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คำาปรารภ

 ปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ในหมู่ผูน้ยิมโซเซยีลเนต็เวิร์ก มีสิง่ใหม่ให้เล่น ท่ีเรยีกว่า อนิสตาแกรม 

ซึง่เป็นโปรแกรมแบ่งปันรปูภาพผ่านโซเซยีลเนต็เวิร์ก โดยผู้ ใช้งานสามารถถ่ายรปูและตกแต่งรปูภาพ

ได้ตามใจต้องการ และแบ่งปันผ่านเครื่องมือส่ือสารมือถือ และคอมพิวเตอร์ ไม่นานเท่าไรปรากฏ 

มีคนใช้สื่ออินสตาแกรมทั่วโลกอย่างแพร่หลาย เพื่อแบ่งปันความรู้สึก สุข ทุกข์ เศร้า ตื่นเต้น เป็นต้น 

ไม่นานเกินรอ ปรากฏว่าในหมู่กัลยาณมิตรทางพระพุทธศาสนาก็เริ่มใช้สื่ออินสตาแกรม เพื่อแบ่งปัน

พระพุทธภาษิต ธรรมภาษิต และสาวกภาษิต สมกับลักษณะพระพุทธศาสนาที่เรียกว่า อกาลิโก คือ

พ้นมิติแห่งกาลเวลา ในหมู่ โซเซียลเน็ตเวิร์ก อินสตาแกรมได้เป็นช่องทางหนึ่งแห่งการเตือนสติด้วย

ความหวังดีต่อกัน

 เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงได้

นพินธ์ธรรมนิพนธ์ไว้มากมาย เพือ่ให้พทุธศาสนกิชนได้น้อมนำาปฏิบัต ิเตอืนสตทุิกลมหายใจ ก่อให้เกิด

ความรู้และสำารวมระวังในการกระทำา คำาพูด และความคิดของตน แต่การเข้าถึงพระนิพนธ์ ในหมู่ 

วัยรุ่น เป็นสิ่งที่ ไม่ง่ายนัก ดังนั้น กลุ่มวัยรุ่นที่เห็นความสำาคัญในคำาสอนอันประเสริฐของเจ้าพระคุณ

สมเด็จฯ และมีศรัทธาปสาทะในพระองค์ รวมกันค้นคว้าและออกแบบหนังสือ #Instanyana ขึ้นมา 



 #Instanyana คือ Insta ที่แปลว่า ทันที ฉับพลัน กับ ญาณ ที่แปลว่า ความรู้ ปัญญา 

ดังนั้น อินสตาญาณ แปลว่า ความรู้ หรือ ปัญญา ในฉับพลัน

 อินสตาญาณ นอกจากจะทำาให้ฉกุเตอืนสตด้ิวยพระวจนธรรมสัน้ๆ ในสมเด็จพระสงัฆราช

แล้ว พระรปูพระจรยิวตัรของพระองค์น้อมให้เกดิปสาทะ และยงัน้อมนำาให้รำาลกึถงึพระเมตตาธรรม

และพระกรุณาคุณของพระองค์ ตามพระนาม “ญาณสังวร” อีกด้วย

 ดงัน้ัน ขอให้หนงัสอื วจนธรรม อนิสตาญาณในสมเดจ็พระญาณสังวร สมเดจ็พระสงัฆราช 

สกลมหาสังฆปริณายก ที่ ได้รวบรวมในโอกาส ร้อยปี ร้อยวจนธรรม ร้อยภาพ ท่ีแจกโดยเสด็จ 

พระราชกุศล ในการทรงบำาเพ็ญพระราชกุศล สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา-

สังฆปริณายก เป็นประโยชน์ไม่เฉพาะในรูปของหนังสือเท่านั้น แต่ขอให้เผยแผ่วจนธรรมตาม 

โซเซียลเน็ตเวิร์ก เพื่อแบ่งปันความรู้สึกดีๆ ทางธรรมต่อกันด้วย



 เนื่องในการพระศพเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา-  

สังฆปริณายก ณ พระตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร เริ่มประดิษฐานพระศพ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม 

พุทธศักราช ๒๕๕๖ ได้มีพุทธศาสนิกชนและสาธุชนทั่วไปมาถวายสักการะพระศพกันอย่างเนืองแน่น

และต่อเนื่องมาโดยตลอด

 สำาหรับวันจันทร์ท่ี ๑๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. “ครอบครัว 

สทุธเิลศิวรกลุ” “อายิโนะทะกะระ” และบรษิทัในเครอื เป็นเจ้าภาพในการบำาเพญ็กศุลถวายเจ้าพระคณุ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พร้อมทั้งแสดงกุศลเจตนา 

ที่จะพิมพ์พระนิพนธ์แจกเป็นธรรมทาน

 มีพระพุทธวจนะ หรือพระพุทธพจน์บทหนึ่งใจความว่า คาถาบทเดียวที่บุคคลฟังแล้วสงบ

ระงับได้ ย่อมประเสริฐกว่าคาถาแม้ตั้งพัน แต่ไม่มีบทอันเป็นประโยชน์เลย พระพุทธวจนะดังกล่าวนี้

หากจะกล่าวให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ คำาพูดแม้มากมายแต่ไม่มีคำาท่ีเป็นประโยชน์สักคำาเดียว ก็ ไม่ม ี

ค่าอะไร ส่วนคำาพูดเพียงคำาสองคำาแต่เป็นคำาที่มีประโยชน์ย่อมมีค่ากว่า

 จากความหมายของพระพุทธพจน์ดังกล่าวนี้เองบันดาลใจให้คณะผู้ดำาเนินการจัดพิมพ์

หนงัสอืพระนพินธ์ของเจ้าพระคณุสมเดจ็พระญาณสงัวร สมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก           

คิดรวบรวมคำาสอนหรอืธรรมะสัน้ๆ จากพระนิพนธ์ของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ มาจดัพมิพ์รวมกบัพระรปู

ทีท่รงเคยปฏิบตัพิระศาสนกจิต่างๆ พมิพ์เผยแผ่เป็นธรรมปฏกิารแก่สาธชุนผูม้าถวายสกัการะพระศพ

เจ้าพระคุณสมเด็จฯ เพื่อจะได้นำาไปศึกษาพิจารณาแล้วพัฒนาปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของชีวิตสืบไป

คำานำา



 จากคำาสอนทีร่วบรวมมานี ้มุง่เลอืกคดัมาเฉพาะคำาสอนท่ีสัน้ๆ แต่มีใจความชัดเจนให้ความ

รู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นๆ อย่างพอเพียงแก่การที่นำาไปปฏิบัติ จึงตั้งช่ือหนังสือน้ีว่า วจนธรรม อันมี

ความหมายว่า คำาพูดอันเป็นธรรมะ หรือคำาพูดอันเป็นคำาสอน ซึ่งแม้จะเป็นธรรมะหรือคำาสอนส้ันๆ 

เพียงไม่กี่คำา ก็เป็นคำาที่มีประโยชน์ พอเพียงแก่การศึกษาพิจารณาและนำาไปปฏิบัติได้จริง

 “ครอบครัวสุทธิเลิศวรกุล” “อายิโนะทะกะระ” และบริษัทในเครือ ได้มองเห็นคุณค่าและ

คณุประโยชน์ของวจนธรรมดงักล่าวมาข้างต้น จงึได้ขออนญุาตจัดพมิพ์หนังสอืวจนธรรม อนิสตาญาณ 

ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก น้อมถวายเป็นพระกุศลแด่ 

เจ้าพระคุณสมเด็จฯ เพื่อแจกเป็นธรรมปฏิการแก่สาธุชนผู้ตั้งใจมาถวายอภิสัมมานสักการะพระศพ

เจ้าพระคุณสมเด็จฯ เป็นอนุสรณียวัตถุถึงพระองค์ท่าน และเพื่อการศึกษาปฏิบัติสืบไป

 ในนามของคณะกรรมการจัดพิมพ์หนังสือในการพระศพฯ จึงขออนุโมทนาอำานวยพร  

ขออำานาจกุศลบุญราศีจากกุศลทักษิณานุปทานนี้ จงอำานวยให้คณะเจ้าภาพประสบสันติสุขโดยธรรม

ทั่วกัน   

พระศากยวงศ์วิสุทธิ์

ในนามคณะสงฆ์วัดบวรนิเวศวิหาร

๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗



พระประวัติ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

(สุวัฑฒนมหาเถระ เจริญ คชวัตร)

 วนัที ่๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๒ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ทรงพระกรณุาโปรดเกล้า

สถาปนา สมเดจ็พระญาณสงัวร วดับวรนเิวศวหิาร เป็น สมเด็จพระญาณสงัวร สมเด็จพระสงัฆราช 

สกลมหาสังฆปริณายก นับเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ลุมาถึงปี 

พ.ศ. ๒๕๕๖ นับเป็นสมเด็จพระสังฆราช ที่ทรงดำารงตำาแหน่งยาวนานกว่าสมเด็จพระสังฆราช 

พระองค์ ใดๆ ในอดีตที่ผ่านมา คือ ๒๔ ปี

 วันที ่๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นวันคล้ายวนัประสตูขิองเจ้าพระคณุสมเดจ็พระญาณสงัวร 

สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก (สวัุฑฒนมหาเถระ) ทรงเจรญิพระชนมาย ุ๑๐๐ พรรษา

บริบูรณ์ นับเป็นสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่เจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานกว่า  

สมเดจ็พระสงัฆราชพระองค์ใดๆ ในอดตีทีผ่่านมา ทัง้ทรงดำารงตำาแหน่งต่างๆ ทางคณะสงฆ์ยาวนาน

กว่าพระองค์อื่นๆ คือ ทรงดำารงตำาแหน่งเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต ๒๕ ปี ทรงดำารงตำาแหน่ง 

เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ๕๒ ปี นับเป็นบุญบารมีในทางปรหิตปฏิบัติของเจ้าพระคุณสมเด็จ 

พระสังฆราช ซึ่งยากที่จะมีเป็นสาธารณะแก่บุคคลทั่วไป

 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (สุวัฑฒนมหาเถระ) 

มีพระนามเดิมว่า เจริญ นามสกุล คชวัตร ทรงมีพระชาติภูมิ ณ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๓ 

ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๖ ทรงบรรพชาเป็นสามเณรเมื่อพระชนมายุ ๑๔ พรรษา 



ณ วดัเทวสงัฆาราม จ.กาญจนบรุ ีแล้วเข้ามาอยูศ่กึษาพระปรยัิตธิรรม ณ วัดบวรนิเวศวิหาร จนพระชนมายุ

ครบอุปสมบท และทรงอุปสมบท ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๖  

โดยสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ ได้ประทับอยู่ศึกษา ณ  

วัดบวรนิเวศวิหาร ตลอดมาจนกระทั่งสอบได้เป็นเปรียญธรรม ๙ ประโยค เมื่อพ.ศ. ๒๔๘๔

 เจ้าพระคณุสมเดจ็พระญาณสงัวร ทรงดำารงสมณศกัดิม์าโดยลำาดบัดงันี ้ทรงเป็นพระราชาคณะ

ชั้นสามัญ พระราชาคณะชั้นราช และพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามที่ พระโศภนคณาภรณ์  

ทรงเป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมวราภรณ์ ทรงเป็นพระราชาคณะชั้นเจ้าคณะรองที่  

พระสาสนโสภณ ทรงเป็นสมเด็จพระราชาคณะที่ สมเด็จพระญาณสังวร และทรงได้รับพระราชทาน

สถาปนาเป็น สมเด็จพระสังฆราช ในราชทินนามที่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  

สกลมหาสังฆปริณายก

 เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ทรงเป็นผู้ ใคร่ ในการศึกษา ทรงมีพระอัธยาศัยใฝ่รู ้

ใฝ่เรยีนมาตัง้แต่ทรงเป็นพระเปรยีญ โดยเฉพาะในด้านภาษา ทรงศกึษาภาษาต่างๆ เช่น องักฤษ ฝรัง่เศส 

เยอรมัน จนี และ สนัสกฤต จนสามารถใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างด ีกระท่ังเจ้าพระคุณสมเดจ็พระสังฆราชเจ้า 

กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ พระอุปัชฌาย์ทรงเห็นว่า จะเพลินในการศึกษามากไป วันหนึ่งทรงเตือนว่า  

ควรทำากรรมฐานเสียบ้าง เป็นเหตุให้พระองค์ทรงเริ่มทำากรรมฐานมาแต่บัดนั้น และทำาตลอดมาอย่าง

ต่อเนื่อง จึงทรงเป็นพระมหาเถระที่ทรงภูมิธรรมทั้งด้านปริยัติและด้านปฏิบัติ

 เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ทรงศึกษาหาความรู้สมัยใหม่อยู่เสมอ เป็นเหตุให้ทรงมี

ทศันะกว้างขวาง ทนัต่อเหตกุารณ์บ้านเมอืง ซึง่เป็นประโยชน์ต่อการสัง่สอนและเผยแผ่พระพทุธศาสนา

เป็นอย่างมาก และทรงนพินธ์หนังสือทางพระพุทธศาสนาได้อย่างสมสมัยเหมาะแก่บุคคลและสถานการณ์

ในยุคปัจจุบัน และทรงสั่งสอนพระพุทธศาสนาทั้งแก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ



 ในด้านการศึกษา ได้ทรงมีพระดำาริทางการศึกษาที่กว้างไกล ทรงมีส่วนร่วมในการก่อตั้ง

มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งแรกของไทย คือ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมาแต่ต้น  

ทรงรเิริม่ให้มสีำานกัฝึกอบรมพระธรรมทตูไปต่างประเทศขึน้เป็นครัง้แรก เพือ่ฝึกอบรมพระธรรมทตูไทย

ที่จะไปปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศ ทรงเป็นพระมหาเถระไทยรูปแรก ที่ ได้ดำาเนินงานพระธรรมทูต

ในต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรม โดยเริ่มจากทรงเป็นประธานกรรมการอำานวยการสำานักฝึกอบรม

พระธรรมทูตไปต่างประเทศ เป็นรูปแรก เสด็จไปเป็นประธานสงฆ์ ในพิธีเปิดวัดไทยแห่งแรกในทวีป

ยุโรป คือวัดพุทธปทีป ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ทรงนำาพระพุทธศาสนาเถรวาทไปสู่ทวีป

ออสเตรเลยีเป็นคร้ังแรก โดยการสร้างวดัพทุธรงัษขีึน้ ณ นครซดินีย์ ทรงให้กำาเนิดคณะสงฆ์เถรวาท

ขึน้ในประเทศอนิโดนเีซยี ทรงช่วยฟ้ืนฟพูระพทุธศาสนาเถรวาทในประเทศเนปาล โดยเสดจ็ไปให้การ

บรรพชาแก่ศากยกุลบุตรในประเทศเนปาลเป็นครั้งแรก ทำาให้ประเพณีการบวชฟื้นตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่ง

ในเนปาลยุคปัจจุบัน ทรงอุปถัมภ์การสร้างวัดแคโรไลนาพุทธจักรวนาราม สหรัฐอเมริกา ทรงเจริญ

ศาสนไมตรีกับองค์ทะไลลามะ กระท่ังเป็นที่ทรงคุ้นเคยและได้วิสาสะกันหลายครั้งและทรงเป็น 

พระประมขุแห่งศาสนจกัรพระองค์แรกท่ีได้รบัทลูเชญิให้เสดจ็เยอืนสาธารณรฐัประชาชนจนีอย่างเป็น

ทางการในประวัติศาสตร์จีน

 เจ้าพระคณุสมเดจ็พระญาณสงัวร ทรงเป็นนกัวชิาการและนกัวเิคราะห์ธรรมตามหลกัการ

ของพระพุทธศาสนา ที่เรียกว่า ธัมมวิจยะ เพื่อแสดงให้เห็นว่า พุทธธรรมนั้นสามารถประยุกต์ ใช้กับ

กิจกรรมของชีวิตได้ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูงสุด ทรงมีผลงานด้านพระนิพนธ ์

ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษจำานวนกว่า ๑๐๐ เรื่องประกอบด้วยพระนิพนธ์แสดงคำาสอนทาง

พระพทุธศาสนาทัง้ระดบัต้น ระดบักลาง และระดบัสงู รวมถงึความเรยีงเชงิศาสนคดอีีกจำานวนมาก 

ซึง่ล้วนมคีณุค่าควรแก่การศึกษา สถาบนัการศกึษาของชาตหิลายแห่งตระหนักถงึพระปรชีาสามารถ



และคุณค่าแห่งงานพระนิพนธ์ ตลอดถึงพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติ จึงได้ทูลถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักดิ์เป็นการเทิดพระเกียรติหลายสาขา

 นอกจากพระกรณยีกจิตามหน้าทีต่ำาแหน่งแล้ว ยงัได้ทรงปฏบัิตหิน้าท่ีพเิศษ อันมคีวามสำาคญั

ยิง่อกีหลายวาระ กล่าวคอื ทรงเป็นพระอภบิาลในพระภกิษพุระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั รชักาลปัจจุบนั 

เมื่อครั้งทรงพระผนวช เมื่อพ.ศ. ๒๔๙๙ พร้อมทั้งทรงถวายความรู้ ในพระธรรมวินัยตลอดระยะเวลา

แห่งการทรงพระผนวช ทรงเป็นพระราชกรรมวาจาจารย์ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหา

วชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อครั้งทรงผนวชเป็นพระภิกษุ เมื่อพ.ศ. ๒๕๒๑

 เจ้าพระคุณสมเดจ็พระญาณสงัวร ไม่เพยีงสร้างศาสนธรรม คอืคำาสอนมอบไว้เป็นมรดกธรรม

แก่พุทธศาสนิกชนและแก่โลกเท่านั้น แต่ยังได้ทรงสร้างวัตถุธรรมอันนำาสุขประโยชน์สู่ประชาชนทั่วไป 

มอบไว้เป็นมรดกของแผ่นดินเป็นจำานวนมาก อาทิ วัดญาณสังวราราม จ.ชลบุรี วัดรัชดาภิเษก 

จ.กาญจนบุรี วัดวังพุไทร จ.เพชรบุรี วัดล้านนาญาณสังวราราม จ.เชียงใหม่ พระบรมธาตุเจดีย์ 

ศรนีครนิทราสถติมหาสนัตคีิร ีจ.เชยีงราย โรงพยาบาลสมเดจ็พระปิยมหาราชรมณียเขต จ.กาญจนบุรี 

ตึกสกลมหาสังฆปริณายก ในโรงพยาบาลและโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ๑๙ แห่ง โรงพยาบาลสมเด็จ

พระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙ ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ตึกวชิรญาณวงศ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  

ตึกวชิรญาณสามัคคีพยาบาร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ตึก ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงเรียน

สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จ.กาญจนบุรี และวัดไทยในต่างประเทศอีกหลายแห่ง

 เจ้าพระคุณสมเดจ็พระญาณสงัวร ทรงดำารงตำาแหน่งหน้าท่ีสำาคญัทางการคณะสงฆ์ในด้าน

ต่างๆ มาเป็นลำาดับ เป็นเหตุให้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเป็นประโยชน์ต่อพระศาสนา ประเทศชาติ  

และประชาชน เป็นเอนกประการ นับได้ว่าทรงเป็นพระมหาเถระที่ทรงเพียบพร้อมด้วยอัตตสมบัติและ

ปรหิตปฏิบัติ และทรงเป็นครุฐานียบุคคลของชาติ ทั้งในด้านพุทธจักรและอาณาจักร



 เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ทรงเป็นที่เคารพสักการะตลอดไปถึงพุทธศาสนิกชน 

ในนานาประเทศ ด้วยเหตุนี้ ทางรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ จึงได้ทูลถวายตำาแหน่ง  

อภิธชมหารัฐคุรุ อันเป็นสมณศักดิ์สูงสุดแห่งคณะสงฆ์เมียนมาร์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่ประชุมผู้นำา

สูงสุดแห่งพุทธศาสนาโลก เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ทูลถวายตำาแหน่ง “ผู้นำาสูงสุดแห่งพระพุทธศาสนา

โลก”

 ถงึ พ.ศ. ๒๕๔๓ พระสขุภาพของเจ้าพระคณุสมเดจ็พระญาณสงัวร ถดถอยลง เนือ่งจาก

ทรงเจริญพระชนมายุมากขึ้น ไม่อำานวยให้ทรงปฏิบัติพระศาสนกิจต่างๆ ได้โดยสะดวก จึงเสด็จ 

เข้าประทบัรกัษาพระองค์ ณ ตกึวชริญาณ-สามคัคพียาบาร โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ ในช่วงแรกๆ ยังเสด็จกลับไปประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร 

เป็นระยะๆ ครั้งละ ๓-๔ วัน และเสด็จไปสดับพระปาติโมกข์ ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร  

ทุกวันธรรมสวนะเดือนเพ็ญและเดือนดับ กระทั่งพระสุขภาพไม่อำานวย คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา

พยาบาลจึงกราบทูลให้งดการเสด็จไปสดับพระปาติโมกข์ดังกล่าว ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นมา

 ถึงวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ พระอาการประชวรโดยทั่วไปทรุดลง คณะแพทย์จึงได้

ถวายการผ่าตัดพระอันตะ (ลำาไส้) และพระอันตคุณ (ลำาไส้น้อย) หลังการผ่าตัด ทรงมีพระอาการ

ทั่วไปเป็นที่พอใจของคณะแพทย์ ถึงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เริ่มมีพระอาการความดัน 

พระโลหิตลดลง แต่มีการกระเต้ืองขึ้นเป็นระยะ ๆ กระท่ังถึงวันท่ี ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  

ความดัน พระโลหิตลดลงถึง ๒๐ และคงตัวอยู่ระยะหนึ่ง ถึงเวลา ๑๙.๓๐ น. ความดันพระโลหิต 

ลงถึง ๐ ในทันทีทันใด

  



 คณะแพทย์ได้ออกแถลงการณ์ในเวลาต่อมาว่า เจ้าพระคณุสมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็

พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สิ้นพระชนม์ด้วยการติดเชื้อในกระแสพระโลหิต เมื่อวันที่ ๒๔ 

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๙.๓๐ น. สิริพระชนมายุได้ ๑๐ ๐ พรรษากับ ๒๑ วัน



 รวมกันแชร วจนธรรมผาน social network







๑

พระพรหมมุนี (ผิน สุวโจ) และสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

ครั้งดำารงสมณศักดิ์ที่ พระธรรมวราภรณ์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๑



๒

เมื่อทรงดำารงสมณศักดิ์ที่ พระสาสนโสภณ หน้าตำาหนักคอยท่า ปราโมช วัดบวรนิเวศวิหาร



๓

เสด็จเยือน กรุงโรม ประเทศอิตาลี เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๙



๔

ขณะทรงดำารงสมณศักดิ์ที่ พระสาสนโสภณ เสด็จไปเป็นประธานสงฆ์ ในพิธีเปิดวัดพุทธปทีป 

กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม - ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๙



๕

พระสาสนโสภณและพระเทพวราภรณ์ ณ สวนลำาธารทอง

เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๐ 

ธรรมเป็นใหญนัน ก็คือถือเอาความถูกตอง

นั่นแหละเป็นสำาคัญ ไมถือเอาโลกเป็นใหญไมถือเอาตนเป็นใหญ



๖

เยี่ยมอาพาธท่านอาจารย์ขาว อนาลโย ณ วัดถ้ำ�กลองเพล จ.หนองบัวลำาภู

เมื่อเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๐



๗

ปฏิบัติกรรมฐาน ณ วัดถ้ำ�ข�ม จ.สกลนคร 

ทรงเยี่ยมพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร และทรงร่วมเสวยจังหันกับพระในวัด

เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๐



๘

เมื่อทรงดำารงสมณศักดิ์ที่ พระสาสนโสภณ ในการพระราชทานเพลิงศพพระชนนี  

ณ เมรุวัดเทวสังฆาราม อ. เมือง จ. กาญจนบุรี 

เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๐



๙

พิธีอุปสมบท ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๐



๑๐

ทรงปฏิสันถารกับบาทหลวง คราวเสด็จทอดพระเนตรกิจการพระศาสนา ณ นครซิดนีย์ 

ประเทศออสเตรเลีย เมื่อวันที่ ๒๑ ถึง ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๑ 

ธรรมะยังเป็นเครื่องอบรมปัญญา คือ รูจักบาปบุญคุณโท   

ใหรูจักตนเอง ไมหลงตนลืมตน เพราะมัวเมาไป ในโลกีย

สมบัติตางๆ ตลอดถึงใหมีความรูยิงขึ้นไปกวานัน



๑๑

ฉายภาพร่วมกับคณะบาทหลวงในการเสด็จทอดพระเนตรกิจการพระศาสนา 

ณ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย 

เมื่อวันที่ ๒๑ ถึง ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๑ 



๑๒

เจ้าพระคุณสมเด็จฯ และพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน) 

เมื่อเสด็จไปประทับเจริญภาวนา ณ วัดป่าบ้านตาด  อ. เมือง จ. อุดรธานี

เมื่อเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๓



๑๓

เสด็จทอดพระเนตร Red Fort, Agra ประเทศอินเดีย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓



๑๔

เมื่อทรงดำารงสมณศักดิ์ที่ พระสาสนโสภณ ต้อนรับองค์ทะไลลามะแห่งธิเบต

ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕

โดยปกติคนเราก็มองไมเห็นตนเอง ตอเมื่อได  ึก  าพระธรรม

ที่สองยอนเขามาหาตนเอง จึงจักมองเห็นตนเอง

เหมือนดู  าพยนตร เห็นตัวแสดงเป็นคนรายคนดีตางๆ 

เมื่อนำาพระธรรมมาฉายดูตนเองก็จักเห็นตนเองเป็น เชนไร

เหมือนดู  าพยนตร เห็นตัวแสดงเป็นคนรายคนดีตางๆ เหมือนดู  าพยนตร เห็นตัวแสดงเป็นคนรายคนดีตางๆ 



๑๕

องค์ทะไลลามะ แห่งธิเบต เสด็จเยือนประเทศไทย เป็นครั้งที่ ๒ 

และเสด็จเยือนวัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 



๑๖

ณ วัดรัชดาภิเษก อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖



๑๗

ทรงเป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ ในงานทอดผ้าป่าการศึกษาให้โรงเรียนเศรษฐเสถียร 

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในพระราชูปถัมภ์ และทรงภาษามือว่า “I Love You”

เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๙ 



๑๘

เสด็จรับบิณฑบาต ที่ จ. กาฬสินธุ์ เมื่อเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๐



๑๙

เสด็จปฏิบัติศาสนกิจ ณ แก่งสะพือ จ. อุบลราชธานี 

เมื่อเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๐



๒๐

เสด็จเยี่ยมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช 

เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๑

ก็็จริง กาล ายหนานัน ยอมกลายเป็น

ปัจจุบันกาลขึ้นโดยลำาดับ

ความประพ  ติดี แมใหผลในกาล ายหนา 



๒๑

ทรงประทานสิ่งของแก่ชาวบ้านในระหว่างทางเสด็จไปปฎิบัติศาสนกิจในภาคอีสาน 

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๑

เมื่อเรามีความเมตตาตอกัน ยอมคิดที่จะเกื้อกูลกันใหมีความสุข

ผิดพลาดไปบางก็ ใหอ  ัยกัน แตถาขาดเมตตาตอกันแลว

ก็จะมีแตการทำาลาย จึงควรจะมีเมตตาตอกัน เพื่อสังคมที่เป็นสุข



๒๒

เสด็จออกบิณฑบาต ณ วัดถ้ำ�กลองเพล อ. เมือง จ. หนองบัวลำาภู 

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๑



๒๓

เสด็จเยี่ยมวัดถ้ำ�ไตรรัตน์ อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา 

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๑

ผูที่หวังไดรับไมตรีจิตจากผูอื่น

โดยที่ตนไมมีไมตรีจิตตอเขา 

ไมตรีจิตหรือกัลยาณมิตรก็ไมมีตัว



๒๔

เสด็จเยี่ยมวัดถ้ำ�ไตรรัตน์ อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา 

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๑



๒๕

เสด็จเยี่ยมวัดถ้ำ�ไตรรัตน์ อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา 

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๑



๒๖

เสด็จเยี่ยมวัดถ้ำ�ไตรรัตน์ อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา 

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๑



๒๗

เสด็จเยือนภูเขาไซปรัส ประเทศแคนาดา 

เมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๓



๒๘

เสด็จเรือนต้นไม้ โบลเดล (Bloedel Floral Conservatory) 

เมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๓ 



๒๙

เสด็จทอดพระเนตร อาคารรัฐสภา (The Capitol Hill) วอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา

เมืิ่อวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๓



๓๐

เสด็จเยือน Swayambhu มหาสถูป ณ กรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล 

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓



๓๑

เสด็จดูงานพระศาสนา สหรัฐอเมริกา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓

ผูที่ถือเอาในทางทุจริต ถึงจะรำารวยขึ้นก็เหมือนปลวกอวน

เพราะกัดเสากัดฝาเรอน ปลวกกัดเรือนยิงมากยิงอวนขึ้นเทาไร 

เรือนก กลพังเขาไปเทานันจนอาจพังครนลง 

ฉะนัน ไมควรทำาตัวเป็น ปลวกอวน

ื



๓๒

เสด็จไปประชุม The Fifth International Geeta Conference at Jodhpur, Rajasthan 

ประเทศอินเดีย เมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๓



๓๓

เสด็จไปประชุม The Fifth International Geeta Conference at Jodhpur, Rajasthan 

ประเทศอินเดีย เมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๓



๓๔

เรือนรับรองฉอุ่ม คณะเหลืองรังษี วัดบวรนิเวศวิหาร 

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗



๓๕

ประทับหน้ากุฏิที่ประทับ เขาชีโอน ณ วัดญาณสังวราราม จ.ชลบุรี 

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗



๓๖

ณ วัดญาณสังวราราม จ.ชลบุรี เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗



๓๗

เสด็จทอดพระเนตรเสาศิลาจารึกพระเจ้าอโศกมหาราช ณ กรุงกบิลพัสดุ์ ครั้งเยือนกรุงกบิลพัสดุ์ 

ประเทศเนปาล เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๘ 



๓๘

ทรงนำาสามเณรศากยกุลบุตรที่ทรงให้การบรรพชา ๗๓ รูป ออกบิณฑบาต ณ เมืองกีรติปูร์ ประเทศเนปาล 

เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๘



๓๙

ทรงประทักษิณเวียนเทียนที่สวนลุมพินีวัน ประเทศเนปาล 

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๘

ีลหานี้ การรัก  าเป็นนิตย ผูรัก  าได

ยอมเป็นคนไมมีเวรไมมี  ัยกับผูอื่น



๔๐

ฉายภาพร่วมกับพระราชาคณะและกรรมการวัดบวรนิเวศวิหาร 

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘ 



๔๑

เสด็จเยี่ยมหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ วัดดอยแม่ปัง อ. พร้าว จ. เชียงใหม่

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘



๔๒

เสด็จไปในงานพิธีถวายสักการะแสดงมุทิตาจิต การสถาปนาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 

สกลมหาสังฆปริณายก ณ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๒



๔๓

ไปในงานพิธีถวายสักการะแสดงมุทิตาจิต การสถาปนาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 

สกลมหาสังฆปริณายก ณ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๒



๔๔

เสด็จเยี่ยมวัดโพธิ์เย็น ตลาดลูกแก ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๒

ผูที่มีความพอแลว ยอมมีความพอใจใน  าวะ

และ  านะของตน จนกระทังไมเห็นความสำาคัญ

ที่จะตองนำาตนไปเปรียบกับผูอื่น



๔๕

เสด็จเยี่ยมท่านพุทธทาส ณ สวนโมกขพลาราม จ. สุราษฎร์ธานี 

เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๒



๔๖

เมื่อครั้งเสด็จเยี่ยม ๔ จังหวัด ชายแดนภาคใต้ 

ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๒

คือแปรปรวนไปเป็นธรรมดา



๔๗

เสด็จไปถวายสักการะพระอัฐิ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 

ณ พระตำาหนัก สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส วัดเชตุพนวิมลมังคลาราม 

เมื่อ พรรษกาล พ.ศ. ๒๕๓๒



๔๘

ทรงรับบิณฑบาต ณ พุทธมณฑล เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒



๔๙

เสด็จปฏิบัติศาสนกิจ ณ สำานักสงฆ์ดอยปุย จ.เชียงใหม่ 

เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๓



๕๐

ทรงปลูกต้นกฤษณา ณ วัดญาณสังวราราม จ. ชลบุรี 

เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๓

  ีลแมจะมีขอบัญญัตินอยหรือมากอยางไร 

แตก็มีลัก  ณะเดียวคือความปกติ 

อันหมายถึงปกติกาย ปกติวาจา ปกติใจ



๕๑

ประทับหน้ากุฏิที่พัก ณ พระตำาหนักวัดญาณสังวราราม จ. ชลบุรี 

เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๓



๕๒

เสด็จลง ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร ทรงอุปสมบทนาคเข้าพรรษา 

เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. 

เมื่อบวชพรอมทังกายทัง ใจแลว  ก็จะเป็นการบุญ เป็นการ

กุ  ลอยางสูง เป็นบุญก็คือเป็นเครื่องชำาระความชัว เป็นกุ  ล

ก็ คือเป็นกิจของคนฉลาดชำาระความชัวของเราเอง



๕๓

ไปอบรมนวกภิกษุ ณ วัดญาณสังวราราม จ. ชลบุรี

เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๓

ไมวาจะมีอารมณ โล   หรือโกรธ หรือหลง ก็ตาม 

หากเพงดูใจตนเองใหเห็นอารมณนันแลว อารมณนัน

จะหมดไป ไดความสุขมาแทนที่ ทำาให มี ใจ สบาย



๕๔

ไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดญาณสังวราราม จ.ชลบุรี

เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๓



๕๕

เสด็จปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดญาณสังวราราม จ.ชลบุรี

เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๓

เมตตา ก็คือความรักใครปรารถนา

ใหเป็นสุข การแผเมตตานัน

ก็แผไปดวยจิตนี้เอง



๕๖

เสด็จปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดญาณสังวราราม จ.ชลบุรี

เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๓



๕๗

เสด็จทรงงาน สถานที่สร้างศาลาเขาชีโอน วัดญาณสังวราราม จ. ชลบุรี

เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๓



๕๘

เสด็จตรวจงาน ณ วัดญาณสังวราราม จ.ชลบุรี 

เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๓



๕๙

เสด็จในการพระราชทานผ้าพระกฐิน วัดล้านนาญาณสังวราราม อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่ 

เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๓

ถาจะเกิดความอยาก ความโกรธ ความเกลียด ใน

อันที่จะทำาลายขีวิตรางกาย ก็ ใหทำาลายความอยาก 

ความโกรธ ความเกลียด นันแหละเสีย

พระพุทธเจา

ตรัส หามมิ ให

ทำาลายชีวิต 

รางกาย



๖๐

ทรงลงอักขระแผ่นทอง เงิน นาก เพื่อนำาไปหล่อพระหลวงปู่ไต้ฮง ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๓๓

ขอใหสวนที่ลวงไปแลว ก็ปลอยใหลวงไปเสียที จะดีหรือ

เสียก็ลวงไปแลว ปวยการเก็บมาคิดใหเป็นทุกข 

ควรคิดปัจจุบันที่กำาลังเผชิญกับอนาคต

ที่กำาลังจะเผชิญตอไป เพื่อทำาใหเกิดผลดีที่สุด



๖๑

ทรงประพรมน้ำ�พระพุทธมนต์แก่พุทธศาสนิกชน ในบริเวณหน้าคณะเหลืองรังษี วัดบวรนิเวศวิหาร 

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓



๖๒

ทรงงานในตำาหนักคอยท่า ปราโมช 

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓



๖๓

หน้าคณะเหลืองรังษี วัดบวรนิเวศวิหาร 

ราว พ.ศ. ๒๕๓๓

ถารูจักมองดูความเป็นไปตางๆของตน 

ในทางที่นาหัวเราะเสียบาง ก็นาจะมีทุกขนอยลง 

แตการมองดูคนอื่นนัน สูมองดูตนเองไมได



๖๔

ทรงรับผู้มาเข้าเฝ้า ณ ตำาหนักคอยท่า ปราโมช 

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓



๖๕

พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ นายกรัฐมนตรีในนามหัวหน้าคณะรัฐบาล ถวายกัปปิยภัณฑ์ 

จำานวน ๒๐ ล้านบาทแก่คณะสงฆ์ไทย ณ ที่ประชุมมหาเถรสมาคม 

เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔

ผลจาก  ลที่เกิดจากเมตตานี้ 

ก็คือความสุขความเจริญของ

บุคคลผูรับเมตตา

ี



๖๖

เสด็จกลับตำาหนักที่ประทับ ณ วัดญาณสังวราราม จ. ชลบุรี

เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๔



๖๗

ทรงรับน้ำ�สรงสงกรานต์ ณ วัดญาณสังวราราม จ.ชลบุรี 

เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๔



๖๘

ณ ตำาหนักคอยท่า ปราโมช เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕



๖๙

ทรงถวายการต้อนรับ องค์ทะไลลามะ ที่พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร

ในคราวเสด็จมาเยือนประเทศไทย และประทับแรมที่วัดบวรนิเวศวิหาร

เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๖



๗๐

เสด็จพระราชทานเพลิงศพหลวงปูสิม พุทธาจาโร

เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๖

ทุกๆอยางมีกาลเวลา แมตัวโลกเอง ตลอดถึงดวงอาทิตย

ดวงจันทร เป็นตน ก็มีกาลเวลาของตน คือ

ตองเปลี่ยนแปลงอยูเรื่อย จนตองดับสูญในที่สุด



๗๑

เสด็จประทับเฮลิคอปเตอร์ตรวจงานสำานักสงฆ์สันติคีรีญาณสังวราราม จ.เชียงราย 

เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๖ 



๗๒

ทรงเสด็จรอบสำานักสงฆ์ดอยปุย จ. เชียงใหม่ 

เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๖



๗๓

เรือนรับรองฉอุ่ม คณะเหลืองรังษี เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๖



๗๔

เสด็จทอดพระเนตรจตุรัสเทียนอันเหมิน จากมหาศาลาประชาคม 

กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๖



๗๕

เสด็จเยี่ยมที่เก็บศพเหมาเจ๋อตุง กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๖



๗๖

เสด็จเยี่ยมกำาแพงเมืองจีน ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน  

เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๖



๗๗

เสด็จสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๖

ยอมเป็นผูที่มีจิตหลุดพนจากความเห็นแกตัว ยอมบำาเพ็ญความดี

เพื่อความดี  มิ ใชเพื่อผลตอบแทนใดๆ เป็น สำาคัญ

ผูทำาความดี



๗๘

เสด็จเยือนกำาแพงเมืองจีน กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๖



๗๙

เสด็จเยือน สวนหัวชิงฉือ เมืองส่านซี คราวเสด็จปฏิบัติศาสนกิจ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๖



๘๐

ทรงพู่กันจีนลงในสมุดเยี่ยม สวนหัวฉินชือ เมืองส่านซี คราวเสด็จปฏิบัติศาสนกิจ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๖



๘๑

ลงพระนามในสมุดเยี่ยม โรงแรม Grand New World Hotel นครซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 

เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๖

แมตุกตาก็ยังตองประดิ    ตามเหตุผล 

ถาเป็นคนโดยไมมีเหตุผล ก็สูเป็นตุกตาก็ได



๘๒

เสด็จเยือนวัดหัวถึงซื่อ (หัวดึงซื่อ) คุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๖ 



๘๓

ณ ป่าหิน มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 

เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๖



๘๔

คราวพระราชพิธีพระราชทานผ้าพระกฐิน ณ วัดบวรนิเวศวิหาร 

เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๗



๘๕

เสด็จนมัสการพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม 

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๗

ความสุขที่เกิดจาก

ความบริสุทธิ ใจ

เพราะการทำาบุญคือ

ความดี โดยตรง 

มุงชำาระฟอกลาง

จิตใจใหบริสุทธิ



๘๖

เสด็จเวียนเทียนพระปฐมเจดีย์ จ. นครปฐม

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๗

การป  ิบัติทำาจิตใจของตนใหมันคงดังนี้ เป็นการสรางความดี

ใหแก จิตใจ เป็นตัวความดีที่เป็นแกนแทของความดีทังหลาย

ซึ่งจะปองกันความทุกขกระทบกระเทือนใจไดทุกอยาง



๘๗

ณ สำานักสงฆ์ดอยปุย (ภูพิงค์)  หมู่ 11 ต. สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่่ 

เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘

โลกแหงสวรรคหรือโลกแหงนรก

เห็นกันดวยตาธรรมดานี่เอง คือในที่ ใดไมเบียดเบียนกัน 

ชวยเหลือกัน ก็อยูดวยกันอยางมีความสุข 

ก็เรียกวา เป็นโลกสวรรค



๘๘

ทรงลงพระนามในสมุดเยี่ยมเมื่อคราวเสด็จไปพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ 

เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙



๘๙

เสด็จตรวจดูการก่อสร้างวัดสันติคิรีญาณสังวราราม ดอยแม่สลอง ดอยตุง จ. เชียงราย 

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙



๙๐

เสด็จไปปฏิบัติศาสนกิจ ออกบิณฑบาต ที่ จ. พระนครศรีอยุธยา 

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๐



๙๑

เสด็จประทานสัญญาบัตรพัดยศแก่พระสังฆาธิการ ณ วัดไผ่ล้อม ต. จันทนิมิต อ. เมือง จ. จันทบุรี 

เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๑

  าสนาที่ดียอมแสดงคำาสังสอน

ใหรูผิดโดยความเป็นผิด  ใหรูถูกโดยความเป็นถูก



๙๒

ณ สำานักสงฆ์ดอยปุย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

เมื่อเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๑



๙๓

ประทานพรแก่พุทธบริษัทที่มาเข้าเฝ้า ณ สำานักสงฆ์ดอยปุย 

ครั้งประกอบศาสนกิจที่สำานักสงฆ์ดอยปุย จ. เชียงใหม่

เมื่อเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๑



๙๔

สมเด็จพระสังฆราช กำาลังมีปฏิสันถารกับ องค์ทะไลลามะ ที่ Nenbutsushu Toriimoto Guesthouse 

ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น 

เมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๑



๙๕

เสด็จเยี่ยมวัด Todaiji เมืองนารา และทรงเลี้ยงกวางที่ประตู Nandaimon Gate ประเทศญี่ปุ่น 

เมื่อวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ ๒๕๔๑ 

กรุณานี้ พึงอบรมใหมี ในจิต วิธีอบรมคือระวังใจไม ใหคิด

เบียดเบียนใคร และหัดใจคิดวา เมื่อตนเองมีทุกข ตองการ

ความชวยเหลือฉันใด  ผูอื่นสัตวอื่นก็ฉันนัน



๙๖

ทรงลงอักขระในพิธีเททอง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๑

คนที่ ใจคอ

กวางขวาง

โอบออมอารี

ตอผูอื่น

แมจนทรัพย

ก็ไมจนใจ 

เพราะไมจน

พวกพอง

และอยูเป็นสุข

ปลอดโปรง



๙๗

เสด็จเยี่ยมหมู่บ้านอนุรักษ์วัฒนธรรมชาวเขาม้ง ดอยปุย จ.เชียงใหม่ 

เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๒



๙๘

ทรงเจิมเครื่องบิน Airbus 330-300 สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒

หรือคนดีมีปัญญา ยอมกลา ยอมพรอม 

ที่จะรับความยากทังหลาย เพียงเพื่อได

มีโอกาสฝึกตน

บัณฑิต



๙๙

พระธรรมวิสุทธิมงคล เยี่ยมพระอาการ เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช 

ณ  อาคารวชิรญาณ-สามัคคีพยาบาร ชั้น ๖ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐



๑๐๐

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒนมหาเถร) 

สิ้นพระชนม์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๙.๓๐ น. ณ ตึกวชิรญาณ-สามัคคีพยาบาร 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สิริพระชนมายุ ๑๐๐ พรรษา ๒๑ วัน 



ขอนอบน้อมถวายกุศลแทบพระบาท

สมเด็จพระญาณสังวร

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ด้วยความซาบซึ้งประทับใจ ในพระจริยวัตร ในความสะอาดบริสุทธิ์

อันเป็นแบบอย่างที่เลิศแก่การประพฤติปฏิบัติ



รายนามเจ้าภาพผู้ร่วมพิมพ์หนังสือ “วจนธรรม”

“ครอบครัวสุทธิเลิศวรกุล” 

“อายิโนะทะกะระ” และบริษัทในเครือ

 ดร. วริศนันท  สุทธิเลิศวรกุล  
     คุณ วิชัย  สุทธิเลิศวรกุล
  คุณ อภิวิชญ์  สุทธิเลิศวรกุล
       คุณ พัฒชยากร  สุทธิเลิศวรกุล
       คุณ อังคณา  สุทธิเลิศวรกุล
       คุณ อติภา  สุทธิเลิศวรกุล
       คุณแม่เฮียง  สุทธิเลิศวรกุล
 



อุทิศส่วนกุศล 

แด่
 

คุณพ่อพงศ์ สุทธิเลิศวรกุล



วิธีการใช้งาน QR Code

เพียงแค่ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพ QR Code ที่เห็น  

และนำาไปอ่านด้วยโปรแกรมประเภท QR Code reader 

แค่นี้ท่านก็จะได้หนังสือ “วจนธรรม” ไว้ ในมือถือของท่าน


