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คานา 

ในงานฌาปนกิจศพ นางเลก พณสายแกว ณ ฌาปนสถาน 

กองทพบก วดโสมนสวิหาร กำหนควนที่ ©๙ เมษายน พุทธศกราช 

๒๕@๔ พ.อ. นพ พิณสายแกว ผ้เบึนบดร ไดมาติดต่อกรมศิลปากร 

ขออนุญาตจิคพิมพหนงลือเรื่อง ตำนานคณะสงฆ ของ สมเดจพระเจา 

บรมวงศเธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เพื่อแจกเบี่นอนสรณ์ในงาน 

น กรมศิลปากรยินดีอนญาฅให้ชุดพิมพ์ไต่ดามความประสงค์ 

หนงสือตำนานคณะสงฆนิ เบนหนงสือที่ว่าควยการปกครองคณะ 

สงฆคงแค่สมยเรีมแรกทีพทธศาสนาประดิษฐานอย่ในประเทศอินเดีย จน 

ถึงสมยพระบาทสมเด็จพระมงกฎเกลำเ'จำอยู่หว รชกาลที่ ๖ แห่งกรุง- 

รฅนโกสินทร์ สมเด็จพระเจาบรมวงศ์เธอ กรมพระยาคำรงราชานภาพ 

ทรงนิพนธ์กำนำไว้ในฉบบพิมพ์กร1งที่ ๒ พ.ศ. ๒๔๖๖ ว่า 

"หนงสือตำนานคณะสงฆ์เรื่องนิ ขทีพเจ’วิไคเรียบเรียงขั้นไวโเต่เมื่อ 

บี,,ขาล พ.ศ. ๒๔๕๗ เบึ่นเรื่องตำนานคณะสงฆ์สยามตงแด่เดิมมาจนถึง 

สมยเมื่อแต่งหนงลือนิ ดามที่ปรากฏประวติกาลในหนงลือเก่าต่าง ๆ ที่ไค้ 

พบและความสนนิษฐานของขำพเจาเอง โดยอาศยหลกฐานที'ไคพบปะหรือ 

คิดเห็นโคยค์ด่โนมติ หนงสือเรื่องนิไดเกยพิมพแจกกร1งแรกเมื่องานศพ 

ท่านเจ้าพระยาวิชิต'วงศ์'วฌิไกร (ม.ร.ว. คลี่ สุทศน์ ณ อยุธยา) คิดเวลา 

ที่ล่วงมาจนบดนีกไค้ถึง @0 บีค์8) มีขอความทีขาพเจาตรวจพบใหม่ หรือ 

เห็นว่ารองเติมที่ไดโรียบเรียงไว้วิปลาสอยู่บาง ถึงเวลาที่ควรจะแก้ไขพิมพ์ 

(๑) นบเวลาในขณะททรงนิพนธ์ กำนำเรื่องน คือ พ.ศ. ๒๔๖๖ 



ข 

ใหมอกสกกรง ๑ ป5ะจวบเวลาพ?ะเจาน้องนางเธอ พระองกเจาเหมวดี 

ทรงพ;ะปรารภจะบำเพ็ญพระกุศลในงานกึพขรวยายแสง จะใกร่ทรงพิมพ์ 

หนงสือฌี่นของประทานแจกสกเรื่อง ๑ มีรบสงใหพระยาบุศยรถบดีมา 

แจงความยงหอพระสมดวชิรญาณสำหรบพระนคร ให’เสือกเรื่องทนงสือใน 

หอพระสมุดฯถวายสกเรื่อง ® ชำพเจวิเสือกเรื่องดำนานคณะสงฆ์ถวายก็ 

ชอบพระอธยาศย จึงไดแก้ไขแล’วให้พิมพ์ขํ้นเบื่นกร1งที่ ๒’’ 

ในการพิมพ์คร1งนึ่ไค้ใช่ฉบบพิมพ์ พ.ศ. ๒๕® ๓ เบนฅนฉบบ และ 

ได’ฅรวจแก้ทำเชิงอรรถเพี่มเดิมบางเล็กนอย เพื่อใหถกดองตามกาลบํจจบน 

และการที่เจาภาพในงานฌาปนกิจศพ นางเล็ก พิณสายแกว มีศรทธารบ 

พิมพ์หนงสือดำนานคณะสงฆ์นั้ออกเผยแพร่ นอกจากจะเบนกศลวิทยาทาน 

แลว ยงเบ็่นการสืบอายอีกโสดหนึ่งควย 

อนึ่ง ในการจดพิมพ์กรงน เจวิภาพไคเรียบเรียงประวฅิ นางเล็ก 

พิณสายแกว ผู้วายชนม์ให้พิมพ์ไว้ต่อจากกำนำนึ่ 

กรมศิลปากรขออนุโมทนาในกุศลราศีทกษิณานุปทาน ซงเจำภาพไค้ 

จดบำเพ็ญอุทิศแต่ นางเลก พิณสายแกว เบึนมาตุบฏฐานธรรม คลอด 

จนได้ให้จดพิมพ์หนงสือเรื่องนออกเผยแพร่เบนวิทยาทาน ขออำนาจกศล 

ทงปวงนึ่จงเบนพล'วบจจยดลบนดาลให นางเลก พณส1ยแกว ผู้วายชนม์ 

ประสบแต่อิฏ^คุณมนญผล เสวยสุขสมบฅิในสุคติสมปรายภพ สมด้งมโน 

ปณิธานของเจวิภาพทุกประการ เทอญ. 

กรมศิลปากร 

๑ 0 มใพ์.ไกม เอ๕© ๔ 



นางเสก พิณสายแก,ว 

ชาตะ ด๕ มนาคม ๒๔๓๐ 

มฅะ ๒ ๖ คคาคม ๒๕๑๓ 





ประวตสงเขป 

รเางเล็ก พิณสายแกว 

นางเลก พณ,สายแกว เกดเมอวนท ๑๕ มนากม พ.ศ. ๒๔๓0 

ตรงกบบี'ชวด ณ ตำบลบางจาก อำเภอบางพลด ({เจจุบนรวมเบี่นอำเภอ 

บางกอกนอย) จงหวดธนบุรี เบนบุฅรของ นายหนู นางจนพร 

เหมืองทอง มีพีนองรวมก''น ๕ คน ซึงถึงแก่กรรมหมคแลว คือ 

นางจีน ประโมทกะ 

นางคำ เหมืองทอง 

นางเพียร ทวพถึประคิษฐ็ 

นางมอญ พ่วงพ่นธุงาม 

และ นางเล็ก พิณสายแกว 

นางเล็ก พิณสายแกว ไคสมรสกบนายชน พิณสายแกว (ถึงแก่ 

กรรม) เมอบี่ พ.ศ. ๒๔๕๕ เกดบุตรธิดารวม ๕ คน คอ 

นายสิรี พิณสายแกว 

นางสง่า พ่วงพ่นธุ่งาม 

นายนิตย์ พิณสายแก่ว 

พ.อ. นพ พิณสายแกว 

ร.ท. จำรส พิณสายแก่ว (ถึงแก่กรรม) 



(๒) 

เนองจาก นางเล็ก พิณสายแกว เบนผู้ชราภาพ ฅองไดรบการ 

คูแลรกษาพยาบาลมาเบนเวลานาน กร่นเมื่อวนที ๒๔ ตุลากม พ.ศ. 

๒๕©๓ ได้เริมบวยมีอาการไข ภายหลงนำส่งโรงพยาบาล แพทยได้ 

ให็ก่ารรกษาพยาบาลอย่างเต็มความสามารถ แค่อาการก็ไม่ทีขน และได้ 

ถึงแก่กรรมค่ายอาการสงบ ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลำ เมื่อวนที ๒๖ 

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕© ๓ เวลา ©๒. ๐0 น.. รวมอายุได้ ๘๓ บ'. 
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คำไวอาลํย 

คุณแม่ถือกำเนิดมพากกรอบคราชาวสวน ในกลองบางจาก กาบส 

บางพล*ด อำเภอบางกอกนอย จงหวดธนบุรี ไค้รบมรดกฅกทอดใน 

เรื่องการทำสวนเลยงชีพสืบเนิองกนมา เมือสมรสกบคุณพอซงมอาชพ 

เบ็นกรู คณแม่ก็วังไม่ละทั้งอาชีพทำสวน แม่จะเบ็นอาชีพทีเหน็ดเหนอย 

กรากดรำ และเมื่อคุณพ่อถึงแก่กรรม (©(กบ ทีอยู่ควยกนมา) คุณ 

แม่ก็ยง กง บ่ระกอบ อาชพทำสวน ควย กวาม อุตสาหะ และสราง 3านะ 

ครอบกร,ว จนเบ็นผลใหลูก ๆ ไค้รบความสุขสมบุรณกราบเบาบุกอนน 

นบเบ็1นพระคณอนลํนเหลือยากบลูก ๆ จะทดแทนใหบตเบยมใก 

คุณแม่เบนผู้ยึดมน'ในบวรพุทธศาสนา กจวัตรประจำวนก็อือ ทำ 

บุเแฅกบาตรทุกเวลาเชา สวดมนฅไหวพระทุกเวสาเยน พงเทศนและ 

บริจาคทานเบื่นครงํ้คราวกามโอกาสริ*ะอำนวย คุณแม่เบึนผู้มืใจคอริอบ- 

ออมอารชวยเหลอจนเจอผ้ตอบ,วชใกยาอ'’^มอม"1 จนเบนบเคารพนบออ 

รองญาติมิตรและผุ้ร้'จกคุ้นเฑยโดยท'วไป กลอคชวกของคุณแมนออจาอ 

จะประกอบแต่ความดีแลิว ยงเบนผู้รกความยุกธรรมเบนอยางยง ในระยะ 

หวัง ๆ นํ้ คุณแม่มีสุขภาพไม่แข็งแรงนอ วังเกกไต้ในหอนเย็นบี่ลูก ๆ 

กวับจากงาน1 วัาคุณแม่นงเกยวหมากอย่างสบ1ยอารมณพูค?เยก^บลวั ๆ 

กแสดงว่าคุณแม่สบายก แดวนใดกลบมาเหนคุณแมสงนอนไม'บุกจา อ 

พนวัญวักบวัว่าไม่สบาย ลูก ๆ จะพาไปหาแพทย็หรีอไปโรงพยาบาล 

ตามแต่อาการทีเบี่นมากหรอนอย และแล’าราระซงลูก ใ ไมปรารกนาก 

มาถึง คุณแม่กองจากไปหลงจากบมกาการบ่วยเพยง ๒ วน แมหระหนก 



(๔) 

คีว่าเบนกฏธรรุมที่ ไม่มี-คา รหลกเลียง แต่ควยพระกณอนหาทีเปรยบม ไต่ 
ที,5*ไ* 1, 1 1, 

ของคุณแม่ จึงยงกวามเศรำสลดแก่ลก ๆ อย่างไม่สามารถจะพรรณนาได้ 

คุณแม่คองจากไปอย่างไม่มี-วนกล*บ ภาพทีลูก ๆ เกยเห็นคุณแม่ 

ในทุกๆอิริยาบถก็มาพลอยอน,ฅรธานหายไปควย จะย'งเหลืออยู่ก็แต่กวาม 

ทรงจำและความซาบซงในพระคณทีคุณแม่เคยเมตตาปรานี หมดโอกาส 

แสวที่?เก ๆ จะไคปรนนิบ"ฅิอย่างใกล้ชิดเหมือนเมือก่อน ขอเดชะแห่ง 

กุศลกรรมและทกษิณานปทานกรรมท1งปวงทได้บำเพ็ญมา ซึงลูก ๆ อุทิศ 

แค่คณแม่ไค้โปรดดลบนดาลใหลูก ๆ มีโอกาสเบ็!นลูกของคณแม1ในทุก ๆ 

ชาติไป และขอจงส่งผลานิสงสใหดวงวิญญาณของคณแม่สิงสถิต ณ 

ล่มปรายภพดวย เทอญ 

จากลก 
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สารบาญ 

หนา 

ว่าควยการปกกรองคณะสงฆชนเดิม ๑ 

ว่าค่วยการปกกรองคณะสงฆ์คร1งสโขทิย ๕ 

ว่าควยการปกครองคณะสงฆ์กร1งกรุงศรีอยุธยา 15) @ 

ว่าควยตำแหน่งพระราชาคณะในกรุงนอกกรุง กร8งกรุงเก่า ๒๒ 

ว่าคำยราชทินนามคณะสงฆ์กร5งกรุงเก่า ๓ ๐ 

ว่าควยการปกครองคณะสงฆกรงกรุงธนบรั ๓๘ 

ว่าค็วยการปกครองคณะสงฆ์กรังรัชกาลที ๑ ๔๐ 

ว่าควยการปกครองคณะสงฆ์1กร1งรชกาลทิ ๒ ๔๓ 

ว่าควยการปกครองคณะสงฆ์กรงรซกาลที่ ๓ ๔๖ 

ว่าควยการปกครองคณะสงฆ์กรงรัชกาลที่ ๔ ๔๗ 

ว่าควยการปกครองคณะสงฆกรงรชกาลที ๕ ๔๙ 

ว่าควยการปกครองคณะสงฆในรชกาลทิ ๖ ๕๓ 





ตานานคณ^สงฆ 
2 

นระหินนชิ 

สมเด็จพระเจาบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานภาพ 

เรืองฅานานสมณวงศมาประด็ษ^านในสยามป7ะเทศนี มีในทน'งสือ 

เก่าหลายเรื่อง คือ หนงสือชินกาลมาลินีโ6ว ของพระโพธิรง์ษี และทน”งสือ 

คำนานโยนก ขอ3 พระยาประชากิจกรจุกร (แช่ม บนนาค) เบนคืน 

ข้าพเจ่า'๒'’ ได้วินิจฉยเรืองนํ้นไว้โดยพิสดาร ในกำอธิบายหน*งสือพระราช 

พงศาวดารฉบบพระราชหฅถเลขา ฉบบพิมพ์กรงที่ ๒ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๗ 

นนแลว หนงสือนั้ ขาพเจาจะกล่าวแด่เรื่องคณะสงฆ์และสมณศกดื้ คามที่ 

ไคเคยพบในหน”งสือเก่า ประกอบกบความสนนิษ1ฐานโดยอฅโนม'’ติ เห็น 

เบนยุฅิฅ่อไปค้งน 

ว]ด้วยกา7ปกครองคณะ!สวมช]แดํม 

การปกครองคณะสงฆนน เชื่อว่าไค้มีมาแลว แม้เมื่อสมเด็จพระผู้ 

มีพระภาคเจ่าย”งเสด็จดำรงพระชนม์อยู่ เพราะเมอมีผ้ศรทธาอุปสมบทใน 

พระพทธศาสนามากฃ๊น กิจ่าตองมิการปกครองสงฆบริษท อยางตากธยาง 

ศิษยอย่ในสำนกอาจารย พระอรืยสาวกซึงเบนชคืนอาจารยของพระภกษุสงฆ 

พวกใค ก็ไคืวากล่าวสงฆพวกน”น1.บนทำนองคณะสงฆ พระสารืบุฅร พระ 

(®) กรมศิลปากรไค้'มอบให้ ศาสฅรา'จาร0 ร-ห.ท. แสง มนวิทูร เปรียญ แปลใหม่ 

ไห้ชื่อ ว่า “ชินกาล มาล ปก รณ, 

(๒) กึอ สมเก็จพระ เชิาบรม วงศ์เธอ กรม พระยา คำ รงราชานุ ภาพ ผู้ทรงนิพนธ์เรองน 
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โมกลลานะทิปรากฏว่าเบ็1นอกรสาวกเบองขวาและเบั้องซายนน บางทีจะ 

เบ็1นค้วยท่านทีง ๒ นํ้มืศิษย์'หามากกว่าพระอริยสาวกองกอื่น ๆ กึจะเบื่นได้ 

แก่กวามขอนไม่สำคญแก่กา:ฐคณะสงฆ์ซงจุะแสดงในหน”งสึอเรึ๋องนึ่ กล่าว 

กนมา 

บางจำพวก 

ไวพอให้ผู้อ่านเขาไจว่า การปกกรองคณะสงฆ์เบ็1นการมีมาแลํวแก่กรง 

พระพทธกาลเบ็1นแน่ เมือสมเด็จพระศาสดาจารยเสด็จดมขนธปรินิพพาน 

แลว ทีกวามปรากฏว่าพระกสสปเบ็นประธานในการทำปฐมส*ปกยานา ณ 

เมืองราชคฤห์ ขอนกวรเขาใจไคว่า พระกณ์สปได้รางสมมติเบนส่งฆปรินายก 

องกแรกฅ1งแก่พระพุทธองค์เสด็จคบขนธปรินิพพานมา เมื่อสนพระกสสป 

แลว ก็กงจะมีพระมหาเถรองค์อื่น ๆ ได้รบสมมติเบนส่งฆปรินายกก่อ ๆ 

ด้วยกรงนั้นพระพทธศาสนายงเบนแก่ลทธิศาสนาอนหนึ่งซึงกน 

และพระเจำแผ่นดินบางพระองฆ์ทรงเลื่อมใส ยงไม่ได้ 

เบนศาสนาซึงเบ็่นประธานสำหรบประเทศ อย่างเราเห็นอย,ในสยามประ- 

เทศทุกวนน 

ฅามกวามทีปรากฐมาในตำนานการด้งศาสนา ไม่ว่าศาสนาใด ๆ เมื่อ 

ผู้ทีเบนศาสดาล่วงไปแส่ว ก่อมามิชาก็เร็ว ความแดกด้างคงเกิดขนใน 

หมู่สาวก และเหฅุที่แฅกก่างนึ่น ฆ์กจะเกิคควยเรื่องแปลกวามในโอวาท 

ของศาสดา คือศาสดาให้โอวาทขอใดขอหนึงไว้โดยย่อ กรนเมื่อศาสดา 

ล่วงไปแลว มามีเหฅุการณ์เกิดขน อนจะดองแปลโอวาทขอนั้นให้เขาใจ 

โดยพิสดาร มีสาวกพวกหนึ่งแปลไปอย่างหนึง สาวกอีกพวกหนึ่งแปลไป 

อกอย่างหนึ่ง ใครเห็นควยขางไหนก็ประพฤติฅามขางนั้น จึงเกิดแดกด้าง 

ลทธิกนขน สาวกในพระพุทธศาสนาก็มิได้พนจากกวามแดกต่างกนเช่น 

กล่าวมานึ่ ดงปรากฏในมูลเหตุที่ทำทุติยสงกายนา ณ เมืองเวสาลี เมื่อ 
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สมเคจ พระศาสคา จารย เสคจคบ ชนธ ปรินิพพาน ล่วงแลว เพียง ๑00 บ1 

พระสงฆกเกฅถอลทธฅางกน ขาพเจาเขาใจุ)ว่า พระสงฆในมธยมประเทศ 

จะเกคเบนคางพวกคางนกายมาแค่กรงนน กรนเมือพระพทธศๅสนกาล 

ลวง!ค ๒๐๐ บเศษ พระเจาอโศกกษกริย!นโมริยราชวงศ ไคกรองมกธ¬ 

รา^ คงราชธานอยู่ ณ ปาคลีบุฅรมหานกร มีพระเคชานุภาพมาก ไค 

กรอบกรองทชอาณาจกรกวางขวาง ทรงเลื่อมใสในพระพทธศๅสนา ปฎญาณ 

พระองกเบนพุทธศาสนปถมภก ยกพระพทธศาสนาเบนประธานสำหร'บ 

ประเทศเบนกา1งแรก กรว่น"นเมื่อพวกเกียรถย เห็นพระภิกษุสงฆ์ไครบ 

พระราชทานพระราชูปถมภของพระเจาอโศกเบนสุขสำราญ จึงปลอมคนเขา 

บวชเบนพระภิกษุในพระพุทธศาสนา เพื่อแสวงหาลาภสกการ (กำที่พระ 

โบราณจารย๔เรียกว่าเดียร?;ย๔ ครงนชาพเจาเขาใจว่า ที่จริงจะมืที่ห่พระภิกษุ 

ที่ถือลทธิอื่น และพวกนกบวชในลทธิศาสนายืนควยกนที่ง ๒ จำพวก 

ที่เขาปลอมปนเบนพวกพระภิกษุสงฆ์ซึ่งพระเจาอโศกทรงเลอมใส) จึงเกค 

รงเกียจแฅกราวกนขนในสงฆมณฑลอีกกร1ง ๑ พระเจาอโศกค่องใชพระ 

เคชานภาพ แห่งพระราชา มหากษค่ริรีกำจคหมู่เกียรถืยออกเสยจากสงฆมณ- 

ฑล ทีอย๎ในพระราชอาณาเขฅของพระเจาอโศก แลวทรงอาราธนาพระ 

โมกกลบุครคิสเถรให้เบนประธานพร5'อมควย พระภกษุสงฆทาคฅยส งกายนา 

ที่เมืองปาคลีบุคร เมื่อ พ.ศ. ๒๓๖ วางระเบียบธรรมวินยให้รวมลงเบน 

ลทธิอย่างเกียว สงฆมณฑลจึงไค่ประคษสานเรยบรอยสบคอคลอคกาลชน 

นน แค่ประเทศอนเกียไม่ไคอยู่ในราชกาณาวิกรชกงพระเวิาอโศกทงหมค 

ขาพเจาเขาใจว่าพวกพระภิกษุในพระพุทธศาฟินาเหลาทถอลทธ กน 

นิยมยอมประพฤคิคามลทธิของสงฆมณราลศทระเ'วิาอIศกทรงอุปการะ 

ที่ไม่ 

เะ 
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ยงมไม่หมกเชอในคราวทำตตยสงกายนานืน แมการทีพวกเคยรถียเขาปลอม 

บวชก็น่ไจะยงมีต่อมา จะจำเบึนตองอาศยพระราชานุภาพของพระเจาอโศก 

ช่วยบองกนสงฆมณฑลให้พนจากกวามเศราหมองควยเหตุ คงกล่าวมาแล่วอยู่ 

เนือง ๆ การปกกรองกณะสงฆในประเทศทีพระพุทธศาสนาเบื่นประธาน 

จึงต่องอาศยอานาจพระราชอาณ,าจ่กรอุคหนนแต่นั้นเบนเค็มมา 

เมอพระพุทธศาสนาเจริญแพร่หลาย มีภิกษสงฆบริษ"ทออกมาประ 

ดิษฐานถึงนานาประเทศ ความจำเบนต่องการพระราชานภาพของพระเจา 

แม่นดินผู้เบึนพุทธศาสนูปกัมภกในประเทศนี,น ๆ เกอกูลแก่การปกกรองกณะ 

สงฆยี่งมีมากขั้น แม่ควยเหตุ๒ ประการเบนอย่างนอย กือ ประการที๑ที 

ขนบธรรมเนืยมบ1านเมือง และอ"ธ■ยาศยใจคอผกน ในนานาประเทศ ซึง 

พระพุทธศาสนาไปประดิษฐานน1น ย่อมผิดกบในม่ธยมประเทศ ทีพระ 

พทธองกทรงประดิษฐานสงฆบริษ้ท ประการที ๒ พระภิกษุสงฆ์ซึ่งไป 

จากประเทศอึ่น ฅงฅนแต่พระมหาเถระชาวม่ธยมประเทศ เช่น พระมหินทร 

เถร ซึ่งเชิญพระพุทธศาสนาไปประดิษฐานในลงกาทวีปก็คี พระโสณ 

พระอุฅรซึงเชิญพระพุทธศาสนามาประดิษฐานในสยามประเทศนืก็คี หริ1อ 

แม้ในชนหลงลงมา เมือชนชาวประเทศไทย เขมร มอญ พม่า และล่งกา 

ทวีปนไถอพระพุทธศาสนามนกง มีพระสงฆ บริษทเกิคขนในประเทศ 

เหล่านํ้และไปมาถึงล่นนืนืก็ดี คนทีเบนชาวเมืองต่างประเทศกัน ถึงจะ 

ถือศาสนาเคียวกัน ความจริงก็เบนชาวต่างชาติต่างภาษา มืกวามนิยมและ 

ความก้นเกยขนบธรรมเนียมต่างกน การปกกรองสงฆมณฑลที่มาประดิษ- 

ฐานตามนานาประเทศ จำตองอนุโลมตามแบบแผนประเพณี ซึ่งนิยมกัน 

หรือเท่าที่อาจจะเบ็!นได้ในต่างประเทศทีพระพุทธศาสนาไปประดิษฐานนีน 



เชอไค้วาเหมือนกนหมดท'งประเทศสยาม ก้ม่พช พม่า รามญ แล" 

สงหพ,ทวบ่ การปกครองคณะสงฆ์จึงตองเนืองคๅยรๆช1ๅๅรแผ่นดิน ตงแต่ 

การวางแผนปกกรองคณะสงฆ ฅลอดจนตงสงฆนายก1หมีสมณศกค ใท 

การผ่ายพระพุทธจกร และพระราชอาณาจุกรเบนไปโคยสะควกคืวยก*น 

พระพุทธศาสนาจึงประดิษฐานมนคงสืบมาในประเทกน8น ๆ 

วาดวขการน่กครอ?คณะสงฆ์ครงกรุงสุโขฆ์ย 

สมณศกดในสยามประเทศที่ไดพบหล*กฐานเบนเก่าก่อนที่สคมืในศิลา 

จไรึกของพ่อขุนรามกำแหง ซึ่งเบ็'นพระเจาแผ่นดินรชกาลท ๓ ในราช 

วงศพระร่วง กรองกรงสโขทยเบนราชธานี จารึกไว้เมื่อราว พ.ศ. ๑๘๓๕ 

ว่า ที่พระนครสุโขทข มีสงฆราช มืบุกร มีมทาเถระและมีเถระ สงฆราช 

เห็นจะเบื่นตำแหน่งสงฆนายกชนสูงสุด ตำแหน่งบ่1กรูตรงกบที่เราเรียกว่า 

พระครูทุกว*นนั้ เบ็1นตำแหน่งสงฆนายกรองลงมาจากสงรเราช แต่มหาเถระ 

และเถระที่กล่าวในศิลาจารึกนีน เห็นจะเบนแต่หมายความว่า พระภิกษุ 

ซึ่งมีพรรษา อายและ ทรงคุณธรรมในทางพระศาสนา เบน มหาเถระและเถระ 

ฅามพระวินยบญญ่ ดิ มิใชเบนสมณศกคทิพระเจาแผ่นดิน'กรงดง 

เหฅใคจึงเรียกตำแหน่งสงฆนายกว่า สงฆราช ว่าบ่ครู ขอนีมีเคาที 

จะพึงสนนิษฐานไฆ์ ควยยศพ:าหมณซึ่งปรากฏ,ว่ามียศเบ็1นพระราชกรู 

และพระกรู (ในคซึ่งนทีวเห็นจะยงเรียกว่าษุศรู อย่างศิลาจารึก) ควย 

พราหมณไบนผู้สงสอนแบบแผนประเพณีเช้างผายพระราชอาณาจกร คงแต่ 

เมื่อกรีงขอมทีงเนนใหญ่ในประเทศนื เมื่อไทยไคมาปกกรองสยามประเทศ 

ลงมาดงราชธานทีพระนครสโขทย เชอ!ควากฅพราหมแเมมนคงเงาทนนมา 

แกกอนแลว เมือมามพระภกบลงชเIน,พงะพุท^ศาฟิน เมากชน พระเจาแผนคน 
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ทรงเลือมใสในพระพทธศาสนา ทรงพระราชดำริเหนสมควรจะตองยกย่อง 

ให้สงฆนายกมียศศกต ชำพเจำเขาใจว่า กงจะเอายศพราหมณมาเทียบต,ง 

ส้งฆนายกเบนสงฆราชและบืครโคยอนคบกน ตำแหน่งพระสังฆราชทีไม่ 

เริยกว่า พระราชกรู จะเบนเพราะเหฅที่พระภิกษุสงฆ์เบ็1นผู้สอนแต่ธรรม 

วิน่ยผืายพระศาสนา ม่ได้เบนชำเผ้าเจำ-รบราชการเหมือนกบพราหมณ 

สงฆนายกมีหนาที่แต่บงคบบํญชาว่ากล่าวพระภิกษุสงฆบริษท จึงเรียกว่า 

สงฆราช ทางที่จะเคามลเหตุที่เรียกสงฆนายกว่า พระลงฆราช และบ่1กรู 

ขาพเจากิคเห็นแต่ทางเคียวเท่าน 

ในประเทศสยาม เมื่อพระนกรสโขทยเบนราชธานี เห็นจะมีพระ 

สงฆราชกว่าองค์เคียว คิวยวธีปกกรองพระราชอาณา'จกร,ในกร8งนน่ หว 

เมืองใหญ่ทห่างไกลราชธานีเบ็1นเมีองประเทศราชโค[.เมาก แม้เมืองที่อยู่ 

ใกลราชธานี ที่เบ็๋นเมืองใหญ่ก็ก่งเจ่านายในราชวงศ์ออกไปกรองอย่าง 

ทำนองเจาประเทศราช เมืองใหญ่เมือง & น่าจะมีพระสงฆราชองก ๑ 

เบนสงฆปรินายกของสงฆบริษทตลอดเขตเมืองน1น ความที่กล่าวฟ้อนีมี 

เก่าเงึ๋อนปรากฏในทำเนียบชํ้นหลงยงเรียกเจ่าคณะเมืองว่า พระสงฆราชา 

อยู่หลายเมือง พระบาทสมเดจพระจอมเกลาเจาอยู่หว พึงทรงเปลี่ยน 

เบนสงฆปาโมกข เมอในรชกาลที ๔ กรงร'ฅนโกสินทรีน แต่ส่วนตำแหน่ง 

บูกรูนั้นเปลี่ยนเรียกฌ็1นพระครูแต่,ในกรงสุโขท*ย ก่งจะปรากฏต่อไปข่าง 

หนา เชือไก่แน่ว่า ตำแหน่งพระกรุเบนตำแหน่งสงฆนายก รองแต่สังฆราช 

ลงมา เมืองใหญ่มีเมียงละหลายๆองก ถาเบนเมืองนอย สงฆปรินายภก็มื 

สมณศ์กดเบนแต่เพียงบุครุ 

— ๖ — 



ผ่ายกฅขางลงกาเขากมีสมณศกดเบ็1น ๒ ชน ชนสูงเรียกมหาสวาม 

ชนรองลงมาเรียก ลวามี มิไคเรียกว่า สงฆราช และบีกรู อย่างในประ- 

เทศสยาม ข่าพเว่าเฃำ[จว่า สมณศกคอย่างล'งกาก็ฅรงกบในสยามประเทศ 

[นสมยเดียวกนนน เพราะมีพยานปรากฏในศิลาจารึกของพระมหาธรรม 

ราชา (ลิไทย) ซึงเบ็1นพระราชนดดาของพระเจาขนรามกำแหง ไดโสวย 

ราชย ณ กรงสโขทข ภายหล"งพระเจำขุนรามคำแหงประมาณ ๗0 บีเศษ 

ว่าเมือ พ.ศ. @๙0๔ ไค้โปรดใทัราชบุรุษไปอาราธนา “พระมหาสวามี 

สงฆราช’’ มาแค่ลงกาทวีป การที่ใช้ศพท์มหาสวามีกบสงฆราชควบกนเช่น 

น ทำใหโห็นไดว่าเทียบ ๒ ฅำแหน่งน็นตรงกน การปกกรองคณะสงฆ์ 

กร1งพระนครสุโขทัยเบนราชธานี ฅามที่ปรากฏในศิลาจารึกไดกวามเพียง 

เท่านั้ แห่มี,ในหน้ง์สือพงศาวดารเหนืออีกแห่ง ๑ ว่าในกรงพระนกรสุโขทัย 

[บ็1นราชธานีนนว่ดระเบียบการปกกรองคณะสงฆเป็นผ่ายขวาผ่าย © ผายๆข่าย 

ผ่าย ® และมีราชทินนามสำหรบสํงฆนายก คงนี 

ผ่ายขวา 

พรแล้งรเราชา 

พรแครูปีรรมไตรไ ลก 

พร!)ครูยาโชค 

พรแครรรรมเสนา 

อย่าดมหาธาตุ 

อย่าคเขาอินทรแกา 

อย่าคอทยามใหญ่ 

อย่าดไหมไม่!!รากฎ 

ผ่1ายชำย 

พรแครูปีรรมราชา 

พร!)ครูญา',น ไตรโลก 
0 

พรแครูญาณลทธ 

อย่าดไตรภูมิบาแก้ว (ชือบา 

แกว เหนอแเติมเขาในชนกรง- 

ศรีอยุธยาเบึนราชราปี) 

อย่าดไหนไม่!!รากภ 

อย่าดไหนไม่!!รากรูเ 



ทำเนียบกณะสงฆ์ที่ปรากฏในหนืงสือพงศาวดารเหนือดงน อาจจะ 

เบ็1นการซึงจดขนในกร8งพระมหาธรรมราชา (ลิไทย) ถาจริงคงนน เหน 

ไคว่าในชนหลงลงมา วิธีปกครองคณะสงฆ์กรงสุโขทัย แปลกกว่าเดิม 

๒ อย่าง คือ แยกการปกครองออกเบ่น ๒ คณะอย่าง ® เกิดประเพณีมี 

ราชทินนามทพระเจาแผ่นดินทรงดิงสงฆนายกขนอีกอย่าง ๑ ดิง ๒ อย่าง 

นเบ่นดินเกาของลกษณะปกกรองคณะสงฆ์ ซึ่งมีสืบมาในสยามประเทศจน 

ฅราบเท่าทกวนนื 

ตามเกาเงอนที,ไดพบหนืง์สือพงศาวดารรามญ และพงศาวดารไทย 

ผ่ายเหนือ ขาพเจ่าเขาใจว่า มูลเหตุที่แบ่งพระสงฆเบึนผ่ายขวาผ่ายซ็ายกรง 

กรุงสโขทยน1น น่าจะเบ็๋นควยเรื่องมีพระสงฆ์ต่างนิกายกนเกิดขน คือ ใน 

สยามประเทศนั้มีพระสงฆ์อยู่ แลวิแต่ เดิมพวก ® และ มีพระสงฆ์ซึ่ง ออกไป 

บวชแปลงที่เมืองลง์กา รบลทธิลงกาวงศเขามาอุปสมบทแพร่หลายขนอีก 

พวก ๑ จึงเกิดเบน ๒ คณะ พวกพระสงฆ์ลงกาที่เขามากรํ้งนน เห็นจะ 

เบนพวกอรญวาส ซึ่งนิยมอยู่ในที่สงด ไม่พอใจที,จะเขำมาอยู่ในบานเมือง 

อย่างพระสงฆ์นิกายเดิม จึงปรากฏในศิลาจารึกว่า พระเจ่าแม่นดินซึ่งครอง 

พระนกรสโขทไ) ทรงจ'คใหพระมหาสวามีสงฆราชที่มาจากลงกา อยู่ ณ 

อรญญิกประเทศ คืออมพวนาราม วดสวนมะม่วงนอกพระนคร การแบ่ง 

คณะสงฆ์ออกเบ็1น ๒ คณะกรงน1น น่าจะเอาธุระในพระศาสนาดิงเบ่นหลก 

จ่ดเบ่นคณะกามวาสี หมายความว่า พระภิกษุสงฆ์เล่าเรียนก่นถธระ ซึ่ง 

อย่ฅามอารามในบานเมืองเบ่นปกติคณะ ๑ คณะนีกงจะเบ่น พระ สงฆ์นิกาย 

เดิมโดยมาก อีกพวก ๑ จคเบ่นคณะอรญวาสี หมายความว่าพระสงฆ์ที่นิยม 

อย่ดามบ่าฅามเขาอนเบ่นทสงดเบ่นปกติ คือ พระสงฆ์ซึ่งเล่าเรียนวิบ่สสนา 

— ๘ — 



ธุระคณะ ๑ พวกพระทมาแค่ลงกา คงชุะอย่ในพวกอรัญวาสีนีโคยมาก แค่ 

ชุะเรยกหรอ'จะชุดกนโคยสามญ-วา คณะคามวๅสี คณะอรญวๅส ผเรียกผ้ชุค 

[มเขา [ชุซมทราบไคค ชุงเรยกอย่างง่าย ทุ ว่าคณะผายขๅา คณะผายซาย 

อนุโลมคามชอทีชุคหมวคกรมในราชการ ความทิขๅพเจากล่าวมาในขอนี 

กล่าวโคยเหนหลก^านทคณะสงฆ เมือกรงกรงศรีอยธยาเบนราชธานี ยง 

เรียกคณะกามวาสีคณะ ๑ คณะอรญวาสี1คณะ ๑ คลอคมา และทพระญาณ 

ไฅรโลก,ซงเบ็นพระครูเจาคณะรองผาย'ซ0ายในทำเนียบสโขทย ก็ย'งเบน 

คำแหน่งพระราชาคณะเจาคณะรองผ่ายอรัญวาสี ปรากฏอย่ในทำเนียบครง 

กรงเก่า 

ส่วนขอที่พระเจาแผ่นทินทรงคงราชทินนามพระราชทานเบนสมณ- 

ศกคนน ในหนงสีอชนกรุงเก่าทีขำพเจาไค5ฅรวจพบ เห็นประเพณีนีมืทุก 

ประเทศที่พาะพทธศาสนาเบนประธาน เขที่ใจว่าลงกาจะเรมริประเพณีนขน 

ก่อน เพราะเรื่องราชทินนามสมณศกคีในสยามประเทศพึงมามืขนในกรง 

สโขทยกอนปลาย ในเวลานินกำลงนิยมแบบแผนและลทธิสงฆอย่างลงกา 

น่าจะถ่ายแบบคงราชทินนามสมณศกคมาจากประเพณีในลงกาทวีปควย 

ประเพณีคงราชทินนามพระภิกษุสงฆในลงกาทวีป ปรากฏแบบอย่าง 

กล่าวไว้ในหนำสี1อรพ ญสมณวงศ อนควรน่ามาสาธกไว้ในทิน กือเมอ 

บ1มะแม จุลศกราช ๘๓๗ พ.ศ. ๒^๐๘ (ฅรงในรชกาลสมเคจพระรามา- 

ธิบคทิ ๒ กรองกรงศรอยุธยา) พระเจารามาธิบค (พระองคทิเรยกใน 

หนงสีอราชาธิราชว่า พระเจาศรสากยวงศธรรมเจกย) กรุงหงสาวค มพระ- 

ราชประสงคจะรวมพระสงมในรามญประเพศ ซงแฅกคางลทธกนอยู่เบน 

พวกใหเบนนิกายเคียวกน จงส่งพระเถระเมองหงสาวคอ0กไปหวชแปลงพ 

— ๔- 



เมองลงกา เมิอพระเจาภวเนกพาหุพระเจากรุงลงกาทรงจดการ เหพระเถระ 

มอญเทล่า'แน ไคบวชแปลงสมปรารถนาเสร็จแล่ว มีรบสงให้นิมนฅเขาไป 

รบพระราชทานอาหารบิณฑบาตในพระราชวง เมือทรงประเกนไทยธรรม 

เสร็จแลว มีร*บส่งแก่พระเถระเหล่านนว่า การทีพระราชทานเครืองไทย 

ธรรมต่าง ๆ ถึงจะมากมายเท่าใด ก็จะไม่ปรากฎพระเกียรติยศถาวรเท่า 

พระราชทานนามบ'ญญ ติ เพราะไทยธรรมทงหลายย่อมอาจจะกระจดพลด- 

พรายหายสูญไปได, แต่ส่วนราชทินนามน1นย่อมจะปรากฏถาวรอยู่จนคลอด 

อายขยของพระผ้เบินเจ้าที่งหลาย มีรํบส่งคง์นํ้แสวจึงพระราชทานนามแก่ 

พระมอญที่ไปแปลง ๒๒ รูป คือติงพระโมกก*ลลานะเถระให้มีนไมว่า พระ- 

สิริส่งฆโพธิสามี พระมหาสิวลีเถระ ให้มีนามว่า พระติโลกคุรุสามี เบินฅน 

กวามข้อนิทำให้เห็นไคว่า ในลงกาเขากงมีประเพณีฅงราชทินนามสมณ- 

ศ'กดื้มาก่อนนนนานแห้ว ในหนงสือรามีญสมณวงศนน ยงมืเนิอกวามอีก 

แห่ง @ ว่า เมอพระเถระมอญทํงหลายที่ไปแปลงกลบมาถึงเมืองหงสาวดี 

พระเข้ารามาธิบดีมืรบส'งจะให บวชแปลงพระภิกษุใน เมือง หงสาวดีต่อไป 

ท่านพวกพระทีไปแปลงมาจากลงกาถวายพรพระว่า เมื่อจะบวชแปลงนิน 

พระสงฆ์ลงกาไคบงกบให้สึกเบินคฤหสถเสียก่อน แล'วจึง,ให้บวชและ 

น*บพรรษาใหม่จะเบ็1นอบชฌายะยงไม่ไค พระเจาหงสาวดีจึงทรงสืบแสวง 

หาพระเถระทีจะเบินพระอุบชฌายะ ไคทรงทราบว่ามีพระมหาเถระชื่อ 

พระสุวรรณโสภณ (น่าแปลว่า '‘ทองดี’’ ถาเช่นนินเบินไทย) ไคไป 

แปลงมาจากลงกาแต่ก่อนนิน อยู่ในเมืองหงสาวดีรูป @ จึงมีรบส่งให้นิมนต์ 

มาถาม พระสุวรรณโสภณถวายพระพรว่า ไดออกไปแปลงในอุทกุกเขป 

สีมาณมหาชาฅสระที่เมืองชื่อว่า กลมพุ (เห็นจะเบินที่เมืองโกลไ)โบ) ใน 

— ๑ ๐ — 



ลงกาทาป พระมหาสงฆรๅชองกเก-เชอวๅ วนรอนมหาเถระ เบ็1นพระ 

อุบชฌายะพระวชยะพาหุสงฆราช!เคนี แค่ยงเบ1นพระราหล/เทเถระ เบ็่น 

พระกรรมวาจาจารย อุปสมบทมาได ๒๖ พรรษา พระเจาหงสาวดีจึงทรง 

ดงพระสุวรรณโสภณใหเบ่นพระกลยาณฅิสมหาเถระ และใหเบ็!นพระอุบ'ช¬ 

ะมายะบวชแปลงพระภิกษในเมืองหงสๅวดีค่อม-ๅ เนือกวามที่กล่าวมาน เบน 

ธนเห็นไคว่า ประเพณีที่พระเบ้แผ่นดินพระราชทานราชทินนามในสมณ- 

ศกด มีมาแลวในลงกาทวีปชานานแม้ในราม'ญประเทศก็ไปเอาเที่ยงอย่างมา 

แค่ลงกา และยงไดพบในหนงสือค่านานโยนกอีกแห่ง © ว่า เมื่อพระเจา 

กือนาเบ็!นพระเบ้นครเชียงใหม่เมื่อราวจุลศกราช (๙๒๙ พ.ศ. ๑๘©0 

(ตรงกบรชกาลสมเด็จพระรามๅธิบดีที่ ๑ ครองกรงศรีอยธยา) ทรงเลื่อม 

ใสในพระมหาสุมนเถระชาวเมืองสโชทย พระเบ้ถือนาพระราชทานอุษยา- 

ภิเษกให้เบนพระมหาสวามี (ตามแบบลงกา) มีราชทินนามปรากฏว่า 

พระมหาสุมนบพร*ตนมหาสวามี ดง'น จึงกล่าวว่าประเพณีที่พระเบ้แผ่นดิน 

พระราชทานราชทินนามในสมณศ่กดมีมาแค่ โบราณทกประเทศทีเลอมใส 

ในพระพทธศาสนาคงกล่าวมาแลว 

ว่าด้วยการปกครธงคฌ๙สงฆครงกรุงศรีอยุยึยา 

เมอแรกตงกรงศรีอยุธยาเบ็1นราชธานี การปกกรองคณะสงฆและ 

สมณศกดี้ในกรุงศรีอยุธยาชนน4นิจะเบ็่นอย่างไร ยงไม่พบหลกฐาน แต่ 

ชีาพเบ้เบ้ใจ-ว่าชั้นแรกแบบแผนก็เห็นจะคลาย ๆ กนกบสุโขทย คือเบ็น 

คณะกามวาสีคณะ ๑ คณะอรญวาสีคณะ ๑ แต่ เชือ ไดว่า'กวามเลอมไส โน 

พระสงฆ์ล*งกาวงศ์เจริญแพร่หลายมาโดยลำคบ พระภิกษุสงฆนิกาย!.ดมดง 

จะมีนอยลงทุกที มีเนอความปรากฏในหนงสือค่านานโยนกาา เนอ ) ] า 

" © © 



ขาล จุลศกราช ๗๘๔ พ.ศ. ๑๙๖๕ (ฅรงในสม"ยเมี่อสมเด็จพระอินทรา- 

ชาธิราช ที่® กรองสมบฅิ) มีพระภิกษุสงฆ์ทางประเทศนหมู ๑ ซึง 

ขำพเจ่าเข้าใจว่าจะเบี่นพระนิกายเติม เบนพระมหาเถระชาวเมืองเชียงใหม 

๗ รบ’ชอ พระธรรมกมภิร ๑ พระเมธ*งกร 6 พระญาณมงคล 8 พระ 

ศีลวงศ์ ๑ พระสาริบุตร ๑ พระรฅนากร ® พระพุทธสาคร ๑ เบื่นพระ 

มหาเถระชาวกรุงศรีอยธยา ๒ รูป ชื่อพระพรหมมนี ๑ พระโสมเถระ ๑ 

เบนพระมหาเถระชาวกรุงกมพชา ชอพระญาณสิทธิรป ๑ ก*บ์ภิกษุบริษท 

เบ็1นอนมากพาก*นออกไปเมืองล**งกา ไปอปสมบทแปลงเบนสิงหฬนิกาย ณ 

อทกุกเขปสีมาแม่นา:ไลยาณในสำน*กวีนร่ฅนมหาเถร เมื่อ ณ วนเสาร์ ขน 

สิบสองกา เดือนแปค อุฅราสาธ บี1มะโรง จุลศกราช ๗๘๖ พ.ศ. ๑๙๖๗ 

แลวิศึกษาธรรมวิน*ยอขู่ในล*งกาทวีปหลายบี่ เมื่อกลบมาไค้นิมนต์พระมหา- 

เถระชาวลงกามาดวิย ๒ รูป ชื่อพระมหาวิกรมพาหรูป ๑ พระอดมบญญา 

รูป ๑ มาขนที่กรุงศรีอยุธยาก่อน แลวแยกยายกนไปเที่ยวศงนิกายลงกา.ขั้น 

อีกนิกาย ๑ คงนิ พิเกราะหกวามประกอบกบทำเนิยบสมณศกดคร์งกรง 

เก่าที่ไดื*พบในชนหลง ขาพเจาเขาใจว่าพระสงฆพวกที่ออกไปแปลงมาใหม่ 

นิเห็นจะปฏิบติเคร่งกร*ค้ยงขั้นไปกว่า พระสงฆ์ในพนเมืองที่ไค’แปลงเบน 

นิกายล*งกาวงศมาแต่ก่อน เมื่อกลบเขามาถึงประเทศเคิม ทำให้กนทงหลาย 

เกิดความเลือมใสศรทรามาา แม่เหตุทีสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเสด็จ 

ออกทรงผนวช ขาพเจ่าเข้าใจว่าจะเกี่าวแก่พระสงฆ์นิกายที่ไปแปลงมาใหม่ 

นิดศกราชไม่ห่างไกลกนนก ว่าโดยย่อพระสงราไทยได้คุ้นเคยสนิทสนมห้บ 

พระสงฆ์ล*งกา เมื่อแรกรบลทธิพระสงฆ์ลงกาเขามาในกนิงกรงสุโขๆย 

แลวเหินห่างเนือยไปเสียกราว ๑ มีพระสงฆ์ไทยพวกนิไป■รีบล'ทธิล'งเาๅเข้'ๅ 



มาใหมอก จงเกรงกรคแฃงแรงชนอกกราๅ @ พระสงฆนิกายท้เขามาใหม่ 

นพเกราะหฅามหลก^าน ทไคพบในพาศๅวคๅรและใภ,ทำเนียบช่ๅพเว่ๅ 

เขา^ใจวาจะเบนพระสงฆซงเรยกว่าคณะบ่าแกว ทำเนียบ,ในกรงช่อนิ จุะ 

เหนไคทว่าสมเคจพระวนรคนอยู่วคบ่ๅแๆว กอวคกณะบ่าแก่ว คงเช่นที 

เรยกในทาเนยบสุโขทยว่า วคไฅรภมิบ่าแกว ซึงข,าพเว่าเห็นว่าวะเรียกขน 

ทหลง เคมชอวคไฅรภมิ กรนพวกคณะบาแกวไปคงจุงเรียกว่าวคํไครภมิ 

คณะบ่าแกว กวามทีกล่าวชอน้มีหลกฐาน ค์วยขาพเว่าไคพบหนงสือกรง 

กรุงเก่าทีเมืองนครศรีธรรมราช เมืองพ'ทลงหลายฉบํบ ในบรรคาหนีงสีอที่มื 

บญชีชอวคเขียนชอกณะบ่าแกวไว่ทายชื่อทุกฉบบ ค่งเช่นวคเขียนคณะบ่า 

แกว วคสะทงคณะบ่าแกวเบนคน กำว่า บ่าแกว เบ่นภาษาไทย แปลมา 

จากคำวนรฅน ภาษามกธเบ่นแน1ไม่มีที่สงสย ในหน0งสือรามญสมณวงศ์ 

เมอกลาวถงชอพระมหาเถระทเบนสงฆนายกเนลงกา กเขยนวา พระ- 

ว่นรคนมหาเถระทุกแห่ง มืไดํเขียนว่า วนรคะ เรื่องนามพระวนรฅน 

ขาพเจาจะอธิบายฅ่อใปช่างหนา ในที่น้จะลงเนอเห็นเบ่นยุฅิแฅ่ว่า เมื่อ 

พระสงฆ์ทางประเทศน้ออกไป่แปลงคราวหล4ง จึงไปไคํ‘นามวนรฅนนีเช่า 

มาแปลเบนภาษาไทยว่า คณะบ่าแกว คณะสงฆในกรุงศรีอยุธยาฅํงแฅ่มื 

พวกนิกายบ่าแกวเขามาจึงเกคเบน ๓ คณะ คือ คณะเคิมกงคามแบบแผน 

ช่างสุโขทีย เรียกว่ากามวาสีคณะ ๑ อรญวาสีคณะ ๑ จคการปกครองพระ- 

สงฆคณะบ่าแกวแยกออกเบนคณะ ๑ ค่างหาก เรียกว่าคณะกามวาสีผ่าย 

ขวา ทำเนียบสมณศกเดกรงกรุงเก่า ซึ่งปรากฏมาถึงกรุงรฅนโกสินทร์น 

จึงปรากฏเบน ๓ คณะ และเรียงลำคบกนชอบกลดงนีถึอ (ชิ) คณะ 

กามวาสิผายซ่าย (๒) กณะอรญวาส นละ (๓) คณะกามวาสผายขวา 
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เห็นไค้โดยลำดบในทำเนียบคงนํ้ ว่าคณะกาม'วาสีผ่1ายฃวากงจะเบนคณะต ง 

ขึนทีหลง แด่ Iนหนงสือพระราชพงศาวดารฉบ,บพระราชหฅถเลขา ซงกรม 

หลวงวงศาธิราชสนิททรงชำระเมื่อร'ชกาลที่ ๔ ท่านจะไดทรงพบหลก,รูเาน 

อ"นใค ขาพเจาย3ไม่ทราบ ท่านทรงพระนิพนธ์ไว้ในหนงสือพระราช- 

พงศาวดารฉบบนนว่า มลเหฅุฑีจะแยกคณะสงฆ์เบ็1น ๒ คณะเกิดชนเน 

แผ่นดินสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช เมื่อราวบวอก จุลศกราช ๙๔๖ 

พ.ศ. ๒®๒๗ ว่าในกร1งนํ้นพระเจ้าหาสาวดีไชยสิงห หรือทีเรียกอีกพระ 

นาม ๑ ว่าน*นทราชา เห็นสมเด็จพระนเรศวรเข็มแข็งในการสงครามเกรง 

จะช*กนำ"เห;มืองไทยเบนชาศึกข็น จึงลวงใหสมเด็จพฺระนเรศวรเสด็จไป 

เมืองหงสาวดี ใหพระยาเกียรติ พระยาพราม เบี่นไส้ศึกลงมาร'บเสด็จสมเด็จ 

พระนเรศวรทีเมืองแกรง และแต่งกองทพมา,ชุ่มด*กทางไว้ หวงจะทำราย 

สมเด็จพระนเรศวรเวลายกข็นไบ่ไม่ใหท่นรู้'พระองก พระยาเกียรติ พระยา 

พรามเอากวามลบมาแจ้งต่อพระมหาเถรก*นฉ่อง ผ้เบี่นํอาจารยของฅนที 

เมืองแกรง พระมหาเถรกนนองเห็นว่าสมเด็จพระนเรศวรจะเบนอ"นฅราย 

โดยหากวามผิคมได มืกวามสงสาร จึงมาทูลกวามใหทรงทราบสมเด็จ- 

พระนเรศวรนอยพระหฤท!]ทีพระเจาหงสาวดีทำทูจริฅติคราย จึ งประกาศทำ 

สงกรามกบกรุงหงสาวดีทีในเมืองแครงนน แลวทรงปรารภถึงพระมหาเถร 

กนฉ่อง และพระยาเกียรติ พระยาพราม โดยทรงพระราชดำริเห็นว่า 

ถำอยู่ต่อไปในพระราชอาณาจกรของพระเจาหงสาวดี ก็จะ ไม่พนราชภย 

จึงทรงช้กชวนใหเขำมาอยู่เสียโนกรุงศรีอยุธยา พระมหาเถรกํนฉ่องและ 

พระยาเกียรติ พระยาพราม เห็นชอบดามพระราชบริหารจึงอพยพญาติ 

โยม และสม"กรพรรคพวกฅามเสด็จสมเด็จพระนเรศวรเขำมากรุงศรีอยุธยา 
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สฆเคจพระมหาธรรม';าชๅ57าชท7งระลกถงกุณบ่กา7 ซงพระมหาเถรกน 

ฉองไดชายแกไขใหพระราช!ฎรสพน/เย0นต'3ๅย จงทรงฅงพระมหาเถร 

กนฉองใหเบนสม'เคจพระสงร)ราช กรองวดมหาธาตุ มีราชทินนามว่า 

สมเคจพระอริยวงศญาณ กรีงนนจึงแบ่งคณะสงฆ์คอกเบน, ๒ คณะ เรียก 

วาคณะเหนอ ให้ขึนในสมเดจพระอริยวงศญาณคณะ ๑ เรียกว่าคณะใดไห้ 

ขืนไนสมเคจพระวนรตน ซึงเบึนสมเด็จพระสงฆราชเดิมคณะ6,ขอนึ่ขืาพเจา 

ไดกราบทูลหารือสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ม 

รบส่งว่า ทรงพิจารณาดเห็นเหตุหลายประการ ชึงทรงพระดำริว่าความ 

จริงจะไม่เบนอย่างที่กล่าวในหนงสือพระราชพงศาวดาร เพราะพระมหา- 

เถรก'นฉ'องนนเบ็๋นมอญนอกซึงพูดไทยไม่ไต่ และไม่ร้จ่กขนบธรรมเนียม 

ไทย ถึงจะมีคุณปการแก่สมเด็จพระนเรศวรสกเพิยงไร ซึงว่าสมเด็จพระ 

มหาธรรมราชาธิราชจะทรงดงโทเบนสมเด็จพระสงฆราช เบ็1นประธานแก่ 

สงฆบริษํทท่ว้ไป หรือแม่จะเบ็1นแต่เพียงเจาคณะใหญ่ก่ายเหนือ ก็จะบง 

กบบ่ญขาการไม่ไค้ ไม่ดองบ่วยกล่าวไปถึงว่าอาจจะเบนเหตุผ่าผืนความ 

นิยมของพระสงฆ์ไทยทีวไป อนึ่งถาจะเทีบตัวยขนบธรรมเนียมก่ายพระ 

ราชอาณาจ'กรกรงกรุงเก่า ฅามทีปรากฏในหนงสือพระราชพงศาวดาร การ 

ที่ก1งชาวต่างประเทศเบนชุนนาง ยกต่วอย่าง เช่นพระยาเกียรติ พระยา- 

พราม ซึง?ฑมเสด็จสมเดจพระนเรศวรมาดวยในศราวนน1-0'3 กใหเบนแฅ 

หวหนำ'ว่ากล่าวแต่พวกมอญทีร่วมชาตินสะภาษาของด,น ตังแขกเบ็นพระ 

ยาจฬาก็,วาแหพวกแขก ฅงญบ่นเบนออกญาเสนาพมุช กวาแหพวกญบน 

ตังจนเบ็!นทีโชฏิก กวาแด สวนพวกจน ชาว?)างประเทศไดเบนชุนนางคุ 

ใหญในตำแหนงสง มแฅเจาพระยาวช"ยนทร ไดวาทสมุนหนดยกกนเดยว 
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เรื่องของเช้าพระยาวิชเยนทร์ก็ปรากฏชค'ว'ๅ ได้เช้ามาอยู่เมืองไทยช้านาน 

ภาษาและขนบธรรมเนียมไทยช้ต่เจน เบ็1นขนนางดำแหน่งดำขึนไปโดย 

ลำด้บที่สุดจึงได้ว่าทีสมุหนายก ไม่ได้ตงแต่แรกเมื่อย่งไม่ร้ภาษาและขนบ 

ธรรมเนียม อีกประการ ® ทรงพระดำริเห็นว่านามสมเด็จพระอริยวงศ- 

ญาณนี พิจารณาโดยทางภาษาเห็นเบ็นนามใหม่ น่าจะพึงมืในช้นหลงสง 

มา ไม่ถึงแผ่นดินสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช ข’อที:สมเด็จพระมหา- 

ธรรมราชาธิราชทรงฅง'พระมหาเถรกนฉ่องเฆนพระราชาคณะน1น เชื่อได้ 

ว่าเบนความจริงเบ็1นแน่ แต่อย่างสูงก็เห็นจะเบ็1นเพิยงเจ่าคณะมอญ อย่าง 

พระสุเมธาจารย์ ไม่กว่านน จะเบ็1นเพราะเหตุทีปรากฏว่า โปรดโห่ไปอยู่ 

ว'ดพระมหาธาตุ วดพระมหาธาดเบ็1นทีสสิฅของสมเด็จพระสงฆราช จึงพา 

ใหโช้าใจไปว่าสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชฅํ้งพระมหาเถรด้นฉ่องเบ็่น 

สมเด็จพระส'งฆราชว่าคณะเหนือ 

ขาพเช้าเห็นว่าพระกระแสดำริของสมเด็จพระมหาสมณเจา กรม 

พระยาวชิรญาณวโรรส ทีทรงในเรืองนั้ ประกอบด้วยหด้กฐานสมเหฅผล 

ความจริงเห็นจะเบ็1นเช่นทรงพระดำริ และยงเห็นต่อไปว่า ที่ในพระราช 

พงศาวดารฉบบพระราชด้ตถเลขาว่าแบ่งคณะสงฆ์เบ็1นคณะเหนือคณะใดเมื่อ 

กรีงพระมหาเถรกนฉ่องเขามานน ดท่าจะผิดอีก ดวยทำเนียบสมณด้าค 

กรุงเก่า แม่ในชนหด้งทีเดียวยงเรียกคณะกามวาสี อช้ญวาสี มิได้เรียก'ว่า 

คณะเหนือคณะใด ทีมาจดเบ็'นคณะเหนือคณะใด บางพีจะมีเด้ามลมาแต่ 

กร8งกรุงเก่า แต่น่าจะมาเรียกกนในชนกรุงธนบุรี หรือกรงรดนโกสินทร์นี 

เอง ด้วยเหตุผลด้งอธิบายต่อไปขางหนา 
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สวนฅาแหนงสงฆนายกใน'ชนกรุงศรีอยุธยๅเ11นรๅชฐๅน้ ถาพิเคราะหํ 

ตามเกาเงอนในทำเนียบทียงปรากฏสืบฅ่อมา ฃ็าพเจ็าเขำใจว่า ผิดก'บกรง 

สุโขทยทีมาจดเบน ๓ ชน คือ ชนคำเบี!นพระกร ถ'ดขั้นไปเบนส่งฆราช ๒ 

ชนนกงฅามแบบอย่างกรงสุโขทย แต่คงเพึ่มขนอีกรั้น ๑ ซึ่งเบ็1นสมณศกดี้ 

สงสุค เรียกว่า “สมเด็จพระส่งฆราช” 

กำและยศทีเรียกว่า “สมเด็จ” เราเอามาจากเขมรเบนแน่ หนง์สือ 

พี่แต่งครั้งสุโขทยไม่ไดพบใช้คำว่าสมเด็จในที่ใด ๆ เลย แม้นำพระนาม 

พระเจ่าแผ่นคิน ก็ไม่ไค้ขนกำว่า “สมเด็จ’’ พึ่งมาใช้ในรั้นกรุงศรีอยุธยา 

เบ็!นราชธานี เพราะอยู่ใกส่เมืองเขมรกว่าสุโขทโ) และตไดเมืองเขมรกวาด 

ต่อนผ้กนเขามาหลายกราว กงจะไคแบบแผนประเพณีเขมรเขามาใ/ จึง 

เอากำสมเด็จมาใช้ในสมณศ'กดส่งฆราชซึ่งเบ็นอย่างสุงสุด กำว่าสงฆราชนน 

เอง มาถึงรั้นกรงศรีอยธยาเบี!นราชธานี ก็เขาใจว่า มาแก้ไขใชออกไป 

เบ็1นอีกอย่าง 0 เรียกว่า สงฆราชาคณะ หรือราชาคณะ เพราะฅาแหน่ง 

ส่งฆราชครั้งสโขทโ)เมืองหนึ่งมีแต่องคเคียว เบี!นสงร)ปรินายกตลอดเขตราช 

ธานี หรือคลอคเขตหวเมืองใหญ่และเมืองประเทศราช คร้นถึงกรุงศรีอยุธยา 

เรั้าคณะรั้วเมือง'ใหญ่ยงกงเบนส่งรผราชา เร้าคณะเมืองนอยก็ยร้ศงเช็!นพระศรู 

คามเดิม ส่วนส่งฆปรีนายกยกขั้นเบี!นสม1'ด็วิพระส่งราราช เพมอานาจใหวา 

กล่าวออกไปจนถง!/เวเมอง ยงมพระกรูทอยุในราชราน ซง!ดวากลา)วด 

มากบางนอยบาง หรอเบ่นหวหนาวากลาใพระสงราตางชาศศางนาษา '•ชท’ 

มอญและลาวเบี!นคน พระเจาแผนดนมพระราชประสงศร์1ะย)1ตานทนงพระ 

กรที-ว่าคณะในราชธานใหสงขนเทากบสง'มราชทวเนอง จงยกขนเบน 

ส่งฆราชคณะ ที่เราเรียกว่าพระราชาศสาะทุอวนที ในร้นกรุงา,าาวิงนตาแทนง 
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สงฆนายกฌ็๋น ๓ ชน คือสมเด็จพระส่งฆราช พระส*งฆราชกณะและพระกรู 

คงอธิบายมาน 

ส่วนราชทินนามนั้น นอกจากพี่ปรากฏในทำเนียบกรงสุโขทยดง 

กล่าวมาแลว ไดพบราชทินนามของส่งฆนายกชนสูงในหนังสือเก่ามีอยู่๒นาม 

คือ พระพุทธโฆษาจารย ก*บพระว'นร่ฅ นามพระพุทธโฆษาจารย ไดพบ 

ในหนังสือพงศาวดารเหนือว่าอยู่ว'คเขาร*งแรง เมืองสวรรกโลก (องค์ทีไป 

หามทพพระเจ่าศรีธรรมไดรบื่ฎก เรื่องพระเจ่าศรีธรรมไฅรบี่ฎก ขาพเจา 

จะไม่วินิจนัยในพี่นี แสดงใหปรากฏแด่ว่า นามพระพุทธโฆษาจารยนีเบน 

นามพี่มีมาในสยามประเทศเก่าแก่นาม ๑) ยงพบในที่อี่นอีก ๒ แห่งคือใน 

หนังสือราโชวาทชาดก ว่าสมเด็จพระพุทธโ*มษาจารยอยู่'วดเดิม แต่งถวาย 

สมเด็จพระนารายนมหาราช เมื่อบเถาะ จุลศกราช ๑๐๓๗ พ.ศ. ๒๒®๘ 

อีกแห่ง ๑ พบในหนงสืออรรถธรรมปริศนา ว่ากร*วิแผ่นดินสมเด็จพระเพท 

ราชา มีราชปจฉาแก่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์วคพุทไธศวรรย สมเด็จ 

พระพทธโฆษาจารยองคนื ปรากฏในหนังสือพระราชพงศาวดาร ว่าเบน 

อาจารย'ของเจ่าพาดรสนีอย พระราชโอรสของสมเด็จพระเพทราชาประก,อบ 

ก้นดว่ย ส่วนนามพระวนรฅนั้น ปรากฏครงแรกในหนงสือพระราชพงศาว¬ 

ดาร ในแผ่นดินสมเด็จพระมหาจ'กรพรรดิ ต่อมาในหนงสึอพระราชพงศาว¬ 

ดาร เฉพาะฉบบพระราชหฅถเลขา ปรากฏนามสมเด็จพระวนรดในเรื่อง 

นั้งพระมหาเถรกนฉ่อง ดงกล่าวมาแลว อีกแห่ง ๑ ปรากฏนามสมเด็จพระ 

วนรดในแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวร ว่าเจ่าไปถวายพระพรขอพระราช- 

ทานโทษช้าราชการ ซึ่งมีความผิดกรงตามเสด็จไม่ท้นทรงทำยทธนีต่อีทํป 

พระมหาอุปราชาหงสาวดี อีกแห่ง ๏ ปรากฏในหนังสือเรื่องเมืองไทย พี่ 
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มองซิเออร ลาลูแบร ราชทูฅฝรงเศสแท่ง ว่าเมอในแผ่นตีนสมเด็จพระ- 

นารายณมหาราซน1น พระวนรฅเบี่นสมเด็จพระด้งฆราชที่มหาสงฆปรินายก 

นามพระพุทธโฆษาจารย์ และพระด้นรฅ ๒ นามน้ ไทยเราได้มา 

จากล*งกาเบ็1นแน่ไม่ด้องสงสย เพราะนามพระพทธโ'มษาจารย์ เชื่อได้ว่ามา 

แค่นามพระพุทธโฆษาจารย์ชาวเมืองพทธกยาในม"ธยมประเทศ ร์งเบนผู้ 

เชี่ยวชาญคไเถธระ ได้ออกไปเมืองด้งกา ไปแปลหน*งลืออรรถกถาจาก 

ภาษาสิงหฬ กล'บเบ็่นภาษามคธ และได้ไเด้งหน้งสือขนไวหลายคัมภีร์ 

คือ หนังสืออรรถกถาธรรมบท และหนังสือวิสุทธิมรรคเบนตน เบ็1นนาม 

ซึ่งถือว่ามีเกียรติคุณอย่างสูงสุคในทางด้นถธุระ ส่วนนามพระว"นรีฅนั้น 

ปรากฏในหนังสือราม"ญสมณวงศ์ ว่าเบ็1นราชทินนามสำหรบส"งมปรินายก 

ในด้งกาทวีปมาชานานองค ๑ เหมือนกน สมเดจพระด้งฆรา'ชวดราชประ- 

ติ ษนั้ท่านเคยอธิบายแก่ชำพเด้ากรํ้"3หนึง @ ว่า นามวนรฅนีแปลว่าผู้ยินดีอยู่ 

ในบา เพราะนามแปลกวามด้งนํ้ ขาพเด้าจึงเห็นว่าน่าจะเบ็1นนามสำหรบ 

ด้งฆนายกผ่ายอร"ญวาสี เพราะฉะนั้น กซึ่งกรุงศรีอยุธยาเบนราชธานี ใน 

ชื่นด้นเมอยงแบ่งคณะสง'มเบ่นผ่ายคามวาสกณะ ๑ อรญวาสคณะ ต นน นา 

1ข*''ไใจ'ว่าเจาคณะใหญ่ผ่ายกามวาสี-จะมืราชทินนาม'ว่า สมเด็จพระพุทธโฆษา- 

จารย สวนเจๅกณะใหอาผายอรญวาฟิเตมจะมรา'®าานน,มวาสมเตจพระวน¬ 

รีต องค์ไหนเบ็1นผ้มืพรรษาอายุมาก องค์กซึ่นก็ได้เบ็นั้สมเด็จพระส"งฆราช 

เพราะเช่นนจึงปรากฏนามสมเด็จ,พระ,พุ,ทธโฆษาจารย์น่าง สมเด็จพระวนรฅ 

บ่าง ในหนงสอพระราชพงศาวตารตงกสาวมา ความสนนษ^านชอน 

สมเดจพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชรญาเI!วไรรส กทรงพระดารเหน 

ชอบด้วย ฅอเมอกณะบาแกวมมากชนในกรุงเกาและหวเมองบกษใดชนหสง 
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ค้องแยกคณะคามวาสีออกเบี่น ๒ คณะ จึงเอาดำแหน่งพระค้นร'กไปเบึ่น 

เจาคณะใหญ่กามวาสีผ่ายใต่ ฅํ้งนามเจาคณะอรญ่วาสีขํ้นใหม่ว่า พระพุทธา- 

จารย (เห็นจะเทียบด้วยนามพระพุทธโฆษาจารย พึ่งเชียนเบน พุฌาจารย 

เมอในรชกาลที ๔ กรงร*'กนโกสินทรน่เอง) 

ข่อซงสมเด็จพระมหาสมณเจ่า ๆ ประทานกระแสพระดำริว่า นาม 

สมเค็จพระอริยวงศญาณ พิเคราะห์ในทางภาษาเบื่นนามใหม่ เห็นว่าจะพึง 

มีขั้นภายหลงนน ข่าพเค้ามาใกร'ครวญคฅามเรื่องที่ปรากฏในพงศาวดารออก 

จะแลเห็นเค้าเงื่อนว่า นามสมเด็จพระอริยวงศญาณจะมีขนเมื่อใคจะกล่าว 

ความส'นนิษฐานลงไวีในที่นี คือเมือบี1ระกา จุลศ'กราช @๑๑๕ พ.ศ.๒๒๙๖ 

ในแผ่นดินพระเค้าบรมโกษฐ์ กรงื่นํ้นในค้3กาทวีปสนสมณ-วงศ์ เหตุค้วย 

เสียเมืองแก่พวกมีจฉาทิฐิ กรนพระเค้ากิฅฅิสิริราชสีหได้กรองราชสมบ,ติ ณ 

เมืองลงกา ค้งราชธานีอยู่ ณ สิงห์ขนธนคร (คือที่เรียกว่าเมืองแกนคี 

ทุกวนน) มีพระราชประสงค้จะทรงด้งสงฆมณฑลให็กลบมีซนในสิงหฬทวีป 

อย่างเดิม จึงแต่งราชทูฅใหเชิญพระราชสาสนเขามายํงกรุงศรธยธยา ทูลขอ 

พระ มหา เถระ ก'บ คณะ สงฆ ออก ไป ให’ บรร พชา อป สม บท แก่ ชาว สิงหฬ 

พระเค้าบรมโกษฐโง)รดให์อาราธนาพระราชาคณะ ๒ องก็ คือ พระอุบาฬี 

องค์ ๑ พระอริยมุนีองค์ ๑ กบพระสงฆ์อีก ๑๒ รูป ออกไปให์บรรพชา 

อปสมบทที่งสงฆมณฑลในสิงหห’ทวีป พระอุบาฬีค้บพระอริยมุนีออกไป 

อย่เมืองลงกาไก ๖ บ ถึ๋งบื่เถาะ จุลศกราช ๑๑๒๑ พ.ศ. ๒๓0๒ ใน 

แผ่นดินพระเจาเอกทศ ส่งพระราชาคณะออกไปอีก ๒ องก คือ พระวิสท- 

ธาจารย๔ ๑ พระวรญาณมุนี ๏ กบพระสง,มอีก ๓ รูป ไปเปลี่ยนพระสงฆ์ 

ซึ่งไปกราวพระอุบาหี พระสงฆ์ทง ๒ พวกออกไปต่างอยู่ที่เมืองลิงกา จม, 
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บีมะโรง จุลศกราช ๑๑๒๒ พ.ศ. ๒๓0๓ พระธบาฬีถึงมรณภาพเสิ'ย 

ทีเมืองลงกา ไดกลบมากรุงศรีอยุธยาแค่พระอริยมนี พระวิสทธาจารย์ 

พระวรญาณมุนี พระอริยมุนีเบนหวหน่าสงฆหม่น1นี ซึงที่จริงมีความชอบ 

มากทีเคียว เพราะไข้อุตสาหะออกไปถึงค่างด่าวค่างแดน และไดํไปประดิษ¬ 

ฐานพระสงฆ็สยามวงศ์ขํ้นเบี1นประธานในลิงหฬทวป พระอริยมนีได่ออก 

ไปอยู่ในล"งกาถึง ๗ บี กงจะไต่กวามรุ้ในทางภาษาและชนบธรรมเนียมข้าง 

ลงกาเข้ามามาก ประกอบด่วยความชอบด้งกล่าวมาแล่ว เบีนการสมควรแท้ 

ที่จะได้รบพระราชทานเกียรติยศเบ็1นอย่างสูง ชะรอยสมเด็จพระเข้าเอกทีศ 

จะทรงฅํ้งพระอริยมุนีขนเบ็1นสมเด็จพระสงฆราช แค่เพื่อจะให์คงนามตาม 

ที่ปรากฏเกียรติยศอยู่ในลงกาทวีป จึงติงราชทินนามสมเด็จพระส่งฆราช 

เบีนสมเด็จพระอริยวงศาข้งฆราชาธิบคี อนุ!ลมต่อนามเดิมที่เรียกว่าพระ 

ธริยมนี นามสมเด็จพระอริยวงศ์น่าจะมีข้นกร*งนํ้เบีนปฐม จึงเลยเบ็1นแบบ 

ต่อมาทีมากลายเบีนสมเดจพระอริยวงศญาณ เหนจะมาแกในกร'งกรุงธนบุรี 

และกรงข้ฅนโกสินทร์นํ้ ทราบว่าพึ่งต่อนามเบีนสมเด็จพระอริยวงศากฅญาณ 

เมอติงพระพิมลธรรม (อู่) ในรชกาลที ๔ นีเอง ความสนนษฐานเรอง 

นามสมเด็จพระอริยวงศ คงแสดงมานี แสคงโดยอกโน.มติแท อาจจะผด 

ได เมื อท่านผ้ใคไข้พบหส่กฐานเบ็1นอย่างอื่นแน่นอนก็า1งแกีไขใหสูกข้อง 

เทอญ 

ข้าพเข้าเข้าใจว่า วี!)ปกกรองคณะสงฆและสมณศกด''เะดำเน้นมาโดย 

ลำข้บดงกล่าวมานั้ 

ในหอพระสมดวชรฌาณ มีหน์งสือทำเนียบสมณศกดิและศณะสงฆ์ 

กรงกรง!.กาอย่หลายฉบ!-I แฅเมอฅรวใเคู เ1งนเบนVเนงสอฉบบเดยา ลธก 
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กดต่อ ๆ กนมา ขาพเจ’พงไดโลือกเอาฉบบ & ซึงเบี่นฉบบหลวง เห็นจะ 

เขียนเมื่อในราววิ'ชกาลที่ @ หรือรชกาลที่ ๒ กร1งกรุงร'ฅนโกสินทรมาพิมพ 

ไวิฅ่อไปน้ 

ตำแหน่งพระราชาคณะในกรุงนอกกรุง 

ครงกรุงเก่า 

สมเด็จพระอริยวงศาส่งราราชาธิบดี อย่วํคหนาพระธาฅ เบื่นเจา 

กณะกามวาสีผายซาย มีฐานานกรม ๑๐ รูป คือ พระครูสตำปลดขวา ๑ 

พระกรู•เฉวียงปลดซาย ® พระกรูวินไ)ธร ๑ พระกรูวินไ)ธรรม ๑ พระกรู 

เทพสิทธิเทพาธิบด็ กู่สวดขวา ๑ พระครูศรีสนทรากษรวิจิตร กู่สวดซาย ๑ 

พระกรูเมธ'งกร ๑ พระครูวรวงศา ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑ 

รูป แส่วม็1พระราชๆกณ เบ็1นกณะขีน ในนี 

พระพิมลธรรม อยู่วกรามาวๆส เบ็1นคณะรอง ๏ 

พระเทพกวี อยู่วดพระราม ๑ 

พระพรหมมุนี อยู่ว1ดราชประดิษ3าน ๑ 

พระราชมนี อยู่วดภูเขาทอง ๑ 

พระปรากรม อยู่วคหนาพระเมรุ ๑ 

พระราชกวี อยู่วควรโพธํ่ ๑ 

พระศรีสมโพธิ อยู่วกฉํททันต์ ๑ 

พระพากลเถร อยู่วคศรีอโยธยา ๑ 

พระญาณสิทธิ อย่วดสิงฆบฅ 

พระอภยสรณ อยู่วคน่าผาย ๑ 

พระอภยสารทะ อย่วคน่าใน ๑ 

- เด!) 1๑) - 



พระอนุรทธ อยู่วคท่าทราย ซิ 

พระโชติบาล 
(ะ±'^ ^ 

อยู่วครากแก 
1 ^ 

๑ 

พระศรสจญาณมน อยูวคพญาแมน ซิ 

พระธรรมนิโรธ อยู่วคกระษัฅรา ซิ 

พระญาณรกฃฅ อยู่วดสงกะทา ๑ 

พระไฅรสรณะธ"ช อยู่วกจอมป ๑ 

อนึง คณะหวเมืองผายเหนือ ขั้นคณะกามวาสีผ่'ายซาย ในนื 

เมืองปรนฅปะ 

ประเทศ 

^1 

เมองลพบร 

คำบลปากโมกช 

พระครูมหามงคลเทพมุนศร- 

รฅนไพรวนปรนฅปะประเทศ เจาคณะ ๑ I 

พระกรูมงคลวิจารณจางวาง ๑ 

พระกรพุทธบาล รกษาพระพุทธบาท ๑ 

พระครูบญญามหาศีลสุนทรทสงฆราชา ๑ 

พระครพุทธไสยาสน์รกริฅญาณมหามุนี ๑ 

๓ 

เมืองวิเศษไชยชาญ พระกรราชกวเมธงกร ซิ 

เมืองนนทบรี พระกรูนนทสริมหาบญญา ๑ 

เมืองธนบุรี พระกรูธนะราชมุน ๑ 

เมืองพรหมบุรี พระกรูพรหมนกรบวรมุนี ๑ 

เมองอินทบ1ร พระกรอนทซากวรญาณ ๑ 

เมืองสรรกบรี พระกรูสนกานราชมุน ® 

เมืองสิงหบุรี พระกรูสงหบุรพทธไสยาสน © 

เมืองชไ)นาท พระกรูอินทโมลีศรีบรมธาฅุ ๏ 

กาบลธรรมามล พระกรูชาฅสทธโฉม © 



(เ/ /ะแ 

เมองอุ,/!ยธาน 

เมืองมโนรม?] 

เมืองนกรสวรรค' 

เมืองพิษณโลก 

เมองชุมศรสาแคง 

เมืองชมแสงสงคราม 

เมืองนครไทย 

เมืองสุโขท*ย 

เมืองสวางกบุรี 

เมืองนครราชสีมา 

เมืองสามโคก 

เมืองนครชม 

เมืองบวชุม 

เมืองกำพราน 

เมืองไชยบาดาล 

เมองสระนุร 

เมืองท่าโรง 

เมืองนางรอง 

เมองพมาย 

เมืองชีเทพ 

เมืองฅาก 

พระกรุอนุโลมมุนี 

พระกรุมโนรมยมนี 

ส 

๏ 

พระกรุญาณบวร 

พระสงฆราชา 

พระครุคิริมานนท 

พระกรุอริยมุนี 

พระกรุธรรมเสนา 

พระสงฆราชา 

๑ 

๑ 

๑ 

๑ 

ขนกณ 

/*พิษณโลก 
^ ๔ 

© ๓ 

พระกรุสวางกมุนี ทีสีงฆราชา ๑ 

พระครุวิบูลยกิจวิจิตรมุนี ทีสงฆราชา ๑ 

เมืองโม่มืคระ!ครู 

© เมืองเพชรบูรณ์ ๏ 

๑ เมืองพิจิตร ๑ 

๑ เมืองหล่ม © 

© เมืองชาดระการ ๑ 

© เมืองสวรรคโลก ๑ 

๑ เมืองพิชย ๑ 

๑ เมืองบางโพธิ ๏ 

© เมืองทุ่งยง 9 

๑ เมืองลบแล 9 

๑ เมืองกำแพงเพชร © 

๑ เมืองเชียงเกิน © 



เมองเซยงทอง ๑ เมืองเถิน ๑ 

เมองา)อมทอง ๑ เมืองหวค ๑ 

พวะพุทธาจารย อยูวค 1บสถราชเอชะ เบนเจาคณะกลางผ่ายอรญ-. 

วาล ไคบงกบบญชาพระสงฆผ่ายสบ1ถะวิบสสนๅ ฎนึง ถามีทเสกจพระราช 

คาเนนออกนอกพระนกรกกอง1ปโกยเสก็จ มีพระราชากณะเบนกณะขน 

ในน 

พระญาณไกรโลก อยู่วดโรงธรรม 

อยู่วดกฏ พระอบาฬ 

พระญาณโพธิ อยู่วดเจามอญ 

พระธรรมโกษา อยู่วคประค่ 

พระเทพมุนี อยู่วคกุฎีดาว 

พระเทพโมลี อยู่วคสมณโกฏ 

พระธรรมกฅฅิ อยู่วคมเหยงกณ 

อนง พระกรผ่ายสมถ ะวิบสสนา และพระกรเจ 

เบนกณะรองผ่าย 

อรญวาสี ๑ 

๑ 

๑ 

๑ 

๑ 

๑ 

๑ 

เจาคณะลาวทงปวงเาก ขนกณะอรญวาสีสีน อีกพระสงฆซึงเบนผ่ายสมถะ 

วิบสสนาอนอยู่ในกรุง และแขวง,จงหวคหวเมืองปากใค่ผ่ายเหนือก็คื และ 

อยู่ในบาในคอนก็ขนกณะอรญ'วาสีหมค แค่พระกรูฅำแหน่งหวเมืองมไค้ชน 

กณะอรญวาสี 

พระ'วนรฅ อยู่วกบาแกว('๑^ เบนเจค่กณะกามวาสีผ่ายขวา มี1ฐานานุกรม 

๑๑ รป คือ พระกรูปลก ๑ พระกรูวินัยธร ๑ พระครูวินัยธรรม ๑ 

(๑) วํคนั้เรึ1ยกอีกนามหนึ่งว่า วกใหญ่ไชยมงกส 

'— เดฮ & 



พระครูพรหมสร คู่สวดซวา ๑ พระกรอมรสทท์ คู่สวดซไย ล พระ 
~ 0/ 0^ ^ 

กรู 

ธรรมคุต ๑ พระครูพทธบาล ® 

พระครสมุห ® พระกรูใบฎีกา 

เบนคณะชน ในนํ้ 

พระกรญาณกิจ ๑ พระกรูสงฆรกขฅ ๑ 

๑ เบึ่น ๏® รูป แลํวมีพระราชากณะ 

พระธรรมโคคม อยู่วดธรรมิกราช เบ็นคณะรอง ๑ 

พระธรรมไตรโลก อยู่'วกสุธ'าสวรรค ๑ 

พระธรรมเจคีย,‘ อย่าคสวนหลวงสบสวรรค ๑ 

พระโพธิวงศ์ อยู่'วคสวนหลวงค้างกาว ๑ 

พระธรรมวโรจน อย่วคโพธาราม ๑ 

พระนารท อยู่วคดสิต ๑ 

พระพุทธโฆบา อยู่วคพทไธศวรรย ๑ 

พระวิเชียรเถร อยู่ว'ดไชยวฌนาราม ๑ 

พระธรรมสารเถร อยู่วิดปราสาท ๑ 

พระญาณสมโพธิ อยู่ว้ด์บ่ทตอง ๑ 

พเะอริยโกดม อยู่วํคแก็วพ้า ๑ 

พระอริยวงศมุนี อยู่วควรเชษฐ ๑ 

พระอริยมุนี อยู่'วคราชพรี ๑ 

พระนิกรม อยู่วิดวังไชย ๑ 

พระนิโครธญาณ อยู่วคลอดช่อง ๑ 

พระญาณรงบี อยู่วคสาฅคิชน ๑ 

พระอริยธช อยู่วคจงกรม ๑ 

— เดป็ — 



อนง คณะหวเมืองปากใฅิ ก็ขนคณะคามวาสิผายขวา ในนั้ 

เมืองสมุทรปราการ 

เมองชลบร 

เมืองสาครบุรี 

เมืองสมุทรสงคราม 

เมืองเพชรบุรี 

เมืองกาญจนบุรี 

เมืองบางลมุง 

เมืองราชบุรี 

เมืองระยอง 

เมืองกราค 

พระครุญาณกฅฅราชมน 

พระครุชลธารามหามุนี 

พระกรุธรรมเสนามหามุนี 

พระกรุมหาสิทธิการญาณรกขิฅ- 

วิจิฅรมุนี 

พระกรุสมุทพิไชยอภัยมุนี 

พระกรุสุวรรณมุนี ทีสงฆราชา 

พระกรุบวรสถานคิรี 

พระครุญาณเพชรรฅน 

พระกรศีลสงวร 

พระกรสุ,ชาติเมธา 

พระกรรามญญาธิบศี 

พระกรอินทมุนี 

พระกรสุวรรณรงษีมุนี 

พระกรพิบลย์เกียรคิ ที่สงฆราชา 

พระกรธรรมเสนา 

พระกรมงคลวิจารณ 

พระกรอินทเขมา 

พระกรอภัยมงคล 

พระกรสุธรรมธิราราชมหามุนี 

พระกรูสุธรรมจินดามหามุนี 

๑ 

๑ 
ำ 

๑ 

๑ 

๑ 

๑ 

๑ 

๑ 

เอ 

๕ 

๒ 

๕ 

๑ 

๑ 

๑ 

© 

๏ 

๑ 

© 

—I® ป็นี)— 



เมืองศรีส'วสค 

เมืองไทรโยก 

เมองแกลง 

เมืองนครนายก 

เมืองฉะเชิงเทรา 

เมืองปราจีนบุรี 

เมืองจีนทบรี 

เมืองนครศรีธรรมราช 

เมองถลาง 

เมืองกะก'วบา 

เมองฅะกวทุง 

เมืองไชยา 

เมืองประสงก 

เมืองหลงสวน 

พระกรพิชัยคิรีศรีสวสคราชมุนี ® 

พระกรูอภัยคิรีศรีสงฆคณาจารย 

ญาณมุนี ® 

พระกรูธรรมรงษีมหากวี @ 

พระกรอภยนายกมหาราชมุนี ® 

พระกรญาณรงษีมุนีวงศา ต 

พระกรสิริอรรกบญญามหามุนี 

พระกรสงฆราชา 

พระกรูกาแก’ว ๑ 

© 

® 

พระกรการาม ® 

พระกรกาชาฅ © 

พระครูกาเดิม ® 

พระกรูวิเชียรบญญามหามุนี 

พระครูวิสุทธิวงศาจารย'ญาณมุนี 

ไ 
@ I 

V ๒® 
® 

พระกรูอุดมบญญา 

พระกรโฆษาวิสทธื้ 

พระครุกาแก*ว 

พระกรการาม 

พระกรูอินทโมลี 

พระกรอคมบญญาปรีชา 

วิสุทธิมุนี 

๑ 

๑ 

๒ ๑ 

ขน 

คณะ 

ไชาย 

V ๒ 

- เต^ 



พระกรูกาแกว ๏ " 

พระกรูการาม © 

เมองพทลุง พระกรกาชๅฅ ๑ 'ป 
พระกรูกาเดิม ๑ 

1 ๖ ๑ 

พระกรธรรมโฆษ ๑ 

พระกรูธรรมจกร ๑ 

เมืองนครไชยศรี พระกรูธรรมบญญา ๑ 

เมือวไม่มืทร??ครุ 

เมืองสุพรรณบุรี ๑ เมืองสิงขร ๑ 

เมืองประแส 6) เมืองกมพุชาธิบดี ๑ 

เมืองฉะอำ ๑ เมืองจามปะ ๑ 

เมืองกุย ๑ เมืองโขง ๑ 

เมืองปราณ ๑ เมืองบากง ๏ 

เมืองปทิว ๑ เมืองภูขน ๑ 

เมืองบางสน ๏ เมืองกระ 6) 

เมองฉว ๑ เมืองมะริก ๑ 

เมืองสงขลา ๑ เมืองพนม ๑ 

เมืองอุทุมพร ๑ เมืองตะนาวศรี 
1 

๏ 

รวมจำนวนในทำเนียบค'?งกรุงเก่า 

คณ??คามวาสผ่1ายช็าม 

เจาคณะใหญ่ ๑ 

พระราชาคณะในกรุง ®ต' 

— I® สิ่ — 



พระครูหัวเมือง เอ๕ 

หวเมืองไม่มีพระกร 
! ^ 

เจาคณะใหญ่ 

รป ๒๒ เมือง 

๒๖ เมือง 

คณะ!อรญวาสี 

V 
I ^ 

•4 4 

พระราชากณ: 

คณะ!คามวาสผายขวา 

เจาคณะใหญ่ 

พระราชาคณะในกรง 

© 

๗ 

๑ 

๏ ๗ 

พระกรห วเมือง ๕๖ รป ๒๖ เมือง 
ข เ* 

๒๐ เมอง 
ข 

หัวเมืองไม่มีพระครู 

ทำเนียบสมณศกคและคณะสงฆครํงกรงเก่าฉหับหลวง ที่พิมพไวใน 

สมุคเล่มนี พิเคราะห์คู น่าจะไม่ใช่หัวทำเนียบเดิม เห็นจะจดไหัฅามคำ 

ใหัการของพระภิกษุสงฆ์และขาราชการ ซึ่งเบนผู้!แบบแผนกรงกรุงเก่า 

ในเวลาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดพ้าจุฬาโลก ทรงรวบรวมคำราราช 

ประเพณี เมื่อแรกประดิษฐานกรุงรฅนโกสินทร์,น บางทีผู้ชั้แจงน1นจะ 

หลายกน และอาจจะมืหหังสือซึ่งไคจดไวไเฅ่ก่อนนนหัาง มืเหคหลายอย่าง 

ซึ่งทำให้คิดเห็นหังกล่าวมานี คือ 

ช่อ ๑ ราชทินนามสำหรบสงฆนายกก่งแต่สมเด็จพระส*งฆราชลงมๅ 

ในหน*งสือนีจดแด่หันนามตามทีจคไวหรือจำไดย่อ ๆ ไม่เด็มสร้อยอย่าง 

ทำเนียบ ทีจริงสรอยนามสงฆนายกมีมาแลวแต่กร1งกรุงเก่าเบนแน่ ช่าพเช่า 

ไดพบในหนรสือเก่าเรื่องอนมีนามพระราชาคณะจดสร้อยไวได็มบริบูรณ์ถึง ๒ 

เรื่อง คือในหหังลือราโชวาทชาดก ครงแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 

ลงนามสมเด็จพระพุทธโฆษาจารยวดเดิมผู้แต่งหนงสือเรึ๋องนํ้นถวายไววา 

ต 0 -** 



สมเคจพระพุทธไฆษาจารย ญาณคมภ7ศตวิสท9 สพพิ;ฐพบลย 

อคุลยพมล พหลผลสมฤทธ วจครอุณาฐๅรริก สิกขกณศภอมมีร สํมม'วาท 

อรญวาสี อธิการบคโบราณาราม,, ค็งนิแห่ง 0 

พบในหนงสอเกาทีวคเขยนเมองพทลุง เบนหนงสือเขยนเมอมีน 

แผนคนพระเจาเสอ วาควยพระราชทานทีกลปน'า ในหนงสือนินมนามพระ 

ราชาคณะเค็มสรอยถึง ๗ องก ออ 

๑. พระพมลธรรม อนนฅญาณมหาสวามี ศรีสงฆปรินายก ฅิบี่ 

ฎกธรรมคมภรญาณ สทธรรมราชมุนีบพิฅร สถิฅณรามาวาส 

๒. พระนิกรมพาหุ สงฆปรินายก รฅนราชกวีบพิฅร อธิการ'วัค 

วงไชย 

๓. พระธรรมเจคีมี ศรีวชิรญาณโลกาจารมี อธิการ (วัค) ราชรา 

ทุลาราม 

๔. พระเทพโมลี ศรีสงฆปรินายก คิลกรฅนมหาสวามี (ศรี) 

ธรรมไฅรโลก โพธิโชฅิพุชมหามุนิ อมียสรญาณบพิฅร อธิการว,คสมณ- 

โกฐาราม 

๕. พระปรากรมพาหุมหาสวามี ศรีสงฆปรินายก คิลกโลกาสย 

อริยวงศ์ อธิการวคพระเมรุราชิการาม 

๖. พระเทพกวี ศรีสงฆปรินายก คิลกโลกาสย อธการ วคพระราม 

๗. พระสทธรรมมุนิ คมภรญาณุฅนโชฅิ พรหมาจารย ศรสงฆ 

ปรินายก อธิการวคโบสถ์ 

ขอ ๒ สงเกฅคในบญชทีไศ์มานี สวนคาแหนงในกรุงเอาสมณศกค 

ขนหนา แคเจาคณะใหญกบเจาคณ^วอง นอกจากนนเอาวคเบนเกณ*ก 
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คูประหนึ่งว่า นึกชื่อว*คไหนขนไค ว่าราชากณะองกใคอยู่และชนคณะไหน 

ก็จคลงในคณะนน ไม่ไค้ถือเอาสมณศ'กดเบนสำกญ 

แต่มีเก้าเงี่อนอย่ไงหนึ่งในบ*’ญชีนึ่ว่า ในกรงกรุงเก่าคูเหม่อนจะเอา 

วฅเบื่นหลกแห่งการคณะ มีที่อยู่เฉพาะตำแหน่งแต่สมเด็จพระสงฆราชเจา 

คณะใหญ่ผืายซาย อย่วคพระศรีรฅนมหาธาตุองค์ ๑ สมเก็จพระส*งฆรไช 

เก้าคณะใหญ่ผืายขวา อยู่ว'คบาแก้ว (คือก้คใหญ่) องค ๑ นอกจาก ๒ 

องค์นึ่จะอยู่ว'คไหนก็ไก้ วคใดขนกณะไหน พระราชาคณะที่เบึ๋นเก้อาวาส 

จะเบ็่นผิายกามวาสีก็ตาม อร*ญ่วาสีก็ตาม ที่สุกจนพระราชาคณะมอญก็ชื่น 

คณะน่น เวนแต่ที่ม่ตำแหน่งเบนเจาคณะ เช่น พระพฌาจารร์ เจาคณะ 

ใหญ่อร'ญวาสี พระพิมลธรรม เจาคณะรองกามวาสีผายซ้าย พระธรรม 

โคดม เจ5ากณะรองกามวาสิผายขวา เบนตํน ที่กล่าวค์งนควยเห็นนามพระ 

ราชาคณะตามที่จคไว้ไม่ไคเรียงกนตามยศและนามพระราชาคณะผายวิบสสนา 

พระราชาคณะมอญแยกกนชื่นคณะซำยบ่าง ชื่นคณะชวาบ่าง ว่ดที่ขั้นคณะ 

อร'ญ่วาสี มีไม่กี่มากนอย ในกรุงเก่าชนปลายกงจะแก้ไขมาเบ็1นเช่นนึ่ 

ช่อ ๓ ชื่นสมณศกคื้ในกรุงกร1งกรุงเก่าตอนปลาย ส่งเกฅตามนามที่ 

มีในบญชีประกอบกบเรื่อง ในพระราชพงศไวดาร ที่เลือนตำแหน่งพระราชา 

คณะในกรงกรงธนบุรี และกรงกรุงรฅนโกสินทร์ในร'ชกาลที่ ๑ ซึ่งเชื่อว่า 

จะตำเนินตามแบบอย่างกรงกรุงเก่า ก้าพเก้าเก้าใจว่า ตำแหน่งพระราชา 

คณะก้คเบนพระราชาคณะผู้ใหญ่ชื่น ต พระราชาคณะสามญชื่น ® อย่าง 

ทกก้นนั้ ผิดก้นแต่จำนวน คือ ในกรงกรุงเก่าน1น ส่วนพระราชาคณะผู้ใหญ่ 

เห็นจะกำหนดเบน ๔ ชน คือ 

ชื่นที่ ๑ สมเก็จพระสํง์ฆราชซ้ายขวา ไดแก่สมเด็จพระอริยๅงค์ 

และสมเด็จพระวนรด 
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ซนท ๒ พระพุ'?มาจารย เจากณะใ VIญ่อรญวาสี พระพุทธโฆษา- 

จารย ทานองจะเบนผู้ช่วยมหๅสงฆปวนๅยฤ หรอเรียกว่าปลคสีงฆราช พระ 

พมลธรรม เจากณะรองผ่ายซาย พระธรรมโกฅม เจากณะรองผายขวา 

ชนท ๓ พระพรหมมุน ฅาแหน่งน ขาพเจาไม่ทราบว่าอย่กณะ 

ไหนในกรงกรุงเก่า แฅ่เบนพระราชากณะเทียบฅวยชนธรรม หรือสงกว่า 

ชนธรรมนนเบนแน่ แค่คำกว่าชนที่ ๒ ควยปรากฏในจกหมายเหฅุว่า 

พระพรหมมุนีเลือนเบนพระพุญาจารยกเมี เลื่อนเบนพระพิมลธรรมก็มี ใน 

ชนเคียวกนน มีพระธรรมเจคียกณะเหนือ พระธรรมไกรโลกคณะใ?มี ที่ 

เรียกว่าชนธรรมอีก ๒ องก 

ชนที ๔ พระเทพกวี คณะเหนือ พระเทพมุนี คณะใคํ" พระญาณ 

ไฅรโลก เจาคณะรองอรญวาสี ที่จะอยู่ในซ\นีควยอีกองค์ ๑ แค่พระเทพ 

โมลีเบนคำแหน่งพระราชาคณะสามีญ เหมีอนกบพระธรรม"โกษา พระโพธ- 

วงค์กร5งกรุงเก่าก็เหนจะเบนคำแหน1งพระราชากณะสามีญ พิงจะมายกขน 

เสมอชนเทพในกร1งกรุงธนบุรี หรือในกรงกรุงรฅนโกสินทรนีเอง ชนพระ 

ราชากณะผู้ใหญ่ในกรงกรุงเก่า เขาใจว่า เท่าทีกล่าวมานี นอกนนเบน 

พระราชาคณะสามีญ ส่วนฐานานุกรมทีปรากฏคำแหน,งในบญชีทีไคมานี 

เชื่อไค์ว่าในก/งกรุงเก่าจะไม่ผิคกบกรุงรคนโกสินทวนก มีทควรสงเกคอยู่ 

๒ ค0าแหน่งคือ คำแหน,งพระกรุปลคสมเด็จพระอรย,รงค์ ทีว่ามีคำแหน,ง 

ปลคกลางควยอีกค0าแหน่ง ๑ นน สงสย'ว่าเหน'จะมแคปลคขวากบปลคชาย 

ปลคขวาเรียกพระกรุปลีคสคำ บ่ลคซายเรียกพระอรูปสคเฉวยา เรยกเชนน 

คลอคมาจนสนรชกาลที ๓ ในกรุงรคนโกสนทร แคทาไมถงเอาอาเชมรมา 

เรียก ขอนขาพเจาสบนกแลวไมไคมูสเ^คุ ฐานานุกรมอกคาแหนง ® ซง 
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เรยกว่าพระกรุกู่สวดนน ขาพเจาเข้าใจว่าจะพึ่งมีขนเมื่อไคแบบพิธีตรุษเขา 

มาทำ เพราะตำแหน่งพระกรูกู่สวคเติมมีแต่สงฆราชซ’'ไยขวา สำหรบ 

สวดพระธรรมจกกปปวฅนสูตร พระกรูกู่สวดของ เจ้ากณะรองซ้ายขวา 

สำหรบสวดมหาสมยสูฅร พระกรูกู่สวคของพระราชากณะตำแหน่งอืนนอก 

จากน ขาพเข้าเชอว่าพึ่งมีขั้นทีหลงเบนแน่ 

ขอ ๕ ในบญชีตำแหน่งสมณศกด็กร1งกรุงเก่าที่ไดมา ไม่ไดกล่าว 

ถึงเรืองเปรียญ แต่การสอบไล่พระปริยฅิธรรมตงํ้ผู้รู้เบื่นมหาบาเรียนนน 

มีมาแต่กร1งกรุงเก่าแล่วเบ็'นแน่ไม่ตองสงสย หนงสือเก่าทีสดทีไต่พบใน 

เรืองเปรียญ ไปพบในหนงสีอเรืองเมืองไทย ซึ่งมองซิเออร ลาลุแบร 

ราชทฅฝร'งเศถึ แต่งกร1งเข้ามาในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณมหาราช ว่า 
ข 

สมเด็จพระเจากรุงศรีอยุธยาทรงเสือมใสในพระพุทธศาสนา พระราชทาน 

พระราชูปถไเภแก่ผู้ทีบวชเบนพระภิกษุสามเณรพี่นอเนกประการ จนเบน 

เหตุใหํราษฎรทีปรารถนาจะหลบเลี่ยงราชการบ้านเมือง พากนไปบวชเสีย 

เบนอ้นมาก เมือสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได1ทรงทราบกวามต่งน่ จึง 

ตำรสสงใหออกหลวงสรศกค (คือพระเจาเสือ) ผู้เบนบุตรออกพระพิพิธ 

ราชา สมุหพระกชบาล เบื่นแม่กองประชุมสงฆ์สอบความรู้พระภิกษุสามเณร 

เมื่อก่อนมองซิเออรี ลาลุแบร จะเขามาถึงสกหน่อยหนึง พระภิกษสงฆ์ผ่าย 

กามวาสียอมทำตามบงกบบญชาของออกหลวงสรศกด แต่พระภิกษุสงฆ์ 

ผ่ายอรญวาสีไม่ยอม รีองว่า ถาจะสอบความรู้กน ขอใบ้สงฆนายกผ่ายกรีญ 

วาสีเบ็1นแม่กองในการสอบ มองซิเออรีลาลูแบรว่า ในกรงน่นพระภิกษุ 

สามเณรทีหลบลี่ราชการออกไปบวช สอบไดกวามข้คว่าไม่มีกวามรู้ในทาง 

พระศาสนา ถกบงกบให’ลาสิกขาออกเบ็๋นฆราวาสเบนอ้นมาก เน่อกวาม 
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คามหนงสอที่,ราชทูตฝรงเศสแก่งไว้ดง-น ประหลาดที่ฅรงก'นขำมกบที่กล่าว 

ไว้ในหนังสือพระราชพงศาวดาร ๆ ว่าเจาพระยาวิชเยนทรวิ,บี่นผู้ให้สึกพระ 

สึกเณร แด่ราชทูตฝร่งเศสว่าออกหลวงสรศกคํ่เบ็นเจ้เหนัาทิในการน1น, 

ความจริงในขอทีใกรให้สึกไม่สำก*ญแก่หนงสือเรืองน ควรเชือแด่ว่าการ 

สอบพระปริย ฅิธรรมทงมหาบาเรียน เห็นจะมีมาแด่แม่นดินสมเด็จพระ- 

นารายณ์มหาราช หรือก่อนนันแลํว แด่วิธีไล่หนังสือกรงกรุงเก่าจะไล่ 

กนอย่างไร ขำพเจ้าสืบไม่ไก้หสึก,ฐาน 

ส่วนการปกครองคณะสงฆตามนัวเมือง ในบญชีทิปรากฏชอเมือง 

มีจ้อซึงควรสงเกฅอยู่บาง คือ 

ขอ © มีชือเมืองเก่า ๆ อยู่หลายเมือง เช่นเมืองชีเทพ (คือเมือง 

ศรีเทพ) เบนทิน เบนเมืองรางอยู่เหนือเมืองวิเชียรบุรี ทีเรียกว่าเมืองทา 

โรงตามชื่อเดิมในบ้ญชี เมืองนั้จ้าพเจ้าเจ้าใจว่ารางมาเสีณเด่กรงกรุงเก่า 

แลวที่ย่งมีชื่ออยู่ในบญชี จึงเจ้าใจว่าบญชีนนจะเบื่นบญชีเก่าาเตแกกนมา 

โดยลำนับ 

จ้อ ๒ มืหำเมืองเบนอนมากทีเจ้าคณะเมืองไมมีราช'1'’1นนาม ใน 

หนังสือบอกแต่'ว่าเมืองที่ไม่มีพระครุ จะเชือวาเบนเมองทไมมพระกรุนน 

ไม่ไต่' ยกนัวอย่างนังเมืองสพรรณบุรีเบ็นเมืองใบญและอย่ไกลพระน,าร ชา 

จะนัองมืพระครุเจ้าคณะเมือง บางทีเมืองทีในบญชวาไมมพระครุนน ท 

จริงจะไม่มืแด่ราชทินนาม [คยเรียกวาพระครุ1'มองนน1ม0’3น อยางเรยทผู 

ว่าราชการเมองว่า พระนนพบุร พระธนบุร พระสาครบุร ฉะนเบนตน 

ลงชื่อ'ไว้ในบ*ญชีแต่เมืองที่1เจา,กณ1ะมีด่าแหนงราชทนนาม 
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ใ!อ ๓ เรืองพระครูเจาคณะเมืองที่เบึ่นส่งฆราชา คามม่ญชีน ผาย 

เหนือมีแค่ ๕ เมือง ผายใฅ้มีแค่ ๓ เมือง คือ 

เมืองพิษณุโลก ๑ 

เมืองสุโขท'ย ๑ 

เมองสวรรคโลก ๑ 

เมืองสวางกบรี ๑ 
7 7 

เมองลพบุร ๑ 

เมืองราชบุรี © 

เมืองเพชรบุรี ® 

เมืองจนทบรี ๑ 

ไม่เรียกว่าสงฆราชาทวไปทุกเมือง 

ข8อ ๔ มืเมืองที่จคเบ็1นคณะพิเศษ คือ เมืองปรินกปะประเทศ เหตุ 

ควยพระเจาทรงธรรมทรงอุทิศกี่พุทธเกษฅรถวายพระพุทธบาทโยชน์ 6, โคย 

รอบ ตำแหน่งสงฆนายกสำหริบเมืองปรินฅปะประเทศเ!!นเจ8ๅพน์กงานร'กษๅ 

พระพุทธบาทมากกว่าเบ็1นเจ8าคณะ 

ขอ ๕ เมืองนครศรีธรรมราช และเมืองพ*ทลุง เมืองไชยา ซึ่งถ่าย 

แบบคณะไปจากนครศรีธรรมราช มีตำแหน่งพระกรูแปลกกว่าเมืองอื่น ห 

จะอธิบายแค่เฉพาะเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งเบ็1นฅนแบบ คือ เมืองน(ๆ7 

ศรีธรรมราช มีตำแหน่งพระกรุ ๔ องค์ เรียกพระกรุกาแกว พระครูการาม 

พระครุกาชาฅ พระกรุกาเค็ม มีหน่าที่สำหรบริกษาพระมหาธาตุองค์ละค่า1,เ 

พระกรูกาแกวเบ็1นเจาคณะเมืองควย มูลเหฅชื่อพระกรู ‘'กา” ท1ง ๔ น์ 

พวกชาวเมืองนครศรีธรรมราชกล่าวกนมาว่า เพราะตำนานของพระบรม 
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ธาตุทมาประดษฐานทีเมืองนกรศริ‘ฐร7ม•ราชแด่ชื่นแรกมี[ๅๅ ๔ ฝง เผ้าร'โเษๅ 

พระบรมธาตุ เบนกาสีชาวฝูง 9 สีเหลองฝูง ๑ สีแดงฝง ๑ สีคำฝง ๑ 

เมธพระยาศรีธรรมา'โศกสร่างพระสถูปทบ77จุพระบรมธาตุ จึง[อานามกา 

นนมาฅงเบ็นสมณศกคสำหรบพระกรูผู้ร*'กษๅพงะบงม!)ๆดุ พระกรกาแกว 

ไดแก กาสีขาว พระครูการามไคแก่กาสีเหลือง พระกรูกาชๅฅไดแก่กๅสีแคง 

พระกรูกาเดิมไดแก่กาสีคำ เรองกาเผ้าพระธาตุน้ พองกบคำนานพระธๅฅ 

หริภุญไชยควย ใครจะเอาอย่างใครทราบไม่ได แค่อย่างไร ๆ ขาพเจำยืน 

ย้นว่าไม่จริง เบนการเคาโดยไม่มีมูลท1งํ้สีน มูลเหตุชื่อพระครูทง ๔ น้มี 

เคาเยือนพอจะสนนิษฐานทีมาได คำที่เรียกพระกรว่า '‘กา’, มาแค่คำ 

'‘ลงกา” เป็นแน่ทีเคียว วิสี,ยชาวลกรพูด ถาพูด ๒ พยางค์มกที่งพยางค์หนำ 

พูดแค่พยางค์หลง เช่น ''สำเภา” เรียกแด่ว่า ‘‘เภา” เฉย ๆ แม่ทุกว''นน้ 

ล่าใครไปซอของทีเมืองนครศรีธรรมราช ชาวฅลาดเมืองลกรยงบอกราคา 

ของว่าเท่านนฅางเท่านั้ตาง ไม่ไดพูดว่าสคางคอย่างเราพดก*นในกรงเทพ ฯ 

ในหนงสือประทวนเก่า ๆ ที1เจ ไพระยานครฅํง์พระครูกา ไคพบที่ใช้ว่าสี,งกา 

และราชทินนามของพระกรกาแกวเมืองไชยา ก็ยิงปรากฏอยู่ว่า พระกรูรฅน- 

ม นีศริสีงฆราชาล่งกาแก่วดงนํ้เบนพยานอยู่ คำที่ต่อท่ายชื่อพระครูลงกาลงไป 

เบน ๔ อย่าง ชาพเจำเชื่อว่าพอจะเคาถกไดบาง แด่ยงไม่มีความรู้ในเวลา 

นิพอที่จะเดาให่แน่ใจให่หมด ที่เรียกว่ากาแกวนนเช่อว่ามาแด่ลงกาบืาแกว 

คือคณะนิกายสงฆ์ล่งกา ซึงอปสมบทมาจากพระวนรด มหาเถรคงกล่าวมา 

แล่ว ชื่อการาม น่าจะมาแต่พวกลงกาวงศทีแปลงมา''1ากเมองวามแ! กาชาด 

น่าจะเดาว่าพวกพระสงฆทีเบนชาวลงกาแบ ๆ คอเบํนลงกาโดยชาคบกาเนค 

แด่ขอทีอธิบายเรื่องการาม กาชาดนไมสูวิะแนโจ กาเดมนนเชอวามาแคกา 
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ลงกาเดิม คือพวกพระที่ไปแปลงจากลงกา ซึ่งมาอยู่ในเมืองนครก่อนพระ 

นิกายลงกาอืน จึงเรียกว่าลงกาเค็ม หมายกวามว่าที่อยู่มาแต่แรก มูลเหตุ 

ที่แยกกนเบ็1น ๔ กา และริกษาพระบรมธาฅดันคนละดำนนน ข้าพเจาเชอ 

ว่าจะเดาไค้ไม่ผิด ความจริงพวกพระสงฆ์ล*งกา หรือพระสงฆไทย มอญ 

ทีไปอปสมบทฅามลทธิลงกามาทางทะเล กงจะมาฃํ้นและมาอยู่ที่เมืองนคร- 

ศรีธรรมราชก่อนท่านพวกเหล่านิ กงมาเกิดร*งเกียจก*นในข้อว*ตรปฏิบ ฅิ 

และมาแย่งก่นเบี่นเจ่าของพระมหาธาฅ ผู้เบ็่นใหญ่ในการปกกรองพระราซ- 

อาณาจกร จึงดัดสินเบนกลาง ให้มืหนำที่แบ่งกนรกษาพวกละคาน ข้อที 

ริงเกียจและต่างกไแบ่นพวกนั้น จึงเบน ๔ พวก กร8นภายหล'งต่อมา เมื่อ 

รวมนิกายเบ็1นพวกเดียวกน ชื่อกาต่าง ๆ จึงทลายเบ่นราชทินนามสำหรบ 

พระกร ตำแหน่งพระครูกาที่กล่าวมานิ กงถ่ายแบบไปใช้ที่เมืองพ”ท่ลุงอีก 

เมือง ๑ มืที่ง ๔ กา เมืองไชยามีแต่กาแกวก*บการาม ๒ ตำแหน่ง แต่จะ 

ถ่ายไปเมื่อไร ข้าพเจ็าไม' ทราบ 

ว่าตัวยการปกครองฅฌ2?ดงมํ่ค/งกรุงธนบุรี 

กร1งกรุงเก่าเสียแก่พม่าชากึก เมื่อบ่กน จุลศ*กราช ๑๑๒๙ พ.ศ. 

๒๓®๐ กรงนนสงฆมณฑลในสยามประเทศย่บเยินบ่นบ่ นั้งที่ถูกพม่าท่า 

ดันฅราย และที่เกิดรบพุ่งกนเ■องในเวลาที่ไทยคิดจะกลบดงเบ่นอิสระ ผุ้ที่จะ 

คิดนั้งดัวนั้นมืเบ่นหลายพวกหลายเหล่า ที่สุคจนพระส่งฆราชาเจ่าคณะเมือง 

สวางกบุรีก็เบ่นหวหนาในพวกหนึง ซึ่งจะคิดกล*บดงดัวเบ่นอิสระเหมือนดัน 

ไทยดัองรบพ่งดันเองอยู่หลายบ่ พระยาริเชียรปราการ (สิน) จึงไค้ช*ยชนะ 

พวกอื่น ตงกรุงธนบุรีเบ่นราชธานี เมื่อพระเจากรุงธนบุรีได้เบ่นใหญ่ 

V I 1 1 -* " *รุ' *1 ล!*',.,,Iๆ,,^ฟ้ร,* * เ' ม่ 
[มปรากฏวา เดพระราชากณะกรงกรงเกามาเปนสงฆนายกสกองกเคยว ทังท 
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เที่ยวสืบหาพระภิกษุสงฆ์ซึ่งทรงคุณธรรมทวิทุกหนแห่3 พระทีไคมาฅงเบน 

สมเก็จพระส"งฆราชกร"งกรุงธนบุรีองค์แรก เคิมก็เบนเพียงพระอาจารยก 

อย่วคประดู่ องค์ที่ ๒ ก็เบนเพียงพระอาจารยสื อยู่วคพระเจาพนญเชิง 

พระสงฆทรงสมณกกค์ในกรงกรุงเก่า ซึงพระเจากรุงธนบุรีไกมาเบนพระ-- 

ราชากณะเหนจะเบนพวกพระครูทางหวเมองชายทะเอผายกะ'วนออกโคย'มาก 

ควยห่วเมืองทางนนไม,ถูกพม่าชากึกรบกวนสงไปถึง มืเคาอยู่องค์ ๑ คือ 

พระสงฆราช (ชน) องกที ๓ แฅ่เคิมเหนจะเบนพระกรูสธรรมธร^ราช- 

มหามุนี ซึ่งในทำเนียบว่าเบนเจาคณะเมืองระยอง พระสงฆราชองค์น 

ถึงรชกาลที่ ๑ กรุงรฅนโกสินทร ฅองลคยศลงมาเบนพระธรรมธรารงช- 

มหามนี ว่าทีพระวนรฅ เหนจะเอานามคาแหนงเกมมาไช 

กซึงกรุงธนบุรี คามความทีปรากฏในพระราชพงศารการ พระเจา 

กรุงธนบุรีก็ไกทรงขวนขวายมาก ในการที่จะคงสงฆมณฑลไหคืนกงคาม 

แบบอยางกรงกรงเกา ไคสงพระราชาคณะออกไปเท^รา'กการสงฆมณฑล 

คามห่วเมืองผายเหนอ ซึงเกิควิปรฅกรงเมอเจาพระฝางคงกรเบนไหญ 

และทำศึกสงครามทงเบนพระน้น สวนพระไครบิฎกกศงจะเบนอนกราย 

หายสญไปเสียเบนอ,นมาก ในกราวเมอเสยกรุงเกา เพราะเหกุบพมาชาคก 

เอาไฟเผารววงบานชอง คลอกจนวกวากมไกล*'เชน พระเจากรงธนบุร 

คองทรงขวนขวายถึบแสวงหาพระไฅรบป็กนาราบรวม^ว ปรากฏวาไก 

ฉบบมาแค่เมืองนครศรีธรรมราชบา-ง ไกมาจากเมื'องเหนีอบาง และให้ลง 

ไป-หาถึงกรุงกมพูชาก็มื ที่หาไกๆนหวิเมืองที่ไกสืก๘ก^ะนา^ แ"™ 

พระไครบิฎกพีมืประหลากอยู่หนอย ซึ่งควรวิะกก่าชไช้1น^ ค์วิยหนงสือ 

ก^ เสาะหาไกโมือกร"งฆ์งหอพระสมุก 
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วชิรญาญเบนหอสมดสำหร*บพระนครในรชกๅลที่ ๕ กรุงรฅนโกสินทรน 

เบนธนมาก ทงหนงสออรรถแสะหน''งสือแปลรอย หนงสือกรงกรงเกาเน 

จาพวกทํมืศกราช แสะลายมึอ เชื่อไค้ว่า เบ็1น หนงสือห้ง แฅ่กรง แผ่นกน 

สมเด็จพระเอกาทศรถก็มื พระสงฆเมืองเพชรบรีบอกว่า ผ้เฒ่าผ้แก่เล'าสืบ 

กนฅ่อมาว่า เมอกรั้งพม่ายกกองท*พเขำมๅฅีถึงเมืองกุยเมืองปราณ พระสงฆ 

เห็นพม่าเที่ยวเผาว*ควาห้านเรือน ฅามห*วิเมืองรายทางเขามา เกรงจะมา 

เผาวกที่เมืองเพชรบรี พระไฅรบี่ฎกจะเบ็1นอนฅราย จึงช่วยกนขนหนงสิอ 

เขาไปช่อนไว้ในถาตามภเขาที่เมืองเพชรบรื หนงลือเก่าจึงรอดพนอ*นฅราย 

มาได ขำพเจวิเห็นว่าช่อนจะเบ็!นกวามจริง กรงเก่าไม่มืที่ซุกซ่อนอย่าง 

เมืองเพชรบรี หน*งลือจึงเบ็1นอ'นฅรายมาก แต่เหฅุใคจึงไม่รวบรวม 

หน'งลือที่เมืองเพชรบรีเห้ามาไห้จนถึงร'ชกาลที่ ๕ ห้อนํ้ห้าพเจวิย่งกิคไม'เห็น 

การทำนุบำรงสงฆมณฑลในกร1งกรุงธนบุรี ห้งไม่ท*นม'นกงไห้เท่าใด 

ก็เกิดวิบฅิ เหตุห้วยพระเห้ากรุงธนบรีมามีสญญาวิปลาส ทำให้สงฆมณฑล 

กล*บเสื่อมโทรมลงไปอีก พงมากลบเรียบรอยอย่างเราแลเห็นอย่ทุกว*นนั้ 

เรึมห้นแต่เมื่อพระบาทสมเด็จพระพทธยอดพาจหาโลกได้ผ่านพิภพ ทรง 

ประดิษ^านกรงร'ตนโกสินทรเบ็่นต่นมา 

ว่าคิวยการปกครองคณะ:ลงที่ครงริชกาลที่ © 

ในสม'ยเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดพ้าจุหาโลก ไห้เสด็จเถลิง 

ถว'ลยราชสมห้ฅิปราบดาภิเษกนน สยามประเทศกำล'งอย่ในระหว่างภ*ยท1ง 

ผ่ายพระพทธจ'กรและพระราชอาณาจกร เกิดแต่เหฅที่พระเห้ากรงธนบรืมื 

ส*ญญาวิปลาส ก่อการเดือดรอนจลาจลต่าง ๆ จนเกิดรบพุ่งก'นขนเองในห้าน 
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เมอง ในเวลาทพมาขาศึกต่างป-:ะเทศกํๅลงจุฎงจุ^ทาอนฅรา?)ผ่ำยพระพทธ- 

จกรกเกควปรฅผคผน 7กให้เกิดเดือดรอนขั้นในสงฆมณจุๆลถึงน่าทุเรศ 

พระบาทสมเดจพระพุทธยอด•พาจุพาโลกดองทรง-:บภๅ-:*ร็อนและหนกทง๒ 

สถาน ทีจะระงไจลาจลและริกษากวามเห็นอิสรภาพของชาๅไทยให้พนจาก 

ภยนคราธ การส่วนพระราชอาณาจกร ซึ่งไต่ทรงจไจะยกไว้ไม่กล่าวด้วยไม' 

เก็ยวแก่หนงสือเรองนี จะกล่าวแค่ส่วนขางผายพทธจไร พอพระองกได้ 

เสวย ราชย ก็รีม ทรง แก้ไข ความ วิปริฅ ซึ่งไคเกิด ขั้น กร5ง กรง ธนบุรีให้กลไ 

คืนกงเห็นยุฅิอย่างเดิม คือกล'ไทรงฅงสมเด็จพระส่งฆราชและพระราชา 

คณะซึ่งพระเจากรุงธนบรีถอดถอน เสียโดยหากวามผิคมิได้ให้เบนตำแหน่ง 

เดิมเบ็1นฅน แฅ่ผู้อ่านหนไสือพระราชพงศาวดารโดยพิจารณา จะแลเห็น 

ได้อ่า พระบาทสมเด็จพระพทธยอดพ้าจพาโลกมิไคทรงถือโทษแก่เหล่า 

พระภิกษ สงฆ์ซึ่ง ประพเ]ฅิฅาม พระหฤทโ) พระเจ่ากรุง ธนบรีให เกินไป กว่า 

เหตุ คงจะทรงพระราชดำริเห็นอกอย่อ่าบรรดาพระภิกษุสงพทีประพฤดิ 

ผิด ทำไปโคยลอำนาจ แก่ภยาคติยี่งกอ่าอย่างอื่น แต่ก็มิไค'ทรงจดการ 

พอแต่อ่าให้แล่วไป ไดโอาเบนพระราชธระทำนบำรุงสงฆมณฑลให้ห้นอง 

ขั้นกว่าแค่ก่อน ห้วยพระราชานุภาพแห่งพทธศาสนุปถมภกเต็มที ขอนจะ 

แลเห็นไค้ในกฎหมายพระสงฆ์ซึ่งไห้ทรงต5งเห็นพระราชบญฆ์ดิในอรงนน 

ปรากฏอยู่เบ็่นอ้นมาก นอกจากจดการสงฆมณฑล พระบาทสมเดจพระ- 

พทธยอดพาจฬาโลกยงทรงเอาเบนพระร’1ชษุระสถาปนาพระอารามในญ 

น้อย รวบรวมทำสงกายนาพระไตรบิ1ฏก ดืวยฅ้งพระราชหฤทยจะประ¬ 

ดิษ^านกรงรฅนโกสินทร์ ซงเบนราชธานในม ใหปรากฏเกยรฅยศและ 

กวาม^ร่งเรองไปในนานาประเทอ วาไทยกลบตงตวเบนอฟิระไตเนมอนกบ 
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เมอกรงกรงเก่าทุก ๆ อย่าง เพราะฉะนนการคณะสงฆซงจดในรชกาลพ ๑ 

เชอได้ว่าจคฅามแบบอย่างกรงกรงเก่า จะแก้ไขก็แต่เลกนอย เชนเปลยน 

นามพระธรรมโคดม เห้าคณะรองคามวาสีผายขวา เบ็1นพระธรรมอุคม 

เพอจะมิให้พองก'บพระนามสมเด็จพระศาสดาจารยและเปลี่ยนนามพระราชา 

คณะตำแหน่งพระอบาหี เบ็'นพระวิน่ยร'กขิฅ เพอจะมิใหพองกบนาม 

พระอรห้นฅเบ็!นตํน แต่นามคณะซึ่งมาเรียกก่นในช1นหลงว่า คณะเหนือ 

คณะใต้นน ฃาพเจาเขาใจว่า เห็นจะเรีมเรียกในรชกาลที่ ® หรือมิฉะนน 

กในกรงกรุงธนบรี ควยพระสงฆ์ผายอรญวาสีจะมีน่อยไม่พอเบ็นคณะหนง 

ต่างหากไห้ จึงกงไวแด่ตำแหน่งพระพฌาจารย์เห้าคณะใหญ่ ห้วยมีหน้าที่ 

ฅองดามเสด็จ และเปลี่ยนตำแหน่งพระญาณส'งวรเบ็1นเจาคณะรองผืาย 

อรญวาสี เพราะทรงเลื่อมใสในพระอาจารย์สกวดท่าหอยกรงเก่า ซึ่งโปรด 

ให้นิมนดมาทรงสถาปนาเบ็1นที่พระญาณสีงวร อยู่ว'ดราชสิทธาราม ห้วย 

ท่านองค์นืมีเกียรฅิกณในทางวิบสสนาธุระมาก ตำแหน่งพระญาณไฅรโลก 

ซึ่งเบนเห้าคณะรองผายอร'ญวาสีเดิม จึงเบื่นตำแหน่งพระราชาคณะสาม*ญ 

I ๖ 
แฅนนมา 

ส่วนสมณ^าน'นครศกด็ ซึ่งเบื่นสมเด็จพระราชาคณะนอกจากสมเด็จ 

พระอริยวงศญาณที่สมเด็จพระสงฆราชน้น ตำแหน่งเห้าคณะใหญ่ผายใต้ไน 

รชกาลที่ ๑ ห้าพเจาพบในหนงสือบางแห่งเรียกสมเด็จพระพนรตํน่ บาง 

แห่งก็เรียกพระพนร'ฅน์ ย'งไม่พบจดหมายเหฅที่แน่นอน พระสงฆนายก 

ที่เบ็1นที,พระพนรดน ในรชกาลที่ ๑ มีแต่ ๓ องค์ ห้าว่าโดยทางส*นนิษ¬ 

^าน ห้าพเห้าเห้าใจว่า 
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องกท ๑ กอ พระสงฆราช (ชิน) กรงกรงธน!1รี ที่ฅองลดยศลง 

มาเบนพระธรร!ธราราชมหามุนี ว่ๅที่นพร'ฅน่นน ไม่ไคโ!นสมเด็จ 

องคท ๒ พระพนรฅน (สุก) วคมหาธๅฅ องกที่ไค้เบี่นสมเด็จ 

พระสงฆราชในรซกาลที ® นํน แค่เมือเบ่นพระพนรคนจะไค้!1นสมเด็จ 

หรือไม่ไค้เบ็1นไม่แน่ ค้วยหน์งสือที่ไดพบเถียงกน่อย่ 

องค์ที ๓ พระพนร‘ค้น'วํดพระเชฅพน องค์นํ้เห็นจะไค้เบ็'นสมเด็จ 

พระพนรฅนค้ายเมือเบ็1นพระพิมลธรรมกรีงกรงธนบุรี อย่ในองค์ ๑ ซึ่งไม่ 

ยอมถวายบงคมพระเจากรุงธนบรื และปรากฎว่า เมื่อสรางกรงร'คนโกสินทร 
เ^^ 2^ 2^ (I/ (ะ* 

แฅเคมจะสรางสะพานชางชามกลองคูพระนครทางวดสระเกศ พระพมล- 

ธรรมองกนถวายพระพรหามว่าเวลามีค้าศึกจะบองกนยาก ก็ทรงเชื่อถือ 

คูทรงเการพน้บถืออยู่ และปรากฏในโกลงของกรมสมเด็จพระปรมานชิด 

ชิโนรส ซึ่งเบ็1นศิษย่ของสมเด็จพระพนร้ฅนองค์น่ เรียกนามไว้ว่าสมเด็จ 

พระพนรํฅน์ จึงเห็นควรเซือได้ว่า พระพนรฅน์วดพระเชตพนน ไ1กเบน 

สมเด็จในรชกาลที ๑ องค้ ๑ 

ว่าดิว์ยการปกครองคณะ!ลงฆํ่ในรํชกาลที่ ๒ 

ในรชกาลที ๒ ส่วนการคณะไม่ปรากฏว่าได้จคการเปลียนแปลงอยาง 

ใด แค่ไค้จดการเปลี่ยนแปลงอย่างสำก'ญอย่างหนง คือแก้ไขวิธีสอบพระ- 

ปริย ฅิธรรมพระภิกษสามเณรทีเบ่นบาเรยน แฅกรงกรุงศรอยุธยามากำหนด 

บาเรียนเบ็1น ๓ ช*น เรียกว่าบาเรียนเอกชิน ๏ บาเรียนโทชน ® บาเรียน 

ฅรีช1น © ได้ยินว่าวิธีสอบอย่างเดิมนน พระภกษุสามเณรรูปใดเข้าสอบ 

กวามร้พระไฅรบี่ฏก และแปลพระสูตรได ไดเบนบณรยนคร ถาแปลไค 

ทํงพระสฅรและพระวนย ไดเบึนบาเรยนโท ถาและแปลไคทงพระสูตร 
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พระวินย พระปรม่ฅถ นบว่าเบนบาเรียนเอกคํงน็ ถึงในรชกาลที่ ๒ เห็น 

จะเบนในสมยเมื่อสมเด็จพระส่งฆราช (มี) เบนมหาสงฆปรินายก (ใน 

ระหว่าง พ.ศ. ๒๓๕๙ จนพ.ศ. ๒๓๖๒) โปรคฯให้ แก้ไขวิธ็สอบ 

พระปริย ติธรรม โดยประสงค์-จะกวคข*นให้มีก,วามร้ยี่งขนกว่าบาเรียนแห่ 

ก่อน จึงกำหนควิธีสอบเบน ๙ ประโยก ไกรสอบไค้คงแค่ ๓ ประโยก 

ขั้นไปจึงนวิ]ว่าเบนบาเรียนเรียกตามลำค'บช1นว่าเบนบาเรียน ๓ ประโยก 

๔ ประโยคขั้นไปจนบาเรียน ๙ ประโยค ขอนั้ที่สงเกฅมีอยู่ในจดหมายเหฅุ 

เก่า เช่นสมเด็จพุทธโฆษาจารย (จี่) ว'กประยรวงศ, เบนบาเรียนในรชกาล 

ที่ ๒เรียกก*นว่าเบ็1นบาเรียนเอก เห็นจะเบ็'นเพราะแปลอย่างเดิม สมเด็จ 

พระพทธโฆษาจารย (ฉิม) ว*ดมหาธาฅุ ซึ่งเลองลือก*นว่าหนงสือคืน*ก ก็ 

เบ็นบาเรียนในรีชกาลที่ ๒ เรียกกนว่าบาเรียน ๙ ประโยค เห็นจะเบน 

เพราะสอบเมื่อฅํ้งหล*กสูตรใหม่แล่วิ บาเรียนที่-จดเบ็1น ๙ ประโยค คงกล่าว 

มา มีอฅราเทียบดำยชนบาเรียนอย่างเก่า อตราที่เทียบแนกล่าวก*นค่าง ๆ 

แค่ขำพเจ่าเช่าใจว่า บาเรียน ๓ ประโยก จ่ดเบนบาเรียนตรี บาเรียน ๔ 

ประโยก ๕ ประโยก ๖ ประโยก จดเบนบทเรียนโท บาเรียน ๗ ประโยค 

๙ ประโยก ๙ ประโยก จกเบนบาเรียนเอก ที่เช่าใจอย่างนั้เพราะบาเรียน 

๓ ประโยกไม่มีนิตยภต ตงแต่ ๔ ประโยกขั้นไปจึงมีนิฅยภ'ต และบาเรียน 

๗ ประโยกเรียกกนว่าเอก ส. คือ เอกสามญ บาเรียน ๘ ประโยกเรียก 

กนว่า เอก ม. คือ เอกม่ชฌิมา บาเรียน ๙ ประโยกเรียกว่าเอก อุ คือ 

เอกอุดมเบ็๋นลำดบกนคงนี 

ส่วนสมณศกตน,น ทราบว่าเมอในรชกาลที่ ๒ ไดทรงฅ1งสมเด็จพระ: 

ราช'ากณะพิเศษ ๒ องก์ คือ พระพนรฅน์ (มี) วคราชบุรณะ ยกขั้น 
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เบนสมเดจพระพนรฅน (เมือก่อนเบ็นสมเด็จพระส*,งฆราช) องค์ ๑ ทรง 

สถาปนาพระญาณสงวร (สุข) วดราชสิทธิ (คือที่เรียกก่นว่า สงฆราชไก่ 

เถอน)ขนเบนสมเดซพระญาณสงวรอีกองคื ๑ แต่ที่แปลกในทางสมณศกดึ้ 

มีชึนเบนแบบในรชกๅลที ๒ อย่าง ® กือทีทรงค์งํ้พระเจ่านองยาเธอพระ 

องคเจาวาสุกรี (คือ กรมสมเคจพระปรมๅนุชิต ๆ) เบ็่นพระองค์เจว่พระ 

ราชาคณะ เบึนคราวแรกที่ปรากฏว่า เจ่านายไคโบนพระราชาคณะใน 

กรุงรดนโกสินทร์หรือจะถึงดลอดคร1งกรุงเก่าควยซาไป ค์วยฅามความที่ 

ปรากฏในหน”งสือพระราชพงศาวดารกรงกรุงเก่า เจ่านายที่ทรงผนวชอยู่ 

นาน ๆ มีแต่ ๔ พระองค คือ 

๑. พระศรีศิลป์ ที่ไดกรองราชสมบฅิปรากฏพระนามว่าพระเจา 

ทรงธรรมนน ดามหนงสือพระราชพงศาวดารว่ามิไค้เบี่นเจ่ามาแต่ก่อน แต่ 

อาศ'ยนามที่เรียก'ว่าพระศรีศิลป์นามนั้เบี่นนามเจ่า จึงทำใหใขำใจว่าจะเบ็1นเชอ 

พระวงศของสมเด็จพระมหาจกรพรรคิ ซึงออกทรงผนวชอยู่ จึงไคราช¬ 

ลมบัฅิ ถาความจริงเบนเช่นน พระศรีศิลป์เบ็1นเจ่านายพระองค์แรกที่ 

ไดทรงผนวชอย่นาน 

๒. เจ่าพาดร"สิน'อย พระราชโอรสสมเด็จพระเพทราชา พระองก ชิ 

๓. พระองค์เจาบนนาก พระเจาลูกเธอในสมเดจพระเจาเสอพระ 

องก ๑ 

๔, เจาพาน!,รนทร พระราช'โอรสสมเ^วิพระเจาทายสระ พระองก ๑ 

ทง ๓ พระองค์ขางหถึงน ทรงผนวชอยู่จนดลอดพระชนมายุ แด่ 

ไม่ปรากฏว่าไต่ทรงสมณศกด®ช่างโค 
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ว่าดวยการปกค?อ^คณะ!ส?มํ่ในรซกาลที่ ๓ 

โนรชกาลที่ ๓ สวนการกณะ พระบาทสมเค็จพระน"งเกลาเจาอยู่หว 

โปรดใหรวมพระอารามหลวงและวดราษฎร์ในจํงหวดกรุงเทพ ๆ โดยมาก 

เขํรีเบนคณะ ๑ ด่างหากเรียกว่าคณะกลางขนในกรมสมเด็จพระปรมานุชิต 

ชิโนรส แต่ยงฌ็1นกรมหมื่นนุชิฅชิโนรส อธิบดีสงฆ ว'คพระเซฅุพน 

คณะใหญ่จึงเบน ๔ คณะ กอ คณะเหนือ คณะใด คณะกลาง และคณะ 

อร''ญ'วาสี (ซงยงกงมีแต่ตำแหน่งเจาคณะ) มาแก่นน และในรชกาลที่ ๓ 

น5น ไดทรงทำนบำรุงการเล่าเรียนพระปริยฅิธรรม มีความรู้เจริญขํ้นกว่า 

รชกาลก่อน ๆ ประกอบควยเหฅุที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลรีเจาอย่หํว 

ทรงผนวชอยู่ตลอดรชกาลที ๓ พระองกเอาพระหฤท'ยใส่ในการศึกษา 

ธรรมวินยในพระศาสนามาก จนไก่เสด็จเขาแปลพระไตรบี่ฏกเบ็1นกรํ้งแรก 

ที่เจ’รีนายในราชตระกูลได!เบนบาเรียนที่ปรากฏมาในพระราชพงศาวดาร 

และพระบาทสมเด็จ พระจอมเกลา เจาอยู่หว ทรงก่งพระสงฆ์ธรรมยฅิกนิกาย 

ขนในร'ชกาลที ๓ นน แก่วดธรรมยุติกนิกายโดยมากอย่ในกรงเทพ ๆ 

พระสงฆ์'ธรรมยุฅิกนิกายจึงขั้นในคณะกลาง ยงมไณ้เยกออกเบนคณะ © 

ต่างหาก 

ส่วนสมณศ'กดในร'ชกาลที ๓ เขาใจว่าไค์ทรงกงพระพุทธ'Iฆษาจุๅาย'\ 

(ชน) วดโมลีโลก ซึงเบ็1นพระบรมราชกรรมวาจาจารย เบํนสมเด็จพระ 

ราชาคณะพิเศษองก,' ร แฅ่เจำนายที่ทรงผนวชอยู่จนเบ็นพระราชาคณะใน 

รชกาลที่ ๓ มีหลายพระองค์ ตงแต่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลนจำอยู่หํว 

ได้เบนพระราชาคณะมีสมณศกดเสมอชนเจาคณะรองกรมสมเด็จพระปวเรศ 

วริยาดงกรณ์ แด่ยงเบ็1นพระองคเจาฤกษ์ และหม่อมเจ5รีรอง ในกรมหลวง 
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พเศษศว'สวสด ซงแปลพระปริยทีธรามไดเม็]นบๅณ์ยูนอีเๅองค์ @ ก็ไค้เบน 

พระราชาคณะในรชกาลที่ ๓ 

พระบาทสมเด็จ ฯ พระนํงเกล้าเจ่าอยู่ห้ว่ ทรงพระราชศร'ทีธาในการ 

สรางและปฏิสงขรณพระอาราม และทรงอุคหนนแนะนำให้พระราชวงสา- 

นุวงศและขาราชการ ช่วยกนสรางและปฏิสงขรณพระอาราม เพิอจะให้ 

พระนครรตนโกสินทร สมบูรณ์ควยเจดียสถานเหมือนกบ กรงศรีอยุธยาเก่า 

วดวาทีมือยู่ในกรุงเทพ ฯ ทุกว้นน ทงว้ดหลวงและว้คราษฏร์เบ็่นว้ดที 

สถาปนาขั๊นในรชกาลที่ ๓ มากกว่ารชกาลอื่น ๆ จำนวนพระภิกษุสามเณร 

ที่มือยู่ในรชกาลน1นก็มากกว่าร'ชกาลอื่น ๆ แค่การที่จะบำรุงการเล่าเรียน 

พระปริย้ฅธรรม พระบาทสมเด็จพระน'งเกล้าเจ่าอยู่ห*ว ทรงมอบหมายให้ 

เบี1นพระราชธุระของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ่าอยู่หา การเล่าเรียน 

จึงเจริญมาก 

วาค2วยการปกครองคณ?!สงมํ่ในรํชกาลที่ ๔ 

ในปลายรชกาลที่ ๓ ตำแหน่งส่งราปรินายกว่างทํ้งที่สมเด็จพระ 

ส่งฆราชและพนร*ฅ์น์ พระบาทสมเด็จพระนงเกล้าเจ่าอยู่หว ไดทรงแสดง 

พระราชดำริไว้ว่า จะทรงฅํ้งพระพิมลธรรม (อู่) วดสุทัศน์ เบ็นสมเด็จ 

พระส่งฆราช ย'งหาได้ทนทรงตงไม่ ก็เสด็จสวรรคต สินรชกาลท ๓ 

กรนถึงรชกาลที่ ๔ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ่าอยู่หัว ทรงพระ 

ราชดำริเห็นว่า กรมหมื่นนุชิดชิโนรส เบนพระเจาบรมวงศเธธผู้ใหญ่ 

ทรงคุณธรรมยงกว่าสงฆนายกอื่น ๆ จึงโปรดให้ตํ้5งพระราชพิธีมหาสน^ฅมา- 

ภิเษก1 สถาปนาพระเกียรติยศกรมหมื่นนุชิตชิโนรสชั้น1ที่นกรมสมเที่’5พระ 

ปรมานชิตชิโนรส เบนประธานแก่สงฆบรํษทชิวพระราชอาณาชิทวิง 
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ฅงพร.ะพิมลธรรม (อู่) ขั้นเบนสมเคจพระอริยวงศากฅญาณ อนุ[ลมฅาม 

พระราชประสงกของพระบาทสมเก็จพระน'งเกลาเจ้าอยู่หว แห่เบนเพียง 

เจาคณะใหญ่ผืายเหนือ มิไค้เบ็่นสมเด็จพระส"งฆราช นอกจากนทรงฅง 

พระธรรมอุคม (เซ่ง) วดอรุณราชวราราม เบ็่นสมเด็จพระวไเรคน เจา 

คณะ ใหญ่ผายใคองค์ & พระพทธาจารย (สน) วดสระเกศ เบ็1นสมเด็จ 

พระพุณาจารย เจ้าคณะใหญ่อรญวาสีองค์ ® ยกพระพุทธโฆบาจารย (ทีม) 

วคโมลีโลก ขนเบ็1นสมเด็จพระพุทธโฆษพารย์ที่เจ้าคณะกลาง มาอยู่วด 

มหาธาตุองค์ 6 ห่อมาทรงสถาปนาพระเกียรฅิยศพระองค์เจาฤกษ์ขนเบ็1น 

กรมหมื่นบวรรงษีสุริยพิ,นธุ ตำแหน่งอนุนายก รองแค่กรมสมเด็จพระ 

ปรมานชิฅ ๆ ลงมาอีกพระองค์ ๑ ตำแหน่งพระราชาคณะที่ไต่ยกขั้นเบน 

สมเด็จพระราชาคณะในคราวนื จึงไต่เบ็่นสมเก็จพระราชาคณะต่อ ๆ มา 

ทีว่าสมเก็จพระพุทธโฆบาจารย (ฉิม) เบนเจ้าคณะกลางน1น เพราะ 

ปรากฏในจคหมายเหตุอาล*ก่ษณ เมื่อครงค์งสมเด็จพระราชาคณะคราวนืน 

ซึงจะเลียงไม่ไต่ แห่ทามความทีไห่ทราบ การบ'งกบบ■ญชาว่ากล่าวคณะ 

กลาง เห็นจะอยู่ที่วคพระเชตุพน แม่เมื่อกรมสมเด็จพระปรมานซึฅ ฯ สน 

พระชนมแลว คณะกลางก็ยงขั้นในพระอฐิกรมสมเด็จพระปรมานชิต ฯ มี 

ฐานานุกรมพระอฐิบงกบบญชาว่ากล่าวฅลอคมาจนรชกาลที่ ๕ ส่วนคณะ 

ธรรมยุติกาน1น แม้ได้โปรคใหกรมสมเด็จพระปวเรศวริยาลงกรณใบ็่นใหญ่ 

มาแค่แรกก็ยงกงขนอยู่ในคณะกลาง ไม่ไคแยกออกเบนกณะ ด ค่างหาก 

ฅลอครชกาลที่ ๔ 

ส่วนสมณศ*กดในรชกาล.ที ๔ ท้มีแบบแผนแปลกขั้นค์บริชกาลแค่ 

ก่อน นอกจากทีกล่าวมาแลว ด็อทรงฅงทำเทียบราชทินนามสำหริบหม่อม 

- ๔ ^ - 
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เจาพระราชาคณะ กอหมอมเจาศลววๅลง[าๅ"5ญ็11,เฅน และราชทินนามหม่อม 

ราชวงศทเบนพระกรู ราชทินนามพระราชาคณะตำแหน่งนามฉายาของ 

พระภกษุ เชนพระอมราภิรกฃิฅ พระสงกิจจมนี เบ็1นฅน ก็!,หนจะมีขนใน 

รชกาลทิ ๔ 

ว่าควยการปกครองคณะ:สง1ม่ในรํชกาลที่ 8 

ถงรชกาลที ๕ พระบาทสมเดจพระจลจอมเกลาเจ้าอย่หว ทรง 

สถาปนาพระเกียรติยศกรมหมื่นบวรวงษีสุริยพนธุ พระบรมราชอบ'1’ธยๅจารย 

ขนเบ็่นพระเจ้าบรมวงศเธอ กรมพระปวเรศวริยาลงกรณ" แม้ตำแหน่ง 

ฐานานุศกดกงอยู่ฅๅมเดิม ควรเขาใจว่าเทียบที่มหาสํงฆปรินายก เพราะไม่ 

ไตํทิรงค1งสมเด็จพระอริยวงศากตญาณ แต่การคณะสงฆ์คงเบ็1นอย่างเดิม 

มาจน บีมะเส็ง พ.ศ. ๒๔๒๔ เมื่อสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา 

วช้รญาณวโรรส ทรงรบกรม เบนกรมหมื่นวชิรญาณวโรรส โปรดให้มี 

สมณศกด็เบ็'นเจ้าคณะรองคณะธรรมยุติกา มีสมณศกดตำแหน่งนขนเบน 

กรงแรก จึงเข,าใจว่า ฉํ้0คณะธรรมยติกาในกราวน1นเบนกรงแรก ต่อมา 

เมื่อบี1เถาะ พ.ศ. ๒๔๓๔ โปรดใหํฅงพระราชพิธีมหาสมณุฅมาภิเษก 

เลื่อนกรม พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระปวเรศวริยาลงกรณขึนเห็นกรม 

สมเด็จพระปวเรศวริยาลงกรณ ทรงสมณศกคเบนมหาสงฆปรนายกทิว 

พระราชอาณาจ,กรเหมือนกรมสมเศจพระปงมานุชิศชิโนรส (แต่เจากรมเบน 

พระยา ศรงกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส,น่น เจ้ากรมเบ็'นแต่พระ จึงไค้ 

ปรากฏพระนามเรียกกนก่อมาว่า สมเด็จกรมพระยาปวเรกวรียาลงกรณ์) 

แสะทรงคำรงฅำแหน1งเจาคณะใหญธรรมยุ1'ฅกาควย ในก ราวนนโปรคใVI 

เลื่อนสมเด็จพระพทธนฆษาวิารย (สา) วคราชประคษ5 ซงเบนพระบรม 
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ราชกรรมวาจาจารยขนเบ็1นสมเด็จพระอริยวงศากฅญาณ เจ้ากณะใหญ่ผาย 

เหนือเหมือนอย่างสมเด็จพระอรยวงศ (อู่) ควยอีกพระองค ® กร,นกรม 

สมเด็จพระปวเรศวริยาลงกรณ์สํ้นพระชนมแลว จึงทรงสถาปนาสมเค็จพระ- 

อริยวงศาคตญาณ (สา) เบ็1นสมเด็จพระส้ง์ฆราชเฅมตามตำแหน่งสมณศกด 

เมื่อบี่มะเส็ง พ.ศ. ๒๔๓๖ และโปรค'ให้'พระเจาน่องยาเธอ กรมหมื่น 

วชิรญาณวโรรสเบ็1นเจากณะใหญ่ธรรมยุติกา ทรง1ฐานานุศกดอย่างธน- 

ปริ นายก เหมือนกบ ทีกรมสมเด็จพระปวเรศวริยาลงกรณ ไคเคย ทรงมาแค่ 

กอน 

เมื่อบีมะเมีย พ.ศ. ๒๔๓๗ พระบาทสมเด็จพระจลจอมเทสำเจ้าอยู่ 

หว ได้โปรดให้จ'คระเบียบคณะสงฆ์กราว ๑ คือ นอกจากคณะเหนือคณะ 

ใต้ซึงคงอยู่ตามเติม ใหแยกคณะกลางซึ่งชนพระอฐกรมสมเด็จพระปรมา¬ 

น ชิฅชัโนรสออกเบ็1นคณะ ๑ ต่างหาก ให้สมเด็จพระพ?มาจารย์ [คือหม่อม 

เจ้าพระสมเด็จพระพุฌาจารย์ (ท*ต) ซึงเบนอธิบดีสงฆ์รัดพระเชฅพน] 

เบ็1นเจ้าคณะใหญ่คณะกลาง ยกตำแหน่งพระพรหมมุนี ซึงเสมอชนธรรมา 

แค่ก่อนขนเบ็1นหิร่ญบฏ เบ็่นเจาคณะรองคณะกลาง ตงตำแหน่งเจ้าคณะ 

รองคณะธรรมยฅิกา ให้มีราชทินนามจาริกในหิรัญบฏว่า พระสาสนโสภณ 

ต1งตำแหน่งพระอุบาฬี (ซึ่งเบ็'นตำแหน่งพระราชาคณะสามญแต่คร1งกรง 

เก่า) เติมสจ้อยว1'ากุณูปมาจารย เบ็1นเจาคณะรองผายอรัญวาสี โดยทรงพระ 

ราชตำรัเหนว่า นามพระอบาฬีนืมืเกียรติยศสำก'ญในพงศาวดาร ควยได้ 

ไปประติษฐานพระสงฆ์อบาฬืวงศในลงกาทวีป นอกจากตำแหน่งชนสง 

ที่กล่าวมาน ได้โปรดให้จดระเบียบพระราชาคณะผู้ใหญ่ คือ ช1นธรรม 

ตำแหน่งเติมกงมืแฅ่พระธรรมเจดีย์ พระธรรมไตรโลก ยกตำแหน่งพระ 
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ธรรมโกษา ซงแฅเคมเบนพระราชาคณะสๅมผู ฃึนเบ็๋นชนธรรมคำแหน่ง 

๑ ฅงตำแหน่งพระธรรมปาโมกข์ขั้นใหม่อีกตำแVเน่ง 6. ชนเทพ ตำแหน่ง 

เคมกงมอยู่แห พระเทพกร พระเทพโมลี พระเทพมน ทรงคงตำแหน่ง 

พระเทพเมธ ชึนแทนฅาแหน่งพระโพ!ำงศ ซึงเลื่อนขนไปเบนเน่าคณะ 

ใหญ่ผ่ายอรญวาลี ชนราชแค่เดิมเบ็1นแฅ่พระราชาคณะสาม'ญ เลื่อนขั้นเบ็น 

ชนพระราชาคณะผู้ใหญ่ รองแค่เทพลงมา คือ พระราชกวี พระราชโมลี 

พระราชมนี พระราชเมธี 

ส่วนการปกกรองคณะสงฆ์ฅามหวเมืองซงไดกล่าวมาข์างคนว่า แค่ 

เดิมเบนตำแหน่งพระสง'มราชาน1น มาในรฃกาลที' ๔ พระบาทสมเด็จ 

พระจอมเกล้าเน่าอยู่หำโปรดให้ใชนามว่า สงราปาโมกข์ เทียบยศเท่าพระกรู 

โดยมากแมิบางเมืองถาทรงฅงใหโบ็'นพระราชาคณะ ก็ใข์ราชทินนามฅาม 

สมณศกคในกรุงเทพ ๆ มืแปลกอยู่แค่เน่าคณะใหญ่กรงเก่าเบนตำแหน่งพระ 

ธรรมราชามาแค่กรงต็ะ5กรงรำนโกสินทร เห็นจะเอาแบบในทำเนียบกรง 

สุโขทโ)มาฅ1ง เพราะกรงเก่าเบ็1นราชธานีเดิมเหมือนกบ กรุงสุโขทยเ'มื่นราช- 

ธานเคมในกรงกรุงเก่า ส่วนพระกรสงฆราชาที่ประช้าเมืองหลายเมือง 

และพระกร เจV ณะใหญ่ เมือง ใ?เทไม่มี ราชทินนามประช้า ฅำแ หน่ง อยู่ใน 

ทำเนียบ ก็มามืราชทินนามท่วไปแทบทุกเมืองในรชกา ลทิ ๕ 

กรนคอมาในรคนโกส่นทรศก ๑๒๑ พ.ศ. ๒๔๔๕ โปรคให้คงพระ 

ราชบ่ญญ คิส่กษณะปกกรองคณะสงฆ เนอกวามคามพระราชบญญ ฅน้ใน 

มาครา ๓ ว่า ไม่เกี่ยวค่วยนิกายสงฆ์ กิจ และลทธิเฉพาะในนกายใศ เ-หสงฆ- 

นายกนิกายนนบงคบบญชาว่ากล่าวค่อไบ่ศาม1’ศม มาศรา ๔ ยกคาแหนง 

สมเคจพระราชากณะ เจากณะใหญทง ๔ กอกณะเหนอ กณะใค กณะธรรม 
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ยุฅกา คณะกลาง และพระราชากณะซึ่งเบ็1นเจำคณะรองทง ๔ คณะนนเบื่น 

พระมหาเถรที่ทรงปรึกษาในการพระศาสนา และการปกครองสงฆมณฑล 

ทวไป ใหพ ระมหาเถรทง ๘ ตำแหน'งนั้ประชุมกนเบ็่นเถรสมาคม ตดสิน 

กิจในส่วนพระศาสนาสิทธีขาด ส่วนการปกครองสงฆ่บรึษท ได้จ'ดวาง 

แบบอนุโลมฅามวิธีปกครองพระราชอาณาจกรคือ มีเจำคณะมณฑล เจำคณะ 

เมือง เจาคณะแขวง และอธิการหมวค บงกบบ'ญชาสงฆมณฑล ในมณฑล 

ในเมือง และอำเภอ ตำบล ขั้นต่อกนโดยลำด,บ และกำหนดหนำที่อธิการ 

วดและกิจการที่จะรกษาประ[ยชนของพระศาสนาของสงฆบริษ้ท ตลอดจน 

ของพระอารามไวิโดยพิสดาร 

ในพระราชบ*ญญ ฅินั้ ตามฐานานศกคที่กำหนดไว เจำคณะมณฑล 

เบื่นตำแหน่งพระราชาคณะ ตงฐานานกรมได ๖ รป คือ พระกรปลด 0 

พระกรูวินยธร ๑ พระกรูวินยธรรม ๑ พระสงฆรกษ์ 0 พระสมุห์ 0 

พระใบฎีกา 0 เจาคณะเมือง เบนพระราชาคณะหรือพระครู ตงฐานานุกรม 

ไค้ ๕ คือ พระปลด ร, พระวินยธร 0 พระวินยธรรม 0 พระสมุห์ ๑ 

พระใบฎีกา 0 เจาคณะแขวง โดยปรกตํมืสมณศกดเบ็1นพระครูตงฐานา- 

นุกรม ได, ๒ รูป คือ พระสมุห,รูป ๑ พระใบฎีการูป ๑ ถาได้รบพระราช- 

ทานส'ญญาบฅรมืราชทนนาม ตงฐานานุกรมตำแหน่งปลดไค้อีกรป 0 ใน 

จงหวดกรงเทพ ๆ มีพระราชาคณะเบนผู้กำกบแขวงแสะมืผู้ช่วยตามสมควร 

อนึ่ง เมื่อในรชกาลท ๕ นน ทรงพระราชดำริเห็นว่า พระสงฆ์ 

นิกายผายเหนือ คือ พระญวน พระจีน มีมากขึน จึงพระราชทานสมณ- 

ฐานนครศกดแก'พระซึ่งเบนหวหนาทง ๒ นิกายนึ่น นิกายญวน ผู้เบน 

หวหนาตำแหน่งเบ็,นพระครู รองลงมาเบ็นปลด รองปลดและผู้ช่วย ลอง 
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ฅาแหน่งขางหลงนิ!เทียบทำนองสมุห์ใบฎีกา แต่พระราชทานสญญาบฅรม 

ราชทินนามทุกตำแหน่ง นิกายผายจุน หวหนำเบึนตำแหน่งพระอาจุารย์ 

รองลงมาเบื่นผู้ช่ว,ยมีสญญาบทรและราชทินนามเหมือนกน พระสงฆ์นิกาย 

ญวนและจีนนี เดมขึนกรมท่าซาย ภายหลงจึงน่ายมาขนกระทรวงธรรมการ 

ไนรชกาลทื่ ๕ 

ว่าคำยการปกครอาคฌ๙สงฆํ่ในรชกาลบชิชิบนไ,0 

มาถึงรชกาลบ'จุจุบนนิ เมือ ร.ศ. @๒๙ พ.ศ. ๒๔๕๓ พระบาท- 

สมเด็จพระเจาอย่หว*'๒ไ โปรดไห้คงพระราชพิธีมหาสมณุฅมาภิเษก เลือน 

พระเกียรติยศพระเน่าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวชิรญาณวโรรส พระบรมราช- 

อบธยาจุารย็ชนเบ็นสมเด็จพระเน่าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ตำแหน่งสมเด็จพระมหาสมณะ เบนมหาสงฆปรินายกทเวทงพระราชอาณา- 

จุกร และเบ็!นเน่าคณะใหญ่คณะธรรมยุติกาดำย และพระราชทานพระบรม 

ราชานุญาตให้’สมเด็จพระมหาสมณะ ทรงน่ดระเบียบสมณศกดี้ เมอ พ.ศ. 

๒๔๕๕ เบนค่งนั้ คือ แยกสมณศ*กดี้อนเบ็1นผืาย3'านนศร คือ ยศ และผาย 

ตำแหน่ง คือ หนำทีออกเบีนขางละแผนก 

ส่วนฐานนคร ชิดลำคบดาน 

®. สมเด็จพระมหาสมณะ 

๒. สมเด็จพระราชาคณะ 

๓. พระราชาคณะ ชนหิรญบฏ พระอุบาพีเขาในชนน 

๔. พระราชาคณะชนธรรม 

(ซิ) รชกาลที ๖ 

(๒) พระบาทสมเด็จพ:ะมงกุฏเกลา10V11 
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๕. พระราชากณะชนเทพ 

๖. พระราชาคณะชนราช 

๗. พระราชาคณะชนสาม้ญ 

๘. (ก) พระกรู พํคยอคพน 

เยียรบบเย็บ 

(ข) พระกรู พคพุดฅาล 

พํ้นกำมะหยีบกช5นเอก 

(ก) พระนาเรียน ๙ ประโยก 

๙. (ก) พระกรู พดพดฅาล 

พนกำมะหย็บั่กช8นโท 

(ข) พระบาเรียน ๘ ประโยก 

๑0. (ก) พระกรู พคพุดฅาล 

พนกำมะหยีบกช1นฅรี 

(ข) พระบาเรียน ๗ ประโยก 

06. พระกรุ พดพุดฅาล 

พํ้นเยียรบ่บเย็บ 

๑๒. พระกร พคพุดฅาล 

พนแพรเย็บ 

ทํ้งผ่'ายบาเรียน ทงผืาย 

สมถะ ทํ้งผืายยก 

ไดแก่สงฆปาโมกข์หวเมือง 

ถ อเอาพระกร มนตยภฅ 1;, 1:3 
๑๒ บาท เบนเกณวิา 

ถอเอาพระกรูมนฅยภฅ 

๘ บาท เบนเกณฑ์' 

ถอเอาพระกรูมนฅยภฅ 

๖ บาท เบ็1นเกณฑ์ 

ไดแกํเจำคณะ รธงหำเมือง 

I๗ 

เดแกเจาคณะแขวงมราช- 

ทนนาม 
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๑ ๓. (ก) พระกร พ'คพคกาล 

พนสกหลากบกชนเอก ไดแก่พระกรูปลกไม่มีชึ่อ 

(ข) พระบาเรียน ๖ ประโยก 

๑๔. (ก) พระกรู พกพกกาล 

พนสกหลาดบกชํ้น!ท ไกแก่พระครูวิน'ยธร พระ- 

(ข) พระบาเรียน ๕ ประโยค 

กรวิน*ยธรรม 

© (3? . (ก) พระกร พกพุดกาล 

พนส*กหลากบกชนฅรี ไกแก่พระครกู่สวด 
‘ป ^ 

(ข) พระบาเรียน ๔ ประโยก 

๑ ๖ . (ก) พระปล*ดพ*ดพคกาล 

พั้นเยียรบ้บเย็บ ไคแก่ปลืคืของพระราชาคณะ 

สาม*ญทกชน 

(ข) พระบาเรียน ๓ ประโยค 

๒ ประโยค (ราม*ญ) 

๏ ๗. (ก) พระกรูพ*กหนานาง 

พํ้นสกหลาดบก ไคไเก่พระกรูรองกู่สวดและ 

พระกรูสงฆ์ 

(ข) พระอาจารชพด ไก่แก่พระผู้อุปการโรงเรียน 

พนแพรบกเลอม หน*งสือไทย 

๏ ๘. (ก) พระกรูพ*ดหนานาง ไคแก่พระกรูเจาคณะแขวง 

พนอ*ดกลดเย็บ ไม่มีราชทินนาม และพระ- 

กรสมห พระครูใบฎีกา 
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(ข) พระฐานานกรมพคหนานาง 

พนอฅลํดเย็บ ไก่แก่พระสมฺเห พระ!บฏีกา 

@๙. (ก) พระฐานานุกรม ไม่มืพดยศ ไก่ไเก่พระฐานานุกรมของ 

พระกรเจ้าคณะหวเมือง 

(ข) เจ้าอธิการ ไดแก่เจ้าคณะหมวดหวเมือง 

(ก) พระอบชฌายะ ได แก่ พระ อบช ฌา ยะ ไม่ มี 

สมณศกดอน 

๒๐. พระอธิการ ไก่แก่เจ้าอาวาส ไม่มี 

สมณศ่กคอน 

๒®. พระพิธีธรรม 

ส่วนตำแหน่งจดเบนลำดบดงนั๊ 

ร). สกลส่งฆปรินายก 

๒. มหาสำฆนายก หรือเจ้าคณะใหญ่ 

๓. สำฆนายก หรือเจากณะรอง 

ย่ำยบรหาร ยายปรย่ต 

๔. เจ้าคณะมณฑล คณาจารยเอก 

๕. รองเจากณะมณฑล 

๖. เจาคณะเมือง (เจาคณะแขวง 

ในกรุงเทพฯ และปลดคณะนบใน,ชนน) คณาจารย็โท 

๗. รองเจ้าคณะเมือง 
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๘. เจาคณะแขวง (เจาคณะหมวก 

ในกรุงเทพ ๆ นบในชนน) 

๙. รองเจาคณะแขวง 

๑๐. เจาอาวาส 

๑®. รองเจาอาวาส 

คณาจารยํฅรี 

อาจารยใหญ่ 

อาจารยรอง 
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พิ^^ทิ่โใ}พิ^พ์^เ^า?าหพร้าว า.า(.ร้า!ร ?'ร^า เพ์,ฟัะร้'.ร.*&า 

๘ เมษายโเ ๒๕๑!- 





*1' 


