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ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑ : มิถุนายน ๒๕๕๘

พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ . พระครูวินัยธร(ชัยยศ พุทฺธิวโร)
พระปณต คุณวฑฺโฒ . คุณกานดา อารยางกูร (มือถือ 081-757-0768)

วิสาขบูชา ๒๕๕๘
มีกิจกรรมและเรื่องที่ควรทราบ ดังนี้

เวียนเทียนวันวิสาขบูชา
วัดญาณเวศกวัน กำ�หนดพิธีเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา วัน
จันทร์ที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ มีกำ�หนดการดังนี้
๑๗.๐๐ น. บุพภาคแห่งพิธี
- พุทธบริษัทพร้อมกันที่อุโบสถวัดญาณเวศกวัน
- ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- อาราธนาศีล รับศีล
- ตัวแทนสงฆ์แสดงธรรมกถา
๑๘.๐๐ น. พิธีเวียนเทียน
- เจ้าหน้าที่ ถวายดอกไม้ธูปเทียนแก่พระสงฆ์
- ประธานสงฆ์นำ�กล่าวคำ�บูชาดอกไม้ธูปเทียน
- พระสงฆ์ตั้งแถว เดินนำ�เวียนเทียนรอบอุโบสถ
  สิ้นวาระ ๓ รอบ
เสร็จแล้วเป็นจบพิธี

บวชพระนอกพรรษา ๒๕๕๘ รุ่นที่ ๒
วัดญาณเวศกวัน จัดให้มพี ธิ อี ปุ สมบทนาคเป็นภิกษุใหม่ ๑๑ รูป
ในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ดังนี้
๑. นายฤทธิรงค์ ประดิษฐ์กนก ๒. นายพงศ์ปิยะ สุขุม
๓. นายภาณุ มโนธรรม
๔. นายปณิธาน กลับกลายดี
๕. นายบารมี เที่ยงธรรม ๖. นายณัฐวุฒิ แย้มแสงสังข์
๗. นายกฤษชัย มาเจริญบุญ ๘. นายพิชชานนท์ รัตนติกลุ
๙. นายชุตพิ งศ์ จงอรุณงามแสง ๑๐. นายหัสดิน วงษ์สุข
๑๑. นายนพณัฐ มีรักษา

เนื่องจากสภาพร่างกายของพระพรหมคุณาภรณ์ ยังไม่เอื้อ
ให้ทำ�หน้าที่อุปัชฌาย์ได้ดีเท่าที่ควร จึงได้ตกลงโดยความพร้อมใจ
ของผู้ขอบวช ให้ทางวัดนิมนต์ พระครูอดุลพัฒนาภรณ์  (จารุมโย)
เจ้าคณะอำ�เภอสามพราน วัดเดชานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม เป็น
อุปัชฌาย์
ภิกษุใหม่รุ่นนี้ บวชเรียนอยู่เป็นเวลา ๑ เดือน เช่นเดียวกับ
พระใหม่รุ่นนอกพรรษาทั่วไปที่วัดนี้ตามปกติ

Facebook ป.อ.ปยุตฺโต (P.A.Payutto)
มีญาติโยมหลายท่านถามพระที่วัดญาณเวศกวันมาว่า ท่าน
เจ้าคุณพระพรหมคุณาภรณ์ เล่นเฟซบุ๊กด้วยหรือ พระก็ตอบโยม
ไปว่า ท่านไม่เคยใช้เฟซบุ๊กหรือเครือข่ายสังคมใดๆ กับใคร ท่าน
ออกไปอยู่วิเวกในชนบทนานหลายปีแล้ว  ใช้เวลาแต่ละวันอยู่กับ
อาการอาพาธและเขียนหนังสือธรรม แทบจะไม่ได้ติดต่อกับโลก
ภายนอกแม้แต่กับพระที่วัด โยมได้ยินคำ�ตอบแล้วก็ส่งหน้าเฟซบุ๊ก
ที่ใช้ชื่อว่า “ป.อ.ปยุตฺโต (P.A.Payutto)” มาให้ดูเป็นการยืนยัน
พระไล่อ่านข้อความแสดงความคิดเห็นแล้ว พบว่ามีคนจำ�นวนไม่
น้อยเข้าใจว่าพระพรหมคุณาภรณ์ เป็นเจ้าของเฟซบุ๊ก นั้นจริงๆ
ดังนัน้ จึงขอแจ้งให้ทราบกันโดยทัว่ กันว่า พระพรหมคุณาภรณ์
(ป. อ. ปยุตฺโต) ไม่ได้เป็นเจ้าของ Facebook ที่ใช้ชื่อว่า “ป.อ.
ปยุตฺโต (P.A.Payutto)” หรือ “พระพรหมคุณาภรณ์” หรือ
Facebook ในชื่ออื่นใดทั้งสิ้น ทั้งยังไม่ได้มอบหมาย สั่งการ หรือ
สนับสนุนให้ลูกศิษย์หรือบุคคลใด ทำ�การแทนท่านเพื่อติดต่อ
สื่อสารกับญาติโยม ผ่านเครือข่ายสังคมในลักษณะเช่นนี้

รางวัล ๑๐๐ ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
			
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕/๒๕ พุทธมณฑลสาย ๔ ตำ�บลศาลายา
อำ�เภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐
โทร.๐๒-๔๔๑๙๐๔๐-๓ โทรสาร ๐๒-๔๔๑๙๐๔๔
ที่ ศธ ๐๕๑๗.๑๘/๕๒๘
วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การได้รับรางวัล “๑๐๐ ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์
บุรฉัตร บุคคลสำ�คัญของโลก”
นมัสการ ท่านพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตโต)
ตามทีม่ ลู นิธอิ นุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้จดั ทำ�โครงการ
มอบรางวัล ๑๐๐ ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคล
สำ�คัญของโลก แก่บุคคลผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับการยกย่องและ
มีผลงานสำ�เร็จดียิ่งทางด้านส่งเสริมวัฒนธรรมและจริยธรรม
ในการนี้ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้พิจารณาและเสนอ ท่านพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตโต)
เข้ารับรางวัลด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมและจริยธรรม ซึ่งทาง
มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตรพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตโต) เจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน
ได้รับรางวัลประเภท บุคคลผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับการยกย่องและ
มีผลงานสำ�เร็จดียิ่งทางด้านส่งเสริมวัฒนธรรมและจริยธรรม ซึ่ง
ทางมูลนิธิได้กราบทูลเชิญ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดามาตุ เสด็จไปประทานรางวัลในงาน ตามราย
ละเอียดที่แนบมาด้วยนี้ ท่านสามารถยืนยันและตอบรับการเข้า
ร่วมรับรางวัลฯ ได้ที่มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร หรือ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒-๓๕๔-๗๓๙๑-๔
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำ�เนินการต่อไปด้วย จักเป็น
พระคุณยิ่ง
ขอนมัสการมาด้วยความเคารพอย่างสูง
(ศาสตรจารย์ ดร.สุภา เพ่งพิศ)
ผู้อำ�นวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
มหาวิทยาลัยมหิดล

โรคยืนพื้นของพระพรหมคุณาภรณ์
ปัญหาการพูด กับปัญหาสภาพปอด (ข้างขวา)
ข้อสรุปด้านต่างๆ ที่อาจช่วยในการพิจารณา
๑. ที่ ร.พ.ศิริราช โดยคุณหมอกิตติพงษ์ตรวจในปี ๒๕๕๕
และที่ ร.พ. แห่งเมือง Wangen เยอรมนีขอทดสอบในปี ๒๕๕๖
ได้ผลตรงกันว่าปัญหาไม่ใช่เกิดจากโรคภูมิแพ้
๒. ตรวจ Sinus หลายครั้งแล้ว ชัดเจนว่าโปร่งโล่ง ไม่มี
การอักเสบ และทางจมูกก็โล่ง ไม่เคยเป็นปัญหา ไม่เคยแน่นไม่
เคยคัดจมูก ไม่เป็นหวัดเลยตลอดเวลาเกิน ๑๐ ปี (เคยมีหวัด
น้ำ�มูกไหลเป็นการใหญ่ราว ๑๐ นาที เมื่อคุณหมอให้ใช้ยาขยาย
หลอดลม Spiriva ควบพร้อมกับ Onbrez) เคยคิดว่า ถ้ารู้จัก
เป็นหวัด อาจเป็นเครื่องหมายที่บอกว่า ร่างกายดีขึ้น ใกล้คนปกติ
มากขึ้น
๓. คุณหมอที่ ร.พ.เจ้าพระยาบอกว่า ผู้ป่วยมีสภาพหลอดลม
ยวบ คือ หายใจออกไม่หมด เพราะหลอดลมยวบลงมาปิดก่อน
และเมื่อหายใจออกไม่หมด ก็หายใจเข้าเต็มที่ไม่ได้ เพราะลม
หายใจออกที่ค้างอยู่ กั้นไว้ และหลอดลมก็เสียหายในบางแห่งที่
สำ�คัญ
๔. มีผลการตรวจว่า ปอดข้างหนึ่งยื่นย้อยลงไป และส่วน
ที่ยื่นย้อยนี้ไม่บีบตัวในการหายใจ จึงเป็นที่ลมค้างอยู่ ทำ�ให้การ
หายใจไม่สมบูรณ์
๕. ตกลงว่าไม่ใช้ยาขยายหลอดลม ด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น
ยารับประทานก็ทำ�ให้ใจสั่น ยาสูดยาพ่นก็มีผลข้างเคียงบางอย่าง
แต่ที่สำ�คัญ ในถิ่นห่างไกลที่มีอากาศดี เมื่ออยู่เงียบสงบ ก็อยู่กับ
ธรรมชาติได้ หายใจได้ดีพอสมควร การเดินมากไกลๆ ก็ไม่เป็น
ปัญหาแม้จะเหนื่อยและชีพจรขึ้นถึง ๑๒๐-๑๓๐ ก็เดินไปได้ด้วย
ดี ไม่ต้องพึ่งยาเลย เมื่อราว ๕ ปีก่อนนี้ เดินป่าเดินเขารวดเดียว
๑๐ กม. ไม่ต้องหยุดพักเลย ก็ไปได้ เวลานี้ คิดว่า ๕ กม. ยังไปได้
ปัญหาจะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีการใช้เสียงเกินระดับที่สบายของตนเอง
๖. ที่ว่าไปอยู่บนพื้นต่ำ�ใกล้ระดับน้ำ�ทะเลซึ่งมีอากาศหนัก
ไม่ได้นั้น จะไปอยู่ในที่สูงมาก ก็ไม่ได้เหมือนกัน ในปี ๒๕๕๗ ได้ไป
พักนานบนภูเขาสูงระดับ ๗๐๐ เมตร ตอนแรกก็เหมือนจะสบาย
หายใจง่าย แต่พออยู่ได้ ๒-๓ วัน กลางวันอ่อนเพลียมาก จะเป็น
ลมทุกวัน เมื่ออยู่นานขึ้น ชีพจรเร็วระดับ ๙๐-๑๐๐ เศษ คงเป็น
อย่างที่คุณหมอบอกว่าอากาศบาง ออกซิเจนไม่ค่อยพอ (คนแข็ง
แรง เมื่อไปอยู่ใหม่ๆ ว่าทำ�อะไรก็ไม่เหนื่อย พออยู่นานขึ้น บอกว่า
ทำ�อะไรก็เหนื่อยง่าย)

๗. อาการเสียงหมดพูดไม่ออกคราวเข้าพักใน ร.พ.ศิริราช
มี.ค.-เม.ย. ๕๘ นั้น ชัดว่า หนึ่ง เพราะพูดใช้เสียงเกินระดับที่สบาย
ตามปกติของตน สอง เมื่อพูดเสียงเริ่มไม่ออกแล้ว พยายามฝืน
เบ่งเสียงออกมา อย่างที่ว่าพูดกระแทกปอด ชัดว่าช้ำ�มาก สาม
สภาพอากาศไม่ดีที่ ร.พ. (บางครั้งอยู่ในลิฟต์รู้สึกเหมือนจะหายใจ
ไม่ออก) อาจเป็นปัจจัยหนุนด้วย แต่ที่น่ารู้คือ อะไร ส่วนไหน ตรง
ไหน ที่บอบช้ำ� ทำ�ไมจึงมีผลต่อระบบการใช้เสียง
ย้อนหลังไป ๓๐ ปี ร้ายกว่าบัดนี้ ยังดีขึ้นได้
ที่เล่ามาถึงปมปัญหามากมายในเวลานี้ ถึงปี ๒๕๕๘ ถ้า
เทียบกับสภาพที่เลวร้ายเมื่อ ๓๐ ปีก่อนโน้น ในปี ๒๕๒๘ ก่อน
ออกมาจากกลางกรุงเทพฯ ทั้งที่ขณะนี้ร่างกายเสื่อมโทรมอ่อนแอ
ลงตามวัยซ้ำ�ด้วย สภาพปอดและระบบการใช้เสียงเวลานี้ ก็ยังดี
กว่า ๓๐ ปีก่อนนั้น ที่มีอาการเลวร้ายจนกระทั่งญาติโยมทนดูไม่
ได้ ต้องหาสถานที่นอกเมืองแล้วนิมนต์ให้ออกจากกลางกรุงมาหา
อากาศที่ดีกว่าเรื่อยมาจนบัดนี้ในปี ๒๕๒๘ (๓๐ ปีก่อนโน้น) อยู่
ที่วัดพระพิเรนทร์ ย่านถนนเจริญกรุง ถิ่นควันพิษ
- พอตื่นเช้าทุกวัน ต้องออกมายืนขากเสมหะที่ติดแน่นใน
คอ ที่อ่างล้างหน้า ขาก ฝืดหนืดคออยู่นั่นแล้ว ไม่สำ�เร็จ จนต้อง
หยุดขากไปเอง นี่ก็ทรมานทุกวัน
- ทั้งที่ตั้งแต่ตื่นเช้า ยังไม่ได้พบ ไม่ได้พูดกับใครเลย เวลา
ผ่านไปๆ ถึงใกล้เที่ยง ก็พูดไม่ออก เสียงไม่มี ถ้าฝืนพูดก็ฝืดคอ
เสียงแหบ เค้นคอ ก็ทรมานอีก
- ตอนกลางวัน ถ้ามีใครมาหาแม้แต่คนเดียว เมื่อพูดกับ
คนคนเดียวนั้น แม้เขาจะเข้ามานั่งใกล้ๆ ก็ต้องใช้กำ�ลังพูดตะเบ็ง
หรือคล้ายจะตะโกน เมื่อเขากลับไปแล้วก็เจ็บหน้าอกมาก นี่ก็
ทรมานเช่นกัน
- ร้านทำ�ทองที่อยู่ตึกตรงข้ามถนนในซอย ปล่อยควันน้ำ�ยา
ประสานทองออกมาเรื่อยๆ อยู่แล้ว แต่บางครั้งปล่อยออกมาเต็ม
ที่ เข้ามาทางหน้าต่าง พอควันถึงจมูก สูดเข้าไป รู้สึกว่าถ้าขืนอยู่
หายใจไม่ออก จะตายแน่ ต้องลงไปเดินไกลออกไปที่ลานวัด ให้
พ้นไปก่อน นี่เป็นความทรมานที่หนักหนา มาเป็นครั้งคราว
นี้ว่าไปตามอาการเด่นๆ ที่จำ�ได้แม่น เมื่อออกจากกลาง
กรุงนั้นมาแล้ว ได้อากาศดีขึ้น (ก็ยังใกล้กรุง ไม่ใช่ว่าดีจริง) มีการ
รักษาด้วย ไม่นานนัก อาการดีขึ้น สามารถรับนิมนต์ไปพูด ไป
แสดงปาฐกถามากมาย แต่ชัดว่า ในระยะนั้น พูดบรรยายได้ครึ่ง
ชั่วโมง ก็จะเสียงแหบ พูดบาดคอตัวเอง

ต่อมา อาการก็ดีขึ้นๆ จนพูดบรรยายได้ใกล้เป็นปกติ นั่นคง
เป็นระยะที่สภาพร่างกายอยู่ในวัยที่มีความแข็งแรงพอจะชดเชย
กับส่วนที่ขาดพร่องภายใน
เวลานี้ สภาพภายในร่างกายมีจุดอ่อนอยู่นานแล้ว และ
ความเสื่อมของร่างกายตามวัยก็มีด้วย แทนที่จะชดเชยกัน ก็
กลายเป็นซ้ำ�เติม นี่ก็เป็นแง่หนึ่งของคำ�อธิบาย (ที่เยอรมนี มีคุณ
หมอท่านหนึ่ง สรุปท้ายทำ�นองให้รับสภาพที่ปอดชำ�รุดจากวัณโรค
ขั้นไอเป็นเลือดในช่วงตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๑) ในช่วงใกล้ปี ๒๕๓๐
มีการทดสอบกำ�ลังปอด/ดู lung function บ่อยๆ โดยทั่วไป
จำ�ได้ว่า อยู่ในระดับ 60 เศษ
    (เมษายน ๒๕๕๘)

ผลสอบบาลีสนามหลวง
ตามทีว่ ดั ญาณเวศกวัน ได้สง่ ชือ่ พระภิกษุในสำ�นัก เข้าสอบบาลี
สนามหลวงประจำ�ปี ๒๕๕๘ ผลปรากฏว่าสอบได้ทั้ง ๔ รูป คือ
๑. พระมหานันทสิทธิ์ สิทฺธินนฺโท สอบได้ประโยค ป.ธ. ๕
๒. พระศุภพงษ์ ธมฺมทินฺโน สอบได้ประโยค ป.ธ. ๓
๓. พระเอกพล มหพฺพโล สอบได้ประโยค ป.ธ. ๑-๒
๔. พระเอกวัฒน์ เอกคฺคจิตฺโต  สอบได้ประโยค ป.ธ. ๑-๒
ทั้งนี้จะมีพิธีถวายประกาศนียบัตรและพัดยศ ในวันที่ ๒
กรกฏาคม ๒๕๕๘ ณ วัดพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

หนังสือ/ซีดี

๑. พจนานุกรมฉบับประมวลศัพท์ และฉบับประมวลธรรม

พุทธบริษัทวัดญาณเวศกวัน พร้อมใจกันเป็นเจ้าการในการ
จัดพิมพ์หนังสือ พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม พร้อม
ทั้ง พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ รวมชุด ๒ เล่ม เป็น
ส่วนร่วมในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ
๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑. เพือ่ เป็นปฏิกรรม ทีจ่ ะแก้ไขความผิดพลาดของพุทธบริษทั
วัดญาณเวศกวันในการจัดพิมพ์หนังสือ พจนานุกรมพุทธศาสตร์
ฉบับประมวลธรรม ที่ผ่านออกมาอย่างบกพร่องเหมือนเป็นงานที่
ยังไม่เสร็จ ไม่สมกับการได้รับพระกรุณาธิคุณที่ได้เสด็จมาในการ
ถวายผ้าพระกฐิน เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙
๒. เพื่อถวายเป็นปฏิการ ที่จะแสดงความสำ�นึกในพระกรุณาธิคุณ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตาม
นัยที่ได้กล่าวมา

๓. เพื่อเป็นการโดยเสด็จพระราชกุศลฉลองพระราชศรัทธา
ในการทะนุบ�ำ รุงพระพุทธศาสนา ด้านอุปถัมภ์การศึกษาพระธรรมวินยั
ของพระภิกษุสามเณร ดังที่ได้ทรงบำ�เพ็ญด้วยพระองค์เอง เป็น
แบบอย่าง อันจะเป็นการชักนำ�ประชาชนในการทำ�กุศลที่ถูกทาง

๒. รู้จักพระไตรปิฎก ให้ชัด ให้ตรง

หนังสือนีถ้ อื ว่าเขียนพอเสร็จให้อา่ นไปพลางก่อน เพราะเรือ่ งที่
ปรารภเกิดขึน้ นานแล้วจึงทราบ ควรเร่งให้ความรูก้ นั ไปขัน้ หนึง่ ก่อน
ไม่ให้เป็นความประมาท เมื่อใดทราบเรื่องราวที่เป็นไปละเอียดขึ้น
ถ้าเวลาอำ�นวยและร่างกายยังไหว อาจจะได้ต่อได้เติม
เรือ่ งราวจำ�พวกปัญหาทีเ่ กิดทยอยมาระยะนี้ แสดงชัดถึงสภาพ
ของพุทธบริษัท ที่คนไทยเหินห่างจากเนื้อตัวของพระพุทธศาสนา
ขาดความรู้หลักธรรมวินัย ไม่รู้จักคำ�พระคำ�วัดที่พูดจาคุ้นกันมา
จนกลายเป็นคำ�พูดสามัญในสังคมไทย มีแต่ความเข้าใจผิดพลาด
เพี้ยนกันไป เมื่อมีเรื่องจำ�พวกปัญหาเกิดขึ้น ถ้าไม่ถึงกับหลงไป
ตามเขา ก็มองไม่ออก ตัดสินไม่ได้
จำ�เป็นต้องรีบตื่นกันขึ้นมา ข้อสำ�คัญที่สุดอยู่ที่ต้องหาต้อง
ให้ความรู้เข้าใจที่ถูกต้อง คือต้องศึกษา เมื่อรู้เข้าใจเพียงพอแล้ว
มีอะไรเกิดขึ้นมา ก็สามารถพิจารณา มองออกและบอกได้ทันที
หนังสือ รู้จักพระไตรปิฎก ให้ชัด ให้ตรง นี้ มิใช่จะตอบโต้ใคร
แต่มุ่งรักษาประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ อย่างน้อยให้ปลอดพ้น
ความรู้ผิดเข้าใจพลาดที่เป็นภัยสำ�คัญ หลายอย่างคงจะยากสัก
หน่อย แต่ว่าด้วยเรื่องที่จำ�  เป็นต้องรู้ เพื่อมีคุณสมบัติสมกับที่
ได้นับถือพระพุทธศาสนา จึงพึงอดทนศึกษา เหมือนเป็นเครื่อง
พิสูจน์ความเป็นพุทธศาสนิกชน

๓. ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ตอน ๗ - ๑๔

มงคลวารอายุครบศตวรรษของโยมยุคต้นกำ�เนิดวัดญาณ
เวศกวัน ทั้งสองท่าน ใน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้เป็นวาระให้กำ�เนิดแก่
หนังสือ ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม โดยได้พิมพ์หนังสือดังกล่าว
แจกเป็นธรรมทาน เพื่อเจริญบุญกิริยาในมงคลวารนั้น
อย่างไรก็ดี ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม เป็นหนังสือเล่มใหญ่
มาก จะครบเมื่อจบ ๖๐ ตอน ส่วนที่ได้พิมพ์แล้วนั้น อยู่ในขั้นเริ่ม
แรก เพิ่งเสร็จได้พิมพ์ออกมา ๖ ตอน จัดรวมเป็นจบภาค ๑ ชื่อ
ว่า “วางฐานชีวิตแห่งการศึกษา” มี ๑๔๐ หน้า
บัดนี้ เวลาผ่านมาแล้วอีก ๑ ปี และวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘

ก็กำ�ลังจะมาถึง ซึ่งจะเป็นมงคลวารคล้ายวันเกิดของ คุณโยมหมอ
จรูญ ผลนิวาส ที่จะมีอายุครบ ๑๐๑ ปี อันเป็นตัวเลขพิเศษ ที่
เรียกกันว่า “ร้อยเอ็ด” ในปีนี้ ก็จะพิมพ์หนังสือธรรมทานบุญกิริยา
โดยตกลงว่าจะพิมพ์หนังสือ ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ต่อจากปี
ที่แล้ว ซึ่งเสร็จเพิ่มขึ้นอีก ๘ ตอน คือ ตอน ๗ – ๑๔ จัดรวมเป็น
ภาค ๒ ชื่อว่า “แค่ดูเปลือก ถ้ามองเป็น ก็เห็นพระพุทธศาสนา” มี
๑๙๙ หน้า ถ้านับรวมกันทัง้ ๒ ภาค คือ ๑๔ ตอน ก็ได้ ๓๙๙ หน้า
งานตรวจชำ�ระทำ�หนังสือ ตามพระใหม่ฯ นี้ ในช่วงหลัง เมื่อ
มงคลวารของคุณโยมหมอใกล้เข้ามา ก็ได้เร่งอย่างมาก งานเสร็จ
กระชั้นชิด คงอดไม่ได้ที่จะมีข้อพลาดจุดพร่องหลายแห่ง เฉพาะ
อย่างยิ่งเรื่องที่พูดซ้ำ�ๆ บางเรื่องพูดคุยหลายครั้ง ตอนนี้ถึงจะพบ ก็
ลบทิ้งไม่ค่อยทัน ต้องขอให้ทนอ่านซ้ำ�ไปก่อน รอไว้พิมพ์ใหม่ ค่อย
พิจารณาที่จะจัดปรับเรื่องที่ซ้ำ�ให้กลืนเข้าไปรวมในที่เดียวกัน
ขออนุโมทนา ดร. วรภา อโณทยานนท์ ที่ได้เจริญอิทธิบาท
ธรรม ในการนำ�ข้อมูลเสียงของคำ�พูดคุยเรื่อง ตามพระใหม่ไป
เรียนธรรม พิมพ์ลงเป็นข้อมูลตัวหนังสือในคอมพิวเตอร์ และได้นำ�
ต้นฉบับข้อมูลคอมพิวเตอร์ ไปถวายเมื่อหลายปีก่อนโน้น อันเป็น
ฐานให้งานบำ�เพ็ญธรรมทานครั้งนี้ สำ�เร็จลุล่วงตามที่มุ่งหมาย

๔. ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา (Characteristics of
Buddhism) ฉบับ ๒ พากย์

ปาฐกถาธรรม ณ สํานักงานองคการพุทธศาสนิกสัมพันธแหง
โลก (พสล.) วันอาทิตย ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๓๒ โดยองค์ปาฐก
ได้ยกเอาหลักธรรมตางๆ ขึ้นมาแสดงใหเห็นลักษณะสําคัญของ
พระพุทธศาสนา ๑๕ ลักษณะ หนังสือนี้ตีพิมพ์ในภาคภาษาไทยมา
แล้วกว่า ๓๐ ครัง้ และยังคงเป็นทีส่ นใจของผูศ้ กึ ษาพระพุทธศาสนา
บัดนี้ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมศีล ฌานวังศะ ได้แปล
เป็นภาษาอังกฤษเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะพิมพ์เผยแพร่คกู่ บั ภาษา
ไทยในเล่มเดียวกัน เป็นธรรมทานในช่วงเทศกาลวิสาขบูชาปีนี้

๕. เสียงอ่านธรรมนิพนธ์ กรณีธรรมกาย

คุณสมพงษ์ วงศ์กุศลเลิศ ผู้ศรัทธาในผลงานธรรมนิพนธ์
ของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ปรารภเหตุการณ์เกี่ยว
กับวัดพระธรรมกายซึ่งยังเป็นที่สนใจของสังคม จึงได้มอบหมาย
ให้ Tee Audio Service ดำ�เนินการอ่านและบันทึกเสียง โดยจะ
เผยแพร่เป็นธรรมทานในวันวิสาขบูชา ๒๕๕๘ นี้
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