พระประวัติ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
(สุวฑฺฒนมหาเถร เจริญ คชวัตร)
เมื$อวันที$ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ
ให้ สถาปนาสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร เป็ น สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริ ณายก นับเป็ นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที$ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ลุถงึ ปี พ.ศ.
๒๕๕๖
ทรงดํารงตําแหน่งสมเด็จพระสังฆราชยาวนานกว่าสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใด
ๆ
ในอดีตที$ผา่ นมา คือ ๒๔ ปี
วันที$ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็ นวันคล้ ายวันประสูตขิ องเจ้ าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริ ณายก ทรงเจริ ญพระชนมายุ ๑๐๐ พรรษาบริ บรู ณ์ นับเป็ น
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริ ณายก ที$เจริ ญพระชนมายุยิ$งยืนนานกว่าสมเด็จพระสังฆราช
พระองค์ใดๆ ในอดีตที$ผา่ นมา ทังทรงดํ
\
ารงตําแหน่งต่าง ๆ ทางคณะสงฆ์ยาวนานกว่าพระองค์อื$น ๆ คือ
ทรงดํารงตําแหน่งเจ้ าคณะใหญ่คณะธรรมยุต ๒๕ ปี ทรงดํารงตําแหน่งเจ้ าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
๕๒ ปี นับเป็ นบุญบารมีในทางปรหิตปฏิบตั ขิ องเจ้ าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช ซึง$ ยากที$จะมีเป็ น
สาธารณะแก่บคุ คลทัว$ ไป
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริ ณายก มีพระนามเดิมว่า เจริ ญ
นามสกุล คชวัตร ทรงมีพระชาติภมู ิ ณ จังหวัดกาญจนบุรี ประสูตเิ มื$อวันที$ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๖
ทรงบรรพชาเป็ นสามเณรเมื$อพระชนมายุ ๑๔ พรรษา ณ วัดเทวสังฆาราม กาญจนบุรี แล้ วเข้ าไปอยู่
ศึกษาพระปริ ยตั ธิ รรม ณ วัดบวรนิเวศวิหาร จนพระชนมายุครบอุปสมบท จึงกลับไปอุปสมบทที$
วัดเทวสังฆาราม กาญจนบุรี และทรงจําพรรษา ณ วัดเทวสังฆาราม ๑ พรรษา แล้ วจึงกลับไป
ทรงทําทัฬหีกรรม ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เมื$อวันที$ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๖ โดย
สมเด็จพระสังฆราชเจ้ า
กรมหลวงวชิรญาณวงศ์
ทรงเป็ นพระอุปัชฌาย์
ได้ ประทับอยู่
ศึกษาพระปริ ยตั ธิ รรม ณ วัดบวรนิเวศวิหารตลอดมา จนกระทัง$ สอบได้ เป็ นเปรี ยญธรรม ๙ ประโยค
เมื$อพ.ศ. ๒๔๘๔
เจ้ าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ทรงดํารงสมณศักดิมf าโดยลําดับดังนี \ ทรงเป็ นพระราชาคณะ
ชันสามั
\ ญ พระราชาคณะชันราช
\
และพระราชาคณะชันเทพ
\
ในราชทินนามที$ พระโศภนคณาภรณ์
ทรงเป็ นพระราชาคณะชันธรรมที
\
$ พระธรรมวราภรณ์ ทรงเป็ นพระราชาคณะชันเจ้
\ าคณะรองที$
พระสาสนโสภณ ทรงเป็ นสมเด็จพระราชาคณะที$ สมเด็จพระญาณสังวร และทรงได้ รับพระราชทาน
สถาปนาเป็ นสมเด็จพระสังฆราช ในราชทินนามที$ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริ ณายก
เจ้ าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ทรงเป็ นผู้ใคร่ในการศึกษา ทรงมีพระอัธยาศัยใฝ่ ร้ ูใฝ่ เรี ยนมา
ตังแต่
\ ทรงเป็ นพระเปรี ยญ โดยเฉพาะในด้ านภาษา ทรงศึกษาภาษาต่าง ๆ เช่น อังกฤษ ฝรั$งเศส

เยอรมัน จีน และ สันสกฤต จนสามารถใช้ ประโยชน์ได้ เป็ นอย่างดีกระทัง$ เจ้ าพระคุณ
สมเด็จพระสังฆราชเจ้ า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ พระอุปัชฌาย์ทรงเห็นว่า จะเพลินในการศึกษา
มากไป วันหนึง$ ทรงเตือนว่าควรทํากรรมฐานเสียบ้ าง เป็ นเหตุให้ พระองค์ทรงเริ$ มทํากรรมฐาน
มาแต่บดั นัน\ และทําตลอดมาอย่าง ต่อเนื$อง จึงทรงเป็ นพระมหาเถระที$ทรงภูมิธรรม ทังด้
\ านปริ ยตั แิ ละ
ด้ านปฏิบตั ิ
เจ้ าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ทรงศึกษาหาความรู้สมัยใหม่อยูเ่ สมอ เป็ นเหตุให้ ทรงมีทศั นะ
กว้ างขวาง ทันต่อเหตุการณ์บ้านเมือง ซึง$ เป็ นประโยชน์ตอ่ การสัง$ สอนและเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เป็ นอย่างมาก และทรงนิพนธ์หนังสือทางพระพุทธศาสนาจํานวนมากได้ อย่างสมสมัย เหมาะแก่
บุคคลและสถานการณ์ในยุคปั จจุบนั
และทรงสัง$ สอนพระพุทธศาสนาทังแก่
\ ชาวไทยและชาวต่าง
ประเทศ
ในด้ านการศึกษา ได้ ทรงมีพระดําริ ทางการศึกษาที$กว้ างไกล ทรงมีสว่ นร่วมในการก่อตัง\
มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งแรกของไทย คือ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมาแต่ต้น
ทรงริ เริ$ มให้ มีสาํ นักฝึ กอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศขึ \นเป็ นครัง\ แรก เพื$อฝึ กอบรมพระธรรมทูตไทย
ที$จะไปปฏิบตั ศิ าสนกิจในต่างประเทศ ทรงเป็ นพระมหาเถระไทยรูปแรก ที$ได้ ดําเนินงานพระธรรมทูต
ในต่างประเทศอย่างเป็ นรูปธรรม
โดยเริ$ มจากทรงเป็ นประธานกรรมการอํานวยการฝึ กอบรมพระ
ธรรมทูตไปต่างประเทศเป็ นรูปแรก เสด็จไปเป็ นประธานสงฆ์ในพิธีเปิ ดวัดไทยแห่งแรกในทวีปยุโรป
คือวัดพุทธปทีป ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ทรงนําพระพุทธศาสนาเถรวาทไปสู่
ทวีปออสเตรเลียเป็ นครัง\ แรก โดยการสร้ างวัดพุทธรังษี ขึ \น ณ นครซิดนีย์ ทรงให้ กําเนิดคณะสงฆ์
เถรวาทขึ \นในประเทศอินโดนีเซีย ทรงช่วยฟื น\ ฟูพระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศเนปาล โดยเสด็จไป
ให้ การบรรพชาแก่ศากยกุลบุตรในประเทศเนปาลเป็ นครัง\ แรก ทําให้ ประเพณีการบวชฟื น\ ตัวขึ \นอีก
ครัง\ หนึง$ ในเนปาลยุคปั จจุบนั ทรงอุปถัมภ์การสร้ างวัดแคโรไลนาพุทธจักรวนาราม สหรัฐอเมริ กา
ทรงเจริ ญศาสนไมตรี กบั องค์ดาไลลามะ
กระทัง$ เป็ นที$ทรงคุ้นเคยและได้ วิสาสะกันหลายครัง\
และทรงเป็ นพระประมุขแห่ง
ศาสนจักรพระองค์แรกที$ได้ รับทูลเชิญให้ เสด็จเยือนสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนอย่างเป็ นทางการในประวัตศิ าสตร์ จีน
เจ้ าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร
ทรงเป็ นนักวิชาการและนักวิเคราะห์ธรรมตามหลักการของพระพุทธศาสนา ที$เรี ยกว่า ธัมมวิจยะ
เพื$อแสดงให้ เห็นว่า
พุทธธรรมนันสามารถประยุ
\
กต์ใช้ กบั กิจกรรมของชีวิตได้ ทกุ ระดับ
ตังแต่
\ ระดับพื \นฐานไปจนถึงระดับสูงสุด
ทรงมีผลงานด้ านพระนิพนธ์ทงที
ั \ $เป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษจํานวนกว่า
๒๐๐
เรื$ อง
ประกอบด้ วยพระนิพนธ์แสดงคําสอนทางพระพุทธศาสนาทังระดั
\ บต้ น ระดับกลาง และระดับสูง
รวมถึงความเรี ยงเชิงศาสนคดีอีกจํานวนมาก
ซึง$ ล้ วนมีคณ
ุ ค่าควรแก่การศึกษา
สถาบันการศึกษาของชาติหลายแห่งตระหนักถึงพระปรี ชาสามารถและคุณค่าแห่งงานพระนิพนธ์
ตลอดถึงพระกรณียกิจที$ทรงปฏิบตั ิ
จึงได้ ทลู ถวายปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิเf ป็ นการเทิดพระเกียรติหลายสาขา
รวม
๑๓
มหาวิทยาลัย

นอกจากพระกรณียกิจตามหน้ าที$ตําแหน่งแล้ ว ยังได้ ทรงปฏิบตั หิ น้ าที$พิเศษ อันมีความสําคัญยิ$ง
อีกหลายวาระ กล่าวคือ ทรงเป็ นพระอภิบาลในพระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั รัชกาลปั จจุบนั
เมื$อครัง\ ทรงพระผนวช เมื$อ พ.ศ. ๒๔๙๙ พร้ อมทังทรงถวายความรู
\
้ ในพระธรรมวินยั ตลอดระยะเวลา
แห่งการทรงพระผนวช
ทรงเป็ นพระราชกรรมวาจาจารย์
ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
เจ้ าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เมื$อครัง\ ทรงผนวชเป็ นพระภิกษุ เมื$อ พ.ศ. ๒๕๒๑
เจ้ าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ไม่เพียงแต่สร้ างศาสนธรรม คือคําสอนมอบไว้ เป็ นมรดกธรรม
แก่พทุ ธศาสนิกชนและแก่โลกเท่านัน\ แต่ยงั ได้ ทรงสร้ างวัตถุธรรมอันนําสุขประโยชน์สปู่ ระชาชนทัว$ ไป
มอบไว้ เป็ นมรดกของแผ่นดินอีกเป็ นจํานวนมาก อาทิ วัดญาณสังวราราม ชลบุรี วัดรัชดาภิเษก
กาญจนบุรี วัดวังพุไทร เพชรบุรี วัดล้ านนาญาณสังวราราม เชียงใหม่ พระบรมธาตุเจดีย์
ศรี นคริ นทราสถิตมหาสันติคีรี เชียงราย โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ ยมหาราชรมณียเขต กาญจนบุรี
ตึกสกลมหาสังฆปริ ณายก ในโรงพยาบาลและโรงเรี ยนในถิ$นทุรกันดาร ๑๙ แห่ง โรงพยาบาล
สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที$ ๑๙ ท่าม่วง กาญจนบุรี ตึกวชิรญาณวงศ์, ตึกวชิรญาณสามัคคีพยาบาร, ตึก ภปร ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงเรี ยนสมเด็จพระปิ ยมหาราชรมณียเขต
กาญจนบุรี และวัดไทย ในต่างประเทศอีกหลายแห่ง
เจ้ าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ทรงดํารงตําแหน่งหน้ าที$สาํ คัญทางการคณะสงฆ์ในด้ าน
ต่าง ๆ มาเป็ นลําดับ เป็ นเหตุให้ ทรงปฏิบตั พิ ระกรณียกิจเป็ นประโยชน์แก่พระศาสนา ประเทศชาติและ
ประชาชนเป็ นอเนกประการ
นับได้ วา่ ทรงเป็ นพระมหาเถระที$ทรงเพียบพร้ อมด้ วยอัตตสมบัตแิ ละ
ปรหิตปฏิบตั ิ และทรงเป็ นครุฐานียบุคคลของชาติ ทังในด้
\ านพุทธจักรและอาณาจักร
เจ้ าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ทรงเป็ นที$เคารพสักการะตลอดไปถึงพุทธศาสนิกชนในนานา
ประเทศ ด้ วยเหตุนี \ ทางรัฐบาล สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ จึงได้ ทลู ถวายตําแหน่ง
อภิธชมหารัฐคุรุ อันเป็ นสมณศักดิf สูงสุดแห่งคณะสงฆ์เมียนมาร์ เมื$อ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที$ประชุมผู้นํา
สูงสุดแห่งพุทธศาสนาโลก เมื$อ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ ทลู ถวายตําแหน่งพระประมุขสูงสุด แห่งพระพุทธ
ศาสนาโลก
ถึง พ.ศ. ๒๕๔๓ พระสุขภาพของเจ้ าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรถดถอยลง เนื$องจาก
ทรงเจริ ญพระชนมายุมากขึ \น ไม่อํานวยให้ ทรงปฏิบตั พิ ระศาสนกิจต่าง ๆ ได้ โดยสะดวก จึงเสด็จ
เข้ าประทับรักษาพระองค์ ณ ตึกวชิรญาณ-สามัคคีพยาบาร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เมื$อวันที$ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ ในช่วงแรก ๆ ยังเสด็จกลับไปประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เป็ น
ระยะ ๆ ครัง\ ละ ๓ - ๔ วัน และเสด็จไปสดับพระปาติโมกข์ ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร ทุกวัน
ธรรมสวนะ เดือนเพ็ญและเดือนดับ กระทัง$ พระสุขภาพไม่อํานวย คณะแพทย์ผ้ ถู วายการรักษา
พยาบาลจึงกราบทูลให้ งดการเสด็จไปสดับพระปาติโมกข์ดงั กล่าว ตังแต่
\ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็ นต้ นมา
ถึงวันที$
๑๓
ตุลาคม
พ.ศ.
๒๕๕๖
พระอาการประชวรโดยทัว$ ไปทรุดลง
คณะแพทย์จงึ ได้ ถวายการผ่าตัดพระอันตะ (ลําไส้ ) และพระอันตคุณ (ลําไส้ น้อย) หลังการผ่าตัด
ทรงมีพระอาการทัว$ ไปเป็ นที$พอใจของคณะแพทย์ ถึงวันที$ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เริ$ มมีพระ
อาการความดันพระโลหิตลดลง แต่มีการกระเตื \องขึ \นเป็ นระยะๆ กระทัง$ ถึงวันที$ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.

๒๕๕๖ ความดัน พระโลหิตลดลงถึง ๒๐ และคงตัวอยูร่ ะยะหนึง$ ถึงเวลา ๑๙.๓๐ น. ความดัน
พระโลหิตลงถึง ๐ ในทันทีทนั ใด
คณะแพทย์ได้ ออกแถลงการณ์ในเวลาต่อมาว่า เจ้ าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระ
สังฆราช สกลมหาสังฆปริ ณายก สิ \นพระชนม์ด้วยการติดเชื \อในกระแสพระโลหิต เมื$อวันที$ ๒๔ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๙.๓๐ น. สิริพระชนมายุได้ ๑๐๐ พรรษากับ ๒๑ วัน
วันที$ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ เชิญพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ไปยังพระตําหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ า ฯ
ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ไปถวาย
นํ \าสรงพระศพ ณ พระตําหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร แล้ วเชิญพระศพประดิษฐานในพระ
โกศกุดนั$ ใหญ่ ภายใต้ เศวตฉัตร ๓ ชัน\ บนพระแท่นแว่นฟ้าปิ ดทองประดับกระจกแวดล้ อมด้ วย
ฉัตรเครื$ องสูง ๓ คู่ ประดับพุม่ ตาดทองดอกไม้ แจกัน และเทียนไฟฟ้ารายรอบพระโกศบน
พระแท่นแว่นฟ้าทังสองชั
\
น\
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ า ฯ ให้ มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม
ถวายพระศพ ทังกลางวั
\
นและกลางคืน พร้ อมทังมี
\ ประโคมยํ$ายามถวายพระศพ เป็ นเวลา ๗ วัน
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ า ฯ ให้ บําเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร (๓๐ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)
ปั ญญาสมวาร (๑๑ - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖) และสตมวาร (๓๐ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗) ถวาย
พระศพตามราชประเพณีโดยลําดับ
นับแต่ได้ เชิญพระศพประดิษฐาน ณ พระตําหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร เมื$อวันที$ ๒๕ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็ นต้ นมา ได้ มีพระบรมวงศานุวงศ์ คณะรัฐบาล ผู้นําประเทศ ทูตานุทตู ประเทศต่าง ๆ
และองค์กรศาสนา พร้ อมทังพุ
\ ทธศาสนิกชน ทังภายในประเทศและต่
\
างประเทศ มาถวายสักการะ
เคารพพระศพอย่างเนืองแน่นอย่างมิเคยปรากฏมาก่อน อาทิ คณะทูตานุทตู กว่า ๒๓ ประเทศ
มาร่วมในการบําเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร (๗ วัน) ในวันที$ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ การบําเพ็ญ
พระราชกุศลปั ญญาสมวาร (๕๐ วัน) วันที$ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และการบําเพ็ญ
พระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) วันที$ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ พระราชทานพระศพ
เจ้ าพระคุณสมเด็จฯ
วันที$ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ สํานักวาติกนั โดยสภาประมุขบาทหลวง โรมันคาธอลิก
แห่งประเทศไทย ได้ ประกอบพิธีมิสซาถวายพระกุศลแด่พระศพเจ้ าพระคุณสมเด็จฯ
วันที$ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะสงฆ์แห่งนิกายเนนบุตซึสุ แห่งประเทศญี$ปนุ่
ได้ ประกอบพิธีสวดถวายพระกุศลแด่พระศพเจ้ าพระคุณสมเด็จฯ
วันที$ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ฯพณฯ เชอร์ ริง ต็อปเกย์ นายกรัฐมนตรี แห่งประเทศภูฏาน
พร้ อมด้ วยภริ ยาและคณะได้ มาถวายสักการะเคารพพระศพเจ้ าพระคุณสมเด็จฯ
วันที$ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวตั ร เจ้ าคณะใหญ่จีนนิกาย
พร้ อมด้ วยคณะสงฆ์จีน ได้ ประกอบพิธีกงเต็กน้ อมถวายพระกุศลแด่เจ้ าพระคุณสมเด็จฯ

วันที$ ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ คณะศิลปิ นในสาขาต่างๆ จัดถวายศิลปะบรรณาการ
สตมวารสมโภช ปูชนียคีตา ครบร้ อยหนึง$ วัน การพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริ ณายก ด้ วยการขับขานและศิลปะการแสดงต่างๆ เป็ นประหนึง$ เครื$ องบรรณาการ
วันที$ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ พระมหาคณานัมธรรมปั ญญาธิวตั ร เจ้ าคณะใหญ่อนัมนิกาย
พร้ อมด้ วยคณะสงฆ์อนัมนิกาย ได้ ประกอบพิธีกงเต็กน้ อมถวายพระกุศลแด่เจ้ าพระคุณสมเด็จฯ
วันที$ ๑๗ - ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ รัฐบาลอินเดีย โดยรัฐมนตรี กระทรวงวัฒนธรรม
ประเทศอินเดีย และ ฯพณฯ เอกอัครราชทูตอินเดียประจําประเทศไทย ได้ ประกอบพิธีวชั รยานบูชา
ถวายพระกุศลแด่พระศพเจ้ าพระคุณสมเด็จฯ อย่างเต็มรูปแบบตามลัทธิวชั รยานแห่งทิเบต
วันที$ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะสังฆเถรวาทแห่งอินโดนีเซีย พร้ อมด้ วยพุทธ
ศาสนิกชนอินโดนีเซียจํานวนกว่า ๑๐๐ คน ได้ บําเพ็ญกุศลถวายพระศพเจ้ าพระคุณสมเด็จฯ
วันที$ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะรังษี สงั วร และสภาวัฒนธรรมไทย – รามัญ ได้ บําเพ็ญกุศล
รามัญทักษณาบูชา ตามลัทธิธรรมเนียมมอญ ทูลถวายแด่เจ้ าพระคุณสมเด็จฯ เนื$องในวาระครบรอบ
๒๕ ปี แห่งการโปรดเกล้ าสถาปนา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริ ณายก
นอกจากนี \ ยังได้ มีผ้ นู ําองค์กรทางศาสนาในประเทศต่างๆ ส่งสารแสดงความอาลัย เนื$องใน
การสิ \นพระชนม์ของเจ้ าพระคุณสมเด็จฯ จํานวนมาก อาทิ องค์ดาไลลามะ พระสังฆราช
พระสังฆนายก องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรพุทธศาสนาจากนานาประเทศ
กล่าวได้ วา่ เจ้ าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริ ณายก
ทรงดํารงอยูใ่ นฐานะพระสังฆบิดรของพุทธบริ ษัททัว$ โลกโดยแท้
ลุถงึ วันที$ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ตรงกับวันคล้ ายวันประสูตขิ องเจ้ าพระคุณ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริ ณายก ครบ ๑๐๑ ปี และวันที$ ๒๔ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๗ ตรงกับวันสิ \นพระชนม์ของเจ้ าพระคุณสมเด็จฯ ครบ ๑ ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั
ได้ ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์จดั งานบําเพ็ญกุศลถวายแด่เจ้ าพระคุณสมเด็จ
ฯ เนื$องใน ๒ วาระนี \ เรี ยกว่า “งานบําเพ็ญกุศลครบ ๑ ปี แห่งการ สิ \นพระชนม์ สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ ปริ ณายก” ระหว่างวันที$ ๓ - ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ
วัดบวรนิเวศวิหาร ในการนี \ รัฐบาล ศิษยานุศษิ ย์ และพุทธศาสนิกชน ได้ ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล
โดยมี ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี เป็ นประธาน มีการจัดกิจกรรม
“บุปผาวิธานบูชา” ให้ ประชาชนร่วมปั กดอกบานไม่ร้ ูโรย บนพระรูปเจ้ าพระคุณ สมเด็จ ฯ กิจกรรม
“ปฏิบตั ธิ รรมสังฆราชบูชา ครบ ๑ ปี แห่งการสิ \นพระชนม์” พระธรรมเทศนา และปฏิบตั ธิ รรม
โดยการนําของพระวิปัสสนาจารย์สายกรรมฐาน กิจกรรมการอ่านบทเสภาและ บทกลอนในพระ
นิพนธ์ของเจ้ าพระคุณสมเด็จ ฯ ที$พระองค์ได้ ทรงนิพนธ์ไว้ การแสดง ดนตรี เพลง ของกลุม่ ศิลปิ น
เป็ นคีตญ
ั ชลีบชู า เพื$อรํ าลึกถึงเจ้ าพระคุณสมเด็จฯ นิทรรศการ “สัมพัจฉรานุสรณ์ ครบ ๑ ปี แห่งการ
สิ \นพระชนม์” นิทรรศการครัง\ นี \ได้ รวบรวมกิจกรรม ตลอดระยะเวลา ๑ ปี แห่งการสิ \นพระชมน์ เปิ ดตัว
ภาพยนตร์ การ์ ตนู เรื$ อง “เมืองนิรมิต แห่ง จิตตนคร” และหนังสือการ์ ตนู แจกแก่ผ้ เู ข้ าชมมีพิธีมอบทุน
ส่งเสริ มการศึกษาพระปริ ยตั ธิ รรม แผนกบาลี แก่สาํ นักศาสนศึกษาทัว$ ประเทศที$มีการจัดการ
ศึกษาดีเด่น ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗

วันที$ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ที$ประชุมสุดยอดชาวพุทธโลก ประกอบด้ วยพระราชาธิบดี
ผู้นําทางการเมือง ผู้นําทางพระพุทธศาสนาและบุคคลสําคัญของโลกจาก ๔๑ ประเทศ ได้ ร่วม
ประกอบพิธีสวดมนต์ถวายพระกุศล และเทิดพระเกียรติแด่เจ้ าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ฯ พระ
ประมุขสูงสุดแห่งพุทธศาสนาโลก ณ วิหารแห่งวัดเนนบุตซึสุ เมืองกาโต จังหวัดคิวโงะ ประเทศญี$ปนุ่
ถึงวันที$ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึง$ เป็ นวันตรงกับวันสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช
และเป็ นวันที$เจ้ าพระคุณ สมเด็จพระญาณสังวร ฯ สิ \นพระชนม์ครบ ๑ ปี กบั ๑๒๑ วัน
วัดบวรนิเวศวิหาร ได้ จดั พิธีบําเพ็ญกุศลถวายและ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ โดยมีพระพิธีธรรม
สวดพระอภิธรรม ในเวลา ๑๙.๐๐ น. จบแล้ ว คณะนักเรี ยนโรงเรี ยน ถนอมพิศวิทยา แขวงวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร แสดงมโนราถวายหน้ าพระศพจบแล้ วสํานักการสังคีต กรมศิลปากร แสดงโขน
รามเกียรติf ตอนพาลีสอนน้ อง ถวายหน้ าพระศพ
ในระหว่างนี \ได้ มีองค์กร คณะบุคคลและคณะสงฆ์ทงภายในประเทศและต่
ั\
างประเทศมาร่วม
เป็ นเจ้ าภาพ บําเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระศพโดยตลอด
ครัน\ วันที$ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดําเนิน แทนพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประธานที$
ปรึกษาการประชุมคณะกรรมการอํานวยการจัดงานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระ
สังฆราช สกลมหาสังฆปริ ณายก ในการประชุม คณะกรรมการอํานวยการจัดงานพระศพ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริ ณายก ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล
ในการประชุมครัง\ นี \ ได้ มีการกําหนดวันพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จ พระญาณสังวร
เป็ นวันที$ ๑๕ - ๑๖ - ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ พระเมรุหลวงวัดเทพศิรินทราวาส
วันที$ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ อันเป็ นวาระคล้ ายวันประสูตปิ ี ที$ ๑๐๒ ปี ของเจ้ าพระคุณสมเด็จ
พระญาณ สังวรฯ ได้ มีการจัดบําเพ็ญกุศลถวายเป็ นพิเศษ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ได้ ทรง
พระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์
วันที$ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็ นวาระสิ \นพระชนม์ครบ ๒ ปี ของเจ้ าพระคุณสมเด็จพระญาณ
สังวร ฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ในการ
บําเพ็ญกุศลครบ ๒ ปี แห่งการสิ \นพระชนม์ ณ พระตําหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหารพร้ อมทังทรงพระ
\
กรุณาโปรดเกล้ าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ไปทรง
ประกอบพิธีเททองหล่อพระรูปเจ้ าพระคุณสมเด็จฯ ณ ลานพระอุโบสถคณะรังษี วัดบวรนิเวศวิหาร
วันที$ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ในการ
บําเพ็ญกุศลครบ ๒ ปี แห่งการสิ \นพระชนม์ ณ พระตําหนักเพ็ชร โดยมี ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี พร้ อมด้ วยคณะรัฐมนตรี เป็ นประธานในพิธี
วันที$ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการอํานวยการจัดงานพระศพสมเด็จพระญาณสังวรฯ
ได้ ประชุม ณ ตึกสันติไมตรี หลังใน ทําเนียบรัฐบาล โดยมี ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา
นายกรัฐมนตรี เป็ นประธานที$ประชุม ได้ รับทราบหมายกําหนดการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระ
ศพฯ

วันที$ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ า ฯ ให้ เลือ$ นชันเครื
\ $ องเกียรติยศประกอบ
พระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริ ณายก (เจริ ญ สุวฑฺฒโน) จากพระ
โกศกุดนั$ ใหญ่ เป็ นพระโกศทองน้ อย มีฉตั รตาดเหลือง ๕ ชัน\ แขวนเหนือพระโกศ เป็ นการพระราชทาน
เกียรติยศเป็ นกรณีพิเศษ ในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ เพื$อเฉลิมพระเกียรติยศ และ
บันทึกไว้ ในประวัตศิ าสตร์ อย่างสมเด็จพระสังฆราชในอดีต ด้ วยทรงดํารงอยูใ่ นครุฐานียะ เป็ นที$ตงแห่
ั\ ง
พระราชศรัทธาในพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั สมเด็จพระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชินีนาถ และพระ
บรมวงศานุวงศ์ตลอดจนประชาชนทุกหมูเ่ หล่ามาโดยตลอดพระชนม์ชีพ
วันที$ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชกุศลออกพระเมรุ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินไปทรงปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ณ พระตําหนักเพ็ชร
วัดบวรนิเวศวิหาร
วันที$ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชทานเพลิงพระศพ เชิญพระโกศพระศพสูพ่ ระเมรุ
พระราชทานเพลิง สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินไปทรง
ปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ณ พระเมรุวดั เทพศิรินทราวาส โดยได้ ทรงปฏิบตั พิ ระราชกรณีย
กิจแทนพระองค์ถงึ ๓ ครัง\ คือ เวลา ๑๖.๓๐ น. พระราชทานเพลิงพระศพ เวลา ๒๐.๐๐ น. การ
พระราชทานเพลิงจริ ง และได้ เสด็จอีกครัง\ หนึง$ เวลา ๒๒.๐๐ น. ทรงทอดผ้ าไตร ๓ ไตร สดับปกรณ์กอง
ฟอน
วันที$ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เก็บพระอัฐิ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เสด็จพระราชดําเนินไปทรงปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ณ พระเมรุวดั เทพศิรินทราวาส เก็บ
พระอัฐิ เลี \ยงพระสามหาบ เชิญพระอัฐิและพระสรี รางคารจากพระเมรุวดั เทพศิรินทราวาสไปยังพระ
ตําหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร
วันที$ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เปิ ดให้ พทุ ธศาสนิกชนเข้ าถวายสักการะพระอัฐิ วัดบวรนิเวศ
วิหารได้ อญ
ั เชิญพระอัฐิออกประดิษฐานบนพระแท่นบังลังก์ ณ พระตําหนักเพ็ชรให้ ประชาชน ได้ ถวาย
สักการะ
วันที$ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ งานพระราชกุศลพระอัฐิ พระเจ้ าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ าโสมส
วลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ เสด็จไปทรงปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ณ พระตําหนักเพ็ชร วัด
บวรนิเวศวิหาร
วันที$ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ บรรจุพระสรี รางคาร พระเจ้ าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ าโสมสวลี
พระวรราชาทินดั ดามาตุ เสด็จไปทรงปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ณ พระวิหารเก๋ง วัดบวร
นิเวศวิหาร
หลังงานพระราชกุศลพระอัฐิและบรรจุพระสรี รางคารแล้ ว
ได้ อญ
ั เชิญพระโกศพระอัฐิไป
ประดิษฐานที$ วัดเทวสังฆาราม จังหวัดกาญจนบุรี วัดญาณสังวราราม จังหวัดชลบุรี วัดเมนดุต มุงกิต
เมกาลัง ชวากลาง ประเทศอินโดนีเซีย และวัดเนนบุตซึสุ เมืองโตเกียว ประเทศญี$ปนุ่ เพื$อเป็ นที$
สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนจากจาตุรทิศสืบไป
สถาปนาพระอัฐิเป็ นสมเด็จพระสังฆราชเจ้ า กรมหลวงวชิรญาณสังวร

ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื$อวันที$ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ถึงวันที$ ๒๘
กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรด
พระราชทานสถาปนาสมณศักดิf เลือ$ นพระอิสริ ยยศพระราชอุปัธยาจารย์และพระราชกรรมวาจาจารย์
ในพระองค์ให้ สงู ขึ \น อันเป็ นการทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจ ตามโบราณราชประเพณี ทรงพระกรุณา
โปรดพระราชทานสถาปนาพระอัฐิ สมเด็จพระญาณสังวร (เจริ ญ สุวฑฺฒโน) สมเด็จพระสังฆราช สกล
มหาสังฆปริ ณายก พระราชกรรมวาจาจารย์ในพระองค์ ขึ \นเป็ น สมเด็จพระสังฆราชเจ้ า กรมหลวงวชิ
รญาณสังวร การที$ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาพระอัฐิสมเด็จพระสังฆราชขึ \นเป็ น “สมเด็จพระ
สังฆราชเจ้ า กรมหลวง” นัน\ นับว่าเป็ นเหตุการณ์พิเศษในประวัตศิ าสตร์ คณะสงฆ์ไทย เพราะไม่เคยมี
อย่างมาแต่ก่อน นับเป็ นพระมหากรุณาธิคณ
ุ ใหญ่หลวงต่อคณะสงฆ์ไทย และเป็ นสิง$ แสดงถึงพระราช
หฤทัย ที$มงุ่ มัน$ ยอยกพระพุทธศาสนา และเทิดทูนคณะสงฆ์ให้ ดํารงคงอยูเ่ ป็ นที$สกั การบูชาอันบริ สทุ ธิf
ของปวงพุทธศาสนิกชนสืบไปตลอดกาล
วันที$ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ อัญเชิญพระอัฐิไปประดิษฐานในหอพระนาก ครัง\ ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้ า สถาปนาพระอัฐิขึ \นเป็ น สมเด็จพระสังฆราชเจ้ า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้ าโปรดกระหม่อมให้ เจ้ าพนักงาน จัดฉัตรตาดเหลือง ๕ ชัน\ ถวายกางกันพระรู
\
ปบรรจุพระ
สรี รางคาร ณ วัดบวรนิเวศวิหาร กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าโปรดกระหม่อมให้ แบ่งพระอัฐิบรรจุลง
พระโกศทองคํา และอัญเชิญไปประดิษฐานในหอพระนาก วัดพระศรี รัตนศาสดาราม พระบรม
มหาราชวัง เพื$อเป็ นที$ทรงสักการะบูชาและทรงบําเพ็ญกุศลอุทิศถวาย ในฐานะพระบุพการี ทางธรรม

