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สมเด็ จ พระญาณสั ง วร
สมเด็ จ พระสั ง ฆราช สกลมหาสั ง ฆปริ ณ ายก

“การปรารถนาให้คนอื่นเป็นสุข เป็นสิ่งที่ทุกคนควรกระท�ำ

เพราะการปรารถนาเช่นนั้น เป็นคุณธรรมส�ำคัญของจิตที่เรียกว่า เมตตา
เมตตา คือความคิดปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุข
ถ้าผู้ใดมีจิตของตนเปี่ยมด้วยเมตตา

ผู้นั้นก็จะเป็นผู้มีความสุขอย่างแน่แท้”
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คำ�นำ�
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) เป็นพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙ แห่ง
กรุงรัตนโกสินทร์ ประเทศไทย พระองค์ทรงเป็นพระภิกษุผทู้ รงศีลาจารวัตร ด�ำรงพระองค์อยูใ่ นสมณภาวะทีเ่ พียบพร้อมด้วยสมณาจาระ
ทีง่ ดงาม และเป็นผูท้ เี่ ปีย่ มด้วยคุณธรรม เมตตาธรรมอันเป็นทีน่ า่ เคารพเลือ่ มใสของพุทธศาสนิกชนยิง่ ทรงเป็นพระสังฆบิดรของคณะสงฆ์
ไทย ทรงอ่อนน้อมถ่อมตน ยึดมัน่ อยูใ่ นพระธรรมวินยั ขององค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงเผยแผ่หลักธรรมค�ำสอนของพระพุทธองค์
และพระพุทธศาสนาให้แผ่ไพศาลไปทั่วทุกสารทิศ ทั้งเอเชีย ยุโรปและภูมิภาคอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง ตราบจนถึงกาลแห่งการละสังขาร
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม มีภารกิจในการส่งเสริม อุปถัมภ์กิจการพระศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธศาสนา
ประกอบกับ ปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นปีที่ประเทศไทยนั้นเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังนั้น กรมการศาสนา จึงได้จัดพิมพ์หนังสือ
“พระของประชาชน : สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก” ซึง่ เป็นการรวบรวมพระจริยาวัตร ของเจ้าพระคุณ
สมเด็จพระสังฆราชฯ รวมทั้งหลักธรรมค�ำสอนพระพุทธองค์ ซึ่งเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชฯ ได้ทรงน�ำไปเผยแผ่ และรวมถึงค�ำสอน
และธรรมวรคติของพระองค์เองทีไ่ ด้ตรัสไว้ในสถานทีแ่ ละโอกาสต่างๆ โดยประมวลเป็นองค์ความรูด้ า้ นพระพุทธศาสนา เพือ่ น�ำมาเผยแผ่
ให้สาธารณชนได้รับรู้และน้อมน�ำมาปฏิบัติตามสมควรแก่ตนและเพื่อให้พระเกียรติคุณของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก แผ่ไพศาล กรมการศาสนา จึงได้จดั พิมพ์หนังสือ “พระของประชาชน : สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก” เป็น ๘ ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เมียนมาร์ กัมพูชา ลาว อินโดนีเซีย เวียดนาม และเนปาล
พร้อมกันนี้ กรมการศาสนา ขอบกราบขอบพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตโฺ ต) และพระศากยวงศ์วสิ ทุ ธิ์
(ดร.อนิลมาน ธมฺมสากิโย) วัดบวรนิเวศวิหาร ที่ได้เมตตารับเป็นที่ปรึกษาและตรวจสอบต้นฉบับในการจัดพิมพ์หนังสือทั้ง ๗ เล่มนี้
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือทั้ง ๗ เล่ม แปดภาษานี้จะเกิดประโยชน์กับสาธุชนโดยทั่วกัน.
			
			

(นายกฤษศญพงษ์ ศิริ)
อธิบดีกรมการศาสนา
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พระผู้เจริญพร้อม
ชีวิตที่หล่อเลี้ยงด้วยพระธรรม
พระผู้รักการศึกษา
พระวิริยะเพื่อพระศาสนา
กลิ่นหอมที่ฟุ้งขจรสู่สากล
เสาหลักแห่งบวรพุทธศาสนา
พระอัจฉริยภาพ
พระจริยาวัตร
พระเมตตาบารมี
สังฆราชาแห่งสังฆราชฯ
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พระผู้เจริญพร้อม
“ดูก่อนอชิตะ กระแส (ตัณหา) เหล่าใดในโลกมีอยู่ สติย่อมเป็นเครื่องห้ามกระแสเหล่านั้น
เราตถาคตกล่าวสติว่า เป็นเครื่องระวังกระแสทั้งหลาย กระแสเหล่านั้นอันบุคคล
ย่อมละด้วยปัญญา นี้เรียกว่า ญาณสังวร”

ณ

อ. มูลปริยายสูตร ม.มู. ๑๗/๕๘

แผ่นดินอันบริบูรณ์ลํ้าริมล�ำนํ้าแคว ต�ำบลบ้านเหนือ อ�ำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี วันศุกร์ ขึ้น ๔ คํ่า เดือน ๑๑
ปีฉลู ตรงกับวันที่ ๓ ตุลาคม ปีพุทธศักราช ๒๔๕๖ หรือเกือบหนึ่งศตวรรษล่วงมาเด็กชายผู้หนึ่งได้ถือก�ำเนิดขึ้น
ในตระกูล “คชวัตร”
เวลานั้นใครเลยจะคาดคิดว่า ในอีกเจ็ดสิบกว่าปีต่อมา เด็กชายผู้นี้จะได้รับภารกิจอันส�ำคัญยิ่ง ในฐานะประมุข
สูงสุดของฝ่ายสงฆ์ เป็น “สมเด็จพระสังฆราช” ของประเทศไทย
พระนามเดิมของเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร คือ เจริญ ทรงเป็นบุตรชายคนหัวปีของนายน้อย คชวัตร
ที่รับราชการจนได้เป็นปลัดอ�ำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ส่วนนางกิมน้อยผู้มารดา นามสกุลเดิมคือ รุ่งสว่าง
ท�ำอาชีพช่างตัดเสื้อ นายน้อยมีเชื้อสายมาจากทางกรุงเก่าสายหนึ่ง และ จากทางปักษ์ใต้ในตระกูล ณ ตะกั่วทุ่ง อีกสายหนึ่ง
ขณะทีน่ างกิมน้อย มีเชือ้ สายสืบมาจากทางญวนฟากหนึง่ และทางจีนอีกฟากหนึง่ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ประสูตทิ บี่ า้ นรุง่ สว่าง
บนถนนปากแพรก และบ้านหลังนี้ยังเป็นสถานที่ให้ก�ำเนิดน้องชายที่คลานตามกันมาอีก ๒ คน คือ จ�ำเนียร และสมุทร
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สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
รวมทั้งเด็กๆ ทุกคนในเครือญาติด้วย ทรงได้รับการฟูมฟักเลี้ยงดูให้เติบโตขึ้นท่ามกลางความรักความอบอุ่นของญาติพี่น้อง
ที่อาศัยอยู่ด้วยกันอย่างใกล้ชิด โดยอยู่ร่วมในอาณาบริเวณเดียวกัน เป็นครอบครัวใหญ่
ขณะทรงมีพระชันษาได้เพียง ๙ ปี ก็ต้องสูญเสียพระชนกที่จากไปก่อนวัยอันควร ท�ำให้ครอบครัวล�ำบากมาก
เป็นเหตุให้เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ต้องห่างจากพระชนนีมาอยู่ในการอุปการะเลี้ยงดูของป้ากิมเฮง ผู้เป็นพี่สาวพระชนนี
ในเยาว์วัย พระพลานามัยของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ไม่สู้แข็งแรงนัก ทรงมีอาการเจ็บป่วยออดแอดเป็นประจ�ำ
มีอยู่คราวหนึ่งประชวรหนักมาก ผู้ใหญ่ในบ้านจึงพากันบนบานไว้ขอให้หาย โดยว่าถ้าหายจากความเจ็บไข้ ก็จะให้บวช
เป็นสามเณรเพื่อแก้บน
อย่างไรก็ตามความรักและการทะนุถนอมเอาใจใส่จากผู้เป็นป้าก็ช่วยทดแทนและเติมเต็มความสุขความอบอุ่น
ของช่วงชีวิตในวัยเยาว์ได้ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงอยู่ในความดูแลเลี้ยงดูและเป็นดุจดั่งแก้วตาดวงใจของป้ากิมเฮงหรือ
ป้าเฮ้งทีม่ สี ายตาพิการ หลานชายผูใ้ กล้ชดิ นีม้ คี วามรักผูกพันอันลึกซึง้ กับผูเ้ ป็นป้าเสมือนท่านเป็นศูนย์กลางของชีวติ พระองค์
ค่อนข้างติดป้าจนแทบไม่เคยแยกจากกันเลย
บ้านรุ่งสว่างนั้นตั้งอยู่ระหว่างวัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ) และวัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้) ทั้งยังมี
วัดถาวรวราราม (วัดญวนหรือ วัดคั้นถ่อตื่อ) ที่อยู่ละแวกใกล้ๆ ด้วย เจ้าพระคุณสมเด็จฯ จึงมีโอกาสได้ติดตามป้ากิมเฮง
ไปร่วมท�ำบุญในเทศกาลงานต่างๆ อย่างสมํา่ เสมอ รวมทัง้ มีโอกาสได้ฟงั เทศน์ฟงั ธรรมเป็นประจ�ำ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาล
เข้าพรรษา ซึ่งวัดเหนือมีการเทศน์ทุกคืนตลอดพรรษา
ในวัยเยาว์เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงมีความสุขกับการเล่นที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง เช่น
ทรงชอบเล่นเป็นพระเทศน์โดยใช้ใบลานเป็นกัณฑ์เทศน์ และน�ำใบไม้มาท�ำเป็นตาลปัตร บางครัง้ ก็ทรงเล่นทิง้ กระจาด หรือ
เล่นทอดผ้าป่าในหมู่เด็กๆ ด้วยกัน
ทุกวันป้ากิมเฮงต้องตื่นแต่เช้ามืดเพื่อออกไปท�ำงาน เจ้าพระคุณสมเด็จฯ จึงพลอยตื่นขึ้นด้วย ก่อนออกจากบ้าน
ป้ากิมเฮงมักหาเทียนมาจุดให้หลานเล่น เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ก็จะนั่งมองเทียนเล่นจนสว่างอยู่เป็นประจ�ำ
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สิ่งเหล่านี้เสมือนจะสื่อเป็นนัยถึงวันเวลาข้างหน้าว่าจะทรงได้ใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ร่มกาสาวพัสตร์สืบต่อไป
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงเป็นเด็กที่มีจิตใจอ่อนโยน ความประพฤติเรียบร้อย ไม่โปรดเล่นโลดโผนหรือซุกซนเกเร
ทรงดูแลห่วงใยน้องๆ และเด็กๆ ลูกหลานในบ้านเนื่องจากทรงเป็นหลานคนโตของตระกูล ทรงวางพระองค์เป็นแบบอย่าง
ที่ดีมาตั้งแต่วัยเด็ก
ส่วนด้านการศึกษาเล่าเรียน เมื่อมีพระชันษาได้ ๘ ปี ทรงเริ่มเข้าเรียนในโรงเรียนประชาบาลวัดเทวสังฆาราม
โดยมีศาลาวัดเป็นโรงเรียน ทรงศึกษาเล่าเรียนจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ในราวปี พ.ศ. ๒๔๖๘ ขณะนั้นมีพระชันษา
ได้ประมาณ ๑๒ ปี
ความมีเมตตากรุณา อดทน ซือ่ สัตย์สจุ ริต รวมไปถึงวิถชี วี ติ ความเป็นอยูท่ สี่ มถะเรียบง่ายนัน้ ล้วนเป็นอุปนิสยั พืน้
ฐานของครอบครัวทีเ่ จ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงได้รบั การปลูกฝังมา ด้วยพระอุปนิสยั ส่วนพระองค์ ผนวกกับสิง่ ทีท่ รงซึมซับมา
จากความเป็นอยูซ่ งึ่ แวดล้อมพระองค์ตงั้ แต่วยั เยาว์ จึงเป็นดัง่ เบ้าหลอมทางธรรมอันส�ำคัญ ทัง้ ยังบ่มเพาะและอุดหนุนค�ำ้ จุน
ให้เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงก้าวไปสูค่ วามเจริญอันประเสริฐ เติบใหญ่ขนึ้ เป็นเนือ้ นาบุญอันอ�ำไพของมหาชนในกาลภายหน้า
ในฐานะ “สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก” สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่ง
กรุงรัตนโกสินทร์…
ความมี เ มตตากรุ ณ า อดทน ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต รวมไปถึ ง วิ ถี ชี วิ ต ความเป็ น อยู ่ ที่ ส มถะเรี ย บง่ า ยนั้ น
ล้วนเป็นอุปนิสัยพื้นฐานของครอบครัวที่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงได้รับการปลูกฝังมา ด้วยพระอุปนิสัย
ส่วนพระองค์ผนวกกับสิ่งที่ทรงซึมซับมาจากความเป็นอยู่ซึ่งแวดล้อมพระองค์ตั้งแต่วัยเยาว์ จึงเป็น
ดั่งเบ้าหลอมทางธรรมอันส�ำคัญ ทั้งยังบ่มเพาะและอุดหนุนค�้ำจุนให้เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงก้าวไปสู่
ความเจริญอันประเสริฐ เติบใหญ่ขึ้น เป็นเนื้อนาบุญอันอ�ำไพของมหาชนในกาลภายหน้า ในฐานะ
“สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก”
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์…
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ชีวิตที่หล่อเลี้ยงด้วยพระธรรม
พระธรรมเป็นรัตนะ เพราะมีสาระ (แก่นสาร) ล้วนๆ ไม่มีสักหน่อยหนึ่งในพระธรรมที่ไร้สาระ พระพุทธเจ้า
ทรงแสดงพระธรรมดังกล่าวในรูปศาสนาคือคำ�สั่งสอนเป็นสูตรปฏิบัติอย่างมีระเบียบ เป็นประมวลระบบ
ของชีวิตทั้งหมด เป็นประทีปส่องให้เห็นความจริงทุกแง่ทุกมุมของชีวิตของตนเอง เป็นคำ�สั่งสอนที่เพียงพอ
กับเรื่องของชีวิตของคนทุกๆ คน อย่างครบถ้วนถูกต้อง”
หลักพระพุทธศาสนา

ส

มเด็ จ พระญาณสั ง วร สมเด็ จ พระสั ง ฆราช สกลมหาสั ง ฆปริ ณ ายก ทรงสละชี วิ ต ทางโลกก้ า วเข้ า สู่ เ ส้ น ทาง
สายธรรมเมื่อพระชันษาย่าง ๑๔ ปี...
ในปี พ.ศ. ๒๔๖๙ น้าชาย ๒ คน คือ แถมและทองดีเตรียมจะบวชเป็นพระภิกษุที่วัดเทวสังฆาราม พระชนนีและ
ป้ากิมเฮงจึงได้ชกั ชวนให้เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงบรรพชาเป็นสามเณรพร้อมกันเพือ่ แก้บนซึง่ ติดค้างไว้หลายปีกอ่ น พอดีกบั
ที่ทรงจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ แล้ว ยังไม่ทราบจะเรียนอะไรต่อหรือเรียนที่ไหน จึงทรงตกลงพระทัยบรรพชา
เป็นสามเณร
พระอุปัชฌาย์ของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ในคราวบรรพชาเป็นสามเณร คือ พระครูอดุลยสมณกิจ (ดี พุทฺธโชติ)
เจ้าอาวาสวัดเทวสังฆาราม หรือที่ชาวบ้านในย่านปากแพรกเรียกว่า “หลวงพ่อวัดเหนือ” มีพระครูนิวิฐสมาจาร
(เหรียญ สุวณฺณโชติ) เจ้าอาวาสวัดศรีอุปลาราม หรือ “หลวงพ่อวัดหนองบัว” เป็นพระอาจารย์ให้ศีลและสรณะ
นับจากนั้นก็ทรงพระดำ�เนินอย่างมั่นคงบนเส้นทางแห่งธรรมโดยมิได้ทรงหวนคืนสู่วิถีทางของฆราวาสอีกเลย
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เมื่อบรรพชาในช่วงพรรษาแรกนั้น วัตรที่ทรงปฏิบัติก็เป็นเพียงแต่ท่องสามเณรสิกขาหรือข้อพึงปฏิบัติสำ�หรับ
สามเณร และท่องบททำ�วัตรสวดมนต์ ตลอดจนอุปัฏฐากรับใช้หลวงพ่อดีผู้เป็นอุปัชฌาย์ ในยามคํ่าเมื่อเข้าไปปรนนิบัติ
บีบนวดหลวงพ่อ ท่านก็จะเมตตาทำ�การต่อเทศน์ หรือทีเ่ รียกกันว่า “ต่อหนังสือคํา่ ” ให้ อันเป็นวิธสี อนสืบกันมาตัง้ แต่โบราณ
กล่าวคือหลวงพ่อจะอ่านเทศน์ให้สามเณรฟังคืนละตอน ส่วนสามเณรก็ท่องจำ�คำ�อ่านนั้นติดต่อกันไปทุกคืนจนจบทั้งกัณฑ์
กัณฑ์เทศน์ทหี่ ลวงพ่อต่อให้ ในเวลานัน้ ก็คอื “กัณฑ์อริยทรัพย์” ซึง่ ทรงใช้เวลาไม่นานก็สามารถจดจำ� ได้แม่นยำ�คล่องแคล่ว
แล้วคืนวันพระวันหนึ่งในพรรษานั้นเอง สามเณรเจริญก็ได้ขึ้นเทศน์ปากเปล่าให้โยมฟังในโบสถ์ หลังจากนั้นพระองค์ยังได้
จดบันทึกเทศน์กัณฑ์นี้ลงในสมุดบันทึกส่วนพระองค์เก็บไว้อีกด้วย
แม้ จ ะเริ่ ม จากการบรรพชาเป็ น สามเณรเพื่ อ แก้ บ น แต่ ชี วิ ต ในสมณเพศของพระองค์ ก็ เจริ ญ ก้ า วหน้ า ไป
อย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. ๒๔๗๐ หลวงพ่อดีได้นำ�เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ไปฝากไว้กับพระครูสังวรวินัย (อาจ) เจ้าอาวาส
วัดเสนหา (อ่านว่า เสน-หา แต่ชาวบ้านยังคงนิยมเรียกชือ่ เดิมว่าเสน่หา) จังหวัดนครปฐม เพือ่ ให้ศกึ ษาบาลีไวยากรณ์ โดยตัง้ ใจ
ไว้วา่ ต่อไปในวันหน้าจะให้เจ้าพระคุณสมเด็จฯ กลับมาสอนทีว่ ดั เทวสังฆาราม และจะสร้างโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมเตรียมไว้
ชีวติ สามเณรไกลบ้านนัน้ มิได้เงียบเหงาเสียทีเดียว ทรงมีเพือ่ นสามเณร และภิกษุรว่ มสำ�นักนับสิบ ดังในสมุดภาพ
ส่วนพระองค์ที่ทรงจัดเก็บภาพสมัยเป็นสามเณรไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนั้นมีภาพที่ภิกษุสามเณรร่วมวัดถวายเป็น
ที่ระลึกอยู่หลายภาพ โดยเขียนกำ�กับถึงสามเณรเจริญว่า “ผู้ชอบพอรักใคร่และมีจิตเอื้อเฟื้อ” และ “ผู้ร่วมสำ�นักกัน
เป็นเวลานานด้วยความสนิท”
เมื่อมาศึกษาต่อที่วัดเสนหานี้ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงมีผลการเล่าเรียนเป็นที่น่าพอใจมาก จนกระทั่ง
พระมหาภักดิ์ ศักดิ์เฉลิม พระอาจารย์ซึ่งเป็นพระเปรียญจากวัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพฯ ถึงกับเอ่ยปากชวนว่าควรหา
โอกาสเรียนต่อในชั้นสูงๆ ขึ้นไปอีก พร้อมทั้งได้ติดต่อกับวัดมกุฏฯ ไว้ให้ด้วย ครั้นเมื่อทรงนำ�ความไปปรึกษาหลวงพ่อดี
หลวงพ่อจึงบอกว่า ท่านเองก็ตั้งใจว่าจะพาเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ไปฝากให้ศึกษาเล่าเรียนที่สำ�นักวัดบวรนิเวศวิหารอยู่แล้ว
เพราะหลวงพ่อดีนั้นมีความคุ้นเคยใกล้ชิดกับองค์สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ เนื่องจากหลวงพ่อดี
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เคยอยู่ที่วัดรังษีสุทธาวาส ซึ่งในอดีตอยู่ติดกับวัดบวรนิเวศวิหาร (ปัจจุบันได้รวมกันเข้าเป็นวัดบวรนิเวศวิหาร) จึงเป็น
อันตกลงพระทัยตามที่หลวงพ่อประสงค์ โดยให้ศึกษาอยู่ที่วัดเสนหาอีกหนึ่งพรรษาก่อน
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๗๒ หลวงพ่อดีผอู้ ปุ ชั ฌาย์ได้พาเจ้าพระคุณสมเด็จฯ โดยสารรถไฟจากกาญจนบุรเี ข้ากรุงเทพฯ
ไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร แล้วนำ�ขึ้นเฝ้าถวายตัวต่อสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ขณะทรงดำ�รงสมณศักดิ์
ที่สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ (สุจิตฺโต หม่อมราชวงศ์ชื่น นภวงศ์) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งก็ทรงพระเมตตารับไว้
ความที่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงเป็นผู้ที่รักษาพระวินัยอย่างเคร่งครัด เมื่อเข้ามาอยู่ในวัดบวรนิเวศวิหารได้
๒๐ วัน ทรงปฏิบัติตามกฎระเบียบของวัดจนครบถ้วน จึงทรงได้รับประทานนามฉายาจากสมเด็จพระสังฆราชเจ้าว่า
“สุวฑฺฒโน” อันแปลความหมายได้ว่า “ผู้เจริญดี”
ความเจริญก้าวหน้าในชีวิตเพศพรหมจรรย์ของพระองค์นั้นดำ�เนินไปเป็นลำ�ดับ ก้าวแล้วก้าวเล่าที่ทรงมุมานะ
ในการศึกษาเล่าเรียน โดยทรงศึกษาพระปริยัติธรรมอยู่ที่สำ�นักวัดบวรนิเวศวิหารเรื่อยมาจนสอบได้นักธรรมชั้นเอกและ
เปรียญธรรม ๔ ประโยค จนถึงเวลาทีพ่ ระชันษาครบอุปสมบท เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงกลับไปอุปสมบทกับพระอุปชั ฌาย์เดิม
ณ วัดเทวสังฆาราม และได้อยูจ่ �ำ พรรษาเพือ่ ช่วยหลวงพ่อสอนปริยตั ธิ รรมอยูห่ นึง่ พรรษา เมือ่ ออกพรรษาแล้วได้ทรงกลับมา
ทำ�ทัฬหีกรรมคืออุปสมบทซํ้าที่วัดบวรนิเวศวิหารอีกครั้ง ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๔๗๖ โดยสมเด็จพระสังฆราชเจ้า
กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (ในเวลานัน้ ทรงดำ�รงสมณศักดิท์ สี่ มเด็จพระวชิรญาณวงศ์) ทรงเป็นพระอุปชั ฌาย์ และพระรัตนธัชมุนี
(จู อิสฺสราโณ) เป็นพระกรรมวาจาจารย์
ในวิถีทางของสมณเพศนั้น เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงตั้งพระทัยมั่นที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เผยแผ่ไป
อย่างกว้างไกลไพศาล มุง่ ดำ�เนินก้าวตามรอยพระบาทของพระศาสดาอย่างมิยอ่ หย่อน ทรงตัง้ มัน่ อยูใ่ นคุณของพระพุทธเจ้า
พระธรรม และพระสงฆ์เป็นสรณะ ดำ�รงพระองค์เป็นผู้เคารพอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ มีพระอัธยาศัยอ่อนโยนต่อผู้อื่น และ
มีพระกตัญญุตาต่อครูบาอาจารย์ ตลอดจนผู้มีพระคุณเป็นที่ตั้ง ชีวิตอันมีธรรมะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเหล่านี้เอง ที่หนุนนำ�
ให้พระองค์ทรงเจริญยิ่งๆ ขึ้นดังพระนามของพระองค์
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“การให้ ธ รรมที่ แ ท้ จ ริ ง ย่ อ มหมายถึ ง
การทําตนเองของทุกคนให้มีธรรม ให้ธรรม
ในตนปรากฏแก่ ค นทั้ ง หลายโดยอั ต โนมั ติ
ไม่ ต้ อ งมี ก ารแสดงออกเป็ น การสั่ ง สอน
ด้ ว ยวาจาหรื อ เช่ น ด้ ว ยการแสดงธรรม
แบบพระธรรมเทศนาของพระ”
การให้ธรรม ชนะการให้ทั้งปวง

“การประพฤติ ป ฏิ บั ติ ธ รรมด้ ว ยตนเอง
อย่ า งสมํ่ า เสมอจนธรรมนั้ น เป็ น อั น หนึ่ ง
อั น เดี ย วกั บ กายกั บ ใจ นั่ น แหละเป็ น การ
แสดงธรรมให้ปรากฏแก่ผู้รู้ผู้เห็นทั้งหลาย
ทัง้ ปวง และจะต้องได้ผลมากกว่าการให้ธรรม
ที่เป็นข้อเขียนในหน้าหนังสือ”
การให้ธรรม ชนะการให้ทั้งปวง
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พระผู้รักการศึกษา
“การศึกษาก็เพื่อ หนึ่ง ให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบการงานและในการสังคมเป็นต้นได้เป็นอย่างดี สอง เพื่อให้
ความเป็นคนโดยสมบูรณ์ ความประสงค์ของการศึกษาข้อแรกมีความชัดอยูแ่ ล้ว ส่วนข้อสองหมายความว่า คนทีถ่ อื กำ�เนิดเป็น
คนนัน้ ยังไม่จดั ว่าเป็นคนโดยสมบูรณ์เพราะเหตุเพียงทีเ่ กิดมามีรปู ร่างเป็นคน ต่อเมือ่ มีการปฏิบตั ปิ ระกอบด้วยความรูส้ กึ ผิดชอบ
ชั่วดีสมกับความเป็นคน จึงจะเรียกว่าเป็นคนโดยธรรม เมื่อมีธรรมของคนบริบูรณ์จึงจะชื่อว่าเป็นคนโดยสมบูรณ์”
หลักพระพุทธศาสนา
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ด้

วยพระอุปนิสัยใฝ่รู้ที่ติดพระองค์มาตลอด เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงมีพระทัยมุ่งมั่นและบากบั่นยิ่งในการเล่าเรียนศึกษา
ทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติ ทั้งด้านพุทธศาสตร์ ภาษาศาสตร์ และความรู้ทั่วไป ซึ่งล้วนเป็นประโยชน์ใหญ่หลวงต่อการ
ปฏิบัติภารกิจเพื่อพระพุทธศาสนาในกาลต่อมา
เมื่อทรงเข้ามาศึกษาพระปริยัติธรรมในสำ�นักวัดบวรนิเวศวิหารครั้งยังทรงเป็นสามเณร สมเด็จพระสังฆราชเจ้า
กรมหลวงวชิ ร ญาณวงศ์ ผู้ เ ป็ น เจ้ า อาวาสในเวลานั้ น ทรงมอบหมายให้ เจ้ า พระคุ ณ สมเด็ จ ฯ อยู่ ใ นความดู แ ลปกครองของ
พระครูพุทธมนต์ปรีชา ซึ่งภายหลังเมื่อลาสิกขาก็กลับไปใช้นามเดิมคือ เฉลิม โรจนศิริ ทรงได้รับพระเมตตาเป็นอย่างยิ่งจาก
องค์สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ ในการฝึกหัดและอบรมสั่งสอน โดยทรงเป็นผู้มีกลวิธีการสอนที่กระตุ้นให้เป็นคนช่างคิด ช่างสังเกต
และจดจำ� ส่วนเจ้าพระคุณสมเด็จฯ เองก็มีพระทัยมุ่งมั่นที่จะฝึกฝนพระองค์ในเรื่องต่างๆ และทรงระมัดระวังรอบคอบยิ่งขึ้น
เจ้ า พระคุ ณ สมเด็ จ ฯ ทรงสนพระทั ย การฝึ ก สมาธิ หรื อ วิ ปั ส สนากรรมฐานมาตั้ ง แต่ ยั ง ทรงเป็ น พระเปรี ย ญ
และสมเด็ จ พระสั ง ฆราชเจ้ า ฯ พระองค์ นี้ เ องที่ ท รงเป็ น ครู บ าอาจารย์ พ ระองค์ แรก จากจุ ด เริ่ ม ต้ น ตั้ ง แต่ ที่ พ ระอุ ปั ช ฌาย์
ของพระองค์มีรับสั่งให้เข้าเฝ้าและตรัสถามว่า “กำ�ลังเรียนใหญ่หรือ อย่าบ้าเรียนมากนัก หัดทำ�กรรมฐานเสียบ้าง”
ส่ ว นพระครู พุ ท ธมนต์ ป รี ช านั้ น เจ้ า พระคุ ณ สมเด็ จ ฯ ทรงกล่ า วถึ ง พระอาจารย์ ท่ า นนี้ ไว้ ว่ า เป็ น ผู้ อ่ อ นโยน
อ่อนหวาน แต่ก็มีความเด็ดขาดในตัว มีไหวพริบดี รู้ถึงการควรไม่ควร และสามารถจัดการงานให้สำ�เร็จด้วยดี โดยเฉพาะในเรื่อง
ปกครองดูแลศิษย์ เมื่อเล็งเห็นว่าสิ่งใดควรแล้วจึงมอบหมายให้ทำ� ถ้าเป็นสิ่งที่ไม่แน่ใจก็จะไม่มอบความรับผิดชอบให้ ด้วยอาจก่อ
ให้เกิดความเสียหายแก่ศิษย์ได้ และหากศิษย์ทำ�ได้ดีก็จะยกย่องชมเชยและให้กำ�ลังใจ
เจ้ า พระคุ ณ สมเด็ จ ฯ มั ก มี รั บ สั่ ง ถึ ง ครู บ าอาจารย์ ทุ ก ท่ า นด้ ว ยความเคารพยกย่ อ งชื่ น ชม และทรงนำ � มาเป็ น
แบบอย่ า งในการประพฤติ ป ฏิ บั ติ เ สมอมา ทรงตระหนั ก ถึ ง พระคุ ณ ของผู้ เ ป็ น ครู อ ยู่ เ สมอว่ า ด้ ว ยมี ค รู บ าอาจารย์ ดี นี้ เ อง
จึงชักจูงให้ศิษย์ก้าวไปสู่เส้นทางเรืองรองที่คอยอยู่เบื้องหน้า
ผลการศึ ก ษาพระปริ ยั ติ ธ รรมนั้ น นั บ แต่ ปี แรกที่ เข้ า มาอยู่ วั ด บวรนิ เวศวิ ห ารก็ ท รงสอบได้ นั ก ธรรมชั้ น ตรี และ
สอบเลื่อนชั้นขึ้นเรื่อยมา ด้วยพระอุตสาหะและใฝ่พระทัยในการเล่าเรียนอย่างไม่ย่อท้อ จึงฝ่าฟันล่วงพ้นอุปสรรคนานามาได้ด้วยดี
ถึงแม้ว่าพระพลานามัยจะไม่ค่อยแข็งแรงก็มิได้เป็นอุปสรรค ดังเช่นในการสอบบางครั้งยังทรงต้องใช้ผ้าสักหลาดพันรอบพระอุระ
ไว้หลายๆ ชั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการหนาวสั่นขณะสอบ
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มี อ ยู่ ห นหนึ่ ง ที่ ท รงสอบตก คื อ ตอนสอบประโยค
๔ ทำ � ให้ เ สี ย พระทั ย และท้ อ แท้ เ ป็ น อั น มาก แต่ เ มื่ อ ทรงมา
ใคร่ ค รวญดู แ ล้ ว จึ ง พบสาเหตุ ว่ า เป็ น เพราะความหยิ่ ง ทะนงใน
ความรู้ของตนมากเกินไป ทำ�ให้ชะล่าใจกลายเป็นความประมาท
ทรงทำ�ข้อสอบอย่างหละหลวมไม่รอบคอบ ดังนั้นจึงทรงเรียนซํ้า
ประโยค ๔ และจากนั้ น มาก็ มิ ท รงปล่ อ ยให้ ต นเองตกอยู่ ใ น
ความประมาทอีกเลย จนจบเปรียญ ๙ ประโยคในปี พ.ศ. ๒๔๘๔
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ในระหว่ า งการศึ ก ษาเล่ า เรี ย นเปรี ย ญธรรม คื อ หลั ง สอบได้ เ ปรี ย ญธรรม ๕ ประโยค ทรงทำ � หน้ า ที่ ค รู ส อน
พระปริยัติธรรม ทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลีของสำ�นักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร พร้อมกันนั้นก็ทรงศึกษาด้วยพระองค์เอง
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยเริ่ ม ขึ้ น ในราวปี พ.ศ. ๒๔๗๕ ขณะทรงเป็ น พระเปรี ย ญ ๖-๗ มี นั ก ปราชญ์ ช าวอิ น เดี ย ผู้ มี ชื่ อ เสี ย งคื อ
ท่ า นศาสตราจารย์ ส วามี สั ต ยานั น ทปุ รี เวทานตประที ป ผู้ แ ตกฉานในหลั ก ธรรมฮิ น ดู เชี่ ย วชาญภาษาสั น สกฤตและ
ภาษาอังกฤษ ได้เปิดธรรมาศรมขึ้นที่หน้าวัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนและแลกเปลี่ยนความรู้ใน
หมู่ผู้สนใจ ช่วงเวลานั้นพระองค์ทรงหาเวลาว่างจากการเรียนและการสอนนักธรรมและบาลี เสด็จไปศึกษากับสวามีสัตยานันทปุรี
อยู่ราว ๒ ปี
จุ ด นี้ เ องที่ เริ่ ม ต้ น วางรากฐานให้ เจ้ า พระคุ ณ สมเด็ จ ฯ ทรงศึ ก ษาด้ า นอื่ น ๆ ด้ ว ยพระองค์ เ องต่ อ มาเรื่ อ ยๆ อาทิ
ภาษาอังกฤษ ซึ่งทรงเชี่ยวชาญทั้งการพูด อ่าน และเขียน จากนั้นก็ขยายความสนพระทัยไปศึกษาภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส
รวมทั้งภาษาจีน ด้วยความรู้ความสามารถเหล่านี้กอปรกับความสนพระทัยในความรู้ทั่วไป ธรรมที่ทรงแสดงในโอกาสต่างๆ หรือ
แม้แต่ในผลงานพระนิพนธ์ของพระองค์ที่มีอยู่มากมาย จึงล้วนแจ่มแจ้ง ชัดเจน ภาษาและใจความกระชับ มีแง่มุมที่แปลกใหม่
และให้แง่คิดชวนพิจารณา ไม่ว่าจะเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียน ภาษาไทย หรือภาษาต่างประเทศ
ในลำ � ดั บ ต่ อ มาพระองค์ มี พ ระกรณี ย กิ จ ด้ า นการศึ ก ษาเพิ่ ม มากขึ้ น เรื่ อ ยๆ การเรี ย นภาษาจึ ง จำ� ต้ อ งเว้ น ช่ ว งบ้ า ง
โดยบางภาษาต้องยกเลิกการเรียนไป พระกรณียกิจด้านการศึกษาของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ นั้นมีมากมาย อาทิ
ปี พ.ศ. ๒๔๘๔ ทรงเป็นผูอ้ �ำ นวยการศึกษาสำ�นักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร ทำ�หน้าทีจ่ ดั การการศึกษาของภิกษุสามเณร
ปี พ.ศ. ๒๔๘๘ เป็นพระวินยั ธรชัน้ อุทธรณ์ เป็นกรรมการสภาการศึกษาและอาจารย์ผสู้ อนของมหามกุฏราชวิทยาลัย
ทรงริเริ่มจัดตั้งหลักสูตรปริญญาโทสำ�หรับพระสงฆ์ที่อีก ๒๐ ปีต่อมาได้รับการสานต่อจนสำ�เร็จ อีกทั้งยังทรง
สนับสนุน ให้จดั ตัง้ กองทุนเพือ่ การศึกษา และได้ทรงมอบทุนการศึกษาแก่พระเณร ตลอดจนนักเรียนนักศึกษาตามสถานศึกษาต่างๆ
เป็นจำ�นวนมาก
ในส่ ว นของการปฏิ บั ติ เจ้ า พระคุ ณ สมเด็ จ ฯ ทรงปฏิ บั ติ พ ระองค์ ดั ง เช่ น พระกรรมฐานในเมื อ ง ทรงสำ � รวม
เคร่ ง ครั ด ในพระธรรมวิ นั ย ดำ � เนิ น ชี วิ ต อย่ า งมั ก น้ อ ยสั น โดษ โดยทรงยึ ด ถื อ เอาพระปฏิ ป ทาของสมเด็ จ พระสั ง ฆราชเจ้ า
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กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ พระอาจารย์กรรมฐานพระองค์แรกเป็นแบบอย่างในการ
ประพฤติปฏิบตั ิ ทรงเอาพระทัยใส่ในการศึกษาวิจยั ธรรม และการปฏิบตั สิ มาธิกรรมฐาน
อยู่เป็นกิจวัตร
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ เสด็จไปพบครูบาอาจารย์กรรมฐานสายวัดป่าต่างๆ
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสนทนาธรรมอยู่เป็นนิตย์ โดยมักเสด็จจาริกไปประทับแรม
ที่วัดป่าทางภาคอีสานเสมอ เช่น เสด็จไปสนทนาธรรมกับพระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติ
ชอบอย่างหลวงปู่ฝั้น อาจาโร, หลวงปู่ดูลย์ อตุโล, หลวงปู่ขาว อนาลโย, หลวงปู่เทสก์
เทสรํสี, หลวงตามหาบัว าณสมฺปนฺโน, หลวงพ่อพุธ านิโย ฯลฯ เสด็จขึ้นเหนือเพื่อไป
พบหลวงปูแ่ หวน สุจณ
ิ โฺ ณ ทีว่ ดั ดอยแม่ปงั๋ จังหวัดเชียงใหม่ เสด็จลงใต้เพือ่ ไปเยีย่ มเยียน
หลวงพ่อพุทธทาส อินฺทปญฺโ ที่สวนโมกขพลาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นต้น
ความเป็นผู้ใฝ่รู้อย่างไม่หยุดนิ่งเช่นนี้เอง ทำ�ให้ทรงเป็นนักการศึกษาระดับ
แนวหน้าของเมืองไทย ขณะเดียวกันก็ทรงเป็นภิกษุผู้มีญาณปรีชาลํ้าเลิศ ทรงรอบรู้
แตกฉานรอบด้านทัง้ ปริยตั แิ ละปฏิบตั ิ แต่ถงึ กระนัน้ ก็ยงั ทรงวางพระองค์อย่างอ่อนน้อม
เป็นภิกษุผู้มีความสันโดษ ทรงสำ�รวมและเคารพเคร่งครัดในพระธรรมวินัยอย่าง
เสมอต้นเสมอปลายตลอดมา เป็นที่ชื่นชมในหมู่มหาชนว่าทรงเป็นภิกษุผู้มีวัตรปฏิบัติ
อันงดงามทั้งในเบื้องต้น ในท่ามกลาง และในที่สุด

“ถ้าคนเรามีความอยากจะได้วชิ า ก็ตงั้ ใจพากเพียรเรียน มีความอยากจะได้
ทรัพย์ ยศ ก็ตั้งใจเพียรทำ�งานให้ดี ตามกำ�ลังตามทางที่สมควร ดังนี้แล้ว
ก็ใช้ได้ แปลว่า ปฏิบตั มิ รรคมีองค์ ๘ ในทางโลกและก็อยูใ่ นทางธรรมด้วย”
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พระวิริยะเพื่อพระศาสนา
“ในการที่จะเข้ารับหน้าที่การงานต่างๆ ยิ่งสำ�คัญเพียงไรก็จะต้องมีการแสดงปฏิญญาสัญญาให้เป็นที่ปรากฏ ซึ่งเมื่อแสดง
ปฏิญญาสัญญาแล้ว จึงจะเป็นอันว่าเข้ารับตำ�แหน่งหน้าที่นั้น และก็เริ่มปฏิบัติการงานตามตำ�แหน่งหน้าที่นั้น ซึ่งผู้เข้ารับการ
งานตามตำ�แหน่งหน้าที่นั้น ก็ต้องรักษาความสัตย์คือสัจจปฏิญญาสัจจสัญญา คือรักษาสัญญารักษาปฏิญญานั้น ปฏิบัติให้
เป็นจริงขึ้นมา ให้ได้รับผลจริงขึ้นมาตามที่ได้สัญญาได้ปฏิญญา”

นั

ชีวิตกับความจริง

บแต่ ก้ า วย่ า งเข้ า สู่ ร่ ม เงาแห่ ง พระพุ ท ธศาสนา สมเด็ จ พระญาณสั ง วร
สมเด็ จ พระสั ง ฆราช สกลมหาสั ง ฆปริ ณ ายก ก็ ท รงทุ่ ม เทพระองค์
เพื่อการศึกษาและงานพระศาสนาอย่างต่อเนื่องและจริงจัง

18 พระของประชาชน
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
เมื่อสำ�เร็จการศึกษาระดับเปรียญธรรม ๙ ประโยคแล้ว เจ้าพระคุณสมเด็จฯ
ทรงรับพระภารกิจในด้านการศึกษาของสำ�นักเรียนวัดบวรนิเวศวิหารรวมทั้งงานอื่นๆ
ในวัดเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเกิดข้อติดขัดก็ทรงเร่งรัดหาทางแก้ไขปัญหาในการทำ�งาน
โดยมิ เ ห็ น แก่ เ หน็ ด เหนื่ อ ย จนงานสำ � เร็ จ ลุ ล่ ว งเห็ น ผลอย่ า งสมํ่ า เสมอ จึ ง ทรงได้ รั บ
ความไว้ ว างพระทั ย จากสมเด็ จ พระสั ง ฆราชเจ้ า กรมหลวงวชิ ร ญาณวงศ์ ซึ่ ง ทรง
มอบหมายงานสำ�คัญให้เรื่อยมา
ในปี พ.ศ. ๒๔๘๙ ทรงได้รบั ตำ�แหน่งเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระสังฆราชเจ้า
กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ นับเป็นช่วงเวลาอันสำ�คัญที่พระองค์ทรงมีโอกาสได้เรียนรู้งานด้าน
ต่างๆ โดยรอบ ทั้งในส่วนงานของคณะสงฆ์ งานวิชาการ การอบรมสั่งสอนธรรม ตลอดจนถึง
งานด้านวิปัสสนาธุระ ที่เป็นการปฏิบัติสมาธิกรรมฐาน ราวกับเป็นการเตรียมพระองค์เพื่อพระ
กรณียกิจสำ�คัญที่จะทรงปฏิบัติสืบเนื่องมา
แม้จะมีพระกรณียกิจเพิม่ มากขึน้ เป็นลำ�ดับ แต่สงิ่ หนึง่ ซึง่ ทรงเอาพระทัยใส่ตลอด
มามิได้ขาดก็คอื การอบรมสัง่ สอนศิษย์ หรือทีเ่ รียกว่า สัทธิวหิ าริก อันเตวาสิก ในฐานะทีท่ รง
เป็นพระอุปัชฌาย์ อันเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบมาในวัดบวรนิเวศวิหาร ตั้งแต่ครั้งพระบาท
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงผนวช และเป็นเจ้าอาวาส
ในช่วงเข้าพรรษาซึ่งมักมีภิกษุสามเณรบวชใหม่จำ�นวนมาก ในเวลาบ่ายโมง
ของทุกวันจะทรงสั่งสอนอบรมด้านปริยัติให้แก่ภิกษุสามเณรใหม่วันละประมาณหนึ่ง
ชั่วโมง ส่วนเรื่องการปฏิบัติทรงสอนตลอดทั้งปี โดยในวันพระใหญ่ทรงเทศน์ในพระอุโบสถ
เดือนละ ๒ ครั้ง ส่วนการสอนกรรมฐานทรงสอนสัปดาห์ละ ๒ ครั้ง คือทุกวันพระและ
วันถัดจากวันพระ โดยทรงเริ่มบรรยายธรรมในราวหนึ่งทุ่ม เมื่อสมควรแก่เวลาก็ทรงนำ�
นั่งสมาธิประมาณ ๑๕-๒๐ นาที พร้อมทั้งทรงเปิดโอกาสให้อุบาสกอุบาสิกาตลอดจน
ผู้สนใจเข้าร่วมฟังและร่วมปฏิบัติด้วย อันเป็นพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติมาตลอดในฐานะ
ที่ทรงเป็นเจ้าอาวาสดูแลปกครองพระอารามมานับแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๔
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ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๐๖ ทรงเป็นกรรมการมหาเถรสมาคม
ชุดแรกตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช ๒๕๐๕ และทรงร่วม
พิจารณาร่างกฎมหาเถรสมาคมตลอดมาทุกสมัยไม่เพียงแต่ทรงปฏิบตั หิ น้าที่
ให้แก่คณะสงฆ์ ตลอดจนมุง่ อบรมสัง่ สอนพุทธบริษทั ชาวไทยเท่านัน้ พระองค์
ยังมีพระดำ�ริถึงประโยชน์เบื้องหน้าที่จะขยายศรัทธาให้กว้างไกลออกไปถึง
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในหมู่ชาวต่างประเทศด้วย
ทรงจัดให้มี “Dhamma Class” ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ โดยมี
ชาวต่างประเทศทั้งภิกษุสามเณรและฆราวาสเข้ามาร่วมฟังและฝึกปฏิบัติ
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ เป็นอาจารย์ผู้สอนโดยบรรยายในภาคภาษาอังกฤษ
มีศิษย์ฆราวาสชาวต่างประเทศ เช่น โจเซฟิน สแตนตัน ภริยาของอดีต
เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำ�ประเทศไทย นอกจากนี้ เจน แฮมิลตัน
เมอร์ริตต์ นักเขียนและนักข่าวชาวอเมริกันก็บินจากสหรัฐอเมริกามาสมัคร
เป็นศิษย์ธรรมคลาสของพระองค์ด้วย หลังจากนั้นก็ได้เขียนประสบการณ์
ของตนโดยละเอียดไว้ในหนังสือ “A Meditator’s Diary” หรือชื่อในฉบับ
แปลเป็นภาษาไทยว่า “แหม่มเข้าวัด”
เจ้ า พระคุ ณ สมเด็ จ ฯ ยั ง ทรงจั ด ให้ มี ก ารฝึ ก อบรมพระธรรมทู ต และทรงมอบหมายให้ พ ระจากสำ � นั ก ฝึ ก อบรม
พระธรรมทู ต ไปต่ า งประเทศ หรื อ พระภิ ก ษุ ช าวต่ า งประเทศที่ จำ � พรรษาที่ วั ด บวรนิ เวศวิ ห าร ได้ ผ ลั ด เปลี่ ย นหมุ น เวี ย นกั น
บรรยายธรรมแก่ชาวต่างประเทศ กิจกรรมนีด้ งึ ดูดชาวต่างประเทศให้มาสนใจพุทธศาสนาได้อย่างดี เนือ่ งจากได้รบั ประโยชน์เป็นอัน
มาก รวมทั้งทรงสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจริงจังโดยทรงตั้งห้องสมุดพระพุทธศาสนา ภาคภาษาอังกฤษขึ้นที่อาคารคณะสูงนานาชาติ
วัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อเป็นประโยชน์แก่ชาวต่างประเทศที่สนใจศึกษาพระพุทธศาสนา
ต่ อ มาในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ขณะทรงดำ � รงสมณศั ก ดิ์ ที่ ส มเด็ จ พระญาณสั ง วร และทรงเป็ น รองประธานกรรมการ
คณะธรรมยุต ทรงได้รับฉันทานุมัติให้เป็นตัวแทนเดินทางไปตรวจการคณะสงฆ์ และเยี่ยมเยียนชาวพุทธในเขตแดนภาคอีสาน
๙ จังหวัด อาทิ นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี บุรีรัมย์ เป็นต้น เป็นเวลา ๑๐ วัน ทรงเดินทางไปตรวจเยี่ยมวัดต่างๆ
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๓๗ วัด ตลอดทั้งโรงเรียนและสถานที่ราชการต่างๆ ประทานพระโอวาทแก่ภิกษุสามเณร
นักเรียน ข้าราชการ ทหาร ตำ�รวจ ตลอดจนประชาชนทั่วไปในทุกถิ่นและทุกหนแห่งที่เสด็จไป
เพื่อให้เกิดความสนใจเรียนรู้และปฏิบัติธรรมในหมู่พุทธศาสนิกชนชาวอีสาน
รากฐานอีกอย่างหนึ่งที่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงวางเป็นหลักไว้ให้ผู้ที่ใฝ่ในธรรม
ได้ก้าวเดินตามก็คือ ทรงเป็นผู้ริเริ่มจุดประกายเรื่องการฝึกปฏิบัติสมาธิกรรมฐานให้แพร่หลาย
ในหมู่พุทธศาสนิกชนทุกระดับ โดยเริ่มจากปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ที่ทรงรับอาราธนาไปเป็นอาจารย์
สอนพิเศษแก่นิสิตภาควิชาปรัชญาและศาสนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทรงสอนวิชาที่
ปัจจุบนั เรียกว่า การฝึกสมาธิตามแนวพุทธ มุง่ ให้นสิ ติ ได้เรียนรูท้ งั้ ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
โดยเฉพาะเรือ่ งการฝึกทำ�สมาธิทจี่ ะส่งผลงอกงามไปถึงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และต่อมา
ก็ได้รับอาราธนาไปบรรยายเรื่องการทำ�สมาธิให้แก่สถาบันการศึกษาอื่นๆ ตลอดจนหน่วยงาน
ราชการ และองค์กรต่างๆ อีกมาก จนในที่สุดโรงเรียนและสถาบันการศึกษาหลายแห่งได้เล็ง
เห็นคุณค่าของการฝึกสมาธิ จึงบรรจุวชิ าพุทธศาสนาไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนเพิม่ ขึน้ ด้วย
และในฐานะนายกกรรมการมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ยังได้ทรงสนับสนุน
ให้ มี ก ารแปลพระไตรปิ ฎ ก รวมทั้ ง อรรถกถาเป็ น ภาษาไทย ซึ่ ง นั บ เป็ น ครั้ ง แรกในโลก
ที่มีการแปลพระไตรปิฎกพร้อมทั้งอรรถกถา และจัดพิมพ์ขึ้นควบคู่กันรวมทั้งหมดจำ�นวน
๙๑ เล่ม ก่อให้เกิดคุณูปการแก่การศึกษาและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นที่ยิ่ง และ
นั บ เป็ น ความลํ้ า หน้ า ในวงการการศึ ก ษาพระพุ ท ธศาสนา เนื่ อ งจากยั ง ไม่ เ คยปรากฏว่ า
มีผู้ใดจัดทำ�ในลักษณะนี้มาก่อน
นับแต่อดีตจนปัจจุบัน พระกรณียกิจที่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้ทรงพากเพียรปฏิบัติ
ก็มีแต่จะปรากฏสัมฤทธิผลเพิ่มพูนทบทวีทุกขณะ พร้อมกับต่อยอดนำ�ความรุ่งเรืองสว่างไสว
สู่พุทธศาสนามาเป็นลำ�ดับ

“การจะทําใจให้เป็นสุขผ่องใสนั้น ไม่มีใคร
จะทําให้ใครได้ เจ้าตัวต้องทําของตัวเอง
วิธีทําก็คือ เมื่อเกิดโลภโกรหลงขึ้นเมื่อใด
ให้พยายามมีสติรใู้ ห้เร็วทีส่ ดุ และใช้ปญ
ั ญา
ยั บ ยั้ ง เสี ย ให้ ทั น ท่ ว งที อย่ า ปล่ อ ยให้ ช้ า
เพราะจะเหมื อ นไฟไหม้ บ้ า น ยิ่ ง ดั บ ช้ า
ก็ยงิ่ ดับยากและเสียหายมากโดยไม่จาํ เป็น”
ความดีเปรียบประดุจแสงสว่าง
“ความโลภโกรธหลงคื อ ความเร่ า ร้ อ น
มืดมิดที่ห่อหุ้มจิตเหมือนกำ�แพงหนาทึบ
ที่ปิดกั้นแสงสว่างมิให้ปรากฏจิตทุกดวง
ดวงจิ ต ของเราทุ ก คนนี้ แ หละมี ค วาม
บริ สุ ทธิ์ ประภั ส สรสว่ า งไสวที่ สุ ด อยู่ แ ล้ ว
ตลอดเวลา น่าเสียดายทีพ่ ากันสร้างกำ�แพง
ปิดกั้นเสียจนมืดมิด ด้วยการใช้ความคิด
ปรุงแต่งอันเป็นอุปกิเลส”
แสงส่องใจ
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กลิ่นหอมที่ฟุ้งขจรสู่สากล
“อีกอย่างหนึ่ง ทรงมุ่งจะมาประดิษฐานพระพุทธศาสนาในที่ที่มีความเจริญก่อน เพราะวิธีประกาศศาสนาของพระพุทธเจ้า
นั้น จะเห็นได้ว่า ได้ทรงประกาศแก่นักบวช ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมามุ่งดีมา และเป็นผู้คงแก่เรียนมาแล้ว ในฝ่ายคฤหัสถ์
ก็ทรงมุง่ ประกาศแก่บคุ คลทีเ่ ป็นหัวหน้าคน เช่น พระเจ้าแผ่นดิน มหาอำ�มาตย์ และแก่พราหมณ์คฤหัสถ์ซงึ่ เป็นผูค้ งแก่เรียนต่างๆ
เมื่อบุคคลเหล่านี้ได้ดวงตาเห็นธรรม รับนับถือพระพุทธศาสนาแล้ว คนอื่นๆ ก็นับถือตามไปด้วยเป็นอันมาก”
๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า

ต

ลอดเวลาหลายปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก ทรงวางพื้นฐานส�ำหรับเป้าหมายใหญ่
อี ก เป้ า หมายหนึ่ ง ในภายหน้ า อย่ า งมิ ไ ด้ ท รงย่ อ ท้ อ นั่ น คื อ เผยแผ่
พระธรรมค�ำสอนของพระพุทธองค์ให้งอกงามไพบูลย์ยงิ่ ขึน้ ในสากลโลก

22 พระของประชาชน
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ในปี พ.ศ. ๒๕๐๙ หลั ง จากที่ ท รงเป็ น ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบกิ จ การเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาในต่ า งประเทศ ในฐานะ
ประธานกรรมการอ�ำนวยการส�ำนั ก ฝึ ก อบรมพระธรรมทู ต ไปต่ า งประเทศ พระองค์ ไ ด้ เ สด็ จ ไปเป็ น ประธานสงฆ์ ใ นพิ ธี
เปิดวัดพุทธปทีปที่กรุงลอนดอน ซึ่งเป็นวัดไทยแห่งแรกในประเทศอังกฤษและในทวีปยุโรป นอกจากเพื่อการเจริญไมตรี ตลอด
จนหยัง่ รากพระพุทธศาสนาเถรวาทลงสูด่ นิ แดนตะวันตกแล้ว ยังเป็นโอกาสไปเยีย่ มชมการพระศาสนาทัง้ ของอังกฤษและอิตาลี
อีกด้วย และในปีตอ่ ๆ มาก็ได้เสด็จไปเยีย่ มชมการพระศาสนาในประเทศอืน่ ๆ ไม่วา่ จะเป็นเนปาล ศรีลงั กา อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย
และฟิลิปปินส์
ด้วยความทุ่มเทของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ กิจการพระพุทธศาสนาในหลายประเทศได้รับการฟื้นฟูและเจริญก้าวหน้า
ยิ่งๆ ขึ้น จากการริเริ่ม สืบสานสายสัมพันธ์ระหว่างคณะสงฆ์ของพระองค์ ทรงบุกเบิกการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในประเทศ
อินโดนีเซีย โดยทรงส่งพระธรรมทูตไทยออกไปปฏิบัติศาสนกิจติดต่อกันเป็นเวลานาน อีกทั้งเสด็จไปให้การบรรพชาอุปสมบท
แก่กุลบุตรชาวอินโดนีเซียอยู่หลายครั้ง ถือได้ว่าทรงเป็นผู้ให้ก�ำเนิดสมณวงศ์สายเถรวาทขึ้นในอินโดนีเซียยุคปัจจุบัน

พ.ศ. ๒๕๓๖ นายเจียง เจ๋อหมิน ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน ถวายการต้องรับเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช ณ ท�ำเนียบรัฐบาลจีนจงหนานไห่
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จนกระทั่งพระพุทธศาสนาเถรวาทได้ปักหลักฐานมั่นคงลงในดินแดนนี้ด้วยดี มีการก่อสร้างวัดธรรมทีปาราม เมืองมาลัง เป็น
แห่งแรก และผูกพัทธสีมาวัดจาการ์ตาธรรมจักรชัยเป็นวัดแรกในประเทศอินโดนีเซีย ทุกวันนี้มีพระสงฆ์จ�ำนวนมาก และมีวัด
ไทยกระจายอยู่ทั่วไปในอินโดนีเซีย
อีกประเทศหนึ่งที่พระองค์ทรงสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูคณะสงฆ์ขึ้นมาใหม่ก็คือประเทศเนปาล เริ่มต้นจาก
ทรงให้ ทุ น การศึ ก ษาแก่ ภิ ก ษุ ส ามเณรเนปาลเพื่ อ มาศึ ก ษาพระพุ ท ธศาสนาในประเทศไทย และต่ อ มาคณะสงฆ์ เ นปาล
ก็ได้จัดส่งภิกษุสามเณรมาศึกษาเพิ่มขึ้นตามล�ำดับ เมื่อส�ำเร็จการศึกษาแล้วภิกษุสามเณรเหล่านั้นก็ได้กลับไปช่วยกัน
ท�ำนุบ�ำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งขึ้น และพระองค์เองก็ได้เสด็จไปให้การบรรพชาแก่กุลบุตรศากยะชาวเนปาล อันเป็น
การช่วยค�้ำจุนหนุนน�ำให้พระพุทธศาสนาในประเทศเนปาลมั่นคงถาวรยิ่งขึ้น
ในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ เสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการตามค�ำอาราธนา
ของรัฐบาลจีน ทรงเป็นผู้น�ำทางศาสนาพระองค์แรกที่รัฐบาลจีนกราบทูลอาราธนา นอกจากนี้ ยังเสด็จไปประเทศญี่ปุ่น
เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ในการประชุมชาวพุทธโลกเพือ่ การเผยแผ่ครัง้ ที่ ๑ The First World Buddhist Propagation Conference
และการจัดประชุมครั้งต่อมาก็จัดให้มีขึ้นในประเทศไทย
ยังมีอีกหลายประเทศที่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ เสด็จไปเยือน เช่น อินเดีย แคนาดา สหรัฐอเมริกา ประเทศในแถบยุโรป
และออสเตรเลีย เป็นต้น อันเป็นการกระตุน้ ให้เกิดการตืน่ ตัวในวงการพระพุทธศาสนา ในประเทศนัน้ ๆ เป็นอันมาก ตามมาด้วย
การก่อสร้างวัดไทยทีเ่ พิม่ ขึน้ อีกหลายแห่งในหลายภูมภิ าคทัว่ โลก เช่น วัดพุทธรังษีทอี่ อสเตรเลีย วัดแคโรไลนาพุทธจักรวนาราม
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ที่สหรัฐอเมริกา วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล เป็นต้น
ส�ำหรับประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงพระองค์ก็ทรงเห็นความส�ำคัญและผูกสัมพันธ์ไว้อย่าง
แน่นแฟ้น เคยเสด็จไปร่วมฉลองพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุอัครสาวกที่กรุงพนมเปญ ประเทศ
กัมพูชา และทรงร่วมคณะพระสงฆ์ไทยไปร่วมประชุมสมัยที่ ๒ แห่งฉัฏฐสังคายนาพระไตรปิฎก ทีเ่ มือง
ย่างกุง้ ประเทศเมียนมาร์ทงั้ ยังทรงได้รบั สมณศักดิพ์ เิ ศษจากรัฐบาลเมียนมาร์ คือได้รบั ถวายสมณศักดิ์
ชั้น “อภิธชมหารัฏฐคุรุ” ซึ่งเทียบเท่ากับต�ำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชของประเทศเมียนมาร์ด้วยเช่น
กัน นับเป็นศาสนสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งของทั้งสองประเทศ
ด้วยพระวิรยิ อุตสาหะของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ พระพุทธศาสนาเถรวาทได้ประดิษฐานอย่าง
มั่นคงและเผยแผ่รุ่งเรืองไปในนานาประเทศทั่วโลก ไม่ว่าพระองค์จะเสด็จไปเยือน ณ ผืนแผ่นดินใด
พระจริยาวัตรของพระองค์นนั้ งดงามสมาํ่ เสมอทรงเป็นทีช่ มื่ ชมยินดีและปลืม้ ปีตขิ องผูท้ ไี่ ด้พบเห็น กลิน่
หอมในศีลวัตรของพระองค์นนั้ ฟุง้ ขจรไปไกล สร้างความประทับใจและก่อให้เกิดเป็นความสัมพันธ์อนั
แน่นแฟ้นในทุกมวลมิตรประเทศที่พระองค์เสด็จไปเยือนจวบเท่าทุกวันนี้

“ไม่ มี ค วามสบายใดจะเสมอ
ด้ ว ยความสบายใจและความ
สบายใจจะไม่ เ กิ ด แต่ เ หตุ ใ ด
เสมอด้วยเหตุ คือเมตตา การ
อบรมเมตตาจึ ง สำ � คั ญ จึ ง
จำ�เป็น”
แสงส่องใจ
พ.ศ. ๒๔๙๗ เสด็จร่วมประชุม ฉัฏฐสังคายนาพระไตรปิฎก ที่ย่างกุ้ง
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เสาหลักแห่งบวรพุทธศาสนา
“ทุกคนที่รวมอยู่ในหมู่คณะหรือประเทศชาติเดียวกันต่างต้องรับ
ผิ ด ชอบต่ อ ความผาสุ ก ของกั น และกั น ด้ ว ยกั น ทั้ ง นั้ น แต่ สำ � หรั บ
ผู้ นำ � นั้ น ในฐานะที่ เ ป็ น ผู้ นำ � จำ � ต้ อ งปฏิ บั ติ ต นให้ เ ป็ น เยี่ ย งอย่ า ง
ที่ ดี แ ก่ ผู้ ต ามหรื อ ผู้ อ ยู่ ใ นปกครองเป็ น อั น ดั บ แรกจึ ง จะสมกั บ
ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้นำ� ฉะนั้นผู้นำ�จึงอยู่ในฐานะที่ต้องรับผิดชอบหนัก
กว่ า ผู้ อื่ น ในหมู่ เ ดี ย วกั น ด้ ว ยเหตุ นี้ เ องในทางพระพุ ท ธศาสนา
จึงเน้นการปฏิบัติธรรมของผู้ที่เป็นผู้นำ�หรือผู้ปกครองหมู่คณะหรือ
ประเทศชาติมาก”
ราชธรรมกับการพัฒนาสังคม

ลุ

ล่วงถึงพุทธศักราช ๒๕๓๒ ในวันศุกร์ที่ ๒๑ เดือนเมษายน ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ได้มีพระราชพิธีอันยิ่งใหญ่
ซึ่งประทับอยู่ในความทรงจำ�ของพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ นั่นคือพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่ พระองค์ที่
๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระนามว่า สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)
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สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ราชทิ น นามของพระองค์ คื อ “สมเด็ จ พระญาณสั ง วร”
นั้น ทรงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะ
ในปี พ.ศ. ๒๕๑๕ มีความหมายว่า ผูส้ �ำ รวมในญาณคือความรู้ ราชทินนาม
นี้พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้พระราชทานสถาปนาแก่
พระเถระผูท้ รงคุณทางวิปสั สนาธุระเท่านัน้ โดยพระราชทานสถาปนา แก่
สมเด็จพระญาณสังวร (สุก) ในปี พ.ศ. ๒๓๕๙ เมื่อทรงได้รับสถาปนาเป็น
สมเด็จพระสังฆราชในปี ๒๓๖๓ แล้ว ตำ�แหน่ง “สมเด็จพระญาณสังวร”
ก็ไม่ปรากฏว่ามีพระเถระรูปใดได้รบั พระราชทานสถาปนาอีกเลย นับเป็น
เวลาห่างกันนานถึง ๑๕๒ ปี
เมือ่ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้รบั พระราชทานสถาปนาเป็นสมเด็จ
พระสังฆราช ราชทินนามของพระองค์ยังคงเป็นเช่นเดิมคือ “สมเด็จพระ
ญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก” ทรงเป็นสมเด็จ
พระสังฆราชทีม่ ไิ ด้เป็นพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์แรก ที ม่ ไิ ด้ใช้พระนาม
ว่า สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ ดังที่เคยปฏิบัติสืบกันมา แต่ได้รับ
พระราชทานราชทินนามพิเศษเฉพาะพระองค์
พระเกียรติคุณของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ เป็นที่ตระหนักมา
ช้านานว่าทรงไว้ซึ่งพระปริยัติธรรม และถึงพร้อมด้วยพระจริยาวัตรอัน
บริสทุ ธิ์ ทรงมีความรูใ้ นหลักศาสนาอย่างลึกซึง้ เป็นแบบอย่างทีด่ แี ละเป็น
ที่เคารพของเหล่าพุทธบริษัท
พระองค์ ท รงมุ่ ง มั่ น ปลู ก ฝั ง อบรมธรรมให้ เ กิ ด ขึ้ น ทั้ ง ในหมู่ 
เยาวชนและประชาชนทัว่ ไป โดยมุง่ หมายความร่มเย็นเป็นสุขของบ้านเมือง
เป็นสำ�คัญ ทั้งยังทรงอบรมสั่งสอนประชาชนให้ตั้งมั่นอยู่ในความจงรัก
ภักดีตอ่ สถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงตระหนักดีวา่ ประเทศไทยมีองค์พระ
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มหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมดวงใจ อันนำ�มาซึ่งความสมัครสมานสามัคคี และความเข้มแข็ง
ของประเทศชาติ
ในขณะทีพ่ ระองค์ทรงดำ�รงสมณศักดิท์ พี่ ระโศภนคณาภรณ์ ปี พ.ศ. ๒๔๙๙ นัน้
ทรงได้รับมอบหมายให้เป็นพระอภิบาลหรือพระพี่เลี้ยงของพระภิกษุพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในระหว่างทรงผนวชและเสด็จประทับ ณ วัดบวรนิเวศ
วิหาร เพื่อทรงปฏิบัติสมณธรรมเป็นเวลา ๑๕ วัน
และในปี พ.ศ. ๒๕๒๑ เมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ทรงผนวชและเสด็จประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหารเป็นเวลา ๑๕ วันเช่นกัน เจ้าพระคุณ
สมเด็จฯ ซึ่งดำ�รงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระญาณสังวรในขณะนั้นก็ทรงรับอาราธนาเป็นพระ
ราชกรรมวาจาจารย์ และทรงทำ�หน้าที่เป็นพระอาจารย์ถวายพระธรรมวินัยตลอดระยะ
เวลาที่ทรงผนวช
เจ้ า พระคุ ณ สมเด็ จ ฯ ทรงปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ โ ดยเรี ย บร้ อ ยและสมบู ร ณ์ ค รบ
ถ้วนเป็นอย่างดี ทรงเป็นที่เคารพนับถือของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอด
และได้ ท รงรั บ หน้ า ที่ ถ วายพระธรรมเทศนาและถวายธรรมกถาแด่ พ ระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเสมอๆ ทั้งในการพระ
ราชพิธีและเป็นการส่วนพระองค์ นอกจากนี้ยังทรงเป็นที่เคารพเลื่อมใสศรัทธาของ
พระบรมวงศานุวงศ์ที่ใกล้ชิดทุกพระองค์ ซึ่งเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้เสด็จไปในงาน
บำ�เพ็ญพระราชกุศลและทรงสนทนาธรรมด้วยอยู่เนืองๆ พระศาสนกิจภายใต้การ
ดูแลของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ มั่นคงแผ่ปกไปทั่วประเทศ ด้านการปกครองทรงมอบ
หมายและกระจายงานในสังฆมณฑลให้แก่พระเถระชั้นผู้ใหญ่ เพื่อกำ�กับดูแล ขณะ
เดี ย วกั น ก็ ท รงติ ด ตามงานสมํ่ า เสมอในฐานะผู้ รั บ ผิ ด ชอบสู ง สุ ด ทรงแก้ ไขปรั บ ปรุ ง
กฎระเบี ย บที่ เ ป็ น ข้ อ ติ ด ขั ด ให้ เ หมาะสมทั น สมั ย ทำ � ให้ ง านของคณะสงฆ์ ดำ � เนิ น ไป
โดยราบรื่น
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ในฐานะประมุขแห่งสงฆ์ ทรงเป็นตัวแทนของศาสนจักรต้อนรับ
อาคันตุกะจากนานาประเทศ เป็นที่ยกย่องสรรเสริญในหมู่ผู้นำ�ของประเทศ
ต่างๆ มาโดยตลอด และยังทรงดำ�เนินบทบาทผู้นำ�ทางจิตใจของประเทศที่เป็น
ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาอย่างประเทศไทยและในเวทีโลกอย่างสมศักดิศ์ รี ทรง
วางพระองค์ได้อย่างเหมาะสม คือมีพระจริยาวัตรอ่อนโยนและอ่อนน้อมถ่อม
พระองค์ ขณะเดียวกันก็ทรงเข้มแข็ง และทรงตัดสินพระทัยในเรื่องต่างๆ อย่าง
เด็ดขาด
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงมีไมตรีอันแน่นแฟ้นกับองค์ทะไลลามะ
ประมุขของทิเบต ในคราวทีอ่ งค์ทะไลลามะเสด็จเยือนประเทศไทยครัง้ แรกเมือ่ ปี
พ.ศ. ๒๕๑๐ นั้น ได้เสด็จเยือนวัดบวรนิเวศวิหารด้วยในโอกาสนั้นเจ้าพระคุณ
สมเด็จฯ ได้ถวายคำ�แนะนำ�การปฏิบัติสมาธิกรรมฐานแบบเถรวาทแด่องค์ทะ
ไลลามะ และอีกครั้งหนึ่งในคราวเสด็จเยือนประเทศไทยปี พ.ศ. ๒๕๓๖ และ
เสด็จประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อพบกันในพระอุโบสถ องค์ทะไลลามะ
ได้กล่าวทักทายเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ด้วยคำ�แรกว่า “พี่ชายคนโตของข้าพเจ้า”
นีเ้ ป็นสิง่ แสดงถึงความเคารพรักและชืน่ ชมทีผ่ นู้ �ำ ทางจิตใจของพระพุทธศาสนา
ทั้งสองฝ่ายมีต่อกัน
กว่า ๘๐ ปีบนเส้นทางธรรมนับแต่บรรพชาเป็นสามเณร ความมุง่ มัน่
ทีจ่ ะรับใช้พระพุทธศาสนาดำ�เนินมาอย่างแน่วแน่มนั่ คง จวบจนก้าวย่างสูจ่ ดุ สูงสุด
แห่งการเป็นผู้นำ�สังฆมณฑลอย่างสมพระเกียรติ และตลอด ๒๐ ปีที่ผ่านมา
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงปฏิบัติ
พระกรณียกิจได้สมบูรณ์ครบถ้วนในฐานะองค์พระประมุขผู้เป็นศูนย์กลาง
แห่งบวรพุทธศาสนาของประเทศไทย
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“เห็นธรรมก็คือเห็นภาวะหรือสภาพแห่งจิตใจของตนเองทั้งในทางไม่ดี
ทั้งในทางดีจิตใจเป็นอย่างไรก็ให้รู้อย่างนั้นตามเป็นจริง”
พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไร
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พระอัจฉริยภาพ
“คนฉลาดในพระพุทธศาสนาหมายถึงผู้มีปัญญา คือผู้มีเหตุผลและผู้มีเหตุผล
คื อ ผู้ รู้ จั ก เหตุ รู้ จั ก ผล คื อ รู้ ว่ า เหตุ ใ ดเป็ น เหตุ ดี เ หตุ ใ ดเป็ น เหตุ ไ ม่ ดี รู้ ว่ า ผลใด
เป็นผลดี ผลใดเป็นผลไม่ดีและรู้ด้วยว่าเหตุดีเท่านั้นที่จะให้ผลดี เหตุไม่ดีเท่านั้น
ที่จะให้ผลไม่ดี ไม่มีเหตุดีใดจะให้ผลไม่ดี และไม่มีเหตุไม่ดีใดจะให้ผลดี ผู้ใดรู้จริง
ในเหตุในผล ดังรับพระราชทานกล่าวมาคือคนฉลาดในพระพุทธศาสนา ผู้นั้น
ไม่ทำ�สิ่งที่ไม่ดี จะทำ�แต่สิ่งที่ดีอย่างแกล้วกล้าอาจหาญ ไม่ลังเลท้อแท้ แม้จะต้อง
เหนื่อยกายเหนื่อยใจหรือต้องเสียสละทรัพย์สินเงินทองของมีค่ามากมายเพียงไร
เพื่อผลอันเป็นคุณงามความดี เป็นคุณประโยชน์ทั้งแก่ส่วนตนและส่วนรวม”
พระธรรมเทศนา โสภณกถา ในการทรงบำ�เพ็ญพระราชกุศลเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๔
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“ปั

ญญาเป็นแสงสว่างรุ่งเรืองในโลก บัณฑิตทั้งหลายย่อมดัดฝึกตน” ความตอนหนึ่งในพระนิพนธ์แปลบาลี-ไทยของ
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ อธิบายชัดเจนถึงเหตุแห่งความก้าวหน้าทางปัญญาที่ฉายพระอัจฉริยภาพของพระองค์ ความใฝ่รู้
ในการศึกษาอยูเ่ สมอพัฒนาพระปรีชาสามารถของพระองค์ให้ทรงเป็นเลิศทัง้ ทางทฤษฎีหรือปริยตั ิ และทางปฏิบตั ิ พระองค์ทรงเป็น
นักการศึกษาผูม้ วี สิ ยั ทัศน์กว้างไกล ทรงใฝ่รใู้ นเรือ่ งราวของพระพุทธศาสนา ทัง้ โดยการสืบสาวค้นคว้าจากตำ�รา โดยการศึกษาวิเคราะห์
ตลอดจนทรงปฏิบตั ดิ ว้ ยพระองค์เอง จึงทรงเป็นทัง้ นักปราชญ์ผรู้ อบรู้ และเป็นอริยสงฆ์ผปู้ ฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบรวมอยูใ่ นบุคคลเดียวกัน
ด้วยพระอัจฉริยภาพ ผนวกกับพระวิริยบารมีที่ทรงบำ�เพ็ญเพียรเพื่อพระพุทธศาสนา ผลงานทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น
พระนิพนธ์ที่มีมากมาย บทเทศนาธรรมทั้งหลาย ตลอดจนพุทธสถาน หรือแม้แต่พระพุทธรูปและพระเครื่องต่างๆ ที่ทรงริเริ่ม
ก่อสร้างหรือบูรณปฏิสังขรณ์ จึงล้วนทรงคุณค่าสมบูรณ์อยู่ในตัวทั้งสิ้น
ผลงานสำ�คัญ ๆ ของพระองค์ท่านแบ่งออกเป็นประเภท ได้ดังนี้
ด้านสื่อสารมวลชน
ทรงริเริ่มจัดรายการวิทยุ “การบริหารทางจิต” ทางสถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต ตามพระราชปรารภของ
สมเด็ จ พระศรี น คริ น ทราบรมราชชนนี ทุ ก เช้ า วั น อาทิ ต ย์ ติ ด ต่ อ กั น เป็ น เวลาหลายปี จุ ด ประสงค์ ก็ เ พื่ อ ให้ ผู้ ฟั ง หั น มาสนใจ
ฝึก ฝนอบรมจิต ใจ ฝึก หัด ทำ�ใจให้ ส งบ ฝึ ก ใช้ ค วามคิ ด ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญญานำ � ไปใช้ ในชี วิ ต ประจำ � วั น นอกจากนี้ยังทรงนิพนธ์
✤✤
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เรื่ อ งทางพระพุทธศาสนาลงพิม พ์เผยแผ่ท างนิ ต ยสารอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เช่ น ศรี สั ปดาห์ ซึ่ ง เป็ น นิ ต ยสารผู้ ห ญิ ง และนิตยสาร
ธรรมจักษุ ซึ่งเป็นนิตยสารเผยแผ่พระพุทธศาสนาของมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยฯ
พระนิพนธ์
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงสนพระทัยเรียนรู้ภาษาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาษาสันสกฤต อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน และจีน
แต่ที่ทรงศึกษาต่อเนื่องจนสามารถอ่าน เขียน และพูดได้ดีก็คือภาษาอังกฤษ และจากความรู้ภาษาอังกฤษนี่เองที่ช่วยขยายโลกทัศน์
ของพระองค์ให้กว้างไกล ประกอบกับพระอุปนิสัยที่ช่างค้นคว้าใฝ่ศึกษาก็ยิ่งส่งเสริมให้ผลงานพระนิพนธ์ของพระองค์ลึกซึ้งคมคาย
ยิ่งขึ้น ทรงสามารถนำ�เอาความรู้สมัยใหม่มาประยุกต์ใช้อธิบายธรรมะให้อ่านเพลิน เข้าใจง่าย และสื่อสารได้กับคนทุกระดับชั้น
ดึงดูดให้คนรุ่นใหม่ๆ หันมาสนใจธรรมะกันมากขึ้น
✤✤
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ตัวอย่างผลงานพระนิพนธ์
โสฬสปัญหา
เป็นเรื่องราวของปัญหา ๑๖ ข้อ พร้อมทั้งคำ�พยากรณ์คือคำ�กล่าวแก้ อันเป็นปัญหาธรรมะ
ชั้นสูงในพระพุทธศาสนา พระนิพนธ์เล่มนี้สะท้อนให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์
ที่ทรงวิเคราะห์วิจารณ์ธรรมที่เป็นธรรมชั้นสูงได้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจน แสดงให้เห็นถึง
พระปรีชาสามารถ ทั้งในทางปริยัติและปฏิบัติที่สอดคล้องควบคู่ไปด้วยกันอย่างดี จึงทรง
สามารถถ่ายทอดออกมาได้ซาบซึ้งกินใจและตรงตามความหมายของข้อธรรมนั้นๆ
ทศบารมี ทศพิธราชธรรม
เป็นธรรมะ ๒ หมวดที่ทรงนำ�มาเรียบเรียงให้เกี่ยวโยงกัน ด้วยทรงเห็นว่าเป็นหลักธรรม
ที่ มี ค วามเกี่ ย วเนื่ อ งกั น อยู่ ทศบารมี นั้ น เป็ น บารมี ท างธรรม โดยมี เ ป้ า หมายอยู่ ที่
ประโยชน์สูงสุดของชีวิตคือความวิมุติหลุดพ้น ส่วนทศพิธราชธรรมเป็นบารมีทางโลก
โดยมีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่ประโยชน์สุขของประชาราษฎร์ ทว่าทั้ง ๒ หมวดนี้ก็มีเนื้อหา
ที่คล้ายคลึงกัน และต่างก็เป็นบารมีธรรมด้วยกันทั้งคู่ สิ่งสำ�คัญที่สะท้อนอยู่ในพระนิพนธ์
เล่มนี้ก็คือ พระปรีชาสามารถในเชิงเปรียบเทียบและในเชิงประยุกต์ ทำ�ให้ผู้อ่านเข้าถึง
คำ�สอนของพระพุทธศาสนาในแง่มุมที่แตกต่างและกว้างขวางยิ่งขึ้น
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๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า
พระนิ พ นธ์ เรื่ อ งนี้ นำ � เสนอเรื่ อ งราวในพุ ท ธประวั ติ โดยเล่ า เหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ไป
ตามลำ�ดับปี นับแต่ทพี่ ระพุทธองค์ตรัสรูแ้ ล้วทรงเริม่ เผยแผ่พระศาสน ทรงรวบรวมความรูแ้ ละ
เรือ่ งราวทีเ่ กีย่ วข้องกับพระพุทธศาสนาทัง้ จากพระไตรปิฎก อรรถกถาต่างๆ ตำ�ราอืน่ ๆ รวมทัง้
คัมภีรจ์ ากมหายาน ทรงเขียนเล่าไว้อย่างพิสดารและน่าสนใจ เป็นงานพระนิพนธ์ทใี่ ห้ความรู้
ในแง่มุมต่างๆ ที่หลากหลายและลุ่มลึกเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา แต่ทรงนิพนธ์ได้เพียง ๑๒
พรรษา
นอกจากนี้ยังมีงานด้านวิชาการที่เป็นประเภทตำ�ราอีกมากมาย ทรงเรียบเรียง
วากยสัมพันธ์ ภาค ๑-๒ สำ�หรับใช้เป็นหนังสือประกอบการศึกษาของนักเรียนบาลี
และทรงอำ�นวยการจัดทำ�ปทานุกรม บาลี ไทย อังกฤษ สันสกฤต ฉบับพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ กรมพระจันทบุรีนฤนาถเป็นต้น
ส่ ว นงานแปลเป็ น ภาษาต่ า งประเทศ ทรงริ เริ่ ม และดำ � เนิ น การให้ มี ก าร
แปลตำ�ราทางพระพุทธศาสนาจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ เช่น นวโกวาท วินัยมุข
พุทธประวัติ อุปสมบทวิธี ภิกขุปาติโมกข์ และทำ�วัตรสวดมนต์ เป็นต้น รวมไปถึงผลงาน
พระธรรมเทศนาที่มีอยู่จำ�นวนมาก เท่าที่พิมพ์เป็นเล่มเผยแผ่แล้ว เช่น พระมงคลวิเสสกถา
ปัญจคุณ ๕ กัณฑ์ ทศพลญาณ ๑๐ กัณฑ์ มงคลเทศนา สังฆคุณ ๙ กัณฑ์ เป็นต้น
งานด้านเสนาสนะและถาวรวัตถุ
งานบู ร ณะเสนาสนะและพุ ท ธสถานนอกจากเป็ น ไปเพื่ อ สื บ ทอดพระศาสนาแล้ ว
ยังแสดงออกถึงพุทธศิลป์อันงดงาม ที่สะท้อนถึงความเจริญรุ่งเรืองของชาติอีกด้วย จึงเป็น
อีกงานหนึ่งที่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงเอาพระทัยใส่อย่างยิ่ง สิ่งก่อสร้างอันเป็นถาวรวัตถุ
ที่โปรดให้ก่อสร้างขึ้นหรือบูรณปฏิสังขรณ์นั้นมีอยู่มากมาย แต่ก็มีที่สำ�คัญๆ ซึ่งแบ่งออก
ได้ดังนี้
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๑. งานก่อสร้างและบูรณะวัดในประเทศ
		 ด้วยทรงรำ�ลึกถึงพระคุณของผู้มีพระคุณอยู่เสมอ ทรงปรารภอยู่เนืองๆ ว่า งานนี้ทำ�ถวายใครหรือเพื่อสนองคุณ
ท่านองค์ไหน ดังนั้นส่วนใหญ่บรรดาถาวรวัตถุที่ทรงริเริ่มให้ก่อสร้างหรือปฏิสังขรณ์จึงแสดงถึงพระกตัญญุตาที่มีต่อผู้มีพระคุณ
อาทิ ทรงสร้างศาลาการเปรียญ ภปร ถวายวัดเทวสังฆาราม เพื่อสนองคุณหลวงพ่อวัดเหนือผู้เป็นพระอุปัชฌาย์ อาคารรวิเทวานันท์
ทรงสร้างให้โรงเรียนวัดเทวสังฆาราม ในฐานะเป็นโรงเรียนที่พระองค์ทรงเล่าเรียนมาเมื่อทรงพระเยาว์
		 ผลงานสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นด้วยศิลปกรรมและความสมบูรณ์พร้อมก็คือ วัดญาณสังวราราม จังหวัดชลบุรี
ที่ทรงสร้างถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและอดีตสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าผู้ทรงคุณ
ต่อแผ่นดิน ทั้งยังมีพระดำ�ริให้จัดสร้างพระพุทธรูปบนหน้าผาเขาชีจรรย์ เป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักบนหน้าผาด้วยแสงเลเซอร์
แล้วใช้สที องวาดแต้ม บรรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุไว้ทพี่ ระอุระ ซึง่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เสด็จมาเบิกพระเนตรด้วยพระองค์เอง
นับเป็นพระพุทธรูปองค์สำ�คัญที่มีความงดงาม และถือเป็นงานครั้งประวัติศาสตร์ของประเทศไทย
		 พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี ที่วัดสันติคีรีญาณสังวราราม ดอยแม่สลอง จังหวัดเชียงราย
เป็นเจดีย์ที่มีความงดงามตระการตา องค์เจดีย์เป็นสีเทาและขาว เบื้องบนยอดเจดีย์เป็นสีทองอร่าม ตั้งตระหง่านอยู่บนยอดขุนเขา
สูงเสียดฟ้า พระบรมธาตุเจดีย์นี้ทรงสร้างถวายเป็นพระราชานุสรณ์แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
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		 นอกจากนี้ยังมีงานก่อสร้างและบูรณะวัดวาอาราม
ต่างๆ ทั้งที่อยู่ใกล้ไกลและในท้องถิ่นทุรกันดาร เช่น วัดรัชดาภิเษก
อำ�เภอบ่อพลอย และวัดพุทธวิมุติวนาราม อำ�เภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี, วัดวังพุไทร อำ�เภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี, วัด
ล้านนาญาณสังวราราม อำ�เภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น
๒. งานก่อสร้างและบูรณะวัดในต่างประเทศ
		 ด้ ว ยสายพระเนตรอั น กว้ า งไกล ทรงเล็ ง เห็ น
ความสำ�คัญของงานพระธรรมทูตเป็นอย่างยิ่ง จึงได้ทรงทุ่มเทกับงาน
บุกเบิกฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในต่างแดนและสืบสานศาสนสัมพันธ์กับ
นานาประเทศทั่วโลก สิ่งที่ได้ทรงพากเพียรบำ�เพ็ญเป็นระยะเวลา
ยาวนานนั้น ก็ไ ด้ส่งผลให้พระพุทธศาสนาหยั่ ง รากลึ ก และผลิ ด อก
ออกผล งอกงามไพบูลย์ไปทั่วทุกทวีปในสากลโลก
		 ปัจจุบนั มีวดั ไทยในต่างประเทศหลายแห่งทีพ่ ระองค์
ทรงเป็นประธานดำ�เนินการ และประธานกรรมการอุปถัมภ์ในการ
สร้างวัดและอุโบสถ กระจายอยู่ในทุกทวีปทั่วโลก เช่น วัดพุทธรังษี
ในนครซิ ด นี ย์ ประเทศออสเตรเลี ย ซึ่ ง เป็ น วั ด ไทยแห่ ง แรก
ของทวี ป ออสเตรเลี ย วั ด ธรรมที ป าราม เมื อ งมาลั ง วั ด
จาการ์ ต าธรรมจั ก รชั ย กรุ ง จาการ์ ต า ประเทศอิ น โดนี เซี ย วั ด
แคโรไลนาพุ ท ธจั ก รวนาราม สหรั ฐ อเมริ ก า อุ โ บสถวั ด ศรี กี ร ติ
วิหาร เมืองกีรติปูร์ และวัดไทยลุมพินี ที่ลุมพินี ประเทศเนปาล

อุโบสถวัดศรีกีรติวิหาร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เมืองกีรติปูร์ ประเทศเนปาล

อุโบสถวัดศรีกีรติวิหาร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เมืองกีรติปูร์ ประเทศเนปาล

พระของประชาชน 37

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

๓. งานก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์วัดบวรนิเวศวิหาร
		 ในฐานะเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เจ้าพระคุณสมเด็จฯ จึงมีพระภารกิจรับผิดชอบดูแลพระอารามให้สวยงาม
เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ งานบูรณปฏิสังขรณ์พระอารามจึงเป็นอีกงานหนึ่งที่ทรงเอาพระทัยใส่ดูแลอย่างใกล้ชิด สิ่งก่อสร้าง
สำ�คัญๆ ที่มีพระดำ�ริให้ซ่อมสร้างขึ้นใหม่ ได้แก่
		
พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร ทรงบูรณะใหม่โดยประดับด้วยหินอ่อนจากอิตาลีทั้งหลัง
		
พระเจดีย์วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นพระเจดีย์ทรงลังกาที่ได้รับการบูรณะให้งดงามขึ้นด้วยกระเบื้องโมเสกสีทอง
จากอิตาลีแลดูงามระยับจับตาเป็นอย่างยิ่ง
		
ตึ ก ภปร. พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วั ด บวรนิ เวศวิ ห าร สร้ า งขึ้ น เพื่ อ เป็ น แหล่ ง รวบรวมสิ่ ง ของอั น มี คุ ณ ค่ า ของวั ด
เพื่อประโยชน์ในการศึกษาของชนรุ่นหลัง
		
ตึก สว ธรรมนิเวศ ทรงสร้างถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นต้น
		
ตึกกวีบรรณาลัย สร้างขึน้ เพือ่ เป็นตึกสำ�นักงานอธิการบดี และห้องสมุดของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
		 เห็ น ได้ ว่ า สิ่ ง ที่ ส มเด็ จ พระญาณสั ง วร สมเด็ จ พระสั ง ฆราช สกลมหาสั ง ฆปริ ณ ายก ทรงสร้ า งและพระธรรม
ที่ทรงเผยแผ่ ล้วนเป็นพระอัจฉริยภาพที่เรืองรองส่องสว่างไปทั่วผืนแผ่นดิน สะท้อนถึงพระเมตตา พระกตัญญุตา และพระวิริยะ
เพื่อบวรพุทธศาสนาอันยากจะหาใดเปรียบ
“ผู้ใดคิดว่า ตนเองกำ�ลังทำ�ความดี แต่มีจิตใจเร่าร้อน หาความสงบสุขยาก ก็พึงเข้าใจเสียให้ถูกต้องว่าตนมิได้กำ�ลังทำ�ความดี
อาจเป็นเพียงกำ�ลังคิดแข่งดีเท่านั้น”
แสงส่องใจ
“ความดีก็ตาม ความชั่วก็ตาม เป็นสิ่งที่ทําได้ทุกเวลา แต่จะทําสองอย่างพร้อมกันไม่ได้ ต้องทําทีละอย่าง จึงต้องตัดสินใจเลือกว่า
จะทําอย่างไหน จะทําความดีหรือจะทําความชั่ว อย่ามีใจอ่อนแอโลเลเพราะจะทําให้พ่ายแพ้ต่ออํานาจของความชั่ว ยอมให้ความชั่ว
มีอํานาจแย่งเวลาที่ควรทําความดีไปเสีย”
ทุกชีวิตมีเวลาอันจำ�กัด
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พระจริยาวัตร
“พระธรรม เป็นสมบัติสำ�หรับประดับใจให้งดงาม บำ�รุงใจให้วัฒนะ (เจริญ) ทำ�ให้คนเป็นคนโดยสมบูรณ์ ให้เป็นกัลยาณชน
(คนงาม) ให้เป็นอารยชน (คนเจริญ คนประเสริฐ) และให้อยู่เป็นสุขสงบ ถ้าเทียบอย่างสมบัติภายนอกก็เทียบได้กับโภคสมบัติ
เครื่องบำ�รุงร่างกายและชีวิตให้เจริญเติบโตให้ดำ�รงอยู่และอาภรณ์สมบัติเครื่องประดับตบแต่งร่างกายให้งดงาม”
หลักพระพุทธศาสนา

“อ

ยากกราบพระดีไม่ต้องดั้นด้นเดินทางมาถึงเชียงใหม่หรอก กราบอยู่
ที่กรุงเทพฯ ก็ได้ ก็สมเด็จญาณฯ นั่นไง”
หลวงปู่แหวนกล่าวแก่ศิษย์ผู้หนึ่งที่อุตสาหะเดินทางไปกราบหลวงปู่
ที่วัดดอยแม่ปั๋ง จังหวัดเชียงใหม่
นีเ่ ป็นคำ�ยืนยันการรับรองในหมูพ่ ระสุปฏิปนั โนถึงพระจริยาวัตรของ
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ว่างดงามเพียบพร้อม เป็นผู้ประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรม
อยู่เป็นนิตย์
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงมีความอ่อนน้อมเคารพต่อพระธรรม ทรง
มีธรรมเป็นดั่งอาภรณ์ประดับพระองค์มาโดยตลอด ราชทินนามว่า “พระ
โศภนคณาภรณ์” ที่ทรงได้รับพระราชทาน (ในปี พ.ศ. ๒๔๙๐) แปลความ

พระของประชาชน 39

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

หมายได้ว่า ผู้เป็นอาภรณ์หรือเครื่องประดับของหมู่คณะอันงาม หรือพระสมณศักดิ์ที่ “พระธรรมวราภรณ์” (ในปี พ.ศ.
๒๔๙๙) ก็หมายถึงผู้มีธรรมเป็นอาภรณ์คือเครื่องประดับอันประเสริฐ ในหมู่ผู้คนทั่วไปที่ได้พบเห็นหรือมีโอกาสเข้าเฝ้า
ชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิด ตลอดจนผู้ท่ีทรงปฏิสันถารด้วย จะรู้สึกชื่นชมจับจิตจับใจกับพระจริยาวัตรที่งดงามของ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ศีลวัตรและปฏิปทาที่ทรงยึดถือนั้น เป็นแนวทาง
การดำ�เนินชีวิตอันเปี่ยมด้วยมงคล ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีของภิกษุและฆราวาสผู้ครองเรือนทั่วไปควรยึดไว้เป็นต้นแบบ
อันพึงประพฤติปฏิบัติตาม
พระจริยาวัตรในแต่ละวัน
ราวตีสามทุกวัน ตื่นบรรทม ทรงสวดมนต์ทำ�วัตรและนั่งสมาธิ จากนั้นเสด็จรับบิณฑบาต พระองค์เสวยเพียงมื้อ
เดียวประมาณ ๙ โมงเช้า และเสวยในบาตร หลังจากนั้นเป็นเวลาที่ทรงรับผู้มาเข้าเฝ้าประมาณหนึ่งชั่วโมงในช่วงเช้า ตก
บ่ายก็มีช่วงเวลารับผู้มาเข้าเฝ้าอีกช่วงหนึ่ง
วันไหนหากไม่มีผู้มาเข้าเฝ้าก็จะทรงอ่านหนังสือ แต่ถ้าหากมีพระกรณียกิจที่ต้องเสด็จนอกสถานที่ก็จะทรง
งดรับแขก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ มีรับสั่งเสมอว่า “ที่นี่เป็นพระของประชาชน” (คำ�ว่า “ที่นี่”
เป็นสรรพนามที่ทรงใช้แทนพระองค์เอง) พระองค์จึงมักเสด็จไปทุกงานที่มีผู้กราบทูลอาราธนาเท่าที่เวลาจะอำ�นวย
ไม่วา่ จะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่กต็ าม ตอนเย็นจะทรงเดินตรวจวัดดูความเป็นไปในวัดและความเรียบร้อยทัว่ ไป ส่วนตอน
กลางคืนจะทรงงานอยู่จนดึกจึงเข้าบรรทม โดยพระองค์บรรทมเพียงวันละสามถึงสี่ชั่วโมงเท่านั้น
✤✤

พระนักกรรมฐานที่สำ�รวมระวังอยู่เสมอ
ความสำ�รวมและเคร่งครัดในพระวินัยเป็นแนวประพฤติปฏิบัติที่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงรักษาอยู่เป็นนิตย์ ทรง
ศึกษาข้อศีลวัตรทุกข้ออย่างละเอียด และทรงระมัดระวังพระองค์อยู่เสมอที่จะไม่ทำ�ในสิ่งที่ล่วงละเมิดพระวินัย
✤✤
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ทรงปฏิบัติสมาธิกรรมฐานอยู่เสมอเมื่อมีโอกาส ผู้คนมักได้เห็นพระองค์
ประทับหลับพระเนตร พระวรกายตั้งตรง ทรงอยู่ในอิริยาบถสงบนิ่ง เมื่อถึงเวลาที่
ต้องปฏิบัติพระกรณียกิจ ก็จะทรงเริ่มปฏิบัติได้โดยทันทีด้วยพระอาการสงบสำ�รวม
พระกตัญญุตา
คุ ณ ธรรมสำ � คั ญ ที่ ป รากฏชั ด ในชี วิ ต ของเจ้ า พระคุ ณ สมเด็ จ ฯ มี อ ยู่
หลายประการด้ ว ยกั น แต่ ส่ ว นที่ จั ด ว่ า เข้ ม ข้ น และถื อ เป็ น แกนหลั ก ในชี วิ ต ของ
พระองค์คือ พระกตัญญุตา ทรงรำ�ลึกถึงบุญคุณของผู้มีพระคุณอยู่เสมอตั้งแต่วัยเด็ก
และทรงหาโอกาสที่จะตอบแทนพระคุณมาตลอด
พระองค์ ท รงบำ � เพ็ ญ พระกุ ศ ลถวายแด่ ส มเด็ จ พระบู ร พาจารย์
สมเด็ จ พระสั ง ฆราชแห่ ง กรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ ทั้ ง ๑๘ พระองค์ และบู ร พาจารย์
เป็ น ประจำ � ทุ ก ปี ทรงสร้ า งเสนาสนะอุ ทิ ศ ถวายพระอุ ปั ช ฌาย์ อ งค์ แรก คื อ
หลวงพ่อวัดเหนือ
ทรงสร้ า งอาคารถวายสมเด็ จ พระสั ง ฆราชเจ้ า ผู้ เ ป็ น พระอุ ปั ช ฌาย์
พระองค์ที่ ๒ ทรงสร้างวัดตลอดจนอนุสรณ์สถานต่างๆ ถวายเป็นพระราชกุศล
แด่ ส มเด็ จ พระบุ ร พมหากษั ต ริ ย าธิ ร าชเจ้ า ที่ ท รงมี คุ ณู ป การต่ อ ประเทศชาติ
เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล พร้อมทั้งพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราช
ที่จังหวัดกาญจนบุรี
✤✤

พระของประชาชน 41

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ทางด้านครอบครัว พระองค์ทรงนำ�พระชนนีมาพักอยู่ในวัดด้วย
โดยให้พำ�นักอยู่ในบริเวณ “เรือนขาว” คือเรือนหลังน้อยที่ปลูกอยู่ใกล้ๆ กับ
ตำ�หนักคอยท่า ปราโมช ทีป่ ระทับของพระองค์ตราบจนกระทัง่ พระชนนีถงึ แก่
อายุขยั นอกจากนีย้ งั ทรงตัง้ กองทุนชือ่ ว่า “นิธนิ อ้ ย คชวัตร” เพือ่ เป็นทีร่ ะลึก
ถึงพระชนกและพระชนนีซึ่งมีนามว่า “น้อย” เหมือนกันทั้งสองท่าน สำ�หรับ
เป็นทุนส่งเสริมการศึกษาของพระสงฆ์ สามเณร และเยาวชน เพราะทรงเห็น
คุณค่าของการศึกษา จึงทรงให้ความสำ�คัญ สนับสนุน และให้โอกาสแก่ผู้อื่น
ในเรื่องการศึกษาเป็นอย่างมาก มักทรงปรารภเสมอว่า “เราไม่มีโอกาสเรียน
จึงอยากส่งเสริมคนอื่นให้ได้เรียนมากๆ”
ผู้เคารพอ่อนน้อม
ทรงมีพระอุปนิสยั อ่อนน้อมถ่อมพระองค์อย่างเสมอต้นเสมอปลาย
แม้จะทรงดำ�รงตำ�แหน่งสมเด็จพระสังฆราชแล้วก็ตาม ทรงแสดงความเคารพ
ต่อพระเถระผู้มีอายุพรรษามากกว่าพระองค์อยู่เสมอ เมื่อมีพระอาคันตุกะ
มาเข้าเฝ้า หรือเยี่ยมเยียนพระองค์ หากเป็นพระเถระผู้ใหญ่ก็จะทรงถามถึง
อายุพรรษาก่อนว่ามีพรรษาเท่าไร ถ้าหากมากกว่าจะทรงนิมนต์ให้นั่งบน
อาสนะ และทรงกราบตามธรรมเนียมทางพระวินยั หรือถ้าเป็นพระทีม่ อี าวุโส
น้อยกว่าก็จะทรงต้อนรับด้วยความเมตตาไมตรีจิต ทรงปฏิบัติพระองค์เช่นนี้
มาโดยตลอด
✤✤
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ครูผู้สอน
เป็นที่ทราบกันดีถึงความใฝ่พระทัยในการศึกษาหาความรู้และการรักการสอนของพระองค์ ทรงมีจิตใจของ
ครูผู้สอนที่ต้องการถ่ายทอดสิ่งดีๆ ให้แก่ลูกศิษย์อยู่เสมอ ทรงปรารถนาดีและเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น ต้องการให้พัฒนาตนเอง
ให้กา้ วหน้ายิง่ ๆ ขึน้ ไป เวลาเทศน์หรือบรรยายธรรมทรงบรรยายด้วยนํา้ เสียงทีช่ วนฟัง ทรงเรียบเรียงเนือ้ หาในการพูดการสอน
ได้อย่างราบรืน่ แจ่มแจ้งชัดเจน และหากมีเวลากำ�หนดก็จะทรงจบการบรรยายได้พอดีกบั เวลาทีต่ งั้ ไว้ทกุ ครัง้ ไป สำ�หรับลูกศิษย์
ใกล้ชดิ จะทรงสอนด้วยการปฏิบตั พิ ระองค์ให้เห็นเป็นแบบอย่าง เพือ่ ให้ซมึ ซาบรับรูแ้ ละยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบตั ติ น
✤✤

ทรงมักน้อยสันโดษ
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงเป็นแบบอย่างของพระสงฆ์ที่ดำ�รงชีวิตด้วยการกินอยู่ง่าย ทรงมักน้อย อดทน
เป็นพระผู้สันโดษ และไม่ยึดติดพิธีรีตอง การดำ�เนินชีวิตของพระองค์เป็นไปอย่างพอเหมาะแก่ความเป็นสมณะที่เรียกว่า
สมณสารูป แม้จะทรงดำ�รงสมณศักดิ์อยู่ในฐานะประมุขของสงฆ์ก็ตาม ที่อยู่อาศัยก็ไม่โปรดให้ตกแต่งอย่างวิจิตรพิสดาร
มีด�ำ รัสแก่ภกิ ษุสามเณรในวัดอยูเ่ สมอว่า “พระเณรไม่ควรอยูอ่ ย่างหรูหรา เป็นพระต้องจน” กระทัง่ จีวรนุง่ ห่มก็ทรงใช้สอย
อย่างธรรมดาเรียบง่าย โปรดใช้จวี รทีซ่ กั ย้อมเป็นประจำ�มากกว่าของใหม่ ทัง้ ยังโปรดทีจ่ ะซักและเย็บชุนด้วยพระองค์เองด้วย
ทรงรับสั่งในหมู่พระเณรและศิษย์ใกล้ชิดเสมอๆ ว่า ให้ใช้สอยข้าวของอย่างประหยัด โดยทรงปฏิบัติพระองค์
ให้เห็นเป็นแบบอย่าง ไม่ทรงนิยมสะสมข้าวของ และมักแจกจ่ายออกไปตามโอกาสอันควร เช่น ในวันมหาปวารณาออกพรรษา
คราวหนึ่งมีผู้ประสงค์จะถวายรถยนต์สำ�หรับทรงใช้สอยเวลาเสด็จไปปฏิบัติภารกิจต่างๆ ทรงมีรับสั่งตอบว่า
“ไม่ รู้ จ ะไปเก็ บ ไว้ ที่ ไ หน” หมายความว่ า ไม่ ท รงรั บ ถวาย และทุ ก ครั้ ง เวลาเสด็ จ ไปร่ ว มงานบุ ญ งานกุ ศ ลที่ วั ด ไหน
เมื่อมีผู้ถวายปัจจัย พระองค์จะไม่ทรงรับไว้เอง จะประทานคืนโดยรับสั่งว่า “ขอร่วมทำ�บุญด้วย”
พระคุณธรรมเหล่านี้นำ�ชีวิตของพระองค์ให้ดำ�เนินสู่เส้นทางของความสำ�เร็จแม้จะมีอุปสรรคหรือทรงพบกับ
ความผิดหวังต่างๆ แต่ดว้ ยพระคุณธรรมทีม่ อี ยูป่ ระจำ�พระองค์กท็ รงฝ่าฟันอุปสรรคทัง้ หลายมาได้โดยตลอด ชีวติ ของพระองค์
จึงเป็นตัวอย่างอันดีงามสมควรที่จะยึดถือเป็นแบบอย่างเพื่อประพฤติปฏิบัติตาม
✤✤
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พระเมตตาบารมี
“สถานทีแ่ ละสิง่ ของเป็นเครือ่ งเกือ้ กูลทีม่ อี ยูท่ วั่ ไป เช่น วัด โรงเรียน และทีศ่ กึ ษาอบรมต่างๆ เป็นต้น
ล้วนประกาศเมตตาจิตของผู้จัดตั้งหรือจัดทำ�เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่คนทั้งหลาย กรุณาคือ
ความคิดปรารถนาให้ผู้อื่นสัตว์อื่นปราศจากทุกข์ เมื่อเห็นทุกข์เกิดแก่ผู้อ่ืนก็พลอยหวั่นใจสงสาร
เป็นเหตุให้คิดช่วยทุกข์ภัยของกันและกัน กรุณานี้ตรงกันข้ามกับวิหิงสา ความเบียดเบียน
สิ่งที่เป็นเครื่องเปลื้องช่วยบำ�บัดทุกข์ภัยทั้งหลาย เช่น โรงพยาบาล เป็นต้น ล้วนประกาศกรุณา
ของท่านผู้สร้าง”
ปกติภาพ ปกติสุข

ด้

วยปกติวิสัยที่ทรงมีพระเมตตาเปี่ยมล้นอยู่ในพระทัยเสมอ จึงทรงปรารถนาจะช่วยเหลือผู้อื่นให้ล่วงพ้นจากทุกข์
หรือช่วยปลดเปลื้องให้บรรเทาเบาบางลง...
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงคำ�นึงถึงทุกข์สขุ ของประชาชน ตลอดจนความเป็นอยูท่ ผี่ าสุกของบ้านเมืองมาโดยตลอด
ทรงส่งเสริมให้ประชาชนมีศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนา ดำ�เนินชีวิตโดยมีหลักธรรมเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวใจ ให้ประชาชน
มีความรักใคร่กลมเกลียว รูร้ กั สมานฉันท์กนั ในทุกหมูเ่ หล่า ให้มเี มตตากรุณาต่อกันและสงเคราะห์ เกือ้ กูลกัน เพือ่ ประโยชน์
สุขของแต่ละคนและของสังคมส่วนรวม โดยที่พระองค์เองก็ได้ทรงประพฤติให้เห็นเป็นแบบอย่างเสมอมา
พระเมตตาธรรมปกแผ่ผู้คนจำ�นวนมากโดยไม่เลือกชั้นวรรณะหรือหมู่เหล่า ทรงเกื้อกูลสงเคราะห์ประชาชน
ที่ยังขาดแคลนและในถิ่นทุรกันดารเป็นหลัก โดยเฉพาะการสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จะช่วยขจัดทุกข์ อำ�นวยสุข
แก่หมู่ชนเป็นจำ�นวนมาก เช่น
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การสร้ า งโรงเรี ย นสมเด็ จ พระปิ ย มหาราชรมณี ย เขต ที่ อำ � เภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้เหล่าเยาวชนที่ยังขาดแคลนมีที่ศึกษาเล่าเรียนได้โดยสะดวก
การจัดสร้างโรงพยาบาลไว้เป็นทีส่ งเคราะห์บรรเทาความเจ็บป่วยแก่ประชาชน
ทั่วไปและภิกษุสามเณรที่อาพาธ เช่น โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม อำ�เภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี รวมทั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ที่อยู่ในบริเวณ
เดียวกับโรงเรียน เป็นต้น
การจั ด สร้ า ง “ตึ ก สกลมหาสั ง ฆปริ ณ ายก” เพิ่ ม เติ ม ขึ้ น ในโรงพยาบาล
ตามภู มิ ภ าคต่ า งๆ นั้ น เพื่ อ ถวายเป็ น พระกุ ศ ลและเป็ น พระอนุ ส รณ์ แ ด่ ส มเด็ จ
พระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทงั้ ๑๙ พระองค์ โดยโปรดให้สร้างขึน้ ๑๙ แห่งกระจาย
ไปทั่วประเทศในท้องถิ่นที่ยังขาดแคลนบริการด้านการศึกษา และในพื้นที่ที่บริการ
ด้านสถานพยาบาลยังไม่เพียงพอ
ทีโ่ รงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ทรงประทานอนุเคราะห์ในการสร้างอาคารวชิรญาณวงศ์
อาคารวชิรญาณสามัคคีพยาบาร และอาคาร ภปร
ยามใดที่ ป ระเทศชาติ ป ระสบภั ย พิ บั ติ ห รื อ เกิ ด วิ ก ฤตการณ์ เจ้ า พระคุ ณ
สมเด็จฯ จะทรงเร่งหาหนทางคลี่คลาย เพื่อช่วยให้สถานการณ์นั้นๆ บรรเทาลง เช่น
เมื่อเกิดปัญหานํ้าท่วม ไม่ว่าจะเป็นภาคไหนจังหวัดใด ก็ทรงนำ�เครื่องอุปโภคบริโภค
และจตุปัจจัยไปประทานการช่วยเหลือด้วยพระองค์เอง หรือทรงจัดให้คนนำ�
สิ่งของเครื่องใช้และยารักษาโรคที่จำ�เป็นไปแจกจ่ายถึงมือประชาชน
ผู้เดือดร้อน
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เมื่อครั้งที่ประเทศไทยเกิดวิกฤตร้ายแรงในเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ นักศึกษา
รวมตัวกันเดินขบวนประท้วงรัฐบาลเป็นจำ�นวนมาก มีกลุ่มลูกเสือชาวบ้านและกลุ่มกระทิงแดง
ออกมาต่อต้านนักศึกษา เจ้าพระคุณสมเด็จฯ จึงทรงเขียนบทความเตือนสติทุกฝ่าย แล้วให้นำ�ไป
พิมพ์เป็นใบปลิวแจกกันไปทั่ว เพื่อให้ทุกฝ่ายได้เกิดสติ ยับยั้งสถานการณ์ที่กำ�ลังคุกรุ่นรุนแรงให้
บรรเทาเบาบางลง
มีอยู่คราวหนึ่ง ในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ เกิดไฟไหม้ขึ้นที่บริเวณชุมชนหลังวัดบวรนิเวศวิหาร
ตอนกลางดึกราวตีสอง จุดเกิดเหตุอยูไ่ ม่ไกลจากตำ�หนักคอยท่า ปราโมช มากนัก ผูค้ นตืน่ ตระหนก
บรรดาศิษย์ใกล้ชิดต่างห่วงใยเจ้าพระคุณสมเด็จฯ จึงกราบทูลขอให้เสด็จไปประทับที่ศาลา ๑๕๐
ปี แต่พระองค์กลับเสด็จลงตรวจพื้นที่ด้วยพระองค์เองด้วยพระอาการเป็นห่วงเป็นใย ทรงอยู่
ดูแลอำ�นวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง และทรงให้กำ�ลังใจจนกระทั่ง
เหตุการณ์วกิ ฤตคลีค่ ลายลงจึงเสด็จกลับ และยังทรงเปิดวัดให้ชาวบ้านทีเ่ ดือดร้อนเข้ามาพักอาศัย
ในวัดเป็นการชั่วคราวด้วย
ช่วงทีป่ ระเทศเกิดภาวะเศรษฐกิจตกตำ�่ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือทีเ่ รียกกันว่า วิกฤตต้มย�ำ
กุง้ พระองค์เสด็จรับบิณฑบาตโปรดประชาชนหลายพืน้ ทีท่ วั่ กรุงเทพฯ เพือ่ สร้างขวัญก�ำลังใจและ
เป็นสิริมงคลแก่ประชาชนที่ก�ำลังตกอยู่ในห้วงทุกข์
คราวที่ประเทศชาติอยู่ในภาวะคับขัน พระองค์ก็ทรงขอให้หมู่ภิกษุสงฆ์ทั่วประเทศ
พร้อมใจกันเจริญพระพุทธมนต์แผ่บุญกุศลส่งพลังเมตตาไปหนุนช่วย เพื่อให้ประเทศชาติและ
ประชาชนรอดพ้นวิกฤตลุล่วงจากปัญหานั้นๆ ด้วยดีทุกครั้งไป ดังเช่น ในเวลาที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวร เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ก็ทรงจัดให้พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
โดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศถวายเป็นพระราชกุศล

พ.ศ. ๒๕๕๘ น้ำ�พระทัยสมเด็จพระสังฆราช ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบ
ภัยแผ่นดินไหว ชาวเนปาล ประเทศเนปาล

พ.ศ. ๒๕๕๑ ประทานถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยนาร์กีส ประเทศเมียนมาร์

พ.ศ. ๒๕๕๒ ประทานถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัย กรุงเทพมหานคร
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“ความคิดอย่างหนึง่ ทีค่ วรฝึกให้เกิดเป็นประจำ� คือความคิดทีว่ า่ พอ คิดให้รจู้ กั พอ “ผูร้ จู้ กั พอ” จะเป็นผูท้ มี่ คี วามสบายใจ ส่วน “ผูท้ ไี่ ม่รจู้ กั พอ”
จะเป็นผู้เร่าร้อนความไม่รู้จักพอ…มีอยู่ได้แม้ในผู้มั่งมีมหาศาล และความรู้จักพอ ก็มีได้แม้ในผู้ยากจน ทั้งนี้ก็เพราะความพอเป็นเรื่องของใจ
คนรวยไม่รู้จักพอ ก็เป็นคนจนตลอดเวลา คนจนรู้จักพอ ก็เป็นคนมั่งมีอยู่ตลอดเวลา”
ความพอเป็นเรื่องของใจ

แก่ผู้ประสบ

ศเมียนมาร์

มหานคร

เมื่ อ มี ผู้ ม าขอประทานพระอนุ ญ าตจั ด สร้ า งวั ต ถุ ม งคล พระองค์ ก็ ป ระทานพระอนุ ญ าตหากว่ า เป็ น ไป
เพือ่ การกุศล ทัง้ ๆ ทีใ่ นหมูค่ นใกล้ชดิ ทราบดีวา่ ไม่โปรดเรือ่ งปลุกเสกวัตถุมงคล และหากมีการกราบทูลอาราธนามาในงานพิธี
ที่เรียกว่า “ปลุกเสก” ก็จะทรงเปลี่ยนใช้คำ�ว่า “อธิษฐานจิต” แทน เพื่อชักจูงให้น้อมจิตน้อมใจระลึกถึงพระรัตนตรัย
ทั้งยังทรงพระเมตตาประทานพระอนุญาตให้ใช้พระนามย่อ ‘ญสส’ ลงบนวัตถุมงคลนั้นๆ อีกด้วย
พระกรณียกิจในการอธิษฐานจิตเริ่มมีมากขึ้น เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าพระองค์มิได้ทรงเป็นเพียงผู้แตกฉาน
ในด้านปริยัติเท่านั้น หากยังทรงเป็นพระนักปฏิบัติผู้เคร่งครัดต่อธรรมวินัย ทำ�ให้มีผู้ประสงค์จะขอรับพระเมตตาบารมี
ในการนีอ้ ยูเ่ สมอ ซึง่ ก็โปรดอนุเคราะห์เรือ่ ยมา รวมไปถึงพระกรณียกิจอืน่ ๆ ทีท่ รงปฏิบตั ดิ ว้ ยนํา้ พระทัยเมตตาต่อประชาชน
เช่น เสด็จไปในงานมงคลสมรสหรืองานศพ เสด็จไปเปิดกิจการห้างร้านต่างๆ เสด็จไปเจิมเครื่องบิน เจิมเรือรบ เป็นต้น
ทรงมีนํ้าพระทัยเมตตาทั้งต่องานหลวงและงานราษฎร์มิได้ขาด
ทว่าโดยนํ้าพระทัยของพระองค์เองแล้ว ทรงประสงค์ที่จะให้ประชาชนสนใจและเข้าถึงธรรมะของพระพุทธองค์
ด้วยปัญญา เพราะพระพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาแห่งปัญญา หากแต่เมื่อจะจูงใจให้คนหมู่มากได้เข้ามาสัมผัสกับธรรมะ
ก็ ย่ อ มต้ อ งมี กุ ศ โลบายที่ ดี ด้ ว ย ดั ง นั้ น เวลาที่ มี ป ระชาชนมาเข้ า เฝ้ า สมเด็ จ พระญาณสั ง วร สมเด็ จ พระสั ง ฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก ก็มักประทานพระเครื่ององค์เล็กๆ พร้อมหนังสือธรรมะอันเป็นพระนิพนธ์แก่ประชาชนไปด้วย
เสมอ เสมือนให้มีพระพุทธเจ้าไว้ประจำ�กาย พร้อมกับมีพระธรรมคำ�สอนของพระพุทธองค์ไว้ประจำ�ใจ นับเป็นพระเมตตา
อันลึกซึ้งด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลสุดจะพรรณนา
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สังฆราชาแห่งสังฆราชา

ข้าพเจ้าได้มีโอกาสกราบเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชที่สิ้นพระชนม์เมื่อหลายปีที่แล้ว ข้าพเจ้า
มีความเคารพและชื่นชมพระองค์อย่างสุดซึ้ง ต่อรูปแบบที่พระองค์ปฏิบัติพระศาสนกิจของพระองค์
ให้ลุล่วงไปด้วยดี ตลอดเวลาอันยาวนานที่พระองค์มีมีพระชนม์ยังมีคุณค่า พระองค์ได้มีพระชนม์
ทุ่มเททั้งชีวิตของพระองค์เพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติอย่างแท้จริง
ทะไล ลามะ
พระพากเพียรอย่างเต็มพระทัยและพระเกียรติยศที่ยิ่งใหญ่ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช
นับว่าเป็นการสมพระเกียรติสำ�หรับพระนามเกียรติยศที่ว่า “สังฆราชาแห่งสังฆราชาของโลก
พระพุทธศาสนา” ทัง้ จะแซ่ซอ้ งสาธุการพระองค์ไปทัง่ ทัง้ โลกา และพระองค์กจ็ ะปรากฏเป็นแสงสว่าง
ในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาตลอดกาล
พระคุณเจ้า ดร. คิวเซ เอ็นซินโจ๊ะ

นั

บแต่ ไ ด้ บ รรพชามาเป็ น พระสาวกของสมเด็ จ พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า เจ้ า พระคุ ณ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ทรงดำ�เนินตามพระธรรมวินัยอย่างไม่ย่อท้อ
ทรงหมั่ น เพี ย รเรี ย นรู้ ข้ อ ธรรมและเคร่ ง ครั ด กั บ วั ต รปฏิ บั ติ เ ฉกเช่ น พระกรรมฐานผู้ ใ ฝ่ สั น โดษ
และสำ � รวมในญาณ ทรงอบรมสั่ ง สอนภิ ก ษุ ส งฆ์ แ ละฆราวาสทั้ ง ไทยและเทศ ทั้ ง ปริ ยั ติ ธ รรม
และการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ทั้งในวัด ในโรงเรียน และการกระจายเสียงวิทยุทั่วประเทศ
ทั้งโดยการปฏิบัติ การเทศนาสั่งสอน และการเขียนหนังสือที่อธิบายให้คนทั่วไปเข้าใจหลักธรรม
ต่างๆ ได้โดยง่าย ทรงบริหารกิจการคณะสงฆ์ในฐานะประมุขของคณะสงฆ์แห่งราชอาณาจักรไทย
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พ.ศ. ๒๕๔๑ (จากซ้าย) พระ ดร. คิวเซ เอ็นซินโจ๊ะ,
องค์ทะไล ลามะ และเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช
ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

ทั้งยังทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในหลายประเทศและสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างชาวพุทธทั่วโลก ทรงมีพระเมตตาสร้างสถานศึกษาและโรงพยาบาล
หลายสิบแห่ง ตลอดจนช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากจากภัยพิบัติทั้งในประเทศ
และต่างประเทศอยู่เสมอ
เหล่านี้มิได้ดำ�เนินเพียงแค่ชั่วเดือนปี หากแต่ตลอดหลายสิบปี
ของพระชนม์ชีพ ด้ว ยทรงเป็น “พระของประชาชน” ที่ “พร้ อ ม” จะ
แผ่ พ ระเมตตาแก่ ทุ ก ผู้ ค นทุ ก เวลา ตราบจนสั ง ขารของพระองค์ อ่ อ นล้ า
ในพระชนมายุท่ีย่างใกล้ ๙๐ พรรษาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ทรงเข้าประทับ
รั บ การรั ก ษาพยาบาล ณ ตึ ก วชิ ร ญาณสามั ค คี พ ยาบาร โรงพยาบาล
จุ ฬ าลงกรณ์ ในช่ ว งแรกๆ ยั ง ทรงกลั บ มาประทั บ ที่ วั ด บวรนิ เวศวิ ห าร
เป็นระยะ เสด็จไปสดับพระปาติโมกข์ ณ พระอุโบสถทุกวันธรรมสวนะ
เดือนเพ็ญและเดือนดับ กระทั่งพระสุขภาพไม่อำ�นวย จึงทรงงด และประทับ
แต่ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นมา
ตลอดช่วงที่ทรงประทับรับการรักษาพยาบาลนี้ พุทธศาสนิกชน
คอยติ ด ตามฟั ง ข่ า วสารพระอาการของพระองค์ อ ยู่ เ สมอ ในวั น คล้ า ย
วั น ประสู ติ ข องเจ้ า พระคุ ณ สมเด็ จ ฯ คื อ วั น ที่ ๓ ตุ ล าคมของทุ ก ปี
พุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด จะพากัน
ไปลงนามถวายพระพรที่ วั ด บวรนิ เวศวิ ห ารนั บ ได้ ห ลายแสนรายชื่ อ ใน
แต่ละปี รวมทั้งในหลายจังหวัดก็พร้อมใจกันสวดมนต์ถวายเป็นพระกุศล
เพื่ อ ให้ มี พ ระพลานามั ย สมบู ร ณ์ แข็ ง แรง ผู้ ที่ ส ะดวกกั บ การเดิ น ทาง
จะเข้าเฝ้าพระองค์อย่างใกล้ชิดผ่านกระจกกั้นห้องปลอดเชื้อ แม้ว่าได้เห็น
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พระองค์ปีละครั้งเพียงชั่วประเดี๋ยว แต่ทุกคนก็ปลาบปลื้มใจที่ได้กราบบูชาพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยความรำ�ลึกถึงพระ
เมตตาและพระโอวาทของพระองค์ พุทธธรรมทีท่ รงบรรยายและบันทึกไว้ในรูปเสียงหรือหนังสือทีเ่ ผยแพร่สง่ ต่อกันจำ�นวน
มากมายนั้น ก็ยังนำ�มาอ่านเวียนฟังซํ้าเพื่อเตือนสติ เพื่อขัดเกลากิเลสตนเองเสมอ
ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นปีทเี่ จ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๑๐๐ พรรษา ทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชทีด่ �ำ รง
ตำ�แหน่งยาวนานทีส่ ดุ ถึง ๒๔ ปี และมีพระชันษายืนยาวทีส่ ดุ ในประวัตศิ าสตร์คณะสงฆ์ไทย ในโอกาสอันสำ�คัญนี้ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ทรงรับงานบำ�เพ็ญพระกุศลฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปีอยูใ่ นพระบรมราชูปถัมภ์ ซึง่ จัดขึน้ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร และ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำ�เนินแทนพระองค์
ในพิธีบำ�เพ็ญพระราชกุศลถวายเป็นกรณีพิเศษที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามด้วย ทว่าผ่านวันฉลองพระชนมายุ
๑๐๐ พรรษาได้เพียง ๑๐ วัน พระอาการประชวรทั่วไปทรุดลง คณะแพทย์ได้ถวายการผ่าตัดพระอันตะ (ลำ�ไส้) และ
พระอันตคุณ (ลำ�ไส้เล็ก) จากนั้นทรงเริ่มมีพระอาการความดันโลหิตลดลง เนื่องจากติดเชื้อในกระแสโลหิต ในวันที่
๒๔ ตุลาคม พระอาการไม่ตอบสนองต่อยา พระปับผาสะและอัสสาสะ (ลมหายใจ) แผ่วบาง แล้วหยุดนิ่งเมื่อเข็มนาฬิกาเดิน
ไปที่เลข ๑๙.๓๐ นาฬิกา สิริพระชนมายุได้ ๑๐๐ พรรษากับ ๒๑ วัน
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การแถลงข่าวด่วนการสิ้นพระชนม์อย่างเป็นทางการจากคณะแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
เผยแพร่ ผ่ า นสื่ อ ทุ ก ช่ อ งทางอย่ า งรวดเร็ ว ท่ า มกลางความอาลั ย และความรู้ สึ ก สู ญ เสี ย ครั้ ง ยิ่ ง ใหญ่
ของพุทธศาสนิกชนทุกคน พระศพเคลื่อนย้ายจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยผ่านแถวกองทหาร
เกียรติยศของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งทรงมีพระราชบัณฑูรให้ข้าราชบริพารใน
พระองค์มาปฏิบตั กิ ารในการเคลือ่ นพระศพให้งดงามสมควรแก่พระเกียรติยศ ร่วมกับข้าราชการและประชาชน
ทีห่ ลัง่ ไหลมาส่งพระศพตลอดสองฝัง่ ถนนอย่างล้นหลาม และยังรอรับเสด็จเพือ่ สรงนํา้ และถวายสักการะพระศพ
อยูท่ วี่ ดั บวรนิเวศวิหารอีกจำ�นวนมากโดยไม่ได้สนใจกับสภาพอากาศทีร่ อ้ นอบอ้าว และการเข้าแถวทีย่ าวเหยียด
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บริเวณวัดที่เงียบสงบหลังผ่านงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี
ของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ไม่ถึงเดือน กลับมาแน่นขนัดอีกครั้ง บรรยากาศ
แช่มชื่นเปี่ยมด้วยความสุขในวันนั้น เปลี่ยนเป็นความเศร้าโศกหม่นหมอง
ในยามนี้ หลายคนมาจากต่างจังหวัด หลายคนมาทุกวัน แต่ทุกครั้งทุกคน
ตั้งใจกราบรำ�ลึกและสวดมนต์ถวายเป็นพระกุศลแด่เจ้าพระคุณ สมเด็จ
พระสังฆราช
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ทรงพระกรุ ณ า โปรด
เกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ
แทนพระองค์ เ ป็ น ประธานในพระราชพิ ธี พ ระราชทานนํ้ า หลวงสรง
พระศพ และทรงรั บ พระราชพิ ธี บำ � เพ็ ญ พระราชกุ ศ ลพระศพอยู่
ในพระบรมราชานุ เ คราะห์ เ ป็ น เวลา ๗ วั น ทรงพระกรุ ณ าโปรด
เกล้าฯ ให้มีพระพิธีธ รรมสวดพระอภิธ รรมถวายพระศพทั้ ง กลางวั น
กลางคืน และถวายพระเกียรติยศตามพระราชประเพณีทุกประการ
ต่อจากนั้น ภาครัฐและภาคเอกชนยังได้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำ�เพ็ญกุศล
พระศพตลอดปี โดยมีผู้เดินทางมายังพระตำ�หนักเพ็ชรเพื่อถวายสักการะ
เคารพพระศพอย่างต่อเนื่องจากทั่วประเทศ และในจังหวัดต่างๆ ก็มี
การสวดมนต์ทำ�บุญใส่บาตรถวายเป็นพระกุศลเช่นกัน
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นอกจากความอาลัยอาดูรของคนไทยทุกหมู่เหล่าแล้ว
ตัวแทนประมุข ผู้นำ�การเมือง และองค์กรศาสนาในต่างประเทศ
ได้เดินทางมาร่วมพิธีและแสดงความอาลัยอย่างท่วมท้น อาทิ คณะ
ทูตานุทตู กว่า ๒๓ ประเทศ เดินทางมาร่วมในการบำ�เพ็ญพระราชกุศล
สัตตมวาร (๗ วัน) รัฐบาลอินเดีย โดยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม และ
ฯพณฯ เอกอัครราชทูตอินเดียประจำ�ประเทศไทย ได้ประกอบพิธี
วัชรยานบูชา ถวายพระกุศลแด่พระศพอย่างเต็มรูปแบบ สำ�นักวาติกนั
โดยสภาประมุ ข บาทหลวงโรมั น คาทอลิ ก แห่ ง ประเทศไทย ได้
ประกอบพิธีมิสซาแด่พระศพ และคณะสงฆ์จีนนิกายจัดพิธีกงเต๊ก
ถวาย เป็นต้น
ในต่างประเทศ ยังมีการจัดสวดมนต์ร่วมบำ�เพ็ญกุศล
พร้ อ มกั น ด้ ว ย อาทิ ประเทศเม็ ก ซิ โ ก ที่ วั ด พระเขี้ ย วแก้ ว
ประเทศศรี ลั ง กา และที่ วั ด เนนบุ ต ซึ ซู ประเทศญี่ ปุ่ น ซึ่ ง จั ด
สวดพระอภิ ธ รรมถวายอย่ า งยิ่ ง ใหญ่ มี พ ระสงฆ์ ๑,๐๐๐ รู ป
สวดพระอภิธรรมตลอดคืนจนถึงเช้าในวันที่ ๒๔ ตุลาคม และ
จัดสวดพระอภิธรรมถวายทุกวันเป็นเวลา ๑ ปี

54 พระของประชาชน
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ดร.คิวเซ เอ็นซินโจ ผู้ก่อตั้งวัดเนนบุตซึซู และประธาน
องค์กรสุดยอดผู้นำ�พระพุทธศาสนา ได้เดินทางมาถวายอภิสัมมา
นสั ก การะเจ้ า พระคุ ณ สมเด็ จ ฯ ที่ วั ด บวรนิ เวศวิ ห ารพร้ อ มกั บ
ถวายสารแสดงธรรมสังเวชจากประเทศสมาชิกขององค์กรสุดยอด
ผู้นำ�พระพุทธศาสนา จำ�นวน ๑๗ ประเทศ จากประเทศสมาชิก
ทั้งหมด ๓๓ ประเทศ อาทิ เบลเยี่ยม ฟินแลนด์ สวิตเซอร์แลนด์
เม็กซิโก อังกฤษ สหรัฐฯ และเนปาล ท่านยังให้สมั ภาษณ์ยกย่องว่า
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงเป็นผู้นำ�สูงสุดแห่งโลกพระพุทธศาสนา
อย่างแท้จริง ทรงเป็น “สังฆราชาแห่งสังฆราชาของโลก”
องค์ดาไลลามะ ผู้นำ�ทางจิตวิญาณแห่งทิเบต แสดง
ความเสี ย ใจผ่ า นเว็ บ ไซต “รู้ สึ ก เคารพนั บ ถื อ และชื่ น ชมอย่ า ง
สุดซึ้ง ต่อวิถีทางที่พระองค์ทรงปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ
ที่มีต่อพระศาสนาได้สมบูรณ์ยิ่ง ตลอดพระชนม์ชีพ อันยาวนาน
และมีความหมายยิ่งนั้น สมเด็จพระญาณสังวรฯ ได้ทรงอุทิศ
พระองค์ในการสร้างคุณประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติอย่างทั่วถึง
ตลอดมา”
คำ�ยกย่องดังกล่าวเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความเคารพ
เชิดชูจากพุทธบริษทั ทัว่ ทุกมุมโลกอันเป็นป รากฏการณ์หาได้ยากยิง่
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ทีจ่ ะมีผนู้ �
ำ ในพระพุทธศาสนาทีเ่ ป็น ศูนย์รวม
ความศรัทธาของคนในวงกว้าง เช่น สมเด็จ
พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกล
มหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราชองค์
ที่ ๑๙ ของประเทศไทย ผู้ทรงเป็น “สังฆ
ราชาแห่งสังฆราชา” และเป็น “พระของ
ประชาชน” มิ่งขวัญและหลักที่พึ่งทางจิตใจ
ของพุทธศาสนิกชนทั้งปวงตลอดไป
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