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ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอ มใหประกาศวา โดยที่ทรงพระราชดําริวา
พระสงฆซึ่งดํารงในสมณคุณ มีอุปการะยิ่งแกการพระศาสนา สมควรจะไดเลื่อนอิสริยฐานันดรในสมณศักดิ์
สูงขึ้น มีอยู บัดนี้ จวบกาลมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา ควรจะสถาปนาอิสริยยศพระสงฆขึ้นไว
เพื่อจักไดบริหารพระศาสนาใหเจริญรุงเรืองสถาพรสืบไป
จึ่งทรงพระราชดําริวา พระธรรมโมลี เปน พระเถระผูเจริญในสมณคุณ อดุลปฏิภาณปรีช า
ไดศึกษาแตกฉานในมคธปริวรรตนและอรรถธรรมวินัย สอบไลไดสําเร็จภูมิเปรียญธรรม ๙ ประโยค
และศึ ก ษาสํ าเร็จ ปริญ ญาเอก สาขาวิ ช าประวัติ ศ าสตรอิ น เดี ยโบราณและประวั ติ โบราณเอเชีย ใต
จากมหาวิ ท ยาลั ย มคธ รั ฐ พิ ห าร สาธารณรัฐ อิ น เดีย ทรงพระกรุ ณ าโปรดให เ ป น พระราชาคณะ
ที่พระศรีสุทธิพงศ ชั้นราชที่พระราชปริยัติโมลี ชั้นเทพที่พระเทพปริยัติโมลี ชั้นธรรมที่พระธรรมโมลี
โดยลําดับ ไดรับภาระพระพุทธศาสนา และสังวรรักษาสมณวัตรไดเรียบรอยเปนอยางดี เหมาะสมกับ
ตําแหนงหนาที่สมณศักดิ์ ประกอบกับมีความอุตสาหวิริยะ ประกอบกรณียกิจเปนประโยชนแกพุทธจักร
โดยอเนกประการ กลาวคือ ดานการบริหารและการปกครองคณะสงฆ ไดรับพระบัญชาจากสมเด็จพระสังฆราช
แตงตั้งเปนผูชวยเจาอาวาส วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖
เปนรองเจาคณะภาค ๑๓ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘ เปนพระอุปชฌายวิสามัญ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๙ เปนเจาคณะ
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ภาค ๑๕ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ เปนเจาคณะภาค ๑ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๔ และเปนเจาอาวาสวัดพิชยญาติการาม
วรวิหาร พระอารามหลวง ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๔๐ จนถึงปจจุบัน ในดานการศึกษา ไดใหความสนใจสนับสนุน
การเรียนการสอน โดยเปนครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี สํานักเรียนวัดชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร
วัดบันได และวัดพนัญเชิง วรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดทําพจนานุกรม
พระไตรปฎก ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เปนผูกอตั้งสถาบันบาฬีศึกษาพุทธโฆส เพื่อสอนคัมภีรไวยากรณชั้นสูง
กลุมสัททาวิเสส เปนอาจารย คณบดีคณะพุทธศาสตร และรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม จังหวัดนครปฐม โดยลําดับ
ปจจุบันเปนเจาสํานักเรียนวัดพิชยญาติการาม กรรมการเฉลยและตรวจแกปญหาบาลีสนามหลวง และ
เปนประธานคณะกรรมการจัดปริวรรตและแปลปทานุกรมพระไตรปฎกฉบับบาลี-ไทย เปนกรรมการ
สภาวิช าการและกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นอกจากนี้ ไดดําเนิน งาน
ตามโครงการในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส โดยเปดหลักสูตร
การเรียนการสอนในระดับ สาขาตาง ๆ ไดแก หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ
(ป.บส.) หลักสูตรระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สาขาวิช า
การจัดการเชิงพุทธและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิปสสนาภาวนา ดานการศึกษาสงเคราะห
ไดใหจัดสรางศาลาปริยัติธรรมลานพระปรางค วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร ศูนยปฏิบัติธรรม “ธรรมโมลี”
วิทยาลัยสามเณร และศูนยปฏิบัติธรรม พระธรรมทูตสายที่ ๑ จังหวัดนครราชสีมา สรางอาคารเรียน
ประจําสํานักเรียนและอาคารปฏิบัติธรรม วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร นอกจากนี้ ไดใหความอุปถัมภ
พระสังฆาธิการและพระภิกษุท่สี นใจการปฏิบัติวิปสสนา โดยจัดฝกอบรมหลักสูตรวิปสสนากัมมัฏฐาน
และจัดโครงการปฏิบัติวิปสสนากัม มัฏฐาน ตามแนวสติปฏฐาน ๔ ณ วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร
และศูนยปฏิบัติธรรม “ธรรมโมลี” จังหวัดนครราชสีมา โครงการนําวิปสสนากัมมัฏฐานสูพระนวกะ
ในเขตภาค ๑ และโครงการ “เสริมสรางคุณธรรมแกเยาวชน” รวมกับเจาหนาที่สถานสงเคราะหตาง ๆ
อาทิ บานปากเกร็ด บานมหาเมฆ บานบางละมุง และบานราชวิถี มีเด็กชายและเด็กหญิงจากสถานสงเคราะห
จํานวนหนึ่งบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอนและบวชเนกขัมมะ ดานสาธารณูปการ ไดจัดใหมีการกอสราง
และบูรณปฏิสังขรณพระอุโบสถและศาลารายรอบพระอุโบสถ ศาลาการเปรียญทรงพระตําหนัก อีกทั้งบูรณะ
จิตรกรรมลายรดน้ําบานประตูหนาตางพระอุโบสถ กุฎีทรงชวยและกลุมกุฎีบริวาร วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร
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นอกจากนี้ ยังเปนประธานสรางอุโบสถและพระประธานประจําอุโบสถวัดศาลาลอย จังหวัดสุโขทัย
ดานการสาธารณสงเคราะห ไดมอบเครื่องคอมพิวเตอรใหแกโรงเรียนวัดละมุด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และมอบนิตยภัต (คาอาหารที่ถวายรายเดือน) เพื่อสมทบทุนตามโครงการวัดชวยวัดเปนประจํา ปละ
๑ เดือน อีกทั้งใหความอุปถัมภภัตตาหารแกมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และอาหารใหแกโรงทาน
ในการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม และ ๕ ธันวาคม ณ ทองสนามหลวง และงาน
สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชเปน ประจําทุกป นอกจากนี้ ยังไดจัดใหสรางเหรียญปางหามสมุทร
เพื่อแจกจายใหแกผูประสบธรณีพิบัติภัย (สึนามิ) ดานการเผยแผพระพุทธศาสนา ไดปฏิบัติวิปสสนา
กัมมัฏฐานเปนเวลาตอเนื่อง และแสดงพระธรรมเทศนา จัดใหมีการสวดอุปปาตสันติคาถาประจําวันธรรมสวนะ
และบรรยายธรรมแนวปฏิบั ติตามหลักสติ ปฏฐาน ๔ ทุกวั น เสาร -อาทิต ย ณ วัดพิ ชยญาติ การาม
วรวิหาร อีกทั้ง บรรยายธรรมแนวปฏิบัติตามหลักสติปฏฐาน ๔ แกพระนวกะเขตภาค ๑ ตามโครงการ
นําวิปสสนาสูพระนวกะ จัดใหมีโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและ
สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ เปนประจําทุกป ปละ ๒ ครั้ง นอกจากนี้ ไดเขียนหนังสือ
เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ไดแก บวชทําไม ตาย ธรรมบทสําหรับชาวบาน ความรูเกี่ยวกับธุดงค แปล
และตรวจพระคัมภีรตาง ๆ อาทิ พระคัมภีรกัจจายนมูล พระคัมภีรกัจจายนสังเขป คัมภีรปทรูปสิทธิ
คัมภีรสัททนีติสุตตมาลา คัมภีรสัททัตถเภทจินดา คัมภีรวากยสังสยวิโสธนี คัมภีรคันถาภรณวรรณนา
คัมภีรปทวิจาร คัมภีรวุตโตทัยมัญชรี ตรวจชําระหนังสือแปลวิปสสนานัย อีกทั้งงานวิจัยเชิงวิเคราะห
พระคาถาธรรมบท ไดรับพระราชทานรางวัลเสมาธรรมจักรทองคําจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ในงานสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนาวิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๓๕ และรางวัล
สิทธิธาดาทองคํา จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘
สรรพกิจที่ พระธรรมโมลี ไดปฏิบัติบําเพ็ญตลอดมาแลวนั้น ยอมเกิดผลดีทั้งแกพระพุทธศาสนา
ประเทศชาติ และประชาชนโดยทั่วไป จึงนับไดวา เปนผูมีความอุตสาหวิริยะ อุทิศตนใหแกพระศาสนา
และสังคมอยางแทจริง บัดนี้ พระธรรมโมลี เปน ผูเจริญดวยพรรษายุกาล รัตตัญูเถรกรณธรรม
มั่นคงในพรหมจรรยเนกขัมมปฏิปทา มีจริยาวัตรนาเลื่อมใส มีวัตรจริยาเปนที่เคารพสักการะแหงพุทธบริษัท
โดยทั่วไป สมควรที่จะไดยกยองใหดํารงสมณฐานันดรสูงขึ้น
จึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนา พระธรรมโมลี ขึ้นเปน พระราชาคณะเจาคณะรอง
มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏวา พระพรหมโมลี ศรีสังฆโสภณ วิมลสีลาจารนิวิฐ พิพิธคัมภีร
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ปริวรรตธารี ตรีปฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร
พระอารามหลวง มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ๘ รูป คือ พระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ ไพบูลกิจจา
นุกิจจาทร สังวรสีลสมาจารสังฆานุนายก ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูธรรมธร ๑ พระครูพิสิฐสรภาณ
พระครูคูสวด ๑ พระครูวิสาลสรนาท พระครูคูสวด ๑ พระครูสังฆกิจจาภิรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครู
ใบฎีกา ๑
อนึ่ง ทรงพระราชดํา ริว า พระธรรมสิ ทธิ เวที เปน พระเถระผูเ จริ ญในสมณพรหมจรรย
อนันตปรีชาญาณ ไดศึกษาแตกฉานในอรรถธรรมวินัย สอบไลไดสําเร็จนักธรรมชั้นเอกและเปรียญธรรม
๖ ประโยค และศึกษาตอ ไดรับปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร จากมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและปริญญามหาบัณฑิต สาขาสังคมวิทยา จากมหาวิทยาลัยปูนา สาธารณรัฐ
อินเดีย ทรงพระกรุณาโปรดใหเปนพระราชาคณะที่พระปญญาวชิราภรณ ชั้นราชที่พระราชสิทธิมงคล
ชั้นเทพที่พระเทพโสภณ ชั้นธรรมที่พระธรรมสิทธิเวที โดยลําดับ ไดสังวรในสมณคุณ ปฏิบัติสมควร
แกตําแหนงเปนอยางดียิ่งตลอดมา บําเพ็ญกรณียกิจเปนหิตานุหิตประโยชนแกพุทธจักร และอาณาจักร
โดยอเนกประการ กลาวคือ ดานการบริหารและการปกครองคณะสงฆ ไดรับพระบัญชาจากสมเด็จ
พระสังฆราชแตงตั้งเปนผูชวยเจาอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐
เปนเลขานุการเจาคณะใหญหนตะวันออก เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓ เปนพระอุปชฌายวิสามัญ เมือ่ พ.ศ. ๒๕๓๖
เปนรองเจาคณะภาค ๙ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๑ ตอมาเปนเจาคณะภาค ๑๒ ในปเดียวกัน เปนกรรมการ
มหาเถรสมาคม เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๔ และเปน ผูรักษาการแทนเจาอาวาสวัดโสธรวราราม วรวิหาร
พระอารามหลวง ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๔๗ และเปนประธานดําเนินการจัดอบรมประชุมพระสังฆาธิการ
ทุกระดับในเขตปกครองคณะสงฆ ภาค ๑๒ ด านการศึกษา ไดสนับสนุน และสงเสริมการศึกษา
พระปริยัติธรรม โดยเปนครูสอนพระปริยัติธรรมสํานักเรียนวัดสระเกศ เปนเลขานุการประจําสํานักเรียน
ทั้งแผนกธรรมและบาลี เปนกรรมการตรวจประโยคนักธรรมสนามหลวง กรรมการตรวจประโยคบาลี
สนามหลวง อีกทั้งไดจัดตั้งวิทยุชุมชน เพื่อใหพระภิกษุไดบรรยายและแสดงธรรมเปนประจํา นอกจากนี้
ไดจัดใหพระภิกษุไปสอนศีลธรรมตามโรงเรียนและจัดพระภิกษุผูทรงคุณวุฒิไปแสดงปาฐกถาธรรม
ใหการฝกอบรมตามสถานศึกษาและองคกรตาง ๆ ดานการศึกษาสงเคราะห ไดมอบทุนการศึกษาแก
พระภิกษุสามเณรที่สอบนักธรรมและบาลีของสํานักเรียนวัดสระเกศ และวัดโสธรวราราม อีกทั้งมอบทุน
การศึกษาแกพระภิกษุเพื่อศึกษาตอในระดับปริญญาโท และแจกทุนการศึกษาใหแกเยาวชนและเด็กนักเรียน
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อีกดวย นอกจากนี้ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบริจาคปจจัยเปนทุนอาหารกลางวันแกนักเรียนโรงเรียนบานสามเรือน
อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตลอดทั้งป และจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณครบชุด
ใหอีกในปถัดมา ตอมา พ.ศ. ๒๕๔๗ ไดจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณครบชุดใหแกโรงเรียน
บาลีอบรมศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ดานการสาธารณูปการ
ไดรับมอบหมายจากเจาอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ใหดําเนินการกอสรางศาลารับรองและกุฏิ
รวมทั้งบูรณปฏิสังขรณโรงเรียนพระปริยัติธรรม ตึกสมเด็จญาโณทยมหาเถระ (พ.ศ. ๒๕๐๑) และเปน
ประธานดําเนินการปฏิสังขรณพระอุโบสถและหอไตร วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ดานการสาธารณสงเคราะห
ไดใหความชวยเหลือผูประสบภัยทางธรรมชาติตามโอกาสอันควรตลอดมา อาทิ ไดมอบเครื่องนุงหม
ใหแกประชาชนในถิ่นทุรกันดารในเขตปกครองหนตะวันออก และมอบปจจัย อัฐบริขารที่จําเปนใหแก
พระภิกษุสามเณรที่ประสบอุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งไดมอบเงินชวยเหลือผูประสบ
ธรณีพิบตั ิภัย (สึนามิ) ผานสํานักนายกรัฐมนตรีและสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ในนามวัดโสธร
วราราม วรวิหาร อีกทั้งไดรับมอบหมายจากกรรมการมหาเถรสมาคมเดินทางไปตรวจเยี่ยมเพื่อเปนขวัญ
และกําลังใจแกพ ระภิกษุสามเณรในสามจังหวัดชายแดนภาคใต นอกจากนี้ ไดใ หจัดพิม พปฏิทิ น
พุทธศักราช ๒๕๔๙ ที่ระลึกพระพุทธโสธรเพื่อแจกจายแกพุทธศาสนิกชนและวัดตาง ๆ ทั่วประเทศ
ดา นการเผยแผ พระพุ ท ธศาสนา ไดใ หจั ด พิม พห นัง สื อธรรมะเพื่อ แจกจ า ยใหแ กพุ ท ธศาสนิก ชน
ที่เดิน ทางไปกราบไหวน มัสการพระพุทธโสธร รวมทั้งไดใ หการสนับสนุน และสงเสริม การใชสื่อ
ทุกประเภทเพื่อเผยแผพระพุทธศาสนา และจัดกิจกรรมตามวัดตาง ๆ ในเขตปกครองภาค ๑๒ อาทิ
แสดงพระธรรมเทศนาทุกวันธรรมสวนะ และวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ทําบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม
ลดละเลิกอบายมุขถวายเปนพุทธบูชาอยางตอเนื่อง
สรรพกิจที่ พระธรรมสิทธิเวที ไดปฏิบัติบําเพ็ญมาโดยตลอด ปรากฏผลดี และเจริญกาวหนา
แกพระพุทธศาสนาและราชอาณาจักร นับไดวาเปนผูเสียสละ มีความรับผิดชอบ มุงมั่นในงาน บัดนี้
พระธรรมสิทธิเวที ไดเจริญดวยพรรษายุกาล รัตตัญูเถรกรณธรรม ไพบูลยดวยสมณวัตรทุกสถาน
สมควรที่จะไดยกยองใหดํารงสมณฐานันดรสูงขึ้น
จึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนา พระธรรมสิทธิเวที ขึ้นเปน พระราชาคณะเจาคณะรอง
มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏวา พระพรหมสุธี ศีลาจารโสภณ วิมลปญญาโสภิต วรกิจจานุกิจประยุต
วิสุทธิ์ศ าสนวราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
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พระอารามหลวง มีฐานานุศักดิ์ ตั้งฐานานุกรมได ๘ รูป คือ พระครูปลัดสุวัฒนธีรคุณ ไพบุลศาสนกิจจาทร
บวรสังฆานุนายก ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูธรรมธร ๑ พระครูวิสิฐสรคุณ พระครูคูสวด ๑ พระครู
อดุลสรกิจ พระครูคูสวด ๑ พระครูสังฆภารวิจิตร 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 ๒๕๔๘ เปนปที่ ๖๐ ในรัชกาลปจจุบัน
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

