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เจาพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (สุวฑฺฒนมหา
เถร) เปนชาวจังหวัดกาญจนบุรี มีพระนามเดิมวา เจริญ คชวัตร ประสูตเิ มือ่ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.
2456 เวลาประมาณ 04.00 น. เศษ (นับอยางปจจุบนั เปนวันที่ 4 ตุลาคม) ตรงกับวันศุกร ขึน้ 4 ค่ำ
เดือน 11 ปฉลู ณ ตำบลบานเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี พระชนกชือ่ นายนอย คชวัตร พระ
ชนนีชอื่ นางกิมนอย คชวัตร
บรรพชนของเจาพระคุณสมเด็จ ฯ มีประวัตคิ วามเปนมานาสนใจ เพราะมาจาก 4 ทิศทาง
กลาวคือ พระชนกมีเชือ้ สายมาจากกรุงเกาทางหนึง่ จากปกษใตทางหนึง่ สวนพระชนนีมี เชือ้ สายมา
จากญวนทางหนึง่ จากจีนทางหนึง่
นายนอย คชวัตร เปนบุตรนายเล็กและนางแดงอิม่ เปนหลานปหู ลานยาของหลวงพิพธิ ภักดี
และนางจีน หลวงพิพธิ ภักดีนนั้ เปนชาวกรุงเกาเขามารับราชการในกรุงเทพ ฯ ไดออกไปเปนผชู ว ย
ราชการอยทู เี่ มืองไชยาคราวหนึง่ และเปนผหู นึง่ ทีพ่ ระบาทสมเด็จ พระนัง่ เกลาเจาอยหู วั รัชกาลที่ 3

นายนอย คชวัตร

นางกิมนอย คชวัตร
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ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหไปคุมเชลยศึก ทีเ่ มืองพระตะบอง คราวหนึง่ หลวงพิพธิ ภักดีไดภรรยา
เปนชาวไชยา 2 คนชือ่ ทับคนหนึง่ ชือ่ นนุ คนหนึง่ และไดภรรยาเปนชาวพุมเรียงอีกคนหนึง่ ชือ่ แตม ตอ
มา เมือ่ ครัง้ พวกแขกยกเขาตีเมืองตรัง เมืองสงขลาของไทย เมือ่ พ.ศ. 2381 พระบาทสมเด็จพระนัง่
เกลาเจาอยหู วั ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหพระยาศรีพพิ ฒ
ั น (ทัด ซึง่ ตอมาไดเปนที่ สมเด็จเจา
พระยาบรมมหาพิชยั ญาติ ในรัชกาลที่ 4) เปนแมทพั ยกออกไปปราบปราม หลวงพิพธิ ภักดีไดไปใน
ราชการทัพครัง้ นัน้ ดวย และไปไดภรรยาอีกหนึง่ ชือ่ จีน ซึง่ เปนธิดาของพระปลัดเมืองตะกัว่ ทงุ (สน)
เปนหลานสาว ของพระตะกัว่ ทงุ หรือพระยาโลหภูมพิ สิ ยั (ขุนดำ ชาวเมืองนครศรีธรรมราช) ตอมา
หลวงพิพธิ ภักดี ไดพาภรรยาชือ่ จีนมาตัง้ ครอบครัวอยใู นกรุงเทพ ฯ และไดรบั ภรรยาเดิมชือ่ แตม จาก
พุมเรียงมาอยดู ว ย (สวนภรรยาอีก 2 คนไดถงึ แกกรรมไปกอน)
เวลานัน้ พีช่ ายของหลวงพิพธิ ภักดี คือพระยาพิชยั สงคราม เปนเจาเมืองศรีสวัสดิก์ าญจนบุรี
และมีอาชื่อ พระยาประสิทธิสงคราม (ขำ) เปนเจาเมืองกาญจนบุรี ตอมาหลวงพิพิธภักดีลาออก
จากราชการและไดพาภรรยาทัง้ 2 คนมาตัง้ ครอบครัวอยทู เี่ มืองกาญจนบุรี
กลาวกันวา หลวงพิพธิ ภักดีนนั้ เปนคนดุ เมือ่ เปนผชู ว ยราชการอยทู เี่ มืองไชยา เคยเฆีย่ นนัก
โทษตายทัง้ คา เปนเหตุใหหลวงพิพธิ ภักดีเกิดสลดใจลาออกจากราชการ แตบางคนเลาวา เหตุทที่ ำให
หลวงพิพธิ ภักดีตอ งลาออกจากราชการนัน้ ก็เพราะเกิดความเรือ่ งทีไ่ ดธดิ า พระปลัดเมืองตะกัว่ ทงุ ชือ่
จีนมาเปนภรรยานัน่ เอง
เมื่อพี่ชายคือพระพิชัยสงคราม ทราบวาหลวงพิพิธภักดีอพยพครอบครัวมาอยูที่เมือง
กาญจนบุรี ก็ไดชกั ชวนให เขารับราชการอีก แตหลวงพิพธิ ภักดีไมสมัครใจ และ ไดทำนาเลีย้ งชีพตอ
มา
นายนอย คชวัตร ไดเรียนหนังสือตลอดจนไดอปุ สมบทเปนพระภิกษุ 2 พรรษาอยใู นสำนัก
ของ พระครูสงิ คบุรคณาจารย (สุด) เจาอาวาสวัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ) ซึง่ เปนวัดใกลบา นพระครู
สิงคบุรคณาจารย นัน้ เปนบุตรคนเล็กของหลวงพิพธิ ภักดีกบั นางจีน เปนอาคนเล็กของนายนอย เมือ่
ลาสิกขาแลว นายนอยไดเขารับราชการ เปนเสมียนสังกัดกระทรวงมหาดไทย ทีเ่ มืองกาญจนบุรี และ
ไดแตงงานกับนางกิมนอยในเวลาตอมา
นางกิมนอย มาจากบรรพชนสายญวนและจีน บรรพชนสายญวนนัน้ ไดอพยพเขามา เมืองไทย
ในสมัยรัชกาลที่ 3 เมือ่ ครัง้ เจาพระยาบดินเดชา (สิงห ตนตระกูลสิงหเสนี) ยกทัพ ไปปราบจราจลเมือง
ญวน ไดครอบครัวญวนสงเขามาถวาย พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกลาเจาอยหู วั จึงทรงพระกรุณาโปรด
เกลา ฯ ใหพวกญวนทีน่ บั ถือพระพุทธศาสนาไปตัง้ บานเรือนอยทู ี่ กาญจนบุรี เมือ่ ปลายป พ.ศ. 2372
เพือ่ ทำหนาทีร่ กั ษาปอมเมือง สวนพวกญวนทีน่ บั ถือศาสนาคริสตใหไป ตัง้ บานเรือน อยกู บั พวกญวน
เขารีดทีเ่ มืองสามเสนในกรุงเทพ ฯ บรรพชนสายญวนของนางกิมนอย เปนพวกญวนทีเ่ รียกวา “ญวน
ครัว”
สวนบรรพชนสายจีนนัน้ ไดโดยสารสำเภามาจากเมืองจีน และไดไปตัง้ ถิน่ ฐานทำการคา อยู
ทีก่ าญจนบุรี
นางกิมนอยเปนบุตรีนายทองคำ (สายญวน) กับนางเฮงเล็ก แซตนั (สายจีน) เกิดที่ ตำบล
บานเหนือ อำเภอเมือง กาญจนบุรี เมือ่ แตงงานกับนายนอยแลว ไดใชชอื่ วาแดงแกว แตตอ มาก็กลับ
ไปใชชอื่ เดิม คือกิมนอย หรือนอยตลอดมา
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นายนอย คชวัตร เริม่ รับราชการในตำแหนงเสมียน แลวเลือ่ นขึน้ เปนผรู งั้ ปลัดขวาแตตอ งออก
จากราชการเสียคราวหนึง่ เพราะปวยหนัก หลังจากหายปวยแลวจึงกลับเขารับราชการใหม เปนปลัด
ขวาอำเภอวังขนาย กาญจนบุรี ตอมาไดยา ยไปเปนปลัดอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เกิดปวย
เปนโรคเนือ้ รายงอก จึงกลับมารักษาตัวที่ บานกาญจนบุรแี ละไดถงึ แกกรรมเมือ่ มีอายุเพียง 38 ป ได
ทิง้ บุตรนอย ๆ ใหภรรยาเลีย้ งดู 3 คน คือ
1. เจาพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ คชวัตร)
2. นายจำเนียร คชวัตร
3. นายสมุทร คชวัตร (ถึงแกกรรมแลว)
สำหรับเจาพระคุณสมเด็จ ฯ นัน้ ปาเฮง ผเู ปนทีส่ าวของนางกิมนอย ไดขอมาเลีย้ งตัง้ แต ยัง
ทรงพระเยาว และทรงอยใู นความเลีย้ งดูของปาเฮงมาตลอดจนกระทัง่ ทรงบรรพชาเปนสามเณร ปา
เฮงไดเลีย้ งดูเจาพระคุณสมเด็จ ฯ ดวยความถนุถนอมเอาใจเปนอยางยิง่ จนพากันเปนหวงวา จะทำให
เสียเด็ก เพราะเลีย้ งแบบตามใจเกินไป
ชีวติ ในปฐมวัยของเจาพระคุณสมเด็จ ฯ นับวาเปนสุขและอบอนุ เพราะมีปา คอยดูแล เอาใจ
ใสอยางถนุถนอม สวนทีน่ บั วาเปนทุกขของชีวติ ในวัยนีก้ ค็ อื ความเจ็บปวยออดแอดของรางกาย ในเยาว
วัยเจาพระคุณสมเด็จ ฯ ทรงเจ็บปวยออดแอดอยเู สมอ จนคราวหนึง่ ทรงปวยหนักถึงกับ ญาติ ๆ
พากันคิดวาคงจะไมรอดและบนวาถา หายปวยจะใหบวชแกบน เรือ่ งนีน้ บั เปนเหตุหนึง่ ทีท่ ำใหเจาพระ
คุณสมเด็จ ฯ ทรงบรรพชาเปนสามเณรในเวลาตอมา
พระนิสยั ของเจาพระคุณสมเด็จ ฯ เมือ่ เยาววยั นัน้ อาจกลาวไดวา เปนบุพพนิมติ หรือเปนสิง่
แสดงถึงวิถชี วี ติ ในอนาคตของพระองคไดอยางหนึง่ กลาวคือ เมือ่ ทรงพระเยาวพระนิสยั ทีท่ รงแสดง
ออกอยเู สมอไดแกการชอบเลนเปนพระ หรือเลนเกีย่ วกับ การประกอบพิธกี รรมทางศาสนา เชน เลน
สรางถ้ำกอเจดีย เลนทอดผาปาทอดกฐิน เลนทิง้ กระจาด แมของเลนก็ชอบทำของเลนทีเ่ กีย่ วกับพระ
เชน ทำคัมภีรเ ทศนเล็ก ๆ ตาลปตรเล็ก ๆ (คือพัดยศเล็ก ๆ)
พระนิสยั ทีแ่ ปลกอีกอยางหนึง่ ของเจาพระคุณสมเด็จ ฯ เมือ่ เยาววยั คือ ทรงชอบเลนเทียน เนือ่ ง
จาก ปาตองออกไปทำงานตัง้ แตยงั ไมสวาง เจาพระคุณสมเด็จ ฯ จึงตองพลอยตืน่ แตดกึ ตาม ปาดวย
แลวไมยอมนอนตอ ปาจึงตองหาของใหเลน คือหาเทียนไวใหจดุ เลน เจาพระคุณสมเด็จ ฯ ก็จะจุด
เทียนเลนและนัง่ ดูเทียนเลนอยคู นเดียวจนสวาง
พระนิสยั ในทางไมดกี ท็ รงมีบา งเชนเดียวกับเด็กทัว่ ไป ดังทีท่ รงเคยเลาวา เมือ่ เยาววยั ก็ทรงชอบ
เลีย้ งปลากัด ชนไก และบางครัง้ ก็ทรงหัดดืม่ สุรา ดืม่ กระแชไปตามเพือ่ น แตพระนิสยั ในทางนีม้ ไี มมาก
ถึงกับจะทำใหกลายเปนเด็กเกเร
เมือ่ พระชนมายุได 8 ขวบ เจาพระคุณสมเด็จ ฯ จึงเริม่ เขาโรงเรียน คือโรงเรียนประชาบาล
วัดเทวสังฆาราม ซึง่ ใชศาลาวัดเปนโรงเรียน จนจบชัน้ ประถม 3 เทากับจบชัน้ ประถม ศึกษาในครัง้ นัน้
หากจะเรียนตอชัน้ มัธยมจะตองยายไปเรียนทีโ่ รงเรียน มัธยมวัดชัยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต) ซึง่ เปน
โรงเรียนประจำจังหวัด สุดทายทรงตัดสินพระทัย เรียนตอชัน้ ประถม 4 ซึง่ จะเปดสอนตอไปทีโ่ รงเรียน
วัดเทวสังฆารามนัน้ แลวก็จะเปดชัน้ ประถม 5 ตอไปดวย (เทียบเทา ม.1 และ ม.2 แตไมมเี รียนภาษา
อังกฤษ) ในระหวางเปนนักเรียน ทรงสมัครเปนอนุกาชาดและลูกเสือ ทรงสอบไดเปนลูกเสือเอก ทรง
จบการศึกษาชัน้ ประถม 5 เมือ่ พ.ศ. 2468 พระชนมายุ 12 พรรษา
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หลังจากจบชัน้ ประถม 5 แลว ทรงรสู กึ วามาถึงทางตัน ไมรวู า จะเรียนอะไรตอและไมรวู า จะไป
เรียนทีไ่ หน เพราะขาดผนู ำครอบครัวทีจ่ ะเปนผชู ว ยคิดชวยแนะนำตัดสินใจทรงเลาวา เมือ่ เยาววยั ทรง
มีพระอัธยาศัยคอนขางขลาด กลัวตอคนแปลกหนา และคอนขางจะเปนคนติดปาทีอ่ ยู ใกลชดิ กันมา
แตทรงพระเยาวโดยไมเคยแยกจากกันเลย จึงทำใหพระองคไมกลาตัดสิน พระทัยไปเรียนตอทีอ่ นื่


ในปรงุ ขึน้ คือ พ.ศ. 2469 นาชาย 2 คนจะบวชเปนพระภิกษุทวี่ ดั เทวสังฆาราม พระชนนีและ
ปาจึงชักชวน เจาพระคุณสมเด็จ ฯ ซึง่ ขณะนัน้ พระชนมายุยา ง 14 พรรษา ใหบวช เปนสามเณรแก
บนทีค่ า งมาหลายปแลวใหเสร็จเสียที เจาพระคุณสมเด็จ ฯ จึงตกลงพระทัย บวชเปนสามเณรทีว่ ดั
เทวสังฆารามในปนนั้ โดยพระครูอดุลยสมณกิจ (ดี พุทธฺ โชติ) เจาอาวาสวัดเทวสังฆาราม ซึง่ เรียก
กันวา “หลวงพอวัดเหนือ” เปนพระอุปช ณาย (สุดทาย ไดเลือ่ นสมณศักดิเ์ ปน พระราชาคณะชัน้ เทพ
ที่ พระเทพมงคลรังษี) พระครูนวิ ฐิ สมาจาร (เหรียญ สุวณฺณโชติ) เจาอาวาสสวัดศรีอปุ ลาราม ซึง่ เรียก
กันวา “หลวงพอวัดหนองบัว” เปนพระอาจารย ใหสรณะและศีล
กอนทีจ่ ะทรงบรรพชาเปนสามเณร เจาพระคุณสมเด็จ ฯ ไมเคยอยู
วัดมากอน เพียงแตไปเรียนหนังสือทีว่ ดั จึงไมทรงคนุ เคยกับพระรูป
ใดในวัด แมหลวงพอวัดเหนือผเู ปน พระอุปช ณายของพระองคกไ็ ม
ทรงคนุ เคยมากอน ความรคู วามสนใจเกีย่ วกับเรือ่ งวัด ก็ไมเคยมีมา
กอนเชนกัน นอกจากการไปวัดในงานเทศกาล การไปทำบุญทีว่ ดั กับ
ปา และเปน เพือ่ นปาไปฟงเทศนเวลากลางคืนในเทศกาลเขาพรรษา
ซึง่ ทีว่ ดั เหนือมีเทศนทกุ คืนตลอด พรรษา ทรงเลาวา ถาพระเทศน
เรือ่ งชาดก ก็รสู กึ ฟงสนุก เมือ่ ถึงเวลาเทศนกม็ กั จะเรงปาใหรบี ไปฟง
แตถา พระเทศนธรรมะก็ทรงรสู กึ วาไมรเู รือ่ ง และเรงปาใหกลับบาน
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กลาวไดวา เจาพระคุณสมเด็จ ฯ เมือ่ ทรงพระเยาวนนั้ แทบจะไมเคยหางจากอกของปาเลย ยกเวนการ
ไปแรมคืนในเวลา เปนลูกเสือบางเทานัน้ ในคืนวันสุดทายกอนทีจ่ ะทรงบรรพชาเปนสามเณรนัน้ ปา
พูดวา “คืนนีเ้ ปนคืนสุดทายทีจ่ ะอยดู ว ยกัน” ซึง่ ก็เปนความจริง เพราะหลังจากทรงบรรพชาเปนสามเณร
แลว ก็ไมทรงมีโอกาส กลับไปอยใู นออมอกของปาอีกเลยจนกระทัง่ ปาเฮง ถึงแก กรรมเมือ่ พ.ศ. 2507
กลาวไดวา ชีวติ พรหมจรรยของเจาพระคุณสมเด็จ ฯ นัน้ เริม่ ตนจากการบวชแกบน เมือ่ ทรง
บรรพชาแลว ก็ทรง อยใู นความปกครองของหลวงพอวัดเหนือ และทรงเริม่ คนุ เคย กับหลวงพอมาก
ขึน้ เปนลำดับ
พรรษาแรกแหงชีวิตพรหมจรรย ณ วัดเทวสัง
ฆาราม เจาพระคุณสมเด็จ ฯ ยังไมไดเลาเรียนอะไร มีแต
ทอง สามเณรสิกขา (คือขอ พึงปฏิบตั สิ ำหรับสามเณร) และ
ทองบททำวัตรสวดมนตเทานัน้ สวนกิจวัตร ก็คอื การปฏิบตั
ริ บั ใชหลวงพอ ผเู ปนพระอุปช ฌาย มีสงิ่ หนึง่ ทีห่ ลวงพอสอน
ในระหวางทีท่ ำ อุปช ฌายวตั ร (คือการปฏิบตั ริ บั ใชพระ
อุปช ฌาย) ก็คอื การตอเทศน แบบทีเ่ รียกกันวา ตอหนังสือ
ค่ำ อันเปนวิธกี าร เรียนการ สอนอยางหนึง่ ในสมัยโบราณ
กลาวคือ เมือ่ เขาไปทำ อุปช ฌายวตั รในตอนค่ำ มีการบีบ
นวดเปนตน หลวงพอ ก็จะอาน เทศนใหฟง คืนละตอน แลว
ทองจำตามคำ อานของทาน ทำตอเนื่องกันไปทุกคืน
จนจำไดทงั้ กัณฑ กัณฑเทศนทหี่ ลวงพอ ตอใหคอื เรือ่ งอริยทรัพย 7 ประการ เมือ่ ทรงจำไดคลองแลว
หลวงพอก็ใหขนึ้ เทศนปากเปลา ใหญาติโยมฟง ในโบสถคนื วัน พระวันหนึง่ ในพรรษานัน้ หลังจากเทศน
ใหญาติโยมฟงแลว เจาพระคุณสมเด็จ ฯ ยังทรงบันทึกเทศน กัณฑนี้ ไวในสมุดบันทึกสวนพระองค
ดวย
ครัน้ ออกพรรษาแลว ก็ยงั เพลินอยใู นชีวติ พรหมจรรย หลวงพอจึงชักชวนใหไปเรียนภาษาบาลี
คือเรียนพระปริยตั ธิ รรมทีว่ ดั เสนหา ในจังหวัดนครปฐม หลวงพอบอกวา “เพือ่ วาตอไปจะ ไดกลับมา
สอนทีว่ ดั เทวสังฆาราม และจะสรางโรงเรียน พระปริยตั ธิ รรมเตรียมไวให” เมือ่ สามเณร และญาติโยม
ยินยอม หลวงพอจึงไดพาเจาพระคุณสมเด็จ ฯ ไปฝากไวกบั พระ
ครูสงั วรวินยั (อาจ) เจาอาวาสวัดเสนหา เมือวันที่ 20 มิถนุ ายน
พ.ศ.2470 เจาพระคุณสมเด็จ ฯ จึงไดเริม่ เรียนบาลี ไวยากรณ
ทีว่ ดั เสนหา ในพรรษาศกนัน้ โดยมีพระเปรียญจากวัดมกุฎกษัต
ริยาราม กรุงเทพ ฯ ไปเปนอาจารยสอน เมื่อออกพรรษาแลว
อาจารยสอนภาษาบาลีทวี่ ดั เสนหาเห็นแววของเจาพระคุณสมเด็จ
ฯ วาจะเจริญกาวหนาในทางการศึกษาตอไป จึงชักชวนใหเจาพระ
คุณสมเด็จ ฯ ไปอยวู ดั มกุฎกษัตริยาราม เพือ่ จักไดเลาเรียนไดสงู
ๆ ยิง่ ขึน้ ไป และอาจารยทา นนัน้ ก็ไดตดิ ตอทางวัดมกุฎกษัตริยไ ว
ใหเรียบรอยแลวดวย แตเมือ่ เจาพระคุณสมเด็จ ฯ นำเรือ่ งนีไ้ ป
ลายพระหัตถที่ทรงบันทึกเทศน
ปรึกษาหลวงพอทีว่ ดั เหนือ หลวงพอไมเห็นดวย เพราะหลวงพอ
กัณฑแรก เรือ่ ง อริยทัพย 7
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คิดไววา จะพา เจาพระคุณสมเด็จ ฯ ไปฝากไวทวี่ ดั บวรนิเวศวิหารอยแู ลว จึงเปนอันยกเลิกทีจ่ ะไปอยู
วัดมกุฎกษัตริย เจาพระคุณสมเด็จ ฯ จึงอยู จำพรรษาเรียนบาลีตอ ไปทีว่ ดั เสนหาอีกหนึง่ พรรษา
พ.ศ.2472 หลังออกพรรษาแลว เจาพระคุณสมเด็จ ฯ ไดกลับไปพัก ณ วัดเทวสังฆาราม ชัว่
ระยะเวลาหนึง่ เพือ่ เตรียมตัวเขาไปอยกู รุงเทพ ฯ
วันที่ 9 มิถนุ ายน พ.ศ.2472 หลวงพอวัดเหนือไดพาเจาพระคุณสมเด็จ ฯ โดยสารรถไฟ
จากกาญจนบุรี มากรุงเทพ ฯ แลวพาไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร แลวนำเจาพระคุณสมเด็จ ฯ ขึน้ เฝาถวาย
ตัวตอสมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวงวชิรญาณวงศ ซึง่ ขณะนัน้ ทรงดำรงสมณศักดิท์ สี่ มเด็จ พระวชิร
ญาณวงศ เจาอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เพือ่ อยศู กึ ษาพระปริยตั ธิ รรมในสำนักวัดบวรนิเวศ วิหารตอไป
สมเด็จพระสังฆราชเจา ฯ ไดทรงพระเมตตารับไว และ
ทรงมอบใหอยูในความปกครองของพระครูพุทธมนต
ปรีชา (เฉลิม โรจนศิริ ภายหลังลาสิกขา) หลังจากทรง
เขามาอยวู ดั บวรนิเวศวิหาร ไดไมนาน ทรงปฏิบตั ติ าม
กฎกติกาของวัดครบถวนแลว ก็ทรงไดรบั ประทานนาม
ฉายาจากสมเด็จพระสังฆราช เจา ฯ วา “สุวฑฺฒโน”
ซึง่ มีความหมายวา “ผเู จริญดี”
เจาพระคุณสมเด็จ ฯ ไดทรงบันทึกเลาเหตุการณ
เกีย่ วกับการเขามาอยวู ดั บวรนิเวศวิหาร ของพระองคไว
อยางนาสนใจยิง่ บันทึกของพระองคดงั กลาวแสดงใหเห็น
วา พระองคประสบ ความสำเร็จในชวงตนของชีวิต
พรหมจรรยและการศึกษาก็เพราะทรงไดพระอาจารย
และผปู กครองทีด่ ี พระอาจารยของพระองคในชวงนีก้ ค็ อื
พระครูพทุ ธมนตปรีชา (เฉลิม) สวนผปู กครองของพระองค ในชวงนีก้ ค็ อื สมเด็จพระสังฆราชเจา กรม
หลวงวชิรญาณวงศ ดังทีท่ รงกลาวถึงทานทัง้ สองไววา
พระครูพทุ ธมนตปรีชา เปนผมู กี ริ ยิ าวาจาออนหวาน ใจแข็ง รจู กั กาละเทศะ รจู กั การควรไม
ควร มีเชาวไวไหวพริบ มีคารวะตอผใู หญ ไมตตี วั เสมอแมกบั ผใู หญทคี่ นุ เคยเปนกันเอง รจู กั พูดใหผใู หญ
เชือ่ เมือ่ ถึงคราวตองเปนหัวหนาจัดการงาน วางตนเปนผใู หญเต็มทีส่ มแกฐานะมีความสามารถ ในการ
จัดการงานใหสำเร็จ ฉลาดในการปฏิสนั ถารในการทำงาน จะไมปลอยใหศษิ ยทำในสิง่ ที่ ไมแนใจวาศิษย
จะทำไดดี เพือ่ ปองกันความเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ กับศิษยของตน แนะนำสัง่ สอน ศิษยใหรจู กั วาง
ตัวใหพอเหมาะ ยกยองศิษยใหเปนทีป่ รากฏในหมเู พือ่ นฝูง กลาวโดยสรุปก็คอื เปนผมู นี ้ำใจและมี
สัปปุรสิ ธรรม ควรเอาเปนแบบอยางในทางดีได
สวนสมเด็จพระสังฆราชเจา ฯ นัน้ ทรงมีพระเมตตาตอภิกษุสามเณรทัว่ ไป โดยเฉพาะสามเณร
ทีม่ าจากบานนอกดูจะมีพระเมตตาเปนพิเศษ สามเณรทุกรูปจะตองถูกจัดเวรอยู ปฏิบตั ถิ วายงานสมเด็จ
พระสังฆราชเจา ฯ สับเปลีย่ นกันไปทุกวัน สมเด็จพระสังฆราชเจา ฯ ทรงมีวธิ ที จี่ ะฝกสอนสามเณรให
มีความรคู วามฉลาดในเรือ่ งตาง ๆ ดวยพระเมตตาเสมอ เชน ทรงฝกใหสามเณรอานหนังสือพิมพ หาก
สามเณรรูปใดอานไมคลองหรือไมถกู ก็จะทรงอาน ใหฟง เสียเอง ทรงฝกใหสามเณรหัดคิด หัดสังเกต
และหัดทำสิง่ ตาง ๆ ทีจ่ ะเปนการฝกความเฉลียวฉลาด หากสามเณรทำผิดหรือทำไมถกู พระองคกจ็ ะ
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ทรงทำใหดเู ปนตัวอยาง เจาพระคุณสมเด็จ ฯ ก็ทรงถูกฝกในลักษณะดังกลาวนีอ้ ยบู อ ย ๆ เชนทรง
เลาวา ครั้งหนึ่ง สมเด็จพระสังฆราชเจา ฯ รับสั่งใหเอากระดาษทำลองขางในขวด แตเจาพระคุณ
สมเด็จ ฯ ไมเขาพระทัย เอากระดาษไปรองกนขวด พอทอดพระเนตรเห็นเขาก็รบั สัง่ วา “เณรนีก่ โ็ ง
เหมือนกัน” แลวก็ทรงทำใหดู
จากการแนะนำสั่งสอนและการปฏิบัติพระองคและปฏิบัติตนใหเห็นเปนตัวอยางของ พระ
อาจารยทงั้ สองทานดังกลาวแลว ทำใหเจาพระคุณสมเด็จ ฯ รจู กั คิดรจู กั สังเกตและจดจำ เอามาเปน
เยีย่ งอยางในการพัฒนาพระองคเอง

⌦
ในปแรกทีเ่ ขามาอยวู ดั บวรนิเวศวิหาร เจาพระคุณสมเด็จ ฯ ก็ทรงสอบไดนกั ธรรมชัน้ ตรี
พ.ศ.2473 ทรงสอบไดนกั ธรรมชัน้ โท และเปรียญธรรม 3 ประโยค พระองคทรงบันทึก เกีย่ ว
กับความรสู กึ เมือ่ ทรงสอบเปรียญธรรม 3 ประโยคไดวา “ไมมปี ใ ดทีใ่ หความสุขกาย สุขใจมากเทา
กับคราวทีส่ อบ ป.ธ.3 ได”
พ.ศ.2474 ทรงตัง้ ใจเรียนประโยค 4 ดวยความมงุ หวังอยางสูง พรอมทัง้ ทรงเตรียมประโยค
เก็ง หรือวาเก็งขอสอบทีค่ าดวานาจะออกไวดว ยความมัน่ ใจ เมือ่ ถึงคราวสอบกลับปรากฏวา ขอสอบ
ไมไดออกประโยคเก็งหรือประโยคยาก ๆ ทีท่ รงเตรียมไว แตกลับออกประโยคงาย ๆ ทีไ่ มไดสนใจ
เตรียม แตกท็ รงรสู กึ วาขอสอบงายมาก ทำไปดวยความมัน่ พระทัยแตผลสอบปรากฏวา พระองคสอบ
ตกประโยค 4 ไดทรงบันทึกถึงความรสู กึ เมือ่ ทรงสอบตก คราวนัน้ ไววา ทรงรสู กึ เสียใจและทอแทใจ
มาก ถึงกับทรงคิดวา พระองคคงจะหมดวาสนาในทางพระศาสนาเสียแลว เพราะมานะพยายามและ

ตัง้ ใจขนาดนีย้ งั สอบตก แตหลังจากทรงคิดทบทวนและไตรตรองดูวา ทำไม พระองคจงึ สอบตก ก็ทรง
ไดพบความจริงดวยพระองคเองวา การสอบตกนัน้ เปนผลของความประมาทโดยแท กลาวคือ
ประการแรก ทรงพบวาพระองคทรงหยิง่ ทนงในความรขู องตนเองมากเกินไป จนทำใหเห็น
ไปวาทำอยางไร ก็สอบไดแน เมือ่ ถึงเวลาสอบจึงทำขอสอบดวยความหละหลวม ไมพจิ ารณาใหรอบคอบ
ดวยสำคัญผิดวาตนรดู แี ลว จึงทำขอสอบผิดพลาดมาก ถึงกับไดคะแนนสูญ
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ประการทีส่ อง ทรงพบวาพระองคทรงอยใู นความประมาท ทีไ่ มดตู ำรับตำราใหทวั่ ถึงมงุ ดูแต
เฉพาะทีเ่ ห็นวายากและคาดคะเนหรือเก็งวาจะออกเปนขอสอบเทานัน้ เมือ่ ขอสอบ ออกไมตรงตามที่
เก็งไว จึงทำขอสอบผิด พลาดโดยไมรตู วั วาทำผิด
ประการทีส่ าม ทำใหทรงเห็นวา การเรียนแบบสนใจเรียนหรือสนใจดูเฉพาะทีเ่ ก็งวาจะออกสอบ
เทานัน้ ไมใชวธิ กี ารเรียนทีถ่ กู ตอง เพราะไมทำใหเกิดความรอู ยางแทจริง และเปนสาเหตุหนึง่ ทีท่ ำให
พระองคสอบตก
พ.ศ.2475 ทรงเรียนซ้ำประโยค 4 อีกครัง้ และทรงเตรียมสอบนักธรรมชัน้ เอกดวยและ ใน
ปนที้ รง เลิกวิธกี ารเรียนแบบเก็งขอสอบ แตทรงเรียนแบบสม่ำเสมอและทัว่ ถึง ผลการสอบปรากฏวา
สอบไดทงั้ นักธรรม ชัน้ เอกและเปรียญธรรม 4 ประโยค
กลาวไดวา ชีวติ ในปฐมวัยของเจาพระคุณสมเด็จ ฯ นัน้ ดำเนินไปดวยความราบรืน่ ประสบความ
สำเร็จ โดยมีปจ จัยแวดลอมเปนตัวเสริมทีส่ ำคัญ คือ ผปู กครองและครูอาจารยทดี่ ี ทีค่ อยใหคำแนะ
นำ และชักนำไปในทางทีด่ ี ประกอบกับในสวนพระองคเองก็ทรงมีพนื้ อัธยาศัย ทีด่ คี อื มีพระอัธยาศัย
โนมเอียงไปในทางพระศาสนาเปนทุนอยแู ลว การชีน้ ำของผปู กครอง และผทู เี่ กีย่ วของจึงชวย สงให
พระองคดำเนินไปในทิศทาง ทีถ่ กู ตองตรงตามพืน้ เพของพระอัธ
ยาสัย เปนเหตุใหพระองค ประสบความสำเร็จในชีวติ วัยเด็ก
สรุปไดวา ชีวิตในปฐมวัยของเจาพระคุณสมเด็จ ฯ
ในฐานะที่ทรงดำเนินชีวิตในเพศพรหมจรรยนั้น ประสบความ
สำเร็จเปนอยางดี ปจจัยสำคัญทีท่ ำใหพระองคประสบความสำเร็จ
ในวัยนี้ มีทงั้ ปจจัย ภายนอกคือบุคคลแวดลอม และปจจัยภายใน
คือพระอัธยาศัยและคุณสมบัตสิ ว น พระองคเองประกอบกัน
พ.ศ.2476 เจาพระคุณสมเด็จ ฯ ทรงมีพระชนมายุครบ
อุปสมบทเปนพระภิกษุ ทรงกลับ ไปอุปสมบท ณ วัดเทวสังฆาราม
กาญจนบุรี สำนักเดิมของพระองคเมื่อครั้งทรงบรรพชาเปน
สามเณร ทัง้ นีก้ เ็ พือ่ อยชู ว ยสอน พระปริยตั ธิ รรมสนองพระคุณของ
หลวงพอ ตามคำทีห่ ลวงพอเคย พูดไวเมือ่ กอนที่ จะนำพระองค
มาฝากใหอยเู รียน ภาษาบาลีทวี่ ดั เสนหาเปนครัง้ แรกวา เพือ่ จะไดกลับมาสอนทีว่ ดั เทวสังฆารามแลวจะ
สรางโรงเรียนเตรียมไวให และก็ปรากฏวา หลวงพอไดทำอยางทีท่ า นพูดไวจริง ๆ คือทานไดสราง
โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมขึน้ หลังหนึง่ ชือ่ วา โรงเรียนเทวานุกลู เปนตึกคอนกรีต 2 ชัน้ เตรียมไวตงั้ แต
พ.ศ.2473
เจาพระคุณสมเด็จ ฯ ไดอปุ สมบทเปนพระภิกษุ ณ วัดเทวสังฆาราม เมือ่ วันที่ 12 มิถนุ ายน
พ.ศ.2476 โดยพระครูอดุลยสมณกิจ (หลวงพอวัดเหนือ) เปนพระอุปช ฌาย พระครูนวิ ฐิ สมาจาร
(หลวงพอวัดหนองบัว) เปนพระกรรมวาจาจารย พระปลัดหรุง เจาอาวาสวัดทงุ สมอ เปนพระอนุสาว
นาจารย เมือ่ ทรงอุปสมบทแลว ไดอยจู ำพรรษา ณ วัดเทวสังฆารามนัน้ เพือ่ ชวยหลวงพอสอนพระ
ปริยตั ธิ รรม ตามความมงุ หมายของทาน 1 พรรษา
ครัน้ ออกพรรษาแลว เจาพระคุณสมเด็จ ฯ ไดกลับมาอยวู ดั บวรนิเวศวิหารตามเดิมและไดทรง
ทำญัตติกรรม คืออุปสมบทซ้ำเปนธรรมยุตทิ วี่ ดั บวรนิเวศวิหารอีกครัง้ หนึง่ เมือ่ วันที่ 15 กุมภาพันธ
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พ.ศ.2476 ศกเดียวกัน (สมัยนัน้ ขึน้ พ.ศ. ใหมเดือนเมษายน ฉะนัน้ เดือนมิถนุ ายน จึงเปนตนป
เดือนกุมภาพันธ เปนปลายป) โดยสมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวงวชิรญาณวงศ ขณะทรงดำรง
สมณศักดิท์ ี่ สมเด็จพระวชิรญาณวงศ ทรงเปนพระอุปช ฌาย พระรัตนธัชชมุนี (จู อิสสฺ รญาโณ) เปน
พระกรรมวาจาจารย ทัง้ นีเ้ พือ่ ทรงศึกษาพระปริยตั ธิ รรมตอไป และในป พ.ศ.2476 นี้ ทรงสอบได
เปรียญธรรม 5 ประโยค

แมจะกลับมาอยวู ดั บวรนิเวศวิหารแลว เจาพระคุณสมเด็จ ฯ ก็ยงั ทรงเวียนไปมาชวย สอนพระ
ปริยตั ธิ รรม ทีว่ ดั เทวสังฆาราม กาญจนบุรี สนองพระคุณหลวงพอตอเนือ่ งกันมาอีก 2 ป สวนการศึกษา
พระปริยตั ธิ รรม ของพระองคกเ็ จริญกาวไปหนาไปตามลำดับ กลาวคือ
พ.ศ.2477 ทรงสอบไดเปรียญธรรม 6 ประโยค
พ.ศ.2478 ทรงสอบไดเปรียญธรรม 7 ประโยค
พ.ศ.2481 ทรงสอบไดเปรียญธรรม 8 ประโยค
พ.ศ.2484 ทรงสอบไดเปรียญธรรม 9 ประโยค
เจาพระคุณสมเด็จ ฯ ทรงเปนผูใครในการศึกษา หรือกลาวอีกอยางหนึ่งก็คือทรงมีพระ
อัธยาศัยใฝรู โดยเฉพาะในดานภาษา เมือ่ พ.ศ.2475 ไดมนี กั บวชฮินดูทา นหนึง่ เขามาศึกษา และสง
เสริมความสัมพันธ ทางวัฒนธรรมระหวางประเทศไทยกับอินเดีย นักบวชทานนีค้ อื สวามี สัตยานันท
ปุรี ซึง่ เปนผเู ชีย่ วชาญทางดาน ศาสนาและปรัชญาของอินเดีย รวมทัง้ เชีย่ วชาญทางภาษา สันสกฤษและ
ภาษาอังกฤษดวย ทานสวามีไดตงั้ ธรรมาศรม ขึน้ ณ ตึกหอสมุดมหามกุฎราชวิทยาลัย ซึง่ ตัง้ อยทู ี่
ถนนพระสุเมรุ หนาวัดบวรนิเวศวิหาร มีการออกนิตยสารชือ่ เสียงตะวันออก ซึง่ มีทงั้ ภาค ภาษาอังกฤษ
และภาคภาษาไทย มีการจัดสนทนาธรรมทุกวันอาทิตย รวมทัง้ มีการสอนภาษา สันสกฤต และภาษา
อังกฤษแกภกิ ษุสามเณรและผสู นใจดวย กลาวไดวา สำนักธรรมาศรมของสวามี สัตยานันทปุรดี งั กลาว
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ไดเปนศูนยกลางสำหรับการสังสรรเสวนาของหมนู กั ปราชญราชบัณฑิต ของไทยในครัง้ นัน้ ทาน สวามี
ไดพำนักอยใู น ประเทศไทยราว 10 ปกระทัง่ เสียชีวติ ในระหวาง สงครามโลกครัง้ ที่ 2 เมือ่ พ.ศ.2485
เนือ่ งจากเครือ่ งบินตก ขณะมีอายุไดเพียง 40 ป อาจกลาวไดวา สวามี สัตยานันทปุรี ไดเปนกอใหเกิด
ความตืน่ ตัวในการศึกษาปรัชญาและศาสนาขึน้ ในหมผู รู ขู องไทย พรอมทัง้ ไดประพันธหนังสือเกีย่ วกับ
ปรัชญาและศาสนาตะวันออกเปนภาษาไทยไวหลายเลม
ในระหวาง พ.ศ.2477-78 นัน้ เอง เจาพระคุณสมเด็จ ฯ ซึง่ ทรงเปนพระเปรียญ 6-7 ประโยค
พรอมทัง้ พระเปรียญหนมุ อืน่ ๆ อีกหลายรูป ไดเรียนภาษาสันสกฤตและภาษาอังกฤษกับสวามี สัต
ยานันทปุรี แตการเรียนของเจาพระคุณสมเด็จ ฯ ไมคอ ยสะดวกนักเพราะทรงมีภาระตอง เปนครูสอน
นักธรรมบาง สอนบาลีบา ง ในสำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร จึงทรงเรียน ไดเฉพาะวันทีม่ เี วลาวางเทา
นัน้ ทรงเรียนอยรู าว 2 ป ก็ตอ งเลิกไป เพราะทรงมีภารกิจดานตาง ๆ มากขึน้ แตการเรียนกับสวามี
สัตยานันทปุรี ไดเปนพืน้ ฐานใหพระองคทรงศึกษา ดวยพระองคตอ ไป วิธกี ารเรียนภาษาอังกฤษดวย
พระองคเอง ก็คอื การอานหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ ฟงวิทยุ ภาคภาษาอังกฤษของบีบซี ี และอานหนังสือ

เกีย่ วกับพระพุทธศาสนาภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะหนังสือเกีย่ วกับพระพุทธศาสนานัน้ หากมีขอ ความ
ใดสำคัญหรือทรงประทับใจ ก็จะทรงจดจำไวสำหรับเปนแบบอยางหรือนำมาใชในเวลาตองการ ดวย
วิธกี ารทรงศึกษา ดวยพระองคเองอยางตอเนือ่ งนีเ้ อง ทำใหพระองคสามารถใชประโยชนจากภาษา
อังกฤษไดดที งั้ การพูด การอานและการเขียน ความรภู าษาอังกฤษนับวามีประโยชนตอ การปฏิบตั ภิ าร
กิจของพระองค ในเวลาตอมาเปนอยางมาก
ตอมาเจาพระคุณสมเด็จ ฯ ยังสนพระทัยศึกษาภาษาเยอรมันและภาษาฝรัง่ เศส โดยทรงศึกษา
กับครูไทย ทีท่ รงรจู กั มักคนุ กัน โดยครูไดมาสอนทีก่ ฏุ ใิ นเวลาค่ำบาง กลางคืนบาง วันละชัว่ โมงสองชัว่ โมง
สุดแตจะสะดวก ทรงเรียนตอเนือ่ งมานานพอควรจนทรงสามารถอาน เขียนไดพอสมควร แตในทีส่ ดุ
ก็เลิกลาไป เพราะเวลาไมอำนวย ทัง้ ฝายผสู อนและฝายผเู รียน
และในระยะใกลกันนี้ มีผูรูภาษาจีนมาอุปสมบทเปนพระนวกะ (พระใหม) อยูใน ความ
ปกครองของพระองค เจาพระคุณสมเด็จ ฯ ก็ทรงถือโอกาสเรียนภาษาจีนกับทานผนู นั้ ดวย แมพระ
นวกะนัน้ ลาสิกขาไปแลว ก็ยงั มาสอนภาษาจีนถวาย แตครูภาษาจีนไดถงึ แกกรรมในเวลา ตอมาไมนาน
การเรียนภาษาจีนจึงเปนอันยุติ เมือ่ ทรงเลาถึงการเรียนภาษาจีน ของพระองคกท็ รงเลาอยางขบขันวา
เรียนจนครูตายเลยตองเลิก
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นอกจากความสนพระทัยในการเรียนภาษาตาง ๆ แลว เจาพระคุณสมเด็จ ฯ ยังไฝพระทัย
ในการแสวงหา ความรอู ยเู สมอ วิธกี ารแสวงหาความรขู องพระองคกค็ อื การอานหนังสือ ทรงอานทัง้
หนังสือภาษาไทยและหนังสือภาษาอังกฤษ และมิไดทรงจำกัดการอานเฉพาะหนังสือ ทางพระพุทธ
ศาสนาเทานัน้ แตรวมทัง้ หนังสือทีเ่ ปนความรทู วั่ ไป ๆ ไปดวย
ชีวติ ในมัชฌิมวัยของเจาพระคุณสมเด็จ ฯ นัน้ กลาวไดวา เปนชวงเวลาของการเรียน และการ
แสวงหาความรู


สวนภารหนาทีห่ รือการทำงานทางคณะสงฆนนั้ ก็ทรงเริม่ ดวยการเปนครูสอนพระปริยตั ธิ รรม
ทัง้ แผนกธรรม หรือนักธรรม และแผนกบาลี ตัง้ แตทรงสอบไดเปนเปรียญธรรม 5 ประโยค และหลัง
จากสอบไดเปรียญธรรม 9 ประโยคแลว ก็เริม่ มีภาระ
หนาทีท่ างการคณะสงฆดา นตาง ๆ มากขึน้ ตามลำดับ
กลาวคือ
พ.ศ.2484 เปนสมาชิกสังฆสภาโดยตำแหนง ใน
ฐานะเปนพระเปรียญ 9 ประโยคตาม พระราชบัญญัติ
คณะสงฆ พ.ศ.2484
เปนผูอำนวยการศึกษาสำนักเรียนวัดบวรนิเวศ
วิหาร มีหนาที่ที่จัดการศึกษาของภิกษุสามเณร ทั้ง
แผนกธรรม และแผนกบาลี
พ.ศ.2488 เปนพระวินยั ธรชัน้ อุทธรณ เปนกรรมการสภาการศึกษาของมหามกุฎราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา แหงประเทศไทยแหงแรก ซึง่ ตัง้ ขึน้ ในศกนัน้ (ปจจุบนั เรียกวา มหา
วิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย) และเปนอาจารยบรรยายวิชาพระสูตรหรือพระสุตตันปฎก ใน
มหาวิทยาลัยดังกลาวดวย
พ.ศ.2489 เปนเลขานุการในพระองค สมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวงวชิรญาณวงศ
ขณะทรงดำรงพระสมณศักดิท์ ี่ สมเด็จพระวชิรญาณวงศ สมเด็จพระสังฆราช
การเปนเลขานุการในพระองคสมเด็จพระสังฆราชเจา ฯ นัน้ นับเปนชวงเวลาทีส่ ำคัญ ในชีวติ
มัชฌิมวัยของเจาพระคุณสมเด็จ ฯ เพราะเปนชวงเวลาทีไ่ ดทรงเรียนรงู านดานตาง ๆ ทัง้ งาน คณะสงฆ
งานวิชาการ และงานสัง่ สอนเผยแผ รวมทัง้ การปฏิบตั ฝิ า ยวิปส สนาธุระหรือการ ปฏิบตั สิ มาธิกรรมฐาน
ดวย
เจาพระคุณสมเด็จ ฯ ทรงยึดถือพระปฏิปทาของสมเด็จพระสังฆราชเจา ฯ เปนแบบอยาง ใน
การประพฤติ ปฏิบตั พิ ระองคมาโดยตลอด เชน ทรงสำรวมเครงครัดในพระธรรมวินยั ทรงมักนอย
สันโดษ ทรงเอาพระทัยใสใน การศึกษาวิจยั ธรรม และปฏิบตั สิ มาธิกรรมฐานอยาง ตอเนือ่ งเปนกิจวัตร
ทรงปฏิบัติพระองคแบบพระกรรมฐานในเมือง ทรงเลาวา เปนธรรมเนียม ที่ถือปฏิบัติกันมาใน
คณะธรรมยุตวา ภิกษุสามเณรพึงปฏิบตั สิ มาธิกรรมฐาน เพือ่ เปนเครือ่ งรักษาใจ หรือเพือ่ ใหใจมีงาน
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ทีถ่ กู ตองไดคดิ ไดทำ โดยเฉพาะอยางยิง่ พระผเู ปนเถระ หรือเปนผปู กครอง ของหมคู ณะ พึงถือเปน
กิจ ทีจ่ ะตองปฏิบตั ไิ มวา จะอยใู นปาหรือในเมือง เพือ่ เปนแบบอยาง แกภกิ ษุสามเณรทีอ่ ยใู นปกครอง
ในขณะเดียวกัน สมเด็จพระสังฆราชเจา ฯ ก็ทรงพระเมตตาและยกยองใหเกียรติ แกเจาพระ
คุณสมเด็จ ฯ มาโดยตลอด เสมือนทรงเห็นแววของเจาพระคุณสมเด็จ ฯ วาจะทรง เจริญกาวหนาใน
ทางพระศาสนาและจะทรงเปนหลัก เปนประธานของวัดและคณะสงฆ สืบไปภายหนา ดังจะเห็นไดวา
สมเด็จพระสังฆราชเจา ฯ ทรงเลือกหรือทรงมอบหมาย ใหเจาพระคุณสมเด็จ ฯ ปฏิบตั หิ นาทีใ่ น
โอกาสสำคัญ ๆ อยเู สมอ


พ.ศ.2490 พระชนมายุได 34 พรรษา เจาพระคุณสมเด็จ ฯ ได
รับพระราชทานสมณศักดิ์ เปนพระราชาคณะ ชั้นสามัญที่ พระโศภน
คณาภรณ (มีความหมายวาผูเปนอาภรณ หรือเครื่องประดับของหมู
คณะอันงาม) ซึง่ เปนราชทินนามา ทีต่ งั้ ขึน้ ใหมสำหรับพระราชทาน แก
เจาพระคุณสมเด็จ ฯ เปนรูปแรก
พ.ศ.2495 ไดรบั พระราชทานเลือ่ นสมณศักดิเ์ ปนพระราชาคณะชัน้
ราชในราชทินนามเดิม
พ.ศ.2498 ไดรบั พระราชทานเลือ่ นสมณศักดิเ์ ปนพระราชาคณะชัน้
เทพในราชทินนามเดิม
พ.ศ.2499 ไดรบั พระราชทานเลือ่ นสมณศักดิเ์ ปนพระราชาคณะชัน้ ธรรมในราชทินนามที่ พระ
ธรรมวราภรณ (มีความหมายวา ผมู ธี รรมเปนอาภรณคอื เครือ่ งประดับอันประเสริฐ) ซึง่ เปนราชทินนาม
ทีต่ งั้ ขึน้ ใหมสำหรับพระราชทาน แกเจาพระคุณสมเด็จ ฯ เปนรูปแรกเชนกัน
พ.ศ.2504 ไดรบั พระราชทานสถาปนาเปนราชาคณะชัน้
เจาคณะรอง (คือรองเจาคณะใหญ หรือรองสมเด็จพระราชา
คณะ) ที่ พระสาสนโสภณ (มีความหมายวา ผงู ามในพระศาสนา
หรือผยู งั พระศาสนาใหงาม)
พ.ศ.2515 ไดรบั พระราชทานสถาปนาเปนสมเด็จพระ
ราชาคณะที่ สมเด็จพระญาณสังวร (มีความหมายวา ผสู ำรวมใน
ญาณคือความร)ู ซึง่ เปนราชทินนามทีพ่ ระบาทสมเด็จ พระพุทธ
เลิศหลานภาลัย รัชกาลที่ 2 ทรงโปรดใหตงั้ ขึน้ ใหมสำหรับพระ
ราชทานสถาปนา พระญาณสังวร (สุก) พระราชาคณะฝาย
วิปส สนาเปนสมเด็จพระราชา คณะเปนครัง้ แรก เมือ่ พ.ศ.2359 ตำแหนงสมเด็จพระราชาคณะที่
สมเด็จพระญาณสังวร จึงเปนตำแหนงพิเศษ ทีโ่ ปรดพระราชทานสถาปนาแกพระเถระผทู รงคุณทาง
วิปส สนาธุระเทานัน้ ฉะนัน้ นับแตสมเด็จพระญาณสังวร (สุก) ไดรบั พระราชทานสถาปนาเปนสมเด็จ
พระสังฆราช เมือ่ พ.ศ.2363 แลวตำแหนงทีส่ มเด็จพระญาณสังวรก็ไมทรงโปรด พระราชทานสถาปนา
แกพระเถระรูปใดอีกเลย กระทัง่ พ.ศ. 2515 นับเปนเวลา 152 ป พระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั
รัชกาลปจจุบนั จึงทรงโปรดใหสถาปนาเจาพระคุณสมเด็จ ฯ ในตำแหนงทีส่ มเด็จพระญาณสังวร เปน

13

รูปที่ 2 อันเปนการแสดงใหเปนทีป่ รากฏวา เจาพระคุณสมเด็จ ฯ ทรงเปนพระเถระผทู รงคุณทาง
วิปส สนาธุระทีส่ มควรแกราชทินนามตำแหนงนี้
พ.ศ.2532 ไดรับพระราชทานสถานาขึ้นเปน
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ใน
ราชทินนามเดิมคือ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช แทนราชทินนามสำหรับตำแหนง
สมเด็จพระสังฆราชทีถ่ อื เปนพระเพณีปฏิบตั กิ นั มา
คือ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ ทัง้ นีก้ เ็ พือ่ ให
พระเกียรติคุณทางวิปสสนาธุระของเจาพระคุณ
สมเด็จ ฯ ยังเปนทีป่ รากฏอยสู บื ไป แมเมือ่ ทรงได
รับพระราชทานสถาปนาเปนสมเด็จพระสังฆราชแลว
เจาพระคุณสมเด็จ ฯ ทรงเปนสมเด็จพระสังฆราชพระองคแรกทีม่ ไิ ดทรงเปนพระบรมวงศา
นุวงศ แตทรงไดรบั พระราชทานสถาปนาในราชทินนามพิเศษ ตางไปจากสมเด็จ พระสังฆราชพระองค
อื่น ๆ ที่ลวนไดรับพระราชทาน สถาปนาในราชทินนามสำหรับตำแหนงคือ สมเด็จพระอริยวงศา
คตญาณ ทุกพระองค (สำหรับสมเด็จพระสังฆราชทีเ่ ปนพระบรมวงศานุวงศนนั้ มีพระนามเฉพาะ ๆ
แตละพระองคไป)
ชีวติ ในมัชฌิมวัยของเจาพระคุณสมเด็จ ฯ นัน้ เปนชวงชีวติ แหงการทำงานและสรางผลงาน
ซึง่ อาจประมวลกลาว ไดเปนดาน ๆ คือ ดานการศึกษา ดานการปกครอง ดานการสัง่ สอนเผยแผ ดาน
การกอสรางปฏิสงั ขรณ และดานการ สาธารณสงเคราะห

 
⌦
ภาระหนาทีด่ า นการศึกษาของเจาพระคุณสมเด็จ ฯ นัน้ มีทงั้ หนาทีใ่ นสวนของวัดและ หนาที่
ในสวนของคณะสงฆ
หนาทีท่ างการศึกษาทีเ่ ปนสวนของวัด เจาพระคุณสมเด็จ ฯ ก็ทรงเริม่ ทำหนาทีน่ ี้ มาตัง้ แตทรง
เปนพระเปรียญ คือ เปนครูสอนพระปริยตั ธิ รรมทัง้ แผนกนักธรรมและแผนกบาลี เปนผอู ำนวยการ
ศึกษาสำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร ดังกลาวแลวในตอนตน
เมือ่ ทรงดำรงตำแหนงเจาอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร นับแต พ.ศ.2504 เปนตนมาก็ทรงมีภาระ
หนาทีเ่ พิม่ ขึน้ คือการอบรมสัง่ สอนภิกษุสามเณรในฐานะทรงเปนพระอุปช ฌายอาจารย และทรงอบรม
สัง่ สอนอุบาสกอุบาสิกา ในฐานะทีท่ รงเปนเจาอาวาสหรืออธิบดีแหงพระอาราม
การอบรมสั่งสอนภิกษุสามเณรในฐานะที่ทรงเปนพระ
อุปช ฌายอาจารยนนั้ เปนประเพณีทปี่ ฏิบตั สิ บื กันมา ในวัดบวร
นิเวศวิหาร แตครัง้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยหู วั เมือ่
ยังทรงผนวชอยแู ละทรงเปนเจาอาวาส วัดบวรนิเวศวิหารกลาวคือ
พระอุปช ฌายอาจารย มีหนาทีต่ อ งอบรมสัง่ สอนศิษยของตน (ที่
เรียกวาสิทธิวหิ าริก อันเตวาสิก) ใหมคี วามรคู วามเขาใจ ในพระ
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ธรรมวินยั ทัง้ ในดานปริยตั แิ ละดานปฏิบตั ิ ในดานปริยตั ิ คืออบรมสัง่ สอนใหมคี วามรู ความเขาใจ ใน
พระธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาในดานปฏิบตั ิ คือแนะนำและฝกหัด ใหรจู กั ปฏิบตั สิ มาธิกรรม
ฐานเพือ่ รักษาและขัดเกลาจิตใจจากกิเลส
ในยุคทีเ่ จาพระคุณสมเด็จ ฯ ทรงเปนเจาอาวาส ก็ไดทรงปฏิบตั หิ นาทีน่ ตี้ อ เนือ่ งมาโดยตลอด
กลาวคือ ในชวงเขาพรรษา ซึง่ เปนชวงเวลาทีม่ ภี กิ ษุสามเณรบวชใหมจำนวนมาก เจาพระคุณสมเด็จฯ
ทรงใหการอบรมสัง่ สอนภิกษุสามเณรใหมในเวลา 13.00 น. เปนประจำทุกวัน ๆ ละประมาณ 1 ชัว่ โมง
นับเปนการใหการศึกษาดานปริยัติ ในวันพระและวันหลังวันพระทรงใหการอบรม เรื่องการฝก
ปฏิบตั สิ มาธิกรรมฐาน ในเวลา 19.00 น. ทรงบรรยายธรรมทีเ่ ปนการใหแนว ปฏิบตั สิ มาธิกรรมฐาน
พอสมควรแกเวลาแลว ทรงนำฝกนัง่ ปฏิบตั สิ มาธิกรรมฐานคราวละประมาณ 15-20 นาที นับเปนการ
ใหการศึกษาดานปฏิบตั ิ

สำหรับการอบรมสัง่ สอนเรือ่ งการฝกปฏิบตั สิ มาธิกรรมฐานนัน้ มีสอนตลอดทัง้ ป ไมได จำกัด
เฉพาะในพรรษาเทานัน้ และเปดโอกาสใหอบุ าสกอุบาสิกาผสู นใจทัว่ ไปเขารวม ฟงและรวม ฝกปฏิบตั
ดิ ว ย จึงมีผเู ขารับการอบรมทัง้ ภิกษุสามเณร และอุบาสกอุบาสิกา แตละครัง้ จำนวนเปนรอย โดยเฉพาะ
ในชวงเขาพรรษา
การปฏิบตั ภิ ารกิจทีน่ บั วาเปนการ ใหการศึกษาพระพุทธศาสนาแกคนทัว่ ไป อีกอยางหนึง่ ก็คอื
การเทศนในพระอุโบสถ เจาพระคุณสมเด็จ ฯ ทรงปฏิบตั เิ ปนกิจวัตรคือ การเทศนในพระอุโบสถทุก
วันพระขึน้ /แรม 15 ค่ำ คือเดือนละ 2 ครัง้ ในการเทศนของเจาพระคุณสมเด็จ ฯ แตละครัง้ นัน้ ทรง
มีการเตรียมเปนอยางดี ซึง่ วิธกี ารดังกลาวนีก้ ท็ รง ไดแบบอยางมาจากสมเด็จพระสังฆราชเจา ฯ ผทู รง
เปนพระอุปช ฌายของพระองค กลาวคือ กอนวันทีจ่ ะทรงเทศน ทรงพิจารณาเลือกหัวขอธรรม จากพระ
ไตรปฏกกวา จะทรงเทศนเรือ่ งอะไร แลวทรงจดบันทึก หัวขอธรรมหรือพุทธภาษิต บทนัน้ มาทบทวน
จนขึน้ ใจ หลังทำวัตรสวดมนตกอ น ทีจ่ ะเขาจำวัดในคืนวันนัน้ ก็จะทรงนำเอาหัวขอ ธรรม ทีท่ รงเตรียม
ไวนนั้ มาไตรตรองวา ธรรมแตละขอมีความหมายวาอยางไร มีกระบวนธรรมอยางไร มีความเกีย่ วโยง
กันอยางไร จนเขาใจแจมแจงในพระทัยตัง้ แตตน จนจบ เทากับทรงลองเทศนใหพระองคเองฟงกอน
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แลวจึงทรงนำไปเทศนใหคนอืน่ ฟงตอไป เพราะฉะนัน้ การเทศนหรือการแสดงธรรมของเจาพระคุณ
สมเด็จ ฯ แตละครัง้ จึงมีความแจมแจงชัดเจน มีความกระชับทัง้ ในภาษาและเนือ้ ความ คนทีเ่ คยฟง
เจาพระคุณสมเด็จ ฯ เทศน มักกลาวตรงกันวา เจาพระคุณสมเด็จ ฯ นัน้ พูดเหมือนเขียน และเนือ่ ง
จากเจาพระคุณสมเด็จ ฯ ทรงเทศนจากความคิด ลีลาการเทศนของพระองค จึงตางจากพระเถระ
อืน่ ๆ คือ พูดชา ๆ เปนวรรคเปนตอน เหมือนกับทรงทิง้ ชวงใหคนฟงคิดตามกระแสธรรมทีท่ รงแสดง
คนทีฟ่ ง เทศนของเจาพระคุณสมเด็จ ฯ อาจจะรสู กึ ไมสนุกเพลิดเพลิน แตรสู กึ วาไดคดิ พรอมทัง้ อาจ
จะไดฟง สิง่ ทีแ่ ปลกใหม จากทีเ่ คยฟงมา
หนาทีท่ างการศึกษาทีเ่ ปนสวนของคณะสงฆ เจาพระคุณสมเด็จ ฯ ก็ไดเริม่ มีสว นรวม และรับ
ภาระหนาทีต่ า ง ๆ มาตัง้ แตยงั เปนพระเปรียญ ดังกลาวมาในตอนตน กลาวคือ
พ.ศ.2488 คณะธรรมยุต โดยสมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวงวชิรญาณวงศ ขณะทรงดำรง
พระสมณศักดิท์ ี่ สมเด็จพระวชิรญาณวงศ สมเด็จพระสังฆราช เจาคณะใหญ คณะธรรมยุตและนายก
กรรมการมหามกุฎราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ ไดตงั้ มหาวิทยาลัย พระพุทธศาสนาแหงแรก
ในประเทศไทยขึน้ เรียกวา “สภาการศึกษาของมหามกุฎราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา
แหงประเทศไทย” (ปจจุบันเรียกวา มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย) เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ.2488 เจาพระคุณสมเด็จ ฯ ซึง่ ขณะนัน้ ยังเปนพระเปรียญ เปนผมู สี ว นรวมในการดำเนินการกอ
ตัง้ ดวยรูปหนึง่ รวมกับพระเถระธรรมยุตอืน่ ๆ อีกหลายรูป และทรงไดรบั แตงตัง้ เปนกรรมการสภา
การศึกษามหามกุฎราชวิทยาลัย ชุดแรกดวย มีหนาทีก่ ำกับดูแล การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย พระ
พุทธศาสนาแหงนีใ้ หเปน ไปดวยความเรียนรอย และตอมา ก็ไดทรงเปนอาจารยบรรยายวิชาพระสูตร
หรือพระสุตตันตปฎกดวย
พ.ศ.2504 ขณะทรงดำรงสมณศักดิท์ ี่
พระสาสนโสภณ ทรงเป น ประธาน
กรรมการ สภาการศึกษามหามกุฎราช
วิทยาลัย และทรงเปนผอู ำนวยการมูลนิธิ
มหามกุ ฎ ราชวิ ท ยาลั ย ในพระบรม
ราชูปถัมภ ซึง่ เปนองคกรเพือ่ สงเสริมพระ
พุทธศาสนา ทัง้ ในดานการศึกษาและการ
เผยแผ
พ.ศ.2509 ขณะทรงดำรงสมณศักดิท์ ี่
พระสาสนโสภณ ทรงเป น ประธาน
กรรมการอำนวยการฝกอบรมพระธรรมทูตไปตางประเทศ ซึง่ กรมการศาสนาจัดตัง้ ขึน้ โดยความเห็น
ชอบของมหาเถร สมาคม ในความอุปถัมภของรัฐบาล เปนสภาบันฝกอบรมวิชาการชัน้ สูงสำหรับพระ
สงฆที่ จะออกไปปฏิบตั หิ นาทีเ่ ปน พระธรรมทูตเผยแผพระพุทธศาสนาในตางประเทศ
ในระหวางทีท่ รงเปนประะานกรรมการอำนวยการฝกอบรมพระธรรมทูตไปตางประเทศนัน้ เจา
พระคุณสมเด็จ ฯ ทรงเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาชัน้ สูงใหแกพระสงฆเพราะจะเปน ประโยชน
ตอการสัง่ สอนและเผยแผพระพุทธศาสนา ทัง้ ในประเทศและตางประเทศ จึงไดทรงเสนอแนวพระดำริ
ตอคณะกรรมการอำนวยการ ฯ และผทู เี่ กีย่ วของใหมกี ารจัดการ ศึกษาระดับปริญญาโทขึน้ ในมหา
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วิทยาลัยสงฆทั้งสองแหง คือมหามกุฎราชวิทยาลัย ในวัดบวรนิเวศวิหาร และมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ในวัดมหาธาตุ โดยบรรจุหลักสูตร พระธรรมทูตไปตางประเทศไวเปนสวนหนึง่ ของปริญญา
โทดังกลาวนัน้ ดวย พระดำริดงั กลาว ไดรบั การพิจารณาจากทุกฝายทีเ่ กีย่ วของเปนอยางดี และไดมกี าร
รางโครงการ ศึกษาขัน้ ปริญญาโท ของคณะสงฆขนึ้ แตโครงการดังกลาวก็หยุดชะงักไป เพราะความ
ไมพรอมในหลาย ๆ ดานของมหาวิทยาลัยสงฆทงั้ สองแหง กระทัง่ อีก 20 ปตอ มา พระดำริของเจา
พระคุณสมเด็จ ฯ ดังกลาวนัน้ จึงไดรบั การสานตอ โดยมหาวิทยาลัยสงฆทงั้ สอง แหงไดเปดหลักสูตร
ปริญญาโท สำหรับพระสงฆขนึ้ เปนครัง้ แรก เมือ่ พ.ศ.2530
ในระหว า งที่ ท รงเป น ประธาน
กรรมการอำนวยการฝกอบรมพระธรรม
ทูตไปตางประเทศ เชนกัน เจาพระคุณ
สมเด็จ ฯ ไดทรงเสนอมหาเถรสมาคมให
รับรองมหาวิทยาลัยสงฆทั้งสองแหง คือ
มหามกุฎราชวิทยาลัย และมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย เปนการศึกษาของคณะสงฆ
เพราะในชวงเวลาที่ผานมา มหาวิทยาลัย
สงฆทั้งสองแหง มีสถานะเสมือนสถาบัน
การศึกษา ทีด่ ำเนินการโดยเอกชนโดยคณะสงฆไมไดรบั รอง ซึง่ เปนอุปสรรคตอการพัฒนาการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยสงฆ ทัง้ สองแหงเปนอันมาก ผลจากขอเสนอของเจาพระคุณสมเด็จ ฯ ดังกลาว มหา
เถรสมาคมจึงไดพจิ ารณา และใหการรับรองมหาวิทยาลัยสงฆทงั้ สองแหง “เปนการ ศึกษาของคณะสงฆ
” เมือ่ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2512 และไดมกี ารตัง้ สภาการศึกษา ของคณะสงฆขนึ้ ในศกเดียว
กันเพือ่ เปนศูนยกลางสำหรับสงเสริมควบคุมนโยบาย การศึกษาทัง้ ปวงในฝายสังฆมณฑล และสำหรับ
ประสานงานระบบการศึกษาทุกสาขาของคณะสงฆ
พ.ศ.2512 ขณะทรงดำรงสมณศักดิท์ ี่ พระสาสนโสภณ ทรงเปนกรรมการผทู รง คุณวุฒิ
โครงการ จัดตัง้ โรงเรียนพระสังฆาธิการสวนกลาง
พ.ศ.2515 ขณะทรงดำรงสมณศักดิท์ ี่ สมเด็จพระญาณสังวร ทรงเปนประธานกรรมการ
บริหารงานของสภาการศึกษาของคณะสงฆ
เปนรองประธานกรรมการและผอู ำนวยการโรงเรียนพระสังฆาธิการคณะธรรมยุต
พ.ศ.2516 ทรงเปนประธานอนุกรรมการพิจาณาปรับปรุงหลักสูตรศาสนศึกษาของคณะสงฆ
พ.ศ.2518 ทรงเปนผอู ำนวยการโรงเรียนครูปริยตั ธิ รรมคณะธรรมยุต
พ.ศ.2531 ทรงเปนนายกสภาการศึกษามหามกุฎราชวิทยาลัย (ปจจุบนั เรียกวานายกสภา
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย)
ทรงเปนนายกกรรมการมูลนิธมิ หามกุฎราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ
ในฐานะนายกกรรมการมูลนิธมิ หามกุฎราชวิทยาลัย ไดทรงอำนวยการใหเกิดผลงานอัน เปน
ประโยชนตอ การศึกษาพระพุทธศาสนาขึน้ หลายอยาง กลาวคือ
(1) โปรดใหมกี ารแปลตำรานักธรรมชัน้ ตรี ชัน้ โท และชัน้ เอก ซึง่ เปนการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ของคณะสงฆไทย เปนภาษาอังกฤษ ทัง้ นีเ้ พือ่ เปนอุปกรณในการศึกษาพระพุทธศาสนาของภิกษุสามเณร
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ชาวตางประเทศทีเ่ ขามาบวชศึกษาอยใู นประเทศไทย ตลอดถึงเปนการ เอือ้ ประโยชนตอ ชาวตางประเทศ
ทัว่ ไปทีส่ นใจศึกษาพระพุทธศาสนาดวย ทัง้ เปนการเผยแพรผลงาน ของบูรพาจารยทเี่ ปนนักปราชญ
ทางพระพุทธศาสนาของไทยใหเปนทีแ่ พรหลายไปยังนานาประเทศดวย
(2) โปรดใหมกี ารแปลพระไตรปฎกพรอมทัง้ อรรถกถาเปนภาษาไทย การแปลพระไตรปฎก
เปนภาษาไทย ไดมกี ารแปลมาแตครัง้ รัชกาลที่ 8 ในสมัยสมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสสฺ เทโว) วัด
สุทศั นเทพวราราม และไดจดั พิมพขนึ้ ครัง้ แรกคราวงานฉลอง 25 พุทธศตวรรษ พ.ศ.2500 แตพระ
ไตรปฎกแปลครัง้ นัน้ ยังไมมกี ารแปลอรรถกถา ซึง่ เปนคำอธิบายพระไตรปฎกควบคกู นั ไปดวย ในครัง้
นี้ จึงโปรดใหแปลคัมภีรอ รรถกถา ซึง่ เปนคัมภีรค กู บั พระไตรปฎก และพิมพคกู บั พระไตรปฎกดวย
ฉะนัน้ พระไตรปฎกแปลฉบับมหามกุฎราชวิทยาลัยจึงแปลกกวาพระไตรปฎกฉบับทีเ่ คยแปลมาแตกอ น
เพราะมีอรรถกถา (คำอธิบาย) พิมพควบคกู นั ไปดวย พระไตรปฎกและอรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฎ
ราชวิทยาลัยดังกลาวนีจ้ งึ มีจำนวนถึง 91 เลม (พระไตรปฎก 45 เลมรวมกับอรรถกถาดวย เปน 91
เลม) การทีไ่ ดแปลคัมภีรอ รรถกถา ออกเปนภาษาไทยดวยนัน้ นับเปนประโยชนตอ การ ศึกษาพระ
ไตรปฎกเปนอยางมาก เพราะเนือ้ หา และเรือ่ งราวบางอยางของพระพุทธศาสนาทีไ่ มมปี รากฏในพระ
ไตรปฎกนัน้ มักมีปรากฏอยใู น คัมภีรอ รรถกถา คัมภีรท งั้ สองจึงเปนคัมภีรส ำคัญคัมภีรห ลักของพระ
พุทธศาสนา การแปลคัมภีร สำคัญทัง้ สองเปนภาษาไทย จึงเปนประโยชนตอ การศึกษาพระพุทธศาสนา
เปนอันมาก
พระไตรปฎกและอรรถกถาแปลฉบับดังกลาว มหามกุฎราชวิทยาลัยไดจดั พิมพเนือ่ งใน โอกาส
ครบ 200 ปแหงพระราชาวงศจกั รี กรุงรัตนโกสินทร เมือ่ พ.ศ.2525 เปนครัง้ แรก
(3) โปรดใหมแี ผนกหนังสือพระพุทธศาสนาภาษาตางประเทศขึน้ ในมหามกุฎราชวิทยาลัย
สำหรับเปนศูนยตำรับตำราและหนังสือทางพระพุทธศาสนา ซึง่ เปนการอำนวยความสะดวกแกผสู นใจ
ทีจ่ ะศึกษาพระพุทธศาสนาในภาษาตางประเทศ ทัง้ ทีเ่ ปนชาวไทยและชาวตางประเทศ
กลาวไดวา เจาพระคุณสมเด็จ ฯ ทรงเปนพระมหาเถระทีท่ รงมีวสิ ยั ทัศนทางการศึกษา พรอม
ทัง้ ทรงสนับสนุนการพัฒนาดานการศึกษาของคณะสงฆ ทัง้ ทางปริยตั แิ ละทางปฏิบตั มิ า อยางตอเนือ่ ง
นอกจากการศึกษาของภิกษุสามเณร หรือการศึกษาของคณะสงฆแลว เจาพระคุณสมเด็จ ฯ
ยังมีสว นในการสรางสรรควชิ าการในสถาบันการศึกษาของบานเมืองอีกดวย กลาวคือ พ.ศ.2514 ทรง
ไดรบั อาราธนาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรใหทรงเปนอาจารยพเิ ศษสอนวิชาพืน้ ฐานอารยธรรมไทย
รวมกับ ม.ร.ว.ศึกฤทธิ์ ปราโมช โดยทรงบรรยายเรือ่ ง พระพุทธศาสนากับสังคมไทย เจาพระคุณ
สมเด็จ ฯ จึงทรงเปนพระเถระรูปแรกทีไ่ ดรบั อาราธนาใหเปนอาจารยพเิ ศษสอนวิชาเกีย่ วกับพระพุทธ
ศาสนา ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ซึง่ ในขณะนัน้ การเรียนการสอนวิชาเกีย่ วกับ พระพุทธศาสนา ใน
มหาวิทยาลัยยังไมเปนทีแ่ พรหลาย
พ.ศ.2519 ทรงไดรบั อาราธนาจากคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใหเปน
อาจารยพเิ ศษสอนวิชาสมถะและวิปส สนา แกนสิ ติ ภาควิชาปรัชญาและศาสนา ซึง่ เปนวิชาบังคับสำหรับ
นิสติ ชัน้ ปที่ 4 วัตถุประสงคสำคัญของวิชานี้ คือมงุ ใหนสิ ติ ไดเรียนรู พระพุทธศาสนาทัง้ ภาคปริยตั ิ (ภาค
ทฤษฎี) และภาคปฏิบตั ิ โดยมงุ เนนใหนสิ ติ ไดรบั การฝกปฏิบตั สิ มาธิ อันจะเปนผลดีตอ การปลูกฝง
จริยธรรมคุณธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจงึ เปนมหาวิทยาลัย แรกทีบ่ รรจุวชิ าสมาธิและวิปส สนา
(ปจจุบนั เรียกวา วิชาการฝกสมาธิตามแนวพุทธศาสนา) ไวในหลักสูตรการศึกษารวมทัง้ วิชาทางพระ
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พุทธศาสนาอืน่ ๆ อีกหลายรายวิชา เจาพระคุณสมเด็จ ฯ ก็ทรงเปนพระมหาเถระรูปแรกทีเ่ ปนอาจารย
พิเศษสอนวิชาสมถะและวิปส สนา ในมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตรซงึ่ ทรงสอนตอเนือ่ งมาเปนเวลาหลาย
ป จึงมีพระเถระรูปอืน่ มาสอนแทน


เจาพระคุณสมเด็จ ฯ ทรงเริม่ มีหนาทีท่ างการปกครองคณะสงฆ นับแต พ.ศ.2503 ขณะทรง
ดำรงสมณศักดิท์ ี่ พระธรรมวราภรณ เปนตนมา และทรงไดรบั แตงตัง้ ใหดำรงตำแหนงตาง ๆ ทางการ
ปกครองคณะสงฆเพิม่ ขึน้ เปนลำดับมา กลาวคือ
พ.ศ.2503 เปนสังฆมนตรีชวยวาการองคการปกครอง ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ
พ.ศ.2484 ซึง่ มีสมเด็จพระมหาวีรวงศ (จวน อุฏฐ ายี ตอมาไดรบั สถาปนาเปนสมเด็จ พระอริยวงศา
คตญาณ สมเด็จพระสังฆราช) เปนสังฆนายก มีหนาทีบ่ ริหารปกครองคณะสงฆ ฝายธรรมยุตทัว่ ราช
อาณาจักร
พ.ศ.2504 ขณะทรงดำรง
สมณศักดิท์ ี่ พระสาสนโสภณ เปนเจา
อาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร และเปนผู
รักษาการเจาคณะธรรมยุตทุกภาคทั่ว
ราชอาณาจักร
พ.ศ.2505 มีการเปลีย่ นแปลง
พระราชบัญญัติคณะสงฆ คือเลิกพระ
ราชบัญญัตคิ ณะสงฆ พ.ศ.2484 ใช
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.2505
แทนตามพระราชบัญญัตฉิ บับนีก้ ำหนด
ให มหาเถรสมาคมมีสมเด็จพระสังฆราชเปนประธาน บริหารปกครองคณะสงฆ เจาพระคุณสมเด็จ ฯ
ขณะทรงดำรงสมณศักดิท์ ี่ พระสาสนโสภณ ทรงไดรบั แตงตัง้ เปนกรรมการมหาเถรสมาคม ชุดแรก
ตามพระราชบัญญัตคิ ณะสงฆฉบับนี้ เมือ่ พ.ศ.2506 และไดรบั แตงตัง้ เปนกรรมการ มหาเถรสมาคม
ตลอดมาทุกสมัย
พ.ศ.2532 ไดรบั พระราชทานสถาปนาเปน สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึง่
เปนตำแหนงสูงสุดทางการปกครองของคณะสงฆ
นอกจากนี้ ยังทรงเปนประธานอนุกรรมการ และเปนอนุกรรมการ ของมหาเถรสมาคม
คณะตาง ๆ อีกหลายคณะตอเนือ่ งมาโดยตลอด
ในสวนการปกครองในคณะธรรมยุตนัน้ เจาพระคุณสมเด็จ ฯ ก็ทรงไดรบั แตงตัง้ ให ดำรง
ตำแหนงตาง ๆ มาโดยลำดับ คือ
พ.ศ.2493 ขณะทรงดำรงสมณศักดิ์ท่ี พระโศภนคณาภรณ เปนกรรมการเถรสมาคม
คณะธรรมยุต ประเภทชัว่ คราว
พ.ศ.2497 ขณะทรงดำรงสมณศักดิท์ ี่ พระโศภนคณาภรณ (พระราชาคณะชัน้ ราช) เปน
กรรมการเถรสมาคมคณะธรรมยุต ประเภทถาวร
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พ.ศ.2500 ขณะทรงดำรงสมณศักดิท์ ี่ พระธรรมวราภรณ เปนกรรมการพิจาณาราง ระเบียบ
บริหารวัดธรรมยุต
พ.ศ.2501 ขณะทรงดำรงสมณศักดิท์ ี่ พระธรรมวราภรณ เปนกรรมการคณะธรรมยุต
พ.ศ.2517 ขณะทรงดำรงสมณศักดิท์ ี่ สมเด็จพระญาณสังวร เปนประธานกรรมการคณะ
ธรรมยุต
พ.ศ.2531 ขณะทรงดำรงสมณศักดิ์ที่ สมเด็จพระญาณสังวร รักษาการเจาคณะใหญ
คณะธรรมยุต
พ.ศ.2532 ไดรบั พระราชทานสถาปนาเปน สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และ
ทรงเปนเจาคณะใหญคณะธรรมยุต
พ.ศ.2516 ขณะทรงดำรงสมณศักดิท์ ี่ สมเด็จพระญาณสังวร ในฐานะทีท่ รงเปนรองประธาน
กรรมการคณะธรรมยุต ไดรบั ฉันทานุมตั จิ ากกรรมการ คณะธรรมยุตใหเดินทางไปตรวจการ คณะสงฆ
และเยีย่ มพุทธศาสนิกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 จังหวัด คือ จังหวัดนครราชสีมา สุรนิ ทร บุรรี มั ย
อุบลราชธานี ยโสธร รอยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ และขอนแกน รวมเวลา 10 วัน ทรงเยีย่ มเยียน
วัดตาง ๆ 37 วัด รวมทัง้ โรงเรียนและสถานทีร่ าชการตาง ๆ อีกหลายแหง ไดประทานพระโอวาทแก
ภิกษุสมาเณร พุทธศาสนิกชน และขาราชการทัง้ ทหาร ตำรวจ และ ขาราชการพลเรือนในทุกทีท่ ที่ รง
เยีย่ มเยียน กอใหเกิดความตืน่ ตัวในการศึกษาปฏิบตั ธิ รรม และการศึกษาพระพุทธศาสนาในหมภู กิ ษุ
สามเณรและพุทธสาสนิกชนเปนอันมาก


การสัง่ สอนเผยแผ นับเปนหนาทีห่ ลักประการหนึง่ ของพระสงฆในพระพุทธศาสนา เพราะเปน
หนาทีท่ พี่ ระพุทธเจาทรงมอบหมายแกพระสงฆสาวกใหชว ยกันปฏิบตั ิ ตัง้ แตเริม่ แรกกอตัง้ พระพุทธ
ศาสนา เพราะเปนหนาทีท่ จี่ ะสรางประโยชนสขุ ใหแกชาวโลก หรือกลาวอยางรวม ๆ ก็คอื เปนหนาที่
เพือ่ การอนุเคราะหโลก ดังจะเห็นไดวา เมือ่ เกิดมีพระสงฆสาวกทีเ่ ปนพระอรหันตชดุ แรกขึน้ 60 รูป
หลังจากพระพุทธเจาเริม่ ประกาศพระศาสนาเพียง 5 เดือน พระพุทธองคกท็ รงสงพระสงฆสาวกชุด
แรกนัน้ ออก ไปประกาศพระศาสนาหรือสัง่ สอนเผยแผพระศาสนาทันที โดยตรัสบอกถึงวัตถุประสงค
ของการออกไปสัง่ สอนเผยแผแกพระสงฆสาวกเหลานัน้ วา “เพือ่ ประโยชนและความสุขแกชนหมมู าก
เพือ่ อนุเคราะหโลก เพือ่ ประโยชนเกือ้ กูลและความสุขแกเทวดาและมนุษยทงั้ หลาย”
ลักษณะการสั่งสอน
ของพระพุทธศาสนานั้นเปน
การเผยแผ คือนำความจริงมา
เปดมา แสดงใหผฟู ง เห็นตาม
ทีเ่ ปนจริง ฉะนัน้ การสัง่ สอน
ของพระพุ ท ธศาสนาตาม
หลักการที่พระพุทธองค ได
ทรงวางไว จึงมิไดมุงใหผูฟง
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เชือ่ ตาม แตมงุ ใหผฟู ง เกิดความรคู วามเขาใจในสิง่ ทีส่ อนอยางถูก ตองตามเปนจริง สวนผฟู ง จะเชือ่ หรือ
ไมเชือ่ นัน้ ขึน้ อยกู บั สติปญ
 ญาของเขาเอง หากเขาพิจารณาไตรตรองจนเห็นจริง เห็นคุณคาและประโยชน
ของสิ่งที่สอน เขาก็ยอมจะเชื่อเองและนำไปใชนำไปปฏิบัติเอง โดยที่ผูสอนไมจำตองบังคับขูเข็ญ
บูรพาจารยทางพระพุทธศาสนาของไทย ซึง่ เขาใจในหลักการสัง่ สอนของพระพุทธศาสนาเปนอยางดี
เมือ่ พูดถึงการสัง่ สอนพระพุทธศาสนา หรือการประกาศพระพุทธศาสนา ทานจึงใชคำวา เผยแผพระ
พุทธศาสนา เชน องคการเผยแผ นักเผยแผ เปนตน ทานไมใชคำวาเผยแพร ซึง่ มีความหมายเหมือน
กับการแพรระบาดของโรค ฉะนัน้ เรือ่ งนีจ้ งึ นาทำความเขาใจไวกอ นแตเบือ้ งตน
เจาพระคุณสมเด็จ ฯ ทรงทำหนาทีด่ า นการสัง่ สอนเผยแผอยางกวางขวาง การสัง่ สอน เผย
แผที่นับวาเปนภารกิจประจำ ก็คือการอบรมสั่งสอนภิกษุสามเณรในฐานะที่ทรงเปนพระอุปชณาย
อาจารย อันเปนสวนหนึง่ ของการใหการศึกษาดังกลาวมาแลวในตอนตน การเทศนาสัง่ สอนอุบาสก
อุบาสิกาและพุทธศาสนิกชน ในวันธรรมสวนะหรือวันพระและในโอกาสตาง ๆ ดังกลาวแลวเชนกัน
นอกจากทีก่ ลาวแลว การสัง่ สอนเผยแผอกี ลักษณะหนึง่ ทีเ่ จาพระคุณสมเด็จ ฯ ขณะทรงดำรง
สมณศักดิท์ พี่ ระสานโสภณไดทรงดำริจดั ขึน้ ทีว่ ดั บวรนิเวศวิหาร ก็คอื การแสดงธรรม หรือวาเทศนแก
ชาวตางประเทศในวันอาทิตย โดยเริม่ ขึน้ เมือ่ ตนป พ.ศ.2512 ทีพ่ ระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร และ
ทรงมอบใหพระทีจ่ บการฝกอบรมจากสำนักฝกอบรมพระธรรมทูตไปตางประเทศบาง พระชาวตาง
ประเทศทีจ่ ำพรรษาอยทู วี่ ดั บวรนิเวศวิหาร บางผลัดเปลีย่ นกันเปนผแู สดงธรรม ปรากฏวาชาวตาง
ประเทศและชาวไทยใหความสนใจมารวมฟงธรรมกันคราวละมาก ๆ แตกจิ กรรม นีด้ ำเนินไปไดไม
นานก็เลิกลาไป เพราะขาดแคลนพระสงฆไทยทีช่ ำนาญภาษาอังกฤษถึงขัน้ สามารถ แสดงธรรมแกชาว
ตางประเทศได
แตพระดำริในเรือ่ งการสัง่ สอนเผยแผพระพุทธศาสนาแกชาวตางประเทศ ผสู นใจ ของเจาพระ
คุณสมเด็จ ฯ มิไดพลอยเหือดหายไปดวย ถึงป พ.ศ.2514 เจาพระคุณสมเด็จ ฯ ไดทรงพืน้ กิจกรรม
ดังกลาวขึน้ อีกครัง้ หนึง่ โดยทรงสอนดวยพระองคเอง เนือ่ งจากในระยะนี้ มีชาวตางประเทศทัง้ ยุโรป
อเมริกา และเอเชีย เขามาบรรพชาอุปสมบทเพือ่ ศึกษาปฏิบตั ิ พระ
พุทธศาสนาอยทู วี่ ดั บวรนิเวศวิหารเพิม่ จำนวนขึน้ เรือ่ ย ๆ พรอมทัง้
มีชาวตางประเทศที่เปนคฤหัสถแสดงความสนใจที่จะศึกษาพระ
พุทธศาสนา โดยเฉพาะเรือ่ งการฝกปฏิบตั สิ มาธิกรรมฐานเพิม่ มาก
ขึน้ บางคนก็มาขอสนทนาศึกษาดวยเปนการสวนตัว เชน นางโยเซ
ฟน สแตนตัน ภรรยา อดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำ
ประเทศไทย (ซึง่ เริม่ มาศึกษาตัง้ แตป พ.ศ.2512) เพือ่ เปนการสง
เสริมการเผยแผพระพุทธศาสนาและเพื่อสนองกุศลเจตนาของผู
สนใจ เจาพระคุณ สมเด็จ ฯ จึงไดจดั ใหมี “DHAMMA CLASS”
ขึ้นที่กุฏิที่พำนักของพระองคเอง (คือที่หองหนามุขชั้นลาง ของ
ตำหนักคอยทา ปราโมช ในบัดนี)้
DHAMMA CLASS ทีเ่ จาพระคุณสมเด็จ ฯ จัดขึน้ นี้ มีชาวตางประเทศทัง้ ทีเ่ ปนพระและ
คฤหัสถมารวมฟง เจาพระคุณสมเด็จ ฯ ทรงสอนเปน ภาษาอังกฤษดวยพระองคเอง โดยมีพระชาว
ตางประเทศ ชวยบาง เปนลักษณะการบรรยาย และซักถาม แลวฝกนัง่ สมาธิ ในการสอน แตละครัง้
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เจาพระคุณสมเด็จ ฯ ไดทรงเตรียม บทบรรยายประกอบ การสอนเปนภาษาอังกฤษ ดวยพระองค เอง
ทุกครัง้ (บทบรรยายดังกลาวไดมกี าร จัดพิมพเผยแพร ในเวลาตอมาดวย) ในระยะแรกมีชาว ตาง
ประเทศมารวมฟง การสอนไมมากนัก และคอยเพิม่ จำนวนมากขึน้ จนตอง ยายทีส่ อนจาก ภายในที่
พำนักของพระองคไป ใชสถานทีท่ ี่ กวางขวางยิง่ ขึน้ พอเพียงแกผรู ว มฟงการสอนจำนวนมาก กิจกรรม
นีไ้ ดดำเนิน ตอเนือ่ งมาจนถึงป พ.ศ. 2527 จึงไดเลิกไป เพราะเจาพระคุณสมเด็จ ฯ ทรงมีภารกิจ
ดานอืน่ ๆ มากขึน้ และขาดพระผสู ามารถ ทีจ่ ะรับชวงกิจกรรมนีต้ อ ไป
ในโอกาสทีอ่ งคดาไลลามะ ประมุขแหงศาสนจักรของ ธิเบตเสด็จเยือนประเทศไทยครัง้ แรก
เมือ่ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2510 และไดเสด็จ เยือนวัดบวรนิเวศวิหารดวย ครัง้ นัน้ องคดาไลลามะ
ทรงปรารภกับเจาพระคุณสมเด็จ ฯ ซึง่ ขณะนัน้ ทรงดำรงสมณศักดิท์ พี่ ระสาสนโสภณวาอยาก ศึกษา
การ ปฏิบตั สิ มาธิกรรมฐานแบบเถรวาท เจาหนาทีจ่ ดั การรับ เสด็จจึงไดจดั ใหเจาพระคุณสมเด็จ ฯ ถวาย
คำแนะนำในการปฏิบตั สิ มาธิ กรรมฐานแบบ เถรวาทแกองคดาไลลามะตาม พระประสงค ณ สำนัก
สงฆแหงหนึง่ องคดาไลลามะ เสด็จเยือนประเทศไทยหลายครัง้ และทุกครัง้ ได เสด็จเยือน วัดบวรนิเวศ
วิหารและทรงพบปะ สนทนากับเจาพระคุณสมเด็จ ฯ ดวย จึงทรงคนุ เคยกับเจา พระคุณสมเด็จ ฯ เปน
อยางดี ในการเสด็จ ประเทศไทยครัง้ ลาสุดเมือ่ เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2536 และประทับแรมทีว่ ดั
บวรนิเวศวิหาร คำแรกทีอ่ งคดาไลลามะตรัสทักทายเจาพระคุณสมเด็จ ฯ เมือ่ ทรงพบกันในพระอุโบสถ
วัด บวรนิเวศวิหารก็คอื “พีช่ ายคนโตของขาพเจา” อันแสดงถึงความเคารพ รักทีท่ รงมีตอ กันเพียงไร
นอกจากการสัง่ สอนเผยแผอนั เปนกิจกรรมภายในวัด/ภายในประเทศดังกลาวแลว เจาพระ
คุณสมเด็จ ฯ ยังทรงมีภาระหนาทีร่ บั ผิดชอบกิจการเผยแผพระพุทธศาสนา ในตางประเทศอีกหลาย
ดาน นับแตทรงดำรงสมณศักดิท์ ี่ พระสาสนโสภณ เปนตนมา กลาวคือ
พ.ศ. 2509 ในฐานะทรงเปน
ประธานกรรมการอำนวยการฝ ก
อบรมพระธรรมทูตไป ตางประเทศ
เสด็จไปเปนประธานสงฆในพิธีเปด
วัดพุทธปทีป อันเปนวัดไทยแหงแรก
ในประเทศ อังกฤษและในทวีปยุโรป
ซึง่ พระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั และ
สมเด็ จ พระนางเจ า ฯ พระบรม
ราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรง
ประกอบพิธเี ปด เมือ่ วันที่ 1 สิงหาคม
พ.ศ.2509 ในโอกาสเดียวกันนี้ เจา
พระคุณสมเด็จฯ ไดดกู จิ การพระธรรมทูตและกิจการ พระศาสนาในประเทศอังกฤษและในประเทศ
อิตาลีดว ย
พ.ศ.2510 ในฐานะกรรมการมหาเถรสมาคมและประธานกรรมการอำนวยการฝก อบรม
พระธรรมทูตไปตางประเทศ ไดตามเสด็จสมเด็จพระสังฆราช (อุฏฐ ายีมหาเถร) วัด มกุฎกษัตริยาราม
เสด็จเยือนประเทศศรีลงั กาอยางเปนทางการ เพือ่ เจริญศาสนไมตรี และดู กิจการพระศาสนาในประเทศ
นัน้
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พ.ศ.2511 ในฐานะประธานสภาการศึกษามหามกุฎราชวิทยาลัย (ปจจุบันเรียกวา มหา
วิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย) โดยอนุมตั ขิ องมหาเถรสมาคม ไดเสร็จไปดูการพระศาสนา และการ
ศึกษาทางพระพุทธศาสนา ณ ประเทศอินโดนีเซีย ออสเตรเลีย และฟลปิ ปนส ผลจากการเดินทางครัง้
นี้ ไดกอ ใหเกิดผลดีตอ การเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศนัน้ ๆ คือ
ในประเทศอินโดนีเชีย หัวหนาชาวพุทธในประเทศนัน้ พรอมดวยชาวพุทธตางปลืม้ ปติ และได
เจรจาขอใหเจาพระคุณสมเด็จ ฯ ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการฝกอบรม พระธรรมทูตไปตาง
ประเทศ ชวยจัดสงพระธรรมทูตไทยออกไปชวยฟน ฟู พระพุทธศาสนาเถรวาท ในประเทศนัน้ ในปตอ
มา (พ.ศ.2512) สำนักฝกอบรมพระธรรมทูต ฯ และกรมการศาสนา จึงไดดำเนินการจัดสงพระธรรม
ทูตไทย 4 รูปออกไปปฏิบตั ศิ าสนกิจฟน ฟูพระพุทธศาสนา ในประเทศอินโดนีเซีย พระธรรมทูตไทย
ไดผลัดเปลีย่ นกันไปปฏิบตั ศิ าสนกิจในประเทศอินโดนีเชีย หลายชุดตอเนือ่ งกันมาเปนเวลากวา 10 ป
ยังผลใหพระพุทธศาสนาเถรวาทประดิษฐานมั่นคงขึ้นใน ประเทศอินโดนีเชียอยางรวดเร็ว กระทั่ง
ปจจุบนั ไดมวี ดั พระพุทธศาสนาแผกระจายไปทัว่ ประเทศ อินโดนีเชียอีกครัง้ หนึง่ เหมือนทีเ่ คยมีมาเมือ่
500 ปกอ นและมีคณะสงฆเถรวาทอินโดนีเชีย ทีม่ นั่ คงเปนหลักฐาน
ในระหวางทีม่ กี ารฟน ฟูพระพุทธศาสนาในอินโดนีเชียนัน้ เจาพระคุณสมเด็จ ฯ ขณะทรงดำรง
สมณศักดิท์ พี่ ระสาสนโสภณ ไดเสด็จไปใหการบรรพชาอุปสมบทแกกลุ บุตร ชาวอินโดนีเชียเปนครัง้
แรก เมือ่ พ.ศ.2513 ณ มหาเจดียบ โุ รพุทโธ หรือบุโรบูดู เปนการ ปลูกสมณวงศแบบสยามวงศขนึ้
ในประเทศอินโดนีเชียเปนครัง้ แรก และไดเสด็จไป ใหการบรรพชาอุปสมบทแกกลุ บุตรอินโดนีเชียใน
เวลาตอมาอีกหลายครัง้ เจาพระคุณสมเด็จ ฯ จึงทรงเปนผกู อ กำเนิดสมณวงศหรือคณะสงฆเถรวาท
ขึน้ ในประเทศอินโดนีเชียยุคปจจุบนั
ในประเทศออสเตรเลีย ซึง่ มีผนู บั ถือพระพุทธศาสนาและใสใจพระพุทธศาสนาอยเู ปนจำนวน
มาก ชาวพุทธในประเทศนัน้ แสดงความประสงคใครมวี ดั และพระสงฆในพระพุทธศาสนา เพือ่ เผยแผ
พระพุทธศาสนาในประเทศนัน้ และไดขอใหเจาพระคุณสมเด็จ ฯ ชวยอนุเคราะหเพือ่ ใหมวี ดั ไทยและ
พระสงฆไทยอยสู งั่ สอนพระพุทธศาสนาในออสเตรเรีย เจาพระคุณสมเด็จ ฯ ในฐานะผอู ำนวยการมูลนิธิ
มหามกุฎราชวิทยาลัย (ในขณะนัน้ ) จึงทรงอำนาจการใหจดั ตัง้ สำนักสงฆในความอุปถัมภของมูลนิธิ
มหามกุฎราชวิทยาลัยขึน้ ทีน่ ครชิดนีย ประเทศออสเตรเลีย ในป พ.ศ.2516 พรอมทัง้ ไดจดั สงพระ
สงฆไทย และพระสงฆชาวตางประเทศทีบ่ วชศึกษาอยทู วี่ ดั บวรนิเวศวิหาร ออกไปอยจู ำพรรษาเพือ่ สัง่
สอนพระพุทธศาสนา ณ สำนัก สงฆนนั้ ในปเดียวกัน สำนักสงฆแหงนีไ้ ดเจริญกาวหนาขึน้ โดยลำดับ
จนตัง้ เปนวัดขึน้ เมือ่ พ.ศ.2518 และไดรบั พระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั วา “วัด
พุทธรังษี” นับเปนวัดไทยแหง แรกในทวีปออสเตรเลีย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราช
กุมาร ไดเสด็จพระราชดำเนิน ทรงประกอบพิธเี ปนวัดพุทธรังษีนใี้ นปเดียวกัน
จากจุดเริม่ ตนของการเผยแผพระพุทธศาสนาในออสเตรเลียทีเ่ จาพระคุณสมเด็จ ฯ ไดทรงเริม่
ขึน้ เมือ่ พ.ศ.2516 ยังผลใหเกิดวัดพระพุทธศาสนาขึน้ ในออสเตรเลีย และแผกระจาย ไปทัว่ ทุกภาค
ของประเทศในเวลาตอมา ปจจุบนั มีวดั ไทยและพระสงฆในประเทศ ออสเตรเลียเปนจำนวนมาก
พ.ศ.2514 ในฐานะประธานสภาการศึกษามหามกุฎราชวิทยาลัย ไดเสด็จไปดูการ พระศาสนา
และการศึกษาทางพระพุทธศาสนา ณ ประเทศปากีสถาน ประเทศอินเดีย และ ประเทศเนปาล พรอม
ทั้งทรงไดรับอนุมัติจากมหาเถรสมาคม ใหเปนผูแทนคณะสงฆไทยไปเยี่ยม คณะสงฆและพุทธ
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ศาสนิกชนชาวปากีสถานตะวันออก (ปจจุบนั คือ ประเทศบังคลาเทศ) ซึง่ ประสบวาตภัยครัง้ ใหญใน
ปนนั้ ดวย
ผลจากการเดินทางครัง้ นี้ ทำใหทรงทราบสถานการณของพระพุทธศาสนาในประเทศนัน้ ๆ
วากำลังไดรับการฟนฟูและตองการความชวยเหลือจากชาวพุทธดวยกันเปนอันมาก โดยเฉพาะใน
ประเทศเนปาล ซึง่ พระพุทธศาสนาไดเสือ่ มสูญไปเปนเวลาหลายรอยป และเพิง่ ไดรบั การฟน ฟูขนึ้ อีก
ครัง้ หนึง่ เริม่ แตป พ.ศ.2473 เปนตนมา จึงมีความตองการความอนุเคราะหรว มมือในการ ฟน ฟูเปน
อันมาก เจาพระคุณสมเด็จ ฯ ในฐานะประธานสภาการศึกษามหามกุฎราชวิทยาลัยจึงทรงตอบ สนอง
ความตองการของ คณะสงฆเนปาลในเวลานั้น โดยทรงดำเนินการใหสภาการศึกษา มหามกุฎราช
วิทยาลัยใหทนุ การศึกษา แกภกิ ษุสามเณรเนปาล 2 ทุนเพืน่ อยศู กึ ษาพระพุทธศาสนา ในประเทศไทย
เปนการเริม่ ตน และวัดบวรนิเวศวิหารรับภิกษุสามเณรทัง้ 2 รูปใหพำนัก อยใู นวัดบวรนิเวศวิหาร
จนจบการศึกษา ศาสนสัมพันธระหวางไทยกับเนปาลจึง ไดเริม่ ตนขึน้ ตัง้ แต บัดนัน้ เปนตนมา และมี
ความใกลชดิ กันยิง่ ขึน้ ตามลำดับ ทัง้ ฝายคณะสงฆและฝายพุทธศาสนิกชนทัว่ ไป ในเวลาตอมา คณะสงฆ
เนปาล ก็ไดจดั สงภิกษุสามเณรเนปาลเขามาอยศู กึ ษา พระพุทธศาสนา อยางตอเนือ่ งจวบจนปจจุบนั
ภิกษุสามเณรเหลานี้ เมือ่ จบการศึกษาแลวก็กลับไปชวยกิจการ คณะสงฆฟน ฟูพระพุทธศาสนา ใน
ประเทศของตนใหเจริญกาวหนายิง่ ขึน้ เจาพระคุณสมเด็จ ฯ จึงทรงเปนผเุ ริม่ สรางสายสัมพันธระหวาง
คณะสงฆ และพุทธศาสนิกชนไทยกับเนปาลขึน้ เปนครัง้ แรก และทรงเปนผนู ำพลังเกือ้ หนุนจาก พุทธ
ศาสนิกชนชาวไทย ไปสกู ารฟน ฟูพระพุทธศาสนา ในประเทศเนปาลตัง้ แตบดั นัน้ ตอเนือ่ ง มาจวบจนบัด
นีอ้ ยางไมขาดสาย
นอกจากนี้ เจาพระคุณ
สมเด็ จ ฯ ขณะทรงดำรง
สมณศั ก ดิ์ ที่ สมเด็ จ พระญาณ
สั ง วร ยั ง ได เ สด็ จ ไปให ก าร
บรรพชาแกกลุ บุตรชาวเนปาล ณ
นครกาฐมั ณ ฑุ ค รั้ ง หนึ่ ง เมื่ อ
พ.ศ.2528 ซึง่ ยังผลใหเกิดความ
ตื่ น ตั ว ในการบวชเพื่ อ ศึ ก ษา
ปฏิบตั พิ ระพุทธศาสนา และการ
สงเสริมฟนฟู พระพุทธศาสนา
ขึน้ ในหมชู าวเนปาลอยางกวางขวาง
พ.ศ.2523 ขณะทรงดำรงสมณศักดิท์ ี่ สมเด็จพระญาณสังวร เสด็จไปดูการพระศาสนา และ
การศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาและในประเทศตาง ๆ ในทวีปยุโรปเปนเวลา 1 เดือน
พ.ศ.2536 เจาพระคุณสมเด็จ ฯ เสด็จเยือนประเทศสาธารรัฐประชาชนจีนอยางเปนทางการ
ตามคำกราบทูลอาราธนาของรัฐบาลจีน เปนเวลา 12 วัน นับเปนประมุขแหงศาสนจักร พระองคแรก
ในประวัตศิ าสตรจนี ทีร่ ฐั บาลจีนกราบทูลใหเสด็จเยือนจีนอยางเปนทางการ ในการเสด็จ เยือนจีนครัง้
นี้ เจาพระคุณสมเด็จ ฯ ไดทรงพบปะกับผนู ำของประเทศ ผนู ำของมณฑลตาง ๆ ทีเ่ สด็จเยือน ผนู ำของ
ชาวพุทธในเมืองนัน้ ๆ ตลอดถึงเสด็จเยีย่ มเยียนวัดพระพุทธศาสนา พบปะภิกษุสามเณรและพุทธ
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ศาสนิกชนจำนวนมาก พระจริยาวัตรของเจาพระคุณสมเด็จ ฯ เปนทีป่ ระทับใจของพุทธศาสนิกชนชาว
จีนมาก ทัง้ ทีเ่ ปนบรรพชิตและคฤหัสถ เพราะภาพของ “พระสงฆ” เชนเจาพระคุณสมเด็จ ฯ นัน้ พวก
เขาไมเคยรจู กั หรือไมเคยเห็นมากอนเลย ผลของการเสด็จเยือยจีนของเจาพระคุณสมเด็จ ฯ ครัง้ นัน้
กอใหเกิดความตืน่ ตัวในการฟน ฟู พระพุทธศาสนาในประเทศจีนขึน้ ในหมชู าวพุทธจีนเปนอยางมาก


การกอสรางปฏิสงั ขรณ นับเปนหนาทีส่ ำคัญอีกอยางหนึง่
ของพระสงฆในพระพุทธศาสนา เพราะเปนการชวยบำรุงรักษาพุทธ
สถานและเสนาสนสงฆ (คือทีอ่ ยอู าศัยของพระสงฆ) ใหคงดีอยู
ตลอดไป รวมทัง้ เปนโอกาสใหมกี ารสรางสรรคศลิ ปกรรม ทีง่ ดงาม
ตามคตินยิ มของไทย ฝากไวในแผนดินใหเปนสมบัตขิ องชาติตอ ไป
ดังทีจ่ ะเห็นไดวา ศิลปกรรมของชาติ หลายลักษณะถูกสรางสรรค
ไวในวัด เชน โบสถ วิหาร การเปรียญ สถูปเจดีย ตลอดไปถึง
จิตรกรรม และลายวิจติ รตาง ๆ ทางคณะสงฆใหความสำคัญแกงาน
ในดานนี้ถึงกับกำหนดใหเปนองคการหนึ่ง ในทางปกครองของ
คณะสงฆเรียกวา องคการสาธารณูปการ มีหนาทีด่ แู ลรับผิดชอบ
ตอ สิง่ กอสรางทีเ่ ปนประโยชนตอ สาธารณะ
งานดานการกอสรางปฏิสงั ขรณของเจาพระคุณสมเด็จ ฯ นัน้ หากกลาวตามจำนวน รายการ
การกอสรางแลว ก็มจี ำนวนเกือบรอยรายการ ซึง่ คงไมจำเปนทีจ่ ะตองนำมากลาวในทีน่ ี้ แตจะกลาวถึง
เฉพาะทีส่ ำคัญและมีความหมายเกีย่ วโยงกับพระประวัตชิ วี ติ ของเจาพระคุณสมเด็จ ฯ เทานัน้ สิง่ กอ
สรางทีเ่ จาพระคุณสมเด็จ ฯ ทรงอำนวยการใหสรางขึน้ ทีน่ บั วาสำคัญ ฯ นัน้ แบงไดเปน 4 ประเภท
คือ
(1) สิง่ กอสรางทีท่ รงสรางขึน้ เพือ่ แสดงกตัญูตอ ผมู พี ระคุณ
(2) สิง่ กอสรางทีท่ รงสรางขึน้ ตามความรับผิดชอบในหนาที่
(3) สิง่ กอสรางทีท่ รงสรางขึน้ เพือ่ เปนอนุสรณแกผมู พี ระคุณชาติบา นเมือง
(4) สิง่ ทีก่ อ สรางทีท่ รงสรางขึน้ เพือ่ ประโยชนแกสาธารณชนทัว่ ไป
คุณลักษณะทีเ่ ดนชัดประการหนึง่ ของเจาพระคุณสมเด็จ ฯ ก็คอื ทรงเคารพ และกตัญูตอ
พระอุปช ฌายอาจารยของพระองค ตลอดถึงผมู พี ระคุณตอพระองคในดานตาง ๆ เปนอันมาก และ
ทรงหาโอกาสทีจ่ ะตอบสนองพระคุณของทานเหลานัน้ หรือแสดงพระคุณของ ทานเหลานัน้ ใหเปนที่
ปรากฏตอสาธารณชน เพือ่ เปนการเชิดชูเกียรติ ถาวรวัตถุประเภทแรก ทีเ่ จาพระคุณสมเด็จ ฯ ทรง
สรางขึน้ จึงเปนสิง่ กอสรางเพือ่ ถวายเปนอนุสรณแดพระอุปช ฌาย อาจารยของพระองค กลาวคือ
ทรงสราง ศาสาการเปรียญ ภปร ถวายวัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ) 1 หลัง เพือ่ สนอง พระ
คุณหลวงพอวัดเหนือ ผเู ปนพระอุปช ฌายใหกำเนิดชีวติ ในพรหมจรรยแกพระองคเปนครัง้ แรก
ทรงสราง อาคารระวิเทวานันท ใหแกโรงเรียนวัดเทวสังฆาราม 1 หลัง เพือ่ สนอง คุณโรงเรียน
ในฐานะทีเ่ ปนสถานศึกษาแหงแรกของพระองคเมือ่ เยาววยั
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ทรงสรางอาคารถวายเปนพระอนุสรณแด สมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวงวชิรญาณวงศ
ผทู รงเปนพระอุปช ฌายประทานอุปสมบทแกพระองค 2 หลัง คือ ตึกวชิรญาณวงศเปนตึก 4 ชัน้ ใช
เปนอาคารเรียนโรงเรียนบวรนิเวศ 1 หลัง และตึกวชิรญาณวงศ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ เปนอาคาร
4 ชัน้ 1 หลัง
ทรงสราง ตึกวชิรญาณสามัคคีพยาบาร เปนอาคาร 6
ชัน้ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ถวายเปนพระอนุสรณแด สมเด็จ
พระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส และสมเด็จพระ
สังฆราชเจา กรมหลวงวชิรญาณวงศ ทีท่ รงถือวาเปนพระอาจารย
ประสิทธิป์ ระสาท วิชาความรทู างพระพุทธศาสนาแกพระองค ทัง้
ทางปริยตั แิ ละทางปฏิบตั ิ
ทรงสราง ศาลาวชิรญาณ วัดบวรนิเวศวิหาร 150 ป ณ วัดบวรนิเวศวิหารเปนอาคารทรง
ไทย 2 ชัน้ ถวายเปนพระบรมราชานุสรณแดพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยหู วั รัชกาลที่ 4 ซึง่
ขณะทรงผนวชเปนพระภิกษุทรงพระนามฉายาวา “วชิรญาณภิกขฺ ”ุ และทรงครองวัดบวรนิเวศวิหาร
เปนพระองคแรก และเพือ่ เปนอนุสรณในโอกาสทีว่ ดั บวรนิเวศวิหารสถาปนามาครบ 150 ป
สิง่ กอสรางประเภทที่ 2 ทีท่ รงสรางขึน้ ตามความรับผิดชอบในหนาที่ ก็ไดแกบรรดา ถาวรวัตถุ
ทัง้ หลายภายในวัดบวรนิเวศวิหาร ทีท่ รงซอมสรางใหมหมดทัง้ พระอาราม ในฐานะทีท่ รง เปนเจาอาวาส
สิง่ กอสรางสำคัญทีค่ วรนำมากลาวเปนตัวอยางในทีน่ ี้ ก็คอื
- พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร ซึง่ เปนอาคารแบบโบราณแตกตางจากพระอุโบสถทัว่ ไป เจา
พระคุณสมเด็จ ฯ ก็ไดทรงบูรณะขึ้นใหมโดยประดับหินออนจากอิตาลีทั้งหลัง เพื่อรักษารูปแบบ
สถาปตยกรรมและลวดลายโบราณใหคงอยตู ามเดิมทนทานถาวรสืบไป
- พระเจดียใ หญวดั บวรนิเวศวิหาร เปนพระเจดียท รงลังกาตามพระราชนิยมในรัชกาลที่ 4
เจาพระคุณสมเด็จ ฯ ก็ทรงบูรณะขึน้ ใหมใหงดงามถาวร โดยประดับดวยกระเบือ้ งโมเสกสีทองจากอิตาลี
และทรงเปนผรู เิ ริม่ นำกระเบือ้ งโมเสกมาประดับพระเจดียเ ปนครัง้ แรกในประเทศไทย เปนแบบใหวดั
ตาง ๆ เอาอยางกันอยางกวางขวางในเวลาตอมา
- ตึก ภปร พิพธิ ภัณฑวดั บวรนิเวศวิหาร อาคารทรงไทย 3 ชัน้ ทรงสรางขึน้ สำหรับเปนที่
รวบรวมและแสดงสิง่ ของมีคา นาศึกษาของวัด เพือ่ ประโยชนแกการศึกษา ของเยาวชนและประชาชน
ทัว่ ไป
การกอสรางและปฏิสงั ขรณดงั กลาวเหลานี้ ก็เพือ่ แสดงกตัญูและสนองคุณของบูรพาจารย
ทัง้ หลายทีไ่ ดบริหารปกครอง วัดใหเจริญวัฒนาถาวรดวยดีตลอดมา และเพือ่ อนุรกั ษสงิ่ ทีท่ า นไดสราง
สรรคไวนนั้ ไดวฒ
ั นาถาวรเปนมรดกตกทอดแกอนุชนรนุ หลังสืบไป
สิง่ กอสรางประเภทที่ 3 คือถาวรวัตถุทที่ รงสรางถวายเปนพระบรมราชานุสรณแดพระมหา
กษัตริยผ ทู รงมีพระคุณตอชาติบา นเมือง กลาวคือ
- ทรงสราง โรงเรียนสมเด็จพระปริยมหาราชรมณียเขต โรงพยาบาลสมเด็จพระปย
มหาราชรมณียเขต พรอมทัง้ พระบรมราชานุสาวรีย สมเด็จพระปริยมหาราช ณ อำเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี ถวายเปนพระบรมราชานุสรณแดสมเด็จพระนิยมหาราช รัชกาลที่ 5 ในฐานะ ที่
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เปนสถานทีส่ ำคัญทางประวัตศิ าสตรแหงหนึง่ เพราะเปนสถานทีท่ สี่ มเด็จพระปยมหาราชเคย เสด็จ
ประพาส
- ทรงสรางวัดญาณสังวราราม อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และ
วัดรัชดาภิเศก อำเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ถวายเปนพระราชกุศล
เฉลิมพระเกียรติแดพระบาท สมเด็จพระเจาอยหู วั รัชกาลปจจุบนั ใน
ฐานะทีท่ รงเปนพระมหากษัตริยผ ทู รงทศพิธราชธรรม และทรงบำเพ็ญ
พระราชกรณียกิจบำบัดทุกขบำรุงสุขแกปวงพสกนิกร เปนอเนกประการ
- ทรงสรางพระบรมธาตุเจดียศ รีนครินทรามหาสันติครี ี ณ ดอย
แมสะลอง อำเภอแมจนั จังหวัดเชียงราย และตึก สว ธรรมนิเวศ ณ วัด
บวรนิเวศวิหาร ถวายเปนพระราชานุสรณ แดสมเด็จพระศรีนครินทราบ
รมราชชนนี ในฐานะทีท่ รงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเปนหิตานุหติ ประโยชนแกปวงพสกนิกรและพระ
พุทธศาสนาเปนอเนกประการ
สิง่ กอสรางประเภทที่ 4 ทีท่ รงสรางขึน้ เพือ่ ประโยชนแกสาธารณชนทัว่ ไป ก็คอื ตึก ภปร ตึก
ผูปวยนอก 24 ชั้น ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ และโรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม อำเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี เปนตน
สิง่ กอสรางเหลานี้ ยอมเปนสิง่ แสดงถึงพระกตัญูธรรมของเจาพระคุณสมเด็จ ฯ ทีท่ รง มีตอ
พระอุปชฌายอาจารยและบุคคลผูมีพระคุณใหเปนที่ปรากฏอยูตลอดไป สมดังพระอัธยาศัยของ
พระองคทที่ รงรำลึกถึงพระคุณของผมู พี ระคุณอยเู สมอ เพราะมักจะทรงปรารภ กับผใู กลชดิ ขณะเมือ่
ทรงรำลึกถึงพระคุณทานนัน้ ๆ เสมอวา “ยังไมไดทำอะไรถวายทานองคนนั้ เลย” หรือวา “อันนีท้ ำถวาย
ทานองคนนั้ ” จึงทำใหเรารไู ดวา สิง่ เหลานีท้ รงสรางหรือทำขึน้ ดวย วัตถุประสงคอะไร


การกอสรางถาวรวัตถุอนั เปนประโยชนตอ สาธารณชนดังกลาวมาขางตน นับเปนสวนหนึง่ ของ
งานสาธารณสงเคราะหของเจาพระคุณสมเด็จ ฯ ยังมีงานสาธารณสงเคราะหของเจาพระคุณ สมเด็จ
ฯ ในลักษณะอืน่ ๆ อีกมากทีค่ วรนำมากลาวในทีน่ ี้ คือ
ทรงตัง้ กองทุนชือ่ วา “นิธนิ อ ย คชวัตร” เพือ่ เปนอนุสรณแกพระชนกชนนีของพระองคซงึ่ มี
นามวานอยดวยกัน สำหรับเปนทุนสงเสริมการศึกษาของภิกษุสามเณรและเยาวชน เจาพระคุณ สมเด็จ
ฯ มักทรงปรารภวา “เราไมมโี อกาสเรียน จึงอยากสงเสริมคนอืน่ ใหไดเรียนมาก ๆ”
โดยเฉพาะพระชนนี คือนางนอยนัน้ เจาพระคุณสมเด็จ ฯ ไดแสดงกตัญูสนองคุณ โดยนำมา
อุปการะดูแลอยทู วี่ ดั บวรนิเวศวิหารเปนเวลากวา 10 ป จนถึงแกกรรม เมือ่ พ.ศ.2508 เจาพระคุณ
สมเด็จฯ ทรงรักเคารพพระชนนีมาก (พระชนกถึงแกกรรมตัง้ แตพระองคทรงเยาววยั ) พระชนนีเย็บ
อาสนะผาถวายพระองคผนื หนึง่ แตครัง้ ยังเปนพระเปรียญเพือ่ ทรงใชสอย และทรง ใชมาตลอด แม
จะเกาแลวก็ทรงวางไวใตอาสนะผืนใหมทที่ รงใช เมือ่ ทรงไดรบั สถาปนาเปนสมเด็จ พระสังฆราชแลว
อาสนะผืนดังกลาวพระองคกโ็ ปรด ใหวางไวใตทบี่ รรทม เคยมีเด็กจะเอาไปทิง้ เพราะเห็นเปนผาเกา
ๆ มีรบั สัง่ วา “นัน่ ของโยมแม เอาไวทเี่ ดิม” อีกเรือ่ งหนึง่ ทีแ่ สดงถึงความผูกพัน ระหวางเจาพระคุณ
สมเด็จ ฯ กับพระชนนี คือเจาพระคุณสมเด็จ ฯ เคยสเวยหมากเปนประจำ เพราะพระชนนีทำถวาย
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ทุกวัน เมือ่ พระชนนีถงึ แกกรรม (ขณะทรงดำรงสมณศักดิท์ ี่ พระสาสนโสภณ) ก็หยุดเสวยหมายแต
นัน้ มา
ทรงเปนประธานกรรมการมูลนิธเิ พือ่ การกุศลตาง
ๆ หลายมูลนิธิ กลาวคือ มูลนิธสิ งเคราะหคนเปนโรคเรือ้ น
มูลนิธสิ งั ฆประชานุเคราะห มูลนิธพิ ระพุทธศาสนาแหง
ประเทศไทย มูลนิธแิ ผนดินธรรม มูลนิธสิ งเคราะหและ
ฟน ฟูจติ ใจผตู ดิ ยาเสพติด เปนตน
ทีน่ บั วาสำคัญก็คอื ทรงพระดำริใหจดั สราง “ตึก
สกลมหาสังฆปริณายก” ถวายเปนพระอนุสรณแดสมเด็จ
พระสังฆราชแหงกรุงรัตนโกสินทรทกุ พระองค รวม 19
พระองค ในถิน่ ทีข่ าดแคลนสถานพยาบาล กระจายไปใน
จังหวัดตาง ๆ ทุกภาคของประเทศ พรอมทัง้ โปรดใหสราง
พระรูปของสมเด็จพระสังฆราชทัง้ 19 พระองคประดิษฐ
ไวเปนทีส่ กั การะบูชาประจำโรงพยาบาลทีส่ รางถวายเปน
พระอนุสรณแตละแหงดวย โรงพยาบาลสกลมหาสังฆ
ปริณายกทัง้ 19 แหงดังกลาวไดสรางเสร็จเรียบรอยแลว ดังนี้
1. ตึกสกลมหาสังฆปริณายก 1 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กุฉนิ ารายณ จังหวัดกาฬสินธุ
ถวายเปนพระอนุสรณแดสมเด็จพระสังฆราช (ศรี) วัดระฆังโฆษิตาราม
2. ตึกสกลมหาสังฆปริณายก 2 ณ โรงพยาบาลละหานทราย จังหวัดบุรรี มั ย ถวายเปนพระ
อนุสรณแดสมเด็จพระสังฆราช (สุก) วัดมหาธาตุ
3. ตึกสกลมหาสังฆปริณายก 3 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง จังหวัดราชบุรี ถวาย
เปนพระอนุสรณแดสมเด็จพระสังฆราช (มี) วัดมหาธาตุ
4. ตึกสกลมหาสังฆปริณายก 4 ณ โรงพยาบาลเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ถวายเปนพระอนุสรณ
แดสมเด็จพระสังฆราช (สุก ญาณสังวร) วัดมหาธาตุ
5. ตึกสกลมหาสังฆปริณายก 5 ณ โรงพยาบาลแมจนั จังหวัดเชียงราย ถวายเปนพระ อนุสรณ
แดสมเด็จพระสังฆราช (ดอน) วัดมหาธาตุ
6. ตึกสกลมหาสังฆปริณายก 6 โรงพระปริยตั ธิ รรมวัดพระบาทมิง่ เมือง จังหวัดแพร ถวาย
เปนพระอนุสรณแดสมเด็จพระสังฆราช (นาค) วัดราชบุรณะ
7. ตึกสกลมหาสังฆปริณายก 7 โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมวัดเจดียห ลวง จังหวัดเชียงใหม
ถวายเปนพระอนุสรณแดสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชติ ชิโนรส (พระองคเจาวาสุกรี) วัด
พระเชตุพนวิมลมังคลาราม
8. ตึกสกลมหาสังปริณายก 8 ณ โรงพยาบาลหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี ถวายเปน
พระอนุสรณแดสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ (พระองคเจาฤกษ) วัดบวร
นิเวศวิหาร
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9. ตึกสกลมหาสังฆปริณายก 9 ณ โรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี ถวายเปนพระอนุสรณ
แด สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสสฺ เทโว) วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมา
ราม
10. ตึกสกลมหาสังฆปริณายก 10 ณ โรงพยาบาลนิคมคำสรอย จังหวัดมุกดาหาร ถวาย
เปน พระอนุสรณแดสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (พระองคเจามนุษยนาค
มานพ) วัดบวรนิเวศวิหาร
11. ตึกสกลมหาสังฆปริณายก 11 ณ โรงพยาบาลนางรอง จังหวัดบุรรี มั ย ถวายเปนพระ
อนุสรณแดสมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวงชินวรสิรวิ ฒ
ั น (หมอมเจาภุชงค) วัดราชบพิธสถิตมหา
สีมาราม
12. ตึกสกลมหาสังฆปริณายก 12 ณ โรงพยาบาลขุนยวม จังหวัดแมฮอ งสอน ถวายเปน
พระอนุสรณแดสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสสฺ เทโว) วัดสุทศั นเทพวรา
ราม
13. ตึกสกลมหาสังฆปริณายก 13 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร อำเภอเวียงชัย จังหวัด
เชียงราย ถวายเปนพระอนุสรณแดสมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวงวชิรญาณวงศ (หมอมราชวงศชนื่
นภวงศ) วัดบวรนิเวศวิหาร
14. ตึกสกลมหาสังฆปริณายก 14 ณ โรงพยาบาลอาวลึก จึงหวัดกระบี่ ถวายเปนพระอนุสรณ
แดสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปลด กิตตฺ โิ สภโณ) วัดเบญจมบพิตรดุสติ วนา
ราม
15. ตึกสกลมหาสังฆปริณายก 15 ณ โรงพยาบาลตราด จังหวัดตราด ถวายเปนพระอนุสรณ
แดสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อยู ญาโณทโย) วัดสระเกศ
16. ตึกสกลมหาสังฆปริณายก 16 ณ โรงพยาบาลภูกระดึง จังหวัดเลย ถวายเปนพระอนุสรณ
แดสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฐายี) วัดมกุฎกษัตริยาราม
17. ตึกสกลมหาสังฆปริณายก 17 ณ โรงพยาบาลลานสะกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ถวาย
เปนพระอนุสรณแดสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปนุ ปุณณ
ฺ สิร)ิ วัดพระ เช
ตุพนวิมลลังคลาราม
18. ตึกสกลมหาสังฆปริณายก 18 ณ โรงพยาบาลไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี ถวายเปนพระ
อนุสรณแดสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน วาสโน) วัดราชบพิธสถิต มหา
สีมาราม
19. ตึกสกลมหาสังฆปริณายก 19 ณ โรงพยาบาลทามวง จังหวัดกาญจนบุรี ถวายเปน พระ
อนุสรณแดสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) วัดบวรนิเวศวิหาร

⌫
พ.ศ.2499 พระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั รัชกาลปจจุบนั เสด็จออกทรงผนวชเปน พระภิกษุ
ในพระพุทธศาสนา และเสด็จประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ทรงปฏิบตั สิ มณธรรมเปนเวลา 15 วัน จึง
ทรงลาผนวช
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ในการเสด็จออกทรงผนวชของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั ครัง้ นี้ นับ
เปนเหตุการณ สำคัญของชาติและเปน
ภารกิจสำคัญของวัดบวรนิเวศวิหารที่
จะตองปฏิบตั หิ นาทีใ่ นดานตาง ๆ เกีย่ ว
กับการทรงผนวชครัง้ นีใ้ หลลุ ว งไปดวย
ดี ส มพระราชประสงค สมเด็ จ พระ
สังฆราชเจา กรมหลวงวชิรญาณวงศ
พระราชอุปธยาจารยในการทรงผนวช
ครัง้ นี้ ไดทรงเลือกเจาพระคุณสมเด็จ ฯ
ขณะทรงดำรงสมณศักดิ์ที่ พระโศภน
คณาภรณ ใหเปนพระอภิบาล (พระพี่
เลีย้ ง) ในการทรงผนวช ของพระบาท
สมเด็จพระเจาอยหู วั ซึง่ นับเปนหนาที่
สำคัญ เพราะจะตองทำหนาที่เปนผู
ถวาย คำแนะนำตาง ๆ เกีย่ วกับการทรง
ผนวชแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั
นับแตกอนการทรง ผนวชจนตลอด
ระยะเวลาแหงการทรงผนวช
การทีเ่ จาพระคุณสมเด็จ ฯ ทรงไดรบั เลือกใหปฏิบตั หิ นาทีพ่ เิ ศษดังกลาวนี้ แสดงใหเห็นวา
สมเด็จพระสังฆราชเจา ฯ ทรงไววางพระทัยในพระปฏิปทาและความสามารถของเจาพระคุณ
สมเด็จ ฯ วาจะทรงปฏิบตั ทิ สี่ ำคัญครัง้ นีไ้ ดเรียบรอยสมบูรณ และก็ปรากฏวา เจาพระคุณสมเด็จ ฯ ได
ทรง ปฏิบตั หิ นาทีพ่ ระอภิบาลสนองพระเดชพระคุณไดเรียบรอยสมบูรณทกุ ประการ
จากการทีไ่ ดทรงปฏิบตั หิ นาทีพ่ ระอภิบาลในการทรงผนวชครัง้ นี้ เจาพระคุณสมเด็จ ฯ จึงได
ทรงเปนทีท่ รงเคารพนับถือในพระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั มาแตบดั นัน้ และทรงรับหนาทีถ่ วาย พระ
ธรรมเทศนาและถวายธรรมกถา แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั ในโอกาสตาง ๆ ตลอดมา ทัง้ ทีเ่ ปน
งานพระราชพิธแี ละเปนการสวนพระองค
พ.ศ.2521 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชมาร เสด็จออกทรงผนวช เปนพระ
ภิกษุ และเสด็จประทับบำเพ็ญสมณธรรม ณ วัดบวรนิเวศวิหารเปนเวลา 15 วัน จึงทรงลาผนวช เจา
พระคุณสมเด็จ ฯ ขณะทรงดำรงสมณศักดิท์ ี่ สมเด็จพระญาณสังวร ก็ทรงไดรบั อาราธนา ใหเปนพระ
ราชกรรมวาจาจารย ในพระราชพิธที รงผนวช (สมเด็จพระสังฆราช วาสนมหาเถร วัดราชบพิธ ทรง
เปนพระราชอุปธ ยาจารย) และทรงทำหนาทีเ่ ปนพระอาจารยถวาย พระธรรมวินยั ตลอดระยะเวลาแหง
การทรงผนวช
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กลาวไดวา เจาพระคุณสมเด็จฯ ทรงเปนพระมหาเถระผคู งแกเรียนพระองคหนึง่ ในยุคปจจุบนั
ทรงรอบรแู ตกฉานในพระพุทธศาสนาทัง้ ในดานทฤษฎีหรือปริยตั ิ ทัง้ ในดานปฏิบตั ิ ในดานปริยตั นิ นั้
ทรงสำเร็จภูมเิ ปรียญธรรม 9 ประโยคซึง่ เปนชัน้ สูงสุดทางการศึกษาของคณะสงฆไทย สวนในดานปฏิบตั
นิ นั้ เจาพระคุณสมเด็จฯ ก็ทรงเปนพระนักปฏิบตั ิ หรือทีน่ ยิ มเรียกกันเปน สามัญทัว่ ไปวา พระกรรมฐาน
พระองคหนึง่ ดังเปนทีร่ กู นั ทัว่ ไปในหมพู ระนักปฏิบตั แิ ละสาธุชน ผไู ฝใจในดานนี้ ฉะนัน้ ผลงานทาง
พระพุทธศาสนาของพระองคจงึ นับไดวา มีความสมบูรณพรอม เปนองคความรทู มี่ คี วามชัดเจนทัง้ ใน
เชิงทฤษฎีและในเชิงปฏิบตั ิ เพราะเปนองคความรทู ถี่ กู กรัน่ กรองออกมาจากความรคู วามเขาใจทีม่ ี
ทฤษฎีเปนฐาน และมีการปฏิบตั ดิ ว ยพระองคเอง เปนเครือ่ งตรวจสอบเทียบเคียง เปนผลใหองคความ
รทู พี่ ระองคแสดงออกมาทัง้ ในผลงานทีเ่ ปนบท พระนิพนธ ทัง้ ในผลงานทีเ่ ปนการเทศนาสัง่ สอนในเรือ่ ง
และในโอกาสตาง ๆ มีความลึกซึง้ ชัดเจน และเขาใจงาย
ผลงานของพระองคทสี่ มควรนำมากลาวในทีน่ ี้ เพือ่ เปนแบบอยางแหงการสรางองค ความรู
ทางพระพุทธศาสนา ทัง้ ในดานปริยตั แิ ละในดานปฏิบตั ิ แบงไดเปน 2 สวน คือ ดานวิชาการ และดาน
การสัง่ สอนเผยแผ


เจาพระคุณสมเด็จ ฯ ทรงเปนผใู ครการศึกษา ฉะนัน้ นอกจากจะทรงศึกษาพระปริยตั ธิ รรม
คือศึกษาภาษาบาลี ตามประเพณีนยิ มทางพระพุทธศาสนาแลว พระองคยงั สนพระทัยศึกษาภาษาตางๆ
อีกมากสุดแตจะมีโอกาสใหทรงศึกษาได เชน ทรงศึกษาภาษาสันสกฤต ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรัง่ เศส
ภาษาเยอรมัน ภาษาจีน แตสว นใหญโอกาสไมอำนวยใหทรงศึกษาไดอยางตอเนือ่ ง การศึกษา ภาษา
ตาง ๆ ของพระองคจงึ ตองเลิกราไปในทีส่ ดุ คงมีแตภาษาอังกฤษทีท่ รงศึกษาตอเนือ่ ง มาจนทรงสามารถ
ใชประโยชนไดทงั้ ในการพูด การอาน และการเขียน และจากความรู ภาษาอังกฤษนีเ้ องทีเ่ ปนหนาตาง
ใหพระองคทรงมองเห็นโลกทางวิชาการไดกวางขวางยิง่ ขึน้ ไมจำกัด อยเู ฉพาะโลกทางพระพุทธศาสนา
เทานั้น เพราะฉะนั้น บทพระนิพนธทางพระพุทธศาสนาของ
พระองค นอกจากจะแสดงใหเห็นถึงความรอบรทู างปริยตั แิ ละ
ความลึกซึ้งทางปฏิบัติแลว บางครั้งพระองคก็ ยังทรงนำเอา
ความรสู มัยใหมดา นตาง ๆ มาประยุกตในการอธิบายพระพุทธ
ศาสนาใหคนรวม สมัยเขาใจความหมาย และประเด็นความคิด
ทางพระพุทธศาสนาไดชดั เจนยิง่ ขึน้ ดวย
เจาพระคุณสมเด็จฯ ทรงเริม่ สรางผลงานทางวิชาการมา
ตัง้ แตยงั ทรงเปนพระเปรียญ โดยการทรงนิพนธเรือ่ งทางพระ
พุทธศาสนาในลักษณะตาง ๆ ลงพิมพเผยแพรในนิตยสาร
ธรรมจักษุซึ่งเปนนิตยสารเผยแผพระพุทธศาสนา ของมูลนิธิ
มหามกุฎราชวิทยาลัย ในพระ บรมราชูปถัมภบา ง ตีพมิ พเผย
แพรในโอกาสตาง ๆ บาง และไดทรงสรางผลงานดานนี้ มาอยาง
ลายพระหัตถทที่ รงราง
บทความภาษาอังกฤษ
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ตอเนือ่ งจวบจนปจจุบนั ฉะนัน้ ผลงานวิชาการดานพระพุทธศาสนาของพระองคจงึ มี เปนจำนวนมาก
ไมนอ ยกวา 150 เรือ่ ง พระนิพนธเรือ่ งสำคัญทีค่ วรกลาวถึงในทีน่ ี้ มีดงั นี้
(1) หลักพระพุทธศาสนา พระนิพนธเรือ่ งนีท้ รงนิพนธเมือ่
พ.ศ.2502 ขณะทรงดำรงสมณศักดิท์ ี่ พระธรรมวราภรณ ในชัน้ ตน
ทรงนิพนธเปนกัณฑเทศนสำหรับ เทศนสอนนักเรียนนักศึกษา ตอ
มาทรงปรับปรุงเปนความเรียงเพื่อสะดวกแกการอาน ศึกษาของผู
สนใจทัว่ ไป
พระนิพนธเรื่องนี้ แมวาชั้นตนจะทรงมุงสำหรับสอนหรือ
อธิบายพระพุทธศาสนา แกนกั เรียนนักศึกษา แตเนือ้ หาเปนเรือ่ งที่
สามารถใชเปนคูมือศึกษาพระพุทธศาสนาสำหรับคน ทั่วไปได
ทุกระดับ พระนิพนธเรือ่ งนีใ้ หความรเู กีย่ วกับพระพุทธศาสนาตัง้ แต
ชัน้ ตนไปจนถึงชัน้ สูงสุด ประกอบดวยหลักธรรมคำสอนทีส่ ำคัญ ๆ ที่
คนทั่วไปควรรู และพอเพียงแกการที่จะทำใหรูจัก พระพุทธศาสนาและพอเพียงแกการที่จะนำไป
ประพฤติปฏิบตั ใิ นชีวติ ประจำวัน นอกจากความรเู กีย่ วกับ พระพุทธศาสนาแลวยังใหความรเู กีย่ วกับ
เรือ่ งของศาสนาทัว่ ๆ ไปทีค่ วรรดู ว ย
ลักษณะเดนของพระนิพนธเรือ่ งนี้ คือทรงใชภาษางาย ๆ สละสลวย ทรงยกตัวอยางทีใ่ กลตวั
หรือทีเ่ ปนเรือ่ งในประสบการณของคนทัว่ ไปมาประกอบการอธิบาย และบางเรือ่ งก็ทรงนำ เอาทฤษฎี
หรือความรสู มัยใหมมาเปรียบเทียบเพือ่ ใหเขาใจงายยิง่ ขึน้
(2) 45 พรรษาของพระพุทธเจา พระนิพนธเรือ่ งนีท้ รงเริม่ นิพนธเมือ่ พ.ศ.2504 ขณะทรง
ดำรงสมณศักดิท์ ี่ พระสาสนโสภณ พระนิพนธเรือ่ งนีม้ งุ แสดงคำสอนของพระพุทธศาสนา ไปตามลำดับ
เรือ่ งราวทีเ่ กิดขึน้ ในพุทธประวัติ เปนทำนองเลาเหตุการณตา ง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในพระประวัตขิ องพระ
พุทธเจาไปตามลำดับป นับแตพระพุทธเจาตรัสรแู ลวเริม่ ประกาศสัง่ สอน พระพุทธศาสนาไปจนถึงปสดุ
ทายแหงพระชนมชีพของพระพุทธเจา แตเนือ่ งจากเรือ่ งราว ในพุทธประวัตนิ นั้ ตามทีป่ รากฏในคัมภีร
ของพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะคัมภีรพ ระไตรปฎก ไมไดกลาวไวอยางตอเนือ่ งตัง้ แตตน จนจบ ทัง้ ไม
ไดลำดับกาลเวลาของเหตุการณตา ง ๆ ไวอยางชัดเจน ฉะนัน้ จึงเปนการยากทีจ่ ะเลาเรือ่ ง พุทธประวัติ
ตัง้ แตตน จนไปตามลำดับกาลไดอยางถูกตอง ดวยเหตุผลดังกลาว
แลวในพระนิพนธเรือ่ งนี้ พระองคจงึ ทรงมงุ แสดงคำสอนของพระ
พุทธศาสนา เพือ่ ความรเู ขาใจในธรรมเปนหลักโดยมีเรือ่ งราวทาง
พุทธประวัตเิ ทาทีป่ รากฏหลักฐานหรือ ตามทีท่ รงสันนิษฐานไดจาก
คัมภีรน นั้ ๆ มาเปนสวนประกอบเพือ่ ชวยใหเขาใจความเปนมา
และ ความหมายของพระธรรมคำสอนเรือ่ งนัน้ ๆ ไดชดั เจนยิง่
ขึน้ เทานัน้ มิไดทรงมงุ แสดงรายละเอียด ทางพุทธประวัตโิ ดยตรง
แตงถึงกระนัน้ พระนิพนธเรือ่ งนีก้ น็ บั ไดวา เปนการเรียบเรียง พุทธ
ประวัตแิ นวใหมอกี แบบหนึง่ ทีไ่ มซ้ำแบบใคร
ลักษณะเดนของพระนิพนธเรือ่ งนีก้ ค็ อื เปนเรือ่ งทีใ่ หความ
รเู กีย่ วกับพระพุทธศาสนา อยางกวางขวาง ทัง้ ในแงพทุ ธประวัตแิ ละ
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ในแงพระธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา เพราะ ไดทรงประมวลเอาความรแู ละเรือ่ งราวตาง ๆ เกีย่ ว
กับพระพุทธศาสนา ทัง้ จากคัมภีรพ ระไตรปฎก อรรถกถาและปกรณวเิ สสตาง ๆ รวมทัง้ จากตำราอืน่
ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับเรือ่ งนัน้ ๆ มารวม ไวอยางพิสดารตลอดถึงเรือ่ งราวจากคัมภีรฝ า ยมหายานทีน่ า
สังเกตศึกษา ก็ไดทรงประมวลมา ไวเพือ่ การศึกษาเปรียบเทียบดวย พระนิพนธเรือ่ งนีจ้ งึ ใหความรเู กีย่ ว
กับพระพุทธศาสนาในหลายดาน
แตนา เสียดายวา พระนิพนธเรือ่ งนีท้ รงนิพนธไวยงั ไมจบสมบูรณ
(3) โสฬสปญหา พระนิพนธเรือ่ งนี้ ในชัน้ ตนทรงเตรียมสำหรับเปนคำสอนพระใหมและ
ไดทรงบรรยายเปนธรรมศึกษาแกพระใหม (พระนวกะ) ในพรรษกาล พ.ศ. 2524 ตั้งแตตน
จนจบบริบรู ณ
โสฬสปญหา (คือปญหา 16 ขอ) พรอมทัง้ คำพยากรณคอื คำกลาวแกนนั้ เปนธรรมชัน้ สูงใน
พระพุทธศาสนา มีความละเอียดลึกซึง้ ทัง้ ในดานอรรถะ คือความหามาย ทัง้ ในดานพยัญชนะ คือถอย
คำสำนวน ผทู ใี่ ครรพู ระพุทธศาสนาควรจัก ไดศกึ ษาและพิจารณาไตรตรอง อยางรอบคอบ และเมือ่
ไดพจิ ารณาไตรตรองจนเกิดความรคู วามเขาใจอยางถองแทแลว ก็จะทำใหเห็นความละเอียดลึกซึง้ ของ
พระพุทธศาสนาคือคำสัง่ สอนของพระพุทธเจา อันสองแสดงใหเห็นถึงความสุขมุ ลมุ ลึกแหงพระปรีชา
ญาณของพระพุทธเจา การศึกษาเรือ่ งนี้ นอกจากจะชวยใหไดรบั ความรคู วามเขาใจพระพุทธศาสนาลึก
ซึง้ กวางขวางยิง่ ขึน้ แลว ยังชวยเสริมศรัทธาปสาทะในพระพุทธศาสนาและในพระรัตนตรัยใหมนั่ คงและ
บริสทุ ธิย์ งิ่ ขึน้ ดวย อันจะยังผลใหเกิดการนอมนำธรรมเหลานัน้ มาประพฤติปฏิบตั ติ ามความสามารถของ
ตนตอไป
เรือ่ งโสฬสปญหานี้ เปนการแสดงหรืออธิบายธรรมทีป่ รากฏอยใู นปญหาตาง ๆ เหลานัน้ ไป
ตามอรรถะและพยัญชนะแหงบทธรรม ประกอบกับคำอธิบายในคัมภีรอ รรถกถา และความสันนิษฐาน
สวนพระองค ทัง้ นีก้ โ็ ดยทีพ่ ระองคทรงเห็นวาธรรมบรรยายหรือการ อธิบายธรรมนัน้ เปนเพียงเครือ่ ง
มือประกอบการศึกษาธรรม เพือ่ ทีผ่ ศู กึ ษาจะไดอาศัยเปนแนว ในการพิจารณาไตรตรองธรรมจะกระทัง่
เกิดความเห็นแจงประจักษธรรมนัน้ ๆ แกใจตนดวยตนเอง เพราะผศู กึ ษาธรรมในพระพุทธศาสนา
นัน้ ควรจักไดพจิ ารณาไตรตรองดวยปญญาอันชอบให เห็นจริงแกใจตน ไมควรเอาแตเชือ่ ดายไปตาม
ทีไ่ ดยนิ ไดฟง ดังทีพ่ ระพุทธเจาไดตรัสไว ในกาลามสูตรเปนตัวอยาง เพราะเพียงแตเชือ่ ไมพจิ ารณานัน้
อาจจะไมไดความรธู รรม ทัง้ ไมทำใหไดซาบซึง้ ในรสแหงธรรมดวย
ลักษณะเดนของพระนิพนธเรือ่ งนีก้ ค็ อื แสดงใหเห็นถึงแนวการวิเคราะหหรือวิจารณ ธรรมของ
องคผนู พิ นธ โดยเฉพาะอยางยิง่ การวิเคราะหหรือวิจารณธรรมชัน้ สูง นัน้ มิใช เรือ่ งทีท่ ำไดงา ย ผทู ี่
จะสามารถวิเคราะหหรือวิจารณธรรมดังกลาวไดอยางแจมแจงชัดเจนนัน้ จำตองใชทงั้ ความรู ในทาง
ปริยตั แิ ละประสบการณในทางปฏิบตั ปิ ระกอบกัน จึงจะเกิดการ สังเคราะหเปนความรู ความเขาใจและ
ถายทอดไปยังบุคคลอืน่ ไดตามวัตถุประสงคหรือตรงตาม ความหมายของขอธรรม นัน้ ๆ
(4) ลักษณะพระพุทธศาสนา พระนิพนธเรือ่ งนีท้ รงเตรียมขึน้ สำหรับเปนคำสอนพระใหม
และไดทรงบรรยายสอนพระใหมในพรรษกาล พ.ศ. 2526 ขณะทรงดำรงสมณศักดิท์ ี่ สมเด็จ พระ
ญาณสังวร พระนิพนธเรือ่ งนีไ้ ดทรงแสดงใหเห็นถึงลักษณะของพระพุทธศาสนาในดานตาง ๆ คือใน
ดานความหมาย ในดานการสอน ในดานคำสอน ในดานการปฏิบตั ิ และในดานเปา หมายของการปฏิบตั
ขิ องพระพุทธศาสนา เนือ้ หาของพระนิพนธเรือ่ งนี้ จึงเปนการมองหรือเปน การศึกษาพระพุทธศาสนา
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อยางรอบดาน เพราะฉะนัน้ พระนิพนธเรือ่ งนี้ จึงชวยใหผอู า น หรือผศู กึ ษามองเห็นภาพของพระพุทธ
ศาสนาไดชดั เจนยิง่ ขึน้ หรือกลาวอีกอยางหนึง่ ก็คอื ชวยใหผศู กึ ษากลาวถึงพระพุทธศาสนาไดตรง
ประเด็น
ลักษณะเดนของพระนิพนธเรือ่ งนีก้ ค็ อื ทรงอธิบายไวในตอนตนของเรือ่ งนีว้ า สิง่ ทีพ่ ระองค ทรง
แสดงหรือทรงอธิบายไวในพระนิพนธเรือ่ งนี้ เปนผลจากการศึกษาปฏิบตั เิ พงพิจารณา ของพระองค
เอง ฉะนัน้ พระนิพนธเรือ่ งนีจ้ งึ เปนสิง่ สะทอนถึงความรคู วามเขาใจของพระองค ในเรือ่ งพระพุทธศาสนา
วาเปนอยางไร ซึง่ เปนสิง่ ทีน่ า สนใจยิง่
(5) สัมมาทิฏฐิ ตามพระเถราธิบายของทานพระสารี
บุตรเถระ พระนิพนธเรือ่ งนี้ ทรงเตรียมขึน้ สำหรับเปนคำสอนพระ
ใหมและทรงบรรยายสอนพระใหมในพรรษกาล พ.ศ. 2527
ขณะทรงดำรงสมณศักดิท์ ี่ สมเด็จพระญาณสังวร
พระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั ไดทรงมีพระราชปรารถถึง
พระนิพนธเรือ่ งนีว้ า “พระธรรมเทศนา ชุดนี้ นอกจากแสดงขอ
ธรรมสำคัญ ๆ อันเปนแกนคำสอนของพระพุทธศาสนาแลว ยัง
แสดง ใหประจักษถึงปรีชาญาณอันกวางขวางล้ำลึกของพระสารี
บุตรเถระในการอธิบายธรรมนีอ้ กี ประการหนึง่ และประการทีส่ าม
สมเด็จพระญาณสังวร (สุวฑฺฒนมหาเถระ) ไดนำพระเถราธิบาย
แหงพระอัครสาวก องคนนั้ มาอธิบายถายทอดเพิม่ เติมใหพอเหมาะ
พอดีแกความรคู วามคิดของคนในยุคปจจุบนั ใหเขาใจได โดยสะดวก และแจมแจง” ดวยพระราชปรารภ
ดังกลาวแลว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหจดั พิมพขนึ้ สำหรับพระราชทานในงานฉลองพระชนมา
ยุ 6 รอบของเจาพระคุณสมเด็จ ฯ เมือ่ พ.ศ. 2528 เปนครัง้ แรก ตอมาทรงมีพระราชปรารภวา เรือ่ ง
สัมมาทิฏฐิ ทีจ่ ดั พิมพขนึ้ ในครัง้ นัน้ ยังมีขอ พกพรองอยหู ลายแหง จึงไดทรงพระราชอุตสาหะ ตรวจ
ทานตนฉบับใหมดว ยพระองค เองตลอดทัง้ เรือ่ ง แลวพระราชทานมายังเจาพระคุณสมเด็จ ฯ เพือ่ จัด
พิมพ ขึน้ ใหมอกี ครัง้ หนึง่
จากพระราชปรารภดังกลาวแลว ยอมแสดงใหเห็นวา พระนิพนธเรือ่ งสัมมาทิฏฐินมี้ ี ความ
สำคัญและมีคณ
ุ คาควรแกการศึกษาเพียงไร
ลักษณะเดนของพระนิพนธเรือ่ งนีก้ ค็ อื เจาพระคุณสมเด็จ ฯ ไดทรงนำธรรมาธิบายของ พระ
สารีบตุ รเถระ ซึง่ ลวนเปนคำสอนทีส่ ำคัญในพระพุทธศาสนา “มาอธิบายถายทอดเพิม่ เติม ใหพอเหมาะ
พอดีแกความรคู วามคิดของคนในยุคปจจุบนั ใหเขาใจไดโดยสะดวกและแจมแจง”
(6) ทศบารมี ทศพิธราชธรรม พระนิพนธเรือ่ งนี้ เจาพระคุณสมเด็จ ฯ ทรงเตรียม ขึน้
สำหรับเปนคำสอนพระใหมเชนกัน และไดทรงบรรยายสอนพระใหม ในพรรษกาล พ.ศ. 2530
ขณะทรงดำรงสมณศักดิท์ ี่ สมเด็จพระญาณสังวร
เนือ้ หาของพระนิพนธเรือ่ งนี้ คือการอธิบายความหมายของธรรมสำคัญในพระพุทธศาสนา 2
หมวด คือ คำสอนเรือ่ งทศบารมี และคำสอนเรือ่ งทศพิธราชธรรม โดยเจาพระคุณสมเด็จ ฯ ไดทรง
วิเคราะหใหเห็นวา ธรรม 2 หมวดนี้ แมจะดูวา ตางกันแตความจริงมีความเกีย่ วโยงกัน กลาวคือ ทศบารมี
นัน้ เปนหลักปฏิบตั เิ พือ่ ผลสูงสุดในทางพุทธจักร คือการบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ เปนพระ
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สัมมาสัมพุทธเจา ผทู รงสรางสันติสขุ ใหแกมวลมนุษยชาติ สวนทศพิธราชธรรมนัน้ เปนหลักปฏิบตั เิ พือ่
ผลสูงสุดในทางอาณาจักร คือการบรรลุถงึ ความเปนพระธรรมจักรพรรดิ หรือพระจักรพรรดิผทู รงธรรม
ซึง่ จะเปนผสู รางสันติสขุ ใหแกมวลพสกนิกรของพระองคทวั่ ราชอาณาเขต กลาวสัน้ ก็คอื ทศบารมีนนั้ เปน
หลักธรรมเพือ่ ความเปนประมุขหรือผนู ำทางพุทธจักร สวน ทศพิธราชธรรมนัน้ เปนหลักธรรมเพือ่ ความ
เปนประมุขหรือผนุ ำทางอาณาจักร นอกจากนี้ เจาพระคุณสมเด็จ ฯ ยังทรงแสดงใหเห็นวา ธรรมทัง้
2 หมวดนีม้ เี นือ้ หาคลายคลึงกัน ทีแ่ ตกตางกันไปบาง ก็เพราะมงุ ผลหรือมีเปาหมายตางกัน ทศบารมี
มงุ ผลในทางธรรมหรือความพนโลก สวนทศพิธราชธรรมมงุ ผลในทางโลกหรือการอยใู นโลกอยางมี
ความสุข กลาวอีกอยางหนึง่ ก็คอื ทศบารมีเปนบารมีทางธรรม สวนทศพิธราชธรรมเปนบารมีทางโลก
ธรรมทัง้ 2 หมวดนี้ จึงเปนบารมีธรรมดวยกัน
ลักษณะเดนของพระนิพนธเรือ่ งนีก้ ค็ อื เปนการวิเคราะหตคี วามธรรมสำคัญทาง พระพุทธ
ศาสนาในเชิงประยุกตและในเชิงเปรียบเทียบ ซึง่ ทำใหไดความรคู วามเขาใจในคำสอนของ พระพุทธ
ศาสนาในแงมมุ ทีแ่ ตกตางออกไปและกวางขวางยิง่ ขึน้


งานดานการสอนทีส่ ำคัญของเจาพระคุณสมเด็จ ฯ ก็คอื การสอน “แนวปฏิบตั ใิ นการฝก สมาธิ
” หรือเรียกกันสัน้ ๆ วาสอนกรรมฐาน ในสวนพระองคเองก็ทรงสนพระทัยในการฝกปฏิบตั ิ สมาธิ
หรือปฏิบตั กิ รรมฐานมาตัง้ แตยงั ทรงเปนพระเปรียญ ผทู เี่ ปนครูทางกรรมฐานของพระองคกค็ อื สมเด็จ
พระสังฆราชเจา กรมหลวงวชิรญาณวงศ พระอุปช ฌายของพระองค ทรงเลาวา
ครัง้ หนึง่ เมือ่ สมัยทีย่ งั ทรงเปนพระเปรียญอยแู ละกำลังสนพระทัยในการศึกษาภาษาตาง ๆ
ดังกลาวมาแลวในตอนตน สมเด็จพระสังฆราชเจา ฯ ไดมรี บั สัง่ ใหเฝาและตรัสถามวา “กำลังเรียนใหญ
หรือ อยาบาเรียนมากนัก หัดทำกรรมฐานเสียบาง”
รับสัง่ ของสมเด็จพระสังฆราชเจา ฯ ดังกลาว เจาพระคุณสมเด็จ ฯ ทรงถือวาเปนเสมือน พระ
บัญชา และเปนเหตุใหพระองคทรงสนพระทัยในการปฏิบตั กิ รรมฐาน ตัง้ แตบดั นัน้ เปนตน มาและทรง
ถือวาสมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวงวชิรญาณวงศ ทรงเปนครูกรรมฐาน พระองคแรกของพระองค
การปฏิบตั กิ รรมฐาน เปนประเพณีนยิ มในพระสงฆคณะธรรมยุคทีส่ บื เนือ่ งมาแตครัง้ พระบาท
สมเด็จพระจอมเกลาเจาอยหู วั ยังทรงผนวชอยู โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา เจาอยหู วั ขณะยังทรง
ผนวช อยไู ดรอื้ ฟน ประเพณีนขี้ นึ้ ดวยการเอาพระทัยใสในการศึกษาวิปส สนาธุระ คือการฝกปฏิบตั อิ บรม
จิตใจ และทรงแนะนำศิษยานุศษิ ยใหเอาใจใสศกึ ษาปฏิบตั เิ ชนกัน ทัง้ นีเ้ พราะทรงถือปฏิบตั ติ ามหลัก

35

ของพระพุทธศาสนาทีว่ า พระภิกษุสามเณรมีธรุ ะคือหนาทีท่ พี่ งึ ปฏิบตั ิ 2 อยาง คือ คันถธุระไดแกการ
ศึกษาเลาเรียนพระคัมภีร เพือ่ ใหมคี วามรพู ระธรรมวินยั คือคำสัง่ สอนของพระพุทธเจาเพือ่ เปนแบบ
แผนในการประพฤติปฏิบตั ิ และสำหรับแนะนำ สัง่ สอนผอู นื่ ตอไป วิปส สนาธุระ คือการศึกษาอบรม
จิตใจตามหลักสมถะและวิปส สนา เพือ่ ใหรแู จงในธรรม และกำจัดกิเลสออกจากจิตใจ ฉะนัน้ พระสงฆ
ธรรมยุตจึงถือเปนประเพณี ปฏิบตั สิ บื มาแตครัง้ นัน้ วา ตองศึกษาทัง้ คันถธุระและวิปส สนาธุระ กลาว
คือในเวลาพรรษา ก็อยศู กึ ษาคันถธุระในสำนักของตน ๆ เมือ่ ออกพรรษาแลว ก็จาริกธุดงคไปตามปา
เขา เพือ่ หาทีว่ เิ วกศึกษาปฏิบตั วิ ปิ ส สนาธุระ แมพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยหู วั ขณะเมือ่ ยังทรง
ผนวชอยกู ท็ รงถือปฏิบตั เิ ชนนีม้ าโดยตลอด ดังปรากฏในพระราชประวัตวิ า ไดเสด็จจาริกไปตามหัวเมือง
ตาง ๆ อยางกวางขวาง ประเพณีปฏิบตั ดิ งั กลาวนีไ้ ดเจริญแพรหลาย ในหมพู ระสงฆธรรมยุตสืบมา
จวบจนปจจุบนั โดยเฉพาะอยางยิง่ ในภาคอีสาน ความนิยม ในการศึกษาปฏิบตั กิ รรมฐานมิไดจำกัด
อยเู ฉพาะในหมพู ระสงฆธรรมยุตเทานัน้ แตไดแพรหลายไปในหมพู ระภิกษุสามเณรทัว่ ไป ตลอดไป
ถึงพุทธศาสนิกชนทัง้ หญิงชายดวย ดังเปนทีท่ ราบกันวามีสำนักกรรมฐาน เกิดขึน้ ในภาคอีสานทัว่ ไป และ
ุ เปนรจู กั กัน
มีบรู พาจารยทางกรรมฐาน เกิดขึน้ มากมายสืบเนือ่ งกันมาไมขาดสาย ทีป่ รากฏเกียรติคณ
ทัว่ ไปก็เชน พระอุบาลีคณ
ุ ปู มาจารย (จันทร สิรจิ นฺโท) พระอาจารยเสาร กนฺตสีโล พระอาจารยมนั่
ภูรทิ ตฺโต พระอาจารยฟน อาจาโร พระอาจารยชา สุภทฺโท เปนตน พระบูรพาจารยดงั กลาวนีล้ ว น สืบ
สายมาจากสัทธิวหิ าริก คือศิษยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยหู วั ขณะเมือ่ ยังทรงผนวชอยู
ทัง้ นัน้
สำหรับพระภิกษุสามเณรผสู นใจในการปฏิบตั กิ รรมฐาน แตไมมโี อกาสทีจ่ ะอยใู นสำนักวัดปา
ก็สามารถปฏิบตั ไิ ดโดยปฏิบตั ติ ามหลักคำสอนของพระพุทธเจาทีว่ า “แมจะอยใู นบานในเมือง ก็ให
ทำสัญญา คือทำความรสู กึ กำหนดหมายในใจวาอยใู นปา อยใู นทีว่ า ง อยใู นทีส่ งบ ก็สามารถทำจิตใจ
ใหวา งใหสงบได” เจาพระคุณสมเด็จ ฯ ก็ทรงปฏิบตั พิ ระองคตามหลักดังกลาวนี้ ทรงปฏิบตั พิ ระองค
แบบพระกรรมฐานในเมืองและเมือ่ ทรงมีโอกาส ก็จะเสด็จจาริกไปประทับ ตามสำนักวัดปาในภาคอีสาน
ชัว่ ระยะเวลาหนึง่ เสมอมา
สำหรับวัดบวรนิเวศวิหาร อันเปนสำนัก
ของพระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล า เจ า อยู หั ว
ขณะยังทรงผนวชอยู และเปนเสมือนวัดตัวอยาง
ของคณะธรรมยุตนัน้ ก็ไดมกี ารสอนกรรมฐานแก
พระภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาผสู นใจตอ
เนือ่ งกันมา มาถึงยุคทีเ่ จาพระคุณสมเด็จ ฯ ทรง
ดำรงตำแหนงเจาอาวาส ก็ไดทรงรับภาระการ
สอนกรรมฐานดังกลาวสืบมา โดยมีกำหนด สอน
ในตอนค่ำ ของวั น พระและวั น หลั ง วั น พระ
(สัปดาหละ 2วัน) ตลอดมาไมขาดสาย เปนเหตุใหการศึกษาปฏิบตั กิ รรมฐานเปนทีร่ จู กั แพรหลายไป
ในหมพู ทุ ธศาสนิกชนทัว่ ไปทางหนึง่
เจาพระคุณสมเด็จ ฯ ทรงรับภาระสอนกรรมฐานทีว่ ดั บวรนิเวศวิหารมาตัง้ แต พ.ศ. 2504
การสอนกรรมฐานทีว่ ดั บวรนิเวศวิหารไดกำหนดเปนรูปแบบทีช่ ดั เจนขึน้ ในสมัยทีพ่ ระพรหมมุนี (ผิน
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สุวโจ) ดำรงตำแหนงเจาอาวาส ครัน้ พระพรหมมุนมี รณภาพแลว เจาพระคุณสมเด็จ ฯ ซึง่ ดำรงตำแหนง
เจาอาวาสสืบตอมา ก็ไดสบื ทอดรูปแบบการสอนกรรมฐานดังกลาวตอมา กลาวคือ การสอนเริม่ เมือ่
เวลา 19.00 น. พระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนผรู ว มฟงการสอน ทำวัตรสวดมนตแลวพระ
อาจารยเริม่ กลาวอบรมธรรมปฏิบตั ิ จบแลวพระสงฆ 4 รูปสวด พระสูตรทีแ่ สดงหลักปฏิบตั ทิ างสมถะ
และวิปส สนา สวดทัง้ ภาคบาลีและแปลเปนไทย เพือ่ ประกอบการพิจารณาในการปฏิบตั ิ ตอนหนึง่
จบแลว นัง่ สงบฝกปฏิบตั จิ ติ ใจตามเวลาทีก่ ำหนด จบแลว สวดบททีพ่ งึ พิจารณาเนือง ๆ และแผสว น
กุศลเปนจบการสอนในวันนัน้
หลักการสอนสมาธิหรือการสอนกรรมฐานนัน้ เจา
พระคุณสมเด็จ ฯ ทรงดำเนิน ตามหลักสติปฏ ฐาน คือการ
กำหนดจิตพิจารณาอยใู นกาย ในเวทนา ในจิต และใน
ธรรม อันเปน หลักใหญหรือหลักสำคัญในการฝกอบรม
จิตหรือฝกปฏิบตั สิ มาธิทพี่ ระพุทธเจาไดทรงแสดงไว
วิธปี ฏิบตั หิ รือฝกทำสมาธินนั้ มีมากมายหลายวิธี
สุดแตความสะดวกหรือความชอบ ทีเ่ รียกวาเหมาะกับจริต
ของผปู ฏิบตั ิ ฝายอาจารยผสู อนก็สอนในวิธที แี่ ตกตางกัน
ไปตามความถนัด หรือประสบการณของอาจารยนนั้ ๆ
แตเจาพระคุณสมเด็จ ฯ ทรงสรุปตามหลักสติปฏ ฐานวา
โดยสรุปแลวการทำสมาธิมี 2 วิธี วิธที หี่ นึง่ คือการหยุด
จิตใหอยใู นตำแหนงอันเดียว ไมใหคดิ ไปในเรือ่ งอืน่ เชน
การกำหนดจิตใหอยทู ลี่ มหายใจเขาออก ทีเ่ รียกวาวิธอี า
นาปานสติ วิธที สี่ อง คือพิจารณาไปในกายอันนี้ กำหนดพิจารณาดูกายแยกใหเห็นเปนอาการหรือเปน
สวนตาง ๆ เชน แยกใหเห็นเปนอาการ 32 เปนตน
วัตถุประสงคของการฝกปฏิบตั สิ มาธินนั้ เจาพระคุณสมเด็จ ฯ ทรงสรุปวามี 2 อยางคือ (1)
ทำสมาธิเพือ่ แกอารมณและกิเลสของใจทีเ่ กิดขึน้ ในปจจุบนั เชน ความรัก ความโกรธ เปนตน ซึง่ อาจ
จะเปนอันตรายตอหนาทีก่ ารงานหรือการศึกษาเลาเรียน เมือ่ จะทำใหอารมณหรือกิเลส ดังกลาวนัน้ สงบ
ลงได จึงตองใชสมาธิคอื การหัดเอาชนะใจ ทำใจใหสงบจากอารมณดงั กลาวนัน้ (2) ทำสมาธิเพือ่ ฝก
ใจใหมพี ลัง คือพลังตัง้ มัน่ พลังรู มากขึน้ เชนเดียวกับรางกายจะแข็งแรง ก็ตอ งมีการฝกออกกำลังกาย
จิตใจจะมีพลัง ก็ตอ งมีการฝกหัดทำสมาธิ
นอกจากการสอนดังกลาวแลว เจาพระคุณสมเด็จ ฯ ยังไดทรงนิพนธเรือ่ งเกีย่ วกับการฝก
ปฏิบตั สิ มาธิ เพือ่ เปนหลักประกอบการศึกษาปฏิบตั สิ มาธิไวอกี จำนวนมาก ทัง้ หลักปฏิบตั เิ บือ้ งตน และ
หลักปฏิบตั ชิ นั้ สูง เชน
- หลักการทำสมาธิเบือ้ งตน
- แนวปฏิบตั ใิ นสติปฏ ฐาน
- การปฏิบตั ทิ างจิต
- อนุสสติและสติปฏ ฐาน
- หลักธรรมสำหรับการปฏิบตั อิ บรมทางจิต เปนตน
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พ.ศ. 2511 เจาพระคุณสมเด็จ ฯ ขณะทรงดำรงสมณศักดิท์ พี่ ระสาสนโสภณ ทรงเริม่ รายการ
“การบริหารทางจิต” ทางสถานีวทิ ยุ อส พระราชวังดุสติ ตามพระราชปรารภของสมเด็จพระศรี นคริน
ทราบรมราชชนนี รายการบริหารทางจิตมีวตั ถุประสงค คือเพือ่ ชักนำใหเกิดความสนใจ ในการอบรม
จิตใจจนถึงปลูกฝงเปนนิสยั ในทางทีถ่ กู เพือ่ ประโยชนในทางทีจ่ ะพฤติปฏิบตั ติ นโดย เหมาะสม มีความ
เจริญในการศึกษาเลาเรียนการอาชีพการงาน สามารถเผชิญเหตุการณตา ง ๆ ครองชีวติ อยางมีความ
สุขราบรืน่ ตามสมควร การอบรมดังกลาวควรเริม่ ตนตัง้ แตเด็กจนถึงผใู หญ เพราะเด็กเปนไมออ นทีอ่ าจ
จะตัดไดงา ย และสมควรทีจ่ ะเริม่ หัดใหถกู ทาง ถาไดสนใจอบรมเด็ก ทางจิตใจใหความเจริญทางจิต
ใจเติบโตขึน้ พรอมกันกับความเจริญทางรางกาย ก็จะเปนประโยชนมาก จะไมตอ งมาแกปญ
 หายงุ ยาก
ตาง ๆ ในเมือ่ เด็กเติบใหญขนึ้ และผใู หญมกั จะเปนไมแกสกั หนอย ซึง่ อาจจะดัดไดยาก แตกย็ งั ดัดได
เพราะจิตใจเปนสิง่ ทีพ่ งึ ฝกอบรมไดทกุ รนุ ทุกวัยเปน สิง่ ทีไ่ มแกไมแข็งเกินไปตอการอบรม เวนไวแตจะไม
สนใจไมยอมทีจ่ ะฝกอบรมเทานัน้ และผใู หญยอ ม จะไดเปรียบกวาเด็กในขอทีไ่ ดผา นไดรเู หตุการณตา ง
ๆ มามากกวา ทำใหเกิดความสำนึก และความฉลาดรอบคอบมากขึน้ ฉะนัน้ หากไดสำนึกในประโยชน
ของการอบรมจิตก็จะทำไดไมยาก และผใู หญจำตองปกครองตนเองมากขึน้ กวาเด็ก ทัง้ โดยมากตอง
เปนผปู กครองเด็กของตนอีกดวย ก็ยงิ่ จำเปนทีผ่ ใู หญเองจะตองทราบวิธอี บรมจิตใจ เพือ่ ทีจ่ ะปฏิบตั ิ
ตนเอง และเพือ่ ทีจ่ ะแนะนำอบรม บุตรหลานของตนตอไป
กลาวโดยสรุปรายการบริหารทางจิตนี้ มงุ แนะวิธปี ฏิบตั ทิ างจิตแกเด็กและผใู หญทวั่ ไปโดยมีวตั ถุ
ประสงคกลาวโดยสรุปตามประเภท ดังนี้
สำหรับเด็ก - เพือ่ ฝกหัดใหเด็กมีความตัง้ ใจเพิม่ มากขึน้ เปนการเสริมสรางหลังใจ
เพือ่ ใหรจู กั ใชความคิด เปนการเสริมสรางพลังปญญา
เพือ่ ใหรจู กั สวดมนตไหวพระ ระลึกถึงคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆให
เปนสรณะทีพ่ งึ่
เพือ่ ใหรจู กั เมตา รจู กั ขอพรพระ ใหเปนเด็กดี คนดี ประพฤติดี และขอ
อืน่ ๆ ซึง่ จะเปนประโยชนแกเด็กในเรือ่ งการเลาเรียน และความประพฤติ
ตน ใหดขี นึ้
สำหรับผใู หญ - เพือ่ ฝกหัดและเสริมสรางใหมคี วามเขมแข็ง เพือ่ ปฏิบตั กิ ารงานใหดขี นึ้
เพือ่ ไมเปนผพู า ยแพแกชวี ติ เมือ่ พบกับอุปสรรค หรือเมือ่ จะดีใจก็ไม
ถึงกับสิน้ ใจ
เพือ่ ใหผทู มี่ จี ติ ใจไมเปนปกติอยกู บั ที่ สามารถระงับความฟงุ ซานนัน้ ได
เพือ่ ใหเกิดความเมตตากรุณาตอเพือ่ นมนุษยดว ยกันมากยิง่ ขึน้
โดยสรุป - เพือ่ หัดทำใจใหสงบ มีความมงุ มัน่ และหัดใชความคิดใหเกิดปญญา
ฉะนัน้ เพือ่ ใหเปนประโยชนในทางทีจ่ ะนำไปปฏิบตั ไิ ด จึงแบงรายการนีอ้ อกเปนสอง หรือสาม
ตอน สำหรับเด็กตอนหนึง่ หรือบางคราวอาจจะสำหรับเด็กใหญอยางชัน้ มัธยม ศึกษาขึน้ ไปซึง่ อาจจะรวม
ถึงผใู หญสามัญทัว่ ไปดวย บางคาวอาจสำหรับผใู หญชนั้ มีภมู ทิ าง จิตใจปญญาทีส่ งู กวา รวมกันเขาทุก
ตอนเปนเวลาครัง้ ละไมเกิน 25 นาที
การทำรายการบริหารทางจิตนี้ เจาพระคุณสมเด็จ ฯ ไดนมิ นตและเชิญทานผทู รงคุณวุฒิ หลาย
ทานมาประชุมหารือจัดทำ กำหนดหลักการและหัวขอ นำมาประมวลใหอยใู นแนว พระราชประสงค
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จัดหัวขอสำหรับบรรยายบรรจุเขาใหสมั พันธหรือสืบตอกันไปโดยลำดับจัดผทู รง คุณวุฒทิ งั้ บรรพชิต
และคฤหัสถเปนผบู รรยาย ตามหลักการและหัวขอดังกลาวแลว หลักแนวสำคัญของรายการนีก้ ค็ อื หลัก
ธรรมในพระพุทธศาสนา ทีเ่ ลือกสรรมาใหเกิดความเขาใจ ซาบซึง้ มองเห็นประโยชนในการบริหาร
จิตใจใหเกิดผลดังกลาว
ในรายการบริหารทางจิตดังกลาวนี้ เจาพระคุณสมเด็จ ฯ ทรงรับหนาทีบ่ รรยายในสวน ทีเ่ ปน
การบริหารจิตสำหรับผใู หญ ซึง่ นับวาเปนรายการหลักของ รายการดังกลาว การบรรยาย ของเจาพระ
คุณสมเด็จ ฯ ในรายการนี้ เปนการสอนการหัดทำสมาธิแบบประยุกต เพือ่ ใหงา ยตอการเขาใจและ
การนำไปฝกปฏิบตั ใิ นชีวติ ประจำวันของคนทัว่ ไปเปนหลักสำคัญ อาจกลาวไดวา เปนการฝกทำสมาธิเพือ่
ปฏิบตั หิ นาทีป่ ระจำวันอยางมีความสุข
และจากการทำรายการบริหารทางจิตดังกลาวนี้ เจาพระคุณสมเด็จ ฯ ไดทรงจัดเตรียม
คำบรรยายขึน้ ชุดหนึง่ เรียกวา “การบริหารทางจิต สำหรับผใู หญ” นับเปนคำสอนเกีย่ วกับการ บริหาร
จิตหรือการฝกจิตทีม่ คี ณ
ุ คายิง่ เรือ่ งหนึง่
พ.ศ. 2519 เจาพระคุณสมเด็จ ฯ
ขณะทรงดำรงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระญาณ
สังวร ไดรับอาราธนาใหเปนอาจารยพิเศษ
สอนวิชา การฝกปฏิบัติสมถะและวิปสสนา
(ปจจุบนั เรียกวา การฝกสมาธิตามแนวพุทธ
ศาสนา) แกนสิ ติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิชาการฝกปฏิบตั ิ สมถะและวิปส สนา ดังกลาว
นี้ ก็คอื การฝกทำสมาธิตามหลักคำสอนของ
พระพุทธศาสนา วิชาดังกลาวนี้ ภาควิชา
ปรั ช ญาและศาสนา คณะมนุ ษ ยศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กำหนดใหเปน
วิชาบังคับสำหรับนิสิตชั้นปที่ 4 แตก็เปด
โอกาสใหนสิ ติ ทัว่ ไปทีส่ นใจลงทะเบียนเรียน
ไดดวย เปนวิชาที่กำหนดใหมีหนวยกิต 3
หนวยกิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจงึ เปน
มหาวิทยาลัยแรกที่ บรรจุวชิ าการฝกสมาธิตาม
หลักคำสอนของพระพุทธศาสนาไวในหลัก
สูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัย และเจาพระคุณสมเด็จ ฯ ก็ทรงเปนอาจารยสอนวิชาดังกลาวนี้ ใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนพระองคแรกและทรงสอนตอเนือ่ งมาเปนเวลาหลายป จึงไดทรงมอบ
หมายใหพระเถระ รูปอืน่ ทำหนาทีส่ อนสืบตอไป
ในชั้นแรก ไดพานิสิตที่ลงเรียนวิชานี้ไปเรียนที่พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร เจาพระคุณ
สมเด็จ ฯ ไดทรงพระเมตตามาบรรยายใหนสิ ติ ฟงพรอมทัง้ ทรงนำในการฝกหัดทำสมาธิ ดวยพระองค
เองตลอดมา กระทัง่ ทรงมอบหมายใหพระเถระรูปอืน่ สอนแทน จึงไดยา ย สถานทีเ่ รียนมาทีห่ อประชุม
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ใหญมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และตอมาไดยา ยสถานที่ ไปทีว่ ดั โสมนัสวิหาร ซึง่ สะดวก เงียบสงบ
และเหมาะสมยิง่ กวาทีม่ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ในระยะแรกทีเ่ ปดสอนวิชาการฝกทำสมาธิ ฯ ดังกลาวนี้ มีนสิ ติ ทีส่ นใจลงทะเบียนไมกคี่ น และ
ก็คอ ยเพิม่ จำนวนขึน้ เรือ่ ย ๆ อยางนาสังเกต กระทัง่ ในปจจุบนั มีนสิ ติ ทีส่ นใจลงทะเบียน เรียนวิชานี้
นับจำนวนเปนรอย
ผลจากการทีม่ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดรเิ ริม่ ใหมกี ารสอนวิชาการฝกทำสมาธิ ฯ ดังกลาว
นีข้ นึ้ ปรากฏวา ตอมาไดมสี ถาบันการศึกษาอืน่ ๆ ตัง้ แตระอุดมศึกษา ตลอดไปจนถึง ระดับมัธยม
ศึกษาและประถมศึกษา ใหความสนใจในการสอนการฝกหัดทำสมาธิตาม หลักคำสอนของพระพุทธ
ศาสนากันมากขึน้ กระทัง่ ในบางสถาบันก็ไดบรรจุวชิ า การฝกหัด ทำสมาธิไวในหลักสูตรการเรียนการ
สอนดวย
นอกจากทรงไดรบั อาราธนาใหเปนอาจารยพเิ ศษสอนวิชาการฝกทำสมาธิตามแนวพระพุทธ
ศาสนา ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแลว ยังทรงไดรบั อาราธนาใหบรรยายเกีย่ วกับการฝกทำสมาธิ
แกนสิ ติ นักศึกษาสถาบันอืน่ ๆ ตลอดถึงแกขา ราชการและบุคลากรในหนวยราชการและองคกรอืน่ ๆ
อีกอยางกวางขวาง นับไดวา เจาพระคุณสมเด็จ ฯ ไดทรงเปนผจุ ดุ ประกายในการศึกษาปฏิบตั สิ มา
ธิกรรมฐานในหมพู ทุ ธศาสนิกชนทุกระดับ พระเกียรติคณ
ุ ของเจาพระคุณสมเด็จ ฯ ในฐานะทีท่ รงเปน
พระมหาเถระฝายคันถธุระและทรงเชีย่ วชาญในฝายวิปส สนาธุระดวย ก็ไดมสี ว นสงเสริมใหเกิดความ
นิยมในการศึกษาปฏิบตั สิ มาธิกรรมฐานขึน้ ในหมพู ทุ ธศาสนิกชนทุกระดับอยางกวางขวาง
ไมเฉพาะแตในดานวิปส สนาธุระ คือการสอนการฝกทำสมาธิกรรมฐานเทานัน้ แมในดานปริยตั ิ
คือการศึกษาหาความรูเกี่ยวกับคำสอนของพระพุทธศาสนา เจาพระคุณสมเด็จ ฯ ก็ทรงไดรับการ
อาราธนาจากสถาบันการศึกษาและหนวยราชการ องคกรตาง ๆ ไปทรงบรรยายหรือแสดงพระธรรม
เทศนาอยูเนือง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสถาบันการศึกษาระดับอุมดศึกษาเจาพระคุณสมเด็จ ฯ
ขณะทรงดำรงสมณศักดิท์ ี่ พระสาสนโสภณ ทรงไดรบั อาราธนาใหบรรยายเรือ่ งพระพุทธศาสนา อยาง
เปนวิชาการแกนกั ศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนครัง้ แรก เมือ่ พ.ศ.2514 โดยทรง บรรยาย
เรือ่ ง “พุทธศาสนากับสังคมไทย” ในวิชาพืน้ ฐานอารยธรรมไทยรวมกับ ม.ร.ว.ศึกฤทธิ์ ปราโมช
ในคำบรรยายเรือ่ งพระพุทธศาสนากับสังคมไทย เจาพระคุณสมเด็จ ฯ ไดทรงกลาวถึง ความ
เปนมาของพระพุทธศาสนา คำสอนสำคัญบางขอในพระพุทธศาสนา และความสัมพันธของ พระพุทธ
ศาสนากับสังคมไทย โดยทรงชีใ้ หเห็นองคประกอบ ของสังคมไทยวาประกอบดวยระบบ ความเชือ่ ถือ
ระบบความเคารพนับถือเชือ่ ฟง ระบบความประพฤติ ระบบแสวงบุญ ระบบบาน และวัด ระบบการ
ปกครอง ระบบความเปนไทย คำบรรยายของเจาพระคุณสมเด็จ ฯ เรือ่ ง ดังกลาว นีแ้ มจะเปนเพียง
คำบรรยายสัน้ ๆ แตกเ็ ปนตัวอยางทีแ่ สดงใหเห็นถึงทรรศนะและความลึกซึง้ ของพระองคเกีย่ วกับเรือ่ ง
พระพุทธศาสนา เรือ่ งสังคมไทย และเรือ่ งการศึกษา ไดเปนอยางดี
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งานของเจาพระคุณสมเด็จ ฯ ดังทีไ่ ดนำเสนอมาแตตน นัน้ นับวาเปนสิง่ ทีม่ คี ณ
ุ คาในหลายดาน
กลาวคือ
- ในดานวิชาการ
- ในดานการศึกษา
- ในดานการปฏิบตั ิ
คุณคาในดานวิชาการ บทพระนิพนธทางพระพุทธศาสนาของเจาพระคุณสมเด็จ ฯ ทุกเรือ่ ง
ลวนทรงคุณคาในเชิงวิชาการ เพราะการอธิบายคำสอนของพระพุทธศาสนาใน แตละเรือ่ งแตละประเด็น
นัน้ เจาพระคุณสมเด็จ ฯ ทรงใชการวิเคราะหวจิ ารณอยางนาสนใจยิง่ เชน ทรงวิเคราะหคำวา สัจจะ
ธรรม ศาสนา ปญญา เปนตน ทัง้ ในเชิงพยัญชนะและในเชิงความหมาย ซึง่ จะทำใหเราเขาใจคำสอน
ของพระพุทธศาสนาไดละเอียดและกวางขวางยิง่ ขึน้ ทัง้ การวิเคราะหในหลาย ๆ เรือ่ งของพระองค แสดง
ใหเห็นถึงพระทรรศนะและมุมมองของพระองคทแี่ ตกตางไปจากคนอืน่ ซึง่ ทัง้ หมดนีเ้ ปนผลจากการทรง
ศึกษาพระพุทธศาสนาอยางทัว่ ถึง ลึกซึง้ ประกอบกับการทรงใชวจิ ารณญาณทัง้ เชิงปริยตั แิ ละเชิง ปฏิบตั
ติ รวจสอบเทียบเคียงกัน จึงทำใหธรรมาธิบายของพระองคมคี วามแจมแจง กะทัดรัด และเขาใจงาย
ผลงานอันเปนบทพระนิพนธเกีย่ วกับคำสอนในพระพุทธศาสนาของเจาพระคุณสมเด็จ ฯ ที่
ทรงคุณคาในทางวิชาการ เปนตนวา เรือ่ งลักษณะพระพุทธศาสนา, สัมมาทิฏฐิ, โสฬสปญหา, ทศบารมี
ทศพิธราชธรรม, 45 พรรษาของพระพุทธเจา พระนิพนธเหลานีล้ ว นแสดงคำสอนชัน้ สูงของ พระพุทธ
ศาสนา ซึง่ เจาพระคุณสมเด็จ ฯ ไดทรงนำมาอธิบายเชิงวิเคราะห เสมือนปอกเปลือกใหเราดูทลี ะชัน้ ๆ
จากชัน้ นอกเขาไปหาชัน้ ใน ทำใหเรามองเห็นอรรถหรือความหมายของธรรมทีพ่ ระพุทธศาสนา สอนที
ละชัน้ ๆ อยางตอเนือ่ ง จนสามารถสรางความเขาใจในธรรมนัน้ ๆ ไดดว ยปญญาของตนเอง
นอกจากนี้ แนวการวิเคราะหหรือแนวการอธิบายทีป่ รากฏอยใู นบทพระนิพนธเรือ่ งตาง ๆ ของ
เจาพระคุณสมเด็จ ฯ นัน้ ยังเปนการใหแนวในการวิเคราะหธรรมหรืออธิบายธรรม เพือ่ ความ เขาใจ
งาย ทัง้ ในเชิงทฤษฎีและในเชิงปฏิบตั ดิ ว ย ผทู มี่ แี นวหรือมีหลักในการวิเคราะหธรรม อยางถูกตอง ยอม
จะกอใหเกิดความเขาใจในคำสอนของพระพุทธศาสนาไดอยางถูกตอง หากตรงกันขาม ก็จะทำใหเกิด
ความเขาใจคำสอนของพระพุทธศาสนาผิดพลาดหรือไขวเขว ฉะนัน้ แนวหรือหลัก ในการวิเคราะหธรรม
จึงเปนเรือ่ งสำคัญในวิชาการทางพระพุทธศาสนาเรือ่ งหนึง่
คุณคาในดานการศึกษา ผลงานอันดับแรกของเจาพระคุณสมเด็จ ฯ ทีน่ บั วาทรงคุณคา ใน
ดานการศึกษา ก็คอื ผลงานอันเปนบทพระนิพนธเกีย่ วกับพระพุทธศาสนาเรือ่ งตาง ๆ ซึง่ มีอยเู ปน
จำนวนมาก พระนิพนธเหลานีใ้ หความรเู กีย่ วกับคำสอนของพระพุทธศาสนาทัง้ ภาคปริยตั ิ (ภาคทฤษฎี
) และภาคปฏิบตั ิ และใหความรเู กีย่ วกับคำสอนของพระพุทธศาสนาตัง้ แตระดับตน ๆ จนถึงคำสอน
ชัน้ สูง กลาวคือ
พระนิพนธทอี่ ธิบายพระพุทธศาสนาอยางงาย เหมาะแกเยาวชนหรือผเู ริม่ ศึกษา พระพุทธ
ศาสนาทัว่ ไป ก็เชนเรือ่ ง หลักพระพุทธศาสนา เปนการอธิบายพระพุทธศาสนา ประยุกตกบั ชีวติ ประจำ
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วัน ประยุกตกบั เหตุการณและความรสู มัยใหม ซึง่ งายตอการทำ ความเขาใจและนำไปปฏิบตั ใิ นชีวติ
จริง
พระนิพนธทอี่ ธิบายพระพุทธศาสนาในระดับปานกลาง เหมาะแกผใู ฝศกึ ษาหรือประสงคแสวง
หาความรคู วามเขาใจในเรือ่ งพระพุทธศาสนาใหยงิ่ ๆ ขึน้ ไป ก็เชนเรือ่ ง 45 พรรษาของพระพุทธเจา
เรือ่ งลักษณะพระพุทธศาสนา เปนตน ซึง่ เปนเรือ่ งคำสอนทัว่ ไปของพระพุทธศาสนาเปนการอธิบาย
พระพุทธศาสนาในเชิงวิชาการ คือแสดงความเปนเหตุเปนผล (หรือทีน่ ยิ มเรียกกันสัน้ ๆ วา เหตุผล)
แสดงความสัมพันธโยงใยกันระหวางองคธรรม เปนตน
พระนิพนธทอ่ี ธิบายพระพุทธศาสนาในระดับสูง เหมาะแกผตู อ งการศึกษาคำสอนขัน้ สูง ของ
พระพุทธศาสนา ตองการความรคู วามเขาใจในคำสอนของ พระพุทธศาสนาอยางละเอียด ถีถ่ ว นยิง่ ขึน้
ก็เชนเรือ่ ง สัมมาทิฏฐิโสฬสปญหา เปนตน ซึง่ เปนการอธิบายคำสอนขัน้ สูง ของพระพุทธศาสนาใน
เชิงวิเคราะหวจิ ารณ ตามแนวของหลักฐานในพระคัมภีรป ระกอบ กับการพิจารณาไตรตรองดวยพระ
ปรีชาสวนพระองค ในลักษณะทีพ่ ระพุทธศาสนาเรียกวา “ธัมมวิจยะ” หรือการวิจยั ธรรม ผทู อี่ า นหรือ
ศึกษาพระนิพนธประเภทนี้ จะตองอานดวยความไตรตรอง จึงจะไดรบั อรรถรสของธรรมทีท่ รงนำมา
อธิบายนัน้
พระนิพนธอกี ลักษณะหนึง่ ทีน่ บั วามีคณ
ุ คาในดานการศึกษาเปนอยางมาก ก็คอื พระนิพนธเกีย่ ว
กับพระพุทธศาสนาเชิงปฏิบตั ิ หรือวาเกีย่ วกับการปฏิบตั ธิ รรมในพระพุทธศาสนา ไดแกเรือ่ งเกีย่ วกับ
การปฏิบตั สิ มาธิกรรมฐาน ซึง่ เจาพระคุณสมเด็จ ฯ ไดนพิ นธไวจำนวนมากเชนกัน การอธิบายธรรม
ภาคปฏิบตั หิ รือการอธิบายเรือ่ งของการปฏิบตั ธิ รรมนัน้ นับวายาก ยิง่ เปนการปฏิบตั ธิ รรมชัน้ สูง ก็ยงิ่
ยากแกการอธิบาย ฉะนัน้ ผทู จี่ ะสามารถอธิบายธรรมภาคปฏิบตั ไิ ดดจี งึ ตองเปนผปู ฏิบตั ธิ รรมหรือมี
ประสบการณในธรรมมาดวยตนเอง เจาพระคุณสมเด็จ ฯ ทรงเปนทัง้ นักปริยตั ิ (คือสำเร็จภูมเิ ปรียญ
ธรรม 9 ประโยค) และทรงเปนทัง้ นักปฏิบตั ิ (คือทรงปฏิบตั สิ มาธิกรรมฐานตอเนือ่ งมาโดยตลอด)
จึงทรงสามารถอธิบายธรรมภาคปฏิบตั ไิ ดอยางแจมแจงชัดเจน ทรงนำความรเู ชิงปริยตั แิ ละกระสบการณ
ทางปฏิบตั มิ าประยุกตอธิบายใหผอู า น/ผฟู ง เขาใจในธรรมปฏิบตั เิ รือ่ งนัน้ ๆ ไดงา ยขึน้ พระนิพนธ
ประเภทนีก้ เ็ ชนเรือ่ ง แนวปฏิบตั ใิ นสติปฎ ฐาน การปฏิบตั ทิ างจิต ธรรมกถาในการปฏิบตั อิ บรมจิต
เปนตน พระนิพนธเหลานีจ้ งึ นับวาทรงคุณคาสำหรับการศึกษาพระพุทธศาสนาภาคปฏิบตั ิ
แตถงึ อยางไรก็ตาม เจาพระคุณสมเด็จ ฯ ก็ไดใหหลักในการศึกษาพระพุทธศาสนา ภาคปฏิบตั
ไิ ววา “อธิบายทัง้ ปวงก็เพือ่ นำธรรมเขาสจู ติ และปญญา ไดฟง ไดอา นแลวก็ใหทงิ้ ๆ ไปเสีย กำหนดไว
แตตวั ธรรมแท ๆ จะไมมหี นักสมอง ตัวธรรมนีอ้ ยใู นความเขาใจความจริง อาจอธิบายไมไดเพราะไม
มีภาษาจะอธิบาย”
ุ คายิง่ ในดานการศึกษา พระ
ผลงานดานพระนิพนธของเจาพระคุณสมเด็จ ฯ จึงเปนสิง่ ทีม่ คี ณ
พุทธศาสนา ทัง้ ในดานปริยตั แิ ละในดานปฏิบตั ิ
ผลงานของเจาพระคุณสมเด็จ ฯ อีกอยางหนึง่ ซึง่ นับวามีคณ
ุ คายิง่ ตอการศึกษาของคณะสงฆ
นัน่ คือ พระดำริเกีย่ วกับการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆ หรือทีเ่ รียกกันงาย ๆ วา มหาวิทยาลัย
สงฆ แตเดิมมา คณะสงฆโดยสวนรวมยังมีทา ทีตอ การศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆทงั้ สองแหงในทาง
ลบ เพราะเห็นวาเปนการสงเสริมใหพระภิกษุสามเณรศึกษาเลาเรียนวิชาการทางโลกมากเกินไป ซึง่ ไม
นาจะเปนผลดีตอ การปฏิบตั ศิ าสนกิจของพระสงฆ ฉะนัน้ มหาวิทยาลัยสงฆทงั้ สองแหง จึงไมไดรบั การ
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รับรองและไมไดรบั การสนับสนุนจากคณะสงฆอยางเปนทางการตลอดมา เปนเหตุใหมหาวิทยาลัยสงฆ
ทัง้ สองแหงไมอาจจะพัฒนาตนเองใหรดุ หนาไปไดทงั้ ในทางวิชาการ และในทางบริหาร แตดว ยพระดำริ
และแรงผลักดันของเจาพระคุณสมเด็จ ฯ ดังกลาวมาแลวในตอนตน จึงทำใหมหาวิทยาลัยสงฆทงั้ สอง
แหงไดรบั การรับรองเปน “การศึกษาของคณะสงฆ” เปนครัง้ แรกเมือ่ พ.ศ.2512 ยังผลใหทางราชการ
รับรองวิทยฐานะของผสู ำเร็จ การศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงฆ ทัง้ สองแหงเปนครัง้ แรกในเวลาตอมา (คือ
พ.ศ.2527) และตอมามหาวิทยาลัยสงฆทงั้ สอง แหงก็ไดพฒ
ั นาวิชาการใหกา วหนาไปอีกขัน้ หนึง่ คือ
ไดเปดหลักสูตรปริญญาโทขึน้ เปนครัง้ แรก เมือ่ พ.ศ.2530
คุณคาในดานการปฏิบตั ิ ผลงานดานพระนิพนธและการสัง่ สอนของเจาพระคุณสมเด็จ ฯ ได
ใหสงิ่ ทีม่ คี ณ
ุ คาทัง้ ตอวงการศึกษาและประชาชนทัว่ ไปอีกอยางหนึง่ นัน่ คือ หลักหรือแนวทาง ในการ
ศึกษาพระพุทธศาสนาภาคปฏิบตั ิ ทีน่ ยิ มเรียกกันวา “การปฏิบตั สิ มาธิกรรมฐาน” พระนิพนธเกีย่ วกับ
ธรรมปฏิบตั ขิ องเจาพระคุณสมเด็จ ฯ ดังทีไ่ ดระบุชอื่ มาแลวในตอนตน นอกจากจะใหความรคู วามเขา
ใจเกีย่ วกับการปฏิบตั ธิ รรมหรือการปฏิบตั สิ มาธิกรรมฐานแลว ยังใหหลักการปฏิบตั หิ รือแนวปฏิบตั สิ มา
ธิกรรมฐานทีผ่ สู นใจทัว่ ไปสามารถนำไปศึกษาและฝกปฏิบตั ไิ ด ดวยตนเอง
คำสอนเรื่องการปฏิบัติสมาธิกรรมฐานที่ทรงสอนนิสิตนักศึกษาหรือบุคลากรในหนวยงาน
ตางๆ ดังเชนทีป่ รากฏในพระนิพนธเรือ่ ง “หลักการทำสมาธิเบือ้ งตน” เปนการแสดงใหเห็นวา เรือ่ ง
การปฏิบตั สิ มาธิกรรมฐานนัน้ มิใชเปนเรือ่ งทีม่ งุ ผลเฉพาะการบรรลุธรรมขัน้ สูง หรือบรรลุนพิ พานเทา
นัน้ แตเปนเรือ่ งทีส่ ำคัญและมีประโยชนแมตอ การดำเนินชีวติ ประจำวัน เชน การศึกษา การทำงานเปน
ตน เพราะจิตใจทีไ่ ดรบั การฝกหัดนัน้ ยอมมีพลังทีจ่ ะระงับ อารมณทเี่ กิดขึน้ เฉพาะหนาได ซึง่ เทากับ
สามารถควบคุมจิตใจของตนไดนนั่ เอง และยอมมี พลังสมาธิดขี นึ้ ซึง่ เปนประโยชนตอ การทำงานทุก
ดาน
และในรายการบริหารทางจิต ทีท่ รงแสดงทางสถานีวทิ ยุ อส พระราชวังดุสติ ทุกเชาวันอาทิตย
ตอเนือ่ งกันมาเปนเวลาหลายปนนั้ ก็ทรงแสดงใหเห็นวา การฝกสมาธินนั้ มิใชจำเปนสำหรับผใู หญหรือ
วาฝกปฏิบตั ไิ ดเฉพาะผใู หญเทานัน้ แตเปนสิง่ ทีส่ ามารถฝก และควรฝกตัง้ แตวยั เด็ก เพราะจิตทุกระดับ
ควรไดรบั การฝกหัด ยิง่ ฝกหัดไดมากเทาไร ผลดีกเ็ กิดขึน้ แกผฝู ก หัดมากเทานัน้
เจาพระคุณสมเด็จ ฯ จึงทรงเปนผรู เิ ริม่ แนะนำเผยแพรใหคนทุกระดับทัง้ วัยเด็กและวัยผใู หญ
สนใจฝกหัดปฏิบตั สิ มาธิกรรมฐาน พรอมทัง้ ทรงแนะนำวิธกี ารฝกหัดทีเ่ หมาะสมแกคนในวัยนัน้ ๆ ซึง่
นับวาเปนสิง่ ทีม่ คี ณ
ุ คาตอการพัฒนาจิตใจ พัฒนาจริยธรรมคุณธรรม ซึง่ ผลรวมก็คอื การ พัฒนาชีวติ
ของคนทุกระดับใหดมี สี ขุ ขึน้ แนวพระดำริและแนวปฏิบตั ดิ งั กลาวนีก้ ไ็ ดรบั การสาน ตอกระทัง่ เกิดเปน
ความนิยมแพรหลายไปทัว่ ทัง้ ในสถานศึกษาและในหนวยงานตาง ๆ ทัว่ ไป

⌫⌫
แมวา เจาพระคุณสมเด็จ ฯ จะทรงดำรงพระชนมชีพอยใู นสมณเพศมาโดยตลอด แตความ
เปนไปในพระชนมชีพของพระองคสามารถยึดถือเปนแบบอยางในการดำเนินชีวติ ทีด่ ไี ดสำหรับทุกคน
ไมวา จะเปนบรรพชิตหรือคฤหัสถ เพราะแกนแทของชีวติ หรือวาสวนทีเ่ ปนความดีของชีวติ ทีค่ วรยึด
ถือเปนแบบอยางในการสรางความดีใหแกตนเองและสังคมนัน้ ก็คอื คุณธรรม และคุณธรรมนัน้ ไมวา
จะเปนคุณธรรมของบรรพชิตหรือคุณธรรมของคฤหัสถกค็ อื คุณธรรมอันเดียวกัน เชน เมตตา กรุณา
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ไมวา จะเปนเมตตา กรุณา ทีม่ อี ยใู นจิตใจของพระหรือมีอยใู นจิตใจของชาวบาน ก็เปนเมตตา กรุณา
อันเดียวกัน
พระประวัตชิ วี ติ และผลงานของเจาพระคุณสมเด็จ ฯ ใหสงิ่ ทีม่ คี ณ
ุ คาควรแกการยึดถือเปนแบบ
อยางของคนทัว่ ไป อยางนอย 2 ประการคือ ชีวติ แบบอยาง และปฏิปทาแบบอยาง

⌫ 
ชีวติ ของเจาพระคุณสมเด็จ ฯ นัน้ ก็ไมแตกตางไปจากชีวติ ของคนทัว่ ๆ ไป คือมีทงั้ ผิด หวัง
และสมหวัง มีทงั้ สำเร็จและลมเหลว มีทงั้ ดีใจและเสียใจ แตโดยทีท่ รงมีคณ
ุ ธรรม หลายประการทีโ่ ดด
เดนเปนแกนหรือเปนแกนของชีวติ ชีวติ ของพระองคจงึ มีความสมหวัง มากกวาผิดหวัง มีความสำเร็จ
มากกวาความลมเหลว และมีความดีใจมากกวาเสียใจกลาวโดยรวมก็คอื ดวยคุณธรรมอันเปนแกนของ
ชีวติ ดังกลาวพระองคจงึ ทรงประสบความสำเร็จ หรือทรง เจริญกาวหนาไปตามครรลองของชีวติ จนถึง
ทีส่ ดุ ดังเปนทีป่ รากฏอยใู นบัดนี้ หากวิเคราะห ตามทีป่ รากฏในพระประวัติ ก็จะเห็นไดวา พระคุณธรรม
ทีโ่ ดดเดนในชีวติ ของพระองค ก็คอื
- อดทน
- ใฝรู
- กตัญู
- ถอมตน
- คารวธรรม
พระคุ ณ ธรรมประการแรกที่
ปรากฏเดนชัดในชีวิตของเจาพระคุณ
สมเด็จ ฯ ก็คอื ความอดทน (ขันติ) เจา
พระคุณสมเด็จ ฯ ทรงมีพระสุขภาพ
ออนแอไมแข็งแรงมาตั้งเยาววัย และมี
ผลสืบเนือ่ งมา จนถึงเมือ่ ทรงบรรพชาเปนสามเณร พระสุขภาพทีอ่ อ นแอนับเปนอุปสรรคสำคัญของ
การศึกษาเลาเรียน พระองคตอ งทรงใชความอดทนอยางหนักจึงสามารถผานพนอุปสรรคแตละขัน้ ตอน
มาได ทรงเลาวา บางครัง้ เมือ่ ถึงเวลาสอบ ตองทรงใชผา สักหลาดพันรอบอกหลายชัน้ เพือ่ ไมใหเกิด
อาการหนาวสัน่ ในเวลานัง่ สอบ นอกจากจะตองงอดทนตอความไมสมบูรณของรางกายแลว ยังตองงอด
ทนตอเสียง คอนแคะของเพือ่ นรวมสำนักอีกนานัปการ แตสงิ่ เหลานีแ้ ทนทีจ่ ะทำใหกำลังพระทัยลดนอย
ลง แตกลับทำใหทรงรสู กึ วาจะตองมีความอดทนมากขึน้
พระคุณธรรมทีโ่ ดดเดนประการตอมาก็คอื ความใฝรู (สิกขกามตา) เจาพระคุณสมเด็จ ฯ ทรง
เปนผใู ฝรมู าโดยตลอดแมเมือ่ ทรงเปนพระมหาเถระแลว พระอัธยาศัยใฝรขู องพระองค ก็ไมเคยจืดจาง
ไดทรงแสวงหาความรอู ยเู สมอดวยการทรงอานหนังสือ ทัง้ ทีเ่ ปนหนังสือภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
หนังสือดีมปี ระโยชนบางเรือ่ งทีท่ รงอานแลว ยังทรงพระเมตตาแนะนำให ผใู กลชดิ อานดวย โดยมักมี
รับสัง่ วา “เรือ่ งนีเ้ ขาเขียนดี นาอาน”
พระคุณธรรมขอกตัญู ดังกลาวมาแลวในตอนตนวา เจาพระคุณสมเด็จ ฯ ทรงมี พระ
คุณธรรมขอนีอ้ ยางเดนชัด และทรงหาโอกาสสนองคุณของผทู มี่ พี ระคุณตอพระองค แมเพียงเล็กนอย
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อยเู สมอ ดังเชน เมือ่ ทรงไดรบั พระราชทานสถาปนาเปนสมเด็จพระราชาคณะที่ สมเด็จพระญาณสังวร
ก็ทรงรำลึกถึงพระคุณของสมเด็จพระสังฆราช (สุก ญาณสังวร) ทีท่ รงดำรงสมณศักดิท์ ี่ สมเด็จพระ
ญาณสังวร เปนรูปแรกในยุคกรุงรัตนโกสินทร เพราะหาก ไมมสี มเด็จพระญาณสังวร (สุก) เปนรูปที่
1 ก็คงไมมสี มเด็จพระญาณสังวร คือพระองคเอง เปนรูปที่ 2 ฉะนัน้ เมือ่ ถึงเทศกาลเขาพรรษา จึงเสด็จ
ไปถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร (สุก) ทีว่ ดั ราชสิทธารามเปนประจำทุกปตลอด
อีกกรณีหนึง่ เมือ่ ครัง้ ทรงดำรงสมณศักดิท์ ี่ พระธรรมวราภรณ และทรงไดรบั แตงตัง้ เปน เจา
อาวาสวัดบวรนิเวศวิหารใหม ๆ (พ.ศ.2504) คราวหนึง่ สมเด็จพระสังฆราช (อย)ู วัดสระเกศ ได
ทรงปรารภกับพระองคดวยความหวงใยวา “เจาคุณ จะเอาวัดบวรไวอยูหรือ” ซึ่งหมายความวา
จะปกครองวัดบวรนิเวศวิหารทีเ่ ปนพระอารามหลวงทีส่ ำคัญทัง้ มีพระเถระทีม่ อี าวุโสมากกวา อยมู าก
องคในขณะนัน้ ใหเรียบรอยไดหรือ ดวยพระปรารภดังกลาวนี้ เจาพระคุณสมเด็จ ฯ ทรงถือวา สมเด็จ
พระสังฆราช (อยู) ทรงมีพระเมตตาตอพระองค จึงทรงรำลึกถึงพระคุณของสมเด็จพระสังฆราช
พระองคนนั้ อยเู สมอ เมือ่ ถึงเทศกาลเขาพรรษาจึงทรงไปถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราชพระองคนนั้
นับแตเมือ่ ยังมีพระชนมอยแู ละตลอดมาจนบัดนี้
พระคุณธรรมขอถอมตน (นิวาตะ) เจาพระคุณสมเด็จ ฯ ทรงมีความถอมพระองคมาแตตน
เพราะความถอมตน เจาพระคุณสมเด็จ ฯ จึงทรงเปนพระเถระทีส่ งบเสงีย่ ม สำรวมระวัง ตรัสนอย และ
ไมชอบแสดงตน ดังเชนในการสอนสมาธิกรรมฐาน พระองคกม็ ไิ ดแสดงพระองควา เปนผรู หู รือผเู ชีย่ ว
ชาญกวาใคร ๆ แตมกั ตรัสวา “แนะนำในฐานะผรู ว มศึกษาปฏิบตั ดิ ว ยกัน”
บางครัง้ มีผกู ลาวถึงพระองควา เปนพระอาจารยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั เมือ่ ทรง
ทราบจะทรงแนะวา ไมควรกลาวเชนนัน้ เพราะ “ใคร ๆ ไมควรทีจ่ ะอวดอางตนวาเปนครูอาจารยของ
เจาฟาเจาแผนดินทุกคนมีหนาทีต่ อ งถวายงานสนองพระราชประสงคเทานัน้ ”
อีกตัวอยางหนึ่ง เจาพระคุณสมเด็จทรงเปนกรรมการมหาเถรสมาคมมาตั้งแตทรง ดำรง
สมณศักดิท์ ี่ พระสาสนโสภณ และทรงเปนตลอดมาทุกสมัย ในการประชุมมหาเถรสมาคม แตละครัง้
เจาพระคุณสมเด็จ ฯ ประทับเกาอีท้ า ยแถวเสมอ กระทัง่ ครัง้ หนึง่ สมเด็จพระสังฆราช (จวน) วัดมกุฎ
กษัตริยาราม ซึง่ ทรงเปนประธานกรรมการมหาเถรสมาคมในขณะนัน้ ทรงทักแบบ สัพยอกดวยพระ
เมตตาวา “เจาคุณสานัง่ ไกลนัก กลัวจะเปนสมเด็จหรือไง”
พระคุณธรรมขอคารวธรรม คือความเปนผมู คี วามเคารพตอผทู คี่ วรเคารพ คารวธรรม ประการ
แรกของเจาพระคุณสมเด็จ ฯ ก็คอื ความเคารพในพระรัตนตรัย ความเคารพในพระพุทธเจานัน้ ทรง
แสดงออกดวยการเคารพตอพระพุทธรูปในทุกสถานการณ ดังเชน ทรงแนะนำภิกษุสามเณร อยเู สมอ
ว า การลงโบสถ ทำวั ต รเช า ค่ำ นั้ น
ก็เสมือนการไปเฝาพระพุทธเจาประจำ
วันทำใหรำลึกถึง พระพุทธคุณ จิตใจ
ไมหา งไกลจากพระธรรม ขอทีท่ รงแนะ
นำอีกประการหนึง่ ก็คอื พระพุทธรูป
ไมควรตัง้ วางในทีต่ ่ำ หรือในทีท่ จี่ ะตอง
เดินขามไปขามมาเปนตน
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ความเคารพตอพระธรรมก็ทรงแสดงออกดวยการเคารพตอพระคัมภีร เชนพระคัมภีรท าง พระ
พุทธศาสนาทุกชนิดทรงเก็บรักษาไวในทีส่ งู เสมอ ไมเก็บไวในทีท่ ตี่ อ งเดินขามเดินผานเชนกัน แมหนังสือ
ธรรมทุกชนิดก็ไมทรงวางบนพืน้ ธรรมดา ตองวางไวบนทีส่ งู เชน บนโตะ บนพานเปนตน หากทรงเห็น
ใครวางหนังสือธรรมบนพืน้ ก็จะตรัสเตือนวา “นัน่ พระธรรม อยาวางบนพืน้ ”
ความเคารพในพระสงฆ ก็ทรงแสดงออกโดยทรงมีความเคารพตอ พระสงฆผปู ฏิบตั ดิ ี ปฏิบตั
ชิ อบ หรือทีเ่ รียกกันวา พระกรรมฐานเปนพิเศษ เชนเมือ่ มีพระกรรมฐานเปน อาคันตุกะ มาสพู ระอาราม
แมจะเปนผทู มี่ อี าวุโสนอยกวาก็ทรงตอนรับปฏิสนั ถารดวยความเคารพ
พระคุณธรรมขอนีท้ ปี่ รากฏตอสาธารณชนทัว่ ไปก็คอื ทรงแสดงความเคารพตอพระเถระ ผมู ี
อาวุโสมากกวาพระองคทกุ รูป ไมวา พระเถระรูปนัน้ จะเปนภิกษุธรรมดาไมมยี ศศักดิ์ อะไรหากมีอาวุโส
พรรษามากกวา พระองคกท็ รงกราบแสดงความเคารพเสมอ เมือ่ มีพระสงฆ จากทีต่ า ง ๆ มาเขาเฝา
หากมีพระเถระผเู ฒามาดวย ก็จะทรงถามกอนวา “ทานพรรษาเทาไร” หากมีอายุ พรรษามากกวา
จะทรงนิมนตใหนงั่ บนอาสนะและทรงกราบตามธรรมเนียมทางพระวินยั
พระคุณธรรมเหลานี้ ทำใหชวี ติ ของเจาพระคุณสมเด็จ ฯ เปนชีวติ ทีง่ ดงามหรือกลาวอยาง ภาษา
ชาวโลกก็คอื เปนชีวติ ทีป่ ระสบความสำเร็จ เปนชีวติ ทีส่ ามารถยึดถือ เปนแบบอยาง ไดสำหรับทุกคน
ไมวา จะเปนบรรพชิตหรือคฤหัสถ ไมวา จะเปนชีวติ ทาง โลกหรือชีวติ ทางธรรม


การกลาวถึงพระคุณธรรมในชีวติ ของเจาพระคุณสมเด็จ ฯ ขางตนนัน้ เปนการมองชีวติ ของ
เจาพระคุณสมเด็จ ฯ ในภาพรวมเชนกับชีวติ ของคนทัว่ ไปวา ทรงมีอะไรบาง ทรงทำอะไรบาง แตถา
มองชีวิตของพระองคในฐานะที่ทรงเปนพระสงฆรูปหนึ่ง ก็จะเห็นแบบอยางของชีวิตในทางธรรมที่
ชัดเจนอีกภาพหนึง่ นัน่ คือ ปฏิปทาแบบอยาง สำหรับพระสงฆทวั่ ไป พระปฏิปทาอันเปนแบบอยาง
ดังกลาวก็คอื
- ความเปนผทู รงปริยตั แิ ละไมทงิ้ ปฏิบตั ิ
- ความเปนผสู ำรวมระวังในพระวินยั
- ความเปนผมู กั นอยสันโดษ
พระปฏิปทาประการแรกคือ ทรงเปนผทู รงปริยตั แิ ละไมทงิ้ ปฏิบตั ิ เจาพระคุณสมเด็จ ฯ ทรง
สำเร็จภูมเิ ปรียญธรรม 9 ประโยค อันเปนชัน้ สูงสุดของหลักสูตรการศึกษาดานปริยตั ขิ องคณะสงฆ นอก
จากจะทรงสำเร็จการศึกษาชัน้ สูงสุดแลว ยังทรงใฝแสวงหาความรทู างพระพุทธศาสนา และความรดู า น
อืน่ ๆ อยเู สมอ โดยเฉพาะอยางยิง่ ความรทู างพระพุทธศาสนาหรือความรทู างธรรม นัน้ พระองคทรง
ใชการพิจารณาไตรตรอง เพือ่ ความแจมแจงในธรรมอยเู สมอ ไมทรงถือพระองควา เปนผรู แู ลว แต
ทรงถือพระองควา เปนผกู ำลังศึกษา ดังทีม่ กั ทรงกลาวในเวลาทรงสอนธรรม แกคนทัง้ หลายดวยความ
ถอมพระองควา “ในฐานะผรู ว มศึกษาปฏิบตั ธิ รรมดวยกัน”
แตในขณะเดียวกัน เจาพระคุณสมเด็จ ฯ ก็ทรงเอาพระทัยใสในการปฏิบตั ดิ ว ยกลาวคือ ทรง
ปฏิบตั สิ มาธิกรรมฐานเปนประจำอยางตอเนือ่ ง แมวา พระองคจะประทับอยใู นพระอาราม ทีอ่ ยทู า มกลาง
บานเมือง ทีเ่ รียกวา “คามวาสี” แตพระองคกท็ รงปฏิบตั พิ ระองคตามอยางของ พระทีป่ ระจำอยใู น
วัดทามกลางปาเขา ทีเ่ รียกวา “อรัญวาสี” กลาวคือ ในตอนกลางวันก็ศกึ ษาธรรม ปฏิบตั กิ จิ วัตรตาง
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ๆ ตอนกลางคืน ก็ทรงไหวพระสวดมนตประจำวันแลวทำสมาธิกรรมฐานอยางนอย 1 ชัว่ โมงแลว จึง
บรรทม ทรงตืน่ บรรทมเวลา 3 นาฬิกาครึง่ (อยางพระวัดปาทัว่ ไป) หลังจากทำกิจสวนพระองคเรียบ
รอยแลว ทรงทำวัตรสวดมนตประจำวันแลว ทรงสวดพระสูตรตาง ๆ บาง ทรงทบทวนพระปาติโมกข
(เปนตอน ๆ) บางแลว ทรงทำสมาธิกรรมฐานจนถึงรงุ อรุณ จึงเสด็จออกบิณฑบาต แมเมือ่ ทรงเปน
สมเด็จพระราชาคณะแลว เจาพระคุณสมเด็จ ฯ ก็ยงั เสด็จออกบิณฑบาต ยกเวนวันทีม่ ศี าสนกิจอืน่
เพราะทรงถือวาการเดินบิณฑบาตกิจวัตรของ พระและเปนการออกกำลังไปพรอมกันดวย
การปฏิบัติสมาธิกรรมฐานนั้น เจาพระคุณสมเด็จ ฯ ทรงถือเปนหนาที่ที่ภิกษุสามเณรพึง
ปฏิบตั ิ ทรงแนะนำภิกษุสามเณรอยเู สมอวา การปฏิบตั สิ มาธิกรรมฐานนัน้ เปนการหางาน ใหใจทำใจ
จะไดไมวาง หากใจวาง ใจก็จะฟุงซานวุนวายไปในเรื่องไมเปนเรื่อง ที่สำคัญคือ การ ปฏิบัติสมา
ธิกรรมฐาน เปนการรักษาใจใหสงบ ซึง่ จะชวยใหภกิ ษุสามเณรดำรงอยใู นสมณเพศ อยางเปนสุข ภิกษุ
สามเณรทีไ่ มเคยปฏิบตั สิ มาธิ กรรมฐานนัน้ มักจะเปนอยอู ยางไมเปนสุข หรือทีส่ ดุ อยไู มได ก็ตอ งลา
สิกขาออกไป
ความเปนผสู ำรวมระวังในพระวินยั หรือกลาวอยางสัน้ ๆ ก็คอื ความเครงครัดในพระวินยั
พระปฏิปทาขอนีย้ อ มเปนทีป่ รากฏตอสายตาของคนทัว่ ไปผไู ดเคยพบเห็นเจาพระคุณสมเด็จ ฯ เปน
ตนวา ทรงเปนผสู งบนิง่ พูดนอย ไมวา ประทับในทีใ่ ด ทรงอยใู นพระอาการสำรวมเสมอ
ความเปนผมู กั นอยสันโดษ เจาพระคุณสมเด็จ ฯ ทรงปฏิบตั พิ ระองคอยางเรียบงาย แมทอี่ ยู
อาศัยก็ไมโปรดใหประดับตกแตง ทรงเตือนภิกษุสามเณรอยูเสมอวา “พระเณรไมควรอยูอยาง
หรูหรา”
พระปฏิปทาขอนีท้ ปี่ รากฏอยางชัดเจนอีกอยางหนึง่ ก็คอื ไมทรงสะสม วัตถุสงิ่ ของทีม่ ผี ถู วาย
มา ก็ทรงแจกจายตอไปตามโอกาส ครัง้ หนึง่ มีผแู สดงความประสงคจะถวายรถยนตสำหรับทรง ใช
สอยประจำพระองค เพือ่ ความสะดวกในการทีจ่ ะเสด็จไปทรงปฏิบตั ภิ ารกิจในทีต่ า ง ๆ สวนพระองค
พระองคกต็ อบเขาไปวา “ไมรจู ะเอาเก็บไวทไี่ หน” จึงเปนอันวาไมทรงรับถวาย
ในวโรกาสทรงบำเพ็ญพระกุศลฉลองพระชนมายุ 80 พรรษา หลวงพอคูน ปริสทุ โฺ ธ ทูลถวาย
จตุปจ จัยรวมบำเพ็ญพระกุศล 7 ลานบาท เจาพระคุณสมเด็จ ฯ ทรงอนุโมทนา ขอบคุณหลวงพอคูน
แลวตรัสกับหลวงพอคูนวา “ขอถวายคืนรวมทำบุญกับหลวงพอ ดวยก็แลวกัน” ก็เปนอันวา ทรงรับ
ถวายแลวก็ถวายคือกลับไป
เจาพระคุณสมเด็จ ฯ ทรงเตือนภิกษุสามเณรอยเู สมอวา “เปนพระตองจน” และไมเพียง แต
ทรงสอนผอู นื่ เทานัน้ แมพระองคเองก็ทรงปฏิบตั พิ ระองคเปนพระทีจ่ นเหมือนกัน ครัง้ หนึง่ หลังจาก
ทรงไดรบั พระราชทานสถาปนาเปนสมเด็จพระสังฆราชแลวไมนานนักศิษยใกลชดิ คนหนึง่ มากราบทูล
วา “ขณะนีว้ ดั ………ทีเ่ มืองกาญจนกำลังสรางสะพานขามแมน้ำ เกือบจะเสร็จแลว ยังขาดเงินอีกราว 78 แสนบาท อยากกราบทูลใตฝา พระบาทเสด็จไปโปรดสักครัง้ สะพาน จะไดเสร็จเร็ว ๆ ไมทราบวา
ใตฝา พระบาทจะพอมีเวลาเสด็จไดหรือไม กระหมอม” เจาพระคุณสมเด็จฯ ตรัสตอบวา “เวลานะพอมี
แตเงินตัง้ แสนจะเอาทีไ่ หน เพราะพระไมมอี าชีพการงานไมมี รายไดเหมือนชาวบาน แลวแตเขาจะให
”
พระปฏิปทาของเจาพระคุณสมเด็จ ฯ ในฐานะทีท่ รงเปนพระรูปหนึง่ จึงเปนทีน่ า ประทับใจ
เปนพระปฏิปทาทีค่ วรแกการยึดถือเปนแบบอยาง
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มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงฆแหงคณะสงฆไทย
ถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาปรัชญาและศาสนา
มหาวิทยาลัยนเรศวร ถวายปริญญาการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
กิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยขอนแกน ถวายปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาภาษาไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
กิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
กิตติมศักดิ์
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