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วิสาขบูชา ๒๕๕๔
เวียนเทียนวันวิสาขบูชา

ข่าวทั่วไป

วัดญาณเวศกวัน กำ�หนดพิธีเวียนเทียนเดือนวิสาขะ ในวัน
อังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ มีกำ�หนดการดังนี้
๑๗.๐๐ น. บุพภาคแห่งพิธี
- พุทธบริษัทพร้อมกันที่อุโบสถวัดญาณเวศกวัน
- ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- อาราธนาศีล รับศีล
- ตัวแทนสงฆ์แสดงธรรมกถา
๑๘.๐๐ น. พิธีเวียนเทียน
- เจ้าหน้าที่ถวายดอกไม้ธูปเทียนแก่พระสงฆ์
- ประธานสงฆ์ นำ�กล่าวคำ�บูชาเครื่องสักการะ
- พระสงฆ์ตั้งแถว เดินนำ�อุบาสกอุบาสิกาเวียนเทียน
  รอบอุโบสถ สิ้นวาระ ๓ รอบ
เสร็จแล้วเป็นจบพิธี

โรคระบบหายใจ ของพระพรหมคุณาภรณ
(ผลการตรวจที่นาสนใจ สืบเนื่องจาก ร.พ.เจาพระยา ตอที่
ร.พ.รามาธิบดี, ๒๒ เม.ย. ๕๔)
๑. หลอดลมตีบ ขอนี้ ตรวจและทดสอบอยางไรๆ ก็เห็นชัดเจน
๒. หลอดลมยวบ คือ เวลาหายใจออก หลอดลมแฟเขามา ลม
หายใจจึงออกไดยาก และไมห มด ทาํ ใหห ายใจเขา ไดน อ ยดวย
๓. หลอดอาหารโปง ทําใหสําลักอาหารเล็กๆ นอยๆ อยูเรื่อย
โดยไมรูตัว แมแตเวลาไอ คุณหมอผูเชี่ยวชาญบอกวา เสียง
ไอแสดงวามีการสําลักดวย (เวลาฉัน ตองหามพิเศษ ไมใหพูด
เพราะคอยจะสําลักเรื่อยอยูแลว)
๔. ทีป่ อดกลีบลางสุด ทัง้ สองขาง หลอดลมหนาเพราะการอักเสบ

(เรื้อรัง) (มองเห็นจากการX-rayดานขาง) คงเปนเพราะสิ่งที่
สําลักเรื่อยๆ นั้น ลงไปขังหรือจับอยู
๕. ปลายลางปอดทั้งสองขาง ยื่นยานลงไปมาก ลมคั่งคางขังอยู 
ไมไปกับลมหายใจ ทําใหปอดคราก
๖. ลมคางอยูในหลอดลมมาก เมื่อทดสอบการหายใจ มองเห็น
ในเครื่องวา เวลาหายใจออก ลมไมออกมา
๗. ใหใชเครือ่ งชวยหายใจ ตลอดเวลานอน (Volume Respiration)
						 ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔
หมายเหตุ:

- อาการอยางหนึ่ง ซึ่งมีเรื่อยมา คือ ถาหลับไดดี เชน ตลอดคืนหลับ ๘
ชั่วโมง พอตื่นนอน ก็เหนื่อย และอาจจะระบมหนาอก แตก็เคยชินเปน
ธรรมดา ตามปกติจึงไมไดสังเกต (ถาหลับนอย ก็ไมเหนื่อย)
- เมื่อไปบนเขาสูง อากาศเบา รูสึกวาไมตองหายใจ (การหายใจเปนไปเอง)
ทําใหรูตัววา ตามปกติ ตองหายใจดวยความพยายามตลอดเวลา
- ตามปกติ เจาตัวผูปวย ไดโอกาสเมื่อใด ก็หายใจยาวๆ อยูเปนประจํา
เชน ลงนอน หรือวางกิจอื่น แตรูสึกตัวบอยๆ วาหายใจไมโลง ไมสุด (ตัน)

สรุปขาวเกี่ยวกับพระพรหมคุณาภรณ
ดังได้บอกเล่ามาแล้วโดยลำ�ดับ พระพรหมคุณาภรณ์อาพาธ
ด้วยโรคมากมายหลายอย่าง จนมีสภาพร่างกายไม่เหมาะที่จะ
พบปะพูดจากับใคร จึงได้ไปพักอยู่ในที่เงียบๆ ในชนบท แม้แต่โรค
ต้อหินที่ติดตัวอยู่ ก็ต้องผัดต้องเลื่อนการตรวจเรื่อยมาจนเกือบ
เต็ม ๑ ปีแล้ว
สรุปว่า ถ้าไม่สามารถใช้ร่างกายปฏิบัติกิจหน้าที่ได้ตาม
สมควร ก็จะไม่กลับมาอยู่ที่วัดญาณเวศกวัน
  พระพรหมคุณาภรณ์
					 ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔

อนุโมทนาโรงพยาบาลเจาพระยา
เมื่อวันที่ ๖ ถึง ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ พระพรหมคุณาภรณไดเขาพักรับการตรวจรักษาบําบัดโรคอยางกระทันหัน
(ทั้งโรคเฉียบพลันและโรคเรื้อรังหลายอยาง) ในโรงพยาบาล
เจาพระยา ตามคําสั่งแพทย  รวม ๖ วัน ครั้นอาการอยูในขั้น
ปลอดภัยแลว เมื่อออกจากโรงพยาบาล ญาติโยมวัดนําปจจัย
ทุนพระอาพาธไปจะขอจายคารักษาพยาบาล แตฝายการเงินของ
โรงพยาบาลไมยอมรับอยา งใดทัง้ สิน้ และไดบ อกแจง วา โดยความ
อนุเคราะหของ ศาสตราจารย  นายแพทย  ศุภชัย ไชยธีระพันธ
ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลเจา พระยา มูลนิธชิ วาล-มาลัย
ไชยธีระพันธ  และโรงพยาบาลเจาพระยา ไดอุปถัมภคาใชจาย
ในการตรวจรักษาพยาบาลพระพรหมคุณาภรณทั้งหมด (ทราบวา
เปนจํานวนเงินเกินกวา ๑ แสนบาท)
ตอมา พระพรหมคุณาภรณไดรับคําสั่งแพทย  ใหเขาพักรับ
การตรวจรักษาบําบัดโรคอยางกระทันหันในโรงพยาบาลเจาพระยา
อีกครัง้ หนึง่ ระหวางวันที่ ๓๐ เมษายน ถึง ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔
ในวาระนี้ ก็เชนเดียวกัน มูลนิธิชวาล-มาลัย ไชยธีระพันธ  และ
โรงพยาบาลเจาพระยา ไดอุปถัมภคาใชจายในการตรวจรักษา

พยาบาลพระพรหมคุณาภรณทั้งหมด (คราวนี้ ไมทราบวาเปน
จํานวนเงินเทาใด)
การอุปถัมภทั้งหมดนี้ นับวาเปนความเกื้อกูลบุญสงเคราะห
อยางสูง จึงขออนุโมทนาทานประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาล
เจาพระยา พรอมดวยแพทย พยาบาล พนักงานทีเ่ กีย่ วขอ งทุกทา น
เปนอยางยิ่ง ที่ไดอุปถัมภอํานวยใหกระบวนการตรวจรักษา และ
แกไขบําบัดโรคดําเนินไปอยางดี ดวยน้ําใจอันงาม เปนกุศลที่มีผล
ยืนยาว

งานก่อสร้าง-ซ่อมแซม
ในระยะนี้ ภายในวัดญาณเวศกวัน กำ�ลังดำ�เนินการก่อสร้าง
เขื่อนกันดินด้านทิศเหนือ และซ่อมแซมเขื่อนเดิมในทิศตะวันออก
ของอุโบสถ เพือ่ แก้ไขปัญหาดินยุบตัวอันเนือ่ งมาจากดินขอบตลิง่
รั่วไหลลงในสระน้ำ� ทั้งนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนฤดูฝนที่จะมาถึง
ส่วนในเขตสังฆาวาส จะมีการก่อสร้างห้องน้ำ�ส่วนกลาง
สำ�หรับพระ เพิ่มจากเดิมที่มีอยู่เพียงห้องเดียวซึ่งไม่เพียงพอต่อ
จำ�นวนพระที่บวชเข้ามาในแต่ละรุ่น ทั้งนี้การก่อสร้างกำ�หนดให้
เสร็จสิ้นก่อนวันเข้าพรรษาปีนี้

ข่าวหนังสือ

๑. นักวิชาการ เทศ-ไทย หาความรู้ให้แน่ ใช่แค่คิดเอา

ตั้งแต่ในพุทธกาล มีผู้ติเตียน กล่าวหา ว่าร้ายพระพุทธเจ้า
บ้าง พระธรรมบ้าง พระสงฆ์บ้าง พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนวิธี
แสดงตอบต่อคำ�ติเตียน กล่าวหา ว่าร้ายไว้ เพื่อให้พระสาวก
ปฏิบัติโดยชอบธรรม และเป็นประโยชน์
ว่าโดยสาระ ถ้าคำ�กล่าวร้ายเป็นแค่อนิฏฐารมณ์ ก็เพียงให้
ผ่านให้สงบไปด้วยขันติธรรมและแสดงอาการตอบสนองที่ดีงาม
ถ้าคำ�กล่าวร้ายนั้นอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ซึ่งเป็น
ความเสียหายที่ไม่ควรละเลยปล่อยไว้ ก็พึงชี้แจงอธิบายไปโดย
เหตุผลตามความเป็นจริง ดังพุทธพจน์ที่ว่า (ที.สี.๙/๑/๔)
“ภิกษุทั้งหลาย หากคนพวกอื่นจะพึงกล่าวติเรา ติพระธรรม
ติพระสงฆ์ ในคำ�ที่เขากล่าวตินั้น คำ�ที่ไม่จริง เธอทั้งหลายพึงแก้ไข
ไถ่ถอน ข้อที่ไม่ถูกไม่จริง ก็ให้เห็นว่าไม่ถูกไม่จริง ดังนี้ๆ ...”
ในบางกรณี การแก้ไขไถ่ถอนคำ�กล่าวร้าย โยงไปยังหลักธรรม
หรือสารัตถะที่สำ�คัญ สถานการณ์นั้นจึงกลายเป็นโอกาสที่จะ
แสดงหลักธรรมหรือสารัตถะนั้นแก่ประชาชน ดังที่พระสูตรของ
พระพุทธเจ้าหลายสูตร เป็นคำ�ตรัสตอบหรืออธิบายธรรมในคราว

ที่มีผู้กล่าวร้ายต่อพระองค์
เมื่อถือเอาการตำ�หนิติเตียนอันไม่ชอบธรรม เป็นโอกาสที่จะ
แสดงธรรม ก็เป็นการแสดงตอบต่อความไม่ชอบธรรมโดยชอบธรรม
และอาศัยเรื่องเสียหายทำ�ประโยชน์ให้เกิดขึ้นได้แก่มหาชน
เรื่องที่ปรารภ มีข้อที่เกี่ยวโยงให้ ดร.สมศีล ฌานวังศะ เกิด
ความห่วงใย และด้วยความปรารถนาดี ท่านได้เขียนแสดงข้อคิด
และความเห็นในเรือ่ งนีไ้ ว้ โดยเจ้าของข้อคิดและความเห็นขอแยก
ข้อเขียนของตนออกไปต่างหากเป็นภาคผนวก
หนังสือนี้มีเนื้อความแยกและโยงไปในหลายเรื่อง แต่ก็มี
สาระรวมกันได้ในชื่อที่ตั้งขึ้น เมื่อต้นฉบับเสร็จ เตรียมจะส่งพิมพ์
ปรากฏว่าเนื้อหายืดยาว และมีหัวข้อมากมาย น่าจะจัดรวมเข้า
เป็นภาคๆ จะได้สะดวกแก่ผู้อ่าน แต่เนื่องด้วยเวลาจวนเจียน
และเกรงว่าหนังสือนี้จะแย่งเวลาจากหนังสือเรื่องอื่นมากเกินไป
จึงตกลงคงไว้ในคราวนี้อย่างนี้ก่อน
หวังว่า หนังสือนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้อง เป็นส่วนร่วมเพิ่มพูนความเจริญธรรมเจริญปัญญาและ
ประโยชน์สุขของประชาชนสืบต่อไป

๒. กาลานุกรม พระพุทธศาสนาในอารยธรรมโลก

ญาติโยมในนามคณะผู้ศรัทธา ขออนุญาตพิมพ์หนังสือนี้ขึ้น
ใหม่ ในช่วงใกล้กลางปี ๒๕๕๔ ซึ่งนับเป็นครั้งที่ ๕ ซึ่งผู้นิพนธ์
เคยนึกไว้วา่ ถ้าจังหวะอำ�นวย จะเพิม่ เติมหนังสือนี้ เฉพาะอย่างยิง่
เกี่ยวกับการริเริ่มและยุคสมัยทางความคิด ซึ่งเป็นเรื่องสำ�คัญใน
อารยธรรม แต่ยังไม่ได้โอกาส ต้องปล่อยพิมพ์ไปตามเดิมก่อน
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเนื้อหาของหนังสือจะคงเดิม แต่มีความ
เปลีย่ นแปลงครัง้ สำ�คัญในด้านรูปเล่ม  เนือ่ งจากเห็นว่าควรเปลีย่ น
ขนาดเล่มหนังสือให้เข้ากับมาตรฐานสากล เพื่อความสะดวกและ
คล่องตัวในระบบการจัดพิมพ์สบื ต่อไป เช่น หากระดาษพิมพ์ได้งา่ ยขึน้
เมือ่ ตกลงว่าจะพิมพ์หนังสือในขนาดเล่มทีเ่ ปลีย่ นใหม่ ก็เป็น
เหตุให้ต้องบรรจุเนื้อความคำ�บรรยายและจัดปรับภาพทั้งหมดที่
เปน็ ของเดิม เข้ากับรูปแบบใหม่จนลงตัวหมดทัง้ เล่ม ซึง่ เป็นงานที่
ค่อนข้างหนักและใช้เวลาไม่นอ้ ย พร้อมกันนัน้ ยังได้พจิ ารณาเปลีย่ น
และเพิม่ ภาพอีกด้วยตามความเหมาะสม รวมแล้วก็เปน็ การเปลีย่ น
แปลงและความแปลกใหม่ในทางที่ดีมีประโยชน์ให้เกิดคุณค่าเพิ่ม
ขึ้น โดยเฉพาะจะเป็นรูปลักษณ์ต้นแบบของการพิมพ์ครั้งต่อๆ ไป  
ในด้านเนือ้ หา ถึงจะยังมิได้เพิม่ เติมอะไร แต่มคี วามผิดพลาด
ลอดตามาบางจุดที่รอแก้ไข เมื่อมีการพิมพ์ใหม่ ก็ต้องรีบแก้
ให้เสร็จไปก่อน อย่างไรก็ดี ขอให้เข้าใจไว้ก่อนว่า หนังสืออย่าง
กาลานุกรมนี้ ย่อมบอกเพียงข้อมูลความรู้ที่เป็นพื้นฐาน และเป็น
ที่ยอมรับทั่วไป อันถือว่าผู้ศึกษาและประชาชนควรทราบเป็นจุด

ตั้งต้น จะไม่ลงลึกไปในรายละเอียดและการวิเคราะห์ เช่นที่มีผู้
ค้านว่า โคลัมบัสไม่ใช่เป็นผู้ค้นพบอเมริกา… อะไรอย่างนี้ หนังสือ
นี้ย่อมไม่ก้าวไปเกี่ยวข้องด้วย
ขอย้ำ�ว่า ความรู้ก็คือความรู้ เป็นของกลาง ไม่เข้าใครออก
ใคร ไม่ขึ้นต่อความชอบใจหรือไม่ชอบใจ ข้อสำ�คัญอยู่ที่วางจิตใจ
ต่อความรู้ให้ถูกต้อง โดยตระหนักว่า ไม่ว่าเรื่องร้ายหรือเรื่องดี
เป็นข้อมูลที่พึงรู้หรือต้องรู้ไว้ เพื่อให้มองสถานการณ์ออก หยั่ง
ถึงเหตุปัจจัย จะได้แก้ปัญหาด้วยความรู้เข้าใจใช้ปัญญา มิใช่อยู่
กันแค่วาทกรรมเพียงด้วยคิดเอา ถ้าวางใจถูกต้อง มุ่งใช้เพื่อแก้
ปัญหาด้วยเจตนาที่มุ่งดีโดยมีเมตตาแล้ว ยิ่งรู้ละเอียดลึกลงไป
เท่าไร ก็ยิ่งดี มีแต่ช่วยให้แก้ปัญหาได้ถูกจุด ถูกทาง ได้ผล และ
สร้างสรรค์อารยธรรมให้งอกงามนำ�สู่สันติสุขได้จริง

๓. Dependent Origination :
The Buddhist Law of Conditionality

หนังสือพากย์อังกฤษ ที่ Robin Moore แปลจากเนื้อความ
ในหนังสือ พุทธธรรม ฉบับขยายความ ตอนที่ ๓ : ชีวิตเป็นไป
อย่างไร? บทที่ ๔ ปฏิจจสมุปบาท : การที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันๆ
จึงเกิดมี ซึ่งหนังสือนี้ คุณศิริจันทร์ ภิรมย์ภักดี ขออนุญาตพิมพ์
เพื่อถวายแก่พระภิกษุที่จะมาเข้าร่วมประชุมในงานวันวิสาขบูชา
โลก ประจำ�ปี ๒๕๕๔ และเพื่อแจกเป็นธรรมทานแก่ผู้ที่สนใจ
ทั่วไป เนื่องในโอกาสเดียวกัน

คำ�ถวายดอกไม้ธูปเทียน วันวิสาขบูชา
ยมมฺห โข มยํ, ภควนฺตํ สรณํ คตา, โย โน ภควา สตฺถา,
ยสฺส จ มยํ, ภควโต ธมฺมํ โรเจม, อโหสิ โข โส ภควา, มชฺฌิเมสุ
ชนปเทสุ, อริยเกสุ มนุสฺเสสุ อุปฺปนฺโน, ขตฺติโย ชาติยา, โคตโม
โคตฺเตน, สกฺยปุตโฺ ต, สกฺยกุลา ปพฺพชิโต, สเทวเก โลเก, สมารเก
สพฺรหฺมเก, สสฺสมณพฺราหฺมณิยา ปชาย, สเทวมนุสฺสาย, อนุตฺตรํ 
สมฺมาสมฺโพธึ, อภิสมฺพุทฺโธ.
นิสฺสํสยํ  โข โส ภควา, อรหํ  สมฺมาสมฺพุทฺโธ, วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน, สุคโต, โลกวิทู, อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ, สตฺถา
เทวมนุสฺสานํ, พุทฺโธ ภควา.
สฺวากฺขาโต โข ปน, ภควตา ธมฺโม, สนฺทิฏฺิโก, อกาลิโก,
เอหิปสฺสิโก, โอปนยิโก, ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิญฺญูหิ.
สุปฏิปนฺโน โข ปนสฺส, ภควโต สาวกสงฺโฆ, อุชุปฏิปนฺโน
ภควโต สาวกสงฺโฆ, ายปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ, สามีจิ-

ปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ, ยทิทํ  จตฺตาริ ปุริสยุคานิ, อฏฺ
ปุริสปุคฺคลา, เอส ภควโต สาวกสงฺโฆ, อาหุเนยฺโย, ปาหุเนยฺโย,
ทกฺขิเณยฺโย, อญฺชลีกรณีโย, อนุตฺตรํ ปุญฺกฺเขตฺตํ โลกสฺส.
อยํ  โข ปน ปฏิมา, ตํ  ภควนฺตํ  อุทฺทิสฺส กตา, ยาวเทว
ทสฺสเนน, ตํ ภควนฺตํ อนุสฺสริตฺวา, ปสาทสํเวค-ปฏิลาภาย.
มยํ  โข เอตรหิ, อิมํ  วิสาขปุณฺณมีกาลํ, ตสฺส ภควโต,
ชาติสมฺโพธินิพฺพาน-กาลสมฺมตํ ปตฺวา, อิมํ านํ สมฺปตฺตา, อิเม,
ทีปธูปปุปฺผาทิ-สกฺกาเร, คเหตฺวา, อตฺตโน กายํ, สกฺการุปธานํ 
กริตวฺ า, ตสฺส ภควโต, ยถาภุจเฺ จ คุเณ, อนุสสฺ รนฺตา, อิมํ ปฏิมาฆรํ,
ติกขฺ ตฺต,ํุ ปทกฺขณิ ํ กริสสฺ าม, ยถาคหิเตหิ, สกฺกาเรหิ, ปูชํ กรุ มุ านา.
สาธุ โน ภนฺเต ภควา, สุจิรปรินิพฺพุโตปิ, าตพฺเพหิ คุเณหิ,
อตีตารมฺมณตาย, ปายมาโน, อิเม, อมฺเหหิ คหิเต, สกฺกาเร,
ปฏิคฺคณฺหาตุ, อมฺหากํ, ทีฆรตฺตํ, หิตาย, สุขาย.

คำ�แปล

เราทั้งหลายถึงพระผู้มีพระภาคพระองค์ใด ว่าเป็นที่พึ่งที่
ระลึก พระผู้มีพระภาคพระองค์ใด เป็นศาสดาของเราทั้งหลาย ก็
เราทั้งหลายชอบใจธรรม ของพระผู้มีพระภาคพระองค์ใด พระผู้มี
พระภาคพระองค์นั้นแล เสด็จอุบัติแล้วในมัชฌิมชนบท ในหมู่แห่ง
มนุษย์ชาวอริยกะทั้งหลาย พระองค์เป็นกษัตริย์โดยพระชาติ เป็น
โคดมโดยพระโคตร เป็นสักยบุตร บรรพชาแล้วจากสักยตระกูล
ได้ตรัสรู้แล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
โดยไม่มีที่สงสัยแล พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น เป็นพระ
อรหันต์ ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง ทรงถึงพร้อมด้วยวิชชา
ปัญญาตรัสรู้แจ้งชัด และจรณะข้อปฏิบัติเครื่องดำ�เนินถึงวิชชา
นั้นครบครัน เสด็จไปดีแล้ว เป็นผู้รู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกบุรุษที่
ควรฝึกได้ ไม่มีผู้ใดยิ่งไปกว่า เป็นศาสดาของปวงเทพแลมนุษย์
ทั้งหลาย เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานแล้ว ทรงมีพระคุณความดีเป็นที่
นับถือเลิศล้น
ธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นแล ตรัสไว้ดีแล้ว อันผู้ปฏิบัติ
จะพึงเห็นชัดด้วยตนเอง ไม่ต้องรอกาลเวลาที่จะให้ผล เป็นของดี
จริงแท้ ควรจะเชิญชวนให้มาดู แลควรจะน้อมเข้ามาในตน เป็น
ธรรมที่วิญญูชนจะพึงรู้เฉพาะตน ต้องทำ�จึงเสวยผลได้
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ปฏิบัติดี เป็น
ผู้ปฏิบัติตรง เป็นผู้ปฏิบัติควรแก่เหตุผล เป็นผู้ปฏิบัติน่าเคารพ
นับถือ พระสงฆ์สาวกนี้ คือคู่บุรุษสี่คู่ นับเรียงตัวตามลำ�ดับ

ข่าวสารญาณเวศก์

อริยมรรคอริยผลเป็นแปดบุคคล หมู่สาวกของพระผู้มีพระภาค
เจ้านี้ เป็นผู้ควรแก่ของที่บุคคลนำ�มาบูชา เป็นผู้ควรแก่สักการะ
เครื่องต้อนรับ เป็นผู้ควรแก่ทานที่บุคคลบริจาคถวาย เป็นผู้ควร
แก่การทำ�อัญชลีประนมมือไหว้ เป็นนาบุญของโลก ไม่มีบุญเขต
อื่นยิ่งไปกว่า
ก็พระปฏิมานี้แล ได้สร้างอุทิศเฉพาะต่อพระผู้มีพระภาค
พระองค์นั้น เพื่อให้ได้เห็น เป็นที่ระลึกถึงพระคุณของพระองค์ จะ
ได้เกิดความเลื่อมใสและเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนใจ
บัดนี้ มาถึง วันวิสาขปุณณมีเพ็ญเดือนหก อันเป็นที่รู้ว่า
คือ กาลเป็นที่ประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระผู้มีพระภาค
พระองค์นั้น เราทั้งหลายจึงมาพร้อมกันยังสถานที่นี้ ได้ถือเครื่อง
สักการะเหล่านี้ มีธูปเทียนดอกไม้เป็นต้น ทำ�กายของตนให้เป็นดัง
ภาชนะรองรับเครื่องสักการะ น้อมรำ�ลึกถึงพระคุณทั้งหลายตามที่
เป็นจริง ของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น จะทำ�การประทักษิณพระ
ปฏิมานี้ สิ้นวาระสามรอบ กระทำ�การบูชา ด้วยเครื่องสักการะทั้ง
หลายตามที่ถือไว้นี้
ข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้เจริญ ขอพระผู้มีพระภาคพระองค์
นั้น แม้ปรินิพพานแล้วสิ้นกาลนาน แต่โดยพระคุณทั้งหลายยัง
ปรากฏอยู่ อันบุคคลพึงรู้โดยความเป็นอตีตารมณ์ จงทรงรับซึ่ง
เครื่องสักการะ อันข้าพเจ้าทั้งหลายถือไว้แล้วนี้ เพื่อประโยชน์และ
ความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญ๛
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