




สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชริญาณวโรรส
กับการพัฒนาสยามประเทศ





	 ท่ีประชมุสมยัสามญั		ขององค์การยเูนสโก		คร้ังท่ี	๔๐		

ณ	กรุงปารีส	ประเทศฝร่ังเศส		ได้มมีติรับรองสมเดจ็พระมหา-

สมณเจ้า	กรมพระยาวชิรญาณวโรรส		ว่าเป็นบุคคลส�าคัญใน

ประวตัศิาสตร์ไทย		ในด้านการศกึษา		วฒันธรรม		สงัคมศาสตร์

และมนษุยศาสตร์		ตามทีรั่ฐบาลไทยโดยกระทรวงศกึษาธิการ		

เสนอประจ�าปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓	 -	 ๒๕๖๔	 	 เนื่องในวาระครบ		

๑๐๐	ปี	นบัแต่วนัสิน้พระชนม์	๒	สงิหาคม	พ.ศ.	๒๔๖๔		และ

องค์การยูเนสโกได้ประกาศยกย่องและร่วมเฉลิมฉลอง	 ใน	

ปี	พ.ศ.	๒๕๖๓	-	๒๕๖๔

	 เพือ่เป็นการเฉลมิพระเกยีรตแิละเผยแพร่พระเกยีรตคิณุ

สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ	 พระองค์นั้น	 	 ในโอกาสดังกล่าวนี	้	

รัฐบาลร่วมกบัคณะสงฆ์		จึงได้จัดงาน		“พระมหาสมณานสุรณ์		

รัฐบาลไทยและองค์การยเูนสโก		ร่วมเฉลมิพระเกยีรติคณุวาระ

ครบ	๑๐๐	ปี		แห่งการสิน้พระชนม์		สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า	

กรมพระยาวชิรญาณวโรรส		พุทธศักราช	๒๕๖๔”		ขึ้น

ค�ำน�ำ



	 อนึ่ง	วันที่	๑๒	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๖๔	เป็นวาระครบ	

๑๖๑	ปีแห่งการประสติูของสมเดจ็พระมหาสมณเจ้าฯ	พระองค์

นั้น	 วัดบวรนิเวศวิหารจึงได้จัดบ�าเพ็ญกุศลถวาย	 ในการนี้		

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ทรงพระกรุณาโปรดรับการ	

บ�าเพ็ญกุศลนี้ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์	 และจัดกิจกรรม

เฉลมิพระเกยีรต	ิโดยนบัเป็นส่วนหนึง่ของงานพระมหาสมณา-	

นุสรณ์ครั้งนี้ด้วย

	 สมเดจ็พระมหาสมณเจ้าฯ		พระองค์นัน้		ทรงมบีทบาท

ส�าคัญในการสร้างสรรค์ผลงานด้านการศึกษา	 	 วัฒนธรรม		

สงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์		อนัเป็นส่วนหนึง่ของกระบวนการ

พัฒนาประเทศชาติ	 	 ในช่วงเวลาที่ประเทศชาติจ�าต้องรีบเร่ง

พัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าทันต่อความเปลี่ยนแปลง	

ของโลกเมื่อกว่า	 ๑๐๐	 ปีมาแล้ว	 	 ผลงานอันเป็นพระด�าริ

สร้างสรรค์ในด้านต่างๆ	 ของพระองค์ได้เป็นรากฐานส่วนหนึ่ง

ของความเจริญก้าวหน้าของประชาราษฎรแห่งสยามประเทศ	

สืบมาจวบจนทุกวันนี้

	 สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ	 	 พระองค์นั้น	 	 ได้ทรงมี

บทบาทส�าคัญอย่างไร		และผลงานในด้านต่างๆ	ของพระองค์		

ได้เป็นรากฐานของความเจริญก้าวหน้าของประชาราษฎรแห่ง

สยามประเทศอย่างไร	 	 เราจะเห็นได้จากเร่ืองราวอันเป็นพระ

กรณียกิจด้านต่างๆ	 ของพระองค์ดังท่ีน�ามาเสนอท่านผู้อ่าน	

ในหนังสอืนี	้	ซึ่งเปน็เพียงบางส่วนบางประการของผลงานและ

พระกรณียกิจมากมายของพระองค์เท่านั้น

วัดบวรนิเวศวิหาร
กุมภาพันธ์	๒๕๖๔



๗
พระประวัติ

๖๙
พระเกียรติคุณ

ด้านวัฒนธรรม

๒๗
ก�าเนิดการศึกษา	“นักธรรม”

๓๕
ปฐมบทแห่งมหาวิทยาลัย

พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
๔๕

รากเหง้าการศึกษาไทย
๖๑

สร้างมาตรฐานการศึกษา
พระพุทธศาสนา

๒๑
พระเกียรติคุณ

ด้านการศึกษา
๑๗๓

พระเกียรติคุณ

ด้านสังคมศาสตร์
และ มนุษยศาสตร์

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

๗๓
พระอัจฉริยภาพทาง
ภาษาและวรรณกรรม

๙๕
ทรงอ่านจารึกอินเดียโบราณ

๑๑๓
ทรงอ่านจารึกสุโขทัย

๑๗๗
จัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์

๒๐๓
รู้ทุกข์สร้างสุขสังคมสงฆ์
เสด็จตรวจการคณะสงฆ์

๒๑๙
ความเป็นผู้น�า

สารบัญ





พระประวัติ

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
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สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
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สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า	กรมพระยาวชริญาณวโรรส	
มีพระนามเดิมว่า	 พระเจ้าลูกยาเธอ	 พระองค์เจ้า
มนุษยนาคมานพ	ทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์ที่	

๔๗	ในพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั	รัชกาลที	่๔	และ
เจ้าจอมมารดาแพ	 ทรงได้รับการศึกษาในพระบรมมหาราชวัง	
ตามราชประเพณีในคร้ังนั้น	 ทรงได้รับการเลี้ยงดูโดยเสด็จป้า	
คอืพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	กรมหลวงวรเสฐสดุา	(พระองค์เจ้าบตุรี)	
ซ่ึงเป็นบคุคลทีพ่ระองค์ทรงเกรงพระทยั	หรือให้ความเคารพมา
โดยตลอด	ทั้งเป็นผู้ทรงสอนเลขและสอนหนังสือไทย	รวมทั้ง
ทรงสอนให้พระองค์รู้จักพงศาวดาร	วรรณคด	ีและเร่ืองศาสนา	
โดยการอ่านเร่ืองดงักล่าวให้พระองค์ฟัง	ทรงเรียนการอ่าน	การ
เขยีน	และการพดูภาษาองักฤษกบัครูชาวสกอ็ต	เมือ่พระชนมาย	ุ
๑๔	ปี	ทรงบรรพชาเป็นสามเณรตามราชประเพณีเป็นเวลาหลาย
เดือน	 หลังจากทรงลาผนวชแล้ว	 ก็ทรงเพลิดเพลินในฆราวาส
วิสัยเช่นคนหนุ่มท่ัวไป	 แต่ก็ทรงเร่ิมสนพระทัยและใกล้ชิดกับ

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
ประสูติเมื่อวันที่๑๒เมษายน
พ.ศ.๒๔๐๓(ค.ศ.๑๘๖๐)
ในพระบรมมหาราชวัง
กรุงเทพมหานคร

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
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พระพุทธศาสนามากขึ้น	 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า	 กรมพระยาปวเรศ-	
วริยาลงกรณ์	 พระอุปัชฌาย์ของพระองค์	 ซ่ึงทรงด�ารงต�าแหน่งสมเด็จ
พระสังฆราช	 และทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร	 ทรงเป็นบุคคล
ต้นแบบส�าหรับพระองค์	 พระองค์ได้เสด็จมาเฝ้าพระอุปัชฌาย์ของ
พระองค์ทีวั่ดบวรนเิวศวหิารอยูเ่นอืงนติย์	ทรงใกล้ชดิกบัพระอปัุชฌาย์
ของพระองค์มาตั้งแต่ทรงพระดรุณ	 และได้ทรงศึกษาเร่ืองกวีนิพนธ	์
ดาราศาสตร์	และคมัภร์ีทางพระพทุธศาสนากบัพระอปัุชฌาย์ของพระองค์
ด้วย
จากประสบการณ์ของพระองค์เมื่อคร้ังทรงพระดรุณ	 ความคุ้นเคย

กับชีวิตพรหมจรรย์เมื่อคร้ังทรงพระเยาว์	 รวมทั้งอิทธิพลของเสด็จป้า	
(กรมหลวงวรเสฐสดุา)	และอทิธพิลของเสดจ็พระอปัุชฌาย์	คอื	สมเดจ็
พระมหาสมณเจ้า	กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์	กอปรกับทรงมีพระ
อธัยาศยัในทางธรรมมาแต่ก�าเนดิ	น�าให้พระองค์ทรงตดัสินพระทยัทรง
ผนวชเป็นพระภกิษุในพระพทุธศาสนาเมือ่	พ.ศ.	๒๔๒๒	(ค.ศ.	๑๘๗๙)	
เมื่อพระชนมายุ	 ๒๐	 ปี	 และได้ทรงด�ารงอยู่ในสมณเพศจวบจนสิ้น	
พระชนม์
พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูหั่ว	พระบรมเชษฐาธิราช	เป็น

พระมหากษัตริย์แห่งสยามประเทศ	ผูท้รงยงัพระราชอาณาจกัรให้รุ่งเรือง	
จนสามารถรักษาเอกราชของชาตไิว้ได้ในขณะทีป่ระเทศส่วนมากในเอเชยี
ต้องตกอยู่ภายใต้อ�านาจของประเทศยุโรป	 ที่แผ่อิทธิพลเข้ามารุกราน
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	รัชกาลที	่๕	ทรงเหน็ความจ�าเป็นรีบด่วน
ทีจ่ะต้องท�าบ้านเมอืงแบบโบราณให้เป็นประเทศสมยัใหม่	เพือ่ความเป็น
อสิระเสรีและเป็นอารยประเทศ	ทัดเทยีมกบัประชาคมโลกอย่างทนักาล
เวลา	พระองค์จึงเร่ิมเปลีย่นแปลงการบริหารประเทศ	ปรับปรุงกฎหมาย	
ปฏิรูปสังคมเพ่ือให้บรรลุผลดังกล่าว	 เพื่อสนองพระราชประสงค์ของ
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พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูหั่ว	พระบรมเชษฐาธิราช	สมเดจ็
พระมหาสมณเจ้า	 กรมพระยาวชิรญาณวโรรส	 ก็ได้เข้าร่วมโครงการ
ปฏริปูประเทศดงักล่าวด้วยพระองค์หนึง่	และได้ทรงเป็นบคุคลส�าคญั
พระองค์หนึง่ในการปฏรูิปวฒันธรรมและสังคมไทยให้กลายเป็นสะพาน
เชือ่มต่อระหว่างศตวรรษที	่๑๙	กบัศตวรรษที	่๒๐	อนัทีจ่ริงพระองค์
ได้ทรงท�าหน้าท่ีดังกล่าวนี้มาตั้งแต่ก่อนที่พระองค์จะทรงผนวชเป็น	
พระภิกษุแล้ว	 โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง	
โปรดเกล้าฯ	ให้เข้ารับราชการประจ�าในกรมราชเลขา	เป็นราชเลขานกุาร
ในกองอรรถคดี	 ทรงช่วยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในการติดตามนโยบายปฏิรูปการปกครองประเทศ	 และการปรับปรุง
แก้ไขระบบกฎหมายให้ด�าเนนิไปตามพระราชประสงค์	เมือ่ทรงผนวช
เป็นพระภิกษุแล้ว	 พระองค์ก็ทรงมีบทบาทส�าคัญเป็นพิเศษในด้าน	
การศึกษาและวัฒนธรรมของชาติ	 รวมทั้งได้ทรงเป็นผู้วางรากฐานใน
ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ในประเทศไทยด้วย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 มีพระราชประสงค์จะ

ขยายการศึกษาขั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให้แพร่หลายไปทั่ว
พระราชอาณาจักร	พระองค์ทรงมอบความไว้วางใจให้สมเดจ็พระมหา-
สมณเจ้า	 กรมพระยาวชิรญาณวโรรสเป็นผู้ปรับปรุงระบบการศึกษา
ของชาติให้ทันสมัย	 ซ่ึงพระองค์ก็ทรงพัฒนาระบบการศึกษา	 ทั้ง	
การศกึษาของคณะสงฆ์และการศกึษาของบ้านเมอืงให้ทันสมยัได้ตาม	
พระราชประสงค์	ในเรื่องการศึกษาคณะสงฆ์นั้น	ก็มีความหมายรวม	
ไปถงึการพฒันามาตรฐานการเรียน	หลกัสตูร	และวิธีการสอบความรู้
ในระบบการศึกษาของชาติ	 ที่จะน�าไปใช้ท่ัวพระราชอาณาจักรด้วย		
ทกุวันนีเ้ราใช้การศกึษาแบบสากล	ซ่ึงมอีงค์ประกอบทีส่�าคญัคอื	ต�ารา	
หลักสูตร	และการสอบ	เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของชาวโลก	จึงเป็นเรื่อง
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ทีแ่ทบจะคดิไม่ออกว่า	ในการท�างานของสมเดจ็พระมหาสมณเจ้า	กรม-
พระยาวชริญาณวโรรสในคร้ังนัน้	ต้องทรงใช้ความเพยีรพยายามเพยีงไร	
ในการทีพ่ระองค์ต้องรับหน้าท่ี	ในการปฏรูิปดงักล่าวแล้ว	ทัง้ครูอาจารย์
และประชุมชนในคร้ังนั้นก็ยังตกอยู่ภายใต้ระบบการศึกษาแบบโบราณ	
ทีย่ดึถอืกนัมาอย่างเหนยีวแน่นเป็นเวลานบัร้อยๆ	ปี	ฉะนัน้	จึงไม่ต้องพดู
ถงึองค์ประกอบหรือเคร่ืองมอืทางการศกึษาดงักล่าวมาข้างต้น	ด้วยความ
มุง่มัน่ทีจ่ะเปล่ียนแปลงระบบการศกึษาแบบโบราณดงักล่าว	พระองค์จงึ
ต้องทรงพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขึ้นมาใหม่	 พร้อมทั้งทรงพระนิพนธ์
ต�ารับต�าราต่างๆ	 ขึ้นจ�านวนมาก	 ซ่ึงยังคงใช้ศึกษากันอยู่จนถึงทุกวันนี้	
พระองค์ได้ทรงพระด�าริวางรากฐานมหาวิทยาลยัขึน้ไว้ตัง้แต่	พ.ศ.	๒๔๓๖	
(ค.ศ.	๑๘๙๓)	พร้อมทัง้ได้ขยายการศกึษาของมหามกฏุราชวทิยาลยั	ท้ัง
ส่วนของพระภิกษุสามเณรและของกุลบุตรออกไปยังต่างจังหวัดด้วย	
พระองค์ได้ทรงอธิบายไว้ว่า	การศกึษาทัง้ทางโลกและทางธรรมควรด�าเนนิ
ไปในช่องทางเดียวกัน	 จึงต่างฝ่ายต่างก็จะได้ช่วยพยุงซ่ึงกันและกันให้
ด�าเนินเจริญก้าวหน้าไปด้วยกันทั้งสองฝ่าย	
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า	 กรมพระยาวชิรญาณวโรรสทรงศึกษาทั้ง

ภูมิศาสตร์	 ประวัติศาสตร์	 จิตวิทยา	 และภาษาศาสตร์	 แล้วพระองค์ก	็
ทรงบูรณาการความรู้ท้ังหลายดังกล่าวไว้ในพระด�าริและการท�างานของ
พระองค์	 พระองค์ได้ทรงพระนิพนธ์เร่ืองเบญจศีลเบญจธรรม	 ซ่ึงเป็น
หลักศีลธรรมขั้นพื้นฐานท่ีคนทั่วไปควรรู้	 ให้เป็นหนังสือส�าหรับเด็ก
นักเรียนช้ันประถมศึกษา	 ทรงพระนิพนธ์หนังสือนวโกวาท	 ซ่ึงเป็นค�า
สอนส�าหรับผู้บวชใหม่	 ให้เป็นหนังสือคู่มือที่กระทัดรัดส�าหรับพระใหม่	
ที่ยังใช้กันอยู่ทั่วประเทศจนถึงทุกวันนี้
การศึกษาระดับประถมและระดับมัธยมจะพัฒนาได้อย่างไร	 ในเมื่อ

รัฐบาลมีงบประมาณจ�ากัด	ทั้งประชาชนเองก็มีพลังความสามารถจ�ากัด



13

ด้วย	พระองค์ได้ทรงใช้ประโยชน์จากวัดทั้งหลายจ�านวนเป็นพัน	ที่มี
อยูท่ัว่พระราชอาณาจักรอย่างชาญฉลาด	โดยทรงเร่ิมเปิดโรงเรียนขึน้
ภายในพืน้ทีข่องวดั	เนือ่งจากวดัเป็นทัง้ศนูย์กลางของชมุชน	ศนูย์กลาง
ของวัฒนธรรมประเพณี	 และศูนย์กลางของการศึกษามาแต่เดิมแล้ว	
พระองค์ได้ท�าให้การศกึษาสมยัใหม่ด�าเนนิควบคูก่นัไปกบัวฒันธรรม
ดัง้เดมิอย่างบรูณาการ	พระพทุธศาสนาแบบไทยเป็นพระพทุธศาสนา
แบบวัด	 ชายไทยทั้งหลายล้วนบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา
อยู่ในวัดชั่วระยะเวลาหนึ่ง	
ในด้านการปกครอง	สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า	กรมพระยาวชิรญาณ-

วโรรสทรงริเร่ิมให้มพีระราชบัญญัตคิณะสงฆ์ขึน้เป็นคร้ังแรกเมือ่	พ.ศ.	
๒๔๔๕	(ค.ศ.	๑๙๐๒)	เพือ่รวมอ�านาจในการปกครองคณะสงฆ์ให้มา
อยูท่ีส่่วนกลาง	วธีิการดงักล่าวนี	้ท�าให้การปกครองระดบัท้องถิน่คล่อง
ตัวขึ้น	 รวมทั้งได้จัดตั้งระบบสมณศักดิ์ขึ้นทั่วประเทศด้วย	 ในส่วน
พระองค์เอง	 ก็ทรงด�ารงพรหมจรรย์ตามพระธรรมวินัยด้วยความ
เคร่งครัดตลอดพระชนมชีพ	 แต่ความเคร่งครัดของพระองค์ก็มิได้
ท�าให้พระองค์ขังหรือปิดกั้นพระองค์ไว้แต่ภายในก�าแพงวัดเท่านั้น	
พระองค์ได้เสดจ็ไปศกึษาเรียนรู้สภาพของสงัคมท่ัวพระราชอาณาจักร	
รายงานการเสด็จออกไปตรวจการคณะสงฆ์ของพระองค์	 ยังคงเป็น
ผลงานทางวรรณกรรมท่ีส�าคญัอยูจ่นทกุวันนี	้พระองค์ทรงด�ารงต�าแหน่ง
สมเด็จพระสังฆราช	สกลมหาสังฆปริณายก	พระองค์ที่	๑๐	แห่งกรุง
รัตนโกสนิทร์	ระหว่าง	พ.ศ.	๒๔๕๓	-	๒๔๖๔	(ค.ศ.	๑๙๑๐	-	๑๙๒๑)
ค�าอธิบายเกีย่วกบัภาษาโบราณและโบราณคดขีองสมเดจ็พระมหา-

สมณเจ้า	กรมพระยาวชิรญาณวโรรสนั้น	มีรายละเอียดปรากฏอยู่ใน
พระนพินธ์ค�าแปลและพระอธิบายในเร่ืองการค้นพบพระบรมสารริีกธาตุ
ของพระพุทธเจ้า	 โดยนายวิลเลียม	 เคลกส์ตัน	 เปปเป	วิศวกรและผู้
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ครอบครองทีด่นิของจักรภพองักฤษ	ทีเ่มอืงปิประฮะวา	ใกล้กบัชายแดน
ประเทศเนปาลและใกล้กับลุมพินี	 สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้าใน
ประเทศเนปาล	เมือ่เดอืนมกราคม	พ.ศ.	๒๔๔๑	(ค.ศ.	๑๘๙๘)	หลงัจาก
การค้นพบไม่นาน	 รัฐบาลอินเดียก็ได้ถวายพระบรมสารีริกธาตุที่นาย
เปปเปขุดค้นพบดังกล่าวแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	
และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงแบ่งพระบรม-
สารีริกธาตดุงักล่าวพระราชทานแก่ประเทศทีน่บัถอืพระพทุธศาสนาอืน่ๆ	
อกีหลายประเทศตามค�าแนะน�าของสมเดจ็พระมหาสมณเจ้า	กรมพระยา
วชิรญาณวโรรส	 เกี่ยวกับเร่ืองพระบรมสารีริกธาตุดังกล่าวนี้	 สมเด็จ
พระมหาสมณเจ้า	 กรมพระยาวชิรญาณวโรรสได้โปรดให้จัดพิมพ์ผล
ของการศกึษาจารึกอกัษรพรหม	ีซ่ึงเป็นจารึกท่ีเก่าท่ีสดุของพระเจ้าอโศก
แห่งอนิเดยี	เป็นหนงัสอืไว้ด้วย	นบัเป็นต�าราเกีย่วกบัจารึกพระเจ้าอโศก
ที่จัดพิมพ์ขึ้นเป็นครั้งแรกในบรรดาประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา
นอกจากนี้	 พระองค์ยังได้ทรงจัดพิมพ์ต�าราส�าหรับการศึกษาอักษร

ภาษาบาลีสากลที่เรยีกวา่	อักษรอริยกะ	ขึ้นดว้ย	อักษรอริยกะดังกล่าว
นี	้พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูหั่ว	พระบรมราชชนกของพระองค์
ทรงประดษิฐ์ขึน้	และอักษรอริยกะนีไ้ด้ใช้กนัเป็นสากลระหว่างประเทศ
ที่นับถือพระพุทธศาสนา	เช่นกับภาษาอังกฤษที่ใช้กันอยู่ในทุกวันนี้
เดวดิ	เค.	ไวอาต	นกัประวติัศาสตร์ได้กล่าวถงึสมเดจ็พระมหาสมณ-

เจ้า	 กรมพระยาวชิรญาณวโรรสไว้ว่า	 พระองค์ทรงเป็นปัญญาชนแห่ง
สยามทีโ่ดดเด่นในยคุของพระองค์	พระองค์ไม่เคยเสดจ็ไปต่างประเทศ	
แต่ทรงรอบรู้เกี่ยวกับผลงานของนักคิดคนส�าคัญๆ	 ของโลกได้อย่าง
ทะลุปรุโปร่ง	 โดยการอ่านและวิพากษ์วิจารณ์ด้วยพระองค์เอง	 และ
พระองค์กท็รงน�าเอาความรู้ใหม่ๆ	ดงักล่าวนีม้าใช้ในชวีติประจ�าวนัของ
พระองค์	รวมถึงน�ามาปรับใช้กับสังคมด้วย
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มรดกทางอกัษรศาสตร์หรือทางวรรณกรรมของพระองค์นัน้	ไม่อาจ
จะบรรยายให้ครบถ้วนได้ด้วยถ้อยค�าสั้นๆ	 พระองค์ทรงพระนิพนธ์
อตัชวีประวติัทีเ่รียกได้ว่าเป็นอตัชวีประวติัเร่ืองแรกสดุในวรรณกรรม
ไทย	เป็นอัตชีวประวัติที่น่าอ่านมาก	เพราะได้เล่าถึงชีวิตของพระองค์
ว่าได้รับการเลี้ยงดูมาในพระราชวังอย่างไร	พัฒนาการทางสติปัญญา
ของเจ้านายมีความสัมพันธ์กับชีวิตในวัดอย่างไร	 เจ้านายต้องเผชิญ
กบัปัญหาทางสงัคมของสยามอย่างไร	ซึง่เร่ืองต่างๆ	ดงักล่าวนี	้นบัว่า
เป็นข้อมลูหรือแหล่งความรู้ทีส่�าคญัของประวตัศิาสตร์สงัคมในยคุของ
พระองค์	

หลักสูตรภาษาบาลีและหลักสูตรการศึกษาพระพุทธศาสนาแบบ

ใหม่ที่พระองค์ทรงสร้างขึ้น	 ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของ

ต�าราเรียนพระพุทธศาสนา	นั่นคือ	ท�าให้เกิดการพิมพ์ต�าราเรียนเป็น

เล่มหนังสือและน�าความคิดสมัยใหม่เข้ามาสู่การศึกษา	 พระองค์ได้

ทรงนิพนธ์ต�าราทั้งส�าหรับการศึกษาของพระภิกษุสามเณร	ทั้งส�าหรับ

การศกึษาของกลุบุตร	พระนพินธ์เร่ืองวนิยัมขุ	ซึง่เป็นข้อแนะน�าเบือ้ง

ต้นเกีย่วกบัพระวนิยัของพระภกิษุนัน้	เป็นการให้ความรู้เบือ้งต้นเกีย่ว

กับหน้าที่หรือข้อปฏิบัติของพระสงฆ์เกี่ยวกับพิธีกรรมหรือสังฆกรรม	

และข้อปฏิบัติอื่นๆ	ที่ปฏิบัติกันมานานนับร้อยๆ	ปี	

ในปี	พ.ศ.	๒๔๓๗	 (ค.ศ.	๑๘๙๔)	พระองค์ได้ทรงออกนิตยสาร

ธรรมจักษุ	ซึ่งมีความหมายว่า	ดวงตาแห่งธรรมหรือดวงตาเห็นธรรม	

นบัเป็นนติยสารทางพระพทุธศาสนาฉบบัแรกของไทยทีย่งัออกมาอย่าง

ต่อเนือ่งจนถงึทกุวนันี	้เป็นเวลากว่าร้อยปีแล้ว	พระองค์ทรงสนพระทยั

ในวิทยาการหลากหลายสาขา	และทรงบรูณาการในวชิาการหลากหลาย

สาขา	ไม่ได้จ�ากดัอยูเ่ฉพาะในเร่ืองการคณะสงฆ์เท่านัน้	คอืทรงศกึษา
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และทรงพระนพินธ์เร่ืองทางประวัติศาสตร์	โบราณคด	ีจริยศาสตร์	และ

จริยธรรมสังคม

แม้พระองค์จะทรงด�ารงพระชนม์อยู่เพียง	๖๑	ปี	แต่พระองค์ก็ทรง

เป็นอจัฉริยบุคคล	เป็นนกัปราชญ์	และเป็นนกัวรรณกรรมทีน่่าอศัจรรย์	

จากการศึกษารายการหนังสือในห้องสมุดท่ีส�าคัญๆ	 ทั่วโลก	 พบว่าม	ี

พระนพินธ์ของพระองค์ทีไ่ด้รับการตพีมิพ์แล้วถงึ	๔๘๔	เร่ือง	ในจ�านวน

นี้เป็นหนังสือเรื่องต่างๆ	ถึง	 ๔๔๐	 เล่ม	พระนิพนธ์ของพระองค์หลาย

เล่มได้แปลเป็นภาษาอังกฤษ	นอกจากนี	้อกีหลายเล่มได้แปลเป็นภาษา

ฝรั่งเศส	ภาษาเขมร	และภาษาอินโดนีเซียด้วย	ในรายการวิทยานิพนธ์

ของห้องสมุดต่างๆ	ทั่วโลก	พบว่ามีหนังสือหรือเรื่องเอกเทศที่มีเนื้อหา

อ้างอิงหรือกล่าวถึงพระนิพนธ์ของพระองค์ถึง	๒๔๔	เรื่อง

กล่าวโดยสรุป	 เมื่อพิจารณางานพระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหา-	

สมณเจ้า	กรมพระยาวชิรญาณวโรรสทั้งหมดแล้ว	ก็สรุปได้ว่า	ผลงาน

ของพระองค์มีประเภทต่างๆ	ดังนี้	

	 -	บาลีไวยากรณ์	๖	เล่ม	

	 -	ต�าราเรียนภาษาอังกฤษ	๑	เล่ม	

	 -	ต�าราเรียนหลักสูตรนักธรรม	๑๒	เล่ม	

	 -	ต�าราทางพระพุทธศาสนา	๗๕	เล่ม	

	 -	บทความทางพระพุทธศาสนา	๒๒	เรื่อง	

	 -	บทความทางธรรมทั่วไป	๔๑	เรื่อง	

	 -	เรื่องการศึกษา	๓๖	เรื่อง	

	 -	เรื่องเกี่ยวกับพงศาวดาร	๒๒	เรื่อง	

	 -	เรื่องทางศิลปศาสตร์	๑๑	เรื่อง	
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	 -	เรื่องเกี่ยวกับคณะสงฆ์	๗๑	เรื่อง	

	 -	เรื่องเกี่ยวกับภาษาบาลี	๑๒	เรื่อง	

	 -	แปลคัมภีร์พระพุทธศาสนา	๔๗	เรื่อง	

	 -	อธิบายเกี่ยวกับการศึกษาของพระพุทธศาสนา	๒๑	เรื่อง	

	 -	วรรณนาพระสูตร	๑๓	เรื่อง

นอกจากนี้	 พระองค์ยังทรงแปลภาษาบาลี	 ภาษาสันสกฤต	 ภาษา
อังกฤษ	 และภาษาฝร่ังเศส	 เป็นภาษาไทยอีกมาก	 อันเป็นการแสดง	
ให้เห็นว่าความรู้ของพระองค์นั้นมิได้จ�ากัดอยู่เฉพาะในสยามเท่านั้น	
แต่กว้างขวางไปทั่วโลก

สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า	กรมพระยาวชิรญาณวโรรสทรงได้รับการ
เลี้ยงดูมา	 ให้รู้จักท�าสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างดีที่สุดด้วยความซื่อสัตย์	
พระคุณธรรมข้อนี้	 ได้ท�าให้พระองค์เป็นผู้ชาญฉลาดในแวดวงของ
พระราชวงศ์และในวงการของคณะสงฆ์ในเวลาต่อมา	พระองค์ไม่เคย
ใช้ต�าแหน่งหน้าที่อันสูงส่งของพระองค์แสวงหาผลประโยชน์ส่วน
พระองค์	 แต่กลับทรงอุทิศพละก�าลังความสามารถของพระองค์เพื่อ
ประโยชน์ของประเทศชาติ	พระองค์ทรงงานอย่างไม่รู้จักเหนด็เหนือ่ย	
เพือ่ท�าให้สยามประเทศของพระองค์ทนัสมยัแข่งกบัเวลาทีร่ะบบสงัคม	
เศรษฐกจิ	และการเมอืงของโลกก�าลงัเปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเร็ว	อัน
เป็นเหตุให้อิสรภาพอันเป็นท่ีหวงแหนของสยามประเทศพลอยถูก
อทิธพิลของจกัรวรรดนิยิมคกุคามไปด้วย	และด้วยการทรงงานอย่าง
หนกัดงักล่าวนีเ้อง	ได้ท�าให้พระสขุภาพพลานามยัของพระองค์ทรุดลง
ในอีกไม่กี่ปีต่อมา	 เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางการสื่อสารท�าให้
โลกติดต่อสัมพันธ์กันได้อย่างใกล้ชิดรวดเร็วกว่าแต่ก่อน	 ความ
เปลีย่นแปลงทางสงัคมกเ็กดิขึน้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง	แต่พระองค์
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กท็รงสามารถเผชญิกบัความเปลีย่นแปลงดงักล่าวนีอ้ย่างทนัท่วงที	และ
ทรงใช้พระอจัฉริยภาพของพระองค์แก้ไขปัญหาต่างๆ	ทีท่รงเผชญิไปได้
ด้วยดี

พระองค์ทรงเป็นบุคคลที่โดดเด่นเป็นพิเศษในยุคของการเปลี่ยน	
ผ่านประเทศไทยไปสู่ความทันสมัยของโลก	 ทรงมีส่วนร่วมในทุกการ
เคลื่อนไหว	 ทรงมีความจริงใจและซ่ือสัตย์ในทุกหน้าที่ท่ีทรงปฏิบัติ		
การศกึษาและการปกครองทัง้ฝ่ายสงฆ์และฝ่ายบ้านเมอืงทีพ่ระองค์ทรง
อทุศิพระองค์ปรับปรุงแก้ไขให้ดขีึน้นัน้	ได้มผีลอย่างลกึซ้ึงต่อสงัคมของ
สยามประเทศในทุกระดบัตลอดมา	ปัจจุบนัเราอยูใ่นยคุของความเจริญ
ก้าวหน้าทางวตัถวุสิยั	พร้อมกบัการสงวนรักษาสิทธิประโยชน์ของตนเอง	
พวกเราจะต้องท�าให้ประชาชนเกดิส�านกึเช่นเดยีวกบัพระองค์ท่ีทรงเตม็
พระทัยท่ีจะทรงเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายและประหยัด	 ทรงอุทิศพระองค์
ให้กับการพัฒนาความรู้และสังคมอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยด้วยความ
เสียสละ

เป็นการสมควรที่จะยกย่องชีวิตและผลงานของสมเด็จพระมหา-	
สมณเจ้า	กรมพระยาวชิรญาณวโรรส	ให้เป็นแบบอย่างและเผยแพร่ให้
ชาวโลกได้รู้จัก	ในฐานะทีเ่ป็นบคุคลตวัอย่างดเีด่นในการใช้ชวิีตอนัชาญ
ฉลาดเพื่อรับใช้มนุษยชาติ	พวกเราจึงขอเสนอสมเด็จพระมหาสมณเจ้า	
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส	 เป็นบุคคลส�าคัญของโลกของยูเนสโก	 ใน
โอกาสฉลองวาระครบ	๑๐๐	ปี	แต่วันสิ้นพระชนม์
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สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ
กรมพระยำวชิรญำณวโรรส
บุคคลส�ำคัญ
ผู้มีผลงำนดีเด่น
และเหตุกำรณ์ส�ำคัญ
ทำงประวัติศำสตร์ของไทย
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พระเกียรติคุณ
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า

กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

ด้ำนกำรศึกษำ
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สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ
กรมพระยำวชิรญำณวโรรส

กับ 

กำรศึกษำ
เป็นประเพณีของคนไทยแต่โบราณมา	การศกึษาเล่าเรียน

ของชาวเมือง	 ขึ้นอยู่กับวัดและพระ
สงฆ์	

ชาวบ้านเมื่อมีลูกหลานก็จะพาไป
ฝากพระเป็นศิษย์วัด	 เพื่อการศึกษา
เล่าเรียนวชิาความรู้ต่างๆ	พร้อมกบัรับ
ใช้พระไปด้วย	 พระสงฆ์ก็จะสั่งสอน
วิชาความรู้ต่างๆ	 แก่ศิษย์วัดไปตาม
ความถนัดของตน	 คนไทยโบราณจึง
มีวัดเป็นโรงเรียน	มีพระเป็นครู	 การ
ศึกษาของราษฎรจึงไม่สม�่าเสมอกัน
และไม่ทั่วถึง	สุดแต่โอกาสของคนใน
แต่ละท้องถิ่น	 และสุดแต่พระแต่ละ
ส�านักท่านจะสอน
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คร้ันถึงสมัยรัชกาลท่ี	 ๕	 แห่งกรุง
รัตนโกสินทร์	 เหตุการณ์บ้านเมือง
เปลี่ยนแปลงไป	 บ้านเมืองถูกกดดัน
และรุมเร้าด้วยปัญหารอบด้าน	จ�าเป็น
ทีจ่ะต้องพฒันาตัวเองให้เจริญก้าวหน้า
ทัดเทียมนานาประเทศ	 เพื่อรักษา
เอกลกัษณ์และอธิปไตยของชาตใิห้คง
อยู่

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว	 จึงทรงมีพระราชปณิธาน	
อันแน่วแน่ที่จะพฒันาประเทศชาติให้
เจริญก้าวหน้าทันต่อสถานการณ์ของ
โลก	และทรงตระหนกัว่าปัจจัยส�าคญั
ประการแรกในการพัฒนาบ้านเมือง	
นั้น	คือการพัฒนาคน	และเครื่องมือ
ในอนัทีจ่ะพฒันาคนนัน้	คอืการศกึษา
ของราษฎร	 เพราะฉะนั้น	 พระราช-
กรณียกิจแรกที่ทรงมุ ่งมั่นพัฒนา		
และขยายไปให้ทั่วถึงราษฎรถ้วนหน้า
ในราชอาณาจักรก็คือ	การศึกษา

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้เริ่ม
จัดการศึกษาส�าหรับราษฎรขึ้นเป็น	
คร้ังแรกเมือ่	พ.ศ.	๒๔๒๗	(ร.ศ.๑๐๓)	

โดยการจัดตั้งโรงเรียนหลวงส�าหรับ
ราษฎรขึ้นตามวัดต่างๆ	

โรงเรียนหลวงส�าหรับราษฎรแห่ง
แรก	 ได้จัดตั้งขึ้นที่วัดมหรรณพาราม	
กรุงเทพฯ	 แล้วจึงค่อยขยายไปใน	
หัวเมือง	 แต่ปรากฏว่าการด�าเนินการ
ไม่ประสบความส�าเร็จสมพระราช-
ประสงค์	 เพราะในช่วง	๔	ปีแรกแห่ง
การจดัต้ังโรงเรียนหลวงส�าหรับราษฎร	
ทั้งในกรุงและในหัวเมือง	ตั้งโรงเรียน
ได้เพียง	๓๐	แห่งเท่านั้น	คือ
กรุงเทพฯ	 					๑๗	แห่ง
กรุงเก่า	 	 ๔	แห่ง
อ่างทอง		 ๒	แห่ง
สมุทรปราการ	 ๑	แห่ง
นครชัยศรี	 ๑	แห่ง
ลพบุรี	 	 ๑	แห่ง
ราชบุรี	 	 ๑	แห่ง
เพชรบุรี		 ๑	แห่ง
มโนรมย์		 ๑	แห่ง
พระพุทธบาท	 ๑	แห่ง

ถงึ	พ.ศ.	๒๔๔๑	(ร.ศ.๑๑๗)	พระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	จึง
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ทรงอาราธนาสมเดจ็พระมหาสมณเจ้า	
กรมพระยาวชริญาณวโรรส	ขณะทรง
ด�ารงพระอิสริยยศเป็น	 กรมหมื่น	
วชิรญาณวโรรส	 ให้ทรงเป็นประธาน
อ�านวยการจัดการศกึษาในหัวเมอืงทัว่
พระราชอาณาจักร	เพือ่ขยายการศกึษา	
ข้ันพืน้ฐานให้แพร่หลายทัว่ถงึแก่ราษฎร
ทัว่ราชอาณาจักร	นบัเป็นการพฒันาการ
ศึกษาครั้งใหญ่ในประเทศไทย

สมเดจ็พระมหาสมณเจ้าฯ	พระองค์
นั้นได้ทรงเลือกพระเถรานุเถระเพื่อ
ทรงพระกรุณาโปรดแต่งตั้งเป็นผู	้
อ�านวยการศึกษามณฑลต่างๆ	 รวม	
๑๔	 รูป	พระเถระผู้อ�านวยการศึกษา
ได้เร่ิมออกไปตรวจจัดการศึกษาใน	
หวัเมอืงมณฑลต่างๆ	เมือ่	พ.ศ.	๒๔๔๑	
เพื่อจัดต้ังโรงเรียนขึ้นตามวัดต่างๆ	
ปรากฏว่า	ผูอ้�านวยการศกึษาสามารถ
จัดตั้งโรงเรียนขึ้นตามวัดต่างๆ	 ได	้
ปีละหลายร้อยแห่ง	 และได้รับการ
สนบัสนนุจากประชาชนในท้องถิน่นัน้ๆ	
เป็นอย่างด	ีจึงเกดิโรงเรียนขึน้ตามวดั

ในหัวเมืองต่างๆ	 ทั่วราชอาณาจักร
โดยทีรั่ฐบาลเสยีงบประมาณเพยีงเลก็
น้อยเท่านั้น

สมเดจ็พระมหาสมณเจ้าฯ	พระองค์
นั้นทรงบัญชาการจัดการศึกษาในหัว
เมืองเป็นเวลา	 ๕	 ปี	 ทรงก่อให้เกิด
โรงเรียนข้ันประถมข้ึนในหัวเมอืงต่างๆ
ทัว่ราชอาณาจักรได้สมพระราชประสงค์
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว	 จากนั้นจึงได้ทรงมอบการ
จัดการศึกษาในหัวเมืองให้กระทรวง
ธรรมการรับไปด�าเนินการต่อไป

สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า	กรมพระยา
วชริญาณวโรรส	จึงได้ชือ่ว่าเป็นผู้ทรง
วางรากฐานประถมศกึษาในประเทศไทย

กล่าวได ้ว ่า	 สมเด็จพระมหา-	
สมณเจ้าฯ	 พระองค์นั้นได้ทรงมีพระ
ด�าริเร่ืองการศึกษาในประเทศไทยมา
เป็นเวลายาวนาน	นบัแต่เร่ิมทรงผนวช
จนตลอดพระชนมชีพของพระองค	์
ท่าน	คอืเร่ิมแต่ทรงมพีระด�าริเร่ืองการ
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ศึกษาของภิกษุสามเณร	ของศิษย์วัด	
ของเยาวชนของชาติ	 ตลอดถึงของ
พุทธศาสนิกชนท่ัวไป	 และพระด�าริ
เร่ืองการศกึษาแต่ละเร่ืองล้วนเป็นพระ
ด�าริเร่ิมที่เป็นการสร้างแนวทางใหม่ๆ	
เพื่อพัฒนาการศึกษาของไทยในด้าน
ต่างๆ	ให้ก้าวไกลทันต่อภาวการณ์ของ
ชวิีตและโลกทีเ่คลือ่นไหวเปลีย่นแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว

พระอจัฉริยภาพด้านการศกึษาของ
สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ	 พระองค์
นัน้มอีย่างไรบ้าง	เราจะเห็นได้จากพระ
กรณียกิจด้านการศึกษาที่ทรงด�าเนิน
การมาตลอดพระชนมชพีของพระองค์
ท่าน
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พระกรณียกจิส�าคญัประการแรกคอืการ
จัดการศกึษาแก่ภกิษุสามเณรเพือ่ให้ภกิษุสามเณร
ได้ศึกษาพระธรรมวินัยอย่างทั่วถึง ซ่ึงเป็นสิ่งที่ไม่
เคยมกีารจัดการมาแต่ก่อนเป็นเหตใุห้เกดิมหีลกัสตูร
การศึกษาพระพุทธศาสนาที่เรียกว่านักธรรมขึ้น
เป็นครั้งแรก

ก�ำเนิด
กำรศึกษำ
“นักธรรม”

๑
เมื่อทรงครองวัดบวร

นเิวศวหิารได้ทรงปรับปรุง
แก้ไขระเบยีบการปกครอง
วัด	 ทั้งแก้ไขของเก่าให้
เ รียบร ้อยขึ้นและริเ ร่ิม	
การใหม่ขึ้นอีกหลายอย่าง

สิง่แรกท่ีทรงริเร่ิมขึน้ในวดับวรนเิวศ
วิหาร	 คือการเล่าเรียนพระธรรมวินัย
ของภกิษุสามเณร	เพราะแต่เดมิมาไม่มี
การก�าหนดให้ภกิษุสามเณรได้เล่าเรียน
พระธรรมวนิยัอย่างมแีบบแผน	ผู้สนใจ
จึงใฝ่หาความรู้เอาด้วยตนเอง	 ส่วนผู้
ทีไ่ม่สนใจกแ็ทบจะไม่รู้เร่ืองพระธรรม
วินยัเอาเลย	รู้เฉพาะแต่ท่ีท�ากนัมาเท่านัน้

เมื่อทรงเป็นเจ้าอาวาสและเป็นพระ
อุปัชฌาย์อาจารย์ขึ้นแล้ว	 สมเด็จพระ
มหาสมณเจ้าฯ	พระองค์นัน้	จึงทรงเร่ิม
สัง่สอนพระธรรมวนิยัแก่ภกิษุสามเณร

บวชใหม่ด้วยพระองค์เอง	เพือ่ให้รู้เร่ือง
พระวินัยที่จะพึงปฏิบัติ	 และรู้ธรรมท่ี
จะพึงรู้ติดตัวไปเพื่อใช้เป็นแนวทาง
ด�าเนินชีวิตเยี่ยงพุทธศาสนิกชนท่ีดี
สบืไป	ผลปรากฏว่าเป็นท่ีนยิมของผูท้ี่
ได้รับการสัง่สอน	เพราะเป็นการสัง่สอน
พระธรรมวนิยัแนวใหม่	คอื	ทรงเลอืก
เอาข้อธรรมทีค่วรรู้ควรเข้าใจส�าหรับผู้
เร่ิมศกึษาพระพทุธศาสนามา	ทรงอธิบาย
ชี้แจงให้เข้าใจง่ายด้วยภาษาสมัยใหม	่
พร้อมทั้งทรงประยุกต์วิทยาการสมัย
ใหม่ในการอธิบายเพื่อให้เห็นจริง	
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เนือ้หาทีท่รงน�ามาสัง่สอนภกิษุสามเณร
ผู้บวชใหม่ในวัดบวรนิเวศวิหาร	คือ

พระวนิยั	เพือ่ให้รู้สกิขาบทท่ีมาในพระ
ปาติโมกข์

ธรรม	เพื่อให้รู้ข้อธรรมที่พึงรู้พึงเข้าใจ
เป็นเบือ้งต้น	ส�าหรับผูเ้ริม่ศกึษาพระพุทธ-
ศาสนา

คหิปิฏบิตั	ิเพือ่ให้รู้ข้อธรรมส�าหรับการ
ปฏบิตัตินของผู้ครองเรือน	อนัจะอ�านวย
ประโยชน์แก่ผู้สละสมณเพศออกไป
ด�าเนินชีวิตทางโลก

แก้กระทู้ธรรม	เพือ่ให้รู้จักอธิบายพระ
ธรรมค�าสอนอย่างถูกวิธี	 รวมถึงเพื่อ
ฝึกให้รู้จกัเรียงความและใช้ภาษาถ้อยค�า
ให้เหมาะสม	

การสัง่สอนพระธรรมวินยัแนวใหม่
ที่ทรงเร่ิมสอนพระภิกษุสามเณรบวช
ใหม่เป็นประเดิมดังกล่าวนี้	 เป็นการ
ศกึษาพระพทุธศาสนาในภาษาไทย	ต่อ
มาได้รับความนยิมตลอดไปถงึพระเก่า
ด้วย	พระองค์จึงได้ทรงตัง้เป็นหลกัสตูร
จัดให้เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานของวัด	
เพือ่ให้ภกิษุสามเณรทัว่ไปได้ศกึษาพระ
ธรรมวินัยโดยทั่วถึงเสมอกัน

การเล่าเรียนพระธรรมวินยัแนวใหม่

ที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ	พระองค์
นั้นทรงจัดขึ้นที่วัดบวรนิเวศวิหารดัง
กล่าวนี้	 ได้เป็นที่นิยมแพร่หลายไปยัง
วัดธรรมยุตอื่นๆ	 เป็นเหตุให้วัดต่างๆ	
น�าเอาแบบแผนการเล่าเรียนพระธรรม
วินัยที่ทรงพระด�าริขึ้นนี้ไปสั่งสอนกัน
อย่างกว้างขวาง

ครั้น	พ.ศ.	๒๔๔๘	(ร.ศ.๑๒๔)	ใน
รัชกาลที	่๕	ได้มพีระราชบญัญตัเิกณฑ์
ทหารขึ้น	ตามพระราชบัญญัตินี้	พระ
ภิกษุทั่วไปและสามเณรรู้ธรรม	 ได้รับ
การยกเว้นการเกณฑ์ทหาร	กระทรวง
ธรรมการจึงขอให้คณะสงฆ์ก�าหนดองค์
ของสามเณรรู้ธรรม	 เพื่อเป็นเกณฑ์	
ให้สามเณรได้รับการยกเว้นการเกณฑ์
ทหาร

สมเดจ็พระมหาสมณเจ้าฯ	พระองค์
นัน้	จึงทรงตัง้หลกัสตูรองค์ของสามเณร

รู้ธรรมขึน้	โดยความเหน็ชอบธรรมของ
เถรสมาคมเมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๔๕๔	 (ร.ศ.
๑๓๐)	หลักสูตรประกอบด้วย	รู้ภาษา
มคธพอใช้ได้	และรู้ธรรมของสามเณร
โดยเลือกจากธรรมวิภาคในนวโกวาท

ถงึปลายปี	พ.ศ.	๒๔๕๔	(ร.ศ.๑๓๐)	
สมเดจ็พระมหาสมณเจ้าฯ	พระองค์นัน้
ได้ทรงปรับปรุงแก้ไขหลกัสตูรองค์ของ
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สามเณรรู้ธรรมใหม่ให้กว้างขวางยิง่ขึน้	
เรียกว่า	 องค์นักธรรม	 และขยายการ
เล่าเรียนให้ครอบคลุมทั้งภิกษุและ
สามเณร

หลักสตูรองค์นกัธรรม	แบ่งเป็น	๒	
อย่าง	คือ	

๑. อย่างสามญั	 แบ่งเป็น	๒	ประโยค	
คือ	 ประโยค	 ๑	 เรียนธรรมวิภาคกับ
เรียงความแก้กระทู้ธรรม	ประโยค	๒	
เรียนพทุธประวติักบัเรียงความแก้กระทู้
ธรรม

ผู้ที่สอบได้	 ๒	 ประโยคนี้	 ถ้าเป็น
ภิกษุต้องสอบวินัยบัญญัติได้ด้วยจึง
ได้รับประกาศนียบัตรเป็น	 “นักธรรม 

๒ ประโยค”	ถ้าเป็นสามเณร	ต่อเมื่อ
อปุสมบทแล้ว	สอบวินยับญัญตัไิด้	จึง
จะได้รับประกาศนียบัตร

สามเณรผู้สอบได้หลักสูตรองค์นัก
ธรรมอย่างสามญั	เพียงประโยค	๑	นบั
เป็นสามเณรรู้ธรรม	 ได้รับการยกเว้น
การเกณฑ์ทหาร	

๒. อย่างวิสามญั	แบ่งเป็น	๒	ประโยค	
คือ	 ประโยค	 ๑	 เรียนธรรมวิภาคกับ
เรียงความแก้กระทู้ธรรม	 และแปล
อรรถกถาธรรมบท	ประโยค	๒	เรียน

พุทธประวัติ	เรียงความแก้กระทูธ้รรม	
และบาลีไวยากรณ์และสัมพันธ์

ผูส้อบได้	๒	ประโยคนีเ้ป็น	“เปรียญ

ธรรม ๒ ประโยค”	เทยีบ	เปรียญปริยตัิ 

๓ ประโยค

ถึง	พ.ศ.	๒๔๕๖	ทรงประกาศรวม
องค์นกัธรรม	ประโยค	๑	และ	ประโยค	
๒	เข้าเป็นองค์นกัธรรมชัน้ตรี	นบัเป็น
นวกภูมิ

หลักสูตรนักธรรมช้ันตรี	 ประกอบ
ด้วยความรู้	๔	อย่าง	คอื	วนิยับญัญติั	
ธรรม	พุทธประวัติ	และเรียงความแก้
กระทูธ้รรม	ส�าหรับสามเณรยงัไม่ต้อง
สอบความรู้วนิยับญัญตั	ิต่อเมือ่อปุสมบท
แล้วจึงสอบ

หลักสูตรนักธรรม	 ได้เกิดขึ้นในป	ี
พ.ศ.	 ๒๔๕๖	 เป็นคร้ังแรก	 ชั่วระยะ
เวลาเพยีง	๒	ปี	การเรียนและการสอบ
นกัธรรมชัน้ตรีกแ็พร่หลายไปท่ัวทุกวดั
ที่เป็นส�านักเรียนใหญ่ๆ	

สมเดจ็พระมหาสมณเจ้าฯ	พระองค์
นัน้	ทรงเหน็ว่าควรขยายการศกึษานกั
ธรรมให้สูงข้ึน	ส�าหรับภกิษุผูป้านกลาง	
คือ	 มีพรรษาพ้น	 ๕	 แล้วแต่ยังไม่ถึง	
๑๐	 จึงทรงตั้ง	 หลักสูตรนักธรรม 
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ช้ันโท	 ซ่ึงเป็นชั้นมัชฌิมภูมิขึ้นเมื่อ		
พ.ศ.	๒๔๖๐	หลักสูตรประกอบด้วย

•	 เรียงความแก้กระทู้ธรรม
•	 ธรรมวิภาค
•	 อนพุทุธประวติั	คอืต�านานพระ

สาวก
•	 วินัยบัญญัติ

หลักสตูรนกัธรรมชัน้โท	ได้เปิดสอบ
ครั้งแรกใน	พ.ศ.	๒๔๖๐	นั้น	

เมื่อสมเด็จพระมหาสมณเจ ้าฯ	
พระองค์นั้นยังทรงพระชนม์อยู่	 ทรง
จัดการศกึษานกัธรรมได้เพียงนกัธรรม
ชั้นโท	หลักสูตรนักธรรมชั้นเอกที่ทรง
พระด�าริไว้ยังไม่ทันได้ตั้งขึ้นในสมัย
ของพระองค์

ในปีท่ีสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ
พระองค์นัน้สิน้พระชนม์	คอื	พ.ศ.	๒๔๖๔	
นั้นเอง	พระเจ้าวรวงศ์เธอ	กรมหลวง
ชินวรสิริวัฒน์	สมเด็จพระสังฆราชเจ้า	
ผูท้รงด�ารงต�าแหน่งองค์สกลมหาสงัฆ-
ปริณายกสืบต่อมาก็ได้ประกาศต้ัง
หลักสูตรนักธรรมชั้นเอก	 ซ่ึงเป็นชั้น
เถรภมูสิ�าหรับภกิษุผูม้พีรรษาเกนิ	๑๐	
ขึน้	ตามแนวทีส่มเดจ็พระมหาสมณเจ้า	
กรมพระยาวชริญาณวโรรสได้ทรงพระ

ด�าริไว้	หลกัสตูรนกัธรรมชัน้เอกได้เปิด
สอบครั้งแรกเมื่อ	พ.ศ.	๒๔๖๔

หลกัสตูรนกัธรรมท่ีสมเดจ็พระมหา-
สมณเจ้า	 กรมพระยาวชิรญาณวโรรส	
ทรงตัง้ข้ึนนัน้กเ็พือ่ให้ภกิษุได้มคีวามรู้
พระธรรมวินัยสมกับภูมิของตนกล่าว
คือ

นักธรรมช้ันตรี	 ส�าหรับภูมินวกะ	 คือ	
ผู้บวชไม่เกิน	๕	พรรษา	มีความรู้พระ
ธรรมวินัยพอรักษาตัวได้

นกัธรรมชัน้โท	ส�าหรับภมูมิชัฌิมะ	คอื	
ภกิษุผูป้านกลาง	มพีรรษาเกนิ	๕	แล้ว
แต่ยังไม่ถึง	 ๑๐	 มีความรู้พระธรรม
วินัยละเอียดกว้างขวางออกไปถึงขั้น
พอแนะน�าผู้อื่นได้

นักธรรมช้ันเอก ส�าหรับภูมิเถระ	 คือ	
ภกิษุผูใ้หญ่	ทีม่พีรรษาเกนิ	๑๐	ไปแล้ว	
มีความรู้พระธรรมวินัยละเอียดลึกซ้ึง
ถึงขั้นสามารถเป็นหลักในสังฆกรรม
และเป็นอุปัชฌาย์อาจารย์แนะน�าสั่ง
สอนผู้อื่นได้

หลกัสตูรนกัธรรม	นบัเป็นการศกึษา
พระปริยัติธรรมภาคภาษาไทย	 เปิด
โอกาสให้ภกิษุสามเณรผูไ้ม่รู้ภาษาบาลี
สามารถเรียนรู้พระธรรมวินัยได้พอ
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สมควรแก่ภมูชิัน้ของตน	เรียกว่า	พระ

ปริยตัธิรรม	แผนกธรรม	เป็นการศกึษา	
พระปริยัติธรรมแนวใหม่ที่เกิดขึ้นใน
ยุคของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า	กรม
พระยาวชิรญาณวโรรส	ควบคูก่บั	พระ

ปริยตัธิรรม แผนกบาล	ีซ่ึงเป็นหลกัสตูร
ที่มีมาแต่โบราณ

สมเดจ็พระมหาสมณเจ้าฯ	พระองค์
นั้น	 ไม่เพียงแต่ทรงพระด�าริจัดตั้ง
หลกัสตูรนกัธรรมขึน้เท่านัน้	แต่พระองค์
ยังได้ทรงนิพนธ์ต�าราส�าหรับใช้เป็น
หลักสูตรนักธรรมไว้ครบทุกชั้นเช่น

•	 นวโกวาท	 พุทธประวัติ	 พุทธ-
ศาสนาสุภาษิต	 วินัยมุขเล่ม	 ๑	
ส�าหรับนักธรรมชั้นตรี

•	 ธรรมวิภาคปริจเฉทที่	 ๒	 อนุ-
พุทธประวัติ	 วินัยมุขเล่ม	 ๒	
ส�าหรับนักธรรมชั้นโท

•	 ธรรมวจิารณ์	พทุธานพุทุธประวตั	ิ
วนิยัมขุเล่ม	๓	ส�าหรับนกัธรรม	
ชั้นเอก

เร่ืองใดทีย่งัทรงนพินธ์ไม่เรียบร้อย	
ก็ทรงเลือกสรรจากหนังสือที่พระ
เถรานุเถระรจนาไว้มาตรวจช�าระให้
เรียบร้อย	 ใช้เป็นหลักสูตรไปพลาง		

ฉะนั้น	 หลักสูตรนักธรรมทั้ง	 ๓	 ช้ัน	
สมเดจ็พระมหาสมณเจ้าฯ	พระองค์นัน้	
จึงทรงพระด�าริจัดสรรค์ไว้อย่างบริบรูณ์
และได้ใช้เป็นหลักสูตรการศึกษาพระ	
พุทธศาสนาข้ันพื้นฐานของคณะสงฆ์
ไทยสืบมาจวบจนทุกวันนี้

ในระยะแรกตั้งหลักสูตรนักธรรม	
สมเดจ็พระมหาสมณเจ้าฯ	พระองค์นัน้	
ได้ทรงพระด�าริสร้างพัดนักธรรมข้ึน
ด้วย	ส�าหรับประทานแก่ผูส้อบนกัธรรม
ได้	 เพื่อเป็นการยกย่องนักธรรม	 ต่อ
มาเมื่อมีผู้สอบนักธรรมได้มากขึ้น	 ผู้
ได้รับประทานพัดนักธรรมก็มีจ�านวน
มากขึ้นจึงไม่ค่อยมีผู้นิยมถือพัดนัก
ธรรม	พดันกัธรรมจงึไม่ประทานทัว่ไป	
แต่จะประทานเฉพาะแก่ผูส้อบนกัธรรม
ได้และมีหน้าที่ทางการคณะสงฆ์	 เช่น	
เป็นครูสอน	เป็นเจ้าอาวาสเป็นต้น	และ
ทรงก�าหนดให้ถอืเข้าในพธิทีางราชการ
ที่ต ้องใช้พัดยศเหมือนกับพระผู ้มี
ฐานันดรถือพัดยศ	 แต่ต่อมาเมื่อการ
สอบนักธรรมทั้งชั้นตรี	 ชั้นโท	 และ	
ชัน้เอก	แพร่หลายไปทัว่ราชอาณาจักร		
ผู้สอบนักธรรมแต่ละชั้นมีเป็นจ�านวน
มาก	พัดนักธรรมจึงค่อยๆ	 เลิกไปใน
ที่สุด
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การ ต้ังหลักสูตรนักธรรมของ	

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า	 กรมพระยา

วชริญาณวโรรสนัน้	หากน�ามาพจิารณา

กจ็ะเห็นแนวพระด�าริว่า	นอกจากจะมี

พระประสงค์ให้ภิกษุสามเณรได้รู	้

พระธรรมวินัยอย่างทั่วถึง	 อันจะเอ้ือ

ต่อการประพฤติพรหมจรรย์ให้ถกูต้อง

บริบูรณ์แล้ว	 ยังเป็นทางให้ผู้ศึกษาได้

เรียนรู้เรื่องพระรัตนตรัย	อันเป็นหลัก

ส�าคญัในพระพทุธศาสนาด้วย	กล่าวคอื

•	 การเรียนเร่ืองพุทธประวติั	กค็อื

การเรียนรู้เร่ืองพระพทุธเจ้าและ

พระพุทธคุณ

•	 การเรียนเร่ืองธรรมะและวินัย-

บัญญัติ	 ก็คือการเรียนรู้เร่ือง

พระธรรมและพระธรรมคุณ

•	 การเรียนเร่ืองอนพุุทธประวติั	ก็

คอืการเรียนรู้เร่ืองพระสงฆ์และ

พระสังฆคุณ

ฉะนัน้	การศกึษานกัธรรม	กค็อืการ

เรียนรู้เรื่องพระรัตนตรัย	อันยังผลให้

เพิม่พนูศรัทธาปสาทะในพระพุทธศาสนา	

ทั้งเป็นการปลูกฝังศีลธรรมคุณธรรม	

แก่ผู้ศกึษาเล่าเรียน	ซ่ึงก่อให้เกดิผลดี

โดยรวมแก่ประชุมชน

ด้วยเหตนุีก้ารศกึษานกัธรรมจึงเป็น
ทีน่ยิมยกย่องของคนในสมยันัน้	ทัง้ใน
วงการคณะสงฆ์และในทางราชการ	ผู้
ทีส่อบได้นกัธรรม	เมือ่ลาสกิขาออกไป
ก็สามารถรับราชการเป็นครูสอนใน
โรงเรียนต่างๆ	 เมื่อมีการสอบเลื่อน
วทิยฐานะครู	ผูส้อบได้นกัธรรมกไ็ด้รับ	
สิทธิพิเศษ	 โดยรับยกเว้นไม่ต้องสอบ	
๑	ชุดวชิา	เพราะนกัธรรมช้ันตรีจัดเป็น
ชุดวิชาหนึ่งส�าหรับเลื่อนวิทยฐานะ
เป็นต้น

ต่อมาในสมัยพระเจ้าวรวงศ์เธอ		
กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์	 สมเด็จพระ
สงัฆราชเจ้า	คณะสงฆ์ได้พจิารณาเห็น
ว่าการศึกษานักธรรมเป็นประโยชน	์
แก่ผู ้ ท่ีมิได้เป ็นภิกษุสามเณรด้วย		
โดยเฉพาะในหมู่ข้าราชการครู	 ฉะนั้น	
คณะสงฆ์จึงอนุญาตให้ครูท้ังชายและ
หญงิเข้าสอบนกัธรรมในสนามหลวงได้	
โดยได้ตั้งหลักสูตรนักธรรมส�าหรับ
ฆราวาสขึ้นเรียกว่า	 “หลักสูตรธรรม

ศึกษา”	 ซ่ึงมีท้ังสามชั้นเช่นเดียวกับ
หลกัสตูรนกัธรรมส�าหรับภกิษุสามเณร	
เพียงแต่ยกเว้นวิชาวินัยบัญญัติ	 ใช้
เบญจศีลเบญจธรรม	 และอุโบสถศีล
แทน
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ธรรมศึกษาตรี	 เปิดสอบคร้ังแรกเมื่อ	

พ.ศ.	๒๔๗๒

ธรรมศึกษาโท	 เปิดสอบคร้ังแรกเมื่อ	

พ.ศ.	๒๔๗๓

ธรรมศกึษาเอก  เปิดสอบคร้ังแรกเมือ่	

พ.ศ.	๒๔๗๘

ปรากฏว่ามฆีราวาสทัง้ชายและหญงิ

สมคัรสอบกนัเป็นจ�านวนมาก	ในปัจจุบัน

ธรรมศึกษาทั้ง	๓	ชั้นก็ยังได้รับความ

นยิมจากประชาชนอย่างกว้างขวาง	ดงั

จะเห็นได้ว่าในแต่ละปีการศึกษามี

ประชาชนรวมถงึนกัเรียน	นสิติ	นกัศกึษา	

สมัครสอบธรรมศึกษาทุกชั้นนับเป็น

จ�านวนแสน

กล่าวได้ว่าการศึกษานักธรรมซ่ึง

เป็นการศกึษาพระธรรมวินยัหรือศกึษา

พระพทุธศาสนาภาคภาษาไทย	ทีส่มเดจ็

พระมหาสมณเจ้า	กรมพระยาวชริญาณ-

วโรรส	 ทรงพระด�าริตั้งขึ้นเมื่อ	 พ.ศ.	

๒๔๕๖	 และได้รับการพัฒนามาโดย

ล�าดบัท้ังในด้านหลกัสตูร	การเรียนการ

สอนนั้น	 ท�าให้ภิกษุสามเณรมีความรู้

ในพระธรรมวนิยัตลอดถงึความเป็นมา

ของพระพทุธศาสนาอย่างทัว่ถงึ	สมแก่

ภูมิและภาวะของตน	 พอแก่การที่จะ

เป็นศาสนทายาททีม่คีณุภาพ	สามารถ

ด�ารงรักษาพระศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป

ได้ด้วยดี

นอกจากนีก้ารศกึษานกัธรรมยงัได้

เอื้อประโยชน์แก่ประชาชนแม้ที่ไม่ได้

เป็นภกิษุสามเณร	ทัง้ในเชงิวชิาชีพและ

การปลกูฝังศลีธรรมอันด	ีซ่ึงนบัว่าเป็น

คณุโดยรวมแก่ประชมุชนและประเทศ

ชาติ

ด้วยเหตผุลดงักล่าวแล้ว	การศกึษา

นักธรรมจึงเป็นท่ีนับถือของคณะสงฆ์

และได้จัดให้เป็นการศึกษาข้ันพื้นฐาน

ของภกิษุสามเณรในประเทศไทยสบืมา

แต่เร่ิมต้นจวบจนทุกวันนี้	 ทั้งได้รับ

ความนิยมจากประชาชนสมัครเรียน

และสมัครสอบกันอย่างกว้างขวางท่ัว

ประเทศ	นบัว่าเป็นหลกัสตูรการศกึษา

พระพุทธศาสนาที่มีคุณประโยชน์ต่อ

การพระศาสนาและประชาชนคนไทย

เป็นอันมาก
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พ.ศ.	 ๒๔๓๕	 สมเด็จ
พระมหาสมณเจ้า	 กรม-	
พระยาปวเรศวริยาลงกรณ์	
สิ้นพระชนม์	 สมเด็จพระ
มหาสมณเจ้า	 กรมพระยา
วชิรญาณวโรรส	ขณะทรง

พระกรณยีกจิส�าคญัเร่ืองต่อมาทีท่รงจัดการ
กค็อืการตัง้มหามกฏุราชวทิยาลยัซ่ึงเป็นการจัดการ
ศกึษาพระพทุธศาสนาแนวใหม่เป็นการวางรากฐาน
เพ่ือการก่อตั้งมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาขึ้นใน
ประเทศไทยเป็นครั้งแรกในเวลาต่อมา

ปฐมบทแห่ง
มหำวิทยำลยั
พระพทุธ-
ศำสนำ

๒

ปีรุ่งขึ้น	 พ.ศ.	 ๒๔๓๖	 ทรงได้รับ
สถาปนาเป็นเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยตุ
สืบต่อจากสมเด็จพระมหาสมณเจ้า	
กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์	 หลัง
จากทรงด�ารงต�าแหน่งเจ้าคณะใหญ่
คณะธรรมยุตแล้ว	พระองค์ก็ทรงเริ่ม
พัฒนาการศึกษาของพระสงฆ์ในคณะ
ธรรมยุตทันที	กล่าวคือ	

ด�ารงพระอิสริยยศเป ็นกรมหมื่น	
วชริญาณวโรรส	ทรงครองวดับวรนเิวศ
วิหาร	เป็นพระองค์ที่	๓	สืบต่อมา	ซึ่ง
ขณะนัน้ทรงมพีระชนมาย	ุ๓๒	พรรษา
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ในปี	 พ.ศ.	 ๒๔๓๖	 นั้น	 ได้ทรง	
จัดตั้งสถานศึกษาพระปริยัติธรรม	
แบบใหม่ส�าหรับภกิษุสามเณรในคณะ
ธรรมยุตขึ้น	 ณ	 วัดบวรนิเวศวิหาร		
โดยพระบรมราชานุญาตในพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว		
เรียกว่า	“มหามกฏุราชวทิยาลยั”	เพือ่
เฉลิมพระนามาภิไธยในพระบาท	
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 เป็น
สถานศกึษาส�าหรับภกิษุสามเณรเรียก
สั้นๆ	 ว่า	 วิทยาลัย	 พร้อมทั้งจัดตั้ง
โรงเรียนหนงัสอืไทยของมหามกฏุราช-
วิทยาลัย	 ส�าหรับเป็นสถานศึกษาของ
กุลบุตรขึ้นด้วย

สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ	 ได้ทรง
ก�าหนดวัตถปุระสงค์ของมหามกฏุราช-
วิทยาลัยไว้	๓	ประการ	คือ	
๑.	 เพือ่เป็นสถานทีศ่กึษาพระปริยตั-ิ

ธรรมของพระสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย
๒.	เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาวิทยาซ่ึง

เป็นของชาติภูมิและต่างประเทศแห่ง
กุลบุตร
๓.	 เพื่อเป็นสถานที่จัดการสั่งสอน

พระพุทธศาสนา

เหตุท่ีทรงตั้งสถานศึกษาเฉพาะ
ส�าหรับพระสงฆ ์ธรรมยุติกนิกาย		
ก็เพราะในขณะนั้น	 ทรงเป็นเพียงเจ้า
คณะใหญ่คณะธรรมยุตเท่านั้น	 จึง	
ทรงจัดตั้งมหามกุฏราชวิทยาลัยข้ึน	
เป็นการเฉพาะในส่วนที่พระองค์ทรง
ปกครองดูแล	ทั้งการจัดตั้งมหามกุฏ-
ราชวทิยาลยันัน้	นบัว่าเป็นการทดลอง
ท�าในสิ่งที่แปลกใหม่ในยุคนั้น	จึงทรง
ทดลองท�าอยู่ในวงแคบๆ	 ก่อน	 เป็น
เสมือนโครงการน�าร่อง

ในระยะแรก	ทีท่�าการของมหามกฏุ-
ราชวทิยาลยัต้ังอยูท่ีต่�าหนกัล่างอนัเป็น
ทีป่ระทับของพระองค์	ส่วนสถานศกึษา	
หรือโรงเรียนของมหามกฏุราชวทิยาลยั	
ตั้งขึ้นตามวัดต่างๆ	คือ	

๑.	 โรงเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร
๒.	โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม
๓.	โรงเรียนวัดเทพศิรินทราวาส
๔.	โรงเรียนวัดพิชัยญาติการาม
๕.	 โรงเรียนวดันเิวศน์ธรรมประวัติ	

พระนครศรีอยุธยา
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ส�าหรับโรงเรยีนหนงัสอืไทยกต็ัง้ขึน้
ควบคูก่นัไปกบัโรงเรียนพระปริยตัธิรรม
ส�าหรับภิกษุสามเณรในวัดนั้นๆ

เหตุท่ีท�าให้สมเด็จพระมหาสมณ-
เจ้าฯ	ทรงพระด�าริจัดตัง้มหามกฏุราช-
วทิยาลยัขึน้นัน้	กเ็พราะทรงเหน็ว่า	การ
ศกึษาพระปริยติัธรรมของภกิษุสามเณร
ทีเ่ป็นอยูใ่นขณะนัน้	ยงัมอีปุสรรคปัญหา
ที่ท�าให้การศึกษาของภิกษุสามเณรไม่
เจริญก้าวหน้าหลายประการ	กล่าวคือ

ต�าราอันเป็นหลักสูตรส�าหรับการ
เรียนยงัไม่เหมาะสม	ผู้เรียนต้องใช้เวลา
มากกว่าจะรู้เร่ือง	 แม้จะรู้เร่ืองก็ยังไม่
ชัดเจนพอที่จะใช้ประโยชน์ได้อย่าง
แท้จริง

การเรียนการสอนไม่มีการจัดเป็น
ช้ันเป็นระดับอย่างชัดเจน	 มักมีครู	
คนเดยีวสอนทกุชัน้	ซ่ึงยากแก่การเรียน
การสอน	 และหาครูท่ีสามารถสอน	
ได้ดีทุกชั้นเป็นการยาก	

การสอบก็ใช้แปลปากเปล่าซ่ึงเป็น
วธีิทีไ่ม่สามารถวัดความรู้ได้อย่างแท้จริง
ทั้งต้องเสียเวลาในการสอบแต่ละคร้ัง
เป็นอันมาก

ก�าหนดสอบก็นานเกินไป	คือ	๓	ปี
สอบคร้ังหนึ่ง	 หากมีความจ�าเป ็น	
กเ็ลือ่นไปเป็น	๖	ปีสอบคร้ังหนึง่	ท�าให้
นักเรียนผู ้จะเข ้าสอบท้อแท้หมด	
ก�าลังใจ

แนวพระด�าริในการปรับปรุงแก้ไข
การศึกษาพระปริยัติธรรมของสมเด็จ
พระมหาสมณเจ้าฯ	ก็คือ	“ให้ผู้เรียนรู้
ได้เร็ว	ไม่เปลืองเวลา	ไม่พักล�าบาก	รู้
ได้ดด้ีวย”	ฉะนัน้	การจัดตัง้มหามกฏุ-
ราชวิทยาลัย	 จึงเป็นการน�าเอาวิธีการ
เรียนการสอนและการสอบแบบใหม	่
เข้ามาใช้ในวงการศึกษาของไทยเป็น
คร้ังแรก	เพือ่พฒันาการศกึษาของคณะ
สงฆ์ให้เจริญก้าวหน้า	 ดังท่ีพระองค์
ตรัสไว้ว่า	 “ความประสงค์ที่จะจัดการ
ฝึกอบรมตามแบบใหม่นัน้กเ็พือ่จะลอง
หาทางแก้ไขการเรียนพระปริยัติธรรม
ให้ดีขึ้น”
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	 การศึกษาแบบใหม่ที่สมเด็จพระ
มหาสมณเจ้าฯ	ทรงจัดขึน้ในมหามกฏุ-
ราชวิทยาลัย	 ตามแนวพระด�าริของ
พระองค์	คือ	

การจัดหลกัสตูร	ต้องจัดให้น้อยชัน้	แต่
ย่นความรู้ให้จุลงในชั้นนั้นๆ	 และให้
เป็นคลองเดยีวกนักบัการศกึษาชัน้สงูๆ	
ขึ้นไปด้วย

หลกัสตูร	ทรงต้ังหลกัสตูรแบบใหม่จัด
เป็น	๓	ชั้น	คือ	ชั้นเปรียญตรี	 เรียน
บาลไีวยากรณ์และอรรถกถา	เป็นชัน้ท่ี
เรียนเอาความรู้ทางภาษา	 ชั้นเปรียญ
โท	เรียนบาลพีระวินยัมหาวิภงัค์	ภกิขนุ-ี
วิภังค์	 และบาลีพระสูตรบางเล่ม	 ชั้น
เปรียญเอก	 เรียนบาลีพระวินัยมหา-
วิภังค์และจุลลวัคค์	 และบาลีพระ
อภธิรรมบางเล่ม	สองชัน้นีเ้ป็นการเรียน
เอาความรู้ทางพระศาสนา

การเรียน	 ไม่เรียนเฉพาะภาษามคธ
อย่างเดียว	 การเล่าเรียนใดซ่ึงเกื้อกูล
ต่อการพระศาสนากด็	ีเป็นวทิยาส�าหรับ
บุรุษก็ดี	ต้องจัดขึ้นด้วยตามแต่จะจัด
ได้	

การสอน	แก้ไขวธีิการสอนให้เรียนง่าย
ขึ้น	ให้รู้ได้จริง	ให้จบหลักสูตรได้เร็ว

การสอบ	สอบไล่ทกุปี	สอบโดยวธิเีขยีน
แทนวิธีแปลปากเปล่า	 การได้-ตก	 ใช้
วิธีลดคะแนนตามข้อผิด

หลักสูตรมหามกุฏราชวิทยาลัย

•	 ชั้นนักเรียนท่ี	 ๓	 เรียนบาลี

ไวยากรณ์

•	 ชัน้นกัเรียนที	่๒	เรียนอรรถกถา

ธรรมบท	บั้นต้น	ท้องนิทาน

•	 ชั้นนักเรียนที่	๑	เรียนแก้คาถา

อรรถกถาธรรมบท	บั้นปลาย

•	 ช้ันเปรียญที	่ ๓	 เรียนแก้คาถา

อรรถกถาธรรมบท	บั้นต้น

	 (เปรียญตรี)

•	 ชั้นเปรียญที่	๒	 เรียนบาลีพระ

วนิยัมหาวิภงัค์	ภกิขนุวีภิงัค์	และ

พระสูตรบางสูตร	(เปรียญโท)

•	 ช้ันเปรียญที่	 ๑	 เรียนบาลีพระ

วนิยัมหาวคัค์และจลุลวคัค์	และ

อภิธรรม	(เปรียญเอก)
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การสอบ	สอบทกุปี	และผลของการ
สอบคร้ังแรกในปี	 ร.ศ.๑๑๒	 (พ.ศ.	
๒๔๓๖)	 ก็ปรากฏว่าได้ผลดี	 คือ	 มี
นักเรียนสอบได้เกินกว่าคร่ึง	 ดังที่	
ปรากฏตามรายงานการสอบดังนี้	

•	 ชั้นนักเรียนที่	๓	สอบ	๒๙	ได้	
๑๕	ตก	๑๔

•	 ชั้นนักเรียนที่	๒	สอบ	๑๐	ได้	
๖	ตก	๔

•	 ชั้นนักเรียนที่	๑	สอบ	๔	ได้	๑	
ตก	๓

แนวพระด�าริในการจัดการศึกษา
ส�าหรับภิกษุสามเณรนั้น	 สมเด็จ-	
พระมหาสมณเจ้าฯ	ทรงเน้นการเรียน
ทีใ่ช้เวลาน้อย	รู้ได้เร็วและรู้ได้จริง	และ
การที่จะรู้ได้จริงนั้น	ต้องรู้ทั้ง	๒	ส่วน	
คอืเบือ้งต้น	ต้องรู้ภาษาบาลหีรือภาษา
มคธก่อน	จึงจะสามารถเอาความรู้ความ
เข้าใจเร่ืองพระศาสนาจากพระคัมภีร์
ได้	ฉะนั้น	การเรียนของภิกษุสามเณร	
จึงต้องให้รู้ทัง้ภาษาและรู้ท้ังพระศาสนา	
ความรู้ทีไ่ด้นัน้ต้องถอืเป็นหลกัได้	และ

ทรงเหน็ว่า	ความรู้ทีเ่ป็นหลกัส�าคญัใน
ทางพระศาสนาคอืความรู้พระวนิยั	ด้วย
เหตุนี้ในหลักสูตรของมหามกุฏราช-
วทิยาลยั	จึงทรงจัดเอาพระคมัภร์ีพระ
ไตรปิฎกคือ	พระวินัย	พระสูตร	และ
พระอภธิรรม	มาเป็นหลกัสตูรให้ภกิษุ
สามเณรศึกษาเล่าเรียน

หลังจากมหามกุฏราชวิทยาลัยตั้ง
ขึ้นได้	 ๓	 ปี	 พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัวได้เสด็จพระ	
ราชด�าเนินทอดพระเนตรกิจการของ
มหามกุฏราชวิทยาลัย	 และได้เสด็จ
ประทับฟังการประชุมกรรมการสภา
ของมหามกฏุราชวทิยาลยัด้วย	พระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว	
ทรงแสดงความชืน่ชมต่อมหามกฏุราช-
วทิยาลยัเป็นอย่างมาก	ดงัพระราชด�ารัส
ต่อกรรมการสภาตอนหนึ่งว่า	 “การที่
ได้จัดขึ้นนี้มีคุณต่อพระพุทธศาสนา	
เป็นพระเกียรติยศแด่พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั	และมปีระโยชน์
แก่ประชุมชน	ต้ังแต่พระองค์เองลงไป”

                    มหำวิทยำลัยพระพุทธศำสนำแห่งแรก 
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ในระยะ	 ๒	 ปีแรกแห่งการต้ังมหา
มกุฏราชวิทยาลัยนั้น	สมเด็จพระมหา
สมณเจ้าฯ	ทรงรับหน้าท่ีเป็นสภานายก
ด้วยพระองค์เอง	ต้ังแต่ปีที	่๓	เป็นต้น
ไป	ทรงให้กรรมการผลดัเปลีย่นกนัเป็น
นายกวาระละ	๑	ปี	ด�าเนินกิจการของ
วิทยาลัย	 ส่วนพระองค์เองนั้นจะทรง	
“เป็นแต่ผูบ้�ารุงตามหน้าทีเ่จ้าคณะ”	ท้ังนี้
ก็เพื่อจะฝึกให้กรรมการทุกท่านรู้งาน	
และสามารถบริหารงานได้ด้วยตนเอง	
ดังที่ปรากฏในพระด�ารัสตอนหนึ่งว่า	
“ให้กรรมการผลดัเปลีย่นกนัเป็นนายก
ปกครองกนัเอง	ส่วนข้าพเจ้าจะเป็นแต่
ผู้บ�ารุงตามหน้าทีเ่จ้าคณะ	ถ้ากรรมการ
ช่วยกนัจัดการวทิยาลยัให้เป็นไปตลอด
ได้	 ก็จะเป็นที่หมายใจแน่ว่า	 ถึงไม่มี
ข้าพเจ้าแล้ว	วทิยาลยักค็งจะทรงอยูไ่ด้	
ถ้ากรรมการจัดการไม่ตลอดไปได้	
ขัดข้องอยู่ด้วยข้อใด	 ข้าพเจ้าจะช่วย
เป็นธุระแก้ขดัข้องในข้อนัน้	ตามอ�านาจ
และสตปัิญญาของข้าพเจ้า	เพ่ือให้การ
เป็นไปโดยสะดวก	อย่างนีเ้หน็ว่าดกีว่า
ที่ข้าพเจ้าจะเป็นนายกอยู่เสมอไป	 ซ่ึง
ไม่มตีวัลงในเวลาไรแล้วจะหาผูแ้ทนได้
โดยยาก”	

ฉะนัน้	มหามกฏุราชวทิยาลยัทีท่รง
จัดตัง้ขึน้จงึทรงก�าหนดให้บริหารในรูป

ของกรรมการสภา	 โดยให้กรรมการ
สภาผลัดเปลี่ยนกันเป็นสภานายก	
ด�าเนินกิจการของวิทยาลัยวาระละ		
๑	 ปี	 มหามกุฏราชวิทยาลัยจึงมีสภา-
นายกมาโดยล�าดับดังนี้

•	 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า	 กรม
พระยาวชิรญาณวโรรส	 สภา
นายกพระองค์ที่	๑

•	 พระสาสนโสภณ	(อ่อน	อหสึโก)	
สภานายกรูปที่	๒

•	 หม่อมเจ้าพระศรีสุคตคัตยานุ-
วตัร	(หม่อมเจ้าพร้อม	ลดาวัลย์)	
สภานายกรูปที่	๓

•	 พระเจ้าวรวงศ์เธอ	 กรมหลวง	
ชนิวรสริิวฒัน์	สมเดจ็พระสงัฆราช
เจ้า	สภานายกพระองค์ที่	๔

ต่อแต่นัน้มา	สมเดจ็พระมหาสมณ-
เจ้าฯ	 ก็ต้องทรงรับเป็นสภานายกของ
มหามกุฏราชวิทยาลัยมาโดยตลอด	
เนื่องจากไม่มีพระเถระรูปใดรับเป็น	
สภานายก	ถงึ	พ.ศ.	๒๔๔๔	สมเดจ็พระ
มหาสมณเจ้าฯ	จึงทรงขอพระราชทาน
พระบรมราชานญุาตหยดุการสอบพระ
ปริยตัธิรรมตามหลกัสตูรของมหามกฏุ-
ราชวิทยาลัย	 รวมเวลาด�าเนินการอยู่	
๘	 ปี	 สาเหตุท่ีต้องหยุดการสอบแบบ	
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มหามกุฏฯ	 เพราะกรรมการสภาของ
มหามกฏุราชวทิยาลยัส่วนใหญ่ต้องรับ
ภาระทางการคณะสงฆ์และเป็นผูอ้�านวย
การศกึษาหัวเมอืง	ออกไปจดัการศกึษา
ในหวัเมอืงจนไม่มเีวลาทีจ่ะบริหารงาน
ของมหามกุฏราชวิทยาลัย

เนื่องด้วยการจัดตั้งมหามกุฏราช-
วิทยาลัย	 สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ	
ได้ทรงพระด�าริริเริม่กจิการอืน่ๆ	ขึน้อกี
ด้วยหลายอย่าง	กล่าวคือ

ทรงออกนิตยสารธรรมจักษุ	 เป็น
นติยสารทางพระพทุธศาสนาฉบับแรก	
ของไทย	 เพื่อเผยแผ่ค�าสอนทางพระ	
พุทธศาสนาและข่าวสารเกี่ยวกับการ
ด�าเนนิกจิการของมหามกฏุราชวทิยาลยั	
เริ่มออกฉบับแรกเมื่อวันที่	๑	ตุลาคม	
พ.ศ.	๒๔๓๗	แต่ไดห้ยดุไประยะหนึง่	
ถงึ	พ.ศ.	๒๔๗๖	จึงได้เร่ิมออกอกีคร้ัง
หนึ่งและยังออกต่อเนื่องมาจนถึงทุก
วันนี้

ฉบับปี	พ.ศ.	๒๔๙๓

ฉบับปี	พ.ศ.	๒๔๙๔ ฉบับปี	พ.ศ.	๒๕๐๙ ฉบับปี	พ.ศ.	๒๕๕๓

ฉบับปี	พ.ศ.	๒๔๗๖ฉบบัปี	ร.ศ.๑๑๔	(๒๔๓๗)
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ทรงจัดตั้งโรงพิมพ์มหามกุฏราช-
วทิยาลยัขึน้	เมือ่	พ.ศ.	๒๔๔๐	เพือ่จดั
พิมพ์คัมภีร์และหนังสือทางพระพุทธ-
ศาสนา	รวมทั้งต�าราที่ใช้เป็นหลักสูตร
เรียนในมหามกฏุราชวิทยาลยัทีท่รงตัง้
ขึน้นัน้	ทรงใช้อาคารโรงพิมพ์ทีพ่ระบาท
สมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงสร้าง
ข้ึนเมื่อคร้ังยังทรงผนวชอยู่และทรง
ครองวัดบวรนิเวศวิหาร	 เป็นที่ตั้งโรง
พมิพ์	แต่โรงพมิพ์มหามกฏุราชวทิยาลยั
ที่ทรงต้ังขึ้นนั้นด�าเนินการอยู่เพียง	 ๘	
ปีก็เลิกไป	เพราะสู้ค่าใช้จ่ายไม่ไหว

แต่อีก	 ๓๒	 ปีต่อมา	 สมเด็จพระ
สังฆราชเจ้า	 กรมหลวงวชิรญาณวงศ์	
ผู้ทรงครองวัดบวรนิเวศวิหาร	 สืบต่อ

จากสมเดจ็พระมหาสมณเจ้าฯ	พระองค์
นัน้	ได้ทรงฟ้ืนฟโูรงพมิพ์มหามกฏุราช-
วิทยาลัยขึ้นอีกคร้ังหนึ่ง	 เมื่อ	 พ.ศ.	
๒๔๗๘	และยงัคงด�าเนนิกจิการต่อมา
จนถึงทุกวันนี้

สืบเนื่องจาก	 “ทุนนอน”	 ที่สมเด็จ
พระมหาสมณเจ้าฯ	ทรงพระด�าริตัง้ขึน้
ไว้ในมหามกฏุราชวทิยาลยั	เพือ่น�าดอก
ผลมาใช้บ�ารุงการศกึษาของภกิษุสามเณร
และส่งเสริมการเผยแผ่พระพทุธศาสนา
คร้ังกระนั้น	 ต่อมาได้พัฒนามาเป็น
มลูนธิิมหามกฏุราชวทิยาลยั	ในพระบรม-
ราชปูถมัภ์	โดยได้จดทะเบยีนเป็นมลูนธิิ
คร้ังแรกเมือ่วนัที	่๕	มนีาคม	พ.ศ.	๒๔๗๖	
นับเป็นมูลนิธิทางพระพุทธศาสนา	
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แห่งแรกในประเทศไทย	และได้พฒันา
ยั่งยืนมาจวบจนทุกวันนี้

มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยฯ	 ได้
ท�าคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา
และคณะสงฆ์เป็นอนัมาก	สมตามพระ
ด�าริของสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ	
พระองค์นั้น	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 ได้
เป็นผูด้�าเนนิการให้เกดิมมีหาวทิยาลยั
พทุธศาสนาแห่งแรกขึน้ในประเทศไทย

พระด�าริส�าคัญอันเนื่องมาจากการ
ตั้งมหามกุฏราชวิทยาลัยของสมเด็จ
พระมหาสมณเจ้าฯ	 ดังกล่าวมาแล้วก็
คอื	ทรงพระด�าริท่ีจะจัดตัง้มหาวทิยาลยั
พระพทุธศาสนาขึน้ในประเทศไทย	ดงั
ที่พระพรหมมุนี	(ผิน	สุวจเถระ)	อดีต
เจ้าอาวาสวัดบวรนเิวศวหิาร	และอดตี
ประธานกรรมการสภาการศึกษามหา-
มกุฏราชวิทยาลัยรูปแรก	 ได้เล่าไว้ว่า	
“ทรงกะจะตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นบริเวณ
ตลาดยอดบางล�าพู	และจะจัดจ้างชาว
ต่างประเทศมาร่วมเป็นอาจารย์ด้วย	
และได้ทรงเร่ิมหาชาวต่างประเทศมา
สอนภาษาองักฤษในวดับวรนเิวศวหิาร
ก่อน	 แต่ด�าเนินไปได้เพียงชั่วคราว	
เนื่องจากสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ	
พระองค์นัน้	ทรงมภีารกจิในการบริหาร

คณะสงฆ์และรจนาแบบเรียนพระปริยตั-ิ
ธรรมเป็นอันมาก	 จึงไม่ทันได้ด�าเนิน
งานจัดต้ังมหาวิทยาลัยพทุธศาสนาข้ึน
ได้ในสมัยของพระองค์”	

แต่อีก	๒๔	ปี	หลังจากสมเด็จพระ
มหาสมณเจ้าฯ	พระองค์นัน้สิน้พระชนม์	
พระด�าริในการจัดตัง้มหาวทิยาลยัพทุธ-
ศาสนาของพระองค์ก็ได้เป็นจริงขึ้น	
โดยสมเดจ็พระสงัฆราชเจ้า	กรมหลวง
วชิรญาณวงศ์	 นายกกรรมการมูลนิธิ
มหามกฏุราชวทิยาลยัฯ	ได้ทรงประกาศ
ตัง้มหาวทิยาลยัพทุธศาสนาขึน้	เมือ่วนั
ที่	๓๐	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๔๘๘	เรียก
ว่า	“สภาการศกึษามหามกฏุราชวิทยาลยั 

มหาวทิยาลยัพทุธศาสนาแห่งประเทศไทย”	
ซ่ึงปัจจุบนัเรยีกว่า	“มหาวิทยาลยัมหา

มกุฏราชวิทยาลัย”	 ตั้งอยู่ในวัดบวร
นเิวศวหิาร	นบัเป็นมหาวทิยาลยัพทุธ-
ศาสนาแห่งแรกของไทย

สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า	กรมพระยา
วชิรญาณวโรรส	 ได้ชื่อว่า	 ทรงเป็นผู้
พัฒนาการศึกษาทางพระพุทธศาสนา
ของไทยให้เจริญก้าวหน้าทันสมัย	
ต่อสถานการณ์ของโลก	เป็นคณุประโยชน์
แก่ประเทศชาตแิละพระพทุธศาสนาสบื
มาจนทุกวันนี้
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รำกเหง้ำ
กำรศึกษำ
ไทย

๓
ในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ประเทศไทยนับว่าตกอยู่
ท่ามกลางอันตรายรอบด้าน บรรดาประเทศเพื่อน
บ้านโดยรอบล้วนเพลีย่งพล�า้ตกอยูใ่นอ�านาจปกครอง
ของมหาอ�านาจตะวนัตกกนัหมดสิน้มเีพยีงประเทศไทย
เท่านัน้ทีย่งัคงเป็นอสิระอยูท่่ามกลางอาณานคิมของ
ชาวตะวันตก

ด้วยทรงพระราชวติกถงึ
อนาคตและอิสรภาพของ
ชาติบ้านเมือง	 พระบาท
สมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้า
อยู่หัว	 จึงทรงด�าเนินพระ
ราโชบายทุกประการเพื่อ
ปกป้องอธิปไตยของชาต	ิ
และรักษาอิสรภาพของบ้านเมืองไว้ให้
รอดปลอดภัย

ส่วนหนึง่ของพระราโชบายดงักล่าว
กค็อืการพฒันาบ้านเมอืงให้เจริญก้าวหน้า
ในทุกด้าน	แต่พระองค์กป็ระสบปัญหา
อนัยิง่ใหญ่	คอืปัญหาเร่ืองคน	ดงัทีท่รง
มพีระราชด�ารัสไว้ในพระราชหัตถเลขา
ฉบับหนึ่งว่า	

“ในเมืองเราเวลาน้ี ไม่ขัดสนอันใด

ยิ่งกว่าคน การเจริญอันใดจะเป็นไป

ไม่ได้เร็วก็เพราะเร่ืองคนนีอ้ย่างเดียว 

เพราะเหตุขัดสนเช่นน้ีจงึต้องจ�าใช้ฝร่ัง

ในท่ีซึ่งคนเรายังมีความรู้และความ

สามารถไม่พอ”

และที่สุดทรงสรุปให้เห็นว่า	

“รวบยอดส�าคญักเ็ร่ืองการเล่าเรียน

ของคนไทย”	
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ในเ ร่ืองการศึกษาของไทยนั้น		
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า	
อยูห่วัได้ทรงพระราชปรารภกบัสมเดจ็
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	กรมพระยาด�ารง
ราชานุภาพคราวหนึ่งว่า	 “การศึกษา

ของเรายังบกพร่องอยู ่เป็นอันมาก 

ฉันใด เธอย่อมทราบอยู่แล้ว ไม่ต้อง

กล่าวถึงผู้ซึ่งมีวิชาความรู้ ซึ่งสามารถ

จะท�าการค้าขายหรือเป็นช่าง แต่คน

ซึ่งจะหาบรรจุต�าแหน่งราชการก็ไม่มี

ที่เลือกได้”

จากพระบรมราชาธิบายของพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว		
ดังกล่าวมาข้างต้น	 แสดงให้เห็นว่า	

ปัญหาส�าคัญของการพัฒนาบ้านเมือง
ในสมัยนั้นก็คือ	 ขาดแคลนคนท่ีม	ี
ความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ	ทัง้นี้
ก็เพราะการศกึษาของชาติยังบกพร่อง
และล้าหลงั	ดงัพระราชด�ารัสทีว่่า	“การ

ในกระทรวงศึกษาทุกวนันีก้ารเล่าเรียน

กเ็ป็นขัน้อักขรวธิแีละเลขช้ันต�า่ๆ... ก็

ยงัหานักเรียนทีจ่ะไล่ได้ให้เตม็หลกัสตูร

ไม่ใคร่มี”	การท่ีจะพฒันาคนกค็อืต้อง
พัฒนาการศึกษาให้เจริญก้าวหน้า	แต่
ปัญหาด้านการศึกษาของชาติในขณะ
นั้นก็คือ	“ไม่มีต�าบลที่จะเรียน ไม่มีผู้

สอนท่ีจะให้พอกบัคนและให้มคีวามรู้

สูงทันกับการงาน”
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ฉะนัน้	หลงัจากเสดจ็พระราชด�าเนนิ
กลับจากเสด็จประพาสยุโรปคร้ังแรก		
เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๔๔๐	 พระบาทสมเด็จ	
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ก็ทรงเร่ิม
โครงการจัดการศึกษาของชาติทันที	
เพราะทรงเห็นว่าเป็นความต้องการ	
รีบด่วนของชาติ	 ดังพระราชด�ารัสว่า	
“รวบยอดส�าคญักเ็ร่ืองการเล่าเรียนของ
คนไทย”	 ทรงมีพระราชประสงค์อย่าง
แรงกล้าที่จะจัดการศึกษาของคนไทย	
ให้เจริญทัว่ถงึตลอดพระราชอาณาจักร	
เพราะ	“การศกึษาเป็นเคร่ืองมอืส�าคญั

ส�าหรับกู้บ้านเมืองในอนาคตส�าหรับ

อิสรภาพของเมืองไทย”

เพื่อให้พระราชประสงค์สัมฤทธิผล
ตามพระราชด�าริ	 พระบาทสมเด็จ	
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 จึงโปรด	
ให้บุคคลผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายเสนอ
แนวทางจัดการศกึษาของชาตปิระกอบ	
พระราชด�าริ	 ผู้ที่จัดการท�าแผนการ
จัดการศกึษาทูลเกล้าฯ	ถวายประกอบ
พระราชด�าริในครั้งนั้น	มี	๔	ท่านคือ

เจ้าพระยาภาสกรวงศ์ (พร บุนนาค) 

เสนาบดีกระทรวงธรรมการ

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรม- 

พระยาด�ารงราชานุภาพ	 ขณะด�ารง	
พระอิสริยยศเป็นกรมหมื่น	 เสนาบดี	
กระทรวงมหาดไทย

สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยา

วชิรญาณวโรรส	 ขณะทรงด�ารงพระ
อิสริยยศเป็นกรมหมื่น

เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี 

(ม.ร.ว.เปีย มาลากลุ)	ขณะเป็นท่ี	พระยา
วสิทุธสริุยศกัดิ	์อคัรราชทูตประจ�าราช-
ส�านักเซนต์เจมส์	ประเทศอังกฤษ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า	
เจ้าอยู่หัว	 ทรงมีพระราชวินิจฉัยแผน	
การศึกษาของท่านทั้ง	๔	ว่า

แผนจดัการศกึษาของกระทรวงธรรมการ	
เป็นการเอาต�าราของฝร่ังมาแปลเป็น
ภาษาไทย	 วิธีการเล่าเรียนที่เขาสอน
คนในประเทศของเขา	 จะเอามาใช้กับ

“กำรศึกษำเป็นเครื่องมือส�ำคัญ
ส�ำหรับกู้บ้ำนเมืองในอนำคต

ส�ำหรับอิสรภำพของเมืองไทย”
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คนที่อยู่ในประเทศอื่นได้อย่างไร	ทรง
เห็นว่าไม่ดีและท�าไม่ได้

แผนการจดัการศกึษาของพระยาวสิทุธ-

สุริยศักดิ์	ทรงเห็นว่าดีแต่ยังท�าไม่ได้

แผนการศึกษาของสมเด็จพระมหา

สมณเจ้าฯ และของสมเด็จฯ กรม

พระยาด�ารงราชานุภาพ	 ทรงเห็นว่า
เป็นไปในแนวเดียวกัน	 คือเอาวัดเป็น
โรงเรียน	เอาพระสงฆ์เป็นครูสอน	และ
ให้กระทรวงมหาดไทยอุดหนนุด้านการ
จัดพิมพ์ต�าราเรียน

ตามความในแบบจัดการศึกษาหัว
เมอืงท่ีสมเดจ็พระมหาสมณเจ้าฯ	ทรง
จัดท�าถวายนี	้จะเหน็ได้ว่า	การจัดการ
ศึกษาหัวเมืองครั้งนี้	 แยกออกเป็นอีก
แผนกหนึง่ต่างหากจากกรมศกึษาธิการ	
ไม่ข้ึนกับกรมศึกษาธิการ	 การสั่งการ
ทั้งปวงเด็ดขาดอยู่ท่ีสมเด็จพระมหา-
สมณเจ้าฯ	แต่พระองค์เดยีว	กระทรวง
มหาดไทยมหีน้าท่ีเพียงรับสนองงานใน
ด้านการเงินและจัดหาต�าราเรียนเท่านัน้	
มุง่ใช้พระภกิษุสามเณรเป็นครูสอนและ
ใช้วัดเป็นโรงเรียน	ก�าหนดให้มหามกฏุ-
ราชวิทยาลัยเป็นส�านักงานกลางของ
การบริหาร	 เป็นโรงเรียนฝึกหัดครู
ส�าหรับส่งออกไปสอนในโรงเรียนหัว

เมอืง	โรงเรียนสาขาของมหามกฏุราช-
วิทยาลัยเป็นโรงเรียนแม่ของโรงเรียน
ในหัวเมอืงทัง้ปวงและใช้หลกัสตูรและ
วิธีการสอบของมหามกุฏฯ	 เป้าหมาย
ของการศกึษากเ็พ่ือให้นกัเรียนอ่านออก
เขยีนได้และมศีลีธรรมตามสมควรแก่
ฐานะ	และทรงแต่งตัง้พระราชาคณะผู้
มคีวามสามารถให้เป็นผูอ้�านวยการออก
ไปส�ารวจและจัดการศึกษาในมณฑล
นั้นๆ	 จึงเห็นได้ชัดว่า	 ในการจัดการ
ศึกษาหัวเมืองคร้ังนี้	 มหามกุฏราช-
วิทยาลัย	 เป็นศูนย์ของการบัญชาการ	
หรือเป็นหัวใจของการด�าเนนิงาน	โดย
มสีมเดจ็พระมหาสมณเจ้า	กรมพระยา
วชิรญาณวโรรส	 สภานายกมหามกุฏ-
ราชวิทยาลัย	เป็นผู้สั่งการทั้งปวง

เมือ่ทรงมพีระราชวนิจิฉยัแล้วพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
เลือกแบบการจัดการศึกษาหัวเมืองที่
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า	 กรมพระยา
วชริญาณวโรรส	ทรงจัดท�าถวาย	เหตผุล
ทีท่รงต้องตดัสนิพระราชหฤทยัดงันี	้ก็
ด้วยพระราชด�าริว่า	

“ในเวลานีต้้องการโรงเรียนชัน้กลาง

คล้ายกบัโรงเรียนกฎหมายซึง่ได้ตัง้อยู่

แล้ว พอหัดคนขึ้นใช้ให้ทันเวลา แต่

โรงเรียนเช่นน้ีต้องอาศัยใช้คนท่ีม ี
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ความรู้ในหนังสือแลเลขแล้วจึงจะมา

เข้าเรียนได้ คนซึ่งเรียนช้ันต้นจาก

พระนัน้ จะมโีอกาสทีจ่ะได้มาเรียนใน

โรงเรียนชัน้กลางนีต่้อไป... กระทรวง

ได้รับค�าสั่งอันเราได้สั่งตั้งแต่แรกคิด

ต้องการขึ้น ๓ ปีล่วงมาแล้ว ยังไม่ได้

คิดอันใดขึ้นเลยสักแต่อย่างเดียว”

โรงเรียนตามพระราชด�าริดงักล่าวนี้
กค็อืโรงเรียนหรือการศกึษาขัน้ประถม
ที่จะท�าให้ราษฎรได้ศึกษาเล่าเรียนกัน
อย่างทั่วถึง	ซึ่งทรงเรียกว่า	“โรงเรียน

ซีวิลเซอรวิส...เป็นโรงเรียน อย่างท่ี

เปรียบด้วยปลูกเรือนไม้ แล้วจึงค่อย

แก้ไขไปโดยล�าดับ”

เหตุผลที่ทรงตัดสินพระราชหฤทัย
ให้สมเดจ็พระมหาสมณเจ้าฯ	พระองค์
นั้นเป็นผู ้จัดการศึกษาหัวเมืองนั้น	
ปรากฏในพระราชหัตถเลขาถึงพระยา

วิสุทธสุริยศักดิ์ตอนหนึ่งว่า	

“เจ้ากระทรวง (ธรรมการ) ทกุวนันี้

บกพร่องอยู่ด้วยความสามารถเป็น 

อนัมาก ส่วนการทีจ่ะปลกูทบักระท่อม

น้ัน... ถงึว่าเป็นแต่โรงเลก็ๆ น้อยๆ ก็

เป็นการก่อสร้างใหญ่ให้เป็นภาคพื้น

ไว้ คอืได้จดัการกบัพระ เอากรมหมืน่

วชิรญาณเป็นประธาน จัดวัดเป็น

โรงเรียนทัว่พระราชอาณาเขต ยกแต่

เมืองมะลาย ูหวงัใจว่าจะเป็นการส�าเร็จ

ได้ โดยอาศัยประเพณีโบราณและ

ความนยิมของไทย โรงเรียนคงจะเกดิ

ข้ึนได้ปีละหลายๆ ร้อยโดยไม่สู้ต้อง

เสียอะไรมาก”

คร้ันวันที่	 ๑๑	 พฤศจิกายน	 พ.ศ.	
๒๔๔๑	 (ร.ศ.๑๑๗)	 พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว	 จึงทรง
ประกาศพระราชด�าริในการจดัการศกึษา
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ประกาศ

พระราชด�าริในการจัดการศึกษา

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	ให้ประกาศให้ทราบทั่วกันว่า

ทรงพระราชด�าริว่าการเล่าเรียนของชนชาวสยามซ่ึงเล่าเรียนอยูบ่ดันี้ยงัไม่
เป็นการแพร่หลายทั่วไปในหัวเมืองตลอดพระราชอาณาจักร วิชาความรู้จึงยัง
ไม่เป็นการรุ่งเรือง ได้มีพระราชประสงค์ที่จะให้การเล่าเรียนเจริญรุ่งเรืองและ
แพร่หลายทัว่ไปในพระราชอาณาจักรสยามเพือ่ให้กลุบุตรได้มโีอกาสท่ีจะศกึษา
วิชาใส่ตนให้เป็นทางเลี้ยงชีพแลเป็นทางที่จะประพฤติความดีความชอบให้ยิ่ง
ขึน้สมกบัสมยัทีบ้่านเมอืงมคีวามเจริญขึน้แต่ก่อนมาผูท่ี้มบีตุรหลานย่อมน�า
ไปฝากไว้กบัพระสงฆ์ตามพระอารามให้พระสงฆ์เป็นอาจารย์ส่ังสอนวิชาแลทาง
ประพฤตดิีแลยงัมสีบืมาจนกาลบดันี้แต่การเล่าเรียนทีเ่ป็นอยูน่ัน้ยงัไม่เป็นการ
เจริญดีสมกับสมัย เพราะเหตุว่า ยังไม่มีแบบแผน แลต�ารับต�าราที่จะสั่งสอน
ตามความต้องการอย่างไร เป็นแต่สอนกันไปตามความรู้ของพระสงฆ์ผู้เป็น
อาจารย์กุลบุตรที่ศึกษาก็ย่อมจะได้รับวิชาไม่เสมอกันทรงพระราชด�าริเห็นว่า
พระอารามทั้งปวงย่อมเป็นสถานที่เล่าเรียนศึกษาอยู่แต่เดิมแล้วสมควรที่จะ
จัดการท�านุบ�ารุงให้เป็นการเจริญ แลมั่นคงยิ่งขึ้น จึงได้ทรงอาราธนาพระเจ้า
น้องยาเธอกรมหมื่นวชิรญาณวโรรสให้ทรงเป็นพระธุระที่จะจัดการเล่าเรียน
ในวัดตามหัวเมืองตลอดพระราชอาณาเขตทั่วไปทุกพระอาราม ให้พระสงฆ์
เจ้าอาวาสในวัดนั้นๆ ฟังบังคับบัญชา พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นวชิรญาณ
วโรรสในการทีจ่ะทรงบังคบัให้จัดการอย่างหนึง่อย่างใดทุกสิง่ทกุประการแล
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นด�ารงราชานุภาพ
เสนาบดกีระทรวงมหาดไทยเป็นผูท้�านบุ�ารุงอดุหนนุให้การด�าเนนิไปโดยสะดวก
เพื่อให้การเล่าเรียนในหัวเมืองเจริญรุ่งเรือง แผ่ไพศาลไปตลอดทั่วพระราช
อาณาเขต

ประกาศมา	ณ	วนัท่ี	๑๑	พฤศจิกายน	รัตนโกสนิทรศก	๑๑๗	เป็นวนัท่ี	๑๐๙๕๘	

ในรัชกาลปัตยุบันนี้.
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ประกาศจัดการเล่าเรียนในหัวเมือง

มพีระบรมราชโองการในพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาจุฬาลงกรณ์พระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัผู้ทรงพระคณุธรรมอนัมหาประเสริฐให้ประกาศเผดยีง
แก่พระภิกษุสงฆ์ทราบทั่วกันว่าทรงร�าพึงโดยพระราชจริยานุวัติ จะท�านุบ�ารุง
ความเจริญรุ่งเรืองให้เกดิทัว่ไปตลอดพระราชอาณาจักรเพือ่ให้สมณะพราหม-
ณาจารย์ แลอาณาประชาราษฎรทั้งหลายมีความสุขส�าราญยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อน
ทรงพระราชด�าริเห็นว่าความเจริญของคนทัง้หลายย่อมเกดิแต่ความประพฤติ
ชอบแลการเลี้ยงชีวิตชอบเป็นท่ีตั้ง คนทั้งหลายจะประพฤติชอบแลจะหาเลี้ยง
ชีวิตโดยชอบนั้นเล่า ก็ย่อมอาไศรยการได้สดับฟังโอวาทค�าสั่งสอนที่ชอบ แล
การทีไ่ด้ศกึษาวชิาความรู้ในทางทีจ่ะให้บงัเกดิประโยชน์มาแต่ย่อมเยาว์แลฝึก
ซ้อมสนัดานให้น้อมในทางสมัมาปฏบิติัแลเจริญปัญญาสามารถในกจิการต่างๆ
อันเป็นเคร่ืองประกอบการหาเลี้ยงชีพเมื่อเติบใหญ่ จึงชื่อว่าได้เข้าสู่ทางความ
เจริญเป็นความจริงดังนี้

ก็แล ประชาชนในสยามราชอาณาจักรนี้ ย่อมเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนา
โดยมากพทุธศาสนกิชนในพระราชอาณาจักรย่อมได้สดบัตรับฟังพระสทัธรรม
ซ่ึงสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าบัญญัติสอนไว้เป็นวิธีทางสัมมา-
ปฏิบัติจากพระภิกษุสงฆ์ซึ่งมีอยู่ในสังฆารามทั่วพระราชอาณาจักรแลได้ฝาก
บุตรหลานเป็นศิษย์เพื่อให้ร�่าเรียนพระบรมพุทโธวาท แลวิชาซ่ึงจะให้บังเกิด
ประโยชน์กล่าวคือวิชาหนังสือเป็นต้นในส�านักพระภิกษุสงฆ์เป็นประเพณีมี
สืบมาแต่โบราณกาลจนบัดนี้ นับว่าพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายได้กระท�าประโยชน์
แก่พระพุทธจักรแลพระราชอาณาจักรทั้งสองฝ่ายเป็นอันมาก

เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชปรารภถึงการท่ีจะท�านุบ�ารุง
ประชาชนทั้งหลายให้ตั้งอยู่ในสัมมาปฏิบัติแลให้เอื้อเฟื้อในการที่จะศึกษาวิชา
อันเป็นประโยชน์เพื่อจะให้ถึงความเจริญยิ่งขึ้นโดยล�าดับจึงทรงพระราชด�าริ
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เหน็ว่าไม่มทีางอย่างอืน่จะประเสรฐิยิง่กว่าจะเกือ้กลูพระภกิษุสงฆ์ทัง้หลายโดย
พระราชทานพระบรมราชปูถมัภ์ให้มกี�าลงัสัง่สอนธรรมปฏบิตัแิลวชิาความรู้แก่
พทุธศาสนกิชนบริบรูณ์ยิง่ขึน้กว่าแต่ก่อนบัดนีก้ารฝึกสอนในกรุงเทพฯเจริญ
แพร่หลายมากขึน้แล้วสมควรจะจัดการฝึกสอนในหัวเมอืงให้เจริญขึน้ตามกนั
เพราะฉะนั้นจึงได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้จัดการตีพิมพ์หนังสือ
เรียนแบบหลวงทั้งในส่วนที่จะสอนธรรมปฏิบัติแลวิชาความรู้อย่างอื่นขึ้นเป็น
อนัมากเพือ่จะพระราชทานแก่พระภกิษุสงฆ์ทัง้หลายไว้ส�าหรับฝึกสอนกลุบุตร
ให้ทัว่ไปแลทรงอาราธนาพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมืน่วชิรญาณวโรรสท่ีสมเดจ็
พระราชาคณะเจ้าคณะใหญ่ให้ทรงรับภาระอ�านวยการให้พระภกิษุสงฆ์สัง่สอน
กุลบุตรให้ต้ังอยู่ในธรรมปฏิบัติแลมีวิชาความรู้ โปรดให้บังคับการพระอาราม
ในหัวเมืองซ่ึงเป็นส่วนการพระศาสนาแลการศึกษาได้ทั้งในหัวเมืองมณฑล
กรุงเทพฯทัง้ในมณฑลหัวเมอืงตลอดพระราชอาณาจักรโปรดเกล้าฯให้พระเจ้า
น้องยาเธอ กรมหมื่นด�ารงราชานุภาพ เป็นเจ้าหน้าที่จัดการอนุกูลในกิจที่ฝ่าย
ฆราวาสจะพึงท�า จัดการพิมพ์แบบเรียนต่างๆ ที่จะพระราชทานแก่พระภิกษุ
สงฆ์ไปฝึกสอนเป็นต้น ตลอดจนการที่จะเบิกพระราชทรัพย์จากพระคลังไป
จ่ายในการที่จะจัดตามพระบรมราชประสงค์นี้ แลโปรดเกล้าฯ ให้ยกโรงเรียน
พทุธศาสนกิชนในหวัเมอืงทัง้ปวงมารวมขึน้อยูใ่นพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมืน่
วชิรญาณวโรรสเพื่อจะได้เป็นหมวดเดียวกัน

ขอพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลาย จงเห็นแก่พระพุทธศาสนาแลประชาชน
ทั้งปวง ช่วยเอาภารธุระสั่งสอนกุลบุตรท้ังหลาย ให้ได้ศรัทธาเล่ือมใสใน
พระรัตนตรัย แลมีวิชาความรู้อันเป็นสารประโยชน์ยิ่งขึ้น ให้สมดังพระ
บรมราชประสงค์ซ่ึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ประกาศอาราธนามานีจ้ง
ทุกประการเทอญ

ประกาศมา	ณ	 วันท่ี	 ๑๑	 พฤศจิกายน	 รัตนโกสินทรศก	 ๑๑๗	 เป็นวันที่	
๑๐๙๕๘	ในรัชกาลปัตยุบันนี้
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แบบจัดการศึกษาหัวเมืองที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ   

ทรงพระด�าริขึ้นในครั้งนั้น มีสาระส�าคัญคือ

• เลือกพระสงฆ์ผู้สามารถ	เป็นผู้อ�านวยการศึกษา

มณฑลละ	๑	รูป

• กระทรวงมหาดไทย ข้าหลวงเทศาภิบาล และผู้ช่วย

ราชการเมือง มีหน้าที่อุดหนุนในการฝ่ายฆราวาส

• จัดวัดทั้งปวงเป็นสถานศึกษาหรือโรงเรียน

• หลักสูตรที่จะสอน	ซึ่งในเบื้องต้นมีแต่ชั้นสามัญ

ประกอบด้วย	อักขรสมัย	เลข	วิชาเครื่องเลี้ยงชีพ	

และธรรมปฏิบัติ	

• จัดพระสงฆ์สามเณรเป็นครูสอน

• แบบเรียน พิมพ์พระราชทานให้เปล่าในระยะแรก	

ต่อไปจึงจ�าหน่าย

• ให้โรงเรียนของมหามกุฏราชวิทยาลัยเป็นสถาน

ฝึกหัดครทูี่จะออกไปสอนในหัวเมือง

• มีการสอบความรู้ในหัวเมืองนั้นๆ	ปีละ	๒	ครั้ง

• มีการประชุมนักเรียนไหว้พระสวดมนต์และฟัง 

ค�าสอนพระพุทธศาสนา	ทุกวันพระ

• มหามกุฏราชวิทยาลัยเป็นที่ว่าการการจัดการศึกษา	

หัวเมือง

• ค่าใช้จ่าย สุดแต่จะทรงบริจาคพระราชทาน
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ในช่วงแรกสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ	 ได้ทรงเลือกพระ
เถรานุเถระ	 ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นกรรมการมหามกุฏราชวิทยาลัย	
รวม	๙	 รูป	 เป็นผู้อ�านวยการศึกษามณฑลต่างๆ	๑๐	มณฑล	
ดังนี้

พระสาสนโสภณ (อ่อน อหึสโก)	 วัดราชประดิษฐสถิตมหา-	
สมีาราม	ขณะเป็นที	่พระธรรมไตรโลกาจารย์	เป็นผูอ้�านวยการ
ศึกษามณฑลกรุงเทพฯ
พระธรรมราชานวัุตร (แสง พทฺุธทตโฺต)	วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ	
ขณะเป็นที่	พระเทพกวี	เป็นผู้อ�านวยการศึกษามณฑลกรุงเก่า	
พระราชเมธี (ท้วม กณณฺวโร)	วดัพชิยัญาติการาม	ขณะเป็นท่ี	
พระเมธาธรรมรส	เป็นผู้อ�านวยการศึกษามณฑลนครสวรรค์
พระธรรมปาโมกข์ (ถม วราสโย)	วัดมกุฏกษัตริยาราม	ขณะ
เป็นที่	พระราชกวี	เป็นผู้อ�านวยการศึกษามณฑลพิษณุโลก
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ าณวโร)	 วัดเทพศิริน-	
ทราวาส	ขณะเป็นที่	พระอมราภิรักขิต	เป็นผู้อ�านวยการศึกษา
มณฑลปราจีนบุรี
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (ม.ร.ว.ชื่น   

สุจิตฺโต)	 วัดบวรนิเวศวิหาร	 ขณะเป็นท่ี	 พระสุคุณคณาภรณ	์
เป็นผู้อ�านวยการศึกษามณฑลจันทบุรี
พระราชมุนี (ชม สุสมาจาโร)	 วัดบวรนิเวศวิหาร	 ขณะเป็นที	่
พระอมรโมลี	 เป็นผู้อ�านวยการศึกษามณฑลนครไชยศรีและ
มณฑลราชบุรี
พระศาสนดิลก (ค�า พรหมกสิกร)	 วัดบวรนิเวศวิหาร	 เป็นผู้
อ�านวยการศึกษามณฑลชุมพร
พระมหานนุายก (ดี)	วดับวรนเิวศวิหาร	เป็นผูอ้�านวยการศกึษา
มณฑลภูเก็ต
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มหามกุฏราชวิทยาลัยเป็นท่ีว่าการ

การจัดการศกึษาหวัเมอืง	ทรงใช้โรงเรียน

ของมหามกฏุราชวทิยาลยัเป็นทีฝึ่กหดั

ครูท่ีจะออกไปสอนในหัวเมอืง	ทรงน�า

หลักสูตรส�าหรับโรงเรียนหนังสือไทย

ในมหามกุฏราชวิทยาลัยนั่นเองไปใช้

กับโรงเรียนในหัวเมือง	 แม้แบบใบ

ประกาศนียบัตรส�าหรับนักเรียนใน

โรงเรียนหัวเมืองก็ใช ้ตามแบบใบ

ประกาศนียบัตรของมหามกุฏราช-

วิทยาลัย	และที่สุดผู้อ�านวยการศึกษา

มณฑลต่างๆ	 กว่าคร่ึงก็คือกรรมการ

ของมหามกฏุราชวทิยาลยั	จึงกล่าวได้

ว่า	มหามกฏุราชวทิยาลยัได้มส่ีวนช่วย

ให้การจัดการศกึษาหวัเมอืงให้ประสบ

ความส�าเร็จตามเป้าหมายเป็นอย่างมาก

แม้ว่าจะทรงมคีวามหนกัพระทัยกบั

ภารกจิจัดการศกึษาหัวเมอืงอยูไ่ม่น้อย	

แต่ด้วยพระอจัฉริยภาพและพระวริิยะ

อุตสาหะที่จะสนองความต้องการรีบ

ด่วนของบ้านเมือง	 สมเด็จพระมหา-

สมณเจ้าฯ	พระองค์นัน้พร้อมด้วยพระ

เถระผูอ้�านวยการศกึษาทัง้ปวง	กส็ามารถ

ด�าเนนิการจัดการศกึษาหวัเมอืงให้ลลุ่วง

ไปด้วยดี

ในปีต่อมา	(พ.ศ.	๒๔๔๒)	ทรงเลอืก

พระเถระเพิ่มอีก	๔	รูป	เป็นผู้อ�านวย

การศึกษาในอีก	๔	มณฑล	คือ

พระธรรมเจดีย์ (แก้ว)	วัดพระเชตพุน-

วมิลมงัคลาราม	ขณะเป็นที	่พระราชกวี	

เป็นผู้อ�านวยการศึกษามณฑลนคร-	

ราชสมีา	มสีมเดจ็พระพุฒาจารย์	(เข้ม	

ธมมฺสโร)	ขณะเป็นที	่พระอมรเมธาจารย์	

เป็นผู้ช่วย

พระรัตนธัชมุนี (ม่วง รตนทฺธโช)	วัด

ท่าโพธ์ิ	 นครศรีธรรมราช	 ขณะเป็นที	่

พระศริิธรรมมนุ	ีเป็นผูอ้�านวยการศกึษา

มณฑลนครศรีธรรมราช

พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริ- 

จนฺโท)	วัดบรมนิวาส	ขณะเป็นที่	พระ

ญาณรักขิต	 เป็นผู้อ�านวยการศึกษา

มณฑลอีสาน

พระอดุรคณารักษ์ (ชุ่ม) วดัพระเชตพุน-

วิมลมงัคลาราม	เป็นผูอ้�านวยการศกึษา

มณฑลบูรพา
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ในปีแรกของการออกไปจัดการศกึษา

ในหวัเมอืงต่างๆ	ของผูอ้�านวยการศกึษา	

ปรากฏว่าผู้อ�านวยการศึกษาสามารถ

จัดต้ังโรงเรียนข้ึนตามวัดต่างๆ	 ได้ถึง	

๒๑๔	แห่ง	ในปีที่	๒	ของการจัดการ

ศึกษา	 ผู้อ�านวยการศึกษาสามารถจัด

ตั้งโรงเรียนขึ้นได้อีก	 ๑๓๕	 แห่ง	 นับ

ว่าการด�าเนนิงานของผูอ้�านวยการศกึษา

ประสบความส�าเร็จสมพระราชประสงค์	

ตามที่ทรงคาดหวังไว้ว่า	 “หวังใจว่าจะ

เป็นการส�าเร็จได้...โรงเรียนคงจะเกิด

ขึ้นได้ปีละหลายๆ	 ร้อยโดยไม่สู้ต้อง

เสียอะไรมาก”

ในการจัดการศึกษาหัวเมืองทั่ว	

พระราชอาณาจักรครั้งนั้น	รัฐบาลเสีย	

ค่าใช้จ่ายเพยีงเลก็น้อย	เพราะเป็นการ

ด�าเนินงานในลักษณะใช้ของที่มีอยู่ให้

เป็นประโยชน์สูงสุดนั่นคือ	 ใช้วัดเป็น

โรงเรียน	ใช้พระเป็นครู	ชกัชวนชาวบ้าน

ให้ช่วยกันสร้างโรงเรียนและบริจาค

อุดหนุนครูผู้สอนในโรงเรียนนั้นๆ

ปรากฏว่า	ในปีแรกของการจัดการ

ศึกษาหัวเมืองทั่วพระราชอาณาจักร

รัฐบาลเสยีค่าใช้จ่ายรวม	๓,๕๖๐	บาท	

๑๖	อฐั	ในปีท่ี	๒	รัฐบาลเสยีค่าใช้จ่าย	

๓๓,๓๓๓	บาท	๔๘	อัฐ	ผู้อ�านวยการ

ศึกษาได้รับค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่าย	

ทั้งปี	รูปละ	๑,๒๐๐	บาท	

โรงเรียนท่ีจัดตั้งขึ้นตามแบบการ

จัดการศึกษาหัวเมืองในคร้ังนั้น	 แบ่ง

เป็น	๓	ประเภท	คือ	

• โรงเรียนเมือง	 ได้แก่โรงเรียน

ประจ�าเมอืง	(คอืจงัหวดั)	มเีมอืง

ละแห่ง	

• โรงเรียนแขวง	 ได้แก่โรงเรียน

ประจ�าแขวง	(คอือ�าเภอ)	มแีขวง

ละแห่ง	

• โรงเรียนเชลยศักดิ ์คอืโรงเรียน

ที่เอกชนต้ังขึ้นเองตามความ

ต้องการ

วิชาความรู ้ที่ก�าหนดให้สอนใน	

โรงเรียนที่จัดตั้งข้ึนในหัวเมืองคร้ังนั้น	

ไม่ได้สอนเฉพาะวิชาหนังสือ	 แต่สอน

วิชาเคร่ืองเลี้ยงชีพ	 หรือวิชาชีพ	 และ

ธรรมปฏิบัติด้วย	 เพราะสมเด็จพระ

มหาสมณเจ้าฯ	 พระองค์นั้นได้ทรงให้

ความหมายของค�าว่า	 “ศึกษา”	 ไว้ว่า	

“การเรียนหนังสือนั้นไม่ใช่ตัวศึกษา	

เป็นแต่เอกเทศของศึกษา	 การฝึกหัด
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ให้มคีวามคดิสามารถประกอบกจินัน้ๆ	
ได้	นั่นแลเป็นตัวศึกษาโดยตรง	แยก
ออกไปเป็น	๒	ประเภท	คอื	พาหสุจัจะ	
ได้แก่วิชาความรู้	 และศิลปะ	 ได้แก่	
การงานที่ประกอบด้วยมือ	สงเคราะห์
หตัถโกศลคอืการช่าง	กสกิรรมคอืการ
เพาะปลูก	 พานิชกรรมคือการค้าขาย	
ถงึลกูชาวบ้านทีส่�าเหนยีกในการท�ากนิ
ตามตระกูล	 ก็ได้ชื่อว่าศึกษาเหมือน
กัน”

ส่วนธรรมปฏิบัตินั้น	 เป็นพระราช-
ประสงค์ส�าคญัประการหนึง่ของพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว		
ในการจัดการศึกษาของชาติ	ดังที่ทรง	
มีพระราชปรารภกับสมเด็จพระมหา-	
สมณเจ้าฯ	 พระองค์นั้น	 ในพระราช-
หตัถเลขาฉบับหนึง่ว่า	“เร่ืองการศกึษา
นี	้ขอให้ทรงช่วยคดิให้มากๆ	จนถงึราก
เหง้าของการศกึษาในเมอืงไทย	อย่าตดั
ช่องน้อยไปแต่การข้างวัด	อีกประการ
หนึ่งการสอนศาสนาในโรงเรียนทั้งใน
กรุงและหวัเมอืงจะต้องให้มขีึน้	ให้วิตก	
ไปว่าเด็กชั้นหลังจะห่างเหินศาสนา...		

คนที่ไม่มีธรรมเป็นเคร่ืองด�าเนินตาม	
คงจะหันไปหาทางทุจริตโดยมาก	ถ้ารู้
น้อยกโ็กงไม่ค่อยคล่องหรือโกงไม่สนทิ	

ถ้ารู้มากก็โกงมากขึ้นและโกงพิสดาร

มากขึ้น	การที่หัดให้รู้อ่านอักขรวิธี	ไม่

เป็นเคร่ืองหัดให้คนดีและชั่ว	 เป็นแต่

ได้วธีิทีส่�าหรับจะเรียนความดคีวามชัว่

ได้คล่องขึ้น”	

ตามแนวพระด�าริและพระราช-	

ปรารภดังกล่าวข้างต้น	 ย่อมเห็นได้ว่า	

การจัดการศึกษาหัวเมืองในครั้งนั้น		

ไม่เพยีงแต่ต้องการขยายการศกึษาของ

ราษฎรให้แพร่หลายไปสู่ราษฎรให้ท่ัว

ทุกท้องถิน่เท่านัน้	แต่ยงัมุง่ท�าให้ราษฎร

เข้าถึง	 “รากเหง้าของการศึกษาของ

ไทย”	 นั่นคือการศึกษาที่อิงอยู ่กับ

พระพุทธศาสนา	 ซึ่งเป็นประเพณีและ

ความนิยมของไทยท่ีมีมาแต่โบราณ	

ฉะนัน้โครงสร้างของหลกัสตูรการศกึษา

หัวเมืองที่จัดขึ้นในคร้ังนี้จึงประกอบ

ด้วยเนื้อหา	 ๓	 ส่วน	 คือ	 วิชาความรู้	

วชิาเคร่ืองเลีย้งชพี	และวชิาธรรมปฏบิตัิ
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ด้วยเหตุนี้	 จึงเป็นที่คุ้นตาของคน

ไทยมาแต่โบราณว่า	วดัเป็นทีร่วมไว้ซ่ึง

สรรพวิชาการ	 เช่น	 วิชาหนังสือ	 วิชา

เลข	วิชาช่าง	วิชาอาชีพ	รวมไปถึงวิชา

หมอ	 วิชายา	 โดยมีพระเป็นทั้งครูฝึก

และครูสอน

ผลอีกประการหนึ่งจากการจัดการ

ศึกษาหัวเมืองก็คือ	 สมเด็จพระมหา-

สมณเจ้าฯ	 พระองค์นั้นได้ทรงพบว่า	

การคณะสงฆ์ยังมีข้อบกพร่องอยู่เป็น	

อันมาก	 และเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่ง	

ต่อการจัดการศึกษาให้เจริญ	 เพราะ	

การศึกษาเกี่ยวเนื่องอยู่กับคณะสงฆ์	

แต่ผู้อ�านวยการศึกษาไม่มีอ�านาจจัด	

การคณะสงฆ์	จงึท�าให้การจัดการศกึษา

ด�าเนนิไปไม่สะดวก	เพราะ	“การศกึษา

จะเจริญไปไม่ได้ก่อน	 กว่าจะจัดการ

ปกครองให้เรียบร้อยเสยีก่อน”	เพราะ

ฉะนั้น	 สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ	

พระองค์นั้นจึงได้ถวายค�าแนะน�าแด่

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า	

อยูห่วั	ว่าควรจะได้จัดการคณะสงฆ์ให้

เรียบร้อยไปพร้อมๆ	 กับให้การศึกษา

แก่ราษฎร

ด้วยเหตนุี	้จึงได้เกดิมพีระราชบัญญตัิ

ลักษณะปกครองคณะสงฆ์	ร.ศ.๑๒๑	

ขึน้เป็นพระราชบญัญตัคิณะสงฆ์ฉบบั

แรกของไทย	 เมื่อมีพระราชบัญญัติ

ลกัษณะปกครองคณะสงฆ์ขึน้แล้ว	พระ

เถระผู้อ�านวยการศึกษามณฑลต่างๆ	

กไ็ด้รับการแต่งตัง้เป็นเจ้าคณะมณฑล	

มหีน้าทีว่่าการทัง้ด้านการปกครองคณะ

สงฆ์และจัดการศึกษา	 หน้าที่ในการ

อ�านวยการจัดการศึกษาหัวเมืองของ

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า	 กรมพระยา

วชิรญาณวโรรส	 จึงเป็นอันสิ้นสุดลง

ตามพระราชบัญญัตินี้

สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า	กรมพระยา

วชริญาณวโรรส	ทรงอ�านวยการจัดการ

ศึกษาหัวเมืองตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 ๒๔๔๑	

ถึง	พ.ศ.	๒๔๔๕	รวมเวลา	๕	ปี	ทรง

ด�าเนินการให้เกิดโรงเรียนขึ้นตามวัด

ต่างๆ	 ทั่วพระราชอาณาจักร	 ยังผล	

ให้กุลบุตรไทยได้ศึกษาเล่าเรียนใน

ระดับประถมศึกษา	ซึ่งครั้งนั้นจัดเป็น	

๓	ชั้น	คือ	ชั้นต�่า	ชั้นกลาง	และชั้นสูง	

ตามหลกัสตูรของมหามกฏุราชวทิยาลยั	

แพร่หลายไปทั่วประเทศเป็นคร้ังแรก	
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เป็นการเตรียมคนในชั้นต้น	 เพื่อที่จะ

ได้เข้าศึกษาในโรงเรียนชั้นกลางต่อไป	

แม้สมเดจ็พระมหาสมณเจ้าฯ	พระองค์

นั้นทรงเห็นว่าการศึกษาหัวเมืองท่ี

พระองค์ทรงอ�านวยการจัดขึ้นนั้น		

“กเ็ป็นแต่ผู้อ�านวยการจัดขึน้อย่างวดัๆ”	

แต่การศึกษาท่ีพระองค์ทรงจัดขึ้นนั้น

คือ	 การวางรากฐานการศึกษาระดับ

ประถมศกึษาของชาติเป็นคร้ังแรก	กล่าว

ได้ว่า	 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า	 กรม

พระยาวชิรญาณวโรรส	คือ	ผู้ทรงวาง

รากฐานการประถมศึกษาของไทย

ดร.สุกิจ	 นิมมานเหมินทร์	 อดีต

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	

ได้กล่าวไว้ว่า	 “การศึกษาในหัวเมือง

ต่างๆ	นั้น	หากสมเด็จพระมหาสมณ-

เจ้าฯ	ไม่ได้เข้ามาช่วย	คนอื่นคงท�าไม่

ส�าเร็จ	เหตุทีพ่ระองค์ท�าได้ง่ายกเ็พราะ

มวีดัวาอารามอยูท่ัว่พระราชอาณาจักร	

เร่ืองวัดช่วยการศึกษาของชาตินี้	 คน

ส่วนมากมักจะมองข้ามไปเสีย	 เพราะ

เห็นว่าเร่ืองของพระก็ของพระ	 เร่ือง

ของวดักข็องวดั	ไม่ได้คดิว่าวดักบัการ

ศึกษาของไทยนั้นเป็นของคู่กันมาแต่

โบราณ”

สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า	กรมพระยา

วชริญาณวโรรส	ทรงส่งมอบการศกึษา

หัวเมืองแก่กระทรวงธรรมการ	 ด้วย

ลายพระหตัถ์	ลงวนัที	่๒๑	กรกฎาคม	

ร.ศ.๑๒๑	 (พ.ศ.	 ๒๔๔๕)	 ถึงพระยา

วุฒิการบดีว่า	 “บัดนี้สิ้นหน้าที่ของฉัน

ในการคณะและการศกึษาหวัเมอืงแล้ว	

ฉนัขอส่งหน้าท่ีการศกึษาในหวัเมอืงแก่

เจ้าคุณ”
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เหตุผลท่ีสมเดจ็พระมหาสมณเจ้าฯพระองค์
นัน้ทรงตัง้หลกัสตูรนกัธรรมขึน้กด้็วยพระด�าริท่ีว่า
การศึกษาพระปริยัติธรรมในภาษาไทยเป็นวิธีท่ีจะ
ช่วยให้พระภิกษุสามเณรได้เรียนรู้พระธรรมวินัย
ง่ายขึน้เพราะพระภกิษุสามเณรส่วนใหญ่ไม่มโีอกาส
ได้เรียนรู้ภาษาบาลี ฉะนั้น หลักสูตรนักธรรมจึง
เป็นการทีจ่ะส่งเสริมการศกึษาพระธรรมวนิยัให้แพร่
หลายไปสูพ่ระภกิษุสามเณรทัว่ไปท้ังระดบันวกะ(ผู้
บวชใหม่)ระดับมัชฌิมะ(ผู้ปานกลาง)ระดับเถระ
(ผู้ใหญ่)ได้อย่างทั่วถึง

สร้ำงมำตรฐำน
กำรศึกษำ
พระพุทธ-
ศำสนำ

๔

ในป ี 	 พ.ศ.	 ๒๔๕๕	
พระองค์ทรงเร่ิมปรับปรุง
การศกึษาพระปริยติัธรรม
แผนกบาลี	 คือทรงเพิ่ม
ความรู้เปรียญประโยค	๓	
โดยทรงก�าหนดให้ผูท่ี้เป็น
เปรียญประโยค	 ๓	 ต้อง
สอบความรู้นกัธรรมชัน้ตรี

ได้ด้วย	 ผู้ที่สอบความรู้นักธรรมชั้นตรีได้และสอบได้
เปรียญ	๓	ประโยค	เรียกว่า	เปรียญธรรม ๓ ประโยค 

เรียกย่อว่า	ป.ธ.	 เป็นการโยงความรู้พระปริยัติธรรม	๒	
แผนก	 คือพระปริยัติธรรมแผนกธรรม	 กับพระปริยัติ-
ธรรมแผนกบาลเีข้าด้วยกนั	ทัง้นีด้้วยพระด�าริว่า	เพือ่ไม่
ให้เปรียญบาลีมีความรู้ด้อยไปกว่านักธรรม	และเรียกผู้
มีความรู้ทั้ง	๒	แผนกว่า	เปรียญธรรม
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ในปีเดียวกัน	 (พ.ศ.	๒๔๕๘)	ทรง
ปรับปรุงหลักสูตรเปรียญประโยค	 ๔	
และประโยค	๖	กล่าวคอื	หลกัสตูรเดมิ
ใช้คัมภีร์มังคลัตถทีปนี	 บั้นต้น	 เป็น
หลักสูตรประโยค	 ๔	 บั้นปลาย	 เป็น
หลักสูตรประโยค	๖	ทรงเห็นว่า	 การ
ใช้คมัภร์ีเดยีวเป็นหลกัสตูรแยกประโยค
กนั	เป็นการก้าวก่ายไม่เหมาะสม	คมัภร์ี
เดยีวควรใช้เป็นหลกัสตูรของประโยค
เดยีว	ดงันัน้จงึทรงก�าหนดให้ใช้คมัภร์ี
มงัคลตัถทีปน	ีทัง้บ้ันต้นและบัน้ปลาย	
เป็นหลักสูตรของประโยค	 ๔	 เพียง
ประโยคเดียว	เพื่อจะได้ไม่สับสนและ
เพื่อให้ประโยค	๔	มีความรู้หนักแน่น
กว้างขวางขึ้น

ส�าหรับประโยค	 ๖	 ทรงก�าหนดให้
ใช้คมัภร์ีอรรถกถาธรรมบทท่ีแปลเป็น
ภาษาไทย	แปลกลบัเป็นภาษาบาล	ีทัง้นี้	
ด้วยทรงพระด�าริว่าการแปลมีแต่แปล
บาลเีป็นไทย	หามกีารแปลไทยเป็นบาลี
ไม่	 ผู้เรียนจึงไม่ช�านาญในการรจนา
บาลี	 ความเข้าใจภาษาจึงไม่ลึกซ้ึง	
สมควรจะบ�ารุงความรู้ทางรจนาบาลขีึน้
ด้วย	 จึงทรงเริ่มให้มีการแปลไทยเป็น
บาลีขึ้นในหลักสูตรเปรียญประโยค	๖	
เป็นครั้งแรก	

พ.ศ.	๒๔๕๖	ทรงปรับปรุงหลกัสูตร
เปรียญประโยค	 ๕	 โดยทรงให้เลิกใช้
คมัภร์ีสารัตถสงัคหะทีใ่ช้เป็นหลกัสตูร
มาแต่เดมิ	เพราะทรงเหน็ว่ามคีวามไม่
เรียบร้อยทางไวยากรณ์	 และมีเนื้อหา
ที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมหลายเร่ือง	 เช่น
ทีก่ล่าวว่า	การตดัต้นโพธ์ิเป็นบาป	อนั
จะเป็นเหตใุห้คนยดึถอือย่างผดิๆ	ทรง	
ก�าหนดให้ใช้คัมภีร์บาลีมุตตกวินัย-
วินิจฉัยเป็นหลักสูตรแทน

พ.ศ.	 ๒๔๕๘	 ทรงปรับปรุงวิธีการ
สอบพระปริยัติธรรม	 คือเลิกวิธีการ
สอบแบบเดิมที่แปลด้วยปากเปล่า	
เป็นการสอบด้วยวิธีการเขียน	 ซ่ึงเป็น
วิธีที่พระองค์ทรงน�ามาใช้เป็นครั้งแรก
เมื่อทรงตั้งมหามกุฏราชวิทยาลัยขึ้น
เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๓๖	และต่อมาก็ทรงน�า
มาทดลองใช้ในการสอบนกัธรรม	และ
ได้ทรงปรับปรุงการสอบด้วยวิธีการ
เขยีนนีม้าเป็นล�าดบั	จนทรงเหน็ว่าเป็น
วธีิการทีด่	ีช่วยให้ผู้สอบแสดงความรู้ได้
อย่างเตม็ที	่ท้ังท�าให้ได้รู้วิธีเขยีนหนงัสือ
และวิธีเรียงความอนัเป็นประโยชน์ต่อ
การท�างานทัว่ไป	จึงได้ก�าหนดให้ใช้การ
เขียนเป็นวิธีการสอบพระปริยัติธรรม
ทกุช้ัน	ตัง้แต่	พ.ศ.	๒๔๕๙	เป็นต้นมา
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พ.ศ.	 ๒๔๕๙	 ทรงตั้งหลักสูตร	
นกัธรรมชัน้โท	เป็นการขยายหลกัสตูร
นกัธรรมให้กว้างขวางขึน้ไปอีกขัน้หนึง่	
ถึง	 พ.ศ.	 ๒๔๖๐	 จึงทรงปรับปรุง
หลักสูตรเปรียญประโยค	๔	 เพิ่มเติม	
โดยทรงก�าหนดให้ผูส้อบเปรียญประโยค	
๔	ต้องสอบนักธรรมชั้นโทได้ก่อน

และในปี	พ.ศ.	๒๔๖๐	ทรงปรับปรุง
หลกัสตูรเปรียญประโยค	๗	 ประโยค	
๘	 และประโยค	 ๙	 โดยทรงเพิ่มเติม
หลักสูตรให้เข้มข้นขึ้น	กล่าวคือ
•	 ประโยค	๗	เพิม่การแปลมงัคลตัถ-

ทปีนท่ีีแปลเป็นภาษาไทย	กลบั
เป็นภาษาบาลี

•	 ประโยค	 ๘	 เพ่ิมการแปลบาลี
มุตตกวินัยวินิจฉัยที่แปลเป็น
ภาษาไทย	กลับเป็นภาษาบาลี

•	 ประโยค	๙	เพ่ิมการแปลวสิทุธิ-
มรรคทีแ่ปลเป็นภาษาไทย	กลับ
เป็นภาษาบาลี

และในปีเดยีวกนันัน้	(พ.ศ.	๒๔๖๐)	
ได้ทรงปรับปรุงหลกัสตูรเปรียญประโยค	
๔	อกีคร้ังหนึง่	โดยทรงก�าหนดให้ผูจ้ะ
สอบเปรียญประโยค	๔	ต้องสอบการ
เขยีนภาษาไทยเป็นอกัษรขอม	และการ
เขยีนอกัษรขอมกลบัเป็นภาษาไทยด้วย	

ท้ังนี้	 ด้วยทรงพระด�าริว่า	 คัมภีร์ทาง
พระพุทธศาสนาของไทย	 ล้วนเขียน
ด้วยอักษรขอมทั้งนั้น	 ฉะนั้นผู ้เป็น
เปรียญซ่ึงถือว่าเป็นผู้รอบรู้ทางภาษา
บาล	ีจึงควรทีจ่ะสามารถอ่านเขยีนอกัษร
ขอมได้คล่อง	 เพื่อที่จะอ่านคัมภีร์ทาง
พระพทุธศาสนาทีเ่ขยีนด้วยอักษรขอม
ได้สะดวก

ส่วนนักธรรมชั้นเอก	 ซ่ึงคณะสงฆ	์
ได้ตั้งขึ้นในปีท่ีสมเด็จพระมหาสมณ-	
เจ้าฯ	พระองค์นัน้สิน้พระชนม์	คอื	พ.ศ.	
๒๔๖๔	ตามแนวพระด�าริทีส่มเดจ็พระ
มหาสมณเจ้าฯ	พระองค์นัน้ได้ทรงวาง
ไว้	และเมือ่ได้ต้ังหลกัสตูรนกัธรรมชัน้
เอกขึน้แล้ว	คณะสงฆ์กไ็ด้ก�าหนดให้ผู้
ทีจ่ะสอบเปรียญประโยค	๗	ต้องสอบ
นักธรรมชั้นเอกได้ก่อน

ดังท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่า	 สมเด็จ
พระมหาสมณเจ้าฯ	 พระองค์นั้น	 ได้
ทรงคิดค้นทุ่มเทในอันที่จะพัฒนาการ
ศึกษาของคณะสงฆ์ให้ได้ผลดีและมี
ความเจริญก้าวหน้ามาเป็นล�าดับ	ทรง
แสดงให้เหน็ว่า	แต่โบราณมา	การศกึษา
ของคณะสงฆ์มุง่แต่การเรียนภาษาบาลี
อย่างเดียว	 จึงไม่อาจท�าให้การศึกษา
พระธรรมวินัยแพร่หลายไปในหมู	่
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•	 ผูท่ี้จะเป็นเปรียญเอก	(คอืประโยค	
๗,	๘,	๙)	ต้องสอบได้นกัธรรม
ชั้นเอกก่อน

จึงกล่าวได้ว่า	การปรับปรุงแก้ไขการ
ศกึษาพระปริยติัธรรมของไทยทีส่มเดจ็
พระมหาสมณเจ้าฯ	 พระองค์นั้น	 ได้
ทรงคิดค้นและพัฒนามาเป็นล�าดับ	
นับเป็นผลดีแก่การศึกษา	การสั่งสอน
และการสบืทอดพระพทุธศาสนาอย่าง
ไม่อาจปฏิเสธได้

นอกจากทรงปรับปรุงแก้ไขหลกัสตูร
และการเรียนการสอบพระปรยิติัธรรม
แล้ว	สมเดจ็พระมหาสมณเจ้าฯ	พระองค์
นั้น	 ยังทรงปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบ
อนัเนือ่งด้วยการศกึษาพระปริยตัธิรรม
ให้เป็นระเบยีบเรียบร้อยข้ึนด้วย	กล่าว
คือ

พ.ศ.	 ๒๔๖๐	 ทรงจัดระเบียบชั้น
เปรียญเป็น	 ๓	 ช้ัน	 คือ	 เปรียญตรี	
เปรียญโท	และเปรียญเอก	ดังนี้

ผู้สอบได้นักธรรมชั้นตรีและเปรียญ

ประโยค ๓	จัดเป็นเปรียญธรรมชัน้ตรี	
จักได ้ รับพระราชทานพัดยศและ
ประกาศนียบัตรทรงตั้ง	ครั้งหนึ่ง

ผู้สอบได้นักธรรมช้ันโทและเปรียญ

พระภกิษุสามเณรได้อย่างทัว่ถงึ	เพราะ
ภาษาบาลีนั้นเรียนยาก	 ทั้งหาผู้สอนก็
ยาก	 ทั้งผู้ที่เรียนและสอบได้แล้วก็มี
ความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่ตนเรียนได้
ไม่ค่อยชดัแจ้ง	ด้วยเหตนุี	้พระองค์จึง
ได้ทรงพยายามคิดค้นหาวิธีท่ีจะท�าให้
พระภิกษุสามเณรซ่ึงส่วนมากไม่รู ้	
ภาษาบาลสีามารถเรียนรู้พระธรรมวินยั
ได้อย่างทั่วถึง	 อันเป็นเหตุให้ทรงตั้ง
หลกัสตูรนกัธรรมขึน้	อนัเป็นหลกัสตูร
ที่เรียนพระธรรมวินัยในภาษาไทย	ซึ่ง
ท�าให้พระภกิษุสามเณรทกุระดบัสามารถ
เรียนรู้พระธรรมวินยัได้อย่างท่ัวถงึและ
ชัดเจน	 และต่อมาได้ทรงโยงความรู้
พระปริยตัธิรรมทัง้	๒	แผนกคอื	แผนก
นักธรรมและแผนกบาลีเข้าด้วยกัน		
โดยทรงก�าหนดให้ความรู้นกัธรรมเป็น
ความรู้ขั้นพื้นฐาน	 ส่วนความรู้ภาษา
บาลเีป็นความรู้ชัน้สงู	เพราะผูท่ี้จะเรียน
ความรู้ชั้นสูง	 ควรจะมีความรู้ขั้นพื้น
ฐานก่อน	ฉะนั้น	จึงทรงก�าหนดให้
•	 ผูท้ีจ่ะเป็นเปรียญตรี	(คอืประโยค	

๓)	 ต้องสอบได้นักธรรมชั้นตรี
ก่อน

•	 ผูท้ีจ่ะเป็นเปรียญโท	(คอืประโยค	
๔,	๕,	๖)	ต้องสอบได้นักธรรม
ชั้นโทก่อน
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ประโยค ๔, ๕	 ยังไม่จัดเป็นเปรียญ
ธรรมชั้นโทเต็มที่	 เป็นแต่เพียงเลื่อน
ประโยค	 จึงยังไม่ได้รับพระราชทาน
เปลีย่นพดัยศและประกาศนยีบตัรทรง
ตัง้	ต่อเมือ่สอบได้ประโยค	๖	แล้ว	จึง
จัดว่าเป็นเปรียญธรรมชัน้โทเตม็ที	่จกั
ได้รับพระราชทานเปลี่ยนพัดยศและ
ประกาศนียบัตรทรงตั้ง	อีกครั้งหนึ่ง

ผู้สอบได้นักธรรมช้ันเอกและเปรียญ

ประโยค ๗, ๘	ยงัไม่จัดว่าเป็นเปรียญ
ธรรมช้ันเอกเต็มท่ี	 เป็นเพียงเลื่อน
ประโยค	 จึงยังไม่ได้รับพระราชทาน
เปลีย่นพดัยศและประกาศนยีบตัรทรง
ตัง้	เมือ่สอบได้ประโยค	๙	แล้ว	จึงจัด
ว่าเป็นเปรียญธรรมชัน้เอกเต็มที	่จักได้
รับพระราชทานเปลี่ยนพัดยศและ
ประกาศนียบัตรทรงตั้ง	อีกครั้งหนึ่ง

นอกจากนี	้ยงัได้ทรงปรับปรุงแก้ไข
พดัยศเปรียญประโยคต่างๆ	พร้อมท้ัง
นิตยภัตด้วย	ดังนี้

พดัยศเปรียญธรรมช้ันตรี	คอื	ประโยค	
๓	พดัพืน้แดง	มหีมายเลขบอกประโยค	
ได้รับพระราชทานนติยภตัเดอืนละ	๖	บาท

พดัยศเปรียญธรรมชัน้โท	คอื	ประโยค	
๔,	 ๕,	 ๖	 พัดพ้ืนเหลือง	 มีหมายเลข

บอกประโยค	 ส�าหรับประโยค	 ๔,	 ๕	
ยังเป็นเปรียญชั้นโทไม่เต็มที่	 ได้รับ
พระราชทานนติยภตั	เดอืนละ	๖	บาท	
ประโยค	๖	ซึ่งเป็นเปรียญธรรมชั้นโท
เตม็ที	่ได้รบัพระราชทานนติยภตั	เดอืน
ละ	๑๐	บาท

พดัยศเปรียญธรรมช้ันเอก	คอื	ประโยค	
๗,	๘,	๙	พัดพื้นตาดเหลือง	 ส�าหรับ
ประโยค	๗,	 ๘	 ยังเป็นเปรียญธรรม	
ชั้นเอกไม่เต็มที่	 พัดมีเลขหมายบอก
ประโยค	 ได้รับพระราชทานนิตยภัต	
เดอืนละ	๑๐	บาท	ส่วนประโยค	๙	ซ่ึง
เป็นเปรียญชั้นเอกเต็มที่	 พัดไม่มีเลข
หมายบอกประโยค	ได้รับพระราชทาน
นิตยภัต	เดือนละ	๑๔	บาท

พระเปรียญธรรมชัน้ต่างๆ	ดงักล่าว
นี	้เมือ่ได้รับพระราชทานสมณศกัดิเ์ป็น
พระราชาคณะ	 จะได้รับพระราชทาน
นิตยภัตเพิ่มขึ้น	ดังนี้

เปรียญธรรมชั้นตร	ี เลื่อนขึ้นเป็นพระ
ราชาคณะ	 ได้รับพระราชทานนิตยภัต	
เดือนละ	๑๔	บาท

เปรียญธรรมช้ันโท	 เลื่อนข้ึนเป็นพระ
ราชาคณะ	 ได้รับพระราชทานนิตยภัต	
เดือนละ	๑๘	บาท
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เปรียญธรรมชัน้เอก	เลือ่นขึน้เป็นพระ
ราชาคณะ	 ได้รับพระราชทานนิตยภัต	
เดือนละ	๒๒	บาท

ต่อมาในปี	 พ.ศ.	 ๒๔๖๓	 ทรงจัด
ระเบยีบพดัยศเปรียญใหม่อกีคร้ังหนึง่	
เพือ่สนองพระราชด�าริในพระบาทสมเดจ็
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 โดยทรงมี
พระราชกระแสว่า	หมายเลขประโยคท่ี
พัดเปรียญธรรมชั้นต่างๆ	 นั้น	 ทอด
พระเนตรไม่เห็นถนัด	 สมเด็จพระ	
มหาสมณเจ้าฯ	 จึงทรงแก้ไขพัดยศ
เปรียญธรรมชัน้ต่างๆ	ใหม่อกีคร้ังหนึง่	
ดังนี้

เปรยีญตรี	คอื	ประโยค	๓	พดัพืน้เขยีว
ล้วน

เปรยีญโท	ยงัไม่เต็มที	่คอื	ประโยค	๔	
พัดพื้นเขียว	 ใจกลางและขอบสอด
สนี�า้เงิน	ประโยค	๕	พดัพืน้เขยีว	ใจกลาง
และขอบแดง	ประโยค	๖	ซ่ึงเป็นเปรียญ
โทเต็มที่	พัดพื้นเหลืองล้วน

เปรียญเอก	ยังไม่เต็มที่	คือ	ประโยค	
๗	พดัพืน้เหลอืง	ใจกลางและขอบสอด
โหมดขาว	ประโยค	๘	พัดพื้นเหลือง	
ใจกลางและขอบสอดโหมดเหลือง	
ประโยค	 ๙	 ซ่ึงเป็นเปรียญเอกเต็มที่	
พัดตาดเหลืองล้วน

หลกัสตูรพระปริยตัธิรรมและระเบียบ
เกี่ยวกับการศึกษาพระปริยัติธรรม	 ที่
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า	 กรมพระยา
วชริญาณวโรรส	ทรงปรับปรุงแก้ไขนัน้	
ได้ทรงค่อยๆ	 พัฒนามาเป็นขั้นตอน	
พร้อมทัง้ทรงประเมนิผลได้ผลเสยี	มา
เป็นระยะๆ	 จนทรงเห็นว่าได้ผลดีมี
ประโยชน์ต่อคณะสงฆ์และพระพุทธ-
ศาสนาโดยรวม	จึงทรงยตุเิป็นแบบแผน
และใช้เป็นระเบียบปฏิบัติสืบมา	 สิ่งที่
สมเดจ็พระมหาสมณเจ้าฯ	พระองค์นัน้	
ได้ทรงพยายามด�าริคดิค้นและทดลอง
ปฏบิตัมิาจนสามารถวางเป็นแบบแผน
ได้ดังกล่าวมาทั้งปวงนั้น	 ยังคงใช้เป็น
แบบปฏิบัติสืบมาในคณะสงฆ์จวบจน
ทกุวนันี	้แม้จะมกีารปรับปรุงเปลีย่นแปลง
บ้างก็เฉพาะในรายละเอียดปลีกย่อย
บางประการ	เพือ่ความเหมาะสมแก่ยคุ
สมัยเท่านั้น

ฉะนั้น	 จึงกล่าวได้ว่า	 สมเด็จพระ
มหาสมณเจ้า	 กรมพระยาวชิรญาณ-	
วโรรส	ทรงเป็นผูป้ระสาธน์ความเจริญ
ก้าวหน้าทางวิชาการพระพุทธศาสนา
แก่คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาว
ไทยโดยแท้
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พระเกียรติคุณ
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า

กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

ด้ำนวัฒนธรรม
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สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ
กรมพระยำวชิรญำณวโรรส
กับ 

กล่าวโดยภาพรวม	วฒันธรรม	
คือวิถีชีวิตของชีวิตมนุษย์ใน

ทกุด้าน	ซ่ึงเมือ่กล่าวโดยสรุปแล้วกค็อื	
วัฒนธรรมด้านวัตถุ	 กับ	 วัฒนธรรม
ด้านไม่ใช่วตัถ	ุตามแบบไทยนยิมแบ่ง
เนื้อหาของวัฒนธรรมเป็น	๔	ด้าน

วัฒนธรรม
คติธรรม	 ได้แก่	 วัฒนธรรมด้าน	

ศีลธรรม	 และจิตใจ	 อันเป็นเร่ืองของ
คติ	คือหลักด�าเนินชีวิต

เนติธรรม	 ได้แก่	 วัฒนธรรมด้าน
กฎหมาย	และขนบประเพณี

วัตถุธรรม	 ได้แก่	 วัฒนธรรมทาง
วัตถุ	 เช่น	ที่อยู่อาศัย	 เครื่องแต่งกาย	
อาหารการกิน	ศิลปะ	เป็นต้น

สหธรรม	 ได้แก่	 วัฒนธรรมทาง	
สงัคม	อนัเป็นวธีิเพือ่การตดิต่อสมัพนัธ์	
และการอยู่ร่วมกัน
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สิง่ทีจ่ะท�าให้วฒันธรรมรวมเป็นอนั
หนึ่งอันเดียวกัน	 เช่น	 เป็นวัฒนธรรม
ของชาติ	ก็คือภาษาของชาติ
และส่ิงท่ีเรียกได้ว่า	 ตัววัฒนธรรม

ก็คือจิตใจ	 เช่นเดียวกับสิ่งที่ท�าให้คน
เป็นคนนัน้คนนี	้กค็อืจิตใจของคนนัน้ๆ
นั่นเอง
วฒันธรรมจะเจริญงดงามได้กด้็วย

การศึกษาอบรม	
ฉะนัน้	จะเห็นได้ว่า	วัฒนธรรม	ภาษา	

การศึกษาอบรม	 และจิตใจนั้นเป็นสิ่ง
ที่สัมพันธ์เกี่ยวเนื่อง	 โดยมีภาษาเป็น
สือ่หรือเป็นตัวกลาง	และภาษานัน้เป็น
ทั้งสื่อที่รับเอาสิ่งดีๆ	 จากภายนอกเข้า
มาสู่วัฒนธรรมของตน	และเป็นทัง้สือ่
ทีน่�าเอาวัฒนธรรมของตนเองออกไปสู่
สังคมอื่นๆ
สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า	กรมพระยา

วชิรญาณวโรรส	 ทรงเป็นปราชญ์ทาง
อกัษรศาสตร์ทีส่�าคัญพระองค์หน่ึงของ
ไทย	 ทรงรอบรู้หลายภาษา	 คือ	 บาล	ี

สนัสกฤต	องักฤษ	ฝร่ังเศส	และละติน	
ด้วยพระปรีชาสามารถทางอกัษรศาสตร์	
น�าให้พระองค์ทรงสร้างผลงานด้าน
วรรณกรรมไว้เป็นจ�านวนมาก	 ทั้งใน
ภาษาไทย	และภาษาบาลี	รวมทั้งพระ
นิพนธ์บางเร่ืองในภาษาอังกฤษด้วย	
นอกจากนี้	 ยังทรงพระปรีชาสามารถ
ในภาษาโบราณด้วย	 ดังจะเห็นได้ว่า	
ทรงอ่านและอธิบายจารึกโบราณไว	้
หลายเ ร่ือง	 พระอัจฉริยภาพทาง	
อักษรศาสตร์ของพระองค์ดังกล่าวนี้	
เราจะเห็นได้จากผลงานพระนิพนธ์
ประเภทต่างๆ	ของพระองค์ซึ่งมีเกือบ	
๔๐๐	เรื่อง
สมเดจ็พระมหาสมณเจ้าฯ	พระองค์

นัน้	นบัว่าเป็นผูส้ร้างผลงานทางวฒันธรรม
ท่ีส�าคัญไว้ให้แก่สยามประเทศเป็น
จ�านวนมาก	 และผลงานพระนิพนธ	์
เหล่านี้ก็จะเป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ของชาวสยามสืบไปอีกยาวนาน
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สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรม-

พระยาวชิรญาณวโรรสทรงได้รับยกย่อง

ว่าเป็นผู ้ทรงประสาธน์ความเจริญแห่ง

วชิาการทางพระพทุธศาสนาในประเทศไทย

โดยพระองค์ได้ทรงริเร่ิมและพฒันาวชิาการ

ทางพระพุทธศาสนาในด้านต่างๆ ไว้เป็น

อันมาก เพื่อให้พระสงฆ์มีความรู้ความ

สามารถในอนัทีจ่ะสัง่สอนเผยแผ่พระพทุธ-

ศาสนาได้อย่างกว้างขวางและอ�านวย

ประโยชน์สุขแก่ประชุมชนได้อย่างถกูต้อง

๑

แท้จริงพระองค์ได้ทรงพยายามหาวธีิท่ีจะ

พัฒนาและแก้ไขการศกึษาและการสัง่สอน

พระพทุธศาสนาให้ได้ผลดด้ีวยวธีิการต่างๆ

มาเป็นล�าดับ ด้วยพระด�าริดังกล่าวนี้เอง

ยังผลให้พระองค์ทรงสร้างผลงานทาง

ภาษาและวรรณกรรมไว้เป็นจ�านวนมาก

เพื่ออ�านวยประโยชน์แก่การศึกษาและ

การสัง่สอนพระพทุธศาสนาทัง้แก่พระสงฆ์

และพุทธศาสนิกชนทั่วไป

พระอัจฉริยภำพทำง
ภำษำและวรรณกรรม
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ควำมส�ำคัญเรื่องกำรเรียนภำษำ

สมเดจ็พระมหาสมณเจ้าฯ	พระองค์นัน้ทรงให้ความส�าคญัแก่การ

เรียนภาษาเป็นอย่างมาก	ดงัทีท่รงอธิบายไว้ว่า	ผู้ท่ีเรียนรู้ภาษาต่างๆ	

มากก็เสมือนมีตามีหูมากขึ้น	 มีทางให้ได้อ่านได้ฟังความต่างๆ	 ได้

อย่างกว้างขวาง	 ก่อให้เกิดความคิด	 ได้เห็นแบบอย่างต่างๆ	 มาก	

เป็นทางให้ได้อาศยัเทยีบเคยีงและเลอืกสรรเอาสิง่ทีด่มีาใช้ให้ส�าเร็จ

ประโยชน์ได้	และได้ทรงแนะน�าการเรียนภาษาไว้ว่า

“การเรียนภาษานั้น	นักปราชญ์ท่านนิยมเป็น	๓	อย่าง	คือเรียน

ภาษาของตัว	 ๑	 เรียนภาษาโบราณ	 ๑	 เรียนภาษาต่างประเทศท่ีใช้

พูดอยู่ในปัจจุบันนี้	๑	ในภาษา	๓	อย่างนั้น	ภาษาของตนจ�าเป็นจะ

ต้องเรียนให้รู้ดก่ีอนเพราะต้องใช้อยูเ่ป็นพืน้	และถ้าไม่รู้ด	ีเรียนภาษา

อื่นก็รู้ได้โดยยาก	 ถึงรู้แล้วจะแปลออกเป็นภาษาของตน	 หรือแปล

ภาษาของตนเป็นภาษาอื่น	ก็ไม่ได้ดี	การเรียนภาษาโบราณนั้น	เป็น

เหตุให้รู้เร่ืองและขนบธรรมเนยีม	อัธยาศยั	ความคดิอ่าน	ความเช่ือ

ถือ	วิทยาความรู้	เป็นต้น	ของคนโบราณในกาลไกลที่เราเกิดไม่ทัน	

ชื่อว่าเป็นอันได้ความรู้เหตุการณ์อันล่วงไปแล้ว	 การเรียนภาษาต่าง

ประเทศทีใ่ช้พดูกนัอยูใ่นปัจจบุนันีน้ัน้	เป็นเหตจุะให้รู้เร่ืองขนบธรรมเนยีม

เป็นต้นของคนต่างประเทศ	 เป็นเคร่ืองบ�ารุงความคิดของเรา	 และ

เป็นเหตใุห้การสมาคมกบัเขาเพ่ือธุรกจินัน้ๆ	ส�าเร็จไปได้โดยสะดวก...	
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ภาษาโบราณและภาษาต่างประเทศนัน้	ยิง่รู้ได้มากเพยีงไรกย็ิง่ดเีพยีง

นั้น...	 ภาษาโบราณอันใดเป็นแดนเกิดแห่งภาษาของตัว	 ควรเรียน

ภาษานั้น	ภาษาต่างประเทศอันใดที่ใช้ได้ในที่นั้นๆ	มาก	และแสดง

วิทยาความรู้มาก	คนภาษาใดเกี่ยวข้องกันมาก	ควรเรียนภาษานั้น”

ด้วยเหตุผลดังกล่าวแล้ว	 ในส่วนพระองค์เองจึงทรงศึกษาภาษา

ต่างๆ	จนทรงรอบรู้หลายภาษา	คอื	ภาษาบาล	ีภาษาสนัสกฤต	ภาษา

อังกฤษ	ภาษาฝรั่งเศส	 นอกจากจะทรงศึกษาด้วยพระองค์เองแล้ว	

ยังทรงส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรศึกษาภาษาต่างๆ	 ตามความ

สามารถของตนๆ	อีกด้วย

ปรำชญ์ทำงภำษำบำลี

สมเดจ็พระมหาสมณเจ้าฯ	พระองค์นัน้	นบัว่าทรงเป็นปราชญ์ทาง

ภาษาบาลทีีส่�าคญัพระองค์หนึง่ของไทย	ด้วยพระปรีชาทางภาษาบาลี	

จึงท�าให้พระองค์สามารถปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพระปริยัติธรรม

แผนกบาลีให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น	 โดยทรงให้เลิกใช้คัมภีร์บางคัมภีร์เป็น

หลักสูตร	 เพราะมีความไม่เรียบร้อยทางไวยากรณ์และทางเนื้อหา	

ทรงหาทางแก้ไขการเรียนภาษาบาลีให้ง่ายขึ้น	 โดยทรงแต่ง	ต�ารา

บาลไีวยากรณ์	ขึน้	๖	เล่ม	ส�าหรับให้ผูเ้รียนและผูส้อนภาษาบาลใีช้

เป็นคูม่อืในการเรียนการสอนได้ง่ายและสะดวกข้ึน	ต�าราบาลไีวยากรณ์

ดงักล่าวนีไ้ด้อ�านวยประโยชน์แก่การศกึษาภาษาบาลใีนประเทศไทย	
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		 เฉพาะอย่างยิง่ในการศกึษาของพระภกิษุสามเณร	และได้ใช้เป็น	

		 หลักสูตรการศึกษาของพระสงฆ์สืบมาจนทุกวันนี้

ผลงำนพระนิพนธ์ภำษำบำลี

ในด้านผลงานพระนพินธ์ภาษาบาล	ีสมเดจ็พระมหาสมณเจ้า

กรมพระยาวชิรญาณวโรรส	 ได้ทรงนิพนธ์ไว้จ�านวนมาก	 เช่น	

ราชปฺปเวทน� มหาสมณปฺปเวทน� กถาปฏฺปน� อกฺขรวิธาน� ซึ่ง

ปรากฏอยู่ในคัมภีร์อรรถกถาและปกรณ์วิเสสทั้งหลาย	ส�าหรับ

บทพระนพินธ์ภาษาบาลท่ีีเป็นทีรู้่จกักนัท่ัวไป	เพราะเป็นบทสวด

ที่นิยมสวดในการสวดพระปริตร	 คือสวดเจ็ดต�านาน	 สิบสอง

ต�านานกค็อื	บทนมการสทฺิธคิาถา	ทีข่ึน้ต้นด้วยค�าว่า	โย จกขฺุมา	

ฯลฯ

นอกจากพระนพินธ์ภาษาบาลีแล้ว	สมเดจ็พระมหาสมณเจ้าฯ	

พระองค์นั้นยังได้ทรงพัฒนาวิธีการเขียนภาษาบาลีด้วยอักษร

ไทย	 ดังท่ีใช้กันอยู่ในประเทศไทยปัจจุบันด้วย	 กล่าวคือ	 แต่

โบราณมาคนไทยนยิมเขยีนภาษาบาลด้ีวยอกัษรขอม	นบัแต่การ

จารลงในใบลาน	 จนถึงเขียนลงในสมุดไทยหรือสมุดข่อย	 ถึง

รัชกาลที	่๔	แห่งกรุงรัตนโกสนิทร์	พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้า

เจ้าอยูหั่ว	ขณะยงัทรงผนวชอยู	่ทรงพระราชด�าริประดษิฐ์อกัษร
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อริยกะขึน้	ส�าหรับใช้เขยีนภาษาบาลแีทนอกัษรขอมเป็นคร้ังแรก	

และได้ใช้อยู่ในส�านักพระสงฆ์ธรรมยุตทั่วไปในคร้ังนั้น	 คร้ัน

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูหั่วทรงลาผนวชแล้ว	ความ

นิยมในการใช้อักษรอริยกะก็ค่อยเลือนหายไป

	 ต่อมาพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัได้ทรงพระ

ด�าริแบบอกัษรไทยส�าหรับเขยีนภาษาบาลแีทนอกัษรขอมขึน้ใหม่	

เรียกว่า	แบบการยตุ	ซ่ึงได้เร่ิมใช้เขยีนและพมิพ์ภาษาบาลมีาแต่

คร้ังนั้น	 และได้ใช้เป็นแบบในการพิมพ์พระไตรปิฎกเมื่อคร้ัง

รัชกาลที่	 ๕	 ซึ่งเป็นการพิมพ์พระไตรปิฎกฝ่ายเถรวาทเป็นครั้ง

แรกในโลก

	 ถึงรัชกาลที่	๖	สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ	พระองค์นั้น

ทรงพระด�าริแก้ไขแบบอกัษรไทยส�าหรับเขยีนบาลใีหม่	เรียกว่า	

แบบพนิท	ุคอืใช้จุดบอดเป็นเคร่ืองหมายใต้พยญัชนะทีไ่ม่มสีระ

อาศยั	หรือพยญัชนะท่ีเป็นตัวสะกดดงัทีใ่ช้เขยีนและพมิพ์ภาษา

บาลอียูใ่นปัจจุบนั	แบบอักษรไทยส�าหรับเขียนภาษาบาลทีีเ่รียก

ว่า	 แบบพินทุนี้	 ได้ใช้ในการพิมพ์คัมภีร์อรรถกถา	 เมื่อ	 พ.ศ.	

๒๔๖๒	ในรัชกาลท่ี	๖	เป็นคร้ังแรก	และได้ใช้สบืมาจนทกุวนันี้
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ด้ำนภำษำสันสกฤต

ในด้านภาษาสันสกฤต	 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า	 กรมพระยา	

วชิรญาณวโรรส	 ทรงพระปรีชาอย่างลึกซ้ึง	 ดังจะเห็นได้จากงาน	

พระนิพนธ์ที่ทรงแปลพระสูตรฝ่ายมหายานจากต้นฉบับภาษา

สนัสกฤต	เช่น	วัชรัจเฉทกิาสตูร	เป็นต้น	นอกจากนีย้งัทรงใช้ความ

รู้ภาษาสันสกฤตช่วยในการท�าความเข้าใจและอธิบายภาษาบาลีให้

ได้ความชดัเจนยิง่ขึน้	ดงัจะเหน็ได้ในพระนพินธ์เร่ือง	“วธีิใช้อักษร

ในภาษามคธเทียบกับภาษาส�สฺกฺฤต”

นอกจากพระองค์เองจะทรงรอบรู้ในภาษาสนัสกฤตแล้ว	พระองค์

ยังทรงส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรเรียนภาษาบาลีสันสกฤต	 โดย

ทรงพยายามหาครูชาวต่างประเทศมาสอนภาษาสันสกฤตในมหา-	

มกุฏราชวิทยาลัยในยุคที่พระองค์ทรงบริหารจัดการอยู่

ภาษาบาลีและสันสกฤตนัน้	พระองค์ทรงเห็นว่าเป็นภาษาโบราณ	

๒	ภาษาที่คนไทยควรศึกษา	เพราะภาษาไทยของเราออกมาจาก	๒	

ภาษานั้นเป็นอันมาก
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ส�าหรับภาษาอังกฤษนั้น	 	 พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถ	

เป็นอย่างดีและเป็นภาษาต่างประเทศที่พระองค์ทรงสนับสนุนให	้

พระภิกษุสามเณรศึกษา	 โดยได้ทรงจ้างครูชาวต่างประเทศมาสอน

ในมหามกุฏราชวิทยาลัยในครั้งกระนั้น	นอกจากจะจ้างครูชาวต่าง-

ประเทศมาสอนแล้วพระองค์เองยงัได้ทรงแต่งต�าราเรียนภาษาองักฤษ

เพื่อเป็นคู่มือในการเรียนของนักเรียนในมหามกุฏราชวิทยาลัยด้วย	

เรียกว่า	“แว่นองักฤษ”	ซ่ึงทรงเร่ิมนพินธ์ขึน้เมือ่	พ.ศ.	๒๔๓๙	(ร.ศ.

๑๑๕)	แล้วโปรดให้พิมพ์แจกนักเรียนเป็นตอนๆ	 เพื่อประกอบการ

เรียนภาษาองักฤษในโรงเรียนทีโ่ปรดให้ตัง้ขึน้ในมหามกฏุราชวทิยาลยั

เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๔๒	(ร.ศ.๑๑๘)	พระนิพนธ์เรื่อง	 “แว่นอังกฤษ”	จึง

เป็นต�าราเรียนภาษาอังกฤษเล่มแรกๆ	ที่แต่งโดยคนไทยเมื่อ	๑๐๐	

กว่าปีมาแล้ว

ภาษาฝรั่งเศส	 เป็นอีกภาษาหนึ่งที่พระองค์ทรงรอบรู้เป็นอย่างดี	

แม้ว่าจะไม่มีงานพระนิพนธ์ในภาษาฝร่ังเศสหรือพระนิพนธ์แปล	

จากภาษาฝร่ังเศสที่เป็นชิ้นใหญ่ๆ	 ปรากฏให้เห็น	 แต่ก็พบว่ามีงาน

พระนพินธ์เบด็เตลด็เกีย่วกบัภาษาฝร่ังเศสปรากฏอยูเ่ป็นจ�านวนมาก	

เช่น	พระนพินธ์ทรงแปลรายงานพระอาการประชวรของเจ้านายบาง

พระองค์ถวายพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูหั่วเป็นตัวอย่าง
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พระพรหมมุนี	 (ผิน	 สุวโจ)	 ศิษย์รูปหนึ่งของสมเด็จพระ

มหาสมณเจ้าฯ	พระองค์นัน้ได้เล่าไว้ว่า	สมเดจ็พระมหาสมณ-

เจ้าฯ	พระองค์นัน้ทรงเหน็คณุประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษา

ต่างประเทศและทรงปรารภถึงคุณประโยชน์ของการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศกบัศษิยานศุษิย์ของพระองค์ว่า	ทีพ่ระองค์

ทรงแต่งต�ารับต�าราท่ีเป็นหลักสูตรต่างๆ	 ได้มาก	 ก็เพราะ

พระองค์ทรงอาศัยต�ารับต�าราที่เป็นภาษาต่างประเทศ

งำนพระนิพนธ์ในภำษำไทย

ส่วนผลงานพระนิพนธ์ในภาษาไทยของสมเด็จพระมหา-

สมณเจ้า	 กรมพระยาวชิรญาณวโรรส	 มีเป็นจ�านวนมากทั้ง

ในทางคดีธรรมและคดีโลก	 โดยเฉพาะในทางคดีธรรมนั้น

ทรงเอาพระทัยใส่เป็นพิเศษ	 เพราะทรงถือว่า	หนังสือแสดง

ค�าสอนทางพระพทุธศาสนานัน้มคีวามส�าคญัท้ังต่อการศกึษา

และการส่ังสอนพระพุทธศาสนา	 ดังท่ีทรงอธิบายไว้ใน

วตัถปุระสงค์ข้อหนึง่ของการต้ังมหามกฏุราชวทิยาลยัความว่า
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การท่ีประชุมชนจะเข้าใจพระพทุธศาสนาได้ชัดเจนมอียู่ 

๓ ทาง คือด้วยการฟังพระธรรมเทศนา ด้วยการสนทนา

ธรรม และด้วยการอ่านหนังสือแสดงค�าสอนทางพระพุทธ-

ศาสนา

พระธรรมเทศนาที่จัดข้ึนตามวัด	 ก็ได้ฟังเฉพาะผู้เข้าวัด	

ส่วนพระธรรมเทศนาตามงานต่างๆ	ก็มักเป็นเรื่องซ�้าๆ	ตาม

ความนยิมทีเ่กีย่วกบังานนัน้ๆ	ไม่ค่อยได้ฟังเร่ืองทีแ่ปลกออก

ไป	 หรือบางทีก็เป็นเร่ืองนิทานหรือชาดกเสียเป็นส่วนใหญ	่

ซ่ึงทรงเห็นว่าไม่ให้ความรู้อะไรทีเ่ป็นสาระในทางพระศาสนา

การสนทนาธรรม ทรงเหน็ว่าเป็นวธีิเรียนรู้พระพทุธศาสนา

ทีด่วีธีิหนึง่	เพราะเป็นโอกาสได้ซักถามในข้อทีผู่ส้นทนาสงสยั

ไม่เข้าใจ	แต่มกัหาผูน้�าการสนทนาทีม่คีวามรอบรู้ทางพระพทุธ-

ศาสนาได้ยาก

การอ่านหนังสอื ทรงเหน็ว่าเป็นทางทีจ่ะให้ได้ความรู้ความ

เข้าใจพระพุทธศาสนาดีกว่าวิธีอื่น	เพราะมีเวลาให้ไตร่ตรอง

จนเข้าใจได้ชัดเจน	 แม้อ่านแล้วลืมเสีย	 ก็สามารถมาอ่าน

ทบทวนใหม่ได้
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ด้วยพระด�าริดังกล่าวแล้ว	 สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ	 พระองค์

นั้นจึงได้ทรงทุ่มเทเวลาแห่งพระชนม์ชีพรจนาต�าราและหนังสือทาง

พระพทุธศาสนาในรูปแบบต่างๆ	ไว้เป็นจ�านวนมาก	และพระองค์ไม่

เพยีงแต่อทิุศพระองค์สร้างวรรณกรรมทางพระพทุธศาสนา	เพือ่การ

ศกึษาและการสัง่สอนพระพุทธศาสนาเท่านัน้	แต่ยงัทรงพยายามหา

ทางทีจ่ะฝึกฝนพระภกิษุสามเณรให้มคีวามสามารถในการเรยีบเรียง

ค�าสอนทางพระพุทธศาสนาเป็นหนังสือ	 เพื่อถ่ายทอดหรือเผยแพร่

สู่ประชุมชนอีกด้วย	 ดังเช่นทรงออก	นิตยสารธรรมจักษ	ุ เพื่อเป็น

สนามให้พระภิกษุสามเณรผู้เป็นนักเรียนในมหามกุฏราชวิทยาลัย

ฝึกหัดการเขียนการแปลเร่ืองราวทางพระพุทธศาสนาเผยแพร่สู่

ประชาชน
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งานพระนพินธ์ในภาษาไทยของสมเดจ็พระมหาสมณเจ้าฯ	พระองค์

นั้นหากกล่าวโดยจ�านวนเร่ืองก็มีเกือบ	 ๔๐๐	 เร่ือง	 หากแบ่งเป็น

ประเภทตามลักษณะงานพระนิพนธ์ก็มีดังนี้ี

•	 ต�าราบาลีไวยากรณ์	๖	เล่ม

•	 ต�าราหลักสูตรนักธรรมชั้นตรี-โท-เอก	๑๒	เล่ม

•	 พระธรรมเทศนา	๗๕	กัณฑ์

•	 พระโอวาทและธรรมกถา	๒๒	เรื่อง

•	 ธรรมคดีเบ็ดเตล็ด	๔๑	เรื่อง

•	 การศึกษา	๓๖	เรื่อง

•	 ประวัติศาสตร์-โบราณคดี	๒๒	เรื่อง

•	 อักษรศาสตร์	๑๑	เรื่อง

•	 การคณะสงฆ์	๗๑	เรื่อง

•	 เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์	๗	เรื่อง

•	 ภาษาบาลี	๑๓	เรื่อง

•	 ทรงแปลพระสูตร	๔๗	สูตร

•	 ทรงวรรณนาพระสูตร	(อธิบาย)	๒๑	สูตร

•	 ทรงช�าระคัมภีร์บาลี	๑๓	คัมภีร์
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ลักษณะส�าคัญของพระนิพนธ์ดังกล่าวเหล่านี้ก็คือ	 ได้ทรงวาง

แบบแผนเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในด้านต่างๆ	 ไว้อย่างละเอียด

ถีถ้่วนเพือ่ประโยชน์แก่การศกึษาและการปฏบัิติของอนชุนคนรุ่นหลงั

พระนิพนธ์ที่นับว่ำเป็นหลักส�ำคัญในกำรศึกษำ
พระพุทธศำสนำ

ผลงานพระนิพนธ์ที่นับว่าเป็นหลักส�าคัญในการศึกษาพระพุทธ-

ศาสนาทั้งส�าหรับพระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนทั่วไปก็คือ

บาลไีวยากรณ์ ซ่ึงเป็นคูม่อืในการศกึษาภาษาบาล	ีอนัเป็นเสมอืน

กญุแจลกูแรกทีจ่ะไขไปสูค่วามรู้ความเข้าใจในภาษาบาล	ีซ่ึงสมเดจ็

พระมหาสมณเจ้าฯ	 พระองค์นั้น	 ได้ทรงย่นย่อและแยกย่อยจาก

คัมภีร์บาลีไวยากรณ์เล่มใหญ่ที่เป็นภาษาบาลีอันยากแก่การเรียนรู้

และท�าความเข้าใจของนกัเรียนบาลท่ัีวไป	เพือ่ให้ผู้เรียนสามารถเรียน

รู้และเข้าใจง่ายขึ้นภายในเวลาอันสั้น	 พระนิพนธ์ชุดนี้นับเป็นต�ารา

บาลไีวยากรณ์ในภาษาไทยทีส่มบรูณ์ฉบบัแรกทีเ่กดิมขีึน้ในประทศ

ไทยเมื่อเกือบ	 ๑๒๐	 ปีมาแล้ว	 ซ่ึงได้ช่วยให้การเรียนภาษาบาลีใน

ประเทศไทยเจริญแพร่หลายขึ้นและได้ใช้เป็นต�าราเรียนส�าหรับการ

ศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของไทยสืบมาจนทุกวันนี้
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พระนพินธ์ทีส่�าคญัอกีชดุหนึง่กค็อื	ต�าราทีใ่ช้เป็นหลกัสตูร

นกัธรรมชัน้ตรี-โท-เอก	อยูใ่นปัจจบัุน	ซ่ึงประกอบด้วยเร่ือง

ส�าคัญทางพระพุทธศาสนา	๓	เรื่อง	คือ	พุทธประวัติ	ธรรม	

และวินัย	 พระนิพนธ์ชุดนี้เท่ากับเป็นการวางแนวทางในการ

ศึกษาพระพุทธศาสนาว่าควรจะศึกษาหรือเรียนรู้เร่ืองอะไร

บ้าง	อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏบัิตแิละสัง่สอนพระพทุธ-

ศาสนา	ทัง้จะเป็นประโยชน์ต่อการสบืทอดและธ�ารงรักษาไว้

ซึ่งพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสถาพรสืบไป
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พุทธประวัติ

เร่ือง	พุทธประวัติ	 เป็นต�านานท่ีโบราณาจารย์เรียบเรียงไว้เป็น

จ�านวนมาก	แต่มกัเป็นเร่ืองทีเ่ต็มไปด้วยอภนิหิารเหนอืธรรมชาต	ิซ่ึง

ยากทีค่นยคุใหม่จะเข้าใจได้	สมเดจ็พระมหาสมณเจ้าฯ	พระองค์นัน้	

จึงทรงรจนาพุทธประวัติแนวใหม่	 คือน�าเสนอพระประวัติของ

พระพุทธเจ้าตามหลักฐานท่ีปรากฏ	 ประกอบด้วยเหตุผลที่คนยุค

ใหม่จะพงึเข้าใจได้ในฐานท่ีพระพทุธเจ้ากค็อืมนษุย์คนหนึง่ทีป่ระกอบ

ด้วยพระสตปัิญญาและวริิยะอตุสาหะในการฝึกฝนอบรมตนเองจน

สามารถหยัง่รูค้วามจริงของธรรมชาติท้ังปวงได้	ทีเ่รียกว่าตรัสรู้	แล้ว

ทรงน�ามาเปิดเผยสัง่สอนคนอืน่ให้รู้ตามจนกลายเป็นพระพทุธศาสนา

ขึ้นในโลกและผู้ท่ีรู้ตามพระองค์ก็กลายเป็นพระสงฆ์	 คือหมู่คนผู้รู้

จริงหรือตรัสรู้ตามพระองค์ท่ีเรียกว่าอริยสงฆ์	 จึงเกิดสิ่งส�าคัญใน

พระพุทธศาสนาขึ้น	คือ	พระพุทธ	พระธรรม	พระสงฆ์	ที่รวมเรียก

ว่า	พระรัตนตรัย	พระนิพนธ์เรื่องพุทธประวัติจึงเป็นการแสดงเรื่อง

ราวของบุคคลส�าคัญคนหนึ่งของโลกว่า	 ทรงมีความเป็นมาอย่างไร	

ทรงมพีระอจัฉริยภาพวริิยภาพอย่างไร	ทรงท�าคณุประโยชน์ต่อโลก

อย่างไรเป็นต้น	ซ่ึงท�าให้คนยคุใหม่เข้าใจพระประวตัขิองพระพทุธเจ้า

อย่างมีหลักฐานประกอบด้วยเหตุผล
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นอกจากพุทธประวัติ	 พระองค์ยังได้ทรงนิพนธ์อนุพุทธประวัติ	

คอืเร่ืองราวของผูต้รัสรู้ตามพระพทุธองค์	ซ่ึงได้แก่บรรดาพระสาวก

องค์ส�าคญั	และเร่ืองพทุธานพุทุธประวติั	คอืเร่ืองราวของพระพทุธเจ้า

กบัพระสาวกทัง้หลายว่ามคีวามเกีย่วข้องสมัพนัธ์กนัอย่างไร	ได้ช่วย

กันท�าคุณประโยชน์แก่โลกอย่างไรเป็นต้น

พระนิพนธ์ชุดธรรม 

พระนิพนธ์ชุดธรรม	 ที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ	 พระองค์นั้น

ทรงนิพนธ์เป็นต�าราส�าหรับใช้เป็นหลักสูตรนักธรรมชั้นตรี	 โท	 เอก	

คือ	ธรรมวิภาค ปริเฉทที่ ๑	ซึ่งรวมอยู่ในหนังสือนวโกวาท ธรรม-

วภิาค ปริเฉทที ่๒	และ	ธรรมวจิารณ์	โดยทรงเลอืกข้อธรรมค�าสอน

ของพระพุทธศาสนาที่ชาวพุทธท้ังบรรพชิตและคฤหัสถ์ควรจะได้

เรียนรู้และน�าไปปฏิบัติตามควรแก่ภูมิชั้นของตนในฐานที่เป็น

พทุธมามกะคอืผูน้บัถอืพระพทุธศาสนา	โดยแบ่งเป็น	๓	ระดบั	คอื	

ชั้นตรี	 เรียกว่านวกภูมิ	 ชั้นโท	 เรียกว่ามัชฌิมภูมิ	 ชั้นเอก	 เรียกว่า	

เถรภูมิ	 เท่ากับทรงวางแนวในการศึกษาเรียนรู้ค�าสอนในพระพุทธ-

ศาสนาว่า	 ควรเร่ิมต้นเรียนอะไรแล้วค่อยเลื่อนชั้นให้สูงข้ึนอย่างไร	

เพื่อจะได้ชื่อว่ารู้เร่ืองพระพุทธศาสนาขั้นพื้นฐานอันพอเพียงแก่การ

ปฏิบัติทั้งในทางโลกและทางธรรมสมแก่ความเป็นชาวพุทธ
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พระนิพนธ์เรื่องวินัย

พระนิพนธ์เร่ืองวนิยั	ประกอบด้วยนวโกวาท	และ	วนิยัมขุ เล่ม 

๑-๒-๓ เป็นต�าราส�าหรับการศึกษาเร่ืองวินัยของพระภิกษุสามเณร	

นวโกวาทเป็นประมวลวินัยหรือสิกขาบทของภิกษุแบบย่อๆ	 มีแต่

หวัข้อส�าหรับจ�าให้ขึน้ใจเพือ่การปฏบัิตรัิกษาตวัมใิห้ละเมดิสิกขาบท

หรือศีลที่ส�าคัญหรือศีลขั้นพ้ืนฐานท่ีเรียกว่า	 ศีลในพระปาติโมกข	์

เป็นข้อมูลที่ผู้บวชใหม่ซึ่งเรียกว่านวกะจะพึงศึกษาให้รู้เป็นเบื้องต้น

ส่วน	วินยัมขุ เล่ม ๑-๒-๓	นัน้	เป็นภาคขยายความของวนิยัอย่าง

ละเอยีด	เพือ่ให้ภกิษุสามเณรได้ศกึษาเรียนรู้เร่ืองวนิยัแต่ละข้อแต่ละ

เร่ืองอย่างละเอยีด	เล่ม	๑	ว่าด้วยสกิขาบทในพระปาตโิมกข์	เล่ม	๒	

ว่าด้วยอภสิมาจารหรือมรรยาทต่างๆ	เล่ม	๓	ว่าด้วยเร่ืองสงัฆกรรม	

คือกิจของสงฆ์	 เพ่ือจักปฏิบัติรักษาพระวินัยได้อย่างถูกต้องเหมาะ

สม	 ได้รับประโยชน์จากการประพฤติปฏิบัติรักษาพรหมจรรย์อย่าง

แท้จริง

ทั้งนี้เพราะแต่โบราณมา	 พระภิกษุสามเณรโดยทั่วไปไม่ค่อยได้

ศกึษาเรียนรู้เร่ืองพระวนิยั	เพราะไม่มตี�าราหรือหนงัสอืทีจ่ะใช้ส�าหรับ

ศกึษา	มแีต่คมัภร์ีบาล	ีซ่ึงจะรู้ได้กเ็ฉพาะผู้รู้บาล	ีภกิษุสามเณรทัว่ไป	

จึงมกัจะรู้เท่าทีไ่ด้ศกึษาปฏบิตัมิาจากครูบาอาจารย์เท่านัน้	ส�าหรับผู้

ที่ไม่ใส่ใจก็แทบจะไม่รู้เรื่องพระวินัยเอาเลย
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มาถึงสมัยรัชกาลที่	 ๔	 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์	 พระอมราภิรักขิต	

(เกิด	อมโร)	วัดบรมนิวาส	ได้แต่งหนังสือสัตตปัพพปุพพสิกขาขึ้น

ส�าหรับเป็นคู่มือศึกษาพระธรรมและวินัยแบบย่อๆ	 ขึ้น	 และต่อมา

ได้แต่งขยายความหนงัสอืดงักล่าวให้พสิดารขึน้เรียกว่า	ปพุพสกิขา-

วรรณนา	นับเป็นต�าราส�าหรับศึกษาพระธรรมวินัยในภาษาไทยเล่ม

แรกของไทย	ซ่ึงได้ใช้แพร่หลายอยูใ่นหมูพ่ระสงฆ์ท่ัวไปมาแต่รัชกาล

ที่	 ๔	 จนถึงรัชกาลท่ี	 ๕	 ซ่ึงท�าให้ภิกษุสามเณรทั่วไปได้เรียนรู้พระ

ธรรมวินัยได้สะดวกและกว้างขวางขึ้น	 แต่หนังสือดังกล่าวก็ยังนับ

ว่ายากส�าหรับพระภกิษุสามเณรท่ัวไปผูไ้ม่สนัทดัในทางภาษา	เพราะ

มีค�าอรรถคือค�าภาษาบาลีปนอยู่มาก	 ทั้งส�านวนภาษาก็เป็นอย่าง

โบราณ	อ่านและเข้าใจยาก

เพ่ือแก้ไขปัญหาดงักล่าว	สมเดจ็พระมหาสมณเจ้าฯ	พระองค์นัน้	

จึงทรงนพินธ์ต�าราส�าหรับเป็นคูม่อืศกึษาพระธรรมวนิยัข้ึนใหม่	เพือ่

ให้ง่ายแก่การศึกษาเรียนรู้ของพระภิกษุสามเณรทั่วไป	 ทั้งเป็นการ

แก้ไขเพิ่มเติมส่วนท่ีบกพร่องให้สมบรูณ์ครบถ้วนยิง่ขึน้	 พระนพินธ์

ดงักล่าวกค็อื	หนงัสอื	นวโกวาท	และ	วินัยมุข เล่ม ๑-๒-๓ ซึ่งได้

ใช้เป็นต�าราส�าหรับศึกษาพระธรรมวินัยของคณะสงฆ์ไทยอยู่ใน

ปัจจุบัน
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กล่าวโดยสรุป	 พระนิพนธ์ชุดพุทธประวัติ	 ธรรมวิภาค	 และ	

วินัยมุข	ที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ	พระองค์นั้นได้ทรงพากเพียร

พยายามนพินธ์ขึน้นัน้กเ็พือ่ให้เป็นคูม่อืศกึษาเรียนรู้เร่ืองพระรัตนตรัย	

คอื	พระพทุธ	พระธรรม	พระสงฆ์	อนัเป็นหลกัส�าคญัของพระพทุธ-

ศาสนานัน่เอง	ซ่ึงต่อมาได้ก�าหนดเป็นหลกัสตูรให้พระภกิษุสามเณร

ทุกรูปผู้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาต้องศึกษาเรียนรู้เป็นเบื้องต้น	

ที่เรียกว่า	หลักสูตรนักธรรม	ของคณะสงฆ์ไทยอยู่ในบัดนี้

ต�ำรำที่ใช้เป็นแบบแผนในด้ำนต่ำงๆ

นอกจากพระนิพนธ์ที่ใช้เป็นต�าราทางการศึกษาของคณะสงฆ์ดัง

กล่าวแล้ว	สมเดจ็พระมหาสมณเจ้าฯ	พระองค์นัน้	ยงัได้ทรงนพินธ์

ต�าราที่ใช้เป็นแบบแผนในด้านต่างๆ	อีกเป็นอันมาก	เช่น

พระธรรมเทศนามงคลวิเสสกถา	ส�าหรับถวายในพระราชพธีิเฉลมิ

พระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าแผ่นดิน	ซึ่งเริ่มมีขึ้นในรัชกาลที่	

๔	 เป็นคร้ังแรก	 โดยสมเด็จพระสังฆราช	 (สา	 ปุสฺสเทว)	 ได้เป็นผู้

ถวายเป็นพระองค์แรกและถวายตลอดมาจนถึงรัชกาลที่	 ๕	 เมื่อ	

สมเดจ็พระสงัฆราช	(สา	ปุสสฺเทว)	สิน้พระชนม์แล้ว	สมเดจ็พระมหา-

สมณเจ้าฯ	 พระองค์นั้น	 จึงได้เป็นผู้ถวายสืบมาและได้ทรงริเร่ิม
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ก�าหนดรูปแบบของพระธรรมเทศนามงคลวิเสสกถาถวายในแต่ละ

ปี	โดยมเีนือ้หาประกอบด้วยการพรรณนาถงึพระราชกรณยีกจิทีท่รง

ปฏบิตัใินขวบปีเพือ่ให้ทรงระลกึถงึด้วยพระปีติปราโมทย์	ว่าได้ทรง

กระท�าสิง่อนัดงีามอย่างไรบ้าง	แล้วถวายพระธรรมค�าสอนอนัจะพงึ

ทรงปฏบัิติให้ยิง่ๆ	ขึน้ไปบางประการ	อนัเป็นการถวายการสอนโดย

ทางอ้อม	พระธรรมเทศนามงคลวเิสสกถาในลกัษณะทีท่รงพระด�าริ

ขึ้นนี้ได้ถือเป็นแบบปฏิบัติสืบมาจนทุกวันนี้

	พระธรรมเทศนาทศพิธราชธรรม	 ส�าหรับถวายในพระราชพิธี

บรมราชาภิเษก	ก็เช่นเดียวกัน	สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ	พระองค์

นัน้	ได้ทรงก�าหนดรูปแบบและเนือ้หาท่ีจะถวายขึน้เป็นคร้ังแรกและ

ได้ใช้เป็นแบบอย่างสืบมา

	 แม้การเทศนาสัง่สอนประชาชนทัว่ไปในโอกาสต่างๆ	สมเดจ็พระ

มหาสมณเจ้าฯ	พระองค์นัน้	กไ็ด้ทรงแนะน�าและวางแนวทางไว้ให้ดู

เป็นแบบอย่างโดยการทรงนิพนธ์พระธรรมเทศนาในลักษณะต่างๆ	

ไว้เป็นแบบเป็นจ�านวนมาก	ท้ังนีเ้พราะแต่ก่อนมา	การเทศน์มกัมแีต่

เร่ืองนิทานหรือชาดกไม่ค่อยมีเนื้อหาที่เป็นค�าสอน	 พระองค์จึงได้

ทรงวางแนวในการแสดงธรรมว่า	 ควรเร่ิมต้นอย่างไร	 ควรอธิบาย
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อย่างไร	ประกอบด้วยหลกัฐานและเหตผุลทีจ่ะท�าให้ผูฟั้งเรียนรู้และ

เข้าใจพระพทุธศาสนาอย่างถกูต้อง	ดงัทีใ่ช้เป็นธรรมเนยีมปฏบิติักนั

อยู่ทั่วไปในปัจจุบัน

	 การแสดงตนเป็นพุทธมามกะได้เกิดมีขึ้นในประเทศไทยคร้ัง

แรก	เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	ทรงพระกรุณา

โปรดให้สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ	เจ้าฟ้ามหาวชิราวธุ	(คอืพระบาท

สมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั	รัชกาลที	่๖)	เสดจ็ออกไปศกึษาใน

ทวปียโุรป	เมือ่	พ.ศ.	๒๔๓๖	โดยสมเดจ็พระมหาสมณเจ้าฯ	พระองค์

นั้นทรงเป็นผู้ก�าหนดรูปแบบพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ	ซึ่งต่อมา	

พระองค์ได้ทรงนิพนธ์	 ระเบียบการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ	 ขึ้น

ส�าหรับใช้เป็นแบบปฏิบัติส�าหรับชาวพุทธทั่วไปสืบมา

	 นอกจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น	 ยังมีพระนิพนธ์อีกจ�านวนมาก	

ที่แสดงให้เห็นถึงพระราชด�าริริเร่ิมและการพัฒนาแก้ไขเพื่อความ

เจริญก้าวหน้าของพระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์	 ตลอดถึงความ

เจรญิก้าวหน้าของบ้านเมอืง	ซ่ึงสมเดจ็พระมหาสมณเจ้าฯ	พระองค์

นัน้ได้ทรงทุม่เทอทิุศพระองค์สร้างสรรค์ขึน้และได้ใช้เป็นแบบอย่าง

ในด้านต่างๆ	สืบมาจนทุกวันนี้
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สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรม-

พระยาวชิรญาณวโรรส ทรงอ่านค�าจารึก

เร่ืองพระสรีระท่ีขุดได้ณต�าบลปิปราห์วคาม

บัสตินิคมแขวงเนปอลรัฐอินเดีย

๒

ทรงอ่ำนจำรึก
อินเดยีโบรำณ
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ค�าจารึกที่แท่งศิลาบรรจุพระสารีริกธาตุ
ซึ่งขุดได้ที่เนินลัญชทิพพะ บ้านภัตติไทรอุ ต�าบลเร็บัลตาลุก

แขวงกิสต์นา แดนมัดราส*

	 	 	 ค�าเดิม  ค�าแปล

	 กุรปิตุเต จ	 	 ของชนกแห่งกุระด้วย

	 กุรมาตุ จ	 	 ของชนนีแห่งกุระด้วย

	 กุรษ +	 	 ของกุระ

	 สิวษ +	 	 ของศิวะ

	 มชุส - นนติ +	 ที่บรรจุ

	 ผาลิคิษมุค� จ	 ผอบแก้วผลึกด้วย

	 พุธสรีราน�	 	 ซึ่งพระพุทธสารีริกธาตุทั้งหลาย

	 นิเขตุ	่ 	 ส�าหรับบรรจุ

	 พนว ปุตษ กุรษ สปิตุกษ มชุส	 ที่บรรจุของกุรโอรสพนวะ	

	 	 	 	 พร้อมทั้งชนก

*	Chinna	Lanja	Dibba,	Bhattiprolu	village,	Repalle,	Krishna	District,
	Madras	Presidency	(present:	Andhra	Pradesh)
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อธิบายค�า

ค�าว่า	มชุส	หรือในบดันีเ้ป็น	มญัชสุา	แปลว่า	ตู	้หีบ	ผอบ	กลกัไปตามความ	

ด้วยไม่มีศัพท์ส�าหรับใช้สาธารณะ	จึงแปลว่า	ที่บรรจุ

พหุวจนะในค�าว่า	 พุธสรีราน�	 นั้น	 มีอธิบายว่า	 พระสงฆ์เอาเอกเทศ	

อนัหนึง่แห่งพระสรีระ	สมด้วยค�าในสมุงัคลวลิาสนิ	ีอรรถกถาฑีฆนกิายมหาวรรค	

ตอนมหาปรินิพพานสูตร	วรรณนาว่า	สรีราเนว อวสิสฺสึสูติ ปุพฺเพ เอกลงฺฆา

เตน ติตฺตา สรีร� นาม อโหสิ อิทานิ วิปฺปกิณฺณตฺตา สรีรานีติ วุตฺต�	ความว่า	

ค�าว่า	 ได้เหลือแต่พระสรีระทั้งหลายนั้น	 มีอธิบายว่าพระรูปได้ช่ือว่าพระสรีระ	

เพราะเมื่อก่อนได้ตั้งด้วยความติดเนื่องเป็นอันเดียวกัน	 แต่ในบัดนี้	 เพราะ	

เรี่ยรายจากกันออกไปแล้ว	ท่านจึงได้กล่าวว่าพระสรีระทั้งหลาย	ดังนี้

วินิจฉัยค�าเดิม

จ	 ศัพท์ที่แปลว่า	 ด้วย	 หรือ	 และ	 ส�าหรับใช้ในความผสม	มีในที่ควรจะมี		

ไม่ทั่ว	ขาดในที่หมายกาไว้

ค�าว่า	มชุส	นนต	ิ แปลออกแต่	มชุส	ค�าว่า	นนต	ิ แปลไม่ออก	 ได้ขีดเส้น

หมายไว้ล่างศัพท์เดิมและท่ีควรจะแปล	 ยังไม่ทราบแน่ว่า	 จะเป็นอย่างนั้นมา

เดมิหรือคลาดเคลือ่นในชัน้ไหน	เมือ่ได้เห็นรูปอักษรเดมิทีเ่รียกว่า	มนัรยะฝ่าย

ใต้	จึงจะสันนิษฐานได้

ภาษาท่ีใช้อยูใ่นพวกมคธภาษา	วธิเีรียงต่างจากภาษาทีใ่ช้จารึกผอบศลิาบรรจุ

พระธาตุที่ต�าบลปิปราห์วะ	 แขวงบัสติ	 แดนเนปอล	 ค�าจารึกที่นั่นใช้เรียง	

สมัพนัธฉฏัฐ	ีคอื	นามผูเ้ป็นเจ้าของหลงันามทีเ่ป็นของ	ส่วนค�าจารึกทีน่ีเ่รียงไว้

หน้า	และภาษาจารึกทีน่ีใ่ช้ฉฏัฐวีภิตัติและ	ส	บทหน้าเป็น	ษ	เรียกเสยีง	ร	และ

เสียง	ทีฆะ	เป็น	คงเหมือนกัน	แต่ยังไม่ใช้พยัญชนะซ้อน
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แปลความ

ที่บรรจุ	 และผอบแก้วผลึก	 ส�าหรับบรรจุพระพุทธสารีริกธาตุของชนกแห่ง

กุระ	 และของชนนีแห่งกุระ	 ของกุระเอง	 และของศิวะ	 ที่บรรจุของกุรโอรส	

พนวะพร้อมทั้งชนก

สันนิษฐาน

ถงึถ้อยค�าจะบกพร่อง	กค็งส่องความชดัว่า	ผูจ้ารึกบอกไว้ว่า	พระสารีริกธาตุ

ของพระพุทธเจ้า	 และประโยคที่ท�าก็แข็งแรง	 ส่องความเชื่อความนับถือของ

เจ้าของเพราะเรียกเสียง	 ทีฆะ	 เป็น	 เห็นว่าทีหลังค�าจารึกที่ปิปราห์วะ	 แต่ก็ไม่

มากนกั	ด้วยเหตยุงัเรียกเสยีงพยญัชนะไม่ซ้อนเหมอืนกนั	อย่างไรกด็	ีคงภาย

หลงัอโศกรัชกาล	แต่สนันษิฐานไม่ได้ว่าเป็นของใครเพราะชือ่เจ้าของไม่ปรากฏ

ในหนังสือฝ่ายพระพุทธศาสนา	 และชื่อต�าบลก็ยังเทียบกันไม่ได้	 นอกจาก	

มัดราสกับมัทรรัษฎร์	 หรือมัททรัฐชื่อเดียว	 แต่ก็ไม่มีปรากฏว่า	 แคว้นนี้ได้

เกี่ยวข้องกับการรับแบ่งส่วนพระสารีริกธาตุอย่างไร
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แบบเทียบค�าจารึกหลักศิลาครั้งพระเจ้าอโศกมหาราช

กับค�าจารึกหีบศิลา ซึ่งมิสเตอเป๊ปขุดได้ที่ต�าบล

ปิปราห์วะ แขวงเมืองบัสติ แดนเนปอล ณ ประเทศอินเดีย

ข้อส�าหรับเทียบ

๑.	รูปตัวอักษรชนิด

	 เดียวกัน

๒.	อักษรที่ใช้	“ร”	ใน

	 ชั้นหลัง	เช่น

	 “สรีร”	เป็นต้น

	 ใช้	“ล”	ทั้งสิ้น

๓.	ศัพท์ที่ใช้อักษร

	 ซ้อนในชั้นหลัง

	 เช่น	“รุกฺโข”	และ

	 “ปุตฺโต”	เป็นต้น

	 ไม่ใช้ซ้อน

	 ดุจอุทาหรณ์ในข้อ	๒

จารึกอโศก

	 ลาช		 ราชา

	 ลุขา	 ต้นไม้

จารึกปิปราห์วะ

สลิลนิธเน

ที่ฝังสรีระ

สปุตทลน�

พร้อมทั้งบุตร

และทาระ
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จารึกอโศก

มหานสสิ เทวาน�ปิยส

ปิยทสิส ลาชิเน

ในโรงครัวใหญ่ของ

พระราชาปิยทสีที่รัก

ของเทวดา	ท.

ปฏิโภคาย ปสุมนุสาน� 

เพื่อความบริโภคของ

สัตว์และมนุษย์	ท.

อิย� ธ�มลิปิ

นี้อักษรประกาศ

ข้อธรรม

เทวาน�ปิเย ปิยทสิลาช

พระราชาปิยทสีที่รัก

ของเทวดา	ท.

จารึกปิปราห์วะ

อิย� สลิลนิธเน

พุธส ภควเต

นี้ที่ฝังพระสารีริกธาตุ

ของพระผู้มีพระภาค

พุทธเจ้า

อิย� สลิลนิธเน

นี้ที่ฝังพระสารีริกธาตุ

พุธส ภควเต

ของพระผู้มีพระภาค

พุทธเจ้า

ข้อส�าหรับเทียบ

๔.	เรียง	Possessive

	 Case	คือ	

	 สามีสัมพันธ์ไว้หลัง

	 Nominative	คือ

	 กัตตา	หรือ	ลิงคัตถะ

	 เหมือนกัน

๕.	เรียง	Demonstra-

	 tive	Adjective	คือ

	 นิยมวิเสสนะไว้ข้าง

	 หน้า	Nominative

	 คือ	กัตตา	หรือ

	 ลิงคัตถะ	เหมือนกัน

๖.	เรียง	Nominal

	 Adjective	คือ

	 สร้อยชื่อไว้ข้างหน้า

	 นามเหมือนกัน
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ข้อส�าหรับเทียบ

๗.	เรียง	Adjective	of

	 Quality	คือ	

	 คุณวิเสสนะ

	 ไว้ข้างหลังนาม

	 เหมือนกัน

๘.	ใช้	Nominative

	 Case	Singular	คือ

	 ปฐมาวิภัติ	เอกวจนะ

	 ลงท้ายเป็น	เอ	เข้ากับ	

	 ศัพท์อการันต์

	 เหมือนกัน

๙.	ใช้	Possessive	

	 Case	Singular	คือ

	 ฉัฏฐีวิภัติ	เอกวจนะ

	 ลงท้ายเป็น	เอ	เข้ากับ

	 ศัพท์มีพยัญชนะเป็น

	 การันต์ในภาษา

	 สันสกฤต

จารึกอโศก

โอสธานิ มนุโสปคานิ

จ ปโสปคานิ จ

โอสถ	ท.	

ส�าหรับมนุษย์ด้วย	

ส�าหรับสัตว์ด้วย

เทวาน� ปิเย ปิยทส ิลาช

พระราชาปิยทสีที่รัก

ของเทวดา	ท.

เทวาน� ปิยส ปิยทสิส

ลาชิเน	

ของพระราชาฯ

จารึกปิปราห์วะ

สุกิติภติน� สุภคินิกน�

สปุตทลน�

ผู้เป็นพระภาดา

มีเกียรติอันงาม	

พร้อมทั้งพระภคินี	

พร้อมทั้งพระโอรส

และพระชายา

อิย� สลิลนิธเน

นี้ที่ฝังพระสารีริกธาตุ

พุธส ภควเต

ของพระผู้มีพระภาค

พุทธเจ้า
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จารึกอโศก

ปสุมนุสาน�

แห่งสัตว์และมนุษย์	ท.

  จารึกปิปราห์วะ

สุกิติภติน�

สภคินิกน�

สปุตทลน�

ผู้เป็นพระภาดามีเกียรติ

อันงาม	ฯ	ล	ฯ

ข้อส�าหรับเทียบ

๑๐.	คงไม่เหมือนกัน	แต่

	 Possesive	Case

	 Plural	คอื	ฉฏัฐวิีภติั

	 พหุวจนะ	ด้วยศัพท์

	 ในค�าจารึกหลักศิลา

	 ครั้งพระเจ้าอโศก

	 มหาราชทีฆะที่สุด

	 ศัพท์	ศัพท์ในค�า

	 จารึกที่ปิปราห์วะ

	 ไม่ได้ทีฆะ

	 		แต่ลายจ�าลอง

	 ค�าจารึกที่ปิปราห์วะ

	 กับค�าที่เขาอ่านแล้ว

	 ไม่ต้องกัน	จะเป็น

	 จ�าลองไม่ถูกต้อง

	 หรือว่าผสมผเสเข้า

	 ยังถือเป็นแน่ไม่ได้

	 ด้วยสระอักษร

	 อินโดปาฬิเป็นแต่

	 ขีดนิดหนึ่ง	เช่น
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ข้อส�าหรับเทียบ

	 ผู้จ�าลองอ่านไม่ออก

	 เขียนพลั้งพลาด

	 ก็เป็นได้

สันนิษฐาน

	 ค�าจารึกที่ปิปราห์วะ

ถ้าจ�าลองไม่คลาด	คง

เป็นของเก่ากว่าค�าจารึก

ครั้งพระเจ้าอโศกมหาราช

ถ้าจ�าลองคลาด	คงเป็น

ของปูนเดียวกัน

จารึกอโศก จารึกปิปราห์วะ
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ค�าจารึกหีบศิลาซึ่งมิสเตอเป๊ปขุดได้ที่ต�าบลปิปราห์วะ

แขวงเมืองบัสติ แดนเนปอล ณ ประเทศอินเดีย

พระชินวรวงศ์จ�าลองส่งมา

อิย�	 นี้

สลิลนิธเน	 ที่ฝังพระสรีระ

พุธส	 พระพุทธเจ้า

ภควเต	 แห่งพระผู้มีพระภาค

สกิยน�	 ของศากยะ	ท.

สุกิติภติน�	 ผู้พี่น้องชายมี

	 เกียรติงาม

สภคินิกน�	 พร้อมทั้งพี่น้องหญิง

สปุตทลน�	 พร้อมทั้งบุตรและ

	 ชายา

	 นี้ท่ีฝังพระสารีริก-

ธาตุแห่งพระผู้มีพระ-

ภาคพระพุทธเจ้าของ

ศากยะพี่น้องชายผู้มี

เกียรติงามพร้อมทั้ง

พี่น้องหญิงพร้อมทั้ง

บุตรและชายา

	 	 	 			ปาฐะและค�าแปล	 	 	 	ความ
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อิย�	 นี้

ธ�มลิป	ิ อักษรประกาศธรรม

เทวาน�ปิเยนา	ที่รักของเทวดา	ท.

ปิยทสินา	 พระนามปิยทสิ

(ลา)	 อันพระราชา

เลขปิ (ตา)	 ให้จารึกไว้แล้ว

หิทา	 ห้าม	(?)	

โน	 ไม่ให้

กิฉิ	 ใครๆ

ชิเว	 ซึ่งสัตว์เป็น	ท.

อาลภิตุ	 ฆ่า

	 อั ก ษ รป ร ะ ก าศ

ข้อธรรมนี้	 พระราชา	

ปิยทสีผู้เป็นท่ีรักของ

เทวดาทั้งหลายโปรด

เกล้าฯ	ให้จารึกไว้แล้ว

	 ห้ามไม่ให้ใครๆ	ฆ่า

สตัว์เป็นทัง้หลาย	ควร

ต้องกรุณา	 หมู ่สัตว์

อนึ่ง	 อย่าพึงท�าความ

ชักชวนกัน	(ฆ่าสัตว์)

	 	 	 			ปาฐะและค�าแปล	 	 	 ความ

ค�าจารึกหลักศิลาครั้งพระเจ้าอโศกมหาราช

ที่ผาขัลสิหน้าบุรพา ด้วยอักษรอินโดปาฬิ

คัดจากฉบับของ เมเยอเยเนราล คันนิงฮัม

ประกาศที่ ๑
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ปช	 หมู่สัตว์

หิตวิเย	 ควรต้องกรุณา

โนปิจ	 อนึ่ง	อย่า

สมาช	 ความชักชวน

กฏวิเย	 พึงท�า

พหุก�ปิ	 มากแท้

โทสา	 โทษ	ท.

สเมชส	 แห่งความชักชวน

เทวาน�ปิเย	 ที่รักของเทวดา	ท.

ปิยทสิ	 พระนามปิยทสิ

ลาช	 พระราชา

ทขต	ิ ทรงเห็น

อถิปิจ	 ก็แต่	มี

เอกติยา	 บางเหล่า

สมาชา	 ความชักชวน	ท.

สาธุมตา	 ที่นับว่าดี

เทวาน�ปิยสา	ที่รักของเทวดา	ท.

	 พระราชาปิยทสีผู้

เป ็นที่ รักของเทวดา	

ทัง้หลาย	ทรงเห็นโทษ

แห่งความชักชวนกัน

มากแท้ก็แต่มีความ

ชักชวนบางอย ่างที่

นับว่าดีของพระราชา

ปิยทสีผู้เป็นท่ีรักของ

เทวดาทั้งหลายอยู่

	 	 	 			ปาฐะและค�าแปล	 	 	 ความ
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ปิยทสิ สา	 พระนามปิยทสิ

ลาชิเน	 ของพระราชา

ปเล	 เมื่อปางหลัง

มหานสสิ	 ในโรงครัวใหญ่

เทวาน�ปิยส	ที่รักของเทวดา	ท.

ปิยทสิ สา	 พระนามปิยทสิ

ลาชิเน	 แห่งพระราชา

อนุทิวส�	 ทุกวันๆ

พหุนิ	 มาก

(ปาน) สตสหสานิ	แสนแห่งสัตว์

	 เป็นทั้งหลาย

อล�ภิยิสุ	 ต้องฆ่าแล้ว

สุปถายเส	 เพื่อแกงเท่านั้น

อิมาน	 แสนแห่งสัตว์นี้

ยทา	 เมื่อใด

อิย�	 นี้

ธ�มลิป	ิ อักษรประกาศธรรม

	 เมื่อปางหลังในโรง

ครัวใหญ่ของพระราชา

ปิยทสีผู ้ เป็นที่ รักของ

เทวดาทั้งหลาย	 สัตว์

เป็นๆ	 มากหลายแสน

ต้องถูกฆ่าแล้วทุกวันๆ	

สัตว ์ เป ็นหลายแสน

เหล ่านี้ 	 ส� าหรับแกง

เท่านั้น	 เมื่อได้จารึก

อักษรประกาศข้อธรรม

นี้ไว้แล้ว	 สัตว์ทั้งหลาย

ถูกฆ่าน้อยทีเดียว	 ผู ้	

บวงสรวงเทวดา	 ก็ไม่

ควรฆ่ามฤคบางเหล่า

หรือมฤคอันเป็นที่ รัก

ของตน	 แม้สัตว์สาม

เหล่านั่นจักไม่ถูกฆ่าอีก

	 	 	 		ปาฐะและค�าแปล	 	 	 ความ
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เลขิตา	 จารึกไว้แล้ว

ตทา	 เมื่อนั้น

ตนิเยว	ิ น้อยทีเดียว

ปานานิ	 สัตว์เป็น	ท.

อาลาภิย�ติ	 ย่อมถูกฆ่า

เทวานชล	ิ ผู้นบเทวดา	(?)

เอเก	 บางเหล่า

มิเค	 ซึ่งมฤค	ท.

เสปิเย	 ที่รักของตน

มิเค	 ซึ่งมฤค	ท.

โน ธเว	 ไม่ควรฆ่า

เอสานิป	ิ แม้นั่น

ติน	ิ สามเหล่า

ปานานิ	 สัตว์เป็น	ท.

โน อลาภิยิส�ต	ิจักไม่ถูกฆ่า

	 	 	 			ปาฐะและค�าแปล	 	 	 ความ
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สวต	 ทั้งหมด

วิชิตาส	ิ ในแว่นแคว้นที่ปราบ

	 ไว้ได้แล้ว

เทวาน�ปิยสา	ที่รักของเทวดา

ปิยทสิสา	 ทรงพระนามปิยทสิ

ลาชิเน	 แห่งพระราชา

เยจ อ�ตา	 เมอืงชัน้ในเหล่าใดด้วย

มถ	 อนึ่ง

โจฑา	 เมืองโจฑา

ปํฑิยา	 เมืองปัณฑิยา

สาติยปุโต	 เมืองสาติยปุตร

เกลปุโต	 เมืองเกฐลปุตร

ต�าพปํนิ	 เกาะตามพปันน(ิลงักา)

อ�ติโยเค นาม	ชื่ออันติโยค

โยนลาชเน จ	และราชอาณาจักร

	 โยนะ

อล�เน	 ป่า

ตส อ�ติโยคส	แห่งแคว้นอันติ

	 โยคนั้น

	 ในพระราชอาณาจักร

ของพระราชาปิยทสีผู ้

เป็นท่ีรักของเทวดาทั้ง

หลายทุกต�าบล	 (มี)	 ทั้ง

หัวเมืองชั้นใน	 และหัว

เมืองชั้นนอกคือ	 เมือง

โจฑา	 เมืองป ัณฑิยา	

เมืองสาติยบุตร	 เมือง

เกฐลบุตร	 เกาะตาม	

พปันนิ	 คือเกาะลังกา

ราชอาณาจักรอันติโยค

และราชอาณาจักรโยนะ		

และป่าแห่งราชอาณา-

จักรอันติโยคนั้น,	 พระ

ราชาปิยทสีผู ้ เป็นที่ รัก

ของ เทวดาทั้ งหลาย

ทรงท�าการรักษาไข้สอง

ประการ	 คือ	 การรักษา

มนุษย์	ประการ	๑	การ

รักษาสัตว ์ ของ เลี้ ย ง

ประการ	๑	

ในพระราชอาณาจักร

ทั่วทุกต�าบล

	 	 	 		ปาฐะและค�าแปล	 	 	 ความ

ประกาศที่ ๒
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สวต	 ในที่ทั้งปวง

หาโลปิตา จ	 ให้เก็บไว้แล้วด้วย

โลปาปิตา จ	 ให้ปลูกไว้แล้วด้วย

สวเมวา	 ทั้งปวงนั่นเทียว

มุลานิ จ	 รากไม้	ท.	ด้วย

ผลานิ จ	 ผลไม้	ท.	ด้วย

กยต๎ร (?)	 ในที่ไหน

นาถิ	 ไม่มี

สวต	 ในที่ทั้งปวง

หาโลปิตา จ	 ให้เก็บไว้แล้วด้วย

โลปาปิตา จ		ให้ปลูกไว้แล้วด้วย

มเตส	ุ ใกล้ทาง	ท.	(?)

ลุขา จ		 ต้นไม้	ท.	ด้วย

มาหิถานิ	 ตั้งอยู่บนแผ่นดิน

อุทปานานิ	 บ่อน�้า	ท.

ขานาปิตาน	ิ ให้ขุดไว้แล้ว

ปฏิโภคาย	 เพื่อความบริโภค

ปสุมนุสาน�	 แห่งสัตว์และ

	 มนุษย์	ท.

	 	 	 			ปาฐะและค�าแปล	 	 	 ความ

ไม้ทัง้หลายทีเ่ป็นยาครบ

ทุกอย่างในที่ไหนไม่มี,	

พระองค ์โปรดเกล ้าฯ		

ให้เก็บหาไว้และจัดปลูก	

ไว้พร้อมทุกต�าบล	โปรด

เกล้าฯ	 ให้ปลูกต้นไม้ทั้ง

หลายไว้ข้างหนทาง	และ

ให้ขุดสระน�้าทั้งหลายไว้

ส�าหรับฝูงสัตว์และหมู ่

มนุษย์ได้อาศัยบริโภค.
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ทรงอ่านจารึกโบราณ

	 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า	 กรมพระยาวชิรญาณวโรรส	 ทรงเจริญเติบโต
มาในส�านักของ	 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 และสมเด็จพระมหา
สมณเจ้า	 กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์	 ซ่ึงทรงเป็นปราชญ์ทางโบราณคด	ี
รุ่นแรกของประเทศไทย	จึงได้ทรงซึมซับเอาพระปรีชาสามารถทางโบราณคดขีอง
ทั้ง	๒	พระองค์ไว้อย่างครบถ้วน
	 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ทรงค้นพบศิลาจารึกพ่อขุน
รามค�าแหงหลักที่	๑	เป็นครั้งแรก	และทรงอ่านศิลาจารึกของพ่อขุนรามค�าแหง
เป็นพระองค์แรกด้วย
	 ส�าหรับสมเดจ็พระมหาสมณเจ้า	กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์นัน้	มไิด้
ทรงสนพระทยัเฉพาะโบราณคดขีองไทยเท่านัน้	แต่ทรงสนพระทัยโบราณคดขีอง
อนิเดยีด้วย	ได้ทรงคดัลอกอกัษรจารึกเกีย่วกบัพระพทุธศาสนาของอนิเดยีโบราณ
ไว้เป็นจ�านวนมาก	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 อักษรจารึกโบราณต่างๆ	 ที่ปรากฏหรือ	
ค้นพบในประเทศไทย	และทรงอ่านจารึกภาษาเขมรสมยัสโุขทยัเป็นพระองค์แรก
	 ด้วยสภาพแวดล้อมดงักล่าวแล้ว	จึงเป็นเหตใุห้สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า	
กรมพระยาวชริญาณวโรรส	ทรงเอาพระทยัใส่ในเร่ืองโบราณคดมีาตลอด	ดงัจะ
เห็นได้ว่า		ได้ทรงรวบรวมและศึกษาเรื่องโบราณคดีในประเทศไทยไว้ไม่น้อย
	 ส�าหรับโบราณคดีในอินเดียนั้น	 นับว่าส�าคัญ	 เพราะเป็นเร่ืองเกี่ยวกับ
พระพทุธศาสนาเป็นส่วนมาก	และเป็นช่วงเวลาทีก่�าลงัมกีารขดุค้นทางโบราณคดี
ในอินเดียระยะแรกๆ	 จึงมีเร่ืองให้ศึกษาได้มาก	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเร่ืองราวท่ี
เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา	 เพราะเป็นข้อมูลท่ีมีประโยชน์ต่อการเรียบเรียงพุทธ-
ประวัติที่ทรงพระนิพนธ์อยู่	จึงเป็นเหตุให้ทรงเอาพระทัยใส่ในการศึกษาค้นคว้า
เกี่ยวกับจารึกโบราณของอินเดียเป็นอันมาก	 ดังจะเห็นได้จากจารึกเร่ืองพระ	
สารีริกธาตท่ีุทรงศกึษาและวเิคราะห์อย่างละเอยีดในหนงัสอืนี	้เมือ่ท่านผูอ่้านได้
อ่านพระนิพนธ์เร่ืองนี้แล้ว	 ก็จะเห็นได้ว่าทรงศึกษาและทรงรอบรู้ในเร่ืองจารึก
อนิเดยีโบราณถีถ้่วนเพียงไร	และกล่าวได้ว่า	ทรงเป็นคนไทยคนแรกทีอ่่านจารึก
อินเดียโบราณเป็นครั้งแรกด้วย
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สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรม-

พระยาวชิรญาณวโรรส ทรงอ่านค�าจารึก

ว่าด้วยลายลกัษณะพระบาทท่ีเมอืงสโุขทยั

๓

ทรงอ่ำนจำรึก
สุโขทัย
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อ่ำนค�ำจำรึกหลักศิลำที่เมืองสุโขทัย

	 	 ปาเทสุ	ยสฺส	ชาตานิ		 	 เทฺว	จกฺกานิ	มเหสิโน

	 	 เอกเมกมฺปิ	เอเตสุ		 	 สหสฺสารสเนมิก�

	 	 สพฺพากาเรหิ	สมฺปนฺน�	 	 สสณฺานสนามก�

	 	 ตสฺส	ปาทตเลเสฺวว	 	 สมฺภูตานิ	อิมานิ	จ

	 	 สิริวจฺโฉ	จ	โสวตฺถิ	 	 นนฺทิวฏฺฏวฏ�สกา

	 	 องฺกุโส	เจว	ปาสาโท		 	 ปีญฺจ	วทฺธมานก�

	 	 เสตฉตฺตญฺจ	ขคฺโค	จ		 	 ตาลวณฺฑ�	จ	วีชนี

	 	 โมรหตฺถกมุณฺหีส�	 	 ปตฺโต	ทามมณิมฺปิ	จ

	 	 อุปฺปล�	นีลรตฺตญฺจ		 	 ปทุมมฺปิ	ตเถว	จ

	 	 สมุทฺโท	ปุณฺณปาตญฺจ			 ปุณฺณฆโฏ	จ	หิมวา

	 	 จกฺกวาฬา	จ	นขคฺคา		 	 เมรุ	สุริยจนฺทิมา

	 	 จตุโร	จ	มหาทีปา		 	 ทฺวิสหสฺสปริตฺตกา

	 	 ทกฺขิณาวฏฺฏสงฺโข	จ		 	 สปริโส	จกฺกวตฺติ	จ
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	 	 ยมก�	เหมมจฺฉญฺจ		 	 จกฺก�	ธชญฺจ	กุมฺภิโล

	 	 สตฺต	คงฺคา	มหาเสลา		 	 ตถา	สตฺต	มหาสรา

	 	 ปฏาโกปิจ	ปาฏงฺกี	 	 สุวณฺณวาลวีชนี

	 	 สุวณฺณสีหพฺยคฺโฆ	จ		 	 วลาโห	อสฺสุโปสโถ

	 	 วารโณปิ	จ	สพฺเพเต	 	 ราชสทฺเทน	อวฺหยา

	 	 เกลาสปพฺพโต	ห�โส	 	 จกวาโก	จ	วาสุกี

	 	 เอราวโณ	กรวิโก		 	 สุวณฺณภมโร	ส	( 	ิขี๑)

	 	 (กุกฺกุฏ๑)	กุสุโภ	โกญฺโจ		 หรินาวา	จตุมฺมุขา

	 	 กินฺนโร	กินฺนรี	ปกฺขี	 	 ชีวญฺชีวกนามโก

	 	 ฉกามาวจรา	โลกา		 	 พฺรหฺมโลกา	จ	โสฬส

	 	 อฏฺุตฺตรสต�	ตสฺส	 	 มงฺคลานิ	อิมานิ	จ

	 	 ปริวารานิ	จกฺกสฺส	 	 จกฺกปาท�	นมามิห�	ฯ

๑	ค�าในศิลาจารึกท่ีช�ารุดหายไป	 แต่ลงไว้ให้เต็ม	 ตามท่ีสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ	 ทรงสันนิษฐาน		

	 (ดูในค�าอธิบายค�าแปลต่อไป)
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แปลค�ำจำรึกหลักศิลำที่เมืองสุโขทัย

	 จักรทั้งสองเกิดที่พระบาทของพระพุทธเจ้าผู้แสวงหาประโยชน์ใหญ่แก่

สตัวโลกพระองค์ใด	ในจักรท้ังสองนัน้จักรดวงหนึง่ๆ	มกีงและมกี�าพนัหนึง่	ถงึ

พร้อมด้วยอาการทัง้ปวง	พร้อมด้วยสณัฐานพร้อมด้วยนามฯ	นามอนัเป็นมงคล

เหล่านี้	เกิดมีแล้วที่ฝ่าพระบาทนั้นแลของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น	คือ

	 ๑.	 สิริวจฺโฉ	 ลายลักษณ์	 เช่น	 พระโลมาที่พระอุระพระนารายณ	์

	 	 	 สัณฐานเหมือนดอกไม้สี่กลีบกางออก	พระนารายณ	์

	 	 	 เองก็ว่า	ฯ

	 ๒.	 โสวตฺถ	ิ ลายลกัษณ์	 เรียก	สวฺสตฺกิะ	 เป็นนมิติรแห่งสภุมงคล		

	 	 	 สัณฐานกางเป็นสี่แฉกเช่นกางเขนปลายหักหันไป	

	 	 	 ตามกัน	ฯ

	 ๓.	 นนฺทิยาวฏฺโฏ	 ดอกนันทิยาวัฏ	 ซ่ึงแปลกันว่าดอกพุฒ	 อาจเป็น	

	 	 	 มะเดื่อก็ได้	อันเป็นนิมิตแห่งมงคล	ฯ

	 ๔.	 วฏ�สโก	 สังวาล	ฯ

	 ๕.	 องฺกุโส	 ขอช้าง	ฯ

	 ๖.	 ปาสาโท	 ปราสาท	ฯ

	 ๗.	 ปี�	 ตั่งที่นั่ง	ฯ

	 ๘.	 วทฺธมานก�	 ไม่ทราบว่าอะไร	ตามพยัญชนะ	ว่าของอันเจริญ

	 	 	 หรือให้เจริญ	ได้แก่ของขวัญ	หนังสือเก่าแปลว่า	

	 	 	 ใบศรี	เข้าทีอยู่	ฯ

	 ๙.	 เสตฉตฺต�	 เสวตฉัตร	ฯ

	 ๑๐.	 ขคฺโค	 พระขรรค์	ฯ
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	 ๑๑.	 ตาลวณฺฑ�	 พัดใบตาล	ฯ

	 ๑๒.	 วีชน	ี พัดหรือแส้วีชนี	ส�าหรับโบกหรือปัด	ฯ	ต่อไปมี

	 	 	 แส้ชัดอยู่	ในที่นี้ควรเป็นพัดส�าหรับโบก	ฯ

	 ๑๓.	 โมรหตฺถก�	 ก�าหางนกยูง	ฯ

	 ๑๔.	 อุณฺหีส�	 พระมงกุฏ	หรือกรอบพระพักตร์	เป็นเครื่องต้น

	 	 	 ส�าหรับประดับพระราชอิศริยยศของพระราชา	ฯ

	 ๑๕.	 ปตฺโต	 บาตร	ฯ

	 ๑๖.	 ทามมณ	ิ พวงมณี	ฯ

	 ๑๗.	 นีลุปฺปล�	 ดอกอุบลขาบ	ฯ

	 ๑๘.	 รตฺตุปฺปล�	 ดอกอุบลแดง	ฯ

	 ๑๙.	 นีลปทุม�	 ดอกประทุมขาบ	ฯ

	 ๒๐.	 รตฺตปทุม�	 ดอกประทุมแดง	ฯ

	 ๒๑.	 สมุทฺโท	 ท้องทะเล	ฯ

	 ๒๒.	 ปุณฺณปาต�	 ขันน�้า	(ภาชนะอันเต็ม)	ฯ

	 ๒๓.	 ปุณฺณฆโฏ	 หม้อน�้า	ฯ

	 ๒๔.	 หิมวา	 ป่าหรือเขาหิมพานต์	ฯ

	 ๒๕.	 จกฺกวาฬา	 เขาจักรวาฬ	ฯ

	 ๒๖.	 นขคฺคา	 เขาหลวง	ฯ

	 ๒๗.	 เมร	ุ เขาพระสุเมรุ	ฯ

	๒๘.-๒๙.	 สุริยจนฺทิมา	 พระอาทิตย์	พระจันทร์	ฯ

	๓๐.-๓๑.	 จตุโร มหาทีปา	 ทวีปใหญ่สี่	ฯ
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	๓๔.-๓๕.	 ทฺวิสหสฺสปริตฺตกา	 ทวีปน้อยๆ	สองพัน	ฯ

	 ๓๖.	 ทกฺขิณาวฏฺฏสงฺโข	 สังข์ทักษิณาวัฏ	ฯ

	 ๓๗.	 สปริโส จกฺกวตฺต	ิ พระเจ้าจักรพรรดิ์พร้อมทั้งราชบริวาร	ฯ

	 ๓๘.	 ยมก� เหมมจฺฉ�	 ปลาทองคู่	ฯ

	 ๓๙.	 จกฺก�	 จักร	ฯ

	 ๔๐.	 ธช�	 ธงธวัช	หนังสือเก่าแปลว่า	ธงชาย	ฯ

	 ๔๑.	 กุมฺภิโล	 จรเข้	ฯ

	๔๒.-๔๘.	 สตฺต คงฺคา	 แม่น�้าเจ็ดต�าบล	ฯ

	๔๙.-๕๕.	 สตฺต มหาเสลา	 ภูเขาใหญ่เจ็ดชั้น	ฯ

	๕๖.-๖๒.	 สตฺต มหาสรา	 สระใหญ่เจ็ดต�าบล	ฯ

	 ๖๓.	 ปฏาโก	 ธงปฏาก	หนังสือเก่าว่า	ธงสี่เหลี่ยม	คือ	ธง

	 	 	 สี่มุม	ฯ

	 ๖๔.	 ปาฏงฺกี	 คานหาม	ฯ

	 ๖๕.	 สุวณฺณวาลวีชนี	 แส้ทอง	ฯ

	 ๖๖.	 สุวณฺณสีโห	 ราชสีห์ทอง	ฯ

	 ๖๗.	 สุวณฺณพฺยคฺโฆ	 เสือทอง	ฯ

	 ๖๘.	 วลาโห อสฺโส	 พระยาม้าวลาหก	ฯ

	 ๖๙.	 อุโปสโถ	 ช้างอุโบสถ	ฯ

	 ๗๐.	 วารณราชา	 พระยาช้าง	ฯ

	 ๗๑.	 เกลาสปพฺพโต	 เขาไกลาส	ฯ

	 ๗๒.	 ห�สราชา	 พระยาหงส์	ฯ

	 ๗๓.	 จกวาโก	 พระยานกจากพราก	ฯ

	 ๗๔.	 วาสุกี	 พระยานาคชื่อวาสุกี	ฯ

	 ๗๕.	 เอราวโณ	 ช้างเอราวัณ	ฯ
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	 ๗๖.	 กรวิโก	 นกการเวก	ฯ

	 ๗๗.	 สุวณฺณภมโร	 แมลงผึ้งทอง	หรือแมลงภู่ทอง	แมลงทับ

	 	 	 ก็อาจเป็นได้	ฯ

	 ๗๘.	 (สิข	ี นกยูง)

	 ๗๙.	 (กุกฺกุฏโก	 ไก่)

	 ๘๐.	 อุสโภ	 โคอุศุภราช	ฯ

	 ๘๑.	 โกฺโจ	 นกกาเรียน	ฯ

	 ๘๒.	 หรินาวา	 เรือทอง	ในหนังสือเก่าก็ว่าเช่นนี้	แต่ยัง

	 	 	 ไม่แน่ใจ	ฯ

	 ๘๓.	 จตุมฺมุขา	 ลูกศร	(มีปลายสี่แฉก)	ฯ

	 ๘๔.	 กินฺนโร	 กินรผู้

	 ๘๕.	 กินฺนร	ี กินรเมีย

	 ๘๖.	 ชีวฺชีโว	 นกชีวัญชีวะ	หนังสือเก่าแปลว่า	นกพริก

	 	 	 นกพรดกก็เคยแปล	ฝรั่งสันนิษฐานว่า

	 	 	 เป็นจ�าพวกนกหางยาวเฟื้อย	ที่เรียกว่า

	 	 	 ฟีสันต์๑	ฯ

	 ๘๗.-๙๒.	 ฉกามาวจราโลกา	 สวรรค์กามาวจร	๖	ชั้น	ฯ

	๙๓.-๑๐๘.	 โสฬส พฺรหฺมโลกา	 พรหมโลก	๑๖	ชั้น	ฯ

	 นามเป็นมงคล	๑๐๘	เหล่านี้	(เกิดมีที่ฝ่าพระบาทของพระพุทธเจ้านั้น)	

เป็นบริวารแห่งจักรฯ	 ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายนมัสการพระบาทอันวิจิตรด้วย

ลายจักรนั้นแลฯ

๑	pheasant.
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อธิบายค�าแปล

	 เลขน�าน่าค�า	 นับมงคลโดยล�าดับไปฯ	 การนับนี้เป็นโดยอนุมานอาจ

พลาดได้	 เช่นดอกอุบลแลดอกประทุมขาบแดง	 จะแจกเป็นสี่เช่นนี้หรือจะย่น	

อย่างไร	ทวีปน้อยสองพัน	จะนับเป็นหนึ่งหรือเป็นสอง	ปลาคู่ก็เหมือนกัน	ทั้ง

ค�าขาดแลค�าที่ฉงนก็ยังมี	อย่างไรก็ดี	คงไม่ยักเยื้องมากนัก	ไม่เช่นนั้น	ยากที่

จะนับให้เหมาะ	๑๐๘	ฯ

	 มงคลที่	๑	แลที่	๒	แปลตามความเข้าใจในภาษาสันสกฤต	เพราะเป็น

ศพัท์เก่า	ฯ	สริิวจฺโฉ	ในภาษาสนัสกฤตเป็น	ศรีฺวตฺสะ	แปลตามพยญัชนะว่า	ทีรั่ก

ของพระศรีคือพระลักษมี	เทพมเหสีของพระนารายณ์	แปลตามความว่า	องค์

พระนารายณ์เองอย่างหนึง่	พระโลมาทีพ่ระอรุะของพระนารายณ์	สณัฐานเหมอืน

ดอกไม้ส่ีกลบีกางออกอย่างหนึง่	ค�าหลงัได้ในค�าว่า	ศรีฺวตฺสธารี	ท่านผูท้รงไว้ซ่ึง	

ศฺรีวตฺสะ	ฯ	แต่ศัพท์	วจฺโฉ	หรือ	วตฺสะ	นี้แปลว่าลูกโคก็ได้	แปลว่าลูกรักก็ได้	

สดุแล้วแต่จะเข้ากบัศพัท์อ่ืนอนัจะบ่งความให้รู้ว่าได้แก่อะไร	ในหนงัสอืเก่าแปล	

สิริวจฺโฉ	ว่านางส่องแว่น	คือส่องกระจก	เผินนัก	เป็นชื่อของหญิง	มากับศัพท์

อื่น	เช่น	พาลวตฺสา	หญิงมีลูกอ่อน	ฯ	แต่ครั้งเริ่มเขียนลายลักษณ์พระบาทนั้น

จะเข้าใจว่าอะไรไม่แจ้ง	ฯ

	 มงคลท่ี	๓	เป็นอนัเข้าใจถกูกนัว่า	ไม้ชือ่นนัทยิาวฏั	ไทยว่าดอกพฒุ	ฝร่ัง

ว่าไม้จ�าพวกท่ีเรียกว่าฟิค	ค�าหลงันีช้อบกล	เพราะไม้มะเดือ่เป็นของท่ีใช้ในมงคล

อย่างสูง	ฯ	ต้นไม้ทองเงินใช้ในการมงคล	จะตามอย่างไม้นี้กระมัง	ฯ

	 มงคลท่ี	๒๖	แย้งกบัในหนงัสอืเก่า	สนันษิฐานว่า	เป็นเพราะรูปพยญัชนะ	

เขียนเป็นอักษรขอมคล้ายกัน	อาจอ่านไขว้เขวกันไปได้	ฯ

	 มงคลท่ี	 ๗๘	 เทียบตามลักษณะคาถาเป็นศัพท์มี	 ๒	 อักษร	 ตัวต้น	

รัสสะ	 ตัวปลายทีฆะ	 ยากที่จะสันนิษฐาน	 แต่เมื่อจะเทียบกับมงคลในหนังสือ

เก่าที่ยังเหลือ	มีทางจะเป็น	สิขี	ที่แปลว่า	นกยูงก็ได้	ว่าไก่ก็ได้	โดยพยัญชนะ
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ว่า	สัตว์มีหงอน	แต่ศัพท์นี้หมายเอานกยูงเป็นที่ตั้ง	ฯ

	 มงคลท่ี	 ๗๙	 เทียบตามลักษณะคาถาเหมือนกัน	 เป็นศัพท์มี	 ๓	

อักษร	 มีอักษร	 ก	 ท้ายศัพท์	 ที่เข้าสมาสเข้าสนธิกับศัพท์อุสโภเหลืออยู ่		

ยากที่สันนิษฐานเทียบกับมงคลในหนังสือเก่าที่ยังเหลือ	 มีทางจะเป็นได้

สอง	 กุกฺกุฏก	 คือ	 ไก่	 หรือ	มยูรก	 คือ	 นกยูง	 ๓	 อักษรท้ายศัพท์ต้น	 เป็น		

นะคณะ	 อันต้องห้ามในค�าฉันท์	 อย่างเอกโทษโทโทษต้องห้ามในค�าโคลง		

ส่วนศัพท์หลังไม่มีต�าหนิ	ฯ	ถ้านกยูงได้ในมงคลที่	๗๘	แล้ว	ในที่นี้ก็น่าจะเป็น	

กุกฺกุฏก	 การเรียงคาถาเช่นนี้	 จะถือจุกจิกก็ไม่น่าจะเป็นได้	 ฯ	ยอมให้มีต�าหนิ

ทางนี้	ดีกว่าจะเข้าใจ	สิขี	ว่า	ไก่	ฯ

	 มงคลท่ี	๘๒	หรินาวา	ทีแ่ปลว่าเรือทองนัน้	ยงัไม่แน่ใจ	เป็นศพัท์ท่ีแปลก

มา	ค้นก็ไม่ได้เค้าเงื่อน	ฯ

	 มงคลที่	๘๓	จตุมฺมุขา	นั้น	ในหนังสือสันสกฤต	แปลได้หลายอย่าง	แต่

แปลว่าลูกศรนั้น	เพื่อจะเทียบกับจามรในหนังสือเก่า	ฯ

	 มงคลในหนังสือเก่าที่ยังเหลือ	ไม่มีที่เทียบอีก	๗	คือ

	 ๑.	 สตฺต	ิ พระแสงหอก	ฯ	

	 ๑๑.	 โตรณ�	 เสาไต้	ฯ

	 ๑๗.	 ปลฺลงฺโก	 บัลลังก์	ฯ

	๒๒.	 ปทุม� ปุณฺฑร	ี ลายดอกบัวขาว	ปทุม�	ควรจะเทียบกันได้กับที่	๑๙	

	 	 	 แลที่	๒๐	แต่สีต่างไป	ฯ

	 ๕๙.	 กจฺฉโป	 พระยาเต่าทอง	ฯ

	๗๘.	 มงฺกโร	 รูปพระยามังกร	ฯ

	๗๙.	 สวจฺฉกา เธน	ุ รูปโคแลลูก	ฯ

	 มงคลในค�าจารึกมีที่เทียบทั้งนั้น	 แผกกันบ้างแต่การนับซ่ึงเป็นโดย

อนุมานของผู้แปลด้วย	จัดเอาเป็นแน่ไม่ได้	ฯ
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คาถาพรรณนาลายลักษณ์พระบาท
รวบรวมจากหนังสือนานานุสสติพุทธคุณแปล

	 	 ปาเทสุ	ยสฺส	ชาตานิ		 	 เทฺว	จกฺกานิ	สุกมฺมโต

	 นานากาเรหิ	ปุณฺณานิ			 	 วนฺเทต�	ปุริสุตฺตม�

	 สตฺตี	จ	สิริวจฺโฉ	จ	 	 	 นนฺทิยาวฏฺฏเมว	จ

	 โสวตฺถิโก	วฏ�โส	จ	 	 	 วฑฺฒมานญฺจ	ปีก�

	 องฺกุส�	จกฺก�	ปาสาโท	 	 	 โตรณ�	ฉตฺตเมว	จ

	 ขคฺโค	จ	ตาลปณฺณญฺจ		 	 โมรปิญฺชกวีชนี

	 อุณฺหีโส	ปลฺลงฺโก	ปตฺโต	 	 มณิทาม�	นีลุปฺปล�

	 รตฺตเสตุปฺปลญฺเจว	 	 	 ปทุม�	ปุณฺฑรี	ตถา

	 ปุณฺณฆโฏ	ปุณฺณปาฏิ	 	 	 สมุทฺโท	จกฺกวาฬก�

	 หิมวา	จ	สิเนรุ	จ	 	 	 สุริโย	จนฺทิมา	ตถา

	 นกฺขตฺตา	จตุโร	ทีปา	 	 	 ทฺวิสหสฺสปริวารา

	 จกฺกวตฺตาวฏ�	สงฺโข	 	 	 จามโร	มจฺฉยุคล�
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	 สตฺต	สตฺต	มหาคงฺคา	 	 	 มหาเสลา	มหาสรา

	 กจฺฉโป	ส�สุมาโร	จ	 	 	 ธชปฏากเมว	จ

	 ปาฏงฺกี	วาลวีชนี	 	 	 เกลาสปพฺพโต	ตถา

	 ฉทฺทนฺโต	วาสุกี	นาโค	 	 	 ห�โส	ภมรกุกฺกุโฏ

	 สีหราชา	พฺยคฺฆราชา	 	 	 เอราวณฺโณ	อุโปสโถ

	 วลาหโก	อุสโภ	จ	 	 	 หรินาวา	จ	มงฺกโร

	 สวจฺฉกา	ตถา	เธนุ	 	 	 กินฺนโร	กินฺนรีปิ	จ

	 กรวิโก	มยูโร	จ		 	 	 โกญฺจราชา	ตเถว	จ

	 จากวากทิโช	เจว	 	 	 ชีวญฺชีวกนามโก

	 ฉกามาวจรา	เทวา	 	 	 พฺรหฺมโลกา	จ	โสฬส

	 ทิสฺสนฺเต	ยสฺส	ปาเทสุ	 	 	 สมฺพุทฺธสฺส	มเหสิโน

	 วนฺทามิ	ตมห�	สมฺมา-	 	 	 สมฺพุทฺธ�	ปุริสาสภ�	ฯ



ลายลักษณะพระบาท ๑๐๘
ในหนังสือนานานุสสติพุทธคุณแปลของเก่า ฯ

	 เลขน�าน่าค�า	 นับมงคลโดยล�าดับไปตามหนังสือนั้นฯ	 เลขท้ายค�าบอก

ล�าดับมงคลในค�าจารึกหลักศิลาที่เมืองสุโขทัย	ฯ	เลขสูญ	บอกว่าไม่มี	ฯ

	 ๑.	สตฺต	ิ 	 พระแสงหอก	ฯ	๐

	 ๒.	สิริวจฺโฉ	 	 นางส่องแว่น	ฯ	๑	ฯ	นี้เข้าใจผิด

	 ๓.	นนฺทิยาวฏฺฏ�	 	 ดอกพุฒ	ฯ	๓

	 ๔.	 โสวตฺถิโก	 	 สร้อย	ฯ	๒	ฯ	นี้เข้าใจผิด

	 ๕.	วฏ�โส	 	 สายสังวาล	ฯ	๔

	 ๖.	วฑฺฒมาน�	 	 ใบศรี	ฯ	๘

	 ๗.	ปีก�	 	 ตั่ง	ฯ	๗

	 ๘.	องฺกุส�	 	 พระแสงขอ	ฯ	๕

	 ๙.	จกฺก�	 	 จักราวุธ	ๆ	๓๙

	 ๑๐.	ปาสาโท	 	 ปราสาท	ฯ	๖

	 ๑๑.	 โตรณ�	 	 เสาไต้	(ซุ้มประตูก็ว่า)	ฯ	๐

	 ๑๒.	ฉตฺต�	 	 เสวตฉัตร	ฯ	๙

	 ๑๓.	ขคฺโค	 	 พระแสงขรรค์	ฯ	๑๐

	 ๑๔.	ตาลปณฺณ�	 	 ตาลปัตร	ฯ	๑๑

	 ๑๕.	 โมรปิฺชกวีชน	ี 	 พัดหางนกยูง	ฯ

	 	 	 	 โมรปิฺชโก	ก�าหางนกยูง	ฯ	๑๓

	 	 	 	 วีชน	ีพัด	ฯ	๑๒

	 ๑๖.	อุณฺหึโส	 	 พระมหามงกุฎ	ฯ	๑๔	
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	 ๑๗.	 ปลฺลงฺโก	 บัลลังก์	ฯ	๐

	 ๑๘.	 ปตฺโต	 บาตร	ฯ	๑๕

	 ๑๙.	 มณิทาม�	 พวงแก้ว	ฯ	๑๖

	 ๒๐.	 นีลุปฺปล�	 อุบลเขียว	ฯ	๑๗

	 ๒๑.	 รตฺตเสตุปฺปล�	 อุบลแดงแลอุบลขาว	ฯ

	 	 	 รตฺตุปฺปล�	อุบลแดง	ฯ	๑๘

	 ๒๒.	 ปทุม�ปุณฺฑร	ิ ลายดอกบัวขาว	ฯ	๐

	 ๒๓.	 ปุณฺณฆโฏ	 หม้อเต็มด้วยน�้า	ฯ	๒๓

	 ๒๔.	 ปุณฺณปาฏิ	 ถาดเต็มด้วยน�้า	ฯ	๒๒

	 ๒๕.	 สมุทฺโท	 พระมหาสมุทร	ฯ	๒๑

	 ๒๖.	 จกฺกวาฬก�	 เขาขอบจักรวาฬ	ฯ	๒๕

	 ๒๗.	 หิมวา	 เขาหิมพานต์	ฯ	๒๔

	 ๒๘.	 สิเนร	ุ เขาพระเมรุราช	ฯ	๒๗

	 ๒๙.	 สุริโย	 พระอาทิตย์	ฯ	๒๘

	 ๓๐.	 จนฺทิมา	 ลายวงจันทร์	ฯ	๒๙

	 ๓๑.	 นกฺขตฺตา	 ดาวนักษัตรฤกษ์	๒๗	ดวง	ฯ	๒๖

	 ๓๒.	 จตุโร ทีปา	 ทวีปใหญ่ทั้งสี่	ฯ	๓๐-๓๓

	 ๓๓.	 ทฺวิสหสฺสปริวารา	 ทวีปน้อยสองพันเป็นบริวาร	ฯ	๓๔-๓๕

	 ๓๔.	 จกฺกวตฺติ	 ลายเป็นรูปพระยาจักรพตัราธิราช	ฯ	๓๗

	 ๓๕.	 อาวฏสงฺโข	 ลายเป็นรูปสังข์ทักษิณาวัฏ	ฯ	๓๖

	 ๓๖.	 จามโร	 จามรทอง	ฯ	๘๓
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	 ๓๗.	 มจฺฉยุคล�	 ปลาทองทั้งคู่	ฯ	๓๘

	 ๓๘.-๔๔. สตฺต มหาคงฺคา	 สีทันดรสมุทร	๗	ชั้น	ฯ	๔๒-๔๘

	 ๔๕.-๕๑.	 สตฺต มหาเสลา	 เขาบริภัณฑ์ทั้ง	๗	ที่ล้อม

	 	 	 เขาพระเมรุราช	ฯ	๔๙-๕๕

	 ๕๒.-๕๘.	 สตฺต มหาสรา	 สระใหญ่ทั้ง	๗	ในป่าหิมพานต์	ฯ	

	 	 	 ๕๖-๖๒

	 ๕๙.	 กจฺฉโป	 พระยาเต่าทอง	ฯ	๐

	 ๖๐.	 ส�ุสุมาโร	 พระยาจรเข้	ฯ	๔๑

	 ๖๑.	 ธชปฏาก�	 ธงชายแลธงสี่เหลี่ยม	ฯ

	 	 	 ธช�	ธงชาย	ฯ	๔๐	ฯ

	 	 	 ปฏาก�	ธงสี่เหลี่ยม	ฯ	๖๓	ฯ

	 ๖๒.	 ปาฏงฺกี	 พระเก้าอี้	ฯ	๖๔

	 ๖๓.	 วาลวีชน	ี พัดวาลวีชนี	ส�าหรับราชาภิเษก	ฯ	๖๕

	 ๖๔.	 เกลาสปพฺพโต	 ลายเป็นรูปเขาไกลาส	ฯ	๗๑

	 ๖๕.	 ฉทฺทนฺโต	 ลายเป็นรูปพระยาคชสาร	

	 	 	 อันมีนามบัญญัติ	ชื่อว่าฉัททันต์	ฯ	๗๐

	 ๖๖.	 วาสุกี	 รูปพระยาครุฑ	ฯ	๗๔	ฯ	เข้าใจผิด	เป็น

	 	 	 ชื่อพระยานาคที่ต่อลงไป	ฯ

	 ๖๗.	 นาโค	 รูปพระยานาค	ฯ	ศัพท์ประธาน

	 	 	 ของวาสุกี	ฯ

	 ๖๘.	 ห�โส	 รูปสุวรรณราชหงส์	ฯ	๗๒
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	 ๖๙.	 ภมโร	 รูปพระยาแมลงภู่ทอง	ฯ	๗๗

	 ๗๐.	 กุกฺกุโฏ	 รูปพระยาไก่เถื่อน	ฯ	๐

	 ๗๑.	 สีหราชา	 รูปพระยาไกรศรสีหราช	ฯ	๖๖

	 ๗๒.	พฺยคฺฆราชา	 รูปพระยาเสือโคร่ง	ฯ	๖๗

	 ๗๓.	 เอราวโณ	 รูปช้างเอราวัณ	ฯ	๗๕

	 ๗๔.	 อุโปสโถ	 รูปพระยาคชสารสทีอง	ชือ่ว่าอโุบสถ	ฯ	๖๙

	 ๗๕.	 วลาหโก		 รูปพระยาม้าวลาหก	ฯ	๖๘

	 ๗๖.	 อุสโภ	 รูปพระยาโคอุศุภราช	ฯ	๘๐

	 ๗๗.	 หรินาวา	 เรือทอง	ๆ	๘๒

	 ๗๘.	 มงฺกโร	 รูปพระยามังกร	ฯ	๐

	 ๗๙.	 สวจฺฉกา เธน	ุ รูปโคแลลูก	ฯ	๐

	 ๘๐.	 กินฺนโร	 รูปกินรผู้	ฯ	๘๔

	 ๘๑.	 กินฺนรี 	 รูปนางกินร	ฯ	๘๕

	 ๘๒.	 กรวิโก	 พระยานกการเวก	ฯ	๗๖

	 ๘๓.	 มยูโร	 พระยานกยูง	ฯ	๐

	 ๘๔.	 โกฺจราชา	 รูปพระยานกกาเรียน	ฯ	๘๑

	 ๘๕.	 จากวากทิโช	 รูปพระยานกจากพราก	ฯ	๗๓

	 ๘๖.	 ชีวฺชีวกนามโก	 รูปพระยานกพริก	ฯ	๘๖

	 ๘๗.-๙๒.	 ฉกามาวจรา เทวา	 รูปฉกามาวจร	ทั้ง	๖	ชั้นฟ้า	ฯ	๘๗-๙๒

	 ๙๓.-๑๐๘.	 โสฬส พฺรหฺมโลกา		 รูปชั้นมหาพรหม	ทั้ง	๑๖	เหล่า	ฯ	

	 	 	 ๙๓-๑๐๘
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พระเกียรติคุณ
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า

กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

ด้ำนสังคมศำสตร์
มนุษยศำสตร์และ
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สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ
กรมพระยำวชิรญำณวโรรส

กับ

พระพทุธศาสนากบัสังคมไทยนัน้มคีวามสมัพนัธ์กนัอย่างใกล้ชิดมาแต่
โบราณ	 ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม	 ฉะนั้นไม่ว่าจะมองในมิติใด	 ก็จะ

เหน็ว่า	พระพทุธศาสนาหรือคณะสงฆ์กบัสงัคมไทยมคีวามเกีย่วข้องกนัไม่มาก
ก็น้อย	 ในลักษณะอนุเคราะห์เกื้อกูลกัน	 สังคมอุปถัมภ์บ�ารุงคณะสงฆ์ด้วย	
วัตถุธรรม	 คณะสงฆ์ก็อนุเคราะห์เกื้อกูลสังคมด้วยศาสนธรรม	 แต่ว่าจะมาก
หรือน้อยก็เป็นไปตามภาวการณ์ของยุคสมัย

และ
สังคมศำสตร์
มนุษยศำสตร์
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สมเด็จพระมหาสมณเจ้า	 กรม-	
พระยาวชิรญาณวโรรส	 ทรงประทาน
พระโอวาทตักเตือนภิกษุทั้งหลายอยู่
เสมอว่า	“เธอเองกด็	ีนกิายของเธอเอง
ก็ดี	 จะดีเพียงไร	 พึงวินิจฉัยด้วยการ
ท�าประโยชน์แก่คนทั้งหลายแคบกว้าง
เพียงไร	 แต่ก่อนมาพระดีแต่ตัวก็ยัง
เป็นท่ีนบัถอืของผู้อืน่ได้	แต่ในบดันี	้มี
คนนบัถอืน้อยลง	ต้องท�าประโยชน์แก่
ผู้อืน่	จงึทรงอยูไ่ด้	จงด�าเนนิตามปฏปิทา
ของสมเด็จพระบรมศาสดา”
พระด�ารัสสัน้ๆนี	้สะท้อนให้เห็นพระ

วสิยัทรรศน์หลายด้าน	ด้านหนึง่แสดง
ให้เห็นว่า	ทรงเหน็ว่าสงัคมเปลีย่นแปลง
ไปไม่คงเดมิ	คณะสงฆ์จะยงัคงด�าเนนิ
ไปในวิถีเดิมๆ	 ไม่ได้	 ต้องปรับตัวให้
เหมาะสมกบัสภาพสงัคมทีเ่คลือ่นไหว
เปลี่ยนแปลง	อีกด้านหนึ่ง	สะท้อนให้
เหน็ว่า	พระสงฆ์ทีด่	ีไม่ใช่ผูมุ้ง่ท�าดโีดย
ปลีกตัวละทิ้งสังคมที่ตนอาศัยอยู่	แต่
ต้องเป็นผู้รู้จักท�าประโยชน์แก่สังคม
ตามสมควรแก่สถานภาพ	และอกีด้าน

หนึง่	สะท้อนให้เหน็ว่า	ทรงเข้าพระทยั
ถึงแก่นแท้หรือหลักการส�าคัญของ
พระพทุธศาสนาว่า	พระพทุธศาสนานัน้
เป็นศาสนาเพื่อสังคมและโลก	 ตาม	
พระพทุธพจน์ท่ีว่า	พหชุนหติาย	พหุชน-	
สขุาย	โลกานกุมปฺาย	โดยดพูระพทุธ-
จริยาเป็นเยี่ยงอย่าง
ในส่วนพระปฏปิทาและพระจริยวตัร

ของสมเดจ็พระมหาสมณเจ้าฯ	พระองค์
นั้น	 เราก็จะเห็นได้ว่า	 พระกรณียะที่
ทรงปฏิบัติ	 หรือพระโอวาทสั่งสอนทั้ง
ในรูปแบบของพระพิพนธ์	 หรือพระ	
โอวาทานุสาสนีต่างๆ	ล้วนทรงมุ่งให้ผู้
อ่านผูฟั้งเข้าใจถงึธรรมชาติของชีวติคอื
มนษุย์	ธรรมชาติของโลกคอืสงัคม	ตาม
หลกัการของพระพทุธศาสนา	หรือตาม
แนวของพระพุทธจริยาทั้งนั้น
แม้พระกรณียกิจในทางคณะสงฆ์	

เช่น	 การปรับปรุงการคณะสงฆ์	 การ
เสด็จตรวจการณ์คณะสงฆ์	 ก็ล้วน
สะท้อนพระวิสัยทรรศน์ในด้านต่างๆ	
ดังกล่าวข้างต้นได้เป็นอย่างดี
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๑
คณะสงฆ์เป็นส่วนส�าคัญในพระพุทธศาสนา	 เพราะเป็นผู้ธ�ารงรักษาไว้

ซ่ึงพระพทุธศาสนาให้ด�ารงอยูแ่ละสบืทอดต่อมา	นบัแต่คร้ังพทุธกาล

จนถึงปัจจุบัน

ส�าหรับในประเทศไทย	ผู้ทีม่ส่ีวนส�าคญัในการด�ารงรักษาไว้ซ่ึงพระพุทธ-

ศาสนาและคณะสงฆ์	คอื	องค์พระมหากษัตริย์	ซ่ึงทรงด�ารงอยูใ่นฐานะองค์	

พระพุทธศาสนูปถัมภก	ที่เป็นมรดกสืบทอดมาทางราชประเพณีแต่โบราณ

พระมหากษัตริย์ไทยทรงถือเป็นพระราชภาระในอันที่จะธ�ารงรักษาไว้ซ่ึง

พระพทุธศาสนา	โดยทรงอปุถมัภ์บ�ารุงคณะสงฆ์ในฐานะผูส้บืทอดพระพทุธ-

ศาสนา	ให้เรียบร้อยมั่นคงด้วยประการต่างๆ	กล่าวคือ

จดัระเบยีบ
กำรปกครอง
คณะสงฆ์
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ทรงจัดให้พระสงฆ์ได้ศึกษาเล่าเรียนพระคัมภีร์ไตรปิฎก	 ที่เรียกว่า	

ศึกษาพระปริยตัธิรรม	แล้วจดัการสอบความรู้	ทีเ่รียกว่า	แปลพระปริยตั-ิ

ธรรม	หรือ	สอบสนามหลวง	อนัหมายถงึสอบในสนามของพระเจ้าแผ่นดนิ	

พระสงฆ์รูปใดสอบได้กท็รงตัง้เป็นเปรียญ	แล้วถวายนติยภตัปัจจัยบ�ารุง	

เพื่อให้มีก�าลังในการปฏิบัติพระศาสนาต่อไป

ทรงจัดการปกครองสังฆมณฑล	 โดยการพระราชทานสมณศักดิ์และ

ทรงแต่งต้ังพระสงฆ์ให้มีต�าแหน่งหน้าที่	 เช่นเป็นเจ้าคณะใหญ่	 เจ้าคณะ

เมือง	เป็นต้น	เพื่อปกครองดูแลกันตามฐานานุรูป

เมือ่เกดิคดคีวามหรืออธกิรณ์ขึน้ในหมูส่งฆ์	ทรงเป็นพระราชธุระวนิจิฉยั

ตัดสิน	เพื่อความเรียบร้อยดีงามในหมู่สงฆ์

ทรงสถาปนาเสนาสนสงฆ์ถวายไว้ในพระพุทธศาสนา	 ส�าหรับเป็นที่

ส�านกัปฏบัิติธรรมของพระภกิษุสามเณร	และเป็นทีบ่�าเพญ็ทาน	รักษาศลี	

เจริญภาวนาของพทุธมามกะพทุธมามกิา	อนัเป็นทีม่าของพระอารามหลวง	

คือพระอารามท่ีพระมหากษัตริย์ทรงสร้างหรือบุคคลอื่นสร้างน้อมเกล้าฯ	

ถวาย
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ทรงเอาพระทยัใส่ในการบรูณปฏสิงัขรณ์พทุธสถานและวดัวาอาราม

ต่างๆ	ไม่ให้เสื่อมโทรม	

การทั้งปวงดังกล่าวมานี้	ก็เพื่ออุปถัมภ์บ�ารุงพระสงฆ์ให้มีสัปปายะ	

คอื	 ความสะดวกเหมาะสมแก่การประพฤตพิรหมจรรย์เจริญเนกขมัม-

ปฏบัิติ	อนัจะยงัผลดแีก่การธ�ารงรักษาพระพทุธศาสนาให้สถติสถาพร

โดยท่ีพระมหากษัตริย์ไทยแต่โบราณมาทรงตระหนกัถงึความส�าคญั

และความเจริญมั่นคงของคณะสงฆ์	 จึงได้ทรงเอาพระทัยใส่ในการ

ปกครองดูแลคณะสงฆ์เป็นการพิเศษ	 ดังปรากฏหลักฐานมาแต่คร้ัง

กรุงศรีอยุธยาว่า	 ทรงพระกรุณาโปรดตั้งหน่วยงานขึ้น	 ส�าหรับก�ากับ

ดูแลกิจการคณะสงฆ์โดยเฉพาะเรียกว่า	กรมพระธรรมการ	และทรง

ตั้งขุนนางผู้ใหญ่ที่	 ออกญาพระเสด็จ	 หรือ	พระยาพระเสด็จสุเรน- 

ทราธบิดี	เป็นหวัหน้ารับพระบรมราชโองการโดยตรงและบังคบับญัชา

ราชการอย่างสิทธิขาด	

ธรรมเนียมราชการท่ีคฤหัสถ์ท�าหน้าที่ปกครองดูแลการคณะสงฆ์

ดังกล่าวนี้ได้ถือเป็นแบบปฏิบัติสืบมาจนถึงยุคกรุงรัตนโกสินทร์	ตาม

ธรรมเนยีมนี	้พระมหากษัตริย์จึงทรงเป็นผูป้กครองคณะสงฆ์โดยตรง	

โดยมีขุนนางผู้ใหญ่หรือเจ้านายชั้นสูงเป็นผู้สนองพระบรมราชโองการ	

ต่างพระเนตรพระกรรณ
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ในยุคกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น	 การปกครองคณะสงฆ์ก็ยังคงเป็น

ไปตามแบบแผนคร้ังกรุงศรีอยธุยา	คอื	การปกครองคณะสงฆ์แบ่งเป็น	

๓	คณะได้แก่	

คณะเหนอื สมเดจ็พระพทุธโฆษาจารย์ เป็นเจ้าคณะ	คณะใต้ สมเด็จ

พระพนรัตน	เป็นเจ้าคณะ	คณะอรัญวาส ีสมเด็จพระพฒุาจารย์*	เป็น

เจ้าคณะ

ถึงรัชกาลที่	๓	ตั้งคณะใหม่ขึ้นอีกคณะหนึ่ง	คือ	คณะกลาง	สมเด็จ

พระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานชิุตชิโนรส	แต่คร้ังทรงพระอสิริยยศ

เป็นกรมหมื่นนุชิตชิโนรส	เป็นเจ้าคณะ

ถึงรัชกาลท่ี	 ๕	 มีการเปล่ียนแปลง	 คือ	 คณะธรรมยุตได้รับการยก	

ขึ้นเป็นคณะใหญ่อีกคณะหนึ่ง	 โดย	 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรม 

พระยาปวเรศวริยาลงกรณ	์ขณะทรงด�ารงพระอิสริยยศเป็น	กรมหมื่น

บวรรังษีสุริยพันธุ์	 เป็นเจ้าคณะใหญ่พระองค์แรก	 และต่อมา	 สมเด็จ

พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส	 ขณะทรงด�ารงพระ

อิสริยยศเป็นกรมหมื่น	 เป็นเจ้าคณะใหญ่	 และมีการเปลี่ยนแปลงเจ้า

คณะใหญ่ดงันี	้สมเดจ็พระพทุธโฆษาจารย์ (สา ปสุสฺเทโว)	เป็นเจ้าคณะ

ใหญ่คณะเหนือ	สมเด็จพระวันรัตน (ทับ พุทฺธสิริ)	 เป็นเจ้าคณะใหญ่

คณะใต้	หม่อมเจ้าพระสมเด็จพระพุฒาจารย์ (หม่อมเจ้าทัด)	 เป็นเจ้า

คณะใหญ่คณะกลาง	พระโพธิวงศาจารย์ (แสง)	เป็นเจ้าคณะใหญ่คณะ

อรัญวาสี	ต่อมาเปลี่ยนเป็น	พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปาน)

*	เดิมเขียนเป็น	พุทธาจารย์	มาในรัชกาลที่	๔	จึงแก้เป็น	พุฒาจารย์
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การปกครองคณะสงฆ์แต่โบราณมากระทัง่ถงึตอนต้นรัชกาลท่ี	๕	

แห่งกรุงรัตนโกสนิทร์	เป็นดงัท่ีสมเดจ็พระมหาสมณเจ้า	กรมพระยา

วชิรญาณวโรรส	ทรงอธิบายไว้ว่า	“แต่ก่อนคณะแยกกันครอง หรือ

บางสมัยมีสังฆราช ก็เจริญอายุพรรษา มีอยู่ก็เป็นเพียงกิตติมศักดิ์ 

กระทรวงธรรมการจ�าต้องท�าหน้าที่สังฆราช”	 และทรงอธิบายไว้ใน

อกีแห่งหนึง่ว่า	“คณะใหญ่ทัง้ ๔ นัน้ต่างมไิด้ข้ึนแก่กนั เมือ่มกีจิอนั

จะพงึท�าร่วมกนั เสนาบดีกระทรวงธรรมการรบัพระบรมราชโองการ

สัง่ เจ้าคณะรูปใดมีสมณศักดิส์งู เสนาบดกีพ็ดูทางเจ้าคณะรูปนัน้ๆ” 

ตามพระอธิบายนี้แสดงให้เห็นว่า	 แต่ก่อนมาคณะสงฆ์ปกครอง

โดยคฤหัสถ์	คฤหัสถ์ผู้ท�าหน้าที่ปกครองพระสงฆ์ต่างพระเนตรพระ	

กรรณ	 ส่วนใหญ่เป็นเจ้านายชั้นสูง	 หรือขุนนางผู้ใหญ่ที่ไว้วางพระ	

ราชหฤทัย	ตัวอย่างเช่นในยุคกรุงรัตนโกสินทร์

ในรัชกาลที่	๑	คือ	พระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี

ในรัชกาลที่	๒	คือ	กรมหมื่นรักษ์รณเรศ	พระนามเดิม	พระองค์

เจ้าไกรสร	 ซ่ึงเป็นพระเจ้าน้องยาเธอในรัชกาลที่	 ๒	 ได้ก�ากับกรม

ธรรมการมาจนถึงรัชกาลที่	๓

ในรัชกาลที่	๓	คือ	กรมหมื่นสรไกรวิชิต	พระนามเดิม	พระองค์

เจ้าสุทัศน์	ซึ่งเป็นพระราชปิตุลา	ในรัชกาลที่	๓

ในรัชกาลที่	 ๔	 คือ	 สมเด็จเจ้าฟ้ามหามาลา	 กรมพระยาบ�าราบ

ปรปักษ์	 พระนามเดิม	พระองค์เจ้าชายกลาง	 ซึ่งเป็นพระเจ้าน้องยา

เธอในรัชกาลที่	๔

พระองค์ต่อมา	คอื	กรมหมืน่อดุมรัตนราษี	พระนามเดมิ	พระองค์

เจ้าอรรณพ	ซึ่งเป็นพระภาคิไนย	ในรัชกาลที่	๔	
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ในรัชกาลที่	๕	คือ	เจ้าพระยาวิชิตวงศ์วุฒิไกร	(ม.ร.ว.คลี่	สุทัศน์)

ในยุครัชกาลที่	 ๕	 นี้เอง	 ที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า	 กรมพระยา

วชริญาณวโรรส	ขณะทรงด�ารงพระอสิริยยศเป็นกรมหมืน่วชริญาณ-

วโรรส	ได้ทรงเข้ามาเกีย่วข้องกบัการปกครองคณะสงฆ์เร่ิมแต่ทรงเป็น

เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยตุเมือ่	พ.ศ.	๒๔๓๖	ขณะมพีระชนมาย	ุ๓๓	

พรรษา

คร้ัน	 พ.ศ.	 ๒๔๔๑	 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	

รัชกาลที่	 ๕	ทรงอาราธนาสมเด็จพระมหาสมณเจ้า	 กรมพระยาวชิร-

ญาณวโรรส	 ให้ทรงรับภาระอ�านวยการจัดการศึกษาหัวเมืองทั่วพระ

ราชอาณาจักร	 เพ่ือขยายการศึกษาข้ันพื้นฐาน	 หรือข้ันประถมศึกษา

ไปสู่ราษฎรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเป็นครั้งแรก	

ในการจัดการศึกษาหัวเมืองในครั้งนั้น	สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ	

ได้ทรงพบความไม่เรียบร้อยในหมู่พระสงฆ์เป็นอันมาก	 ทั้งในด้าน

ความประพฤต	ิการศกึษา	และการสัง่สอน	อนัรวมลงในเร่ืองของการ

ปกครองคณะสงฆ์	ซึง่เป็นอปุสรรคอย่างหนึง่ของการพฒันาการศกึษา

ของชาติในขณะนั้น	 พระองค์ทรงเห็นว่า	 การจัดการศึกษาของบ้าน

เมืองซึ่งมีวัดและพระสงฆ์เป็นพื้นฐานนั้น	จะเจริญก้าวหน้าไปได้ด้วย

ด	ีต้องจัดการปกครองคณะสงฆ์ให้เรียบร้อยไปพร้อมกนัด้วย	มฉิะนัน้

ผู้อ�านวยการก็ไม่อาจจัดการต่างๆ	ให้ลุล่วงไปได้โดยสะดวก
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ด้วยเหตุผลดังกล่าว	สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ	จึงได้ถวายพระพรแก่

พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูหั่วว่า	ควรจะให้ผู้อ�านวยการศกึษา

มีหน้าที่จัดการคณะสงฆ์	 คือการจัดการด้านการปกครองพระสงฆ์ด้วย		

ดังความตอนหนึ่งในลายพระหัตถ์ถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัวว่า	

“เมื่อทรงพระกรุณาโปรดให้ผู้อ�านวยการจัดการคณะด้วย วิธีปกครองคงจะดีขึ้น”

	 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ทรงเห็นชอบในพระด�าริ	

ดังกล่าว	 สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ	 จึงได้ทรงเร่ิมการปรับปรุงแก้ไขการ

ปกครองคณะสงฆ์โดยทรงเร่ิมก�าหนดแบบแผนการปกครองคณะสงฆ์ให้

ผู้อ�านวยการศกึษาหวัเมอืงน�าไปปรับปรุงการคณะสงฆ์ในหวัเมอืงต่างๆ	ให้

เข้าระเบียบเริ่มแต่ปี	พ.ศ.	๒๔๔๒	(ร.ศ.๑๑๘)	เป็นล�าดับมา

ผลจากการท่ีพระองค์ทรงปรับปรุงแก้ไขการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็น

ระเบียบเรียบร้อยขึน้ตลอดพระราชอาณาจักร	เป็นเหตใุห้เกดิพระราชบัญญตัิ

ลกัษณะปกครองคณะสงฆ์	ร.ศ.๑๒๑	(พ.ศ.	๒๔๔๕)	ขึน้ในเวลาต่อมา	ซ่ึง

เป็นคร้ังแรกที่เกิดมีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ขึ้นในประเทศไทย	 และได้

ทรงอธิบายให้เห็นว่า	ภิกษุสงฆ์มีกฎหมายอันจะพึีงฟังอยู่	๓	ประเภท	คือ	

กฎหมายแผ่นดิน	๑	พระวินัย	๑	จารีต	๑
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นับว่า	 พระองค์ทรงเป็นผู้ริเร่ิมปรับปรุงการคณะสงฆ์ของไทยให้เป็น	

ระเบียบเรียบร้อย	และทรงเป็นผูว้างแบบแผนการปกครองคณะสงฆ์จนกลาย

มาเป็นพระราชบญัญัตคิณะสงฆ์ฉบบัแรกของไทย	ดงัความปรากฏในประกาศ

พระบรมราชโองการประกาศใช้พระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์	

ร.ศ.๑๒๑	ตอนหนึ่งว่า	“เมื่อรัตนโกสินทร์ศก๑๑๗(พ.ศ.๒๔๔๑)ได้โปรด

ให้พระราชาคณะหลายรูปออกไปจัดการศึกษาตามอารามในหัวเมือง และได้

ทรงอาราธนาพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมืน่วชริญาณวโรรสท่ีสมเดจ็พระราชา-

คณะเจ้าคณะใหญ่ให้ทรงรับภารธุระอ�านวยการนัน้ในฝ่ายสมณะ...พระสงฆ์

เถรานุเถระและเจ้าพนักงานในฝ่ายฆราวาสได้ช่วยกันจัดและอ�านวยการตาม

พระราชด�าริด้วยความสามารถและอุตสาหะ อันเป็นท่ีพอพระราชหฤทัย ได้

เห็นความเจริญในการเล่าเรียน ตลอดจนความเรียบร้อยในการปกครอง

สงัฆมณฑลขึน้โดยล�าดบัมาจนบัดนีท้รงพระราชด�าริเห็นว่าถงึเวลาอนัสมควร

จะต้ังเป็นแบบแผนการปกครองคณะสงฆ์ให้มัน่คงเรียบร้อยได้แล้วจึงได้ทรง

พระกรุณาโปรดให้ตราพระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆ์ขึน้เมือ่วนัที่๑๖เดอืน

มิถุนายนร.ศ.๑๒๑”	ในขณะตั้งพระราชบัญญัตินี้	ว่างสมเด็จพระสังฆราช	มี

แต่เจ้าคณะใหญ่	๔	คณะ	ต่างปกครองโดยไม่ขึ้นแก่กัน

ตามพระราชบัญญัตินี้จึงก�าหนดให้เจ้าคณะใหญ่คณะเหนือ	เจ้าคณะใหญ่

คณะใต้	เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยตุ	และเจ้าคณะใหญ่คณะกลาง	พร้อมด้วย

เจ้าคณะรองอีก	๔	รูป	รวมเป็น	๘	รูป	เป็นมหาเถรสมาคม	“เป็นพระมหา-

เถระทีท่รงปรกึษาในการพระศาสนาและการปกครองบ�ารงุสงัฆมณฑลทัว่ไป” 

ของพระมหากษัตริย์	
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มหาเถรสมาคมชุดแรกตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์			

ร.ศ.๑๒๑	คือ	

๑.	 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า	 กรมพระยาวชิรญาณวโรรส	 ขณะทรงด�ารง

พระอิสริยยศเป็นกรมหมื่น	เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต

๒.	 สมเดจ็พระพทุธโฆษาจารย์	(แสง	ปญฺญาทีโป)	เจ้าคณะใหญ่คณะเหนอื

๓.	 สมเด็จพระวันรัต	(ฑิต	อุทโย)	เจ้าคณะใหญ่คณะใต้

๔.	 สมเด็จพระพุฒาจารย์	(ฤทธิ์	ธมฺมสิริ)	เจ้าคณะใหญ่คณะกลาง

๕.	 พระสาสนโสภณ	(อ่อน	อหึสโก)	เจ้าคณะรองคณะธรรมยุต

๖.	 พระพิมลธรรม	(ยัง	เขมาภิรโต)	เจ้าคณะรองคณะเหนือ

๗.	พระธรรมวโรดม	(จ่าย	ปุณฺณทตฺโต)	เจ้าคณะรองคณะใต้

๘.	 พระพรหมมุนี	(เขียว	จนฺทสิริ)	เจ้าคณะรองคณะกลาง

ส่วนการปกครองตามพระราชบัญญัตินี้	 ก�าหนดให้มีเจ้าคณะปกครองลด

หลั่นกันไปตามล�าดับ	 คือ	 เจ้าคณะมณฑล	 เจ้าคณะเมือง	 เจ้าคณะแขวง			

และเจ้าอาวาส
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เมื่อตั้งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ.๑๒๑ ข้ึนแล้ว   
พระราชาคณะผู้อ�านวยการศึกษาหวัเมืองกไ็ด้รับแต่งตัง้เป็นเจ้าคณะมณฑล

ชุดแรกตามพระราชบัญญัตินี้ คือ
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	 ๑.	พระสาสนโสภณ	 (อ่อน	 อหึสโก)	 วัดราชประดิษฐสถิตมหา-	
สีมาราม	เป็นเจ้าคณะมณฑลกรุงเทพฯ
	 ๒.	พระธรรมโกศาจารย์	 (แพ	 ติสฺสเทโว)	 วัดสุทัศน์เทพวราราม	
เป็นเจ้าคณะมณฑลนครไชยศรี
	 ๓.	พระธรรมไตรโลกาจารย์	(ม.ร.ว.เจริญ	ญาณฉนฺโท)	วัดระฆัง
โฆสิตาราม	เป็นเจ้าคณะมณฑลนครสวรรค์
	 ๔.	พระธรรมราชานวุตัร	(แสง	พทุธฺทตโฺต)	วดันเิวศน์ธรรมประวัต	ิ
เป็นเจ้าคณะมณฑลกรุงเก่า
	 ๕.	พระเทพกระวี	 (ถม	 วราสโย)	 วัดมกุฏกษัตริยาราม	 เป็นเจ้า
คณะมณฑลพิษณุโลก
	 ๖.	พระเทพมุนี	 (แก้ว)	วัดประยุรวงศาวาส	 เป็นเจ้าคณะมณฑล
นครราชสีมา
	 ๗.	พระเทพเมธี	(เข้ม	ธมมฺสโร)	วดัมหาธาต	ุเป็นเจ้าคณะมณฑล
ชุมพร	
	 ๘.	พระราชมุนี	 (เจริญ	ญาณวโร)	 วัดเทพศิรินทราวาส	 เป็นเจ้า
คณะมณฑลปราจีนบุรี
	 ๙.	พระสุคุณคณาภรณ์	 (ม.ร.ว.ช่ืน	 สุจิตฺโต)	 วัดบวรนิเวศวิหาร	
เป็นเจ้าคณะมณฑลจันทบุรี
	 ๑๐.	พระเมธาธรรมรส	(ท้วม	กณฺณวโร)	วัดพิชัยญาติการาม	เป็น
เจ้าคณะมณฑลภูเก็ต
	 ๑๑.	พระอมรโมลี	(ชม	สสุมาจาโร)	วัดบวรนเิวศวหิาร	เป็นเจ้าคณะ
มณฑลราชบุรี
	 ๑๒.	พระญาณรักขติ	(จันทร์	สริิจนโฺท)	วดัสปัุฏนาราม	อบุลราชธาน	ี
เป็นเจ้าคณะมณฑลอีสาน
	 ๑๓.	พระศริิธรรมมนุ	ี(ม่วง	รตนทฺธโช)	วัดท่าโพธิ	์นครศรีธรรมราช	
เป็นเจ้าคณะมณฑลนครศรีธรรมราช
	 ๑๔.	พระอุดรคณารักษ์	(ชุ่ม)	วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม	เป็น

เจ้าคณะมณฑลบูรพา
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ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์	ร.ศ.๑๒๑	นี้	คณะ

สงฆ์ก็ยังคงปกครองโดยคฤหัสถ์	 คือพระมหากษัตริย์	 โดยมีเสนาบดี

กระทรวงธรรมการ	 เป็นผู้รับพระบรมราชโองการสั่ง	 ดังที่สมเด็จพระ

มหาสมณเจ้าฯ	พระองค์นั้นทรงอธิบายไว้ว่า

“ในเวลาทรงตัง้พระราชบญัญติันี ้ว่างสมเด็จพระมหาสมณะและสมเด็จพระสงัฆราช... 

มีแต่สมเด็จเจ้าคณะใหญ่บัญชาการเป็นอิสระแผนกหนึ่งๆ เหมือนคร้ังรัชกาลท่ี ๔ 

อ�านาจบัญชาการอันรวมกัน ตกอยู่แก่เสนาบดีกระทรวงธรรมการ ถ้าเป็นการตาม

ธรรมเนียม เสนาบดีบัญชาเองตามล�าพัง ถ้าเป็นการพิเศษ เสนาบดีกราบบังคมทูล

พระกรุณาเรียนพระราชปฏิบติั แล้วรับพระบรมราชโองการออกค�าสัง่ กล่าวอีกโวหาร

หนึ่ง เสนาบดีมีกระทรวงธรรมการเป็นผู้รั้งต�าแหน่งสังฆราช”

มหาเถรสมาคม	ซึ่งเกิดมีขึ้นเป็นครั้งแรกตามพระราชบัญญัตินี้	 แม้

จะเป็นเพยีงทีท่รงปรึกษาการพระศาสนาและการปกครองคณะสงฆ์	ของ

องค์พระมหากษัตริย์	 แต่ก็นับว่าเป็นก้าวแรกท่ีท�าให้พระสงฆ์มีบทบาท

ต่อการปกครองคณะสงฆ์มากขึ้นกว่าแต่ก่อนที่ผ่านมา	และเป็นการวาง

แนวทางแก่การปกครองคณะสงฆ์ที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคต
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แม้การคณะสงฆ์ในยคุนีจ้ะยงัคงอยูภ่ายใต้การปกครองของคฤหสัถ์	แต่

การท่ีสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ	 พระองค์นั้นได้ทรงพระด�าริปรับปรุงแก้ไข

มาเป็นล�าดบัจนเกดิมพีระราชบัญญติัคณะสงฆ์ฉบับแรกข้ึนนัน้	ได้ท�าให้คณะ

สงฆ์มแีบบแผนในการปกครอง	อนัเป็นเหตใุห้การคณะสงฆ์เป็นไปอย่างเป็น

ระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น	 พระสงฆ์มีการปกครองดูแลกันอย่างทั่วถึง	 มี

ระเบียบปฏบัิตทิีเ่ป็นอนัเดยีวกนัตลอดพระราชอาณาจกัร	ท�าให้การคณะสงฆ์

เรียบร้อยขึน้ทัง้ด้านความประพฤต	ิการศกึษาเล่าเรียน	และการสัง่สอน	การ

ปรับปรุงการปกครองคณะสงฆ์ท่ีพระองค์ทรงพระด�าริจัดท�าข้ึนคร้ังนีน้บัเป็น

คร้ังแรกท่ีได้มีการจัดการปกครองคณะสงฆ์ทั่วพระราชอาณาจักรให้เป็นไป

อย่างมีแบบแผนเป็นอันเดียวกัน	 โดยมีพระธรรมวินัยเป็นหลัก	 และมีพระ

ราชบัญญัติคณะสงฆ์เป็นส่วนอุดหนุน

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า	 กรมพระยาวชิรญาณวโรรส	 ทรงเร่ิมปรับปรุง

การปกครองคณะสงฆ์มาต้ังแต่คร้ังทรงอ�านวยการจัดการศึกษาหัวเมืองทั่ว

พระราชอาณาจกัร	เมือ่	พ.ศ.	๒๔๔๑	อนัเป็นผลจากการทีผู่อ้�านวยการศกึษา

หัวเมืองออกไปตรวจเพ่ือจัดการศึกษาในหัวเมืองต่างๆ	 ได้พบเห็นความไม่

เรียบร้อยของคณะสงฆ์ในหัวเมอืงนัน้ๆ	เป็นเหตใุห้สมเดจ็พระมหาสมณเจ้าฯ	

ทรงพระด�าริปรับปรุงแก้ไขการคณะสงฆ์ในด้านต่างๆ	 มาโดยล�าดับ	 ก่อให้

เกิดผลดีแก่การคณะสงฆ์เป็นที่ประจักษ์	 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยูห่วั	ทรงเหน็ว่าเป็นแบบแผนท่ีดคีวรจะได้ตราไว้ให้เป็นแบบแผนอย่าง

มั่นคงถาวรต่อไปจึงได้ทรงต้ังเป็นพระราชบัญญัติข้ึนเมื่อ	 ร.ศ.๑๒๑	 (พ.ศ.	

๒๔๔๕)	เรียกว่า	พระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ.๑๒๑
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การปรับปรุงการปกครองคณะสงฆ์ในคร้ังนั้น	 นับเป็นการปรับปรุง

ขั้นพื้นฐาน	 เพราะในขณะนั้น	 สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ	 ยังทรงพระ

อสิริยยศเป็นกรมหมืน่และทรงสมณศกัดิเ์ป็นเพยีงสมเดจ็พระราชาคณะ

เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยตุเท่านัน้	จึงยงัไม่มอี�านาจในการปรับปรุงแก้ไข

การคณะสงฆ์ได้อย่างเต็มที่	

ถึง	 พ.ศ.	 ๒๔๕๓	 ในรัชกาลที่	 ๖	 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า	

เจ้าอยูหั่วทรงถวายมหาสมณตุมาภเิศกแด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	กรมหลวง

วชริญาณวโรรส	เป็นสมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	กรมพระยาวชริญาณ-

วโรรส	 ทรงสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระมหาสมณะ	 หรือท่ีเรียกกันเป็น

สามัญว่า	สมเด็จพระสังฆราช

ครั้น	พ.ศ.	๒๔๖๔	ในรัชกาลที่	๖	นั้น	ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนา

เปล่ียนค�าน�าพระนามเป็น	 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า	 ซ่ึงเป็นพระนามที่

เกิดมีขึ้นในครั้งนี้เป็นครั้งแรก

สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า	ฯ	พระองค์นัน้	คร้ันทรงด�ารงสมณศกัดิใ์น

ต�าแหน่งที่สมเด็จพระสังฆราชแล้ว	 ก็ได้ทรงเร่ิมปรับปรุงการปกครอง

คณะสงฆ์ครั้งใหญ่	กล่าวคือ	

ในปี	พ.ศ.	๒๔๕๔	อนัเป็นขวบปีแรกท่ีทรงด�ารงต�าแหน่งสมเดจ็พระ

สงัฆราช	พระองค์ได้มลีายพระหัตถ์ถงึพระยาวสิทุธสริุยศกัดิ	์ผูร้ั้งต�าแหน่ง

เสนาบดีกระทรวงธรรมการ	ทรงเสนอแนะว่า
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“แต่ก่อน คณะแยกกันครอง หรือบางสมัยมีสังฆราช ก็เจริญอายุพรรษา มีอยู่ก็เป็น

แต่เพียงกิตติมศักดิ์ กระทรวงธรรมการจ�าต้องท�าหน้าที่สังฆราช ผลเป็นอย่างไรบ้าง 

มิอาจว่าพระให้เรียบร้อยได้ เพราะไม่ได้เป็นพระด้วยกัน ไม่มีความรู้ในฝ่ายพระทั่ว

ถึง ไม่รู้อัธยาศัยของพระแจ้งชัด เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงไม่สามารถเพื่อจะร�างับความเสีย

หายอนัเกดิขึน้แล้ว แลเพือ่จะบ�ารุงให้ดขีึน้ ได้แต่ท�าๆ ไปเช่นนัน้... ผลทีม่กีค็อื ความ

เสื่อมทรามของพระสงฆ์อันค่อยเป็นไปโดยล�าดับ ในเวลานี้ ได้ฉันเป็นสังฆราชขึ้น 

น่าท่ีกระทรวงธรรมการจะปลดเปลื้องการพระสงฆ์ที่ตนไม่ถนัดถวายฉันเสียให้เป็น

เด็ดขาด จะเบาแรงเข้า แลการจะดีขึ้น”

จากพระด�ารัสแนะน�าดังกล่าว	ปรากฏว่าอีก	๖	เดือนต่อมา	พระบาท

สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	ก็ได้มอบถวายการทั้งปวงซึ่งเป็นกิจธุระ

พระศาสนาแด่สมเดจ็พระมหาสมณเจ้าฯ	พระองค์นัน้	ดงัความในหนงัสอื

กระทรวงธรรมการแจ้งแก่เจ้าคณะมณฑลว่า	

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมอบการทั้งปวงซ่ึงเป็นกิจธุระ

พระศาสนา ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาวชิรญาณ-

วโรรส ผู้เป็นมหาสังฆปริณายก เพื่อทรงเป็นพระธุระปกครอง สมเด็จ

พระเจ้าบรมวงศ์เธอผูเ้ป็นมหาสงัฆปริณายกพระองค์นัน้กท็รงรับพระภาระ

นั้นแล้ว ชื่อว่าได้มีพระสังฆราชซ่ึงเป็นผู้ทรงปกครองกิจการพระศาสนา

อยูใ่นบัดนีโ้ดยจริงแล้วเหตฉุะนัน้การทีจ่ะจัดการปกครองคณะและวดัวา

อารามกด็ีอนัเป็นหน้าท่ีแท้ของพระสงัฆราชกค็วรทีจ่ะกราบทลูหารือขอ

พระวินิจฉัยได้โดยตรง”
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สมเด็จพระมหาสมณเจ้า	 กรมพระยาวชิรญาณวโรรส	 จึงทรงเป็น

สมเด็จพระสังฆราชพระองค์แรกที่ได้ทรงปกครองคณะสงฆ์โดยจริง	

และทรงเป็นผูท้�าให้พระได้ปกครองพระกนัเอง	ตามหลกัพระธรรมวนิยั

นับแต่	พ.ศ.	๒๔๕๕	 เป็นต้นมา	 เพราะก่อนแต่นี้	 แม้จะมีสมเด็จพระ

สังฆราช	 ก็มีอยู่แต่เพียงเป็นกิตติมศักดิ์	 มิได้ทรงท�าหน้าที่ทางการ

ปกครอง	 เพราะเจ้ากรมธรรมการหรือเสนาบดีกระทรวงธรรมการ	 ท�า

หน้าที่สังฆราชบัญชาการคณะสงฆ์ต่างพระเนตรพระกรรณ

การเปลี่ยนแปลงคร้ังนี้นับว่ามีความส�าคัญในประวัติการปกครอง

คณะสงฆ์ของไทย	 เพราะเป็นการท�าให้คณะสงฆ์พ้นจากการปกครอง

ของคฤหัสถ์และได้เป็นแบบแผนท่ียึดถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบมา

ในการปกครองคณะสงฆ์ของไทยจวบจนทุกวันนี้

การที่พระองค์ได้รับถวายอ�านาจในการปกครองคณะสงฆ์เป็นสิทธิ

ขาดนั้น	นับว่าเป็นประโยชน์ต่อการคณะสงฆ์เป็นอย่างมาก	เพราะเป็น

โอกาสให้พระองค์สามารถปรับปรุงแก้ไขการคณะสงฆ์ให้เป็นระเบียบ

เรียบร้อยได้อย่างเต็มที่	 และสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ	พระองค์นั้นก็

ไม่ทรงปล่อยโอกาสให้ผ่านพ้นไปโดยเปล่าประโยชน์	 พระองค์ได้ทรง

ปรับปรุงแก้ไขการคณะสงฆ์ในด้านต่างๆ	อย่างต่อเนือ่งเป็นล�าดบัมานบั

แต่ปีแรกที่ทรงรับถวายมหาสมณุตมาภิเศก

การปรับปรุงแก้ไขการคณะสงฆ์ของพระองค์มิได้ทรงด�าเนินการ	

อย่างหกัด้ามพร้าด้วยเข่า	แต่ทรงแก้ไขอย่างค่อยเป็นค่อยไปด้วยวธีิการ

ทีล่ะมนุละม่อมแต่เดด็ขาด	โดยยดึพระธรรมวนิยัเป็นหลกั	อนโุลมตาม

จารตีอนัดงีาม	และด�าเนนิตามแบบแผนแห่งพระราชบัญญติัคณะสงฆ์

ดังที่ทรงแนะน�าเจ้าคณะทั้งหลายอยู่เสมอว่า
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“การฝ่ายคณะสงฆ์แปลกจากการฝ่ายบ้านเมือง การฝ่ายคณะสงฆ์ส�าคัญที่คุมบริษัท
ไว้อยู่ การปกครองจะได้บ้างเสียบ้างก็ท�าเนา

การปกครองควรจดัให้เข้ารูปอย่างอาจารย์ปกครองศษิย์ รูปใดเป็นอาจารย์อยูใ่นท้อง
ถิ่น ควรยกรูปนั้นเป็นเจ้าคณะ ท�าอะไรไม่ได้ก็เอาไว้เป็นตัวเชิดหาผู้อื่นช่วยดีกว่า

เม่ือจะจัดการปกครอง เช่นเลือกตั้งเจ้าคณะ จะต้องมุ่งตามประเพณีเดิมก่อน คือ 
เลือกตั้งผู้ที่เป็นอาจารย์ในท้องถิ่น

แต่ถึงเวลาควรใช้อ�านาจ ก็ควรใช้ แต่ต้องให้เป็นไปในทางท่ีถูกต้องก็แล้วกัน ใจฉัน

ชอบ เวลาอ่อนก็ให้อ่อนโยนอย่าอ่อนแอ เวลาจะแข็งก็ให้แข็งแรงอย่าแข็งกระด้าง”

พระด�าริเกีย่วกบัการคณะสงฆ์ซ่ึงเป็นการปรับปรุงแก้ไขให้การคณะ

สงฆ์	 มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยดีขึ้นที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ	

พระองค์นัน้	ได้ทรงด�าเนนิการมาตลอดระยะเวลาทีท่รงด�ารงต�าแหน่ง

องค์พระประมขุแห่งสงัฆมณฑลนัน้มจี�านวนมาก	เฉพาะท่ีส�าคญัควร

น�ามากล่าวให้ปรากฏ	คือ

พ.ศ.	๒๔๕๔	อนัเป็นขวบปีแรกทีท่รงรับถวายมหาสมณุตมาภเิศก	

ได้ทรงพระด�าริดวงตราต�าแหน่งคณะสงฆ์ขึน้ใหม่ให้เหมาะสมและเป็น

ระเบยีบ	นบัแต่ตราต�าแหน่งสมเดจ็พระสงัฆราชไปจนถงึตราเจ้าอาวาส	

โดยดวงตราต�าแหน่งในแต่ละคณะจะมีสัญลักษณ์เป็นที่หมายเป็น

ระเบียบเดียวกันตลอดทั้งคณะ	ตั้งแต่ดวงตราต�าแหน่งเจ้าคณะใหญ่

ไปจนถึงต�าแหน่งเจ้าอาวาส	 เพื่อให้รู้ว่าเป็นสังกัดเดียวกัน	 ตัวอย่าง

เช่น
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•	 ดวงตราต�าแหน่งสมเด็จพระสังฆราช	 เป็นตราธรรมจักร	
ยอดเป็นอุณาโลมอยู่ในบุษบกบัลลังก์	 ช่องไฟเป็นกนก
เปลว	มีฉัตร	๕	ชั้น	๑	คู่	ตาลปัตรแฉก	๑	คู่	

•	 ดวงตราต�าแหน่งเจ้าคณะกลาง	 เป็นอุณาโลมฉัพพรรณ-	
รังสี	อยู่ในบุษบก	ช่องไฟเป็นกนกเปลว	มีตาลปัตรแฉก	
๑	คู่

•	 ดวงตราต�าแหน่งเจ้าคณะเหนอื	เป็นตราอณุาโลมอยูใ่นรถ
บุษบก	ช่องไฟเป็นลายก้านขด	มีตาลปัตรแฉก	๑	คู่

•	 ดวงตราต�าแหน่งเจ้าคณะใต้	 เป็นตราอุณาโลมอยู่ในเรือ
บุษบก	ช่องไฟเป็นกนกเมฆและลูกคลื่น	มีตาลปัตรแฉก	
๑	คู่

•	 ดวงตราต�าแหน่งเจ้าคณะธรรมยุต	 เป็นตราอุณาโลมใน
ดอกบัวบาน	 อยู่ในบุษบก	 ช่องไฟเป็นก้านขดบัวตูม	 มี
ตาลปัตรแฉก	๑	คู่

•	 ดวงตราต�าแหน่งดังกล่าวเหล่านี้ยังคงใช้อยู่ในคณะสงฆ์

สืบมาจนบัดนี้
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พ.ศ.	๒๔๕๕	ทรงเริ่มพระภารกิจใหม่ในการปกครองคณะสงฆ์	คือ

เสด็จออกไปตรวจการคณะสงฆ์ในหัวเมืองต่างๆ	 ในทุกภูมิภาคของ

ประเทศ	เพือ่ทอดพระเนตรความเป็นไปของพระสงฆ์	วดัวาอาราม	ตลอด

ถึงความเป็นอยู่ของราษฎรในท้องถิ่นนั้นๆ	อันจะเป็นข้อมูลให้พระองค์

ทรงจัดการคณะสงฆ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม	ทั้งเป็นประโยชน์ต่อการ

ท่ีจะจัดการส่ังสอนพระพุทธศาสนาได้อย่างพอเหมาะแก่พื้นฐานของ

ประชุมชนด้วย	 พระภารกิจเช่นนี้ไม่เคยมีสมเด็จพระสังฆราชพระองค์

ใดทรงปฏิบัติมาก่อน

การตรวจการคณะสงฆ์นั้น	 จะเสด็จในช่วงก่อนเข้าพรรษาบ้าง	หลัง

ออกพรรษาบ้างของทุกปี	 คราวละประมาณ	 ๑	 ถึง	 ๒	 เดือน	 ได้เสด็จ

ตรวจการคณะสงฆ์ต่อเนือ่งกนัทุกปี	ต้ังแต่	พ.ศ.	๒๔๕๕	ถงึ	พ.ศ.	๒๔๖๐	

บางปีเสด็จถึง	๒	ครั้ง	คือก่อนเข้าพรรษา	และหลังออกพรรษา	กระทั่ง

พระสุขพลานามัยไม่อ�านวยให้เสด็จทางไกลได้	 จึงทรงหยุดเสด็จตรวจ

การคณะสงฆ์ในหัวเมือง	 เพราะการตรวจการคณะสงฆ์แต่ละคร้ังมัก

เสดจ็พระด�าเนนิด้วยพระบาทเป็นระยะไกลๆ	ซ่ึงต้องใช้พระวริยิะอตุสาหะ

เป็นอย่างยิ่ง
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ในศกเดียวกัน	(พ.ศ.	๒๔๕๕)	ทรงปรับปรุงท�าเนียบสมณศักดิ์ใหม่

ให้เรียบร้อยขึน้	เพือ่ให้เหมาะสมกบัการปกครองคณะสงฆ์ท่ีทรงปรับปรุง

แก้ไขใหม่	กล่าวคือ

แต่เดมิมา	สมณศกัดิห์รือยศพระกบัต�าแหน่ง	คอื	หน้าท่ีทีพ่ระจะพงึ

ท�านั้นรวมกนั	เช่น	พระผู้มียศเปน็สมเดจ็พระราชาคณะ	ก็เป็นเจ้าคณะ

ใหญ่ด้วย	 แต่ท่านผู้จะได้เป็นสมเด็จพระราชาคณะนั้นส่วนมากก็เป็นผู้

เฒ่า	จึงไม่อาจท�าหน้าที่ได้อย่างเต็มที่	เพราะเหตุนั้น	จึงทรงพระด�าริจัด

สมณศักดิ์เป็น	๒	อย่าง	 แยกจากกัน	คือ	 เป็นฐานันดรหรือยศ	อย่าง

หนึง่	ต�าแหน่งหรอืหน้าท่ี	อย่างหนึง่	และทรงเหน็ว่าฐานนัดรหรือยศนัน้

สมควรแก่พระผูใ้หญ่	ส่วนต�าแหน่งหรือหน้าท่ีนัน้สมควรแก่พระผูส้ามารถ	

ทั้งนี้เพื่อความสะดวกแก่การบริหารคณะสงฆ์

และในส่วนต�าแหน่งนัน้	ทรงจัดเป็น	๒	ฝ่าย	คอื	ต�าแหน่งฝ่ายบริหาร

กับต�าแหน่งฝ่ายปริยัติ	(คือฝ่ายวิชาการ)	ซึ่งเทียบกันได้	ดังนี้

เจ้าคณะมณฑล เทียบกับ	 พระคณาจารย์เอก

เจ้าคณะเมือง		 เทียบกับ		พระคณาจารย์โท

เจ้าคณะแขวง		 เทียบกับ		พระคณาจารย์ตรี

เจ้าอาวาส		 เทียบกับ		อาจารย์ใหญ่

รองเจ้าอาวาส		 เทียบกับ		อาจารย์รอง

โดยก�าหนดให้ต�าแหน่งฝ่ายบริหารมีหน้าที่ดูแลการคณะสงฆ์หรือ	

การปกครอง	 ต�าแหน่งฝ่ายปริยัติมีหน้าที่ดูแลการศึกษาเล่าเรียน	 ทั้งนี	้

เพื่อให้พระผู้ท�าธุระในทางพระศาสนาทุกฝ่ายได้มีโอกาสรับการยกย่อง

เท่าเทียมกัน
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นอกจากยศและต�าแหน่งแล้ว	 พระองค์ยังได้ทรงพระด�าริก�าหนด

ลักษณะของพัดยศตั้งแต่พัดยศสมเด็จพระสังฆราช	 ตลอดไปถึงพัดยศ

ของพระเปรียญด้วย	ดังที่ใช้เป็นแบบกันสืบมาจนทุกวันนี้

พ.ศ.	 ๒๔๕๖	 ทรงปรับปรุงหลักเกณฑ์การตั้งพระอุปัชฌาย์ตลอดถึง

การปฏิบัติหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์ใหม่	 เพ่ือให้มีความถูกต้องเหมาะสม

ยิ่งขึ้น	

เมือ่คร้ังคณะสงฆ์ยงัอยูใ่นการปกครองของคฤหัสถ์	เสนาบดกีระทรวง

ธรรมการเป็นผู้แต่งต้ังพระอุปัชฌาย์	 แต่เมื่อสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ	

พระองค์นั้นได้ทรงปกครองคณะสงฆ์โดยจริงแล้ว	 จึงทรงแก้ไขการต้ัง

พระอปัุชฌาย์ให้เป็นหน้าท่ีของเจ้าคณะฝ่ายพระ	นบัแต่สมเดจ็พระสงัฆราช

ลงไปถึงเจ้าคณะใหญ่	ดังที่ใช้เป็นแบบปฏิบัติสืบมาจนทุกวันนี้

ทรงจัดประเภทอธิกรณ์ชั้นฎีกาว่า	 อธิกรณ์เรื่องใด	 ควรฎีกาได้	 หรือ

ไม่ควรฎกีา	เพ่ือท่ีท่านผูม้หีน้าท่ีวนิจิฉยัตัดสนิอธิกรณ์ประเภทนีใ้นระดบั

นั้นๆ	จะไม่ต้องเสียเวลาพิจารณาในเรื่องที่ไม่ควรเสียเวลา	พร้อมทั้งทรง

ก�าหนดลกัษณะของอธิกรณ์ทีใ่ห้ฎกีาได้	และผูม้หีน้าท่ีวินจิฉยัอธิกรณ์ฎกีา

ได้ในระดบัต่างๆ	คอื	มหาเถรสมาคม	สมเดจ็พระสงัฆราช	เจ้าคณะใหญ่	

เจ้าคณะมณฑล	พระคณาจารย์เอก	หรือพระเถระผู้ได้รับมอบหมาย	แล้ว

แต่กรณี

ทรงออกหนังสือแถลงการณ์คณะสงฆ	์ ส�าหรับเผยแพร่ประกาศ	 กฎ

ระเบียบ	ทางคณะสงฆ์	ตลอดถึงข่าวสารและกิจการต่างๆ	ของคณะสงฆ์	

ให้เป็นที่รู้กันอย่างท่ัวถึง	 เพื่อจะได้ยึดถือเป็นแบบแผนในการปฏิบัติให้

ถูกต้อง	เป็นระเบียบเดียวกันทั่วราชอาณาจักร	หนังสือแถลงการณ์คณะ

สงฆ์จึงเป็นหนงัสือส�าคญัของคณะสงฆ์ท�านองเดยีวกบัหนงัสอืราชกจิจา-

นุเบกษาของทางราชการสืบมาจนปัจจุบันนี้
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พ.ศ.	 ๒๔๕๘	 ทรงจัดการปกครองคณะสงฆ์เป็นคณะปักษ์	 คือรวม

มณฑลต่างๆ	ขึน้กบัคณะใหญ่ทีม่อียูเ่ดมิแล้ว	ได้แก่	คณะเหนอื	คณะใต้	

และคณะกลาง	เพือ่ให้สอดคล้องกบัลกัษณะปกครอง	ตามพระราชบัญญติั

ลักษณะปกครองคณะสงฆ์	ร.ศ.๑๒๑	ดังนี้

๑.	มณฑลกรุงเทพฯ	มณฑลกรุงเก่า	มณฑลนครชัยศรี	มณฑลราชบุรี	

มณฑลปราจีนบุรี	มณฑลจันทบุรี	ขึ้นคณะกลาง

๒.	มณฑลนครสวรรค์	มณฑลพษิณโุลก	มณฑลมหาราษฎร์	มณฑล
พายพั	รวมเป็นภาคที	่๑	มณฑลนครราชสมีา	มณฑลอดุร	มณฑลร้อยเอด็	

มณฑลอุบล	รวมเป็นภาคที่	๒	ขึ้นคณะเหนือ .

๓.	มณฑลสรุาษฎร์	มณฑลนครศรีธรรมราช	มณฑลปัตตาน	ีมณฑล

ภูเก็ต	ขึ้นคณะใต้

และเพือ่ให้เจ้าคณะปักษ์ได้รู้เหน็การคณะสงฆ์อย่างทัว่ถงึ	จึงทรงพระ

ด�าริให้เจ้าคณะปักษ์สบัเปลีย่นต�าแหน่งกนัได้	ทัง้นี	้เพือ่ผลดคีอืการเข้าใจ

งานได้กว้างขวางขึ้นและเข้าใจซึ่งกันและกันได้ดีขึ้น
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ทรงแก้ไขวิธีขอพระราชทานวิสุงคามสีมาใหม	่ เพราะแต่เดิมมา	 การ

ขอพระราชทานวสิงุคามสมีา	ขอพระราชทานเฉพาะบริเวณอโุบสถ	ต่อมา

ภายหลงั	เมือ่สงฆ์ปรารถนาจะย้ายอโุบสถไปทีอ่ืน่แม้ในเขตวดันัน่เอง	โดย

ไม่ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหม่	 จึงไม่เป็นการถูกต้องตาม	

พระวินยั	เพ่ือแก้ไขข้อขดัข้องดงักล่าวนี	้สมเดจ็พระมหาสมณเจ้าฯ	พระองค์

นั้นจึงทรงแก้ไขวิธีการขอพระราชทานวิสุงคามสีมาใหม่	 โดยให้ผู้ขอ

พระราชทานวิสุงคามสีมานั้น	 ก�าหนดเขตวิสุงคามสีมาตลอดอารามแต่

พอด	ีเมือ่พระสงฆ์จะย้ายท่ีสร้างอโุบสถใหม่ภายในเขตอารามนัน้	กส็ามารถ

ท�าได้ตามปรารถนา	ไม่ต้องขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตซ�้าอีก	

ทรงแก้ไขวธีิขอบรรพชาอปุสมบทของคณะธรรมยตุให้ถกูต้องเหมาะ

สมยิ่งขึ้น	โดยตัดข้อความที่ไม่เหมาะสมออกและเพิ่มเติมข้อความที่ควร

เพิ่มให้ครบถ้วนตามนัยแห่งพระพุทธานุญาต

ทรงวางระเบียบ เร่ืองหนังสือสุทธิส�าหรับภิกษุสามเณร	 เพื่อให้ภิกษุ

สามเณรมีหนังสือสุทธิ	อันเป็นเสมือนบัตรประจ�าตัว	แสดงความบริสุทธิ์

ว่าเป็นภิกษุสามเณรท่ีมีสังกัดและมีพระอุปัชฌาย์อาจารย์จริง	 จากพระ

ด�ารินี้เองท่ีได้พัฒนามาเป็นหนังสือสุทธิท่ีใช้เป็นแบบอยู่ในคณะสงฆ์ไทย

ปัจจุบัน
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พ.ศ.	๒๔๕๙	ทางราชการได้เปลี่ยนชื่อเมืองเป็นจังหวัด	 เพื่อให้การ

คณะสงฆ์เป็นไปสอดคล้องกับราชการทางบ้านเมือง	 สมเด็จพระมหา-

สมณเจ้าฯ	 ทรงโปรดให้เปลี่ยนชื่อต�าแหน่งเจ้าคณะเมืองเป็นเจ้าคณะ

จังหวัด

และในปีต่อมา	(พ.ศ.	๒๔๖๐)	ทางราชการเปลีย่นช่ือแขวง	เป็นอ�าเภอ	

พระองค์กไ็ด้ทรงโปรดให้เปลีย่นชือ่ต�าแหน่งเจ้าคณะแขวง	เป็นเจ้าคณะ

อ�าเภอ	อนุโลมตามทางราชการ

พ.ศ.	 ๒๔๖๒	 ทรงก�าหนดลักษณะฟ้องอธิกรณ์ว่า	 การฟ้องเร่ืองใด

ควรรับฟ้องหรือไม่ควรรับฟ้อง	ทัง้นีเ้พือ่ให้การฟ้องอธิกรณ์ของพระสงฆ์

เป็นไปอย่างเป็นระเบียบ	 เป็นธรรม	 ไม่ต้องเสียเวลาพิจารณาในเร่ืองที่

ไม่สมควร	 ไร้สาระ	 โดยทรงก�าหนดลักษณะของการฟ้องที่ควรรับไว้

พิจารณาดังนี้

๑.	ฟ้องเฉพาะเรื่อง	ไม่ฟั่นเฟือน

๒.	มุ่งความบริสุทธิ์ของคณะสงฆ์หรือมุ่งร้องทุกข์ส่วนตัว

๓.	เป็นเรื่องที่ผู้ฟ้องพบเห็นหรือถูกกระท�า
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พ.ศ.	๒๔๖๓	ทรงพระด�าริให้มพีระราชบญัญตัอิธิกรณ์ประถมปาราชกิ

พระพุทธศักราช	๒๔๖๓	ซึ่งมีสาระส�าคัญ	คือ	แต่ก่อนมา	ภิกษุผู้ต้องคดี

ประถมปาราชกิ	ซ่ึงเป็นล�าพงัอธิกรณ์ในฝ่ายสงฆ์	แต่ฝ่ายอาณาจักรต้ังศาล

พิจารณาและลงโทษผู้มีความผิดในคดีนี้	 โดยฐานเป็นอาชญาแผ่นดิน	

สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ	 พระองค์นั้นทรงเห็นว่า	 วิธีพิจารณาของศาล

ฝ่ายอาณาจักรกบัวธีิพจิารณาทางพระวนิยัแตกต่างกนั	เพราะทางพระวนิยั

มคีวามละเอยีดอ่อนกว่า	แม้จะไม่ผดิถงึปาราชกิ	แต่มวัหมองในอย่างอืน่	

ก็ปรับโทษได้	 ฉะนั้น	 จึงทรงแก้ไขให้มีพระราชบัญญัติอธิกรณ์ประถม

ปาราชิก	พ.ศ.	๒๔๖๓	ขึ้น

ตามพระราชบัญญัตินี้ให้ยกเลิกโทษอาชญาแผ่นดินฐานปาราชิก	 ให้

กล่าวหาเป็นล�าพังอธิกรณ์ในคณะสงฆ์และลงโทษผู้ผิดโดยพระพทุธบญัญตัิ

ส่วนเดียว	โดยให้กระทรวงธรรมการจับตัวคุมขัง	แล้วส่งตัวให้คณะสงฆ์

พิจารณา

ซ่ึงการทัง้นีเ้ท่ากบัเป็นการรักษาเกยีรติยศของพระสงฆ์ไม่ให้ถกูคฤหัสถ์

ย�่ายีดังที่เคยเป็นมาในอดีต

กล่าวโดยรวม	 การปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับการคณะสงฆ์ในทุกด้านที่

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า	กรมพระยาวชิรญาณวโรรส	ได้ทรงพระด�าริจัด

ท�าขึ้นนั้น	 มิเพียงแต่เป็นการพื้นฟูคณะสงฆ์ให้เรียบร้อยดีขึ้นเท่านั้น	 แต่

ยงัเป็นการปลดเปลือ้งคณะสงฆ์ให้พ้นจากการปกครองครอบง�าของคฤหัสถ์

เป็นส�าคญั	ทัง้เป็นการปกป้องรักษาเกยีรติของพระสงฆ์ในฐานท่ีเป็นสมณ-

ศากยบุตรและเป็นภาพลักษณ์อันงามของพระพุทธศาสนาด้วย
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๒การปกครองคณะสงฆ์ของไทยแต่โบราณมาแบ่งเป็น	๒	คณะใหญ่คอื	

คณะคามวาสี	(คือคณะพระบ้าน)	กับคณะอรัญวาสี	(คือคณะพระ

ป่า)	ต่อมาเมือ่พระคณะคามวาสีมจี�านวนมากขึน้	จึงแบ่งคณะคามวาสเีป็น	๒	

คณะ	คอื	คณะคามวาสฝ่ีายขวา	กบัคณะคามวาสฝ่ีายซ้าย	ต่อมาคณะคามวาสี

ฝ่ายขวาเรียกชือ่ว่า	คณะเหนอื	คณะคามวาสฝ่ีายซ้ายเรียกช่ือว่า	คณะใต้	คณะ

สงฆ์ไทยจงึแบ่งการปกครองเป็น	๓	คณะ	คอื	คณะเหนอื	คณะใต้	และคณะ

อรัญวาสี	โดยมีสมเด็จพระราชาคณะเป็นเจ้าคณะใหญ่	คือ

•	 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์	เป็นเจ้าคณะใหญ่คณะเหนือ

•	 สมเด็จพระวันรัตน	เป็นเจ้าคณะใหญ่คณะใต้

•	 สมเด็จพระพุฒาจารย์	เป็นเจ้าคณะใหญ่คณะอรัญวาสี

รู้ทุกข์
สร้ำงสุข
สังคมสงฆ์
เสด็จตรวจกำรคณะสงฆ์
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การปกครองก็แยกกันปกครอง	 โดยไม่ขึ้นแก่กัน	 แม้จะมี

สมเดจ็พระสงัฆราช	กม็อียูอ่ย่างเป็นกติตมิศกัดิ	์มไิด้ทรงปกครอง

คณะสงฆ์โดยจริง	 บรรดาพระเถระเจ้าคณะใหญ่ดังกล่าวนี้ล้วน

สถติอยูใ่นกรุง	ไม่ค่อยได้มโีอกาสออกไปตรวจดคูวามเป็นไปของ

พระสงฆ์ท่ีอยู่ในหัวเมืองต่างๆ	 พระภิกษุสามเณรจึงอยู่ในความ

ดูแลของเจ้าคณะผู้ปกครองในถิ่นนั้นๆ	 เป็นเหตุให้พระภิกษุ

สามเณรในแต่ละท้องถิ่นมีความประพฤติความปฏิบัติแตกต่าง

กันไป	ไม่เป็นระเบียบเดียวกัน

เมือ่สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า	กรมพระยาวชริญาณวโรรส	ทรง

มภีาระหน้าทีเ่กีย่วกบัการคณะสงฆ์	นบัแต่ทรงเป็นเจ้าคณะใหญ่

คณะธรรมยุตเป็นต้นมา	 ก็ได้ทรงหาทางปรับปรุงแก้ไขการคณะ

สงฆ์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นเป็นล�าดับมา	เท่าที่อ�านาจหน้าที่

จะเปิดโอกาสให้พระองค์ท�าได้	
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ครั้น	พ.ศ.	๒๔๕๓	ในรัชกาลที่	๖	สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ	

พระองค์นั้น	ทรงได้รับถวายมหาสมณุตมาภิเศก	 เป็นสมเด็จพระ

มหาสมณะ	หรือทีเ่รียกกนัเป็นสามญัว่า	สมเดจ็พระสงัฆราช	พระ

ประมุขแห่งสังฆมณฑลทั่วพระราชอาณาจักร	 พระองค์จึงได้ทรง

เร่ิมปรับปรุงแก้ไขการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นระเบียบเดียวกัน

ท่ัวพระราชอาณาจักร	โดยทรงยดึพระธรรมวนิยัเป็นหลกัและอาศยั

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์เป็นส่วนสนับสนุน	 พระภารกิจอันนี้นับ

ว่ายิ่งใหญ่และหนักหน่วง	 เพราะต้องทรงใช้พละก�าลังทั้งทางกาย

และทางความคดิ	ในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาต่างๆ	เพือ่

ให้การปรับปรุงแก้ไขการคณะสงฆ์บรรลุผลตามความมุ่งหมาย

พระภารกจิอนัหนกัหน่วงและทรงริเร่ิมข้ึนเป็นคร้ังแรกเกีย่วกบั

การปกครองคณะสงฆ์กค็อื	การเสดจ็ตรวจการคณะสงฆ์ในหัวเมอืง

ต่างๆ	ทกุภมูภิาคของประเทศ	อนัเป็นพระภารกจิทีไ่ม่เคยมสีมเดจ็

พระสังฆราชพระองค์ใดทรงปฏิบัติมาก่อน
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การตรวจการคณะสงฆ์	จะเสด็จในช่วงก่อนเข้าพรรษา	หรือหลัง

ออกพรรษาแล้ว	 บางปีก็เสด็จทั้งช่วงก่อนเข้าพรรษาและหลังออก

พรรษาแล้วต่อเนือ่งกนั	สมเดจ็พระมหาสมณเจ้าฯ	พระองค์นัน้	เร่ิม

เสดจ็ตรวจการคณะสงฆ์คร้ังแรกเมือ่วนัที	่๙	มถินุายน	พ.ศ.	๒๔๕๕	

อนัเป็นขวบปีที	่๒	แห่งการด�ารงต�าแหน่งสมเดจ็พระมหาสมณะหรือ

สมเดจ็พระสงัฆราช	และเสดจ็ต่อเนือ่งทุกปี	ต้ังแต่	พ.ศ.	๒๔๕๕	ถงึ	

พ.ศ.	๒๔๖๐	ดังนี้

•	 ครั้งที่	๑	พ.ศ.	๒๔๕๕	เสด็จตรวจการคณะสงฆ์มณฑลฝ่าย
ใต้	คอื	มณฑลชมุพร	มณฑลนครศรีธรรมราช	รวม	๘	จังหวดั	
คอื	ปราณบรีุ	หลงัสวน	ไชยา	นครศรีธรรมราช	สงขลา	พทัลงุ	
ภูเก็ต	ตรัง	เป็นเวลา	๓๓	วัน

•	 คร้ังที	่๒	พ.ศ.	๒๔๕๖	เสดจ็ตรวจการคณะสงฆ์มณฑลฝ่าย
เหนือ	 คือ	 มณฑลนครสวรรค์และมณฑลกรุงเก่า	 รวม		
๗	 จังหวัด	 คือ	 นครสวรรค์	 ก�าแพงเพชร	 ตาก	 อุทัยธานี	
ชัยนาทบุรี	สิงหบุรี	อ่างทอง	เป็นเวลา	๔๓	วัน	

•	 คร้ังที	่๓	พ.ศ.	๒๔๕๗	เสดจ็ตรวจการคณะสงฆ์มณฑลฝ่าย
เหนอืรอบที	่๒	รวม	๖	จังหวดั	คอื	พษิณุโลก	พชิยัใหม่	แพร่	
สวรรคโลก	สุโขทัย	พิชัยเก่า	พิจิตร	เป็นเวลา	๓๗	วัน

•	 ครั้งที่	๔	พ.ศ.	๒๔๕๗	เสด็จตรวจการคณะสงฆ์มณฑลกรุง
เก่า	 รวม	๓	จังหวัด	คือ	ลพบุรี	สระบุรี	กรุงเก่า	 เป็นเวลา	
๒๒	วัน
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•	 คร้ังที	่๕	พ.ศ.	๒๔๕๘	เสดจ็ตรวจการคณะสงฆ์มณฑลราชบรีุ	
รวม	๕	จังหวัด	คอื	สมทุรสงคราม	ราชบุรี	กาญจนบุรี	เพชรบุรี	
ประจวบคีรีขันธ์	เป็นเวลา	๕๐	วัน

•	 ครั้งที่	 ๖	 เสด็จตรวจการคณะสงฆ์มณฑลปราจีนบุรี	 รวม	๕	
จังหวดั	คอื	ธัญบุรี	นครนายก	ปราจีนบุรี	กบิลบุรี	ฉะเชงิเทรา	
เป็นเวลา	๑๕	วัน

•	 คร้ังที่	 ๗	 พ.ศ.	 ๒๔๕๙	 เสด็จตรวจการคณะสงฆ์มณฑล
ปราจีนบุรี	รอบที	่๒	รวม	๒	จังหวดั	คอื	ชลบรีุ	สมทุรปราการ	
เป็นเวลา	๒๓	วัน

•	 ครั้งที่	๘	พ.ศ.	๒๔๕๙	 เสด็จตรวจการคณะสงฆ์มณฑลกรุง
เก่า	 รอบท่ี	 ๒	 รวม	 ๔	 จังหวัด	 คือ	 สุพรรณบุรี	 ชัยนาทบุรี		
สิงหบุรี	ลพบุรี	เป็นเวลา	๑๗	วัน

•	 คร้ังที	่๙	พ.ศ.	๒๔๖๐	เสดจ็ตรวจการคณะสงฆ์มณฑลพษิณโุลก	
รวม	๓	จังหวัด	คือ	สวรรคโลก	อุตรดิตถ์	พิจิตร	 เป็นเวลา	

๒๙	วัน

รวมเมืองหรือจังหวัดต่างๆ	 ที่สมเด็จพระสมณเจ้าฯ	 พระองค์นั้น	

เสด็จตรวจการคณะสงฆ์	๔๓	จังหวัด	รวมเวลากว่า	๑๐	เดือน
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การเสด็จตรวจการคณะสงฆ์ในคร้ังนั้นเสด็จโดยทางเรือและทาง

รถไฟเป็นหลัก	 ส่วนการเสด็จจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่ง	 เช่น	 การเสด็จ

จากต�าบลไปสู่ต�าบล	หรือบางครั้งจากอ�าเภอไปสู่อ�าเภอนั้น	 เสด็จโดย

พระบาทเป็นส่วนใหญ่	 ดังเช่นท่ีบันทึกไว้ในระยะทางเสด็จตรวจการ

คณะสงฆ์ครั้งหนึ่งว่า	

“เวลาบ่าย๔โมงหย่อน๕นาที เสด็จจากวัดนายาง...ทรงพระ

ด�าเนินไปตามทางเกวียนผ่านทุ่งนาและป่าละเมาะบางแห่ง...ตามระยะ

ทางรกเป็นป่าท้ัง๒ข้างทางแม้หมูบ้่านกต็ัง้อยูห่่างๆกนัค�า่กลางทาง

มพีวกชาวบ้านจุดโคมไฟส่องแสงสว่างและตัง้ทีบ่ชูาเสดจ็ถงึวดัหนองจอก

อนัเป็นท่ีประทับแรมเวลา๑ทุม่หย่อน๕นาทีรวมระยะทางท่ีเสดจ็

ในบ่ายวันนี้๒๒๔เส้นเวลาเสด็จ๒ชั่วโมงกับ๕๐นาที”	

และในการเสด็จตรวจการคณะสงฆ์อีกครั้งหนึ่งบันทึกไว้ว่า

“เวลา ๘ นาฬิกา ๔ นาทีก่อนเที่ยง เสด็จจากพลับพลา ถึงศาลาโคกช้าง ระยะทาง 

๙,๙๕๐ ก้าว เสด็จต่อไป จากโคกช้าง ถงึต�าบลชมุแสง ระยะทาง ๘,๘๙๐ ก้าว เสด็จ

ประทับพกัครู่หน่ึง เสด็จต่อไปถงึหนองปรือ ระยะทาง ๖,๐๐๐ ก้าว ประทับพกัอกีครู่

หนึง่ เสด็จต่อไปถงึหนองแหวน เสดจ็ต่อไปถงึเขาสมอแคลง ระยะทาง ๑๐,๔๒๐ ก้าว 

เสด็จต่อไปถงึพลบัพลา ตลาดชุม เวลา ๖ นาฬิกา ๕ นาทีหลงัเทีย่ง ระยะทาง ๖,๓๒๐ 

ก้าว รวมระยะทางที่เสด็จวันนี้ ๔๑,๕๓๐ ก้าว”
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จากตัวอย่างบันทึกระยะทางเสด็จตรวจการคณะสงฆ์ของสมเด็จ

พระมหาสมณเจ้าฯ	พระองค์นั้นดังกล่าวมา	จะเห็นได้ว่าพระองค์ทรง

พระวิริยะอุตสาหะเพียงใดในการเสด็จตรวจการคณะสงฆ์ในแต่ละ	

คร้ัง	 เพราะแต่ละวัน	 ต้องทรงพระด�าเนินด้วยพระบาทไปตามทาง	

เกวยีนหรือทางเดนิของชาวบ้านท่ามกลางทุง่นาป่าเขาไม่น้อยกว่าวนัละ	

๕	 ชั่วโมง	 และบางวันทรงพระด�าเนินด้วยพระบาทเป็นระยะทางถึง	

๔๑,๕๓๐	ก้าว	หรือประมาณ	๑๔	ก.ม.	ทั้งนี้ก็ด้วยพระประสงค์ดังที่

บันทึกไว้ในระยะทางเสด็จตรวจการคณะสงฆ์ครั้งหนึ่งว่า

“เสด็จมาคราวนี ้กเ็พือ่จะทรงทราบความเป็นไปแห่งคณะสงฆ์ในเมืองนี ้สมควรท่ีเจ้า

คณะทั้งหลายจะมาเฝ้า เพื่อจะได้ทรงรู้จักเฉพาะตน และได้ทรงหยั่งทราบความเป็น

ไปของพระทั้งหลาย อันจะพึงสันนิษฐานได้จากหัวหน้า ฝ่ายพระครูเจ้าคณะก็จะได้

เฝ้าและทราบพระอัธยาศัย และรู้ว่าทรงการคณะสงฆ์อย่างไร อันเป็นเหตุให้จัดการ

งานถูกพระประสงค์”
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พระกรณยีกจิทีส่มเดจ็พระมหาสมณเจ้าฯ	พระองค์นัน้ทรงปฏบิตัใิน

การเสด็จตรวจการคณะสงฆ์หัวเมืองต่างๆ	ประมวลได้ดังนี้

๑. เสด็จตรวจวัดทั้งหลายที่อยู่ในเส้นทางเสด็จ	 โดยไม่เลือกว่าเป็นวัด

ใหญ่วัดเล็ก	 หรือส�านักสงฆ์	 เพื่อทรงทราบว่าวัดทั้งหลายมีสภาพเป็น

อย่างไร	ความเสือ่มความเจริญของวดั	ย่อมสะท้อนถงึความเสือ่มความ

เจริญของพระสงฆ์ในวัดนั้นๆ	 ตลอดถึงส่อแสดงให้ทราบถึงสภาพ

เศรษฐกิจและศรัทธาของประชุมชนที่มีต่อวัดและพระสงฆ์ในวัดนั้นๆ	

สถานทีเ่สดจ็ไปทอดพระเนตรทกุวดัท่ีเสดจ็ถงึคอือโุบสถ	ศาลาการเปรียญ	

บริเวณทั่วไป	สถานที่อยู่ของพระภิกษุสามเณร	และเสด็จเยี่ยมกุฎีของ

เจ้าอาวาส

๒. ทอดพระเนตรความเป็นไปของพระสงฆ์	คอื	ความประพฤตปิฏบัิติ	

การศึกษาพระธรรมวินัย	 และความเป็นอยู่ของพระภิกษุสามเณร	 ว่า

เสือ่มหรือเจริญ	มอีปุสรรคปัญหาอย่างไร	สมบรูณ์หรอือตัคดัขาดแคลน

อย่างไรหรือไม่

๓. ประชุมพระเจ้าคณะต่างๆ ในเมืองนั้นๆ	เพื่อสอบถามความเป็นไป

ของการคณะและการพระศาสนาเป็นรายบคุคล	เมือ่ทรงพบข้อบกพร่อง

กท็รงประทานค�าแนะน�า	เมือ่ทรงเหน็ความส�าเร็จเรียบร้อย	กท็รงอนโุมทนา

ชมเชยและยกย่องให้เป็นแบบอย่างแก่เจ้าคณะอื่นๆ	 เมื่อทรงเห็นว่า	

เจ้าคณะรูปใดไม่สมควรแก่ต�าแหน่งหน้าท่ี	กท็รงโยกย้าย	ถอดถอนหรือ	

หาบคุคลอืน่ทีส่ามารถมาช่วย	แล้วประทานพระโอวาทแนะน�าทัง้ในทาง	

การปกครองและในทางการเผยแผ่สั่งสอน	พร้อมทั้งประทานโอกาสให้

ซักถามในสิ่งที่สงสัย
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๔. ทอดพระเนตรโบราณสถานและโบราณวัตถุทั้งที่เป็นวัดและมิใช่วัด	

เพื่อทรงแนะน�าให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งพระสงฆ์และชาวเมืองได้รู้จักคุณค่าและ

ความส�าคญัของโบราณวตัถสุถาน	เพือ่จกัได้ช่วยกนัดแูลรักษาและบรูณ-

ปฏิสังขรณ์ตามความเหมาะสม	ไม่ท�าลายสิ่งที่มีคุณค่า	ไม่ทอดทิ้งสิ่งที่มี

ความส�าคัญ	 บางส่ิงท่ีทรงพบว่าเป็นโบราณวัตถุส�าคัญแต่ถูกทอดท้ิง	 ก็

ทรงแนะน�าให้ย้ายไปไว้ในที่ที่เหมาะสมและปลอดภัย

๕. ทอดพระเนตรสภาพบ้านเมือง	โดยการเสดจ็ผ่าน	หรือทรงพระด�าเนนิ

ไปตามถนนสายส�าคญัของเมอืง	ทอดพระเนตรตลาด	และสถานท่ีส�าคญั

ของทางราชการ	เพื่อทรงทราบสภาพและความเป็นไปของเมืองนั้นๆ	อัน

เป็นปัจจัยส�าคัญประการหนึ่งที่เนื่องกับความเสื่อมความเจริญของการ

พระศาสนาและการคณะสงฆ์ในท้องถิ่นนั้นๆ

๖. ทอดพระเนตรความเป็นไปของประชุมชน	 โดยการเสด็จบิณฑบาต

ไปในชมุชนทุกท่ีท่ีเสดจ็ประทับแรม	รวมทัง้โดยการเสดจ็พระด�าเนนิจาก

ต�าบลหนึง่ไปสูอ่กีต�าบลหนึง่	เพ่ือเป็นโอกาสให้ได้ทอดพระเนตรภมูสิถาน

และความเป็นไปของประชุมชนอย่างใกล้ชิด	 อันเป็นทางให้หยั่งทราบถึง

ความสมบูรณ์หรือความอตัคดัของพระภกิษุสามเณร	ตลอดถงึความเสือ่ม

ความเจริญของวัดวาอารามในท้องที่นั้นๆ	ได้ทางหนึ่ง

๗. เสดจ็ทอดพระเนตรและเยีย่มเยยีนสถานท่ีราชการ	เช่น	ศาลาว่าการ

เมอืง	โรงทหาร	โรงต�ารวจ	โรงเรียน	และเรือนจ�า	เพือ่ประทานพระโอวาท

และประทานพระพร	เป็นก�าลงัใจแก่ผูป้ฏบัิติหน้าทีใ่นทีน่ัน้ๆ	พร้อมทัง้ได้

ทรงทราบถึงความเป็นไปของหน่วยราชการนั้นๆ	 อันเนื่องกับการพระ

ศาสนาและการคณะสงฆ์ด้วย
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ในส่วนพระจริยาวัตรท่ีสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ	 พระองค์นั้นทรง

ปฏิบัติในระหว่างเสด็จตรวจการคณะสงฆ์ในทุกหัวเมือง	 ก็ประมวลได้

ดังนี้

๑. เสด็จบิณฑบาต	 ไม่ว่าจะเสด็จประทับแรมในที่ใด	 พระองค์จะ	

เสด็จบิณฑบาตพร้อมด้วยพระอนุจร	๑	หรือ	๒	รูป	ไปในละแวกนั้นๆ	

เป็นการเงียบคือไม่ประกาศให้ชาวเมืองรู้เป็นทางการ	 เพื่อเป็นโอกาสให้

ได้ทอดพระเนตรความเป็นไปของพระสงฆ์และชาวเมืองในท้องถิ่นนั้นๆ	

ตามจริง	ทัง้เป็นโอกาสให้ได้ทอดพระเนตรสภาพบ้านเมอืงและวดัทีเ่สดจ็

พระด�าเนินผ่าน	 ท้ังเป็นการแสดงแบบอย่างการปฏิบัติกิจวัตรตามพระ

ธรรมวินัยให้พระสงฆ์ในเมืองนั้นๆ	ได้เห็นและได้ตระหนัก

๒. ท�าวตัรสวดมนต์ประจ�าวนั	เมือ่เสดจ็ประทบัแรมในวดัใด	กจิวตัร

ประจ�าท่ีพระองค์ทรงปฏิบัติ	 คือ	 น�าพระสงฆ์ที่ตามเสด็จพร้อมกับ	

พระสงฆ์ในทีน่ัน้ท�าวตัรสวดมนต์ประจ�าวนั	เพือ่ให้พระสงฆ์ในท้องทีน่ัน้

ได้เห็นเป็นแบบอย่าง	 แม้ในท่ีอื่นๆ	 ที่เสด็จประทับแรมหรือประทับพัก

ชั่วคราว	หากเป็นโอกาสก็จะเจริญพระพุทธมนต์เพื่ออ�านวยพรและเป็น

สิริมงคลแก่บ้านเมืองเสมอ
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๓. แสดงพระธรรมเทศนาและประทานพระโอวาท	 ทุกแห่งที่เสด็จ

เยีย่มไม่ว่าจะเป็นวดัหรือสถานทีร่าชการ	หากมปีระชาชนมารับเสดจ็จ�านวน

มากก็จะทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรด	 หากมีผู้มารับเสด็จน้อย	 ก็จะ

ประทานพระโอวาทสั้นๆ	 โดยจะทรงเลือกข้อธรรมที่เหมาะสมแก่ประชุม

ชนนัน้ๆ	มาแสดง	เพือ่ให้ประชมุชนนัน้ๆ	รู้จกัพระพทุธศาสนาและสามารถ

น�าไปใช้ปฏิบัติได้ในการครองชีวิตส�าหรับประชุมชนนั้นๆ

หลังจากแสดงพระธรรมเทศนาหรือประทานพระโอวาทแก่ประชุมชน

แล้วจะทรงประทานสิ่งเป็นมงคลแก่เด็ก	 คือทรงผูกข้อมือเด็กด้วยสาย

สิญจน์บ้าง	ประทานเหรียญพระพุทธรูปเป็นเสมาคล้องคอเด็กบ้าง	ด้วย

พระเมตตา	 ส�าหรับเด็กผู้หญิงก็จะทรงโปรดให้ผู้ใหญ่ฝ่ายฆราวาสเป็นผู้

ผูกข้อมือ

ส�าหรับพระสงฆ์ในทุกท่ีท่ีเสด็จเยี่ยม	 จะประทานพระโอวาทแนะน�า

เร่ืองพระธรรมวนิยัและเร่ืองการปกครอง	และหากเป็นโอกาสกจ็ะทรงน�า

พระสงฆ์ตามเสด็จสวดมนต์ให้ฟังเพื่อเป็นแบบอย่าง	 บางคร้ังก็โปรดให้

พระสงฆ์ในท่ีนั้นสวดมนต์และแสดงพระธรรมเทศนาถวาย	 เพื่อจักได้

แนะน�าแก้ไขในส่วนบกพร่องให้ถูกต้อง	อันจะเป็นแบบอย่างต่อไป
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๔. ประทานสิ่งของเป็นก�าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่	 ในการเสด็จเยี่ยมพระ

สงฆ์ในทุกท้องท่ี	เมือ่มกีารประชมุพระสงฆ์และทรงไต่ถามถงึความเป็นไปของ

การคณะสงฆ์ในทีน่ัน้ๆ	แล้ว	กจ็ะทรงประทานสิง่ของเป็นเคร่ืองแสดงน�า้พระทัย

และปสาทการท่ีทรงมต่ีอการปฏบิติัหน้าทีด่แูลการพระศาสนาและการคณะสงฆ์

ของพระเจ้าคณะระดบัต่างๆ	ในท่ีนัน้ๆ	โดยท่ัวถงึ	กล่าวคอื	หากเจ้าคณะรูปใด

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่รับผิดชอบ	 เป็นผลดีท้ังต่อพระศาสนาและ	

บ้านเมือง	 ก็จะประทานสิ่งของเป็นเครื่องหมายแห่งปสาทการคือความยกย่อง

นับถือ	เพื่อเป็นที่ปรากฏต่อสาธารณชน	คือ	พัดตราและย่ามตรามหาสมณุต-

มาภิเศก	 หากเป็นผู้ปฏิบัติหน้าท่ีตามปกติก็ประทานพัดและย่ามสามัญหรือ

ประทานผ้าไตรอย่างดี	 ซ่ึงเป็นของหายากในสมัยนั้น	 เพื่อเป็นปฏิการ	 คือ	

ตอบแทนน�้าใจที่ได้ช่วยดูแลการพระศาสนา	 ซ่ึงเป็นเสมือนช่วยให้พระองค์

เบาแรงลง	ส�าหรบัพระเถระหรือครูอาจารย์ในท้องถิน่บางท่าน	แม้จะไม่ได้เป็น

เจ้าคณะผู้มีหน้าท่ีทางการคณะสงฆ์โดยตรง	 หากเป็นผู้มีน�้าใจเอาใจใส่ช่วย

ท�าการต่างๆ	เป็นผลดแีก่พระศาสนาและบ้านเมอืง	กท็รงโปรดประทานสิง่ของ

แสดงปสาทการ	 คือ	 พัดและย่ามตรามหาสมณุตมาภิเศก	 เพื่อแสดงความ

ยกย่องนบัถอืให้เป็นทีป่รากฏเช่นกนั	ทัง้นีเ้พ่ือจักได้เป็นเยีย่งอย่างแก่พระสงฆ์

อื่นๆ	ต่อไป

๕. ช่วยการบูรณปฏิสังขรณ	์ ในการเสด็จเยี่ยมวัดในแต่ละที่นั้น	พระองค์

จะเสด็จออกตรวจเยี่ยมอย่างถี่ถ้วน	 นับแต่บริเวณทั่วไปจนถึงที่อยู่อาศัยของ

พระภกิษุสามเณร	เมือ่ทรงพบว่าสิง่ใดไม่ถกูไม่ควร	กท็รงแนะน�าวธีิรักษาความ

สะอาดหรือการบูรณะรักษา	หากอยูใ่นระหว่างก่อสร้างหรือปฏสิงัขรณ์กท็รงซัก

ถามถึงอุปสรรคปัญหา	หากทรงพบว่าวัดใดยังขาดสิ่งที่ควรจะมี	ก็ทรงแนะน�า

ให้สร้างขึน้	โดยทรงร่วมบริจาคในการสร้างหรือทรงร่วมบริจาคในการปฏสิงัขรณ์	

บางแห่งที่จ�าเป็นก็ทรงรับจัดหาผู้บริจาคในการสร้างหรือในการปฏิสังขรณ์ให้
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๖. ประทานพระเมตตาแก่ภกิษสุามเณรอาพาธและประชาชนผูป่้วยไข้ เมือ่

เสดจ็เยีย่มทีใ่ดแล้ว	ทรงพบว่ามพีระภกิษุสามเณรอาพาธ	กโ็ปรดให้น�าพระองค์

ไปเยีย่มถงึท่ีอยูข่องภกิษุสามเณรนัน้	แล้วโปรดให้พระอปัุฏฐากประจ�าพระองค์

ที่มีความรู้ทางหมอตรวจรักษา	จนเป็นที่แน่พระทัยว่าปลอดภัย	จึงเสด็จกลับ	

พร้อมทั้งประทานยาไว้เพื่อการรักษาต่อไปด้วย	แม้ชาวบ้านที่มารับเสด็จ	หาก

ทรงทราบว่าผู้ใดเจ็บป่วยไม่สบาย	ก็ทรงโปรดให้พระอุปัฏฐากของพระองค์ดัง

กล่าวช่วยตรวจอาการและประทานยาด้วยเช่นกนั	หากทรงพบว่ามผีูเ้จบ็ป่วยที่

จะต้องใช้ค่ารักษาพยาบาลมาก	กจ็ะโปรดให้ไวยาวจักรจ่ายปัจจัยส่วนพระองค์

ช่วยค่ารักษาพยาบาลตามควรด้วย

๗. ทรงพระเมตตาแก่ผูย้ากไร้	ในการเสดจ็เยีย่มวัด	โรงเรียน	และหมูบ้่าน

ต่างๆ	พระองค์ได้ทรงพบว่ามวีดัจ�านวนมากท่ีพระภกิษุสามเณรมคีวามเป็นอยู่

อย่างอัตคัด	 บิณฑบาตไม่พอฉัน	 บางแห่งถึงกับพระภิกษุสามเณรต้องหุงหา

อาหารฉนักนัเอง	พระองค์กท็รงพระเมตตาประทานจตปัุจจัยเป็นค่าภตัตาหาร

แก่พระภกิษุสามเณรในทีน่ัน้ตามควร	โรงเรียนบางแห่งทีท่รงพบว่าเดก็นกัเรียน

ยากไร้	กโ็ปรดประทานปัจจัยส่วนพระองค์ให้ครูจัดหาเสือ้ผ้าแจกแก่เดก็ทกุคน	

ในโรงเรียนนั้นๆ	 แม้ชาวบ้านท่ีมารับเสด็จ	 หากทรงทราบว่าผู้ใดยากไร้ขัดสน

มาก	 ก็โปรดประทานปัจจัยส่วนพระองค์ช่วยเป็นค่าเลี้ยงชีพตามสมควรแก่

ฐานะ	บางท้องทีท่รุกนัดารมาก	ชาวบ้านกจ็ะมาช่วยกนัแบกหามเสลีย่งให้ประทบั

เสดจ็จากต�าบลหนึง่ไปอกีต�าบลหนึง่	บางแห่งกจ็ะจัดเกวียนมาถวายให้ประทับ

แล้วช่วยกนัลาก	ซึง่ทกุคนล้วนท�าถวายด้วยความเคารพและปีติยนิด	ีแต่พระองค์

ก็ทรงพระเมตตาตระหนักถึงความเหน็ดเหนื่อยของพวกเขา	 จึงโปรดประทาน

ปัจจัยส่วนพระองค์เป็นปฏิการแก่คนเหล่านั้นตามควรเสมอ	เป็นที่ปลื้มปีติแก่

คนเหล่านั้นเป็นอย่างยิ่ง
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การเสดจ็ตรวจการคณะสงฆ์ของสมเดจ็พระมหาสมณเจ้าฯ	พระองค์

นั้น	 ท�าให้พระองค์ได้ทรงทราบความเป็นไปของคณะสงฆ์ทั้งในด้าน

สภาพท้องท่ี	 สภาพวัดวาอาราม	 ความเป็นอยู่ของพระภิกษุสามเณร	

การศึกษา	 ความประพฤติปฏิบัติ	 ตลอดถึงขนบธรรมเนียมของคณะ

สงฆ์ในท้องถิน่นัน้ๆ	ได้อย่างชดัเจนและทัว่ถงึด้วยพระองค์เอง	อนัเป็น

เหตใุห้พระองค์สามารถด�าเนนิการปรับปรุงแก้ไขการคณะสงฆ์ได้อย่าง

เหมาะสมแก่ท้องท่ีและเป็นระเบียบเรียบร้อย	 โดยไม่ก่อให้เกิดความ

กระทบกระท่ังเสียหาย	อนัเป็นปัจจัยส�าคญัต่อความส�าเรจ็ในการจัดการ

ปกครองคณะสงฆ์ให้ลงเป็นระเบียบเดียวกันได้ทั่วราชอาณาจักร

นอกจากนี	้การเสดจ็ตรวจการคณะสงฆ์ในทุกภมูภิาคของประเทศ

ยงัท�าให้สมเดจ็พระมหาสมณเจ้าฯ	พระองค์นัน้ได้ทราบขนบธรรมเนยีม

จารีตประเพณทีัง้ของพระสงฆ์และของประชุมชนในท้องทีน่ัน้ๆ	ตลอด

ถงึสภาพความเป็นอยูข่องประชาชนด้วย	ซ่ึงนบัว่าเป็นสิง่ทีม่คีวามส�าคญั

ต่อความเป็นไปของคณะสงฆ์อีกส่วนหนึ่ง	 เพราะสมเด็จพระมหา-	

สมณเจ้าฯ	 พระองค์นั้นทรงถือว่าการปกครองคณะสงฆ์ที่จะเป็นไป	

ด้วยความเรียบร้อยกลมเกลียวนั้นต้องด�าเนินไปภายใต้กฎระเบียบ		

๓	อย่างคือ	หลักพระธรรมวินัย กฎหมายของบ้านเมือง และ	จารีต

ประเพณอีนัดีงามของสงัคม	ดงัท่ีพระองค์ได้ทรงอธิบายไว้ในตอนท้าย
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ของแถลงการณ์คณะสงฆ์	ก่อนหน้าพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง

คณะสงฆ์	ร.ศ.๑๒๑	ว่า

“ภิกษุสงฆ์ แม้จะมีพระวินัยเป็นกฎหมายส�าหรับตัวอยู่ส่วนหนึ่งแล้ว ก็ยังจะต้องอยู่

ในใต้อ�านาจแห่งกฎหมายฝ่ายอาณาจักรอีกส่วนหน่ึง ซ่ึงตราไว้เฉพาะหรือเพื่อคน

ท่ัวไป และยงัควรอนวัุตรจารีตของบ้านเมอืง อนัไม่ขัดต่อกฎหมายสองประเภทน้ันอกี 

สรูปความ ภิกษุสงฆ์มีกฎหมายอนัจะพงึฟังอยู ่สามประเภท คือ กฎหมายแผ่นดนิ ๑ 

พระวินัย ๑ จารีต ๑”
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๓
ควำม
เป็น
ผู้น�ำ

กล่าวได้ว่า	 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า	 กรมพระยาวชิรญาณวโรรส		

ทรงเป็นบุคคลหนึ่งท่ีได้มีส่วนอย่างส�าคัญในการสร้างสรรค์ความ

เจริญแก่บ้านเมอืงในยคุทีบ้่านเมอืงก�าลงัพยายามพฒันาตนเองให้ก้าวหน้า

ทัดเทียมกับนานาประเทศ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 เพื่อพัฒนาคนไทยให้มี

ความรู้ในอนัท่ีจะพฒันาตนเองให้มศีกัยภาพพอเพยีงแก่การปกป้องรักษา

อิสรภาพและอธิปไตยของชาติไว้ได้ตลอดไป
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การพฒันาบ้านเมอืงในคร้ังนัน้เป็นไปอย่างรีบด่วนในทุกด้าน	เพือ่ให้	

เจริญก้าวหน้าไปพร้อมๆ	กัน	การพัฒนาด้านหนึ่งที่ตกมาเป็นพระภาระ

ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า	 กรมพระยาวชิรญาณวโรรส	 ก็คือ	 การ

พัฒนาการศึกษาของราษฎร	 ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า	

เจ้าอยู่หัวทรงถือว่าเป็นเร่ืองส�าคัญประการแรก	 ดังพระราชด�ารัสที่ว่า	

“ยอดส�าคัญก็คือเร่ืองการเล่าเรียนของคนไทย”	 เพราะราษฎรไทยใน	

คร้ังนัน้	ยงัไม่ได้รับการศกึษาอย่างท่ัวถงึ	ซ่ึงเป็นอปุสรรคอย่างส�าคญัต่อ

การพัฒนาบ้านเมอืง	พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัจงึทรงมี

พระราชประสงค์อย่างแรงกล้าท่ีจะพฒันาการศกึษาของราษฎร	จึงได้ทรง

อาราธนาสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ	พระองค์นั้น	ให้ทรงรับภาระอ�านวย

การจัดการศึกษาในหัวเมืองทั่วพระราชอาณาจักร	 ซ่ึงเร่ิมขึ้นเมื่อ	 พ.ศ.	

๒๔๔๑	(ร.ศ.๑๑๗)	ขณะพระองค์ทรงมีพระชนมายุ	๓๘	พรรษา

ก่อนท่ีจะทรงรับภาระอ�านวยการจดัการศกึษาในหัวเมอืงดงักล่าวนัน้	

สมเดจ็พระมหาสมณเจ้าฯ	พระองค์นัน้	ได้ทรงเร่ิมมบีทบาททางการศกึษา	

ของคณะสงฆ์มาแล้วเป็นเวลาเกือบ	๑๐	ปี	ซึ่งบทบาทดังกล่าวแสดงให้

เห็นถึงพระวิสัยทัศน์ทางการศึกษาอันยาวไกลของพระองค์	กล่าวคือ
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พระองค์ทรงเหน็ว่าการทีจ่ะพฒันาพระสงฆ์ให้มคีวามเจริญทัง้ในด้าน

ความรู้ความประพฤติปฏบัิติและการสัง่สอนประชุมชนนัน้	จะต้องพฒันา	

การศึกษาให้พระสงฆ์ได้เรียนรู้พระธรรมวินัยอย่างถูกต้องและทั่วถึง	ใน

อดตีท่ีผ่านมาพระสงฆ์ส่วนใหญ่แทบจะไม่ได้ศกึษาพระธรรมวนิยั	เพราะ

ขาดทั้งต�าราเรียนและครูผู้สอน	 ผู้ท่ีจะมีโอกาสศึกษาพระธรรมวินัย	 ก็

เฉพาะผู้ท่ีรู้ภาษาบาลีเท่านั้น	 ฉะนั้น	 ในปีแรกท่ีทรงเป็นเจ้าอาวาสขณะ	

ทรงมีพระชนมายุ	 ๓๒	พรรษา	 สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ	พระองค์นั้น	

กท็รงตัง้หลกัสตูรสอนพระธรรมวนิยัแก่พระบวชใหม่เป็นภาษาไทยข้ึนใน

วดับวรนเิวศวหิาร	โดยทรงสอนด้วยพระองค์เอง	หลกัสตูรประกอบด้วย	

วชิาพทุธประวตั	ิวชิาธรรม	และวชิาวนิัย	ต่อมาก็ทรงขยายการสอนไปถึง

พระเก่าด้วย	ปรากฏว่าได้ผลด	ีภกิษุสามเณรให้ความสนใจ	เพราะไม่เคย

มีการสอนแบบนี้มาก่อน	 ความนิยมได้แพร่หลายไปถึงวัดอื่นๆ	 ด้วย	

หลักสูตรการศึกษาพระธรรมวินัยในภาษาไทยดังกล่าวนี้ต่อมาได้ทรง

ก�าหนดให้เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานของคณะสงฆ์ที่เรียกว่า	 หลักสูตร 

นักธรรม	สืบมาจนทุกวันนี้
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และหลังจากทรงด�ารงต�าแหน่งเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุตได้เพียง		

๑	 ปี	 ขณะมีพระชนมายุ	 ๓๓	 พรรษา	 ก็ทรงเร่ิมทดลองจัดการศึกษา	

พระปริยัติธรรมแนวใหม่แก่พระภิกษุสามเณร	 ในคณะธรรมยุต	 โดย

การจัดต้ังสถานศึกษาท่ีเรียกว่า	 มหามกุฏราชวิทยาลัย	 ข้ึน	 การศึกษา

พระปริยัติธรรมแนวใหม่ที่ทรงตั้งขึ้นนี้	 มีหลักการส�าคัญคือจัดให้มี	

ชัน้เรียนน้อยลง	ใช้เวลาเรียนให้ส้ันเข้า	แต่จคุวามรู้ให้ได้มาก	ผูเ้รียนได้

ความรู้จริง	การเรียนกไ็ม่จ�ากดัเฉพาะเรียนภาษาบาล	ีแต่เรียนภาษาอืน่ๆ	

ด้วย	คอื	ภาษาสนัสกฤต	ภาษาองักฤษ	ภาษาฝร่ังเศส	ภาษาละตนิ	เพือ่

จะได้เป็นกญุแจไขไปสูค่วามรู้อืน่ๆ	ได้กว้างขวางขึน้	แม้วชิาความรู้กไ็ม่

จ�ากัดเฉพาะเร่ืองพระธรรมวินัยเท่านั้น	 วิชาความรู้อื่นๆ	 ที่เอื้อต่อการ

พระศาสนาก็เรียนด้วย	 เพื่อจะได้มีความรู้ทันโลกทันสมัย	 นับเป็นก้าว

ใหม่ของการศกึษาในคณะสงฆ์	การศกึษาพระปริยติัธรรมแนวใหม่นีไ้ด้

รับผลดเีป็นทีต้่องพระประสงค์	แม้ว่าจะต้องหยดุชะงักไประยะหนึง่	แต่

กท็�าให้สมเดจ็พระมหาสมณเจ้าฯ	พระองค์นัน้	ทรงมองเหน็อนาคตของ

การศึกษาคณะสงฆ์ไทยยาวไกลต่อไป
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นั่นคือ	 ทรงมองเห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาแนวใหม่ว่า	

จ�าเป็นส�าหรับพระสงฆ์ในอนาคต	เพื่อที่พระสงฆ์จะได้ท�าประโยชน์ให้แก่

สงัคมได้อย่างเตม็ที	่ดงัทีต่รัสไว้ว่า	“แต่ก่อนพระสงฆ์ปฏบิติัเรียบร้อยอยู่

เฉยๆ ก็ยังมีคนเลื่อมใส แต่ในบัดนี้ไม่ได้ประพฤติให้เป็นประโยชน์แก่

ผู้อื่นด้วย ก็ยังไม่วายถูกติ”	 หมายความว่าพระสงฆ์ท�าดีแต่ตัวคนเดียว	

ไม่พอ	ต้องท�าประโยชน์แก่สงัคมด้วย	และการทีพ่ระสงฆ์จะท�าประโยชน์

แก่สังคมได้ดีนั้น	 จะต้องมีความรู้ความสามารถทัดเทียมกับสังคมด้วย	

ด้วยเหตุนี	้สมเดจ็พระมหาสมณเจ้าฯ	พระองค์นัน้จึงทรงพระด�าริท่ีจะจัด

ตัง้	มหาวทิยาลยัพระพทุธศาสนา	ขึน้ในบริเวณใกล้กบัวดับวรนเิวศวหิาร	

คือ	บริเวณตลาดบางล�าพูในบัดนี้	ดังที่	พระพรหมมุนี	(ผิน	สุวโจ)	ศิษย์

ใกล้ชิดรูปหนึ่งของสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ	 พระองค์นั้นได้เล่าไว้ว่า	

พระองค์ทรงปรารภเร่ืองการต้ังมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนากับบรรดา

ศิษยานุศิษย์ของพระองค์อยู่บ่อยๆ	กล่าวได้ว่า	พระองค์ทรงเป็นคนไทย

คนแรกที่ทรงพระด�าริเรื่องการตั้งมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

แม้ว่าการตัง้มหาวทิยาลยัพระพทุธศาสนาจะยงัไม่ทันเกดิขึน้ในสมยัท่ี

พระองค์ทรงมีพระชนม์อยู่	 แต่หลังจากพระองค์สิ้นพระชนม์ไป	 ๒๔	 ปี		

พระด�าริเร่ืองมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาของพระองค์ก็ได้เป็นจริงข้ึน	

โดยสมเด็จพระสังฆราชเจ้า	 กรมหลวงวชิรญาณวงศ	์ ผู้เป็นศิษย์ใกล้ชิด

พระองค์หนึ่งในสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ	พระองค์นั้น	 ได้ทรงประกาศ

ตัง้	“สภาการศกึษามหามกฏุราชวิทยาลยั มหาวทิยาลยัพระพทุธศาสนา

แห่งประเทศไทย” ขึ้นเมื่อ	 วันท่ี	 ๓๐	 ธันวาคม	 พ.ศ.	 ๒๔๘๘	 เป็น

มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งแรกในประเทศไทย
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ในพระราชหัตถเลขากราบทูลสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ	 ฉบับหนึ่ง

ก่อนท่ีจะมกีารจัดการศกึษาในหวัเมอืง	พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัวได้กราบทูลว่า	 “เร่ืองการศึกษานี้ขอให้ทรงช่วยคิดให้มากๆ 

จนถึงรากเหง้าของการศึกษาในเมืองไทย”	 ทั้งนี้เพื่อที่จะให้การจัดการ

ศึกษาในหัวเมืองในครั้งนั้นด�าเนินไปส�าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์

สมเดจ็พระมหาสมณเจ้าฯ	พระองค์นัน้ทรงเหน็ว่า	รากเหง้าของการ

ศึกษาของคนไทยก็คือวัดและพระพุทธศาสนา	 เพราะแต่ไหนแต่ไรมา	

การศึกษาทุกอย่างของคนไทยอยู่ที่วัดโดยมีพระเป็นครูสอน	ฉะนั้น	จึง

ทรงเหน็ว่า	การทีจ่ะจัดการศกึษาให้แก่กลุบตุรไทยในหัวเมอืงทัว่ประเทศ

ได้ส�าเร็จ	ต้องอาศัยประเพณีเดิม	คืออาศัยวัดเป็นโรงเรียน	อาศัยพระ

เป็นครูสอน	 และให้พระเป็นผู้จัดการดูแลโรงเรียน	 โดยฝ่ายบ้านเมือง

เป็นผู้สนับสนุนในส่วนที่เป็นหน้าที่ของคฤหัสถ์

ด้วยพระด�าริดังกล่าวแล้ว	พระองค์จึงทรงสามารถด�าเนินการจัดตั้ง

โรงเรียนชั้นประถมศึกษาขึ้นตามวัดต่างๆ	 ทั่วประเทศได้โดยที่รัฐบาล

แทบจะไม่ต้องเสียงบประมาณเลย	 ทั้งราษฎรก็พอใจท่ีจะส่งบุตรหลาน

ของตนเข้ามาเรียน	โดยไม่ต้องหวั่นกลัวว่า	รัฐบาลจะหลอกล่อเอาบุตร

หลานของตนไปเป็นทหารอย่างที่เคยแตกตื่นกันมาเมื่อครั้งก่อนๆ	 เป็น

เหตุให้การขยายการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปสู่ราษฎรทั่วพระราชอาณาจักร

ประสบความส�าเร็จตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว
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สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ	 พระองค์นั้น	 จึงทรงได้ชื่อว่าเป็น	ผู้วาง

รากฐานการประถมศึกษาของไทย

ในการจัดการศกึษาในหวัเมอืงครัง้นัน้	พระองค์ต้องทรงเหนด็เหนือ่ย

เป็นอย่างยิ่ง	 เพราะต้องทรงใช้พละก�าลังในทุกด้านคือ	 ก�าลังกาย ก�าลัง

ความคิด ก�าลังบริวาร และก�าลังทรัพย์	 เพื่อให้การด�าเนินงานด�าเนินไป

ถึงเป้าหมาย	 ทรงแสดงให้เห็นว่าการงานของพระนั้นละเอียดอ่อนกว่า	

การงานของชาวบ้าน	แต่มกี�าลงับริวารก�าลงัทรัพย์น้อยกว่าชาวบ้าน	ฉะนัน้	

จึงต้องใช้ก�าลังกายและก�าลงัความคดิมากกว่าหลายเท่า	แต่ถงึจะอย่างไร	

พระองค์กท็รงแสดงให้เหน็ว่า	ทรงเตม็พระทัยทีจ่ะสนองงานของบ้านเมอืง

ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์เต็มตามก�าลังเท่าที่พระองค์มีอยู่

เพยีงปีแรกท่ีทรงอ�านวยการจัดการศกึษาหวัเมอืง	พระองค์กท็รงมอง

เห็นสิ่งท่ีเป็นอุปสรรคปัญหาของการจัดการศึกษาหัวเมือง	 นั่นคือความ	

ไม่เรียบร้อยของการคณะสงฆ์	อนัเป็นฐานส�าคญัของการจัดการศกึษาใน

หัวเมือง	ซึ่งต้องอาศัยวัดเป็นโรงเรียนและอาศัยพระเป็นครูดังกล่าวแล้ว	

แต่พระราชาคณะผู้อ�านวยการศึกษาไม่มีอ�านาจในการจัดการคณะสงฆ์

ให้เรียบร้อยไปตามกัน	สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ	พระองค์นั้น	จึงถวาย

ความเห็นแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า	

“การศึกษาจะเจริญไปไม่ได้ก่อน กว่าจะจดัการปกครองให้เรียบร้อยเสยีก่อน ข้อส�าคญั

ในการปกครองก็มีอยู่อย่างเดียว คือขาดผู้ออกความคิดและค�าสั่ง”
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ด้วยพระวสิยัทัศน์ด้านการปกครองคณะสงฆ์ทีท่รงถวายแด่พระบาท

สมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูหั่วดงักล่าวแล้ว	เป็นเหตุให้มกีารตราพระ

ราชบัญญตัคิณะสงฆ์ขึน้ในอกี	๔	ปีต่อมา	คอื	พ.ศ.	๒๔๔๕	(ร.ศ.๑๒๑)	

เรยีกวา่	พระราชบญัญตัลิกัษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ.๑๒๑	นับเป็น

คร้ังแรกท่ีมกีารจัดการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นระเบยีบเดยีวกนัทัว่พระ

ราชอาณาจักร	เป็นเหตใุห้การคณะสงฆ์มคีวามเป็นระเบยีบเรียบร้อยข้ึน	

แต่ถึงกระนั้น	ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับนี้	คณะสงฆ์ยังคงอยู่

ภายใต้การปกครองของคฤหสัถ์	คอืองค์พระมหากษัตริย์	โดยมเีสนาบดี

กระทรวงธรรมการ	เป็นผูรั้บพระบรมราชโองการสัง่	ซ่ึงสมเดจ็พระมหา-

สมณเจ้าฯ	พระองค์นัน้	ทรงเหน็ว่า	“ไม่อาจว่าพระให้เรียบร้อยได้เพราะ

ไม่ได้เป็นพระด้วยกัน”	 แต่ยังไม่เป็นโอกาสที่จะทรงแก้ไขให้ดีไปกว่านี้

ได้	เพราะขณะนั้นทรงเป็นเพียงเจ้าคณะใหญ่รูปหนึ่ง	คือ	เจ้าคณะใหญ่

คณะธรรมยุตเท่านั้น

อกี	๙	ปีต่อมาในต้นรัชกาลที	่๖	เมือ่ทรงรับถวายมหาสมณตุมาภเิศก

เป็นสมเด็จพระมหาสมณะ	 หรือเรียกกันท่ัวไปว่า	 สมเด็จพระสังฆราช

แล้วพระภารกจิแรกทีส่มเดจ็พระมหาสมณเจ้าฯ	พระองค์นัน้ทรงปฏบิตัิ

กค็อื	ได้ทรงแนะน�าผูร้ั้งต�าแหน่งเสนาบดกีระทรวงธรรมการในขณะนัน้	

คือพระยาวิสุทธสุริยศักดิ์	(ม.ร.ว.เปีย	มาลากุล)	ว่า	

“ในเวลาน้ี ได้ฉันเป็นสังฆราชข้ึน น่าท่ีกระทรวงธรรมการจะปลดเปลื้องการ 

พระสงฆ์ที่ตนไม่ถนัดถวายฉันเสียให้เป็นเด็ดขาด จะเบาแรงเข้า แลการจะดีขึ้น”
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ด้วยพระด�ารัสแนะน�าดังกล่าวนี้	 เป็นเหตุให้พระบาทสมเด็จพระ	

มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	๖	มอบถวายอ�านาจในการปกครองคณะ

สงฆ์แด่สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ	 พระองค์นั้น	 ตั้งแต่	 พ.ศ.	 ๒๔๕๕	

เป็นต้นมา	 สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ	 พระองค์นั้น	 จึงทรงเป็นสมเด็จ	

พระสังฆราชพระองค์แรกท่ีได้ทรงปกครองคณะสงฆ์โดยจริง	 และทรง

เป็น	สมเดจ็พระสงัฆราชทีท่รงท�าให้พระสงฆ์ได้ปกครองกนัเองเช่นคร้ัง

พุทธกาลเป็นครั้งแรก ในประวัติการปกครองของคณะสงฆ์ไทย	และได้

เป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบมาจนทุกวันนี้

คร้ันทรงด�ารงอยูใ่นฐานะองค์พระประมขุของสงัฆมณฑลทัว่พระราช-

อาณาจักรแล้ว	 พระภารกิจประการที่สองท่ีสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ	

พระองค์นั้นทรงริเร่ิมขึ้นเป็นครั้งแรกคือ	 การเสด็จตรวจการคณะสงฆ	์	

ในภูมิภาคต่างๆ	ทั่วพระราชอาณาจักร	ซึ่งเริ่มขึ้นในปี	พ.ศ.	๒๔๕๕	อัน

เป็นขวบปีที	่๒	แห่งการด�ารงต�าแหน่งสมเดจ็พระมหาสมณะ	หรือสมเดจ็

พระสังฆราช

วัตถุประสงค์ส�าคัญในการเสด็จตรวจการคณะสงฆ์ก็คือ	 เพื่อทอด

พระเนตรความเป็นไปของวัดวาอาราม	 ความประพฤติปฏิบัติและความ

เป็นอยู่ของพระภิกษุสามเณรในแต่ละภูมิภาค	 เพื่อทรงพบปะคุ้นเคยกับ

พระเถระเจ้าคณะท้ังหลายในท้องถิน่นัน้ๆ	อนัจะท�าให้ทรงทราบอปุสรรค

ปัญหาในการคณะสงฆ์และการพระศาสนา	และเพือ่เป็นโอกาสให้เจ้าคณะ

ท้ังหลายได้รู้จักพระองค์	ตลอดถงึได้พบเห็นแบบอย่างอนัจะเป็นประโยชน์

แก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างเหมาะสม
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ในการเสด็จตรวจการคณะสงฆ์นั้น	 พระองค์ต้องทรงพระวิริยะ

อุตสาหะเป็นอย่างยิ่ง	 เพราะการเดินทางในคร้ังนั้นล�าบากท้ังยาน

พาหนะและถนนหนทาง	 ฉะนั้น	 การเสด็จในแต่ละท่ีและการเสด็จ

จากทีห่นึง่ไปยงัอกีทีห่นึง่	ต้องเสดจ็พระด�าเนนิด้วยพระบาทเป็นส่วน

มาก	 เพราะฉะนั้น	 ในการเสด็จตรวจการคณะสงฆ์แต่ละวันจึงต้อง

เสด็จพระด�าเนินเป็นระยะทางโดยเฉลี่ยกว่า	๑๐	กิโลเมตรทุกวัน

ทกุเมอืงทีเ่สดจ็ตรวจ	ทรงประชมุพระสงัฆาธิการเจ้าคณะสอบถาม

ความเป็นไปของการคณะสงฆ์	 เมื่อทรงพบว่าผิดพลาดบกพร่อง		

ก็ทรงแนะน�าและแก้ไข	 เมื่อทรงทราบว่าเรียบร้อยถูกต้อง	 ก็ทรง

อนุโมทนาและสรรเสริญ	 เมื่อทรงพบพระภิกษุสามเณรประพฤติ	

มิชอบ	ก็ทรงต�าหนิห้ามปรามและประทานค�าชี้แนะในทางที่ถูก	 เมื่อ

ทรงพบว่าพระรูปใดประพฤตปิฏบิติัในสิง่ทีเ่ป็นคณุประโยชน์แก่การ

พระศาสนาและประชมุชนทัง้ท่ีเป็นหน้าทีแ่ละมใิช่หน้าที	่กท็รงยกย่อง

ให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่พระสงฆ์ท่ัวไป	 พร้อมทั้งประทานสิ่งของเป็น

เครื่องหมายเชิดชูเกียรติให้ปรากฏ
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ในเร่ืองของการบริหารและปกครอง	เมือ่ทรงพบว่าพระเจ้าคณะ

รูปใดด�าเนินการไม่ถูกต้องเหมาะสม	 ก็ทรงสั่งการให้พระเจ้าคณะ

ผู้บังคับบัญชาด�าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องเหมาะสม	 หากพระเจ้า

คณะรูปใดฝ่าฝืนค�าสั่งหรือไม่เอื้อเฟื้อต่อหน้าที่	 ก็ทรงพิจารณา

ลงโทษตามโทษานุโทษ	 บางรูปเมื่อพ้นโทษแล้วมีการแก้ไขตนเอง

ให้ดีขึ้น	ก็โปรดให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

เมื่อทรงทราบว่ามีพระภิกษุสามเณรอาพาธอยู่ในที่ท่ีเสด็จไป

ตรวจเยีย่ม	จะเสดจ็ไปเยีย่มอาการถงึท่ีอยูข่องผูอ้าพาธนัน้ๆ	พร้อม

ทั้งโปรดให้ตรวจรักษาจนเป็นท่ีมั่นพระทัยในอาการจึงเสด็จกลับ	

หากทรงพบราษฎรป่วยไข้ในที่เสด็จเยี่ยมก็เช่นเดียวกัน	 จะโปรด

ประทานการตรวจรักษา	หากเป็นคนป่วยที่มีอาการมากหรือเป็นผู้

ขดัสน	กจ็ะโปรดประทานปัจจัยส่วนพระองค์ช่วยในการรักษาหรือ

ช่วยเป็นค่าเลี้ยงชีพตามควรแก่สถานะ

หากทรงพบว่า	 วัดใดขาดแคลนทุนในการบูรณปฏิสังขรณ์	 ก็

โปรดประทานปัจจัยส่วนพระองค์ร่วมช่วยในการบูรณปฏิสังขรณ์

ตามควรแก่ฐานานุรูป
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กล่าวโดยรวม	 จากพระประวัติและพระกรณียะที่พระองค์ทรง

ปฏิบัติ	 แสดงให้เห็นถึงพระคุณธรรมหรือพระอัจฉริยภาพใน	

ด้านต่างๆ	ที่หลอมรวมกันเป็น	“ภาวะผู้น�า”	ของสมเด็จพระมหา-

สมณเจ้าฯ	พระองค์นัน้	อนัเป็นปัจจัยท�าให้พระองค์สามารถปฏบัิติ

พระภารกจิต่างๆ	ให้ลลุ่วงประสบความส�าเร็จในการสร้างสิง่อนัเป็น

คุณประโยชน์แก่พระศาสนาและชาติบ้านเมืองเป็นอเนกประการ	

กล่าวคือ

๑. ทรงมีพระวิสัยทัศน์	 ในทุกกิจการที่ทรงปฏิบัติหรือทรงรับ

ผดิชอบ	ทรงมองเห็นความเป็นไปของสิง่ท่ีพระองค์ทรงปฏบัิติทะลุ

ปรุโปร่ง	ต้ังแต่จุดเร่ิมต้นจนถงึจุดสดุท้าย	เช่นพระวสิยัทัศน์ทางการ

ศกึษา	พระวสิยัทศัน์ทางการปกครอง	พระวิสยัทัศน์ทางการสัง่สอน

พระศาสนา	เป็นต้น

๒. ทรงมีความรับผิดชอบอย่างสูง	 ในทุกกิจการที่ทรงท�า	 เมื่อ

ทรงท�าสิง่ใด	กจ็ะทรงทุม่เทพละก�าลงัของพระองค์ลงในสิง่นัน้อย่าง

เต็มท่ีท้ังก�าลังกาย	 ก�าลังความคิด	 ก�าลังบริวาร	 และก�าลังทรัพย์	

จนกว่ากิจการนั้นๆ	จะลุล่วงเป็นผลส�าเร็จ
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๓. ทรงเอาพระทัยใส่ในความเป็นไปของผู้อยู่ในปกครองด้วย

ความจริงใจ	ทรงถือว่าผู้ร่วมปฏิบัติหน้าที่ทุกระดับในคณะสงฆ์	คือ

ผูท่ี้ช่วยแบ่งเบาภาระของพระองค์	หรือท�าการทกุอย่างแทนพระองค์	

ซึ่งอยู่ในฐานะองค์พระประมุขของสังฆมณฑล	ฉะนั้น	เมื่อท่านเหล่า

นั้นทุกข์ยากต้องทรงช่วยเหลือ	 เมื่อท่านเหล่านั้นขาดแคลนต้องทรง

อุดหนุน	 เมื่อท่านเหล่านั้นท�าผิดต้องต�าหนิและแก้ไข	 เมื่อท่านเหล่า

นั้นท�าดีต้องสรรเสริญและเชิดชู	 ดังจะเห็นได้ว่า	 ทรงสอดส่องดูแล

พระเจ้าคณะทัง้หลายอยูเ่สมอ	เมือ่ทรงทราบว่า	อดอยากหรือขาดแคลน	

ก็จะส่งปัจจัยหรือสิ่งของไปประทาน	 เป็นการอุดหนุนให้ก�าลังใจอยู่

เสมอ	 ดังปรากฏในลายพระหัตถ์ฉบับหนึ่งถึงพระศาสนดิลก	 (ค�า	

พรหมกสกิร)	ว่า	“ได้ยนิสามเณรสมบรูณบอกว่าเธอขดัสนด้วยจีวร

สบงแลกระดาดเขียนหนังสือ ได้จัดผ้าส่งมาให้ผ้าตัดที่ถวายออก

ไปนั้นเป็นผ้ากรมหมื่นสรรพศาสตรศุภกิจจัดหามาจากยุโรปคราว

ตามเสดจแลตัดเป็นไตรย์มาให้เปนของฝากเดมิเกบไว้จะใช้เองแต่

ทราบว่าเธอขัดสน ทั้งมีใจเลื่อมใสในการงารของเธอ จึงส่งมาถวาย

กบัมผ้ีาฉกีส�าหรับลากใช้ส่งมาด้วยทีม่ชีือ่มหาบางจงให้แก่มหาบางฯ”
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๔. ทรงมีความชื่อสัตย์ จริงใจทั้งต่อพระองค์เองและผู้อื่น เช่น	ในทาง

วิชาการ	 สิ่งที่พระองค์ไม่รู้ก็ทรงปรึกษาสอบถามท่านผู้รู้	 สิ่งที่พระองค์ไม่

ชัดเจนในพระทัย	 ก็ทรงบอกว่ารู้ไม่พอท่ีจะอธิบาย	 สิ่งท่ีทรงสงสัยไม่แน่

พระทัย	ก็ทรงฝากให้ผู้รู้ช่วยกันพิจารณา	 ในทางการบริหารปกครอง	บาง

คร้ังแม้จะทรงมคีวามรู้สกึดแูคลนเจ้าคณะบางท่านในการท�างานอยูใ่นพระทยั	

แต่เมือ่ท่านนัน้ๆ	ท�าหน้าทีด้่วยความสามารถเป็นอย่างด	ีกท็รงขอลแุก่โทษ	

คอื	สารภาพผดิต่อท่านผูน้ัน้	แม้ว่าท่านผูน้ัน้จะไม่เคยรู้เลยว่าพระองค์ทรง

มีพระด�าริต่อตนอย่างไร	 ดังตัวอย่างที่ทรงแสดงต่อพระศาสนดิลก	 (ค�า	

พรหมกสิกร)	 ในลายพระหัตถ์ฉบับหนึ่งว่า	 “ขอลุแก่โทษเปนคร้ังท่ีสองว่า

การท่ีดถูกูเธอมาแต่ต้นเปนผิดไปถ้าจะตแิล้วมข้ีอทีจ่ะตอิยูอ่ย่างเดยีวแต่

เรียงรายงานไม่ดี”

๕. ทรงยดึเหตผุลเป็นหลกั	ในการปฏิบตัพิระภารกจิทกุเรือ่ง	ดังทีต่รสั

ไว้ในที่หนึ่งว่า	ทรงยึดค�าสอนในกาลามสูตรเป็นหลัก	ดังนั้นในทางวิชาการ

จึงไม่ทรงเชือ่คมัภร์ีอย่างงมงาย	แต่ทรงพิจารณาไตร่ตรองด้วยเหตุผล	เมือ่

มีเหตุผลสมจริงจึงทรงเชื่อ	 ในการบริหารปกครองก็เช่นกัน	 เมื่อมีผู้ท�าผิด	

ก็ไม่ทรงต�าหนิเขาว่าเป็นคนชั่วคนเลวถ่ายเดียว	แต่ทรงพิจารณาถึงเหตุผล

ปัจจัยแห่งการท�าผิด	เพราะบางคนท�าผิดด้วยไม่รู้	บางคนท�าผิดด้วยตั้งใจ

ฝ่าผืน	 ในกรณีของผู้ท�าดีก็เช่นกัน	 ไม่ทรงยินดียกย่องด้วยความหลง	 แต่

ทรงไตร่ตรองด้วยเหตผุลถงึสถานภาพและเหตปัุจจัยของผู้กระท�านัน้ๆ	ว่า

เป็นอย่างไร	แล้วจึงทรงยกย่องสรรเสริญไปตามฐานานรูุป	คอืไม่ทรงหลงต	ิ

และไม่ทรงหลงชม	แต่ทรงตชิมไปตามเหตุผล	ด้วยเหตนุี	้จึงท�าให้พระองค์

ทรงมีความเป็นกลาง	ปราศจากอคติในเรื่องทั้งปวง
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๖. ทรงมีพระเมตตาเป็นเรือนใจ	 ดังที่ทรงแนะน�าและตรัสเตือน

บรรดาพระเจ้าคณะทั้งหลายอยู่เสมอว่า	 “อันผู้ใหญ่ควรเมตตากรุณา

เป็นท่ีร่มเยน็ของผูน้้อยไม่ควรใช้อ�านาจท่ีมไีว้ส�าหรับปราบปรามคนผิด

เป็นเคร่ืองท�าลายคนหาความผดิมไิด้ผูใ้หญ่คอยเพ่งโทษผูน้้อยอยู่ใช้

ไม่ได้”	 พระจริยาวัตรของพระองค์ในด้านต่างๆ	 ดังท่ีปรากฏในพระ

ประวัติที่กล่าวมาแล้วในตอนต้น	ย่อมเป็นตัวอย่างอันดีที่แสดงให้เห็น

ถึงพระคุณธรรมข้อนี้

๗. ทรงเป็นแบบอย่างหรือผูน้�าในสิง่ทีท่รงแนะน�าสัง่สอน	ดงัท่ีทรง

แนะน�าพระเจ้าคณะท้ังหลายอยู่เสมอว่า	 “การรักษาธรรมเนียมอยู่ท่ี

หัวหน้า หัวหน้าท�าเอง ลูกวัดก็ต้องพลอยตาม”	 พระจริยาวัตรท่ีทรง

ปฏบิติัในการเสดจ็ตรวจการคณะสงฆ์ย่อมเป็นสิง่สะท้อนพระคณุธรรม

ข้อนี้เป็นอย่างดี

กล่าวได้ว่า	 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า	 กรมพระยาวชิรญาณวโรรส	

ทรงเป็นรตันบรุุษ	ผู้มภีาวะผู้น�าอนักอปรด้วยพระคณุลกัษณะทีค่วรแก่

การศึกษาและยึดถือเป็นแบบอย่าง	 ในการสร้างความส�าเร็จให้แก่ชีวิต

และในการท�าประโยชน์ให้แก่ชาติบ้านเมือง
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