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สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ปยุตฺโต) . พระมงคลธีรคุณ (จินฺตาปญฺโ)
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ฉบับพิเศษ ต้นปี ๒๕๖๐
สถาปนาสมณศักดิ์
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า โดยที่
ทรงพระราชอนุสรณ์คํานึงถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระบรมชนกนาถ ซึ่งเสด็จ
สวรรคต เมือ่ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ ว่า
ทรงเป็นพุทธมามกะ และอัครศาสนูปถัมภก ทรงใส่พระราชหฤทัย
ในการทะนุบํารุงและสืบทอดพระพุทธศาสนา โดยทรงพระกรุณา
โปรดสถาปนา เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ถวายแก่พระสังฆาธิการ ซึ่ง
ดํารงในสมณคุณ มีอุปการะยิ่งแก่การพระศาสนาเป็นประจําทุกปี
บัดนี้ เพือ่ เป็นการบําเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร จึงสมควรจะ
สถาปนาอิสริยยศและเลื่อนอิสริยฐานันดรพระสงฆ์ที่ดํารงอยู่ใน
สมณคุณ และมีอุปการะยิ่งแก่การพระศาสนาดังกล่าวสูงขึ้น เพื่อ
จักได้บริหารพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสถาพร ตามโบราณราช
ประเพณีสืบต่อไป
จึงทรงพระกรุณาโปรดสถาปนา พระพรหมคุณาภรณ์ ขึน้ เป็น
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 จำ�นวน ๘๕ รูป
ในวโรกาสนี้ พระครูปลัดสุวฒั นพรหมคุณ วัดญาณเวศกวัน
จังหวัดนครปฐม ได้รบั พระราชทานตัง้ สมณศักดิเ์ ป็นพระราชาคณะ
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 ตั้งใจบำ�เพ็ญอรรถจริยา และดำ�รงในสัมมาปฏิบัติ
อีกทั้งมีความมั่นคงในพระธรรมวินัย ให้มีสมณศักดิ์อันสมควร จึง
แต่งตั้ง
พระปณต ฉายา คุณวฑฺโฒ นามสกุล อิสรสกุล อายุ ๓๘
พรรษา ๑๐ วิทยฐานะ น.ธ.เอก, อภิธรรมบัณฑิต, ปริญญาโท
ตำ�แหน่ง พระวิธานาธิการ วัดญาณเวศกวัน ตำ�บลบางกระทึก
อำ�เภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ให้ดำ�รง สมณศักดิ์ ที่
พระครูเมธังกร

พระวีรภัทร ฉายา ถิราโณ นามสกุล กุลครอง อายุ
๒๙ พรรษา ๘ วิทยฐานะ น.ธ.เอก, ประโยค ๑-๒, ปริญญาตรี
ตำ�แหน่ง พระวิธานาธิการ วัดญาณเวศกวัน ตำ�บลบางกระทึก
อำ�เภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ให้ดำ�รง สมณศักดิ์ ที่
พระครูวรวงศ์
ขอจงรับภาระบำ�เพ็ญศาสนกิจ ช่วยอบรมสั่งสอนบรรพชิต
และคฤหัสถ์ในอาวาส ช่วยระงับอธิกรณ์ ถึงความเจริญงอกงาม
ไพบูลย์ในพระพุทธศาสนา ตลอดกาลเป็นนิตย์ เทอญฯ
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
(สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์)
เจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน

คำ�สั่งวัดญาณเวศกวัน
ที่ ๑/๒๕๖๐
เรื่อง ตั้งพระวิธานาธิการ
ตามที่เจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน ติดปัญหาโรคาพาธ ไม่อาจ
ดูแลบุคคลและกิจการของวัดได้เต็มที่ พร้อมทั้งรองเจ้าอาวาส
และผู้ช่วยเจ้าอาวาสก็มีศาสนกิจและภารกิจภายนอกที่สำ�คัญ
มากมาย อันพึงถวายโอกาส จึงได้ตั้งพระวิธานาธิการ ให้เป็นผู้
ดูแลการงานทั่วๆ ไปของวัด ช่วยเสนอสนองและสนับสนุนงาน
ของรองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส ทำ�หน้าที่หลักในการ
ประสานบุคคลและประสานงาน ให้กิจการของวัดดำ�เนินไปได้เป็น
ปกติ โดยมีรองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาสเป็นที่ปรึกษา สืบ
มาโดยลำ�ดับนั้น
บัดนี้ วาระการปฏิบตั งิ านของพระวิธานาธิการทีต่ งั้ ไว้  ได้สนิ้ สุด
ลง เห็นสมควรมีพระวิธานาธิการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
จึงตั้งพระวิธานาธิการ ดังต่อไปนี้
		
พระครูวินัยธร (ชัยยศ พุทฺธิวโร) เป็นพระวิธานาธิการ
		 พระครูสงั ฆภารพิสฏิ ฐ์ (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

แตงต้งั ไวยาวัจกร
ดวยนายนาม พูนวัตถุ ไวยาวัจกรคนท่ี ๑ ไดถงึ แกกรรม และ
นายประพัฒน เกษสอาด ไวยาวัจกรคนที่ ๒ ก็มีวัยชราลงมากแลว
ตามลําดับกาล สมควรต้งั ไวยาวัจกรของวัดเพิ่มข้ึนอีก ๑ บุคคล
ในการน้ี เจาอาวาสไดดําเนินการปรึกษาสงฆในวัด พิจารณา
คัดเลือกคฤหัสถผูมีคุณสมบัติตามความในขอ ๖ แหงกฎมหาเถร
สมาคม ฉบับท่ี ๑๘ (พ.ศ.๒๕๓๖) วาดวยการแตงตั้งถอดถอน
ไวยาวัจกร และมีมติเห็นชอบใหนายพงษสวัสดิ์ อักษรสวาสด์ิ
ซ่งึ เปนนักกฎหมาย ไดชว ยเหลือกิจการงานของวัดญาณเวศกวัน
เร่ือยมายาวนาน ทั้งงานดานกฎหมาย และดานการเงิน ดวยความ
เอาใจใสจริงจัง อยางซื่อสัตยม่ันคงสม่ําเสมอ มีคุณสมบัติถูกตอง
ตามความในขอ ๖ แหงกฎมหาเถรสมาคมน้ัน เปนไวยาวัจกร

ถวายสักการะเจาประคุณสมเด็จฯ ผูปฏิบัติหนาที่
สมเด็จพระสังฆราช
ตามกําหนดของทางราชการ ไดนัดหมายใหพระภิกษุผูไดรับ
สถาปนา เลื่อนและแตงตั้งสมณศักดิ์ ณ วันที่ ๕ ธ.ค. ๒๕๕๙
ไปถวายสักการะแด เจาประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย ผู
ปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช ที่วัดปากน้ําภาษีเจริญ พรอมกัน
ในวันที่ ๖ ธ.ค. ๒๕๕๙
เนื่องจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย  (ปยุตฺโต) วัดญาณ
เวศกวัน อาพาธ และพํานักอยูในชนบทหางไกล ไมอาจไปถวาย
สักการะในวันดังกลาว จนกระทั่งในตอนเย็นวันที่ ๖ ก.พ. ๒๕๖๐
จะเขารับการตรวจรักษาเพิ่มเติมที่โรงพยาบาล เห็นวาเวลาลวง
เลยมามากนักแลว และเมื่อเขา ร.พ. ครั้งนี้แลว ก็ไมทราบวา
เมื่อไรจึงจะไดไปถวายสักการะ จึงไดใชโอกาสในเวลาที่มีอยูเล็ก
นอย ไดรับเมตตาเขาถวายสักการะ เจาประคุณสมเด็จพระมหา
รัชมังคลาจารย  ผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช ที่วัดปากน้ํา
ภาษีเจริญ กอนเขาพักในโรงพยาบาล ในวันที่ ๖ ก.พ. ๒๕๖๐

คุรุสภาถวายรางวัล
คุรุสภา โดยคณะกรรมการสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา
ของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ดำ�เนินการสรรหาบุคคลหรือนิติบุคคล
ที่ ดำ�เนิ น งานหรื อ จั ด กิ จ กรรมที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาและการ
เปลี่ยนแปลงต่อการศึกษาอย่างกว้างขวาง และการดำ�เนินงานหรือ
กิจกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่างของการปฏิบัติที่เป็นประโยชน์
อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษาของชาติจนเป็นที่ประจักษ์ชัด

และเป็นที่ยอมรับของสังคม เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศ
เกียรติคุณให้สาธารณชนได้รับรู้ และร่วมยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ
ในปีนี้ คณะกรรมการได้พิจารณายกย่องให้ สมเด็จพระพุทธ
โฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน จังหวัด
นครปฐม เป็นบุคคลหนึ่งที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ โดยคณะ
ผู้แทนจากคุรุสภาได้เข้าพบสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ที่วัดญาณ
เวศกวัน เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ เพื่อขอประทานถวาย
รางวัลดังกล่าว

แตพรอมกันนี้ ในทองมีจุดหนึ่งเจ็บเปนประจํา คุณหมอบอก
วา ขางนอกลําไสที่ผาตัดเมื่อกวา ๕๐ ปกอน เกิดมีพังผืดเพิ่ม
ขึ้นๆ มากมาย ซึ่งอาจรัดลําไสใหตันเมื่อใดก็ได  จึงไม่ให้ไปอยู่ใน
ที่ห่างไกล จากโรงพยาบาลใหญ ท่ีจะผาตัดไดทัน
ไดเลาสภาพความเปนไปและเรื่องราวนี้ไวเพื่อความรูเขาใจ
รวมกัน และใชสําหรับคาดหมายการณขางหนา
เจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน
  ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐

ปญหาสุขภาพของเจาอาวาส

สัมโมทนียกถา

(วาเฉพาะปญหาขัดกันของปอดกับลําไส)

ในโอกาสที่พระพรหมคุณาภรณ (ประยุทธ ปยุตฺโต)
ไดรับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์เปนสมเด็จพระราชาคณะ ที่
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ในวันคลายวันพระราชสมภพ ร.๙ ณ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙
ที่อุโบสถวัดญาณเวศกวัน
๒๐.๓๐ – ๒๐.๕๐ น.
.........
(อาตมา) เสียงไมมีจริงๆ ปอดไมดี เจ็บหนาอก ระบมช้ํามา
จากโรงพยาบาล ที่วาจะพูดกับโยม ก็เลยพูดยาก (ได้เขียนบอก
โฆษกว่าพูดไม่ไหว ของดพูด) แตจะลองพยายามดูสักนิดหนึ่ง
ในใบกําหนดการบอกวาใหกลาวสัมโมทนียกถา คือ ถ้อยคํา
ที่จะทําให้ชื่นจิตบันเทิงใจ ซึ่งก็สมกับใบบอกที่วา เปนพิธีมุทิตา
สักการะ
ที่ใบบอกวาเปนพิธีมุทิตาสักการะ ก็เลยพูดตามชื่อเรื่อง
เสียกอน คือในเรื่องมุทิตาสักการะนั้น ขออนุโมทนา ขอบพระคุณ
ทานพระมหาเถระ พระเถรานุเถระทุกทาน และญาติโยมมากมาย
ที่ไดมีน้ําใจมา และเสียสละอยางมาก ตองรอนาน ก็ตองทั้งขอ
อนุโมทนา และขออภัยดวย
ทีนี้เรื่องที่เกี่ยวของกับตัวอาตมาก็คือ โยมที่มากันมาก จะ
ถวายอะไรตางๆ ก็จะตองทักทาย และการจะทักทายก็ตอ งจํำ�กันได 
และตองใชเสียง
ทีนี้ก็ตองขออภัย ๒ ประการ คือ หนึ่ง สายตา มองไมชัด
แลวก็จําไมคอยได  เพราะฉะนั้นก็อาจจะผิดพลาด หรือทักไมทัน
สอง ก็เสียงไมมี พูดลําบาก ก็ทักไมไหว จึงขอโอกาสใหทราบ
ไวก อ นวา จะไดท กั หรือไมท กั ก็ตาม ทีจ่ ริงนัน้ อนุโมทนาโยมทุกทาน
(เสียงญาติโยม......สาธุ) ถาทักทาย ไมไหว ไมทัน ก็ขออภัย ขอให
เขาใจอยางที่วานี้ดวย เมื่อโยมเขาใจขอนี้แลว ก็จึงขอพูดตอไป

ก. สภาพของปอด

เทา ทีม่ องเห็น พระทีว่ ดั ญาณเวศกวัน ไมว า ผูใ หญผ นู อ ย ไมเขาใจ
เรือ่ งสภาพปอดของเจาอาวาสวาทีเ่ ปนปญหานัน้ คืออยางไร ดังนัน้
ถาใครถาม ไมค วรตองชีแ้ จงอธิบาย แตใหทา นผูน น้ั อานคําบอกนีเ้ อง
ระบบหายใจทั้งหมดเปนปญหา โดยเฉพาะการพูดเปนการ
กระทบกระเทือนปอด ถาพูดเบาๆ เอื่อยๆ เฉื่อยๆ ก็พอไปได 
แตถาตั้งใจพูดใหผูฟงไดยินชัด ใหเขาใจชัด เชน พูดทักทาย พูด
กับคนที่ยืน-น่ังอยูหางๆ พูดตอบคําซักถาม พูดเปนงานเปนการ
มีการเนนการย้ํา โดยเฉพาะที่รายแรงมาก คือการพูดในที่ประชุม
หรือในหมูชนใหไดงานไดสาระของเร่ือง เฉพาะหนาก็พูดจนได แต
มีความเสี่ยง ๒ อยาง คือ
๑.ขณะพูด: ใชแ รงความดันโลหิตข้นึ สูงมากในระดับ180 –
เกิน 200 และชีพจร 120 – 130 (คุณหมอบางทานวาคง
เน่ืองจากการท่ีไดผาตัดเสนเลือดใหญท่ีขึ้นไปเลี้ยงสมอง)
๒.หลังพูด: บอบช้ํา แลวหลังจากนั้น ๑-๒ วันเริ่มเจ็บ
ระบมในทรวงอก อาจหมดเสียง พูดไมคอยออก บางทีมี
เลือดออกจากภายใน อาจทรุดไปนาน
ถึงตอนนี้ ในฐานะเปนกรรมการมหาเถรสมาคมโดยตําแหนง
ควรไปประชุม มส. ซึ่งเปนเร่ืองราย กินแรงปอดอยางย่ิง จึงไดทํา
หนังสือแจง ไปยังสํานักงานเลขาธิการ มส. วา จะยังไมไปรวมประชุม
อยางนอยใน ๒-๓ เดือนแรก หลังจากนั้น ถาสภาพปอดไมดีขึ้น
อาจแจงไปอีกวาจะไมไปประชุมอีกยาวนาน อาจจะเกือบตลอดไป

ข. ปญหาลําไส

สภาพปอดที่วาขางตน เกิดจากพังผืดแผลเปนที่ขั้วปอดทั้ง
๒ ขาง ซึ่งเกิดจากวัณโรคที่ทําใหไอเปนเลือดมากมาย เวลาน้ีจึง
ตอง ไปหาที่อยู่ไกลๆ ที่จะหายใจได้ง่าย

ที่จริง วันนี้ เรื่องมุทิตาสักการะ ก็เปนเรื่องของการที่ ไดรับ
สมณศักดิ์ แตเรื่องนั้นมีความสําคัญเปนเรื่องรอง เปนเพียงเรื่อง
สืบเน่อื ง ญาติโยมควรจะนึกวา วันนีเ้ ปน วันคลา ยวันพระราชสมภพ
ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ อันนี้สิเปนความสําคัญที่แทจริง
การพระราชทานสถาปนาเลื่อนสมณศักดิ์ก็สืบเนื่องมาจาก
วันสําคัญนั้น เปนสวนของการที่ไดทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจ
พูดงายๆ วา ในเรื่องนี้ เราจึงตองมองไปที่พระคุณของในหลวง
รัชกาลที่ ๙ หมายความวา เรื่องสมณศักดิ์นี้ เปนพระราชกรณีย
กิจในสวนของการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ซึ่งพระองคไดทรง
ปฏิบัติอยางจริงจังตลอดมา แลวเราก็จะมองเห็นวา ทรงหวงใย
ทรงเอาพระทัยใสจริงๆ ใน เรื่องการพระศาสนา
สําหรับอาตมานี่วากันไป จะวาเดาก็ได แตก็ดูตามที่สืบเนื่อง
จากขอเท็จจริง อาตมาไมไดเขาวัง ไมไดเขาพิธีหลวง ไมไดเขาพิธี
ทางราชการมานี่ ประมาณวา ๒๕ ป  หรือนานกวานั้น ไมไดเขา
งานสักครั้ง เวนครั้งเดียว คือครั้งที่มีฎีกาใหไปรับสมณศักดิ์เปน
พระพรหมคุณาภรณ นอกนั้น เอาเปนวาราว ๒๕ ปไมเคยเขาวัง
ไมเคยเขาพิธีทางการใดๆ ทั้งสิ้น
อาตมาไดหนีออกจากกรุงเทพ เพราะเรื่องโรคปอด จึง ไดมา
อยูที่วัดญาณเวศกวัน แลวเมื่อมาอยูที่วัดญาณเวศกวันนี่ ก็แทบ
จะไมมีบทบาทอะไร คืออาพาธมา โยมก็หาที่ เพียงวาใหไดพัก
อาศัย แลวก็ทําหนังสือที่คางอยู ก็ทําตอไป ทํามาเรื่อยๆ
ทีนี้ มาอยูที่นี่ อยูไดพรรษาเดียวก็ไปพักที่ฉะเชิงเทรา ที่
สายใจธรรม ๕ พรรษา ไมไดอยูที่นี่ ออกพรรษาแลวก็มาๆ ไปๆ
หลัง ๕ ปผานไปแลว จึงมาจําพรรษาที่นี่ในป  ๓๘ แตแลวพอป 
๔๐ ก็ผาตัดเสนเลือดสมอง ตั้งแตนั้นมาก็อยูแคกนวัด (ขออภัย
ใชคํานี้) ไมไดออกมาหนาวัดเลย หมายความวา อาตมามีบทบาท
กับวัดนี้นอยที่สุด ตั้งแตป  ๔๐ อยูกนวัด อยูที่กุฏิทายวัด ไมได
ออกมาหนาวัด ๑๐ ป แลวป ๕๐ ก็ออกจากวัดไป
เรื่องก็คือวา ตอจากป  ๕๐ แมแตที่วัดญาณเวศกวันนี้ก็
อยูยาก สูอากาศไมไหว ก็จราจรเรรอนไปอยูในถิ่นชนบทมาจน
บัดนี้อีกประมาณ ๑๐ ป  หมายความวา เกือบ ๒๐ ปมานี้แทบ
ไมไดพบปะเกี่ยวของกับใครในบานเมืองถิ่นที่เจริญเลย
โดยบังเอิญหลายครั้งแลว ไดยินญาติโยมพูดวามาวัดนี้
ไมเคยพบเจาอาวาส แตกอนโนนยังออกพิธีบาง โดยเฉพาะในวัน
วิสาขบูชา วันมาฆบูชา แตตอนหลังนี้ไมมาเลย ก็หมายความวา
แมแตที่วัดนี้เอง อาตมาก็เกี่ยวของนอย
วัดนี้โยมสรางกันมาทั้งนั้น ออ วันนี้ไดยินวาโยมคุณหญิง

กระจางศรี ฝากพวงมาลัยมาถวาย ทานเปนประธานสรางวัดนี้
ตอนนี้อายุ ๑๐๒ ป มาไมไหว ทานก็เลยฝากพวงมาลัยมา หลาน
เอามาแลว นี่แหละโยมอายุ ๑๐๒ ปแลว รุนท่ีสรางวัดนี่ ทานยัง
คิดถึงมาก ทานก็ตั้งใจเอาจริง ใหลูกหลานนําพวงมาลัยมาถวาย
(ทีจ่ ริงไมใชพวงมาลัย แตเปน ชุดเครือ่ งสักการะทีจ่ ดั มาอยา งดียง่ิ )
เปนอันวาวัดน้ีโยมสรางกันมา อาตมาเคยบอกวาอาตมาไม
เคยสรางอะไรที่วัดนี้แมแตเทาเลาไก ทุกอยาง วัตถุสถาน อาคาร
อาราม เปนฝมือโยมทั้งนั้น แตโยมก็หารือไถถามใหเห็นพรอมกัน
กอนทุกอยางไมใหเสียพระธรรมวินัย ใหพระมีสัปปายะ ทํางาน
ของพระไป อาตมาเอง งานทั้งหลาย ไมวาพิธีหลวง พิธีราษฎรอะไร
ไมไดไปเลย คอยๆ หางออกไป เที่ยวอยูตามดง ตามทุง ตามดอย
ยายไปที่นั่น ที่โนน เที่ยวหาอากาศไปตามเรื่อง
แตมีอยูอันหนึ่งคือ เรื่องงานหนังสือธรรม ไมเคยทิ้ง คือ ยัง
ทําเทาที่ทําได  ในระยะนี้แคเลมเดียว คือ ตามพระใหม่ไปเรียน
ธรรม ก็บอกกับพระที่วัดนี้วา จนจบชีวิตนี้ก็อาจจะไมเสร็จ ก็จะ
พยายามทําไป เสร็จไป ๒๑ ตอน เหลืออีก ๓๙ ตอน และหนังสือ
อื่นก็อีกเยอะแยะ ชีวิตไมพอ นี่ก็เลาใหญาติโยมฟง
ที่พูดอยางนี้ก็คือใหเห็นวา ที่จริงอาตมานี่ อยางที่บอกนี้ ไม
ไดออกงานออกการ จนถึงพิธีหลวงนี่ไมไดออกไปเลย ทําใหเดาวา
ในหลวงนั้น อะไรก็ไมไดลอดสายพระเนตรไป
อาตมาเที่ยวไปอยูที่โนนที่นี่ ทําอะไรอะไรตออะไรอยูนี่ ก็คือ
ทําหนังสือธรรม ถาเรียกเปนภาษาที่ไพเราะสักหนอยก็วา ทํางาน
สรางเสริมและแผขยายความรูความเขาใจธรรมวินัย และหาทาง
ใหประชาชนไดประพฤติปฎิบัติกัน ก็ทํางานแคน้ี เรื่องก็เปนมา
อยางนี้ ก็บอกใหญาติโยมรู จะไดเขาใจตอกัน
ก็เปนอันวา งานนีอ้ ยากใหโยมเอาใจใสมองไปทีพ่ ระคุณของ
ในหลวง สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
เรือ่ งสมณศักดิน์ ก้ี เ็ ปน สว นหน่งึ ในเร่อื งของพระราชกรณียกิจ ท่ที รง
ดูแลบานเมือง ที่ทรงเอาพระทัยใสในพระศาสนา โดยที่ทรงหวงใย
กิจการพระศาสนา ก็ทรงพยายามสงเสริม หาทางใหกิจการของพระ
ศาสนาดําเนินไป เปน เรือ่ งพระคุณขององคพ ระมหากษัตริย  สมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ วันนี้ก็เปนวันของ
พระองค  จึงควรที่ญาติโยมจะทําบุญทํากุศลทําความดีถวายเปน
บรมราชูทิศ และก็ถวายพระพรขอใหสมเด็จพระนางเจาพระบรม
ราชินีนาถ ทรงมีพระสุขภาพพลานามัยสุขสมบูรณ
ทีนี้ ก็หันมาดูทางดานพระ ในแงของการตั้งพระนั้น พระนี้จะ
ตั้งใหมีสมณศักดิ์เปนอะไร ก็เปนพระนั่นแหละ จะตั้งเปนชั้นไหน

ชั้นไหน ก็เปนพระองคหนึ่งเทานั้น
เพราะฉะนั้น โยมไมตองไปหวง ในดานของพระนี่ ก็ใหเหมือน
อยางที่เราอยูกันนี่ เคยเรียกหลวงลุง หลวงอา หลวงตา หลวงพอ
หลวงปู ก็เรียกไปตามเดิมอยางนั้น นี่แหละเปนดีที่สุด สวนที่วาถา
เขาจะเรียกเปน ทานเจาประคุณฯ อะไรนั่น เราไมตองไปยุง ใหเปน
เรื่องของทางการเขา เราก็อยูกันแบบสบายๆ เรื่องก็เปนอยางนี้
เอาละ นี่ก็เปนอันไดทําความเขาใจกันวา เรื่องที่เราจะเห็น
พระคุณ คือดานของในหลวง สวนพระก็เปนพระไปตามที่เปนอยู
น่ันเอง
ทีน้ี ในเร่ืองพระ ก็มีอยางหนึ่งท่ีตองเขาใจ คือ มันมีเรื่องที่
“เปน” กับเรื่องท่ี “ทํา” ตอนนี้โยมมานึกมาพูดกันใน เรื่องเปน
วาเปนนั่น เปนนี่
ที่จริง ในทางธรรมนี่ ทานไมนิยมถามวา จะเปนอะไร? แต
ทานใหถามวา จะทําอะไร? อันนี้แหละสําคัญ
ทีนี้ ในเรื่องที่วาจะทําอะไรนั้น บางทีเพราะจะตองทําอันนั้น
อันนี้แลว เพื่อจะทําใหไดผลดี ก็เหมือนวามันจําเปนใหตองเปน
นั่นเปนนี่ เพื่อจะไดทําอันนี้ได หรือจะไดทําไดพอแกการ เขาก็เลย
ใหเปน เพื่อจะใหไปทําอะไรบางอยางที่จะไดทําไดจริงจังเขมแข็ง
อยางนี้ การเปนก็คือเปนการสรางโอกาสใหแกการที่จะทําเทานั้น
เอง นี่ก็เปนคติที่ควรจะรู  คือที่วาทางธรรม ทานไมนิยมถามวา
จะเปนอะไร? แตถามวาจะทําอะไร?
ทีนี้ บางทีเรื่องที่เปน กับเรื่องที่ทํา ก็จะขัดกัน นี่ก็ตอง
ขออภัยที่พูดถึงตัวอาตมาเอง นอกจากเรื่องที่ตองพบปะพูดจา
ใชแรงปอดซึ่งมักทําใหช้ํา หลังจากพูดทีหนึ่งอาจจะพูดไม่ออกไป
คราวละนานๆ แลวงานท่ีจะทํา ก็คือเรื่องหนังสือธรรมมากมาย
อยางที่ไดบอกพระแลววา หมดชีวิตนี้ก็ไมมีทางสําเร็จ ไมมีทางจบ
ก็ตองทําตอไป ทีนี้ การเปนนี่ บางทีก็ขัดกับการทํา
ที่วา “เปน” นี้ พวงมากับเรื่องอยางนั้นๆ ที่เกี่ยวกับ “การ
เปน” แลวเรื่องที่เราจะทํา บางทีก็เลยทําไมได  นี่ก็คือขัดกัน ก็
จะตองมาตกลงกันวา จะทําอยางไร เราจึงจะทําเรื่องท่ีเราตอง
การจะทํา ใหมันสําเร็จ นี่จุดสุดทายมาอยูที่นี่ อยูที่เรื่องเปน กับ
เรื่องทํา ถาขัดกัน ก็จะตองหาทางใหเรื่องเปนนี่ เปดทางแกเรื่อง
ทําใหได เพราะวาเรื่องทําน่ีถือวาสําคัญจริง ที่วาตองทําไปจนตาย
นั่นแหละ คืออยางที่บอกแลววาชีวิตนี้ไมพอ งานพวกหนังสือธรรม
อะไรตออะไร ยังอีกมากมาย
ก็เลยพูดใหโยมฟง จะไดเขาใจ ไหนๆ ก็มีพิธีนี้ขึ้นแลว แลว
โยมก็เสียสละเวลาเปนตน จึงไดมาที่นี่ ก็ใหเราเขาใจกัน

ตอนนี้ก็กลายเปนวา (อาตมา) ชักมีเสียงขึ้นแลว ตอนแรก
ก็พูดไมออก ตอนมาในรถนี่พูดไมไดเลย ทั้งเมื่อคืน แลวมาเมื่อ
เชาและตนบาย หมอก็ใหออกซิเจนกับยาขยายหลอดลม ๓ พัก
เพราะวาปอดไมมีกําลัง ในอกระบมหมด ในนี้ชํ้าและก็เจ็บ แนน
แลวก็ไอ ก็พยายามสู ไปๆ มาๆ ก็พูดออกมาจนได
เอาละ ไมเปนไร ก็ไดพูดมาพอสมควร เอาเปนวา โยมกับพระ
ไดมาพบกันดวยจิตใจดีงามในทางของบุญกุศลแลว
แถมทาย
แตว า ตอ งขอบพระคุณหลวงพอ วัดปาเลไลย ทท่ี า นอยูม ากอ นที่
วัดดอนเจดีย เดิมทา นเปน เจา คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ตอนนีท้ า นอายุ
๘๒-๘๓ ป ทา นก็เลยเปน ทีป่ รึกษากิตติมศักดิ์ ทา นยังเมตตามาเลย
อาตมาคิดไววา พอเสร็จเรื่องที่นี่แลว จะตองไปกราบพระ
ผใู หญ โดยเฉพาะท่มี รณภาพไปแลว ซึง่ ก็อยูท วี่ ดั ปาเลไลยด ว ยองค 
หนึ่ง คือหลวงพอองคเกาที่วัดปาเลไลย  (มาจากวัดปราสาททอง)
ก็จะตองไปหลายวัด เชน วัดเบญจมบพิตร ไปกราบสมเด็จพระ
สังฆราชองคพระอุปชฌาย  ไปวัดสามพระยา ที่เปนคูสวด และ
หลวงพอวัดทองนพคุณ ก็คูสวด ไปกราบหลวงพอวัดพระพิเรนทร 
แลวก็อาจารยพระครูปลัดสมัยที่วัดพระพิเรนทร แลวก็ยังมีอีก วัด
อะไรละ ก็วัดบานกราง แลวก็วัดปราสาททอง ก็ตองไปเยี่ยม
แลวก็วัดสุทัศน  หลวงพอสมเด็จฯ องคกอนโนน สมัยพ.ศ.
๒๕๒๐ เกือบ ๔๐ ปแลว ทานใจดีมาก ทานเขียนจดหมายไป
บอกวาใหไปอยูวัดสุทัศน นานแลว เปนสมเด็จพระพุฒาจารยเกา
นานนักแลว ไมใชยุคหลังนี่ อาตมาไปเรียนบาลี ในกรุงเทพฯ เริ่ม
ที่สํานักเรียนวัดสุทัศน
อาว หลวงพอสมเด็จพระสังฆราชปุณณสิริ นั่นสมเด็จปา ก็
ตองไปละ ที่นั่นสําคัญ ทานมีพระคุณมาก
ตอนที่มหาจุฬาฯ แย ไดอาศัยสมเด็จพระสังฆราชปุณณสิริ
วัดโพธิ์ เวลานั้นอาตมาทํางานที่มหาจุฬา ก็ไปหาทาน จนลืมวา
ไปหาทานกี่ครั้ง คือไปเรื่อย ตองไปธุระ ไปเรื่องมหาจุฬา ตอน
นั้นสถานการณคณะสงฆงอนแงนมาก ทางมหาจุฬาฯ ก็ไดอาศัย
สมเด็จพระสังฆราชวัดโพธิ์นี่แหละเปนหลักให  อุปถัมภบํารุงอะไร
ตออะไรทุกอยาง นี่วัดโพธิ์ก็ตองไป แลวก็สมเด็จพระญาณสังวร ที่
วัดบวรนิเวศ แลววัดอะไรอีก ก็วัดสระเกศ เอาละ ไวไปทํารายการ
ทีหลัง นี่พูดพอใหเห็นเปนแนว
แตจะไปไหวหรือเปลา ในวันสองวันนีร้ สู กึ จะไปไมไหว รา งกาย
ไมอํานวย ก็พูดใหรูไว  ก็เปนอันวา มีทานผูที่มีพระคุณที่เรา
ควรระลึกถึง จะตองไป ก็เอาละ ตองมีวัดบานกรางดวย นี่เปน

ตนกําเนิด ตองไป เพราะเปนที่เริ่มตนบวชเณร (แตกลายเปนถูก
นิมนตเรียกตัวกลับเขาไปอยูในโรงพยาบาลอีก ยังช้ํา ฟนยาก
คงตองไปหลังสิ้นป ๒๕๕๙ นี้แลว)
เอาเปนวา วันนี้ไดพูดไวพอสมควร ที่จริงนั้นตอนแรกนึกวา
พูดไมไดเลย เพราะวาเสียงไมยอมออก มันติดคออยูแคนี้
ก็ขอบพระคุณอีกครัง้ หนึง่ สําหรับ พระมหาเถระ พระเถรานุเถระ
ทีไ่ ดส ละเวลามาแสดงมุทติ า และก็อนุโมทนาโยมญาติมติ รทุกทาน...
...ไหน? (มีเสียงจากพระบอกวาเห็น อ.จํานงค ทองประเสริฐ)
อาว ทานอาจารยนั่งอยู มองไมเห็น นี่ทานอาจารยเปนผูที่นําเขาไป
ที่มหาจุฬา เริ่มทํางานเปนผูชวยเลขาธิการ ทานจัดการใหเสร็จ
และก็เปนอาจารยเดิมดวย แลวมาเปนผูบริหาร ก็เปนผูที่นําให
เขาไปทํางานที่มหาจุฬา ตอนนี้ทานอายุ ๘๘ แลว ทานก็ยังสละ
เวลามา เรียกวาเปน เมตตาของทานอาจารยอยางสูง ก็อนุโมทนา
เปน อันวา กลา วเฉพาะทานผูท เ่ี รียกแบบพระวาเปนผูม พี รรษา
ยุกาลสูงสุดไว  แตในใจนั้นรวมไปถึงทั่วทุกทาน เอาละ วันนี้ก็ขอ
อนุโมทนาเทานี้กอน ขอ อายุ วรรณะ สุขะ พละ จงมีแกทุกทานทั่ว
กัน ...สาธุ!!!

เหมาะสมตอไปในเบื้องหนา ดังความแจงแลวนั้น
งานบําเพ็ญธรรมทานครั้งนี้ เริ่มตนดวยแรงกุศลแหงศรัทธา
และฉันทะ แลวดําเนินมาดวยวิริยะ จิตตะ และวิมังสา ท่ีพรอมดวย
ความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบและขัดเกลาใหประณีต
บริบรู ณ  แมตอ งใชเวลายืดเยือ้ ยาวนาน ก็ทาํ การอยางจริงจังเขมแข็ง
มั่นคง จนลุลวงบรรลุความมุงหมาย อาตมาขออนุโมทนางานกุศล
แหงธรรมทานสําคัญอันทําไดยาก ที่สําเร็จเสร็จสิ้นแลวในบัดนี้
พรอมทั้งบุญเจตนาที่จะดําเนินการเผยแพรแผขยายประโยชนใน
การเจริญธรรมเจริญปญญาแกประชาชนยิ่งขึ้นสืบตอไป
ขออนุโมทนาอีกครั้งหนึ่ง ในการเจริญบุญกรณียของคณะ
ผูด าํ เนินการ ทีไ่ ดท าํ งานอันเปน การบําเพ็ญประโยชนอ ยา งสําคัญยิง่
ซึ่งจําเปนสําหรับชีวิตและสังคมทั้งในปจจุบันและในกาลยาวนาน
ตอไป ขอใหความมุงมั่นจริงจังในงานกุศลนี้สัมฤทธิ์ผลท่ีมุงหมาย
เพ่ือประโยชน สุขของมหาชน และเกื้อการุณยแกมวลประชา โดย
แผผลไพศาล ตลอดเวลาอันเปนจิรกาล
    ขออํานวยพร
พระพรหมคุณาภรณ 

(สัมโมทนียกถาที่เรียงข้อความแล้วนี้ ได้เติมบางประโยคที่คิดจะพูดแต่ตกหล่น
ไป และที่ไม่ควรขาดหาย)

หนังสือใหม่

อนุโมทนาจัดทําเสียงอาน “หนังสือพุทธธรรม”
ที่พักสงฆในถิ่นไกล
ที่อางอิง: วัดญาณเวศกวัน
ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๑๐
         ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานความสําเร็จในการจัดทําเสียงอาน “หนังสือพุทธธรรม”
เจริญพร คุณฤทธิรงค ภูพานทอง
อางถึง หนังสือ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๙
ตามหนังสือทีอ่ า งถึง ซึง่ สง ทางพระครูธรรมธร (ครรชิต คุณวโร)
กลาวความที่ไดดําเนินการจัดทําเสียงอานหนังสือพุทธธรรม โดย
ไดอาราธนาพระกฤช นิมฺมโล สํานักปฏิบัติสวนปา ศรีราชา ทํา
การบันทึกเสียงอาน “หนังสือพุทธธรรม” ทั้ง ๒๓ บท เริ่มแต 
พ.ศ. ๒๕๕๒ เปน ตน มา จนสําเร็จเสร็จสิน้ แลว บัดนี้ คุณฤทธิรงค 
ภูพานทอง และคณะผูรวมดําเนินการ ไดทําการเผยแพรผลงานนั้น
ตั้งแตทําเปนซีดีตามบทที่จัดทําเสร็จอยางตอเนื่องเรื่อยมา จนถึง
มีการเผยแพรตามชองทางหลากหลาย และในสื่อตางๆ ทั้งใน
บัดนี้ พรอมดวยความตั้งใจที่จะแผขยายตามความนิยมและโดย

๑. บทนำ�สู่พุทธธรรม: ชีวติ งาม สังคมดี ธรรมชาติเป็นรมณีย์

หนังสือนี้ เกิดขึน้ โดยไมไดคดิ หมาย ไมไดตง้ั ใจไวเอง และ มิใช
ทําตามคําขอของบุคคลใด เปนกรณีไมคาดหมายทีแ่ ทรกเขามา คือ
มีคําถามเกี่ยวกับธรรมจากวงงานกิจการสําคัญอันหนึ่ง ซึ่งเห็นวา
จําเปนตองตอบ จึงไดเขียนตอบอธิบายไป แมจะไมยาวนัก แตได
มาเห็นวา คําตอบอธิบายนั้นเปนคําสรุปหลักสําคัญของ พระพุทธ
ศาสนา และถาเพ่ิมเติมขยายความสักหนอย ก็จะใชเปนหนังสือ
ประกอบ หรือพวงกับหนังสือ พุทธธรรม ได โดยเปนคลาย บทนํา หรือ
สรุปความแนวหนึง่ จึงไดจดั ปรับเขียนเพิม่ เติมขึน้ เสร็จในเวลาเรงดวน
เนือ้ ความทัง้ หมดในหนังสือเลมนี้ มีอยูแ ลวในหนังสือ พุทธธรรม
ฉบับปรับขยาย แตผูอานที่ยังใหมในการศึกษาธรรม บางทีอาจบอก
ทํานองวา การอาน พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย นั้น เหมือนลงไปใน
ทะเลใหญ มองไมเห็นขอบฟา จับอะไร ปะติดปะตอไมไหว หรือไม
อาจจัดเรียงเรือ่ งราวใหเ ปน รูปเปน รา ง หนังสือ บทนําสู่ พุทธธรรม
เลมนี้ อาจชวยได  ทั้งในแงเปนบทนํา ใหมองเห็นเคาความ
อยางนอยดานหนึง่ ทีจ่ ะชวยใหศกึ ษาโดยเขาใจและจับความงา ยขึน้
และในแงเปนบทสรุป โดยเฉพาะที่จะนําไปปฏิบัติในชีวิตและสังคม
ซึ่งมีโลกเปนที่อาศัยและกําไวซึ่งโชคชะตา

๒. ทำ�อย่างไรจะพูดได้เต็มปากว่า “เรารักในหลวง”

เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ สมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพล อดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ไดเสด็จสูสวรรคาลัย เปนเหตุ
ใหประชาชนทั่วแผนดินไทยเศราโศกอาลัยเปนอยางยิ่ง และเมื่อ
ทางการจัดอํานวยโอกาส ก็พากันเดินทางประดังหลั่งไหลมาถวาย
สักการะพระบรมศพกันอยางเนืองแนนทวมทน
เม่ือวาระสําคัญยิ่งนี้เกิดมีขึ้นแลว ควรใหการแสดงความ
กตัญูมีผลสืบทอดออกเปนกตเวทิตา ที่จะเปนการปฏิบัติอยาง
จริงจังยั่งยืน โดยเปนการเตือนใจประชาชนใหตื่นตัวระลึกรู  และ
ตั้งใจนําตนเขาสูการทํากิจทําการทั้งหลาย ที่จะใหเกิดผลเปนการ
สนองพระราชปณิธาน ใหสัมฤทธิ์ความหวังแหงพระราชหฤทัย
และตัวประชาชนเองก็จะไดพัฒนาชีวิตเจริญบุญ ประพฤติธรรม
พร  อ มกั บ ที่ ผ ลรวมก็ จ ะเกิ ด เป น ความมั่ น คงเจริ ญ พั ฒ นาของ
ประเทศชาติ เรื่อง ทําอย่างไร จะพูดได้เต็มปากว่า “เรารักในหลวง”
เปนธรรมกถา ที่หวังวาจะชวยนําพาใหประชาชนกาวหนาในความ
เจริญธรรมดังวานี้

๓. ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม
- ภาค ๑ วางฐานชีวิตแหงการศึกษา (ตอน ๑-๖)

    - ภาค ๒ แคดูเปลือก ถามองเปน ก็เห็นพระพุทธศาสนา
  (ตอน ๗-๑๔)
    - ภาค ๓ เปดประตูชีวิต กาวไปในการศึกษา (ตอน ๑๕-๒๑)
ธรรมบรรยาย แกพระนวกะ รุนพรรษา ๒๕๓๙ ตนฉบับ
หนังสือที่เปนขอมูลคอมพิวเตอรถอดจากเสียงบันทึก MP3 ของ
คําบรรยายธรรมเรื่องตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ๖๐ ตอน ที่
ดร.วรภา อโณทยานนท  ถวายไว  เปน ธรรมบรรยายเรือ่ งใหญ  ที่
พิมพข น้ึ มาก็เปนเหมือนหนังสือเรียนเลม โต (คาดวา เกิน ๑,๐๐๐
หนา) จะเปนประโยชนกวางขวางยาวนานในการศึกษา
การเตรียมตนฉบับนั้นเปนงานหนักทําไดยากอยางยิ่ง ตอง
สําเร็จดวยฉันทะและวิริยะอยางสูง ที่จริงก็คือตองพรอมดวยอิทธิ
บาททั้ง ๔ และที่ทํานั้น จนถึงนําไปถวาย ก็โดยมีน้ําใจปรารถนาดี
โดยหวังใหเปนธรรมทาน เพื่อความเจริญธรรม เจริญปญญา อัน
จะเปนไปเพื่อประโยชนสุขแกประชาชน จึงขออนุโมทนา ดร.วรภา
อโณทยานนท ไว ณ ที่นี้ เปนอยางยิ่ง

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: ทำ�อะไร? ที่ไหน? เพื่ออะไร?
Dhutan.ga: What to Do? Where? What for?

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมศีล ฌานวังศะ ราชบัณฑิต มี
ศรัทธาและฉันทะ ได้แปลธรรมนิพนธ์ของพระเดชพระคุณ อีกทั้ง
เขียนบันทึกท้ายเล่ม จัดทำ�หนังสือเป็นฉบับสองภาษา เพื่อการ
พิมพ์แจกเป็นธรรมทาน ถวายเป็นมุทติ าสักการะแด่ทา่ นเจ้าประคุณ
ด้วยสำ�นึกและซาบซึง้ ในคุณปู การอันใหญ่หลวง ทีท่ า่ นมีตอ่ มวลพุทธ
บริษทั และวงวิชาการทัง้ ไทยและสากล ตลอดหลายทศวรรษทีผ่ า่ นมา

๖. วินัย: เรื่องใหญกวาที่คิด
The Unheralded Value of the Vinaya
๗. การศึกษาเริ่มตน เมื่อคนกินอยูเปน
True Education Begins with Wise Consumption

ในเวลายาวนานทีผ่ า นมา พุทธบริษทั ไดพมิ พหนังสือธรรมทาน
เผยแพรออกไปจากวัดญาณเวศกวันจํานวนมากมาย ในบางวาระ
ผูศรัทธาและใฝธรรมบางทานปรารถนาจะใหชาวตางประเทศมี
โอกาสรูจ กั พระพุทธศาสนา และศึกษาธรรมจากหนังสือเหลานีด้ ว ย
จึงไดแปลเองบาง สงเสริมผูรูใหแปลบาง ชวยใหมีหนังสือธรรม
ใหญน อ ยในพากยภ าษาตา งประเทศ เฉพาะอยา งยิง่ เปน ภาษาอังกฤษ
เพิ่มมากขึ้นตามลําดับ
ครั้นกาลลวงมาถึง ๒-๓ ปใกลๆ นี้ พุทธบริษัท ทั้งฝายพระ
สงฆ  และผูศรัทธาที่อุปถัมภใกลชิดวัดญาณเวศกวัน ไดมองเห็น
วาควรจะมีการดําเนินการดานงานแปลหนังสือธรรม เปนภาษา
อังกฤษและพิมพเผยแพรอยางเปนงานเปนการใหจริงจังตอเนื่อง
การศึกษาพระธรรมวินัยและเผยแผพระพุทธศาสนาจะไดดําเนินไป
อยางเขมแข็งมัน่ คง ประจวบวาบุคคลผูช าํ นาญในงานแปลก็มอี ยูท ี่
จะทํางานนี้ไดตอเนื่องเปนประจํา กลาวคือ Mr. Robin Moore
ซึ่งมีผลงานแปลเปนที่ประจักษ  ส่วนในด้านทุนรอนการอุปถัมภ์
ทั้งหมด คุณพีรนุช เกียรติสมมารถ ไดมีศรัทธารับภาระตลอด
กระบวนการทั้งหมด ทั้งรับภาระที่เปนการอุปถัมภวัดญาณเวศกวัน
และอุปการะผูแปล เปนการบริจาคดวยศรัทธาและความมีจาคะ
เสียสละเปนอยางยิ่ง
ขออนุโมทนา คุณพีรนุช เกียรติสมมารถ ที่ไดอุปถัมภและ

จัดดําเนินการนานัปการ ดว ยศรัทธาในพระรัตนตรัย ดว ยกุศลฉันทะ
อันยิ่งในไตรสิกขา และดวยน้ําใจปรารถนาดีอยางสูงตอบรรดา
ผูศึกษาปฏิบัติธรรมวินัย บันดาลใหธรรมทานนี้บรรลุผลสมความ
มุงหมาย พรอมทั้งอนุโมทนา Mr. Robin Moore ผูไดบําเพ็ญ
ฉันทะ-วิริยะ-จิตตะ-วีมังสิทธิบาท ใชความชํานาญ ความสามารถ
ดําเนินการใหงานแปลหนังสือทั้งสองเลมนี้เปน สัมฤทธิผลทาง
ธรรมทางปัญญาอันจะอํานวยคุณค่าเป็นประโยชน ยง่ั ยืนนานสืบไป

๘. มองความเป็นไปของสังคมไทย
ในความเป็นมาของครอบครัวหนึ่ง
๙. การเมือง แค่ที่พระควรจะพูด

หนังสือทีร่ ะลึกในงานพระราชทานเพลิงศพคุณผาสุก อารยางกูร
โยมพี่ชายของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ เลาเรื่องราวเกี่ยวกับ
ชีวิตและครอบครัวของทานผูวายชนม  โยงออกไปสัมพันธกับภูมิ
หลังของทองถิ่นและวงศตระกูล จนถึงความเปนไปในสังคมแหง
ยุคสมัย โดยตั้งเปนเรื่องซึ่งใชเปนชื่อหนังสือวา มองความเป็นไป
ของสังคมไทย ในความเป็นมาของครอบครัวหนึ่ง และเนื่องจาก
เปนหนังสือวาดวยเรื่องราวในชีวิตของทานผูจากไป จึงไดนําคํา
อาลัย-รําลึก ของทานที่เคารพรักนับถือ นองๆ ลูกๆ เขย-สะใภ 
และหลานทั้งหลายมารวมไว
พรอมกันนั้นในงานพระราชทานเพลิงศพอันสําคัญ เห็นควร
พิมพหนังสือหลักธรรม-วิชาความรู  เปนอีกเลมหนึ่งคูไว  จึงพิมพ
เรือ่ งจําพวกการเมืองการปกครอง เพราะคุณผาสุกเปนนักปกครอง
ซึง่ หนังสือในหมวดนีม้ มี ากมาย จึงขอใหคณะชวยเลือกจากหนังสือ
๒๐ เลม จนไดเรื่องพอพิมพเปนเลมที่ไมใหญเกินควร โดยตั้งชื่อ
รวมวา การเมือง แค่ที่พระควรจะพูด

๑๐. การศึกษา: มองเมื่อ ๓๐ ปีก่อน

วันคลายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
รัชกาลที่ ๙ ณ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เปนมหาสมัยอันควร
รําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเปนโอกาสที่จะบําเพ็ญบุญกิริยา
อันสําคัญ ถวายเปนบรมราชูทิศ ไดมองเห็นวา ธรรมทานบุญ
กิริยาเปนการบําเพ็ญกุศลอยางเลิศ ที่ควรแกมหาสมัยดังกลาว
การพิมพหนังสือเลมนี้ เกิดจากการริเริ่มของ ดร. พุทธชาติ
แผนสมบุญ ซึ่งไดเสนอใหพิมพหนังสือเกี่ยวกับการศึกษาและการ
พัฒนา จึงตกลงตรวจจัดหนังสือเกา ๒ เลม คือ การศึกษา:
เครื่องมือพัฒนาที่ยังต้องพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๓๐) กับ ความคิด:
แหลงสําคัญของการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๒๕) รวมเขาเปนเลมเดียว

๑๑. พบกับแสงเงินแสงทอง

คํากลาวทักทายขนาดยาวทํานองสัมโมทนียกถาในบายวัน
หนึ่ง ขณะทีค่ ณุ ครูโรงเรียนทอสี คุณครูโรงเรียนปญญาประทีป
และผูปกครองจํานวนมาก มานั่งชุมนุมทางธรรมกัน ที่ลานไทร
ใกลพระเจดีย  มูลนิธปิ ญ ญาประทีป มีกศุ ลฉันทะจะพิมพคาํ ทักทาย
ทางธรรมนั้นเผยแพรเปนธรรมทาน จึงไดตรวจจัดใหเสร็จเปนรูป
หนังสือ และตั้งชื่อเรื่องวา พบกับแสงเงินแสงทอง

โครงการปรับปรุงหอสมุด
หอญาณเวศก์ธรรมสมุจย์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๙ โดย
ความร่วมมือระหว่างมูลนิธกิ ารศึกษาเพือ่ สันติภาพ และศิษยานุศษิ ย์
วัดญาณเวศกวัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมผลงาน
ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ไว้อย่างครบถ้วน
เพือ่ ความสะดวกในการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษาและผู้สนใจ ทั้ง
ปริยตั แิ ละปฏิบตั ิ และเพ่อื เป็นโอกาสให้เยาวชนและผูส้ นใจใฝธ่ รรม
ได้เรียนรู้วิถีชีวิตที่กลมกลืนไปกับวิถีธรรมของสมเด็จพระพุทธ
โฆษาจารย์ เพื่อสร้างแบบอย่างและแรงบันดาลใจ ในการใช้ชีวิต
ตามวิถีแห่งพุทธธรรม
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ เป็นโอกาสที่จะได้ปรับปรุง
อาคาร ภูมิทัศน์ และการให้บริการของหอญาณเวศก์ธรรมสมุจย์
ให้สมสมัยและสมตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้มากยิ่งขึ้น โดยระยะแรก
ได้ปรับเปลี่ยนบริเวณชั้นล่างให้เป็นสถานที่สําหรับค้นหาหนังสือ
สามารถนั่งอ่านได้ตามอัธยาศัย และเป็นที่ติดต่อเก่ียวกับหนังสือ
ทุกๆ ด้าน เช่น สอบถาม ค้นหา อ่าน ขอรับหนังสือธรรมทาน
ติดต่อขอพิมพ์หนังสือ ติดต่อนิมนต์พระ สมัครบวช เป็นต้น ซึ่ง
ขณะนี้กำ�ลังดำ�เนินการปรับปรุงส่วนที่เหลือให้มีความสะดวก
เหมาะแก่การทำ�กิจกรรมต่างๆ มากยิ่งขึ้น โดยคาดว่าจะเสร็จ
สมบูรณ์ก่อนเข้าพรรษาปีนี้

เตือนเรื่องสื่อสังคมออนไลน์
เมื่อพบเห็นข้อความที่อ้างว่าเป็นของสมเด็จพระพุทธโฆษา
จารย์ (ป. อ. ปยุตโฺ ต) ถ้าเป็นของจริง ต้องบอกทีม่ าทีไ่ ป เช่น มาจาก
หนังสือเล่มไหน หรือ พูดเขียนที่ไหน เมื่อไร

ระวัง – ตรวจสอบ

สื่อสังคมออนไลน์ เวลานี้รู้กันดีแล้วว่า มีความไม่บริสุทธิ์
แทรกเข้าไปมาก จึงควรช่วยกันตรวจสอบให้แน่ชัด
www.watnyanaves.net

