
สัมโมทนียกถา 
ในโอกาสที่พระพรหมคุณาภรณ (ประยุทธ ปยุตฺโต) 

ไดรับพระราชทานสถาปนาสมณศักด์ิเปนสมเด็จพระราชาคณะ ท่ี 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ 

ในวันคลายวันพระราชสมภพ ร.๙ ณ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
ที่อุโบสถวัดญาณเวศกวัน  
๒๐.๓๐ – ๒๐.๕๐ น. 

……… 
(อาตมา) เสียงไมมีจริงๆ ปอดไมดี เจ็บหนาอก ระบมช้ํา 

มาจากโรงพยาบาล ที่วาจะพูดกับโยม ก็เลยพูดยาก (ได้เขียน
บอกโฆษกว่าพูดไม่ไหว ของดพูด) แตจะลองพยายามดูสักนิดหนึ่ง  

ในใบกําหนดการบอกวาใหกลาวสัมโมทนียกถา คือ 
ถ้อยคําท่ีจะทําให้ชื่นจิตบันเทิงใจ ซึ่งก็สมกับใบบอกที่วา เปน
พิธีมุทิตาสักการะ  

ที่ใบบอกวาเปนพิธีมุทิตาสักการะ ก็เลยพูดตามชื่อเร่ือง
เสียก อน  คือในเ ร่ือง มุทิตาสักการะนั้ น  ขออนุ โมทนา 
ขอบพระคุณทานพระมหาเถระ พระเถรานุเถระทุกทาน และ
ญาติโยมมากมายที่ไดมีน้ําใจมา และเสียสละอยางมาก ตอง
รอนาน ก็ตองทั้งขออนุโมทนา และขออภัยดวย  

ทีนี้เร่ืองที่เก่ียวของกับตัวอาตมาก็คือ โยมที่มากันมาก 
จะถวายอะไรตางๆ ก็จะตองทักทาย และการจะทักทายก็ตอง
จํากันได และตองใชเสียง 
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ทีนี้ก็ตองขออภัย ๒ ประการ คือ หนึ่ง สายตา มองไม
ชัดแลว ก็จําไมคอยได เพราะฉะน้ันก็อาจจะผิดพลาด หรือทัก
ไมทัน สอง ก็เสียงไมมี พูดลําบาก ก็ทักไมไหว จึงขอโอกาสให
ทราบไวกอนวา จะไดทักหรือไมทักก็ตาม ที่จริงนั้น อนุโมทนา
โยมทุกทาน (เสียงญาติโยม......สาธุ) ถาทักทาย ไมไหว ไมทัน
ก็ขออภัย ขอใหเขาใจอยางที่วานี้ดวย เม่ือโยมเขาใจขอนี้แลว 
ก็จึงขอพูดตอไป  

ที่จริง วันนี้ เร่ืองมุทิตาสักการะ ก็เปนเร่ืองของการที่
ไดรับสมณศักด์ิ แตเร่ืองนั้นมีความสําคัญเปนเร่ืองรอง เปน
เพียงเร่ืองสืบเนื่อง ญาติโยมควรจะนึกวา วันนี้เปนวันคลายวัน
พระราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่ ๙ อันนี้สิเปนความสําคัญ
ที่แทจริง  

การพระราชทานสถาปนาเลื่ อนสมณศัก ด์ิก็สืบ
เนื่องมาจากวันสําคัญนั้น เปนสวนของการที่ไดทรงบําเพ็ญ
พระราชกรณียกิจ พูดงายๆ วา ในเร่ืองนี้ เราจึงตองมองไปที่
พระคุณของในหลวง รัชกาลที่ ๙ หมายความวา เร่ืองสมณ
ศักด์ินี้  เปนพระราชกรณียกิจในสวนของการทํานุบํา รุง
พระพุทธศาสนา ซึ่งพระองคไดทรงปฏิบัติอยางจริงจังตลอดมา 
แลวเราก็จะมองเห็นวา ทรงหวงใย ทรงเอาพระทัยใสจริงๆ ใน
เร่ืองการพระศาสนา 
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สําหรับอาตมานี่วากันไป จะวาเดาก็ได แตก็ดูตามที่
สืบเนื่องจากขอเท็จจริง อาตมาไมไดเขาวัง ไมไดเขาพิธีหลวง 
ไมไดเขาพิธีทางราชการมานี่ ประมาณวา ๒๕ ป หรือนานกวา
นั้น ไมไดเขางานสักคร้ัง เวนคร้ังเดียว คือคร้ังที่มีฎีกาใหไปรับ
สมณศักด์ิเปนพระพรหมคุณาภรณ นอกนั้น เอาเปนวาราว 
๒๕ ปไมเคยเขาวัง ไมเคยเขาพิธีทางการใดๆ ทั้งสิ้น 

อาตมาไดหนีออกจากกรุงเทพ เพราะเร่ืองโรคปอด จึง
ไดมาอยูที่วัดญาณเวศกวัน แลวเม่ือมาอยูที่วัดญาณเวศกวันนี่ 
ก็แทบจะไมมีบทบาทอะไร คืออาพาธมา โยมก็หาที่ เพียงวาให
ไดพักอาศัย แลวก็ทําหนังสือที่คางอยู ก็ทําตอไป ทํามาเร่ือยๆ  

ทีนี้ มาอยูที่นี่ อยูไดพรรษาเดียวก็ไปพักที่ฉะเชิงเทรา ที่
สายใจธรรม ๕ พรรษา ไมไดอยูที่นี่ ออกพรรษาแลวก็มาๆ ไปๆ 
หลัง ๕ ปผานไปแลว จึงมาจําพรรษาที่นี่ในป ๓๘ แตแลวพอป 
๔๐ ก็ผาตัดเสนเลือดสมอง ต้ังแตนั้นมาก็อยูแคกนวัด (ขออภัย
ใชคํานี้) ไมไดออกมาหนาวัดเลย หมายความวา อาตมามี
บทบาทกับวัดนี้นอยที่สุด ต้ังแตป ๔๐ อยูกนวัด อยูที่กุฏิทาย
วัด ไมไดออกมาหนาวัด ๑๐ ป แลวป ๕๐ ก็ออกจากวัดไป 

เร่ืองก็คือวา ตอจากป ๕๐ แมแตที่วัดญาณเวศกวันนี้ก็
อยูยาก สูอากาศไมไหว ก็จราจรเรรอนไปอยูในถ่ินชนบทมาจน
บัดนี้อีกประมาณ ๑๐ ป หมายความวา เกือบ ๒๐ ปมานี้แทบ
ไมไดพบปะเก่ียวของกับใครในบานเมืองถิ่นที่เจริญเลย  
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โดยบังเอิญหลายคร้ังแลว ไดยินญาติโยมพูดวามาวัดนี้ 
ไมเคยพบเจาอาวาส แตกอนโนนยังออกพิธีบาง โดยเฉพาะใน
วัน วิสาขบูชา  วันมาฆบูชา  แตตอนหลั งนี้ ไมมาเลย  ก็
หมายความวา แมแตที่วัดนี้เอง อาตมาก็เก่ียวของนอย  

วัดนี้ โยมสรางกันมาทั้ งนั้น  ออ  วันนี้ ไดยินวาโยม
คุณหญิงกระจางศรี ฝากพวงมาลัยมาถวาย ทานเปนประธาน
สรางวัดนี้ ตอนนี้อายุ  ๑๐๒ ป มาไมไหว ทานก็เลยฝาก
พวงมาลัยมา หลานเอามาแลว นี่แหละโยมอายุ ๑๐๒ ปแลว 
รุนที่สรางวัดนี่ ทานยังคิดถึงมาก ทานก็ต้ังใจเอาจริง ให
ลูกหลานนําพวงมาลัยมาถวาย (ที่จริงไมใชพวงมาลัย แตเปน
ชุดเคร่ืองสักการะที่จัดมาอยางดียิ่ง)  

เปนอันวาวัดน้ีโยมสรางกันมา อาตมาเคยบอกวาอาตมา
ไมเคยสรางอะไรที่วัดนี้แมแตเทาเลาไก ทุกอยาง วัตถุสถาน
อาคารอาราม เปนฝมือโยมทั้งนั้น แตโยมก็หารือไถถามใหเห็น
พรอมกันกอนทุกอยางไมใหเสียพระธรรมวินัย ใหพระมีสัปปายะ
ทํางานของพระไป อาตมาเอง งานท้ังหลาย ไมวาพิธีหลวง พิธี
ราษฎรอะไร ไมไดไปเลย คอยๆ หางออกไป เที่ยวอยูตามดง 
ตามทุง ตามดอย ยายไปท่ีน่ัน ท่ีโนน เท่ียวหาอากาศไปตามเร่ือง  

แตมีอยูอันหนึ่งคือ เร่ืองงานหนังสือธรรม ไมเคยทิ้ง คือ
ยังทําเทาที่ทําได ในระยะนี้ แคเลมเดียว คือ ตามพระใหม่ไป
เรียนธรรม ก็บอกกับพระที่วัดนี้วา จนจบชีวิตนี้ก็อาจจะไม
เสร็จ ก็จะพยายามทําไป เสร็จไป ๒๑ ตอน เหลืออีก ๓๙ ตอน 
และหนังสืออ่ืนก็อีกเยอะแยะ ชีวิตไมพอ นี่ก็เลาใหญาติโยมฟง  
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ที่พูดอยางนี้ก็คือใหเห็นวา ที่จริงอาตมาน่ี อยางที่บอก
นี้ ไมไดออกงานออกการ จนถึงพิธีหลวงนี่ไมไดออกไปเลย ทํา
ใหเดาวา ในหลวงนั้น อะไรก็ไมไดลอดสายพระเนตรไป  

อาตมาเที่ยวไปอยูที่โนนที่นี่ ทําอะไรอะไรตออะไรอยูนี่ 
ก็คือทําหนังสือธรรม ถาเรียกเปนภาษาที่ไพเราะสักหนอยก็วา 
ทํางานสรางเสริมและแผขยายความรูความเขาใจธรรมวินัย 
และหาทางใหประชาชนไดประพฤติปฎิบัติกัน ก็ทํางานแคนี้ 
เร่ืองก็เปนมาอยางนี้ ก็บอกใหญาติโยมรู จะไดเขาใจตอกัน 

ก็เปนอันวา  งานน้ีอยากใหโยมเอาใจใสมองไปท่ี
พระคุณของในหลวง สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกาลที่ ๙ เร่ืองสมณศักด์ินี้ก็เปนสวนหนึ่งในเร่ืองของพระราช
กรณียกิจ ที่ทรงดูแลบานเมือง ที่ทรงเอาพระทัยใสในพระ
ศาสนา โดยท่ีทรงหวงใยกิจการพระศาสนา ก็ทรงพยายาม
สงเสริม หาทางใหกิจการของพระศาสนาดําเนินไป เปนเร่ือง
พระคุณขององคพระมหากษัตริย สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ วันนี้ก็เปนวันของพระองค จึงควรที่
ญาติโยมจะทําบุญทํากุศลทําความดีถวายเปนบรมราชูทิศ 
และก็ถวายพระพรขอใหสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ 
ทรงมีพระสุขภาพพลานามัยสุขสมบูรณ 

ทีนี้ ก็หันมาดูทางดานพระ ในแงของการต้ังพระนั้น 
พระน้ีจะต้ังใหมีสมณศักด์ิเปนอะไร ก็เปนพระนั่นแหละ จะต้ัง
เปนชั้นไหนชั้นไหน ก็เปนพระองคหนึ่งเทานั้น  
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เพราะฉะนั้น โยมไมตองไปหวง ในดานของพระนี่ ก็ให
เหมือนอยางที่เราอยูกันนี่ เคยเรียกหลวงลุง หลวงอา หลวงตา 
หลวงพอ หลวงปู ก็เรียกไปตามเดิมอยางนั้น นี่แหละเปนดี
ที่สุด สวนที่วาถาเขาจะเรียกเปน ทานเจาประคุณฯ อะไรนั่น
เราไมตองไปยุง ใหเปนเร่ืองของทางการเขา เราก็อยูกันแบบ
สบายๆ เร่ืองก็เปนอยางนี้ 

เอาละ นี่ก็เปนอันไดทําความเขาใจกันวา เร่ืองที่เราจะ
เห็นพระคุณ คือดานของในหลวง สวนพระก็เปนพระไปตามที่
เปนอยูนั่นเอง  

ทีนี้ ในเร่ืองพระ ก็มีอยางหน่ึงที่ตองเขาใจ คือ มันมี
เร่ืองที่ “เปน” กับเร่ืองที่ “ทํา” ตอนน้ีโยมมานึกมาพูดกันใน
เร่ืองเปน วาเปนนั่น เปนนี่  

ที่จริง ในทางธรรมน่ี ทานไมนิยมถามวา จะเปนอะไร? 
แตทานใหถามวา จะทําอะไร? อันนี้แหละสําคัญ 

ทีนี้ ในเร่ืองที่วาจะทําอะไรนั้น บางทีเพราะจะตองทํา
อันนั้นอันนี้แลว เพื่อจะทําใหไดผลดี  ก็เหมือนวามันจําเปนให
ตองเปนนั่นเปนนี่ เพื่อจะไดทําอันนี้ได หรือจะไดทําไดพอแก
การ เขาก็เลยใหเปน เพื่อจะใหไปทําอะไรบางอยางที่จะไดทํา
ไดจริงจังเขมแข็ง อยางนี้ การเปนก็คือเปนการสรางโอกาส
ใหแกการที่จะทําเทานั้นเอง นี่ก็เปนคติที่ควรจะรู คือที่วาทาง
ธรรม ทานไมนิยมถามวาจะเปนอะไร? แตถามวาจะทําอะไร?  
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ทีนี้ บางทีเร่ืองที่เปน กับเร่ืองที่ทํา ก็จะขัดกัน นี่ก็ตอง
ขออภัยที่พูดถึงตัวอาตมาเอง นอกจากเร่ืองที่ตองพบปะพูดจา
ใชแรงปอดซึ่งมักทําใหช้ํา หลังจากพูดทีหนึ่งอาจจะพูดไม
ออกไปคราวละนานๆ แลว งานที่จะทํา ก็คือเร่ืองหนังสือธรรม
มากมาย อยางท่ีไดบอกพระแลววา หมดชีวิตน้ีก็ไมมีทางสําเร็จ 
ไมมีทางจบ ก็ตองทําตอไป ทีนี้ การเปนนี่ บางทีก็ขัดกับการทํา  

ที่วา “เปน” นี้ พวงมากับเร่ืองอยางนั้นๆ ที่เก่ียวกับ 
“การเปน” แลวเร่ืองที่เราจะทํา บางทีก็เลยทําไมได นี่ก็คือ
ขัดกัน ก็จะตองมาตกลงกันวา จะทําอยางไร เราจึงจะทําเร่ืองที่
เราตองการจะทํา ใหมันสําเร็จ นี่จุดสุดทายมาอยูที่นี่ อยูที่เร่ือง
เปน กับเร่ืองทํา ถาขัดกัน ก็จะตองหาทางใหเ ร่ืองเปนนี่ 
เปดทางแกเร่ืองทําใหได เพราะวาเร่ืองทํานี่ถือวาสําคัญจริง
ที่วาตองทําไปจนตายนั่นแหละ คืออยางที่บอกแลววาชีวิตนี้ไม
พอ งานพวกหนังสือธรรม อะไรตออะไร ยังอีกมากมาย  

ก็เลยพูดใหโยมฟง จะไดเขาใจ ไหนๆ ก็มีพิธีนี้ขึ้นแลว 
แลวโยมก็เสียสละเวลาเปนตน จึงไดมาที่นี่ ก็ใหเราเขาใจกัน  

ตอนน้ีก็กลายเปนวา (อาตมา) ชักมีเสียงขึ้นแลว ตอน
แรกก็พูดไมออก ตอนมาในรถน่ีพูดไมไดเลย ทั้งเม่ือคืน แลวมา
เม่ือเชา และตนบาย หมอก็ใหออกซิเจน กับยาขยายหลอดลม 
๓ พัก เพราะวาปอดไมมีกําลัง ในอกระบมหมด ในนี้ช้ํา และก็
เจ็บ แนน แลวก็ไอ ก็พยายามสู ไปๆ มาๆ ก็พูดออกมาจนได  

เอาละ ไมเปนไร ก็ไดพูดมาพอสมควร เอาเปนวา โยม
กับพระไดมาพบกันดวยจิตใจดีงามในทางของบุญกุศลแลว 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘ 
 

แถมทาย 
แตวาตองขอบพระคุณหลวงพอวัดปาเลไลย ที่ทานอยูมากอน 

ที่วัดดอนเจดีย เดิมทานเปนเจาคณะจังหวัดสุพรรณบุรี ตอนนี้ทานอายุ 
๘๒ - ๘๓ ป ทานก็เลยเปนที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ ทานยังเมตตามาเลย  

อาตมาคิดไววา พอเสร็จเร่ืองที่นี่แลว จะตองไปกราบพระ
ผูใหญ โดยเฉพาะที่มรณภาพไปแลว ซึ่งก็อยูที่วัดปาเลไลยดวยองค
หนึ่ง คือหลวงพอองคเกาที่วัดปาเลไลย (มาจากวัดปราสาททอง) ก็จะตอง
ไปหลายวัด เชน วัดเบญจมบพิตร ไปกราบสมเด็จพระสังฆราชองค
พระอุปชฌาย ไปวัดสามพระยา ที่เปนคูสวด และหลวงพอวัดทองนพ
คุณ ก็คูสวด ไปกราบหลวงพอวัดพระพิเรนทร แลวก็อาจารยพระครู
ปลัดสมัยที่วัดพระพิเรนทร แลวก็ยังมีอีก วัดอะไรละ ก็วัดบานกราง 
แลวก็วัดปราสาททอง ก็ตองไปเยี่ยม แลวก็วัดสุทัศน หลวงพอสมเด็จฯ 
องคกอนโนน สมัย พ.ศ. ๒๕๒๐ เกือบ ๔๐ ปแลว ทานใจดีมาก ทาน
เขียนจดหมายไปบอกวาใหไปอยูวัดสุทัศน นานแลว เปนสมเด็จพระ
พุฒาจารยเกา นานนักแลว ไมใชยุคหลังนี่ อาตมาไปเรียนบาลี ใน
กรุงเทพฯ เร่ิมที่สํานักเรียนวัดสุทัศน  

อาว หลวงพอสมเด็จพระสังฆราชปุณณสิริ นั่นสมเด็จปา ก็
ตองไปละ ที่นั่นสําคัญ ทานมีพระคุณมาก  

ตอนที่มหาจุฬาฯ แย ไดอาศัยสมเด็จพระสังฆราชปุณณสิริ วัด
โพธิ์ เวลานั้นอาตมาทํางานที่มหาจุฬา ก็ไปหาทาน จนลืมวาไปหาทาน
กี่คร้ัง คือไปเร่ือย ตองไปธุระ ไปเร่ืองมหาจุฬา ตอนนั้นสถานการณ
คณะสงฆงอนแงนมาก ทางมหาจุฬาฯ ก็ไดอาศัยสมเด็จพระสังฆราช
วัดโพธ์ินี่แหละเปนหลักให อุปถัมภบํารุงอะไรตออะไรทุกอยาง นี่วัด
โพธิ์ก็ตองไป แลวก็สมเด็จพระญาณสังวร ที่วัดบวรนิเวศ แลววัดอะไร
อีก ก็วัดสระเกศ เอาละ ไวไปทํารายการทีหลัง นี่พูดพอใหเห็นเปนแนว 
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แตจะไปไหวหรือเปลา  ในวันสองวันนี้ รู สึกจะไปไมไหว 
รางกายไมอํานวย ก็พูดใหรูไว ก็เปนอันวา มีทานผูที่มีพระคุณที่เราควร
ระลึกถึง จะตองไป ก็เอาละ ตองมีวัดบานกรางดวย นี่เปนตนกําเนิด 
ตองไป เพราะเปนที่เร่ิมตนบวชเณร (แตกลายเปนถูกนิมนตเรียกตัว
กลับเขาไปอยูในโรงพยาบาลอีก ยังช้ํา ฟนยาก คงตองไปหลังส้ินป 
๒๕๕๙ นี้แลว)  

เอาเปนวา วันนี้ไดพูดไวพอสมควร ที่จริงนั้นตอนแรกนึกวาพูด
ไมไดเลย เพราะวาเสียงไมยอมออก มันติดคออยูแคนี้ 

 ก็ขอบพระคุณอีกคร้ังหนึ่ ง สําหรับ  พระมหาเถระ  พระ
เถรานุเถระ ที่ไดสละเวลามาแสดงมุทิตา และก็อนุโมทนาโยมญาติ
มิตรทุกทาน...  

...ไหน? (มีเสียงจากพระบอกวาเห็น อ.จํานงค ทองประเสริฐ) 
อาว ทานอาจารยนั่งอยู มองไมเห็น นี่ทานอาจารยเปนผูที่นําเขาไปที่
มหาจุฬา เร่ิมทํางานเปนผูชวยเลขาธิการ ทานจัดการใหเสร็จ และก็
เปนอาจารยเดิมดวย แลวมาเปนผูบริหาร ก็เปนผูที่นําใหเขาไปทํางาน
ที่มหาจุฬา ตอนนี้ทานอายุ ๘๘ แลว ทานก็ยังสละเวลามา เรียกวาเปน
เมตตาของทานอาจารยอยางสูง ก็อนุโมทนา  

เปนอันวา กลาวเฉพาะทานผูที่เรียกแบบพระวาเปนผูมีพรรษา
ยุกาลสูงสุดไว แตในใจนั้นรวมไปถึงทั่วทุกทาน เอาละ วันนี้ก็ขอ
อนุโมทนาเทานี้กอน ขอ อายุ วรรณะ สุขะ พละ จงมีแกทุกทานทั่วกัน
...สาธุ!!! 
(สัมโมทนียกถาท่ีเรียงข้อความแล้วนี้ ได้เติมบางประโยคท่ีคิดจะพูดแต่ตกหล่นไป และท่ีไม่ควรขาดหาย) 


