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หอพระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณานายก

พระจริยวัตร พระกรณียกิจ
และพระเกียรติคุณในฐานะ

“พระสังฆบิดร”

ที่ทรงมีพระเมตตาธรรมอันประเสริฐ
สมดังพระนามที่จารึกบนพระสุพรรณบัฏ ดังนี้

สมเด็จพระญาณสังวร : สมเด็จพระผู้มีสังวรธรรม มีธรรมเป็นเครื่องระวัง อันประกอบด้วยพระปรีชาญาณ
บรมนริศรธรรมนีติภิบาล : ทรงเป็นพระอภิบาลในการถวายแนะนาพระธรรม แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยูห่ ัว ผู้ทรงเป็นใหญ่อย่างยิ่งในหมู่นรชน
อริยวงศาคตญาณวิมล : ผู้บริสุทธิ์ปราศมลทินด้วยพระญาณอันสืบมาแต่วงศ์ของพระอริยเจ้า
สกลมหาสังฆปริณายก : ทรงเป็นผู้นาพระสงฆ์หมู่ใหญ่ทั้งปวง
ตรีปิฎกปริยัตติธาดา : เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งพระปริยัติธรรม คือ พระไตรปิฎก
วิสุทธจริยาธิสมบัติ : ทรงถึงพร้อมอย่างยิ่งด้วยพระจริยา ความประพฤติอันบริสุทธิ์วิเศษ
สุวัฑฒนภิธานสงฆวิสุต : ปรากฏพระนามฉายาในทางพระสงฆ์ว่า สุวัฑฒนะ
ปาวจนุตตมพิสาร : ทรงพระปรีชากว้างขวางในพระอุดมปาพจน์ คาอันเป็นประธานคือพระธรรมวินัยอัน
สูงสุด
สุขุมธรรมวิธานธารง : เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมวิธีอันละเอียดอ่อน
วชิรญาณวงศวิวัฒ : ทรงเจริญรอยตามสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์
พุทธบริษัทคารวสถาน : ทรงเป็นที่ตั้งแห่งความเคารพของพุทธบริษัท
วิจิตรปฏิภาณพัฒนคุณ : ทรงมีพระคุณอันเจริญด้วยพระปฏิภาณอันวิจิตร
วิบุลสีลาจารวัตรสุนทร : ทรงงดงามด้วยพระศีลาจารวัตรอันไพบูลย์
บวรธรรมบพิตร : ทรงเป็นบพิตรทางพระธรรมอันประเสริฐ
สรรพคณิศรมหาปธานาธิบดี คามวาสี อรัณยวาสี : ทรงเป็นประธานและอธิบดีผู้เป็นใหญ่เป็นอิสระของ
คณะสงฆ์ทั้งคามวาสี และอรัณยวาสี

และเมื่อวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ในการประชุมสุดยอดผู้นาชาวพุทธโลกจาก
๓๒ ประเทศ ได้ทูลถวายตาแหน่งพระเกียรติยศอันสูงสุด “ผู้นาคณะสงฆ์สูงสุดแห่งโลก
พระพุทธศาสนา” แสดงให้เห็นถึงพระเกียรติคุณที่ได้รับการแซ่ซ้องจากพุทธศาสนิกชนทั่วโลก

วลีทอง

ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

๑. เมื่อชนะมารในใจของตนได้แล้ว มารข้างนอกก็ทาอะไรไม่ได้
๒. ใครมีเรื่องจะต้องผจญใจ ก็ให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้า ผู้ทรงพิชิตมารด้วยพระบารมี คือความดี
จะสามารถชนะใจตนเองได้ และจะเอาชนะเหตุการณ์ตา่ ง ๆ ได้
๓. น่าจะนึกถึงความแก่ ความตายกันบ้าง เพื่อจะได้ลดความมัวเมาและทาความดี
๔. หน้าที่ของคนเราที่จะพึงปฏิบัติต่อชีวิตร่างกาย คือบริหารรักษาให้ปราศจากโรค ให้มี
สมรรถภาพ และรีบประกอบประโยชน์ให้เป็นชีวิตดี ชีวิตอุดม
๕. วิสัยโลกจะต้องมีรัก แต่ให้มีสติควบคุมใจ มิให้ความรักมีอานาจเหนือสติ
๖. การชนะนั้น ท่านมุ่งให้เอาชนะตนเอง คือชนะจิตใจที่ใฝ่ชั่วของตน เพื่อที่จะรักษาและ
เพิ่มพูนความดีของตนให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น
๗. การพัฒนาตน จาต้องพัฒนาให้ถึงจิตใจ ถ้าคนมีจิตใจไม่เจริญ ก็ยากจะพัฒนาส่วนอื่น ๆ
ให้เกิดผลสาเร็จได้
๘. การรักษาเกียรติ เป็นการรักษาธรรมอย่างหนึ่ง จะก้าวหน้าหรือถอยหลังด้วยเกียรติ หรือ
เพื่อรักษาเกียรติ ก็เป็นสิ่งที่พึงสรรเสริญเท่ากัน
๙. การทาประโยชน์ทุกอย่าง ย่อมต้องมีการเสียสละบ้างไม่มากก็น้อย เช่น ทาทานก็ต้อง
เสียสละทรัพย์
๑๐. ความเคารพในธรรม ทาให้ผู้ใหญ่เป็นที่เคารพของผู้น้อย
๑๑. ความเคารพในธรรม ทาให้คนเป็นคน
๑๒. คนที่รู้มาก แต่ใช้ความรู้นั้นช่วยตัวเองไม่ได้ เพราะขาดความเคารพในธรรม
๑๓. คนทุจริต ชื่อว่าไม่รักตน เพราะทาความทุกข์ให้แก่ตนเอง
๑๔. คนสุจริต ชื่อว่ารักตน เพราะทาความสุขให้แก่ตนเอง
๑๕. วิธีถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง คือให้ตั้งใจระลึกถึงพุทธคุณข้อใดข้อหนึ่งให้จริง แล้วพระพุทธ
เจ้าจะปรากฏขึ้นในพระพุทธคุณ ความหวาดหลัวและความหม่นหมองก็จะหายไปจากจิตใจ
๑๖. พระพุทธศาสนาสอนให้เข้าใจเรือ่ งกรรม ไม่ใช่ให้คนกลัวกรรม หรืออยู่ใต้อานาจกรรม แต่
เพื่อให้ควบคุมกรรมในปัจจุบันของตน
๑๗. คนที่มีอานาจเหนือกรรม คือคนที่ควบคุมจิต เจตนาของตนได้ และตั้งมั่นแน่วแน่อยู่ใน
ธรรม
๑๘. ถ้าแผ่เมตตาจิตอยู่เนืองๆ จะระงับคู่เวรในอดีต ตลอดถึงปัจจุบันได้

๑๙. ผู้ที่สามารถรักษาจิตของตนได้ ตามพุทธโอวาทที่ว่า ไม่ทาชั่วทั้งปวง ทาดีให้ถึงพร้อมทาจิตของตน
ให้ผ่องแผ้ว ย่อมปิดทางอดีตกรรมที่ชั่ว และเปิดทางปัจจุบันกรรมที่ดี
๒๐. อดีตกรรมไรๆ ที่จะให้ผลโดยอาศัยใจนั้น ไม่มีอานาจโดยลาพังตนเองแต่อาจมีอานาจครอบงาใจที่
อ่อนแอ หากใจเข้มแข็ง ใจย่อมชนะกรรมที่เกี่ยวใจได้ทุกอย่าง
๒๑. ความขรุขระของชีวิต เพราะกรรมเก่านัน้ คนเราสามารถทากรรมปัจจุบันปรับปรุงสกัดกั้นกรรมเก่า
ได้ ดุจสร้างทานบกั้นน้าฉันนั้น
๒๒. ความเชื่อกรรม ถ้าเชื่อให้ถูกทาง ก็จะแก้ความเชื่อโชคลางต่างๆ ได้เป็นอันมาก
๒๓. ทาใจให้สบาย ร่างกายสบาย แม้จะขาดวัตถุไปมากหรือน้อย ก็ไม่เป็นทุกข์
๒๔. ภาวะทางใจที่เกิดขึ้นทุกอย่าง เกี่ยวกับชีวิตหรือแง่มุมในการมอง พระพุทธศาสนาสอนให้คิดหรือ
มองตามความเป็นจริงว่า ผิดถูก ดีชั่ว มีคุณมีโทษอย่างไรตามจริง
๒๕. คนที่มีใจเข้มแข็ง ยิ่งถูกค่อนแคะ ก็ยิ่งจะเกิดกาลังใจมากขึ้น
๒๖. แม้เป็นเรื่องจริง หากไม่ถึงเวลาที่ควรติหรือชม ก็อย่าไปติหรือชม นิ่งเสียดีกว่า
๒๗. คนที่ทาดีไม่น้อย เป็นทุกข์เพราะการทาดีของตน หรือไม่กล้าทาดี เพราะยังทาไม่ถึงความดีแห่ง
จิตใจของตน
๒๘. การทาจิตใจของตนให้มั่นคง เป็นการสร้างความดีให้แก่จิตใจ เป็นตัวความดี ที่เป็นแก่นแท้ของ
ความดีทั้งปวง ซึ่งจะป้องความทุกข์ไม่ให้มากระทบใจได้ทุกอย่าง
๒๙. ภาระในใจ แม้จะเป็นเรื่องดีมีประโยชน์ ถ้าไม่รู้จักจัดแจงแบ่งเบาให้แก่ตนเอง ก็จะทาให้เป็นทุกข์ใจ
ได้เหมือนกัน
๓๐. ทรัพย์ของคนตระหนี่นั้น แม้จะมีมาก ก็เหมือนไม่มี เพราะไม่เกิดประโยชน์แก่ตนและผูอ้ ื่น
๓๑. คนที่อยู่ด้วยกันได้ก็เพราะถือศีลธรรมต่อกัน แม้พวกโจรจะปล้นคนอื่น ก็ต้องไม่ปล้นกันเอง
๓๒. ศรัทธาที่ถูกต้อง เกิดจากศึกษาให้รู้ให้เข้าใจอย่างถูกต้อง
๓๓. วิธีชนะโดยไม่เบียดเบียนใคร เป็นความดีชั้นตรี การชนะที่เกื้อกูลเขาด้วย เป็นความดีชั้นโท การ
ชนะความชั่วของตนเอง เป็นความดีชั้นเอก
๓๔. คนทาชั่ว แม้จะได้รับแต่งตั้งให้เป็นคนดี ก็หาได้ชื่อว่าเป็นคนดีไม่ ผู้ที่รู้และค้านเป็นคนแรกก็คอื
ตัวเองนั่นเอง
๓๕. ธรรมคือมิตรประจาตน ไม่มีพรากไปจากตน จึงย่อมช่วยตนอยู่เสมอ
๓๖. ถ้ารู้จักมองดูความเป็นไปต่างๆ ของตนในทางที่น่าหัวเราะเสียบ้าง ก็น่าจะมีทุกข์น้อยลง แต่การ
มองดูคนอื่นนั้น สู้มองดูตนเองไม่ได้
๓๗. คนเรานั้น นอกจากจะมีปัญญาแล้ว ยังต้องมีความคิดอีกด้วย จึงจะเอาตัวรอดได้จากอันตรายต่างๆ
ในโลก
๓๘. คนฉลาดแท้ ย่อมไม่คิดเอาเปรียบ หรือคิดข่มเหงเบียดเบียนใคร แต่ในขณะเดียวกัน ก็ไม่ยอมให้
ใครข่มเหงได้สาเร็จ

๓๙. ในการดาเนินชีวิต ถ้ากลัวจะต้องพบอุปสรรค ก็ทาอะไรไม่ได้ คนที่เข้มแข็งย่อมไม่ยอมแพ้ เมื่อพบ
อุปสรรคก็แก้ไขไปด้วยจิตใจที่มุ่งมั่น
๔๐. วิธีดับความปรารถนาต้องการ คือการหัดเป็นผู้ให้บ่อยๆ ให้เสมอๆ
๔๑. ผู้มีธรรม ถือเหตุผลเป็นสาคัญเสมอ ไม่ว่าใครจะทาผิดมาแล้วมากน้อยเพียงไร หากเห็นเหตุผลที่
กระทาไปเช่นนั้น จักให้อภัยได้อย่างง่ายดาย
๔๒. การฝึกใจไม่ให้โกรธ เป็นการฝึกให้อภัยในความผิดของผู้อื่น ผู้ให้อภัยง่าย คือผู้ไม่โกรธง่ายนั่นเอง
๔๓. ไม่ว่าจะมีอารมณ์ใดเกิดขึ้น หากเพ่งดูใจตนเองให้เห็นอารมณ์นั้นแล้ว อารมณ์นั้นจะหมดไป ได้
ความสุขมาแทนที่
๔๔. ผู้เจริญเมตตาอยู่เสมอ เป็นผู้ไม่โกรธง่าย ทั้งมีจิตใจเยือกเย็นเป็นสุข
๔๕. ผู้ที่ตายด้วยโรคภัยทางกาย ดีกว่าผู้ที่ตายแล้วในทางชื่อเสียงและคุณงามความดีด้วยโรคภัยทางใจ
คือกิเลส
๔๖. ความคิดนั้น ไม่ว่าคิดดีหรือคิดชั่ว เมื่อเกิดขึ้นแล้ว จะไม่ลบหายไปจากจิตใจการพยายามควบคุม
ความคิดให้ถูกต้องอยู่เสมอ เป็นสิ่งควรทาด้วยกันทุกคน
๔๗. อภัยทานคือการยกโทษให้ อภัยทานนี้เป็นคุณแก่ผู้ให้ยิ่งกว่าผู้รับ
๔๘. การได้มาซึ่งสิ่งของใดๆ ด้วยวิธีอันมิชอบ เป็นการได้ไม่คุ้มเสีย เพราะสิ่งของเหล่านั้นเมื่อถึงเวลา ก็
หมดสิ้นไป แต่ความเสียหายอันเกิดจากการทุจริตจักยังคงอยู่
๔๙. วัดนั้นเป็นอารามภายนอก สาหรับเป็นนาบุญนาธรรมอยู่ส่วนหนึ่ง ควรจะมีวัดภายใน คือวัดภายใน
จิตใจตนเองอีกส่วนหนึ่งด้วย วัดแบบนี้พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่า ธรรมาราม มีศรัทธาในพระรัตนตรัย คือ
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นพุทธปฏิมา เป็นตู้พระธรรม และเป็นพระสงฆ์ วัดในใจนี้จะติดตามเรา
ไปทุกสถานทุกเมื่อ ขอให้พากันมีศรัทธาตั้งมั่นในพระรัตนตรัย จะได้มีพระพุทธปฏิมา ตู้พระธรรม และ
พระสงฆ์ อยู่ในใจทุกเมื่อ (ธรรมะประดับใจ ๒๕๒๕:๗๙) ๕๐. สันดานของคนเรานั้นต้องการผลสาเร็จ
แต่ไม่อยากทาเหตุให้เหนื่อยยาก เช่น อยากถูกล้อตเตอรี่ จนถึงขโมยเขาเป็นต้น ตัณหาในผลสาเร็จนี้เอง
เป็ น เหตุ ใ ห้ ค นลั ก ขโมยเขา โกงเขา แม้ การอยากถู ก ล้ อตเตอรี่ ก ล่ า วได้ ว่ า เป็ น นิ สั ย ขโมยอย่ า งหนึ่ ง
เหมือนกัน เพราะฉะนั้นต้องควบคุมตัณหาให้ผลสาเร็จนี้ อย่าไปตามใจตัณหา แต่ว่าส่งเสริมตัณหานั้นให้
ไปอยากในการประกอบเหตุ ซึ่งจะทาให้ได้ผลเช่นนั้นในทางที่ชอบ นี่แหละเป็นหลักของพระพุทธศาสนา
(ธรรมะประดับใจ ๒๕๒๕:๖๑)
๕๑. ผู้ที่วุ่นวายเร่าร้อนกับสถานะของอะไรๆ หลายอย่างในปัจจุบัน แม้หันมาลองดูความคิดความร้อนใน
ใจตนแล้ว หันเหความคิดที่เป็นเหตุแห่งความร้อนไปสู่ความเย็นเสีย ก็จะพ้นจากความเร่าร้อนวุ่นวายได้
ถ้าปล่อยใจให้คิดวนอยู่แต่ว่า เราจน ของแพง เขาทาให้ของราคาสูง ทีคนอื่นทาไมไม่ลาบากเหมือนเรา
เราทาดีทาไมจึงไม่ได้ดี อะไรทานองนี้ ก็จะวนเวียนอยู่แต่ในทะเลแห่งความร้อน (ธรรมะประดับใจ
๒๕๒๕:๖๐)
๕๒. พระพุทธองค์ทรงสอนไว้อย่างหนึ่งที่เป็นคุณอย่างยิ่งแก่ผู้ปฏิบัติ คือทรงสอนให้อยู่กับปัจจุบัน ไม่ให้
อาลัยอดีต ไม่เพ้อฝันถึงอนาคต (ธรรมะประดับใจ ๒๕๒๕:๕๕)
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สถานที่ตามโครงการ
“ตามรอยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก”
จังหวัดกาญจนบุรี

หอพระประวัติ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณานายก

วัดเทวสังฆราม-วัดถ้าเสือ
วัดเทวสังฆราม: วัดเทวสังฆารามเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญตั้งอยู่เลขที่ ๑ ถนนเจ้าขุนเณร
ตาบลบ้านเหนือ อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๕๖
ไร่ ๒๗ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่-น.ส.๓ ก เลขที่-ส.ค.๑ เลขที่ ๕๗๖ ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๓๔๘ เป็นวัด
เก่าแก่โบราณวัดหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี มีความสาคัญในทางประวัติศาสตร์ ตั้งอยู่ตาบลบ้านเหนือ
ชาวบ้าน ทั่วไปเรียกกันติดปากว่า “วัดเหนือ” อยู่ริมฝั่งแม่น้าศรีสวัสดิ์จะสร้างขึ้นเมื่อใดยังหาหลักฐาน
ไม่ได้แน่ชัด แต่สันนิษฐานว่าคงจะสร้างมาได้เกือบ ๒๐๐ ปี แล้วโดยรู้กันเพียงว่า “ท่านสมภารเสี่ยง”
เป็นผู้สร้างตามคาบอกเล่าประกอบเหตุการณ์พอจะประมวลได้ดังนี้
เมื่อกรุงศรีอยุธยาถูกพม่าโจมตีทาลาย
เผาพลาญบ้านเรือนปราสาทราชวังยับเยินหมดสิ้น
ไปแล้ว ได้กวาดต้อนผู้คนและขนทรัพย์สินสมบัติ
แก้วแหวนเงินทองของมีค่าไปยังประเทศพม่าเมื่อ
พ.ศ. ๒๓๑๐ แล้วนั้น ครั้งนั้น สมเณรเสี่ยงซึ่งเป็น
บุตรของคนไทยผู้หนึ่งซึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่ ณ เมือง
กาญจนบุรีเก่า ได้ถูกพม่ากวาดต้อนไปพร้อมกับ
โยมมารดาของท่านและอยู่ในพม่าจนได้อุปสมบท
เป็นภิกษุในประเทศพม่านั้น ต่อมาท่านปรารถนา
ที่จะเข้าประเทศไทยเพื่อเยี่ยมเยียนแผ่นดินไทย
อันเป็นมาตุภูมิบ้านเกิดเมืองนอนของท่าน ท่านจึง
ได้ชักชวนเพื่อนรักซึ่งเป็นคนไทยด้วยกัน ๕-๖ คน
ปลอมตัว เป็ นมอญเดิ นทางเข้า มา ก่อ นจะออก
เดินทางโยมมารดาของท่านได้บอกสถานที่ที่ได้ฝัง
ทรัพย์ไว้ในบ้านเดิมของท่าน เล่ากันว่าภิกษุเสี่ยง

หรื อ เรี ย กตามฐานะในกาลต่ อ มาว่ า ท่ า น
สมภารเสี่ยงได้เดินทางมาถึงเมืองกาญจนบุรี
เก่ า เห็ น บ้ า นเมื อ งเปลี่ ย นแปลงไปมาก
เนื่องจากทางราชการได้ย้ายเมืองมาตั้งใหม่ที่
ตาบลปากแพรกผู้ คนส่ว นใหญ่ ก็ย้ ายตามมา
ท่า นสมภารเสี่ย งพิจ ารณาเห็ น ว่า เมือ งเก่ า มี
ชารุดทุรดโทรมโรยราไปตามกาลเวลา ส่วน
เมื องใหม่มี แ ต่จ ะเจริ ญ รุ่งโรจน์ ไ พศาลสืบ ไป
หากปรั บ ปรุ ง วั ด เก่ า ที่ เ มื อ งเก่ า ก็ ค งจะไม่
เจริญรุ่งเรืองเท่ากับการสร้างวัดใหม่ในเมือง
ใหม่ ท่านจึงได้ตัดสินใจสร้างวัดขึ้นใหม่ในเมือง
กาญจนบุรีใหม่ คือ วัดเทวสังฆาราม

วั ด เทวสั ง ฆาราม ได้ รั บ พระมหา
กรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุ ลยเดช ยกขึ้น เป็ น พระอารามหลวงชั้น ตรี
ชนิดสามัญ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๕
และเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ ยังได้รับ
พระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดาเนินมาทรง
ทอดพระกฐิ น ต้ น ในโอกาสเดี ย วกั น นี้ ยั ง ได้
พระราชทานนามพระประธานในพระอุโ บสถว่ า
“พระพุทธสิทธิมงคล” ซึ่งได้ทรงพระสุหร่ายศิลา
จารึกพระนามพระราชทานด้วย นอกจากนี้ได้รับ

พระราชทานพระบรมราชานุ ญ าตให้ จ ารึ ก พระ
ปรมาภิไธย ภปร. เหนือผ้าทิพย์แห่งพระพุทธรูป
ปางประทานพรที่วัดสร้างขึ้นในโอกาสเสด็จพระ
ราชด าเนิ น ครั้ ง นี้ แ ละได้ มี พ ระกรุ ณ าธิ คุ ณ ทรง
บรรจุแผ่นทองคา เงินนาก ใบเบ้าพิธีหล่อพระ ทรง
ปลูกต้นศรีมหาโพธิ์ซึ่งได้มาจากพุทธคยา ประเทศ
อินเดีย และททรงเยี่ยมราษฎรพระราชกรณียกิจที่
ทรงบ าเพ็ ญ ทั้ งปวงนี้ เป็น การพระราชทานพระ
มหากรุณาธิคุณแก่วัดและพสกนิกรชาวกาญจนบุรี
เป็นอย่างยิ่ง

ในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จพระราชดาเนินครัง้ ที่
๒ ทรงถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดเทวสังฆาราม และทรงเยี่ยมราษฎร
วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณ
วดี พร้อมด้วยพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ได้เสด็จเยี่ยมวัดเทวสังฆาราม
วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ สมเด็จพระนางเจ้าราไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗ ได้
ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียนโรงเรียนปริยัติธรรมและพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์และเมื่อปี พ.ศ.
๒๕๑๕ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดาเนินมาทรงเปิดโรงเรียนพระปริยัติธรรมตึกรวิเทวานันท์

วัดถาเสือ: ตั้งอยู่ที่ตาบลม่วงชุม อยู่ห่างจากเขื่อน
แม่กลอง ประมาณ ๕ กิโลเมตร ทางเข้าวัดต้อง
ผ่านตัวเขื่อนแม่กลอง แล้วจะมีป้ายบอกเลี้ยวขวา
ไปประมาณ ๒ กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายประมาณ
๒๐๐ เมตร และเป็นวัดที่มีอายุมากกว่า ๑๐๐ ปี
และผูกพันกับเส้นทางตานานสมเด็จพระนเรศวร
นับตั้งแต่สมัยพระเจ้าหงสาวดีตะเบงชะเวตี้ ยกทัพ

ผ่า นกาญจนบุรี ไ ปยังกรุ งศรี อ ยุธ ยา เป็ น วัด ไทย
โบราณที่มีสถาปัตยกรรมที่งดงามมาก แต่เดิมบน
ยอดเขานี้มีเจดี ย์ก่อด้วยศิลาแลง ๓ องค์ แต่ถู ก
ทาลายเสียหายไปหมด ปัจจุบันนี้กลายเป็น เจดีย์
เกษแก้ ว มหาปราสาท ที่ มี ค วามสู ง ๗๕ เมตร
ภายในโปร่ ง มี ชั้ น มี บั น ไดเวี ย นส าหรั บ ขึ้ น ไป
นมัสการพระบรมสารีริกธาตุ

