สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
กับพระศาสนกิจในภูมิภาคอาเซียน
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ทศพนธ์ นรทัศน์* เรียบเรียง

บทนา
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (สุวัฑฒนมหาเถระ) ทรงทุ่มเท
ให้แก่การธารงรักษาและเผยแผ่ธรรมะแห่งพระบรมศาสดาอย่างเต็มพระกาลัง ทาให้นอกจากจะเป็นการปู
พื้นฐานแห่งพระพุทธศาสนาสู่ดินแดนมิตรประเทศแล้ว ยังช่วยฟื้นฟูกิจการพระพุทธศาสนาในหลายประเทศให้
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ตรัสไว้ว่า
“จรถ ภิกฺขเว จาริก พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสาน..”
“ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอท่านจงเที่ยวไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนหมู่มาก เพื่อความสุขแก่ชนหมู่มาก
เพื่อสงเคราะห์โลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย...”
พระไตรปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรค หน้า ๓๙

นอกจากนี้ พระศาสนกิจของเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ยังกระตุ้นให้วงการพระพุทธศาสนาใน
ประเทศนั้นๆ เกิดความตื่นตัวมากขึ้ น พร้อมกันนั้นยังเป็นการเจริญสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างประเทศและ
ระหว่างคณะสงฆ์ด้วยกันอีกด้วย ดังตัวอย่างของพระศาสนกิจในชาติสมาชิกอาเซียน ได้แก่ ราชอาณาจักร
กัมพูชา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย คุณูปการเหล่านี้ ได้มี
ส่วนช่วยในการสร้างประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC)
ในเวลาต่อมา โดยเฉพาะในมิติทางด้านศาสนา บทความนี้ จึงเป็นเครื่องราลึ กในพระกรุณาธิคุณของเจ้า
พระคุณสมเด็จพระญาณสังวรฯ ที่ทรงมีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในชาติสมาชิกอาเซียน

พระประวัติ
เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (สุวัฑฒนมหาเถระ) มี
พระนามเดิมว่า “เจริญ” นามสกุล “คชวัตร” ทรงมีพระชาติภูมิ ณ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๔๕๖ ทรงบรรพชาเป็นสามเณรเมื่อพระชนมายุ ๑๔ พรรษา ณ วัดเทวสังฆาราม กาญจนบุรี แล้วเข้ามา
อยู่ศึกษาพระปริยัติธรรม ณ วัดบวรนิเวศวิหาร จนพระชนมายุครบอุปสมบท และทรงอุปสมบท ณ วัดบวร
นิเวศวิหาร เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๖ โดยมี สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ทรง
เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้ประทับอยู่ศึกษา ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ตลอดมาจนกระทั่งสอบได้เป็นเปรียญธรรม ๙
ประโยค เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๔
เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ทรงดารงสมณศักดิ์มาโดยลาดับดังนี้ ทรงเป็นพระราชาคณะชั้น
สามัญ พระราชาคณะชั้นราช และพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามที่ “พระโศภณคณาภรณ์” ทรงเป็น
พระราชาคณะชั้นธรรมที่ “พระธรรมวราภรณ์” ทรงเป็นพระราชาคณะชั้นเจ้าคณะรองที่ “พระสาสนโสภณ”
ทรงเป็นสมเด็จพระราชาคณะที่ “สมเด็จพระญาณสังวร” และทรงได้รับพระราชทานสถาปนาเป็น “สมเด็จ
พระสังฆราช” ในราชทินนามที่ “สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก” เมื่อวันที่
๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๒ นับเป็นสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ราชทิ น นามสมเด็ จ พระญาณสั ง วรนี้ ทรงได้ รั บ พระราชทานสถาปนาจากพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวในอภิลักขิตสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๑๕ ขณะที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณ
สังวรทรงเป็น “พระสาสนโสภณ” เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร อายุ ๕๙ พรรษา ๓๙ โดยได้รับพระราชทาน
สถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะที่ “สมเด็จพระญาณสังวร” มีนามตามที่จารึกในสุพรรณบัฏว่า “สมเด็จพระ

-3ญาณสังวร บรมนริศธรรมนีติสาธก ตรีปิฎกปริยัตติธาดา สัปตวิสุทธิจริยาสมบัติ อุดมศีลาจารวัตรสุนทร
ธรรมยุติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัณยวาสี ” อันมีความหมายว่า ผู้สารวมในญาณ คือความรู้
แนะนาแนวธรรมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรอบรู้ปริยัติคือพระไตรปิฎก สมบูรณ์ด้วยความ
ประพฤติตามวิสุทธิ ๗ ประการ งามด้วยศีลและมารยาทอันสูงส่ง เป็นใหญ่ในคณะธรรมยุติ สถิตในอารามอัน
ประเสริฐ ฝ่ายคามวาสีและฝ่ายอรัญวาสี
เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ทรงเป็นผู้ใ คร่ในการศึกษา ทรงมีพระอัธยาศัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนมาตั้งแต่
ทรงเป็นพระเปรียญ โดยเฉพาะในด้านภาษา ทรงศึกษาภาษาบาลี สันสกฤต และภาษาต่างๆ เช่น อังกฤษ
ฝรั่งเศส เยอรมัน จีน จนสามารถใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี กระทั่งเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรม
หลวงวชิรญาณวงศ์ พระอุปัชฌาย์ของพระองค์ทรงเห็นว่า จะเพลินในการศึกษามากไป วันหนึ่งทรงเตือนว่า
ควรทากรรมฐานเสียบ้าง เป็นเหตุให้พระองค์ทรงเริ่มทากรรมฐานมาแต่บัดนั้น และทาตลอดมาอย่างต่อเนื่อง
แต่ขณะเดีย วกัน ท่านก็มิได้ล ะจากเส้ น ทางสายปริยัติ กระทั่งสอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค อันถือเป็น
ระดับชั้นสูงสุดในปี พ.ศ. ๒๔๘๔ ขณะมีอายุได้ ๒๙ ปี และมีพรรษาในภิกขุภาวะเพียง ๙ ปีเท่านั้น จึงทรงเป็น
พระมหาเถระที่ทรงภูมิธรรมทั้งด้านปริยัติและด้านปฏิบัติ
เนื่องจากทรงรอบรู้ ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี จึงทรงศึกษาหาความรู้
สมัยใหม่ด้วยการอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ ทั้งทางคดีโลกและคดีธรรม เป็นเหตุให้ทรงมีทัศนะกว้างขวางทันต่อ
เหตุการณ์บ้านเมือง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการสั่งสอนและเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก เป็นเหตุให้ท รง
นิพนธ์หนังสือทางพระพุทธศาสนาได้อย่างสมสมัยเหมาะแก่บุคคลและสถานการณ์ในยุคปัจจุบัน และทรงสั่ง
สอนพระพุทธศาสนาทั้งแก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ

พระศาสนกิจในอาเซียน
ตลอดหลายปี เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ทรงวางพื้นฐานสาหรับเป้าหมายใหญ่อีกเป้าหมาย
หนึ่งในภายหน้าอย่างมิได้ทรงย่อท้อ นั่นคือ เผยแผ่พระธรรมคาสอนของพระพุทธองค์ให้งอกงามไพบูลย์ยิ่งขึ้น
ในสากลโลก โดยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ เป็นต้นมา ที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ทรงเป็นผู้รับผิดชอบ
กิจการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ ทรงริเริ่มสืบสานสายสัมพันธ์อันดีงามระหว่างคณะสงฆ์ในหลายๆ
ประเทศ ทั้งในแถบเอเชียและชาติตะวันตก ด้วยพระทัยอันแน่วแน่ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ที่
ทรงทุ่มเทให้แก่การธารงรักษาและเผยแผ่ธรรมะแห่งพระบรมศาสดาอย่างเต็มพระกาลัง ทาให้นอกจากจะเป็น
การปูพื้นฐานแห่งพระพุทธศาสนาสู่ดินแดนมิตรประเทศแล้ว ยังช่ วยฟื้นฟูกิจการพระพุทธศาสนาในหลาย
ประเทศให้รุ่ งเรื องขึ้น ทั้งยังกระตุ้นให้วงการพระพุทธศาสนาในประเทศนั้นๆ เกิดความตื่นตัวมากขึ้น ใน
ขณะเดียวกันก็เป็นการเจริญสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างประเทศและระหว่างคณะสงฆ์ด้วยกันอีกด้วย
หากจะกล่าวถึงเฉพาะประเทศในชาติสมาชิกอาเซี ยน จานวน ๑๐ ประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักร
กัมพูชา ราชอาณาจักรไทย เนการาบรูไนดารุสซาลาม สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
มาเลเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐสิงคโปร์ และ
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ได้เคยเสด็จไปบาเพ็ญพระศาสนากิจและเผยแผ่ พระ
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ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในต่างประเทศมาแต่ครั้งทรงดารงสมณศักดิ์ที่ พระสาสนโสภณ ด้วยความทุ่มเทของ
พระองค์ ที่ทรงริเริ่มสืบสานสายสัมพันธ์ระหว่างคณะสงฆ์ รัฐบาล และพุทธศาสนิกชน กิจการพระพุทธศาสนา
ในหลายประเทศได้รับการฟื้นฟูและเจริญก้าวหน้ายิ่ง ขึ้น ทั้งนี้ เนื้อหาส่วนใหญ่ในส่วนนี้ เรียบเรียงมาจาก
หนังสือพระผู้เจริญพร้อม สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย จัดพิมพ์น้อมถวายสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ใน
งานฉลองพระชันษา ๙๖ ปี วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๒ (อัจฉราวดี สต็อคมันน์, ๒๕๕๒: ๑๓๔-๑๕๖)
๑. ราชอาณาจักรกัมพูชา : สมโภชพระบรมสารีริกธาตุที่กัมพูชา
ปี พ.ศ. ๒๔๙๕ ในโอกาสทีร่ าชอาณาจักรกัมพูชาอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ
จากมหาโพธิสมาคม (Maha Bodhi Society) อินเดีย ไปยังราชอาณาจักรกัมพูชา โดยผ่านกรุงเทพมหานคร
โดยเครื่องบินของบริษัทเดินอากาศไทย (บ.ด.ท.) หรือ Thai Airway Corporation (T.A.C.) จากกัลกัตตา
อิน เดีย กาหนดถึงท่าอากาศยานดอนเมือง ในวันอาทิตย์ที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. แต่
เครื่องบิน บ.ด.ท. มาถึงเวลา ๑๒.๑๕ น. ผิดเวลาไป ๒ ช.ม. เศษ พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไทยได้ให้การ
ต้อนรับ พระพรหมมุนี อัญเชิญจากเครื่องบินมาประดิษฐานที่โต๊ะหมู่ที่บูชา บูชาด้วยพุมดอกบัวทรงข้าวบิณฑ์
ของคณะธรรมยุต จุดธูปเทียนบูชา และนากล่าวบูชาแล้วสวดมนต์สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยว่าพร้อมกันทั้ง
พระและคฤหัสถ์ เสร็จพิธีบูชาแล้ว ประชาชนทาการบูชาตามศรัทธาของตน
ทั้งนี้ ราชอาณาจักรกัมพูชาได้อาราธนาและเชิญผู้แทนราชอาณาจักรไทยไปร่วมการฉลองสมโภช
ด้วย
เวลา ๑๓.๒๕ น. (วันอาทิตย์ที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๕) ท่านเจ้าคุณพระพรหมมุนี อัญเชิญกลับ
ขึ้นเครื่องบินและมอบดอกไม้พุ่มไปด้วย คณะผู้ แทนไทยตามขึ้นเครื่องบินเวลา ๑๓.๓๐ น. เครื่องบินออก
เดินทางมุ่งไปสู่กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา เครื่องบินของบริษัทเดินอากาศไทย เป็นเครื่องบิน ๒
เครื่องยนต์ สัญญาณเรียกขาน HS-POB ซึ่งทางราชอาณาจักรกัมพูชาได้เช่าพิเศษเพื่อใช้รับและส่งพระธาตุ
จากกัลกัตตาถึงพนมเปญ
เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ขณะทรงดารงสมณศักดิ์ที่ พระโศภนคณาภรณ์ ทรงเป็นหนึ่งใน
ผู้แทนจากราชอาณาจักรไทยเดินทางไปร่วมการฉลองสมโภชในครั้งนี้ ซึ่งสมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดี สังฆนายก
ฝ่ายมหานิกาย สมเด็จพระปิตุลาเจ้าฟ้ากรมพระมณีเรศ เสด็จมาต้อนรับ และพร้อมกับสมเด็จเจ้านโรดมสีหนุ
ทรงอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุสู่รถบุษบกดอกไม้เพื่อแห่สู่กรุงพนมเปญ ดังที่ทรงบันทึกไว้
ว่า “เครื่องบิน ๆ อยู่ ๒ ชั่งโมงเศษ จึงถึงพนมเป็ญ บินทักษิณาวัฏเมืองแล้ว ลงที่สนามบินโพธิ์จีนตง (เสียง
กัมพูชาว่า โปเจนตง) เวลา ๑๕.๔๕ น. มองจากเครื่องบิน เห็นพระสงฆ์และประชาชนรอรับอย่างคับคลั่ง มีรถ
เป็นอันมากวิ่งมา-ไปยังสนามบินที่สนามบิน พอเครื่องบินหยุดเจ้าหน้าที่ เปิดประตูห้อง ทอดสะพาน เรียบร้อย
แล้วพระสงฆ์ไทยได้ลงไปเป็นรายแรก ด้วยนายแกรงนิลล์ เป็นผู้นาลง และลงต่อๆ กันมา สมเด็จพระมหาสุ
เมธาบดี สังฆนายกฝ่ายมหานิกาย ได้มาต้อนรับที่เครื่องบิน ต่อมา สมเด็จพระปิตุลาเจ้าฟ้ากรมพระมณีเรศ
เสด็จมาทรงต้อนรับ
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ต้อนรับทักทายทั้งกันทรงปฏิสันถานนายกพุทธสมาคมแห่งประเทศประเทศไทยในโอกาสนี้ด้วย ในขณะนั้น
ทหารกองเกียรติยศบรรเลงเพลง ที่ประชุมยืนสงบอยู่จนจบลงแล้ว พระเจ้ากรุงกัมพูชาทรงอุ้มพระบรมสาริก
ธาตุ เจ้าฟ้ากรมพระนรมณีเรศทรงอุ้มพระอรหันตธาตุจากเครี่องบินไปสู่พลับพลา ในเวลาจะทรงอุ้ม พระเจ้า
กรุงกัมพูชารับทรงฉลองพระองค์ครุยมาจากพราหมณ์ พราหมณ์เป่าสังข์ตลอด ทรงถอดฉลองพระองค์ครุยเมื่อ
ประดิษฐานพระธาตุบนแท่นยกแล้ว ถึงพลับพลาแล้ว ประดิษฐานพระธาตุบนแท่นเบื้องหน้าพลับพลา
ในพลั บ พลา พระเจ้ า กรุ ง กั ม พู ช า ประทั บ เป็ น ประธาน พร้ อ มด้ ว ยพระราชวงศ์
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ พระสงฆ์ผู้ใหญ่ เจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสผู้ใหญ่ คณะผู้เชิญพระธาตุและคณะผู้แทนไทยได้เข้าร่วม
ประชุมในพลับพลา
บริเวณสนามบิน พระสงฆ์และประชาชนล้ นหลาม ยืนอยู่ภายนอกเชือกกั้นเขต สังฆ
นายกปราสัย สมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดี สังฆนายกฝ่ายมหานิกาย กล่าวปราสัย..”
ขบวนแห่พระธาตุเคลื่อนไปตามถนนหลายสาย ผ่านวัดวาอารามและบ้านเรือนที่พากันตกแต่งโต๊ะ
บูชา เรียงรายไปท่ามกลางประชาชนที่รอรับอยู่ข้างทาง เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรฯ ทรงบันทึกไว้ว่า
“เมื่อถึงกรุงพนมเป็ญแล้วแน่นขนัดทั้งสองข้างถนนเกือบตลอด แต่เมื่อเข้ากรุงพนมเป็ ญเย็นมาก
และค่าก่อนที่จะถึงปลายทาง...”
ปลายทางนั้นคือ วัดพระแก้ว พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุได้ตั้งประดิษฐาน ณ พระ
อุโบสถ ของวัดแห่งนี้ โดยมีพุ่มดอกบัวทรงข้าวบิณฑ์ของคณะธรรมยุตที่คณะผู้แทนไทยนามาบูชา ตั้งอยู่บนโต๊ะ
ทองด้านหน้าพระธาตุด้วย
การเสด็จไปประเทศกัมพูชาในครั้งนี้ ยังนับว่าเป็นการสืบสายความสัมพันธ์ระหว่างวัดบวรนิเวศ
วิหารกับราชวงศ์กัมพูชา เพราะตั้งแต่ในยุคพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ราชวงศ์ของกัมพูชาเสด็จ
มาทรงผนวชศึกษาที่วัดบวรนิเวศวิหารเป็นประจา
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พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ประดิษฐานในมณฑป
ณ วัดพระแก้วมรกตจาลอง กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา
ที่มา: ศิริวรรณ สุขวิเศษ. (๒๕๕๒). พระของประชาชน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก.
กรุงเทพฯ : สานักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช,
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ในวัดพระแก้วจาลองที่กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา
เมื่อครั้งทรงเป็นพระโศภนคณาภรณ์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์จากประเทศไทย
ไปร่วมพิธสี มโภชพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๕
ที่มา: ศิริวรรณ สุขวิเศษ. (๒๕๕๒). พระของประชาชน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก.
กรุงเทพฯ : สานักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช,

[ดูรายละเอียดบันทึกการปฏิบัติพระศาสนกิจที่ราชอาณาจักรกัมพูชา ได้ที่ www.sangharaja.org]

๒. สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา : ประชุมฉัฏฐสังคายนา
ในช่วงครบ ๒๕ ศตวรรษพุทธกาล สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (พม่า) ได้จัดทาสังคายนา
พระไตรปิฎกขึ้น ในปี พ.ศ. ๒๔๙๗ ที่เมืองย่างกุ้ง เรียกว่า “การประชุมฉัฏฐสังคายนา หรือการสังคายนา
พระไตรปิ ฎ ก ครั้ ง ที่ ๖” เจ้ า พระคุ ณ สมเด็ จ พระญาณสั ง วร ทรงร่ ว มเดิ น ทางไปกั บ คณะผู้ แ ทนจาก
ราชอาณาจักรไทย โดยเช่าเครื่องบินไป ทรงบันทึกถึงการเดินทางว่า “ค่าเช่าเครื่องบินคิดเฉลี่ยคนละ ๘๕๐
บาท” แต่ผู้แทนคณะสงฆ์ไปโดยอนุเคราะห์ของรัฐบาลไทย เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมเพื่อพระพุทธศาสนา
ครั้งนี้
เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ได้ทรงบันทึกการเดินทาง เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๔๙๗ ความว่า “เดินทางโดยเครื่องบินของบริษัท บ.ด.อ. เนื่องด้วยมีผู้ร่วมเดินทางไปมาก หัวหน้าคณะ จึง
เช่าเครื่องบิน ๒ เครื่องยนต์ ๒ ลา คือ HS-SAA และ HS-SAB ค่าเช่าเครื่องบิน คิดเฉลี่ยคนละ ๘๕๐ บาท (ทั้ง
ไป-ทั้งกลับ) มีผู้ไปทั้งหมด ๙๑ คน ผู้ที่ทางคณะสงฆ์ส่งไปคือ คณะผู้แทนคณะสงฆ์ไทย ๒๔ คณะผู้ติดตาม ๕๓
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การไปแบ่งไปเป็น ๒ เที่ยวๆ แรกเครื่องบิน ๒ ลากาหนดออกจากท่าอากาศยานดอนเมือง ๑๘.๐๐ น. เที่ยวที่
๒ กาหนดออก ๑๔.๓๐ น. เครื่องบินลาเดียว พระสงฆ์ คณะผู้แทนไปเที่ย วแรก ๑๙ รูป หัวหน้ากาหนดให้ไป
เที่ยวหลังเป็นเพื่อนคณะผู้ติดตาม ๒ รูป คือ พระศรีสุทัสนมุนี ๑ และพระอมรเวที ๒ ๓ ผู้บันทึกไปเที่ยวแรก
ลา HS-SAB ออกจากท่าอากาศยานดอนเมือง ๘.๓๐ น. ตัดตรงไปทางสุพรรณบุรี –อุทัย ออกตัดอ่าวเมาะตมะ
ถึงท่าอากาศยานแรงกูน ๑๐.๔๕ ร.ม.ต. และเออัครราชทูตไทย คือ ม.จ พิสิษฐดิศพงษ์ เป็นต้น และพระพม่า...
ไปรับที่สนามบิน ฉันเพลที่ร้านอาหารของท่าอากาศยาน เริ่มฉันอาหารพม่าเป็นครั้งแรกเสร็จแล้ว ขึ้นรถยนต์
ของสถานสังคายนาไปยังเนินสิริมังคละ อันเป็นที่สังคายนาและเป็นที่พัก
เวลาเย็นคณะเที่ยวหลังไปถึง ว่าออกจากท่าอากาศยาน ๑๔.๓๐ น. ถึง ๑๖.๒๕ น.
คณะพระสงฆ์ไทยพักที่ตึกบุพพวิเทห ชั้น ๒ ด้านขวาแถบทิศตะวันตก” (ญาณสังวรธรรม,
๒๕๕๖)
นอกจากไทยแล้ ว ยั งมีผู้ เข้าร่ ว มประชุมจากราชอาณาจั กรกัมพูช า สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และสาธารณรัฐ สังคมนิย มเวียดนาม รวมทั้งนายกรัฐมนตรีกัมพูชา สมเด็จเจ้านโรดมสีห นุ
นายกรัฐมนตรีของเมียนมา อูนุ และประธานาธิบดีของเมียนมา อูบาอู
การประชุมใช้เวลารวมทั้งสิ้น ๑๐ วัน ในช่วงว่างจากการประชุมเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร
ได้เสด็จไปเยี่ยมชมวัดและพุทธสถานหลายแห่ง เช่น วัดพยาจีไตซึ่งเจ้าอาวาสเป็นอาจารย์ใหญ่ทางคันถธุระ
วัดสาสนายิต้า วัดฝ่ายวิปัสสนาธุระที่มีท่านมหาศรีสยาดอ อู โสภณ เป็นเจ้าอาวาส รวมทั้งสานักกรรมฐานของ
อูบาขิ่น และสานักธรรมกถึกของพระชวีตะโก้
การเสด็จ สาธารณรั ฐ แห่ งสหภาพเมีย นมาครั้งนี้ ทาให้ เกิดความสั มพันธ์อั นดีระหว่างทั้งสอง
ประเทศ ในเวลาต่อมาเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ทรงได้รับสมณศักดิ์พิเศษจากรัฐบาลเมียนมา ถวาย
สมณศัก ดิ์ ชั้น อภิ ธ ชมหารั ฏ ฐคุ รุ ซึ่ งเป็น ต าแหน่ งสู งสุด ของคณะสงฆ์ สาธารณรั ฐแห่ งสหภาพเมีย นมา
เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร เองก็ทรงรักษาความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศมาตลอด ความสัมพันธ์อัน
ดีดังกล่าวสะท้อนออกมาในรูปแบบของการประทานความอนุเคราะห์ต่างๆ ให้แก่คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชน
เมียนมา หลังสุดได้ประทานความอนุเคราะห์ให้กับเหยื่อภัยธรรมชาติพายุนาร์กีส ...สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา จึงเป็นบ้านใกล้เรือนเคียงชาวพุทธที่ยังรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และเป็นเพื่อนบ้านที่ทรงพระ
เมตตาเสมอ
[ดูรายละเอียดบันทึกการปฏิบัตพิ ระศาสนกิจที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ได้ที่ www.sangharaja.org]

๓. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
พระพุทธศาสนาในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เริ่มต้นมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรศรีวิชัยเรืองอานาจทางฝั่ง
มลายู ได้แผ่ขยายวัฒนธรรมมาถึงฟิลิ ปปิน ส์ในศตวรรษที่ ๗ จนถึงศตวรรษที่ ๑๓ แล้ว มีชาวจีนโพ้นทะเล
(อาจจะนับถือลัทธิเต๋าและลัทธิขงจื๊อด้วย) ในศตวรรษที่ ๑๔ จนถึงศตวรรษที่ ๒๐ และชาวญี่ปุ่น (อาจนับถือ
ลัทธิชินโตด้วย) ที่อพยพตั้งรกรากในฟิลิปปินส์ ได้นาพระพุทธศาสนานิกายมหายานเข้ามาด้วย ในขณะที่ชาว
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ของสเปน และสมัยฟิลิปปินส์เป็นเมืองขึ้นของสหรัฐอเมริกา ก็ได้เผยแพร่ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแทนต์ แต่
ก่อนหน้ านั้ น ศาสนาอิสลามก็ได้มาเผยแพร่ และนิยมมากทางภาคใต้ของฟิลิปปินส์ และต่อมาชาวอินเดีย ปากีสถาน อพยพมาตั้งถิ่นฐานในฟิลิปปินส์ก็ได้นาศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เข้ามาด้วย
ปัจจุบันได้มีคณะสงฆ์จากประเทศต่างๆ โดยส่วนใหญ่เป็นนิกายมหายานและวัชรยาน ที่มีความ
ใกล้ชิดกับความเป็นชุมชนชาวจีนมากกว่า เข้ามาเผยแผ่ศาสนาในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เช่น คณะสงฆ์ไต้หวัน
โดยท่านซิง หยวน (Ven. Master Hsing Yun) แห่งวัดโฝวกงซัน ได้ให้ศิษย์ในสายงานของท่าน ไปเผยแผ่ ตั้ง
วัดอยู่ในชุมชนชาวจีนหรือเขตที่มีคนจีนอาศัยอยู่ ปัจจุบันมีชาวพุทธในฟิลิปปินส์ประมาณ ร้อยละ ๑.๕ (วิกิพี
เดีย, ๒๕๕๖)
พ.ศ.๒๕๑๑ เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ขณะทรงดารงสมณศักดิ์ที่ พระธรรมวราภรณ์ ใน
ฐานะประธานสภาการศึกษามหามกุฎราชวิทยาลัย (ปัจจุบัน คือ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ) โดย
อนุ มั ติของมหาเถรสมาคม ได้เสร็ จ ไปดู การพระศาสนา และการศึก ษาทางพระพุทธศาสนา ณ ประเทศ
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ออสเตรเลีย และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ผลจากการเดินทางครั้งนี้ ได้ก่อให้เกิดผลดีต่อ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศนั้น ๆ (วัดบวรนิเวศวิหาร, ๒๕๕๖)
๔. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย : บุกเบิกการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในอินโดนีเซีย
ใดใดในโลกล้วนอนิจจัง จริงแท้ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ ไม่เว้นแม้แต่พระพุทธศาสนาเองที่เคย
รุ่งเรืองในอินโดนีเซียตั้งแต่สมัยอาณาจักรศรีวิชัย และพระพุทธศาสนามหานิกายของอาณาจักรศรีวิชัยยังแผ่
อิทธิพลเข้ามาถึงภาคใต้ของราชอาณาจั กรไทยด้ว ย แต่แล้ ว พระพุทธศาสนาก็มีอันสู ญไปเกือบสิ้ น เมื่อ
ราชวงศ์มัชปาหิตเสื่อมลงและชาวอินโดนีเซียหันมานับถือศาสนาอิสลามแทน โดยมีคาพยากรณ์จากราชบุตร
ราชวงศ์มัชปาหิตว่า อีก ๕๐๐ ปี พระพุทธศาสนาจะกลับมา จวบจนถึงกึ่งพุทธกาลเศษ แสงเรืองรองแห่ง
พระพุทธศาสนาก็เริ่มปรากฏ และเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ก็ได้มีบทบาทร่วมจุดแสงเรืองรองนี้
ในปี พ.ศ. ๒๕๑๑ เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ครั้งยังดารงสมณศักดิ์ที่ พระสาสนโสภณ
พร้อมด้วยคณะ เดินทางไปดูกิจการพระพุทธศาสนาที่ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ออสเตรเลีย และสาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ และได้มีโอกาสพบกับพระชินรักขิต ซึ่งเป็นชาวอินโดนีเซียเชื้อสายจีนที่ได้บวชในพม่าเป็นพระภิกษุ
องค์แรกของอินโดนีเซีย และปรารถนาจะฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในดินแดนแห่งนี้
พระชินรั กขิตเห็ นว่าพระพุทธศาสนาในประเทศไทยมีความมั่นคงเป็นที่พึ่ งพาให้ กับการฟื้นฟู
พระพุทธศาสนาได้ จึงได้ขอให้ทางคณะสงฆ์ไทยจัดส่งพระธรรมทูตไปช่วย ซึ่งเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร
ก็ได้รับหลักการมาดาเนินการต่อ
ในปีถัดมา (พ.ศ. ๒๕๑๒) ทางคณะสงฆ์ไทยร่วมกับกรมการศาสนาในนามของรัฐบาลไทยจึงได้ส่ง
พระธรรมทูตไทยชุดแรก จานวน ๔ รูป ไปปฏิบัติศาสนกิจฟื้นฟูพระพุทธศาสนายังสาธารณรัฐ อินโดนีเซีย
สนองความต้องการของชาวพุทธในอินโดนีเซีย ซึ่งพระธรรมทูตทั้งสี่ก็ได้อยู่ปฏิบัติศาสนกิจในประเทศนี้ถึง ๑๐
ปีเศษ

-10เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ยังได้เสด็จไปให้การบรรพชา อุปสมบทกุลบุตรชาวอินโดนีเซีย
ครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๑๓ ณ มหาสถูปบรมพุทโธ หรือโบโรบูดูร์ (Borobudur) พุทธสถานยุคชวาโบราณตั้งแต่
สมัยพุทธศตวรรษที่ ๑๔ อายุกว่า ๑,๐๐๐ ปี (ศรัณย์ ทองปาน, ๒๕๕๕ : ๗๙) ตามคาอาราธนาของหัวหน้า
พระธรรมทูตไทยและพระชินรักขิตเถระ โดยทรงให้การบรรพชาอุปสมบทแก่กุลบุตรชาวอินโดนีเซีย ๕ คน
พร้อมด้วยพระธรรมโสภณ (สนธิ์ กิจฺจกาโร) ซึ่งภายหลังเลื่อนสมณศักดิ์ขึ้นเป็นที่ พระญาณวโรดม รองเจ้า
อาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร นับเป็นการปลูกหน่อสมณวงศ์แบบสยามวงศ์ขึ้นในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และ
ต่อมา เสด็จไปบรรพชากุลบุตรชาวอินโดนีเซียอีก จานวน ๔๓ คน ณ เมืองสมารัง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ตาม
คาอาราธนาของคณะสงฆ์สังฆเถรวาทอินโดนีเซียในปี พ.ศ. ๒๕๒๐
...ปีที่ ๕๐๐ พอดีตามคาพยากรณ์ที่ว่า พระพุทธศาสนาจะกลับมารุ่งเรืองในประเทศนี้อีกครั้ง

ที่มา: http://www.atmann.net/borobudur.htm
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ที่มา : http://images.nationalgeographic.com/wpf/media-live/photos/000/280/cache/borobudur-tempel_28003_600x450.jpg

มหาสถูปบรมพุทโธ (Borobudur)

จึ ง ถื อ ว่ า ทรงเป็ น ผู้ ใ ห้ ก าเนิ ด สมณวงศ์ ส ายเถรวาทขึ้ น ในอิ น โดนี เ ซี ย ยุ ค ปั จ จุ บั น จนกระทั่ ง
พระพุทธศาสนาเถรวาทได้ปักหลักลงฐานในดินแดนนี้อย่างมั่นคง ดังที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร แสดง
ธรรมกถาแก่พระใหม่ชาวอินโดนีเซียว่า
“ในสมัยก่อนประเทศไทยเคยได้รับพระธรรมจากราชอาณาจักรศรีวิ ชัยในอินโดนีเซีย มาบัดนี้
คณะสงฆ์ไทยได้นาแสงแห่งพระธรรมนั้นกลับคืนมายังอินโดนีเซีย”
หลวงปู่เทศก์ เทสฺรสี เคยไปเยี่ยมชมวัดต่างๆ ในสายธรรมยุตที่ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อ พ.ศ.
๒๕๑๙ เช่น วัดมัชฌิมศาสนวงศ์ที่อยู่ติดเจดีย์เมนดุต หรือวัดธัมมทีปารามที่บาตู มาลัง สุราบายา และได้บันทึก
ถึงความประทับใจว่า “แต่ละแห่งเราได้เห็นด้วยความปลื้มใจ ทุกเย็นจะมีพุทธบริษัททั้งหญิง ชายและหนุ่ม แก่
มารวมไหว้พระ สวดมนต์มิได้ขาด หลังจากนั้นพระท่านก็จะเทศนาอบรมและพาให้ทาสมาธิกันเป็นประจา”
สถานที่สาหรับใช้เป็นที่ปฏิบัติธ รรมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาในระยะแรกเป็นการดัดแปลง
อาคารบ้านเรือนที่มีอยู่ แต่ในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ก็ได้มีการก่อสร้างวัดขึ้นเป็นแห่งแรกในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ชื่อว่า “วัดจาการ์ตาธรรมจักรชัย” ซึ่งเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร เป็นประธานพร้อมคณะสงฆ์อีก ๑๙
รู ป จากประเทศไทย ไปทรงประกอบพิธีผู กพัทธสี มาอุ โ บสถวัดจาการ์ ตาธรรมจักรชัยนี้ ณ กรุงจาการ์ต า

-12ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ สิงหาคม (พ.ศ. ๒๕๒๘) นับเป็นการผูกพัทธสีมาอุโบสถวัดพระพุทธศาสนาเถรวาทเป็น
ครั้งแรกในประเทศอินโดนีเซีย
ทุกวันนี้ มีวัดทางพระพุทธศาสนากระจายอยู่ทั่วไปในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย รวมทั้งพระสงฆ์
จานวนมากที่กาลังทาหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา และเป็นที่พึ่งทางใจแก่พุทธศาสนิกชนชาวอินโดนีเซียโดย
ได้รับความสนับสนุนช่วยเหลือโดยตรงจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร
[ดูรายละเอียดบันทึกการปฏิบัตพิ ระศาสนกิจที่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ได้ที่ www.sangharaja.org]

การเสด็จ ไปปฏิบั ติ พระศาสนกิจ ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสั งวร แต่ล ะครั้งล้ ว นก่อ ให้ เกิ ด
ประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาโดยรวม ทรงสนทนาให้คาชี้แนะหลักธรรมแก่ผู้ไกลบ้าน ทรงเป็นกาลังใจแก่หมู่
เหล่าที่กาลังทาหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาในแดนไกล ทรงเป็นตัวอย่างถึงความเป็นพระผู้มีความอ่อนน้อม
รักษาพระวินัย และรักษาศีลจริยาวัตรไว้อย่างน่าชื่นชม...ด้วยพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์ พระพุทธศาสนา
สายเถรวาทได้ประดิษฐานอย่างมั่นคงและเผยแผ่รุ่งเรืองไปในนานาประเทศทั่วโลก ไม่ว่าพระองค์จะเสด็จไป
เยือน ณ ผืนแผ่นดินใด พระจริยาวัตรของพระองค์นั้นงดงาม สม่าเสมอ ทรงเป็นที่ชื่นชมยินดีและปลื้มปีติของผู้
ที่ไ ด้ พบเห็ น กลิ่ น หอมในศี ล วั ต รของพระองค์นั้ น ฟุ้ง ขจรไปไกล สร้ างความประทับ ใจและก่ อ ให้ เ กิด เป็ น
ความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นในทุกมวลมิตรประเทศที่พระองค์เสด็จไปเยือน (อัจฉราวดี สต๊อคมันน์ , ๒๕๕๒ :
๑๕๖)
จากพระศาสนากิจดังกล่าวข้างต้น ทาให้เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ทรงเป็นที่เคารพสักการะ
ตลอดไปถึงพุทธศาสนิกชนในนานาประเทศ ด้วยเหตุนี้ ทางรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จึงได้ทูล
ถวายตาแหน่ง “อภิธชมหารัฐคุรุ” อันเป็นสมณศักดิ์สูงสุดแห่งคณะสงฆ์เมียนมา ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว และที่
ประชุ ม ผู้ น าสู ง สุ ด แห่ ง พุ ท ธศาสนาโลก เมื่ อ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ ทู ล ถวายต าแหน่ ง “ผู้ น าสู ง สุ ด แห่ ง
พระพุทธศาสนาโลก”
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ไม่เพียงแต่ในโลกพระพุทธศาสนาเท่านั้น ที่ได้ให้การยกย่องเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร หากแต่
ศาสนาอื่นก็ยังได้ให้การยกย่องเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร โดยเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
เวลา ๑๔.๐๐ น. พระอัครสังฆราช พอล ชางอิน -นัม เอกอัครสมณทูตสั นตะส านัก (กรุงวาติกัน ) ประจา
ประเทศไทย, กัมพูชา, พม่า และลาว พร้อมด้วยอาร์คบิชอป หลุยส์ จาเนียร สันติสุขนิรันดร์ มุขนายกแห่งเขต
ปกครองท่าแร่ -หนองแสง และปริ มณฑล และในฐานะประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิ กแห่ ง
ประเทศไทย และคณะมุขนายก บาทหลวงนักบวชชาย-หญิง นาสาส์ นแสดงธรรมสั งเวชจากสมเด็จพระ
สันตะปาปาฟรานซิส องค์ที่ ๒๖๖ แห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิ ก ถวายให้แก่ สมเด็จพระวันรัต รักษาการ
เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร จากนั้น คณะมุขนายก บาทหลวง และนักบวชชาย-หญิง ได้ร่วมกันสวดอธิษฐาน
ภาวนาตามธรรมเนียมของคริสตศาสนิกนิกายโรมันคาทอลิกเพื่อแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนม์สมเด็จ
พระสังฆราช
พระศายกวงศ์วิสุทธิ์ ผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช กล่าวว่า การส่งสาส์นแสดงธรรมสังเวชจาก
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความสามัคคีระหว่างศาสนาพุทธและคริสต์ ซึ่งเป็น
สัญลักษณ์ที่ก่อให้เกิดความสุขและสันติภาพระหว่างประชาชนทั้งสองศาสนา ซึ่งเนื้อหาของสาส์นมีใจความ
ว่า นับว่าเป็นข่าวร้ายยิ่งที่ทราบข่าวการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระสั งฆราช จึงได้ส่งสาส์ นมาถึงมหาเถร
สมาคม (มส.) และชาวพุทธในประเทศไทย เพื่อแสดงความเสียใจ และหวังว่าชาวพุทธทุกท่านจะมีจิตใจที่เข็ม
แข็งในเวลาที่โศกเศร้าเช่นนี้ โดยพระองค์ได้สวดมนต์อ้อนวอนพระเจ้าเพื่อให้ชาวพุทธที่กาลังเสียใจ ได้มีจิตใจที่
แข็งแรง ทั้งนี้ สมเด็จพระสังฆราชถือว่ามีความสาคัญ โดยเฉพาะด้านการศึกษาที่ให้กับชุมชน และมีคุณูปการ
ต่อประเทศชาติอย่างยิ่ง ถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของพุทธศาสนาในประเทศไทย

-14พร้อมกันนี้ อาร์คบิชอป หลุยส์ จาเนียร สันติสุขนิรันดร์ ยังได้นาสาส์นแสดงธรรมสังเวชของสภา
ประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระสังฆราช ส่งมอบให้แก่
สมเด็จพระวันรัต มีใจความว่า ในนามของมุขนายก คณะบาทหลวง และศาสนิกนิกายโรมันคาทอลิก ขอแสดง
ความอาลั ยต่อการสิ้ นพระชนม์ของสมเด็จพระสังฆราช ซึ่ง นับเป็น การสูญเสียองค์ประมุขผู้นาแห่งพุทธ
ศาสนา ซึ่งมิใช่เพียงประเทศไทยเท่านั้น แต่ในฐานะผู้นาพุทธศาสนาโลกด้ วย พระศาสนกิจของสมเด็จ
พระสังฆราชเป็นที่โดดเด่นประจักษ์แก่ชาวไทยและต่างชาติ โดยเฉพาะธรรมนิพนธ์แบบเรียบง่ายแต่นุ่มลึก
ถึงแก่นแท้ทางพุทธศาสนา ที่สาคัญพระองค์ยังทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างแก่ทุกเพศทุกวัยเป็นแนวทางให้
พุทธศานิกชนได้ประพฤติปฏิบัติ พระองค์จึงเป็นพระของปวงชนอย่างแท้จริง
พระศายกวงศ์วิสุ ทธิ์ ได้กล่าวว่า “การที่ผู้ นับถือศาสนาอื่นๆ ส่ งสาส์นแสดงสั งเวชนั้น แสดงว่า
สมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีด้านศาสนสัมพันธ์กับผู้ที่นับถือศาสนาอื่นๆ โดยเฉพาะคริสตศาสนิก
คาทอลิก ทรงมีมิตรสัมพันธ์อันดีต่อสานักสันตะสานักและศาสนจักรคาทอลิกไทย นอกจากนี้ สภาประมุข
บาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยได้ขอให้วัดคาทอลิกทุกแห่งจัดให้มีการอธิษฐานภาวนาเป็นกรณี
พิเศษในระหว่า งที่ มีพิธี บู ช าขอบพระคุ ณ (พิธี มิส ซา) ทุก วัน อาทิ ตย์ ตลอดระยะเวลาไว้ทุ กข์ ให้ กับ สมเด็ จ
พระสังฆราชด้วย” (ASTV ผู้จัดการออนไลน์, ๒๕๕๖)

ขอถวายอภิสัมมานสักการะ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ด้วยเศียรเกล้า
นั บ เนื่ องตั้งแต่วัน ที่ ๑๔ ตุล าคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้ออก
แถลงการณ์ เรื่อง พระอาการประชวรของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ขณะประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จวบจนกระทั่งเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้ออกแถลงการณ์ฯ ฉบับที่ ๙ ความว่า สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จ พระสั งฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระอาการโดยรวมทรุดลง ได้สิ้นพระชนม์ลงแล้ ว เมื่อเวลา
๑๙.๓๐ น. ของวันนี้ (๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) สาเหตุเนื่องจากการติดเชื้อในกระแสพระโลหิต
ข่าวการสิ้ น พระชมน์ ของเจ้ าพระคุณสมเด็จพระญาณสั งวร ได้นามาซึ่ง ความโทมนัส อย่างยิ่ง แต่
อย่างไรก็ตาม คุณูปการที่พระองค์ทรงบาเพ็ญมาได้กลายเป็น มรดกธรรมที่จะสืบต่อบวรพระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทยและต่างประเทศที่พระองค์ได้ทรงวางรากฐานไว้ต่อไป
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ที่มา : http://www.watbowon.com/somdej2556/pic/Somdej-Oil-3.jpg

ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับ อานวยการบาเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ที่ สานักงานอานวยการบาเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณ
สังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก คณะแดงบวร วัดบวรนิเวศวิหาร ๒๔๘ ถนนพระสุเมรุ แขวง
บวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๐ ๙๕๗๘ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๕๗๘
เว็บไซต์: www.watbowon.com อีเมล์: somdej0310@hotmail.com
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