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อาสาฬหบูชา ๒๕๕๗
มกิี จกรรมและเร��องที่ควรทราบดังนี้

งานทำบุญวันอาสาฬหบูชา

บวชพระในชวงเขาพรรษา ๒๕๕๗

กำหนดการ งานทำบุญวันอาสาฬหบูชา ประจำป ๒๕๕๗
ในวันศุกรที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
๑๑.๐๐ น. : ถวายภัตตาหารเพล พระสงฆ ๒๕ รูป
๑๖.๓๐ น. : พุทธบร�ษัทพรอมกันที่อุโบสถวัดญาณเวศกวัน
๑๖.๔๕ น. : บุพภาคที่ ๑ แหงพิธ�สมาทานหลักชาวพุทธ
- จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- ตัวแทนกลุมชาวพุทธปรารภเจตนาในการ
นำหลักชาวพุทธมาเปนแนวทางปฏิบัติในชีวิตประจำวันของพุทธศาสนิกชน
- ประกาศเจตนาสมาทานหลักชาวพุทธ
- ตัวแทนสงฆแสดงหลักชาวพุทธ
บุพภาคที่ ๒ แหงพิธ�ถวายเทียนพรรษาและผาอาบน�ำฝน
- อาราธนาศีล รับศีล
- กลาวคำถวายเทียนพรรษา และผาอาบน�ำฝน
- พระสงฆอนุโมทนา
พิธ�เวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา
- ตัวแทนสงฆกลาวธรรมกถา
- กลาวคำบูชาดอกไมธูปเทียน
- เวียนเทียนรอบอุโบสถ
เสร็จแลวเปนจบพิธ�

วัดญาณเวศกวัน จัดใหมีพิธ�อุปสมบทนาคเปนภิกษุใหม ๙ รูป
ในวันอาทิตยที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดังนี้
๑. นายณัฐพล สิรม� งคลเสถียร ๒. นายจิรชยุตม พัฒนนธิ ธ� รรม
๓. นายสนทรรศน วงศทพิ นาถ ๔. นายธนากร โอภาสกรวงศ
๕. นายอนันต ชนะธุรการนนท ๖. นายอำพล ชุณหสุวรรณ
๗. นายสรวิศ เวโรจนนันท ๘. นายอานันท ขันธรูป
๙. นายนพพล พรวัชรพล
ดวยเปนความตกลงพรอมใจของผูขอบวชทั�ง ๙ นาค
ใหทางวัดนิมนต พระครูอดุลพัฒนาภรณ เจาคณะอำเภอสามพราน
วัดเดชานุสรณ จังหวัดนครปฐม เปนพระอุปชฌาย

เบิกบานดวยอนุตตร�ยธรรม
ตลอดเขาพรรษาปนี้ ธรรมสถานจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จัดกิจกรรมใหสมาชิกมาปฏิบตั แิ ละฟงธรรมรวมกัน ในโครงการอบรม
“เบิกบานดวยอนุตตร�ยธรรม” โดยนิมนตพระสงฆ วัดญาณเวศกวัน
เปนผูน ำปฏิบตั แิ ละแสดงธรรม โดยในภาคเชา ตัง� แต ๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.
เปนการสวดมนตและเจร�ญจิตภาวนา และภาคบาย ตั�งแต ๑๓.๐๐
– ๑๕.๓๐ น. ฟงการบรรยายธรรม ทั�งนี้ จัดใหมีขึ้นทุกวันเสาร เร��ม
ตั�งแตวันเสารที่ ๑๙ กรกฎาคม ถึง วันเสารที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๗
รวม ๑๒ ครั�ง ณ บร�เวณชั�นลาง หอญาณเวศกธรรมสมุจย
วัดญาณเวศกวัน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

มีกำหนดการและหัวขอธรรมบรรยาย ดังนี้
๑๙ ก.ค. ปฐมนิเทศและสัมโมทนียกถา โดย
พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ
๒๖ ก.ค. อนุตตร�ยธรรม โดย พระครูธรรมธรครรชิต คุณวโร
๒ ส.ค. เมือ่ เห็นธรรม ก็เห็นทาง โดย พระครูสงั ฆภารพิสฏิ ฐ
๙ ส.ค. ปกิณกธรรม โดย พระศุภพงษ ธมฺมทินฺโน
๑๖ ส.ค. หนทางสูอนุตตร�ยธรรม โดย
พระครูธรรมธรครรชิต คุณวโร
๒๓ ส.ค. โลกเทคโนโลยีที่กาวไกลแตจิตใจยังไมพัฒนา
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. ปจฉิมนิเทศ : โครงการ “เบิกบานดวยอนุตตร�ยธรรม”
โดย พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ
ทัง� นี้ หัวขอธรรมและผูแ สดงธรรมอาจมีการเปลีย่ นแปลงตาม
ความเหมาะสม ผูส นใจสามารถเขารวมได�ในวันและเวลาดังกลาว

คำสั�งตั�งพระว�ธานาธ�การ
คำสั�งวัดญาณเวศกวัน
ที่ ๑/๒๕๕๗
เร��อง ตั�งพระวิธานาธ�การ
ตามที่ไดแตงตั�ง พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ (อินศร
จินฺตาปฺโ)
เปนผูรักษาการแทนเจาอาวาสวัดญาณเวศกวัน
ตั�งแตวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงสิ�นเดือนพฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๕๗ นั�น เนื่องดวยพระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ (อินศร
จินฺตาปฺโ) ไดรับนิมนตและไดเดินทางไปตางประเทศโดยจะพำนัก
ในประเทศเยอรมนี ตั�งแตวันที่ ๓ ถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๕๗ ในระยะเวลาดังกลาวไมอาจปฏิบตั หิ นาทีใ่ นตำแหนงทีไ่ ดแตงตัง� นัน�
จึงใหความเปนผูรักษาการแทนเจาอาวาสวัดญาณเวศกวัน สิน� สุดลง
ตัง� แตวนั เดินทางไปตางประเทศ คือ วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
บัดนี้ เพื่อสนับสนุนงานของรองเจาอาวาส และผูชวยเจา
อาวาส สมควรมีพระวิธานาธ�การ เปนผูดูแลการงานทั�วไปของวัด
ประสานบุคคลและประสานงานใหกิจการของวัดดำเนินไปไดเปนปกติ
โดยมีรองเจาอาวาส และผูช ว ยเจาอาวาส เปนทีป่ ร�กษาดังเคยปฏิบตั มิ า
จึงตั�งพระวิธานาธ�การ ดังตอไปนี้

พระมาโนช ธมฺมครุโก เปนพระวิธานาธ�การ
พระวีรภัทร ถิราโณ เปนผูชวยพระวิธานาธ�การ
ตั�งแตวันที่ ๑ พฤษภาคม ถึงสิ�นเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
สั�ง ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ลงนาม พระพรหมคุณาภรณ
เจาอาวาสวัดญาณเวศกวัน

ชัดวามาวัดไดยาก
พระและญาติโยมบางทานเมือ่ มาวัด ตองการทราบความเปนไปของ
เจาอาวาสดวย จึงควรบอกเลาพอใหรกู นั วา บัดนี้ พระพรหมคุณาภรณ
ได�ไปอยูใ นชนบท ๖ ปแลว ในทีม่ อี ากาศเกือ้ กูล ณ ทีค่ ดิ วาไดพกั ปอด
มากๆ อาจจะฟนจากโรค
เวลาผานมาถึงบัดนี้ สภาพปอดเสื่อมลงไปเร��อยๆ ขอเลา
เร��องลาสุด เมื่อมาที่วัดญาณเวศกวันในวันพระ ๒๘ เม.ย. ๒๕๕๗
เพื่อเยี่ยมหลวงลุง ลงอุโบสถ และพบปะคุยธุระกับพระเกา เมื่อกลับ
ไปยังที่พักในดง อาพาธยิ�งทรุดยืดเยื้อ เปนการพิสูจนวา ตอไปนี้
จะมาที่วัดญาณเวศกวันไดยากยิ�ง โดยมีขอบงชัด คือ
๑. ในปกอน หลังจากพูดเปนงานเปนการตามปกติแลว
ทรุดไประยะหนึ่งกอนจะฟน แตปนี้ ตองพูดแบบเอื่อยๆ ออมแรง
ถนอมปอด ถึงอยางนั�น ก็ทรุดมากกวา และฟนยากกวาที่เคยพูด
เสียงดังจร�งจังในปกอนๆ (หร�อจะไมยอมฟน)
๒. เวลานี้ เมือ่ มีบางทานไปพบปะ ณ ทีพ่ กั ในดงหร�อบนดอย
แลว รุงขึ้น ก็มีอาการทรุดมากและยืดเยื้อกวากอนๆ ครั�นมาพบปะ
พูดจาที่วัดญาณเวศกวัน ซึ่งมีอากาศขุนมัวและหนักกวา กลับไปแลว
ยิ�งทรุดมากกวา ยืดเยื้อกวา และนาจะทำใหสภาพปอดยิ�งเสื่อมยากที่
จะกลับฟนขึ้นได (ดังที่มาพูดกับพระแลวกลับไปคราวนี้)
แมจะไปพักในที่มีอากาศนับวาดี และพยายามบร�หารปอด
มากๆ อีกทั�งนอยนักที่จะพบใคร ไมตองพูดจา นอกจากพูดกับผูจัด
ถวายอาหารและชวยขับรถให วันละแค ๔-๕ ประโยค (บางวันมีเร��อง
ตองสอบถาม อาจจะถึง ๑๐ ประโยค หร�อเกินนั�นบาง) แตนับวายิ�ง
ทรุดลง เพราะการฟนฟู ไมทันกับสภาพสังขารที่เสื่อมทรุดไปกับวัย
หลายทาน เมือ่ พบกัน พูดวา หนาตาทานสบายดีกต็ อบไดวา
โรคเปนที่ปอด ไมไดเปนที่หนา ถาเมื่อไรหนาปวยตามปอด เมื่อนั�น
ก็พึงเตร�ยมตัว ไปเขาเตาปูน
นี่ก็เลาใหกันฟง พอขำๆ วาทำมาไดแคนี้ ในเร��องที่เปนไป
ตามธรรมดาของเหตุปจจัย
พระพรหมคุณาภรณ
๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

เล�าแจงความเปนไป
นับแตวัดญาณเวศกวันเร��มมีพระภิกษุจำพรรษามาถึงปจจุบัน ๒๕ ป
บัดนี้ พระภิกษุผูเจร�ญดวยพรรษายุกาล มีความมั�นคงในศีลาจาร
พรอมดวยประสบการณ�ในศาสนกิจ ชวยดูและบร�หารดำเนินกิจการ
ของวัด และสามารถเปนที่อาศัยของพุทธบร�ษัททั�งบรรพชิตและ
คฤหัสถ�ในการศึกษา ทั�งเลาเร�ยนและปฏิบัติ ใหเจร�ญงอกงามใน
พระธรรมวินัย มีจำนวนเพิ�มขึ้น สมควรสงเสร�มยกยองใหมีกำลัง
มีโอกาส มีศักดิ์ มีสิทธ�� ในศาสนกิจยิ�งขึ้นไป
จึงไดมีการแตงตั�งพระภิกษุในสมณฐานันดร แหงฐานานุกรม ดังนี้
๑. พระมหานิพล ธ�รภทฺโท
เปน พระครูประสิทธ�สรคุณ
๒. พระมหาการุณย กุสลนนฺโท เปน พระครูประคุณสรกิจ
๓. พระมาโนช ธมฺมครุโก
เปน พระครูสังฆภารพิสิฏฐ
๔. พระชัยยศ พุทฺธ�วโร
เปน พระครูวินัยธร
ทั�งนี้ เปนไปตามใบตราตั�งลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๕๗ (วันวิสาขบูชา)
พระภิกษุผูดำรงฐานะทั�ง ๔ รูป จะไดเกื้อหนุนศาสนกิจโดย
ความอนุเคราะหแนะนำใหคำปร�กษาของพระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ
รองเจาอาวาส และพระครูธรรมธรครรชิต คุณวโร ผูชวยเจาอาวาส
สืบตอไป
จึงบอกแจงใหพุทธบร�ษัททราบพรอมทั�วกันเพื่อจะไดชวย
รวมมือสงเสร�มในกิจกรณียที่เปนธรรมเปนวินัย อันจะเปนไปเพื่อ
สัมฤทธวัตถุประสงคของวัด เพื่อประโยชนสุขของประชาชน
พระพรหมคุณาภรณ
๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
หมายเหตุ : การบอกแจงนี้ มิใชเปนประกาศทางการของวัด เพราะการแตงตั�งเสร็จ
สิ�นไปแลว แตเปนการแจงขาวเพื่อใหรูทั�วพรอมเปนอันเดียวกันและเพื่อความพรอม
เพร�ยงสามัคคีสืบตอไป

เร�่อง กอสราง-ปรับปรุง-ซอมแซม
๑. สะพานขามคลอง
การเดินทางเขาวัดญาณเวศกวัน ถาเดินทางจากกรุงเทพฯ ใชถนน
บรมราชชนนี จะเลี้ยวซายเขาทางถนนพุทธมณฑล สาย ๔ กลับรถ
(U Turn) ตรงดานหนาพุทธมณฑล มองปายไปนครปฐม เลี้ยงซาย
เขาปากทางถนนพุทธมณฑล สาย ค ซึ่งเปนดานขางของพุทธมณฑล
ประมาณ ๒ ก.ม. หักมุมซาย เปนถนนพุทธมณฑล สาย ข ประมาณ
๑.๘ ก.ม. มีสะพานปูนขวามือ สะพานจุดนี้ แตเดิมทั�งแคบและชำรุด

มีญาติโยมผูศรัทธาแจงความประสงคขอรับเปนเจาภาพขยายสะพาน
เพื่ออำนวยความสะดวกแกผูมาทำบุญที่วัด ทางวัดไดแจงให�โยมทำ
หนังสือขออนุญาตทางพุทธมณฑลที่จะดำเนินการ เมื่อไดรับหนังสือ
อนุญาตแลว จึงไดดำเนินการซอมแซม ขยายสะพานใหกวางขึ้น
โดยมีการเร��มทุบสะพานเกา เมื่อวันจันทรที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ดำเนินการซอมและขยายสะพานเสร็จวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗
เปดใหรถวิ�งไดตั�งแตวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ใชเวลาประมาณ
๒๔ วัน จึงแลวเสร็จบัดนี้ งานซอมสะพานเปนอันเสร็จเร�ยบรอยแลว
ไดรับคำชมวาสะพานสวย
๒. หอระฆัง
ในชวงที่ผานมา ทางวัดไดมีการปดซอมหอระฆัง ซึ่งเสื่อมสภาพตาม
อายุการใชงาน มีกระเบื้องมุงหลังคารวงหลน ป�นลมไมหัก เปนตน
ทางไวยาวัจกรของวัดไดลงนามวาจางผูรับเหมาเขาดำเนินการ ตั�งแต
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ จากนั�นได�ใชเวลาประมาณ ๗๐ วัน
งานการซอมก็แลวเสร็จ
๓. กุฏิสงฆ
การสรางกุฏิสงฆ ๖ หลัง จำนวน ๑๒ หอง คุณประพัฒน เกษสอาด
ไวยาวัจกรของวัด ไดมีการลงนามในใบสั�งจางให นายวิชาญ
สืบวงษชัย ผูรับจาง ดำเนินการกอสราง เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม
๒๕๕๗ มีกำหนดแลวเสร็จภายในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗
ในชวงนี้ ยังคงดำเนินการอยูในขั�นประกอบเสาเหล็ก H BEAM
และประกอบคานเหล็กชั�น ๒ บางหลังก็ขึ้นโครงเหล็กหลังคา
๔. หอสมุด
การบูรณะอาคารหอญาณเวศกธรรมสมุจย ที่มีรอยรั�วหลายแหงน�ำที่
ไหลซึมลงมาเปนเหตุใหฝาเพดานบวม และแผนวัสดุกันความรอน
หยอนตัวและตกลงมาจากเพดาน คุณประพัฒน เกษสอาด
ไวยาวัจกรของวัด ไดมกี ารลงนามในใบสัง� จางให นายวิชาญ สืบวงษชยั
ผูรับจาง ดำเนินการซอม เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗
มีรายการที่จะตองแก�ไขในการบูรณะครั�งนี้ รวม ๑๙ รายการ
คาดวาจะแลวเสร็จอีกประมาณเดือนเศษๆ จากนี้

หนังส�อพ�มพใหม
๑. มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น กลางทะเลแหงคลื่นลม
เปนหนังสือที่พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ไดเขียน
เลาเร��องราวความเปนไปในกิจการของมหาจุฬาฯ ในชวงเวลา ๑๐ ป
(พ.ศ. ๒๕๐๗ - ๒๕๑๗) เมือ่ ผูเ ลาสนองงานในฐานะผูช ว ยของเจาประคุณ
สมเด็จพระพุฒาจารย (เกีย่ ว อุปเสณมหาเถระ) คือเปนผูช ว ยเลขาธ�การ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความหนา ๒๗๑ หนา พิมพแจกเปน

ธรรมทาน จำนวน ๕๐,๐๐๐ เลม รวมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายในงาน
พระราชทานเพลิงศพ เจาประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย (เกีย่ วอุปเสณ
มหาเถระ) อดีตเจาอาวาสวัดสระเกศ ประธานคณะผูป ฏิบตั หิ นาทีส่ มเด็จ
พระสังฆราช ๙ มีนาคม ๒๕๕๗
เนื้อหามีความหลากหลาย สวนใหญแลวจะเนนกิจการของ
มหาวิทยาลัยสงฆ มหาจุฬาฯ แตกม็ เี ร�อ� งอืน่ ๆ ทีน่ า สนใจไวดว ยทำให
ผูมิใชชาวมหาจุฬาฯก็อานเพลินไดรับประโยชนมากทีเดียวกับผลงาน
เลมนี้ เชน ไทยลาคอมมิวนิสต, หาคอมมิวนิสต เห็นโรงละครโลก
เปนตน
๒. ตามพระใหมไปเร�ยนธรรม
ธรรมบรรยายชุด ตามพระใหมไปเร�ยนธรรม นี้ เปนเร�อ� งใหญ
เนื้อหาที่บันทึกเปน CD Mp3 มีมากถึง ๖๐ ตอน การตรวจชำระที่
คงใชเวลาเกือบทั�งป (อาจจะเกินปก็ได) เพิ�งเร��มมาไดเดือนเดียว
เบื้องแรก คิดวาจะรอใหงานเสร็จสิน� แลวพิมพเปนเลมทีเดียว
งานตรวจชำระนีท้ ำเมือ่ ตัวผูต รวจออกจากวัดญาณเวศกวันไป
หลายปแลวและอยูไมเปนที่ ขึ้นตอความคาดหมายในการรักษาปอด
งานหนังสือธรรมนี้จึงขึน้ ตอการยายทีด่ ว ย สำหรับ ๔ ตอนทีเ่ สร็จแลวนี้
เร�ม� ดวยไดรบั ตนฉบับ ที่สายใจธรรม (ฉะเชิงเทรา) ตรวจที่ดงสะเดา
(เพชรบุร�) เสร็จตอน ๔ บนหอพุทธธรรม (สุพรรณบุร�) ขออนุโมทนา
ผูที่อุปถัมภเกื้อกูลในที่นั�นๆ แตตอจากนี้ ตอนที่ ๕ คอนขางแนวาจะ
ตองไปทำเสร็จในที่ไกลออกไป จบเมื่อใด ก็จะรูวาที่ไหน
ตอน ๑-๔ บวชแลว จะเร�ม� เร�ยน เนือ้ หานาสนใจ ตอนที่ ๑ บวชอยางไร
พอแมปยู า ตายายจะไดบญุ มาก ตอนที่ ๒ ออกจากบาน พนเขตคาม สูอ ารามแดนรมณีย
ตอนที่ ๓ พอบวชเสร็จ เปนพระใหม อะไรทำได ทำไมได ตองรูทันที และตอนที่ ๔
พอเขาวัดพบศาสนา ก็เห็นการบูชา จึงตองรูว า จะบูชาอยางไรดี หนังสือเลมนีม้ คี วามหนา
๖๙ หนา

คำถวายดอกไม ธูป เทียน วันอาสาฬหบูชา
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, อะนุกัมปง อุปาทายะ, อาสาฬหะปุณณะมิยัง,
พาราณะสิยัง, อิสิปะตะเน มิคะทาเย, ปญจะวัคคิยานัง ภิกขูนัง,
อะนุตตะรัง ธัมมะจักกัง, ปะฐะมัง ปะวัตเตตฺวา, จัตตาร�
อะร�ยะสัจจานิ, ปะกาเสสิ.
ตัสมิญจะ โข สะมะเย, ปญจะวัคคิยานัง 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
อุปปนโน, อะโหสิ.
ตัสฺมิญจาป โข สะมะเย, สังฆะระตะนัง, โลเก ปะฐะมัง
อุปปนนัง, อะโหสิ, พุทธะระตะนัง, ธัมมะระตะนัง, สังฆะระตะนันติ,
ติระตะนัง สัมปุณณัง อะโหสิ.
มะยัง โข เอตะระหิ, อิมัง อาสาฬฺหะปุณณะมีกาลัง, ตัสสะ
ภะคะวะโต, ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะกาละสัมมะตัง, อะร�ยะสาวะกะสังฆะ
อุปปตติกาละสัมมะตัญจะ, ระตะนัตตะยะสัมปุณณะกาละสัมมะตัญจะ,
ปตฺวา, อิมัง ฐานัง สัมปตตา, อิเม สักกาเร คะเหตฺวา, อัตตะโน
กายัง, สักการุปะธานัง กะร�ตฺวา, ตัสสะ ภะคะวะโต, ยะถาภุจเจคุเณ,
อะนุสสะรันตา, อิมัง พุทธะปะฏิมงั (ถูปง ), ติกขัตตุง, ปะทักขิณงั
กะร�สสามะ, ยะถาคะหิเตหิ สักกาเรหิ, ปูชัง กุรุมานา.
สาธุ โน ภันเต ภะคะวา, สุจิระปะร�นิพพุโตป, ญาตัพเพหิ
คุเณหิ, อะตีตารัมมะณะตายะ, ปญญายะมาโน, อิเม, อัมเหหิ คะหิเต,
สักกาเร, ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ.
คำแปล
เราทัง� หลายถึงซึง่ พระผูม พี ระภาคพระองค�ใดแลวาเปนทีพ่ ง่ึ ทีร่ ะลึก
พระผูม พี ระภาคพระองค�ใดเปนพระศาสดาของเราทัง� หลาย อนึง่ เราทัง�
หลายชอบใจซึ่งธรรมของพระผูมีพระภาคพระองค�ใด พระผูมีพระภาค
เจาพระองคนน�ั เปนพระอรหันต ตรัสรูช อบดวยพระองคเองทรงอาศัย
ความการุญในสัตวทั�งหลาย ทรงพระกรุณาแสวงหาประโยชนเกื้อกูล
ทรงอาศัยความเอ็นดู ไดยงั พระธรรมจักรอันยอดเยีย่ มใหเปนไปทรงประ
กาศอร�ยสัจ ๔ เปนครัง� แรกแกพระภิกษุปญ จวัคคียท ป่ี า อิสปิ ตนมฤคทายวัน
ใกลกรุงพาราณสี ในวันอาสาฬหปุณณมี
อนึง่ ในสมัยนัน� แล ทานพระอัญญาโกณฑัญญะผูเ ปนหัวหนา
ของพระภิกษุปญ จวัคคียฟ ง ธรรมของพระผูม พี ระภาคแลว ไดธรรมจักษุ
อันบร�สทุ ธ�ป� ราศจากมลทินวา “สิง� ใดสิง� หนึง่ มีความเกิดขึน้ เปนธรรมดา
สิ�งทั�งปวงนั�น มีความดับไปเปนธรรมดา” จึงทูลขออุปสมบทกะพระผู
มีพระภาคเจา แลวไดเปนพระอร�ยสงฆสาวก ในธรรมวินัยของพระผูมี
พระภาคเจาเปนองคแรกในโลก
อนึ่ง ในสมัยแมนั�นแล พระสังฆรัตนะไดบังเกิดขึ้นเปนครั�ง
แรก พระรัตนตรัย คือ พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ พระสังฆรัตนะ
ไดสมบูรณแลวในโลก
บัดนี้ เราทัง� หลายแล มาประจวบมงคลสมัยอาสาฬหปุณณมี
วันเพ็ญอาสาฬหมาสทีร่ พู รอมกันวา เปนวันทีพ่ ระผูม พี ระภาคเจาพระองค
นั�นทรงประกาศพระธรรมจักร เปนวันที่เกิดขึ้นแหงพระอร�ยสงฆสาวก
และเปนวันที่พระรัตนตรัยสมบูรณ คือ ครบ ๓ รัตนะ จึงมาประชุม
กันแลว ณ ที่นี้ ถือเคร��องสักการะเหลานี้ ทำกายของตนใหเปนดัง
ภาชนะรองรับเคร��องสักการะ ระลึกถึงพระคุณตามเปนจร�งทั�งหลาย
ของพระผูมีพระภาคเจานั�น จักทำประทักษิณสิ�นวาระสามรอบ ซึ่ง
พระพุทธปฏิมา(พระสถูป) นี้ บูชาอยูดวยสักการะตามที่ถือไวแลว
ขาแตพระองคผเู จร�ญ ขอพระผูม พี ระภาคเจาแมเสด็จปร�นพิ พานนานแลว แตโดยพระคุณยังทรงดำรงอยู อันขาพระพุทธเจา
ทั�งหลาย จะพึงรู�โดยความเปนอตีตารมณ จงทรงรับเคร��องสักการะ
อันขาพระพุทธเจาทั�งหลายถือไวแลวนี้ เพื่อประโยชน เพื่อความสุข
แกขาพระพุทธเจาทั�งหลาย สิ�นกาลนาน เทอญ
www.nyanaves.net

