


สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

พร ะ ของปร ะ ช า ช น

“การปรารถนาให้คนอื่นเป็นสุข เป็นสิ่งที่ทุกคนควรกระท�า

เพราะการปรารถนาเช่นนั้น เป็นคุณธรรมส�าคัญของจิตที่เรียกว่า เมตตา

เมตตา คือความคิดปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุข 

ถ้าผู้ใดมีจิตของตนเปี่ยมด้วยเมตตา 

ผู้นั้นก็จะเป็นผู้มีความสุขอย่างแน่แท้”



2

ผู้จัดพิมพ์	 กรมการศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรม
ปีที่พิมพ์	 พ.ศ. ๒๕๕๘
จำ�นวนพิมพ	์ ๒,๐๐๐ เล่ม
ที่ปรึกษ�	 สมเด็จพระวันรัต (จุนท์  พฺรหฺมคุตฺโต)
 พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (ดร.อนิลมาน  ธมฺมสากิโย)
 นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา
 นายสุเทพ เกษมพรมณี รองอธิบดีกรมการศาสนา
 นายพิสิทธิ์ นิรัตติวงศกรณ์  ผู้อำานวยการกองศาสนูปถัมภ์  
 นางสาวพิไล จิรไกรศิริ  ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
คณะทำ�ง�น	 นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ เลขานุการกรมการศาสนา ประธานคณะทำางาน
 รศ.ดร.โสภนา ศรีจำาปา ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย  คณะทำางาน
   มหาวิทยาลัยมหิดล 
 นายพูลศักดิ์ สุขทรัพย์ทวีผล  นักวิชาการศาสนาชำานาญการพิเศษ  คณะทำางานและเลขานุการ
 นายสุริยา วิวัฒน์กิจเลิศ นักวิชาการศาสนาชำานาญการ คณะทำางานและผู้ช่วยเลขานุการ
 นายนรุตม์ ธรรมธิ นักวิเทศสัมพันธ์ คณะทำางานและผู้ช่วยเลขานุการ

สมเด็จพระญ�ณสังวร	สมเด็จพระสังฆร�ช	สกลมห�สังฆปริณ�ยก

พระของประช�ชน

พิมพ์ที่	 โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์ก�รเกษตรแห่งประเทศไทย	จำ�กัด

  ๗๙ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐

 โทร. ๐-๒๕๖๑-๔๕๖๗ 

 โทรสาร ๐-๒๕๗๙-๕๑๐๑ 

 นายโชคดี ออสุวรรณ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา
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คำ�นำ�
 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) เป็นพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙ แห่ง
กรงุรตันโกสนิทร์ ประเทศไทย พระองค์ทรงเป็นพระภกิษผุูท้รงศีลาจารวัตร ดำารงพระองค์อยูใ่นสมณภาวะทีเ่พยีบพร้อมด้วยสมณาจาระ 
ท่ีงดงาม และเป็นผูท้ีเ่ป่ียมด้วยคณุธรรม เมตตาธรรมอนัเป็นทีน่่าเคารพเลือ่มใสของพุทธศาสนิกชนยิง่ ทรงเป็นพระสงัฆบดิรของคณะสงฆ์
ไทย ทรงอ่อนน้อมถ่อมตน ยดึมัน่อยูใ่นพระธรรมวนัิยขององค์พระศาสดาสมัมาสมัพทุธเจ้า ทรงเผยแผ่หลกัธรรมคำาสอนของพระพทุธองค์
และพระพุทธศาสนาให้แผ่ไพศาลไปทั่วทุกสารทิศ ทั้งเอเชีย ยุโรปและภูมิภาคอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง ตราบจนถึงกาลแห่งการละสังขาร
 กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม มีภารกิจในการส่งเสริม อุปถัมภ์กิจการพระศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธศาสนา 
ประกอบกับ ปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นปีที่ประเทศไทยน้ันเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังน้ัน กรมการศาสนา จึงได้จัดพิมพ์หนังสือ  
“พระของประชาชน : สมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก” ซึง่เป็นการรวบรวมพระจรยิาวตัร ของเจ้าพระคณุ
สมเด็จพระสังฆราชฯ รวมทั้งหลักธรรมคำาสอนพระพุทธองค์ ซึ่งเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชฯ ได้ทรงนำาไปเผยแผ่ และรวมถึงคำาสอน 
และธรรมวรคติของพระองค์เองทีไ่ด้ตรสัไว้ในสถานทีแ่ละโอกาสต่างๆ โดยประมวลเป็นองค์ความรูด้้านพระพุทธศาสนา เพือ่นำามาเผยแผ่ 
ให้สาธารณชนได้รับรู้และน้อมนำามาปฏิบัติตามสมควรแก่ตนและเพื่อให้พระเกียรติคุณของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  
สกลมหาสงัฆปรณิายก แผ่ไพศาล กรมการศาสนา จงึได้จดัพมิพ์หนังสอื “พระของประชาชน : สมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช 
สกลมหาสังฆปริณายก” เป็น ๘ ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เมียนมาร์ กัมพูชา ลาว อินโดนีเซีย เวียดนาม และเนปาล 
 พร้อมกนันี ้กรมการศาสนา ขอบกราบขอบพระคณุเจ้าพระคณุสมเดจ็พระวนัรตั (จนุท์ พรฺหมฺคตุโฺต) และพระศากยวงศ์วสิทุธิ์  
(ดร.อนิลมาน ธมฺมสากิโย) วัดบวรนิเวศวิหาร ที่ได้เมตตารับเป็นที่ปรึกษาและตรวจสอบต้นฉบับในการจัดพิมพ์หนังสือทั้ง ๗ เล่มนี้  
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือทั้ง ๗ เล่ม แปดภาษานี้จะเกิดประโยชน์กับสาธุชนโดยทั่วกัน.

   (นายกฤษศญพงษ์ ศิริ)
   อธิบดีกรมการศาสนา
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ส�รบัญ

พระผู้เจริญพร้อม

ชีวิตที่หล่อเลี้ยงด้วยพระธรรม

พระผู้รักการศึกษา

พระวิริยะเพื่อพระศาสนา

กลิ่นหอมที่ฟุ้งขจรสู่สากล

เสาหลักแห่งบวรพุทธศาสนา

พระอัจฉริยภาพ

พระจริยาวัตร

พระเมตตาบารมี

สังฆราชาแห่งสังฆราชฯ
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๒๑
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ณ   แผ่นดินอันบริบูรณ์ลำ้าริมลำานำ้าแคว ตำาบลบ้านเหนือ อำาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี วันศุกร์ ขึ้น ๔ คำ่า เดือน ๑๑  

ปีฉลู ตรงกับวันที่ ๓ ตุลาคม ปีพุทธศักราช ๒๔๕๖ หรือเกือบหนึ่งศตวรรษล่วงมาเด็กชายผู้หนึ่งได้ถือกำาเนิดขึ้น 

ในตระกูล “คชวัตร”

 เวลานั้นใครเลยจะคาดคิดว่า ในอีกเจ็ดสิบกว่าปีต่อมา เด็กชายผู้นี้จะได้รับภารกิจอันสำาคัญยิ่ง ในฐานะประมุข

สูงสุดของฝ่ายสงฆ์ เป็น “สมเด็จพระสังฆร�ช”	ของประเทศไทย

 พระนามเดิมของเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร คือ เจริญ ทรงเป็นบุตรชายคนหัวปีของนายน้อย คชวัตร  

ที่รับราชการจนได้เป็นปลัดอำาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ส่วนนางกิมน้อยผู้มารดา นามสกุลเดิมคือ รุ่งสว่าง  

ทำาอาชีพช่างตัดเสื้อ นายน้อยมีเชื้อสายมาจากทางกรุงเก่าสายหนึ่ง และ จากทางปักษ์ใต้ในตระกูล ณ ตะกั่วทุ่ง อีกสายหนึ่ง  

ขณะทีน่างกมิน้อย มเีชือ้สายสบืมาจากทางญวนฟากหนึง่และทางจีนอกีฟากหนึง่ เจ้าพระคณุสมเดจ็ฯ ประสตูทิีบ้่านรุง่สว่าง 

บนถนนปากแพรก และบ้านหลังนี้ยังเป็นสถานที่ให้กำาเนิดน้องชายที่คลานตามกันมาอีก ๒ คน คือ จำาเนียร และสมุทร  

พระผู้เจริญพร้อม
“ดูก่อนอชิตะ กระแส (ตัณหา) เหล่าใดในโลกมีอยู่ สติย่อมเป็นเครื่องห้ามกระแสเหล่านั้น 

เราตถาคตกล่าวสติว่า เป็นเครื่องระวังกระแสทั้งหลาย กระแสเหล่านั้นอันบุคคล

ย่อมละด้วยปัญญา นี้เรียกว่า ญาณสังวร”

อ. มูลปริยายสูตร ม.มู. ๑๗/๕๘
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รวมทั้งเด็กๆ ทุกคนในเครือญาติด้วย ทรงได้รับการฟูมฟักเลี้ยงดูให้เติบโตขึ้นท่ามกลางความรักความอบอุ่นของญาติพี่น้อง

ที่อาศัยอยู่ด้วยกันอย่างใกล้ชิด โดยอยู่ร่วมในอาณาบริเวณเดียวกัน เป็นครอบครัวใหญ่

 ขณะทรงมีพระชันษาได้เพียง ๙ ปี ก็ต้องสูญเสียพระชนกท่ีจากไปก่อนวัยอันควร ทำาให้ครอบครัวลำาบากมาก 

เป็นเหตุให้เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ต้องห่างจากพระชนนีมาอยู่ในการอุปการะเลี้ยงดูของป้ากิมเฮง ผู้เป็นพี่สาวพระชนนี

 ในเยาว์วัย พระพลานามัยของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ไม่สู้แข็งแรงนัก ทรงมีอาการเจ็บป่วยออดแอดเป็นประจำา  

มีอยู่คราวหนึ่งประชวรหนักมาก ผู้ใหญ่ในบ้านจึงพากันบนบานไว้ขอให้หาย โดยว่าถ้าหายจากความเจ็บไข้ ก็จะให้บวช 

เป็นสามเณรเพื่อแก้บน

 อย่างไรก็ตามความรักและการทะนุถนอมเอาใจใส่จากผู้เป็นป้าก็ช่วยทดแทนและเติมเต็มความสุขความอบอุ่น

ของช่วงชีวิตในวัยเยาว์ได้ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงอยู่ในความดูแลเลี้ยงดูและเป็นดุจดั่งแก้วตาดวงใจของป้ากิมเฮงหรือ 

ป้าเฮ้งท่ีมสีายตาพกิาร หลานชายผูใ้กล้ชดินีม้คีวามรกัผกูพนัอนัลกึซึง้กบัผูเ้ป็นป้าเสมอืนท่านเป็นศูนย์กลางของชีวิต พระองค์

ค่อนข้างติดป้าจนแทบไม่เคยแยกจากกันเลย

 บ้านรุ่งสว่างนั้นต้ังอยู่ระหว่างวัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ) และวัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้) ท้ังยังม ี

วัดถาวรวราราม (วัดญวนหรือ วัดคั้นถ่อตื่อ) ที่อยู่ละแวกใกล้ๆ ด้วย เจ้าพระคุณสมเด็จฯ จึงมีโอกาสได้ติดตามป้ากิมเฮง 

ไปร่วมทำาบญุในเทศกาลงานต่างๆ อย่างสมำา่เสมอ รวมทัง้มโีอกาสได้ฟังเทศน์ฟังธรรมเป็นประจำา โดยเฉพาะในช่วงเทศกาล 

เข้าพรรษา ซึ่งวัดเหนือมีการเทศน์ทุกคืนตลอดพรรษา

 ในวัยเยาว์เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงมีความสุขกับการเล่นที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง เช่น  

ทรงชอบเล่นเป็นพระเทศน์โดยใช้ใบลานเป็นกณัฑ์เทศน์ และนำาใบไม้มาทำาเป็นตาลปัตร บางครัง้กท็รงเล่นทิง้กระจาด หรอื

เล่นทอดผ้าป่าในหมู่เด็กๆ ด้วยกัน 

 ทุกวันป้ากิมเฮงต้องตื่นแต่เช้ามืดเพื่อออกไปทำางาน เจ้าพระคุณสมเด็จฯ จึงพลอยตื่นขึ้นด้วย ก่อนออกจากบ้าน

ป้ากิมเฮงมักหาเทียนมาจุดให้หลานเล่น เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ก็จะนั่งมองเทียนเล่นจนสว่างอยู่เป็นประจำา
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 สิ่งเหล่านี้เสมือนจะสื่อเป็นนัยถึงวันเวลาข้างหน้าว่าจะทรงได้ใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ร่มกาสาวพัสตร์สืบต่อไป

 เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงเป็นเด็กที่มีจิตใจอ่อนโยน ความประพฤติเรียบร้อย ไม่โปรดเล่นโลดโผนหรือซุกซนเกเร 

ทรงดูแลห่วงใยน้องๆ และเด็กๆ ลูกหลานในบ้านเนื่องจากทรงเป็นหลานคนโตของตระกูล ทรงวางพระองค์เป็นแบบอย่าง

ที่ดีมาตั้งแต่วัยเด็ก

 ส่วนด้านการศึกษาเล่าเรียน เมื่อมีพระชันษาได้ ๘ ปี ทรงเริ่มเข้าเรียนในโรงเรียนประชาบาลวัดเทวสังฆาราม  

โดยมีศาลาวัดเป็นโรงเรียน ทรงศึกษาเล่าเรียนจนจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕ ในราวปี พ.ศ. ๒๔๖๘ ขณะนั้นมีพระชันษา 

ได้ประมาณ ๑๒ ปี

 ความมเีมตตากรณุา อดทน ซือ่สตัย์สจุรติ รวมไปถงึวถิชีวีติความเป็นอยูท่ีส่มถะเรยีบง่ายนัน้ ล้วนเป็นอปุนสัิยพ้ืน

ฐานของครอบครวัทีเ่จ้าพระคณุสมเดจ็ฯ ทรงได้รบัการปลกูฝังมา ด้วยพระอปุนสิยัส่วนพระองค์ ผนวกกบัสิง่ทีท่รงซมึซบัมา

จากความเป็นอยูซ่ึ่งแวดล้อมพระองค์ตัง้แต่วยัเยาว์ จงึเป็นดัง่เบ้าหลอมทางธรรมอนัสำาคญั ทัง้ยงับ่มเพาะและอดุหนนุคำา้จนุ

ให้เจ้าพระคณุสมเด็จฯ ทรงก้าวไปสูค่วามเจรญิอนัประเสรฐิ เตบิใหญ่ข้ึน เป็นเนือ้นาบุญอนัอำาไพของมหาชนในกาลภายหน้า 

ในฐานะ “สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก” สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่ง

กรุงรัตนโกสินทร์…

ความมีเมตตากรุณา อดทน ซื่อสัตย์สุจริต รวมไปถึง วิถีชีวิตความเป็นอยู ่ที่สมถะเรียบง่ายน้ัน 

ล้วนเป็นอุปนิสัยพื้นฐานของครอบครัวท่ีเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงได้รับการปลูกฝังมา ด้วยพระอุปนิสัย 

ส่วนพระองค์ผนวกกับส่ิงที่ทรงซึมซับมาจากความเป็นอยู่ซ่ึงแวดล้อมพระองค์ต้ังแต่วัยเยาว์ จึงเป็น 

ดั่งเบ้าหลอมทางธรรมอันสำาคัญ ทั้งยังบ่มเพาะและอุดหนุนคำ้าจุนให้เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงก้าวไปสู่ 

ความเจริญอันประเสริฐ เติบใหญ่ขึ้น เป็นเนื้อนาบุญอันอำาไพของมหาชนในกาลภายหน้า ในฐานะ 

“สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก” 

สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์…
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สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงสละชีวิตทางโลกก้าวเข้าสู่เส้นทาง 

สายธรรมเมื่อพระชันษาย่าง ๑๔ ปี...

 ในปี พ.ศ. ๒๔๖๙ น้าชาย ๒ คน คือ แถมและทองดีเตรียมจะบวชเป็นพระภิกษุที่วัดเทวสังฆาราม พระชนนีและ

ปา้กิมเฮงจึงได้ชกัชวนใหเ้จา้พระคณุสมเดจ็ฯ ทรงบรรพชาเป็นสามเณรพรอ้มกนัเพ่ือแกบ้นซึง่ตดิค้างไวห้ลายปก่ีอน พอดกีบั

ที่ทรงจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ แล้ว ยังไม่ทราบจะเรียนอะไรต่อหรือเรียนที่ไหน จึงทรงตกลงพระทัยบรรพชา 

เป็นสามเณร

 พระอุปัชฌาย์ของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ในคราวบรรพชาเป็นสามเณร คือ พระครูอดุลยสมณกิจ (ดี พุทฺธโชติ)  

เจ้าอาวาสวัดเทวสังฆาราม หรือที่ชาวบ้านในย่านปากแพรกเรียกว่า “หลวงพ่อวัดเหนือ” มีพระครูนิวิฐสมาจาร 

(เหรียญ สุวณฺณโชติ) เจ้าอาวาสวัดศรีอุปลาราม หรือ “หลวงพ่อวัดหนองบัว” เป็นพระอาจารย์ให้ศีลและสรณะ

 นับจากนั้นก็ทรงพระดำาเนินอย่างมั่นคงบนเส้นทางแห่งธรรมโดยมิได้ทรงหวนคืนสู่วิถีทางของฆราวาสอีกเลย

ชีวิตที่หล่อเลี้ยงด้วยพระธรรม
พระธรรมเป็นรัตนะ เพราะมีสาระ (แก่นสาร) ล้วนๆ ไม่มีสักหน่อยหนึ่งในพระธรรมที่ไร้สาระ พระพุทธเจ้า 

ทรงแสดงพระธรรมดังกล่าวในรูปศาสนาคือคำาสั่งสอนเป็นสูตรปฏิบัติอย่างมีระเบียบ เป็นประมวลระบบ

ของชีวิตทั้งหมด เป็นประทีปส่องให้เห็นความจริงทุกแง่ทุกมุมของชีวิตของตนเอง เป็นคำาสั่งสอนที่เพียงพอ

กับเรื่องของชีวิตของคนทุกๆ คน อย่างครบถ้วนถูกต้อง”

หลักพระพุทธศาสนา 
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 เมื่อบรรพชาในช่วงพรรษาแรกนั้น วัตรท่ีทรงปฏิบัติก็เป็นเพียงแต่ท่องสามเณรสิกขาหรือข้อพึงปฏิบัติสำาหรับ

สามเณร และท่องบททำาวัตรสวดมนต์ ตลอดจนอุปัฏฐากรับใช้หลวงพ่อดีผู้เป็นอุปัชฌาย์ ในยามคำ่าเมื่อเข้าไปปรนนิบัติ 

บบีนวดหลวงพอ่ ทา่นก็จะเมตตาทำาการตอ่เทศน ์หรอืท่ีเรยีกกนัวา่ “ต่อหนงัสอืคำา่” ให ้อนัเป็นวธิสีอนสบืกนัมาตัง้แตโ่บราณ 

กล่าวคือหลวงพ่อจะอ่านเทศน์ให้สามเณรฟังคืนละตอน ส่วนสามเณรก็ท่องจำาคำาอ่านนั้นติดต่อกันไปทุกคืนจนจบทั้งกัณฑ์ 

กณัฑเ์ทศนท์ีห่ลวงพอ่ตอ่ให ้ในเวลานัน้กค็อื “กณัฑอ์รยิทรพัย”์ ซึง่ทรงใชเ้วลาไมน่านกส็ามารถจดจำา ไดแ้มน่ยำาคลอ่งแคลว่ 

แล้วคืนวันพระวันหนึ่งในพรรษานั้นเอง สามเณรเจริญก็ได้ข้ึนเทศน์ปากเปล่าให้โยมฟังในโบสถ์ หลังจากนั้นพระองค์ยังได ้

จดบันทึกเทศน์กัณฑ์นี้ลงในสมุดบันทึกส่วนพระองค์เก็บไว้อีกด้วย

 แม้จะเริ่มจากการบรรพชาเป็นสามเณรเพื่อแก้บน แต่ชีวิตในสมณเพศของพระองค์ก็เจริญก้าวหน้าไป 

อย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. ๒๔๗๐ หลวงพ่อดีได้นำาเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ไปฝากไว้กับพระครูสังวรวินัย (อาจ) เจ้าอาวาส  

วดัเสนหา (อา่นวา่ เสน-หา แต่ชาวบ้านยงัคงนยิมเรยีกช่ือเดมิวา่เสนห่า) จงัหวดันครปฐม เพือ่ใหศ้กึษาบาลีไวยากรณ ์โดยตัง้ใจ

ไวว้า่ตอ่ไปในวนัหนา้จะใหเ้จา้พระคณุสมเดจ็ฯ กลบัมาสอนทีว่ดัเทวสงัฆาราม และจะสรา้งโรงเรยีนพระปริยตัธิรรมเตรียมไว้

 ชวีติสามเณรไกลบา้นนัน้มไิดเ้งยีบเหงาเสยีทีเดยีว ทรงมเีพือ่นสามเณร และภกิษรุว่มสำานกันบัสบิ ดงัในสมุดภาพ 

ส่วนพระองค์ที่ทรงจัดเก็บภาพสมัยเป็นสามเณรไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนั้นมีภาพที่ภิกษุสามเณรร่วมวัดถวายเป็น 

ที่ระลึกอยู่หลายภาพ โดยเขียนกำากับถึงสามเณรเจริญว่า “ผู้ชอบพอรักใคร่และมีจิตเอื้อเฟื้อ” และ “ผู้ร่วมสำานักกัน 

เป็นเวลานานด้วยความสนิท” 

 เมื่อมาศึกษาต่อที่วัดเสนหานี้ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงมีผลการเล่าเรียนเป็นที่น่าพอใจมาก จนกระท่ัง 

พระมหาภักดิ์ ศักดิ์เฉลิม พระอาจารย์ซึ่งเป็นพระเปรียญจากวัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพฯ ถึงกับเอ่ยปากชวนว่าควรหา

โอกาสเรียนต่อในชั้นสูงๆ ขึ้นไปอีก พร้อมท้ังได้ติดต่อกับวัดมกุฏฯ ไว้ให้ด้วย ครั้นเมื่อทรงนำาความไปปรึกษาหลวงพ่อดี  

หลวงพ่อจึงบอกว่า ท่านเองก็ตั้งใจว่าจะพาเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ไปฝากให้ศึกษาเล่าเรียนท่ีสำานักวัดบวรนิเวศวิหารอยู่แล้ว 

เพราะหลวงพ่อดีนั้นมีความคุ้นเคยใกล้ชิดกับองค์สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ เน่ืองจากหลวงพ่อดี  
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เคยอยู่ที่วัดรังษีสุทธาวาส ซึ่งในอดีตอยู่ติดกับวัดบวรนิเวศวิหาร (ปัจจุบันได้รวมกันเข้าเป็นวัดบวรนิเวศวิหาร) จึงเป็น 

อันตกลงพระทัยตามที่หลวงพ่อประสงค์ โดยให้ศึกษาอยู่ที่วัดเสนหาอีกหนึ่งพรรษาก่อน

 ต่อมาในป ีพ.ศ. ๒๔๗๒ หลวงพอ่ดผีูอ้ปุชัฌายไ์ดพ้าเจา้พระคณุสมเดจ็ฯ โดยสารรถไฟจากกาญจนบรีุเขา้กรุงเทพฯ 

ไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร แล้วนำาขึ้นเฝ้าถวายตัวต่อสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ขณะทรงดำารงสมณศักดิ์

ที่สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ (สุจิตฺโต หม่อมราชวงศ์ชื่น นภวงศ์) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งก็ทรงพระเมตตารับไว้

 ความที่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงเป็นผู้ท่ีรักษาพระวินัยอย่างเคร่งครัด เมื่อเข้ามาอยู่ในวัดบวรนิเวศวิหารได้  

๒๐ วัน ทรงปฏิบัติตามกฎระเบียบของวัดจนครบถ้วน จึงทรงได้รับประทานนามฉายาจากสมเด็จพระสังฆราชเจ้าว่า  

“สุวฑฺฒโน” อันแปลความหมายได้ว่า “ผู้เจริญดี”

 ความเจริญก้าวหน้าในชีวิตเพศพรหมจรรย์ของพระองค์นั้นดำาเนินไปเป็นลำาดับ ก้าวแล้วก้าวเล่าที่ทรงมุมานะ 

ในการศึกษาเล่าเรียน โดยทรงศึกษาพระปริยัติธรรมอยู่ที่สำานักวัดบวรนิเวศวิหารเรื่อยมาจนสอบได้นักธรรมชั้นเอกและ

เปรยีญธรรม ๔ ประโยค จนถงึเวลาทีพ่ระชนัษาครบอุปสมบท เจา้พระคณุสมเดจ็ฯ ทรงกลบัไปอปุสมบทกบัพระอปุชัฌายเ์ดมิ  

ณ วดัเทวสงัฆาราม และไดอ้ยูจ่ำาพรรษาเพือ่ชว่ยหลวงพอ่สอนปรยิตัธิรรมอยูห่นึง่พรรษา เมือ่ออกพรรษาแลว้ไดท้รงกลบัมา 

ทำาทัฬหีกรรมคืออุปสมบทซำ้าที่วัดบวรนิเวศวิหารอีกครั้ง ในวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๔๗๖ โดยสมเด็จพระสังฆราชเจ้า  

กรมหลวงวชริญาณวงศ์ (ในเวลาน้ันทรงดำารงสมณศกัดิท์ีส่มเดจ็พระวชริญาณวงศ)์ ทรงเปน็พระอปุชัฌาย ์และพระรตันธชัมุน ี 

(จู อิสฺสราโณ) เป็นพระกรรมวาจาจารย์

 ในวิถีทางของสมณเพศนั้น เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงต้ังพระทัยมั่นท่ีจะสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เผยแผ่ไป

อยา่งกว้างไกลไพศาล มุง่ดำาเนนิกา้วตามรอยพระบาทของพระศาสดาอยา่งมยิอ่หยอ่น ทรงตัง้มัน่อยูใ่นคณุของพระพทุธเจา้  

พระธรรม และพระสงฆ์เป็นสรณะ ดำารงพระองค์เป็นผู้เคารพอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ มีพระอัธยาศัยอ่อนโยนต่อผู้อื่น และ 

มีพระกตัญุตาต่อครูบาอาจารย์ ตลอดจนผู้มีพระคุณเป็นที่ตั้ง ชีวิตอันมีธรรมะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเหล่านี้เอง ที่หนุนนำา 

ให้พระองค์ทรงเจริญยิ่งๆ ขึ้นดังพระนามของพระองค์
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“การประพฤติปฏิ บัติธรรมด้วยตนเอง 

อย่างสมํ่าเสมอจนธรรมนั้นเป็นอันหนึ่ง 

อันเดียวกับกายกับใจ นั่นแหละเป็นการ 

แสดงธรรมให้ปรากฏแก่ผู้รู้ผู้เห็นท้ังหลาย 

ทัง้ปวง และจะตอ้งไดผ้ลมากกวา่การใหธ้รรม

ที่เป็นข้อเขียนในหน้าหนังสือ”

การให้ธรรม ชนะการให้ทั้งปวง

“การ ให้ ธ ร รมที่ แท้ จ ริ ง ย่ อมหมายถึ ง 

การทําตนเองของทุกคนให้มีธรรม ให้ธรรม 

ในตนปรากฏแก่คนทั้งหลายโดยอัตโนมัติ  

ไม่ ต้องมีการแสดงออกเป็นการสั่ งสอน 

ด้วยวาจาหรือเช่นด้วยการแสดงธรรม 

แบบพระธรรมเทศนาของพระ”

การให้ธรรม ชนะการให้ทั้งปวง
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พระผู้รักก�รศึกษ�
“การศึกษาก็เพื่อ หนึ่ง ให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบการงานและในการสังคมเป็นต้นได้เป็นอย่างดี สอง เพื่อให้ 

ความเปน็คนโดยสมบรูณ ์ความประสงคข์องการศกึษาขอ้แรกมคีวามชดัอยูแ่ล้ว สว่นขอ้สองหมายความวา่ คนท่ีถอืกำาเนิดเปน็

คนนัน้ ยงัไมจ่ดัวา่เปน็คนโดยสมบรูณเ์พราะเหตุเพยีงทีเ่กดิมามีรปูรา่งเป็นคน ต่อเม่ือมีการปฏิบัติประกอบด้วยความรูส้กึผดิชอบ

ชั่วดีสมกับความเป็นคน จึงจะเรียกว่าเป็นคนโดยธรรม เมื่อมีธรรมของคนบริบูรณ์จึงจะชื่อว่าเป็นคนโดยสมบูรณ์”

หลักพระพุทธศาสนา 
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ด้วยพระอุปนิสัยใฝ่รู้ที่ติดพระองค์มาตลอด เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงมีพระทัยมุ่งม่ันและบากบ่ันยิ่งในการเล่าเรียนศึกษา 

ท้ังด้านปริยัติและปฏิบัติ ทั้งด้านพุทธศาสตร์ ภาษาศาสตร์ และความรู้ทั่วไป ซึ่งล้วนเป็นประโยชน์ใหญ่หลวงต่อการ 

ปฏิบัติภารกิจเพื่อพระพุทธศาสนาในกาลต่อมา

 เม่ือทรงเข้ามาศึกษาพระปริยัติธรรมในสำานักวัดบวรนิเวศวิหารครั้งยังทรงเป็นสามเณร สมเด็จพระสังฆราชเจ้า

กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ผู้เป็นเจ้าอาวาสในเวลานั้น ทรงมอบหมายให้เจ้าพระคุณสมเด็จฯ อยู่ในความดูแลปกครองของ

พระครูพุทธมนต์ปรีชา ซ่ึงภายหลังเมื่อลาสิกขาก็กลับไปใช้นามเดิมคือ เฉลิม โรจนศิริ ทรงได้รับพระเมตตาเป็นอย่างยิ่งจาก 

องค์สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ ในการฝึกหัดและอบรมสั่งสอน โดยทรงเป็นผู้มีกลวิธีการสอนที่กระตุ้นให้เป็นคนช่างคิด ช่างสังเกต 

และจดจำา ส่วนเจ้าพระคุณสมเด็จฯ เองก็มีพระทัยมุ่งมั่นที่จะฝึกฝนพระองค์ในเรื่องต่างๆ และทรงระมัดระวังรอบคอบยิ่งขึ้น

 เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงสนพระทัยการฝึกสมาธิ หรือวิปัสสนากรรมฐานมาตั้งแต่ยังทรงเป็นพระเปรียญ  

และสมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ พระองค์นี้เองที่ทรงเป็นครูบาอาจารย์พระองค์แรก จากจุดเริ่มต้นตั้งแต่ที่พระอุปัชฌาย์ 

ของพระองค์มีรับสั่งให้เข้าเฝ้าและตรัสถามว่า “กำาลังเรียนใหญ่หรือ อย่าบ้าเรียนมากนัก หัดทำากรรมฐานเสียบ้าง”

 ส่วนพระครูพุทธมนต์ปรีชาน้ัน เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงกล่าวถึงพระอาจารย์ท่านนี้ไว้ว่า เป็นผู้อ่อนโยน  

อ่อนหวาน แต่ก็มีความเด็ดขาดในตัว มีไหวพริบดี รู้ถึงการควรไม่ควร และสามารถจัดการงานให้สำาเร็จด้วยดี โดยเฉพาะในเรื่อง

ปกครองดูแลศิษย์ เมื่อเล็งเห็นว่าส่ิงใดควรแล้วจึงมอบหมายให้ทำา ถ้าเป็นส่ิงที่ไม่แน่ใจก็จะไม่มอบความรับผิดชอบให้ ด้วยอาจก่อ

ให้เกิดความเสียหายแก่ศิษย์ได้ และหากศิษย์ทำาได้ดีก็จะยกย่องชมเชยและให้กำาลังใจ

 เจ้าพระคุณสมเด็จฯ มักมีรับส่ังถึงครูบาอาจารย์ทุกท่านด้วยความเคารพยกย่องชื่นชม และทรงนำามาเป็น 

แบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติเสมอมา ทรงตระหนักถึงพระคุณของผู้เป็นครูอยู่เสมอว่า ด้วยมีครูบาอาจารย์ดีนี้ เอง  

จึงชักจูงให้ศิษย์ก้าวไปสู่เส้นทางเรืองรองที่คอยอยู่เบื้องหน้า

 ผลการศึกษาพระปริยัติธรรมนั้น นับแต่ปีแรกที่เข้ามาอยู่วัดบวรนิเวศวิหารก็ทรงสอบได้นักธรรมชั้นตรี และ 

สอบเลื่อนชั้นขึ้นเรื่อยมา ด้วยพระอุตสาหะและใฝ่พระทัยในการเล่าเรียนอย่างไม่ย่อท้อ จึงฝ่าฟันล่วงพ้นอุปสรรคนานามาได้ด้วยดี  

ถึงแม้ว่าพระพลานามัยจะไม่ค่อยแข็งแรงก็มิได้เป็นอุปสรรค ดังเช่นในการสอบบางครั้งยังทรงต้องใช้ผ้าสักหลาดพันรอบพระอุระ 

ไว้หลายๆ ชั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการหนาวสั่นขณะสอบ
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 มีอยู่หนหนึ่งที่ทรงสอบตก คือตอนสอบประโยค 

๔ ทำาให้ เ สียพระทัยและท้อแท้ เป็นอันมาก แต่ เมื่อทรงมา

ใคร่ครวญดูแล้วจึงพบสาเหตุว่า เป็นเพราะความหยิ่งทะนงใน

ความรู้ของตนมากเกินไป ทำาให้ชะล่าใจกลายเป็นความประมาท  

ทรงทำาข้อสอบอย่างหละหลวมไม่รอบคอบ ดังน้ันจึงทรงเรียนซำ้า 

ประโยค ๔ และจากนั้นมาก็มิทรงปล่อยให้ตนเองตกอยู่ ใน 

ความประมาทอีกเลย จนจบเปรียญ ๙ ประโยคในปี พ.ศ. ๒๔๘๔
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 ในระหว่างการศึกษาเล่าเรียนเปรียญธรรม คือหลังสอบได้เปรียญธรรม ๕ ประโยค ทรงทำาหน้าที่ครูสอน 

พระปริยัติธรรม ท้ังแผนกธรรมและแผนกบาลีของสำานักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร พร้อมกันนั้นก็ทรงศึกษาด้วยพระองค์เอง 

อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มขึ้นในราวปี พ.ศ. ๒๔๗๕ ขณะทรงเป็นพระเปรียญ ๖-๗ มีนักปราชญ์ชาวอินเดียผู้มีช่ือเสียงคือ  

ท่านศาสตราจารย์สวามีสัตยานันทปุรี  เวทานตประทีป ผู้แตกฉานในหลักธรรมฮินดู เชี่ยวชาญภาษาสันสกฤตและ 

ภาษาอังกฤษ ได้เปิดธรรมาศรมขึ้นที่หน้าวัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนและแลกเปลี่ยนความรู้ใน 

หมู่ผู้สนใจ ช่วงเวลาน้ันพระองค์ทรงหาเวลาว่างจากการเรียนและการสอนนักธรรมและบาลี เสด็จไปศึกษากับสวามีสัตยานันทปุร ี

อยู่ราว ๒ ปี

 จุดนี้เองที่เริ่มต้นวางรากฐานให้เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงศึกษาด้านอื่นๆ ด้วยพระองค์เองต่อมาเรื่อยๆ อาทิ  

ภาษาอังกฤษ ซึ่งทรงเชี่ยวชาญทั้งการพูด อ่าน และเขียน จากน้ันก็ขยายความสนพระทัยไปศึกษาภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส  

รวมทั้งภาษาจีน ด้วยความรู้ความสามารถเหล่านี้กอปรกับความสนพระทัยในความรู้ทั่วไป ธรรมที่ทรงแสดงในโอกาสต่างๆ หรือ

แม้แต่ในผลงานพระนิพนธ์ของพระองค์ที่มีอยู่มากมาย จึงล้วนแจ่มแจ้ง ชัดเจน ภาษาและใจความกระชับ มีแง่มุมท่ีแปลกใหม่  

และให้แง่คิดชวนพิจารณา ไม่ว่าจะเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียน ภาษาไทย หรือภาษาต่างประเทศ

 ในลำาดับต่อมาพระองค์มีพระกรณียกิจด้านการศึกษาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ การเรียนภาษาจึงจำาต้องเว้นช่วงบ้าง  

โดยบางภาษาต้องยกเลิกการเรียนไป พระกรณียกิจด้านการศึกษาของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ นั้นมีมากมาย อาทิ

  ป ีพ.ศ. ๒๔๘๔ ทรงเปน็ผู้อำานวยการศกึษาสำานกัเรยีนวดับวรนเิวศวหิาร ทำาหนา้ทีจ่ดัการการศกึษาของภิกษุสามเณร

  ป ีพ.ศ. ๒๔๘๘ เปน็พระวนิยัธรชัน้อทุธรณ ์เปน็กรรมการสภาการศึกษาและอาจารยผ์ูส้อนของมหามกุฏราชวทิยาลยั

  ทรงริเริ่มจัดตั้งหลักสูตรปริญญาโทสำาหรับพระสงฆ์ที่อีก ๒๐ ปีต่อมาได้รับการสานต่อจนสำาเร็จ อีกท้ังยังทรง

สนบัสนนุ ใหจ้ดัตัง้กองทนุเพือ่การศกึษา และไดท้รงมอบทนุการศกึษาแกพ่ระเณร ตลอดจนนกัเรยีนนกัศึกษาตามสถานศึกษาตา่งๆ  

เป็นจำานวนมาก

 ในส่วนของการปฏิบัติ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงปฏิบัติพระองค์ดังเช่นพระกรรมฐานในเมือง ทรงสำารวม

เคร่งครัดในพระธรรมวินัย ดำาเนินชีวิตอย่างมักน้อยสันโดษ โดยทรงยึดถือเอาพระปฏิปทาของสมเด็จพระสังฆราชเจ้า  
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“ถา้คนเรามคีวามอยากจะได้วิชา ก็ต้ังใจพากเพยีรเรยีน มคีวามอยากจะได ้

ทรัพย์ ยศ ก็ตั้งใจเพียรทํางานให้ดี ตามกําลังตามทางที่สมควร ดังนี้แล้ว 

กใ็ชไ้ด้ แปลวา่ ปฏบิติัมรรคมอีงค ์๘ ในทางโลกและกอ็ยูใ่นทางธรรมด้วย”

กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ พระอาจารย์กรรมฐานพระองค์แรกเป็นแบบอย่างในการ

ประพฤตปิฏบิตั ิทรงเอาพระทยัใสใ่นการศกึษาวจิยัธรรม และการปฏบัิตสิมาธกิรรมฐาน 

อยู่เป็นกิจวัตร

 เจ้าพระคุณสมเด็จฯ เสด็จไปพบครูบาอาจารย์กรรมฐานสายวัดป่าต่างๆ 

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสนทนาธรรมอยู่เป็นนิตย์ โดยมักเสด็จจาริกไปประทับแรม

ที่วัดป่าทางภาคอีสานเสมอ เช่น เสด็จไปสนทนาธรรมกับพระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติ

ชอบอย่างหลวงปู่ฝั้น อาจาโร, หลวงปู่ดูลย์ อตุโล, หลวงปู่ขาว อนาลโย, หลวงปู่เทสก์ 

เทสรำสี, หลวงตามหาบัว าณสมฺปนฺโน, หลวงพ่อพุธ านิโย ฯลฯ เสด็จขึ้นเหนือเพื่อไป

พบหลวงปูแ่หวน สจุณิโฺณ ทีว่ดัดอยแมป่ัง๋ จงัหวดัเชยีงใหม ่เสดจ็ลงใตเ้พือ่ไปเยีย่มเยยีน

หลวงพ่อพุทธทาส อินฺทปฺโ ที่สวนโมกขพลาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นต้น

 ความเป็นผู้ใฝ่รู้อย่างไม่หยุดนิ่งเช่นน้ีเอง ทำาให้ทรงเป็นนักการศึกษาระดับ

แนวหน้าของเมืองไทย ขณะเดียวกันก็ทรงเป็นภิกษุผู้มีญาณปรีชาลำ้าเลิศ ทรงรอบรู้

แตกฉานรอบดา้นทัง้ปรยิตัแิละปฏบิตั ิแตถ่งึกระนัน้กย็งัทรงวางพระองค์อยา่งออ่นนอ้ม 

เป็นภิกษุผู้มีความสันโดษ ทรงสำารวมและเคารพเคร่งครัดในพระธรรมวินัยอย่าง

เสมอต้นเสมอปลายตลอดมา เป็นที่ชื่นชมในหมู่มหาชนว่าทรงเป็นภิกษุผู้มีวัตรปฏิบัติ 

อันงดงามทั้งในเบื้องต้น ในท่ามกลาง และในที่สุด 
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นับแต่ก้าวย่างเข้าสู่ร่มเงาแห่งพระพุทธศาสนา สมเด็จพระญาณสังวร  
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ก็ทรงทุ่มเทพระองค์ 

เพื่อการศึกษาและงานพระศาสนาอย่างต่อเนื่องและจริงจัง

พระวิริยะเพื่อพระศ�สน�
“ในการที่จะเข้ารับหน้าที่การงานต่างๆ ยิ่งสำาคัญเพียงไรก็จะต้องมีการแสดงปฏิญญาสัญญาให้เป็นที่ปรากฏ ซึ่งเมื่อแสดง

ปฏิญญาสัญญาแล้ว จึงจะเป็นอันว่าเข้ารับตำาแหน่งหน้าที่นั้น และก็เริ่มปฏิบัติการงานตามตำาแหน่งหน้าที่นั้น ซึ่งผู้เข้ารับการ

งานตามตำาแหน่งหน้าที่นั้น ก็ต้องรักษาความสัตย์คือสัจจปฏิญญาสัจจสัญญา คือรักษาสัญญารักษาปฏิญญานั้น ปฏิบัติให้

เป็นจริงขึ้นมา ให้ได้รับผลจริงขึ้นมาตามที่ได้สัญญาได้ปฏิญญา”

ชีวิตกับความจริง
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 เม่ือสำาเร็จการศึกษาระดับเปรียญธรรม ๙ ประโยคแล้ว เจ้าพระคุณสมเด็จฯ  
ทรงรับพระภารกิจในด้านการศึกษาของสำานักเรียนวัดบวรนิเวศวิหารรวมทั้งงานอื่นๆ  
ในวัดเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเกิดข้อติดขัดก็ทรงเร่งรัดหาทางแก้ไขปัญหาในการทำางาน
โดยมิเห็นแก่เหน็ดเหนื่อย จนงานสำาเร็จลุล่วงเห็นผลอย่างสมำ่าเสมอ จึงทรงได้รับ 
ความไว้วางพระทัยจากสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ซ่ึงทรง 
มอบหมายงานสำาคัญให้เรื่อยมา
 ในป ีพ.ศ. ๒๔๘๙ ทรงไดร้บัตำาแหนง่เลขานกุารในพระองค์สมเดจ็พระสังฆราชเจา้  
กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ นับเป็นช่วงเวลาอันสำาคัญที่พระองค์ทรงมีโอกาสได้เรียนรู้งานด้าน
ต่างๆ โดยรอบ ทั้งในส่วนงานของคณะสงฆ์ งานวิชาการ การอบรมสั่งสอนธรรม ตลอดจนถึง
งานด้านวิปัสสนาธุระ ที่เป็นการปฏิบัติสมาธิกรรมฐาน ราวกับเป็นการเตรียมพระองค์เพื่อพระ
กรณียกิจสำาคัญที่จะทรงปฏิบัติสืบเนื่องมา
 แมจ้ะมพีระกรณยีกจิเพิม่มากขึน้เปน็ลำาดบั แตส่ิ่งหนึง่ซึง่ทรงเอาพระทยัใสต่ลอด
มามไิดข้าดกคื็อ การอบรมสัง่สอนศษิย ์หรอืทีเ่รยีกวา่ สัทธวิหิารกิ อันเตวาสกิ ในฐานะทีท่รง
เป็นพระอุปัชฌาย์ อันเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบมาในวัดบวรนิเวศวิหาร ตั้งแต่ครั้งพระบาท
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงผนวช และเป็นเจ้าอาวาส
 ในช่วงเข้าพรรษาซึ่งมักมีภิกษุสามเณรบวชใหม่จำานวนมาก ในเวลาบ่ายโมง 
ของทุกวันจะทรงสั่งสอนอบรมด้านปริยัติให้แก่ภิกษุสามเณรใหม่วันละประมาณหนึ่ง
ชั่วโมง ส่วนเรื่องการปฏิบัติทรงสอนตลอดทั้งปี โดยในวันพระใหญ่ทรงเทศน์ในพระอุโบสถ  
เดือนละ ๒ ครั้ง ส่วนการสอนกรรมฐานทรงสอนสัปดาห์ละ ๒ ครั้ง คือทุกวันพระและ 
วันถัดจากวันพระ โดยทรงเริ่มบรรยายธรรมในราวหนึ่งทุ่ม เม่ือสมควรแก่เวลาก็ทรงนำา 
นั่งสมาธิประมาณ ๑๕-๒๐ นาที พร้อมทั้งทรงเปิดโอกาสให้อุบาสกอุบาสิกาตลอดจน 
ผู้สนใจเข้าร่วมฟังและร่วมปฏิบัติด้วย อันเป็นพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติมาตลอดในฐานะ 
ที่ทรงเป็นเจ้าอาวาสดูแลปกครองพระอารามมานับแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๔
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 ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๐๖ ทรงเป็นกรรมการมหาเถรสมาคม  
ชุดแรกตามพระราชบัญญัติ คณะสงฆ์  พุทธศักราช ๒๕๐๕ และทรงร่วม
พจิารณารา่งกฎมหาเถรสมาคมตลอดมาทกุสมยั   ไมเ่พยีงแตท่รงปฏิบตัหินา้ที่
ใหแ้กค่ณะสงฆ ์ตลอดจนมุง่อบรมสัง่สอนพทุธบรษิทัชาวไทยเทา่นัน้  พระองค์
ยังมี พระดำาริถึงประโยชน์เบื้องหน้า           ที่จะขยายศรัทธาให้กว้างไกลออกไปถึง
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในหมู่ชาวต่างประเทศด้วย
 ทรงจัดให้มี “Dhamma Class” ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ โดยมี  
ชาวต่างประเทศทั้งภิกษุสามเณรและฆราวาสเข้ามาร่วมฟังและฝึกปฏิบัติ  
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ เป็นอาจารย์ผู้สอนโดยบรรยายในภาคภาษาอังกฤษ  
มีศิษย์ฆราวาสชาวต่างประเทศ เช่น โจเซฟิน สแตนตัน ภริยาของอดีต
เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำาประเทศไทย นอกจากนี้ เจน แฮมิลตัน  
เมอร์ริตต์ นักเขียนและนักข่าวชาวอเมริกันก็บินจากสหรัฐอเมริกามาสมัคร
เป็นศิษย์ธรรมคลาสของพระองค์ด้วย หลังจากนั้นก็ได้เขียนประสบการณ์
ของตนโดยละเอียดไว้ในหนังสือ “A Meditator’s Diary” หรือชื่อในฉบับ
แปลเป็นภาษาไทยว่า “แหม่มเข้�วัด”

 เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ยังทรงจัดให้มีการฝึกอบรมพระธรรมทูต และทรงมอบหมายให้พระจาก สำานักฝึกอบรม
พระธรรมทูตไปต่างประเทศ หรือพระภิกษุชาวต่างประเทศที่จำาพรรษาที่วัดบวรนิเวศวิหาร ได้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน 
บรรยายธรรมแกช่าวตา่งประเทศ กจิกรรมนีดึ้งดดูชาวตา่งประเทศใหม้าสนใจพทุธศาสนาไดอ้ยา่งด ีเนือ่งจากได้รบัประโยชนเ์ปน็อนั
มาก รวมทั้งทรงสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจริงจังโดยทรงตั้งห้องสมุดพระพุทธศาสนา ภาคภาษาอังกฤษขึ้นที่อาคารคณะสูงนานาชาติ 
วัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อเป็นประโยชน์แก่ชาวต่างประเทศที่สนใจศึกษาพระพุทธศาสนา
 ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ขณะทรงดำารงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระญาณสังวร และทรงเป็นรองประธานกรรมการ
คณะธรรมยุต ทรงได้รับฉันทานุมัติให้เป็นตัวแทนเดินทางไปตรวจการคณะสงฆ์ และเยี่ยมเยียนชาวพุทธในเขตแดนภาคอีสาน 
๙ จังหวัด อาทิ นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี บุรีรัมย์ เป็นต้น เป็นเวลา ๑๐ วัน ทรงเดินทางไปตรวจเยี่ยมวัดต่างๆ  
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๓๗ วัด ตลอดทั้งโรงเรียนและสถานท่ีราชการต่างๆ ประทานพระโอวาทแก่ภิกษุสามเณร 
นักเรียน ข้าราชการ ทหาร ตำารวจ ตลอดจนประชาชนทั่วไปในทุกถิ่นและทุกหนแห่งที่เสด็จไป 
เพื่อให้เกิดความสนใจเรียนรู้และปฏิบัติธรรมในหมู่พุทธศาสนิกชนชาวอีสาน
 รากฐานอีกอย่างหนึ่งที่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงวางเป็นหลักไว้ให้ผู้ที่ใฝ่ในธรรม 
ได้ก้าวเดินตามก็คือ ทรงเป็นผู้ริเริ่มจุดประกายเรื่องการฝึกปฏิบัติสมาธิกรรมฐานให้แพร่หลาย  
ในหมู่พุทธศาสนิกชนทุกระดับ โดยเริ่มจากปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ที่ทรงรับอาราธนาไปเป็นอาจารย์
สอนพิเศษแก่นิสิตภาควิชาปรัชญาและศาสนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทรงสอนวิชาที่
ปจัจุบนัเรยีกวา่ การฝกึสมาธติามแนวพทุธ มุง่ใหน้สิติไดเ้รยีนรูท้ัง้ในภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิติั  
โดยเฉพาะเรือ่งการฝกึทำาสมาธทิีจ่ะสง่ผลงอกงามไปถงึการปลกูฝังคณุธรรมจริยธรรม และตอ่มา
ก็ได้รับอาราธนาไปบรรยายเรื่องการทำาสมาธิให้แก่สถาบันการศึกษาอื่นๆ ตลอดจนหน่วยงาน
ราชการ และองค์กรต่างๆ อีกมาก จนในท่ีสุดโรงเรียนและสถาบันการศึกษาหลายแห่งได้เล็ง
เหน็คณุคา่ของการฝกึสมาธ ิจงึบรรจวิุชาพทุธศาสนาไวใ้นหลกัสูตรการเรยีนการสอนเพิม่ขึน้ดว้ย
 และในฐานะนายกกรรมการมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ยังได้ทรงสนับสนุน 
ให้มีการแปลพระไตรปิฎก รวมท้ังอรรถกถาเป็นภาษาไทย ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในโลก 
ที่มีการแปลพระไตรปิฎกพร้อมท้ังอรรถกถา และจัดพิมพ์ขึ้นควบคู่กันรวมทั้งหมดจำานวน  
๙๑ เล่ม ก่อให้เกิดคุณูปการแก่การศึกษาและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นที่ยิ่ง และ 
นับเป็นความลำ้าหน้าในวงการการศึกษาพระพุทธศาสนา เนื่องจากยังไม่เคยปรากฏว่า 
มีผู้ใดจัดทำาในลักษณะนี้มาก่อน
 นับแตอ่ดีตจนปัจจุบัน พระกรณียกิจที่เจา้พระคณุสมเด็จฯ ได้ทรงพากเพียรปฏบิัติ
ก็มีแต่จะปรากฏสัมฤทธิผลเพิ่มพูนทบทวีทุกขณะ พร้อมกับต่อยอดนำาความรุ่งเรืองสว่างไสว 
สู่พุทธศาสนามาเป็นลำาดับ

“การจะทําใจให้เป็นสุขผ่องใสนั้น ไม่มีใคร 

จะทําให้ใครได้ เจ้าตัวต้องทําของตัวเอง  

วิธีทําก็คือ เมื่อเกิดโลภโกรหลงขึ้นเมื่อใด 

ใหพ้ยายามมสีตริูใ้หเ้ร็วทีสุ่ด และใชป้ญัญา 

ยับยั้งเสียให้ทันท่วงที อย่าปล่อยให้ช้า

เพราะจะเหมือนไฟไหม้บ้าน ยิ่งดับช้า 

กย็ิง่ดับยากและเสยีหายมากโดยไมจ่าํเปน็” 

ความดีเปรียบประดุจแสงสว่าง

“ความโลภโกรธหลงคือความเร่าร้อน 

มืดมิดที่ห่อหุ้มจิตเหมือนกําแพงหนาทึบ 

ที่ปิดกั้นแสงสว่างมิให้ปรากฏจิตทุกดวง

ดวงจิตของเราทุกคนนี้แหละมีความ

บริสุทธิ์ประภัสสรสว่างไสวที่สุดอยู่แล้ว

ตลอดเวลา น่าเสยีดายทีพ่ากันสรา้งกาํแพง

ปิดกั้นเสียจนมืดมิด ด้วยการใช้ความคิด

ปรุงแต่งอันเป็นอุปกิเลส”

แสงส่องใจ
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ตลอดเวลาหลายปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 
สกลมหาสังฆปริณายก ทรงวางพ้ืนฐานสำาหรับเป้าหมายใหญ่

อีกเป้าหมายหนึ่งในภายหน้าอย่างมิได้ทรงย่อท้อ นั่นคือเผยแผ่ 
พระธรรมคำาสอนของพระพุทธองค์ให้งอกงามไพบลูย์ยิง่ขึน้ในสากลโลก

กลิ่นหอมที่ฟุ้งขจรสู่ส�กล
“อีกอย่างหนึ่ง ทรงมุ่งจะมาประดิษฐานพระพุทธศาสนาในที่ที่มีความเจริญก่อน เพราะวิธีประกาศศาสนาของพระพุทธเจ้า

นั้น จะเห็นได้ว่า ได้ทรงประกาศแก่นักบวช ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมามุ่งดีมา และเป็นผู้คงแก่เรียนมาแล้ว ในฝ่ายคฤหัสถ์  

กท็รงมุ่งประกาศแกบ่คุคลทีเ่ปน็หัวหนา้คน เชน่ พระเจา้แผน่ดนิ มหาอำามาตย ์และแกพ่ราหมณค์ฤหสัถ์ซึง่เปน็ผู้คงแก่เรียนต่างๆ 

เมื่อบุคคลเหล่านี้ได้ดวงตาเห็นธรรม รับนับถือพระพุทธศาสนาแล้ว คนอื่นๆ ก็นับถือตามไปด้วยเป็นอันมาก” 

๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า
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พ.ศ.	๒๕๓๖	น�ยเจียง	เจ๋อหมิน	ประธ�น�ธิบดีส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน	ถว�ยก�รต้องรับเจ้�พระคุณสมเด็จพระสังฆร�ช	ณ	ทำ�เนียบรัฐบ�ลจีนจงหน�นไห่	

 ในปี พ.ศ. ๒๕๐๙ หลังจากที่ทรงเป็นผู ้รับผิดชอบกิจการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ ในฐานะ 
ประธานกรรมการอำานวยการสำานักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ พระองค์ได้เสด็จไปเป็นประธานสงฆ์ในพิธี 
เปิดวัดพุทธปทีปที่กรุงลอนดอน ซึ่งเป็นวัดไทยแห่งแรกในประเทศอังกฤษและในทวีปยุโรป นอกจากเพื่อการเจริญไมตรี ตลอด
จนหยัง่รากพระพุทธศาสนาเถรวาทลงสู่ดนิแดนตะวันตกแล้ว ยงัเป็นโอกาสไปเยีย่มชมการพระศาสนาทัง้ขององักฤษและอติาล ี 
อกีด้วย และในปีต่อๆ มากไ็ด้เสดจ็ไปเยีย่มชมการพระศาสนาในประเทศอืน่ๆ ไม่ว่าจะเป็นเนปาล ศรลีงักา อนิโดนเีซยี ออสเตรเลยี 
และฟิลิปปินส์
 ด้วยความทุ่มเทของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ กิจการพระพุทธศาสนาในหลายประเทศได้รับการฟื้นฟูและเจริญก้าวหน้า 
ยิ่งๆ ข้ึน จากการริเริ่ม สืบสานสายสัมพันธ์ระหว่างคณะสงฆ์ของพระองค์ ทรงบุกเบิกการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในประเทศ
อินโดนีเซีย โดยทรงส่งพระธรรมทูตไทยออกไปปฏิบัติศาสนกิจติดต่อกันเป็นเวลานาน อีกทั้งเสด็จไปให้การบรรพชาอุปสมบท
แก่กุลบุตรชาวอินโดนีเซียอยู ่หลายคร้ัง ถือได้ว่าทรงเป็นผู ้ให้กำาเนิดสมณวงศ์สายเถรวาทขึ้นในอินโดนีเซียยุคปัจจุบัน  
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จนกระท่ังพระพุทธศาสนาเถรวาทได้ปักหลักฐานมั่นคงลงในดินแดนนี้ด้วยดี มีการก่อสร้างวัดธรรมทีปาราม เมืองมาลัง เป็น
แห่งแรก และผูกพัทธสีมาวัดจาการ์ตาธรรมจักรชัยเป็นวัดแรกในประเทศอินโดนีเซีย ทุกวันนี้มีพระสงฆ์จำานวนมาก และมีวัด
ไทยกระจายอยู่ทั่วไปในอินโดนีเซีย
 อีกประเทศหนึ่งที่พระองค์ทรงสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูคณะสงฆ์ขึ้นมาใหม่ก็คือประเทศเนปาล เร่ิมต้นจาก 
ทรงให้ทุนการศึกษาแก่ภิกษุสามเณรเนปาลเพื่อมาศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศไทย และต่อมาคณะสงฆ์เนปาล 
ก็ได้จัดส่งภิกษุสามเณรมาศึกษาเพิ่มขึ้นตามลำาดับ เมื่อสำาเร็จการศึกษาแล้วภิกษุสามเณรเหล่านั้นก็ได้กลับไปช่วยกัน 
ทำานุบำารุงพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งขึ้น และพระองค์เองก็ได้เสด็จไปให้การบรรพชาแก่กุลบุตรศากยะชาวเนปาล อันเป็น 
การช่วยคำ้าจุนหนุนนำาให้พระพุทธศาสนาในประเทศเนปาลมั่นคงถาวรยิ่งขึ้น
 ในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ เสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการตามคำาอาราธนา 
ของรัฐบาลจีน ทรงเป็นผู้นำาทางศาสนาพระองค์แรกที่รัฐบาลจีนกราบทูลอาราธนา นอกจากน้ี ยังเสด็จไปประเทศญี่ปุ่น 
เมือ่ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ในการประชมุชาวพทุธโลกเพือ่การเผยแผ่ครัง้ที ่๑ The First World Buddhist Propagation Conference 
และการจัดประชุมครั้งต่อมาก็จัดให้มีขึ้นในประเทศไทย
 ยังมีอีกหลายประเทศที่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ เสด็จไปเยือน เช่น อินเดีย แคนาดา สหรัฐอเมริกา ประเทศในแถบยุโรป
และออสเตรเลีย เป็นต้น อนัเป็นการกระตุน้ให้เกดิการตืน่ตวัในวงการพระพทุธศาสนา ในประเทศนัน้ๆ เป็นอันมาก ตามมาด้วย
การก่อสร้างวดัไทยทีเ่พิม่ขึน้อกีหลายแห่งในหลายภมูภิาคทัว่โลก เช่น วัดพทุธรงัษีทีอ่อสเตรเลยี วัดแคโรไลนาพทุธจกัรวนาราม
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ที่สหรัฐอเมริกา วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล เป็นต้น
 สำาหรับประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงพระองค์ก็ทรงเห็นความสำาคัญและผูกสัมพันธ์ไว้อย่าง
แน่นแฟ้น เคยเสด็จไปร่วมฉลองพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุอัครสาวกที่กรุงพนมเปญ ประเทศ
กมัพชูา และทรงร่วมคณะพระสงฆ์ไทยไปร่วมประชมุสมยัที ่๒ แห่งฉฏัฐสงัคายนาพระไตรปิฎก ทีเ่มอืง
ย่างกุง้ ประเทศเมียนมาร์ทัง้ยงัทรงได้รับสมณศกัดิพ์เิศษจากรฐับาลเมยีนมาร์ คอืได้รบัถวายสมณศกัด์ิ
ชั้น “อภิธชมหารัฏฐคุรุ” ซึ่งเทียบเท่ากับตำาแหน่งสมเด็จพระสังฆราชของประเทศเมียนมาร์ด้วยเช่น
กัน นับเป็นศาสนสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งของทั้งสองประเทศ
 ด้วยพระวริิยอตุสาหะของเจ้าพระคณุสมเดจ็ฯ พระพทุธศาสนาเถรวาทได้ประดษิฐานอย่าง
มั่นคงและเผยแผ่รุ่งเรืองไปในนานาประเทศทั่วโลก ไม่ว่าพระองค์จะเสด็จไปเยือน ณ ผืนแผ่นดินใด 
พระจรยิาวัตรของพระองค์นัน้งดงามสมำา่เสมอทรงเป็นทีช่ื่มชมยนิดแีละปลืม้ปีติของผูท้ีไ่ด้พบเหน็ กลิน่
หอมในศลีวัตรของพระองค์นัน้ฟุ้งขจรไปไกล สร้างความประทบัใจและก่อให้เกดิเป็นความสมัพนัธ์อนั
แน่นแฟ้นในทุกมวลมิตรประเทศที่พระองค์เสด็จไปเยือนจวบเท่าทุกวันนี้ 

“ไม่มีความสบายใดจะเสมอ

ด้วยความสบายใจและความ

สบายใจจะไม่เกิดแต่เหตุใด

เสมอด้วยเหตุ คือเมตตา การ

อบรมเมตตาจึงสำ าคัญ จึง

จำาเป็น”

แสงส่องใจ

พ.ศ.	๒๔๙๗	เสด็จร่วมประชุม	ฉัฏฐสังค�ยน�พระไตรปิฎก	ที่ย่�งกุ้ง	
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เส�หลักแห่งบวรพุทธศ�สน�

“ทุกคนที่รวมอยู่ในหมู่คณะหรือประเทศชาติเดียวกันต่างต้องรับ

ผิดชอบต่อความผาสุกของกันและกันด้วยกันทั้งนั้น แต่สำาหรับ

ผู้นำาน้ัน ในฐานะท่ีเป็นผู้นำา จำาต้องปฏิบัติตนให้เป็นเยี่ยงอย่าง

ที่ดีแก่ผู้ตามหรือผู้อยู่ ในปกครองเป็นอันดับแรกจึงจะสมกับ 

ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้นำา ฉะนั้นผู้นำาจึงอยู่ในฐานะท่ีต้องรับผิดชอบหนัก

กว่าผู้อื่นในหมู่เดียวกัน ด้วยเหตุนี้ เองในทางพระพุทธศาสนา 

จึงเน้นการปฏิบัติธรรมของผู้ที่เป็นผู้นำาหรือผู้ปกครองหมู่คณะหรือ

ประเทศชาติมาก”

ราชธรรมกับการพัฒนาสังคม

ลุล่วงถึงพุทธศักร�ช	๒๕๓๒	ในวันศุกร์ที่	๒๑	เดือนเมษ�ยน	ณ	พระอุโบสถ	วัดพระศรีรัตนศ�สด�ร�ม	ได้มีพระร�ชพิธีอันยิ่งใหญ่

ซึ่งประทับอยู่ในคว�มทรงจำ�ของพุทธศ�สนิกชน	ทั่วประเทศ	นั่นคือพระร�ชพิธีสถ�ปน�สมเด็จพระสังฆร�ชองค์ใหม่	พระองค์ที่	

๑๙	แห่งกรุงรัตนโกสินทร์	พระน�มว่�	สมเด็จพระญ�ณสังวร	สมเด็จพระสังฆร�ช	สกลมห�สังฆปริณ�ยก	(เจริญ	สุวฑฺฒโน)
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 ราชทินนามของพระองค์คือ “สมเด็จพระญ�ณสังวร”		

นั้น ทรงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะ

ในป ีพ.ศ. ๒๕๑๕ มคีวามหมายวา่ ผูส้ำารวมในญาณคือความรู้ ราชทนินาม

นี้พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้พระราชทานสถาปนาแก่ 

พระเถระผูท้รงคณุทางวิปสัสนาธรุะเทา่นัน้ โดยพระราชทานสถาปนา แก่

สมเด็จพระญาณสังวร (สุก) ในปี พ.ศ. ๒๓๕๙ เมื่อทรงได้รับสถาปนาเป็น

สมเดจ็พระสงัฆราชในป ี๒๓๖๓ แล้ว ตำาแหนง่ “สมเดจ็พระญ�ณสงัวร”	

กไ็มป่รากฏว่ามพีระเถระรูปใดไดรั้บพระราชทานสถาปนาอกีเลย นบัเปน็

เวลาห่างกันนานถึง ๑๕๒ ปี

 เม่ือเจา้พระคณุสมเด็จฯ ได้รับพระราชทานสถาปนา เปน็สมเดจ็

พระสังฆราช ราชทินนามของพระองค์ยังคงเป็นเช่นเดิมคือ “สมเด็จพระ

ญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก” ทรงเป็นสมเด็จ

พระสงัฆราชทีม่ไิดเ้ปน็พระบรมวงศานวุงศพ์ระองคแ์รก   ทีม่ไิดใ้ช้พระนาม

ว่า สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ ดังที่เคยปฏิบัติสืบกันมา แต่ได้รับ

พระราชทานราชทินนามพิเศษเฉพาะพระองค์ 

 พระเกียรติคุณของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ เป็นที่ตระหนักมา

ช้านานว่า ทรงไว้ซึ่งพระปริยัติธรรม และถึงพร้อมด้วยพระจริยาวัตรอัน

บรสิทุธิ ์ทรงมคีวามรูใ้นหลกัศาสนาอยา่งลกึซึง้ เปน็แบบอยา่งทีด่แีละเปน็

ที่เคารพของเหล่าพุทธบริษัท

 พระองค์ทรงมุ่งมั่นปลูกฝังอบรมธรรมให้เกิดขึ้นทั้งในหมู่  

เยาวชนและประชาชนทัว่ไป โดยมุง่หมายความร่มเยน็เปน็สขุของบ้านเมอืง  

เป็นสำาคัญ ทั้งยังทรงอบรมสั่งสอนประชาชนให้ตั้งมั่นอยู่ในความจงรัก

ภกัด ีตอ่สถาบนัพระมหากษตัริย ์ทรงตระหนกัดว่ีาประเทศไทยมอีงคพ์ระ
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มหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมดวงใจ อันนำามาซึ่งความสมัครสมานสามัคคี   และความเข้มแข็ง

ของประเทศชาติ

 ในขณะทีพ่ระองค์ทรงดำารงสมณศกัดิท์ีพ่ระโศภนคณาภรณ ์ป ี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 ซึ่งดำารงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระญาณสังวรในขณะนั้นก็ทรงรับอาราธนาเป็นพระ

ราชกรรมวาจาจารย์ และทรงทำาหน้าที่เป็นพระอาจารย์ถวายพระธรรมวินัยตลอดระยะ

เวลาที่ทรงผนวช

 เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงปฏิบัติหน้าที่โดยเรียบร้อยและสมบูรณ์ครบ

ถ้วนเป็นอย่างดี ทรงเป็นที่เคารพนับถือของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอด 

และได้ทรงรับหน้าที่ถวายพระธรรมเทศนาและถวายธรรมกถาแด่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเสมอๆ ทั้งในการพระ

ราชพิธีและเป็นการส่วนพระองค์ นอกจากนี้ยังทรงเป็นที่เคารพเลื่อมใสศรัทธาของ

พระบรมวงศานุวงศ์ท่ีใกล้ชิดทุกพระองค์ ซึ่งเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้เสด็จไปในงาน

บำาเพ็ญพระราชกุศลและทรงสนทนาธรรมด้วยอยู่เนืองๆ พระศาสนกิจภายใต้การ

ดูแลของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ มั่นคงแผ่ปกไปทั่วประเทศ ด้านการปกครองทรงมอบ

หมายและกระจายงานในสังฆมณฑลให้แก่พระเถระชั้นผู้ใหญ่ เพื่อกำากับดูแล ขณะ

เดียวกันก็ทรงติดตามงานสมำ่าเสมอในฐานะผู้รับผิดชอบสูงสุด ทรงแก้ไขปรับปรุง

กฎระเบียบท่ีเป็นข้อติดขัดให้เหมาะสมทันสมัย ทำาให้งานของคณะสงฆ์ดำาเนินไป 

โดยราบรื่น
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 ในฐานะประมุขแห่งสงฆ์ ทรงเป็นตัวแทนของศาสนจักรต้อนรับ

อาคันตุกะจากนานาประเทศ เป็นที่ยกย่องสรรเสริญในหมู่ผู้นำาของประเทศ

ต่างๆ มาโดยตลอด และยังทรงดำาเนินบทบาทผู้นำาทางจิตใจของประเทศที่เป็น

ศนูยก์ลางพระพทุธศาสนาอยา่งประเทศไทยและในเวทโีลกอยา่งสมศกัดิศ์ร ีทรง

วางพระองค์ได้อย่างเหมาะสม คือมีพระจริยาวัตรอ่อนโยนและอ่อนน้อมถ่อม

พระองค์ ขณะเดียวกันก็ทรงเข้มแข็ง และทรงตัดสินพระทัยในเรื่องต่างๆ อย่าง

เด็ดขาด

 เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงมีไมตรีอันแน่นแฟ้นกับองค์ทะไลลามะ 

ประมขุของทเิบต ในคราวทีอ่งค์ทะไลลามะเสดจ็เยอืนประเทศไทยครัง้แรกเมือ่ป ี 

พ.ศ. ๒๕๑๐ นั้น ได้เสด็จเยือนวัดบวรนิเวศวิหารด้วย  ในโอกาสนั้น เจ้าพระคุณ

สมเด็จฯ ได้ถวายคำาแนะนำาการปฏิบัติสมาธิกรรมฐานแบบ เถรวาทแด่องค์ทะ

ไลลามะ และอีกครั้งหนึ่งในคราวเสด็จเยือน ประเทศไทยปี พ.ศ. ๒๕๓๖ และ

เสด็จประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อพบกันในพระอุโบสถ องค์ทะไลลามะ

ได้กล่าวทักทายเจ้าพระคุณสมเด็จฯ  ด้วยคำาแรกว่า “พี่ชายคนโตของข้าพเจ้า” 

นีเ้ปน็สิง่แสดงถงึความเคารพรักและชืน่ชมทีผู่น้ำาทางจติใจของพระพทุธศาสนา

ทั้งสองฝ่ายมีต่อกัน

 กว่า ๘๐ ปบีนเส้นทางธรรมนบัแตบ่รรพชาเปน็สามเณร ความมุง่มัน่  

ทีจ่ะรบัใชพ้ระพทุธศาสนาดำาเนนิมาอยา่งแนว่แนม่ัน่คง จวบจนก้าวยา่งสูจ่ดุสงูสดุ 

แห่งการเป็นผู้นำาสังฆมณฑลอย่างสมพระเกียรติ และตลอด ๒๐ ปีที่ผ่านมา  

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงปฏิบัต ิ

พระกรณียกิจได้สมบูรณ์ครบถ้วนในฐานะองค์พระประมุขผู้เป็นศูนย์กลาง 

แห่งบวรพุทธศาสนาของประเทศไทย
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“เห็นธรรมก็คือเห็นภาวะหรือสภาพแห่งจิตใจของตนเองทั้งในทางไม่ดี  

ทั้งในทางดีจิตใจเป็นอย่างไรก็ให้รู้อย่างนั้นตามเป็นจริง”

พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไร
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พระอัจฉริยภ�พ
“คนฉลาดในพระพุทธศาสนาหมายถึงผู้มีปัญญา คือผู้มีเหตุผลและผู้มีเหตุผล  

คือผู้รู้จักเหตุรู้จักผล คือรู้ว่าเหตุใดเป็นเหตุดีเหตุใดเป็นเหตุไม่ดี รู้ว่าผลใด 

เป็นผลดี ผลใดเป็นผลไม่ดีและรู้ด้วยว่าเหตุดีเท่าน้ันที่จะให้ผลดี เหตุไม่ดีเท่านั้น 

ที่จะให้ผลไม่ดี ไม่มีเหตุดีใดจะให้ผลไม่ดี และไม่มีเหตุไม่ดีใดจะให้ผลดี ผู้ใดรู้จริง 

ในเหตุในผล ดังรับพระราชทานกล่าวมาคือคนฉลาดในพระพุทธศาสนา ผู้นั้น 

ไม่ทำาสิ่งที่ไม่ดี จะทำาแต่สิ่งที่ดีอย่างแกล้วกล้าอาจหาญ ไม่ลังเลท้อแท้ แม้จะต้อง

เหน่ือยกายเหน่ือยใจหรือต้องเสียสละทรัพย์สินเงินทองของมีค่ามากมายเพียงไร 

เพื่อผลอันเป็นคุณงามความดี เป็นคุณประโยชน์ทั้งแก่ส่วนตนและส่วนรวม”

พระธรรมเทศนา โสภณกถา ในการทรงบำาเพ็ญพระราชกุศลเฉลิม

พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  

ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง

วันจันทร์ที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๔
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“ปัญญ�เป็นแสงสว่�งรุ่งเรืองในโลก	 บัณฑิตทั้งหล�ยย่อมดัดฝึกตน” ความตอนหน่ึงในพระนิพนธ์แปลบาลี-ไทยของ 
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ อธิบายชัดเจนถึงเหตุแห่งความก้าวหน้าทางปัญญาที่ฉายพระอัจฉริยภาพของพระองค์ ความใฝ่รู ้

ในการศึกษาอยูเ่สมอพฒันาพระปรชีาสามารถของพระองคใ์หท้รงเปน็เลศิทัง้ทางทฤษฎหีรอืปรยิตั ิและทางปฏบิตั ิพระองค์ทรงเปน็
นกัการศึกษาผูม้วีสิยัทศันก์วา้งไกล ทรงใฝรู่ใ้นเรือ่งราวของพระพทุธศาสนา ท้ังโดยการสบืสาวคน้ควา้จากตำารา โดยการศกึษาวเิคราะห ์
ตลอดจนทรงปฏบิติัดว้ยพระองคเ์อง จงึทรงเปน็ท้ังนกัปราชญผู้์รอบรู ้และเปน็อริยสงฆผ์ูป้ฏิบตัดิปีฏบิตัชิอบรวมอยูใ่นบคุคลเดียวกนั
 ด้วยพระอัจฉริยภาพ ผนวกกับพระวิริยบารมีที่ทรงบำาเพ็ญเพียรเพื่อพระพุทธศาสนา ผลงานทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น 
พระนิพนธ์ท่ีมีมากมาย บทเทศนาธรรมทั้งหลาย ตลอดจนพุทธสถาน หรือแม้แต่พระพุทธรูปและพระเครื่องต่างๆ ที่ทรงริเริ่ม 
ก่อสร้างหรือบูรณปฏิสังขรณ์ จึงล้วนทรงคุณค่าสมบูรณ์อยู่ในตัวทั้งสิ้น

ผลง�นสำ�คัญ	ๆ	ของพระองค์ท่�นแบ่งออกเป็นประเภท	ได้ดังนี้

	✤ ด้�นสื่อส�รมวลชน
 ทรงริเริ่มจัดรายการวิทยุ “การบริหารทางจิต” ทางสถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต ตามพระราชปรารภของ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทุกเช้าวันอาทิตย์ติดต่อกันเป็นเวลาหลายปี จุดประสงค์ก็เพื่อให้ผู้ฟังหันมาสนใจ
ฝึกฝนอบรมจิตใจ ฝึกหัดทำาใจให้สงบ ฝึกใช้ความคิดที่ก่อให้เกิดปัญญานำาไปใช้ในชีวิตประจำาวัน นอกจากนี้ยังทรงนิพนธ์ 
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เรื่องทางพระพุทธศาสนาลงพิมพ์เผยแผ่ทางนิตยสารอย่างต่อเน่ือง เช่น ศรีสัปดาห์ ซ่ึงเป็นนิตยสารผู้หญิง และนิตยสาร 
ธรรมจักษุ ซึ่งเป็นนิตยสารเผยแผ่พระพุทธศาสนาของมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยฯ 

	✤ พระนิพนธ์	
 เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงสนพระทัยเรียนรู้ภาษาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาษาสันสกฤต อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน และจีน  
แต่ที่ทรงศึกษาต่อเนื่องจนสามารถอ่าน เขียน และพูดได้ดีก็คือภาษาอังกฤษ และจากความรู้ภาษาอังกฤษนี่เองที่ช่วยขยายโลกทัศน์
ของพระองค์ให้กว้างไกล ประกอบกับพระอุปนิสัยที่ช่างค้นคว้าใฝ่ศึกษาก็ยิ่งส่งเสริมให้ผลงานพระนิพนธ์ของพระองค์ลึกซึ้งคมคาย 
ยิ่งขึ้น ทรงสามารถนำาเอาความรู้สมัยใหม่มาประยุกต์ใช้อธิบายธรรมะให้อ่านเพลิน เข้าใจง่าย และส่ือสารได้กับคนทุกระดับชั้น  
ดึงดูดให้คนรุ่นใหม่ๆ หันมาสนใจธรรมะกันมากขึ้น
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 ตัวอย่างผลงานพระนิพนธ์
โสฬสปัญหา 
เป็นเรื่องราวของปัญหา ๑๖ ข้อ พร้อมทั้งคำาพยากรณ์คือคำากล่าวแก้ อันเป็นปัญหาธรรมะ
ชั้นสูงในพระพุทธศาสนา พระนิพนธ์เล่มนี้สะท้อนให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค ์
ที่ทรงวิเคราะห์วิจารณ์ธรรมที่เป็นธรรมชั้นสูงได้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจน แสดงให้เห็นถึง
พระปรีชาสามารถ ทั้งในทางปริยัติและปฏิบัติที่สอดคล้องควบคู่ไปด้วยกันอย่างดี จึงทรง 
สามารถถ่ายทอดออกมาได้ซาบซึ้งกินใจและตรงตามความหมายของข้อธรรมนั้นๆ
ทศบารมี ทศพิธราชธรรม 
เป็นธรรมะ ๒ หมวดที่ทรงนำามาเรียบเรียงให้เกี่ยวโยงกัน ด้วยทรงเห็นว่าเป็นหลักธรรม 
ที่ มีความเกี่ยวเน่ืองกันอยู่ ทศบารมีน้ันเป็นบารมีทางธรรม โดยมีเป้าหมายอยู่ที่
ประโยชน์สูงสุดของชีวิตคือความวิมุติหลุดพ้น ส่วนทศพิธราชธรรมเป็นบารมีทางโลก  
โดยมีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่ประโยชน์สุขของประชาราษฎร์ ทว่าทั้ง ๒ หมวดนี้ก็มีเนื้อหา 
ที่คล้ายคลึงกัน และต่างก็เป็นบารมีธรรมด้วยกันทั้งคู่ สิ่งสำาคัญที่สะท้อนอยู่ในพระนิพนธ์
เล่มนี้ก็คือ พระปรีชาสามารถในเชิงเปรียบเทียบและในเชิงประยุกต์ ทำาให้ผู้อ่านเข้าถึง 
คำาสอนของพระพุทธศาสนาในแง่มุมที่แตกต่างและกว้างขวางยิ่งขึ้น
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๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า 
พระนิพนธ์เรื่องนี้นำาเสนอเรื่องราวในพุทธประวัติ โดยเล่าเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นไป 
ตามลำาดับป ีนบัแตที่พ่ระพทุธองคต์รัสรูแ้ลว้ทรงเร่ิมเผยแผพ่ระศาสน ทรงรวบรวมความรูแ้ละ
เร่ืองราวทีเ่ก่ียวขอ้งกับพระพทุธศาสนาทัง้จากพระไตรปฎิก อรรถกถาตา่งๆ ตำาราอืน่ๆ รวมทัง้
คมัภรีจ์ากมหายาน ทรงเขยีนเลา่ไวอ้ยา่งพิสดารและนา่สนใจ เป็นงานพระนพินธท์ีใ่หค้วามรู ้ 
ในแง่มุมต่างๆ ที่หลากหลายและลุ่มลึกเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา แต่ทรงนิพนธ์ได้เพียง ๑๒ 
พรรษา
 นอกจากนี้ยังมีงานด้านวิชาการที่เป็นประเภทตำาราอีกมากมาย ทรงเรียบเรียง
วากยสัมพันธ์ ภาค ๑-๒ สำาหรับใช้เป็นหนังสือประกอบการศึกษาของนักเรียนบาลี 
และทรงอำานวยการจัดทำาปทานุกรม บาลี ไทย อังกฤษ สันสกฤต ฉบับพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ กรมพระจันทบุรีนฤนาถเป็นต้น
 ส่วนงานแปลเป็นภาษาต่างประเทศ ทรงริเริ่มและดำาเนินการให้มีการ 
แปลตำาราทางพระพุทธศาสนาจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ เช่น นวโกวาท วินัยมุข  
พุทธประวัติ อุปสมบทวิธี ภิกขุปาติโมกข์ และทำาวัตรสวดมนต์ เป็นต้น รวมไปถึงผลงาน 
พระธรรมเทศนาที่มีอยู่จำานวนมาก เท่าที่พิมพ์เป็นเล่มเผยแผ่แล้ว เช่น พระมงคลวิเสสกถา 
ปัญจคุณ ๕ กัณฑ์ ทศพลญาณ ๑๐ กัณฑ์ มงคลเทศนา สังฆคุณ ๙ กัณฑ์ เป็นต้น

	✤ ง�นด้�นเสน�สนะและถ�วรวัตถุ
งานบูรณะเสนาสนะและพุทธสถานนอกจากเป็นไปเพื่อสืบทอดพระศาสนาแล้ว  
ยังแสดงออกถึงพุทธศิลป์อันงดงาม ที่สะท้อนถึงความเจริญรุ่งเรืองของชาติอีกด้วย จึงเป็น
อีกงานหนึ่งที่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงเอาพระทัยใส่อย่างยิ่ง สิ่งก่อสร้างอันเป็นถาวรวัตถุ 
ที่โปรดให้ก่อสร้างขึ้นหรือบูรณปฏิสังขรณ์น้ันมีอยู่มากมาย แต่ก็มีที่สำาคัญๆ ซึ่งแบ่งออก
ได้ดังนี้
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	 ๑.		 ง�นก่อสร้�งและบูรณะวัดในประเทศ	
  ด้วยทรงรำาลึกถึงพระคุณของผู้มีพระคุณอยู่เสมอ ทรงปรารภอยู่เนืองๆ ว่า งานนี้ทำาถวายใครหรือเพื่อสนองคุณ
ท่านองค์ไหน ดังนั้นส่วนใหญ่บรรดาถาวรวัตถุท่ีทรงริเริ่มให้ก่อสร้างหรือปฏิสังขรณ์จึงแสดงถึงพระกตัญุตาที่มีต่อผู้มีพระคุณ  
อาทิ ทรงสร้างศาลาการเปรียญ ภปร ถวายวัดเทวสังฆาราม เพื่อสนองคุณหลวงพ่อวัดเหนือผู้เป็นพระอุปัชฌาย์ อาคารรวิเทวานันท์ 
ทรงสร้างให้โรงเรียนวัดเทวสังฆาราม ในฐานะเป็นโรงเรียนที่พระองค์ทรงเล่าเรียนมาเมื่อทรงพระเยาว์
  ผลงานสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นด้วยศิลปกรรมและความสมบูรณ์พร้อมก็คือ วัดญาณสังวราราม จังหวัดชลบุรี  
ท่ีทรงสร้างถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและอดีตสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าผู้ทรงคุณ 
ต่อแผ่นดิน ทั้งยังมีพระดำาริให้จัดสร้างพระพุทธรูปบนหน้าผาเขาชีจรรย์ เป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักบนหน้าผาด้วยแสงเลเซอร์  
แลว้ใช้สทีองวาดแต้ม บรรจพุระบรมสารรีกิธาตไุวท้ีพ่ระอุระ ซึง่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูหั่วเสดจ็มาเบกิพระเนตรดว้ยพระองคเ์อง 
นับเป็นพระพุทธรูปองค์สำาคัญที่มีความงดงาม และถือเป็นงานครั้งประวัติศาสตร์ของประเทศไทย
  พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี ที่วัดสันติคีรีญาณสังวราราม ดอยแม่สลอง จังหวัดเชียงราย  
เป็นเจดีย์ที่มีความงดงามตระการตา องค์เจดีย์เป็นสีเทาและขาว เบื้องบนยอดเจดีย์เป็นสีทองอร่าม ตั้งตระหง่านอยู่บนยอดขุนเขา
สูงเสียดฟ้า พระบรมธาตุเจดีย์นี้ทรงสร้างถวายเป็นพระราชานุสรณ์แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
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  นอกจากนี้ยังมีงานก่อสร้างและบูรณะวัดวาอาราม
ต่างๆ ทั้งที่อยู่ใกล้ไกลและในท้องถิ่นทุรกันดาร เช่น วัดรัชดาภิเษก 
อำาเภอบ่อพลอย และวัดพุทธวิมุติวนาราม อำาเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี, วัดวังพุไทร อำาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี, วัด
ล้านนาญาณสังวราราม อำาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น 
	 ๒.		 ง�นก่อสร้�งและบูรณะวัดในต่�งประเทศ
  ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกล ทรงเล็งเห็น 
ความสำาคัญของงานพระธรรมทูตเป็นอย่างยิ่ง จึงได้ทรงทุ่มเทกับงาน
บุกเบิกฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในต่างแดนและสืบสานศาสนสัมพันธ์กับ
นานาประเทศท่ัวโลก สิ่งท่ีได้ทรงพากเพียรบำาเพ็ญเป็นระยะเวลา
ยาวนานนั้นก็ได้ส่งผลให้พระพุทธศาสนาหยั่งรากลึกและผลิดอก 
ออกผล งอกงามไพบูลย์ไปทั่วทุกทวีปในสากลโลก
  ปจัจบุนัมวีดัไทยในตา่งประเทศหลายแหง่ทีพ่ระองค์ 
ทรงเป็นประธานดำาเนินการ และประธานกรรมการอุปถัมภ์ในการ
สร้างวัดและอุโบสถ กระจายอยู่ในทุกทวีปทั่วโลก เช่น วัดพุทธรังษี  
ในนครซิดนีย์  ประเทศออสเตรเลีย ซึ่ ง เป็นวัดไทยแห่งแรก
ของท วีปออสเตร เลี ย  วั ดธรรมทีปาราม เ มืองมา ลั ง  วั ด
จาการ์ตาธรรมจักรชัย กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย วัด
แคโรไลนาพุทธจักรวนาราม สหรัฐอเมริกา อุโบสถวัดศรีกีรติ
วิหาร เมืองกีรติปูร์ และวัดไทยลุมพินี ที่ลุมพินี ประเทศเนปาล 

อุโบสถวัดศรีกีรติวิห�ร	ในพระสังฆร�ชูปถัมภ์	เมืองกีรติปูร์	ประเทศเนป�ล

อุโบสถวัดศรีกีรติวิห�ร	ในพระสังฆร�ชูปถัมภ์	เมืองกีรติปูร์	ประเทศเนป�ล
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	 ๓.		 ง�นก่อสร้�งและบูรณปฏิสังขรณ์วัดบวรนิเวศวิห�ร
  ในฐานะเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เจ้าพระคุณสมเด็จฯ จึงมีพระภารกิจรับผิดชอบดูแลพระอารามให้สวยงาม
เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ งานบูรณปฏิสังขรณ์พระอารามจึงเป็นอีกงานหน่ึงที่ทรงเอาพระทัยใส่ดูแลอย่างใกล้ชิด สิ่งก่อสร้าง
สำาคัญๆ ที่มีพระดำาริให้ซ่อมสร้างขึ้นใหม่ ได้แก่
   พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร ทรงบูรณะใหม่โดยประดับด้วยหินอ่อนจากอิตาลีทั้งหลัง
   พระเจดีย์วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นพระเจดีย์ทรงลังกาที่ได้รับการบูรณะให้งดงามขึ้นด้วยกระเบื้องโมเสกสีทอง
จากอิตาลีแลดูงามระยับจับตาเป็นอย่างยิ่ง
   ตึก ภปร. พิพิธภัณฑ์วัดบวรนิเวศวิหาร สร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมส่ิงของอันมีคุณค่าของวัด 
เพื่อประโยชน์ในการศึกษาของชนรุ่นหลัง
   ตึก สว ธรรมนิเวศ ทรงสร้างถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นต้น
   ตกึกวบีรรณาลัย สรา้งขึน้เพ่ือเปน็ตึกสำานกังานอธกิารบด ีและหอ้งสมดุของมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั
  เห็นได้ว่าส่ิงที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงสร้างและพระธรรม 
ที่ทรงเผยแผ่ ล้วนเป็นพระอัจฉริยภาพที่เรืองรองส่องสว่างไปทั่วผืนแผ่นดิน สะท้อนถึงพระเมตตา พระกตัญุตา และพระวิริยะ 
เพื่อบวรพุทธศาสนาอันยากจะหาใดเปรียบ 

“ผู้ใดคิดว่า ตนเองกําลังทําความดี แต่มีจิตใจเร่าร้อน หาความสงบสุขยาก ก็พึงเข้าใจเสียให้ถูกต้องว่าตนมิได้กําลังทําความดี  

อาจเป็นเพียงกําลังคิดแข่งดีเท่านั้น”

แสงส่องใจ

“ความดีก็ตาม ความชั่วก็ตาม เป็นสิ่งที่ทําได้ทุกเวลา แต่จะทําสองอย่างพร้อมกันไม่ได้ ต้องทําทีละอย่าง จึงต้องตัดสินใจเลือกว่า

จะทําอย่างไหน จะทําความดีหรือจะทําความชั่ว อย่ามีใจอ่อนแอโลเลเพราะจะทําให้พ่ายแพ้ต่ออํานาจของความชั่ว ยอมให้ความชั่ว

มีอํานาจแย่งเวลาที่ควรทําความดีไปเสีย”

ทุกชีวิตมีเวลาอันจํากัด
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“อยากกราบพระดีไม่ต้องดั้นด้นเดินทางมาถึงเชียงใหม่หรอก กราบอยู่

ที่กรุงเทพฯ ก็ได้ ก็สมเด็จญาณฯ นั่นไง”

 หลวงปู่แหวนกล่าวแก่ศิษย์ผู้หนึ่งท่ีอุตสาหะเดินทางไปกราบหลวงปู่

ที่วัดดอยแม่ปั๋ง จังหวัดเชียงใหม่ 

พระจริย�วัตร
“พระธรรม เป็นสมบัติสำาหรับประดับใจให้งดงาม บำารุงใจให้วัฒนะ (เจริญ) ทำาให้คนเป็นคนโดยสมบูรณ์ ให้เป็นกัลยาณชน 

(คนงาม) ให้เป็นอารยชน (คนเจริญ คนประเสริฐ) และให้อยู่เป็นสุขสงบ ถ้าเทียบอย่างสมบัติภายนอกก็เทียบได้กับโภคสมบัติ

เครื่องบำารุงร่างกายและชีวิตให้เจริญเติบโตให้ดำารงอยู่และอาภรณ์สมบัติเครื่องประดับตบแต่งร่างกายให้งดงาม”

หลักพระพุทธศาสนา 

 นีเ่ปน็คำายนืยนัการรบัรองในหมูพ่ระสปุฏปินัโนถงึพระจรยิาวตัรของ

เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ว่างดงามเพียบพร้อม เป็นผู้ประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรม

อยู่เป็นนิตย์

 เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงมีความอ่อนน้อมเคารพต่อพระธรรม ทรง

มีธรรมเป็นดั่งอาภรณ์ประดับพระองค์มาโดยตลอด ราชทินนามว่า “พระ

โศภนคณาภรณ์” ที่ทรงได้รับพระราชทาน (ในปี พ.ศ. ๒๔๙๐) แปลความ
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หมายได้ว่า ผู้เป็นอาภรณ์หรือเคร่ืองประดับของหมู่คณะอันงาม หรือพระสมณศักดิ์ท่ี “พระธรรมวราภรณ์” (ในปี พ.ศ. 

๒๔๙๙) ก็หมายถึงผู้มีธรรมเป็นอาภรณ์คือเครื่องประดับอันประเสริฐ ในหมู่ผู้คนท่ัวไปท่ีได้พบเห็นหรือมีโอกาสเข้าเฝ้า

ชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิด ตลอดจนผู้ที่ทรงปฏิสันถารด้วย จะรู้สึกชื่นชมจับจิตจับใจกับพระจริยาวัตรท่ีงดงามของ 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ศีลวัตรและปฏิปทาที่ทรงยึดถือนั้น เป็นแนวทาง 

การดำาเนินชีวิตอันเปี่ยมด้วยมงคล ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีของภิกษุและฆราวาสผู้ครองเรือนทั่วไปควรยึดไว้เป็นต้นแบบ 

อันพึงประพฤติปฏิบัติตาม

	✤ พระจริย�วัตรในแต่ละวัน

 ราวตีสามทุกวัน ตื่นบรรทม ทรงสวดมนต์ทำาวัตรและนั่งสมาธิ จากนั้นเสด็จรับบิณฑบาต พระองค์เสวยเพียงมื้อ

เดียวประมาณ ๙ โมงเช้า และเสวยในบาตร หลังจากนั้นเป็นเวลาที่ทรงรับผู้มาเข้าเฝ้าประมาณหนึ่งชั่วโมงในช่วงเช้า ตก

บ่ายก็มีช่วงเวลารับผู้มาเข้าเฝ้าอีกช่วงหนึ่ง

 วันไหนหากไม่มีผู้มาเข้าเฝ้าก็จะทรงอ่านหนังสือ แต่ถ้าหากมีพระกรณียกิจท่ีต้องเสด็จนอกสถานที่ก็จะทรง 

งดรับแขก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ มีรับสั่งเสมอว่า “ท่ีนี่เป็นพระของประชาชน” (คำาว่า “ที่นี่” 

เป็นสรรพนามที่ทรงใช้แทนพระองค์เอง) พระองค์จึงมักเสด็จไปทุกงานที่มีผู้กราบทูลอาราธนาเท่าที่เวลาจะอำานวย  

ไมว่า่จะเปน็งานเลก็หรืองานใหญก่ต็าม ตอนเยน็จะทรงเดนิตรวจวัดดคูวามเปน็ไปในวดัและความเรยีบรอ้ยทัว่ไป สว่นตอน

กลางคืนจะทรงงานอยู่จนดึกจึงเข้าบรรทม โดยพระองค์บรรทมเพียงวันละสามถึงสี่ชั่วโมงเท่านั้น 

	✤ พระนักกรรมฐ�นที่สำ�รวมระวังอยู่เสมอ

 ความสำารวมและเคร่งครัดในพระวินัยเป็นแนวประพฤติปฏิบัติที่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงรักษาอยู่เป็นนิตย์ ทรง

ศึกษาข้อศีลวัตรทุกข้ออย่างละเอียด และทรงระมัดระวังพระองค์อยู่เสมอที่จะไม่ทำาในสิ่งที่ล่วงละเมิดพระวินัย
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 ทรงปฏิบัติสมาธิกรรมฐานอยู่เสมอเมื่อมีโอกาส ผู้คนมักได้เห็นพระองค์

ประทับหลับพระเนตร พระวรกายตั้งตรง ทรงอยู่ในอิริยาบถสงบนิ่ง เม่ือถึงเวลาท่ี

ต้องปฏิบัติพระกรณียกิจ ก็จะทรงเริ่มปฏิบัติได้โดยทันทีด้วยพระอาการสงบสำารวม

	✤ พระกตัญญุต�

 คุณธรรมสำาคัญที่ปรากฏชัดในชีวิตของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ มีอยู่  

หลายประการด้วยกัน แต่ส่วนที่จัดว่าเข้มข้นและถือเป็นแกนหลักในชีวิตของ 

พระองค์คือ พระกตัญุตา ทรงรำาลึกถึงบุญคุณของผู้มีพระคุณอยู่เสมอตั้งแต่วัยเด็ก  

และทรงหาโอกาสที่จะตอบแทนพระคุณมาตลอด 

 พระองค์ทรงบำา เพ็ญพระกุศลถวายแด่สมเด็จพระบูรพาจารย์   

สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทั้ง ๑๘ พระองค์ และบูรพาจารย์ 

เป็นประจำาทุกปี ทรงสร้างเสนาสนะอุทิศถวายพระอุปัชฌาย์องค์แรก คือ  

หลวงพ่อวัดเหนือ

 ทรงสร้างอาคารถวายสมเด็จพระสังฆราชเจ้าผู้ เป็นพระอุปัชฌาย์ 

พระองค์ที่ ๒ ทรงสร้างวัดตลอดจนอนุสรณ์สถานต่างๆ ถวายเป็นพระราชกุศล 

แด่สมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าที่ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติ  

เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล พร้อมทั้งพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราช 

ที่จังหวัดกาญจนบุรี
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 ทางด้านครอบครัว พระองค์ทรงนำาพระชนนีมาพักอยู่ในวัดด้วย

โดยให้พำานักอยู่ในบริเวณ “เรือนขาว” คือเรือนหลังน้อยที่ปลูกอยู่ใกล้ๆ กับ

ตำาหนกัคอยท่า ปราโมช ท่ีประทับของพระองคต์ราบจนกระทัง่พระชนนถีงึแก่

อายขุยั นอกจากนีย้งัทรงตัง้กองทนุชือ่วา่ “นธินิอ้ย	คชวตัร” เพ่ือเปน็ทีร่ะลึก

ถึงพระชนกและพระชนนีซึ่งมีนามว่า “น้อย” เหมือนกันทั้งสองท่าน สำาหรับ

เป็นทุนส่งเสริมการศึกษาของพระสงฆ์ สามเณร และเยาวชน เพราะทรงเห็น

คุณค่าของการศึกษา จึงทรงให้ความสำาคัญ สนับสนุน และให้โอกาสแก่ผู้อื่น

ในเรื่องการศึกษาเป็นอย่างมาก มักทรงปรารภเสมอว่า “เราไม่มีโอกาสเรียน  

จึงอยากส่งเสริมคนอื่นให้ได้เรียนมากๆ”

	✤ ผู้เค�รพอ่อนน้อม

 ทรงมพีระอปุนสิยัออ่นนอ้มถอ่มพระองคอ์ยา่ง เสมอตน้เสมอปลาย 

แมจ้ะทรงดำารงตำาแหนง่สมเดจ็พระสงัฆราช แลว้กต็าม ทรงแสดงความเคารพ 

ต่อพระเถระผู้มีอายุพรรษามากกว่าพระองค์อยู่เสมอ เมื่อมีพระอาคันตุกะ

มาเข้าเฝ้า หรือเยี่ยมเยียนพระองค์ หากเป็นพระเถระผู้ใหญ่ก็จะทรงถามถึง 

อายุพรรษาก่อนว่ามีพรรษาเท่าไร ถ้าหากมากกว่าจะทรงนิมนต์ให้นั่งบน

อาสนะ และทรงกราบตามธรรมเนยีมทางพระวนิยั หรอืถา้เปน็พระทีม่อีาวโุส

น้อยกว่าก็จะทรงต้อนรับด้วยความเมตตาไมตรีจิต ทรงปฏิบัติพระองค์เช่นนี้

มาโดยตลอด
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	✤ ครูผู้สอน

 เป็นที่ทราบกันดีถึงความใฝ่พระทัยในการศึกษาหาความรู้และการรักการสอนของพระองค์ ทรงมีจิตใจของ 

ครูผู้สอนที่ต้องการถ่ายทอดสิ่งดีๆ ให้แก่ลูกศิษย์อยู่เสมอ ทรงปรารถนาดีและเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น ต้องการให้พัฒนาตนเอง 

ใหก้า้วหน้ายิง่ๆ ขึน้ไป เวลาเทศน์หรอืบรรยายธรรมทรงบรรยายดว้ยนำา้เสยีงทีช่วนฟงั ทรงเรยีบเรยีงเนือ้หาในการพดูการสอน

ไดอ้ยา่งราบรืน่แจ่มแจ้งชดัเจน และหากมเีวลากำาหนดกจ็ะทรงจบการบรรยายไดพ้อดีกบัเวลาท่ีตัง้ไวทุ้กคร้ังไป สำาหรบัลกูศษิย์

ใกลช้ดิจะทรงสอนดว้ยการปฏบิตัพิระองคใ์หเ้หน็เปน็แบบอยา่ง เพือ่ใหซ้มึซาบรบัรูแ้ละยดึถอืเปน็แนวทางในการปฏบิตัติน

	✤ ทรงมักน้อยสันโดษ

 เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงเป็นแบบอย่างของพระสงฆ์ที่ดำารงชีวิตด้วยการกินอยู่ง่าย ทรงมักน้อย อดทน  

เป็นพระผู้สันโดษ และไม่ยึดติดพิธีรีตอง การดำาเนินชีวิตของพระองค์เป็นไปอย่างพอเหมาะแก่ความเป็นสมณะที่เรียกว่า 

สมณสารูป แม้จะทรงดำารงสมณศักดิ์อยู่ในฐานะประมุขของสงฆ์ก็ตาม ท่ีอยู่อาศัยก็ไม่โปรดให้ตกแต่งอย่างวิจิตรพิสดาร  

มดีำารสัแกภ่กิษสุามเณรในวดัอยูเ่สมอวา่ “พระเณรไมค่วรอยูอ่ย่�งหรหูร�	เปน็พระตอ้งจน” กระทัง่จวีรนุง่หม่กท็รงใชส้อย

อยา่งธรรมดาเรยีบงา่ย โปรดใชจี้วรทีซ่กัยอ้มเป็นประจำามากกวา่ของใหม ่ท้ังยงัโปรดท่ีจะซกัและเยบ็ชุนดว้ยพระองค์เองด้วย

 ทรงรับสั่งในหมู่พระเณรและศิษย์ใกล้ชิดเสมอๆ ว่า ให้ใช้สอยข้าวของอย่างประหยัด โดยทรงปฏิบัติพระองค์ 

ใหเ้ห็นเป็นแบบอยา่ง ไมท่รงนิยมสะสมขา้วของ และมกัแจกจา่ยออกไปตามโอกาสอันควร เช่น ในวนัมหาปวารณาออกพรรษา

 คราวหนึ่งมีผู้ประสงค์จะถวายรถยนต์สำาหรับทรงใช้สอยเวลาเสด็จไปปฏิบัติภารกิจต่างๆ ทรงมีรับส่ังตอบว่า  

“ไม่รู้จะไปเก็บไว้ที่ไหน” หมายความว่าไม่ทรงรับถวาย และทุกครั้งเวลาเสด็จไปร่วมงานบุญงานกุศลท่ีวัดไหน  

เมื่อมีผู้ถวายปัจจัย พระองค์จะไม่ทรงรับไว้เอง จะประทานคืนโดยรับสั่งว่า “ขอร่วมทำ�บุญด้วย”

 พระคุณธรรมเหล่านี้นำาชีวิตของพระองค์ให้ดำาเนินสู่เส้นทางของความสำาเร็จแม้จะมีอุปสรรคหรือทรงพบกับ 

ความผดิหวังต่างๆ แต่ด้วยพระคุณธรรมทีม่อียูป่ระจำาพระองคก์ท็รงฝา่ฟนัอปุสรรคท้ังหลายมาไดโ้ดยตลอด ชีวติของพระองค์ 

จึงเป็นตัวอย่างอันดีงามสมควรที่จะยึดถือเป็นแบบอย่างเพื่อประพฤติปฏิบัติตาม 
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ด้วยปกติวิสัยที่ทรงมีพระเมตตาเปี่ยมล้นอยู่ในพระทัยเสมอ จึงทรงปรารถนาจะช่วยเหลือผู้อื่นให้ล่วงพ้นจากทุกข์ 

หรือช่วยปลดเปลื้องให้บรรเทาเบาบางลง... 

 เจา้พระคณุสมเด็จฯ ทรงคำานงึถึงทกุข์สขุของประชาชน ตลอดจนความเป็นอยูท่ีผ่าสกุของบ้านเมอืงมาโดยตลอด 

ทรงส่งเสริมให้ประชาชนมีศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนา ดำาเนินชีวิตโดยมีหลักธรรมเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวใจ ให้ประชาชน 

มคีวามรกัใครก่ลมเกลียว รูร้กัสมานฉนัทก์นัในทกุหมูเ่หลา่ ใหมี้เมตตากรณุาตอ่กนัและสงเคราะห ์เกือ้กลูกนั เพือ่ประโยชน์

สุขของแต่ละคนและของสังคมส่วนรวม โดยที่พระองค์เองก็ได้ทรงประพฤติให้เห็นเป็นแบบอย่างเสมอมา

 พระเมตตาธรรมปกแผ่ผู้คนจำานวนมากโดยไม่เลือกชั้นวรรณะหรือหมู่เหล่า ทรงเกื้อกูลสงเคราะห์ประชาชน  

ที่ยังขาดแคลนและในถิ่นทุรกันดารเป็นหลัก โดยเฉพาะการสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จะช่วยขจัดทุกข์ อำานวยสุข 

แก่หมู่ชนเป็นจำานวนมาก เช่น 

“สถานทีแ่ละสิง่ของเปน็เครือ่งเกือ้กลูทีม่อียูท่ัว่ไป เชน่ วดั โรงเรียน และทีศ่กึษาอบรมตา่งๆ เปน็ตน้ 

ล้วนประกาศเมตตาจิตของผู้จัดต้ังหรือจัดทำาเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่คนทั้งหลาย กรุณาคือ 

ความคิดปรารถนาให้ผู้อื่นสัตว์อื่นปราศจากทุกข์ เม่ือเห็นทุกข์เกิดแก่ผู้อื่นก็พลอยหวั่นใจสงสาร 

เป็นเหตุให้คิดช่วยทุกข์ภัยของกันและกัน กรุณาน้ีตรงกันข้ามกับวิหิงสา ความเบียดเบียน  

สิ่งที่เป็นเครื่องเปลื้องช่วยบำาบัดทุกข์ภัยทั้งหลาย เช่น โรงพยาบาล เป็นต้น ล้วนประกาศกรุณา

ของท่านผู้สร้าง”

ปกติภาพ ปกติสุข

พระเมตต�บ�รมี
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 การสร้างโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ที่อำาเภอไทรโยค  

จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้เหล่าเยาวชนที่ยังขาดแคลนมีที่ศึกษาเล่าเรียนได้โดยสะดวก

 การจัดสรา้งโรงพยาบาลไวเ้ป็นทีส่งเคราะหบ์รรเทาความเจ็บปว่ยแกป่ระชาชน

ทั่วไปและภิกษุสามเณรที่อาพาธ เช่น โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม อำาเภอบางละมุง 

จังหวัดชลบุรี รวมทั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ที่อยู่ในบริเวณ 

เดียวกับโรงเรียน เป็นต้น

 การจัดสร้าง “ตึกสกลมห�สังฆปริณ�ยก” เพิ่มเติมข้ึนในโรงพยาบาล 

ตามภูมิภาคต่างๆ นั้น เพื่อถวายเป็นพระกุศลและเป็นพระอนุสรณ์แด่สมเด็จ 

พระสงัฆราชแหง่กรงุรัตนโกสนิทรท์ัง้ ๑๙ พระองค ์โดยโปรดใหส้รา้งขึน้ ๑๙ แห่งกระจาย 

ไปทั่วประเทศในท้องถิ่นที่ยังขาดแคลนบริการด้านการศึกษา และในพื้นที่ที่บริการ 

ด้านสถานพยาบาลยังไม่เพียงพอ 

 ทีโ่รงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ทรงประทานอนเุคราะห์ในการสร้างอาคารวชริญาณวงศ์  

อาคารวชิรญาณสามัคคีพยาบาร และอาคาร ภปร

 ยามใดที่ประเทศชาติประสบภัยพิบัติหรือเกิดวิกฤตการณ์ เจ้าพระคุณ 

สมเด็จฯ จะทรงเร่งหาหนทางคลี่คลาย เพื่อช่วยให้สถานการณ์นั้นๆ บรรเทาลง เช่น  

เม่ือเกิดปัญหานำ้าท่วม ไม่ว่าจะเป็นภาคไหนจังหวัดใด ก็ทรงนำาเครื่องอุปโภคบริโภค 

และจตุปัจจัยไปประทานการช่วยเหลือด้วยพระองค์เอง หรือทรงจัดให้คนนำา

สิ่งของเครื่องใช้และยารักษาโรคที่จำาเป็นไปแจกจ่ายถึงมือประชาชน

ผู้เดือดร้อน
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 เมื่อครั้งที่ประเทศไทยเกิดวิกฤตร้ายแรงในเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ นักศึกษา

รวมตัวกันเดินขบวนประท้วงรัฐบาลเป็นจำานวนมาก มีกลุ่มลูกเสือชาวบ้านและกลุ่มกระทิงแดง

ออกมาต่อต้านนักศึกษา เจ้าพระคุณสมเด็จฯ จึงทรงเขียนบทความเตือนสติทุกฝ่าย แล้วให้นำาไป

พิมพ์เป็นใบปลิวแจกกันไปทั่ว เพื่อให้ทุกฝ่ายได้เกิดสติ ยับยั้งสถานการณ์ที่กำาลังคุกรุ่นรุนแรงให้

บรรเทาเบาบางลง

 มีอยู่คราวหนึ่ง ในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ เกิดไฟไหม้ขึ้นที่บริเวณชุมชนหลังวัดบวรนิเวศวิหาร 

ตอนกลางดึกราวตีสอง จุดเกดิเหตุอยูไ่มไ่กลจากตำาหนกัคอยท่า ปราโมช มากนกั ผูค้นตืน่ตระหนก 

บรรดาศิษย์ใกล้ชิดต่างห่วงใยเจ้าพระคุณสมเด็จฯ จึงกราบทูลขอให้เสด็จไปประทับที่ศาลา ๑๕๐ 

ปี แต่พระองค์กลับเสด็จลงตรวจพื้นที่ด้วยพระองค์เองด้วยพระอาการเป็นห่วงเป็นใย ทรงอยู่

ดูแลอำานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีดับเพลิง และทรงให้กำาลังใจจนกระท่ัง

เหตกุารณว์กิฤตคลีค่ลายลงจงึเสดจ็กลบั และยงัทรงเปดิวดัใหช้าวบา้นทีเ่ดอืดรอ้นเขา้มาพกัอาศัย

ในวัดเป็นการชั่วคราวด้วย 

 ช่วงทีป่ระเทศเกดิภาวะเศรษฐกจิตกตำา่ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ หรอืทีเ่รยีกกนัว่า วกิฤตต้มยำา

กุง้ พระองค์เสดจ็รับบณิฑบาตโปรดประชาชนหลายพืน้ทีท่ัว่กรงุเทพฯ เพือ่สร้างขวญักำาลงัใจและ

เป็นสิริมงคลแก่ประชาชนที่กำาลังตกอยู่ในห้วงทุกข์

 คราวที่ประเทศชาติอยู่ในภาวะคับขัน พระองค์ก็ทรงขอให้หมู่ภิกษุสงฆ์ท่ัวประเทศ

พร้อมใจกันเจริญพระพุทธมนต์แผ่บุญกุศลส่งพลังเมตตาไปหนุนช่วย เพื่อให้ประเทศชาติและ

ประชาชนรอดพ้นวิกฤตลุล่วงจากปัญหานั้นๆ ด้วยดีทุกครั้งไป ดังเช่น ในเวลาที่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวร เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ก็ทรงจัดให้พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ 

โดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศถวายเป็นพระราชกุศล

พ.ศ.	๒๕๕๑	ประท�นถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยน�ร์กีส	ประเทศเมียนม�ร์

พ.ศ.	๒๕๕๒	ประท�นถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัย	กรุงเทพมห�นคร

พ.ศ.	๒๕๕๘	น้ำ�พระทัยสมเด็จพระสังฆร�ช	ให้คว�มช่วยเหลือแก่ผู้ประสบ
ภัยแผ่นดินไหว	ช�วเนป�ล	ประเทศเนป�ล



47
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

พระของประชาชน

 เมื่อมีผู้มาขอประทานพระอนุญาตจัดสร้างวัตถุมงคล พระองค์ก็ประทานพระอนุญาตหากว่าเป็นไป 

เพือ่การกศุล ทัง้ๆ ทีใ่นหมูค่นใกลช้ดิทราบดว่ีาไมโ่ปรดเรือ่งปลุกเสกวตัถุมงคล และหากมกีารกราบทลูอาราธนามาในงานพธิี 

ที่เรียกว่า “ปลุกเสก” ก็จะทรงเปลี่ยนใช้คำาว่า “อธิษฐานจิต” แทน เพื่อชักจูงให้น้อมจิตน้อมใจระลึกถึงพระรัตนตรัย  

ทั้งยังทรงพระเมตตาประทานพระอนุญาตให้ใช้พระนามย่อ ‘ญสส’ ลงบนวัตถุมงคลนั้นๆ อีกด้วย

 พระกรณียกิจในการอธิษฐานจิตเริ่มมีมากขึ้น เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าพระองค์มิได้ทรงเป็นเพียงผู้แตกฉาน 

ในด้านปริยัติเท่านั้น หากยังทรงเป็นพระนักปฏิบัติผู้เคร่งครัดต่อธรรมวินัย ทำาให้มีผู้ประสงค์จะขอรับพระเมตตาบารม ี

ในการนีอ้ยูเ่สมอ ซึง่กโ็ปรดอนเุคราะหเ์รือ่ยมา รวมไปถงึพระกรณยีกจิอืน่ๆ ทีท่รงปฏบิตัดิว้ยนำา้พระทยัเมตตาตอ่ประชาชน 

เช่น เสด็จไปในงานมงคลสมรสหรืองานศพ เสด็จไปเปิดกิจการห้างร้านต่างๆ เสด็จไปเจิมเครื่องบิน เจิมเรือรบ เป็นต้น  

ทรงมีนำ้าพระทัยเมตตาทั้งต่องานหลวงและงานราษฎร์มิได้ขาด

 ทว่าโดยนำ้าพระทัยของพระองค์เองแล้ว ทรงประสงค์ที่จะให้ประชาชนสนใจและเข้าถึงธรรมะของพระพุทธองค ์

ด้วยปัญญา เพราะพระพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาแห่งปัญญา หากแต่เม่ือจะจูงใจให้คนหมู่มากได้เข้ามาสัมผัสกับธรรมะ 

ก็ย่อมต้องมีกุศโลบายที่ดีด้วย ดังนั้นเวลาที่มีประชาชนมาเข้าเฝ้า สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  

สกลมหาสังฆปริณายก ก็มักประทานพระเครื่ององค์เล็กๆ พร้อมหนังสือธรรมะอันเป็นพระนิพนธ์แก่ประชาชนไปด้วย

เสมอ เสมือนให้มีพระพุทธเจ้าไว้ประจำากาย พร้อมกับมีพระธรรมคำาสอนของพระพุทธองค์ไว้ประจำาใจ นับเป็นพระเมตตา 

อันลึกซึ้งด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลสุดจะพรรณนา 

“ความคดิอยา่งหนึง่ท่ีควรฝกึใหเ้กดิเปน็ประจํา คอืความคดิทีว่า่ พอ คดิใหรู้จ้กัพอ “ผูรู้จ้กัพอ” จะเปน็ผูท่ี้มคีวามสบายใจ สว่น “ผูท้ีไ่มรู่จ้กัพอ”  

จะเป็นผู้เร่าร้อนความไม่รู้จักพอ…มีอยู่ได้แม้ในผู้มั่งมีมหาศาล และความรู้จักพอ ก็มีได้แม้ในผู้ยากจน ทั้งนี้ก็เพราะความพอเป็นเรื่องของใจ 

คนรวยไม่รู้จักพอ ก็เป็นคนจนตลอดเวลา คนจนรู้จักพอ ก็เป็นคนมั่งมีอยู่ตลอดเวลา”

ความพอเป็นเรื่องของใจ

พ.ศ.	๒๕๕๑	ประท�นถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยน�ร์กีส	ประเทศเมียนม�ร์

พ.ศ.	๒๕๕๒	ประท�นถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัย	กรุงเทพมห�นคร

พ.ศ.	๒๕๕๘	น้ำ�พระทัยสมเด็จพระสังฆร�ช	ให้คว�มช่วยเหลือแก่ผู้ประสบ
ภัยแผ่นดินไหว	ช�วเนป�ล	ประเทศเนป�ล
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นับแต่ ได้บรรพชามาเป็นพระสาวกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า  เจ้ าพระคุณ 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ทรงดำาเนินตามพระธรรมวินัยอย่างไม่ย่อท้อ 

ทรงหมั่นเพียรเรียนรู้ข้อธรรมและเคร่งครัดกับวัตรปฏิบัติเฉกเช่นพระกรรมฐานผู้ใฝ่สันโดษ 

และสำารวมในญาณ ทรงอบรมสั่งสอนภิกษุสงฆ์และฆราวาสท้ังไทยและเทศ ทั้งปริยัติธรรม

และการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ทั้งในวัด ในโรงเรียน และการกระจายเสียงวิทยุทั่วประเทศ  

ทั้งโดยการปฏิบัติ การเทศนาสั่งสอน และการเขียนหนังสือท่ีอธิบายให้คนท่ัวไปเข้าใจหลักธรรม

ต่างๆ ได้โดยง่าย ทรงบริหารกิจการคณะสงฆ์ในฐานะประมุขของคณะสงฆ์แห่งราชอาณาจักรไทย  

สังฆร�ช�แห่งสังฆร�ช�
ข้าพเจ้าได้มีโอกาสกราบเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชที่สิ้นพระชนม์เม่ือหลายปีที่แล้ว ข้าพเจ้า 

มีความเคารพและชื่นชมพระองค์อย่างสุดซ้ึง ต่อรูปแบบที่พระองค์ปฏิบัติพระศาสนกิจของพระองค ์

ให้ลุล่วงไปด้วยดี ตลอดเวลาอันยาวนานที่พระองค์มีมีพระชนม์ยังมีคุณค่า พระองค์ได้มีพระชนม์ 

ทุ่มเททั้งชีวิตของพระองค์เพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติอย่างแท้จริง

ทะไล ลามะ

พระพากเพียรอย่างเต็มพระทัยและพระเกียรติยศท่ียิ่งใหญ่ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช  

นับว่าเป็นการสมพระเกียรติสำาหรับพระนามเกียรติยศที่ว่า “สังฆราชาแห่งสังฆราชาของโลก 

พระพทุธศาสนา” ทัง้จะแซซ่อ้งสาธกุารพระองคไ์ปทัง่ทัง้โลกา และพระองคก์จ็ะปรากฏเป็นแสงสวา่ง

ในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาตลอดกาล

พระคุณเจ้า ดร. คิวเซ เอ็นซินโจ๊ะ  
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ทั้งยังทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในหลายประเทศและสร้างความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างชาวพุทธท่ัวโลก ทรงมีพระเมตตาสร้างสถานศึกษาและโรงพยาบาล

หลายสิบแห่ง ตลอดจนช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากจากภัยพิบัติทั้งในประเทศ

และต่างประเทศอยู่เสมอ 

 เหล่านี้มิได้ดำาเนินเพียงแค่ชั่วเดือนปี หากแต่ตลอดหลายสิบปี 

ของพระชนม์ชีพ ด้วยทรงเป็น “พระของประชาชน” ที่ “พร้อม” จะ

แผ่พระเมตตาแก่ทุกผู้คนทุกเวลา ตราบจนสังขารของพระองค์อ่อนล้า

ในพระชนมายุที่ย่างใกล้ ๙๐ พรรษาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ทรงเข้าประทับ

รับการรักษาพยาบาล ณ ตึกวชิรญาณสามัคคีพยาบาร โรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์ ในช่วงแรกๆ ยังทรงกลับมาประทับท่ีวัดบวรนิเวศวิหาร 

เป็นระยะ เสด็จไปสดับพระปาติโมกข์ ณ พระอุโบสถทุกวันธรรมสวนะ 

เดือนเพ็ญและเดือนดับ กระทั่งพระสุขภาพไม่อำานวย จึงทรงงด และประทับ 

แต่ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นมา

 ตลอดช่วงท่ีทรงประทับรับการรักษาพยาบาลนี้ พุทธศาสนิกชน

คอยติดตามฟังข่าวสารพระอาการของพระองค์อยู่ เสมอ ในวันคล้าย

วันประสูติของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ คือวัน ท่ี  ๓ ตุลาคมของทุกปี  

พุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด จะพากัน 

ไปลงนามถวายพระพรท่ีวัดบวรนิเวศวิหารนับได้หลายแสนรายชื่อใน

แต่ละปี รวมทั้งในหลายจังหวัดก็พร้อมใจกันสวดมนต์ถวายเป็นพระกุศล  

เพื่อให้มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ผู้ที่สะดวกกับการเดินทาง 

จะเข้าเฝ้าพระองค์อย่างใกล้ชิดผ่านกระจกก้ันห้องปลอดเชื้อ แม้ว่าได้เห็น

พ.ศ.	๒๕๔๑	(จ�กซ้�ย)	พระ	ดร.	คิวเซ	เอ็นซินโจ๊ะ,	
องค์ทะไล	ล�มะ	และเจ้�พระคุณสมเด็จพระสังฆร�ช	

ณ	เมืองเกียวโต	ประเทศญี่ปุ่น	
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พระองค์ปีละครั้งเพียงชั่วประเดี๋ยว แต่ทุกคนก็ปลาบปลื้มใจที่ได้กราบบูชาพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยความรำาลึกถึงพระ

เมตตาและพระโอวาทของพระองค ์พทุธธรรมทีท่รงบรรยายและบนัทกึไวใ้นรปูเสยีงหรอืหนงัสอืทีเ่ผยแพรส่ง่ตอ่กนัจำานวน

มากมายนั้น ก็ยังนำามาอ่านเวียนฟังซำ้าเพื่อเตือนสติ เพื่อขัดเกลากิเลสตนเองเสมอ 

 ป ีพ.ศ. ๒๕๕๖ เปน็ปทีีเ่จ้าพระคณุสมเดจ็ฯ ทรงเจรญิพระชนมายคุรบ ๑๐๐ พรรษา ทรงเปน็สมเดจ็พระสงัฆราชท่ีดำารง

ตำาแหนง่ยาวนานทีส่ดุถงึ ๒๔ ป ีและมพีระชนัษายนืยาวท่ีสดุในประวตัศิาสตรค์ณะสงฆไ์ทย  ในโอกาสอนัสำาคญันี ้พระบาทสมเดจ็

พระเจา้อยูห่วัทรงรบังานบำาเพญ็พระกศุลฉลองพระชนัษา ๑๐๐ ปอียูใ่นพระบรมราชปูถัมภ ์ซึง่จดัขึน้ ณ วดับวรนเิวศวหิาร และ 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินแทนพระองค์   

ในพิธีบำาเพ็ญพระราชกุศลถวายเป็นกรณีพิเศษที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามด้วย ทว่าผ่าน วันฉลองพระชนมายุ 

๑๐๐ พรรษาได้เพียง ๑๐ วัน พระอาการประชวรทั่วไปทรุดลง คณะแพทย ์ได้ถวายการผ่าตัดพระอันตะ (ลำาไส้) และ  

พระอันตคุณ (ลำาไส้เล็ก) จากนั้นทรงเริ่มมีพระอาการความดันโลหิตลดลง  เนื่องจากติดเช้ือในกระแสโลหิต ในวันที่   

๒๔ ตุลาคม พระอาการไม่ตอบสนองต่อยา  พระปับผาสะ และอัสสาสะ (ลมหายใจ) แผ่วบาง แล้วหยุดนิ่งเมื่อเข็มนาฬิกาเดิน

ไปที่เลข ๑๙.๓๐ นาฬิกา สิริพระชนมายุได้ ๑๐๐ พรรษากับ ๒๑ วัน



51
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

พระของประชาชน

 การแถลงข่าวด่วนการสิ้นพระชนม์อย่างเป็นทางการจากคณะแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เผยแพร่ผ่านสื่อทุกช่องทางอย่างรวดเร็ว ท่ามกลางความอาลัยและความรู้สึกสูญเสียคร้ังยิ่งใหญ่ 

ของพุทธศาสนิกชนทุกคน พระศพเคลื่อนย้ายจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยผ่านแถวกองทหาร

เกียรติยศของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งทรงมีพระราชบัณฑูรให้ข้าราชบริพารใน

พระองคม์าปฏิบตักิารในการเคลือ่นพระศพใหง้ดงามสมควรแกพ่ระเกยีรตยิศ รว่มกบัขา้ราชการและประชาชน

ทีห่ลัง่ไหลมาสง่พระศพตลอดสองฝัง่ถนนอยา่งลน้หลาม และยงัรอรบัเสดจ็เพือ่สรงนำา้และถวายสกัการะพระศพ 

อยูท่ีว่ดับวรนเิวศวหิารอกีจำานวนมากโดยไมไ่ดส้นใจกบัสภาพอากาศทีร้่อนอบอ้าว และการเข้าแถวทีย่าวเหยยีด
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 บริเวณวัดที่เงียบสงบหลังผ่านงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี

ของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ไม่ถึงเดือน กลับมาแน่นขนัดอีกครั้ง บรรยากาศ

แช่มชื่นเปี่ยมด้วยความสุขในวันนั้น เปลี่ยนเป็นความเศร้าโศกหม่นหมอง 

ในยามนี้ หลายคนมาจากต่างจังหวัด หลายคนมาทุกวัน แต่ทุกครั้งทุกคน  

ตั้งใจกราบรำาลึกและสวดมนต์ถวายเป็นพระกุศลแด่เจ้าพระคุณ สมเด็จ

พระสังฆราช 

 พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หั วทรงพระกรุณา โปรด

เกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ 

แทนพระองค์เป็นประธานในพระราชพิธีพระราชทานนำ้าหลวงสรง

พระศพ และทรงรับพระราชพิธีบำาเพ็ญพระราชกุศลพระศพอยู่

ในพระบรมราชานุเคราะห์เป็นเวลา ๗ วัน ทรงพระกรุณาโปรด

เกล้าฯ ให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมถวายพระศพทั้งกลางวัน

กลางคืน และถวายพระเกียรติยศตามพระราชประเพณีทุกประการ  

ต่อจากน้ัน ภาครัฐและภาคเอกชนยังได้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำาเพ็ญกุศล 

พระศพตลอดปี โดยมีผู้เดินทางมายังพระตำาหนักเพ็ชรเพื่อถวายสักการะ 

เคารพพระศพอย่างต่อเนื่องจากท่ัวประเทศ และในจังหวัดต่างๆ ก็มี 

การสวดมนต์ทำาบุญใส่บาตรถวายเป็นพระกุศลเช่นกัน
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 นอกจากความอาลัยอาดูรของคนไทยทุกหมู่เหล่าแล้ว  

ตัวแทนประมุข ผู้นำาการเมือง และองค์กรศาสนา ในต่างประเทศ  

ได้เดินทางมาร่วมพิธีและแสดงความอาลัยอย่างท่วมท้น อาทิ คณะ

ทตูานุทตูกว่า ๒๓ ประเทศ เดินทางมารว่มในการบำาเพญ็พระราชกุศล

สตัตมวาร (๗ วนั)  รฐับาลอนิเดยี โดยรฐัมนตรกีระทรวงวฒันธรรม และ  

ฯพณฯ เอกอัครราชทูตอินเดียประจำาประเทศไทย ได้ประกอบพิธี 

วชัรยานบชูา ถวายพระกศุลแดพ่ระศพอยา่งเตม็รปูแบบ สำานกัวาตกัิน 

โดยสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้

ประกอบพิธีมิสซาแด่พระศพ และคณะสงฆ์จีนนิกายจัดพิธีกงเต๊ก

ถวาย เป็นต้น

 ในต่างประเทศ ยังมีการจัดสวดมนต์ร่วมบำาเพ็ญกุศล 

พร้อมกันด้วย อาทิ  ประเทศเม็กซิ โก ท่ีวัดพระเข้ียวแก้ว  

ประเทศศรีลังกา และที่วัดเนนบุตซึซู ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจัด 

สวดพระอภิธรรมถวายอย่างยิ่งใหญ่ มีพระสงฆ์ ๑,๐๐๐ รูป  

สวดพระอภิธรรมตลอดคืนจนถึงเช้าในวันท่ี ๒๔ ตุลาคม และ 

จัดสวดพระอภิธรรมถวายทุกวันเป็นเวลา ๑ ปี 
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 ดร.คิวเซ เอ็นซินโจ ผู้ก่อตั้งวัดเนนบุตซึซู และประธาน

องค์กรสุดยอดผู้นำาพระพุทธศาสนา ได้เดินทางมาถวายอภิสัมมา

นสักการะเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ที่วัดบวรนิเวศวิหารพร้อมกับ 

ถวายสารแสดงธรรมสังเวชจากประเทศสมาชิกขององค์กรสุดยอด

ผู้นำาพระพุทธศาสนา จำานวน ๑๗ ประเทศ จากประเทศสมาชิก

ทั้งหมด ๓๓ ประเทศ อาทิ เบลเยี่ยม ฟินแลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ 

เมก็ซิโก องักฤษ สหรัฐฯ และเนปาล ทา่นยังให้สมัภาษณ์ยกย่องว่า 

เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงเป็นผู้นำาสูงสุดแห่งโลกพระพุทธศาสนา 

อย่างแท้จริง ทรงเป็น “สังฆร�ช�แห่งสังฆร�ช�ของโลก”	

 องค์ดาไลลามะ ผู้นำาทาง จิตวิญาณแห่งทิเบต แสดง

ความเสียใจผ่านเว็บไซต “รู้สึกเคารพนับถือและชื่นชมอย่าง  

สุดซึ้ง ต่อวิถีทางที่พระองค์ทรง ปฏิบัติหน้าท่ีตามความรับผิดชอบ  

ท่ีมีต่อพระศาสนาได้สมบูรณ์ยิ่ง  ตลอดพระชนม์ชีพ อันยาวนาน

และมีความหมายยิ่งนั้น สมเด็จพระญาณสังวรฯ ได้ทรงอุทิศ  

พระองค์ในการสร้างคุณประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติอย่างท่ัวถึง

ตลอดมา” 

 คำายกย่องดังกล่าวเป็นเพียง ส่วนหนึ่งของความเคารพ

เชิดชูจาก  พทุธบรษิทัท่ัวทุกมมุโลกอนัเป็น ปรากฏการณห์าไดย้ากยิง่
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ทีจ่ะมผู้ีนำา ในพระพุทธศาสนาท่ีเปน็ ศูนยร์วม

ความ ศรัทธาของคนในวงกว้าง  เช่น  สมเด็จ

พระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช สกล

มหาสังฆปริณายก  สมเด็จพระสังฆราชองค์

ท่ี ๑๙ ของประเทศไทย ผู้ทรงเป็น “สังฆ

ร�ช�แห่งสังฆร�ช�”	 และเป็น “พระของ

ประช�ชน” มิ่งขวัญและหลักที่พึ่งทางจิตใจ

ของพุทธศาสนิกชนทั้งปวงตลอดไป
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