สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ ท่ ี ๑๙
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริ ณายก (เจริ ญ สุวฑฺฒนมหาเถร)
วัดบวรนิเวศวิหาร

ภูมิลําเนาเดิม

ตําบลบ้ านเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

วันประสูติ

วันศุกร์ ขึ ้น ๔ คํ่า เดือน ๑๑ ปี ฉลู เบญจศก จ.ศ. ๑๒๗๕
ตรงกับวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๖
ในรัชกาลที ๖

วันสถาปนา

วันศุกร์ แรม ๑ คํ่า เดือน ๕ ปี มะเส็ง เอกศก จ.ศ. ๑๓๕๑
ตรงกับวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๒
ในรัชกาลที่ ๙

พระชนมายุ

๑๐๐ พรรษา ๒๑ วัน

ทรงดํารงตําแหน่ ง
สมเด็จพระสังฆราช

๒๔ ปี ๖ เดือน ๓ วัน

พระประวัติเบือ้ งต้ น
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระนามเดิมว่า เจริญ คชวัตร ประสูตเิ มื่อวันศุกร์
ขึ ้น ๔ คํ่า เดือน ๑๑ ปี ฉลู เบญจศก จ.ศ. ๑๒๗๕ ตรงกับ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๖ ณ ตําบลบ้ านเหนือ อําเภอเมือง
จังหวัดกาญจนบุรี พระชนกชื่อน้ อย คชวัตร พนะชนนีชื่อ กิมน้ อย คชวัตร ทรงเป็ นบุตรคนที่ ๑ ในจํานวน พี่น้อง ๓ คน
เมื่อทรงําระเยาว์ ทรงมีร่างกายอ่อนแอเจ็บปวดอยู่เสมอ คราวหนึ่งทรงป่ วยหนักจนผู้ใหญ่ถึงกับคิดว่าจะไม่หาย และบนว่า
ถ้ าหายจะให้ บวชแก้ บน ข้ อนี ้เป็ นเหตุหนึ่งที่ทําให้ ทรงบรรพชาเป็ นสามเณรในเวลาต่อมา พระองค์ทรงมีนิสบั แสดงออกทาง
พระ ชอบเล่นเป็ นพระ ทําคัมภีร์เทศน์เล็กๆ พัดยศเล็กๆ เล่นทอดกฐินผ้ าป่ า เมื่อพระชนมายุได้ ๘ พรรษา ทรงเข้ ารับ
การศึกษาในชันประถมศึ
้
กษาที่ โรงเรียนประชาบาล วัดเทวสังฆราช จังหวัดกาญจนบุรี จนจบชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ ๕ หรือ
เทียบเท่ามัธยมศึกษาปี ที่ ๒
ทรงบรรพชา
เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๙ จะมีน้าออกบวชเป็ นพระภิกษุที่วดั เทวสังฆาราม ๒ คน พระชนนีและป้าจึงชักชวนให้ ทรง
บรรพชาเป็ นสามเณรเพื่อแก้ บนเสีย จึงตกลงพระทัยที่จะบรรพชา ในขณะนันทรงมี
้
พระชนมายุ ๑๔ พรรษา ทรงออก
บรรพชาเป็ นสามเณร ณ วัดเทวสังฆาราม จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีพระชนมายุ ๑๔ พรรษา ทรงบรรพชาเป็ นสามเถร ณ

วัดเทวสังฆาราม จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี พระเทพมงคลรังสี (ดีพุทฺธโชติ) เมื่อครัง้ ยังเป็ นที่ พระครู อดุลยสมณกิจ เจ้ า
อาวาสวัดเทวสังฆาราม ซึง่ คนทัว่ ไปเรียกว่า หลวงพ่อวัดเหนือ เป็ นพระอุปัชฌาย์ และพระโสภณสมาจาร (เหรียญ สุวณฺ ณ
โชติ) เมือ่ ครัง้ ยังเป็ นที่ พระครู นิวิฐสมาจาร เจ้ าอาวาสวัดศรีอุปลาราม จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งคนทัว่ ไปเรียกกันว่า
หลวงพ่อวัดหนองบัว เป็ นพระอาจารย์ให้ สรณะและศีล
เมือ่ ทรงบรรพชาแล้ วได้ จําพรรษาอยู่ที่วดั เทวสังฆาราม ครัน้ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๐ หลวงพ่อวัดเหนือ
ได้ พามาฝากไว้ กบั พระครู สังวรวินยั (อาจ) เจ้ าอาวาสวัดเสน่หา จังหวัดนครปฐม และได้ เริ่ มเรียนบาลี ไวยากรณ์ ณ วัด
เสน่หาในพรรษานัน้ อาจารย์ผ้ สู อนเป็ นพระเปรี ยญมาจาก วัดมกุฏกษัตริยาราม ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๗๒ หลวงพ่อจึงได้ พา
มาถวายตัวต่อสมเด็จพระสังฆราชเจ้ า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (ในขณะนันยั
้ งทรงดํารงสมณศักดืเทียบ สมเด็จพระวชิ
รญาณวงศ์) เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๒ เพื่ออยู่ศึกษาต่อ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ทรงได้รับพระเมตตารับไว้
และทรงมอบให้ อยูใ่ นความดูแลของพระครู พุทธมนต์ปรีชา (เฉลิม โรจนศิริ ป.ธ.๓ ต่อมาลาสิกขา)
ทรงได้ รบั ประทานฉายาจากสมเด็จพระสังฆราชเจ้ า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ว่า สุวฑฺฒโน ได้ ทรงศึกษา พระปริยตั ิธรรม
ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ทรงสอบได้ นกั ธรรมชัÊนเอก และเปรียญธรรม ๔ ประโยค เมื่อยังทรงเป็ นสามเณร
เมือ่ พ.ศ. ๒๔๗๔ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ได้ เสด็จพระราชดําเนินถวายผ้ าพระกฐินหลวงที่วดั บวร
นิเวศวิหาร ขณะนันมี
้ การพระราชทานผ้ าไตรแก่พระภิกษุสามเณรเปรียญทัง้ วัด
พระองค์เป็ นสามเณรเปรียญรูปเดียวในศกนัน้ ที่ได้ เข้ ารับพระราชทานผ้ าไตรจากพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้ า
เจ้ าอยู่หวั
ทรงอุปสมบท
พ.ศ. ๒๔๗๖ พระชนมายุครบอุปสมบทได้ ทรงกลับไปทรงอุปสมบทที่วดั เทวสังฆาราม จังหวัดกาญจนบุรี
เมือ่ วันจันทร์ แรม ๕ คํ่า เดือน ๗ ปี ระกา ตรงกับวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๖ โดยมี พระครู อดุลยสมณกิจ
(ดี พุทฺธโชติ) เจ้ าอาวาสวัดเทวสังฆาราม เป็ นพระอุปัชฌาย์ พระครู นิวิฐสมาจาร(เหรียญสุวณฺณโชติ) เจ้ าอาวาสวัดศรี
อุปลาราม เป็ นพระกรรมวาจาจารย์ และพระปลัดหรุ งเจ้ าอาวาสวัดทุ่งสมอ เป็ นพระอนุสาวนาจารย์ ทรงอุปสมบทแล้ วจํา
พรรษาอยู่ท่วี ดั เทวสังฆารามอยู่ ๑ พรรษา แล้ วกลับมาทรงทําทัฬหีกรรม (อุปสมบทซํ ้า) เป็ นธรรมยุต ณ พระอุโบสถวัดบวร
นิเวศวิหาร เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๖ (ขณะนันยั
้ งนับเดือนเมษายนเป็ นต้ นปี ) โดยมีสมเด็จพระสังฆราช
เจ้ ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ขณะทรงดํารงสมณศักดืท่ี สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ (ม.ร.ว. ชื่น นภวงศ์ สุจิตฺโต)ทรงเป็ นพระ
อุปัชฌาย์ และพระรัตนธัชมุนี (จู อิสฺสรญาโณ) เป็ นพระกรรมวาจาจารย์ เมื่อทรงอุปสมบทอยู่ที่วดั บวรนิเวศวิหารแล้ ว ก็
ยังคงเวียนไปสอนพระปริยตั ิธรรมที่วดั เทวสังฆารามอยู่อีก ๒ ปี และทรงสอบ เปรียญธรรมเรื่ อยมาจนสอบได้ เปรียญธรรม
๙ ประโยค ในระหว่างนัน้ พระองค์ยงั ได้ ทรงศึกษาภาษาอังกฤษและภาษาสันสกฤต กับ สวามีสตั ยานันทปุรี นักพรตชาว
อินเดียด้ วย

สมณศักดิ์และตําแหน่ งหน้ าที่ในการพระศาสนา
เมือ่ ทรงสอบได้ เปรียญชันสู
้ งแล้ ว ก็ทรงรับภาระหน้ าที่ต่าง ๆ ทังทางวั
้
ดและทางคณะสงฆ์นบั แต่ ทรงเป็ นครู สอน
นักธรรมและบาลี และเมื่อมีวิทยฐานะเข้ าเกณฑ์เป็ นกรรมการตรวจนักธรรมและบาลีก็ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการตรวจ
นักธรรมและบาลีสนามหลวง ตังแต่
้ นกั ธรรมชันตรี
้ เรื่อยมาจนถึงชัน้ ประโยค ๙ ต่อจากนันได้
้ ทรงรับภาระทางการคณะสงฆ์
และการพระศาสนาต่าง ๆ เพิ่มขึ ้นเป็ นลําดับคือ


พ.ศ. ๒๔๘๔ ทรงเป็ นสมาชิกสังฆสภาโดยตําแหน่งเป็ นกรรมการสังคายนาพระธรรมวินยั
และเป็ นผู้อํานวยการศึกษาสํานักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร



พ.ศ. ๒๔๘๙ ทรงเป็ นพระวินยั ธรชันนอุ
้ ทธรณ์และเป็ นกรรมการสภาการศึกษา
มหามกุฏราชวิทยาลัย



พ.ศ. ๒๔๙๐ ได้ รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็ นพระราชาคณะสามัญที่ พระโศภณคณาภรณ์
ทรงเป็ นกรรมการมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์



พ.ศ. ๒๔๙๓ ทรงเป็ นกรรมการเถรสมาคมคณะธรรมยุต ประเภทชัว่ คราว



พ.ศ. ๒๔๙๔ ทรงเป็ นกรรมการอํานวยการมหามกุฏราชวิทยาลัย และเป็ นกรรมการ
แผนกตําราของมหามกุฏราชวิทยาลัย



พ.ศ. ๒ ๔ ๙ ๕ ได้ รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็ น พระราชาคณะชันราชในราชทิ
้
นนามเดิม และได้ เป็ นผู้ร่วม
ในคณะทูตพิเศษที่มหามกุฏราชวิทยาลัยส่งไปร่วมฉลองพระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุพระอัครสาวก ณ กรุ ง
พนมเปญ ประเทศกัมพูชา



พ.ศ. ๒๔๙๖ ทรงเป็ นกรรมการตรวจชําระคัมภีร์ฎกี า



พ.ศ. ๒๔๙๗ ทรงเป็ นกรรมการเถรสมาคมคณะธรรมยุต ประเภทถาวร




พ.ศ. ๒ ๔ ๙ ๘ ไ ด้ รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็ นพระราชาคณะชันเทพในราชทิ
้
นนามเดิม
พ.ศ. ๒๔๙ ๙ ได้ รับพระรา ชทานเลือ่ นสมณศักดิ์เป็ นพระราชาคณะชันธรรมที
้
่พระธรรมวราภรณ์



พ.ศ. ๒๕๐๑ ทรงเป็ นกรรมการคณะธรรมยุต และเป็ นกรรมการมูลนิธิส่งเสริมกิจการ
พระศาสนาและมนุษยธรรม (ก.ศ.ม.)



พ.ศ. ๒๕๐๓ ทรงเป็ นสังฆมนตรีช่วยว่าการองค์การปกครองสัง่ การองค์การปกครอง
ฝ่ ายธรรมยุต



พ.ศ. ๒๕๐๔ ทรงเป็ นเจ้ าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เป็ นผู้อํานวยการมหามกุฏราชวิทยาลัย
มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็ นประธานกรรมการสภาการศึกษา
มหามกุฏราชวิทยาลัย เป็ นผู้รักษาการณ์ เจ้ าคณะธรรมยุตภาคทุกภาค และเป็ นพระอุปัชฌาย์
และได้ รับพระราชทานสถาปนาเป็ นพระราชาคณะชัน้ นเจ้ าคณะรองที่ พระสาสนโสภณ



พ.ศ. ๒๕๐๖ ทรงเป็ นกรรมการมหาเถรสมาคม ซึง่ เป็ นกรรมการมหาเถรสมาคมชุดแรกตามพระราชบัญญ
ั ติ
คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๔๐๕ พ.ศ. ๒๕๑๕ ได้ รับพระราชทานสถาปนาเป็ นสมเด็จพระราชาคณะทีÉ สมเด็จพระญาณ
สังวร นับเป็ นสมเด็จพระญาณสังวร พระองค์ที่ ๒ แห่งกรุ งรัตนโกสินทร์ พระองค์แรกคือ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (สุก) วัดราชสิทธาราม



พ.ศ. ๒๕๑๗ ทรงเป็ นประธานกรรมการคณะธรรมยุต



พ.ศ. ๒๕๒๘ ทรงเป็ นรอ งประธานกรรมการสังคีติการกสงฆ์ ในการสังคายนา พระธรรมวินยั ตรวจชําระ
พระไตรปิ ฎก และเป็ นสังฆปาโมกข์ปาลิวิโสธกะพระวินยั ปิ ฎก
เนือ่ งในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั



พ.ศ. ๒๕๓๑ รักษาการณ์ เจ้ าคณะใหญ่คณะธรรมยุต และทรงเป็ นนายกกรรมการมหามกุฏราชวิทยาลัย และ
นายกสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย

สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ ท่ี ๑๙ แห่ งกรุงรัตนโกสินทร์
พ.ศ. ๒ ๕๓ ๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯสถาปนา สมเด็จพระญาณสังวร
(เจริญ สุวฑฺฒนมหาเถร) เป็ นสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เมื่อวันศุกร์
แรม ๑ ค่า เดือน ๕ ปี มะเส็ง เอกศก จ.ศ. ๑๓๕๑ ตรงกับ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๒ ณ พระอุโบสถวัดพระ
ศรีรตั นศาสดาราม นับเป็ นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่๑๙ แห่งกรุ งรัตนโกสินทร์ และเป็ นเจ้ าคณะใหญ่คณะ
ธรรมยุต
พระเกียรติคุณ
การพระศาสนาในต่ างประเทศ
เกีย่ วกับการพระศาสนาในต่างประเทศ พระองค์ได้ ทรงปฏิบตั ิพระกรณียกิจต่าง ๆ มาตัง้ แต่ครัง้ ทรงดํารง
สมณศักด์ ท่ี พระสาสนโสภณ เช่น จัดให้ มีการเทศน์เป็ นภาษาอังกฤษ การสอนกรรมฐานแก่ชาวต่างประเทศ และจัดให้ มี
การสนทนาธรรมแก่ชาวต่างประเทศเป็ นประจําทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ โดยพระองค์ทรงเป็ นผู้ดําเนินการด้ วยพระองค์
เองร่วมกับพระภิกษุไทย และพระภิกษุชาวต่างประเทศที่บวชอยู่วดั บวรนิเวศวิหาร นอกจากนี ้ ยังได้ เสด็จไปปฏิบตั ิพระ
ศาสนกิจในต่างประเทศอีกหลายคราว คือ


พ.ศ. ๒๕๐๙ ในฐานะประธานกรรมการอํานวยการฝึ กอบรมพระธรรมทูตในต่างประเทศ ได้ เสด็จไปเป็ นประธาน
สงฆ์ ในพิธีเปิ ดวัดพุทธปทีป ณ กรุ งลอนดอน ประเทศอังกฤษและดูกิจการพระธรรมทูตในประเทศอังกฤษและ
อิตาลี



พ.ศ. ๒๕๑๑ เสด็จไปดูการพระศาสนา วัฒนธรรม และการศึกษา ในประเทศอินโดนีเซีย ออสเตรเลีย และฟิ ลิปปิ
นส์อนั เป็ นผลให้ ต่อมาได้ มีการวางแผนร่ วมกับชาวพุทธใน ประเทศอินโดนีเซีย ในการที่จะฟื น้ ฟูพระพุทธศาสนา
เถรวาทในประเทศนัน้ และได้ ส่งพระธรรมทูตไทยชุดแรกไปยังประเทศอินโดนีเซีย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒



พ.ศ. ๒๕๑๔ เสด็จไปดูการพระศาสนาและการศึกษาในประเทศเนปาล ประเทศอินเดีย

และประเทศปากีสถาน ทําให้ เกิดงานฟื Ê นฟูพระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศเนปาลขึ ้นในขันแรกได้
้
ให้ ทุน
จํานวน ๒ ทุน สําหรับภิกษุสามเณรชาวเนปาล เข้ ามาศึกษา พระพุทธศาสนาในประเทศไทยที่สภาการศึกษา
มหามกุฏราชวิทยาลัย


พ.ศ. ๒๕๒๐ เสด็จไปบรรพชากุลบุตรชาวอินโดนีเซีย จํานวน ๔๓ คน ที่เมืองสมารัง
ตามคําอาราธนาของคณะสงฆ์สงั ฆเถรวาทอินโดนีเซีย



พ.ศ. ๒๕๒๘ เสด็จไปทรงเป็ นประธานคณะสงฆ์ ทรงประกอบพิธีผูกพัทธสีมาอุโบสถ วัดจาการ์ ตาธรรมจักรชัย
ณ ประเทศอินโดนีเซีย และในศกเดียวกันนัน้ ได้ เสด็จไป เป็ นประธานบรรพชากุลบุตรศากยะแห่งเนปาล จํานวน
๗๓ คน ณ ประเทศเนปาล



พ.ศ. ๒ ๕ ๓ ๖ เสด็จไปเจริญศาสนสัมพันธ์ ระหว่างไทย – จีนเป็ นครัง้ แรกตามคํากราบทูลอาราธนาของรัฐบาล
จีน



พ.ศ. ๒๕๓๘ เสด็จไปทรงเป็ นประธานวางศิลาฤกษ์ วดั ไทย ณ ลุมพินี ประเทศเนปาล ซึง่ รัฐบาลไทยจัดสร้ าง
ถวายเป็ นพุทธบูชา และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้ าอยู่หวั เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราช
สมบัติครบ ๕๐ ปี ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙

การก่อสร้ างและบูรณปฎิสังขรณ์ พระอาราม
นับแต่ทรงครองวัดบวรนิเวศวิหาร ได้ ทรงบูรณปฏิสงั ขรณ์เสนาสนะและถาวรวัตถุต่าง ๆ ภายในวัดบวรนิเวศวิหาร
ตลอดถึงการก่อสร้ างถาวรวัตถุอนั เป็ นสาธารณประโยชน์ในที่อื่นอีกเป็ นจํานวนมาก
ถาวรวัตถุที่สร้ างขึ ้นใหม่ในวัดบวรนิเวศวิหาร ได้ แก่
๑. ตึกกวีบรรณาลัย ห้ องสมุดของสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย
๒. ตึกวชิรญาณวงศ์ อาคารเรียนของโรงเรียนวัดบวรนิเวศ
๓. ซุ้มปรางค์ที่ประดิษฐานพระบรมรู ปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั
บนลานประทักษิณชัน้ ๒ ของพระเจดีย์วดั บวรนิเวศวิหาร
๔. ตึก ภ.ป.ร. พิพิธภัณฑ์วดั บวรนิเวศวิหาร
๕. มณฑปทีประดิษฐานพระพุทธบาทจําลอง เป็ นต้ น
เสนาสนะและถาวรวัตถุอื่นๆ ภายในวัดบวรนิเวศวิหาร ได้ ทําการบูรณปฏิสงั ขรณ์ใหม่หมด
ทังอาราม
้
ส่วนการก่อสร้ างถาวรวัตถุอื่นๆ ภายนอกวัด ตลอดถึงการอุปถัมภ์การก่อสร้ างวัดต่าง ๆ ได้ แก่
๑. สร้ างตึกวชิรญาณวงศ์ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สําหรับเป็ นตึกสงฆ์
๒. สร้ างตึกวชิรญาณสามัคคีพยาบาร ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สําหรับเป็ นตึกสงฆ์
๓. สร้ างวัดสันติคีรี ณ ดอยแม่สลอง อําเภอแม่จนั จังหวัดเชียงราย
๔. ทรงอุปถัมภ์การสร้ างโรงเรียนมัธยมญาณสังวร อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร
๕. สร้ างวัดญาณสังวราราม อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

๖. ทรงอุปถัมภ์การสร้ างพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกําแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ และ
โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม วัดนาควัชรโสภณ จังหวัดกําแพงเพชร เป็ นต้ น
ทรงอุปถัมภ์การก่อสร้ างวัดในต่างประเทศอีกหลายแห่ง คือ
๑. วัดพุทธรังษี ในอุปการะของมหามกุฏราชวิทยาลัย ณ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
๒. วัดจาการ์ ตาธรรมจักรชัย ณ กรุ งจาการ์ ตา ประเทศอินโดนีเซีย
๓. อุโบสถวัดนครมณฑปศรีกรี ติวิหาร ณ เมืองกีรติปูร ประเทศเนปาล
๔. วัดแคโรไลนาพุทธจักรวนาราม ณ รัฐแคโรไลนาเหนือ ประเทศสหรัฐอเมริกา
นอกจากนี ้ ทรงมีพระดําริให้ จดั สร้ างโรงพยาบาลถวายเป็ นอนุสรณ์แด่สมเด็จพระสังฆราช แห่งกรุ งรัตนโกสินทร์
ทุกพระองค์ พระองค์ละ ๑ แห่ ง รวม ๑๘ แห่ง เรี ยกว่า “โรงพยาบาล สกลมหาสังฆปริ ณายก” แต่ละแห่งได้ อญ
ั เชิญพระ
รู ปหล่อของสมเด็จพระสังฆราชแต่ละพระองค์ ไปประดิษฐานไว้ แห่งละพระองค์ เพื่อเป็ นอนุสรณ์ และเป็ นที่สกั การบูชาของ
พุทธศาสนิกชนสืบไป
อีกทังทรงสร้
้
างในส่วนของพระองค์เองขึ ้นไว้ ที่ จังหวัดกาญจนบุรีอีก ๑ แห่ง รวมเป็ น ๑๙ แห่ง
ด้ านพระนิพนธ์
งานด้ านพระนิพนธ์ นนั ้ ได้ ทรงนิพนธ์ เรื่ องต่าง ๆ ไว้ มาก ทังพระธรรมเทศนา
้
ธรรมบรรยาย พุทธประวัติ สารคดี
ธรรม และธรรมนิพนธ์ต่าง ๆ พอประมวลได้ ดงั นี ้
ประเภทตํารา
พ.ศ. ๒๔๙๒ ทรงเรียบเรียงวากยสัมพันธ์ ภาค ๑-๒ เป็ นหนังสืออธิบายบาลีไวยากรณ์ สําหรับ ใช้ เป็ นหนังสือ
ประกอบการศึกษาของนักเรียนบาลี
พ.ศ. ๒๕๑๒ ทรงเป็ นผู้อํานวยการในการจัดทําปทานุกรม บาลีไทย อังกฤษ สันสกฤต ฉบับ
พระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ ซึง่ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ได้ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ
ให้ พิมพ์ขึ ้นในงานทําบุญอายุ ๖๐ ปี หม่อมหลวงบัว กิติยากร พระชนนี ของสมเด็จพระนางเจ้ าฯ พระบรมราชินีนาถ เมือ่
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๒
ประเภททั่วไป
ได้ ทรงเรี ยบเรียงไว้ เป็ นจํานวนมาก เช่น การนับถือพระพุทธศาสนา หลักพระพุทธศาสนา
พระพุทธเจ้ าของเรานันท่
้ านเลิศลํ ้า ๔๕ พรรษาพระพุทธเจ้ า บัณฑิตกับโลกธรรม พุทธศาสนากับสังคมไทย
และตํานานวัดบวรนิเวศวิหาร (เล่ม ๒) เป็ นต้ น
ประเภทพระธรรมเทศนา
ได้ ทรงเรียบเรียงไว้ และพิมพ์เผยแพร่ในโอกาสต่าง ๆ เช่น ปั ญจคุณ ๕ กัณฑ์ ทศพลญาณเทศนา
๑๐ กัณฑ์ มงคลเทศนาถึงมงคลคาถาที่ ๖ และโอวาทปาฏิโมกข์เทศนา ๓ กัณฑ์ เป็ นต้ น

ประเภทริเริ่ มให้มีการรวบรวมและแปล
ได้ ทรงให้รวบรวมพระราชนิพนธ์ และพระนิพนธ์ เรื่องต่างๆ ของ พร ะบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั สมเด็จพระมหา
สมณเจ้ า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส และสมเด็จพระสังฆราชเจ้ ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ จัดพิมพ์เผยแพร่ และทรงจัดให้
พระภิกษุไทยร่วมกับพระภิกษุชาวต่างประเทศ ช่ ว ย กัน แ ป ล ห นั ง สื อ อั น เ ป็ น คู่ มื อ ใ น ก า ร ศึ ก ษ า พ ร ะ พุ ท
ธ ศ า ส น า ซึง่ เ ป็ น พ ร ะ นิ พ น ธ์ ข อ ง สมเด็จพระมหาสมณเจ้ า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เป็ นภาษาอังกฤษหลาย
เล่ม เช่น นวโกวาท วินยั มุข เล่ม ๑-๒-๓ พุทธประวัติ เล่ม ๑-๒-๓ เป็ นต้ น และนอกจากนี ้ยังได้ ทรงริ เริ่ มให้ มีการแปล
หนังสือพุทธศาสนาที่สําคัญ ๆ เป็ นภาษาต่างประเทศ เพื่อเป็ นการเผยแผ่ และเป็ นคู่มือการศึกษาพระพุทธศาสนา
สําหรับชาวต่างประเทศด้ วย เช่น หนังสือภิกขุปาติโมกข์ อุปสมบทวิธี ทําวัตรสวดมนต์ เป็ นต้ น
ปริญญาดุษฎิบัณฑิตกิตติมศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๙ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ถวายปริ ญญาปรัชญาดุษฎิบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาปรัชญา



พ.ศ. ๒๕๓๒ มหาวิทยาลัยมหิดล ถวายปริญญาอักษรศาสตร์ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศาสนาเปรียบเทียบ



พ.ศ. ๒๕๓๓ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงฆ์ แห่งคณะสงฆ์ไทย ถวายปริญญาพุทธศาสตร์ ดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์



พ.ศ. ๒๕๓๗ มหาวิทยาลังเกษตรศาสตร์ ถวายปริ ญญาศิลปศาสตร์ ดษุ ฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาปรัชญาและ
ศาสนา



พ.ศ. ๒๕๓๘ มหาวิทยาลัยนเรศวร ถวายปริญญาการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์สาขาบริหารการศึกษา



พ.ศ. ๒๕๓๙ มหาวิทยาลัยศรีนคริ นทรวิโรฒ ถวายปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์




พ.ศ. ๒๕๔๑ มหา วิทยา ลัยขอ นแ ก่ น ถวายปริ ญญา ดุ ษฎี บัณฑิตกิ ตติมศักดิ์สาขาภาษาไทย
พ.ศ. ๒๕๔๓ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถวายปริ ญญาศิลปศาสตร์ ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์



พ.ศ. ๒๕๔๕ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ถวายปริญญาศิลปศาสตร์ ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์



พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ถวายปริญญาครุ ศาสตร์ ดษุ ฎีบณ
ั ฑิต
กิตติมศักดิ์สาขาบริหารการศึกษา



พ.ศ. ๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปริ ญญาครุ ศาสตร์ ดุษฎีบณ
ั ฑิต
กิตติมศักดิ์สาขาบริหารการศึกษา

พระกรณียกิจพิเศษ
พ.ศ. ๒๔๙๙ สมเด็จพระสังฆราชเจ้ า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ทรงเลือกให้ เป็ นพระอภิบาล
(พระพี่เลี ้ยง)ของพระภิกษุ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ในระหว่างที่ ทรงผนวชเป็ นพระภิกษุ และเสด็จประทับ ณ วัดบวร

นิเวศวิหาร เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ถึง วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๙

พ.ศ. ๒๕๒๑ ทรงเป็ นพระกรรมวาจาจารย์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้ าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์
สยามมกุฎราชกุมาร ในการทรงผนวช ณ พระอุโบสถวัดพระศรี รัตนศาสดาราม ทรงเป็ นพระอาจารย์ถวายการอบรมพระ
ธรรมวินยั ขณะทีÉทรงผนวชเป็ นพระภิกษุและเสด็จประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร
ระหว่างวันที่ ๖ - ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๑
ตําแหน่ งหน้ าที่ปัจจุบัน
๑. ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม
๒. เจ้ าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
๓. เจ้ าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
๔. รักษาการณ์เจ้ าอาวาสวัดญาณสังวร ในพระบรมราชูปถัมภ์
๕. นายกสภามหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย
๖. ผู้อํานวยการโรงเรียนพระสังฆาธิการคณะธรรมยุต
๗. ประธานคณะกรรมการอํานวยการจัดสร้ างพุทธมณฑลฝ่ ายสงฆ์
๘. ประธานคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื Éองในเทศกาลวิสาขบูชา
๙. นายกกรรมการมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
๑๐.ประธานกรรมการมูลนิธิพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
๑๑.ประธานกรรมการมูลนิธิวดั ญาณสังวราราม ในพระบรมราชูปถัมภ์

