณ ที่นั้น ทรงยืน และยืน
ขึ้นพร้อมกัน
จากนัน้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงปฏิบตั พิ ระราชกิจ
ทรงบำาเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุต่อไป
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หนังสือตำานานพระโกศและหีบบรรดาศักดิ์ กล่าวถึง
พระโกศที่ทรงพระบรมศพและพระศพเจ้านาย สมเด็จพระ
สังฆราชเจ้า สมเด็จพระสังฆราช กับโกศทีพ่ ระราชทานสำาหรับ
ข้าราชการระดับสูงไว้ ๑๔ ระดับ เฉพาะระดับที่ ๑ ถึงระดับที่ ๖
ได้แก่พระโกศทองใหญ่ พระโกศทองรองทรง พระโกศทองเล็ก
พระโกศทองน้อย พระโกศกุดั่นใหญ่ พระโกศกุดั่นน้อย
• พระโกศกุดั่นน้อย มีเศวตฉัตร ๓ ชั้น แขวนเหนือพระโกศ
พระราชทานเป็นพระโกศทรงพระศพสมเด็จพระสังฆราช
• พระโกศกุดน่ั ใหญ่ มีเศวตรฉัตร ๓ ชัน้ แขวนเหนือพระโกศ
พระราชทานเป็นพระโกศทรงพระศพ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า

ในการพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้รับพระราชทานพระโกศกุดั่นใหญ่
มีเศวตฉัตร ๓ ชั้น แขวนเหนือพระโกศ นับว่าได้รับพระราชทานพระเกียรติยศสูงขึ้นอีกชั้นหนึ่ง เมื่อถึงการพระราชกุศล
ออกพระเมรุ ได้รับพระราชทานพระโกศทองน้อยทรงพระศพ มีฉัตรตาดทองเหลือง ๕ ชั้น แขวนเหนือพระโกศ เป็นการ
พระราชทานพระเกียรติยศเป็นกรณีพิเศษ นับว่าได้รับพระราชทานพระเกียรติยศสูงขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง
อนึ่ง สมเด็จพระสังฆราชที่ได้รับพระราชทานพระโกศทองน้อยทรงพระศพมาในอดีต คือ

๑. สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

๒. พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า

พระราชทานพระโกศทองน้อยทรงพระศพเมื่อแรกสิ้นพระชนม์
ครั้นถึงการพระราชกุศลออกพระเมรุ พระราชทานพระโกศ
ทองใหญ่ทรงพระศพ

พระราชทานพระโกศกุดั่นใหญ่ทรงพระศพเมื่อแรกสิ้นพระชนม์
ครั้นถึงการพระราชกุศลออกพระเมรุ พระราชทานพระโกศ
ทองน้อยทรงพระศพ

๓. สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์

๔. สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก

พระราชทานพระโกศทองน้อยทรงพระศพเมื่อแรกสิ้นพระชนม์
ครั้นถึงการพระราชกุศลออกพระเมรุ พระราชทานพระโกศ
ทองใหญ่ทรงพระศพ

พระราชทานพระโกศกุดั่นใหญ่ทรงพระศพเมื่อแรกสิ้นพระชนม์
ครั้นถึงการพระราชกุศลออกพระเมรุ พระราชทานพระโกศ
ทองน้อยทรงพระศพ
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พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ ๒๔
ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ ทรงพระกรุณาโปรด
ให้ประดิษฐานพระศพไว้ ณ ตำาหนักเพ็ชร วัดบวร
นิเวศวิหาร เป็นเวลา ๒ ปีเศษ นับเป็นวันได้ ๗๘๒ วัน
จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กำาหนดการ
พระราชพิธพี ระราชทานเพลิงพระศพ ในวันที่ ๑๖
ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ ไปทรงปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการบำาเพ็ญพระราชกุศล
ออกพระเมรุพระศพสมเด็จพระญาณสังวรฯ ณ ตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร พร้อมด้วยสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิรวิ ณ
ั ณวรีนารีรตั น์

วันที่ ๑๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ หลังจากการพระราชพิธีทรงบำาเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุ
ณ ตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร เสร็จแล้ว
เวลา ๒๑.๐๐ น. เจ้าหน้าที่สาำ นักพระราชวังประโคมย่ำายามพร้อมด้วยวงปี่พาทย์พิธีของกรมศิลปากร
จากนั้นมีการเคลื่อนหีบพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกจากตำาหนัก
เพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร สู่พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส โดยกระบวนรถยนต์ สองข้างทางที่ขบวนรถยนต์เชิญ
หีบพระศพผ่านไปมีพุทธศาสนิกชนเฝ้าถวายสักการะพระศพเป็นระยะ ๆ ตลอดทางจนเข้าสู่พระเมรุวัดเทพ
ศิรินทราวาส แล้วเชิญหีบพระศพขึ้นประดิษฐานไว้ ณ ภายในห้องพระเมรุ
๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ในช่วงก่อนงานพระราชพิธี
ทางวัดบวรนิเวศวิหารได้เปิดให้พทุ ธศาสนิกชนได้เข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระญาณสังวรฯ
เป็นวันสุดท้าย ซึ่งก็ได้มีประชาชนมากันอย่างเนืองแน่นจนเต็มบริเวณวัดบวรนิเวศวิหาร

365

เชิญพระโกศพระศพ
จากตำาหนักเพ็ชร สู่พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส

366

วันที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ เชิญพระโกศ
พระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา
สังฆปริณายก จากตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร สูพ่ ระเมรุวดั
เทพศิรนิ ทราวาส โดยริว้ ขบวนพระอิสริยยศ เคลือ่ นออกจากวัด
บวรนิเวศวิหาร เวลา ๐๘.๐๐ น. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
(ช่วง วรปุญฺโญ) นั่งรถพระอ่านพระอภิธรรมนำา

367

เชิญพระโกศพระศพ
จากตำาหนักเพ็ชร สู่พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส

368

369

ริว้ ขบวนแห่พระโกศพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)
ขบวนทหาร ๓ เหล่าทัพ ๓ กองพัน
ขบวนพระอิสริยยศ
• พนักงานพระราชพิธีนำาริ้ว

๑

• เครื่องสูงพระนำาหน้า

• ประตูหน้า (สำานักพระราชวัง)

๒

ฉัตร ๕ ชั้น

๖

• ธง ๓ ชาย

๒

บังแทรก

๔

ฉัตร ๗ ชั้น

๒

• คู่แห่นุ่งผ้าเกี้ยวลาย สวมเสื้อครุย
ลอมพอก สายละ ๘๐ สองสาย

370

๑๖๐

• เครื่องสูงหลังพระนำา

• กลองชนะพื้นแดงลายทอง สายละ ๔๐ สองสาย ๘๐

ฉัตร ๕ ชั้น

๔

• จ่าปี่ (สำานักพระราชวัง)

๒

ฉัตร ๗ ชั้น

๒

• จ่ากลอง (สำานักพระราชวัง)

๒

บังแทรก

๒

• แตรฝรั่ง

๑๖

• สัปทนกั้นพระนำา (สำานักพระราชวัง)

๑

• แตรงอน

๑๖

• บังสูรย์พระนำา (สำานักพระราชวัง)

๑
๑

• สังข์

๒

• กำากับเครื่องสูงพระนำา

• สารวัตรกลองชนะ

๑

• พนักงานเชิญพัดยศสมณศักดิ์พระนำา

• สารวัตรแตร

๑

(สำานักพระราชวัง)

๑

• รถพระอ่านพระอภิธรรมนำา คนฉุดชักรถพระนำา
และยกบันได
• พนักงานถือแพหางนกยูง

• พนักงานถือแพหางนกยูง
๒๔
๑

• คูเ่ คียง รถพระนำา ข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรมและ
สำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขา้ งละ ๔ สองข้าง ๘
• กำากับรถพระนำา

๔

• เครื่องสูงเชิญหน้าราชรถพระโกศพระศพ

๑

• พนักงานภูษามาลาประคองพระโกศ (สำานักพระราชวัง) ๒
• เชิญพระกลดตาดขาว (สำานักพระราชวัง)

๑

• บังพระสูรย์ (สำานักพระราชวัง)

๑

• พัดโบก (สำานักพระราชวัง)

๑

• คูเ่ คียง ราชรถพระโกศพระศพ ข้าราชการกระทรวง
วัฒนธรรมและสำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ฉัตร ๕ ชั้น

๖

ฉัตร ๗ ชั้น

๒

• อินทร์เชิญจามร

๘

บังแทรก

๔

• พรหมเชิญจามร

๘

• กำากับเครื่องสูงหน้า

๑

• เครื่องสูงหลังราชรถเชิญพระโกศพระศพ

• ผู้อำานวยการขบวน

๑

ฉัตร ๗ ชั้น

๒

• ผู้จัดขบวนและควบคุม

๒

ฉัตร ๕ ชั้น

๔

• พระแสงหว่างเครื่องหน้า

๕

บังแทรก

๒

• กำากับพระแสงหว่างเครื่อง

๑

• ราชรถเชิญพระโกศพระศพ คนฉุดชักราชรถ
และยกบันได
• กำากับราชรถเชิญพระโกศพระศพ

๕๔
๕

ข้างละ ๘ สองข้าง

๑๖

• กำากับเชิญเครื่องสูงหลัง

๑

• เชิญพระแสงหว่างเครื่องหลัง

๓

• ประตูหลัง (สำานักพระราชวัง)

๒

• เชิญเครื่องยศสมณศักดิ์

๒๐

371

ริ้วขบวนพระอิสริยยศ

เชิญพระศพไปประดิษฐาน ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส

ตอนที่ ๑ ขบวนทหารนำา

372

๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘

ตอนที่ ๒ รถพระนำา

373

ตอนที่ ๓ เครื่องสูง ราชรถเชิญพระโกศพระศพ
เครื่องยศสมณศักดิ์

374

375

ตอนท้ายขบวน คณะศิษยานุศิษย์ตามพระศพ ๑๓ ตอน

กุลคชวัตร
เจ้า น้าทีใ่ นพระ งค์
วัดบวรนิเวศวิ าร

376

มูลนิธมิ ามกุฏ
ราชวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมป์

วชิราวุธวิทยาลัย

โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย
จัง วัดนครปฐม

โรงเรียนวัดบวรนิเวศ

โรงเรียนผูร้ ู้ ญ. . . ๘๐
จัง วัดชลบุรี

โรงเรียน มเด็จพระญาณ
งั วร ในพระ งั ฆราชูปถัมป์
จัง วัดยโ ธร

ม าวิทยาลัยม ามกุฏ
ราชวิทยาลัย

โรงพยาบาลจุ าลงกรณ์
ภากาชาดไทย

โรงพยาบาล มเด็จ
พระ งั ฆราช งค์ท่ี ๑๙
จัง วัดกาญจนบุรี

โรงเรียนรัตนโก นิ ทร์
มโภชบวรนิเวศศาลายา
จัง วัดนครปฐม

โรงเรียน มเด็จ
พระปิยม าราช
จัง วัดกาญจนบุรี

ม าวิทยาลัย
ม าจุ าลงกรณ
ราชวิทยาลัย

สองข้างถนนที่ริ้วขบวนพระอิสริยยศ

เชิญพระโกศพระศพเคลื่อนผ่านไป
มีพทุ ธศาสนิกชนตัง้ โต๊ะหมูบ่ ชู าถวายสักการะ
เป็นระยะ ๆ ตลอดทาง พร้อมทั้งมีประชาชน
เฝ้าดูขบวนพระอิสริยยศและถวายความเคารพ
เนืองแน่นตลอดสองข้างทาง ท้ายริว้ ขบวนพระ
อิสริยยศก็มพี ทุ ธศาสนิกชน รวมทัง้ พระภิกษุ
สามเณรเดินตามขบวนกันแน่นถนน ตั้งแต่
วัดบวรนิเวศวิหารจนถึงวัดเทพศิรนิ ทราวาส

377

ริ้วขบวนพระอิสริยยศ
เชิญพระศพเวียนพระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส

378

ตอนที่ ๑ เสลี่ยงพระนำา
ฉัตรเครื่องสูง

ตอนที่ ๒ ราชรถเชิญ
พระโกศพระศพ

ตอนท้ายขบวน เครื่องสูง
เครื่องยศสมณศักดิ์ และ
คณะสงฆ์

379

เวลา ๐๙.๕๗ น. ขบวนพระอิสริยยศเชิญพระโกศพระศพถึงพระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส
เวลา ๑๐.๑๒ น. ขบวนพระอิสริยยศเชิญพระศพเวียนพระเมรุ ๓ รอบ แล้วตำารวจหลวง
เชิญพระลองพระศพขึ้นสู่พระเมรุ เชิญพระลองพระศพขึ้นประดิษฐานบนพระจิตกาธาน
380

381

382

383

เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงได้รบั พระราชทานถวายพระเกียรติยศเป็น
พิเศษประการหนึง่ คือ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
พร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จฯ
ทรงปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจแทนพระองค์ถงึ 3 ครัง้ คือ ในเวลา 16.30 น.
และในเวลา 20.00 น. (พระราชทานเพลิงจริง) ครั้นเวลา 22.00 น.
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จฯ อีกครัง้ หนึง่
ทรงทอดผ้าไตร 3 ไตร สดับปกรณ์กองฟอน

384

• เวลา ๑๖.๒๖ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำาเนินแทนพระองค์ พร้อมด้วย
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ โดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิตถึงยังพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส
385

• เวลา ๑๖.๓๐ น. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง
วรปุญฺโญ) ถวายศราทธพรตเทศนา จบแล้ว สมเด็จพระราชาคณะ
และพระราชาคณะ ๑๕ รูป สวดศราทธพรต จบแล้ว
• เวลา ๑๗.๑๗ น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหา
วชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จขึน้ บนพระเมรุ ทรงถวาย
พระเพลิงที่พระจิตกาธาน ทรงวางธูปเทียนดอกไม้จันทน์ของ
สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ์ิ พระบรมราชินนี าถ แล้วทรงวางธูปเทียน
ดอกไม้จันทน์ส่วนพระองค์ ทรงกราบ ๓ ครั้ง แล้วเสด็จลงจาก
พระเมรุไปยังพลับพลาอิศริยาภรณ์

จากนัน้ เจ้าหน้าทีน่ มิ นต์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีส่ มเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระราชาคณะ
พระสังฆราช สังฆนายก และผูน้ าำ พระสงฆ์จากต่างประเทศ พระราชาคณะ พระเถรานุเถระ บรรพชิตจีน บรรพชิตญวน
ผูแ้ ทนศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์ ศาสนาฮินดู ขึน้ ถวายดอกไม้จนั ทน์
386

จากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน
ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จขึ้นบนพระเมรุ ทรงวางดอกไม้
จันทน์ แล้วทรงกราบ ๓ ครั้ง แล้วเสด็จไปประทับบนพลับพลาอิศริยาภรณ์
387

จากนั้น เจ้าหน้าที่เชิญคณะทูตานุทูต แขกผู้มีเกียรติ
ขึ้นถวายดอกไม้จันทน์
เวลา ๑๗.๔๗ น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำาเนินกลับ
เวลา ๑๘.๒๕ น. มีการแสดงโขนที่ลานหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์

388

เวลา ๒๐.๑๔ น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำาเนินถึงยังพลับพลา
อิศริยาภรณ์อกี ครัง้ หนึง่ เพือ่ ถวายพระเพลิงจริง เมือ่ เวลา
๒๐.๒๒ น. พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ ได้เวลาอัน
สมควรจึงเสด็จพระราชดำาเนินกลับ
เวลา ๒๐.๕๕ น. มีการแสดงโขนชุดที่ ๒ ทีล่ าน
หน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ จนถึงเวลา ๒๑.๓๕ น.

เวลา ๒๒.๓๙ น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำาเนินถึงยังพลับพลา
อิศริยาภรณ์อกี ครัง้ หนึง่ แล้วเสด็จขึน้ บนพระเมรุ ทรงทอด
ผ้าไตรทีป่ ลายด้ามเหล็กทีป่ กั จากกองฟอน ๓ ไตร พระ
ราชาคณะ ๓ รูป สดับปกรณ์ แล้วเสด็จพระราชดำาเนินกลับ

389

ผู้นำาพระพุทธศาสนาทั่วโลก
ร่วมพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ครั้งนี้
กระทรวงการต่างประเทศ วัดบวรนิเวศวิหาร และสำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลักร่วมกัน
ดำาเนินการเชิญผูน้ าำ พระพุทธศาสนาโลกจาก 13 ประเทศ รวม 19 รูป แต่ละคณะประกอบด้วย ผูน้ าำ พระพุทธศาสนา
1 รูป ผู้ติดตาม 1 คน ล่าม 1 คน มีรายชื่อดังนี้

ราชอาณาจักรกัมพูชา 2 รูป คือ
1) H.H. Tep Vong
สมเด็จพระสังฆราช ฝ่ายมหานิกาย
2) H.H. Bour Kry
สมเด็จพระสังฆราช ฝ่ายธรรมยุต

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

สาธารณรัฐเกาหลี

Ven. Seong Mun
ผู้แทนประธานสงฆ์โชเก

สาธารณรัฐประชาชนจีน

Ven. Master Xuecheng
ประธานสงฆ์นิกายมหายาน

ญี่ปุ่น 2 รูป คือ

1) Most Ven. Dr. Shinkai Kori ผู้แทนประธานสงฆ์นิกายเนนบุตซึสุ
2) Most Rev. Akisato Saito ประธานสงฆ์พุทธสมาคมแห่งญี่ปุ่น

Bhaddanta Kumarabhivamsa
ประธานมหาเถรสมาคมแห่งคณะสงฆ์เมียนมา
รักษาการสังฆนายกนิกาย Swechin

สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล

สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ

ราชอาณาจักรภูฎาน

Bhikshu Jnanapurnik Mahasthavira
ประธานสังฆสภาแห่งคณะสงฆ์เนปาล

H.H. Dr. Dharmasen Mahathero
พระสังฆราช นิกายสังฆราชิก

H.H. Trulku Jigme Choeda
พระสังฆราช นิกายวัชรยาน

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

สาธารณรัฐสิงคโปร์

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

H.H. Thich Tri Quang
ประธานสงฆ์นิกายมหายาน

Most Ven. Sik Kwang Sheng
ประธานสงฆ์แห่งสิงคโปร์

Most Ven. Phramaha Bounma Simmaphom
ผู้แทนประธานสงฆ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Most Ven. Sri Pannyavaro Mahathera
สังฆปาโมกข์แห่งสังฆเถรวาทอินโดนีเซีย

สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา 4 รูป คือ

1) Most Ven. Rajakeeya Panditha Galagama Dhammasiddhi Sri Dhammananda Aththadassi Thera
สังฆนายกสยามนิกาย (Asgiriya Chapter)
2) Most Ven. Napana Premasiri Thera สังฆนายกรามัญนิกาย
3) Most Ven. Mahopadhyaya Aggamahapanditha Kotugoda Dhammawasa Nayaka Thero สังฆนายกอมรปุรนิกาย
4) Most Ven. Tibbatuwawe Sri Siddhartha Sumangala Mahanayake Thero สังฆนายกสยามนิกาย (Malwatta Chapter)
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พิธีถวายดอกไม้จันทน์
ของประชาชน
เพื่อให้ประชาชนได้ถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีออก
พระเมรุพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ครั้งนี้เป็นไปอย่างทั่วถึง
รัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานคร ได้จดั พิธถี วาย
ดอกไม้จนั ทน์ของประชาชนทีว่ ดั สำาคัญของจังหวัด อำาเภอ และเขต
ต่าง ๆ ทัว่ ประเทศ ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ ในเวลา
เดียวกันกับพระราชพิธพี ระราชทานเพลิงพระศพ ณ พระเมรุวดั เทพ
ศิรนิ ทราวาส ณ ซุม้ ถวายดอกไม้จนั ทน์ ทีก่ รมศิลปากรเป็นผูอ้ อกแบบ
โดยให้ทุกจังหวัดและอำาเภอจัดสร้างแบบเดียวกันทั่วประเทศ
สำาหรับกรุงเทพมหานคร สำานักเขตต่างๆ ร่วมกับวัดสำาคัญในพืน้ ทีจ่ ดั พิธถี วายดอกไม้จนั ทน์ของประชาชน ดังนี้
เขตคลองเตย จัดทีว่ ดั คลองเตยใน

เขตคลองสาน จัดทีว่ ดั พิชยญาติการาม

เขตคลองสามวา จัดทีว่ ดั พระยาสุเรนทร์

เขตคันนายาว จัดทีว่ ดั ราษฎร์ศรัทธาธรรม (บางชัน)

เขตจตุจกั ร จัดทีว่ ดั เสมียนนารี

เขตจอมทอง จัดทีว่ ดั ราชโอรสาราม

เขตดอนเมือง จัดทีว่ ดั ดอนเมือง

เขตดินแดง จัดทีว่ ดั พรหมวงศาราม

เขตตลิง่ ชัน จัดทีว่ ดั รัชฎาธิษฐาน

เขตทวีวฒ
ั นา จัดทีว่ ดั ปุรณาวาส

เขตทุง่ ครุ จัดทีว่ ดั ทุง่ ครุ

เขตธนบุรี จัดทีว่ ดั เวฬุราชิณ

เขตบางกอกน้อย จัดทีว่ ดั เจ้าอาม

เขตบางกอกใหญ่ จัดทีว่ ดั อรุณราชวราราม

เขตบางกะปิ จัดทีว่ ดั เทพลีลา

เขตบางขุนเทียน จัดทีว่ ดั สะแกงาม

เขตบางเขน จัดทีว่ ดั พระศรีมหาธาตุ

เขตบางคอแหลม จัดทีว่ ดั ราชสิงขร

เขตบางแค จัดทีว่ ดั ราษฎร์บาำ รุง (งามศิริวิทยาคาร)

เขตบางซือ่ จัดทีว่ ดั มัชฌันติการาม

เขตบางนา จัดทีว่ ดั บางนาใน

เขตบางบอน จัดทีว่ ดั นินสุขาราม

เขตบางพลัด จัดทีว่ ดั อาวุธวิกสิตาราม

เขตบางรัก จัดทีว่ ดั หัวลำาโพง

เขตบึงกุม่ จัดทีว่ ดั นวลจันทร์

เขตปทุมวัน จัดทีว่ ดั ปทุมวนาราม

เขตประเวศ จัดทีว่ ดั ทุง่ เศรษฐี

เขตพญาไท จัดทีว่ ดั ไผ่ตนั

เขตพระโขนง จัดทีว่ ดั วชิรธรรมสาธิต

เขตภาษีเจริญ จัดทีว่ ดั ปากนำา้ ภาษีเจริญ

เขตมีนบุรี จัดทีว่ ดั บำาเพ็ญเหนือ

เขตยานนาวา จัดทีว่ ดั ปริวาสราชสงคราม

เขตราชเทวี จัดทีว่ ดั ดิสหงษาราม

เขตราษฎร์บรู ณะ จัดทีว่ ดั ราษฎร์บรู ณะ

เขตลาดกระบัง จัดทีว่ ดั ลานบุญ

เขตลาดพร้าว จัดทีว่ ดั สาครสุน่ ประชาสรรค์

เขตวังทองหลาง จัดทีว่ ดั บึงทองหลาง

เขตวัฒนา จัดทีว่ ดั ธาตุทอง

เขตสวนหลวง จัดทีว่ ดั ยาง

เขตสะพานสูง จัดทีว่ ดั ลาดบัวขาว (ราชโยธา)

เขตสาทร จัดทีว่ ดั ยานนาวา

เขตสายไหม จัดทีว่ ดั อยูด่ บี าำ รุงธรรม (ออเงิน)

เขตหนองแขม จัดทีว่ ดั อุดมรังสี

เขตหนองจอก จัดทีว่ ดั หนองจอก

เขตหลักสี่ จัดทีว่ ดั หลักสี่

และเขตห้วยขวาง จัดทีว่ ดั พระราม ๙ กาญจนาภิเษก
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ซุม้ รับดอกไม้จนั ทน์ของแต่ละวัด และการจัดระเบียบให้ประชาชนเข้าถวาย
ดอกไม้จันทน์มีลักษณะเดียวกันคือ ที่ซุ้มรับดอกไม้จันทน์ประดิษฐานรูปพระโกศ
พระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พร้อม
เครื่องสักการะ หน้ารูปพระโกศพระศพตั้งโต๊ะวางพานรับดอกไม้จันทน์ ๗ พาน
จัดให้ประชาชนเข้าถวายดอกไม้จนั ทน์ ๗ แถว โดยแจกดอกไม้จนั ทน์แก่ประชาชน
ที่จุดทางเข้า ประชาชนประนมมือถวายสักการะแล้ววางดอกไม้จันทน์บนพาน
ประนมมือไหว้อีกครั้งหนึ่ง แล้วเดินออก
ณ จุดทางออกรับหนังสือที่ระลึก คือ
• ที่คั่นหนังสือที่ระลึก คณะกรรมการฝ่ายจัดทำาหนังสือจดหมายเหตุ
งานพระศพฯ จัดทำา ซุ้มละ ๒๐,๐๐๐ แผ่น วัดละ ๑๒,๐๐๐ แผ่น
• แผ่นพับที่ระลึก คณะกรรมการฝ่ายจัดทำาหนังสือจดหมายเหตุงาน
พระศพฯ จัดทำา ซุ้มละ ๒๐,๐๐๐ แผ่น วัดละ ๑๒,๐๐๐ แผ่น
• หนังสือพระสังฆราชา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก และสมเด็จพระสังฆราช แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
กรุงเทพมหานครจัดพิมพ์ ซุ้มละ ๑๒๕,๐๐๐ เล่ม วัดละ ๑๕,๐๐๐ เล่ม
• หนังสือบวรธรรมบพิตร ประมวลพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศวิหารจัดพิมพ์
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ในช่วงบ่ายถึงค่ำา ในส่วนของภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ ตลอดจน
ในต่างประเทศทีไ่ ด้เปิดให้ประชาชนร่วมถวายดอกไม้จนั ทน์ ก็ได้มปี ระชาชน
หลั่งไหลเข้าร่วมถวายดอกไม้จันทน์เป็นจำานวนมากในทุกพื้นที่เช่นเดียวกัน

ดอกไม้จนั ทน์ทป่ี ระชาชนถวายนี้ กรุงเทพมหานคร
รวบรวมนำาไปเผาที่เมรุของวัดนั้น ๆ เฉพาะของซุ้ม
รับดอกไม้จนั ทน์ ทีว่ ดั บวรนิเวศวิหาร นำาไปเผาทีเ่ มรุ
วัดตรีทศเทพ ส่วนที่วัดเทพศิรินทราวาส นำาไปถวาย
ทีพ่ ระเมรุหลวงเพือ่ เผาพร้อมการพระราชทานเพลิง
พระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก หลังจากเสด็จพระราชดำาเนิน
กลับแล้วส่วนหนึง่ อีกส่วนหนึง่ นำาไปเผาทีเ่ มรุเล็กวัด
เทพศิรนิ ทราวาส
พิธเี ผาดอกไม้จนั ทน์ ณ วัดต่าง ๆ กำาหนดเวลา
๒๐ นาฬิกา ทีห่ น้าเตาเผาบนเมรุตง้ั รูปพระโกศพระศพ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา
สังฆปริณายก พร้อมเครือ่ งสักการะ ผูอ้ าำ นวยการเขต
เป็นประธานในพิธี ถวายผ้าบังสุกลุ ทีห่ น้าเตาเผา ๑ ไตร
พระสงฆ์ชกั ผ้าบังสุกลุ แล้ว ผูอ้ าำ นวยการเขตจุดไฟเผา
ดอกไม้จันทน์ในเตาเผา เป็นเสร็จพิธี
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เพลง แสงเพลิงสุดท้าย
ดาวส่อง...คู่จันทร์ประกายวับวาววาว ในรัตติกาลยังมีแสงงามกระจ่างวิถี
ค่ำาคืนที่แสงแห่งไฟ ประกายสุดท้ายที่มี แห่งทุกชีวีจุดแสงแห่งธรรมเคียงจันทร์ดวงงาม
*ฟ้าเปิด...ประทานแสงทองของดวงใจ ก่อนดับสลายสู่ควันไฟละลายคืนฟ้า
ชีวิตของคนหนึ่งคน ผ่านพ้นจนวันลับลา กำาเนิดขึ้นมาเพื่อโลกาจารึกสืบไป
แสงเพลิงสุดท้ายที่เผาผลาญสังขารสิ้นไป แสงทองของใจเจริญส่องใสไม่มีราคี
แสงเพลิงสุดท้ายเจียระไนสุดยอดความดี คือแสงชีวีที่สู่แสงแก้วแห่งพระธรรม
แสงจันทร์ส่องฟ้าถึงอำาลาในแสงสุดท้าย แสงธรรมฝากไว้สว่างในใจไม่เปลี่ยนแปรผัน
แสงนวลปัญญาก่อกำาเนิดค่านับอนันต์ คือแสงแห่งธรรมเคียงคู่โลกาไม่มีสิ้นสูญ
สิ้นทุกข์สุขที่แท้จึงได้พบพาน สู่ทางธรรมบันดาลในชาติสุดท้าย
ส่งฟ้าสู่ดินแดนที่หมดผองภัย สถิตไว้ ในแดนธรรมพระนฤพาน
สถิตไว้เพียงความดีชั่วนิจนิรันดร์ สถิตไว้ ในรอยธรรม พระญาณสังวร

คีตธรรมที่ระลึก เพื่อน้อมถวายอภิสัมมานสักการะ เนื่องในวาระพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
• คำาร้อง : ฐิตวำโสภิกขุ วัดปทุมวนาราม • ทำานอง : เดชาณัฎฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์ และ รัชต์พงษ์ สมศรี • เรียบเรียง : เจษฎา สุขทรามร
• ขับร้อง : ปาน ธนพร แวกประยูร • ศิลปะอาสาในการดูแลการออกแบบปกและสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ โดย สุพิชาน โรจน์วณิชย์
• ศิลปะอาสาในการกำากับมิวสิกวิดีโอ โดย ภัทธิ บัณฑุวนิช

395

การพระราชกุศลพระอัฐิ
และบรรจุพระสรีรางคาร
๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘
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วันที่ ๑๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจแทน
พระองค์ ในการเก็บพระอัฐสิ มเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระเมรุวัด
เทพศิรนิ ทราวาส ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า
พัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ โดยเสด็จด้วย

พิธอี ญ
ั เชิญพระเจดียพ์ ระอัฐสิ มเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จากพระเมรุวัด
เทพศิรินทราวาส มาประดิษฐาน ณ พระตำาหนักเพ็ชร
วัดบวรนิเวศวิหาร

พระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก ได้อัญเชิญประดิษฐานในพระเจดีย์
ศิลา ๓ องค์ และอัญเชิญไปประดิษฐาน ดังนี้
พระเจดีย์พระอัฐิองค์ที่ ๑
อัญเชิญประดิษฐาน ณ ชั้น ๒ ของพระตำาหนักเดิม วัดบวร
นิเวศวิหาร อันเป็นที่ประดิษฐานพระอัฐิของอดีตเจ้าอาวาส
วัดบวรนิเวศวิหารทุกพระองค์
พระเจดีย์พระอัฐิองค์ที่ ๒
อัญเชิญไปประดิษฐาน ณ วัดเทวสังฆาราม
จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 29 ธันวาคม
พ.ศ. 2558 อันเป็นสำานักเดิมของสมเด็จ
พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกล
มหาสังฆปริณายก พระเจดีย์ทาำ ด้วยศิลา
จากจังหวัดกาญจนบุรี

พระเจดีย์พระอัฐิองค์ที่ ๓
อัญเชิญไปประดิษฐาน ณ วัดญาณสังวราราม วรมหา
วิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดชลบุรี ในวันที่
30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นพระอารามที่
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา
สังฆปริณายก ทรงสร้างถวายเป็นพระบรมราชานุสรณ์
แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ พระเจดียท์ าำ ด้วยศิลาจาก
จังหวัดชลบุรี
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการบำาเพ็ญ
พระราชกุศลพระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร
และในการบรรจุพระสรีรางคาร ณ พระวิหารเก๋ง วัดบวรนิเวศวิหาร

๑๙ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘

บำาเพ็ญพระราชกุศลพระอัฐิ
อัญเชิญพระโกศพระอัฐิขึ้นประดิษฐาน
ณ พระตำาหนักเดิม และบรรจุพระสรีรางคาร

พิธีอัญเชิญพระโกศพระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ขึ้นประดิษฐาน ณ ชั้น ๒
ของพระตำาหนักเดิม วัดบวรนิเวศวิหาร (องค์ที่ ๒ จากซ้าย ) ส่วนพระสรีรางคารได้อัญเชิญไปบรรจุไว้ ณ ฐานพระพุทธชินสีห์
จำาลอง ในมุขตะวันตกของพระวิหารเก๋ง วัดบวรนิเวศวิหาร สำาหรับพระพุทธชินสีห์จำาลองนั้น คณะศิษยานุศิษย์สร้างถวาย ใน
โอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๘๐ พรรษา เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๖
398

๑๘ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
วัดบวรนิเวศวิหาร ได้เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระอัฐิ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
มีประชาชนมาเข้าแถวคอยเพื่อที่จะได้เข้ากราบสักการะพระอัฐิ
ที่ ป ระดิ ษ ฐานบนพระแท่ น บั ล ลั ง ก์ ภ ายในตำ า หนั ก เพ็ ช รเป็ น
จำานวนนับหมื่นคน จนแน่นเต็มบริเวณวัดบวรนิเวศวิหารทุกวัน

399

อัญเชิญพระโกศพระอัฐิ
ไปประดิษฐาน

ณ วัดเทวสังฆาราม
จังหวัดกาญจนบุรี

400

อัญเชิญพระโกศพระอัฐิ
ไปประดิษฐาน

ณ วัดญาณสังวราราม
จังหวัดชลบุรี

401

พิธีมอบพระอัฐิ เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐาน
ณ ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศญี่ปุ่น

๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

402

สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เจ้าคณะใหญ่
คณะธรรมยุต ประกอบพิธีมอบพระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึง่ ประดิษฐานในพระ
เจดียห์ นิ อ่อนจากประเทศอิตาลี แก่ผแู้ ทนคณะสงฆ์จากสังฆเถรวาท
อินโดนีเซีย เพือ่ อัญเชิญไปประดิษฐาน ณ เจดียญ
์ าณสังวรสังฆราช
วัดเมนดุต มุงกิต เมกาลัง ชวากลาง ประเทศอินโดนีเซีย และมอบ
แก่ผู้แทนคณะสงฆ์เนนบุตซึสุ เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐาน ณ วัด
เนนบุตซึสุ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นที่สักการะบูชา
ของพุทธศาสนิกชนจากจาตุรทิศสืบไป

ผู้แทนคณะสงฆ์จากสังฆเถรวาท ประเทศอินโดนีเซีย

ผู้แทนคณะสงฆ์เนนบุตซึสุ ประเทศญี่ปุ่น

403

404

ถาปนาพระอั
ฐ
ิ
เป็น มเด็จพระ ังฆราชเจ้า กรม ลวง
405

ถาปนาพระอั
ฐ
ิ
เป็น มเด็จพระ ังฆราชเจ้า กรม ลวง

เป็นราชประเพณีสืบมาแต่โบราณ ต่อเนื่องงาน
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระเจ้าแผ่นดินจะ
ทรงบำาเพ็ญพระราชกรณียกิจอีกหลายอย่างคือ

1. ทรงตั้งพระราชาคณะ อันนับว่าเป็นศาสนูปถัมภกกิจ
2. ทรงสถาปนาพระเกียรติยศ เลื่อนกรมและตั้งกรมพระราชวงศานุวงศ์ ซึ่งสมควรจะได้เลื่อนพระเกียรติยศ
3. พระราชทานยศบรรดาศักดิ์แก่ข้าราชการ ซึ่งมีบำาเหน็จความชอบ
4. ให้เร่งรีบชำาระล้างความของราษฎรที่คั่งค้างอยู่ในโรงศาลให้สาำ เร็จกันไป ไม่เรียกค่าฤชาธรรมเนียม และ
พระราชทานเงินพินัย ไม่เรียกจากคู่ความ
5. ปล่อยนักโทษ ซึ่งสมควรจะได้รับพระราชทานพระกรุณาให้พ้นจากเวรจำา

406

ฉะนัน้ ต่อเนือ่ งงานพระราชพิธบี รมราชาภิเษก เมือ่ วันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 ถึงวันที่ 28
กรกฎาคม พุทธศักราช 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั จึงทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสถาปนา
สมณศักดิเ์ ลือ่ นพระอิสริยยศพระราชอุปธั ยาจารย์และพระราชกรรมวาจาจารย์ ในพระองค์ ให้สงู ขึน้ อันเป็นการทรง
บำาเพ็ญพระราชกรณียกิจ ตามโบราณราชประเพณี
407

ประกาศพระบรมราชโองการ และราชกิจจานุเบกษา เรื่อง สถาปนาสมเด็จพระสังฆราชเจ้า
408

สมณศักดิ์ที่ สมเด็จพระสังฆราช นั้น
เป็นตำาแหน่งองค์พระประมุขสูงสุดแห่งคณะสงฆ์ ไทยมาแต่โบราณ

นับว่าเป็นลักษณะพิเศษของคณะสงฆ์ ไทย ไม่มีปรากฏในคณะสงฆ์ประเทศอื่น
ตำาแหน่งที่ สมเด็จพระสังฆราชของไทยในยุคกรุงรัตนโกสินทร์ มีคำาเรียกเป็น ๓ อย่าง คือ

๑

เจ้านายชั้นสูง (คือ ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไป) ผู้ ได้รับถวายมหาสมณุตมาภิเษก
คือสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช เรียกว่า “สมเด็จพระมหาสมณเจ้า”
ทรงเศวตฉัตร ๕ ชั้น มี ๓ พระองค์ คือ

๑) สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส (พระองค์เจ้าวาสุกรี) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
๒) สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ (พระองค์เจ้าฤกษ์) วัดบวรนิเวศวิหาร
๓) สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (พระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพ) วัดบวรนิเวศวิหาร

๒

พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้ ได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช
เรียกว่า “สมเด็จพระสังฆราชเจ้า” ทรงเศวตฉัตร ๕ ชั้น มี ๒ พระองค์ คือ

๑) พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า (หม่อมเจ้าภุชงค์ ชมพูนุท)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
๒) สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (หม่อมราชวงศ์ชื่น นภวงศ์)
วัดบวรนิเวศวิหาร (เฉพาะพระองค์นี้ ทรงฉัตรตาดเหลือง ๕ ชั้น)

๓

พระมหาเถระ ผู้มิใช่พระบรมวงศานุวงศ์ ได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช
เรียกว่า “สมเด็จพระสังฆราช” ทรงเศวตฉัตร ๓ ชั้น ดังที่ปรากฏทั่วไป

การทีท่ รงพระกรุณาโปรดสถาปนาพระอัฐสิ มเด็จพระสังฆราชทัง้ ๒ พระองค์ดงั กล่าวขึน้ เป็น
“สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวง” นัน้ นับว่าเป็นเหตุการณ์วเิ สสในประวัตศิ าสตร์คณะสงฆ์ ไทย
เพราะไม่เคยมีอย่างมาแต่กอ่ น นับเป็นพระมหากรุณาธิคณ
ุ ใหญ่หลวงต่อคณะสงฆ์ ไทย และเป็นสิง่
แสดงถึงพระราชหฤทัย ที่มุ่งมั่นยอยกพระพุทธศาสนา และเทิดทูนคณะสงฆ์ให้ดำารงคงอยู่เป็นที่
สักการะบูชาอันบริสุทธิ์ของปวงพุทธศาสนิกชนสืบไปตลอดกาล
409

410

อัญเชิญพระสุพรรณบัฏ

สู่วัดบวรนิเวศวิหาร
411

พิธีอัญเชิญพระสุพรรณบัฏ พัดยศประจำ� เนื่องในก�รทรงพระกรุณ�
โปรดเฉลิมพระน�มสมเด็จพระสังฆร�ชเจ้� กรมหลวงวชิรญ�ณสังวร
จ�กวัดพระศรีรัตนศ�สด�ร�ม ม�ประกอบพิธีถว�ยสักก�ระ ที่ห้อง
บำ�เพ็ญกุศล ชั้น ๒ อ�ค�ร ๑๐๐ ปี วัดบวรนิเวศวิห�ร

412

413

ภ�ยในพิธีอัญเชิญพระสุพรรณบัฏ ที่ห้องบำ�เพ็ญกุศล อ�ค�ร ๑๐๐ ปี วัดบวรนิเวศวิห�ร ยังได้มีก�รประกอบพิธี
ถว�ยร�ชสดุดีถว�ยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอก�สมห�มงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษ� และพิธีถว�ยสักก�ระ
เนื่องในก�รทรงพระกรุณ�โปรดเฉลิมพระน�มสมเด็จพระสังฆร�ชเจ้� กรมหลวงวชิรญ�ณสังวร

414

วัดบวรนิเวศวิห�ร ยังได้อญ
ั เชิญพระอัฐสิ มเด็จพระสังฆร�ชเจ้�
กรมหลวงวชิรญ�ณสังวร ให้คณะศิษย�นุศษิ ย์และประช�ชน
เข้�ถว�ยสักก�ระ ระหว่�งวันที่ ๒๙-๓๑ กรกฎ�คม ๒๕๖๒
ทีห่ อ้ งบำ�เพ็ญกุศล ชัน้ ๒ อ�ค�ร ๑๐๐ ปี วัดบวรนิเวศวิห�ร
เป็นกรณีพิเศษด้วย
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มณศักดิ์

มเด็จพระ ังฆราชเจ้า
กรม ลวงวชิรญาณ งั วร
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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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สีลสุคนธ์ดลวิเทศ

มีพุทธภา ิตบท นึ่ง ่า

ตญฺจ คนฺโธ ปฏิ าตเมติ
พฺพา ทิ า ปฺปุริโ ปา ายติ.
มีค าม ่า กลิ่นของ ัตบุรุ ฟุ้งไปท นลมได้ ัตบุรุ คือ คนดี ฟุ้งกระจายไปได้ทุกทิ
พระชีวประวัติและพระจริยวัตรของสมเด็จพระ
สังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร เป็นนิทรรศนะสะท้อน
ความของพุทธภาษิตดังกล่าวข้างต้นได้เป็นอย่างดี กล่าว
คือ กิตติศัพท์แห่งเกียรติคุณของคนดีนั้น เปรียบเหมือน
กลิ่นของดอกไม้ ซึ่งย่อมฟุ้งกระจายไปตามสายลม เมื่อ
กลิน่ หอมของดอกไม้ฟงุ้ กระจายไปตามสายลม ผูค้ นไม่วา่ จะ
อยู่ที่ใกล้ ไกล ย่อมได้สัมผัสกลิ่นหอมดังกล่าวด้วยความ
ชุ่มชื่นใจ และไม่รู้สึกเบื่อหน่ายที่จะได้สัมผัสกลิ่นหอมนั้น
กิตติศพั ท์แห่งความดีของคนดีกเ็ ช่นกัน เมือ่ ใครได้
รู้ได้ฟงั ก็พลอยยินดีอม่ิ เอมใจไปด้วยพร้อมทัง้ กระตุน้ เตือน
ใจให้อยากดีไปตาม แม้ความดีที่ไม่เคยทำา ก็อยากทำา
คนที่อยากดี จึงนึกถึงความดีของคนดีไม่รู้เบื่อ ทั้ง
เมื่อมีโอกาส ก็พยายามนำาเอาความดีของคนดีนั้นออกมา
ประกาศให้คนทั้งหลายได้รู้ ได้เห็น
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กิจกรรมถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้า
กรมหลวงวชิรญาณสังวร ของคณะสงฆ์เนนบุตซึสุ แห่ง
ประเทศญี่ปุ่น เป็นปรากฏการณ์แห่งกตเวทิตาธรรม คือ
การประกาศพระคุณความดีของคนดีให้เป็นที่ปรากฏแก่
ชาวโลก ควรแก่การบันทึกไว้ในพระเกียรติประวัติของเจ้า
พระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้า พระองค์นั้น
คณะสงฆ์เนนบุตซึสแุ ห่งประเทศญีป่ นุ่ ได้แสดงความ
รำาลึกและถวายพระเกียรติอย่างสูงสุดแด่เจ้าพระคุณสมเด็จ
พระสังฆราชเจ้า พระองค์นั้นมาโดยตลอด นับแต่ครั้งยัง
ทรงพระชนม์อยู่ กล่าวคือ พุทธศักราช ๒๕๕๕ ได้เป็นผูน้ าำ
เชิญชวนให้ผู้นำาชาวพุทธทั่วโลก ๓๒ ประเทศ ร่วมใจ
ถวายพระเกียรติแด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้า
พระองค์นั้น เป็น “พระประมุขสูงสุดแห่งพระพุทธศาสนา
โลก” ในการประชุมสุดยอดผู้นาำ ชาวพุทธโลก ณ ประเทศ
ญี่ปุ่น เมื่อวันที่ ๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๕

• พุทธศักราช ๒๕๕๖ เมือ่ เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้า
พระองค์นน้ั สิน้ พระชนม์ คณะสงฆ์เนนบุตซึสกุ ็ได้ประกอบพิธี
แสดงความอาลัยและถวายพระกุศลอย่างยิง่ ใหญ่ทว่ี ดั เนนบุตซึสุ
ประเทศญี่ปุ่น โดยเชิญผู้นาำ องค์กรพระพุทธศาสนาประเทศ
ต่าง ๆ ร่วมพิธี และมีพทุ ธศาสนิกชนชาวญีป่ นุ่ ทัง้ ฝ่ายบรรพชิต
และคฤหัสถ์ร่วมพิธีจำานวนนับพัน
• พุทธศักราช ๒๕๕๗ ในวาระครบรอบ ๑ ปีสน้ิ พระชนม์ของ
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า พระองค์นน้ั คณะสงฆ์เนนบุตซึสกุ ็ได้
จัดประชุมสุดยอดผูน้ าำ พระพุทธศาสนาโลก ณ วัดเนนบุตซึสุ
เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น โดยมีผู้นำาทางการเมืองและผู้นำา
พระพุทธศาสนาประเทศต่าง ๆ รวม ๔๑ ประเทศ ร่วม
ประชุม และร่วมประกอบพิธีสวดมนต์ถวายพระกุศลแด่
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า พระองค์นั้น เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม
พุทธศักราช ๒๕๕๗

• พุทธศักราช ๒๕๕๘ ในวาระครบ ๒ ปีสน้ิ พระชนม์ของสมเด็จพระ
สังฆราชเจ้า พระองค์นน้ั คณะสงฆ์เนนบุตซึสุ ก็ได้จดั ประชุมสุดยอด
ผูน้ าำ พระพุทธศาสนาโลก และประกอบพิธสี วดมนต์ถวายพระกุศลแด่
เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้า พระองค์นน้ั เช่นเดียวกับปีกอ่ น
• พุทธศักราช ๒๕๕๘ หลังจากพระราชพิธพี ระราชทานเพลิงพระศพ
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า พระองค์นน้ั แล้ว คณะสงฆ์เนนบุตซึสุ ก็ได้ขอ
ประทานพระอัฐิของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้า พระองค์นั้น
ส่วนหนึง่ เพือ่ อัญเชิญไปประดิษฐานไว้เป็นทีส่ กั การะบูชาของพุทธศาสนิกชน
ทัว่ ไป ณ วัดเนนบุตซึสุ เมืองเกียวโต ประเทศญีป่ นุ่ ผูแ้ ทนคณะสงฆ์
เนนบุตซึสไุ ด้มารับมอบและอัญเชิญพระอัฐขิ องสมเด็จพระสังฆราชเจ้า
พระองค์นน้ั จากวัดบวรนิเวศวิหาร เมือ่ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พุทธศักราช
๒๕๕๘ แล้วอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ห้องโถงกลางวิหารใหญ่ วัด
เนนบุตซึสุ พร้อมทั้งจัดพิธีสมโภชอย่างยิ่งใหญ่
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พุทธศักราช ๒๕๖๒ เนื่องใน
วาระครบ ๖ ปีแห่งการสิ้นพระชนม์
ของสมเด็จพระสังฆราชเจ้า พระองค์
นั้น คณะสงฆ์เนนบุตซึสุ ก็ได้ประกอบ
พิ ธี ส วดมนต์ ถ วายพระกุ ศ ลแด่ เ จ้ า
พระคุ ณ สมเด็ จ พระสั ง ฆราชเจ้ า
พระองค์นั้นอย่างยิ่งใหญ่เช่นเคย
ปรากฏการณ์ครัง้ นี้ ย่อมแสดงถึงพระเกียรติคณ
ุ
และพระสมณคุณของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้า
พระองค์นน้ั ทีฟ่ งุ้ กระจายไปยังนานาประเทศ และควร
แก่การบันทึกไว้ให้ปรากฏว่า สมเด็จพระสังฆราชเจ้า
กรมหลวงวชิรญาณสังวร เป็นสมเด็จพระสังฆราช
องค์พระประมุขแห่งคณะสงฆ์ ไทยพระองค์เดียว ที่ผู้นำาพระพุทธศาสนาทั่วโลก ทุกองค์กรนิกาย ถวายพระเกียรติ
เป็นพระประมุขสูงสุดแห่งพระพุทธศาสนาโลก และเป็นสมเด็จพระสังฆราช องค์พระประมุขแห่งคณะสงฆ์ ไทย
พระองค์เดียวที่ได้รับการอัญเชิญพระอัฐิไปประดิษฐานไว้เป็นที่สักการะบูชาของพุทธศาสนิกในต่างประเทศ
อนึง่ นอกจากคณะสงฆ์เนนบุตซึสุ ประเทศญีป่ นุ่ แล้ว คณะสงฆ์สงั ฆเถรวาทแห่งอินโดนีเซีย ก็ได้อญ
ั เชิญพระอัฐิ
ส่วนหนึ่งไปประดิษฐานไว้ในพระเจดีย์ ณ วัดเมนดุต มุงกิต เมกาลัง ชวากลาง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อเป็นที่
สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนทั่วไปด้วย
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พระโกศทองคำาลงยาสำาหรับพระอัฐิ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ประดิษฐาน ณ หอพระนาก

