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ค�ำน�ำ

เจ้าพระคณุสมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก 

ทรงมีพระอุปนิสัยทางการประพันธ์มาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ จากหลักฐานที่เก็บไว้ได้  

เห็นได้ชัดว่า ทรงเริ่มการบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ทรงพบเห็นและเกี่ยวข้องตลอด

พระชนม์ชีพ เริ่มแต่พระชนมายุ ๑๒-๑๓ พรรษา เช่นทรงเริ่มบันทึกเรื่องพิธีถือ 

น�า้พระพพิฒัน์ โดยทรงพบักระดาษท�าเป็นสมดุบนัทกึเลก็ ๆ แล้วทรงบนัทกึด้วยหมกึ 

แล้วทรงลงท้ายบันทึกว่า ลูกเสือเอก เจริญ คชวัตร บันทึกนี้ถือได้ว่าเป็นพระนิพนธ์

ช้ินแรกของพระองค์ท่ีหลงเหลือมาให้เราได้เห็น ซึ่งทรงบันทึกเมื่อพระชนมายุราว  

๑๒ – ๑๓ พรรษา ก่อนที่จะทรงบรรพชาเป็นสามเณร

เมื่อพระชนมายุย่างเข้าปีที่ ๑๔ ทรงบรรพชาเป็นสามเณร และในปีแรกแห่ง

การบรรพชานัน้เอง เจ้าพระคณุสมเดจ็ฯ กท็รงบนัทึกเทศน์กณัฑ์อรยิทรพัย์ทีท่รงศกึษา

ต่อจากพระอุปัชฌาย์ของพระองค์จนจ�าได้แม่นย�าทั้งกัณฑ์ แล้วได้แสดงต่ออุบาสก

อุบาสิกาในคืนวันพระวันหนึ่งที่วัดเทวสังฆาราม

ในศกเดียวกัน พระอุปัชฌาย์ของพระองค์ได้น�าไปฝากเรียนบาลีที่วัดเสน่หา 

นครปฐม ซึ่งเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ก็ได้ทรงบันทึกเรื่องราวของการเดินทางตลอดจนถึง

เรื่องราวของการเรียนบาลีที่วัดเสน่หาไว้อย่างละเอียด

ครั้นพระชนมายุ ๑๖ พรรษา ทรงกลับไปอยู่วัดเทวสังฆาราม กาญจนบุรี  

เพื่อเตรียมเข้าไปอยู่วัดบวรนิเวศวิหาร เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ก็ทรงบันทึกเรื่องราวการ 

เตรยีมตัวและการเดนิทางจากวดัเทวสังฆารามเข้าไปยงัวัดบวรนเิวศวหิารไว้อย่างละเอยีด

เช่นกัน และยังได้ทรงบันทึกเหตุการณ์ของการอยู่และการเรียนที่วัดบวรนิเวศวิหารไว้

อย่างน่าสนใจยิ่ง พระอัธยาศัยในการจดบันทึกของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ นั้นได้ด�าเนิน

ต่อเนื่องมาตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ ฉะนั้น บันทึกของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ  



จงึมเีป็นจ�านวนมาก นับแต่บนัทึกเม่ือคร้ังทรงเป็นสามเณร เมือ่คร้ังทรงเป็นพระเปรยีญ 

เมือ่ครัง้ทรงเป็นพระราชาคณะ จนถงึเมือ่ทรงด�ารงต�าแหน่งสมเด็จพระสงัฆราช บนัทกึ

เหล่านี้มีทั้งบันทึกที่เป็นเรื่องราวขนาดยาว เช่นบันทึกในการเดินทางไปต่างจังหวัด 

บันทึกในการเดินทางไปต่างประเทศ บันทึกเบ็ดเตล็ดสั้น ๆ บันทึกประกอบการสอน 

บันทึกประกอบการบรรยาย และบันทึกในสมุดบันทึกประจ�าวัน (Diary) ในกรณีเดิน

ทางไปต่างประเทศก็จะทรงบันทึกเป็นภาษาอังกฤษ

เมื่อทรงเป็นสามเณร ทรงเริ่มนิพนธ์บทกวี เช่นโคลงอวยพรเป็นต้น ตัวย่าง

เช่น เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๒ ซึ่งทรงนิพนธ์ให้อาจารย์ท่านหนึ่งว่า

ขอ เดชไตรรัตน์พ้อง ภัยพาล

ขอ เดชบุญพลันดาน สุขล้น

ขอ เทพช่วยส่งสราญ  เสริมสวัสดิ์

ขอ พบโชคโรคพ้น  เดชด้วยสัจจา

อายุ ยืนยิ่งร้อย  ขวบปี

วรรณ ผ่องฉ่องฉวี  เพริศแพร้ว

สุข สพเถกองทวี  กายจิตต์

พล เพิ่มพูนภัยแคล้ว  พิพิธพร้อมจตุพร

 แต่ ส.สุวฑฺฒน

 ผู้ศิษย์



จากตวัอย่างพระนพินธ์ค�าโคลงนีแ้สดงให้เหน็ว่า เจ้าพระคณุสมเดจ็ฯ ทรงสน

พระทยักวมีาแต่พระชนมายยัุงน้อย เพราะได้พบต้นฉบบัพระนพินธ์ทีเ่ป็นค�าประพนัธ์

ที่เป็นโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน จ�านวนมาก ซึ่งทรงนิพนธ์ประทานบุคคลต่าง ๆ  

ในโอกาสต่าง ๆ บ้าง ทรงนพินธ์เป็นค�าสภุาษติบ้าง ทรงนพินธ์เล่าเรือ่งหรอืเหตกุารณ์

ต่าง ๆ บ้าง ที่เป็นค�าประพันธ์ขนาดยาวก็คือ ค�ากลอนนิราศสังขาร ซึ่งทรงนิพนธ ์

เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๖ ขณะทรงด�ารงสมณศักดิ์ที่ พระโศภนคณาภรณ์

พระนิพนธ์ประเภทค�าประพันธ์บทกวีเหล่านี้ ส่วนใหญ่ไม่เคยพิมพ์เผยแพร่  

ที่เคยพิมพ์เผยแพร่มี ๒ เรื่อง คือ สักวาสุชีโว (ว่าด้วยเรื่อง สุชีโว ภิกขุ ลาสิกขา) 

กับเรื่อง ค�ากลอนนิราศสังขาร

เมือ่ทรงเป็นพระเปรยีญ หรอืพระมหาเจรญิกไ็ด้ทรงนพินธ์เร่ืองต่าง ๆ ไว้มาก 

มีทั้งบทความธรรม ย่อความจากพระคัมภีร์ ประวัติบุคคลและสถานที่ โอวาทหรือ 

ค�าสอนในโอกาสต่าง ๆ เช่น มาฆบูชา วิสาขบูชา อาสาฬหบูชา พระนิพนธ์ของ 

เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ในยุคน้ัน เร่ิมเผยแพร่โดยการลงพิมพ์ในนิตยสารธรรมจักษุ  

ของมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นนิตยสารรายเดือนของมูลนิธิเรื่อยมา

และในระยะที่ยังทรงเป็นพระเปรียญนี้เอง ได้ทรงเริ่มนิพนธ์ค�าสอนทางพระ-

พุทธศาสนา หรือการอธิบายธรรมะในรูปแบบนวนิยาย ที่มักจะ เรียกกันว่า นิยายอิง

ธรรมะ เช่น เรื่องกตัญญูกตเวที เร่ืองกรรม จิต วิญญาณ เรื่องใครควรจะได ้

ทิพยบุปผาเทวสุธาโภชน์ น่าสังเกตว่า ในการทรงนิพนธ์เรื่องต่าง ๆ ดังกล่าวนี้  

เจ้าพระคุณสมเดจ็ฯ ทรงน�าเอาความรูส้มยัใหม่ เช่นเรือ่งทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ 

ดาราศาสตร์ จิตวิทยา เป็นต้น เข้ามาประยุกต์ในการอธิบายค�าสอนของพระพุทธ-

ศาสนา ทั้งนี้ อาจกล่าวได้ว่า เนื่องจากเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงใฝ่รู้ใฝ่เรียน เป็นเหตุ

ให้ทรงศึกษาหาความรู้สมัยใหม่ด้านต่าง ๆ จากการอ่านต�ารับต�าราด้วยพระองค์เอง 

แล้วทรงเห็นประโยชน์ของความรู้สมัยใหม่ที่จะช่วยท�าให้อธิบายและเข้าใจค�าสอนของ

พระพทุธศาสนาได้ง่ายขึน้ทางหนึง่ และกค็งด้วยเหตุผลดังกล่าวนีเ้อง ทีเ่ป็นแรงบนัดาล

ใจให้เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้อธิบายค�าสอนของพระพุทธศาสนาในแนวนวนิยาย ซึ่งก็

คือในแบบที่ส�านวนทางพระพุทธศาสนาที่เรียกว่า อธิบายแบบบุคคลาธิษฐานนั่นเอง



พระด�าริในการอธบิายค�าสอนในพระพุทธศาสนาหรอือธิบายธรรมะ ในรปูแบบ

นวนิยายของเจ้าพระคณุสมเดจ็ฯ ซึง่เริม่มมีาแต่ครัง้ทรงเป็นพระเปรยีญนัน้ ได้พฒันา

ถึงขีดสุดก็ในการทรงนิพนธ์เรื่อง จิตตนคร ซึ่งทรงเริ่มนิพนธ์เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓  

ขณะด�ารงสมณศักด์ิท่ี พระสาสนโสภณ ส�าหรับลงพิมพ์ในนิตยสาร ศรีสัปดาห ์ 

เป็นตอน ๆ แต่ยังไม่ทันได้จบ ต่อมา ทรงน�ามาปรับปรุงใหม่และทรงนิพนธ์ต่อจนจบ 

ส�าหรบัออกรายการ การบรหิารทางจิตส�าหรบัผูใ้หญ่ ทางสถานีวทิย ุอ.ส. พระราชวงัดสุติ

เรื่องจิตตนครนั้น ทรงนิพนธ์เป็นท�านองนวนิยายอิงธรรมะ แต่ไม่เหมือนกับ

นวนิยายองิธรรมะทัว่ไป คอืไม่ใช่เป็นการเล่าเรือ่งของกเิลสและคณุธรรมในรูปของคน 

กริยาอาการของคนท่ีเป็นตัวละครในเรื่องนี้ จึงเป็นการอธิบายหรือแสดงให้เห็นถึง

ธรรมชาต ิลกัษณะและคณุโทษของกเิลสและคณุธรรมแต่ละอย่าง ฉะนัน้ พระนพินธ์

เรื่องจิตตนครจึงเป็นนวนิยายอิงธรรมะที่ไม่ซ�้าใครในโลก

นอกจากนั้น ในช่วงที่ด�ารงสมณศักดิ์ที่พระธรรมวราภรณ์ (พ.ศ. ๒๔๙๙ – 

๒๕๐๔) เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้ทรงเริ่มนิพนธ์บทความทางพระพุทธศาสนาลงพิมพ์

เผยแพร่ในนิตยสาร ศรีสัปดาห์ เป็นบทความสั้น ๆ สัปดาห์ละหนึ่งตอน ตั้งชื่อว่า 

พระพทุธเจ้าของเรานัน้ท่านเลิศล�า้ ทรงเริม่นพินธ์เมือ่ พ.ศ. ๒๕๐๓ ต่อเนือ่งมาจนถึง 

พ.ศ. ๒๕๑๔ รวมเป็นบทความถงึ ๕๓๗ ตอน พระนพินธ์เรือ่งนี ้เป็นการอธบิายเรือ่ง

พระพุทธคุณแนวใหม่ คือทรงน�าเอาประวัติบุคคล วัตถุ สถานที่ ตลอดถึงเหตุการณ์

ของสังคมและโลกมาประยุกต์กับการอธิบายธรรมะ เพื่อสะท้อนให้เห็นคุณค่าและ 

ความหมายของพระพุทธคุณ นับว่าเป็นการอธิบายหรือสอนพระพุทธศาสนาในแนว

ประยุกต์แบบหนึ่งที่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงด�าริขึ้น หากจะกล่าวสั้น ๆ ก็คือ  

พระนิพนธ์เรื่อง พระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านเลิศล�้า นี้แสดงให้เห็นว่า ทุกเรื่องล้วน 

เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา หรือเกี่ยวกับธรรมะทั้งนั้น ถ้ารู้จักมองรู้จักใช้



เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงด�ารงต�าแหน่งเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ตั้งแต่ 

พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็นต้นมาจงึทรงมพีระภารกจิอกีหลายอย่างทีต่ามมาพร้อมกบัต�าแหน่ง

เจ้าอาวาส คือ การสอนพระนวกะ หรือพระใหม่ในช่วงเวลาเข้าพรรษา เป็นประจ�า 

ทุกวัน การสอนกรรมฐานแก่พระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนทั่วไปเป็นประจ�า 

ทุกวันพระและวันหลังวันพระตลอดปี การแสดงพระธรรมเทศนาในพระอุโบสถทุกวัน

วันพระขึ้น-แรม ๑๕ ค�่า ตลอดทั้งปี

จากพระภารกจิดงักล่าวนีเ้องได้ก่อให้เกดิพระนพินธ์เรือ่งส�าคัญ ๆ ข้ึนอกีหลาย

เรื่อง กล่าวคือ จากการสอนพระนวกะหรือพระใหม่ในช่วงเข้าพรรษาของแต่ละปี  

ได้ก่อให้เกิดพระนิพนธ์เรื่องส�าคัญ ๆ เช่น

๑. ๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า เป็นธรรมบรรยายในการสอนพระนวกะ  

 เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็นต้นมา 

๒. หลักธรรมส�าคัญของพระพุทธศาสนา เป็นธรรมบรรยายในการสอน 

 พระนวกะ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘

๓. ธรรมศาสนาในการปฏิบัติอบรมจิต เป็นธรรมบรรยายในการสอน 

 พระนวกะ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓

๔. ธรรมบรรยายเรื่องสวดมนต์ เป็นธรรมบรรยายในการสอนพระนวกะ  

 เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔

๕. ลักษณะพระพุทธศาสนา เป็นธรรมบรรยายในการสอนพระนวกะ  

 เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖ 

๖. ทศบารมี ทศพิธราชธรรม เป็นธรรมบรรยายในการสอนพระนวกะ  

 เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐

๗. ศึกษาพระพุทธศาสนาจากพระสูตร เป็นธรรมบรรยายในการสอน 

 พระนวกะ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑



จากการสอนกรรมฐานแก่พระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนท่ัวไป  

ประจ�าทุกวันพระและวันหลังวันพระ ก็ได้ก่อให้เกิดพระนิพนธ์หลายเรื่อง เช่น

๑. แนวปฏิบัติในสติปัฏฐาน เป็นธรรมบรรยายในการสอนกรรมฐาน  

 เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๔

๒. แนวปฏิบัติทางจิต เป็นธรรมบรรยายในการสอนกรรมฐาน เมื่อ พ.ศ.  

 ๒๕๑๔-๑๖ 

๓. โสฬสปัญหา เป็นธรรมบรรยายในการสอนกรรมฐาน เมือ่ พ.ศ. ๒๕๒๔

๔. สัมมาทิฏฐิ เป็นธรรมบรรยายในการสอนกรรมฐาน เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗ 

พระนิพนธ์เหล่านี้เป็นการถอดจากธรรมบรรยายที่ทรงสอนในครั้งนั้น ๆ แต่

จะสงัเกตได้ว่า แม้เป็นธรรมบรรยาย เมือ่ถอดออกมาเป็นหนงัสือแล้ว ถ้อยค�าส�านวน

ก็ไม่ต่างไปจากพระนิพนธ์ที่ทรงเรียบเรียงโดยตรง ทั้งนี้เพราะทุกถ้อยค�าส�านวนที่ทรง

บรรยายน้ัน ได้ทรงพิจารณากลัน่กรองมาอย่างดีแล้ว เสมอืนทรงเรยีบเรยีงไว้ในพระทยั

เป็นทีช่ดัเจนแล้ว จึงทรงเปล่งออกมาเป็นค�าบรรยาย ดงัจะเหน็ได้ว่า เจ้าพระคณุสมเด็จฯ 

จะทรงบรรยายช้า ๆ เป็นวรรค เป็นตอนและสม�่าเสมอ ซึ่งบางคนอาจจะรู้สึกว่า  

“ท่านพดูซ�า้ ไม่ทันใจ” พระนิพนธ์ทุกเรือ่งจงึเป็นภาษาทีก่ะทัดรดั ไม่ฟุม่เฟือยแต่ชัดเจน

จากการแสดงพระธรรมเทศนา ของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ก็ได้ก่อให้เกิด 

พระนพินธ์ประเภทเทศนาจ�านวนนบัร้อยกณัฑ์ พระนพินธ์ประเภทเทศนากเ็ช่นเดยีวกนั 

บางส่วนทรงเรียบเรียงต้นฉบับด้วยพระองค์เอง บางส่วนถอดจากบันทึกเสียงที่ทรง

แสดงในพระอุโบสถ ถ้อยค�าส�านวนในพระธรรมเทศนาของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ก็ไม่

ต่างไปจากพระนพินธ์ธรรมะอืน่ ๆ คอืทรงใช้ถ้อยค�าทีก่ะทดัรดั ไม่ฟุม่เฟือยและชดัเจน 

การเทศน์ของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ก็เช่นเดียวกับการทรงบรรยายในโอกาสต่าง ๆ  

คือทรงเทศน์ซ�้า ๆ เป็นวรรค เป็นตอน และสม�่าเสมอ



ในช่วงท่ีทรงด�ารงสมณศักดิ์ท่ีพระสาสนโสภณ (พ.ศ. ๒๕๐๔ – ๒๕๑๕)  

เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงรับภาระที่ส�าคัญอีกอย่างหนึ่ง คือการจัดรายการธรรมะทาง

วทิยกุระจายเสยีง นัน้คอืการจดัรายการการบรหิารทางจติส�าหรบัผูใ้หญ่ ประจ�าทกุเช้า

วันอาทิตย์ ทางสถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต ตามพระราชด�าริสมเด็จพระศรี- 

นครินทราบรมราชชนนี เริ่มแต่ พ.ศ. ๒๕๑๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๑๗ รวม ๗ ปี จากการ

จัดรายการการบริหารทางจิตส�าหรับผู้ใหญ่ดังกล่าว จึงเป็นท่ีมาของพระนิพนธ์เรื่อง 

การบริหารทางจิตส�าหรับผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นพระนิพนธ์ที่แพร่หลายมากเรื่องหนึ่ง

พระนพินธ์เรือ่งนี ้มุ่งสอนให้คนในวยัท�างานรูส้กึการฝึกอบรมจติตามแนวของ

พระพทุธศาสนา เพ่ือจะได้น�าเอาการท�าสมาธมิาใช้ประโยชน์ในการท�างาน การศกึษา 

และการด�าเนินชีวิตประจ�าวันอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขตามควรแก่อัตภาพ 

กล่าวสั้น ๆ ก็คือเป็นการสอนฝึกสมาธิอย่างง่าย ส�าหรับคนทั่วไปนั้นเอง

ทีก่ล่าวมานีแ้สดงให้เหน็ถงึพระอปุนสัิยทางการประพนัธ์ของเจ้าพระคณุสมเด็จฯ 

ซึ่งมีมาต่อเนื่องตั้งแต่ทรงพระเยาว์จนตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์อย่างน่าอัศจรรย์ 

ด้วยพระอปุนสิยัดังกล่าว พระนพินธ์ของเจ้าพระคณุสมเดจ็ฯ จงึมมีากมายหลายลกัษณะ 

กล่าวคอื บนัทกึประจ�าวนั บนัทกึการเดนิทางท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ บนัทึก

เรื่องน่ารู้จากที่ต่าง ๆ บันทึกข้อธรรมประกอบการสอนการบรรยายในโอกาสต่าง ๆ 

ความเรียงประเภทต่าง ๆ บทกวี พระธรรมเทศนา คติพจน์ พระโอวาทและธรรม

บรรยายที่ถอดจากเครื่องบันทึกเสียง

เจ้าพระคณุสมเดจ็ฯ ไม่เพยีงแต่ทรงนพินธ์เรือ่งราวต่าง ๆ ไว้มากมายเท่านัน้ 

แต่ยังทรงเก็บรักษาต้นฉบับหรือส�าเนาของพระนิพนธ์ต่าง ๆ ดังกล่าวแล้วไว้เป็น 

อย่างดี จึงยังคงมีต้นฉบับพระนิพนธ์ตั้งแต่ครั้งทรงเป็นเด็กชายเจริญ คชวัตร มาจน

เป็นสามเณรเจริญ และต่อ ๆ มาให้เราได้เห็นได้อ่านในทุกวันนี้ ทั้งนี้ ไม่นับบางส่วน

ทีส่ญูหายไปเพราะปลวกบ้าง เพราะภยัธรรมชาตอ่ืิน ๆ บ้าง ซ่ึงก็มจี�านวนไม่น้อยเช่นกัน



พระนพินธ์ประเภทต่าง ๆ ดงักล่าวแล้วได้บนัทกึเหตกุารณ์ของชวิีตและความ

เป็นไปของเหตุการณ์สังคมและบ้านเมือง ตลอดถึงความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของ

พระพุทธศาสนาและโลกไว้อย่างหลากหลาย และในส่วนพระองค์เองนั้น พระนิพนธ์

เหล่าน้ีได้แสดงให้เหน็ถงึพระวสิยัทศัน์ในหลากหลายมติทิีท่รงมต่ีอชีวติ สงัคม บ้านเมอืง 

และโลกตลอดระยะเวลาอันยาวนานในพระชนม์ชีพของพระองค์

ด้วยความตระหนกัถงึประโยชน์และคุณค่าของพระนพินธ์ของเจ้าพระคณุสมเดจ็ฯ 

ดังกล่าวแล้ว ในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ ๑๐๐ พรรษา เจ้าพระคุณสมเด็จ 

พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖  

ทางรัฐบาลจึงได้สนับสนุนให้มีการจัดพิมพ์พระนิพนธ์ต่าง ๆ ของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ 

รวมเป็นหนังสือชุดใหญ่ ๒๙ เล่ม เรียกว่า ญาณสังวรธรรม ส�าหรับถวายเป็น 

พระอนุสรณ์เทิดพระเกียรติและแจกจ่ายไปตามสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ 

องค์กรเอกชน และคณะสงฆ์ เพื่อจักได้เป็นประโยชน์แก่การศึกษาและการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาสืบไป

วัดบวรนิเวศวิหาร

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘



สารบัญ

เล่ม ๑ - ๓  ธรรมาภิธาน ๓ 

เล่ม ๔ - ๕  ๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า ๕

เล่ม ๖  ศึกษาพระพุทธศาสนาจากพระสูตร ๑๐

เล่ม ๗  ลักษณะและค�าสอนส�าคัญของพระพุทธศาสนา  ๑๔

เล่ม ๘  สัมมาทิฏฐิ ๑๘

เล่ม ๙  โสฬสปัญหา  ๒๓

เล่ม ๑๐  ธรรมกถาปฏิบัติอบรมจิต เล่ม ๑ ๒๘

เล่ม ๑๑  ธรรมกถาปฏิบัติอบรมจิต เล่ม ๒ ๓๓

เล่ม ๑๒  การบริหารทางจิตส�าหรับผู้ใหญ่ ๓๗

เล่ม ๑๓  ธรรมนิยาย ๔๒

เล่ม ๑๔  ธรรมบรรยายเรื่องสวดมนต์ ๔๗

เล่ม ๑๕  ทศบารมี ทศพิธราชธรรม พระพุทธคุณ ๕๒

เล่ม ๑๖ - ๑๗  พระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านเลิศล�้า ภาคต้นและภาคปลาย ๕๗

เล่ม ๑๘  ธรรมทรรศนะ ๖๓

เล่ม ๑๙  รู้จักพระพุทธศาสนา ๖๘

เล่ม ๒๐  ความเข้าใจเรื่องพระพุทธศาสนา ๗๔

เล่ม ๒๑  ความเข้าใจเรื่องชีวิต ๗๘

เล่ม ๒๒  ความเข้าใจเรื่องจิต ๘๒

เล่ม ๒๓  ธรรมกถาในการอบรมพระใหม่ ๘๖

เล่ม ๒๔  ญาณสังวรเทศนา ๑๐๐ กัณฑ์ ๙๑

เล่ม ๒๕  เทศนาพิเศษ ๙๕

เล่ม ๒๖  ปกิณกเทศนา ๙๘

เล่ม ๒๗  พระโอวาทและรายงานในการเยี่ยมวัดและพุทธศาสนิกชน

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคพายัพ ๑๐๒

เล่ม ๒๘  ธรรมคดี - ศาสนคดี ๑๐๗

เล่ม ๒๙  พระพุทธศาสนากับสังคมไทย ๑๑๑
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เล�ม ๑ - ๓
ธรรมาภิธาน 

พจนานุกรมคําสอนพระพุทธศาสนา (๑,๘๘๙ หน�า)

พระนิพนธ์เรื่องนี้เป็นการรวบรวมค�าศัพท์ธรรมะจากพระนิพนธ์จ�านวน ๒๕ 

เรื่องมาเรียบเรียงใหม่ในรูปแบบของ พจนานุกรม เพื่อสะดวกแก่ผู้ประสงค์จะค้นคว้า

หรือหาค�าอธิบายธรรมะ หรือค�าสอนของพระพุทธศาสนา ในการจัดท�า จึงคัดเอา

ค�าอธิบายธรรมะแต่ละค�าที่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงอธิบายไว้ในพระนิพนธ์ต่าง ๆ 

รวม ๒๕ เรื่องมาเรียบเรียงตามล�าดับอักษร ตั้งแต่อักษร “ก” ถึงอักษร “ฮ” ตาม

หลักพจนานุกรม

ส�าหรับค�าที่น�ามาตั้งเป็นศัพท์ใน ธรรมาภิธาน นี้ ก็ไม่ได้จ�ากัดเฉพาะศัพท์

ธรรมะเท่านัน้ แต่ได้น�าเอาค�าทีเ่ป็นเรือ่งเกีย่วกบัธรรมะ หรอืเกีย่วกบัพระพทุธศาสนา

ทีน่่ารู้น่าสนใจมาต้ังเป็นค�าศพัท์ไว้ด้วย เช่นค�าว่า ท�าวัตร สวดมนต์ การนัง่สมาธ ิฝัน 

บูชาข้าวพระ ซึ่งเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้ทรงอธิบายไว้อย่างน่ารู้ยิ่ง

ธรรมาภธิานนี ้จดัท�าขึน้และจดัพมิพ์ครัง้แรกในการทรงบ�าเพญ็พระกศุลคล้าย

วันประสูติ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นหนังสือเล่มเดียว ขนาด ๘๐๐ หน้าเศษ

ในการจดัพิมพ์ครัง้น้ี ได้แก้ไขและเพิม่เติมเนือ้หาให้ครบถ้วนยิง่ขึน้ จงึจดัพมิพ์

เป็น ๓ เล่ม เป็นหนงัสอืรวม ๑,๘๘๙ หน้า ประกอบด้วยค�าศพัท์จ�านวน ๒,๖๒๗ ค�า 

นับเป็นการพิมพ์ครั้งที่ ๓
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นิทัศนธรรม

สมาธนิัน้ต่างกบัวธิสีะกดจติ วธิสีะกดจตินัน้ผูถู้กสะกดไม่ค่อยจะมีความรูสึ้ก

เป็นตัวเป็นตนเอง ส่วนสมาธิของพระพุทธเจ้าต้องการให้มีความรู้ตัวบริบูรณ์ รวมจิต

เข้าเป็นสมาธิมากเท่าใด กต้็องมตีวัรูซ้ึง่เป็นทัง้ตวัสติ เป็นทัง้ตวัสัมปชญัญะรวมกันอยู่

มากเท่านั้น

(ญาณสังวรธรรม ๓/๑๒๕๔)

ตัวเราท่ีเข้าใจกันว่า มีอยู่เป็นอยู่ด้วยกันนี้ ถ้าจะให้ช้ีว่าอยู่ท่ีไหนก็จะชี้ไม่ถูก 

เพราะฉะนั้น เมื่อชี้ไม่พบ ตัวเรานี้จึงเป็นเพียงอุปาทาน ได้แก่ ความยึดถือ ยึดถือขึ้น

ว่าเป็นเรา ความยึดถืออันนี้หากยึดถือแคบหรือกว้างใหญ่โตออกไปเท่าไร เราก็แคบ

กว้างใหญ่โตออกไปเท่านั้น

(ญาณสังวรธรรม ๓/๑๒๕๘)

สังเวช โดยตรงคือความรู้ซาบซึ้งอยู่ในสัจจะคือความจริง คือความที่ต้องเป็น

ทุกข์ เพราะเกิดแก่เจ็บตาย เพราะอบาย ใจก็สลด คือลดความติดใจเพลิดเพลิน

ในกามลง และน้อมใจมาปฏิบัติในสมาธิปัญญา

(ญาณสังวรธรรม ๑/๑๔๑)

พระพทุธศาสนานัน้ ทีเ่ป็นพระพทุธศาสนาล้วน ๆ ไม่มีพธิ ีพธิต่ีาง ๆ นัน้ได้

มาจากศาสนาพราหมณ์ และพวกการปฏบิติับางอย่างเกีย่วแก่วิญญาณของบรรพบรุษุ 

เป็นต้น กม็าจากขนบธรรมเนยีมเก่า ๆ ทีน่บัถอืกนัมาแต่ดกึด�าบรรพ์ กสื็บเป็นสนัดานมา 

และมีอย่างอื่นผสมเข้ามาบ้าง 

(ญาณสังวรธรรม ๒/๑๑๙๘)
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เล�ม ๔ - ๕
๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ�า (๗๖๖ หน�า)

เป็นการน�าเสนอพทุธประวตัแินวใหม่ น�าเสนอพทุธประวตัติามท่ีปรากฏหลักฐาน

ในคัมภีร์ไปตามล�าดับปีหรือล�าดับพรรษาว่า ปีใดพระพุทธเจ้าทรงจ�าพรรษา ณ ที่ใด 

ได้ทรงบ�าเพญ็พทุธกจิอย่างไรบ้าง เกดิเหตกุารณ์ส�าคัญเกีย่วกบัพระพทุธศาสนาอย่างไร

บ้าง เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้ทรงรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับพุทธประวัติและพุทธจริยา 

จากพระไตรปิฎกและคัมภีร์ต่าง ๆ มาประมวลเข้าด้วยกัน แล้วเรียบเรียงขึ้นเป็น

เรือ่งราวพทุธประวตัใินพรรษานัน้ ๆ ข้อมลูทีท่รงรวบรวมมานัน้ มิได้จ�ากดัเฉพาะจาก

พระไตรปิฎกและคัมภีร์อรรถกถาฎีกาเท่านั้น แต่รวมไปถึงต�าราภาษาต่างประเทศ

ทัง้ฝ่ายเถรวาทและมหายานด้วย ฉะนัน้เรือ่งราวท่ีปรากฏในพระนพินธ์เรือ่ง ๔๕ พรรษา

ของพระพุทธเจ้านี้ จึงมีหลากหลายไม่จ�าเพาะพุทธประวัติเท่านั้น

พระนิพนธ์เรือ่งน้ี จงึมีลักษณะเป็นการอธบิายค�าสอนและเรือ่งราวของพระพทุธ-

ศาสนา โดยมีพุทธประวัติเป็นโครงเรื่อง หรือเป็นแกนของเรื่อง ฉะนั้น ในพระนิพนธ์

เรื่องนี้ จึงให้ความรู้ทั้งพุทธประวัติ ธรรมะหรือค�าสอนของพระพุทธเจ้า ประวัติบุคคล 

สถานที ่และเหตกุารณ์เก่ียวกบัพระพทุธศาสนาในเวลานัน้ ๆ รวมถงึธรรมเนยีมประเพณี

เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นเป็นล�าดับมาด้วย ทั้งฝ่ายเถรวาทและฝ่ายมหายาน

พระนพินธ์เรือ่ง ๔๕ พรรษาของพระพทุธเจ้านี ้เจ้าพระคณุสมเดจ็ฯ ทรงเริม่

นิพนธ์ด้วยการน�าเรื่องราวที่ทรงค้นคว้ามาบรรยายเป็นค�าสอนในการอบรมพระใหม่

วัดบวรนิเวศวิหาร เม่ือ พ.ศ. ๒๕๐๔ แล้วจึงได้ถอดค�าบรรยายเป็นหนังสือลงพิมพ์

เผยแพร่ในนิตยสารศรีสัปดาห์ ในปี พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็นครั้งแรก
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เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้ทรงบรรยายเรื่อง ๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า  

ในการอบรมพระใหม่ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๔ ต่อเนื่องมาจนถึง พ.ศ. ๒๕๑๐ รวมเป็น

เร่ืองราวพุทธประวัติได้ ๙ พรรษา แล้วทรงหยุดการบรรยายเรื่องนี้ไประยะหนึ่ง  

เพราะไม่ทรงมีเวลาท่ีจะค้นคว้ารวบรวมข้อมลู กระทัง่ พ.ศ. ๒๕๓๑ จงึได้ทรงน�าเรือ่ง 

๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้ามาบรรยายในการสอนพระใหม่ต่อ และเรื่อยมาจนถึง  

พ.ศ. ๒๕๓๓ รวมเป็นเรื่องราวพุทธประวัติได้อีก ๓ พรรษา รวมกับของเดิมเป็น  

๑๒ พรรษา จากนั้น เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ไม่ทรงมีเวลาที่จะค้นคว้าและบรรยายต่อ

จงึเป็นอนัว่า เจ้าพระคณุสมเด็จฯ ทรงนพินธ์เรือ่ง ๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า 

ได้เพียง ๑๒ พรรษาเท่านัน้ ดงัทีจ่ดัพมิพ์ในครัง้น้ีเป็นหนงัสอื ๒ เล่ม รวม ๗๖๖ หน้า
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นิทัศนธรรม

การปฏบิตัขิองคนทียุ่ง่เหยงิกนัอยู ่กเ็พราะเหตุว่าปฏบิติัไม่ถูกหน้าท่ี ยกเฉพาะ

อริยสจัจ์ ๔ นี ้หน้าทีท่ีค่วรจะปฏบิตัใินทกุข์กค็อืก�าหนดให้รูเ้ท่านัน้ว่าเป็นทกุข์ หน้าที่

ที่ควรจะปฏิบัติในสมุทัย ก็คือละ ดั่งกล่าวแล้ว แต่คนเราไปปฏิบัติสับกัน ดั่งเช่นคนที่

มีความทุกข์โศกอย่างหนัก เพราะปรารถนาไม่ได้สมหวัง เป็นคนจนทางเข้า บางที

ก็ท�าอัตวินิบาตกรรมตัวเอง นี้เรียกว่า ท�าผิดหน้าท่ีของธรรม เพราะว่าร่างกายของ

ตัวเองที่ตัวเองฆ่าเสียน้ัน จัดเข้าในทุกขสัจจะ คืออยู่ในหมวดทุกข์ ที่ท่านว่าต้องแก่ 

ต้องเจ็บ ต้องตาย ดั่งที่แสดงแล้ว เกี่ยวแก่ร่างกายนี้ พระพุทธเจ้าท่านสอนให้ก�าหนด

รู้เท่านั้น ว่าเป็นทุกข์ ไม่ได้สอนให้ละคือฆ่าตัวเองลงไป ส่ิงท่ีท่านสอนให้ฆ่านั้นคือ 

สมทุยัต่างหาก ได้แก่ตณัหาทีเ่ป็นตวัเหตอัุนมอียูใ่นใจของตวั หรอืพดูรวม ๆ ว่า กเิลส 

เป็นความปรารถนาอยากได้ต่าง ๆ หรือว่าจะพูดอย่างกว้าง ๆ ว่า โลภ โกรธ หลง 

ก็ได้ ตัวสมุทัยท่านสอนให้ละ เมื่อจะฆ่าก็ต้องฆ่าสมุทัย ไม่ใช่ฆ่าร่างกาย

(ญาณสังวรธรรม ๔/๒๕)

ในเมืองไทยมีนยิมถอืเป็นประเพณว่ีาจะต้องอาราธนาก่อน พระจงึจะให้สรณคมน์

และศีล สวดพระปริตร แสดงพระธรรมเทศนา แสดงว่าพระพุทธศาสนาไม่บังคับบน

ใจใครให้นับถือปฏิบัติ ใครมีศรัทธาเล่ือมใสประสงค์สรณคมน์และศีลก็ดี พระปริตร

กด็ ีธรรมเทศนากด็ ีกต้็องมาอาราธนา ยงัไม่อาราธนาพระกย็งัไม่ให้ไม่แสดง เวลาท�า

พธีิกเ็ป็นการสะดวก เพราะการอาราธนากห็มายความว่าเริม่พธิขีึน้แล้ว ได้เตรยีมการ

ต่าง ๆ เสร็จพร้อมที่จะรับศีลกันได้ และได้ถือเป็นประเพณีอีกว่า ก่อนท่ีจะท�ากุศล

อะไร ขอสรณคมน์และศีลกันก่อนเสมอ เป็นประเพณีดีอยู่ เพราะชักน�าให้เข้าหา

พระรัตนตรัยและศีลก่อน แต่ก็มักถือเป็นสักแต่ว่าท�าไปเป็นพิธีเสียโดยมาก คือไม่ได้

คิดรับจริง ถ้าอย่างนีก้ไ็ด้เพยีงเปลอืกคอืพธิเีท่านัน้ ผูท้ีต่ัง้ใจรบัจริงนัน้แหละ จงึจะเข้า

ถึงสาระของพิธี ได้ประโยชน์จากประเพณีที่ดีอยู่แล้วนี้

(ญาณสังวรธรรม ๔/๓๓๙)
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เร่ืองชาดกเป็นเรือ่งเก่าก่อนพทุธกาล แสดงว่าเรือ่งนาคกบัมนษุย์สมัพนัธ์เกีย่ว

ดองกัน ได้มีเล่ามาแต่ดึกด�าบรรพ์ ติดเข้ามาในคัมภีร์พระพุทธศาสนา และยังติดเข้า

มาในต�านานโบราณของไทย ตลอดถึงประเทศใกล้เคียง ประวัติของพระเจ้าแผ่นดิน

หลายพระองค์มีเล่าว่า มีพระมารดาเป็นนางนาค ท�านองเดียวกับเรื่องในชาดกนี้ (ใน

อนิเดียบดันีก้ย็งัมคีนเผ่านาค มกัเข้าใจกนัในบดันีว่้า เรือ่งนาคทีเ่ข้ามาเกีย่วข้องกบัคน 

ดั่งเรื่องนาคที่ว่าจ�าแลงมาบวชก็น่าจะเป็นคนเผ่านี้ เพราะยังมีความเป็นอยู่แบบคนป่า 

ผิดจากมนุษย์ที่เจริญทั่วไป จึงยังไม่ยอมรับให้เป็นมนุษย์)

(ญาณสังวรธรรม ๔/๓๒๐)

เทวดามีอายุยืนนาน คติภายนอกพระพุทธศาสนาว่า เป็นผู้ไม่ตาย จึงเรียก

ว่า อมร (ผู้ไม่ตาย) ก็มีแต่คติทางพระพุทธศาสนาว่า มีอายุยืนมากเท่านั้น เพราะมี

หลกัธรรมอยูว่่า เมือ่มเีกดิกต้็องมตีาย จงึไม่รบัรองเทวดามารพรหมทัง้ส้ินว่าเป็นอมร

คือ ผู้ไม่ตาย เม่ือเทียบระยะเวลาของมนุษย์กับสวรรค์ ชั่วชีวิตของมนุษย์ที่ก�าหนด 

๑๐๐ ปี เท่ากับครู่เดียวของสวรรค์เท่านั้น เรื่องในอรรถกถานี้ ท่านเล่าให้มองเห็นว่า

ครู่เดียวจริง ๆ ชาติหนึ่งของมนุษย์ยังไม่เท่าเวลาชมสวนของเทวดาครั้งหนึ่ง ท่านเล่า

เรื่องในตอนท้ายให้เทวดาสังเวชมนุษย์ว่าประมาท แม้จะไม่ตรงประเด็นกับความใน 

พระธรรมบทนัก กช็วนให้เหน็ว่าประมาทกนัอยู่จริง เพราะท�าให้เหน็ชดัว่าชวีตินีน้้อยนกั 

เหมือนอย่างครู่เดียว จะแสดงอย่างไรให้เห็นชัด จึงเล่าเรื่องในสวรรค์ เป็นเรื่องเทียบ

ทีท่�าให้เห็นชดัได้ทันทีว่าน้อยนดิเดยีว น�าใจให้เกดิสงัเวชเกดิความไม่ประมาทขึน้ได้เรว็ 

เป็นอันว่าท่านสอนได้ผล

(ญาณสังวรธรรม ๔/๓๓๖)

เฉพาะในสายเถรวาทน้ัน คตเิรือ่งพระพทุธเจ้าหลายพระองค์และพระโพธสัิตว์

จะเกดิข้ึนตัง้แต่เมือ่ไร ยากทีจ่ะทราบได้ แต่ถ้าสมมตว่ิาเกดิขึน้ภายหลงั เพือ่มิให้ด้อย

น้อยหน้ากว่าฝ่ายมหายาน แต่ก็ยังรักษาหลักเดิม คือแสดงพระพุทธเจ้าในมนุษย์ซึ่ง

อุบัติขึ้นในกัปต่าง ๆ แต่ไม่บังเกิดขึ้นในคราวเดียวกัน ๒ พระองค์ เมื่อศาสนาของ

พระองค์หนึ่งเสื่อมสูญไปสิ้นแล้ว ถึงยุคสมัยจึงจะเกิดขึ้นอีกพระองค์หนึ่ง และธรรม
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ของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่แสดงสั่งสอน เช่น อริยสัจจ์ ก็เป็นอย่างเดียวกัน ไม่มี

แตกต่างกัน ส่วนพระโพธิสัตว์ก็ใช้จ�ากัดเฉพาะผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์

หน่ึง ๆ เท่านัน้ และมหีลกัเกณฑ์ดงักล่าวแล้วในเรือ่ง สุเมธดาบส แต่กมี็แสดงว่าอาจ

ส�าเรจ็ได้ หากแต่ไม่ยอมส�าเรจ็ เพราะปรารถนาพทุธภมูเิพือ่จะช่วยโลก คล้ายกบัความ

ต้องการเป็นพระโพธิสัตว์ในฝ่ายมหายาน

(ญาณสังวรธรรม ๔/๑๙๘)
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เล�ม ๖
ศึกษาพระพุทธศาสนาจากพระสูตร (๔๔๘ หน�า)

พระนพินธ์เรือ่งนี ้เจ้าพระคณุสมเดจ็ฯ ได้ทรงน�าพระสตูรท่ีส�าคญับางพระสตูร

มาอธิบายให้เข้าใจเน้ือหาและความหมายของค�าสอนของพระพุทธศาสนาที่ปรากฏอยู่

ในพระสตูรนัน้ ๆ พร้อมทัง้ทรงวเิคราะห์และตัง้ข้อสงัเกตเกีย่วกบัค�าสอนบางเรือ่ง หรอื

ค�าศพัท์บางค�าทีพ่ระพทุธเจ้าทรงใช้และทรงสอนในพระสตูรนัน้ ๆ ด้วย เป็นการแสดง

ให้เห็นว่า การท่ีจะเข้าใจค�าสอนของพระพุทธศาสนาได้ดีนั้นควรจะสังเกตศึกษาพุทธ

วธิกีารสอนด้วย และพทุธวธิกีารสอนดงักล่าวกจ็ะพบเหน็ได้ในพระสตูรต่าง ๆ นัน้เอง

ฉะนั้น การศึกษาพระพุทธศาสนาจากพระสูตร จึงช่วยให้เราเข้าใจพระพุทธ-

ศาสนาได้หลายมิติ ทั้งในด้านเนื้อหา ความหมาย และวิธีการสอน

พระนิพนธ์เร่ือง ศึกษาพระพุทธศาสนาจากพระสูตร จึงเท่ากับเจ้าพระคุณ

สมเดจ็ฯ ได้ทรงน�าพระสตูรบางพระสตูรมาศกึษาให้เราดเูป็นตวัอย่าง และทรงบอกให้

เราทราบว่า การศึกษาพระพุทธศาสนาเพื่อให้ได้ความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงนั้น 

ควรศึกษาอย่างไร ควรท�าความเข้าใจอย่างไร มีข้อน่าสังเกตพิจารณาอย่างไรบ้าง 

การอ่านพระสูตรนั้นไม่ควรอ่านเพียงแต่ผ่าน ๆ ไป เพราะการสอนของพระพุทธเจ้า

แต่ละคร้ังแต่ละเรือ่ง ดังทีป่รากฏอยูใ่นพระสูตรต่าง ๆ นัน้ ทรงมวิีธกีารและเป้าหมาย

อย่างถูกต้องเหมาะสมเสมอ
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พระนิพนธ์เรื่องนี้ ก็เกิดจากการทรงบรรยายอบรมหรือสอนพระใหม่ ในปี  

พ.ศ. ๒๕๓๑ และ พ.ศ. ๒๕๓๒ ต่อเนื่องกัน รวมพระสูตรที่ทรงน�ามาศึกษา ๘๓ 

พระสูตร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาโปรด

ให้พิมพ์พระราชทานถวาย ในการบ�าเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ ๙๖ พรรษา 

เจ้าพระคุณสมเด็จฯ เมื่อ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นครั้งแรก และพิมพ์ในครั้งนี้

เป็นครั้งที่ ๒ เป็นหนังสือ ๔๔๘ หน้า
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นิทัศนธรรม

ศึกษาพระพุทธศาสนาจากพระสูตรนั้น ก็คือจะแสดงพระสูตรอันหมายถึงค�า

สอนของพระพุทธเจ้าโดยตรง และน�ามาอธิบายให้เข้าใจ พระสูตรท่ีน�ามาแสดงนั้น 

เลอืกเอาจ�าเพาะพระสตูรทีค่วรน�ามาแสดง และเมือ่เข้าใจกจ็ะได้ความรูจ้กัพระศาสนา

จากพระสูตรนั้น และเมื่อเข้าใจพระพุทธศาสนาได้แจ่มแจ้งจากพระสูตรนั้น ๆ ก็ย่อม

จะท�าให้เข้าใจพระพทุธศาสนาได้ทัง้หมด เพราะว่า ค�าสอนค�าส่ังของพระพทุธเจ้าท้ังหมด

นั้น น้อมน�าไปสู่นิพพานคือความดับกิเลสและกองทุกข์ด้วยกันทั้งนั้น เรียกตามภาษา

ที่แปลจากบาลีว่า “เอียงเทลุ่มลาดไปสู่นิพพานด้วยกันทั้งนั้น”

(ญาณสังวรธรรม ๖/๘)

ค�าว่า พระสูตร นั้น หมายถึงธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนแก่บุคคลใดบุคคล

หนึ่งในที่ใดที่หน่ึง ท่ีท่านพระคันถรจนาจารย์ คือพระอาจารย์ผู้รจนาพระคัมภีร์ ได้

แสดงไว้หรือได้รจนาไว้ ตัง้แต่ปฐมสงัคายนาคอืสงัคายนาครัง้แรก ท่านน�ามาร้อยกรอง

ไว้เป็นเรื่อง ๆ ไป ก็เรียกพระสูตรหนึ่ง ๆ ในพระไตรปิฎกที่แบ่งเป็น พระวินัยปิฎก 

พระสตุตนัตปิฎก พระอภธิรรมปิฎก พระวนิยัปิฎกนัน้กเ็รยีกว่า พระสตูรได้ ดัง่ทีส่วด

ปาตโิมกข์กันอยูท่กุ ๑๕ วนั ก็ยงัแสดงไว้ข้างท้ายว่า มาในพระสตูรหรอืมพีระสตูรเป็น

ที่มา นับเนื่องในพระสูตร ในพระสุตตันตปิฎกนั้นก็เป็นหมวดแห่งพระสูตรที่ใช้เรียก

กันอยู่ จัดเป็นพระสูตรยาว พระสูตรปานกลาง และพระสูตรที่ส้ัน ที่เป็นเบ็ดเตล็ด

ทั้งหลาย ในพระอภิธรรมปิฎกนั้น ท่านพระอาจารย์ก็จัดเข้าว่ารวมอยู่ในพระสูตรด้วย

เหมือนกัน ค�าว่า พระสตูร นีจ้งึเป็นค�ากลาง ๆ แต่เป็นค�าเฉพาะกไ็ด้ เช่นเมือ่แบ่งเป็น 

๓ ปิฎก วนิยัปิฎกคือพระวนิยั สตุตนัตปิฎกคือพระสตูร อภธิรรมปิฎกคอืพระอภธิรรม 

(ญาณสังวรธรรม ๖/๗)
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การบวชนัน้มีตัง้แต่เก่าก่อนพทุธกาล เรยีกเป็นภาษาบาลว่ีา บรรพชา เรามา

แปลเป็นไทย เก็บเอาค�าว่า บรรพชา มาย่อเข้าเป็นบวช และการบรรพชาหรือการ 

บวชนี้ ทีแรกก็เป็นค�ากลาง ๆ บวชท่ัว ๆ ไปเรียกว่า บรรพชาหรือบวชท้ังนั้น  

เป็นธรรมเนยีมท่ีปฏบิตักินัมาตัง้แต่เก่าก่อนพทุธกาล ดงัเช่นออกบวชเป็นฤษ ีอยูใ่นป่า 

มีลัทธิการถือปฏิบัติมาต่าง ๆ กันและมุ่งผลต่าง ๆ กัน แต่ว่าผลที่มุ่งนั้น ต่างก็มุ่งให้

ได้ผลที่ยิ่งไปกว่าการครองชีพเป็นคฤหัสถ์จะพึงท�าได้ เป็นผลที่ต้องการในปัจจุบันบ้าง 

ในภายหน้าบ้าง เพราะฉะนั้น เมื่อมุ่งผลที่สูงเช่นนั้น จึงต้องออกจากบ้านเรือนมาอยู่

ในป่าในเขา ไม่มีบ้านไม่มีเรือนของตน และปฏิบัติตามที่เชื่อถือ ซึ่งมีคณะนักบวช  

ดังกล่าวน้ีมากมายหลายลัทธิปฏิบัติ ในอินเดียบัดนี้ก็ยังมีลัทธิปฏิบัติมาก และเมื่อ

ออกบวช แม้ว่าจะมีลัทธิปฏิบัติที่ต่างกัน แต่ก็มีคล้าย ๆ กันอยู่ คือว่าเป็นผู้ไม่ม ี

บ้านเรือน จึงเรียกผู้บวชว่า อนาคาริยะ ผู้ไม่มีบ้านเรือน

(ญาณสังวรธรรม ๖/๑)

ในบทท่ีเราสวดน้ีมีว่า รูปเป็นต้นไม่เท่ียง รูปเป็นต้นไม่ใช่ตน แต่ไม่มีค�าว่า  

รูปเป็นทุกข์ อันเป็นข้อที่ ๒ ในไตรลักษณ์ นี้อันหนึ่ง อีกอันหนึ่ง สพฺเพ สงฺขารา  

อนิจฺจา สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรมทั้งปวงไม่ใช่ตน ดั่งนี้  

อีกอันหนึ่ง เป็นข้อที่เราควรทราบว่า 

๑. ท�าไมในที่นี้จึงแสดงไว้เพียงลักษณะ ๒

๒. ท�าไมจึงแสดงไว้ว่า สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา ท�าไม

จึงไม่ว่าสังขารทั้งปวงเป็นอนัตตา

(ญาณสังวรธรรม ๖/๙๔)
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เล�ม ๗ 
ลักษณะและคําสอนสําคัญของพระพุทธศาสนา (๖๕๕ หน�า)

รวมพระนิพนธ์ ๓ เรื่อง คือ หลักพระพุทธศาสนา หลักธรรมส�าคัญของ

พระพุทธศาสนา และ ลักษณะพระพุทธศาสนา

เรือ่งหลกัพระพทุธศาสนา เจ้าพระคณุสมเดจ็ฯ ทรงเรยีบเรยีงเป็นกณัฑ์เทศน์

ส�าหรับเทศน์สอนนักเรียนนักศึกษา ณ ส�านักงานนิตยสารศรีสัปดาห์ ระหว่าง พ.ศ. 

๒๕๐๒ ถึง พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็นการแสดงเรื่องพระพุทธศาสนาท่ีควรรู้เป็นเบื้องต้น 

เร่ิมแต่เร่ืองพทุธประวตั ิพระรตันตรยั ความหมายของศาสนา การถงึสรณะ เบญจศลี

เบญจธรรม เรื่องกรรม ไตรสิกขา อริยสัจสี่ ประโยชน์ ๓ ขั้น และโอวาทปาติโมกข์

เรื่องหลักธรรมส�าคัญของพระพุทธศาสนา เป็นธรรมบรรยายที่เจ้าพระคุณ

สมเด็จฯ ทรงอบรมหรือสอนพระใหม่ในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ว่าด้วยค�าสอนท่ีเป็นหลัก

ส�าคัญในพระพุทธศาสนาคือ เรื่องไตรลักษณ์ อริยสัจสี่ นิพพาน สังสารวัฏ ปฏิจจ-

สมปุบาท เพราะฉะนัน้ พระนพินธ์เรือ่งนีจ้งึเสมอืนเป็นส่วนขยายความของพระนพินธ์

เรื่องแรก คือ หลักพระพุทธศาสนา ในส่วนที่เป็นหลักธรรมส�าคัญให้ละเอียดขึ้น

เร่ืองลักษณะพระพุทธศาสนา ก็เป็นธรรมบรรยายท่ีเจ้าพระคุณสมเด็จฯ 

ทรงอบรมหรือสอนพระใหม่ในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ว่าด้วยเรื่องหลักธรรมหรือค�าสอนที่

เป็นลักษณะส�าคัญของพระพุทธศาสนาหรือเป็นหลักธรรมที่ท�าให้พระพุทธศาสนามี

ลักษณะแตกต่างไปจากศาสนาอ่ืน อันได้แก่ เรื่องความจริง ความดี ความงาม 

อพัยากตปัญหา อรยิสจัสี ่พระรัตนตรยั เรือ่งจติ สังสารวัฏ สังขตธรรม อสังขตธรรม 

ไตรลักษณ์ กิเลส บารมี จิตตภาวนา โลกุตตรธรรม
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พระนิพนธ์เรื่องนี้ จึงเป็นการประมวลหลักธรรมหรือค�าสอนที่เป็นลักษณะ

ส�าคัญหรือลักษณะเฉพาะของพระพุทธศาสนา ที่ชาวพุทธควรศึกษาให้รู้จักและเข้าใจ

กล่าวได้ว่า พระนิพนธ์เรื่องลักษณะและค�าสอนส�าคัญของพระพุทธศาสนานี้ 

เป็นหนังสอืทีเ่หมาะแก่การใช้เป็นคูม่อืศกึษาพระพทุธศาสนา ตัง้แต่ขัน้ต้นจนถึงข้ันสูง

ส�าหรับคนทั่วไปได้เป็นอย่างดี

พระนิพนธ์ท้ัง ๓ เรือ่งท่ีรวมพิมพ์ในเล่มนี ้แต่ละเรือ่งเคยพมิพ์เผยแพร่มาแล้ว

หลายคร้ัง แต่รวมพมิพ์เป็นเล่มเดยีวกนัในครัง้นีเ้ป็นครัง้แรก เป็นหนงัสือ ๖๕๕ หน้า
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นิทัศนธรรม

ปฏิปทาของพระพุทธเจ้าแม้ตั้งแต่ตรัสรู้จนถึงนิพพาน เป็นเนติที่พึงน�าไป

ปฏบิตัติามได้เป็นอันมาก เป็นต้นว่า ควรมกีรุณาช่วยเปลือ้งทกุข์แก่ผูอ้ืน่ตามทีส่ามารถ 

ควรฉลาดในอุบายคือวิธีการที่จะท�าให้ส�าเร็จประโยชน์ ควรปฏิบัติหน้าท่ีให้สมบูรณ์ 

ควรต้ังใจว่าจะท�าอะไรให้ได้สักเท่าไรในวิสัยของตนแล้วท�าให้ส�าเร็จ ข้อส�าคัญคือ 

ควรท�าความไม่ประมาทอยู่เสมอ

(ญาณสังวรธรรม ๗/๑๐)

พระธรรมเป็นสมบตัสิ�าหรบัประดบัใจให้งดงาม บ�ารงุใจให้วฒันะ (เจริญ) ท�าให้

คนเป็นคนโดยสมบูรณ์ ให้เป็นกัลยาณชน (คนงาม) ให้เป็นอารยชน (คนเจริญคน

ประเสรฐิ) และให้อยู่เป็นสขุสงบ ถ้าเทยีบอย่างสมบตัภิายนอกกเ็ทยีบได้กบัโภคสมบตัิ

เครื่องบ�ารุงร่างกายและชีวิตให้เจริญเติบโต ให้ด�ารงอยู่ และอาภรณ์สมบัติ เครื่อง

ประดับตบแต่งร่างกายให้งดงาม

(ญาณสังวรธรรม ๗/๑๒)

พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าล้วนเป็นผูท้ีไ่ด้คดิแล้ว เพราะได้รบัแสงพระธรรม

ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงสั่งสอน บางท่านได้คิดเร็ว บางท่านได้คิดไม่เร็วไม่ช้านัก 

บางท่านได้คิดช้าไปหน่อย แต่ก็ยังได้คิดและกลับตัวได้ทันก่อนที่จะเหลือแก้ จึงเป็น

ดอกบัวที่ชูดอกข้ึนมาบานเหนือน�้าได้ด้วยปัญญา ท่ีท�าให้ได้คิดเพราะกระทบแสง

พระธรรม สมดังพุทธภาษิตว่า “อติโรจติ ปญฺญาย สมฺมาสมฺพุทฺธสาวโก สาวกของ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมรุ่งเรืองล่วงพวกปุถุชนคนบอด ด้วยปัญญา”

(ญาณสังวรธรรม ๗/๒๘)

หากจะมปัีญหาถามว่า ศกึษาพระพทุธศาสนาเพือ่อะไร ผูต้อบกค็งจะได้ตอบ

ต่าง ๆ กนัตามท่ีแต่ละบุคคลได้ศึกษาปฏิบัตพินิจิพิจารณา และการตอบนัน้อาจจะอ้าง

ข้อธรรมข้อใดขอหนึ่งหรือหมวดใดหมวดหนึ่งก็ได้ อาจจะพินิจพิจารณาประมวลความ

เอาเองก็ได้ ได้มีค�าตอบอันหน่ึงซ่ึงจะน�ามาแสดงในวันนี้ อันเป็นค�าตอบของผู้ที่ได้
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ศึกษาปฏิบัติพินิจพิจารณาพระพุทธศาสนามาเป็นอย่างดียิ่ง ท่านได้ให้ค�าตอบไว้ว่า 

ศึกษาพระพุทธศาสนาเพื่อความจริง ความดี และความงาม

(ญาณสังวรธรรม ๗/๔๓๖)

ปริยตัศิาสนา ศาสนาคือพระปรยิตั ิอนัหมายถงึพระธรรมวนิยัหรือพระไตรปิฎก

ที่พึงเล่าเรียนศึกษากัน

ปฏบิตัศิาสนา ศาสนาได้แก่การปฏบิตั ิคอืการปฏบิตัพิระธรรมวนิยั ทางกาย 

ทางวาจา ทางใจ 

และปฏิเวธศาสนา ศาสนาคือการรู้แจ้งแทงตลอด อันหมายถึงผลการปฏิบัติ

ตามพระธรรมวินัยตั้งแต่เบื้องต้น จนถึงความรู้แจ้งแทงตลอดในมรรค ผล นิพพาน 

จึงรวมศาสนาเบ็ดเสร็จเปน็ ๓ นี้คอืพระพุทธศาสนา หากจะเทียบด้วยต้นไม้ 

พระพุทธศาสนานั้นก็เปรียบเหมือนอย่างต้นไม้ทั้งต้น ปริยัติศาสนานั้นเปรียบเหมือน

ราก ปฏิบัติศาสนานั้นเปรียบเหมือนต้นพร้อมทั้งแก่น กิ่ง ใบทั้งหมด ปฏิเวธศาสนา

น้ันเปรียบเหมือนผลของต้นไม้ รวมท้ังหมดก็เป็นต้นไม้ทั้งต้น คือ ปริยัติศาสนา  

ปฏิบัติศาสนา และปฏิเวธศาสนา นี้คือพระพุทธศาสนา 

(ญาณสังวรธรรม ๗/๒๘๙)

พระพุทธศาสนาท่ีนับถือปฏิบัติกันในเมืองไทยเรานี้ จึงไม่มีเลยที่จะเป็นเหตุ

ท�าให้ประเทศชาติวิบัติเสียหาย มีแต่ที่จะสนับสนุนให้บังเกิดความตั้งอยู่ม่ันคงและมี

ความเจริญขึ้น ดังเม่ือจะย้อนดูถึงในอดีตในบางคราวที่ประเทศชาติบ้านเมืองประสบ

ความวบิตัเิสยีหาย เมือ่พจิารณาตามต�านานแล้วกจ็ะเห็นได้ว่าเพราะผูป้กครอง เพราะ

ผูม้ีส่วนในการรกัษาประเทศชาตทิัง้หลายพากันอ่อนแอ หมกมุ่นมวัเมาอยูใ่นความสขุ

ทีเ่ป็นเครือ่งยัว่ยวนทัง้หลาย แตกความสามคัคกีนั เหตเุหล่านัน้ล้วนแต่มไิด้ปฏบิตัติาม

ค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งนั้น คือว่า ย่อหย่อนในการปฏิบัติตามพระธรรมค�าส่ัง

สอนด้วย เมื่อเป็นด่ังนี้ จึงเป็นเหตุให้บังเกิดความวิบัติเสียหายตั้งแต่ส่วนย่อยจนถึง

ส่วนใหญ่ 

(ญาณสังวรธรรม ๗/๒๗๕)
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เล�ม ๘
สัมมาทิฏฐิ (๓๔๐ หน�า)

พระนพินธ์เรือ่งนีเ้จ้าพระคุณสมเดจ็ฯ ทรงน�าเอาพระสตูรชือ่ สมัมาทฏิฐสิตูร 

ซึ่งเป็นค�าอธิบายของพระสารีบุตรมาอธิบายขยายความให้คนทั่วไปสามารถศึกษา

ท�าความเข้าใจได้สะดวกขึน้ว่า ค�าว่า สมัมาทฏิฐ ิซึง่แปลว่า ความเห็นชอบในพระพทุธ-

ศาสนานั้น หมายถึงอะไร มีขอบเขตกว้างขวางแค่ไหน

เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงน�าพระสูตรนี้มาบรรยายอบรมหรือสอนพระใหม่ 

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๗ และ พ.ศ. ๒๕๒๘ รวมเป็นธรรมบรรยาย ๔๒ ครั้ง ต่อมาได้มี

การถอดเสียงธรรมบรรยายน้ีออกเป็นหนังสือแล้วพิมพ์เผยแพร่ พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระราชด�าริเกี่ยวกับธรรมบรรยาย เรื่องสัมมาทิฏฐิ นี้ว่า

๑. เป็นธรรมเทศนาที่แสดงข้อธรรมส�าคัญอันเป็นแก่นค�าสอนของพระพุทธ-

ศาสนา

๒. แสดงให้ประจักษ์ถึงปรีชาญาณอันกว้างขวางล�้าลึกของพระสารีบุตรเถระ

ในการอธิบายธรรมะ

๓. สมเด็จพระญาณสังวร (สุวัฒนมหาเถระ) ได้น�าพระเถราธิบายแห่ง

พระอัครสาวกองค์น้ันมาอธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะแก่ความรู้ความคิดของ

คนในยุคปัจจุบัน

ด้วยพระราชด�ารดัิงกล่าว จงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จดัพมิพ์พระนพินธ์

เรือ่งนี้ ส�าหรับพระราชทานในงานฉลองพระชนมาย ุ๖ รอบ ของเจ้าพระคณุสมเดจ็ฯ 

เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ ในชื่อว่า สัมมาทิฏฐิ ตามพระเถราธิบายของท่าน

พระสารีบุตรเถระ นับเป็นการพิมพ์ครั้งแรก
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ครัน้ต่อมา พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงมพีระราชปรารภกบัเจ้าพระคณุ

สมเด็จฯ ว่า หนังสือ สัมมาทิฏฐิ ฉบับพิมพ์ครั้งแรกนั้น ยังมีที่บกพร่องอยู่หลายแห่ง 

และได้ทรงพระราชวริยิะอุตสาหะตรวจทานต้นฉบบัเรือ่งสมัมาทฏิฐนิัน้ใหม่ตลอดเรือ่ง

ด้วยพระองค์เอง แล้วพระราชทานต้นฉบับนั้นมายังเจ้าพระคุณสมเด็จฯ เพื่อจัดพิมพ์

ขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง พร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชทรัพย์

ส�าหรับการพิมพ์ครั้งนี้ด้วย ซึ่งนับเป็นการพิมพ์ครั้งที่ ๒ และต่อจากนั้นก็มีการพิมพ์

เผยแพร่อีกหลายครั้ง

เพราะฉะนั้น จึงกล่าวได้ว่า พระนิพนธ์เรื่อง สัมมาทิฏฐิ เป็นชุดค�าสอนท่ี

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงมพีระราชด�ารถิงึความส�าคญั และทรงมพีระราชวริิยะ

อุตสาหะจัดท�าต้นฉบับให้ถูกต้องสมบูรณ์ แล้วพระราชทานให้เป็นหนังสือส�าหรับใช้

ศึกษาค�าสอนส�าคัญของพระพุทธศาสนาแก่ประชาชนทั่วไป

ในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ ก็ได้พิมพ์ตามต้นฉบับท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

พระราชทานมาดังกล่าว เป็นหนังสือจ�านวน ๓๔๐ หน้า
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นิทัศนธรรม

ค�าว่า พุทธศาสนา นั้นก็แสดงอยู่แล้วว่า เป็นศาสนาทางปัญญา เพราะ

พระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ก็คือทรงปัญญาตรัสรู้นั้นเอง ฉะนั้น ปัญญาจึงเป็นข้อส�าคัญ

และปัญญาที่มุ่งหวังก็คือสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ ความเห็นตรงนี้เอง เมื่อได้ความ

เห็นชอบ ได้ความเห็นตรง ก็ย่อมจะได้ปสาทะ คือความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวใน

พระธรรม เป็นผู้มาสู่สัทธรรมนี้ ฉะนั้น จึงกล่าวได้ว่าการมาสู่สัทธรรมนี้ ก็ต้องอาศัย

ความเลื่อมใสที่ไม่หวั่นไหวในพระธรรม ความเลื่อมใสที่ไม่หวั่นไหวในพระธรรมก็ต้อง

อาศยัสมัมาทฏิฐคิอืความเหน็ชอบความเหน็ตรงเป็นหลัก ทุกคนย่อมมคีวามรู้ความเหน็

ซึ่งเป็นตัวปัญญาที่ได้มาแต่ชาติก�าเนิดเป็นมนุษย์ ซึ่งแปลอย่างหนึ่งว่า ผู้ที่มีใจสูงหรือ

ผู้ที่มีความรู้สูง ฉะนั้น จึงสามารถท่ีจะรู ้สัจจะคือความจริงของสิ่งทั้งหลายได้ใน

ขั้นธรรมดาสามัญทั่วไป และเมื่อได้อบรมปัญญาที่ได้มาแต่ชาติก�าเนิดอันเรียกว่า 

สชาติปัญญา ย่ิง ๆ ขึ้นไปแล้ว ก็จะได้ความรู้ที่ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ได้สัมมาทิฏฐิ คือ

ความเห็นชอบที่ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ได้ความเห็นตรงที่ยิ่ง ๆ ขึ้นไป

(ญาณสังวรธรรม ๘/๑-๒)

สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ ก็คือรู้จักกุศลมูลเหล่านี้ ว่าทุก ๆ ข้อเป็นมูลเหตุ

ของกุศลจริง สัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบดังนี้ เป็นทิฏฐิคือความเห็น เป็นทัสสนะคือ

ความเห็น เป็นญาณะคือความรู้ หรือเป็นปัญญาคือความรู้ทั่วถึงที่จ�าต้องการเป็น

ขั้นต้นของทุก ๆ คนในโลก แต่ว่าจะได้สัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบดั่งนี้ได้ ก็ต้อง

อาศัยความที่ใช้ปัญญาที่มีอยู่เป็นพื้นในการประกอบปลูกปัญญาให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป 

ด้วยการฟังการเรียน อันรวมในค�าว่า สุตะ 

ด้วยการคิดพินิจพิจารณา อันรวมเรียกว่า จินตา และ 

ด้วยการปฏบิตัอิบรมต่าง ๆ ในข้อทีพ่งึปฏบิตัอิบรมนัน้ ๆ อนัเรยีกว่า ภาวนา
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และเม่ือได้ประกอบปฏิบัติปลูกปัญญา อบรมปัญญา เพิ่มพูนปัญญาในทาง 

ที่ถูกต้องอยู่เสมอ ก็ย่อมจะได้ปัญญาที่เป็นปัญญาถูกต้อง อันเรียกว่า สัมมัปปัญญา 

ได้สัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบดังกล่าว

(ญาณสังวรธรรม ๘/๔)

ศรทัธาและปัญญาทัง้ ๒ นีเ้ป็นหลกั ซึง่ทกุ ๆ คนอนัทีจ่รงิกต้็องมอียูด้่วยกนั

ทัง้ศรทัธาและท้ังปัญญา กเ็พราะว่าสิง่ใดท่ีรูเ้หน็ได้ด้วยปัญญาของตวัเอง เช่นธรรมะที่

ทรงสั่งสอนเป็นเหตุผลขั้นต้นขั้นต�่าอันเป็นธรรมดาสามัญที่จะพึงบังเกิดขึ้นในปัจจุบัน 

ตามองเหน็ได้ในบดันี ้กไ็ม่จ�าต้องอาศยัศรทัธา เพราะได้ปัญญารูเ้ห็นได้ด้วยตัวเองแล้ว 

แต่ว่าข้ออันใดที่ตนยังไม่อาจจะรู้เห็นได้ ก็ต้องอาศัยศรัทธาคือความเชื่อในค�าส่ังสอน

ของพระพทุธเจ้า แต่กไ็ม่ใช่เชือ่เพยีงอย่างเดยีว กต้็องใช้ปัญญาพจิารณาจบัเหตจุบัผล 

อันเรียกว่าโยนิโสมนสิการ ท�าไว้ในใจ คือรับเอาค�าสั่งสอนมาไว้ในใจ ตั้งต้นแต่ใส่ใจที่

จะฟังทีจ่ะอ่านก�าหนดจดจ�า น�ามาขบเจาะคอืพนิจิให้มคีวามรู้ความเข้าใจ ลงความเห็น 

ก็คือท�าความรู้ความเข้าใจให้ถูกต้องว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ ดั่งนี้ก็เรียกว่าอาศัย

ศรัทธาน�าเพื่อจะได้ปัญญายิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป และแม้ว่าจะชอบทางปัญญาพินิจพิจารณา

ให้มีความรู้ความเข้าใจด้วยตนเอง แต่แม้เช่นนั้น สิ่งท่ียังไม่รู้ไม่เห็นด้วยตนเองได้  

ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนเอาไว้ก็รับฟัง คือใช้ศรัทธาเชื่อไว้ก่อน ยังไม่ปฏิเสธ และ

ก็ปฏิบัติเพื่อให้ได้ปัญญายิ่ง ๆ ขึ้นสืบต่อไป ดั่งนี้ ต้องอาศัยศรัทธาต้องอาศัยปัญญา

ดังกล่าว 

(ญาณสังวรธรรม ๘/๒๓)

ความเห็นจึงเป็นสิ่งส�าคัญมาก น�าความประพฤติ ความประพฤติต่าง ๆ นั้น

ย่อมสืบเนือ่งมาจากความเหน็ เมือ่เป็นความเห็นทีถู่กต้อง กป็ระพฤตถูิกต้อง เมือ่เป็น

ความเหน็ทีไ่ม่ถกูต้อง ความประพฤตกิไ็ม่ถกูต้อง ฉะนัน้ เรือ่งทฏิฐคิอืความเหน็จงึเป็น

สิง่ส�าคญัมาก และทฏิฐปุาทานความยึดถอืความเหน็คอืทฏิฐนิีก้ม็ุง่หมายถึงยึดถอืความ

เห็นที่ผิดต่าง ๆ นั่นแหละ เพราะฉะนั้น หากไม่ทราบในข้อนี้ดีแล้ว และปฏิบัติตามที่

พระพทุธเจ้าทรงสัง่สอนอันเก่ียวกับเรือ่งความเห็นคอืระมดัระวังทีจ่ะไม่ยึดถือความเห็น 
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จะเป็นของโลก ของใครก็ตาม หรือของตนเองก็ตาม แต่ว่ามุ่งพิจารณาจับเหตุจับผล 

ถือเอาธรรมะคือความถูกต้องเป็นประมาณ จะเป็นความเห็นของตนก็ตามของผู้อื่น

ก็ตาม เมื่อไม่ถูกต้องคือไม่เป็นไปตามคลองธรรมดั่งนี้แล้ว ก็ไม่ยึดมั่นถือรั้นอยู่ใน 

ความเห็นนั้น แต่ว่าละเสียแก้ไขเสีย แต่ถ้าหากว่าเป็นความเห็นอันเป็นธรรมะคือ 

ถูกต้อง จึงจะปฏิบัติรับเอาความเห็นนั้น และในการที่จะพิจารณาดั่งนี้ ก็พิจารณาได้

ตามเหตุผล ตามความเป็นจริง ประการหนึ่ง ก็ต้องอาศัยดูว่าเป็นตัณหาธิปไตย 

หรอืเปล่า ถ้าเป็นตณัหาธปิไตยกเ็ป็นอนัว่าไม่ถกูแน่ แต่ถ้าหากว่าไม่เป็นตณัหาธปิไตย 

ก็เป็นอันว่าเป็นข้อที่รับไว้พิจารณา และก็ต้องอาศัยให้มีสตาธิปไตย มีสติเป็นใหญ่อยู่

ด้วยกันพร้อมท้ังปัญญา ด่ังน้ีแล้วก็จะน�าให้สามารถพบความเห็นอันถูกต้อง น�าการ

ปฏิบัติอันถูกต้องให้บังเกิดได้ เป็นความสวัสดีในที่ทั้งปวง

(ญาณสังวรธรรม ๘/๘๓)

บรรดาผูท้ียั่งมีความคดิเหน็ว่า ยงัสามารถจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าได้ไปเฝ้าพระ-

อรหนัต์ได้ในทีน่ัน่ทีน่ี ่จงึไม่ตรงกบัหลกัแห่งพระพทุธศาสนาทีพ่ระพทุธเจ้าได้ทรงแสดง

ไว้ดัง่ทีไ่ด้กล่าวมานี ่ท่านไม่มภีพมชีาต ิเป็นนัน่เป็นนีท่ีจ่ะไปเฝ้าได้ มทีางเดยีวกค็อืเหน็

ธรรมะ ดังท่ีมพีทุธภาษิตตรสัไว้ว่า ผูใ้ดเหน็ธรรม ผูน้ัน้เหน็เรา ผูใ้ดเหน็เรา ผูน้ัน้เห็น

ธรรม ก็คือเห็นธรรมะด้วยปัญญา เห็นสัจจะคือความจริงด้วยปัญญา ดังที่ธรรมจักษุ

ดวงตาเห็นธรรมได้บังเกิดแก่ท่านพระโกณฑัญญะว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็น

ธรรมดา สิ่งนั้นท้ังหมดมีความดับไปเป็นธรรมดา เห็นเกิดเห็นดับของสิ่งที่เกิดดับ 

ทั้งหลาย เห็นสัจจะคือความจริงดั่งนี้ชื่อว่าเห็นธรรม และเมื่อเห็นธรรมดั่งนี้ก็เห็น

พระพุทธเจ้า คือย่อมรู้ย่อมเห็น ว่าพระพุทธเจ้าผู้ตรัสแสดงธรรมะข้อนี้ไว้เป็นพุทโธ 

คอืเป็นผูต้รสัรูจ้รงิ ด่ังนีค้อืเห็นพระพทุธเจ้า เหน็พระพทุธเจ้ากค็อืเหน็ธรรม เหน็ธรรม

ก็คือเห็นพระพุทธเจ้า เห็นดั่งนี้ก็คือเป็นการเห็นสัจจธรรม 

(ญาณสังวรธรรม ๘/๗๗-๗๘)
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เล�ม ๙
โสฬสป�ญหา (แปลว�า ป�ญหา ๑๖ ข�อ ๔๑๓ หน�า)

เป็นปัญหาเกี่ยวกับธรรมปฏิบัติขั้นสูง หรือธรรมปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้น 

ของมานพ ๑๖ คน ทีม่าทลูถามพระพทุธเจ้า และพระพทุธองค์กไ็ด้ทรงพยากรณ์หรอื

ทรงอธิบายจนเป็นท่ีแจ่มชดัทุกข้อ โสฬสปัญหาจงึถอืกนัว่าเป็นค�าสอนส�าคญัเรือ่งหนึง่

ในพระพุทธศาสนา มีจารึกไว้ในพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้ทรง

น�าเอาเรือ่งโสฬสปัญหานัน้มาบรรยาย ในการอบรมหรอืสอนกรรมฐานแก่ภกิษุสามเณร

และพุทธศาสนิกชนทั่วไป เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๔ รวม ๔๐ ครั้ง

โสฬสปัญหาเป็นค�าสอนทีส่�าคญัเรือ่งหนึง่ในพระพทุธศาสนา ทัง้ในด้านปรยัิติ 

หรือภาคทฤษฎี และด้านปฏิบัติ หรือวิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติ ฉะนั้น ในการ

จัดพิมพ์เร่ืองโสฬสปัญหาเผยแพร่ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ 

จึงโปรดให้รวมพิมพ์ ธรรมบรรยายอีกบางเรื่อง ประกอบกันไว้ด้วย เพื่อจักได้ส�าเร็จ

ประโยชน์แก่ผู้สนใจศึกษาปฏิบัติทั้งในระดับเบื้องต้น และในระดับสูง เพราะฉะน้ัน 

พระนิพนธ์เล่ม ๙ โสฬสปัญหา จึงประกอบด้วยเนื้อหา ๓ ส่วน คือ

ส่วนท่ีหนึง่ ธรรมปฏิบตัเิบือ้งต้น ประกอบด้วยเรือ่งหลกัการท�าสมาธเิบือ้งต้น 

อธบิายเรือ่งปัญญา ปัญญาสงูสดุ นิวรณ์กับกรรมฐานส�าหรบัแก้ หลงตัวลืมตวั ศาสนา

และทศพิธราชธรรม อย่างไรที่เรียกว่าการปฏิบัติธรรม

ส่วนที่สองคือ โสฬสปัญหา ซึ่งประกอบด้วย วัตถุกถา (เรื่องอันเป็นที่มา

ของปัญหานี้) ค�าแปลโสฬสปัญหา (จากภาษาบาลีเป็นไทย) และธรรมบรรยาย 

เรื่องโสฬสปัญหาของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ รวม ๔๐ ครั้ง
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ส่วนท่ีสาม ธรรมบรรยายพเิศษ รวม ๓ เรือ่ง คอื จตสุตปัิฏฐานธรรมบรรยาย 

(คือ ค�าอธิบายเรื่องสติปัฏฐาน ๔ เดิมเรียกว่า บันทึกกรรมฐาน) ธาตุวิภังคสูตร 

ธรรมบรรยาย รวม ๗ ครั้ง และแนวปฏิบัติในโพธิปักขิยธรรม

จะเห็นได้ว่า เรื่องต่าง ๆ ที่รวมพิมพ์ในพระนิพนธ์เล่ม ๙ นี้ ล้วนเป็นธรรม

บรรยายเกีย่วกบัธรรมปฏิบตั ิหรอืการปฏิบตัสิมาธกิรรมฐานทัง้นัน้ ตัง้แต่ระดับเบ้ืองต้น

จนถึงระดับสูง

พระนิพนธ์เรื่องโสฬสปัญหานี้ มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรม-

ราชปูถัมภ์ ได้จดัพมิพ์ถวายแด่ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว เนือ่งในมหามงคลสมัย

ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นครั้งแรก และ

ได้พิมพ์เผยแพร่ในโอกาสต่อมาอีกหลายครั้ง ในการพิมพ์ครั้งนี้ ได้คงเนื้อหาไว้ตาม

ต้นฉบับเดิม เป็นหนังสือรวม ๔๑๓ หน้า
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นิทัศนธรรม

ผู้ศึกษาปฏิบัติธรรม ก็พึงก�าหนดความย่อของการศึกษาปฏิบัติธรรมทั้งหมด

เข้าในหลักของศีล สมาธิ ปัญญา หรือพระโอวาท ๓ ข้อดังที่กล่าวมาและพระโอวาท 

๓ ข้อที่กล่าวมานี้ พระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้เองว่า เอต� พุทฺธาน สาสน� นี้เป็นศาสนาคือ

ค�าสอนของพระพทุธเจ้าทัง้หลาย ท่ีเราเรยีกว่า พทุธศาสนา กม็าจากค�านี ้และถ้าหาก

จะถามว่า พระศาสนาน้ันโดยย่อท่ีสุดสอนอย่างไร ก็ตอบได้ว่า สอนให้ไม่ท�าบาป

ทั้งปวง ท�ากุศลให้ถึงพร้อม และช�าระจิตของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใส ความย่อของ

พุทธศาสนาทั้งหมดก็รวมเข้าใน ๓ ข้อนี้ หรือว่ารวมเข้าใน ศีล สมาธิ ปัญญา นี้เป็น

ส่วนฝ่ายปฏิบัติ เพราะฉะนั้น ทุกคนพึงก�าหนดให้รู้จักพุทธศาสนาโดยย่อไว้ดังนี้

(ญาณสังวรธรรม ๙/๑๙)

พระพทุธเจ้าจึงได้จบัเอาธรรมชาตธิรรมดาของทุก ๆ คนท่ีต้องอาศัยอยู่นีแ้หละ 

มาตรัสสอนให้ท�าการอบรมสิ่งที่มีอยู่แล้วนี้ ให้มีสมรรถภาพยิ่งขึ้น ให้มีพลังยิ่งขึ้น ให้

สามารถที่จะปฏิบัติท�าความเป็นปกติเรียบร้อยดีงามของกาย วาจา ใจ ในกรรมที่

พึงท�าทั้งหลาย ให้สามารถเว้นจากกรรมที่ชั่วที่ผิดให้ดียิ่งขึ้น ดียิ่งขึ้น ดั่งนี้คือศีลที่

พระพุทธเจ้าตรัสสอน ต้ังต้นแต่ศีล ๕ ศีล ๘ และศีลที่สูงขึ้นไป และตรัสสอนให้

หัดท�าจิตน้ีให้สงบ ให้ตั้งม่ันย่ิงขึ้น มีพลังในความตั้งมั่นของจิตมากขึ้น ตรัสสอนให้

ท�าปัญญา คือความรู้ที่มีอยู่เป็นภาคพื้น ให้เป็นความรู้ที่ยิ่งข้ึนในสิ่งที่พึงรู้ทั้งหลาย 

เพราะฉะนั้น ศีล สมาธิ ปัญญา ที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนนี้จึงทรงวิวัฒนาการหรือทรง

พัฒนามาจากศีล สมาธิ ปัญญา ที่เป็นตัวธรรมชาติธรรมดามาเป็นศีล สมาธิ ปัญญา

ที่พัฒนาขึ้น ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดังที่กล่าวมา และการที่จะพัฒนาธรรมชาติ

ธรรมดาให้มีพลังยิ่งขึ้นดังที่กล่าวมานี้ จะต้องมีการปฏิบัติอันเรียกว่า กรรมฐาน

(ญาณสังวรธรรม ๙/๒๐)



26 สาระสังเขป

การปฏบัิตสิมาธใินพระพทุธศาสนาน้ัน ต้องการให้ใช้สมาธไิปในทางทีถู่กต้อง 

จึงจะเป็นสัมมาสมาธิ คือต้องการให้เป็นบาทของปัญญา ที่จะให้รู้จักบาปบุญคุณโทษ 

ประโยชน์มใิช่ประโยชน์ ต้องการทีจ่ะให้ท�าการงาน คอืให้ได้ปัญญาในการท�างานต่าง ๆ 

ให้ดขีึน้ เช่นต้องการให้ท�างานในหน้าทีข่องตน เช่นเป็นข้าราชการกป็ฏบิตังิานในหน้า 

ที่ของตนให้ดีขึ้น โดยอาศัยพลังสมาธิ ให้เกิดปัญญาในการปฏิบัติงานดังที่กล่าวมา  

และต้องการให้อาศัยพลังของสมาธิน้ี ระงับตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยาก ระงับ 

โลภ โกรธ หลง หรือสงบตัณหา สงบโลภ สงบโกรธ สงบหลงให้มากขึ้น ท�าจิตให้

ปลอดโปร่ง ซ่ึงเข้าในข้อว่า ช�าระจิตของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใส ก็คือผ่องใสจากกิเลส

ตัณหาดังที่กล่าวมาแล้วนี้เอง ท�ากิเลสตัณหาให้ลดน้อยลงไปโดยล�าดับ

(ญาณสังวรธรรม ๙/๒๗)

ค�าว่าโลกน้ันเป็นสิ่งที่ช�ารุด อีกอย่างหนึ่ง อาจแปลว่าส่ิงท่ีปรากฏหรือสว่าง

แจ่มแจ้ง อันหมายความว่า ความช�ารุดซึ่งเป็นลักษณะของโลกเป็นส่ิงท่ีประกาศ 

แจ่มแจ้งไม่ปกปิด เพราะฉะน้ัน จงึอาจพิจารณาเห็นได้ แต่ว่าลกัษณะทีช่�ารดุทรดุโทรม

นัน้ไม่ปกปิดซ่อนเร้น เป็นสิง่ทีป่รากฏ โอกาสโลก คือพืน้พิภพกเ็ป็นสิง่ทีช่�ารดุทรดุโทรม

ได้ สังขารโลก คือสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งหลายก็เป็นสิ่งที่ช�ารุดทรุดโทรมได้ แม้สัตวโลก

หมายถึงกิเลสเอง กิเลสก็เป็นสิ่งที่ช�ารุดทรุดโทรมได้เช่นเดียวกัน ฉะนั้น จึงละได้  

สิ่งที่ชื่อว่าโลกน้ัน จึงต้องเป็นสิ่งท่ีต้องช�ารุดทรุดโทรม รวมเข้าในความหมายของ  

สังขตลักษณะ คือลักษณะของสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งหลาย ซึ่งมีแสดงไว้ว่า  

ความเกดิขึน้ปรากฏ ความเสือ่มสิน้ไปปรากฏ เม่ือตัง้อยู่กมี็ความแปรปรวนเปล่ียนแปลง

เป็นอย่างอืน่ไปปรากฏ ดัง่นี ้โลกย่อมมลีกัษณะดงักล่าวมานี ้เป็นสิง่ทีต้่องเกดิต้องดบั

และเป็นสิ่งที่ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป แม้จะยังตั้งอยู่

(ญาณสังวรธรรม ๙/๕๕)

พระพทุธเจ้าตรสัสอนไม่ให้สนัโดษในกุศลธรรมท้ังหลาย คอืในการละความช่ัว

กระท�าความดีอันต้องอาศัยความเพียร เพียรละความชั่วเพียรกระท�าความดีในเมื่อมี

ความชัว่ทีจ่ะต้องได้ละ ยังมคีวามดทีีจ่ะต้องท�า กไ็ม่ให้พอ เพราะถ้ารู้สึกว่าพอเสียแล้ว 
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ไม่ต้องท�าความดีอะไรอีกหรือไม่ต้องละความชั่วอะไรอีก ก็เป็นอันว่าจะไม่เจริญด้วย

กศุลธรรมทัง้หลาย เพราะฉะนัน้ จงึตรสัไม่ให้สนัโดษในกศุลธรรมทัง้หลาย คอืในการ

ละความชั่วกระท�าความดี รวมความก็คือเมื่อมีเหตุที่จะต้องปฏิบัติ ก็ต้องปฏิบัติใน 

เหตุให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ไม่พอเสีย เพราะว่าถ้าพอเสียแล้วก็เป็นอันว่าจะไม่ก้าวหน้า  

เพราะฉะนัน้ ข้อนีจ้งึเป็นหลกัปฏบิติัพระพทุธศาสนา เมือ่ปฏบัิตใินเหตใุนการละความช่ัว

กระท�าความดีต่าง ๆ หรือในการปฏิบัติกรณียะ กิจท่ีควรท�า หรือในหน้าท่ีการงาน 

ต่าง ๆ ของตน ก็ต้องท�าให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป 

แต่ว่าในผลที่ได้นั้นให้มีความสันโดษ และเมื่อมีความสันโดษในผลดั่งนี้ ก็จะ

ท�าให้มีความสุข เหมือนอย่างว่าท�าการงานอย่างหนึ่งได้ผลเท่านี้ไม่พอใจ เมื่อเป็น 

อย่างนี้ก็ยากที่จะได้รับความสุข ฉะนั้น ต้องพอใจในผลที่ได้รับ แต่ว่าให้ปฏิบัติในเหตุ

ให้ดียิ่งขึ้น และเมื่อเหตุดียิ่งขึ้นผลดีก็จะตามมา หรือแม้ว่าผลดีจะยังไม่ตามมา เมื่อมี

ความยนิดใีนผลกจ็ะท�าให้มีความสขุ แต่ถ้าไม่ยนิดใีนผลกจ็ะมคีวามทกุข์ และจะท�าให้

ขวนขวาย เพื่อจะให้ได้ผลแม้เป็นทางที่ผิด

(ญาณสังวรธรรม ๙/๖๖-๖๗)

พทุธศาสนาจงึพเิศษจากศาสนาทัง้ปวงกต็รงจดุนี ้คอืแสดงค�าสอนจนถงึปัญญา

แท้ คือปัญญาในอริยสัจจ์ท่ีตัดกิเลสได้ อันยังไม่มีศาสนาใดลัทธิใดจะสอนถึง อันนี้

แหละเป็นพิเศษของพุทธศาสนา ส่วนปัญญาที่คิดเอาที่ต�่าลงมานั้น ก็ได้ก็ถึงกันมา 

แม้ก่อนที่พุทธศาสนาบังเกิดขึ้น เพราะฉะนั้น ก่อนท่ีพุทธศาสนาบังเกิดข้ึนนั้น จึงมี

มนุษย์เทวดามารพรหมอยู่ครบถ้วนแล้ว อันแสดงว่าได้มีการปฏิบัติบรรลุถึงภูมิปฏิบัติ

ทางจิตใจจนถงึฌานอย่างสงู อนัให้ไปเกดิจนถึงเป็นพรหมชัน้สูงสุด แปลว่าเทวดามาร

พรหมก็เต็มไปหมดแล้วเมื่อก่อนพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นพระพุทธศาสนาบังเกิดขึ้น เมื่อ 

พุทธศาสนาบังเกิดขึ้นนั้น จึงมาเติมปัญญาแท้สอนถึงปัญญาแท้ คือความรู้ความเห็น

ในอริยสจัจ์อนัเป็นเหตตุดักเิลสได้ อันนีแ้หละเป็นข้อส�าคญั จงึเป็นอนัว่าเป็นค�าสัง่สอน

ที่สมบูรณ์ไม่มีบกพร่อง ผู้ต้องการที่จะปฏิบัติเพียงข้ันโลกิยะก็ได้ ต้องการที่จะให้ถึง

โลกุตตระ พ้นโลก ได้ปัญญาแท้ที่รู้เห็นอริยสัจจ์ทั้ง ๔ ตัดกิเลสได้ก็ได้ ทุกคนปฏิบัติได้ 

(ญาณสังวรธรรม ๙/๒๐๒)
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เล�ม ๑๐ 
ธรรมกถาปฏิบัติอบรมจิต เล�ม ๑ (๔๘๔ หน�า)

รวมธรรมบรรยายของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ที่ทรงบรรยายในการอบรมหรือ

สอนกรรมฐานแก่ภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนทั่วไป ๓ เรื่องคือ

เรื่องที่หนึ่ง แนวปฏิบัติในสติปัฏฐาน เป็นธรรมบรรยายเกี่ยวกับการปฏิบัติ

สมาธกิรรมฐานตามแนวค�าสอนในสตปัิฏฐานสตูร ทีม่กัเรยีกกนัสัน้ ๆ ว่า สตปัิฏฐาน 

๔ ซึง่ทรงบรรยายในการอบรมหรอืสอนภกิษสุามเณรและพทุธศาสนกิชนทัว่ไป เมือ่ปี 

พ.ศ. ๒๕๐๔ นับเป็นค�าสอนกรรมฐานชุดแรก ๆ ของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ เรื่องนี้ได้

พิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อใด ไม่พบหลักฐาน แต่ได้พิมพ์เผยแพร่มาแล้วหลายครั้ง

เรื่องที่สองคือ ธรรมกถาในการอบรมจิต ทรงบรรยายในการอบรมหรือสอน

กรรมฐานแก่ภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนท่ัวไป เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๒๐ โดยทรง

สอนตามแนวสติปัฏฐานน่ันเอง แต่ทรงเลือกเฉพาะบางหัวข้อมาอธบิายพอเป็นแนวทาง

แก่ผูส้นใจปฏิบตัท่ัิวไป เรือ่งนีไ้ด้พมิพ์เผยแพร่ครัง้แรกเมือ่ พ.ศ. ๒๕๒๒ และพมิพ์ใน

โอกาสต่าง ๆ อีกหลายครั้ง

เร่ืองที่สามคือ ธรรมกถาในการอบรมกรรมฐาน ทรงบรรยายในการอบรม

หรือสอนกรรมฐานแก่ภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนทั่วไป ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๑๙ 

– ๒๕๒๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รวบรวมบาง

เรื่องจากธรรมบรรยายในระหว่าง พ.ศ. ๒๕๑๙ – ๒๕๒๓ เฉพาะท่ีทรงเห็นว่า

จะอ�านวยประโยชน์แก่ผู้ศึกษาปฏิบัติทั่วไปมาเรียบเรียงเป็นหนังสืออีกเรื่องหนึ่งขึ้น 

ให้ชื่อว่า ธรรมกถาในการอบรมกรรมฐาน แล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์
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พระราชทาน ในการพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ สมเด็จพระศรีนครินทราบรม- 

ราชชนนี ครบ ๘๐ พรรษา วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็นครั้งแรก

เรื่องนี้นับว่าเป็นธรรมปฏิบัติข้ันสูง คือ เรื่องอุเบกขา ไตรลักษณ์ ขันธ์ ๕ 

โพชฌงค์ ๗ มรรค ๘ และอุปสมานุสสติ ตั้งแต่ขั้นศีล จนถึงขั้นวิมุติ หรือ นิพพาน

ญาณสังวรธรรมเล่มที่ ๑๐ นี้จึงเป็นธรรมบรรยายเกี่ยวกับธรรมปฏิบัติ หรือ

แนวปฏบิตัสิมาธกิรรมฐานของเจ้าพระคณุสมเดจ็ฯ ตัง้แต่ระดบัเบือ้งต้นจนถงึระดบัสงู 

อกีชดุหนึง่ ในการพมิพ์คร้ังนีเ้ป็นการพมิพ์รวมเล่มครัง้แรก เป็นหนังสอืรวม ๔๘๔ หน้า
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นิทัศนธรรม

การที่จะมีความรู้สึกซาบซึ้งในคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ดัง

กล่าวนี้อย่างแท้จริง ก็จ�าเป็นที่จะต้องมีความรู้ซาบซึ้งในพระธรรมของพระพุทธเจ้าว่า 

ค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่ีทรงแสดงออกมานั้น เป็นข้อชี้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับ

ทกุข์ร้อนได้จรงิ ไม่มข้ีอทีจ่ะเคลอืบแคลงสงสยั เมือ่มคีวามรูซ้าบซึง้ในพระธรรมเท่าใด 

กย็ิง่จะมคีวามรูซ้าบซึง้ในองค์พระพทุธเจ้าเท่านัน้ว่าพระองค์เป็นผูท้ีต่รสัรูจ้รงิ ตัง้ใจถึง

พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะ คือที่พึ่งส�าหรับใจโดยแท้จริง ไม่มีข้อที่

จะเคลือบแคลงสงสัย การมีสรณะดังกล่าวนี้เป็นปุพพภาค คือเป็นส่วนเบื้องต้นของ

การปฏิบัติในกรรมฐานเป็นประการแรก

(ญาณสังวรธรรม ๑๐/๕)

การหัดใจให้สงบดังกล่าวน้ี ได้ประโยชน์มาก โดยมากมักไปเสียเวลาอยู่ที่

ความไม่สงบ เช่นว่าจะมุ่งประโยชน์ในการศึกษาจะอ่านหนังสือ อ่านหนังสือหน้าหนึ่ง 

เสียเวลาไปเพราะความฟุ้งซ่านของจิตมาก แต่หากว่าหัดจิตให้ตั้งมั่น สงบอยู่ดังกล่าว

นี้ จนเคยแล้วเอาไปใช้ เช่นเอาไปอ่านหนังสือ ก็จะสงบอยู่ที่หนังสือที่อ่านนั้น จะอ่าน

ได้รวดเร็ว เข้าใจดี จ�าได้ดี เพราะฉะนั้น การท�าจิตให้ตั้งมั่น สงบ จึงเป็นประโยชน์ 

ทัง้ในด้านทีเ่ป็นการพกัใจให้มคีวามสขุ ทัง้ในด้านทีจ่ะน�าไปใช้ปฏิบตังิานอะไร ๆ ให้ได้

ผลดี

(ญาณสังวรธรรม ๑๐/๑๕)

ความปรารถนานี้มีอยู่สองอย่าง คือปรารถนาในส่ิงที่เป็นวิสัย และความ

ปรารถนาในสิ่งที่ไม่เป็นวิสัย ความปรารถนาในสิ่งที่เป็นวิสัยนั้น คือปรารถนาในสิ่งที่

ควรจะได้ควรจะถงึ แต่ว่าการได้การถงึนัน้กม็ใิช่ว่าจะส�าเรจ็ได้ด้วยความปรารถนาเท่านัน้ 

ย่อมส�าเร็จด้วยการปฏบิตัใินเหตุ ดงัเช่นเมือ่ปรารถนาผลทีด่อีนัควรได้ควรถึง กป็ฏบิตัิ

ในเหตุที่ดี อันสมควรแก่กัน ในข้อนี้ก็มิใช่ว่าจะพึงต�าหนิความปรารถนาดังกล่าวโดย

ส่วนเดียว เมือ่มคีวามปรารถนาด ีและปฏบิติัในเหตุท่ีด ีอนัจะให้บรรลุถึงผลท่ีปรารถนา
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นั้น ก็เป็นการปฏิบัติท่ีถูกต้อง ความปรารถนาดังกล่าวนี้ ท่านเรียกเป็นอธิษฐานคือ 

ความตัง้ใจ ดงัเล่าถงึพระโพธสิตัว์ได้ปรารถนาพทุธภมูโิดยล�าดบั พระสาวกกป็รารถนา

สาวกภมูมิาโดยล�าดบั บคุคลผูป้ระกอบกจิการงานก็ปรารถนาความส�าเรจ็แห่งกิจการนัน้ 

(ญาณสังวรธรรม ๑๐/๗๘)

การปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา เม่ือฉลาดในวิธีปฏิบัติก็ย่อมสามารถน�า

ไปใช้เป็นอุบายแก้ทุกข์ได้ทุก ๆ อย่าง และสามารถท่ีจะเอาใจรอดได้จากความทุกข์ 

แม้ที่ต้องเผชิญอยู่ หรือประสบอยู่รอบด้าน พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาท่ีเป็นสรณะ 

คือที่พึ่งได้อย่างแท้จริง ก็เพราะสอนวิธีที่ดับทุกข์ได้อย่างแท้จริง แต่ก็ต้องศึกษาและ

ปฏบิตัแิม้ตามท่ีกล่าวมานี ้จงึจะได้ประสบผลคือความพ้นทกุข์ตามภมิูชัน้ของการปฏบิตัิ

(ญาณสังวรธรรม ๑๐/๙๗)

อันความสุขนั้นย่อมเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาต้องการ และก็พากันแสวงหา

ความสขุ แต่ว่ากไ็ม่ค่อยจะได้พบความสขุกันเท่าไรนัก จงึยงัปรากฏว่ามคีวามทุกข์ต่าง ๆ 

ที่ต้องประสบกันอยู่เป็นอันมาก แม้ว่าจะอยู่ในเครื่องแวดล้อมที่แตกต่างกัน ยิ่งหรือ

หย่อนต่างกนัอย่างไร เพียงไร ก็ยงัต้องประสบความทกุข์ ยงัต้องมคีวามทกุข์เดอืดร้อน

เพราะฉะนั้น ความสุขอันแท้จริงมิได้เป็นส่ิงที่พึงได้จากปัจจัยเครื่องอาศัย 

ทั้งหลายภายนอก เป็นปัจจัยโดยตรงก็ตาม เป็นปัจจัยโดยอ้อมก็ตาม อันเรียกว่าลาภ

ก็ดี ความเป็นใหญ่ทั้งหลายกับทั้งความมีชื่อเสียง ความมีพรรคพวกบริวารมาก  

อันเรียกว่ายศก็ดี ความที่ได้รับสรรเสริญนิยมยกย่องก็ดี ความสุขที่เกิดจากเครื่อง

แวดล้อม ทั้งหลายภายนอกดังกล่าวมานี้ก็ดี ยังมิใช่ความสุขที่แท้จริง 

ฉะนั้น ทุกคนผู้มีปัญญาจึงพากันแสวงหาความสุขที่แท้จริงอันยิ่งไปกว่าส่ิง 

เหล่าน้ันข้ึนไปอีก แต่ว่าความสุข อันแท้จริงนั้นย่อมเป็นผลที่เกิดจากเหตุ อันเหตุ 

แห่งความสุขที่แท้จริงซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้และได้ทรงแสดงสั่งสอนไว้ ก็ได้แก่นิโรธ 

ความดับทุกข์ กล่าวคือ ดับตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยาก พร้อมท้ังความยึดถือ 

ทั้งหลายของจิตใจ

(ญาณสังวรธรรม ๑๐/๑๑๒)
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ธรรมในพระพุทธศาสนาจึงมีความส้ินสุดได้ ไม่ใช่ว่าจะต้องปฏิบัติกันไปไม่ 

สิ้นสุด สิ้นสุดได้ในเมื่อได้ปฏิบัติดับตัณหาได้สิ้นเชิง อันเป็นวาระที่สุดชั่วสุดดีดังกล่าว 

จึงได้มพุีทธภาษิตแสดงถงึธรรมทีเ่ป็นขัน้นพิพานนีว่้า ลอยบญุและบาป ละบญุและบาป

ทั้งหมด ก็ถึงขั้นสุดชั่วสุดดี บรรลุนิพพานอันเป็นบรมธรรมนั้นเอง แต่เม่ือยังไม่ถึง 

ข้ันน้ี ยังไม่ถึงสุดชั่วสุดดี จะไปลอยบุญลอยบาป จะไปละบุญละบาปเอาเองไม่ได้  

จะต้องปฏบิตัอิยูใ่นบญุ จะต้องกระท�าความดเีพือ่ทีจ่ะล้างความชัว่หรอืฝ่ายทีเ่ป็นสมทุยั

วารต่อไป จะไปลอยบุญลอยบาปทิ้งเอาเองไม่ได้

(ญาณสังวรธรรม ๑๐/๔๘๔)



33ÞÒ³ÊÑ§ÇÃ¸ÃÃÁ

เล�ม ๑๑ 
ธรรมกถาปฏิบัติอบรมจิต เล�ม ๒ (๓๓๒ หน�า)

รวมพระนพินธ์เกีย่วกบัธรรมปฏบิตั ิ๘ เรือ่ง คอื บนัทกึกรรมฐาน จตุสติปัฏฐาน 

ทางลม อาหารใจ ปริญญา แนวปฏิบัติทางจิต วิปัสสนาโดยปริยาย ธรรมบรรยาย

อบรมจิต และธรรมบรรยายพิเศษจตุสติปัฏฐาน เรื่องเหล่านี้ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ 

ทรงนิพนธ์ในโอกาสต่าง ๆ คือ

บนัทกึกรรมฐาน เป็นค�าบรรยายในการอบรมนกัศกึษามหามกฏุราชวิทยาลยั 

ผู้ส�าเร็จการศึกษาก่อนรับปริญญา รุ่นที่ ๕ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็นการอธิบายหลัก

การปฏบิตัสิมาธกิรรมฐานตามแนวสตปัิฏฐาน ๔ โดยสงัเขป เรือ่งนีท้รงบรรยายขณะ

ด�ารงสมณศักดิ์ที่ พระธรรมวราภรณ์ นับเป็นพระนิพนธ์เกี่ยวกับธรรมปฏิบัติ หรือ

ค�าสอนกรรมฐานเรื่องแรกของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ

จตสุตปัิฏฐาน เป็นค�าบรรยายเรือ่ง สตปัิฏฐาน ๔ โดยสงัเขปเช่นกนั ท�านอง

เดียวกับเร่ืองบันทึกกรรมฐาน แต่มีรายละเอียดน้อยกว่า เพราะเป็นการอธิบายโดย

สรุป พอเป็นแนวทางพิจารณาประกอบการปฏิบัติ

ทางลม เป็นประมวลค�าอธบิายเก่ียวกบัการเจริญอานาปานสต ิตามค�าอธบิาย

ของพระอาจารย์ทีป่รากฏอยูใ่นคมัภร์ีและต�าราต่าง ๆ พร้อมทัง้วิธปีฏบิตัทิัง้ทางสมถะ 

และวปัิสสนา เรือ่งน้ีทรงนพินธ์แต่ครัง้ด�ารงต�าแหน่งสมณศกัดิท์ี ่พระโศภนคณาภรณ์

อาหารใจ เป็นค�าอธบิายเรือ่งอานาปานสต ิ๑๖ ชัน้ เท่ากับเป็นการขยายความ

เรือ่งทางลมให้ละเอยีดขึน้ เรือ่งนีท้รงนิพนธ์แต่คร้ังด�ารงสมณศกัดิท์ีพ่ระโศภนคณาภรณ์

เช่นกัน
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ปริญญา ว่าด้วยเรื่องความรู้ที่น�าไปสู่การระงับกิเลสและกองทุกข์ตามหลัก 

ค�าสอนของพระพทุธศาสนา โดยทรงเกบ็ความมาจากคัมภีร์ส�าคัญ ๆ ของพระพทุธศาสนา 

เช่น วสิทุธิมรรค อภธิมัมตัถสงัคหะ เป็นต้น เร่ืองนีก้ท็รงนพินธ์แต่ครัง้ด�ารงสมณศกัดิ์

ที่ พระโศภนคณาภรณ์ เช่นกัน

แนวปฏบิติัทางจติ เป็นธรรมบรรยายในการอบรมหรอืสอนกรรมฐานแก่ภกิษุ

สามเณรและพุทธศาสนิกชนทั่วไป เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕ – ๒๕๑๖ รวม ๓๑ ครั้ง  

ในพระนิพนธ์เรือ่งนี ้เจ้าพระคุณสมเดจ็ฯ ได้ทรงอธบิายหลกัการปฏบิติัสมาธกิรรมฐาน

ทั่วไป ส�าหรับผู้เริ่มศึกษาปฏิบัติ เริ่มแต่วิธีนั่งสมาธิ สมถะวิธี สมาธิ ๒ อย่าง และ

แนวทางปฏบิตัติามหลกัสตปัิฏฐานบางข้อ รวมถึงหลกัธรรมส�าคญัในพระพทุธศาสนา

บางข้อ เช่น เรื่องจิต มรรค ๘ ไตรสิกขา และวิปัสสนากรรมฐาน โดยสังเขป

ธรรมบรรยายอบรมจติ เป็นการรวมธรรมบรรยายเกีย่วกบัการอบรมจติ หรอื

สอนกรรมฐาน ท่ีเจ้าพระคุณสมเดจ็ฯ ทรงสอนในโอกาสต่าง ๆ มารวมเข้าด้วยกนัตาม

ความประสงค์ของผู้รวบรวมต้นฉบับในการจัดพิมพ์ครั้งแรก เพราะฉะนั้น เรื่องนี้ 

จึงเป็นการรวมพระนิพนธ์เบ็ดเตล็ดของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ๔ เรื่อง คือ เรื่อง 

ขันติเมตตากถา อุปสมานุสสติขั้นศีลและขั้นสมาธิ วิธีปฏิบัติโพชฌงค์ และนิวรณ์ ๕

ธรรมบรรยายพิเศษ จตุสติปัฏฐาน เป็นธรรมบรรยายเรื่องสติปัฏฐาน ๔  

โดยย่อ ท่ีเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงบรรยายถวายในคราวสมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ 

สยามกุฏราชกุมาร ทรงผนวชเป็นพระภิกษุและเสด็จประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร 

ระหว่างวันที่ ๖ – ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๑ รวม ๔ ครั้ง ๆ ละหนึ่งปัฏฐาน  

โดยล�าดับ คอื กายานปัุสสนาสตปัิฏฐาน เวทนานปัุสสนาสตปัิฏฐาน จติตานปัุสสนา-

สติปัฏฐาน และธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน

ญาณสังวรธรรม เล่ม ๑๑ นี้ จึงเป็นการรวมพระนิพนธ์เบ็ดเตล็ดเกี่ยวกับ

ธรรมปฏิบัติ หรือค�าสอนกรรมฐานของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ที่ทรงนิพนธ์ไว้หลายยุค

หลายสมัย จากพระนิพนธ์เหล่าน้ีท�าให้เห็นว่า เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงสนพระทัย

ศึกษาปฏิบัติสมาธิกรรมฐานมายาวนานและต่อเนื่อง
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นิทัศนธรรม

การปฏิบัติธรรม เป็นความมุ่งหมายส�าคัญของพระพุทธศาสนา เพราะการ

เรยีนเป็นส่วนปรยิตั ิจะได้ผลก็ต้องมีการปฏบิตั ิการปฏบัิติส�าหรบับรรพชติ คือ ผูบ้วช

ในพระพุทธศาสนาเบื้องต้น คือการปฏิบัติพระวินัย ซึ่งเป็นส่วนศีล แต่การปฏิบัติ

พระวินัยยังมีข้อที่จะต้องปฏิบัติ ซึ่งเป็นส่วนศีลนั้น เป็นสิกขาที่หนึ่ง สืบขึ้นไปอีก คือ

สมาธแิละปัญญา เมือ่มุง่ผลของการปฏบิตัทิีส่งูขึน้ กต้็องปฏบิตัใินสมาธแิละในปัญญา

ตามหลักพระพุทธศาสนาอีกด้วย

(ญาณสังวรธรรม ๑๑/๓)

จิตที่เป็นสมาธิท่านว่าเป็นจิตที่ควรแก่การงาน เห็นได้ชัดดังเช่นในการอ่าน

หนังสือ จะอ่านหนังสือสักหน้าหนึ่ง ถ้าใจฟุ้งซ่านบางทีก็ต้องอ่านหลายเที่ยว และยัง

จะก�าหนดความให้เกิดความเข้าใจก็ไม่ค่อยได้ จ�าไม่ค่อยได้ แต่ถ้าอ่านด้วยจิตใจที่ตั้ง

มัน่และแน่วแน่ก็จะอ่านได้รวดเรว็กว่า และจะเข้าใจได้แจ่มแจ้งดกีว่า เพราะฉะนัน้ การ

ที่หัดท�าสมาธินี้ จึงเป็นกิจที่ชอบ อาจจะใช้จิตที่เป็นสมาธินี้ไปเล่าเรียนศึกษา หรือจะ

ไปบ�าเพ็ญประโยชน์อะไรก็ได้เป็นอันมาก

(ญาณสังวรธรรม ๑๑/๗)

ควรที่จะได้ปฏิบัติ เมื่อได้ปฏิบัติอยู่เสมอ จะท�าให้ได้ประสบรสของพระพุทธ-

ศาสนา ผู้ทีรู่ส้กึจดืชดืในพระพทุธศาสนา เกดิความเบือ่หน่ายดังทีเ่รยีกว่า อนวริต ิใน

พระพทุธศาสนาสงสยัในพระพทุธศาสนา กเ็พราะไม่ได้พจิารณาให้เข้าใจในสตปัิฏฐาน 

ไม่ได้ลองปฏบิตั ิแต่ถ้าหากพจิารณาให้เข้าใจและลองปฏบิตัดิ ูจนได้รบัรสในการปฏบิตัิ

บ้างแล้ว ก็จะเห็นค่าของพระพุทธศาสนายิ่งนัก

(ญาณสังวรธรรม ๑๑/๓๒)
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สตปัิฏฐานทัง้ ๔ ข้อนีย่้อมสมัพนัธ์กนั เพราะว่ากายนัน้ย่อมปรงุเวทนา เวทนา

นั้นย่อมปรุงจิตให้เป็นไปต่าง ๆ ด้วยธรรมที่เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลข้อใดข้อหนึ่ง และ

ธรรมดังกล่าวนัน้เองก็เป็นสิง่ท่ีบงัเกดิขึน้ในจติ การตัง้สตพิจิารณากายจงึเน่ืองถงึเวทนา 

ตั้งสติพิจารณาเวทนาก็เนื่องถึงจิต ตั้งสติพิจารณาจิตก็เนื่องถึงธรรม และแม้จะตั้งสติ

พจิารณาข้อใดข้อหน่ึงกเ็น่ืองถึงกนัท้ัง ๔ ข้อ เพราะเป็น เอกายโน มคัโค คอืทางปฏบิตัิ

เป็นอันเดียวกัน ฉะนั้น จะตั้งสติก�าหนดอันใดอันหนึ่งขึ้นเป็นเบื้องต้นก็ได้ และเมื่อ 

ตั้งสติก�าหนดพิจารณาจริง ๆ แล้ว ทั้ง ๔ ข้อก็จะปรากฏขึ้นมา จะมองเห็นกาย เห็น

เวทนา เห็นจิต เห็นธรรม ที่สัมพันธ์กันในทางที่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์ เพื่อความ

บริสุทธิ์ ดังอานิสงส์ของการปฏิบัติสติปัฏฐานที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงแล้วนั้น

(ญาณสังวรธรรม ๑๑/๖๐)

การศึกษาในสมถะ การศึกษาในวิปัสสนา ก็ศึกษาที่กายนี้เท่านั้น ก็คล้าย ๆ

กับการเรียนเป็นแพทย์ ต�าราแพทย์เล่มใหญ่ก็อยู่ที่ร่างกายอันนี้ ศึกษาอยู่ที่กายอันนี้ 

การปฏิบัติในฝ่ายสมถวิปัสสนาก็เช่นเดียวกัน ศึกษาอยู่ที่กายอันนี้ แต่มุ่งผลให้จิต 

ตั้งมั่น สงบ และให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริง ปล่อยวาง

(ญาณสังวรธรรม ๑๑/๑๓๗)

อนัความดบัทกุข์นี ้ย่อมปรากฏอยูท่ีจ่ติใจนีเ้อง ไม่ใช่ปรากฏขึน้ทีอ่ืน่ ดงัทีเ่คย

กล่าวแล้วว่า เมือ่ปฏบิตัใินศลี สมาธ ิปัญญา แล้ว ความดบัย่อมปรากฏขึน้ เช่น ปฏบิติั

ในศีล ศีลก็เป็นเครื่องดับกิเลสอย่างหยาบ คือดับความโลภ โกรธ หลง อย่างแรง  

ที่เป็นเหตุให้ล่วงละเมิดศีล นี้ก็เป็นนิโรธ คือความดับอย่างหนึ่ง

ปฏิบัติในสมาธิ สมาธิเป็นเครื่องก�าจัดกิเลสอย่างกลาง คือกิเลสท่ีกลุ้มกลัด

จิตใจ ให้กระสับกระส่ายเดือดร้อน นี้ก็เป็นความดับอย่างหนึ่ง

ปฏิบัติในปัญญา ปัญญาเป็นเครื่องดับกิเลสอย่างละเอียดเป็นต้นว่า ตัณหา

อปุาทาน ความด้ินรนทะยานอยาก ความยึดมัน่ถือมัน่ กเ็ป็นความดบัอย่างหนึง่ไปโดย

ล�าดับ ดับได้ครั้งหนึ่งก็เป็นนิโรธความดับ เหมือนกัน

(ญาณสังวรธรรม ๑๑/๒๒๒)
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เล�ม ๑๒ 
การบริหารทางจิตสําหรับผู�ใหญ� (๓๕๐ หน�า)

พระนิพนธ์เรื่องนี้ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงนิพนธ์เป็นตอน ๆ ส�าหรับออก

รายการบริหารทางจิต ทางสถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต ประจ�าทุกเช้าวันอาทิตย์

เริ่มมาแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๑ จนถึง พ.ศ. ๒๕๑๗ รวม ๗ ปี

รายการบริหารทางจิต จัดขึ้นตามพระราชด�าริของสมเด็จพระศรีนครินทรา-

บรมราชชนนี เพื่อเผยแพร่หลักการหรือค�าสอนเพื่อการอบรมจิตตามค�าสอนของ

พระพุทธศาสนาส�าหรับคนทั่วไปทุกระดับชั้น ทั้งระดับเด็กเล็ก เด็กวัยรุ่น และผู้ใหญ่ 

ทั้งนี้ก็โดยที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมีพระราชปรารภว่า จิตใจมี

ความส�าคญั เพราะเป็นมลูฐานแห่งความประพฤตใินทกุทาง และความเจรญิ ความเสือ่ม 

ความสุข ความทุกข์ต่าง ๆ พระพุทธศาสนาได้มีหลักธรรมส�าหรับอบรมจิตใจอยู่โดย

สมบูรณ์ หากได้มีการชักน�าให้เกิดมีความสนใจในการอบรมจิตจนถึงปลูกฝังเป็นนิสัย

ในทางที่ถูก ก็จะเป็นประโยชน์ในทางที่จะประพฤติตนโดยเหมาะสม มีความเจริญใน

การศึกษาเล่าเรียน การอาชีพการงาน และสามารถเผชิญเหตุการณ์ต่าง ๆ ในการ

ครองชีวิตได้อย่างมีความสุขราบรื่นได้ตามสมควร

เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงได้รับอาราธนาให้รับผิดชอบในการจัดรายการ 

การบริหารทางจิตส�าหรับผู้ใหญ่ ส่วนรายการการบริหารทางจิตส�าหรับเด็กเล็ก และ

เด็กวัยรุ่น ได้มีท่านผู้อื่นรับผิดชอบไปด�าเนินการ

ค�าบรรยายในรายการการบริหารทางจติส�าหรบัผูใ้หญ่ปี พ.ศ. ๒๕๑๑ พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รวมพิมพ์เป็นหนังสือส�าหรับ

พระราชทานแจกในโอกาสวันวิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๑๒ เป็นครั้งแรก และค�าบรรยาย
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ในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รวมพิมพ์เป็นหนังสือส�าหรับแจกใน

วันวิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๑๓ เป็นครั้งแรก

ครัน้ถงึ พ.ศ. ๒๕๑๕ ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้รวมค�าบรรยายตัง้แต่ต้น

จนถึง พ.ศ. ๒๕๑๕ พิมพ์เป็นเล่มเดียวกัน พระราชทานในการพระราชพิธีฉลอง 

พระชนมายุ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบ ๖ รอบ วันที่ ๒๑ ตุลาคม 

พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็นการพิมพ์รวมเล่มเป็นครั้งแรก

ส�าหรบัค�าบรรยายในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ – ๒๕๑๗ นัน้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

ให้รวมพิมพ์พระราชทานในการพระราชพิธีฉลองพระชนมายุสมเด็จพระศรีนครินทรา-

บรมราชชนนี ครบ ๘๐ พรรษาวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็นครั้งแรก

ต่อจากนั้น พระนิพนธ์เรื่องนี้ก็ได้มีการพิมพ์เผยแพร่ในโอกาสต่าง ๆ อีก 

หลายครั้ง

พระนิพนธ์เรื่องการบริหารทางจิตส�าหรับผู้ใหญ่นี้ จึงรวมธรรมบรรยายที่ 

เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงบรรยายทางสถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิตเป็นเวลา ๗ ปี 

รวม ๒๐๑ ครัง้ เป็นการอธบิายหลกัการอบรมจติ หรอืการฝึกสมาธอิย่างง่าย ส�าหรบั

คนทั่วไปนั่นเอง นับเป็นการน�าหลักค�าสอนเกี่ยวกับการอบรมจิต หรือการพัฒนาจิต

ตามหลักพระพุทธศาสนาไปสู่การเรียนรู้ และการปฏิบัติของประชาชนทั่วไป ท�าให้

ประชาชนทั่วไปได้รู้จักค�าว่า การอบรมจิต หรือการพัฒนาจิต หรือการฝึกสมาธิอย่าง

กว้างขวาง กระทั่งเป็นที่คุ้นเคยกันสืบมาแต่บัดนั้น

ในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ ได้พิมพ์ตามต้นฉบับพิมพ์ครั้งแรก ต้ังแต่ต้นจนจบ  

รวมเป็นหนังสือ ๓๕๐ หน้า
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นิทัศนธรรม

จติย่อมเป็นตวัชวิีตของร่างกาย เพราะล�าพงัร่างกายทีป่ราศจากจติย่อมไร้ชวีติ 

ความด�ารงชวีติมอียูต่ราบเท่าทีย่งัมจีติใจครองร่างกาย จติจึงมีความส�าคญัแก่ชวิีตโดย

เป็นตัวชีวิตทีเดียว แม้ตามที่ยกมาเพียงบางประการนี้ พึงกล่าวได้ว่า จิตเป็นสมบัติ

ล�้าค่า เป็นแก้วสารพัดนึก สารพัดรู้ ที่ทุกคนมีอยู่แล้ว หากแต่เจ้าของอาจยังไม่รู้จัก 

ยงัมไิด้เจยีระไน ยังมเีครือ่งหุม้ห่อปกคลุมอยู่อย่างหนาแน่น จงึยังใช้การให้เกดิประโยชน์

อย่างคุ้มค่ามไิด้ ถ้าเจ้าของรูจ้กัเจยีระไนให้ใช้การได้ด ีกจ็กัเป็นอากรบ่อเกดิแห่งสมบตัิ

และความสุขได้ทุกอย่าง

(ญาณสังวรธรรม ๑๒/๙)

เมื่อพูดว่า หัดท�าสมาธิ อาจรู้สึกตกใจว่าจะให้ท�าอะไรที่น่ากลัว ซึ่งดูไม่เกี่ยว

กบัคนธรรมดาท่ัวไปท้ังเดก็และผูใ้หญ่ แต่เมือ่พูดว่าความตัง้ใจกจ็ะฟังดเูป็นเร่ืองธรรมดา

ที่ทุกคนจะต้องมี อันท่ีจริงเป็นค�ามีความหมายอย่างเดียวกันเป็นแต่ค�าว่าสมาธิมิได้มี

ความหมายเพียงว่าตั้งใจ ๆ เท่านั้น ยังมีความหมายว่าตั้งใจไว้ถูกโดยแน่วแน่มั่นคง

ด้วย ดังที่ได้กล่าวแล้ว ความหมายดังกล่าวนี้ยิ่งส่อแสดงว่าเป็นสิ่งจ�าเป็น สมควรที่

ทกุ ๆ คนจะฝึกใจให้มีสมาธ ิเพือ่ทีจ่ะสามารถท�ากจิท่ีเป็นประโยชน์ได้ทกุอย่าง ฉะนัน้ 

จะได้กล่าวถึงวิธีหัดท�าความตั้งใจอย่างง่าย ๆ ต่อไปนี้

๑. ก่อนจะท�า ให้นึกรู้ตัวว่าเราจะท�า

๒. ให้ยั้งคิดว่าถูกหรือผิด

๓. ให้ตั้งใจไม่ท�าผิด ถ้าตั้งใจแน่วแน่จะเว้นการท�าผิดได้แน่

๔. เมื่อรู้ว่าถูกให้ตั้งใจท�า ถ้าตั้งใจแน่วแน่ก็ท�าถูกได้แน่

เมือ่ให้หวัข้อทัง้ ๔ ไว้ดงันี ้กอ็าจจะถกูหาว่าพดูง่ายแต่ท�ายาก กน่็าจะจรงิ แต่

กค็วรคิดว่าท�ายากเพราะอะไร อาจจะได้ค�าตอบทีน่่าจะไม่ผดิว่าทีย่ากกเ็พราะยังไม่ท�า 

คือ ยังมิได้หัดที่จะคิดท�าความรู้ตัวก่อนที่จะท�าอะไร รวมถึงที่จะพูดอะไรออกไปด้วย 

(ญาณสังวรธรรม ๑๒/๒๐)
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คนเรามีมันสมองเป็นใจกลางแห่งประสาททั้งหลาย ส�าหรับใช้คิดให้ปัญญา

เจริญเติบโตดังที่ทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า “มโน” หรือ “มนะ” ซึ่งเป็นอายตนะคือ

ทีต่่อที ่๖ อยูด้่วยกนั จงึควรทีจ่ะใช้ขบคดิเรือ่งต่าง ๆ อยู่เสมอ ไม่น่าทีจ่ะท�าอะไรโดย

ไร้ความคิด ค�าว่า “การคิด” หรือ “ความคิด” ไม่ใช่หมายถึงคิดอะไรเรื่อยเฉ่ือยไป 

หรือคิดอย่างไรอย่างหนึ่งที่ทุก ๆ คนต้องคิดกันอยู่ทุกขณะที่ไม่หลับ แต่หมายถึง 

ความคิดแสวงหาเหตุผล คือก่อนที่จะเชื่ออะไรจะท�าอะไรลงไปควรจะต้องมีเหตุผลอัน

สมควร ด้วยใช้ความคิดเพ่งพินิจพิจารณาให้รู้ถึง

(ญาณสังวรธรรม ๑๒/๓๑)

วิธีตั้งปัญหาให้คิด เช่นว่า “อะไร” “ท�าไม” ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น  

เพือ่ให้เจรญิปัญญา แต่มข้ีอทีค่วรระวงัคอือย่าให้ความคดิแผลง ๆ ผดิ ๆ มขึีน้ เพราะ

ความคิดเช่นนั้นก็เกิดขึ้นจากการตั้งปัญหาเช่นนี้ได้เหมือนกัน เช่นเมื่อต้องท�าตาม

ระบอบหรือกรอบแห่งศีลธรรมหรือจารีตประเพณีที่ดีต่าง ๆ หรือเมื่อได้ฟังค�าแนะน�า

อบรม ตักเตือน บางคนอาจตั้งปัญหาขึ้นว่า “อะไรกันนี่” หรือ “ท�าไมจึงจะต้องท�า” 

เด็กหนุ่มสาวที่อยู่ในวัยคะนองหรืออยู่ในอารมณ์คะนอง และแม้ผู้ใหญ่ท่ีอยู่ในเครื่อง 

ล่อใจที่ท�าให้เกิดความคะนองใจ ก็อาจจะเอาความคะนองที่เกิดจากเหตุต่าง ๆ นั้นมา

เป็นค�าตอบว่า “ไม่จ�าเป็น” ต้องท�าต้องอยู่ในระบอบหรือในกรอบเช่นนั้น ซึ่งเป็น 

การลดิรอนเสรท่ีีธรรมชาตใิห้ไว้ ซ่ึงเป็นความคดิแผลงท�าแผลง อนัหมายถงึ ทีผ่ดิจาก

ลู่ทางที่ควรจะคิดจะท�า

(ญาณสังวรธรรม ๑๒/๓๙-๔๐)

ความหยดุใจ หมายถึง ความหยดุใจทีผ่ลนุผลนั หนุหนั หรอืทีเ่รยีกว่า หนุหนั

พลันแล่น คือหยุดใจจากเรื่องท่ีมุ่งม่ันปรารถนาอย่างแรงกล้าสักครู่ แล้วใช้ความคิด

ทบทวนเรื่อง ท้ังในด้านสนับสนุน ท้ังในด้านค้าน ค�าแนะน�านี้ควรใช้ในเรื่องที่ความ

ปรารถนาจะท�าขัดกับความรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูก หรือขัดกันกับผู้ใหญ่เป็นต้นที่คัดค้าน 

ความปรารถนาท่ีรุนแรงนั้นทุกคนต้องเคยมี บางทีเพราะยังอยู่ในวัยคะนอง บางท ี

เพราะเหตุการณ์ที่เร้าใจมาก คนที่ท�าไปตามปรารถนาของใจ เรียกว่า “ลุอ�านาจแห่ง
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ความปรารถนา” มใิช่น้อยทีเ่กดิความเสยีใจในภายหลัง ในเมือ่ต้องพลาดพล้ังไปเสียแล้ว 

ความรู้สึกส�านึกผิดชอบเกิดช้าไป

(ญาณสังวรธรรม ๑๒/๔๓)

ทุกคนมีความรัก มีบุคคลเป็นที่รัก มีสิ่งเป็นที่รัก แม้พยายามดูให้เห็นความ

ไม่เท่ียง หรอืความทนอยูไ่ม่ได้ หรอืความไม่อยูใ่ต้อ�านาจปรารถนาต้องการของใครเลย 

ย่อมมคีวามสงบสขุในจติใจได้พอสมควร ดงันัน้ จึงควรพิจารณาอนิจจงั ทุกขงั อนตัตา 

ไว้ให้เสมอ จะได้ไม่เป็นทุกข์จนเกินไปเมื่ออนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ปรากฏชัดเจนพอ

สมควร

(ญาณสังวรธรรม ๑๒/๑๘๘)

อันความคิดนั้นแม้สามารถควบคุมไว้ได้ ให้เป็นเหตุแห่งความสุข ไม่ให้เป็น

เหตแุห่งความทกุข์ จงึจะเป็นการถกูต้อง คดิอย่างไรกต็าม ให้จิตใจพ้นจากความทกุข์

นับว่าถูกต้อง ในทางตรงกันข้าม คิดอย่างไรก็ตาม ที่ท�าให้จิตใจเป็นทุกข์ นับว่าไม่ 

ถูกต้องเลย ไม่ควรปล่อยให้ความคิดเช่นน้ันด�ารงอยู่ได้เลย ต้องก�าจัดเสียให้ได้โดย 

เร็วที่สุด

(ญาณสังวรธรรม ๑๒/๒๗๕)
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เล�ม ๑๓ 
ธรรมนิยาย (๒๕๔ หน�า)

เป็นการอธิบายธรรมะในรูปของเร่ืองราวหรือเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในชีวิต

ประจ�าวนัของคน นบัเป็นวธิกีารอธบิายธรรมะทีแ่ปลกใหม่อกีแนวหนึง่ของเจ้าพระคณุ

สมเด็จฯ

ญาณสังวรธรรม เล่มธรรมนิยายนี้ ประกอบด้วยพระนิพนธ์ ๔ เรื่อง คือ 

จิตตนคร กตัญญูกตเวที ใครควรจะได้ทิพยบุบผาและสุธาโภชน์ และค�ากลอนนิราศ

สังขาร

การอธิบายธรรมะในแนวธรรมนิยายนี้ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงเริ่มนิพนธ์

มาตัง้แต่ยงัทรงเป็นพระเปรยีญ คอื เมือ่ ๘๐ ปีมาแล้ว ได้แก่เรือ่งกตัญูกตเวท ีและ

เรื่อง ใครควรจะได้ทิพยบุบผาและสุธาโภชน์ ส่วนเรื่องค�ากลอนนิราศสังขารนั้น ทรง

นิพนธ์เมือ่ทรงด�ารงสมณศกัดิท่ี์ พระโศภนคณาภรณ์ และเรือ่งที ่๔ คอื จิตตนครนัน้ 

ทรงนิพนธ์เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓ ขณะด�ารงสมณศักดิ์ที่ พระสาสนโสภณ

ส�าหรับเรื่องจิตตนครน้ัน น่าสนใจเป็นพิเศษ เพราะเป็นการน�าเอาเรื่องบุญ

บาป หรือดีช่ัวท่ีมีอยู่ในจิตใจของคนมาอธิบายให้เห็นเสมือนมีตัวตนเป็นคนที่มีความ

รู้สึกนึกคิดและกระท�าการต่าง ๆ ในชีวิตประจ�าวัน จิตใจของคนจึงเป็นเสมือนนคร

หรือเมืองเมืองหนึ่ง ที่มผีู้คนอยู่มากมาย และกระท�าการตอ่กันทัง้ทางดแีละทางชั่วอยู่

ตลอดเวลา

พระนพินธ์เรือ่งจติตนครนี ้จงึท�าให้ผูอ่้านเข้าใจจติใจตนเองได้ดข้ึีน เข้าใจเรือ่ง

ความดีความชัว่ทีม่อียูใ่นจติใจของตนเองได้ชดัเจนขึน้ พร้อมทัง้รูจ้กัลกัษณะของความ

ดีความชั่วแต่ละอย่างว่าเป็นอย่างไร มีอิทธิพลต่อชีวิตจิตใจของตนอย่างไร
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พระนิพนธ์เรื่องจิตตนครนี้ ท�าให้ได้รับความรู้ความเข้าใจเร่ืองของธรรมะทั้ง

ฝ่ายดีและฝ่ายชั่วด้วยความเพลิดเพลิน และแจ่มแจ้ง เพราะเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้

ทรงน�าธรรมะเหล่านั้นมาวิเคราะห์แยกแยะให้เราได้เห็นลักษณะ ความสัมพันธ์ และ

อิทธิพลของธรรมแต่ละเรื่องอย่างง่าย ๆ และชัดเจน

เพราะฉะนั้น พระนิพนธ์เรื่องจิตตนคร จึงเป็นพระด�าริในการอธิบายธรรมะ

แนวใหม่ที่ไม่เคยมีใครท�ามาก่อน

พระนพินธ์เรือ่งจติตนครนีท้รงเริม่นิพนธ์ลงพิมพ์เผยแพร่ในนติยสารศรสัีปดาห์

เป็นตอน ๆ เป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓ รวม ๓๗ ตอน แต่ยังไม่จบ ก็ทรงหยุด

นพินธ์ไประยะหนึง่ ต่อมาได้ทรงน�ามาปรบัปรงุและทรงนพินธ์ต่อ ส�าหรบัออกรายการ

บรหิารจติส�าหรบัผูใ้หญ่ ทางสถานวีทิย ุอ.ส. พระราชวงัดสุติ จนจบเมือ่ พ.ศ. ๒๕๑๕ 

รวมเป็นค�าบรรยาย ๕๘ ตอน และได้พิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕ โดย

เป็นส่วนหนึง่ของพระนพินธ์เรือ่ง การบรหิารทางจติส�าหรบัผูใ้หญ่ และต่อมากไ็ด้มกีาร

แยกออกมาพิมพ์เผยแพร่เป็นเรื่องหนึ่งต่างหากอีกหลายคราว

ในการพิมพ์ครั้งนี้ จึงได้แยกออกมาพิมพ์รวมกับพระนิพนธ์ธรรมนิยายเรื่อง 

อื่น ๆ เพื่อสะดวกแก่ผู้อ่าน เป็นหนังสือรวม ๒๕๔ หน้า
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นิทัศนธรรม

บรรดาผูม้าบรหิารจติคอืผูก้�าลงัพยายามปฏบิตัต่ิอจติของตน เหมอืนช่างทาสี

ปฏบิตัต่ิอแปรงส�าหรบัทาส ีคอืพยายามล้างสีทีจ่บัให้ออกไปเสมอ ๆ ความสกปรกแม้

มีบ้างก็จะไม่มากมาย จิตก็เช่นกัน เมื่อเป็นจิตสามัญชนก็ต้องมีอารมณ์ มีกิเลสเศร้า

หมองเป็นธรรมดา แต่ถ้าพยายามใช้ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ ทาน ศีล 

ภาวนา เข้าขัดเกลาไว้เสมอ กิเลสเครือ่งเศร้าหมองกจ็ะไม่ท่วมท้นจนเกนิไป แต่จะค่อย

ลดน้อยลงได้ทุกที โดยที่เจ้าตัวหรือเจ้าเมืองแห่งจิตตนครนั่นเองจะรู้ด้วยตนเอง จิตที่

มอีารมณ์หรอืมกีเิลสเครือ่งเศร้าหมองน้อย ย่อมเป็นจติทีผ่่องใส มีความสุขมาก ส่วน

จิตที่มีอารมณ์หรือมีกิเลสเครื่องเศร้าหมองมาก ย่อมเป็นจิตที่หม่นหมอง มีความสุข

น้อย เจ้าเมืองแห่งจิตตนครทุกคนย่อมรู้จักตัวของตัวเองได้ ดังนี้

(ญาณสังวรธรรม ๑๓/๑๕)

อันความดีงามเป็นเหตุแห่งความร่มเย็นเป็นสุข ทั้งของเจ้าตัวเองและทั้งแก่

บรรดาผู้เก่ียวข้องท้ังปวง เหมือนยามใดเจ้าเมืองแห่งจิตตนครมีความใกล้ชิดเป็นอัน

หนึ่งอันเดียวกับคู่บารมีซึ่งมีความดีงาม ยามนั้นเจ้าเมืองแห่งจิตตนครก็ร่มเย็นเป็นสุข 

ทั้งยังแผ่ความร่มเย็นเป็นสุขน้ันไปทั่วทั้งจิตตนครอีกด้วย ดังนั้น ความดีงามจึงเป็น

ความส�าคัญที่ควรจะสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นทุกหนทุกแห่งทุกจิตใจ

(ญาณสังวรธรรม ๑๓/๒๐)

อยากดี ไม่ใช่อยากได้ใคร่ดี ดังนั้น ก็ควรจะได้มุ่งพิจารณาจับจิตของตนเอง

ให้รูว่้า ความอยากได้ใคร่ดเีกดิข้ึนในจิตเมือ่ใดเพยีงไหน เมือ่เห็นหน้าตาความอยากได้

ใคร่ดีอันเป็นนิสัยฝ่ายไม่ดีแล้ว ก็ให้พยายามข่ม พยายามดับ จนถึงพยายามท�าให้สิ้น

ไปเสีย ด้วยการกระท�าเช่นนั้น ความอยากดีจะเกิดขึ้นแทนที่ นับเป็นการเสริมสร้าง

นสิยัฝ่ายดใีห้เกดิข้ึน เรยีกได้ว่าเป็นการบรหิารจติใจโดยตรงทีจ่ะน�าให้เกิดความสขุแก่

จิตใจยิ่ง ๆ ขึ้น

(ญาณสังวรธรรม ๑๓/๒๒)
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อันความปรารถนาอยากได้ของแต่ละบุคคลนั้นจ�าต้องมีจ�ากัดหรือมีขอบเขต 

เช่น แก้วแหวนเงินทองที่อยากได้กัน ก็จะต้องมีส่วนจ�ากัดส�าหรับแต่ละบุคคล เพราะ

จะต้องมีเฉลี่ยกันไปแก่คนทั้งปวง ทุก ๆ คนจึงต้องจ�ากัดความอยากได้ของตนให้อยู่

ในขอบเขตของกฎหมายและศีลธรรม

(ญาณสังวรธรรม ๑๓/๒๔)

คนดีหรือคนชั่วก็เกิดจากการสั่งสมอารมณ์นี้เอง ไม่ได้เกิดจากสิ่งอื่น จึงควร

จะได้ระวงัการสัง่สมอารมณ์เป็นอย่างยิง่ แม้ไม่ปรารถนาจะเป็นคนไม่ด ีขณะเดยีวกนั

ควรมีความเพียรใช้สติ ใช้ปัญญาสร้างทางออกส�าหรับสิ่งไม่ดีขึ้นให้จิต เพื่อน�าเอาสิ่ง

ไม่ดีที่เข้าไปครองจิตอยู่ออกเสียให้ได้ แม้จะทีละเล็กทีละน้อย ก็ย่อมดีกว่าไม่มีการ 

หาทางน�าออกเสียเลย เพราะความไม่ดีนั้น ถ้าปล่อยให้เพิ่มพูนขึ้นโดยไม่พยายามท�า 

ให้ลดน้อยลง สักวันหนึ่งก็จะท่วมท้นจนไม่มีที่ส�าหรับความดีเหลืออยู่เลย

(ญาณสังวรธรรม ๑๓/๒๘)

ผู้ศึกษาพระพุทธศาสนารู้พระธรรมของพระพุทธเจ้าแม้พอควร ถึงจะยังไม่มี

ปัญญาเห็นตามพระธรรมนั้นจริง ๆ แต่ถ้าน้อมใจให้เชื่อบ้างว่า พระพุทธเจ้าทรงเป็น

ถึงบรมศาสดาท่ีทรงสามารถตั้งพระศาสนาที่ใหญ่โตมั่นคงขึ้นได้ในโลก มีศาสนิก 

มากมาย อะไรที่ทรงสอนไว้ที่เราได้ศึกษารู้ย่อมเป็นความจริง เป็นต้นว่าทรงแสดงว่า

สิง่ใดเป็นทกุข์ แม้จะยงัไม่เหน็ตามด้วยปัญญาของเราเองว่าเป็นทกุข์ กลบัเหน็ว่าเป็นสขุ 

ก็ควรจะอาศัยความเชื่อเข้าประกอบ ให้น้อมใจลงรับไว้บ้างว่าสิ่งนั้นเป็นทุกข์จริง มิใช่

เป็นสุขดังเราเห็น เมื่อยอมเชื่อบ้างแล้วว่า สิ่งใดเป็นทุกข์ มิใช่เป็นสุข แม้จะเกิด 

ความหลง ความเพลิน ความตดิใจยินดใีนสิง่นัน้ กย่็อมมโีอกาสจะหยดุลง หยดุเพลนิ

หยุดติดใจยินดีได้บ้าง แม้เพียงครั้งคราวเมื่อเกิดสติ เกิดปัญญา

(ญาณสังวรธรรม ๑๓/๓๗)
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การศึกษาในทางโลกก็ตาม ในทางธรรมก็ตาม ผู้มีปัญญาย่อมศึกษาเพื่อมุ่ง

เพิ่มพูนสติและปัญญาเป็นส�าคัญ และย่อมเข้าใจดีว่าตนเองเท่านั้นที่จะสามารถน�า 

ความรู้ในเรือ่งท้ังหลายมาเพ่ิมพูนสติและปัญญาของตนได้ ผูเ้ขยีนหนงัสอืหรอื ผูบ้รรยาย

เรื่องราวเหล่านั้น เพียงสามารถน�าความรู้ความเข้าใจมาแสดงให้ทราบเท่านั้น หาอาจ

ท�าให้ผูไ้ม่ใคร่ครวญพจิารณาตามเกดิประโยชน์ได้ไม่ ผูน้�าเรือ่งจติตนครมาบรรยายใน

รายการบริหารจิตอยู่ขณะนี้ก็เช่นกัน เป็นเพียงผู้น�าธรรมเกี่ยวกับจิตตนครมาแสดง 

หน้าที่ในการน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต้องเป็นของบรรดาท่านผู้มาบริหารจิตทั้งหลาย

(ญาณสังวรธรรม ๑๓/๔๕-๔๖)
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เล�ม ๑๔ 
ธรรมบรรยายเรื่องสวดมนต� (๓๕๗ หน�า)

เป็นธรรมบรรยายที่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงบรรยายในการอบรมหรือสอน

พระใหม่ในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ รวม ๓๗ ครัง้ พระนพินธ์เรือ่งนี ้ทรงอธบิายถงึความเป็น

มาของการสวดมนต์ในพระพทุธศาสนา ความหมายของการสวดมนต์ และความหมาย

ของบทสวดมนต์ที่นิยมสวดกันทั่วไปในเมืองไทย ท่ีเรียกว่า เจ็ดต�านานและสิบสอง

ต�านาน โดยทรงแปลบทสวดมนต์แต่ละบทเป็นภาษาไทยแล้ว ทรงอธิบายข้อธรรม 

รวมทั้งชื่อบุคคลและสถานที่ ที่ปรากฏในบทสวดนั้น ๆ โดยละเอียด พระนิพนธ์เรื่องนี้

จงึให้ความรูเ้กีย่วกับการสวดมนต์ทัง้ในทางประวตัคิวามเป็นมา ความมุง่หมายของการ

สวดมนต์แต่ละบท และข้อธรรมหรือค�าสอนที่ปรากฏอยู่ในบทสวดมนต์แต่ละบทด้วย 

ซึง่ความรูเ้หล่านีจ้ะช่วยให้ชาวพทุธได้รับประโยชน์จากการสวดมนต์ย่ิงขึน้ ในตอนท้าย

ของธรรมบรรยายแต่ละครั้ง เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ก็จะทรงน�าสู่การฝึกอบรมจิต หรือ

ฝึกปฏิบัติสมาธิกรรมฐานเสมอ อันเป็นเป้าหมายส�าคัญของการอบรมหรือการสอน

และเพือ่ให้เป็นประโยชน์แก่การอบรมจติหรือฝึกปฏบิตัสิมาธกิรรมฐานส�าหรบั

ผูส้นใจในการฝึกสมาธิกรรมฐานยิง่ข้ึน จงึได้รวมพมิพ์ธรรมกถาในการปฏบิตัอิบรมจติ 

ที่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงสอนพระใหม่ในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ รวม ๑๘ ครั้งไว้ด้วย

ธรรมบรรยายชุดน้ี ทรงอธิบายหลักการปฏิบัติสมาธิกรรมฐานตามแนวสติ-

ปัฏฐานข้อกายานปัุสสนาสตปัิฏฐานเป็นหลกั มกีารน�าข้อธรรมอืน่ ๆ มาอธบิายแทรก

บ้างตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ก็เพื่อความรู้ความเข้าใจให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
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ญาณสงัวรธรรม เล่ม ๑๔ นี ้นอกจากจะให้ความรู้เกีย่วกบัการสวดมนต์และ

บทสวดมนต์แล้ว ยังท�าให้ได้ความรู้เรื่องพุทธประวัติในบางเรื่องบางประเด็นเพิ่มขึ้น 

อีกด้วย เม่ือกล่าวโดยสรุปแล้วจะเห็นได้ว่า เรื่องบทสวดมนต์นั้น ล้วนเป็นค�าสอนที่

ส�าคัญในพระพุทธศาสนา และเป็นค�าสอนที่แสดงพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ  

ให้ปรากฏเป็นที่ชัดเจนนั่นเอง

ญาณสังวรธรรมเล่มนี้เป็นหนังสือ ๓๕๗ หน้า
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นิทัศนธรรม

ค�าว่า “มนต์″ นั้น ถ้าแปลตามศัพท์ที่ใช้เป็นภาษาพูดทั่วไป แปลว่าปรึกษา

หารือ แต่ว่าน�ามาใช้เป็นบทสวดก็หมายความว่าเป็นบทสวดท่ีบริสุทธิ์หรือท่ีศักดิ์สิทธิ์

เราใช้กันในภาษาไทยเป็นที่เข้าใจกัน

(ญาณสังวรธรรม ๑๔/๑๔)

เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว จึงได้มีธรรมเนียมที่พระภิกษุที่

อยูใ่นวดัหนึง่ ๆ ประชมุกนัในอุโบสถคือในโบสถ์ ในวิหาร หรือในหอสวดมนต์ทีก่�าหนด

ขึน้ ท�าการสักการะบชูาพระพทุธปฏิมาซ่ึงประดษิฐานอยู่ ในทีน่ัน้แทนการทีเ่ข้าไปเฝ้า

อปัุฏฐากบ�ารงุพระพทุธเจ้าในเวลาเช้า จงึสวดมนต์ และบทสวดนัน้กเ็ป็นบทสรรเสริญ

คุณพระรตันตรัย คอืพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เป็นหลกั จึงได้เรียกบทสวดมนต์

น้ีว่า สวดท�าวัตร แปลตามศัพท์ก็คือว่า สวดท�าการปฏิบัติบ�ารุง แต่เมื่อไม่มีองค์

พระพุทธเจ้าที่จะปฏิบัติบ�ารุง จึงสวดสรรเสริญคุณ พระพุทธเจ้า พร้อมทั้งพระธรรม 

พระสงฆ์แทน จึงได้เรียกว่า สวดท�าวัตร

(ญาณสังวรธรรม ๑๔/๑๖)

บทสวดพระพทุธคณุ พระธรรมคณุ พระสงัฆคณุ ทัง้ ๓ นีเ้ป็นหลกัใหญ่แห่ง

บทพระคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ซึ่งผู้นับถือพระพุทธศาสนาทั่วไป

ย่อมจะจ�ากันได้ เพราะฉะนั้น บทสวด นโม บทสวด พุทฺธ� บทสวด อิติปิโส สฺวากฺขาโต 

สุปฏิปนฺโน นับว่าเป็นบทสวดส�าคัญที่ควรจะต้องจ�าได้และสวดได้ และท�าความเข้าใจ 

ตามสมควร และโดยเฉพาะก็ท�าความเข้าใจตามอรรถคือเนื้อความของบทที่สวดนั้น

อย่างย่อ ๆ ก่อน ก็จะท�าให้ได้ความรู้ความเข้าใจถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ 

โดยพระคุณ

(ญาณสังวรธรรม ๑๔/๒๓)
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การมานับถือเครื่องรางของขลังที่เป็นพระพุทธปฏิมาหรือที่เป็นพระธรรม ก็

ยังดีกว่าไปเอาสิ่งอะไรต่ออะไรอย่างอื่นมาถือเป็นเครื่องศักดิ์สิทธิ์ คือ เอาพระมาห้อย

คอกยั็งดกีว่าเอาสิง่อืน่ทีไ่ม่ใช่พระมาห้อยคอ คอืไม่ใช่เป็นพระพทุธรปู ไม่ใช่เป็นพระธรรม 

เพราะว่าก็ยังน้อมจิตใจให้เข้ามาสู่พระพุทธศาสนา และเม่ือเข้ามาสู่พระพุทธศาสนา 

ได้ฟังธรรมได้ศกึษาอบรมขึน้ กจ็ะได้ปัญญาทีล่ะเอียดขึน้ ได้ศรทัธาทีล่ะเอยีดขึน้ กจ็ะ

ชกัน�าให้การปฏบิตัถิกูต้องยิง่ขึน้ เพราะว่าในขัน้ทีย่งัละสงัโยชน์ไม่ได้นัน้ กเ็ป็นเหมอืน

อย่างในขั้นเป็นเด็กเล็ก ๆ โดยความรู้คือโดยปัญญา เมื่อเป็นเด็กเล็ก ๆ ซึ่งมีความรู้

ในขั้นเด็กเล็ก ๆ จะเอาความรู้ในขั้นผู้ใหญ่มาใส่ให้นั้นก็ย่อมไม่ได้ 

(ญาณสังวรธรรม ๑๔/๒๗)

บรรดาบุคคลที่นึกว่าเจริญแล้ว เลิกทาสหมดแล้ว แต่อันที่จริงเมื่อพิจารณา

เข้ามาดท่ีูใจแล้ว กจ็ะเหน็ว่ายงัไม่เลกิทาสในจติใจ ยิง่จะเป็นทาสของตณัหากนัมากขึน้ 

เป็นตัณหาทาโส ตัณหาทาสีกันมากขึ้น ทั้งสตรีทั้งบุรุษ เพราะยังละตัณหา คือความ

ดิน้รนทะยานอยากยงัไม่ได้ และกไ็ม่ท�าความรูส้กึตน ไม่ลดไม่ละตณัหาลงไป ยงัยอม

ตนเป็นทาสของตณัหากนัอยู่เป็นอันมาก ความเดอืดร้อนวุน่วายทัง้หลายในโลก จงึยงั

เป็นไปอยู่ไม่สิ้นสุด เพราะฉะนั้น เมื่อตัณหายังคงครอบง�าจิตใจบุคคลในโลกนี้ อยู่ได้

ตราบใด ความทุกข์ซึ่งเป็นตัวผล การประกอบอกุศลกรรมทุจริตต่าง ๆ ทั้งหลายก็ยัง

มอียูต่ราบนัน้ ไม่มีท่ีสิน้สดุลงได้ เพราะฉะนัน้ ความเบยีดเบยีนกนัตัง้แต่กลุม่เลก็ ถงึ

กลุ่มใหญ่เป็นสงคราม ตั้งแต่กลุ่มน้อยจนถึงกลุ่มใหญ่เป็นสงครามโลกจึงไม่อาจท่ีจะ

หยุดได้ ตราบใดที่ยังไม่มีการปฏิบัติละตัณหาคือความด้ินรนทะยานอยากในใจของ

บุคคลลงไป

(ญาณสังวรธรรม ๑๔/๔๓)
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พระพุทธศาสนาแสดงมงคลภายในคือความประพฤติปฏิบัตินี้เองของแต่ละ

บุคคล เมื่อเป็นความประพฤติปฏิบัติที่ดีที่ชอบที่ถูกต้องอันเกี่ยวแก่ผู้อื่นบ้าง เกี่ยวแก่

ตนเองบ้าง เกี่ยวแก่ผู้อื่นก็ได้แก่เป็นการเกี่ยวแก่สังคม ที่เกี่ยวแก่ตนเองก็คือว่าเกี่ยว

แก่ความประพฤตปิฏบิตัขิองตนเอง อนัเป็นการปฏิบัติทีถู่กต้องดชีอบทัง้ทีเ่ก่ียวแก่ผูอ้ืน่

ทัง้ทีเ่กีย่วแก่ตนเอง ดงันีจ้งึจะเป็นมงคล คอืเหตทุีจ่ะให้บรรลถุงึความเจรญิ เป็นมงคล

ส่วนเหตุ และเม่ือปฏิบัติในมงคลส่วนเหตุดั่งนี้ จึงจะบรรลุถึงมงคลที่เป็นส่วนผล มี

ความสขุความเจรญิ ความเกษมสวสัดีต่าง ๆ ตามทีต้่องการ และในข้อนีพ้ระพทุธเจ้า

กไ็ด้ทรงชีไ้ว้ชดัเจนว่า ปฏิบัตอิย่างไรบ้างท�าอย่างไรบ้างจงึจะเป็นมงคล และกเ็ป็นมงคล

อันอุดมคือสูงสุด

(ญาณสังวรธรรม ๑๔/๔๙)



52 ÊÒÃÐÊÑ§à¢»

เล�ม ๑๕ 
ทศบารมี ทศพิธราชธรรม พระพุทธคุณ

ญาณสังวรธรรมเล่มนี้ ประกอบด้วย ธรรมบรรยาย ๒ ชุดคือ ทศบารมี 

ทศพิธราชธรรม กับพระพุทธคุณ

เร่ืองทศบารม ีทศพธิราชธรรม เจ้าพระคณุสมเดจ็ฯ ทรงบรรยายในการอบรม

หรือสอนพระใหม่ในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ รวม ๓๘ ครั้ง พระนิพนธ์เรื่องนี้ทรงมุ่งแสดงให้

เห็นว่า ธรรมะหรอืค�าสอน ๒ หมวด คือ ทศบารม ีหรอื บารม ี๑๐ กบัทศพธิราชธรรม 

หรือธรรมของพระราชา ๑๐ นั้น มีความสัมพันธ์กันและมีเนื้อหาไม่ต่างกัน เพียงแต่

มคีวามมุง่หมายต่างกนั กล่าวคือ ทศบารมนีัน้ เป็นบารมธีรรมท่ีมุง่ผลคอืความหลดุพ้น 

หรอืมุง่ผลระดบัโลกตุตระ ส่วนทศพธิราชธรรมน้ัน เป็นบารมธีรรมท่ีมุง่ผลคอื ความสุข

ของประชาชน หรือมุ่งผลระดับโลกียะ

พระนิพนธ์เรื่อง ทศบารมี ทศพิธราชธรรมนี้ จึงนับว่าเป็นธรรมวิจัยแนวใหม่

ทีเ่จ้าพระคณุสมเดจ็ฯ ทรงด�ารนิ�าเสนอให้พจิารณาศกึษา และน้อมน�าไปปฏบิตัสิ�าหรบั

ทุกคน
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ทศบารมี ทศพิธราชธรรม

ทาน ทาน

ศีล ศีล

เนกขัมมะ ปริจจาคะ

ปัญญา อาชวะ

วิริยะ มัทวะ

ขันติ ตบะ

สัจจะ อักโกธะ

อธิฏฐาน อวิหิงสา

เมตตา ขันติ

อุเบกขา อวิโรธนะ

เรื่องพระพุทธคุณ คือค�าอธิบายเรื่องคุณของพระพุทธเจ้า ที่เราสวดกันทั่วไป

ว่า อติปิิโส ภควาฯ นัน่เอง เจ้าพระคณุสมเดจ็ฯ ได้ทรงอธิบายขยายความพระพทุธคณุ

แต่ละบท หรือแต่ละข้ออย่างละเอียดพิสดาร เพื่อให้เรารู้จักและเข้าใจบุคคลที่เรา 

เรียกว่า พระพุทธเจ้า ได้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจน พระนิพนธ์เรื่องพระพุทธคุณนี้ ก็เป็น

ธรรมบรรยายท่ีเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงบรรยายในการอบรมหรือสอนพระใหม่ในปี 

พ.ศ. ๒๕๒๙ รวม ๒๘ ครั้ง เร่ืองพระพุทธคุณก็เป็นหลักการในการปฏิบัติสมาธิ

กรรมฐานอย่างหนึ่ง เรียกว่า พุทธานุสติ หรือ การเจริญพุทธานุสติ

ญาณสังวรธรรมเล่มนี้ เป็นหนังสือ ๔๕๖ หน้า
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นิทัศนธรรม

นสิสยั อปุนสิสยั วาสนา บารม ีอาสวะ กม็คีวามหมายถงึภาวะทีเ่ป็นพืน้ฐาน

ของจิตใจ อนัเนือ่งมาจากกรรมดกีรรมชัว่ทีต่นกระท�านัน้เอง เมือ่ท�ากรรมดีกเ็หลอืเป็น

บารมเีกบ็สะสมไว้ เมือ่ท�ากรรมชัว่กเ็หลอืเป็นอาสวะเกบ็สะสมไว้ บารมกีเ็กบ็ดเีกบ็ถูก 

อาสวะก็เก็บชั่วเก็บผิด ท่ีไม่หมดสิ้นเพิ่มเติมขึ้นอยู่เสมอ และก็ท�าให้มาปรากฏเป็น

นิสสัย อุปนิสสัยต่าง ๆ เป็นอัธยาศัยต่าง ๆ ดีบ้างชั่วบ้าง และทั้งดีทั้งชั่วนั้น สิ่งที่ได้

ประกอบกระท�าบ่อย ๆ จนอยูต่วักเ็รยีกว่าเป็นวาสนาทีล่ะยาก ถ้าไม่อยู่ตวัแล้วละง่าย

กว่า ถ้าอยูต่วัละยาก ความทีเ่ป็นวาสนาคอือยู่ตวันัน้กเ็กดิจากท�าบ่อย ๆ เพราะฉะนัน้ 

เมือ่สรปุเข้าแล้ว เหตเุบือ้งต้นของทัง้หมดนีจ้งึอยู่ที ่เสวนา คอืการส้องเสพ การท่ีกระท�า

อะไรทางกายทางวาจาทางใจเรียกว่าการเสวนาคือการส้องเสพท้ังนั้น ท�ากรรมดีก็

ส้องเสพกรรมดี ท�ากรรมชั่วก็ส้องเสพกรรมชั่ว เพราะฉะนั้น เสวนาคือการส้องเสพนี้

จึงเป็นสิ่งส�าคัญ

(ญาณสังวรธรรม ๑๕/๔๔)

เป็นความนิยมของประเทศไทยเรา ของคนไทยเราที่ได้เทิดทูนยกย่ององค์

พระมหากษัตริย์มาตั้งแต่เก่าก่อน และก็เป็นประโยชน์ที่ท�าให้องค์พระมหากษัตริย์ได้

ทรงส�านึกพระองค์ว่า เมือ่ทรงเป็นพระโพธสัิตว์หรอืเป็นเหมือนพระโพธสัิตว์ กจ็ะต้อง

ทรงบ�าเพ็ญบารมี มีทานศีลเป็นต้น แก่ประชาชน และโดยเฉพาะก็จะต้องทรงยกย่อง

รกัษาพระพุทธศาสนา อปุถัมภ์บ�ารงุรกัษาพระสงฆ์ เพราะฉะนัน้ ถวายให้พระเจ้าอยู่หัว 

พระมหากษตัรย์ิท่านเป็นพระโพธสิตัว์ ทรงบ�าเพญ็พระบารมกีเ็ป็นประโยชน์ดัง่นี ้และ

เมื่อทรงบ�าเพ็ญพระบารมีนั้น ก็เป็นอันว่าได้ทรงบ�าเพ็ญทศพิธราชธรรมไปด้วยกัน 

เพราะธรรมทั้งคู่นี้ก็มีข้อธรรมที่ตรงกันบ้าง ต่างกันบ้างโดยพยัญชนะ แต่โดยเนื้อ

ความแล้วก็เข้ากันได้ทุกข้อ แต่ว่าทางบารมีนั้น มุ่งพระโพธิญาณส�าหรับพระโพธิสัตว์ 

ทศพิธราชธรรมนั้นมุ่งส�าหรับปกครองประชาชนปกครองบ้านเมือง

(ญาณสังวรธรรม ๑๕/๙๒-๙๓)
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ธรรมปฏิบัตน้ัินท่านสอนให้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม เช่นจะปฏบิตัใินธรรม

ข้อใด ก็ให้มีเหตุสมควรที่จะใช้ธรรมข้อนั้น เช่นอุเบกขาจะพึงใช้ในเม่ือมีเหตุเช่นไร  

จะกล่าวเป็นตวัอย่าง ในความเพยีรทกุอย่าง จะใช้อุเบกขาเสียทเีดยีวหาได้ไม่ ต้องเริม่

ความเพยีรขึน้ก่อน เมือ่มคีวามเพยีรเตม็ทีแ่ล้ว จึงประคองความเพยีรให้ด�าเนนิไปโดย

สม�่าเสมอ ต้องใช้อุเบกขามีหน้าท่ีประคองความเพียร ท่านเปรียบเหมือนหลอมทอง 

ต้องสูบเบ้าให้ไฟแรง เทียบกบัเวลาท่ีต้องเพยีร ครัน้ไฟแรงไปต้องพรมน�า้ เมือ่ไฟพอดี

กห็ยดุสบู หยดุพรมน�า้ คอยดูอยูเ่ฉย ๆ เทยีบกับเวลาทีต่อ้งใช้อเุบกขาตามตวัอย่างนี้

จะเห็นได้ว่า ธรรมถ้าใช้ผิดที่ผิดทางเสียแล้ว ในเวลาที่ต้องเพียร ไปใช้อุเบกขาก็เสีย 

ในเวลาที่ต้องใช้อุเบกขา ไปใช้เพียรก็เสีย

(ญาณสังวรธรรม ๑๕/๒๖๓)

คนทุกคนจะท�าอะไร ย่อมมีความต้องการในผลทีจ่ะพงึได้จากการกระท�า ความ

ส�าเร็จคือการได้บรรลุถึงผลนั้น จึงจ�าต้องอาศัยธรรมข้อหนึ่งคืออธิษฐาน ได้แก่ความ

ตั้งใจมุ่งม่ันดังกล่าวแล้ว และจ�าต้องมีอธิษฐานทั้งในผลทั้งในเหตุ เช่น ในการศึกษา

เล่าเรยีน ต้องมอีธษิฐานในผลคอืความส�าเรจ็การศกึษา ในเหตคุอืท�าการศกึษาไปโดย

ล�าดับ ในการงานต้องมีอธิษฐานในผลคือความได้ทรัพย์ ยศ เป็นต้น ในเหตุคือ 

การท�างานให้ดี ในด้านความดี ต้องมีอธิษฐานในผลคือความมีเกียรติด้วยความดี  

ในเหตุคือความเว้นความชั่ว ท�าความดี คนโดยมากมีอธิษฐานในผลที่ตนชอบอยู่ด้วย

กันทั้งนั้น เช่นตั้งใจมุ่งมั่นจะเป็นนักปราชญ์ จะเป็นเศรษฐี จะได้นั้นได้นี่ เป็นนั่นเป็น

น่ีต่าง ๆ แต่ขาดอธษิฐานในเหต ุคอืขาดความตัง้ใจมุง่มัน่ในอนัทีจ่ะประกอบเหตใุห้สม

แก่ผลที่ประสงค์

(ญาณสังวรธรรม ๑๕/๒๒๑)

การทีพ่ระโพธสิตัว์ทรงบ�าเพญ็พระบารม ีกเ็รยีกอย่างหนึง่ว่า โพธสิมภาร คือ

บ�าเพ็ญบารมีเพ่ือความตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า สัมภาระน้ันจึงมีความหมายถึงบ�าเพ็ญ

ให้บรบิรูณ์ด้วย และค�าว่าสมัภาระนี ้มาจาก ภรธาต ุทีแ่ปลว่าเลีย้ง เช่นว่ามารดาบดิา

เลี้ยงบุตร ภาระจึงแปลว่าเล้ียง และการเลี้ยงนั้นก็คือการที่บ�ารุงให้อิ่มหน�าส�าราญ  
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อย่างมารดาบิดาเล้ียงบุตรธิดา ก็บ�ารุงให้อิ่มหน�าส�าราญ พระโพธิสัตว์ทรงบ�าเพ็ญ

โพธิสมภาร ก็คือการที่ทรงบ�าเพ็ญพระบารมีให้บริบูรณ์ ถ้าเทียบอย่างกับมารดาบิดา

เลี้ยงบุตร ก็คือว่าให้อิ่มหน�าส�าราญ ก็คือให้บริบูรณ์ สัมภาระ จึงหมายถึง บ�าเพ็ญ  

ได้ บ�าเพ็ญบารมนีัน้เพือ่พระโพธญิาณกเ็รยีกว่า โพธสิมภาร คอืเป็นการทีบ่�าเพญ็บารมี

ให้บริบูรณ์เพื่อ โพธิ คือความตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า เป็นค�าที่ใช้ส�าหรับพระโพธิสัตว์

มาในคัมภีร์ และเมื่อน�ามาใช้ต่อพระมหากษัตริย์เป็นพระราชสมภารเจ้า จึงมีความ

หมายเหมือนอย่างทรงเป็นพระโพธิสัตว์ส�าหรับประชาชน เป็น ราชโพธิสัตว์ ทรง

บ�าเพ็ญทศพิธราชธรรมให้สมบูรณ์ ตามหน้าท่ีของพระราชาผู้ปกครองประชาชนพึง

ปฏิบัติกระท�าเพื่อประชาชน

(ญาณสังวรธรรม ๑๕/๑๕๔-๑๕๕)

วธิพีจิารณาธรรมะเพือ่ให้ได้วปัิสสนาญาณ ความหย่ังรู้เหน็แจ้ง หรือญาณทัสสนะ 

ความรู้ความเห็นอนัเป็นตวัปัญญาในพทุธศาสนานัน้ กต็ัง้ต้นดงัทีแ่สดงแล้วว่า พจิารณา

ดูจิต ก็คือดูความรู้ความคิด เม่ือดูก็รู้ว่าเรารู้เราคิดอย่างนี้ ๆ จึงก้าวไปพิจารณาถึง 

“เรา” เราคืออะไร อยู่ท่ีไหน ก็ต้องอาศัยค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าน�านั่นแหละ  

ก็จะได้ทราบตามพระพุทธเจ้าว่า อยู่ที่สมมติบัญญัติ อยู่ที่อุปาทานความยึดถือ จึงมา

ถึงอปุาทาน ความยดึถอื กส็บืต่อไปอกีว่า ยึดถือซึง่อะไร กค็อืขนัธ์ ๕ หรอืซึง่นามรปู 

วิธีที่พิจารณาดั่งนี้แหละคือเรียกว่า “เจาะแทง” ก็คือขบคิด หรือว่า ธรรมวิจัย เลือก

เฟ้นธรรมนัน้เอง สอบเข้ามาท่ีตวัเอง อาศัยค�าส่ังสอนของพระพทุธเจ้าน�า เพราะฉะนัน้ 

ก็เท่ากับว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จน�าด�าเนินไปข้างหน้าของผู้ปฏิบัติ ก็ตามเสด็จพระองค์

ต่อไป

(ญาณสังวรธรรม ๑๕/๔๔๐-๔๔๑)
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เล�ม ๑๖ - ๑๗ 
พระพุทธเจ�าของเราน้ันท�านเลิศลํ้า ภาคต�นและภาคปลาย 

(๔๘๐ และ ๕๖๖ หน�า)

พระนิพนธ์เรื่องนี้ทรงเริ่มนิพนธ์เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๓ ขณะด�ารงสมณศักดิ์ที่ 

พระธรรมวราภรณ์ และทรงนิพนธ์ต่อเนื่องมาจนถึง พ.ศ. ๒๕๑๗ รวมเวลา ๑๒ ปี 

ส�าหรับลงพิมพ์ในนิตยสารศรีสัปดาห์เป็นตอน ๆ รวม ๖๑๒ ตอน นับเป็นเรื่องได้ 

๕๓๕ เรื่อง (บางเรื่องมีหลายตอน)

ความมุ่งหมายในการทรงนิพนธ์เรื่องนี้ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้ทรงอธิบายไว้

คราวหนึ่งว่า “เรื่องนี้ทุกฉบับ เมื่ออ่านดูแล้ว จะเห็นได้ว่าแสดงรวมเข้าในค�าเดียวคือ 

“พระพทุธคณุ” จากทางต่าง ๆ ทีอ่าจพรรณนาได้อย่างไม่มีทางจบส้ิน แต่เรือ่งท่ีพรรณนา

ก็จบลงแต่ละฉบับ อาจบังเอิญซ�้ากันบ้างก็ได้”

ฉะนัน้ เรือ่งพระพทุธเจ้าของเรานัน้ท่านเลศิล�า้ จงึเป็นหนงัสอืแสดงพระพทุธ-

คณุแนวใหม่ ทีเ่จ้าพระคณุสมเดจ็ฯ ทรงพระด�ารขิึน้และน�าเสนอให้ประชาชนได้พจิารณา

ศกึษา เร่ืองต่าง ๆ ทีเ่จ้าพระคณุสมเดจ็ฯ ทรงน�ามาเล่าประกอบการแสดงพระพทุธคุณ

ดงักล่าวจงึมหีลากหลาย มีท้ัง ค�าสอนในพระไตรปิฎก พทุธสถานต่าง ๆ ในประเทศไทย 

พระพุทธรูปส�าคัญในประเทศไทย พระพุทธเจดีย์ส�าคัญในประเทศไทย เหตุการณ์

ส�าคัญที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ประเพณีทางพระพุทธศาสนา เหตุการณ์ของชีวิต

และประวัติบุคคลส�าคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นต้น แล้วทรงแสดงให้เห็นว่า เรื่อง

เหล่านี้เกี่ยวโยง หรือ แสดงถึงพระพุทธข้อไหน อย่างไร
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พระนิพนธ์เรือ่งน้ี จงึให้ความรูเ้กีย่วกับธรรมะและพระพทุธศาสนาอย่างกว้างขวาง 

รวมถึงความเข้าใจเรือ่งชวีติและโลกตามแนวพระพทุธศาสนาอย่างน่าสนใจย่ิง เป็นการ

แสดงพระพุทธคุณโดยการเล่าเรื่องจิปาถะให้ฟังเพลิน ๆ แต่ท�าให้เราได้รู้เรื่องธรรมะ

และพระพุทธศาสนาอย่างไม่รู้ตัวว่าถูกสอน

พระนิพนธ์เรื่องนี้แบ่งพิมพ์เป็น ๒ เล่ม หรือ ๒ ภาค รวมเป็นหนังสือ  

๑,๐๔๖ หน้า
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นิทัศนธรรม

เราทุกคนเดี๋ยวนี้เกิดมามีศาสนา ที่นับถือสืบกันมาเหมือนอย่างมีบิดามารดา 

คนที่มีมารยาทย่อมไม่ลบหลู่ดูหม่ินศาสนาที่นับถือของใคร ๆ ไม่ดูหมิ่นวัตถุที่เคารพ

ในศาสนาน้ัน ๆ ไม่กล่าวหาศาสนาหรือวตัถทุีเ่คารพในศาสนาของใครว่าไม่ด ีคดิดเูถดิ 

หลกัมารยาทอนัดขีองคนธรรมดาสามญันีเ่องเป็นดงันี ้คนย่ิงสูงกว่าคนธรรมดาสามัญ 

ก็ควรจะยิ่งมีมารยาทละเอียดมากขึ้น แต่ถ้าเสียมารยาทไปเสียแล้ว ก็ตกต�่าไปยิ่งกว่า

คนธรรมดาสามัญเสียอีก แล้วจะควรนับถือเชื่อฟังได้หรือ คิดเฉลียวใจดูสักนิดเดียวก็

จะรู้สึกหมดนับถือเชื่อฟังไปทีเดียว

(ญาณสังวรธรรม ๑๖/๗)

เร่ิมแต่ตืน่นอนเช้าจนถงึหลบัไปใหม่ตอนกลางคนื ทกุคนต้องเผชญิเหตกุารณ์

ต่าง ๆ กนั ท�าให้ภาวะจติใจเปลีย่นแปลงไปต่าง ๆ มสีขุมทีกุข์ไปตามเหตกุารณ์ต่าง ๆ 

กนันัน้ ไม่เฉพาะปัจจุบันนี ้เมือ่ย้อนกลบัไปดวูนัเดอืนปีในอดตีกเ็ป็นเช่นเดยีวกนั บางที

กระแสของเหตุการณ์ได้กระทบกระแสของชีวิตอย่างแรงจนเกือบจะทนทานมิได้ แต่

ส่วนที่ล่วงไปแล้ว ก็ปล่อยให้ล่วงไปเสียเถิด ป่วยการเก็บมาคิดให้เป็นทุกข์ ควรคิดใน

ปัจจุบันที่ก�าลังเผชิญ เพื่อท�าให้เกิดผลดีที่สุดดีกว่า

(ญาณสังวรธรรม ๑๖/๑๗)

บางคนอาจเข้าใจว่าพระพุทธศาสนาสอนให้ยอมแพ้ให้อ่อนแอ ไม่มีค�าสอน

เช่นนั้นที่ไหนเลย มีแต่สอนให้ท�าใจให้อดทนเข้มแข็ง สามารถชนะใจตนเองได้ ก�าจัด

ข้าศึกใจให้หมดสิ้น ไม่เอาทั้งแพ้ทั้งชนะใครทั้งนั้น มุ่งแต่ที่จะท�าประโยชน์โดยไม่หวั่น

ต่ออะไรหรือใคร ๆ ทั้งไม่ให้เกิดภัยแก่ตนเองและแก่คนอื่น

(ญาณสังวรธรรม ๑๖/๒๔)
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บุคคลโดยมากเมื่อประสบพบผ่านอารมณ์ที่เป็นเคร่ืองกระตุ้นเตือนให้เกิด 

ความชอบความชังความหลงนานาชนิด ก็ออกรับไว้ ไม่ค่อยจะได้คิดปลีกแยกตัว 

แยกใจออก จงึพากนัพดูผิดท�าผิดเลีย้งชีวติผดิ (corruption) ต่าง ๆ ถ้ารูจ้กัคดิแยกตวั

แยกใจออกอย่างพระพุทธเจ้า ก็จะลดความชั่วผิดลงได้มาก

(ญาณสังวรธรรม ๑๖/๕๒)

พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ทนทานต่อการพิสูจน์ของนักเรียนนักศึกษาทั้งหลาย  

แต่ข้อส�าคญัต้องพสิจูน์ด้วยการเรยีนการศึกษา หรอืการปฏบิตัใิห้รูพ้ระธรรมของพระองค์ 

อย่าพสิจูน์ด้วยความไม่รู ้และเมือ่ยิง่พสิจูน์ด้วยความรูด้งักล่าว กยิ็ง่จะเห็นว่าพระองค์

เป็น “วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน” ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะอย่างล�้าเลิศ

(ญาณสังวรธรรม ๑๖/๕๗)

การพัฒนาซึ่งมีความหมายถึงการสร้างเสริมปรับปรุงให้ดีเจริญขึ้น เป็นกิจ 

ที่ควรท�า เพราะบ้านเมืองจะบังเกิดความเจริญ ก็ด้วยการพัฒนาในส่วนต่าง ๆ ที่ยัง

ด้อยความเจริญอยู่ แต่ก็ต้องพัฒนาคนด้วย ในการพัฒนาคนก็จ�าต้องพัฒนาให้ถึง 

จิตใจ ถ้าคนมีจิตใจไม่เจริญ ก็ยากที่จะพัฒนาส่วนอื่น ๆ ให้เกิดผลส�าเร็จได้

(ญาณสังวรธรรม ๑๖/๑๓๕)

การรกัษาเกยีรตเิป็นการรกัษาธรรมะอย่างหนึง่ จะก้าวหน้าหรอืถอยหลงัด้วย

เกียรติหรือเพ่ือเกียรติ ก็เป็นสิ่งท่ีพึงสรรเสริญเท่ากัน ดังเรื่องราชสีห์ถอยหลังให้แก่

สุกรตัวเปื้อนคูถไม่ยอมต่อสู้ด้วย ในนิทานสุภาษิต

(ญาณสังวรธรรม ๑๖/๑๖๖)
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คนท�าดีที่ยังเป็นทุกข์ดังกล่าว ก็เพราะยังท�าไม่ถึงความดีแห่งจิตใจของตนเอง 

จิตใจจึงยังมีความยินดียินร้ายไปตามอารมณ์ท่ีมากระทบจากคนท้ังหลาย หากได้เล็ง

เห็นว่าเรื่องของคนทั้งหลายนั้นเป็นเรื่องของโลก ถ้าตนเองมีจิตใจมั่นคงไม่หวั่นไหว 

(ตามพระพุทธอุทานนั้น) ก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะเรื่องของคนอื่น

(ญาณสังวรธรรม ๑๗/๕๗)

ปัญหาส�าคัญท่ีสุดเวลาน้ี จึงอยู่ท่ีว่าคนเราต้องการปัญญากันหรือไม่ และได้

ใช้ปัญญากันอยู่เพียงไร อาหารของปัญญาก็คือเหตุผล คนเราในบัดนี้มีการศึกษาดี  

มีความรู้ความฉลาดมากกว่าแต่ก่อน แต่ในบางอย่างงดใช้เหตุผลเสียเฉย ๆ เช่นใน

เรื่องเกี่ยวแก่ผู้วิเศษหรือสิ่งวิเศษอัศจรรย์ที่เป็นข่าวแตกตื่นกันอยู่บ่อย ๆ ยอมเชื่อเสีย

ราบคาบแล้วในสิง่ทีไ่ม่มเีหตผุล หรอืเชือ่เสียแล้วว่าจะมีผลเช่นนัน้เช่นนี ้และสรปุเหตุ

ว่าเป็นความวเิศษอศัจรรย์ทีไ่ม่รูว่้าอะไร เทวดากม็กัจะเกดิขึน้ตรงนี ้คอืเมือ่ไม่รูว่้าอะไร 

กว่็าเทวดา จึงเป็นเรือ่งของอวชิชา (ความไม่รูจ้ริง) โมหะ (ความหลง) คนทีฉ่ลาดมา

เป็นเสียดังนี้ไม่น้อย คืองดใช้ปัญญาเสียเฉย ๆ

(ญาณสังวรธรรม ๑๗/๖๑)

ความจริง ปัญญาเป็นเร่ืองส�าคัญ ถ้าเผลอไปเสยี กเ็หมอืนไม่มปัีญญา กลาย

เป็นโง่หลงจนถึงเสียหาย เพราะถูกเขาหลอกเอาได้เป็นต้น ดังที่เรียกว่า “เสียรู้” เขา 

ซึง่โดยท่ีแท้กค็อืเสยีรูข้องตนเอง หมายความว่าความรูข้องตนเสียไป เรือ่งเผลอปัญญา

หรือเสียรู้นี้ บางทีคนอื่นเขาเห็นกันหัวเราะกัน แต่ตัวผู้เผลอเองไม่รู้ 

(ญาณสังวรธรรม ๑๗/๗๖)
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อันเหตุการณ์ที่บังเกิดขึ้นแก่ชีวิต มีอยู่เป็นอันมากที่บังเกิดขึ้นโดยไม่รู้ไม่คิด

มาก่อน แต่เมื่อเป็นเหตุการณ์ที่จะต้องเกิดก็เกิดขึ้นจนได้ ถ้าหากใครมองดูเหตุการณ์

ต่าง ๆ เหลานั้นอย่างของเล่น ๆ ไม่จริงจัง ก็ไม่เกิดทุกข์เดือดร้อน หรือจะเกิดบ้างก็

เกิดอย่างเล่น ๆ ถ้าจะหนีเหตุการณ์เสียบ้าง ก็เหมือนอย่างหนีไปเที่ยวเล่นหรือไปพัก

ผ่อนเสียครั้งคราวหนึ่ง 

(ญาณสังวรธรรม ๑๗/๑๔๑)
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เล�ม ๑๘ 
ธรรมทรรศนะ (๓๐๑ หน�า)

รวมพระนิพนธ์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงนิพนธ์ไว้

ในโอกาสต่าง ๆ นบัแต่ครัง้ทียั่งทรงเป็นพระเปรยีญจนถงึเมือ่ทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราช 

สกลมหาสังฆปริณายก โดยแบ่งเนื้อหาเป็น ๓ ภาคคือ

ภาคยวุทรรศน์ (ทรรศนะในวยัหนุม่) ได้แก่เรือ่งต่าง ๆ ท่ีทรงนพินธ์ในช่วงต้น

แห่งพระชนมายุ ซ่ึงส่วนมากก็คือเรื่องที่ทรงนิพนธ์เมื่อครั้งยังทรงเป็นพระเปรียญ 

มี ๖ เรื่อง คือ แนวความเชื่อ ทางศรัทธา การท�าบุญ ศึกษา ค�าสัจ ศีลและทิฏฐิที่ดี

ภาคมัชฌิมทรรศน์ (ทรรศนะในวัยกลางคน) ได้แก่เรื่องต่าง ๆ ที่ทรงนิพนธ์

ในช่วงกลางแห่งพระชนมาย ุซึง่ส่วนมากกค็อืเรือ่งทีท่รงนพินธ์ในช่วงเวลาทีย่งัไม่ได้รบั

พระราชทานสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช มี ๔ เรื่อง คือ เรื่องบวชดี ศาสนากับ

ชีวิต พระพุทธศาสนาและการนับถือพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง มนุษยธรรม

ภาคปัจจุบันทรรศน์ (ทรรศนะในวัยปัจจุบัน) ได้แก่เรื่องต่าง ๆ ที่ส่วนมาก

ทรงนิพนธ์เมือ่ทรงเป็นสมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสังฆปริณายกแล้ว มี ๔ เรือ่งคอื 

พระพุทธศาสนากับสังคมไทย กรรม ใจความส�าคัญแห่งพระพุทธศาสนา ความเข้าใจ

เรื่องจิตตภาวนา
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พระนพินธ์ในเล่มนี ้ท�าให้เราได้เห็นพระทรรศนะทางธรรมและทางพระพทุธ-

ศาสนาของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ในแต่ละช่วงแห่งพระชนม์ชีพ ว่าเป็นอย่างไร และสิ่ง

หน่ึงทีเ่ราจะเหน็ได้อย่างโดดเด่นในพระนพินธ์เหล่านีก้ค็อื พระอธัยาศัยในการวเิคราะห์ 

วจิารณ์ธรรม ซ่ึงพระคุณลักษณะดงักล่าวนี ้ย่อมส่องแสดงถึงวิธกีารศกึษาของพระองค์

ว่า ทรงสังเกตศึกษาไม่ว่าในเรื่องใดอย่างละเอียดถี่ถ้วน แล้วจึงทรงแสดงออกมาเป็น

พระทรรศนะ หรอืค�าอธบิายในเรือ่งนัน้ ๆ เพราะฉะนัน้ ในพระนพินธ์ของเจ้าพระคณุ

สมเด็จฯ จึงมักมีค�าอธิบาย ทั้งในเชิงวิเคราะห์และในเชิงสังเคราะห์เสมอ ซึ่งเป็น

ประโยชน์แก่ผูอ่้านเป็นอย่างยิง่ เพราะเป็นการให้ความรูแ้ละแง่คิดใหม่ ๆ ในเรือ่งนัน้ ๆ
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นิทัศนธรรม

ค�าสอน ประเภทแรกเรียกว่าค�าสอนทางโลก ประเภทที่สอง เรียกว่าค�าสอน

ทางธรรมจรรยา ค�าสอนทั้งสองนี้ มีจุดมุ่งส�าคัญต่างกันดังนี้ ค�าสอนทางโลก มุ่งให้

บรรจุไว้ท่ีสมอง คือมุ่งให้มนุษย์นิกรมีความรู้ความเข้าใจในวิทยาการน้ันเป็นที่ตั้ง 

ค�าสอนทางธรรมจรรยา มุ่งให้บรรจุหรอืถอืไว้ที่กาย วาจา และดวงใจ คอืมุง่ให้มนษุย์

นิกรมีความเช่ือถือคือปฏิบัติตามเป็นท่ีต้ัง ค�าสั่งเป็นค�าบังคับให้เชื่อฟังโดยส่วนเดียว 

ถ้าฝ่าฝืนก็ถูกผู้รักษาค�าสั่งลงโทษ ส่วนค�าสอนทางโลก มิใช่ค�าสอนที่มุ่งให้เชื่อถือโดย

ส่วนเดียว โดยมากมุ่งให้เกิดความรู้ทันโลก ส่วนค�าสอนทางธรรมจรรยามุ่งให้เชื่อถือ

คอืปฏบิตัติาม ถ้าเห็นว่ามีเหตุผลไม่พอหรือไม่สมคัรใจ จะไม่เช่ือถือก็ได้ แต่ถ้าไม่เช่ือถือ

ความดี ไปเชื่อถือความชั่ว ก็ถูกธรรมดาลงโทษเอง

(ญาณสังวรธรรม ๑๘/๕)

เรื่องการถือศีล สมาธิ ปัญญา มีข้อที่จะพึงพูดดังต่อไปนี้ ถ้าเข้าใจว่า เมื่อจัก

ถอืศลี สมาธ ิปัญญา ต้องไปถอืทีว่ดั ทีป่่าเป็นต้น เรยีกว่าเข้าใจพลาดที ่คอืเมือ่จกัถอื

ก็ไม่ต้องไปถือที่ไหนอื่น ถือที่กาย วาจา จิตนี้แหละ วัดก็ดี ป่าก็ดี เป็นเพียงอุปกรณ์

ให้สะดวกแก่การถือเท่านั้น เพราะฉะนั้น เมื่อหวังจะถือให้สะดวก จึงสมควรไปวัด 

หรือเข้าป่า หรือสถานที่อันสมควรอื่น ๆ อีกอย่างหนึ่ง ถ้าเข้าใจว่า การรับสิกขาบท 

๕-๘-๑๐ เป็นการถือศีลแท้ก็เรียกว่า เข้าใจพลาดศีลไปอีก เพราะนั่นเป็นค�าส่ังหรือ

วินัยประจ�าหมู่ มีไว้ส�าหรับบังคับกายวาจาให้เรียบร้อยเสมอกัน ส่วนศีลมิใช่ค�าส่ัง 

พระพุทธเจ้าทรงแสดงศีลเป็นค�าสอน ศีลคือปกติกาย วาจา และจิต ถ้าปล่อยกาย 

วาจา จติให้ผดิปกต ิแม้จะรบัสกิขาบทสกัเท่าไร ๆ กไ็ม่ชือ่ว่าถอืศลี เมือ่ถอืความปกติ

แห่งกาย วาจา จิต ไว้ได้แม้จะรับสิกขาบท ๕ ก็ตาม หรือมากกว่าก็ตาม ก็ย่อมชื่อ

ว่าถือศีลเสมอกัน

(ญาณสังวรธรรม ๑๘/๑๐-๑๑)
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ผูท่ี้มคีวามคิดน้อย ย่อมนยิมชมชืน่แต่ปัญญาแห่งมนษุย์ในปัจจบัุน และเหยยีด

ดูถูกบุรพชนของตนเอง แต่ผู้ที่มีวิจารณญาณหรือที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการ ย่อมพินิจ

นับถือบุรพชน หรือโบราณชนเป็นอย่างดี โดยฐานเป็นผู้ร่วมก่อก�าเนิดศิลปวิทยาและ

ประดิษฐ์วัตถุนั้น ๆ

(ญาณสังวรธรรม ๑๘/๒๐)

บางคนอาจลังเลใจในศาสนาต่าง ๆ ที่แสดงตรงกันมาบ้าง ขัดกันบ้าง จึงยัง

ไม่ปลงใจนับถือจริงลงได้ ถ้ายังไม่นับถือเพราะเหตุเช่นนี้ ก็ยังไม่ควรต�าหนิ เพราะมี

เหตุผลที่สมควรอยู่ แต่ถ้าไม่ศึกษาสอบสวน ปล่อยให้ลังเลใจอยู่เรื่อยไป ก็กลายเป็น

คนหลักลอยทางจิตใจ ถ้าศึกษาสอบสวนตามเหตุผลให้ตลอด ก็จะเป็นประโยชน ์

มากกว่าเชื่อถืออย่างไม่มีเหตุผล

(ญาณสังวรธรรม ๑๘/๗๑)

การถงึพระรตันตรยัเป็นสรณะ ทีพ่ดูเพือ่เข้าใจง่าย ๆ ว่าการเข้าพ่ึงพระรตันตรัย 

โดยตรงคือเข้าพ่ึงพระพุทธศาสนาท่ีชี้ทางท่ีถูกให้แก่ตน เมื่อเห็นทางที่ถูกแล้วก็ต้อง

ปฏิบัติไปในทางที่ถูกนั้นด้วยตนเอง จึงจะได้รับผล เหมือนอย่างต้องเรียนเองจึงจะรู้ 

ต้องบรโิภคเองจงึจะอ่ิม เมือ่พึง่พระรตันตรยัเป็นสรณะอย่างนี ้ก็จะกลบัเป็นผูพ้ึง่ตนเอง

ได้เพราะตนเองจะทวคีวามดขีึน้ทกุท ีจนเป็นท่ีพ่ึงของตนเองได้ ไตรสรณคมน์จงึสมัฤทธิ์

ผลอย่างนี้แล

(ญาณสังวรธรรม ๑๘/๘๙)

พระพุทธศาสนามิได้สอนขู่ให้กลัว กลับสอนให้ละความกลัว เว้นไว้แต่ความ

กลัวผิด (โอตตัปปะ) ซ่ึงมีอธิบายเป็นอีกอย่างหนึ่ง คนท่ีนับถือจึงนับถือด้วยศรัทธา

และปัญญา มิใช่ด้วยความกลัวว่าหากไม่นบัถอืไม่ท�าตามจะถกูสาปแช่ง เชือ่ว่าคนไทย

ผู้นับถือพระพุทธศาสนา ย่อมมีความรู้สึกในพระพุทธศาสนาเหมือนอย่างเป็นบิดา
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มารดาครูอาจารย์ผู้เปี่ยมด้วยเมตตากรุณา ประกอบด้วยความสงบเยือกเย็น หรือ 

จะกล่าวให้ทั่วไป ก็เหมือนอย่างทุก ๆ คนที่เป็นมิตร มีเมตตากรุณา บุคคลเหล่านี ้

ไม่เรียกว่าผู้มีอิทธิพล เรียกว่ามีคุณธรรมจะเหมาะกว่า ยังให้เกิดความเคารพนับถือ 

ยิ่งกว่าที่จะให้เกิดความกลัว

(ญาณสังวรธรรม ๑๘/๙๗-๙๘)

หลักยุติธรรมคือหลักการให้ความยุติธรรม คุ้มครองชีวิตสัตว์ทั้งหลายโดย 

เทีย่งธรรมเสมอหน้ากนัทัง้หมด ทัง้มนษุย์ทัง้ดิรัจฉานทกุชนดิ มใิช่บญัญตัด้ิวยล�าเอยีง

เข้ากับมนุษย์ว่ามนุษย์ควรจะฆ่าดิรัจฉานกินได้ หรือล�าเอียงเข้ากับสัตว์ดิรัจฉาน  

เพราะทั้งมนุษย์ท้ังดิรัจฉาน เม่ือยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องหายใจอยู่เหมือนกัน และต่างก็รัก

ชีวิตรักสุขเกลียดทุกข์อยู่เหมือน ๆ กัน ฉะนั้น การให้ความคุ้มครองชีวิตโดยเสมอ

หน้ากันหมดไม่เลือกว่าเราว่าเขา ไม่เลือกว่าตนว่าผู้อื่น ไม่เลือกว่ามนุษย์ว่าดิรัจฉาน

ชนิดไหน จึงเป็นการยุติธรรมปราศจากความล�าเอียงอย่างแท้จริง

(ญาณสังวรธรรม ๑๘/๑๑๗)
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เล�ม ๑๙ 
รู�จักพระพุทธศาสนา (๓๔๘ หน�า)

รวมพระนพินธ์เกีย่วกบัพระพทุธศาสนาในประเดน็หรอืแง่มมุต่าง ๆ ทีช่าวพทุธ 

หรอืผูส้นใจทัว่ไปควรศกึษาหรือท�าความรู้จกั เพือ่จะได้ชือ่ว่า รูเ้ร่ืองหรอืรูจ้กัพระพทุธ-

ศาสนาตามสมควร เล่มนี้ประกอบด้วยพระนิพนธ์รวม ๘ เรื่องคือ

เรื่องแรกคือ รู้จักพระพุทธศาสนา ทรงแนะน�าการรู้จักพระพุทธศาสนาเป็น 

๓ ขั้นตอนคือ รู้จักด้วยการเรียน รู้จักที่ตนเอง และรู้จักด้วยการปฏิบัติ โดยทรงยก

เอาพระประวตัขิองพระพทุธเจ้าทีท่รงแสวงหาความจรงิ จนถงึได้ตรัสรูอ้นัเป็นทีม่าของ

พระพุทธศาสนาขึ้นเป็นตัวอย่าง

เรื่องที่สอง คือ ศีล สมาธิ ปัญญาในพระพุทธศาสนา ทรงอธิบายให้เห็นว่า 

ศลี สมาธ ิปัญญาในค�าสอนพระพทุธศาสนาคอือะไร มวิีธกีารและขัน้ตอนในการปฏบิตัิ

อย่างไร มีคุณประโยชน์อย่างไร เมื่อเราเข้าใจตามที่ทรงอธิบายแล้วก็จะท�าให้เรารู้ว่า 

ศลี สมาธ ิปัญญาในค�าสอนของพระพทุธศาสนาแตกต่างจากค�าสอนในลทัธศิาสนาอืน่

อย่างไร

เร่ืองทีส่าม คอื การตรสัรูข้องพระพุทธเจ้า ทรงอธบิายให้รูว่้า ทีเ่รยีกว่า ตรสัรู้

นั้น คือรู้อย่างไร รู้อะไร และเมื่อรู้แล้วเกิดผลดีอย่างไร เท่ากับทรงอธิบายให้เรารู้จัก

ที่มาและลักษณะของพระพุทธศาสนาอย่างย่อนั่นเอง

เร่ืองที่สี่คือ พระพุทธศาสนาและการนับถือพระพุทธศาสนา ทรงอธิบายให้

เหน็ว่า เมือ่เราไม่รูจ้กัพระพทุธศาสนา หรอืรู้จกัพระพทุธศาสนาไม่ถูกต้อง เรากน็บัถอื

พระพุทธศาสนาไม่ถกูต้อง และทรงสรปุเป็นหลกัว่า การทีเ่ราจะนบัถอืพระพทุธศาสนา

ได้อย่างถูกต้องนั้น ต้องอาศัยหลัก ๓ ประการคือ
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๑. การฟังหรือการเรียนรู้ให้รู้จักพระพุทธศาสนา

๒. การปฏิบัติพระพุทธศาสนา

๓. ความรู้ความเห็นธรรม

เร่ืองที่ห้าคือ หลักศาสนา ทรงอธิบายให้เห็นว่าท่ีเรียกกันว่า ศาสนานั้นคือ

อะไร และศาสนานัน้มอีะไรเป็นหลกั หรอืเป็นแกนส�าคญัตามนยัทางพระพทุธศาสนา 

แล้วทรงสรปุให้เหน็ว่า ตามนยัทางพระพทุธศาสนานัน้ ศาสนา กค็อื ศาสนธรรม และ

ศาสนธรรมนั้น เมื่อแยกโดยสังเขปก็คือ ธรรมและวินัย และธรรมวินัยนั้น เมื่อแยก

เป็นหลกัส�าคญัก็ได้แก่ หลักปรยิตั ิหลกัปฏิบตั ิหลกัปฏเิวธ หรือทีก่ล่าวสัน้ ๆ ว่า ปรยิตัิ 

ปฏิบัติ ปฏิเวธนั่นเอง

เรือ่งทีห่กคอื หลักพืน้ฐานของพระพทุธศาสนา ทรงอธบิายให้เหน็ว่า หลกัใน

การศึกษาพระพุทธศาสนาก็คือ ศึกษาเพื่อให้รู้จักความจริง ความดี และความงาม 

หลักในการสอนของพระพุทธศาสนาก็คือ สอนในเรื่องที่มีประโยชน์ ได้แก่เรื่อง ทุกข์

และการแก้ทุกข์ ที่รวมเรียกว่า เรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ ส่วนเรื่องนอกจากนี้

ไม่ทรงพยากรณ์ และเรื่องทุกข์และการแก้ทุกข์นั้น ก็สรุปลงเป็นหลักการส�าคัญที ่

เรียกว่า อริยสัจสี่

เรื่องที่เจ็ดคือ นรกในค�าสอนของพระพุทธศาสนา ทรงเก็บเรื่องนรกตามที่

ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนามาเล่าให้ฟัง และทรงมีพระทรรศนะต่อเรื่อง

เหล่านี้ว่า “ในพระพุทธศาสนาชั้นบาลี (คือ พระไตรปิฎก) โดยมากแสดงแต่ชื่อ  

ในชัน้อรรถกถาลงไปมีแสดงโดยละเอียด อาจอธบิายตามความเชือ่เก่า (ของพราหมณ์) 

หรืออาจปรับปรุงขึ้นให้มีความกลมกลืนกับแนวทางพระพุทธศาสนา แต่บางเรื่องย่ิง

อธิบายมากไปก็ยิ่งท�าให้ไม่น่าเชื่อ สู้คงไว้แต่ชื่อหรือมีค�าอธิบายย่อ ๆ ให้มีความกว้าง

ไม่ได้ เพราะชื่ออบายภูมิเหล่านี้ล้วนส่อคติท่ีไม่ดีท้ังนั้น ท้ังค�าและความ จึงอาจสรุป 

ได้ว่า ทางพระพุทธศาสนาแสดงอบายภูมิ ๔ ว่าเป็นผลของอกุศลกรรม ดังที่ปรากฏ

อยู่ในพระสตูรต่าง ๆ ใช้ชือ่เก่าซ่ึงคนเข้าใจกนัอยูแ่ล้ว ในความหมายรวม ๆ ว่าเป็นคติ

ทีไ่ม่ด ีแต่โดยมากมไิด้รบัรองค�าอธบิายเก่า ๆ ของชือ่เหล่านัน้ เลอืกรับรองหรอือธบิาย

ใหม่ตามหลกัพระพทุธศาสนา หรืออ้างแต่ชือ่ขึน้มา ปล่อยให้ค�าหรอืความของชือ่นัน้ ๆ 
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อธบิายตวัเอง เพราะคนกเ็ข้าใจได้ทันทีแล้วว่าไม่ด ียิง่อธบิายกย็ิง่เข้าใจช้าหรอืไม่เข้าใจ 

เพราะพระพทุธศาสนามุง่อธบิายปฏบิติัธรรมแก่คนฟังในปัจจบุนั อ้างถงึอบายภมูกิเ็พือ่

ให้คนละกรรมชัว่ในเวลาเดีย๋วนี ้การละความชัว่จงึเป็นข้อส�าคญั ไม่ต้องเสียเวลาเถียง

กันว่า นรกมีจริงหรือไม่มีจริง นึกดูว่าความชั่วในตนมีจริงหรือไม่มีจริงดีกว่า ถ้าพบว่า

มีจริงก็ควรเข้าใจว่านี่แหละอบายภูมิ และพยายามละเสีย ไม่ท�าอีกต่อไป”

เร่ืองที่แปดคือ สวรรค์ในค�าสอนของพระพุทธศาสนา เรื่องนี้ก็เช่นเดียวกัน 

ทรงเก็บเรื่องราวเกี่ยวกับเทวดาและสวรรค์ตามที่มีปรากฏอยู่ในคัมภีร์ทางพระพุทธ-

ศาสนามาเล่า

ทั้งเรื่อง นรก และ สวรรค์ เป็นเรื่องที่ผู้สนใจและกล่าวถึงกันอยู่บ่อย ๆ ทั้งใน

พระพทุธศาสนาและนอกพระพุทธศาสนา จงึได้ทรงนพินธ์เกีย่วกับเร่ืองทัง้ ๒ นีไ้ว้ด้วย 

แต่ก่อนที่จะทรงเล่าเรื่อง นรก และ สวรรค์ ไว้อย่างพิสดารดังกล่าวแล้ว เจ้าพระคุณ

สมเด็จฯ ได้ทรงแสดงพระมติไว้เสมือนเป็นค�าเตือนใจผู้อ่านว่า “เรื่องจักรวาลโลก  

ตามที่ปรากฏในคัมภีร์ของพระพุทธศาสนา เห็นได้ชัดว่า ไม่ใช่พุทธศาสน์ แต่เป็น

ภูมิศาสตร์เก่า จะเป็นเพราะมีผู้เชื่อถือมาก จึงติดเข้ามาในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา

ด้วย คัมภร์ีชัน้หลงัย่ิงแสดงวจิิตรพิสดารมาก ถ้าพทุธศาสน์จะมุง่แสดงอย่างนี ้กก็ลาย

เป็นภมูศิาสตร์ไป และท่านผูแ้สดงกจ็ะกลายเป็นอาจารย์ภมูศิาสตร์ในยคุหนึง่ มใิช่เป็น

ศาสดาผูป้ระกาศศาสนาท่ีเป็นสจัจธรรมอยู่ทกุยคุทกุสมยั ด้วยเหตผุลทีเ่ป็นสามญัส�านกึ

เพียงเท่านี้ ไม่ต้องอ้างหลักฐานธรรมในพระพุทธศาสนา ก็เพียงพอท่ีจะกล่าวได้ว่า 

ไม่ใช่พระพุทธศาสนา”

ญาณสงัวรธรรมเล่ม ๑๙ นีจ้งึเป็นพระนพินธ์ทีท่รงวิจารณ์และวิจยัธรรมหรอื

ค�าสอนของพระพุทธศาสนาทั้งในเชิงวิเคราะห์ และในเชิงสังเคราะห์อย่างน่าศึกษาอีก

เล่มหนึ่ง
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นิทัศนธรรม

ค�าว่า “ธรรม” นั้นใช้ในความหมายหลายอย่าง ใช้ในความหมายท่ีกว้าง

ครอบคลุมไปทั้งหมดก็ได้ ใช้ในความหมายที่แคบเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ ค�าว่า

ธรรมที่ใช้ในค�าว่าตรัสรู้พระธรรม หรือว่าแสดงพระธรรมสั่งสอนที่ใช้ทั่ว ๆ ไป ย่อม

หมายความครอบคลุมท้ังหมด แต่ว่าเม่ือแยกออกเป็นค�าสั่งและค�าสอน ค�าสั่งนั้น

เรียกว่าพระวินัย ค�าสอนก็คงเรียกว่า ธรรมหรือธรรมะ ซึ่งในที่นี้เมื่อมาคู่กันกับวินัย

ว่าธรรมวินัย ค�าว่าธรรมก็มีความหมายจ�ากัดจ�าเพาะที่เป็นค�าสอน อันไม่ใช่เป็นค�าสั่ง

หรือวินัยเท่านั้น โดยแยกค�าสั่งออกไปอีกพวกหนึ่งเรียกว่าวินัย จึงขอให้ท่านทั้งหลาย

ได้ท�าความเข้าใจถ้อยค�าที่ใช้ดั่งนี้

(ญาณสังวรธรรม ๑๙/๑๐)

ธรรมท้ังหมด คือทั้งท่ีเป็นสังขตธรรมหรือสังขาร อสังขตธรรมหรือวิสังขาร 

เป็นอนัตตามใิช่ตวัตน นีเ้ป็นหลกัของพระพทุธศาสนาทีเ่ป็นสายตรง ไม่มีอตัตาตวัตน

ทัง้หมด จงึนับว่าเป็นลักษณะพิเศษ ท่ีท่านทัง้หลายควรจะก�าหนดให้ทราบไว้ มจี�าเพาะ

พระพุทธศาสนาเท่านั้น

(ญาณสังวรธรรม ๑๙/๓๔)

เพราะทุก ๆ คนมคีวามรกัตน รกัร่างกายและชวีติ รกัทรพัย์สมบัตแิละอืน่ ๆ 

ของตน ปรารถนาสุขแก่ตน ไม่ปรารถนาทุกข์ รวมความว่าเมตตาตนเอง ถ้าได้แผ่

เมตตานี้ไปแก่บุคคลอื่นใด ก็จะท�าให้มีศีลแก่บุคคลนั้น คืองดเว้นการเบียดเบียนผู้นั้น 

เปลี่ยนเป็นเก้ือกูลอนุเคราะห์ เหมือนอย่างมารดาบิดามีศีลแก่บุตรธิดาด้วยอ�านาจ

ของเมตตา และเม่ือแผ่ไปในสตัว์ดริจัฉาน กพ็าให้มศีลี เว้นเบียดเบยีนในสตัว์ดริจัฉาน

(ญาณสังวรธรรม ๑๙/๔๙-๕๐)
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ค�าว่า “ศาสนา″ เป็นค�าเหมาะที่สุด เราแปลว่า “ค�าสอน″ หรือ “ค�าสั่งสอน″ 

เพราะพระพุทธศาสนาเป็นค�าสอนที่สมบูรณ์ที่สุด คือ สอนให้ละความชั่ว ให้ท�าความด ี

ให้ช�าระจิตใจของตนเองให้บริสุทธิ์ ไม่มีที่จะสอนให้ท�าชั่ว ให้เพิกเฉยละเลยความดี  

ให้ท�าจิตใจให้มัวหมอง แม้แต่น้อย เพียงเท่านี้ก็เห็นได้แล้วว่า เป็นศาสนาคือค�าสอน 

ที่บริสุทธิ์

(ญาณสังวรธรรม ๑๙/๑๒๑)

หัดแผ่เมตตาไปทั้งโดยเจาะจง ทั้งโดยไม่เจาะจงใน ๑๐ ทิศ ดังน้ีเสมอ ๆ  

จะท�าให้จิตผ่องพ้นจากพยาบาท แม้จะมีพยาบาทหรือมีความโกรธกระทบกระทั่ง 

เกิดข้ึน กด็บัได้ง่าย เพราะอ�านาจของเมตตาจะท�าให้จติใจประกอบไปด้วยเมตตาท�าให้

มีความสุข

(ญาณสังวรธรรม ๑๙/๖๒)

ทางพระพุทธศาสนาได้ตรัสแสดงปัญญาไว้ ๓ ทางด่ังนี้ แต่ก็พึงทราบว่า  

ทั้ง ๓ ทางเหล่าน้ีน้ัน คือ ตัวสุตะ การสดับฟัง จินตา ตัวความคิดพินิจพิจารณา  

กับภาวนา การปฏิบัติอบรมให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นนั้น เป็นทางให้เกิดปัญญา แต่ไม่ใช่ตัว

ปัญญา ตัวปัญญาที่เป็นปัญญาที่แท้จริงนั้น จะต้องเป็นปัญญาท่ีรู้ท่ัวถึงสัจจะคือ 

ความจริง ตามเหตุและผล หรือรู้ทั่วถึงเหตุผลตามความเป็นจริง คือว่าปัญญาต้อง 

รวมกับสัจจะคือความจริง เป็นความรู้จริง รู้จริง รู้ถูกต้อง จับเหตุจับผลได้จริง 

ได้ถูกต้อง ในสิ่งอันใด สิ่งอันน้ันเป็นปัญญา เพราะฉะนั้น ปัญญากับสัจจะจึงต้อง

ประกอบกันเป็นความรู้ทั่วถึงจริงหรือเป็นความรู้จริง จึงจะเป็นตัวปัญญา

(ญาณสังวรธรรม ๑๙/๗๔-๗๕)



73ญาณสังวรธรรม

ควรเข้าใจว่า ทางพระพุทธศาสนามิได้มุ่งให้นับถือพระพุทธองค์อย่างเทวดา 

ผูบ้นัดาล แต่มุง่ให้นบัถอืพระพทุธเจ้าว่าเป็นพระพทุธะ (ผูต้รสัรูค้วามจรงิด้วยพระองค์

เองแล้วทรงแสดงสั่งสอน) จริง นับถือพระธรรมว่าเป็นพระธรรม (ที่พระพุทธเจ้าได้

ตรัสดี) จริง นับถือพระสงฆ์ว่าเป็นพระสงฆ์ (ผู้ปฏิบัติ) จริง สรณะทั้งสามนี้เป็น 

ความจริงที่พึ่งได้จริง

(ญาณสังวรธรรม ๑๙/๑๔๒)

คนในปัจจุบันอาจเห็นว่าคนโบราณงมงาย ยิงปืนไล่ยักษ์ที่ไหน เพราะอาจ 

ไม่ได้คิดว่าความรู้ของคนเปล่ียนไปเสมอตามการศึกษา ยุคไหนขึ้นถึงขั้นไหนก็ย่อม 

จะรู้เห็นในขั้นนั้น แต่ถ้าไม่มีโบราณ ปัจจุบันก็มีไม่ได้ ถ้าจะเปรียบเหมือนขึ้นภูเขาสูง 

ข้ึนถึงระดับไหนกย่็อมจะเหน็ในระดบันัน้ จะให้ถงึยอดทเีดยีวโดยไม่ขึน้ไปตัง้แต่เชงิเขา

หาได้ไม่ เหน็ว่ายักษ์เป็นตวัโรค นับว่าใกล้ระดบัปัจจบุนัเข้ามาแล้ว คอื เหน็ว่ามีตวัโรค

ที่มองไม่เห็นตัวตน ในปัจจุบันสร้างเครื่องส่องให้มองเห็นตัวขึ้น ความเห็นว่ามีตัวเชื้อ

โรคจึงมีมานานแล้ว และควรจะแยกว่าเรื่องนี้เป็นทางแพทยศาสตร์ ไม่ใช่พุทธศาสน์ 

ถ้าเป็นเร่ืองยักษ์ในใจคือกิเลส และเครื่องก�าจัดกิเลสจึงจะเป็น พุทธศาสน์ แม้เร่ือง 

โลกก็มีเรื่องโลกทางภูมิศาสตร์สมัยโบราณปนเข้ามามากตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

(ญาณสังวรธรรม ๑๙/๓๔๖)
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เล�ม ๒๐ 
ความเข�าใจเรื่องพระพุทธศาสนา (๓๙๗ หน�า)

รวมพระนพินธ์เกีย่วกบัพระพทุธศาสนาในเรือ่งทีค่วรศกึษาท�าความเข้าใจเป็น

พเิศษรวม ๕ เรือ่งคอื ความเข้าใจเรือ่งพระพทุธศาสนา ความเข้าใจเรือ่งพระอภธิรรม 

ความเข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาท ความเข้าใจเรื่องนิพพาน และพระพุทธศาสนา – 

ปรัชญา

เรือ่งความเข้าใจเรือ่งพระพทุธศาสนา ทรงอธบิายให้เหน็ว่า จะเกดิความเข้าใจ

พระพทุธศาสนาจะต้องเข้าใจในองค์ประกอบหลักของพระพุทธศาสนา คือเรือ่งพระพุทธ 

พระธรรม พระสงฆ์ หลกัค�าสอน ศาสนกิหรอืผูนั้บถอื และการนบัถือพระพุทธศาสนา

เร่ืองความเข้าใจเรือ่งพระอภธิรรม ทรงอธบิายในเชงิสังเคราะห์ให้ผูอ่้านเข้าใจ

เรือ่งพระอภธิรรมในประเดน็ส�าคัญคือ ความเป็นมา ความหมาย สารัตถะหรอืเน้ือหา

ของพระอภิธรรม ได้อย่างกระทัดรัดชัดเจน ผู้ที่ศึกษาท�าความเข้าใจตามพระนิพนธ์

เรื่องนี้แล้ว ก็พอจะรู้ได้ว่า พระอภิธรรมคืออะไร รวมทั้งท�าให้เห็นว่า พระอภิธรรมมี

คุณค่า มีคุณประโยชน์อย่างไร

เรื่องความเข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาท ทรงอธิบายในเชิงวิจารณ์ วิจัย และ

ในเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย ฉะนั้น ผู้ที่อ่านพระนิพนธ์เรื่องนี้ 

กจ็ะได้ความรูใ้นข้อธรรมบางเรือ่งแตกต่างไปจากค�าอธิบายของท่านผู้อืน่ เพราะค�าสอน

เรื่องปฏิจจสมุปบาทเป็นเร่ืองที่ยาก จึงมักมีผู้อธิบายแตกต่างกันไป เจ้าพระคุณ

สมเดจ็ฯ ได้ทรงกล่าวไว้ในตอนหนึง่ว่า “ได้มีความพยายามอธบิายเพือ่ให้เข้าใจง่ายมา

ตลอดเวลาช้านาน แต่แม้เช่นนั้นก็ยังไม่เป็นที่เข้าใจกันได้ง่าย ในข้อนี้ก็เป็นธรรมดา
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นั่นเอง เพราะถ้าเข้าใจได้ง่าย ก็จะเป็นผู้บรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่ง เม่ือยังไม่บรรลุ  

จึงยังไม่แจ่มแจ้งอยู่นั่นเอง”

เร่ืองความเข้าใจเรื่องนิพพาน ทรงอธิบายให้เข้าใจเรื่องนิพพานว่า นิพพาน

เป็นจุดหมายส�าคัญ เป็นหลักใหญ่เป็นหลักรวมของพระพุทธศาสนาทั้งหมด ของการ

ปฏิบัติธรรมทั้งหมด ถ้าไม่มีนิพพานเป็นจุดรวม เป็นจุดหมาย เป็นที่ตั้งแล้ว จะไม่มีที่

รวมเลย ค�าสั่งสอนทั้งหมดก็จะมุ่งไปคนละทาง ไร้จุดหมาย ซึ่งไม่ใช่พระพุทธศาสนา 

ผู้ปฏิบัติพระพุทธศาสนา เม่ือปฏิบัติก็ชื่อว่าบ่ายหน้าเข้าหานิพพาน และก็จะเริ่มรู้รส

ของนิพพานตั้งแต่เริ่มปฏิบัติ น้อยหรือมาก ก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติ เปรียบเสมือนน�้า

ทะเลเพียงหยดเดียวหรือหยดเล็ก ๆ เอามาแตะลิ้น ก็เค็มนิดหนึ่ง เมื่อหลายหยดขึ้น  

ก็เค็มมากขึ้น จึงไม่ควรคิดว่า นิพพานเป็นสิ่งสุดเอื้อมหรือเกินวิสัย เหมือนอย่างข้ึน

บนัไดไปทลีะขัน้ บันไดขัน้สดุท้ายกจ็ะอยูใ่นระยะทีเ่อือ้มถงึขึน้ไปโดยล�าดบั พระนพินธ์

เร่ืองนี้จะท�าให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกต่อการปฏิบัติธรรมไปในเชิงบวก และปลอดโปร่ง 

ยิ่งขึ้น

เรื่องพระพุทธศาสนา – ปรัชญา ส่วนแรกของพระนิพนธ์เรื่องนี้ทรงอธิบาย

ให้เห็นค�าสอนอันเป็นลักษณะส�าคัญของพระพุทธศาสนา คือ เรื่องการตรัสรู้ของ

พระพุทธเจ้า เรื่องกรรม เรื่องศรัทธากับปัญญา เรื่องประโยชน์ของชีวิต ๓ ระดับ  

เร่ืองมรรค ๘ และเร่ืองนิพพาน ส่วนท่ี ๒ ทรงอธิบายเรื่องที่มักเป็นปัญหาส�าคัญ 

ทางปรัชญาว่า พระพุทธศาสนาได้มีค�าสอนเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ว่าอย่างไร ได้แก่เรื่อง

โลก สิ่งแท้จริง หรือสังขตธรรม อสังขตธรรม เรื่องจิตวิญญาณ เรื่องความรู้หรือ 

ญาณวิทยา เรื่องเหตุผลและเหนือเหตุผล แม้ในพระนิพนธ์จะไม่ได้ทรงอธิบายในเชิง

เปรียบเทียบโดยตรง แต่เมื่อผู้อ่านเข้าใจในเรื่องที่ทรงอธิบาย ก็จะเข้าใจได้ว่าในเรื่อง

นั้น ๆ พระพุทธศาสนากับปรัชญามีความเหมือนหรือความต่างกันอย่างไร
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นิทัศนธรรม

อันที่จริง ตัวธรรม คือธรรมดา คือความจริงกับศาสนา คือ ค�าส่ังสอน 

ต้องประกอบกัน กลมกลืนรับรองกัน จึงจะจริงแท้ถูกต้อง เหมือนอย่างธรรมชาติ

หรือกฎธรรมชาติและทฤษฎีว่าด้วยธรรมชาติ ถ้าทฤษฎีนั้นยังผิดพลาดบกพร่องจาก

ธรรมชาติทีป่รากฏเป็นไปจรงิกย็งัไม่เป็นทฤษฎทีีบ่รสิทุธิส์มบรูณ์ ยงัไม่อยูต่วั ต้องแก้ไข

กันต่อไป แต่ถ้าทฤษฎีนั้นไม่มีผิดที่จะต้องแก้ ไม่มีบกพร่องที่จะต้องเพิ่มเติม จึงเป็น

ทฤษฎีที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ เป็นทฤษฎีที่อยู่ตัว ไม่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมกันต่อไป ฉันใด 

ในเรื่องของความจริงและค�าสั่งสอน ก็ฉันนั้น

(ญาณสังวรธรรม ๒๐/๑๓)

การฟังพระธรรมและการปฏิบัติพระธรรม ดังกล่าวมานี้แหละ เป็นกิจอัน

ทุก ๆ คนควรท�ากับพระธรรม แต่ก็ควรน้อมมาปฏิบัติให้พอเหมาะแก่ภาวะของตน 

ดังพระธรรมคุณบทว่า โอปนยิโก ควรน้อมเข้ามา ดังที่เรียกว่า ประยุกต์กับตน แต่

ให้รักษาแนวของพระธรรม คือให้ด�าเนินไปในทางที่ชอบ

(ญาณสังวรธรรม ๒๐/๑๗)

ส�าหรับนักเรียน ศีล คือประพฤติดี เพราะเว้นการที่ควรเว้น ประพฤติการที่

ควรประพฤติ สมาธิ คือ ตั้งใจเรียนดี ปัญญา คือจ�าได้ เข้าใจดี มีความรอบรู้ 

ส�าหรับผู้ประกอบการงาน ศีล คือประพฤติดี เว้นอบายมุขต่าง ๆ เป็นต้น 

สมาธิ คือ ตั้งใจท�าดี ปัญญาคือรอบรู้ ฉลาดสามารถในการงาน

ส�าหรับคนวัยรุ่น ศีล คือระมัดระวังตนให้ประพฤติอยู่ในขอบเขตท่ีชอบ 

ไม่ปล่อยตนให้เหลวแหลก สมาธิคือตั้งใจมั่นคงดี ไม่ให้ตกจมลงไปในห้วงรัก ห้วงชัง 

ห้วงหลง ที่มีเหตุชักจูงยั่วเย้าอยู่มากมาย ปัญญา คือ คิดให้รู้ตลอดเหตุผล ตลอด

ปัจจุบัน ตลอดภายหน้า คิดให้กว้างให้ยืดยาว ไม่คิดแคบ ๆ สั้น ๆ

(ญาณสังวรธรรม ๒๐/๑๗)
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ค�าว่าสัจจะที่เราแปลว่าความจริงนั้น ก็เป็นการแปลตามความหมาย แต่โดย

พยัญชนะคือถ้อยค�า สัจจะแปลว่า สิ่งที่มีอยู่ เป็นอยู่ หรือว่าสภาพท่ีมีอยู่ สภาพท่ี 

เป็นอยู่ ก็หมายความว่าไม่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเอง ฉะนั้น โดยความสิ่งใดที่ทรงอยู่  

ด�ารงอยู่ สิ่งนั้นก็มีอยู่ เป็นอยู่ หรือว่าสิ่งใดที่มีอยู่ เป็นอยู่ สิ่งนั้นก็ทรงอยู่ ด�ารงอยู่

(ญาณสังวรธรรม ๒๐/๒๙๘)

ความรูใ้นทางวทิยาศาสตร์อาจพึง่ได้ในทางเพือ่รูเ้หตผุลแห่งธรรมชาตภิายนอก 

เพือ่ประดษิฐ์สิง่ต่าง ๆ เพือ่ป้องกนัแก้ไขภยัธรรมชาตภิายนอก ตลอดจนถึงเพือ่ประดษิฐ์

อาวุธนานาชนิด เป็นต้น แต่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถช่วยป้องกันภัยธรรมชาติของ

ร่างกาย คอื แก่ เจบ็ ตาย คอืจะท�าให้คนไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตายหาได้ไม่ ได้เพยีงบ�าบดั

บ�ารุงรักษาไว้ชั่วครั้งหนึ่ง คราวหนึ่ง และไม่สามารถป้องกันแก้ไขภัยที่เกิดจากการ 

ก่อข้ึนของคน ซึ่งมีตัณหาความทะยานอยากเป็นเหตุ โดยตรงกันข้าม ภัยอย่างนี ้

ย่อมทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ยิ่งสามารถประดิษฐ์ยวดยานไปจนถึงโลกอื่น ก็ยังจะไปก่อ

ภัยขึ้นที่โลกอื่นอีก

(ญาณสังวรธรรม ๒๐/๕๓)

พิจารณาดูในคัมภีร์อภิธรรมนั้น ท่านต้องการแสดงเพียงขันธ์ ๕ เท่าน้ัน  

คือจ�าแนกขันธ์ ๕ ออกไปอย่างวิจิตรพิสดาร วิญญาณก็จ�าแนกออกไปเป็นจิตต่าง ๆ 

อย่างวิจิตรพิสดาร และเวทนา สัญญา สังขาร ก็จ�าแนกออกไปเป็นเจตสิกถึง ๕๒  

จาก ๓ ไปเป็น ๕๒ แล้วรปูกย็งัจ�าแนกวจิติรพสิดารออกไปอกีมากมาย เพราะฉะนัน้ 

เมื่อจับได้ว่าท่านต้องการจะอธิบายธรรมะแค่ขันธ์ ๕ ให้พิสดาร ท่านจะเรียกว่าจิต  

ว่ามนะหรืออะไร ๆ ก็ตาม เราก็เข้าใจไปตามที่ท่านประสงค์ ก็เป็นการไม่ยุ่ง แต่ก็ไม่

ควรจะไปอธิบายให้ปะปนกัน

(ญาณสังวรธรรม ๒๐/๙๔)

ภัยคือความกลัวของคนเราท่ีถูกภัยต่าง ๆ คุกคาม อันเป็นเหตุให้แสวงหา

สรณะคือที่พึ่ง ที่พึ่งให้พ้นภัย นี้คือมูลเหตุให้เกิดศาสนาต่าง ๆ ขึ้น พระพุทธเจ้าได้

ทรงมองเห็นสัจจะคือความจริงแห่งมูลเหตุที่ท�าให้คนต้องแสวงหาที่พึ่ง ตรัสไว้ดั่งนี้  

แม้นักปราชญ์ในภายหลังนี้ก็ได้เห็นตามรับรองตามพระพุทธภาษิตที่ตรัสเอาไว้นี้ 

(ญาณสังวรธรรม ๒๐/๓๘๙)
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เล�ม ๒๑ 
ความเข�าใจเรื่องชีวิต (๔๖๔ หน�า)

ภาพรวมของพระนิพนธ์เล่มนี้ก็คือ การประยุกต์พุทธธรรมกับชีวิตในแง่มุม

ต่าง ๆ ประกอบด้วยพระนิพนธ์ ๘ เรื่องคือ ชีวิตลิขิตได้ สิ่งท่ีพึงเข้าใจให้ถูกต้อง 

ศาสนากบัชวีติ ชีวติกับความจรงิ ธรรมะคือดวงตาของชวีติ โลกและชวีติในพทุธธรรม 

ความจริงที่ต้องเข้าใจ วิธีสร้างบุญบารมี

เรื่องต่าง ๆ ดังกล่าวนี้ทรงนิพนธ์กระจายอยู่ในพระนิพนธ์เรื่องต่าง ๆ ต่อมา

จึงได้รวบรวมเรื่องดังกล่าวท่ีกระจายอยู่ในที่ต่าง ๆ มาเรียบเรียงให้เป็นเรื่องเดียวกัน

ตามชื่อเรื่องดังที่ปรากฏ และรวมพิมพ์ไว้ในพระนิพนธ์เล่มนี้

เนื้อหาของพระนิพนธ์เล่มนี้จึงหลากหลาย แต่ล้วนว่าด้วยเรื่องของชีวิต 

ทั้งด้านบวกและด้านลบ ด้านสุขและด้านทุกข์ ตามแนวของพระพุทธศาสนาทั้งนั้น

พระนิพนธ์เล่มน้ี ท�าให้เราเห็นได้ว่า พระพทุธศาสนาคอืเรือ่งของชวิีต ค�าสอน

ของพระพุทธศาสนากค็อืค�าสอนทีแ่สดงความจรงิของชวีติในแง่มมุต่าง ๆ ให้เราได้เหน็

หรือเข้าใจอย่างชัดเจน เพราะฉะนั้น การศึกษาพระพุทธศาสนาก็คือ การศึกษาเรื่อง

ชีวิตของตนเอง เพื่อให้รู้จักและเข้าใจตนเองได้อย่างถูกต้องชัดเจน

กล่าวได้ว่า เจ้าพระคุณสมเดจ็ฯ ทรงเป็นพระมหาเถระพระองค์แรกท่ีทรงสอน

พระพุทธศาสนาในเชิงประยุกต์พุทธธรรมกับชีวิตในทุกแง่มุมและทุกระดับ และทรงชี้

ให้เหน็ว่า หลักส�าคัญประการหน่ึงในการปฏบิตัพิระพทุธศาสนา กค็อืการรูจ้กัประยกุต์

ธรรมะให้พอเหมาะแก่บุคคลและสถานการณ์ จงึจะได้รับประโยชน์จากพระพทุธศาสนา

อย่างแท้จริง

พระนิพนธ์เล่มนี้ จึงเป็นเสมือนคัมภีร์ชีวิตที่ทุกคนควรจะได้ศึกษา
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คนเรามักกลัวกรรมเก่ากัน แต่ไม่รู้ว่ากรรมเก่าที่กลัวนั้นคืออะไร คิดปั้นเอา

ว่าคือสิ่งที่มีอ�านาจเหนือตน ซึ่งจะมาให้ทุกข์อย่างแสนสาหัส ความเชื่ออย่างนี้จึงเป็น

เหมอืนเชือ่ในเทพเจ้าผูศ้กัดิส์ทิธิ ์เป็นแต่เพยีงเปลีย่นจากพดูว่าเทพเจ้ามาว่าเป็นกรรม

ไปเท่านั้น ตกว่าเชื่อในสิ่งที่ไม่รู้ กลัวในสิ่งที่ไม่รู้ ส่วนพระพุทธเจ้าเมื่อทรงแสดงกรรม

เก่า ก็ทรงชี้ให้ใคร ๆ เห็นได้ด้วยว่ากรรมเก่าคืออะไร เพราะอายตนะทั้ง ๖ เหล่านี้มี

อยู่ด้วยกันทุก ๆ คนแล้ว หากเชื่อพระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องไปกลัวกรรมเก่าที่ไหนอีก ถ้า

จะกลัวก็ให้กลัว ตา หู ตลอดถึงใจของตนเองนี่แหละ ที่จะก่อทุกข์ให้แก่ตนหากขาด

สังวร คือ ความระมัดระวัง

(ญาณสังวรธรรม ๒๑/๑๐)

ความวางใจเป็นอุเบกขาในนินทาและสรรเสริญ คือไม่ถือเสียงซุบซิบหรือเซ็ง

แซ่ในทางต่าง ๆ เป็นใหญ่ แต่ถอืประโยชน์ของตนเป็นประมาณ หมายความว่า ด�าเนนิ

ทางรักษาประโยชน์ของตนไว้ ใครจะว่าอย่างไรไม่ถือเป็นส�าคัญ เพราะถ้าไปถือเป็น

ส�าคัญเข้า ก็จะเสื่อมประโยชน์ จะท�าให้ใจระทมย่อท้อเพราะนินทา ให้ใจก�าเริบเสิบ

สานเพราะสรรเสริญ นับว่าเป็นเหตใุห้เสยีก�าลงัใจด้วยกนั วางใจเป็นอเุบกขาในเร่ืองนี้

ได้ จึงเป็นก�าลังใจประการหนึ่ง

(ญาณสังวรธรรม ๒๑/๒๙)

การแสวงหาวชิาและทรพัย์เป็นต้นนัน้ ตลอดถงึการผกูมติรกบัผูท้ีค่วรเป็นมติร

ทั้งหลายเพื่อผลดังกล่าว หาชื่อว่าเป็นการพึ่งผู้อื่นไม่ แต่เป็นการสร้างตนเองให้พร้อม

ทีจ่ะให้เป็นทีพ่ึง่ของตนได้นัน้เอง เหมอืนอย่างผู้นบัถือพระพทุธศาสนาถึงพระพทุธเจ้า 

พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะคือที่พึ่ง หรือพูดง่าย ๆ ว่า พึ่งพระรัตนตรัย ก็เพื่อท�า

ตนเองให้มีท่ีพ่ึงท่ีจะสร้างตนเองให้เป็นท่ีพ่ึงของตนได้ หรือเหมือนอย่างบุตรธิดาพึ่ง

มารดาบิดา ศิษย์พึ่งครู ก็เพื่อที่จะสร้างตนเองให้ใหญ่กล้าสามารถท่ีจะเป็นท่ีพึ่งของ

ตนเองได้ต่อไป

(ญาณสังวรธรรม ๒๑/๓๒)
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ในการท�ากุศลนั้น ผลของกิริยาที่ท�ากุศลจะเป็นฝ่ายเสียก่อน แต่ว่าผลของ

ส่วนกรรมจะปรากฏเป็นความสุขภายหลัง ไม่รู้เหมือนกันว่าจะปรากฏเมื่อใด แต่ว่า

วสิยัของบุคคลทีเ่ป็นมนษุย์มปัีญญากย็งัต้องการกศุล แต่ว่าถ้าเป็นฝ่ายอกศุลแล้ว กริยิา

ที่ท�าอกุศลนั้นให้ผลที่ดีก่อน ท�าให้คนเข้าใจว่าดีแต่ไม่ดีจริง ผลที่เป็นทุกข์มาที่หลัง

(ญาณสังวรธรรม ๒๑/๖๗)

การพยายามบ�ารุงรักษาร่างกายให้มีก�าลังแข็งแรงเสมอเป็นการดี แต่การ

พยายามบ�ารงุรกัษาจติใจให้เข้มแขง็ สมบรูณ์ด้วยความดย่ิีง ๆ ขึน้เป็นการดย่ิีงกว่า ผู้

มีปัญญาเห็นถูกย่อมจะเห็นเช่นนี้ แต่ผู้มีโมหะความหลงผิดย่อมจะไม่เห็นเช่นนี้ ย่อม

จะถูกโมหะความหลงผิดน้ีน�าไปสู่ความหลงผิดอีกชั้นหน่ึงดังกล่าวแล้ว คือความหลง

ผดิว่าจะสามารถต่อต้านความแปรปรวนเปลีย่นแปลงของสงัขารร่างกายได้ และเมือ่ท�า

ไม่ได้ส�าเร็จก็จะเกิดความทุกข์ โมหะย่อมน�าให้เกิดทุกข์ต่าง ๆ กันเช่นนี้

(ญาณสังวรธรรม ๒๑/๑๕๙)

ส�าหรับบุคคลทั่วไป เป็นการยากที่จะแลเห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แม้เพียง

ในเรื่องใดส่ิงใดอย่างถนัดชัดเจนด้วยปัญญา จะเห็นได้ก็เพียงโดยสัญญาความจ�าได้

ระลึกได้ถึงที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนไว้ แต่แม้เพียงเท่านั้นก็ยังดีกว่า จ�าไม่ได้ระลึกไม่

ได้เสียเลย แสงสว่างที่เกิดจากการจ�าได้ระลึกได้ แม้จะเป็นแสงสว่างเพียงเล็กน้อย ก็

ย่อมดีกว่ามืดสนิทไม่มีแสงสว่างเสียเลยแม้เพียงเลือนราง

(ญาณสังวรธรรม ๒๑/๑๖๒)

สามัญชนผู้ยังมีความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราเป็นของเรา ควรจะได้อาศัย

การยดึมัน่ถอืมัน่นัน้เป็นทางให้ได้ประพฤตดิปีฎบิตัดิ ีโดยยกเหตผุลขึน้ว่า เมือ่เป็นตวั

เรา เป็นของเรา เรากต้็องห่วงใยรกัษาให้ดี และการจะให้ดไีด้นัน้กต้็องท�า จะให้ดโีดย

ไม่ท�าไม่ได้ และจะให้ดีโดยท�าไม่ดีก็ไม่ได้ จะให้ดีก็ต้องท�าดี

(ญาณสังวรธรรม ๒๑/๑๖๘)
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ความเปล่ียนแปลงของโลกดังน้ี ผู้ที่ศึกษาธรรมของพระพุทธเจ้าย่อมไม่เห็น

เป็นของแปลก ถ้าโลกจกัหยุดเปล่ียนแปลงนัน่แหละจงึจะแปลก ซึง่ไม่เป็นฐานะทีจ่ะมี

ได้ เพราะขึ้นชื่อว่าโลกแล้วต้องเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

(ญาณสังวรธรรม ๒๑/๑๙๑)

อันเหตุการณ์ที่คนก่อให้เกิดขึ้นนั้น นับว่าเป็นกรรมของคน หมายความว่า 

การที่คนท�าขึ้น ไม่ใช่หมายความว่า กรรมเก่าอะไรที่ไม่รู้ กรรมคือการที่ท�าที่รู้ ๆ อยู่

นี่แหละ เมื่อก่อขึ้นด้วยกิเลสก็เป็นเหตุท�าลายล้าง แต่เมื่อก่อขึ้นด้วยธรรม ก็เป็นเหตุ

เกื้อกูลให้เกิดความสุข เหตุการณ์ส่วนใหญ่ของโลกนั้นมีขึ้นด้วยกิเลส หรือกรรมของ

คนไม่มากคนนัก แต่มีผลถึงคนทั้งปวงมากมาย

(ญาณสังวรธรรม ๒๑/๑๙๒)

ถ้าจะปล่อยนกปล่อยปลาสักทีก็ขอให้ท�าใจให้ได้ว่า เพื่อให้ชีวิตแก่สัตว์ ไม่ใช่

เพื่อให้ตัวเองหายเจ็บหายไข้ มีอายุมั่นขวัญยืน ถ้าจะให้เงินให้ทองคนยากจนเมื่อใดก็

ขอให้ท�าใจให้ได้ว่า เพื่อช่วยบรรเทาความล�าบากยากไร้ของเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ไม่ใช่

เพื่อไม่ให้ตัวเองขาดแคลน หรือถ้าเกิดขาดแคลนขึ้นเมื่อใดขอให้มีผู้มาช่วย ถ้าจะสวด

มนต์ภาวนาก็ขอให้ท�าใจให้ได้ว่า เพื่อให้ใจเกิดสมาธิ หรือให้ใจน้อมนึกถึงคุณพระ

รัตนตรัย ไม่ใช่เพื่อให้เกิดผลอย่างอื่น

(ญาณสังวรธรรม ๒๑/๔๕๒)

ท�าบญุจงึต้องท�ากศุลด้วยกค็อื เมือ่ให้ทานทัง้หลายรวมทัง้การถวายอาหารพระ 

ให้อาหารเป็นทานแก่ผู้ต้องการ หรือให้เงินทองแก่ผู้ขาดแคลนเหล่านี้เป็นต้น เมื่อให้

ทานดงักล่าวแล้วควรต้องท�ากศุลด้วย คอือบรมใจตนเองให้มกีศุล กศุล หมายถงึความ

ฉลาด อบรมใจให้มีกุศลก็คืออบรมใจให้ฉลาด ให้มีปัญญาสามารถพาตนให้พ้นจาก

ความทุกข์ความเดือดร้อนทางใจให้ได้ การอบรมใจให้ฉลาดนี้แหละ คือการท�ากุศล

(ญาณสังวรธรรม ๒๑/๔๕๔)
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เล�ม ๒๒ 
ความเข�าใจเรื่องจิต (๓๖๒ หน�า)

เป็นประมวลพระนิพนธ์เกี่ยวกับเรื่องจิตที่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงนิพนธ์ไว้

ในลักษณะต่าง ๆ รวม ๕ เรื่องคือ จิตศึกษา จิตตภาวนา คู่มือกรรมฐาน หายใจให้

เปนสุข หลักธรรมส�าหรับการปฏิบัติอบรมทางจิต

จติศกึษา กค็อืจติวทิยาในพระพทุธศาสนา ทรงอธบิายถงึธรรมชาตขิองจติใน

ด้านต่าง ๆ และอิทธิพลของจิตที่มีต่อพฤติกรรมของมนุษย์

จติตภาวนา กค็อืการพฒันาจติตามหลกัพระพทุธศาสนา ทรงอธบิายหลกัการ

พฒันาจิตตัง้แต่ระดบัเบือ้งต้น จนถงึระดบัสงูคอื ระดบับรรลมุรรค ผล นพิพาน หรือ

เรียกรวม ๆ ว่าระดับหลุดพ้น

อีก ๓ เรื่องคือ คู่มือกรรมฐาน หายใจให้เปนสุข และหลักธรรมส�าหรับการ

ปฏิบัติอบรมทางจิต ก็คือหลักหรือค�าสอนเพ่ือการพัฒนาจิต ที่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ 

ทรงแสดงหรือทรงสอนในโอกาสต่าง ๆ หลักในการอบรมจิต หรือการพัฒนาจิต ท่ี

เรยีกว่า จติตภาวนานัน้ เจ้าพระคณุสมเด็จฯ กท็รงด�าเนนิตามหลักใหญ่ในทางพระพทุธ-

ศาสนา คือหลักสติปัฏฐานนั่นเอง เพียงแต่ว่าทรงอธิบายหรือทรงสอนอย่างย่อบ้าง 

อย่างพิสดารบ้าง อย่างยากบ้าง อย่างง่ายบ้าง ไปตามความเหมาะสมแก่บุคคลและ

โอกาสเท่านั้น

กล่าวโดยรวม พระนิพนธ์เล่มนี้ ก็คือค�าสอนเรื่องจิต และหลักการพัฒนาจิต 

ทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับเบื้องต้น จนถึงระดับสูง ที่ผู้สนใจในด้านนี้

สามารถใช้เป็นคู่มือในการศึกษาและปฏิบัติได้เป็นอย่างดีอีกเล่มหนึ่ง
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นิทัศนธรรม

ทกุคนจงึมทีัง้ส่วนดทีัง้ส่วนชัว่ ทีเ่กบ็ในจติใจของตน ส่วนดนีัน้กเ็รยีกว่าบารมี 

ส่วนช่ัวน้ันก็เรียกว่าอาสวะหรืออนุสัยซึ่งเก็บอยู่ และความท่ีได้เกิดมาเป็นมนุษย์ท่าน

ก็แสดงว่าด้วยอ�านาจของกุศล กิจของคนฉลาด โดยตรงก็คือตัวปัญญานี้เอง ที่สูงขึ้น

โดยล�าดับและก็หมายรวมถึงกรรมท่ีเป็นกุศลทั้งหลาย หรือที่เรียกว่าบุญซึ่งได้ส่ังสม

กระท�ามา 

(ญาณสังวรธรรม ๒๒/๘๐)

อนัท่ีจรงิพิจารณาดแูล้ว ก็เห็นว่าทุก ๆ อย่างผูท้ีเ่ป็นบณัฑติถอืเป็นข้อกรรมฐาน

ได้ทั้งนั้น คือว่าอารมณ์ทั้ง ๖ ซึ่งจิตรับทางทวารทั้ง ๖ ดังที่กล่าวมาแล้วอยู่ทุก ๆ วัน 

ทกุ ๆ เวลานัน้ กเ็ป็นกรรมฐานได้ท้ังหมด รปูทีต่าเหน็ทัง้หมด เสยีงท่ีหไูด้ยนิทัง้หมด 

กลิ่นรสโผฏฐัพพะที่จมูกลิ้นกายได้ทราบทั้งหมด และธรรมะคือเรื่องราวที่ใจได้รู้ได้คิด

ทัง้หมด บณัฑิตถอืเป็นกรรมฐานได้ท้ังนัน้ เพราะว่าเมือ่มสีตกิ�าหนดในอารมณ์ทัง้ปวง

เหล่านั้นอยู่ทุกอิริยาบถ อารมณ์ทั้งปวงเหล่านั้นก็เป็นกรรมฐานทั้งนั้น

(ญาณสังวรธรรม ๒๒/๑๑๘)

อริยชนนั้นก็มาจากปุถุชนนั้นเอง ในเบื้องต้นก็ยังเป็นปุถุชน และปุถุชนนี้เอง

ถ้ายังมีกิเลสหนาแน่นมาก ไม่มีดวงตาที่จะเห็นธรรมะแม้ในขั้นต้นขั้นต�่า ก็เรียกว่า 

อันธพาลปุถุชน ปุถุชนท่ีเป็นอันธพาล คือเป็นผู้เขลาเหมือนอย่างเป็นผู้บอด ไม่ใช่

หมายความว่าตาบอดหรือตาเนื้อบอด แต่หมายความว่าตาใจบอด คือไม่มีปัญญาที่

จะรู้เห็นธรรมะแม้ที่เป็นขั้นต้นขั้นต�่า พูดง่าย ๆ ว่าไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษอะไร เมื่อ

ปุถุชนผู้ได้สดับธรรมะของพระอริยะ คือ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และได้มีศรัทธา 

ได้มีปัญญา ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ได้รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์มิใช่ประโยชน์ แต่

ยังไม่ตัดกิเลสได้ ก็เรียกว่า กัลยาณปุถุชน ปุถุชนท่ีดีงาม ต่อเม่ือตัดกิเลสได้จึงจะ

เรียกว่า อริยชน 

(ญาณสังวรธรรม ๒๒/๑๕๕)
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สมาธินั้น ได้แก่ความตั้งใจม่ันอยู่ในเรื่องที่ต้องการให้ใจตั้งไว้เพียงเรื่องเดียว 

ไม่ให้ใจคิดฟุ้งซ่านออกไปนอกจากเรื่องที่ต้องการจะให้ใจตั้งนั้น ความต้ังใจด่ังนี้เป็น

ความหมายทั่วไปของสมาธิ และก็จะต้องมีในกิจการที่จะท�าทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการ

เล่าเรียนศึกษา หรือว่าการงานอย่างใดอย่างหนึ่ง

(ญาณสังวรธรรม ๒๒/๑๖๕)

สมาธินั้น มิใช่เป็นข้อปฏิบัติในทางศาสนาเท่านั้น แต่เป็นข้อท่ีพึงปฏิบัติใน 

ทางทั่ว ๆ ไปด้วย เพราะสมาธิเป็นข้อจ�าเป็นจะต้องมีในการกระท�าทุกอย่าง ไม่ว่า 

จะเป็นทางด้านการด�าเนินชีวิตทั่วไปหรือทางด้านปฏิบัติธรรม มีคนไม่น้อยท่ีเข้าใจว่า

เป็นข้อที่พึงปฏิบัติเฉพาะในด้านศาสนา คือส�าหรับผู้ที่ต้องการปฏิบัติธรรมอย่างเป็น

ภิกษุ สามเณร หรือเป็นผู้ที่เข้าวัดเท่านั้น ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง 

(ญาณสังวรธรรม ๒๒/๑๖๕)

ข้อท่ีตรัสก�าชับไว้ให้มีเป็นประจ�าในการปฏิบัติแก้นิวรณ์ทุกข้อ หรือในการ

ปฏิบัติกรรมฐานทุกคราว คือ โยนิโสมนสิการ แปลว่า การท�าไว้ในใจโดยแยบคาย 

ได้แก่การใช้ปัญญาพิจารณาให้ทราบตระหนักแน่ถึงเหตุผลในการปฏิบัตินั้น ตาม 

เป็นจริง เมือ่ใช้ปัญญาดงันี ้จงึจะไม่ปฏิบัตผิดิทาง ทัง้จะไม่หลงตวัลมืตวั การใช้ปัญญา

จึงเท่ากับเป็นการใช้เกราะป้องกันอันตรายอันอาจจะเกิดขึ้นจากความหลงถือเอาผิด 

ดังกล่าว และการใช้ปัญญาก็เป็นการศึกษาธรรมนั่นเอง

(ญาณสังวรธรรม ๒๒/๑๘๕)

การบวชทางใจน้ัน ก็หมายถึงว่าต้องมีการปฏิบัติอบรมทางจิตใจอีกส่วนหนึ่ง 

ตัง้ต้นแต่ให้มศีลีถงึใจ มอีนิทรยีสงัวรถงึใจ และปฏบิตัใินสมาธใินปัญญา อนัรวมอยูใ่น

ไตรสกิขาของพระพทุธเจ้า เมือ่ปฏบิตัดิงันีจ้งึจะเป็นการบวชใจ เป็นการปฏบิตัทิีเ่ข้าถงึ

จติใจอนัจะสามารถแก้จริตอัธยาศยันสิยัอนัประกอบด้วยกเิลสเครือ่งเศร้าหมองท้ังหลาย

ได้ ตามควรแก่ความปฏบัิต ิและในการปฏบิตัแิก้นีก้ร็วมอยูใ่นหลกัของสมาธิและปัญญา

นั้นเอง

(ญาณสังวรธรรม ๒๒/๒๙๔)



85ญาณสังวรธรรม

อะไรคอืตวัเรา ในทางหนึง่ พระพทุธเจ้าจงึตรสัสอนให้แยกสิง่ทีเ่รยีกว่าตวัเรา

นี้เป็น ๔ ส่วน คือเป็นกายส่วนหนึ่ง เป็นเวทนาส่วนหนึ่ง เป็นจิตส่วนหนึ่ง และเป็น

ธรรมส่วนหนึ่ง ส�าหรับให้เป็นที่ตั้งของสติ คือให้สติก�าหนดพิจารณา

(ญาณสังวรธรรม ๒๒/๒๙๖)
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เล�ม ๒๓ 
ธรรมกถาในการอบรมพระใหม� (๔๘๙ หน�า)

รวมธรรมบรรยายในการอบรมหรือสอนพระใหม่ไว้ ๔ เรื่องคือ โอวาทา-

นศุาสน์ ธรรมกถาอบรมธรรมปฏบัิติ พระโอวาท และธรรมกถาในการปฏิบตัอิบรมจติ 

พระนิพนธ์เหล่านี้ คือค�าสอนพระใหม่ในแต่ละปี แต่เรียกชื่อต่างกันไปในการจัดพิมพ์

เผยแพร่เท่านั้น

โอวาทานุศาสน์ เป็นค�าสอนพระใหม่ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ทรงเลือกข้อธรรม

บางข้อที่ควรรู้เป็นเบื้องต้นส�าหรับผู้บวชใหม่ ทั้งหลักธรรมเชิงปริยัติและเชิงปฏิบัติ

มาสอนและอธิบายอย่างย่นย่อ

ธรรมกถาอบรมธรรมปฏิบัติ เป็นค�าสอนภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชน

ทัว่ไปในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ทรงอธิบายหลกัการปฏิบัติสมาธิกรรมฐานตามแนวอานาปานสต ิ

และมีข้อธรรมอื่นแทรกบ้างตามสมควร

พระโอวาท เป็นค�าสอนพระใหม่ในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ทรงน�าข้อความใน

พระสตูรมาตัง้เป็นแม่บท แล้วทรงอธบิายข้อปฏิบตัขิองผูท้ีเ่ป็นสมณะ หรอืเป็นพระไป

ตามหลักธรรมในพระสูตรนั้น และสุดท้ายทรงสรุปลงในหลักปฏิบัติคือ ศีล สมาธิ 

ปัญญา

ธรรมกถาในการปฏิบัติอบรมจิต เป็นค�าสอนพระใหม่ในปี พศ. ๒๕๒๓ 

ทรงอธบิายเรือ่งการบวช หลกัไตรสกิขา เรือ่งกรรม อริยสัจส่ี การปฏบัิตสิมาธกิรรมฐาน

ตามแนวสติปัฏฐาน ๔
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และต่อด้วย ค�าสอนกรรมฐานที่ทรงสอนภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชน

ทั่วไปในปีเดียวกัน คือ พ.ศ. ๒๕๒๓ ทรงอธิบายหลักปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน ๔ 

น้ันเอง แต่แนวการอธิบายก็อาจซ�้ากันบ้าง ไม่ซ�้ากันบ้าง ไปตามความเหมาะสมแก่

โอกาสท่ีทรงสอน ฉะนั้น แม้จะทรงสอนเรื่องเดียวกัน แต่ผู้อ่านก็จะได้อรรถรสแห่ง

ธรรมไม่ซ�้ากัน

จะสังเกตได้ว่า การสอนพระใหม่ซึ่งเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงสอนทุกปีนั้น  

จะทรงเน้นในเรื่องธรรมปฏิบัติ คือการอบรมจิต หรือการฝึกปฏิบัติสมาธิกรรมฐาน  

ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม โดยตรงก็คือ ทรงสอนการปฏิบัติอบรมจิต หรือการปฏิบัติ

สมาธิกรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน ๔ อย่างย่อบ้าง อย่างพิสดารบ้าง โดยอ้อมก็คือ

บางปีอาจทรงเลือกข้อธรรมอ่ืน ๆ หรือเรื่องอื่น ๆ มาเป็นหลักในการสอน แต่ก็จะ 

สรุปลงในการปฏิบัติสมาธิกรรมฐานเสมอ โดยทรงอธิบายไว้ในท่ีต่าง ๆ เสมอว่า  

การท�ากรรมฐานหรือการปฏิบัติสมาธิภาวนาเป็นหน้าที่หรือเป็นงานโดยตรงของ 

พระภิกษุสามเณร
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หากในปัจจุบันนี้จะมีใครกล่าวว่า ได้พบพระพุทธเจ้าพบพระอรหันต์ทั้งหลาย

ในสรวงสวรรค์ หรอืในทีใ่ดทีห่นึง่กต็าม หรอืเชญิเอาวญิญาณพระพทุธเจ้า พระอรหนัต์

มาทรงได้ แบบที่พวกทรงวิญญาณท�ากันและอ้างกัน ก็เป็นการอ้างผิดหลักพระพุทธ-

ศาสนาทั้งนั้น จะหาวิญญาณของพระอรหันต์ไม่พบ ท่านส้ินสมมุติบัญญัติส้ินกิเลส

หมดแล้ว พ้นจากภาวะทีจ่ะกล่าวว่าตายเกดิ ตายสญูทัง้หมด ดงันีเ้ป็นคตใินพระพทุธ-

ศาสนา และโดยเฉพาะเป็นสายเถรวาทหรือเป็นสายดั้งเดิม แต่ว่าสายมหายานนั้นได้

แสดงเป็นอีกอย่างหนึ่งคือว่าแสดงให้เป็น ปุคคลาธิฏฐาน ขึ้นมาว่าพระพุทธเจ้า

พระอรหันตสาวกยังไปสถิตย์อยู่ในสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่ง สถิตอยู่เป็นนิรันดรคือให้เป็น 

ปคุคลาธฏิฐาน ขึน้มา เป็นบุคคลขึน้มา กน่็าจะเพราะเหตวุ่าสจัจะทีเ่ป็น ธมัมาธฏิฐาน 

มีธรรมะเป็นท่ีต้ัง ดังท่ีแสดงความเป็นจริงนั้นเห็นยากเข้าใจยาก ถ้าเป็นตัวตนขึ้นมา

แล้ว เห็นง่าย ทางฝ่ายมหายานจึงได้แสดงเป็น ปุคคลาธิฏฐาน ขึ้นมา

(ญาณสังวรธรรม ๒๓/๕๔)

ความท่ีหัดระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ดังนี้ ย่อมเป็นการน�าใจ

ออกมาจากกระแสโลกต่าง ๆ ทีวุ่น่วายเข้ามาสู่วัตถุท่ีบรสุิทธิ ์สะอาด ท�าให้จติใจบรสุิทธิ์

สะอาดเย็น

(ญาณสังวรธรรม ๒๓/๒๔๕)

สรณะในใจเป็นสิ่งส�าคัญ เป็นของดีมีประโยชน์ เช่นกล่าวว่า พุทฺธ� สรณ� 

คจฺฉามิ‚ ธมฺม� สรณ� คจฺฉามิ‚ สงฺฆ� สรณ� คจฺฉามิ เป็นที่พึ่งคุ้มภัยอันตรายได้ 

เป็นการหัดปลูกฝังสรณะนี้ลงไปในใจ จิตใจจะรับเข้าอย่างลึกซึ้งแน่นเข้า สะดวกแก่

การปฏิบัติดี จิตก็ไม่โน้มไปตามอ�านาจฝ่ายชั่ว แต่จะน้อมเข้ามาสู่กระแสธรรมได้ง่าย

(ญาณสังวรธรรม ๒๓/๒๔๖)
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เมตตานั้น ปรับปรุงจากความรักตน รักชีวิต ให้เป็นความรักด้วยความมุ่งให้

เป็นสุข แผ่ออกไปในบุคคลอื่น สัตว์อื่น ๆ ให้กว้างขวาง ทั้งโดยเจาะจงและไม่เจาะจง

จนถึงไม่มปีระมาณดงักล่าว โดยใช้การพจิารณาจบัเหตจุบัผล คอืจบัเอาความรักทีท่กุ

คนรักตนเอง รักชีวิตของตนเอง แล้วปรารถนาความสุขให้แก่ตนเอง ความปลอดภัย

ให้แก่ชีวิตตนเอง เมื่อตนเองมีบุคคลอื่นอันเป็นที่รัก ย่อมมีเมตตาคือความปรารถนา

สุขลงไปในบุคคลท่ีเป็นที่รัก และสัตว์เลี้ยงที่เป็นที่รักด้วย หัดแผ่ออกไปให้กว้าง ๆ  

ในบุคคลซึ่งเป็นกลาง ๆ ตลอดจนถึงบุคคลท่ีเป็นศัตรูกัน ดังนี้จะท�าให้ขอบเขตของ

เมตตากว้างขวางออกไปไม่คบัแคบ ดบัโทสะ พยาบาทของจติใจลงไปด้วย ท�าให้จติใจ

ของตนเองมีความสุข ไม่มีโทสะพยาบาทเผาใจ

(ญาณสังวรธรรม ๒๓/๒๘๓-๒๘๔)

ในเวลาสวดท�าวตัรค�า่ เมือ่สวดบทพทุธานสุสตจิบ กใ็ห้หยดุครู่หนึง่ เพ่ือระลึก

ถึงพระพุทธเจ้า เม่ือสวดบทธรรมานุสสติจบ ก็หยุด เพื่อระลึกถึงคุณของพระธรรม 

เมือ่ถงึบทสังฆานสุสตจิบ กใ็ห้หยดุ เพ่ือระลกึถึงคุณของพระสงฆ์ ต้องหัดระลกึอย่างย่อ 

เช่นตอนพระพุทธนั้นระลึกว่า พระพุทธเจ้าประกอบด้วยพระปัญญาคุณ กรุณาคุณ  

วสิทุธิคณุดัง่นี ้ตอนพระธรรม กห็ดัระลกึโดยย่อว่า ปริยตัธิรรม ปฏบิตัธิรรม ปฏเิวธธรรม 

ล้วนแต่เป็นความจรงิ รกัษาผูป้ฏิบัตไิม่ให้ตกไปในทางทีช่ัว่ เมือ่ถึงพระสงฆ์ กใ็ห้ระลกึ

ว่า พระสงฆ์ปฏบิตัดิ ีปฏบิตัติรง ปฏบิตัเิป็นธรรม ปฏบัิติชอบย่ิง เป็นการระลึกอย่างย่ิง

หรือขณะที่หยุดนั้น จะยกเอาบทใดบทหนึ่งมาระลึกว่า พุทฺโธ พุทฺโธ หรือ 

อรห� อรห� เอาพระคณุบทใดบทหน่ึงกไ็ด้ เป็นการสงบใจ บทพระธรรมคณุ กร็ะลกึว่า 

สวากขฺาโต ภควตา ธมโฺม กไ็ด้ พระสงัฆคณุกร็ะลึกว่า สปุฏปินโฺน ภควโต สาวกสงฺโฆ 

ก็ได้ พิจารณาโดยย่อหรือพิจารณาเฉพาะบทเดียวก็ได้ 

รวมความแล้วอย่าให้หยดุโดยไม่มปีระโยชน์ เพราะเวลาทีห่ยดุ ให้หยดุระลกึ

พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ ไม่ให้ใจฟุ้งซ่านออกไปท่ีใด ดังนี้จะเป็น

ประโยชน์ท�าให้จติใจสงบเป็นอย่างน้อย และท�าให้ขันเข้ามาในส่ิงทีบ่รสุิทธิ ์ส่ิงทีส่ะอาด

(ญาณสังวรธรรม ๒๓/๒๔๔-๒๔๕)
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ในการท�ากศุลนัน้ ผลของกริยิาท่ีท�ากศุลนัน้จะเป็นฝ่ายเสยีก่อน ผลของกรรม

จะปรากฏเป็นความสุขในภายหลัง ไม่รู้ว่าปรากฏเมื่อใด แต่วิสัยของมนุษย์ที่ต้องการ

ปัญญากต้็องการกศุล ถ้าเป็นอกศุลนัน้ผลของกริยิาให้ผลดก่ีอน ผลท่ีเป็นทกุข์มาทหีลงั 

ยกตัวอย่างว่าอกุศลกรรม เช่น การลักทรัพย์ กิริยาที่ลักนั้น ลักส�าเร็จได้ทรัพย์ทันที 

ถ้าลักได้มากก็ได้มากทันที ไม่ต้องท�ามาหากินอะไร นี้เป็นกิริยาการขโมย แต่กรรม

ของการขโมยให้ผลอีกอย่างหนึ่ง เป็นความทุกข์มาภายหลัง แต่ผลเกิดก่อนจะได ้

ทรัพย์ทันที แต่ในส่วนท่ีเป็นกุศลน้ัน เช่น การให้ทาน ให้ทานไปเมื่อใดก็เสียทรัพย์

ทันที ให้น้อยก็เสียน้อย ให้มากก็เสียมาก เสียทันที แต่กรรมคือทานนั้น ให้ผลที่เป็น

ความสุขอันตรงข้าม

(ญาณสังวรธรรม ๒๓/๒๙๗)
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เล�ม ๒๔ 
ญาณสังวรเทศนา ๑๐๐ กัณฑ� (๖๖๒ หน�า)

ประมวลพระธรรมเทศนาที่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงนิพนธ์และทรงแสดง

ในโอกาสต่าง ๆ นับแต่ครั้งยังทรงเป็นพระเปรียญ จนถึงทรงด�ารงต�าแหน่งสมเด็จ

พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ส่วนใหญ่เป็นพระธรรมเทศนาท่ีทรงแสดงใน

วันธรรมสวนะ หรือวันพระ ในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร

ญาณสังวรเทศนา ๑๐๐ กัณฑ์นี้ ประกอบด้วยพระธรรมเทศนาในวันส�าคัญ

ทางพระพุทธศาสนา คือวันมาฆบูชา ๓ กัณฑ์ วันวิสาขบูชา ๒ กัณฑ์ วันอัฏฐมีบูชา 

๓ กณัฑ์ วนัอาสาฬหบูชาเข้าพรรษา ๓ กณัฑ์ วันมหาปวารณาออกพรรษา ๓ กณัฑ์ 

รวม ๑๓ กัณฑ์ ที่เหลืออีก ๘๗ กัณฑ์เป็นพระธรรมเทศนาทั่วไป 

พระธรรมเทศนาของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ นั้น ก็ให้อรรถรสแห่งธรรมไม่ต่าง

จากธรรมนิพนธ์อื่น ๆ เพราะในการแสดงธรรม หรืออธิบายธรรมของเจ้าพระคุณ

สมเด็จฯ ไม่ว่าในเร่ืองใดหรือในโอกาสใด ทรงแสดงหรือทรงอธิบายด้วยการวิจารณ์

วิจัย หรือในเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์เสมอ เพราะฉะนั้น พระนิพนธ์ทางธรรม

ของพระองค์ จึงท�าให้เราได้รับความรู้และข้อคิดใหม่ ๆ เสมอแม้ในเรื่องที่เราเคยรู้

มาแล้ว
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การคอยระลึกตรวจดูศีลคือความประพฤติของตน และติชมตนเองเกี่ยวแก่

ศีลของตน เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็จะเป็นเหตุให้เว้นจากความไม่ดีและประพฤติความดีให้

ยิ่งขึ้นไป อันนี้เป็นสีลานุสสติ ระลึกถึงศีล

(ญาณสังวรธรรม ๒๔/๗๖)

ศีลกับธรรมน้ี ก็ย่อมเป็นของท่ีคู่กันอยู่ จะประพฤติคุณได้ ก็ต้องเว้นโทษ

เสยีก่อน ถ้าเว้นโทษไม่ได้ กย็ากทีจ่ะประพฤตคิณุทีต่รงกนัข้ามกับโทษได้ การเว้นโทษ

นั้นก็เป็นศีล การประพฤติคุณหรือการท�าคุณก็เป็นธรรม เพราะฉะนั้น ศีลกับธรรม

เป็นสิ่งที่คู่กันอยู่ แม้ในการแสดงธรรมจริยา คือการประพฤติธรรมนี้ว่า ประพฤติ

อย่างไร เรียกว่าประพฤติธรรม หรือธรรมจรรยา ท่านก็อธิบายศีลกับธรรมคู่กัน

(ญาณสังวรธรรม ๒๔/๗๖)

การนึกถึงความตายนั้น ต้องรู้จักนึก เพราะว่าถ้าไม่รู้จักนึกอย่างคนทั่วไป

คดินกึ ก็จะบงัเกิดความเสยีใจ ในเม่ือนึกถงึความตายของคนทีเ่ป็นทีร่กั ฉะนัน้ จงึต้อง

รู้จักวิธีนึกที่ถูก กล่าวคือนึกเทียบเคียงดูบุคคลอื่นโดยทั่ว ๆ ไปก่อน ว่าบุคคลที่มี

ชีวิตทุกถ้วนหน้า ล้วนต้องมีความตายเป็นที่สุดของชีวิตทั้งนั้น คนที่สูงสุดเช่นเป็น

พระเจ้าจักรพรรดิ เป็นพระราชามุรธาภิเษกกษัตริย์ หรือเป็นคนใหญ่คนโตอื่น ๆ 

จนกระทั่งพระกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ย่อมมีความตายเป็นที่สุดทั้งนั้น ไม่มี

ใครพ้นไปได้ นึกถึงสังขารร่างกายทุก ๆ อย่างว่า ก็ย่อมมีความแตกสลายเป็นที่สุด 

แล้วก็นึกน้อมเข้ามาถึงชีวิตของตนเองว่า ก็จะเป็นเช่นนั้น ไม่ล่วงพ้นไปได้ และตรวจ

ดวู่า ตนยงัมกีงัวลอะไรอยู่ ยังท�าอะไรไม่เสรจ็ เมือ่เหน็ว่ายงัมกีงัวล ยงัท�าอะไรไม่เสรจ็ 

ก็รีบเร่งกระท�า และก็แก้ไขกังวลต่าง ๆ ให้หมดไป

(ญาณสังวรธรรม ๒๔/๙๐)
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การระลึกถึงความตายนี้ มิได้มุ่งหมายจะให้บังเกิดความเหนื่อยหน่าย หรือ

เบ่ือหน่ายต่อชีวิต หรือมุ่งท�าลายชีวิต ถ้าเกิดความคิดขึ้นเช่นน้ี ก็เป็นการเจริญ 

มรณัสสตใินทางท่ีผดิ เพราะผดิความมุ่งหมาย การมุ่งทีจ่ะท�าลายชวิีตกด็ ีมุง่ทีจ่ะด�ารง

ชวีติจนผดิวสิยัธรรมดากด็ ีเป็นการผดิทัง้นัน้ ต้องการเพยีงให้ระลกึรู ้และยอมรับรอง

ต่อความจริงที่จะพึงบังเกิดขึ้น และให้เกิดอัปปมาทดังที่กล่าวมาเท่านั้น

(ญาณสังวรธรรม ๒๔/๙๑)

ธรรมย่อมเป็นสัจจะที่เป็นเหตุและผลอันมีอยู่ที่ทุก ๆ คน เรียกได้ว่าตนเอง

น่ันแหละเป็นท่ีประมวลธรรม พระพทุธศาสนาเป็นเหมอืนกระจกส่องให้ทกุคนผูม้จีกัษุ

มองเหน็ตนเองตามเป็นจรงิว่าเป็นอย่างไร ตัง้ต้นแต่ดหีรอืชัว่อย่างไร พร้อมทัง้บอกวธิี

ทีจ่ะแต่งตนเองให้งดงามไว้ด้วยพร้อมเสรจ็ ฉะนัน้ รู้ธรรมกคื็อรูจ้กัตนเอง รูจ้กัแต่งตน

ให้ดี คนที่ปฏิเสธธรรม ก็คือคนที่ปฏิเสธที่จะดูให้รู้จักตนเอง และปฏิเสธที่จะแต่งตน

ให้วัฒนะเป็นอารยะ

(ญาณสังวรธรรม ๒๔/๑๓๓)

การฝึกหัดยับย้ังงดเว้นตนเอง อาจรู้สึกเหมือนถูกติดอยู่ในที่คุมขังในชั้นแรก 

แต่เมือ่ได้หดัควบคมุใจตนเองได้บ้างแล้ว จะรูส้กึหายอดึอดัอย่างนัน้ แต่กอ็าจยงัล�าบาก

ใจในการควบคุมจิต เมื่อชินเข้าและหัดใช้ความคิด ได้ปัญญาขึ้นในทางที่ถูกแล้ว ก็จะ

ปล่อยใจได้ตามสบาย เพราะเม่ือมองเห็นได้เองอย่างแน่ชัดแล้วว่า อะไรดีจริง อะไร 

ชัว่จรงิ กจ็ะละทางชัว่ผดิได้เองทัง้ทางกายทางใจ จติจะรงัเกียจสิง่ทีช่ัว่ผิดข้ึนเองเหมอืน

อย่างสิ่งปฏิกูล ไม่ต้องการจะข้องแวะ และบรรลุถึงวิมุตติคือความหลุดพ้นไปเป็น 

ขั้น ๆ ซึ่งเป็นเสรีโดยแท้จริง ไตรสิกขานี้เป็นเสรีธรรม (ธรรมให้เกิดความเสรี)

(ญาณสังวรธรรม ๒๔/๑๓๔-๑๓๕)
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การปฏิบัติธรรมก็เหมือนกัน เม่ือปฏิบัติได้ในขั้นหนึ่งแล้ว จะยังยึดถืออยู่ว่า 

เป็นเราเป็นตวัตนของเราอยูใ่นขัน้นัน้แล้ว กเ็ลือ่นไปไม่ได้ ต้องปล่อยให้เป็นอนตัตาใน

ขั้นนั้น จึงจะเล่ือนช้ันสูงขึ้นไปได้ เม่ือจะเลื่อนไปก็ปล่อย แล้วก็ไปยึดในขั้นสูงขึ้นไป 

แล้วกป็ล่อยไปโดยล�าดบั จนถงึท่ีสดุ เพราะฉะนัน้ ทัง้สงัขารทัง้วสิงัขารเป็นอนตัตาคอื

ไม่ใช่ตน ท่านจึงแสดงว่า สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตน

(ญาณสังวรธรรม ๒๔/๑๑๑)

ทุกคนนั้นยิ่งอายุมากเข้า ย่ิงเป็นผู้ใหญ่เข้า คนที่จะมาตักเตือนที่เป็นผู้ใหญ่

นัน้กย็ิง่น้อยเข้าทุกที ยิง่มีอ�านาจวาสนา คนทีจ่ะมาตกัเตอืนกย็ิง่น้อยเข้าอกี ๆ เพราะ

ไม่มีใครที่จะมาว่ากล่าวตักเตือน เพราะฉะนั้น จึงเหลืออยู่แค่ตัวเองนี้แหละท่ีจะต้อง 

ตักเตือนตัวเอง ดังพระพุทธภาษิตที่ยกไว้ว่า นิชฺฌตฺติพลา ปณฺฑิตา บัณฑิตทั้งหลาย

มีการเพ่งเข้ามาดูตัวเองเป็นส�าคัญ

(ญาณสังวรธรรม ๒๔/๓๖๐)



95ÞÒ³ÊÑ§ÇÃ¸ÃÃÁ

เล�ม ๒๕
เทศนาพิเศษ (๔๘๖ หน�า)

รวมพระธรรมเทศนาท่ีเจ้าพระคุณสมเดจ็ฯ ทรงแสดงในงานต่าง ๆ รวม ๘๖ 

กัณฑ์ มีบันทึกเรื่องเบ็ดเตล็ดรวมอยู่ด้วย ๕ เรื่อง

พระธรรมเทศนาเหล่านี ้เจ้าพระคณุสมเดจ็ฯ ทรงแสดงหรอืทรงนพินธ์แต่ครัง้

ยังทรงเป็นพระเปรียญมาจนถึงเมื่อทรงด�ารงสมณศักดิ์ที่ พระสาสนโสภณ

รวมพระธรรมเทศนาท่ีเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงแสดงในงานต่าง ๆ ได้แก่

พระธรรมเทศนาในงานพระราชพิธี ในการพระราชกุศลของพระบรมวงศานุวงศ์ ใน

วันกาชาดโลก ในวันสงเคราะห์ผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อน ทรงแสดงทางสถานีโทรทัศน์ 

ทรงแสดงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และศราทธพรตเทศนา คือ

พระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงในการศพบุคคลส�าคัญ รวม ๕๔ กัณฑ์

อีกส่วนหนึ่ง เป็นการบันทึกเทศนา ที่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงบันทึก

การแสดงพระธรรมเทศนาท่ีสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ทรง

แสดงในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร ระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๘๗ – ๒๔๘๙ รวม ๓ ปี 

บันทึกเทศนาดังกล่าวนี้ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงบันทึกขณะยังทรงเป็นพระเปรียญ 

โดยทรงบันทึกจากความจ�า หลังจากท่ีทรงสดับพระธรรมเทศนาในวันนั้น ๆ แล้วจึง

ทรงบันทึกไว้ท�านองเป็นการช่วยจ�าว่าสมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ ทรงเทศน์เรื่องอะไร 

ทรงอธิบายข้อธรรมนั้น ๆ ว่าอย่างไร รวมเทศน์ท่ีทรงบันทึกไว้จ�านวน ๓๔ กัณฑ์ 

มีบันทึกเรื่องเบ็ดเตล็ดรวมอยู่ด้วย ๓ เรื่อง

บัณทึกเทศน์เหล่านี้ จึงเท่ากับเป็นการศึกษาแนวการเทศน์ของสมเด็จ

พระสังฆราชเจ้าฯ ซึ่งเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงยึดถือเป็น “ครู” มาตลอด
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ในการปฏิบัตินั้นก็จะต้องมีข้อที่เป็นอุปการะ ไม่ใช่ว่า จู่ ๆ เข้ามาปฏิบัติแล้ว

จะให้ได้รับผลทันที ดั่งน้ีก็ย่อมจะเป็นไปไม่ได้ จะต้องมีข้อที่เป็นอุปการะอันเป็น

ข้ันเตรียมเป็นต้นว่า อบรมจิตใจให้มีหิริมีโอตตัปปะ คือมีความละอายใจต่อความช่ัว 

เกรงกลัวต่อความชั่ว ประพฤติทางกายวาจาใจให้บริสุทธิ์สะอาด ประกอบอาชีพที่

บริสุทธิ์สะอาด มีสติที่จะส�ารวมใจในเวลาที่เผชิญกับอารมณ์ทั้งหลายทางตาหูเป็นต้น 

รูป้ระมาณในการบรโิภคอาหาร และไม่เหน็แก่หลบันอนจนเกนิไป ประกอบความเพยีร

ในการทีจ่ะท�าให้ตืน่อยู่ตามสมควร หดัท�าสมัปชญัญะคอืความรูต้วัในอริยิาบถทัง้หลาย 

ทั้งท่ีเป็นอิริยาบถใหญ่และทั้งท่ีเป็นอิริยาบถน้อย และข้อส�าคัญก็ปฏิบัติในทางที่จะ

ช�าระจิตใจจากนิวรณ์ เม่ือได้ปฏิบัติในข้อที่เป็นอุปการะหรือเป็นขั้นเตรียมเหล่านี้

พอสมควรแล้ว การท�าสมาธิจิตก็สะดวกขึ้น การอบรมปัญญาคือความรู้ก็สะดวกขึ้น

(ญาณสังวรธรรม ๒๕/๒๒)

การให้ความยุตธิรรมแก่ประชาชนนัน้ นอกจากอาศยัตัวบทกฎหมายทีบั่ญญตัิ

โดยธรรม ยังต้องอาศัยบุคคลผู้มีหน้าท่ีใช้ตัวบทน้ันตั้งอยู่ในธรรมด้วย แม้ตัวบท

จะบกพร่องไปบ้างหรือยังไม่มีตัวบท ถ้าบุคคลมีธรรม ก็สามารถจะให้ความเป็นธรรม

โดยยุติ (สมควร) ได้ เพราะตัวบทนั้นเอง บุคคลก็เป็นผู้ตั้งขึ้นและจะต้องแก้ไขกันไป

เป็นคราว ๆ ฉะนั้น เมื่อบุคคลตั้งอยู่ในธรรมะ ก็สามารถที่จะสร้างตัวบทที่เป็นธรรม 

และใช้ตัวบทให้เป็นธรรมไปด้วย

(ญาณสังวรธรรม ๒๕/๔๖)

ค�าว่าบุญนี ้ประกอบขึน้ด้วยธาตชุ�าระฟอกล้าง เพราะเหตุนี ้จงึอ้างได้ว่าสภาพ

ใดบรสิทุธิส์ะอาด สภาพน้ันเป็นบุญ โดยตรงบญุเกดิขึน้ทีจ่ติ และส่ังสม เนือ่งสนทิเป็น

บารมีอยู่ในจิต ติดเป็นสันดาน เครื่องสืบต่อผลไปภพภายหน้า

(ญาณสังวรธรรม ๒๕/๑๐๕)
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ในโลกปัจจุบันนี้ ที่ปรากฏว่าเจริญในทางวัตถุเป็นอันมาก สามารถบ�าบัดโรค

ทางกายได้มาก สามารถไปมาตดิต่อกนัภายในโลกเองได้อย่างรวดเรว็ ตลอดถึงในโลก

ร่วมจักรวาล แต่ถ้ายังไม่บ�าบัดโรคทางใจ คือตัณหา ยังส่งเสริมตัณหา ท้ังเพ่ือก่อ  

ทัง้เพือ่ท�าลายกนัอยูอ่ย่างไม่หยดุยัง้ กย็ิง่จะเพิม่เดอืดร้อนให้เกดิข้ึนในโลก ความเจรญิ

ต่าง ๆ ไม่สามารถจะช่วยให้พ้นทุกข์ดังกล่าวได้ตราบเท่าที่ยังเป็นทาสของตัณหา  

ถึงตัณหาเป็นสรณะคือที่พึ่งหรือมอบตนพึ่งตัณหา ซึ่งไม่มีความรู้จักอิ่มตัว

(ญาณสังวรธรรม ๒๕/๑๑๓)

ความมุ่งดีและรู้จักดี จะท�าดีดังกล่าวมาได้ต้องมีความมุ่งดีเป็นเบื้องหน้า คือ 

ต้องมีความปรารถนาดี และตั้งใจมั่นอยู่ในความดี เพราะถ้าขาดความตั้งใจก็ไม่เกิด 

การท�า ความตั้งใจนี้ต้องสร้างให้เกิดขึ้นในทางดีจึงจะส�าเร็จเป็นความมุ่งดีได้ เมื่อมี

ความมุ่งดีตั้งมั่นแล้ว ก็สามารถท�าดีได้ทุกอย่างโดยไม่ยาก แต่ก็ต้องรู้จักดี ไม่เช่นนั้น 

ก็จะกลายเป็นมุ่งดีผิด ๆ เป็นเหตุให้ท�าดีผิด ๆ รู้จักดีนั้น คือรู้จักว่าอย่างไรเป็นดี 

พร้อมทั้งรู้ว่าอย่างไรเป็นชั่วเป็นผิด จะกล่าวว่ารู้จักดีชั่วชอบผิดก็ได้

(ญาณสังวรธรรม ๒๕/๑๔๖)

ความอิ่มความเต็มนั้นคือ สันโดษ แปลว่า ความพอใจด้วยสิ่งที่มีอยู่ของตน 

สนัโดษนีแ้บ่งโดยท่ัวไปเป็นสามคือ ยถาลาภสันโดษ ยนิดตีามได้ ยถาพลสันโดษ ยนิดี

ตามก�าลงั ยถาสารปุปสนัโดษ ยินดตีามสมควร สนัโดษจงึมไิด้หมายความว่า ให้ปลกี

ตวัอยูต่ามล�าพงัเฉย ๆ ไม่ท�าอะไร แต่หมายความว่า เมือ่ท�าอะไร กท็�าตามก�าลงั และ

ท�าตามสมควร ไม่ท�าเกินก�าลัง ไม่ท�าในทางที่ไม่สมควร และเมื่อได้รับผลมาโดยชอบ

เท่าไร ก็ยินดีเท่านั้นตามที่ได้มาโดยชอบ สันโดษจึงเป็นเครื่องห้ามการท�าที่เกินก�าลัง 

และการท�าในทางท่ีผดิ เป็นเครือ่งห้ามความปรารถนาต้องการเกนิกว่าทีไ่ด้มาโดยชอบ 

ท�าจิตใจให้มีความอิ่ม ความเต็ม ความพอ จึงชื่อว่าเป็นทรัพย์อย่างยิ่ง

(ญาณสังวรธรรม ๒๕/๑๗๔)
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เล�ม ๒๖
ปกิณกเทศนา (๕๑๔ หน�า)

ประมวลพระธรรมเทศนาที่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงแสดงในงานต่าง ๆ คือ

ในการพระราชกุศลมงคลพิธี ในการพระราชกุศลทักษิณานุปทาน ในวันส�าคัญทาง

พระพุทธศาสนา ในวนักาชาดโลก ในงานพิเศษต่าง ๆ และในวนัธรรมสวนะ รวม ๗๓ 

กัณฑ์

พระธรรมเทศนาเหล่านี ้เจ้าพระคณุสมเดจ็ฯ ทรงแสดงหรอืทรงนพินธ์แต่ครัง้

ยังเป็นพระเปรียญจนถึงเมื่อด�ารงสมณศักดิ์ที่ สมเด็จพระญาณสังวร

รวมพระธรรมเทศนาของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ที่รวมพิมพ์เป็นหนังสือ 

ญาณสังวรธรรม ๓ เล่ม คือเล่ม ๒๔, ๒๕, ๒๖ จ�านวน ๒๖๙ กัณฑ์เป็นหนังสือ 

๑,๗๖๒ หน้า
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นิทัศนธรรม

อันผลของการปฏิบัติน้ัน ย่อมบังเกิดมีขึ้นทันที ในเม่ือได้ปฏิบัติ แต่ว่าผล

บางอย่างนั้นเป็นผลที่ไม่ปรากฏชัด ท�าให้บุคคลผู้ที่ได้รับยังมองไม่เห็นถนัดเพราะเหตุ

หลายประการ แต่ก็สามารถที่จะกระท�าให้แจ้งได้ คือเมื่อตั้งใจก�าหนดดูโดยเหตุผล

ก็จะมองเห็นได้ และผลที่ปรากฏเป็นความตัดกิเลสได้บางส่วนบ้าง ได้ส้ินเชิงบ้าง 

ก็เป็นสิ่งที่ปรากฏแก่ผู้ได้รับ ท่ีตัดกิเลสได้เด็ดขาด ก็เป็นอริยผล ซึ่งจะบังเกิดข้ึน

ด้วยอ�านาจของการปฏิบัติที่เป็นอริยมรรค ตัดกิเลสได้ ดั่งนี้ผู้ได้ผู้ถึงก็ย่อมจะรู้ได้ด้วย

ตนเอง ผลทั้งปวงนั้นย่อมมีแก่ผู้ปฏิบัติตั้งแต่เมื่อได้ปฏิบัติดังที่ได้กล่าวมาแล้ว

(ญาณสังวรธรรม ๒๖/๓-๔)

อันโลกิยะหรือโลกุตตระนี้ ก็ปรากฏอยู่ที่จิตใจนี้เอง มิใช่ที่อื่น เมื่อจิตใจนี้ยัง

เกี่ยวอยู่กับโลก ยังยึดถืออยู่ ก็เป็นโลกิยะ เมื่อจิตใจนี้ปล่อยวางได้ ไม่ยึดถือ ก็เป็น

โลกุตตระ เหนือโลกพ้นโลก ยึดโลกอยู่ก็เป็นโลกิยะ ปล่อยยึดโลกก็เป็นโลกุตตระ 

ในฝ่ายท่ีเป็นโลกิยะคือยังยึดโลกอยู่นี้ ก็ยึดอย่างหยาบจนถึงอย่างละเอียด

ขึ้นมาโดยล�าดับ เมื่อยังอยู่ในอบาย คือยังมีจิตใจเป็นอบาย ก็ยึดอบาย ยึดกิเลส

ไม่ปล่อยกเิลสอย่างหยาบ ยึดบาปอกศุลทุจริตต่าง ๆ ไม่ปล่อยบาปอกศุลทุจรติต่าง ๆ 

ดั่งนี้คือใจอบาย มาถึงใจมนุษย์ก็เป็นอันว่าปล่อยจากอบาย มายึดมนุษย์สมบัติต่าง ๆ 

เพราะฉะน้ัน กเ็ป็นอนัว่าเป็นโลกตุตระในขัน้ทีว่่าปล่อยโลกอบาย แต่มาเป็นโลกยิะใน

ข้ันที่ว่ายึดมนุษย์สมบัติต่าง ๆ มาถึงใจเทพก็ปล่อยมนุษย์สมบัติ ก็เป็นอันว่าเป็น

โลกตุตระในขัน้มนษุย์สมบตั ิแต่ยงัมายึดทพิย์สมบตั ิกยั็งเป็นโลกยิะในขัน้นี ้มาถึงใจ

พรหมกป็ล่อยทพิย์สมบตั ิแต่ยงัมายดึพรหมสมบตั ิเช่นมายึดในรปูอรปูสมาบัตสิมบติั 

ติดอยู่ในสมาธิอย่างสูง ก็เป็นอันว่าเป็นโลกุตตระในขั้นทิพย์สมบัติ ไม่ต้องการ แต่ยัง

มายึดอยู่ในขั้นพรหมสมบัติ คือรูปอรูปสมาบัติที่เป็นสมาธิอย่างสูง 

คราวนี้ ใจที่สูงขึ้นไปกว่านั้น คือที่เป็นใจอริยะ ก็ปล่อยวางเบื้องล่างทั้งหมด 

คือว่าพ้นจากโลกส่วนท่ีเป็นอบาย เป็นมนษุย์เป็นเทพเป็นพรหมทัง้หมด ตามก�าลงัของ

มรรคผลอริยมรรคอริยผลที่ละสังโยชน์ได้ ละได้เท่าใดก็เป็นโลกุตตระเท่านั้น ส่วนที่
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ยังละไม่ได้ก็เป็นโลกิยะ จนละสังโยชน์ได้หมด ก็เป็นอันว่าละโลกิยะได้หมด เป็น 

โลกุตตระคือว่าเหนือโลกพ้นโลกได้หมด

(ญาณสังวรธรรม ๒๖/๖-๗)

ผู้ปฏิบัติเพื่อโลก ชื่อว่าเป็นทาสแห่งโลก เพราะเป็นทาสแห่งตัณหา ดังพระ

บาลีว่า ตณฺหาทาโส ส่วนผู้ปฏิบัติเพื่อธรรม ย่อมปฏิบัติเพื่อเปลื้องตนจากความเป็น

ทาสแห่งโลกหรอืตณัหา และย่อมอาจพ้นจากความเป็นทาสแห่งโลก ในเม่ือเข้าถึงธรรม 

โดยนัยที่แสดงแล้ว จึงเป็นเจ้าโลก หรือ โลกุตฺตโร เหนือโลก

(ญาณสังวรธรรม ๒๖/๒๗)

การนบัถอืพระพทุธศาสนากล่าวกว้าง ๆ กไ็ด้แก่ การยอมรบันบัถือพระพทุธเจ้า

ว่าเป็นพระศาสดาของตน และยอมรับปฏิบัติธรรมที่เป็นค�าสอนของพระพุทธเจ้า  

การนับถือพระพุทธศาสนาดังกล่าวมาน้ี ก็ย่อมเนื่องไปด้วยการเคารพบูชาทะนุบ�ารุง

วตัถุทีเ่น่ืองกบัพระพทุธศาสนา เช่น ปชูนียสถาน วดัวาอาราม ตลอดถงึการทะนบุ�ารงุ

ผู้ประพฤติธรรมในพระพุทธศาสนาให้เป็นผู้สามารถปฏิบัติศาสนธรรมได้สะดวก  

ไม่ขัดข้อง นี่เป็นค�าก�าหนดความหรือจ�ากัดความค�าว่า การนับถือพระพุทธศาสนา  

โดยย่อ

(ญาณสังวรธรรม ๒๖/๔๔)

การที่มีผู้บ่นว่านับถือพระพุทธศาสนา แต่ไม่ได้รับผลตามท่ีต้องการ เช่น  

รกัษาศลีหรอืให้ทานกย่ิ็งจะจน ยิง่จะล�าบาก ไม่เหมอืนกบัผูท้ีป่ระพฤตใินทางทีแ่สวงหา

ทรพัย์ทัง้โดยตรงท้ังโดยอ้อม เขาไม่มีศีล เขาไม่มธีรรมอะไร แต่เขากม็ัง่มศีรสีขุ อะไร

เหล่าน้ีเป็นต้น หรือพระพุทธศาสนาเป็นเหตุให้เกิดความเส่ือมโทรมอย่างนั้นอย่างนี้  

นีก้เ็พราะไม่ได้ศกึษาให้รูน้ทิาน คือมลูเค้าทีพ่ระพทุธเจ้าทรงแสดงธรรมไว้ แม้โดยตรง

จะทรงมุ่งวิมุตติคือความหลุดพ้นหรือความสละโลก แต่ว่าผู้ที่ยังไม่สามารถจะสละ 

เช่นน้ันได้ ก็ทรงแสดงให้ประกอบด้วยธรรมที่จะน�าไปให้ส�าเร็จประโยชน์ปัจจุบันบ้าง 

ให้ส�าเร็จประโยชน์ภายหน้าบ้างเป็นชั้น ๆ ขึ้นไป

(ญาณสังวรธรรม ๒๖/๔๙)
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ทางพระพุทธศาสนาสอนให้ทุก ๆ คนพิจารณาให้ทราบหลักกรรมดังกล่าว

เนือง ๆ เพื่อเป็นผู้ไม่ประมาท พยายามละกรรมที่ชั่ว ประกอบแต่กรรมที่ดี, เพราะ

ทุก ๆ คนสามารถละกรรมที่ชั่ว ประกอบกรรมที่ดีได้, การที่ยังปฏิบัติดังกล่าวไม่ได้ 

ก็เพราะยังประมาทมิได้พิจารณาให้รู้ตระหนักในหลักกรรม และไม่เชื่อกรรม ไม่เชื่อ

ผลของกรรม ไม่เชื่อความที่สัตว์มีกรรมเป็นของของตน, ต่อเมื่อเป็นผู้ไม่ประมาท 

และมีศรัทธาความเชื่อดังกล่าว จึงจะละกรรมชั่วท�ากรรมดีได้ตามสมควร

(ญาณสังวรธรรม ๒๖/๑๔๑)

ส�าหรับในชั้นสามัญ ยังมีอาสวะหรือตัณหาอุปาทานอยู่ ท่านก็สอนให้อาศัย

กเิลสเหล่านีด้�าเนนิไปในทางด ีเช่น อาศยัตณัหา เพือ่ให้เกดิความดิน้รนทะยานอยาก

ท�าความดี อาศยัอปุาทานยดึถอืความดีไว้เกบ็ความดเีอาไว้ส่ังสมให้เป็นบารมีอยู่ในจติ 

เพือ่ต่อสูก้บัอาสวะทีเ่ป็นฝ่ายชัว่อนัเกบ็ไว้ จะปล่อยทิง้ความดเีสียมิได้, แต่ความอยาก

ดน้ัีน ถ้ามากเกนิไปกเ็ป็นทกุข์เดอืดร้อน จ�าจะต้องสงบระงบัเสยี เช่นเดยีวกับสงบระงบั

ความอยากชั่ว, ท่านจึงสอนให้บ�าเพ็ญสมาธิ คือท�าใจให้ตั้งมั่น แน่วแน่อยู่ในอารมณ์

อันเดียว จนจิตสงบจากความฟุ้งซ่าน เรียกว่า เป็นความพ้นทางใจอย่างหนึ่ง,

(ญาณสังวรธรรม ๒๖/๑๔๙)
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เล�ม ๒๗
พระโอวาทและรายงานในการเย่ียมวัดและพุทธศาสนิกชน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคพายัพ (๖๒๔ หน�า)

ในการเสด็จเย่ียมวัดและพุทธศาสนิกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อ 

พ.ศ. ๒๕๑๖ และภาคพายัพ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้ประทาน

พระโอวาทและสมัโมทนยีกถา โดยทรงยกข้อธรรมมาโอวาทหรือมาสอนอย่างสอดคล้อง

กับบริบทของชุมชนสังคม และเหตุการณ์ในที่นั้น ๆ โดยไม่ซ�้ากัน รวม ๗๐ ครั้ง

พระโอวาทต่าง ๆ เหล่าน้ีว่าด้วยเรื่องธรรมะส�าหรับเป็นข้อศึกษาปฏิบัติของ

คนในระดับต่าง ๆ ธรรมปฏบิตัสิ�าหรบัภกิษสุามเณร การศกึษา การปกครองคณะสงฆ์ 

ความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธศาสนากับสังคมและชาติบ้านเมือง

พระโอวาทเหล่านี ้นอกจากจะแสดงค�าสอนทางพระพทุธศาสนาแล้ว ยงัแสดง

ให้เห็นถึงพระทรรศนะและวิสัยทัศน์ของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ในด้านต่าง ๆ อย่างน่า

สนใจยิ่ง
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นิทัศนธรรม

ท่านท้ังหลาย มีวัดเป็นอารามภายนอก ส�าหรับเป็นนาบุญนาธรรมอยู่ส่วน

หน่ึง กค็วรจะมวีดัภายใน คอืว่าวดัในใจของตนเองอกีส่วนหนึง่ วัดในใจนีพ้ระพทุธเจ้า

ตรัสเรียกว่า ธรรมาราม อารามคอืธรรม เป็นอารามคือวดัในใจ เพราะว่าธรรมนัน้เป็น

สิง่ทีพ่งึรบัตัง้ไว้ในใจ ธรรมารามคือวดัในใจนี ้กม็โีบสถ์ มีวหิาร ส�าหรบัเป็นทีป่ระดษิฐาน

พระพุทธปฏมิา มตีูพ้ระธรรม มพีระสงฆ์ เช่นเดยีวกนักบัวดัภายนอก แต่ว่าพระพทุธ-

ปฏิมา ตู้พระธรรม พระสงฆ์ ในวัดในใจนี้ก็คือ ศรัทธา ความเชื่อที่ตั้งมั่นในคุณพระ-

รัตนตรัย คือพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ท่านทั้งหลายพึงตั้งศรัทธา ความเชื่อ

ในคุณพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ให้ม่ันคงอยู่ในจิตใจเถิด นี้แหละเป็นพระ-

พุทธปฏิมา ตู้พระธรรม เป็นพระสงฆ์ที่อยู่ในใจ ท่านท้ังหลายจะอยู่ในโลกนี้ หรือ

จะไปสู่โลกหน้าอีก วัดในใจนี้ก็จะไปด้วยทุกเมื่อทุกสถานที่

(ญาณสังวรธรรม ๒๗/๒๘-๒๙)

คนส่วนใหญ่นั้น ย่อมมีศาสนาเป็นหลักของหัวใจ ไม่ศาสนาใดก็ศาสนาหนึ่ง 

เพราะฉะนั้น ทุกคนจึงควรมีศาสนา และคนไทยเรานั้นก็ควรมีพระพุทธศาสนาเป็นที่

นบัถอื และเมือ่มพีระพทุธศาสนาเป็นทีน่บัถอื กค็วรทีจ่ะสนใจให้มคีวามรูใ้นพระพทุธ-

ศาสนาตามสมควร คือมีความรู้ในประวัติของพระพุทธเจ้า มีความรู้จักค�าสั่งสอนของ

พระองค์ตามสมควร และก็รับธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงส่ังสอนมาปฏิบัติให้บังเกิด

ประโยชน์แก่ตนขึ้นตามสมควร

(ญาณสังวรธรรม ๒๗/๓๓)

คนท่ีถอืว่า ชาตหิน้าไม่มี บุญบาปไม่มนีัน้ เมือ่ชาตหิน้าม ีบญุบาปม ีกจ็ะต้อง

ประสบผลร้ายทั้งสองสถาน คือในปัจจุบัน ก็จะถูกผู้รู้ต�าหนิ ว่าเป็นผู้ที่มีความเห็นผิด

เป็นมจิฉาทิฐ ิและจะต้องประสบผลร้ายในภายหน้าอีกสถานหน่ึง เพราะฉะนัน้ จงึต้อง

ถือว่า มีชาติหน้า มีบุญมีบาปไว้ดีกว่า ซึ่งจะท�าตนให้เป็นผู้บริสุทธิ์ ทั้งในปัจจุบันและ

ในภายหน้า

(ญาณสังวรธรรม ๒๗/๓๕)
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หลักของผู้นับถือพระพุทธศาสนานั้น จึงต้องมีทั้งศรัทธาความเชื่อ ปัญญาคือ

ความรู้ ประกอบกนัไป ในสิง่ทีย่งัรูไ้ม่ได้ กเ็ชือ่ค�าส่ังสอนของพระพทุธเจ้าไปก่อน และ

ก็ตั้งใจพิจารณาสอบสวน อบรม ปัญญาความรู้ของตนให้แก่กล้ายิ่งขึ้น จนถึงรู้ได้ด้วย

ตนเอง ก็เช่นเดียวกันกับนักเรียนนักศึกษาท้ังหลาย ซึ่งก็ต้องเชื่อฟังบิดามารดา ครู

อาจารย์ อบรมสั่งสอนไปก่อน แล้วอบรมปัญญา คือความรู้ของตนให้แก่กล้าขึ้น จนรู้

ได้ด้วยตนเองในที่สุด

(ญาณสังวรธรรม ๒๗/๓๕)

เมื่อไม่นานมานี้ ได้มีชาวยิวเยอรมันคนหนึ่ง เดินทางเข้ามาประเทศไทย  

เขาได้รบัทนุให้มาเทีย่วแสดงปาฐกถา ชกัชวนให้คนหาทางให้เกดิความสงบ ได้มาเยีย่ม

ทีว่ดั และได้แสดงความเหน็ว่า พระไทยไม่มีบทบาท สู้พระเวียดนามไม่ได้ พระเวียดนาม

เขาเดินขบวนต่อต้านอะไรต่าง ๆ แต่ว่าพระไทยไม่ท�าอะไร ปล่อยให้ข้าราชการผู้ใหญ่

ผูน้้อยคอรัปชัน่กนัท่ัวไปหมด พระไม่เข้าไปช่วยห้ามปราม ไม่เดนิขบวนคดัค้านกนับ้าง 

เขามาหาความอย่างนี้ 

จึงได้ชี้แจงไปว่า พระไทยเราน้ันไม่อาจที่จะไปท�าอย่างนั้นได้ เพราะขัดต่อ 

สมณวิสัยและจารีตประเพณีอันดีงามของคนไทย และโดยเฉพาะพระไทยเรานั้น  

ไม่เล่นการเมือง ไม่เกี่ยวแก่การเมือง ดังจะพึงเห็นได้ว่า การที่จะมาอบรมในที่นี้  

ก็ไม่ใช่ว่าจะมาได้เอง จะต้องได้รับการอาราธนา แล้วจะต้องมีผู้อาราธนาศีล ขอศีล 

อาราธนาธรรม จึงแสดงธรรม จึงให้ศีล ไม่ใช่ว่าอยู่ ๆ แล้วก็จะต้องไปบังคับให้ใคร

ถือศีล จะไปบังคับให้ใครฟังธรรมได้ เป็นธรรมเนียมของคนไทยเราปฏิบัติมาดังนี้  

คือพระไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจการของชาวบ้านชาวเมือง

(ญาณสังวรธรรม ๒๗/๓๗)

ผูบ้ริหารพระศาสนา กต้็องบรหิารให้พระสงฆ์มคีวามสามคัค ีพร้อมเพรยีงกนั 

โดยพระธรรมวนัิย หลักของการพร้อมเพรยีงกนันัน้ กค็อื สาราณยีธรรม ๖ ตัง้เมตตา

กายกรรมต่อกนั ตัง้เมตตาวจีกรรมต่อกนั ตัง้เมตตามโนกรรมต่อกัน เฉลีย่เผือ่แผ่ลาภ

ให้แก่กนั มสีลีสามญัญตา มทีฏิฐสิามญัญตา แต่ละข้อนีส่�าคญัทัง้นัน้ และโดยเฉพาะ 

๒ ข้อท้าย สีลสามัญญตาและทิฏฐิสามัญญตา นี่ส�าคัญมาก ที่เป็นสมานสังวาส  

สังฆสามัคคีกันอยู่ได้ ก็เพราะมี สีลสามัญญตาและทิฏฐิสามัญญตา

(ญาณสังวรธรรม ๒๗/๗๗-๗๘)
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หลกัการบรหิารพระศาสนา กจ็ะต้องรกัษาพระสทัธรรมศาสนา ถอืพระธรรม-

วินัยไว้ให้จงได้ อันนี้เป็นหัวใจ ประการที่สอง หลักการบริหารพระศาสนานั้น ต้องให้

มีบุคคลผู้ทรงธรรม ทรงวินัย หลักการข้อท่ีหนึ่งนั้น สร้างโรงเรียน หลักการท่ีสอง 

สร้างคน สร้างคนท่ีเป็นผู้ทรงธรรมทรงวินัย และค�าว่าทรงนี้ ก็หมายตั้งแต่ ทรงจ�า  

แต่ทรงจ�าเป็นตัวปริยัตินั้น ควรจะอยู่ในหลักข้อที่หนึ่งแล้ว เพราะฉะนั้น ทรงในข้อนี้ 

จึงควรจะหมายถึงทรงไว้ด้วยการปฏิบัติ คือให้มีการปฏิบัติธรรมปฏิบัติวินัย ให้มี 

พระธรรมวินัยขึ้นในตน สร้างคนให้ปฏิบัติพระธรรมวินัย อันนี้เป็นหลักการประการ 

ที่สอง ที่เราจะทิ้งไม่ได้

(ญาณสังวรธรรม ๒๗/๗๖)

หลักสูตรการศึกษานักธรรมบาลีท่ีเรียนกันอยู่นี้ ได้ต้ังมาต้ังหลายสิบปีแล้ว  

ในบัดนี้ควรจะเปลี่ยนเสียได้บ้างคล้าย ๆ กับว่า “ล้าสมัย” และก็พยายามที่จะแก้ไข 

ตดัโน่น แก้นี ่จนให้เหลอืน้อยทีส่ดุ อย่างนีก้ม็ ีเพราะฉะนัน้ ภาวะในปัจจบุนันี ้จงึเป็น

ภาระที่ดึงกันอยู่ระหว่างโลกกับธรรม เราทั้งหลายซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่บริหารพระศาสนา 

ก็จ�าเป็นที่จะต้องรักษาธรรมไว้เป็นหลัก และก็ต้องผ่อนลงไปทางโลก หมายความว่า 

ให้การศึกษาทางโลกตามสมควร เพราะว่าเป็นสมัยที่จะยืนยันไปทางเดียวไม่ได้

(ญาณสังวรธรรม ๒๗/๗๖)

การปฏิบัติพระธรรมวินัยของเรานั้น หรือว่าการปฏิบัติบ�าเพ็ญบุญให้ทาน  

รักษาศีลเป็นต้น ของพุทธบริษัทท้ังหลายก็ดี สิ่งที่ทิ้งไม่ได้ก็ดือ กรรมฐาน หรือ  

ภาวนาบุญกุศล กรรมฐานนี้เป็นหลักของใจอย่างส�าคัญ ได้ฟังค�าแถลงเมื่อกี้น้ี และ

ส�าหรับในจังหวัดนี้ ก็มีวัดกรรมฐานกว่า ๑๐ แห่ง ก็นับว่ามาก ขอให้ช่วยกันรักษา

ส�านักกรรมฐานเอาไว้ และก็ปรับปรุงให้ดี ให้เหมาะสมยิ่งข้ึน และก็ไม่ควรจะทิ้ง

กรรมฐานส�าหรบัตนเองด้วย เพราะว่าการปฏบิตัใินพระกรรมฐานนัน้ท�าให้จติใจได้พบ

กับความสงบ และความสุข ไม่ร้อนรน

(ญาณสังวรธรรม ๒๗/๑๐๔)
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ความรู้ทั้ง ๒ แขนง คือทั้งในทางโลกและในทางธรรมนี้ เป็นเรื่องที่จ�าเป็นทั้ง 

๒ ด้าน ทางคณะสงฆ์และรัฐบาลได้ปล่อยให้ความรู้ทั้ง ๒ ด้านนี้แยกกันไปอยู่นาน

แล้ว คือ ทางโลกกเ็รยีนกนัไปทางหนึง่ ทางพระกเ็รยีนกนัไปอกีทางหนึง่ เพราะฉะนัน้ 

โลกกับธรรมหรือว่าอาณาจักรกับพุทธจักรจึงไม่พบกัน ไม่ประสานกัน ในด้านปัญญา 

ในด้านวิชา ต่างคนก็ต่างจ�้าเรือกันไป พายกันไปคนละทาง และเมื่อเป็นดังนี้ ก็ท�าให้

เกิดความเหินห่างกัน แม้ว่าโรงเรียนส่วนมากจะตั้งอยู่ในวัด เช่นในบัดนี้ แต่ว่าถ้า 

พระไม่ได้จัดไม่ได้ท�า ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องก็คล้าย ๆ กับว่า ตั้งอยู่ก็สักว่าตั้งอยู่ 

เท่านั้น อยู่ใกล้ก็เหมือนอยู่ไกล ไม่ท�าให้เกิดความสัมพันธ์กันในด้านปัญญา และเมื่อ

ไม่เกิดความสัมพันธ์ในด้านปัญญาก็เกิดความเหินห่างมาตั้งแต่เด็ก นี้เป็นอันตรายแก่

ส่วนรวม คือแก่ชาติ แก่ศาสนาเอง

(ญาณสังวรธรรม ๒๗/๑๐๘)
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เล�ม ๒๘
ธรรมคดี - ศาสนคดี (๓๕๓ หน�า)

รวมธรรมนิพนธ์เบ็ดเตล็ดของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

ในด้านต่าง ๆ เช่น บทความธรรม พระโอวาท ต�านาน การปกครองคณะสงฆ์ เป็นต้น 

รวม ๒๙ เรื่อง

พระนิพนธ์ท่ีรวมพิมพ์ในเล่มน้ี ส่วนใหญ่เป็นบทความสั้น ๆ เช่น เรื่องศีล 

สันโดษ อวิชชา เป็นต้น ที่เป็นความเรียงขนาดยาวมี ๔ เรื่อง คือ ต�านานพระพุทธ-

ศาสนาฯ พุทธศาสนวงศ์ กตัญญูกตเวที และน�าเที่ยววัดบวรนิเวศวิหาร

พระนพินธ์เหล่านี ้ทรงนพินธ์แต่เมือ่ครัง้ยงัทรงเป็นพระเปรยีญจนถงึเมือ่ด�ารง

สมณศักดิ์ที่ พระสาสนโสภณ
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นิทัศนธรรม

เรือ่งนรกสวรรค์ของคนไทย ท่ีได้ค้นคว้ามาทางคมัภร์ีศาสนาพราหมณ์ น่าคดิ

ว่าท่านผู้แต่งคัมภีร์นั้นแต่ในสมัยที่มนุษย์รู้จักใช้ทองแดง ทองค�า เงินและเพ็ชรพลอย

เป็นต้นแล้วแล จึงน่าคิดต่อไปอีกว่าถ้าท่านผู้แต่งเกิดในยุคหิน นรกสวรรค์อาจเต็ม

ไปด้วยหินก็เป็นได้ ถึงอย่างนี้ ก็ควรถือเป็นแนวของความคิดว่า พิภพที่เลว มากไป

ด้วยทุกข์ เปนนรก พิภพที่ดี มากไปด้วยสุข เปนสวรรค์ นรกสวรรค์อยู่ท่ีไหน ? 

อยู่ในพิภพที่สัตว์โลกเกิดมาแล้ว รู้จักตัวเองว่านี่เรา นั่นเขา นี้เอง เพราะฉะนั้น พิภพ

ในปัจจุบันชาติที่ตนรู้จักตนเอง รู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์นี้แล เป็นนรกบ้าง สวรรค์บ้าง 

มนษุย์บ้างเป็นอาท ิสวรรค์ส�าหรบัคนด ีนรกส�าหรบัคนเลว มนษุย์โลกส�าหรบัคนกลาง 

(ญาณสังวรธรรม ๒๘/๕๕)

อันน�้าคือจิต ใสสะอาดขึ้นเพียงใด เมื่อเพ่งมอง ย่อมสามารถมองเห็นทะลุ

ขวดแก้วได้ เพยีงนัน้ ถ้าน�า้คือจติกล่ันกรองดแีล้ว ใสสะอาดโดยส่วนเดยีวตามธรรมชาติ

แท้ของตน ทั้งขวดก็เป็นแก้วเนื้อดี อันเช็ดถูแล้วจนใสสะอาด ผู้มีจักษุดี เพ่งมองย่อม

สามารถมองเห็นทะลุปรุโปร่งได้ทั้ง ๔ ทิศ โดยไม่ติดขัดเลย น�้าใสสะอาดในขวดใส

สะอาดเช่นนีม้ีเพราะ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ความรู้ระลกึชาตกิ่อน จุตปูปาตญาณ 

ความรู้ความเคลื่อนแลบังเกิด อาสวักขยญาณ ความรู้เป็นเหตุส้ินอาสวกิเลส ข้อที่

กล่าวมานี้ ผู้อ่านแล้วคิด จักเห็นว่ามีเหตุผลส่งกันเพียงไร

(ญาณสังวรธรรม ๒๘/๕๗)

สมภาพมีในพระพทุธศาสนาบรบูิรณ์ พระพทุธศาสนาเป็นศาสนาแห่งสมภาพ 

พระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักสมภาพไว้คือ สมภาพในการครองชีพ สมภาพในความ

ประพฤติ สมภาพในจิตใจและความเห็น เมื่อปฏิบัติจะเกิดสมภาพในชุมนุมชน เมื่อมี

สมภาพ ก็มีสามัคคี สันติ เสรีภาพ ภราดรภาพ

(ญาณสังวรธรรม ๒๘/๘๗)
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การปฏิบติัหน้าทีอ่ย่างมรีะเบยีบซึง่เกีย่วโยงกันตัง้แต่หน่วยเลก็ ๆ ขึน้ไปจนถงึ

หน่วยใหญ่ อาจท�าให้ผู้ที่มีประสงค์บางอย่างอ้างว่าทุก ๆ คนต่างปฏิบัติหน้าที่ของตน

เท่านั้น เหมือนอย่างมารดาบิดาก็ปฏิบัติหน้าที่ของตน บุตรธิดาก็ปฏิบัติหน้าที่ของตน 

จึงไม่ควรถือว่าฝ่ายไหนมีบุญคุณต่อกัน ซึ่งจะต้องตอบแทนกันในฐานเป็นบุรพการีกับ

กตญัญูกตเวทีต่อกนัเป็นต้น เพราะเม่ือดคูวามเป็นไปในกลุม่ชนหมูใ่หญ่แล้ว กจ็กัเหน็

การปฏบัิติหน้าทีต่ามฐานะเหมอืนอย่างเครือ่งจกัรนาฬิกา หรือเหมอืนอย่างเครือ่งจกัร

ในโรงงาน แต่ข้ออ้างนีม้ไิด้เป็นจรงิเช่นนัน้ เพราะทกุ ๆ คนต่างมีความเป็นบคุคลของ

ตน ซึ่งมีชีวิตจิตใจ รักสุข เกลียดทุกข์อยู่ด้วยกันทั้งนั้น ฉะนั้น จึงนับถือธรรมะเป็น

ข้อปฏิบัติประกอบกันกับหน้าที่ของตนด้วย เป็นต้นว่า ธรรมหมวดหนึ่งที่พระพุทธเจ้า

ตรสัเรยีกว่า สงัคหวตัถุ แปลว่า คุณทีเ่ป็นทีต่ัง้แห่งการสงเคราะห์เป็นเคร่ืองยึดเหนีย่ว

ใจของกันและกัน

(ญาณสังวรธรรม ๒๘/๑๐๕-๑๐๖)

หน้าที่ คือ กรณียะ กิจที่ควรท�าหรือที่จะต้องท�าหน้าที่ของตนคือกรณียะของ

ตนนัน้เอง จะเป็นกจิทีเ่ป็นประโยชน์ตนกต็าม เป็นประโยชน์ท่านกต็าม เมือ่เป็นกจิที่

ตนควรท�าหรือต้องท�า ก็เป็นหน้าที่ของตนเท่านั้น แลโดยมากเมื่อเป็นประโยชน์ตนก็

เป็นประโยชน์คนอื่นด้วย เมื่อเป็นประโยชน์คนอื่นก็เป็นประโยชน์ตนด้วย 

โดยปกติ หน้าที่เกิดมีขึ้นพร้อมกับฐานะต�าแหน่ง ซึ่งเกิดแต่ชาติก�าเนิดก็มี 

เกิดจากการแต่งตั้งสมมติขึ้นก็มี จะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตาม เมื่อเป็นหน้าที่ของตนแล้ว  

ก็ควรต้องปฏิบัติให้ดีด้วยความซื่อตรง ให้มีอิทธิบาท ๔ คือ ฉันทะ พอใจรักใคร่  

วิริยะ เพียรประกอบ จิตตะ เอาใจฝักใฝ่ วิมังสา หมั่นตริตรองพิจารณาเหตุผลใน

หน้าที่ของตน กับให้มีธรรมะประกอบอยู่ในการปฏิบัติหน้าที่ให้สมกับภาวะเป็นบุคคล 

ซึง่มชีีวติจิตใจไม่ใช่วตัถ ุคือ ให้มีสงัคหวตัถ ุ๔ ได้แก่ทาน ให้ปัน ปิยวาจา เจรจาวาจา

ทีใ่ห้เกดิความเคารพรกั อตัถจริยา ประพฤตปิระโยชน์ สมานตัตตา วางตนสม�า่เสมอ

พอสมพอเหมาะ ด้วยมีเมตตาไมตรีจิตต่อกันเป็นที่ตั้ง

(ญาณสังวรธรรม ๒๘/๑๐๖-๑๐๗)
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การหัดใช้ความคิดตามเหตุผลที่ไม่ขึ้นอยู่ในอ�านาจของโลภโกรธหลง เป็น 

ทางเพิ่มพูนความรู้ในสัจจะ และเมื่อหัดคิดไปจนถึงปรมัตถสัจจะ เพียงถึง แก่ ตาย  

ทีท่กุ ๆ คนต้องประสบ พดูสัน้ ๆ คอืคดิถงึความตายกนับ้าง กจ็ะเป็นวิธลีดความโลภ

โกรธหลงได้มาก และถ้ายิ่งได้คิดให้รู้ซึ้งถึงความดีความชั่ว ถึงประโยชน์ของศีลธรรม 

ของศาสนา กจ็ะท�าให้ประพฤตตินอยูใ่นศลีธรรม ให้ประกอบประโยชน์คณุงามความดี

เพื่อตน และเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ดังนี้ ก็จะเป็นการใช้ชีวิตให้เป็น

ประโยชน์ได้มาก ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามทางธรรมะ

(ญาณสังวรธรรม ๒๘/๑๖๗)

สัจจะมีซับซ้อนกันหลายชั้นหลายอย่างดังนี้ ถ้าน�าไปพูดกันผิดที่ผิดทาง  

ก็สับสนไม่เข้าใจ ชีวิตที่ยังด�าเนินอยู่ในโลก ต้องอาศัยสัจจะทั้งหมดนี้ จึงอยู่ได้ จะมี

เพียงปรมัตถสัจจะอย่างเดียวหาได้ไม่ เหมือนอย่างต้นไม้เป็น ถ้ามีแต่แก่น ก็อยู่ไม่ได้ 

ต้องมีทั้งเปลือก กระพี้ กิ่ง ใบ เป็นต้น แม้พระพุทธศาสนาก็แสดงธรรมเหมือนอย่าง

ต้นไม้ทีม่พีร้อมทกุอย่าง คือประกอบด้วยสจัจะทุกอย่าง เช่น วนิยัและศลีธรรมเบือ้งต้น 

เป็นไปทางโลกสัจจะ สมมุติสัจจะ ธรรมชั้นสูงจึงหนักไปทางปรมัตถสัจจะ จนถึงเป็น

ปรมัตถ์ล้วน และปรมัตถ์ล้วนนั้น เป็นไปภายในจิตใจแท้ ๆ แต่ส�าหรับเป็นข้อปฏิบัติ

ทางกาย แม้ของพระอรหันต์ ก็เป็นไปตามควรแก่โลกสัจจะ สมมุติสัจจะ เช่น ศีล 

หรือวินัย

(ญาณสังวรธรรม ๒๘/๑๖๕-๑๖๖)
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เล�ม ๒๙
พระพุทธศาสนากับสังคมไทย (๒๙๐ หน�า)

รวมพระนพินธ์เกีย่วกบัพระมหากษตัรย์ิ และสงัคมไทย ทีเ่จ้าพระคณุสมเดจ็ฯ

ทรงแสดงในโอกาสต่าง ๆ รวม ๙ เรือ่งคือ ราชธรรมกบัการพฒันาสงัคม เฉลมิพระเกยีรติ 

มหารัชมังคลาภิเษก ๒๕๓๑ พระพุทธศาสนากับสังคมไทยและเร่ืองของความเช่ือ 

ศาสนากับการพัฒนาจิตใจ พระบรมราโชวาทเรื่องคุณธรรม ๔ ประการ ศาสนาและ

ทศพิธราชธรรม พระเจ้าอยู่หัวแห่งประเทศไทยทรงครองราชย์ครบ ๑๐,๐๐๐ วัน 

พระธรรมเทวาธิราช และสี่รอบพระนักษัตร

พระนิพนธ์ที่รวมพิมพ์ในเล่มนี้ ทรงนิพนธ์เม่ือคร้ังด�ารงสมณศักดิ์ท่ี สมเด็จ

พระญาณสังวร ยกเว้นเรื่องพระพุทธศาสนากับสังคมไทย ที่ทรงนิพนธ์เมื่อครั้งด�ารง

สมณศกัดิท์ี ่พระสาสนโสภณ พระนพินธ์ทีร่วมพมิพ์ในเล่มนี ้แสดงให้เห็นแนวในการ

ประยกุต์พทุธธรรมกบัสงัคมในระดบัต่าง ๆ ของเจ้าพระคณุสมเดจ็ฯ ซึง่ทรงถอืว่าเป็น

เรื่องส�าคัญและควรท�าให้พอเหมาะพอดี
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นิทัศนธรรม

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนา จึงมิได้แสดงระบบหรือระบอบการปกครองทาง

การเมืองอย่างใดอย่างหน่ึง แสดงแต่ทางการศาสนาคือธรรม แต่ธรรมนี้เองพึงน�า

ไปปฏิบัติในการทุก ๆ อย่างโดยเหมาะสม เช่น ในทางการปกครอง ทางการศึกษา 

ทางสังคมเป็นต้น เพื่อให้เกิดความสุขความเจริญ เป็นวัฒนธรรม อารยธรรม ในทาง

ต่าง ๆ วิธีการที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมนั้น คือ ทรงแสดงธรรมเพื่อให้ผู้ฟังรู้ยิ่ง

เหน็จรงิตามเหตผุล ตามความเหมาะสมแก่สภาพการณ์ ภาวการณ์ เป็นต้นทีเ่กีย่วข้อง 

โดยวิธีที่จะให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟัง ในทางเกื้อกูล ในทางก่อให้เกิดสุข เรียกสั้นด้วย

ค�าในปัจจุบันว่า เพื่อความสุขความเจริญ นอกจากนี้ ยังเป็นหลักธรรมที่น�าไปปฏิบัติ

ได้ตลอดไปทุกกาลสมัย ธรรมที่ตรัสสอนไว้ในครั้งพุทธกาล จึงปฏิบัติได้ผลเกื้อกูลให้

เกิดความสุขความเจริญได้ในปัจจุบันบัดนี้ของทุกกาลสมัย

(ญาณสังวรธรรม ๒๙/๑๘-๑๙)

น�้าใจนี้จึงเป็นสิ่งส�าคัญมาก เป็นสิ่งท่ีเราทุกคนควรจะอบรมประพฤติปฏิบัติ

ให้มขีึน้ คอื ความมีเมตตานีแ่หละ ฝากธนาคารคอืจติใจของตวัเองไว้ทกุ ๆ วนั ๆ ละ

เล็กวนัละน้อย และเมือ่มาก ๆ ขึน้แล้วจะรูส้กึตวัเองว่า ตนเองนัน้มภีาวะทางจติใจและ

ทางพฤติกรรมต่าง ๆ ดีขึ้น ประณีตขึ้น แสดงความเป็นผู้มีน�้าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

เจือจาน เป็นต้น ดีขึ้น ตัวเองก็มีความสุข ผู้ที่อยู่ร่วมกันก็มีความสุข

(ญาณสังวรธรรม ๒๙/๗๕)

พระพุทธศาสนาได้มีส่วนตั้งสังคมขึ้นด้วยธรรมดังนี้ในทุกสังคมไทย ส่งผล

จนถงึสร้างอธัยาศัยของคนไทยส่วนใหญ่ให้มลีกัษณะคล้ายคลึงกันในทางมคีวามเอือ้เฟ้ือ

เผือ่แผ่ เป็นต้น ในเร่ืองระบบตัง้สงัคมข้ึนด้วยการปฏิบัตหิน้าทีเ่กือ้กลูต่อกนั ตามหลกั

ธรรมในพระพทุธศาสนานี ้ควรจะท�าความเข้าใจว่าสงัคมทีเ่กดิขึน้โดยธรรมชาตนิัน้ย่อม

มีอยู่คล้าย ๆ กันทั้งมนุษย์ทั้งเดรัจฉาน แต่ว่าคนเรานั้นได้มีธรรมเข้าช่วยสร้างสังคม

เข้าอกีชัน้หนึง่ พระพทุธศาสนาได้มส่ีวนสร้างสังคมด้วยธรรมให้แก่สังคมไทยตัง้ต้นแต่

ในครอบครัวดังที่ได้กล่าวมาแล้ว และในข้อนี้ถ้าทุกคนได้พิจารณาจึงจะรู้สึกได้

(ญาณสังวรธรรม ๒๙/๘๙)
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ส่วนที่เกี่ยวกับพระสงฆ์นั้น อันพระสงฆ์ในเมืองไทยก็เป็นผลมาจากการรับ

นบัถอืพระพทุธศาสนา ทีท่�าให้เกดิมบ้ีานและวดั และการทีเ่กดิมวีดัขึน้นัน้ กโ็ดยทีท่าง

บ้านนั้นเองอุปถัมภ์บ�ารุงทั้งวัดวาอาราม ทั้งพระภิกษุ สามเณร ก็เพื่อที่จะให้ได้ศึกษา

พระพุทธศาสนา ตลอดจนถึงศึกษาภาษาไทย เป็นต้น และต้องการให้อบรมให้เป็นผู้

ประพฤติดีปฏิบัติชอบ สามารถที่จะปกครองตนเองและผู้อื่นได้ เพราะฉะนั้น การที่มี

พระสงฆ์ขึ้นในเมืองไทย ก็โดยที่สังคมไทยนั้นเองต้องการให้มี

(ญาณสังวรธรรม ๒๙/๙๕)

ศาสนาต่าง ๆ นัน้ พจิารณาดใูห้ดจีะเหน็ว่า ไม่เข้ามาท�าให้เกดิความเปลีย่นแปลง

อะไรนกั ควรจะเรยีกว่าเข้ามาช่วยมากกว่า เช่น ช่วยทางการศกึษา การรกัษาพยาบาล 

และช่วยรบัรองระบบความเชือ่ในกรรม หรือในบาปบญุคณุโทษ ตามหลกัแห่งพระพทุธ-

ศาสนา ที่ฝังแน่นอยู่ในความรู้สึกของคนไทยท่ัวไปแล้ว ถึงใครจะไปนับถือศาสนาอื่น 

แต่กม็ไิด้เปล่ียนความรูส้กึในเรือ่งบาปบญุคณุโทษ ยงัคงนบัถือผูใ้หญ่ มกีตญัญกูตเวที

ต่อผู้มีพระคุณ ตามหลักค�าสั่งสอนในพระพุทธศาสนาอยู่นั่นเอง

(ญาณสังวรธรรม ๒๙/๙๗)

ระบบสังคมไทยท่ีพระพุทธศาสนาสร้างข้ึนดังกล่าว เป็นระบบสังคมที่ดี ให้

เกิดความสุขความเจริญ พระพุทธศาสนาไม่เคยท�าให้สังคมไทยเสื่อม แต่ที่เสื่อม 

ก็เพราะขาดพระพุทธศาสนาหรือใช้ธรรมไม่ถูกทาง

(ญาณสังวรธรรม ๒๙/๑๐๒)

ความเชื่อที่กลายมาเป็นความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์และในความมีวิญญาณ

จิตใจแม้จะกลายมาไกลจากหลักศรัทธาในพระพุทธศาสนา แต่ก็กลายมาหาสันดาน

ทางจติใจเดมิของบคุคลทัง้ปวง จ�าต้องแก้ไขด้วยศกึษาปรบัปรงุความเชือ่ของตน ๆ ให้

เข้าหาหลักศรัทธาในพระพุทธศาสนาอันเป็นศรัทธาท่ีถูกต้อง คือ เชื่อในความตรัสรู้

ของพระพุทธเจ้า หมายรวมถึงเชื่อธรรมค�าส่ังสอนของพระองค์ และโดยเฉพาะก็คือ 

เชือ่ในกรรม เช่ือในผลของกรรม เชือ่ในความทีท่กุ ๆ คนมกีรรมเป็นของของตน ตาม

ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้

(ญาณสังวรธรรม ๒๙/๑๑๑)
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เมื่อพิจารณาตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา พระสยามเทวาธิราช ก็คือ

ทศพิธราชธรรมนี้เองที่ได้ปฏิบัติกันมา ตั้งแต่โบราณกาลจนถึงทุกวันนี้ และเมื่อกล่าว

ทางอาณาจกัรกเ็รยีกว่าพระสยามเทวาธริาช แต่เมือ่จะกล่าวทางพทุธจกัรกอ็าจจะกล่าว

ได้ว่า พระธรรมเทวาธิราช อันได้แก่ทศพิธราชธรรมนั้นเอง และพระสยามเทวาธิราช 

หรือว่าพระธรรมเทวาธิราชดังกล่าวมานี้ ก็ไม่ได้สถิตอยู่ที่ไหน แต่สถิตอยู่ที่จิตใจและ

ความประพฤติทางกาย ทางวาจา ทางใจของทุก ๆ คนนี้เอง กล่าวคือ 

สถิตอยู่ที่ทาน การให้ การช่วยเหลือแก่กันและกัน สถิตอยู่ที่ศีลคือความ

ประพฤติชอบต่อกันและกัน สถิตอยู่ท่ีปริจาคะคือการบริจาค ยอมสละประโยชน ์

ส่วนตนเพือ่ประโยชน์ส่วนร่วมและประโยชน์ส่วนใหญ่ เร่งรักษาประโยชน์ส่วนรวมและ

ประโยชน์ส่วนใหญ่ไว้ สถติอยูท่ี่อาชชวะ ความเป็นผูม้คีวามตรง ไม่คดิคดทรยศต่อกนั 

สถิตอยู่ที่มัททวะคือความอ่อนโยนละมุนละไม ความสุภาพต่อกันและกัน สถิตอยู่ที ่

ตปะคอืความเพียรไม่เกียจคร้านในอันบ�าเพญ็กรณยีะคอืหน้าทีข่องตนและกจิการทีค่วร

ท�าทั้งหลาย สถิตอยู่ท่ีอโกธะ ความไม่โกรธคือไม่ลุอ�านาจของความโกรธ สถิตอยู่ที่ 

อวิหิงสาคือความไม่เบียดเบียนกันและกัน แต่มีกรุณาช่วยสงเคราะห์กัน ใครมีความ

ทุกข์ร้อนบังเกิดขึ้นก็ช่วยเหลือ ไม่ดูดาย ไม่ใจแคบ ไม่ใจด�า สถิตอยู่ท่ีขันติ ความ

อดทน สถิตอยู่ท่ีอวโิรธนะ ความไม่ผดิคือพยายามศกึษาไตร่ตรองในการงานทีจ่ะกระท�า

ทั้งหลาย โดยท่ีไม่กระท�าให้ผิด ท�าให้ถูกต้อง ส่ิงใดที่ท�ามาและเห็นว่าผิดก็ไม่ดึงดัน 

พยายามแก้ไขละเลิกสิ่งที่ผิดนั้น กระท�าแต่สิ่งที่ถูกต้องขึ้นอยู่เสมอ

(ญาณสังวรธรรม ๒๙/๒๑๐)
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สรุป

ญาณสงัวรธรรม เป็นประมวลพระนพินธ์ของเจ้าพระคุณสมเดจ็พระญาณสังวร 

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มารวมพิมพ์เป็นหนังสือชุดใหญ่รวม 

๒๙ เล่ม เป็นหนังสอืจ�านวน ๑๓,๐๗๘ หน้า รวมเรือ่งต่างๆ ๒๖๒ เรือ่ง เฉพาะเทศน์ 

๒๖๗ กัณฑ์ (รวมทั้งเรื่องต่าง ๆ และเทศน์เข้าด้วยกันเป็น ๕๒๙ เรื่อง) จัดรวมเป็น

ประเภทตามลักษณะของพระนิพนธ์ได้เป็น ๗ ประเภท คือ

๑. พระธรรมเทศนา

๒. ธรรมบรรยาย (คือ ค�าอบรมค�าสอน)

๓. ความเรียงธรรมะ

๔. พระโอวาท

๕. ศาสนคดี

๖. ประวัติและต�านาน

๗. ธรรมนิยาย

จากพระนพินธ์เหล่านี ้ท�าให้ผูอ่้านมองเหน็และเข้าใจพระพทุธศาสนาได้หลาก

หลายมิติ ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง ยังมี

พระนิพนธ์ประเภทต่าง ๆ ดังกล่าว ที่ยังไม่ได้รวมพิมพ์ในครั้งนี้อีกจ�านวนมาก และ

ยงัมพีระนพินธ์นอกเหนือจากท่ีกล่าวน้ีอีกจ�านวนมาก ทีย่งัไม่ได้จดัพมิพ์คอื พระนิพนธ์

ประเภทค�าประพันธ์ และพระนิพนธ์ภาษาอังกฤษ

๑๑ เมษายน ๒๕๕๘
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