
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒนมหาเถร) 

วัดบวรนิเวศวิหาร 

 

 
ภูมิลําเนาเดมิ   ตําบลบ้านเหนือ อําเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี  

วันประสูต ิ  วนัศุกร์ ขึน้ ๔ คํ่า เดือน ๑๑ ปี ฉลู เบญจศก จ.ศ. ๑๒๗๕ 

ตรงกบัวนัที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๖ 

ในรัชกาลที ๖ 

วันสถาปนา   วนัศุกร์ แรม ๑ คํ่า เดือน ๕ ปี มะเส็ง เอกศก จ.ศ. ๑๓๕๑ 

ตรงกบัวนัที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๒ 

ในรัชกาลที่ ๙ 

พระชนมายุ   ๑๐๐ พรรษา ๒๑ วนั 

ทรงดํารงตําแหน่ง 

สมเดจ็พระสงัฆราช ๒๔ ปี ๖ เดือน ๓ วนั 

 

พระประวัติเบือ้งต้น 

 

สมเด็จพระญาณสงัวร สมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปริณายก ทรงมีพระนามเดิมว่า เจริญ คชวตัร ประสูตเิม่ือวนัศุกร์ 

ขึน้ ๔ คํ่า  เดือน ๑๑ ปีฉลู เบญจศก จ.ศ. ๑๒๗๕ ตรงกบั วนัที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๖ ณ ตําบลบ้านเหนือ อําเภอเมือง 

จงัหวดักาญจนบุรี  พระชนกช่ือน้อย คชวตัร พนะชนนีช่ือ กิมน้อย คชวตัร ทรงเป็นบุตรคนที่ ๑ ในจํานวน พ่ีน้อง ๓ คน 

เม่ือทรงําระเยาว์ ทรงมีร่างกายอ่อนแอเจ็บปวดอยู่เสมอ คราวหนึ่งทรงป่วยหนกัจนผู้ใหญ่ถึงกบัคดิว่าจะไม่หาย และบนว่า

ถ้าหายจะให้บวชแก้บน ข้อนีเ้ป็นเหตุหนึ่งที่ทําให้ทรงบรรพชาเป็นสามเณรในเวลาต่อมา พระองค์ทรงมีนิสบัแสดงออกทาง

พระ ชอบเล่นเป็นพระ ทําคมัภร์ีเทศน์เล็กๆ พดัยศเล็กๆ เล่นทอดกฐินผ้าป่า เม่ือพระชนมายุได้ ๘ พรรษา ทรงเข้ารับ

การศึกษาในชัน้ประถมศึกษาที่ โรงเรียนประชาบาล วดัเทวสงัฆราช จงัหวดักาญจนบุรี จนจบชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๕ หรือ

เทียบเท่ามธัยมศึกษาปีที่ ๒ 

 

ทรงบรรพชา 

 

เม่ือปี พ.ศ. ๒๔๖๙ จะมีน้าออกบวชเป็นพระภกิษุที่วดัเทวสงัฆาราม ๒ คน พระชนนีและป้าจึงชกัชวนให้ทรง

บรรพชาเป็นสามเณรเพ่ือแก้บนเสีย จึงตกลงพระทยัที่จะบรรพชา ในขณะนัน้ทรงมีพระชนมายุ ๑๔ พรรษา ทรงออก

บรรพชาเป็นสามเณร ณ วดัเทวสงัฆาราม จงัหวดักาญจนบุรี โดยมีพระชนมายุ ๑๔ พรรษา ทรงบรรพชาเป็นสามเถร ณ 



วดัเทวสงัฆาราม จงัหวดักาญจนบุรี โดยมี พระเทพมงคลรังสี (ดีพุทฺธโชต)ิ เม่ือครัง้ยงัเป็นท่ี พระครูอดุลยสมณกิจ เจ้า

อาวาสวดัเทวสงัฆาราม ซึง่คนทัว่ไปเรียกว่า หลวงพ่อวดัเหนือ เป็นพระอุปัชฌาย์ และพระโสภณสมาจาร (เหรียญ สุวณฺณ

โชติ) เม่ือครัง้ยงัเป็นท่ี พระครูนิวิฐสมาจาร เจ้าอาวาสวดัศรีอุปลาราม จงัหวดักาญจนบุรี ซึ่งคนทัว่ไปเรียกกนัว่า 

หลวงพ่อวดัหนองบวั เป็นพระอาจารย์ให้สรณะและศีล 

 เม่ือทรงบรรพชาแล้วได้จําพรรษาอยู่ที่วดัเทวสงัฆาราม ครัน้วนัที ่๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๐ หลวงพ่อวดัเหนือ

ได้พามาฝากไว้กบัพระครู สงัวรวินยั (อาจ) เจ้าอาวาสวดัเสน่หา จงัหวดันครปฐม และได้เร่ิมเรียนบาลี ไวยากรณ์ ณ วดั

เสน่หาในพรรษานัน้ อาจารย์ผู้สอนเป็นพระเปรียญมาจาก วดัมกุฏกษัตริยาราม ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๗๒ หลวงพ่อจึงได้พา

มาถวายตวัต่อสมเด็จพระสงัฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (ในขณะนัน้ยงัทรงดํารงสมณศกัดืเทียบ สมเด็จพระวชิ

รญาณวงศ์) เม่ือวนัที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๒ เพ่ืออยู่ศึกษาต่อ ณ วดับวรนิเวศวิหาร ทรงได้รับพระเมตตารับไว้ 

และทรงมอบให้อยูใ่นความดูแลของพระครูพุทธมนต์ปรีชา (เฉลิม โรจนศิริ ป.ธ.๓ ต่อมาลาสิกขา) 

ทรงได้รบัประทานฉายาจากสมเด็จพระสงัฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ว่า สุวฑฺฒโน ได้ทรงศึกษา พระปริยตัิธรรม  

ณ วดับวรนิเวศวิหาร ทรงสอบได้นกัธรรมชÊันเอก และเปรียญธรรม ๔ ประโยค เม่ือยงัทรงเป็นสามเณร 

เม่ือ พ.ศ. ๒๔๗๔ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั ได้เสด็จพระราชดําเนินถวายผ้าพระกฐินหลวงที่วดับวร

นิเวศวิหาร ขณะนัน้มีการพระราชทานผ้าไตรแก่พระภกิษุสามเณรเปรียญทัง้วดั 

พระองค์เป็นสามเณรเปรียญรูปเดียวในศกนัน้ ท่ีได้เข้ารับพระราชทานผ้าไตรจากพระหตัถ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยู่หวั  
 

ทรงอุปสมบท 

 

พ.ศ. ๒๔๗๖ พระชนมายุครบอุปสมบทได้ ทรงกลบัไปทรงอุปสมบทที่วดัเทวสงัฆาราม จงัหวดักาญจนบุรี  

เม่ือวนัจนัทร์ แรม ๕ คํ่า เดือน ๗ ปี ระกา ตรงกบัวนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๖ โดยมี พระครูอดุลยสมณกิจ 

 (ดี พุทฺธโชติ) เจ้าอาวาสวดัเทวสงัฆาราม เป็ นพระอุปัชฌาย์ พระครูนิวิฐสมาจาร(เหรียญสุวณฺณโชติ) เจ้าอาวาสวดัศรี  

อุปลาราม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระปลดัหรุ งเจ้าอาวาสวดัทุ่งสมอ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ทรงอุปสมบทแล้วจํา

พรรษาอยู่ท่ีวดัเทวสงัฆารามอยู่ ๑ พรรษา แล้วกลบัมาทรงทําทฬัหีกรรม (อปุสมบทซํา้) เป็นธรรมยุต ณ พระอุโบสถวดับวร

นิเวศวิหาร เม่ือวนัที่ ๑๕ กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๔๗๖ (ขณะนัน้ยงันบัเดือนเมษายนเป็นต้นปี) โดยมีสมเด็จพระสงัฆราช

เจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ขณะทรงดํารงสมณศกัดืท่ี สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ (ม.ร.ว. ช่ืน นภวงศ์ สุจิตฺโต)ทรงเป็นพระ

อุปัชฌาย์ และพระรัตนธัชมนุี (จู อิสฺสรญาโณ) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ เม่ือทรงอุปสมบทอยู่ที่วดับวรนิเวศวิหารแล้ว ก็

ยงัคงเวียนไปสอนพระปริยตัิธรรมที่วดัเทวสงัฆารามอยู่อีก ๒ ปี และทรงสอบ เปรียญธรรมเร่ือยมาจนสอบได้เปรียญธรรม 

๙ ประโยค ในระหว่างนัน้พระองค์ยงัได้ทรงศึกษาภาษาองักฤษและภาษาสนัสกฤต กบัสวามีสตัยานนัทปุรี นกัพรตชาว

อินเดียด้วย 

 

 



สมณศักด์ิและตําแหน่งหน้าที่ในการพระศาสนา 

 เม่ือทรงสอบได้เปรียญชัน้สูงแล้ว ก็ทรงรับภาระหน้าที่ต่าง ๆ ทัง้ทางวดัและทางคณะสงฆ์นบัแต่ ทรงเป็นครู สอน

นกัธรรมและบาลี และเม่ือมีวิทยฐานะเข้าเกณฑ์เป็นกรรมการตรวจนกัธรรมและบาลีก็ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการตรวจ

นกัธรรมและบาลีสนามหลวง ตัง้แต่นกัธรรมชัน้ตรีเร่ือยมาจนถึงชัน้ ประโยค ๙ ต่อจากนัน้ได้ทรงรบัภาระทางการคณะสงฆ์

และการพระศาสนาต่าง ๆ เพ่ิมขึน้เป็นลําดบัคือ 

 พ.ศ. ๒๔๘๔ ทรงเป็นสมาชิกสงัฆสภาโดยตําแหน่งเป็นกรรมการสงัคายนาพระธรรมวินยั 

และเป็นผู้อํานวยการศึกษาสํานกัเรียนวดับวรนิเวศวิหาร 

 พ.ศ. ๒๔๘๙ ทรงเป็นพระวินยัธรชัน้นอุทธรณ์และเป็นกรรมการสภาการศึกษา 

มหามกุฏราชวิทยาลยั 

 พ.ศ. ๒๔๙๐ ได้รับพระราชทานสมณศกัดิ์ เป็นพระราชาคณะสามญัที ่พระโศภณคณาภรณ์ 

ทรงเป็นกรรมการมหามกุฏราชวิทยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ์ 

 พ.ศ. ๒๔๙๓ ทรงเป็ นกรรมการเถรสมาคมคณะธรรมยุต ประเภทชัว่คราว 

 พ.ศ. ๒๔๙๔ ทรงเป็ นกรรมการอํานวยการมหามกุฏราชวิทยาลยั และเป็นกรรมการ 

แผนกตําราของมหามกุฏราชวิทยาลยั 

 พ.ศ. ๒ ๔ ๙ ๕ ได้รับพระราชทานเล่ือนสมณศกัดิ์เป็น พระราชาคณะชัน้ราชในราชทินนามเดิม และได้เป็นผู้ร่วม

ในคณะทูตพิเศษที่มหามกุฏราชวิทยาลยัส่งไปร่วมฉลองพระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุพระอคัรสาวก ณ กรุง

พนมเปญ ประเทศกมัพูชา 

 พ.ศ. ๒๔๙๖ ทรงเป็นกรรมการตรวจชําระคมัภร์ีฎกีา 

 พ.ศ. ๒๔๙๗ ทรงเป็นกรรมการเถรสมาคมคณะธรรมยตุ ประเภทถาวร 

 พ.ศ. ๒ ๔ ๙ ๘ ไ ด้รับพระราชทานเล่ือนสมณศกัดิ์เป็นพระราชาคณะชัน้เทพในราชทินนามเดิม 

 พ.ศ. ๒๔๙ ๙ ได้รับพระรา ชทานเล่ือนสมณศกัดิ์เป็นพระราชาคณะชัน้ธรรมที่พระธรรมวราภรณ์ 

 พ.ศ. ๒๕๐๑ ทรงเป็ นกรรมการคณะธรรมยุต และเป็ นกรรมการมลูนิธิส่งเสริมกิจการ 

พระศาสนาและมนุษยธรรม (ก.ศ.ม.) 

 พ.ศ. ๒๕๐๓ ทรงเป็ นสงัฆมนตรีช่วยว่าการองค์การปกครองสัง่การองค์การปกครอง 

ฝ่ายธรรมยุต 

 พ.ศ. ๒๕๐๔ ทรงเป็ นเจ้าอาวาสวดับวรนิเวศวิหาร เป็ นผู้อํานวยการมหามกุฏราชวิทยาลยั  

มลูนิธิมหามกุฏราชวิทยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ์เป็ นประธานกรรมการสภาการศึกษา 

มหามกุฏราชวิทยาลยั เป็ นผู้รักษาการณ์เจ้าคณะธรรมยุตภาคทุกภาค และเป็นพระอุปัชฌาย์ 

และได้รับพระราชทานสถาปนาเป็ นพระราชาคณะชัน้นเจ้าคณะรองที ่พระสาสนโสภณ 



 พ.ศ. ๒๕๐๖ ทรงเป็นกรรมการมหาเถรสมาคม ซึง่เป็ นกรรมการมหาเถรสมาคมชุดแรกตามพระราชบญัญัติ

คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๔๐๕ พ.ศ. ๒๕๑๕ ได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะทÉี สมเด็จพระญาณ

สงัวร นบัเป็นสมเด็จพระญาณสงัวร พระองค์ที่ ๒ แห่งกรุงรตันโกสินทร์ พระองค์แรกคือ 

สมเด็จพระญาณสงัวร สมเด็จพระสงัฆราช (สุก) วดัราชสิทธาราม 

 พ.ศ. ๒๕๑๗ ทรงเป็นประธานกรรมการคณะธรรมยุต 

 พ.ศ. ๒๕๒๘ ทรงเป็ นรอ งประธานกรรมการสงัคตีิการกสงฆ์ ในการสงัคายนา พระธรรมวินยัตรวจชําระ

พระไตรปิฎก และเป็นสงัฆปาโมกข์ปาลิวิโสธกะพระวินยัปิฎก 

เนือ่งในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั 

 พ.ศ. ๒๕๓๑ รักษาการณ์เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต และทรงเป็นนายกกรรมการมหามกุฏราชวิทยาลยั และ

นายกสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลยั 

 

สมเดจ็พระสงัฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  
 

พ.ศ. ๒ ๕๓ ๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯสถาปนา สมเด็จพระญาณสงัวร 

 (เจริญ สุวฑฺฒนมหาเถร) เป็นสมเด็จพระญาณสงัวร สมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปริณายก เม่ือวนัศุกร์ 

แรม ๑ ค่า เดือน ๕ ปีมะเส็ง เอกศก จ.ศ. ๑๓๕๑ ตรงกบั วนัที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๒ ณ พระอุโบสถวดัพระ

ศรีรตันศาสดาราม นบัเป็นสมเด็จพระสงัฆราชพระองค์ที่๑๙  แห่งกรุงรัตนโกสินทร์และเป็นเจ้าคณะใหญ่คณะ

ธรรมยตุ 

พระเกยีรติคุณ 

การพระศาสนาในต่างประเทศ 

เกีย่วกบัการพระศาสนาในต่างประเทศ พระองค์ได้ทรงปฏบิตัิพระกรณียกิจต่าง ๆ มาตัง้แต่ครัง้ทรงดํารง

สมณศกัด์ท่ี พระสาสนโสภณ เช่น จดัให้มีการเทศน์เป็นภาษาองักฤษ การสอนกรรมฐานแก่ชาวต่างประเทศ และจดัให้มี

การสนทนาธรรมแก่ชาวต่างประเทศเป็ นประจําทุกวนัจนัทร์ พุธ และศุกร์ โดยพระองค์ทรงเป็ นผู้ดําเนินการด้วยพระองค์

เองร่วมกบัพระภกิษุไทย และพระภกิษุชาวต่างประเทศที่บวชอยู่วดับวรนิเวศวิหาร นอกจากนี ้ยงัได้เสด็จไปปฏบิตัิพระ

ศาสนกิจในต่างประเทศอีกหลายคราว คือ 

 พ.ศ. ๒๕๐๙ ในฐานะประธานกรรมการอํานวยการฝึกอบรมพระธรรมทูตในต่างประเทศ ได้เสด็จไปเป็นประธาน

สงฆ์ ในพิธีเปิดวดัพุทธปทีป ณ กรุงลอนดอน ประเทศองักฤษและดูกิจการพระธรรมทตูในประเทศองักฤษและ

อิตาลี 

 พ.ศ. ๒๕๑๑ เสด็จไปดูการพระศาสนา วฒันธรรม และการศึกษา ในประเทศอินโดนีเซยี ออสเตรเลีย และฟิลิปปิ 

นส์อนัเป็ นผลให้ต่อมาได้มีการวางแผนร่วมกบัชาวพุทธใน ประเทศอินโดนีเซยี ในการที่จะฟืน้ฟูพระพุทธศาสนา

เถรวาทในประเทศนัน้ และได้ส่งพระธรรมทูตไทยชุดแรกไปยงัประเทศอินโดนีเซยี เม่ือ  พ.ศ. ๒๕๑๒ 

 พ.ศ. ๒๕๑๔ เสด็จไปดูการพระศาสนาและการศึกษาในประเทศเนปาล ประเทศอินเดีย 



และประเทศปากีสถาน ทําให้เกิดงานฟืÊ นฟูพระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศเนปาลขึน้ในขัน้แรกได้ให้ทุน

จํานวน ๒ ทุน สําหรับภกิษุสามเณรชาวเนปาล เข้ามาศึกษา พระพุทธศาสนาในประเทศไทยที่สภาการศึกษา

มหามกุฏราชวิทยาลยั 

 พ.ศ. ๒๕๒๐ เสด็จไปบรรพชากุลบุตรชาวอินโดนีเซยี จํานวน ๔๓ คน ที่เมืองสมารัง 

ตามคําอาราธนาของคณะสงฆ์สงัฆเถรวาทอินโดนีเซยี 

 พ.ศ. ๒๕๒๘ เสด็จไปทรงเป็ นประธานคณะสงฆ์ ทรงประกอบพิธีผูกพทัธสีมาอุโบสถ วดัจาการ์ตาธรรมจกัรชยั 

ณ ประเทศอินโดนีเซยี และในศกเดียวกนันัน้ได้เสด็จไป เป็นประธานบรรพชากุลบุตรศากยะแห่งเนปาล จํานวน 

๗๓ คน ณ ประเทศเนปาล 

 พ.ศ. ๒ ๕ ๓ ๖ เสด็จไปเจริญศาสนสมัพนัธ์ระหว่างไทย – จีนเป็นครัง้แรกตามคํากราบทูลอาราธนาของรัฐบาล

จีน 

 พ.ศ. ๒๕๓๘ เสด็จไปทรงเป็นประธานวางศิลาฤกษ์วดัไทย ณ ลุมพินี ประเทศเนปาล ซึง่รัฐบาลไทยจดัสร้าง

ถวายเป็ นพุทธบูชา และเพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หวั เน่ืองในวโรกาสทรงครองสิริราช

สมบตัิครบ ๕๐ ปี ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 

การก่อสร้างและบูรณปฎิสังขรณ์พระอาราม 

 

นบัแต่ทรงครองวดับวรนิเวศวิหาร ได้ทรงบรูณปฏสิงัขรณ์เสนาสนะและถาวรวตัถุต่าง ๆ ภายในวดับวรนิเวศวิหาร 

ตลอดถึงการก่อสร้างถาวรวตัถุอนัเป็ นสาธารณประโยชน์ในที่อื่นอีกเป็ นจํานวนมาก 

ถาวรวตัถุที่สร้างขึน้ใหม่ในวดับวรนิเวศวิหาร ได้แก ่

๑. ตึกกวีบรรณาลยั ห้องสมดุของสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลยั  

๒. ตึกวชิรญาณวงศ์ อาคารเรียนของโรงเรียนวดับวรนิเวศ 

๓. ซุ้มปรางค์ที่ประดษิฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั 

บนลานประทกัษิณชัน้ ๒ ของพระเจดีย์วดับวรนิเวศวิหาร 

๔. ตึก ภ.ป.ร. พิพิธภณัฑ์วดับวรนิเวศวิหาร 

๕. มณฑปทีประดษิฐานพระพุทธบาทจําลอง เป็นต้น 

เสนาสนะและถาวรวตัถุอื่นๆ ภายในวดับวรนิเวศวิหาร ได้ทําการบูรณปฏสิงัขรณ์ใหม่หมด 

ทัง้อาราม ส่วนการก่อสร้างถาวรวตัถุอื่นๆ ภายนอกวดั ตลอดถึงการอปุถมัภ์การก่อสร้างวดัต่าง ๆ ได้แก่ 

๑. สร้างตึกวชิรญาณวงศ์ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สําหรับเป็นตึกสงฆ์ 

๒. สร้างตึกวชิรญาณสามคัคีพยาบาร ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สําหรับเป็นตึกสงฆ์ 

๓. สร้างวดัสนัติคีรี ณ ดอยแม่สลอง อําเภอแม่จนั จงัหวดัเชียงราย  

๔. ทรงอุปถมัภ์การสร้างโรงเรียนมธัยมญาณสงัวร อําเภอเมือง จงัหวดัยโสธร 

๕. สร้างวดัญาณสงัวราราม อําเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี 



๖. ทรงอุปถมัภ์การสร้างพิพิธภณัฑสถานจงัหวดักําแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ และ 

โรงเรียนพระปริยตัธิรรม วดันาควชัรโสภณ จงัหวดักําแพงเพชร เป็นต้น 

ทรงอุปถมัภ์การก่อสร้างวดัในต่างประเทศอีกหลายแห่ง คือ 

๑. วดัพุทธรังษี ในอุปการะของมหามกุฏราชวิทยาลยั ณ นครซดินีย์ ประเทศออสเตรเลีย 

๒. วดัจาการ์ตาธรรมจกัรชยั ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซยี 

๓. อุโบสถวดันครมณฑปศรีกรีติวิหาร ณ เมืองกีรตปิูร ประเทศเนปาล 

๔. วดัแคโรไลนาพุทธจกัรวนาราม ณ รัฐแคโรไลนาเหนือ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

นอกจากนี ้ทรงมีพระดําริให้จดัสร้างโรงพยาบาลถวายเป็นอนุสรณ์แด่สมเด็จพระสงัฆราช แห่งกรุงรตันโกสินทร์

ทุกพระองค์ พระองค์ละ ๑ แห่ ง รวม ๑๘ แห่ง เรียกว่า “โรงพยาบาล สกลมหาสงัฆปริณายก” แต่ละแห่งได้อญัเชิญพระ

รูปหล่อของสมเด็จพระสงัฆราชแต่ละพระองค์ ไปประดิษฐานไว้แห่งละพระองค์ เพ่ือเป็นอนุสรณ์ และเป็นท่ีสกัการบูชาของ

พุทธศาสนิกชนสืบไป 

อีกทัง้ทรงสร้างในส่วนของพระองค์เองขึน้ไว้ที่ จงัหวดักาญจนบุรีอีก ๑ แห่ง รวมเป็น ๑๙ แห่ง 

 

ด้านพระนิพนธ์ 

งานด้านพระนิพนธ์นัน้ ได้ทรงนิพนธ์เร่ืองต่าง ๆ ไว้มาก ทัง้พระธรรมเทศนา ธรรมบรรยาย พุทธประวตัิ สารคดี

ธรรม และธรรมนิพนธ์ต่าง ๆ พอประมวลได้ดงันี ้

ประเภทตํารา 

พ.ศ. ๒๔๙๒ ทรงเรียบเรียงวากยสมัพนัธ์ ภาค ๑-๒ เป็นหนงัสืออธิบายบาลีไวยากรณ์ สําหรับ ใช้เป็นหนงัสือ

ประกอบการศึกษาของนกัเรียนบาลี 

พ.ศ. ๒๕๑๒ ทรงเป็ นผู้อํานวยการในการจดัทําปทานุกรม บาลีไทย องักฤษ สนัสกฤต ฉบบั 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจนัทบรีุนฤนาถ ซึง่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

ให้พิมพ์ขึน้ในงานทําบุญอายุ ๖๐ ปี หม่อมหลวงบวั กิติยากร พระชนนี ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เม่ือ

วนัที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๒ 

ประเภททั่วไป 

ได้ทรงเรียบเรียงไว้เป็ นจํานวนมาก เช่น การนบัถือพระพุทธศาสนา หลกัพระพุทธศาสนา 

พระพุทธเจ้าของเรานัน้ท่านเลิศลํา้ ๔๕ พรรษาพระพุทธเจ้า บณัฑิตกบัโลกธรรม พุทธศาสนากบัสงัคมไทย 

และตํานานวดับวรนิเวศวิหาร (เล่ม ๒) เป็นต้น 

ประเภทพระธรรมเทศนา 

ได้ทรงเรียบเรียงไว้ และพิมพ์เผยแพร่ในโอกาสต่าง ๆ เช่น ปัญจคุณ ๕ กณัฑ์ ทศพลญาณเทศนา 

๑๐ กณัฑ์ มงคลเทศนาถึงมงคลคาถาที่ ๖ และโอวาทปาฏโิมกข์เทศนา ๓ กณัฑ์ เป็นต้น 

 

 



ประเภทริเร่ิมให้มีการรวบรวมและแปล 

ได้ทรงให้รวบรวมพระราชนิพนธ์ และพระนิพนธ์เร่ืองต่างๆ ของ พร ะบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั สมเด็จพระมหา

สมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส และสมเด็จพระสงัฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ จดัพิมพ์เผยแพร่ และทรงจดัให้

พระภกิษุไทยร่วมกบัพระภกิษุชาวต่างประเทศ ช่ ว ย กนั แ ป ล ห น ัง สื อ อ ั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 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เป็ นภาษาองักฤษหลาย

เล่ม เช่น นวโกวาท วินยัมขุ เล่ม ๑-๒-๓ พุทธประวตัิ เล่ม ๑-๒-๓ เป็ นต้น และนอกจากนีย้งัได้ทรงริ เร่ิมให้มีการแปล 

หนงัสือพุทธศาสนาที่สําคญั ๆ เป็นภาษาต่างประเทศ เพ่ือเป็นการเผยแผ่ และเป็นคู่มือการศึกษาพระพุทธศาสนา 

สําหรับชาวต่างประเทศด้วย เช่น หนงัสือภกิขุปาติโมกข์ อุปสมบทวิธี ทําวตัรสวดมนต์ เป็ นต้น 

ปริญญาดุษฎิบัณฑิตกติติมศักด์ิ 

 พ.ศ. ๒๕๒๙ มหาวิทยาลยัรามคําแหง ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎบิณัฑิตกิตติมศกัดิ์ สาขาปรัชญา 

 พ.ศ. ๒๕๓๒ มหาวิทยาลยัมหิดล ถวายปริญญาอกัษรศาสตร์ดุษฎบีณัฑิตกติติมศกัดิ์ สาขาศาสนาเปรียบเทียบ 

 พ.ศ. ๒๕๓๓ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั มหาวิทยาลยัสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย ถวายปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎี

บณัฑิตกิตติมศกัดิ ์

 พ.ศ. ๒๕๓๗ มหาวิทยาลงัเกษตรศาสตร์ ถวายปริญญาศิลปศาสตร์ดษุฎบีณัฑิตกติติมศกัดิ์ สาขาปรัชญาและ

ศาสนา 

 พ.ศ. ๒๕๓๘ มหาวิทยาลยันเรศวร ถวายปริญญาการศึกษาดุษฎบีณัฑติกิตติมศกัดิ์สาขาบริหารการศึกษา 

 พ.ศ. ๒๕๓๙ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ถวายปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎบีณัฑติกิตติมศกัดิ ์

 พ.ศ. ๒๕๔๑ มหา วิทยา ลยัขอ นแ ก่ น ถวายปริ ญญา ดุ ษฎ ีบณัฑิตกิ ตติมศกัดิ์สาขาภาษาไทย 

 พ.ศ. ๒๕๔๓ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ถวายปริ ญญาศิลปศาสตร์ดุษฎบีณัฑติกิตติมศกัดิ ์

 พ.ศ. ๒๕๔๕ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ถวายปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎบีณัฑิตกิตติมศกัดิ ์

 พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี ถวายปริญญาครุ ศาสตร์ดษุฎบีณัฑิต 

กิตติมศกัดิ์สาขาบริหารการศึกษา 

 พ.ศ. ๒๕๔๘ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ปริ ญญาครุ ศาสตร์ดุษฎบีณัฑติ 

กิตติมศกัดิ์สาขาบริหารการศึกษา 

 

พระกรณียกจิพเิศษ 

 

พ.ศ. ๒๔๙๙ สมเด็จพระสงัฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ทรงเลือกให้เป็นพระอภบิาล 

(พระพ่ีเลีย้ง)ของพระภกิษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ในระหว่างที่ ทรงผนวชเป็นพระภกิษุ และเสด็จประทบั ณ วดับวร

นิเวศวิหาร เม่ือวนัที่  ๒๒ ตุลาคม ถึง วนัที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๙ 

 

 



พ.ศ. ๒๕๒๑ ทรงเป็ นพระกรรมวาจาจารย์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ 

สยามมกุฎราชกุมาร ในการทรงผนวช ณ พระอุโบสถวดัพระศรี รัตนศาสดาราม ทรงเป็นพระอาจารย์ถวายการอบรมพระ

ธรรมวินยั ขณะทÉีทรงผนวชเป็ นพระภกิษุและเสด็จประทบั ณ วดับวรนิเวศวิหาร 

ระหว่างวนัท่ี ๖ - ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๑ 

 

 ตําแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน 

๑. ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม 

๒. เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต 

๓. เจ้าอาวาสวดับวรนิเวศวิหาร 

๔. รักษาการณ์เจ้าอาวาสวดัญาณสงัวร ในพระบรมราชูปถมัภ์ 

๕. นายกสภามหาวิทยาลยั มหามกุฏราชวิทยาลยั 

๖. ผู้อํานวยการโรงเรียนพระสงัฆาธิการคณะธรรมยุต 

๗. ประธานคณะกรรมการอํานวยการจดัสร้างพุทธมณฑลฝ่ ายสงฆ์ 

๘. ประธานคณะกรรมการจดังานสปัดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนืÉองในเทศกาลวิสาขบูชา 

๙. นายกกรรมการมหามกุฏราชวิทยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ์ 

๑๐.ประธานกรรมการมลูนิธิพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย 

๑๑.ประธานกรรมการมลูนิธิวดัญาณสงัวราราม ในพระบรมราชูปถมัภ์ 


