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บทนา
เนื่ อ งในโอกาสคล้ า ยวัน ประสู ติ เจริญ พระชัน ษา ๑๐๐ ปี สมเด็จ พระญาณสัง วร สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ นับเป็นมหามงคลสมัยทีพ่ ุทธศาสนิกชนทัง้ หลาย
จะได้แสดงความสํานึกในพระเมตตาและพระบารมีธรรมของเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ที่ทรงมี
ต่อพระบวรพุทธศาสนาและประชาชนเป็ นเอนกประการ ทรงเป็ นแบบอย่างอันดีงามในพระจริยวัตรและ
พระคุ ณ ธรรม ที่พุ ท ธศาสนิ ก ชนทัง้ หลายจะได้น้ อ มนํ า หลัก ธรรมจากหนั ง สือ พระนิ พ นธ์เ กี่ย วกับ
พระพุทธศาสนา คําสอนต่ างๆ และแบบอย่างอันดีงามจากพระจริยวัตร หลักปฏิบตั ิของเจ้าพระคุ ณ
สมเด็จพระญาณสังวร ไปประพฤติปฏิบตั ใิ นชีวติ ประจําวัน ในอันที่จะยังให้เกิดประโยชน์สุข ความสุข
สงบในจิตใจ ทัง้ แก่บุคคล สังคม และประเทศชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมานฉันท์และสันติ อีกทัง้
ยังเป็นการจรรโลงพระบวรพระพุทธศาสนาให้ธาํ รงสถาพรสืบไป

-๒-

พระประวัติ1
เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (สุวฑ
ั ฒนมหา
เถระ) มีพระนามเดิมว่า “เจริญ” นามสกุล “คชวัตร” ทรงมีพระชาติภูม ิ ณ จังหวัดกาญจนบุร ี เมื่อวันที่ ๓
ตุ ล าคม พ.ศ. ๒๔๕๖ ทรงบรรพชาเป็ น สามเณรเมื่อ พระชนมายุ ๑๔ พรรษา ณ วัด เทวสัง ฆาราม
กาญจนบุร ี แล้วเข้ามาอยูศ่ กึ ษาพระปริยตั ธิ รรม ณ วัดบวรนิเวศวิหาร จนพระชนมายุครบอุปสมบท และ
ทรงอุปสมบท ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๖ โดยมี สมเด็จพระสังฆราช
เจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ทรงเป็ นพระอุปชั ฌาย์ ได้ประทับอยู่ศกึ ษา ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ตลอดมา
จนกระทังสอบได้
่
เป็นเปรียญธรรม ๙ ประโยค เมือ่ พ.ศ. ๒๔๘๔
เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ทรงดํารงสมณศักดิ ์มาโดยลําดับดังนี้ ทรงเป็ นพระราชาคณะ
ชัน้ สามัญ พระราชาคณะชัน้ ราช และพระราชาคณะชัน้ เทพ ในราชทินนามที่ “พระโศภณคณาภรณ์” ทรง
เป็ นพระราชาคณะชัน้ ธรรมที่ “พระธรรมวราภรณ์” ทรงเป็ นพระราชาคณะชัน้ เจ้าคณะรองที่ “พระสาสน
โสภณ” ทรงเป็นสมเด็จพระราชาคณะที่ “สมเด็จพระญาณสังวร” และทรงได้รบั พระราชทานสถาปนาเป็ น
“สมเด็จพระสังฆราช” ในราชทินนามที่ “สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณา
ยก” เมื่อ วัน ที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๒ นั บ เป็ น สมเด็จ พระสัง ฆราช พระองค์ท่ี ๑๙ แห่ ง กรุ ง
รัตนโกสินทร์
ราชทิน นามสมเด็จ พระญาณสัง วรนี้ ทรงได้ร บั พระราชทานสถาปนาจากพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวั ในอภิลกั ขิตสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๑๕ ขณะที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระ
ญาณสังวรทรงเป็ น “พระสาสนโสภณ” เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร อายุ ๕๙ พรรษา ๓๙ โดยได้รบั
พระราชทานสถาปนาเป็ น สมเด็จ พระราชาคณะที่ “สมเด็จ พระญาณสัง วร” มีน ามตามที่จ ารึก ใน
สุพรรณบัฏว่า “สมเด็จพระญาณสังวร บรมนริ ศธรรมนี ติสาธก ตรีปิฎกปริ ยตั ติ ธาดา สัปตวิ สุทธิ
จริ ยาสมบัติ อุดมศีลาจารวัตรสุนทร ธรรมยุติกคณิ สสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัณยวาสี ”
อันมีความหมายว่า ผูส้ ํารวมในญาณ คือความรู้ แนะนําแนวธรรมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
ทรงรอบรู้ปริยตั ิคอื พระไตรปิ ฎก สมบูรณ์ด้วยความประพฤติต ามวิสุทธิ ๗ ประการ งามด้ว ยศีล และ
มารยาทอันสูงส่ง เป็ นใหญ่ในคณะธรรมยุติ สถิตในอารามอันประเสริฐ ฝา่ ยคามวาสีและฝา่ ยอรัญวาสี
เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ทรงเป็ นผู้ใฝ่ในการศึกษา ทรงมีพระอัธยาศัยใฝ่รใู้ ฝ่เรียนมา
ตัง้ แต่ทรงเป็นพระเปรียญ โดยเฉพาะในด้านภาษา ทรงศึกษาภาษาบาลี สันสกฤต และภาษาต่างๆ เช่น
อัง กฤษ ฝรัง่ เศส เยอรมัน จีน จนสามารถใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ เ ป็ น อย่ า งดี กระทัง่ เจ้า พระคุ ณ สมเด็จ
พระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ พระอุปชั ฌาย์ของพระองค์ทรงเห็นว่า จะเพลินในการศึกษา
มากไป วันหนึ่งทรงเตือนว่า ควรทํากรรมฐานเสียบ้าง เป็ นเหตุให้พระองค์ทรงเริม่ ทํากรรมฐานมาแต่บดั
นัน้ และทําตลอดมาอย่างต่อเนื่อง แต่ขณะเดียวกัน ท่านก็มไิ ด้ละจากเส้นทางสายปริยตั ิ กระทังสอบได้
่
1

กองอานวยการ งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๓ ตุลาคม
๒๕๕๖ . (๒๕๕๖). พระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ( เจริญ สุวฑฺฒโน คช
วัตร). [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก : http://www.watbowon.com/100y/พระประวัติไทย_english.pdf/. (วันที่ค้นข้อมูล: ๒๔
มิถุนายน ๒๕๕๖),

-๓เปรียญธรรม ๙ ประโยค อันถือเป็ นระดับชัน้ สูงสุดในปี พ.ศ. ๒๔๘๔ ขณะมีอายุได้ ๒๙ ปี และมีพรรษา
ในภิกขุภาวะเพียง ๙ ปีเท่านัน้ จึงทรงเป็นพระมหาเถระทีท่ รงภูมธิ รรมทัง้ ด้านปริยตั แิ ละด้านปฏิบตั ิ
เนื่องจากทรงรอบรู้ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอั งกฤษเป็ นอย่ างดี จึงทรงศึกษาหา
ความรูส้ มัยใหม่ดว้ ยการอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ ทัง้ ทางคดีโลกและคดีธรรม เป็ นเหตุให้ทรงมีทศั นะ
กว้างขวางทันต่อเหตุการณ์บ้านเมือง ซึ่งเป็ นประโยชน์ต่อการสังสอนและเผยแผ่
่
พระพุทธศาสนาเป็ น
อย่ า งมาก เป็ น เหตุ ใ ห้ ท รงนิ พ นธ์ห นั ง สือ ทางพระพุ ท ธศาสนาได้ อ ย่ า งสมสมัยเหมาะแก่ บุ ค คลและ
สถานการณ์ในยุคปจั จุบนั และทรงสังสอนพระพุ
่
ทธศาสนาทัง้ แก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ในด้า นการศึก ษา ได้ท รงมีพ ระดํา ริท างการศึก ษาที่ก ว้ า งไกล ทรงมีส่ ว นร่ว มในการก่ อ ตั ง้
มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งแรกของไทย คือ “มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย” มาแต่ต้น ทัง้ นี้
แต่เ ดิม นัน้ คณะสงฆ์ไทยโดยส่ วนรวมยังมีท่าทีไปในทางลบต่ อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ คือ
มหามกุฏราชวิทยาลัยในวัดบวรนิเวศวิหาร และมหาจุฬ าลงกรณราชวิทยาลัยในวัดมหาธาตุยุวราช
รังสฤษฎิ ์ เพราะเข้าใจว่าเป็นการส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรศึกษาเล่าเรียนวิชาการทางโลกมากเกินไป
อันไม่น่าจะเป็ นผลดีต่อการปฏิบตั ศิ าสนกิจของพระสงฆ์ ฉะนัน้ มหาวิทยาลัยสงฆ์ทงั ้ สองแห่งนี้จงึ ไม่ได้
รับการรับรองและไม่ได้รบั การสนับสนุนจากคณะสงฆ์อย่างเป็นทางการเรือ่ ยมา
เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร เมื่อครัง้ ยังเป็ นที่ พระสาสนโสภณ เป็ นประธานกรรมการ
อํานวยการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศนัน้ ท่านได้เสนอมหาเถรสมาคมให้รบั รองมหาวิทยาลัย
สงฆ์ทงั ้ สองแห่งเป็ นการศึกษาของคณะสงฆ์ เพราะการที่มหาวิทยาลัยสงฆ์ทงั ้ สองแห่งมีสถานะเสมือน
สถาบันการศึกษาทีด่ ําเนินการโดยเอกชน โดยคณะสงฆ์ไม่ได้รบั รอง กลายเป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนา
การศึกษาของพระสงฆ์เป็ นอันมาก ผลจากข้อเสนอดังกล่าว มหาเถรสมาคมจึงได้พจิ ารณาและให้การ
รับรองมหาวิทยาลัยสงฆ์ทงั ้ สองแห่ ง “เป็ นการศึกษาของคณะสงฆ์” เมื่อ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๑๒ และทางราชการได้ประกาศรับรองวิทยฐานะของผูส้ ําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงฆ์ทงั ้ สอง
แห่งเป็นครัง้ แรก เมือ่ พ.ศ. ๒๕๒๗
นอกจากพระกรณียกิจตามหน้ าที่ตําแหน่ งแล้ว เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ยังได้ทรง
ปฏิบ ัติห น้ า ที่พ ิเ ศษ อัน มีค วามสํา คัญ ยิ่ง อีก หลายวาระ กล่ า วคือ ทรงเป็ น พระอภิบ าลในพระภิก ษุ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รัชกาลปจั จุบนั เมื่อครัง้ เสด็จออกทรงพระผนวช เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๙ พร้อม
ทัง้ ทรงถวายความรู้ใ นพระธรรมวิ นั ย ตลอดระยะเวลาแห่ ง การทรงพระผนวช ทรงเป็ น พระราช
กรรมวาจาจารย์ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อคร้ัง
เสด็จออกทรงพระผนวชเป็นพระภิกษุ เมือ่ พ.ศ. ๒๕๒๑
เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ทรงดํารงตําแหน่ งหน้าทีส่ ําคัญทางการคณะสงฆ์ในด้านต่างๆ
มาเป็ น ลํา ดับ เป็ น เหตุ ใ ห้ ท รงปฏิบ ัติพ ระกรณีย กิจเป็ น ประโยชน์ ต่ อ พระศาสนา ประเทศชาติ และ
ประชาชนเป็ นเอนกประการ นับได้ว่าทรงเป็ นพระมหาเถระทีท่ รงเพียบพร้อมด้วยอัตตสมบัตแิ ละปรหิต
ปฏิบตั ิ และทรงเป็นครุฐานียบุคคลของชาติทงั ้ ในด้านพุทธจักรและอาณาจักร
วัตรปฏิบตั ปิ ระการหนึ่งของเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ที่สมควรนํ ามาเผยแพร่เพื่อเป็ น
เครื่อ งเตือ นสติใ ห้พระภิก ษุ ส ามเณร ตลอดจนพุทธศาสนิกชนในการดํารงตนอย่างเรียบง่าย นัน่ คือ

-๔“ความเป็ นผู้ส นั โดษ” เจ้าพระคุ ณ สมเด็จพระญาณสังวร ทรงปฏิบตั ิพระองค์อ ย่างเรียบง่าย แม้
เสนาสนะทีอ่ ยูอ่ าศัยก็ไม่โปรดให้ประดับตกแต่ง ทรงเตือนภิกษุสามเณรอยูเ่ สมอว่า “พระเณรไม่ควรอยู่
อย่างหรูหรา”
พระภิกษุในวัดบวรนิเวศวิหารที่ถวายการปรนนิบตั ดิ ูแลเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร เล่า
ว่า แม้จนเมือ่ ทรงดํารงตําแหน่ งประมุขแห่งศาสนจักรแล้ว ทีบ่ รรทมในตําหนักทีป่ ระทับ ณ วั ดบวรนิเวศ
วิหาร ก็ยงั คงเป็นเพียงเก้าอีส้ ปริงตัวเก่า ซึง่ สัน้ เกินกว่าทีจ่ ะใช้นอนได้ จึงต้องใช้ตงต่
ั ่ อทางปลายเพื่อวาง
พระบาท ถัดจากด้านปลายพระบาทไปก็เป็นโต๊ะเล็กๆ อีกตัว ตัง้ พัดลมเก่าๆ ซึง่ “เปิดทีกห็ มุนแก็กๆ ๆ”
แม้แต่อาสนะผืนเก่าที่พระมารดา คือ “นางน้ อย” เคยเย็บถวายแต่เมื่อครัง้ ยังเป็ นมหาเปรียญ
หนุ่ มๆ พระองค์ก็ใช้เรื่อยมา จนเมื่อขาดเปื่ อยไป ก็ยงั นํ าไปรองไว้ใต้อาสนะผืนใหม่ และเมื่อทรงได้รบั
สถาปนาเป็ นสมเด็จพระสังฆราชแล้ว อาสนะผืนเก่าที่พระมารดาเย็บให้ก็ยงั โปรดให้วางไว้ใต้อาสนะที่
ประทับเป็ นการแสดงกตัญํุตาสนองคุณเช่ นที่เคยทรงถือปฏิบตั มิ า ได้ยนิ มาว่าครัง้ หนึ่งเคยมีเด็กจะ
หยิบไปทิ้งเพราะเห็นเป็ นผ้าเก่าๆ ขาดๆ แต่ เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร มีรบั สังว่
่ า “นัน่ ของโยม
แม่ เอาไว้ทเี ่ ดิม”
ส่วนวัตถุสงิ่ ของที่มผี ู้ถวายมาก็มกั ทรงแจกจ่ายต่อไปตามโอกาส ครัง้ หนึ่งมีผู้ปวารณาจะถวาย
รถยนต์สําหรับทรงใช้สอยประจําพระองค์เพื่อความสะดวกในการที่จะเสด็จไปทรงปฏิบตั ิภารกิจในที่
ต่างๆ พระองค์กต็ อบเขาไปว่า “ไม่รจู้ ะเก็บไว้ทไี ่ หน” จึงเป็นอันว่าไม่ทรงรับถวาย
เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ทรงเตือนภิกษุสามเณรอยู่เสมอว่า “เป็ นพระต้องจน” และ
ไม่เ พียงแต่ ทรงสอนผู้อ่ ืนเท่านัน้ แม้พ ระองค์เ องก็ทรงปฏิบตั ิพระองค์เ ป็ นตัว อย่างเช่นกัน ครัง้ หนึ่ง
หลังจากทรงได้รบั พระราชทานสถาปนาเป็ นสมเด็จพระสังฆราชแล้ว ไม่นานนักศิษย์ใกล้ชดิ คนหนึ่งมา
กราบทูลว่า “ขณะนี้วดั (ชือ่ วัด) ทีเ่ มืองกาญจน์ฯ กาลังสร้างสะพานข้ามแม่น้ าเกือบจะเสร็จแล้วยังขาดเงิน
อีกราว ๗-๘ แสนบาท อยากจะกราบทูลใต้ฝ่าพระบาทเสด็จไปโปรดสักครัง้ สะพานจะได้เสร็จเร็วๆ ไม่
ทราบว่าใต้ฝ่าพระบาทจะพอมีเวลาเสด็จได้หรือไม่ กระหม่อม” เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ตรัส
ตอบว่า “เวลาน่ ะพอมี แต่ เ งินตัง้ แสนจะเอาทีไ่ หน เพราะพระไม่มอี าชีพการงาน ไม่มรี ายได้เ หมือ น
ชาวบ้าน แล้วแต่เขาจะให้”

พระวิ ริยะเพื่อพระศาสนา
เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็ นผูต้ งั ้ ใจเรียนรู้
ในวิชาพระพุทธศาสนา ด้วยทรงรูจ้ ริงว่า พระพุทธเจ้าทรงเป็ นครูผู้มวี ชิ าที่ยงิ่ ใหญ่เพียงใด การปฏิบตั ิ
ตามข้อธรรมของพระพุทธองค์จกั ได้รบั ประโยชน์จริงเพียงนัน้ พระวิรยิ ะของพระองค์เพื่อพระศาสนาจึงมี
จุดเริม่ ต้นที่พ ระองค์เ องก่ อ นแล้ว จึงทรงนํ ารอยทางพระพุทธองค์มาเป็ นแนวทางแก่ พุทธบริษัทและ
พุทธศาสนิกชน ทัง้ ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ให้ก้าวหน้ าในเส้นทางธรรมอย่างถูกต้องและมันคง
่
สืบไป...ด้วยพระเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ และพระกตัญํุตาต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

-๕เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ทรงเป็ นพระมหาเถระที่มวี สิ ยั ทัศน์ทางการศึกษา พร้อมทัง้
ทรงสนับสนุ นการพัฒนาการศึก ษาคณะสงฆ์ทงั ้ ทางปริยตั ิและทางปฏิบตั ิมาอย่างต่ อเนื่อง นอกจาก
การศึก ษาของพระภิก ษุ ส ามเณรแล้ว เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ยังมีส่ วนในการสร้างสรรค์
วิชาการในสถาบันการศึกษาของบ้านเมืองอีกด้วย เช่น เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔ ทรงได้รบั อาราธนาจาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ทรงเป็ นอาจารย์พิเศษสอนวิชาพื้นฐานอารยธรรมไทย ร่ว มกับ ม.ร.ว.
คึกฤทธิ ์ ปราโมช โดยทรงบรรยาย เรือ่ ง “พระพุทธศาสนากับสังคมไทย”
พ.ศ. ๒๕๑๙ ขณะยังทรงดํารงสมณศักดิ ์ที่ สมเด็จพระญาณสังวร พระองค์ได้รบั อาราธนาเป็ น
อาจารย์พเิ ศษสอนการฝึกสมาธิตามแนวพุทธศาสนา ในภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุ ษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถือว่าเป็ นมหาวิทยาลัยแรกที่บรรจุว ิ ชานี้เป็ นวิชาบังคับไว้ในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย ทรงเป็ นอาจารย์พระองค์แรก สอนนิสติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อเนื่องมาเป็ นเวลา
หลายปี
นอกจากนัน้ สถาบัน อื่น ๆ ตลอดจนข้าราชการและพนักงานในองค์กรต่ า งๆ ยังได้ก ราบทูล
อาราธนาเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ไปทรงสอนวิชาการฝึ กทําสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนา
นับได้ว่า เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ได้ทรงเป็ นผูจ้ ุดประกายในการศึกษาปฏิบตั สิ มาธิกรรมฐาน
ในหมูพ่ ุทธศาสนิกชนทุกระดับอย่างกว้างขวาง
เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ทรงอุทศิ พระองค์ให้พระบวรพุทธศาสนาอย่างเต็มที่ ทัง้ ใน
ด้านการปกครองฝ่ายสงฆ์ ทีพ่ ระองค์ทรงมีความรับผิดชอบมากมายในตําแหน่ งสําคัญๆ ดังที่ พระอนิ ล
ธมฺมสากิ โย, ดร. ผูช้ ่วยเลขานุ การสมเด็จพระสังฆราชกล่าวไว้ว่า “เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร
เป็ นผู้อทุ ิ ศชี วิตทัง้ หมดให้ กบั พระศาสนา ทัง้ ความรู้ความสามารถ ความสุขส่วนพระองค์ แม้ว่า
บางครัง้ ทรงไม่ได้ บรรทม พระองค์ไม่เคยแสดงพระอาการไม่พอพระทัย ทรงสารวมพระองค์
ตลอดเวลา ทรงมีการเตรียมงานก่อนทุกครัง้ บางทีแม้เวลาเสวยก็จะรับสังเรื
่ อ่ งงาน”
ในด้านการเผยแผ่ธรรมสู่ประชาชนนัน้ เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร มีวธิ กี ารเผยแผ่ธรรม
ต่อพุทธศาสนิกชนหลายระดับ จากง่ายไปหายาก ตื้นไปลึก แต่ทงั ้ หมดเป็ นไปเพื่อความเข้าใจความจริง
แห่งชีวติ ทีเ่ ป็นอริยสัจ ธรรมทีเ่ ป็นยอดมงกุฎแห่งพระพุทธศาสนา ธรรมทีน่ ําไปสู่ทางแห่งการพ้นทุกข์
เมื่อครัง้ ที่ เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร มีพระสุขภาพแข็งแรง พระกรณียกิจประจําของ
พระองค์ คือการเทศน์ ในพระอุ โบสถ ทุกวันพระข้างขึ้นและข้างแรม ๑๕ คํ่า คือเดือนละ ๒ ครัง้ ซึ่งมี
ประชาชนไปฟงั จนล้นพระอุโบสถ นอกจากนี้ยงั ทรงบรรยายธรรมในรายการ “การบริ หารทางจิ ต” ทาง
สถานีวทิ ยุกระจายเสียง อ.ส. พระราชวังดุสติ เป็ นประจําทุกเช้าวันอาทิตย์...พลังแห่งพระสุรเสียงทีบ่ รรจุ
ด้วยพลังแห่งความหมายในธรรมนี้ เกิดขึน้ ได้ก็เพราะเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร มีพระวิรยิ ะจน
เข้าถึงหัวใจแห่งคําสอนของพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึง้ เมื่อถ่ายทอดเป็ นธรรมบรรยายสู่ประชาชน ด้วย
จิตที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา จึงทําให้คนฟงั สามารถฟงั ธรรมได้อย่างรื่นรมย์ ได้ยนิ ได้ฟงั ครัง้ ใดก็เกิดมี
แรงยึดเหนี่ยวจิตใจจนเกิดความตัง้ มัน่ นําไปสู่การยกระดับจิตของตนให้สงู ยิง่ ๆ ขึน้

-๖-

คําสอนจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร หากใครได้ฟงั แล้วน้ อมใจนํ าข้อธรรมนัน้ ไปคิด
ใคร่ครวญโดยพิจารณาให้แยบคาย ก็จะเกิดปญั ญาอันนํ าไปสู่ความเข้าใจในตนเองและผู้อ่นื สามารถ
ั หาชีว ิต ของตนเองได้ เป็ น การยกระดับ จิต ใจให้สูง ยิ่ง ขึ้น จนเชื่อ มโยงไปสู่ก ารเข้า ใจ
คลี่ค ลายป ญ
ความหมายทีแ่ ท้ของชีวติ การฟงั ธรรมจึงเป็ นเครือ่ งนําพาชีวติ ให้เจริญก้าวหน้า ความคิดสติปญั ญาเจริญ
งอกงาม มีชวี ติ ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ นําพามาซึง่ ความสุข ความสําเร็จอันลึกซึง้ ทีโ่ ลกทางวัตถุไม่มวี นั จะให้ได้
ผู้ท่สี นใจรับฟงั พระธรรมเทศนาของเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สามารถรับฟงั ได้ทาง
เว็บไซต์ www.youtube.com โดยใช้คําค้นว่า “สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา
สังฆปริณายก”

-๗เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ทรงปฏิบ ัตพิ ระกรณียกิจทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ
เป็นเอนกประการ ทรงเป็นนักวิชาการและนักวิเคราะห์ธรรมตามหลักการของพระพุทธศาสนา ทีเ่ รียกว่ า
“ธมัมวจิยะ” หรือ “ธัมมวิจยั ” เพื่อแสดงให้เห็นว่าพุทธธรรมนัน้ สามารถประยุกต์ใช้กบั กิจกรรมของชีวติ ได้
ทุกระดับ ตัง้ แต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูงสุด ทรงมีผลงานด้านพระนิพนธ์ทงั ้ ที่เป็ นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษจํานวนกว่า ๑๐๐ เรื่อง ประกอบด้วยพระนิพนธ์แสดงคําสอนทางพระพุทธศาสนาทัง้ ระดับ
ต้น ระดับกลาง และระดับสูง รวมถึงความเรียงเชิงศาสนคดีอีกจํา นวนมาก ซึ่งล้ว นมีคุ ณค่ าควรแก่
การศึกษา สถาบันการศึกษาของชาติหลายแห่งตระหนั กถึงพระปรีชาสามารถและคุณค่าแห่งงานพระ
นิพ นธ์ ตลอดถึง พระกรณียกิจที่ ทรงปฏิบ ัติ จึงได้ทูล ถวายปริญ ญาดุ ษ ฎีบ ัณฑิต กิต ติมศัก ดิเ์ ป็ น การ
เทิดพระเกียรติหลายสาขา
สําหรับพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรง
นิพนธ์เรื่องต่างๆ ไว้จาํ นวนมาก ทัง้ ทีเ่ ป็ นตํารา พระธรรมเทศนา และทัวไป
่ ซึง่ เป็ นหนึ่งในสื่อทีช่ ่วยให้
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นไปอย่างกว้างขวางทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ พอประมวลได้ดงั นี้
๑. ประเภทตารา ทรงเรียบเรียงวากยสัมพันธ์ ภาค ๑-๒ (สําหรับใช้เป็ นหนังสือประกอบ
การศึกษาของนักเรียนบาลี) และยังอํานวยการจัดทําปทานุ กรมบาลี ไทย อังกฤษ สันสกฤต ฉบับพระ
เจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรนี ฤนาถ
๒. ประเภทพระธรรมเทศนา มีอยู่เป็ นจํานวนมาก เท่าทีพ่ มิ พ์เป็ นเล่มแล้ว เช่น ปญั จคุณ ๕
กัณฑ์ ทศพลญาณ ๑๐ กัณฑ์ มงคลเทศนา โอวาทปาฏิโมกข์ ๓ กัณฑ์ สังฆคุณ ๙ กัณฑ์ มงคลวิเสสกถา
ญาณสังวรเทศนา เป็นต้น
๓. ประเภทงานแปลเป็ นภาษาต่ างประเทศ ทรงริเริม่ และดําเนินการให้แปลตําราทาง
พระพุทธศาสนา จากภาษาไทยเป็ นภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการศึกษาพระพุทธศาสนา เช่น นวโกวาท
วินยั มุข พุทธประวัติ ภิกขุปาฏิโมกข์ อุปสมบทวิธ ี และการทําวัตรสวดมนต์ ทรงดําเนินการให้มกี ารแปล
หลักสูตรนักธรรมตรี โท เอก ครบทุกเล่ม
๔. ประเภททัว่ ไป
มีอ ยู่ เ ป็ น จํ า นวนมาก เช่ น การนั บ ถื อ พระพุ ท ธศาสนา, หลัก
พระพุทธศาสนา, พระพุทธเจ้าของเรานัน้ ท่านเลิศลํ้า , ๔๕ พรรษาพระพุทธเจ้า, พระพุทธเจ้าทรงสัง่
สอนอะไร (ไทย-อังกฤษ), วิธปี ฏิบตั ติ นให้ถูกต้องทางธรรม, พระพุทธศาสนากับสังคมไทย, เรื่องกรรม,
ศีล (ไทย-อังกฤษ), แนวปฏิบตั ใิ นสติปฏั ฐาน, อาหุเนยโย, อวิชชา, สันโดษ, หลักธรรมสําหรับการปฏิบตั ิ
อบรมจิต , การบริหารจิตสําหรับผู้ใหญ่ , บัณฑิตกับโลกธรรม, แนวความเชื่อ , บวชดี, บุพการี-กตัญํู
กตเวที, คํากลอนนิราศสังขาร, ตํานานวัดบวรนิเวศวิหาร, จิตตนคร เป็นต้น

พระศาสนากิ จเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่สากล
นับตัง้ แต่ ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ เป็ นต้นมา ที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ทรงเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
กิจการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ ทรงริเริม่ สืบสานสายสัมพันธ์อนั ดีงามระหว่างคณะสงฆ์ใน
หลายๆ ประเทศ ทัง้ ในแถบเอเชียและชาติต ะวันตก เช่น กั มพูชา เนปาล ศรีลงั กา จีน อินโดนีเ ซีย

-๘ฟิลปิ ปินส์ อินเดีย แคนาดา อิตาลี ออสเตรเลีย อังกฤษ ฝรังเศส
่ สหรัฐอเมริกา เป็ นต้น ด้วยพระทัยอัน
แน่ วแน่ ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ที่ทรงทุ่มเทให้แก่การธํารงรักษาและเผยแผ่ธรรมะแห่ง
พระบรมศาสดาอย่างเต็มพระกําลังทําให้นอกจากจะเป็ นการปูพน้ื ฐานแห่งพระพุทธศาสนาสู่ดนิ แดนมิตร
ประเทศแล้ว ยังช่วยฟื้ นฟูกจิ การพระพุทธศาสนาในหลายประเทศให้รุ่งเรืองขึน้ ทัง้ ยังกระตุ้นให้วงการ
พระพุทธศาสนาในประเทศนัน้ ๆ เกิดความตื่นตัวมากขึน้ ในขณะเดียวกันก็เป็ นการเจริญสัมพันธไมตรี
อันดีระหว่างประเทศและระหว่างคณะสงฆ์ดว้ ยกันอีกด้วย
จากการทีค่ ณะรัฐมนตรี ได้อนุ มตั ใิ ห้กรมการศาสนาดําเนินการฝึ กอบรมพระธรรมทูต เมื่อ พ.ศ.
๒๕๐๙ เพื่อส่ งไปประกาศพระศาสนาในต่างประเทศ ในความอุปถัมภ์ของรัฐบาล ในการนี้ มหาเถร
สมาคมเห็นชอบแต่ งตัง้ พระสาสนโสภณ เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศ และกรรมการมหาเถรสมาคม ให้เป็ น
ประธานกรรมการอํานวยการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ทรงเป็ นพระมหาเถระไทยรูปแรกที่
ได้ดาํ เนินงานพระธรรมทูตในต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรม เล่ากันมาว่าในระยะเริม่ ต้นของการฝึกอบรม
พระธรรมทูตนัน้ พระสาสนโสภณได้ดําเนินการอย่า งเข้มงวดกวดขัน ท่านทําหลักสู ตรและสอนด้ว ย
ตนเอง มีก ารอบรมธรรมะเป็ น ภาษาอัง กฤษ มีบ างครัง้ ไปอบรมพระธรรมทูต ที่ส วนโมกข์ อํ า เภอ
ไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี พระสาสนโสภณก็เดินเท้าไปจากสถานีรถไฟไชยาไปถึงสวนโมกข์ ท่านและ
ท่านพุทธทาสภิกขุใช้วธิ กี ารฝึกฝนบรรดาพระภิกษุตามธรรมเนียมดัง้ เดิมแบบยุคพุทธกาล กระทังว่
่ าเมื่อ
บิณฑบาตกลับมาแล้วให้พระสงฆ์ฉนั ภัตตาหารอยู่ตามโคนไม้ เมื่อถึงเวลาอนุ โมทนา ท่านก็จะไม่ให้สวด
มนต์เช่นที่เคยทํากันมา แต่จะใช้วธิ เี รียกภิกษุ รูปใดรูปหนึ่งขึน้ มาแล้วให้เทศน์แทน โดยกําหนดว่าเมื่อ
เรียกรูปไหนก็ตอ้ งเทศน์ได้ทุกรูป เพื่อฝึกฝนความพร้อมในการเป็นพระธรรมทูต
ในปีเดียวกันนัน้ เอง ในฐานะประธานกรรมการอํานวยการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ
พระสาสนโสภณได้รบั อาราธนาให้เดินทางไปเป็ นประธานฝ่ายสงฆ์ เนื่องในพิธเี ปิดวัดพุทธปทีป ณ กรุง
ลอนดอน สหราชอาณาจักร อันถือเป็ นวัดพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทแบบไทยวัดแรกในทวีปยุโรป ใน
การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดําเนิน
ทรงประกอบพิธเี ปิด เมือ่ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ โอกาสเดียวกันนัน้ พระสาสนโสภณได้แสดงพระ
ธรรมเทศนา “พุทธปทีปกถา” หน้าพระทีน่ งเนื
ั ่ ่องในการพระราชพิธบี าํ เพ็ญพระราชกุศลอาสาฬหบูชา
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๐ องค์ทะไลลามะ ประมุขแห่งศาสนจักรทิเบตได้เสด็จเยือนวัดบวรนิเวศวิหาร
ครัง้ นัน้ องค์ทะไลลามะ ทรงปรารภกับเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ซึง่ ดํารงสมณศักดิ ์ที่ พระสาสน
โสภณ ว่าพระองค์สนใจการปฏิบตั สิ มาธิกรรมฐานแบบเถรวาท เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ก็ทรง
ให้คาํ แนะนําแลกเปลีย่ นกับองค์ทะไลลามะถึงแนวทางปฏิบตั ดิ งั กล่าว
พ.ศ. ๒๕๑๑ เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร เมือ่ ครัง้ ยังเป็ นที่ พระสาสนโสภณ ได้เดินทางไป
สังเกตการณ์พระศาสนาในประเทศออสเตรเลีย เห็นว่ามีผสู้ นใจพระพุทธศาสนากันมาก และบรรยากาศ
ทัวไปก็
่ น่าจะส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างขวางยิง่ ขึน้ อีกทัง้ ชาวพุทธในออสเตรเลียยังได้
แสดงความประสงค์ใคร่มวี ดั และพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเพื่อประกาศพระพุทธศาสนา และได้ขอให้
พระสาสนโสภณ ในฐานะผูอ้ ํานวยการมูลนิธมิ หามกุฏราชวิทยาลัย ช่วยอนุ เคราะห์เพื่อให้มวี ั ดไทยและ
พระสงฆ์ไ ทยในออสเตรเลียต่ อ คณะกรรมการมหามกุ ฏราชวิทยาลัยและผู้ท่เี กี่ยวข้อ ง ก็ได้รบั ความ

-๙เห็นชอบ จึงมีการริเริม่ จัดตัง้ สํานักสงฆ์ในความอุปถัมภ์ของมูลนิธมิ หามกุฏราชวิทยาลัยขึน้ ทีน่ ครซิดนีย์
รัฐ นิ ว เซาต์เ วลส์ ออสเตรเลีย ในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ พร้อ มทัง้ ได้จ ดั ส่ ง พระสงฆ์ไ ทยและพระสงฆ์ช าว
ต่างประเทศที่บวชศึกษาอยู่ท่วี ดั บวรนิเวศวิหาร ออกไปอยู่จําพรรษาเพื่อสังสอนพระพุ
่
ทธศาสนา ณ
สํานักสงฆ์นนั ้ ในปีเดียวกัน สํานักสงฆ์ไทย ณ นครซิดนีย์ ได้เจริญก้าวหน้าขึน้ โดยลําดับ จนมีการจัดซือ้
ทีด่ นิ และตัวอาคารเพื่อสร้างเป็ นวัดในนามขอมหามกุฏราชวิทยาลัยในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๑๘ และ
ได้รบั พระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ว่า “วัดพุทธรังษี” นับเป็ นวัดไทยแห่ งแรกใน
ทวีป ออสเตรเลีย สมเด็จ พระบรมโอรสาธิร าชฯ สยามบรมราชกุ ม าร ซึ่ง ขณะนัน้ ทรงศึก ษาอยู่ ณ
วิทยาลัยการทหารดันทรูน (The Royal Military Collage, Duntroon) ออสเตรเลีย ได้เสด็จพระราช
ดําเนินทรงประกอบพิธเี ปิ ดวัดพุทธรังษี ในวันวิสาขบูชา ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ เจ้าพระคุ ณ
สมเด็จพระญาณสังวร จึงเป็นผูท้ รงนําพระพุทธศาสนาเถรวาทไปสู่ทวีปออสเตรเลียเป็นครัง้ แรก
ในต้ น ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ วัด บวรนิ เ วศวิ ห ารเริ่ม คึ ก คัก ไปด้ ว ยชาวต่ า งประเทศที่ ใ ฝ่ ศึ ก ษา
พระพุทธศาสนา ณ พระอุโบสถ ทุกวันอาทิตย์มกี ารแสดงธรรมแก่ชาวต่างประเทศ เจ้าพระคุณสมเด็จ
พระญาณสังวร ทรงมอบให้พระที่จบการฝึ กอบรมจากสํานักฝึ กอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศบ้าง
พระชาวต่ า งประเทศที่จํา พรรษาอยู่ท่ีว ัด บวรนิ เ วศวิห ารและได้ร บั การอบรมจากพระองค์แ ล้ว บ้า ง
ผลัดเปลี่ยนกันเป็ นผู้แสดงธรรม ได้รบั ความสนใจจากชาวต่างประเทศเป็ นอันมาก แต่ดําเนินไปได้ไม่
นานต้องหยุดลง เนื่องจากขาดแคลนพระสงฆ์ทม่ี คี วามรูภ้ าษาอังกฤษชํานาญพอทีจ่ ะแสดงธรรม
ด้วยพระเมตตาปรารถนาให้ชาวต่างประเทศได้รู้ ได้ศกึ ษาพระธรรมคําสังสอนของพระพุ
่
ทธองค์
เช่นเดียวกับที่ประชาชนชาวไทยได้รบั แม้มอี ุปสรรคการขาดแคลนผูเ้ ชีย่ วชาญ พระองค์กท็ รงไม่ย่อท้อ
ไม่ลม้ เลิกความตัง้ ใจนี้ เพียงแต่รอคอยเวลาและความพร้อม จนกระทัง่ พ.ศ. ๒๕๑๔ พระองค์ทรงฟื้นงาน
การแสดงธรรมแก่ชาวต่างประเทศนี้ขน้ึ มาอีกครัง้ และครัง้ นี้ เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ทรงสอน
ด้วยพระองค์เอง โดยบรรยายธรรมเป็ นภาษาอังกฤษ เวลานัน้ วัดบวรนิเวศวิหารมีชาวต่างประเทศจาก
ทุกมุมโลก ทัง้ จากสหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชีย เข้ามาอุปสมบทเป็ นพระภิกษุเพิม่ จํานวนขึน้ เรื่อยๆ
รวมทัง้ มีผทู้ ส่ี นใจมาฝึกปฏิบตั สิ มาธิกรรมฐานโดยเฉพาะ เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร จึงทรงจัดตัง้
“Dhamma Class” (ชัน้ เรียนธรรมะ) ขึน้ ทีก่ ุฏขิ องพระองค์เอง ณ ห้องหน้ามุขชัน้ ล่างของพระตําหนัก
คอยท่าปราโมช จัดให้เป็ นห้องเรียนธรรมะสําหรับชาวต่างประเทศโดยเฉพาะ โดยได้ดําเนินต่อเนื่องมา
จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๒๗ จึงยุตลิ ง เพราะท่านผูส้ อนมีภารกิจด้านอื่นๆ มากขึน้ และขาดพระสงฆ์ผสู้ ามารถที่
จะรับช่วงกิจกรรมนี้ต่อไป
ตลอดหลายปี ท่ีเ จ้าพระคุ ณ สมเด็จพระญาณสังวร ทรงวางพื้นฐานสําหรับเป้าหมายใหญ่ อีก
เป้าหมายหนึ่งในภายหน้ าอย่างมิได้ทรงย่อท้อ นัน่ คือ เผยแผ่พระธรรมคําสอนของพระพุทธองค์ให้งอก
งามไพบู ล ย์ย ิ่ง ขึ้น ในสากลโลก เจ้า พระคุ ณ สมเด็จ พระญาณสัง วร ทรงปฏิบ ัติพ ระกรณี ย กิจ ใน
ต่างประเทศมาแต่ครัง้ ทรงดํารงสมณศักดิ ์ที่ พระสาสนโสภณ ด้วยความทุ่มเทของพระองค์ ทีท่ รงริเริม่ สืบ
สานสายสัมพันธ์ระหว่างคณะสงฆ์ รัฐบาล และพุทธศาสนิกชน กิจการพระพุทธศาสนาในหลายประเทศ
ได้รบั การฟื้ นฟูและเจริญก้าวหน้ ายิง่ ๆ ขึ้น อาทิ พ.ศ. ๒๕๑๓ เสด็จไปให้การบรรพชาอุปสมบทแก่
กุลบุตรชาวอินโดนีเซียเป็ นครัง้ แรก ณ มหาเจดียบ์ ุโรพุท โธ (บุโรบูด)ู เป็ นการปลูกสมณวงศ์แบบสยาม

-๑๐วงศ์ในประเทศอินโดนีเซียขึน้ เป็นครัง้ แรก และได้เสด็จไปให้การบรรพชาอุปสมบทแก่กุลบุตรอินโดนีเซีย
อีกหลายครัง้ ในเวลาต่อมา นับว่าเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรทรงให้กําเนิดคณะสงฆ์เถรวาทขึน้ ใน
ประเทศอินโดนีเซีย
พ.ศ. ๒๕๒๘ เสด็จไปให้การบรรพชาแก่ศากยะกุลบุตร ณ กรุงกาฐมาณฑุ ราชอาณาจักรเนปาล
โดยครัง้ นี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้า ฯ พระราชทานไตร ๒๐ ไตร จึง นับ เป็ น เหตุ ก ารณ์ สํา คัญ ครัง้ หนึ่ ง ในประวัติศ าสตร์ข อง
พระพุทธศาสนาในเนปาล เพราะนอกจากจะเป็ นการบรรพชาในพระบรมราชานุ เคราะห์เป็ นครัง้ แรกแล้ว
ยังเป็นการช่วยฟื้ นฟูพระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศเนปาล ทําให้ประเพณีการบวชฟื้ นตัวขึน้ อีกครัง้
หนึ่งในเนปาลยุคปจั จุบนั
เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรทรงเจริญศาสนไมตรีกับองค์ดาไล ลามะ กระทังเป็
่ นที่ทรง
คุน้ เคยและได้วสิ าสะกันหลายครัง้ จากการที่องค์ทะไลลามะ ประมุขแห่งศาสนจักรทิเบต ได้เสด็จเยือน
ราชอาณาจักรไทยหลายครัง้ และทุกครัง้ จะต้องเสด็จเยือนวัดบวรนิเวศวิหาร และทรงพบปะสนทนากับ
เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ด้วย พระองค์จงึ ทรงคุ้นเคยกับ เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร
เป็ นอย่างดี ในการเสด็จประเทศไทยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๖ ทรงประทับแรมทีว่ ดั บวรนิ เวศ
วิหาร คําแรกที่องค์ทะไลลามะตรัส ทักทายเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร เมื่อทรงพบกันในพระ
อุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร ก็คอื “พีช่ ายคนโตของข้าพเจ้า” เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร อันแสดงถึง
ความเคารพนับถือว่าทรงมีต่อกันเพียงไร
ต่อมาระหว่างวันที่ ๒๐ มิถุนายน – ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ รัฐบาลของสาธารณรัฐประชาชน
จีนได้กราบทูลอาราธนาเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร เสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็ น
ทางการ รวมเป็ นเวลา ๑๓ วัน นับเป็ นประมุขแห่งศาสนจักรพระองค์แรกทีร่ ฐั บาลจีนกราบทูลอาราธนา
ให้เสด็จเยือนจีนอย่างเป็นทางการ
ในการเสด็จเยือ นจีนครัง้ นัน้ ทางการจีนจัดการรับรองเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ใน
ระดับเดียวกับประมุขของประเทศ เช่นจัดทีป่ ระทับถวาย ณ เรือนรับรองรัฐบาลเตี้ยว อวีไ่ ถ (Diaoyutai
State Guesthouse บางครัง้ สะกดว่า “เตี้ยวหยูไถ”) กรุงปกั กิง่ อันตัง้ อยู่ในพระราชอุทยานเดิมสมัยทีจ่ นี
ยังมีพ ระจักรพรรดิ เรือนรับรองแห่งนี้ตามปกติแล้วจะใช้เ ป็ นที่พํานักของประมุขประเทศต่ างๆ ผู้นํา
รัฐบาล หรือแขกผูม้ เี กียรติระดับสูงทีเ่ ดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน
พระภิกษุ ผู้ตามเสด็จครัง้ นัน้ ยังจําได้ดีว่า แม้ห้องบรรทมที่ทางการจีนจัดเตรียมไว้รบั รองนัน้
หรูหราราวกับห้องบรรทมของฮ่องเต้ ทว่า เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ก็ทรงเลือกที่จะปูผ้าอาบ
นํ้าฝนบนพืน้ พรมแล้วบรรทมตามวิสยั ของสมณะ ทัง้ นี้แสดงให้เห็นว่าทรงมีสมณสัญญาและทรงระลึกถึง
สมณสารูปอยูเ่ สมอ
ตลอดระยะเวลาทีป่ ระทับอยู่ในจีน เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ได้พบปะกับผูน้ ําประเทศ
ผู้ว่ า การมณฑลต่ า งๆ ที่เ สด็จ เยือ น ผู้นํ า ของชาวพุ ท ธในเมือ งนั น้ ๆ ตลอดถึง เสด็จ เยี่ย มเยีย นวัด

-๑๑พระพุทธศาสนา พบปะภิกษุ สามเณรและพุทธศาสนิกชนจํานวนมาก ทัง้ ในกรุงปกั กิง่ นครซีอาน และ
นครคุนหมิง
ในระหว่างการพบปะกับประธานาธิบดีเจียง เจ๋อ หมิน ประธานาธิบดี สาธารณรัฐประชาชนจีน
(ในขณะนัน้ ) ณ ตําหนักอิง๋ ไถ ภายในทําเนียบจงหนานไห่ เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ได้ทรงมี
พระปฏิส ัน ถารกล่ า วฝากพระพุ ท ธศาสนาในประเทศจีน กับ ท่ า นประธานาธิบ ดีไ ว้ว่ า “...และโดยที ่
พระพุทธศาสนานัน้ ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนและความเสือ่ มแก่ประเทศไทย ประเทศจีน และทัง้ สอง
ประเทศ จึงขอฝากพระพุทธศาสนาแก่ท่านประธานาธิบดี ให้การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาตามสมควร
ด้วย...”
นอกจากนัน้ เมื่อทรงพบปะกับเจ้าหน้าทีร่ ะดับสูงของรัฐบาล รัฐมนตรี ตลอดจนผูว้ ่าการมณฑล
ต่างๆ ก็มกั จะทรงฝากฝงั ขอให้ช่วยอุปถัมภ์บํารุงพระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์ กับทัง้ ขอโอกาสให้คณะ
สงฆ์ได้สงสอนศี
ั่
ลธรรมแก่ประชาชน ตลอดจนช่วยสอดส่องดูแลคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนให้ประพฤติ
ปฏิบตั ติ นให้อยูใ่ นขอบเขตของพุทธธรรมและกฎระเบียบของบ้านเมืองด้วย
การเสด็ จ เยื อ นสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ในครั ง้ นั ้น ได้ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความตื่ น ตั ว ในทาง
พระพุทธศาสนาแก่ บุคคลทัง้ ฝ่ายคณะสงฆ์ พุทธศาสนิกชน และผู้บริหารปกครองของจีนเป็ นอันมาก
เพราะเป็ นครัง้ แรกของการเจริญศาสนสัมพันธ์อย่างเป็ นทางการระหว่างไทยกับจีน และเป็ นครัง้ แรกที่
ประชาชนจีนได้เ ห็น ภาพของพระสงฆ์ใ นพระพุ ทธศาสนาอย่า งเต็ม ตา และ “เป็ นทางการ” กระทัง่
พระภิกษุจนี บางรูปถึงกับออกปากว่า ไม่เคยคิดและไม่เคยเห็นมาก่อนว่าพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาจะ
ได้รบั การยกย่องเทิดทูนและได้รบั ความเคารพจากปวงชนถึงขนาดนี้ นายจ้าว ผู่ชู นายกพุทธสมาคม
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
(ในขณะนัน้ ) ได้กล่าวยกย่องไว้ตอนหนึ่งว่า “...พระกรณียกิจต่างๆ ของใต้ฝ่าพระบาททีท่ รงปฏิบตั อิ ย่าง
เปีย่ มล้นไปด้วยพระเมตตานัน้ ได้ถูกบันทึกและแสดงแก่ประชาชนชาวจีนทางจอโทรทัศน์แล้ว ผลทีไ่ ด้รบั
จากการเสด็จเยือนประเทศจีนของใต้ฝา่ พระบาทครัง้ นี้ มีเป็ นอเนกอนันต์และกว้างขวาง การเสด็จมาของ
ใต้ฝ่าพระบาทในครัง้ นี้ นับว่ าเป็ นเหตุ ก ารณ์ ค รัง้ แรกของวงการคณะสงฆ์ระหว่ างสองประเทศเราใน
ระยะเวลากว่า ๑,๕๐๐ ปี และผลดีทไี ่ ด้รบั จากการเสด็จมาครัง้ นี้ ก็หวังว่าจะมีอทิ ธิพลต่อไปในอนาคตกว่า
๑,๕๐๐ ปีต่อไป...”
พ.ศ. ๒๕๓๘ เสด็จปฏิบตั พิ ระศาสนกิจในการประกอบพิธวี างศิลาฤกษ์ วัดไทยลุมพินี ณ ลุมพินี
ประเทศเนปาล ทรงผลักดันให้มกี ารก่อสร้างจนสําเร็จ ทําให้มวี ดั ไทยในต่างประเทศทีไ่ ด้รบั การดูแลจาก
รัฐบาลไทยเกิดขึ้นเป็ นวัดที่ ๓ (วัดแรก คือ วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย วัดที่สอง คือ วัดพุทธ
ประทีป สหราชอาณาจักร)
พ.ศ. ๒๕๔๑ เสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่น ทรงเป็ นประธานเปิ ดการประชุมนานาชาติครัง้ แรกของ
ผูน้ ําพระพุทธศาสนาจากทัวโลก
่
เรื่อง “การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในโลก (The First World Buddhist
Propagation Conference)” ณ กรุงโตเกียว ประเทศญีป่ นุ่ จัดโดยพุทธศาสนิกชนในญีป่ นุ่

-๑๒จากพระศาสนากิจต่างประเทศดังกล่าวข้างต้น ทําให้เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ทรงเป็ น
ที่เคารพสัก การะตลอดไปถึงพุทธศาสนิกชนในนานาประเทศ ด้ วยเหตุน้ี ทางรัฐบาลสาธารณรัฐ แห่ง
สหภาพเมียนมา จึงได้ทลู ถวายตําแหน่ง “อภิ ธชมหารัฐคุร”ุ อันเป็ นสมณศักดิ ์สูงสุดแห่งคณะสงฆ์เมียน
มา และทีป่ ระชุมผูน้ ําสูงสุดแห่งพุทธศาสนาโลก เมือ่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ทลู ถวายตําแหน่ง “ผู้นาสูงสุดแห่ ง
พระพุทธศาสนาโลก”

งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖

ตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี

-๑๓-

วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็ นปีมหามงคลที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกล
มหาสังฆปริณายก จะมีพระชันษา ๑๐๐ ปี ซึ่งใช้ช่อื การจัดงานภาษาไทยว่า “งานฉลองพระชันษา
๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริ ณายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖” ชื่อ
ภาษาอังกฤษว่า “The Celebration of the 100th Birthday Anniversary of His Holiness Somdet
Phra Nyanasamvara the Supreme Patriarch of Thailand 3rd October 2013” ระยะเวลาของการ
จัดงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี ฯ ตัง้ แต่วนั ที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๕๖ เนื่ อ งจากวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็ นวันครบ ๒ รอบ หรือ ๒๔ ปี ของการได้ร บั

-๑๔พระราชทานสถาปนาเป็ นสมเด็จพระสังฆราช ทัง้ นี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที ่ กอง
อานวยการ งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา
สังฆปริ ณายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ วัดบวรนิเวศวิหาร คณะสูง (นานาชาติ) ชัน้ ๑ แขวงวัดบวรนิเวศ เขต
พระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ โทร. ๐-๒๒๘๒-๙๘๖๖, ๐๘-๑๖๒๖-๐๐๘๔, ๐๘-๕๑๐๕-๕๘๗๓
โทรสาร ๐-๒๒๘๑-๕๐๕๑ และมูลนิธสิ มเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร โทร.
๐-๒๒๘๒-๒๔๔๗ โทรสาร ๐-๒๒๘๑-๙๕๕๕ ดาวน์โหลดข้อมูลงานได้ที ่ www.watbowon.com อีเมล:
somdej100y@yahoo.com
ในโอกาสอันเป็ นมงคลนี้ จึงขอเชิญชวนหน่ วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกัน
ปฏิบตั ิและจัดกิจกรรมถวายเป็ นพระกุศลแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ
ปริณายก ดังนี้
๑. ประดับ ธงตราสัญ ลัก ษณ์ ง านฉลองพระชัน ษา ๑๐๐ ปี ฯ ตามอาคารของหน่ ว ยงานและ
บ้านเรือนทีเ่ หมาะสม โดยประดับในระยะเวลาของการจัดงานฉลองพระชันษาฯ ตัง้ แต่วนั ที่ ๒๑ เมษายน
– ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
๒. เข้าร่วมงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี ฯ ระหว่างวันที่ ๑-๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ วัดบวร
นิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีการจัดนิทรรศการและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา อาทิ พิธที ําบุญ
ตักบาตร การจัดนิทรรศการ “พระชันษา ๑๐๐ ปี สดุดพี ระสังฆบิดร” ณ อาคารมหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร การจัดประชุมเสวนาพระธรรมทูตไทย ๔ ทวีป (ณ ตึก สว ธรรมนิเวศ
วัดบวรนิเวศวิหาร) พิธบี าํ เพ็ญพระกุศลทักษิณานุประทาน และพิธบี าํ เพ็ญพระกุศลฉลองพระชันษา ๑๐๐
ปี (ณ พระอุ โบสถวัดบวรนิเ วศวิห าร) การทอดผ้าป่า สมทบทุ นมูล นิ ธ ิส มเด็จ พระญาณสัง วร สมเด็จ
พระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที ่ http://watbowon.com
๓. ลงนามถวายพระพรแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
เนื่องในการฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี ณ พระตําหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร ระหว่างวันที่ ๑-๗ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖
๔. ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็ นพระกุศลแด่ สมเด็จพระญาณสังวร 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
โรงเรียน มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา สถานทีร่ าชการ วัด สาธารณสถานต่างๆ เพื่อเป็ นการเผยแพร่
พระประวัติแ ละพระศาสนกิจให้เ ป็ นไปอย่างกว้า งขวาง โดยผู้ทสี ่ นใจสามารถดาวน์ โหลดแผ่ นภาพ
นิทรรศการได้ที ่ http://watbowon.com/100y/download/
๗. จัดพิมพ์หนังสือพระนิพนธ์ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร เผยแพร่เป็ นธรรมทาน โดย
สามารถติดต่อขออนุญาตได้ท่ี สํานักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร เลขที่ ๒๔๘ ถนน

-๑๕พระสุเมรุ แขวงวัดบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ โทร. ๐-๒๒๘๐-๘๒๐๒ โทรสาร
๐-๒๒๘๐-๐๓๔๓ e-Mail: asakya@gmail.com
๘. การปฏิบตั บิ ชู าตามหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา โดยการไม่ทาํ บาปทัง้ ปวง การทํา
กุศลให้ถงึ พร้อม การทําจิตให้ผ่องใส
ทัง้ นี้ ในส่วนของชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกัน (ICT for All
Club) จะได้ร่ว มกับ สมาคมอุ ต สาหกรรมการแปลแห่ งเอเชีย (AATI) สมาคมรัฐ ธรรมนู ญ เพื่อ
ประชาธิปไตย สมาคมพัฒนาผูบ้ ริโภคไทย และภาคีองค์กรต่างๆ จัดทําโครงการเผยแพร่หนังสือพระ
นิ พนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริ ณายก สู่ปวงชน สามารถ
ติดตามรายละเอียดได้ท่ี www.ictforall.org

บทส่งท้าย
ตลอดระยะเวลากว่า ๒๓๐ ปี ของกรุงรัตนโกสินทร์ พระมหากษัตริยใ์ นพระบรมราชจักรีวงศ์ได้
ทรงสถาปนาพระมหาเถระผู้ทรงธรรม ทรงวินัย ในตําแหน่ งที่สมเด็จพระสังฆราช ต่อเนื่องมาแล้ว ๑๙
พระองค์ พระองค์ท่ี ๑๙ ได้แก่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก นับแต่
การพระราชพิธสี ถาปนา เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๒ จนถึงบัดนี้ พุทธศักราช ๒๕๕๖ รวมเวลา
ทีท่ รงดํารงอยู่ในตําแหน่ ง ๒๔ ปี นับว่าทรงดํารงตําแหน่ งนี้ยาวนานกว่าสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใด
ในอดีตทีผ่ ่านมา และการที่จะทรงเจริญพระชันษา ๑๐๐ ปี ในศกนี้ จึงทรงเป็ นสมเด็จพระสังฆราช สกล
มหาสังฆปริณายก ทีม่ พี ระชันษายืนยาวทีส่ ุดเท่าทีม่ ปี รากฏมาในประวัตศิ าสตร์ของคณะสงฆ์ไทย
จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทัง้ หลายน้ อมเกล้าฯ ถวายพระกุศลถวายพระพร ขออํา นาจคุณ
พระศรีรตั นตรัยและพระกุศลบารมีทไ่ี ด้ทรงบําเพ็ญมาแล้ว จงอํานวยให้เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร
ทรงมีพระสุขพลานามัยสมบูรณ์ ทรงเจริญพระชนมายุ ยงิ่ ยืนนาน เสด็จสถิตเป็ นสิรมิ งิ่ มงคลแก่ปวงพุทธ
บริษทั และปวงชนทัวไป
่ ตลอดกาลนานเทอญ…ที ฆายุโก โหตุ สังฆปริ ณายโก ที ฆายุโก โหตุ สังฆ
ราชา

เอกสารอ้างอิ ง
กองอานวยการ งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖. (๒๕๕๖). พระ
ประวัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ( เจริญ สุวฑฺฒโน คชวัตร). [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก :
http://www.watbowon.com/100y/พระประวัติไทย_english.pdf/. (วันที่ค้นข้อมูล: ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖),
มูลนิธมิ หามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์. (๒๕๕๕). 100 คาสอน สมเด็จพระสังฆราช. กรุงเทพฯ : มูลนิธมิ หามกุฏราชวิทยาลัย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์,
ศรัณย์ ทองปาน. (๒๕๕๕). พระผูส้ ารวมพร้อม สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริ ณายก. กรุงเทพฯ : สํานัก
เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช,
ส. สุทธิพนั ธ์. (๒๕๕๕). รอยสรวลสมเด็จพระสังฆราช. พิมพ์ครัง้ ที่ ๒. กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์,
สํานักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช. (๒๕๕๒). พระพุทธเจ้าของเรานัน้ ท่ านเลิ ศลา้ ตอน จิ ตตนคร. กรุงเทพฯ : ร่มธรรม,
อัจฉราวดี สต็อคมันน์. (๒๕๕๒). พระผูเ้ จริ ญพร้อม สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริ ณายก. กรุงเทพฯ :
สํานักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช,

