
ข่าวสารญาณเวศก์
จดหมายข่าวงานพระพุทธศาสนาของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)         ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑ : มิถุนายน ๒๕๕๓



โรคเก่า - เรื่องเก่า 
	 ทาง ข่าวสารญาณเวศก์ ส่งข่าวไปทำนองสอบถามว่า

หลายคนอยากทราบอาการอาพาธของพระพรหมคุณาภรณ์	 ว่ามี

ความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร	 ก็ตอบได้ง่ายๆ	 ว่า	 อาพาธก็เป็นไป

ตามวิถีของโรคที่สืบเนื่องมา	เช่น	ขณะนี้	เริ่มเข้าฤดูฝน	ปอดและ

หลอดลมก็เริ่มสำแดงอาการไอ	 ซึ่งจะรุนแรงขึ้นไปตามความ

ก้าวหน้าของฤดูกาลนั้นเช่นที่เคยเป็นมา	และขณะนี้	มีอาพาธใหม่

อีกโรคหนึ่ง	 ซึ่งอยู่ในระยะเริ่มต้น	 ซึ่งคุณหมอกำลังติดตามว่าจะ

เป็นโรคที่ได้เค้าตามที่สงสัยหรือไม่	 คือยังต้องตามดูเพื่อวินิจฉัย

ให้แน่ชัด	(ถ้าใช่	ก็เป็นโรคที่ยืดเยื้อจนอายุขัย)	

	 อาพาธของพระพรหมคุณาภรณ์	เคยบอกแล้วว่าอาการหลัก

เป็นเรื่องของอวัยวะที่ได้ชำรุดเสียหาย	 จึงควรมองว่าเป็นสภาพ

ประจำตัว	 ไม่ต้องถามถึงความเปลี่ยนแปลง	 นอกจากความ

เปลี่ยนแปลงอันเป็นความเสื่อมตามวัยที่จะซ้ำเข้ามา	 ซึ่งก็

เป็นธรรมดาที่ไม่ต้องถามเช่นเดียวกัน	

 
บวชพระนอกพรรษา ๒๕๕๓ รุ่นที่ ๒ 

	 เมือ่วนัเสาร	์ที	่๘	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๕๓	เวลา	๑๔.๐๐	น.

ณ	วดัญาณเวศกวนั	ไดม้พีธิอีปุสมบทนาคเปน็ภกิษใุหม	่๙	รปู	คอื

	 ๑.	พระสุพจน์	ปภากโร		 ๒.	พระพัฒนศักดิ์	ิติวโร	

	 ๓.	พระสิทธิชัย	ธีรภทฺโท		 ๔.	พระกำพล	สีลานนฺโท	

	 ๕.	พระวฒุพิงศ	์ปญญฺาชโย	 ๖.	พระวชัรพงษ	์ปณุณฺาโภ

	 ๗.	พระปกรณ์	กตปุญฺโญ		 ๘.	พระชานนท์	อาภากโร	

	 ๙.	พระอรรถพล	ญาณวชิโร	

	 เนื่องจากพระพรหมคุณาภรณ์	 (ป.	 อ.	 ปยุตฺโต)	 มีสภาพ

ร่างกายทรุดโทรมลงมากและได้ไปพำนักในชนบท	จึงได้ตกลงโดย

ความพร้อมใจของผู้ขอบวช	 ให้ทางวัดนิมนต์พระพิมลสมณคุณ	

(อินฺทวํโส)	 เจ้าคณะอำเภอสามพราน	 วัดไร่ขิง	 จังหวัดนครปฐม	

เป็นอุปัชฌาย์

	 ภกิษใุหมรุ่น่นี	้ บวชเรยีนอยูเ่ปน็เวลา	๑	 เดอืน	 เชน่เดยีวกับ

พระใหม่รุ่นนอกพรรษาทั่วไปที่วัดนี้ตามปกติ	

ข่าวสารญาณเวศก์ ถึงวาระเปลี่ยนแปลง 
	 จดหมายข่าว	ข่าวสารญาณเวศก์ ผ่านเวลามาถึงบัดนี้	 ใกล้ครบปีที่	๖	และจะขึ้นปีที่	๗	เมื่อกาลล่วงไป	ความเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้น

สืบเนื่องมา	โดยเฉพาะตัวบุคคลที่ก้าวไปกับความเสื่อมโทรมตามโรคและตามวัย	

 ข่าวสารญาณเวศก์	 เกิดขึ้นจากความดำริริเริ่มของ	 รศ.ดร.สมศีล	 ฌานวังศะ	 ราชบัณฑิต	 โดยมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน	 ดังระบุไว้ต่อ

จากชื่อของจดหมายข่าวนั้นเองว่า	“จดหมายข่าวงานพระพุทธศาสนาของพระพรหมคุณาภรณ์	(ป.	อ.	ปยุตฺโต)”	

	 เมื่อเวลาผ่านมาพระพรหมคุณาภรณ์มีสภาพร่างกายที่เสื่อมทรุดลงไปเรื่อยๆ	 และออกไปพำนักในชนบทมากขึ้นๆ	 โดยเฉพาะในช่วง	

๒	ปีที่เพิ่งผ่านไปนี้	 ได้ปลีกตัวไปจำพรรษาในชนบทห่างไกลออกไปตลอดทั้ง	๒	พรรษา	มิได้อยู่ประจำที่วัดญาณเวศกวัน	และเวลาที่อยู่ใน

วดัญาณเวศกวนักน็อ้ยลงไปๆ	 ตามลำดบั	 การตดิตอ่ไมส่ะดวก	 ขา่วสารญาณเวศก	์ กเ็หนิหา่งจากเจา้ของผลงาน	 และจงึพมิพอ์อกมาในชว่ง

เวลาซึง่หา่งออกไปๆ	พรอ้มกนันัน้	ดร.สมศลี	ฌานวงัศะ	ซึง่มภีาระดา้นงานประจำทางวชิาการหนกัมาแตเ่ดมิอยูแ่ลว้	กย็ิง่มภีาระเพิม่มากขึน้

	 บัดนี้	 ผู้จัดทำจึงได้ขอให้พระสงฆ์แห่งวัดญาณเวศกวัน	 รับภาระในการจัดทำ	 ข่าวสารญาณเวศก์ มาดำเนินการที่วัดญาณเวศกวัน	

สืบต่อไป	

	 ต่อแต่นี้	 เมื่อมีความเปลี่ยนแปลงมากขึ้น	 มีการติดต่อน้อยลงๆ	 ก็คงจะได้พิจารณาเปลี่ยนวัตถุประสงค์จากความเป็นจดหมายข่าว

งานพระพุทธศาสนาของพระพรหมคุณาภรณ์	มาเป็นจดหมายข่าวกิจการและความเป็นไปของวัดญาณเวศกวัน	ตามกาลที่มาถึง	

สำนักงาน: วัดญาณเวศกวัน ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๑๐ โทรศัพท์ 02-889-4396, 02-482-1552, 02-482-7365 โทรสาร กด 103
www.watnyanaves.net . พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ . พระการุณย์ กุสลนนฺโท . พระชัยยศ พุทฺธิวโร . คุณกานดา อารยางกูร (081-757-0768) 

ข่าวทั่วไป



ชั้นเรียนบาลีศึกษา 
	 ในป	ีพ.ศ.	๒๕๕๓	นี	้ชัน้เรยีนบาลศีกึษา	ณ	วดัญาณเวศกวนั

ได้รับเมตตาจากอาจารย์จำรูญ	ธรรมดา	มาเป็นอาจารย์ผู้สอน	

 การเปิดเรียนบาลีศึกษา	 ในวันอาทิตย์ที่	 ๑๔	 มีนาคม	

๒๕๕๓	 นับเป็นครั้งที่	 ๓๑	 โดยมีการสอนในเวลา	 ๑๔.๐๐–

๑๗.๐๐	น.	

	 สอบถามรายละเอียดได้ที่	ดร.ชมชื่น	สมประเสริฐ	e-mail:	

hlcst@yahoo.com	



มหาวิทยาลัยนเรศวร ฝากถวายปริญญา 
	 เมื่อวันเสาร์ที่	 ๑๕	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๓	 ศาสตราจารย์

เกียรติคุณ	 คุณหญิงไขศรี	 ศรีอรุณ	 นายกสภามหาวิทยาลัย	

มหาวิทยาลัยนเรศวร	 พร้อมด้วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร	

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	 และผู้บริหารท่านอื่นๆ	 ได้นำปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 สาขาวิชาการศึกษา	 ไปฝาก

ถวายแด่พระพรหมคุณาภรณ์	 ที่อุโบสถวัดญาณเวศกวัน	 โดย

คณะสงฆ์วัดญาณเวศกวัน	 มีพระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ	 รอง

เจ้าอาวาส	เป็นประธาน	ได้รับไว้	

	 สภามหาวิทยาลัยนเรศวรได้มีมติถวายปริญญาดังกล่าวแก่

พระพรหมคุณาภรณ์	 ตั้งแต่วันที่	 ๒๖	 กันยายน	 ๒๕๕๒	 และ	

ได้นิมนต์เข้ารับพระราชทานปริญญาฯ	 ตลอดจนขอนัดเพื่อนำ

ปริญญาบัตรมาถวาย	แต่จนบัดนี้	พระพรหมคุณาภรณ์ซึ่งมีสภาพ

ร่างกายไม่อำนวย	 ยังไม่อาจกำหนดวันเวลาได้	 และได้แจ้ง

อนุโมทนาต่อทางมหาวิทยาลัยว่า	 ขอให้ทางมหาวิทยาลัยโปรด

ไม่ต้องห่วงใยต่อการที่จะประกอบพิธีแต่อย่างใด	

	 อยา่งไรกต็าม	 ทางมหาวทิยาลยันเรศวรไดใ้หค้วามสำคญัแก่

การนี้อย่างมาก	 แม้จะยังไม่อาจนัดหมายในการรับโดยตรง	 ท่าน

ผู้ใหญ่ของมหาวิทยาลัยนเรศวรก็ได้มีน้ำใจโอบเอื้อเกื้อกูลเป็น

อย่างสูง	โดยได้นำปริญญามาฝากถวาย	ดังเหตุการณ์ข้างต้น	

 
พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ 

เดินทางไปร่วมงานการพัทธสีมา ที่นิวยอร์ก 
	 พระครปูลดัสวุฒันพรหมคณุ	รองเจา้อาวาสวดัญาณเวศกวนั	

ได้รับนิมนต์ไปร่วมงานฝังลูกนิมิต-ผูกสีมา	 ที่วัดวชิรธรรมปทีป	

นครนิวยอร์ก	 สหรัฐอเมริกา	 ระหว่างวันที่	 ๑๘	 มิ.ย.	 -	 ๙	 ก.ค.	

๒๕๕๓	



ผู้รับหน้าที่แทนหัวหน้าผู้สนองงานวัดที่ได้ลาออก 
 ตามที่นายบุญชัย	 โกศลกิจจาวงศ์	 หัวหน้าผู้สนองงานวัด	

ได้ขอลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าผู้สนองงานวัด	 ตั้งแต่วันที่	 ๒๓	

มีนาคม	 ๒๕๕๓	 เป็นต้นไปแล้วนั้น	 บัดนี้	 นายดำรงค์	 ทองอ่อน	

ได้รับความเห็นชอบให้มารับหน้าที่แทน	เป็นหัวหน้าผู้สนองงานวัด	

วัดญาณเวศกวัน	ตั้งแต่วันที่	๑	เมษายน	๒๕๕๓	เป็นต้นไป

I. หนังสือใหม ่
๑. จุดเริ่มจุดร่วม ที่มารวมกันรุ่งโรจน์	(คู่มือหลักชาวพุทธ)	

	 เดิมเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือ	 สยามสามไตร	 ทางโรงเรียน

สยามสามไตรขอแยกออกมาพิมพ์เป็นเล่มต่างหาก	เนื่องจากเป็น

ส่วนที่อธิบายเรื่องหลักชาวพุทธ	 ผู้เขียนจึงได้ปรับปรุง-เพิ่มเติม

สำหรับใช้เป็น	 “คู่มือหลักชาวพุทธ”	 สืบต่อไป	 (อยู่ระหว่างดำเนิน

การจัดพิมพ์)	

๒. ในความทรงจำที่งดงามสดใส (วัดวชิรธรรมปทีป ในฉากชีวิต

ของพระรูปหนึ่ง)

	 เขยีนในโอกาสทีว่ดัวชริธรรมปทปี	 เมอืงนวิยอรก์	 สหรฐั

อเมริกา	ขอสัมโมทนียกถาสำหรับงานการพัทธสีมา	ในวันที่	๒๖–

๒๗	 มิถุนายน	 ๒๕๕๓,	 วัดวชิรธรรมปทีป	 นิวยอร์ก	 จัดพิมพ์	

(ผู้เขียนสมทบพิมพ์ไว้ทางเมืองไทยเพียง	๒๐๐	เล่ม)		

๓. Nibba-na: TheSupremePeace

	 เป็นงานแปลหนังสือ	 พุทธธรรม	 ฉบับปรับปรุงและขยาย

ความ	 บทที่	 ๖	 (วิชชา	 วิมุตติ	 วิสุทธิ	 สันติ	 นิพพาน:	 ประโยชน์

สูงสุดที่ควรจะได้จากชีวิตนี้)	โดย	Mr.	Robin	Moore	(former	

Suriyo	 Bhikkhu)	 ใช้เวลาแปลหลายปี	 เพิ่งเสร็จเรียบร้อย	

โดยคุณสิริจันทร์	 ภิรมย์ภักดี	 พร้อมด้วยบุตรี	 คือ	 คุณจวบจันทร์	

ภิรมย์ภักดี	และคุณพรภิรมย์	ภิรมย์ภักดี	พิมพ์เป็นธรรมทาน	ทัน

แจกในวันวิสาขบูชา	๒๘	พฤษภาคม	๒๕๕๓	

๔. กรรมของคนไทย ทำกันไว้เอง (ถึงเวลา มาแก้กรรมกันเสียที) 

	 หนังสือนี้มิใช่เป็นเล่มใหม่แท้	 แต่เป็นเหมือนส่วนคัดสรร

ของหนังสือซึ่งมีอยู่ก่อน	 ที่ชื่อว่า	 ฟื้นสุขภาวะ ยามสังคมวิกฤต

โดยเลือกคงไว้เฉพาะเนื้อหาอันจะให้คติในการมองและปฏิบัติต่อ

สภาวะและเหตกุารณบ์า้นเมอืงยามวกิฤตในปจัจบุนั	 พรอ้มทัง้เขยีน

หนังสือใหม่-หนังสือเก่าพิมพ์ใหม่



แทรกเสริม	เพิ่มเติมเล็กน้อยให้ได้สาระและเป็นประโยชน์มากขึ้น	

	 กล่าวได้ว่า	 หนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ	 เนื่องจากพระ

กุสลนนฺโท	 วัดญาณเวศกวัน	 ประสงค์จะคัดข้อความบางส่วนใน

หนังสือดังกล่าวไปลงพิมพ์ใน ข่าวสารญาณเวศก์ (ฉบับแรกที่ได้

ตกลงรับภาระมาว่าจะจัดทำ)	 เพื่อเป็นคติแก่ญาติโยมในยามที่

บ้านเมืองวุ่นวาย	 และผู้คนจิตใจว้าวุ่น	 จึงได้ส่งข่าวขอข้อมูล

หนังสือไปที่พระพรหมคุณาภรณ์	 ซึ่งพักอยู่ในชนบทห่างออกไป	

พระพรหมคุณาภรณ์ยกข้อมูลหนังสือนั้นมาเลือกคัดตัดเติม	 ไปๆ	

มาๆ	 เลยเกิดเป็นหนังสือเล่มเล็กขึ้นใหม่	 มีเนื้อความครบในตัว	

แล้วตั้งชื่อดังกล่าวข้างต้น	

 
II. หนังสือเก่า พิมพ์ใหม่ 

ก) พิมพ์ใหม่ - ปรับปรุงเพิ่มเติม 

๑. กาลานุกรม พระพุทธศาสนาในอารยธรรมโลก Chronology 

of Buddhism in World Civilization

	 หนังสือ	 กาลานุกรมฯ	 ฉบับพิมพ์ครั้งที่	 ๔	 จะเริ่มเสร็จจาก

โรงพิมพ์ในปลายเดือนพฤษภาคม	 ๒๕๕๓	 ในการพิมพ์ครั้งนี้	 ที่

จริงยังไม่ต้องการปรับปรุงเพิ่มเติม	 เพราะเนื้อหาอันมีอยู่นับว่าพอ

สมควรแล้ว	 อีกทั้งเวลาก็กระชั้นและมีงานอื่นล้นมืออยู่แล้วแต่มี

จุดหนึ่งซึ่งเห็นว่าน่าจะเพิ่มสักหน่อย	 คือ	 ตอนว่าด้วยพุทธกาล	

เมื่อเทียบกับส่วนอื่น	 นับว่ายังน้อย	 จึงเพิ่มเติมในตอนพุทธกาล

นั้น	 พอให้มองเห็นว่า	 พระพุทธศาสนาเกิดขึ้น	 ได้สอนหลักการ

อะไรที่เป็นความเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญของยุคสมัย	 และมี

ความหมายสำคัญต่ออารยธรรมของโลก	ส่วนนอกจากนั้น	มีเพิ่ม

เติมเพียงเล็กน้อย	 ในเรื่องที่พบว่าเผลอข้ามไป	 เช่น	 ความ

เปลี่ยนแปลงสำคัญในกัมพูชา	(รวมทั้งคณะสงฆ์ในกัมพูชา)	

	 [ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับหนังสือได้ที่วัดญาณเวศกวัน	 หรือ

เขียนจดหมายแสดงความจำนงด้วยตนเอง	 ส่งมาพร้อมสำเนาบัตรประจำ

ตัวประชาชน	และแสตมป์ค่าส่งทางไปรษณีย์	๓๐	บาท	(หนังสือมีจำกัด)]

๒. อิทธิปาฏิหาริย์ – เทวดา (ทัศนะของพระพุทธศาสนาต่อเรื่อง

เหนือสามัญวิสัย)

	 หนังสือนี้	 เป็นบทหนึ่งของหนังสือ	พุทธธรรม	ฉบับปรับปรุง

และขยายความ	 ที่นำไปพิมพ์แยกเป็นเล่มย่อยต่างหาก	 ได้แก่		

บทที่	 ๑๓	 “เรื่องเหนือสามัญวิสัย	 อิทธิปาฏิหาริย์-เทวดา”	 ซึ่ง	

สำนักพิมพ์ธรรมดาได้ขอนำไปจัดพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อ	 พ.ศ.	

๒๕๔๔	 โดยจัดรูปร่างตั้งหัวข้อย่อยแยกซอยย่อหน้า	 ให้อ่านง่าย

ขึ้น	 ต่อมา	 พระนวกะที่วัดญาณเวศกวัน	 ได้แจ้งฉันทะที่จะพิมพ์	

และรออยู	่จนกระทัง่บดันี	้สำนกัพมิพธ์รรมดาขออนญุาตพมิพเ์ปน็

ครัง้ที	่๔	จงึพอดไีดจ้งัหวะทีผู่เ้ขยีนมโีอกาสนำมาด	ูและไดป้รบัปรงุ

ฉบับที่สำนักพิมพ์ธรรมดาเคยพิมพ์นั้น	 ให้อ่านง่ายและจับความได้

ดียิ่งขึ้น	แต่เนื้อความคงอย่างเดิมตามที่มีในหนังสือ	พุทธธรรม 

๓. ICT ก้าวหน้า คนต้องมีวินัย พัฒนาจิตใจและปัญญา 

	 เป็นหนังสือซึ่ง	 คณบดี	 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 ขออนุญาตจัดพิมพ์	 ในมงคลวาระ

ครบ	๑	ปี	ของคณะ	ในวันที่	๒๐	พ.ค.	๕๓	โดยรวมเนื้อหาของ

หนังสือ	๗	เล่ม	พิมพ์รวมเป็นเล่มเดียวกัน	คือ	

 1. ชวีติทีด่งีาม	(คอื	ธรรมะฉบบัเรยีนลดั ฉบบัพมิพค์รัง้แรก,	

พ.ศ.	๒๕๓๕)

 2. วาสนาสร้างเองได้ 

 3. บารมี ยิ่งยวด หรือ ยิ่งใหญ่ (ปรับแก้เล็กน้อย)	

 4. วินัยเรื่องใหญ่กว่าที่คิด (ชำระใหม่สำหรับการพิมพ์ครั้งนี้)	

 5. จะพัฒนาคนกันได้อย่างไร 

 6. ชวีตินีเ้พือ่งาน งานนีเ้พือ่ธรรม (ฉบบัชำระใน	พ.ศ.	๒๕๔๙)

 7. ไอที ภายใต้วัฒนธรรมแห่งปัญญา

๔. จาริกบุญ จารึกธรรม 

	 ในการพิมพ์ล่าสุด	 ครั้งที่	 ๑๘,	 เม.ย.	 ๒๕๕๓	 ได้เพิ่มเติม

เล็กน้อย	(หน้า	๒๕๕–๘)	

ข) พิมพ์ใหม่ - ซ้ำเดิม 

๑. หลักแม่บทของการพัฒนาตน	 (พิมพ์ในมงคลวารอายุครบ	

๖๐	ปี	ศ.	น.สพ.ดร.อรรณพ	คุณาวงษ์กฤต)	

๒. ทำอย่างไรจะให้งานประสานกับความสุข	 (พิมพ์ในมงคลวาร

อายุครบ	๖๐	ปี	ศ.	น.สพ.ดร.อรรณพ	คุณาวงษ์กฤต)	

๓. นิติศาสตร์แนวพุทธ	 พิมพ์ครั้งที่	 ๗,	 ๒๘	 มี.ค.	 ๒๕๕๓	

(สมาชิกสถาบันกฎหมายอาญาสำนักงานอัยการสูงสุด	 พิมพ์เป็น

ธรรมทาน	 ในวาระครบ	 ๑๔	 ปี	 แห่งการแสดงปาฐกถาเรื่องนี้	 ที่

สำนักงานอัยการสูงสุด	ณ	๒๘	มีนาคม	๒๕๓๙)	

๔. หลักสูตรอารยชน	 พิมพ์ครั้งที่	 ๒๔,	 ๑๖	 พ.ค.	 ๒๕๕๓	

(ที่ระลึกงานฌาปนกิจศพ	คุณยายรวม	เพียรอุส่าห์)	

๕. การสื่อภาษาเพื่อเข้าถึงสัจธรรม	 (อยู่ระหว่างจัดพิมพ์	 จะเสร็จ

เร็วๆ	นี้)	

๖. ฟืน้สขุภาวะยามสงัคมวกิฤต	(อยูร่ะหวา่งจดัพมิพ	์จะเสรจ็เรว็ๆ	นี)้	

[หนังสือเก่า	 พิมพ์ซ้ำเดิม	 ยังมีอีก	 เท่าที่บังเอิญพบ	 เช่น	 ชีวิตนี้เพื่องาน 

งานนี้เพื่อธรรม	 พิมพ์ในมงคลวารอายุครบ	 ๖๔	 ปี	 คุณไพพรรณ	 พูนวัตถุ	

มี.ค.	๒๕๕๓	แต่ในที่นี้	แสดงตามที่ผู้สำรวจส่งข้อมูลมา]



“Orange Tip Editions” 
ขอเผยแพร่เป็น e-books 

	 สำนักพิมพ์	 Orange	 Tip	 Editions	 โดย	 คุณพลอย	

มาลากุล	ณ	อยุธยา	และ	คุณ	Peter	Nitsch	 เมือง	Munich	

ประเทศ	 Germany	 ได้ขออนุญาตนำหนังสือของ	 พระพรหม-

คุณาภรณ์	(ป.	อ.	ปยุตฺโต)	แปลเป็นภาษาอังกฤษ	(รวมทั้งงานเก่า

ที่เขียนไว้เป็นภาษาอังกฤษ)ไปเผยแพร่ในรูปเป็น	 e-books	 บน

เครื่อง	iPhone	เริ่มต้นตั้งแต่	๑๒	มกราคม	๒๕๕๓	โดยมี	คุณ

โสมย์วสี	น้ำทิพย์	เป็นผู้แปล	

	 ถึงบัดนี้	มีหนังสือที่ดำเนินการเผยแพร่แล้ว	๗	เล่ม	คือ	

 1. The Language & The Truth (การสื่อภาษาเพื่อ 

เข้าถึงสัจธรรม) 

 2. The Dhamma Short Course (ธรรมะฉบับเรียนลัด) 

 3. Skillful Love: The Dhamma for Love and 

Relationship (รวมจากขอ้เขยีนและคำบรรยายหลายเรือ่ง	 เชน่

รักนั้นดีแน่ แต่รักแท้ดีกว่า)

 4. Buddhist Economics: The Middle Path Amidst 

Globalization (เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ: ทางสายกลางในยุค 

โลกาภิวัตน์) 

 5. Noble Discipline: Buddhist Requisite Conduct

in Civilized Society (หลักสูตรอารยชน) 

 6 .  Buddhism and the  Business  World  

(พุทธศาสนากับโลกธุรกิจ) 

 7. Ten Ways to Keep Anger at Bay (ทำอย่างไร 

จะหายโกรธ)

 ลา่สดุ	 ทาง	 Orange	 Tip	 Editions	 ไดแ้จง้ขอนำผลงาน	

หนังสือเก่าภาษาอังกฤษเรื่อง	 Freedom: Individual and 

Social	 (พิมพ์ครั้งแรก	๒๕๓๐/1987)	 ซึ่งเกิดจากปาฐกถาของ

พระพรหมคุณาภรณ์	 (ป.	 อ.	 ปยุตฺโต)	 ที่ได้แสดงในการประชุม	

International	Conference	on	Higher	Education	and	

the	 Promotion	 of	 Peace	 เนื่องใน	 “International	 Year	

of	 Peace,	 1986”	 ที่	 Asia	 Hotel	 เมื่อวันที่	 ๓	 ธันวาคม	

๒๕๒๙	ขึ้นเผยแพร่เป็นเล่มที่	๘	

	 ทั้งนี้	ที่ติดต่อ	คือ	pm@orange-tip-editions.com	

ข่าวสารญาณเวศก์ วัดญาณเวศกวัน ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๑๐ 
โทร: 02-889-4396, 02-482-1552, 02-482-7365 แฟกซ์: กด 103

www.watnyanaves.net

ข่าวสารญาณเวศก์ ฉบับอิเล็กทรอนิก 
	 เพื่อให้การรับรู้ข่าวงานพระพุทธศาสนาของพระพรหมคุณาภรณ์	 และการดำเนินกิจการของวัดญาณเวศกวัน	 เป็นไปอย่างสะดวก

รวดเร็วยิ่งขึ้น	อีกทั้งเพื่อช่วยลดจำนวนต้นไม้ที่ต้องถูกตัดมาทำกระดาษ	ขณะนี้	ข่าวสารญาณเวศก์	ได้จัดทำจดหมายข่าวในรูปแบบอิเล็ก-

ทรอนิก	 เพื่อส่งให้แก่สมาชิก	 ดังนั้น	 สมาชิกเก่าหรือผู้ที่ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกใหม่ท่านใด	 ต้องการบอกรับจดหมายข่าว	 ผ่านระบบ

คอมพิวเตอร์	โปรดส่งจดหมายแจ้งความจำนงจาก	e-mail	ของท่าน	มายัง	watsnews-request@watnyanaves.net	โดยระบุชื่อเรื่อง

และเนื้อหาของจดหมายว่า	subscribe	ทั้งนี้	ผู้สนใจสามารถหาอ่านหรือดาวน์โหลด	ข่าวสารญาณเวศก์ ได้ที่	www.watnyanaves.net	


