
สถาปนาสมณศักดิ์
	 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	บดินทรเทพยวรางกูร	

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม	 ให้ประกาศว่า	 โดยที่

ทรงพระราชอนุสรณ์คํานึงถึง	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช	มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี	 จักรีนฤบดินทร	สยา-

มินทราธิราช	 บรมนาถบพิตร	 สมเด็จพระบรมชนกนาถ	 ซึ่งเสด็จ

สวรรคต	เม่ือวันพฤหัสบดี	ท่ี	๑๓	ตุลาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๙	ว่า	

ทรงเป็นพุทธมามกะ	และอัครศาสนูปถัมภก	ทรงใส่พระราชหฤทัย

ในการทะนุบํารุงและสืบทอดพระพุทธศาสนา	 โดยทรงพระกรุณา

โปรดสถาปนา	เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ถวายแก่พระสังฆาธิการ	ซึ่ง

ดํารงในสมณคุณ	มีอุปการะยิ่งแก่การพระศาสนาเป็นประจําทุกปี	

	 บัดน้ี	 เพ่ือเป็นการบําเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี	

จักรีนฤบดินทร	 สยามินทราธิราช	 บรมนาถบพิตร	 จึงสมควรจะ

สถาปนาอิสริยยศและเลื่อนอิสริยฐานันดรพระสงฆ์ที่ดํารงอยู่ใน

สมณคุณ	 และมีอุปการะยิ่งแก่การพระศาสนาดังกล่าวสูงขึ้น	 เพื่อ

จักได้บริหารพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสถาพร	 ตามโบราณราช

ประเพณีสืบต่อไป	

	 จึงทรงพระกรุณาโปรดสถาปนา	พระพรหมคุณาภรณ์	 ข้ึนเป็น	

สมเด็จพระราชาคณะ	 มีราชทินนามตามที่จารึกในสุพรรณบัฏว่า 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์	 ญาณอดุลสุนทรนายก	 ปาพจนดิลก	

วรานุศาสน์	 อารยางกูรพิลาสนามานุกรม	 คัมภีรญาณอุดมวิศิษฏ์	

ตรีปิฎกบัณฑิต	 มหาคณิสสร	 บวรสังฆาราม	 คามวาสี	 อรัญวาสี	 

สถิต	 ณ	 วัดญาณเวศกวัน	 จังหวัดนครปฐม	 มีฐานานุศักดิ์ 

ตั้งฐานานุกรมได้	๑๐	รูป	

  โปรดเกล้าสมณศักดิ์พิเศษ ๑๒ สิงหา 

	 เมื่อวันที่	 ๙	 สิงหาคม	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ทรง

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 พระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์เป็น

กรณีพิเศษ	 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรม

ราชินีนาถ	เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	๗	รอบ	

๑๒	สิงหาคม	๒๕๕๙	จํานวน	๘๕	รูป	

	 ในวโรกาสน้ี	 พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ	 วัดญาณเวศกวัน	

จังหวัดนครปฐม	 ได้รับพระราชทานต้ังสมณศักด์ิเป็นพระราชาคณะ

ชั้นสามัญ	 ที่	 พระมงคลธีรคุณ	 ทั้งนี้พระสงฆ์ทั้ง	 ๘๕	 รูป	 จะเข้า

รับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์	 เป็นกรณีพิเศษ	 ในวันที่	

๑๒	 สิงหาคม	๒๕๕๙	ณ	พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย	 ในพระบรม

มหาราชวัง	

ตั้งพระครูฐานานุกรม
	 โดยฐานานุศักดิ์	 อันอนุวัตรตามพระบรมราชโองการ	 เพื่อ

เกื้อกูลแก่ศาสนกิจตามสมณฐานันดร

	 เห็นสมควรยกย่องพระภิกษุผู้ทรงศีลสุตาทิคุณ	 ขวนขวาย

ในศาสนภาระ	 ตั้งใจบําเพ็ญอรรถจริยา	 และดํารงในสัมมาปฏิบัติ	

อีกทั้งมีความมั่นคงในพระธรรมวินัย	ให้มีสมณศักดิ์อันสมควร	จึง

แต่งตั้ง

	 พระปณต	ฉายา	คุณวฑฺโฒ	นามสกุล	อิสรสกุล	อายุ	๓๘	

พรรษา	 ๑๐	 วิทยฐานะ	 น.ธ.เอก,	 อภิธรรมบัณฑิต,	 ปริญญาโท	

ตําแหน่ง	 พระวิธานาธิการ	 วัดญาณเวศกวัน	 ตําบลบางกระทึก	

อําเภอสามพราน	จังหวัดนครปฐม	ให้ดํารง	สมณศักดิ์	ที่

พระครูเมธังกร

ฉบับพิเศษ ต้นปี ๒๕๖๐

สำ�นักง�น: วัดญ�ณเวศกวัน ต.บ�งกระทึก อ.ส�มพร�น จ.นครปฐม 73210 
โทรศพัท ์02-482-7356, 02-482-7365, 02-482-7375 โทรส�ร กด 103

สมเด็จพระพุทธโฆษ�จ�รย์ (ปยุตฺโต) . พระมงคลธีรคุณ (จินฺต�ปญฺโญ)
พระครูวินัยธร (พุทฺธิวโร) . พระครูเมธังกร . พระพงศธรณ์ เกตุญ�โณ  

จดหมายข่าวงานพระพุทธศาสนาของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑ : กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐



	 พระวีรภัทร	 ฉายา	 ถิราโณ	 นามสกุล	 กุลครอง	 อายุ	

๒๙	พรรษา	๘	 วิทยฐานะ	น.ธ.เอก,	 ประโยค	๑-๒,	ปริญญาตรี	

ตําแหน่ง	 พระวิธานาธิการ	 วัดญาณเวศกวัน	 ตําบลบางกระทึก	

อําเภอสามพราน	จังหวัดนครปฐม	ให้ดํารง	สมณศักดิ์	ที่

พระครูวรวงศ์

	 ขอจงรับภาระบําเพ็ญศาสนกิจ	 ช่วยอบรมสั่งสอนบรรพชิต

และคฤหัสถ์ในอาวาส	 ช่วยระงับอธิกรณ์	 ถึงความเจริญงอกงาม

ไพบูลย์ในพระพุทธศาสนา	ตลอดกาลเป็นนิตย์	เทอญฯ

	 ทั้งนี้	ให้มีผลตั้งแต่วันที่	๒๗	มกราคม	พุทธศักราช	๒๕๖๐

	 	 	 	 (สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์)	

	 	 	 	 	เจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน

คำาสั่งวัดญาณเวศกวัน
ที่ ๑/๒๕๖๐ 

เรื่อง ตั้งพระวิธานาธิการ

	 ตามที่เจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน	ติดปัญหาโรคาพาธ	ไม่อาจ 

ดูแลบุคคลและกิจการของวัดได้เต็มที่	 พร้อมทั้งรองเจ้าอาวาส	

และผู้ช่วยเจ้าอาวาสก็มีศาสนกิจและภารกิจภายนอกที่สําคัญ

มากมาย	 อันพึงถวายโอกาส	 จึงได้ตั้งพระวิธานาธิการ	 ให้เป็นผู้

ดูแลการงานทั่วๆ	 ไปของวัด	 ช่วยเสนอสนองและสนับสนุนงาน

ของรองเจ้าอาวาส	 และผู้ช่วยเจ้าอาวาส	 ทําหน้าที่หลักในการ

ประสานบุคคลและประสานงาน	 ให้กิจการของวัดดําเนินไปได้เป็น

ปกติ	 โดยมีรองเจ้าอาวาส	และผู้ช่วยเจ้าอาวาสเป็นที่ปรึกษา	สืบ

มาโดยลําดับนั้น

	 บดันี	้วาระการปฏบิตังิานของพระวธิานาธิการทีต่ัง้ไว้		ไดส้ิน้สดุ 

ลง	เห็นสมควรมีพระวิธานาธิการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

	 จึงตั้งพระวิธานาธิการ	ดังต่อไปนี้

  พระครูวินัยธร (ชัยยศ พุทฺธิวโร)        เป็นพระวิธานาธิการ 

  พระครูสังฆภารพิสิฏฐ์ (มาโนช ธมฺมครุโก) เป็นพระวิธานาธิการ 

  พระปณต คุณวฑฺโฒ          เป็นพระวิธานาธิการ

  พระวีรภัทร ถิราโณ         เป็นพระวิธานาธิการ 

	 ทั้งนี้	 ให้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่	 ๑	 มกราคม	 ถึงสิ้นเดือน

มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๖๐

	 	 	 												สั่ง	ณ	วันที่	๕	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๖๐

	 	 	 																		(สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์)

	 	 	 																			เจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน	

แตงตั้งไวยาวัจกร
	 ด้วยนายนาม	 พูนวัตถุ	 ไวยาวัจกรคนที่	๑	 ได้ถึงแก่กรรม	และ

นายประพัฒน์	เกษสอาด	ไวยาวัจกรคนที่	๒	ก็มีวัยชราลงมากแล้ว

ตามลําดับกาล	สมควรตั้งไวยาวัจกรของวัดเพิ่มข้ึนอีก	๑	บุคคล

	 ในการน้ี	เจ้าอาวาสได้ดําเนินการปรึกษาสงฆ์ในวัด	พิจารณา

คัดเลือกคฤหัสถ์ผู้มีคุณสมบัติตามความในข้อ	๖	แห่งกฎมหาเถร

สมาคม	 ฉบับท่ี	 ๑๘	 (พ.ศ.๒๕๓๖)	 ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอน

ไวยาวัจกร	 และมีมติเห็นชอบให้นายพงษ์สวัสดิ์	 อักษรสวาสด์ิ	

ซึ่งเป็นนักกฎหมาย	 ได้ช่วยเหลือกิจการงานของวัดญาณเวศกวัน 

เร่ือยมายาวนาน	ทั้งงานด้านกฎหมาย	และด้านการเงิน	ด้วยความ

เอาใจใส่จริงจัง	อย่างซื่อสัตย์ม่ันคงสม่ําเสมอ	มีคุณสมบัติถูกต้อง 

ตามความในข้อ	๖	แห่งกฎมหาเถรสมาคมน้ัน	เป็นไวยาวัจกร

ถวายสักการะเจาประคุณสมเด็จฯ ผูปฏิบัติหนาที่
สมเด็จพระสังฆราช

 ตามกําหนดของทางราชการ	 ได้นัดหมายให้พระภิกษุผูได้รับ

สถาปนา	 เลื่อนและแต่งตั้งสมณศักดิ์	 ณ	 วันที่	 ๕	 ธ.ค.	 ๒๕๕๙	

ไปถวายสักการะแด่	เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์	ผู้ 

ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช	ที่วัดปากน้ําภาษีเจริญ	พร้อมกัน	

ในวันที่	๖	ธ.ค.	๒๕๕๙	

	 เนื่องจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์	 (ปยุตฺโต)	 วัดญาณ

เวศกวัน	 อาพาธ	 และพํานักอยู่ในชนบทห่างไกล	 ไม่อาจไปถวาย

สักการะในวันดังกล่าว	จนกระทั่งในตอนเย็นวันที่	๖	ก.พ.	๒๕๖๐	

จะเข้ารับการตรวจรักษาเพิ่มเติมที่โรงพยาบาล	 เห็นว่าเวลาล่วง

เลยมามากนักแล้ว	 และเมื่อเข้า	 ร.พ.	 ครั้งนี้แล้ว	 ก็ไม่ทราบว่า

เมื่อไรจึงจะไดไปถวายสักการะ	 จึงไดใชโอกาสในเวลาที่มีอยู่เล็ก

น้อย	 ได้รับเมตตาเข้าถวายสักการะ	 เจ้าประคุณสมเด็จพระมหา

รัชมังคลาจารย์	 ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช	 ที่วัดปากน้ํา

ภาษีเจริญ	ก่อนเข้าพักในโรงพยาบาล	ในวันที่	๖	ก.พ.	๒๕๖๐

คุรุสภาถวายรางวัล 
	 คุรุสภา	โดยคณะกรรมการสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา 

ของชาติ	พ.ศ.	๒๕๖๐	ได้ดําเนินการสรรหาบุคคลหรือนิติบุคคล

ที่ดําเนินงานหรือจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาและการ

เปลี่ยนแปลงต่อการศึกษาอย่างกว้างขวาง	และการดําเนินงานหรือ 

กิจกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่างของการปฏิบัติที่เป็นประโยชน์

อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษาของชาติจนเป็นที่ประจักษ์ชัด



	 แต่พร้อมกันนี้	ในท้องมีจุดหนึ่งเจ็บเป็นประจํา	คุณหมอบอก

ว่า	 ข้างนอกลําไส้ที่ผ่าตัดเมื่อกว่า	 ๕๐	 ปีก่อน	 เกิดมีพังผืดเพิ่ม

ขึ้นๆ	 มากมาย	 ซึ่งอาจรัดลําไสให้ตันเมื่อใดก็ได้	 จึงไม่ให้ไปอยู่ใน

ที่ห่างไกล	จากโรงพยาบาลใหญ่	ท่ีจะผ่าตัดได้ทัน

	 ได้เล่าสภาพความเป็นไปและเรื่องราวนี้ไว้เพื่อความรู้เข้าใจ 

ร่วมกัน	และใช้สําหรับคาดหมายการณ์ข้างหน้า

	 	 	 	 	 เจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน

	 	 	 	 	 		๑๔	กุมภาพันธ์	๒๕๖๐

สัมโมทนียกถา
	 ในโอกาสที่พระพรหมคุณาภรณ์	(ประยุทธ์	ปยุตฺโต)

ได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะ	ที่

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

ในวันคล้ายวันพระราชสมภพ	ร.๙	ณ	๕	ธันวาคม	๒๕๕๙

ที่อุโบสถวัดญาณเวศกวัน

๒๐.๓๐	–	๒๐.๕๐	น.

.........

	 (อาตมา)	เสียงไม่มีจริงๆ	ปอดไม่ดี	เจ็บหน้าอก	ระบมช้ํามา

จากโรงพยาบาล	 ที่ว่าจะพูดกับโยม	 ก็เลยพูดยาก	 (ได้เขียนบอก

โฆษกว่าพูดไม่ไหว	ของดพูด)	แต่จะลองพยายามดูสักนิดหนึ่ง

	 ในใบกําหนดการบอกว่าให้กล่าวสัมโมทนียกถา	คือ	ถ้อยคํา

ที่จะทําให้ชื่นจิตบันเทิงใจ	 ซึ่งก็สมกับใบบอกที่ว่า	 เป็นพิธีมุทิตา

สักการะ

	 ที่ใบบอกว่าเป็นพิธีมุทิตาสักการะ	 ก็เลยพูดตามชื่อเรื่อง	

เสียก่อน	คือในเรื่องมุทิตาสักการะนั้น	ขออนุโมทนา	ขอบพระคุณ

ท่านพระมหาเถระ	 พระเถรานุเถระทุกท่าน	 และญาติโยมมากมาย

ที่ได้มีน้ําใจมา	 และเสียสละอย่างมาก	 ต้องรอนาน	 ก็ต้องทั้งขอ

อนุโมทนา	และขออภัยด้วย

	 ทีนี้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวอาตมาก็คือ	 โยมที่มากันมาก	 จะ

ถวายอะไรต่างๆ	ก็จะต้องทักทาย	และการจะทักทายก็ต้องจํํากันได้	

และต้องใช้เสียง

	 ทีนี้ก็ต้องขออภัย	๒	 ประการ	 คือ	หนึ่ง	 สายตา	 มองไม่ชัด

แล้วก็จําไม่ค่อยได้	 เพราะฉะนั้นก็อาจจะผิดพลาด	 หรือทักไม่ทัน	

สอง	 ก็เสียงไม่มี	 พูดลําบาก	 ก็ทักไม่ไหว	 จึงขอโอกาสให้ทราบ

ไว้ก่อนว่า	 จะได้ทักหรือไม่ทักก็ตาม	 ท่ีจริงน้ัน	 อนุโมทนาโยมทุกท่าน 

(เสียงญาติโยม......สาธุ)	ถ้าทักทาย	ไม่ไหว	ไม่ทัน	ก็ขออภัย	ขอให้ 

เข้าใจอย่างที่ว่านี้ด้วย	เมื่อโยมเข้าใจข้อนี้แล้ว	ก็จึงขอพูดต่อไป

และเป็นที่ยอมรับของสังคม	เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศ

เกียรติคุณให้สาธารณชนได้รับรู้	และร่วมยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ

		 ในปีนี้	คณะกรรมการได้พิจารณายกย่องให้	สมเด็จพระพุทธ 

โฆษาจารย์	(ประยุทธ์	ปยุตฺโต)	เจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน	จังหวัด

นครปฐม	 เป็นบุคคลหนึ่งที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ	 โดยคณะ

ผู้แทนจากคุรุสภาได้เข้าพบสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์	ที่วัดญาณ

เวศกวัน	 เมื่อวันที่	 ๒๗	มกราคม	๒๕๖๐	 เพื่อขอประทานถวาย

รางวัลดังกล่าว

ปญหาสุขภาพของเจาอาวาส
(ว่าเฉพาะปัญหาขัดกันของปอดกับลําไส้)	

ก. สภาพของปอด

 เท่าท่ีมองเห็น พระท่ีวัดญาณเวศกวัน ไม่ว่าผู้ใหญ่ผูนอย ไม่เขาใจ 

เร่ืองสภาพปอดของเจาอาวาสว่าท่ีเปนปญหาน้ันคืออย่างไร ดังน้ัน

ถาใครถาม ไม่ควรตองช้ีแจงอธิบาย แต่ใหท่านผูน้ันอ่านคําบอกน้ีเอง

	 ระบบหายใจทั้งหมดเป็นปัญหา	 โดยเฉพาะการพูดเป็นการ 

กระทบกระเทือนปอด	 ถ้าพูดเบาๆ	 เอื่อยๆ	 เฉื่อยๆ	 ก็พอไปได้	

แต่ถ้าตั้งใจพูดให้ผู้ฟังได้ยินชัด	 ให้เข้าใจชัด	 เช่น	 พูดทักทาย	พูด

กับคนที่ยืน-น่ังอยู่ห่างๆ	 พูดตอบคําซักถาม	 พูดเป็นงานเป็นการ	

มีการเน้นการย้ํา	 โดยเฉพาะที่ร้ายแรงมาก	 คือการพูดในที่ประชุม	

หรือในหมู่ชนใหได้งานได้สาระของเร่ือง	เฉพาะหน้าก็พูดจนได้	แต่ 

มีความเสี่ยง	๒	อย่าง	คือ

	 	 ๑.ขณะพูด:	ใช้แรงความดันโลหิตขึ้นสูงมากในระดับ180	–	 

	 เกิน	200	และชีพจร	120	–	130	(คุณหมอบางท่านว่าคง 

	 เน่ืองจากการท่ีได้ผ่าตัดเส้นเลือดใหญ่ท่ีขึ้นไปเลี้ยงสมอง)

	 	 ๒.หลังพูด:	 บอบช้ํา	 แล้วหลังจากนั้น	 ๑-๒	 วันเริ่มเจ็บ 

	 ระบมในทรวงอก	 อาจหมดเสียง	 พูดไม่ค่อยออก	 บางทีมี 

	 เลือดออกจากภายใน	อาจทรุดไปนาน

	 ถึงตอนนี้	ในฐานะเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมโดยตําแหน่ง	

ควรไปประชุม	มส.	ซึ่งเป็นเร่ืองร้าย	กินแรงปอดอย่างย่ิง	จึงได้ทํา

หนงัสือแจ้งไปยังสํานกังานเลขาธิการ	มส.	ว่า	จะยงัไม่ไปร่วมประชมุ 

อย่างน้อยใน	 ๒-๓	 เดือนแรก	 หลังจากนั้น	 ถ้าสภาพปอดไม่ดีขึ้น	

อาจแจ้งไปอีกว่าจะไม่ไปประชุมอีกยาวนาน	อาจจะเกือบตลอดไป

ข. ปญหาลําไส้

	 สภาพปอดที่ว่าข้างต้น	 เกิดจากพังผืดแผลเป็นที่ขั้วปอดทั้ง	

๒	 ข้าง	 ซึ่งเกิดจากวัณโรคที่ทําใหไอเป็นเลือดมากมาย	 เวลาน้ีจึง

ต้อง	ไปหาที่อยู่ไกลๆ ที่จะหายใจไดง่าย



	 ที่จริง	วันนี้	 เรื่องมุทิตาสักการะ	ก็เป็นเรื่องของการที่	 ได้รับ

สมณศักดิ์	 แต่เรื่องนั้นมีความสําคัญเป็นเรื่องรอง	 เป็นเพียงเรื่อง

สืบเนื่อง	ญาติโยมควรจะนึกว่า	วันน้ีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ

ของในหลวงรัชกาลที่	๙	อันนี้สิเป็นความสําคัญที่แท้จริง

	 การพระราชทานสถาปนาเลื่อนสมณศักดิ์ก็สืบเนื่องมาจาก

วันสําคัญนั้น	 เป็นส่วนของการที่ได้ทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจ	

พูดง่ายๆ	 ว่า	 ในเรื่องนี้	 เราจึงต้องมองไปที่พระคุณของในหลวง	

รัชกาลที่	๙	หมายความว่า	 เรื่องสมณศักดิ์นี้	 เป็นพระราชกรณีย

กิจในส่วนของการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา	 ซึ่งพระองค์ได้ทรง

ปฏิบัติอย่างจริงจังตลอดมา	 แล้วเราก็จะมองเห็นว่า	 ทรงห่วงใย	

ทรงเอาพระทัยใส่จริงๆ	ใน	เรื่องการพระศาสนา

	 สําหรับอาตมานี่ว่ากันไป	จะว่าเดาก็ได้	แต่ก็ดูตามที่สืบเนื่อง

จากข้อเท็จจริง	อาตมาไม่ได้เข้าวัง	ไม่ได้เข้าพิธีหลวง	ไม่ได้เข้าพิธี

ทางราชการมานี่	 ประมาณว่า	 ๒๕	 ปี	 หรือนานกว่านั้น	 ไม่ได้เข้า

งานสักครั้ง	 เว้นครั้งเดียว	 คือครั้งที่มีฎีกาใหไปรับสมณศักดิ์เป็น 

พระพรหมคุณาภรณ์	 นอกนั้น	 เอาเป็นว่าราว	๒๕	ปีไม่เคยเข้าวัง	

ไม่เคยเข้าพิธีทางการใดๆ	ทั้งสิ้น

	 อาตมาได้หนีออกจากกรุงเทพ	เพราะเรื่องโรคปอด	จึง	ได้มา

อยู่ที่วัดญาณเวศกวัน	 แล้วเมื่อมาอยู่ที่วัดญาณเวศกวันนี่	 ก็แทบ

จะไม่มีบทบาทอะไร	 คืออาพาธมา	 โยมก็หาที่	 เพียงว่าใหได้พัก

อาศัย	แล้วก็ทําหนังสือที่ค้างอยู่	ก็ทําต่อไป	ทํามาเรื่อยๆ

	 ทีนี้	 มาอยู่ที่นี่	 อยู่ได้พรรษาเดียวก็ไปพักที่ฉะเชิงเทรา	 ที่	

สายใจธรรม	๕	พรรษา	ไม่ได้อยู่ที่นี่	ออกพรรษาแล้วก็มาๆ	ไปๆ	

หลัง	 ๕	 ปีผ่านไปแล้ว	 จึงมาจําพรรษาที่นี่ในปี	 ๓๘	 แต่แล้วพอปี	

๔๐	ก็ผ่าตัดเส้นเลือดสมอง	ตั้งแต่นั้นมาก็อยู่แค่ก้นวัด	 (ขออภัย	

ใช้คํานี้)	ไม่ได้ออกมาหน้าวัดเลย	หมายความว่า	อาตมามีบทบาท 

กับวัดนี้น้อยที่สุด	 ตั้งแต่ปี	 ๔๐	 อยู่ก้นวัด	 อยู่ที่กุฏิท้ายวัด	 ไม่ได้ 

ออกมาหน้าวัด	๑๐	ปี	แล้วปี	๕๐	ก็ออกจากวัดไป

	 เรื่องก็คือว่า	 ต่อจากปี	 ๕๐	 แม้แต่ที่วัดญาณเวศกวันนี้ก็	

อยู่ยาก	 สู้อากาศไม่ไหว	 ก็จราจรเร่ร่อนไปอยู่ในถิ่นชนบทมาจน	

บัดนี้อีกประมาณ	๑๐	 ปี	 หมายความว่า	 เกือบ	 ๒๐	 ปีมานี้แทบ	

ไม่ได้พบปะเกี่ยวข้องกับใครในบ้านเมืองถิ่นที่เจริญเลย

	 โดยบังเอิญหลายครั้งแล้ว	 ได้ยินญาติโยมพูดว่ามาวัดนี้	

ไม่เคยพบเจ้าอาวาส	 แต่ก่อนโน้นยังออกพิธีบ้าง	 โดยเฉพาะในวัน

วิสาขบูชา	 วันมาฆบูชา	 แต่ตอนหลังนี้ไม่มาเลย	 ก็หมายความว่า	

แม้แต่ที่วัดนี้เอง	อาตมาก็เกี่ยวข้องน้อย

	 วัดนี้โยมสร้างกันมาทั้งนั้น	 อ้อ	 วันนี้ได้ยินว่าโยมคุณหญิง 

กระจ่างศรี	 ฝากพวงมาลัยมาถวาย	 ท่านเป็นประธานสร้างวัดนี้	

ตอนนี้อายุ	๑๐๒	ปี	มาไม่ไหว	ท่านก็เลยฝากพวงมาลัยมา	หลาน

เอามาแล้ว	นี่แหละโยมอายุ	๑๐๒	ปีแล้ว	รุ่นท่ีสร้างวัดนี่	ท่านยัง

คิดถึงมาก	 ท่านก็ตั้งใจเอาจริง	 ให้ลูกหลานนําพวงมาลัยมาถวาย	

(ท่ีจริงไม่ใช่พวงมาลัย	แต่เป็น	ชุดเคร่ืองสักการะท่ีจัดมาอย่างดีย่ิง)

	 เป็นอันว่าวัดน้ีโยมสร้างกันมา	 อาตมาเคยบอกว่าอาตมาไม่ 

เคยสร้างอะไรที่วัดนี้แม้แต่เท่าเล้าไก่	ทุกอย่าง	วัตถุสถาน	อาคาร

อาราม	 เป็นฝีมือโยมทั้งนั้น	 แต่โยมก็หารือไถ่ถามให้เห็นพร้อมกัน

ก่อนทุกอย่างไม่ให้เสียพระธรรมวินัย	 ให้พระมีสัปปายะ	 ทํางาน

ของพระไป	อาตมาเอง	งานทั้งหลาย	ไม่ว่าพิธีหลวง	พิธีราษฎร์อะไร	

ไม่ไดไปเลย	ค่อยๆ	ห่างออกไป	เที่ยวอยู่ตามดง	ตามทุ่ง	ตามดอย	

ย้ายไปที่นั่น	ที่โน่น	เที่ยวหาอากาศไปตามเรื่อง

	 แต่มีอยู่อันหนึ่งคือ	เรื่องงานหนังสือธรรม	ไม่เคยทิ้ง	คือ	ยัง

ทําเท่าที่ทําได้	 ในระยะนี้แค่เล่มเดียว	 คือ	 ตามพระใหม่ไปเรียน

ธรรม	 ก็บอกกับพระที่วัดนี้ว่า	 จนจบชีวิตนี้ก็อาจจะไม่เสร็จ	 ก็จะ

พยายามทําไป	เสร็จไป	๒๑	ตอน	เหลืออีก	๓๙	ตอน	และหนังสือ

อื่นก็อีกเยอะแยะ	ชีวิตไม่พอ	นี่ก็เล่าให้ญาติโยมฟัง

	 ที่พูดอย่างนี้ก็คือให้เห็นว่า	ที่จริงอาตมานี่	 อย่างที่บอกนี้	 ไม่

ได้ออกงานออกการ	จนถึงพิธีหลวงนี่ไม่ได้ออกไปเลย	ทําให้เดาว่า	

ในหลวงนั้น	อะไรก็ไม่ได้ลอดสายพระเนตรไป

	 อาตมาเที่ยวไปอยู่ที่โน่นที่นี่	 ทําอะไรอะไรต่ออะไรอยู่นี่	 ก็คือ 

ทําหนังสือธรรม	 ถ้าเรียกเป็นภาษาที่ไพเราะสักหน่อยก็ว่า	 ทํางาน 

สรางเสริมและแผขยายความรูความเขาใจธรรมวินัย และหาทาง 

ใหประชาชนไดประพฤติปฎิบัติกัน	 ก็ทํางานแค่น้ี	 เรื่องก็เป็นมา 

อย่างนี้	ก็บอกให้ญาติโยมรู้	จะได้เข้าใจต่อกัน

	 ก็เป็นอันว่า	 งานน้ีอยากใหโยมเอาใจใส่มองไปท่ีพระคุณของ

ในหลวง	 สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 รัชกาลที่	 ๙	

เร่ืองสมณศักด์ิน้ีก็เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของพระราชกรณียกิจ	 ที่ทรง

ดูแลบ้านเมือง	ที่ทรงเอาพระทัยใส่ในพระศาสนา	โดยที่ทรงห่วงใย

กิจการพระศาสนา	ก็ทรงพยายามส่งเสริม	หาทางให้กิจการของพระ

ศาสนาดําเนินไป	 เป็นเร่ืองพระคุณขององค์พระมหากษัตริย์	 สมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	รัชกาลที่	๙	วันนี้ก็เป็นวันของ

พระองค์	 จึงควรที่ญาติโยมจะทําบุญทํากุศลทําความดีถวายเป็น 

บรมราชูทิศ	 และก็ถวายพระพรขอให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรม 

ราชินีนาถ	ทรงมีพระสุขภาพพลานามัยสุขสมบูรณ์

	 ทีนี้	 ก็หันมาดูทางด้านพระ	 ในแง่ของการตั้งพระนั้น	พระนี้จะ

ตั้งให้มีสมณศักดิ์เป็นอะไร	 ก็เป็นพระนั่นแหละ	 จะตั้งเป็นชั้นไหน



ชั้นไหน	ก็เป็นพระองค์หนึ่งเท่านั้น

	 เพราะฉะนั้น	โยมไม่ต้องไปห่วง	ในด้านของพระนี่	ก็ให้เหมือน 

อย่างที่เราอยู่กันนี่	เคยเรียกหลวงลุง	หลวงอา	หลวงตา	หลวงพ่อ	

หลวงปู	ก็เรียกไปตามเดิมอย่างนั้น	นี่แหละเป็นดีที่สุด	ส่วนที่ว่าถ้า

เขาจะเรียกเป็น	ท่านเจ้าประคุณฯ	อะไรนั่น	เราไม่ต้องไปยุ่ง	ให้เป็น

เรื่องของทางการเขา	เราก็อยู่กันแบบสบายๆ	เรื่องก็เป็นอย่างนี้

	 เอาละ	 นี่ก็เป็นอันได้ทําความเข้าใจกันว่า	 เรื่องที่เราจะเห็น

พระคุณ	 คือด้านของในหลวง	 ส่วนพระก็เป็นพระไปตามที่เป็นอยู่ 

น่ันเอง

	 ทีน้ี	 ในเร่ืองพระ	 ก็มีอย่างหนึ่งท่ีต้องเข้าใจ	 คือ	 มันมีเรื่องที่	 

“เป็น”	 กับเรื่องท่ี	 “ทํา”	 ตอนนี้โยมมานึกมาพูดกันใน	 เรื่องเป็น	

ว่าเป็นนั่น	เป็นนี่

	 ที่จริง	 ในทางธรรมนี่	 ท่านไม่นิยมถามว่า	 จะเป็นอะไร?	 แต 

ทานใหถามวา จะทําอะไร?	อันนี้แหละสําคัญ

	 ทีนี้	 ในเรื่องที่ว่าจะทําอะไรนั้น	 บางทีเพราะจะต้องทําอันนั้น

อันนี้แล้ว	 เพื่อจะทําใหได้ผลดี	 ก็เหมือนว่ามันจําเป็นให้ต้องเป็น

นั่นเป็นนี่	เพื่อจะได้ทําอันนี้ได้	หรือจะได้ทําได้พอแก่การ	เขาก็เลย

ให้เป็น	 เพื่อจะใหไปทําอะไรบางอย่างที่จะได้ทําได้จริงจังเข้มแข็ง	

อย่างนี้	 การเป็นก็คือเป็นการสร้างโอกาสให้แก่การที่จะทําเท่านั้น

เอง	 นี่ก็เป็นคติที่ควรจะรู้	 คือที่ว่าทางธรรม	 ท่านไม่นิยมถามว่า

จะเป็นอะไร?	แต่ถามว่าจะทําอะไร?

	 ทีนี้	 บางทีเรื่องที่เป็น	 กับเรื่องที่ทํา	 ก็จะขัดกัน	 นี่ก็ต้อง

ขออภัยที่พูดถึงตัวอาตมาเอง	 นอกจากเรื่องที่ต้องพบปะพูดจา 

ใช้แรงปอดซึ่งมักทําให้ช้ํา	 หลังจากพูดทีหนึ่งอาจจะพูดไม่ออกไป

คราวละนานๆ	 แล้วงานท่ีจะทํา	 ก็คือเรื่องหนังสือธรรมมากมาย	

อย่างที่ได้บอกพระแล้วว่า	หมดชีวิตนี้ก็ไม่มีทางสําเร็จ	ไม่มีทางจบ	

ก็ต้องทําต่อไป	ทีนี้	การเป็นนี่	บางทีก็ขัดกับการทํา

	 ที่ว่า	 “เป็น”	 นี้	 พ่วงมากับเรื่องอย่างนั้นๆ	 ที่เกี่ยวกับ	 “การ

เป็น”	 แล้วเรื่องที่เราจะทํา	 บางทีก็เลยทําไม่ได้	 นี่ก็คือขัดกัน	 ก็

จะต้องมาตกลงกันว่า	 จะทําอย่างไร	 เราจึงจะทําเรื่องท่ีเราต้อง

การจะทํา	 ให้มันสําเร็จ	 นี่จุดสุดท้ายมาอยู่ที่นี่	 อยู่ที่เรื่องเป็น	 กับ

เรื่องทํา	 ถ้าขัดกัน	 ก็จะต้องหาทางให้เรื่องเป็นนี่	 เปิดทางแก่เรื่อง

ทําใหได้	 เพราะว่าเรื่องทําน่ีถือว่าสําคัญจริง	ที่ว่าต้องทําไปจนตาย

นั่นแหละ	คืออย่างที่บอกแล้วว่าชีวิตนี้ไม่พอ	งานพวกหนังสือธรรม	 

อะไรต่ออะไร	ยังอีกมากมาย

	 ก็เลยพูดใหโยมฟัง	จะได้เข้าใจ	ไหนๆ	ก็มีพิธีนี้ขึ้นแล้ว	แล้ว

โยมก็เสียสละเวลาเป็นต้น	จึงได้มาที่นี่	ก็ใหเ้ราเข้าใจกัน

	 ตอนนี้ก็กลายเป็นว่า	 (อาตมา)	 ชักมีเสียงขึ้นแล้ว	 ตอนแรก

ก็พูดไม่ออก	 ตอนมาในรถนี่พูดไม่ได้เลย	 ทั้งเมื่อคืน	 แล้วมาเมื่อ

เช้าและต้นบ่าย	 หมอก็ให้ออกซิเจนกับยาขยายหลอดลม	 ๓	 พัก	

เพราะว่าปอดไม่มีกําลัง	 ในอกระบมหมด	 ในนี้ชํ้าและก็เจ็บ	 แน่น	

แล้วก็ไอ	ก็พยายามสู้	ไปๆ	มาๆ	ก็พูดออกมาจนได้

	 เอาละ	ไม่เป็นไร	ก็ได้พูดมาพอสมควร	เอาเป็นว่า	โยมกับพระ 

ได้มาพบกันด้วยจิตใจดีงามในทางของบุญกุศลแล้ว

แถมทาย

	 แต่ว่าต้องขอบพระคุณหลวงพ่อวัดปาเลไลย์	ท่ีท่านอยู่มาก่อน	ที ่

วัดดอนเจดีย์	เดิมท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี	ตอนน้ีท่านอายุ 

๘๒-๘๓	ปี	ท่านก็เลยเป็นท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ	ท่านยังเมตตามาเลย

	 อาตมาคิดไว้ว่า	 พอเสร็จเรื่องที่นี่แล้ว	 จะต้องไปกราบพระ	

ผ้ใูหญ่	โดยเฉพาะท่มีรณภาพไปแล้ว	ซึง่กอ็ยูท่ีว่ดัปาเลไลย์ด้วยองค์	 

หนึ่ง	 คือหลวงพ่อองค์เก่าที่วัดปาเลไลย์	 (มาจากวัดปราสาททอง)	 

ก็จะต้องไปหลายวัด	 เช่น	 วัดเบญจมบพิตร	 ไปกราบสมเด็จพระ

สังฆราชองค์พระอุปัชฌาย์	 ไปวัดสามพระยา	 ที่เป็นคู่สวด	 และ 

หลวงพ่อวัดทองนพคุณ	ก็คู่สวด	ไปกราบหลวงพ่อวัดพระพิเรนทร์	

แล้วก็อาจารย์พระครูปลัดสมัยที่วัดพระพิเรนทร์	แล้วก็ยังมีอีก	วัด 

อะไรล่ะ	 ก็วัดบ้านกร่าง	 แล้วก็วัดปราสาททอง	 ก็ต้องไปเยี่ยม	

แล้วก็วัดสุทัศน์	 หลวงพ่อสมเด็จฯ	 องค์ก่อนโน้น	 สมัยพ.ศ.	

๒๕๒๐	 เกือบ	 ๔๐	 ปีแล้ว	 ท่านใจดีมาก	 ท่านเขียนจดหมายไป

บอกว่าใหไปอยู่วัดสุทัศน์	นานแล้ว	 เป็นสมเด็จพระพุฒาจารย์เก่า	

นานนักแล้ว	ไม่ใช่ยุคหลังนี่	อาตมาไปเรียนบาลี	ในกรุงเทพฯ	เริ่ม

ที่สํานักเรียนวัดสุทัศน์

	 อ้าว	หลวงพ่อสมเด็จพระสังฆราชปุณณสิริ	นั่นสมเด็จปา	ก็	

ต้องไปละ	ที่นั่นสําคัญ	ท่านมีพระคุณมาก

	 ตอนที่มหาจุฬาฯ	 แย่	 ได้อาศัยสมเด็จพระสังฆราชปุณณสิริ	 

วัดโพธิ์	 เวลานั้นอาตมาทํางานที่มหาจุฬา	 ก็ไปหาท่าน	 จนลืมว่า

ไปหาท่านกี่ครั้ง	 คือไปเรื่อย	 ต้องไปธุระ	 ไปเรื่องมหาจุฬา	 ตอน

นั้นสถานการณ์คณะสงฆ์ง่อนแง่นมาก	 ทางมหาจุฬาฯ	 ก็ได้อาศัย

สมเด็จพระสังฆราชวัดโพธิ์นี่แหละเป็นหลักให้	 อุปถัมภ์บํารุงอะไร 

ต่ออะไรทุกอย่าง	นี่วัดโพธิ์ก็ต้องไป	แล้วก็สมเด็จพระญาณสังวร	ที่

วัดบวรนิเวศ	แล้ววัดอะไรอีก	ก็วัดสระเกศ	เอาละ	ไวไปทํารายการ

ทีหลัง	นี่พูดพอให้เห็นเป็นแนว

	 แต่จะไปไหวหรอืเปล่า	ในวนัสองวนันีรู้ส้กึจะไปไม่ไหว	ร่างกาย 

ไม่อํานวย	 ก็พูดให้รูไว้	 ก็เป็นอันว่า	 มีท่านผู้ที่มีพระคุณที่เรา 

ควรระลึกถึง	 จะต้องไป	 ก็เอาละ	 ต้องมีวัดบ้านกร่างด้วย	 นี่เป็น 



เหมาะสมต่อไปในเบื้องหน้า	ดังความแจ้งแล้วนั้น	

	 งานบําเพ็ญธรรมทานครั้งนี้	 เริ่มต้นด้วยแรงกุศลแห่งศรัทธา

และฉันทะ	แล้วดําเนินมาด้วยวิริยะ	จิตตะ	และวิมังสา	ท่ีพร้อมด้วย

ความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบและขัดเกลาให้ประณีต

บริบูรณ์	 แม้ต้องใช้เวลายืดเย้ือยาวนาน	 ก็ทําการอย่างจริงจังเข้มแข็ง

มั่นคง	จนลุล่วงบรรลุความมุ่งหมาย	อาตมาขออนุโมทนางานกุศล

แห่งธรรมทานสําคัญอันทําได้ยาก	 ที่สําเร็จเสร็จสิ้นแล้วในบัดนี้	

พร้อมทั้งบุญเจตนาที่จะดําเนินการเผยแพร่แผ่ขยายประโยชน์ใน

การเจริญธรรมเจริญปัญญาแก่ประชาชนยิ่งขึ้นสืบต่อไป	

	 ขออนุโมทนาอีกครั้งหนึ่ง	 ในการเจริญบุญกรณีย์ของคณะ

ผู้ดําเนินการ	 ท่ีได้ทํางานอันเป็นการบําเพ็ญประโยชน์อย่างสําคัญย่ิง

ซึ่งจําเป็นสําหรับชีวิตและสังคมทั้งในปัจจุบันและในกาลยาวนาน 

ต่อไป	 ขอให้ความมุ่งมั่นจริงจังในงานกุศลนี้สัมฤทธิ์ผลท่ีมุ่งหมาย	

เพ่ือประโยชน์	สุขของมหาชน	และเกื้อการุณย์แก่มวลประชา	โดย

แผ่ผลไพศาล	ตลอดเวลาอันเป็นจิรกาล	

	 	 	 	 	 	 				ขออํานวยพร

	 	 	 	 	 	 พระพรหมคุณาภรณ์	

หนังสือใหม
๑. บทนําสูพุทธธรรม: ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติเปนรมณีย์

 หนังสือน้ี	เกิดข้ึนโดยไม่ได้คิดหมาย	ไม่ได้ต้ังใจไว้เอง	และ	มิใช่ 

ทําตามคําขอของบุคคลใด	 เป็นกรณีไม่คาดหมายท่ีแทรกเข้ามา	 คือ	

มีคําถามเกี่ยวกับธรรมจากวงงานกิจการสําคัญอันหนึ่ง	 ซึ่งเห็นว่า 

จําเป็นต้องตอบ	จึงได้เขียนตอบอธิบายไป	แม้จะไม่ยาวนัก	แต่ได้ 

มาเห็นว่า	คําตอบอธิบายนั้นเป็นคําสรุปหลักสําคัญของ	พระพุทธ

ศาสนา	 และถ้าเพ่ิมเติมขยายความสักหน่อย	 ก็จะใช้เป็นหนังสือ

ประกอบ	หรอืพ่วงกบัหนงัสอื	พุทธธรรม	ได้	โดยเป็นคล้าย	บทนาํ	หรอื 

สรุปความแนวหน่ึง	จึงได้จัดปรับเขียนเพ่ิมเติมข้ึนเสร็จในเวลาเร่งด่วน

	 เน้ือความท้ังหมดในหนังสือเล่มน้ี	มีอยู่แล้วในหนังสือ	พุทธธรรม 

ฉบับปรบัขยาย	แต่ผู้อ่านที่ยังใหม่ในการศกึษาธรรม	บางทีอาจบอก 

ทํานองว่า	การอ่าน	พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย	นั้น	เหมือนลงไปใน 

ทะเลใหญ่	มองไม่เห็นขอบฟา	จับอะไร	ปะติดปะต่อไม่ไหว	หรือไม่ 

อาจจัดเรียงเร่ืองราวให้เป็นรูปเป็นร่าง	 หนังสือ	 บทนําสู่ พุทธธรรม  

เล่มนี้	 อาจช่วยได้	 ทั้งในแง่เป็นบทนํา	 ให้มองเห็นเค้าความ	

อย่างน้อยด้านหน่ึง	ท่ีจะช่วยให้ศึกษาโดยเข้าใจและจับความง่ายข้ึน	 

และในแง่เป็นบทสรุป	โดยเฉพาะที่จะนําไปปฏิบัติในชีวิตและสังคม 

ซึ่งมีโลกเป็นที่อาศัยและกําไว้ซึ่งโชคชะตา

ต้นกําเนิด	 ต้องไป	 เพราะเป็นที่เริ่มต้นบวชเณร	 (แต่กลายเป็นถูก

นิมนต์เรียกตัวกลับเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลอีก	 ยังช้ํา	 ฟนยาก	

คงต้องไปหลังสิ้นปี	๒๕๕๙	นี้แล้ว)

	 เอาเป็นว่า	 วันนี้ได้พูดไว้พอสมควร	 ที่จริงนั้นตอนแรกนึกว่า

พูดไม่ได้เลย	เพราะว่าเสียงไม่ยอมออก	มันติดคออยู่แค่นี้

	 ก็ขอบพระคุณอีกคร้ังหน่ึงสําหรับ	พระมหาเถระ	พระเถรานุเถระ	 

ท่ีได้สละเวลามาแสดงมุทิตา	และก็อนุโมทนาโยมญาติมิตรทุกท่าน...

	 ...ไหน?	(มีเสียงจากพระบอกว่าเห็น	อ.จํานงค์	ทองประเสริฐ)	

อ้าว	ท่านอาจารย์นั่งอยู่	มองไม่เห็น	นี่ท่านอาจารย์เป็นผู้ที่นําเข้าไป 

ที่มหาจุฬา	 เริ่มทํางานเป็นผู้ช่วยเลขาธิการ	 ท่านจัดการให้เสร็จ	

และก็เป็นอาจารย์เดิมด้วย	 แล้วมาเป็นผู้บริหาร	 ก็เป็นผู้ที่นําให้ 

เข้าไปทํางานที่มหาจุฬา	 ตอนนี้ท่านอายุ	 ๘๘	 แล้ว	 ท่านก็ยังสละ

เวลามา	เรียกว่าเป็น	เมตตาของท่านอาจารย์อย่างสูง	ก็อนุโมทนา

	 เป็นอันว่า	 กล่าวเฉพาะท่านผู้ท่ีเรียกแบบพระว่าเป็นผู้มีพรรษา

ยุกาลสูงสุดไว้	 แต่ในใจนั้นรวมไปถึงทั่วทุกท่าน	 เอาละ	 วันนี้ก็ขอ	

อนุโมทนาเท่านี้ก่อน	ขอ	อายุ	วรรณะ	สุขะ	พละ	จงมีแก่ทุกท่านทั่ว 

กัน	...สาธุ!!!

(สัมโมทนียกถาที่เรียงขอความแลวนี้ ไดเติมบางประโยคที่คิดจะพูดแต่ตกหล่น

ไป และที่ไม่ควรขาดหาย)

อนุโมทนาจัดทำาเสียงอาน “หนังสือพุทธธรรม”
ที่พักสงฆในถิ่นไกล 

ที่อางอิง: วัดญาณเวศกวัน 

ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๑๐ 

	 	 	 									๓๐	สิงหาคม	๒๕๕๙	

เรื่อง	รายงานความสําเร็จในการจัดทําเสียงอ่าน	“หนังสือพุทธธรรม”	

เจริญพร	คุณฤทธิรงค์	ภูพานทอง

อ้างถึง	หนังสือ	ลงวันที่	๑๗	เมษายน	๒๕๕๙	

	 ตามหนังสือท่ีอ้างถึง	 ซ่ึงส่งทางพระครูธรรมธร	 (ครรชิต	 คุณวโร)	

กล่าวความที่ได้ดําเนินการจัดทําเสียงอ่านหนังสือพุทธธรรม	 โดย

ได้อาราธนาพระกฤช	 นิมฺมโล	 สํานักปฏิบัติสวนปา	 ศรีราชา	 ทํา

การบันทึกเสียงอ่าน	 “หนังสือพุทธธรรม”	 ทั้ง	 ๒๓	 บท	 เริ่มแต่	

พ.ศ.	๒๕๕๒	เป็นต้นมา	จนสําเร็จเสร็จส้ินแล้ว	บัดน้ี	คุณฤทธิรงค์	

ภูพานทอง	และคณะผู้ร่วมดําเนินการ	ได้ทําการเผยแพร่ผลงานนั้น	

ตั้งแต่ทําเป็นซีดีตามบทที่จัดทําเสร็จอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา	จนถึง

มีการเผยแพร่ตามช่องทางหลากหลาย	 และในสื่อต่างๆ	 ทั้งใน

บัดนี้	 พร้อมด้วยความตั้งใจที่จะแผ่ขยายตามความนิยมและโดย



๒. ทําอยางไรจะพูดไดเต็มปากวา “เรารักในหลวง”

	 เมื่อวันที่	 ๑๓	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๕๙	สมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพล	อดุลยเดช	รัชกาลที่	๙	ได้เสด็จสู่สวรรคาลัย	เป็นเหตุ 

ให้ประชาชนทั่วแผ่นดินไทยเศร้าโศกอาลัยเป็นอย่างยิ่ง	 และเมื่อ

ทางการจัดอํานวยโอกาส	ก็พากันเดินทางประดังหลั่งไหลมาถวาย

สักการะพระบรมศพกันอย่างเนืองแน่นท่วมท้น	

	 เม่ือวาระสําคัญยิ่งนี้เกิดมีขึ้นแล้ว	 ควรให้การแสดงความ 

กตัญูมีผลสืบทอดออกเป็นกตเวทิตา	 ที่จะเป็นการปฏิบัติอย่าง 

จริงจังยั่งยืน	 โดยเป็นการเตือนใจประชาชนให้ตื่นตัวระลึกรู้	 และ 

ตั้งใจนําตนเข้าสู่การทํากิจทําการทั้งหลาย	 ที่จะให้เกิดผลเป็นการ 

สนองพระราชปณิธาน	 ให้สัมฤทธิ์ความหวังแห่งพระราชหฤทัย	

และตัวประชาชนเองก็จะได้พัฒนาชีวิตเจริญบุญ	 ประพฤติธรรม	 

พร้อมกับที่ผลรวมก็จะเกิดเป็นความมั่นคงเจริญพัฒนาของ 

ประเทศชาติ	เรื่อง	ทําอย่างไร จะพูดไดเต็มปากว่า “เรารักในหลวง”  

เป็นธรรมกถา	 ที่หวังว่าจะช่วยนําพาให้ประชาชนก้าวหน้าในความ

เจริญธรรมดังว่านี้

๓. ตามพระใหมไปเรียนธรรม

    - ภาค ๑ วางฐานชีวิตแหงการศึกษา	(ตอน	๑-๖)	

				-	ภาค ๒ แคดูเปลือก ถ้ามองเป็น ก็เห็นพระพุทธศาสนา

	 		(ตอน	๗-๑๔)

				-	ภาค ๓ เปดประตูชีวิต ก้าวไปในการศึกษา	(ตอน	๑๕-๒๑)

	 ธรรมบรรยาย	 แก่พระนวกะ	 รุ่นพรรษา	 ๒๕๓๙	 ต้นฉบับ

หนังสือที่เป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ถอดจากเสียงบันทึก	MP3	ของ

คําบรรยายธรรมเรื่องตามพระใหมไปเรียนธรรม	 ๖๐	 ตอน	 ที่ 

ดร.วรภา	 อโณทยานนท์	 ถวายไว้	 เป็นธรรมบรรยายเร่ืองใหญ่	 ท่ี

พิมพ์ข้ึนมาก็เป็นเหมือนหนังสือเรียนเล่มโต	 (คาดว่าเกิน	 ๑,๐๐๐	

หน้า)	จะเป็นประโยชน์กว้างขวางยาวนานในการศึกษา

	 การเตรียมต้นฉบับนั้นเป็นงานหนักทําได้ยากอย่างยิ่ง	 ต้อง	

สําเร็จด้วยฉันทะและวิริยะอย่างสูง	 ที่จริงก็คือต้องพร้อมด้วยอิทธิ

บาททั้ง	๔	และที่ทํานั้น	จนถึงนําไปถวาย	ก็โดยมีน้ําใจปรารถนาดี	

โดยหวังให้เป็นธรรมทาน	เพื่อความเจริญธรรม	เจริญปัญญา	อัน

จะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน	จึงขออนุโมทนา	ดร.วรภา	

อโณทยานนท์	ไว้	ณ	ที่นี้	เป็นอย่างยิ่ง

๔. โพชฌงค์:  พุทธวิธีเสริมสุขภาพ ฉบับ ๒ พากย์

    Bojjhan.ga: The Buddhist Way of Enhancing Health

	 ศาสตราจารย์	 ดร.พงษ์ศรี	 เลขะวัฒนะ	 ได้เจริญธรรมฉันทะ

แปลหนังสือธรรมเป็นภาษาอังกฤษเสร็จอีกเล่มหนึ่ง	 นับว่าเป็น

ความก้าวหน้าของงานเผยแผ่ธรรม	 เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา	

และความเจริญงอกงามแห่งจิตใจและปัญญาของประชาชน

	 ในวาระนี้	 ศาสตราจารย์	 ดร.สมศีล	 ฌานวังศะ	 ได้ช่วย

ตรวจและเรียบเรียงบันทึกท้ายเล่ม	 กับทั้งได้รับความร่วมใจจาก 

รองศาสตราจารย์	ดร.วิภา	ฌานวังศะ	ช่วยทวนทานโดยตลอดด้วย	

๕. ธุดงค์: ทําอะไร? ที่ไหน? เพื่ออะไร?

    Dhutan  .ga: What to Do? Where? What for?

	 ศาสตราจารย์กิตติคุณ	ดร.สมศีล	ฌานวังศะ	ราชบัณฑิต	ม ี

ศรัทธาและฉันทะ	 ได้แปลธรรมนิพนธ์ของพระเดชพระคุณ	 อีกทั้ง 

เขียนบันทึกท้ายเล่ม	 จัดทําหนังสือเป็นฉบับสองภาษา	 เพื่อการ 

พิมพ์แจกเป็นธรรมทาน	 ถวายเป็นมุทิตาสักการะแด่ท่านเจ้าประคุณ	 

ด้วยสํานึกและซาบซ้ึงในคุณูปการอันใหญ่หลวง	ท่ีท่านมีต่อมวลพุทธ 

บริษัทและวงวิชาการท้ังไทยและสากล	ตลอดหลายทศวรรษท่ีผ่านมา

๖. วินัย: เรื่องใหญกวาที่คิด

    The Unheralded Value of the Vinaya 

๗. การศึกษาเริ่มตน เมื่อคนกินอยูเปน

    True Education Begins with Wise Consumption 

	 ในเวลายาวนานท่ีผ่านมา	พุทธบริษัทได้พิมพ์หนังสือธรรมทาน 

เผยแพร่ออกไปจากวัดญาณเวศกวันจํานวนมากมาย	 ในบางวาระ	

ผู้ศรัทธาและใฝธรรมบางท่านปรารถนาจะให้ชาวต่างประเทศมี

โอกาสรู้จักพระพุทธศาสนา	 และศึกษาธรรมจากหนังสือเหล่าน้ีด้วย	

จึงได้แปลเองบ้าง	 ส่งเสริมผู้รูให้แปลบ้าง	 ช่วยให้มีหนังสือธรรม

ใหญ่น้อยในพากย์ภาษาต่างประเทศ	เฉพาะอย่างย่ิงเป็นภาษาอังกฤษ

เพิ่มมากขึ้นตามลําดับ	

	 ครั้นกาลล่วงมาถึง	๒-๓	ปีใกล้ๆ	นี้	พุทธบริษัท	ทั้งฝายพระ

สงฆ์	 และผู้ศรัทธาที่อุปถัมภ์ใกล้ชิดวัดญาณเวศกวัน	 ได้มองเห็น

ว่าควรจะมีการดําเนินการด้านงานแปลหนังสือธรรม	 เป็นภาษา

อังกฤษและพิมพ์เผยแพร่อย่างเป็นงานเป็นการให้จริงจังต่อเนื่อง	

การศึกษาพระธรรมวินัยและเผยแผ่พระพุทธศาสนาจะได้ดําเนินไป 

อย่างเข้มแขง็มัน่คง	ประจวบว่าบคุคลผูช้าํนาญในงานแปลกม็อียูท่ี่

จะทํางานนี้ได้ต่อเนื่องเป็นประจํา	 กล่าวคือ	Mr.	Robin	Moore	 

ซึ่งมีผลงานแปลเป็นที่ประจักษ์	 ส่วนในด้านทุนรอนการอุปถัมภ์

ทั้งหมด	 คุณพีรนุช	 เกียรติสมมารถ	 ได้มีศรัทธารับภาระตลอด

กระบวนการทั้งหมด	ทั้งรับภาระที่เป็นการอุปถัมภ์วัดญาณเวศกวัน	 

และอุปการะผู้แปล	 เป็นการบริจาคด้วยศรัทธาและความมีจาคะ

เสียสละเป็นอย่างยิ่ง

	 ขออนุโมทนา	 คุณพีรนุช	 เกียรติสมมารถ	 ที่ได้อุปถัมภ์และ 



๑๑. พบกับแสงเงินแสงทอง

	 คํากล่าวทักทายขนาดยาวทํานองสัมโมทนียกถาในบ่ายวัน

หน่ึง	 ขณะท่ีคุณครูโรงเรียนทอสี	 คุณครูโรงเรียนปัญญาประทีป	

และผู้ปกครองจํานวนมาก	 มานั่งชุมนุมทางธรรมกัน	 ที่ลานไทร	

ใกล้พระเจดีย์	 มูลนิธิปัญญาประทีป	 มีกุศลฉันทะจะพิมพ์คําทักทาย

ทางธรรมนั้นเผยแพร่เป็นธรรมทาน	 จึงได้ตรวจจัดให้เสร็จเป็นรูป

หนังสือ	และตั้งชื่อเรื่องว่า	พบกับแสงเงินแสงทอง

โครงการปรับปรุงหอสมุด
	 หอญาณเวศก์ธรรมสมุจย์	ก่อตั้งขึ้นเมื่อ	พ.ศ.	๒๕๔๙	โดย 

ความร่วมมือระหว่างมูลนิธิการศึกษาเพ่ือสันติภาพ	 และศิษยานุศิษย์ 

วัดญาณเวศกวัน	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมผลงาน 

ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์	 (ป.	อ.	ปยุตฺโต)	 ไว้อย่างครบถ้วน	 

เพ่ือความสะดวกในการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษาและผู้สนใจ	 ทั้ง

ปริยัติและปฏิบัติ	และเพื่อเป็นโอกาสให้เยาวชนและผู้สนใจใฝธรรม

ได้เรียนรู้วิถีชีวิตที่กลมกลืนไปกับวิถีธรรมของสมเด็จพระพุทธ

โฆษาจารย์	 เพื่อสร้างแบบอย่างและแรงบันดาลใจ	 ในการใช้ชีวิต

ตามวิถีแห่งพุทธธรรม

	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 -	 ๒๕๖๐	 เป็นโอกาสที่จะได้ปรับปรุง

อาคาร	 ภูมิทัศน์	 และการให้บริการของหอญาณเวศก์ธรรมสมุจย์

ให้สมสมัยและสมตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้มากยิ่งขึ้น	โดยระยะแรก

ได้ปรับเปล่ียนบริเวณช้ันล่างให้เป็นสถานที่สําหรับค้นหาหนังสือ	

สามารถนั่งอ่านได้ตามอัธยาศัย	 และเป็นที่ติดต่อเก่ียวกับหนังสือ

ทุกๆ	 ด้าน	 เช่น	 สอบถาม	 ค้นหา	 อ่าน	 ขอรับหนังสือธรรมทาน	

ติดต่อขอพิมพ์หนังสือ	 ติดต่อนิมนต์พระ	 สมัครบวช	 เป็นต้น	 ซึ่ง

ขณะน้ีกําลังดําเนินการปรับปรุงส่วนที่เหลือให้มีความสะดวก	

เหมาะแก่การทํากิจกรรมต่างๆ	 มากยิ่งขึ้น	 โดยคาดว่าจะเสร็จ

สมบูรณ์ก่อนเข้าพรรษาปีนี้

เตือนเรื่องสื่อสังคมออนไลน์
	 เมื่อพบเห็นข้อความที่อ้างว่าเป็นของสมเด็จพระพุทธโฆษา

จารย์	(ป.	อ.	ปยุตฺโต)	ถ้าเป็นของจริง	ต้องบอกท่ีมาท่ีไป	เช่น	มาจาก

หนังสือเล่มไหน	หรือ	พูดเขียนที่ไหน	เมื่อไร

ระวัง – ตรวจสอบ

	 สื่อสังคมออนไลน์	 เวลานี้รู้กันดีแล้วว่า	 มีความไม่บริสุทธิ์

แทรกเข้าไปมาก	จึงควรช่วยกันตรวจสอบให้แน่ชัด

จัดดําเนินการนานัปการ	ด้วยศรัทธาในพระรัตนตรัย	ด้วยกุศลฉันทะ 

อันยิ่งในไตรสิกขา	 และด้วยน้ําใจปรารถนาดีอย่างสูงต่อบรรดา 

ผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมวินัย	 บันดาลให้ธรรมทานนี้บรรลุผลสมความ

มุ่งหมาย	 พร้อมท้ังอนุโมทนา	Mr.	 Robin	Moore	 ผูได้บําเพ็ญ

ฉันทะ-วิริยะ-จิตตะ-วีมังสิทธิบาท	 ใช้ความชํานาญ	ความสามารถ 

ดําเนินการให้งานแปลหนังสือทั้งสองเล่มนี้เป็น	 สัมฤทธิผลทาง

ธรรมทางปัญญาอันจะอํานวยคุณค่าเป็นประโยชน์	ย่ังยืนนานสืบไป

๘. มองความเปนไปของสังคมไทย 

    ในความเปนมาของครอบครัวหนึ่ง 

๙. การเมือง แคที่พระควรจะพูด

	 หนังสือท่ีระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพคุณผาสุก	อารยางกูร 

โยมพี่ชายของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์	 เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ

ชีวิตและครอบครัวของท่านผู้วายชนม์	 โยงออกไปสัมพันธ์กับภูมิ

หลังของท้องถิ่นและวงศ์ตระกูล	 จนถึงความเป็นไปในสังคมแห่ง

ยุคสมัย	 โดยตั้งเป็นเรื่องซึ่งใช้เป็นชื่อหนังสือว่า	มองความเปนไป

ของสังคมไทย ในความเปนมาของครอบครัวหนึ่ง	 และเนื่องจาก

เป็นหนังสือว่าด้วยเรื่องราวในชีวิตของท่านผู้จากไป	 จึงได้นําคํา

อาลัย-รําลึก	 ของท่านที่เคารพรักนับถือ	 น้องๆ	 ลูกๆ	 เขย-สะใภ้	

และหลานทั้งหลายมารวมไว้

	 พร้อมกันนั้นในงานพระราชทานเพลิงศพอันสําคัญ	 เห็นควร 

พิมพ์หนังสือหลักธรรม-วิชาความรู้	 เป็นอีกเล่มหนึ่งคู่ไว้	 จึงพิมพ์ 

เร่ืองจําพวกการเมืองการปกครอง	 เพราะคุณผาสุกเป็นนักปกครอง	

ซ่ึงหนังสือในหมวดน้ีมีมากมาย	 จึงขอให้คณะช่วยเลือกจากหนังสือ	

๒๐	เล่ม	จนได้เรื่องพอพิมพ์เป็นเล่มที่ไม่ใหญ่เกินควร	โดยตั้งชื่อ

รวมว่า	การเมือง แคที่พระควรจะพูด 

๑๐. การศึกษา: มองเมื่อ ๓๐ ปีกอน 

 วันคล้ายวันพระราชสมภพ	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	

รัชกาลที่	๙	ณ	วันที่	๕	ธันวาคม	๒๕๕๙	เป็นมหาสมัยอันควร

รําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ	 และเป็นโอกาสที่จะบําเพ็ญบุญกิริยา

อันสําคัญ	 ถวายเป็นบรมราชูทิศ	 ได้มองเห็นว่า	 ธรรมทานบุญ

กิริยาเป็นการบําเพ็ญกุศลอย่างเลิศ	ที่ควรแก่มหาสมัยดังกล่าว

	 การพิมพ์หนังสือเล่มนี้	เกิดจากการริเริ่มของ	ดร.	พุทธชาติ	 

แผนสมบุญ	ซึ่งได้เสนอให้พิมพ์หนังสือเกี่ยวกับการศึกษาและการ 

พัฒนา	 จึงตกลงตรวจจัดหนังสือเก่า	 ๒	 เล่ม	 คือ	 การศึกษา: 

เครื่องมือพัฒนาที่ยังตองพัฒนา	 (พ.ศ.	 ๒๕๓๐)	 กับ	 ความคิด: 

แหล่งสําคัญของการศึกษา	(พ.ศ.	๒๕๒๕)	รวมเข้าเป็นเล่มเดียว

www.watnyanaves.net


