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ขาวประชาสัมพนัธ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท 0-2649-5005 ภายใน 5666 
โทรศัพท/โทรสาร 0-2258-0311  

                                 

 

ส่ังปดถนน ศพ 'พอปญญา' เคลื่อนสูวัด 

ภายหลังการสูญสิ้นพระอริยสงฆ “หลวงพอปญญานันท
ภิกขุ” อายุ 96 ป พระนักปฏิบัติท่ีเผยแผแกนแทของธรรมะ
ผูยิ่งใหญและเสาหลักของพุทธศาสนา สรางความเศรา
สลดใจของพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ ขณะเดียวกัน
ประชาชนตางแหไปกราบเคารพศพอยางเนืองแนนท่ี
อาคาร 80 ป ปญญานันทะ รพ.ชลประทาน อ.ปากเกร็ด จ.
นนทบุรี พรอมกันน้ี พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานโกศ 8 เหลี่ยมกับเครื่อง
ประกอบพิธีศพและพระราชทานน้ําหลวงสรงศพในเย็น
วันท่ี 12 ต.ค.น้ี โดยจะเคลื่อนสรีระสังขารของหลวงพอไป
ตั้งบําเพ็ญท่ีวัดชลประทานรังสฤษฏ อ.ปากเกร็ด ในเชาวัน
เดียวกัน  

ที่ รพ.ชลประทาน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ตั้งแตเวลา 06.00 น. 
วันที่ 11 ต.ค. มีขาราชการ ประชาชน ทยอยเดินทางมากราบไหว

และลงนามไวอาลัย พระพรหมมังคลาจารย หรือหลวงพอปญญานันทภิกขุ ทามกลางสายฝนโปรยปราย
ลงมาอยางตอเนื่อง โดยทางโรงพยาบาลไดจัดสถานที่ไวบริเวณหองโถงดานลางของอาคาร 80 ป 
ปญญานันทะ และนําภาพหลวงพอมาประดับเพื่อใหผูที่มาลงนามไดกราบไหว สวนชวงบายทางเจาหนาที่
อนุญาตใหประชาชนขึ้นไปกราบไหวศพไดครั้งละ 5 คน   

สําหรับบุคคลสําคัญที่มากราบไหวครั้งนี้มหีลายราย อาทิ นายเชิดวิทย ฤทธิประศาสน ผวจ.นนทบุรี นาย
ปราโมทย ไมกลัด อดีตอธิบดีกรมชลประทาน พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน หัวหนาพรรคมหาชน และชวง
เย็นวันเดียวกัน พระพยอม กัลยาโณ เจาอาวาสวัดสวนแกว ไดมากราบศพดวย ขณะที่ พล.ต.ต.ปริญญา 
จันทรสุริยา ผบก.ภ.จ.นนทบุรี ไดจัดสงหนวยปฏิบัติการพิเศษภูธร (นปพ.) จังหวัดนนทบุรี 10 นายมาคอย
ดูแลความเรียบรอยและอํานวยความสะดวก รักษาความปลอดภัยใหกับบุคคลสําคัญ  

สวนที่วัดชลประทานรังสฤษฏ พระเทพปรยิัติเมธี ผูชวยเจาอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฏและเจาคณะภาค 
7 และพระครูวินัยธรวิธาร ผอ.โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชลประทานรังสฤษฏ ไดระดมพระ
ลูกวัดชวยกันตกแตงศาลาขจรประศาสน สถานที่ที่จะนําสรีระสังขารของลวงพอปญญาฯมาตั้งบําเพ็ญ
กุศล   

ทางดานพระเทพปริยัติเมธีกลาววา วันเดียวกันนี้ไดรับหนังสือดวนที่สุดจาก ผอ.สํานักงานพระพุทธศาสนา
แหง ชาติ วาไดประสานกองพระราชพิธี สํานักพระราชวัง ลงวันที่ 11 ต.ค.50 ระบุวา ตามที่ ผอ.สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ ขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห ศพ พระพรหมมังคลาจารย เจาอาวาสวัด
ชลประทานฯ (หลวงพอปญญา นันทภิกขุ) กองพระราชพิธีพิจารณาเห็นแลววา พระพรหมมังคลาจารย 

ขาวจากหนังสือพิมพบานเมือง  ฉบับประจําวันที่  12 เดือนตุลาคม พ.ศ.2550   หนา    
ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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เปนพระราชาคณะ เจาคณะชั้นรองปฏิบัติศาสนากิจเปนประโยชนแกการพระศาสนา เกินกวาฐานานุรูป จึง
เห็นควรจัดพระราชทานพระบรม ราชานุเคราะหโดยตลอดดังนี้    

1.พระราชทานพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม 7 วัน 2. บําเพ็ญพระราชกุศล 7 วัน พระราชทาน สวดพระพุทธ
มนต เทศน ฉันภัตตาหารเหลาพระพุทธ 3.บําเพ็ญพระราชกุศล 50 วัน พระราชทาน สวดพระพุทธมนต 
เทศน ฉันภัตตาหาร บังสุกุลและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม 4. บําเพ็ญพระราชกุศล 100 วัน 
พระราชทาน สวดพระพุทธมนต เทศน ฉันภัตตาหาร บังสุกุลและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม 5. บําเพ็ญ
พระราชกุศล ออกเมรุพระราชทาน สวดพระพุทธมนต เทศน ฉันภัตตาหาร บังสุกุลและพระพิธีธรรมสวด
พระอภิธรรม   

6.จัดส่ิงของและจายเงินดังรายการตอไปนี้ หีบศพพรอมเครื่องพิธีกรรม ดอกไมประดับหนาศพ 
ดอกไมจันทน สําหรับแขก ที่มารวมงานพระราชทานเพลิงผาไตร ผาไตรพรอมจตปุจจัยถวายพระสงฆ
บังสุกุลกอนเคลื่อนศพ พระนําศพ พระบังสุกุลกอนพระราชทานเพลิงศพ พระสามหาบและจตุปจจัยถวาย 
พระบวชหนาไฟ ภัตตาหาร บรรจุปนโตถวายพระสามหาบ รมสําหรับใสอังคาร น้ําเลี้ยงสําหรับพระสงฆและ
แขกที่มารวมงานทั้งหมด  

พระเทพปริยัติเมธีกลาววา สําหรับเงินบริจาคของประชาชนจะมีการตัง้คณะกรรมการดูแล เพื่อเปดบัญชีขึ้น
เปนกองทุนสวดอุทิศถวายพระพรหมมังคลาจารย สวนพวงหรีดที่ประชาชนจะนํามารวม หากเปนไปได ขอ
เปนปจจัยก็จะดี เพราะวาหลวงพอกําลังสรางโบสถ และมีคาใชจายในการจัดงาน ผูส่ือขาวถามถึงการ
สรางโบสถ กลางน้ําที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ตามปณิธานของหลวงพอจะดําเนินการอยางไรตอไป 
พระเทพปริยัติเมธีกลาววา อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดูแลอยูแลว เพราะความ
จริงแลวหลวงพอไมใชเปนเจาของเรื่องโบสถ แตทานมีเมตตา รับเปนประธานในการหาทุน สวนจะครบ
หรือไมยังไมไดดูตัวเลขบัญชี เมื่อเสร็จงานของหลวงพอ หากมีปจจัยเหลือจะพิจารณาวาอันไหนขาดก็จะ
เสริมไป แตวัดจะไมไปดูแลการสรางโบสถ เพราะจะเปนการกาวกายงานของมหาวิทยาลัย วัดมีหนาที่ชวย
สนับสนุนเทานั้น   

“สําหรับผลงานแสดงธรรมเทศนาของหลวงพอมีมาก เพราะ 1 วัน ทานเทศนตั้ง 4 ครั้ง ที่วัดก็มีเก็บไว 
สวนหนึ่ง ที่ขางนอกก็มีมาก แตไมไดอัดเทปมา ประวัติของหลวงพอมีเผยแพรทั้งซีดีและทางอินเตอรเน็ต 
สวนหนังสือปญญานันทะ 96 ป ที่พิมพไป 5,000 เลม ขณะนี้ หมดแลว เพราะพิมพแจก ไมไดขาย และ
ทางวัดยังไมคิดที่จะพิมพเพิ่ม เพราะตนทุนสูง แตเมื่อถึงงานออกเมรุอาจจะมีการพิมพเพิ่ม   

ขณะที่พระครูวินัยธรวิธาร กลาววา เรื่องเงินสรางโบสถกลางน้ํา ทราบวาหลวงพอไดหาเงินไวครบแลว
ประมาณ 150 ลานบาท สวนเงินที่ประชาชนจะนํามาทําบุญในงานหลวงพอ จะเอามาตั้งเปนกองทุน
บําเพ็ญกุศลศพ เพราะวาตองใชจายอีกจํานวนมาก ขณะนี้วัดไมสามารถเอาเงินวัดออกมาใชได รักษาการ
เจาอาวาสก็ใชเงินวัดไมได ตองรอเจาคณะจังหวัดแตงตั้งเปนเจาอาวาสกอน   

ดาน พล.ต.ต.ปริญญา จันทรสุริยา ผบก.ภ.จ.นนทบุรี กลาววา ในวันที่ 12 ต.ค. วันเคลื่อนยายศพจะปด
การจราจรบนถนนติวานนท ตั้งแตหนา รพ.ชลประทานถึงดานหนาวัดชลประทานฯ ในเวลา 08.00-08.30 
น. พรอมจัดทีจ่อดรถสําหรบัประชาชนที่จะมารวมพิธีพระราชทานน้ําหลวงสรงศพ 3 แหง คือสนามหญา
โรงเรียนชลประทานวิทยา โรงเรียนชลประทานสงเคราะห และกรม ชลประทาน สามารถรองรับได
ประมาณ 2,000 คัน สวนเจาหนาที่ตํารวจไดระดมจาก 4 โรงพัก 500 นาย เพื่ออํานวยความสะดวกและ
ปองกันเหตุจากพวกมิจฉาชีพที่จะฉวยโอกาสมาหากินในงาน  

ขณะที่พระราชธรรมนิเทศ หรือพระพยอม กัลยาโณ เจาอาวาสวัดสวนแกว จ.นนทบุรี กลาวที่วัดสวนแกว 
วา ในบรรดาพระที่เผยแพรธรรมะตองรูสึกวาหลวงพอปญญาฯ เปนเสมือนแมทัพธรรม การสูญเสียหรือ
มรณภาพของหลวงพอปญญา เหมือนขาดหัวหอกที่คอยฟาดฟนกิเลส เพราะธรรมะของทานเปนคําสอนที่
ไมเอาเรื่องลึกลับ เพราะเรื่องลึกลับมันดับทุกขไมได ทานเนนลึกซึ้งมากกวา เพราะถาเราเขาใจธรรมะ
อยางลึกซึ้งเมื่อไหร ความทกุขก็จะลดลงได เราไมควรไปโศกเศราเสียใจกันมาก เพราะสังขารกต็อง
เปลี่ยนไปตามกาลเวลา ถึงเวลาตองไปเราก็ตองไป ตองเปลี่ยนวิกฤติใหเปนโอกาส เอาคําสอนของทาน
มาฟงแลวเอาไปปรับใชในชีวิตประจําวัน หมั่นสรางความดี และตนจะสานตอเจตนาของหลวงพอ โดยออก
เผยแพร ธรรมะตอไป  

สวนพระธรรมกิตติเมธี โฆษกมหาเถรสมาคม (มส.) กลาววา ในวันที่ 12 ต.ค.นี้ คณะกรรมการมหาเถรฯจะ
ทยอยไปรวมพิธีที่วัดชลประทานฯตั้งแตเชา และในเวลา 17.00 น. สมเด็จพระพุฒาจารย ประธานคณะผู
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ปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช จะไปรวมพิธี นอกจากนี้ ทางมหาเถรฯจะรับเปนเจาภาพในการบําเพ็ญ
กุศลดวย 1 วัน สวนจะเปนวันไหนนั้น ตองหารือกับทางวัดชลประทานฯ กอน  

ดานนายวิจิตร ศรีสอาน รมว.ศึกษาธิการ ในฐานะกรรมการบริหารขององคการศึกษาวิทยาศาสตรและ
วัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (ยูเนสโก) กลาวถึงการจะนําเสนอชื่อของหลวงพอปญญาฯ ใหเปนบุคคล
สําคัญของโลก วาการจะเสนอชื่อนั้น ผูที่จะถกูนําเสนอไดจะตองมีอายุครบ 100 ป หรือหากเสียชีวิตไป
แลวจะตองรอใหครบรอบวันเกิดของบุคคลคนนั้นใหครบ 100 ป และตองทําเรื่องเสนอตอยูเนสโกลวงหนา 
2 ป กอนที่ผูที่จะถูกเสนอชื่อจะมีอายุครบ 100 ป ดังนั้น หากจะเสนอชื่อหลวงพอปญญาฯ จะตองเสนอชื่อ
ในป 2552 เพราะหลวงพอปญญาฯ จะมีอายุครบ 100 ป ในป 2554  

“อยางไรก็ตาม คงตองศึกษาประวัติของหลวงพอปญญาฯวา หลวงพอปญญาฯมีผลงานดีเดนในดาน
ใดบาง เขาหลักเกณฑของยูเนสโกหรือไม เพราะหลักเกณฑไมไดระบุถึงคุณประโยชนที่ทําตอประเทศ
ไทยอยางเดียว แตตองมีผลตอประชาคมโลกดวย และคงจะเปนหนาที่ของรัฐบาลที่จะตองตัดสินใจ 
เพราะหากเสนอไปในชวงเวลานี้ก็ไมไดรบัการพิจารณา เพราะยังถือวาไมเขาเกณฑ” นายวิจิตรกลาว   

ขณะที่นายวิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กลาววา กอนที่จะมีการโอน รพ.
ชลประทานมาอยูในการกํากับดูแลของ มศว หลวงพอปญญาฯ ทานไดบอกให มศว ชวยดูและพัฒนา 
พรอมทั้งสนับสนุน รพ.ชลประทานและโรงเรียนชลประทานวิทยาดวย โดย มศว กําลังจัดตั้งกองทุนหลวง
พอปญญาฯขึ้น เพื่อระดมทุนพัฒนา รพ.ชลประทาน ซึ่งตั้งเปาวาจะตองระดมทุนใหถึง 100 ลานบาท 
นอกจากนี้ จะตั้งศูนยศึกษาเผยแพร พุทธธรรม ทั้งจะสรางรูปปนเหมือนหลวงพอปญญาฯ ขนาด 50 ซม.
เพื่อใหชาว มศว และคนไขที่มารักษาใน รพ.ชลประทานและวัดไดระลึกถึงหลวงพออยูเสมอ 

 

  


