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คำ�นำ�

เนื่องในโอก�สเจ้�พระคุณสมเด็จพระญ�ณสังวร สมเด็จพระสังฆร�ช สกลมห�สังฆ
ปริณ�ยก ทรงเจริญพระชันษ� ๙๙ ปี ในวันที่ ๓ ตุล�คม พุทธศักร�ช ๒๕๕๕ นี้ สำ�นักง�น
ทรัพย์สินส่วนพระมห�กษัตริย์สำ�นึกในพระเมตต�คุณของเจ้�พระคุณสมเด็จพระสังฆร�ชที่ 
ทรงปกแผ่ไปยังพุทธบริษัททุกหมู่เหล่� จึงได้จัดพิมพ์หนังสือ “๙๙ คำ�ถ�มเกี่ยวกับสมเด็จ
พระสังฆร�ช” น้อมถว�ยเฉลิมพระเกียรติในโอก�สนี้

พระประวัติของเจ้�พระคุณสมเด็จพระญ�ณสังวร สมเด็จพระสังฆร�ช สกลมห�สังฆ
ปริณ�ยก ได้มีผู้เรียบเรียงขึ้นในหล�ยแนวหล�ยสำ�นวน ถึงกระนั้น ก็ยังมีบ�งคนเห็นว่�น่�จะ
มีก�รเสนอพระประวัติของเจ้�พระคุณสมเด็จฯ ในแง่มุมที่คนทั่วไปอ�จยังไม่เคยได้ยินได้ฟังบ้�ง 
ซึ่งจะทำ�ให้คนทั่วไปรู้จักเจ้�พระคุณสมเด็จฯ ม�กขึ้น เพร�ะเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่เกี่ยวกับประวัติ
บคุคลสำ�คญันัน้ บ�งทกีใ็หค้ตหิรอืขอ้คดิทีม่ปีระโยชนต์อ่ผูอ้่�นผูส้นใจไมน่อ้ย จ�กคำ�ปร�รภของ
บ�งคนดังกล่�วนี้เอง หนังสือ “๙๙ คำ�ถ�มเกี่ยวกับสมเด็จพระสังฆร�ช” นี้จึงเกิดขึ้น

คว�มมุ่งหม�ยในก�รเรียบเรียงเรื่อง “๙๙ คำ�ถ�มเกี่ยวกับสมเด็จพระสังฆร�ช” นี้
ก็เพื่อเสนอเรื่องร�วเกี่ยวกับพระประวัติ พระจริยวัตร และพระคุณธรรมของเจ้�พระคุณสมเด็จ
พระญ�ณสังวร สมเด็จพระสังฆร�ช ในเรื่องที่น่�จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่�นผู้สนใจ ฉะนั้น ใน
ก�รเรยีบเรยีงนี ้จงึไมไ่ดต้อบคำ�ถ�มทกุคำ�ถ�มทีม่ผีูส้นใจกรณุ�สง่ม� แตเ่ลอืกตอบเฉพ�ะทีเ่กีย่ว
กับเจ�้พระคุณสมเด็จพระสังฆร�ชเท่�นั้น และเท�่ที่มีข้อมูลจ�กพระประวัติและจ�กพระนิพนธ์
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ของพระองค์ท่�น และบ�งเรื่องจ�กผู้ให้ข้อมูล ซึ่งเคยสนองง�นถว�ยเจ้�พระคุณสมเด็จฯ เท่�
ที่พอจะห�ได้

คำ�ถ�มที่ส่งเข้�ม�นั้น มีจ�กทั้งในกรุงเทพฯ และต่�งจังหวัด ซึ่งทร�บข่�วก�รจัดทำ�
หนังสือจ�กสื่อมวลชนและหนังสือพิมพ์หล�ยฉบับ ที่กรุณ�ประช�สัมพันธ์ให้ผู้สนใจส่งคำ�ถ�ม
เกี่ยวกับสมเด็จพระสังฆร�ชเข้�ม�

สำ�นักง�นทรัพย์สินส่วนพระมห�กษัตริย์ ขอน้อมถว�ยก�รจัดพิมพ์เรื่อง “๙๙ คำ�ถ�ม
เกี่ยวกับสมเด็จพระสังฆร�ช” เป็นเครื่องสักก�รบูช�พระคุณและน้อมถว�ยเป็นพระกุศลแด่
เจ้�พระคุณสมเด็จพระญ�ณสังวร สมเด็จพระสังฆร�ช สกลมห�สังฆปริณ�ยก ขอทรงเจริญ
พระชันษ�ยิ่งยืนน�น เป็นประทีปธรรมแก่พุทธบริษัททุกหมู่เหล่�ตลอดไป

ขอขอบคุณ คุณสุภ�ภรณ์ อัษฎมงคล และผู้เกี่ยวข้องทุกท่�น ที่ได้ช่วยดำ�เนินก�ร
จัดพิมพ์หนังสือ “๙๙ คำ�ถ�มเกี่ยวกับสมเด็จพระสังฆร�ช” นี้ให้สำ�เร็จเรียบร้อยและงดง�ม
สมพระเกียรติทุกประก�ร

(น�ยจิร�ยุ อิศร�งกูร ณ อยุธย�)
ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นทรัพย์สินส่วนพระมห�กษัตริย์





• พระพุทธศาสนากับสังคมไทย •
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๙๙ คำ�ถ�มเกี่ยวกับ
สมเด็จพระสังฆราช 

คำ�ถ�มที่ ๑ 

[ข้อมูลจ�กหนังสือ พระผู้เจริญพร้อม 
สมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช 
สกลมหาสังฆปริณายก. กรุงเทพฯ : สำ�นัก
เลข�นกุ�รสมเดจ็พระสงัฆร�ช, ๒๕๕๒ และ
ก�รสัมภ�ษณ์]

ในสมัยเด็ก พระองค์ท่�นทรงรักใครม�กกว่�กัน ระหว่�งคุณพ่อกับคุณแม่
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คำ�ตอบ - สมเด็จพระญ�ณสังวร สมเด็จพระสังฆร�ช สกลมห�สังฆปริณ�ยก ประสูติเมื่อวัน
ศุกร์ ขึ้น ๔ ค่ำ� เดือน ๑๑ ปีฉลู ตรงกับวันที่ ๓ ตุล�คม พ.ศ. ๒๔๕๖ เวล�ประม�ณ ๑๐ ทุ่มมีเศษ 
(หรือเวล�ประม�ณ ๔ น�ฬิก�เศษ ของวันเส�ร์ที่ ๔ ตุล�คม ต�มที่นับแบบปัจจุบัน) พระชนกชื่อน�ย
น้อย คชวัตร (ถึงแก่กรรม พ.ศ. ๒๔๖๕) พระชนนีชื่อ น�งกิมน้อย คชวัตร (ถึงแก่กรรม พ.ศ. ๒๕๐๘) 

เจ�้พระคณุสมเดจ็ฯ นัน้ โยมป้�เฮง้ ผูเ้ปน็พีข่องพระชนนไีดข้อไปเลีย้งตัง้แตย่งัเลก็ๆ และไดอ้ยู่
กบัโยมป้�เรือ่ยม� แมเ้มือ่พระชนนยี้�ยไปอยูจ่งัหวดัสมทุรสงคร�มกห็�ไดน้ำ�สมเดจ็ฯ ไปดว้ยไม ่เพร�ะ
เกรงใจโยมป้�ซึ่งรักเจ้�พระคุณสมเด็จฯ ม�ก ส่วนพระชนกนั้นส่วนใหญ่อยู่ต่�งจังหวัด จนกระทั่งป่วย
จึงกลับม�รักษ�ตัวที่บ้�นเมืองก�ญจนบุรี และถึงแก่กรรม เมื่อเจ้�พระคุณสมเด็จฯ มีพระชันษ� ๙ ปี

ดังนั้น เมื่อยังเย�ว์วัย พระองค์ไม่ได้อยู่กับพระชนกและพระชนนี เติบใหญ่ม�ภ�ยใต้ก�ร
เลี้ยงดูของโยมป้�เฮ้ง อย่�งไรก็ต�ม ในย�มที่พระชนนีชร�ภ�พ เจ้�พระคุณสมเด็จฯ ได้ทรงรับม�อยู่
ด้วยที่วัดเพื่อจะได้ดูแลอย่�งใกล้ชิด โดยมีเรือนไม้หลังเล็กอยู่ข้�งตำ�หนักคอยท่�ปร�โมช เข้�ใจว่�คง
ทูลขอสมเด็จพระสังฆร�ชเจ้�ฯ เป็นก�รพิเศษ เนื่องจ�กท�งวัดบวรนิเวศวิห�รไม่ได้มีที่พักสำ�หรับ
อุบ�สิก�

อีกเรื่องที่แสดงถึงคว�มรักคว�มห่วงใยที่เจ้�พระคุณสมเด็จฯ ทรงมีต่อพระชนนีก็คือเมื่อครั้ง
ที่เจ้�พระคุณสมเด็จฯ ยังเป็นพระเปรียญ ๗ ประโยค เคยมีผู้ม�ชักชวนให้ไปเป็นอนุศ�สน�จ�รย์ และ
พระองคก์ค็ดิอย�กจะไปเปน็อนศุ�สน�จ�รยต์�มคำ�ชวนนัน้ จงึไดย้ืน่หนงัสอืขอล�สกิข� โดยในสมยันัน้
นอกจ�กจะต้องล�เจ้�อ�ว�สแล้วยังต้องทำ�หนังสือขอพระร�ชท�นพระบรมร�ช�นุญ�ตถึงกระทรวง
ศึกษ�ธิก�รด้วย ระหว่�งนั้นเอง พระชนนีทร�บเรื่องก็รีบม�พบพระองค์ท่�นที่กุฏิและบอกว่� “ห�ก
คุณมห�สึก อิชั้นจะผูกคอต�ย” ด้วยเหตุนี้เองพระองค์จึงมีหนังสือแจ้งไปยังกระทรวงศึกษ�ธิก�ร 
ขอถอนใบล�ที่ส่งไปก่อนหน้� โดยให้เหตุผลว่� “มีคว�มจำ�เป็นอย่�งที่สุดที่จะล�สิกข�ไม่ได้” 

ตอ่คำ�ถ�มทีว่�่ม�นัน้ จงึเปน็ก�รย�กทีจ่ะชีช้ดัลงไปว�่ทรงโปรดพระชนกหรอืพระชนนมี�กกว�่
กันเมื่อครั้งยังทรงพระเย�ว์ แต่ทรงแสดงคว�มรักต่อพระชนนีทุกครั้งที่มีโอก�ส

๑
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๙๙ คำ�ถ�มเกี่ยวกับ
สมเด็จพระสังฆราช 

คำ�ถ�มที่ ๒ 
อย�กทร�บเรือ่งร�วชว่งทีเ่ปน็จดุเปลีย่นแตล่ะชว่งของท�่น ว�่ผ�่นชว่งเวล�เหล�่นัน้ม�อย�่งไร
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คำ�ตอบ - จุดเปลี่ยนคือเหตุก�รณ์ที่เกิดขึ้นแล้วทำ�ให้เกิดก�รหันเหทิศท�งในชีวิต จุดเปลี่ยน
ช่วงบวชเณร น่�จะเป็นจุดสำ�คัญด่�นแรก ที่เริ่มต้นด้วยบวชแก้บน เนื่องจ�กตอนเด็กเรียนหนังสือ
เจ้�พระคุณสมเด็จฯ ป่วยหนักม�ก โยมป้�ถึงกับบนไว้ว่�ถ้�ห�ยป่วยจะให้บวช ประกอบกับเมื่อเรียน
จบประถมห้� ไม่รู้จะทำ�อะไร ในขณะที่เพื่อนๆ เข้�กรุงเทพฯ ม�เรียนต่อ ส่วนพระองค์ท่�นไม่มีทุน
ไม่มีคนส่งเสีย พระชนกก็เสียไปแล้ว อยู่กับโยมป้� ไม่มีกำ�ลังพอจะส่งเสียและไม่มีคนชี้แนะว่�ควรจะ
เรยีนอะไร พระองคท์่�นใชค้ำ�ว�่มนัม�ถงึท�งตนัไมรู่จ้ะทำ�อะไร โยมป้�กเ็ลยบอกว่�ไหนๆ ห�ยเจบ็แลว้ 
ก็บวชแก้บนเสีย และเป็นปีที่น้�ช�ยบวชสองคนจึงให้บวชพร้อมกันไปในคร�วเดียว

ประกอบกบัเมือ่บวชแลว้หลวงพอ่ด ีวดัเหนอื พระอปุชัฌ�ย ์ชว่ยแนะนำ�และผลกัดนัใหม้�สนใจ 
เรื่องศึกษ�เล�่เรียนต่อ จึงเป็นตัวแปรสำ�คัญที่ช่วยชี้ท�งว�่จะไปท�งไหน ต้องถือว�่หลวงพ่อเป็นผู้มี
วิสัยทัศน์ ไม่ใช่แค่ส่งไปเรียนเฉยๆ แต่ตั้งใจว่�เมื่อเรียนจบแล้วจะต้องให้ลูกศิษย์กลับม�สอนที่โรงเรียน
ที่วัดเหนือด้วย หลวงพ่อดีได้พ�เจ้�พระคุณสมเด็จฯ ม�ฝ�กเรียนบ�ลีที่วัดเสนห� นครปฐม แล้วต่อ
ม�พ�ม�ฝ�กที่วัดบวรนิเวศวิห�ร ในปี พ.ศ. ๒๔๗๒ และปีถัดม�ท�งหลวงพ่อดีก็สร้�งโรงเรียนบ�ลีรอ
ไว้ที่วัดเหนือด้วย

จุดเปลี่ยนที่สำ�คัญอีกครั้งหนึ่งก็คือเมื่อสอบได้เปรียญ ๗ ประโยคแล้วเคยคิดจะล�สิกข� 
แตโ่ยมแมไ่มย่อม ในชว่งนีป้ระม�ณ พ.ศ. ๒๔๘๐ กำ�ลงัเริม่เรยีนภ�ษ�ต�่งๆ ทัง้ภ�ษ�สนัสกฤต องักฤษ 
ที่นับว่�เป็นอีกจุดเปลี่ยนหนึ่งคือก�รหันม�สนใจกรรมฐ�น ต�มที่สมเด็จพระสังฆร�ชเจ้� กรมหลวง
วชิรญ�ณวงศ์ ทรงแนะนำ� แม้กระนั้นก็ยังไม่ทิ้งก�รเรียนภ�ษ�ที่สนใจแต่แรก คว�มรู้ท�งด้�นภ�ษ�
และด้�นกรรมฐ�นที่หันม�สนใจม�กขึ้นในระยะนี้จึงเป็นร�กฐ�นที่สำ�คัญในก�รปฏิบัติพระศ�สนกิจ

ของพระองค์ในเวล�ต่อม�
จุดเปลี่ยนที่สี่คือก�รเป็นพระพี่เลี้ยง พระภิกษุพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว ในปี พ.ศ. ๒๔๙๙ 

และก�รเป็นเจ้�อ�ว�สวัดบวรนิเวศวิห�ร ปี พ.ศ. ๒๕๐๔ ซึ่งเป็นพระภ�รกิจที่มีคว�มท้�ท�ยหล�ยด้�น 

๒
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๙๙ คำ�ถ�มเกี่ยวกับ
สมเด็จพระสังฆราช 

คำ�ถ�มที่ ๓ 
เนือ่งจ�กเหตผุลใดพระองคจ์งึไดร้บัเลอืกใหเ้ปน็พระพีเ่ลีย้งของพระบ�ทสมเดจ็พระเจ�้อยูห่วั

 เมื่อครั้งทรงพระผนวช และท่�นรู้สึกอย่�งไร
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คำ�ตอบ - พระบ�ทสมเดจ็พระเจ�้อยูห่วัทรงพระผนวชทีพ่ระอโุบสถวดัพระศรรีตันศ�สด�ร�ม 
เมื่อวันที่ ๒๒ ตุล�คม พ.ศ. ๒๔๙๙ โดยมีสมเด็จพระสังฆร�ชเจ้� กรมหลวงวชิรญ�ณวงศ์ ทรงเป็น
พระร�ชอุปัธย�จ�รย์ แล้วเสด็จฯ ม�ทรงปฏิบัติสมณวัตรในสำ�นักสมเด็จพระร�ชอุปัธย�จ�รย์ ณ วัด
บวรนิเวศวิห�ร จนถึงวันที่ ๕ พฤศจิก�ยน พ.ศ. ๒๔๙๙ รวมเป็นเวล� ๑๕ วัน จึงทรงล�ผนวช 

สมเดจ็พระสงัฆร�ชเจ�้ฯ ไดท้รงมอบหม�ยใหเ้ปน็พระพีเ่ลีย้ง กไ็ดป้ฏบิตัหิน้�ทีซ่ึง่ไดม้อบหม�ย
สนองพระเดชพระคุณ จ�กก�รที่ได้ปฏิบัติหน้�ที่ดังกล่�ว ได้มีคว�มรู้สึกว่�พระภิกษุพระบ�ทสมเด็จ
พระเจ้�อยู่หัวจะได้ทรงพระผนวชต�มร�ชประเพณีอย่�งเดียวเท่�นั้นห�มิได้ แต่ทรงพระผนวชด้วย
พระร�ชศรัทธ�ที่ตั้งมั่นในพระพุทธศ�สน�อย่�งแท้จริง มิได้ทรงเป็นบุคคลจำ�พวกที่เรียกว่� “หัวใหม่” 
ไม่เห็นศ�สน�เป็นสำ�คัญ แต่ได้ทรงเห็นคุณค่�ของพระศ�สน�

ฉะนั้น ถ้�เป็นบุคคลธรรมด�ส�มัญก็กล่�วได้ว่� “บวชด้วยศรัทธ�” เพร�ะทรงพระผนวชด้วย
พระร�ชศรัทธ� ประกอบด้วยพระปัญญ� และได้ทรงปฏิบัติพระธรรมวินัยอย่�งเคร่งครัด

ส่วนที่ได้รับเลือกให้เป็นพระพี่เลี้ยงของพระภิกษุพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวนั้น น่�จะม�
จ�กเหตุผลเรื่องคว�มรู้คว�มส�ม�รถและอ�วุโสที่ไม่สูงเกินไป ศิษย์ของเจ้�พระคุณสมเด็จฯ คน
หนึ่งให้ข้อมูลว่�

สมเดจ็พระสงัฆร�ชเจ�้ กรมหลวงวชริญ�ณวงศ ์คงเหน็แววบ�งอย�่งของเจ�้พระคณุสมเดจ็ฯ 
และคงพอพระทัยในเรื่องของคว�มรู้คว�มส�ม�รถและคว�มประพฤติ เพร�ะต�มที่เข�เล่�ให้ฟังก็คือ 
เวล�ที่มีอะไร สมเด็จพระสังฆร�ชเจ้�ฯ มักจะเรียกเจ้�พระคุณสมเด็จฯ ไปใช้ไปทำ� ตั้งแต่สมัยยังเป็น
พระเปรียญ สมเด็จพระสังฆร�ชเจ้�ฯ มักทรงเรียกเจ้�พระคุณสมเด็จฯ ว่� “อ�จ�รย์เจริญ” ไม่ได้เรียก

ว่� “คุณเจริญ” หรือ “มห�เจริญ” 

๓
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๙๙ คำ�ถ�มเกี่ยวกับ
สมเด็จพระสังฆราช 

๔
คำ�ถ�มที่ ๔ 
อย�กทร�บเกี่ยวกับคว�มใฝ่พระทัยในก�รศึกษ�และทรงปฏิบัติสม�ธิของพระบ�ทสมเด็จ 

 พระเจ้�อยู่หัว

คำ�ตอบ - พระเจ�้อยูห่วัทรงสนพระทยัในก�รศกึษ�พระธรรมและเคยมรีบัสัง่ถงึก�รทำ�สม�ธิ
ต่อสมเด็จพระสังฆร�ช ใจคว�มว่� ทำ�สม�ธิอย่�งไร 

สมเด็จพระสังฆร�ชทูลตอบว่� “ทำ�ใจตั้งมั่นแน่วแน่อยู่ในอ�รมณ์เดียว จะทำ�อะไรทุกๆ อย่�ง 
ต้องมีใจเป็นสม�ธิ ในท�งปฏิบัติจึงต้องใช้สม�ธิทั้งนั้น แต่มักมีคนเข้�ใจว่� ทำ�สม�ธิต้องนั่งหลับต�”

พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวรับสั่งว่� ทรงรู้สึกว่�เวล�ทรงปฏิบัติร�ชกิจต้องทรงสำ�รวม
พระร�ชหฤทัย เช่น คร�วพระร�ชท�นกระบี่นักเรียนน�ยร้อย เพียงหยิบให้ ถ้�ไม่สำ�รวมใจ มีผิด 
สำ�รวมใจอยู่ ก็ทำ�ไม่ผิด

[จ�ก บนัทกึของสมเดจ็พระญ�ณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆร�ช สกลมห�สงัฆปรณิ�ยก (สวุฑฒฺน 
มห�เถร) ๔ มีน�คม ๒๕๐๕ ในหน้� ๑๐ ธรรมหฤทัยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว]

ช่วงก่อนที่จะได้รับสถ�ปน�เป็นสมเด็จพระสังฆร�ช ประม�ณ พ.ศ. ๒๕๒๐ พระบ�ทสมเด็จ
พระเจ้�อยู่หัวมักเสด็จฯ ม�ที่วัดเพื่อสนทน�ธรรม โดยรับเสด็จที่โบสถ์บ้�ง ที่ตำ�หนักบ้�ง แต่ช่วงหลัง
ไม่สะดวก พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวจึงนิมนต์เจ้�พระคุณสมเด็จฯ กับพระสงฆ์อีก ๑๕ รูปเข้�ไป
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ในพระตำ�หนักจิตรลด�รโหฐ�น เพื่อถว�ยสังฆท�น ทุกวันจันทร์ หลังจ�กถว�ยสังฆท�นแล้วจะทรง
สนทน�ธรรมเป็นเวล�นับชั่วโมง

นอกจ�กนี้ พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวยังทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�ฯ ให้ส่งเจ้�หน้�ที่ไป
บันทึกโอว�ทและเทศน�ต่�งๆ ในพระอุโบสถ และคำ�สอนพระใหม่ คำ�อบรมกรรมฐ�นตอนกล�งคืน 
ของเจ้�พระคุณสมเด็จฯ ที่วัดบวรนิเวศวิห�ร และของสมเด็จพระมห�วีรวงศ์ (วิน ธมฺมส�โร) วัด
ร�ชผ�ติก�ร�ม แล้วนำ�ไปฟัง ซึ่งน่�จะเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ 

พลตำ�รวจเอก วสิษฐ เดชกุญชร อดีตน�ยตำ�รวจร�ชสำ�นัก กล่�วถึงเรื่องเดียวกันนี้ว่�
“ทรงศึกษ�ธรรมจ�กพระหล�ยรูป และจ�กหนังสือหล�ยเล่ม หรืออ�จจะเป็นหล�ยร้อยเล่ม 

คงทร�บอยู่แล้วว่� เมื่อทรงพระผนวชที่วัดบวรนิเวศวิห�รดูเหมือนจะเพียง ๒ อ�ทิตย์เท่�นั้นเอง ไม่
ทรงมีเวล�ม�กนัก

“ผมเชื่อว่�ท่�นทรงขึ้นต้นถูก และได้ครูที่มีคว�มส�ม�รถ ครูองค์นี้หรือรูปนี้ คือ สมเด็จพระ
ญ�ณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆร�ชองคป์จัจบุนั ท�่นเปน็พระพีเ่ลีย้งพระเจ�้อยูห่วัในขณะทีป่ระทบัอยูท่ีว่ดั
บวรฯ เพร�ะฉะนัน้กไ็ดค้รธูรรมทีเ่รยีกว่�ชัน้ยอดทีส่ดุของเมอืงไทย ผมเหน็ท่�นทรงศกึษ�จ�กตำ�ร�ของ
ครูบ�อ�จ�รย์เอง เสด็จฯ ไปที่ไหนก็ต�ม ที่มีพระที่มีคว�มรู้ท�งกรรมฐ�น ท�งวิปัสสน� จะเสด็จฯ 
ไปทรงเยี่ยมและรับสั่งกับพระเหล่�นี้ทุกรูป 

“เมือ่ผมยงัอยูใ่นวงั ผมมหีน�้ทีห่�พระถว�ยท�่น เวล�เสดจ็ฯ ไปประทบัต�่งจงัหวดั เพร�ะเร�
มีหน้�ที่ศึกษ�ภูมิประเทศ เพื่อจะเตรียมก�รเสด็จพระร�ชดำ�เนิน ตอนที่ออกเดินไปศึกษ�ภูมิประเทศ 
พบพระดีๆ เร�ก็ต้องกลับม�กร�บบังคมทูลท่�นว่�มีพระอยู่วัดนี้ ตอนเสด็จฯ ไปท�งนั้นเร�จะจัดเสด็จ

พระร�ชดำ�เนินให้สอดคล้องกัน คือ ให้ทรงมีเวล�ที่จะแวะวัดนั้นและพระเหล่�นั้นด้วย...”
“...พระเจ้�อยู่หัวรับสั่งเรื่องสม�ธิกับพวกเร�เสมอ และเวล�มีโอก�สเสด็จฯ ก็จะพระร�ชท�น

คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับเรื่องนี้ทุกครั้งซึ่งผมก็ยังจำ�ได้และนำ�วิธีฝึกปฏิบัติของพระเจ้�อยู่หัวม�ฝึกปฏิบัติอยู่
สม่ำ�เสมอ...” พลตำ�รวจเอก วสิษฐ เดชกุญชร กล่�วด้วยว่� เมื่อตอนหัดปฏิบัติสม�ธิใหม่ๆ นั้น หัด
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๙๙ คำ�ถ�มเกี่ยวกับ
สมเด็จพระสังฆราช 

 [ข้อมูลจ�ก บทสัมภ�ษณ์พลตำ�รวจเอกวสิษฐ เดชกุญชร อดีตน�ยตำ�รวจร�ชสำ�นัก เรื่องก�รปฏิบัติธรรมในพระบ�ทสมเด็จ
พระเจ้�อยู่หัว ใน สองธรรมราชา. โดย อัครวัฒน์ โอสถ�นุเคร�ะห์ สำ�นักพิมพ์ร่วมด้วยช่วยกัน, ๒๕๔๙]

จ�กหนังสือสม�ธิของหล�ยสำ�นัก แต่ไม่ส�ม�รถทำ�สม�ธิให้เกิดขึ้นได้
ดังนั้นเมื่อมีโอก�สจึงได้กร�บทูลถ�ม พระเจ้�อยู่หัวก็รับสั่งบอกว่�
“ถ้�ทำ�ไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีนับ และทรงแนะนำ�ให้ว่� หนึ่ง - เข้� หนึ่ง - ออก สอง - เข้� 

สอง - ออก ท่�นบอกว่�ก�รปฏิบัติกรรมฐ�นของท่�นก็ทำ�เช่นนี้ ผมจึงได้ทร�บว่� พระเจ้�อยู่หัว
ทรงใช้วิธีนี้”
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คำ�ถ�มที่ ๕ 
ไม่ทร�บว่�สมเด็จพระสังฆร�ชสวดมนต์บทใดเป็นประจำ�

คำ�ตอบ - สวดหล�ยบทไปเรือ่ยไมซ้่ำ� และทรงทบทวนป�ฏโิมกขอ์ยูเ่สมอ เพือ่ไมใ่หล้มื เนือ่งจ�ก
ทรงทบทวนป�ฏิโมกข์ประจำ� จึงจำ�ป�ฏิโมกข์ได้คล่อง บ�งครั้งเมื่อเสด็จไปพักแรมยังวัดต่�งจังหวัด
และตรงกับวันพระกล�งเดือนหรือสิ้นเดือน ก็จะทรงขออนุญ�ตเจ้�อ�ว�สของวัดนั้นสวดป�ฏิโมกข์ให ้
พระสงฆใ์นวดันัน้ฟงั โดยทรงกล�่วกบัเจ�้อ�ว�สว�่ “ขออนญุ�ตสวดป�ฏโิมกขถ์ว�ย” (ปกตแิตล่ะวดัจะ
มีพระสวดป�ฏิโมกข์ประจำ�อยู่แล้ว) ซึ่งเป็นเรื่องที่ห�ย�กม�กที่พระผู้ใหญ่ระดับนี้จะสวดป�ฏิโมกข์เอง๕



18  

๙๙ คำ�ถ�มเกี่ยวกับ
สมเด็จพระสังฆราช 

คำ�ถ�มที่ ๖ 
ฝ่�พระบ�ทนับเป็นพระภิกษุสงฆ์ที่ได้สนทน�ธรรมกับพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว 

 ม�กที่สุด จึงขอเรียนถ�มว่� หลักธรรมในข้อใดบ้�งที่พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวทรง 
 สนพระร�ชหฤทัยเป็นอย่�งม�ก

คำ�ตอบ - พลตำ�รวจเอก วสิษฐ เดชกุญชร เคยกล่�วในก�รเสวน� เรื่อง ก�รขับเคลื่อน
พระพุทธศ�สน�สู่ส�กล ในพระวิสัยทัศน์ของสมเด็จพระสังฆร�ช กับ ดร. วิพรรธ์ เริงพิทย� เมื่อ
วันเส�ร์ที่ ๓ ตุล�คม พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่วัดบวรนิเวศวิห�ร ว่�

“เวล�ที่พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวเสด็จฯ ม� แล้วสมเด็จพระสังฆร�ชฯ ท่�นเฝ้�กันนี่นะ
ครับ ไม่มีใครเข้�ไปนั่งแหงนหน้�ฟังได้ รู้ไว้ด้วยนะครับ เวล�ที่ท่�นสนทน�ธรรมกันนี่ ไม่ว่�องค์ไหน
ก็ต�มเร�ต้องถอยหลังออกม�แล้วปล่อยท่�นเท่�นั้นครับ แล้วสมัยนั้นไมโครโฟนก็ไม่ได้ไวเหมือนสมัย
นี้ด้วย (ยิ้ม) เพร�ะฉะนั้นไม่มีใครทร�บ”

อย่�งไรก็ต�ม จ�กหลักฐ�นที่แสดงว่�พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวทรงสนพระร�ชหฤทัยใน
หลกัธรรมขอ้ใดนัน้ พจิ�รณ�ไดจ้�กหนงัสอื สมัมาทฏิฐ ิตามพระเถราธบิายของทา่นพระสารบีตุรเถระ 
อนัเปน็หนงัสอืทีพ่ระบ�ทสมเดจ็พระเจ�้อยูห่วัไดท้รงพระกรณุ�โปรดเกล�้โปรดกระหมอ่มใหจ้ดัพมิพข์ึน้
เป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘ พระร�ชท�นถว�ยสมเด็จพระญ�ณสังวร สมเด็จพระสังฆร�ช สกลมห�
สงัฆปรณิ�ยก ขณะเมือ่ทรงดำ�รงสมณศกัดิท์ีส่มเดจ็พระญ�ณสงัวร เนือ่งในโอก�สทรงบำ�เพญ็พระกศุล
ฉลองพระชันษ�ครบ ๖ รอบ เมื่อวันที่ ๓ ตุล�คม พ.ศ. ๒๕๒๘ ในคำ�นำ�ของก�รพิมพ์ครั้งที่สองระบุว่� 

๖
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 [ข้อมูลจ�ก สมเด็จพระญ�ณสังวร (สุวฑฺฒนมห�เถระ) สัมมาทิฏฐิ. พิมพ์ครั้งที่ ๖. กรุงเทพฯ : มห�มกุฏร�ชวิทย�ลัย, 
๒๕๕๐]

“หลงัจ�กพมิพค์รัง้แรกแลว้ ยงัไมม่กี�รจดัพมิพข์ึน้ใหมอ่กี ตอ่ม�พระบ�ทสมเดจ็พระเจ้�อยูห่วั
ได้มีพระร�ชปร�รภกับสมเด็จพระญ�ณสังวร สมเด็จพระสังฆร�ช สกลมห�สังฆปริณ�ยก ถึงหนังสือ
สมัม�ทฏิฐฉิบบัพมิพค์รัง้แรกว�่ยงัมทีีบ่กพรอ่งอยูห่ล�ยแหง่ ไดท้รงพระร�ชอตุส�หะตรวจท�นตน้ฉบบั
ใหม่ตลอดทั้งเรื่อง แล้วพระร�ชท�นม�ที่สมเด็จพระญ�ณสังวร สมเด็จพระสังฆร�ช เพื่อจัดพิมพ์ขึ้น
ใหม่อีกครั้งหนึ่ง พร้อมทั้งพระร�ชท�นพระร�ชทรัพย์สำ�หรับก�รพิมพ์ครั้งนี้ด้วย”

เนื้อห�ในหนังสือ สัมมาทิฏฐ ิรวบรวมจ�กก�รแสดงธรรมของสมเด็จพระญ�ณสังวร (เจริญ 
สุวัฑฒนมห�เถระ) ในก�รปฏิบัติอบรมจิต ทุกวันธรรมสวนะและวันหลังวันธรรมสวนะ ณ ตึก สว 
วัดบวรนิเวศวิห�ร ระหว่�งเดือนตุล�คม พ.ศ. ๒๕๒๗ ถึงเดือนกรกฎ�คม พ.ศ. ๒๕๒๘ รวม ๔๒ ครั้ง 

พระธรรมเทศน�ชุดนี้แสดงข้อธรรมะสำ�คัญๆ อันเป็นแก่นคำ�สอนของพระพุทธศ�สน� ได้แก่ 
สัมม�ทิฏฐิ อริยสัจ ๔ คว�มรู้จักช�ติ ภพ อุป�ท�น และปฏิจจสมุปบ�ท เป็นต้น ๖
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๙๙ คำ�ถ�มเกี่ยวกับ
สมเด็จพระสังฆราช 

คำ�ถ�มที่ ๗ 
กระผมไดท้ร�บว�่ในบรรด�พระบรมวงศ�นวุงศท์ีท่รงมคีว�มรูแ้ตกฉ�นยิง่ในพระพทุธศ�สน�  

 คือ สมเด็จพระศรีนครินทร�บรมร�ชชนนี เนื่องจ�กได้ทรงศึกษ�ภ�ษ�บ�ลี และสันสกฤต  
 จงึทรงศกึษ�พระไตรปฎิกไดอ้ย�่งลกึซึง้ ตอ่ม�ไดท้รงง�นกบัฝ�่พระบ�ท ในก�รจดัทำ�ร�ยก�ร 
 วทิย ุอส.พระร�ชวงัดสุติ เรือ่งคว�มรูท้�งพทุธศ�สน� เปน็ตน้ จงึขอถ�มถงึคว�มใฝพ่ระทยัและ 
 คว�มแตกฉ�นของพระองค์ท่�น เท่�ที่ฝ่�พระบ�ทได้ทรงประสบม� ในฐ�นะผู้ร่วมทรงง�น

คำ�ตอบ - สมเด็จพระศรีนครินทร�บรมร�ชชนนี เคยมีพระร�ชดำ�ริที่จะจัดทำ�ปท�นุกรม
บ�ล-ีไทยขึน้ดว้ยพระองคเ์อง เพือ่จะไดใ้ชเ้ปน็เครือ่งมอืในก�รศกึษ�พระพทุธศ�สน�สำ�หรบัคนทัว่ไปได้
กว้�งขว�งยิ่งขึ้น พระร�ชดำ�รินี้เป็นผลม�จ�กประสบก�รณ์ส่วนพระองค์ กล่�วคือ สมเด็จฯ ทรงสน
พระร�ชหฤทัยศึกษ�พระพุทธศ�สน�โดยก�รทรงหนังสือทุกประเภทท�งพระพุทธศ�สน�เท่�ที่จะทรง
ห�ม�ศึกษ�ได้ แล้วพระองค์ก็ทรงประจักษ์ว่�หนังสือต่�งๆ ท�งพระพุทธศ�สน�นั้นมักมีคำ�ภ�ษ�บ�ลี
ปะปนอยูจ่ำ�นวนม�ก จนบ�งททีำ�ใหผู้อ้�่นเกดิคว�มเบือ่หน�่ยทีจ่ะอ�่นตอ่ไป เพร�ะสะดดุคำ�ภ�ษ�บ�ลี
ที่ไม่รู้จักคว�มหม�ยบ้�ง เพร�ะรู้สึกว่�สำ�นวนยืดย�วรุงรังไปด้วยคำ�บ�ลีจนย�กที่จะอ่�นบ้�ง ฉะนั้น 
เมื่อทรงมีโอก�สจึงได้ทรงศึกษ�ภ�ษ�บ�ลีเมื่อร�ว พ.ศ. ๒๔๙๐ (ค.ศ. ๑๙๔๗) ขณะประทับ ณ เมือง
โลซ�น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และหลังจ�กได้ทรงศึกษ�แล้ว จึงมีพระร�ชดำ�ริว่� ก�รเรียนภ�ษ�
บ�ลนีัน้มปีระโยชนต์อ่ก�รศกึษ�พระพทุธศ�สน�ม�ก เพร�ะนอกจ�กจะทำ�ใหอ้่�นหนงัสอืท�งพระพทุธ
ศ�สน�ได้สะดวกและง่�ยขึ้นแล้ว ก็ยังจะช่วยให้ผู้ศึกษ�ส�ม�รถค้นคว้�คัมภีร์อันเป็นแหล่งที่ม�ของ

๗
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 [ข้อมูลจ�ก สมเด็จพระญ�ณสังวร (สุวฑฺฒนมห�เถร) สมเด็จพระสังฆร�ช สกลมห�สังฆปริณ�ยก และคณะ สมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนน ีน. ๓๒-๔๑ ธน�ค�รออมสินจัดพิมพ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอก�สมห�มงคล ทรงเจริญพระชนม�ยุ ๙๐ 
พรรษ� ๒๑ ตุล�คม ๒๕๓๓]

ประวัติก�รณ์และคำ�สอนของพระพุทธศ�สน�ได้อย่�งลุ่มลึกกว้�งขว�งด้วย ทำ�ให้ผู้ศึกษ�รู้และเข้�ใจ
พระพุทธศ�สน�อย่�งถูกต้องกว้�งขว�งยิ่งขึ้น จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๑๑ ได้ทรงทร�บว่� ปท�นุกรม
บ�ล-ีไทย ในลกัษณะทีท่รงตัง้พระร�ชหฤทยัทีจ่ะจดัทำ�นัน้ ไดม้ผีูจ้ดัทำ�ขึน้แลว้ จงึทรงคล�ยพระร�ชดำ�ริ
ในเรื่องนี้ลง แต่ดูเพียงแต่ทรงสบ�ยพระร�ชหฤทัยขึ้นที่มีผู้อื่นช่วยทำ�สิ่งที่ทรงตั้งพระร�ชหฤทัยจะทำ�
พระร�ชท�นแก่ประช�ชน จึงไม่ทรงรีบด่วนทำ�ในเรื่องนี้ต่อไป แต่ยังมิได้ทรงเลิกล้มพระร�ชดำ�ริที่จะ
จัดทำ�ปท�นุกรมดังกล่�วนี้โดยสิ้นเชิง 

สมเด็จฯ ยังได้ทรงอ�ร�ธน�เจ้�พระคุณสมเด็จพระญ�ณสังวร แต่ครั้งดำ�รงสมณศักดิ์ที่พระ
ส�สนโสภณ ให้เรียบเรียงหนังสือแสดงคำ�สอนที่เป็นหลักสำ�คัญท�งพระพุทธศ�สน�ขึ้นหล�ยเรื่องคือ 
เรื่องพระพุทธเจ้�ทรงสั่งสอนอะไร ศีล อวิชช� สันโดษ เพื่อพระร�ชท�นแจกแก่ประช�ชนทั่วไป และ
ทกุเรือ่งทรงตรวจแกด้ว้ยพระองคเ์อง เพือ่ใหก้ะทดัรดั อ่�นง�่ย และไมล่ะเอยีดจนเกนิจำ�เปน็ ดงัทีต่รสั
เล่�แก่ท่�นผู้หนึ่งว่� “ฉันได้อ่�นหนังสือเรื่องอวิชช� และสันโดษแล้วเห็นว่�ดีม�ก พิมพ์ได้” 

นอกจ�กนี ้ยงัโปรดใหพ้มิพห์นงัสอืธรรมะอืน่ๆ ทีท่รงพอพระร�ชหฤทยั เพือ่พระร�ชท�นแจก
ในโอก�สต่�งๆ อีก เช่น เรื่องอปัสเสนธรรม ธรรมเหมือนพนักอิง มิลินทปัญห� เป็นต้น๗
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๙๙ คำ�ถ�มเกี่ยวกับ
สมเด็จพระสังฆราช 

คำ�ถ�มที่ ๘ 
ขอโอก�สทร�บชีวิตประจำ�วันของเจ้�พระคุณสมเด็จฯ เพื่อไว้เป็นแนวท�งชีวิต

คำ�ตอบ - กิจวัตรของภิกษุส�มเณรในวัดบวรนิเวศวิห�รต�มประเพณีปฏิบัติที่สืบเนื่องม�
แต่ครั้งพระบ�ทสมเด็จพระจอมเกล้�เจ้�อยู่หัว เมื่อยังทรงผนวชและทรงครองวัดบวรนิเวศวิห�ร คือ
ตอนเช้�เมื่อเสร็จกิจวัตรส่วนตัวแล้ว บิณฑบ�ต เมื่อเสร็จภัตตกิจเช้�ก็ลงพระอุโบสถ ทำ�วัตรเช้� จ�ก
นัน้เปน็เวล�ของก�รศกึษ�เล�่เรยีนพระปรยิตัธิรรม ภ�คค่ำ�ลงพระอโุบสถทำ�วดัค ่ำ� สวดมนต ์ห�กเปน็
วันธรรมสวนะคือวันฟังธรรมหรือวันพระ ภ�คเช้�ลงพระอุโบสถทำ�วัตรเช้� แล้วฟังพระธรรมเทศน� 
ภ�คบ่�ยมีลงพระอุโบสถทำ�วัตรสวดมนต์ ฟังเทศน� ๑ กัณฑ์ 

เจ้�พระคุณสมเด็จฯ เมื่อยังเป็นพระอันดับอยู่ในวัดบวรนิเวศวิห�รก็ทรงปฏิบัติกิจวัตรต�ม
ธรรมเนียมของวัด เมื่อทรงดำ�รงตำ�แหน่งเจ้�อ�ว�สก็ทรงมีภ�รกิจหรือกิจวัตรเพิ่มม�กขึ้นจ�กกิจวัตร
ต�มธรรมเนยีม คอื วนัใดว่�งภ�รกจิอืน่กเ็สดจ็ออกบณิฑบ�ต เมือ่กลบัจ�กบณิฑบ�ตแลว้ กเ็ปดิโอก�ส
ให้ส�ธุชนได้เข้�นมัสก�ร ตั้งแต่เวล� ๐๗.๓๐-๑๐.๐๐ น. แล้วเสวยมื้อเดียว ภ�คบ่�ยทรงอบรมพระ
ภกิษบุวชใหมใ่นฐ�นะพระอปุชัฌ�ย ์เป็นประจำ�วนัละ ๑ ชัว่โมง ถ้�ไมม่ศี�สนกจิภ�ยนอก ในชว่งกล�ง
วันจะใช้เวล�ในก�รพักผ่อนค้นคว้�หนังสือและเขียน ตอนเย็นถ้�มีส�ธุชนเข้�เฝ้�ก็เปิดให้เข้�เฝ้�ได้อีก
เวล�หนึ่ง ถ้�เป็นวันพระ ตอนค่ำ� ระหว่�ง ๑๙.๐๐-๒๐.๐๐ น. จะสอนสม�ธิกรรมฐ�น ซึ่งเรียกว่� 
“ธรรมบรรย�ยในก�รปฏิบัติฝึกอบรมจิต” ในวันพระและหลังวันพระ (สัปด�ห์ละ ๒ วัน) ภ�คกล�งคืน 

ห�กไม่มีภ�รกิจอื่นก็จะลงพระอุโบสถทำ�วัตรค่ำ�และสวดมนต์ร่วมกับภิกษุส�มเณร เวล� ๒๐.๐๐ น. 

๘
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จ�กนั้นก็เป็นเวล�ทำ�ภ�รกิจส่วนพระองค์ต�มพระอัธย�ศัย จนกระทั่งใกล้เวล�พักผ่อนหรือบรรทม ก็
จะทรงเดินจงกรมบริเวณหน้�ตำ�หนัก เป็นเวล�ไม่น้อยกว่�ครึ่งชั่วโมง บ�งวันห�กเป็นโอก�สสะดวกก็
จะเสดจ็ตรวจบรเิวณวดั หลงัจ�กนัน้ทำ�ภ�รกจิสว่นพระองคแ์ลว้ทำ�วตัรสวดมนตน์ัง่สม�ธปิระจำ�วนัสว่น
พระองค์ แล้วจึงเข้�ที่บรรทม ทรงปฏิบัติพระองค์แบบพระวัดป่�โดยทรงตื่นบรรทมเวล� ๐๓.๓๐ น.  
เมื่อทรงทำ�ภ�รกิจส่วนพระองค์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทรงสวดมนต์หรือทบทวนพระป�ฏิโมกข์ (เป็น
ตอนๆ) แล้วทรงนั่งสม�ธิจนกระทั่งถึงรุ่งอรุณ แล้วเสด็จออกบิณฑบ�ต (ห�กไม่มีภ�รกิจอื่น) นี้เป็น
พระจริยวัตรประจำ�วันของเจ้�พระคุณสมเด็จฯ 

อนึ่ง ในช่วงหนึ่ง นับแต่ครั้งยังทรงสมณศักดิ์ที่พระส�สนโสภณ ได้ทรงเริ่มกิจกรรมสอน
ธรรมะ และสอนสม�ธิกรรมฐ�นแก่ช�วต่�งประเทศขึ้น ณ ตำ�หนักที่ประทับ ในตอนเย็นของทุกวัน
จันทร์ พุธ ศุกร์ (เวล� ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.) ซึ่งเรียกกิจกรรมนี้ว่� “ธรรมคล�ส” (Dhamma Class) 
นับเป็นกิจวัตรพิเศษซึ่งพระองค์ได้ปฏิบัติม�เป็นเวล�ต่อเนื่องหล�ยปีจึงได้หยุดไป



24  

๙๙ คำ�ถ�มเกี่ยวกับ
สมเด็จพระสังฆราช 

คำ�ถ�มที่ ๙ 

เมื่อครั้งที่ท่�นยังออกบิณฑบ�ตได้ เส้นท�งก�รออกบิณฑบ�ตของเจ้�พระคุณสมเด็จฯ ใน
 แต่ละวันนั้นเป็นอย่�งไร กล่�วคือไปในเส้นท�งเดิมซ้ำ�กันทุกวันหรือไม่ 

คำ�ตอบ - ไม่มีเส้นท�งประจำ�ไม่ซ้ำ�เส้นท�ง แล้วแต่วันใดโปรดเสด็จไปเส้นไหนก็เสด็จ ส่วน
ม�กบิณฑบ�ตแถวบริเวณรอบวัด 

แต่มีอยู่ช่วงหนึ่งหลังจ�กที่ได้รับสถ�ปน�เป็นสมเด็จพระสังฆร�ชแล้ว เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ เกิด
กรณวีกิฤตตม้ยำ�กุง้ ในชว่งนัน้เพือ่ใหก้ำ�ลงัใจแกพ่ทุธศ�สนกิชน พระองคไ์ดเ้สดจ็ออกบณิฑบ�ตในย�่น
ต่�งๆ ในกรุงเทพมห�นครและปริมณฑล เพื่อโปรดช�วกรุงเทพมห�นครและปริมณฑล โดยพระองค์
เสด็จโดยรถพระประเทียบไปยังสถ�นที่ที่กำ�หนดว่�จะเสด็จ แล้วก็เสด็จออกบิณฑบ�ตในย่�นนั้นๆ จน
ทำ�ใหพ้ทุธศ�สนกิชนในย�่นนัน้เกดิคว�มประหล�ดใจและปลืม้ใจทีเ่จ�้พระคณุสมเดจ็พระสงัฆร�ช เสดจ็
ม�โปรดพุทธศ�สนิกชนอย่�งไม่ค�ดคิด

เมื่อเสด็จออกบิณฑบ�ต พระองค์ทรงห่วงส�มเณร หรือพระภิกษุรูปอื่นเสมอ ถ้�มีพระหรือ
ส�มเณรเดนิบณิฑบ�ตต�มหลงัม� เจ้�พระคณุสมเดจ็พระสงัฆร�ชจะทรงชะลอและมรีบัสัง่ใหพ้ระเณร
เหล่�นั้นเดินนำ�หน้�ไปก่อน 

เมื่อเสด็จกลับจ�กบิณฑบ�ต พระองค์ก็มักจะนำ�อ�ห�รบิณฑบ�ตที่พระองค์ได้รับม� ใส่บ�ตร
ส�มเณรเปน็ประจำ� เพร�ะทรงเปน็หว่งว�่ส�มเณรอ�จไดอ้�ห�รบณิฑบ�ตไมเ่พยีงพอ เมือ่เสวย พระองค์

ก็โปรดให้จัดอ�ห�รบิณฑบ�ตที่ทรงรับบิณฑบ�ตนั้นม�เสวยด้วยเป็นนิตย์

๙
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คำ�ถ�มที่ ๑๐ 
แมว้�่สมเดจ็ฯ จะเปน็พระภกิษ ุเปน็ “ผูข้อ” ซึง่ตอ้งรบัเฉพ�ะภตัต�ห�รทีม่ผีูถ้ว�ย แตม่อี�ห�ร 

 ชนิดใดที่จะไม่โปรดบ้�งหรือไม่? ด้วยเหตุใด?

คำ�ตอบ - โดยปกตไิมท่รงเลอืกอ�ห�รใดๆ เสวยมือ้เดยีว และรบัอ�ห�รทกุอย�่งทีค่ณะญ�ตโิยม
นำ�ม�ถว�ย ต่อม�ในระยะหลังไม่โปรดภัตต�ห�รที่เป็นสัตว์ใหญ่และสัตว์ปีก แต่ยังเสวยอ�ห�รจำ�พวก
ปล� ไม่ได้บอกเหตุผลที่ไม่เสวย ส่วนภัตต�ห�รที่โปรดนั้นมักจะเป็นอ�ห�รพื้นเมืองของเมืองก�ญจน์  
เช่น แกงป่� แกงส้มผักกระเฉด เห็ดโคน และของว่�งกรอบๆ อย่�งข้�วตัง เป็นต้น อ�ห�รจ�ก
บิณฑบ�ตก็โปรดเสวยทั้งนั้น เสวยในบ�ตรแบบพระกรรมฐ�น เมื่อเสวยอ�ห�รหลักแล้ว เสวยข้�วต้ม
และของหว�น

๑๐๙
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๙๙ คำ�ถ�มเกี่ยวกับ
สมเด็จพระสังฆราช 

คำ�ถ�มที่ ๑๑ 
จ�กทีร่บัรูพ้ระประวตัจิ�กหนงัสอืว�่พระองคท์รงรกัและดแูลพระม�รด� จนกระทัง่เสยีชวีติ 

 ต้องก�รทร�บจ�กคนใกล้ชิดว่� พระองค์ทรงเป็นอย่�งไรบ้�งในช่วงเวล�นั้น๑๑คำ�ตอบ - ในย�มที่พระชนนีชร�ภ�พ เจ้�พระคุณสมเด็จฯ ได้ทรงรับม�อยู่ด้วยที่วัดเพื่อจะ
ไดด้แูลอย่�งใกลช้ดิ โดยมเีรอืนไมห้ลงัเลก็อยูข่้�งตำ�หนกัคอยท่�ปร�โมช เข้�ใจว่�คงทลูขอสมเดจ็พระ
สังฆร�ชเจ้�ฯ เป็นก�รพิเศษ เนื่องจ�กท�งวัดบวรนิเวศวิห�รไม่ได้มีที่พักสำ�หรับอุบ�สิก�

ในโอก�สเดียวกันพระชนนีมักทำ�อะไรถว�ยเล็กๆ น้อยๆ อย่�งที่ทำ�ทุกวันคือ จีบหม�กถว�ย 
เมื่อพระชนนีถึงแก่กรรมที่บ�้นเมืองก�ญจน์ ก็เลิกเสวยหม�ก และยังคงทรงเก็บรักษ�สิ่งของที่พระ
ชนนทีำ�ถว�ยไวโ้ดยตลอด เชน่ ตูห้นงัสอืทีพ่ระชนนถีว�ยเมือ่ครัง้สอบไดเ้ปรยีญ ๗ หรอือ�สนะสำ�หรบั
นั่งที่พระชนนีเย็บถว�ย ก็ยังเก็บไว้นั่งม�ตลอด เก่�แค่ไหนก็ยังใช้อยู่ โดยเอ�อ�สนะอื่นทับ เพื่อแสดง
คว�มระลึกถึง

พระชนนีได้ม�อยู่ในคว�มอุปถัมภ์ดูแลของเจ้�พระคุณสมเด็จฯ ที่วัดบวรนิเวศวิห�รเป็นเวล�
กว่� ๑๐ ปี ในระหว่�งที่พระชนนีพำ�นักอยู่ด้วย พระองค์ทรงแสดงคว�มรักคว�มห่วงใยต่อพระชนนี
อย�่งเสมอตน้เสมอปล�ย กจิวตัรประจำ�วนัของพระองคท์ีท่รงมตีอ่พระชนนกีค็อื ในตอนเยน็ของทกุวนั 
พระองค์จะเสด็จไปดูพระชนนีที่เรือนพักและทุกครั้งจะทรงเริ่มก�รสนทน�กับพระชนนีด้วยประโยคว่�

“โยมวันนี้เป็นอย่�งไรบ้�ง...”
พระชนนีเป็นคนขยัน ไม่อยู่นิ่ง จึงมักทำ�โน่นทำ�นี่ทั้งวัน บ�งครั้งจึงเกิดอ�รมณ์เสียกับพวก
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เด็กๆ ศิษย์วัดที่มักทำ�อะไรไม่เรียบร้อย เป็นเหตุให้พระชนนีต้องคอยเก็บคอยว่� บ�งทีก็มีเสียงดังกับ
เด็กๆ ศิษย์วัด เมื่อเจ้�พระคุณสมเด็จฯ ได้ยินเสียงแสดงอ�รมณ์เสียของพระชนนีก็จะต้องเสด็จม�ห�
พร้อมตรัสปลอบประโลมพระชนนีว่� 

“เป็นอย่�งไรโยม! ช่�งมันเถอะ ปล่อยว�งเสียบ้�ง” 
พระชนนีก็มักตอบกลับว่�
“เรื่องของอิฉัน เจ้�คุณไม่เกี่ยว”
แล้วเจ้�พระคุณสมเด็จฯ ก็จะทรงยิ้มกลับไป
เมือ่พระชนนถีงึแกก่รรมแลว้เจ้�พระคณุสมเดจ็ฯ กไ็ดท้รงตัง้กองทนุเพือ่ก�รศกึษ�ของเย�วชน

ไว้เป็นที่ระลึกชื่อว่� “นิธิน้อย คชวัตร” และทรงบำ�เพ็ญกุศลอุทิศพระชนนีเป็นประจำ�ทุกปี๑๑
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๙๙ คำ�ถ�มเกี่ยวกับ
สมเด็จพระสังฆราช 

คำ�ถ�มที่ ๑๒ 
พระองคท์รงเปน็ผูม้ธัยสัถ ์ประหยดัม�กๆ อย�กทร�บว�่ ขอ้ดขีองก�รใชช้วีติอย�่งประหยดั

 มัธยัสถท์ำ�ให้ชีวิตเร�เจริญได้อย่�งไร๑๒คำ�ตอบ - ต้องเข้�ใจว่� “มัธยัสถ์” ไม่ได้หม�ยคว�มว่�อยู่อย่�งจนๆ มัธยัสถ์คือมัธยม กล�งๆ 
คว�มหม�ยโดยรวมคือไม่ฟุ่มเฟือย แต่ช�วบ้�นทั่วไปมักเข้�ใจแคบว่�ใช้แต่น้อยๆ ซึ่งอ�จกล�ยเป็น
คว�มตระหนี่ถี่เหนี่ยว คว�มหม�ยของมัธยัสถ์คือใช้แต่พอดี ก็คือ มัตตัญญุต� รู้จักประม�ณ ต�ม
สถ�นะของแต่ละคน เป็นคว�มหม�ยในท�งพระพุทธศ�สน� ซึ่งจะโยงไปยังเรื่องสันโดษ แต่ในแบบ
ของพระองค์คือก�รปฏิบัติธรรม ถ้�มองจ�กประเด็นว่�ใช้เท่�ที่จำ�เป็น ก็คือทำ�ให้ทรัพย์สินไม่หมดไป
โดยเปล่�ประโยชน์ พระองค์ไม่ได้ใช้แบบประหยัดม�กๆ แต่ใช้โดยสมควรแก่สมณส�รูป (เหม�ะสมแก่
คว�มเป็นพระ) พระองค์ตรัสอยู่เสมอว่� “เป็นพระต้องไม่ฟุ่มเฟือย เป็นพระต้องจน เพร�ะพระไม่มี
หน้�ที่ก�รง�น ไม่มีร�ยได้ แล้วแต่ญ�ติโยมเข�จะให้” ไม่หรูหร� ไม่สวยไม่ง�ม อันเป็นลักษณะของ
คว�มสำ�รวม หม�ยถึงระมัดระวัง ไม่ใช้สิ่งเกินจำ�เป็น ใช้ข้�วของอย่�งคุ้มค่� ไม่ใช่เก่�แล้วทิ้ง อย่�ง
ดินสอเมื่อใช้จนสั้นแล้วก็มีที่ต่อดินสอเพื่อให้ใช้ง�นได้น�นขึ้น

ตวัอย�่งของคว�มมธัยสัถท์ีพ่ระองคท์รงปฏบิตัเิสมออย่�งหนึง่กค็อื ทรงใชก้ระด�ษทชิชอูย่�ง
คุ้มค่� ปกติกระด�ษทิชชูแผ่นหนึ่ง ทรงพับอย่�งน้อย ๓ ทบ และค่อยๆ ใช้จนหมดทุกด้�นกว่�จะทิ้ง
ลงไป ถ้�ยังใช้ไม่ครบด้�น พระองค์ก็ยังเก็บไว้ในย่�มจนใช้ทุกด้�นจริงๆ ในทำ�นองเดียวกันดินสอที่
ทรงเขียนก็เช่นกัน ถ้�สั้นม�ก ทรงต่อด้วยที่ต่อดินสอจนไม่ส�ม�รถใช้อีกต่อไปได้
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๑๓
คำ�ถ�มที่ ๑๓ 
พระองค์ทรงเป็นพระผู้รักก�รศึกษ� ประสบคว�มสำ�เร็จในก�รศึกษ� อย�กทร�บถึงเทคนิค

 วิธีเรียนอย่�งไรให้ “เก่ง” และสำ�เร็จ

คำ�ตอบ - ผู้เรียนต้องมีคว�มตั้งใจขยันอดทน ต่อเนื่อง ไม่ทิ้ง ซึ่งก็คือหลักสุ-จิ-ปุ-ลิ สุ – คือ
สุตะ ได้แก่ ศึกษ�เล่�เรียน โดยก�รฟังก�รอ่�น จิ – คือจินตะ คิดวิเคร�ะห์ทำ�คว�มเข้�ใจ ป ุ– คือ
ปุจฉ� ได้แก่ สนทน�สอบถ�มผู้รู้ ลิ – คือลิขิต ได้แก่ จดบันทึก เจ้�พระคุณสมเด็จฯ โปรดก�รบันทึก
ตัง้แตย่งัทรงเปน็ส�มเณร มทีัง้บนัทกึประจำ�เดอืน ประจำ�ป ีและบนัทกึอืน่ๆ บนัทกึตอนทีม่�อยูว่ดับวร
นิเวศวิห�ร แม้กระทั่งญ�ติโยมที่ถว�ยปัจจัยช่วยในก�รเดินท�งเข้�ม�อยู่วัดบวรนิเวศวิห�ร เพื่อศึกษ�
เล่�เรียนพระปริยัติธรรม ก็ทรงจดบันทึกร�ยชื่อและจำ�นวนปัจจัยที่แต่ละคนถว�ยไว้อย่�งละเอียด อัน
แสดงถึงพระอุปนิสัยที่ละเอียดลออของพระองค์ เจ้�พระคุณสมเด็จฯ ไม่ถือพระองค์ในก�รถ�ม ห�ก
ใครรู้อะไรก็จะไปถ�ม แม้ว่�ท่�นผู้นั้นจะอ่อนอ�วุโสกว่�ก็ต�ม หรือใครที่ม�เข้�เฝ้�พระองค์ก็จะรับฟัง 
ในชีวิตของพระองค์จึงทรงเป็นนักคิดนักถ�ม

โดยส่วนพระองค์โปรดก�รอ่�นหนังสือและก�รเขียนบันทึก นับว่�เป็นปัจจัยอย่�งหนึ่งของ

คว�มสำ�เร็จในก�รศึกษ�ของพระองค์
จ�กก�รสงัเกตของผูถ้ว�ยง�นใกลช้ดิพบว�่ ในก�รศกึษ�พระพทุธศ�สน� เจ�้พระคณุสมเดจ็ฯ 

ทรงอ่�นพระไตรปิฎกทั้งบ�ลีและไทยอยู่เสมอ เมื่อทรงพบคำ�สอนใดที่สำ�คัญหรือน่�จดจำ�ไว้ใช้ ก็ทรง
บันทึกไว้ในสมุดบันทึก ลักษณะสำ�คัญในก�รศึกษ�ของพระองค์คือเป็นนักอ่�น

๑๒
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๙๙ คำ�ถ�มเกี่ยวกับ
สมเด็จพระสังฆราช 

คำ�ถ�มที่ ๑๔ 
สมเดจ็พระสงัฆร�ชมไิดไ้ปศกึษ�ต�่งประเทศ พระองคเ์ชีย่วช�ญภ�ษ�ต�่งประเทศหล�ยภ�ษ� 

 และทรงนิพนธ์หนังสือเกี่ยวกับพุทธศ�สน�เป็นภ�ษ�ต่�งประเทศด้วย แสดงถึงพระปรีช� 
 ส�ม�รถของพระองค์ทีท่รงศึกษ�ด้วยพระองค์เองเช่นนั้นหรืออย่�งไร๑๔คำ�ตอบ - เจ้�พระคุณสมเด็จฯ ทรงศึกษ�ภ�ษ�ต่�งประเทศด้วยตนเองหล�ยภ�ษ� ทรงเริ่ม
ก�รเรยีนภ�ษ�ต�่งประเทศคอืภ�ษ�องักฤษกบัครชู�วอนิเดยี คอืสว�ม ีสตัย�นนัทปรุ ีเวท�นตประทปี 
นักบวชฮินดู ซึ่งเข้�ม�พำ�นักอยู่ในประเทศเป็นเวล� ๙ ปี ระหว่�ง พ.ศ. ๒๔๗๕-๒๔๘๔ เจ้�พระคุณ
สมเด็จฯ ทรงเรียนภ�ษ�อังกฤษและสันสกฤตกับสว�มีระหว่�ง พ.ศ. ๒๔๗๗-๒๔๗๘ เป็นเวล� ๒ ปี ต่อ
แต่นั้นก็ทรงศึกษ�เอง โดยมีครูคนไทยม�ช่วยสอนบ้�งเป็นครั้งคร�ว มีช่วงหนึ่งสมเด็จพระน�งเจ้�ฯ 
พระบรมร�ชินีน�ถ ทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�ฯ ให้น�งโจเซฟิน สแตนตัน ภรรย�อดีตเอกอัครร�ชทูต
สหรฐัอเมรกิ�ประจำ�ประเทศไทย ม�ศกึษ�ธรรมกบัเจ�้พระคณุสมเดจ็ฯ พระองคจ์งึทรงถอืโอก�สเรยีน
ภ�ษ�อังกฤษกับน�งสแตนตันไปด้วย

เจ้�พระคุณสมเด็จฯ ทรงนิพนธ์หนังสือเกี่ยวกับพุทธศ�สน�เป็นภ�ษ�ต่�งประเทศ คือ 
Kayanupassana (ก�ย�นุปัสสน�) Vedananupassana – The Contemplation of Feelings (เวท
น�นุปัสสน�) Practical Buddhadhamma, A Dhamma Talk on Meditation ทรงนิพนธ์เป็นภ�ษ�
อังกฤษสำ�หรับสอนช�วต่�งช�ติ นอกจ�กนี้ยังมีพระนิพนธ์อื่นที่เป็นภ�ษ�ไทยและมีผู้แปลเป็นภ�ษ�
อังกฤษ เช่น What Did the Buddha Teach?, Sila-Moral Conduct, Rudiments of Samadhi 
or Mental-Collectedness, The Government of the Thai Sangha.
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คำ�ถ�มที่ ๑๕ 
บทคว�มที่ทรงเขียนลงนิตยส�รศรีสัปด�ห์ มีรวบรวมเป็นเล่มหรือไม่๑๕คำ�ตอบ - ศรีสัปด�ห์ เป็นนิตยส�รที่มียอดจำ�หน่�ยสูงสุดในยุค ๒๔๙๐ เริ่มดำ�เนินก�ร

ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๓ นิตยส�รฉบับนี้สร้�งนักเขียนน�มอุโฆษไว้ประดับบรรณพิภพเมืองไทยหล�ยคน  
เช่น สุภ�ว์ เทวกุล กฤษณ� อโศกสิน ทมยันตี ชูวงศ์ ฉ�ยะจินด� และรวมไปถึงพระธรรมวร�ภรณ์  
หรอืสมเดจ็พระสงัฆร�ช องคป์จัจบุนัดว้ย พระนพินธข์องเจ�้พระคณุสมเดจ็ฯ ทีเ่คยตพีมิพใ์นศรสีปัด�ห์
ต่อม�มีรวมเป็นเล่มในชื่อ ๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า หลักพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าของเรานั้น
ท่านเลิศล้ำ�

พระนิพนธ์ที่ลงพิมพ์ในนิตยส�รศรีสัปด�ห์เป็นตอนๆ นั้น เจ้�พระคุณสมเด็จฯ ทรงทำ�
ต้นฉบับโดยทรงพิมพ์ดีดด้วยพระองค์เอง ในระยะแรกๆ ทรงใช้พิมพ์ดีดธรรมด� ม�ในช่วงหลังทรงใช้
พิมพ์ดีดไฟฟ้� แม้แต่กัณฑ์เทศน์ที่ถว�ยในพระร�ชพิธีต่�งๆ ก็ทรงทำ�ต้นฉบับโดยก�รพิมพ์ดีดด้วย
พระองค์เองเป็นส่วนม�ก 

๑๔
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คำ�ถ�มที่ ๑๖ 
เวล�ที่ทรงแต่งพระนิพนธ์ธรรมะ อย�กทร�บว่� ทรงมีวิธีก�รเลือกหัวข้อและค้นคว้�เรียบ

 เรียงอย่�งไร
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๑๖คำ�ตอบ - เจ้�พระคุณสมเด็จฯ ทรงถือแนวจ�กสมเด็จพระสังฆร�ชเจ้� กรมหลวงวชิรญ�ณ
วงศ์ ซึ่งทรงเป็นพระอุปัชฌ�ย์ เป็นหลัก และโดยที่พระองค์เป็นคนชอบรู้ ชอบคิด ชอบค้น เป็นคน
ช่�งคิดช่�งสังเกต นิยมวิเคร�ะห์ข้อธรรมต่�งๆ จ�กร�กศัพท์ของคำ�นั้นๆ ฉะนั้น พระองค์จึงสังเกต
ว่�เรื่องนี้น่�คิด น่�ทำ� จึงทำ�ให้เห็นประเด็นที่จะเขียนและเรียบเรียง 

โดยภ�พรวม ก�รทำ�ง�นของพระองคค์อืยดึหลกัเกณฑ ์ดแูบบแผนครบู�อ�จ�รยว์�่คนรุน่กอ่น
ทำ�กนัม�อย�่งไร อนัเปน็ก�รแสดงถงึคว�มรอบคอบ แตถ่�้เปน็เรือ่งก�รสอนธรรมะ กอ่นทีจ่ะทรงแสดง
หรือทรงสอนที่ไหน จะทรงคิดถึงสภ�พสิ่งแวดล้อม ชุมชนสังคม แล้วจึงห�ข้อมูลเชิงประวัติศ�สตร์ 
และข้อธรรมให้สอดคล้องกับประชุมชนท้องถิ่นนั้น แล้วจะทรงบันทึกว่�วันนี้จะพูดอะไร ธรรมะข้อนี้
เปน็อย�่งไร เนือ้ห�เปน็อย�่งไร ส�ม�รถประยกุตเ์ข�้กบัอะไรไดอ้ย�่งไร แสดงใหเ้หน็ว�่ไมท่รงทำ�อะไร
แบบมักง่�ย แต่ทรงทำ�แบบมีหลัก มีขั้นตอน มีก�รเตรียมตัวเตรียมพร้อม ไม่ใช่สักแต่พูดไป แม้แต่ที่
จะทรงสอนพระใหม่แต่ละปี จะทรงคิดว่�ปีนี้จะสอนเรื่องอะไร ปีถัดไปจะสอนอะไร บ�งทีก็ทรงถ�มผู้
ใกล้ชิดว่�ก�รเทศน์ก�รสอนปีที่แล้วสอนเรื่องนี้ ปีนี้จะสอนอะไรดี แสดงว่�พระองค์ไม่ทรงถือว่�รู้เอง
ไปหมดทุกอย่�ง ทรงรับฟังคนอื่น

วิธีเขียนกับวิธีเทศน์ทรงทำ�คล้�ยกัน ดังนั้นคำ�เทศน์กับข้อเขียนของพระองค์สำ�นวนไม่ต�่ง
กัน เวล�เทศน์ทรงคิดแล้วพูด จึงเทศน์ช้�ๆ เวล�เขียนหนังสือก็เหมือนกัน ศิษย์ผู้เคยสนองง�นใกล้
ชิดเล่�ว่� เวล�ทรงนิพนธ์เรื่องใดเรื่องหนึ่ง จะประทับนั่งหลับพระเนตร กล่�วบอกให้ศิษย์เขียนต�ม
คำ�บอกไปทีละตอนๆ ช้�ๆ บ�งครั้งก็ทรงดำ�เนินไปม�ในตำ�หนัก แล้วก็บอกให้ศิษย์เขียนต�มคำ�บอกที
ละตอนๆ ช้�ๆ เช่นกัน ด้วยวิธีดังกล่�ว ข้อเขียนของพระองค์เขียนแล้วใช้ได้เลย ไม่มีก�รแก้ไข เพร�ะ

ทรงไตร่ตรองอย่�งดีแล้ว จึงทรงบอกให้เขียน ข้อคว�มชัดเจน กะทัดรัด ไม่ใช้ภ�ษ�ฟุ่มเฟือย พูด
เหมือนเขียน เขียนเหมือนพูด
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คำ�ถ�มที่ ๑๗ 
ข้�พเจ้�เคยอ่�นหนังสือธรรมะเรื่อง “ชีวิตนี้น้อยนัก” ที่สมเด็จพระสังฆร�ชทรงนิพนธ์ไว้  

 หนังสือนี้ดีม�กๆ ข้�พเจ้�อย�กมีโอก�สอ่�นหนังสือเล่มอื่นๆ ที่ท่�นได้ทรงนิพนธ์ไว้ จึงอย�ก 
 ทร�บว่� สมเด็จพระสังฆร�ชได้ทรงนิพนธ์หนังสือธรรมะทั้งหมดกี่เรื่อง กี่เล่ม หนังสือชื่อ 
 อะไรบ้�ง ชื่อเรื่องอะไรบ้�ง แล้วจะห�อ่�นได้จ�กที่ใดได้ทั้งหมดทุกเรื่อง ทุกเล่มคะ
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๑๗คำ�ตอบ - เจ้�พระคุณสมเด็จฯ  ทรงเริ่มสร้�งผลง�นท�งวิช�ก�รม�ตั้งแต่ยังทรงเป็นพระ
เปรยีญ โดยก�รทรงนพินธเ์รือ่งท�งพระพทุธศ�สน�ในลกัษณะต�่งๆ ลงพมิพเ์ผยแพรใ่นนติยส�รธรรม
จักษุ ซึ่งเป็นนิตยส�รเผยแผ่พระพุทธศ�สน�ของมูลนิธิมห�มกุฏร�ชวิทย�ลัย ในพระบรมร�ชูปถัมภ์
บ�้ง ตพีมิพเ์ผยแพรใ่นโอก�สต�่งๆ บ�้ง และไดท้รงสร�้งผลง�นด�้นนีม้�อย�่งตอ่เนือ่งจวบจนปจัจบุนั 
ฉะนั้นผลง�นวิช�ก�รด้�นพระพุทธศ�สน�ของพระองค์จึงมีเป็นจำ�นวนม�ก ไม่น้อยกว่� ๑๕๐ เรื่อง 
พระนิพนธ์เรื่องสำ�คัญที่ควรกล่�วถึงในที่นี้ มีดังนี้ 

ประเภทเรียงคว�ม
๑. กรรม ๒. กรรม อักโกสกสูตร ขันติ ๓. ก�รนับถือพระพุทธศ�สน� ๔. ก�รบริห�รท�ง

จิตสำ�หรับผู้ใหญ่ ๕. ก�รบริห�รท�งจิต ๖. บวชดี ๗. ก�รปกครองคณะสงฆ์ (๒๕๐๙) สังคมศ�สตร์
ปริทัศน์ ๘. กิเลส ๙. เกิดม�ทำ�ไม ๑๐. ขันติ-เมตต� ๑๑. คติชีวิต ๑๒. คว�มเข้�ใจเรื่องชีวิต ๑๓. 
คว�มเข�้ใจเรือ่งพระพทุธศ�สน� ๑๔. คว�มดขีองชวีติ ๑๕. คว�มรูก้บัคว�มฉล�ด ๑๖. คว�มรูป้ระม�ณ
อ�ห�รก�รบริโภค ๑๗. คว�มสุขห�ได้ไม่ย�ก ๑๘. คว�มสุขอันไพบูลย์ ๑๙. คำ�กลอนนิร�ศสังข�ร 
๒๐. คำ�สัจจ์ ๒๑. คุณศีล ๒๒. จิตตนคร นครหลวงแห่งโลก ๒๓. ใจคว�มสำ�คัญแห่งพระพุทธศ�สน� 
๒๔. ชีวิตกับคว�มจริง ๒๕. ตำ�น�นวัดบวรนิเวศ (เล่ม ๒) ๒๖. ทศพิธร�ชธรรมและพระร�ชกรณียกิจ
ของพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว ศ�สน�กับก�รพัฒน�จิตใจ ๒๗. ทศพิธร�ชธรรมและหลักพระพุทธ
ศ�สน� ๒๘. เทคโนโลยีแห่งปัญญ� ๒๙. ธรรมคือดวงต�ของชีวิต ๓๐. ธรรมบริห�รจิต ๓๑. ธรรม
ปฏิบัติ ๓๒. ธรรมเพื่อชีวิต-คติชีวิต ชีวิตอันอุดม อัปปม�ทธรรม ๓๓. ธรรมประดับใจ (อันดับ ๓) ๓๔. 
ธัมมะประทับใจ ๓๕. นิท�นสุภ�ษิต : คุณแห่งมิตรภ�พ ๓๖. นิท�นสุภ�ษิต : ศีลยังภรรย�ให้สำ�เร็จ 

๓๗. แนวคว�มเชื่อ : ตอนที่ ๑ ว่�ด้วยคว�มเชื่อ ๓ ประเภท ๓๘. บทคว�มของสมเด็จพระญ�ณสังวร 
๓๙. บทคว�มเรียงพิเศษ : ท�งศรัทธ� ๔๐. บ่วงจิต ๔๑. บวชดี ๔๒. บัณฑิตกับโลกธรรม ๔๓. ปกติ
ภ�พปกติสุข ๔๔. ผู้ทำ�คว�มดีย่อมได้ที่พึ่ง ๔๕. พ้นมือม�ร ๔๖. พรหมวิห�รธรรม ๔๗. พรหมวิห�ร ๔ 
๔๘. พระธรรมจกัร เร�ชว่ยกนัสร�้งเมอืงดว้ยธรรมประทปี ๔๙. พระพทุธเจ�้ของเร�นัน้ ท�่นเลศิล้ำ� ป ี
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๒๕๐๙, ๒๕๑๐, ๒๕๑๑, ๒๕๑๒, ๒๕๑๓, ๒๕๑๔ ๕๐. พระพุทธเจ้�ทรงสั่งสอนอะไร ๕๑. พระพุทธเจ้�
ทรงสั่งสอนอะไร ศีล สันโดษ ๕๒. ศ�สน�กับสังคมไทย ๕๓. พระพุทธเจ้�กับสังคมไทยและพระพุทธ
ศ�สน�ในประเทศไทย ๕๔. พระพุทธศ�สน�และก�รนับถือพระพุทธศ�สน� ๕๕. พระอภิธรรม ๗ 
คัมภีร์แปล ๕๖. พุทธศ�สนธรรมและเห็นประโยชน์อย่�งไรจึงนับถือศ�สน� ๕๗. พุทธศ�สนวงศ์ ๕๘. 
พุทธศ�สนสุภ�ษิต ๕๙. พุทธศ�สนสุภ�ษิต (ไทย-อังกฤษ) ๖๐. มงคลวัจนะ ๖๑. มงคล ๕ ข้อ ๖๒. 
มนุษยธรรม หลักแห่งปกติภ�พของชีวิตและสังคม ๖๓. มองเมืองไทยท�งพุทธบัญชร (ไทย-อังกฤษ) 
๖๔. มูลเหตุธรรมเนียมก�รถว�ยผ้�กฐินและผ้�ป่� ๖๕. ร�ชธรรมกับก�รพัฒน�สังคม ๖๖. เรื่องบัวสี่
เหล่� ๖๗. ลักษณะก�รปกครองคณะสงฆ์ไทยโดยสังเขป ๖๘. โลกและชีวิตในพุทธธรรม ๖๙. วิธีก�ร
ของพระพุทธเจ้� ๗๐. วิธีปฏิบัติตนให้ถูกต้องท�งธรรม ๗๑. ศ�สน�กับชีวิต ๗๒. ศีล (ไทย-อังกฤษ) 
๗๓. ศึกษ� ๗๔. สวดมนต์บรรย�ย ๗๕. สวัสดีปีใหม่พุทธศักร�ช ๒๕๓๔ ๗๖. สังคหวัตถุ ๗๗. สันโดษ 
๗๘. สันโดษ กรรม อักโกสกสูตร ๗๙. สิริมงคลของชีวิต ๘๐. ศีลและทิฏฐิที่ดี ๘๑. ๔๕ พรรษ�ของ
พระพุทธเจ้� เล่ม ๑ ๘๒. ๔๕ พรรษ�ของพระพุทธเจ้� เล่ม ๒ ตอน ๑, ๒ พรรษ�ที่ ๖-๙ ๘๓. สุขุ
บ�ยธรรม ๘๔. เส้นท�งสร้�งสุข ๘๕. แสงส่องใจ (ไทย-อังกฤษ) ๘๖. แสงส่องใจ อันดับ ๑-๔ ๘๗. 
แสงส่องใจให้เพียงพรหม ๘๘. โสฬสธรรม ๘๙. หลักก�รทำ�สม�ธิเบื้องต้น (ไทย-อังกฤษ) ๙๐. หลัก
ก�รทำ�สม�ธิเบื้องต้น ปัญญ� นิวรณ์และกัมมัฏฐ�น สำ�หรับแก้ก�รหลง ลืมตัว ของฝ�ก-ขวัญปีใหม่ 
ศ�สน�และทศพิธร�ชธรรม ๙๑. หลักธรรมสำ�หรับก�รปฏิบัติอบรมท�งจิต ๙๒. หลักพระพุทธศ�สน� 
๙๓. ทศพิธร�ชธรรม และหลักพระพุทธศ�สน� ๙๔. ห้องสมุด ๙๕. เหตุแห่งคว�มสุข ๙๖. อธิบ�ย
ว�กยสัมพันธ์ภ�ค ๑, ๒ ๑๐๑. อวิชช� ๙๗. อัฏฐ�รสธรรม ๙๘. อัปปม�ทธรรม

ข. ภ�ษ�ต่�งประเทศ
1. Betrachung des korpress (Germany) 2. Contemplation of the Body Kayanupas-

sana 3. The Contemplation of Feelings Vedananupassana 4. A Guide to Awareness 5. 
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His Majesty The King of Thailand Ten Thousand Days on the Throne 6. The Maxims of 
the Sanggharaja of the Thai Sangha and the Government of the Thai Sangha 7. Rudi-
ments of Mental-Collectedness 8. Selected Articles on Buddhism 9. Ten Thousand Days 
on the Throne 10. Wat Bovornnives Vihara 11. What Did the Buddha Teach? (English, 
Deutch, French), 12. Practical Buddhadhamma

ประเภทคำ�บรรย�ยและโอว�ท
๑. ก�รนับถือพระพุทธศ�สน� ๒. ก�รปฏิบัติท�งจิต ๓. ก�รอบรมวิปัสสน�กรรมฐ�น ๔. คำ�

บรรย�ยพิเศษเรื่อง บทบ�ทของพระวิทย�กรแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง และพุทธธรรมกับก�รพัฒน�
ชนบท ๕. คำ�บรรย�ยพิเศษเรื่อง ศ�สน�กับก�รพัฒน�จิตใจ และเรื่องธรรมะในก�รพัฒน�ตนและ
ครอบครัว ๖. คำ�บรรย�ยวิช�พื้นฐ�นอ�รยธรรมไทย เรื่องพระพุทธศ�สน�กับสังคมไทย ๗. จิตตนคร 
นครหลวงแห่งโลก และแนวปฏิบัติในโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ๘. จิตตภ�วน� ๙. ทศบ�รมี ทศพิธร�ช
ธรรม ๑๐. ธรรมกถ�ในก�รปฏิบัติอบรมจิต ๑๑. ธรรมกถ�ในก�รปฏิบัติอบรมท�งจิต ๑๒. ธรรมกถ�
ในก�รอบรมกรรมฐ�น ๑๓. ธรรมกถ�ในพธิีบำ�เพญ็จิตตภ�วน�พทุโธ ๑๔. ธรรมบรรย�ยพเิศษ จตสุติ
ปัฏฐ�น ๑๕. ธรรมบรรย�ยอบรมจิต ๑๖. ธรรมปฏิบัติเบื้องต้น : หลักก�รทำ�สม�ธิเบื้องต้น อย่�งไร
ที่เรียกว่�ปฏิบัติธรรม ๑๗. ธรรมประดับใจ ๑๘. ธรรมป�ฐกถ� ๑๙. ธรรมป�ฐกถ� เรื่องหน้�ที่ ๒๐. 
ธรรโมว�ท ๒๑. นวก�นุส�สน์ จิตตภ�วน�ธรรมบรรย�ย ๒๒. เนกขัมมะ ๒๓. แนวปฏิบัติท�งจิต
และธรรมปฏิบัติ ๒๔. แนวปฏิบัติในโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ๒๕. แนวปฏิบัติในสติปัฏฐ�น ๒๖. บันทึก

กัมมัฏฐ�น ๒๗. ป�ฐกถ�ธรรมเรื่องคว�มต�ย ๒๘. ป�ฐกถ�พิเศษ เรื่องทศพิธร�ชธรรมและพระร�ช
กรณียกิจของพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว ๒๙. ป�ฐกถ�เรื่องก�รนับถือพระพุทธศ�สน� ๓๐. พรหม
ธรรมและน�ถกรณธรรม ๓๑. พระบรมร�โชว�ทเรื่องคุณธรรม ๔ ประก�ร ๓๒. พระบรมร�โชว�ท
เรื่องคุณธรรม ๔ ประก�ร ศ�สน�และทศพิธร�ชธรรม ๓๓. พระโอว�ทวันล�สิกข� ๓๔. พระโอว�ท



38  
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สมเด็จพระสังฆราช 

สมเด็จพระญ�ณสังวร สมเด็จพระสังฆร�ช สกลมห�สังฆปริณ�ยก สมเด็จพระอุปัชฌ�ย์ ประท�นแก่ 
นวกภูมิภิกษุวัดบวรนิเวศวิห�รพรรษ�ก�ล ๒๕๓๒ ๓๕. ลักษณะพระพุทธศ�สน� ๓๖. สัมม�ทิฏฐิ ๓๗. 
สัมโมทนียกถ� ๓๘. สี่รอบพระนักษัตร ๓๙. อนุโมทน�กถ� ๔๐. อนุสสติและสติปัฏฐ�น ๔๑. อ�น�
ป�นสติ ๔๒. อ�รัมภพจนแห่งร�ยก�รพระพุทธศ�สน� ๔๓. โอว�ท�นุศ�สน์ ๔๔. โอว�ทพระธรรม
เทศน� ๔๕. โอว�ทและเทศน�ต่�งรส

ประเภทเทศน�
๑. จตุธรรมสำ�คัญ ๒. ญ�ณสังวรเทศน� ๓. เถรธรรมกถ� ๔. ทศพิธร�ชธรรม ๕. ทศพล

ญ�ณ ๖. ทุลลภกถ� ๗. บ�รมี : บ�รมีและคู่มือปฏิบัติง�นศ�สนพิธี ๘. ประชุมพระธรรมเทศน�หน้�
พระศพพระเจ้�วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้�วิภ�วดีรังสิต ๙. ปัญจคุณ ๑๐. ปัญจพลกถ� ๑๑. ปิยมห�ร�ช�
นุสรณกถ� ๑๒. พระธรรมเทว�ธิร�ช ๑๓. พระธรรมเทศน� ๑๔. พระธรรมเทศน� พระธรรมเทศน�
และบนัทกึคตธิรรม ๑๕. พระธรรมเทศน�ทลุลภกถ� ในก�รทรงบำ�เพญ็พระร�ชกศุลทกัษณิ�นปุ�ท�น 
พระร�ชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี พระธรรมเทศน�ในก�รสมโภชพระนครครบ ๑๐๐ ปี 
๑๕๐ ปี และ ๒๐๐ ปี ๑๖. พระธรรมเทศน�ในพระร�ชพิธีรัชมังคล�ภิเษก พ.ศ. ๒๔๕๐-๒๔๕๑ และ 
พ.ศ. ๒๕๓๑ ๑๗. พระธรรมเทศน� พรหมวิห�รกถ� ๑๘. พระธรรมเทศน� พุทธปทีปกถ� ๑๙. พระ
ธรรมเทศน� โลกธรรมค�ถ� ๒๐. พระธรรมเทศน� ศร�ทธพรตเทศน� ๒๑. พระธรรมเทศน� สัจจ
ธรรมกถ� ๒๒. พระมงคลวิเสสกถ� ๒๓. พระมงคลวิเสสกถ� : รับพระร�ชท�นถว�ยในพระร�ชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษ� พ.ศ. ๒๕๑๗ ๒๔. พระมงคลวิเสสกถ�และพระธรรมเทศน�พิเศษ ๒๕. พุทธุป

ป�ท�ทิสุขกถ� ๒๖. มงคลเทศน� ๒๗. รวมบทพระธรรมเทศน� ๒๘. ลกุฏิช�ดกส�ธกธรรมเทศน� 
๒๙. ลักษณะตัดสินพระธรรมวินัย ๓๐. โลก-เหนือโลก ๓๑. พระมงคลวิเสสกถ� ๓๒. สังฆคุณและ
โอว�ทป�ติโมกขเทศน� ๓๓. อนุสติฐ�นกถ� ๓๔. อ�หุเนยโย 
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หนังสือใหม่
๑. คว�มเข้�ใจเรื่องชีวิตและวิธีสร้�งบุญบ�รมี (๒๕๔๘) ๒. คู่มือปัญญ� (๒๕๔๙) ๓. พระพุทธ

ศ�สน�กับสังคมไทย (๒๕๕๐) ๔. วิธีสร้�งบุญบ�รมี (๒๕๕๐) ๕. ชีวิตลิขิตได้ (๒๕๕๐) ๖. ก�รศึกษ�
เพื่อคว�มเป็นคนที่สมบูรณ์ (๒๕๕๐) ๗. หลักพื้นฐ�นของพระพุทธศ�สน� (๒๕๕๑) ๘. นรกในคำ�สอน 
ของพระพุทธศ�สน� (๒๕๕๑) ๙. สวรรค์ในคำ�สอนของพระพุทธศ�สน� (๒๕๕๑) ๑๐. พุทธ�นุสรณีย์ 
พระพุทธปฏิม� (๒๕๕๒) ๑๑. พุทธ�นุสรณีย์ พระสถูปเจดีย์ (๒๕๕๒) ๑๒. คว�มเข้�ใจเรื่องพระพุทธ
ศ�สน� (๒๕๕๒) ๑๓. คู่มือกรรมฐ�น (๒๕๕๓) ๑๔. โอว�ทป�ติโมกข์ (๒๕๕๓) ๑๕. จิตตนคร (๒๕๕๓) 
๑๖. จติตศกึษ� (๒๕๕๔) ๑๗. จติตภ�วน� (๒๕๕๔) ๑๘. หลกัธรรมสำ�หรบัก�รปฏบิตัอิบรมจติ (๒๕๕๔) 
๑๙. รู้จักพระพุทธศ�สน� (๒๕๕๔) 
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คำ�ถ�มที่ ๑๘ 
อย�กฟังเสียงที่ทรงเทศน� หรือสอนปฏิบัติสม�ธิ จะห�ฟังได้ที่ไหน๑๘คำ�ตอบ - อ�จฟงัออนไลนไ์ดท้ีบ่�งเวบ็ไซต ์และมโีครงก�รทีจ่ะจดัทำ�หอจดหม�ยเหตวุชริญ�ณ

ซึง่เกบ็รกัษ�และรวบรวมผลง�นของเจ�้อ�ว�สวดับวรนเิวศวหิ�รทกุพระองค ์ทัง้เอกส�ร หนงัสอื และ
ไฟล์เสียง วีดิทัศน์ เป็นต้น และให้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลท�งพระพุทธศ�สน�ของไทยในอน�คต ซึ่ง
โครงก�รนี้จะตั้งขึ้นในว�ระฉลองพระชันษ� ๑๐๐ ปีของเจ้�พระคุณสมเด็จพระสังฆร�ช ในปี พ.ศ. 
๒๕๕๖ นี้
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คำ�ถ�มที่ ๑๙ 

ในภ�รกิจม�กม�ยของพระองค์ อย�กทร�บว่� ง�นใด ภ�รกิจใด เป็นง�นที่พระองค์ทรง
 พอพระทัยม�กเป็นพิเศษ ๑๙คำ�ตอบ - เจ้�พระคุณสมเด็จฯ ทรงว�งท่�ทีต่อก�รทำ�ง�นในลักษณะที่ว่�ไม่ว่�ง�นอันใด 
ไม่ควรอ้�งว่�ไม่เป็นหรือไม่ชอบ แต่เมื่อง�นนั้นม�ถึงต�มหน้�ที่ ต้องทำ�และฝึกฝนตนเองให้ส�ม�รถ
ทำ�ง�นนั้นได้อย่�งดีที่สุด ยกตัวอย่�งง�นเจ้�อ�ว�สวัดบวรนิเวศวิห�ร เมื่อครั้งที่ทรงเริ่มเข้�ม�รับ

ตำ�แหน่งนั้น ง�นที่เข้�ม�ล้วนแต่เป็นง�นที่ไม่ถนัด เช่น ง�นพูด ง�นสอนกรรมฐ�น แต่เมื่อหน้�ที่
ม�ถึง ทั้งในฐ�นะเจ้�อ�ว�สและอ�จ�รย์ ก็ต้องทำ�หน้�ที่อย่�งดีที่สุดและพัฒน�ตัวเองให้ส�ม�รถทำ�
หน้�ที่ให้ดีที่สุดเท่�ที่จะทำ�ได้ 

ฉะนั้นคงกล่�วไม่ได้ว่� ทรงชอบง�นใดม�กที่สุด แต่คงกล่�วได้ว่� ทรงทำ�ง�นทุกอย่�งต�ม
หน้�ที่ให้ดีที่สุด

๑๘
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คำ�ถ�มที่ ๒๐ 
บุคลิกของสมเด็จพระสังฆร�ชเป็นอย่�งไร ทรงเคร่งขรึมหรือเป็นกันเอง ทรงเคยดุหรือไม่

 พอใจใครบ้�งไหม และทรงทำ�อย่�งไร๒๐คำ�ตอบ - เจ้�พระคุณสมเด็จพระสังฆร�ชทรงเป็นผู้ที่มีอัธย�ศัยสงบนิ่ง ตรัสแต่น้อยและเท่�
ที่จำ�เป็น ไม่นิยมพูดเล่น ไม่ว่�จะอยู่ในอิริย�บถใด ทรงอยู่ในอ�ก�รสำ�รวม โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งเวล�อยู่
ในอิริย�บถนั่ง แม้แต่ในง�นพระร�ชพิธีก็จะประทับหลับต� แต่รู้เวล�ที่จะทรงปฏิบัติกิจ เป็นที่รู้กันใน
หมู่ผู้ที่เกี่ยวข้องจนเป็นที่ม�ของคำ�กล่�วว่� “นั่งเหมือนสมเด็จญ�ณ” คล้�ยกับสมัญญ�น�มที่คนทั่วไป
ถว�ยสมเด็จพระสังฆร�ช (สุก ญ�ณสังวร) ว่� “พระสังฆร�ชไก่เถื่อน” ฉะนั้น

ส่วนเรื่องติหรือดุใครนั้น ถ้�ถึงคร�วติก็ติ ถึงคร�วชมก็ชม ในเวล�อันสมควร แต่ทรงเก็บ
อ�รมณ์ ไม่ค่อยแสดงพระอ�ก�ร ไม่ทรงนิยมดุหรือตำ�หนิใครต่อหน้�ผู้อื่น แต่จะทรงเรียกม�ดุหรือ
ตำ�หนิเป็นก�รส่วนตัวในที่อันควร
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คำ�ถ�มที่ ๒๑ 
พระองค์มวีิธีอบรมสั่งสอนลูกศิษยอ์ย่�งไร๒๑คำ�ตอบ - คำ�ว่� “ศิษย์” นั้นกว้�งขว�ง อ�จต้องแบ่งว่� ศิษย์ฆร�ว�ส หรือศิษย์รับใช้ที่เป็น

พวกเด็กๆ (กัปปิยก�รก) กับศิษย์ที่เป็นสัทธิวิห�ริก ที่เป็นพระเณรในคว�มดูแลปกครอง 
สมัยก่อนพวกเด็กที่อยู่กับเจ้�พระคุณสมเด็จฯ มีก�รอบรมเป็นครั้งคร�วด้วยก�รเรียกประชุม 

ถือว่�เป็นระเบียบของวัด เนื่องจ�กมีเด็กอยู่กับวัดจำ�นวนม�กจนต้องมีระเบียบเกี่ยวกับก�รอยู่วัด อัน
หนึ่งที่ต้องมีคือ เด็กทุกคณะต้องรวมกันสวดมนต์ตอนเย็น ถ้�เป็นวันพระใหญ่ต้องรวมตัวที่โบสถ์ มี
พระเทศนส์อนโดยมพีระรปูหนึง่ควบคมุดแูลในก�รทำ�วตัรสวดมนตเ์ยน็ เพือ่สอนเท�่ทีส่อนได ้แตต่อน
หลังจ�งห�ยไป จนไม่มีเลยในบัดนี้ 

พูดถึงเด็กที่อยู่ในคว�มดูแลของพระองค์ จะมีก�รสอนและอบรมเป็นครั้งคร�ว สมัยก่อนมี
เด็ก โตๆ ที่เรียนวิทย�ลัย มห�วิทย�ลัย พระองค์ก็จะทรงมอบให้เด็กตัวโตคุมตัวเล็กๆ มีเรื่องอะไรม� 
ก็จะบอกให้เด็กโตไปบอกเด็กเล็ก

สำ�หรับพระเณร เจ้�พระคุณสมเด็จฯ บอกสอนต�มโอก�ส และจะทรงสอนประจำ�หลังก�ร
ฟังป�ฏิโมกข์ ในฐ�นะเจ้�อ�ว�ส สำ�หรับพระเณรที่เป็นศิษย์ส่วนพระองค์ทรงเรียกไปสอน เวล�ที่ทำ�
อะไรผิดบ�งร�ยก็อ�จตักเตือนและลงโทษก็มี 

สำ�หรับสัทธิวิห�ริก (คือผู้ที่ทรงเป็นพระอุปัชฌ�ย์บวชให้) จะมีก�รสอนเป็นระบบในช่วงเข้�
พรรษ� ในตอนบ่�ยโมงถึงบ่�ยสองโมงทุกวัน 

๒๐
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๙๙ คำ�ถ�มเกี่ยวกับ
สมเด็จพระสังฆราช 

คำ�ถ�มที่ ๒๒ 
พระองค์ทรงคิดอย่�งไรในก�รสะสมพระพุทธรูปหล�ยๆ องค ์๒๒คำ�ตอบ - เรื่องนี้ต้องมองว่�เจ้�พระคุณสมเด็จฯ เป็นผู้มีจริตไปในท�งนี้ คือเป็นผู้นิยม

ชมชอบพุทธลักษณะ พุทธศิลป์ หรือเป็นผู้ที่ระลึกอะไรก็น้อมไปในท�งธรรมะ ท�งศ�สน� เป็นเหตุให้
ทรงชอบพระพุทธรูป แต่มิได้ชอบเพร�ะเป็นของมีค่�มีร�ค�เป็นของเก่� เคยมีผู้รู้จักมักคุ้นต่อว่�หรือ
เตอืนพระองคว์�่น�่จะถกูเข�หลอกเอ�ของปลอมม�ข�ย เอ�พระใหมม่�ใหโ้ดยหลอกว�่เก�่ กท็รงตอบ
ว่� “ที่นี่ไม่ได้นิยมของเก่� แต่นิยมพุทธศิลป์ พุทธลักษณะ” (ที่นี่ เป็นคำ�เรียกแทนตัวพระองค์ ในเวล�
ที่ตรัสกับผู้ใกล้ชิด)

พระองคไ์มต่อ้งก�รใหพ้ระพทุธรปูต�่งๆ ของประเทศไทยตกไปในมอืทีไ่มด่ใีนต�่งประเทศ ทรง
เหน็ว�่เปน็มรดกของไทย ก�รทีท่รงเกบ็หรอืสะสมนัน้คอื เกบ็ไวเ้ปน็สมบตัขิองวดั สว่นทีไ่วใ้นตำ�หนกัก็
เพร�ะทำ�ใหเ้หน็แลว้เจรญิพทุธ�นสุต ิไมไ่ดเ้กบ็เพือ่อวด หรอืสะสมของเก�่ ของมคี�่ แตอ่ย�่งใด ทรงเกบ็
พระพุทธรูปลักษณะต่�งๆ ทุกรูปแบบ ทั้งเก่�และใหม่ เพื่อชื่นชมพุทธลักษณะ เท่�กับเจริญพุทธ�นุสติ

ครั้งหนึ่งมีผู้นำ�พระพุทธรูปของเก่�ซึ่งเป็นมรดกจ�กบรรพชนม�ถว�ยและทูลว่� “ตั้งใจถว�ย
เป็นส่วนพระองค์ ไม่ใช่ถว�ยวัดเจ้�ค่ะ” ทรงตอบว่� “ก็เป็นของวัดนั่นแหละ แต่เวล�นี้ขอไว้บูช�ก่อน”
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คำ�ถ�มที่ ๒๓ 
ไมท่ร�บว�่เจ�้พระคณุสมเดจ็ฯ ตดิต�มข�่วส�รบ�้นเมอืงจ�กชอ่งท�งใดม�กกว�่กนั ระหว�่ง 

 โทรทัศน์ วิทยุ หรือหนังสือพิมพ์ ๒๓คำ�ตอบ - เจ้�พระคุณสมเด็จฯ ไม่ดูโทรทัศน์ ส่วนใหญ่ฟังวิทยุกรมประช�สัมพันธ์ เพื่อฟัง
ข่�วและวิทยุภ�ษ�อังกฤษ อย่�งบีบีซี เพื่อเรียนภ�ษ�อังกฤษในตอนกล�งคืน ในช่วงเช้�ๆ ทรงเคย
ฟังวิทยุร�ยก�ร “หญิงไทยไขข่�ว” เป็นประจำ�อยู่ช่วงหนึ่ง 

ก�รตดิต�มข�่วส�รบ�้นเมอืงและของโลกนัน้ เจ�้พระคณุสมเดจ็ฯ ทรงนยิมอ�่นหนงัสอืพมิพ์
ทั้งภ�ษ�ไทยและภ�ษ�อังกฤษเป็นประจำ�วัน หนังสือพิมพ์ภ�ษ�ไทยที่ทรงอ่�นประจำ�คือสย�มรัฐ ซึ่ง
ท�งสย�มรัฐจัดม�ถว�ยเป็นประจำ� สว่นหนังสือพมิพ์ภ�ษ�องักฤษนั้น ทรงอ่�น Bangkok Post เป็น
ประจำ� ทั้งเพื่อติดต�มข่�วส�รและฝึกฝนภ�ษ�อังกฤษ เมื่อทรงพบคำ�ภ�ษ�อังกฤษใหม่ๆ ที่ไม่ทรง
รู้จัก ก็จะทรงจดลงในสมุดบันทึก แล้วทรงค้นห�คว�มหม�ยจ�ก Dictionary บ�งครั้งก็โปรดให้พระ
หรือเณรฝรั่งที่ทรงคุ้นเคยใกล้ชิดอ่�นหนังสือพิมพ์ภ�ษ�อังกฤษให้ฟัง เพื่อฝึกฝนก�รฟังภ�ษ�อังกฤษ

นอกจ�กหนังสือพิมพ์ร�ยวันภ�ษ�อังกฤษแล้ว ยังทรงอ่�นแมกก�ซีนภ�ษ�อังกฤษ เช่น  
Reader’s Digest, Time, Life และอ่�นหนังสือเชิงส�รคดี เช่น Inside Asia ของ John Gunther 
เป็นต้นด้วย

๒๒
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๙๙ คำ�ถ�มเกี่ยวกับ
สมเด็จพระสังฆราช 

๒๔
คำ�ถ�มที่ ๒๔ 
ทร�บว่�สมเด็จพระสังฆร�ชทรงศึกษ�ก�รใช้คอมพิวเตอร์เมื่อเจริญพระชันษ�ม�กแล้ว ใคร่ 

 ขอทร�บเหตุผลที่ท่�นตัดสินใจเรียน และใช้เวล�ในก�รเรียนน�นเพียงใด

คำ�ตอบ - เจ้�พระคุณสมเด็จฯ ทรงสนพระทัยในเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ ในระยะแรกทรง
ศกึษ�ก�รใชค้อมพวิเตอรโ์ปรแกรม DOS (ดอส) วนัละ ๑ ชัว่โมงตอนเยน็ หลงัจ�กศกึษ�คำ�สัง่พืน้ฐ�น
ของดอสไดไ้มน่�นพระองคก์ท็รงใชค้อมพวิเตอรไ์ดเ้ปน็ปกต ิเพร�ะทรงมพีืน้ฐ�นก�รใชพ้มิพด์ดีเปน็ทนุ
เดิม และมีคว�มรู้ด้�นภ�ษ�อังกฤษอยู่แล้ว หลังจ�กนั้นไม่น�น พอดีกับเกิดมี “บุดเซอร์” (Buddhist 
Scripture Information Retrieval – BUDSIR) โปรแกรมพระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์ ภ�ษ�บ�ลี 
อกัษรไทยและโรมนั ซึง่มห�วทิย�ลยัมหดิลจดัทำ�ขึน้สำ�เรจ็เปน็ครัง้แรกของโลก (พ.ศ. ๒๕๓๑) พระองค์
จึงส�ม�รถใช้ง�นโปรแกรมดังกล่�วสืบค้นพระไตรปิฎกฉบับสย�มรัฐ ที่มีม�กกว่� ๒๔ ล้�นตัวอักษร
ได้อย่�งสะดวก 

ในระยะหลงัเวล�ร�่งเอกส�รต�่งๆ กท็รงร�่งในคอมพวิเตอร ์แลว้ใหพ้ระทีส่นองง�นไปกอ๊บปี้
ไฟล์จ�กคอมพิวเตอร์
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คำ�ถ�มที่ ๒๕ 
คอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่สมเด็จพระสังฆร�ชทรงใช้ในก�รทำ�ง�น เป็นคอมพิวเตอร์ยี่ห้อใด  

 มีคุณสมบัติอย่�งไร ๒๕คำ�ตอบ - คอมพวิเตอรเ์ครือ่งแรกทีส่มเดจ็พระสงัฆร�ชทรงใชใ้นก�รทำ�ง�นเปน็คอมพวิเตอร ์
ยี่ห้อคอมแพ็ค คุณสมบัติ ๑๖ เคบี แผ่นดิสก์ขน�ด ๕ นิ้ว ส่วนเครื่องพรินเตอร์นั้นเป็นพรินเตอร์
แบบดอตเมตริกซ์ (หัวเข็ม) ยี่ห้อเอพสัน ๒๔
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๙๙ คำ�ถ�มเกี่ยวกับ
สมเด็จพระสังฆราช 

คำ�ถ�มที่ ๒๖ 
สมเดจ็พระสงัฆร�ชเคยแสดงคว�มคดิเหน็เกีย่วกบัก�รใชโ้ทรศพัทม์อืถอืหรอือปุกรณเ์คลือ่นที่ 

 อื่นๆ ของพระภิกษุหรือไม่ อย่�งไร๒๖คำ�ตอบ - แม้ว่�เจ้�พระคุณสมเด็จฯ ทรงเป็นคนโบร�ณ แต่ในแง่เทคโนโลยีทรงเห็นว่�มี
ประโยชน ์ถ�้รูจ้กันำ�ม�ใชใ้นท�งทีถ่กูตอ้ง เพร�ะฉะนัน้ เครือ่งอปุกรณส์ือ่ส�รเหล�่นีถ้�้ใชเ้พือ่ประโยชน ์
ท�งก�รเผยแผพ่ระพทุธศ�สน� หรอืใชโ้ดยไมผ่ดิพระวนิยั ไมท่รงห้�ม เพร�ะสำ�หรบัพระองคเ์องกเ็คย
ทรงใช้เครื่องโทรศัพท์มือถือตั้งแต่รุ่นแรกที่มีขน�ดใหญ่ม�กๆ เท่�กับกระเป๋�เจมส์บอนด์ เนื่องจ�ก

พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวพระร�ชท�นถว�ย เพื่อติดต่อได้สะดวกในเวล�ที่เสด็จต่�งจังหวัด ก�ร
ใช้ส่วนใหญ่พระองค์ไม่ทรงใช้ด้วยพระองค์เอง โปรดให้ลูกศิษย์เป็นคนติดต่อ นอกเสียจ�กมีเรื่องด่วน
จริงๆ พระองค์จึงรับสั่งท�งโทรศัพท์ 
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คำ�ถ�มที่ ๒๗ 
สมเด็จพระสังฆร�ชเคยสูบบุหรี่หรือไม่ และเคยมีคว�มเห็นต่อก�รสูบบุหรี่อย่�งไร๒๗คำ�ตอบ - เจ�้พระคณุสมเดจ็ฯ ไมเ่คยสบูบหุรี ่แตท่รงเคยใชย้�ฉนุสฟีนัซึง่คงเนือ่งม�จ�กเสวย

หม�ก และห้�มพระเณรสูบบุหรี่ในที่ส�ธ�รณะ เนื่องจ�กเรื่องบุหรี่ในวัฒนธรรมไทยนั้น ถือว่�บุหรี่
กับหม�กเป็นของประเภทเดียวกัน ดังนั้นในสังคมไทยสมัยก่อนจึงถือเป็นธรรมเนียมต้อนรับแขกด้วย
หม�กพลูบุหรี่ รวมถึงมีธรรมเนียมถว�ยหม�กกับบุหรี่แก่พระสงฆ์ในพิธีต�่งๆ ม�ในปัจจุบันนี้บุหรี่มี
สถ�นภ�พที่แตกต่�งไปจ�กเดิมที่เคยเป็นม�ในวัฒนธรรมไทย เพร�ะมีเรื่องก�รรณรงค์สุขภ�พเข้�ม� 
แม้ไม่มีวินัยห้�มเรื่องพวกนี้ แต่เรื่องนี้ก็กล�ยเป็นเรื่องโลกวัชชะ (คือช�วโลกตำ�หนิ) ไป
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๙๙ คำ�ถ�มเกี่ยวกับ
สมเด็จพระสังฆราช 

คำ�ถ�มที่ ๒๘ 
ในฐ�นะทีเ่จ�้พระคณุสมเดจ็ฯ เปน็พระนกัวชิ�ก�รผูห้นึง่ ท�่นเคยไปร้�นหนงัสอืหรอืเลอืกห� 

 ซื้อหนังสือที่ต้องก�รอ่�นเพื่อศึกษ�ห�คว�มรู้อย่�งไร ใครเป็นผู้จัดถว�ย มีห้องสมุดส่วน 
 พระองค์หรือไม่ ๒๘คำ�ตอบ - เจ้�พระคุณสมเด็จฯ ทรงเป็นคนรักหนังสือ ทรงเคยเล่�ให้ฟังว่�สมัยเป็นส�มเณร
และพระหนุ่ม เคยไปเวิ้งนครเขษมเพื่อห�ซื้อหนังสือ แต่ม�ช่วงหลังมีผู้นำ�ม�ถว�ยเป็นส่วนใหญ่ ส่วน
เรื่องห้องสมุดนั้น ในตำ�หนักเต็มไปด้วยหนังสือ และในวัดก็ส่งเสริมให้มีห้องสมุดต่�งๆ หล�ยรูปแบบ
คอืหอ้งสมุดหนังสืออนุสรณง์�นศพ ห้องสมดุสำ�นักเรยีนวดับวรนเิวศวหิ�ร ห้องสมดุหนังสอืพระพุทธ
ศ�สน�ภ�ษ�ต่�งประเทศ เป็นต้น
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คำ�ถ�มที่ ๒๙ 
ในฐ�นะเจ้�อ�ว�สวัดบวรนิเวศวิห�ร ท่�นเจ้�พระคุณให้ก�รสนับสนุนก�รศึกษ�แก่พระเณร 

 ในวัดอย่�งไร ๒๙คำ�ตอบ - เจ้�พระคุณสมเด็จฯ ทรงกำ�ชับพระเณรให้ศึกษ�พระปริยัติธรรม ทั้งแผนกธรรม
และแผนกบ�ลี พร้อมกับส�ยส�มัญด้วย นอกจ�กนี้ ยังประท�นทุนก�รศึกษ�สำ�หรับภิกษุที่ไปศึกษ�
ต่อระดับปริญญ�โทและปริญญ�เอกในต่�งประเทศด้วย ทรงตั้งกองทุนนิธิน้อย คชวัตร เพื่อประท�น
ทุนก�รศึกษ�แก่พระภิกษุส�มเณรและเด็กนักเรียนที่ม�ขอประท�นพระเมตต�ช่วยเหลือ พระองค์มัก
จะต่อว่�คนที่ไม่ชอบเรียน๒๘
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๙๙ คำ�ถ�มเกี่ยวกับ
สมเด็จพระสังฆราช 

๓๐คำ�ถ�มที่ ๓๐ 
หนังสือเล่มใดเป็นหนังสือเล่มโปรดของสมเด็จพระสังฆร�ช

คำ�ตอบ - น่�จะไม่มี แต่ที่ทรงอ่�นเป็นประจำ�คือพระไตรปิฎกและหนังสือเกี่ยวกับกรรมฐ�น 
ทัง้ทีเ่ปน็ภ�ษ�ไทยและภ�ษ�องักฤษ ทีเ่ปน็หนงัสอืภ�ษ�องักฤษ คอืหนงัสอืเกีย่วกบัเรือ่งสม�ธกิรรมฐ�น
และหนังสือเกี่ยวกับพระอภิธรรมและพุทธปรัชญ� เช่น หนังสือของท่�นโสมะเถระ (Soma Thera) 
ท่�นน�รทเถระ (Narada Thera) ช�วลังก� ท่�นก�ศยัปปะเถระ (Jagdish Kasyappa Thera) ช�ว
อินเดีย ครุป�หนะ (David Karupahana) ช�วลังก� เป็นต้น ที่ให้แนวคิดในก�รตีคว�มธรรมะ บ�ง
เรือ่งก�รอ�่นหนงัสอืภ�ษ�องักฤษอ�จชว่ยใหเ้ข�้ใจง�่ยกว�่ภ�ษ�ไทย สว่นหนงัสอืภ�ษ�ไทยกท็รงอ่�น
ทุกประเภท เช่น วรรณคดีจีนที่แปลเป็นไทย หนังสือของเสฐียรโกเศศ-น�คะประทีป และหลวงวิจิต
ว�ทก�ร เป็นต้น
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คำ�ถ�มที่ ๓๑ 
เจ้�พระคุณสมเด็จฯ เคยอ่�นนิย�ยหรือไม่๓๑คำ�ตอบ - ทรงเคยอ่�นนิย�ยและเรื่องสั้นที่ตีพิมพ์ในศรีสัปด�ห์ รวมไปถึงส�มก๊ก เลียดก๊ก 

พงศ�วด�รจีนคล�สสิก และพระองค์เองได้ทรงนิพนธ์ สร้�งสรรค์นิย�ยอิงธรรมะไว้บ�งเรื่องด้วย คือ 
จิตตนคร และ กตัญญูกตเวที ๓๐
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๙๙ คำ�ถ�มเกี่ยวกับ
สมเด็จพระสังฆราช 

คำ�ถ�มที่ ๓๒ 
หล�ยคนบอกว่�ทรงสื่อส�รท�งจิตได้๓๒คำ�ตอบ - มีบ�งคนเข้�ใจเช่นนั้น ก็อ�จเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ แต่ผู้ที่จะตอบเรื่องนี้ได้ก็ต้องมี

จิตที่ได้รับก�รฝึกฝนอบรมในระดับเดียวกันกับเจ้�พระคุณสมเด็จฯ
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คำ�ถ�มที่ ๓๓ 
อย�กทร�บว่�ตำ�แหน่งพระสังฆร�ชถูกเลือกโดยผู้ใด๓๓คำ�ตอบ - ก�รสถ�ปน�สมเด็จพระสังฆร�ชนั้น เป็นไปต�มพระร�ชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 

๒๕๐๕ ม�ตร� ๗ คว�มว่�
“พระมห�กษัตริย์ทรงสถ�ปน�สมเด็จพระสังฆร�ชองค์หนึ่ง  ในกรณีที่ตำ�แหน่งสมเด็จพระ

สังฆร�ชว่�งลง ให้น�ยกรัฐมนตรี โดยคว�มเห็นชอบของมห�เถรสม�คมเสนอน�มสมเด็จพระร�ช�
คณะผู้มีอ�วุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ขึ้นทูลเกล้�ฯ เพื่อทรงสถ�ปน�เป็นสมเด็จพระสังฆร�ช

ในกรณีที่สมเด็จพระร�ช�คณะผู้มีอ�วุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ไม่อ�จปฏิบัติหน้�ที่ได้ ให้น�ยก
รัฐมนตรีโดยคว�มเห็นชอบของมห�เถรสม�คมเสนอน�มสมเด็จพระร�ช�คณะรูปอื่น ผู้มีอ�วุโสโดย
สมณศักดิ์รองลงม�ต�มลำ�ดับ และส�ม�รถปฏิบัติหน้�ที่ได้ขึ้นทูลเกล้�ฯ เพื่อทรงสถ�ปน�เป็น สมเด็จ
พระสังฆร�ช” 

ดงันัน้ก�รสถ�ปน�สมเดจ็พระสงัฆร�ชจงึเปน็พระร�ชอำ�น�จของพระบ�ทสมเดจ็พระเจ�้อยูห่วั 
และย่อมแล้วแต่จะทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�ฯ สถ�ปน�ต�มพระร�ชอัธย�ศัย

๓๒
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๙๙ คำ�ถ�มเกี่ยวกับ
สมเด็จพระสังฆราช 

คำ�ถ�มที่ ๓๔ 
เมื่อคร�วที่พระอ�จ�รย์พุทธท�สอ�พ�ธหนักนั้น ฝ่�พระบ�ทได้เคยไปเยี่ยมอ�จ�รย์พุทธท�ส  

 ที่ได้ขอละสังข�ร โดยท่�นอ�จ�รย์ให้เหตุผลว่� อ�ยุเกินพระพุทธเจ้�ม�แล้ว แต่ฝ่�พระบ�ท 
 ได้ขอไว้ หลังจ�กนั้นอ�ก�รของอ�จ�รย์พุทธท�สก็ฟื้นขึ้นม� และมีชีวิตอยู่ต่อม�อีกหล�ยปี  
 ขอกร�บทูลฝ่�พระบ�ทเล่�เหตุก�รณ์ในครั้งนั้น
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๓๔คำ�ตอบ - เหตุก�รณ์ครั้งนั้นเกิดขึ้นในระหว่�งวันที่ ๑๒-๑๔ กันย�ยน พ.ศ. ๒๕๓๒ สมเด็จ
พระญ�ณสังวร สมเด็จพระสังฆร�ช เสด็จเยี่ยมภิกษุส�มเณรและประช�ชนในจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ 
๕ จังหวัด คือ สงขล� สตูล ปัตต�นี นร�ธิว�ส และยะล� ต�มคำ�กร�บทูลอ�ร�ธน�ของศูนย์อำ�นวย
ก�รบริห�รจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ (ศอ.บต.)

เมือ่เดนิท�งผ�่นวดัหรอืจงัหวดัในเสน้ท�งทีม่พีระผูใ้หญท่ีท่รงเค�รพนบัถอื กจ็ะทรงแวะแสดง
ส�มีจิกรรมต่อพระผู้ใหญ่ สวนโมกขพล�ร�ม อ. ไชย� จ. สุร�ษฎร์ธ�นี อยู่ในหม�ยกำ�หนดก�รที่
เจ้�พระคุณสมเด็จฯ จะต้องแวะเพื่อไปถว�ยสักก�ระท่�นอ�จ�รย์พุทธท�ส เนื่องจ�กทรงคุ้นเคยตั้งแต่
คร�วอบรมพระธรรมทูตไปต่�งประเทศ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๙ ซึ่งท่�นพุทธท�สเป็นอ�จ�รย์กรรมฐ�น
ของสำ�นกัฝกึอบรมพระธรรมทตูไปต่�งประเทศดว้ยรปูหนึง่ และพระนกัศกึษ�ธรรมทตูไปต�่งประเทศ
ได้เคยม�รับก�รฝึกอบรม ณ สวนโมกขพล�ร�ม 

พระ ดร. อนิลม�น ธมฺมส�กิโย หนึ่งในคณะผู้ติดต�ม เล่�ว่� ตอนที่เสด็จไปเยี่ยมนั้นท่�น
พุทธท�สยังไม่ได้อ�พ�ธหนัก ยังไม่ล้มหมอนนอนเสื่อ เป็นแต่เพียงเจ็บออดแอด ยังออกม�รับเสด็จได้
เป็นชั่วโมง ท่�นพ�ไปดูโรงมหรสพท�งวิญญ�ณ ล�นหินโค้ง แล้วก็นำ�เสด็จม�ประทับที่ม้�หินหน้�กุฏิ
ที่ปกติเก้�อี้ม้�หินนั้นท่�นอ�จ�รย์พุทธท�สนั่งประจำ� ท่�นอ�จ�รย์พุทธท�สทูลสมเด็จพระสังฆร�ชให้
ประทบัแลว้ท�่นกไ็มย่อมนัง่ ท�่นพทุธท�สทลูว�่ “ขอประท�นกร�บสมเดจ็พระสงัฆร�ชหนอ่ยทีอ่ตุส�่ห์
เสด็จม�เยี่ยมถึงวัด” เจ้�พระคุณสมเด็จฯ ทรงพย�ย�มห้�ม แต่ท่�นไม่ยอม แล้วต่�งคนก็ต่�งกร�บ 
พอท่�นพุทธท�สกร�บ เจ้�พระคุณสมเด็จฯ ก็บอกไม่ได้ๆ ก็ต้องกร�บกลับ 

ส่วนคำ�ถ�มที่ว่�นั้น ตอบได้ว่� เหมือนกับเวล�ไปเยี่ยมคนที่รู้จักกันแล้วระหว่�งคุยก็ปร�รภ
เรื่องสังข�รว่�ไม่ไหวแล้ว แล้วเจ้�พระคุณสมเด็จฯ ก็รับสั่งว่�ขออ�ร�ธน�ใต้เท้�อยู่ก่อนอย่�เพิ่งไป แต่
ว่�คนก็ชอบอธิบ�ยในเชิงอภินิห�รไปสักหน่อย ในวันนั้นมีก�รคุยเรื่องหนังสือ และวิธีสอนของท่�น
พุทธท�ส มีก�รคุยเรื่องธรรมะลึกๆ หล�ยเรื่อง เช่น เรื่องหนังสือมห�สติปัฏฐ�นสูตร ซึ่งเจ้�พระคุณ
สมเด็จฯ รับสั่งว่�เป็นหนังสือที่ดีม�ก และทรงใช้บ่อย
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๙๙ คำ�ถ�มเกี่ยวกับ
สมเด็จพระสังฆราช 

คำ�ถ�มที่ ๓๕ 
ศ�สนกจิและภ�รกจิม�กม�ยทีเ่จ�้พระคณุสมเดจ็ฯ ตอ้งปฏบิตัเิปน็ประจำ� ทำ�ไมพระองคจ์งึทรง

 ดูไม่เหนื่อย อีกทั้งพุทธศ�สนิกชนที่ได้มีโอก�สเข้�เฝ้�อย่�งใกล้ชิดยังได้รับคว�มเมตต�อย่�ง
 สม่ำ�เสมอ
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๓๕คำ�ตอบ - เจ้�พระคุณสมเด็จฯ ทรงเหนื่อยเหมือนกับคนชร�ทั่วไป แต่พระองค์ทรงนึกอยู่
เสมอว�่เมือ่คนม�ขอพึง่พระองค ์พระองคก์ป็ระท�นเมตต�ใหเ้สมอ เหมอืนกบัทีท่รงเคยรบัสัง่ว่� “ทีน่ี่ 
เป็นพระของประช�ชน” ดังนั้นจึงทรงมีพลังให้กับผู้ที่ม�พึ่งพระเมตต�เสมอ ตัวอย่�งเช่นคร�วหนึ่ง
พระองค์รับกิจนิมนต์เช้� ยังไม่ทันพักต้องไปเพล ศิษย์คนหนึ่งทักว่�อย่�งนี้เจ้�พระคุณคงเหนื่อยแย่ 
พระองค์รับสั่งว่� “ทำ�ไงได้ เร�เป็นพระของประช�ชน”

มเีหตกุ�รณน์�่สนใจเรือ่งหนึง่ คอืในระยะแรกๆ เจ้�พระคณุสมเดจ็ฯ ทรงรบัแขกทีห่อ้งรบัแขก
ใต้กุฏิไม้หลังใหญ่ หน้�ตำ�หนักคอยท่�ปร�โมช แต่ละวันจึงมีคนม�กร�บนมัสก�รจำ�นวนม�ก ทรง
สงัเกตเหน็ช�ยหนุม่คนหนึง่ม�นัง่อยูก่บักลุม่ของแขกทีม่�เฝ�้โดยไมพ่ดูไมจ่�อะไร เมือ่กลุม่ผูม้�เฝ�้กลบั 
เข�ก็กลับด้วย เป็นเช่นนั้นอยู่หล�ยวัน จนวันหนึ่งเมื่อโอก�สอำ�นวย เพร�ะมีคนน้อย เจ้�พระคุณ
สมเด็จฯ จึงถ�มเข�ว่� “เออ! มีธุระอะไรหรือเปล่�” ทั้งนี้เพร�ะเห็นเข�ม�นั่งอยู่หล�ยวัน ช�ยหนุ่ม
คนนั้นจึงเล่�ถว�ยว่�

เข�ทำ�ง�นอยู่ท่�เรือแล้วตกง�นเพร�ะภ�วะวิกฤต IMF กลุ้มใจม�กไม่รู้จะทำ�อย่�งไร บ�งวัน
ก็เดินโต๋เต๋อย่�งล่องลอย วันหนึ่งผ่�นม�ท�งวัดบวรนิเวศวิห�ร เห็นคนเข�เดินเข้�ม�ท�งนี้ ก็เลยเดิน
ต�มเข�ม� เหน็พวกคนเข้�ม�กร�บนมสัก�รเจ้�พระคณุสมเดจ็ฯ กเ็ลยต�มเข้�ม�นัง่อยูท่้�ยกลุม่ มอง
ดูพระพักตร์เจ้�พระคุณสมเด็จฯ แล้วรู้สึกสบ�ยใจ กระทั่งพวกคนกลับ ก็กลับ นับแต่วันนั้นม� ก็รู้สึก
ว่�สบ�ยใจขึ้น จึงม�นั่งอยู่หล�ยวัน แล้วต่อม�ก็ได้ง�นทำ� ก็มีเท่�นี้ละครับ เข�เล่�จบก็กร�บล�เจ้�
พระคุณสมเด็จฯ หลังจ�กช�ยหนุ่มคนนั้นกลับไปแล้ว เจ้�พระคุณสมเด็จฯ ก็ทรงยิ้ม แล้วตรัสกับศิษย์
ผู้สนองง�นอยู่ขณะนั้นว่� “เออ! ไม่ได้ทำ�อะไรก็ช่วยคนได้” แล้วก็ทรงพระสรวลเบ�ๆ
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๙๙ คำ�ถ�มเกี่ยวกับ
สมเด็จพระสังฆราช 

คำ�ถ�มที่ ๓๖ 
ท�่นเจ�้พระคณุสมเดจ็ฯ ว�งพระทยัอย�่งไรกบัง�นก�รปกครองพระสงฆท์ัง้ประเทศ เพร�ะ

 ย่อมมีสิ่งม�กม�ยที่มิอ�จแก้ไขได้ 



61  

 [หน้� ๘๗ รายงานการเยี่ยมวัดและพุทธศาสนิกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสมเด็จพระญาณสังวร (สุวฑฺฒนมหาเถร) 
วัดบวรนิเวศวิห�ร ๑-๑๐ มิถุน�ยน พ.ศ. ๒๕๑๖ กรุงเทพฯ : คณะธรรมยุต ๒๕๕๒]

๓๖คำ�ตอบ - เกี่ยวกับง�นปกครองคณะสงฆ์นั้น เจ้�พระคุณสมเด็จฯ เคยกล่�วสัมโมทนียกถ�
แสดงคว�มเป็นม�แห่งก�รปกครองสงฆ์ ที่วัดศรีธรรม�ร�ม จ. ยโสธร เมื่อวันที่ ๕ มิถุน�ยน พ.ศ. 
๒๕๑๖ คว�มว่� 

“ก�รพระศ�สน�ของเร�นั้น ต้องอ�ศัยภิกษุบริษัทเป็นหัวหน้� และพุทธบริษัทฝ่�ยฆร�ว�ส
เป็นผู้อุปถัมภ์ สำ�หรับฝ่�ยภิกษุนั้น ปฏิบัติต�มกฎหม�ย ๓ ฉบับ คือ พระธรรมวินัย ๑ กฎหม�ยบ้�น
เมือง ๑ จ�รีตประเพณี ๑ 

พระธรรมวนิยันัน้ เปน็กฎหม�ยฉบบัแรกของคณะสงฆ ์ซึง่พระพทุธเจ้�ทรงบญัญตัไิวท้ัง้สว่น
ที่เป็นข้อห้�มและส่วนที่เป็นข้ออนุญ�ต รวมทั้งวิธีก�รปกครองด้วย

กฎหม�ยบ้�นเมืองนั้น ก็เช่นในประเทศไทยเร�นี้ เนื่องจ�กมีพระภิกษุส�มเณรม�กขึ้น จึง
จำ�เป็นต้องมีกฎหม�ยคณะสงฆ์ เพื่อช่วยก�รปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปเรียบร้อยต�มพระวินัยอีก
แรงหนึ่ง ซึ่งก็ได้มีม�แล้วแต่โบร�ณ ต่อม�จึงได้มีก�รตร�เป็นกฎหม�ยขึ้น ดังที่มีม�แล้ว ๓ ฉบับ คือ 
พระร�ชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑ พระร�ชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๔๘๔ และฉบับ
ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้คือ พระร�ชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ 

สำ�หรับจ�รีตประเพณีนั้น ก็เห็นได้ชัดในก�รปกครองคณะธรรมยุตนั้นเอง เริ่มแต่พระบ�ท
สมเดจ็พระจอมเกล�้เจ�้อยูห่วัเปน็ตน้ม� กไ็ดป้กครองคณะธรรมยตุม�ดว้ยพระองคเ์องในสมยัทีพ่ระองค์
ยังทรงพระผนวชเป็นพระภิกษุอยู่ แม้ว่�โดยนิตินัยคณะธรรมยุตจะขึ้นอยู่กับคณะกล�งก็ต�ม ต่อม�ใน
สมยัสมเดจ็พระมห�สมณเจ�้ กรมพระย�ปวเรศวรยิ�ลงกรณ ์คณะธรรมยตุมจีำ�นวนม�กขึน้จงึไดแ้ยก
ออกม�เป็นคณะใหญ่อีกคณะหนึ่ง มีเจ้�คณะใหญ่คณะธรรมยุตปกครอง

แต่ทั้งนี้มิได้หม�ยคว�มว่� เมื่อแยกกันปกครองต�มนิก�ยแล้ว ก็ต่�งดำ�รงอยู่โดยไม่อ�ศัยกัน 
อันที่จริงแล้วทั้งสองฝ่�ยดำ�รงอยู่ได้ก็โดยที่ต่�งช่วยเหลือสนับสนุนกันและกัน”
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๙๙ คำ�ถ�มเกี่ยวกับ
สมเด็จพระสังฆราช 

คำ�ถ�มที่ ๓๗ 
คดิถงึตอนทีใ่นหลวงขึน้ครองร�ชย ์พระองคม์พีระร�ชดำ�รสัว�่ “เร�จะครองแผน่ดนิโดยธรรม  

 เพื่อประโยชน์สุขแห่งมห�ชนช�วสย�ม” แล้วตอนที่ท่�นรับตำ�แหน่งสมเด็จพระสังฆร�ช  
 พระองค์มีรับสั่งอย่�งไรในฐ�นะประธ�นสถ�บันสงฆ์
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 [หน้� ๓๕ ครบรอบสถาปนาสมเด็จพระญาณสังวร (สุวฑฺฒนมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๒๑ 
เมษายน ๒๕๓๓]

๓๗คำ�ตอบ - ตำ�แหน่งสมเด็จพระสังฆร�ชมีลักษณะที่แตกต่�งจ�กตำ�แหน่งในท�งปกครองบ้�น
เมือง ที่มีก�รสั่งก�ร ใช้อำ�น�จ แต่ตำ�แหน่งผู้นำ�สงฆ์เป็นลักษณะที่เปรียบเสมือนพ่อแม่อันเป็นที่อ�ศัย
ของลูกม�กกว่� 

พระโอว�ทสมเด็จพระญ�ณสังวร สมเด็จพระสังฆร�ช สกลมห�สังฆปริณ�ยก แก่คณะสงฆ์
ในเขตกรุงเทพมห�นคร เข้�เฝ้�ถว�ยสักก�ระ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษ�ยน พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นพระโอว�ท
แรกต่อส�ธ�รณชนหลังก�รรับพระร�ชท�นสถ�ปน�เป็นสมเด็จพระสังฆร�ช มีเนื้อห�ให้ทุกฝ่�ยร่วม
มือกัน ดังใจคว�มตอนหนึ่งว่�

“...ขอแสดงคว�มสำ�นึกในกุศลเจตน�ของท่�นทั้งหล�ย และเมื่อท่�นทั้งหล�ยได้ให้คว�ม
สนับสนุนในก�รสถ�ปน�ครั้งนี้ร่วมกัน ก็ขอได้โปรดให้คว�มสนับสนุนในก�รบริห�รคณะสงฆ์ต�ม
หน้�ที่ของตน เป็นอันว่�เร�ทุกฝ่�ยต่�งได้ร่วมมือกัน บริห�รง�นคณะสงฆ์ให้เป็นไปด้วยดี และวงก�ร
คณะสงฆเ์ปน็ไปดว้ยด ีกย็อ่มเปน็ทีต่ัง้แหง่ศรทัธ�ปส�ทะของประช�ชน เปน็หลกัใจของประช�ชน เปน็
น�บุญของประช�ชน เป็นน�ธรรมของประช�ชน ประช�ชนยึดถือเป็นที่พึ่งท�งใจได้ และเมื่อเป็นดังนี้
แลว้พระพทุธศ�สน�ซึง่มคีณะสงฆเ์ปน็องคก์รสำ�คญั กไ็ดเ้ปน็หลกัประโยชนข์องช�ตไิทย ทำ�ใหส้ถ�บนั
ทั้งปวงเป็นไปได้โดยเรียบร้อย และคณะสงฆ์เร�นั้นย่อมเป็นผู้สืบต่อพระพุทธศ�สน� เป็นพุทธบริษัทที่
เป็นตัวหลักในบริษัททั้ง ๔”
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๙๙ คำ�ถ�มเกี่ยวกับ
สมเด็จพระสังฆราช 

คำ�ถ�มที่ ๓๘ 
เมือ่ครัง้ทีด่ฉินัรบัร�ชก�รอยู ่ไดย้นิข�้ร�ชก�รกระทรวงก�รต�่งประเทศกล�่วถงึก�รม�เยอืน 

 ประเทศไทยของสมเด็จพระสันตะป�ป� (ต่�งประเทศ) ว่�เมื่อจะเข้�เฝ้�สมเด็จพระสังฆร�ช  
 ใครจะประทับที่นั่งสูงกว่�กัน แต่ปร�กฏว่�ทั้งสองพระองค์ยืนปฏิสันถ�รกัน ข้อเท็จจริงมี 
 อย่�งไร ๓๘คำ�ตอบ - ข้อเท็จจริงคือเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภ�คม พ.ศ. ๒๕๒๗ สมเด็จพระสันตะป�ป� จอห์น 
ปอลที่สองเข้�เฝ้�สมเด็จพระอริยวงศ�คตญ�ณ สมเด็จพระสังฆร�ช (ว�สน์ ว�สโน) ณ พระอุโบสถ
วัดร�ชบพิธสถิตมห�สีม�ร�ม โดยทั้งสมเด็จพระสังฆร�ชและสมเด็จพระสันตะป�ป�มีอ�สนะจัดไว้ให้
นั่งในระดับที่เท่�กัน

ก�รเสด็จม�เฝ้�สมเด็จพระสังฆร�ชของสมเด็จพระสันตะป�ป� จอห์น ปอลที่สองครั้งนี้ 
เปน็ก�รเยอืนตอบแทนทีส่มเดจ็พระอรยิวงศ�คตญ�ณ สมเดจ็พระสงัฆร�ช สกลมห�สงัฆปรณิ�ยก (ปุน่ 
ปณุณสริมิห�เถระ) พระองคท์ี ่๑๗ แหง่กรงุรตันโกสนิทร ์เสดจ็ไปเยอืนและเฝ้�สมเดจ็พระสนัตะป�ป� 
เป�โลที่ ๖ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕
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คำ�ถ�มที่ ๓๙ 
อย�กทร�บแนวท�งในก�รบริห�รง�นพระพุทธศ�สน�ของเจ้�พระคุณสมเด็จฯ พระองค์

 ทรงมหีลกัอย่�งไร เชน่ ถ�้มคีนไมด่ ีไมท่ำ�ง�น สร�้งปญัห� แตอ่ยูใ่นคณะทำ�ง�น พระองค์
 ทรงบริห�รจัดก�รอย่�งไร ๓๙คำ�ตอบ - ในก�รทำ�ง�นของเจ้�พระคุณสมเด็จฯ นั้น มีทั้งใช้พระเดชและพระคุณ แต่บ�ง
กรณีก็มีบ้�งที่จำ�เป็นต้องตัดทิ้งหรือไล่ออกคนที่ทำ�ตัวไม่ดี ทั้งนี้ทรงยึดหลักพุทธภ�ษิตว่� “นิคฺคณฺเห 
นิคฺคห�รหำ ปคฺคณฺเห ปคฺคห�รหำ” พึงชมคนที่ควรชม พึงข่มคนที่ควรข่ม๓๘
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๙๙ คำ�ถ�มเกี่ยวกับ
สมเด็จพระสังฆราช 

คำ�ถ�มที่ ๔๐ 
ในง�นทีพ่ระองคท์รงรบัผดิชอบม�กม�ย พระองคม์วีถิบีรหิ�รจดัก�รอย�่งไรใหง้�นไดต้�ม

 วัตถุประสงค์ และรักษ�ใจให้เป็นกุศลอยู่เสมอ๔๐คำ�ตอบ - เจ้�พระคุณสมเด็จฯ ทรงมองง�นเป็นง�น ทรงว�งใจเป็นกล�ง บ�งครั้งสั่งง�น
แล้วไม่ได้ต�มสั่ง ก็ทรงว�งใจเป็นกล�ง
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คำ�ถ�มที่ ๔๑ 
พระองค์มแีนวท�งและวิธีคิดในก�รเผยแผ่พระพุทธศ�สน�อย่�งไร๔๑คำ�ตอบ - ห�กเป็นก�รเผยแผ่พระพุทธศ�สน�ในประเทศ เจ้�พระคุณสมเด็จฯ จะเน้น

สนับสนุนเรื่องก�รศึกษ�เล่�เรียน และก�รปฏิบัติสม�ธิกรรมฐ�น ส่วนก�รเผยแผ่ต่�งประเทศ เจ้�
พระคุณสมเด็จฯ เคยตรัสกับศิษย์ผู้สนองง�นใกล้ชิดเกี่ยวกับง�นพระธรรมทูตไปต่�งประเทศ ว่�ก�ร
ที่พระไทยจะไปเผยแผ่ต่�งประเทศนั้นในท�งปริยัติเร�สู้ฝรั่งไม่ได้ สิ่งที่พระไทยจะไปเป็นครูฝรั่งได้มี
ท�งเดียวคือในท�งปฏิบัติ เจ้�พระคุณสมเด็จฯ ให้คว�มสำ�คัญกับก�รเผยแผ่พระพุทธศ�สน�อย่�ง
ม�ก ไม่ว่�จะด้�นปริยัติ หรือทฤษฎี และด้�นปฏิบัติ นอกจ�กนั้นยังเคยทรงจัดธรรมคล�สสอนสม�ธิ
กรรมฐ�นแก่ช�วต่�งประเทศ และทรงนำ�ปฏิบัติแก่ช�วต่�งช�ติที่ม�ศึกษ�ด้วยพระองค์เอง 

๔๐
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๙๙ คำ�ถ�มเกี่ยวกับ
สมเด็จพระสังฆราช 

คำ�ถ�มที่ ๔๒ 
เวล�ทีม่คีนทำ�ใหพ้ระองคเ์สือ่มเสยีชือ่เสยีง พระองคท์รงจดัก�รอย�่งไร เนือ่งจ�กเคยอ�่น 

 พบว่�พระองค์เคยตรัสว่� ชื่อเสียงเป็นสิ่งที่เร�ต้องรักษ�ไว้๔๒คำ�ตอบ - เจ้�พระคุณสมเด็จพระสังฆร�ชได้ทรงนิพนธ์ไว้ในเรื่องหนึ่งว่� 
“พึงนิ่งในคร�วหรือในเรื่องที่ควรนิ่ง พึงพูดในคร�วหรือในเรื่องที่ควรพูด และพึงมีคว�มอด

กลั้นทนท�นในคร�วเผชิญถ้อยคำ�จ้วงจ�บหย�บช้� เหมือนช้�งออกศึกทนก�รโจมตีของฝ่�ยปรปักษ์” 
(ข้อมูลจ�ก สมเด็จพระญ�ณสังวร สมเด็จพระสังฆร�ช สกลมห�สังฆปริณ�ยก. พระพุทธเจ้า

ของเรานั้นท่านเลิศล้ำ�. เล่ม ๓ หน้� ๓๕๗ กรุงเทพฯ : สำ�นักพิมพ์ร่มธรรม, ๒๕๕๒)
พระนิพนธ์นี้ ย่อมสะท้อนถึงท�่ทีและพระทัยของพระองค์เมื่อทรงประสบเหตุก�รณ์ที่ทำ�ให้

พระองค์เสื่อมเสียได้เป็นอย่�งดี พร้อมทั้งเป็นคติที่ประท�นแก่คนทั่วไปด้วย
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คำ�ถ�มที่ ๔๓ 
ในกรณีที่พระองค์ทรงเป็นสมเด็จพระสังฆร�ชฯ เมื่อมีคนที่ต้องก�รให้พระองค์เอื้อประโยชน์ 

 ให้ตนเองสมประสงค์ในคว�มต้องก�รต่�งๆ ถ้�เป็นไปในท�งที่ไม่ดี พระองค์ทรงบริห�ร
 จัดก�รเรื่องเหล่�นี้อย่�งไร ๔๓คำ�ตอบ - เจ้�พระคุณสมเด็จฯ ถือหลักว่�เมื่อเข�ม�ขอคว�มช่วยเหลือก็จะแนะนำ�ไปในท�ง
ที่ถูกที่ควร แต่เข�จะทำ�ได้หรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่ไม่ช่วยในท�งที่ผิด๔๒



70  

๙๙ คำ�ถ�มเกี่ยวกับ
สมเด็จพระสังฆราช 

คำ�ถ�มที่ ๔๔ 
ต�มที่สมเด็จพระสังฆร�ช ทรงพระประชวรและได้ประทับรักษ�พระองค์ที่โรงพย�บ�ล 

 จุฬ�ลงกรณ์นั้น ท่�นประชวรด้วยโรคอะไร ปัจจุบันนี้มีพระอ�ก�รเป็นอย่�งไรบ้�ง๔๔คำ�ตอบ - สมเด็จพระสังฆร�ชประชวรด้วยโรคชร�ภ�พ ต�มพระอ�ยุขัย ซึ่งแทรกซ้อนต�ม
ม�ด้วยเบ�หว�น ไต เป็นต้น เข้�ประทับรักษ�พระองค์ที่โรงพย�บ�ลจุฬ�ลงกรณ์ ตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ. 
๒๕๔๓ ปัจจุบันนี้มีพระอ�ก�รเป็นปกติต�มพระอัตภ�พ 
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คำ�ถ�มที่ ๔๕ 
สมเด็จพระสังฆร�ชประทับที่โรงพย�บ�ลจุฬ�ลงกรณ์ตลอดเวล� แสดงถึงอ�ก�รประชวร 

 ของพระองค์เป็นที่น่�วิตก แต่เมื่อมีวันสำ�คัญท�งศ�สน� พระองค์จะเสด็จม�วัดบวรนิเวศ 
 วิห�รทุกครั้ง ทรงส�ม�รถสนทน�ปร�ศรัยกับผู้ที่ไปเฝ้�เสมอ พระองค์ส�ม�รถปฏิบัติธรรม 
 ได้เสมอม�โดยตลอด ฉะนั้น จะอนุญ�ตให้พุทธศ�สนิกชนเข้�เฝ้�เยี่ยมพระองค์ที่โรงพย�บ�ล 
 ได้หรือไม่ ๔๕คำ�ตอบ - ในระยะแรกที่เข้�ประทับรักษ�พระองค์ที่โรงพย�บ�ลเมื่อร�ว ๑๐ ปีก่อน เจ้�
พระคุณสมเด็จฯ เสด็จกลับม�ที่วัดเป็นครั้งคร�ว แต่ระยะหลังนี้ไม่ส�ม�รถเสด็จออกจ�กโรงพย�บ�ล 
เนื่องจ�กคณะแพทย์เห็นว่�ต้องได้รับก�รรักษ�พระองค์อย่�งใกล้ชิดจ�กคณะแพทย์ ปัจจุบันนี้ทรงไม่
ส�ม�รถสนทน�ได้ เพร�ะเจ�ะพระศอ พุทธศ�สนิกชนที่ประสงค์เข้�เฝ้�เยี่ยมพระองค์ที่โรงพย�บ�ล 
ส�ม�รถทำ�ไดแ้ตต่อ้งตดิต�มวนัทีโ่รงพย�บ�ลอนญุ�ตใหเ้ข�้เฝ�้ โดยตดิต�มข�่วทีโ่รงพย�บ�ลจฬุ�ลงกรณ ์
อ�ค�รส�มัคคีพย�บ�ร  

๔๔
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๙๙ คำ�ถ�มเกี่ยวกับ
สมเด็จพระสังฆราช 

คำ�ถ�มที่ ๔๖ 
คณะแพทย์ที่ถว�ยก�รรักษ�สมเด็จพระสังฆร�ชมีก�รแบ่งหน้�ที่ก�รทำ�ง�นอย่�งไร๔๖คำ�ตอบ - โรงพย�บ�ลจุฬ�ลงกรณ์ได้ตั้งคณะกรรมก�รคณะแพทย์พร้อมคณะพย�บ�ล 

เฉพ�ะเจ้�พระคุณสมเด็จพระสังฆร�ชครอบคลุมทุกด้�น แต่ทั้งนี้ก่อนตัดสินใจที่จะรักษ�ในรูปแบบใด
ตอ้งไดร้บัคว�มเหน็ชอบจ�กหวัหน�้แพทยห์ลวงเสยีกอ่น และตอ้งแจง้คณะกรรมก�รวดับวรนเิวศวหิ�ร
ทร�บด้วย
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คำ�ถ�มที่ ๔๗ 
ระหว�่งทีส่มเดจ็พระสงัฆร�ชประทบัอยูท่ีโ่รงพย�บ�ลจฬุ�ลงกรณม์กี�รจดัเวรสำ�หรบัลกูศษิย ์

 ที่ดูแลท่�นอย่�งไร ๔๗คำ�ตอบ - ท�งวัดบวรนิเวศวิห�รมีก�รจัดพระภิกษุส�มเณรอยู่เวรถว�ยก�รอุปัฏฐ�ก โดย
แบ่งเวรเป็นสองกะ หมุนเวียนไประหว่�งพระภิกษุส�มเณรทุกรูปในวัด ๔๖
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๙๙ คำ�ถ�มเกี่ยวกับ
สมเด็จพระสังฆราช 

คำ�ถ�มที่ ๔๘ 
เกี่ยวกับก�รดำ�เนินง�นในระหว่�งที่สมเด็จพระสังฆร�ชประชวรมีก�รจัดแบ่งง�นของคณะ 

 ผู้ปฏิบัติหน้�ที่สมเด็จพระสังฆร�ชอย่�งไร๔๘คำ�ตอบ - มติมห�เถรสม�คม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎ�คม พ.ศ. ๒๕๔๗ มีมติ
เลือกคณะผู้ปฏิบัติหน้�ที่แทนสมเด็จพระสังฆร�ชโดยอ�ศัยอำ�น�จต�มวรรค ๕ ของม�ตร� ๑๐ แห่ง
พระร�ชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชกำ�หนดแก้ไขเพิ่มเติมพระร�ชบัญญัติ
คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ พ.ศ. ๒๕๔๗ มีพระร�ช�คณะชั้นสมเด็จทั้งหมด ๘ รูป เป็นผู้ปฏิบัติหน้�ที่ ง�น
ท�งคณะสงฆ์ทั้งหมดจะจัดแบ่งหน้�ที่ก�รปฏิบัติง�นกันไป ประกอบด้วย 

สมเด็จพระพุฒ�จ�รย์ (เกี่ยว อุปเสโณ ป.ธ.๙) วัดสระเกศ เป็นประธ�นคณะกรรมก�ร
ผู้ปฏิบัติหน้�ที่ สมเด็จพระมห�รัชมังคล�จ�รย ์(ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.๙) วัดป�กน้ำ� สมเด็จพระมห�
วีรวงศ ์ (ม�นิต ถ�วโร ป.ธ.๙) วัดสัมพันธวงศ�ร�ม สมเด็จพระมห�มุนีวงศ ์ (อัมพร อมฺพโร ป.ธ.
๖) วัดร�ชบพิธสถิตมห�สีม�ร�ม สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙) วัดบวรนิเวศวิห�ร 
สมเด็จพระพุทธโฆษ�จ�รย์ (วีระ ภทฺทจ�รี ป.ธ.๙) วัดสุทัศนเทพวร�ร�ม สมเด็จพระธีรญ�ณมุน ี
(สมช�ย วรช�โย ป.ธ.๘) วัดเทพศิรินทร�ว�ส สมเด็จพระพุทธชินวงศ ์(สมศักดิ์ อุปสโม ป.ธ.๙) วัด
พิชยญ�ติก�ร�ม

ในส่วนพระองค์ของเจ้�พระคุณสมเด็จฯ เอง ผู้ปฏิบัติหน้�ที่เลข�นุก�รสมเด็จพระสังฆร�ช 
เป็นผู้สนองง�นถว�ย
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คำ�ถ�มที่ ๔๙ 
หลังจ�กที่สมเด็จพระสังฆร�ชอ�พ�ธแล้ว ยังมีวรธรรมคติของเจ้�พระคุณสมเด็จฯ ออกม� 

 ทุกเทศก�ล ได้แก่ วันม�ฆบูช� วันวิส�ขบูช� และวันอ�ส�ฬหบูช� มีเนื้อห�ข้อคว�มเป็นที่ 
 ประทับใจ ใคร่ขอเรียนถ�มว่�มีกระบวนก�รทำ�ง�นอย่�งไร๔๙คำ�ตอบ - สำ�นกัเลข�นกุ�รสมเดจ็พระสงัฆร�ชเรยีบเรยีงขึน้โดยอ�ศยัพระนพินธข์องเจ�้พระคณุ
สมเด็จพระสังฆร�ช ทั้งนี้ โดยถือว่�ตำ�แหน่งสมเด็จพระสังฆร�ชมิใช่ตัวบุคคล แต่เป็นสถ�บัน เพร�ะ
ฉะนั้นแม้ตัวบุคคลจะอ�พ�ธ แต่จุดยืนของสถ�บันสมเด็จพระสังฆร�ชต้องดำ�เนินไปต�มปกติ เพร�ะ
ฉะนั้นวรธรรมคติต่�งๆ นั้น ก็นำ�เสนอสู่ส�ยต�ประช�ชนเพื่อเป็นขวัญและกำ�ลังใจของพุทธศ�สนิกชน 
พร้อมทั้งเป็นก�รรักษ�สถ�บันสมเด็จพระสังฆร�ชด้วย

๔๘
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๙๙ คำ�ถ�มเกี่ยวกับ
สมเด็จพระสังฆราช 

คำ�ถ�มที่ ๕๐ 
รัฐบ�ลจัดถว�ยงบแก่สมเด็จพระสังฆร�ชหรือไม่ ปีละประม�ณเท่�ไร๕๐คำ�ตอบ - รัฐบ�ลจัดงบประม�ณเงินอุดหนุนก�รปฏิบัติศ�สนกิจของสมเด็จพระสังฆร�ชปีละ 

๒๓ ล้�นบ�ท ถว�ยสมเด็จพระสังฆร�ชเพื่อทรงใช้ในกิจก�รคณะสงฆ์ 
เจ�้พระคณุสมเดจ็พระสงัฆร�ชทรงนำ�งบประม�ณดงักล่�วไปใชใ้นกจิก�รเพือ่พระศ�สน�และ

ส�ธ�รณประโยชน ์เชน่ โรงเรยีนและโรงพย�บ�ลทีท่รงสร�้งขึน้เพือ่เปน็พระอนสุรณแ์ละอทุศิพระกศุล
ถว�ยแด่สมเด็จพระสังฆร�ช สกลมห�สังฆปริณ�ยกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ รวม ๑๘ แห่ง 
โดยใช้ชื่อว่� “ตึกสกลมห�สังฆปริณ�ยก”
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คำ�ถ�มที่ ๕๑ 
ในประเทศอื่นมีตำ�แหน่งสมเด็จพระสังฆร�ชหรือไม่ เหตุใดจึงมีหรือไม่มี๕๑คำ�ตอบ - ในประเทศศรีลังก� บังกล�เทศ กัมพูช� พม่� และล�วก็เคยมีตำ�แหน่งสมเด็จพระ

สงัฆร�ช โดยในกมัพชู�เรยีกว�่สงัฆเรยีช พม�่เมือ่กอ่นยคุอ�ณ�นคิม เรยีกตำ�แหนง่นีว้�่ “ต�ต�นะบ�
อิง” ที่แปลว่�ผู้รักษ�พระศ�สน� หรือมห�สังฆร�ช� ส่วนล�วเรียกว่� “สมเด็จพระยอดแก้ว” ม�ช่วง
หลงัเมือ่ประเทศเหล�่นัน้ไมม่กีษตัรยิ ์ตำ�แหนง่ทีเ่รยีกว่�สงัฆร�ชกห็�ยไป ม�เรยีกว�่ “สงัฆน�ยก” แทน 

ปัจจุบันมีเพียงประเทศไทย และกัมพูช�เท่�นั้น ที่มีตำ�แหน่ง “สมเด็จพระสังฆร�ช” ซึ่งใน
กัมพูช�มี ๒ องค์ คือฝ่�ยธรรมยุต และฝ่�ยมห�นิก�ย ต่อม�เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้เพิ่มตำ�แหน่งสูงสุด
ที่เรียกว่� อัคคสังฆร�ช� ขึ้นม� โดยมีชื่อตำ�แหน่งว่� สมเด็จพระอัคคมห�สังฆร�ช�ธิบด ีมีอำ�น�จ
เหนือสมเด็จพระสังฆร�ชทั้งสองฝ่�ย

อนึง่ ประเทศเนป�ลมตีำ�แหนง่สงูสดุทีเ่รยีกว�่ สงัฆน�ยก ประเทศอนิโดนเีซยี เรยีกตำ�แหนง่
สูงสุดท�งฝ่�ยสงฆ์ว่� สังฆป�โมกข์

๕๐
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๙๙ คำ�ถ�มเกี่ยวกับ
สมเด็จพระสังฆราช 

๕๒
คำ�ถ�มที่ ๕๒ 
ในต่�งประเทศมีก�รถว�ยพระเกียรติยศอย่�งไรบ้�ง

คำ�ตอบ - รฐับ�ลแหง่เมยีนม�ร ์(พม�่) ไดถ้ว�ยสมณศกัดิท์ีอ่ภธิชมห�รฏัฐครุ ุอนัเปน็ตำ�แหนง่
สมณศกัดิส์งูสดุแหง่คณะสงฆเ์มยีนม�รแ์ดส่มเดจ็พระสงัฆร�ชต�มอย�่งทีร่ฐับ�ลแหง่ประเทศนัน้ไดเ้คย
ถว�ยแด่สมเด็จพระสังฆร�ชเจ้� กรมหลวงวชิรญ�ณวงศ์ แต่ครั้งนี้ไม่เป็นโอก�สสะดวกที่รัฐบ�ลแห่ง 
เมยีนม�รจ์ะเชญิม�ถว�ยดว้ยตนเอง จงึไดเ้ชญิม�มอบไวท้ีก่ระทรวงมห�ดไทย แลว้รฐัมนตรวี�่ก�รกระทรวง 
มห�ดไทย (พลเอก อิสระพงศ์ หนุนภักดี) ได้เชิญม�ถว�ย เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิก�ยน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

[หน้� ๕๓๔ ตำานานวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ : วัดบวรนิเวศวิห�ร, ๒๕๔๖]
พระเกยีรตคิณุดเีดน่ซึง่เปน็ทีย่อมรบัด�้นวชิ�ก�รอกีอย�่งหนึง่คอืพระองคท์รงไดร้บัเลอืกเปน็

กรรมก�รในคณะกรรมก�รรจน�พจน�นุกรมภ�ษ�บ�ลีที่มีชื่อว่� A Critical Pali Dictionary จ�ก 
The Royal Danish Academy of Sciences and Letters ของร�ชบัณฑิตสม�คมท�งวิทย�ศ�สตร์
และอักษรศ�สตร์แห่งประเทศเดนม�ร์ก

ล่�สุด เมื่อวันที่ ๑ กันย�ยน พ.ศ. ๒๕๕๕ ก�รประชุมผู้นำ�สุดยอดพระพุทธศ�สน�แห่งโลก 
(World Buddhist Supreme Conference Buddhist Summit) สำ�นักง�นใหญ่ที่นครเกียวโต ประเทศ
ญีปุ่น่ ถว�ยตำ�แหนง่ Supreme Holiness of World Buddhism  (ผูน้ำ�สงูสดุแหง่โลกพระพทุธศ�สน�) 
ต�มมติเห็นชอบของสุดยอดผู้นำ�พระพุทธศ�สน�จ�ก ๓๒ ประเทศทั่วโลก ในน�มของพุทธศ�สนิกชน 
๓๗๐ ล้�นคนทั่วโลก
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๕๒
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๙๙ คำ�ถ�มเกี่ยวกับ
สมเด็จพระสังฆราช 

๕๓
คำ�ถ�มที่ ๕๓ 
โรงเรยีนสมเดจ็พระญ�ณสงัวร จงัหวดัยโสธร มคีว�มเกีย่วขอ้งกบัสมเดจ็พระญ�ณสงัวร สมเดจ็

 พระสังฆร�ช สกลมห�สังฆปริณ�ยกในท�งใด

คำ�ตอบ - เป็นโรงเรียนที่คณะศิษย�นุศิษย์ได้ร่วมกันคิดสร้�งขึ้นเพื่อจะเชิดชูพระเกียรติของ
เจ้�พระคุณสมเด็จฯ เป็นแห่งแรก เมื่อครั้งได้รับสถ�ปน�เป็นสมเด็จพระร�ช�คณะที่สมเด็จพระญ�ณ
สังวรและขอประท�นอนุญ�ตใช้ร�ชทินน�มไปใช้เป็นชื่อโรงเรียนเพื่อคว�มเป็นสิริมงคล 
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คำ�ถ�มที่ ๕๔ 
เจ้�ประคุณสมเด็จฯ ทรงผนวชเป็นส�มเณรม�ตั้งแต่อ�ยุยังน้อย ถือครองสมณเพศม�โดย 

 ตลอด พระองค์ดำ�รงตนท�่มกล�งคว�มเปลี่ยนแปลงของสังคม วัฒนธรรม ก�รเมือง ที ่
 เปลีย่นไปไดอ้ย่�งไร พระองคท์รงเปน็พระปฏบิตัทิีอ่ยูใ่นเมอืงทีม่คีว�มเปลีย่นแปลงตลอดเวล�  
 มิใช่วัดป่�ที่มีคว�มสงบ แต่ทรงมีพระปฏิปท�แน่วแน่ ทรงดำ�รงพระองค์อย่�งไร ไม่ให้หลง 
 ไปกับสิ่งยั่วยุต่�งๆ ที่เข้�ม� ๕๔คำ�ตอบ - เจ้�พระคุณสมเด็จพระสังฆร�ชเคยตรัสว่�เป็นพระต้องทำ�กรรมฐ�น เพื่อห�ง�น
ให้จิตทำ� ไม่เช่นนั้นจิตจะฟุ้งซ่�น อย่�งไรก็ต�ม พระองค์ก็ทรงอยู่กับคว�มเปลี่ยนแปลงของโลก ไม่ได้
หนีโลก เมื่อโลกเปลี่ยนไป คว�มคิดของพระองค์ก็เปลี่ยนไปด้วย แต่เปลี่ยนไปในท�งประยุกต์คำ�สอน
ของพระพุทธศ�สน�ให้เหม�ะแก่ก�รเปลี่ยนแปลงของโลก ดังจะเห็นได้จ�กพระนิพนธ์เรื่องต่�งๆ ของ
พระองค์ ซึ่งมีม�กม�ยหล�ยด้�น

เจ้�พระคุณสมเด็จฯ ยึดหลักในก�รทำ�ใจให้มั่นคงเพื่ออยู่กับคว�มเปลี่ยนแปลง พร้อมกันนั้น
ก็ให้ยึดต�มหลักพระธรรมวินัยอย่�งเคร่งครัด ปฏิปท�คือทรงทำ�สม�ธิทุกวันตั้งแต่ตื่นบรรทมตอน 
ตสี�มครึง่ ทรงแนะนำ�พระภกิษสุ�มเณรในก�รปฏบิตัสิม�ธกิรรมฐ�นอยูเ่สมอว�่ แมอ้ยูท่�่มกล�งบ�้น
ก็ห�คว�มสงบได้โดย “เจริญวนสัญญ�” คือทำ�คว�มรู้สึกเหมือนอยู่กล�งป่� และต้องเรียนรู้โลกสังคม
ที่เปลี่ยนแปลง แต่ว่�ต้องมีหลัก โดยหลักนั้นคือ ก�รทำ�สม�ธิกรรมฐ�น

๕๓
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๙๙ คำ�ถ�มเกี่ยวกับ
สมเด็จพระสังฆราช 

คำ�ถ�มที่ ๕๕ 
มสีถ�นทีแ่หง่ใดทีพ่ระองคท์รงพอพระทยัเปน็พเิศษ ในก�รไปปฏบิตัธิรรมเจรญิจติกรรมฐ�น๕๕คำ�ตอบ - เจ้�พระคุณสมเด็จฯ มีพระอัธย�ศัยน้อมไปในท�งวิเวก เมื่อมีโอก�สจึงเสด็จไป

ในสำ�นักวัดป่�ท�งภ�คอีส�นเพื่อปฏิบัติสม�ธิกรรมฐ�นเสมอๆ แม้วัดญ�ณสังวร�ร�มที่ทรงอำ�นวย
ก�รให้สร้�งขึ้นที่บ�งละมุง จ. ชลบุรี ก็ทรงจัดให้มีเสน�สนะบริเวณภูเข�ชีจรรย์สำ�หรับเป็นที่สงัดให้
ภิกษุส�มเณรได้พำ�นักปฏิบัติธรรม และพระองค์เองก็ได้เสด็จไปพำ�นักเป็นระยะๆ ตลอดม� แม้ในวัด 
บวรนเิวศวหิ�ร เจ�้พระคณุสมเดจ็ฯ กโ็ปรดใหป้ลกูตน้ไมเ้พิม่เตมิในทีท่ีเ่หม�ะสมเพือ่ใหเ้กดิคว�มรม่รืน่
และสงบเย็น สำ�หรับภิกษุส�มเณรที่อยู่อ�ศัยและส�ธุชนที่เข้�ประกอบกิจท�งศ�สน�
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คำ�ถ�มที่ ๕๖ 
What is His Holiness perception & interpretation on the Art of Positive Thinking  

 & Motivation in the Buddhist Context? (เจ้�พระคุณสมเด็จฯ ตีคว�มเรื่องศิลปะแห่งก�ร 
 คิดบวกและก�รสร้�งแรงจูงใจในบริบทของพุทธศ�สน�อย่�งไร)

 [ข้อมูลจ�ก หน้� ๑๑๗ พระโอวาท สมเด็จพระญ�ณสังวร สมเด็จพระสังฆร�ช สกลมห�สังฆปริณ�ยก ฉลองพระชันษ� 
๙๐ ปี วันที่ ๓ ตุล�คม พุทธศักร�ช ๒๕๔๖]

๕๖คำ�ตอบ - ก�รคิดเชิงบวกนี้มีในคำ�สอนของพระพุทธเจ้�อยู่แล้ว เช่น เวล�คนม�นินท�หรือ
ม�ตินั้น ควรจะนำ�ม�พิจ�รณ�ว่�เข�ติถูกหรือผิด ถ้�ติถูกก็แก้ไข ติผิดก็ชี้แจง โดยใช้สิ่งที่ดูเหมือนชั่ว
ร้�ยม�ทำ�ให้ดีเป็นประโยชน์ เจ้�พระคุณสมเด็จฯ เคยมีพระโอว�ทเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่�

“อนัคนทีท่ำ�ง�นทีเ่ปน็คณุใหเ้กดิประโยชนย์อ่มจะตอ้งประสบถอ้ยคำ�ถ�กถ�ง หรอืก�รขดัขว�ง
นอ้ยหรอืม�ก ผูม้ใีจออ่นแอกจ็ะเกดิคว�มยอ่ทอ้ไมอ่ย�กทีจ่ะทำ�ดตีอ่ไป แตผู่ท้ีม่กีำ�ลงัใจยอ่มจะไมท่อ้ถอย 
ยิง่ถกูคอ่นแคะกย็ิง่จะเกดิกำ�ลงัใจม�กขึน้ คำ�คอ่นแคะกล�ยเปน็พ�หนะทีม่เีดชะแหง่ก�รทำ�คว�มด ีแม้
พระพุทธเจ้�ก็ยังถูกคนที่ริษย�มุ่งร้�ยจ้�งคนให้ต�มด่�ว่�ในบ�งครั้ง”

ตวัอย�่งหนึง่ทีแ่สดงว่�เจ�้พระคณุสมเดจ็ฯ ทรงคดิเชงิบวกคอืเมือ่ครัง้ทีก่ำ�ลงักอ่สร้�งวดัญ�ณ
สังวร�ร�ม เจ้�พระคุณสมเด็จฯ ทรงต้องก�รอนุรักษ์เข�ชีจรรย์ ไม่ให้ถูกระเบิดเพิ่ม โดยดำ�ริจะให้แกะ
สลกัพระพทุธรปูบนหน้�ผ�เข�ชจีรรยเ์พือ่รกัษ�เข�นัน้ไว ้ในขณะทีท่กุฝ่�ยเหน็ว�่เปน็ไปไมไ่ด ้เนือ่งจ�ก
ไม่ใช่ที่ดินของวัด แต่เจ้�พระคุณสมเด็จฯ ก็ทรงคิดห�วิธีจนส�ม�รถเอ�ชนะอุปสรรคต่�งๆ ได้ ในภ�ย
หลังช่�งที่จะแกะสลักเข�ไปตรวจดูก็พบว่�ไม่ส�ม�รถแกะได้เพร�ะเนื้อหินแตกร้�ว จึงทรงคิดค้นห�วิธี
ต่�งๆ จนได้พบวิธีในก�รแกะสลักหินด้วยเลเซอร์

๕๕
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๙๙ คำ�ถ�มเกี่ยวกับ
สมเด็จพระสังฆราช 

คำ�ถ�มที่ ๕๗ 
พระองค์มีวิธีฝึกใจและก�รว�งท่�ทีคว�มคิดอย่�งไรให้มีคว�มกล้�ห�ญ เพื่อที่จะยืนอยู่ข้�ง

 คว�มดี สนับสนุนคว�มดี เพื่อเชิดชูคว�มดีให้ปร�กฏ

 [ข้อมูลจ�ก หน้� ๑๑๖ พระโอวาท สมเด็จพระญ�ณสังวร สมเด็จพระสังฆร�ช สกลมห�สังฆปริณ�ยก ฉลองพระชันษ� 
๙๐ ปี วันที่ ๓ ตุล�คม พุทธศักร�ช ๒๕๔๖]

๕๗คำ�ตอบ - ทรงอธบิ�ยไวใ้นพระโอว�ทคร�วหนึง่ว่� “ภ�วะท�งใจทีเ่กดิขึน้ทกุๆ อย่�ง เกีย่วแก่
วธิคีดิ หรอืท�งทีค่ดิเปน็สำ�คญั คอืสดุแตจ่ะใชค้ว�มคดิไปในท�งไหน หรอืดงัคำ�ทีพ่ดูกนัว�่สดุแตจ่ะมอง
ในแงไ่หน ในแงด่หีรอืในแงร่�้ย พฤตกิ�รณต์�่งๆ ทีเ่กดิขึน้แกต่นเองและแกผู่อ้ืน่ยอ่มมองไปไดห้ล�ยแง่

“ท�งพระพุทธศ�สน�กล่�วได้ว่� สอนให้มองในแง่ของคว�มจริงเป็นอย่�งไร ผิด ถูก ชั่ว ดี 
มีโทษ มีคุณ อย่�งไร ต�มที่เป็นจริง เมื่อพบคว�มจริงแล้ว ก็ถึงว�ระว่�จะใช้คว�มคิดอย่�งไรจึงจะ
เป็นประโยชน์ขึ้นม�”
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คำ�ถ�มที่ ๕๘ 
ขอคำ�แนะนำ�ว่� มีวิธสีังเกตใจตนเองอย่�งไรว่� ตอนไหนเร�กำ�ลังแข่งดี ไม่ใช่ทำ�คว�มดี ๕๘คำ�ตอบ - ก�รแขง่ดเีปน็ทีม่�ของคว�มห�ยนะของโลก วธิสีงัเกตคอืถ�้จติใจทีก่อ่ใหเ้กดิโลภ 

โกรธ หลง ถือเป็นก�รแข่งดี ถ้�จิตใจที่มุ่งสู่ก�รขจัดคว�มโลภ โกรธ หลง ถือเป็นก�รทำ�ดี ก�รทำ�
ดีเป็นก�รสละ ก�รแข่งดี เป็นก�รเรียกร้องต้องก�รให้เข้�ม�เป็นของตัว คือเป็นก�รยึด อย�กให้ด ี
เหนือคนอื่น ถ้�แข่งดีก็จะมีลักษณะใกล้ไปท�งริษย� 

ดังพุทธสุภ�ษิต ในพระไตรปิฎก อังคุตตรนิก�ย จตุกนิบ�ต ๓๕/๑๙๓/๔๘๑ คว�มว่�
“ดูกร ภัททิยะ...บุคคลผู้แข่งดี ถูกคว�มแข่งดีครอบงำ�ย ่ำ�ยีจิต ย่อมฆ่�สัตว์ก็ได้ ลักทรัพย์ก็ได้ 

คบชู้ก็ได้ พูดเท็จก็ได้ ชักชวนผู้อื่นเพื่อคว�มเป็นอย่�งนั้นก็ได้ ข้อนี้ย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์ เพื่อ
ทุกข์ตลอดก�ลน�น” 

๕๗
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๙๙ คำ�ถ�มเกี่ยวกับ
สมเด็จพระสังฆราช 

คำ�ถ�มที่ ๕๙ 
ขอโอก�สทร�บวิธอีบรมจิตเพื่อยกระดับจิตให้สูงขึ้น เช่น ถ้�เร�มีนิสัยไม่ดี โกรธง่�ย แล้ว

 จะมีวิธีอบรมจิตตนเองอย่�งไร

[จ�ก หน้� ๙๙-๑๐๐ การบริหารทางจิต
สำาหรับผู้ใหญ่ พิมพ์พระร�ชท�นในก�ร
พระร�ชพิธีฉลองพระชนม�ยุ สมเด็จพระ
ศรีนครินทร�บรมร�ชชนนี ครบ ๖ รอบ. 
๒๕๑๕]
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๕๙คำ�ตอบ - เจ้�พระคุณสมเด็จพระสังฆร�ชตรัสถึงเรื่องก�รฝึกใจไม่ให้โกรธว่�
“ผูม้ธีรรมถอืเหตผุลเปน็สำ�คญัเสมอ ไมว่่�ใครจะผดิม�แลว้ม�กนอ้ยเพยีงไหน ห�กเหน็เหตผุล

ที่กระทำ�ไปเช่นนั้น จักอภัยให้ได้อย่�งง่�ยด�ย
“ก�รตัง้ใจจรงิทีจ่ะไมโ่กรธ พรอ้มกบัใชป้ญัญ�ห�เหตผุลม�ประกอบเพือ่ไมใ่หเ้กดิคว�มโกรธ ก็

คอืก�รตัง้ใจจรงิทีจ่ะเข�้ใจห�เหตผุลคว�มจำ�เปน็ของคนอืน่ทีท่ำ�สิง่อนัชวนใหโ้กรธ และเมือ่เหน็เหตผุล
คว�มจำ�เป็นของเข�แล้วก็จะให้อภัยให้ได้ไม่โกรธ 

“ก�รฝึกใจไม่ให้โกรธ จึงเท่�กับเป็นก�รฝึกให้อภัยในคว�มผิดของผู้อื่น ไม่ว่�จะเป็นผู้ที่รู้จัก
หรือไม่รู้จักก็ต�ม”

[จ�ก หน�้ ๑๔๐ พระโอวาท สมเด็จพระญ�ณสังวร สมเด็จพระสังฆร�ช สกลมห�สังฆ
ปริณ�ยก ฉลองพระชันษ� ๙๐ ปี วันที่ ๓ ตุล�คม พุทธศักร�ช ๒๕๔๖]

“วิธีที่จะแก้คว�มโกรธให้เกิดผลรวดเร็ว ไม่ชักช้� มีอยู่ว่� ให้พย�ย�มทำ�สติให้รู้ตัวเมื่อคว�ม
โกรธเกิดขึ้น คือเมื่อโกรธ ก็ให้รู้ว่�โกรธ และเมื่อรู้ว่�โกรธแล้วก็ให้พิจ�รณ�รูปร่�งหน้�ต�ของคว�ม

โกรธ ให้เห็นว่�เป็นคว�มร้อน เป็นคว�มทุกข์ จนกระทั่งถึงให้รู้ว่�เป็นอ�รมณ์ที่ไม่พึงปร�รถน� ให้มี
สติพิจ�รณ�อยู่เช่นนั้น อย่�ให้ข�ดสติ เพร�ะเมื่อข�ดสติ เวล�โกรธจะไม่พิจ�รณ�ดังกล่�ว แต่จะต้อง
ออกไปพิจ�รณ�เรื่องหรือผู้ที่ทำ�ให้มีคว�มโกรธ และก็จะไม่เป็นก�รพิจ�รณ�เพื่อให้คว�มโกรธลดน้อย 
แต่จะกลับเป็นก�รพิจ�รณ�ให้คว�มโกรธม�กขึ้น เหมือนเป็นก�รเพิ่มเชื้อให้แก่ไฟ จึงต้องพย�ย�มทำ�
สติ ควบคุมสติให้พิจ�รณ�เข้�ม�แต่ภ�ยในใจเท่�นั้น ให้เห็นคว�มโกรธเท่�นั้น ดูอยู่แต่รูปร่�งหน้�ต�
ของคว�มโกรธเท่�นั้น ก�รทำ�เช่นนั้น ท่�นเปรียบว่�เหมือนขโมยที่ซุกซ่อนอยู่ เมื่อมีผู้ม�ดูหน้�ต�ก็จะ
ซุกซ่อนอยู่ต่อไปไม่ได้ จะหนีไป คว�มโกรธก็เช่นกัน เมื่อเกิดขึ้นแล้วถูกต้องมองดูอยู่ ก็เหมือนขโมยที่มี
ผู้ม�ดูหน้� จะต้องหลบไป เมื่อคว�มโกรธหลบไป หรือระงับลงคว�มร้อนก็จะไม่มี ใจก็จะสบ�ยได้โดย
ควร ก�รพิจ�รณ�ดูหน้�ต�ของคว�มโกรธจึงเป็นวิธีแก้ที่ตรงที่สุด และจะให้ผลรวดเร็วที่สุด เป็นก�ร
บริห�รจิตที่ควรปฏิบัติอย่�งยิ่งประก�รหนึ่ง”
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๙๙ คำ�ถ�มเกี่ยวกับ
สมเด็จพระสังฆราช 

คำ�ถ�มที่ ๖๐ 
ขอแนวคดิก�รใชช้วีติและมมุมองวธิคีดิในก�รใชช้วีติ เวล�ตอ้งอยูใ่นสถ�นก�รณเ์มอืงไทย

 ไมส่งบสขุ / ในยคุสมยับ�้นเมอืงไมส่งบสขุดว้ยภยัร�้ยรอบด�้น พทุธศ�สนกิชนควรฝกึธรรมะ
 ข้อไหนเป็นพิเศษ เพื่อให้จิตที่ยังไม่แข็งแรง ไม่มัวหมองเกินเหตุ / ในขณะที่บ้�นเมืองมีก�ร
 แตกแยกคว�มคิดสูงเป็นอย่�งม�ก... เร�ควรครองตน ท่�มกล�งคว�มคิดที่แตกแยกอย่�ง
 ม�กเช่นนี้...ด้วยธรรมะข้อใด
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๖๐คำ�ตอบ - สถ�นก�รณบ์�้นเมอืงทีรู่ส้กึกนัว่�ไมส่งบแบง่แยกฝกัฝ่�ยนัน้ ไมใ่ชเ่รือ่งใหมใ่นเมอืง
ไทย เมื่อครั้งเหตุก�รณ์ ๑๔ ตุล�คม พ.ศ. ๒๕๑๖ ที่นิสิตนักศึกษ�และประช�ชนต่อต้�นผู้ปกครองใน
ครั้งนั้น เจ้�พระคุณสมเด็จฯ เคยออกแถลงก�รณ์ในน�มคณะสงฆ์ไทย ทำ�เป็นใบปลิวให้ลูกศิษย์นำ�ไป
แจกในที่ชุมนุม เพื่อเตือนให้ผู้ชุมนุมมีสัมม�สติ คว�มว่� 

“จ�กคณะสงฆ์ไทย
สัมม�สติ แปลว่� คว�มระลึกชอบ อันคว�มระลึกนั้น มักพูดกันเช่นว่� ระลึกถึง คือนึกขึ้น

ม�ได้ถึงบุคคล เหตุก�รณ์ หรือแม้วัตถุสิ่งใดสิ่งหนึ่ง บ�งทีคว�มระลึกถึงเป็นไปในท�งไม่สงบต่�งๆ 
เพร�ะก่อให้เกิดภ�วะเป็นต้นว่� คว�มโกรธแค้นขึ้งเคียดจนถึงใช้กำ�ลังประหัตประห�รกันให้ย่อยยับ
ลงไป บ�งทีคว�มระลึกถึงเป็นไปในท�งสงบต่�งๆ เพร�ะก่อให้เกิดภ�วะ เป็นต้นว่� คว�มมีมิตรภ�พ
ไมตรจีติคว�มประนปีระนอมผอ่นปรนกนัและกนั คว�มชว่ยเหลอืกนัและกนัใหเ้กดิคว�มสขุคว�มเจรญิ 
คว�มระลึกถึงอย่�งแรกมิใช่เป็นสัมม�สติแต่เป็นมิจฉ�สติ ส่วนคว�มระลึกถึงอย่�งหลังเป็นสัมม�สติ 
คว�มระลึกชอบ ในฐ�นที่เร�ทั้งหล�ย ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ ต่�งก็เกิดม�เป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นสัตว์โลกชนิด

ที่มีปัญญ�สูงม�โดยกำ�เนิด ทั้งยังได้รับก�รศึกษ�ส่งเสริมปัญญ�ให้เจริญเติบโตยิ่งขึ้นไปอีก ก็ควรที่
จะมีคว�มระลึกชอบ คือใช้ปัญญ�ระลึกโดยรอบคอบ ไม่ลุอำ�น�จหรือดึงดันไปด้วยอำ�น�จคว�มโกรธ
หลง ซึง่จะเปน็เหตใุหพ้บเหตผุลเปน็เครือ่งแกไ้ขเหตกุ�รณต์�่งๆ ทัง้ทีเ่ปน็สว่นตวัทัง้ทีเ่ปน็สว่นรวมไดด้ี
ยิง่ คว�มพบเหตผุลทีถ่กูตอ้งดงันีแ้ละเปน็ตวัปญัญ� ซึง่เปน็ผลทีมุ่ง่หม�ยสำ�หรบัแกเ้หตกุ�รณท์ัง้หล�ย 
ต�มทีก่ล�่วม�นีจ้ะเหน็ไดว้�่ สมัม�สตแิละปญัญ� ต�่งกต็อ้งอ�ศยักนัและกนั ในทีน่ีย้กสมัม�สตขิึน้เปน็
ประธ�น เพร�ะมุ่งหม�ยว่�เป็นข้อสำ�คัญในหน้�ที่เตือนใจให้ใช้ปัญญ�แทนที่จะใช้อ�รมณ์และกิเลสแก่
กันและกัน ทุกๆ คนต่�งก็มีปัญญ�อยู่ด้วยกันแล้ว แต่อ�จยังเผลอปัญญ�ไปบ้�งเพร�ะข�ดสัมม�สติ
เท่�นั้น จะควรระลึกอย่�งไรจึงจะเป็นสัมม�สติ และจะระลึกอย่�งนั้นได้หรือ

ขอแถลงข้อหลังก่อนว่� ทุกคนระลึกให้เป็นสัมม�สติได้ เพร�ะเป็นเรื่องของจิตใจที่อ�จน้อม
จิตใจให้คิดไปได้ จึงขอแต่เพียงว่� ขอให้น้อมจิตใจคิดไปในท�งสงบเท่�นั้น โดยพย�ย�มระงับดับจิต
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ใจเร่�ร้อนไม่สงบลงเสีย ดังจะลงแนะแนวคิดดู ที่จะนำ�ไปสู่สัมม�สติ
๑. เร�ทั้งหล�ยเป็นอะไรกัน ถ้�คิดด้วยคว�มโกรธ ก็จะได้คำ�ตอบว่� เป็นศัตรูกัน โกรธ

เกลยีดกนั ซึง่จะตอ้งเอ�ชนะกนัใหไ้ดแ้มด้ว้ยก�รใชก้ำ�ลงัประหตัประห�รกนั ถ�้คดิดว้ยจติใจทีส่งบกจ็ะ
ได้คำ�ตอบว่� เร�เป็นพี่น้องกัน ร่วมช�ติ ศ�สน� พระมห�กษัตริย์เดียวกัน หรือแม้ร่วมเกิด แก่ เจ็บ 
ต�ย ด้วยกัน บรรพบุรุษสตรีของเร�ได้เสียสละทุกอย่�งรักษ�สถ�บันต่�งๆ ของช�ติไทยไว้ให้แก่เร� 
เร�ทั้งหล�ยจึงเหมือนอยู่ในครอบครัวเดียวกัน ผู้ที่เป็นผู้ใหญ่ก็เป็นเหมือนเป็นพ่อเป็นแม่ เป็นต�เป็น
ย�ย เป็นปู่ เป็นย่� เป็นน้� เป็นอ� ผู้ที่เป็นเด็กกว่�ก็เหมือนอย่�งเป็นลูกเป็นหล�น ที่เป็นชั้นเดียวกัน
กเ็ปน็เหมอืนอย่�งเปน็พีเ่ปน็นอ้งกนัทัง้นัน้ ไมใ่ชใ่ครทีไ่หน คว�มระลกึไดอ้ย�่งนีจ้ะทำ�ใหจ้ติใจออ่นโยน
ลง จะทำ�ให้เกิดคว�มคิดที่จะปรองดองกัน สมัครสม�นกันขึ้น

๒. เร�ทัง้หล�ยกำ�ลงัจะทำ�อะไรใหแ้กก่นั ถ�้ตอบดว้ยคว�มโกรธกจ็ะไดค้ำ�ตอบว่�เร�จะตอ้ง
ไม่ยอมกันเด็ดข�ด จะต้องบังคับเอ�สิ่งที่เร�ต้องก�ร หรือไม่ยอมให้ทุกอย่�งต�มที่ได้รับก�รเรียกร้อง 
แมด้ว้ยก�รใชก้ำ�ลงั แตถ่้�คดิดว้ยใจทีส่งบ กจ็ะมองเหน็ว่� เร�ทัง้หล�ยต่�งกเ็ปน็ญ�ตกินัทัง้หมด มใิช่

ใครอืน่ทีไ่หน ควรทีจ่ะผอ่นปรนกนั สมมตุวิ่�ผอ่นคว�มตอ้งก�รของตนบ้�ง เหมอืนอย�่งว�่คนละครึง่
หนึ่ง ทุกฝ่�ยต่�งได้ต่�งเสียด้วยกัน เพร�ะก�รที่ดึงดันเอ�แต่ใจของตนฝ่�ยเดียวนั้นย�กที่จะตกลงกัน
ได ้หลกัของคว�มส�มคัคปีระก�รหนึง่กค็อื คว�มทีรู่จ้กัเอ�ใจเข�ม�ใสใ่จเร� หรอืเอ�ใจเร�ไปใสใ่จเข� 
แต่จะต้องทำ�ใจให้สงบเสียก่อนจึงจะเกิดคว�มคิดผ่อนปรนประนีประนอมดังกล่�วได้

๓. เร�ทั้งหล�ยกำ�ลังมุ่งอะไรเพื่ออะไร สิ่งที่มุ่งนั้น ถ้�ไม่ขัดกันก็ไม่เกิดปัญห�ขัดแย้ง แต่ถ้�
ขัดกันก็เกิดปัญห�ขัดแย้ง แต่ก็จะต้องมีจุดที่มุ่งหม�ยว่�เพื่ออะไร เมื่อมีจุดที่มุ่งหม�ยเป็นอันเดียวกัน 
เชน่เพือ่ช�ต ิกน็�่ทีท่กุฝ�่ยจะพ�กนัเสยีประโยชนส์ขุสว่นตนเพือ่สว่นรวมคอืช�ต ิอนัหม�ยถงึประช�ชน
ทั้งหมดพร้อมทั้งสถ�บันทั้งหล�ยของช�ติ ด้วยสันติวิธี พย�ย�มห�ท�งปฏิบัติโดยสันติที่จะให้บรรลุ
ถึงจุดมุ่งหม�ยทุกๆ คนย่อมรวมอยู่ในช�ติ ต่�งเป็นกำ�ลังของช�ติดังที่เรียกกันว่� “พลเมือง” จึงต้อง
รักษ�ตนเองไว้ให้ดีด้วยกัน ก�รที่จะม�ทำ�ล�ยกันเองลงไป เท�่กับเป็นก�รทำ�ล�ยกำ�ลังของช�ตินั้น
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เอง ทำ�ใหช้�ตอิอ่นกำ�ลงัลง และเร�ทัง้หล�ยต�่งกม็พีระบ�ทสมเดจ็พระเจ�้อยูห่วัผูท้รงเปน็ประมขุของ
ช�ต ิผูท้รงดำ�รงอยูใ่นทศพธิร�ชธรรมเปน็ทีเ่ค�รพนบัถอือย่�งสงูสดุ ปร�กฏว�่พระองคม์พีระร�ชวติก
ห่วงใยเป็นอันม�ก มีพระมห�กรุณ�แผ่ไปอย่�งยิ่ง เมื่อเกิดเหตุก�รณ์ที่รุนแรงขึ้นเพียงใด คว�มทุกข์
อย่�งหนักก็ย่อมจะเกิดขึ้นในพระร�ชหฤทัยเพียงนั้น จึงน่�ที่ทุกๆ ฝ่�ยจะรำ�ลึกถึงพระมห�กรุณ� และ
ปฏบิตัอิย�่งผอ่นปรนแกก้นัดว้ยมุง่ประโยชนแ์กป่ระเทศช�ตอินัเปน็สว่นรวมเปน็ทีต่ัง้ และระลกึถงึพระ
ศ�สน�ซึ่งสอนให้ใช้สัมม�สติ กล่�วได้ว่� ทุกศ�สน�ย่อมสอนให้ใช้สัมม�สติทั้งนั้น

แนวคิดทั้ง ๓ ประก�รนี้ เป็นแนวคิดที่ขอเสนอแนะแก่ทุกๆ คน ทุกๆ ฝ่�ย ขอให้ทุกคนทุก
ฝ่�ยพ�กันยับยั้ง คิดรำ�ลึก ถึงจะต้องใช้เวล�สักหน่อย ก็ยังดีกว่�ก�รทำ�อะไรลงไปด้วยคว�มผลุนผลัน 
พอให้อ�รมณ์ที่ตึงเครียดผ่อนคล�ย พอให้จิตใจสงบและคิดรำ�ลึกต�มแนวที่เสนอแนะ หรือแม้แนว
อื่นที่จะนำ�ไปสู่คว�มพบเหตุผลที่ดีกว่�ย่อมจะได้สัมม�สติและปัญญ� ในอันที่จะแก้ไขผ่อนปรนนำ�ไปสู่
วัตถุประสงค์ที่ต้องก�รร่วมกัน โดยสวัสดี.

๑๖ ตุล�คม ๒๕๑๖”
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คำ�ถ�มที่ ๖๑ 
ถ�้พระองคร์บัรูไ้ดด้ว้ยญ�ณอนัใด นกัก�รเมอืงทีผ่ดิศลี ๕ ทกุขอ้ และทีส่ำ�คญัโกงกนิช�ตบิ�้น 

 เมือง มุ่งร้�ยต่อสถ�บันพระมห�กษัตริย์ม�เข้�เฝ้�พระองค์ ในโอก�สนี้พระองค์ท่�นจะโปรด 
 นักก�รเมืองท่�นนี้ด้วยธรรมะข้อใด
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 [หน้� ๑๙ บนัทกึการเยีย่มวดัและพทุธศาสนกิชนภาคพายพัของสมเดจ็พระญาณสงัวร (สวุฑฒฺนมหาเถร) วดับวรนเิวศวหิ�ร 
๒๒-๒๙ พฤศจิก�ยน พ.ศ. ๒๕๒๔ กรุงเทพฯ : คณะศิษย�นุศิษย์ ๒๕๕๒]

๖๑คำ�ตอบ - นักก�รเมืองก็คือข้�ร�ชก�รประเภทหนึ่งที่จะต้องปฏิบัติง�นเพื่อประโยชน์สุขของ
ประช�ชน เจ�้พระคณุสมเดจ็ฯ เคยแสดงธรรมกถ�เรือ่ง “ศ�สน�กบัข�้ร�ชก�ร” ทีศ่�ล�กล�งจงัหวดั
ลำ�ป�ง เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิก�ยน พ.ศ. ๒๕๒๔ สรุปใจคว�มได้ว่�

ข้�ร�ชก�รนั้นก็แปลว่�เป็นผู้ปฏิบัติก�รง�นของพระร�ช� พระร�ช�เองท�งพุทธศ�สน�
กไ็ดส้อนไวใ้หท้รงตัง้อยูใ่นทศพธิร�ชธรรม ธรรมของพระร�ช�ผูค้รองพระนคร ๑๐ ประก�ร อนัไดแ้ก ่ 
๑. ท�นำ ก�รให้ ๒. สีลำ ศีลคว�มประพฤติ เว้นจ�กคว�มเบียดเบียน ๓. ปริจ�คำ บริจ�คะ ก�รบริจ�ค
คือก�รสรรได้ซึ่งวัตถุก็ดี ซึ่งคว�มสุขต่�งๆ ก็ดี เพื่อประเทศช�ติประช�ชน ๔. อ�ชฺชวำ คว�มซื่อตรง 
๕. มทฺทวำ คว�มอ่อนโยน ๖. ตปํ คว�มเพียร ๗. อกฺโกธำ ไม่โกรธ ๘. อวิหึส� ไม่เบียดเบียน ๙. ขนฺติ 
อดทน ๑๐. อวิโรธนำ ยุติธรรม คว�มที่มีใจเที่ยงธรรมเป็นกล�ง ไม่กระทำ�ให้สิ่งผิด 

เหล�่นีเ้ปน็ทศพธิร�ชธรรม บรรด�ข�้ร�ชก�รทัง้หล�ยซึง่เปน็ผูป้ฏบิตักิ�รง�นของพระร�ช�
ก็สมควรที่จะมีธรรมสำ�หรับปฏิบัติจริยวัตรต�มพระร�ช� ธรรมสำ�หรับผู้ปฏิบัติอนุวัตรต�มพระร�ช�
นั้น ก็คือหลักธรรมในทศพิธร�ชธรรมทั้ง ๑๐ ประก�ร เมื่อข้�ร�ชก�รทั้งหล�ย ผู้ที่ปฏิบัติก�รง�น

ของพระร�ช�ม�ประพฤติปฏิบัติธรรม อนุวัตรต�มพระร�ช�ด้วยแล้ว ก็จะเป็นก�รที่ช่วยทำ�ให้บังเกิด
คว�มสงบสุขแก่ประช�ร�ษฎร์ทั้งหล�ยโดยทั่วไป
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คำ�ถ�มที่ ๖๒ 
มีวิธีอย่�งไรในก�รให้อภัยตนเองเมื่อทำ�บ�ปกรรมไปแล้ว

 [จ�ก หน้� ๑๔๑ พระโอวาท สมเด็จพระญ�ณสังวร สมเด็จพระสังฆร�ช สกลมห�สังฆปริณ�ยก ฉลองพระชันษ� ๙๐ ปี 
วันที่ ๓ ตุล�คม พุทธศักร�ช ๒๕๔๖]

๖๒คำ�ตอบ - เจ้�พระคุณสมเด็จพระสังฆร�ชเคยตรัสถึงเรื่องก�รให้อภัยว่�
“ผู้ให้อภัยง่�ย ก็คือ ไม่โกรธง่�ยนั่นเอง ดังนั้น ผู้ที่ปร�รถน�จะฝึกจิตให้ไม่โกรธง่�ย จึงควร

ตอ้งฝกึตนใหเ้ปน็ผูม้เีหตผุล เค�รพเหตผุล นัน่คอื ใหค้ดิห�เหตผุลเพือ่ใหเ้กดิคว�มเหน็อกเหน็ใจผูท้ีต่น
อย�กจะโกรธ เมือ่เหน็อกเหน็ใจดว้ยเหตผุลแลว้จะไดไ้มโ่กรธ จะไดอ้ภยัใหใ้นคว�มผดิพล�ดหรอืบกพรอ่ง
ของเข� กล่�วอีกอย่�งหนึ่งก็คือ ให้คิดห�เหตุผลเพื่อให้เกิดเมตต�ในผู้ที่ตนอย�กจะโกรธนั่นเอง”

ในกรณีของก�รให้อภัยแก่ตนเองก็นัยเดียวกันคือเป็นก�รให้โอก�สแก่ตนเองที่ผิดพล�ดแล้ว
รู้สึกตัวว่�ผิดพล�ด แล้วตั้งใจกลับตัวกลับใจเริ่มต้นทำ�ดีใหม่
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คำ�ถ�มที่ ๖๓ 
จ�กประสบก�รณ์ของพระองค์ที่ผ่�นม� อะไรเป็นคุณสมบัติสำ�คัญในก�รทำ�ให้ “คน” 

 ส�ม�รถพัฒน�ตนเองให้สู่คว�มเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได ้

 [จ�ก หน้� ๙๘-๙๙ พระโอวาท สมเด็จพระญ�ณสังวร สมเด็จพระสังฆร�ช สกลมห�สังฆปริณ�ยก ฉลองพระชันษ� ๙๐ 
ปี วันที่ ๓ ตุล�คม พุทธศักร�ช ๒๕๔๖]

๖๓คำ�ตอบ - เจ้�พระคุณสมเด็จพระสังฆร�ชตรัสถึงหลักพัฒน�คนไว้ว่�
“หลกัพฒัน�คนของพระพทุธเจ�้คอืธรรมะเหล�่นี ้เปน็เครือ่งพฒัน�คนใหเ้ปน็อรยิบคุคลหรอื

อ�รยชนคือคนเจริญ 
“คิดดูง่�ยๆ คนที่ไม่มีสมบัติผู้ดี ไม่มีหิริโอตตัปปะ มีจิตใจที่ทร�มจะเป็นคนเจริญได้อย่�งไร 
“ธรรมะเปน็เครือ่งอบรมจติใหม้มีนษุยธรรม รูจ้กัเค�รพในสทิธแิหง่มนษุยชนทัว่ไป ใหป้ระกอบ

ดว้ยเมตต�ธรรมตลอดถงึในสตัวเ์ดรจัฉ�น และใหม้หีริ ิ(คว�มละอ�ยใจตอ่คว�มชัว่) โอตตปัปะ (คว�ม
เกรงกลัวต่อคว�มชั่ว) ทำ�ให้รู้จักรักษ�จิตใจ รู้จักทำ�คว�มสงบใจให้แก่จิตใจ รู้จักทำ�ให้เป็นสม�ธิ

“นอกจ�กนี ้ธรรมะยงัเปน็เครือ่งอบรมปญัญ� คอื รูจ้กับ�ปบญุคณุโทษ ใหรู้จ้กัตนเองไมห่ลง
ตนลืมตน เพร�ะมัวเม�ไปในโลกียสมบัติต่�งๆ ตลอดถึงให้มีคว�มรู้ยิ่งขึ้นไปกว่�นั้น”

๖๒
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๙๙ คำ�ถ�มเกี่ยวกับ
สมเด็จพระสังฆราช 

คำ�ถ�มที่ ๖๔ 
มีวิธีปฏิบัติอย่�งไร เพื่อฝึกปฏิบัติเพื่อแยกแยะคว�มดีคว�มชั่ว (ดีชั่วต�มคว�มหม�ยของ

 พระธรรมคำ�สอน) ๖๔คำ�ตอบ - น ตำ กมฺมำ กตำ ส�ธุ ยำ กตฺว� อนุตปฺปติ ทำ�กรรมใดแล้วร้อนใจภ�ยหลัง กรรมที่
ทำ�แล้วนั้นไม่ดี ตญฺจ กมฺมำ กตำ ส�ธุ ยำ กตฺว� น�นุตปฺปติ ทำ�กรรมใดแล้วไม่ร้อนใจภ�ยหลัง กรรมที่
ทำ�แล้วนั้นแลดี (สำ. ส. ๑๕/๘๑ ขุ. ธ. ๒๕/๒๓) พุทธศ�สนสุภ�ษิต สิ่งใดทำ�แล้วเดือดร้อนต�มม�ภ�ย
หลัง สิ่งนั้นไม่ดี สิ่งใดทำ�แล้วไม่เดือดร้อนต�มม�ภ�ยหลัง สิ่งนั้นดี ถือเป็นหลักก�รทั่วไปกว้�งๆ หรือ
อีกอันคือ สิ่งใดทำ�แล้วทำ�ให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน สิ่งนั้นไม่ดี สิ่งใดทำ�แล้วไม่ทำ�ให้ตนเองและผู้อื่น
เดือดร้อน สิ่งนั้นดี ดีแค่ไหนเพียงไรเป็นเรื่องร�ยละเอียด 
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คำ�ถ�มที่ ๖๕ 
อย�กทร�บว�่ เร�มทีีด่นิว�่งเปล�่ผนืใหญ ่แลว้มคีนม�ขอเช�่ทีด่นิ เพือ่ขดุบอ่ เลีย้งปล� เลีย้ง 

 กุ้งข�ย ถ�มว่� เร�จะบ�ปด้วยไหม เพร�ะเร�รู้ว่�เข�เช่�เพื่อก�รนั้น ถ้�บ�ปจะทำ�อย่�งไร  
 (นอกจ�กให้ยกเลิกก�รเช่� เมื่อหมดสัญญ�แล้ว)๖๕คำ�ตอบ - เรื่องนี้ต้องพิจ�รณ�เป็น ๒ เหตุก�รณ์ที่แยกกัน ว่�เมื่อเข�เช่�แล้ว เร�ไม่ต้อง
ต�มไปรับผิดชอบด้วย ดังจะขอยกพระสูตร จูฬสัจจกสูตร ที่ ๕ พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิก�ย มูล
ปัณณ�สก์ ข้อ ๔๐๔ มีใจคว�มว่� 

สัจจกะนิครนถ์หันม�นับถือพระพุทธศ�สน� นิมนต์พระพุทธเจ้�ไปฉันภัตต�ห�รที่บ้�น ในวัน
ก่อนที่พระพุทธเจ้�จะเสด็จไป ลูกศิษย์ลูกห�ของสัจจกะนิครนถ์นำ�เอ�สิ่งของม�ให้สัจจกะนิครนถ์ 
สัจจกะนิครนถ์ก็ถว�ยสิ่งของเหล่�นั้นแด่พระพุทธเจ้� แล้วกร�บทูลพระพุทธองค์ว่�ขอให้ลูกศิษย์ของ
ตนไดร้บัผลบญุสว่นนีด้ว้ย พระพทุธเจ้�ตรสัว่� เรือ่งนีต้ดัตอนกนั คอืสว่นทีล่กูศษิยใ์หท้่�น นัน่คอืสว่น
ที่ลูกศิษย์จะได้รับ ส่วนที่ท่�นถว�ยเร� นั่นคือส่วนที่ท่�นจะได้รับ 

ดังนั้นในฐ�นะเจ้�ของที่ดินก็รับผิดชอบแค่ก�รเช่� ก�รให้เข�เช่�ก็เท่�กับยกกรรมสิทธิ์ให้เข�
ชั่วคร�ว เข�จะไปทำ�ดีทำ�ชั่วก็เป็นเรื่องที่เข�จะต้องรับผิดชอบไม่เกี่ยวกับเร� 

๖๔
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๙๙ คำ�ถ�มเกี่ยวกับ
สมเด็จพระสังฆราช 

คำ�ถ�มที่ ๖๖ 
พระองค์มีคำ�แนะนำ�อย่�งไรบ้�ง ห�กพุทธศ�สนิกชนพบพระสงฆ์ที่ไม่ปฏิบัติต�มพระวินัย

 แต่ไม่ถึงขั้นป�ร�ชิก ในฐ�นะพุทธศ�สนิกชน เร�ควรปฏิบัติตนอย่�งไร และถ้�ถึงขั้น
 ป�ร�ชิก เร�ควรทำ�อย่�งไร เมื่อเร�ได้รับรู้เรื่อง๖๖คำ�ตอบ - ก�รประพฤติผิดศีลมีก�รลงโทษท�งวินัยอยู่แล้ว แต่ถ้�พระสงฆ์ยังประพฤติทุศีล
ไม่ว่�ระดับไหน ในฐ�นะอุบ�สกอุบ�สิก� ส�ม�รถแนะนำ�พระได้ว่�ข้อนี้ไม่ถูกไม่ควร แต่ถ้�ไม่อยู่ใน
ฐ�นะ ก็ควรให้ข้อมูลบอกกล่�วแก่ผู้ปกครองหรือครูบ�อ�จ�รย์ ก�รบอกกล่�วต�มจริงไม่ผิดไม่บ�ป 
เป็นหน้�ที่ที่พุทธศ�สนิกชนช่วยจรรโลงพระสัทธรรมหรือพระศ�สน� ไม่ว่�ขั้นใดก็ปฏิบัติดุจเดียวกัน 

ดังคว�มใน กิมพิลสูตร อังคุตตรนิก�ย ปัญจกนิบ�ต เล่มที่ ๓๖ ข้อ ๒๐๑ ว่�
“ดูก่อนกิมพิละ เมื่อตถ�คตปรินิพพ�นแล้ว พวกภิกษุ ภิกษุณี อุบ�สก อุบ�สิก� ในธรรมวินัย

นี้ เป็นผู้มีคว�มเค�รพ มีคว�มยำ�เกรงในศ�สด� เป็นผู้มีคว�มเค�รพ มีคว�มยำ�เกรงในธรรม 
เป็นผู้มีคว�มเค�รพมีคว�มยำ�เกรงในสงฆ์ เป็นผู้มีคว�มเค�รพ มีคว�มยำ�เกรงในสิกข� เป็นผู้มี
คว�มเค�รพ มีคว�มยำ�เกรงกันและกัน ดูก่อนกิมพิละ นี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้พระสัทธรรม
ดำ�รงอยู่ได้น�น ในเมื่อตถ�คตปรินิพพ�นแล้ว”
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คำ�ถ�มที่ ๖๗ 
เนือ่งจ�กสงัคมปจัจบุนัมคีว�มสบัสนอลหม�่นเหลอืเกนิจงึใครอ่ย�กไดแ้งค่ดิคำ�สอนและมมุมอง 

 จ�กท�่นสมเดจ็ฯ เพือ่ใหเ้กดิประโยชนว์�่ อะไรคอืปญัห�ของชวีติ? และใครเปน็ผูส้ร�้งปญัห�
 ชีวิต

 [หน้� ๓๗ สุวฑฺฒโนวาท กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศ�สน�แห่งประเทศไทย ๒๕๔๖]

๖๗คำ�ตอบ - เจ้�พระคุณสมเด็จพระสังฆร�ชตรัสเกี่ยวกับเรื่องชีวิตไว้ว่�
“คำ�ว่� ชีวิต มิได้มีคว�มหม�ยเพียงแค่คว�มเป็นอยู่แห่งร่�งก�ย แต่หม�ยถึงคว�มสุข คว�ม

ทุกข์ คว�มเจริญ คว�มเสื่อม ของบุคคลในท�งต่�งๆ ด้วย บ�งคนมีปัญห�ว่�จะว�ดภ�พชีวิตของตน
อย่�งไรในอน�คต หรืออะไรควรจะเป็นจุดมุ่งหม�ยของชีวิต และจะไปถึงจุดมุ่งหม�ยนั้นหรือที่นึกที่
ว�ดภ�พไว้นั้นด้วยอะไร ปัญห�ที่ถ�มคลุมไปดังนี้ น่�จะตอบให้ตรงจุดเฉพ�ะบุคคลได้ย�ก เพร�ะไม่รู้
ว่�ท�งแห่งชีวิตของแต่ละบุคคลต�มที่กรรมกำ�หนดไว้เป็นอย่�งไร และถ้�ว�ดภ�พของชีวิตอน�คตไว้
เกนิวสิยัของตนทีจ่ะพงึถงึแบบทีเ่รยีกว�่สร�้งวมิ�นบนอ�ก�ศ กจ็ะเกดิคว�มสำ�เรจ็ขึน้ม�ไมไ่ดแ้น ่หรอื
แมว้�ดภ�พชวีติไวใ้นวสิยัทีพ่งึไดพ้งึถงึแตข่�ดเหตทุีจ่ะอปุก�ระใหไ้ปถงึจดุหม�ยนัน้ กย็�กอกีเหมอืนกนั
ที่จะเกิดเป็นคว�มจริงขึ้นม�” 

๖๖
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๙๙ คำ�ถ�มเกี่ยวกับ
สมเด็จพระสังฆราช 

คำ�ถ�มที่ ๖๘ 
ก�รดำ�เนินชีวิตโดยยึดหลักส�ยกล�ง หม�ยถึงก�รไม่ต้องทำ�สิ่งใดให้ดีที่สุดใช่หรือไม่ 

 [หน้� ๓๙๒ สมเด็จพระญ�ณสังวร สมเด็จพระสังฆร�ช สกลมห�สังฆปริณ�ยก. ธรรมาภิธาน พจนานุกรมคำาสอนพระพุทธ
ศาสนา. กรุงเทพฯ : สำ�นักเลข�นุก�รสมเด็จพระสังฆร�ช, ๒๕๕๓.]

๖๘คำ�ตอบ - มัชฌิมาปฏิปทา แปลว่� ข้อปฏิบัติหรือท�งปฏิบัติ หรือท�งดำ�เนินส�ยกล�ง มี
ข้อที่ควรซ้อมคว�มเข้�ใจไว้ก่อน คือหนท�งนี้เรียกว่�ส�ยกล�ง หม�ยคว�ม ว่�อยู่ในระหว่�งหนท�ง
ทั้งสอง คือคว�มประกอบพัวพันอยู่ด้วยคว�มสุขสดชื่นในท�งก�ม และคว�มประกอบก�รทรม�นตน
ให้ลำ�บ�กเดือดร้อน เช่น วิธีทรม�นตนของพวกโยคีต่�งๆ คือเมื่อรวมกันเข้�ทั้งหมดก็เหมือน เป็น
ท�งส�มส�ย หนท�งทั้งสองดังกล่�วแล้วอยู่สุดโต่งสองข้�ง ส่วนท�งนี้อยู่ตรงกล�ง ข�ดตอนกันไม่
เกี่ยวกันกับท�งทั้งสองนั้น ไม่มีท�งซอยหรือท�งเล็กอะไรที่สัมพันธ์กันได้เลย มิใช่เป็นท�งกล�งชนิด
ที่จะสัมพันธ์กับท�งโน้นก็ได้ท�งนี้ก็ได้อย่�งท�งก�รเมือง เพร�ะท�งในท�งธรรมเมื่อเป็นท�งไหนก็
เป็นท�งนั้น แยกกันคนละท�งทีเดียว และคำ�ว่�หนท�งสุดโต่งทั้งสองข้�งก็ดี คำ�ว่� ทางสายกลาง 
ก็ดี ต้องมีคว�มหม�ยดังที่กล่�วแล้ว มิใช่เอ�ชื่อไปอ้�งว่�ท�งส�ยกล�ง แล้วตั้งข้ออธิบ�ยเอ�เอง ถ้�
อย่�งนั้นก็ไม่ใช่ท�งส�ยกล�งของพระพุทธเจ�้หรือท�งส�ยกล�งในพระพุทธศ�สน� แต่เป็นท�งส�ย
นอกพระพุทธศ�สน�
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คำ�ถ�มที่ ๖๙ 
ก�รใช้ชีวิตในปัจจุบันที่เร่งรีบ ควรดำ�เนินชีวิตอย่�งไรให้มีสติตลอดเวล�

 [หน้� ๙ สุวฑฺฒโนวาท กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศ�สน�แห่งประเทศไทย ๒๕๔๖]

๖๙คำ�ตอบ - “คนเร�ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต้องทำ�ต้องพูดอยู่ทุกๆ วัน เด็กหรือผู้ใหญ่ที่มีสติเมื่อทำ�
อะไรพูดอะไรไปแล้ว ก็ระลึกได้ว่�ได้ทำ�อะไรหรือพูดอะไรผิดหรือถูก เรียบร้อยหรือไม่เรียบร้อยเป็นต้น 
จะทำ�จะพูดอะไรก็มีคว�มระลึกนึกคิดก่อนว่�ดีหรือไม่ดี อย่�งโบร�ณสอนให้นับสิบก่อน คือ ให้
นึกให้รอบคอบก่อนนั่นเอง ในขณะที่กำ�ลังทำ�กำ�ลังพูดก็รู้ตัวอยู่เสมอ ไม่หลงลืมตัว ไม่เผลอตัว บ�ง
คนมีปัญญ�คว�มรู้ดีแต่ข�ดสติ ทำ�พูดอะไรผิดพล�ดได้ อย่�งที่พูดกันว่�ฉล�ดแต่ไม่เฉลียว จึงสมควร
ให้มสีติรอบคอบ”

๖๘
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๙๙ คำ�ถ�มเกี่ยวกับ
สมเด็จพระสังฆราช 

คำ�ถ�มที่ ๗๐ 
ทรงสอนพุทธศ�สนิกชนเรื่องก�รทำ�บุญให้ท�นอย่�งไร จำ�เป็นหรือไม่ที่เร�ต้องทำ�บุญให้

 ท�นด้วยเงินจำ�นวนม�ก หรือห�ของดีๆ ม�ถว�ยพระแล้วจะได้บุญม�ก (พระบ�งแห่งมีก�ร 
 ให้ประช�ชนใส่บ�ตรด้วยเพชรพลอย)
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 [ท�น ใน สอ่งโลกสอ่งธรรม. สมเดจ็พระญ�ณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆร�ช สกลมห�สงัฆปรณิ�ยก กรงุเทพฯ : สำ�นกัเลข�นกุ�ร
สมเด็จพระสังฆร�ช วัดบวรนิเวศวิห�ร ๒๕๔๘]

๗๐คำ�ตอบ - ท�นเป็นธรรมะข้อหนึ่งใน ทศพิธร�ชธรรม (ธรรมของพระร�ช� ๑๐ อย่�ง) แต่
ก็มิใช่เรื่องของพระร�ช�เท่�นั้น พระพุทธเจ้�ได้สอนเรื่องท�นนี้แก่คนทุกๆ คนผู้ที่มีทรัพย์สิ่งของจะพึง
บริจ�คได้แก่ผู้ที่ควรบริจ�คให้

องคส์มบตัขิองท�นนัน้ตรสัไวว้�่ม ี๓ อย�่ง คอื เจตน�สมบตัถิงึพรอ้มดว้ยเจตน�หม�ยคว�ม
ว่�มีเจตน�ดีในก�ลทั้ง ๓ คือ ก่อนให้ กำ�ลังให้ และให้แล้ว วัตถุสมบัติ ถึงพร้อมด้วยวัตถุ คือมีวัตถุ
ที่สมควรจะให้ อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้รับ ปฏิค�หกสมบัติ ถึงพร้อมด้วยผู้รับ คือมีผู้รับที่สมควร

ในข้อเจตน�นั้นมีคว�มสำ�คัญ เพร�ะถ้�ไม่มีเจตน�ให้ ก�รให้ก็เกิดขึ้นไม่ได้ หรือถ้�มีเจตน�
ให้ แต่มิใช่ให้ในท�งเป็นบุญ ให้ในท�งสินบน เป็นต้น ก็ไม่เรียกว่�เป็นเจตน�สมบัติ 

วัตถุสมบัติก็มีคว�มสำ�คัญ เพร�ะจะต้องมีวัตถุอันสมควร หม�ยถึงวัตถุที่เป็นของตน อันเกิด
จ�กก�รแสวงห�ไดม้�ในท�งทีช่อบ ทัง้เปน็สิง่ทีจ่ะเปน็ประโยชนแ์กผู่ร้บั สมบตัขิอ้นีจ้งึไดแ้กผู่ท้ีม่ทีรพัย์
สิ่งของ ถ้�ไร้ทรัพย์ ก็ไม่อ�จจะทำ�ท�นได้

ฉะนั้น พระพุทธเจ้�จึงทรงสอนให้แสวงห�ทรัพย์ก่อน ดังที่มีในหลักธรรมว่�ด้วยประโยชน์

ปัจจุบัน และเมื่อแสวงห�ได้ทรัพย์ม�แล้ว ยังทรงสอนให้แบ่งทรัพย์ออกเป็นส่วนๆ เช่น ตรัสสอนใน
พระสูตรหนึ่งว่� “พึงแบ่งโภคะออกเป็น ๔ ส่วน คือบริโภคใช้สอยส่วนหนึ่ง ประกอบก�รง�นสองส่วน 
เก็บไว้ส่วนหนึ่งสำ�หรับคร�วอันตร�ย” 

ส่วนปฏิค�หกสมบัติข้อท้�ยก็มีคว�มสำ�คัญเพร�ะจะต้องได้ผู้ที่สมควรจะรับ มิใช่ว่�จะควรให้
โดยไม่เลือก

ได้มีสุภ�ษิตกล่�วว่� “ท�นที่เลือกให้ พระสุคตทรงสรรเสริญ” ท�นที่ประกอบด้วยองค์สมบัติ
ทั้งส�มเป็นท�นที่ถูกต้องในพระพุทธศ�สน�



104  

๙๙ คำ�ถ�มเกี่ยวกับ
สมเด็จพระสังฆราช 

คำ�ถ�มที่ ๗๑ 
ก�รใส่บ�ตรแก่พระภิกษุ ภิกษุณี และแม่ชีนั้น อย่�งใดได้บุญม�กกว่�กัน๗๑คำ�ตอบ - “บุญ แปลต�มศัพท์ว่� ชำ�ระ ฟอกล้�ง ท่�นแสดงว่�แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ บุญ

ที่เป็นส่วนของเหตุ ได้แก่คว�มดีต่�งๆ เรียกว่�เป็นบุญ เพร�ะเป็นเครื่องชำ�ระฟอกล้�งคว�มชั่ว บุญ
ส่วนที่เป็นผลคือคว�มสุข 

บุญที่เป็นส่วนเหตุ คือคว�มดีเกิดจ�กก�รกระทำ� ถ้�อยู่เฉยๆ ไม่ทำ�ก็ไม่เกิดเป็นบุญขึ้น ก�ร
ทำ�บุญนี้เรียกว่�บุญกิริย� จำ�ต้องมีวัตถุ คือ สิ่งเป็นที่ตั้ง และสิ่งเป็นที่ตั้งแห่งก�รทำ�บุญ ท�งพุทธ
ศ�สน�แสดงโดยย่อ ๓ อย่�ง คือ

บุญสำ�เร็จด้วยก�รบริจ�คท�น บุญสำ�เร็จด้วยก�รรักษ�ศีล บุญสำ�เร็จด้วยก�รเจริญภ�วน� 
บุญคือคว�มดีทั้ง ๓ ข้อ อันจะเป็นเครื่องชำ�ละล้�งคว�มชั่ว ตลอดถึงร�กเหง้�ของคว�มชั่ว” 

[หน�้ ๗๐-๗๑ สวุฑฒฺโนวาท กรงุเทพฯ : ศนูยส์ง่เสรมิพระพทุธศ�สน�แหง่ประเทศไทย ๒๕๔๖]
ดังนั้น ไม่ว่�แม่ชี ภิกษุ ผู้มีศีลบริสุทธิ์ก็ได้บุญเสมอกัน ส่วนถ้�ศีลไม่บริสุทธิ์ก็ได้บุญน้อยบุญ

ไม่ม�กเหมือนกัน เป็นหลักทั่วไปของพระพุทธศ�สน� ก�รจะได้บุญหรือไม่ได้บุญนั้นขึ้นอยู่กับผู้ให้

เป็นประก�รแรก เพร�ะว่�บุญแปลว่�ชำ�ระล้�งจิตใจ
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คำ�ถ�มที่ ๗๒ 
มีข้อวิจ�รณ์ว่�วัดเป็นพื้นที่ของผู้ช�ย ผู้หญิงถูกกีดกันให้ไปอยู่ในพื้นที่ไม่สำ�คัญ ไม่ทร�บว่�  

 เจ้�พระคุณสมเด็จฯ เคยมีคว�มเห็นเกี่ยวกับก�รปฏิบัติธรรมของผู้หญิงอย่�งไร๗๒คำ�ตอบ - ในวัดบวรนิเวศวิห�รเองนั้น แต่เดิมไม่มีเสน�สนะให้อุบ�สิก�ได้พำ�นักอยู่ แต่ทั้งนี้ 
ในเรื่องคว�มสำ�คัญของผู้หญิงกับก�รปฏิบัติธรรมนั้น เจ้�พระคุณสมเด็จฯ ทรงให้คว�มสำ�คัญม�โดย
ตลอด ทรงอปุถมัภส์ถ�บนัแมช่ไีทยใหม้สีำ�นกัง�นอยูท่ีว่ดับวรนเิวศวหิ�ร จนถงึบดันี ้หรอืว่�สนบัสนนุ
ก�รดำ�เนินง�นของสำ�นักชีสันติสุข อ. นครชัยศรี จ. นครปฐม ท่�นได้ให้คว�มสนับสนุนด้�นทุนทรัพย์
ค่�ใช้จ่�ย และบวชให้สำ�หรับผู้ที่จะต้องก�รบวชเรียนในสำ�นักสันติสุขทรงบวชให้ ส่วนเรื่องภิกษุณี ไม่
ว่�จ�กนิก�ยใดก็ให้คว�มยอมรับต�มต้นสังกัดของนิก�ยนั้น 

๗๑
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๙๙ คำ�ถ�มเกี่ยวกับ
สมเด็จพระสังฆราช 

คำ�ถ�มที่ ๗๓ 
ปัจจุบันฆร�ว�สมีคว�มนิยมในก�รไปเข้�ค่�ยอบรมจิต เจริญสติ ภ�วน� ต�มวัดหรือสถ�น 

 ที่สัปป�ยะ เป็นระยะเวล�คร�วละหล�ยวัน ๓ วัน ๕ วัน ๗ วัน แล้วแต่โอก�ส จนแลดูเหมือน 
 เป็นแฟชั่น ไม่ทร�บว่�ท่�นมีคว�มเห็นกับเรื่องนี้อย่�งไร มีคว�มจำ�เป็นหรือไม่

 [หน้� ๓๔ สุวฑฺฒโนวาท กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศ�สน�แห่งประเทศไทย ๒๕๔๖]

๗๓คำ�ตอบ - “เมื่อจักถือศีลก็ไม่ต้องไปที่ไหนอื่น ถือที่ก�ย ว�จ� จิตนี้แหละ วัดก็ดี ป่�ก็ดี 
เป็นอุปกรณ์ที่ให้คว�มสะดวกแก่ก�รถือเท่�นั้น เพร�ะฉะนั้น เมื่อหวังจะถือให้สะดวก จึงสมควรไป
วัด เข้�ป่� หรือสถ�นที่อันสมควรอื่นๆ พระพุทธเจ้�ทรงแสดงศีลเป็นคำ�สอน ศีลคือปกติก�ย ว�จ� 
และจิต ถ้�ปล่อยก�ย ว�จ� จิตให้ผิดปกติแม้จะรับสิกข�บท ๕ ข้อก็ต�ม ถ้�ไม่ปฏิบัติต�มสิกข�บทก็
ถือศีลไม่ได้ เพร�ะสิกข�บทหย�บกว่�ศีล เมื่อทำ�ดีอย่�งหย�บๆ ยังไม่ได้ แล้วจะทำ�ดีอย่�งละเอียดได้
อย่�งไร ก�รรับศีลนั้นแม้จะเป็นก�รรับจ�กพระภิกษุ แต่ถ้�เป็นก�รรับเพียงด้วยป�ก ใจไม่ได้คิดงด
เว้นอะไร ก็ไม่เกิดเป็นศีลได้ ตรงกันข้�ม ถึงแม้มิได้รับศีลจ�กพระภิกษุ แต่มีใจงดเว้น ก็เกิดเป็นศีลได้ 
หรือห�กผู้ใดทำ�ศีลข้อใดข้อหนึ่งข�ดไปเมื่อรับศีลใหม่หรือไม่รับจ�กใครแต่ตั้งใจถือศีลขึ้นด้วยตัวเอง 
ศีลก็กลับมีขึ้นใหม่เพร�ะหลักอยู่ที่วิรัติเจตน� คือคว�มตั้งใจงดเว้นดังกล่�วแล้วตั้งใจงดเว้นขึ้นเมื่อใด
ศีลก็เกิดขึ้นเมื่อนั้น”
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คำ�ถ�มที่ ๗๔ 
กระผมเคยอ่�นพระนิพนธ์ของฝ่�พระบ�ทเรื่อง “อภัยท�น” ที่ทรงกล่�วว่� “อภัยท�น” คือ  

 ท�นสูงสุดเหนือท�นทั้งปวง รู้สึกประทับใจม�ก ขอกร�บทูลฝ่�พระบ�ทโปรดขย�ยคว�ม 
 ประเด็นนี้

 [ข้อมูลจ�ก หน้� ๑๔๑ และ ๑๔๖ พระโอวาท สมเด็จพระญ�ณสังวร สมเด็จพระสังฆร�ช สกลมห�สังฆปริณ�ยก ฉลอง
พระชันษ� ๙๐ ปี วันที่ ๓ ตุล�คม พุทธศักร�ช ๒๕๔๖]

๗๔คำ�ตอบ - สมเด็จพระสังฆร�ชเคยตรัสเกี่ยวกับเรื่องอภัยท�นและก�รไม่ผูกเวรในที่อื่นอีก ซึ่ง
สรุปรวมคว�มได้ว่� 

“ผู้ให้อภัยง่�ย ก็คือ ไม่โกรธง่�ยนั่นเอง ดังนั้น ผู้ที่ปร�รถน�จะฝึกจิตให้ไม่โกรธง่�ย จึงควร

ตอ้งฝกึตนใหเ้ปน็ผูม้เีหตผุล เค�รพเหตผุล นัน่คอื ใหค้ดิห�เหตผุลเพือ่ใหเ้กดิคว�มเหน็อกเหน็ใจผูท้ีต่น
อย�กจะโกรธ เมือ่เหน็อกเหน็ใจดว้ยเหตผุลแลว้จะไดไ้มโ่กรธ จะไดอ้ภยัใหใ้นคว�มผดิพล�ดหรอืบกพรอ่ง
ของเข� กล่�วอีกอย่�งหนึ่งก็คือ ให้คิดห�เหตุผลเพื่อให้เกิดเมตต�ในผู้ที่ตนอย�กจะโกรธนั่นเอง”

และอีกตอนหนึ่งว่�
“ก�รแก้โทสะได้ ก็เท่�กับแก้คว�มผูกโกรธหรือผูกเวรได้ เป็นก�รสร้�งอภัยท�นขึ้นแทน 

อภยัท�นกค็อืก�รยกโทษให ้คอืก�รไมถ่อืเอ�คว�มผดิ หรอืก�รลว่งเกนิกระทบกระทัง่ ว่�เปน็โทษ อนั
อภัยท�นนี้ เป็นคุณแก่ผู้ให้ยิ่งกว่�แก่ผู้รับ”

๗๓
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๙๙ คำ�ถ�มเกี่ยวกับ
สมเด็จพระสังฆราช 

คำ�ถ�มที่ ๗๕ 
คว�มเปน็ช�วพทุธเริม่ตน้เมือ่ไร เมือ่ประก�ศตนเปน็พทุธม�มกะต�มพธิกีรรม หรอืเมือ่สนใจ 

 ศึกษ�ปฏิบัติธรรม ๗๕คำ�ตอบ - เกี่ยวกับเรื่องก�รประก�ศตนเป็นพุทธม�มกะในประเทศไทย เจ้�พระคุณสมเด็จฯ 
มีพระนิพนธ์เรื่องพุทธม�มกะ ในหนังสือ ส่องโลก ส่องธรรม คว�มว่� 

ก�รประก�ศตนว่�เป็นช�วพุทธ หรือพุทธม�มกะนั้น เริ่มมีขึ้นในสมัยพระบ�ทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้�เจ้�อยู่หัว รัชก�ลที่ ๕ เมื่อครั้งจะทรงส่งพระบ�ทสมเด็จพระมงกุฎเกล้�เจ้�อยู่หัว ขณะ
ทรงเป็นพระร�ชกุม�รไปทรงศึกษ� ณ ต่�งประเทศ จึงโปรดให้แสดงพระองค์เป็นอุบ�สก สมเด็จ
พระมห�สมณเจ้� กรมพระย�วชิรญ�ณวโรรส ได้ทรงถว�ยแบบ และทรงเป็นประธ�นสงฆ์ ในพระ
ร�ชพิธีครั้งนั้น แต่ยังไม่ได้ทรงเรียบเรียงไว้เป็นแบบแผน ต่อม�ในคร�วที่ทรงพระกรุณ� โปรดจะส่ง
พระองค์เจ้� กับหม่อมเจ้�หล�ยพระองค์ไปทรงศึกษ� ณ ต่�งประเทศ สมเด็จพระมห�สมณเจ้�จึงได้
ทรงเรียบเรียงขึ้นเป็นแบบแผนตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๖๒ และเปลี่ยนคำ�ว่�อุบ�สกเป็นพุทธม�มกะหรือพุทม�
มิก� ธรรมเนียมนี้ได้มีก�รทำ�ต�มกันขย�ยออกไปจนถึงนักเรียน เพร�ะเป็นวิธีที่ให้เด็กได้คว�มรู้สึกใน
พระพุทธศ�สน�ที่ตนนับถือ ด้วยก�รเปล่งข้อคว�มภ�ษ�บ�ลีมีใจคว�มสำ�คัญคือ ถึงพระพุทธเจ้า พระ
ธรรม พระสงฆ์ เปน็สรณะกบัประกาศตนเปน็พุทธมามกะต่อหนา้พระสงฆ ์ขอ้สำ�คัญควรทำ�ต�มคว�ม
เข้�ใจให้ดี เพร�ะเป็นสัจจปฏิญญ�อย่�งหนึ่งที่ตนพึงรับปฏิบัติต่อไป

นอกจ�กก�รกล่�วปฏิญญ�ต�มพิธีกรรมดังว่�แล้ว เจ้�พระคุณสมเด็จฯ เคยตรัสถึงเรื่องก�ร
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 [หน้� ๖๓ สุวฑฺฒโนวาท กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศ�สน�แห่งประเทศไทย ๒๕๔๖]

นับถือพระพุทธศ�สน�ไว้ดังนี้
“ก�รนับถือพระพุทธศ�สน� อ�ศัยหลัก ๓ ประก�ร ประก�รแรกคือ ก�รฟัง หรือก�รเรียน

รู้ให้รู้จักพระพุทธศ�สน� ประก�รที่สองคือ ก�รปฏิบัตพิระพุทธศ�สน� ประก�รที่ส�มคือ คว�มรู้ 
คว�มเห็นธรรม ในหัวข้อแรกนั้น ถือเป็นข้อสำ�คัญในเบื้องต้นเป็นอันม�ก เพร�ะในก�รที่จะทำ�ตนให้
เข�้ถงึศ�สน�ในเบือ้งตน้ จงึจำ�เปน็ทีจ่ะตอ้งสดบัรบัฟงัหรอืตอ้งเรยีนใหรู้ว้่�พระพทุธศ�สน�สอนอย�่งไร 
พระพุทธศ�สน�เมื่อกล่�วโดยย่นย่อแล้ว ย่อมสอนให้ละคว�มชั่ว ให้ประพฤติคว�มดี ชำ�ระจิตใจของ
ตนให้บริสุทธิ์ผุดผ่อง ต�มหลักที่ทรงแสดงไว้ในโอว�ทป�ฏิโมกข์ และยังมีหลักที่เร�ผู้นับถือพระพุทธ
ศ�สน�ควรที่จะฟัง จะศึกษ�ให้รู้ไว้อีกคือ หลักในเรื่องของกรรม หลักในเรื่องอริยสัจ เหล่�นี้เป็นข้อ
ใหญ่ใจคว�ม ซึ่งเป็นองค์ประกอบแห่งพระพุทธศ�สน� นอกจ�กนี้พระพุทธศ�สน�ยังจำ�เป็นที่จะต้อง
อ�ศัยภ�ษ�คือคำ�พูด จะเป็นภ�ษ�บ�ลีก็ต�ม หรือจะเป็นภ�ษ�ไทยแล้วก็ต�ม เร�ก็ฟังภ�ษ� ภ�ษ�ที่
พระพุทธเจ้�ทรงแสดงเรียกตรงๆ เป็นกล�งว่� ภ�ษ�ธรรม ถือเป็นข้อที่เร�ควรต้องทำ�คว�มเข้�ใจ”
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๙๙ คำ�ถ�มเกี่ยวกับ
สมเด็จพระสังฆราช 

คำ�ถ�มที่ ๗๖ 
แต่เดิมในอดีตพระมห�กษัตริย์ ย่อมมุ่งดำ�รงตน เป็น “บรมโพธิสมภ�ร” ซึ่งแปลว่� “พระผู้ 

 มีภ�ระหน้�ที่อย่�งใหญ่หลวง สม่ำ�เสมอเพื่อตรัสรู้” นับแต่โบร�ณก�ล ถือว่�พระมห�กษัตริย์
 คือพระโพธิสัตว์ม�เกิดเพื่อบำ�เพ็ญพระบ�รมี “พระบรมโพธิสมภ�ร” จึงเป็นบุญบ�รมีหรือ 
 บญุญ�ธกิ�รทีพ่ระมห�กษตัรยิจ์ะทรงสร�้งสมไว ้คตใินท�งพทุธ เป�้หม�ยของทกุชวีติคอืก�ร 
 หลดุพน้ พระมห�กษตัรยิใ์นฐ�นะทีท่รงเปน็ผูน้ำ� จงึเปน็แบบอย่�งในก�รปฏบิตั ิ“ภ�ระหน้�ที่ 
 อย่�งใหญ่หลวง สม่ำ�เสมอเพื่อตรัสรู้” และหลุดพ้นของทั้งพระองค์และผู้ม�ขอพึ่งพระบ�รมี...
 กระผมขอเรียนถ�ม บทบ�ทในปัจจุบันนี้ สมควรเป็นอย่�งไร
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 (หน้� ๖๒๑ สมเด็จพระญ�ณสังวร สมเด็จพระสังฆร�ช สกลมห�สังฆปริณ�ยก. ธรรมาภิธาน พจนานุกรมคำาสอนพระพุทธ
ศาสนา. กรุงเทพฯ : สำ�นักเลข�นุก�รสมเด็จพระสังฆร�ช, ๒๕๕๓.)

๗๖คำ�ตอบ - อีกคว�มหม�ยหนึ่ง ก�รที่พระโพธิสัตว์ทรงบำ�เพ็ญพระบ�รมีก็เรียกอย่�งหนึ่งว่� 
โพธิสมภาร คือบำ�เพ็ญบ�รมีเพื่อคว�มตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้� สัมภ�ระนั้นจึงมีคว�มหม�ยถึงบำ�เพ็ญ
ให้บริบูรณ์ได้ด้วย และคำ�ว่�สัมภ�ระนี้ม�จ�ก ภรธาตุ ที่แปล ว่�เลี้ยง เช่นว่�ม�รด�บิด�เลี้ยงบุตร 
ภ�ระ จึงแปลว่�เลี้ยง และก�รเลี้ยงนั้นก็คือก�รที่บำ�รุงให้อิ่มหนำ�สำ�ร�ญ อย่�งม�รด�บิด�เลี้ยงบุตร
ธิด�ก็บำ�รุงให้อิ่มหนำ�สำ�ร�ญ พระโพธิสัตว์ทรงบำ�เพ็ญโพธิสมภ�ร ก็คือ ก�รที่ทรงบำ�เพ็ญพระบ�รมี
ใหบ้รบิรูณ ์ถ้�เทยีบอย�่งกบัม�รด�บดิ�เลีย้งบตุรกค็อืว่� ใหอ้ิม่หนำ�สำ�ร�ญ กค็อืใหบ้รบิรูณ ์สมัภาระ 
จึงหม�ยถึง บำาเพ็ญ ได้ บำ�เพ็ญบ�รมีนั้น เพื่อพระโพธิญ�ณ ก็เรียกว่� โพธิสมภ�ร คือเป็นก�รที่
บำ�เพ็ญบ�รมีให้บริบูรณ์ เพื่อ โพธิ คือคว�มตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้� เป็นคำ�ที่ใช้สำ�หรับพระโพธิสัตว์
ม�ในคัมภีร์ และเมื่อนำ�ม�ใช้ต่อพระมห�กษัตริย์เป็นพระร�ชสมภ�รเจ้� จึงมีคว�มหม�ยเหมือนอย่�ง 
ทรงเป็นพระโพธิสัตว์สำ�หรับประช�ชน เป็น ราชาโพธิสัตว์ ทรงบำ�เพ็ญทศพิธร�ชธรรมให้สมบูรณ์ 
ต�มหน้�ที่ของพระร�ช�ผู้ปกครองประช�ชนพึงปฏิบัติกระทำ�เพื่อประช�ชน
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๙๙ คำ�ถ�มเกี่ยวกับ
สมเด็จพระสังฆราช 

คำ�ถ�มที่ ๗๗ 
ครบู�อ�จ�รยท์ีเ่ค�รพของผมเคยเล่�ใหฟ้งัว�่สมเดจ็พระสงัฆร�ชพระองคน์ีท้่�นมรีอย “ยิม้” 

 ที่น่�รัก ท่�นยิ้มตลอดเวล�ผู้ใดประสบพบเจอมักจะมีคว�มสุขรู้สึกอย�กเป็นมิตร ปัจจุบันผม
 ทำ�ง�นเกี่ยวกับก�รบริก�รต้องยิ้มให้กับลูกค้�ตลอดบ�งทีลูกค้�ไม่ถูกใจก็โดนตำ�หนิได้แต่ยิ้ม 
 รับเข้�ไว้พอบริก�รเสร็จใจกลับเศร้�หมองทำ�ให้ก�รทำ�ง�นดูไม่มีคว�มสุขเลย พระคุณเจ้� 
 โปรดชี้แนะด้วยขอรับ
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 [หน้� ๑๑๑ สุวฑฺฒโนวาท กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศ�สน�แห่งประเทศไทย ๒๕๔๖]

๗๗คำ�ตอบ - เป็นอำ�น�จของพระเมตต� เพร�ะว่�เจ้�พระคุณสมเด็จทรงเจริญเมตต�อยู่ตลอด
เวล� ดังนั้นผู้เข้�ใกล้มักจะได้รับอำ�น�จพระเมตต�นั้น จ�กประสบก�รณ์ผู้อยู่ใกล้ชิดในระยะเวล�
ย�วน�น ก็พอจะบอกได้ว่�ไม่เคยเห็นอ�ก�รทรงกริ้วเท่�ไร (แต่ไม่ใช่ว่�ไม่มีเลย) ดังนั้นก�รทำ�ง�น
แบบที่ต้องบริก�รประช�ชน ก็คือ หน้�ที่ของพระต้องให้คว�มช่วยเหลือประช�ชน สำ�หรับคนที่จะม�
ช่วยเหลือ เร�จะหน้�บึ้งใส่ก็ไม่ได้

วิธีปลูกเมตต� คือคิดตั้งปร�รถน�ให้เข�เป็นสุขและคิดตั้งปร�รถน�ให้เข�ปร�ศจ�กทุกข์นั้น
เป็นกรุณ� ทีแรกท่�นแนะนำ�ให้คิดไปในตนเองก่อนแล้วให้คิดเจ�ะจงไปในคนที่รักนับถือ ซึ่งเป็นที่ใกล้
ชิดสนิทใจ อันจะหัดให้เกิดเมตต�กรุณ�ได้ง่�ย ครั้นแล้วก็หัดคิดไปในคนที่ห่�งใจออกไปโดยลำ�ดับ จน
ในคนที่ไม่ชอบกันเมื่อหัดคิดโดยเจ�ะจงได้สะดวกก็หัดคิดแผ่ใจออกไปด้วยสรรพสัตว์ไม่มีประม�ณทุก
ถ้วนหน้� เมื่อหัดได้ดังกล่�วบ่อยๆ เมตต�กรุณ�จะเกิดขึ้นในจิตใจ
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๙๙ คำ�ถ�มเกี่ยวกับ
สมเด็จพระสังฆราช 

คำ�ถ�มที่ ๗๘ 
มขีอ้สงสยัว�่ก�รสวดค�ถ�ชนิบญัชร มคีว�มเปน็ม�และคว�มสำ�คญัอย�่งไร เนือ่งจ�กทร�บ

 ว่�มีก�รตั้งชมรมสวดพระค�ถ�ชินบัญชร และเห็นว่�มีผู้นิยมสวดกันม�ก๗๘คำ�ตอบ - สมัยก่อน เจ้�พระคุณสมเด็จฯ เองก็ไม่ได้สนใจ แต่ม�อยู่ช่วงหนึ่งที่มีผู้สนใจกัน
ม�กขึ้นและมีคนนำ�เอ�ค�ถ�ชินบัญชรที่สวดกันทั่วไป ม�ขอให้ทรงแปล แล้วพระองค์ท่�นก็พบว่�มีคำ�
บ�งคำ�ในบทค�ถ�นั้นแปลไม่ได้คว�ม จึงสงสัยว่�มีอะไรคล�ดเคลื่อนอย่�งไรหรือเปล่� และสงสัยว่�
ค�ถ�ชนิบญัชรทีอ่ืน่มอียูห่รอืเปล�่ หรอืมเีฉพ�ะในเมอืงไทย เพร�ะช�วบ�้นเล�่ว�่เปน็บทสวดทีส่มเดจ็
พระพุฒ�จ�รย์ (โต) แต่งขึ้น ต่อม�ทรงพบว่�หนังสือสวดมนต์ของลังก� ก็มีบทค�ถ�ชินบัญชรจึงนำ�
ม�เทยีบเคยีงกนั และพบว�่เปน็บทเดยีวกนั เพยีงแตฉ่บบัศรลีงัก�มขีอ้คว�มย�วกว�่ฉบบัทีน่ยิมในเมอืง
ไทยที่เชื่อว่�เป็นของสมเด็จพระพุฒ�จ�รย์ (โต) จึงทำ�ให้เข้�ใจว่�น่�จะมีแหล่งหรือได้ม�จ�กที่เดียวกัน 
แต่ไม่แน่ใจว่�ต้นกำ�เนิดอยู่ที่ไหน เจ้�พระคุณสมเด็จฯ ได้ทรงปรับปรุงให้ฉบับที่สวดในเมืองไทยให้ตรง
กับเนื้อคว�มภ�ษ�บ�ลี ต�มรูปภ�ษ� และต่อม�ทรงได้รับข้อมูลจ�กพระเถระช�วพม่�คือท่�นธัมม�
นนัทะ ถงึไดท้ร�บว�่จ�กหลกัฐ�นของฝ�่ยพม�่ ระบวุ�่ค�ถ�ชนิบญัชรแตง่ในเมอืงไทยในสมยัอ�ณ�จกัร
ล�้นน�อยูใ่ตก้�รปกครองของร�ชวงศพ์ม�่ และช�วพม�่เชือ่ว�่พระเถระล�้นน�แตง่ขึน้ต�มพระประสงค์

ของกษัตริย์พม่�ที่ปกครองล้�นน�ในสมัยนั้น จึงทรงสันนิษฐ�นว่�สมเด็จพระพุฒ�จ�รย์ (โต) น่�จะ
ไดฉ้บบัเดมิม�ตดัทอนใหพ้อเหม�ะพอดตี�มทีท่�่นตอ้งก�ร ใชเ้ปน็บทสวดประจำ�จนแพรห่ล�ยสูล่กูศษิย์
ลูกห� (มีหนังสือรวบรวมค�ถ�ชินบัญชรฉบับต่�งๆ ชื่อประวัติคาถาชินบัญชร) เชื่อว่�เป็นบทสวดพระ
ปริตร มีอำ�น�จคุ้มครองภัยอันตร�ย
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คำ�ถ�มที่ ๗๙ 
เคยไดย้นิม�ว�่หลกัสตูรนกัธรรมเอกมวีตัถปุระสงคส์อนใหพ้ระเปน็เจ้�อ�ว�สและกม็สีอน

 เรื่องนี ้ ๗๙คำ�ตอบ - สมเดจ็พระมห�สมณเจ้� กรมพระย�วชริญ�ณวโรรส ทรงพระดำ�รจิดัตัง้ก�รศกึษ�
นักธรรม ขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๕ เพื่อให้ผู้สอบนักธรรมได้ในชั้นนั้นๆ มีคว�มรู้ธรรมวินัยสมกับภูมิของ
ตน หลักสูตรได้มีก�รปรับปรุงเนื้อห�วิช�และตำ�ร�ที่ใช้เป็นหลักสูตรแบบเรียนม�เป็นระยะๆ กล่�วคือ

นักธรรมชั้นตรี เพื่อให้ผู้ศึกษ�เล่�เรียนซึ่งยังอยู่ในภูมินวกะ มีพรรษ�หย่อน ๕ มีคว�มรู้
ธรรมวินัยพอรักษ�ตัวได้

นักธรรมชั้นโท เพื่อให้ผู้ศึกษ�เล่�เรียนซึ่งอยู่ในภูมิมัชฌิมะ มีพรรษ�เกิน ๕ มีคว�มรู้ธรรม
วินัยละเอียดกว้�งขว�งออกไปถึงชั้นพอช่วยแนะนำ�ผู้อื่นได ้

นกัธรรมชัน้เอก เพือ่ใหผู้ศ้กึษ�เล�่เรยีนซึง่อยูใ่นภมูเิถระ มพีรรษ�เกนิ ๑๐ มคีว�มรูธ้รรมวนิยั
ละเอยีดลกึซึง้ยิง่ขึ้นถึงชัน้ส�ม�รถเปน็หลกัในสังฆกรรม และเปน็อปุชัฌ�ยอ์�จ�รยด์แูลสัง่สอนผูอ้ืน่ได้ 

ก�รเป็นเจ้�อ�ว�สนั้น ต้องมีพรรษ� ๕ ขึ้นไป โดยเจตน�ของหลักสูตรก็มุ่งให้คว�มรู้ท�ง
พระพุทธศ�สน�ทุกด้�นแก่ผู้ที่จะอยู่เป็นหลักในพระศ�สน� จึงเป็นหลักสูตรเพื่อสร้�งคนที่จะม�เป็น
หลักท�งพระศ�สน�

๗๘
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๙๙ คำ�ถ�มเกี่ยวกับ
สมเด็จพระสังฆราช 

คำ�ถ�มที่ ๘๐ 
พระองค์ทรงคิดว่� เด็กๆ ควรเรียนรู้หลักธรรมในพระบวรพุทธศ�สน�ประก�รใดเป็น

 พิเศษ เพื่อให้อน�คตของบ้�นเมืองเหล่�นั้นเติบโตเป็นคนดีมีคุณธรรม นำ�พ�ช�ติไปสู่คว�ม
 เจริญอันแท้จริงขอรับ?
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 [หน้� ๓๐-๓๖ พระโอวาทในการเยี่ยมวัดและพุทธศาสนิกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสมเด็จพระญาณสังวร (สุวฑฺฒนม
หาเถร) วัดบวรนิเวศวิห�ร ๑-๑๐ มิถุน�ยน พ.ศ. ๒๕๑๖ กรุงเทพฯ : คณะธรรมยุต ๒๕๕๒]

๘๐คำ�ตอบ - เจ้�พระคุณสมเด็จฯ เคยแสดงธรรมกถ�แก่นักเรียน และพุทธศ�สนิกชน ณ 
โรงเรียนสุรวิทย� อ. เมือง จ. สุรินทร์ เมื่อวันที่ ๓ มิถุน�ยน พ.ศ. ๒๕๑๖ สรุปคว�มว่� หลักธรรม
ที่จะให้สำ�หรับเป็นหลักปฏิบัติสำ�หรับนักเรียนทั้งหล�ยนั้น ไม่ประสงค์ที่จะให้ธรรมอันลุ่มลึกอย่�งอื่น 
ประสงค์ที่จะให้ “สรณะ และศีล” ที่นักเรียนได้กล่�วถึงและสม�ท�นม�แล้ว แต่ขอให้นักเรียนทั้งหล�ย
ได้มีคว�มรู้ คว�มเข้�ใจในคว�มหม�ยที่ผู้ใหญ่ได้นำ�ปฏิบัติ โดยในก�รกล่�วนมัสก�รพระรัตนตรัย ก็
ขอให้รู้เนื้อคว�มย่อๆ แล้วตั้งใจนมัสก�ร เป็นก�รไหว้ เป็นก�รนมัสก�ร วัตถุที่ควรไหว้ที่ควรนมัสก�ร
อย่�งสูงสุด ต่อจ�กนั้นเป็นก�รขอสรณะและศีล 

คำ�ว่�สรณะนั้น แปลว่� ที่พึ่ง หม�ยถึงที่พึ่งท�งใจสำ�หรับป้องกันภัย ป้องกันอันตร�ย ภัย
อันตร�ยที่สำ�คัญนั้น ได้แก่คว�มชั่ว คว�มไม่ดี คว�มชั่วทั้งหล�ยเป็นภัยอันตร�ยที่สำ�คัญเพร�ะฉะนั้น 
ให้นักเรียนได้ตั้งใจถึงพระพุทธเจ้� พระธรรม พระสงฆ์ให้เป็นสรณะกันจริงๆ ในเวล�ที่จะทำ�อะไรไม่
ดี อย�กจะทำ�ก็ให้นึกถึงท่�น ว่�ท่�นสอนไม่ให้ทำ� ท่�นเป็นผู้ดี ท่�นเป็นผู้บริสุทธิ์ ดังนี้แล้ว พระใน
ใจนี้แหละก็จะห้�มนักเรียนทุกๆ คนได้ จ�กก�รกระทำ�คว�มไม่ดี และจะส่งเสริมให้กระทำ�คว�มดีโดย

ส่วนเดียว
ต่อจ�กนั้นในเรื่องสม�ท�นศีล คือรับศีล ๕ ให้มีขึ้นในตนจริงๆ ขอให้ทุกๆ คนพิจ�รณ�ดูว่� 

ศีลมีอ�นิสงส์ คือมีผลดีจริงๆ แต่ต้องนึกสักหน่อยหนึ่งว่� เร�ทุกๆ คนนั้น ต้องก�รศีล ประชุมชนก็
ต้องก�รศีล แม้ว่�เร�จะไปประพฤติเบียดเบียนผู้อื่น ผิดศีลผู้อื่น แต่ก็ไม่ต้องก�รให้ใครม�ประพฤติผิด
ศลีตอ่ตนเอง ศลีทีพ่ระพทุธเจ้�ทรงบญัญตัไิวน้ี ้จงึตัง้อยูเ่ปน็หลกัแหง่คว�มยตุธิรรมนัน่เอง ไมใ่ชอ่ืน่ไกล 
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คำ�ถ�มที่ ๘๑ 
เรื่องก�รสร้�งรูปเหรียญ พระเครื่องของหลวงปู่หลวงพ่อดังๆ ที่ทำ�กันม� รวมถึงก�รสร้�ง

 พระเครื่องหล�ยรุ่นในวัดบวรนิเวศวิห�ร เข้�ข่�ยสีลัพพตปร�ม�สหรือไม่ และท่�นทรงเคย 
 วินิจฉัยประเด็นสีลัพพตปร�ม�สไว้บ้�งหรือไม่๘๑คำ�ตอบ - คำ�ถ�มเรือ่งสลีพัพตปร�ม�สทีน่ำ�ม�ถ�มนี ้น�่จะนำ�ม�ใชไ้มถ่กูประเดน็ เจ�้พระคณุ
สมเด็จฯ ได้ทรงอธิบ�ยเรื่องสีลัพพตปร�ม�ส ในธรรมาภิธาน ว่�

“...แตว่่�สลีพัพตปร�ม�สนีซ้ึง่มอี�ก�รเปน็คว�มยดึถอืเชน่เดยีวกบัสลีพัพตปุ�ท�นแตว่่�หย�บ
กว�่และในก�รอธบิ�ยสลีพัพตปร�ม�สกอ็ธบิ�ยคล�้ยคลงึกนักบัสลีพัพตปุ�ท�น คอืศลีและวตัรในคำ�ว�่
สลีพัพตปร�ม�สในสงัโยชน ์๑๐ นัน้กห็ม�ยถงึศลีและวตัรในภ�ยนอกพทุธศ�สน� ตลอดถงึศลีและวตัร
ในพทุธศ�สน�เอง คอืเมือ่ละศลีและวตัรในภ�ยนอกพทุธศ�สน�แลว้ม�ปฏบิตัศิลีและวตัรในพทุธศ�สน� 
เมื่อปฏิบัติด้วยตัณห�ก็ชื่อว่�ยังเป็นสีลัพพตปร�ม�ส แต่ว่�ใช้คำ�ว่�ปร�ม�สนี้แรงกว่�

คำ�ว่�อปุ�ท�น คอืหม�ยคว�มว�่ตอ้งลบูคลำ� คอืตอ้งจบัเอ�ไว ้ถ้�ไมจ่บัเอ�ไว ้ศลีและวตัรกจ็ะ
ข�ดเป็นท่อนเป็นช่องด่�งพร้อย ดังเช่นศีล ๕ สม�ท�นศีล ๕ รักษ�ศีล ๕ ก็จะต้องจับยึดรักษ�เอ�ไว้ 
ถ้�ไม่เช่นนั้นศีล ๕ ก็จะข�ดเป็นท่อนเป็นช่องด่�งพร้อย คือจะต้องรักษ�กันอย่�งกวดขันต้องจับต้อง
ยึดกันไว้เหมือนอย่�งก�รรักษ�ศีล ๕ ของส�มัญชนทั้งหล�ย เพร�ะยังมีสักก�ยทิฏฐิคว�มเห็นยึดถือ
ว่�ตัวเร�ของเร�เป็นอย่�งแรง เพร�ะฉะนั้นคว�มประพฤติจึงเป็นไปต�มอำ�น�จของตัวเร�ของเร� ก็
คือต�มอำ�น�จของกิเลสตัณห�ทั้งหล�ย ฉะนั้นจึงปร�กฏว่�คนส�มัญทั่วไปนั้นไม่อ�จที่จะรักษ�ศีล ๕ 
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ไว้โดยไม่ให้ข�ดเป็นท่อน ไม่ให้ทะลุเป็นช่องไม่ให้ด่�งไม่ให้พร้อยกันตลอดไปได้ ต้องมีข�ดต้องมีต่อกัน
อยู่เรื่อยๆ ดังจะพึงเห็นได้ว่� ต้องมีก�รสม�ท�นกันอยู่เสมอ ทั้งนี้ก็เพร�ะว่�จิตส�มัญยังเป็นไปต�ม
อำ�น�จของกิเลสตัณห�อยู่เป็นอันม�ก จนกว่�จะละสักก�ยทิฏฐิด้วยก�รเห็นธรรมะอันเป็นธรรมจักษุ
ได้ จึงจะไม่ต้องคอยยึดศีลและวัตรไว้

...สีลัพพตุป�ท�นนี้จึงมีใจคว�มที่คลุมอุป�ท�นคือคว�มยึดถือทั้งหมด แม้ว่�เป็นพระโสด�บัน 
พระสกท�ค�มี พระอน�ค�มีซึ่งท่�นละม�ได้โดยลำ�ดับ แต่ว่�ก็ยังละอุป�ท�นที่เป็นอย่�งละเอียดไม่ได้ 
จนกว่�จะเป็นพระอรหันต์จึงละได้หมด เพร�ะฉะนั้นสีลัพพตุป�ท�นนี้จึงมีคว�มที่คลุมไปได้ทั้งหมด 
คลุมสีลัพพตปร�ม�สด้วย แต่ว่�สีลัพพตปร�ม�สนั้นเป็นอย่�งหย�บดังที่ได้กล่�วม�แล้ว ส่วนสีลัพพตุ
ป�ท�นนี้คลุมได้หมด อันสีลัพพตุป�ท�นดังกล่�วม�นี้ ก็มิใช่ว่�จะเป็นสิ่งที่ทุกคนจะพ�กันละพ�กันทิ้ง
ได ้หรอืเปน็สิง่ทีเ่ปน็ของไมด่ ีจำ�เปน็ทีจ่ะตอ้งแบง่ต�มภมูติ�มชัน้กล�่วคอืถ�้เปน็ศลีและวตัรในภ�ยนอก
พุทธศ�สน� อันเป็นศีลและวัตรที่ผิดต่�งๆ นั่นก็เป็นอันว่�ผู้นับถือพุทธศ�สน�ก็ต้องละต้องเว้นไปโดย
ลำ�ดับ และม�ถึงศีลและวัตรในพุทธศ�สน�เองก็จะต้องละต้องเว้นเหมือนกัน แต่ว่�ก่อนที่จะละเว้นก็

ต้องสม�ท�น คือต้องรับถือปฏิบัติก่อน และจะต้องอ�ศัยตัณห�เพื่อละตัณห�ดังกล่�วม�นั้น คือยังจะ
ต้องมีสีลัพพตปร�ม�ส สีลัพพตุป�ท�นอยู่ในก�รปฏิบัติม�โดยลำ�ดับ แต่ว่�ก็ยึดและปล่อยไปเป็นขั้นๆ 
เหมอืนอย�่งคนเดนิขึน้บนัไดซึง่มหีล�ยขัน้ กต็อ้งขึน้ไปทลีะขัน้ และขัน้ทีก่ำ�ลงัขึน้อยูน่ัน้กจ็ะตอ้งเหยยีบ
อยู่บนบันไดทั้ง ๒ เท้�ในขั้นนั้น ดั่งนี้เรียกว่�ยังมีสีลัพพตปร�ม�ส สีลัพพตุป�ท�นอยู่ในขั้นนั้น แต่
ว่�ที่จะก้�วขึ้นขั้นต่อไปนั้น ก็จะต้องละขั้นที่กำ�ลังยืนอยู่นั้นก้�วขึน้ไปอีกขั้นหนึ่ง คือว่�ปล่อยขั้นทีก่ำ�ลัง
ยืนอยู่ทีแรกนั้น ถ้�ห�กว่�ไม่ปล่อยขั้นที่กำ�ลังยืนอยู่ทีแรกนั้นยังคงยืนอยู่ในขั้นเดิมนั่นแหละ ก็แปลว่�
ก้�วขึ้นไปไม่ได้ เพร�ะฉะนั้นก็ต้องปล่อยขั้นที่ ๑ ก้�วขึ้นไปสู่ขั้นที่ ๒ ก็จะต้องยึดขั้นที่ ๒ ทรงตัวอยู่ใน
ขั้นที่ ๒ แล้วจึงต้องละขั้นที่ ๒ ก้�วขึ้นสู่ขั้นที่ ๓ ก็แปลว่�ต้องรับปฏิบัติคือต้องยึดแล้วก็ปล่อย เดินขึ้น
ไปเป็นขั้นๆ ดั่งนี้ จึงจะขึ้นสูงขึ้นไปได้โดยลำ�ดับ จนถึงขั้นสุดท้�ยแล้วก็เป็นอันว่�ปล่อยได้หมด ดังนี้”

(หน้� ๘๒๘-๘๒๙ สมเด็จพระญ�ณสังวร สมเด็จพระสังฆร�ช สกลมห�สังฆปริณ�ยก  

๘๑
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 [หน้� ๑๔-๑๕ เรื่องของความเชื่อ. พระนิพนธ์ สมเด็จพระญ�ณสังวร สมเด็จพระสังฆร�ช สกลมห�สังฆปริณ�ยก 
กรุงเทพฯ : สภ�ก�รศึกษ�มห�มกุฏร�ชวิทย�ลัย ๒๕๓๕]

ธรรมาภิธาน พจนานุกรมคำาสอนพระพุทธศาสนา. กรุงเทพฯ : สำ�นักเลข�นุก�รสมเด็จพระสังฆร�ช, 
๒๕๕๓)

นอกจ�กนี้เคยมีพระนิพนธ์เกี่ยวกับเรื่องคว�มเชื่อไว้ว่�
“คว�มเชื่อในเรื่องเครื่องร�งของขลัง ที่ทำ�ขึ้นอ�ศัยคุณพระรัตนตรัยเป็นหัวใจ เพื่อทำ�ใจให้

เข้มแข็งเพื่อปฏิบัติหน�้ที่ธำ�รงรักษ�ไตรรงค์ คือช�ติ ศ�สน� พระมห�กษัตริย์ ย่อมเป็นประโยชน์ 
และก็พึงระวังมิให้เชื่อเกินขอบเขตที่ควร มิให้คว�มเชื่อในวัตถุเหล่�นี้ทำ�ให้งมง�ยจนเป็นผู้ถูกหลอกให้
ต�ยเปล�่ จำ�ตอ้งใชเ้หตผุลเพือ่ปฏบิตักิจิก�รทัง้หล�ยต�มหลกัวทิย�ก�รและดว้ยเครือ่งมอืเครือ่งใชท้ัง้
หล�ยให้เหม�ะสมอีกด้วย เหมือนอย่�งจะขุดดินก็ต้องใช้เครื่องขุดและใช้ด้วยคว�มไม่ประม�ท มิใช่ว่�
จะขุดถูกมือเท้�บ้�งก็ได้เพร�ะมีของทำ�ให้เหนียวอยู่แล้ว ...นอกจ�กนี้ ยังควรทร�บอีกด้วยว่� คว�ม
เชื่ออันตรงต่อหลักพระพุทธศ�สน�นั้น คือคว�มเชื่อในกรรมและผลของกรรมเพื่อที่จะได้ละกรรมที่ชั่ว
ที่ผิด ทำ�กรรมที่ดีที่ชอบ ห�กจะมีเครื่องร�งของขลังอันใด ที่ทำ�ให้ละกรรมชั่วทำ�กรรมดีได้ ก็จะเป็น
ยอดของเครื่องร�งของขลังทั้งหมด”
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คำ�ถ�มที่ ๘๒ 
อย�กทร�บว่� ก�รโกหกเพื่อให้คนที่เร�รักสบ�ยใจมันผิดไหมคะ๘๒คำ�ตอบ - ก�รโกหก หรือมุส�ว�ท ต�มคำ�สอนของพระพุทธศ�สน�นั้น หม�ยถึงโกหกเพื่อ

ทำ�ล�ยประโยชน์ของผู้อื่น หรือว่�เพื่อให้ผู้อื่นห�ยนะ ฉะนั้นแม้ก�รโกหกเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น หรือเพื่อ
ทำ�ให้ผู้อื่นสบ�ยใจ ก็ยังเป็นก�รโกหก จึงมีโทษหรือบ�ป แต่เนื่องจ�กมิใช่โกหกเพื่อทำ�ล�ยผู้อื่น จึง
เป็นก�รโกหกไม่สมบูรณ์ หรือครบถ้วนต�มลักษณะของก�รโกหก จึงมีโทษน้อย
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คำ�ถ�มที่ ๘๓ 
อย่�งไรจึงจะเรียกว่�เป็นพุทธศ�สนิกชนที่ดี เนื่องจ�กเห็นว่�บ�งคนชอบทำ�บุญทำ�ท�นกับ 

 วัดแต่ยังตระหนี่กับคนทั่วไป และไม่ศึกษ�แก่นธรรม ในขณะที่บ�งคนสนใจเนื้อห�ธรรมแต่ก็ 
 อ�จทำ�ผิดศีลบ�งข้อในบ�งเวล�
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 [หน้� ๒๓๕ พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม พระพรหมคุณ�ภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) กรุงเทพฯ : สำ�นักพิมพ์จันทร์
เพ็ญ ๒๕๕๐]

๘๓คำ�ตอบ - ต�มหลักว่�ผู้ที่ถือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เป็นสรณะ จึงจะได้ชื่อว่�เป็น
พุทธศ�สนิกชน คว�มหม�ยของพุทธศ�สนิกชนคือผู้ยึดถือพระรัตนตรัยเป็นแนวในก�รดำ�เนินชีวิต

เมื่อเป็นอุบ�สกอุบ�สิก�แล้วควรมีหลักธรรมบ�งประก�รในก�รดำ�เนินชีวิต เช่น อุบ�สก
ธรรม ๕ คือธรรมของอุบ�สกที่ดี ประกอบด้วย ๑. มีศรัทธา ๒. มีศีล ๓. ไม่ถือมงคลตื่นข่าว เชื่อ
กรรม ไม่เชื่อมงคล คือมุ่งหวังผลจ�กก�รกระทำ�และก�รง�น มิใช่จ�กโชคล�งและสิ่งที่ตื่นกันว่�ขลัง
ศักดิ์สิทธิ ์ ๔. ไม่แสวงหาทักขิไณยภายนอกหลักคำาสอนนี ้ คือไม่แสวงห�เขตบุญนอกหลักพระพุทธ
ศ�สน� ๕. กระทำาความสนับสนุนในพระศาสนานี้เป็นเบื้องต้น คือ ขวนขว�ยในก�รอุปถัมภ์บำ�รุง
พระพุทธศ�สน�

ธรรม ๕ อย่�งนี้ ในบ�ลีมีที่ม�เรียกว่� ธรรมของอุบาสกรัตน์ (อุบ�สกแก้ว) หรือ ธรรมของ
อุบาสกปทุม (อุบ�สกดอกบัว)

[หน้� ๑๘๘ พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม พระพรหมคุณ�ภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) 
กรุงเทพฯ : สำ�นักพิมพ์จันทร์เพ็ญ ๒๕๕๐]

อุบ�สกอุบ�สิก�ไม่พึงประกอบอ�ชีพที่ไม่ชอบธรรม หรือ มิจฉ�วณิชช� ๕ อย่�ง คือ ๑. 
สัตถวณิชชา ค้�ข�ยอ�วุธ ๒. สัตตวณิชชา ค้�ข�ยมนุษย์ ๓. มังสวณิชชา ค้�ข�ยเนื้อสัตว์สำ�หรับฆ่�
เป็นอ�ห�ร ๔. มัชชวณิชชา ค้�ข�ยของเม� ๕. วิสวณิชชา ค้�ข�ยย�พิษ
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๙๙ คำ�ถ�มเกี่ยวกับ
สมเด็จพระสังฆราช 

คำ�ถ�มที่ ๘๔ 
ช�วพุทธควรจะต้องอ่�นพระไตรปิฎกให้จบหรือไม่จึงจะเป็นช�วพุทธที่แท้๘๔คำ�ตอบ - ถ้�ส�ม�รถอ่�นได้ก็เป็นก�รดียิ่ง เพร�ะจะทำ�ให้รู้จักพระพุทธศ�สน�ที่แท้จริง แต่

ถ้�ไม่ส�ม�รถอ่�นได้ ก็ควรศึกษ�ธรรมปฏิบัติธรรม เท่�ที่ส�ม�รถปฏิบัติได้
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คำ�ถ�มที่ ๘๕ 
ใคร่ขอเรียนถ�มว่�ห�กก�รเกิดเป็นทุกข์แล้วเหตุใดจึงมีผู้ยินดีกับก�รเกิด โดยเฉพ�ะเมื่อ 

 ครอบครัวได้สม�ชิกใหม่ขึ้นม� ๘๕คำ�ตอบ - เพร�ะเข�ไม่รู้จักทุกข์ ไม่รู้จักคว�มจริงของชีวิต พระพุทธเจ้�จึงทรงชี้แนะ สอน
ใหรู้จ้กัคว�มจรงิของชวีติ และคว�มจรงิหรอืธรรมช�ตขิองชวีติต�มทีพ่ระพทุธเจ�้สอนคอืชวีติเปน็ทกุข ์
ทกุขใ์นพทุธศ�สน�มคีว�มหม�ยกว�้ง ตัง้แตท่กุขเ์ลก็นอ้ย ทกุขห์ย�บไปจนถงึละเอยีด ก�รเกดิเปน็ทกุข์
ละเอียดมองเห็นย�ก ห�กคนที่ไม่ศึกษ�ให้ละเอียดจึงมองไม่เห็นว�่ก�รเกิดเป็นทุกข์ แต่พุทธศ�สน� 
ชีใ้หเ้หน็ว�่ ก�รเกดิเปน็ทกุข ์เพร�ะถ�้ไมม่เีกดิกไ็มม่ทีกุข ์และก�รเกดิไมว่�่จะเกดิในภพภมูไิหนกม็ทีกุข์
ทั้งนั้น ต่�งกันแต่ว่�จะมีทุกข์ม�กหรือทุกข์น้อยเท่�นั้น

๘๔
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๙๙ คำ�ถ�มเกี่ยวกับ
สมเด็จพระสังฆราช 

คำ�ถ�มที่ ๘๖ 
ผู้นำ� ผู้บริห�รประเทศควรใช้หลักธรรมอะไรในก�รปกครองประช�ชนทุกคน?
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๘๖คำ�ตอบ - ผูน้ำ� ผูบ้รหิ�รประเทศ คอืข�้ร�ชก�รประเภทหนึง่ทีจ่ะตอ้งปฏบิตังิ�นเพือ่ประโยชน์
สขุของประช�ชน เจ�้พระคณุสมเดจ็ฯ เคยแสดงธรรมกถ�เรือ่ง “ศ�สน�กบัข�้ร�ชก�ร” ทีศ่�ล�กล�ง
จังหวัดลำ�ป�ง เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิก�ยน พ.ศ. ๒๕๒๔ สรุปใจคว�มได้ว่�

ข้�ร�ชก�รนั้นก็แปลว่�เป็นผู้ปฏิบัติก�รง�นของพระร�ช� พระร�ช�เองท�งพุทธศ�สน�
ก็ได้สอนไว้ให้ทรงตั้งอยู่ในทศพิธร�ชธรรม ธรรมของพระร�ชผู้ครองพระนคร ๑๐ ประก�ร อันได้แก่ 
๑. ท�นำ ก�รให้ ๒. สีลำ ศีลคว�มประพฤติ เว้นจ�กคว�มเบียดเบียน ๓. ปริจ�คำ บริจ�คะ ก�รบริจ�ค
คือก�รสรรค์ได้ซึ่งวัตถุก็ดี ซึ่งคว�มสุขต่�งๆ ก็ดี เพื่อประเทศช�ติประช�ชน ๔. อ�ชฺชวำ คว�มซื่อตรง 
๕. มทฺทวำ คว�มอ่อนโยน ๖. ตปํ คว�มเพียร ๗. อกฺโกธำ ไม่โกรธ ๘. อวิหึส� ไม่เบียดเบียน ๙. ขนฺติ 
อดทน ๑๐. อวิโรธนำ ยุติธรรม คว�มที่มีใจเที่ยงธรรมเป็นกล�ง ไม่กระทำ�ให้สิ่งผิด 

เหล�่นีเ้ปน็ทศพธิธรรมร�ช� บรรด�ข�้ร�ชก�รทัง้หล�ยซึง่เปน็ผูป้ฏบิตักิ�รง�นของพระร�ช�
ก็สมควรที่จะมีธรรมสำ�หรับปฏิบัติจริยวัตรต�มพระร�ช�ธรรมสำ�หรับผู้ปฏิบัติอนุวัตรต�มพระร�ช�
นั้น ก็คือหลักธรรมในทศพิธร�ชธรรมทั้ง ๑๐ ประก�ร เมื่อข้�ร�ชก�รทั้งหล�ย ผู้ที่ปฏิบัติก�รง�น

ของพระร�ช�ม�ประพฤติปฏิบัติธรรม อนุวัตรต�มพระร�ช�ด้วยแล้ว ก็จะเป็นก�รที่ช่วยทำ�ให้บังเกิด
คว�มสงบสุขแก่ประช�ร�ษฎร์ทั้งหล�ยโดยทั่วไป

[หน�้ ๑๗ บนัทกึการเยีย่มวดัและพทุธศาสนกิชนภาคพายพัของสมเดจ็พระญาณสงัวร (สวุฑฒฺน
มหาเถร) วัดบวรนิเวศวิห�ร ๒๒-๒๙ พฤศจิก�ยน พ.ศ. ๒๕๒๔ กรุงเทพฯ : คณะศิษย�นุศิษย์ ๒๕๕๒]

พร้อมกันนี้ ให้คำ�นึงถึง สังคหวัตถุ ๔ อันเป็นหลักแห่งก�รสงเคร�ะห์กัน คือช่วยเหลือกัน
ยึดเหนี่ยวใจกันไว้ มี ๔ อย่�ง คือ ๑. ทาน ก�รแบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน ๒. ปิยวาจา พูดจ�น่�รัก 
๓. อัตถจริยา บำ�เพ็ญประโยชน์ ๔. สมานัตตตา คว�มมีตนเสมอ คือทำ�ตัวให้เข้�กันได้ เช่น ไม่ถือตัว 
ร่วมสุขร่วมทุกข์กัน 



128  

๙๙ คำ�ถ�มเกี่ยวกับ
สมเด็จพระสังฆราช 

คำ�ถ�มที่ ๘๗ 
ก�รแกก้รรมนัน้ ประช�ชนควรจะแกด้ว้ยตนเอง หรอืใหพ้ระสงฆท์�่นแกก้รรมให ้เพร�ะเหตใุด?๘๗คำ�ตอบ - เร�ควบคุมกรรมได้ คือกรรมในปัจจุบันและอน�คต แต่อดีตกรรมนั้นแก้ไม่ได ้แต่

ส�ม�รถแกไ้ขผลของกรรมทีจ่ะต�มม�ได ้โดยกรรรมคอืก�รกระทำ�ของเร�ในปจัจบุนั ห�กเคยทำ�ชัว่ 
เร�ก็อ�จจะแก้ไขผลของกรรมชั่วด้วยก�รทำ�ดีให้ม�กขึ้นหรือม�กยิ่งกว่� และก�รแก้ไขทุกอย่�งต้อง
กระทำ�ด้วยตนเอง บุคคลหนึ่งจะทำ�แทนบุคคลหนึ่ง หรือบุคคลหนึ่งจะทำ�เพื่อให้เกิดผลแก่อีกบุคคล
หนึ่งไม่ได้ พูดให้สั้นคือ ใครทำ�ใครได้
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คำ�ถ�มที่ ๘๘ 
ก�รที่คนเร�ม�ปฏิบัติธรรมโดยไม่สมัครใจม�หรือโดนบังคับม� จะได้บุญหรือไม่๘๘คำ�ตอบ - คนทีถ่กูบงัคบัใหท้ำ�ชัว่ ผลชัว่กเ็กดิกบัตน คนถกูบงัคบัใหท้ำ�ด ีกไ็ดผ้ลด ีเพร�ะผล

เกิดจ�กตัวก�รกระทำ� ก�รบังคับเป็นเพียงเหตุให้เกิดกระทำ� แต่ก�รกระทำ�เป็นของเร� แม้ทำ�เพร�ะ
ถูกบังคับก็มีผล แต่ผลจะม�กหรือน้อยขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหรือเงื่อนไขอีกบ�งประก�ร เหมือนเด็ก
ถูกบังคับให้กินข้�ว กินแล้วก็อิ่ม ไม่ว่�จะกินโดยถูกบังคับหรือไม่ ก�รบังคับเป็นเพียงปัจจัยให้เกิดก�ร
ลงมือกิน แต่ผลที่ต�มม�คืออิ่มเกิดจ�กก�รกินไม่ใช่เกิดจ�กก�รบังคับ๘๗
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๙๙ คำ�ถ�มเกี่ยวกับ
สมเด็จพระสังฆราช 

คำ�ถ�มที่ ๘๙ 
ก�รปฏิบัติธรรมทำ�ให้จิตใจสงบจริงหรือเปล่� และบุญกุศลที่ทำ� ญ�ติพี่น้องที่เสียชีวิตไปแล้ว  

 จะได้รับบุญกุศลหรือไม่ ๘๙คำ�ตอบ - ก�รปฏิบัติธรรมนั้นจะทำ�ให้จิตสงบหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่�ปฏิบัติจริงหรือไม่ ถ้�ปฏิบัติ
จริง ผลก็คือคว�มสงบก็มีจริงเปรียบเสมือนก�รกินย�รักษ�โรค ต้องกินให้ครบต�มกำ�หนดโรคจึงจะ
ห�ย ถ้�กินบ้�งไม่กินบ้�งโรคก็ไม่ห�ย ฉะนั้น ผลของก�รปฏิบัติธรรมถ้�เร�อุทิศให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว 
และเข�อยู่ในฐ�นะที่รับได้เข�ก็ได้รับ แต่ถ้�เข�อยู่ในฐ�นะที่รับไม่ได้ก็ไม่ได้รับ ถ้�เข�เป็นมนุษย์ เข�ก็
อยู่ด้วยอ�ห�รมนุษย์ ถ้�เกิดเป็นเทวด� เข�ก็มีอ�ห�รของเข� พระพุทธศ�สน�จึงบอกว่�ผู้ที่จะได้รับ
ผลบุญนั้นขึ้นอยู่กับว่�เกิดในสถ�นะที่รับได้หรือไม่ ถ้�ไปเกิดในภพภูมิที่เข�ไม่ต้องก�รผลบุญที่คนอื่น
อุทิศให้เป็นเครื่องยังชีพก็ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เร�อุทิศให้
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คำ�ถ�มที่ ๙๐ 
ก�รรักษ�ศีลอด ท่�นคิดว่�ดีอย่�งไรกับตัวช�วพุทธ

 [มห�สีหน�ทสูตร ม. มู. ๑๘/๑๘๖ – ๑๙๑/๕๙ ]

๙๐คำ�ตอบ - พุทธศ�สน�มีคำ�สอนเรื่องอดอ�ห�รคือ วิก�ลโภชน ์เป็นก�รกำ�หนดก�รกินของ
ตัวเองเพื่อเสริมในก�รปฏิบัติธรรมชั่วระยะเวล�ที่ต้องก�ร ในกรณีของพระหรือนักบวช มีคำ�สอนว่�
กินมื้อเดียวนั้นพอเหม�ะต่อก�รดำ�รงอยู่ของสังข�รร่�งก�ย เพื่อให้ร่�งก�ยเอื้อต่อก�รทำ�คว�มดีได้ 
ไมใ่ชอ่ดอ�ห�รแลว้ไดบ้ญุหรอืทำ�ใหบ้รสิทุธิ ์เพร�ะก�รอดอ�ห�รกอ็�จทำ�ใหเ้กดิกเิลสกไ็ด ้ก�รอดอ�ห�ร
ในท�งพุทธเป็นเพียงอุบ�ยเพื่อประกอบก�รปฏิบัติธรรมเป็นบ�งครั้งบ�งคน

มีพุทธพจน์ใจคว�มว่� คว�มบริสุทธิ์มิได้มีด้วยอ�ห�ร (อ�ห�รสุทธิ) คว�มบริสุทธิ์มิได้มีด้วย
สังส�รวัฏ (สังส�รสุทธิ) คว�มบริสุทธิ์มิได้มีด้วยอุปบัติ (อุปปตฺติสุทฺธิ) คว�มบริสุทธิ์มิได้มีด้วยอ�ว�ส 
(อ�ว�สสุทธิ) คว�มบริสุทธิ์มิได้มีด้วยก�รบูช�ยัญ (ยญฺญสุทธิ) คว�มบริสุทธิ์มิได้มีด้วยก�รบำ�เรอไฟ 
(อคฺคิปริจริย�สุทฺธิ) แต่คว�มบริสุทธิ์มีได้ด้วยก�รปฏิบัติธรรม

๘๙
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๙๙ คำ�ถ�มเกี่ยวกับ
สมเด็จพระสังฆราช 

คำ�ถ�มที่ ๙๑ 
ทำ�ไมพระพุทธศ�สน�ในประเทศไทยถึงแบ่งออกเป็น ๒ นิก�ย คือ มห�นิก�ย (พระบ้�น)  

 ธรรมยุต (พระป่�) ก�รแยกนิก�ยม�จ�กเหตุใด เริ่มมี ๒ นิก�ยตั้งแต่เมื่อไร๙๑คำ�ตอบ - คำ�ว่� “นิก�ย” นั้น สมัยโบร�ณท่�นหม�ยถึงหมู่พระสงฆ์ที่มีคว�มเชื่อถือและก�ร
ปฏิบัติพระธรรมวินัยต่�งกัน อันเป็นเหตุให้แยกกันเด็ดข�ด เช่น นิก�ยเถรว�ท (หรือนิก�ยหีนย�น) 
กับนิก�ยอ�จ�ริยว�ท (หรือนิก�ยมห�ย�น) หรือในยุคต่อม�ก็มีนิก�ยลังก� นิก�ยมอญ นิก�ยพม่�

สำ�หรับคณะสงฆ์ในประเทศไทยนั้น ยุคโบร�ณก็มีทั้งนิก�ยลังก� นิก�ยมอญ นิก�ยพม่� ม�
ในยุคกรุงรัตนโกสินทร์ คณะสงฆ์ไทยจึงเหลือนิก�ยเดียวคือนิก�ยลังก�วงศ์ ส่วนพระภิกษุส�มเณรที่
เป็นช�วมอญก็เรียกว่� คณะร�มัญ พระภิกษุส�มเณรที่เป็นช�วพม่�ก็เรียกว่� คณะพม่� ซึ่งมีอยู่เป็น
จำ�นวนน้อย ม� ณ ปัจจุบัน คณะร�มัญกับคณะพม่�ก็ถูกกลืนเข้�ไปรวมกับคณะสงฆ์ไทยซึ่งเป็นนิก�ย
ลังก� โดยบ�งส่วนรวมเข้�กับคณะมห�นิก�ย บ�งส่วนรวมเข้�กับคณะธรรมยุต จึงกล่�วได้ว่� คณะ
สงฆไ์ทยปจัจบุนัมนีกิ�ยเดยีวคอื นกิ�ยลงัก�วงศ ์ซึง่แบง่เปน็ ๒ คณะใหญค่อื คณะมห�นกิ�ย กบัคณะ
ธรรมยุต โดยคณะมห�นิก�ยแบ่งเป็น ๔ คณะย่อย ซึ่งแต่ก่อนเรียกว่� คณะเหนือ คณะใต้ คณะกล�ง 
คณะอรัญว�สี แต่ปัจจุบันเรียกว่� หนเหนือ หนใต้ หนตะวันออก หนกล�ง ทั้งนี้เนื่องจ�กคณะมห�
นกิ�ยมวีดัและภกิษสุ�มเณรจำ�นวนม�กจงึตอ้งแบง่เปน็คณะยอ่ย เพือ่สะดวกในท�งปกครอง สว่นคณะ
ธรรมยุตมีวัดและภิกษุส�มเณรไม่ม�ก จึงไม่มีแบ่งเป็นคณะย่อย คงเรียกว่� คณะธรรมยุต เหมือนเดิม

เนื่องจ�กคณะมห�นิก�ย และคณะธรรมยุต เป็นพระสงฆ์ในนิก�ยเดียวกัน คือนิก�ยลังก�



133  

วงศ์ จึงเชื่อถือในพระไตรปิฎกฉบับเดียวกัน ยึดถือพระป�ฏิโมกข์ฉบับเดียวกัน ร่วมกิจกรรมต่�งๆ ใน
ท�งพระศ�สน�ด้วยกัน ก�รประพฤติปฏิบัติพระวินัยแตกต�่งกันเพียงเล็กน้อย กระทั่งคนทั่วไปมอง
ไม่ออก หรือไม่เห็นคว�มแตกต่�งระหว่�งพระสงฆ์ธรรมยุตกับพระสงฆ์มห�นิก�ย ยกเว้นผู้ที่ได้ศึกษ�
เรียนรู้ม�โดยเฉพ�ะเท่�นั้น

สิง่ทีท่ำ�ใหช้�วบ้�นเหน็ว่�พระสงฆธ์รรมยตุกบัพระสงฆม์ห�นกิ�ยแยกกนัหรอืแตกกนันัน้กค็อื
พระสงฆ์ทั้งสองคณะไม่ทำ�สังฆกรรมคือกิจของสงฆ์ร่วมกัน เช่น ไม่ลงอุโบสถร่วมกัน ไม่ทำ�พิธีบวช
ร่วมกัน เป็นต้น ทั้งนี้เนื่องม�จ�กมีคว�มคิดคว�มเข้�ใจเกี่ยวกับพระวินัยบ�งข้อต่�งกัน จึงเป็นเหตุให้
ปฏิบัติไม่เหมือนกัน เมื่อปฏิบัติไม่เหมือนกันก็ทำ�ให้ต้องแยกกันทำ� หรือร่วมกันไม่ได้เป็นธรรมด� แต่
ไม่ได้หม�ยคว�มว่�แยกนิก�ยกัน คือยังเป็นนิก�ยลังก�วงศ์ด้วยกัน เพียงแต่มีก�รปฏิบัติในบ�งเรื่อง
ต่�งกันเล็กน้อยเท่�นั้น ส่วนเรื่องอื่นๆ ก็ยังคงปฏิบัติเหมือนกันหรือร่วมกันอยู่ และเรื่องที่เข้�ใจต่�ง
กันนั้น เมื่อม�ทำ�คว�มเข้�ใจให้ตรงกันเมื่อใด ก็ย่อมจะปฏิบัติตรงกันและรวมกันได้ต�มธรรมด� โดย
ไม่ต้องมีใครม�บังคับ

คนทั่วไปมักเข้�ใจว่� พระบ�ทสมเด็จพระจอมเกล้�เจ้�อยู่หัวตั้งนิก�ยใหม่ คือนิก�ยธรรมยุต 
ที่แตกต�่งจ�กนิก�ยเดิม แต่โดยข้อเท็จจริงแล้วในตอนแรกคณะธรรมยุต ไม่ได้แยกออกม�จ�กคณะ
สงฆ์เดิม ยังรวมเป็นส่วนหนึ่งในคณะกล�ง ก่อนหน้�นั้นพระบ�ทสมเด็จพระจอมเกล้�ทรงเรียกคณะ
สงฆ์เดิมว่�มห�นิก�ย ซึ่งแปลว่�หมู่ใหญ่ หรือหมู่ม�ก เรียกคณะธรรมยุตว่� จุลนิก�ย แปลว่�หมู่เล็ก 
หรอืหมูน่อ้ย บ�งทที�่นเรยีกคณะสงฆเ์ดมิว่� อ�จณิณกปัปกิะนกิ�ย (หมูท่ีท่ำ�ต�มกนัม�โดยไมไ่ดต้รวจ
สอบ ทำ�ต�มคว�มเคยชิน) เรียกหมู่ของพระองค์ว่�ธรรมยุติกนิก�ย (หมู่ที่ยึดคว�มถูกต้องเป็นหลัก) 
ต่อม�ในรัชสมัยพระบ�ทสมเด็จพระจุลจอมเกล้�เจ้�อยู่หัวมีพระดำ�ริว่�คณะศิษย์ของพระบ�ทสมเด็จ
พระจอมเกล้�เจ้�อยู่หัว มีวัดและภิกษุส�มเณรม�กขึ้นจึงตั้งเป็นคณะเอกเทศอีกคณะหนึ่ง เรียกว่� 
“คณะธรรมยุต” 

๙๑
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๙๙ คำ�ถ�มเกี่ยวกับ
สมเด็จพระสังฆราช 

คำ�ถ�มที่ ๙๒ 
ท่�นภ�วน�จิตอย่�งไรในระหว่�งวัน เช่น มีสติอยู่กับลมห�ยใจ พร้อมทั้งรู้อิริย�บถปัจจุบัน  

 หรือสติรู้อิริย�บถเฉยๆ เเละมีคำ�ภ�วน�ไหม - โดยเฉพ�ะเวล�ท่�นป่วย นอนเเต่บนเตียง จิต
 ท่�นอยู่ที่ใด จมูกหรือท้อง เเละใช้คำ�ภ�วน�ใดครับ ช่วยเเนะนำ�ผมหน่อยครับ๙๒คำ�ตอบ - สังเกตจ�กพระนิพนธ์และคำ�สอนเกี่ยวกับก�รทำ�สม�ธิกรรมฐ�น เจ้�พระคุณ
สมเด็จฯ ทรงดำ�เนินต�มหลักสติปัฏฐ�นสูตร ดังเช่น คำ�สอนเรื่องก�รปฏิบัติในสติปัฏฐ�น โดยเฉพ�ะ
คือทรงสอนเน้นเรื่องอ�น�ป�นสติภ�วน�เป็นหลัก พร้อมทั้งทรงแนะนำ�วิธีปฏิบัติโดยก�รนับต�มแนว
คัมภีร์วิสุทธิมรรค และก�รบริกรรมพุท-โธ ต�มแนวของครูบ�อ�จ�รย์บ�งท่�น

จ�กแนวพระนพินธด์งักล�่ว จงึสนันษิฐ�นว�่ในสว่นก�รปฏบิตัขิองพระองคเ์องกค็งทรงดำ�เนนิ
ต�มแนวคำ�สอนดังกล่�วนี้ ทั้งนี้เพร�ะเร�ไม่อ�จจะล่วงรู้ถึงว�ระจิตของพระองค์ได้
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คำ�ถ�มที่ ๙๓ 
ระหว่�งคว�มถูกต้องกับคว�มส�มัคค ีควรเลือกอะไร

 (ข้อมูลจ�ก สมเด็จพระญ�ณสังวร สมเด็จพระสังฆร�ช สกลมห�สังฆปริณ�ยก. พระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านเลิศล้ำ�. เล่ม ๒ 
และเล่ม ๓ กรุงเทพฯ : สำ�นักพิมพ์ร่มธรรม, ๒๕๕๒)

๙๓คำ�ตอบ - เจ้�พระคุณสมเด็จฯ ทรงอธิบ�ยไว้ในพระนิพนธ์เรื่องหนึ่งว่� “หลักธรรมที่สำ�คัญ
อย่�งหนึ่ง คือคว�มส�มัคคี ต�มที่พระพุทธเจ้�ได้ทรงสั่งสอนไว้ แต่คว�มส�มัคคีนี้มิใช่เกิดขึ้นได้เพียง
ด้วยก�รพูดเป็นสุนทรกถ�ฟังกันเพร�ะๆ เท่�นั้น แต่พึงเกิดขึ้นด้วยทุกๆ คนต่�งมีสติสำ�นึกอยู่ในคว�ม
ส�มัคคี (พระพุทธเจ้�ของเร�นั้นท่�นเลิศล ้ำ�, ๒/๓๓๙) และพระพุทธเจ้�ได้ตรัสไว้แปลคว�มว่� ผู้ยินดี
ในคว�มส�มัคคี ตั้งอยู่ในธรรม (เรื่องเดิม, ๓/๓๕)

จ�กพระนพินธข์�้งตน้นีแ้สดงว�่ คว�มส�มคัคนีัน้เปน็หลกัธรรมหรอืคณุธรรม และหลกัธรรม
หรือคุณธรรมก็หม�ยถึงคว�มถูกต้อง คว�มหม�ยโดยรวม คว�มส�มัคคีจึงต้องเป็นส�มัคคีในท�งที่
ถูกต้อง มิใช่ส�มัคคีกันในท�งที่ไม่ถูกต้อง ฉะนั้นถ้�ส�มัคคีกันในท�งที่ไม่ถูกต้องหรือส�มัคคีกันทำ�ใน
สิ่งที่ไม่ถูกต้อง เช่น ส�มัคคีกันโกงเข� ส�มัคคีกันปล้นเข� จึงมิใช่ส�มัคคีในคว�มหม�ยท�งพระพุทธ
ศ�สน�

๙๒
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๙๙ คำ�ถ�มเกี่ยวกับ
สมเด็จพระสังฆราช 

คำ�ถ�มที่ ๙๔ 
อย�กทร�บว่� “นิพพ�น” ซึ่งเป็นเป้�หม�ยสูงสุดของพุทธศ�สน� มีสภ�วะเป็นอย่�งไร? 

 และอยู่ภ�ยใต้กฎของ “ไตรลักษณ์” หรือไม่๙๔คำ�ตอบ - เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ ต้องศึกษ�และทำ�คว�มเข้�ใจอย่�งละเอียดถี่ถ้วน ซึ่งไม่อ�จ
นำ�ม�กล�่วไดอ้ย�่งละเอยีดในทีน่ี ้จงึขอตอบพอเปน็แนวเพือ่ศกึษ�และทำ�คว�มเข�้ใจอย�่งละเอยีดจ�ก
ตำ�ร�หรือผู้รู้ต่อไป

เจ้�พระคุณสมเด็จฯ ทรงอธิบ�ยเรื่องนิพพ�นไว้ในหล�ยท�งและทรงอธิบ�ยไว้ละเอียดม�ก 
ขอนำ�ม�เสนอพอเป็นแนวท�งทำ�คว�มเข้�ใจเบื้องต้นอย่�งกว้�งๆ ดังนี้

“นิพพ�น หม�ยถึงคว�มดับกิเลสสิ้นเชิง ท่�นผู้ดับกิเลสสิ้นเชิงนั้นเรียกว่� พระอรหันต์ เมื่อ
ท่�นสิ้นชีวิต ก็เรียกว่�นิพพ�นด้วย ไม่เรียกว่� ต�ย หรือถึงแก่กรรม อย่�งที่เรียกก�รต�ยของคน
ธรรมด�ทั่วไป (หลักธรรมสำ�คัญของพระพุทธศ�สน�, ๙๘-๙๙) 

นิพพ�นเป็นธรรมที่อยู่เหนือเหตุผล ทั้งเหตุผลส�ยสมุทัยว�ร (ส�ยเกิด) ทั้งเหตุผลส�ยนิโรธ
ว�ร (ส�ยดับ) ต�มหลักปฏิจจสมุปบ�ท (เรื่องเดียวกัน, ๒๑๙) 

ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตต� คำ�ว่� ธรรมทั้งปวงนั้น หม�ยรวมทั้ง สังข�รและวิสังข�ร (คือ

นิพพ�น) ฉะนั้น สังข�รทั้งปวง จึงเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตต� ส่วนวิสังข�รคือนิพพ�นเป็นอนัตต�” 
(ธรรม�ภิธ�น, ๒๑๖)

ผู้สนใจคำ�อธิบ�ยเรื่องนิพพ�นของเจ้�พระคุณสมเด็จฯ ควรอ่�นพระนิพนธ์เรื่อง ความเข้าใจ
เรื่องนิพพาน, หลักธรรมสำาคัญของพระพุทธศาสนา, ธรรมาภิธาน เป็นต้น
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คำ�ถ�มที่ ๙๕ 
ปุถุชน (ที่ประพฤติปฏิบัติดี) ส�ม�รถเข้�ถึงนิพพ�นโดยไม่บวชได้หรือไม่? เพร�ะอะไร๙๕คำ�ตอบ - ต�มหลักธรรมของพระพุทธศ�สน� ไม่ว่�บรรพชิตหรือคฤหัสถ์ ก็ส�ม�รถบรรลุ

หรือถึงนิพพ�น คือภ�วะหมดกิเลสสิ้นเชิงได้ เพร�ะก�รบรรลุธรรมไม่ขึ้นอยู่กับเพศคือคว�มเป็นหญิง
คว�มเป็นช�ย และไม่ขึ้นอยู่กับภ�วะ คือคว�มเป็นบรรพชิต หรือคว�มเป็นคฤหัสถ์ แต่ขึ้นอยู่กับก�ร
ปฏิบัติ ถ้�ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วน ก็ส�ม�รถบรรลุธรรมได้ทั้งนั้น ดังมีตัวอย่�งในคัมภีร์ท�งพระพุทธ
ศ�สน�ม�กม�ย๙๔
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๙๙ คำ�ถ�มเกี่ยวกับ
สมเด็จพระสังฆราช 

คำ�ถ�มที่ ๙๖ 
ผมมีปัญห�ว่� ถ้�พิจ�รณ�ขันธ์ ๕ จะต้องทำ�สม�ธิให้ได้อย่�งน้อย ปฐมฌ�นไหมครับ แล้ว 

 ผมสงสยัว�่พระอน�ค�มแีบบวปิสัสน�อย�่งเดยีวถ�้มรณภ�พแลว้จะไปจตุใินชัน้พรหมไดอ้ย�่งไร 
 ครับ เพร�ะเคยอ่�นเจอว่�ต้องได้สม�ธิจตุตถฌ�นครับ๙๖คำ�ตอบ - วิธีและขั้นตอนก�รเจริญวิปัสสน�นั้น เจ้�พระคุณสมเด็จพระสังฆร�ชไม่ได้ทรง
อธบิ�ยไวโ้ดยตรง ทรงเล�่ลกัษณะและคว�มหม�ยของวปิสัสน� ในทีน่ีจ้งึขอนำ�เอ�คำ�อธบิ�ยของสมเดจ็
พระวันรัตน์ (ทับ พุทธสิริ) ซึ่งเป็นปรม�จ�รย์ท�งกรรมฐ�นรูปหนึ่งของไทย ม�เสนอให้พิจ�รณ�สั้นๆ 
พอได้หลัก ท่�นอธิบ�ยว่� วิปัสสน�นั้นย่อมอ�ศัยสม�ธิจึงเกิดขึ้นตั้งอยู่ได้ ถ้�ไม่เจริญให้สม�ธิเกิดขึ้น
ก่อนแล้ว ก็ไม่ส�ม�รถจะเจริญวิปัสสน�ให้เกิดขึ้นได้ เพร�ะสม�ธิเป็นเหตุให้เกิดวิปัสสน� โดยนัยนี้ ผู้
มีศีลไม่บริสุทธิ์ ไม่ได้สม�ธิ มีจิตฟุ้งซ่�นอยู่แล้ว จะม�อวดอ้�งว่�ได้สำ�เร็จในวิปัสสน�ภ�วน�อย่�งนั้นๆ 
ไม่ควรจะเชื่อถือ (ธรรมสมบัต ิหมวดที่ ๑๐, ๕๙)

คัมภีร์วิสุทธิมรรคแสดงวิธีเจริญวิปัสสน� (ในอ�น�ป�นสติภ�วน�เป็นตัวอย่�ง) ว่� ผู้ใคร่จะ
เจริญวิปัสสน�ในอ�น�ป�นสติภ�วน� ทำ�ฌ�นให้คล่องแคล่ว ออกจ�กสม�บัติ (ฌ�น) แล้ว ย่อมเห็น
กรัชก�ย (ร่�งก�ย) และจิตว่�เป็นสมุทัย (เหตุเกิด) ของลมอัสส�สะปัสส�สะ ย่อมกำ�หนดลงไปว่� ลม
อัสส�สะปัสส�สะและก�ยเป็นรูป จิตและธรรมที่ประกอบกับจิต เป็นน�ม ครั้นกำ�หนดได้อย่�งนี้แล้ว 
ก็ห�ปัจจัยของน�มรูปนั้น (วิสุทธิมรรค, ๘๒)

เจ้�พระคุณสมเด็จพระสังฆร�ชทรงอธิบ�ยไว้ในพระนิพนธ์เรื่องหนึ่งว่� 
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ในเรือ่งของวปิสัสน�กรรมฐ�นนี ้พระพทุธเจ�้ไดต้รสัสอนใหย้กจติขึน้สู ่อ�รมณข์องวปิสัสน� 
คือปัญญ�ที่เห็นแจ้ง ให้กำ�หนดค้นห�สิ่งที่เป็นตัวอ�รมณ์ของวิปัสสน�ก่อน คือกำ�หนดลงไปในสมถะ
หรือสม�ธิพร้อมทั้งองค์อ�ก�รของสมถะหรือสม�ธินี้แหละ ว่�นี่เป็นรูป นี่เป็นเวทน� นี่เป็นสัญญ� นี่
เป็นสังข�ร นี่เป็นวิญญ�ณ เรียกว่�จัดกระบวนใหม่ ก็ของเก่�นั่นแหละ แต่ว่�ม�กำ�หนดลงไปให้เป็น
ขันธ์ ๕ มีรูป เป็นต้น เพร�ะว่�สิ่งทั้ง ๕ นี้ก็มีอยู่พร้อมแล้วในสมถะหรือสม�ธิ พร้อมทั้งอ�ก�รพร้อม
ทั้งองค์ของสมถะและสม�ธิ และสิ่งที่มีอยู่พร้อมนี้ก็เป็นรูป เป็นเวทน� เป็นสัญญ� เป็นสังข�ร เป็น
วิญญ�ณนั้นเอง 

ในพระสูตรแสดงไว้มีใจคว�มว่� เมื่อเข้�ฌ�น ๑ แล้วพิจ�รณ�ขันธ์ ๕ โดยคว�มเป็นอนิจจัง 
เป็นทุกข์ เป็นอนัตต� แล้วน้อมจิตไปเพื่ออมตธ�ตุ (คือนิพพ�น) ก็จะสิ้นอ�สวะได้ ถ้�ไม่สิ้นอ�สวะก็จะ
ได้เป็นพระอน�ค�มี เมื่อเข้�ฌ�น ๒ – ฌ�น ๓ – ฌ�น ๔ – ฌ�น ๕ – ฌ�น ๖ – ฌ�น ๗ แล้ว
พิจ�รณ�ขันธ์ ๕ โดยคว�มเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตต� แล้วน้อมจิตไปเพื่ออมตธ�ตุ ก็จะสิ้นอ�สวะได้ 
ถ้�ไม่สิ้นอ�สวะก็จะได้เป็นพระอน�ค�มี (พระไตรปิฎกฉบับสำาหรับประชาชน ๕๘๑)

ต�มคำ�อธิบ�ยดังกล่�วม� แสดงว่�ก�รเจริญวิปัสสน�นั้น ต้องได้ฌ�นเป็นฐ�นและได้ฌ�น
ชั้นใดก็ได้และแสดงให้เห็นว่�

พระอน�ค�มีไม่ได้เกิดในสุทธ�ว�สด้วยอำ�น�จของฌ�น แต่ไปเกิดด้วยคว�มบริสุทธิ์ที่ท่�น
เป็นอน�ค�มี คว�มบริสุทธิ์คือละสังโยชเบื้องต่ำ�ทั้ง ๕ ได้หมด ถ้�ละอีก ๕ ได้ก็เป็นพระอรหันต์ พระ
อน�ค�มีจึงไปเกิดด้วยอำ�น�จคว�มบริสุทธิ์ แต่จัดพรหมชั้นนี้อยู่ในจำ�พวกพรหมจตุตถฌ�น

๙๖
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๙๙ คำ�ถ�มเกี่ยวกับ
สมเด็จพระสังฆราช 

คำ�ถ�มที่ ๙๗ 
ก�รแสวงห�นิพพ�นถือว่�เป็นก�รปฏิบัติที่ยังละทิ้งกิเลสไม่ไดใ้ช่หรือไม่๙๗คำ�ตอบ - ชว่งของก�รปฏบิตัเิพือ่ละกเิลส กย็งัมกีเิลสอยู ่ก�รแสวงห�นพิพ�นหรอืก�รปฏบิตัิ

เพื่อนิพพ�นเป็นก�รทำ�เพื่อละกิเลส และก็ละกิเลสได้เป็นชั้นๆ จนถึงละกิเลสได้หมดสิ้น ที่ท่�นเรียกว่� 
บรรลุนิพพ�น หรือถึงนิพพ�น ผู้ที่ปฏิบัติแล้วละกิเลสได้เป็นขั้นๆ และละได้ม�กขึ้นต�มลำ�ดับนั้น ท่�น
ที่ปฏิบัติแล้วเริ่มละกิเลสได้ขั้นต้นท่�นเรียกว่� โสด�บัน ละได้ม�กขึ้นเรียกว่� สกท�ค�มี ละได้ม�กขึ้น
อีกเรียกว่� อรหันต์ ตร�บใดที่ยังปฏิบัติไม่ถึงขั้นเป็นพระอรหันต์ ก็ชื่อว่�ยังมีกิเลสอยู่ แต่มีม�กมีน้อย
ต่�งกันไปต�มระดับของก�รละได้

ส่วนคำ�ถ�มที่ว่� “ก�รแสวงห�นิพพ�น” ถือว่� “เป็นก�รปฏิบัติที่ยังละทิ้งกิเลสไม่ได้” นั้นน่�
จะเป็นก�รใช้คำ�ไม่ถูกต�มคว�มหม�ยที่ต้องก�รจะถ�ม
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คำ�ถ�มที่ ๙๘ 
ทำ�ไมผู้หญิงในประเทศไทยถึงยังบวชไม่ได้

คำ�ตอบ - เรื่องผู้หญิงบวชหรือว�่เรื่องภิกษุณี มีร�ยละเอียดม�ก จึงขอตอบสั้นๆ พอได้
ประเดน็สำ�คญัคอื เรือ่งผูห้ญงิบวชเปน็ภกิษณุนีัน้เปน็พทุธบญัญตั ิคอืเปน็กฎเกณฑ ์หรอืระเบยีบปฏบิตัิ
ทีพ่ระพทุธเจ้�ทรงกำ�หนดหรอืตัง้ไว ้มสี�ระสำ�คญัว่� ผูห้ญงิทีจ่ะบวชเปน็ภกิษณุนีัน้ ตอ้งบวชจ�กคณะ
ภิกษุณีก่อน แล้วไปรับก�รบวชจ�กคณะภิกษุสงฆ์อีกครั้งหนึ่ง จึงจะเป็นภิกษุณีที่สมบูรณ์ต�มพระวินัย
บัญญัติ

เมือ่คณะสงฆฝ์่�ยเถรว�ทไมม่ภีกิษณุมี�น�นแลว้ ปจัจบุนัผูห้ญงิจงึบวชเปน็ภกิษณุใีนคณะสงฆ์
เถรว�ทไม่ได้

ท่�นที่สนใจร�ยละเอียดในเรื่องนี้ ส�ม�รถอ่�นหนังสือที่มีผู้เรียบเรียงไว้หล�ยเล่ม เช่น ไข
ปริศนาปัญหาภิกษุณ ีของ น.อ. ทองย้อย แสงสินชัย, ทัศนะของพระพุทธศาสนาต่อสตรีและการบวช
เป็นภิกษุณี ของพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) เป็นต้น

๙๘๙๗
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๙๙ คำ�ถ�มเกี่ยวกับ
สมเด็จพระสังฆราช 

คำ�ถ�มที่ ๙๙ 
ทำ�ไมโลกนี้ต้องมีหล�ยศ�สน� คนที่นับถือศ�สน�ต่�งจ�กเร�เข�จะได้ขึ้นสวรรค์เหมือนกับ 

 พระพุทธศ�สน�ไหม

คำ�ตอบ - เรื่องคว�มดี คว�มชั่ว ซึ่งเรียกรวมว่�หลักกรรมนั้น พระพุทธศ�สน�ถือว่�เป็น
กฎธรรมด�หรอืกฎธรรมช�ต ิฉะนัน้จงึเปน็หลกัส�กลหรอืเปน็กฎส�กล เพร�ะฉะนัน้ ไมว่�่คนในศ�สน�
ใด ถ�้ทำ�ดอีย�่งถกูตอ้งต�มกฎแหง่กรรม หรอืกฎธรรมช�ตแิลว้ กไ็ปสวรรคไ์ดท้ัง้นัน้ ดงัทีพ่ระพทุธเจ้�
ได้ทรงแสดงไว้ในพระสูตรหนึ่งใจคว�มว่� อ�ชีวก (คือคนที่นับถือลัทธินอกพระพุทธศ�สน� ซึ่งมีอยู่
หล�ยลัทธิ) พวกที่เป็นกรรมว�ที กิริยว�ที (คือเชื่อว่�ทำ�ดีได้ดี ทำ�ชั่วได้ชั่ว และกรรมดีกรรมชั่วมีจริง) 
ก็ไปสวรรค์ได้ (จูฬวัจฉโคตรสูตร ม.ม.แปล ๒๐/๒๔๓/๔๔๓)

๙๙
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