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าริถ รทัภรีวะรพ โณ . กาณุค นดา อารยา   )8670-757-180( รูกง

จดหมายขาวงานพระพุทธศาสนาของพระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๗๕๕๒ กรกฎาคม : ๕ ่ีทบับฉ ๐๑ ่ีทีป

     กำหนดการ งานทำบุญวันอาสาฬหบูชา ประจำป� ๒๕๕๗   

ในวันศุกร�ที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑๑.๐๐ น. : ถวายภัตตาหารเพล พระสงฆ� ๒๕ รูป

๑๖.๓๐ น. : พุทธบร�ษัทพร�อมกันที่อุโบสถวัดญาณเวศกวัน

๑๖.๔๕ น. : บุพภาคที่ ๑ แห�งพิธ�สมาทานหลักชาวพุทธ

         - จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

         - ตัวแทนกลุ�มชาวพุทธปรารภเจตนาในการ

                     นำหลักชาวพุทธมาเป�นแนวทางปฏิบัติในชีวิต-

           ประจำวันของพุทธศาสนิกชน

         - ประกาศเจตนาสมาทานหลักชาวพุทธ

         - ตัวแทนสงฆ�แสดงหลักชาวพุทธ

           บุพภาคที่ ๒ แห�งพิธ�ถวายเทียนพรรษาและผ�าอาบน�ำฝน

         - อาราธนาศีล รับศีล

         - กล�าวคำถวายเทียนพรรษา และผ�าอาบน�ำฝน

         - พระสงฆ�อนุโมทนา

          พิธ�เวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา

         - ตัวแทนสงฆ�กล�าวธรรมกถา

         - กล�าวคำบูชาดอกไม�ธูปเทียน

         - เวียนเทียนรอบอุโบสถ

         เสร็จแล�วเป�นจบพิธ�

     วัดญาณเวศกวัน จัดให�มีพิธ�อุปสมบทนาคเป�นภิกษุใหม� ๙ รูป 

ในวันอาทิตย�ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดังนี้

     ๑. นายณัฐพล สิร�มงคลเสถียร  ๒. นายจิรชยุตม� พัฒน�นิธ�ธรรม

     ๓. นายสนทรรศน� วงศ�ทิพนาถ  ๔. นายธนากร โอภาสกรวงศ�

     ๕. นายอนันต� ชนะธุรการนนท�   ๖. นายอำพล ชุณหสุวรรณ

     ๗. นายสรวิศ เวโรจนนันท�       ๘. นายอานันท�  ขันธรูป 

     ๙. นายนพพล พรวัชรพล

     ด�วยเป�นความตกลงพร�อมใจของผู�ขอบวชทั�ง ๙ นาค 

ให�ทางวัดนิมนต� พระครูอดุลพัฒนาภรณ� เจ�าคณะอำเภอสามพราน 

วัดเดชานุสรณ� จังหวัดนครปฐม เป�นพระอุป�ชฌาย�

     ตลอดเข�าพรรษาป�นี้ ธรรมสถานจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 

จัดกิจกรรมให�สมาชิกมาปฏิบัติและฟ�งธรรมร�วมกัน ในโครงการอบรม 

“เบิกบานด�วยอนุตตร�ยธรรม” โดยนิมนต�พระสงฆ� วัดญาณเวศกวัน 

เป�นผู�นำปฏิบัติและแสดงธรรม โดยในภาคเช�า ตั�งแต� ๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. 

เป�นการสวดมนต�และเจร�ญจิตภาวนา และภาคบ�าย ตั�งแต� ๑๓.๐๐ 

– ๑๕.๓๐ น. ฟ�งการบรรยายธรรม ทั�งนี้ จัดให�มีขึ้นทุกวันเสาร� เร��ม

ตั�งแต�วันเสาร�ที่ ๑๙ กรกฎาคม ถึง วันเสาร�ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

รวม ๑๒ ครั�ง ณ บร�เวณชั�นล�าง หอญาณเวศก�ธรรมสมุจย� 

วัดญาณเวศกวัน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม



คำสั�งตั�งพระว�ธานาธ�การ

ชัดว�ามาวัดได�ยาก

มีกำหนดการและหัวข�อธรรมบรรยาย ดังนี้

 ๑๙ ก.ค.  ปฐมนิเทศและสัมโมทนียกถา โดย    

    พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ

 ๒๖ ก.ค.  อนุตตร�ยธรรม โดย พระครูธรรมธรครรชิต คุณวโร

 ๒   ส.ค.  เม่ือเห็นธรรม ก็เห็นทาง โดย พระครูสังฆภารพิสิฏฐ�

 ๙   ส.ค.  ปกิณกธรรม โดย พระศุภพงษ� ธมฺมทินฺโน

 ๑๖ ส.ค.  หนทางสู�อนุตตร�ยธรรม โดย    

    พระครูธรรมธรครรชิต คุณวโร

 ๒๓ ส.ค.  โลกเทคโนโลยีที่ก�าวไกลแต�จิตใจยังไม�พัฒนา   

    โดย พระวีรภัทร ถิรญาโณ

 ๓๐ ส.ค.  ปาฏิหาร�ย� โดย พระครูประสิทธ�สรคุณ

 ๖   ก.ย.  ชีวิตกับความรัก โดย พระปณต คุณวฑฺโฒ

 ๑๓ ก.ย.  ความจร�งของชีวิต โดย พระครูประสิทธ�สรคุณ

 ๒๐ ก.ย.  มงคลสูตร โดย พระวรท ธมฺมวโร

 ๒๗ ก.ย.  ชีวิตและความตาย โดย พระปณต คุณวฑฺโฒ

 ๔   ต.ค.  ป�จฉิมนิเทศ : โครงการ “เบิกบานด�วยอนุตตร�ยธรรม” 

   โดย พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ

 ทั�งน้ี หัวข�อธรรมและผู�แสดงธรรมอาจมีการเปล่ียนแปลงตาม

ความเหมาะสม ผู�สนใจสามารถเข�าร�วมได�ในวันและเวลาดังกล�าว

 พระมาโนช ธมฺมครุโก   เป�นพระวิธานาธ�การ

 พระวีรภัทร ถิราโณ   เป�นผู�ช�วยพระวิธานาธ�การ

ตั�งแต�วันที่ ๑ พฤษภาคม ถึงสิ�นเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

 สั�ง ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

         ลงนาม พระพรหมคุณาภรณ�

        เจ�าอาวาสวัดญาณเวศกวัน

  พระพรหมคุณาภรณ�

  ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

 พระและญาติโยมบางท�านเม่ือมาวัด ต�องการทราบความเป�นไปของ

เจ�าอาวาสด�วย จึงควรบอกเล�าพอให�รู�กันว�า บัดน้ี พระพรหมคุณาภรณ�

ได�ไปอยู�ในชนบท ๖ ป�แล�ว ในท่ีมีอากาศเก้ือกูล ณ ท่ีคิดว�าได�พักปอด

มากๆ อาจจะฟ��นจากโรค

 เวลาผ�านมาถึงบัดนี้ สภาพปอดเสื่อมลงไปเร��อยๆ ขอเล�า

เร��องล�าสุด เมื่อมาที่วัดญาณเวศกวันในวันพระ ๒๘ เม.ย. ๒๕๕๗ 

เพื่อเยี่ยมหลวงลุง ลงอุโบสถ และพบปะคุยธุระกับพระเก�า เมื่อกลับ

ไปยังที่พักในดง อาพาธยิ�งทรุดยืดเยื้อ เป�นการพิสูจน�ว�า ต�อไปนี้ 

จะมาที่วัดญาณเวศกวันได�ยากยิ�ง โดยมีข�อบ�งชัด คือ

 ๑. ในป�ก�อน หลังจากพูดเป�นงานเป�นการตามปกติแล�ว 

ทรุดไประยะหนึ่งก�อนจะฟ��น แต�ป�นี้ ต�องพูดแบบเอื่อยๆ ออมแรง 

ถนอมปอด ถึงอย�างนั�น ก็ทรุดมากกว�า และฟ��นยากกว�าที่เคยพูด

เสียงดังจร�งจังในป�ก�อนๆ (หร�อจะไม�ยอมฟ��น)

 ๒. เวลาน้ี เม่ือมีบางท�านไปพบปะ ณ ท่ีพักในดงหร�อบนดอย

แล�ว รุ�งขึ้น ก็มีอาการทรุดมากและยืดเยื้อกว�าก�อนๆ ครั�นมาพบปะ

พูดจาที่วัดญาณเวศกวัน ซึ่งมีอากาศขุ�นมัวและหนักกว�า กลับไปแล�ว 

ยิ�งทรุดมากกว�า ยืดเยื้อกว�า และน�าจะทำให�สภาพปอดยิ�งเสื่อมยากที่

จะกลับฟ��นขึ้นได� (ดังที่มาพูดกับพระแล�วกลับไปคราวนี้)

 แม�จะไปพักในที่มีอากาศนับว�าดี และพยายามบร�หารปอด

มากๆ อีกทั�งน�อยนักที่จะพบใคร ไม�ต�องพูดจา นอกจากพูดกับผู�จัด

ถวายอาหารและช�วยขับรถให� วันละแค� ๔-๕ ประโยค (บางวันมีเร��อง

ต�องสอบถาม อาจจะถึง ๑๐ ประโยค หร�อเกินนั�นบ�าง)  แต�นับว�ายิ�ง

ทรุดลง เพราะการฟ��นฟู ไม�ทันกับสภาพสังขารที่เสื่อมทรุดไปกับวัย

 หลายท�าน เม่ือพบกัน พูดว�า หน�าตาท�านสบายดีก็ตอบได�ว�า

 โรคเป�นที่ปอด ไม�ได�เป�นที่หน�า ถ�าเมื่อไรหน�าป�วยตามปอด เมื่อนั�น 

ก็พึงเตร�ยมตัว ไปเข�าเตาปูน

 นี่ก็เล�าให�กันฟ�ง พอขำๆ ว�าทำมาได�แค�นี้ ในเร��องที่เป�นไป

ตามธรรมดาของเหตุป�จจัย

คำสั�งวัดญาณเวศกวัน
ที่ ๑/๒๕๕๗

เร��อง ตั�งพระวิธานาธ�การ

 ตามที่ได�แต�งตั�ง พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ (อินศร 
จินฺตาปฺโ) เป�นผู�รักษาการแทนเจ�าอาวาสวัดญาณเวศกวัน 
ตั�งแต�วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงสิ�นเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 
๒๕๕๗ นั�น เนื่องด�วยพระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ (อินศร 
จินฺตาปฺโ) ได�รับนิมนต�และได�เดินทางไปต�างประเทศโดยจะพำนัก
ในประเทศเยอรมนี ตั�งแต�วันที่ ๓ ถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. 
๒๕๕๗ ในระยะเวลาดังกล�าวไม�อาจปฏิบัติหน�าท่ีในตำแหน�งท่ีได�แต�งตั�งนั�น
จึงให�ความเป�นผู�รักษาการแทนเจ�าอาวาสวัดญาณเวศกวัน สิ�นสุดลง
ตั�งแต�วันเดินทางไปต�างประเทศ คือ วันท่ี ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 บัดนี้ เพื่อสนับสนุนงานของรองเจ�าอาวาส และผู�ช�วยเจ�า
อาวาส สมควรมีพระวิธานาธ�การ เป�นผู�ดูแลการงานทั�วไปของวัด 
ประสานบุคคลและประสานงานให�กิจการของวัดดำเนินไปได�เป�นปกติ 
โดยมีรองเจ�าอาวาส และผู�ช�วยเจ�าอาวาส เป�นท่ีปร�กษาดังเคยปฏิบัติมา 
จึงตั�งพระวิธานาธ�การ ดังต�อไปนี้



  พระพรหมคุณาภรณ�

  ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

นับแต�วัดญาณเวศกวันเร��มมีพระภิกษุจำพรรษามาถึงป�จจุบัน ๒๕ ป� 

บัดนี้ พระภิกษุผู�เจร�ญด�วยพรรษายุกาล มีความมั�นคงในศีลาจาร 

พร�อมด�วยประสบการณ�ในศาสนกิจ ช�วยดูและบร�หารดำเนินกิจการ

ของวัด และสามารถเป�นที่อาศัยของพุทธบร�ษัททั�งบรรพชิตและ

คฤหัสถ�ในการศึกษา ทั�งเล�าเร�ยนและปฏิบัติ ให�เจร�ญงอกงามใน

พระธรรมวินัย มีจำนวนเพิ�มขึ้น สมควรส�งเสร�มยกย�องให�มีกำลัง 

มีโอกาส มีศักดิ์ มีสิทธ�� ในศาสนกิจยิ�งขึ้นไป

จึงได�มีการแต�งตั�งพระภิกษุในสมณฐานันดร แห�งฐานานุกรม ดังนี้

  ๑. พระมหานิพล ธ�รภทฺโท   เป�น พระครูประสิทธ�สรคุณ

  ๒. พระมหาการุณย� กุสลนนฺโท เป�น พระครูประคุณสรกิจ

  ๓. พระมาโนช ธมฺมครุโก   เป�น พระครูสังฆภารพิสิฏฐ�

  ๔. พระชัยยศ พุทฺธ�วโร   เป�น พระครูวินัยธร

 ทั�งนี้ เป�นไปตามใบตราตั�งลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. 

๒๕๕๗ (วันวิสาขบูชา) 

 พระภิกษุผู�ดำรงฐานะทั�ง ๔ รูป จะได�เกื้อหนุนศาสนกิจโดย

ความอนุเคราะห�แนะนำให�คำปร�กษาของพระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ 

รองเจ�าอาวาส และพระครูธรรมธรครรชิต คุณวโร ผู�ช�วยเจ�าอาวาส 

สืบต�อไป 

 จึงบอกแจ�งให�พุทธบร�ษัททราบพร�อมทั�วกันเพื่อจะได�ช�วย

ร�วมมือส�งเสร�มในกิจกรณีย�ที่เป�นธรรมเป�นวินัย อันจะเป�นไปเพื่อ

สัมฤทธ�วัตถุประสงค�ของวัด เพื่อประโยชน�สุขของประชาชน

มีญาติโยมผู�ศรัทธาแจ�งความประสงค�ขอรับเป�นเจ�าภาพขยายสะพาน 

เพื่ออำนวยความสะดวกแก�ผู�มาทำบุญที่วัด ทางวัดได�แจ�งให�โยมทำ

หนังสือขออนุญาตทางพุทธมณฑลที่จะดำเนินการ เมื่อได�รับหนังสือ

อนุญาตแล�ว จึงได�ดำเนินการซ�อมแซม ขยายสะพานให�กว�างขึ้น 

โดยมีการเร��มทุบสะพานเก�า เมื่อวันจันทร�ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

ดำเนินการซ�อมและขยายสะพานเสร็จวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

เป�ดให�รถวิ�งได�ตั�งแต�วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ใช�เวลาประมาณ 

๒๔ วัน จึงแล�วเสร็จบัดน้ี งานซ�อมสะพานเป�นอันเสร็จเร�ยบร�อยแล�ว 

ได�รับคำชมว�าสะพานสวย

๒. หอระฆัง 

ในช�วงที่ผ�านมา ทางวัดได�มีการป�ดซ�อมหอระฆัง ซึ่งเสื่อมสภาพตาม

อายุการใช�งาน มีกระเบื้องมุงหลังคาร�วงหล�น ป��นลมไม�หัก เป�นต�น 

ทางไวยาวัจกรของวัดได�ลงนามว�าจ�างผู�รับเหมาเข�าดำเนินการ ตั�งแต�

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ� ๒๕๕๗ จากนั�นได�ใช�เวลาประมาณ ๗๐ วัน 

งานการซ�อมก็แล�วเสร็จ

๓. กุฏิสงฆ� 

การสร�างกุฏิสงฆ� ๖ หลัง จำนวน ๑๒ ห�อง คุณประพัฒน� เกษสอาด 

ไวยาวัจกรของวัด ได�มีการลงนามในใบสั�งจ�างให� นายวิชาญ 

สืบวงษ�ชัย ผู�รับจ�าง ดำเนินการก�อสร�าง เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม 

๒๕๕๗ มีกำหนดแล�วเสร็จภายในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

ในช�วงนี้ ยังคงดำเนินการอยู�ในขั�นประกอบเสาเหล็ก H BEAM 

และประกอบคานเหล็กชั�น ๒ บางหลังก็ขึ้นโครงเหล็กหลังคา

๔. หอสมุด

การบูรณะอาคารหอญาณเวศก�ธรรมสมุจย� ที่มีรอยรั�วหลายแห�งน�ำที่

ไหลซึมลงมาเป�นเหตุให�ฝ�าเพดานบวม และแผ�นวัสดุกันความร�อน

หย�อนตัวและตกลงมาจากเพดาน   คุณประพัฒน�  เกษสอาด 

ไวยาวัจกรของวัด ได�มีการลงนามในใบสั�งจ�างให� นายวิชาญ สืบวงษ�ชัย 

ผู�รับจ�าง ดำเนินการซ�อม เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

มีรายการที่จะต�องแก�ไขในการบูรณะครั�งนี้ รวม ๑๙ รายการ 

คาดว�าจะแล�วเสร็จอีกประมาณเดือนเศษๆ จากนี้

๑. สะพานข�ามคลอง

การเดินทางเข�าวัดญาณเวศกวัน ถ�าเดินทางจากกรุงเทพฯ ใช�ถนน

บรมราชชนนี จะเลี้ยวซ�ายเข�าทางถนนพุทธมณฑล สาย ๔ กลับรถ 

(U Turn) ตรงด�านหน�าพุทธมณฑล มองป�ายไปนครปฐม เลี้ยงซ�าย

เข�าปากทางถนนพุทธมณฑล สาย ค ซึ่งเป�นด�านข�างของพุทธมณฑล 

ประมาณ ๒ ก.ม. หักมุมซ�าย เป�นถนนพุทธมณฑล สาย ข ประมาณ 

๑.๘ ก.ม. มีสะพานปูนขวามือ สะพานจุดนี้ แต�เดิมทั�งแคบและชำรุด 

๑. มหาจุฬาฯ งามสง�าสดชื่น กลางทะเลแห�งคลื่นลม

 เป�นหนังสือที่พระพรหมคุณาภรณ� (ป. อ. ปยุตฺโต) ได�เขียน

เล�าเร��องราวความเป�นไปในกิจการของมหาจุฬาฯ ในช�วงเวลา ๑๐ ป� 

(พ.ศ. ๒๕๐๗ - ๒๕๑๗) เม่ือผู�เล�าสนองงานในฐานะผู�ช�วยของเจ�าประคุณ

สมเด็จพระพุฒาจารย� (เก่ียว อุปเสณมหาเถระ) คือเป�นผู�ช�วยเลขาธ�การ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความหนา ๒๗๑ หน�า พิมพ�แจกเป�น

หมายเหตุ : การบอกแจ�งนี้ มิใช�เป�นประกาศทางการของวัด เพราะการแต�งตั�งเสร็จ

สิ�นไปแล�ว แต�เป�นการแจ�งข�าวเพื่อให�รู�ทั�วพร�อมเป�นอันเดียวกันและเพื่อความพร�อม

เพร�ยงสามัคคีสืบต�อไป

เล�าแจ�งความเป�นไป

เร�่อง ก�อสร�าง-ปรับปรุง-ซ�อมแซม
หนังส�อพ�มพ�ใหม�



ธรรมทาน จำนวน ๕๐,๐๐๐ เล�ม ร�วมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายในงาน

พระราชทานเพลิงศพ เจ�าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย� (เก่ียวอุปเสณ

มหาเถระ) อดีตเจ�าอาวาสวัดสระเกศ ประธานคณะผู�ปฏิบัติหน�าท่ีสมเด็จ

พระสังฆราช ๙ มีนาคม ๒๕๕๗

 เนื้อหามีความหลากหลาย ส�วนใหญ�แล�วจะเน�นกิจการของ

มหาวิทยาลัยสงฆ� มหาจุฬาฯ แต�ก็มีเร��องอ่ืนๆ ท่ีน�าสนใจไว�ด�วยทำให�

ผู�มิใช�ชาวมหาจุฬาฯก็อ�านเพลินได�รับประโยชน�มากทีเดียวกับผลงาน

เล�มนี้ เช�น ไทยล�าคอมมิวนิสต�, หาคอมมิวนิสต� เห็นโรงละครโลก 

เป�นต�น 

๒. ตามพระใหม�ไปเร�ยนธรรม

 ธรรมบรรยายชุด ตามพระใหม�ไปเร�ยนธรรม น้ี เป�นเร��องใหญ� 

เนื้อหาที่บันทึกเป�น CD Mp3 มีมากถึง ๖๐ ตอน การตรวจชำระที่

คงใช�เวลาเกือบทั�งป� (อาจจะเกินป�ก็ได�) เพิ�งเร� �มมาได�เดือนเดียว 

เบื้องแรก คิดว�าจะรอให�งานเสร็จสิ�นแล�วพิมพ�เป�นเล�มทีเดียว

 งานตรวจชำระน้ีทำเม่ือตัวผู�ตรวจออกจากวัดญาณเวศกวันไป

หลายป�แล�วและอยู�ไม�เป�นที่ ขึ้นต�อความคาดหมายในการรักษาปอด 

งานหนังสือธรรมนี้จึงข้ึนต�อการย�ายท่ีด�วย สำหรับ ๔ ตอนท่ีเสร็จแล�วน้ี 

เร��มด�วยได�รับต�นฉบับ ที่สายใจธรรม (ฉะเชิงเทรา) ตรวจที่ดงสะเดา

(เพชรบุร�) เสร็จตอน ๔ บนหอพุทธธรรม (สุพรรณบุร�) ขออนุโมทนา

ผู�ที่อุปถัมภ�เกื้อกูลในที่นั�นๆ แต�ต�อจากนี้ ตอนที่ ๕ ค�อนข�างแน�ว�าจะ

ต�องไปทำเสร็จในที่ไกลออกไป จบเมื่อใด ก็จะรู�ว�าที่ไหน

 ตอน ๑-๔ บวชแล�ว จะเร��มเร�ยน เน้ือหาน�าสนใจ ตอนท่ี ๑ บวชอย�างไร 

พ�อแม�ปู�ย�าตายายจะได�บุญมาก ตอนท่ี ๒ ออกจากบ�าน พ�นเขตคาม สู�อารามแดนรมณีย� 

ตอนท่ี ๓ พอบวชเสร็จ เป�นพระใหม� อะไรทำได� ทำไม�ได� ต�องรู�ทันที และตอนที่ ๔ 

พอเข�าวัดพบศาสนา ก็เห็นการบูชา จึงต�องรู�ว�า จะบูชาอย�างไรดี หนังสือเล�มน้ีมีความหนา 

๖๙ หน�า

 ยะมัมหะ โข มะยัง, ภะคะวันตัง สะระณัง คะตา, โย โน 
ภะคะวา สัตถา, ยัสสะ จะ มะยัง, ภะคะวะโต ธัมมัง โรเจมะ. อะโหสิ โข 
โส ภะคะวา, อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, สัตเตสุ, การุญญัง ปะฏิจจะ, 
กะรุณายะโก หิเตสี, อะนุกัมป�ง อุปาทายะ, อาสาฬหะปุณณะมิยัง, 
พาราณะสิยัง, อิสิปะตะเน มิคะทาเย, ป�ญจะวัคคิยานัง ภิกขูนัง, 
อะนุตตะรัง ธัมมะจักกัง, ปะฐะมัง ปะวัตเตตฺวา, จัตตาร� 
อะร�ยะสัจจานิ, ปะกาเสสิ.
 ตัสมิญจะ โข สะมะเย, ป�ญจะวัคคิยานัง ภิกขูนัง, ปะมุโข, 
อายัสมา อัญญาโกณฑัญโญ, ภะคะวะโต ธัมมัง สุตฺวา, วิระชัง 
วีตะมะลัง, ธัมมะจักขุง, ปะฏิละภิตฺวา, ยังกิญจิ สะมุทะยะธัมมัง, 
สัพพันตัง นิโรธะธัมมันติ, ภะคะวันตัง, อุปะสัมปะทัง ยาจิตฺวา, 
ภะคะวะโตเยวะ สันติเก, เอหิภิกขุอุปะสัมปะทัง, ปะฏิละภิตฺวา,

ภะคะวะโต ธัมมะวินะเย, อะร�ยะสาวะกะสังโฆ, โลเก ปะฐะมัง 
อุปป�นโน, อะโหสิ.
 ตัสฺมิญจาป� โข สะมะเย, สังฆะระตะนัง, โลเก ปะฐะมัง 
อุปป�นนัง, อะโหสิ, พุทธะระตะนัง, ธัมมะระตะนัง, สังฆะระตะนันติ, 
ติระตะนัง สัมปุณณัง อะโหสิ.
 มะยัง โข เอตะระหิ, อิมัง อาสาฬฺหะปุณณะมีกาลัง, ตัสสะ 
ภะคะวะโต,  ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะกาละสัมมะตัง, อะร�ยะสาวะกะสังฆะ
อุปป�ตติกาละสัมมะตัญจะ, ระตะนัตตะยะสัมปุณณะกาละสัมมะตัญจะ, 
ป�ตฺวา, อิมัง ฐานัง สัมป�ตตา, อิเม สักกาเร คะเหตฺวา, อัตตะโน 
กายัง, สักการุปะธานัง กะร�ตฺวา, ตัสสะ ภะคะวะโต, ยะถาภุจเจคุเณ,
 อะนุสสะรันตา, อิมัง พุทธะปะฏิมัง (ถูป�ง), ติกขัตตุง, ปะทักขิณัง 
กะร�สสามะ, ยะถาคะหิเตหิ สักกาเรหิ, ปูชัง กุรุมานา.
 สาธุ โน ภันเต ภะคะวา, สุจิระปะร�นิพพุโตป�, ญาตัพเพหิ 
คุเณหิ, อะตีตารัมมะณะตายะ, ป�ญญายะมาโน, อิเม, อัมเหหิ คะหิเต, 
สักกาเร, ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ.

คำแปล

 เราทั�งหลายถึงซ่ึงพระผู�มีพระภาคพระองค�ใดแลว�าเป�นท่ีพ่ึงท่ีระลึก 
พระผู�มีพระภาคพระองค�ใดเป�นพระศาสดาของเราทั�งหลาย อน่ึงเราทั�ง
หลายชอบใจซึ่งธรรมของพระผู�มีพระภาคพระองค�ใด พระผู�มีพระภาค
เจ�าพระองค�นั�น เป�นพระอรหันต� ตรัสรู�ชอบด�วยพระองค�เองทรงอาศัย
ความการุญในสัตว�ทั�งหลาย ทรงพระกรุณาแสวงหาประโยชน�เกื้อกูล 
ทรงอาศัยความเอ็นดู ได�ยังพระธรรมจักรอันยอดเย่ียมให�เป�นไปทรงประ
กาศอร�ยสัจ ๔ เป�นครั�งแรกแก�พระภิกษุป�ญจวัคคีย�ท่ีป�าอิสิปตนมฤคทายวัน 
ใกล�กรุงพาราณสี ในวันอาสาฬหปุณณมี
 อน่ึง ในสมัยนั�นแล ท�านพระอัญญาโกณฑัญญะผู�เป�นหัวหน�า
ของพระภิกษุป�ญจวัคคีย�ฟ�งธรรมของพระผู�มีพระภาคแล�ว ได�ธรรมจักษุ
อันบร�สุทธ��ปราศจากมลทินว�า “สิ�งใดสิ�งหน่ึงมีความเกิดข้ึนเป�นธรรมดา
สิ�งทั�งปวงนั�น มีความดับไปเป�นธรรมดา” จึงทูลขออุปสมบทกะพระผู�
มีพระภาคเจ�า แล�วได�เป�นพระอร�ยสงฆ�สาวก ในธรรมวินัยของพระผู�มี
พระภาคเจ�าเป�นองค�แรกในโลก
 อนึ่ง ในสมัยแม�นั�นแล พระสังฆรัตนะได�บังเกิดขึ้นเป�นครั�ง
แรก พระรัตนตรัย คือ พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ พระสังฆรัตนะ 
ได�สมบูรณ�แล�วในโลก
 บัดน้ี เราทั�งหลายแล มาประจวบมงคลสมัยอาสาฬหปุณณมี 
วันเพ็ญอาสาฬหมาสท่ีรู�พร�อมกันว�า เป�นวันท่ีพระผู�มีพระภาคเจ�าพระองค�
นั�นทรงประกาศพระธรรมจักร เป�นวันที่เกิดขึ้นแห�งพระอร�ยสงฆ�สาวก 
และเป�นวันที่พระรัตนตรัยสมบูรณ� คือ ครบ ๓ รัตนะ จึงมาประชุม
กันแล�ว ณ ที่นี้ ถือเคร��องสักการะเหล�านี้ ทำกายของตนให�เป�นดัง
ภาชนะรองรับเคร��องสักการะ ระลึกถึงพระคุณตามเป�นจร�งทั�งหลาย
ของพระผู�มีพระภาคเจ�านั�น จักทำประทักษิณสิ�นวาระสามรอบ ซึ่ง
พระพุทธปฏิมา(พระสถูป) นี้ บูชาอยู�ด�วยสักการะตามที่ถือไว�แล�ว
 ข�าแต�พระองค�ผู�เจร�ญ ขอพระผู�มีพระภาคเจ�าแม�เสด็จปร�นิพ-
พานนานแล�ว แต�โดยพระคุณยังทรงดำรงอยู � อันข�าพระพุทธเจ�า
ทั�งหลาย จะพึงรู�โดยความเป�นอตีตารมณ� จงทรงรับเคร��องสักการะ 
อันข�าพระพุทธเจ�าทั�งหลายถือไว�แล�วนี้ เพื่อประโยชน� เพื่อความสุข 
แก�ข�าพระพุทธเจ�าทั�งหลาย สิ�นกาลนาน เทอญ

คำถวายดอกไม� ธูป เทียน วันอาสาฬหบูชา

www.nyanaves.net


