
ข่าวสารญาณเวศก์
จดหมายข่าวงานพระพุทธศาสนาของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

งานบวชพระใหม่ รุ่นจำพรรษา ๒๕๕๓ 
	 กำหนดในวนัเสารท์ี ่๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มรีายชือ่ 

นาค ๖ นาย ดังนี้  

	 ๑. นายไพศาล ชณุหนรินัฤทธิ ์	๒. นายฤทธิณ์รงค ์ดลเฉลมิพรรค 

	 ๓. นายวิทพงศ์ สินสูงสุด  ๔. นายเอกพงษ ์ตัง้ศกัดิส์ถติย ์ 

 ๕. เรอืโทปรมตัถ ์จติรองอาจ  ๖. นายธรรมะ สขุธรรม		

	

การก่อสร้างปรับปรุงสถานที่  
	 ในชว่งเวลานี ้มกีารปรบัปรงุสถานทีใ่นบรเิวณวดั ๓ แหง่ คอื	

 ๑. ทำหลังคาบังแดดบังฝนด้านหน้าหอฉัน ให้ใหญ่ขึ้น ส่วน

หลังคาเดิม ซึ่งเห็นว่ายังใช้ประโยชน์ได้ ได้ย้ายไปตั้งไว้ใช้ชั่วคราว

ที่ด้านข้างหอฉัน และปรับพื้นที่ให้เป็นที่นั่งสำหรับญาติโยมได้ด้วย 

 ๒. ทำที่สำหรับให้ญาติโยมล้างจานหลังรับประทานอาหาร 

โดยจัดทำไว้ที่บริเวณระหว่างครัวและห้องน้ำหญิง 

	 ๓. ปรบัปรงุหอ้งแจกหนงัสอื ใหส้ะดวกแกก่ารตดิตอ่สอบถาม 

และขยายพื้นที่อีกเล็กน้อย 

 ด้วยเหตุที่ต้องปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าว จึงย้ายที่ฉันภัตตาหาร 

และรับถวายสังฆทาน มาไว้ชั่วคราวที่บริเวณโบสถ์ชั้นล่าง ตั้งแต่

วันที่ ๑ มิถุนายน คาดว่าจะก่อสร้างเสร็จราว ๒๒ กรกฎาคม 

๒๕๕๓ นี้ และจะได้ย้ายกลับมาที่เดิมต่อไป 

 
งานบุญวันอาสาฬหบูชา ๒๕๕๓ 

มีการแต่งตั้งพระครูธรรมธรครรชิต คุณวโร		

 วันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๕๓ ซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่ 

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ จะมีงานทำบุญถวายเทียนพรรษาและ

ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในการเข้าพรรษา และมีพิธีเวียนเทียนในวัน

อาสาฬหบูชา ตามปกติ ดังที่เคยปฏิบัติมา 

 สำหรับวันอาสาฬหบูชาปีนี้ จะมีพิธีตั้งพระครรชิต คุณวโร 

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน เป็นพระครูธรรมธร ฐานานุกรม 

ในทำเนยีบสมณศกัดิ ์ของพระราชาคณะเจา้คณะรอง เปน็การพเิศษ

อีกส่วนหนึ่ง 

 ทั้งนี้ มีกำหนดการ ดังนี้ 

 ๑๐.๔๕ น. ถวายภัตตาหารเพล 

 ๑๕.๔๕ น. พุทธบริษัทพร้อมกันที่อุโบสถวัดญาณเวศกวัน 

 ๑๖.๐๐ น. พิธีงานบุญ 

บุพภาคแห่งพิธี

 - จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

 - อาราธนาศีล  

พิธีตั้งพระครูธรรมธร ฐานานุกรม ของพระราชาคณะเจ้าคณะรอง

 - อุบาสกผู้นำพิธี ในนามของพุทธบริษัท อ่านใบตราตั้ง 

  พระครูธรรมธรครรชิต คุณวโร   

	 - พระครรชติ คณุวโร รบัพดัยศ และใบตราตัง้พระครธูรรมธร	

  จากพระพรหมคุณาภรณ์ 

 - พร้อมนั้น พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา  

พิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน		

 - กล่าวคำถวายเทียนพรรษา  

 - ถวายเทียนพรรษา โดยพระครูธรรมธรครรชิต คุณวโร 

  เป็นองค์แทนสงฆ์รับถวาย  

 -  ถวายผ้าอาบน้ำฝน และไทยธรรม 

 -  พระสงฆ์อนุโมทนา โดยพระครูธรรมธรครรชิต คุณวโร 

  นำสวดคาถาอนุโมทนา 

พิธีเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา

 -  ประธานสงฆ์มอบให้พระครูธรรมธรครรชิต คุณวโร  

  กล่าวธรรมกถา 

 -  พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ กล่าวนำคำบูชาดอกไม้ 

  ธูปเทียน 

 -  พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ นำเวียนเทียนรอบอุโบสถ 

	 เสร็จแล้วเป็นจบพิธี

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 . พระปณต คุณวฑฺโฒ . กานดา อารยางกูร (081-757-0768) 

ข่าวในวัด
มีกิจกรรมตามลำดับกาล และเรื่องที่ควรทราบ ดังนี้

ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ : กรกฎาคม ๒๕๕๓

อาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ๒๕๕๓



ทำบุญเข้าพรรษา ปฏิญญาหลักชาวพุทธ 
	 ในโอกาสวนัเขา้พรรษา ประจำป ี๒๕๕๓ ซึง่ตรงกบัวนัองัคาร	

ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓ อุบาสกอุบาสิกาและสาธุชน เช่น ครู

อาจารย์ และญาติโยมวัด ได้นัดหมายและเชิญชวนกันมา ร่วม

ทำบญุเขา้พรรษาทีว่ดัญาณเวศกวนั และถอืเปน็โอกาสทีจ่ะสมาทาน

หลักชาวพุทธ โดยจะรับปฏิญญาต่อหน้าพระสงฆ์ เพื่อการปฏิบัติ

อยา่งจรงิจงัมัน่คง เริม่ตัง้แตว่นัอธษิฐานพรรษาของพระสงฆ ์เปน็ตน้ไป	

 ทั้งนี้ มีกำหนดการ ดังนี้ 

 ๐๗.๓๐ น. ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ 

 ๐๙.๐๐ น. ฟังธรรมและร่วมปฏิบัติกรรมฐาน 

 ๑๐.๐๐ น. ชมวีดีทัศน์ ธรรมกถาเรื่องหลักชาวพุทธ ของ

พระเดชพระคุณพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)  

 ๑๐.๑๕ น. สมาทานเบญจศีลและหลักชาวพุทธ เพื่อนำไป

ปฏิบัติตลอดพรรษา  

 พระสงฆ์อนุโมทนา  

	 ๑๐.๓๐ น. รว่มทำบญุถวายภตัตาหารเพลแดพ่ระภกิษสุงฆ์	

	

กิจกรรมพิเศษในช่วงพรรษา 
ของธรรมสถานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ในช่วงพรรษา พ.ศ. ๒๕๕๓ นี้ ธรรมสถานจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย จะนำสมาชิกมาศึกษาและปฏิบัติธรรมทุกวันเสาร์ 

ตั้งแต่ วันเสาร์ที่ ๓๑ ก.ค. ถึง ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ (๒๓ ต.ค. 

เป็นวันออกพรรษา)   

	

ขอความร่วมมือญาติโยมที่เคยขอพิมพ์หนังสือ  
 เนื่องจากทางวัดกำลังรวบรวมสถิติการจัดพิมพ์ผลงาน

ธรรมนิพนธ์ของพระพรหมคุณาภรณ์ ให้เป็นระบบที่เอื้อต่องาน

ระยะยาว จึงจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลการพิมพ์หนังสือแต่ละเล่ม

ในอดีต ดังนั้น ท่านใดที่เคยขอพิมพ์หนังสือในโอกาสต่างๆ แต่ยัง

ไมไ่ดน้ำตวัอยา่งหนงัสอืมามอบใหท้างวดั โดยเฉพาะหนงัสอืทีพ่มิพ ์

เป็นครั้งแรก หากประสงค์จะให้ข้อมูลเพื่อการดำเนินงานดังกล่าว 

สามารถมอบตัวอย่างหนังสือ ๒ เล่มให้ทางวัด เพื่อเก็บรวมรวม

ในตู้ประวัติผลงานธรรมนิพนธ์ของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. 

ปยุตฺโต) หรือถ่ายเอกสาร (๑) หน้ารายละเอียดการจัดพิมพ์ (๒) 

หน้าอนุโมทนา และ (๓) หน้าคำนำการพิมพ์ครั้งแรก ส่งให้ทางวัด 

โดยวงเล็บมุมซองหรือมุมโทรสารว่า “ส่งข้อมูลสถิติการพิมพ์” 

	

ธรรมเนียมทำบุญโดยไม่บอกบุญ  
 ใบแจ้ง “ธรรมเนียมทำบุญโดยไม่บอกบุญ” ที่แจกพระแจก

โยมไปนั้น เป็นเพียงการย้ำเรื่องเก่าที่มีอยู่แล้ว คำประกาศ คำ

ชี้แจง ใบแจ้งต่างๆ ได้มีออกมาเป็นคราวๆ ตลอดเวลายาวนาน

ประมาณ ๒๐ ปีแล้วนี้ รวมแล้วมากมาย ประสบการณ์ที่ผ่านมา

ทำใหต้อ้งกำชบัใหช้ว่ยกนัระวงัโดยไมป่ระมาท ใบแจง้ครัง้นี ้เปน็เหมอืน	

สรุปเรื่องที่เกี่ยวข้องจากประกาศและใบแจ้งเก่าๆ มาไว้ทบทวน

อีกที เมื่อใด ได้รู้ความเป็นไปชัดเจนดี สามารถประมวลวิธีปฏิบัติ

ทกุดา้นมาจดัปรบัใหค้รบถว้นตรงจดุพรอ้มยิง่ขึน้ กจ็ะไดท้ำประกาศ

ใหม่ เพื่อจำกัดการพิมพ์ให้อยู่ใกล้ขอบเขตของความจำเป็น  

 วิธีปฏิบัติในใบแจ้งครั้งนี้ ว่าไปตามเรื่องที่สืบมาเก่า ซึ่งยัง

ผ่อนกันไปก่อน (ที่ผ่อนเก่าก็ยังปิดไม่ลง จึงต้องระวังเรื่องใหม่จะ

เพิ่มขึ้นอีก) แนวทางแท้ที่รออยู่ก็คือ ถ้าโอกาสมาถึง ก็มีความ

โน้มเอียงในทางที่จะขอให้หยุดให้เลิกทั้งหมดทุกวิธี 

 (ใบแจ้งที่แจกนั้น ผู้สนใจเปิดดูได้เอง ในเวบไซต์ของวัด)  

 
เจ้าอาวาสนิราศวัด ขอให้พุทธบริษัทช่วยกันต่อไป 
 จากการสำรวจการบอกรับสมาชิกที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีการ

เปลี่ยนแปลงจำนวนสมาชิกบ้าง มีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นบ้าง ก็เลย

ขอโอกาสบอกเล่าอาการอาพาธของพระพรหมคุณาภรณ์อีกสัก

ครั้ง แต่เล่าอย่างไร ก็ไม่ชัดเจน ไม่ตรงจุด จึงต้องนำคำบอกเล่า

ของท่านเองมาลง ดังต่อไปนี้ 

 จากปัญหาสภาพร่างกายที่ชำรุดทรุดเสื่อมหลายอย่าง โดย

เฉพาะความบกพร่องของระบบการหายใจ ประสานกับความผิด

ปกติของระบบเส้นเลือดที่ขึ้นไปเลี้ยงสมอง เวลานี้ อาการอาพาธ

ก็หนักลงไป เช่น ถ้าในภาคกลางวัน คราวใด บังเอิญมีเหตุการณ์

อันทำให้พูดจาตอบคำถามมาก ถึงภาคกลางคืน ตอนดึก จะไอ

รุนแรง หรือแห้งชาไม่สบายในสมองอย่างหนัก จนนอนไม่ได้ 

สภาพอย่างนี้ ทั้งพระและโยม แม้จะได้ยิน ก็ไม่เข้ากับสัญญาที่จะ

จำหมาย-นึกไปไม่ถึง (เจ้าตัวเอง ยามจะเกิดอาการ ก็คาดไม่ถึง) 

ทา่นทีรู่เ้ขา้ใจจงึมองหาถิน่แดนสงดัเงยีบทีจ่ะพงึพกัอาศยั ไกลออกไปๆ 	

 บัดนี้ ฤดูพรรษากำลังมาจะถึง ที่ใดชุ่มฉ่ำ อากาศชื้น ฝนตก

ชุก อาการทั้งหลายที่ว่ามา จะยิ่งทรุดลงไป เช่น หายใจยาก ไอถี่

และรุนแรงขึ้น ไอจากสภาพอากาศเป็นขั้นหนึ่ง ไอจากการพูดเข้า

ซ้ำหลังพูดแล้ว ๗-๘ ชั่วโมง เป็นขั้นสอง และอาการขาดเลือดใน

สมองอาจเติมเข้ามาเป็นขั้นสาม ตามด้วยอาการเพิ่มของปีนี้ที่

เหนื่อยเกือบตลอดเวลา แล้วก็หอบ ซึ่งกำลังทยอยติดมา 

 ในขณะที่สภาพเสื่อมทรุดมิได้รีรอ ก็มีเรื่องหนังสือธรรมอัน

ควรเขียนให้เสร็จ ค้างอยู่มากมาย พระพรหมคุณาภรณ์จึงอยู่ที่

วัดญาณเวศกวันน้อยลงๆ ปีละเพียงชั่วเวลาสั้นๆ โดยไปพักในที่

เงยีบๆ หา่งออกไป เพือ่เรง่กจินัน้โดยอาศยัโรคแขง่เวลา จงึหวงัวา่	

ผูท้ีอ่ยู ่คอืพทุธบรษิทั ทัง้คฤหสัถแ์ละพระสงฆ ์จะรว่มกนัดำรงรกัษา

รวมกำลงัชว่ยใหว้ดับำเพญ็กจิเพือ่ประโยชนส์ขุแกพ่หชูนไดด้ว้ยดสีบืไป	



ทำบญุเปดิหอจดหมายเหตพุทุธทาส อนิทปญัโญ 
 วันอาทิตย์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ นี้ มีกำหนดการทำบุญ

เปิดหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ที่สวนรถไฟจตุจักร มี

กจิกรรมทำบญุ เชน่ การตกับาตรสาธติ และถวายภตัตาหารแบบ

พุทธกาล ณ ลานหินโค้งแห่งใหม่ เปิดห้องหนังสือและสื่อธรรม 

ลานนทิรรศการ เวทกีจิกรรมมหรสพทางปญัญา ธรรมกถาสมโภช

พระโพธสิตัวอ์วโลกเิตศวรสำรดิ และภาพปนูปัน้พทุธประวตั ิ จาก 

สวนโมกขพลาราม  

 ในงานนี้ หนังสือพิมพพ์ุทธสาสนา ซึ่งเป็นวารสารราย

ไตรมาสอันเก่าแก่ ได้ออกวารสารพุทธสาสนา ปีที่ ๗๘ เล่ม ๓ 

ฉบับ ส.ค. – ต.ค. (เปิดสวนโมกข์กรุงเทพ) มีบทความของพระ

พรหมคุณาภรณ์ เรื่อง อยู่ใน ใจเหนือ เกื้อโลก		

 
กลุ่มศิลปิน จิตรกรไทย จัดโครงการ 
งอกเงยด้วยธรรม งดงามด้วยศิลป ์

 ได้รับแจ้งมาว่า กลุ่มศิลปิน จิตรกรไทย นำโดย อาจารย์

ปัญญา วิจินธนสาร ประธานกลุ่ม และอาจารย์สมภพ บุตราช  

ผู้ประสานงาน ประกอบด้วยศิลปิน ๓๔ ท่าน ได้จัดโครงการ 

งอกเงยด้วยธรรม งดงามด้วยศิลป ์ โดยศิลปินกลุ่มนี้ได้ศึกษา 

ผลงานหนังสือของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) แล้ว

แต่ละท่านก็ไปวาดภาพตามความคิดความเข้าใจในหลักหรือข้อ

ธรรมะนั้นๆ บัดนี้ ภาพวาดดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย พร้อมจะเปิด

แสดงภาพในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ หอศิลป์ สมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (สะพานผ่านฟ้า) โดย ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย 

องคมนตรี มาเป็นประธานเปิดนิทรรศการ  

 ทั้งนี้ คณะผู้จัดงานประสงค์จะรวบรวมผลงานหนังสือของ

พระพรหมคุณาภรณ์ เขียนลงในแผ่นซีดี แจกพร้อมกับสูจิบัตร

การจัดงานด้วย 

 ในการนี้ ทางคณะผู้จัดงาน จะจัดแสดงภาพสัญจรไปในทุก

ภาคของประเทศ ในจังหวัดใหญ่ๆ หลายแห่ง รวมทั้งตั้งใจว่าจะ

นำผลงานภาพศิลปะนั้นมาจัดแสดงที่วัดญาณเวศกวันในช่วง

เดือนกันยายน ๒๕๕๓ นี้ด้วย แต่ทางวัดยังต้องพิจารณาว่าจะมี

อาคารสถานที่อำนวยให้จัดได้หรือไม่ เพราะพื้นที่วัดนี้ส่วนใหญ่

เป็นบริเวณของธรรมชาติไม่คุ้มแดดคุ้มฝนที่จะรักษางานศิลป์ได้	

ข่าวในวงการพระพุทธศาสนา

รู้ทันสมมุติ ก็เข้าทางวิมุตติ 
 [เมื่อเดือนก่อน มีญาติโยมส่งหนังสือของหลวงปู่ดู่ไปถวาย 

ในหนังสือนั้นมีหัวข้อแรกว่า “สมมุติและวิมุตต”ิ และมีคำอธิบาย

แห่งหนึ่งว่า “ต้องอาศัยสมมุติขึ้นก่อน จึงจะเป็นวิมุตติได้” จึงได้

เขียนบอกไปให้ญาติโยมสบายใจว่า คำของหลวงปู่นั้นเป็นวิธีใช้

ถ้อยคำเชิงเล่นคำที่สื่อนำความเข้าใจให้ง่ายขึ้น ไม่ใช่หมายความ

ว่า สมมุติ กับ วิมุตต ิ เป็นคำคู่กันในชุด, เห็นว่าเรื่องนี้จะเสริม

ความรู้ความเข้าใจธรรม พอดียังมีที่ว่างเหลือ จึงนำมาลงพิมพ์ไว้

ด้วย] 

 คำที่เขียนตั้งไว้ข้างบนนี้ เป็นคำสอนที่ดี ถูกต้อง เป็น

ประโยชน์ ใช้เป็นคติได้ เป็นการชี้แนะทางปฏิบัติโดยเฉพาะการใช้

คำพูดอย่างนี้ เป็นการรู้จักใช้วิธีเล่นคำ 

 ที่ว่า “เล่นคำ” นั้น เช่น คำพูดคำเดียว แยกความหมายไป

ได้หลายนัย ก็เอามาใช้ต่างแง่ไปบ้าง คำมีเสียงพ้องกัน หรือคล้าย

กัน ก็เอามาใช้ล่อความคิดความเข้าใจบ้าง 

 การเล่นคำนี้ ไม่ใช่เรื่องเสียหาย อยู่ที่เจตนาในการใช้ จะ

เอามาใช้ในการสอนธรรมก็ได้ ในพระไตรปิฎกมีใช้มากแห่ง เช่น 

เวรัญชพราหมณ์ถือว่าตนเป็นคนวรรณะสูงและเป็นผู้ใหญ่ แต่

พระพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงความเคารพ เขาจึงโกรธ และได้ใช้คำด่า

วา่พระองคห์ลายอยา่ง แตพ่ระพทุธเจา้ไมท่รงเถยีงหรอืทรงขดัแยง้

อะไรเลย กลับทรงยอมรับตามที่เขาด่าทุกคำ 

 พระพุทธเจ้าตรัสว่า ที่เขาด่านั้นทุกอย่างมีแง่ความจริงที่

พระองค์เป็นอย่างนั้น แล้วพระองค์ก็ทรงอธิบายให้พราหมณ์ฟัง 

เช่น เขาว่าพระองค์เป็นคนก่อความวอดวาย พระองค์ก็รับว่าใช่ 

แล้วทรงอธิบายว่าทรงทำกิเลสให้วอดวาย เขาว่าพระองค์เป็นคน

ไม่ผุดไม่เกิด พระองค์ก็ว่าใช่ คือทรงสิ้นกิเลสที่จะทำให้เวียนว่าย

ตายเกดิแลว้ อยา่งนีเ้ปน็ตน้ ในทีส่ดุ เวรญัชพราหมณก์เ็ลยเลือ่มใส 

 คำลอ้เสยีงกนั กเ็อามาใชด้งึความสนใจและชว่ยความเขา้ใจ

ได้ เช่นสอนว่า “ดับความโกรธ	นิโรธจึงมาได ้” นี่ก็เอาคำที่มีเสียง

คล้ายกัน มาใช้ล้อกัน เป็นคำสอนชี้ทางปฏิบัติได้ และอาจจะได้

ผลเหมาะกับบางสถานการณ์ เป็นความจริงขั้นหนึ่ง แต่ไม่ถึงกับ

จริงแท้สิ้นเชิง (จริงแท้แน่นอนว่า ถ้าไม่ดับความโกรธ ก็ถึงนิโรธ 

บรรลุนิพพานไม่ได้ และการดับความโกรธนั้น ก็เป็นความหมาย

ของนิโรธได้ในแง่หนึ่งระดับหนึ่ง แต่ดับความโกรธอย่างเดียว ยัง

ไม่พอที่จะให้เป็นสมุจเฉทนิโรธ ยังไม่ถึงนิพพาน) 

 ขอยกอีกตัวอย่างหนึ่ง เช่น พระอาจารย์บอกว่า “รู้จักใช้

สญัญา	จะไดไ้ปถงึอญัญา” (“อญัญา” เปน็ชือ่หนึง่ของอรหตัตมรรค	

ญาณ ออกเสียงล้อกันกับ “สัญญา”) หมายความว่า ถ้ารู้จักใช้

สญัญา จะเปน็ทางใหไ้ดบ้รรลนุพิพานเปน็พระอรหนัต ์นีก่เ็ปน็การใช	้

คำล้อเสียงกันมาชี้นำเร้าความสนใจและสร้างความสว่างโพลงใน

ทางของการปฏิบัติ 



 จากการสำรวจความต้องการในการรับ ข่าวสารญาณเวศก์ ผ่านทางใบตอบรับที่ส่งให้สมาชิกพร้อมกับจดหมายข่าวฉบับที่แล้วนั้น 

ปรากฏว่ามีผู้ตอบกลับมาไม่ถึง ๔๐๐ ราย จากจำนวนสมาชิกกว่า ๔,๐๐๐ ราย จึงขอให้ผู้ที่ต้องการรับ ข่าวสารญาณเวศก์ ทางอีเมล์ 

ส่งอีเมล์มาที่ watsnews-request@watnyanaves.net โดยระบุเพียงชื่อเรื่องและเนื้อหาว่า subscribe ส่วนท่านที่ต้องการรับ ข่าวสาร

ญาณเวศก ์ในรปูแบบเดมิ กรณุาสง่ใบตอบรบัมาทีฝ่า่ยสมาชกิสมัพนัธ ์กอ่นวนัออกพรรษา หลงัจากนัน้จะพจิารณาการสง่จดหมายขา่วใหแ้ก่

สมาชกิทีข่าดการตดิตอ่อกีครัง้ ทัง้นี ้เพือ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุในการเผยแพรข่า่วสาร ทัง้เปน็การเกือ้กลูตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มอกีทางหนึง่ดว้ย 
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 ความหมายตรงนี้ก็คือ ถ้าเรารู้จักปฏิบัติให้ถูก เราอาศัย

ความรูแ้บบสญัญา คอืจำไดห้มายรูข้อ้ความจนถงึองคธ์รรมตา่งๆ	

ไปตามถ้อยคำของครูอาจารย์ ไปตามปริยัติ เป็นต้น โดยไม่มัวไป

ติดอยู่แค่สมมติบัญญัติ แต่เรารู้ทัน ไม่ยึดติดในสัญญานั้น เรา

สามารถอาศัยสัญญานั้นเป็นสื่อก้าวไปสู่ปัญญาที่รู้ทั่วแจ้งชัดถึง

ธรรม ที่เรียกว่าอัญญา ก็ทำให้บรรลุพระอรหัตต์ได้ (ตลอดจนจะ

พิจารณาตัวสัญญานั้นเองให้เห็นไตรลักษณ์ก็ได้) 

 คำว่า “รู้จักใช้สัญญา	จะได้ไปถึงอัญญา” นี้ แทบจะตรงกัน

เลยกับคำที่ยกขึ้นตั้งข้างบนว่า “รู้ทันสมมุต	ิก็เข้าทางวิมุตต”ิ อัน

นี้ ผู้ศึกษาเข้าใจได้ไม่ยาก จึงไม่จำเป็นต้องอธิบาย 

 ทั้งหมดนี้ เป็นความฉลาดในการสอนของพระอาจารย์ อะไร

ที่จะช่วยสื่อเสริมความเข้าใจ จะเร้าความสนใจ หรือชักนำให้ก้าว

ไปในการปฏิบัติ ก็หยิบยกเอามาใช้ให้ได้แง่ได้มุมที่จะบังเกิดผลใน

ทางที่หมาย เป็นเรื่องดี ไม่ได้เสียหายอะไรเลย เพราะธรรม หรือ

ประดาสภาวะทั้งหลาย มีแง่มุมที่จะโยงถึงกัน 

 แต่ทั้งนี้ เป็นคนละเรื่องกันกับระบบ ระดับ ตลอดจนการจัด

หมวดหมูข่ององคธ์รรม อนันี ้ถา้เอามาปะปน เขา้ผดิทีผ่ดิทาง กจ็ะพา

ใหเ้กดิความสบัสน แลว้จะหลงเพรดิเตลดิกนัไป เปน็ความเสยีหาย	

 อย่างที่พูดว่า “ดับความโกรธ	 นิโรธจึงมาได ้” ก็ใช้ในทาง

ปฏิบัติได้ เข้าทีดีอยู่ แต่ในคำนี้ โกรธ กับนิโรธ ก็ไม่ได้เข้าชุดอะไร

กัน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเดียวกัน หรือฝ่ายตรงข้าม (เช่นถึงจะเป็น

ฝ่ายตรงข้ามกัน ก็กินความไม่พอที่จะมาจัดเข้าชุด) 

	 สัญญา กับ อัญญา ก็เอามาพูดแนะนำสั่งสอนในการปฏิบัติ

ได้มากมาย แต่ไม่ได้สัมพันธ์ในแบบที่จะเป็นชุดอะไรกัน และตาม

ปกติก็ไม่ได้มาด้วยกัน ไม่ได้เข้าคู่กัน แต่พอเอามาพูดเทียบกัน ก็

ฟงัด ีและเมือ่เขา้กบัสถานการณ ์กไ็ดป้ระโยชน ์สญัญากเ็ขา้ชดุของ

ขนัธ ์๕ ไป เปน็ รปู เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ สว่นอญัญา

ก็โน่น อยู่ในชุดอินทรีย์ ๒๒ แล้วจะเอามาเทียบกัน ก็พูดอธิบาย

โยงให้ถึงกันได้ แต่ไม่เป็นข้อที่จะมาเป็นคู่หรือเข้าชุดตรงกันข้าม 

	 สมมุติ กับ วิมุตต ิ ก็ทำนองเดียวกัน อธิบายเชิงปฏิบัติได้

คลา้ย สญัญา กบั อญัญา นัน่แหละ แทบเหมอืนกนัเลย แถมพดูตอ่ไป

ได้อีกด้วยว่า สัญญาจำหมายในสมมติ แล้วไม่ยึดติดสัญญานั้น รู้

เทา่ทนัสมมตจินเกดิอญัญา กม็าถงึวมิตุต ิฯลฯ (๔ คำ เหมอืนจะเขา้ชดุ

กนัไปเลย) พดูอธบิายในเชงิปฏบิตั ิกช็ดัขึน้เรือ่ยๆ เปน็ประโยชนด์ี 

แตร่วมแลว้ จบัหลกัใหไ้ด ้ตระหนกัชดัไว ้ไมใ่หส้บัสน กจ็ะกา้วไปดว้ยด	ี

 ก็เลยเอามาพูดหนุน ให้ญาติโยมสบายใจ อ่านฟังพระ

อาจารย์ทั้งหลาย แยกแยะได้ เข้าใจท่านให้ตรงคงอยู่กับหลักให้

พอดี ก็จะมีความเจริญงอกงามในธรรมยิ่งขึ้นสืบไป 

	 	 	 										พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

                    ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓


