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ขึ้นปีใหม่ - มาฆบูชา ๒๕๕๕
มีกิจกรรมและเรื่องที่ควรทราบ ดังนี้

เวียนเทียนวันมาฆบูชา
วัดญาณเวศกวัน กำ�หนดพิธีเวียนเทียนในมาฆบูชา ในวันพุธ
ที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ มีกำ�หนดการดังนี้
๑๗.๐๐ น. บุพภาคแห่งพิธี
- พุทธบริษัทพร้อมกันที่อุโบสถวัดญาณเวศกวัน
- ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- อาราธนาศีล รับศีล
- ตัวแทนสงฆ์แสดงธรรมกถา
๑๘.๐๐ น. พิธีเวียนเทียน
- เจ้าหน้าที่ ถวายดอกไม้ธูปเทียนแก่พระสงฆ์
- ประธานสงฆ์นำ�กล่าวคำ�บูชาเครื่องสักการะ
- พระสงฆ์ตั้งแถว เดินนำ�เวียนเทียนรอบอุโบสถ
  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 วิจติ รพันธ์ุ ๔. นายรัชพล เหราบัตย์
๕. นายธนกร วิลาสสกุลเกียรติ ๖. นายก่อภพ ตวงทวีทรัพย์
๗. นายธีรพันธ์ ถาวรสุทธิ์
๘. นายนนทรัฐ จันทรคณา
เนื่องจากสภาพร่างกายของพระพรหมคุณาภรณ์ ยังไม่เอื้อ
ให้ทำ�หน้าที่อุปัชฌาย์ได้อย่างเต็มที่ จึงได้ตกลงโดยความพร้อมใจ
ของผู้ขอบวช ให้ทางวัดนิมนต์ พระราชรัตนมุนี (ปญฺาสิริ)

เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม วัดพระปฐมเจดียร์ าชวรมหาวิหาร จังหวัด
นครปฐม เป็นอุปัชฌาย์
ภิกษุใหม่รนุ่ นี้ บวชเรียนอยูเ่ ป็นเวลา 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 ปอดอักเสบเรือ้ รัง (กลีบปอดส่วนบนๆ อักเสบ) คุณ
หมอเห็นอาการแล้ว บอกว่าไม่นา่ ไว้วางใจ เกรงจะเกิดอาการโรค
ปอดบวมเฉียบพลัน จึงเรียกตัวให้มาเข้าโรงพยาบาลทันที
ต่อมาคุณหมอเจ้าของไข้ตรวจแล้ว บอกว่า ขณะนี้ กระบัง
ลม และหลอดลมทีท่ นการไอรุนแรงมายาวนาน อ่อนกำ�ลัง จึงไอไม่
ไหว และการนอนก็ไม่มปี ระสิทธิภาพ ทัง้ ทีน่ อน ๙ ช.ม. ตอนกลาง
คืน แต่เพราะปอดหายใจได้นอ้ ย กลางวันสมองจึงเรียกร้องให้นอน
ทัง้ วัน ระบบทัง้ หมดรองรับการไอรุนแรงมาจนทนไม่ไหว
คุณหมอกับญาติโยมใกล้ๆ หารือกันว่า การรักษาเท่าทีท่ �ำ
มาคงได้เพียงเท่านี้ คือระงับอาการเป็นระยะๆ ต่อไปจะทรุดลงอีก
ป้องกันไม่ได้ จึงคิดวางแผนการรักษาต่อไป
ส่วนตัวผูอ้ าพาธ คือ พระพรหมคุณาภรณ์ ขอโอกาสไม่ใส่ใจ
ในการรักษา เมือ่ การรักษาอย่างใดมาถึงตัว ถ้าไม่ตดิ พัน เป็นเรือ่ ง
โล่งๆ ก็รกั ษาไป ตัวเองขอให้เป็นเรือ่ งปล่อยๆ ไป
พระพรหมคุณาภรณ์
๓ ก.พ. ๒๕๕๕

ทางไปชัด พอตัวตัดสินมา ก็จบ

คำ�สั่งวัดญาณเวศกวัน

ถึงบัดนี้ พระพรหมคุณาภรณ์ได้ไปอยู่ในชนบท ๓ ปีแล้ว มี
เรื่องเก่าสืบเนื่อง ซึ่งควรชัดตลอดมา แต่ปรากฏว่ายังมองกันไม่
ออก จึงขอย้ำ�ให้เป็นความรู้ความเข้าใจที่สามัญ ดังนี้
พอจะทราบกันว่า พระพรหมคุณาภรณ์แม้จะมีโรคมากแค่ไหน
ก็ไม่ว่าอะไร อยู่ได้กับทุกโรค แต่เวลานี้ไม่อยู่วัด เกิดปัญหาอะไร
ตรงนี้ ผู้ทำ�หน้าที่ดูแลวัด ต้องจับจุดได้
๑. โรคไม่ใช่ตัวปัญหา แต่ปัญหาอยู่ที่ว่า เวลานี้ พูดเป็นเรื่อง
ราว เอางานไม่ได้ ทำ�งานพูดไม่ได้ (ใน ๓ ปีหลังนี้ โรคระบบหายใจ
รุนแรงขึ้นมาก ไอตลอดปี และไอแบบแทบขาดใจ สภาพปอดและ
หลอดลมชำ�รุดถึงขัน้ ทำ�งานพูดไม่ได้เลย ต้องเขียนกระดานแทนพูด
ปีละหลายระยะ โรคไม่ใช่ปัญหา แต่โรคทำ�ให้เกิดปัญหา)
๒. ถ้าทำ�งานพูดได้ (เช่น พูดอธิบายธรรม คุยธรรมะกับพระ
ใหม่ แสดงธรรมในวันสำ�คัญไหว) ไม่ต้องห่วง ย่อมกลับไปอยู่วัด
เองเป็นธรรมดา แต่ดังที่รู้ว่า มีแต่ทรุด แม้จะยังพยายามแก้ไข แต่
โอกาสที่จะกลับพูดงานได้อีก มีไม่ถึง 10% (ตลอดทั้งปีที่ผ่านมา
พูดได้เรื่องราวครั้งเดียว เมื่อพระใหม่ไปพบหลังบวชจบพรรษา)  
๓. การพยายามแก้ไข ทีว่ า่ มีโอกาสจะพูดงานได้อกี ไม่ถงึ 10%
นั้น เป็นตัวตัดสินว่าจะกลับมาอยู่ที่วัดญาณเวศกวันได้อีกหรือไม่
หมายความว่า ถ้าแก้ไขให้กลับพูดงานอีกไม่ได้ ก็คือไม่กลับมาอยู่
ที่วัดญาณเวศกวันอีก  
๔. วัดญาณเวศกวันอยู่ในภาวะครึ่งๆ กลางๆ มานานเกิน
ควรแล้ว คือ มีเจ้าอาวาสซึ่งไม่ได้ออกมาทำ�หน้าที่ เจ้าอาวาสเก่า
ก็ไม่หมดไป เจ้าอาวาสใหม่ก็ไม่เกิดมี ถึงเวลาที่จะพิสูจน์ว่าการ
แก้ไขให้พระพรหมคุณาภรณ์ทำ�งานพูดได้อีก เป็นไปได้หรือไม่ นี่
คือขั้นตอนของการตัดสินให้ได้ข้อยุติ
เป็นอันว่า ทางไปชัด ขึ้นต่อตัวตัดสินที่จะมาชี้จุดจบ ไม่ให้
ช้าเกินควร
  พระพรหมคุณาภรณ์

ที่ ๑/๒๕๕๔
เรื่อง ตั้งพระวิธานาธิการ
เนือ่ งด้วยรองเจ้าอาวาส และผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน
มีภารกิจทางพระศาสนาภายนอกที่สำ�คัญ อันพึงถวายโอกาส และ
พระวิธานาธิการซึ่งที่ประชุมพระภิกษุวัดญาณเวศกวัน ได้เลือกตั้ง
ไว้ ก็มีภารกิจไปช่วยสถานที่อื่นมาก ในขณะที่เจ้าอาวาสวัดญาณ
เวศกวัน มีโรคาพาธมาก ไม่อาจเป็นไปได้ที่จะคาดหวังว่าจะคืนดี
จึงตัง้ พระภิกษุ ผูด้ แู ลการงานทัว่ ไปของวัด โดยประสานบุคคล
และประสานงาน ให้กิจการของวัดดำ�เนินไปได้เป็นปกติ ดังนี้
พระชัยยศ พุทฺธิวโร เป็นพระวิธานาธิการ
กับทั้งให้พระวีรภัทร ถิราโณ ทำ�หน้าที่เป็นผู้ช่วยพระวิธานาธิการ โดยเน้นงานอนุการของการประสานงาน
ด้วยการดำ�เนินงานทางพระวิธานาธิการ รองเจ้าอาวาส และ
ผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาส ก็จะบำ�เพ็ญศาสนกิจส่วนพิเศษสัมฤทธิผ์ ลทีห่ มาย
พร้อมทั้งบริหารงานในระบบสังฆะให้เป็นไปได้ด้วยดี
ทั้งนี้ จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ หรือความเป็น
เจ้าอาวาสสิ้นสุดลง และให้ประกาศและคำ�สั่งของวัด ที่ขัดหรือ
แย้งกับคำ�สั่งนี้ เป็นอันยกเลิก
สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
                         (พระพรหมคุณาภรณ์)
                      เจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน

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

บันทึกเรื่องลิขสิทธิ์งานแปล
ขอแจง ไวเ พือ่ เปน หลักในการปฏิบตั ติ อ ไปวา เนือ่ งจากหนังสือ
ทั้งปวงของอาตมภาพเปนงานธรรมทาน เพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชน ไมมีคาลิขสิทธิ์อยูแลว เมื่อทานผูใดเห็นคุณคา และมี
บุญเจตนานําไปแปลเผยแพร  ไมวาจะแปลจากภาษาอังกฤษเปน
ภาษาไทย หรือจากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ หรือภาษาอ่ืนใด
ก็เปนการชวยกันเผยแพรธรรมบำ�เพ็ญประโยชนใหกวางออกไป
ผูที่ทํางานแปลน้ัน ยอมตองใชความรูความสามารถของตน
ในการท่จี ะแปล โดยสละเรีย่ วแรงสละเวลามิใชนอ ย  ถา ผลงานแปล
นั้นทําดวยความรูความตั้งใจ นาเชื่อถือหรือเปนท่ีวางใจได ในเม่ือ
อาตมภาพไมถือคาลิขสิทธ์ิในงานตนเรื่องนั้นอยูแลว ลิขสิทธ์ิฉบับ
แปลน้ันๆ ก็ยอมถือไดวาเปนของผูแปล ในฐานะเปนเจาของผล
งานแปลนั้น โดยผูแปลดูแลรับผิดชอบคําแปลของตน และเปน
ผูพิจารณาอนุญาตเอง ในการที่จะใหผูหนึ่งผูใดนําฉบับแปลของ

ตนไปดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด ไมวาจะพิมพแจกเปนธรรมทาน
หรือพิมพจําหนาย ท้ังในประเทศและตางประเทศ ตามแตจะเห็น
สมควร
ทั้งนี้ สิ่งที่ผูแปลจะพึงรวมมือเปนการแสดงความเอื้อเฟอ
ก็คือ ทําการใหชัด มิใหเกิดความเขาใจผิดไปวาอาตมภาพไดรับ
คาตอบแทนหรือผลประโยชนใดๆ และแจงใหอาตมภาพในฐานะ
เจาของเรื่องเดิมไดทราบทุกคร้ังที่มีการตีพิมพ  และถาเปนไปได 
นาจะมอบหนังสือท่ีตีพิมพเสร็จแลวประมาณ ๑๐ เลม เพื่อเปน
หลักฐานและเปนขอมูลทางสถิติตอไป
อนึ่ง ผูแปลอาจแสดงน้ําใจเอื้อเฟออีก โดยแสดงเจตนาตาม

ความในขอใดขอหนึ่ง หรือทุกขอ ตอไปนี้
ก)         ใหอาตมภาพเจาของเร่อื งตนเดิมน้นั ก็ตาม      วัดญาณเวศกวัน
ก็ตาม พิมพงานแปลนัน้ เผยแพรได โดยพิมพแจกเป็นธรรมทาน
ข) ใหอาตมภาพ อนุญาตใหผูใดผูหนึ่งพิมพงานแปลนั้นเผย
แพรได เฉพาะในกรณีที่เปนการพิมพแจกเปนธรรมทาน
ค) ใหอาตมภาพก็ตาม วัดญาณเวศกวันก็ตาม อนุญาตให
ผูใดผูหนึ่งพิมพงานแปลนั้นเผยแพรได  เฉพาะในกรณีที่เปนการ
พิมพแจกเปนธรรมทาน
พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
   ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

หนังสือใหม่ - หนังสือเก่าพิมพ์ใหม่

๑. ขว้างก้อนอิฐมา พัฒนาเป็นแก้วมณี: จะวิจารณ์อย่างไร ก็ขอ
ให้ใช้ข้อมูลที่เป็นความจริง
หนังสือนี้ สืบเนื่องจากหนังสือเล่มก่อนที่มีชื่อว่า นักวิชาการ
เทศ-ไทย หาความรู้ให้แน่ ใช่แค่คิดเอา   มีที่มาจากบทความบน
Web site ของ ประชาไท ออนไลน์ (www.prachatai.com)
ตัง้ ชือ่ บทความว่า “พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตโฺ ต) กับวัฒนธรรม
การวิจารณ์ในพุทธศาสนาเถรวาท” เมื่อวันที่  17 ก.ย. 2554
เมือ่ อ่านบทความทีม่ ผี เู้ ขียนถึงหนังสือเล่มก่อน ทำ�ให้เห็นเป็น
โอกาสที่จะเสริมประโยชน์ของหนังสือเล่มก่อนนั้น โดยชี้บางจุด
ให้ชัด เสริมความเข้าใจในบางแง่ และเพิ่มขยายความรู้ที่ประเทือง
ปัญญา จึงทำ�ขึ้นมาเป็นหนังสือเล่มนี้
อย่างไรก็ตาม การทีจ่ ะเข้าใจเรือ่ งราวทัง้ หมดอย่างทัว่ ตลอด
จะต้องตามดูหรือสืบค้นข้อมูลของเรื่องราวนั้นอย่างเพียงพอ จน
สามารถลำ�ดับขัน้ ตอนความเป็นมาทีเ่ กีย่ วข้องได้ชดั และแยกแยะ
วัตถุบุคคลเหตุการณ์ในเรื่องราวนั้นที่สัมพันธ์กันต่างจุดต่างแง่
ต่างกาละต่างเทศะได้กระจ่าง มิฉะนั้น ก็จะมองเรื่องราวสับสน
ปนเป เป็นอย่างที่ว่าอ่านนิดคิดเอา เล่าไปเป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่
ผู้อ่านทั่วไปไม่ต้องเข้าไปลึกถึงในระดับนี้ ถ้าประสงค์จะเข้าถึง ก็
อาจยกให้เป็นเรื่องของนักวิจัยที่จริงใจและทำ�การโดยไม่ประมาท   
ในขั้นนี้ ถ้าอ่านแล้ว มองเรื่องออก เห็นภาพรวมในขอบเขต
ต่างๆ ชัดขึ้น และได้ความรู้ที่เจริญธรรมเจริญปัญญา ก็ควรที่จะ
อนุโมทนา
๒. พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย
หนังสือ พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย นี้ ก็คือ พุทธธรรม ฉบับ

ปรับปรุงและขยายความ นั่นเอง แตในการพิมพครั้งใหมนี้ ไดตัด
ปรับชื่อใหสั้นเขา เพื่อจํางายเรียกไดสะดวก
นับแตคณะระดมธรรม และธรรมสถานจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ไดพมิ พหนังสือนีข้ น้ึ เปนครัง้ แรก เสร็จเมือ่ วันวิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๒๕
ถึงบัดนี้ เกือบเต็ม ๓๐ ป ระหวางกาลที่ผานมา ไดมีการพิมพซ้ํา
หลายครัง้ แตพ มิ พไ ดเ พียงซ้าํ ตามเดิม และการพิมพม คี ณุ ภาพดอ ย
เนื่องจากเมื่อแรกพิมพนั้น การพิมพอยางกาวหนาที่สุด มีเพียง
ระบบคอมพิวกราฟก ที่จัดทําเปนแผนอารตเวิรค ซึ่งคงอยูไมนาน
ก็ผพุ งั ไป แลวต่อจากนัน้ ต้องใชวธิ ถี า ยภาพจากหนังสือรนุ เกา โดย
เลือกหนังสือเลมที่เห็นวาอานชัดที่สุดเทาที่จะหาไดมาถายแบบ
พิมพใชกันอยางพอใหเปนไป
ระหวา งนัน้ ผูศ รัทธามีนาํ้ ใจหลายทา น หลายคณะ ไดพยายาม
นําขอมูลหนังสือ พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ นั้น จัด
พิมพเปนขอมูลคอมพิวเตอร  และกาวไปไดมาก แตมขี อ ติดขัดที่
ซับซอนบางอยาง ที่ทําใหไมลุลวง จนกระท่ังวันหน่ึง ไดทราบวา
นายแพทยณรงค เลาหวิรภาพ กําลังดําเนินการนําขอมูลหนังสือน้ี
ลงในคอมพิวเตอร ท่ีจังหวัดเชียงใหม และในที่สุด ณ วันที่ ๑๒
พฤษภาคม ๒๕๕๓ ก็ได้นําขอมูลคอมพิวเตอรของหนังสือที่จัด
เรียงครบจบเลมแลว พรอมทั้งดัชนี มาถวาย เวลาผานมาถึงวันที่
๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ผู้เขียนจึงไดมีโอกาสเริ่มงานตรวจชําระ
ขอมูลที่ไดรับถวายไวครึ่งปเศษแลวนั้น และเพ่ิมเติมจัดปรับให
พร้อมที่จะพิมพเปนเล่มหนังสือ
โดยทั่วไป เนื้อหนังสือ พุทธธรรมฯ นี้ ก็คงตามเดิม แตเมื่อ
ทํางานตรวจชําระและใชขอมูลคอมพิวเตอร  เปนโอกาสที่จะจัด
ปรับไดสะดวก จึงไดจัดรูปใหอานงายขึ้น โดยเฉพาะซอยยอหนาถี่

ขึ้นอยางมาก และไดแทรกเพิ่มคําอธิบายในที่ตางๆ ตามสมควร
ที่ควรสังเกตคือ ไดนํา “บทความประกอบ” ทั้งหมดของภาค
๑ แยกออกไปจัดรวมไวตางหากเปนภาค ๓ คืออยูทายเลม และ
ไดเพิ่มบทความประกอบอีก ๑ บท (บทความประกอบที่ ๖: ความ
สุข ๒: ฉบับประมวลความ) เปนบทสุดทาย ทําใหหนังสือนีม้ จี าํ นวน
บททั้งเลมเพิ่มจาก ๒๒ เปน ๒๓ บท
ในที่สุด เมื่อมองรวมทั้งเลม ชื่อเดิมของหนังสือที่วา พุทธ
ธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ นั้นยืดยาวเกินไป จึงเรียก
ใหมใหงายและสะดวกขึ้นเปน พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย
มีความประจวบพอดีเปนศรีศภุ กาล ทีท่ กุ อยางจําเพาะมาลงตัว
กันเองใหหนังสือ พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย นี้เสร็จ ในชวงแหง
มหามงคลสมัย เฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา
ในวันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ จึงถือความสําเร็จแหง
หนังสือธรรมทานนี้ เปนการถวายพระพรอนุโมทนาพระราชกุศล
ในมหามงคลสมัยอันพิเศษที่มาถึง
การทําหนังสืออันเปนสาระของงาน สําเร็จในชวงมหามงคล
สมัย เฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๗ รอบ ดังไดกลาว สวนการ
พิ ม พ  ห นั ง สื อ อั น เป น ขั้ น ท่ี จ ะทํ า สาระน้ั น ให ป รากฏและบั ง เกิ ด
ประโยชนแกมหาชน เปนภารกิจตางหาก ซึ่งสืบตอออกไปจาก
ความเสร็จสิ้นของสาระนั้น และการพิมพน้ันมาลุลวงใน พ.ศ.
๒๕๕๕ อันเปนกาละที่บรรจบ ๒๖ ศตวรรษแหงการประดิษฐาน
พระพุทธธรรม ที่นับแตการบรรลุโพธิญาณ และการทรงแสดง
ปฐมเทศนา ของพระสัมมาสัมพุทธเจา
บัดนี้ ในวาระลุปริโยสานแหงงานธรรมทานที่ตั้งไว  ขอทุก

ทานผูเกื้อหนุนในบุญการ จงเจริญดวยความเกษมสันตและสรรพ
กุศล ขอสัทธรรมจงรุงเรืองแผไพศาล เพ่ือความเจริญไพบูลยแหง
ประโยชนสุขของปวงประชาตลอดกาลยืนนาน
สำ�หรับการพิมพ์ฉบับปรับขยายในครัง้ แรกนี้ พิมพ์ในนามของ
กองทุน ป. อ. ปยุตโฺ ต เพือ่ เชิดชูธรรม ซึง่ พิมพ์ไว้ในจำ�นวนทีจ่ �ำ กัด
จึงเปิดโอกาสให้แก่ผู้ที่เคยศึกษาหนังสือนี้อยู่ก่อนแล้ว ได้รับ
ของใหม่ไปศึกษาต่อกันก่อน ส่วนผู้สนใจท่านอื่นที่ยังไม่เคยอ่าน
สามารถติดต่อขอรับได้ในภายหลัง หากหนังสือยังมีเหลือแจกอยู่
๓. กาลานุกรม: พระพุทธศาสนาในอารยธรรมโลก พิมพ์ครั้งที่ ๖
ในการพิมพ์ครั้งใหม่นี้ นอกจากแก้ไขคำ�ผิดตามที่มีผู้แจ้งเข้า
มาแล้ว ยังได้มีการเพิ่มเติมเนื้อหา ซึ่งเรื่องที่เพิ่มเข้ามาทั้ง ๑๐
นั้น ควรจะเขียนแค่พอให้รู้เหตุการณ์ตามกาล คือบอกเพียงว่า
เมื่อนั้นๆ มีอันนี้ๆ เกิดขึ้น ซึ่งก็จะเข้าชุดกับเรื่องที่มีอยู่ก่อนใน
กาลานุกรมฯ แต่ข้อมูลจากมากแหล่งประกอบกัน ช่วยให้เรื่อง
ชัดเจนดี จึงนำ�มาจัดเรียงรวมไว้ แม้จะย่อเอาแต่สาระแล้ว แต่ละ
เรื่องก็ยังยาวมาก ถ้าจะนำ�มาแทรกลงไว้ในลำ�ดับกาลตามปกติ ก็
ไม่สมส่วนกับเรื่องอื่นๆ
ในที่สุด ตกลงจับเอาเฉพาะเหตุการณ์ย่อยที่เป็นตัวแทนของ
เรื่อง โดยบอกเล่าสั้นที่สุด นำ�มาแทรกลงในที่ซึ่งตรงกับลำ�ดับ
กาล เข้าอยู่ในเนื้อเล่มตามปกติของ กาลานุกรมฯ ส่วนเรื่องเต็ม
ที่ประมวลไว้ ก็ไม่ทิ้ง แต่ยก ๑๐ เรื่องนั้นทั้งชุด แยกไปพิมพ์ไว้
เป็น ภาคพิเศษ ท้ายเล่ม ให้ชื่อว่า “อ่านรู้ ก็ดี อ่านเล่น ก็ได้” คิด
ว่ามีความหมายชัดอยู่ในตัวแล้ว ไม่ต้องชี้แจง
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