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ทรงรับพระราชทานถวายพัดยศจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาสมเด็จพระญาณสังวรขึ้นเปน 

“สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก” 

เปนสมเด็จพระสังฆราชพระองคที่ ๑๙ แหงกรุงรัตนโกสินทร 

ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อวันศุกรที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๒
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๑

การศึกษา

บางคนก็ใช้ความรู้ช่วยตัวเองไม่ได้ เพราะยัง

ขาดการศึกษาอีกข้ันหนึ่ง คือศึกษาทางจิตใจที่จะ

ท�าให้ มีจิตใจดีและฉลาด คือ ท�าสติรักษาใจ รู้จัก

ยกใจ รู้จักข่มใจ รู้จักปลอบใจ รู้จักวางใจ อบรม

เมตตากรุณาให้มีในใจ รู้จักท�าใจให้มีสมาธิในกิจ 

ที่ท�า 
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ทรงปฏิบัติหนาที่ “พระอภิบาล” (พระพี่เลี้ยง) ภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

ในการเสด็จวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๙
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๒

ผู้น�า

คนที่เป็นหัวหน้าเป็นผู้น�าของหมู่ชนย่อมน�าคนเป็นอันมาก 

ให้ท�าตามหรือไปตามอีกด้วย ฉะนั้น ถ้าจิตใจไม่ดี ไม่ฉลาด ก็จะ

น�าให้ท�าไม่ดีหรือท�าอย่างไม่ฉลาด 

ถ้าเป็นผู้น�าของหมู่ชนก็จะท�าคนเป็นอันมากซึ่งเป็นผู้ตามให้

วิบัติเสื่อมเสีย แต่ถ้าจิตใจดีมีความฉลาด ก็จะน�าให้ท�าดีหรือ 

ท�าอย่างฉลาด ถ้าเป็นผูน้�าของหมูช่น ก็จะท�าคนเป็นอนัมากซึง่เป็น

ผู้ตามให้เจริญสวัสดี เมื่อจิตใจเป็นผู้น�าของคนดังนี้ ความฝึกจิตจึง

เป็นการดี 
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ทรงเปนพระอภิบาลของภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  

ทําวัตรเชาวันธัมมัสสวนะ ในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร 

เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๙
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๓

เมื่อไม่สมหวัง

ความเสียใจทุกข์โศกเพียงใด ก็หาอาจท�าให้เปลี่ยนแปลงไป

ได้ไม่ นอกจากจะกลับสมหวังขึ้น ในความผิดหวังนั้นไม่ได้แล้ว  

ถ้าปล่อยใจ

ให้ทุกข์โศกมากเกินไป ยังจะเป็นทางให้ความไม่สมหวังใน

เรื่องอื่นเกิดตามมาอีกได้มากมายเพราะความทุกข์จักท�าให้ก�าลัง

ใจอ่อน สติปัญญาไม่แจ่มใส คิดอะไรก็จะเป็นไปอย่างมืดมน  

จะแก้ไขอะไรก็ไม่ถูก จะหาทางด�าเนินใหม่ก็ยากจะพบ 
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รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในการเสด็จพระราชดําเนิน 

ถวายพระกฐินตน ณ วัดเทวสังฆาราม กาญจนบุรี 

เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๖
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๔

จิต ผู้น�าที่แท้จริง

ในโลกนี้ ผู้น�าที่แท้จริงคือจิตใจนั่นเอง คือน�า

ตนเองของทุก ๆ คนไปในทางตามที่จิตใจปรารถนา

ต้องการ ดังจะพึงเห็นได้ว่าทุกคนจะท�าอะไร จะไป

ข้างไหน ย่อมมีจิตใจ เกิดเจตนาที่จะท�าไปขึ้นก่อน 

น�าให้เกิดการท�าหรือการไปขึ้น 
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงบาตร

ในเทศกาลสงกรานต เมื่อพ.ศ. ๒๕๑๓
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๕

ความหวัง 

ความผิดหวังเป็นคู่กับความสมหวัง เมื่อ 

ความสมหวังมีได้ ความผิดหวังก็มีได้ นี้เป็น 

ธรรมดาจริง ๆ
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ในพระราชพิธีบําเพ็ญพระราชกุศลพระชนมายุเสมอสมเด็จพระราชบิดา

ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๘
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๖

เตือนตน

คนเรานั้นจะมีคนเตือนอยู่มากในเมื่อยังเป็น

เด็กอยู่ ครั้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น ๆ คนอื่นที่จะเตือน

ก็น้อยเข้า ๆ ยิ่งเป็นคนดึงดันด้วยก็เลยไม่มีใครกล้า

เตือน ฉะนั้น เป็นผู้ใหญ่ขึ้นเพียงใด ก็ต้องอาศัยวิธี

เตือนตนเองมากเข้าเพียงนั้น พระพุทธเจ้าตรัสสอน

ให้ “เตือนตนด้วยตน สอบสวนตนด้วยตน” และ

ตรัสถึงผลว่า “ผู้ที่มีสติครองตน จักอยู่เป็นสุข”
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จฯ ถวายภาพยนตรพระราชพิธีทรงผนวช 

ณ ตําหนักคอยทา ปราโมช วัดบวรนิเวศวิหาร
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๗

ผู้ตื่นอยู่

ตื่นอยู่ คือมีสติรู้อยู่ทุกเวลา นั้นก็หมายถึงว่า เป็นผู้รู้ทุกสิ่ง

ตามความเป็นจริงเสมอ ไม่หลงเห็นผิดไปจากความเป็นจริง เช่น 

เห็นไตรลักษณ์ก็คือ เห็นอนิจจังความไม่เท่ียง ทุกขังเป็นทุกข์  

ทนอยูไ่ม่ได้ ตอ้งแปรปรวนเปลีย่นแปลงไป อนตัตาไมอ่ยูใ่ต้อ�านาจ

ความปรารถนาต้องการของผู้ใด ดังน้ีเป็นต้น ก็เห็นถูกต้องอยู ่

ทุกเวลาไม่มีเห็นเป็นอื่น ดังนี้ที่เรียกว่า เป็นผู้ตื่นอยู่ 
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เฝาเยี่ยมพระอาการประชวร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต 

เมื่อวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๕
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๘

ไร้เจตนายึดดีชั่ว จะไม่มีภัย

ภัย คือความร้อนหรือความทุกข์ ที่แปลตามศัพท์ว่า ความ

กลัวหรือสิ่งท่ีพึงกลัว จะไม่เกิดแก่จิตใจแก่ผู้ไม่มีเจตนายึดมั่นใน

การท�าของตนอีกต่อไปแล้ว เรียกว่าเป็นผู้ท่ีละแล้ว ท้ังดีและชั่ว  

ทั้งสองประการ ท�าดีก็ท�าไปธรรมดามิใช่เจตนาจะท�าเพ่ือเอาด ี

เอาเด่น เอาดัง เพื่อตน แต่ท�าด้วยเป็นกรณียะคือกิจที่ควรท�าเพื่อ

ประโยชน์สุขทั่ว ๆ ไป หรือไม่ท�าชั่วก็ไม่ท�าไปธรรมดา มิใช่ต้องคิด

งดเว้นเพราะใจอยากจะท�าเช่นสามัญชนทั้งหลาย 
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงถวายนํ้าพระมหาสังขทักษิณาวัฏ

ในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๒
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๙

สัมมาสติและปัญญา

ใช้ปัญญาระลึกโดยรอบคอบ ไม่ลุอ�านาจหรือดึงดันไปด้วย

อ�านาจความโลภโกรธหลง ซึ่งจะเป็นเหตุให้พบเหตุผลเป็นเครื่อง

แก้ไขเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั้งที่เป็นส่วนตัวทั้งที่เป็นส่วนรวมได้ดียิ่ง 

ความพบเหตุผลที่ถูกต้องดังน้ีแหละเป็นตัวปัญญา ซึ่งเป็น 

ผลท่ีมุง่หมายส�าหรับแก้เหตุการณ์ทัง้หลาย ตามท่ีกล่าวมาน้ีจะเห็น

ได้ว่า สัมมาสติและปัญญา ต่างก็ต้องอาศัยกันและกัน ในท่ีนี้ 

ยกสัมมาสติขึ้นเป็นประธาน เพราะมุ่งหมายว่า เป็นข้อส�าคัญใน

หน้าท่ีเตือนใจให้ใช้ปัญญา แทนท่ีจะใช้อารมณ์และกิเลสแก่กัน

และกัน ทุก ๆ คนต่างก็มีปัญญาอยู่ด้วยกันแล้ว อาจแต่จะยังเผลอ

ปัญญาไปบ้าง เพราะขาดสัมมาสติเท่านั้น
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เฝาถวายพระพุทธรูป ภปร. แดสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

ณ พระตําหนักที่ประทับในเมืองโลซานน ประเทศสวิตเซอรแลนด

เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๓
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๑๐

ไม่พึงเป็นผู้ติดอยู่ 

“ไม่พึงเป็นผู้ติดอยู่” ก็คือ ทรงเตือนไม่ให ้

ติดอยู่ในผลท่ีได้รับโดยล�าดับ เพราะจะท�าให้หยุด

อยู่เพียงเท่าน้ัน ไม่ปฏิบัติก้าวหน้าต่อไป ทุกคนมี

ความดีท่ีจะต้องท�าต่อไปเพ่ือละความชั่วและกิเลส

ทั้งหลายอีกมาก ยังไม่เสร็จกิจจึงยังหยุดไม่ได้ ต้อง

ท�าดีต่อขึ้นไป
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนินถวายผาพระกฐิน

ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๑
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๑๑

ความกตัญญูกตเวทีมีคุณมาก 

ความกตัญญูกตเวทีมีคุณมาก อาจเป็นเครื่องป้องกันความ

เสื่อมทรามความชั่วร้าย ความไม่สวัสดีนานาประการได้จริง และ

นอกจากจะเป็นเครื่องป้องกันแล้วยังเป็นเครื่องส่งเสริม ให้เกิด 

ความเจริญรุ่งเรือง ความดีงาม ความสวัสดีทุกประการได้ด้วย  

ลองพิจารณาให้เห็น ความจริง ซึ่งไม่น่าจะยากจนเกินวิสัยของ 

คนทั่วไป

ผู้มีกตัญญูกตเวทีนั้น จะคิดจะพูดจะท�าอะไรมีความกตัญญู

กตเวทีคุ้มครองรักษา เพราะผู้มีความกตัญญูกตเวทีย่อมมุ่งดีต่อผู้

มีพระคุณเต็มเปี่ยม จะไม่คิดไม่พูดไม่ท�าอะไรก็ตามที่ไม่ดี เพราะ

จะเป็นการกระทบกระเทือนเป็นโทษถึงผู้มีพระคุณ



24

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

เสด็จเยี่ยมสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

ณ ตึกวชิรญาณสามัคคีพยาบาร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 

เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
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๑๒

รักษาใจเมื่อผิดหวัง 

รวมใจไว้ที่ปัจจุบันเท่าน้ันอะไรที่ควรจัดควรท�าก็จัดก็ท�าไป 

ให้ดงีามเหมาะสม ไม่ย้อนไปผกูใจถึงอดตี ไม่มุง่ไปผกูใจในอนาคต 

การท�าสมาธิที่ท่านอบรมกันอยู่เพ่ือความสงบเย็นใจนั้น ก็เป็น 

การรักษาใจให้อยู่กับปัจจุบัน มิให้ย้อนไปอยู่กับอดีตหรือล่วงหน้า

ไปอยู่กับอนาคต ผู้ที่ความไม่สมปรารถนาเกิดขึ้นแล้ว ก็สามารถ

จะรักษาใจให้คลายความทุกข์หรือไม่เป็นทุกข์ได้ ด้วยการรักษาใจ

ให้อยู่กับปัจจุบันได้เช่นกัน
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สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ ถวายสักการะ

ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร
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๑๓

อันตรายของจิต 

อันตรายของจิตนั้นมิได้เกิดจากบุคคล หรือจากสิ่งภายนอก

มาท�าร้ายคิดร้าย แต่เกิดจากภายในจิตใจเอง 

ราคะหรือโลภะ โทสะ โมหะ ทั้งหมดนี้ คืออันตรายของจิต

ที่เกิดขึ้นภายในจิตเอง ดังน้ันการระวังรักษาจิตจึงมิใช่ การระวัง

รักษามิให้ผู้ใด หรือสิ่งใดเข้าไปท�าร้าย แต่เป็นการรักษาจิตเอง 

มิให้ตกอยู่ใต้อ�านาจของกิเลส



28

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 

ทรงสนทนาธรรมกับสมเด็จพระสังฆราช ณ สํานักสงฆ ดอยปุย จังหวัดเชียงใหม

เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
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๑๔

โลกแห่งสวรรค์หรือโลกแห่งนรก

เห็นกันด้วยตาธรรมดานี่เอง คือในที่ใดไม่

เบียดเบียนกัน ช่วยเหลือกัน ก็อยู่ด้วยกันอย่าง 

มีความสุข ก็เรียกว่า เป็นโลกสวรรค์
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ทรงเปนพระกรรมวาจาจารยของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช 

เจาฟามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ในการทรงผนวช 

ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และเสด็จประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร 

เมื่อวันที่ ๖-๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๑



31

๑๕

ศีลธรรม

คนที่อยู่ด้วยกันได้ ก็เพราะถือศีลธรรมต่อกัน 

แม้หมู่โจรจะปล้นคนอื่น ก็ต้องไม่ปล้นกันเอง จึง 

คุมกันเป็นหมู่อยู่ด้วยกันได้ แปลว่าต้องมีศีลธรรม

ต่อกันนั่นเอง



32

รับเสด็จสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิรินธรเทพรัตนสุดาฯ 

และสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณฯ 

ณ หองประชุมตึกสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย 

เมื่อวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๐



33

๑๖

จิตที่ตั้งไว้ผิด

จิตที่ตั้งไว้ผิด ย่อมน�าให้เกิดบาปวิบัติ ยิ่งไป

กว่าบาปวิบัติภัยอันตราย ที่โจรจะพึงกระท�าให้แก่

โจร หรือว่าที่คนมีเวรจะกระท�าให้แก่คนมีเวร



34

ทรงจุดเทียนชัยในพิธีพุทธาภิเษก ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา 

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ทรงเจริญพระชนมายุ ๘๐ พรรษา

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๙



35

๑๗

ผลกับเหตุ

ผลจักไม่เกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุ และผลกับเหตุ

จกัเป็นสิง่สมควรกันเสมอ ผลจกัไม่เกินกว่าเหต ุและ

จักไม่ผิดจากเหตุ เหตุเป็นเช่นไรผลจักเป็นเช่นนั้น

แน่นอน



36

พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 

และพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา เสด็จถวายเครื่องสักการะ 

ณ ตําหนักคอยทา ปราโมช วัดบวรนิเวศวิหาร



37

๑๘

พูดหรือท�า

การพูดถึงคุณของความดี โดยไม่ท�าความดี

นั้นมิใช่เป็นการบริหารจิต หรือการพูดถึงโทษของ

ความชั่ว โดยไม่ละความชั่ว ก็มิใช่เป็นการบริหาร

จิต การบริหารจิตคือการมีสติ มีความเพียร 

ไม่ท�าความไม่ดีท้ังปวง ท�าความดีทุกประการและ

ท�าใจให้ผ่องใส ด้วยละราคะ โทสะ โมหะเป็น 

ล�าดับไป



38

ขณะเมื่อทรงเปนสามเณรเจริญ คชวัตร



39

๑๙

กรรมเป็นของตน

เรามีกรรมเป็นของของตน เราท�าดีจักได้ดี  

เราท�าชั่วจักได้ชั่ว แต่ว่าสิ่งอื่นนั้นไม่ตรัสว่าเป็นของ

ของตน ชีวิตร่างกายนี้ก็ไม่ใช่เป็นของของตน ทรัพย์

สมบัติทั้งหลายก็ไม่ใช่เป็นของของตน อะไร ๆ ก็

ไม่ใช่เป็นของ ๆ ตนทั้งนั้น แต่ว่ากรรมที่กระท�าไว้

นั้นเป็นของ ๆ ตน



40

เมื่อครั้งทรงเปนพระมหาเจริญ สุวฑฺฒโน



41

๒๐

จุดหมายของการปฏิบัติธรรม

การปฏิบัติธรรมนั้นเพ่ือมรรค ผล นิพพาน 

หรือว่าถ้าพูดอย่างสามัญลงมา ก็เพื่อความดี เพื่อ

ความบริสุทธิ์ ไม่ใช่เพื่อสวรรค์



42

เจาพระคุณสมเด็จฯ ทรงฉายพระรูปกับพระภิกษุและสามเณรเปรียญ 

สํานักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร พ.ศ. ๒๔๘๒ 

ขณะทรงเปนพระมหาเจริญ เปรียญธรรม ๘ ประโยค



43

๒๑

กาม

ผิดศีลกันได้ต่าง ๆ ก็เพราะกามนี่แหละ ต้อง

สร้างบาปสร้างอกุศลกรรมกันต่าง ๆ ฆ่าฟันอะไรกนั

เป็นต้น เบียดเบียนกันต่าง ๆ เพราะกามนี่แหละ 

วุ่นวายกันไปก็เพราะกามนีแ่หละ ก็เพราะใจนีแ่หละ

ทีเ่ป็นตัวกรรมภพ สร้างตัวเราขึน้มา และตวัเราน่ีเอง

ก็ท่องเที่ยวไปในกาม แล้วก็ใจนี่เองไม่อิ่มไม่พอ 

ในกาม



44

ขณะทรงเปน พระมหาเจริญ สุวฑฺฒโน



45

๒๒

สังขารคือการปรุงแต่ง

ปรุงแต่งตั้งแต่ถือก�าเนิดเกิดก่อขึ้นในครรภ์

ของมารดา คลอดออกมาก็ปรุงแต่งเร่ือยไปจนถึง

ตายในที่สุด เพราะฉะน้ัน อาการท่ีเรียกว่าสังขาร 

คือปรุงแต่งน้ีก็เป็นอาการของชีวิต ซึ่งต้องมีการ 

ปรุงแต่งกันอยู่ดังนี้ตลอดเวลาไม่หยุด หยุดปรุงแต่ง

เมื่อไหร่ก็ตาย



ขณะทรงเปนพระราชาคณะที่ พระธรรมวราภรณ เมื่อพ.ศ. ๒๕๐๑

46



47

๒๓

จับเหตุจับผล

จบัเหตจุบัผลตามกฎเกณฑ์แห่งหลกัธรรมชาติ

ธรรมดาได้ถูกต้อง ก็สามารถที่จะรู้ได้สามารถที่จะ

น�ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ตามที่ต้องการได้



ขณะทรงเปนพระราชาคณะที่ พระสาสนโสภณ

48



49

๒๔

ธรรมะคือความจริง

ทุกคนจึงสามารถฟังธรรมะของพระพุทธเจ้า

เข้าใจได้ เพราะธรรมะท่ีทรงแสดงก็คือตัวธรรมดา 

ที่เป็นความจริง และก็เป็นธรรมดา และความจริง 

ที่กายใจนี้ของตนเอง



50

เมื่อครั้งทรงเปนพระสาสนโสภณ 

เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๙



51

๒๕

ยึดทุกข์

เมื่อไม่มองเห็นว่าเป็นทุกข์ก็ยังยึดถือทุกข์อยู่ 

ไม่ปล่อยทุกข์ เหมือนอย่างเมื่อก�าก้อนถ่านไฟไว้ใน

มือ ไฟก็ไหม้มือร้อน แต่ก็ไม่เห็นว่าได้ก�าก้อนถ่าน

ไฟไว้ ก็ยังก�าอยู่น้ันเอง แล้วก็ร้องกันว่า ร้อนอยู่ 

ร้อน แต่ก็ไม่ปล่อยก้อนถ่านไฟ ก็ไม่พ้นจากความ

ร้อนได้



52

เมื่อทรงดํารงสมณศักดิ์ที่ พระสาสนโสภณ 

หนาตําหนักคอยทา ปราโมช วัดบวรนิเวศวิหาร



53

๒๖

ธรรมาธิปไตย

ตรงต่อศีล ต่อสมาธิ ต่อปัญญา รวมเข้า 

ค�าเดียวก็คือว่าตรงต่อธรรมที่เป็นธรรมาธิปไตย คือ

มีธรรมะเป็นใหญ่ ไม่ใช่มีโลกเป็นใหญ่ ไม่ใช่มีตน

เป็นใหญ่ แต่มีธรรมเป็นใหญ่ เป็นธรรมาธิปไตย



54

เมื่อทรงดํารงสมณศักดิ์ที่ พระสาสนโสภณ 

เสด็จวัดปาบานตาด จังหวัดอุดรธานี ทรงรับบิณฑบาตจากชาวบาน



55

๒๗ 

อุเบกขา 

อเุบกขาน่ีแหละ คือมใีจทีเ่ป็นกลาง เป็นกลาง

ได้ก็เพราะว่าปลงลงไปในกรรมได้ ไม่รักเสียจนไม่ 

รู้ผิดไม่รู้ถูก ซึ่งความรักเช่นนั้นไม่ใช่เป็นความรักที่

เป็นเมตตา



56

ในวัดพระแกวจําลองที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา 

เมื่อครั้งทรงเปนพระโศภนคณาภรณ พรอมดวยคณะสงฆจากประเทศไทย 

รวมพิธีสมโภชพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ 

เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๕



57

๒๘ 

สติปัญญาดังกระจก

เมื่อเกิดความหลงใหล เอากระจกส่องดูก็จะ 

รู้หน้าของตนเองว่า เป็นอย่างไร ฉันใดก็ดี เมื่อมี 

สติกับปัญญามาเป็นกระจกส่องดูจิตของตนเอง  

ก็ย่อมจะรู้จักจิตของตนเองว่าเป็นอย่างไร



58

ทรงประกอบพิธีกอนการรื้อถอนแทนที่ประทับของ

สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ เพื่อทําการบูรณะ



59

๒๙ 

นิพพาน

ที่ตรัสสอนเรื่องทุกข์ก็เพ่ือให้รู้จักทุกข์ และ 

เพ่ือปฏิบัติให้พ้นทุกข์ ไม่เป็นทุกข์ ดังที่ตรัสถึง 

พระนิพพานว่า นิพพานัง ปรมัง สุขัง นิพพานคือ

ธรรมะเป็นท่ีสิ้นกิเลสและกองทุกข์ ไม่มีกิเลสและ

กองทุกข์ร้อยรัด เป็นบรมสุขดั่งนี้



60

เมื่อทรงดํารงสมณศักดิ์ที่ พระสาสนโสภณ 

ในการพระราชทานเพลิงศพ นางกิมนอย คชวัตร พระชนนี

ณ เมรุวัดเทวสังฆาราม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๐



61

๓๐ 

ตัณหาเผาใจ

ตณัหา ความดิน้รนทะยานอยากเป็นต้น ล้วน

เป็นเครื่องเผาจิตใจทั้งนั้น เพราะฉะนั้น ถ้าไม่เพียร

เผากิเลสเสีย กิเลสก็ย่อมบังเกิดขึ้นเผาจิตใจบุคคล

นั่นเอง



62

ทรงประกอบพิธีบรรจุสิ่งของภายในพระเจดียวัดบวรนิเวศวิหาร 

เพื่อถวายเปนพุทธบูชา



63

๓๑ 

มรณสติ

ความรู้ว่าทุกคนเกิดมาแล้วต้องตาย เป็นสิ่ง 

ที่เป็นคุณประโยชน์ยิ่งใหญ่ แม้ใส่ใจในความรู้นี้ให้

เท่าที่ควร ก็จะสามารถน�าให้เกิดคุณเกิดประโยชน์

แก่ตนเองได้มหาศาล ยากจะหาประโยชน์ใดอาจ

เปรียบได้



64

ฉายภาพรวมกับพระราชาคณะและกรรมการวัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อพ.ศ. ๒๕๒๘



65

๓๒ 

ผูกพันยินดีจึงมีทุกข์

เมื่อมีความผูกพันยินดีติดอยู่ ครั้นสิ่งที่ผูกพัน

นั้นแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป จึงต้องมีความทุกข์

ต่าง ๆ จึงไม่พ้นทุกข์ไปได้



66

ทรงประทานสิ่งของแกชาวบานในระหวางทางเสด็จไป

ปฏิบัติศาสนกิจในภาคอีสาน เมื่อพ.ศ. ๒๕๒๑



67

๓๓ 

คนสามัญรักกิเลส

คนสามัญนั้นรักกิเลส รักราคะหรือโลภะ รัก

โทสะ รักโมหะ เป็นกิเลสซ้อนกิเลส เพราะมิได้ 

หัดข่มจิต แต่ให้กิเลสเองเป็นฝ่ายข่มเหงจิต ข่มขู่จิต  

ให้กิเลสเองเป็นฝ่ายท่ีรังแกจิต ซ�้ากลับรักกิเลสซึ่ง

เป็นผู้ข่มเหงเป็นผู้รังแกอีกด้วย



68

เสด็จเยี่ยมวัดถํ้าไตรรัตน อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา เมื่อพ.ศ. ๒๕๒๑



69

๓๔ 

ปัญญาข่มกิเลส

พระพุทธองค์จึงตรัสสอนให้กลับมาเป็นฝ่าย

ฝึกจิต ข่มจิต คือข่มเหงกิเลส ข่มกิเลสเสียบ้าง  

และเครื่องมือที่จะปฏิบัติในการข่มเหงกิเลส หรือ 

ข่มกิเลสนั้น ไม่มีอะไรดีที่สุดเท่าปัญญา คือความรู้

ทั่วถึงความจริง



70

เสด็จตรวจงาน ณ วัดญาณสังวราราม จ.ชลบุรี

เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๓



71

๓๕

ศีล สมาธิ ปัญญา

ศีลกเ็หมอืนอย่างราก สมาธิก็เหมอืนอย่างต้น 

ปัญญาก็เหมอืนอย่างยอด เมือ่เทยีบกับต้นไม้ ฉะน้ัน 

แม้จะยกยอดขึน้มาแสดง ก็ต้องหมายความว่า ต้อง

มีล�าต้น ต้องมีรากอยู่ด้วยกัน



72

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



73

๓๖ 

ไม่เบียดเบียน

การที่คิดจะท�า ค�าที่คิดจะพูด เรื่องที่คิดว่าจะ

คดิ เป็นไปเพ่ือเบยีดเบยีนตน เป็นไปเพือ่เบยีดเบยีน

ผูอ้ืน่ เป็นไปเพ่ือเบยีดเบยีนท้ังตนทัง้ผูอ้ืน่ เป็นอกุศล 

ให้เกิดโทษทุกข์ มีทุกข์เป็นวิบาก ก็จงเว้นเสีย ไม่ท�า 

ไม่พูด ไม่คิด



74

เจาพระคุณสมเด็จฯ ทรงเปนนักอาน ทรงอานหนังสือหลากหลายประเภท 

ทั้งคดีโลกและคดีธรรม ทั้งที่เปนภาษาไทยและภาษาตางประเทศ



75

๓๗ 

พิจารณากาลทั้งสาม 

พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้พิจารณา ๆ ความ

ประพฤติทางกาย ทางวาจา ทางใจของตนด่ังน้ี  

ในกาลทั้งสาม คือในกาลก่อนที่จะท�า ในขณะที่

ก�าลังท�า และแม้ท�าไปแล้ว อันรวมถึงพูดคิดด้วย



76

คณะสงฆวัดบวรนิเวศวิหารถวายสักการะเจาพระคุณสมเด็จ 

ในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร



77

๓๘

ผู้รู ้

ผู้ที่เป็นวิญญู คือเป็นผู้รู้นั้นย่อมมองเห็นว่า 

ทั้งสิ่งท่ีน่าหัวเราะ ทั้งสิ่งที่น่าร้องไห้น้ัน เป็นทุกข ์

ทั้งนั้น เพราะทุก ๆ อย่างนั้นต้องเกิด ต้องดับ  

ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลง ต้องไม่ใช่เรา ไม่ใช ่

ของเรา 



78

ทรงเปนพระอุปชฌายในพิธีบวชสามเณรภาคฤดูรอน 

ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร



79

๓๙ 

กุศล

กุศลทีแ่ปลว่ากิจของคนฉลาด ได้แก่ สามารถ

มีความรู ้เปรียบเทียบขาว-ด�า ประณีตหรือเลว  

มีโทษ-ไม่มีโทษ ดี-ไม่ดี ขึ้นโดยล�าดับ อันเป็น 

สัจจะ ที่เป็นความจริงอย่างหนึ่ง ๆ



80

ทานจุฬาราชมนตรี, 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

และพระคารดินัล ไมเคิล มีชัย กิจบุญชู 

ในการประชุมสันติภาพแหงโลกที่อาคารแปซิฟกเพลซ 

เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๐



81

๔๐ 

สิทธิชั่วคราว

ทุก ๆ อย่างที่ยึดถือว่าเป็นของเรานั้น แม้ว่า

จะมีสิทธิอยู่ แต่ก็เป็นสิทธิชั่วคราวเท่าน้ัน ไม่เป็น

สิทธิที่แท้จริง เพราะถ้าเป็นสิทธิที่แท้จริงแล้ว ก็จะ

ต้องไม่มีความพลัดพราก แต่เมื่อมีความพลัดพราก 

ก็ไม่ใช่เป็นสิทธิที่แท้จริง



82

ทรงตักบาตรถวายพระกุศลสมเด็จยา  

เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๘



83

๔๑ 

หลงรักหลงชัง 

รักอยู่ที่ไหนชังก็อยู่ที่นั่น มีความใคร่อยู่ที่ไหน

ความโกรธก็มีอยู่ท่ีน่ัน และในขณะเดียวกันความ

หลงก็ย่อมมีอยู่ด้วย อันพึงกล่าวได้ว่าหลงรักหลงชัง 

ก็เพราะหลงนั่นเอง จึงเกิดความรักความชังขึ้นมา



84

เสด็จไปถวายสักการะพระอัฐิ สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส

ณ พระตําหนัก สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เมื่อพ.ศ. ๒๕๓๒



85

๔๒ 

ใจไม่พอ

ตัวของ ตา หู จมูก ลิ้น กาย นี้เองมีพอ 

อย่างอาหารที่บริโภคแล้วก็อิ่ม มีอิ่ม เรียกว่า ตาก็

มีอิ่ม หูก็มีอิ่ม จมูกก็มีอิ่ม ลิ้นก็มีอิ่ม กายก็มีอิ่ม 

คือมีพอ แต่ใจนี่เองที่เป็นตัวไม่พอ ไม่มีอิ่ม ไม่มีเต็ม



86

ทรงรับผูมาเขาเฝา ณ ตําหนักคอยทา ปราโมช

เมื่อพ.ศ. ๒๕๓๓



87

๔๓ 

จิตว่าง

ความไม่มโีรคเป็นลาภอย่างย่ิงทางพุทธศาสนา 

จึงมุ่งถึงความที่ไม่มีโรคคือกิเลส ก็คือจิตว่างกิเลส 

ที่เรียกว่าจิตว่าง



88

เมื่อครั้งเสด็จเยี่ยม ๔ จังหวัด ชายแดนภาคใต

ระหวางวันที่ ๑๒-๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๒



89

๔๔ 

ท�าบุญทีละน้อย 

ฝนตกลงมาทีละหยาด ๆ ก็ย่อมท�าภาชนะที่

รองน�้าให้เต็มได้ การท�าบุญแม้ทีละน้อย ๆ ก็ย่อม

ท�าให้บุญเต็มขึ้นมาได้ มากขึ้นมาได้เช่นเดียวกัน



90

 เปนประธานเปดเจริญพระพุทธมนตเพื่อสันติภาพโลก 

ณ ทองสนามหลวง เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๔



91

๔๕ 

โลกธรรมส่วนเสีย

แม้เมื่อประสบโลกธรรมส่วนที่เสีย คือ ความ

เสื่อมลาภ เสื่อมยศ นินทา ทุกข์ ก็ใช้ความ 

เสื่อมเหล่านี้มาบ�าเพ็ญบารมีได้ โดยที่มีขันติ คือ 

ความอดทน



92

ขณะทรงดํารงสมณศักดิ์ที่ พระสาสนโสภณ เสด็จเยือนประเทศอิตาลี 

เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๙



93

๔๖

เผลอสติ จึงเผลอปัญญา 

การทิ้งของลงในถนนหนทางนั้น ผู้ทิ้งทั่วไปไม่ได้ขาดความรู้

ที่พอจะเรียกได้ว่าเป็นตัวปัญญา คือ มีความรู้อยู่แล้วว่าไม่ควรทิ้ง 

แต่ขาดสติที่จะน�าปัญญานี้มาใช้และขาดความเพียรส�าหรับที่จะ

ท�าให้ถูกตามที่รู้ พูดง่าย ๆ ว่า ไม่คิดและเกียจคร้านที่จะเก็บไป

ทิ้งในที่ควรทิ้งนั่นเอง 

มักง่ายในเรื่องอื่น ๆ ก็มักเป็นเช่นน้ี คือ คนมักง่ายมักมี

ปัญหาในเรื่องน้ัน หรือจะมีปัญญาในเรื่องน้ันถ้าใช้ความคิดพินิจ

ก่อน แต่ขาดสติและความเพียร ปัญญาที่มีอยู่หรือที่น่าจะมีก็เลย

ไม่ได้น�าออกใช้หรือไม่มี กลายเป็นคนขาดการใช้ปัญญา เป็นคน

หลงไปเสีย 

ฉะนั้น ความเผลอสติ จึงเป็นความเผลอปัญญาไปด้วย นี้

เป็นโทษของความมักง่ายท่ีน่าจะเห็นได้ง่าย ถ้าท�าสติสักเพียง 

เล็กน้อยเท่านั้น ความเผลอสติ จึงเป็นความเผลอปัญญาไปด้วย



94

เสด็จเยือนภูเขาไซปรัส ประเทศแคนาดา 

เมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๓



95

๔๗ 

หันหลังให้กิเลส

เปรยีบดงัผูยื้นอยู่ใกล้กองไฟกองใหญ่ทีร้่อนแรง แล้วออกเดนิ

ห่างกองไฟกองนั้นออกไปทุกที ย่อมพ้นจากกระแสแห่งความร้อน 

ร้อนน้อยลงทุกที จนถึงได้เย็นสบายในวาระหนึ่ง 

บรรดาผูม้าบรหิารจติทัง้หลาย คือผูก้�าลงัเดนิหันหลงั ห่างจาก

กองไฟคือกิเลสแล้ว แม้มีความเพียรประกอบด้วยสติและปัญญา 

ด�าเนินให้ห่างกองไฟคือกิเลส ต่อไปจะเป็นผู้ไม่ประมาท ที่จะไม่

เสื่อมจากนิพพาน



96

เสด็จบนคันนาเปนระยะทางไกล เพื่อไปทอดพระเนตร

เสาศิลาจารึกพระเจาอโศกมหาราช ที่กลางทุงนา หมูบานนิคลิหะวา

ใกลเมืองกบิลพัสดุ ประเทศเนปาล เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๘



97

๔๘ 

ไม่ด่วนตัดสิน

ฟังแล้วพิจารณา ไม่ด่วนที่จะชอบหรือโกรธเสียก่อน เพราะ

เมื่อกล่าวถึงปรกติแห่งจิตทั่วไป เมื่อได้ฟังสนับสนุนก็มักจะชอบ 

เมื่อได้ฟังค้านติงก็จะไม่ชอบทั้งชอบท้ังไม่ชอบท�าจิตใจเกิดความ

ล�าเอยีงได้ เมือ่มคีวามล�าเอยีงเสยีแล้ว สตแิละปัญญาท่ีจะแสวงหา

ข้อเท็จจริงมาวินิจฉัยก็อ่อนไป 

ฉะนั้น จึงต้องมีสติที่ห้ามใจมิให้ด่วนชอบหรือโกรธเสีย ถ้า

ท�าใจให้มีอุเบกขาเหมือนกันในค�าสนับสนุนและในค�าค้านติงได ้

ก็ยิ่งดี เพราะจะได้มีโอกาสใช้ปัญญาพิจารณาได้เต็มที่



98

เสด็จเยือนวัดหัวถึงซื่อ (หัวดึงซื่อ) คุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๖



99

๔๙ 

เหตุแห่งความไม่สงบ 

เมืองใด ๆ ก็ไม่สงบ หากมีโลภะ โทสะ โมหะ 

กิเลสทั้ง ๓ กองนี้ คือ โลภะ โทสะ โมหะ หรือโลภ โกรธ 

หลง เป็นเหตแุห่งความทกุข์ความเดอืดร้อนทุกหนทกุแห่งมาแต่ไหน

แต่ไร ไม่เคยปรากฏว่ากิเลสทั้ง ๓ น้ีได้เคยท�าให้มีความร่มเย็น

เป็นสุขเกิดขึ้นที่ไหน ไม่ว่าในกาลไหน หรือในประเทศชาติศาสนาใด



100

ฉายพระรูปบนกําแพงเมืองจีน บริเวณดานปาตาหลิง 

เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๖



101

๕๐ 

ดูจิตให้เข้าใจ 

ดูจิตให้เข้าใจ ใครบริโภค? ใครหลง?

สิ่งที่เป็น “ผู้บริโภค” น้ันก็คือตาน้ีเอง หูนี้เอง จมูกนี้เอง  

ลิ้นนี้เอง กายนี้เอง เช่นว่าอร่อยก็แค่ลิ้น ลิ้นนั้นเองอร่อย...ไม่ใช่

อร่อยที่จิตใจ แต่ว่าจิตใจไปหลงยึดเอาความอร่อยของลิ้นมาเป็น

ความอร่อยที่จิตใจ จึงท�าให้จิตใจนี้เพิ่มตัวกามที่เป็นกิเลส ความ

ใคร่ความปรารถนาต้องการมากขึ้น ต้องการพัสดุกาม ต้องการ

กามคุณต่าง ๆ มากขึ้น ท่านจึงว่าความอิ่มด้วยตัณหานั้นไม่มี หรือ 

ความอิ่มด้วยกามนั้นไม่มี



102

ดร. เกียวเซ เอนชินโจ ผูนํานิกายเนนบุทซูซุแหงญี่ปุน, 

องคดาไลลามะ ผูนําคณะสงฆนิกายวัชรยานของทิเบต 

และเจาพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชแหงประเทศไทย 

ทรงรวมการประชุมสุดยอดผูนําชาวพุทธ เพื่อการเผยแผพระพุทธศาสนาแหงโลก 

ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุน 

เมื่อวันที่ ๔-๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๑



103

๕๑ 

ความส�ารวมอินทรีย์ 

“อินทรียสังวร” คือความส�ารวมอินทรีย์ ตา  

หู จมูก ล้ิน กายและมนะคือใจ โดยที่เมื่อเห็น 

อะไร ได้ยินอะไร เป็นตน ก็ไม่ยึดถือสิ่งเหล่านั้น 

เพราะเมื่อยึดถือ ความยินดีความยินร้าย บาป 

อกุศลธรรมทั้งหลายย่อมไหลเข้าสู่ใจ



104

เสด็จเยือนพิพิธภัณฑลูฟวร ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๓



105

๕๒ 

นิพพานไม่สุดเอื้อม 

นพิพานดเูหมอืนจะเป็นสิง่มดืมดิ ลีล้บั เข้าใจ

ไม่ได้ และเป็นธรรมะสูงสุดเอื้อม แต่ความจริงแล้ว

หาเป็นเช่นนั้นไม่ เพราะธรรมะทั้งนั้นที่พระพุทธเจ้า

ทรงสั่งสอน ล้วนประกอบด้วยลักษณะ ๓ ประการ 

คือ รู้ได้ มีเหตุที่อาจตรองตามได้ ปฏิบัติได้จริง  

และนิพพานก็เป็นธรรมะข้อหนึ่งที่ตรัสสอนไว้ จึง 

เป็นธรรมะที่รู ้ได้ มีเหตุที่อาจตรองตามได้ และ 

ปฏิบัติให้บรรลุได้



106

เสด็จเยือนนครซีอาน คราวเสด็จสาธารณรัฐประชาชนจีน อยางเปนทางการ 

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๖



107

๕๓ 

ลืมตัว

อันความลืมท่ีส�าคัญมาก คือ ความลืมตัว 

เพราะเมือ่ลมืตัวไปเสยีอย่างเดียวก็ชือ่ว่าลืมข้ออืน่ ๆ 

ไปด้วยอกีมากมาย และเพราะลืมตวั จงึท�าให้ส�าคญั

ตนผิดเป็นต้น ดังได้กล่าวมาแล้ว ความลืมตัวเป็น

ความขาดสติ ท่ีจะระลึกได้ว่าตนเป็นอะไรอย่างไร

ตามที่เป็นอยู่



108

ณ ปาหิน มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๖
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๕๔ 

ประมวลลักษณะของจิต 

ประมวลลักษณะของจิตได้ดังนี้ ๑. ดิ้นรน  

๒. กวัดแกว่ง ๓. รักษายาก ๔. ห้ามยาก ๕. ข่ม

ยาก ๖. เบา ๗. มักตกไปสู่อารมณ์ตามที่ปรารถนา 

๘. เห็นยากมาก ๙. ละเอียดนัก ๑๐. ไปไกล  

๑๑. เที่ยวไปผู้เดียว ๑๒. ไม่มีสรีระ ๑๓. มีคูหา 

(คือกายนี้) เป็นที่อาศัย
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ทรงนําสามเณรศากยกุลบุตรที่ทรงใหการบรรพชา ๗๓ รูป

ออกบิณฑบาต ณ เมืองกีรติปูร ประเทศเนปาล 

เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๘
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๕๕ 

ผู้ท�ากรรมดีก็ไม่ควรท้อแท ้

แม้ว่าการท�ากรรมดีจะมีผู้นินทา เพราะไป 

ขัดความพอใจของเขาเข้า ก็ไม่ใช่ส่ิงที่ผู ้ท�าควร 

หว่ันไหว ส่วนเสียงสรรเสริญน้ัน...แม้ไม่มี ผู้ท�า 

กรรมดีก็ไม่ควรท้อแท้
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ที่วัดศรีกีรติวิหาร ประเทศเนปาล ฯพณฯ เชร บาฮะดูร เทวา 

นายกรัฐมนตรีเนปาลกลาวตอนรับเจาพระคุณสมเด็จฯ 

ในพิธีเปดอาคารไทยกีรติ ภวัน  เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๘
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๕๖

กฎสัจธรรม

ทุกสิ่งในโลกนี้ตกอยู่ใต้กฎของสัจธรรม คือ 

ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ ทนอยู ่ไม่ได ้ต ้องแปรปรวน

เปลี่ยนแปลง และไม่เป็นไปตามอ�านาจความ

ปรารถนาพอใจของผู้ใดทั้งสิ้น
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เจาพระคุณสมเด็จฯ เสด็จนมัสการและประทักษิณ ธัมเมกขสถูป 

ณ สารนาถ ประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๒
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๕๗ 

ประมาท...เผลอตัว 

บางทีได้รับความยกย่องมากเข้า ก็เผลอไป 

ว่าเป็นผู้วิเศษเพราะค�าท่ียกย่อง ลืมไปว่าความด ี

เกิดจากกรรมที่ดีจึงไม่สนใจท่ีจะท�าความดีให้ย่ิงขึ้น

เพราะว่าดีเสียแล้ว
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เจาพระคุณสมเด็จฯ ทรงฉายพระรูปหนาหอนาฬกาบิ๊กเบน 

กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เมื่อพ.ศ. ๒๕๒๓
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๕๘ 

จับจิต

จิตอยู่ที่ไหน ก็ตอบได้อย่างง่าย ๆ ว่า อยู่ที่ความคิด ใคร

ต้องการจะจับจิต หรือจะดูจิตก็ให้จับความคิดดู ความคิดของตน 

ลักษณะของจิตทั่วไป คือ ดิ้นรน กวัดแกว่ง รักษายาก  

ห้ามยาก ลักษณะดังกล่าวจะมองเห็นได้ชัดในขณะที่ปฏิบัติอบรม

จิต คือ ท�าจิตให้เป็นสมาธิ เช่น ให้ก�าหนดลมหายใจเข้า-ออก 

ท�าความรูอ้ยู่ทีล่มหายใจ จติจะด้ินรนเหมอืนอย่างปลาทีเ่ขาจบัจาก

แม่น�้าซัดไปบนบกดิ้นอยู่ คือ จิตจะไม่ยอมสงบง่าย ๆ จะดิ้นรน

ไปจากสมาธิ คือ ทิ้งอารมณ์ของสมาธิ คิดไปถึงเรื่องต่าง ๆ จิต

ผูกพันอยู่ 

เมื่อปฏิบัติอบรมปัญญาในไตรลักษณ์ คืออบรมปัญญาให้

เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา จิตก็ยิ่งจะดิ้นรน ไม่ยอมพิจารณาให้

เกิดปัญญาเห็นธรรมะ เหมือนปลาที่ดิ้นพราดอยู่บนบก
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เจาพระคุณสมเด็จฯ เสด็จวัดทิเบต ในปริมณฑลพระเจดียโพธินาถ ประเทศเนปาล

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๘ 
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๕๙ 

ของมึนเมาส�าหรับใจ 

อันของเมาส�าหรับใจนั้นได้แก่ ลาภ ยศ 

สรรเสริญ สุขต่าง ๆ อันที่จริงสิ่งท้ังปวงเหล่าน้ี 

มีอุปการะแก่ชีวิต... แต่คนที่มีสติรู้จักประโยชน์รู้จัก

ประมาณ ในการแสวงหาในการใช้เป็นต้น ย่อม 

จะได้รับประโยชน์เต็มที่ สามารถใช้สิ่งเหล่านี้ท�า

ประโยชน์ต่าง ๆ ทั้งแก่ตนและผู้อื่นได้มาก
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พระสงฆและชาวจีน ถวายการตอนรับ ณ วัดหยวนทง เมืองคุนหมิง ยูนาน

 คราวเสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ระหวางวันที่ ๒๐ มิถุนายน - ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๖
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๖๐

ค�าว่า บุญ มี ๒

ค�าว่า บุญ มี ๒ คือ 

๑. บุญท่ีเป็นส่วนเหตุ หมายถึงความดีอัน 

เป็นเครื่องช�าระ ฟอกล้างความชั่วทั้งหลาย กับ 

๒. บุญส่วนผล อันได้แก่ความสุข 

ดังพระพุทธด�ารัส แปลความว่า “ท่านทัง้หลาย

อย่ากลัวบุญเลย ค�าว่าบุญเป็นชื่อของความสุข”
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ฉายภาพรวมกับคณะบาทหลวงในการเสด็จทอดพระเนตรกิจการพระศาสนา

ณ นครซิดนีย ประเทศออสเตรเลีย 

เมื่อวันที่ ๒๑-๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๑
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๖๑

เผ่ือแผ่ได้เพราะไม่ติดสุข

คนที่มีสุขเพราะมีเครื่องบ�ารุงความสุขมาก 

หากมีสติไม่ติดในความสุข คิดถึงคนอื่นที่มีทุกข์  

และเผือ่แผ่ความสขุของตนแก่คนอืน่ ก็เป็นประโยชน์
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เสด็จทอดพระเนตร อาคารรัฐสภา (The Capitol Hill) วอชิงตัน ดี.ซี. 

ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๓



125

๖๒

เมตตา 

เมตตา ก็คือความรักใคร่ปรารถนาให้เป็นสุข 

การแผ่เมตตานั้น ก็แผ่ไปด้วยจิตนี้เอง
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เสด็จไปประชุม The Fifth International Geeta Conference at Jodhpur, Rajasthan 

ประเทศอินเดีย เมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๓
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๖๓

มักง่าย...ไม่เจริญ 

ถ้าเป็นเด็กมักง่ายก็สังเกตได้ตั้งแต่เคร่ืองแต่งตัว เครื่องเล่า

เรียน และกิริยาท่ีประพฤติต่าง ๆ เครื่องแต่งตัวจะไม่สะอาด

เรียบร้อยตามสมควร เครื่องเล่าเรียน เช่น สมุดจดวิชาจะสกปรก

ไม่เรยีบร้อย จะทิง้เศษกระดาษเป็นต้นเกลือ่นไปในถนนในโรงเรยีน

ครั้นเมื่อเติบโตขึ้นท�าการงาน ก็ท�าลวก ๆ ง่าย ๆ ถึงจะได้

รับค�าชี้แจงอย่างถ่ีถ้วนก็ท�าให้เรียบร้อยไม่ได้ เรื่องความมักง่ายนี ้

มีได้ในเรื่องทั้งปวง ตามท่ีกล่าวมายกเป็นตัวอย่างเพียงเล็กน้อย

เท่านั้น 

ถ้าใครปล่อยตนเองให้เป็นคนมักง่าย บ่อย ๆ อาจติดเป็น

นสิยัได้ ซึง่จะเป็นเครือ่งตดัรอนความเจรญิของตนเองมากนัก ฉะนัน้ 

ผู้ใหญ่จึงอบรมเด็กไม่ให้ท�าอะไรอย่างมักง่ายดังกล่าวท้ังในบ้าน 

ทั้งนอกบ้าน



128

 ทรงรวมการประชุมสุดยอดผูนําชาวพุทธโลก เพื่อการเผยแผพระพุทธศาสนา 

ที่ประเทศญี่ปุน เมื่อวันที่ ๔-๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๑
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๖๔ 

พร

พรท่ีให้กันน้ันเป็นเพียงการแสดงความปรารถนาด ีหรอืแสดง

ความเมตตาดีต่อกัน หรือเป็นอนุโมทนากุศลเหมือนดังที่พระยถา

สัพพีให้ พรที่แท้จริงเกิดจากเหตุคือ กรรมดีของผู้ท�าเอง 

ดังบทอนุโมทนาที่แปลความว่า “ธรรม ๕ ประการ คือ อายุ 

วรรณะ สุขะ พละ ย่อมเจริญแก่ผู้ท่ีมีปรกติอภิวาท ประพฤติ

อ่อนน้อมแก่บุคคลผู้เจริญเป็นนิตย์” 

ฉะนั้น จึงควรหัดคิดที่จะประพฤติตนในทางดี รู้จักเคารพ

นบนอบอ่อนน้อมแก่ผู้ที่ควรเคารพท้ังหลาย ซึ่งเป็นเหตุแห่งพร 

ต่าง ๆ ที่ปรารถนา คือ หัดคิดที่จะปฏิบัติในเหตุที่ดี ไม่ใช่เอาแต่

อยากได้ผลด ีโดยไม่ต้องท�าอะไร หัดให้เกิดความคดิว่า ผลไม่ส�าคญั 

ส�าคัญอยู่ที่เหตุ ซึ่งควรจะท�าและลงมือท�าตั้งแต่วันนี้ เวลานี้  

ทีเดียวแล



130

เจาพระคุณสมเด็จฯ ถวายสักการะหลวงพอดีในงานสมโภช หิรัญบัฏที่พระสาสนโสภณ 

ณ พระอุโบสถ วัดเทวสังฆาราม จ.กาญจนบุรี เมื่อพ.ศ. ๒๕๐๕



131

๖๕ 

กิเลส 

“กิเลส” แปลว่า เครื่องเศร้าหมอง ตรัสว่าเป็นอาคันตุกะ คือ 

สิ่งท่ีจรมาอาศัย เหมือนอย่างแขกคือผู้ที่มาหา ไม่ใช่เป็นเจ้า 

ของบ้าน และที่เรียกว่าเครื่องเศร้าหมอง ก็เพราะมาท�าให้จิตใจที่

ผดุผ่องอยู่โดยธรรมชาติต้องเศร้าหมอง เหมอืนอย่างผงธุลท่ีีปลิวมา

ท�าน�้าที่ใสสะอาดให้สกปรก

เมื่อกิเลสไม่ใช่เป็นเจ้าของบ้าน คือไม่ใช่เป็นธาตุแท้หรือ 

เนื้อแท้ของจิต เป็นเพียงสิ่งท่ีจรมาอาศัย แม้จะมาอาศัยอยู่นาน 

สักเท่าไร มาถือสิทธิครอบครองอย่างไร ก็คงไม่สามารถละลาย 

ธาตุแท้ของจิตได้ ฉะนั้น จึงอาจขัดเกลาช�าระจิตให้พ้นจากเครื่อง

เศร้าหมองทั้งปวงได้
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เขากราบนมัสการหลวงปูเทสก เทสรํสี วัดหินหมากเปง จ.หนองคาย

เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๓
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๖๖

แพ้ใจ 

“ที่เรียกว่าแพ้ใจ คือ พ่ายต่อกิเลส” แพ้ใจหรือแพ้จิตใจนั้น

โดยตรงคือแพ้ความอยากความปรารถนาท่ีผิด ๆ แพ้โทสะในใจ

ตนเอง เพราะว่า จิตนี้มีสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ปนอยู่มาก ที่ปนอยู่มานาน

จนติดเป็นนิสัยสันดานก็มี ที่ปนเข้ามาใหม่ ๆ ก็มี และที่เคยกล่าว

ว่า “จิตเป็นเหมือนนาย กายเป็นเหมือนบ่าว” นั้น ถ้ายกจิตมา 

วิจัยดูอีกแล้วจะได้พบนายที่ยึดครองจิตใจอยู่อีกชั้นหนึ่ง เช่น  

ความปรารถนาอยากได้อย่างผิด ๆ ดังกล่าว ซึ่งเป็นผู้กระซิบสั่ง

จิตใจให้ดิ้นรนไปต่าง ๆ เหมือนอย่างเป็นทาส ดังมีค�าเรียกว่า  

เป็นทาสของตัณหา “จึงจ�าเป็นโดยแท้ท่ีจะให้การบริหารแก่จิต  

เพื่อให้จิตมีพลังที่จะเอาชนะจิต”
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ทรงถวายเครื่องไทยธรรมแดสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ 

สมเด็จพระสังฆราช (ปุน ปุณฺณสิริ) ณ พระตําหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร

เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๖
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๖๗

การบริหารกาย-ใจ

ท�าการบรหิารทางจติใจให้เหมาะสมควบคูกั่นไปกับการบรหิาร

กาย มิใช่ทุ่มเทเวลาไปในเรื่องท่ีจะบ�ารุงทางกายโดยส่วนเดียว  

ส่วนทางจิตปล่อยให้ตกต�่าจมปลักแห่งกิเลสไปตามเรื่อง 

หากได้พากันหันมาเหน็และให้ความส�าคญัแก่จติใจดงันีแ้ล้ว 

จิตที่ได้รับการบริหารอบรมแล้วก็จะกลับเป็นผู้ให้ประโยชน์สุขแก่

ตัวผู้เป็นเจ้าของจิตใจเองมากอย่างที่ไม่เคยนึกฝันมาแต่ก่อน
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ทรงถวายสักการะสมเด็จพระวันรัต (จับ ิตธมฺโม) 

วัดโสมนัสวิหาร ในเทศกาลเขาพรรษา
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๖๘

จิตเป็นสมบัติล�้าค่า 

จิตเป็นสมบัติล�้าค่า เป็นแก้วสารพัดนึก 

สารพัดรู้ ที่ทุกคนมีอยู่แล้ว หากแต่เจ้าของอาจยัง

ไม่รู้จัก ยังมิได้เจียระไน ยังมีเครื่องหุ้มห่อปกคลุม

อยู่อย่างหนาแน่น จึงยังใช้การให้เกิดประโยชน์ 

อย่างคุ้มค่ามิได้ถ้าเจ้าของรู้จักเจียระไนให้ใช้การ 

ได้ด ีก็จกัเป็นอาการบ่อเกิดแห่งสมบตัแิละความสขุ 

ได้ทุกอย่าง
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พระพรหมมุนี (ผิน สุวโจ) 

และสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

เมื่อครั้งดํารงสมณศักดิ์ที่ พระธรรมวราภรณ เมื่อพ.ศ. ๒๕๐๑
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๖๙ 

น้อมเอาทุกเร่ืองเข้ามาสู่ตน

พระพุทธองค์ทรงสอนให้น้อมเอาทุกเรือ่งเข้ามาสูต่น เมือ่เห็น

คุณเห็นโทษของเรื่องใด หรือของผู้ใดก็ตาม ให้น้อมเรื่องนั้นของ 

ผู้นั้นเข้ามาสู่ตน เหมือนเป็นเรื่องของตน พิจารณาให้เห็นว่าเป็น 

คุณเป็นโทษอย่างไร ควรท�าหรือไม่ ควรท�าเพียงไร การมองแต่คุณ

หรือโทษของผู้อื่น โดยไม่น้อมเข้ามาสู่ตนเพ่ือพิจารณาให้เห็น

คุณโทษของตน ย่อมไม่เป็นประโยชน์และไม่เป็นการปฏิบัติตาม 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

ทุกคนต่างก็แลเห็นโทษของความโลภในผู้อื่นด้วยกันท้ังน้ัน 

ท�าตามที่พระพุทธองค์ทรงสอน น้อมเข้ามาดูโทษของความโลภ 

ในตนเองเสีย จะถูกต้องกว่าออกไปดูโทษของผู้อื่น โทษของผู้ใด  

ผู้นั้นดูให้เห็นก็ให้หาย นั้นแหละเป็นการบริหารจิต 
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ทรงถวายสักการะในเทศกาลเขาพรรษา 

แด พระสาสนโสภณ (ใย ภทฺทิโย) วัดเทพศิรินทราวาส
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๗๐ 

ความโลภไม่มีค�าว่าพอ

เมื่อใจเต็มไปด้วยความโลภหรือความปรารถนาต้องการ แม้

จะมั่งมีด้วยทรัพย์สิน เงินทองอยู่แล้วเพียงใด ก็เหมือนไม่มีสมบัติ

อะไรเลย เหมือนยากจนไม่รู้หาย ไม่มีพอกิน ไม่พอใช้ ต้องดิ้นรน

แสวงหา เหมือนว่าก�าลังขาดแคลนอย่างเหลือเกิน

คิดให้ดีย่อมจักเห็นว่าความโลภตัวเดียวท�าให้ทรัพย์สมบัต ิ

ทั้งหลาย แม้มากมายก่ายกองกลายเป็นสิ่งไม่มีราคาค่างวดไปได้ 

ทั้งสิ้น 

เมื่อตกเป็นของตนแล้วมีเท่าไรก็เหมือนไม่มี ต้องร้อนรน

แสวงหาเรื่อยไป และการแสวงหานั้นไม่เพียงแต่จะท�าให้ตัวเอง

เดือดร้อนเท่านั้น แต่ย่อมจะท�าให้ผู้อื่นเดือดร้อนด้วย
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เสด็จปฏิบัติกรรมฐานกับหลวงปูขาว อนาลโย 

วัดถํ้ากองเพล จ.หนองบัวลําภู เมื่อพ.ศ. ๒๕๒๑
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๗๑ 

ยาพิษ 

อะไรเป็นเครื่องท�าให้ขาดสติ หากจะตั้งปัญหาขึ้นดังนี้ ก็น่า

จะได้ค�าตอบว่ามเีหตหุลายอย่าง เช่น ความมทีรพัย์ อ�านาจวาสนา 

ความคะนองล�าพองใจ ความยกย่อง สิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนยาพิษ 

ส�าหรับผู้ที่ขาดสติ 

ดังเช่นเมื่อมีทรัพย์ข้ึน ก็ลืมฐานะเดิมของตน ลืมญาติมิตร

สหายเก่าที่เรียกว่ากระด้างขึ้นเพราะทรัพย์ มีอ�านาจวาสนาข้ึนก็ 

เช่นเดียวกัน ลืมฐานะเดิมตลอดถึงฐานะปัจจุบันอันเป็นที่ตั้งแห่ง

อ�านาจวาสนานั้น เข้าใจตนเองว่า วิเศษยิ่งกว่าที่เป็นอยู่
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เสด็จไปปฏิบัติกรรมฐาน ณ วัดถํ้าขาม จ.สกลนคร 

ทรงเยี่ยมพระอาจารยฝน อาจาโร และทรงรวมเสวยจังหันกับพระในวัด 

เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๐
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๗๒

บาป

ผู้ท�าบาปย่อมเดือดร้อนในโลกนี้ เดือดร้อน 

ในโลกหน้า จึงเดือดร้อนในโลกท้ังสอง เดือดร้อน 

อยู่ว่าเราท�าบาป แล้วไปทุคติ (คติที่ชั่ว) ย่อม 

เดือดร้อนอย่างยิ่ง พระพุทธภาษิต 
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รับภัตตาหารจากพระอาจารยฝน อาจาโร 

ณ วัดถํ้าขาม จ.สกลนคร
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๗๓

ความโลภ 

ผู้ยึดมั่นถือมั่นย่อมได้รับความผิดหวัง ย่อมเศร้า เสียใจ  

ยึดมั่นถือมั่นมากในเรื่องส�าคัญมาก ความผิดหวังและความเศร้า

เสียใจย่อมมาก ยึดมั่นถือมั่นน้อยในเรื่องส�าคัญน้อย ความผิดหวัง

และความเศร้าเสียใจก็ย้อมน้อยไปตามส่วน ไม่ยึดมั่นถือมั่นใน 

อะไร ๆ เลยย่อมพ้นจากความผิดหวังและความเศร้าเสียใจโดย 

สิ้นเชิง พระพุทธองค์จึงทรงสอนมิให้ยึดมั่นถือมั่น โดยได้ทรงกล่าว

ไว้ว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่น
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เจาพระคุณสมเด็จฯ เสด็จรวมในงานพระราชทานเพลิงศพ พระอาจารยฝน อาจาโร

ณ วัดปาอุดมสมพร อ.พรรณานิคม จ. สกลนคร

เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๑
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๗๔

เปรียบธรรมเช่นฉัตรคือร่ม

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเปรียบธรรมเช่นฉัตรคือร่ม

คือสามารถกันความแปดเปื้อนและความแผดเผาเร่าร้อนได้ 

แต่ร่มนั้นเป็นเครื่องคุ้มกันภายนอก

ส่วนธรรมะเป็นเครื่องคุ้มกันภายใน 

ร่มท�าไม่ให้ฝนเปื้อนเปียกกาย ไม่ให้แดดแผดเผากาย

ส่วนธรรมะท�าไม่ให้กิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลาย

แปดเปื้อนใจ แผดเผาใจ
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เสด็จเยี่ยมทานพุทธทาส ณ สวนโมกขพลาราม จ.สุราษฎรธานี

เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๒
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๗๕

เปรียบกิเลสเป็นแดดเป็นฝน

ฝนมีหยุดตก แดดมีหยุดออก แต่กิเลสเครื่อง

เศร้าหมองใจ ท้ังภายนอกและภายในของสามญัชน

ทุกคน ไม่มีเวลาสงบระงับเกิดอยู่เสมอ มีอยู่เสมอ 

เปรียบกิเลสเครื่องเศร้าหมองใจเป็นแดดเป็นฝน ก็

จะต้องเป็นแดดเป็นฝนท่ีออกอยู่ตกอยู่ทุกเวลาไม่

เลือกกาลสถานที่...และร่ม คือ ธรรมะเครื่องคุ้มกัน

ก็เป็นสิ่งจ�าเป็นท่ีจะต้องมีประจ�าใจอยู่ตลอดเวลา  

ไม่เช่นนั้นแล้วก็จะเป็นผู้เปียก เป็นผู้ร้อนอยู่เสมอ
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เจาพระคุณสมเด็จฯ และพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว าณสมฺปนฺโน) 

เมื่อเสด็จไปประทับเจริญภาวนา ณ วัดปาบานตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๓
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๗๖ 

จิตใจอ่อนโยนพร้อมที่จะรับฟัง

“ค�าว่ามจีติใจอ่อนโยนพร้อมทีจ่ะรบัฟัง หมาย

ถึงปราศจากทิฏฐิมานะ และก็ไม่ได้หมายความว่า

จะต้องเชื่อก่อนฟัง ไม่ใช่หมายความอย่างนั้น ไม่

ต้องบังคับให้เชื่อก่อนฟัง เป็นแต่เพียงว่าพร้อมที่ 

จะฟัง พร้อมที่จะพิจารณาธรรมะที่ฟังเท่านั้น” 
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พระอุดมญาณโมลี (หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป) 

วัดโพธิสมภรณ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

เขากราบสักการะเยี่ยมอาการพระประชวร 

ณ ตึกวชิรญาณ สามัคคีพยาบาร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ เมื่อพ.ศ. ๒๕๔๖
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๗๗ 

จิต ที่เก็บดีชั่ว 

จิตนี้เองยังเก็บดีเก็บชั่วไว้อีกด้วย เมื่อท�าดี...กิริยาที่ท�านั้น

ท�าแล้วก็เสร็จกันไปเป็นคราว ๆ แต่ว่าความดีที่ท�าไว้นั้น

ก็ยังเก็บอยู่ในจิตส่วนลึกเรียกว่า “บารมี” ความดีที่ท�าไว้นั้น

ไม่หายไปไหน
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หลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ วัดบานไร จ.นครราชสีมา

เขาเฝาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
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๗๘ 

ภูเขาแห่งชราและมรณะ

ทุกคนจะต้องพบภูเขาแห่งชราและมรณะที่

กลิ้งมาบดชีวิตฉะนั้น ไฉนจะไม่แสวงหาที่พึ่งดังเช่น 

“นครสามี” ในเรื่อง (จิตตนคร) และไฉนจึงจะยอม

อยู่ใต้ให้ภูเขาแห่งชราและมรณะน้ันมาบดขย้ีเอา 

ข้างเดียว ไฉนจึงจะไม่ปีนขึ้นอยู่เหนือภูเขาแห่งชรา

และมรณะนัน้บา้ง พระพทุธสาสน์ ได้บอกวธิปีฏบิตัิ

เพื่อขึ้นอยู่เหนือไว้แล้ว 
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หลวงพอจรัญ ิตธมฺโม เขาเฝาถวายสักการะเจาพระคุณสมเด็จฯ 

เนื่องในวโรกาสมหามงคลทรงเจริญพระชันษา ๙๐ ป 

ณ ตึกวชิรญาณ สามัคคีพยาบาร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 

เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
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๗๙

ไม่ยึดมั่นถือมั่น...ไม่ผิดหวัง

ผู้ยึดมั่นถือมั่นย่อมได้รับความผิดหวัง ย่อมเศร้า เสียใจ  

ยึดมั่นถือมั่นมากในเรื่องส�าคัญมาก ความผิดหวังและความเศร้า

เสียใจย่อมมาก ยึดมั่นถือมั่นน้อยในเรื่องส�าคัญน้อย ความผิดหวัง

และความเศร้าเสียใจก็ย่อมน้อยไปตามส่วน ไม่ยึดมั่นถือมั่นใน 

อะไร ๆ เลยย่อมพ้นจากความผิดหวังและความเศร้าเสียใจโดย 

สิ้นเชิง พระพุทธองค์จึงทรงสอนมิให้ยึดมั่นถือมั่น โดยได้ทรงกล่าว

ไว้ว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่น 
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เจาพระคุณสมเด็จฯ นําพระนักศึกษาจากสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย

มาฝกภาคปฏิบัติ ณ วัดเขาสุกิม จังหวัดจันทบุรี  เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๙
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๘๐ 

รู้แล้วต้องใช้ให้เป็น

 รู้มากอาจจะทุกข์มาก เพราะว่าอาจจะใช้

ความรู้ก่อสิ่งที่ให้เกิดโทษเกิดทุกข์ได้มาก หรือว่า

รู้มาก ยึดถือมาก เกี่ยวเกาะมาก ก็ทุกข์มาก ถ้ารู้

น้อยอาจจะทุกข์น้อยกว่า ก็มีเป็นอันมาก
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เสด็จไปถวายสักการะอัฐิสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (เจริญ าณวโร) 

วัดเทพศิรินทราวาส ในเทศกาลเขาพรรษา เปนประจําทุกป 

ในฐานะที่ทรงเคยเปนศิษยศึกษาภาษาบาลีดวยความกตัญูกตเวทิตา  

เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๔
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๘๑

รักษาจิต

รักษาจิตนี้ให้เป็นอุเบกขาคือเข้าไปเพ่งเฉย

สงบอยู่ได้ ว่าสิ่งท้ังปวงท่ีมากระทบใจมาสัมผัสใจ 

ก็ล้วนเป็นสิง่ท่ีไม่ควรยินดีไม่ควรยินร้าย ไม่ควรทีจ่ะ

ยึดถือ
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ภาพฝพระหัตถ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

ทรงฉาย ณ สํานักสงฆ ทักษิณราชนิเวศน นราธิวาส

เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๗
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๘๒

ลักษณะจิต

พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสเตือนไว้ว่า จิตด้ินรน

กวัดแกว่งกระสับกระส่ายรักษายากห้ามยาก เพ่ือ

เป็นเครื่องสะกิดใจของบุคคล ว่าจิตมีลักษณะเป็น

ดั่งนี้ และก็เป็นสิ่งที่รักษายากห้ามยาก ในเมื่อขาด

สติปัญญา
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เสด็จเปดสถานีรถไฟ ญาณสังวราราม จ.ชลบุรี 

เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๘
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๘๓

วาจาสังวร 

วาจาสังวร = การส�ารวม ระมัดระวังค�าพูด

ถ ้อยค�า ท่ีพูดจากัน ก ่อให ้บังเกิดกิเลส 

ทั้งหลาย กองราคะบ้าง กองโทสะบ้าง กองโมหะ

บ้าง ด่ังนีเ้ป็นวาจาทีค่วรเว้น เพราะว่าส่อถึงใจทีไ่ม่มี  

“สุญญตา” คือความว่าง จากกามและอกุศลธรรม

ทั้งหลาย
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ณ สํานักสงฆดอยปุย จังหวัดเชียงใหม 

เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
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๘๔ 

จิตที่ไม่เคยฝึก 

ปลาที่จับขึ้นมาจากน�้า วางไว้บนบก ปลาก็

จะดิ้นลงไป เพ่ือจะลงน�้า ฉันใด จิตที่จับมาตั้ง 

อยู่ในอารมณ์ของสมาธิก็ฉันนั้น ก็จะดิ้นลงไปสู่น�้า

คือกามคุณารมณ์ เพราะว่าจิตนี้เคยอยู่กับกาม- 

คณุารมณ์ เพลดิเพลนิอยู่กบักามคุณารมณ์ท้ังหลาย

ในโลก
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เมื่อครั้งเสด็จเปนองคประธานในการประชุมชาวพุทธโลกเพื่อการเผยแผครั้งที่ ๑ 

The First World Buddhist Propagation Conference 

ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุน เมื่อวันที่ ๔-๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๑

ทรงฉาย ณ วัดโทไดจิ เมืองนารา
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๘๕

จิต ผู้รับสุขทุกข ์

กรรมที่ตนท�า ตามค�าสั่งของจิตใจ เป็นเหตุ

โดยตรงของความเจริญ ความเสื่อม และความสุข 

ความทุกข์ ทั้งจิตใจน้ีแหละเป็นผู้รับสุขทุกข์ คือ  

เป็นตัวผู้เสวยสุขหรือทุกข์



172

ณ อุโบสถลุมพินี ประเทศเนปาล เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๘
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๘๖

การยกฐานะ 

ในการยกฐานะคนยากจน ให้มั่งมีนั้น ท�า 

ได้ไม่ง่าย บางคนตลอดชาติน้ีอาจท�าไม่ส�าเร็จ  

แต่การยก “ระดับใจ” ให้มั่งมีน้ัน ท�าได้ทุกคน  

แม้มีความมุ่งมั่นจะท�าจริง 



174

ขณะทรงสนทนากับทานพุทธทาสภิกขุที่สวนโมกขพลาราม 

ไกแจ ณ สวนโมกขพลาราม ก็เขามารวมวงดวย ทําใหเจาพระคุณสมเด็จฯ แยมพระสรวล

เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๒
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๘๗ 

เผลอปัญญา

ทุก ๆ คนต่างก็มีปัญญา อยู่ด้วยกันแล้ว  

แต่อาจเผลอปัญญาไปบ้าง เพราะขาด “สัมมาสติ” 

เท่านั้น 
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ทรงฉาย ณ พระราชวังฤดูรอน กรุงปกกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๖
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๘๘

โลภ โกรธ หลง ของคนอื่น

แทบทุกคนเห็นไปว่า คนอื่น โลภ โกรธ หลง 

ไม่ดี แต่ไม่เห็นว่า ตนเอง โลภ โกรธ หลง ก็ไม่ดี

เช่นกัน 
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ณ ตําหนักคอยทา ปราโมช วัดบวรนิเวศวิหาร  เมื่อเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๖



179

๘๙ 

รู้เท่าทันปรารถนา

หากท�าสติ พิจารณาใจตนเองยามสงบจาก

ความปรารถนาต้องการ เปรียบเทียบกับยามก�าลัง

เร่าร้อนด้วยความปรารถนาต้องการ ก็จะได้ก�าลัง

เข้มแข็งขึ้นในการจะท�าความปรารถนาต้องการให้

ลดน้อยลงต่อไป โดยไม่หวงแหนไว้ ก็ผู้ใดเล่าอยาก 

จะทุกข์ ไม่อยากเป็นสุข
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ณ ตําหนักคอยทา ปราโมช เมื่อพ.ศ. ๒๕๓๕
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๙๐ 

อย่าตั้งความปรารถนาให้ต้องเป็นทุกข์

อย่าตัง้ความปรารถนาต้องการในสิง่ใดสิง่หนึง่ให้ต้องเป็นทุกข์

ดิ้นรนแสวงหาเลย จะได้ก็ให้ได้เองดีกว่านั้น หมายความว่า ไม่

ต้องตั้งความปรารถนาต้องการ แต่จงท�าเหตุที่ควรแก่ผล แล้ว 

จะได้รับผลนั้นเอง เป็นการได้รับที่ไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องร้อน เพราะ 

ใจไม่ต้องดิ้นรน ใจรู้มั่นอยู่แล้วว่า ได้ท�าเหตุเช่นนั้น แล้วจะต้อง 

ได้รบัผลควรแก่เหตเุช่นนัน้แน่ การได้มาด้วยการกระท�าเหตอุนัควร 

เช่นนี้ ไม่เรียกว่าเป็นการโลภหรือการปรารถนามิชอบ
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หนาคณะเหลืองรังษี วัดบวรนิเวศวิหาร
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๙๑ 

ดีแต่พูด 

คนโกงท้ังหลาย เมื่อมีโอกาสอบรมสั่งสอนคนอื่นหรือเพียง

เมื่อมีโอกาสพูดถึงความโกงกับความซื่อสัตย์สุจริต ก็มักจะพูดได้

เป็นเรื่องเป็นราว ว่าความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมสูงส่งอย่างนั้น

อย่างนี้ ควรอบรมให้มีประจ�าใจ ส่วนความทรยศ การบริหารทาง

จิตคดโกงเป็นความไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ควรให้เกิดมีขึ้นในจิตใจ 

คนโกงที่พูดได้เช่นนี้แล้วก็ยังคงเป็นคนโกงต่อไป ไม่น�าค�าที่ตนพูด

มาพิจารณาปฏิบัติตาม คนอย่างนี้แหละที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ทรงกล่าวไว้ในพระธรรมบทว่าเป็น “นรชนกล่าวค�าที่มีประโยชน์ 

แม้มาก แต่เป็นผู้ประมาทไม่ท�าตามค�านั้น เขาไม่เป็นผู้มีส่วนแห่ง

สามญัผลคือผลทีเ่กิดจากการปฏบิติัดปีฏิบตัชิอบเหมอืนคนเล้ียงโค

ของผู้อื่นไม่มีส่วนแห่งเบญจโครส”
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ในพิธีถวายสักการะแสดงมุทิตาจิต การสถาปนา

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

ณ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๒
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๙๒ 

เพิ่มพูนปัญญา ลดความทุกข์โศก

ผู้ที่มีปัญญาอยู่แล้ว ย่อมสามารถเพิ่มพูนปัญญาให้สูงยิ่งขึ้น

ได้ด้วยการตัง้อยู่ในความไม่ประมาท ท�าความประมาทให้ลดน้อยลง 

อันปัญญาคือ ความเห็นตามเป็นจริงนี้เกิดขึ้นเมื่อใด จะสามารถ

ท�าให้พ้นจากความทุกข์โศกได้เมื่อนั้น
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ณ ประตูทางเขาสูศาลา ๑๕๐ ป วัดบวรนิเวศวิหาร
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๙๓ 

โลภเป็นสิ่งสกปรก 

ความปรารถนาต้องการหรือความโลภเป็นสิ่ง

สกปรก ซึ่งแม้ไม่เพียรพยายามขัดถูให้สม�่าเสมอก็

จะเพ่ิมความสกปรกย่ิงขึน้ทกุที แม้ไม่เพียรพยายาม

ดับ ปล่อยให้มีให้เป็นไปตามใจชอบ วันหนึ่งจะเผา

ไหม้หมดสิ้นทั้งชื่อเสียงเกียรติยศและความสุขกาย

สบายใจ
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ณ วัดญาณสังวราราม จ.ชลบุรี เมื่อพ.ศ. ๒๕๒๗
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๙๔

ละเว้นความชั่ว 

คนที่จะเป็นคนดีได้จะต้องมีการละเว้นความ

ชั่วได้ ถึงคนที่่มีความดีอยู่ในตน แม้แต่นิดหน่ึง 

ก็หมายความว่า เขาสามารถละความชั่วที่ตรงกัน

ข้ามกับความดีนั้นได้นิดหนึ่ง ก็ทุกคนต้องการความ

ดีมิใช่หรือ ฉะนั้น ไม่เป็นการสมควรหรือที่จะบริหาร

จิตใจให้สามารถละเว้นการที่ควรละเว้นได้ ให้เป็น

คนมกี�าลงัใจเข้มแข็งท่ีจะเว้นได้ ท�าได้ตามท่ีควรเว้น

และควรท�าจติใจน้ีอาจบริหารให้เข้มแข็งดงัน้ีได้ด้วย

กันทุกคน
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เสด็จเยี่ยมหมูบานอนุรักษวัฒนธรรมชาวเขาเผามง ดอยปุย จ.เชียงใหม

เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๒
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๙๕ 

ฉลาดสามารถ 

การศึกษาที่จะท�าให้ฉลาดคือหมั่นพินิจ เพื่อ

ให้ได้ความรู้ทางเจริญ ความรู้ทางเสื่อมและความรู้

ทางที่จะหลีกทางเสื่อมด�าเนินไปสู่ทางเจริญ ดังนี้

เรียกว่าฉลาดสามารถ ที่จะใช้ความรู้ช่วยตนเองได้
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เสด็จตรวจดูการกอสรางวัดสันติคิรีญาณสังวราราม 

ดอยแมสลอง ดอยตุง จ.เชียงราย เมื่อพ.ศ. ๒๕๓๙
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๙๖

เห็นไตรลักษณ์ท�าให้ไม่ยึดมั่น

 เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาในเรื่องใด สิ่งใด 

ย่อมไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องนั้น สิ่งนั้น เห็น

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตาในเรื่องท้ังปวง ย่อมไม่มี 

ความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องทั้งปวง สิ่งทั้งปวง
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เสด็จทรงงาน สถานที่สรางศาลาเขาชีโอน วัดญาณสังวราราม จ.ชลบุรี 

เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๓
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๙๗ 

ล้างโมหะด้วยปัญญา 

ความสกปรกล้างได้ด้วยน�้าสะอาดฉันใด โมหะความหลงผิด  

ก็ท�าลายได้ด้วยปัญญา ฉันนั้น ปัญญานั้นเป็นเคร่ืองท�าลาย 

โมหะได้ ไม่มีอะไรอื่นจะท�าลายโมหะได้นอกจากปัญญาเท่านั้น 

โมหะคือความมืด ปัญญาคือความสว่าง แสงสว่างส่องเข้า

ถึงท่ีใดย่อมท�าทีน้ั่นให้สว่าง ย่อมท�าทีน้ั่นให้ส้ินความมดื ผูม้ปัีญญา

ในเรื่องใดจึงสิ้นโมหะในเรื่องนั้น มากน้อยตามระดับของปัญญา
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ทรงมอบจตุปจจัยและสิ่งของชวยเหลือผูประสบภัยพายุไซโคลนนากีส 

ประเทศเมียนมาร แดพระญาณิสสรเถระ แหงเมียนมาร 

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
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๙๘ 

บ�ารุง

 การพยายามบ�ารุงรักษาร่างกายให้มีก�าลัง

แข็งแรงเสมอเป็นการดี แต่การพยายามบ�ารุงรักษา

จิตใจให้เข้มแข็งสมบูรณ์ด้วยความดีย่ิง ๆ ขึ้นไป

เป็นการดยีิง่กว่า ผูม้ปัีญญาเห็นถูกย่อมจะเห็นเช่นน้ี
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สวามีอวเรศานนทมหาราช จากอินเดีย เขาเฝาถวายสักการะ

เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
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๙๙ 

ทุกข์เพราะใคร?

 อันความยึดม่ันถือมั่นในเร่ืองท้ังปวงก็มีทุกข์โทษภัย เช่น

เดียวกับการจับต้องถ่านไฟอันลุกแดง แต่เพราะทุกคนไม่รู้ชัด จึง

ไม่กลัว จึงเข้าไปยึดมั่นถือมั่นไว้ และเมื่อได้รับทุกข์โทษภัยเพราะ

การยึดมั่นถือมั่น ก็มีโมหะท�าให้หลงผิดไปว่า ทุกข์โทษภัยทั้งหลาย

ที่เกิดกับตนนั้น เป็นเพราะผู้น้ันผู ้นี้หรือส่ิงนั้นสิ่งน้ีเป็นต้นเหตุ  

หาได้เห็นความจริงว่า เหตุท่ีแท้ของทุกข์โทษภัยที่ตนได้รับนั้นคือ 

ความยึดมั่นถือมั่นของตนเอง
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ในวันที่ ๓ ตุลาคมของทุกป 

จะมีประชาชนมาเฝารับเสด็จที่วัดบวรนิเวศวิหารกันเนื่องแนน
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๑๐๐ 

หลงน้อย...สุขเพิ่ม

เมื่อโมหะความหลงผิดลดน้อยลง ความยึด

มั่นถือมั่นก็ลดน้อยลง ภัย คือ ความทุกข์ร้อน 

อันเกิดแต่ความยึดมั่นถือมั่นก็จะลดน้อยลงด้วย 

ความเป็นสุขย่อมเพิ่มขึ้น
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เจาพระคุณสมเด็จฯ ทรงบูชาพระพุทธชินสีหในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร 

เสด็จลงทําวัตรเชา ซึ่งเปนกิจวัตรประจําวันของพระสงฆวัดบวรนิเวศวิหาร 

คือทําวัตรเชา เวลา ๐๘.๐๐ น. และทําวัตรคํ่า เวลา ๒๐.๐๐ น. 
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๑๐๑ 

ได้ไม่คุ้มเสีย 

การได้มาซึง่สิง่ของหรือทรัพย์สนิใด ๆ กต็ามด้วยวธีิอนัมชิอบ

นับเป็นการได้ที่ไม่คุ้มเสีย เพราะสิ่งเหล่านั้นเมื่อถึงเวลาก็ต้องหมด

สิ้นไปตามธรรมดา แต่ความเสียหายอันเกิดจากการทุจริตย่อมจัก

คงอยู่ ฉะน้ัน เมื่อมีความปรารถนาต้องการเกิดขึ้นในสิ่งใดอย่าง 

มิชอบ ให้ใช้วิธีแก้ไขความปรารถนามิชอบของตนให้ดับด้วยการ

คิดถึงความจริงว่าเป็นสิ่งที่ไม่คงทนถาวร จะต้องสลายไปเป็น

ธรรมดา
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