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สารกราบถวายอภิสัมมานสักการบูชา
ในพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
แด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต�าบลศาลายา
อ�าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ด้วยวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ นี้ ได้มีหมายก�าหนดการพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ความละเอียดตามทีท่ ราบโดย
ทั่วกันแล้วนั้น
สมเด็จพระญาณสังวรฯ ทรงเป็นผู้ดา� รงต�าแหน่งคณะสงฆ์ไทยสูงสุดเป็นระยะยาวนานถึง
๒๔ ปี อันถือได้วา่ เป็นสมเด็จพระสังฆราชที่ทรงด�ารงต�าแหน่งยาวนานที่สดุ ของประเทศ พระองค์ได้
รับพระเกียรติการเทิดทูนนานาประการจากคณะสงฆ์ไทย พุทธศาสนิกชนชาวไทย คณะสงฆ์ทวั่ โลก
และพุทธศาสนิกชนโลก พระองค์ได้ทรงบ�าเพ็ญประโยชน์ให้แก่สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหา
กษัตริย์ พระองค์ท่านทรงมีพระหฤทัยตั้งใจอย่างสูงในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง
แม้ว่าพระองค์ท่านทรงมีสุขภาพพลานามัยทางกายภาพไม่ดีก็ตาม
สมเด็จพระญาณสังวรฯ ทรงมีคุณูปการแก่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นอเนก
ประการ เป็นต้นว่า ทรงเป็นพระอาจารย์สอนที่สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย ทรงด�ารงต�าแหน่ง
ผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย คือนายกสภามหาวิทยาลัย ทรงเป็นประธานประทานปริญญาบัตร
และประสาสน์สารค�าสอนแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาทุกระดับชั้นมาโดยตลอด ให้การสนับสนุนอาคาร
สถานทีศ่ ึกษาแก่มหาวิทยาลัย ณ วัดบวรนิเวศวิหาร และอาคารศึกษาทีม่ หาปชาบดีเถรีวิทยาลัย
ในพระสังฆราชูปถัมภ์ จังหวัดนครราชสีมา ตลอดถึงการให้การอุปการต่าง ๆ แก่มหาวิทยาลัย
เป็นอเนกประการ
ด้วยเหตุนั้น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้พิจารณาอนุมัติเงินสนับสนุนจัดพิมพ์
หนังสือ การณานุกรม ๑๐๐ ปี ของสมเด็จพระญาณสังวรฯ เพือ่ แจกในงานพิธีพระราชทานเพลิง
พระศพอันเป็นประวัติศาสตร์ส�าคัญครั้งนี้ เพือ่ เป็นการแสดงปฏิการคุณแด่พระองค์ท่าน
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โดยทีพ่ ระองค์ท่านทรงมีชีวิตอยู่เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่ประชาชนได้มากกว่า
หนึ่งศตวรรษ เป็นพระสงฆ์ทีป่ ฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ปฏิบัติตรง ปฏิบัติเพื่อรู้ ปฏิบัติสมควร ทรงเป็น
พระสงฆ์ผู้สมควรกราบไหว้ เป็นบุญเขตของโลก ทรงเปี่ยมด้วยพรหมวิหารธรรม เป็นพระสงฆ์ทมี่ ุ่ง
มัน่ เผยแผ่พระพุทธศาสนาทีม่ ีคุณภาพ เป็นพระสงฆ์ทมี่ ีชีวิตอยู่เพื่อเป็นทีพ่ ึ่งของพุทธศาสนิกชน
ชาวไทยทั้งมวล และพุทธศาสนิกชนโลกอย่างดีเยี่ยม
ดังนั้น ในนามมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พร้อมผู้บริหารระดับสูง คณาจารย์
เจ้าหน้าที่ พนักงาน และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ทุกรูป /คน ขอน้อมกายน้อมใจถวายอภิสมั มาน
สักการะในวโรกาสฌาปนกิจบูชา แด่สมเด็จพระญาณสังวรฯ เป็นอย่างสูง ขอให้พระองค์ทรงเข้าถึง
พระนิพพานอันเป็นบรมสุขเทอญ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

หนึ่งศตวรรษ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๒๔๕๖–๒๕๕๖

5

12/3/15 11:23 PM

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
กับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

มหามกุฏราชวิทยาลัยตั้งขึ้นในฐานะเป็นสถานศึกษาของพระภิกษุสามเณรและกุลบุตร ตามพระ
ด�าริของ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๓๖
ในขัน้ แรก สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงจัดการศึกษาใน
มหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนใหม่ตามหลักสูตรทีท่ รงตั้งขึน้ ใหม่ เรียก
ว่า พระปริยัติธรรมแบบมหามกุฏราชวิทยาลัย ซึ่งมีการจัดหลักสูตร การเรียน การสอน การสอบ
แบบใหม่ ซึ่งสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ ทรงพระด�าริขนึ้ มี ๓ ชั้นเรียกว่า เปรียญตรี เปรียญโท
เปรียญเอก ผู้ทีส่ อบได้ ได้รับแต่งตั้งเป็น เปรียญมหามกุฏราชวิทยาลัย เช่นเดียวกับผู้ทสี่ อบได้
ในสนามหลวง การเรียนนอกจากเรียนภาษาบาลีแล้ว ยังมีเรียนวิชาอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ภาษา
อังกฤษ คณิตศาสตร์ เป็นต้น การสอบ สอบปีละ ๒ ครั้ง (กลางปีและปลายปี) และสอบด้วยวิธเี ขียน
ได้-ตก คิดเป็นคะแนน หลักสูตรมหามกุฏราชวิทยาลัยดังกล่าวนี้ ได้ดา� เนินการอยู่ ๘ ปี แล้วหยุดไป
เพราะสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ ผู้ทรงบริหารการศึกษาของมหามกุฏราชวิทยาลัยทรงมีพระราชกิจ
อื่นๆ มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทรงรับภาระอ�านวยการจัดการศึกษาในหัวเมืองทั่วพระราชอาณาจักร
จึงไม่ทรงมีเวลาในการบริหารจัดการการศึกษาของมหามกุฏราชวิทยาลัยในขณะนั้น
ในระหว่างทรงจัดการศึกษาของมหามกุฏราชวิทยาลัยนั้น สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ ทรง
พระด�าริท่ีจะจัดตั้งมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาขึ้น ณ บริเวณตลาดยอด บางล�าพู การจัดการศึกษา
ของมหามกุฏราชวิทยาลัยในยุคของพระองค์ จึงเท่ากับเป็นการทดลองและเตรียมการเพื่อที่จะจัดตั้ง
เป็นมหาวิทยาลัยต่อไป แต่ยังไม่ทันได้ด�าเนินการตามพระด�าริ ก็สิ้นพระชนม์เสียก่อน
แม้หลักสูตรปริยตั ธิ รรมของมหามกุฏราชวิทยาลัยจะหยุดการเรียนการสอนไป แต่มหามกุฏ
ราชวิ ท ยาลั ย ในยุ ค นั ้น ก็ยั ง จั ด การศึ ก ษาของกุล บุ ต รอยู ่ คื อ โรงเรี ย นหนั ง สื อ ไทยของมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย ซึ่งมีหลายสาขา โดยมีโรงเรียนวัดบวรนิเวศเป็นสาขาที่ ๑ มหามกุฏราชวิทยาลัยได้จดั การ
ศึกษาโรงเรียนหนังสือไทยต่อมาอีกนาน จึงได้ยกให้กระทรวงธรรมการรับไปด�าเนินการต่อ
ถึง พ.ศ. ๒๔๗๖ กรรมการมหามกุฏราชวิทยาลัยในขณะนั้น ซึ่งมี พระเจ้าวรวงศ์เธอ
กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ทรงเป็นนายกกรรมการ ได้จัดตั้งมูลนิธิมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ขึ้น ได้รับจดทะเบียนครั้งแรกเมือ่ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๖
โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อเก็บดอกผลจากทรัพย์สินของมูลนิธิมาใช้จ่ายในการจัดบ�ารุงและอุดหนุน
การศึกษาพระปริยัติธรรม และส่งเสริมเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ถาวรรุ่งเรืองเจริญยิ่งขึ้น
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เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ทรงเริ่มมีความเกี่ยวข้องกับมหามกุฏ
ราชวิทยาลัยในยุคนี้ (คือยุคทีต่ ั้งเป็นมูลนิธิฯ) โดยทรงเริ่มเป็นเจ้าหน้าทีม่ หามกุฏราชวิทยาลัยใน
ต�าแหน่งกรรมการแผนกต�ารา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๒ ขณะทรงเป็นพระมหาเจริญ ป.ธ. ๘ ครั้น พ.ศ. ๒๔๘๓
แผนกต�าราเปลี่ยนชื่อเป็น กองต�ารา เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ก็ทรงเป็นกรรมการกองต�าราและกรรมการ
กองเผยแผ่ศาสนธรรม ต่อมากองต�ารา เปลี่ยนชื่อกลับไปเป็นแผนกต�ารา เจ้าพระคุณสมเด็จฯ
ขณะทรงเป็นพระมหาเจริญ ป.ธ. ๙ ก็ทรงเป็นกรรมการแผนกต�ารา
พ.ศ. ๒๔๘๘ กรรมการมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยกับเจ้าหน้าทีม่ หามกุฏราชวิทยาลัย
ได้ประชุมร่วมกัน เมือ่ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๘ เรียกว่า การประชุมเจ้าหน้าทีม่ หามกุฏ
ราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๔๘๘ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมห้าท่านคือ
๑. พระสุพจนมุนี
ผู้อ�านวยการ [สุดท้ายเป็นที่พระพรหมมุนี (ผิน สุวโจ)]
๒. พระครูวิจิตรธรรมคุณ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ [สุดท้ายเป็นที่
สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี (ทองเจือ จินฺตากโร)]
๓. พระมหาจับ ป.ธ. ๙
กรรมการ [สุดท้ายเป็นที่ สมเด็จพระวันรัต (จับ ฐิตธมฺโม)]
๔. พระมหาเจริญ ป.ธ. ๙ เจ้าหน้าที่ [คือ เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร
(เจริญ สุวฑฺฒโน)]
๕. พระมหาบุญรอด ป.ธ. ๙ เจ้าหน้าที่ [ต่อมาเป็นที่ พระศรีวิสุทธิญาณ (บุญรอด สุชีโว)
ภายหลังลาสิกขา เปลี่ยนชื่อเป็น สุชีพ ปุญญานุภาพ]
ในการประชุมครั้งนี้ ทีป่ ระชุมได้มีมติให้มีการอบรมพระภิกษุสามเณรเปรียญให้มีความรู้
ทัง้ ทางพระพุทธศาสนาและวิชาความรู้สมัยใหม่ มติของทีป่ ระชุมครั้งนี้เองทีเ่ ป็นทีม่ าของการก่อตั้ง
มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาในเวลาต่อมา
พระสุพจนมุนี ผู้อ�านวยการมหามกุฏราชวิทยาลัยได้เสนอรายงานการประชุมครั้งนี้ต่อ
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ องค์นายกกรรมการมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย
ขณะนั้น เพือ่ ทรงพิจารณา สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ ได้ทรงมีพระมติว่า “ควรจัดการตามสมควร”
(เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๔๘๘)
ครั้นวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ นายก
กรรมการมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย จึงได้ลงพระนามในค�าสั่งตั้ง สภาการศึกษาของมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย นับเป็นมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา
แห่งแรกของไทย
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ จึงได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในจ�านวนเจ้าหน้าทีม่ ูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย
ห้าท่านที่เป็นผูใ้ ห้กา� เนิดสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาที่ได้เจริญ
เติบโตมาเป็น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในทุกวันนี้
นอกจากทรงเป็นผู้ริเริ่มการก่อตัง้ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยแล้ว เจ้าพระคุณ
สมเด็จฯ ยังได้ทรงเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมาโดยตลอด กล่าวคือ
ทรงเป็นกรรมการสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย ตัง้ แต่เมือ่ ยังเป็นพระมหาเจริญ
สุวฑฺฒโน ป.ธ.๙ (พ.ศ. ๒๔๘๙) มาโดยตลอด
ทรงเป็นอาจารย์สอนวิชาพระอภิธรรมและวรรณคดี ในสภาการศึกษามหามกุฏฯ มาตั้งแต่
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แรกก่อตั้ง (พ.ศ. ๒๔๘๙) จนถึง พ.ศ. ๒๕๐๔
นับแต่ พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็นต้นมา ทรงท�าหน้าที่อบรมการฝึกปฏิบตั สิ มาธิกรรมฐานแก่นกั ศึกษา
ที่ส�าเร็จการศึกษาก่อนจะรับปริญญา ต่อเนื่องมาหลายปี
นับแต่ทรงด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ.
๒๕๐๔ จนกระทัง่ ทรงด�ารงต�าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นทีส่ ุด เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้ทรง
ด�าริและทรงด�าเนินการ ก่อให้เกิดการพัฒนากิจการของมหาวิทยาลัยมหามกุฏฯ ในด้านต่างๆ
ขึ้นมากมาย กล่าวคือ
พ.ศ. ๒๕๐๔ เปิดศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ส�าหรับเยาวชนและผู้สนใจ ตั้งแต่
ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา
เปิดสอนบาลีขนั้ สูง ตั้งแต่ ป.ธ. ๕ ถึง ป.ธ. ๙ เป็นการส่งเสริมการศึกษาภาษาบาลีของ
พระภิกษุสามเณรนักศึกษา
จัดแสดงสัปดาห์พระไตรปิฎก เป็นการเผยแพร่ความรู้ทางพระพุทธศาสนาและการแสดง
เรื่องราวเกี่ยวกับพระไตรปิฎกนานาชาติ
จัดการสอบบาลีศึกษาส�าหรับฆราวาสขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เป็นการส่งเสริม
การศึกษาพระพุทธศาสนาขั้นสูงให้แพร่หลายไปในหมู่ฆราวาสผู้สนใจ
ด�าเนินการให้จัดส่งพระสงฆ์ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากมหามกุฏราชวิทยาลัย ไปศึกษาต่อ
ณ มหาวิทยาลัยพาราณสี ประเทศอินเดีย เป็นครั้งแรกทีพ่ ระสงฆ์ไทยไปศึกษาต่อต่างประเทศ
อย่างเป็นทางการ เป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่พระสงฆ์ไทย โดยรุ่นแรกส่งพระสงฆ์
ไป ๗ รูป และไวยาวัจกร ๑ คน เมือ่ พ.ศ. ๒๕๐๖ เป็นเหตุให้พระสงฆ์ไทยได้มีโอกาสไปศึกษาต่อ
ต่างประเทศได้อย่างกว้างขวางสืบมาจนถึงทุกวันนี้
พ.ศ. ๒๕๐๕ ได้ด�าเนินการจัดสร้างห้องสมุดให้แก่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
เรียกว่า ตึกกวีบรรณาลัย โดยทุนบริจาคของ นายกวี เหวียนระวี
ส่งเสริมให้เลขาธิการสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย ในขณะนั้น เดินทางไปดูการศึกษา
และวัฒนธรรมในประเทศต่างๆ รวมทัง้ สนับสนุนให้จัดส่งคณาจารย์และพระนักศึกษาของสภาการ
ศึกษามหามกุฏฯ เดินทางไปร่วมประชุม และเยี่ยมเยียนประเทศต่างๆ เช่น ลาว ศรีลังกา สิงคโปร์
มาเลเซีย เป็นต้น ท�าให้ประเทศต่างๆ รู้จักมหามกุฏราชวิทยาลัยในฐานะมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย กว้างขวางขึ้นเป็นล�าดับ
พ.ศ. ๒๕๑๐ ขณะทรงด� ารงสมณศักดิ์ที่ พระสาสนโสภณ ในฐานะประธานกรรมการ
สภาการศึกษามหามกุฏฯ พร้อมกับเลขาธิการสภาการศึกษามหามกุฏฯ ได้ตามเสด็จ สมเด็จพระ
อริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฺฐายี) ซึ่งเสด็จเยือนศรีลังกาอย่างเป็นทางการ
พ.ศ. ๒๕๑๑ ทรงด�าเนินการให้เปิดหลักสูตรพระพุทธศาสนาระดับปริญญาตรี ส�าหรับ
นักศึกษาต่างประเทศขึ้นเป็นครั้งแรก โดยเริ่มรับนักศึกษาและเปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรกในปี
พ.ศ. ๒๕๑๑ นั้น มีพระนักศึกษาต่างประเทศ เช่น อินเดีย เวียดนาม เนปาล อินโดนีเซีย เป็นต้น
เข้าศึกษาจ�านวนมาก แต่หลักสูตรนี้เปิดการเรียนการสอนเพียงรุน่ เดียวแล้วก็หยุดไป นับเป็นหลักสูตร
นานาชาติหลักสูตรแรกของมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย ในการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรนี้เป็น
ปฐมฤกษ์ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ขณะทรงด�ารงสมณศักดิ์ท่ี พระสาสนโสภณ ได้ทรงเป็นประธานเปิด
ด้วยพระองค์เอง และทรงกล่าวเปิดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษด้วยพระองค์เอง อันแสดง

หนึ่งศตวรรษ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๒๔๕๖–๒๕๕๖
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ถึงความเอาพระทัยใส่ในเรื่องส่งเสริมการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาในลักษณะหลักสูตรนานาชาติ
อย่างเต็มที่
ทรงด�าเนินการเสนอมหาเถรสมาคมให้รับรองมหาวิทยาลัยสงฆ์ทัง้ สองแห่งคือ สภาการ
ศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย และมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เป็นการศึกษาของคณะสงฆ์ มหาเถรสมาคมได้รับรองตามทีท่ รงเสนอ ตามมติทปี่ ระชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๗/๒๕๑๒ ในวันที่ ๖
พฤษภาคม ๒๕๑๒ ต่อมาในเดือนธันวาคม ๒๕๑๒ ก็ได้มีคา� สั่งมหาเถรสมาคม ตัง้ สภาการศึกษา
ของคณะสงฆ์ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๑๒ โดยเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ขณะทรงด�ารงสมณศักดิ์ที่
พระสาสนโสภณ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานสภาการศึกษาของคณะสงฆ์ด้วย
พ.ศ. ๒๕๑๑ ในฐานะประธานกรรมการสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยได้เสด็จพร้อม
เลขาธิการสภาการศึกษามหามกุฏฯ ไปดูการศึกษาและการพระศาสนา ณ ประเทศต่างๆ หลายครั้ง
กล่าวคือ
พ.ศ. ๒๕๑๑ ไปดูการพระศาสนา ณ ประเทศอินโดนีเซีย ออสเตรเลีย และฟิลิปปินส์
พ.ศ. ๒๕๑๓ ไปดูการศึกษาและการพระศาสนา ณ ประเทศปากีสถาน เนปาล และอินเดีย
จากการเสด็จเยือนประเทศต่างๆ ดังกล่าวแล้ว ท�าให้มหามกุฏราชวิทยาลัยเป็นทีร่ ู้จัก
ของชาวโลกกว้างขวางยิ่งขึ้น
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงสนับสนุนให้มหามกุฏราชวิทยาลัยจัดตั้งสถาบันแม่ชีไทยขึน้
เมือ่ พ.ศ. ๒๕๑๒ และให้สถาบันแม่ชีไทยอยู่ในความอุปถัมภ์ดูแลของมหามกุฏราชวิทยาลัย นับเป็น
การส่งเสริมสถานภาพของสตรีให้โดดเด่นขึน้ ทัง้ ในวงการศึกษาและวงการศาสนาเป็นครั้งแรก
ในประเทศไทย เป็นเหตุให้สตรี โดยเฉพาะผู้บ�าเพ็ญตนเป็นนักบวช ได้มีโอกาสทางการศึกษาและ
การปฏิบัติงานเพื่อสังคมได้กว้างขวางยิ่งขึ้น
ทรงสนับสนุนให้มหามกุฏราชวิทยาลัยร่วมกับคณะธรรมยุต จัดตั้งโรงเรียนครูปริยัติธรรม
คณะธรรมยุตขึ้น เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ เพื่อผลิตครูผมู้ ีความรูค้ วามสามารถในการสอนปริยตั ิธรรมชั้นต้น
คือ นักธรรมตรี-โท-เอก และเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูสอนปริยัติธรรม
ทรงสนับสนุนให้ทางราชการรับรองวิทยฐานะการศึกษาของคณะสงฆ์ ทัง้ การศึกษาพระ
ปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี และการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์สองแห่ง คือสภาการ
ศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย และมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เป็นเหตุให้รฐั บาลตรา พระราชบัญญัติ
ก�าหนดวิทยฐานะผู้ส�าเร็จการศึกษาวิชาการพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๒๗ ขึน้ พระราชบัญญัตินี้
ยังผลให้ผสู้ า� เร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงฆ์ท้งั สองแห่ง ได้รบั การรับรองจากรัฐบาลเป็นครั้งแรก
นับเป็นก้าวส�าคัญของการพัฒนามหาวิทยาลัยสงฆ์อีกก้าวหนึ่ง
ทรงสนับสนุนให้สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยขยายการศึกษาออกไปถึงระดับ
ปริญญาโท และได้เปิดการเรียนการสอนเป็นปฐมฤกษ์เมือ่ วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็นการ
กระตุ้นให้มหามกุฏราชวิทยาลัยพัฒนาวิชาการทุกสาขาให้เจริญรุดหน้าไปถึงขัน้ มหาบัณฑิตและ
ดุษฎีบัณฑิตในเวลาต่อมา
ครั้น พ.ศ. ๒๕๔๐ ทรงสนับสนุนให้รฐั บาลรับมหาวิทยาลัยสงฆ์ท้งั สองแห่ง เป็นมหาวิทยาลัย
ในก�ากับของรัฐ ซึง่ ทางรัฐบาลก็ได้สนองพระด�าริโดยได้ตรา พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิท ยาลั ย พ.ศ. ๒๕๔๐ ขึน้ ยั ง ผลให้ สภาการศึ ก ษามหามกุฏ ราชวิท ยาลั ย ได้ ชื ่อ ใหม่ เ ป็ น
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และเป็นมหาวิทยาของรัฐอีกแห่งหนึ่ง นับเป็นพัฒนาการ
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ครั้งส�าคัญของมหามกุฏราชวิทยาลัย อันเป็นเหตุให้มหามกุฏราชวิทยาลัยได้เจริญเติบโต ทัง้ ทาง
กายภาพและทางวิชาการในทุกด้าน ดังที่ปรากฏอยู่ในบัดนี้
จากทีก่ ล่ า วมาจะเห็ น ได้ ว ่ า เจ้ า พระคุณ สมเด็ จ พระญาณสั ง วร สมเด็ จ พระสั ง ฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก ได้ทรงเกีย่ วข้องกับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมาตั้งแต่วินาทีแรก
ของการก่อก�าเนิดสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๘ จนถึง
พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นเวลาถึง ๖๘ ปี เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้ทรงอุปถัมภ์ดูแลสภาการศึกษามหามกุฏ
ราชวิทยาลัยมาโดยตลอด โดยการเป็นกรรมการสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นอาจารย์
สอนในสภาการศึกษาฯ เป็นประธานกรรมการสภาการศึกษาฯ เป็นนายกสภาการศึกษาฯ พัฒนา
สภาการศึกษาฯ ให้เป็นการศึกษาของคณะสงฆ์ ด�าเนินการให้รัฐบาลรับรองวิทยฐานะผู้ส�าเร็จการ
ศึกษาจากสภาการศึกษาฯ และสุดท้าย ทรงด�าเนินการให้รฐั บาลรับสภาการศึกษาฯ เป็นมหาวิทยาลัย
ของรัฐ และได้ชื่อว่ามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ดังที่รู้จักกันในทุกวันนี้

ความเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยทุกด้านจึงล้วน
เกิดขึน้ ในยุคทีเ่ จ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรฯ ทรงเป็นผู้บริหารดูแลมหามกุฏ
ราชวิทยาลัยทั้งสิ้น

หนึ่งศตวรรษ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๒๔๕๖–๒๕๕๖
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๒๔๕๖–๒๔๖๕
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พระราชบัญญัติ
ขนานนามสกุล
พุทธศักราช ๒๔๕๖
(กรกฎาคม)

เริ่มเปิดจ่ายน้�าประปา
ในกรุงเทพฯ
(พฤศจิกายน)
ตั้งกองบินทหารบก
สร้างดอนเมือง
เป็นสนามบินทหาร
(มีนาคม)

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
กรมพระยาวชิรญาณ
วโรรส เสด็จตรวจการณ์
คณะสงฆ์จังหวัด
กาญจนบุรี
(๔ ธันวาคม)

เลิก หวย ก.ข.
(๑ เมษายน)
สหกรณ์วัดจันทร์
ไม่จ�ากัดสินใช้
อ�าเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก
จดทะเบียนเป็น
สหกรณ์แห่งแรก
(กุมภาพันธ์)
ตั้งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
(มีนาคม)

สยามประกาศสงคราม
กับเยอรมนี
ออสเตรีย-ฮังการี
ในสงครามโลกครั้งที่ ๑
(๒๒ กรกฎาคม)
เปลี่ยนธงชาติ
จากธงช้างเผือก
มาเป็นธงไตรรงค์
(กันยายน)

สยามส่งกองทหารอาสา
ไปร่วมรบในสมรภูมิยุโรป
(กรกฎาคม)
รถไฟหลวงสายใต้
เปิดเดินได้ถึง
ปาดังเบซาร์

พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
โปรดฯ ให้พิมพ์อรรถกถา
(ค�าอธิบาย) พระไตรปิฎก
อุทิศพระราชกุศลถวายแด่
สมเด็จพระศรีพัชรินทรา
บรมราชินีนาถ
พระพันปีหลวง

เปิดการขนส่ง
ไปรษณีย์ภัณฑ์
ทางอากาศ
ระหว่าง
กรุงเทพ _
นครราชสีมา

ประชากร
ทั่วราชอาณาจักรสยาม
มีจ�านวน ๙.๒ ล้านคน

“มหาวารีปีมะเส็ง”
น้�าท่วมใหญ่ในภาคกลาง
และในกรุงเทพฯ
(ตุลาคม)

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
สิ้นพระชนม์
(๒ สิงหาคม)
กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์
ทรงได้รับสถาปนาเป็น
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า
พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยค�าน�าหน้านามเด็ก
พ.ศ. ๒๔๖๔ ระบุให้เด็กชาย
และหญิงที่เป็นบุตร
สามัญชน อายุตั้งแต่ ๑๕ ปี
ลงมา ใช้ค�าน�าหน้านาม
ว่า “เด็กชาย” และ
“เด็กหญิง”
(๑ ตุลาคม)

เริ่มมีถนนราดยาง
ในกรุงเทพฯ

๒๔๕๖–๒๔๖๕

รถไฟหลวงสายเหนือ
เปิดเดินถึงเชียงใหม่

๒๔๕๖

สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก
(เจริญ คชวัตร)
ประสูติ
(๓ ตุลาคม)
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๒๔๕๗

๒๔๕๘

๒๔๕๙

๒๔๖๐

๒๔๖๑

๒๔๖๒

๒๔๖๓

๒๔๖๔

๒๔๖๕

(พระชันษา ๑ ปี)

(พระชันษา ๒ ปี)

(พระชันษา ๓ ปี)

(พระชันษา ๔ ปี)

(พระชันษา ๕ ปี)

(พระชันษา ๖ ปี)

(พระชันษา ๗ ปี)

(พระชันษา ๘ ปี)

(พระชันษา ๙ ปี)

เด็กชายเจริญ
อายุ ๒ ปี ๒ เดือน
เฝ้ารับเสด็จสมเด็จ
พระมหาสมณเจ้าฯ
ที่วัดเทวสังฆาราม

เด็กชายเจริญ
เข้าเรียน
โรงเรียนประชาบาล
วัดเทวสังฆาราม

นายน้อย คชวัตร
ถึงแก่กรรม
อายุได้ ๓๘ ปี
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พุทธศักราช ๒๔๕๔ ต้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ ัว รัชกาลที่ ๖ ประเทศสยาม
เริ่มจัดท�าส�ามะโนประชากรอย่างเป็นทางการครั้งแรก ราษฎรทั้งสิ้นมีจา� นวนราวแปดล้านสองแสนคน
ในยุคที่ท้งั ราชอาณาจักรมีประชากรพอๆ กับกรุงเทพฯ สมัยปัจจุบนั นี้เอง ถัดมาอีกสองปีคอื ๒๔๕๖
ทีต่ ลาดเมืองกาญจนบุรี หัวเมืองชายแดนตะวันตกของราชอาณาจักร เด็กชายเจริญได้ถือก�าเนิดขึ้น
เด็กชายเจริญ ผู้ซึ่งในกาลต่อมาจะเป็นทีร่ ู้จักในฐานะ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระ
สังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ประสูติเมือ่ เวลาราว ๔ นาฬิกา (ตีสี่) วันศุกร์ ขึ้น ๔ ค�่า เดือน ๑๑ ปี
ฉลู ตรงกับวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๔๕๖ ณ บ้านเลขที่ ๓๖๗ ถนนปากแพรก ต�าบลบ้านเหนือ อ�าเภอเมือง
จังหวัดกาญจนบุรี
หากนับอย่างปัจจุบนั ที่ถอื ว่าวันใหม่เริ่มต้นขึ้นหลังเที่ยงคืน วันประสูตจิ ะเป็นช่วงก่อนสว่าง
ของวันเสาร์ที่ ๔ ตุลาคม แต่ขณะนั้นถือว่าเริ่มต้นวันใหม่เมือ่ ย�า่ รุ่ง (๖ นาฬิกา) ดังนั้นเวลาตกฟาก
ตอนตีสี่จึงยังคงเป็นตอนกลางคืนของวันก่อนหน้า
ตามธรรมเนียมไทย ถ้อยค�าที่ใช้กับสมเด็จพระสังฆราชจะเนื่องอยูใ่ นหมวดของ “ราชาศัพท์”
ทว่า เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้อ่านให้ได้รับทราบพระประวัติของท่านผู้เป็นองค์ปธานาธิบดีสงฆ์แห่ง
สยามประเทศได้สะดวก โดยมิพกั ต้องพะวงกับการถอดแปล หรืออธิบายราชาศัพท์ตลอดเวลา การ
พรรณนาพระประวัติของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ นับแต่นี้ไป หากเป็นเรื่องราวทีเ่ กิดขึ้นก่อนพิธีการ
สถาปนาสมเด็จพระสังฆราชเมือ่ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๓๒ ก็จะใช้ค� าสามัญตามฐานันดรหรือ
สมณศักดิ์เดิม โดยงดเว้นราชาศัพท์ไว้
อันทีจ่ ริงในขณะนั้น พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้ตรา “พระราชบัญญัตขิ นานนามสกุล” มาแล้วตั้งแต่วนั ที่ ๒๒ มีนาคม ปลายปี ๒๔๕๕
(ขณะนั้นใช้ปฏิทินระบบเดิมที่ข้นึ ปีใหม่ในเดือนเมษายน เดือนมกราคมจนถึงมีนาคมจึงยังคงนับเป็น
ปีเดียวกันกับเดือนธันวาคมก่อนหน้า) หากแต่ระยะแรกๆ ผู้ที่ได้รับพระราชทานนามสกุลหรือผู้ที่ขอ
จดทะเบียนนามสกุล ล้วนแล้วแต่เป็นข้าราชการระดับสูงทีร่ ับใช้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาท ดังนั้น
เด็กชายเจริญเมื่อแรกเกิดจึงยังไม่มีนามสกุล เพียงแต่ระบุตวั ตนได้วา่ เป็นลูกคนแรกของนายน้อยและ
นางกิมน้อย กระทัง่ ในปี ๒๔๕๘ หรือเมือ่ เจริญอายุได้ ๒ ขวบ นายน้อยผู้เป็นบิดาจึงได้ยื่นขอจด
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สมเด็จพระ
มหาสมณเจ้า
กรมพระยา
วชิรญาณวโรรส
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ทะเบียนนามสกุล “คชวัตร” โดยอนุโลมตามนามของปู่ คือนายช้าง หรือหลวงพิพิธภักดี (คช หรือ
คชา แปลว่า ช้าง) บุตรชายคนแรกของครอบครัวจึงมีชื่อเต็มว่า เจริญ คชวัตร
มารดาของเจริญคือนางกิมน้อย มีพี่สาวคนหนึ่งชื่อกิมเฮ้ง ซึ่งรักใคร่สนิทสนมกันมาก แต่
ด้วยกิมเฮ้งเกิดเจ็บป่วยรุนแรงตั้งแต่อายุรุ่นสาวราว ๑๓–๑๔ ปี เป็นเหตุให้ตาบอดทั้งสองข้าง เธอจึง
ด�ารงชีวิตเป็นโสดมาตลอดอายุ เมือ่ น้องสาว คือนางกิมน้อยแต่งงาน กิมเฮ้งหรือ “ป้าเฮ้ง” จึง
ออกปากกับน้องสาวว่าหากลูกคนแรกเป็นชาย จะขอเอาไปเลี้ยงเป็นลูกของตัว ครั้นน้องสาวมีลกู คน
แรกก็ปรากฏว่าเป็นบุตรชายจริงๆ ป้าเฮ้งดีใจมาก และได้รบั เจริญมาเลี้ยงดูแต่เยาว์วยั ที่บา้ นในตลาด
เดียวกัน ไม่ห่างจากบ้านของครอบครัวคชวัตรนัก
สยามยุครัชกาลที่ ๖ ก�าลังขับเคลื่อนไปตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของโลก ตั้งแต่
เมือ่ เจริญอายุได้สามเดือน ในเดือนมกราคม ๒๔๕๖ นายทหารนักบินชาวสยามชุดแรกที่ไปศึกษา
วิชาการบินในทวีปยุโรป กลับมาสาธิตแสดงการบินหน้าพระทีน่ ั่งเป็นครั้งแรก พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงปลื้มปีตเิ ป็นอย่างยิ่ง ทรงบันทึกไว้ในจดหมายเหตุรายวัน (ไดอารี) ส่วน
พระองค์ตอนหนึ่งว่า “ดูๆ อยู่รู้สึกปลื้มใจ ที่ไทยเรามิได้แพ้ฝรั่งเลย ท�าอะไรก็ท�าได้เท่ากันจริงๆ”
เส้นทางรถไฟสายใต้ทเี่ ริ่มต้นวางรางมาตั้งแต่ในรัชกาลที่ ๕ ก่อสร้างส�าเร็จไปเชื่อมต่อกับ
ระบบรถไฟในหัวเมืองมลายูของอังกฤษเมื่อเจริญอายุ ๕ ขวบ และทางรถไฟสายเหนือก็สามารถเปิด
เดินรถได้ตลอดเส้นทางถึงเมืองเชียงใหม่หลังจากนั้นไม่นาน
ระบบราชการแบบใหม่ ผนวกกับพัฒนาการของเส้นทางคมนาคมและยานพาหนะ ท�าให้
นับตั้งแต่ช่วงปลายรัชกาลที่ ๕ เป็นต้นมา ทัง้ พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์เริ่มเสด็จไป
ประพาสยังหัวเมือง (ต่างจังหวัด) บ่อยครั้งขึ้น ส่วนข้าราชการจากเมืองหลวงก็ออกตรวจราชการ
หัวเมืองได้โดยสะดวก แม้ในฝ่ายคณะสงฆ์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
ผู้ทรงด�ารงต�าแหน่งสมเด็จพระสังฆราช ก็เสด็จตรวจการคณะสงฆ์ตามมณฑลต่างๆ อยู่เนืองๆ
ธันวาคม ๒๔๕๘ ปีที่ ๖ ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จ
พระมหาสมณเจ้าฯ เสด็จตรวจการคณะสงฆ์มณฑลราชบุรี อันประกอบด้วยเมืองราชบุรี กาญจนบุรี
สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์
วันที่ ๗ ธันวาคม สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ เสด็จยังวัดเทวสังฆาราม เมืองกาญจนบุรี
จดหมายเหตุเสด็จตรวจการคณะสงฆ์ บันทึกไว้ว่า

ใบขอจดทะเบียน
นามสกุล “คชวัตร์”

“เวลาเช้า ๑ โมง ๕ นาที เสด็จวัดเทวสังฆาราม มีพวกชาวบ้านจัดส�ารับคาวหวาน
มาถวายประมาณ ๗๐ ราย ประทับ เสวยเช้ า พร้ อ มด้ ว ยพระสงฆ์ ประทานธรรมเทศนา
อนุโมทนาภัตตทานของชาวบ้านแล้ว ประทานพัดตรามหาสมณุตมาภิเษกแก่พระอธิการดี
ผู้รักษาการณ์ในหน้าทีเ่ จ้าอาวาสเรียบร้อย ประทานหนังสือธรรมและผ้าเช็ดหน้าแก่ชาวบ้าน
และประทานด้ายสายสิญจน์ผูกข้อมือเด็กฯ”

“เด็ก” ทีก่ ล่าวถึงในทีน่ ี้น่าจะหมายถึงเด็กชายเจริญ คชวัตร บุตรของนายน้อย ปลัดขวา
อ�าเภอวังขนาย ด้วยคนหนึ่ง เพราะแม้ขณะนั้นเจริญจะมีอายุเพียง ๒ ขวบเศษ แต่ต่อมาเขาก็ได้รับ
รู้ผ่านค�าบอกเล่าว่า บิดาเคยพาเข้าเฝ้าสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ เมือ่ ครั้งเสด็จมาประทับทีว่ ัด
เทวสังฆาราม ดังนั้นในบรรดา “เด็ก” ที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ ประทานด้ายสายสิญจน์ผูกข้อมือ
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ในเวลาเช้าวันนั้นจึงย่อมหมายรวมถึงเจริญ ผู้ซึ่งในกาลต่อมาคือสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระ
สังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกด้วย
เมือ่ อายุ ๘ ขวบ ตรงกับช่วงปลายรัชกาลที่ ๖ เด็กชายเจริญจึงเริ่มเข้าโรงเรียน ส�าหรับ
เด็กชาวตลาด โรงเรียนที่ใกล้ท่สี ดุ และถือได้วา่ ดีท่สี ดุ ในละแวกบ้าน คือโรงเรียนประชาบาลที่วดั เทวสังฆาราม ต�าบลบ้านเหนือ ชาวบ้านทัว่ ไปเรียกกันว่า “วัดเหนือ” คู่กันกับ “วัดใต้” คือวัดไชยชุมพล
ชนะสงคราม ซึ่งตั้งอยู่ต�าบลบ้านใต้
ตั้งแต่ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เจ้าอธิการสุด
เจ้าอาวาสรูปที่ ๘ ของวัดเหนือ (ภายหลังได้รบั สมณศักดิ์เป็นที่ พระครูสงิ คิบรุ คณาจารย์) เป็นผูใ้ ฝ่ใจ
บ�ารุงการศึกษาเล่าเรียนอย่างยิ่ง ขณะนั้น พระอมรโมฬี วัดบวรนิเวศวิหาร ด�ารงต�าแหน่งเจ้าคณะ
มณฑลราชบุรีและผู้อ�านวยการศึกษามณฑลราชบุรี ท่านจึงขอให้ทางวัดเหนือตั้งโรงเรียนขึ้นในปี
๒๔๔๓ สถานทีต่ ั้งคือศาลาใหญ่ของวัดเช่นเดียวกับโรงเรียนวัดอื่นๆ อีกหลายร้อยหลายพันแห่งทัว่
ประเทศ แต่ก็นบั เป็นโรงเรียนรัฐบาลแห่งแรกในจังหวัดกาญจนบุรี เพราะมีครูท่ีได้รบั เงินเดือนโดยตรง
จากรัฐบาลราชาธิปไตย บางท่านจึงนับว่าวัดเหนือ หรือวัดเทวสังฆาราม คือจุดก�าเนิดบ่อเกิดแห่ง
การศึกษาแผนใหม่ในจังหวัดกาญจนบุรี

ชีวิตในทศวรรษแรกของเด็กชายเจริญปิดฉากลงด้วยความเศร้า เมือ่ นายน้อย
บิดาของเขาถึงแก่กรรมลงในปี ๒๔๖๕ อายุได้ ๓๘ ปี ขณะนั้นเด็กชายเจริญมีอายุ
เพียง ๙ ขวบ
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“รถไมล์”
รถแท็กซี่สี่คันแรก
เริ่มออกวิ่งให้
บริการในกรุงเทพฯ
(กรกฎาคม)

เปิดเขื่อนพระราม ๖
เขื่อนทดน้�าแห่งแรก
ที่แม่น้�าป่าสัก
ในเขตอ�าเภอท่าเรือ
พระนครศรีอยุธยา
(๒๙ พฤศจิกายน)

พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๖
เสด็จสวรรคต
(๒๕ พฤศจิกายน)
พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๗
เสด็จขึ้นครองราชย์

ดุลย์ข้าราชการ
ครั้งใหญ่คราวแรก
เนื่องจาก
เศรษฐกิจตกต่�า

โชคสองชั้น
ภาพยนตร์ฝีมือคนไทย
เรื่องแรกออกฉาย
(กรกฎาคม)

ยุบกรมศิลปากร
ตั้งราชบัณฑิตยสภา
และเปิดหอพระสมุด
วชิราวุธ

จัดงานชุมนุม
ลูกเสือแห่งชาติครั้งแรก
ณ พระราชอุทยาน
สราญรมย์
(กุมภาพันธ์ _ มีนาคม)

โปรดฯ ให้มีการช�าระ
และจัดพิมพ์
“พระไตรปิฎก
ฉบับสยามรัฐ”
อุทิศพระราชกุศล
ถวายพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว

ก่อตั้งโรงเรียน
มาแตร์เดอีวิทยาลัย
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
อานันทมหิดล และ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลปัจจุบัน
ล้วนทรงเป็นศิษย์เก่า
(๒ กุมภาพันธ์)

ประชากร
ของสยาม
เพิ่มเป็น
๑๑.๕ ล้านคน

พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
เสด็จฯ พระราชทาน
ปริญญาแพทยศาสตร์
บัณฑิต เป็นครั้งแรก
(๒๕ ตุลาคม)

หล่อระฆังใบใหญ่ที่สุด
ของประเทศ
หล่อได้ส�าเร็จ
ที่วัดกัลยาณมิตร
กรุงเทพฯ
(๑๓ มีนาคม)

เปิดสถานีวิทยุ
กระจายเสียงแห่งแรก
ที่พระราชวังพญาไท
(๒๓ กุมภาพันธ์)

กรมอากาศยาน
ออกแบบสร้าง
เครื่องบิน บริพัตร
เครื่องบินฝีมือคนไทย
เป็นครั้งแรก

งานมหกรรมสมโภช
เฉลิมฉลองพระนคร ๑๕๐ ปี
และเปิดสะพาน
พระพุทธยอดฟ้า
สะพานข้าม
แม่น้�าเจ้าพระยาแห่งแรก
(เมษายน)
พุทธทาสภิกขุก่อตั้ง
ส�านักปฏิบัติธรรมที่วัดร้าง
ตระพังจิก ต. พุมเรียง อ. ไชยา
จ. สุราษฎร์ธานี ให้นามว่า
“สวนโมกขพลาราม”
(๑๒ พฤษภาคม)
คณะราษฎรยึดอ�านาจ
เปลี่ยนแปลงการปกครองจาก
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์สู่
ระบอบประชาธิปไตย
(๒๔ มิถุนายน)

๒๔๖๖–๒๔๗๕

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗
พระราชทานรัฐธรรมนูญ
ฉบับถาวร (๑๐ ธันวาคม)
สวามีสัตยานันทปุรี
เดินทางเข้ามาในสยาม

๒๔๖๖

๒๔๖๗

๒๔๖๘

๒๔๖๙

๒๔๗๐

๒๔๗๑

๒๔๗๒

๒๔๗๓

๒๔๗๔

๒๔๗๕

(พระชันษา ๑๐ ปี)

(พระชันษา ๑๑ ปี)

(พระชันษา ๑๒ ปี)

(พระชันษา ๑๓ ปี)

(พระชันษา ๑๔ ปี)

(พระชันษา ๑๕ ปี)

(พระชันษา ๑๖ ปี)

(พระชันษา ๑๗ ปี)

(พระชันษา ๑๘ ปี)

(พระชันษา ๑๙ ปี)

เจริญ คชวัตร
บรรพชาเป็นสามเณร
ณ วัดเทวสังฆาราม

สามเณรเจริญ
ไปเรียนบาลี
ณ วัดเสนหา
จังหวัดนครปฐม

สามเณรเจริญ
เข้ามาพ�านัก
ณ วัดบวรนิเวศวิหาร
ได้รับประทานนามฉายา
จากสมเด็จ
พระสังฆราชเจ้า
กรมหลวงวชิรญาณวงศ์
ว่า “สุวฑฺฒโน”
หรือผู้เจริญดี

สอบได้นักธรรมโท
และเปรียญธรรม
๓ ประโยค

เป็นสามเณรเปรียญ
รูปเดียวและรูปสุดท้าย
ของวัดบวรนิเวศวิหาร
ที่ได้รับพระราชทาน
ผ้าไตรจากพระหัตถ์
พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๗

สอบได้ทั้ง
นักธรรมชั้นเอก
และเปรียญธรรม
๔ ประโยค

สอบได้นักธรรมตรี

SANGARAJA 1 new.indd 24-25

12/3/15 11:23 PM

หลังจากมรณกรรมของบิดา ภาระมาตกหนักอยู่แก่นางกิมน้อยผู้เป็นมารดา ที่ต้องทั้งหาเลี้ยง
ตัวเองและเลี้ยงดูลกู ชายเล็กๆ อีกสามคน คือเจริญ พี่ชายคนโต จ�าเนียร คนกลาง และสมุทร ลูกคน
สุดท้อง ทว่าแม้จะล�าบากขัดสน สิ่งส�าคัญที่ครอบครัวไม่เคยละเลยคือการศึกษา
เจริญเรียนหนังสือทีโ่ รงเรียนวัดเหนือ หรือวัดเทวสังฆาราม ต่อมาจนจบชั้นประถม ๓ ซึ่ง
เท่ากับส�าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาตามหลักสูตรสมัยนั้น ซึ่งเรียนชั้นประถม ๓ ปี ต่อด้วย
มัธยมอีก ๘ ปี แต่หากต้องการเรียนต่อชั้นมัธยม เขาจะต้องย้ายไปเรียนที่โรงเรียนมัธยมวัดไชยชุมพล
ชนะสงคราม (วัดใต้) ซึ่งเป็นโรงเรียนประจ�าจังหวัด เพื่อนร่วมชั้นรุ่นราวคราวเดียวกันหลายคนเลือก
ไปเรียนต่อทีน่ ั่น แต่สุดท้าย ด้วยค�าชักชวนของคุณครูทีโ่ รงเรียนเดิม และอุปนิสัยแต่เล็กทีไ่ ม่ชอบไป
อยู่ในสถานทีใ่ หม่ๆ หรือต้องพบเจอกับคนแปลกหน้า เจริญตัดสินใจเรียนต่อชั้นประถม ๔ ซึ่ง
โรงเรียนวัดเทวสังฆารามเปิดสอนต่อ และประกาศว่ามีแผนการจะเปิดชั้นเรียนประถม ๕ ต่อไปด้วย
โดยชั้นประถม ๔ และ ๕ นี้จะเทียบเท่าชั้นมัธยม ๑ และมัธยม ๒ นั่นเอง ต่างกันแต่ทีไ่ ม่มีวิชา
ภาษาอังกฤษ
ขณะนั้นเป็นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ อันถือได้ว่าเป็น
ยุคแห่งการปลุกคนไทยให้ตื่นตัวในความรักชาติบ้านเมือง โคลงสยามานุสติ “หากสยามยังอยู่ยั้ง
ยืนยง เราก็เหมือนอยู่คง ชีพด้วย....” หรือ “ชาติใดไร้รักสมัครสมาน จะท�าการสิ่งใดก็ไร้ผล แม้ชาติ
ย่อยยับอับจน บุคคลจะสุขอยู่อย่างไร” เหล่านี้ล้วนเป็นบทพระราชนิพนธ์ทั้งสิ้น
นับแต่เริ่มต้นรัชสมัย พระองค์โปรดฯ ให้สถาปนากองเสือป่าขึ้นเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ร.ศ.
๑๓๐ (พ.ศ. ๒๔๕๔) โดยมีจุดมุ่งหมายทีจ่ ะฝึกหัดข้าราชการและพลเรือนให้เรียนรู้วิชาทหารไว้เป็น
ก�าลังของชาติในยามคับขัน หลังจากนั้นอีกสองเดือน ก็ทรงประกาศจัดตั้งกองลูกเสือขึน้ ในวันที่ ๑
กรกฎาคม ๒๔๕๔ นับว่าไทยเป็นประเทศล�าดับที่ ๓ ในโลก ที่สถาปนากิจการลูกเสือ ถัดจากอังกฤษ
และสหรัฐอเมริกา ซึ่งในการนี้ เด็กชายเจริญได้สมัครเป็นลูกเสือ และต่อมาก็สอบได้เป็นลูกเสือเอก
ด้วย
ในปี ๒๔๖๘ มีหมายก�าหนดการว่าในหลวงรัชกาลที่ ๖ จะเสด็จมาทรงซ้อมรบเสือป่าที่
อ�าเภอบ้านโป่ง เมืองราชบุรี ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ลูกเสือจากกาญจนบุรีเข้าร่วม
ฝึกซ้อมรบด้วย ลูกเสือเอก เจริญ จ�าได้ดีว่าทางโรงเรียนเตรียมการให้ลูกเสือฝึกซ้อมรบรับเสด็จกัน
อย่างแข็งขัน โดยใช้ไม้พลองแทนปืน แต่แล้วในปลายเดือนพฤศจิกายน ๒๔๖๘ พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าฯ เสด็จสวรรคตอย่างกะทันหัน การซ้อมรบเสือป่า-ลูกเสือจึงต้องระงับไป
สมเด็จเจ้าฟ้าประชาธิปก กรมขุนศุโขทัยธรรมราชา พระราชโอรสองค์เล็กในสมเด็จพระศรี
พัชรินทราบรมราชินีนาถ พระพันปีหลวง ผู้ทรงเป็นพระอนุชาร่วมพระชนนีพระองค์สุดท้องของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้รับการอัญเชิญขึ้นเสวยราชย์เป็นพระบาทสมเด็จพระ
ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗
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วัยเด็กของเจริญทีต่ ลาดเมืองกาญจน์ฯ อาจค่อนข้างอัตคัดขัดสน ทว่าก็นับได้ว่ายังมีความ
อบอุน่ ท่ามกลางญาติพ่นี อ้ ง และมีเวลาของความสุขสนุกสนานกับเพื่อนๆ ประสาเด็ก ทว่าความทุกข์
ประการส�าคัญของเขาก็คือสุขภาพร่างกาย
เจริญเจ็บป่วยออดๆ แอดๆ อยู่เสมอ และมีคราวหนึ่งทีเ่ จ็บหนักจนพวกผู้ใหญ่คาดว่า
อาจไม่รอด ทัง้ นางกิมน้อย มารดา และป้าเฮ้งจึงไปบนบานศาลกล่าวว่าหากหายเจ็บหายไข้ก็จะให้
ลูกให้หลานบวชแก้บน แล้วเจริญก็หายดีเป็นปกติ
เมือ่ จบการศึกษาชั้นประถม ๕ อันเป็นชั้นสูงสุดของโรงเรียนวัดเทวสังฆาราม ระหว่างทีย่ ัง
ไม่รจู้ ะไปไหนหรือเรียนอะไรต่อ ช่วงก่อนเข้าพรรษา ปี ๒๔๖๙ นั้นเอง พอดีนา้ ชายสองคนของเจริญ
จะอุปสมบทเป็นพระภิกษุทวี่ ัดเทวสังฆาราม ป้าและแม่จึงชักชวนให้เจริญ ซึ่งขณะนั้นอายุ ๑๓ ปี
บวชเป็นสามเณรแก้บนเสียให้เสร็จ หรืออย่างที่ภาษาชาวบ้านเรียกว่าให้ “สินบนขาด” เจริญก็รับค�า
ตกลงใจบรรพชาเป็นสามเณรพร้อมกับน้าๆ โดยมีพระอุปัชฌาย์คือ “หลวงพ่อวัดเหนือ” พระครู
อดุ ล ยสมณกิจ (ดี พุ ท ฺธ โชติ ภายหลั ง ได้ รั บ พระราชทานสมณศั ก ดิ ์เ ป็ น ที ่ พระเทพมงคลรั ง ษี )
เจ้าอาวาสวัดเหนือนั่นเอง
เด็กชายเจริญจึงเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์นับแต่นั้นเป็นต้นมา
ช่วงทีบ่ วชใหม่ๆ ชีวิตของสามเณรเจริญทีว่ ัดเทวสังฆารามก็ไม่มีอะไรมากมาย ภารกิจมี
เพียงการท่องสามเณรสิกขา (คือข้อปฏิบตั สิ �าหรับสามเณร) และท่องบทท�าวัตรสวดมนต์เท่านั้น ส่วน
กิจวัตรประจ�าวันก็ได้แก่การปฏิบตั ริ บั ใช้หลวงพ่อวัดเหนือผูเ้ ป็นพระอุปชั ฌาย์ อย่างที่เรียกกันในภาษา
พระว่ากระท�า “อุปัชฌายวัตร“ เช่นคอยช่วยบีบนวด รับใช้เล็กๆ น้อยๆ เป็นต้น
ระหว่างนั้น หลวงพ่อดีจะสอนหนังสือให้เณร เป็นวิชาความรู้ฝ่ายบรรพชิต วิธีการสอน
ของท่านเป็นแบบโบราณทีเ่ รียกว่า “ต่อหนังสือค�่า” กล่าวคือเมือ่ เข้าไปท�าอุปัชฌายวัตรในตอนค�่า
หลวงพ่อก็จะอ่านหนังสือเทศน์ให้ฟัง แล้วให้เณรท่องจ�าตามค�าอ่านของท่าน ท�าต่อเนื่องเรื่อยไป
ทุกคืนจนเณรจ�าได้ทงั้ กัณฑ์ เมือ่ จ�าได้ขึ้นใจแล้ว หลวงพ่อดีก็ให้เณรขึ้นเทศน์ปากเปล่าให้ญาติโยม
ฟังในคืนวันพระหนึ่งระหว่างพรรษานั้น
ยังมีสมุดนักเรียนรุ่นเก่าเล่มเล็กๆ บางๆ (อย่างทีค่ นสมัยก่อนเรียก “สมุดเอ็กเซอร์ไซส์”)
เล่มหนึ่งของสามเณรเจริญที่เก็บรักษาไว้จนบัดนี้ ในนั้นเป็นลายมือของเขา จดกัณฑ์เทศน์ท่หี ลวงพ่อ
ดีต่อให้ เรื่อง “อริยทรัพย์ ๗ ประการ”
จนเมือ่ ออกพรรษาแล้ว สามเณรน้อยยังพึงใจในสมณเพศ ขอบวชต่อไปโดยไม่ยอมสึก
พระครูอดุลยสมณกิจจึงชักชวนให้ไปเรียนภาษาบาลี คือเรียนพระปริยตั ธิ รรม ที่สา� นักเรียนวัดเสนหา
ต�าบลพระปฐมเจดีย์ อ�าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เพื่อจะได้กลับมาเปิดส�านักสอนภาษาบาลีข้นึ ที่วดั
เทวสังฆารามบ้าง หลวงพ่อวัดเหนือถึงแก่ตกปากว่าจะสร้างโรงเรียนไว้คอยท่าทีเดียว
เมือ่ ได้รับค�ายินยอมทัง้ จากเจ้าตัวและญาติโยม หลวงพ่อจึงน�าเณรไปฝากฝังไว้กับพระครู
สังวรวินัย (อาจ ชุตินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดเสนหา เมือ่ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๔๗๐ สามเณรเจริญจึง
เริ่มเรียนบาลีไวยากรณ์ในพรรษานั้น
หลังจากเรียนกันไปไม่นาน พระอาจารย์ผู้สอนซึ่งมาจากวัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพฯ
เห็นแววว่าสามเณรเจริญใฝ่ใจในการศึกษาเล่าเรียนจริง จึงชักชวนให้เข้ากรุงไปเรียนต่อทีว่ ัดมกุฏฯ
แต่พระครูอดุลยสมณกิจวินิจฉัยว่าควรไปศึกษาต่อทีว่ ัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งท่านมีความใกล้ชิดคุ้นเคย
อยู่ เพราะท่านเองเคยจ�าพรรษาอยูท่ ่วี ัดรังษีสทุ ธาวาส ติดกันกับวัดบวรนิเวศวิหารมาก่อน (ต่อมาใน
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รัชกาลที่ ๖ วัดนี้ถูกผนวกยุบรวมกลายเป็น “คณะรังษี” ในวัดบวรนิเวศวิหาร) แม้กระทัง่ ราช
ทินนาม “อดุลยสมณกิจ” สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราช
และเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ก็ทรงเป็นผู้คิดประทานให้ ด้วยพอพระทัยในการปกครองอาราม
ของท่าน
มิถุนายน ๒๔๗๒ พระครูอดุลยสมณกิจ (ดี พุทฺธโชติ) เจ้าอาวาสวัดเทวสังฆาราม พา
สามเณรเจริญขึ้นรถไฟจากเมืองกาญจน์เข้ามายังพระนคร แล้วน�าขึ้นเฝ้าถวายตัวต่อเจ้าพระคุณสมเด็จ
พระวชิรญาณวงศ์ (สมณศักดิ์ขณะนั้นของสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์) เจ้าอาวาส
วัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อให้อยู่ศึกษาพระปริยัติธรรมในส�านักนั้น
หลังจากเข้ามาอยูว่ ดั บวรนิเวศวิหารได้ ๒๐ วัน ปรากฏว่าเณรหนุ่มหน้าใหม่จากกาญจนบุรี
สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของวัดได้ครบถ้วน จึงได้รับนามฉายาจากเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ว่า
“สุวฑฺฒโน” (ผู้เจริญดี) อันมีความหมายพ้องกับนาม “เจริญ” นั่นเอง
ภายในปีเดียว สามเณรเจริญก็สอบได้นักธรรมชั้นตรี ถัดมาปี ๒๔๗๓ อายุ ๑๘ ปี สอบได้
นักธรรมชั้นโท และเปรียญธรรม ๓ ประโยค น�ามาซึ่งความปีติยินดีอย่างยิ่ง ดังทีเ่ จ้าตัวบันทึกความ
รู้สึกครั้งนั้นไว้ว่า “ไม่มีปีใดที่ให้ความสุขกาย สุขใจมากเท่ากับคราวที่สอบ ป.ธ. ๓ ได้”
ปีเดียวกันนั้นเองคือ ๒๔๗๓ นับเป็นจุดเริ่มต้นของประเพณีการพระราชทานปริญญาบัตรแก่
ผู้ส�าเร็จการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย โดยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗
พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผสู้ า� เร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต เช่นเดียวกับการพระราชทานผ้า
ไตรแก่สามเณรเปรียญ โดยหลังออกพรรษา ๒๔๗๔ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จ
พระราชด�าเนินถวายผ้าพระกฐินทีว่ ัดบวรนิเวศวิหาร ในการนี้ได้พระราชทานผ้าไตรแด่พระภิกษุ
สามเณรเปรียญทัง้ วัด ปรากฏว่าสามเณรเจริญเป็นสามเณรเปรียญรูปเดียวทีไ่ ด้เข้ารับพระราชทาน
ผ้าไตรจากพระหัตถ์ในปีนั้น
ทศวรรษนี้ปดิ ท้ายด้วยปี ๒๔๗๕ ซึ่งส�าหรับสามเณรเจริญ สุวฑฺฒโน คือปีท่ีสอบเปรียญธรรม
๔ ประโยค และนักธรรมชั้นเอกได้ แต่ในระดับประเทศแล้ว เกิดเหตุการณ์ส�าคัญขึ้นมากมาย
เมษายน ๒๔๗๕ คือวาระบรรจบครบ ๑๕๐ ปีแห่งการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี
พร้อมกันนั้นยังเป็นวโรกาสครบ ๑๕๐ ปีทีพ่ ระบรมราชจักรีวงศ์ได้เถลิงราชย์ปกครองสยามประเทศ
สืบมา มีการจัดเฉลิมฉลองสมโภชเป็นงานใหญ่ เรียกกันว่างานฉลองพระนคร ๑๕๐ ปี
สิ่งอนุสรณ์ส�าคัญอย่างหนึ่งจากวาระมหามงคลนั้นคือ ปฐมบรมราชานุสรณ์ อันประกอบ
ด้วยพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี
กับ“สะพานพระพุทธยอดฟ้า” สะพานรถยนต์ข้ามแม่น�้าเจ้าพระยาจาก “พระนคร” (กรุงเทพฯ)
ไปยัง “ฝั่งธนฯ” (ธนบุรี) แห่งแรก
หลังงานมหกรรมยิ่งใหญ่นั้นมาเพียงสองเดือน เช้ามืดวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ ทหาร
บก ทหารเรือ และพลเรือนกลุ่มหนึ่งในนาม “คณะราษฎร” ท�าการปฏิวัติยืดอ�านาจ ปิดฉากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชสยามไปตลอดกาล พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงยินยอมเป็น
กษัตริย์ภายใต้กฎหมาย

ลายมือ
สามเณรเจริญ
จด “เทศนา
กัณฑ์อริยทรัพย์”

สยามจึงเปลี่ยนระบอบการเมือง มีรัฐธรรมนูญฉบับแรก และนายกรัฐมนตรี
คนแรก คือพระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์)
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พุทธทาสภิกขุ
ออกหนังสือพิมพ์
พุทธศาสนา
รายสามเดือน
(พฤษภาคม)
เปิดโรงภาพยนตร์
“ศาลาเฉลิมกรุง”
อาคารแห่งแรกใน
ประเทศไทยที่ใช้
เครื่องปรับอากาศ
(๒ กรกฎาคม)
กบฏบวรเดช
(ตุลาคม)
การเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรก
(๑๕ พฤศจิกายน)

๒๔๗๖–๒๔๘๕

ข้าวปิ่นแก้วได้รับ
รางวัลชนะเลิศ
ในการประกวด
ที่แคนาดา

เปิดตึกโดม
มหาวิทยาลัย
วิชาธรรมศาสตร์
และการเมือง
(๙ กรกฎาคม)

เปิดมหาวิทยาลัย
วิชาธรรมศาสตร์และ
การเมือง (มธก.)
เป็น “มหาวิทยาลัยเปิด”
แห่งแรก
(๒๗ มิถุนายน)

ประชากร
ของสยาม
มีจ�านวน
๑๔.๔ ล้านคน

รัฐสภาอนุมัติ
ให้เริ่มต้นปีงบประมาณ
ในวันที่ ๑ ตุลาคม
เพื่อให้เหมาะกับฤดูกาล
(๑๒ มกราคม)
เปิดสวนสัตว์ดุสิต
ให้ประชาชน
พักผ่อนหย่อนใจ
(มีนาคม)

รัฐบาลประกาศรับรอง
ท�านองเพลงของพระเจน
ดุริยางค์กับค�าร้องของ
ขุนวิจิตรมาตราและนาย
ฉันท์ ข�าวิไล เป็นเพลงชาติ
(๒๐ สิงหาคม)

รัฐนิยมฉบับที่ ๑
ก�าหนดให้เปลี่ยนชื่อ
ประเทศ ประชาชน
และสัญชาติ
จาก “สยาม”
เป็น “ไทย”
(๒๔ มิถุนายน)

จอมพล ป. พิบูลสงคราม
นายกรัฐมนตรี เสนอขอ
อนุมัติสร้างวัดเป็นอนุสรณ์
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
ที่อ�าเภอบางเขน
(๑๘ กันยายน)
ประกาศใช้ “พระราช
บัญญัติปีปฏิทิน”
เปลี่ยนการเริ่มนับปี
จากวันที่ ๑ เมษายน
เป็นวันที่ ๑ มกราคม
(๑๘ กันยายน)

พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงสละราชสมบัติขณะ
ประทับอยู่ ณ ประเทศ
อังกฤษ
(๒ มีนาคม)

เริ่มจัดแปลพระไตรปิฎก
เป็นภาษาไทย มีทั้ง
พระไตรปิฎกภาษาไทย
ที่แปลโดยอรรถ ตามความ
ในพระไตรปิฎกฉบับ
สยามรัฐ พิมพ์เป็นหนังสือ
กับ พระไตรปิฎกเทศนา
ฉบับหลวง แปลโดยส�านวน
เทศนา พิมพ์ลงบนใบลาน

สภาผู้แทนราษฎร
มีมติเห็นชอบให้อัญเชิญ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อานันทมหิดล
ขึ้นครองราชย์
(๗ มีนาคม)

เกิดกรณีพิพาทอินโดจีน
กับฝรั่งเศส
(ปลายปี ๒๔๘๓
ต่อต้นปี ๒๔๘๔)

เริ่มใช้วันที่ ๑ มกราคม
เป็นวันขึ้นปีใหม่
พระราชทานวิสุงคามสีมา
วัดพระศรีมหาธาตุ
(วัดประชาธิปไตย)
มีฐานะเป็น
พระอารามหลวงชั้นเอก
ชนิดวรมหาวิหาร
(มิถุนายน)
ประกาศใช้พระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๔๘๔
แทนพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑
(พ.ศ. ๒๔๔๕)
(๑๔ ตุลาคม)

ไทยลงนามเป็นพันธมิตร
ฝ่ายอักษะกับญี่ปุ่น
พร้อมประกาศสงคราม
กับอังกฤษและสหรัฐอเมริกา
(๒๕ มกราคม)
เปิดอนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย
(๒๔ มิถุนายน)
กระทรวงศึกษาธิการ
ออกประกาศให้วัด
ย่�าระฆังเวลา ๘ นาฬิกา
(๒๔ กันยายน)
น้�าท่วมกรุงเทพฯ
(ตุลาคม)

ปรับปรุงอักษร
ญี่ปุ่นโจมตีฐานทัพเรือ
และตัวสะกดภาษาไทย
เพิร์ลฮาเบอร์ของ
(๒๙ พฤศจิกายน)
สหรัฐอเมริกา พร้อมกับ
บุกรุกเข้าสู่ประเทศไทย
ทั้งทางบกและทางทะเล
เกิดปะทะกับทหาร ต�ารวจ
และยุวชนทหารของไทย
หลายแห่ง
(ธันวาคม)

๒๔๗๖

๒๔๗๗

๒๔๗๘

๒๔๗๙

๒๔๘๐

๒๔๘๑

๒๔๘๒

๒๔๘๓

๒๔๘๔

๒๔๘๕

(พระชันษา ๒๐ ปี)

(พระชันษา ๒๑ ปี)

(พระชันษา ๒๒ ปี)

(พระชันษา ๒๓ ปี)

(พระชันษา ๒๔ ปี)

(พระชันษา ๒๕ ปี)

(พระชันษา ๒๖ ปี)

(พระชันษา ๒๗ ปี)

(พระชันษา ๒๘ ปี)

(พระชันษา ๒๙ ปี)

สามเณรเจริญ
อุปสมบท ณ พัทธสีมาวัด
เทวสังฆาราม
จังหวัดกาญจนบุรี
(มิถุนายน)
แล้วกลับมาท�าทัฬหีกรรม
ในฝ่ายธรรมยุติกนิกาย
ณ วัดบวรนิเวศวิหาร
(กุมภาพันธ์)

ศึกษาวิชาภาษาสันสกฤต
และภาษาอังกฤษ
กับสวามีสัตยานันทปุรี

สอบได้เปรียญธรรม
๗ ประโยค

พระมหาเจริญ ป.ธ.๗
ขอพระราชทาน
พระบรมราชานุญาต
เพื่อลาสิกขา
แต่สุดท้ายต้องขอ
ยกเลิก

สอบได้เปรียญธรรม
๘ ประโยค

สอบได้เปรียญธรรม
๙ ประโยค จึงได้ด�ารง
ต�าแหน่งสมาชิกสังฆสภา
ตามพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๔๘๔

เป็นผู้อ�านวยการศึกษา
ส�านักเรียน
วัดบวรนิเวศวิหาร

สอบได้เปรียญธรรม
๖ ประโยค

สอบได้เปรียญธรรม
๕ ประโยค
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ปีแรกหลังจากสยามเปลี่ยนแปลงการปกครองเข้าสู่ระบอบใหม่ สถานการณ์ยังเต็มไปด้วย
ความวุ่นวาย เดือนตุลาคม ๒๔๗๖ พระองค์เจ้าบวรเดชกฤดากร อดีตเสนาบดีกระทรวงกลาโหม
เคลื่อนกองทัพทหารหัวเมืองเข้าล้อมกรุงเทพฯ หวังบีบบังคับรัฐบาลให้ถวายพระราชอ�านาจคืน
กลับสูพ่ ระมหากษัตริย์ แต่ทา้ ยที่สดุ กองทัพหัวเมืองพ่ายแพ้ พระองค์เจ้าบวรเดชฯ เสด็จลี้ภยั ไปยัง
ดินแดนอินโดจีนของฝรั่งเศส เหตุการณ์นี้กลายเป็นที่รู้จักในนาม “กบฏบวรเดช”
ในปีเดียวกันนี้ สามเณรเจริญ อุปสมบทเข้าสูภ่ กิ ขุภาวะ ณ พัทธสีมาวัดเทวสังฆาราม จังหวัด
กาญจนบุรี เพื่อสนองพระคุณครูบาอาจารย์ ก่อนจะกลับมาท�าทัฬหีกรรมในธรรมยุติกนิกายอีกครั้ง
หนึ่ง ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร
อาจกล่าวได้ว่าชีวิตในช่วงทศวรรษนี้ของสุวฑฺฒโนภิกขุเป็นระยะเวลาแห่งการศึกษาค้นคว้า
ภายในเวลาไม่ถึง ๑๐ ปี ด้วยความมานะบากบั่น ท�าให้ท่านสามารถสอบผ่านเปรียญ ๕-๖-๗-๘ และ
เปรียญ ๙ ประโยค อันเป็นล�าดับสูงสุดของการศึกษาเปรียญธรรมได้
กระแสจากภายนอก เช่นการเข้ามาของพระโลกนาถ (Salvatore Cioffi) ชาวอิตาลี
“พระฝรั่ง” รูปแรกที่คนไทยรูจ้ กั แพร่หลาย กระตุน้ ให้คนไทยหันกลับมาศึกษาพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้ง
ขึน้ กระแสนี้เผยแผ่ไปอย่างกว้างขวาง ทัง้ ในหมู่ปัญญาชน คหบดี ตลอดจนถึงพระสงฆ์สามเณร
ขณะเดียวกัน ความพยายามเรียกร้องเอกราชกลับคืนแก่ประเทศต่างๆ ในเอเชีย เช่นอินเดีย
ได้ชักน�าให้สวามีสัตยานันทปุรี เดินทางเข้ามายังประเทศสยามราวปี ๒๔๗๕
ในด้านหนึ่ง สวามีเป็นผูร้ กั ชาติท่หี วังกอบกูอ้ สิ รภาพคืนแก่มาตุภมู ิ และสยามเป็นรัฐเอกราช
ที่อยูน่ อกพ้นพื้นที่ของเจ้าอาณานิคมอังกฤษ กิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องเอกราชย่อมกระท�า
ได้สะดวกกว่า แต่ในอีกด้านหนึ่ง ด้วยภูมิรู้อันลุ่มลึกระดับนักปราชญ์ฝ่ายศาสนาฮินดู สวามีจึงใช้
โอกาสนี้เผยแพร่ความรู้เนื่องด้วยอารยธรรมและปรัชญาอินเดียไปพร้อมกัน เช่นการแสดงปาฐกถาที่
หอสมุดมหามกุฏราชวิทยาลัย (ปัจจุบันเป็นส�านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง) ซึ่งขณะนั้นได้รับ
อนุญาตให้ใช้เป็นส�านักงาน “ธรรมาศรม” ของสวามี พร้อมทัง้ มีการจัดพิมพ์วารสาร เสียงตะวันออก
หรือ The Voice of the East น�าเสนอข้อเขียนว่าด้วยปรัชญาตะวันออก พุทธศาสนา และภาษา
สันสกฤต ทัง้ ภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งกิจการทัง้ หลายนี้ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี
จากผู้หลักผู้ใหญ่ฝ่ายสยามทั้งฆราวาสและบรรพชิต ตลอดจนประชาคมชาวอินเดียในเมืองไทย
บทบาทส�าคัญประการหนึ่งของสวามีสัตยานันทปุรีทมี่ ีต่อพระภิกษุสามเณรยุคนั้น คือ
การเปิดชั้นเรียนภาษาอังกฤษและภาษาสันสกฤตขึน้ ทีว่ ัดบวรนิเวศวิหาร สุวฑฺฒโนภิกขุ หรือ
“พระมหาเจริญ” (“พระมหา” เป็นค�าเรียกยกย่องพระภิกษุท่สี อบไล่ได้เปรียญธรรมตั้งแต่ ๓ ประโยค
ขึน้ ไป) คือหนึ่งในบรรดาพระเณรหนุ่มๆ ฝ่ายธรรมยุตนิกาย ทีใ่ ช้โอกาสนี้เพิ่มพูนสติปัญญาของตน
ทัง้ ด้วยการศึกษาภาษาสันสกฤตอันเกีย่ วข้องใกล้ชิดกับภาษาบาลีซึ่งนับเนื่องเป็นภาษาของพระ
พุทธองค์ กับทั้งยังได้เรียนภาษาอังกฤษ อันเป็นเครื่องมือเปิดโลกให้กว้างขวางส�าหรับศตวรรษที่ ๒๐
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ลูกศิษย์รูปอื่นๆ ทีศ่ ึกษาภาษาสันสกฤตและภาษาอังกฤษกับสวามี มีอาทิ พระมหาทิม
วัดราชประดิษฐฯ (ภายหลังได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นที่ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ทิม อุฑาฒิม
มหาเถร ๒๔๔๗–๒๕๔๓)
แต่แล้วจูๆ
่ ในปี ๒๔๘๐ พระมหาเจริญ เปรียญธรรม ๗ ประโยค เกิดสิ้นอาลัยในสมณเพศ
มีความคิดจะลาสิกขา สึกออกจากภิกขุภาวะไป โดยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตลาสิกขา
ครั้งนี้ ได้รบั อนุมัตจิ าก สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ แต่ครั้งยังทรงด�ารงสมณศักดิ์
ที่ สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ ในฐานะเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารแล้ว แต่ตามประเพณี ในฐานะพระ
มหาเปรียญ ท่านยังต้องท�าหนังสือขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตลาสิกขา ยื่นไปยังกระทรวง
ธรรมการ ในเดือนธันวาคม ๒๔๘๐ อีกด้วย โดยมีกา� หนดจะลาสิกขาในวันที่ ๒ มกราคม ๒๔๘๐
(นับปฏิทินปัจจุบันจะตรงกับมกราคม ๒๔๘๑ ทว่าขณะนั้นยังขึ้นปีใหม่ในเดือนเมษายน มกราคม
จึงยังอยู่ในปีเดียวกันกับเดือนธันวาคม)
เมือ่ ความทราบถึงโยมแม่ นางน้อย คชวัตร รีบเดินทางจากเมืองกาญจบุรีตรงมายังวัด
บวรนิเวศวิหารทันที แล้วออกปากห้ามปรามพระลูกชายเพียงประโยคเดียวว่า “ถ้าคุณมหาสึก อีฉัน
จะผูกคอตาย !”
เพียงเท่านั้น พระมหาเจริญก็ละความปรารถนาทีจ่ ะสึกจนหมดสิ้น รีบท�าหนังสือแจ้งกลับ
ไปยังกระทรวงธรรมการอีกฉบับหนึ่ง ว่าขอถอนหนังสือลาสิกขาที่เคยส่งมาก่อนหน้านี้ โดยให้เหตุผล
ว่า “บัดนี้ อาตมภาพมีความจ�าเป็นอย่างที่สุดที่จะลาสิกขาไม่ได้”
เรื่องท�านองนี้มิใช่เรื่องแปลก โดยเฉพาะกับพระมหาเปรียญหนุ่มๆ แม้แต่สมเด็จพระ
สังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ก็เคยผ่านเหตุการณ์ท�านองนี้มาแล้ว ดังที่ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช
เคยเล่าเรื่องของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ พระองค์นั้น ในหนังสือชุด จากหน้า ๕ สยามรัฐ ว่า
“สมเด็จฯ ท่านเคยเล่าให้ผมฟังว่า เมื่อท่านยังหนุ่มๆ อยู่ สอบเปรียญได้แล้วเป็น
พระมหาชื่น ท่านก็อยู่ทีว่ ัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งขณะนัน้ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา
วชิรญาณวโรรส ทรงเป็นเจ้าอาวาสอยู่
สมเด็จท่านเล่าว่า สมเด็จพระมหาสมณะทรงกวดขันท่านมาก ท�าผิดอะไรเล็กน้อย
หรือไม่พอพระทัยขึ้นมาเมื่อไรก็กริ้วกราดเอาแรงๆ เสมอ ท่านเบื่อหน่ายขึ้นมาจึงกราบทูล
สมเด็จพระมหาสมณะว่าท่านจะขอลาสึก สมเด็จพระมหาสมณะได้ทรงฟังแล้วก็นิ่งอยู่ มิได้
ตรัสว่ากระไร…
เย็นวันหนึ่งก่อนทีจ่ ะถึงฤกษ์สึก พระพุทธเจ้าหลวงปิยมหาราชเสด็จฯ มาทีว่ ัดบวรฯ
เพื ่อ ทรงเยี ่ย มสมเด็ จ พระมหาสมณะ ครั ้น แล้ ว ก็ เ สด็ จ ฯ ลงจากต� า หนั ก สมเด็ จ พระมหา
สมณะตรงมาที่กุฎิของท่าน
เสด็จ ฯ มาถึงแล้วก็ทรงยืนอยู่ทหี่ น้าประตูกุฏิ มิได้เสด็จฯ เข้ามาข้างใน สมเด็จฯ
เล่าว่าพอเห็นสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จฯ มาทีก่ ุฏิก็ตกใจแทบสิ้นสติ เพราะไม่เคยเสด็จฯ
มาแต่ก่อน ไม่รู้ว่าจะท�าอย่างไรถูก ก็นั่งรับเสด็จอยู่ในกุฏิ จะเชิญเสด็จฯ เข้ามาก็พูดไม่ถูก
สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรับสั่งว่า ‘ได้ยินว่าคุณจะสึกหรือ ?’
สมเด็จฯ ก็ถวายพระพรรับว่าจริง
มีกระแสรับสั่งต่อไปว่า ‘ฉันก็ไม่ว่าอะไรหรอก แต่อยากจะบอกให้รู้ว่า คนอย่างคุณ
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นั้นบวชเป็นพระแล้วหายาก ถ้าสึกออกมาเป็นฆราวาสก็หาง่าย’
‘กันก็เลยไม่สึก’ สมเด็จฯ ท่านว่า ‘ท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ท่านต้องรู้ดีกว่าเราว่า
อะไรหายาก อะไรหาง่าย’
‘แล้วยังไง’ ผมถาม
‘กันอยากเป็นคนหายากว่ะ’ สมเด็จ ฯ ตอบ...”

ช่วงเวลาทศวรรษนี้ พระมหาเจริญยังได้เข้าร่วมเป็นกรรมการส�าหรับการตีพิมพ์ ธรรมจักษุ
นิตยสารธรรมรายเดือน และจึงเริ่มปรากฏนาม “พระมหาเจริญ” ในฐานะผูเ้ ขียนบทความลงเผยแพร่
ใน ธรรมจักษุ
ข้อเขียนเรื่องแรกสุดเท่าทีค่ ้นพบในปัจจุบัน คือ “คุณศีล” ตีพิมพ์ในปี ๒๔๘๐ หลังจากนั้น
ก็มีปรากฏอีกเป็นระยะๆ จนตลอดทศวรรษนี้ อาทิ “นิทานคติสั้นๆ ๓ เรื่อง” และ “นิทานสุภาษิต”
(๒๔๘๑) “ชาดกสาธกธรรม” และ “ทางศรัทธา” (๒๔๘๒) “การถือพุทธศาสนา” และ “อนุโมทนากถา”
(๒๔๘๓) “เรื่องศึกษา” (๒๔๘๔) “เรื่องค�าสัจจ์” และ “ความรูป้ ระมาณในอาหารการบริโภค” (๒๔๘๕)
ในปี ๒๔๘๔ รัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยประกาศใช้พระราชบัญญัติการปกครอง
คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๔๘๔ แทนทีพ่ ระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑ (พ.ศ. ๒๔๔๕)
ซึ่งบังคับใช้มาแต่เดิม พระราชบัญญัตฉิ บับนี้จดั ระบบปกครองคณะสงฆ์ใหม่ เลียนแบบการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย คือแทนที่มหาเถรสมาคมที่มีอ�านาจสูงสุด ด้วยการกระจายอ�านาจ แบ่งหน้าที่
เป็นสามฝ่าย คือมี คณะสังฆมนตรี ท�าหน้าที่บริหาร สังฆสภา ท�าหน้าที่ออกสังฆาณัติ และมี คณะ
วินัยธร ท�าหน้าทีว่ ินิจฉัยอธิกรณ์ พิพากษาคดี โดยสมเด็จพระสังฆราชทรงใช้อ�านาจผ่านคณะ
สั ง ฆมนตรี สั ง ฆสภา และคณะวิ นั ย ธร ในลั ก ษณาการเดี ย วกัน กับ พระมหากษั ต ริ ย ์ ใ นระบอบ
ประชาธิปไตย ทรงใช้พระราชอ�านาจผ่านฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ
พระราชบัญญัติฉบับนี้กา� หนดให้สมาชิกสังฆสภาประกอบด้วยพระเถระชั้นธรรมขึ้นไป
พระคณาจารย์เอก และพระเปรียญเอก จ�านวนไม่เกิน ๔๕ รูป พระมหาเจริญ สุวฑฺฒโน ในฐานะ
เปรียญ ๙ ประโยค จึงได้รับแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกสังฆสภาด้วย ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องสมาชิกสังฆสภา ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๔๘๕
ในระยะนั้นเป็นยุคแห่งการ “เชือ่ ผู้นา� ชาติพ้นภัย ” ธรรมเนียมเก่าๆ หลายอย่างถูก
เปลี่ยนแปลง เช่นเปลีย่ นวันขึ้นปีใหม่ หรือวันเปลี่ยนศักราช จาก ๑ เมษายน มาเป็น ๑ มกราคม ตาม
แบบสากลนิยม พร้อมทัง้ เน้นย�้านโยบายชาตินิยม เช่นให้ประชาชนยืนตรงเคารพธงชาติขณะเชิญ
ธงขึ้นสู่ยอดเสาเวลา ๘ นาฬิกา ในการนี้ รัฐบาลจึงประกาศให้ตั้งเสาธงชาติขึ้นตามวัดต่างๆ และ
ให้ย�่าระฆังหรือตีกลอง ณ เวลา ๘ นาฬิกา “เพื่อเป็นมงคลสัญญาณแก่ประชาชนในอันทีจ่ ะเคารพ
ธงชาติ” รวมทัง้ ยังมีระเบียบการให้พระภิกษุสงฆ์ทพี่ บเห็นการเชิญธงขึ้น-ลงจากเสาตามสถานที่
ราชการ กระท�าสามีจิกรรม คือ “ถ้านั่งอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง พึงนั่งตั้งท่าตรง ส�ารวมใจแผ่เมตตาแก่ชาติ
ถ้าก�าลังเดินก็พึงหยุดยืนบ่ายหน้าไปทางนั้น และส�ารวมใจแผ่เมตตาแก่ชาติเช่นเดียวกัน”
ช่วงเวลาเดียวกันนี้ยังอยู่ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ ๒ ซึ่งแรกเริ่มปะทุในทวีปยุโรปมาตั้งแต่
ปี ๒๔๘๒ แล้วลุกลามเข้าสูป่ ระเทศไทยในปลายปี ๒๔๘๔ รูจ้ กั กันในนาม “สงครามมหาเอเชียบูรพา”
เช้ามืดวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔ ญีป่ ุ่นเคลื่อนทัพเข้าสู่ประเทศไทย มีทงั้ กองก�าลังที่รุก
ข้ามเข้ามาจากชายแดนด้านอินโดจีนฝรั่งเศส กับหน่วยทหารทีย่ กพลขึ้นบกตามชายฝั่งทะเลทัง้
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ภาคใต้และภาคกลางของไทย ทหาร ต�ารวจ ยุวชนทหาร และข้าราชการไทยตามจังหวัดต่างๆ จับ
อาวุธขึ้นต่อสู้ต้านทานอย่างเข้มแข็ง
หลังจากความตายของวีรชนไทยนับร้อย จอมพล ป. พิบลู สงคราม นายกรัฐมนตรี ประกาศ
ยินยอมเปิดทางให้ญี่ปุ่นเคลื่อนทัพผ่านประเทศไทยลงไปโจมตีกองทัพอังกฤษในแหลมมลายูได้
ต้นเดือนมกราคม ๒๔๘๕ เครื่องบินของฝ่ายสัมพันธมิตรเริ่มบินเข้ามาทิ้งระเบิดในกรุงเทพฯ
เป็นครั้งแรก
๒๕ มกราคม ๒๔๘๕ เวลาเทีย่ ง รัฐบาลไทยเข้าร่วมกับฝ่ายอักษะอย่างเต็มตัว ด้วยการ
ประกาศสงครามกับอังกฤษและอเมริกา การทิ้งระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรเริ่มถี่ข้นึ แม้จะมีเป้าหมาย
เป็นจุดยุทธศาสตร์ เช่นที่ต้งั ของกองทหารญี่ปนุ่ โรงไฟฟ้า สะพาน และสถานีรถไฟ แต่ผรู้ บั เคราะห์
ส่วนใหญ่ก็คือราษฎรไทย
ชาวกรุงเทพฯ จ�านวนมาก โดยเฉพาะคนแก่ ผู้หญิง และเด็ก เริ่มถูกส่งตัวออกไปให้อยู่
ห่างจากเมืองหลวงและภัยทางอากาศมากทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะเป็นไปได้ ฝั่งธนบุรี จังหวัดนนทบุรี อยุธยา
ปทุมธานี สระบุรี ฉะเชิงเทรา ราชบุรี และเพชรบุรี กลายเป็นทีพ่ �านักในระหว่าง “อพยพ” ของชาว
พระนคร รัฐบาลประกาศให้โรงเรียนในกรุงเทพฯ ปิดการเรียนการสอน หรือไม่ก็ต้องทยอยกันย้าย
ออกไปเปิดสอนตามต่างจังหวัดเป็นการชั่วคราว
สถานการณ์สงครามส่งผลกระทบแก่คณะสงฆ์ไม่ต่างจากราษฎร แต่วัดไม่อาจย้ายออกไป
ตั้งในที่อ่นื ชั่วคราวได้เหมือนโรงเรียน ดังนั้นในวัดบวรนิเวศวิหารจึงต้องเตรียมความพร้อมส�าหรับภาวะ
คับขัน เช่นการพรางไฟ เตรียมน�้ามันมะพร้าวและด้ายดิบส�าหรับจุดตะเกียง ขุดบ่อน�้าในวัดเพิ่มเติม
รวมทัง้ เลื่อนเวลาลงโบสถ์ท�าวัตรสวดมนต์ จากช่วงค�่า ๒๐ นาฬิกา ขึน้ มาเป็นช่วงเย็น ๑๗ นาฬิกา
เพื่อมิให้เกิดความฉุกละหุกในช่วงกลางคืนซึ่งมักมีการโจมตีทงิ้ ระเบิดจากเครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตร
นอกจากนั้นในเวลากลางคืนก็ต้องจัดให้พระภิกษุสามเณรผลัดเปลี่ยนเวรยามคอยดูแลรักษาวัด
ระหว่า งสงครามมหาเอเชียบูร พานี้ เจ้า หน้า ทีก่ องส่ง เสริมวัฒ นธรรมการทหารญี ่ป ุ่ น
ยังได้น�าบรรพชิตญี่ปุ่นทีเ่ ป็นทหารเข้าพ�านักตามพระอารามหลวงต่างๆ ทัว่ กรุงเทพฯ “เพื่อความ
สัมพันธไมตรี” โดยในส่วนของวัดบวรนิเวศวิหาร บรรพชิตทหารญี่ปุ่น ๘ นาย ได้เข้ามาพักราว
หนึ่งสัปดาห์ ช่วงปลายเดือนมกราคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๔๘๕
พุทธศักราช ๒๔๘๕ ยังเป็นจุดเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงในภาษาไทยครั้งส�าคัญ เมือ่
รัฐบาลสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ก�าหนดให้ใช้ระเบียบภาษาไทยแบบใหม่ ตัดทอนพยัญชนะที่
เสียงซ�้ากันออกไป เช่น ศ ส ษ ให้ใช้ ส ตัวเดียว หรือ ใ ไม้ม้วน กับ ไ ไม้มลาย ก็เก็บไว้เพียง
ไ นอกจากนั้นยังประกาศยกเลิกการใช้ตวั เลขไทย เช่น ๑ ๒ ๓ ให้เปลี่ยนไปใช้เลขอารบิกแทนทั้งหมด
ดังนั้นจึงต้องมีพจนานุกรมฉบับใหม่ เปลี่ยนตัวสะกดการันต์ของเอกสารราชการ ป้ายชื่ออาคาร
สถานที่ _ตลอดจนถ้อยค�าที่พมิ พ์ลงบนธนบัตรใหม่ท้งั หมด ในการนี้คณะสังฆมนตรีมีมติให้คณะสงฆ์
ทั่วราชอาณาจักรเปลี่ยนใช้ตัวสะกดแบบใหม่ตามระเบียบของรัฐบาล อย่างไรก็ดี ยังอนุญาตให้มีข้อ
ยกเว้นในกรณีค�าบาลี เช่น นามฉายาของพระภิกษุ คงยินยอมให้เขียนตามหลักภาษาบาลีเช่นทีเ่ คย
เป็นมา ดังนั้นนามฉายาของพระมหาเจริญจึงยังคงสามารถสะกด “สุวฑฺฒโน” ตามเดิมต่อไปได้

อย่างไรก็ดี ระเบียบภาษาไทยใหม่น้ยี นื ยงอยูไ่ ด้เพียงไม่นาน และจบสิ้นไปพร้อม
กับรัฐบาลของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ในปี ๒๔๘๗
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สวามีสัตยานันทปุรี
เวทานตประทีป
(ชุดขาว นั่งกลาง)
ผู้เชี่ยวชาญด้านปรัชญา
และภาษาชาวอินเดีย
ผู้สอนภาษาอังกฤษ
และภาษาสันสกฤต
ให้แก่พระมหาเจริญ สุวฑฺฒโน
(ยืนแถวหน้าคนแรกทางซ้าย)

พระมหาเจริญ
เปรียญธรรม ๘ ประโยค
(นั่งแถวหน้าขวา)
ถ่ายภาพร่วมกับพระภิกษุ
และสามเณรเปรียญ
สำานักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร

หนึ่งศตวรรษ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๒๔๕๖–๒๕๕๖
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๒๔๘๖–๒๔๙๕
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หนึ่งศตวรรษ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๒๔๕๖–๒๕๕๖
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ก่อตั้งมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
(๒ กุมภาพันธ์)
รัฐบาลญี่ปุ่น
ยกดินแดนรัฐกลันตัน
ตรังกานู ไทรบุรี ปะลิส
กับเชียงตุงและเมืองพาน
ให้แก่ประเทศไทย
(๒๐ สิงหาคม)

สมเด็จพระ
อริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก
(แพ ติสฺสเทว)
วัดสุทัศนเทพวราราม
สิ้นพระชนม์
(๒๖ พฤศจิกายน)

ก่อตั้งมหาวิทยาลัย
ศิลปากร
(๑๒ ตุลาคม)

สถาปนาสมเด็จ
พระวชิรญาณวงศ์
เป็นสมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก
(๓๑ มกราคม)

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อานันทมหิดล
เสด็จสวรรคตโดยกะทันหัน
รัฐสภาลงมติเห็นชอบ
เป็นเอกฉันท์ให้อัญเชิญ
พระบาทสมเด็จ
สงครามโลกครั้งที่ ๒ ยุติ พระเจ้าอยู่หัว
นายปรีดี พนมยงค์
ภูมิพลอดุลยเดช
ผู้ส�าเร็จราชการแทน
เสด็จขึ้นครองราชย์
พระองค์ ประกาศ
เป็นพระมหากษัตริย์
สันติภาพ โดยถือว่าการ รัชกาลที่ ๙
ประกาศสงครามเป็นโมฆะ แห่งราชวงศ์จักรี
เพราะขัดแย้งกับเจตนารมย์ (๙ มิถุนายน)
ของประชาชนไทย
(๑๖ สิงหาคม)
ประเทศไทยเข้าเป็น
สมาชิกอันดับที่ ๕๕
มีพระบรมราชโองการ
ขององค์การ
โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ สหประชาชาติ
ยกย่องนายปรีดี พนมยงค์ (๑๖ ธันวาคม)
ในฐานะรัฐบุรุษอาวุโส
(๕ ธันวาคม)

เอ็ดวิน เอฟ. สแตนตัน
(Edwin F. Stanton)
ได้รับแต่งตั้งให้เป็น
เอกอัครราชทูต
สหรัฐอเมริกาประจ�า
ประเทศไทยคนแรก
หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒
(๑๐ เมษายน)

ไทยเข้าเป็นสมาชิก
ธนาคารโลก โดยมีแผนจะ
ขอกู้เงินเพื่อใช้ในโครงการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้�า
การปรับปรุงเส้นทางรถไฟ
และระบบชลประทาน
(๒๙ กันยายน)

จ�านวนประชากร
ของไทย
คือ ๑๗.๔ ล้านคน

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า
กรมหลวงวชิรญาณวงศ์
ทรงวางศิลาฤกษ์ก่อสร้าง
โรงพยาบาลสงฆ์
(๑๑ พฤษภาคม)
อรพินท์ ไชยกาล
ได้รับเลือกเป็นสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรสตรี
คนแรก
(๗ มิถุนายน)
กรมศิลปากรประกาศ
ขึ้นทะเบียน “โบราณวัตถุ
สถานในวัดบวรนิเวศ
อ�าเภอพระนคร
จังหวัดพระนคร”
เป็นโบราณวัตถุสถาน
ส�าหรับชาติ
(๒๒ พฤศจิกายน)

ประเทศไทย
มีประชากร
๒๐.๓ ล้านคน

พระราชพิธีราชาภิเษก
สมรส พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และหม่อม
ราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร
ณ วังสระปทุม
(๒๘ เมษายน)

มหาวิทยาลัยวิชา
ธรรมศาสตร์และการเมือง
ถูกรัฐบาลเปลี่ยนชื่อ
เป็น “มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์” ตามพระราช
บัญญัติมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๔๙๕
(๑๓ มีนาคม)
เริ่มจัดงานวันแม่ครั้งแรก
ก�าหนดให้ใช้ดอกมะลิ
เป็นเครื่องหมาย
(๑ เมษายน)
เริ่มถ่ายทอดเสียง
การออกรางวัล
สลากกินแบ่งทางวิทยุ
กรมประชาสัมพันธ์
(๖ พฤศจิกายน)

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พระราชทานพระปฐมบรม
ราชโองการว่า “เราจะครอง
แผ่นดินโดยธรรม
เพื่อประโยชน์สุขแห่ง
มหาชนชาวสยาม”
(๕ พฤษภาคม)

ตราพระราชกฤษฎีกา
ก�าหนดให้บุคคลอายุ
๑๖–๗๐ ปี ต้องมี
บัตรประจ�าตัวประชาชน
(๓๐ ธันวาคม)

หนังสือพิมพ์ สยามรัฐ
ของ หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์
ปราโมช ฉบับปฐมฤกษ์
ออกวางจ�าหน่าย
(๒๕ มิถุนายน)

ก่อตั้ง “สภาการศึกษา
ของมหามกุฏราช
วิทยาลัย มหาวิทยาลัย
พระพุทธศาสนาแห่ง
ประเทศไทย”
เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์
แห่งแรกในประเทศ
(ธันวาคม)

๒๔๘๖–๒๔๙๕

หนังสือพิมพ์ ข่าวภาพ
รายสัปดาห์ เริ่มออกวาง
จ�าหน่าย ต่อมาเปลี่ยน
เป็น ข่าวภาพรายวัน
เสียงอ่างทอง และ ไทยรัฐ
(๑ มกราคม)

เกิดสงครามระหว่าง
เกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้
สหประชาชาติขอให้ประเทศ
สมาชิกส่งกองก�าลังไปช่วย
เกาหลีใต้
(๒๕ มิถุนายน)

๒๔๘๖

๒๔๘๗

๒๔๘๘

๒๔๘๙

๒๔๙๐

๒๔๙๑

๒๔๙๒

๒๔๙๓

๒๔๙๔

๒๔๙๕

(พระชันษา ๓๐ ปี)

(พระชันษา ๓๑ ปี)

(พระชันษา ๓๒ ปี)

(พระชันษา ๓๓ ปี)

(พระชันษา ๓๔ ปี)

(พระชันษา ๓๕ ปี)

(พระชันษา ๓๖ ปี)

(พระชันษา ๓๗ ปี)

(พระชันษา ๓๘ ปี)

(พระชันษา ๓๙ ปี)

เป็นพระวินัยธร
ชั้นอุทธรณ์

ได้รับแต่งตั้งเป็น
เลขานุการในพระองค์
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า
กรมหลวงวชิรญาณวงศ์

พระมหาเจริญ สุวฑฺฒโน
ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์
เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่
พระโศภนคณาภรณ์

เป็นกรรมการ
เถรสมาคมธรรมยุต
ประเภทชั่วคราว

เป็นกรรมการ
แผนกต�ารา
และเป็นกรรมการ
อ�านวยการมูลนิธิ
มหามกุฏราชวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ได้รับพระราชทาน
เลื่อนสมณศักดิ์เป็น
พระราชาคณะชั้นราช
โดยยังคงราชทินนาม
“พระโศภนคณาภรณ์”

ได้รับแต่งตั้ง
ให้เป็นกรรมการสังคายนา
พระธรรมวินัย
ตามพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๔๘๔

เป็นกรรมการสภา
การศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
พระพุทธศาสนา
แห่งประเทศไทย
เป็นอาจารย์สอน
วิชาพระสูตร
หรือพระสุตตันตปิฎก
ในสภาการศึกษา
มหามกุฏราชวิทยาลัย
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เป็นกรรมการมูลนิธิ
มหามกุฏราชวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ร่วมในคณะทูตพิเศษ
ที่มหามกุฏราชวิทยาลัยฯ
ส่งไปร่วมฉลองพระบรม
สารีริกธาตุและพระธาตุ
พระอัครสาวก
ณ กรุงพนมเปญ
ประเทศกัมพูชา

12/3/15 11:23 PM

ทันทีที่พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๔๘๔ มีผลบังคับใช้ รัฐบาลได้ออกแถลงการณ์อันเนือ่ ง
ด้วยพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีความตอนหนึ่งว่า
“ประชาชนย่อมทราบอยู่แล้วว่า รัฐบาลนี้มีความสนใจเพียงไร ในการที่จะเชิดชู
ทะนุบ�ารุงพระบวรพุทธศาสนาในทุกทาง ตลอดจนการสร้างวัดพระศรีมหาธาตุ การปรับปรุง
ระเบียบการปกครองทางคณะสงฆ์ และการตั้งคณะกรรมการพิจารณาหาทางบ�ารุงพระพุทธศาสนา กิจการได้ดา� เนินมาโดยล�าดับ บัดนี้งานส�าคัญทีไ่ ด้ส�าเร็จลุล่วงไปคือการออกพระราช
บัญญัติคณะสงฆ์ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา พร้อมกันกับค�าแถลงการณ์ฉบับนี้...
“สิ่งที่ควรชื่นชมยินดีในพระราชบัญญัตฉิ บับนี้ ก็คอื เป็นการเปิดทางให้ได้ทา� สังคายนา
พระไตรปิฎกเป็นการใหญ่ และเมื่อการสังคายนาเสร็จสิ้นลง แต่อย่างช้าต้องไม่เกิน ๘ ปี
นับแต่วันใช้พระราชบัญญัตินี้ ก็อาจทีจ่ ะรวมนิกายสงฆ์เข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ ความ
สามัคคีกลมเกลียว ก็จะเกิดมีแก่ชาติไทยทัง้ ในทางบ้านเมืองและทางพระศาสนา ข้อนี้ควร
เป็นที่ปีติยินดีของชาวไทยและพุทธศาสนิกชนทั่วกัน”

พระมหาเจริญ สุวฑฺฒโน
(แถวยืนหลังสุด
ที่สองจากซ้าย)
กับคณะกรรมการและ
เจ้าหน้าที่กองตำารา
มหามกุฏราชวิทยาลัย

คณะรัฐบาลยุคนั้นได้แสดงความปรารถนาในการรวมนิกายสงฆ์ไว้โดยเปิดเผย ถึงแก่อาราธนา
พระสงฆ์มหานิกายและธรรมยุตกิ นิกายไปอยูร่ ว่ มกันในวัดพระศรีมหาธาตุ (วัดประชาธิปไตย) ที่สร้าง
ขึ้นใหม่ และมีรัฐพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันชาติ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๘๖
ในปี ๒๔๘๖ พระมหาเจริญ สุวฑฺฒโน ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสังคายนาพระวินัย
ตามความในพระราชบัญญัตฉิ บับนี้ดว้ ย อย่างไรก็ตาม การท�าสังคายนาพระธรรมวินยั เพื่อหาหนทาง
ในการรวมนิกายสงฆ์ของไทย คือมหานิกายกับธรรมยุต ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั้น ไม่อาจด�าเนิน
ไปได้ เพราะพระเถรานุเถระในอดีตได้สังคายนาพระธรรมวินัยไว้ครบถ้วนแล้ว ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใด
จะต้องสังคายนาต่อ หรือจะไปแก้ไขเพิ่มเติมได้อีก คณะสงฆ์ไทยไม่ว่านิกายใดก็ใช้พระธรรมวินัย
อย่างเดียวกันทั้งสิ้น ดังนั้น ความประสงค์ของรัฐบาลที่จะให้มีการสังคายนาพระธรรมวินยั เพื่อจะหา
ทางรวมนิกายสงฆ์จงึ เป็นเรื่องที่ผิดฝาผิดตัวและไม่อาจบรรลุวัตถุประสงค์ได้ มิหน�าซ�า้ ในการประชุม
แต่ละครั้ง ปรากฏว่ากรรมการของแต่ละนิกายมีความเห็นขัดแย้งกันเป็นอย่างมาก ไม่อาจตกลง
กันได้ ยิ่งประชุมก็ยิ่งทวีความร้าวฉานรุนแรง จนถึงแก่เบื่อหน่ายเลิกรากันไปเอง
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ในปี ๒๔๘๗ ปีที่ ๓ ของสงครามมหาเอเชียบูรพา เครื่องบินของสัมพันธมิตรสามารถบิน
เข้ามาโจมตีทงิ้ ระเบิดในกรุงเทพฯ ได้โดยแทบไม่มีการป้องกัน สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ เจ้าอาวาส
วัดบวรนิเวศวิหาร ทรงมีบันทึกตักเตือนพระภิกษุสามเณร ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๔๘๗ ว่า (สะกด
ตามต้นฉบับ)
“วัดเป็นสถานกลางของพระศาสนา ผู้มีศรัทธาสละทรัพย์สร้างเสนาสนะและ
ปูชนียะสถาน ในภายหลังมาเป็นอันเข้าใจกันว่า ภิกขุหรือตลอดถึงสามเณรเป็นผู้รักษาหรือ
เป็นเจ้าของ ส�าหรับวัดนี้ เมือ่ มีภกิ ขุสามเณรมาอยู่ ก็อยูไ่ ด้ตามสมควร วัดก็บา� รุงตามสมควร
เป็นอันว่าผู้มาอยู่ก็ช่วยกันรักษา ช่วยกันท�ากรณียะ วัดก็ทนุบ�ารุงตามสมควร ถึงคราวมีภัย
ที่คาดว่าจะมาถึง ถึงทางพระพุทธศาสนา พระ...อนุญาตให้หนีภัยได้ แต่ก็น่านึกว่าเป็นภัย
ชนิดไร คือเป็นภัยทีเ่ กิดขึ้นจ�าเพาะหน้าหรือภัยทีค่ าดว่าอาจมีมาถึง ครั้นแล้วเราเองทิง้ วัด
หนีไป ไม่ต้องค�านึงว่า ใครจะอยู่รักษาวัดหรือไม่ก็ชั่ง วัดจะเสียหายอย่างไรหรือเป็นอย่างไร
ก็ช่งั ทั้งยังจะให้วดั ตามบ�ารุงผูห้ นีภยั ไปอีก ขอให้ต้งั ใจเป็นกลาง อย่าเข้ากับตัว อย่าเข้ากับวัด
แล้วพิจารณาด้วยดีว่าควรปฏิบัติอย่างไร ให้พอเหมาะพอดี”

๓๑ มกราคม ๒๔๘๘ คณะผู้ส�าเร็จราชการแทนพระองค์ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั อานันทมหิดล ประกาศสถาปนาสมเด็จพระวชิรญาณวงศ์เป็นสมเด็จพระสังฆราช สกลมหา
สังฆปริณายก มีพระนามตามราชทินนามเดิม
สงครามมหาเอเชียบูรพายุติลงในเดือนสิงหาคม ๒๔๘๘ นายปรีดี พนมยงค์ ผู้ส�าเร็จ
ราชการแทนพระองค์ ประกาศสันติภาพในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๔๘๘ โดยถือว่าการทีไ่ ทยประกาศ
สงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตรเมื่อปี ๒๔๘๕ เป็นโมฆะ เพราะมิได้รบั ความยินยอมพร้อมใจจากปวงชน
ชาวไทย
๓๑ ธันวาคม ๒๔๘๘ ปลายปีเดียวกันกับที่มหาสงครามยุตลิ ง คณะสงฆ์ธรรมยุต โดยสมเด็จ
พระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ขณะทรงด�ารงพระสมณศักดิ์ที่ สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์
สมเด็จพระสังฆราช เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต และนายกกรรมการมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ได้ต้งั มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งแรกในประเทศไทยขึ้น เรียกว่า “สภาการศึกษาของ
มหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย” (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย)
บุคคลส�าคัญผู้หนึ่งทีอ่ ยู่เบื้องหลังการก่อตั้งสถาบันการศึกษาของพระสงฆ์ ได้แก่ พระมหา
บุญรอด สุชโี ว แห่งส�านักวัดกันมาตุยาราม (๒๔๖๐–๒๕๔๓ ต่อมาได้รบั พระราชทานสมณศักดิ์เป็นที่
พระศรีวิสุทธิญาณ ภายหลังลาสิกขา ใช้นามฆราวาสว่า สุชีพ ปุญญานุภาพ) ท่านเป็นพระหนุ่มหัว
ก้าวหน้า และเป็นสหธรรมิกทีส่ นิทสนมรูปหนึ่งของพระมหาเจริญ พระมหาบุญรอดริเริ่มการสอน
พุทธศาสนา ควบคูก่ ับวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาทางโลก ให้แก่พระภิกษุสามเณรที่วัดของท่านจนได้
รับความนิยมอย่างกว้างขวาง พระพรหมมุนี (ผิน สุวโจ) ขณะยังเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศ
วิหาร จึงแนะให้ทา่ นมาใช้สถานที่ของวัดบวรฯ และเสนอให้คิดหาหนทางจัดตั้งสถาบันการศึกษาของ
สงฆ์ขึ้นให้เป็นเรื่องเป็นราว
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อย่างไรก็ดี การจัดตั้งการศึกษาของสงฆ์ทจี่ ะมีวิชาทางโลกรวมอยู่ด้วยนี้ได้รับค� าติติงจาก
พระเถรานุเถระจ�านวนมาก ด้วยคิดเห็นกันมาช้านานว่าวิชาความรู้ทางโลกนั้นเป็นอวิชชา จนทาง
คณะสงฆ์เคยประกาศสังฆาณัตหิ า้ มภิกษุสามเณรเรียนวิชาอย่างคฤหัสถ์ “เช่น เครื่องจักร เครื่องยนต์
พิมพ์ดีด ชวเลข การบัญชี” มาแล้วตั้งแต่ปี ๒๔๗๙ โดยมีการก�าหนดบทลงโทษไว้ถึงขั้นให้เจ้าอาวาส
กระท�าปัพพาชนียกรรม ขับออกจากวัดเสีย บ้างก็ว่าการเรียนวิชาทางโลกจะท�าให้พระเณรสึกออก
จากสมณเพศมากขึ้น จนถึง ขัน้ กล่า วหาว่า สิ่ง ทีท่ ่า นท�า นั้นเป็นการท�าลายพระพุทธศาสนาก็ม ี
พระมหาบุญรอด สุชโี ว พร้อมด้วยพระมหาเจริญ สุวฒฺฑโน จึงต้องขอเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชเจ้า
กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ เพื่อชี้แจงเหตุผลและความจ�าเป็นในการจัดการศึกษาสมัยใหม่ให้แก่พระ
ภิกษุสงฆ์ และเพื่อขอประทานความสนับสนุนในกิจการดังกล่าว จนในทีส่ ุดสมเด็จพระสังฆราชเจ้า
ตัดสินพระทัยให้การสนับสนุนเต็มที่ จนน�าไปสู่การก่อตั้งสภาการศึกษาของมหามกุฏราชวิทยาลัยฯ
ดังกล่าว
และเมือ่ จัดตั้งสภาการศึกษาของมหามกุฎราชวิทยาลัยฯ ขึน้ แล้ว ปรากฏว่ายังขาดตัวคนที่
จะร่วมท�างานด้านต่างๆ อีกมาก พระมหาบุญรอด ซึ่งขณะนั้นด�ารงสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะ
สามัญที่ พระศรีวิสุทธิญาณ ก็ได้รับเลือกให้ด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการสภาการศึกษาของมหามกุฏ
ราชวิทยาลัยเป็นรูปแรก ขณะทีพ่ ระมหาเจริญ สุวฑฺฒโน ก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสภาการ
ศึกษา รวมทั้งยังเป็นอาจารย์ผู้บรรยายวิชาพระสูตรหรือพระสุตตันปิฎก ในสถาบันดังกล่าวด้วย
ถัดมาในปี ๒๔๘๙ พระมหาเจริญ ได้รบั การแต่งตั้งให้เป็นเลขานุการของสมเด็จพระสังฆราช
จากนั้นในปี ๒๔๙๐ ก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระราชาคณะ หรือทีช่ าวบ้านมักเรียกกันว่า “เจ้าคุณ”
โดยได้รับพระราชทานสมศักดิ์ที่ พระโศภนคณาภรณ์ (แปลว่าผู้เป็นอาภรณ์ หรือเครื่องประดับของ
หมู่คณะอันงาม) ราชทินนามนี้ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติการคณะสงฆ์ไทย ถือเป็นราชทินนามทีต่ ั้ง
ขึ้นใหม่เพื่อพระราชทานแก่ท่านโดยเฉพาะ
ในเดือนตุลาคม ๒๔๙๕ นับเป็นครั้งแรกทีพ่ ระโศภนคณาภรณ์ได้เริ่มต้นศาสนกิจในต่าง
ประเทศ เมื่อมหาโพธิสมาคม ประเทศอินเดีย ได้มอบพระบรมสารีรกิ ธาตุพร้อมด้วยพระอรหันตธาตุ
ให้แก่ประเทศกัมพูชา ซึ่งขณะนั้นก�าลังจะได้รับเอกราชจากฝรั่งเศส ในการนี้มีการอัญเชิญพระบรม
สารีรกิ ธาตุและพระอรหันตธาตุข้นึ เครื่องบิน แวะที่สนามบินดอนเมือง ก่อนจะต่อไปยังกรุงพนมเปญ
พระโศภณคณาภรณ์ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในคณะผู้แทนของไทยเดินทางไปร่วมฉลองสมโภชด้วย

พระบรมสารีริกธาตุ
และพระอรหันตธาตุจากลังกา
ประดิษฐานในมณฑป
ณ วัดพระแก้ว กรุงพนมเปญ
ประเทศกัมพูชา

ในปลายปีเดียวกันนั้นเอง ท่านเจ้าคุณพระโศภนคณาภรณ์ก็ได้เลื่อนสมณศักดิ์
ขึ้นจากพระราชาคณะชั้นสามัญเป็นพระราชาคณะชั้นราช โดยยังคงราชทินนามเดิม
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๒๔๙๖–๒๕๐๕

เปิดบ้านพักคนชรา
แห่งแรกที่บางแค
พระนคร
(๑๔ กรกฎาคม)

สร้างสถานีขนส่ง
สายเหนือ
ที่ตลาดหมอชิต
(มกราคม)

พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
โปรดเกล้าฯ
ให้ผู้ใหญ่บ้าน ก�านัน
ทั่วประเทศ เข้ารับ
พระราชทาน
พันธุ์ปลาหมอเทศ
ซึ่งเพาะพันธุ์จากบ่อ
ในสวนจิตรลดาไปเลี้ยง
(๗ พฤศจิกายน)

ประเทศไทยลงนาม
เข้าร่วมเป็นสมาชิก
องค์การสนธิสัญญา
ป้องกันร่วมกันแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (ส.ป.อ.)
โดยมีส�านักงานใหญ่
อยู่ ณ กรุงเทพฯ
(๘ กันยายน)
ประชากรของกรุงเทพฯ
มีจ�านวนเกินหนึ่งล้านคน
(ตุลาคม)

เปิดสถานธนานุเคราะห์
(โรงรับจ�าน�าของรัฐบาล
สังกัดกรม
ประชาสงเคราะห์)
แห่งแรก เชิงสะพาน
พระพุทธยอดฟ้า
(๑๙ เมษายน)

วันครูครั้งแรก
ยึดตามวันประกาศ
พระราชบัญญัติครูใน
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖ มกราคม ๒๔๘๘
(๑๖ มกราคม)

พระบาทสมเด็จ
ระหว่างอัญเชิญ
พระเจ้าอยู่หัว
พระพุทธรูปเก่าจากวัด
ทรงพระผนวช
พระยาไกรเข้าประดิษฐาน ณ พระอุโบสถ
ยังวิหารที่วัดไตรมิตร
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
(วัดสามจีน) พระนคร
แล้วเสด็จประทับ
องค์พระเกิดแตกกะเทาะ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร
พบว่าภายในเป็น
(๒๒ ตุลาคม–
พระพุทธรูปทองค�า
๕ พฤศจิกายน)
สมัยสุโขทัย
ต่อมาได้รับการถวาย
รัฐบาลอินเดียจัด
พระนามว่า “พระพุทธ“พุทธชยันตี” ฉลอง ๒๕
มหาสุวรรณปฏิมากร”
พุทธศตวรรษ ประกาศ
(พระสุโขทัยไตรมิตร)
เชิญชวนให้ประเทศที่นับถือ
(๒๕ พฤษภาคม)
พุทธศาสนาสร้างวัดของตน
ใกล้พุทธคยา
สถานีโทรทัศน์ช่อง ๔
รัฐบาลไทยจึงมีโครงการ
บางขุนพรหม
สร้างวัดไทยพุทธคยาขึ้น
ออกอากาศครั้งแรก
(๒๔ มิถุนายน)
ประเทศไทย
มีประชากร
พระบาทสมเด็จ
๒๓.๕ ล้านคน
พระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ
ทรงวางศิลาฤกษ์
พุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม
(๒๙ กรกฎาคม)

งานฉลอง
๒๕ พุทธศตวรรษ
ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
(๑๒–๑๘ พฤษภาคม)
จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
ท�ารัฐประหารยึดอ�านาจ
การปกครองจากรัฐบาล
จอมพล ป. พิบูลสงคราม
(กันยายน)
เริ่มจัดพิมพ์พระไตรปิฎก
ภาษาไทยของทางราชการ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบ
พิธีเปิดเขื่อนเจ้าพระยา
ที่อ�าเภอสรรพยา
จังหวัดชัยนาท
(๗ กุมภาพันธ์)

นายเขียน ยิ้มศิริ
อาจารย์มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ค้นพบภาพเขียน
ทางพุทธศาสนาที่มีอายุ
เก่าแก่ในถ้�าที่อ�าเภอเมือง
จังหวัดยะลา
(มีนาคม)

รัฐบาลออกประกาศ
คณะปฏิวัติห้ามเสพย์และ
จ�าหน่ายฝิ่น มีการเผา
กล้องยาฝิ่นที่สนามหลวง
(๑ กรกฎาคม)
ฟื้นฟูกระบวนพยุหยาตรา
ทางชลมารคในงาน
พระราชทานผ้าพระกฐิน
ณ วัดอรุณราชวราราม
ธนบุรี
(๒ พฤศจิกายน)

ยกเลิกรถสามล้อถีบ
ในกรุงเทพฯ
(๑ มกราคม ๒๕๐๓)
โปรดเกล้าฯ ให้ฟื้นฟู
พระราชพิธีพืชมงคล
จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
ขึ้นใหม่ หลังจากเลิกไป
ตั้งแต่หลังเปลี่ยนแปลง
การปกครอง ๒๔๗๕
(๒ พฤษภาคม)

คณะนักโบราณคดีไทย
และเดนมาร์ก ค้นพบโครง
กระดูกมนุษย์สมัยหินใหม่
ริมแม่น้�าแควน้อย
จังหวัดกาญจนบุรี
(มกราคม)

น.ส. นิลวรรณ ปิ่นทอง
นักหนังสือพิมพ์และนัก
สังคมสงเคราะห์ ได้รับ
รางวัลแมกไซไซ
สาขาบริการสาธารณะ
สถาปนาสมเด็จพระอริย- นับเป็นคนไทยคนแรก
วงศาคตญาณ สมเด็จพระ ที่ได้รับรางวัลนี้
การแข่งขันกีฬา
ดร. บรรจบ พันธุเมธา
สังฆราช (ปลด กิตฺติโสภโณ) (๓๑ สิงหาคม)
แหลมทอง (เซียพเกมส์
นักภาษาศาสตร์ชาวไทย
วัดเบญจมบพิตร
พบพระบรมฉายาลักษณ์ SEAP Games)
(๔ พฤษภาคม)
เกิดวาตภัยในภาคใต้
ครั้งแรกที่กรุงเทพฯ
พระบาทสมเด็จ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
(ธันวาคม)
พระเจ้าอยู่หัวประดับอยู่
พระบาทสมเด็จ
ได้รับความเสียหายหนัก
ในบ้านชาวบ้านที่เมืองนาย
พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ มีผู้เสียชีวิตราว ๗๐๐ คน
เริ่มก่อสร้างพระต�าหนัก
ในรัฐฉาน เจ้าของบ้าน
บนดอยบวกห้า อ�าเภอเมือง พระนางเจ้าฯ เสด็จเยือน (๒๕–๒๖ ตุลาคม)
กล่าวอวดอย่างชื่นชม
เชียงใหม่ เพื่อเป็นที่รับรอง สหรัฐอเมริกาและยุโรป
ว่าเป็นภาพ
พระราชอาคันตุกะและเป็น รวม ๑๔ ประเทศ เป็นเวลา เริ่มใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
“ปุ่งขุนหอค�าเมิ้งกอก”
๗ เดือน ทรงพระกรุณา
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑
ที่ประทับระหว่างเสด็จฯ
(พฤศจิกายน)
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมเด็จ (พ.ศ. ๒๕๐๔–๒๕๐๙ )
ภาคเหนือ
พระราชชนนีศรีสังวาลย์
เป็นผู้ส�าเร็จราชการ
ก่อตั้ง
แทนพระองค์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(มิถุนายน ๒๕๐๓–
เป็นมหาวิทยาลัยใน
มกราคม ๒๕๐๔)
ส่วนภูมิภาคแห่งแรก
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า
กรมหลวงวชิรญาณวงศ์
สิ้นพระชนม์
(๑๑ พฤศจิกายน)

ประกาศให้วันอาสาฬหบูชา
เป็นวันหยุดราชการ
(๒ มิถุนายน)
ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
(หรือศาลโลก) ณ กรุงเฮก
ประเทศเนเธอร์แลนด์
ลงมติชี้ขาดให้กัมพูชา
มีอ�านาจอธิปไตย
เหนือปราสาทเขาพระวิหาร
(๑๕ มิถุนายน)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงวางศิลาฤกษ์เขื่อนภูมิพล
(เขื่อนยันฮี) จังหวัดตาก
(๒๔ มิถุนายน)
วางศิลาฤกษ์พระต�าหนัก
ภูพิงคราชนิเวศน์ ณ ดอยบวกห้า
จังหวัดเชียงใหม่
(๒๔ สิงหาคม)
เปิดเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูเพื่อสันติ
ขนาด ๑,๐๐๐ กิโลวัตต์ ณ บริเวณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
นับเป็นแห่งแรกของไทย
(๒๐ ธันวาคม)
ประกาศใช้พระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แทนพระราช
บัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๔๘๔
(๓๑ ธันวาคม)

๒๔๙๖

๒๔๙๗

๒๔๙๘

๒๔๙๙

๒๕๐๐

๒๕๐๑

๒๕๐๒

๒๕๐๓

๒๕๐๔

๒๕๐๕

(พระชันษา ๔๐ ปี)

(พระชันษา ๔๑ ปี)

(พระชันษา ๔๒ ปี)

(พระชันษา ๔๓ ปี)

(พระชันษา ๔๔ ปี)

(พระชันษา ๔๕ ปี)

(พระชันษา ๔๖ ปี)

(พระชันษา ๔๗ ปี)

(พระชันษา ๔๘ ปี)

(พระชันษา ๔๙ ปี)

เป็นกรรมการ
ตรวจช�าระคัมภีร์ฎีกา

ร่วมในคณะพระเถระ
แห่งคณะสงฆ์ไทย
ไปประชุมสมัยที่ ๒
แห่งฉัฏฐสังคายนา
พระไตรปิฎก
ณ กรุงย่างกุ้ง
ประเทศพม่า

ได้รับพระราชทาน
เลื่อนสมณศักดิ์
เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ
โดยยังคงราชทินนาม
“พระโศภนคณาภรณ์”

ได้รับมอบหมายให้เป็น
“พระอภิบาล” ของ
พระภิกษุพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
(๒๒ ตุลาคม–
๕ พฤศจิกายน)

ได้รับพระราชทาน
พัดรัตนาภรณ์
ขณะด�ารงสมณศักดิ์
เป็นที่ พระธรรมวราภรณ์

เป็นกรรมการ
คณะธรรมยุต

เริ่มต้นงานธรรมนิพนธ์
ตีพิมพ์ในนิตยสาร
ศรีสัปดาห์

เป็นสังฆมนตรี
ช่วยว่าการ
องค์การปกครอง
สั่งการองค์การปกครอง
คณะธรรมยุต

ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส เป็นพระอุปัชฌาย์
วัดบวรนิเวศวิหาร ล�าดับที่ ๖
สืบต่อจากพระพรหมมุนี เป็นผู้อ�านวยการมูลนิธิ
มหามกุฏราชวิทยาลัยฯ
(ผิน สุวโจ) (มกราคม)

รับโยมมารดา
มาอยู่วัดบวรนิเวศวิหาร

เป็นกรรมการ
เถรสมาคมธรรมยุต
ประเภทถาวร

ได้รับพระราชทาน
เลื่อนสมณศักดิ์เป็น
พระราชาคณะชั้นธรรม
ในราชทินนามที่
พระธรรมวราภรณ์
(ธันวาคม)
รักษาการ
พระวินัยธรชั้นฎีกา
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เป็นกรรมการ
พิจารณา
ร่างระเบียบบริหาร
วัดธรรมยุต

เป็นกรรมการ
มูลนิธิส่งเสริมกิจการ
พระศาสนา
และมนุษยธรรม
(ก.ศ.ม.)

ได้รับพระราชทาน
เลื่อนสมณศักดิ์เป็น
พระราชาคณะชั้นเจ้า
คณะรอง (คือรองเจ้าคณะ
ใหญ่ หรือรองสมเด็จ
พระราชาคณะ)
ที่ พระสาสนโสภณ

เป็นประธานกรรมการ
สภาการศึกษา
มหามกุฏราชวิทยาลัย
เป็นผู้รักษาการเจ้าคณะ
ธรรมยุตภาคทุกภาค
เป็นกรรมการโครงการเชิดชู
และบ�ารุงพระพุทธศาสนา
โดยต�าแหน่ง
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หลังจากศาสนกิจในกัมพูชา ถัดมาในปี ๒๔๙๗ พระโศภนคณาภรณ์ ได้ร่วมในคณะพระสงฆ์ไทย
ทีไ่ ปร่วมประชุมฉัฏฐสังคายนา สมัยที่ ๒ ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า พม่าเรียกการสังคายนาครั้งนี้
ว่า ฉัฏฐสังคายนา คือนับเป็นการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ ๖ ของพม่า
พุทธศักราช ๒๔๙๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน เสด็จออกทรงผนวช
เป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง
และเสด็จประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ทรงปฏิบัติสมณธรรมเป็นเวลา ๑๕ วัน ระหว่างวันที่ ๒๒
ตุลาคม ถึงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๔๙๙ จึงทรงลาผนวช
การเสด็จออกทรงผนวชของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนับเป็นเหตุการณ์ส�าคัญของชาติ
และเป็นภารกิจส�าคัญของวัดบวรนิเวศวิหารทีจ่ ะต้องปฏิบัติหน้าทีด่ ้านต่างๆ อันเกีย่ วเนื่องให้ลุล่วง
ไปด้วยดีสมดังพระราชประสงค์ ในการนี้ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ พระบรม
ราชอุปธั ยาจารย์ (พระอุปชั ฌาย์) ทรงเลือกพระโศภนคณาภรณ์ ให้ท�าหน้าที่เป็น “พระอภิบาล” (พระ
พี่เลี้ยง) ของพระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
หน้าทีน่ ี้นับว่ามีความส�าคัญยิ่ง เพราะจะต้องท�าหน้าทีเ่ ป็นผู้ถวายค�าแนะน�าต่างๆ อัน
เนื่องด้วยการทรงผนวชแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั นับแต่กอ่ นการทรงผนวชจนตลอดระยะเวลา
แห่งการทรงผนวช ดังเมือ่ คราวพระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ถวายเครื่องสักการะ
ทรงท�าอุปัชฌายวัตรในวันแรกหลังจากทรงผนวช คือวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๔๙๙ สมเด็จพระสังฆราช
เจ้าฯ ถวายพระโอวาทในการทรงผนวช ครั้นในล� าดับสุดท้ายแห่งพระโอวาทนั้น มีพระด� ารัส
ความว่า

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า
กรมหลวงวชิรญาณวงศ์
ทรงเลือกพระโศภนคณาภรณ์
ให้เป็น “พระอภิบาล”
(พระพี่เลี้ยง) ของพระภิกษุ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในระหว่างที่ทรงผนวช
เป็นพระภิกษุและเสด็จ
ประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

“วันนี้สอนแต่เท่านี้ก่อน นี่ถวายหนังสือไป หนังสือนวโกวาท ถ้ามีเวลาควรทรงอ่าน
ในวินัยให้จบเสียก่อน และอ่านให้เข้าพระทัยเพื่อจะได้ประพฤติตาม ถ้าไม่เข้าพระทัยก็รับสั่ง
ถามพระพี่เลี้ยง...”

เหตุท่พี ระโศภนคณาภรณ์ได้รบั เลือกให้ปฏิบตั หิ น้าที่พเิ ศษดังกล่าวนี้ ย่อมเนื่องมาแต่สมเด็จ
พระสังฆราชทรงรู้จักคุ้นเคยและไว้วางพระทัยในปฏิปทาและความสามารถของท่าน ดังทีเ่ ล่ากันมา
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ก็คือ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ คงเล็งเห็นแววบางอย่างมาช้านานแล้ว จึงมัก
ทรงออกนามท่านว่า “อาจารย์เจริญ” ตั้งแต่สมัยเป็นพระเปรียญหนุ่ม และทรงมอบหมายหน้าทีก่ าร
งานต่างๆ ให้กระท�าเสมอๆ ประกอบกับทัง้ ขณะนั้นพระโศภนคณาภรณ์ มีอายุได้ ๔๓ ปี ก�าลังพอ
เหมาะ อาวุโสไม่สูงจนเกินไป
หนึ่งเดือนต่อมาหลังจากทรงลาผนวช ในอภิลักขิตสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม
๒๔๙๙ พระโศภนคณาภรณ์ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิเ์ ป็นพระราชาคณะชั้นธรรมในราชทินนามที่ พระธรรมวราภรณ์ (อันมีความหมายว่า ผูม้ ีธรรมเป็นอาภรณ์ คือเครื่องประดับอันประเสริฐ)
ราชทินนาม “ธรรมวราภรณ์” นี้ก็ตั้งขึน้ ใหม่เพื่อพระราชทานแก่ท่านเป็นการเฉพาะ เช่นเดียวกันกับ
ราชทินนาม “โศภนคณาภรณ์” นั่นเอง
ในปี ๒๕๐๐ รัฐบาลจัดให้มีการฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
แสดงพุทธมณฑลจ�าลอง จัดกระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ถือเป็นครั้ง
แรกที่จัดขึ้นนับแต่ล้มเลิกไปภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕ เป็นต้นมา นอกจากนั้นยังมี
การตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมให้แก่ผู้ทีไ่ ด้ทา� ความผิดฐานกบฏ จลาจล ฯลฯ พระราชบัญญัติ
ล้างมลทินฯ พระราชก�าหนดพระราชทานอภัยโทษ พระราชบัญญัตกิ �าหนดเขตอภัยทานแก่สตั ว์ ฯลฯ
รวมทัง้ ยัง ได้มีการพิมพ์พระไตรปิฎกบาลีเพิ่มจากทีข่ าดคราวไป โดยเฉพาะได้มีการจั ด พิ ม พ์
พระไตรปิฎกภาษาไทย อนุสรณ์งานฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ พุทธศักราช ๒๕๐๐ อันเป็นพระไตรปิฎก
แปลภาษาไทยครบชุดฉบับแรก ชุดหนึ่งมี ๘๐ เล่ม
เจ้าพระคุณ พระธรรมวราภรณ์ ได้รับหน้าทีท่ างการคณะสงฆ์มาเป็นล�าดับ เฉพาะตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๔๘๔ คือเป็นสมาชิกสังฆสภาโดยต�าแหน่งมาตั้งแต่สังฆสภาชุดแรก
ในปี ๒๔๘๔ ถัดมาในปี ๒๔๘๖ ได้รบั แต่งตั้งให้เป็นกรรมการสังคายนาพระธรรมวินยั จากนั้นก็ได้รบั
ต�าแหน่งเป็นพระวินยั ธรชั้นอุทธรณ์ (๒๔๘๘) และรักษาการพระวินยั ธรชั้นฎีกา (๒๔๙๙) ในปี ๒๕๐๓
ก็ได้ด�ารงต�าแหน่งสังฆมนตรีช่วยว่าการองค์การปกครอง สั่งการองค์การปกครองคณะธรรมยุต
ทว่าตามทรรศนะของท่านแล้ว พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๔๘๔ สร้างความปั่นป่วน
ให้แก่คณะสงฆ์เป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะส�าหรับคณะธรรมยุต ดังทีท่ ่านเคยเล่าไว้เมือ่ เดือนมิถุนายน
๒๕๑๖ ขณะด�ารงสมณศักดิ์เป็นที่ สมเด็จพระญาณสังวร ว่า

พระโศภณคณาภรณ์
พระราชาคณะชั้นเทพ
ถ่ายกับพระนวกะ
พ.ศ. ๒๔๙๙

“จารีตประเพณีในคณะธรรมยุต มองเห็นได้ชัด เพราะว่าในคณะธรรมยุตนั้น ได้ถือ
ปกครองกันเองมาตั้งแต่ต้งั คณะธรรมยุตขึ้น ในขั้นต้น พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
เมื่อทรงผนวชอยู่ ได้ทรงปกครองด้วยพระองค์เอง โดยพฤตินัย เพราะว่าโดยนิตินัยนั้น ก็ยัง
ขึ้นอยู่ในคณะกลางทีม่ ี สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ทรงเป็นเจ้าคณะ
และต่อมาเมื่อสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ทรงเป็นหัวหน้าคณะ
ธรรมยุต ในตอนแรก โดยนิตนิ ยั ก็ยงั ร่วมอยูใ่ นคณะกลาง แต่วา่ โดยพฤตินยั แล้ว ทรงปกครอง
ด้วยพระองค์เอง แต่ในครั้งแรกนั้น คณะธรรมยุตมีน้อยไม่กี่วัด การปกครองก็ไม่ยาก ต่อมา
คณะธรรมยุตได้แยกออกมาเป็นคณะใหญ่อกี คณะหนึ่ง ไม่ข้นึ อยูใ่ นการปกครองของคณะกลาง
และก็มีเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุตปกครองกันสืบต่อมา ถัดจากสมเด็จพระมหาสมณเจ้า
กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ก็คือ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
และถัดมาก็สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรสิรวิ ฒ
ั น์ เมื่อสมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระองค์
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นั้นสิ้นพระชนม์ ก็มาเปลี่ยนกฎหมายคณะสงฆ์ คือเลิกกฎหมาย ร.ศ. ๑๒๑ มาใช้กฎหมาย
พ.ศ. ๒๔๘๔ ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อจะรวมนิกายสงฆ์ และมีบทบัญญัตทิ ่บี งั คับ
ให้ต้องรวมนิกายสงฆ์ แต่ว่ามีบทเฉพาะกาลว่า ให้ท�าสังคายนากันเสียก่อน
“เพราะฉะนั้น เมื่อใช้กฎหมายนี้แล้ว กฎหมายฉบับนี้กไ็ ม่รบั รองต�าแหน่งเจ้าคณะใหญ่
ธรรมยุต พร้อมทัง้ ต�าแหน่งเจ้าคณะใหญ่อื่นๆ ทางฝ่ายมหานิกายด้วย แปลว่า เลิกต�าแหน่ง
เจ้าคณะใหญ่ แต่มาใช้ตา� แหน่งร่วมกันตามกฎหมายคณะสงฆ์ฉบับนั้น แต่ถงึ ดังนั้น คณะธรรมยุต
เองก็ยงั นับถือเจ้าคณะใหญ่ เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุตในครั้งนั้น ก็คอื สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรม
หลวงวชิรญาณวงศ์ พระองค์ท่านได้ปรารภถึงวัดธรรมยุตต่างๆ ทีม่ ีมากขึ้น และเหตุการณ์
ต่างๆ ทีบ่ ังเกิดขึ้น ทรงเห็นว่า ล�าพังเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุตองค์เดียว ไม่สามารถทีจ่ ะปกครอง
คณะธรรมยุตได้ท่ัวถึง จึงได้ต้งั กรรมการคณะธรรมยุตขึ้น มีหน้าที่เกี่ยวกับการประชุมพิจารณา
การคณะในคณะธรรมยุต เพื่อที่จะเสนอเจ้าคณะใหญ่สั่งปฏิบัติ
“เพราะฉะนั้น จึงได้เกิดมีคณะกรรมการคณะธรรมยุตขึ้น กรรมการคณะธรรมยุตนี้
ก็ไม่มีการรับรองตามกฎหมายแต่อย่างใด เช่นเดียวกับต�าแหน่งเจ้าคณะใหญ่เอง ก็ไม่ได้มีการ
รับรองตามกฎหมายฉบับนั้น แต่ว่าคณะธรรมยุตเราก็ยอมรับนับถือ และเชื่อฟัง เป็นจารีต
ประเพณีทถี่ ือปฏิบัติมา และจารีตประเพณีดังนี้ นับถือเชื่อฟังกันจริงๆ เพราะในสมัยนั้น
พระเถรานุเถระในคณะธรรมยุต ยอมปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ แต่ในส่วนทีเ่ ป็นประโยชน์
และไม่เป็นการเบียดเบียนท�าลาย แต่ว่าในส่วนทีไ่ ม่เป็นประโยชน์ เป็นการเบียดเบียนแล้ว
ก็ไม่รบั ปฏิบตั ิ แปลว่า ‘ดื้อแพ่ง’ จนถึงได้ท�าหนังสือยื่นต่อรัฐบาล ในสมัยที่หลวงธ�ารงนาวาสวัสดิ์
เป็นนายกรัฐมนตรี ๑ กฎหมายฉบับนั้น ก็ยังใช้กันเรีอ่ ยมา จนถึงสมัยสมเด็จพระสังฆราช
วัดเบญจมบพิตร และสมเด็จพระสังฆราช วัดมกุฏกษัตริยาราม ขณะด�ารงต�าแหน่งเป็น สมเด็จ
พระมหาวีรวงศ์ เป็นสังฆนายก และรัฐบาลมี จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี ท่าน
จอมพล สฤษดิ์ ได้เข้าไปสังเกตการณ์ประชุมสังฆสภา ครั้นแล้วก็ได้มีความเห็นว่า ต้องเลิก
กฎหมาย พ.ศ. ๒๔๘๔ จึงร่างกฎหมายฉบับปัจจุบันขึ้น และก็ได้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย
ปกครองคณะสงฆ์ในปัจจุบัน ซึ่งกฎหมายฉบับปัจจุบันนี้ก็น�าเอารูปของพระราชบัญญัติการ
ปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑ นั่นแหละมาใช้เป็นส่วนใหญ่ เช่นมหาเถรสมาคม จึงได้กลับมีเจ้า
คณะใหญ่ข้นึ ในคณะธรรมยุตก็มเี จ้าคณะใหญ่ธรรมยุต และในมหานิกายเองก็มเี จ้าคณะใหญ่
ออกไปหลายคน เพราะมีจ�านวนมาก ในกรรมการมหาเถรสมาคมรุ่นแรกที่สุดของกฎหมายนี้
สมเด็จพระสังฆราช วัดสระเกศ เวลานั้นท่านยังไม่ได้เป็นพระสังฆราช แต่ปฏิบตั หิ น้าที่สงั ฆราช
เพราะมีพรรษาสูง ท่านก็ตั้งมหานิกาย ๓ องค์ ธรรมยุต ๓ องค์ รวมเป็น ๖ องค์เท่านั้น เป็น
กรรมการมหาเถรสมาคม”

พระโศภณคณาภรณ์
เมื่อเป็นพระราชาคณะ
ชั้นเทพ

ดังกล่าวมาแล้ว ในปี ๒๕๐๕ สมัยจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี จึงมีการตรา
พระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆ์ฉบับใหม่ ขึ้นใช้แทนฉบับ พ.ศ. ๒๔๘๔ สืบมาจนบัดนี้

๑

หลวงธ�ารงนาวาสวัสดิ์ (ถวัลย์ ธ�ารงนาวาสวัสดิ์) ด�ารงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรีระหว่างเดือน
สิงหาคม ๒๔๘๙_พฤศจิกายน ๒๔๙๐
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นับตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๐๔ เมือ่ พระพรหมมุนี (ผิน สุวโจ) มรณภาพลง พระธรรมวราภรณ์ (เจริญ สุวฑฺฒโน) ก็ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารสืบแทนเป็นล�าดับต่อมา
เล่ากันมาว่า สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อยู่ ญาโณทโย) วัดสระเกศ
สมเด็จพระสังฆราชในขณะนั้น ถึงกับทรงปรารภด้วยความห่วงใยว่า “เจ้าคุณ ! จะเอาวัดบวรฯ ไว้อยู่
หรือ” ทั้งนี้ดว้ ยเหตุวา่ พระธรรมวราภรณ์มีวยั เพียง ๔๘ พรรษา ๒๘ นับว่าก็มิได้สงู นัก แต่กลับจะต้อง
ปกครองวัดบวรนิเวศวิหารอันเป็นพระอารามหลวงส�าคัญ ทั้งยังมีพระเถระที่มีอาวุโสเหนือกว่าอยูอ่ กี
หลายรูป จึงเป็นที่น่าวิตกว่าจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยได้หรือไม่ แต่พระธรรมวราภรณ์ก็ได้พิสูจน์
ให้เห็นว่าท่านสามารถปกครองวัดบวรนิเวศวิหารมาได้ด้วยความปกติเรียบร้อยทุกประการ
และในอภิ ลั ก ขิต สมัย เฉลิ ม พระชนมพรรษา ๕ ธั น วาคม ๒๕๐๔ นั ้น เอง ท่ า นได้ รั บ
พระราชทานสถาปนาเป็นราชาคณะชั้นเจ้าคณะรอง (คือรองเจ้าคณะใหญ่ หรือรองสมเด็จพระราชา
คณะ) ที่ พระสาสนโสภณ (มีความหมายว่า ผู้งามในพระศาสนา หรือผู้ยังพระศาสนาให้งาม)

ราชทินนามนี้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ทรงมีพระ
ราชด�าริผูกขึน้ พระราชทานแก่พระมหาสา ซึง่ ภายหลังได้รับสถาปนาเป็น สมเด็จพระ
อริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสสฺ เทโว) วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ในรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
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สถาปนาสมเด็จ
พระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช
(อยู่ าโณทโย)
วัดสระเกศ
(๔ พฤษภาคม)
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ
เลียบพระนครโดย
กระบวนพยุหยาตราทาง
สถลมารคตามโบราณราช
ประเพณี เนื่องในวโรกาส
ทรงเจริญพระชนมายุ
๓ รอบ
(๗ ธันวาคม)

พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
ทรงประกอบพิธีเปิด
เขื่อนภูมิพล
(๑๗ พฤษภาคม)
ประกาศใช้
พระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติ
(เมษายน)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยในส่วน
ภูมิภาคแห่งแรก
เริ่มเปิดการเรียนการสอน
(มิถุนายน)

๒๕๐๖–๒๕๑๕

สำานักงานสถิติแห่งชาติ
และคณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เริ่มนำา
คอมพิวเตอร์เข้ามาใช้

เกิดการปะทะระหว่าง
เจ้าหน้าที่รัฐบาล
กับกองกำาลังของพรรค
คอมมิวนิสต์
แห่งประเทศไทย (พคท.)
ครั้งแรกที่นาแก
จังหวัดนครพนม
เหตุการณ์นี้เป็นที่รู้จัก
กันในเวลาต่อมาว่า
“วันเสียงปืนแตก”
(๘ สิงหาคม)
สถาปนาสมเด็จ
พระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช
(จวน อุฏฺฐายี)
วัดมกุฏกษัตริยาราม
(๒๖ พฤศจิกายน)
องค์การพุทธศาสนิก
สัมพันธ์แห่งโลก
(The World
Fellowship of
Buddhists หรือ พสล.)
ตั้งสำานักงานใหญ่
ในประเทศไทย
(๒๒ ธันวาคม)

พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
ทรงเททองหล่อ
พระพุทธนวราชบพิตร
เพื่อประดิษฐานตาม
จังหวัดต่างๆ
ทั่วราชอาณาจักร
(๒๘ เมษายน)
พิธีเปิดอาคารใหม่
หอสมุดแห่งชาติ
ท่าวาสุกรี
(๕ พฤษภาคม)
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวเสด็จ
เป็นประธานทรงเปิด
วัดพุทธปทีป
ณ กรุงลอนดอน
สหราชอาณาจักร
เป็นวัดไทยแห่งแรก
ในประเทศตะวันตก
(สิงหาคม)

เครื่องบินทิ้งระเบิดแบบ
บี. ๕๒ ของสหรัฐฯ
ลงจอดที่สนามบินอู่ตะเภา
เป็นครั้งแรก
(๑๐ เมษายน)
เปิดสะพานสารสิน
เชื่อมระหว่างเกาะภูเก็ต
กับจังหวัดพังงา
(๗ กรกฎาคม)

รัฐบาลไทยส่งกองพล
อาสาสมัคร “เสือดำา”
และ “จงอางศึก”
ไปช่วยรบเป็นฝ่าย
เวียดนามใต้
ในสงครามเวียดนาม

มนุษย์อวกาศที่เดินทาง
ไปกับยาน อพอลโล ๑๑
ของสหรัฐฯ ก้าวลงสู่พื้นผิว
ดวงจันทร์เป็นครั้งแรก
เหตุการณ์นี้ถ่ายทอดออก
อากาศไปทั่วโลก
ในประเทศไทยมีผู้สนใจ
ติดตามรับชมโทรทัศน์
กันทั่วประเทศ
(๒๑ กรกฎาคม)

ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ
ประชุมประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ห้าประเทศ ได้แก่ ไทย
อินโดนีเซีย มาเลเซีย
ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์
จัดตั้งองค์การความร่วมมือ
ขึ้นเป็นสมาคมประชาชาติ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หรืออาเซียน (ASEAN)
(๗ สิงหาคม)

พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวโปรดฯ ให้
สถาปนาพระอิสริยยศ
และเฉลิมพระนามพระอัฐิ
สมเด็จพระราชบิดา
เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช
เป็นสมเด็จ
พระมหิตลาธิเบศร
อดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนก
และเฉลิมพระนาม
พระราชชนนีศรีสังวาล
เป็น สมเด็จพระ
ศรีนครินทราบรมราชชนนี
(๙ มิถุนายน ๒๕๑๓)
จำานวนประชากรของไทย
มีประมาณ ๓๔.๔ ล้านคน

พระราชพิธีรัชดาภิเษก
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงครอง
ราชย์ครบ ๒๕ ปี ทรงขอให้
รัฐบาลสร้างถนนวงแหวน
เป็นที่ระลึกแทนการ
เฉลิมพระเกียรติอย่างอื่น
เป็นต้นกำาเนิดของ
“ถนนรัชดาภิเษก”
(๙ มิถุนายน)
สมเด็จพระอริยวงศาคต
ญาณ สมเด็จพระสังฆราช
(จวน อุฎฺฐายี) สิ้นพระชนม์
จากอุบัติเหตุทางรถยนต์
ที่ถนนบางนา–ตราด
จังหวัดสมุทรปราการ
(๑๘ ธันวาคม)
ประกาศคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ ๒๔ รวมจังหวัด
พระนครและธนบุรี
เป็น “นครหลวงกรุงเทพ
ธนบุรี”
(๒๑ ธันวาคม)

กรมศิลปากรเข้าขุดค้นโบราณวัตถุ
ยุคสำาริดที่บ้านเชียง
อำาเภอหนองหาน
จังหวัดอุดรธานี
(มกราคม)
โปรดเกล้าฯ รับกิจการ
ลูกเสือชาวบ้านที่เริ่มต้นมาตั้งแต่
ปี ๒๕๑๔ ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์
และพระราชทานทุนช่วยกิจการ
(๑๙ มีนาคม)
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
เริ่มจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
เป็นครั้งแรก ที่โรงละครแห่งชาติ
(เมษายน)
สถาปนาสมเด็จพระอริยวงศาคต
ญาณ สมเด็จพระสังฆราช
(ปุ่น ปุณฺณสิริ) วัดพระเชตุพนฯ
(๒๖ กรกฎาคม)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
สถาปนาพระเจ้าลูกยาเธอ
เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ เป็นสมเด็จ
กำาเนิดวัดไทยแห่งแรกใน พระบรมโอรสาธิราช
สหรัฐอเมริกา มีชื่อเมื่อแรก สยามมกุฎราชกุมาร
(๒๘ ธันวาคม)
ตั้งว่า “ศูนย์พุทธศาสนา
เถรวาท” ต่อมาเปลี่ยนชื่อ
เป็น “วัดไทยลอสแองเจลีส”
(๒๒ ธันวาคม)

เปิดสนามบินอู่ตะเภา
จังหวัดชลบุรี
(สิงหาคม)
เปิด “สะพานลอย”
ข้ามสี่แยกประตูน้ำา
เป็นสะพานลอยแห่งแรก
ของประเทศ
(๑๒ พฤศจิกายน)

๒๕๐๖

๒๕๐๗

๒๕๐๘

๒๕๐๙

๒๕๑๐

๒๕๑๑

๒๕๑๒

๒๕๑๓

๒๕๑๔

๒๕๑๕

(พระชันษา ๕๐ ปี)

(พระชันษา ๕๑ ปี)

(พระชันษา ๕๒ ปี)

(พระชันษา ๕๓ ปี)

(พระชันษา ๕๔ ปี)

(พระชันษา ๕๕ ปี)

(พระชันษา ๕๖ ปี)

(พระชันษา ๕๗ ปี)

(พระชันษา ๕๘ ปี)

(พระชันษา ๕๙ ปี)

เป็นกรรมการ
มหาเถรสมาคมชุดแรก
ตามพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕

เป็นอนุกรรมการ
พิจารณาร่างระเบียบ
การเดินทางไปต่างประเทศ
ของพระภิกษุสามเณร

ได้รับแต่งตั้งให้เป็น
ประธานกรรมการ
อำานวยการฝึกอบรม
พระธรรมทูต
ไปต่างประเทศ

เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
ในพิธีเปิดวัดพุทธปทีป
กรุงลอนดอน ประเทศ
อังกฤษ ถวายพระธรรม
เทศนา “พุทธปทีปกถา”
หน้าพระที่นั่งเนื่องในการ
พระราชพิธีบำาเพ็ญพระ
ราชกุศลอาสาฬหบูชา
ณ วัดพุทธปทีป จากนั้น
เดินทางดูการพระศาสนา
ในประเทศฝรั่งเศส อิตาลี
สวิตเซอร์แลนด์ และกรีซ
(สิงหาคม)

ตามเสด็จสมเด็จ
พระสังฆราช (จวน อุฏฺฐายี)
วัดมกุฏกษัตริยาราม
เสด็จเยือนศรีลังกา
ตามคำากราบทูลอาราธนา
ของรัฐบาลศรีลังกา
(กุมภาพันธ์)

เป็นประธานอนุกรรมการ
พิจารณาโครงการรับการ
ศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์
ทั้งสองเป็นการศึกษาของ
คณะสงฆ์

เป็นประธานอนุกรรมการ
พิจารณาเรื่องการศึกษา
โรงเรียนมัธยม
ของคณะสงฆ์

อุปสมบทสามเณร
ชาวอินโดนีเชีย ๕ รูป
ณ มหาสถูปบรมพุทโธ
เกาะชวา
ประเทศอินโดนีเซีย
(พฤษภาคม–มิถุนายน)

เป็นประธานอนุกรรมการ
พิจารณาร่างกฎมหาเถร
สมาคมว่าด้วยการลง
นิคหกรรมแก่พระภิกษุ

ได้รับพระราชทานสถาปนา
เป็นสมเด็จพระราชาคณะที่
สมเด็จพระญาณสังวร
(ธันวาคม)

บรรยายเรื่องพระพุทธ
ศาสนา ในรายวิชาพื้นฐาน
อารยธรรมไทย
สำาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑
ของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

ในฐานะผู้อำานวยการมูลนิธิ
มหามกุฏฯ จัดส่งพระธรรมทูตไทย
สองรูปแรก ไปปฏิบัติศาสนกิจ
ณ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

โยมมารดากลับไปบ้าน
ที่กาญจนบุรี
แล้วถึงแก่กรรม

เป็นประธานอำานวยการ
ฝึกอบรมพระธรรมทูต
ไปต่างประเทศ
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เป็นประธานอนุกรรมการ
พิจารณาร่างระเบียบ
มหาเถรสมาคมว่าด้วย
วิธีปฏิบัติในการปลูกสร้าง
อาคารที่ดินของวัด
ซึ่งมีผู้เช่าอยู่

ดูงานด้านการพระศาสนา
วัฒนธรรม และการ
ศึกษาทั่วไป ในประเทศ
อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย
และฟิลิปปินส์
เริ่มต้นชุดการบรรยาย
“การบริหารทางจิต”
ออกอากาศทางสถานีวิทยุ
อส. พระราชวังดุสิต

เป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิโครงการ
จัดตั้งโรงเรียน
พระสังฆาธิการส่วนกลาง
เริ่มต้นจัด Dhamma
Class (ชั้นเรียนธรรมะ)
ให้แก่ชาวต่างชาติที่สนใจ
พระพุทธศาสนา

ดูงานด้านการพระศาสนา
ในประเทศปากีสถาน
เนปาล และอินเดีย
เยี่ยมเยียนพระสงฆ์
และชาวพุทธ ในประเทศ
ปากีสถานตะวันออก
(บังกลาเทศ)
(ธันวาคม ๒๕๑๓–
มกราคม ๒๕๑๔)

สร้างวัดไทยแห่งแรก
ในอินโดนีเซีย คือ
วัดธรรมทีปาราม
เมืองมาลัง เกาะชวา

เป็นประธานกรรมการบริหาร
สภาการศึกษาของคณะสงฆ์
เป็นรองประธานกรรมการ
และผู้อำานวยการ โรงเรียน
พระสังฆาธิการคณะธรรมยุต
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ตามพระราชบั ญ ญั ติ ค ณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ กำ า หนดให้ มี ม หาเถรสมาคม มี อำ า นาจปกครอง
คณะสงฆ์ให้เป็นไปโดยเรียบร้อย กรรมการมหาเถรสมาคมชุดแรกทีไ่ ด้รับการแต่งตั้งในปี ๒๕๐๖
ประกอบไปด้วย
๑. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (อยู่ าโณทโย) วัดสระเกศ ผูป้ ฏิบตั หิ น้าที่แทนสมเด็จพระ
สังฆราช
๒. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (จวน อุฏฺฐายี) วัดมกุฏกษัตริยาราม
๓. สมเด็จพระวันรัต (ปุ่น ปุณฺณสิริ) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
๔. พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (วาสน์ วาสโน) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
๕. พระธรรมปัญญาบดี (วน ฐิติญาโณ) วัดอรุณราชวราราม
๖. พระสาสนโสภณ (เจริญ สุวฑฺฒโน) วัดบวรนิเวศวิหาร
๗. พระมหาโพธิวงศาจารย์ (สาลี อินฺทโชโต) วัดอนงคาราม
กรรมการมหาเถรสมาคมชุดแรกนี้ ปรากฏว่าต่อมาภายหลังได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงสมณศักดิ์
เป็นสมเด็จพระสังฆราชติดต่อกันมาตามล�าดับถึง ๕ พระองค์ ได้แก่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช (อยู่ ญาโณทโย) สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ท่ี ๑๕ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฺฐายี) สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๖ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริ) สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๗ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน) สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ท่ี ๑๘ และ สมเด็จ
พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) สมเด็จพระสังฆราช
พระองค์ที่ ๑๙
นับแต่เมือ่ ครั้งยังด�ารงสมณศักดิ์เป็นที่ พระธรรมวราภรณ์ ครองวัดบวรนิเวศวิหาร ตั้งแต่ปี
๒๕๐๔ เป็นต้นมา ท่านได้เอาใจใส่ดแู ล ระวังรักษา และบูรณปฏิสงั ขรณ์ปูชนียวัตถุสถาน เสนาสนะ
ต่างๆ ทัง้ ในเขตพุทธาวาสและสังฆาวาส ตลอดจนในส่วนของสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย
และโรงเรียนมัธยมวัดบวรนิเวศ
ปี ๒๕๐๗ ให้เริ่มการบูรณะพระมหาเจดีย์ในวัดบวรนิเวศวิหาร ประดับกระเบื้องโมเสก
สีทองซึ่งน�าเข้าจากประเทศญีป่ ุ่น ตลอดทัง้ องค์ สร้างซุ้มยอดปรางค์เป็นทีป่ ระดิษฐานพระบรมรูป
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๔ ขนาดเสมอด้วยพระองค์จริง บนฐานประทักษิณ
ชั้นสองด้านทิศตะวันออก

70

❖

การณานุกรม - สส

SANGARAJA 2 new.indd 70-71

งานปลงศพ
นางน้อย คชวัตร
โยมมารดา
ปี ๒๕๐๘
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ปี ๒๕๐๘ ประดิษฐานเทวปฏิมาหกองค์ รายไปแต่ละด้านบนฐานประทักษิณชั้นล่าง ได้แก่
พระพรหมและพระวิสสุกรรม ทิศเหนือ พระนารายณ์และพระศิวะ ทิศใต้ กับพระปัญจสิขะ
และพระประคนธรรพ ทิศตะวันตก เทวรูปเหล่านี้เดิมออกแบบจัดสร้างเพื่อติดตั้ง ณ ซุ้มหลังคา
โรงละครแห่งชาติ แต่เกิดเหตุขัดข้องจึงถูกทอดทิง้ ไว้ทีโ่ รงหล่อ กรมศิลปากร เมือ่ ท่านเจ้าอาวาส
วัดบวรนิเวศวิหารไปดูงานการปั้นหุ่นพระรูปสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ช่วงปี
๒๕๐๖–๒๕๐๗ พบเห็นเทวรูปเหล่านี้ จึงติดต่อทางกรมศิลปากร แจ้งความประสงค์จะน�ามาติดตัง้ ไว้
ณ ลานประทักษิณเจดีย์ชั้นล่าง เพื่อให้เข้าชุดกันกับพระศิวลึงค์และรางสรงน�า้ (โยนิโธรณะหรือ
อุมาลึงค์) ทีม่ ีอยู่บนลานประทักษิณแต่เดิม* กรมศิลปากรจึงอนุมัติถวายเทวรูปทัง้ หมดแก่วัด
บวรนิเวศวิหาร
ส่วนลูกแก้วยอดพระมหาเจดีย์ทงั้ สามลูกก็จัดท�าใหม่ เปลี่ยนให้ลูกล่างสุดมีขนาดใหญ่
เพื่อให้ลดหลั่นตามขนาดกันเป็นเถาสามลูก แล้วกาไหล่ทอง
ปี ๒๕๐๘ เมื่อการบูรณะพระมหาเจดียแ์ ล้วเสร็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด�าเนินมาทรงประกอบพิธียกลูกแก้วขึน้ ประดิษฐาน
บนยอดพระมหาเจดีย์ แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสุหร่ายและทรงเจิมแผ่นศิลา
ปฐมฤกษ์ เพื่อใช้ในการบูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ
การบูรณะพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารเริ่มด้วยการจัดการตัดความชื้นและกันน�้าที่ซึมขึ้น
มาตามเสาและผนังก�าแพงพระอุโบสถ ประดับฝาผนังภายนอกและเสารายรอบเฉลียงแต่ละด้านด้วย
หินอ่อน พร้อมกับท�าบัวหัวเสาด้วยหินอ่อนเป็นลวดลายตามแบบของเดิม โดยส่งแบบไปท�าที่ประเทศ
อิตาลี ปูพ้นื ภายในและภายนอกด้วยหินแกรนิต หล่อรูปเหรา (เห-รา คือสัตว์หมิ พานต์ ครึ่งนาคครึ่ง
ช้าง) เป็นคู่ ตั้งไว้ทงั้ ทีบ่ ันไดด้านข้างและประกอบข้างอัฒจันทร์ด้านหน้าพระอุโบสถ แทนของเดิมที่
เป็นปูนปั้น
ซุ้มประตูซุ้มหน้าต่างแต่ละช่อง สกัดปูนปั้นของเก่าทีช่ �ารุดหักพังออก ปั้นปูนเป็นลวดลาย
ตามแบบเดิมขึ้นใหม่ทุกช่อง
ส่วนแบบบานประตูหน้าต่างทัง้ หมด ของเดิมลวดลายประดับด้วยปูนปั้น เปลี่ยนใหม่เป็น
บานประตูไม้แกะสลักไม้ลงรักปิดทอง ลวดลายและภาพของทุกบานไม่ซ�้ากันเลย ออกแบบและ
ควบคุมการแกะสลักโดย ครูโหมด ว่องสวัสดิ์ (๒๔๓๙–๒๕๔๒) ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์
(จิตรกรรม) ซึ่งได้เข้ามาท�างานเกี่ยวกับศิลปกรรมไทยแทบทุกอย่างในวัดบวรนิเวศวิหาร
ในหนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพของครูโหมด ท่านเจ้าอาวาส ซึ่งขณะนั้นด�ารง
สมณศักดิ์เป็น สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงยกย่องผลงาน
ของครูโหมดไว้ในพระนิพนธ์ค�าไว้อาลัย ว่า

ตรวจงานการบูรณะ
พระอุโบสถ
วัดบวรนิเวศวิหาร
เมื่อปี ๒๕๐๘

“...ส�ำนึกอยู่เสมอถึงควำมมีน�้ำใจทีไ่ ด้รับจำกท่ำน ตลอดมำเป็นเวลำนำนหลำยสิบปี
ท่ำนมีควำมเป็นศิลปินทีแ่ ท้จริง และท่ำนได้ฝำกควำมเป็นศิลปินของท่ำนไว้ในวัดบวรนิเวศ

* ต่อมาในปี ๒๕๕๑ ได้อญ
ั เชิญพระศิวลึงค์และโยนิโธรณะ ย้ายไปประดิษฐานยังเทวสถานส�าหรับ

พระนคร (โบสถ์พราหมณ์) ถนนดินสอ กรุงเทพฯ
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วิหำร...ควำมประณีตของงำนฝีมือตำมโบสถ์ตำมศำลำ ล้วนเป็นฝีมือของคุณครูโหมดท่ำน
ที่คดิ ว่ำท่ำนมิใช่มงุ่ เพื่อพระพุทธศำสนำเท่ำนั้น แต่ทำ่ นมุง่ แสดงน�้ำใจใหญ่ย่งิ ต่ออำตมภำพด้วย
แน่นอน...”

ผลงานของครูโหมด ว่องสวัสดิ์ ในวัดบวรนิเวศวิหาร นอกจากการเขียนแบบบานประตู
หน้าต่างพระอุโบสถ ขยายเท่าจริง โดยยึดหลักตามแนวของเดิมจากลายปูนปั้นของเก่า ยังมีการ
ควบคุมดูแล ประสานงาน การเขียนซ่อมภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ ตลอดจนการ
บูรณปฏิสังขรณ์ปูชนียวัตถุสถานในวัดทุกแห่ง ตั้งแต่เขียนแบบ หาช่างมาท�า ควบคุมดูแล เป็นต้นว่า
ปั้นลายซุ้มประตูหน้าต่าง เขียนแบบก่อสร้างบุษบกพระพุทธบาททีอ่ ยู่หลังพระอุโบสถ ศาลาและ
บุษบกพระพุทธบาทสองรอยทีอ่ ยู่ด้านทิศเหนือของพระอุโบสถ บูรณะพระเจดีย์ วิหารพระศาสดา
วิหารเก๋ง หอไตร การเปรียญ หอระฆัง พระอุโบสถเก่าวัดรังษีสุทธาวาส ฯลฯ
ดังนั้นนับแต่ปี ๒๕๐๔ ทีพ่ ระสาสนโสภณด�ารงต�าแหน่งเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารเป็น
ต้นมา การบูรณปฏิสังขรณ์และสร้างเสริมเสนาสนะต่างๆ จึงเกิดขึ้นตลอดเวลา แม้จะจับท�าไปปีละ
เล็กละน้อยตามความจ�าเป็นและตามก�าลังปัจจัยที่มี แต่เมื่อกระท�าอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ก็แทบ
จะเรียกได้วา่ เสมือนเป็นการสร้างพระอารามขึ้นใหม่ท้งั หมด เฉพาะในส่วนพระอุโบสถนั้น ได้ด�าเนิน
การบูรณปฏิสังขรณ์ต่อเนื่องมากว่า ๒๐ ปี กระทั่งแล้วเสร็จในปี ๒๕๓๐
ในปี ๒๕๐๙ คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้กรมการศาสนาด�าเนินการฝึกอบรมพระธรรมทูต
เพื่อส่งไปประกาศพระศาสนาในต่างประเทศ ภายใต้ความอุปถัมภ์ของรัฐบาล ในการนี้ มหาเถรสมาคมเห็นชอบให้แต่งตั้งพระสาสนโสภณ เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร และกรรมการมหาเถรสมาคม
เป็นประธานกรรมการอ�านวยการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ท่านจึงคัดเลือกพระเถระ
และคฤหัสถ์จ�านวนหนึ่งมาร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย
บรรดาพระเถราจารย์ซึ่งร่วมอยู่ในคณะกรรมการชุดแรกนั้น ล้วนแล้วแต่ปรากฏนามว่าเป็น
พระเถราจารย์รูปส�าคัญ เป็นภิกษุผู้มีภูมิธรรมทัง้ ฝ่ายปริยัติและปฏิบัติ แห่งยุครัชกาลปัจจุบันทัง้ สิ้น
อาทิ

ตรวจงานการบูรณะ
พระเจดีย์
วัดบวรนิเวศวิหาร
เมื่อปี ๒๕๐๘

- สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมฺมธโร) วัดพระศรีมหาธาตุ
- พระราชชัยกวี (เงื่อม อินฺทปฺโ) ภายหลังเป็นที่ พระธรรมโกศาจารย์ “ท่านพุทธทาส
ภิกขุ” แห่งสวนโมกขพลาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- พระราชสิทธิมุนี (โชดก าณสิทฺธิ) ภายหลังเป็นที่ พระธรรมธีรราชมหามุนี วัด
มหาธาตุ
- พระปัญญานันทมุนี (ปัน ปฺานนฺโท) ภายหลังเป็นที่ พระพรหมมังคลาจารย์
“หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ” วัดชลประทานรังสฤษฎ์ จังหวัดนนทบุรี
- พระมหาบัว าณสมฺปนฺโน ภายหลังเป็นที่ พระธรรมวิสุทธิมงคล “หลวงตามหาบัว”
วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี
เล่ากันมาว่า ในระยะเริ่มต้นของการฝึกอบรมพระธรรมทูตนั้น พระสาสนโสภณด�าเนินการ
อย่างเข้มงวดกวดขัน จัดท�าหลักสูตรและสอนด้วยตนเอง บางครั้งเมือ่ จัดอบรมพระธรรมทูตทีส่ วน
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โมกขพลาราม อ�าเภอไชยา สุราษฎร์ธานี ท่านและท่านพุทธทาสภิกขุเลือกใช้วิธีการฝึกฝนบรรดา
พระภิกษุตามธรรมเนียมดั้งเดิมยุคพุทธกาล กระทัง่ ว่าเมือ่ บิณฑบาตกลับมาแล้วให้นั่งฉันภัตตาหาร
ตามโคนไม้ และเมื่อถึงเวลาอนุโมทนา ก็มิให้สวดมนต์เช่นที่เคยท�ากันมา แต่ใช้วิธเี รียกภิกษุรปู ใดรูป
หนึ่งขึ้นมาให้เทศน์แทน โดยก�าหนดว่าเมือ่ เรียกรูปไหนจะต้องสามารถเทศน์ปากเปล่าได้ทุกรูป
เพื่อฝึกฝนความพร้อมในการเป็นพระธรรมทูต
ปีเดียวกันนัน้ เอง คือ ๒๕๐๙ ในฐานะประธานกรรมการอ�านวยการฝึกอบรมพระธรรมทูต
ไปต่างประเทศ พระสาสนโสภณได้รับอาราธนาให้เดินทางไปเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เนื่องในพิธีเปิด
วัดพุทธปทีป ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ อันถือเป็นวัดพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทแบบไทย
วัดแรกในทวีปยุโรป ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถ เสด็จพระราชด�าเนินทรงประกอบพิธีเปิด เมือ่ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๐๙ วโรกาสเดียวกัน
นั้น พระสาสนโสภณได้แสดงพระธรรมเทศนา “พุทธปทีปกถา” หน้าพระทีน่ ั่งเนื่องในการพระราช
พิธีบ�าเพ็ญพระราชกุศลอาสาฬหบูชา มีความตอนหนึ่งว่า
“ชำวพระพุทธศำสนำทัง้ หลำย...ทัง้ บรรพชิตทัง้ คฤหัสถ์...ควรทีจ่ ะศึกษำให้รู้พระพุทธ
ศำสนำ อำจที่จะตอบค�ำถำมที่ควรตอบได้ ไม่เช่นนั้นจะเป็นที่เห็นว่ำหลับหูหลับตำนับถืออะไร
ก็ไม่รู้ พุทธศำสนิกชนผู้ประพฤติดี มีควำมรู้แม้พอจะชี้แจงตอบค�ำถำมเรื่องพระพุทธศำสนำ
ได้แม้ในหลักส�ำคัญ หรือแม้แต่ย่อๆ บำงข้อ ไปทีไ่ หนก็นำ่ จะเรียกได้ว่ำเป็น ‘ธรรมทูต’ อยู่ใน
ตนเอง...”

เมือ่ มองในทางประวัติศาสตร์การเมืองไทยบ้าง ทศวรรษนี้เป็นยุคอิทธิพลสหรัฐอเมริกา
ไทยกับสหรัฐฯ มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในบทบาทการต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์
รัฐบาลไทยอนุญาตให้สหรัฐฯ เข้ามาตั้งฐานทัพและสนามบินในประเทศ ส�าหรับปฏิบัติการทางการ
ทหารในดินแดนอินโดจีน
และขณะทีม่ ีความมุ่งหวังจะเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปสู่สากลเช่นกรณีของพระธรรมทูต
ในทางกลับกัน ชาวอเมริกันทีพ่ �านักในประเทศไทยจ�านวนไม่น้อยได้หันมาให้ความสนใจศึกษา
พระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง รวมถึงฝึกหัดสมาธิกรรมฐาน เช่นมีอยู่ช่วงหนึ่ง สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นางโจเซฟีน สแตนตัน (Josephine Stanton)
ภริยาของนายเอดวิน สแตนตัน (Edwin F. Stanton) อดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ�า
ประเทศไทยคนแรกหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ มาศึกษาพุทธธรรมกับพระสาสนโสภณ เจ้าอาวาสวัด
บวรนิเวศวิหาร ตั้งแต่ปี ๒๕๑๒
ในการนี้ ท่านเจ้าคุณสาฯ (ตามค�าทีเ่ รียกกันทัว่ ไปสมัยนั้น) ได้จัดให้มี Dhamma Class
(ชั้นเรียนธรรมะ) ขึ้นที่กุฏขิ องท่าน หน้ามุขชั้นล่าง ต�าหนักคอยท่า ปราโมช โดยท่านจะสอนเป็นภาษา
อังกฤษ และมีพระภิกษุชาวต่างประเทศคอยช่วยบ้าง การสอนของท่านเจ้าคุณเป็นการบรรยายและ
ซักถาม แล้วฝึกนั่งสมาธิ ในระยะแรกมีชาวต่างประเทศมาร่วมฟังการสอนไม่มากนัก แต่แล้วในเวลา
ไม่นาน ก็เพิ่มจ�านวนมากขึ้น จนต้องย้ายที่สอนไปใช้สถานที่อื่นที่กว้างขวางเพียงพอ
เมื่อยานอวกาศ อพอลโล ๑๑ ของสหรัฐอเมริกา น�ามนุษย์ไปลงยังดวงจันทร์ได้เป็นผลส�าเร็จ
ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๑๒ มีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ไปทัว่ โลก รวมถึงเมืองไทยก็มีผู้ติดตามชม
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“ก้าวเล็กๆ” ของนีล อาร์มสตอง นักบินอวกาศสหรัฐฯ กันมากมาย ความตื่นเต้นกับความก้าวหน้า
ของโลกสมัยใหม่ท�านองนี้รับรู้และรู้สึกกันได้ทัว่ ไป ทว่า การตระหนักรู้ในความเป็นไปและความ
เปลี่ยนแปลงของโลก โดยยังคงมัน่ คงในแนวทางของพระพุทธศาสนา นับเป็นคุณลักษณะส� าคัญ
ของพระสาสนโสภณ ดังเช่นข้อความจากเรื่อง “อวิชชา” (๒๕๑๓)
“บัดนี้ควำมรู้วิชำกำรต่ำงๆ ในโลกเจริญขึ้นมำก มนุษย์เรำสำมำรถสร้ำงพำหนะน�ำ
ตนไปถึงดวงจันทร์ได้ (เมื่อศกทีแ่ ล้ว พ.ศ. ๒๕๑๒) วิชำเหล่ำนี้เป็นวิชำทำงโลก หรือวิชำ
ภำยนอก ส่วนวิชำภำยในหรือวิชชำคือควำมรู้สัจจะ (ควำมจริง) ภำยในตนเอง จะยังบกพร่อง
อยูท่ ่วั ๆ ไป จึงปรำกฏว่ำคนโดยมำก แม้มคี วำมรูท้ ำงศิลปวิทยำต่ำงๆ มำก แต่กย็ งั ขำดควำมรู้
ในตนเอง ดังจะเรียกว่ำยังมีอวิชชำ ที่แปลตำมศัพท์ว่ำ “ควำมไม่รู้”

ใช่แต่บทบาทด้านการศึกษาฝ่ายปริยัติ-ปฏิบัติ ในทางพระพุทธศาสนาเท่านั้น หากแต่ท่าน
เจ้าคุณสาฯ ยังให้ความเมตตาแก่นิสิตนักศึกษาด้วย เช่นในปี ๒๕๑๔ พระสาสนโสภณรับอาราธนา
ไปบรรยายเรื่อง “พระพุทธศาสนากับสังคมไทย” ในรายวิชาพื้นฐานอารยธรรมไทย ส�าหรับนักศึกษา
ชั้นปีที่ ๑ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ท�าให้เกิดเอกสาร
ประกอบค�าบรรยายนั้นจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มในชื่อเดียวกันนั้น
แม้จะเป็นเพียงบทบรรยายสั้นๆ แต่ พระพุทธศำสนำกับสังคมไทย ก็เป็นตัวอย่างทีแ่ สดง
ให้เห็นถึงทรรศนะและความลึกซึ้งทางความคิดในเรื่องพระพุทธศาสนาทีเ่ กีย่ วข้องกับสังคมไทย
ซึ่งเขียนขึ้นอย่างสั้น กระชับ ได้ใจความดีเป็นอย่างยิ่ง
ส่วนนอกรั้วมหาวิทยาลัย พระสาสนโสภณก็ยงั เผื่อแผ่เอื้อเฟือ้ ให้แก่คนรุน่ หนุม่ สาวของสังคม
ดังกรณีของ สังคมศำสตร์ปริทัศน์
ในยุคทศวรรษ ๒๕๑๐ สังคมศำสตร์ปริทัศน์ นับเป็นหนึ่งในวารสารที่มอี ทิ ธิพลต่อปัญญาชน
คนหนุ่มสาว ทุกวันนี้อาจจะยังมีผู้ระลึกได้น้อยคนว่าพระสาสนโสภณคือหนึ่งใน “นักเขียน” ของ
สังคมศำสตร์ปริทัศน์ ยุคแรก สมัยที่สุลักษณ์ ศิวรักษ์ เป็นบรรณาธิการ
บทความทีท่ ่านเมตตาส่งไปลงตีพิมพ์ มีอาทิเช่น “การปกครองคณะสงฆ์” (ฉบับพิเศษ
๔ สิงหาคม ๒๕๐๙) และ “เรื่องร้อยปีจากวาระสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าสยาม”
(ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ กันยายน _ พฤศจิกายน ๒๕๑๑)
ใช่แต่เท่านั้น ในฐานะเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร พระสาสนโสภณยังเมตตาเอื้อเฟื้อให้
สุลกั ษณ์ ศิวรักษ์ ใช้สถานที่ของวัด คืออุโบสถคณะรังษี (อุโบสถเก่าของวัดรังษีสทุ ธาวาส ที่ถกู ผนวก
รวมเข้ากับวัดบวรนิเวศวิหารมาตั้งแต่รัชกาลที่ ๖) จัดรายการปริทัศน์ คือวงเสวนาแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นของกลุ่มคนรุ่นหนุ่มสาว
บางครั้งท่านก็ยงั รับนิมนต์เข้าร่วมการสัมมนาของกลุม่ คนรุน่ ใหม่ เช่นในปี ๒๕๑๒ มีการจัด
สัมมนา “พระพุทธศาสนากับสังคมไทย” ณ สยามสมาคม ซอยอโศก (ปัจจุบันเรียกว่า ถนนอโศก
มนตรี) สุลักษณ์บันทึกไว้ว่าพระสาสนโสภณได้มาร่วมฟังการสัมมนา และรับอาราธนากล่าวปิดงาน
ซึ่งยังเป็นที่จดจ�าเล่าขาน ว่าท่านเริ่มต้นได้อย่างมีอารมณ์ขัน แต่ขณะเดียวกันก็สมควรแก่สมณสารูป

วัดพุทธปทีป
กรุงลอนดอน

“เทศนำสั่งสอนญำติโยมมำมำกแล้ว ได้มำฟังฆรำวำสพูดจำสั่งสอนพระบ้ำง ก็เป็นมงคลดี...”
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เมื่อถึงอภิลกั ขิตสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๑๕ พระสาสนโสภณ เจ้าอาวาส
วัดบวรนิเวศวิหาร อายุ ๕๙ พรรษา ๓๙ ได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะที่
สมเด็จพระญาณสังวร มีนามตามที่จารึกในสุพรรณบัฏว่า
สมเด็จพระญาณสังวร บรมนริศรธรรมนีติสาธก ตรีปิฎกปริยัตติธาดา สัปตวิสุทธิจริยา
สมบัติ อุดมศีลาจารวัตรสุนทร ธรรมยุติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัณยวาสี
อันมีความหมายว่า ผู้ส� ารวมในญาณ คือความรู้ แนะน� าแนวธรรมถวายแด่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรอบรู้ปริยัติคือพระไตรปิฎก สมบูรณ์ด้วยความประพฤติตามวิสุทธิ
๗ ประการ งามด้วยศีลและมารยาทอันสูงส่ง เป็นใหญ่ในคณะธรรมยุต สถิตในอารามอันประเสริฐ
ฝ่ายคามวาสีและฝ่ายอรัณยวาสี
ราชทินนามสมเด็จพระญาณสังวรนี้ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒
ทรงโปรดฯ ให้ตั้งขึน้ ใหม่เพื่อพระราชทานสถาปนาพระญาณสังวรเถระ (สุก) พระราชาคณะฝ่าย
วิปัสสนา เป็นสมเด็จพระราชาคณะครั้งแรก เมือ่ ปี ๒๓๕๙ สมเด็จพระญาณสังวรจึงเป็นต�าแหน่ง
พิเศษที่จะโปรดฯ พระราชทานสถาปนาแก่พระเถระผูท้ รงคุณทางวิปสั สนาธุระเท่านั้น ฉะนั้น นับแต่
ปี ๒๓๖๓ เมื่อสมเด็จพระญาณสังวร (สุก) ได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นสมเด็จพระอริยวงษญาณ
สมเด็จพระสังฆราช แล้ว (บางครั้งเรียกพระนามโดยล�าลองว่า “สมเด็จพระสังฆราชไก่เถื่อน”
ด้วยเลื่องลือว่าทรงแผ่เมตตาให้ไก่ป่าเชื่องได้) ก็ไม่เคยมีการพระราชทานสถาปนาต�าแหน่งที่ สมเด็จ
พระญาณสังวร ให้แก่พระเถราจารย์รูปใดอีกเลย กระทั่งปี ๒๕๑๕

พระอุโบสถคณะรังษี
วัดบวรนิเวศวิหาร

นับเป็นเวลาถึง ๑๕๒ ปี
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๒๕๑๖–๒๕๒๕

“วันมหาวิปโยค” เมื่อการ
เรียกร้องรัฐธรรมนูญของ
กลุ่มนิสิตนักศึกษาและ
ประชาชน ขยายตัวขึ้นจน
มีผู้ร่วมชุมนุมนับแสน
แล้วเกิดปะทะกับทหาร
ตำารวจ ลุกลามกลายเป็น
เหตุจลาจล มีผู้เสียชีวิต
จำานวนมาก พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงมีพระราชดำารัสทาง
โทรทัศน์ ขอให้ทุกฝ่ายใช้
สติ หยุดการฆ่าฟันกันเอง
เหตุการณ์จึงยุติลงเมื่อ
จอมพล ถนอม กิตติขจร
นายกรัฐมนตรี ลาออก
แล้วเดินทางออกนอก
ประเทศ
(ตุลาคม)

โปรดฯ สถาปนาสมเด็จ
พระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช
(วาสน์ วาสโน)
วัดราชบพิธฯ
(๒๒ มิถุนายน)
พระราชพิธี
พระราชทานเพลิงศพวีรชน
จากเหตุการณ์
๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖
ณ ท้องสนามหลวง
(๑๔ ตุลาคม)
พระสงฆ์กว่า ๔๐๐ รูป
ชุมนุมที่ท้องสนามหลวง
ต่อต้านคำาสั่งมหาเถร
สมาคมที่ห้ามพระสงฆ์
เข้าร่วมการชุมนุม
ทางการเมือง
(๓ ธันวาคม)

หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์
ปราโมช นายกรัฐมนตรี
เดินทางไปสถาปนาความ
สัมพันธ์ทางการทูตกับ
สาธารณรัฐประชาชนจีน
อย่างเป็นทางการ
(กรกฎาคม)
พระธาตุพนม
จังหวัดนครพนม
พังทลายลงหลังจากฝน
ตกหนักติดต่อกัน
นับสัปดาห์
(๑๑ สิงหาคม)
พระจรูญ ปานจันทร์
หัวหน้าสำานักสงฆ์
ถ้ำากระบอก
จังหวัดสระบุรี
ได้รับรางวัลแมกไซไซ
สาขาบริการชุมชน
เนื่องจากการรักษา
ผู้ติดยาเสพติด
ด้วยสมุนไพร
ได้กว่าสองหมื่นคน
(๑๒ สิงหาคม)

จอมพล ถนอม กิตติขจร
บวชเป็นสามเณร
เดินทางกลับเข้ามา
ประเทศไทย แล้ว
อุปสมบทเป็นพระภิกษุ
ณ วัดบวรนิเวศวิหาร
มีการชุมนุมต่อต้านของ
นักศึกษาประชาชน
นำาไปสู่เหตุนองเลือดที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และบริเวณท้องสนามหลวง
ระหว่างนักศึกษา กับทหาร
ตำารวจและลูกเสือชาวบ้าน
คณะปฏิรูปการปกครอง
แผ่นดิน นำาโดยพลเรือเอก
สงัด ชลออยู่ ยึดอำานาจ
ทำารัฐประหารรัฐบาล
ของหม่อมราชวงศ์เสนีย์
ปราโมช
(๖ ตุลาคม)

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์
(วิน ธมฺมสาโร)
วัดราชผาติการาม
ถวายพระธรรมเทศนา
อ้างถึงเรื่อง
พระมหาชนกชาดก
ทรงมีพระราชดำาริว่า
เป็นเรื่องอันมีคติแจ่มแจ้ง
น่าจะเป็นประโยชน์แก่
ชนทุกหมู่ อันเป็นเหตุให้
ทรงมีพระราชดำาริ
พระราชนิพนธ์เรื่อง
“พระมหาชนก”
ต่อมา

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
สยามมกุฎราชกุมาร
ทรงผนวช ณ พระอุโบสถ
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
(๖ พฤศจิกายน)

พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ
ในพระราชพิธีอัญเชิญ
พระบรมสารีริกธาตุบรรจุใน
องค์พระธาตุพนม
ที่กรมศิลปากรบูรณะ
ปฏิสังขรณ์แล้วเสร็จ
(๒๓ มีนาคม)
ขุดพบสถูปสำาริดบรรจุ
พระบรมสารีริกธาตุ
ในซากสถูปสมัยทวารวดี
อำาเภอนาดูน
จังหวัดมหาสารคาม
(๒๒ มิถุนายน)

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ
เสด็จฯ เป็นประธาน
มอบรางวัลวรรณกรรม
สร้างสรรค์แห่งภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(ซีไรต์) นักเขียนไทย
ที่ได้รับรางวัลนี้คนแรก
คือ คำาพูน บุญทวี
(กรกฎาคม)

เปิดถนนรัชดาภิเษก
(๒๖ สิงหาคม)
ทางด่วนเฉลิมมหานคร
(ทางด่วนขั้นที่ ๑
ท่าเรือ _ ดินแดง)
เริ่มเปิดให้บริการ
(๒๙ ตุลาคม)

ประชากร
ของประเทศไทย
เพิ่มเป็น
๔๔.๘ ล้านคน

การเทศน์แบบ
ปาฐกถาธรรมของ
พระพยอม กลฺยาโณ
(ภายหลังได้เป็นที่
พระราชธรรมนิเทศ)
วัดสวนแก้ว จังหวัดนนทบุรี
ได้รับความนิยมจากผู้ฟัง
โดยเฉพาะวัยรุ่น
อย่างกว้างขวาง
เฉพาะในปี ๒๕๒๔
ท่านแสดงธรรมถึงกว่า
๒๐๐ ครั้ง

มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช มหาวิทยาลัย
ในระบบเปิดแห่งแรก
รับนักศึกษารุ่นแรก
(ธันวาคม)

กรุงเทพมหานครประกาศ
ปิดตลาดนัดสนามหลวง
และเปิดตลาดนัดจตุจักรขึ้นแทน
(มกราคม)
พระราชทานวิสุงคามสีมา
วัดญาณสังวราราม
มหาวิหาร จังหวัดชลบุรี
(๑๐ มีนาคม)
งานสมโภช
กรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี
(เมษายน)
สมโภช “พระศรีศากยะ
ทศพลญาณประธาน
พุทธมณฑลสุทรรศน์”
พระประธานพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม
(๒๑ ธันวาคม)
กรมการศาสนา
เริ่มต้นจัดพิมพ์
ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร
ชุดหนังสืออ้างอิงว่าด้วย
ประวัติวัดทั่วประเทศ
ที่มีจำานวนกว่า ๒๐ เล่ม

๒๕๑๖

๒๕๑๗

๒๕๑๘

๒๕๑๙

๒๕๒๐

๒๕๒๑

๒๕๒๒

๒๕๒๓

๒๕๒๔

๒๕๒๕

(พระชันษา ๖๐ ปี)

(พระชันษา ๖๑ ปี)

(พระชันษา ๖๒ ปี)

(พระชันษา ๖๓ ปี)

(พระชันษา ๖๔ ปี)

(พระชันษา ๖๕ ปี)

(พระชันษา ๖๖ ปี)

(พระชันษา ๖๗ ปี)

(พระชันษา ๖๘ ปี)

(พระชันษา ๖๙ ปี)

เป็นประธานอนุกรรมการ เป็นประธานกรรมการ
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตร คณะธรรมยุต
ศาสนศึกษาของคณะสงฆ์

เป็นผู้อำานวยการ
โรงเรียนครูปริยัติธรรม
คณะธรรมยุต

ได้รับฉันทานุมัติจาก
กรรมการคณะธรรมยุตให้
ไปตรวจการคณะสงฆ์และ
เยี่ยมเยียนพุทธศาสนิกชน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๙ จังหวัด (มิถุนายน)

เป็นประธานสงฆ์ในพิธี
เปิดวัดพุทธรังษี
นครซิดนีย์ ออสเตรเลีย
ซึ่งสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช
สยามมกุฎราชกุมาร
เสด็จพระราชดำาเนิน
ไปทรงประกอบพิธีเปิด
(พฤษภาคม–มิถุนายน)

บรรพชากุลบุตรชาว
เป็นประธานกรรมการ
มูลนิธิสังฆประชานุเคราะห์ อินโดนีเชีย ๔๓ คน
ณ เมืองสมารัง เกาะชวา
ประเทศอินโดนีเซีย
ตามคำาอาราธนาของ
คณะสงฆ์สังฆเถรวาท
อินโดนีเซีย จากนั้นเดินทาง
ไปดูกิจการพระศาสนา
ในออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
และสิงคโปร์
(ธันวาคม ๒๕๒๐–
มกราคม ๒๕๒๑)

ดูงานการพระศาสนา
ในทวีปยุโรป
และสหรัฐอเมริกา
(เมษายน–พฤษภาคม)

ได้รับฉันทานุมติ
จากคณะกรรมการ
คณะธรรมยุต ให้ไปตรวจ
การคณะสงฆ์
และเยี่ยมเยียน
พุทธศาสนิกชน
ในภาคเหนือ ๑๐ จังหวัด
ได้แก่ นครสวรรค์ ตาก
ลำาปาง ลำาพูน เชียงใหม่
เชียงราย พะเยา แพร่
อุตรดิตถ์
และกำาแพงเพชร

ให้เผยแพร่เอกสาร “สัมมา
สติ” แก่ทุกฝ่ายที่กำาลัง
ขัดแย้งกันในบ้านเมือง
ในนามของคณะสัมมาสติ
(๑๒ ตุลาคม)
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เป็นประธานกรรมการ
อำานวยการมูลนิธิ
มหาวชิราลงกรณ์

เป็นประธาน
เป็นพระราช
มูลนิธิสิรินธรราชวิทยาลัย
กรรมวาจาจารย์
ในพระราชูปถัมภ์
ของสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหา
วชิราลงกรณฯ สยามมกุฎ
ราชกุมาร ในการทรงผนวช
ณ พระอุโบสถวัดพระ
ศรีรัตนศาสดาราม และ
เป็นพระอาจารย์ถวายการ
อบรมพระธรรมวินัย
ขณะที่พระภิกษุสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราช
เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณฯ
สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จ
ประทับ ณ วัดบวรนิเวศ
วิหาร (พฤศจิกายน)

ร่วมประชุม สหพันธ์คีตา
อาศรมสากล ครั้งที่ ๕
ในฐานะที่ทรงเป็นพระ
อาคันตุกะพิเศษ
ณ เมืองโจธปูร์
ประเทศอินเดีย จากนั้น
ไปดูการพระศาสนา
ณ ประเทศเนปาล
ยังกรุงกาฐมาณฑุ
และลุมพินีวัน
(ธันวาคม)
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๓ ตุ ล าคม ๒๕๑๖ เป็ น วัน คล้ า ยวัน เกิ ด อายุ ๖๐ ปี หรื อ ห้ า รอบ ของสมเด็ จ พระญาณสั ง วร
เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ในการนี้ได้มีการจัดงานฉลองสมโภชขึ้น ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เป็น
ทีป่ ลาบปลื้มยินดีในหมู่ศิษยานุศิษย์และผู้ทเี่ คารพนับถือ แต่ถัดมาเพียงไม่กวี่ ัน ประวัติศาสตร์
หน้าใหม่ของเมืองไทยก็เริ่มต้นขึ้น
รัฐบาลทหารซึ่งครองอ�านาจต่อเนื่องกันมากว่า ๑๐ ปี ก�าลังถูกท้าทายและสั่นคลอน
แกนกลางของกลุม่ ต่อต้านรัฐบาลคือนักเรียน นิสติ นักศึกษา เสียงเรียกร้องรัฐธรรมนูญดังขึ้นเรื่อยๆ
ยิ่งรัฐบาลพยายามข่มขู่กดปราบ กลุ่มคนที่เข้าร่วมชุมนุมเรียกร้องรัฐธรรมนูญยิ่งเพิ่มมากขึ้น
๑๑ ตุลาคม ๒๕๑๖ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช เขียนในคอลัมน์หน้า ๕ หนังสือพิมพ์ สยำมรัฐ
หนังสือพิมพ์ช่อื ดังแห่งยุคซึ่งเป็นของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ เช่นกัน บรรยายภาพอาการเขม็งตึงระหว่างพลัง
นักศึกษากับรัฐบาลทหารไว้ว่า

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ
พร้อมด้วยสมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอสองพระองค์
เสด็จพระราชดำาเนินเนื่องในการ
สมโภชสุพรรณบัฏของ
สมเด็จพระญาณสังวร
ณ วัดบวรนิเวศวิหาร
เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๑๖

“ภำพทีม่ องเห็นในขณะนี้คือ รถไฟสองขบวนตั้งอยู่บนรำงเดียวกัน ติดสตีมแล้ว
เต็มที่ ก�ำลังจะแล่นเข้ำชนกัน ชนกันเข้ำเมื่อไร ทุกอย่ำงจะไม่มีวันเหมือนเดิมได้”

เวลานั้น ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองโดยทั่วไปคงมีความรู้สึกอย่างเดียวกัน และมองเห็นภาพ
สิ่งที่ก�าลังจะเกิดขึ้นในทิศทางที่ไม่ต่างกันนัก
เช้าวันที่ ๑๒ ตุลาคม พระเถระชั้นผู้ใหญ่และฆราวาสจ�านวนหนึ่ง ในนาม “คณะสัมมาสติ”
ประชุมร่วมกันเพื่อหาทางออก และน�าบ้านเมืองกลับคืนสู่ความสงบ โดยจะอาราธนาพระภิกษุสงฆ์
จากวัดต่างๆ ในกรุงเทพฯ จ�านวนประมาณ ๒,๕๐๐ รูป ออกบิณฑบาตห้ามทัพระหว่างรัฐบาลกับ
ขบวนการเรียกร้องรัฐธรรมนูญ ซึ่งประกอบด้วยนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ยับยั้งการ
ใช้ก�าลังปะทะ แต่ให้ใช้สติสัมปชัญญะหันหน้ามาเจรจากัน โดยทางคณะสงฆ์จะเป็นฝ่ายรับประกัน
ความปลอดภัยให้แก่ท้ังสองฝ่าย และหากว่าสถานการณ์ยงั ไม่ดขี ้นึ คณะสงฆ์ท้ังหมดก็จะใช้ขันติธรรม
ยึดเอาถนนราชด�าเนินเป็นที่น่งั เจริญเมตตาธรรม แผ่กุศลให้แก่ทุกฝ่าย โดยจะขอพลีชพี เป็นธรรมทาน
หากว่าเกิดการต่อสู้ด้วยอาวุธ หรือมีผู้เดินขบวนเหยียบย�่าผ่านไป
แผนการนี้เป็นทีเ่ ห็นชอบกันในขั้นปรึกษาหารือ จึงมีการน�าความไปแจ้งแก่พระเทพโสภณ
เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชในขณะนั้น คือ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช
(ปุ่น ปุณฺณสิริ) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม พระเทพคุณาภรณ์ และสมเด็จพระญาณสังวร
เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อหารือ ซึ่งได้รับความสนับสนุนจากทุกรูป
จากนั ้น จึ ง มีก ารประสานไปยั ง นายเชาวน์ ว ัศ สุ ด ลาภา เลขานุ ก ารรั ฐ มนตรี ก ระทรวง
มหาดไทย (จอมพล ประภาส จารุเสถียร) ให้น�าความเสนอแก่ท่านจอมพลเพื่อน�าเข้าปรึกษาใน
คณะรัฐมนตรี ต่อมาในตอนสาย นายเชาวน์วัศจึงแจ้งข้อคิดเห็นของรัฐบาลมายังทางคณะสัมมาสติ
มีใจความว่า “ถ้ารัฐบาลต้องการเมื่อไร จะแจ้งมาให้ทราบ”
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เมือ่ ค�าตอบของรัฐบาลไม่เป็นที่แจ้งชัด ทางคณะสงฆ์จงึ ไม่อาจด�าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด
ต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม สมเด็จพระญาณสังวร ก็ยังหาสิ้นความกังวลใจในเหตุการณ์ทแี่ ลเห็นอยู่
เฉพาะหน้านี้ไม่ ท่านจึงเขียนบทความ “สัมมาสติ” ขึ้นเพื่อเตือนสติทุกฝ่าย โดยหวังว่าจะเป็น
เครื่องประกอบการพิจารณาตัดสินใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
เอกสาร “สัมมาสติ” นั้น มีสาระส�าคัญตอนหนึ่งว่า :“๑. เราทั้งหลายเป็นอะไรกัน ถ้าคิดด้วยความโกรธ ก็จะได้ค�าตอบว่า
เป็นศัตรูกนั โกรธเกลียดกัน ซึ่งจะต้องเอาชนะกันให้ได้แม้ดว้ ยการใช้กา� ลังประหัต
ประหารกัน ถ้าคิดด้วยจิตใจที่สงบ ก็จะได้ค�าตอบว่า เราเป็นพี่น้องกัน ร่วมชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์เดียวกัน หรือแม้ร่วมเกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกัน บรรพบุรุษสตรีของเราได้เสียสละทุกอย่างรักษาสถาบันต่างๆ ของชาติไทยไว้ให้แก่เรา
เราทัง้ หลายจึงเหมือนอยู่ ในครอบครัวเดียวกัน ผูท้ ่เี ป็นผูใ้ หญ่กเ็ ป็นเหมือนเป็นพ่อ
เป็นแม่ เป็นตาเป็นยาย เป็นปูเ่ ป็นย่า เป็นน้าเป็นอา ผูท้ ่เี ป็นเด็กกว่าก็เหมือนอย่าง
เป็นลูกเป็นหลาน ที่เป็นชั้นเดียวกันก็เป็นเหมือนอย่างเป็นพี่เป็นน้องกันทั้งนั้น
ไม่ใช่ใครที่ไหน ความระลึกได้อย่างนี้จะท�าให้จติ ใจอ่อนโยนลง จะท�าให้เกิดความ
คิดที่จะปรองดองกัน สมัครสมานกันขึ้น
๒. เราทั้งหลายก�าลังจะท�าอะไรแก่กัน ถ้าตอบด้วยความโกรธ ก็จะได้
ค�าตอบว่า เราจะต้องไม่ยอมกันเด็ดขาด จะต้องบังคับเอาสิ่งที่เราต้องการ หรือจะ
ไม่ยอมให้ทุกอย่างตามที่ได้รับการเรียกร้อง แม้ด้วยการใช้ก�าลัง แต่ถ้าคิดด้วยใจ
ที่สงบ ก็จะมองเห็นว่า เราทั้งหลายต่างก็เป็นญาติกันทั้งหมด มิใช่ใครอื่นที่ไหน
ควรที่จะผ่อนปรนกัน สมมติว่าผ่อนความต้องการของตนบ้าง เหมือนอย่างว่า
คนละครึ่งหนึ่ง ทุกฝ่ายต่างได้ตา่ งเสียด้วยกัน เพราะการที่ดงึ ดันเอาแต่ใจของตน
ฝ่ายเดียวนั้นยากที่จะตกลงกันได้ หลักของความสามัคคีประการหนึ่งก็คอื ความ
ที่รู้เอาใจเขามาใส่ใจเราหรือเอาใจเราไปใส่ใจเขา แต่จะต้องท�าใจให้สงบเสียก่อน
จึงจะเกิดความคิดผ่อนปรนประนีประนอมดังกล่าวได้
๓. เราทั้งหลายก�าลังมุ่งอะไรเพื่ออะไร สิ่งที่มุ่งนัน้ ถ้าไม่ขัดกันก็ไม่เกิด
ปัญหาขัดแย้ง แต่ถ้าขัดกันก็เกิดปัญหาขัดแย้ง แต่ก็จะต้องมีจุดที่มุ่งหมายว่า
เพื่ออะไร เมื่อมีจดุ มุง่ หมายเป็นอันเดียวกัน เช่นเพื่อชาติ ก็นา่ ที่ทกุ ฝ่ายจะพากัน
เสียสละประโยชน์สุขส่วนตนเพื่อส่วนรวมคือชาติ อันหมายถึงประชุมชนทั้งหมด
พร้อมทั้งสถาบันทั้งหลายของชาติ “ด้วยสันติวิธ”ี พยายามหาทางปฏิบตั โิ ดยสันติ
ที่จะให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมาย ทุกๆ คนย่อมรวมอยู่ในชาติ ต่างเป็นก�าลังของชาติ
ดังที่เรียกกันว่า “พลเมือง” จึงต้องรักษาตนเองไว้ให้ดีด้วยกัน การที่จะมาท�าลาย
กันเองลงไป เท่ากับเป็นการท�าลายก�าลังของชาตินนั้ เอง ท�าให้ชาติอ่อนก�าลังลง
เราทั้งหลายต่างก็มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นองค์พระประมุขของ
ชาติ ผู้ทรงด�ารงอยู่ในทศพิธราชธรรม เป็นที่เคารพนับถืออย่างสูงสุด ปรากฏว่า
พระองค์ทรงมีพระราชวิตกห่วงใยเป็นอันมาก ทรงมีพระมหากรุณาแผ่ไปอย่างยิ่ง
เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่น่าจะรุนแรงขึ้นเพียงใด ความทุกข์อย่างหนักก็ย่อมจะเกิดขึ้น
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ในพระราชหฤทัยเพียงนั้น จึงน่าที่ทกุ ๆ ฝ่ายจะร�าลึกถึงพระมหากรุณา และปฏิบตั ิ
ผ่อนปรนแก่กันด้วยมุ่งประโยชน์แก่ประเทศชาติอันเป็นส่วนรวม เป็นที่ตั้ง และ
ระลึกถึงพระศาสนาซึ่งสอนให้ใช้ “สัมมาสติ” กล่าวได้วา่ ทุกศาสนาย่อมสอนให้ใช้
สัมมาสติทั้งนั้น
แนวคิดทั้ง ๓ ประการนี้ เป็นแนวคิดที่ขอเสนอแนะแก่ทกุ ๆ คน ทุกๆ ฝ่าย
ขอให้ทุกคนทุกฝ่ายพากันยับยั้ง คิดร�าลึก ถึงจะต้องใช้เวลาสักหน่อย ก็ยังดีกว่า
การท�าอะไรลงไปด้วยความผลุนผลัน พอให้อารมณ์ที่ตึงเครียดผ่อนคลาย พอให้
จิตใจสงบ และคิดร�าลึกตามแนวที่เสนอแนะ หรือแม้แนวอื่นที่จะน�าไปสู่ความพบ
เหตุผลที่ดีกว่า ย่อมจะได้สัมมาสติและปัญญา ในอันที่จะแก้ไขผ่อนปรนน�าไปสู่
วัตถุประสงค์ที่ต้องการร่วมกัน โดยสวัสดี”

ส�าเนาใบบันทึก ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๑๖ ซึ่งปัจจุบนั ยังเก็บรักษาไว้ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร
ระบุว่าในวันนั้นมีการน�าส่งส�าเนาของ “สัมมาสติ” ไปยังสถานที่ต่างๆ ดังนี้ (ตัวสะกดตามต้นฉบับ)
“๑. สวนรื่น ที่ตั้งกองบัญชำกำรปรำบปรำมจลำจล โดยเสนอ พล.อ. กฤษ สีวรำ ผู้บัญชำกำรฯ
๒. กองบัญชำกำรต�ำรวจนครบำล เสนอโดยตรงต่อ พล.ต.ต. ณรงค์ มหำนนท์ ผู้บัญชำกำรฯ
๓. กระทรวงกลำโหม เพื่อเจ้ำหน้ำที่น�ำเสนอท่ำนผู้บัญชำกำรทหำรสูงสุด คือจอมพล ถนอมฯ
๔. กระทรวงมหำดไทย โดยเลขำเสนอผ่ำนท่ำนรัฐมนตรีช่วย คุณถวิล สุนทรสำรทูล
๕. หนังสือพิมพ์สยำมรัฐ เพื่อกระจำยข่ำวให้ประชำชนและนักศึกษำทรำบ เสนอบรรณำธิกำร
๖. ศูนย์รวมนักศึกษำ ที่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ฯ”

สหธรรมิกที่สนิทสนม
กันมาตลอดชีวิต คือ
พระธรรมวิสุทธิมงคล
หรือ “หลวงตามหาบัว
าณสมฺปนฺโน”
แห่งวัดป่าบ้านตาด
จังหวัดอุดรธานี

ข้อเขียน “สัมมาสติ” ยังถูกส่งไปตามสถานีวิทยุตา่ งๆ โดยหวังให้มีการน�าไปอ่านออกอากาศ
เพื่อย�้าเตือนให้ทุกฝ่ายใช้ “สัมมาสติ” ในการตัดสินใจต่อปัญหาความขัดแย้งทีเ่ กิดขึ้นนี้ แต่ไม่
ปรากฏว่ามีสถานีวิทยุแห่งใดน�าออกอากาศ
ในที่สดุ ต่อมาอีกเพียงไม่ก่วี นั ความขัดแย้งนั้นลุกลามกลายเป็นเหตุจลาจลอันจะเรียกขาน
กันในเวลาต่อมาว่า “วันมหาวิปโยค” และกลายเป็นหมุดหมายส�าคัญที่สดุ วันหนึ่งในหน้าประวัตศิ าสตร์
การเมืองไทย
๑๙.๑๕ น. วันที่ ๑๔ ตุลาคม สถานีโทรทัศน์ทุกช่องแพร่ภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ทรงมีพระราชด�ารัสแก่ประชาชนชาวไทย ความตอนหนึ่งว่า
“วันนี้เป็นวันมหำวิปโยคที่นำ่ เศร้ำสลดอย่ำงยิ่งในประวัตศิ ำสตร์ชำติไทย ตลอดระยะ
เวลำ ๖ _๗ วันทีผ่ ่ำนมำ ได้มีกำรเรียกร้องและกำรเจรจำกัน จนกระทัง่ นักศึกษำและรัฐบำล
ท�ำข้อตกลงกันได้ แต่แล้วกำรขว้ำงระเบิดขวดและยิงแก๊สน�้ำตำท�ำให้เกิดกำรปะทะกัน และมี
คนได้รับบำดเจ็บหลำยคน ควำมรุนแรงได้ทวีขึน้ ทัว่ พระนครถึงขั้นจลำจลและยังไม่สิ้นสุด
มีคนไทยด้วยกันต้องเสียชีวติ นับร้อย ขอให้ทุกฝ่ำยทุกคนจงระงับเหตุแห่งควำมรุนแรงด้วยกำร
ตั้งสติยับยั้ง เพื่อให้ชำติบ้ำนเมืองคืนอยู่ในสภำพปกติ...”
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และกว่ า ทีจ่ ะเริ ่ม มีก ารตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ “สั ม มาสติ ” เป็ น ครั ้ง แรก คือ ในหนั ง สื อ พิ ม พ์
ประชำธิปไตย ฉบับวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ เมื่อเหตุการณ์คลี่คลายไปแล้ว ภายหลังพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้นายสัญญา ธรรมศักดิ์ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นนายกรัฐมนตรี แทนจอมพล ถนอม กิตติขจร ซึ่งกราบถวายบังคมลา
ออกจากต�าแหน่งแล้วเดินทางไปยังต่างประเทศ
นายสัญญา ธรรมศักดิ์ นับเป็นนายกรัฐมนตรีพลเรือนคนแรกนับแต่ปี ๒๕๐๑ เป็นต้นมา
เหตุการณ์เดือนตุลาคม ๒๕๑๖ จึงอาจนับเนื่องเป็นครั้งแรกทีก่ ารเมืองระดับชาติก้าวล่วง
เข้ามามีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องกับเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร
สามปีตอ่ มา เดือนกันยายน ๒๕๑๙ จอมพล ถนอม กิตติขจร อดีตนายกรัฐมนตรี บรรพชา
เป็นสามเณรในประเทศสิงคโปร์ แล้วเดินทางกลับเข้ามายังประเทศไทย และขออุปสมบทเป็น
พระภิกษุ ณ พัทธสีมาวัดบวรนิเวศวิหาร โดยมีเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ในฐานะที่ทรงเป็นเจ้าอาวาสเป็น
พระอุปัชฌาย์ ได้รับนามฉายาว่า “สุกิตฺติขจโร” แล้วจ�าพรรษาอยู่ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร
พระมหาระแบบ ฐิตญาโน (๒๔๗๗–๒๕๕๘ ภายหลังได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นที่
พระธรรมเมธาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดบวรนิเวศวิหาร) กล่าวกับสื่อมวลชนหลังพิธีอุปสมบท
ว่าจอมพลถนอมมีสทิ ธิท่ีจะบวชได้ เพราะทางศาสนาไม่คา� นึงถึงว่าจะเป็นใครก็ตาม ขอให้เป็นผูท้ ่ไี ม่มี
โทษตามวินัยก็บวชได้ กรณีจอมพลถนอมไม่อยู่ในข่ายทีต่ ้องห้ามแต่อย่างใด แม้ว่าจะมีคดีหลังจาก
กรณี ๑๔ ตุลาคม อยู่ก็ตาม แต่เนื่องจากยังมิได้ถูกตัดสิน จึงย่อมต้องถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ไว้ก่อน
เกิดการประท้วงการกลับเข้ามาในประเทศไทยของสุกิตฺติขจโรภิกขุ โดยกลุ่มพลังมวลชน
ต่างๆ ทัง้ กรรมกร นิสิตนักศึกษา ญาติวีรชน ๑๔ ตุลา นักเรียนนักศึกษาออกติดโปสเตอร์ขับไล่
พระภิกษุจอมพลถนอม เรียกร้องให้เดินทางออกนอกประเทศ การประท้วงกรณีนี้ยังลุกลามไปตาม
เมืองใหญ่ทัว่ ประเทศด้วย วัดบวรนิเวศวิหารจึงกลายเป็นจุดศูนย์กลางของความสนใจในสังคมไทย
ขณะนั้น ทางวัดบวรนิเวศวิหารได้รับไปรษณียบัตรลงชื่อกลุ่มต่อต้าน ระบุว่าไม่เห็นด้วยทีจ่ ะให้พระ
ถนอมมาอุปสมบทในประเทศไทย และข่มขูจ่ ะเผาวัดเสียด้วย ขณะเดียวกันลูกเสือชาวบ้านก็ปวารณา
ตัวว่าจะรวมก�าลังมาปกป้องวัดบวรนิเวศวิหาร ตามพระราชเสาวนียข์ องสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถ ทีเ่ ปิดเผยผ่านนางสนองพระโอษฐ์ว่า ทรงขอฝากวัดไว้กับประชาชนด้วย อย่าให้ผู้ใจร้าย
มาท�าลายวัด
หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช อดีตนายกรัฐมนตรี และเจ้าของหนังสือพิมพ์ สยำมรัฐ เป็น
คนรุ่นราวคราวเดียวกันและรู้จักคุ้นเคยกับเจ้าพระคุณสมเด็จฯ มาช้านาน ท่านเคยอุปสมบทและ
จ�าพรรษาอยู่ ณ วัดบวรนิเวศวิหารในปี ๒๔๙๓ และในปี ๒๔๙๙ เมือ่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระผนวช โดยมีเจ้าพระคุณสมเด็จฯ เป็นพระอภิบาล (“พระพี่เลี้ยง”) นั้น คุณชายคึกฤทธิ์
มีต�าแหน่งเป็นไวยาวัจกรวัดบวรนิเวศวิหาร
หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ เขียนบทความลงในคอลัมน์ “ข้าวนอกนา” ในหนังสือพิมพ์ สยำมรัฐ
ฉบับวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๑๙ กล่าวถึงกรณีของ “พระถนอม” ตอนหนึ่งว่า

ที่พระตำาหนัก
วิลลาวัฒนา
เมืองโลซานน์
สวิตเซอร์แลนด์
ที่ประทับของสมเด็จ
พระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี
พ.ศ. ๒๕๒๓

“ขณะนี้ ควำมสงบสุขในธรรมของเจ้ำอำวำสวัดบวรนิเวศฯ และพระวัดนั้น ตลอดจน
ควำมสงบสุขในธรรมแห่งสงฆมณฑลในประเทศไทยก�ำลังลดลงเรื่อยๆ เพรำะผู้ทอี่ ยู่นอกโลก
นั้น เมื่อถูกโลกตกลงมำทับอยูท่ ำ่ มกลำงเหมือนลูกอุกกำบำตที่รอ้ นแรงก็หมดปัญญำ และไม่มี
วิธีกำรที่จะแก้ไขอะไรได้
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ได้แต่นั่งเดือดร้อนหรือเดินขวักไขว่เดือดร้อน
ใครขู่จะเผำวัดก็เดือดร้อน
ใครมำอำสำว่ำจะป้องกันวัดไว้ไม่ให้ใครเผำได้ ก็เดือดร้อนเช่นเดียวกัน
เพรำะทัง้ สองฝ่ำยเป็นวัตถุจำกภำยนอกทีห่ ลุดเข้ำมำอยู่ในกำยของสงฆ์ และกำย
ของสงฆ์นั้นไม่ยอมรับ...”

๓๐ กันยายน รัฐบาลของหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช ส่งผู้แทนเข้าพบสมเด็จพระญาณสังวร เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร พร้อมด้วยพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่หลายรูป โดยรัฐมนตรีทีเ่ ป็นผู้แทน
ได้แจ้งว่าขณะนี้ประชาชนได้มีความคิดเห็นเป็นสองฝ่าย และรัฐบาลมิได้มีเจตนาอื่นนอกจากจะให้
บ้านเมืองสงบเรียบร้อย สมเด็จพระญาณสังวรและคณะสงฆ์ผใู้ หญ่รบั ทราบในเจตนาของรัฐบาลแล้ว
แจ้งให้ทราบว่าขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างพรรษา นวกภิกขุ คือพระบวชใหม่ จะไปไหนโดยปราศจาก
พระพี่เลี้ยงไม่ได้ ทั้งนี้ก�าหนดพรรษาก�าลังจะสิ้นสุดลงในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๑๙ นี้
ในวันเดียวกัน ตัวแทนนักศึกษาชมรมพุทธศาสนาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้ขอเข้าพบเจ้า
พระคุณสมเด็จฯ เช่นกัน สมเด็จพระญาณสังวร ได้ขอให้ทุกฝ่ายยึดหลักธรรมะ เพราะพระถนอมได้
บวชอย่างถูกต้องแล้ว ส่วนการที่จะให้พระถนอมเดินทางออกนอกประเทศนั้น เป็นสิทธิของพระภิกษุ
จอมพลถนอมที่จะอยูห่ รือไป ไม่มีใครบังคับได้ ตัวแทนนักศึกษาจึงขออนุญาตพบ แต่ได้รบั การปฏิเสธ
ว่าบัดนี้สุกิตฺติขจโรภิกขุได้ตัดขาดจากโลกภายนอกแล้ว
ยังไม่ทันถึงกาลออกพรรษา ๒๕๑๙ เช้าวันที่ ๖ ตุลาคม เกิดเหตุรุนแรงทีม่ หาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ข้นึ เสียก่อน มีผเู้ สียชีวิตและได้รบั บาดเจ็บมากมาย ติดตามมาด้วยการยึดอ�านาจของคณะ
ปฏิรูปการปกครองแผ่นดินในตอนเย็นวันเดียวกันนั้น
เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ในฐานะที่เป็นพระเถระรูปส�าคัญของบ้านเมือง ยังได้เข้า
มามีบทบาทแก้ปัญหาความขัดแย้งเรื่องศาสนาด้วย ในสมุดบันทึกประจ�าวันลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม
๒๕๒๑ มีข้อความเป็นลายมือของท่าน จดไว้ว่า

หน้าหอนาฬิกาบิ๊กเบน
กรุงลอนดอน
ประเทศอังกฤษ
พ.ศ. ๒๕๒๓

“อนึ่ง เช้ำวันนี้ ลงมำพบพระครูปลัดฯ บุญช่วย* แจ้งว่ำได้รับวิทยุโทรศัพท์จำก
พระวิธูรธรรมำภรณ์ กรุงจำกำร์ตำ อินโดนีเซีย ว่ำกำรบวชต้องเลื่อนออกไป ควรงดกำร
เดินทำงในวันพรุ่งนี้ไว้ก่อน
“ตอนบ่ำย ได้พูดกับพระวิธูร ฯ** ทำงวิทยุโทรศัพท์โดยตรงว่ำ เพรำะมีผู้ยื่นหนังสือ
ประท้วงกำรบวชหมู่ (เป็นสำมเณร ๖๐ รูป) แก่รัฐบำล ทำงกระทรวงกำรศำสนำ ร.ม.ต.
กระทรวงกำรศำสนำจึงสั่งให้คณะผู้จัดกำรเสนอรำยชื่อทัง้ หมด โดยทำงพระชินรักขิตเสนอ
ค�ำตอบปัญหำทำงศำสนำ ของกรมกำรศำสนำแห่งประเทศไทย (ทีต่ อบแก่พระชินรักขิต)
แก่กระทรวงศำสนำ เค้ำว่ำลัทธิเถรวำท ขัดต่อหลักปัญจศีละของอินโดนีเซีย ข้อ ๑ ว่ำมีพระเจ้ำ
องค์เดียว จึงจะมีกำรประชุมหัวหน้ำชำวพุทธ (ฝ่ำยเถรวำท) เพื่ออภิปรำยกันถึงเรื่องนี้กับ
ทำงกระทรวงกำรศำสนำ แห่งรัฐบำลอินโดนีเซีย”
* ปัจจุบันคือ รศ. สุเชาวน์ พลอยชุม
** พระวิธูรธรรมาภรณ์ (วิญญ์ วิชาโน) ต่อมาได้เลื่อนสมณศักดิ์ที่ พระราชวราจารย์
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สมเด็จพระญาณสังวร มีบทบาทส�าคัญในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในอินโดนีเซียมาตั้ง
แต่ต้น โดยในปี ๒๕๑๑ ระหว่างยังด�ารงสมณศักดิ์ที่ พระสาสนโสภณ ท่านและคณะได้เดินทางไปดู
การพระศาสนาที่อนิ โดนีเซียและออสเตรเลีย และได้พบกับพระชินรักขิต ภิกษุเถรวาทชาวอินโดนีเซีย
รูปแรกและหัวหน้าชาวพุทธในอินโดนีเซีย พระชินรักขิตเป็นชาวอินโดนีเซียเชื้อสายจีน บรรพชา
อุปสมบทในประเทศพม่าเมือ่ ปี ๒๔๙๗ แล้วกลับเข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศของตน
พระชินรักขิตได้เจรจาขอให้พระสาสนโสภณ ในฐานะประธานกรรมการอ�านวยการฝึกอบรมพระธรรม
ทูตไปต่างประเทศ จัดส่งพระธรรมทูตไทยออกไปช่วยฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศนั้น
ปี ๒๕๑๒ จึงมีการจัดส่งพระธรรมทูตไทยสี่รูปออกไปปฏิบัติศาสนกิจฟื้นฟูพระพุทธศาสนายัง
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ถัดมาในปี ๒๕๑๓ พระชินรักขิตจึงอาราธนาพระสาสนโสภณ พร้อมคณะสงฆ์
ให้เดินทางไปบรรพชาอุปสมบทกุลบุตรชาวอินโดนีเชียเป็นครั้งแรก จ�านวน ๕ รูป ณ มหาสถูป
บรมพุทโธ หรือโบโรบูดรู ์ (Borobudur) พุทธสถานยุคชวาโบราณตั้งแต่สมัยพุทธศตวรรษที่ ๑๔ อายุ
กว่า ๑,๐๐๐ ปี นับเป็นการปลูกหน่อสมณวงศ์สยามวงศ์ขึ้นในประเทศอินโดนีเชียเป็นครั้งแรก
นับแต่น้นั มา พุทธศาสนาเถรวาทก็คอ่ ยๆ ได้รบั ความสนใจเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะจากชาวอินโดนีเซีย
เชื้อสายจีน น�าไปสู่การก่อตั้งพุทธสมาคมขึ้นหลายแห่ง การจัดตั้งโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์
และในปี ๒๕๒๑ ก็เปิดชั้นเรียนพระปริยัติธรรมส�าหรับฆราวาส และเริ่มตีพิมพ์วารสารพุทธศาสนา
ชื่อ พุทธจักขุ
เมื่อมีผไู้ ปร้องเรียนต่อรัฐบาลของประเทศอินโดนีเซีย ว่าพุทธศาสนาเถรวาทมิได้มีความเชื่อ
ในพระเจ้าสูงสุดเพียงองค์เดียว ดังนั้นจึงน่าจะขัดต่อหลักการ Ketuhanan Yang Maha Esa
ตามข้อแรกของหลัก “ปัญจศีละ” (Pancasila) อันเป็นพื้นฐานปรัชญาการปกครองของอินโดนีเซีย
และไม่สมควรจะได้รับอนุญาตให้ดา� เนินการใดๆ ทัง้ สิ้น อย่างไรก็ดี รัฐบาลอินโดนีเซียในขณะนั้น
จึงท�าหนังสือมาถึงองค์กรพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย เพื่อขอค�าชี้แจง
เมือ่ ได้รับทราบถึงเหตุแห่งปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร
จึงได้เชิญพระเถระชั้นผู้ใหญ่และฆราวาสผู้ที่เกี่ยวข้อง มาร่วมประชุมเพื่อหารือความดังกล่าว โดยให้
ศึกษาท�าความเข้าใจความหมายและหลักการของ “ปัญจศีละ” เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
น�ามาสู่การจัดท�ารายงานเสนอต่อรัฐบาลอินโดนีเซีย ผ่านทางกรมการศาสนาของไทย เรื่อง แนวคิด
พระพุทธศำสนำเถรวำท และหลักปรัชญำกำรปกครองของอินโดนีเซีย หรือปรัชญำ “ปัญจศีละ”
(Concerning Theravada Buddhism and the Indonesian State Philosophy of Pancasila) ซึ่งมีใจความสรุปได้ว่า พระรัตนตรัย อันประกอบด้วย พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ นั้น
ในระดับปรมัตถธรรมไม่สามารถแยกจากกันได้ ฉะนั้น สิ่งสูงสุดในพระพุทธศาสนามีสิ่งเดียวนั่นเอง
และชาวพุทธผู้นับถือพระพุทธศาสนาก็นับถือหลักพระธรรมค�าสอนด้วยศรัทธาและยอมรับโดยไม่มี
ข้อแย้งใดๆ นั่นก็น่าจะเป็นการยอมรับศรัทธาในพระธรรม ดั่งเช่นการนับถือพระผู้เป็นเจ้าในศาสนา
อื่นๆ เหมือนกัน
แม้ในความเป็นจริง หลักการพระพุทธศาสนาเถรวาทอาจไม่ตรงตามกฎข้อทีห่ นึ่งของ
“ปัญจศีละ” โดยตรง หรือตามตัวอักษร หากแต่รัฐบาลของอินโดนีเซียก็ยอมรับฟังหลักการพื้นฐาน
ตามที่เสนอไป และอนุญาตให้พระพุทธศาสนาเถรวาทด�าเนินกิจกรรมด้านศาสนกิจต่างๆ ต่อไปตาม
สมควร
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อุโบสถวัดจาการ์ตา
ธรรมจักรชัย
กรุงจาการ์ตา
ประเทศอินโดนีเซีย
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ต่อมาในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๒๗ รัฐบาลอินโดนีเซียได้ประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวัน
หยุดราชการ ถัดมาในเดือนสิงหาคม ๒๕๒๘ จึงมีพิธีผูกพัทธสีมาอุโบสถวัดจาการ์ตาธรรมจักรชัย
ในกรุงจาการ์ตา นครหลวงของอินโดนีเซีย อันนับเป็นการผูกพัทธสีมาวัดพระพุทธศาสนาเถรวาทครั้ง
แรกในประเทศนั้น
เหตุการณ์ประวัติศาสตร์อีกเหตุการณ์หนึ่งของปี ๒๕๒๑ คือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงผนวช ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
เมือ่ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๒๑ การทรงพระผนวชครั้งนี้นับเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ พระองค์
ทรงเป็นสยามมกุฏราชกุมารพระองค์ที่ ๒ ทีท่ รงอุปสมบท นับจากสมเด็จเจ้า ฟ้า มหาวชิ ราวุ ธ
สยามมกุฎราชกุมาร (ภายหลังเสด็จขึ้นเสวยราชย์เป็น พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๖) ทรงพระผนวชเมื่อปี ๒๔๔๗
ในขณะทรงผนวชนั้นเป็นระยะเวลาเดียวกันกับที่ ฯพณฯ นายเติ้ง เสี่ยวผิง รองนายก
รัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเดินทางเยือนประเทศไทย ฯพณฯ จึงได้รับเชิญให้เข้าร่วมใน
พระราชพิธีทรงผนวชนั้นด้วยตั้งแต่วันแรกทีเ่ ดินทางมาถึง และนี่คงเป็นเพียงครั้งแรกและครั้งเดียว
ที่ผู้น�าประเทศสังคมนิยมเข้าร่วมพิธีกรรมการอุปสมบทพระภิกษุในพุทธศาสนา

เจ้าพระคุณสมเด็จฯ จึงได้ปฏิบตั ิกรณียะพิเศษอีกครั้งหนึ่ง คือเป็นพระราชกรรมวาจาจารย์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ในการทรงพระผนวช กับทั้งยังเป็นพระอาจารย์ถวายพระธรรมวินยั ตลอดระยะเวลาแห่ง
การทรงผนวชและเสด็จประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ระหว่างวันที่ ๖–๒๐ พฤศจิกายน
๒๕๒๑
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เป็นพระอาจารย์
ถวายการอบรมพระธรรมวินัย
ขณะที่พระภิกษุสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร
เสด็จประทับ
ณ วัดบวรนิเวศวิหาร
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๒๑
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๒๕๒๖–๒๕๓๕

เครื่องเบิกจ่ายเงินสด
อัตโนมัติ (ATM)
เครื่องแรกของธนาคาร
ไทยพาณิชย์ เริ่มให้บริการ
ที่สาขาสยามสแควร์
(๒๔ มีนาคม)

กรมการปกครอง
กำาหนดเลขประจำาตัว
๑๓ หลัก ให้แก่ประชาชน
ทั่วประเทศ เพื่อใช้อ้างอิง
ควบคู่กับชื่อตัวและชื่อสกุล
(๑ มกราคม)

คณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติ ทูลเกล้าฯ
ถวายพระราชสมัญญา
“อัครศิลปิน” แด่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พร้อมกับประกาศรายชื่อ
ศิลปินแห่งชาติชุดแรก
ได้แก่ หม่อมราชวงศ์
คึกฤทธิ์ ปราโมช
นายเฟื้อ หริพิทักษ์
นายมนตรี ตราโมท
และท่านผู้หญิงแผ้ว
สนิทวงศ์เสนี
(๒๙ พฤศจิกายน)

องค์การโทรศัพท์
แห่งประเทศไทย
เริ่มเปิดบริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่
ระบบเซลลูลาร์ ๔๗๐
(๘ กรกฎาคม)

พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก
เนื่องในมหามงคลวโรกาส
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ
๖๐ พรรษา
(๕ ธันวาคม)
เกิดการปะทะกัน
ระหว่างกองกำาลังทหาร
ไทยกับลาว ในกรณีพิพาท
พื้นที่บ้านร่มเกล้า
อำาเภอชาติตระการ
จังหวัดพิษณุโลก
(ธันวาคม)

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก
(วาสน์ วาสโน)
วัดราชบพิธฯ
สิ้นพระชนม์
(๒๗ สิงหาคม)
มหาวิทยาลัยมหิดล
พัฒนาโปรแกรม
“บุดเซอร์” (Buddhist
Scripture Information
Retrieval - BUDSIR)
พระไตรปิฎกภาษาไทย
ฉบับคอมพิวเตอร์ฉบับแรก

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง
อุทยานประวัติศาสตร์
สุโขทัย-ศรีสัชนาลัยกำาแพงเพชร และ
อุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา
ได้รับคัดเลือกให้เป็น
แหล่งมรดกโลกทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรม
ขององค์การยูเนสโก
(ธันวาคม)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
มีมติให้ยกเลิกสัมปทาน
ป่าไม้ทั่วประเทศ
(๑๗ มกราคม)
พายุไต้ฝุ่น “เกย์”
ในอ่าวไทย พัดเข้าสู่ชายฝั่ง
จังหวัดชุมพร
และประจวบคีรีขันธ์
มีผู้เสียชีวิตเกือบ ๕๐๐ คน
(๔ พฤศจิกายน)
ประชากร
ของประเทศไทย
มีจำานวน ๕๔.๕ ล้าน
คน

รัฐบาลและพรรค
คอมมิวนิสต์แห่ง
ประเทศไทยตกลงยุติ
การสู้รบ
(๒๘ ธันวาคม)

เกิดการปะทะกันระหว่าง
ทหารกับประชาชนที่ชุมนุม
ขับไล่รัฐบาลของ
พลเอก สุจินดา คราประยูร
กลายเป็นเหตุนองเลือด
ทางการเมืองอีกครั้งหนึ่ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โปรดเกล้าฯ ให้เบิกตัว
พลเอก สุจินดา และ พลตรี
จำาลอง ศรีเมือง เข้าเฝ้าฯ
รับพระราชทานพระบรม
ราโชวาทให้หันหน้าเข้าหากัน
หาหนทางแก้ไขวิกฤตการณ์
ในบ้านเมือง มีการถ่ายทอด
ทางสถานีโทรทัศน์รวมการ
เฉพาะกิจ
(พฤษภาคม)

๒๕๒๖

๒๕๒๗

๒๕๒๘

๒๕๒๙

๒๕๓๐

๒๕๓๑

๒๕๓๒

๒๕๓๓

๒๕๓๔

๒๕๓๕

(พระชันษา ๗๐ ปี)

(พระชันษา ๗๑ ปี)

(พระชันษา ๗๒ ปี)

(พระชันษา ๗๓ ปี)

(พระชันษา ๗๔ ปี)

(พระชันษา ๗๕ ปี)

(พระชันษา ๗๖ ปี)

(พระชันษา ๗๗ ปี)

(พระชันษา ๗๘ ปี)

(พระชันษา ๗๙ ปี)

เป็นประธาน
มูลนิธิวัดญาณสังวราราม
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เป็นประธานคณะกรรมการ
จัดงานสัปดาห์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนา
เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา

เป็นผู้อ่านพระอภิธรรม มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต
นำาพระบรมศพสมเด็จ
พระนางเจ้ารำาไพพรรณี กิตติมศักดิ์ สาขาปรัชญา
พระบรมราชินีในรัชกาล
ที่ ๗ ในกระบวนพระราช
อิสริยยศสู่พระเมรุมาศ
ณ ท้องสนามหลวง
(เมษายน)

เป็นประธานกรรมการ
มูลนิธิแผ่นดินธรรม

รักษาการเจ้าอาวาส
วัดญาณสังวราราม
จังหวัดชลบุรี

พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้สถาปนา
สมเด็จพระญาณสังวร
วัดบวรนิเวศ เป็นสมเด็จ
พระญาณสังววร
สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก
นับเป็นสมเด็จ
พระสังฆราชองค์ที่ ๑๙
ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
(๒๑ เมษายน)

มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณ์
ราชวิทยาลัย
ถวายปริญญา
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์

รัฐบาลของสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา (พม่า)
ทูลถวายสมณศักดิ์ที่
“อภิธชมหารัฏฐคุรุ” อันเป็น
สมณศักดิ์สูงสุดของคณะ
สงฆ์เมียนมาแด่เจ้าพระคุณ
สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก
นับเป็นพระมหาเถระไทย
พระองค์ที่ ๒ นับจากสมเด็จ
พระสังฆราชเจ้า กรมหลวง
วชิรญาณวงศ์ (ม.ร.ว.ชื่น
นภวงศ์) วัดบวรนิเวศวิหาร
พร้อมกับถวายที่ดินบริเวณ
ใกล้พระเจดีย์ชเวดากอง
เพื่อสร้างวัดไทย
(๑๔ พฤศจิกายน)

เป็นผู้ถวาย
พระธรรมเทศนา
มงคลวิเสสกถา
ในพระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
ต่อเนื่องตลอดมาทุกปี
จนถึงปี ๒๕๔๓

เป็นประธานกรรมการ
มูลนิธิพระพุทธศาสนา
แห่งประเทศไทย
เป็นประธาน
คณะกรรมการควบคุม
การเรี่ยไรของคณะสงฆ์

เป็นรองประธานกรรมการ
สังคีติการกสงฆ์ ในการ
สังคายนาพระธรรมวินัย
ตรวจชำาระพระไตรปิฎก
และเป็นประธาน
สังฆปาโมกข์ปาลิวิโสธกะ
พระวินัยปิฎก เนื่องใน
วโรกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ๕ รอบ
เป็นประธานคณะสงฆ์
จากประเทศไทย ไป
ประกอบพิธีผูกพัทธสีมา
อุโบสถ วัดจาการ์ตา
ธรรมจักรชัย ณ กรุง
จาการ์ตา ประเทศ
อินโดนีเซีย ตามคำา
อาราธนาของคณะสงฆ์
เถรวาทอินโดนีเซีย
(สิงหาคม)
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เป็นประธานกรรมการ
มูลนิธิสงเคราะห์และฟื้นฟู
จิตใจผู้ติดยาเสพติด

รักษาการ
เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต
เป็นนายกกรรมการ
มูลนิธิมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายกกรรมการ
สภาการศึกษา
มหามกุฏราชวิทยาลัย

เสด็จเยี่ยมพระภิกษุสามเณร
และพุทธศาสนิกชนใน
๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้
ได้แก่ สงขลา สตูล ยะลา
ปัตตานี และนราธิวาส
ตามคำากราบทูลอาราธนา
ของศูนย์อำานวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้
(ศอ.บต.)
(กันยายน)
เป็นเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต
มหาวิทยาลัยมหิดล ถวาย
ปริญญาอักษรศาสตรดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาศาสนาเปรียบเทียบ
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นับ แต่ ป ี ๒๕๒๕ เป็ น ต้ น มา สมเด็ จ พระญาณสั ง วร เจ้ า อาวาสวัด บวรนิเ วศวิห าร ทรงได้ รั บ
พระมหากรุณาธิคุณให้เป็นผู้ถวายพระมงคลวิเสสกถาในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระมงคลวิเสสกถา เป็นการแสดงพระธรรมเทศนาหน้าพระทีน่ ั่ง พระสงฆ์ผู้ถวายพระ
ธรรมเทศนามักได้แก่สมเด็จพระสังฆราช หรือสมเด็จพระราชาคณะซึ่งทรงนับถือเป็นพิเศษ สมเด็จ
พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงอธิบายไว้ในค�าน�าหนังสือ พระมงคลวิเสสกถำ
ในรัชกำลที่ ๕ ว่า

ทรงรับพระราชทานพัดยศ
จากพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
ในพระราชพิธีสถาปนา
สมเด็จพระสังฆราช
วันศุกร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๓๒

“...มงคลวิเสสกถำนี้ เป็นเทศนำพิเศษอย่ำงหนึ่ง ซึ่งพรรณนำพระรำชจรรยำของ
สมเด็จพระเจ้ำแผ่นดิน เพื่อประโยชน์จะได้ทรงพระปัจจเวกขณ์ถึงแล้ว เกิดพระปีติปรำโมทย์
แล้ว ทรงบ�ำเพ็ญรำชธรรมนั้นยิ่งๆ เป็นกำรอุปถัมภ์พระรำชจรรยำให้ถำวรไพบูล. กถำเช่นนี้
โบรำณบัณฑิตได้กล่ำวถวำยพระมหำกษัตริย์เจ้ำในอดีตกำล มีคำถำแสดงทศพิธรำชธรรม
เป็นอำทิ. อันพระเจ้ำแผ่นดินย่อมเป็นทีส่ ูงสุดในมนุษยนิกำย ยำกทีจ่ ะมีใครกล้ำถวำยโอวำท
ได้จังๆ ถึงอย่ำงนั้น ผู้หวังประโยชน์ในพระองค์จึงหำช่องทำงที่จะถวำยด้วยอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด.
อันกำรกล่ำวพระรำชจรรยำนั้น เป็นอุบำยถวำยพระโอวำทอย่ำงละเมียด จึงเป็นแบบที่โบรำณ
บัณฑิตได้ใช้มำประกำรหนึ่ง เมื่อว่ำถึงกำรพระศำสนำก็เป็นหน้ำทีข่ องพระธรรมกถึกจะถือ
เอำโอกำสนั้นๆ ชักน�ำประชุมชนตั้งแต่พระมหำกษัตริยเ์ จ้ำเป็นต้นไป ให้ต้งั อยูใ่ นกุศลสมำทำน.
กำรเทศนำมงคลวิเสสกถำก็เกิดขึ้นอนุโลมตำมธรรมเนียมนี้...”

กล่าวกันว่าพระมงคลวิเสสกถาเริ่มมีข้นึ เป็นครั้งแรกในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๔ ด้วยถือกันมาแต่โบราณว่าพระมหากษัตริยท์ รงอยูใ่ นพระสถานะอันสูงยิ่ง ไม่มี
ผูใ้ ดจะอาจเอื้อมไปกราบบังคมทูล “แนะน�า” หรือ “สั่งสอน” ได้ แต่พระองค์ทรงมีพระราชด�าริวา่ พระ
มหากษัตริยอ์ าจประมาทพลั้งเผลอไปได้ จึงสมควรให้พระภิกษุท่ีทรงเคารพนับถือมาแสดงธรรมถวาย
อย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อตักเตือนมิให้อยู่ในความประมาท โดยในสมัยรัชกาลที่ ๔ นั้น สมเด็จพระ
สังฆราช (สา ปุสสฺ เทโว) วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม เป็นผูถ้ วายสืบมาจนถึงต้นรัชสมัยพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
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เมือ่ สมเด็จพระสังฆราช (สา) สิ้นพระชนม์แล้ว สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา
วชิรญาณวโรรสทรงเป็นผู้ถวายต่อมากระทัง่ ถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ครั้นเมือ่ สมเด็จพระมหาสมณเจ้าสิ้นพระชนม์ในปี ๒๔๖๔ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ
ญาณวรเถระ) วัดเทพศิรินทราวาส จึงได้รับอาราธนาให้เป็นผู้ถวายสืบมา
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ทรงกล่าวยกย่องคุณวิเศษของพระมงคล
วิเสสกถาไว้ในค�าน�าหนังสือ พระมงคลวิเสสกถำ (๒๔๙๙) ว่า
“...เป็นวรรณกรรมชั้นสูง, ผูส้ ดับคือพระมหำกษัตริย์ ผูส้ งู สุดของประชำชนในประเทศ,
ผู้ถวำย คือสมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ ผู้สูงสุดฝ่ำยพระ หรือสมเด็จพระรำชำคณะ ล้วนเป็นผู้
ทรงคุณอย่ำงดี, เรื่องทีถ่ วำยเป็นเรื่องทีผ่ ู้ถวำยได้กลั่นกรองแล้ว จึงเป็นวรรณกรรมชั้นเยี่ยม
ถือได้เป็นแบบบรมครู อุดมสมบูรณ์ทุกประกำร, ส�ำนวนไพเรำะ ธรรมชัดแจ้ง รูปเรื่องกะทัดรัด
ระเบียบกำรเรียบร้อย มีสำระสมบูรณ์ จะอำศัยศึกษำนโยบำยกำรบริหำรประเทศก็ได้ ศึกษำ
ศัพท์แสงก็มีหลักฐำน ศึกษำรำชำศัพท์ก็ยุติได้ เป็นคู่มือของนักศึกษำได้ประกำรหนึ่ง...”

การถวายพระมงคลวิเสสกถามีธรรมเนียมมาแต่โบราณว่าในปีใดที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้มีพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่ ในปีนั้นจะอาราธนาให้สมเด็จพระราชาคณะ
รูปอื่นให้เป็นผู้ถวายพระมงคลวิเสสกถาแทน เพื่อจักพรรณนาพระราชกรณียกิจในการนั้นได้โดย
สะดวก สมเด็จพระญาณสังวรได้รับอาราธนาให้เป็นผู้ถวายพระมงคลวิเสสกถามาแล้วครั้งหนึ่งใน
ปี ๒๕๑๗ อันเป็นปีทมี่ ีการสถาปนาสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (วาสน์ วาสโน) วัดราชบพิธสถิต
มหาสีมาราม เป็นสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และตั้งแต่ปี ๒๕๒๕ เป็นต้นมา สมเด็จ
พระญาณสังวรได้รับหน้าทีน่ ีม้ าโดยประจ�าสม�่าเสมอ จนเมือ่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จ
พระสังฆราช (วาสน์ วาสโน) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สิ้นพระชนม์ลงเมือ่ วันที่ ๒๗ สิงหาคม
๒๕๓๑
ภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ เมือ่ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๓๒ แล้ว
ตามขั้นตอน ทางคณะรัฐบาลจะต้องเสนอรายนามพระมหาเถระผู้อยู่ในขอบข่ายทีจ่ ะทรงสถาปนา
ขึน้ เป็นสมเด็จพระสังฆราชขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕
มาตรา ๗ ทีว่ ่า “พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช” ทัง้ นี้ตามธรรมเนียม การจะ
สถาปนาสมเด็จพระราชาคณะรูปใดรูปหนึ่งขึน้ ด�ารงต�าแหน่งสมเด็จพระสังฆราชนั้น ถือว่าอยู่ใน
พระบรมราชวินิจฉัย คือย่อมแล้วแต่จะทรงมีพระมหากรุณาธิคุณตามพระราชอัธยาศัยโดยแท้
๒๘ มีนาคม ๒๕๓๒ คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษากันและลงมติเห็นสมควรให้น�าความขึ้น
กราบบังคมทูลฯ ถวายความเห็นว่า พระราชาคณะทีม่ ีอาวุโสสูงทางสมณศักดิ์เป็นผู้เหมาะสม ได้แก่
สมเด็จพระญาณสังวร
หลังจากน�าความขึน้ กราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนา สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร เป็น สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก ในราชทินนามเดิมคือ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช แทน
ราชทินนามส�าหรับต�าแหน่งสมเด็จพระสังฆราชคือ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ โดยมีพระนาม
ตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏ ว่า
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พระราชพิธีสถาปนา
สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก
ณ พระอุโบสถ
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
วันศุกร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๓๒
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สมเด็จพระญาณสังวร บรมนริศรธรรมนีติภิบาล อริยาวงศาคตญาณวิมล สกลมหา
สังฆปริณายก ตรีปฎิ กปริยตั ติธาดา วิสทุ ธจริยาธิสมบัติ สุวัฑฒนภิธานสงฆวิสตุ ปาวจนุตตมพิสาร
สุขมุ ธรรมวิธานธำารง วชิรญาณวงศวิวัฒ พุทธบริษทั คารวสถาน วิจติ รปฏิภาณพัฒนคุณ วิบลุ สีลาจารวัตรสุนทร บวรธรรมบพิตร สรรพคณิศร มหาปธานาธิบดี คามวาสี อรัณยวาสี สมเด็จพระ
สังฆราช
ตามธรรมเนียมทีถ่ ือเป็นประเพณีปฏิบัติกันมาแต่ครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์ สมเด็จพระ
สังฆราชที่เป็นพระบรมวงศานุวงศ์จะมีพระนามเฉพาะแต่ละพระองค์ไป เช่นสมเด็จพระมหาสมณเจ้า
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส และ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ส่วนสมเด็จพระ
สังฆราชทีเ่ ป็นสามัญชนจะได้รับพระราชทานสถาปนาในราชทินนามส�าหรับต�าแหน่งคือ สมเด็จพระ
อริยวงศาคตญาณ เหมือนกันทุกพระองค์ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ จึงทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์
แรกทีม่ ิได้เป็นพระบรมวงศานุวงศ์ ทว่าทรงได้รับพระราชทานสถาปนาในราชทินนามพิเศษ ทัง้ นี้
ก็เพื่อให้พระเกียรติคุณทางวิปัสสนาธุระ เป็นที่ปรากฏอยู่สืบไป
และตามธรรมเนียมของการถวายพระมงคลวิเสสกถาดังได้กล่าวมาแล้ว ในพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา ณ พระบรมมหาราชวัง เมือ่ เดือนธันวาคม ๒๕๓๒ สมเด็จพระราชาคณะ
ผู้ถวายพระมงคลวิเสสกถาเฉพาะในปีนั้น จึงได้แก่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุตินฺธโร)
วัดสามพระยา
ในทศวรรษนี้ สังคมไทยก้าวเข้าสู่ “ยุคคอมพิวเตอร์” อย่างเต็มตัวแล้ว เช่นมีการน� าเอา
เครื่องเบิกจ่ายเงินอัตโนมัติ (ATM) มาให้บริการ มีการตรวจข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และสมเด็จพระญาณสังวรก็ทรงเข้าสู่ยุคคอมพิวเตอร์ในระยะเวลาไล่เลี่ยกันนั้นเอง
ประเทศไทยเริ่มน�าเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้เมื่อราวปี ๒๕๐๖ โดยส�านักงานสถิตแิ ห่งชาติ
ได้นา� เครื่องคอมพิวเตอร์ IBM 1401 เข้ามาใช้ประมวลผลข้อมูล ในระยะเวลาใกล้เคียงกันนั้น คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็น�าเครื่องคอมพิวเตอร์ IBM 1620 มาติดตั้ง
หลังจากนั้น ในทศวรรษ ๒๕๑๐ เริ่มมีการน�าเอาระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในกิจการธนาคาร แต่
ในยุคแรกๆ นี้ คอมพิวเตอร์ยังเป็นเครื่องจักรประมวลผลขนาดใหญ่ทตี่ ้องใช้พื้นทีต่ ิดตั้งเป็นห้องๆ
การใช้งานก็ซับซ้อนยุ่งยาก
จนถึงยุคทศวรรษ ๒๕๒๐ เริ่มมีเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะส�าหรับใช้งานแพร่หลายในเมือง
ไทย ทว่าก็ยังเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีราคาแพงลิบลิ่ว หากแต่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระ
สังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ขณะเมื่อมีพระชันษา ๗๐ ปี ก็ทรงเพียรศึกษาทุกวัน วันละ ๑ ชัว่ โมง
จนสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม DOS ได้อย่างคล่องแคล่ว
หลั ง จากนั ้น พอดี เ กิด มี “บุ ด เซอร์ ” (Buddhist Scripture Information Retrieval BUDSIR) โปรแกรมพระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์ ภาษาบาลี อักษรไทยและโรมัน ซึ่งมหาวิทยาลัย
มหิดลจัดท�าขึน้ ส�าเร็จเป็นครั้งแรกของโลก (๒๕๓๑) พระองค์จงึ สามารถใช้งานโปรแกรมดังกล่าวสืบค้น
พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ ที่มีมากกว่า ๒๔ ล้านตัวอักษรได้อย่างสะดวก
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ยังใช้การสืบค้นข้อมูลจากพระไตรปิฎก เพื่อสนองงานในพระองค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย ดังเมื่อราวปี ๒๕๓๓ ในพระราชพิธีทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลคราว
หนึ ่ง พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ทรงมีพ ระราชปรารภ กับ สมเด็ จ พระญาณสั ง วร สมเด็ จ
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เสด็จเยี่ยม
พระภิกษุสามเณร
และพุทธศาสนิกชน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ได้แก่ สงขลา สตูล ยะลา
ปัตตานี และนราธิวาส
พ.ศ. ๒๕๓๒
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พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เรื่องสีจีวรของพระสงฆ์ ว่าตามพุทธบัญญัตินั้น สีจีวรของ
พระสงฆ์ทถี่ ูกต้องควรเป็นเช่นไร เพราะทรงสังเกตเห็นสีจีวรของพระเถรานุเถระในงานพระราชพิธี
ว่ามีหลากสีต่างๆ กัน
สมเด็จพระสังฆราชได้ถวายพระพรว่า น่าจะได้ทรงศึกษาข้อมูลจากพระไตรปิฎกโดยตรง
ต่อมาเจ้าพระคุณสมเด็จฯ จึงทรงค้นคว้ารวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับสีจีวรของพระสงฆ์ตามทีป่ รากฏ
ในพระไตรปิฎกและคัมภีร์ส�าคัญต่างๆ น�าขึ้นทูลเกล้าถวาย เพื่อทรงศึกษาประกอบพระราชด�าริ
หลังจากทรงศึกษาข้อมูลต่างๆ แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั จึงทรงมีพระราชกระแส
รับสั่งให้กรมป่าไม้ทดลองผลิตสีธรรมชาติจากพันธุ์ไม้ต่างๆ จนได้สีมาเป็นจ� านวนนับร้อยสี ทรง
พิจารณาเลือกไว้ห้าสี ตามทีท่ รงพระราชด�าริว่าน่าจะถูกต้องตามพุทธบัญญัติทเี่ รียกว่า “กาสาวะ”
คือสีฝาดหรือสีกรัก แล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าหน้าทีส่ �านักพระราชวังน�าสีเหล่านั้นมา
ถวายเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ให้ทรงวินิจฉัยประกอบพระราชด� าริว่าสีใดถูกต้องหรือใกล้เคียงตาม
พุทธบัญญัติ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงวินิจฉัยว่าก็สีตาม
ทีท่ รงพระราชด�าริเลือกนั้นแหละ ถูกต้องสมควรแล้ว นับแต่นั้นมา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้จดั ท�าจีวรสีตามที่ทรงมีพระราชวินจิ ฉัยแล้วนั้น ถวายพระสงฆ์ในงานพระราชพิธตี า่ งๆ ตลอดมา

ทางคณะสงฆ์จึงฉลองพระราชศรัทธา โดยจะครอง “จีวรสีพระราชนิยม” ใน
งานพระราชพิธีต่างๆ นับแต่บัดนั้นมา
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เนื่องด้วยนามสกุลเดิม
ของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ
คือ “คชวัตร” (ช้างจำาศีล)
จึงมักมีผู้นำาตุ๊กตารูปช้าง
มาถวายอยู่เสมอ
ส่วนไก่ตัวนี้เป็นไก่แจ้ตาบอด
ทรงมีพระเมตตาเลี้ยงไว้
และให้ดูแลเป็นอย่างดี
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ตั้งจังหวัดใหม่สามจังหวัด
คือสระแก้ว
(แยกจากปราจีนบุรี)
อำานาจเจริญ
(แยกจากอุบลราชธานี)
และหนองบัวลำาภู
(แยกจากอุดรธานี)

รื้อปลียอดพระบรมธาตุ
วัดพระมหาธาตุวรวิหาร
จังหวัดนครศรีธรรมราช
เพื่อบูรณะ ทองคำาที่บรรจุ
ในปลีพระธาตุมีน้ำาหนัก
รวมกันถึง ๔๔ กิโลกรัม
(๓๐ พฤษภาคม)

พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ
ถวายสิทธิบัตร
“กังหันน้ำาชัยพัฒนา”
ในพระปรมาภิไธย
(๒ กุมภาพันธ์)

พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ทรง
วางกระดูกงูเรือพระที่นั่ง
นารายณ์ทรงสุบรรณ
รัชกาลที่ ๙ เรือพระที่นั่ง
ลำาแรกที่รัฐบาลและ
ประชาชนร่วมกันสร้างถวาย
(๕ กันยายน)

พิธีลอยเถ้าอังคาร
พุทธทาสภิกขุ (๒๔๔๙–
๒๕๓๖) ณ ต้นแม่น้ำาตาปี
ในเขตอุทยานแห่งชาติ
เขาสก สุราษฏร์ธานี
(๑๗ ตุลาคม)

๒๕๓๖–๒๕๔๕

ดาวเทียมดวงแรกของไทย
ที่ได้รับพระราชทานนามว่า
“ไทยคม” (THAICOM)
ถูกส่งขึ้นสู่วงโคจร
(๑๘ ธันวาคม)

เกิดสุริยุปราคาเต็มดวง
มองเห็นได้ในพื้นที่
๑๑ จังหวัดของไทย
ช่วงเวลาประมาณ
๑๐.๔๗ น.
(๒๔ ตุลาคม)

เริ่มวางจำาหน่าย
พระมหาชนก พระราช
นิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
(๒๘ มีนาคม)
พระราชพิธีกาญจนาภิเษก
เฉลิมฉลองเนื่องในวาระ
ที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงครอง
ราชย์ครบ ๕๐ ปี นับเป็น
พระมหากษัตริย์ที่ทรง
ครองราชย์ยาวนานที่สุด
เท่าที่มีปรากฏใน
ประวัติศาสตร์ไทย
(๙ มิถุนายน)
พิธีน้อมเกล้าถวาย
“พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา” พระพุทธรูป
แกะสลักด้วยแสงเลเซอร์
สูง ๑๐๙ เมตร บนหน้าผา
เขาชีจรรย์ อำาเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี แด่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(๓๑ กรกฎาคม)

อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
ข้อนิ้วพระหัตถ์ จาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน
มาประดิษฐานที่พุทธมณฑล
(พฤศจิกายน ๒๕๓๗–
กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘)
พระธรรมปิฎก
(ป.อ. ปยุตฺโต ภายหลังได้
เป็นที่ พระพรหมคุณาภรณ์)
รับรางวัล “การศึกษาเพื่อ
สันติภาพ” ขององค์การ
ยูเนสโกที่กรุงปารีส
ประเทศฝรั่งเศส
(๒๐ ธันวาคม)

ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศลอยตัวค่าเงินบาท
(๒ กรกฎาคม)
เรือหลวง จักรีนฤเบศร
เรือบรรทุกเครื่องบิน
และเฮลิคอปเตอร์ลำาแรก
ของประเทศไทย
เดินทางจากอู่ต่อเรือ
ประเทศสเปน
ถึงประเทศไทย
(สิงหาคม)

ก่อตั้งพรรคไทยรักไทย
พรรคการเมืองแรก
ที่จัดตั้งขึ้นภายหลัง
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐
(๑๔ กรกฎาคม)

พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
เสด็จออกมหาสมาคม
ณ สีหบัญชร
พระที่นั่งอนันตสมาคม
พระราชวังดุสิต
(๕ ธันวาคม)

จำานวนประชากร
ของไทย
อยู่ที่ ๖๑ ล้านคน

เปิดสะพานพระราม ๘
กลุ่มผู้ก่อการร้าย
จี้บังคับเครื่องบินโดยสาร อย่างเป็นทางการ
(๒๐ กันยายน)
สี่ลำา สองลำาพุ่งเข้าชน
ตึกแฝดของเวิร์ลเทรด
เซนเตอร์ในนครนิวยอร์ก
จนถล่มลงมา
อีกลำาหนึ่งพุ่งชนอาคาร
เพนตากอน ส่วนลำาสุดท้าย
ตกก่อนจะไปถึงรัฐสภา
สหรัฐฯ การวินาศกรรม
ครั้งนี้เป็นที่รู้จักกัน
ในนาม 9/11
(๑๑ กันยายน)

เปิดเดินรถไฟฟ้า
บีทีเอสเป็นวันแรก
(๕ ธันวาคม)
ที่ประชุมสมัชชา
สหประชาชาติ
รับรองให้วันวิสาขบูชา
เป็นวันสำาคัญสากล
ตามข้อเสนอของ
ประเทศศรีลังกา
(๑๕ ธันวาคม)

ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐
(๑๑ ตุลาคม)

ประเทศไทยมีประชากร
ครบ ๖๐ ล้านคน
(๒ พฤศจิกายน)

๒๕๓๖

๒๕๓๗

๒๕๓๘

๒๕๓๙

๒๕๔๐

๒๕๔๑

๒๕๔๒

๒๕๔๓

๒๕๔๔

๒๕๔๕

(พระชันษา ๘๐ ปี)

(พระชันษา ๘๑ ปี)

(พระชันษา ๘๒ ปี)

(พระชันษา ๘๓ ปี)

(พระชันษา ๘๔ ปี)

(พระชันษา ๘๕ ปี)

(พระชันษา ๘๖ ปี)

(พระชันษา ๘๗ ปี)

(พระชันษา ๘๘ ปี)

(พระชันษา ๘๙ ปี)

เสด็จเยือนสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนอย่างเป็น
ทางการ ตามคำากราบทูล
อาราธนาของรัฐบาลจีน
(มิถุนายน–กรกฎาคม)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาปรัชญาและศาสนา

เสด็จไปทรงเป็นประธาน
ในพิธีวางศิลาฤกษ์
ก่อสร้างวัดไทยลุมพินี
ณ เมืองลุมพินี ประเทศ
เนปาล ซึ่งรัฐบาลไทย
และพุทธศาสนิกชน
สร้างถวายเป็นพุทธบูชา
(พฤศจิกายน)

ทรงเป็นผู้อ่านพระอภิธรรม
นำากระบวนพระราช
อิสริยยศ เชิญพระโกศ
พระบรมศพสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี
จากพระบรมมหาราชวัง
สู่พระเมรุมาศท้องสนาม
หลวง และถวายพระธรรม
เทศนา
(มีนาคม)

ฉลองพระชันษา ๗ รอบ
(๓ ตุลาคม)

เสด็จเป็นประธาน
เปิดการประชุมสุดยอด
ผู้นำาชาวพุทธโลก ครั้งที่ ๑
ณ เมืองเกียวโต
ประเทศญี่ปุ่น

เป็นประธานสมโภชวัดไทย
กุสินาราเฉลิมราชย์ อินเดีย
และเสด็จเยือนเนปาล
(กุมภาพันธ์)

เสด็จไปประทับ
ณ ตึกวชิรญาณ
สามัคคีพยาบาร
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ฉลองพระชนมายุครบ
๘๐ พรรษา ทรงพระกรุณา
โปรดฯ ให้จัดพิมพ์หนังสือ
พระมงคลวิเสสกถา
และพระธรรมเทศนา
ในการพระราชกุศล ถวาย
(๓ ตุลาคม)
ได้รับพระราชทาน
พัดยศสมณศักดิ์
เจ้าคณะใหญ่ฝ่ายธรรมยุต
(พัดแฉกงาประดับพลอย)
และพัดรัตนาภรณ์พิเศษ
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มหาวิทยาลัยนเรศวร
ถวายปริญญาการศึกษา
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาบริหารการศึกษา
เป็นประธานสงฆ์ในพิธี
ผูกพัทธสีมาอุโบสถ
วัดจาการ์ตาธรรมจักรชัย
กรุงจาการ์ตา เป็นพัทธสีมา
แห่งแรกในอินโดนีเซีย

มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ทรงเป็นนายก
สภามหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย

เป็นประธานอุปถัมภ์การ
ประชุมสุดยอดผู้นำาชาว
พุทธโลก ครั้งที่ ๒ ซึ่ง
มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณ์
ราชวิทยาลัย
เป็นเจ้าภาพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ถวายปริญญาศิลปศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาปรัชญาและ
ศาสนา

สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก
พระราชทานนามสกุลใหม่ให้
ประชาชนสามารถเลือกขอใช้ได้
เนื่องในงานกาชาด
(กุมภาพันธ์)
มูลนิธิศาสตราจารย์
หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
ถวายรางวัลศาสตรเมธี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาไทศึกษา
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เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๓๖ องค์ทะไลลามะ (Dalai Lama) ประมุขแห่งศาสนจักรทิเบต เสด็จฯ
เยือนราชอาณาจักรไทยเป็นครั้งที่ ๓ และทรงเสด็จเยือนวัดบวรนิเวศวิหาร เช่นเดียวกับเมือ่ เสด็จมา
ยังประเทศไทยทุกครั้ง
นับแต่วาระแรกทีเ่ คยเสด็จมาในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๑๐ องค์ทะไลลามะทรงปรารภกับ
เจ้าพระคุณ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งขณะนั้นทรงด�ารง
สมณศักดิ์ที่ พระสาสนโสภณ ว่าทรงสนพระทัยอยากศึกษาการปฏิบัติสมาธิกรรมฐานแบบเถรวาท
เจ้าหน้าทีจ่ ัดการรับเสด็จจึงจัดให้เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ถวายค�าแนะน�าในการปฏิบัติสมาธิกรรมฐาน
แบบเถรวาทแก่องค์ทะไลลามะตามพระประสงค์ ณ ส�านักสงฆ์แห่งหนึ่ง
หลังจากนั้น เมือ่ ใดทีอ่ งค์ทะไลลามะเสด็จมายังประเทศไทยก็จะต้องเสด็จเยือนวัดบวร
นิเวศวิหารและทรงพบปะสนทนากับเจ้าพระคุณสมเด็จฯ เสมอ ในการเสด็จประเทศไทยเมือ่ เดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖ นั้น ทรงประทับแรมที่วัดบวรนิเวศวิหารด้วย ค�าแรกที่องค์ทะไลลามะตรัสทักทาย
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ เมือ่ ทรงพบกันในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารก็คือ “พี่ชายคนโตของข้าพเจ้า”
อันแสดงถึงความเคารพนับถือ ว่าทรงมีต่อกันเพียงไร
ในปีเดียวกันนั้นเอง รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในสมัยของ ฯพณฯ ประธานาธิบดี
เจียง เจ๋อหมิน ได้กราบทูลอาราธนาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเยือนประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ เป็นเวลา ๑๓ วัน ระหว่าง
วันที่ ๒๐ มิถุนายน ถึงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๓๖ นับเป็นประมุขของศาสนจักรพระองค์แรกทีเ่ สด็จ
เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ โดยทางการจีนจัดการรับรองเจ้าพระคุณสมเด็จฯ
ในระดับรองประมุขของประเทศ เช่นจัดทีป่ ระทับถวาย ณ เรือนรับรองรัฐบาล เตี้ยว อวีไ่ ถ (Diaoyutai State Guesthouse บางครั้งสะกดว่า เตี้ยวหยูไถ) กรุงปักกิง่ ซึ่งตามปกติใช้เป็นทีพ่ า� นักของ
ประมุขประเทศต่างๆ ผู้น�ารัฐบาล หรือแขกผู้มีเกียรติระดับสูง เมื่อเดินทางไปเยือนกรุงปักกิ่ง
ตลอดระยะเวลาทีป่ ระทับอยู่ในประเทศจีน เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้ทรงพบปะกับผู้น� า
ประเทศ ผู้ว่าการมณฑลต่างๆ ผู้น�าชาวพุทธในเมืองนั้นๆ ตลอดถึงเสด็จเยี่ยมเยียนวัดพระพุทธศาสนา พบปะภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชน ทั้งในกรุงปักกิ่ง นครซีอาน และนครคุนหมิง
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ทรงต้อนรับ
องค์ทะไลลามะ
เมื่อคราวเยือน
วัดบวรนิเวศวิหาร
เมื่อวันที่ ๒๓
มกราคม ๒๕๑๕

หนึ่งศตวรรษ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๒๔๕๖–๒๕๕๖
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ในระหว่างการพบปะกับ ฯพณฯ เจียง เจ๋อหมิน ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชน
จีน ณ ต� าหนักอิ๋งไถ ภายในท�าเนียบจงหนานไห่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระปฏิสันถารกล่าวฝากพระพุทธศาสนาในประเทศจีนกับท่าน
ประธานาธิบดีไว้ว่า “...และโดยทีพ่ ระพุทธศาสนานั้น ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนและความเสื่อม
แก่ประเทศไทยประเทศจีนและทัง้ สองประเทศ จึงขอฝากพระพุทธศาสนาแก่ท่านประธานาธิบดี
ให้การอุปถัมภ์พุทธศาสนาตามสมควรด้วย...”
นอกจากนั้น เมือ่ ทรงพบปะกับเจ้าหน้าทีร่ ะดับสูงของรัฐบาล รัฐมนตรี ตลอดจนผู้ว่าการ
มณฑลต่างๆ ก็มักจะทรงฝากฝังขอให้ช่วยอุปถัมภ์บ�ารุงพระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์ กับทัง้ ขอ
โอกาสให้ ค ณะสงฆ์ ไ ด้ สั ่ง สอนศี ล ธรรมแก่ ป ระชาชน ตลอดจนช่ ว ยสอดส่ อ งดู แ ลคณะสงฆ์ แ ละ
พุทธศาสนิกชนให้ประพฤติปฏิบตั ติ นให้อยูใ่ นขอบเขตของพุทธธรรมและกฎระเบียบของบ้านเมืองด้วย
การเสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนในครั้งนั้นก่อให้เกิดความตื่นตัวทางพระพุทธศาสนา
แก่บคุ คล ทั้งฝ่ายคณะสงฆ์ พุทธศาสนิกชน และผูบ้ ริหารปกครองของจีนเป็นอันมาก เพราะเป็นครั้ง
แรกของการเจริญศาสนสัมพันธ์อย่างเป็นทางการระหว่างไทยกับจีน และเป็นครั้งแรกที่ประชาชนจีน
ได้เห็นภาพของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาอย่างเต็มตา และ “เป็นทางการ” กระทัง่ ภิกษุจีนบางรูป
ถึงกับออกปากว่า ไม่เคยคิดและไม่เคยพบเห็นมาก่อน ว่าพระสงฆ์จะได้รบั การยกย่องเทิดทูนและได้
รับความเคารพจากปวงชนถึงขนาดนี้ นายจ้าว ผู่ชู นายกพุทธสมาคมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
และรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวยกย่องไว้ตอนหนึ่งว่า
“...พระกรณียกิจต่ำงๆ ของใต้ฝ่ำพระบำททีท่ รงปฏิบัติอย่ำงเปี่ยมล้นไปด้วยพระ
เมตตำนั้น ได้ถูกบันทึกและแสดงแก่ประชำชนชำวจีนทำงจอโทรทัศน์แล้ว ผลทีไ่ ด้รับจำก
กำรเสด็จเยือนประเทศจีนของใต้ฝำ่ พระบำทครั้งนี้ มีเป็นอเนกอนันต์และกว้ำงขวำง กำรเสด็จ
มำของใต้ฝ่ำพระบำทในครั้งนี้ นับว่ำเป็นเหตุกำรณ์ครั้งแรกของวงกำรคณะสงฆ์ระหว่ำงสอง
ประเทศเรำในระยะเวลำกว่ำ ๑,๕๐๐ ปี และผลดีทีไ่ ด้รับจำกกำรเสด็จมำครั้งนี้ ก็หวังว่ำจะมี
อิทธิพลต่อไปในอนำคตกว่ำ ๑,๕๐๐ ปีต่อไป...”

ฉายพระรูป
บนกำาแพงเมืองจีน
เมื่อครั้งเสด็จเยือน
สาธารณรัฐประชาชนจีน
อย่างเป็นทางการ
ในปี ๒๕๓๖

ในช่วงปี ๒๕๔๐ เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจที่เรียกกันว่า “วิกฤตต้มย�ากุง้ ” ประชาชนได้รบั ความ
เดือดร้อน สถาบันการเงิน บริษทั ห้างร้านต้องปิดกิจการลงมากมาย ผูค้ นตกงาน ขาดรายได้ เกิดความ
เดือดร้อนล�าบากกันทัว่ หน้า ในระยะนั้นเอง สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา
สังฆปริณายก ได้เปลี่ยนวิธีการเสด็จออกบิณฑบาต จากเดิมทีท่ รงเดินเท้าใกล้ๆ วัดบวรนิเวศวิหาร
โดยมิได้ทรงมีเส้นทางประจ�า แล้วแต่ว่าวันใดโปรดเสด็จทางไหนก็เสด็จ ไม่ซ�า้ เส้นทางกัน มาเป็น
การเสด็จออกบิณฑบาตยังย่านต่างๆ ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อให้ก�าลังใจแก่พุทธศาสนิกชน
พระองค์จะเสด็จโดยรถพระประเทียบ (รถยนต์ทนี่ ั่งของสมเด็จพระสังฆราชมีศัพท์เรียก
เฉพาะว่า “รถพระประเทียบ” มักเป็นรถยนต์สเี หลือง) ไปยังสถานที่ท่กี �าหนด แล้วเสด็จออกบิณฑบาต
ในย่านนั้นๆ ยังความประหลาดใจแก่พทุ ธศาสนิกชนในย่านนั้น ก่อนจะแปรเปลี่ยนเป็นความปีตยิ นิ ดี
ที่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ เสด็จมาโปรดพุทธศาสนิกชนด้วยพระองค์เองอย่างไม่คาดคิด
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ระหว่างเศรษฐกิจตกต�่าช่วงต้นทศวรรษ ๒๕๔๐ หรือทีเ่ รียกกันในยุคนั้นว่า “วิกฤต IMF”
(IMF–International Monetary Fund กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ทีร่ ัฐบาลไทยไปขอกู้ยืมเงิน
มาใช้บรรเทาปัญหาเศรษฐกิจ) มีเหตุการณ์เล็กๆ ที่น่าสนใจเรื่องหนึ่ง คือในระยะแรกๆ เจ้าพระคุณ
สมเด็จฯ ทรงรับแขกทีห่ ้องรับแขกใต้กุฏิไม้หลังใหญ่ หน้าต�าหนักคอยท่า ปราโมช แต่ละวันมีผู้คน
มากราบนมัสการเป็นจ�านวนมาก ทรงเริ่มสังเกตเห็นชายหนุ่มคนหนึ่ง เข้ามานั่งปะปนอยู่กับกลุ่ม
ของแขกทีม่ าเฝ้าโดยไม่พูดไม่จาอะไร เมือ่ กลุ่มผู้มาเฝ้าทูลลากลับ เขาก็กลับไปด้วย เป็นเช่นนั้นอยู่
หลายวัน
จนวันหนึ่งมีแขกที่มาเฝ้าน้อยคน เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงสบโอกาส จึงถามเขาว่า “เออ !
มีธุระอะไรหรือเปล่า ?” ทั้งนี้เพราะเห็นเขามานั่งเฝ้าอยู่หลายวันแล้ว
ชายหนุ่มคนนั้นจึงเล่าถวายว่าเขาเคยท�างานอยู่ทที่ ่าเรือ แล้วต้องตกงานเพราะภาวะวิกฤต
เศรษฐกิจ กลุม้ ใจมาก ไม่รจู้ ะท�าอย่างไรกับชีวติ บางวันก็เดินเตร็ดเตร่ไปเรื่อยเปือ่ ยโดยไม่มีจดุ หมาย
วันหนึ่งผ่านมาทางวัดบวรนิเวศวิหาร เห็นคนเดินเข้ามาทางนี้กัน ก็เลยลองเดินตามเข้ามาบ้าง
เห็นเขามากราบนมัสการเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ก็เลยตามเข้ามานั่งปะปนอยู่ข้างท้ายๆ นั่งมองๆ ดู
พระพักตร์ของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ แล้วก็รู้สึกสบายอกสบายใจ กระทัง่ แขกเหล่านั้นทูลลากลับไป
ตนจึงกลับไปด้วย ตั้งแต่วันนั้นเลยกลับมานั่งอีกหลายครั้ง เพราะรู้สึกว่ามาแล้วสบายใจ ต่อมาเขา
ได้งานท�าใหม่ เรื่องมีเพียงเท่านี้ แล้วเขาก็ทูลลากลับไป

เมือ่ ชายหนุ่มผู้นั้นกลับไปแล้ว สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก ทรงยิ้มแล้วตรัสกับศิษย์ผู้สนองงานอยู่ ณ ทีน่ ั้นว่า “เออ ! ไม่ได้
ท�าอะไรก็ช่วยคนได้ ” แล้วทรงพระสรวลเบาๆ
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ทรงอยู่ท่ามกลาง
ผู้พิการทางการได้ยิน
และทำาสัญลักษณ์ภาษามือ
ว่า I Love You.

หนึ่งศตวรรษ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๒๔๕๖–๒๕๕๖

121

12/3/15 11:01 PM

122

๒๕๔๖–๒๕๕๕
❖

การณานุกรม - สส

SANGARAJA 2 new.indd 122-123

หนึ่งศตวรรษ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๒๔๕๖–๒๕๕๖

123

12/3/15 11:01 PM

๒๕๔๖–๒๕๕๕

เกิดเหตุจลาจลเผาทำาลาย
สถานเอกอัครราชทูตไทย
และปล้นสะดมธุรกิจ
ของคนไทย
ในกรุงพนมเปญ
ประเทศกัมพูชา
หลังจากมีข่าวลือว่า
นักแสดงสาวของไทย
กล่าวว่าปราสาทนครวัด
เป็นของไทย
(๒๙ มกราคม)

รถไฟฟ้ามหานคร
รถไฟฟ้าใต้ดินสายแรก
ของไทย เปิดให้บริการ
อย่างเป็นทางการ
(๓ กรกฎาคม)
พระราชกำาหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕
พ.ศ. ๒๕๔๗ กำาหนดให้มี
ผู้ปฏิบัติหน้าที่
สมเด็จพระสังฆราช
ในรูปองค์คณะ
ซึ่งแต่งตั้งจากสมเด็จ
พระราชาคณะหลายรูป
เนือ่ งจากสมเด็จพระสังฆราช
ทรงมีพระชนมายุสูง
อีกทั้งอยู่ระหว่างประทับ
เพื่อรักษาพระสุขภาพ
จึงต้องมีผู้ปฏิบัติหน้าที่
หรือคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่
สมเด็จพระสังฆราชแทน
(๑๗ กรกฎาคม)

คณะสงฆ์ทั่วประเทศ
กว่า ๔,๐๐๐ รูป รวมตัว
หน้าตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
คัดค้านการเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ของ
บริษัทจำาหน่ายสุรา
แห่งหนึ่ง
(๑๘ มีนาคม)

พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวเสด็จออก
มหาสมาคมรับการถวาย
พระพรชัยมงคล
ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม
เนื่องในพระราชพิธี
ฉลองสิริราชสมบัติ
ครบ ๖๐ ปี
(๙ มิถุนายน)

ที่ประชุมชาวพุทธ
นานาชาติในงานฉลอง
วันวิสาขบูชาโลก
มีมติเห็นชอบให้
พุทธมณฑล
เป็นศูนย์กลาง
พระพุทธศาสนาโลก
(๒๐ พฤษภาคม)

“คณะปฏิรูปการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข”
ทำารัฐประหารยึดอำานาจ
การปกครองจากรัฐบาล
พรรคไทยรักไทยของ
พันตำารวจโท
ทักษิณ ชินวัตร
(๑๙ กันยายน)

งานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบุว่า จำานวนพระภิกษุ
สามเณรในประเทศไทย
ลดลงเกือบครึ่งหนึ่ง
เมื่อเทียบกับปี ๒๕๐๖
(พฤศจิกายน)
เกิดกระแสนิยม
“จตุคามรามเทพ”
มีการสร้างวัตถุมงคล
หลายร้อยรุ่นโดยวัดต่างๆ
ทั่วประเทศ

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร์ สิ้นพระชนม์
(๒ มกราคม)
การสื่อสาร
แห่งประเทศไทย
ให้บริการโทรเลข
เป็นวันสุดท้าย
(๓๐ เมษายน)

องค์การยูเนสโก
ประกาศยกย่อง
ครูเอื้อ สุนทรสนาน และ
หม่อมราชวงศ์
คึกฤทธิ์ ปราโมช
เป็นบุคคลสำาคัญของโลก
(๒๓ ตุลาคม)

รัฐบาลของนายอภิสิทธิ์
เวชชาชีวะ ใช้กำาลังทหาร
เข้าสลายการชุมนุม
ขับไล่รัฐบาลของ
“กลุ่มคนเสื้อแดง”
บริเวณแยกราชประสงค์
มีผู้เสียชีวิตจำานวนมาก
(พฤษภาคม)
จำานวนประชากร
ของประเทศไทย
มีราว ๖๖ ล้านคน

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำากัด
(มหาชน) ออกดวงตรา
ไปรษณียากรที่ระลึก
เนื่องในโอกาสฉลอง
พระชันษา ๑๐๐ ปี
สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช
ยูเนสโกประกาศรับรอง
ให้ “จารึกวัดพระเชตุพนฯ” สกลมหาสังฆปริณายก
ชุดที่ ๑
เป็นมรดกความทรงจำา
(ตุลาคม)
ของโลก
(๑๕ มิถุนายน)
แยกจังหวัดบึงกาฬ
ออกจากจังหวัดหนองคาย
เป็นจังหวัดที่ ๗๗
ของประเทศไทย
(๒๓ มีนาคม)

เกิดน้ำาท่วมใหญ่
บริเวณภาคกลาง
ของประเทศ รวมทั้ง
กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล
(กรกฎาคม–ตุลาคม)

เปิดให้บริการ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อย่างเป็นทางการ
(๒๘ กันยายน)

แผ่นดินไหวนอกชายฝั่ง
เกาะสุมาตราทำาให้เกิด
คลื่นยักษ์สึนามิรอบ
มหาสมุทรอินเดีย
มีผู้เสียชีวิตนับแสนคน
เฉพาะในประเทศไทย
มีผู้เสียชีวิตมากกว่า
ห้าพันคน และสูญหายอีก
ไม่ต่ำากว่าสามพันคน
(๒๖ ธันวาคม)

๒๕๔๖

๒๕๔๗

๒๕๔๘

๒๕๔๙

๒๕๕๐

๒๕๕๑

๒๕๕๒

๒๕๕๓

๒๕๕๔

๒๕๕๕

(พระชันษา ๙๐ ปี)

(พระชันษา ๙๑ ปี)

(พระชันษา ๙๒ ปี)

(พระชันษา ๙๓ ปี)
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กาญจนบุรี
ถวายปริญญาครุศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
ถวายปริญญาครุศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาบริหารการศึกษา

กรมการปกครอง
เปิดให้จองชื่อสกุล
พระราชทานจาก
สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก
จำานวน ๕,๐๐๐ ชื่อสกุล
(มีนาคม–เมษายน)

โปรดให้จัดสิ่งของ
บรรเทาทุกข์ไปประทาน
ความช่วยเหลือชาวพม่า
ที่ประสบวาตภัยจาก
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“ผู้นำาสูงสุด
แห่งโลกพุทธศาสนา”
(Supreme Holiness of
the World Buddhism)
มาถวายเจ้าพระคุณสมเด็จฯ
ณ ตึกวชิรญาณ สามัคคีพยาบาร
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย (๘ กันยายน)
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อย่างไรก็ดี โดยเหตุที่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงมีพระชนมายุมาก จึงอาพาธด้วยโรคชราภาพ
แทรกซ้อนด้วยโรคเบาหวานและโรคไต เป็นเหตุให้ทรงเข้าประทับรักษาพระองค์ทโี่ รงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๓
ปีแรกๆ ทีเ่ สด็จไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ยังเสด็จ
กลับมาวัดบวรนิเวศวิหารเป็นครั้งคราว เช่นในวันประสูติ ๓ ตุลาคม ซึ่งมีศิษยานุศิษย์และผู้ศรัทธา
มาเฝ้าถวายพระพรกันอย่างเนืองแน่น แต่ในระยะต่อมา ทางคณะแพทย์ผู้ทา� การรักษาเห็นว่า
ทรงต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา จึงมิได้เสด็จออกจากโรงพยาบาลอีก
ในการนี้ ทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้ต้งั คณะกรรมการคณะแพทย์ พร้อมคณะพยาบาล
เฉพาะเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ครอบคลุมในทุกด้าน แต่ทัง้ นี้ก่อนทีจ่ ะตัดสินใจท�าการรักษาในรูปแบบ
ใดรูปแบบหนึ่ง จะต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าแพทย์หลวงเสียก่อน รวมทัง้ ยังต้องแจ้ง
คณะกรรมการวัดบวรนิเวศวิหารให้ทราบด้วย
และในระหว่ า งทีส่ มเด็ จ พระญาณสั ง วร สมเด็ จ พระสั ง ฆราช สกลมหาสั ง ฆปริ ณ ายก
ประทับรักษาพระองค์อยู่ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์น้ี ทางวัดบวรนิเวศวิหารได้จดั พระภิกษุสามเณร
อยูเ่ วรถวายการอุปัฏฐาก โดยแบ่งเวรเป็นสองกะ หมุนเวียนไประหว่างพระภิกษุสามเณรทุกรูปในวัด
ส่วนการบริหารกิจการคณะสงฆ์ มหาเถรสมาคมได้มีมติเมือ่ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗
เลือกคณะผูป้ ฏิบตั หิ น้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช โดยอาศัยอ�านาจตามวรรค ๕ ของมาตรา ๑๐ แห่ง
พระราชบัญญัตคิ ณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้มีพระราชาคณะชั้นสมเด็จจ�านวน ๘ รูป เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่
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พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
เสด็จเยี่ยมสมเด็จ
พระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก
ณ ตึกวชิรญาณ
สามัคคีพยาบาร
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
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อย่างไรก็ดี อาจมีผู้สงสัยว่าทัง้ ทีส่ มเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา
สังฆปริณายก อาพาธ และประทับอยู่ในความดูแลของแพทย์ แต่เหตุใดจึงยังมีวรธรรมคติของเจ้า
พระคุณสมเด็จฯ ออกมาในเทศกาลต่างๆ อาทิเช่น วันปีใหม่ วัดมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวัน
อาสาฬหบูชา อย่างสม�่าเสมอ
วรธรรมคติเหล่านั้น ทางส�านักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชได้เรียบเรียงขึน้ โดยอาศัย
พระนิพนธ์ของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทั้งนี้โดยยึดถือว่าต�าแหน่งสมเด็จพระสังฆราชมิได้หมายถึงเฉพาะ
ตัวบุคคล หากแต่เป็น “สถาบัน” ดังนั้น แม้ตัวบุคคลจะอาพาธ แต่จุดยืนของสถาบันสมเด็จพระ
สังฆราชยังคงต้องด�าเนินสืบเนื่องไปตามปกติ เพราะฉะนั้น วรธรรมคติตา่ งๆ จึงจะมีนา� เสนอออกสู่
สังคม สู่สาธารณชน เพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจแก่พุทธศาสนิกชน ขณะเดียวกันก็ยังเป็นการรักษา
สถาบันสมเด็จพระสังฆราชไว้ด้วย
เมือ่ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๕ การประชุมผู้น�าสุดยอดพระพุทธศาสนาแห่งโลก (World
Buddhist Supreme Conference Buddhist Summit) ส�านักงานใหญ่ ณ นครเกียวโต ประเทศ
ญีป่ ุ่น ได้ถวายต�าแหน่ง Supreme Holiness of World Buddhism (ผู้นา� สูงสุดแห่งโลกพระพุทธศาสนา) แก่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ตามมติเห็นชอบของ
ผู้น�าพระพุทธศาสนาจาก ๓๒ ประเทศ ในนามของพุทธศาสนิกชนกว่า ๓๗๐ ล้านคนทั่วโลก
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ที่ประชุมผู้นำาสุดยอด
พระพุทธศาสนาแห่งโลก
(World Buddhist
Supreme Conference
Buddhist Summit)
ถวายตำาแหน่ง
Supreme Holiness
of World Buddhism
(ผู้นำาสูงสุดแห่งโลก
พระพุทธศาสนา)
แก่สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก
ในปี ๒๕๕๕
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๒๕๕๖

ตลอดระยะเวลากว่า ๒๓๐ ปีของกรุงรัตนโกสินทร์ พระมหากษัตริยใ์ นพระบรมราชจักรีวงศ์
ได้ทรงสถาปนาพระมหาเถระผู้ทรงธรรมทรงวินัยในต�าแหน่งทีส่ มเด็จพระสังฆราชต่อเนื่องมาแล้ว
๑๙ พระองค์ พระองค์ท่ี ๑๙ ได้แก่เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา
สังฆปริณายก
ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงเจริญพระชันษา (มีอายุ) ๑๐๐ ปี ในวัน
ที่ ๓ ตุลาคม ทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดการเฉลิมฉลองอย่างสมพระเกียรติ ด้วยทรงเป็นสมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทีม่ ีพระชันษายืนยาวทีส่ ุดเท่าทีม่ ีปรากฏมาในประวัติการคณะ
สงฆ์ไทย กับทัง้ ทรงด�ารงต�าแหน่งนี้รวมเป็นเวลากว่า ๒๔ ปี คือตั้งแต่การพระราชพิธีสถาปนา เมือ่
วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๓๒ จนถึงพุทธศักราช ๒๕๕๖ นับว่ายาวนานกว่าสมเด็จพระสังฆราชพระองค์
ใดในอดีตที่ผ่านมาเช่นกัน
สพฺเพ ธมฺมำ อนิจฺจำ สรรพสิ่งทั้งหลายล้วนเปลี่ยนแปลง
สังขารทั้งหลาย ย่อมมีเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับสูญไป เป็นธรรมชาติธรรมดา
หลังจากการพิธีมหามงคลนั้นเพียง ๒๑ วัน วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สิ้นพระชนม์ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อเวลา
๑๙.๓๐ น. ด้วยอาการติดเชื้อในกระแสโลหิต
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงด�ารงพระชนม์ชีพ
ผ่านมาถึงสี่แผ่นดิน นับแต่พุทธศักราช ๒๔๕๖ ต้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ตลอดมาจนถึงปีท่ี ๖๘ ในรัชกาลปัจจุบนั ทรงประสูตเิ มื่อครั้งที่ประเทศไทยยังใช้ช่อื ว่าประเทศสยาม
ปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มีธงช้างเผือกบนพื้นแดงเป็นธงชาติ พลเมืองทัว่ ราช
อาณาจักรมีจา� นวนน้อยกว่าประชากรกรุงเทพฯ ยุคปัจจุบนั ด้วยซ�้า จนมาถึงวันนี้ ยุคที่ราชอาณาจักร
ไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเ์ ป็นประมุข ใช้ไตรรงค์ธงสามสีเป็นธงชาติ
ในความหมายถึงชาติ-ศาสนา-พระมหากษัตริย์ ผูค้ นเพิ่มมากขึ้นหลายเท่าจนประชากรไทยมีจ�านวน
ใกล้ ๗๐ ล้านคน
เรื่องราวมากมายเกิดขึน้ บนผืนแผ่นดินแห่งนี้ในรอบหนึ่งศตวรรษของพระชนม์ชีพ สมเด็จ
พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงด�ารงพระชนม์อยู่ในกระแสความ
เปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ เฉกเช่นเดียวกับประชาชนทุกคนในชาติ แต่ขณะเดียวกัน ทรงอยู่ใน
ภิกขุภาวะ อีกทั้งในหลายเหตุการณ์ก็ทรงมีพระสถานะในฐานะบุคคลส�าคัญบนหน้าประวัติศาสตร์

ในช่วงแรกที่เสด็จ
ประทับรักษาพระองค์
ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก
ก็ยังเสด็จกลับมาที่
วัดบวรนิเวศวิหาร
เป็นครั้งคราว

และหนังสือเล่มนี้ก็เป็นส่วนเล็กๆ ส่วนหนึ่งในความพยายามทีจ่ ะเล่าถึงพระ
สถานะอันหลากหลายนั้น
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ประณต นันทิยะกุล. เหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองของไทย ตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๔๗๕–๒๕๑๘. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, ๒๕๑๘.
ประมวลอำณั ต ิค ณะสงฆ์ . อนุ ส รณ์ ส มโภชสมณศั ก ดิห์ ิ รั ญ บั ฏ และชนมายุ ค รบ ๖๐ ปี ถวายท่า นเจ้ า ประคุณ
พระธรรมวโรดม, คณะศิษยานุศิษย์, ๒๕๐๐.
พรหมคุณาภรณ์, พระ. กำลำนุกรม พระพุทธศำสนำในอำรยธรรมโลก. พิมพ์ครั้งที่ ๒ กรุงเทพฯ : ผลิธัมม์,
๒๕๕๒.
ศรั ณ ย์ ทองปาน. พระผูส้ � ำ รวมพร้ อ ม สมเด็จ พระญำณสั ง วร สมเด็จ พระสั ง ฆรำช สกลมหำสั ง ฆปริ ณ ำยก.
กรุงเทพฯ : ส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดพิมพ์เนื่องในงานบ�าเพ็ญพระกุศล ๙๙ พรรษา
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, ๒๕๕๕.
ศิลปากร, กรม. ทะเบียนโบรำณสถำนทัว่ รำชอำณำจักร เล่ม ๑. กรุงเทพฯ : ฝ่ายควบคุมดูแลรักษาโบราณสถาน
กองโบราณคดี, ๒๕๓๓.
“สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร เพชรน้�าดีจากจังหวัดกาญจนบุรี” อนุทินแสงธรรม. ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒
(มิถุนายน ๒๕๑๖): ๓๓–๖๒.
สมุดบันทึก ๕๐ ปี ทรงครองรำชย์ ๒๔๘๙–๒๕๓๘. กรุงเทพฯ : บริษัทการพิมพ์สตรีสาร จ�ากัด, ๒๕๓๙.
สิทธิเดช จันทรศิริ. กรุข่ำวดังในรอบ ๒๐ ปี. กรุงเทพฯ : การเวก, ๒๕๒๑.
สุภาภรณ์ อัษฎมงคล. (บรรณาธิการ) ๙๙ ค�ำถำมเกีย่ วกับสมเด็จพระสังฆรำช. กรุงเทพฯ : ส�านักเลขานุการ
สมเด็จพระสังฆราช, ๒๕๕๕.
อ�านวย วีรวรรณ. (บรรณาธิการ) พระมหำกษัตริย์ไทยกับพระพุทธศำสนำ. กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติง้
แอนด์พับลิชชิ่งจ�ากัด (มหาชน), ๒๕๕๕.

ทศวรรษที่ ๓
คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว. จำกหน้ำ ๕ หนังสือพิมพ์สยำมรัฐ. พระนคร : ประพันธ์สาส์น, ๒๕๑๒.
งำนพระรำชทำนเพลิงศพ สมเด็จพระมหำวีรวงศ์ (ทิม อุฑำฒิมมหำเถร). กทม. : ห้างหุ้นส่วนจ�ากัดพิมพ์อักษร,
๒๕๔๔.
ต� ำ นำนวัด บวรนิ เ วศวิหำร สมัย สมเด็จ พระสั ง ฆรำชเจ้ำ กรมหลวงวชิ ร ญำณวงศ์ ทรงครองวัด. พิม พ์ใ นการ
พระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ๒๕๐๓.
แถลงกำรณ์คณะสงฆ์ เล่ม ๓๐ พุทธศักรำช ๒๔๘๕.
พุทธจักรไนระบอบไหม่. คนะหนังสือพิมพ์แห่งชาติไทยพิมพ์ช�าร่วยไนงานกถินพระราชทานของกรมการสาสนา,
2485.
ทศวรรษที่ ๔
ต� ำ นำนวัด บวรนิ เ วศวิหำร สมัย สมเด็จ พระสั ง ฆรำชเจ้ำ กรมหลวงวชิ ร ญำณวงศ์ ทรงครองวัด. พิม พ์ใ นการ
พระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ๒๕๐๓.
ประวัติกำรปกครองคณะสงฆ์ไทย. กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๑.
อนุสรณ์พิธีสมโภชบ�ำเพ็ญมหำกุศลเพือ่ อุทิศถวำยแด่ดวงพระวิญญำณมุขบุรุษ บรรพบุรุษ และนักกำรเมืองทีล่ ่วง
ลับไปแล้ว. มปท. : วัดพระศรีมหาธาตุ, ๒๕๓๒.
ทศวรรษที่ ๕
“สัมโมทนียกถา ของสมเด็จพระญาณสังวร แก่พระภิกษุสามเณร ณ อุโบสถวัดศรีธรรมาราม อ�าเภอเมือง จังหวัด
ยโสธร ๕ มิถุนายน ๒๕๑๖” ใน สัมโมทนียกถำของสมเด็จพระญำณสังวร. ภิกษุสามเณรวัดบวรนิเวศ
วิหารพิมพ์ถวายในการบ�า เพ็ญกุศลอายุครบ ๕ รอบ กรุงเทพมหานคร : พุทธอุปถัมภ์การพิมพ์,
๒๕๑๖.
ทศวรรษที่ ๖
นิทรรศกำรเชิดชูเกียรติ โหมด ว่องสวัสดิ์ (สูจิบัตรงานนิทรรศการ ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
๑ _ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๓๓).
ทศวรรษที่ ๗
คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว. ข้ำวนอกนำ. กรุงเทพมหานคร : สยามรัฐ, ๒๕๒๐.
สยำมจดหมำยเหตุ. ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๓๘ (๑๖–๒๒ กันยายน ๒๕๑๙)
สยำมจดหมำยเหตุ. ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๓๙ (๒๓–๒๙ กันยายน ๒๕๑๙)
สยำมจดหมำยเหตุ. ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๔๐ (๓๐ กันยายน–๖ ตุลาคม ๒๕๑๙)
ทศวรรษที่ ๘
พระมงคลวิเสสกถำ สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำกรมพระยำวชิรญำณวโรรส และสมเด็จพระพุทธโฆษำจำรย์ (ญำณวรเถระ) ถวำยในรัชกำลพระบำทสมเด็จฯ พระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว พระพุทธศักรำช ๒๔๕๓–๒๔๖๗.
พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระยามหานามราช (ม.ร.ว.จ�านง นพวงศ์) พระนคร : โรงพิมพ์
มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๔๙๙.
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