เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๙ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓ มิถนุ ายน ๒๕๔๘

ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอ มใหประกาศวา โดยที่ทรงพระราชดําริวา
พระสงฆซึ่งดํารงในสมณคุณ มีอุปการะยิ่งแกการพระศาสนา สมควรจะไดเลื่อนอิสริยฐานันดรใน
สมณศักดิ์สูงขึ้นมีอยู บัดนี้ จวบกาลมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา ควรจะสถาปนาอิสริยยศ
พระสงฆขึ้นไว เพื่อจักไดบริหารพระศาสนาใหเจริญรุงเรืองสถาพรสืบไป
จึ่งทรงพระราชดําริวา พระธรรมโกศาจารย เปนพระเถระผูเจริญในสมณคุณ มีปฏิภาณปรีชา
ไดศึกษาแตกฉานในมคธปริวรรตนและอรรถธรรมวินัย สามารถสอบไลไดสําเร็จภูมิเปรียญธรรม ๔
ประโยค และยังไดรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยอีกหลายแหง อาทิ พุทธศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาครุศาสตร จากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาศึกษาศาสตร จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง การศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยทักษิณ อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย ทรงพระกรุณาโปรดใหเปนพระราชาคณะที่พระปญญานันทมุนี ชั้นราชที่พระราชนันทมุนี
ชั้นเทพที่พระเทพวิสุทธิเมธี ชั้นธรรมที่พระธรรมโกศาจารย โดยลําดับ ไดรับภาระพระพุทธศาสนา
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และสังวรรักษาสมณวัตรไดเรียบรอยเปนอยางดี เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่สมณศักดิ์ ประกอบกับ
มีความอุตสาหะวิริยะปฏิภาณปรีชา ประกอบกรณียกิจเปนประโยชนแกพุทธจักรโดยอเนกประการ กลาวคือ
ดานการบริหารและการปกครองคณะสงฆ เปนเจาอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฏ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๓
ตอมาไดรับพระบัญชาจากสมเด็จพระสังฆราชแตงตั้งเปนพระอุปชฌาย รองเจาคณะภาค เจาคณะภาค
และที่ปรึกษาเจาคณะภาค ๑๘ โดยลําดับ เปนหัวหนาพระธรรมทูต สายที่ ๙ และเปนเจาอาวาสวัดพุทธธรรม
ฮินสเดล รัฐอิลลินอยส สหรัฐอเมริกา ในดานการศึกษา ไดใหความสนใจและสนับสนุนการเรียนการสอน
พระปริยัติธรรมโดยเปนเจาสํานักศาสนศึกษา แผนกธรรมบาลี วัดชลประทานรังสฤษฏ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๓
เปน ผู อํานวยการโรงเรี ยนพุ ทธศาสนาวัน อาทิต ย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ นอกจากนั้น ยัง ไดรั บเป น
ผูอํานวยการจัดการอบรมพระธรรมทายาท เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔ และเปนผูอํานวยการจัดการอบรมพระนวกะ
ที่บวชที่วัดชลประทานรังสฤษฏ ในดานการสาธารณศึกษาและการศึกษาสงเคราะห ไดตระหนักถึง
ความสําคัญของการศึกษา จึงไดรับเปน ประธานกอสรางโรงเรียนพุทธธรรม โรงเรียนพุท ธศาสนา
วันอาทิตย วัดชลประทานรังสฤษฏ และอาคารเรียน ๙๐ ป พระธรรมโกศาจารย (ปญญานันทภิกขุ)
โรงเรียนชลประทานสงเคราะห จังหวัดนนทบุรี เปนประธานสรางโรงอาหารโรงเรียนประภัสสรวิทยา
จังหวัดพัทลุง และเปนประธานทอดผาปาเพื่อการศึกษาใหโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ จังหวัดนนทบุรี
ดานการสาธารณสงเคราะห เปน ประธานจัดหาทุนสรางตึกอุบัติเหตุแ ละตึกผูปวยนอก (ตึก ๘๐ ป
ปญญานันทะ) และอุปกรณการแพทย ใหแกโรงพยาบาลชลประทาน จังหวัดนนทบุรี และเปนประธาน
ทอดผาปาหาทุนซื้ออุปกรณการแพทยใหแ กโรงพยาบาลวชิระ จังหวัดภูเก็ต และโรงพยาบาลพัทลุง
จังหวัดพัทลุง ดานการสาธารณูปการ เปนประธานกอสรางกุฏิสี่เหลี่ยม (ปญญานันทกุฏิ) เพื่อเปนที่พักอาศัย
ของพระภิ กษุผู บวชใหม และกุ ฏิ ทรงไทยประยุ กต เป น ประธานสร างศูน ย ฝ กอบรมแผ น ดิน ธรรม
แผนดินทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนประธานสรางอุโบสถวัดอุโมงค (สวนพุทธธรรม) จังหวัด
เชียงใหม และสรางวัดปญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี เปนประธานสรางอาคารที่รับรองอาคันตุกะ
(๙๒ ป ปญญานันทะ) ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในดาน
การเผยแผพระพุทธศาสนา ไดแสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในโอกาสตาง ๆ อาทิ ถวายสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๓ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ เนื่องในพระราชพิธีพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณอันมีศักดิ์รามาธิบดี ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และถวายสมเด็จพระเทพ
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รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพ ณ วัดชลประทานรังสฤษฏ
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ และยังไดแสดงธรรมในโอกาสตาง ๆ อีก เชน แสดงปาฐกถาธรรมประจําวันธรรมสวนะ
และวัน อาทิตย ณ พุทธนิคม วัดอุโมงค (สวนพุทธธรรม) จังหวัดเชียงใหม และทางสถานีวิทยุ
และโทรทัศน แสดงธรรมแกสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และผูชวยผูพิพากษา อีกทั้งเปน
ผูริเริ่มการทําบุญ ฟงธรรมในวันอาทิตยที่วัดชลประทานรังสฤษฏ เปนผูกอตั้งทุนพิมพหนังสือเผยแผ
ธรรมแกประชาชน รวมทั้งไดริเริ่มโครงการพระธรรมทายาท อบรมพระภิกษุใหเปนนักเผยแพรธรรมะที่ดี
โครงการสงหนังสือธรรมะเปน ส.ค.ส. ปใหม คายคุณธรรมเยาวชนของโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม
ลําพูน และเชียงราย เปนประธานอํานวยการศูนยสืบอายุพระพุทธศาสนา วัดชลประทานรังสฤษฏ
นอกจากนี้ ยั ง ได เดิ น ทางไปเผยแผ ธรรมะและช วยเหลื อ กิ จการพระศาสนาในต างประเทศ อาทิ
สหราชอาณาจักร สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี สหรัฐอเมริกา เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด ไดเขารวม
ประชุม ขบวนการศีลธรรมโลกที่เมืองโคซ สมาพันธรัฐสวิส และสภาศาสนาโลก ณ นครชิคาโก
สหรัฐอเมริกา อีกทั้งไดจัดทําหนังสือธรรมะทางพระพุทธศาสนาพิมพเผยแพรเปนจํานวนมาก อาทิ
ทางสายกลาง รักลูกใหถูกทาง กรรมสนองกรรม คําสอนในพระพุทธศาสนา ชาวพุทธควรเชื่ออยางไร
พระพุทธศาสนาที่แท ความอยูรอดของพุทธศาสนา ทานไดอะไรเมื่อไปงานศพ คิดอยางไรใจสงบ
ยิ่งใหยิ่งได ไหวพระใหถูกพระ อยูอยางผูชนะ วางแผนชีวิตพิชิตความทุกข ไดรับรางวัลจากสถาบันตาง ๆ
อาทิ รางวัลมหิดลวรานุสรณ ในฐานะผูบําเพ็ญประโยชนตอประชาชน สังคมและประเทศชาติ ควรแก
การยกยองและถือเปนแบบฉบับ จากสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัม ภ
รางวัลศาสตรเมธี สาขาสังคมศาสตร ดานศาสนาและปรัชญา จากมูลนิธิศาสตราจารย หมอมหลวงปน
มาลากุล รางวัลสังขเงิน ในฐานะพระภิกษุผูเผยแผธรรมะยอดเยี่ยม ประจําป ๒๕๒๐ จากสมาคม
นักประชาสัมพันธแหงประเทศไทย และไดรับการยกยองและคัดเลือกใหเปนบุคคลผูทําคุณประโยชน
ตอพระพุทธศาสนา ในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร ๒๐๐ ป
สรรพกิจ ที่ พระธรรมโกศาจารย ไดป ฏิบั ติบํา เพ็ญ ตลอดมาแลวนั้ น ยอ มเกิ ดผลดีทั้ งแก
พระพุทธศาสนา ประเทศชาติ และประชาชนโดยทั่วไป จึงนับไดวา เปน ผูมีความอุตสาหะวิริยะ
อุทิศตนใหแกพระศาสนาและสังคมอยางแทจริง บัดนี้ พระธรรมโกศาจารย เปนผูเจริญดวยพรรษายุกาล
รัตตัญูเถรกรณธรรม มั่นคงในพรหมจรรยเนกขัมมปฏิปทา มีจริยาวัตรนาเลื่อมใส มีวัตรจริยาเปนที่
เคารพสักการะแหงพุทธบริษัทโดยทั่วไป สมควรที่จะไดยกยองใหดํารงสมณฐานันดรสูงขึ้น
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จึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนา พระธรรมโกศาจารย ขึ้นเปนพระราชาคณะเจาคณะรอง
มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏวา พระพรหมมังคลาจารย ไพศาลธรรมโกศล วิมลศีลาจารนิวิฐ
พิพิธธรรมนิเทศ พิเศษวรกิจจานุกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดชลประทานรังสฤษฏ
จั ง หวั ด นนทบุ รี มี ฐ านานุ ศั ก ดิ์ ตั้ ง ฐานานุ ก รมได ๘ รู ป คื อ พระครู ป ลั ด สุ วั ฒ นมงคลวรคุ ณ
วิบุลธรรมาภิบาล ศาสนภารสังฆานุนายก ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูธรรมธร ๑ พระครูพิมลสรกิจ
พระครูคูสวด ๑ พระครูพิจิตรสรคุณ พระครูคูสวด ๑ พระครูสังฆกิจพิมล ๑ พระครูสมุห ๑ พระครู
ใบฎีกา ๑
อนึ่ง ทรงพระราชดําริวา พระธรรมเมธาจารย เปน พระเถระผูเจริญในสมณพรหมจรรย
อนันตปรีชาญาณ ไดศึกษาแตกฉานในมคธปริวรรตน และอรรถธรรมวินัย สามารถสอบไลไดสําเร็จ
ภูมิเปรียญธรรม ๙ ประโยค ทรงพระกรุณาโปรดเกลาใหเปนพระราชาคณะที่พระกวีวรญาณ ชั้นราชที่
พระราชบัณฑิต ชั้นเทพที่พระเทพวราภรณ ชั้นธรรมที่พระธรรมเมธาจารย โดยลําดับ ไดสังวรใน
สมณคุณ ปฏิบัติสมควรแกตําแหนงเปนอยางดียิ่งตลอดมา บําเพ็ญกรณียกิจเปนหิตานุหิตประโยชนแก
พุทธจักรและอาณาจักรโดยอเนกประการ กลาวคือ ดานการบริหารและการปกครองคณะสงฆ เปน
ผูชวยเจาอาวาสวัดบุรณศิริมาตยาราม เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓ ตอมารักษาการเจาอาวาส เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐
และเปนเจาอาวาสวัดบุรณศิริม าตยาราม ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๒๑ จนถึงปจจุบัน ไดรับพระบัญชาจาก
สมเด็จพระสังฆราชแตงตั้งเปนพระอุปชฌาย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐ กรรมการคณะธรรมยุต เมือ่ พ.ศ. ๒๕๓๙
ผูชวยแมกองธรรมสนามหลวง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓ กรรมการมหาเถรสมาคม เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๔ และ
กรรมการสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี และแผนกนักธรรม เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗
ดานการสาธารณศึกษาและศึกษาสงเคราะห ไดสนับสนุนและสงเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมอยาง
ตอเนื่อง และจัดใหมีการสอนนักธรรมชั้นตรี โท เอก รวมทั้งประโยคบาลีชั้นตาง ๆ โดยสงเสริมใหพระภิกษุ
สามเณรไดศึกษาตอในมหาวิทยาลัยสงฆ ซึ่งไดสําเร็จการศึกษาไปแลวหลายรูป เปน กรรมการชําระ
พระไตรปฎก เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และ
กรรมการชําระอรรถกถาพระไตรปฎ ก เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ และเปนครูสอนพระปริยัติธรรมประจําสํานักเรียนหลายแหง อาทิ สํานักเรียนวัดดอนรัก
จังหวัดสงขลา สํานักเรียนวัดบุปผาราม สํานักเรียนวัดบุรณศิริม าตยาราม และโรงเรียนวชิรมกุฏ
วัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร ไดเห็นความสําคัญของการศึกษา ศาสนาและจริยธรรม จึงไดรับ
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เปนครูสอนจริยธรรมประจําศูนยการศึกษาโรงเรียนวิสุทธิกษัตริย จังหวัดสมุทรปราการ เปนกรรมการ
ตรวจประโยคนักธรรมและบาลีสนามหลวง รวมทั้งเปนกรรมการศูนยการศาสนศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
และกรรมการกองตํารามูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ และยังเปนประธานเปดสอบ
นักธรรมและธรรมศึกษาในตางประเทศ ไดแ ก สหรัฐ อเมริกา เครือรัฐออสเตรเลีย และมาเลเซีย
นอกจากนี้ ไดเปนประธานอุปถัมภมูลนิธิพุทธศาสนศึกษา วัดบุรณศิริมาตยาราม และจัดตั้งกองทุน
เพื่อการศึกษาแกพระภิกษุสามเณร และทุนสงเคราะหแกนักเรียนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี แตขาดแคลน
ทุนทรัพย ทั้งสายปริยัติธรรมศึกษาและสายสามัญ ดานสาธารณูปการ เปนกรรมการจัดงานปฏิบัติธรรม
เฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวาคม และ ๑๒ สิงหาคม ของทุกป ไดจัดหาทุนสนับสนุนกองทุนวัดชวยวัด
รวมทั้งบริจาคทรัพยและชักชวนศิษยานุศิษยและพุทธศาสนิกชนบริจาคทรัพยสินเพื่อสรางอุโบสถ และ
เสนาสนะที่ พักสงฆ วั ดภูตบรรพต จัง หวัดสงขลา นอกจากนี้ ยั งไดบ ริจาคทรัพย เพื่อสนับสนุ น
กิจการดานสาธารณสุขและการศึกษาของชาติอยางตอเนื่อง ดานสาธารณสงเคราะห เปน กรรมการ
เรงรัดการออกเอกสารสิทธิ และการจัดประโยชนที่ดิน วัดรางและศาสนสมบัติกลาง อีกทั้งไดใ ห
ความชวยเหลือรวมบริจาคทรัพยเพื่อสงเคราะหประชาชนผูประสบภัยตาง ๆ อยูเสมอ อาทิ วาตภัย
อุทกภัย ภัยแลง ทําใหประชาชนผูประสบภัยผอนคลายความทุกขยากไดในระดับหนึ่ง ดานการเผยแผ
พระพุทธศาสนา ไดแ สดงพระธรรมเทศนาถวายหนาที่นั่ง ๗ กัณฑ ได แ ก ขัน ติกถา สมณกถา
โอวาทปาติโมกขกถา ตโม ตมปรายนาทิกถา ธัมมัฏฐิตาทิกถา ปจจันต นคโรปมากถา และธัมมทีปกถา
และแสดงพระธรรมเทศนาในวันธรรมสวนะเปนประจําที่วัดบุรณศิริม าตยาราม ทางสถานีวิทยุและ
สถานที่ตาง ๆ เพื่อเผยแพรสารัตถธรรมแกอุบาสกอุบาสิกา ใหเกิดศรัทธาและดํารงมั่นในพระรัตนตรัย
อีกทั้งไดเขียนหนังสือเผยแผธรรมะเปนจํานวนมาก อาทิ ลักษณะพระดี วิญญาณเปนพืช บุคคลหาไดยาก
และประทีปธรรม ตลอดจนไดเดินทางไปตางประเทศเพื่อดูงานการศาสนาและเจริญศาสนไมตรี
สรรพกิจที่ พระธรรมเมธาจารย ไดปฏิบัติบําเพ็ญมาโดยตลอด ปรากฏผลดีและเจริญกาวหนา
แกพระพุทธศาสนาและราชอาณาจักร นับไดวาเปนผูเสียสละ มีความรับผิดชอบ มุงมั่นในงาน บัดนี้
พระธรรมเมธาจารย ไดเจริญดวยพรรษายุกาล รัตตัญูเถรกรณธรรม ไพบูลยดวยสมณวัตรทุกสถาน
สมควรที่จะไดยกยองใหดํารงสมณฐานันดรสูงขึ้น
จึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนา พระธรรมเมธาจารย ขึ้นเปน พระราชาคณะเจาคณะรอง
มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏวา พระพรหมเมธาจารย ปริยัติญาณโสภณ วิมลสีลาจารประยุต
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วิสุทธิธรรมวรนายก ตรีปฎกบัณฑิต ธรรมยุติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดบุรณศิริ
มาตยาราม พระอารามหลวง มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ๘ รูป คือ พระครูปลัดสุวัฒนเมธาคุณ
วิบุลศาสนกิจจาทร บวรธรรมยุติกคณานุนายก ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูธรรมธร ๑ พระครูบวรสารนาท
พระครูคูสวด ๑ พระครูประสาทสรธรรม พระครูคูสวด ๑ พระครูสังฆกิจจานุยุต ๑ พระครูสมุห ๑
พระครูใบฎีกา ๑
ขออาราธนาพระคุณผูไดรับพระราชทานเลื่อนสมณฐานันดร เพิ่มอิสริยยศในครั้งนี้ จงรับธุระ
พระพุทธศาสนา เปนภาระสั่งสอน ชวยระงับอธิกรณและอนุเคราะหพระภิกษุสามเณรในคณะและ
ในพระอาราม ตามสมควรแกกําลังและอิสริยยศซึ่งพระราชทานนี้ และจงเจริญอายุ วรรณ สุข พล
ปฏิภาณ คุณสารสิริสวัสดิ์ จิรัฏฐิติ วิรุฬหิไพบูลย ในพระพุทธศาสนาเทอญ
ประกาศ ณ วันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗ เปนปที่ ๕๙ ในรัชกาลปจจุบัน
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

