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เจาพระคณุสมเด็จพระญาณสงัวร สมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปริณายก (สวุฑฺฒนมหา

เถร) เปนชาวจังหวัดกาญจนบุร ีมพีระนามเดิมวา เจริญ คชวัตร ประสตูเิม่ือวันท่ี 3 ตลุาคม พ.ศ.

2456  เวลาประมาณ 04.00 น. เศษ (นับอยางปจจุบนัเปนวันท่ี 4 ตลุาคม) ตรงกับวันศกุร ข้ึน 4 ค่ำ

เดอืน 11 ปฉล ูณ ตำบลบานเหนอื อำเภอเมอืง จังหวดักาญจนบุร ีพระชนกชือ่ นายนอย คชวัตร พระ

ชนนีชือ่ นางกมินอย คชวัตร

บรรพชนของเจาพระคณุสมเดจ็ ฯ มปีระวตัคิวามเปนมานาสนใจ เพราะมาจาก 4 ทศิทาง

กลาวคือ พระชนกมเีช้ือสายมาจากกรงุเกาทางหนึง่ จากปกษใตทางหนึง่ สวนพระชนนีม ี เชือ้สายมา

จากญวนทางหน่ึง จากจีนทางหน่ึง

นายนอย คชวัตร เปนบตุรนายเลก็และนางแดงอิม่ เปนหลานปหูลานยาของหลวงพพิธิภกัดี

และนางจนี หลวงพพิธิภกัดน้ัีนเปนชาวกรงุเกาเขามารบัราชการในกรงุเทพ ฯ ไดออกไปเปนผชูวย

ราชการอยทูีเ่มอืงไชยาคราวหนึง่ และเปนผหูนึง่ ทีพ่ระบาทสมเดจ็ พระนัง่เกลาเจาอยหูวั รชักาลที ่3

นายนอย คชวัตร นางกิมนอย คชวตัร
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ทรงพระกรณุาโปรดเกลา ฯ ใหไปคมุเชลยศกึ ทีเ่มอืงพระตะบอง คราวหนึง่ หลวงพพิธิภกัดไีดภรรยา

เปนชาวไชยา 2 คนช่ือทบัคนหน่ึง ชือ่นนุคนหน่ึง และไดภรรยาเปนชาวพมุเรยีงอีกคนหน่ึงชือ่แตม ตอ

มา เมือ่คร้ังพวกแขกยกเขาตเีมืองตรัง เมอืงสงขลาของไทย เมือ่ พ.ศ. 2381  พระบาทสมเดจ็พระน่ัง

เกลาเจาอยหูวั ทรงพระกรณุาโปรดเกลา ฯ ใหพระยาศรพีพิฒัน (ทดั ซึง่ตอมาไดเปนท่ี สมเด็จเจา

พระยาบรมมหาพชิยัญาต ิในรชักาลที ่4) เปนแมทพัยกออกไปปราบปราม หลวงพพิธิภกัดไีดไปใน

ราชการทัพคร้ังน้ันดวย และไปไดภรรยาอีกหนึง่ช่ือจีน ซึง่เปนธิดาของพระปลัดเมืองตะก่ัวทงุ (สน)

เปนหลานสาว ของพระตะก่ัวทงุ หรอืพระยาโลหภมูพิสิยั (ขุนดำ ชาวเมืองนครศรีธรรมราช) ตอมา

หลวงพพิธิภกัดี ไดพาภรรยาช่ือจีนมาต้ังครอบครัวอยใูนกรุงเทพ ฯ และไดรบัภรรยาเดิมช่ือแตม จาก

พมุเรียงมาอยดูวย (สวนภรรยาอีก 2 คนไดถงึแกกรรมไปกอน)

เวลาน้ัน พีช่ายของหลวงพิพธิภกัด ีคือพระยาพชิยัสงคราม เปนเจาเมอืงศรสีวัสดิก์าญจนบุรี

และมีอาชื่อ พระยาประสิทธิสงคราม (ขำ) เปนเจาเมืองกาญจนบุรี ตอมาหลวงพิพิธภักดีลาออก

จากราชการและไดพาภรรยาทัง้ 2 คนมาต้ังครอบครัวอยทูีเ่มอืงกาญจนบุรี

กลาวกนัวา หลวงพพิธิภกัดน้ัีนเปนคนดุ เมือ่เปนผชูวยราชการอยทูีเ่มอืงไชยา เคยเฆีย่นนัก

โทษตายทัง้คา เปนเหตใุหหลวงพพิธิภกัดเีกดิสลดใจลาออกจากราชการ แตบางคนเลาวา เหตทุีท่ำให

หลวงพพิธิภกัดตีองลาออกจากราชการนัน้ กเ็พราะเกดิความเร่ืองทีไ่ดธดิา พระปลดัเมอืงตะกัว่ทงุ ชือ่

จีนมาเปนภรรยานัน่เอง

เมื่อพี่ชายคือพระพิชัยสงคราม ทราบวาหลวงพิพิธภักดีอพยพครอบครัวมาอยูที่เมือง

กาญจนบุร ีกไ็ดชกัชวนให เขารบัราชการอกี แตหลวงพพิธิภกัดไีมสมคัรใจ และ ไดทำนาเลีย้งชีพตอ

มา

นายนอย คชวัตร ไดเรียนหนังสอืตลอดจนไดอปุสมบทเปนพระภกิษุ 2 พรรษาอยใูนสำนกั

ของ พระครสูงิคบุรคณาจารย (สดุ) เจาอาวาสวดัเทวสังฆาราม (วัดเหนอื) ซึง่เปนวัดใกลบานพระครู

สงิคบรุคณาจารย น้ัน เปนบุตรคนเล็กของหลวงพพิธิภกัดีกบันางจนี เปนอาคนเลก็ของนายนอย เมือ่

ลาสกิขาแลว นายนอยไดเขารบัราชการ เปนเสมยีนสงักดักระทรวงมหาดไทย ทีเ่มอืงกาญจนบรุ ีและ

ไดแตงงานกบันางกมินอยในเวลาตอมา

นางกมินอย มาจากบรรพชนสายญวนและจนี บรรพชนสายญวนน้ันไดอพยพเขามา เมอืงไทย

ในสมยัรัชกาลที ่3 เมือ่ครัง้เจาพระยาบดนิเดชา (สงิห ตนตระกลูสงิหเสน)ี ยกทพั ไปปราบจราจลเมอืง

ญวน ไดครอบครวัญวนสงเขามาถวาย พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลาเจาอยหูวั จึงทรงพระกรณุาโปรด

เกลา ฯ ใหพวกญวนท่ีนับถอืพระพทุธศาสนาไปตัง้บานเรอืนอยทูี ่กาญจนบุร ีเมือ่ปลายป พ.ศ. 2372

เพือ่ทำหนาท่ีรกัษาปอมเมือง สวนพวกญวนท่ีนับถอืศาสนาครสิตใหไป ตัง้บานเรอืน อยกูบัพวกญวน

เขารดีท่ีเมืองสามเสนในกรุงเทพ ฯ บรรพชนสายญวนของนางกิมนอย เปนพวกญวนท่ีเรยีกวา “ญวน

ครัว”

สวนบรรพชนสายจีนน้ัน ไดโดยสารสำเภามาจากเมืองจีน และไดไปต้ังถ่ินฐานทำการคา อยู

ทีก่าญจนบรุี

นางกมินอยเปนบุตรีนายทองคำ (สายญวน) กบันางเฮงเล็ก แซตนั (สายจนี) เกิดท่ี ตำบล

บานเหนอื อำเภอเมอืง กาญจนบุร ีเมือ่แตงงานกับนายนอยแลว ไดใชชือ่วาแดงแกว แตตอมากก็ลบั

ไปใชชือ่เดิม คือกมินอย หรอืนอยตลอดมา
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นายนอย คชวัตร เริม่รับราชการในตำแหนงเสมยีน แลวเลือ่นข้ึนเปนผรูัง้ปลดัขวาแตตองออก

จากราชการเสยีคราวหนึง่ เพราะปวยหนกั หลงัจากหายปวยแลวจึงกลบัเขารบัราชการใหม เปนปลดั

ขวาอำเภอวังขนาย กาญจนบุร ีตอมาไดยายไปเปนปลัดอำเภออมัพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เกิดปวย

เปนโรคเน้ือรายงอก จึงกลบัมารักษาตัวท่ี บานกาญจนบุรแีละไดถงึแกกรรมเม่ือมอีายเุพยีง 38 ป ได

ทิง้บตุรนอย ๆ ใหภรรยาเลีย้งดู 3 คน คือ

1.  เจาพระคณุสมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช (เจรญิ คชวัตร)

2.  นายจำเนียร คชวัตร

3.  นายสมทุร คชวัตร (ถงึแกกรรมแลว)

สำหรบัเจาพระคณุสมเด็จ ฯ น้ัน ปาเฮง ผเูปนท่ีสาวของนางกมินอย ไดขอมาเลีย้งต้ังแต ยงั

ทรงพระเยาว และทรงอยใูนความเล้ียงดูของปาเฮงมาตลอดจนกระท่ัง ทรงบรรพชาเปนสามเณร ปา

เฮงไดเลีย้งดูเจาพระคณุสมเด็จ ฯ ดวยความถนุถนอมเอาใจเปนอยางยิง่จนพากันเปนหวงวา จะทำให

เสยีเดก็ เพราะเลีย้งแบบตามใจเกนิไป

ชวิีตในปฐมวัยของเจาพระคณุสมเดจ็ ฯ นับวาเปนสขุและอบอนุ เพราะมปีาคอยดูแล เอาใจ

ใสอยางถนถุนอม สวนท่ีนับวาเปนทุกขของชีวิตในวัยน้ีกคื็อ ความเจ็บปวยออดแอดของรางกาย ในเยาว

วัยเจาพระคณุสมเด็จ ฯ ทรงเจ็บปวยออดแอดอยเูสมอ จนคราวหน่ึงทรงปวยหนักถงึกับ        ญาติ ๆ

พากนัคิดวาคงจะไมรอดและบนวาถา หายปวยจะใหบวชแกบน เร่ืองน้ีนับเปนเหตุหนึง่ ทีท่ำใหเจาพระ

คุณสมเดจ็ ฯ ทรงบรรพชาเปนสามเณรในเวลาตอมา

พระนสิยัของเจาพระคณุสมเด็จ ฯ เม่ือเยาววัยน้ัน อาจกลาวไดวาเปนบุพพนมิติหรือเปนส่ิง

แสดงถงึวิถชีวิีต ในอนาคตของพระองคไดอยางหนึง่ กลาวคือ เมือ่ทรงพระเยาวพระนสิยัท่ีทรงแสดง

ออกอยเูสมอไดแกการชอบเลนเปนพระ หรอืเลนเก่ียวกับ การประกอบพธิกีรรมทางศาสนา เชน เลน

สรางถ้ำกอเจดีย เลนทอดผาปาทอดกฐิน เลนท้ิงกระจาด แมของเลนก็ชอบทำของเลนท่ีเกีย่วกับพระ

เชน ทำคมัภรีเทศนเลก็ ๆ ตาลปตรเลก็ ๆ (คือพดัยศเลก็ ๆ)

พระนสิยัทีแ่ปลกอกีอยางหนึง่ของเจาพระคณุสมเดจ็ ฯ เมือ่เยาววัยคือ ทรงชอบเลนเทยีน เน่ือง

จาก ปาตองออกไปทำงานตัง้แตยงัไมสวาง เจาพระคณุสมเดจ็ ฯ จึงตองพลอยตืน่แตดกึตาม ปาดวย

แลวไมยอมนอนตอ ปาจงึตองหาของใหเลน คือหาเทยีนไวใหจุดเลน เจาพระคณุสมเดจ็ ฯ กจ็ะจุด

เทยีนเลนและนัง่ดเูทยีนเลนอยคูนเดยีวจนสวาง

พระนสิยัในทางไมดกีท็รงมีบางเชนเดียวกับเด็กทัว่ไป ดงัท่ีทรงเคยเลาวา เม่ือเยาววัยกท็รงชอบ

เลีย้งปลากดั ชนไก และบางครัง้กท็รงหดัด่ืมสรุา ดืม่กระแชไปตามเพ่ือน แตพระนิสยัในทางน้ีมไีมมาก

ถงึกับจะทำใหกลายเปนเด็กเกเร

เมือ่พระชนมายไุด 8 ขวบ เจาพระคณุสมเดจ็ ฯ จึงเริม่เขาโรงเรยีน คือโรงเรยีนประชาบาล

วัดเทวสังฆาราม ซึง่ใชศาลาวัดเปนโรงเรียน จนจบช้ันประถม 3 เทากบัจบช้ันประถม ศกึษาในคร้ังน้ัน

หากจะเรยีนตอชัน้มัธยมจะตองยายไปเรยีนท่ีโรงเรยีน มธัยมวัดชัยชมุพลชนะสงคราม (วัดใต) ซึง่เปน

โรงเรียนประจำจังหวัด สดุทายทรงตัดสนิพระทัย เรียนตอชัน้ประถม 4 ซึง่จะเปดสอนตอไปท่ีโรงเรียน

วัดเทวสังฆารามนัน้ แลวก็จะเปดช้ันประถม 5 ตอไปดวย (เทยีบเทา ม.1 และ ม.2 แตไมมเีรยีนภาษา

องักฤษ) ในระหวางเปนนักเรียน ทรงสมัครเปนอนุกาชาดและลกูเสอื ทรงสอบไดเปนลูกเสอืเอก ทรง

จบการศกึษาช้ันประถม 5 เมือ่ พ.ศ. 2468  พระชนมายุ 12 พรรษา
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หลงัจากจบช้ันประถม 5 แลว ทรงรสูกึวามาถงึทางตัน ไมรวูาจะเรยีนอะไรตอและไมรวูา จะไป

เรยีนท่ีไหน เพราะขาดผนูำครอบครัวท่ีจะเปนผชูวยคิดชวยแนะนำตัดสนิใจทรงเลาวา เมือ่เยาววัยทรง

มพีระอธัยาศยัคอนขางขลาด กลวัตอคนแปลกหนา และคอนขางจะเปนคนติดปาทีอ่ย ู ใกลชดิกันมา

แตทรงพระเยาวโดยไมเคยแยกจากกนัเลย จึงทำใหพระองคไมกลาตดัสนิ พระทยัไปเรยีนตอทีอ่ืน่


ในปรงุข้ึนคือ พ.ศ. 2469  นาชาย 2 คนจะบวชเปนพระภกิษุทีวั่ดเทวสังฆาราม พระชนนแีละ

ปาจงึชักชวน เจาพระคณุสมเดจ็ ฯ ซึง่ขณะน้ันพระชนมายุยาง 14 พรรษา ใหบวช เปนสามเณรแก

บนท่ีคางมาหลายปแลวใหเสรจ็เสยีท ี เจาพระคณุสมเดจ็ ฯ จึงตกลงพระทยั บวชเปนสามเณรทีวั่ด

เทวสงัฆารามในปน้ัน  โดยพระครอูดลุยสมณกจิ  (ด ีพทุธฺโชต)ิ  เจาอาวาสวดัเทวสังฆาราม  ซึง่เรยีก

กนัวา  “หลวงพอวดัเหนอื” เปนพระอปุชณาย (สดุทาย ไดเลือ่นสมณศกัดิเ์ปน พระราชาคณะชัน้เทพ

ที ่พระเทพมงคลรงัษ)ี พระครนิูวิฐสมาจาร (เหรยีญ สวุณณฺโชต)ิ เจาอาวาสสวดัศรอีปุลาราม ซึง่เรยีก

กนัวา “หลวงพอวัดหนองบัว” เปนพระอาจารย ใหสรณะและศลี

กอนท่ีจะทรงบรรพชาเปนสามเณร เจาพระคณุสมเดจ็ ฯ ไมเคยอยู

วัดมากอน เพยีงแตไปเรียนหนังสอืทีวั่ด จึงไมทรงคนุเคยกับพระรปู

ใดในวัด แมหลวงพอวัดเหนือผเูปน พระอปุชณายของพระองคกไ็ม

ทรงคนุเคยมากอน ความรคูวามสนใจเก่ียวกับเร่ืองวัด กไ็มเคยมีมา

กอนเชนกัน นอกจากการไปวัดในงานเทศกาล การไปทำบญุท่ีวัดกบั

ปา และเปน เพือ่นปาไปฟงเทศนเวลากลางคนืในเทศกาลเขาพรรษา

ซึง่ทีวั่ดเหนือมเีทศนทกุคืนตลอด พรรษา ทรงเลาวา ถาพระเทศน

เรือ่งชาดก กร็สูกึฟงสนกุ เมือ่ถงึเวลาเทศนกม็กัจะเรงปาใหรบีไปฟง

แตถาพระเทศนธรรมะกท็รงรสูกึวาไมรเูรือ่ง และเรงปาใหกลบับาน
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กลาวไดวา เจาพระคณุสมเด็จ ฯ เม่ือทรงพระเยาวน้ันแทบจะไมเคยหางจากอกของปาเลย ยกเวนการ

ไปแรมคืนในเวลา เปนลูกเสือบางเทานัน้ ในคืนวันสุดทายกอนท่ีจะทรงบรรพชาเปนสามเณรน้ัน ปา

พดูวา “คืนน้ีเปนคืนสุดทายท่ีจะอยดูวยกัน” ซึง่ก็เปนความจริง เพราะหลงัจากทรงบรรพชาเปนสามเณร

แลว กไ็มทรงมีโอกาส กลบัไปอยใูนออมอกของปาอกีเลยจนกระท่ังปาเฮง ถงึแก กรรมเม่ือ พ.ศ. 2507

กลาวไดวา ชวิีตพรหมจรรยของเจาพระคณุสมเดจ็ ฯ น้ันเริม่ตนจากการบวชแกบน เมือ่ทรง

บรรพชาแลว ก็ทรง อยใูนความปกครองของหลวงพอวัดเหนอื และทรงเริม่คนุเคย กบัหลวงพอมาก

ข้ึนเปนลำดบั

พรรษาแรกแหงชีวิตพรหมจรรย ณ วัดเทวสัง

ฆาราม เจาพระคณุสมเดจ็ ฯ  ยงัไมไดเลาเรยีนอะไร มแีต

ทอง สามเณรสกิขา (คือขอ พงึปฏบิตัสิำหรบัสามเณร) และ

ทองบททำวัตรสวดมนตเทานัน้ สวนกิจวัตร กคื็อการปฏบิตั

ริบั ใชหลวงพอ ผเูปนพระอปุชฌาย มสีิง่หนึง่ทีห่ลวงพอสอน

ในระหวางทีท่ำ อปุชฌายวัตร (คือการปฏบิตัริบั ใชพระ

อปุชฌาย) กคื็อ การตอเทศน แบบทีเ่รยีกกนัวา ตอหนงัสอื

ค่ำ อนัเปนวิธกีาร เรยีนการ สอนอยางหนึง่ในสมยัโบราณ

กลาวคือ เมือ่เขาไปทำ อปุชฌายวัตรในตอนค่ำ มกีารบบี

นวดเปนตน หลวงพอ กจ็ะอาน เทศนใหฟงคนืละตอน แลว

ทองจำตามคำ อานของทาน ทำตอเน่ืองกันไปทุกคืน

จนจำไดทัง้กณัฑ กณัฑเทศนทีห่ลวงพอ ตอใหคือ เรือ่งอรยิทรัพย 7 ประการ เมือ่ทรงจำไดคลองแลว

หลวงพอกใ็หข้ึนเทศนปากเปลา ใหญาตโิยมฟง ในโบสถคืนวัน พระวนัหน่ึงในพรรษานัน้ หลงัจากเทศน

ใหญาตโิยมฟงแลว เจาพระคณุสมเดจ็ ฯ ยงัทรงบันทึกเทศน กณัฑน้ี ไวในสมดุบนัทึกสวนพระองค

ดวย

คร้ันออกพรรษาแลว กย็งัเพลนิอยใูนชวิีตพรหมจรรย หลวงพอจงึชกัชวนใหไปเรยีนภาษาบาลี

คือเรียนพระปริยตัธิรรมท่ีวัดเสนหา ในจังหวัดนครปฐม หลวงพอบอกวา “เพือ่วาตอไปจะ ไดกลบัมา

สอนท่ีวัดเทวสังฆาราม และจะสรางโรงเรยีน พระปรยิตัธิรรมเตรียมไวให” เมือ่สามเณร และญาตโิยม

ยนิยอม หลวงพอจงึไดพาเจาพระคณุสมเด็จ ฯ ไปฝากไวกบัพระ

ครูสงัวรวินัย (อาจ) เจาอาวาสวดัเสนหา เมอืวนัท่ี 20 มถินุายน

พ.ศ.2470  เจาพระคณุสมเด็จ ฯ จึงไดเร่ิมเรียนบาลี ไวยากรณ

ทีวั่ดเสนหา ในพรรษาศกนัน้ โดยมพีระเปรยีญจากวดัมกุฎกษตั

ริยาราม กรุงเทพ ฯ ไปเปนอาจารยสอน เมื่อออกพรรษาแลว

อาจารยสอนภาษาบาลีทีวั่ดเสนหาเหน็แววของเจาพระคณุสมเด็จ

ฯ วาจะเจรญิกาวหนาในทางการศกึษาตอไป จึงชกัชวนใหเจาพระ

คุณสมเดจ็ ฯ ไปอยวัูดมกุฎกษตัรยิาราม เพือ่จกัไดเลาเรยีนไดสงู

ๆ ยิง่ข้ึนไป และอาจารยทานน้ันกไ็ดตดิตอทางวดัมกุฎกษัตริยไว

ใหเรยีบรอยแลวดวย แตเมือ่เจาพระคณุสมเดจ็ ฯ นำเรือ่งนีไ้ป

ปรึกษาหลวงพอทีวั่ดเหนอื หลวงพอไมเหน็ดวย เพราะหลวงพอ
ลายพระหัตถที่ทรงบันทึกเทศน

กณัฑแรก เร่ือง อรยิทัพย 7
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คิดไววาจะพา เจาพระคณุสมเด็จ ฯ ไปฝากไวทีวั่ด บวรนิเวศวิหารอยแูลว จึงเปนอันยกเลิกทีจ่ะไปอยู

วัดมกฎุกษตัรยิ เจาพระคณุสมเดจ็ ฯ จึงอย ูจำพรรษาเรยีนบาลตีอไปทีวั่ดเสนหาอกีหนึง่พรรษา

พ.ศ.2472 หลงัออกพรรษาแลว เจาพระคณุสมเดจ็ ฯ ไดกลบัไปพกั ณ วัดเทวสังฆาราม ชัว่

ระยะเวลาหนึง่ เพือ่เตรยีมตัวเขาไปอยกูรงุเทพ ฯ

วันท่ี 9 มถินุายน พ.ศ.2472  หลวงพอวัดเหนอืไดพาเจาพระคณุสมเดจ็ ฯ โดยสารรถไฟ

จากกาญจนบุร ีมากรุงเทพ ฯ แลวพาไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร แลวนำเจาพระคุณสมเด็จ ฯ ข้ึนเฝาถวาย

ตวัตอสมเด็จพระสงัฆราชเจา กรมหลวงวชิรญาณวงศ ซึง่ขณะน้ันทรงดำรงสมณศักดิท์ีส่มเด็จ พระวชิร

ญาณวงศ เจาอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เพือ่อยศูกึษาพระปรยิตัธิรรมในสำนักวัดบวรนิเวศ วิหารตอไป

สมเด็จพระสงัฆราชเจา ฯ ไดทรงพระเมตตารับไว และ

ทรงมอบใหอยูในความปกครองของพระครูพุทธมนต

ปรีชา (เฉลมิ  โรจนศิร ิภายหลงัลาสกิขา) หลงัจากทรง

เขามาอยวัูดบวรนิเวศวิหาร ไดไมนาน ทรงปฏิบตัติาม

กฎกติกาของวัดครบถวนแลว กท็รงไดรบัประทานนาม

ฉายาจากสมเดจ็พระสงัฆราช    เจา ฯ วา “สุวฑฺฒโน”

ซึง่มคีวามหมายวา “ผเูจรญิดี”

เจาพระคณุสมเดจ็ ฯ ไดทรงบนัทึกเลาเหตกุารณ

เกีย่วกบัการเขามาอยวัูดบวรนิเวศวหิาร ของพระองคไว

อยางนาสนใจยิง่ บนัทึกของพระองคดงักลาวแสดงใหเหน็

วา พระองคประสบ ความสำเร็จในชวงตนของชีวิต

พรหมจรรยและการศึกษาก็เพราะทรงไดพระอาจารย

และผปูกครองท่ีด ีพระอาจารยของพระองคในชวงน้ีกคื็อ

พระครพูทุธมนตปรีชา (เฉลมิ) สวนผปูกครองของพระองค ในชวงน้ีกคื็อ สมเด็จพระสงัฆราชเจา กรม

หลวงวชริญาณวงศ ดงัทีท่รงกลาวถงึทานทัง้สองไววา

พระครพูทุธมนตปรีชา เปนผมูกีริยิาวาจาออนหวาน ใจแข็ง รจัูกกาละเทศะ รจัูกการควรไม

ควร มเีชาวไวไหวพริบ มคีารวะตอผใูหญ ไมตตีวัเสมอแมกบัผใูหญทีค่นุเคยเปนกันเอง รจัูกพดูใหผใูหญ

เชือ่ เม่ือถงึคราวตองเปนหัวหนาจดัการงาน วางตนเปนผใูหญเต็มทีส่มแกฐานะมคีวามสามารถ ในการ

จัดการงานใหสำเรจ็ ฉลาดในการปฏิสนัถารในการทำงาน จะไมปลอยใหศษิยทำในสิง่ท่ี ไมแนใจวาศษิย

จะทำไดด ี เพือ่ปองกนัความเสียหายทีอ่าจจะเกดิข้ึน กบัศษิยของตน แนะนำสัง่สอน ศษิยใหรจัูกวาง

ตวัใหพอเหมาะ ยกยองศษิยใหเปนท่ีปรากฏในหมเูพือ่นฝงู กลาวโดยสรปุกคื็อ เปนผมูน้ีำใจและมี

สปัปรุสิธรรม ควรเอาเปนแบบอยางในทางดไีด

สวนสมเด็จพระสงัฆราชเจา ฯ น้ัน ทรงมีพระเมตตาตอภกิษุสามเณรทัว่ไป โดยเฉพาะสามเณร

ทีม่าจากบานนอกดจูะมพีระเมตตาเปนพเิศษ สามเณรทกุรปูจะตองถกูจดัเวรอย ูปฏิบตัถิวายงานสมเดจ็

พระสงัฆราชเจา ฯ สบัเปล่ียนกันไปทุกวัน สมเด็จพระสงัฆราชเจา ฯ ทรงมีวิธทีีจ่ะฝกสอนสามเณรให

มคีวามรคูวามฉลาดในเร่ืองตาง ๆ  ดวยพระเมตตาเสมอ เชน ทรงฝกใหสามเณรอานหนังสอืพมิพ หาก

สามเณรรปูใดอานไมคลองหรอืไมถกู กจ็ะทรงอาน ใหฟงเสยีเอง ทรงฝกใหสามเณรหดัคิด หดัสงัเกต

และหดัทำส่ิงตาง ๆ ทีจ่ะเปนการฝกความเฉลียวฉลาด หากสามเณรทำผดิหรือทำไมถกู พระองคกจ็ะ
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ทรงทำใหดเูปนตัวอยาง เจาพระคณุสมเดจ็ ฯ กท็รงถูกฝกในลกัษณะดงักลาวน้ีอยบูอย ๆ เชนทรง

เลาวา คร้ังหน่ึง สมเด็จพระสังฆราชเจา ฯ รับสั่งใหเอากระดาษทำลองขางในขวด แตเจาพระคุณ

สมเดจ็ ฯ ไมเขาพระทยั เอากระดาษไปรองกนขวด พอทอดพระเนตรเหน็เขากร็บัสัง่วา “เณรนีก่โ็ง

เหมอืนกนั” แลวก็ทรงทำใหดู

จากการแนะนำสั่งสอนและการปฏิบัติพระองคและปฏิบัติตนใหเห็นเปนตัวอยางของ พระ

อาจารยทัง้สองทานดงักลาวแลว ทำใหเจาพระคณุสมเดจ็ ฯ รจัูกคดิรจัูกสงัเกตและจดจำ เอามาเปน

เยีย่งอยางในการพฒันาพระองคเอง

⌦
ในปแรกทีเ่ขามาอยวัูดบวรนิเวศวิหาร เจาพระคณุสมเดจ็ ฯ กท็รงสอบไดนักธรรมชัน้ตรี

พ.ศ.2473  ทรงสอบไดนักธรรมช้ันโท และเปรยีญธรรม 3 ประโยค พระองคทรงบันทึก เกีย่ว

กบัความรสูกึ เมือ่ทรงสอบเปรยีญธรรม 3 ประโยคไดวา “ไมมปีใดทีใ่หความสุขกาย สขุใจมากเทา

กบัคราวท่ีสอบ ป.ธ.3 ได”

พ.ศ.2474  ทรงต้ังใจเรยีนประโยค 4 ดวยความมงุหวงัอยางสงู พรอมท้ังทรงเตรียมประโยค

เกง็ หรอืวาเก็งขอสอบท่ีคาดวานาจะออกไวดวยความม่ันใจ เม่ือถึงคราวสอบกลับปรากฏวา ขอสอบ

ไมไดออกประโยคเกง็หรอืประโยคยาก ๆ ทีท่รงเตรียมไว แตกลบัออกประโยคงาย ๆ ทีไ่มไดสนใจ

เตรียม แตกท็รงรสูกึวาขอสอบงายมาก ทำไปดวยความม่ันพระทยัแตผลสอบปรากฏวา พระองคสอบ

ตกประโยค 4 ไดทรงบันทึกถงึความรสูกึเมือ่ทรงสอบตก คราวน้ันไววา ทรงรสูกึเสยีใจและทอแทใจ

มาก ถงึกบัทรงคิดวา พระองคคงจะหมดวาสนาในทางพระศาสนาเสยีแลว เพราะมานะพยายามและ

ตัง้ใจขนาดน้ียงัสอบตก แตหลงัจากทรงคิดทบทวนและไตรตรองดูวาทำไม พระองคจึงสอบตก กท็รง

ไดพบความจริงดวยพระองคเองวา การสอบตกน้ันเปนผลของความประมาทโดยแท กลาวคือ

ประการแรก ทรงพบวาพระองคทรงหยิง่ทนงในความรขูองตนเองมากเกนิไป จนทำใหเหน็

ไปวาทำอยางไร กส็อบไดแน เมือ่ถึงเวลาสอบจงึทำขอสอบดวยความหละหลวม ไมพจิารณาใหรอบคอบ

ดวยสำคัญผิดวาตนรดูแีลว จึงทำขอสอบผิดพลาดมาก ถงึกบัไดคะแนนสูญ
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ประการท่ีสอง ทรงพบวาพระองคทรงอยใูนความประมาท ทีไ่มดตูำรบัตำราใหทัว่ถึงมงุดูแต

เฉพาะทีเ่หน็วายากและคาดคะเนหรอืเกง็วาจะออกเปนขอสอบเทานัน้ เมือ่ขอสอบ ออกไมตรงตามท่ี

เกง็ไว จึงทำขอสอบผดิ พลาดโดยไมรตูวัวาทำผดิ

ประการท่ีสาม ทำใหทรงเห็นวา การเรียนแบบสนใจเรียนหรือสนใจดูเฉพาะทีเ่กง็วาจะออกสอบ

เทาน้ัน ไมใชวิธกีารเรยีนท่ีถกูตอง เพราะไมทำใหเกดิความรอูยางแทจริง และเปนสาเหตหุนึง่ทีท่ำให

พระองคสอบตก

พ.ศ.2475  ทรงเรียนซ้ำประโยค 4 อกีคร้ัง และทรงเตรียมสอบนักธรรมช้ันเอกดวยและ ใน

ปน้ีทรง เลกิวิธกีารเรยีนแบบเกง็ขอสอบ แตทรงเรยีนแบบสม่ำเสมอและทัว่ถึง ผลการสอบปรากฏวา

สอบไดทัง้นกัธรรม ชัน้เอกและเปรยีญธรรม 4 ประโยค

กลาวไดวา ชวิีตในปฐมวัยของเจาพระคณุสมเดจ็ ฯ น้ันดำเนนิไปดวยความราบรืน่ประสบความ

สำเรจ็ โดยมปีจจัยแวดลอมเปนตัวเสรมิทีส่ำคญั คือ ผปูกครองและครอูาจารยทีด่ ีทีค่อยใหคำแนะ

นำ และชกันำไปในทางทีด่ ีประกอบกบัในสวนพระองคเองกท็รงมพีืน้อธัยาศยั ทีด่คืีอมพีระอธัยาศยั

โนมเอยีงไปในทางพระศาสนาเปนทุนอยแูลว การชีน้ำของผปูกครอง และผทูีเ่กีย่วของจงึชวย สงให

พระองคดำเนินไปในทิศทาง ทีถ่กูตองตรงตามพ้ืนเพของพระอัธ

ยาสยั เปนเหตุใหพระองค ประสบความสำเร็จในชีวิตวัยเด็ก

สรุปไดวา ชีวิตในปฐมวัยของเจาพระคุณสมเด็จ ฯ

ในฐานะท่ีทรงดำเนินชีวิตในเพศพรหมจรรยน้ัน ประสบความ

สำเรจ็เปนอยางดี ปจจัยสำคญัท่ีทำใหพระองคประสบความสำเร็จ

ในวยัน้ี มทีัง้ปจจัย ภายนอกคอืบคุคลแวดลอม และปจจัยภายใน

คือพระอธัยาศยัและคณุสมบตัสิวน พระองคเองประกอบกนั

พ.ศ.2476  เจาพระคณุสมเดจ็ ฯ ทรงมีพระชนมายคุรบ

อปุสมบทเปนพระภกิษุ ทรงกลับ ไปอุปสมบท ณ วัดเทวสังฆาราม

กาญจนบุรี สำนักเดิมของพระองคเมื่อคร้ังทรงบรรพชาเปน

สามเณร ทัง้น้ีกเ็พือ่อยชูวยสอน พระปรยิตัธิรรมสนองพระคุณของ

หลวงพอ ตามคำทีห่ลวงพอเคย พดูไวเมือ่ กอนท่ี จะนำพระองค

มาฝากใหอยเูรยีน ภาษาบาลทีีวั่ดเสนหาเปนคร้ังแรกวา เพือ่จะไดกลบัมาสอนท่ีวัดเทวสังฆารามแลวจะ

สรางโรงเรยีนเตรียมไวให และกป็รากฏวา หลวงพอไดทำอยางทีท่านพดูไวจริง ๆ คือทานไดสราง

โรงเรียนพระปริยตัธิรรมข้ึนหลงัหน่ึง ชือ่วา โรงเรียนเทวานุกลู เปนตึกคอนกรีต 2 ชัน้ เตรียมไวตัง้แต

พ.ศ.2473

เจาพระคณุสมเดจ็ ฯ ไดอปุสมบทเปนพระภกิษุ ณ วัดเทวสังฆาราม เมือ่วันท่ี 12 มถินุายน

พ.ศ.2476 โดยพระครอูดลุยสมณกจิ (หลวงพอวดัเหนอื) เปนพระอปุชฌาย พระครนิูวิฐสมาจาร

(หลวงพอวัดหนองบัว) เปนพระกรรมวาจาจารย พระปลดัหรงุ เจาอาวาสวดัทงุสมอ เปนพระอนุสาว

นาจารย เม่ือทรงอุปสมบทแลว ไดอยจูำพรรษา ณ วัดเทวสังฆารามน้ัน เพือ่ชวยหลวงพอสอนพระ

ปรยิตัธิรรม ตามความมงุหมายของทาน 1 พรรษา

คร้ันออกพรรษาแลว เจาพระคณุสมเดจ็ ฯ ไดกลบัมาอยวัูดบวรนิเวศวหิารตามเดมิและไดทรง

ทำญัตติกรรม คืออปุสมบทซ้ำเปนธรรมยุตทิีวั่ดบวรนิเวศวิหารอกีคร้ังหน่ึง เมือ่วันท่ี 15 กมุภาพนัธ
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พ.ศ.2476  ศกเดยีวกัน (สมยัน้ันข้ึน พ.ศ. ใหมเดือนเมษายน ฉะน้ัน เดือนมิถนุายน จึงเปนตนป

เดอืนกมุภาพนัธ เปนปลายป) โดยสมเด็จพระสงัฆราชเจา กรมหลวงวชิรญาณวงศ ขณะทรงดำรง

สมณศกัดิท์ี ่สมเดจ็พระวชิรญาณวงศ ทรงเปนพระอปุชฌาย พระรตันธัชชมุนี (จู อสิสฺรญาโณ) เปน

พระกรรมวาจาจารย ทัง้น้ีเพือ่ทรงศึกษาพระปริยตัธิรรมตอไป และในป พ.ศ.2476 น้ี ทรงสอบได

เปรียญธรรม 5 ประโยค

แมจะกลบัมาอยวัูดบวรนิเวศวิหารแลว เจาพระคณุสมเดจ็ ฯ กย็งัทรงเวียนไปมาชวย สอนพระ

ปริยตัธิรรม ทีวั่ดเทวสังฆาราม กาญจนบุร ีสนองพระคณุหลวงพอตอเน่ืองกนัมาอีก 2 ป สวนการศกึษา

พระปรยิตัธิรรม ของพระองคกเ็จริญกาวไปหนาไปตามลำดบั กลาวคอื

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

อธัยาศยัใฝร ูโดยเฉพาะในดานภาษา เมือ่ พ.ศ.2475  ไดมนัีกบวชฮนิดูทานหนึง่เขามาศกึษา และสง

เสรมิความสมัพนัธ ทางวฒันธรรมระหวางประเทศไทยกบัอนิเดยี นักบวชทานนีคื้อ สวาม ีสตัยานนัท

ปรุ ีซึง่เปนผเูชีย่วชาญทางดาน ศาสนาและปรชัญาของอินเดีย รวมท้ังเชีย่วชาญทางภาษา สนัสกฤษและ

ภาษาองักฤษดวย ทานสวามไีดตัง้ ธรรมาศรม ข้ึน ณ ตกึหอสมดุมหามกฎุราชวทิยาลยั ซึง่ตัง้อยทูี่

ถนนพระสเุมร ุหนาวดับวรนิเวศวิหาร มกีารออกนติยสารชือ่ เสยีงตะวนัออก ซึง่มทีัง้ ภาค ภาษาองักฤษ

และภาคภาษาไทย มกีารจดัสนทนาธรรมทกุวนัอาทติย รวมท้ังมกีารสอนภาษา สนัสกฤต และภาษา

องักฤษแกภกิษสุามเณรและผสูนใจดวย กลาวไดวา สำนกัธรรมาศรมของสวาม ีสตัยานนัทปุรดีงักลาว
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ไดเปนศนูยกลางสำหรบัการสงัสรรเสวนาของหมนัูกปราชญราชบัณฑติ ของไทยในคร้ังน้ัน ทาน สวามี

ไดพำนกัอยใูน ประเทศไทยราว 10 ปกระท่ังเสยีชีวิตในระหวาง สงครามโลกคร้ังท่ี 2 เม่ือ พ.ศ.2485

เน่ืองจากเครือ่งบนิตก ขณะมอีายไุดเพยีง 40 ป อาจกลาวไดวา สวาม ีสตัยานันทปุร ีไดเปนกอใหเกดิ

ความตืน่ตัวในการศกึษาปรชัญาและศาสนาขึน้ในหมผูรูขูองไทย พรอมทัง้ไดประพนัธหนงัสอืเกีย่วกบั

ปรชัญาและศาสนาตะวนัออกเปนภาษาไทยไวหลายเลม

ในระหวาง พ.ศ.2477-78  น้ันเอง เจาพระคณุสมเดจ็ ฯ ซึง่ทรงเปนพระเปรยีญ  6-7 ประโยค

พรอมท้ังพระเปรียญหนมุอืน่ ๆ อกีหลายรปู ไดเรยีนภาษาสนัสกฤตและภาษาองักฤษกับสวามี  สตั

ยานันทปุร ีแตการเรียนของเจาพระคณุสมเด็จ ฯ ไมคอยสะดวกนักเพราะทรงมีภาระตอง เปนครูสอน

นักธรรมบาง สอนบาลบีาง ในสำนกัเรยีนวัดบวรนิเวศวิหาร จึงทรงเรียน ไดเฉพาะวนัท่ีมเีวลาวางเทา

น้ัน ทรงเรยีนอยรูาว 2 ป กต็องเลกิไป เพราะทรงมภีารกจิดานตาง ๆ มากขึน้ แตการเรยีนกับสวามี

สตัยานนัทปรุ ีไดเปนพืน้ฐานใหพระองคทรงศกึษา ดวยพระองคตอไป วิธกีารเรยีนภาษาองักฤษดวย

พระองคเอง กคื็อการอานหนงัสอืพมิพภาษาองักฤษ ฟงวิทยุ ภาคภาษาองักฤษของบบีซี ีและอานหนงัสอื

เกีย่วกับพระพทุธศาสนาภาษาองักฤษ โดยเฉพาะหนังสอืเกีย่วกับพระพทุธศาสนาน้ัน หากมขีอความ

ใดสำคญัหรอืทรงประทบัใจ กจ็ะทรงจดจำไวสำหรบัเปนแบบอยางหรอืนำมาใชในเวลาตองการ ดวย

วิธกีารทรงศกึษา ดวยพระองคเองอยางตอเนือ่งนีเ้อง ทำใหพระองคสามารถใชประโยชนจากภาษา

องักฤษไดดทีัง้การพดู การอานและการเขยีน ความรภูาษาองักฤษนบัวามปีระโยชนตอการปฏบิตัภิาร

กจิของพระองค ในเวลาตอมาเปนอยางมาก

ตอมาเจาพระคณุสมเดจ็ ฯ ยงัสนพระทยัศกึษาภาษาเยอรมนัและภาษาฝรัง่เศส โดยทรงศกึษา

กบัครูไทย ทีท่รงรจัูกมกัคนุกนั โดยครูไดมาสอนทีก่ฏุใินเวลาค่ำบาง กลางคนืบาง วันละชัว่โมงสองชัว่โมง

สดุแตจะสะดวก ทรงเรียนตอเน่ืองมานานพอควรจนทรงสามารถอาน เขียนไดพอสมควร แตในทีส่ดุ

กเ็ลกิลาไป เพราะเวลาไมอำนวย ทัง้ฝายผสูอนและฝายผเูรยีน

และในระยะใกลกันน้ี มีผูรูภาษาจีนมาอุปสมบทเปนพระนวกะ (พระใหม) อยูใน ความ

ปกครองของพระองค เจาพระคณุสมเดจ็ ฯ กท็รงถือโอกาสเรยีนภาษาจีนกับทานผน้ัูนดวย แมพระ

นวกะน้ันลาสกิขาไปแลว กย็งัมาสอนภาษาจนีถวาย แตครูภาษาจนีไดถงึแกกรรมในเวลา ตอมาไมนาน

การเรยีนภาษาจีนจึงเปนอันยุต ิเมือ่ทรงเลาถงึการเรยีนภาษาจีน ของพระองคกท็รงเลาอยางขบขันวา

เรยีนจนครูตายเลยตองเลกิ
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นอกจากความสนพระทัยในการเรียนภาษาตาง ๆ แลว เจาพระคณุสมเดจ็ ฯ ยงัไฝพระทยั

ในการแสวงหา ความรอูยเูสมอ วิธกีารแสวงหาความรขูองพระองคกคื็อการอานหนงัสอื ทรงอานทัง้

หนงัสอืภาษาไทยและหนังสอืภาษาองักฤษ และมไิดทรงจำกดัการอานเฉพาะหนงัสอื ทางพระพทุธ

ศาสนาเทานัน้ แตรวมท้ังหนงัสอืทีเ่ปนความรทูัว่ไป ๆ ไปดวย

ชวิีตในมัชฌิมวัยของเจาพระคณุสมเดจ็ ฯ น้ัน กลาวไดวา เปนชวงเวลาของการเรียน และการ

แสวงหาความรู


สวนภารหนาท่ีหรอืการทำงานทางคณะสงฆน้ัน กท็รงเร่ิมดวยการเปนครูสอนพระปริยตัธิรรม

ทัง้แผนกธรรม หรอืนกัธรรม และแผนกบาล ีตัง้แตทรงสอบไดเปนเปรยีญธรรม 5 ประโยค และหลงั

จากสอบไดเปรียญธรรม 9 ประโยคแลว กเ็ริม่มีภาระ

หนาทีท่างการคณะสงฆดานตาง ๆ  มากขึน้ตามลำดับ

กลาวคือ

พ.ศ.2484  เปนสมาชกิสงัฆสภาโดยตำแหนง ใน

ฐานะเปนพระเปรยีญ 9 ประโยคตาม พระราชบญัญัติ

คณะสงฆ พ.ศ.2484

เปนผูอำนวยการศึกษาสำนักเรียนวัดบวรนิเวศ

วิหาร มีหนาที่ที่จัดการศึกษาของภิกษุสามเณร ทั้ง

แผนกธรรม และแผนกบาลี

พ.ศ.2488  เปนพระวินัยธรช้ันอุทธรณ  เปนกรรมการสภาการศกึษาของมหามกุฎราชวิทยาลยั

มหาวทิยาลยัพระพทุธศาสนา แหงประเทศไทยแหงแรก ซึง่ต้ังข้ึนในศกน้ัน (ปจจุบนัเรียกวา มหา

วิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย) และเปนอาจารยบรรยายวิชาพระสูตรหรือพระสุตตันปฎก ใน

มหาวทิยาลยัดังกลาวดวย

พ.ศ.2489 เปนเลขานุการในพระองค สมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวงวชิรญาณวงศ

ขณะทรงดำรงพระสมณศกัดิท์ี ่สมเด็จพระวชิรญาณวงศ สมเด็จพระสงัฆราช

การเปนเลขานกุารในพระองคสมเดจ็พระสงัฆราชเจา ฯ น้ัน นับเปนชวงเวลาทีส่ำคญั ในชวิีต

มชัฌิมวัยของเจาพระคณุสมเดจ็ ฯ เพราะเปนชวงเวลาทีไ่ดทรงเรยีนรงูานดานตาง ๆ  ทัง้งาน คณะสงฆ

งานวิชาการ และงานสัง่สอนเผยแผ รวมท้ังการปฏบิตัฝิายวปิสสนาธรุะหรอืการ ปฏบิตัสิมาธกิรรมฐาน

ดวย

เจาพระคณุสมเดจ็ ฯ ทรงยึดถอืพระปฏปิทาของสมเด็จพระสงัฆราชเจา ฯ เปนแบบอยาง ใน

การประพฤต ิปฏบิตัพิระองคมาโดยตลอด เชน ทรงสำรวมเครงครดัในพระธรรมวนัิย ทรงมกันอย

สนัโดษ ทรงเอาพระทยัใสใน การศกึษาวิจัยธรรม และปฏบิตัสิมาธกิรรมฐานอยาง ตอเนือ่งเปนกิจวัตร

ทรงปฏิบัติพระองคแบบพระกรรมฐานในเมือง ทรงเลาวา เปนธรรมเนียม ที่ถือปฏิบัติกันมาใน

คณะธรรมยตุวา ภกิษุสามเณรพงึปฏบิตัสิมาธกิรรมฐาน เพือ่เปนเคร่ืองรกัษาใจ หรอืเพือ่ใหใจมงีาน
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ทีถ่กูตองไดคิดไดทำ โดยเฉพาะอยางยิง่พระผเูปนเถระ หรอืเปนผปูกครอง ของหมคูณะ พงึถือเปน

กจิ ทีจ่ะตองปฏบิตัไิมวาจะอยใูนปาหรอืในเมอืง เพือ่เปนแบบอยาง แกภกิษุสามเณรทีอ่ยใูนปกครอง

ในขณะเดียวกัน สมเด็จพระสงัฆราชเจา ฯ กท็รงพระเมตตาและยกยองใหเกยีรต ิแกเจาพระ

คุณสมเดจ็ ฯ มาโดยตลอด เสมอืนทรงเห็นแววของเจาพระคณุสมเด็จ ฯ วาจะทรง เจริญกาวหนาใน

ทางพระศาสนาและจะทรงเปนหลกั เปนประธานของวดัและคณะสงฆ สบืไปภายหนา ดงัจะเหน็ไดวา

สมเดจ็พระสงัฆราชเจา ฯ   ทรงเลอืกหรอืทรงมอบหมาย ใหเจาพระคณุสมเดจ็ ฯ  ปฏบิตัหินาทีใ่น

โอกาสสำคญั ๆ อยเูสมอ


พ.ศ.2490  พระชนมายไุด 34 พรรษา เจาพระคณุสมเดจ็ ฯ ได

รับพระราชทานสมณศักดิ์ เปนพระราชาคณะ ชั้นสามัญท่ี พระโศภน

คณาภรณ (มีความหมายวาผูเปนอาภรณ หรือเคร่ืองประดับของหมู

คณะอนังาม) ซึง่เปนราชทนินามา ทีต่ัง้ข้ึนใหมสำหรบัพระราชทาน แก

เจาพระคณุสมเดจ็ ฯ เปนรูปแรก

พ.ศ.2495  ไดรบัพระราชทานเลือ่นสมณศกัด์ิเปนพระราชาคณะชัน้

ราชในราชทนินามเดมิ

พ.ศ.2498  ไดรบัพระราชทานเลือ่นสมณศกัด์ิเปนพระราชาคณะชัน้

เทพในราชทนินามเดิม

พ.ศ.2499  ไดรบัพระราชทานเล่ือนสมณศกัด์ิเปนพระราชาคณะช้ันธรรมในราชทินนามท่ี พระ

ธรรมวราภรณ (มคีวามหมายวา ผมูธีรรมเปนอาภรณคือเครือ่งประดบัอนัประเสรฐิ) ซึง่เปนราชทนินาม

ทีต่ัง้ขึน้ใหมสำหรบัพระราชทาน แกเจาพระคณุสมเดจ็ ฯ เปนรูปแรกเชนกนั

พ.ศ.2504  ไดรบัพระราชทานสถาปนาเปนราชาคณะช้ัน

เจาคณะรอง (คือรองเจาคณะใหญ หรือรองสมเด็จพระราชา

คณะ) ที ่พระสาสนโสภณ (มคีวามหมายวา ผงูามในพระศาสนา

หรอืผยูงั พระศาสนาใหงาม)

พ.ศ.2515  ไดรบัพระราชทานสถาปนาเปนสมเด็จพระ

ราชาคณะท่ี สมเด็จพระญาณสงัวร (มคีวามหมายวา ผสูำรวมใน

ญาณคอืความร)ู ซึง่เปนราชทนินามทีพ่ระบาทสมเดจ็ พระพทุธ

เลิศหลานภาลยั รชักาลที ่ 2 ทรงโปรดใหตัง้ข้ึนใหมสำหรบัพระ

ราชทานสถาปนา พระญาณสังวร (สุก) พระราชาคณะฝาย

วิปสสนาเปนสมเด็จพระราชา คณะเปนครัง้แรก เมือ่ พ.ศ.2359  ตำแหนงสมเดจ็พระราชาคณะที่

สมเด็จพระญาณสงัวร จึงเปนตำแหนงพเิศษ ทีโ่ปรดพระราชทานสถาปนาแกพระเถระผทูรงคุณทาง

วิปสสนาธรุะเทานัน้ ฉะนัน้ นับแตสมเดจ็พระญาณสงัวร (สกุ) ไดรบัพระราชทานสถาปนาเปนสมเด็จ

พระสงัฆราช เม่ือ พ.ศ.2363  แลวตำแหนงท่ีสมเด็จพระญาณสงัวรก็ไมทรงโปรด พระราชทานสถาปนา

แกพระเถระรปูใดอกีเลย กระทัง่ พ.ศ. 2515  นับเปนเวลา 152 ป พระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั

รชักาลปจจุบนั จึงทรงโปรดใหสถาปนาเจาพระคณุสมเดจ็ ฯ ในตำแหนงทีส่มเดจ็พระญาณสงัวร เปน
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รปูที ่ 2 อนัเปนการแสดงใหเปนท่ีปรากฏวา เจาพระคณุสมเดจ็ ฯ ทรงเปนพระเถระผทูรงคณุทาง

วิปสสนาธรุะทีส่มควรแกราชทินนามตำแหนงน้ี

พ.ศ.2532  ไดรับพระราชทานสถานาขึ้นเปน

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ใน

ราชทินนามเดิมคือ สมเด็จพระญาณสงัวร สมเด็จ

พระสังฆราช แทนราชทินนามสำหรับตำแหนง

สมเด็จพระสงัฆราชทีถ่อืเปนพระเพณปีฏิบตักินัมา

คือ สมเดจ็พระอรยิวงศาคตญาณ ทัง้นีก้เ็พือ่ให

พระเกียรติคุณทางวิปสสนาธุระของเจาพระคุณ

สมเดจ็ ฯ ยงัเปนท่ีปรากฏอยสูบืไป แมเมือ่ทรงได

รบัพระราชทานสถาปนาเปนสมเด็จพระสงัฆราชแลว

เจาพระคณุสมเดจ็ ฯ ทรงเปนสมเดจ็พระสงัฆราชพระองคแรกทีม่ไิดทรงเปนพระบรมวงศา

นุวงศ แตทรงไดรบัพระราชทานสถาปนาในราชทนินามพิเศษ ตางไปจากสมเดจ็ พระสงัฆราชพระองค

อื่น ๆ ที่ลวนไดรับพระราชทาน สถาปนาในราชทินนามสำหรับตำแหนงคือ สมเด็จพระอริยวงศา

คตญาณ ทกุพระองค (สำหรบัสมเดจ็พระสงัฆราชทีเ่ปนพระบรมวงศานวุงศน้ัน มพีระนามเฉพาะ ๆ

แตละพระองคไป)

ชวิีตในมชัฌิมวัยของเจาพระคณุสมเดจ็ ฯ น้ัน เปนชวงชีวิตแหงการทำงานและสรางผลงาน

ซึง่อาจประมวลกลาว ไดเปนดาน ๆ  คือ ดานการศกึษา ดานการปกครอง ดานการสัง่สอนเผยแผ ดาน

การกอสรางปฏสิงัขรณ และดานการ สาธารณสงเคราะห

 
⌦

ภาระหนาทีด่านการศกึษาของเจาพระคณุสมเดจ็ ฯ น้ัน มทีัง้หนาทีใ่นสวนของวัดและ หนาที่

ในสวนของคณะสงฆ

หนาทีท่างการศกึษาทีเ่ปนสวนของวัด เจาพระคณุสมเดจ็ ฯ กท็รงเริม่ทำหนาทีน้ี่ มาตัง้แตทรง

เปนพระเปรยีญ คือ เปนครูสอนพระปรยิตัธิรรมท้ังแผนกนักธรรมและแผนกบาล ี เปนผอูำนวยการ

ศกึษาสำนกัเรยีนวัดบวรนิเวศวหิาร ดงักลาวแลวในตอนตน

เมือ่ทรงดำรงตำแหนงเจาอาวาสวดับวรนิเวศวหิาร นับแต พ.ศ.2504  เปนตนมากท็รงมภีาระ

หนาทีเ่พิม่ข้ึน คือการอบรมสัง่สอนภกิษสุามเณรในฐานะทรงเปนพระอปุชฌายอาจารย และทรงอบรม

สัง่สอนอบุาสกอบุาสกิา ในฐานะทีท่รงเปนเจาอาวาสหรอือธบิดแีหงพระอาราม

การอบรมสั่งสอนภิกษุสามเณรในฐานะที่ทรงเปนพระ

อปุชฌายอาจารยน้ัน เปนประเพณีทีป่ฏบิตัสิบืกนัมา ในวัดบวร

นิเวศวิหาร แตคร้ังพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลาเจาอยหูวั เมือ่

ยงัทรงผนวชอยแูละทรงเปนเจาอาวาส วัดบวรนิเวศวหิารกลาวคอื

พระอปุชฌายอาจารย มหีนาทีต่องอบรมส่ังสอนศษิยของตน (ที่

เรยีกวาสทิธวิิหารกิ อนัเตวาสิก) ใหมคีวามรคูวามเขาใจ ในพระ
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ธรรมวินัยท้ังในดานปรยิตัแิละดานปฏบิตั ิในดานปรยิตั ิคืออบรมสัง่สอนใหมคีวามร ูความเขาใจ ใน

พระธรรมคำสอนของพระพทุธศาสนาในดานปฏบิตั ิ คือแนะนำและฝกหดั ใหรจัูกปฏบิตัสิมาธกิรรม

ฐานเพือ่รักษาและขดัเกลาจติใจจากกเิลส

ในยคุท่ีเจาพระคณุสมเดจ็ ฯ ทรงเปนเจาอาวาส กไ็ดทรงปฏิบตัหินาทีน้ี่ตอเน่ืองมาโดยตลอด

กลาวคอื ในชวงเขาพรรษา ซึง่เปนชวงเวลาทีม่ภีกิษสุามเณรบวชใหมจำนวนมาก เจาพระคณุสมเดจ็ฯ

ทรงใหการอบรมสัง่สอนภกิษุสามเณรใหมในเวลา 13.00 น. เปนประจำทกุวัน ๆ  ละประมาณ 1 ชัว่โมง

นับเปนการใหการศึกษาดานปริยัติ ในวันพระและวันหลังวันพระทรงใหการอบรม เรื่องการฝก

ปฏบิตัสิมาธกิรรมฐาน ในเวลา 19.00 น. ทรงบรรยายธรรมทีเ่ปนการใหแนว ปฏบิตัสิมาธกิรรมฐาน

พอสมควรแกเวลาแลว ทรงนำฝกนัง่ปฏบิตัสิมาธกิรรมฐานคราวละประมาณ 15-20 นาท ีนับเปนการ

ใหการศกึษาดานปฏบิตัิ

สำหรบัการอบรมสัง่สอนเรือ่งการฝกปฏบิตัสิมาธกิรรมฐานน้ัน มสีอนตลอดทัง้ป ไมได จำกดั

เฉพาะในพรรษาเทานัน้ และเปดโอกาสใหอบุาสกอบุาสกิาผสูนใจทัว่ไปเขารวม ฟงและรวม ฝกปฏบิตั

ดิวย จึงมผีเูขารบัการอบรมทัง้ภกิษุสามเณร และอบุาสกอบุาสกิา แตละครัง้จำนวนเปนรอย โดยเฉพาะ

ในชวงเขาพรรษา

การปฏิบตัภิารกจิท่ีนับวาเปนการ ใหการศกึษาพระพทุธศาสนาแกคนท่ัวไป อกีอยางหนึง่กคื็อ

การเทศนในพระอโุบสถ เจาพระคณุสมเดจ็ ฯ ทรงปฏิบตัเิปนกิจวัตรคือ การเทศนในพระอโุบสถทกุ

วันพระขึน้/แรม 15 ค่ำ คือเดอืนละ 2 คร้ัง ในการเทศนของเจาพระคณุสมเดจ็ ฯ แตละครัง้น้ัน ทรง

มกีารเตรยีมเปนอยางด ีซึง่วิธกีารดงักลาวน้ีกท็รง ไดแบบอยางมาจากสมเดจ็พระสงัฆราชเจา ฯ ผทูรง

เปนพระอปุชฌายของพระองค กลาวคอื กอนวันท่ีจะทรงเทศน ทรงพิจารณาเลอืกหวัขอธรรม จากพระ

ไตรปฏกกวา จะทรงเทศนเรือ่งอะไร แลวทรงจดบันทึก หวัขอธรรมหรอืพทุธภาษติ บทนัน้มาทบทวน

จนข้ึนใจ หลงัทำวัตรสวดมนตกอน ทีจ่ะเขาจำวดัในคืนวันน้ัน กจ็ะทรงนำเอาหวัขอ ธรรม ทีท่รงเตรียม

ไวน้ันมาไตรตรองวา ธรรมแตละขอมคีวามหมายวาอยางไร มกีระบวนธรรมอยางไร มคีวามเก่ียวโยง

กนัอยางไร จนเขาใจแจมแจงในพระทยัต้ังแตตนจนจบ เทากบัทรงลองเทศนใหพระองคเองฟงกอน
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แลวจึงทรงนำไปเทศนใหคนอืน่ฟงตอไป เพราะฉะนัน้ การเทศนหรอืการแสดงธรรมของเจาพระคณุ

สมเดจ็ ฯ แตละครัง้จงึมคีวามแจมแจงชดัเจน มคีวามกระชบัทัง้ในภาษาและเนือ้ความ คนท่ีเคยฟง

เจาพระคณุสมเด็จ ฯ เทศน มกักลาวตรงกันวา เจาพระคณุสมเด็จ ฯ น้ันพดูเหมือนเขียน และเน่ือง

จากเจาพระคณุสมเดจ็ ฯ ทรงเทศนจากความคิด ลลีาการเทศนของพระองค จึงตางจากพระเถระ

อืน่ ๆ  คือ พดูชา ๆ  เปนวรรคเปนตอน เหมอืนกบัทรงท้ิงชวงใหคนฟงคิดตามกระแสธรรมทีท่รงแสดง

คนท่ีฟงเทศนของเจาพระคณุสมเดจ็ ฯ อาจจะรสูกึไมสนกุเพลดิเพลนิ แตรสูกึวาไดคิด พรอมทัง้อาจ

จะไดฟงสิง่ทีแ่ปลกใหม จากท่ีเคยฟงมา

หนาทีท่างการศกึษาทีเ่ปนสวนของคณะสงฆ เจาพระคณุสมเดจ็ ฯ กไ็ดเริม่มสีวนรวม และรบั

ภาระหนาทีต่าง ๆ มาตัง้แตยงัเปนพระเปรียญ ดงักลาวมาในตอนตน กลาวคือ

พ.ศ.2488  คณะธรรมยุต โดยสมเด็จพระสงัฆราชเจา กรมหลวงวชิรญาณวงศ ขณะทรงดำรง

พระสมณศกัดิท์ี ่สมเด็จพระวชิรญาณวงศ สมเด็จพระสงัฆราช เจาคณะใหญ คณะธรรมยุตและนายก

กรรมการมหามกฎุราชวทิยาลยั ในพระบรมราชปูถมัภ ไดตัง้มหาวทิยาลยั พระพทุธศาสนาแหงแรก

ในประเทศไทยขึน้ เรยีกวา “สภาการศกึษาของมหามกฎุราชวทิยาลยั มหาวทิยาลยัพระพทุธศาสนา

แหงประเทศไทย” (ปจจุบันเรียกวา มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย) เม่ือวันท่ี 31 ธันวาคม

พ.ศ.2488  เจาพระคณุสมเดจ็ ฯ ซึง่ขณะนัน้ยังเปนพระเปรยีญ เปนผมูสีวนรวมในการดำเนินการกอ

ตัง้ดวยรูปหน่ึงรวมกับพระเถระธรรมยุตอ่ืน ๆ อกีหลายรปู และทรงไดรบัแตงต้ัง เปนกรรมการสภา

การศกึษามหามกุฎราชวิทยาลัย ชดุแรกดวย มหีนาทีก่ำกบัดูแล การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย พระ

พทุธศาสนาแหงน้ีใหเปน ไปดวยความเรียนรอย และตอมา กไ็ดทรงเปนอาจารยบรรยายวิชาพระสตูร

หรอืพระสตุตันตปฎกดวย

พ.ศ.2504  ขณะทรงดำรงสมณศกัดิท์ี่

พระสาสนโสภณ ทรงเปนประธาน

กรรมการ สภาการศึกษามหามกุฎราช

วิทยาลัย และทรงเปนผอูำนวยการมูลนิธิ

มหามกุฎราชวิทยาลัย ในพระบรม

ราชปูถัมภ ซึง่เปนองคกรเพือ่สงเสรมิพระ

พทุธศาสนา ทัง้ในดานการศกึษาและการ

เผยแผ

พ.ศ.2509  ขณะทรงดำรงสมณศกัดิท์ี่

พระสาสนโสภณ ทรงเปนประธาน

กรรมการอำนวยการฝกอบรมพระธรรมทตูไปตางประเทศ ซึง่กรมการศาสนาจดัต้ังข้ึนโดยความเห็น

ชอบของมหาเถร สมาคม ในความอุปถมัภของรัฐบาล เปนสภาบนัฝกอบรมวิชาการชัน้สงูสำหรบัพระ

สงฆที ่จะออกไปปฏิบตัหินาทีเ่ปน พระธรรมทูตเผยแผพระพทุธศาสนาในตางประเทศ

ในระหวางทีท่รงเปนประะานกรรมการอำนวยการฝกอบรมพระธรรมทูตไปตางประเทศน้ัน เจา

พระคณุสมเดจ็ ฯ ทรงเหน็ความสำคัญของการจัดการศกึษาช้ันสูงใหแกพระสงฆเพราะจะเปน ประโยชน

ตอการสัง่สอนและเผยแผพระพทุธศาสนา ทัง้ในประเทศและตางประเทศ จึงไดทรงเสนอแนวพระดำริ

ตอคณะกรรมการอำนวยการ ฯ และผทูีเ่กีย่วของใหมกีารจดัการ ศกึษาระดบัปรญิญาโทข้ึนในมหา
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วิทยาลัยสงฆทั้งสองแหง คือมหามกุฎราชวิทยาลัย ในวัดบวรนิเวศวิหาร และมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย ในวัดมหาธาต ุโดยบรรจุหลกัสตูร พระธรรมทูตไปตางประเทศไวเปนสวนหน่ึง ของปริญญา

โทดงักลาวน้ันดวย พระดำรดิงักลาว ไดรบัการพจิารณาจากทกุฝายทีเ่กีย่วของเปนอยางด ีและไดมกีาร

รางโครงการ ศกึษาข้ันปริญญาโท ของคณะสงฆข้ึน แตโครงการดังกลาวกห็ยดุชะงกัไป เพราะความ

ไมพรอมในหลาย ๆ ดานของมหาวิทยาลยัสงฆทัง้สองแหง กระทัง่อีก 20 ปตอมา พระดำรขิองเจา

พระคณุสมเด็จ ฯ ดงักลาวน้ันจึงไดรบัการสานตอ โดยมหาวิทยาลยัสงฆทัง้สอง แหงไดเปดหลกัสตูร

ปริญญาโท สำหรบัพระสงฆข้ึนเปนคร้ังแรก เมือ่ พ.ศ.2530

ในระหวางที่ทรงเปนประธาน

กรรมการอำนวยการฝกอบรมพระธรรม

ทูตไปตางประเทศ เชนกัน เจาพระคุณ

สมเด็จ ฯ ไดทรงเสนอมหาเถรสมาคมให

รับรองมหาวิทยาลัยสงฆทั้งสองแหง คือ

มหามกฎุราชวิทยาลัย และมหาจฬุาลงกรณ

ราชวิทยาลัย เปนการศึกษาของคณะสงฆ

เพราะในชวงเวลาที่ผานมา มหาวิทยาลัย

สงฆทั้งสองแหง มีสถานะเสมือนสถาบัน

การศกึษา ทีด่ำเนนิการโดยเอกชนโดยคณะสงฆไมไดรบัรอง ซึง่เปนอปุสรรคตอการพฒันาการศกึษา

ของมหาวิทยาลยัสงฆ ทัง้สองแหงเปนอันมาก ผลจากขอเสนอของเจาพระคณุสมเดจ็ ฯ ดงักลาว มหา

เถรสมาคมจึงไดพจิารณา และใหการรบัรองมหาวิทยาลยัสงฆทัง้สองแหง “เปนการ ศกึษาของคณะสงฆ

” เมือ่วันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ.2512  และไดมกีารตัง้สภาการศกึษา ของคณะสงฆข้ึน ในศกเดยีว

กนัเพือ่เปนศนูยกลางสำหรบัสงเสรมิควบคุมนโยบาย การศกึษาทัง้ปวงในฝายสงัฆมณฑล และสำหรบั

ประสานงานระบบการศกึษาทุกสาขาของคณะสงฆ

พ.ศ.2512  ขณะทรงดำรงสมณศกัด์ิที ่พระสาสนโสภณ ทรงเปนกรรมการผทูรง คุณวฒุิ

โครงการ จัดต้ังโรงเรยีนพระสงัฆาธกิารสวนกลาง

พ.ศ.2515  ขณะทรงดำรงสมณศกัด์ิที ่สมเด็จพระญาณสังวร ทรงเปนประธานกรรมการ

บรหิารงานของสภาการศกึษาของคณะสงฆ

เปนรองประธานกรรมการและผอูำนวยการโรงเรยีนพระสงัฆาธกิารคณะธรรมยตุ

พ.ศ.2516  ทรงเปนประธานอนกุรรมการพจิาณาปรบัปรงุหลกัสตูรศาสนศกึษาของคณะสงฆ

พ.ศ.2518  ทรงเปนผอูำนวยการโรงเรียนครูปริยตัธิรรมคณะธรรมยุต

พ.ศ.2531  ทรงเปนนายกสภาการศึกษามหามกุฎราชวิทยาลยั (ปจจุบนัเรียกวานายกสภา

มหาวทิยาลยัมหามกฎุราชวิทยาลยั)

ทรงเปนนายกกรรมการมูลนิธมิหามกฎุราชวิทยาลยั ในพระบรมราชปูถมัภ

ในฐานะนายกกรรมการมูลนธิมิหามกฎุราชวิทยาลยั ไดทรงอำนวยการใหเกดิผลงานอัน เปน

ประโยชนตอการศกึษาพระพทุธศาสนาขึน้หลายอยาง กลาวคือ

(1)  โปรดใหมกีารแปลตำรานกัธรรมช้ันตรี ชัน้โท และชัน้เอก ซึง่เปนการศกึษาข้ันพืน้ฐาน

ของคณะสงฆไทย เปนภาษาองักฤษ ทัง้น้ีเพือ่เปนอุปกรณในการศกึษาพระพทุธศาสนาของภกิษุสามเณร
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ชาวตางประเทศทีเ่ขามาบวชศกึษาอยใูนประเทศไทย ตลอดถงึเปนการ เอือ้ประโยชนตอชาวตางประเทศ

ทัว่ไปท่ีสนใจศึกษาพระพทุธศาสนาดวย ทัง้เปนการเผยแพรผลงาน ของบูรพาจารยทีเ่ปนนักปราชญ

ทางพระพทุธศาสนาของไทยใหเปนท่ีแพรหลายไปยงันานาประเทศดวย

(2)  โปรดใหมกีารแปลพระไตรปฎกพรอมท้ังอรรถกถาเปนภาษาไทย การแปลพระไตรปฎก

เปนภาษาไทย ไดมกีารแปลมาแตคร้ังรชักาลที ่ 8  ในสมยัสมเดจ็พระสงัฆราช (แพ ตสิสฺเทโว) วัด

สทุศันเทพวราราม และไดจัดพมิพข้ึนคร้ังแรกคราวงานฉลอง 25 พทุธศตวรรษ พ.ศ.2500  แตพระ

ไตรปฎกแปลครัง้นัน้ ยงัไมมกีารแปลอรรถกถา ซึง่เปนคำอธบิายพระไตรปฎกควบคกูนัไปดวย ในครัง้

น้ี จึงโปรดใหแปลคัมภรีอรรถกถา ซึง่เปนคัมภรีคกูบัพระไตรปฎก และพมิพคกูบั พระไตรปฎกดวย

ฉะนัน้ พระไตรปฎกแปลฉบับมหามกฎุราชวิทยาลยัจึงแปลกกวาพระไตรปฎกฉบบัท่ีเคยแปลมาแตกอน

เพราะมอีรรถกถา (คำอธบิาย) พมิพควบคกูนัไปดวย พระไตรปฎกและอรรถกถาแปล ฉบบัมหามกฎุ

ราชวิทยาลยัดังกลาวน้ีจึงมจีำนวนถึง 91 เลม (พระไตรปฎก 45 เลมรวมกับอรรถกถาดวย เปน 91

เลม) การท่ีไดแปลคัมภรีอรรถกถา ออกเปนภาษาไทยดวยน้ัน นับเปนประโยชนตอการ ศกึษาพระ

ไตรปฎกเปนอยางมาก เพราะเนือ้หา และเรือ่งราวบางอยางของพระพทุธศาสนาทีไ่มมปีรากฏในพระ

ไตรปฎกน้ัน มกัมีปรากฏอยใูน คัมภรีอรรถกถา คัมภีรทัง้สองจึงเปนคัมภีรสำคญัคัมภีรหลกัของพระ

พทุธศาสนา การแปลคมัภรี สำคญัท้ังสองเปนภาษาไทย จึงเปนประโยชนตอการศกึษาพระพทุธศาสนา

เปนอันมาก

พระไตรปฎกและอรรถกถาแปลฉบับดังกลาว มหามกุฎราชวิทยาลัยไดจัดพิมพเน่ืองใน โอกาส

ครบ 200 ปแหงพระราชาวงศจักร ีกรงุรัตนโกสินทร เมือ่พ.ศ.2525  เปนคร้ังแรก

(3)  โปรดใหมแีผนกหนงัสอืพระพทุธศาสนาภาษาตางประเทศขึน้ในมหามกฎุราชวทิยาลยั

สำหรบัเปนศนูยตำรับตำราและหนงัสอืทางพระพทุธศาสนา ซึง่เปนการอำนวยความสะดวกแกผสูนใจ

ทีจ่ะศกึษาพระพทุธศาสนาในภาษาตางประเทศ ทัง้ทีเ่ปนชาวไทยและชาวตางประเทศ

กลาวไดวา เจาพระคณุสมเด็จ ฯ ทรงเปนพระมหาเถระทีท่รงมีวิสยัทัศนทางการศกึษา พรอม

ทัง้ทรงสนับสนนุการพฒันาดานการศกึษาของคณะสงฆ ทัง้ทางปรยิตัแิละทางปฏบิตัมิา อยางตอเนือ่ง

นอกจากการศกึษาของภกิษสุามเณร หรอืการศกึษาของคณะสงฆแลว เจาพระคณุสมเดจ็ ฯ

ยงัมีสวนในการสรางสรรควิชาการในสถาบันการศึกษาของบานเมืองอกีดวย กลาวคือ พ.ศ.2514  ทรง

ไดรบัอาราธนาจากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตรใหทรงเปนอาจารยพเิศษสอนวิชาพืน้ฐานอารยธรรมไทย

รวมกับ ม.ร.ว.ศกึฤทธิ ์  ปราโมช โดยทรงบรรยายเร่ือง พระพุทธศาสนากบัสงัคมไทย เจาพระคณุ

สมเด็จ ฯ จึงทรงเปนพระเถระรูปแรกท่ีไดรบัอาราธนาใหเปนอาจารยพเิศษสอนวิชาเก่ียวกับพระพทุธ

ศาสนา ในสถาบนัอดุมศกึษาของรฐั ซึง่ในขณะนัน้ การเรยีนการสอนวชิาเกีย่วกับ พระพทุธศาสนา ใน

มหาวทิยาลยัยงัไมเปนท่ีแพรหลาย

พ.ศ.2519  ทรงไดรบัอาราธนาจากคณะมนษุยศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ใหเปน

อาจารยพเิศษสอนวิชาสมถะและวปิสสนา แกนิสติภาควชิาปรชัญาและศาสนา ซึง่เปนวิชาบงัคับสำหรบั

นิสติชัน้ปที ่4 วัตถปุระสงคสำคญัของวิชานี ้คือมงุใหนิสติไดเรยีนร ูพระพทุธศาสนาทัง้ภาคปรยิตั ิ(ภาค

ทฤษฎี) และภาคปฏบิตั ิ โดยมงุเนนใหนิสติไดรบัการฝกปฏบิตัสิมาธ ิอนัจะเปนผลดีตอการปลกูฝง

จริยธรรมคุณธรรม มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรจึงเปนมหาวทิยาลยั แรกทีบ่รรจวิุชาสมาธแิละวปิสสนา

(ปจจุบนัเรยีกวา วิชาการฝกสมาธติามแนวพทุธศาสนา) ไวในหลกัสตูรการศกึษารวมทัง้วิชาทางพระ
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พทุธศาสนาอืน่ ๆ  อกีหลายรายวชิา เจาพระคณุสมเดจ็ ฯ กท็รงเปนพระมหาเถระรปูแรกทีเ่ปนอาจารย

พเิศษสอนวิชาสมถะและวปิสสนา ในมหาวิทยาลยั เกษตรศาสตรซึง่ทรงสอนตอเน่ืองมาเปนเวลาหลาย

ป จึงมพีระเถระรปูอืน่มาสอนแทน


เจาพระคณุสมเดจ็ ฯ ทรงเริม่มหีนาทีท่างการปกครองคณะสงฆ นับแต พ.ศ.2503  ขณะทรง

ดำรงสมณศกัดิท์ี ่พระธรรมวราภรณ เปนตนมา และทรงไดรบัแตงต้ังใหดำรงตำแหนงตาง ๆ  ทางการ

ปกครองคณะสงฆเพิม่ข้ึนเปนลำดับมา กลาวคือ

พ.ศ.2503  เปนสังฆมนตรีชวยวาการองคการปกครอง ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ

พ.ศ.2484  ซึง่มสีมเดจ็พระมหาวรีวงศ (จวน อฏุฐาย ีตอมาไดรบัสถาปนาเปนสมเดจ็ พระอรยิวงศา

คตญาณ สมเดจ็พระสงัฆราช) เปนสงัฆนายก มหีนาทีบ่รหิารปกครองคณะสงฆ ฝายธรรมยตุทัว่ราช

อาณาจกัร

พ.ศ.2504  ขณะทรงดำรง

สมณศกัดิท์ี ่พระสาสนโสภณ เปนเจา

อาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร และเปนผู

รักษาการเจาคณะธรรมยุตทุกภาคทั่ว

ราชอาณาจกัร

พ.ศ.2505  มกีารเปลีย่นแปลง

พระราชบัญญัติคณะสงฆ คือเลิกพระ

ราชบญัญัตคิณะสงฆ พ.ศ.2484  ใช

พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.2505

แทนตามพระราชบัญญัตฉิบบัน้ีกำหนด

ให มหาเถรสมาคมมสีมเดจ็พระสงัฆราชเปนประธาน บรหิารปกครองคณะสงฆ เจาพระคณุสมเดจ็ ฯ

ขณะทรงดำรงสมณศักด์ิที ่พระสาสนโสภณ ทรงไดรบัแตงต้ังเปนกรรมการมหาเถรสมาคม ชดุแรก

ตามพระราชบญัญัตคิณะสงฆฉบบันี ้เมือ่ พ.ศ.2506  และไดรบัแตงต้ังเปนกรรมการ มหาเถรสมาคม

ตลอดมาทกุสมยั

พ.ศ.2532  ไดรบัพระราชทานสถาปนาเปน สมเด็จพระสงัฆราช  สกลมหาสงัฆปริณายก  ซึง่

เปนตำแหนงสงูสดุทางการปกครองของคณะสงฆ

นอกจากน้ี ยังทรงเปนประธานอนุกรรมการ และเปนอนุกรรมการ ของมหาเถรสมาคม

คณะตาง ๆ อกีหลายคณะตอเนือ่งมาโดยตลอด

ในสวนการปกครองในคณะธรรมยุตน้ัน เจาพระคณุสมเดจ็ ฯ กท็รงไดรบัแตงต้ังให ดำรง

ตำแหนงตาง ๆ มาโดยลำดับ คือ

พ.ศ.2493  ขณะทรงดำรงสมณศักดิ์ที่ พระโศภนคณาภรณ เปนกรรมการเถรสมาคม

คณะธรรมยตุ ประเภทชัว่คราว

พ.ศ.2497  ขณะทรงดำรงสมณศักด์ิที ่พระโศภนคณาภรณ (พระราชาคณะช้ันราช) เปน

กรรมการเถรสมาคมคณะธรรมยุต ประเภทถาวร
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พ.ศ.2500  ขณะทรงดำรงสมณศกัด์ิที ่พระธรรมวราภรณ เปนกรรมการพจิาณาราง ระเบยีบ

บริหารวดัธรรมยุต

พ.ศ.2501  ขณะทรงดำรงสมณศกัด์ิที ่พระธรรมวราภรณ เปนกรรมการคณะธรรมยตุ

พ.ศ.2517  ขณะทรงดำรงสมณศักด์ิที ่สมเด็จพระญาณสงัวร เปนประธานกรรมการคณะ

ธรรมยตุ

พ.ศ.2531  ขณะทรงดำรงสมณศักด์ิที่ สมเด็จพระญาณสังวร รักษาการเจาคณะใหญ

คณะธรรมยุต

พ.ศ.2532  ไดรบัพระราชทานสถาปนาเปน สมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปริณายก และ

ทรงเปนเจาคณะใหญคณะธรรมยตุ

พ.ศ.2516  ขณะทรงดำรงสมณศักด์ิที ่สมเด็จพระญาณสังวร ในฐานะท่ีทรงเปนรองประธาน

กรรมการคณะธรรมยุต ไดรบัฉนัทานุมตัจิากกรรมการ คณะธรรมยุตใหเดินทางไปตรวจการ คณะสงฆ

และเยีย่มพุทธศาสนกิชนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 9 จังหวดั คือ จังหวดันครราชสีมา สรุนิทร บรุรีมัย

อบุลราชธานี ยโสธร รอยเอด็ มหาสารคาม กาฬสนิธ ุและขอนแกน รวมเวลา 10 วัน ทรงเย่ียมเยียน

วัดตาง ๆ 37 วัด รวมท้ังโรงเรียนและสถานทีร่าชการตาง ๆ อกีหลายแหง ไดประทานพระโอวาทแก

ภกิษุสมาเณร พทุธศาสนกิชน และขาราชการทัง้ทหาร ตำรวจ และ ขาราชการพลเรอืนในทุกทีท่ีท่รง

เยีย่มเยยีน กอใหเกดิความตืน่ตัวในการศกึษาปฏบิตัธิรรม และการศกึษาพระพทุธศาสนาในหมภูกิษุ

สามเณรและพทุธสาสนิกชนเปนอันมาก


การสัง่สอนเผยแผ นับเปนหนาทีห่ลกัประการหนึง่ของพระสงฆในพระพทุธศาสนา เพราะเปน

หนาทีท่ีพ่ระพทุธเจาทรงมอบหมายแกพระสงฆสาวกใหชวยกนัปฏบิตั ิตัง้แตเริม่แรกกอตัง้พระพทุธ

ศาสนา เพราะเปนหนาทีท่ีจ่ะสรางประโยชนสขุใหแกชาวโลก หรอืกลาวอยางรวม ๆ กค็อื เปนหนาที่

เพือ่การอนุเคราะหโลก ดงัจะเห็นไดวา เม่ือ เกดิมีพระสงฆสาวกท่ีเปนพระอรหันตชดุแรกข้ึน 60 รปู

หลงัจากพระพทุธเจาเริม่ ประกาศพระศาสนาเพยีง 5 เดอืน พระพทุธองคกท็รงสงพระสงฆสาวกชดุ

แรกนัน้ออก ไปประกาศพระศาสนาหรอืสัง่สอนเผยแผพระศาสนาทนัที โดยตรัสบอกถงึวัตถปุระสงค

ของการออกไปส่ังสอนเผยแผแกพระสงฆสาวกเหลานัน้วา “เพือ่ประโยชนและความสุขแกชนหมมูาก

เพือ่อนเุคราะหโลก เพือ่ประโยชนเกือ้กลูและความสขุแกเทวดาและมนษุยทัง้หลาย”

ลักษณะการสั่งสอน

ของพระพุทธศาสนานั้นเปน

การเผยแผ คือนำความจริงมา

เปดมา แสดงใหผฟูงเหน็ตาม

ทีเ่ปนจริง ฉะนัน้ การสัง่สอน

ของพระพุทธศาสนาตาม

หลักการที่พระพุทธองค ได

ทรงวางไว จึงมิไดมุงใหผูฟง
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เชือ่ตาม แตมงุใหผฟูงเกดิความรคูวามเขาใจในสิง่ท่ีสอนอยางถกู ตองตามเปนจริง สวนผฟูงจะเช่ือหรอื

ไมเชือ่นัน้ ข้ึนอยกูบัสตปิญญาของเขาเอง หากเขาพจิารณาไตรตรองจนเหน็จริง เหน็คุณคาและประโยชน

ของส่ิงท่ีสอน เขาก็ยอมจะเช่ือเองและนำไปใชนำไปปฏิบัติเอง โดยท่ีผูสอนไมจำตองบังคับขูเข็ญ

บรูพาจารยทางพระพทุธศาสนาของไทย ซึง่เขาใจในหลกัการสัง่สอนของพระพทุธศาสนาเปนอยางดี

เมือ่พดูถงึการสัง่สอนพระพทุธศาสนา หรอืการประกาศพระพทุธศาสนา ทานจึงใชคำวา เผยแผพระ

พทุธศาสนา เชน องคการเผยแผ นักเผยแผ เปนตน ทานไมใชคำวาเผยแพร ซึง่มีความหมายเหมือน

กบัการแพรระบาดของโรค ฉะนัน้ เรือ่งนีจึ้งนาทำความเขาใจไวกอนแตเบือ้งตน

เจาพระคณุสมเด็จ ฯ ทรงทำหนาทีด่านการสัง่สอนเผยแผอยางกวางขวาง การสัง่สอน เผย

แผที่นับวาเปนภารกิจประจำ ก็คือการอบรมสั่งสอนภิกษุสามเณรในฐานะที่ทรงเปนพระอุปชณาย

อาจารย อนัเปนสวนหน่ึงของการใหการศกึษาดงักลาวมาแลวในตอนตน การเทศนาสัง่สอนอบุาสก

อบุาสกิาและพทุธศาสนกิชน ในวนัธรรมสวนะหรอืวันพระและในโอกาสตาง ๆ ดงักลาวแลวเชนกัน

นอกจากทีก่ลาวแลว การสัง่สอนเผยแผอกีลกัษณะหนึง่ทีเ่จาพระคณุสมเดจ็ ฯ ขณะทรงดำรง

สมณศกัดิท์ีพ่ระสานโสภณไดทรงดำริจัดข้ึนท่ีวัดบวรนิเวศวิหาร กคื็อการแสดงธรรม หรอืวาเทศนแก

ชาวตางประเทศในวนัอาทติย โดยเริม่ข้ึนเม่ือตนป พ.ศ.2512  ทีพ่ระอโุบสถวดับวรนิเวศวิหาร และ

ทรงมอบใหพระทีจ่บการฝกอบรมจากสำนกัฝกอบรมพระธรรมทตูไปตางประเทศบาง พระชาวตาง

ประเทศท่ีจำพรรษาอยทูีวั่ดบวรนิเวศวิหาร บางผลัดเปล่ียนกันเปนผแูสดงธรรม ปรากฏวาชาวตาง

ประเทศและชาวไทยใหความสนใจมารวมฟงธรรมกนัคราวละมาก ๆ แตกจิกรรม น้ีดำเนนิไปไดไม

นานกเ็ลกิลาไป เพราะขาดแคลนพระสงฆไทยทีช่ำนาญภาษาองักฤษถงึขัน้สามารถ แสดงธรรมแกชาว

ตางประเทศได

แตพระดำรใินเร่ืองการสัง่สอนเผยแผพระพทุธศาสนาแกชาวตางประเทศ ผสูนใจ ของเจาพระ

คุณสมเดจ็ ฯ มไิดพลอยเหอืดหายไปดวย ถงึป พ.ศ.2514  เจาพระคณุสมเดจ็ ฯ ไดทรงพ้ืนกิจกรรม

ดงักลาวข้ึนอีกคร้ังหนึง่โดยทรงสอนดวยพระองคเอง เน่ืองจากในระยะน้ี มชีาวตางประเทศทัง้ยุโรป

อเมรกิา และเอเชยี เขามาบรรพชาอปุสมบทเพ่ือศกึษาปฏบิตั ิพระ

พทุธศาสนาอยทูีวั่ดบวรนิเวศวิหารเพิม่จำนวนข้ึนเร่ือย ๆ  พรอมท้ัง

มีชาวตางประเทศที่เปนคฤหัสถแสดงความสนใจท่ีจะศึกษาพระ

พทุธศาสนา โดยเฉพาะเรือ่งการฝกปฏบิตัสิมาธกิรรมฐานเพิม่มาก

ข้ึน บางคนก็มาขอสนทนาศึกษาดวยเปนการสวนตัว เชน นางโยเซ

ฟน สแตนตัน ภรรยา อดตีเอกอคัรราชทูตสหรฐัอเมริกาประจำ

ประเทศไทย (ซึง่เริม่มาศกึษาต้ังแตป พ.ศ.2512) เพือ่เปนการสง

เสริมการเผยแผพระพุทธศาสนาและเพื่อสนองกุศลเจตนาของผู

สนใจ เจาพระคณุ สมเดจ็ ฯ จึงไดจัดใหม ี“DHAMMA CLASS”

ข้ึนท่ีกุฏิที่พำนักของพระองคเอง (คือที่หองหนามุขช้ันลาง ของ

ตำหนักคอยทา ปราโมช ในบดัน้ี)

DHAMMA CLASS ทีเ่จาพระคณุสมเดจ็ ฯ จัดข้ึนน้ี มชีาวตางประเทศทัง้ทีเ่ปนพระและ

คฤหสัถมารวมฟง เจาพระคณุสมเด็จ ฯ ทรงสอนเปน ภาษาองักฤษดวยพระองคเอง โดยมีพระชาว

ตางประเทศ ชวยบาง เปนลกัษณะการบรรยาย และซกัถาม แลวฝกนัง่สมาธ ิในการสอน แตละครัง้
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เจาพระคณุสมเดจ็ ฯ ไดทรงเตรยีม บทบรรยายประกอบ การสอนเปนภาษาองักฤษ ดวยพระองค เอง

ทกุคร้ัง (บทบรรยายดังกลาวไดมกีาร จัดพมิพเผยแพร ในเวลาตอมาดวย) ในระยะแรกมชีาว ตาง

ประเทศมารวมฟง การสอนไมมากนกั และคอยเพิม่จำนวนมากข้ึนจนตอง ยายทีส่อนจาก ภายในที่

พำนกัของพระองคไป ใชสถานทีท่ี ่กวางขวางยิง่ข้ึน พอเพยีงแกผรูวมฟงการสอนจำนวนมาก กจิกรรม

น้ีไดดำเนนิ ตอเนือ่งมาจนถงึป พ.ศ. 2527  จึงไดเลกิไป เพราะเจาพระคณุสมเดจ็ ฯ ทรงมภีารกจิ

ดานอืน่ ๆ มากข้ึน และขาดพระผสูามารถ ทีจ่ะรับชวงกิจกรรมน้ีตอไป

ในโอกาสทีอ่งคดาไลลามะ ประมุขแหงศาสนจักรของ ธเิบตเสด็จเยือนประเทศไทยคร้ังแรก

เมือ่เดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2510  และไดเสดจ็ เยอืนวัดบวรนิเวศวหิารดวย คร้ังนัน้ องคดาไลลามะ

ทรงปรารภกบัเจาพระคณุสมเดจ็ ฯ ซึง่ขณะนัน้ ทรงดำรงสมณศกัดิท์ีพ่ระสาสนโสภณวาอยาก ศกึษา

การ ปฏบิตัสิมาธกิรรมฐานแบบเถรวาท เจาหนาทีจั่ดการรบั เสดจ็จึงไดจัดใหเจาพระคณุสมเดจ็ ฯ ถวาย

คำแนะนำในการปฏิบตัสิมาธ ิกรรมฐานแบบ เถรวาทแกองคดาไลลามะตาม พระประสงค ณ สำนกั

สงฆแหงหนึง่ องคดาไลลามะ เสดจ็เยอืนประเทศไทยหลายครัง้ และทกุครัง้ได เสดจ็เยอืน วดับวรนิเวศ

วิหารและทรงพบปะ สนทนากบัเจาพระคณุสมเดจ็ ฯ ดวย จึงทรงคนุเคยกับเจา พระคณุสมเดจ็ ฯ เปน

อยางด ีในการเสด็จ ประเทศไทยคร้ังลาสดุเม่ือเดือนกุมภาพนัธ พ.ศ. 2536  และประทบัแรมท่ีวัด

บวรนิเวศวิหาร คำแรกทีอ่งคดาไลลามะตรสัทกัทายเจาพระคณุสมเด็จ ฯ เมือ่ทรงพบกนัในพระอโุบสถ

วัด บวรนิเวศวิหารกคื็อ “พีช่ายคนโตของขาพเจา” อนัแสดงถึงความเคารพ รกัท่ีทรงมีตอกนัเพยีงไร

นอกจากการสัง่สอนเผยแผอนัเปนกจิกรรมภายในวดั/ภายในประเทศดงักลาวแลว เจาพระ

คุณสมเดจ็ ฯ ยงัทรงมีภาระหนาทีร่บัผิดชอบกิจการเผยแผพระพทุธศาสนา ในตางประเทศอกีหลาย

ดาน นับแตทรงดำรงสมณศกัดิท์ี ่พระสาสนโสภณ เปนตนมา กลาวคอื

พ.ศ. 2509  ในฐานะทรงเปน

ประธานกรรมการอำนวยการฝก

อบรมพระธรรมทูตไป ตางประเทศ

เสด็จไปเปนประธานสงฆในพิธีเปด

วัดพทุธปทปี อนัเปนวัดไทยแหงแรก

ในประเทศ องักฤษและในทวีปยุโรป

ซึง่พระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวัและ

สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรม

ราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรง

ประกอบพธิเีปด เมือ่วันท่ี 1 สงิหาคม

พ.ศ.2509 ในโอกาสเดยีวกันน้ี เจา

พระคณุสมเด็จฯ ไดดกูจิการพระธรรมทูตและกิจการ พระศาสนาในประเทศอังกฤษและในประเทศ

อติาลดีวย

พ.ศ.2510  ในฐานะกรรมการมหาเถรสมาคมและประธานกรรมการอำนวยการฝก อบรม

พระธรรมทูตไปตางประเทศ ไดตามเสดจ็สมเดจ็พระสงัฆราช (อฏุฐายมีหาเถร) วัด มกุฎกษตัรยิาราม

เสดจ็เยือนประเทศศรีลงักาอยางเปนทางการ เพือ่เจริญศาสนไมตรี และด ูกจิการพระศาสนาในประเทศ

น้ัน
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พ.ศ.2511  ในฐานะประธานสภาการศึกษามหามกุฎราชวิทยาลัย (ปจจุบันเรียกวา มหา

วิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย) โดยอนุมตัขิองมหาเถรสมาคม ไดเสร็จไปดูการพระศาสนา และการ

ศกึษาทางพระพทุธศาสนา ณ ประเทศอนิโดนเีซยี ออสเตรเลยี และฟลปิปนส ผลจากการเดนิทางครัง้

น้ี ไดกอใหเกดิผลดีตอการเผยแผพระพทุธศาสนาในประเทศน้ัน ๆ คือ

ในประเทศอนิโดนีเชยี หวัหนาชาวพทุธในประเทศนัน้พรอมดวยชาวพทุธตางปลืม้ปต ิและได

เจรจาขอใหเจาพระคณุสมเด็จ ฯ ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการฝกอบรม พระธรรมทูตไปตาง

ประเทศ ชวยจัดสงพระธรรมทตูไทยออกไปชวยฟนฟ ูพระพทุธศาสนาเถรวาท ในประเทศนัน้ ในปตอ

มา (พ.ศ.2512) สำนกัฝกอบรมพระธรรมทตู ฯ และกรมการศาสนา จึงไดดำเนินการจัดสงพระธรรม

ทตูไทย 4  รปูออกไปปฏบิตัศิาสนกจิฟนฟพูระพทุธศาสนา ในประเทศอนิโดนเีซยี พระธรรมทตูไทย

ไดผลัดเปล่ียนกันไปปฏิบตัศิาสนกจิในประเทศอินโดนีเชีย หลายชดุตอเน่ืองกันมาเปนเวลากวา 10 ป

ยังผลใหพระพุทธศาสนาเถรวาทประดิษฐานม่ันคงข้ึนใน ประเทศอินโดนีเชียอยางรวดเร็ว กระทั่ง

ปจจุบนัไดมวัีดพระพทุธศาสนาแผกระจายไปทัว่ประเทศ อนิโดนีเชยีอีกคร้ังหนึง่ เหมอืนท่ีเคยมีมาเมือ่

500 ปกอนและมคีณะสงฆเถรวาทอนิโดนเีชยี ทีม่ัน่คงเปนหลกัฐาน

ในระหวางทีม่กีารฟนฟพูระพทุธศาสนาในอนิโดนีเชยีน้ัน เจาพระคณุสมเดจ็ ฯ ขณะทรงดำรง

สมณศกัดิท์ีพ่ระสาสนโสภณ ไดเสดจ็ไปใหการบรรพชาอปุสมบทแกกลุบตุร ชาวอนิโดนีเชยีเปนคร้ัง

แรก เมือ่ พ.ศ.2513  ณ มหาเจดียบโุรพทุโธ หรอืบโุรบดู ูเปนการ ปลกูสมณวงศแบบสยามวงศข้ึน

ในประเทศอนิโดนเีชียเปนคร้ังแรก และไดเสดจ็ไป ใหการบรรพชาอปุสมบทแกกลุบตุรอนิโดนีเชยีใน

เวลาตอมาอกีหลายครัง้ เจาพระคณุสมเดจ็ ฯ จึงทรงเปนผกูอกำเนดิสมณวงศหรอืคณะสงฆเถรวาท

ข้ึนในประเทศอนิโดนีเชยียคุปจจุบนั

ในประเทศออสเตรเลยี ซึง่มผีนัูบถอืพระพทุธศาสนาและใสใจพระพทุธศาสนาอยเูปนจำนวน

มาก ชาวพทุธในประเทศนัน้แสดงความประสงคใครมวัีดและพระสงฆในพระพทุธศาสนา เพือ่เผยแผ

พระพทุธศาสนาในประเทศน้ัน และไดขอใหเจาพระคณุสมเดจ็ ฯ ชวยอนุเคราะหเพือ่ใหมวัีดไทยและ

พระสงฆไทยอยสูัง่สอนพระพทุธศาสนาในออสเตรเรีย เจาพระคณุสมเดจ็ ฯ ในฐานะผอูำนวยการมูลนิธิ

มหามกฎุราชวิทยาลยั (ในขณะนัน้) จึงทรงอำนาจการใหจัดต้ังสำนกัสงฆในความอุปถมัภของมูลนธิิ

มหามกฎุราชวทิยาลยัข้ึนท่ีนครชิดนีย ประเทศออสเตรเลยี ในป พ.ศ.2516  พรอมทัง้ไดจัดสงพระ

สงฆไทย และพระสงฆชาวตางประเทศทีบ่วชศกึษาอยทูีวั่ดบวรนิเวศวิหาร ออกไปอยจูำพรรษาเพือ่สัง่

สอนพระพทุธศาสนา ณ สำนกั สงฆน้ันในปเดียวกัน สำนกัสงฆแหงน้ีไดเจริญกาวหนาขึน้โดยลำดับ

จนต้ังเปนวัดข้ึนเม่ือ พ.ศ.2518  และไดรบัพระราชทานนามจากพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวัวา “วัด

พทุธรังษี” นับเปนวัดไทยแหง แรกในทวีปออสเตรเลีย สมเด็จพระบรมโอรสาธริาช ฯ สยามมกุฎราช

กมุาร ไดเสดจ็พระราชดำเนนิ ทรงประกอบพธิเีปนวัดพทุธรงัษีน้ีในปเดยีวกัน

จากจุดเร่ิมตนของการเผยแผพระพทุธศาสนาในออสเตรเลียท่ีเจาพระคณุสมเด็จ ฯ ไดทรงเร่ิม

ข้ึนเม่ือ พ.ศ.2516  ยงัผลใหเกดิวัดพระพทุธศาสนาขึน้ในออสเตรเลยี และแผกระจาย ไปทัว่ทุกภาค

ของประเทศในเวลาตอมา ปจจุบนัมีวัดไทยและพระสงฆในประเทศ ออสเตรเลยีเปนจำนวนมาก

พ.ศ.2514  ในฐานะประธานสภาการศกึษามหามกฎุราชวทิยาลยั ไดเสดจ็ไปดกูาร พระศาสนา

และการศกึษาทางพระพทุธศาสนา ณ ประเทศปากีสถาน ประเทศอินเดีย และ ประเทศเนปาล พรอม

ทั้งทรงไดรับอนุมัติจากมหาเถรสมาคม ใหเปนผูแทนคณะสงฆไทยไปเยี่ยม คณะสงฆและพุทธ
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ศาสนกิชนชาวปากีสถานตะวนัออก (ปจจุบนัคือ ประเทศบงัคลาเทศ) ซึง่ประสบวาตภยัคร้ังใหญใน

ปน้ันดวย

ผลจากการเดินทางคร้ังน้ี ทำใหทรงทราบสถานการณของพระพทุธศาสนาในประเทศน้ัน ๆ

วากำลังไดรับการฟนฟูและตองการความชวยเหลือจากชาวพุทธดวยกันเปนอันมาก โดยเฉพาะใน

ประเทศเนปาล ซึง่พระพทุธศาสนาไดเสือ่มสญูไปเปนเวลาหลายรอยป และเพิง่ไดรบัการฟนฟูข้ึน อกี

คร้ังหน่ึงเร่ิมแตป พ.ศ.2473  เปนตนมา จึงมคีวามตองการความอนุเคราะหรวมมือในการ ฟนฟูเปน

อนัมาก เจาพระคณุสมเดจ็ ฯ ในฐานะประธานสภาการศกึษามหามกฎุราชวทิยาลยัจึงทรงตอบ สนอง

ความตองการของ คณะสงฆเนปาลในเวลานั้น โดยทรงดำเนินการใหสภาการศึกษา มหามกุฎราช

วิทยาลยัใหทนุการศกึษา แกภกิษสุามเณรเนปาล 2 ทนุเพืน่อยศูกึษาพระพทุธศาสนา ในประเทศไทย

เปนการเร่ิมตน และวดับวรนิเวศวิหารรบัภกิษุสามเณรทัง้ 2 รปูใหพำนกั อยใูนวัดบวรนิเวศวิหาร

จนจบการศกึษา ศาสนสมัพนัธระหวางไทยกบัเนปาลจึง ไดเริม่ตนข้ึนต้ังแต บดัน้ันเปนตนมา และมี

ความใกลชดิ กนัย่ิงข้ึนตามลำดบั ทัง้ฝายคณะสงฆและฝายพทุธศาสนกิชนท่ัวไป ในเวลาตอมา คณะสงฆ

เนปาล กไ็ดจัดสงภกิษสุามเณรเนปาลเขามาอยศูกึษา พระพทุธศาสนา อยางตอเน่ืองจวบจนปจจุบนั

ภกิษสุามเณรเหลานี ้ เมือ่จบการศกึษาแลวกก็ลบัไปชวยกจิการ คณะสงฆฟนฟพูระพทุธศาสนา ใน

ประเทศของตนใหเจริญกาวหนายิง่ข้ึน เจาพระคณุสมเดจ็ ฯ จึงทรงเปนผเุริม่สรางสายสมัพนัธระหวาง

คณะสงฆ และพทุธศาสนกิชนไทยกบัเนปาลขึน้เปนคร้ังแรก และทรงเปนผนูำพลงัเกือ้หนนุจาก พทุธ

ศาสนกิชนชาวไทย ไปสกูารฟนฟพูระพทุธศาสนา ในประเทศเนปาลตัง้แตบดัน้ันตอเนือ่ง มาจวบจนบดั

น้ีอยางไมขาดสาย

นอกจากนี้ เจาพระคุณ

สมเด็จ ฯ ขณะทรงดำรง

สมณศักดิ์ที่ สมเด็จพระญาณ

สังวร ยังได เสด็จไปใหการ

บรรพชาแกกลุบตุรชาวเนปาล ณ

นครกาฐมัณฑุคร้ังหนึ่ง เมื่อ

พ.ศ.2528  ซึง่ยังผลใหเกดิความ

ตื่นตัวในการบวชเพ่ือศึกษา

ปฏิบตัพิระพทุธศาสนา และการ

สงเสริมฟนฟู พระพุทธศาสนา

ข้ึนในหมชูาวเนปาลอยางกวางขวาง

พ.ศ.2523  ขณะทรงดำรงสมณศกัดิท์ี ่สมเดจ็พระญาณสงัวร เสด็จไปดูการพระศาสนา และ

การศกึษาในประเทศสหรฐัอเมรกิาและในประเทศตาง ๆ ในทวปียโุรปเปนเวลา 1 เดอืน

พ.ศ.2536  เจาพระคณุสมเดจ็ ฯ เสดจ็เยือนประเทศสาธารรฐัประชาชนจีนอยางเปนทางการ

ตามคำกราบทูลอาราธนาของรัฐบาลจีน เปนเวลา 12 วัน นับเปนประมุขแหงศาสนจักร พระองคแรก

ในประวัตศิาสตรจีน ทีร่ฐับาลจีนกราบทูลใหเสด็จเยือนจีนอยางเปนทางการ ในการเสด็จ เยือนจีนคร้ัง

น้ี เจาพระคณุสมเดจ็ ฯ ไดทรงพบปะกบัผนูำของประเทศ ผนูำของมณฑลตาง ๆ  ทีเ่สดจ็เยอืน ผนูำของ

ชาวพทุธในเมอืงนัน้ ๆ ตลอดถงึเสด็จเย่ียมเยียนวัดพระพทุธศาสนา พบปะภกิษุสามเณรและพทุธ
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ศาสนกิชนจำนวนมาก พระจริยาวัตรของเจาพระคณุสมเด็จ ฯ เปนท่ีประทับใจของพุทธศาสนกิชนชาว

จีนมาก ทัง้ทีเ่ปนบรรพชติและคฤหสัถ เพราะภาพของ “พระสงฆ” เชนเจาพระคณุสมเดจ็ ฯ น้ัน พวก

เขาไมเคยรจัูกหรอืไมเคยเหน็มากอนเลย ผลของการเสด็จเยือยจีนของเจาพระคณุสมเดจ็ ฯ คร้ังน้ัน

กอใหเกดิความต่ืนตัวในการฟนฟ ูพระพทุธศาสนาในประเทศจนีข้ึนในหมชูาวพทุธจนีเปนอยางมาก


การกอสรางปฏสิงัขรณ นับเปนหนาทีส่ำคญัอีกอยางหนึง่

ของพระสงฆในพระพทุธศาสนา เพราะเปนการชวยบำรุงรกัษาพทุธ

สถานและเสนาสนสงฆ (คือทีอ่ยอูาศยัของพระสงฆ) ใหคงดอียู

ตลอดไป รวมท้ังเปนโอกาสใหมกีารสรางสรรคศลิปกรรม ทีง่ดงาม

ตามคตินิยมของไทย ฝากไวในแผนดินใหเปนสมบัตขิองชาติตอไป

ดงัท่ีจะเหน็ไดวา ศลิปกรรมของชาติ หลายลกัษณะถูกสรางสรรค

ไวในวัด เชน โบสถ วิหาร การเปรียญ สถูปเจดีย ตลอดไปถึง

จิตรกรรม และลายวจิิตรตาง ๆ  ทางคณะสงฆใหความสำคัญแกงาน

ในดานน้ีถึงกับกำหนดใหเปนองคการหนึ่ง ในทางปกครองของ

คณะสงฆเรยีกวา องคการสาธารณปูการ มหีนาทีด่แูลรบัผิดชอบ

ตอ สิง่กอสรางทีเ่ปนประโยชนตอสาธารณะ

งานดานการกอสรางปฏสิงัขรณของเจาพระคณุสมเดจ็ ฯ น้ัน หากกลาวตามจำนวน รายการ

การกอสรางแลว กม็จีำนวนเกือบรอยรายการ ซึง่คงไมจำเปนท่ีจะตองนำมากลาวในทีน้ี่ แตจะกลาวถงึ

เฉพาะทีส่ำคญัและมีความหมายเกีย่วโยงกับพระประวตัชิวิีตของเจาพระคณุสมเดจ็ ฯ เทานัน้ สิง่กอ

สรางทีเ่จาพระคณุสมเดจ็ ฯ ทรงอำนวยการใหสรางขึน้ท่ีนับวาสำคญั ฯ น้ัน แบงไดเปน 4 ประเภท

คือ

(1)  สิง่กอสรางทีท่รงสรางขึน้เพือ่แสดงกตญัูตอผมูพีระคณุ

(2)  สิง่กอสรางทีท่รงสรางขึน้ตามความรับผิดชอบในหนาที่

(3)  สิง่กอสรางทีท่รงสรางขึน้เพือ่เปนอนสุรณแกผมูพีระคณุชาตบิานเมอืง

(4)  สิง่ทีก่อสรางทีท่รงสรางข้ึนเพือ่ประโยชนแกสาธารณชนท่ัวไป

คุณลกัษณะทีเ่ดนชัดประการหนึง่ของเจาพระคณุสมเดจ็ ฯ กคื็อ ทรงเคารพ และกตญัตูอ

พระอปุชฌายอาจารยของพระองค ตลอดถงึผมูพีระคณุตอพระองคในดานตาง ๆ เปนอันมาก และ

ทรงหาโอกาสท่ีจะตอบสนองพระคุณของทานเหลานัน้ หรอืแสดงพระคุณของ ทานเหลานัน้ใหเปนท่ี

ปรากฏตอสาธารณชน เพือ่เปนการเชดิชเูกียรติ ถาวรวตัถุประเภทแรก ทีเ่จาพระคุณสมเด็จ ฯ ทรง

สรางข้ึน จึงเปนส่ิงกอสรางเพือ่ถวายเปนอนุสรณแดพระอปุชฌาย อาจารยของพระองค กลาวคือ

ทรงสราง ศาสาการเปรียญ ภปร ถวายวดัเทวสงัฆาราม (วัดเหนอื) 1 หลงั เพือ่สนอง พระ

คุณหลวงพอวัดเหนอื ผเูปนพระอปุชฌายใหกำเนดิชีวิตในพรหมจรรยแกพระองคเปนคร้ังแรก

ทรงสราง อาคารระวิเทวานนัท ใหแกโรงเรียนวัดเทวสังฆาราม 1 หลงั เพือ่สนอง คุณโรงเรียน

ในฐานะทีเ่ปนสถานศกึษาแหงแรกของพระองคเมือ่เยาววัย



26

ทรงสรางอาคารถวายเปนพระอนสุรณแด สมเด็จพระสงัฆราชเจา กรมหลวงวชิรญาณวงศ

ผทูรงเปนพระอปุชฌายประทานอปุสมบทแกพระองค 2 หลงั คือ ตึกวชริญาณวงศเปนตึก 4 ชัน้ใช

เปนอาคารเรยีนโรงเรียนบวรนิเวศ 1 หลงั และตึกวชริญาณวงศ ณ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ เปนอาคาร

4 ชัน้ 1 หลงั

ทรงสราง ตึกวชริญาณสามัคคีพยาบาร เปนอาคาร 6

ชัน้ ณ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ ถวายเปนพระอนสุรณแด สมเด็จ

พระมหาสมณเจา กรมพระยาวชริญาณวโรรส และสมเดจ็พระ

สงัฆราชเจา กรมหลวงวชริญาณวงศ ทีท่รงถอืวาเปนพระอาจารย

ประสทิธิป์ระสาท วิชาความรทูางพระพทุธศาสนาแกพระองค ทัง้

ทางปริยตัแิละทางปฏบิตัิ

ทรงสราง ศาลาวชริญาณ วดับวรนิเวศวหิาร 150 ป ณ วัดบวรนิเวศวิหารเปนอาคารทรง

ไทย 2 ชัน้ถวายเปนพระบรมราชานุสรณแดพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยหูวั รชักาลท่ี 4  ซึง่

ขณะทรงผนวชเปนพระภกิษทุรงพระนามฉายาวา “วชิรญาณภกิขฺุ” และทรงครองวดับวรนิเวศวหิาร

เปนพระองคแรก และเพือ่เปนอนุสรณในโอกาสทีวั่ดบวรนิเวศวิหารสถาปนามาครบ 150 ป

สิง่กอสรางประเภทที ่2  ทีท่รงสรางขึน้ตามความรับผิดชอบในหนาที ่กไ็ดแกบรรดา ถาวรวัตถุ

ทัง้หลายภายในวัดบวรนิเวศวิหาร ทีท่รงซอมสรางใหมหมดท้ังพระอาราม ในฐานะท่ีทรง เปนเจาอาวาส

สิง่กอสรางสำคญัท่ีควรนำมากลาวเปนตัวอยางในทีน้ี่ กคื็อ

-  พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวหิาร ซึง่เปนอาคารแบบโบราณแตกตางจากพระอโุบสถทัว่ไป เจา

พระคุณสมเด็จ ฯ ก็ไดทรงบูรณะขึ้นใหมโดยประดับหินออนจากอิตาลีทั้งหลัง เพื่อรักษารูปแบบ

สถาปตยกรรมและลวดลายโบราณใหคงอยตูามเดมิทนทานถาวรสบืไป

-  พระเจดียใหญวดับวรนิเวศวหิาร เปนพระเจดยีทรงลงักาตามพระราชนยิมในรชักาลที ่4

เจาพระคณุสมเดจ็ ฯ กท็รงบูรณะขึน้ใหมใหงดงามถาวร โดยประดบัดวยกระเบือ้งโมเสกสทีองจากอติาลี

และทรงเปนผรูเิริม่นำกระเบือ้งโมเสกมาประดบัพระเจดยีเปนคร้ังแรกในประเทศไทย เปนแบบใหวัด

ตาง ๆ เอาอยางกนัอยางกวางขวางในเวลาตอมา

-  ตึก ภปร พพิธิภณัฑวดับวรนิเวศวหิาร อาคารทรงไทย 3 ชัน้ ทรงสรางข้ึนสำหรบัเปนท่ี

รวบรวมและแสดงสิง่ของมีคานาศกึษาของวดั เพือ่ประโยชนแกการศกึษา ของเยาวชนและประชาชน

ทัว่ไป

การกอสรางและปฏสิงัขรณดงักลาวเหลานี ้กเ็พือ่แสดงกตญัแูละสนองคณุของบรูพาจารย

ทัง้หลายทีไ่ดบรหิารปกครอง วัดใหเจริญวัฒนาถาวรดวยดีตลอดมา และเพือ่อนรุกัษสิง่ทีท่านไดสราง

สรรคไวน้ันไดวัฒนาถาวรเปนมรดกตกทอดแกอนุชนรนุหลงัสบืไป

สิง่กอสรางประเภทที ่ 3 คือถาวรวตัถทุีท่รงสรางถวายเปนพระบรมราชานสุรณแดพระมหา

กษัตริยผทูรงมีพระคณุตอชาตบิานเมอืง กลาวคือ

-  ทรงสราง โรงเรียนสมเด็จพระปริยมหาราชรมณียเขต โรงพยาบาลสมเด็จพระปย

มหาราชรมณียเขต พรอมทัง้พระบรมราชานุสาวรีย สมเด็จพระปริยมหาราช ณ อำเภอไทรโยค

จังหวดักาญจนบรุ ีถวายเปนพระบรมราชานสุรณแดสมเดจ็พระนยิมหาราช รชักาลที ่ 5 ในฐานะ ที่
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เปนสถานท่ีสำคญัทางประวัตศิาสตรแหงหนึง่ เพราะเปนสถานท่ีทีส่มเดจ็พระปยมหาราชเคย เสดจ็

ประพาส

-  ทรงสรางวดัญาณสังวราราม อำเภอบางละมงุ จังหวดัชลบรุ ีและ

วดัรัชดาภิเศก อำเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุร ีถวายเปนพระราชกุศล

เฉลมิพระเกยีรติแดพระบาท สมเดจ็พระเจาอยหูวั รชักาลปจจุบนั ใน

ฐานะทีท่รงเปนพระมหากษตัริยผทูรงทศพธิราชธรรม และทรงบำเพญ็

พระราชกรณยีกจิบำบัดทุกขบำรงุสขุแกปวงพสกนิกร เปนอเนกประการ

-  ทรงสรางพระบรมธาตุเจดียศรนีครินทรามหาสันติคีรี ณ ดอย

แมสะลอง อำเภอแมจัน จังหวดัเชยีงราย และตึก สว ธรรมนเิวศ ณ วัด

บวรนิเวศวิหาร ถวายเปนพระราชานสุรณ แดสมเด็จพระศรนีครินทราบ

รมราชชนนี ในฐานะท่ีทรงบำเพญ็พระราชกรณียกิจเปนหติานุหติประโยชนแกปวงพสกนิกรและพระ

พทุธศาสนาเปนอเนกประการ

สิง่กอสรางประเภทที ่4  ทีท่รงสรางขึน้เพ่ือประโยชนแกสาธารณชนทัว่ไป กคื็อ ตึก ภปร ตึก

ผูปวยนอก 24 ชั้น ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ และโรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม อำเภอ

บางละมุง จังหวัดชลบุร ีเปนตน

สิง่กอสรางเหลานี ้ยอมเปนสิง่แสดงถงึพระกตญัธูรรมของเจาพระคณุสมเดจ็ ฯ ทีท่รง มตีอ

พระอุปชฌายอาจารยและบุคคลผูมีพระคุณใหเปนท่ีปรากฏอยูตลอดไป สมดังพระอัธยาศัยของ

พระองคทีท่รงรำลกึถงึพระคณุของผมูพีระคณุอยเูสมอ เพราะมกัจะทรงปรารภ กบัผใูกลชดิขณะเมือ่

ทรงรำลกึถงึพระคณุทานน้ัน ๆ  เสมอวา “ยงัไมไดทำอะไรถวายทานองคน้ันเลย” หรอืวา “อนัน้ีทำถวาย

ทานองคน้ัน” จึงทำใหเรารไูดวา สิง่เหลานีท้รงสรางหรอืทำขึน้ดวย วัตถปุระสงคอะไร


การกอสรางถาวรวตัถอุนัเปนประโยชนตอสาธารณชนดงักลาวมาขางตน นับเปนสวนหน่ึง ของ

งานสาธารณสงเคราะหของเจาพระคณุสมเดจ็ ฯ  ยงัมงีานสาธารณสงเคราะหของเจาพระคณุ  สมเดจ็

ฯ ในลกัษณะอืน่ ๆ อกีมากทีค่วรนำมากลาวในทีน้ี่ คือ

ทรงต้ังกองทุนช่ือวา “นิธนิอย คชวัตร” เพือ่เปนอนสุรณแกพระชนกชนนีของพระองคซึง่ มี

นามวานอยดวยกัน สำหรบัเปนทุนสงเสริมการศกึษาของภิกษุสามเณรและเยาวชน เจาพระคณุ   สมเด็จ

ฯ มกัทรงปรารภวา “เราไมมโีอกาสเรยีน จึงอยากสงเสรมิคนอ่ืนใหไดเรยีนมาก ๆ”

โดยเฉพาะพระชนนี คือนางนอยน้ัน เจาพระคณุสมเดจ็ ฯ ไดแสดงกตัญสูนองคุณ โดยนำมา

อปุการะดแูลอยทูีวั่ดบวรนิเวศวหิารเปนเวลากวา 10 ป  จนถึงแกกรรม เมือ่ พ.ศ.2508  เจาพระคณุ

สมเดจ็ฯ ทรงรักเคารพพระชนนมีาก (พระชนกถงึแกกรรมต้ังแตพระองคทรงเยาววัย) พระชนนเียบ็

อาสนะผาถวายพระองคผืนหน่ึง แตคร้ังยงัเปนพระเปรียญเพ่ือทรงใชสอย และทรง ใชมาตลอด แม

จะเกาแลวก็ทรงวางไวใตอาสนะผืนใหมทีท่รงใช เม่ือทรงไดรบัสถาปนาเปนสมเด็จ พระสงัฆราชแลว

อาสนะผนืดังกลาวพระองคกโ็ปรด ใหวางไวใตทีบ่รรทม เคยมเีด็กจะเอาไปทิง้ เพราะเหน็เปนผาเกา

ๆ มรีบัสัง่วา “น่ันของโยมแม เอาไวทีเ่ดิม” อกีเรือ่งหนึง่ทีแ่สดงถึงความผูกพนั ระหวางเจาพระคณุ

สมเด็จ ฯ กบัพระชนน ี คือเจาพระคณุสมเดจ็ ฯ เคยสเวยหมากเปนประจำ เพราะพระชนนทีำถวาย
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ทกุวนั เมือ่พระชนนถีงึแกกรรม (ขณะทรงดำรงสมณศกัดิท์ี ่พระสาสนโสภณ) กห็ยดุเสวยหมายแต

น้ันมา

ทรงเปนประธานกรรมการมูลนิธเิพือ่การกศุลตาง

ๆ หลายมลูนธิ ิกลาวคือ มลูนธิสิงเคราะหคนเปนโรคเร้ือน

มลูนธิสิงัฆประชานุเคราะห มลูนธิพิระพทุธศาสนาแหง

ประเทศไทย มลูนธิแิผนดินธรรม มลูนธิสิงเคราะหและ

ฟนฟจิูตใจผตูดิยาเสพตดิ เปนตน

ทีนั่บวาสำคญัก็คือ ทรงพระดำรใิหจัดสราง “ตกึ

สกลมหาสงัฆปรณิายก” ถวายเปนพระอนสุรณแดสมเดจ็

พระสงัฆราชแหงกรงุรตันโกสนิทรทกุพระองค รวม 19

พระองค ในถิน่ท่ีขาดแคลนสถานพยาบาล กระจายไปใน

จังหวดัตาง ๆ  ทกุภาคของประเทศ พรอมท้ังโปรดใหสราง

พระรปูของสมเด็จพระสงัฆราชท้ัง 19 พระองคประดิษฐ

ไวเปนท่ีสกัการะบูชาประจำโรงพยาบาลทีส่รางถวายเปน

พระอนุสรณแตละแหงดวย โรงพยาบาลสกลมหาสังฆ

ปริณายกทัง้ 19 แหงดังกลาวไดสรางเสร็จเรียบรอยแลว ดงัน้ี

1.  ตกึสกลมหาสงัฆปริณายก 1 ณ โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราช กฉุนิารายณ จังหวดักาฬสนิธุ

ถวายเปนพระอนุสรณแดสมเด็จพระสงัฆราช (ศร)ี วัดระฆังโฆษิตาราม

2.  ตกึสกลมหาสงัฆปริณายก 2 ณ โรงพยาบาลละหานทราย จังหวัดบุรรีมัย ถวายเปนพระ

อนสุรณแดสมเดจ็พระสงัฆราช (สกุ) วัดมหาธาตุ

3.  ตกึสกลมหาสงัฆปริณายก 3 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง จังหวัดราชบุร ีถวาย

เปนพระอนุสรณแดสมเด็จพระสงัฆราช (ม)ี วัดมหาธาตุ

4.  ตกึสกลมหาสงัฆปริณายก 4 ณ โรงพยาบาลเพญ็ จังหวัดอุดรธานี ถวายเปนพระอนุสรณ

แดสมเดจ็พระสงัฆราช (สกุ ญาณสงัวร) วัดมหาธาตุ

5.  ตกึสกลมหาสงัฆปริณายก 5 ณ โรงพยาบาลแมจัน จังหวัดเชียงราย ถวายเปนพระ อนุสรณ

แดสมเด็จพระสงัฆราช (ดอน) วัดมหาธาตุ

6.  ตกึสกลมหาสงัฆปริณายก 6  โรงพระปรยิตัธิรรมวัดพระบาทม่ิงเมือง จังหวดัแพร ถวาย

เปนพระอนสุรณแดสมเดจ็พระสงัฆราช (นาค) วัดราชบรุณะ

7.  ตกึสกลมหาสังฆปริณายก 7  โรงเรียนพระปริยตัธิรรมวัดเจดียหลวง จังหวัดเชียงใหม

ถวายเปนพระอนุสรณแดสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชติชิโนรส (พระองคเจาวาสกุร)ี วัด

พระเชตพุนวมิลมงัคลาราม

8.  ตกึสกลมหาสงัปริณายก 8 ณ โรงพยาบาลหนองหญาปลอง จังหวดัเพชรบรุ ีถวายเปน

พระอนสุรณแดสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ (พระองคเจาฤกษ) วัดบวร

นิเวศวิหาร
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9.  ตกึสกลมหาสงัฆปริณายก 9 ณ โรงพยาบาลชลบรุ ีจังหวดัชลบุร ีถวายเปนพระอนุสรณ

แด สมเดจ็พระอรยิวงศาคตญาณ สมเดจ็พระสงัฆราช (สา ปสุสฺเทโว) วัดราชประดษิฐสถติมหาสมีา

ราม

10.  ตกึสกลมหาสงัฆปรณิายก 10 ณ โรงพยาบาลนคิมคำสรอย จังหวดัมกุดาหาร ถวาย

เปน พระอนสุรณแดสมเดจ็พระมหาสมณเจา กรมพระยาวชริญาณวโรรส (พระองคเจามนษุยนาค

มานพ) วัดบวรนิเวศวิหาร

11.  ตกึสกลมหาสงัฆปรณิายก 11 ณ โรงพยาบาลนางรอง จังหวดับรุรีมัย ถวายเปนพระ

อนุสรณแดสมเดจ็พระสงัฆราชเจา กรมหลวงชินวรสิรวัิฒน (หมอมเจาภชุงค) วัดราชบพธิสถติมหา

สมีาราม

12.  ตกึสกลมหาสงัฆปริณายก 12 ณ โรงพยาบาลขนุยวม จังหวดัแมฮองสอน ถวายเปน

พระอนสุรณแดสมเด็จพระอรยิวงศาคตญาณ สมเดจ็พระสงัฆราช (แพ ตสิสฺเทโว) วัดสทุศันเทพวรา

ราม

13.  ตกึสกลมหาสงัฆปริณายก 13 ณ โรงพยาบาลสมเดจ็พระญาณสงัวร อำเภอเวยีงชยั จังหวดั

เชยีงราย ถวายเปนพระอนสุรณแดสมเดจ็พระสงัฆราชเจา กรมหลวงวชิรญาณวงศ (หมอมราชวงศชืน่

นภวงศ) วัดบวรนิเวศวิหาร

14.  ตกึสกลมหาสงัฆปริณายก 14 ณ โรงพยาบาลอาวลึก จึงหวัดกระบ่ี ถวายเปนพระอนุสรณ

แดสมเด็จพระอรยิวงศาคตญาณ สมเด็จพระสงัฆราช (ปลด กติตฺโิสภโณ) วัดเบญจมบพิตรดุสติวนา

ราม

15.  ตกึสกลมหาสงัฆปริณายก 15 ณ โรงพยาบาลตราด จังหวดัตราด ถวายเปนพระอนสุรณ

แดสมเดจ็พระอรยิวงศาคตญาณ สมเด็จพระสงัฆราช (อย ูญาโณทโย) วัดสระเกศ

16.  ตกึสกลมหาสงัฆปริณายก 16 ณ โรงพยาบาลภกูระดงึ จังหวดัเลย ถวายเปนพระอนสุรณ

แดสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสงัฆราช (จวน อฏุฐายี) วัดมกุฎกษัตริยาราม

17.  ตกึสกลมหาสงัฆปริณายก 17 ณ โรงพยาบาลลานสะกา จังหวดันครศรีธรรมราช ถวาย

เปนพระอนสุรณแดสมเดจ็พระอรยิวงศาคตญาณ สมเด็จพระสงัฆราช (ปนุ ปณุณฺสริ)ิ วัดพระ เช

ตพุนวิมลลังคลาราม

18. ตกึสกลมหาสงัฆปริณายก 18 ณ โรงพยาบาลไชยา จังหวดัสรุาษฎรธาน ีถวายเปนพระ

อนุสรณแดสมเดจ็พระอรยิวงศาคตญาณ สมเด็จพระสงัฆราช (วาสน วาสโน) วัดราชบพธิสถติ มหา

สมีาราม

19.  ตกึสกลมหาสงัฆปริณายก 19 ณ โรงพยาบาลทามวง จังหวดักาญจนบุร ีถวายเปน พระ

อนุสรณแดสมเด็จพระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช (เจริญ สวุฑฺฒโน) วัดบวรนิเวศวิหาร

⌫
พ.ศ.2499 พระบาทสมเด็จพระเจาอยหูวั รชักาลปจจุบนั เสด็จออกทรงผนวชเปน พระภกิษุ

ในพระพทุธศาสนา และเสดจ็ประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ทรงปฏิบตัสิมณธรรมเปนเวลา 15 วัน จึง

ทรงลาผนวช
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ในการเสดจ็ออกทรงผนวชของ

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวัคร้ังน้ี นับ

เปนเหตกุารณ สำคญัของชาติและเปน

ภารกิจสำคัญของวัดบวรนิเวศวิหารที่

จะตองปฏิบตัหินาทีใ่นดานตาง ๆ  เกีย่ว

กบัการทรงผนวชคร้ังน้ีใหลลุวงไปดวย

ดีสมพระราชประสงค สมเด็จพระ

สังฆราชเจา กรมหลวงวชิรญาณวงศ

พระราชอุปธยาจารยในการทรงผนวช

คร้ังน้ี ไดทรงเลอืกเจาพระคณุสมเดจ็ ฯ

ขณะทรงดำรงสมณศักดิ์ที่ พระโศภน

คณาภรณ ใหเปนพระอภบิาล (พระพี่

เลีย้ง) ในการทรงผนวช ของพระบาท

สมเด็จพระเจาอยหูวั ซึง่นับเปนหนาที่

สำคัญ เพราะจะตองทำหนาที่เปนผู

ถวาย คำแนะนำตาง ๆ  เก่ียวกับการทรง

ผนวชแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยหูวั

นับแตกอนการทรง ผนวชจนตลอด

ระยะเวลาแหงการทรงผนวช

การทีเ่จาพระคณุสมเดจ็ ฯ ทรงไดรบัเลอืกใหปฏิบตัหินาทีพ่เิศษดงักลาวนี ้แสดงใหเหน็วา

สมเด็จพระสังฆราชเจา ฯ ทรงไววางพระทัยในพระปฏิปทาและความสามารถของเจาพระคุณ

สมเดจ็ ฯ วาจะทรงปฏบิตัทิีส่ำคญัคร้ังนีไ้ดเรยีบรอยสมบรูณ และกป็รากฏวา เจาพระคณุสมเดจ็ ฯ ได

ทรง ปฏบิตัหินาทีพ่ระอภบิาลสนองพระเดชพระคณุไดเรยีบรอยสมบรูณทกุประการ

จากการทีไ่ดทรงปฏิบตัหินาทีพ่ระอภบิาลในการทรงผนวชคร้ังน้ี เจาพระคณุสมเดจ็ ฯ จึงได

ทรงเปนท่ีทรงเคารพนับถอืในพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวัมาแตบดัน้ัน และทรงรบัหนาทีถ่วาย พระ

ธรรมเทศนาและถวายธรรมกถา แดพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวัในโอกาสตาง ๆ ตลอดมา ทัง้ทีเ่ปน

งานพระราชพธิแีละเปนการสวนพระองค

พ.ศ.2521  สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาช ฯ สยามมกฎุราชมาร เสดจ็ออกทรงผนวช เปนพระ

ภกิษุ และเสดจ็ประทับบำเพญ็สมณธรรม ณ วัดบวรนิเวศวิหารเปนเวลา 15 วัน จึงทรงลาผนวช เจา

พระคณุสมเดจ็ ฯ ขณะทรงดำรงสมณศกัดิท์ี ่สมเดจ็พระญาณสงัวร กท็รงไดรบัอาราธนา ใหเปนพระ

ราชกรรมวาจาจารย ในพระราชพธิทีรงผนวช (สมเด็จพระสงัฆราช วาสนมหาเถร วัดราชบพิธ ทรง

เปนพระราชอปุธยาจารย) และทรงทำหนาทีเ่ปนพระอาจารยถวาย พระธรรมวนัิยตลอดระยะเวลาแหง

การทรงผนวช
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กลาวไดวา เจาพระคณุสมเดจ็ฯ ทรงเปนพระมหาเถระผคูงแกเรยีนพระองคหนึง่ในยุคปจจุบนั

ทรงรอบรแูตกฉานในพระพทุธศาสนาทัง้ในดานทฤษฎหีรอืปรยิตั ิทัง้ในดานปฏบิตั ิในดานปรยิตัน้ัิน

ทรงสำเร็จภูมเิปรียญธรรม 9 ประโยคซ่ึงเปนช้ันสูงสดุทางการศึกษาของคณะสงฆไทย สวนในดานปฏิบตั

น้ัิน เจาพระคณุสมเดจ็ฯ กท็รงเปนพระนกัปฏบิตั ิหรอืทีนิ่ยมเรยีกกนัเปน สามญัท่ัวไปวา พระกรรมฐาน

พระองคหนึง่ดงัเปนท่ีรกูนัท่ัวไปในหมพูระนกัปฏบิตัแิละสาธชุน ผไูฝใจในดานน้ี ฉะนัน้ ผลงานทาง

พระพทุธศาสนาของพระองคจึงนับไดวามคีวามสมบูรณพรอม เปนองคความรทูีม่คีวามชัดเจนท้ังใน

เชิงทฤษฎีและในเชิงปฏิบตั ิ เพราะเปนองคความรทูีถ่กู กร่ันกรองออกมาจากความรคูวามเขาใจทีม่ี

ทฤษฎีเปนฐาน และมกีารปฏบิตัดิวยพระองคเอง เปนเคร่ืองตรวจสอบเทียบเคียง เปนผลใหองคความ

รทูีพ่ระองคแสดงออกมาท้ังในผลงานท่ีเปนบท พระนพินธ ทัง้ในผลงานท่ีเปนการเทศนาส่ังสอนในเร่ือง

และในโอกาสตาง ๆ  มคีวามลึกซึง้ ชดัเจน และเขาใจงาย

ผลงานของพระองคทีส่มควรนำมากลาวในท่ีน้ี เพือ่เปนแบบอยางแหงการสรางองค ความรู

ทางพระพทุธศาสนา ทัง้ในดานปรยิตัแิละในดานปฏบิตั ิแบงไดเปน 2 สวน คือ ดานวิชาการ และดาน

การสัง่สอนเผยแผ


เจาพระคณุสมเดจ็ ฯ ทรงเปนผใูครการศกึษา ฉะนัน้ นอกจากจะทรงศกึษาพระปรยิตัธิรรม

คือศกึษาภาษาบาล ีตามประเพณนิียมทางพระพทุธศาสนาแลว พระองคยงัสนพระทยัศกึษาภาษาตางๆ

อกีมากสดุแตจะมีโอกาสใหทรงศกึษาได เชน ทรงศึกษาภาษาสนัสกฤต ภาษาองักฤษ ภาษาฝรัง่เศส

ภาษาเยอรมัน  ภาษาจนี  แตสวนใหญโอกาสไมอำนวยใหทรงศึกษาไดอยางตอเน่ือง  การศกึษา ภาษา

ตาง ๆ  ของพระองคจึงตองเลกิราไปในท่ีสดุ คงมีแตภาษาองักฤษท่ีทรงศึกษาตอเน่ือง มาจนทรงสามารถ

ใชประโยชนไดทัง้ในการพดู การอาน และการเขยีน และจากความร ูภาษาองักฤษน้ีเองท่ีเปนหนาตาง

ใหพระองคทรงมองเหน็โลกทางวิชาการไดกวางขวางย่ิงข้ึน ไมจำกดั อยเูฉพาะโลกทางพระพทุธศาสนา

เทานั้น เพราะฉะนั้น บทพระนิพนธทางพระพุทธศาสนาของ

พระองค นอกจากจะแสดงใหเหน็ถึงความรอบรทูางปริยตัแิละ

ความลึกซึ้งทางปฏิบัติแลว บางครั้งพระองคก็ ยังทรงนำเอา

ความรสูมยัใหมดานตาง ๆ   มาประยุกตในการอธบิายพระพทุธ

ศาสนาใหคนรวม สมยัเขาใจความหมาย และประเดน็ความคดิ

ทางพระพทุธศาสนาไดชดัเจนย่ิงข้ึนดวย

เจาพระคณุสมเดจ็ฯ ทรงเริม่สรางผลงานทางวชิาการมา

ตัง้แตยงัทรงเปนพระเปรยีญ โดยการทรงนพินธเรือ่งทางพระ

พุทธศาสนาในลักษณะตาง ๆ  ลงพิมพเผยแพรในนิตยสาร

ธรรมจักษุซึ่งเปนนิตยสารเผยแผพระพุทธศาสนา ของมูลนิธิ

มหามกฎุราชวทิยาลยั ในพระ บรมราชปูถมัภบาง ตพีมิพเผย

แพรในโอกาสตาง ๆ  บาง และไดทรงสรางผลงานดานน้ี มาอยางลายพระหตัถทีท่รงราง

บทความภาษาอังกฤษ
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ตอเน่ืองจวบจนปจจุบนั ฉะนัน้ ผลงานวิชาการดานพระพทุธศาสนาของพระองคจึงม ีเปนจำนวนมาก

ไมนอยกวา 150 เรือ่ง พระนพินธเรือ่งสำคญัท่ีควรกลาวถงึในทีน้ี่ มดีงันี้

(1)  หลักพระพทุธศาสนา พระนพินธเรือ่งนีท้รงนิพนธเมือ่

พ.ศ.2502 ขณะทรงดำรงสมณศกัด์ิที ่พระธรรมวราภรณ ในชัน้ตน

ทรงนิพนธเปนกัณฑเทศนสำหรบั เทศนสอนนักเรยีนนักศกึษา ตอ

มาทรงปรับปรุงเปนความเรียงเพื่อสะดวกแกการอาน ศึกษาของผู

สนใจท่ัวไป

พระนิพนธเร่ืองน้ี แมวาช้ันตนจะทรงมุงสำหรับสอนหรือ

อธบิายพระพทุธศาสนา แกนักเรยีนนกัศกึษา แตเนือ้หาเปนเร่ืองที่

สามารถใชเปนคูมือศึกษาพระพุทธศาสนาสำหรับคน ทั่วไปได

ทกุระดับ พระนพินธเร่ืองน้ีใหความรเูกีย่วกับพระพทุธศาสนาต้ังแต

ชัน้ตนไปจนถงึชัน้สูงสดุ ประกอบดวยหลกัธรรมคำสอนทีส่ำคญั ๆ   ที่

คนท่ัวไปควรรู และพอเพียงแกการท่ีจะทำใหรูจัก พระพุทธศาสนาและพอเพียงแกการท่ีจะนำไป

ประพฤติปฏิบตัใินชีวิตประจำวัน นอกจากความรเูกีย่วกับ พระพทุธศาสนาแลวยังใหความรเูกีย่วกับ

เรือ่งของศาสนาทัว่ ๆ  ไปทีค่วรรดูวย

ลกัษณะเดนของพระนพินธเรือ่งนี ้คือทรงใชภาษางาย ๆ สละสลวย ทรงยกตัวอยางทีใ่กลตวั

หรอืทีเ่ปนเรือ่งในประสบการณของคนท่ัวไปมาประกอบการอธบิาย และบางเรือ่งกท็รงนำ เอาทฤษฎี

หรอืความรสูมยัใหมมาเปรียบเทียบเพ่ือใหเขาใจงายย่ิงข้ึน

(2)  45 พรรษาของพระพุทธเจา พระนพินธเร่ืองน้ีทรงเร่ิมนิพนธเม่ือ พ.ศ.2504  ขณะทรง

ดำรงสมณศกัดิท์ี ่พระสาสนโสภณ พระนพินธเร่ืองนีม้งุแสดงคำสอนของพระพทุธศาสนา ไปตามลำดบั

เรือ่งราวท่ีเกดิข้ึนในพทุธประวัต ิ เปนทำนองเลาเหตกุารณตาง ๆ  ทีเ่กดิข้ึน ในพระประวตัขิองพระ

พทุธเจาไปตามลำดับป นับแตพระพทุธเจาตรัสรแูลวเร่ิมประกาศสัง่สอน พระพทุธศาสนาไปจนถึงปสดุ

ทายแหงพระชนมชพีของพระพทุธเจา แตเน่ืองจากเรือ่งราว ในพทุธประวตัน้ัินตามท่ีปรากฏในคมัภรี

ของพระพทุธศาสนา โดยเฉพาะคมัภรีพระไตรปฎก ไมไดกลาวไวอยางตอเนือ่งตัง้แตตนจนจบ ทัง้ไม

ไดลำดบักาลเวลาของเหตกุารณตาง ๆ   ไวอยางชดัเจน ฉะนัน้ จึงเปนการยากทีจ่ะเลาเรือ่ง พทุธประวตัิ

ตัง้แตตนจนไปตามลำดับกาลไดอยางถกูตอง ดวยเหตุผลดังกลาว

แลวในพระนพินธเรือ่งนี ้พระองคจึงทรงมงุแสดงคำสอนของพระ

พทุธศาสนา เพือ่ความรเูขาใจในธรรมเปนหลกัโดยมีเรือ่งราวทาง

พทุธประวัตเิทาทีป่รากฏหลกัฐานหรอื ตามทีท่รงสนันิษฐานไดจาก

คัมภรีน้ัน ๆ  มาเปนสวนประกอบเพือ่ชวยใหเขาใจความเปนมา

และ ความหมายของพระธรรมคำสอนเรือ่งนัน้ ๆ  ไดชดัเจนยิง่

ข้ึนเทานัน้ มไิดทรงมงุแสดงรายละเอยีด ทางพทุธประวัตโิดยตรง

แตงถงึกระน้ัน พระนิพนธเร่ืองน้ีกนั็บไดวาเปนการเรียบเรียง พทุธ

ประวัตแินวใหมอกีแบบหนึง่ทีไ่มซ้ำแบบใคร

ลกัษณะเดนของพระนิพนธเรือ่งน้ีกคื็อ เปนเร่ืองทีใ่หความ

รเูกีย่วกับพระพทุธศาสนา อยางกวางขวาง ทัง้ในแงพทุธประวัตแิละ
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ในแงพระธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา เพราะ ไดทรงประมวลเอาความรแูละเรือ่งราวตาง ๆ   เกีย่ว

กบัพระพทุธศาสนา ทัง้จากคัมภีรพระไตรปฎก อรรถกถาและปกรณวิเสสตาง ๆ  รวมท้ังจากตำราอืน่

ๆ  ทีเ่กีย่วของกบัเรือ่งนัน้ ๆ  มารวม ไวอยางพสิดารตลอดถงึเรือ่งราวจากคมัภรีฝายมหายานทีน่า

สงัเกตศกึษา กไ็ดทรงประมวลมา ไวเพือ่การศกึษาเปรยีบเทยีบดวย พระนพินธเรือ่งนีจึ้งใหความรเูกีย่ว

กบัพระพทุธศาสนาในหลายดาน

แตนาเสยีดายวา พระนพินธเรือ่งนีท้รงนิพนธไวยงัไมจบสมบรูณ

(3)  โสฬสปญหา  พระนพินธเร่ืองนี ้ในชัน้ตนทรงเตรียมสำหรบัเปนคำสอนพระใหมและ

ไดทรงบรรยายเปนธรรมศึกษาแกพระใหม (พระนวกะ) ในพรรษกาล พ.ศ. 2524  ตั้งแตตน

จนจบบริบรูณ

โสฬสปญหา (คือปญหา 16 ขอ) พรอมทัง้คำพยากรณคือคำกลาวแกน้ัน เปนธรรมชัน้สงูใน

พระพทุธศาสนา มคีวามละเอียดลึกซึง้ทัง้ในดานอรรถะ คือความหามาย ทัง้ในดานพยญัชนะ คือถอย

คำสำนวน ผทูีใ่ครรพูระพทุธศาสนาควรจัก ไดศกึษาและพจิารณาไตรตรอง อยางรอบคอบ และเมือ่

ไดพจิารณาไตรตรองจนเกดิความรคูวามเขาใจอยางถองแทแลว กจ็ะทำใหเหน็ความละเอยีดลกึซึง้ของ

พระพทุธศาสนาคือคำสัง่สอนของพระพุทธเจา อนัสองแสดงใหเหน็ถึงความสุขุมลมุลกึแหงพระปรชีา

ญาณของพระพทุธเจา การศกึษาเร่ืองนี ้นอกจากจะชวยใหไดรบัความรคูวามเขาใจพระพทุธศาสนาลกึ

ซึง้กวางขวางยิง่ข้ึนแลว ยงัชวยเสรมิศรทัธาปสาทะในพระพทุธศาสนาและในพระรตันตรัยใหมัน่คงและ

บรสิทุธ์ิยิง่ข้ึนดวย อนัจะยังผลใหเกดิการนอมนำธรรมเหลานัน้มาประพฤตปิฏิบตัติามความสามารถของ

ตนตอไป

เรือ่งโสฬสปญหานี ้เปนการแสดงหรอือธบิายธรรมทีป่รากฏอยใูนปญหาตาง ๆ  เหลานัน้ไป

ตามอรรถะและพยญัชนะแหงบทธรรม ประกอบกบัคำอธบิายในคมัภรีอรรถกถา และความสนันิษฐาน

สวนพระองค ทัง้น้ีกโ็ดยทีพ่ระองคทรงเหน็วาธรรมบรรยายหรอืการ อธบิายธรรมน้ัน เปนเพียงเคร่ือง

มอืประกอบการศกึษาธรรม เพือ่ทีผ่ศูกึษาจะไดอาศยัเปนแนว ในการพจิารณาไตรตรองธรรมจะกระท่ัง

เกดิความเห็นแจงประจักษธรรมน้ัน ๆ  แกใจตนดวยตนเอง เพราะผศูกึษาธรรมในพระพุทธศาสนา

น้ัน ควรจักไดพจิารณาไตรตรองดวยปญญาอันชอบให เหน็จริงแกใจตน ไมควรเอาแตเชือ่ดายไปตาม

ทีไ่ดยนิไดฟง ดงัทีพ่ระพทุธเจาไดตรสัไว ในกาลามสตูรเปนตัวอยาง เพราะเพยีงแตเชือ่ไมพจิารณานัน้

อาจจะไมไดความรธูรรม ทัง้ไมทำใหไดซาบซึง้ในรสแหงธรรมดวย

ลกัษณะเดนของพระนิพนธเรือ่งน้ีกคื็อ แสดงใหเหน็ถึงแนวการวิเคราะหหรอืวิจารณ ธรรมของ

องคผนิูพนธ โดยเฉพาะอยางยิง่การวเิคราะหหรอืวิจารณธรรมช้ันสงู น้ันมิใช เรือ่งทีท่ำไดงาย ผทูี่

จะสามารถวเิคราะหหรอืวิจารณธรรมดังกลาวไดอยางแจมแจงชดัเจนน้ัน จำตองใชทัง้ความร ู ในทาง

ปริยตัแิละประสบการณในทางปฏบิติัประกอบกนั จึงจะเกดิการ สงัเคราะหเปนความร ูความเขาใจและ

ถายทอดไปยังบคุคลอ่ืนไดตามวัตถุประสงคหรอืตรงตาม ความหมายของขอธรรม     น้ัน ๆ

(4)  ลกัษณะพระพุทธศาสนา  พระนพินธเรือ่งนีท้รงเตรยีมข้ึนสำหรบัเปนคำสอนพระใหม

และไดทรงบรรยายสอนพระใหมในพรรษกาล พ.ศ. 2526  ขณะทรงดำรงสมณศกัด์ิที ่สมเดจ็ พระ

ญาณสงัวร พระนพินธเรือ่งน้ีไดทรงแสดงใหเหน็ถึงลกัษณะของพระพทุธศาสนาในดานตาง ๆ  คือใน

ดานความหมาย ในดานการสอน ในดานคำสอน ในดานการปฏบิตั ิและในดานเปา หมายของการปฏบิตั

ขิองพระพทุธศาสนา เนือ้หาของพระนพินธเรือ่งนี ้จึงเปนการมองหรอืเปน การศกึษาพระพทุธศาสนา
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อยางรอบดาน เพราะฉะนัน้ พระนพินธเรือ่งนี ้จึงชวยใหผอูาน หรอืผศูกึษามองเหน็ภาพของพระพทุธ

ศาสนาไดชดัเจนยิง่ขึน้ หรอืกลาวอกีอยางหนึง่กคื็อ ชวยใหผศูกึษากลาวถงึพระพทุธศาสนาไดตรง

ประเดน็

ลกัษณะเดนของพระนพินธเรือ่งนีก้คื็อ ทรงอธบิายไวในตอนตนของเร่ืองนีว้า สิง่ทีพ่ระองค ทรง

แสดงหรอืทรงอธิบายไวในพระนพินธเร่ืองน้ี เปนผลจากการศึกษาปฏิบตัเิพงพจิารณา ของพระองค

เอง ฉะนัน้ พระนพินธเรือ่งนีจึ้งเปนสิง่สะทอนถึงความรคูวามเขาใจของพระองค ในเรือ่งพระพทุธศาสนา

วาเปนอยางไร ซึง่เปนสิง่ทีน่าสนใจยิง่

(5)  สมัมาทิฏฐ ิตามพระเถราธิบายของทานพระสารี

บุตรเถระ  พระนพินธเรือ่งนี ้ทรงเตรียมข้ึนสำหรบัเปนคำสอนพระ

ใหมและทรงบรรยายสอนพระใหมในพรรษกาล พ.ศ. 2527

ขณะทรงดำรงสมณศักดิท์ี ่สมเด็จพระญาณสงัวร

พระบาทสมเด็จพระเจาอยหูวัไดทรงมีพระราชปรารถถึง

พระนพินธเรือ่งนีว้า “พระธรรมเทศนา ชดุน้ี นอกจากแสดงขอ

ธรรมสำคัญ ๆ  อนัเปนแกนคำสอนของพระพุทธศาสนาแลว ยงั

แสดง ใหประจักษถึงปรีชาญาณอันกวางขวางล้ำลึกของพระสารี

บตุรเถระในการอธิบายธรรมนีอ้กีประการหน่ึง และประการท่ีสาม

สมเด็จพระญาณสงัวร (สวุฑฺฒนมหาเถระ) ไดนำพระเถราธบิาย

แหงพระอคัรสาวก องคน้ันมาอธิบายถายทอดเพ่ิมเติมใหพอเหมาะ

พอดแีกความรคูวามคิดของคนในยุคปจจุบนัใหเขาใจได โดยสะดวก และแจมแจง” ดวยพระราชปรารภ

ดงักลาวแลว จึงทรงพระกรณุาโปรดเกลา ฯ  ใหจัดพมิพข้ึนสำหรบัพระราชทานในงานฉลองพระชนมา

ย ุ6 รอบของเจาพระคณุสมเดจ็ ฯ เมือ่ พ.ศ. 2528 เปนคร้ังแรก ตอมาทรงมพีระราชปรารภวา เรือ่ง

สมัมาทิฏฐิ ทีจั่ดพมิพข้ึนในคร้ังน้ัน ยงัมขีอพกพรองอยหูลายแหง จึงไดทรงพระราชอตุสาหะ ตรวจ

ทานตนฉบับใหมดวยพระองค เองตลอดท้ังเรือ่ง แลวพระราชทานมายังเจาพระคณุสมเดจ็ ฯ เพือ่จดั

พมิพ ข้ึนใหมอกีครัง้หนึง่

จากพระราชปรารภดังกลาวแลว ยอมแสดงใหเหน็วา พระนพินธเร่ืองสมัมาทิฏฐิน้ีม ีความ

สำคญัและมคุีณคาควรแกการศกึษาเพยีงไร

ลกัษณะเดนของพระนพินธเรือ่งนีก้คื็อ เจาพระคณุสมเดจ็ ฯ ไดทรงนำธรรมาธบิายของ พระ

สารบีตุรเถระ ซึง่ลวนเปนคำสอนท่ีสำคญัในพระพทุธศาสนา “มาอธบิายถายทอดเพิม่เติม ใหพอเหมาะ

พอดแีกความรคูวามคิดของคนในยุคปจจุบนัใหเขาใจไดโดยสะดวกและแจมแจง”

(6)  ทศบารมี ทศพธิราชธรรม  พระนิพนธเร่ืองนี ้ เจาพระคณุสมเดจ็ ฯ ทรงเตรียม ข้ึน

สำหรับเปนคำสอนพระใหมเชนกัน และไดทรงบรรยายสอนพระใหม ในพรรษกาล พ.ศ. 2530

ขณะทรงดำรงสมณศักดิท์ี ่สมเด็จพระญาณสงัวร

เน้ือหาของพระนพินธเรือ่งน้ี คือการอธบิายความหมายของธรรมสำคัญในพระพทุธศาสนา 2

หมวด คือ คำสอนเร่ืองทศบารมี และคำสอนเรือ่งทศพธิราชธรรม โดยเจาพระคณุสมเดจ็ ฯ ไดทรง

วิเคราะหใหเหน็วา ธรรม 2 หมวดนี ้แมจะดวูาตางกนัแตความจรงิมีความเกีย่วโยงกนั กลาวคือ ทศบารมี

น้ัน เปนหลกัปฏบิตัเิพือ่ผลสงูสดุในทางพทุธจกัร คือการบรรลพุระอนตุตรสัมมาสมัโพธญิาณ เปนพระ
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สมัมาสมัพทุธเจา ผทูรงสรางสนัติสขุใหแกมวลมนุษยชาติ สวนทศพิธราชธรรมนัน้ เปนหลกัปฏบิตัเิพือ่

ผลสงูสดุในทางอาณาจกัร คือการบรรลถุงึความเปนพระธรรมจกัรพรรด ิหรอืพระจกัรพรรดผิทูรงธรรม

ซึง่จะเปนผสูรางสนัติสขุใหแกมวลพสกนิกรของพระองคทัว่ราชอาณาเขต กลาวสัน้กคื็อทศบารมน้ัีน เปน

หลกัธรรมเพ่ือความเปนประมุขหรือผนูำทางพทุธจักร สวน ทศพธิราชธรรมน้ันเปนหลกัธรรมเพ่ือความ

เปนประมุขหรอืผนุำทางอาณาจกัร นอกจากนี ้เจาพระคณุสมเดจ็ ฯ ยงัทรงแสดงใหเหน็วา ธรรมท้ัง

2 หมวดน้ีมเีน้ือหาคลายคลึงกนั ทีแ่ตกตางกันไปบาง กเ็พราะมงุผลหรือมีเปาหมายตางกัน ทศบารมี

มงุผลในทางธรรมหรือความพนโลก สวนทศพิธราชธรรมมงุผลในทางโลกหรอืการอยใูนโลกอยางมี

ความสุข กลาวอกีอยางหนึง่กคื็อ ทศบารมเีปนบารมีทางธรรม สวนทศพิธราชธรรมเปนบารมีทางโลก

ธรรมท้ัง 2 หมวดน้ี จึงเปนบารมีธรรมดวยกัน

ลกัษณะเดนของพระนิพนธเรือ่งน้ีกคื็อ เปนการวิเคราะหตคีวามธรรมสำคญัทาง พระพทุธ

ศาสนาในเชงิประยกุตและในเชงิเปรยีบเทยีบ ซึง่ทำใหไดความรคูวามเขาใจในคำสอนของ พระพทุธ

ศาสนาในแงมมุทีแ่ตกตางออกไปและกวางขวางยิง่ข้ึน


งานดานการสอนท่ีสำคญัของเจาพระคุณสมเด็จ ฯ กคื็อการสอน “แนวปฏิบตัใินการฝก  สมาธิ

” หรอืเรยีกกนัส้ัน ๆ วาสอนกรรมฐาน ในสวนพระองคเองกท็รงสนพระทยัในการฝกปฏบิตั ิสมาธิ

หรอืปฏบิตักิรรมฐานมาต้ังแตยงัทรงเปนพระเปรียญ ผทูีเ่ปนครูทางกรรมฐานของพระองคก็คือ สมเด็จ

พระสงัฆราชเจา กรมหลวงวชิรญาณวงศ พระอปุชฌายของพระองค ทรงเลาวา

คร้ังหนึง่ เมือ่สมยัทีย่งัทรงเปนพระเปรยีญอยแูละกำลงัสนพระทยัในการศกึษาภาษาตาง ๆ

ดงักลาวมาแลวในตอนตน สมเด็จพระสงัฆราชเจา ฯ ไดมรีบัสัง่ใหเฝาและตรสัถามวา “กำลงัเรยีนใหญ

หรอื อยาบาเรียนมากนัก หดัทำกรรมฐานเสียบาง”

รบัสัง่ของสมเด็จพระสังฆราชเจา ฯ ดงักลาว เจาพระคณุสมเด็จ ฯ ทรงถือวาเปนเสมือน พระ

บญัชา และเปนเหตุใหพระองคทรงสนพระทัยในการปฏิบตักิรรมฐาน ตัง้แตบดัน้ันเปนตน มาและทรง

ถอืวาสมเด็จพระสงัฆราชเจา กรมหลวงวชิรญาณวงศ ทรงเปนครูกรรมฐาน พระองคแรกของพระองค

การปฏบิตักิรรมฐาน เปนประเพณนิียมในพระสงฆคณะธรรมยคุท่ีสบืเน่ืองมาแตคร้ัง พระบาท

สมเด็จพระจอมเกลาเจาอยหูวัยังทรงผนวชอย ูโดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา เจาอยหูวัขณะยังทรง

ผนวช อยไูดรือ้ฟนประเพณน้ีีข้ึนดวยการเอาพระทยัใสในการศกึษาวิปสสนาธรุะ คือการฝกปฏิบตัอิบรม

จิตใจ และทรงแนะนำศษิยานุศษิยใหเอาใจใสศกึษาปฏบิตัเิชนกัน ทัง้นีเ้พราะทรงถอืปฏบิตัติามหลกั
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ของพระพทุธศาสนาทีว่า พระภกิษุสามเณรมธีรุะคอืหนาทีท่ีพ่งึปฏบิตั ิ2 อยาง คือ คันถธรุะไดแกการ

ศกึษาเลาเรยีนพระคมัภรี เพือ่ใหมคีวามรพูระธรรมวนัิย คือคำสัง่สอนของพระพทุธเจาเพือ่เปนแบบ

แผนในการประพฤตปิฏบิตั ิและสำหรบัแนะนำ สัง่สอนผอูืน่ตอไป วิปสสนาธรุะ คือการศกึษาอบรม

จิตใจตามหลกัสมถะและวปิสสนา เพือ่ใหรแูจงในธรรม และกำจดักเิลสออกจากจติใจ ฉะนัน้ พระสงฆ

ธรรมยุตจึงถอืเปนประเพณ ีปฏบิตัสิบืมาแตคร้ังน้ันวา ตองศกึษาท้ังคันถธรุะและวปิสสนาธรุะ กลาว

คือในเวลาพรรษา กอ็ยศูกึษาคนัถธรุะในสำนกัของตน ๆ  เมือ่ออกพรรษาแลว กจ็ารกิธดุงคไปตามปา

เขา เพือ่หาทีวิ่เวกศกึษาปฏบิตัวิิปสสนาธรุะ แมพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลาเจาอยหูวั ขณะเมือ่ยงัทรง

ผนวชอยกูท็รงถอืปฏบิตัเิชนน้ีมาโดยตลอด ดงัปรากฏในพระราชประวตัวิา ไดเสดจ็จารกิไปตามหวัเมอืง

ตาง ๆ  อยางกวางขวาง ประเพณปีฏบิตัดิงักลาวนีไ้ดเจรญิแพรหลาย ในหมพูระสงฆธรรมยตุสบืมา

จวบจนปจจุบนั โดยเฉพาะอยางยิง่ในภาคอสีาน ความนิยม ในการศกึษาปฏบิตักิรรมฐานมิไดจำกดั

อยเูฉพาะในหมพูระสงฆธรรมยตุเทานัน้ แตไดแพรหลายไปในหมพูระภกิษสุามเณรทัว่ไป ตลอดไป

ถงึพทุธศาสนกิชนทัง้หญงิชายดวย ดงัเปนท่ีทราบกนัวามสีำนกักรรมฐาน เกดิข้ึนในภาคอสีานทัว่ไป และ

มบีรูพาจารยทางกรรมฐาน เกดิข้ึนมากมายสบืเนือ่งกนัมาไมขาดสาย ทีป่รากฏเกยีรติคุณเปนรจัูกกนั

ทัว่ไปกเ็ชน   พระอบุาลคุีณปูมาจารย  (จันทร สริจินฺโท)  พระอาจารยเสาร กนตฺสโีล พระอาจารยมัน่

ภรูทิตฺโต พระอาจารยฟน อาจาโร พระอาจารยชา สภุทโฺท เปนตน พระบรูพาจารยดงักลาวน้ีลวน สบื

สายมาจากสทัธวิิหารกิ คือศษิยของพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลาเจาอยหูวั ขณะเมือ่ ยงัทรงผนวชอยู

ทัง้นัน้

สำหรบัพระภกิษสุามเณรผสูนใจในการปฏบิตักิรรมฐาน แตไมมโีอกาสทีจ่ะอยใูนสำนกัวดัปา

กส็ามารถปฏบิตัไิดโดยปฏบิตัติามหลกัคำสอนของพระพทุธเจาทีว่า “แมจะอยใูนบานในเมอืง กใ็ห

ทำสญัญา คือทำความรสูกึกำหนดหมายในใจวาอยใูนปา อยใูนทีว่าง อยใูนทีส่งบ กส็ามารถทำจติใจ

ใหวางใหสงบได” เจาพระคณุสมเดจ็ ฯ กท็รงปฏบิตัพิระองคตามหลกัดงักลาวนี ้ทรงปฏบิตัพิระองค

แบบพระกรรมฐานในเมืองและเมือ่ทรงมีโอกาส กจ็ะเสด็จจาริกไปประทับ ตามสำนักวัดปาในภาคอีสาน

ชัว่ระยะเวลาหน่ึงเสมอมา

สำหรบัวัดบวรนิเวศวิหาร อนัเปนสำนกั

ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว

ขณะยงัทรงผนวชอย ูและเปนเสมือนวัดตัวอยาง

ของคณะธรรมยุตน้ัน กไ็ดมกีารสอนกรรมฐานแก

พระภกิษุสามเณรและอุบาสกอบุาสกิาผสูนใจตอ

เน่ืองกนัมา มาถงึยคุท่ีเจาพระคณุสมเดจ็ ฯ ทรง

ดำรงตำแหนงเจาอาวาส ก็ไดทรงรับภาระการ

สอนกรรมฐานดงักลาวสบืมา โดยมกีำหนด สอน

ในตอนค่ำของวันพระและวันหลังวันพระ

(สปัดาหละ 2วัน) ตลอดมาไมขาดสาย เปนเหตุใหการศกึษาปฏบิตักิรรมฐานเปนทีร่จัูกแพรหลายไป

ในหมพูทุธศาสนกิชนทัว่ไปทางหนึง่

เจาพระคณุสมเดจ็ ฯ ทรงรับภาระสอนกรรมฐานท่ีวัดบวรนิเวศวิหารมาต้ังแต พ.ศ. 2504

การสอนกรรมฐานท่ีวัดบวรนิเวศวิหารไดกำหนดเปนรูปแบบท่ีชดัเจนข้ึนในสมัยท่ีพระพรหมมนีุ (ผิน
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สวุโจ) ดำรงตำแหนงเจาอาวาส คร้ันพระพรหมมนีุมรณภาพแลว เจาพระคณุสมเดจ็ ฯ ซึง่ดำรงตำแหนง

เจาอาวาสสบืตอมา กไ็ดสบืทอดรูปแบบการสอนกรรมฐานดงักลาวตอมา กลาวคอื การสอนเริม่เมือ่

เวลา 19.00 น. พระภกิษุสามเณรและพทุธศาสนิกชนผรูวมฟงการสอน ทำวัตรสวดมนตแลวพระ

อาจารยเริม่กลาวอบรมธรรมปฏิบตั ิจบแลวพระสงฆ 4 รปูสวด พระสตูรท่ีแสดงหลกัปฏบิตัทิางสมถะ

และวปิสสนา สวดทัง้ภาคบาลแีละแปลเปนไทย เพือ่ประกอบการพจิารณาในการปฏบิตั ิตอนหนึง่

จบแลว น่ังสงบฝกปฏบิตัจิิตใจตามเวลาท่ีกำหนด จบแลว สวดบทท่ีพงึพจิารณาเนอืง ๆ และแผสวน

กศุลเปนจบการสอนในวนัน้ัน

หลกัการสอนสมาธหิรอืการสอนกรรมฐานน้ัน เจา

พระคณุสมเด็จ ฯ ทรงดำเนิน ตามหลกัสติปฏฐาน คือการ

กำหนดจติพจิารณาอยใูนกาย ในเวทนา ในจติ และใน

ธรรม อนัเปน หลกัใหญหรอืหลกัสำคญัในการฝกอบรม

จิตหรอืฝกปฏิบตัสิมาธทิีพ่ระพทุธเจาไดทรงแสดงไว

วิธปีฏบิตัหิรอืฝกทำสมาธน้ัิน มมีากมายหลายวธิี

สดุแตความสะดวกหรอืความชอบ ทีเ่รยีกวาเหมาะกบัจริต

ของผปูฏบิตั ิฝายอาจารยผสูอนกส็อนในวธิทีีแ่ตกตางกนั

ไปตามความถนดั หรอืประสบการณของอาจารยน้ัน ๆ

แตเจาพระคณุสมเด็จ ฯ ทรงสรุปตามหลกัสติปฏฐานวา

โดยสรุปแลวการทำสมาธิม ี 2 วิธ ี วิธทีีห่นึง่ คือการหยดุ

จิตใหอยใูนตำแหนงอนัเดียว ไมใหคิดไปในเรือ่งอืน่ เชน

การกำหนดจติใหอยทูีล่มหายใจเขาออก ทีเ่รยีกวาวธิอีา

นาปานสต ิวิธทีีส่อง คือพจิารณาไปในกายอนัน้ี กำหนดพจิารณาดกูายแยกใหเหน็เปนอาการหรอืเปน

สวนตาง ๆ เชน แยกใหเหน็เปนอาการ 32 เปนตน

วัตถปุระสงคของการฝกปฏบิตัสิมาธน้ัิน เจาพระคณุสมเดจ็ ฯ ทรงสรุปวาม ี2 อยางคือ (1)

ทำสมาธเิพือ่แกอารมณและกเิลสของใจทีเ่กดิข้ึนในปจจุบนั เชน ความรัก ความโกรธ เปนตน ซึง่อาจ

จะเปนอนัตรายตอหนาทีก่ารงานหรอืการศกึษาเลาเรยีน เมือ่จะทำใหอารมณหรอืกเิลส ดงักลาวน้ันสงบ

ลงได จึงตองใชสมาธคืิอการหดัเอาชนะใจ ทำใจใหสงบจากอารมณดงักลาวนัน้  (2) ทำสมาธเิพือ่ฝก

ใจใหมพีลงั คือพลงัต้ังม่ัน พลงัร ูมากข้ึน เชนเดียวกับรางกายจะแขง็แรง กต็องมกีารฝกออกกำลงักาย

จิตใจจะมพีลงั กต็องมกีารฝกหดัทำสมาธิ

นอกจากการสอนดงักลาวแลว เจาพระคณุสมเดจ็ ฯ ยงัไดทรงนิพนธเรือ่งเกีย่วกับการฝก

ปฏบิตัสิมาธ ิเพือ่เปนหลกัประกอบการศกึษาปฏบิตัสิมาธไิวอกีจำนวนมาก ทัง้หลกัปฏบิตัเิบือ้งตน และ

หลกัปฏบิตัชิัน้สงู เชน

-  หลกัการทำสมาธเิบือ้งตน

-  แนวปฏิบตัใินสตปิฏฐาน

-  การปฏบิตัทิางจติ

-  อนสุสตแิละสตปิฏฐาน

-  หลกัธรรมสำหรบัการปฏิบตัอิบรมทางจิต เปนตน
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พ.ศ. 2511  เจาพระคณุสมเดจ็ ฯ ขณะทรงดำรงสมณศกัด์ิทีพ่ระสาสนโสภณ ทรงเริม่รายการ

“การบริหารทางจติ” ทางสถานวิีทยุ อส พระราชวังดุสติ ตามพระราชปรารภของสมเด็จพระศร ีนคริน

ทราบรมราชชนน ีรายการบรหิารทางจติมวัีตถปุระสงค คือเพือ่ชกันำใหเกดิความสนใจ ในการอบรม

จิตใจจนถงึปลกูฝงเปนนิสยัในทางทีถ่กู เพือ่ประโยชนในทางทีจ่ะพฤตปิฏิบตัตินโดย เหมาะสม มคีวาม

เจริญในการศกึษาเลาเรยีนการอาชพีการงาน สามารถเผชญิเหตุการณตาง ๆ ครองชีวิตอยางมคีวาม

สขุราบร่ืนตามสมควร การอบรมดังกลาวควรเร่ิมตนต้ังแตเดก็จนถึงผใูหญ เพราะเดก็เปนไมออนท่ีอาจ

จะตดัไดงาย และสมควรท่ีจะเริม่หดัใหถกูทาง ถาไดสนใจอบรมเด็ก ทางจติใจใหความเจริญทางจิต

ใจเตบิโตขึน้พรอมกนักบัความเจริญทางรางกาย กจ็ะเปนประโยชนมาก จะไมตองมาแกปญหายงุยาก

ตาง ๆ  ในเม่ือเด็กเติบใหญข้ึน และผใูหญมกัจะเปนไมแกสกัหนอย ซึง่อาจจะดัดไดยาก แตกย็งัดัดได

เพราะจติใจเปนสิง่ทีพ่งึฝกอบรมไดทกุรนุทุกวยัเปน สิง่ทีไ่มแกไมแขง็เกนิไปตอการอบรม เวนไวแตจะไม

สนใจไมยอมทีจ่ะฝกอบรมเทานัน้ และผใูหญยอม จะไดเปรยีบกวาเดก็ในขอทีไ่ดผานไดรเูหตกุารณตาง

ๆ มามากกวา ทำใหเกดิความสำนกึ และความฉลาดรอบคอบมากขึน้ ฉะนัน้ หากไดสำนกึในประโยชน

ของการอบรมจติกจ็ะทำไดไมยาก และผใูหญจำตองปกครองตนเองมากขึน้กวาเดก็ ทัง้โดยมากตอง

เปนผปูกครองเด็กของตนอีกดวย กย็ิง่จำเปนท่ีผใูหญเองจะตองทราบวิธอีบรมจิตใจ เพือ่ทีจ่ะปฏบิตัิ

ตนเอง และเพือ่ทีจ่ะแนะนำอบรม บตุรหลานของตนตอไป

กลาวโดยสรปุรายการบรหิารทางจติน้ี มงุแนะวธิปีฏบิตัทิางจติแกเดก็และผใูหญทัว่ไปโดยมวัีตถุ

ประสงคกลาวโดยสรุปตามประเภท ดงัน้ี

สำหรบัเดก็    - เพือ่ฝกหดัใหเดก็มคีวามต้ังใจเพิม่มากขึน้  เปนการเสรมิสรางหลงัใจ

เพือ่ใหรจัูกใชความคิด เปนการเสรมิสรางพลงัปญญา

เพือ่ใหรจัูกสวดมนตไหวพระ ระลกึถงึคุณพระพทุธ พระธรรม พระสงฆให

เปนสรณะทีพ่ึง่

เพือ่ใหรจัูกเมตา รจัูกขอพรพระ ใหเปนเด็กดี คนดี ประพฤตดิ ีและขอ

อืน่ ๆ ซึง่จะเปนประโยชนแกเด็กในเรือ่งการเลาเรยีน และความประพฤติ

ตน ใหดข้ึีน

สำหรบัผใูหญ  -  เพือ่ฝกหดัและเสรมิสรางใหมคีวามเขมแข็ง เพือ่ปฏบิตักิารงานใหดข้ึีน

เพือ่ไมเปนผพูายแพแกชวิีต เมือ่พบกบัอุปสรรค หรอืเมือ่จะดใีจกไ็ม

ถงึกบัส้ินใจ

เพือ่ใหผทูีม่จิีตใจไมเปนปกติอยกูบัที ่สามารถระงบัความฟงุซานนัน้ได

เพือ่ใหเกดิความเมตตากรุณาตอเพือ่นมนุษยดวยกันมากย่ิงข้ึน

โดยสรุป - เพือ่หดัทำใจใหสงบ มคีวามมงุมัน่ และหดัใชความคิดใหเกดิปญญา

ฉะน้ัน เพือ่ใหเปนประโยชนในทางท่ีจะนำไปปฏิบตัไิด จึงแบงรายการน้ีออกเปนสอง หรอืสาม

ตอน สำหรบัเด็กตอนหน่ึง หรอืบางคราวอาจจะสำหรบัเด็กใหญอยางชัน้มัธยม ศกึษาข้ึนไปซึง่อาจจะรวม

ถงึผใูหญสามญัท่ัวไปดวย บางคาวอาจสำหรบัผใูหญชัน้มีภมูทิาง จิตใจปญญาท่ีสงูกวา รวมกันเขาทกุ

ตอนเปนเวลาคร้ังละไมเกนิ 25 นาที

การทำรายการบริหารทางจิตน้ี เจาพระคณุสมเด็จ ฯ ไดนิมนตและเชญิทานผทูรงคุณวฒุ ิหลาย

ทานมาประชมุหารอืจดัทำ กำหนดหลกัการและหวัขอ นำมาประมวลใหอยใูนแนว พระราชประสงค
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จัดหวัขอสำหรบับรรยายบรรจเุขาใหสมัพนัธหรอืสบืตอกนัไปโดยลำดบัจดัผทูรง คุณวฒุทิัง้บรรพชติ

และคฤหสัถเปนผบูรรยาย ตามหลกัการและหวัขอดงักลาวแลว หลกัแนวสำคัญของรายการน้ีกคื็อหลกั

ธรรมในพระพทุธศาสนา ทีเ่ลอืกสรรมาใหเกดิความเขาใจ  ซาบซึง้ มองเหน็ประโยชนในการบรหิาร

จิตใจใหเกดิผลดังกลาว

ในรายการบรหิารทางจติดังกลาวน้ี เจาพระคณุสมเดจ็ ฯ ทรงรับหนาทีบ่รรยายในสวน ทีเ่ปน

การบรหิารจติสำหรบัผใูหญ ซึง่นบัวาเปนรายการหลกัของ รายการดงักลาว การบรรยาย ของเจาพระ

คุณสมเดจ็ ฯ ในรายการนี ้ เปนการสอนการหดัทำสมาธแิบบประยกุต เพือ่ ใหงายตอการเขาใจและ

การนำไปฝกปฏบิตัใินชีวิตประจำวันของคนท่ัวไปเปนหลกัสำคัญ อาจกลาวไดวาเปนการฝกทำสมาธเิพือ่

ปฏบิตัหินาทีป่ระจำวนัอยางมคีวามสขุ

และจากการทำรายการบริหารทางจิตดังกลาวนี้ เจาพระคุณสมเด็จ ฯ ไดทรงจัดเตรียม

คำบรรยายข้ึนชุดหนึง่ เรยีกวา “การบริหารทางจิต สำหรับผใูหญ” นับเปนคำสอนเกีย่วกับการ บรหิาร

จิตหรอืการฝกจติทีม่คุีณคายิง่เรือ่งหนึง่

พ.ศ. 2519  เจาพระคุณสมเด็จ ฯ

ขณะทรงดำรงสมณศักด์ิที่สมเด็จพระญาณ

สังวร ไดรับอาราธนาใหเปนอาจารยพิเศษ

สอนวิชา การฝกปฏิบัติสมถะและวิปสสนา

(ปจจุบนัเรียกวา การฝกสมาธติามแนวพุทธ

ศาสนา) แกนิสติมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร

วิชาการฝกปฏิบตั ิสมถะและวิปสสนา ดงักลาว

น้ี กคื็อการฝกทำสมาธติามหลกัคำสอนของ

พระพุทธศาสนา วิชาดังกลาวนี้ ภาควิชา

ปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กำหนดใหเปน

วิชาบังคับสำหรับนิสิตช้ันปที่ 4  แตก็เปด

โอกาสใหนิสติท่ัวไปท่ีสนใจลงทะเบยีนเรียน

ไดดวย เปนวิชาที่กำหนดใหมีหนวยกิต 3

หนวยกิต มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรจึงเปน

มหาวทิยาลยัแรกที ่บรรจุวิชาการฝกสมาธติาม

หลักคำสอนของพระพุทธศาสนาไวในหลัก

สตูรการศกึษาของมหาวิทยาลยั และเจาพระคณุสมเดจ็ ฯ กท็รงเปนอาจารยสอนวิชาดงักลาวน้ี ใน

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร เปนพระองคแรกและทรงสอนตอเน่ืองมาเปนเวลาหลายป จึงไดทรงมอบ

หมายใหพระเถระ รปูอืน่ทำหนาทีส่อนสบืตอไป

ในชั้นแรก ไดพานิสิตที่ลงเรียนวิชานี้ไปเรียนท่ีพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร เจาพระคุณ

สมเด็จ ฯ ไดทรงพระเมตตามาบรรยายใหนิสติฟงพรอมท้ังทรงนำในการฝกหดัทำสมาธ ิดวยพระองค

เองตลอดมา กระทัง่ทรงมอบหมายใหพระเถระรปูอืน่สอนแทน จึงไดยาย สถานทีเ่รยีนมาท่ีหอประชมุ
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ใหญมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร และตอมาไดยายสถานท่ี ไปท่ีวัดโสมนัสวิหาร ซึง่สะดวก เงยีบสงบ

และเหมาะสมยิง่กวาทีม่หาวทิยาลัยเกษตรศาสตร

ในระยะแรกท่ีเปดสอนวิชาการฝกทำสมาธิ ฯ ดงักลาวน้ี มนิีสติท่ีสนใจลงทะเบียนไมกีค่น และ

กค็อยเพิม่จำนวนข้ึนเร่ือย ๆ อยางนาสงัเกต กระท่ังในปจจุบนั มนิีสติท่ีสนใจลงทะเบียน เรียนวิชาน้ี

นับจำนวนเปนรอย

ผลจากการทีม่หาวทิยาลยัเกษตรศาสตรไดรเิริม่ใหมกีารสอนวชิาการฝกทำสมาธ ิฯ ดงักลาว

น้ีข้ึน ปรากฏวา ตอมาไดมสีถาบนัการศกึษาอืน่ ๆ ตัง้แตระอดุมศึกษา ตลอดไปจนถึง ระดับมธัยม

ศกึษาและประถมศกึษา ใหความสนใจในการสอนการฝกหดัทำสมาธติาม หลกัคำสอนของพระพทุธ

ศาสนากนัมากข้ึน กระทัง่ในบางสถาบนัก็ไดบรรจุวิชา การฝกหดั ทำสมาธไิวในหลกัสตูรการเรียนการ

สอนดวย

นอกจากทรงไดรบัอาราธนาใหเปนอาจารยพเิศษสอนวชิาการฝกทำสมาธติามแนวพระพทุธ

ศาสนา ในมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรแลว ยงัทรงไดรบัอาราธนาใหบรรยายเก่ียวกับการฝกทำสมาธิ

แกนิสตินักศกึษาสถาบนัอ่ืน ๆ ตลอดถึงแกขาราชการและบคุลากรในหนวยราชการและองคกรอืน่ ๆ

อกีอยางกวางขวาง นับไดวา เจาพระคณุสมเด็จ ฯ ไดทรงเปนผจุุดประกายในการศกึษาปฏิบติัสมา

ธกิรรมฐานในหมพูทุธศาสนกิชนทุกระดับ พระเกยีรติคุณของเจาพระคณุสมเด็จ ฯ ในฐานะท่ีทรงเปน

พระมหาเถระฝายคันถธุระและทรงเช่ียวชาญในฝายวิปสสนาธรุะดวย กไ็ดมสีวนสงเสริมใหเกดิความ

นิยมในการศกึษาปฏบิตัสิมาธกิรรมฐานข้ึนในหมพูทุธศาสนกิชนทุกระดบัอยางกวางขวาง

ไมเฉพาะแตในดานวิปสสนาธรุะ คือการสอนการฝกทำสมาธกิรรมฐานเทานัน้ แมในดานปรยิตัิ

คือการศึกษาหาความรูเกี่ยวกับคำสอนของพระพุทธศาสนา เจาพระคุณสมเด็จ ฯ ก็ทรงไดรับการ

อาราธนาจากสถาบนัการศกึษาและหนวยราชการ องคกรตาง ๆ ไปทรงบรรยายหรอืแสดงพระธรรม

เทศนาอยูเนือง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสถาบันการศึกษาระดับอุมดศึกษาเจาพระคุณสมเด็จ ฯ

ขณะทรงดำรงสมณศกัดิท์ี ่พระสาสนโสภณ ทรงไดรบัอาราธนาใหบรรยายเรือ่งพระพทุธศาสนา อยาง

เปนวิชาการแกนักศกึษามหาวทิยาลยัธรรมศาสตรเปนคร้ังแรก เมือ่ พ.ศ.2514  โดยทรง บรรยาย

เรือ่ง “พทุธศาสนากบัสงัคมไทย” ในวชิาพืน้ฐานอารยธรรมไทยรวมกับ ม.ร.ว.ศกึฤทธิ ์ ปราโมช

ในคำบรรยายเรือ่งพระพทุธศาสนากบัสงัคมไทย เจาพระคณุสมเดจ็ ฯ ไดทรงกลาวถงึ ความ

เปนมาของพระพทุธศาสนา คำสอนสำคญับางขอในพระพทุธศาสนา และความสมัพนัธของ พระพทุธ

ศาสนากับสงัคมไทย โดยทรงชีใ้หเหน็องคประกอบ ของสังคมไทยวาประกอบดวยระบบ ความเช่ือถอื

ระบบความเคารพนบัถอืเชือ่ฟง ระบบความประพฤต ิระบบแสวงบญุ ระบบบาน และวดั ระบบการ

ปกครอง ระบบความเปนไทย คำบรรยายของเจาพระคณุสมเด็จ ฯ เรือ่ง ดงักลาว น้ีแมจะเปนเพยีง

คำบรรยายสัน้ ๆ  แตกเ็ปนตัวอยางทีแ่สดงใหเหน็ถึงทรรศนะและความลกึซึง้ ของพระองคเกีย่วกบัเรือ่ง

พระพทุธศาสนา เรือ่งสงัคมไทย และเรือ่งการศกึษา ไดเปนอยางดี
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⌫


งานของเจาพระคณุสมเดจ็ ฯ ดงัทีไ่ดนำเสนอมาแตตนน้ัน นับวาเปนสิง่ทีม่คุีณคาในหลายดาน

กลาวคือ

-  ในดานวิชาการ

-  ในดานการศกึษา

-  ในดานการปฏบิตัิ

คุณคาในดานวิชาการ บทพระนพินธทางพระพทุธศาสนาของเจาพระคณุสมเดจ็ ฯ ทกุเรือ่ง

ลวนทรงคุณคาในเชงิวิชาการ เพราะการอธบิายคำสอนของพระพทุธศาสนาใน แตละเรือ่งแตละประเดน็

น้ัน เจาพระคณุสมเดจ็ ฯ ทรงใชการวเิคราะหวิจารณอยางนาสนใจยิง่ เชน ทรงวิเคราะหคำวา สจัจะ

ธรรม ศาสนา ปญญา เปนตน ทัง้ในเชงิพยญัชนะและในเชงิความหมาย ซึง่จะทำใหเราเขาใจคำสอน

ของพระพทุธศาสนาไดละเอยีดและกวางขวางยิง่ข้ึน ทัง้การวเิคราะหในหลาย ๆ  เรือ่งของพระองค แสดง

ใหเหน็ถงึพระทรรศนะและมมุมองของพระองคทีแ่ตกตางไปจากคนอืน่ ซึง่ท้ังหมดน้ีเปนผลจากการทรง

ศกึษาพระพทุธศาสนาอยางทัว่ถึง ลกึซึง้ ประกอบกับการทรงใชวิจารณญาณท้ังเชิงปริยตัแิละเชงิ ปฏบัิต

ติรวจสอบเทียบเคียงกัน จึงทำใหธรรมาธิบายของพระองคมคีวามแจมแจง กะทดัรัด และเขาใจงาย

ผลงานอนัเปนบทพระนิพนธเกีย่วกับคำสอนในพระพทุธศาสนาของเจาพระคณุสมเดจ็ ฯ ที่

ทรงคุณคาในทางวชิาการ เปนตนวา เรือ่งลกัษณะพระพทุธศาสนา, สมัมาทฏิฐิ, โสฬสปญหา, ทศบารมี

ทศพธิราชธรรม, 45 พรรษาของพระพทุธเจา พระนพินธเหลานีล้วนแสดงคำสอนชัน้สงูของ พระพทุธ

ศาสนา ซึง่เจาพระคณุสมเด็จ ฯ ไดทรงนำมาอธิบายเชิงวิเคราะห เสมอืนปอกเปลือกใหเราดูทลีะชัน้ๆ

จากชัน้นอกเขาไปหาชัน้ใน ทำใหเรามองเหน็อรรถหรือความหมายของธรรมท่ีพระพทุธศาสนา สอนที

ละชัน้ ๆ อยางตอเน่ือง จนสามารถสรางความเขาใจในธรรมน้ัน ๆ ไดดวยปญญาของตนเอง

นอกจากนี ้แนวการวเิคราะหหรอืแนวการอธบิายทีป่รากฏอยใูนบทพระนพินธเรือ่งตาง ๆ  ของ

เจาพระคณุสมเดจ็ ฯ น้ัน ยงัเปนการใหแนวในการวเิคราะหธรรมหรอือธบิายธรรม เพือ่ความ เขาใจ

งาย ทัง้ในเชงิทฤษฎแีละในเชงิปฏบิตัดิวย ผทูีม่แีนวหรอืมหีลกัในการวเิคราะหธรรม อยางถกูตอง ยอม

จะกอใหเกดิความเขาใจในคำสอนของพระพทุธศาสนาไดอยางถกูตอง หากตรงกนัขาม กจ็ะทำใหเกดิ

ความเขาใจคำสอนของพระพุทธศาสนาผิดพลาดหรือไขวเขว ฉะนัน้ แนวหรือหลกั ในการวิเคราะหธรรม

จึงเปนเร่ืองสำคญัในวิชาการทางพระพทุธศาสนาเรือ่งหนึง่

คุณคาในดานการศึกษา  ผลงานอนัดับแรกของเจาพระคณุสมเดจ็ ฯ ทีนั่บวาทรงคณุคา ใน

ดานการศกึษา กคื็อผลงานอันเปนบทพระนิพนธเกีย่วกับพระพทุธศาสนาเรือ่งตาง ๆ ซึง่มีอยเูปน

จำนวนมาก พระนพินธเหลานีใ้หความรเูกีย่วกับคำสอนของพระพทุธศาสนาทัง้ภาคปรยิตั ิ(ภาคทฤษฎี

) และภาคปฏบิตั ิและใหความรเูกีย่วกบัคำสอนของพระพทุธศาสนาตัง้แตระดบัตน ๆ จนถึงคำสอน

ชัน้สงู กลาวคอื

พระนพินธทีอ่ธบิายพระพทุธศาสนาอยางงาย เหมาะแกเยาวชนหรอืผเูริม่ศกึษา พระพทุธ

ศาสนาทัว่ไป กเ็ชนเร่ือง หลกัพระพุทธศาสนา เปนการอธบิายพระพทุธศาสนา ประยกุตกบัชวิีตประจำ
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วัน ประยกุตกบัเหตกุารณและความรสูมยัใหม ซึง่งายตอการทำ ความเขาใจและนำไปปฏบิตัใินชวิีต

จริง

พระนพินธทีอ่ธบิายพระพทุธศาสนาในระดบัปานกลาง เหมาะแกผใูฝศกึษาหรอืประสงคแสวง

หาความรคูวามเขาใจในเร่ืองพระพทุธศาสนาใหยิง่ ๆ  ข้ึนไป กเ็ชนเร่ือง 45 พรรษาของพระพุทธเจา

เรือ่งลกัษณะพระพุทธศาสนา เปนตน ซึง่เปนเรือ่งคำสอนทัว่ไปของพระพทุธศาสนาเปนการอธบิาย

พระพทุธศาสนาในเชิงวิชาการ คือแสดงความเปนเหตุเปนผล (หรอืทีนิ่ยมเรียกกันส้ัน ๆ  วา เหตผุล)

แสดงความสัมพนัธโยงใยกนัระหวางองคธรรม เปนตน

พระนพินธทีอ่ธบิายพระพทุธศาสนาในระดบัสงู เหมาะแกผตูองการศกึษาคำสอนข้ันสูง ของ

พระพทุธศาสนา ตองการความรคูวามเขาใจในคำสอนของ พระพทุธศาสนาอยางละเอยีด ถีถ่วนย่ิงข้ึน

กเ็ชนเร่ือง สมัมาทิฏฐโิสฬสปญหา เปนตน ซึง่เปนการอธบิายคำสอนข้ันสงู ของพระพทุธศาสนาใน

เชงิวิเคราะหวิจารณ ตามแนวของหลักฐานในพระคัมภรีประกอบ กบัการพิจารณาไตรตรองดวยพระ

ปรชีาสวนพระองค ในลกัษณะทีพ่ระพทุธศาสนาเรยีกวา “ธมัมวิจยะ” หรอืการวจัิยธรรม ผทูีอ่านหรอื

ศกึษาพระนิพนธประเภทน้ี จะตองอานดวยความไตรตรอง จึงจะไดรบัอรรถรสของธรรมท่ีทรงนำมา

อธบิายนัน้

พระนพินธอกีลกัษณะหนึง่ทีนั่บวามคุีณคาในดานการศกึษาเปนอยางมาก กคื็อพระนพินธเกีย่ว

กบัพระพทุธศาสนาเชงิปฏบิตั ิหรอืวาเกีย่วกับการปฏบิตัธิรรมในพระพทุธศาสนา ไดแกเรือ่งเกีย่วกับ

การปฏิบตัสิมาธกิรรมฐาน ซึง่เจาพระคุณสมเด็จ ฯ ไดนิพนธไวจำนวนมากเชนกัน การอธิบายธรรม

ภาคปฏบิตัหิรอืการอธบิายเร่ืองของการปฏิบตัธิรรมน้ัน นับวายาก ยิง่เปนการปฏิบตัธิรรมช้ันสูง กย็ิง่

ยากแกการอธบิาย ฉะนัน้ ผทูีจ่ะสามารถอธบิายธรรมภาคปฏิบตัไิดดจึีงตองเปนผปูฏบิตัธิรรมหรือมี

ประสบการณในธรรมมาดวยตนเอง เจาพระคณุสมเด็จ ฯ ทรงเปนท้ังนักปริยตั ิ(คือสำเรจ็ภมูเิปรียญ

ธรรม 9 ประโยค) และทรงเปนท้ังนักปฏบิตั ิ (คือทรงปฏบิตัสิมาธกิรรมฐานตอเนือ่งมาโดยตลอด)

จึงทรงสามารถอธบิายธรรมภาคปฏบิตัไิดอยางแจมแจงชดัเจน ทรงนำความรเูชงิปรยิตัแิละกระสบการณ

ทางปฏิบตัมิาประยุกตอธบิายใหผอูาน/ผฟูงเขาใจในธรรมปฏิบตัเิร่ืองน้ัน ๆ ไดงายข้ึน พระนพินธ

ประเภทนีก้เ็ชนเร่ือง แนวปฏิบัติในสติปฎฐาน การปฏิบัติทางจิต ธรรมกถาในการปฏิบัติอบรมจิต

เปนตน พระนพินธเหลานีจึ้งนบัวาทรงคณุคาสำหรบัการศกึษาพระพทุธศาสนาภาคปฏบิตัิ

แตถงึอยางไรกต็าม เจาพระคณุสมเด็จ ฯ กไ็ดใหหลกัในการศกึษาพระพทุธศาสนา ภาคปฏบิตั

ไิววา “อธบิายทัง้ปวงก็เพือ่นำธรรมเขาสจิูตและปญญา ไดฟงไดอานแลวก็ใหทิง้ ๆ ไปเสยี กำหนดไว

แตตวัธรรมแท ๆ จะไมมหีนกัสมอง ตวัธรรมน้ีอยใูนความเขาใจความจรงิ อาจอธบิายไมไดเพราะไม

มภีาษาจะอธบิาย”

ผลงานดานพระนพินธของเจาพระคณุสมเดจ็ ฯ จึงเปนส่ิงทีม่คุีณคายิง่ในดานการศกึษา พระ

พทุธศาสนา ทัง้ในดานปริยตัแิละในดานปฏบิตัิ

ผลงานของเจาพระคณุสมเดจ็ ฯ อกีอยางหนึง่ ซึง่นบัวามคุีณคายิง่ตอการศกึษาของคณะสงฆ

น่ันคือ พระดำรเิกีย่วกับการศกึษาระดับอุดมศกึษาของคณะสงฆ หรอืทีเ่รยีกกนังาย ๆ  วา มหาวทิยาลยั

สงฆ แตเดมิมา คณะสงฆโดยสวนรวมยังมทีาทตีอการศกึษาของมหาวทิยาลยัสงฆทัง้สองแหงในทาง

ลบ เพราะเหน็วาเปนการสงเสรมิใหพระภกิษสุามเณรศกึษาเลาเรยีนวิชาการทางโลกมากเกนิไป ซึง่ไม

นาจะเปนผลดีตอการปฏบิตัศิาสนกจิของพระสงฆ ฉะนัน้ มหาวทิยาลยัสงฆทัง้สองแหง จึงไมไดรบัการ
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รบัรองและไมไดรบัการสนบัสนนุจากคณะสงฆอยางเปนทางการตลอดมา เปนเหตใุหมหาวทิยาลยัสงฆ

ทัง้สองแหงไมอาจจะพฒันาตนเองใหรดุหนาไปไดทัง้ในทางวชิาการ และในทางบรหิาร แตดวยพระดำริ

และแรงผลกัดนัของเจาพระคณุสมเดจ็ ฯ ดงักลาวมาแลวในตอนตน จึงทำใหมหาวทิยาลยัสงฆทัง้สอง

แหงไดรบัการรบัรองเปน “การศกึษาของคณะสงฆ” เปนคร้ังแรกเมือ่ พ.ศ.2512  ยงัผลใหทางราชการ

รบัรองวิทยฐานะของผสูำเรจ็ การศกึษาจากมหาวทิยาลยัสงฆ ทัง้สองแหงเปนคร้ังแรกในเวลาตอมา (คือ

พ.ศ.2527) และตอมามหาวิทยาลยัสงฆทัง้สอง แหงกไ็ดพฒันาวิชาการใหกาวหนาไปอกีข้ันหน่ึง คือ

ไดเปดหลกัสตูรปริญญาโทข้ึนเปนคร้ังแรก เมือ่ พ.ศ.2530

คุณคาในดานการปฏิบัติ ผลงานดานพระนิพนธและการสัง่สอนของเจาพระคุณสมเด็จ ฯ ได

ใหสิง่ทีม่คุีณคาทัง้ตอวงการศกึษาและประชาชนทัว่ไปอกีอยางหนึง่ น่ันคือ หลกัหรอืแนวทาง ในการ

ศกึษาพระพทุธศาสนาภาคปฏบิตั ิทีนิ่ยมเรยีกกนัวา “การปฏบิตัสิมาธกิรรมฐาน” พระนพินธเกีย่วกับ

ธรรมปฏิบตัขิองเจาพระคณุสมเดจ็ ฯ ดงัท่ีไดระบชุือ่มาแลวในตอนตน นอกจากจะใหความรคูวามเขา

ใจเก่ียวกับการปฏบิตัธิรรมหรือการปฏบิตัสิมาธกิรรมฐานแลว ยงัใหหลกัการปฏิบตัหิรอืแนวปฏิบตัสิมา

ธกิรรมฐานท่ีผสูนใจท่ัวไปสามารถนำไปศึกษาและฝกปฏิบตัไิด ดวยตนเอง

คำสอนเร่ืองการปฏิบัติสมาธิกรรมฐานท่ีทรงสอนนิสิตนักศึกษาหรือบุคลากรในหนวยงาน

ตางๆ ดงัเชนท่ีปรากฏในพระนพินธเรือ่ง “หลกัการทำสมาธเิบือ้งตน” เปนการแสดงใหเหน็วา เรือ่ง

การปฏบิตัสิมาธกิรรมฐานนัน้ มใิชเปนเรือ่งทีม่งุผลเฉพาะการบรรลธุรรมขัน้สงู หรอืบรรลนิุพพานเทา

น้ัน แตเปนเรือ่งทีส่ำคญัและมปีระโยชนแมตอการดำเนนิชีวิตประจำวนั เชน การศกึษา การทำงานเปน

ตน เพราะจติใจทีไ่ดรบัการฝกหดัน้ัน ยอมมพีลงัทีจ่ะระงบั อารมณทีเ่กดิข้ึนเฉพาะหนาได ซึง่เทากบั

สามารถควบคุมจิตใจของตนไดน่ันเอง และยอมม ีพลงัสมาธดิข้ึีน ซึง่เปนประโยชนตอการทำงานทกุ

ดาน

และในรายการบริหารทางจติ ทีท่รงแสดงทางสถานีวิทยุ อส พระราชวังดุสติ ทกุเชาวนัอาทิตย

ตอเน่ืองกนัมาเปนเวลาหลายปน้ัน กท็รงแสดงใหเหน็วา การฝกสมาธน้ัิน มใิชจำเปนสำหรบัผใูหญหรอื

วาฝกปฏบิตัไิดเฉพาะผใูหญเทานัน้ แตเปนสิง่ทีส่ามารถฝก และควรฝกตัง้แตวัยเดก็ เพราะจติทกุระดบั

ควรไดรบัการฝกหดั ยิง่ฝกหดัไดมากเทาไร ผลดีกเ็กดิข้ึนแกผฝูกหดัมากเทานัน้

เจาพระคณุสมเดจ็ ฯ  จึงทรงเปนผรูเิริม่แนะนำเผยแพรใหคนทุกระดับทัง้วัยเด็กและวยัผใูหญ

สนใจฝกหดัปฏบิตัสิมาธกิรรมฐาน พรอมทัง้ทรงแนะนำวธิกีารฝกหดัทีเ่หมาะสมแกคนในวัยน้ัน ๆ  ซึง่

นับวาเปนส่ิงท่ีมคุีณคาตอการพฒันาจิตใจ พฒันาจริยธรรมคุณธรรม ซึง่ผลรวมก็คือการ พฒันาชวิีต

ของคนทุกระดบัใหดมีสีขุข้ึน แนวพระดำรแิละแนวปฏบิตัดิงักลาวน้ีกไ็ดรบัการสาน ตอกระทัง่เกดิเปน

ความนิยมแพรหลายไปทัว่ ทัง้ในสถานศกึษาและในหนวยงานตาง ๆ ทัว่ไป

⌫⌫
แมวาเจาพระคณุสมเดจ็ ฯ  จะทรงดำรงพระชนมชพีอยใูนสมณเพศมาโดยตลอด แตความ

เปนไปในพระชนมชีพของพระองคสามารถยดึถือเปนแบบอยางในการดำเนินชีวิตท่ีดไีดสำหรบัทุกคน

ไมวาจะเปนบรรพชติหรอืคฤหสัถ เพราะแกนแทของชวิีตหรอืวาสวนท่ีเปนความดีของชวิีต ทีค่วรยึด

ถอืเปนแบบอยางในการสรางความดีใหแกตนเองและสงัคมน้ันก็คือคณุธรรม และคณุธรรมน้ันไมวา

จะเปนคุณธรรมของบรรพชิตหรอืคุณธรรมของคฤหัสถกคื็อคุณธรรมอันเดียวกัน เชน เมตตา กรณุา
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ไมวาจะเปนเมตตา กรณุา ทีม่อียใูนจติใจของพระหรอืมอียใูนจติใจของชาวบาน กเ็ปนเมตตา กรณุา

อนัเดียวกัน

พระประวตัชิวิีตและผลงานของเจาพระคณุสมเดจ็ ฯ ใหสิง่ทีม่คุีณคาควรแกการยดึถอืเปนแบบ

อยางของคนทัว่ไป อยางนอย 2 ประการคอื ชวิีตแบบอยาง และปฏปิทาแบบอยาง

⌫
ชวิีตของเจาพระคณุสมเดจ็ ฯ น้ันก็ไมแตกตางไปจากชวิีตของคนท่ัว ๆ ไป คือมทีัง้ผิด หวงั

และสมหวงั มทีัง้สำเรจ็และลมเหลว มทีัง้ดีใจและเสยีใจ แตโดยท่ีทรงมีคุณธรรม หลายประการทีโ่ดด

เดนเปนแกนหรือเปนแกนของชีวิต ชีวิตของพระองคจึงมีความสมหวัง มากกวาผดิหวัง มคีวามสำเร็จ

มากกวาความลมเหลว และมคีวามดีใจมากกวาเสยีใจกลาวโดยรวมก็คือ ดวยคุณธรรมอันเปนแกนของ

ชวิีตดังกลาวพระองคจึงทรงประสบความสำเรจ็ หรอืทรง เจริญกาวหนาไปตามครรลองของชวิีตจนถึง

ทีส่ดุ ดงัเปนท่ีปรากฏอยใูนบดัน้ี หากวเิคราะห ตามทีป่รากฏในพระประวตั ิกจ็ะเหน็ไดวา พระคณุธรรม

ทีโ่ดดเดนในชวิีตของพระองค กคื็อ

-  อดทน

-  ใฝรู

-  กตญัู

-  ถอมตน

-  คารวธรรม

พระคุณธรรมประการแรกที่

ปรากฏเดนชัดในชีวิตของเจาพระคุณ

สมเดจ็ ฯ กคื็อ ความอดทน (ขันต)ิ เจา

พระคุณสมเด็จ ฯ ทรงมีพระสุขภาพ

ออนแอไมแข็งแรงมาตั้งเยาววัย และมี

ผลสบืเน่ืองมา จนถึงเมือ่ทรงบรรพชาเปนสามเณร พระสขุภาพทีอ่อนแอนับเปนอุปสรรคสำคัญของ

การศกึษาเลาเรยีน พระองคตองทรงใชความอดทนอยางหนกัจึงสามารถผานพนอปุสรรคแตละขัน้ตอน

มาได ทรงเลาวา บางคร้ังเม่ือถงึเวลาสอบ ตองทรงใชผาสกัหลาดพนัรอบอกหลายช้ัน เพือ่ไมใหเกดิ

อาการหนาวส่ัน ในเวลาน่ังสอบ นอกจากจะตองงอดทนตอความไมสมบูรณของรางกายแลว ยงัตองงอด

ทนตอเสยีง คอนแคะของเพ่ือนรวมสำนักอีกนานัปการ แตสิง่เหลานีแ้ทนท่ีจะทำใหกำลงัพระทยัลดนอย

ลง แตกลบัทำใหทรงรสูกึวาจะตองมคีวามอดทนมากข้ึน

พระคณุธรรมท่ีโดดเดนประการตอมากคื็อ ความใฝร ู(สกิขกามตา) เจาพระคณุสมเดจ็ ฯ ทรง

เปนผใูฝรมูาโดยตลอดแมเมือ่ทรงเปนพระมหาเถระแลว พระอธัยาศยัใฝรขูองพระองค กไ็มเคยจืดจาง

ไดทรงแสวงหาความรอูยเูสมอดวยการทรงอานหนังสอื ทัง้ทีเ่ปนหนังสอืภาษาไทย และภาษาองักฤษ

หนงัสอืดมีปีระโยชนบางเรือ่งทีท่รงอานแลว ยงัทรงพระเมตตาแนะนำให ผใูกลชดิอานดวย โดยมกัมี

รบัสัง่วา “เรือ่งนีเ้ขาเขียนดี นาอาน”

พระคุณธรรมขอกตัญู ดังกลาวมาแลวในตอนตนวา เจาพระคุณสมเด็จ ฯ ทรงมี พระ

คุณธรรมขอน้ีอยางเดนชัด และทรงหาโอกาสสนองคณุของผทูีม่พีระคณุตอพระองค แมเพยีงเลก็นอย
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อยเูสมอ ดงัเชน เมือ่ทรงไดรบัพระราชทานสถาปนาเปนสมเดจ็พระราชาคณะที ่สมเดจ็พระญาณสงัวร

กท็รงรำลึกถงึพระคณุของสมเด็จพระสงัฆราช (สกุ ญาณสงัวร) ทีท่รงดำรงสมณศักด์ิที ่สมเด็จพระ

ญาณสงัวร เปนรูปแรกในยคุกรงุรตันโกสนิทร เพราะหาก ไมมสีมเดจ็พระญาณสงัวร (สกุ) เปนรูปที่

1 กค็งไมมสีมเด็จพระญาณสงัวร คือพระองคเอง เปนรูปท่ี 2 ฉะน้ันเม่ือถงึเทศกาลเขาพรรษา จึงเสดจ็

ไปถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระญาณสงัวร (สกุ) ทีวั่ดราชสิทธารามเปนประจำทุกปตลอด

อกีกรณหีนึง่ เมือ่ครัง้ทรงดำรงสมณศกัด์ิที ่พระธรรมวราภรณ และทรงไดรบัแตงตัง้เปน เจา

อาวาสวดับวรนิเวศวหิารใหม ๆ (พ.ศ.2504) คราวหนึง่ สมเดจ็พระสงัฆราช (อย)ู วัดสระเกศ ได

ทรงปรารภกับพระองคดวยความหวงใยวา “เจาคุณ จะเอาวัดบวรไวอยูหรือ” ซึ่งหมายความวา

จะปกครองวดับวรนิเวศวหิารทีเ่ปนพระอารามหลวงทีส่ำคญัท้ังมพีระเถระทีม่อีาวโุสมากกวา อยมูาก

องคในขณะนัน้ใหเรยีบรอยไดหรอื ดวยพระปรารภดงักลาวนี ้เจาพระคณุสมเดจ็ ฯ ทรงถอืวา สมเดจ็

พระสังฆราช (อยู) ทรงมีพระเมตตาตอพระองค จึงทรงรำลึกถึงพระคุณของสมเด็จพระสังฆราช

พระองคน้ันอยเูสมอ เมือ่ถงึเทศกาลเขาพรรษาจงึทรงไปถวายสักการะ สมเด็จพระสงัฆราชพระองคน้ัน

นับแตเมือ่ยงัมีพระชนมอยแูละตลอดมาจนบดัน้ี

พระคณุธรรมขอถอมตน (นิวาตะ) เจาพระคณุสมเดจ็ ฯ ทรงมีความถอมพระองคมาแตตน

เพราะความถอมตน เจาพระคณุสมเดจ็ ฯ จึงทรงเปนพระเถระทีส่งบเสงีย่ม สำรวมระวัง ตรัสนอย และ

ไมชอบแสดงตน ดงัเชนในการสอนสมาธกิรรมฐาน พระองคกม็ไิดแสดงพระองควาเปนผรูหูรอืผเูชีย่ว

ชาญกวาใคร ๆ แตมกัตรัสวา “แนะนำในฐานะผรูวมศกึษาปฏบิตัดิวยกนั”

บางคร้ังมีผกูลาวถึงพระองควา เปนพระอาจารยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยหูวั เม่ือทรง

ทราบจะทรงแนะวา ไมควรกลาวเชนน้ัน เพราะ “ใคร ๆ ไมควรท่ีจะอวดอางตนวาเปนครูอาจารยของ

เจาฟาเจาแผนดินทุกคนมีหนาท่ีตองถวายงานสนองพระราชประสงคเทานัน้”

อีกตัวอยางหนึ่ง เจาพระคุณสมเด็จทรงเปนกรรมการมหาเถรสมาคมมาตั้งแตทรง ดำรง

สมณศกัดิท์ี ่พระสาสนโสภณ และทรงเปนตลอดมาทุกสมยั ในการประชุมมหาเถรสมาคม แตละคร้ัง

เจาพระคณุสมเดจ็ ฯ ประทบัเกาอีท้ายแถวเสมอ กระทัง่ครัง้หนึง่ สมเดจ็พระสงัฆราช (จวน) วัดมกฎุ

กษัตริยาราม ซึง่ทรงเปนประธานกรรมการมหาเถรสมาคมในขณะน้ัน ทรงทักแบบ สพัยอกดวยพระ

เมตตาวา “เจาคณุสานัง่ไกลนกั กลวัจะเปนสมเด็จหรอืไง”

พระคณุธรรมขอคารวธรรม คือความเปนผมูคีวามเคารพตอผทูีค่วรเคารพ คารวธรรม ประการ

แรกของเจาพระคณุสมเดจ็ ฯ กคื็อความเคารพในพระรตันตรัย ความเคารพในพระพทุธเจานัน้ ทรง

แสดงออกดวยการเคารพตอพระพทุธรปูในทกุสถานการณ ดงัเชน ทรงแนะนำภกิษสุามเณร อยเูสมอ

วา การลงโบสถทำวัตรเชาค่ำน้ัน

กเ็สมอืนการไปเฝาพระพทุธเจาประจำ

วันทำใหรำลกึถงึ พระพทุธคณุ จิตใจ

ไมหางไกลจากพระธรรม ขอทีท่รงแนะ

นำอกีประการหน่ึงกคื็อ พระพทุธรูป

ไมควรต้ังวางในทีต่่ำ หรอืในทีท่ีจ่ะตอง

เดินขามไปขามมาเปนตน
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ความเคารพตอพระธรรมกท็รงแสดงออกดวยการเคารพตอพระคมัภรี เชนพระคมัภรีทาง พระ

พทุธศาสนาทกุชนิดทรงเก็บรกัษาไวในทีส่งูเสมอ ไมเกบ็ไวในทีท่ีต่องเดนิขามเดนิผานเชนกัน แมหนงัสอื

ธรรมทุกชนิดก็ไมทรงวางบนพ้ืนธรรมดา ตองวางไวบนท่ีสงูเชน บนโตะ บนพานเปนตน หากทรงเห็น

ใครวางหนังสอืธรรมบนพ้ืน กจ็ะตรัสเตอืนวา “น่ันพระธรรม อยาวางบนพืน้”

ความเคารพในพระสงฆ กท็รงแสดงออกโดยทรงมีความเคารพตอ พระสงฆผปูฏบิตัดิ ีปฏบิตั

ชิอบ หรอืทีเ่รยีกกนัวา พระกรรมฐานเปนพเิศษ เชนเม่ือมพีระกรรมฐานเปน อาคนัตุกะ มาสพูระอาราม

แมจะเปนผทูีม่อีาวโุสนอยกวากท็รงตอนรับปฏิสนัถารดวยความเคารพ

พระคณุธรรมขอนีท้ีป่รากฏตอสาธารณชนทัว่ไปก็คือ ทรงแสดงความเคารพตอพระเถระ ผมูี

อาวโุสมากกวาพระองคทกุรปู ไมวาพระเถระรปูน้ันจะเปนภกิษธุรรมดาไมมยีศศกัด์ิ อะไรหากมอีาวโุส

พรรษามากกวา พระองคกท็รงกราบแสดงความเคารพเสมอ เมือ่มพีระสงฆ   จากทีต่าง ๆ   มาเขาเฝา

หากมพีระเถระผเูฒามาดวย กจ็ะทรงถามกอนวา “ทานพรรษาเทาไร” หากมอีาย ุพรรษามากกวา

จะทรงนมินตใหน่ังบนอาสนะและทรงกราบตามธรรมเนยีมทางพระวนัิย

พระคุณธรรมเหลานี ้ทำใหชวิีตของเจาพระคณุสมเด็จ ฯ เปนชีวิตท่ีงดงามหรือกลาวอยาง ภาษา

ชาวโลกกคื็อ เปนชีวิตทีป่ระสบความสำเรจ็ เปนชีวิตทีส่ามารถยดึถอื เปนแบบอยาง ไดสำหรบัทกุคน

ไมวาจะเปนบรรพชิตหรือคฤหสัถ ไมวาจะเปนชีวิตทาง โลกหรอืชวิีตทางธรรม


การกลาวถงึพระคณุธรรมในชวิีตของเจาพระคณุสมเดจ็ ฯ ขางตนน้ัน เปนการมองชวิีตของ

เจาพระคณุสมเดจ็ ฯ ในภาพรวมเชนกับชวิีตของคนท่ัวไปวา ทรงมีอะไรบาง ทรงทำอะไรบาง แตถา

มองชีวิตของพระองคในฐานะที่ทรงเปนพระสงฆรูปหนึ่ง ก็จะเห็นแบบอยางของชีวิตในทางธรรมที่

ชดัเจนอีกภาพหนึง่ น่ันคือ ปฏปิทาแบบอยาง สำหรบัพระสงฆทัว่ไป พระปฏปิทาอนัเปนแบบอยาง

ดงักลาวกคื็อ

-  ความเปนผทูรงปริยตัแิละไมทิง้ปฏิบตัิ

-  ความเปนผสูำรวมระวังในพระวนัิย

-  ความเปนผมูกันอยสนัโดษ

พระปฏปิทาประการแรกคือ ทรงเปนผทูรงปริยตัแิละไมทิง้ปฏบิตั ิเจาพระคณุสมเดจ็ ฯ ทรง

สำเรจ็ภูมเิปรียญธรรม 9 ประโยค อนัเปนช้ันสูงสดุของหลักสตูรการศกึษาดานปริยตัขิองคณะสงฆ นอก

จากจะทรงสำเรจ็การศกึษาช้ันสูงสดุแลว ยงัทรงใฝแสวงหาความรทูางพระพทุธศาสนา และความรดูาน

อ่ืน ๆ อยเูสมอ โดยเฉพาะอยางยิง่ ความรทูางพระพทุธศาสนาหรอืความรทูางธรรม น้ันพระองคทรง

ใชการพจิารณาไตรตรอง เพือ่ความแจมแจงในธรรมอยเูสมอ ไมทรงถอืพระองควา เปนผรูแูลว แต

ทรงถือพระองควาเปนผกูำลงัศกึษา ดงัทีม่กัทรงกลาวในเวลาทรงสอนธรรม แกคนท้ังหลายดวยความ

ถอมพระองควา “ในฐานะผรูวมศกึษาปฏบิตัธิรรมดวยกนั”

แตในขณะเดยีวกัน เจาพระคณุสมเดจ็ ฯ กท็รงเอาพระทยัใสในการปฏบิตัดิวยกลาวคอื ทรง

ปฏบิตัสิมาธกิรรมฐานเปนประจำอยางตอเน่ือง แมวาพระองคจะประทบัอยใูนพระอาราม ทีอ่ยทูามกลาง

บานเมือง ทีเ่รยีกวา “คามวาสี” แตพระองคกท็รงปฏิบตัพิระองคตามอยางของ พระทีป่ระจำอยใูน

วัดทามกลางปาเขา ทีเ่รียกวา “อรัญวาสี” กลาวคือ ในตอนกลางวันก็ศกึษาธรรม ปฏบิตักิจิวัตรตาง
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ๆ ตอนกลางคนื กท็รงไหวพระสวดมนตประจำวนัแลวทำสมาธกิรรมฐานอยางนอย 1 ชัว่โมงแลว จึง

บรรทม ทรงต่ืนบรรทมเวลา 3 นาฬกิาครึง่ (อยางพระวดัปาทัว่ไป) หลงัจากทำกจิสวนพระองคเรยีบ

รอยแลว ทรงทำวตัรสวดมนตประจำวนัแลว ทรงสวดพระสตูรตาง ๆ บาง ทรงทบทวนพระปาตโิมกข

(เปนตอน ๆ) บางแลว ทรงทำสมาธกิรรมฐานจนถึงรงุอรณุ จึงเสดจ็ออกบณิฑบาต แมเมือ่ทรงเปน

สมเดจ็พระราชาคณะแลว เจาพระคณุสมเดจ็ ฯ กย็งัเสดจ็ออกบณิฑบาต ยกเวนวันท่ีมศีาสนกจิอืน่

เพราะทรงถอืวาการเดนิบิณฑบาตกจิวัตรของ พระและเปนการออกกำลงัไปพรอมกันดวย

การปฏิบัติสมาธิกรรมฐานนั้น เจาพระคุณสมเด็จ ฯ ทรงถือเปนหนาที่ที่ภิกษุสามเณรพึง

ปฏบิตั ิทรงแนะนำภกิษุสามเณรอยเูสมอวา การปฏบิตัสิมาธกิรรมฐานน้ัน เปนการหางาน ใหใจทำใจ

จะไดไมวาง หากใจวาง ใจก็จะฟุงซานวุนวายไปในเรื่องไมเปนเรื่อง ที่สำคัญคือ การ ปฏิบัติสมา

ธกิรรมฐาน เปนการรกัษาใจใหสงบ ซึง่จะชวยใหภกิษสุามเณรดำรงอยใูนสมณเพศ อยางเปนสขุ ภกิษุ

สามเณรทีไ่มเคยปฏิบตัสิมาธ ิกรรมฐานน้ัน มกัจะเปนอยอูยางไมเปนสุข หรอืทีส่ดุอยไูมได กต็องลา

สกิขาออกไป

ความเปนผสูำรวมระวังในพระวนัิย หรอืกลาวอยางสัน้ ๆ กคื็อ ความเครงครัดในพระวินัย

พระปฏปิทาขอน้ียอมเปนท่ีปรากฏตอสายตาของคนท่ัวไปผไูดเคยพบเห็นเจาพระคณุสมเด็จ ฯ เปน

ตนวา ทรงเปนผสูงบนิง่ พดูนอย ไมวาประทบัในทีใ่ด ทรงอยใูนพระอาการสำรวมเสมอ

ความเปนผมูกันอยสันโดษ เจาพระคณุสมเดจ็ ฯ ทรงปฏิบตัพิระองคอยางเรียบงาย แมทีอ่ยู

อาศัยก็ไมโปรดใหประดับตกแตง ทรงเตือนภิกษุสามเณรอยูเสมอวา “พระเณรไมควรอยูอยาง

หรหูรา”

พระปฏปิทาขอนีท้ีป่รากฏอยางชดัเจนอีกอยางหนึง่กคื็อ ไมทรงสะสม วัตถุสิง่ของทีม่ผีถูวาย

มา กท็รงแจกจายตอไปตามโอกาส คร้ังหน่ึง มผีแูสดงความประสงคจะถวายรถยนตสำหรบัทรง ใช

สอยประจำพระองค เพือ่ความสะดวกในการทีจ่ะเสดจ็ไปทรงปฏบิตัภิารกจิในทีต่าง ๆ สวนพระองค

พระองคกต็อบเขาไปวา “ไมรจูะเอาเกบ็ไวทีไ่หน” จึงเปนอนัวาไมทรงรับถวาย

ในวโรกาสทรงบำเพ็ญพระกศุลฉลองพระชนมายุ 80 พรรษา หลวงพอคูน ปริสทุโฺธ ทลูถวาย

จตุปจจัยรวมบำเพญ็พระกศุล 7 ลานบาท เจาพระคณุสมเดจ็ ฯ ทรงอนุโมทนา ขอบคุณหลวงพอคนู

แลวตรัสกบัหลวงพอคูนวา “ขอถวายคนืรวมทำบุญกับหลวงพอ ดวยก็แลวกัน” กเ็ปนอันวา ทรงรับ

ถวายแลวกถ็วายคอืกลบัไป

เจาพระคณุสมเดจ็ ฯ ทรงเตอืนภกิษสุามเณรอยเูสมอวา “เปนพระตองจน” และไมเพยีง แต

ทรงสอนผอูืน่เทานัน้ แมพระองคเองกท็รงปฏบิตัพิระองคเปนพระทีจ่นเหมอืนกนั คร้ังหนึง่ หลงัจาก

ทรงไดรบัพระราชทานสถาปนาเปนสมเดจ็พระสงัฆราชแลวไมนานนักศษิยใกลชดิคนหน่ึง มากราบทลู

วา “ขณะน้ีวัด………ทีเ่มืองกาญจนกำลงัสรางสะพานขามแมน้ำ เกือบจะเสร็จแลว ยงัขาดเงินอีกราว 7-

8 แสนบาท อยากกราบทลูใตฝาพระบาทเสดจ็ไปโปรดสกัครัง้ สะพาน จะไดเสรจ็เรว็ ๆ ไมทราบวา

ใตฝาพระบาทจะพอมเีวลาเสดจ็ไดหรอืไม กระหมอม” เจาพระคณุสมเดจ็ฯ ตรสัตอบวา “เวลานะพอมี

แตเงนิต้ังแสนจะเอาทีไ่หน เพราะพระไมมอีาชพีการงานไมม ีรายไดเหมอืนชาวบาน แลวแตเขาจะให

”

พระปฏปิทาของเจาพระคณุสมเดจ็ ฯ ในฐานะทีท่รงเปนพระรปูหนึง่ จึงเปนท่ีนาประทบัใจ

เปนพระปฏปิทาทีค่วรแกการยดึถอืเปนแบบอยาง
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