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สมเดจ็พระญาณสังวร สมเดจ็พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  
(สุวฑฒฺนมหาเถร เจริญ คชวัตร) 

 
เมื$อวนัที$ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๒ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

ให้สถาปนาสมเดจ็พระญาณสงัวร วดับวรนิเวศวิหาร เป็น สมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช 
สกลมหาสงัฆปริณายก นบัเป็นสมเดจ็พระสงัฆราชพระองค์ที$ ๑๙ แหง่กรุงรัตนโกสนิทร์ ลถุงึปี พ.ศ. 
๒๕๕๖ ทรงดํารงตําแหนง่สมเดจ็พระสงัฆราชยาวนานกวา่สมเดจ็พระสงัฆราชพระองค์ใด ๆ 
ในอดีตที$ผา่นมา คือ ๒๔ ปี 

วนัที$ ๓ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นวนัคล้ายวนัประสตูขิองเจ้าพระคณุสมเดจ็พระญาณสงัวร 
สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปริณายก ทรงเจริญพระชนมาย ุ ๑๐๐ พรรษาบริบรูณ์ นบัเป็น 
สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปริณายก ที$เจริญพระชนมายยิุ$งยืนนานกวา่สมเดจ็พระสงัฆราช 
พระองค์ใดๆ ในอดีตที$ผา่นมา ทั \งทรงดํารงตําแหนง่ตา่ง ๆ  ทางคณะสงฆ์ยาวนานกวา่พระองค์อื$น ๆ  คือ 
ทรงดํารงตําแหนง่เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยตุ ๒๕ ปี ทรงดํารงตําแหนง่เจ้าอาวาสวดับวรนิเวศวิหาร 
๕๒ ปี นบัเป็นบญุบารมีในทางปรหิตปฏิบตัขิองเจ้าพระคณุสมเดจ็พระสงัฆราช ซึ$งยากที$จะมีเป็น 
สาธารณะแก่บคุคลทั$วไป 

สมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปริณายก มีพระนามเดมิวา่ เจริญ 
นามสกลุ คชวตัร ทรงมีพระชาตภิมิู ณ จงัหวดักาญจนบรีุ ประสตูเิมื$อวนัที$ ๓ ตลุาคม พ.ศ. ๒๔๕๖ 
ทรงบรรพชาเป็นสามเณรเมื$อพระชนมาย ุ ๑๔ พรรษา ณ วดัเทวสงัฆาราม กาญจนบรีุ แล้วเข้าไปอยู ่
ศกึษาพระปริยตัธิรรม ณ วดับวรนิเวศวิหาร จนพระชนมายคุรบอปุสมบท จงึกลบัไปอปุสมบทที$ 
วดัเทวสงัฆาราม กาญจนบรีุ และทรงจําพรรษา ณ วดัเทวสงัฆาราม ๑ พรรษา แล้วจงึกลบัไป 
ทรงทําทฬัหีกรรม ณ วดับวรนิเวศวิหาร เมื$อวนัที$ ๑๕ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๔๗๖ โดย 
สมเดจ็พระสงัฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ทรงเป็นพระอปัุชฌาย์ ได้ประทบัอยู ่
ศกึษาพระปริยตัธิรรม ณ วดับวรนิเวศวิหารตลอดมา จนกระทั$งสอบได้เป็นเปรียญธรรม ๙ ประโยค 
เมื$อพ.ศ. ๒๔๘๔ 

เจ้าพระคณุสมเดจ็พระญาณสงัวร ทรงดํารงสมณศกัดิfมาโดยลาํดบัดงันี \ ทรงเป็นพระราชาคณะ 
ชั \นสามญั พระราชาคณะชั \นราช และพระราชาคณะชั \นเทพ ในราชทินนามที$ พระโศภนคณาภรณ์ 
ทรงเป็นพระราชาคณะชั \นธรรมที$ พระธรรมวราภรณ์ ทรงเป็นพระราชาคณะชั \นเจ้าคณะรองที$ 
พระสาสนโสภณ ทรงเป็นสมเดจ็พระราชาคณะที$ สมเดจ็พระญาณสงัวร และทรงได้รับพระราชทาน 
สถาปนาเป็นสมเดจ็พระสงัฆราช ในราชทินนามที$ สมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช 
สกลมหาสงัฆปริณายก 

เจ้าพระคณุสมเดจ็พระญาณสงัวร ทรงเป็นผู้ใคร่ในการศกึษา ทรงมีพระอธัยาศยัใฝ่รู้ใฝ่เรียนมา 
ตั \งแตท่รงเป็นพระเปรียญ โดยเฉพาะในด้านภาษา ทรงศกึษาภาษาตา่ง ๆ เชน่ องักฤษ ฝรั$งเศส 



เยอรมนั จีน และ สนัสกฤต จนสามารถใช้ประโยชน์ได้เป็นอยา่งดีกระทั$งเจ้าพระคณุ 
สมเดจ็พระสงัฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ พระอปัุชฌาย์ทรงเหน็วา่ จะเพลนิในการศกึษา 
มากไป วนัหนึ$ง ทรงเตือนวา่ควรทํากรรมฐานเสยีบ้าง เป็นเหตใุห้พระองค์ทรงเริ$มทํากรรมฐาน 
มาแตบ่ดันั \น และทําตลอดมาอยา่ง ตอ่เนื$อง จงึทรงเป็นพระมหาเถระที$ทรงภมิูธรรม ทั \งด้านปริยตัแิละ 
ด้านปฏิบตั ิ

เจ้าพระคณุสมเดจ็พระญาณสงัวร ทรงศกึษาหาความรู้สมยัใหมอ่ยูเ่สมอ เป็นเหตใุห้ทรงมีทศันะ 
กว้างขวาง ทนัตอ่เหตกุารณ์บ้านเมือง ซึ$งเป็นประโยชน์ตอ่การสั$งสอนและเผยแผพ่ระพทุธศาสนา 
เป็นอยา่งมาก และทรงนิพนธ์หนงัสอืทางพระพทุธศาสนาจํานวนมากได้อยา่งสมสมยั เหมาะแก่ 
บคุคลและสถานการณ์ในยคุปัจจบุนั และทรงสั$งสอนพระพทุธศาสนาทั \งแก่ชาวไทยและชาวตา่ง 
ประเทศ 

ในด้านการศกึษา ได้ทรงมีพระดําริทางการศกึษาที$กว้างไกล ทรงมีสว่นร่วมในการก่อตั \ง 
มหาวิทยาลยัพระพทุธศาสนาแหง่แรกของไทย คือ มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยัมาแตต้่น 
ทรงริเริ$มให้มีสาํนกัฝึกอบรมพระธรรมทตูไปตา่งประเทศขึ \นเป็นครั \งแรก เพื$อฝึกอบรมพระธรรมทตูไทย 
ที$จะไปปฏิบตัศิาสนกิจในตา่งประเทศ ทรงเป็นพระมหาเถระไทยรูปแรก ที$ได้ดําเนินงานพระธรรมทตู 
ในตา่งประเทศอยา่งเป็นรูปธรรม โดยเริ$มจากทรงเป็นประธานกรรมการอํานวยการฝึกอบรมพระ 
ธรรมทตูไปตา่งประเทศเป็นรูปแรก เสดจ็ไปเป็นประธานสงฆ์ในพิธีเปิดวดัไทยแหง่แรกในทวีปยโุรป 
คือวดัพทุธปทีป ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจกัร ทรงนําพระพทุธศาสนาเถรวาทไปสู ่
ทวีปออสเตรเลยีเป็นครั \งแรก โดยการสร้างวดัพทุธรังษีขึ \น ณ นครซดินีย์ ทรงให้กําเนิดคณะสงฆ์ 
เถรวาทขึ \นในประเทศอินโดนีเซีย ทรงชว่ยฟื\นฟพูระพทุธศาสนาเถรวาทในประเทศเนปาล โดยเสดจ็ไป 
ให้การบรรพชาแก่ศากยกลุบตุรในประเทศเนปาลเป็นครั \งแรก ทําให้ประเพณีการบวชฟื\นตวัขึ \นอีก 
ครั \งหนึ$งในเนปาลยคุปัจจบุนั ทรงอปุถมัภ์การสร้างวดัแคโรไลนาพทุธจกัรวนาราม สหรัฐอเมริกา 
ทรงเจริญศาสนไมตรีกบัองค์ดาไลลามะ กระทั$งเป็นที$ทรงคุ้นเคยและได้วิสาสะกนัหลายครั \ง 
และทรงเป็นพระประมขุแหง่ ศาสนจกัรพระองค์แรกที$ได้รับทลูเชิญให้เสดจ็เยือนสาธารณรัฐ 
ประชาชนจีนอยา่งเป็นทางการในประวตัศิาสตร์จีน 

เจ้าพระคณุสมเดจ็พระญาณสงัวร 
ทรงเป็นนกัวิชาการและนกัวิเคราะห์ธรรมตามหลกัการของพระพทุธศาสนา ที$เรียกวา่ ธมัมวิจยะ 
เพื$อแสดงให้เหน็วา่ พทุธธรรมนั \นสามารถประยกุต์ใช้กบักิจกรรมของชีวิตได้ทกุระดบั 
ตั \งแตร่ะดบัพื \นฐานไปจนถงึระดบัสงูสดุ 
ทรงมีผลงานด้านพระนิพนธ์ทั \งที$เป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษจํานวนกวา่ ๒๐๐ เรื$อง 
ประกอบด้วยพระนิพนธ์แสดงคําสอนทางพระพทุธศาสนาทั \งระดบัต้น ระดบักลาง และระดบัสงู 
รวมถงึความเรียงเชิงศาสนคดีอีกจํานวนมาก ซึ$งล้วนมีคณุคา่ควรแก่การศกึษา 
สถาบนัการศกึษาของชาตหิลายแหง่ตระหนกัถงึพระปรีชาสามารถและคณุคา่แหง่งานพระนิพนธ์ 
ตลอดถงึพระกรณียกิจที$ทรงปฏิบตั ิ
จงึได้ทลูถวายปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิfเป็นการเทิดพระเกียรตหิลายสาขา รวม ๑๓ 
มหาวิทยาลยั 



นอกจากพระกรณียกิจตามหน้าที$ตําแหนง่แล้ว ยงัได้ทรงปฏิบตัหิน้าที$พิเศษ อนัมีความสาํคญัยิ$ง 
อีกหลายวาระ กลา่วคือ ทรงเป็นพระอภิบาลในพระภิกษุพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั รัชกาลปัจจบุนั 
เมื$อครั \งทรงพระผนวช เมื$อ พ.ศ. ๒๔๙๙ พร้อมทั \งทรงถวายความรู้ในพระธรรมวินยั ตลอดระยะเวลา 
แหง่การทรงพระผนวช ทรงเป็นพระราชกรรมวาจาจารย์ ในสมเดจ็พระบรมโอรสาธิราช 
เจ้าฟา้มหาวชิราลงกรณ สยามมกฎุราชกมุาร เมื$อครั \งทรงผนวชเป็นพระภิกษุ เมื$อ พ.ศ. ๒๕๒๑ 

เจ้าพระคณุสมเดจ็พระญาณสงัวร ไมเ่พียงแตส่ร้างศาสนธรรม คือคําสอนมอบไว้เป็นมรดกธรรม 
แก่พทุธศาสนิกชนและแก่โลกเทา่นั \น แตย่งัได้ทรงสร้างวตัถธุรรมอนันําสขุประโยชน์สูป่ระชาชนทั$วไป 
มอบไว้เป็นมรดกของแผน่ดนิอีกเป็นจํานวนมาก อาทิ วดัญาณสงัวราราม ชลบรีุ วดัรัชดาภิเษก 
กาญจนบรีุ วดัวงัพไุทร เพชรบรีุ วดัล้านนาญาณสงัวราราม เชียงใหม ่ พระบรมธาตเุจดีย์ 
ศรีนครินทราสถิตมหาสนัตคีิรี เชียงราย โรงพยาบาลสมเดจ็พระปิยมหาราชรมณียเขต กาญจนบรีุ 
ตกึสกลมหาสงัฆปริณายก ในโรงพยาบาลและโรงเรียนในถิ$นทรุกนัดาร ๑๙ แหง่ โรงพยาบาล 
สมเดจ็พระสงัฆราช พระองค์ที$ ๑๙ ทา่มว่ง กาญจนบรีุ ตกึวชิรญาณวงศ์, ตกึวชิรญาณ-
สามคัคีพยาบาร, ตกึ ภปร ในโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ โรงเรียนสมเดจ็พระปิยมหาราชรมณียเขต 
กาญจนบรีุ และวดัไทย ในตา่งประเทศอีกหลายแหง่ 

เจ้าพระคณุสมเดจ็พระญาณสงัวร ทรงดํารงตําแหนง่หน้าที$สาํคญัทางการคณะสงฆ์ในด้าน  
ตา่ง ๆ มาเป็นลาํดบั เป็นเหตใุห้ทรงปฏิบตัพิระกรณียกิจเป็นประโยชน์แก่พระศาสนา ประเทศชาตแิละ 
ประชาชนเป็นอเนกประการ นบัได้วา่ทรงเป็นพระมหาเถระที$ทรงเพียบพร้อมด้วยอตัตสมบตัแิละ 
ปรหิตปฏิบตั ิและทรงเป็นครุฐานียบคุคลของชาต ิทั \งในด้านพทุธจกัรและอาณาจกัร 

เจ้าพระคณุสมเดจ็พระญาณสงัวร ทรงเป็นที$เคารพสกัการะตลอดไปถงึพทุธศาสนิกชนในนานา 
ประเทศ ด้วยเหตนีุ \ ทางรัฐบาล สาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมาร์ จงึได้ทลูถวายตําแหนง่ 
อภิธชมหารัฐครุุ อนัเป็นสมณศกัดิf สงูสดุแหง่คณะสงฆ์เมียนมาร์ เมื$อ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที$ประชมุผู้ นํา 
สงูสดุแหง่พทุธศาสนาโลก เมื$อ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ทลูถวายตําแหนง่พระประมขุสงูสดุ แหง่พระพทุธ 
ศาสนาโลก 

ถงึ พ.ศ. ๒๕๔๓ พระสขุภาพของเจ้าพระคณุสมเดจ็พระญาณสงัวรถดถอยลง เนื$องจาก 
ทรงเจริญพระชนมายมุากขึ \น ไมอํ่านวยให้ทรงปฏิบตัพิระศาสนกิจตา่ง ๆ ได้โดยสะดวก จงึเสดจ็ 
เข้าประทบัรักษาพระองค์ ณ ตกึวชิรญาณ-สามคัคีพยาบาร โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
เมื$อวนัที$ ๒๐ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ ในชว่งแรก ๆ ยงัเสดจ็กลบัไปประทบั ณ วดับวรนิเวศวิหาร เป็น 
ระยะ ๆ ครั \งละ ๓ - ๔ วนั และเสดจ็ไปสดบัพระปาตโิมกข์ ณ พระอโุบสถ วดับวรนิเวศวิหาร ทกุวนั 
ธรรมสวนะ เดือนเพญ็และเดือนดบั กระทั$งพระสขุภาพไมอํ่านวย คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา 
พยาบาลจงึกราบทลูให้งดการเสดจ็ไปสดบัพระปาตโิมกข์ดงักลา่ว ตั \งแต ่พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นมา 

ถงึวนัที$ ๑๓ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ พระอาการประชวรโดยทั$วไปทรุดลง 
คณะแพทย์จงึได้ถวายการผา่ตดัพระอนัตะ (ลาํไส้) และพระอนัตคณุ (ลาํไส้น้อย) หลงัการผา่ตดั 
ทรงมีพระอาการทั$วไปเป็นที$พอใจของคณะแพทย์ ถงึวนัที$ ๒๑ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เริ$มมีพระ 
อาการความดนัพระโลหิตลดลง แตมี่การกระเตื \องขึ \นเป็นระยะๆ กระทั$งถงึวนัที$ ๒๔ ตลุาคม พ.ศ. 



๒๕๕๖ ความดนั พระโลหิตลดลงถงึ ๒๐ และคงตวัอยูร่ะยะหนึ$ง ถงึเวลา ๑๙.๓๐ น. ความดนั 
พระโลหิตลงถงึ ๐ ในทนัทีทนัใด 

คณะแพทย์ได้ออกแถลงการณ์ในเวลาตอ่มาวา่ เจ้าพระคณุสมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระ 
สงัฆราช สกลมหาสงัฆปริณายก สิ \นพระชนม์ด้วยการตดิเชื \อในกระแสพระโลหิต เมื$อวนัที$ ๒๔ ตลุาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๙.๓๐ น. สริิพระชนมายไุด้ ๑๐๐ พรรษากบั ๒๑ วนั 

วนัที$ ๒๕ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้เชิญพระศพจากโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
ไปยงัพระตําหนกัเพช็ร วดับวรนิเวศวิหาร พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ 
ให้สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกฎุราชกมุาร เสดจ็พระราชดําเนินแทนพระองค์ไปถวาย 
นํ \าสรงพระศพ ณ พระตําหนกัเพช็ร วดับวรนิเวศวิหาร แล้วเชิญพระศพประดษิฐานในพระ 
โกศกดุั$นใหญ่ ภายใต้เศวตฉตัร ๓ ชั \น บนพระแทน่แวน่ฟา้ปิดทองประดบักระจกแวดล้อมด้วย 
ฉตัรเครื$องสงู ๓ คู ่ ประดบัพุม่ตาดทองดอกไม้แจกนั และเทียนไฟฟา้รายรอบพระโกศบน 
พระแทน่แวน่ฟา้ทั \งสองชั \น  

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม 
ถวายพระศพ ทั \งกลางวนัและกลางคืน พร้อมทั \งมีประโคมยํ$ายามถวายพระศพ เป็นเวลา ๗ วนั 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้บําเพญ็พระราชกศุลสตัตมวาร (๓๐ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๕๖) 
ปัญญาสมวาร (๑๑ - ๑๒ ธนัวาคม ๒๕๕๖) และสตมวาร (๓๐ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗) ถวาย 
พระศพตามราชประเพณีโดยลาํดบั 

นบัแตไ่ด้เชิญพระศพประดษิฐาน ณ พระตําหนกัเพช็ร วดับวรนิเวศวิหาร เมื$อวนัที$ ๒๕ ตลุาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นมา ได้มีพระบรมวงศานวุงศ์ คณะรัฐบาล ผู้ นําประเทศ ทตูานทุตูประเทศตา่ง ๆ 
และองค์กรศาสนา พร้อมทั \งพทุธศาสนิกชน ทั \งภายในประเทศและตา่งประเทศ มาถวายสกัการะ 
เคารพพระศพอยา่งเนืองแนน่อยา่งมิเคยปรากฏมาก่อน อาทิ คณะทตูานทุตูกวา่ ๒๓ ประเทศ 
มาร่วมในการบําเพญ็พระราชกศุลสตัตมวาร (๗ วนั) ในวนัที$ ๓๐ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ การบําเพญ็ 
พระราชกศุลปัญญาสมวาร (๕๐ วนั) วนัที$ ๑๑ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และการบําเพญ็ 
พระราชกศุลสตมวาร (๑๐๐ วนั) วนัที$ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ พระราชทานพระศพ 
เจ้าพระคณุสมเดจ็ฯ  

วนัที$ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ สาํนกัวาตกินัโดยสภาประมขุบาทหลวง โรมนัคาธอลกิ 
แหง่ประเทศไทย ได้ประกอบพิธีมิสซาถวายพระกศุลแดพ่ระศพเจ้าพระคณุสมเดจ็ฯ 

วนัที$ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะสงฆ์แหง่นิกายเนนบตุซสึ ุ แหง่ประเทศญี$ปุ่ น 
ได้ประกอบพิธีสวดถวายพระกศุลแดพ่ระศพเจ้าพระคณุสมเดจ็ฯ 

วนัที$ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ฯพณฯ เชอร์ริง ตอ็ปเกย์ นายกรัฐมนตรีแหง่ประเทศภฏูาน 
พร้อมด้วยภริยาและคณะได้มาถวายสกัการะเคารพพระศพเจ้าพระคณุสมเดจ็ฯ 

วนัที$ ๑๒ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวตัร เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย 
พร้อมด้วยคณะสงฆ์จีน ได้ประกอบพิธีกงเตก็น้อมถวายพระกศุลแดเ่จ้าพระคณุสมเดจ็ฯ 



วนัที$ ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ คณะศลิปินในสาขาตา่งๆ จดัถวายศลิปะบรรณาการ 
สตมวารสมโภช ปชูนียคีตา ครบร้อยหนึ$งวนั การพระศพสมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช 
สกลมหาสงัฆปริณายก ด้วยการขบัขานและศลิปะการแสดงตา่งๆ เป็นประหนึ$งเครื$องบรรณาการ  

วนัที$ ๗ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ พระมหาคณานมัธรรมปัญญาธิวตัร เจ้าคณะใหญ่อนมันิกาย 
พร้อมด้วยคณะสงฆ์อนมันิกาย ได้ประกอบพิธีกงเตก็น้อมถวายพระกศุลแดเ่จ้าพระคณุสมเดจ็ฯ 

วนัที$ ๑๗ - ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ รัฐบาลอินเดีย โดยรัฐมนตรีกระทรวงวฒันธรรม 
ประเทศอินเดีย และ ฯพณฯ เอกอคัรราชทตูอินเดียประจําประเทศไทย ได้ประกอบพิธีวชัรยานบชูา 
ถวายพระกศุลแดพ่ระศพเจ้าพระคณุสมเดจ็ฯ อยา่งเตม็รูปแบบตามลทัธิวชัรยานแหง่ทิเบต 

วนัที$ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะสงัฆเถรวาทแหง่อินโดนีเซีย พร้อมด้วยพทุธ 
ศาสนิกชนอินโดนีเซียจํานวนกวา่ ๑๐๐ คน ได้บําเพญ็กศุลถวายพระศพเจ้าพระคณุสมเดจ็ฯ 

วนัที$ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะรังษีสงัวร และสภาวฒันธรรมไทย – รามญั ได้บําเพญ็กศุล 
รามญัทกัษณาบชูา ตามลทัธิธรรมเนียมมอญ ทลูถวายแดเ่จ้าพระคณุสมเดจ็ฯ เนื$องในวาระครบรอบ 
๒๕ ปีแหง่การโปรดเกล้าสถาปนา สมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปริณายก 

นอกจากนี \ ยงัได้มีผู้ นําองค์กรทางศาสนาในประเทศตา่งๆ สง่สารแสดงความอาลยั เนื$องใน 
การสิ \นพระชนม์ของเจ้าพระคณุสมเดจ็ฯ จํานวนมาก อาทิ องค์ดาไลลามะ พระสงัฆราช 
พระสงัฆนายก องค์กรระหวา่งประเทศ และองค์กรพทุธศาสนาจากนานาประเทศ 

กลา่วได้วา่ เจ้าพระคณุสมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปริณายก 
ทรงดํารงอยูใ่นฐานะพระสงัฆบดิรของพทุธบริษัททั$วโลกโดยแท้ 

ลถุงึวนัที$ ๓ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ตรงกบัวนัคล้ายวนัประสตูขิองเจ้าพระคณุ 
สมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปริณายก ครบ ๑๐๑ ปี และวนัที$ ๒๔ ตลุาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ตรงกบัวนัสิ \นพระชนม์ของเจ้าพระคณุสมเดจ็ฯ ครบ ๑ ปี พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 
ได้ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชปูถมัภ์จดังานบําเพญ็กศุลถวายแดเ่จ้าพระคณุสมเดจ็
ฯ เนื$องใน ๒ วาระนี \ เรียกวา่ “งานบําเพญ็กศุลครบ ๑ ปี แหง่การ สิ \นพระชนม์ สมเดจ็พระญาณสงัวร 
สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆ ปริณายก” ระหวา่งวนัที$ ๓ - ๒๔ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ 
วดับวรนิเวศวิหาร ในการนี \ รัฐบาล ศษิยานศุษิย์ และพทุธศาสนิกชน ได้ร่วมโดยเสดจ็พระราชกศุล 
โดยมี ฯพณฯ พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีการจดักิจกรรม 
“บปุผาวิธานบชูา” ให้ประชาชนร่วมปักดอกบานไมรู้่โรย บนพระรูปเจ้าพระคณุ สมเดจ็ ฯ   กิจกรรม 
“ปฏิบตัธิรรมสงัฆราชบชูา ครบ ๑ ปีแหง่การสิ \นพระชนม์” พระธรรมเทศนา และปฏิบตัธิรรม 
โดยการนําของพระวิปัสสนาจารย์สายกรรมฐาน กิจกรรมการอา่นบทเสภาและ บทกลอนในพระ 
นิพนธ์ของเจ้าพระคณุสมเดจ็ ฯ ที$พระองค์ได้ทรงนิพนธ์ไว้ การแสดง ดนตรีเพลง ของกลุม่ศลิปิน 
เป็นคีตญัชลบีชูา เพื$อรําลกึถงึเจ้าพระคณุสมเดจ็ฯ นิทรรศการ “สมัพจัฉรานสุรณ์ ครบ ๑ ปี แหง่การ 
สิ \นพระชนม์” นิทรรศการครั \งนี \ได้รวบรวมกิจกรรม ตลอดระยะเวลา ๑ ปีแหง่การสิ \นพระชมน์ เปิดตวั 
ภาพยนตร์การ์ตนูเรื$อง “เมืองนิรมิต แหง่ จิตตนคร” และหนงัสอืการ์ตนูแจกแก่ผู้ เข้าชมมีพิธีมอบทนุ 
สง่เสริมการศกึษาพระปริยตัธิรรม แผนกบาล ี แก่สาํนกัศาสนศกึษาทั$วประเทศที$มีการจดัการ 
ศกึษาดีเดน่ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗  



วนัที$ ๘ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ที$ประชมุสดุยอดชาวพทุธโลก ประกอบด้วยพระราชาธิบดี 
ผู้ นําทางการเมือง ผู้ นําทางพระพทุธศาสนาและบคุคลสาํคญัของโลกจาก ๔๑ ประเทศ ได้ร่วม 
ประกอบพิธีสวดมนต์ถวายพระกศุล และเทิดพระเกียรตแิดเ่จ้าพระคณุสมเดจ็พระญาณสงัวร ฯ พระ 
ประมขุสงูสดุแหง่พทุธศาสนาโลก ณ วิหารแหง่วดัเนนบตุซสึ ุเมืองกาโต จงัหวดัควิโงะ ประเทศญี$ปุ่ น 

ถงึวนัที$ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ$งเป็นวนัตรงกบัวนัสถาปนาสมเดจ็พระสงัฆราช 
และเป็นวนัที$เจ้าพระคณุ สมเดจ็พระญาณสงัวร ฯ สิ \นพระชนม์ครบ ๑ ปีกบั ๑๒๑ วนั 
วดับวรนิเวศวิหาร ได้จดัพิธีบําเพญ็กศุลถวายและ จดักิจกรรมเทิดพระเกียรต ิ โดยมีพระพิธีธรรม 
สวดพระอภิธรรม ในเวลา ๑๙.๐๐ น. จบแล้ว คณะนกัเรียนโรงเรียน ถนอมพิศวิทยา แขวงวงัทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร แสดงมโนราถวายหน้าพระศพจบแล้วสาํนกัการสงัคีต กรมศลิปากร แสดงโขน 
รามเกียรติf ตอนพาลสีอนน้อง ถวายหน้าพระศพ 

ในระหวา่งนี \ได้มีองค์กร คณะบคุคลและคณะสงฆ์ทั \งภายในประเทศและตา่งประเทศมาร่วม 
เป็นเจ้าภาพ บําเพญ็กศุลสวดพระอภิธรรมถวายพระศพโดยตลอด 

ครั \นวนัที$ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 
เสดจ็พระราชดําเนิน แทนพระองค์ สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฎุราชกมุาร ประธานที$ 
ปรึกษาการประชมุคณะกรรมการอํานวยการจดังานพระศพสมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระ 
สงัฆราช สกลมหาสงัฆปริณายก ในการประชมุ คณะกรรมการอํานวยการจดังานพระศพ 
สมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปริณายก ณ ตกึสนัตไิมตรี ทําเนียบรัฐบาล 
ในการประชมุครั \งนี \ ได้มีการกําหนดวนัพระราชพิธีพระราชทานเพลงิพระศพ สมเดจ็ พระญาณสงัวร 
เป็นวนัที$ ๑๕ - ๑๖ - ๑๗ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ พระเมรุหลวงวดัเทพศริินทราวาส 

วนัที$ ๓ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ อนัเป็นวาระคล้ายวนัประสตูปีิที$ ๑๐๒ ปี ของเจ้าพระคณุสมเดจ็
พระญาณ    สงัวรฯ ได้มีการจดับําเพญ็กศุลถวายเป็นพิเศษ โดยพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ได้ทรง
พระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชปูถมัภ์ 

วนัที$ ๒๔ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นวาระสิ \นพระชนม์ครบ ๒ ปี ของเจ้าพระคณุสมเดจ็พระญาณ
สงัวร ฯ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชปูถมัภ์ในการ
บําเพญ็กศุลครบ ๒ ปี แหง่การสิ \นพระชนม์ ณ พระตําหนกัเพช็ร วดับวรนิเวศวิหารพร้อมทั \งทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี เสดจ็แทนพระองค์ ไปทรง
ประกอบพิธีเททองหลอ่พระรูปเจ้าพระคณุสมเดจ็ฯ ณ ลานพระอโุบสถคณะรังษี วดับวรนิเวศวิหาร 

วนัที$ ๒๕ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชปูถมัภ์ในการ
บําเพญ็กศุลครบ ๒ ปีแหง่การสิ \นพระชนม์ ณ พระตําหนกัเพช็ร โดยมี ฯพณฯ พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี 

วนัที$ ๒๘ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการอํานวยการจดังานพระศพสมเดจ็พระญาณสงัวรฯ 
ได้ประชมุ ณ ตกึสนัตไิมตรี หลงัใน ทําเนียบรัฐบาล โดยมี ฯพณฯ พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานที$ประชมุ ได้รับทราบหมายกําหนดการพระราชพิธีพระราชทานเพลงิพระ
ศพฯ  



วนัที$ ๑ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เลื$อนชั \นเครื$องเกียรตยิศประกอบ
พระศพสมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปริณายก (เจริญ สวุฑฺฒโน) จากพระ
โกศกดุั$นใหญ่ เป็นพระโกศทองน้อย มีฉตัรตาดเหลอืง ๕ ชั \น แขวนเหนือพระโกศ เป็นการพระราชทาน
เกียรตยิศเป็นกรณีพิเศษ ในการพระราชพิธีพระราชทานเพลงิพระศพ เพื$อเฉลมิพระเกียรตยิศ และ
บนัทกึไว้ในประวตัศิาสตร์อยา่งสมเดจ็พระสงัฆราชในอดีต ด้วยทรงดํารงอยูใ่นครุฐานียะ เป็นที$ตั \งแหง่
พระราชศรัทธาในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั สมเดจ็พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ และพระ
บรมวงศานวุงศ์ตลอดจนประชาชนทกุหมูเ่หลา่มาโดยตลอดพระชนม์ชีพ 

วนัที$ ๑๕ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชกศุลออกพระเมรุ สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกฎุราชกมุาร เสดจ็พระราชดําเนินไปทรงปฏิบตัพิระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ณ พระตําหนกัเพช็ร 
วดับวรนิเวศวิหาร 

วนัที$ ๑๖ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชทานเพลงิพระศพ เชิญพระโกศพระศพสูพ่ระเมรุ 
พระราชทานเพลงิ สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฎุราชกมุาร เสดจ็พระราชดําเนินไปทรง
ปฏิบตัพิระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ณ พระเมรุวดัเทพศริินทราวาส โดยได้ทรงปฏิบตัพิระราชกรณีย
กิจแทนพระองค์ถงึ ๓ ครั \ง คือ เวลา ๑๖.๓๐ น. พระราชทานเพลงิพระศพ เวลา ๒๐.๐๐ น. การ
พระราชทานเพลงิจริง และได้เสดจ็อีกครั \งหนึ$งเวลา ๒๒.๐๐ น. ทรงทอดผ้าไตร ๓ ไตร สดบัปกรณ์กอง
ฟอน 

วนัที$ ๑๗ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เก็บพระอฐิั สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฎุราชกมุาร 
เสดจ็พระราชดําเนินไปทรงปฏิบตัพิระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ณ พระเมรุวดัเทพศริินทราวาส เก็บ
พระอฐิั เลี \ยงพระสามหาบ เชิญพระอฐิัและพระสรีรางคารจากพระเมรุวดัเทพศริินทราวาสไปยงัพระ
ตําหนกัเพช็ร วดับวรนิเวศวิหาร 

วนัที$ ๑๘ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เปิดให้พทุธศาสนิกชนเข้าถวายสกัการะพระอฐิั วดับวรนิเวศ
วิหารได้อญัเชิญพระอฐิัออกประดษิฐานบนพระแทน่บงัลงัก์ ณ พระตําหนกัเพช็รให้ประชาชน ได้ถวาย
สกัการะ  

วนัที$ ๑๙ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ งานพระราชกศุลพระอฐิั พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมส
วล ีพระวรราชาทินดัดามาต ุเสดจ็ไปทรงปฏิบตัพิระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ณ พระตําหนกัเพช็ร วดั
บวรนิเวศวิหาร 

วนัที$ ๒๐ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ บรรจพุระสรีรางคาร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวล ี
พระวรราชาทินดัดามาต ุ เสดจ็ไปทรงปฏิบตัพิระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ณ พระวิหารเก๋ง วดับวร
นิเวศวิหาร 

หลงังานพระราชกศุลพระอฐิัและบรรจพุระสรีรางคารแล้ว ได้อญัเชิญพระโกศพระอฐิัไป
ประดษิฐานที$ วดัเทวสงัฆาราม จงัหวดักาญจนบรีุ วดัญาณสงัวราราม จงัหวดัชลบรีุ วดัเมนดตุ มงุกิต 
เมกาลงั ชวากลาง ประเทศอินโดนีเซีย และวดัเนนบตุซสึ ุ เมืองโตเกียว ประเทศญี$ปุ่ น เพื$อเป็นที$
สกัการะบชูาของพทุธศาสนิกชนจากจาตรุทิศสบืไป 

สถาปนาพระอฐิัเป็นสมเดจ็พระสงัฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสงัวร 



ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื$อวนัที$ ๔ พฤษภาคม พทุธศกัราช ๒๕๖๒ ถงึวนัที$ ๒๘ 
กรกฎาคม พทุธศกัราช ๒๕๖๒ พระบาทสมเดจ็พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่วั ทรงพระกรุณาโปรด
พระราชทานสถาปนาสมณศกัดิf เลื$อนพระอิสริยยศพระราชอปัุธยาจารย์และพระราชกรรมวาจาจารย์ 
ในพระองค์ให้สงูขึ \น อนัเป็นการทรงบําเพญ็พระราชกรณียกิจ ตามโบราณราชประเพณี ทรงพระกรุณา
โปรดพระราชทานสถาปนาพระอฐิั สมเดจ็พระญาณสงัวร (เจริญ สวุฑฺฒโน) สมเดจ็พระสงัฆราช สกล
มหาสงัฆปริณายก พระราชกรรมวาจาจารย์ในพระองค์ ขึ \นเป็น สมเดจ็พระสงัฆราชเจ้า กรมหลวงวชิ
รญาณสงัวร การที$ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาพระอฐิัสมเดจ็พระสงัฆราชขึ \นเป็น “สมเดจ็พระ 
สงัฆราชเจ้า กรมหลวง” นั \น นบัวา่เป็นเหตกุารณ์พิเศษในประวตัศิาสตร์คณะสงฆ์ไทย เพราะไมเ่คยมี
อยา่งมาแตก่่อน นบัเป็นพระมหากรุณาธิคณุใหญ่หลวงตอ่คณะสงฆ์ไทย และเป็นสิ$งแสดงถงึพระราช
หฤทยั ที$มุง่มั$นยอยกพระพทุธศาสนา และเทิดทนูคณะสงฆ์ให้ดํารงคงอยูเ่ป็นที$สกัการบชูาอนับริสทุธิf

ของปวงพทุธศาสนิกชนสบืไปตลอดกาล 
วนัที$ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ อญัเชิญพระอฐิัไปประดษิฐานในหอพระนาก ครั \งทรงพระกรุณา

โปรดเกล้า สถาปนาพระอฐิัขึ \นเป็น สมเดจ็พระสงัฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสงัวร ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหมอ่มให้เจ้าพนกังาน จดัฉตัรตาดเหลอืง ๕ ชั \น ถวายกางกั \นพระรูปบรรจพุระ
สรีรางคาร ณ วดับวรนิเวศวิหาร กบัทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่มให้แบง่พระอฐิับรรจลุง
พระโกศทองคํา และอญัเชิญไปประดษิฐานในหอพระนาก วดัพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรม 
มหาราชวงั เพื$อเป็นที$ทรงสกัการะบชูาและทรงบําเพญ็กศุลอทิุศถวาย ในฐานะพระบพุการีทางธรรม  

 
 
 
 
 
 


