
ข่าวสารญาณเวศก์
จดหมายข่าวงานพระพุทธศาสนาของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

บวชพระในพรรษา ๒๕๕๔
 วันอาทิตย์ท่ี ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

วัดญาณเวศกวัน จัดให้มีพิธีอุปสมบทนาคเป็นภิกษุใหม่ ๘ รูป คือ

 ๑. นายถวิล พัวภูมิเจริญ ๒. นายวิทยา แสงจันทสิทธ์ิ

 ๓. นายใจบุญ ขุนทรง ๔. นายสมภพ เจนวิทยาพันธ์

 ๕. นายจตุพล โลหะนำาเจริญ ๖. นายพิพัฒน์ พรอำานวย

 ๗. นายอัศวิน ลิมป์รัตนกาญจน์ ๘. นายวรท ช่วยนุ่ม

 เนื่องจากสภาพร่างกายของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ.

ปยุตฺโต) ยังคงทรุดโทรม ไม่เอื้อให้ทำาหน้าที่อุปัชฌาย์ได้อย่างเต็ม

ที่ จึงได้ตกลงโดยความพร้อมใจของผู้ขอบวช ให้ทางวัดนิมนต์

พระพิมลสมณคุณ (อินฺทวำโส) ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำาเภอสามพราน 

วัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม เป็นอุปัชฌาย์

เวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา
 วัดญาณเวศกวัน ได้กำาหนดพิธีเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา 

เป็นการร่วมฉลองวันครบรอบ ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้และ

ประกาศพระสัทธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรงกับวันศุกร์

ที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ มีกำาหนดการดังนี้ 

	 ๑๑.๐๐	น.	ถวายภัตตาหารเพล	พระสงฆ์		๒๑	รูป

	 ๑๖.๓๐	น.		พิธีสมาทานหลักชาวพุทธ

   - พุทธบริษัทพร้อมกันที่อุโบสถวัดญาณเวศกวัน

   - ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

   - สมาทานหลักชาวพุทธ

   - ชมวีดิทัศน์ เรื่อง หลักชาวพุทธ 

   - ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา

	 ๑๗.๒๐	น.	บุพภาคแห่งพิธี	

   - อาราธนาศีล รับศีล

	 พิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำาฝน

   - กล่าวคำาถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำาฝน

   - พระสงฆ์อนุโมทนา

	 พิธีเวียนเทียน

   - ตัวแทนสงฆ์กล่าวธรรมกถา

   - เจ้าหน้าที่ถวายดอกไม้ธูปเทียนแก่พระสงฆ์

   - ประธานสงฆ์ นำากล่าวคำาบูชาดอกไม้ธูปเทียน

   - เวียนเทียนรอบอุโบสถ

เบิกบานด้วยวุฒิธรรม
 ตลอดเข้าพรรษาปีนี้ ธรรมสถานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จัดกิจกรรมให้สมาชิกมาปฏิบัติและฟังธรรมร่วมกัน ในโครงการ 

“เบิกบานด้วยวุฒิธรรม” โดยนิมนต์พระสงฆ์ วัดญาณเวศกวัน 

เป็นผู้นำาปฏิบัติและแสดงธรรม โดยในภาคเช้าตั้งแต่ ๙.๓๐ น. - 

๑๑.๓๐ น. เป็นการสวดมนต์และเจริญจิตภาวนา และภาคบ่าย 

ตั้งแต่ ๑๓.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น. ฟังการบรรยายธรรม ทั้งนี้ จัด

ให้มีขึ้นทุกวันเสาร์ เริ่มตั้งแต่เสาร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ถึง เสาร์ที่ ๘ 

ตุลาคม บริเวณชั้นล่าง หอญาณเวศก์ธรรมสมุจย์ 

 มีกำาหนดการและหัวข้อธรรมบรรยาย ดังนี้

	 ๒๓	 ก.ค. ปฐมนิเทศและสัมโมทนียกถา โดย พระครูปลัด

สุวัฒนพรหมคุณ

 ๓๐	ก.ค. พุทธมนต์กับการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน โดย 

พระมหานิพล ธีรภทฺโท

 ๖	ส.ค. มรณสติ โดย พระครูธรรมธรครรชิต คุณวโร

 ๑๓	ส.ค.	กตัญญูกตเวที โดย พระมาโนช ธมฺมครุโก

 ๒๐	ส.ค. ธรรมะกับการบำาเพ็ญบารม ี โดย พระปิยะลักษณ์ 

ปญฺญาวโร

สำ�นักง�น: วัดญ�ณเวศกวัน ต.บ�งกระทึก อ.ส�มพร�น จ.นครปฐม 73210 โทรศัพท์ 02-889-4396, 02-482-7365, 02-482-7375 โทรส�ร กด 103
www.watnyanaves.net . พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ . พระก�รุณย์  กุสลนนฺโท . พระชัยยศ พุทฺธิวโร . พระปณต คุณวฑฺโฒ . ก�นด� อ�รย�งกูร (081-757-0768) 

ข่าวทั่วไป

ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๒ : กรกฏาคม ๒๕๕๔

อาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ๒๕๕๔



ข่าวหนังสือ
หนังสือพิมพ์ใหม่

๑. A Brief Introduction to the Buddha-Dhamma 

  Dr. Martin Seeger มีกุศลฉันทะ และด้วยความร่วม

ใจของ ภิกขุนิโรโธ แห่งวัดอุโมงค์ จ.เชียงใหม่ ได้แปลหนังสือ 

ธรรมะฉบับเรียนลัด เป็นภาษาอังกฤษเสร็จตั้งแต่เมื่อ ๒-๓ ปีล่วง

แล้ว โดยให้ชื่อพากย์ภาษาอังกฤษว่า A Brief Introduction 

to the Buddha-Dhamma ต่อมาได้ถวายต้นฉบับงานแปล

นั้นให้แก่พระพรหมคุณาภรณ์ ซึ่งมัวยุ่งกับงานอื่น และปัญหาการ

อาพาธได้เผลอปล่อยเวลาล่วงมานานมาก จนถึงบัดนี้จึงไดโอกาส
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 (ภาคเช้า นำาสวดมนต์และนั่งสมาธิ โดย พระมรกต สุขิโต)

 ท้ังน้ี หัวข้อและองค์ผู้แสดงธรรม อาจมีการเปล่ียนแปลงเพ่ือ

ความเหมาะสม ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมไดในวันและเวลาดังกล่าว

เข้าพรรษา ๒๕๕๔
 วันแรม ๑ ค่ำา เดือน ๘ ซ่ึงเป็นวันเข้าพรรษา ปีน้ีตรงกับวันเสาร์ 

ท่ี ๑๖ กรกฎาคม วัดญาณเวศกวัน จะมีพระจำาพรรษาท้ังส้ิน ๒๓ รูป

 ในพรรษานี้ พระการุณย์ กุสลนนฺโท ขอลาไปศึกษาภาษา

บาลีและจำาพรรษาที่วัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 

จึงไม่สามารถรับหน้าที่สวดปาติโมกข์ ตามที่เคยปฏิบัติมาทุกกึ่ง

เดือนได้ ฉะนั้น จึงนิมนต์ให้พระเฮียนโห่ สุขิโต พระอาคันตุกะชาว

เกาหลี มาเป็นผู้ทำาหน้าที่แทน

 อน่ึง พระมหานิพล ธีรภทฺโท ได้รับนิมนต์จาก พระมหาธวัชชัย 

คุณากโร ประธานสงฆ์วัดพุทธปัญญานันทาราม เมืองเบอร์นาบี 

ประเทศแคนาดา ใหไปปฏิบัติศาสนกิจในฐานะพระธรรมทูต เป็น

เวลา ๒ ปี นับแต่พรรษานี้เป็นต้นไป

ประกาศวัดญาณเวศกวัน
ที่	๓/๒๕๕๔

เรื่อง	ประกาศนามพระวิธานาธิการ

 ตามมติสงฆ์วัดญาณเวศกวัน ในการประชุมเมื่อวันเสาร์ ที่

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ได้พิจารณาคัดเลือกพระภิกษุ เป็นพระ

วิธานาธิการ ผู้ดูแลและดำาเนินกิจการทั่วไปของวัด โดยประสาน

งานทางพฤตินัย กับความรับผิดชอบทางนิตินัยของประธานและ

รองประธานแห่งที่ประชุมสงฆ์วัดญาณเวศกวัน

 ฉะนั้น จึงประกาศนามพระวิธานาธิการ คือ 

 พระปิยะลักษณ์	ปญฺญาวโร	อายุ	๓๗	พรรษา	๑๑

 ทั้งนี้ มีวาระการปฏิบัติหน้าที่ ๔ เดือน นับแต่ได้รับมติที่

ประชุมที่กล่าวนั้น เป็นต้นไป

        ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

                       พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ

                            รองเจ้าอาวาส

                 ลงนามแทนเจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน

หมายเลขโทรศัพท์ใหม่
 ขณะนี้ วัดญาณเวศกวัน ได้ทำาการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์

ใหม่ ๑ เลขหมาย ผู้ที่ประสงค์จะติดต่อกับทางวัด สามารถติดต่อ

ได้ที่หมายเลข :

 ๐๒ ๘๘๙ ๔๓๙๖ 

 ๐๒ ๔๘๒ ๗๓๖๕

 ๐๒ ๔๘๒ ๗๓๗๕ (หมายเลขใหม่)

 ๐๒ ๔๘๒ ๗๓๕๖ (หอญาณเวศก์ธรรมสมุจย์)

 สำาหรับโทรสารใช้ ๓ หมายเลขแรก กด ๑๐๓

ที่จะพิมพ์เผยแพร่เป็นธรรมทาน

 หวังว่างานแปลนี้ จะช่วยให้ชาวต่างประเทศที่ยังไม่คุ้นกับ 

พระพุทธศาสนา ได้รู้เข้าใจหลักธรรมที่เป็นสาระสำาคัญ และแม้ผู้ที่

รู้จักอยู่บ้างแล้ว ก็จะรู้จักชัดเจนข้ึน พร้อมกันน้ัน ชาวพุทธไทยก็จะ

ได้ประโยชน์ในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องสื่อพระพุทธศาสนา

 ผู้นิพนธ์ได้คิดไว้ว่า จะพิมพ์พากย์ภาษาไทยไวในเล่มเดียวกัน

ด้วย เพื่อสะดวกในการศึกษาแบบเทียบเคียง แต่ในที่สุด ตกลงว่า 

พิมพ์เฉพาะพากย์ภาษาอังกฤษก่อน ให้เป็นหนังสือที่สมบูรณ์ในตัว 

แล้วจึงจะพิมพ์ฉบับมีสองพากย์ในโอกาสต่อไป



๒. การเสริมสร้างคุณลักษณะเด็กไทย

 ถอดความและเรียบเรียงจาก คำาให้สัมภาษณ์พิเศษครั้งหนึ่ง 

ของ พระพรหมคุณาภรณ์ เมื่อปลายปี พ.ศ. ๒๕๔๖ มีเนื้อหา

สาระเกี่ยวกับ ปัญหาที่สำาคัญทางการศึกษาของเด็กไทย กับบท

สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่ง เมื่อปลายปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งมีเนื้อความ

เข้ากันได้ดี จึงนำามาพิมพ์รวมกันไวในเล่มเดียวกันโดยจัดแบ่งเป็น 

๓ ตอน พิมพ์ครั้งแรกโดยมูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระ

ธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เพื่อเทิดพระเกียรติในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 

๘๐ พรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

 เน่ืองจากฉบับพิมพ์คร้ังแรกน้ัน ถูกแจกจ่ายออกไปในวงจำากัด 

ดังนั้น วันอาสาฬบูชาปีนี้ วัดญาณเวศกวันจึงนำามาพิมพ์ซ้ำาสำาหรับ

แจกเป็นธรรมทาน เพ่ือเป็นการปลุกเตือนและส่งเสริมให้ประชาชน

นำาเอาธรรม ซึ่งเป็นหลักความจริงของธรรมชาติ มาปฏิบัติให้เกิด

ผลในการแก้ปัญหาของชีวิตและสังคมที่เป็นอยู่ในบัดนี้ และพัฒนา

เด็กและเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของประเทศชาติในระยะยาว เป็น

เครื่องนำาให้การพัฒนานั้นดำาเนินไปในทิศทางที่ถูกต้อง และเป็น 

หลักประกันให้ชาติมีอนาคตที่ดีงามก้าวไปในสันติสุข

๓. นักวิชาการเทศ-ไทย หาความรู้ให้แน่ ใช่แค่คิดเอา

 พิมพ์ขึ้นครั้งแรกในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา เขียนเสร็จเป็น

ต้นฉบับตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๕๓ แต่ถือเป็นร่างก่อน และได้

ส่งไปไว้ที่อาจารย์สมศีล ฌานวังศะ เพื่อรอส่วนที่ท่านจะเขียน ซึ่ง

ขอแยกไว้ต่างหากเป็นภาคผนวก 

 ในการพิมพ์ครั้งที่ ๒ นี้ พระพรหมคุณาภรณ์ ได้เขียนแทรก

ความบางอย่างที่ไม่ทันเวลาในการพิมพ์ครั้งแรกนั้นเพิ่มเข้าไปด้วย

๔. ซีดีธรรมบรรยาย ชุด นึกอะไร ก็ได้ธรรมทุกที

 รวมธรรมบรรยายในปี ๒๕๕๓ ท้ังหมด ๑๙ เร่ือง ๒๓ ตอน 

มี ความสุขทุกแง่ทุกมุม เป็นต้น รวมความยาวประมาณ ๑๔ ช.ม.

 มีข้อถกเถียงกันเก่ียวกับเร่ืองการฉันของพระ ว่าฉันม้ือเดียว 

กับฉันคร้ังเดียว เหมือนหรือต่างกันอย่างไร เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ

ถูกต้องตรงกัน ขอยกคำาอธิบายจาก พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับ

ประมวลศัพท์ (ชำาระ-เพิ่มเติม ช่วงที่ ๑) หน้า ๗๗ ที่พระพรหม

คุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ได้ขยายความไว้มาอ้างอิง ดังนี้

ฉันมื้อเดียว

 ข้อความภาษาไทยนี้ ในแง่ธรรมวินัย ยังมีความหมายกำากวม 

เมื่อจะทำาความเข้าใจ พึงแยกเป็น ๒ นัย คือ  ๑.	ตามคำาบรรยาย

วิถีชีีวิตของพระภิกษุ เช่น ในจูฬศีล ว่า ภิกษุเป็นผู้ “ฉันมื้อเดียว” 

น้ีคือคำาแปลจากคำาบาลีว่า “เอกภัตติกะ” ซึ่งแปลรักษาศัพท์ว่า 

“มีภัตเดียว” ตามวัฒนธรรมของชมพูทวีปสมัยนั้น ภัต หมายถึง

อาหารที่จัดเป็นมื้อตามช่วงเวลาของวันซึ่งมีมื้อหลัก ๒ มื้อ คือ

ปาตราสภัต (มื้อเช้า) ได้แก่อาหารท่ีกินในช่วงเช้าถึงก่อนเที่ยงวัน

และสายมาสภัต (ม้ือสาย, สายในภาษาบาลี คือคำาเดียวกับสายัณห์) 

ได้แก่อาหารที่กินในช่วงหลังเที่ยงวันถึงก่อนอรุณวันใหม่ ตาม

ความหมายน้ี ภิกษุฉันม้ือเดียว (มีภัตเดียว) จึงหมายถึง ฉันอาหาร

ม้ือก่อนเที่ยงวัน ท่ีว่ามานี้ ตรงกับข้อความบาลีที่นำามาให้ครบว่า 

(เช่น ที. สี. ๙/๑๐๓/๘๔) “เอกภตฺติโก โหติ รตฺตูปรโต วิรโต วิกาล-

โภชนา” (แปลว่า: เป็นผู้ฉันมื้อเดียว/มีภัตเดียว งดอาหารคำ่าคืน 

ปกิณกะ: ศัพท์พุทธศาสน์

เว้นจากโภชนะนอกเวลา) นี่คือ เมื่อบอกว่าฉันมื้อเดียวแล้ว ก็อาจ

ถามว่ามื้อไหน จึงพูดกันช่วงเวลาใหญ่คือกลางคืนที่ตรงข้ามกับ

กลางวันออกไปก่อน แล้วก็กำากับท้ายว่าถึงแมในช่วงกลางวันนั้นก็

ไม่ฉันนอกเวลาคือไม่เลยเที่ยงวัน โดยนัยนี้ ภิกษุตามปกติจึง

เป็นผู้ฉันภัตเดียวคืออาหารม้ือก่อนเที่ยงวันนี้ และอรรถกถาจึง 

อธิบายว่า ฉันมื้อเดียวนี้ ถึงจะฉัน ๑๐ ครั้งเมื่อไม่เลยเที่ยงก็เป็น

เอกภัตติกะ (เช่น ที. อ. ๑/๑๐/๗๔)	๒. ภิกษุท่ีตามปกติ เป็นเอกภัตติกะ 

ฉันมื้อเดียวนี้แหละ เมื่อจะฝกตนให้ยิ่งขึ้นไปอีก อาจปฏิบัติให้

เคร่งครัด โดยเป็น เอกาสนิกะ แปลว่า “ผู้ฉันท่ีนั่งเดียว” หรือฉันที่

อาสนะเดียว หมายความว่า ในวัน หนึ่งๆ ก่อนเที่ยงนั้น เมื่อลงน่ัง

ฉันจนเสร็จ ลุกจากที่นั่นแล้ว จะไม่ฉันอีกเลย นี่คือฉันมื้อเดียวใน

ความหมายว่าฉันวันละครั้งเดียว (เป็นทั้งเอกภัตติกะ และเอกา-

สนิกะ) และถ้าต้องการ จะถือปฏิบัติจริงจังเป็นวัตรเลยก็ได้ เรียก

ว่าถือธุดงค์ ข้อ “เอกาสนิกังคะ” โดยสมาทานว่า (เช่น วิสุทฺธิ.๑/๘๕) 

“นานาสนโภชน ปฏิกฺขิปามิ เอกาสนิกงฺคำ สมาทิยามิ” (แปลว่า: 

ข้าพเจ้า งดการฉันที่อาสนะต่างๆ ข้าพเจ้าสมาทานองค์แห่งภิกษุ

ผู้มีการฉันที่อาสนะเดียวเป็นวัตร) ผู้ที่เป็น เอกาสนิกะอย่างเคร่ง

ที่สุด (เรียกว่าถืออย่างอุกฤษฏ์) เมื่อนั่งลงเข้าที่ ตนมีอาหารเท่าใด

ก็ตาม พอหย่อนมือลงที่โภชนะจะฉันก็ไม่รับอาหารเพ่ิมเติมใดๆ อีก 

จนลุกจากที่ทีเดียว; ดู เอกภัตติกะ, เอกาสนิกะ; จูฬศีล, ธุดงค์



ข่าวสารญาณเวศก์ วัดญ�ณเวศกวัน ต.บ�งกระทึก อ.ส�มพร�น จ.นครปฐม ๗๓๒๑๐ 
โทร: 02-889-4396, 02-482-7365, 02-482-7375 แฟกซ์: กด 103

www.watnyanaves.net

 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, อะนุกัมปัง อุปาทายะ, 

อาสาฬฺหะปุณณะมิยัง, พาราณะสิยัง, อิสิปะตะเน มิคะทาเย, ปัญจะ-

วัคคิยานัง ภิกขูนัง, อะนุตตะรัง ธัมมะจักกัง, ปะฐะมัง ปะวัตเตตฺวา, 

จัตตาริ อะริยะสัจจานิ, ปะกาเสสิ.

 ตัสฺมิญจะ โข สะมะเย, ปัญจะวัคคิยานัง ภิกขูนัง, ปะมุโข, 

อายัสฺมา อัญญาโกณฑัญโญ, ภะคะวะโต ธัมมัง สุตฺวา, วิระชัง 

วีตะมะลัง, ธัมมะจักขุง, ปะฏิละภิตฺวา, ยังกิญจิ สะมุทะยะธัมมัง, 

สัพพันตัง นิโรธะธัมมันติ, ภะคะวันตัง, อุปะสัมปะทัง ยาจิตฺวา, 

ภะคะวะโตเยวะ สันติเก, เอหิภิกขุอุปะสัมปะทัง, ปะฏิละภิตฺวา, 

ภะคะวะโต ธัมมะวินะเย, อะริยะสาวะกะสังโฆ, โลเก ปะฐะมัง 

อุปปันโน, อะโหสิ.

 ตัสฺมิญจาปิ โข สะมะเย, สังฆะระตะนัง, โลเก ปะฐะมัง 

อุปปันนัง, อะโหสิ, พุทธะระตะนัง, ธัมมะระตะนัง, สังฆะระตะนันติ, 

ติระตะนัง สัมปุณณัง อะโหสิ.

 มะยัง โข เอตะระหิ, อิมัง อาสาฬฺหะปุณณะมีกาลัง, ตัสสะ 

ภะคะวะโต, ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะ-กาละสัมมะตัง, อะริยะสาวะกะ-

สังฆะ-อุปปัตติ-กาละสัมมะตัญจะ, ระตะนัตตะยะสัมปุณณะ-

กาละสัมมะตัญจะ, ปัตฺวา, อิมัง ฐานัง สัมปัตตา, อิเม สักกาเร 

คะเหตฺวา, อัตตะโน กายัง, สักการุปะธานัง กริตฺวา, ตัสสะ ภะคะวะโต, 

ยะถาภุจเจ คุเณ, อะนุสสะรันตา, อิมัง พุทธะปะฏิมัง, ติกขัตตุง, 

ปะทักขิณัง กะริสสามะ, ยะถาหิคะเตหิ สักกาเรหิ, ปูชัง กุรุมานา.

 สาธุ โน ภันเต ภะคะวา, สุจิระปะรินิพพุโตปิ, ญาตัพเพหิ 

คุเณหิ, อะตีตารัมมะณะตายะ, ปัญญายะมาโน, อิเม, อัมเหหิ คะหิเต, 

สักกาเร, ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ.

(คำาแปลภาษาไทย ว่าตามผู้นำากล่าว)

ยงฺกิญฺจิ	สมุทยธมฺมำ	สพฺพนฺตำ	นิโรธธมฺม ำ

สิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งทั้งปวงนั้น มีความดับไปเป็นธรรมดา

Whatever is subject to arising is also subject to cessation.

สํ.ม.๑๙/๑๐๑๘/๕๙๕   แปลไทย: พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) - แปลอังกฤษ: สมศีล ฌานวังศะ

คำาถวายดอกไม้ ธูป เทียน วันอาสาฬหบูชา


