
ข่าวสารญาณเวศก์
จดหมายข่าวงานพระพุทธศาสนาของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

เวียนเทียนวันมาฆบูชา
	 วัดญาณเวศกวัน	กำาหนดพิธีเวียนเทียนในมาฆบูชา	ในวันพุธ

ที่	๗	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๕๕	มีกำาหนดการดังนี้

๑๗.๐๐ น. บุพภาคแห่งพิธี

	 	 	 -	พุทธบริษัทพร้อมกันที่อุโบสถวัดญาณเวศกวัน

	 	 	 -	ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

	 	 	 -	อาราธนาศีล	รับศีล

	 	 	 -	ตัวแทนสงฆ์แสดงธรรมกถา

๑๘.๐๐ น. พิธีเวียนเทียน

	 	 	 -	เจ้าหน้าที่	ถวายดอกไม้ธูปเทียนแก่พระสงฆ์

	 	 	 -	ประธานสงฆ์นำากล่าวคำาบูชาเครื่องสักการะ 

	 	 	 -	พระสงฆ์ตั้งแถว	เดินนำาเวียนเทียนรอบอุโบสถ

	 	 	 		สิ้นวาระ	๓	รอบ

	 	 	 เสร็จแล้วเป็นจบพิธี

บวชพระนอกพรรษา ๒๕๕๕ รุ่นที่ ๑
 วันเสาร์ท่ี	 ๒๘	 มกราคม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 เวลา	 ๑๔.๐๐	 น. 

วัดญาณเวศกวัน	จัดให้มีพิธีอุปสมบทนาคเป็นภิกษุใหม่	๘	รูป	คือ

	 ๑.	นายธนวัฒน์	กัณฐาภรณ์		 ๒.	นายวิทู	หงสกุล

	 ๓.	นายสถาปัตย์	วิจิตรพันธุ์		 ๔.	นายรัชพล	เหราบัตย์

	 ๕.	นายธนกร	วิลาสสกุลเกียรติ		๖.	นายก่อภพ	ตวงทวีทรัพย์	

	 ๗.	นายธีรพันธ์	ถาวรสุทธ์ิ	 ๘.	นายนนทรัฐ	จันทรคณา	

	 เนื่องจากสภาพร่างกายของพระพรหมคุณาภรณ์	 ยังไม่เอื้อ

ให้ทำาหน้าที่อุปัชฌาย์ได้อย่างเต็มที่	จึงได้ตกลงโดยความพร้อมใจ

ของผู้ขอบวช	 ให้ทางวัดนิมนต์	 พระราชรัตนมุนี	 (ปญฺญาสิริ) 

เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม	 วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร	 จังหวัด

นครปฐม	เป็นอุปัชฌาย์

	 ภิกษุใหม่รุ่นน้ี	บวชเรียนอยู่เป็นเวลา	๑	เดือน	เช่นเดียวกับ

พระใหม่รุ่นนอกพรรษาทั่วไปที่วัดนี้ตามปกติ

การเข้าพักรักษาใน ร.พ. เจ้าพระยา ครั้งที่ ๓
วันเริ่ม ๒ ก.พ. ๒๕๕๕

 ประมาณ	๑๐	วันมาแล้ว	โรคปอด-หลอดลม	มีอาการผันแปร

ฉับพลันอย่างพลิกตรงข้าม	 คุณหมอเห็นอาการแล้วให้เข้า	 x-ray	

พบทุนเก่า	คือ	ปอดอักเสบเร้ือรัง	(กลีบปอดส่วนบนๆ	อักเสบ)	คุณ

หมอเห็นอาการแล้ว	 บอกว่าไม่น่าไว้วางใจ	 เกรงจะเกิดอาการโรค

ปอดบวมเฉียบพลัน	จึงเรียกตัวให้มาเข้าโรงพยาบาลทันที

	 	 ต่อมาคุณหมอเจ้าของไข้ตรวจแล้ว	บอกว่า	ขณะน้ี	กระบัง

ลม	และหลอดลมท่ีทนการไอรุนแรงมายาวนาน	 อ่อนกำาลัง	 จึงไอไม่

ไหว	และการนอนก็ไม่มีประสิทธิภาพ	 ท้ังท่ีนอน	๙	ช.ม.	ตอนกลาง

คืน	 แต่เพราะปอดหายใจได้น้อย	 กลางวันสมองจึงเรียกร้องให้นอน

ท้ังวัน	ระบบท้ังหมดรองรับการไอรุนแรงมาจนทนไม่ไหว

	 	 คุณหมอกับญาติโยมใกล้ๆ	 หารือกันว่า	 การรักษาเท่าท่ีทำา

มาคงได้เพียงเท่าน้ี	 คือระงับอาการเป็นระยะๆ	 ต่อไปจะทรุดลงอีก	

ป้องกันไม่ได้	จึงคิดวางแผนการรักษาต่อไป

	 	 ส่วนตัวผู้อาพาธ	คือ	พระพรหมคุณาภรณ์	ขอโอกาสไม่ใส่ใจ

ในการรักษา	 เม่ือการรักษาอย่างใดมาถึงตัว	 ถ้าไม่ติดพัน	 เป็นเร่ือง

โล่งๆ	ก็รักษาไป	ตัวเองขอให้เป็นเร่ืองปล่อยๆ	ไป	

	 	 	 	 	 พระพรหมคุณาภรณ์

	 	 	 	 	 ๓	ก.พ.	๒๕๕๕

สำ�นักง�น: วัดญ�ณเวศกวัน ต.บ�งกระทึก อ.ส�มพร�น จ.นครปฐม 73210 โทรศัพท์ 02-889-4396, 02-482-7365, 02-482-7375 โทรส�ร กด 103
www.watnyanaves.net . พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ . พระชัยยศ พุทฺธิวโร . พระปณต คุณวฑฺโฒ . พระวีรภัทร ถิร�โณ . ก�นด� อ�รย�งกูร (081-757-0768) 

มีกิจกรรมและเรื่องที่ควรทราบ	ดังนี้

ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๔ : มีนาคม ๒๕๕๕

ขึ้นปีใหม่ - มาฆบูชา ๒๕๕๕



ทางไปชัด พอตัวตัดสินมา ก็จบ
	 ถึงบัดนี้	 พระพรหมคุณาภรณ์ได้ไปอยู่ในชนบท	๓	ปีแล้ว	มี

เรื่องเก่าสืบเนื่อง	 ซึ่งควรชัดตลอดมา	 แต่ปรากฏว่ายังมองกันไม่

ออก	จึงขอย้ำาให้เป็นความรู้ความเข้าใจที่สามัญ	ดังนี้  

	 พอจะทราบกันว่า	พระพรหมคุณาภรณ์แม้จะมีโรคมากแค่ไหน	

ก็ไม่ว่าอะไร	 อยู่ได้กับทุกโรค	 แต่เวลานี้ไม่อยู่วัด	 เกิดปัญหาอะไร	

ตรงนี้	ผู้ทำาหน้าที่ดูแลวัด	ต้องจับจุดได้

	 ๑.	โรคไม่ใช่ตัวปัญหา	แต่ปัญหาอยู่ที่ว่า	เวลานี้	พูดเป็นเรื่อง

ราว	เอางานไม่ได้	ทำางานพูดไม่ได้	(ใน	๓	ปีหลังนี้	โรคระบบหายใจ

รุนแรงขึ้นมาก	ไอตลอดปี	และไอแบบแทบขาดใจ	สภาพปอดและ

หลอดลมชำารุดถึงข้ันทำางานพูดไม่ได้เลย	ต้องเขียนกระดานแทนพูด	

ปีละหลายระยะ	โรคไม่ใช่ปัญหา	แต่โรคทำาให้เกิดปัญหา)

	 ๒.	ถ้าทำางานพูดได้	(เช่น	พูดอธิบายธรรม	คุยธรรมะกับพระ

ใหม่	 แสดงธรรมในวันสำาคัญไหว)	 ไม่ต้องห่วง	 ย่อมกลับไปอยู่วัด

เองเป็นธรรมดา	แต่ดังที่รู้ว่า	มีแต่ทรุด	แม้จะยังพยายามแก้ไข	แต่

โอกาสที่จะกลับพูดงานได้อีก	 มีไม่ถึง	 10%	 (ตลอดทั้งปีที่ผ่านมา	

พูดได้เรื่องราวครั้งเดียว	เมื่อพระใหม่ไปพบหลังบวชจบพรรษา)		

	 ๓.	การพยายามแก้ไข	ท่ีว่ามีโอกาสจะพูดงานได้อีกไม่ถึง	10%	

นั้น	 เป็นตัวตัดสินว่าจะกลับมาอยู่ที่วัดญาณเวศกวันได้อีกหรือไม่	

หมายความว่า	ถ้าแก้ไขให้กลับพูดงานอีกไม่ได้	ก็คือไม่กลับมาอยู่

ที่วัดญาณเวศกวันอีก		

	 ๔.	 วัดญาณเวศกวันอยู่ในภาวะครึ่งๆ	 กลางๆ	 มานานเกิน

ควรแล้ว	คือ	มีเจ้าอาวาสซึ่งไม่ได้ออกมาทำาหน้าที่	 เจ้าอาวาสเก่า

ก็ไม่หมดไป	 เจ้าอาวาสใหม่ก็ไม่เกิดมี	 ถึงเวลาที่จะพิสูจน์ว่าการ

แก้ไขให้พระพรหมคุณาภรณ์ทำางานพูดได้อีก	 เป็นไปได้หรือไม่	 นี่

คือขั้นตอนของการตัดสินให้ได้ข้อยุติ	

	 เป็นอันว่า	 ทางไปชัด	 ขึ้นต่อตัวตัดสินที่จะมาชี้จุดจบ	 ไม่ให้

ช้าเกินควร

	 	 	 	 		พระพรหมคุณาภรณ์	

วันพฤหัสบดีที่	๒๙	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๕๔

หมายเหตุ:		ขอโอกาสปิดเด็ดขาด	 ขอมิให้ท่านผู้ใดส่งยาใดๆ	 ไป

ถวาย	ไม่สามารถใช้	จะเป็นภาระเปล่าๆ	ทั้งฝ่ายผู้ส่งและผู้รับ;	ยา

แก้ไอ	ใช้เต็มอัตราอยู่แล้ว	ตามที่คุณหมอสั่ง	เป็นสเตอรอยด์	ว่า

แรงกว่า	 prednisolone	 เกิน	 ๑๐	 เท่า	 ใช้สูดควบกับอีกขนาน

หนึ่งที่ฉัน	ซึ่งเป็น	codeine	ได้ผล	โดยเกือบหายไอ	(แต่แค่ระงับ

อาการ	 ไม่ใช่หายโรค;	 ส่วนยาอื่นไม่ได้ผลแล้ว;)	 พร้อมกับหมด

เสียงด้วย	จึงพูดไม่ได้	คือไม่แก้ปัญหาให้พูดงานได้

คำาสั่งวัดญาณเวศกวัน
ที่ ๑/๒๕๕๔

เรื่อง ตั้งพระวิธานาธิการ

	 เน่ืองด้วยรองเจ้าอาวาส	และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน	

มีภารกิจทางพระศาสนาภายนอกที่สำาคัญ	อันพึงถวายโอกาส	และ

พระวิธานาธิการซึ่งที่ประชุมพระภิกษุวัดญาณเวศกวัน	 ได้เลือกตั้ง

ไว้	 ก็มีภารกิจไปช่วยสถานที่อื่นมาก	 ในขณะที่เจ้าอาวาสวัดญาณ

เวศกวัน	มีโรคาพาธมาก	ไม่อาจเป็นไปได้ที่จะคาดหวังว่าจะคืนดี	

	 จึงต้ังพระภิกษุ	ผู้ดูแลการงานท่ัวไปของวัด	โดยประสานบุคคล

และประสานงาน	ให้กิจการของวัดดำาเนินไปได้เป็นปกติ	ดังนี้

พระชัยยศ พุทฺธิวโร   เป็นพระวิธานาธิการ 

	 กับทั้งให้พระวีรภัทร	 ถิรญาโณ	 ทำาหน้าที่เป็นผู้ช่วยพระวิธา-

นาธิการ	โดยเน้นงานอนุการของการประสานงาน	

	 ด้วยการดำาเนินงานทางพระวิธานาธิการ	รองเจ้าอาวาส	และ

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส	ก็จะบำาเพ็ญศาสนกิจส่วนพิเศษสัมฤทธ์ิผลท่ีหมาย	

พร้อมทั้งบริหารงานในระบบสังฆะให้เป็นไปได้ด้วยดี	

	 ทั้งนี้	 จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๕๕	หรือความเป็น

เจ้าอาวาสสิ้นสุดลง	 และให้ประกาศและคำาสั่งของวัด	 ที่ขัดหรือ

แย้งกับคำาสั่งนี้	เป็นอันยกเลิก

สั่ง	ณ	วันที่	๑๗	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๕๔

	 	 	 																									(พระพรหมคุณาภรณ์)

	 	 	 																						เจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน

บันทึกเรื่องลิขสิทธิ์งานแปล
	 ขอแจ้งไว้เพ่ือเป็นหลักในการปฏิบัติต่อไปว่า	 เน่ืองจากหนังสือ

ทั้งปวงของอาตมภาพเป็นงานธรรมทาน	 เพื่อประโยชน์สุขของ

ประชาชน	 ไม่มีค่าลิขสิทธิ์อยู่แล้ว	 เมื่อท่านผู้ใดเห็นคุณค่า	 และมี

บุญเจตนานำาไปแปลเผยแพร่	 ไม่ว่าจะแปลจากภาษาอังกฤษเป็น	

ภาษาไทย	 หรือจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ	 หรือภาษาอ่ืนใด	

ก็เป็นการช่วยกันเผยแพร่ธรรมบำาเพ็ญประโยชน์ให้กว้างออกไป

	 ผู้ที่ทำางานแปลน้ัน	 ย่อมต้องใช้ความรู้ความสามารถของตน

ในการท่จีะแปล	โดยสละเรีย่วแรงสละเวลามใิช่น้อย		ถ้าผลงานแปล 

นั้นทำาด้วยความรู้ความตั้งใจ	น่าเชื่อถือหรือเป็นท่ีวางใจได้	ในเม่ือ 

อาตมภาพไม่ถือค่าลิขสิทธ์ิในงานต้นเรื่องนั้นอยู่แล้ว	ลิขสิทธ์ิฉบับ 

แปลน้ันๆ	 ก็ย่อมถือได้ว่าเป็นของผู้แปล	 ในฐานะเป็นเจ้าของผล

งานแปลนั้น	 โดยผู้แปลดูแลรับผิดชอบคำาแปลของตน	 และเป็น 

ผู้พิจารณาอนุญาตเอง	 ในการที่จะให้ผู้หนึ่งผู้ใดนำาฉบับแปลของ



ปรับปรุงและขยายความ	 นั่นเอง	 แต่ในการพิมพ์ครั้งใหม่นี้	 ได้ตัด

ปรับชื่อให้สั้นเข้า	เพื่อจำาง่ายเรียกได้สะดวก

	 นับแต่คณะระดมธรรม	และธรรมสถานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ได้พิมพ์หนังสือน้ีข้ึนเป็นคร้ังแรก	เสร็จเม่ือวันวิสาขบูชา	พ.ศ.	๒๕๒๕	

ถึงบัดนี้	 เกือบเต็ม	๓๐	ปี	ระหว่างกาลที่ผ่านมา	ได้มีการพิมพ์ซ้ำา

หลายคร้ัง	แต่พิมพ์ได้เพียงซ้ำาตามเดิม	และการพิมพ์มีคุณภาพด้อย	

เนื่องจากเมื่อแรกพิมพ์นั้น	 การพิมพ์อย่างก้าวหน้าที่สุด	 มีเพียง

ระบบคอมพิวกราฟิก	ที่จัดทำาเป็นแผ่นอาร์ตเวิร์ค	ซึ่งคงอยู่ไม่นาน

ก็ผุพังไป	 แล้วต่อจากน้ันต้องใช้วิธีถ่ายภาพจากหนังสือรุ่นเก่า	 โดย

เลือกหนังสือเล่มที่เห็นว่าอ่านชัดที่สุดเท่าที่จะหาได้มาถ่ายแบบ

พิมพ์ใช้กันอย่างพอให้เป็นไป

	 ระหว่างน้ัน	 ผู้ศรัทธามีน้ำาใจหลายท่าน	หลายคณะ	ได้พยายาม

นำาข้อมูลหนังสือ	พุทธธรรม	ฉบับปรับปรุงและขยายความ	นั้น	จัด

พิมพ์เป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์	 และก้าวไปได้มาก	 แต่มีข้อติดขัดที่

ซับซ้อนบางอย่าง	 ที่ทำาให้ไม่ลุล่วง	 จนกระท่ังวันหน่ึง	 ได้ทราบว่า 

นายแพทย์ณรงค์	เลาหวิรภาพ	กำาลังดำาเนินการนำาข้อมูลหนังสือน้ี

ลงในคอมพิวเตอร์	 ท่ีจังหวัดเชียงใหม่	 และในที่สุด	ณ	 วันที่	 ๑๒	

พฤษภาคม	 ๒๕๕๓	 ก็ได้นำาข้อมูลคอมพิวเตอร์ของหนังสือที่จัด

เรียงครบจบเล่มแล้ว	พร้อมทั้งดัชนี	มาถวาย	เวลาผ่านมาถึงวันที่ 

๒๙	 ธันวาคม	 ๒๕๕๓	 ผู้เขียนจึงได้มีโอกาสเริ่มงานตรวจชำาระ 

ข้อมูลที่ได้รับถวายไว้ครึ่งปีเศษแล้วนั้น	 และเพ่ิมเติมจัดปรับให้ 

พร้อมที่จะพิมพ์เป็นเล่มหนังสือ

	 โดยทั่วไป	เนื้อหนังสือ	พุทธธรรมฯ	นี้	ก็คงตามเดิม	แต่เมื่อ

ทำางานตรวจชำาระและใช้ข้อมูลคอมพิวเตอร์	 เป็นโอกาสที่จะจัด

ปรับได้สะดวก	จึงได้จัดรูปให้อ่านง่ายขึ้น	โดยเฉพาะซอยย่อหน้าถี่

๑.	ขว้างก้อนอิฐมา พัฒนาเป็นแก้วมณี: จะวิจารณ์อย่างไร ก็ขอ

ให้ใช้ข้อมูลที่เป็นความจริง 

	 หนังสือนี้	สืบเนื่องจากหนังสือเล่มก่อนที่มีชื่อว่า	นักวิชาการ 

เทศ-ไทย	 หาความรู้ให้แน่	 ใช่แค่คิดเอา	 	 มีที่มาจากบทความบน	 

Web	 site	 ของ	 ประชาไท	 ออนไลน์	 (www.prachatai.com) 

ต้ังช่ือบทความว่า	“พระพรหมคุณาภรณ์	(ป.	อ.	ปยุตฺโต)	กับวัฒนธรรม 

การวิจารณ์ในพุทธศาสนาเถรวาท”	เมื่อวันที่		17	ก.ย.	2554	

	 เม่ืออ่านบทความท่ีมีผู้เขียนถึงหนังสือเล่มก่อน	ทำาให้เห็นเป็น 

โอกาสที่จะเสริมประโยชน์ของหนังสือเล่มก่อนนั้น	 โดยชี้บางจุด

ให้ชัด	เสริมความเข้าใจในบางแง่	และเพิ่มขยายความรู้ที่ประเทือง

ปัญญา	จึงทำาขึ้นมาเป็นหนังสือเล่มนี้

	 อย่างไรก็ตาม	 การท่ีจะเข้าใจเร่ืองราวท้ังหมดอย่างท่ัวตลอด	

จะต้องตามดูหรือสืบค้นข้อมูลของเรื่องราวนั้นอย่างเพียงพอ	 จน 

สามารถลำาดับข้ันตอนความเป็นมาท่ีเก่ียวข้องได้ชัด	 และแยกแยะ

วัตถุบุคคลเหตุการณ์ในเรื่องราวนั้นที่สัมพันธ์กันต่างจุดต่างแง่

ต่างกาละต่างเทศะได้กระจ่าง	 มิฉะนั้น	 ก็จะมองเรื่องราวสับสน

ปนเป	 เป็นอย่างที่ว่าอ่านนิดคิดเอา	 เล่าไปเป็นอีกเรื่องหนึ่ง	 แต่

ผู้อ่านทั่วไปไม่ต้องเข้าไปลึกถึงในระดับนี้	 ถ้าประสงค์จะเข้าถึง	 ก็

อาจยกให้เป็นเรื่องของนักวิจัยที่จริงใจและทำาการโดยไม่ประมาท			

	 ในขั้นนี้	ถ้าอ่านแล้ว	มองเรื่องออก	เห็นภาพรวมในขอบเขต

ต่างๆ	ชัดขึ้น	และได้ความรู้ที่เจริญธรรมเจริญปัญญา	ก็ควรที่จะ

อนุโมทนา

๒. พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย

	 หนังสือ	พุทธธรรม	ฉบับปรับขยาย	นี้	ก็คือ	พุทธธรรม	ฉบับ

หนังสือใหม่ - หนังสือเก่าพิมพ์ใหม่

ตนไปดำาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด	ไม่ว่าจะพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน	 

หรือพิมพ์จำาหน่าย	 ท้ังในประเทศและต่างประเทศ	 ตามแต่จะเห็น

สมควร

	 ทั้งนี้	 สิ่งที่ผู้แปลจะพึงร่วมมือเป็นการแสดงความเอื้อเฟอ 

ก็คือ	 ทำาการให้ชัด	 มิให้เกิดความเข้าใจผิดไปว่าอาตมภาพได้รับ

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ใดๆ	 และแจ้งให้อาตมภาพในฐานะ

เจ้าของเรื่องเดิมได้ทราบทุกคร้ังที่มีการตีพิมพ์	 และถ้าเป็นไปได้	

น่าจะมอบหนังสือท่ีตีพิมพ์เสร็จแล้วประมาณ	 ๑๐	 เล่ม	 เพื่อเป็น

หลักฐานและเป็นข้อมูลทางสถิติต่อไป

	 อนึ่ง	ผู้แปลอาจแสดงน้ำาใจเอื้อเฟออีก	โดยแสดงเจตนาตาม

ความในข้อใดข้อหนึ่ง	หรือทุกข้อ	ต่อไปนี้

	 ก)									ให้อาตมภาพเจ้าของเรื่องต้นเดิมนั้นก็ตาม						วัดญาณเวศกวัน 

ก็ตาม	พิมพ์งานแปลน้ัน	เผยแพร่ได้	โดยพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน

	 ข)	 ให้อาตมภาพ	 อนุญาตให้ผู้ใดผู้หนึ่งพิมพ์งานแปลนั้นเผย

แพร่ได้	เฉพาะในกรณีที่เป็นการพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน

	 ค)	ให้อาตมภาพก็ตาม	วัดญาณเวศกวันก็ตาม	อนุญาตให้ 

ผู้ใดผู้หนึ่งพิมพ์งานแปลนั้นเผยแพร่ได้	 เฉพาะในกรณีที่เป็นการ 

พิมพ์แจกเป็นธรรมทาน

พระพรหมคุณาภรณ์	(ป.	อ.	ปยุตฺโต)

	 	 	 	 			๗	พฤศจิกายน	๒๕๕๒



www.watnyanaves.net

ขึ้นอย่างมาก	และได้แทรกเพิ่มคำาอธิบายในที่ต่างๆ	ตามสมควร

	 ที่ควรสังเกตคือ	ได้นำา	“บทความประกอบ”	ทั้งหมดของภาค	

๑	แยกออกไปจัดรวมไว้ต่างหากเป็นภาค	๓	คืออยู่ท้ายเล่ม	และ

ได้เพิ่มบทความประกอบอีก	๑	บท	(บทความประกอบที่	๖:	ความ

สุข	๒:	ฉบับประมวลความ)	เป็นบทสุดท้าย	ทำาให้หนังสือน้ีมีจำานวน 

บททั้งเล่มเพิ่มจาก	๒๒	เป็น	๒๓	บท

	 ในที่สุด	 เมื่อมองรวมทั้งเล่ม	 ชื่อเดิมของหนังสือที่ว่า	 พุทธ

ธรรม	 ฉบับปรับปรุงและขยายความ	 นั้นยืดยาวเกินไป	 จึงเรียก

ใหม่ให้ง่ายและสะดวกขึ้นเป็น	พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย

	 มีความประจวบพอดีเป็นศรีศุภกาล	ท่ีทุกอย่างจำาเพาะมาลงตัว 

กันเองให้หนังสือ	 พุทธธรรม	 ฉบับปรับขยาย	 นี้เสร็จ	 ในช่วงแห่ง 

มหามงคลสมัย	เฉลิมพระชนมพรรษา	ครบ	๗	รอบ	๘๔	พรรษา	

ในวันที่	๕	ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๔	จึงถือความสำาเร็จแห่ง

หนังสือธรรมทานนี้	 เป็นการถวายพระพรอนุโมทนาพระราชกุศล	

ในมหามงคลสมัยอันพิเศษที่มาถึง

	 การทำาหนังสืออันเป็นสาระของงาน	 สำาเร็จในช่วงมหามงคล

สมัย	 เฉลิมพระชนมพรรษา	 ครบ	 ๗	 รอบ	 ดังได้กล่าว	 ส่วนการ 

พิมพ์หนังสืออันเป็นขั้นท่ีจะทำาสาระนั้นให้ปรากฏและบังเกิด

ประโยชน์แก่มหาชน	 เป็นภารกิจต่างหาก	 ซึ่งสืบต่อออกไปจาก

ความเสร็จสิ้นของสาระนั้น	 และการพิมพ์น้ันมาลุล่วงใน	 พ.ศ.	

๒๕๕๕	อันเป็นกาละที่บรรจบ	๒๖	ศตวรรษแห่งการประดิษฐาน

พระพุทธธรรม	 ที่นับแต่การบรรลุโพธิญาณ	 และการทรงแสดง

ปฐมเทศนา	ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

	 บัดนี้	 ในวาระลุปริโยสานแห่งงานธรรมทานที่ตั้งไว้	 ขอทุก

	 อัชชายัง,	 มาฆะปุณณะมี	 สัมปัตตา,	 มาฆะนักขัตเตนะ, 

ปุณณะจันโท	 ยุตโต,	 ยัตถะตะถาคะโต,	 อะระหัง	 สัมมาสัมพุทโธ,	

จาตุรังคิเก,	สาวะกะสันนิปาเต,	โอวาทะปาติโมกขัง	อุททิสิ.

	 ตะทา	 หิ,	 อัฑฒะเตระสานิ	 ภิกขุสะตานิ,	 สัพเพสังเยวะ 

ขีณาสะวานัง,	สัพเพ	เต	เอหิภิกขุกา,	สัพเพปิ	เต	อะนามันติตาวะ, 

ภะคะวะโต	 สันติกัง	 อาคะตา,	 เวฬุวะเน	 กะลันทะกะนิวาเป, 

มาฆะปุณณะมิยัง,	วัฑฒะมานะกัจฉายายะ,	ตัสฺมิญจะ	สันนิปาเต, 

ภะคะวา	วิสุทธุโปสะถัง	อะกาสิ,	โอวาทะปาติโมกขัง	อุททิสิ.	

	 อะยัง	 อัมหากัง	 ภะคะวะโต,	 เอโกเยวะ	 สาวะกะสันนิปาโต	

อะโหสิ,	จาตุรังคิโก,	อัฑฒะเตระสานิ	ภิกขุสะตานิ,	สัพเพสังเยวะ		

คำาถวายดอกไม้ธูปเทียน วันมาฆบูชา

ขีณาสะวานัง.

	 มะยันทานิ,	 อิมัง,	 มาฆะปุณณะมี-นักขัตตะสะมะยัง, 

ตักกาละสะทิสัง,	 สัมปัตตา,	 สุจิระปะรินิพพุตัมปิ,	 ตัง	 ภะคะวันตัง	

อะนุสสะระมานา,	 อิมัสฺมิง,	 ตัสสะ	 ภะคะวะโต,	 สักขิภูเต	 เจติเย, 

อิเมหิ,	 ทีปะธูปะปุปผาทิ-สักกาเรหิ,	 ตัง	 ภะคะวันตัง,	 ตานิ	 จะ,	

อัฑฒะเตระสานิ	ภิกขุสะตานิ,	อะภิปูชะยามะ.

	 สาธุ	โน	ภันเต	ภะคะวา,	สะสาวะกะสังโฆ,	สุจิระปะรินิพพุโตปิ,	 

คุเณหิ	 ธะระมาโน,	 อิเม	 สักกาเร,	 ทุคคะตะปัณณาการะภูเต,	

ปะฏิคคัณหาตุ,	อัมหากัง,	ฑีฆะรัตตัง,	หิตายะ,	สุขายะ.

 (คำาแปลภาษาไทยให้ว่าตามประธานสงฆ์)

ท่านผู้เกื้อหนุนในบุญการ	จงเจริญด้วยความเกษมสันต์และสรรพ

กุศล	ขอสัทธรรมจงรุ่งเรืองแผ่ไพศาล	เพ่ือความเจริญไพบูลย์แห่ง

ประโยชน์สุขของปวงประชาตลอดกาลยืนนาน

	 สำาหรับการพิมพ์ฉบับปรับขยายในคร้ังแรกน้ี	 พิมพ์ในนามของ	

กองทุน	ป.	อ.	ปยุตฺโต	เพ่ือเชิดชูธรรม	ซ่ึงพิมพ์ไว้ในจำานวนท่ีจำากัด	

จึงเปิดโอกาสให้แก่ผู้ที่เคยศึกษาหนังสือนี้อยู่ก่อนแล้ว	 ได้รับ

ของใหม่ไปศึกษาต่อกันก่อน	 ส่วนผู้สนใจท่านอื่นที่ยังไม่เคยอ่าน	

สามารถติดต่อขอรับได้ในภายหลัง	หากหนังสือยังมีเหลือแจกอยู่

๓. กาลานุกรม: พระพุทธศาสนาในอารยธรรมโลก พิมพ์ครั้งที่ ๖

 ในการพิมพ์ครั้งใหม่นี้	นอกจากแก้ไขคำาผิดตามที่มีผู้แจ้งเข้า

มาแล้ว	 ยังได้มีการเพิ่มเติมเนื้อหา	 ซึ่งเรื่องที่เพิ่มเข้ามาทั้ง	 ๑๐	

นั้น	 ควรจะเขียนแค่พอให้รู้เหตุการณ์ตามกาล	 คือบอกเพียงว่า

เมื่อนั้นๆ	 มีอันนี้ๆ	 เกิดขึ้น	 ซึ่งก็จะเข้าชุดกับเรื่องที่มีอยู่ก่อนใน	

กาลานุกรมฯ	 แต่ข้อมูลจากมากแหล่งประกอบกัน	 ช่วยให้เรื่อง

ชัดเจนดี	จึงนำามาจัดเรียงรวมไว้	แม้จะย่อเอาแต่สาระแล้ว	แต่ละ

เรื่องก็ยังยาวมาก	ถ้าจะนำามาแทรกลงไว้ในลำาดับกาลตามปกติ	ก็

ไม่สมส่วนกับเรื่องอื่นๆ	

	 ในที่สุด	ตกลงจับเอาเฉพาะเหตุการณ์ย่อยที่เป็นตัวแทนของ 

เรื่อง	 โดยบอกเล่าสั้นที่สุด	 นำามาแทรกลงในที่ซึ่งตรงกับลำาดับ

กาล	เข้าอยู่ในเนื้อเล่มตามปกติของ	กาลานุกรมฯ	ส่วนเรื่องเต็ม

ที่ประมวลไว้	 ก็ไม่ทิ้ง	 แต่ยก	 ๑๐	 เรื่องนั้นทั้งชุด	 แยกไปพิมพ์ไว้

เป็น	ภาคพิเศษ	ท้ายเล่ม	ให้ชื่อว่า	“อ่านรู้ ก็ดี อ่านเล่น ก็ได้”	คิด

ว่ามีความหมายชัดอยู่ในตัวแล้ว	ไม่ต้องชี้แจง


