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เนื่ อ งในโอกกาสคล้ า ยวันประสู
น
ติ เจจริญ พระชัน ษา ๑๐๐ ปี สมเด็จ พระะญาณสัง วรร สมเด็จ
พระสังฆราช
ฆ สกลมหหาสังฆปริณายก
า ๓ ตุลาคคม ๒๕๕๖ นับเป็
บ นมหามงงคลสมัยทีพ่ ททธศาสนิ
ุ
กชนนทัง้ หลาย
จะได้แสดงความสํ
ส
านึกในพระเมตตตาและพระบารมีธรรมขของเจ้าพระคุคุณสมเด็จพรระญาณสังวร ทีท่ รงมี
ต่อพระบบวรพุทธศาสสนาและประชชาชนเป็ นเอนนกประการ
สมเด็จพระญ
ญาณสังวร สมเด็
ส จพระสสังฆราช
เจ้าพระคุณสมเด็
ส จพระญ
ญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
ง
สกลมมหาสังฆปริณ
ณายก (สุวฑฒนมหา
ฑ
ั
เถระ) มีพระนามเดิมว่
ม า “เจริญ” นามสกุ
น
ล “คชชวัตร” ทรงมีพระชาติภูมิ ณ จังหวัดกาญจนบุรี เมืมือ่ วันที่ ๓
ตุ ล าคม พ.ศ. ๒๔๕๕๖ ทรงบรรพพชาเป็ น สามมเณรเมื่อ พรระชนมายุ ๑๔
๑ พรรษา ณ วัด เทวสังั ฆาราม
กาญจนบุรี ทรงอุปสมบท
ส
ณ วัดบวรนิเวศวิหาร
ห เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพพันธ์ พ.ศ. ๒
๒๔๗๖ และททรงได้รบั
ฆ
ในราาชทิน นามที่ “สมเด็จ พรระญาณสัง วรร สมเด็จ
พระราชชทานสถาปนนาเป็ น “สม เด็จ พระสัง ฆราช”
พระสังฆราช
ฆ สกลมหหาสังฆปริณายก”
า เมื่อวันที
น ่ ๒๑ เมษาายน พ.ศ. ๒๕๓๒ นับเป็ นนสมเด็จพระะสังฆราช
พระองค์ค์ท่ี ๑๙ แห่งกรุ
ก งรัตนโกสินทร์
น
เจ้าพระคุณสมเด็
ณ
จพระญ
ญาณสังวรฯฯ กับคอมพิ วเตอร์
ว
หนังสือ “พรระผูส้ าํ รวมพร้ร้อม สมเด็จพระญาณสั
พ
งวร สมเด็จพระะสังฆราช สกกลมหาสังฆปปริณายก”
ซึ่งจัดพิมพ์เ ป็ นที่ระ ลึกในงานบําเพ็
า ญพระกุ ศล คล้ายวันประสู
น
ติ เจริริญพระชันษษา ๙๙ ปี วันพุ
น ธ ที่ ๓
ึ
่เสมอออันได้รบั
ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ หน้า ๑๒๑-๑๒๓๓ ได้กล่าวไว้ว้ ่า “พระอุปนิสยั ใฝร่ ใู้ ฝศ่ กกษาอยู
ก งั มาแต่ยงั เป็
เ นพระหนุ่ม ปรากฏให้เห็หนเด่นชัดในนกรณีเรือ่ ง “คคอมพิ วเตอรร์”
การปลูกฝ

-๒ในโลกยุคทศวรรษ ๒๕๒๐ เครื่องคอมพิวเตอร์ตงั ้ โต๊ะยังเป็ นเทคโนโลยีสมัยใหม่ทม่ี รี าคาสูงลิบ
ลิว่ และการใช้งานก็ยุ่งยากซับซ้อน หากแต่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ
ปริณายก ในวันทีม่ พี ระชันษา ๗๐ ปี ก็ทรงศึกษาจนสามารถใช้งานได้อย่างคล่องแคล่ว ดังทีพ่ ระภิกษุ
ดร.อนิลมาน ธมฺมสากิโย (ศากยะ) พระสงฆ์ชาวเนปาลทีถ่ วายงานใกล้ชดิ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ มานาน
หลายสิบปีเล่าไว้วา่
“ตอนนัน้ น่ าจะราวปี ๒๕๒๕ อาตมาอยากได้เครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ในสํานักเลขานุ การ จึง
ติดต่อไปทางบริษทั ตัวแทนจําหน่ ายคอมพิวเตอร์ในเมืองไทย สมัยนัน้ คอมพิวเตอร์แบบ ๑๖ บิต ราคา
เครื่องละสาม-สีแ่ สนบาท อาตมาก็ไปติดต่อเป็ นการภายในไว้แล้ว แต่การจะเอาคอมพิวเตอร์มาใช้ในวัด
สมัยนัน้ ยังไม่คอ่ ยเป็ นทีย่ อมรับกัน (เพราะ) ดูไม่เหมาะสมสําหรับพระสงฆ์”
“เย็นวันหนึ่งอาตมาเห็นว่าเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ปลอดโปร่ง จึงไปกราบทูลว่าอยากได้อุปกรณ์
เพิม่ เติมในสํานักงาน พระองค์รบั สังว่
่ าพิมพ์ดดี ไฟฟ้าก็มแี ล้วนี่ เลยกราบทูลว่าอยากได้คอมพิวเตอร์
พระองค์ก็ถามว่าคอมพิวเตอร์เป็ นอย่างไร อาตมาก็อธิบายโครงสร้างการทํางานของคอมพิวเตอร์ให้
พระองค์ฟงั อย่างละเอียดด้วยความภาคภูมใิ จ พระองค์ฟงั จบแล้วก็ยงั นิ่งอยู่ พระองค์นิ่งอยู่พกั ใหญ่
อาตมาก็ทูล ว่า เกล้าฯ ขอประทานอนุ ญ าตนํ า คอมพิว เตอร์มาใช้ พระองค์ก็นิ่งอีก อาตมาก็ใจตุ๊ ม ๆ
ต่อมๆ”
“สิง่ แรกทีพ่ ระองค์รบั สังก็
่ คอื คุณไปนังกรรมฐานดี
่
กว่า ไปฝึ กปฏิบตั ดิ กี ว่า ใจอาตมาทีพ่ องโตเลย
แฟบลง ในใจตอนนัน้ ก็ยงั คิดว่าพระองค์สงู อายุแล้ว ก็คงไม่มาสนใจของใหม่ๆ แบบนี้ พระองค์ตรัสต่อว่า
ถ้าคุณฝึ กปฏิบตั ิ คุณก็ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ เพราะตัวคุณนัน่ แหละเป็ นคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ยงั
ต้องใช้คยี ์บอร์ดป้อนข้อมูล คุณก็มตี งั ้ แต่เกิด มีอายตนะ ตาหูจมูกปากลิ้น ตัง้ ใจหรือไม่ตงั ้ ใจ คุณก็รบั
ข้อมูลตลอดเวลา ฮาร์ดดิสก์ของเรามีไม่จํากัด ไม่เหมือนคอมพิวเตอร์ ถ้าขาดสมาธิ ขาดการฝึ กจิต ก็
เหมือนขาดซอฟต์แวร์ ไม่ซอฟต์แวร์คุณก็มว”
ั่
“พระองค์ฟงั แค่นนั ้ ก็เข้าใจระบบปฏิบตั กิ ารของคอมพิวเตอร์หมดเลย พระองค์รบั สังว่
่ า การฝึ ก
จิตคือการพัฒนาซอฟต์แวร์ พระองค์กถ็ ามอาตมาว่า คุณเคยฝนั ไหม อาตมาก็บอกว่าเคยฝนั ฝนั ว่าบิน
ได้กเ็ คย พระองค์รบั สังว่
่ า คุณฝนั ว่าบินได้ ก็เพราะข้อมูลมันสับสน เวลามีสติอยู่ สามารถแยกข้อมูลออก
เราก็รวู้ ่าคนบินไม่ได้ แต่เวลาหลับ ไม่มสี ติสมั ปชัญญะ ดังนัน้ พระอรหันต์จงึ ไม่ฝนั (เมื่อ) จิตใจชัดเจน
ข้อมูลก็จะไม่สบั สน เสร็จแล้วพระองค์กร็ บั สังว่
่ า อนุ ญาต แล้วก็ถามรายละเอียดว่าไปหามาจากที่ไหน
อย่างไร พระองค์รบั สังว่
่ า ถ้าอย่างนัน้ เอามาเผือ่ ที่นี่ดว้ ย...”
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงนิยมใช้คําแทนพระองค์
เองกับผูใ้ กล้ชดิ หรือในหมูญ
่ าติพน่ี ้องว่า “ทีน่ ่ี” เสมอ
ด้วยการเพียรศึกษาคอมพิ วเตอร์จากพระภิ กษุที่มีความรูใ้ นเรื่องคอมพิ วเตอร์เป็ นประจํา
ทุกวัน วันละ ๑ ชัวโมง
่
ภายในเวลาไม่นาน เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ก็สามารถใช้ งานคอมพิ วเตอร์
โปรแกรม DOS ได้ หลังจากนัน้ พอดีเกิ ดมี “บุดเซอร์” (BUDSIR – Buddhist Scripture
Information Retrieval) โปรแกรมพระไตรปิ ฎกฉบับคอมพิ วเตอร์ ภาษาบาลี อักษรไทย และ
โรมัน ซึ่ งมหาวิ ทยาลัยมหิ ดลจัดทําขึ้นสําเร็จเป็ นครัง้ แรกของโลก (พ.ศ. ๒๕๓๑) พระองค์จึง
สามารถใช้ ง านโปรแกรมดัง กล่ า วสื บ ค้ น พระไตรปิ ฎกฉบับ สยามรัฐ ที่ มี ม ากกว่ า ๒๕ ล้ า น
ตัวอักษรได้อย่างสะดวก

-๓-

“ตอนหลังเวลาร่
เ
างเอกกสารอะไร พระองค์
พ
กร็ ่างในคอมพิ
า
พิ วเตอร์ เมื่อออาตมาทูลว่าจะให้
พิ มพ์ให้หรือไม่ พระะองค์กลับตอบว่าพิ มพ์เสร็
เ จแล้ว คุณไปก๊
ณ อบปี้ เอาสิ
เ ” พระออนิ ลมานย้อนรํ
น าลึก”

งานฉลองพ
พระชันษา ๑๐๐๐ ปี
งานฉลองพ
พระชันษา ๑๐๐
๑ ปี สมเด็ด็จพระญาณ
ณสังวร สมเด็ด็จพระสังฆรราช สกลมหหาสังฆป
ริ ณายกก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ มีระยะเวลาของการจัดงานฉลองพร
ง
ะชันษา ๑๐๐๐ ปี ฯ ตัง้ แต่วัวนที่ ๒๑
เมษายนน พ.ศ. ๒๕๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.
พ ๒๕๕๖ เนื่องจากวันที
น ่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕๖ เป็ น
วันครบ ๒ รอบ หรือ ๒๔ ปี ของกการได้รบั พระะราชทานสถาปนาเป็ นสมมเด็จพระสังฆฆราช
ในโอกาสอันเป็
น นมงคลนีนี้ จึงขอเชิญชวนหน่
ช
วยงาานภาครัฐ ภาาคเอกชน และประชาชนน ร่วมกัน
พ ศลแด่เจ้าพระคุณสมมเด็จพระญาณ
ณสังวร ดังนี้
ปฏิบตั แิ ละจัดกิจกรรมถวายเป็ นพระกุ
ธ
ญ ลักษณ์
ก ง านฉลลองพระชัน ษา
ษ ๑๐๐ ปี ฯ ตามอาคารรของหน่ ว ย งานและ
๑. ประดับ ธงตราสั
น เ่ หมาะสมม โดยประดับในระยะเวลาาของการจัดงานฉลองพระ
ง
ะชันษาฯ ตัง้ แต่วนั ที่ ๒๑ เมษายน
บ้านเรือนที
– ๓๑ ธันั วาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

-๔๒. เข้าร่วมงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี ฯ ระหว่างวันที่ ๑-๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ วัดบวร
นิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีการจัดนิทรรศการและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา อาทิ พิธที ําบุญ
ตักบาตร การจัดนิ ทรรศการ “พระชันษา ๑๐๐ ปี สดุดีพระสังฆบิ ดร” ณ อาคารมหาวิทยาลัยมหาม
กุฏราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร การจัดประชุมเสวนาพระธรรมทูตไทย ๔ ทวีป (ณ ตึก สว ธรรมนิเวศ
วัดบวรนิเวศวิหาร) พิธบี าํ เพ็ญพระกุศลทักษิณานุประทาน และพิธบี าํ เพ็ญพระกุศลฉลองพระชันษา ๑๐๐
ปี (ณ พระอุโ บสถวัดบวรนิ เ วศวิหาร) การทอดผ้าป่า สมทบทุนมูล นิ ธิสมเด็จพระญาณสัง วร สมเด็จ
พระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที ่ http://watbowon.com
๓. ลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
เนื่องในการฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี ณ พระตําหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร ระหว่างวันที่ ๑-๗ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖
๔. ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็ นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา
สังฆปริณายก ในวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ อาคารวชิรญาณวงศ์ โรงเรียน
วัดบวรนิเวศ
๕. เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการปฏิบตั บิ ูชา “ญาณสังวร” ฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระ
ญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที ่ www.bia.or.th
๖. จัดนิทรรศการเกีย่ วกับพระประวัตแิ ละพระศาสนกิจของเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ใน
โรงเรีย น มหาวิท ยาลัย สถาบัน การศึกษา สถานที่ร าชการ วัด สาธารณสถานต่ างๆ โดยผู้ทีส่ นใจ
สามารถดาวน์โหลดแผ่นภาพนิทรรศการได้ที ่ http://watbowon.com/100y/download/
๗. จัดพิมพ์หนังสือพระนิพนธ์ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร เผยแพร่เป็ นธรรมทาน โดย
สามารถติดต่อขออนุญาตได้ท่ี สํานักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร เลขที่ ๒๔๘ ถนน
พระสุเมรุ แขวงวัดบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ โทร. ๐-๒๒๘๐-๘๒๐๒ โทรสาร
๐-๒๒๘๐-๐๓๔๓
๘. การปฏิบตั บิ ชู าตามหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา โดยการไม่ทาํ บาปทัง้ ปวง การทํา
กุศลให้ถงึ พร้อม การทําจิตให้ผอ่ งใส
จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทัง้ หลายน้อมเกล้าฯ ถวายพระกุศลถวายพระพร ให้เจ้าพระคุณ
สมเด็จพระญาณสังวร ทรงมีพระสุขพลานามัยสมบูรณ์ ทรงเจริญพระชนมายุยงิ่ ยืนนาน เสด็จสถิตเป็ นสิริ
มิง่ มงคลแก่ปวงพุทธบริษทั และปวงชนทัวไป
่ ตลอดกาลนานเทอญ…ที ฆายุโก โหตุ สังฆปริ ณายโก
ทีฆายุโก โหตุ สังฆราชา
เอกสารอ้างอิ ง
กองอํานวยการ งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖. (๒๕๕๖).
พระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริ ณายก ( เจริ ญ สุวฑฺฒโน คชวัตร). [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก
: http://www.watbowon.com/100y/พระประวัตไิ ทย_english.pdf/. (วันทีค่ น้ ข้อมูล: ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖),
มูลนิธมิ หามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์. (๒๕๕๕). 100 คําสอน สมเด็จพระสังฆราช. กรุงเทพฯ : มูลนิธมิ หามกุฏราชวิทยาลัย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์,
ศรัณย์ ทองปาน. (๒๕๕๕). พระผูส้ าํ รวมพร้อม สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริ ณายก. กรุงเทพฯ : สํานัก
เลขานุ การสมเด็จพระสังฆราช,

