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คำานำา
นับแต่เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 

สกลมหาสังฆปริณายก สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.  
๒๕๕๖ และเชญิพระศพมาประดษิฐาน ณ พระตำาหนกัเพ็ชร เม่ือวันท่ี 
๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้มีพุทธศาสนิกชนและสาธุชนมาถวายความ 
เคารพพระศพเป็นจำานวนมาก ท้ังกลางวันและกลางคืนต่อเนื่องมา 
ต้ังแต่บัดน้ันจนบัดน้ี แสดงถึงพระบารมีธรรมของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ  
ท่ีปกแผ่ไปยังพุทธศาสนิกชนและสาธุชนทุกหมู่เหล่าและแสดงถึง
ความเคารพนับถือท่ีพุทธศาสนิกชนและสาธุชนทุกหมู่เหล่ามีต่อ 
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ อันเป็นแรงบันดาลใจให้บุคคลเหล่านั้น ไม่
ว่าจะอยู่ใกล้ไกลเพียงไร ก็ต้ังใจเดินทางมาถวายความเคารพ 
พระศพอย่างเนืองแน่นต่อเนื่อง ด้วยความสำานึกในพระเมตตาคุณ
และพระกรุณาคุณของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ

เพ่ือให้พุทธศาสนิกชนและสาธุชนผู้มาถวายความเคารพ 
พระศพได้มีสิ่งอนุสรณ์ อันเนื่องด้วยเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ไว้เป็นที่
ระลึกและปล้ืมปีติ ทางวัดบวรนเิวศวิหารจงึไดจ้ดัพิมพ์พระนพินธข์อง
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ พร้อมด้วยพระรูปน้อมถวายพระกุศลและแจก
เป็นปฏิการแก่ทุกท่าน ดังที่ปรากฏอยู่ในมือของท่านทั้งหลายบัดนี้

วัดบวรนิเวศวิหาร
มกราคม ๒๕๕๘



พระประวัติ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  

สกลมหาสังฆปริณายก
(สุวฑฺฒนมหาเถร เจริญ คชวัตร)

เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๒ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาสมเด็จพระ
ญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร เป็น สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก นับเป็นสมเด็จพระสังฆราช
พระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ลุถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ทรง
ดำารงตำาแหน่งสมเด็จพระสังฆราชยาวนานกว่าสมเด็จพระสังฆราช
พระองค์ใดๆ ในอดีตที่ผ่านมา คือ ๒๔ ปี

วันท่ี ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นวันคล้ายวัน
ประสูติของเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช       
สกลมหาสังฆปรณิายก ทรงเจรญิพระชนมายุ ๑๐๐ พรรษาบรบูิรณ์ 
นับเป็นสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ท่ีเจริญพระ
ชนมายุย่ิงยืนนานกว่าสมเด็จพระสังฆราชพระองคใ์ดๆ ในอดตีท่ีผา่น
มา ทั้งทรงดำารงตำาแหน่งต่างๆ ทางคณะสงฆ์ยาวนานกว่าพระองค ์
อื่นๆ คือ ทรงดำารงตำาแหน่งเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต ๒๕ ปี 
ทรงดำารงตำาแหน่งเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ๕๒ ปี นับเป็นบุญ
บารมีในทางปรหติปฏิบัติของเจา้พระคณุสมเดจ็พระสังฆราช ซึง่ยาก
ที่จะมีเป็นสาธารณะแก่บุคคลทั่วไป



สมเดจ็พระญาณสังวร สมเดจ็พระสังฆราช สกลมหาสังฆ-
ปริณายก มีพระนามเดิมว่า เจริญ นามสกุล คชวัตร ทรงมีพระ
ชาติภูมิ ณ จังหวัดกาญจนบุรี ประสูติเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๔๕๖ ทรงบรรพชาเป็นสามเณรเมื่อพระชนมายุ ๑๔ พรรษา 
ณ วัดเทวสังฆาราม กาญจนบุรี แล้วเข้ามาอยู่ศึกษาพระปริยัติ-
ธรรม ณ วัดบวรนิเวศวิหาร จนพระชนมายุครบอุปสมบท จึงกลับ
ไปอุปสมบทที่วัดเทวสังฆาราม กาญจนบุรี และทรงจำาพรรษา ณ 
วัดเทวสังฆาราม ๑ พรรษา แล้วจึงกลับมาทรงทำาทัฬหีกรรม คือ
ทรงอุปสมบทซ้ำา ณ วัดบวรนิเวศวิหารเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๔๗๖ โดยสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณ-
วงศ์ ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ ได้ประทับอยู่ศึกษาพระปริยัติธรรม ณ 
วัดบวรนิเวศวิหารตลอดมา จนกระทั่งสอบได้เป็นเปรียญธรรม ๙ 
ประโยค เมื่อพ.ศ. ๒๔๘๔

เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ทรงดำารงสมณศักดิ์มา
โดยลำาดับดังนี้ ทรงเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ พระราชาคณะชั้น
ราช และพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามที่ พระโศภนคณา-    
ภรณ์ ทรงเป็นพระราชาคณะชัน้ธรรมท่ี พระธรรมวราภรณ์ ทรงเป็น
พระราชาคณะชั้นเจ้าคณะรองท่ี พระสาสนโสภณ ทรงเป็นสมเด็จ
พระราชาคณะที่ สมเด็จพระญาณสังวร และทรงได้รับพระราชทาน
สถาปนาเป็นสมเดจ็พระสังฆราช ในราชทินนามท่ี สมเดจ็พระญาณ-
สังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก



เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ทรงเป็นผู้ใคร่ในการ
ศึกษา ทรงมีพระอัธยาศัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนมาต้ังแต่ทรงเป็นพระเปรียญ 
โดยเฉพาะในดา้นภาษา ทรงศกึษาภาษาต่างๆ เชน่ องักฤษ ฝรัง่เศส 
เยอรมัน จีน และ สันสกฤต จนสามารถใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี 
กระทั่งเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์  
พระอุปัชฌาย์ทรงเห็นว่า จะเพลินในการศึกษามากไป วันหนึ่ง 
ทรงเตือนว่า ควรทำากรรมฐานเสียบ้าง เป็นเหตุใหพ้ระองคท์รงเริม่ทำา 
กรรมฐานมาแต่บัดนั้น และทำาตลอดมาอย่างต่อเนื่อง จึงทรงเป็น 
พระมหาเถระที่ทรงภูมิธรรม ทั้งด้านปริยัติและด้านปฏิบัติ

เจา้พระคณุสมเดจ็พระญาณสังวร ทรงศกึษาหาความรูส้มัย
ใหม่อยู่เสมอ เป็นเหตุใหท้รงมีทัศนะกว้างขวาง ทันต่อเหตุการณ์บ้าน
เมือง ซึง่เป็นประโยชนต่์อการส่ังสอนและเผยแผพ่ระพุทธศาสนาเป็น
อย่างมาก และทรงนพินธห์นงัสือทางพระพุทธศาสนาจำานวนมากได้
อย่างสมสมัย เหมาะแกบุ่คคลและสถานการณ์ในยุคปัจจบัุน และทรง
สั่งสอนพระพุทธศาสนาทั้งแก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ

ในด้านการศึกษา ได้ทรงมีพระดำาริทางการศึกษาท่ีกว้าง
ไกล ทรงมีส่วนร่วมในการก่อต้ังมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่ง
แรกของไทย คือ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมาแต่ต้น ทรง
ริเริ่มให้มีสำานักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศขึ้นเป็นครั้งแรก 
เพื่อฝึกอบรมพระธรรมทูตไทย ที่จะไปปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศ 
ทรงเป็นพระมหาเถระไทยรปูแรก ท่ีได้ดำาเนนิงานพระธรรมทูตในต่าง
ประเทศอย่างเป็นรูปธรรม โดยเริ่มจากทรงเป็นประธานกรรมการ



อำานวยการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศเป็นรูปแรก เสด็จ
ไปเป็นประธานสงฆ์ในพิธีเปิดวัดไทยแห่งแรกในทวีปยุโรป คือวัด 
พุทธปทีป ณ กรงุลอนดอน สหราชอาณาจกัร ทรงนำาพระพุทธศาสนา 
เถรวาทไปสู่ทวีปออสเตรเลียเป็นครั้งแรก โดยการสร้างวัด 
พุทธรังษีขึ้น ณ นครซิดนีย์ ทรงให้กำาเนิดคณะสงฆ์เถรวาทขึ้นใน
ประเทศอินโดนเีซยี ทรงชว่ยฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศ
เนปาล โดยเสด็จไปใหก้ารบรรพชาแกศ่ากยกลุบุตรในประเทศเนปาล
เป็นครั้งแรก ทำาให้ประเพณีการบวชฟื้นตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งในเนปาล
ยุคปัจจุบัน ทรงอุปถัมภ์การสร้างวัดแคโรไลนาพุทธจักรวนาราม 
สหรัฐอเมริกา ทรงเจริญศาสนไมตรีกับองค์ดาไลลามะ กระทั่งเป็น
ท่ีทรงคุ้นเคยและได้วิสาสะกันหลายครั้ง และทรงเป็นพระประมุข
แห่งศาสนจักรพระองค์แรกท่ีได้รับทูลเชิญให้เสด็จเยือนสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนอย่างเป็นทางการในประวัติศาสตร์จีน

เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ทรงเป็นนักวิชาการ
และนักวิเคราะห์ธรรมตามหลักการของพระพุทธศาสนา ท่ีเรียกว่า 
ธัมมวิจยะ เพื่อแสดงให้เห็นว่า พุทธธรรมนั้นสามารถประยุกต์ใช้กับ
กจิกรรมของชวิีตได้ทุกระดับ ต้ังแต่ระดับพ้ืนฐานไปจนถงึระดบัสูงสุด 
ทรงมีผลงานด้านพระนิพนธ์ท้ังท่ีเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
จำานวนกว่า ๒๐๐ เรื่อง ประกอบด้วยพระนิพนธ์แสดงคำาสอนทาง
พระพุทธศาสนาทั้งระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง รวมถึงความ
เรียงเชิงศาสนคดีอีกจำานวนมาก ซึ่งล้วนมีคุณค่าควรแก่การศึกษา 
สถาบันการศึกษาของชาติหลายแห่งตระหนักถึงพระปรีชาสามารถ



และคุณค่าแห่งงานพระนิพนธ์ ตลอดถึงพระกรณียกิจท่ีทรงปฏิบัติ 
จงึไดทู้ลถวายปรญิญาดษุฎีบัณฑติกติติมศกัดิเ์ป็นการเทิดพระเกยีรติ
หลายสาขา รวม ๑๓ มหาวิทยาลัย

นอกจากพระกรณียกิจตามหน้าท่ีตำาแหน่งแล้ว ยังได้ทรง
ปฏิบัติหน้าท่ีพิเศษ อันมีความสำาคัญย่ิงอีกหลายวาระ กล่าวคือ 
ทรงเป็นพระอภิบาลในพระภิกษพุระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั รชักาล
ปัจจุบัน เมื่อครั้งทรงพระผนวช เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๙ พร้อมทั้งทรง
ถวายความรูใ้นพระธรรมวินยั ตลอดระยะเวลาแหง่การทรงพระผนวช 
ทรงเป็นพระราชกรรมวาจาจารย์ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  
เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เม่ือครั้งทรงผนวช
เป็นพระภิกษุ เมื่อพ.ศ. ๒๕๒๑

เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ไม่เพียงแต่สร้างศาสน- 
ธรรม คอืคำาสอนมอบไว้เป็นมรดกธรรมแกพุ่ทธศาสนกิชนและแกโ่ลก
เท่านั้น แต่ยังได้ทรงสร้างวัตถุธรรมอันนำาสุขประโยชน์สู่ประชาชน
ท่ัวไป มอบไว้เป็นมรดกของแผ่นดินอีกเป็นจำานวนมาก อาทิ  
วัดญาณสังวราราม ชลบุรี วัดรัชดาภิเษก กาญจนบุรี วัดวังพุไทร  
เพชรบุรี วัดล้านนาญาณสังวราราม เชียงใหม่ พระบรมธาตุ
เจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี เชียงราย โรงพยาบาลสมเด็จ 
พระปิยมหาราชรมณียเขต กาญจนบุร ีตึกสกลมหาสังฆปรณิายก ใน
โรงพยาบาล และโรงเรยีนในถิน่ธรุกนัดาร ๑๙ แหง่ โรงพยาบาลสมเดจ็
พระสังฆราช พระองคท่ี์ ๑๙ ท่าม่วง กาญจนบุร ีตึกวชริญาณวงศ ์ 
ตึกวชริญาณ สามัคคพียาบาร ตึก ภปร ในโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 



โรงเรยีนสมเดจ็พระปิยมหาราชรมณียเขต กาญจนบุร ีและวัดไทยใน
ต่างประเทศอีกหลายแห่ง

เจา้พระคณุสมเดจ็พระญาณสังวร ทรงดำารงตำาแหนง่หนา้ท่ี
สำาคัญทางการคณะสงฆ์ในด้านต่างๆ มาเป็นลำาดับ เป็นเหตุให้ทรง
ปฏิบัติพระกรณียกิจเป็นประโยชน์แก่พระศาสนา ประเทศชาติ และ
ประชาชน เป็นอเนกประการ นับได้ว่าทรงเป็นพระมหาเถระท่ีทรง
เพียบพร้อมด้วยอัตตสมบัติและปรหิตปฏิบัติ และทรงเป็นครุฐานีย-
บุคคลของชาติ ทั้งในด้านพุทธจักรและอาณาจักร

เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ทรงเป็นท่ีเคารพ      
สักการะตลอดไปถึงพุทธศาสนิกชนในนานาประเทศ ด้วยเหตุนี้ ทาง
รัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ จึงได้ทูลถวายตำาแหน่ง        
อภิธชมหารัฐคุรุ อันเป็นสมณศักด์ิสูงสุดแห่งคณะสงฆ์เมียนมาร์ 
เม่ือ พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีประชุมผู้นำาสูงสุดแห่งพุทธศาสนาโลก 
เม่ือ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ทูลถวายตำาแหน่ง พระประมุขสูงสุดแห่ง
พระพุทธศาสนาโลก

ถึง พ.ศ. ๒๕๔๓ พระสุขภาพของเจ้าพระคุณสมเด็จ
พระญาณสังวรถดถอยลง เนื่องจากทรงเจริญพระชนมายุมากขึ้น 
ไม่อำานวยให้ทรงปฏิบัติพระศาสนกิจต่างๆ ได้โดยสะดวก จึงเสด็จ
เข้าประทับรักษาพระองค์ ณ ตึกวชิรญาณ สามัคคีพยาบาร โรง
พยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๔๓ ในช่วงแรกๆ ยังเสด็จกลับไปประทับ ณ วัดบวร-
นิเวศวิหาร เป็นระยะๆ ครั้งละ ๓-๔ วัน และเสด็จไปสดับพระ



ปาตโิมกข์ ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวหิาร ทกุวนัธรรมสวนะเดือน
เพ็ญและเดือนดับ กระทั่งพระสุขภาพไม่อำานวย คณะแพทย์ผู้ถวาย
การรักษาพยาบาลจึงกราบทูลให้งดการเสด็จไปสดับพระปาติโมกข์
ดังกล่าว ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นมา

ถึงวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ พระอาการประชวร
โดยทั่วไปทรุดลง คณะแพทย์จึงได้ถวายการผ่าตัดพระอันตะ (ลำาไส้) 
และพระอันตคุณ (ลำาไส้น้อย) หลังการผ่าตดั ทรงมพีระอาการทั่วไป
เป็นที่พอใจของคณะแพทย์ ถึงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เริ่มมีพระอาการความดันพระโลหิตลดลง แต่มีการกระเตื้องขึ้นเป็น
ระยะๆ กระทั่งถึงวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ความดัน 
พระโลหติลดลงถงึ ๒๐ และคงตัวอยู่ระยะหนึง่ ถงึเวลา ๑๙.๓๐ น.  
ความดันพระโลหิตลงถึง ๐ ในทันทีทันใด

คณะแพทย์ได้ออกแถลงการณ์ในเวลาต่อมาว่า เจ้า
พระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ- 
ปริณายก สิ้นพระชนม์ด้วยการติดเชื้อในกระแสพระโลหิต เมื่อวันที่ 
๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๙.๓๐ น. สิริพระชนมายุ
ได้ ๑๐๐ พรรษากับ ๒๑ วัน

วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้เชิญพระศพจาก
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มายังพระตำาหนักเพ็ชร 
วัดบวรนิเวศวิหาร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
เสด็จพระราชดำาเนินแทนพระองค์มาถวายน้ำาสรงพระศพ ณ พระ



ตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร แล้วเชิญพระศพประดิษฐานใน
พระโกศกุดั่นใหญ่ ภายใต้เศวตฉัตร ๓ ชั้น บนพระแท่นแว่นฟ้าปิด         
ทองประดับกระจก แวดล้อมด้วยฉัตรเครื่องสูง ๓ คู่ ประดับพุ่ม
ตาดทองดอกไม้แจกัน และเทียนไฟฟ้ารายรอบพระโกศบนพระแท่น
แว่นฟ้าทั้งสองชั้น 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมถวายพระศพ ท้ังกลางวันและ
กลางคืน พร้อมทั้งมีประโคมย่ำายามถวายพระศพ เป็นเวลา ๗ วัน  
ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ใหบ้ำาเพ็ญพระราชกศุลสัตตมวาร (๓๐ - 
 ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) ปัญญาสมวาร (๑๑ - ๑๒ ธันวาคม 
๒๕๕๖) และสตมวาร (๓๐ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗) ถวาย
พระศพตามราชประเพณีโดยลำาดับ

นับแต่ได้เชิญพระศพประดิษฐาน ณ พระตำาหนักเพ็ชร วัด
บวรนิเวศวิหาร เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นมา 
ได้มีพระบรมวงศานุวงศ์ ผู้นำาประเทศ ทูตานุทูตประเทศต่างๆ และ
องค์กรศาสนา พร้อมทั้งพุทธศาสนิกชน ทั้งภายในประเทศและต่าง
ประเทศ มาถวายสักการะเคารพพระศพอย่างเนืองแน่นอย่างมิเคย
ปรากฏมาก่อน อาทิ

คณะทูตานทูุตกว่า ๒๓ ประเทศ มารว่มในการบำาเพ็ญพระ
ราชกุศลสัตตมวาร (๗ วัน) ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
พระราชกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๕๖ และ พระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) วันท่ี ๓๐ 



มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ พระราชทานพระศพเจ้าพระคุณสมเด็จฯ 
วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ สำานักวาติกันโดย

สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาธอลิกแห่งประเทศไทย ได้ประกอบพิธี
มิสซาถวายพระกุศลแด่พระศพเจ้าพระคุณสมเด็จฯ

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะสงฆ์แห่ง   
นิกายเนนบุตซึสุ แห่งประเทศญี่ปุ่น ได้ประกอบพิธีสวดถวายพระ
กุศลแด่พระศพเจ้าพระคุณสมเด็จฯ

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ฯพณฯ เชอร์ริง 
ต็อปเกย์ นายกรฐัมนตรแีหง่ประเทศภูฏาน พรอ้มดว้ยภรยิาและคณะ
ได้มาถวายสักการะเคารพพระศพเจ้าพระคุณสมเด็จฯ

วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ พระมหาคณาจารย์
จีนธรรมสมาธิวัตร เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย พร้อมด้วยคณะสงฆ์จีน 
ได้ประกอบพิธีกงเต็กน้อมถวายพระกุศลแด่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ พระมหาคณานัม-  
ธรรมปัญญาธิวัตร เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย พร้อมด้วยคณะสงฆ์
อนัมนิกาย ได้ประกอบพิธีกงเต็กน้อมถวายพระกุศลแด่เจ้าพระคุณ 
สมเด็จฯ

วันที่ ๑๗ - ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ รัฐบาลอินเดีย 
โดยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม ประเทศอินเดีย และ ฯพณฯ 
เอกอัครราชทูตอนิเดียประจำาประเทศไทย ได้ประกอบพิธวีชัรยานบูชา 
ถวายพระกุศลแด่พระศพเจ้าพระคุณสมเด็จฯ อย่างเต็มรูปแบบตาม
ลัทธิวัชรยานแห่งทิเบต



วันท่ี ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะสังฆเถรวาทแหง่
อนิโดนเีซยี พรอ้มด้วยพุทธศาสนกิชนอินโดนเีซยีจำานวนกว่า ๑๐๐ 
คน ได้บำาเพ็ญกุศลถวายพระศพเจ้าพระคุณสมเด็จฯ

นอกจากนี้ ยังได้มีผู้นำาองค์กรทางศาสนาในประเทศต่างๆ 
ส่งสารแสดงความอาลัย เนื่องในการส้ินพระชนม์ของเจ้าพระคุณ  
สมเด็จฯ จำานวนมาก อาทิ องค์ทะไลลามะ พระสังฆราช พระ
สังฆนายก องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรพุทธศาสนาจาก
นานาประเทศ

กล่าวได้ว่า เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระ
สังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงดำารงอยู่ในฐานะพระสังฆบิดร
ของพุทธบริษัททั่วโลกโดยแท้

ลุถึงวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ตรงกับวันคล้ายวัน
ประสูติของเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 
สกลมหาสังฆปรณิายก ครบ ๑๐๑ ปี และวันท่ี ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๕๗ ตรงกบัวนัส้ินพระชนม์ของเจา้พระคณุสมเดจ็ฯ ครบ ๑ ปี  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทาน 
พระบรมราชูปถัมภ์จัดงานบำาเพ็ญกุศลถวายแด่เจ้าพระคุณ 
สมเด็จฯ เนื่องใน ๒ วาระนี้ เรียกว่า “งานบำาเพ็ญกุศลครบ ๑ ปี  
แห่งการส้ินพระชนม์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 
สกลมหาสังฆปริณายก” ระหว่างวันที่ ๓ - ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๕๗ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ในการนี้ รัฐบาล ศิษยานุศิษย์ และ
พุทธศาสนิกชนได้ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล 



งานบำาเพ็ญกุศลเริ่มแต่วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เวลาเช้า มีการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณร ๑๕๐ รูป 
ณ ประรำาขา้งพระตำาหนกัเพ็ชร แล้วมีการตักบาตรพระภิกษสุามเณร 
๑๕๐ รูป ณ ถนนพระสุเมรุหน้าวัดบวรนิเวศวิหาร โดยมี ฯพณฯ 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน พร้อมด้วย
พุทธศาสนิกชนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เสร็จแล้ว ฯพณฯ นายก
รัฐมนตรี ในนามของพุทธศาสนิกชนท้ังมวลไปวางพวงมาลาถวาย
สักการะพระศพเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ณ ลานหน้าพระตำาหนักเพ็ชร 
จากนั้นไปชมนิทรรศการพระประวัติเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ณ ตึกสภา
การศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

เวลาเพล พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัทรงพระกรณุาโปรด
พระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์การบำาเพ็ญกุศลคล้ายวันประสูติ
ถวายพระกุศลแด่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ โดยมีพระสงฆ์ ๑๐ รูป  
เจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ท่ีเจริญ 
พระพุทธมนต์ พร้อมทั้งพระภิกษุสามเณรอีก ๑๕๐ รูป

เวลาเย็น คณะสงฆวั์ดบวรนเิวศวิหารและคณะศษิยานศุษิย์ 
เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมถวายพระศพ

ระหว่างวันท่ี ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวัน
คล้ายวันประสูติถึงวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งตรงกับ
วันส้ินพระชนม์ครบ ๑ ปี ได้จัดให้มีกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้คณะ
ศิษยานุศิษย์และประชาชนท่ัวไปได้ร่วมในการระลึกถึงพระองค์ท่าน
โดยในช่วงระยะเวลานั้น มีการเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะ



พระศพ ฯ รว่มฟังสวดพระอภิธรรมพระศพ โดยมีหนงัสือสัมมาทิฏฐิ 
และซีดีเสียงอ่าน จิตตนคร โดย คุณเพชรี พรหมช่วย แจกเป็นที่
ระลึกให้ผู้ที่มาร่วมสักการะพระศพฯ ทุกวัน พร้อมเปิดให้ประชาชน
เข้าชมและสักการะพระพุทธรูปสำาคัญของชาติ ในเขตพุทธาวาส  
วัดบวรนิเวศวิหาร ๙ แห่ง

และมีการจัดกิจกรรม “บุปผาวิธานบูชา” คือ การให้
ประชาชนร่วมปักดอกบานไม่รู้โรย บนพระรูปเจ้าพระคุณสมเด็จฯ  
ในอิริยาบทต่างๆ เพ่ือแสดงความระลึกถึงพระองค์ท่านอย่างไม่
เส่ือมคลาย เสมือนพระองคยั์งคงดำารงอยู่ ด่ังความสำานกึในพระคณุ 
พระองค์ท่านท่ีอยู่ในความระลึกถึงอย่างไม่เคยเส่ือมคลายไปจากใจ
ของคณะศิษยานุศิษย์และประชาชนชาวไทย โดยหลังจากมีการปัก
ภาพเสร็จแล้วจะทำาการรวบรวมภาพ เพื่อจัดเป็นนิทรรศการต่อไป

มีการจัดกิจกรรม “ปฏิบัติธรรมสังฆราชบูชา ครบ ๑ ปี  
แหง่การส้ินพระชนม์” เชญิชวนพุทธศาสนกิชนรว่มสวดพระพุทธมนต์ 
ฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติธรรม โดยการนำาของพระวิปัสสนาจารย์ 
สายกรรมฐาน น้อมอุทิศถวายพระกุศลแด่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ณ 
พระตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร

นอกจากนี้ ในทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์ ตลอดเดือน 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ (วันท่ี ๓, ๔, ๕, ๑๑, ๑๒, ๑๘, ๑๙, ๒๓ 
และ ๒๔ ตุลาคม) ได้จดัใหมี้กจิกรรมการอ่านบทเสภา และบทกลอน
ในพระนิพนธ์ของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ท่ีพระองค์ได้ทรงนิพนธ์ไว้
จำานวนมากกว่าร้อยบท ซึ่งยังไม่เคยได้รับการเผยแพร่มาก่อน  



โดยผู้เชี่ยวชาญด้านวรรณกรรมจะเป็นผู้อ่านบทร้อยกรองดังกล่าว
ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ก่อนการเริ่มพิธี “ปฏิบัติธรรมสังฆราชบูชา 
ครบ ๑ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์” เวลา ๑๖.๐๐ น.

อนึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้ประดิษฐ์
พวงมาลาขนาดพิเศษ คือขนาด ๓ เมตร โดยใช้ดอกไม้จำานวน 
๑๐๐,๑๐๑ กลีบ (หนึ่งแสนหนึ่งร้อยหนึ่งกลีบ) มีน้ำาหนัก ๑๐๑ 
กิโลกรัม  ทั้งนี้ พวงมาลาที่ประดิษฐ์เป็นรูปดอกบัวซึ่งเป็นดอกไม้
ท่ีมีความสำาคัญทางพระพุทธศาสนา ซ้อนด้วยดอกไม้ประดิษฐ์เป็น
รูปทรงพุ่มข้าวบิณฑ์อันเป็นรูปแบบพัดยศ พุ่มข้าวบิณฑ์มี ๒๑ 
แฉก สัญลักษณ์แทนวันท่ีได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นสมเด็จ
พระสังฆราช ๒๑ เมษายน ๒๕๓๒ พ้ืนตรงกลางพวงมาลา
ถักร้อยด้วยตาข่ายดอกรัก อันแทนความศรัทธาและจงรักภักดีของ
พุทธศาสนกิชน  ดา้นล่างประดษิฐ์เป็นรปูชา้งสามเศยีรมีความหมาย
แทนพระสกุล “คชวัตร” บนเศียรช้างเทินด้วยพานพุ่มรูปดอกบัว 
สัญลักษณ์แห่งอามิสบูชา เหนือพานพุ่มประดิษฐานอักษรพระนาม 
ย่อ ญสส. อักษรพระนามสมเด็จพระสังฆราช ด้านล่างประดับ
ด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ มีพวงดอกไม้แบบราชสำานัก พร้อมประดิษฐ์
ดอกไม้ “บัวสี่เหล่า” เพื่อประดับหน้าพระโกศ โดยคณาจารย์และ
นักศึกษา สาขาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์ 

ท่ีตึกมนุษยนาค เปิดพิพิธภัณท์เจ้าอาวาสทุกพระองค์
ของวัดบวรนเิวศวิหาร และท่ีโถงตึกมนษุยนาค ได้จดักจิกรรมต่างๆ 



อาทิ การแสดงดนตรีเพลงของกลุ่มศิลปินเป็น คีตัญชลีบูชา เพื่อ
รำาลึกถึงเจ้าพระคุณสมเด็จฯ อีกด้วย

ท่ีตึกสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย มีการจัด
นิทรรศการ “สัมพัจฉรานุสรณ์ ครบ ๑ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์” 
นิทรรศการครั้งนี้ได้รวบรวมกิจกรรมตลอดระยะเวลา ๑ ปีแห่ง
การส้ินพระชมน์ ตลอดจนจดหมายเหตุแห่งการส้ินพระชนม์ เพ่ือ
ถ่ายทอดให้ประชาชนได้มีโอกาสได้ร่วมรับรู้ถึงความสำานึกในพระ
เมตตาคณุ พระกรณุาธคิณุ ท่ีประชาชนท้ังในประเทศและต่างประเทศ
ได้มีโอกาสมาร่วมแสดงอาลัยต่อพระองค์ท่าน และในนิทรรศการ
ครั้งนี้ ได้มีการเปิดตัวภาพยนตร์การ์ตูนเรื่อง “เมืองนิรมิต แห่ง                
จิตตนคร” ในรูปแบบใหม่ทันสมัย น่าต่ืนตาต่ืนใจ โดยการจัดทำา
เป็นโรงภาพยนต์ เสียงเซอร์ราว ที่ดำาเนินการผลิตโดย “คณะเมือง
นิรมิต แห่งจิตตนคร” ซึ่งเป็นคณะจิตอาสาท่ีร่วมกันสร้างสรรค์
ขึ้น เพื่อถวายเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังได้จัดทำา
หนังสือการ์ตูน พร้อมจัดพิมพ์เป็นหนังสือแจกแก่ผู้เข้าชม จำานวน 
๑๐,๐๐๐ เล่ม 

วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ตรงกับวันสิ้นพระชนม์
ครบ ๑ ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรด
พระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์การบำาเพ็ญกุศลครบ ๑ ปี แห่งการ
สิ้นพระชนม์ถวายเจ้าพระคุณสมเด็จฯ เริ่มแต่วันที่ ๒๓ ตุลาคม 
เวลาเย็น มีพระธรรมเทศนากัณฑ์หนึ่ง แล้วพระสงฆ์ ๒๐ รูป สวด
มาติกา สดับปกรณ์ เวลาค่ำา คณะสงฆ์วัดบวรนิเวศวิหารและคณะ 



อุบาสกอุบาสิกา จัดให้มีการสวดพระอภิธรรมถวายพระศพ
วันท่ี ๒๔ ตุลาคม เวลาเช้า พระสงฆ์ ๑๐ รูปสวด

พระพุทธมนต์ จบแล้วถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ท่ีสวด 
พระพุทธมนต์ และพระภิกษุสามเณรอีก ๑๕๐ รูป โดยมี ฯพณฯ 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี

ตอนบ่าย มีพิธีมอบทุนส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม 
แผนกบาลี แก่สำานักศาสนศึกษาท่ัวประเทศท่ีมีการจัดการศึกษาดี
เด่น ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ของมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร 
สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ      
พระตำาหนักเพ็ชรด้วย โดยสมเด็จพระวันรัต รักษาการเจ้าอาวาส
วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธานในพิธี

ตอนเย็น มีการสวดพระอภิธรรมถวายพระศพ แล้วพระสงฆ์
วัดบวรนิเวศวิหารสวดพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่เจ้าพระคุณ 
สมเด็จฯ ณ พระตำาหนักเพ็ชร

วันท่ี ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ท่ีประชุมสุดยอด
ชาวพุทธโลก ประกอบด้วยพระราชาธิบดี ผู้นำาทางการเมือง ผู้นำา
ทางพระพุทธศาสนาและบุคคลสำาคัญของโลกจาก ๔๑ ประเทศ 
ได้ร่วมประกอบพิธีสวดมนต์ถวายพระกุศล และเทิดพระเกียรติ
แด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรฯ พระประมุขสูงสุดแห่ง 
พุทธศาสนาโลก ณ วิหารแห่งวัดเนนบุตซึสุ เมืองกาโต จังหวัด 
คิวโงะ ประเทศญี่ปุ่น


