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ค�ำว่า “ไม่  ได้” ไม่เคยมีอยู่ ในหัวใจของหลวงพ่อเลย
ไม่  ได้  ไม่มี ไม่  ได้  ไม่  ได้ ไม่  ได้ก็ต้องท�ำให้มันได้
ไม่  ได้วันนี้ พรุ่งนี้เอาใหม่ ลุยจนกว่ามันจะได้
ก็แค่นั้นเอง ธรรมดา ๆ นะ
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The more you stop and are still,
the more deeply your mind can go within, nonstop.
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ค�ำน�ำ
“ยิ่งหยุดยิ่งนิ่ง...ยิ่งดิ่งไม่หยุด เล่ม ๒” เป็นหนังสือรวมโอวาทของพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
ที่คณะผู้จัดท�ำคัดสรรมาเป็นพิเศษ เพื่อช่วยสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้อ่านที่ต้องการแสวงหาที่พึ่งภายใน ให้มีความ
เพียรพยายามอย่างถูกวิธี ในการประพฤติปฏิบัติธรรม
ในเล่ม ๒ นี้ มีการแปลโอวาทอันทรงคุณค่าเหล่านี้เป็นภาษาอังกฤษไว้ด้วย เพื่อประโยชน์ของกลุ่ม
ผู้อ่านชาวต่างชาติ ส�ำหรับภาพประกอบในหนังสือเล่มนี้ เป็นภาพวาดสีน�้ำของศูนย์สาขาในต่างประเทศของวัด
พระธรรมกาย ทีจ่ ติ รกรบรรจงวาดอย่างสวยงามและประณีต เพือ่ สร้างสุนทรียภาพทางใจยามเปิดอ่าน ซึง่ จะช่วย
ให้จิตใจอ่อนโยนและเบิกบานเหมาะแก่การเข้าถึงธรรม
อนึ่ง ถ้อยค�ำเพชรถ้อยค�ำพลอยในหนังสือเล่มนี้ มิใช่สิ่งที่หาอ่านจากที่อื่นได้ง่าย ๆ คณะผู้จัดท�ำจึงหวังเป็น
อย่างยิ่งว่า ท่านผู้อ่านจะใช้ประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้อย่างคุ้มค่าที่สุด ให้สมกับที่โชคดีมีโอกาสได้มาพบค�ำสอน
ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ

Preface

“The more you stop and are still, the more deeply your mind can go within,
nonstop.” Book 2 includes the collected teachings of Phrathepyanmahamuni (Luang
Phaw Dhammajayo). This is a special selection by our team, to inspire readers who
seek the refuge within. The collection will help support and encourage you to practice
meditation correctly.
This volume includes invaluable teachings translated into English for the benefit
of non-native readers. Beautiful Illustrations in water color portray Dhammakaya
Temples from around the world. Their purpose is to create an aesthetic mind when
they open this book. The illustrations will set a gentle and joyful mind suitable for
attaining Dhamma within.
Moreover, the poetic words in this book are like precious jewels, not easily
found. The editorial team hopes that readers greatly benefit and realize their fortune
in discovering the deepest meaning of the teachings of Luang Phaw.
www.kalyanamitra.org
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Meditation Center of Chicago

วัดพระธรรมกายชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา

Happiness from meditation arises from a pure mind.
The more purity, the more happiness you gain.
For the mind which has been purified,
the reward is happiness.
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ความสุขจากสมาธิเกิดขึ้นเพราะจิตที่บริสุทธิ์
ยิ่งบริสุทธิ์ก็ยิ่งมีความสุขเพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ
ใจก็ถูกกลั่นให้ใสสะอาด มีความสุขเป็นรางวัล
www.kalyanamitra.org

ดูเฉย ๆ มีอะไรให้ดูก็ดูไปเรื่อย ๆ
แม้มืดก็เฉย ๆ ดูให้สบาย โดยไม่ต้องคิดอะไร
ใช้ได้ตลอดเส้นทาง คือ “ดูเฉย ๆ”
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Whatever appears for you to see, just keep looking:
If you see darkness, be neutral.
Keep looking with ease; free from thought.
Through the path, “just keep looking.”
Wat Phra Dhammakaya Auckland

วัดพระธรรมกายโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์

www.kalyanamitra.org

สูตรส�ำเร็จคือ “ชัด ใส สว่าง สุข บริสุทธิ์ นิ่งแน่น นุ่มนวล”

The success formula is “clear, bright, brilliant,
happy, pure, completely still, gentle.”
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Wat Phra Dhammakaya Denmark

วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก ประเทศเดนมาร์ก

www.kalyanamitra.org

รักที่จะเข้าถึงพระธรรมกายภายใน
ใจต้องไม่ติดอะไรเลย ใจเกลี้ยง ๆ
ใจลอยเป็นเรื่องของพญามาร ใจนิ่งเป็นเรื่องของพระ

Wat Phra Dhammakaya Dunedin

วัดพระธรรมกายดันนีดิน ประเทศนิวซีแลนด์
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Love to attain Dhammakaya within.
Your mind must be completely detached from all things.
Abstract mind is about Mara; still mind is about Buddha.
www.kalyanamitra.org

Dhammakaya Meditation Center Silicon Valley

วัดพระธรรมกายซิลคิ อนแวลลีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

มนุษย์ที่มีศีลธรรม มี ใจที่ละเอียดหยุดนิ่งมารวมตัวกัน
สิ่งดี ๆ ก็จะเกิดขึ้นแก่โลกอย่างอัศจรรย์
สิ่งแวดล้อมจะเหมือนกับสวรรค์ในเมืองมนุษย์เลย
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When virtuous beings gather, with refined and still minds,
Many good things amazingly occur in this world.
The environment becomes heaven on earth.
www.kalyanamitra.org

ความบริสุทธิ์ที่เกิดจากใจที่หยุดนิ่ง
บริสุทธิ์ระดับที่  ไม่ชอบความไม่บริสุทธิ์
ธาตุบริสุทธิ์ที่อยู่รอบตัวจะร่วมกันปรับสภาวะโลก
ให้เป็นไปตามความปรารถนา
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Purity that arises from the still mind,
Pure as the dislike you have for impurity,
Pure elements surrounding you will change the world,
And become fulfilled, as you wish.
www.kalyanamitra.org

Oregon Meditation Center

วัดพระธรรมกายออเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา

ต้องสอนตัวเองให้ได้ว่า เราเกิดมาท�ำไม
เรามีเป้าหมายมโนปณิธานยังไง
อย่าดึงเอาข้าศึกแห่งอกุศลและพรหมจรรย์เข้ามาในใจ
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Dhammakaya International Meditation Center
วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

You must teach yourself to know why you were born.
What is your goal in life?
Do not bring the enemy of your celibate life to your mind.
www.kalyanamitra.org

Dhammakaya International Meditation
Center of New Jersey

วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา
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ปรับใจสบาย ๆ ท�ำให้ถูกวิธีคือ “สบาย”
ใจนิ่งแน่น มีความสุข บริสุทธิ์
จะน�ำไปสู่ความรู้แจ้ง ที่เกิดจากการเห็นแจ้ง

Adjust your mind to relax;
The correct method is to “relax.”
A mind that is still, happy and pure,
Leads to insight knowledge; Knowing from seeing.
www.kalyanamitra.org

“หยุดให้เป็น (ใจ) เย็นให้พอ รอให้ได้ ง่ายนิดเดียว”

“Know
Wat Phra Dhammakaya Korsør Lystskov

how to stop the mind;
be calm, patient, make it simple.”

วัดพระธรรมกายคอร์ซวั ลุสท์สโกว ประเทศเดนมาร์ก
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www.kalyanamitra.org

Too much intention: rough; cannot await: rough;
Unable to be calm: rough; Irregular: rough;
If you can get rid of your rough emotions,
you will soon get to a refined state.

ตั้งใจมากก็หยาบ รอไม่เป็นก็หยาบ
(ใจ) เย็นไม่พอก็หยาบ ไม่สม�่ำเสมอก็หยาบ
ถ้าหลุดจากอารมณ์หยาบก็ ไปสู่อารมณ์ละเอียดได้
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Wat Phra Dhammakaya Switzerland

วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

www.kalyanamitra.org

เชื่อมแผ่นดินให้มันติดกันได้ โดยเชื่อมศูนย์กลางกาย
เชื่อมกับมนุษย์ทั้งโลก ต้องเชื่อมโลกในตัวก่อน
เชื่อมให้เป็นหนึ่งเดียวกัน
ถ้าหยุดใจได้ ก็ท�ำได้อย่างง่าย ๆ

Connect lands by connecting to the center of the body;
Before connecting to people of the world,
You must connect to the world within.
Connect them to be one.
20

Wat Phra Dhammakaya Tochigi
วัดพระธรรมกายโทชิหงิ ประเทศญี่ปุ่น

www.kalyanamitra.org

Wat Buddha Vienna

วัดพุทธเวียนนา ประเทศออสเตรีย
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ฝึกหยุดแรกให้สมบูรณ์
ความมั่นใจแรกจะสร้างความมั่นใจต่อไป
ใจหยุดเท่านั้นจึงจะสร้างความมั่นใจได้

If you can stop your mind, you can easily make it.
First is to stop the mind: master it.
The first confidence will build up to the next one.
Only a still mind can build your confidence.
www.kalyanamitra.org

Wat Phra Dhammakaya Tokyo

วัดพระธรรมกายโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
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Calm your mind: be happy with every experience.
Train yourself not to be annoyed, displeased, nor resentful;
There is no benefit.
Practice until you become still, step by step.
ใจเย็น ๆ “เป็นมิตรกับทุกประสบการณ์”
ฝึกไม่  ให้ร�ำคาญ ขัดใจ ฮึดฮัด ไม่เกิดประโยชน์
ถึงจุดที่สั่งสมมากเข้า ใจจะนิ่งเป็นไปตามขั้นตอน
www.kalyanamitra.org

รักที่จะศึกษาวิชชาธรรมกาย
ต้องรักษาความบริสุทธิ์
ต้องไม่ติดอะไร ใจเกลี้ยง ๆ
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If you love to study Vijja Dhammakaya
You have to maintain your purity
Your mind must be completely detached.
Dhammakaya Meditation Center Tennessee
วัดพระธรรมกายเทนเนสซี ประเทศสหรัฐอเมริกา

www.kalyanamitra.org

เดินตามรอยพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน�้ำ
หยุดให้เป็น หยุดไม่ซ�้ำที่ หยุดในหยุด
ทางเดินทางเดียว ท�ำหยุดแรกได้ก็สบาย

Follow the footsteps of Luang Pu.
Know how to stop. Stop in different places on the path.
Stop and stay in the stillness over and over again.
There is only one path.
If you can successfully make the first stop,
you will be able to continue comfortably.
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Wat Phra Dhammakaya WA

วัดพระธรรมกายเวสเทิรน์ ออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย

www.kalyanamitra.org

“หยุดแรก” ถ้ารู้จักได้ วันนั้นไปบันทึกไว้เลย
เป็นวันประวัติศาสตร์ของชีวิตว่า “เราหยุดได้”
เขียนเครื่องหมายตกใจ ! สีแดง ขีดเส้นใต้

Wat Phra Dhammakaya London

วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ

If you have
experienced the “first stop,”
write it in your journal.
The day of your life history:
“I’ve successfully stopped”
Add an exclamation
mark and underline it !

www.kalyanamitra.org
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Wat Buddha Newcastle

วัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล ประเทศอังกฤษ

เสียงสวดบทสวดมนต์ ๑. ใส ๒. แน่น
ใสและแน่น เป็นหนึ่งเดียว
เป็นเสียงที่พร้อมจะสู้รบปรบมือกับพญามาร

The sound of chanting: 1. Clear 2. Still
Clear and still combine together becomes one sound.
That sound is ready to conquer Mara.
26

www.kalyanamitra.org

ตลอดเวลา คือ หลับตาก็  ได้
หรือลืมตาก็  ได้
หรือแม้เราลืมตา...แล้วหลุด
ก็เข้าไปได้เร็ว
เพราะหยุดเป็นกาวใจที่แปะติด
ศูนย์กลางกาย

All the time: you can do it,
whether with open or
closed eyes.
Even if you open your eyes,
your mind can lead
within quickly.
Because stopping, is gluing
your mind at the center of
the body.

Wat Phra Dhammakaya Manchester

วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ

www.kalyanamitra.org
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Be with Dhamma
within at all times, wherever you go.
Your body will feel light and happy.
You will not pay attention to anything
except the Dhamma from within.

ท�ำธรรมะได้ตลอดเวลา เดินไปไหน มาไหน
ตัวจะเบา ๆ มีความสุข
จะไม่ค่อยสนใจข้างนอก จะสนใจแต่ข้างใน
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Meditation Center of Texas

วัดพระธรรมกายเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา

www.kalyanamitra.org

ประคองใจได้ตามสูตร สติ สบาย หยุด นิ่ง สงบ สว่าง บริสุทธิ์

You can maintain your mind with this formula:
Be mindful, relaxed, still, calm, bright and pure.

Wat Phra Dhammakaya Paris

วัดพระธรรมกายปารีส ประเทศฝรั่งเศส
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www.kalyanamitra.org

Dhammakaya International Meditation
Center of New Jersey

วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา
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Let go, and relax.
Make your mind bright and calm.
Be mindful, comfortable and consistent.
Then, you will reach that point naturally.

ปล่อยวาง ผ่อนคลาย
ใจใส ๆ เย็น ๆ
มีสติ สบาย สม�่ำเสมอ ก็ถึงจุดนั้นเอง

www.kalyanamitra.org

ให้สบายทั้งร่างกายและจิตใจ
ปล่อยวาง สบาย ๆ เห็นอะไรก็เฉย ๆ
เหมือนดูวิวทิวทัศน์ มี  ให้ดูแค่  ไหนก็ดูแค่นั้นไปก่อน

Relax both body and mind.
Let go, relax, if any image appears, be neutral.
Just keep looking as you look at the view.
Whatever appears, just keep looking.
31

Wat Phra Dhammakaya WA

วัดพระธรรมกายเวสเทิรน์ ออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย

www.kalyanamitra.org

หยุดแรกส�ำคัญต้องปล่อยวาง
ผ่อนคลาย relax สบาย ๆ หลุดจากนิวรณ์ ๕
พอหลุดก็โล่ง ว่าง เบา สบาย ตัวหาย
จนกระทั่งไปสู่ ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗
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Minnesota Meditation Center

วัดพระธรรมกายมินเนโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา

First stop is important. You have to let go.
Be relaxed, comfortable, detached from the five hindrances.
When you are completely detached, you will feel spacious,
empty, light, comfortable, and your body disappear
Until you reach the center of the body,
At the seventh base of the mind.
www.kalyanamitra.org

ใจหลุดจากนิวรณ์  ได้
ท�ำให้มีความสุขจากสมาธิ
ซึ่งเป็นความสุขที่จินตนาการไม่  ได้

Wat Bouddha Toulouse

วัดพุทธตูลูส ประเทศฝรั่งเศส

If your mind can be detached from the five hindrances,
You will gain happiness from meditation:
Happiness beyond all imagination.
(Five hindrances: 1. Sensual desire 2. Ill will
3. Sloth and torpor 4. Anxiety 5. Doubt)
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Meditation Center of D.C.

วัดพระธรรมกายดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา

ยุคนี้เป็นยุคไฮเทค จิตใจต้องไปคู่กับไฮเทค
ไฮเทคก็  ไม่เป็นอุปสรรคในการท�ำจิตให้บริสุทธิ์
ถ้าเอาไปใช้จนเลยเถิดก็เป็นอุปสรรค
ต่อการประพฤติพรหมจรรย์
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This is a high-tech era; mind-work goes
with a high-tech existence.
Hi-tech existence will not be a hindrance
to make your mind pure.
If you overuse technology, it will be an obstacle
to living in celibate life.
www.kalyanamitra.org

แม้จะมีภารกิจงานหยาบ
แต่ก็อย่าดูเบาในเรื่องของการนั่งธรรมะ
ให้ตั้งใจฝึกใจให้ละเอียดกันขึ้นไปเรื่อย ๆ
เพราะเราจะได้มีที่พึ่งภายในกันจริง ๆ

Even though working on your duties,
You have to pay attention to meditate.
Train you mind to be more refined
Then you will find the refuge within.
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Florida Meditation Center

วัดพระธรรมกายฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา
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เมื่อกาลเวลาผ่านไป
ใจของเราก็ต้องละเอียดยิ่ง ๆ ขึ้นไป
ซึ่งการที่เรามาอยู่ในองค์กรก็เพื่อวัตถุประสงค์นี้

When time passes,
Your mind will be more refined.
Everyone has joined the organization
Because of this goal.
36

Wat Phra Dhammakaya WA

วัดพระธรรมกายเวสเทิรน์ ออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย

www.kalyanamitra.org

รักษาใจให้ละเอียด
ท�ำให้ถูกหลักวิชชา
สุขกับเฉย...เดี๋ยวก็จะได้เอง

Wat Phra Dhammakaya WA

วัดพระธรรมกายเวสเทิรน์ ออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย

Maintain your mind to be refined.
Follow the Vijja principle.
Be happy and calm….
You will succeed.
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ท�ำอย่างง่าย ๆ วางอารมณ์ให้เป็น
ฝึกตัดใจให้ได้ โดยที่ไม่เอาอะไรเลย
เดี๋ยวก็จะเข้าไปสู่ภายในได้เอง

Wat Phra Dhammakaya Gumma
วัดพระธรรมกายกุมมะ ประเทศญี่ปุ่น

Make it easy.
Know how to focus your mind.
Train it to be completely detached, wanting nothing
Soon the mind will lead within.
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เรามีบุญมากกันนะ
ที่  ได้มาเจอกับสุดยอดวิชชา
คือ...วิชชาธรรมกาย

We have a lot of merit.
To find the best Vijja:
Vijja Dhammakaya.
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Florida Meditation Center

วัดพระธรรมกายฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา
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รักที่จะเข้าถึงพระธรรมกายภายใน
ฝึกใจให้ละเอียดและมีวินัย
รักษาความบริสุทธิ์ของใจเอาไว้
ไม่  ให้กิเลสแทรกเข้ามาในใจ “หยุด...นี่ยิ่งใหญ่มาก”

If you love to attain Dhammakaya within,
Train your mind to be refined and disciplined.
Maintain the purity of your mind.
Do not let defilements get into your mind.
“Stop…is the greatest.”
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The Buddhist Temple of Cape Town
วัดพุทธเคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้
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ผลแห่งการหยุดนิ่งได้…ก็คือ
จะสร้างสิ่งมหัศจรรย์ ให้เกิดขึ้น

The result of stopping
Will create something wonderful

Wat Phra Dhammakaya Sydney

วัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
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อยากท�ำความดีเป็นสิ่งที่ดี
แต่ถ้าจะไปสู่ที่ดี ๆ ต้องหยุดอย่างเดียว

Dhammakaya Meditation Centre Albury

ศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองอัลบูรี ประเทศออสเตรเลีย

You want to do good deeds;
this is good.
If you get to good points,
you must stop.
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เราตั้งเป้าหมายอยากเห็น
อยากมีประสบการณ์ภายใน
เป็นสิ่งที่ดี เป็นการตั้งเป้าหมาย
แต่ถ้าเริ่มนั่ง...ให้ตัดความคิดนั้นออกไป
ก่อนที่มันจะเข้าไปปรุงอยู่ภายในใจของเรา
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Your goal is to want to see.
Want to have inner experiences.
It is good to set a goal.
But when you start to meditate…delete that thought.
Before thoughts get into your mind and it starts to wander.
Seattle Meditation Center

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล ประเทศสหรัฐอเมริกา
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ความเพียร “ภาวิตา พหุลีกตา”
ท�ำซ�้ำ ๆ บ่อย ๆ เก็บชั่วโมงนั่งเยอะ ๆ
จะท�ำให้จิตละเอียดไปเอง
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Effort: “Bhavitha Bahulikatha”
Do it often, again and again,
Collect more hours of meditation
Your mind will gradually become refined naturally.
Minnesota Meditation Center

วัดพระธรรมกายมินเนโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา
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สะสมองค์พระภายในให้เพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ
นักสะสมพระ...ยังสะสมพระเครื่อง
แต่เราสะสมองค์พระภายใน

Dhammakaya Meditation Center Tennessee
วัดพระธรรมกายเทนเนสซี ประเทศสหรัฐอเมริกา

Collect the Buddha within, more and more.
Buddha image collector…collect the Buddha image
But we collect the Buddha within.
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Dhammakaya Meditation Center Boston
วัดพระธรรมกายบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
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หยุดนิ่ง...องค์พระท่านจะมาให้เห็นเยอะ ๆ
และการที่ท่านมาให้เห็นเยอะ ๆ
ท่านเอาอานุภาพมาให้ เราต้องเป็นผู้รับที่ดี
นิ่งให้ถูกใจท่าน โดยการท�ำเฉย ๆ

Be still…a lot of Buddhas within will appear to you.
When they appear for you to see,
They bring superpowers; you have to be a good receiver.
Buddhas within are happy when you are still. Be neutral.

www.kalyanamitra.org

ความอยากได้ อยากเห็น
จึงท�ำให้จิตเราไม่อินโนเซ้นท์

Your desire to see
Makes your mind unclear.
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Wat Phra Dhammakaya Bavaria

วัดพระธรรมกายบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี
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ภารกิจกับจิตใจต้องไปด้วยกัน
มีงานก็ต้องท�ำ มีปัญหาก็ต้องแก้ไข
และธรรมะก็ต้องนั่ง
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Florida Meditation Center

Your duties and mind must work together.
Work on your duties, fix your problems
And also meditate.

วัดพระธรรมกายฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา
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ขณะปฏิบัติหน้าที่การงาน
ปลื้มกับงานที่ท�ำ ใจจะไม่หยาบ
แม้ท�ำงานหยาบ การปล่อยวางทางใจจะเกิดขึ้น
แม้ขณะปฏิบัติงาน ใจก็สว่าง

Wat Phra Dhammakaya Boraํs

วัดพระธรรมกายบูโรส ประเทศสวีเดน
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While working on your duties
Feel pleased with what you do; your mind will not be rough.
While working on your duties, your mind can work on letting go.
Though you are on duty, your mind can be bright.
www.kalyanamitra.org

Wat Buddha Hamburg

วัดพุทธฮัมบวร์ก ประเทศเยอรมนี

เราต้องปลื้มในทุก ๆ ขั้นตอนของภารกิจ
ไม่  ใช่ส�ำเร็จแล้วเราค่อยปลื้ม

You have to feel pleased in every step of work.
Do not wait until you have finished your task.
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มีความสุขกับภารกิจที่  ได้รับมอบหมาย
แม้ภารกิจตอนนั้นจะยังไม่ส�ำเร็จ
ไม่ต้องไปคอยว่าภารกิจส�ำเร็จแล้วจึงค่อยปลื้ม
จะได้มีก�ำไรไม่ขาดทุน
อย่างนี้จึงจะถูกหลักวิชชา

Happy with your responsibilities
Though they are not yet done.
You do not have to wait until you succeed.
You will gain, without loss.
Do this, and you will correctly follow Vijja principle.
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Meditation Center of Chicago

วัดพระธรรมกายชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา
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Real life of a monk
is meditation.
Meditation is to still
your mind.
Do not let it wander
outside.
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ชีวิตของสมณะที่แท้จริง คือ การปฏิบัติธรรม
และการปฏิบัติธรรมก็คือ การมีจิตที่หยุดนิ่ง
ไม่ฟุ้งซ่านไปภายนอกตัว
Wat Bhavana Nagoya

วัดภาวนานาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น
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ถ้ารักตัวเองก็  ให้รักศูนย์กลางกาย
คือ อย่าทิ้งศูนย์กลางกาย
ให้อยู่กับศูนย์กลางกายตลอดเวลา

Wat Phra Dhammakaya Nagano

วัดพระธรรมกายนางาโน่ ประเทศญี่ปุ่น

If you love yourself, love the center of your body.
Do not leave the center of the body.
Be at your center all the time.
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Wat Phra Dhammakaya Benelux
Ronkenburgstraat

วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ ประเทศเบลเยี่ยม

การเข้าถึงธรรมสามารถเข้าถึงได้
ด้วยวิธีที่ง่ายที่สุดและลัดที่สุด
คือ ท�ำนิ่ง ๆ เบา ๆ สบาย ๆ

You can attain Dhamma within
By the simplest and shortest way:
Softly, comfortably and being still.
54

www.kalyanamitra.org

พอเข้าถึงธรรมได้แล้ว
ทุกคนก็จะพูดเหมือนกันว่า
“รู้อย่างนี้ ท�ำอย่างนี้ตั้งนานแล้ว”

When you can attain Dhamma within
Everyone will say the same phrase:
“If I had known this, I would have done it.”
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Wat Phra Dhammakaya Switzerland

วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
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หากจะต้องตายในตอนนี้
คนรอบข้างได้แต่เป็นเพียงผู้เชียร์
การเข้าถึงพระธรรมกายเท่านั้น
ที่จะเป็นที่พึ่งอย่างแท้จริง

If you have to die at this moment,
The best thing that people around can do is to cheer you up.
But attaining Dhammakaya within
Will be your true refuge.
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Dhammakaya International Meditation Center
วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
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วิชชาธรรมกายนั้นไม่ธรรมดา
เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์
เป็นความรู้ที่จะตอบค�ำถามได้...ด้วยการเห็นเท่านั้น

Dhammakaya Meditation Center Silicon Valley

วัดพระธรรมกายซิลคิ อนแวลลีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

Vijja Dhammakaya is not just ordinary,
It is magnificent.
This knowledge will answer questions by only seeing.
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Wat Phra Dhammakaya Berlin

วัดพระธรรมกายเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี
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เรื่องถูกดูดแล้วรู้สึกเสียวนั้นเป็นกันทุกคน
ต้องอย่าไปฝื นประสบการณ์
ให้ยอมชนะสักครั้งหนึ่ง แล้วจะไม่เสียวไปตลอดชาติ
ให้ท�ำนิ่ง ๆ ท�ำเฉย ๆ กับทุกประสบการณ์

This happens to everyone;
You feel thrilled when you are being drawn from within.
Do not resist this experience.
Let it be. It will happen only once.
Be still and calm in every experience.
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การนึกนิมิตต้องท�ำควบคู่  ไปกับอารมณ์สบาย
ไม่ตึง ให้ท�ำอย่างง่าย ๆ และท�ำให้ต่อเนื่อง

You must visualize the meditation
object with a relaxed mind.
Without tension; make it easy
and continuous.
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Centre Meditation Dhammakaya de Montreal
วัดภาวนามอนทรีออล ประเทศแคนาดา
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ถ้ายังไม่สามารถน้อมใจมาไว้ที่ศูนย์กลางกายได้
ก็ปล่อยให้ ใจสบาย ๆ ไปก่อน
พอใจสบายถูกส่วนดีแล้ว
จึงค่อย ๆ น้อมเข้ามาใหม่

If you cannot bring your mind to the center of the body
Let your mind be comfortable.
When it is relaxed and balanced
Then slowly bring it to the center again.
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The Johannesburg Meditation Center

วัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิรก์ ประเทศแอฟริกาใต้
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ศูนย์กลางกายเป็นที่รวมของทุกสิ่ง
เหมือนเมล็ดโพธิ์ที่เก็บเอากิ่ง ก้าน ใบ ดอก ผล
เอาไว้ในเมล็ดเดียว

Wat Bhavana Yamanashi

วัดภาวนายามานาชิ ประเทศญี่ปุ่น

The center of the body is
the center of everything.
Just as the Bodhi seed collects all:
Limb, stem, leaf, flower and
fruit in the same seed.
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Wat Phra Dhammakaya London

วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ

ศูนย์กลางกายสว่างทั้งกลางวันและกลางคืน
ไม่มีกลางวัน ไม่มีกลางคืน เป็นอกาลิโก

The center of the body is bright day and night.
There is no day or night; there is no time (Akaliko).
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การนึกนิมิตในแต่ละช่วง
จะนึกเป็นองค์พระคลุมตัว
หรืออยู่  ในกลางองค์พระ
หรือองค์พระผุดขึ้นมาจากศูนย์กลางกาย
ก็  ได้ทั้งนั้น...แล้วแต่ ใจชอบ

To imagine the meditation object in each period,
You can think of the Buddha image covering you at the center
of the Buddha image.
Or the Buddha image may appear from the center of the body,
Depending on how your mind likes it.
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Wat Phra Dhammakaya Sydney

วัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
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ประสบการณ์ภายในต่าง ๆ เป็นแค่ทางผ่าน
ให้ท�ำเฉย ๆ แล้วจะผ่านสิ่งเหล่านั้นไปเอง
ยิ่งเบายิ่งสบาย ก็ยิ่งจะเข้าไปหาศูนย์กลางกาย
จะเข้าถึงดวง เข้าถึงองค์พระเอง
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Wat Phra Dhammakaya Melbourne

The inner experiences are just your pathway.
Be neutral then you will pass all of them.
The more you feel light, the more you feel comfort.
Your mind will lead closer to the center of the body.
You will attain Dhamma spheres, Buddha images naturally.

วัดพระธรรมกายเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย
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Dhammakaya Meditation Center Boston
วัดพระธรรมกายบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
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ความสบาย ดวง องค์พระ มีอยู่แล้วภายใน
ให้ท�ำเฉย ๆ เดี๋ยวก็จะมาเอง
ไม่ ได้ติดความสบาย แต่ความสบายจะมาติดเอง

Comfort, Dhamma spheres, Buddha images, they are all within you.
Just be neutral; soon they will come for you to see.
You will not attach to comfort; but comfort will come to attach to you.
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Wat Buddha Vienna

วัดพุทธเวียนนา ประเทศออสเตรีย

ใจนิ่งแบบหลวม ๆ เป็นเหมือนก๊าซ
ให้หยุดนิ่งต่อไป เดี๋ยวก็จะเป็นน�้ำ
เป็นน�้ำแข็งและเป็นวัตถุของแข็ง
แล้วก็จะเป็นเพชรได้
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Let your mind be still, loose, gaseous.
Continue to be still and soon it will be like water,
Become ice and then, a solid object.
And it will become a diamond.
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ฐานของความสุขจากสมาธิ
จะท�ำให้เข้าไปสู่สภาวธรรมที่มีอยู่จริงภายใน
แล้วจะน�ำไปสู่ของจริง
เมื่อใจหยุดถูกส่วนแล้ว จะเกิดขึ้นมาเอง

Happiness from meditation is the foundation
That will lead you to the real experience within
And will lead to the real images.
When your mind is balanced, it will happen naturally.
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Wat Phra Dhammakaya Bavaria

วัดพระธรรมกายบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี
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ท�ำซ�้ำ ๆ ภาวิตา พหุลีกตา
การท�ำซ�้ำ ๆ จะท�ำให้ ใจอยู่ตรงกลาง
สุดท้าย...ภาพจะไม่หนี  ไปไหน
เหมือนเอากาวมาแปะติดไว้เลย
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Wat Phrabhavana Berlin

วัดพระภาวนาเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี

Repeat again and again: Bhavitha Bahulikatha.
Repeat again and again. It will make your mind be at the center.
At last, the images will not go away,
As if glued at the center.
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ทางโลกจะท�ำอะไรให้เชี่ยวชาญ
ยังต้องท�ำซ�้ำ ๆ ทางธรรมก็เหมือนกัน
ต้องท�ำซ�้ำ ๆ จึงจะเชี่ยวชาญ

If you want to be skillful, in the worldly way
You have to do it again and again.
The same occurs in the Dhamma world.
You have to repeat it again and again;
Then you will be skillful.

Dubai Meditation Center

ศูนย์ปฏิบตั ธิ รรมดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
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Wat Phra Dhammakaya Nagano

วัดพระธรรมกายนางาโน่ ประเทศญี่ปุ่น
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“สมณะหยุด”
สมณะ คือ ผู้สงบกาย วาจา ใจ
จะซึ้งค�ำนี้...เมื่อเข้าถึงพระธรรมกาย

“Stop,

Samana.”
Samana is the one who calms body, speech and mind.
You will really understand when you attain Dhammakaya within.
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พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านควบเราอยู่ตลอดเวลา
ส่งความละเอียดมากลั่นแก้ตลอดที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗
ให้เป็นฐานทัพของพระนิพพาน
ให้ท่านส่งผ่านความละเอียดมาที่ตัวเรา

Luang Pu is always with us,
at all times. Purify your mind at
the center of the body,
continuously, Let your mind
be the base of Nirvana
And let Luang Pu send
the refinement to you.
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Wat Phra Dhammakaya Kanagawa

วัดพระธรรมกายคานากาว่า ประเทศญี่ปุ่น
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ท�ำใจของเราให้เป็นพระ
เมื่อใจอยู่ที่ศูนย์กลางกายแล้ว
ความส�ำรวมอินทรีย์จะเกิดขึ้นเอง
อย่างง่าย ๆ สบาย ๆ

Wat Phra Dhammakaya Gumma
วัดพระธรรมกายกุมมะ ประเทศญี่ปุ่น

Make your mind the Buddha within.
When your mind is at the center
Self-controlled will happen naturally.
Easily and comfortably.
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ตลอดเส้นทางสายกลาง
จะสู้รบปรบมือกับพญามาร
ต้องสู้กันด้วยความเบิกบาน
จึงจะประหาณกิเลสได้
ไม่ต้องใช้อาวุธยุทโธปกรณ์  ใด ๆ เลย

Through the path of the Middle Way,
You will fight Mara.
You have to fight with joy;
Then you can get rid of the defilements.
You will not use any weapons at all.
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Dhammakaya International Meditation
Society of B.C

*ประหาณ : (ส. ปฺรหาณ ; ป. ปหาน) น. การละ, การทิ้ง, เช่น สมุจเฉท

วัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา

พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน
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Florida Meditation Center

ตรึกธรรมะได้ตลอดเวลา รวมทั้งเวลาท�ำงานจะดีมาก
ตรึกไปเรื่อย ๆ ตรึกได้บ้าง หลุดบ้าง ได้บ้าง หลุดบ้าง
ก็  ไม่เป็นไร เดี๋ยวใจจะติดแน่นที่ศูนย์กลางกายเอง

วัดพระธรรมกายฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริ
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Think of Dhamma at all times, even while you are working.
Continue to think, get it, lose it, get it then lose it,
It does not matter. Soon your mind will firmly
be at the center of the body naturally.
www.kalyanamitra.org
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ต้องไปด้วยกันเป็นทีม
ท�ำง่าย ๆ สบาย
มีความสุข
เดี๋ยวทันกันแน่นอน
พระเทพญาณมหามุนี
วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑
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รายนามเจ้าภาพร่วมอนุโมทนาบุญ
น้อมบูชาธรรม
พระมงคลเทพมุนี (หลวงปู่สด จันทสโร)
พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
พระราชภาวนาจารย์ วิ. (หลวงพ่อทัตตชีโว)
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาทองสุข ส�ำแดงปั้น
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
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พระมหาอภิรักษ์ ยโสธโร และชมรมบัวขาว-มีนบุรี
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ผศ.วันเพ็ญ ธีรสวัสดิ์
Tanawan Pang Yew Wee

เจ้าภาพกองทุน
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วัดพระธรรมกายบอสตัน
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พระจุมพล เขมวุฑฺโฒ, พ่อเวียน-แม่เจือ แก้วเจริญ
พระเจต อธิมุตฺโต และครอบครัวมานะไชยรักษ์
พระเจียงเต๋อเหอ ปภากโร และญาติมิตร
พระฉัตตระพินทร์ ปญฺาคโม และทีมงานใจใส
พระชวภณ ภทฺทชโว
พระชัชวาล ทิตฺตมงฺคโล และครอบครัวอุดมโชคมงคล
พระชัยยง อตฺถชโย
พระชัยโรจน์ อาภาธโร, พระพี่เลี้ยง วิหารคตคอร์ ๒๙
พระชัยวัฒน์ ชยวฒฺฑโณ
พระชาญชัย ปิยธมฺโม
พระชีพ ตปสีโล
พระชูเกียรติ ภทฺทโก, ชูชพี -ณัฐวัฒณ์-ปิยนุช วิสทุ ธาภรณ์, ณัฐพัชร์ ภัทรวารินทร์,
ศิรพิ ร ทองศิริ
พระไชยยศ ยสวํโส และรุ่น ๑๕ ฟ้าฉ�่ำบุญ
พระณรงค์กร สุมนวํโส
พระณรงค์ชัย านชโย, พระนพดล คุณโชโต, พระอดุล คุณวโร
พระณัฐวุฒิ อธิวุฑฺโฒ และคณะญาติมิตร

พระถนอมกฎ ธมฺมโสตถิโก
พระถิรพงษ์ าณธโร และชมรมบ้านแก้วสายใยรัก
พระทวีศักดิ์ านารโห และคณะญาติมิตร
พระธนกรณ์ สุภโรจโน และครอบครัวงามเชวง
พระธนพล กิตฺติวีโร
พระธรณิศ จารุวํโส และญาติมิตร
พระธานี สิรินฺธโร, วสันต์-รัตนา-อาภัสระ-นครินทร์ และครอบครัว
พระธีรพงษ์ ธีรวํโส และกลุ่มกัลยาณมิตรชาวพระนครศรีอยุธยา
พระธีรยุทธ์ คุณธีโร, ชิดชนก-ดุลยภาคย์-ฉวีวรรณ-จันทนา-ชาริณี และ
ครอบครัววรรณกูล
พระธีรวัจน์ าณธีโร ธุดงคสถานแก้วส�ำเร็จ
พระนครินทร์ อินฺทจกฺโก
พระนิติ จิตตฺ ทนฺโต, พิชยั -สุนยี -์ รศ.ดร.กาญจนา-วชิราภรณ์-อมรรัตน์ เศรษฐนันท์
พระบุญลือ โชติปาโล
พระปรมัตถ์ ปรมตฺโถ และครอบครัวสุริยากุลพานิช
พระประดิษฐ์ อิทฺธิโิ ต และครอบครัวเพ็งแจ่ม
พระประทีป ปทีโป และคณะญาติมิตร
พระประสิทธิ์ เวปุลฺโล
พระประสิทธิ์ อนงฺคโณ และครอบครัวลวชัยโยธิน
พระประเสริฐชัย เสฏฺฐธมฺโม และพระภิกษุอาศรมพุทธบุตรแก้ว
พระพงษ์สันต์ กุลเชฏฺโ
พระพงษ์สิทธิ์ ปสุตธมฺโม
พระพลศักดิ์ านสกฺโก กองการแปลและผลิตสื่อ อสม. และคณะญาติมิตร
พระพิเชฐ อคฺคโรจโน-กัลฯ กองมหาธรรมกายเจดีย์ อุทิศบุญ ซีเซาะครเบ๊ซิวเซ้ง-เบ๊ยงเชียง-ญาติ
พระพิเชษฐ ภทฺทธมฺโม
พระพิสุทธิ์ ฐานสุทฺโธ
พระพีรติ วีรธมฺโม, พยงค์-พ.ต.พันธุ์ศักดิ์ กิจมณี
พระพีรพัฒน์ อคฺคจิตฺโต และครอบครัวพิทักษ์ปิติเลิศ
พระไพรัช อนาวิโล
พระภาณุวัฒน์ รณญฺชโย และคณะญาติมิตร
พระภูรัช ทนฺตวํโส และครอบครัว ญาติมิตร
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พระภูษิต ยุตฺตวิชฺโช
พระมหา ดร.ชัยฟ้า ธญฺกุโล
พระมอญรวี กนฺตสุโภ, ฉัตรบดินทร์ โพธิ์ศรี, พรทิพย์ ฉั่น
พระมานะ ชุติวชิโร และญาติมิตร
พระเรืองศักดิ์ เตชวโร และกลุ่มแก้วพุทธจักร
พระฤทธิเดช สิทฺธิเตโช และญาติมิตร
พระวรยศ ยสวโร และญาติมิตร
พระวรากร ชุติยุตฺโต และครอบครัวไทยทรง
พระวริศ ปญฺาวุฑฺโฒ, เจแปน-ดีเจ-แพ็ท-พลอย-พี.เค
พระวสันต์ กิตฺติวฑฺโฒ และครอบครัว
พระวิชัย จิตฺตรกฺขิโต, ครอบครัวกิตติวรศาสน์-ญาติมิตรบริวาร
พระวิชัย ปุณฺณธมฺโม
พระวิชัย วิชโย และญาติมิตร
พระวิเชียร วชิรญาโณ และญาติมิตร
พระวิทยา จนฺทวิชฺโช
พระวินัย จิรสกฺโก และครอบครัวแสวงสุข
พระวีรวิทย์ อุตฺตมวีโร
พระศรัณย์ ภทฺรวณฺโณ
พระศักดิ์ชาย คุณยุตฺโต
พระศิริพร เหมสุโภ
พระศุภณัฐ อุตฺตมวีโร
พระสกล นนฺทรตโน, มานิตย์-คุณซิว้ ลัง้ วรรัตน์ญานนท์ และครอบครัวญาติมติ ร
พระสนาม ภูริสีโล, บิดามารดา และสรรพสัตว์ทั้งปวง
พระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส และครอบครัวเจริญรัตตะวงศ์
พระสมชาย วิมลจิตฺโต
พระสมพงษ์ สมจิตฺโต, พ่อซันต่อม-แม่โบ๊ ลิ้มนุกูล
พระสมุห์สรพงษ์ สุทฺธสทฺโธ
พระสวิล สุทฺธาโภ และครอบครัวกาญจนถนอม
พระสันติ ถิรสนฺโต
พระสุขสันต์ สุขสนฺโต, พ่อขุน-แม่พิน และครอบครัวฟ้าลี
พระสุชาติ สุจิตฺโต
พระสุนทร วราโณ และผู้มีพระคุณ
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พระสุพจน์ จตฺตมโล
พระสุภัสร์ ปภสฺสโร และครอบครัวจิระอธิกุล
พระสุวัฒน์ กิตติรตโน, พระวรุตม์ ธญฺวโร, สุจรรยา-วริศาเพชราภิรัชต์
พระอติเทพ ธมฺมนาโถ และกัลยาณมิตร จ.ราชบุรี
พระอธิการ อธิธมฺโม
พระอนุชิต ธมฺมาสโย และพนักงานกองอาคาร สป.
พระอภินันท์ อิทฺธิพโล และคณะญาติมิตร
พระอภิรักษ์ อภิรกฺโข
พระอรรถกร ภทฺทธมฺโม และคณะญาติมิตร
พระอรัญยุทธ์ ิตคนฺโธ, อรัญญา ด�ำรงวุฒิการณ์ และครอบครัว
พระอ�ำนาจ วีรธมฺโม และญาติมิตร
พระอ�ำนาจ เหมวํโส และคณะกัลยาณมิตรจังหวัดชลบุรี
พระอิศเรศ อิสฺสโร, พ.ต.มานิตย์-ภิญญา คงสิริ
พระอุดม ยติสฺสโร
พระอุดม อตฺถสุโภ, หลวงพ่อชู ิติปญฺโ และครอบครัวลบบ�ำรุง
พระเอกจิตต์-คุณพรรณี แซ่ลิ้ม
พระเอกราช เตชโสภโณ พร้อมครอบครัว และญาติมิตร
พระโอภาส ปญฺาโภ, บิดา-มารดา และญาติมิตรทุกคน
พระภิกษุกองร้อยเนื้อนาบุญทุกรูป
พระภิกษุรุ่นที่ ๗ ปี ๒๕๓๔
พระภิกษุรุ่นที่ ๙ ปี ๒๕๓๖
พระภิกษุรุ่นที่ ๒๐
พระภิกษุรุ่นที่ ๒๑ “ส�ำเร็จทุกอย่าง”
พระภิกษุรุ่นที่ ๒๓ ตามตะวัน
พระภิกษุรุ่นที่ ๒๔ We Are One
พระภิกษุรุ่นที่ ๒๗ “เพชรน�้ำเอก”
พระภิกษุรุ่นที่ ๒๘ “สถาปนาเนื้อนาบุญ”
พระอาจารย์-เจ้าหน้าที่-ผู้นำ� บุญ ภาคนครหลวง ๘
พระอาจารย์-ผู้ประสานงาน และน้อยเครือข่ายชมรม EQ CLUB
พระอาจารย์-พระพีเ่ ลีย้ ง-สามเณรเตรียมอุปสมบทสถาบันธรรมชัย รุน่ ที่ ๑๒
คณะสงฆ์-อุบาสก-อุบาสิกา-กัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายโตเกียว
สามเณรจิรายุ เพชร์รักษา

สามเณรดุลยวัต เรืองแสง
สามเณรพิทยาธร กรวิจิตต์ศิลป์, จินดา สุขคะสมบัติ
สามเณรภาสกร ชาลาธราวัฒน์ และครอบครัว
สามเณรอนุตตรีย์ แท่นแก้ว และครอบครัว
สามเณรอภิชา-โกษม-ธนภร-จิดาภา-ภัคภร-ชยุต-กฤตยา-ใหม่-ชาปิติพัฒน์-เมธาพันธ์-ปูชิตา แจ่มจันทร์ชนก
สามเณรอุกฤษฏ์ ทองห่อ
อุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง บูชาธรรมโดย พระเกียรติศกั ดิ์ กิตตฺ สิ กฺโก (เอนกพงษ์)
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
แม่ชีถนอมจิตต์ แสนสุข
แม่ชีวิลัย หิรัญศรี, ร้านก๋งชัย ๑ , บ้านก๋งชัย ๒
แม่ชีศรวรรณ ยอดศรี
แม่ชีอนงค์ พันธ์ไชย
กลุ่มเก็บทุกบุญยุวกัลยาณมิตร
กลุ่มธรรมประภัสสร
กลุ่มส�ำเร็จด้วยบุญ ภาค ๕
กองติดต่อสอบถาม-กองต้อนรับสาธุชน-พีชเจน-๗ ศูนย์สาขา
กองทุนรวยทุกวัน โดยบรมเศรษฐีฉะเชิงเทรา-บุญบันเทิง
กองบุญแก้วสารพัดนึก
ครอบครัว พรมโณภาส, ครอบครัวพูลเกิด, ครอบครัวใหม่เกตุ
ครอบครัว วิรุณานนท์
ครอบครัวประดิษฐ-มโนรี มากรุ่งแจ้ง, ชาญ-บงกช-จั่นเจา-เปาบุ้นจิ้นชิวปอ-วงษา สรณาคมน์
ครอบครัวพัชระโสภณ
ครอบครัวภูวเศรษฐ
ครอบครัวแม่สะอาด ไกรฤกษ์
ครอบครัวร้านสมใจนึก อ.สีคิ้ว
ครอบครัวฤทัยวณิช
ครอบครัวลีลพนัง
ครอบครัวสวัสดี และครอบครัวตันนารัตน์
ครอบครัวสองพล และญาติมิตร
ครอบครัวสุดตา ไกรเพชร
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ครอบครัวโสภณอิทธิวัฒน์-MR.KHANG QUOC NGUYEN
ครอบครัวเหมวิเชียร
มหาปูชนียาจารย์ บูชาธรรมโดย คุณบุญชัย อภินันทน์
มหาปูชนียาจารย์โดย สุวรรณา-เฮ้งลิ้ม แซ่ตั้ง, สุพัตรา แซ่เอี๊ยบ,
ครอบครัวตันตินิรามัย-ฐิติวราภรณ์
คุณกชนิภา กิมใช่ย้ง
คุณกนกด�ำรง-พิมพ์นภัส ศรีวไลกร
คุณกนกวรรณ บุญเนียม
คุณกนก-อภินันท์ อภิรมรัตน์
คุณกมล โลห์เพ็ชร์
คุณกมล-ภคมน-ชัชชญา-ภิญญา เถลิงนวชาติ
คุณกรกช-ภาวิณี-เสริมศรี-ณัฏฐ์ณิชศา-สมปอง รับบริจาคหอฉัน
คุณกรวีณ์ ณ บางช้าง
คุณกฤป วัฒนศัพท์
คุณกฤษณา กีเซอ
คุณกองมณี ซึคะดะ พร้อมครอบครัว
คุณกัญชลิกา เก็จวลี สุทธาโภชน์
คุณกัณยวรรธน์ เจริญพักตร์
คุณกัมพล ว่องวายุภัทร และครอบครัว
คุณกัลยา รัตนวิจิตร และครอบครัว
คุณกาญจน์-อนงค์-ดวงรัตน์-นันท์นภัส งามเสงี่ยม
คุณกาญจนา ชนสยอง และครอบครัว
คุณกาญจนา รังษีพงศ์
คุณกาญจนา-เบญจพร รัตนโสภณ
คุณกานณิกา ปนิทานเต และครอบครัว
คุณกานตา สิริแพทย์
คุณก�ำธร-เจริญ-วิศิษฐ์ สุขีไพศาลเจริญ
คุณกิจชัย-สุรัตน์-ฆารวี โชคคุณะวัฒนา และครอบครัว
คุณเกริกชัย จูวราหะวงศ์
คุณเกรียงชัย อุบลรัตน์ รัตนาสิน และลูกหลาน
คุณเกษม-กนกพรรณ บรรจงศิริ
คุณเกียอู๋-ไส้เปีย มีสกุลถาวร

คุณแก้วใจ อารยะสกุล
คุณโกศล-พรพิมล ประจ�ำถิ่น
คุณไกรสร-จิดาภา-วงศกานต์-วีรกร อินทพิบูลย์
คุณขวัญเมือง จิตรักญาติ
คุณขาล้วน แซ่ตั้ง และครอบครัวสัจจะกานต์
คุณโครตดี ศรีไสว การะเกตุ
คุณงามตา-สนทนา-วัฒนาพร มีสกุลถาวร
คุณจงกลกร ศรีบุญญารักษ์
คุณจรัล-มาลา-สุภาเพ็ญ บ�ำรุงวงศ์
คุณจรัลรัตน์-สุทธิโรจน์ พงษ์เขมรัชต์ และครอบครัว
คุณจวง แซ่กิม
คุณจวงจันทร์ ทิชากรสกุล
คุณจักรพันธ์ วัฒนสุข
คุณจันทร์-จันทร์เพ็ญ-ปิยวรรณ เป็งธรรม
คุณจันทร์จิรา-ฮิโรยูกิ โนโมโตะ
คุณจันทรา โกมลสุรเดช, นภา แซ่ตั้ง, จี่ตง แซ่ลิ้ม
คุณจามรี-จิรพงศ์-จิรัฐิฏิ-จิรพัส นนทธรรม
คุณจารุณี มิเลสซิ (ณี)
คุณจ�ำลอง เอมโกษา และครอบครัวชูชีพ หงษ์เจริญ
คุณจิดาภา เฉิดฉวีวรรณ
คุณจิตติพร กรอบเพชร-ประดิษฐา-หฤษฎ์ ขุนเปีย
คุณจิตติมา วงศ์สถิตย์พร
คุณจิตรลดา วราวุฒิกุลพงศ์ และครอบครัว
คุณจิตสุภา บุญเรือง
คุณจินดาภรณ์ จั่นฮวบ
คุณจินดารัตน์ รัตนกุล
คุณจิม คุณคิม Weir และครอบครัวเพ็ญญาไลย์
คุณจิรโชติ-ณิชากร กล่อมเมฆ
คุณจิรันธนิน ดวงค�ำดี
คุณจิราภรณ์ - ฮิโรชิ คุเรฮะ พร้อมครอบครัว
คุณจิราภรณ์ ตันคุณากร และครอบครัว
คุณจิราวรรณ อภิพาณิชย์กุล

คุณจีน่า อิชิดะ
คุณจีรวรรณ-คุณสุภาวดี-อาจารย์จรูญศักดิ์ จารุธีรนาท
คุณจีราพรรณ เดวิส
คุณจือถอง เซี่ยงจ๊ง และคณะญาติมิตร
คุณเจนจิตต์ แมคไกว
คุณเจียม-ปราณี สถิตย์กสิกรรม
คุณเจือจันทร์ วัฒนสุข
คุณฉัฐกมล แซ่ตั้ง, ปภัสรัฐ จุทอง
คุณฉัตรชลัยย์ ลิ้มปสุวรรณ
คุณฉันทวัฒน์ นิลประกอบกุล
คุณฉายา จิตติพันธ์-สมศุข เทียมปฐม
คุณเฉลา แจ้งตระกูล และครอบครัวหอมทอง
คุณเฉลิมชัย-ทิพสินี-ธนาวีร์ วัฒนบูรณ์ชัย
คุณเฉิดฉาย ศิริรักษ์, อวิรุท ศิริรักษ์
คุณชงการ-ปวีณา-ทวีพล ชาญกิจภัทรกุล
คุณชนากานต์-เสาวนีย์ วิภาสรัตนากร, สุเทพ ขันชีกรด
คุณชรินทิพย์ ปัญญาสกุลวงศ์
คุณชลิตา ปริญรัตน์ ทาเคดะ
คุณชลียา มังกะโรทัย
คุณชัยยง-รัชนีย์-ทิวา-ปภาวดี-นพ.ภาณุพงศ์ นาเจริญกุล
คุณชัยยศ - ปิยพร ธนรัตน์สุวรรณ
คุณชาญชัย แสนเสนาะ
คุณชีวิน ภัทรนุรักษ์, สุมิชญา สายธาราทิพย์
คุณชื่นหทัย ศิริไพรวัน
คุณชูศรี ประกอบกุล
คุณเชิด-ประพิศ-พัชรา-พจนา เมธางกูร
คุณเซนจิ-จันทนี-ซึมิกะ-ชีวานันทน์ คอนโด
คุณโซอิชิโร-ณสพร-ด.ช.ภูมิพัฒน์-ด.ญ.ปุญณิศา ฮาชิซูเม
คุณฐานิดา เคหสุขเจริญ
คุณฐิติรัตน์ โซเฟีย-ชินย่า สุขก�ำเหนิด
คุณฐิยาพร คิทเลาท์
คุณฑิตยา หงส์สุวรรณกุล

www.kalyanamitra.org

คุณณฐ สัมภวะผล
คุณณรงค์-คุณวรรณา-คุณวรงค์ อุดมผล
คุณณหทัย วิลล์ และครอบครัว
คุณณัฎฐ์ชญา สวัสดิรักษ์
คุณณัฎฐิณี วงศ์วิทยเวทย์ และน้อง Paul
คุณณัฏฐพัชร มณีโรจน์
คุณณัฐกานต์ บุญซ้อน
คุณณัฐกุลภัทร์ บุญสิงห์มา
คุณณัฐคณา-ศศกร ชญาวรากุล
คุณณัฐภัสสร ดีมะเริง และครอบครัว
คุณณัฐภูมิ คุณาธิคม
คุณณิชาภัส แซ่เตีย
คุณดวงใจ ก๊กเกียรติกุล
คุณดวงใจ ฉ�่ำประพันธ์
คุณดวงดาว ประวิชพราหมณ์
คุณดวงตา วิมลคุณารักษ์ และชุตินันท์
คุณดวงหทัย บอนไชน์ และครอบครัว
คุณดวน โมกขรัตน์
คุณดารัตน์ แสงอรุณ
คุณดารา-รังสฤษดิ์-วิศวพันธ์-ญาณวรุตม์ สร้อยเงิน
คุณดาราวรรณ เย็นภิญโญสุข และครอบครัว
คุณดาริกา-สุรัช ชาญวิศววรกุล และครอบครัว
คุณดาลิกา ตามัย
คุณดีวัน สุประดิษฐอาภรณ์
คุณเดชะ-วันทนา มิ่งขวัญ
คุณต้อย (ฟ้า) ซัมเบลลิ
คุณเตือนตา ธรวศิน
คุณแตงอ่อน นิลศรี
คุณทรงศรี-กรรณุมา วรคุปต์
คุณทวี-ปัญญารัตน์ เต็มฤกษ์ขจร, ศลิษา มธุรพจนางกูร
คุณทองค�ำ-เอี่ยม อ่อนสุวรรณ์
คุณทองใบ มะลุนยา-HAKAN GUSTAVSSON พร้อมครอบครัว
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คุณทองพาน-หอมจันทร์ สุทธาดล
คุณทักษพร ศิริพันธ์
คุณทัน เลถิ
คุณทัศนีย์ ปัญญาสกุลวงศ์
คุณทิชากร แซ่ลี้
คุณทิพวรรณ ตติยเจริญสุข, ภัค บุญสูง, Gel break
คุณทิพวรรณ สุขาทิพย์
คุณทิวาพร สมภิพงษ์ พร้อมครอบครัว
คุณเทิดชาติ ศรีนพรัตน์
คุณธนพร ลีวงศ์วรสิงห์
คุณธนภร ธรรมชลันธร
คุณธนวรรณ Heinz ฮันนุส
คุณธนิกา จงทัตธนกิจ
คุณธนินทร์ ตั้งจิตรถาวรกุล
คุณธภัทร สิงห์ศาลา, บัวไข สิงห์ศาลา
คุณธมลวรรณ ทัพสุวรรณ
คุณธวัลหทัย เรือนสอน
คุณธัญญ์นรี หล้าดี
คุณธัญญารัตน์-นันทวัฒน์-กานต์รพี-ธัญทิพย์-ธิติวัฒน์ นิธิสันถวะคุปต์
คุณธารามาศ-กิตติศักดิ์ โห้ประเสริฐ
คุณธีทัต สังข์กุล และครอบครัวญาติมิตร
คุณธีรศักดิ์-พรทิพย์ ศรีส�ำราญ
คุณธีระพล-บุญเอื้อ ตระการผล และครอบครัว
คุณธีระพัฒน์-บ�ำเพ็ญ นามวงษ์ และครอบครัว
คุณนงนุช ค�ำทอง
คุณนงเยาว์ จันทร, สมจิต นุชนาถ
คุณนงรัฐ ไพศาลศรี, เสริมภู่วรรณ ชัยกุล
คุณนฐมน ธราพร
คุณนพพร ลิ้มปัญญาเลิศ, ชวิภาดาภัต รุ่งศรุตกาญจนา
คุณนพพร-อรษา สัจวาที
คุณนพวรรณ เพียรวุฒิกุล
คุณนภัค หรรษาพันธุ์

คุณนภัทร วงศ์แก้วมา
คุณนภาพร เฉลิมพรพงศ์
คุณนรี -ประพีร์ ฑีฆายุ
คุณนฤกร ชูปาน
คุณนฤมล จรัญวาศน์
คุณนฤมล พรบุญเรือง
คุณนวพร พันธุ์มีเชาวน์
คุณนวรัตน์-คุณปัญญา ปราสาทจันทร์
คุณนวรัตน์-อุรุวัลย์-บุษราคัม ฤดีพิพัฒนพงศ์
คุณนวลจันทร์ เพทรี
คุณนวลจิต-ณรงค์-เอก เอมอรุณกิจ และครอบครัว
คุณนวลรัตน์ ศรีฐิติวงศ์ และครอบครัว
คุณนวลศรี วงศ์สินสังวร
คุณนวลหง พวงจินดา และครอบครัว
คุณนอง-จักรวาล มหิทธิกร
คุณนันทกา รัตนสุวรรณ
คุณนันทพงศ์ ควรคิด
คุณนาตยา โยธาวุฒิ
คุณนาตยา-อังคณา ไทยทรง
คุณนารี ประพันธ์ทองชัย
คุณน�้ำอ้อย RESCH
คุณนิ ศรีรักษ์
คุณนิธิชม กัญจนานนท์ และบุตร
คุณนิธิวดี-คุณณัฎฐสิริ ตันติพจน์
คุณนิภาพร ภุมรินทร์
คุณนิภา-วิชัย และครอบครัวพงษ์เพชรดิถ
คุณนิ่มน้อย มาละวิชัย
คุณนิลวรรณ ศิริสุข
คุณนิศารัตน์ พันธุ์ศรี, DANIEL KETO, ธนาอร พิลาวรรณ
คุณนิสานาถ จันทร์โสด
คุณแน่งน้อย พันธุ์มีเชาวน์
คุณบดินทร์ ตั้งจิตรถาวรกุล
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คุณบรรจง หน่อน้อย
คุณบรรณารัตน์ พลับสุขขี
คุณบัวจันทร์ จันศิลา
คุณบุญ-กิ่งดาว วิทาโน
คุณบุญชนะ ทองกวาว
คุณบุญยืน ศิริพันธ์
คุณบุญ-ยุพา-สุนันท์-บัญญัติ ทองค�ำ
คุณบุญหิ้น-ล้วน ชูอ่องสกุล
คุณบุษกร ชนะค้า และครอบครัวพร้อมญาติมิตร
คุณบุษกร ศิริสุทธิวรนันท์
คุณบูรณ์เลิศ-สมศรี อ�ำนาจเกษม
คุณเบ็ญจา เกิดลาภ และครอบครัว
คุณใบบัว ยาวิชัย
คุณปกร-ไพลิน-ธนู-ธนาภรณ์ หมู่อมร
คุณปณิดา สิทธิพันธ์
คุณปภาณ ธีรบวรรัตน์
คุณปภาภัสสร์ สนาเบิล
คุณปเมศ-สชน ประเสริฐยิ่ง, สาธิตา เสรีโรดม
คุณประกอบ มานะต่อ
คุณประกิต-ปรานี-ดวงตา-ปิติ กานิวาสน์
คุณประคอง ANDERMATT
คุณประชา ธีระวิทย์
คุณประดับ อภัย และครอบครัว
คุณประนอม คูประเสริฐ
คุณประพัธน์-คุณสมศรี มุญจนานนท์
คุณประภาศร หลิ่วผลวณิชย์ พร้อมครอบครัว
คุณประภาศรี-ประภัสสร ค�ำภิโร
คุณประวัติ มีวัฒนา
คุณประวิตร์-สุพรรณี เลิศวิชัยวรวิชย์ และครอบครัว
คุณประเวศ-พงศ์จันทร์-กิตติพงศ์-สุภาพร ลิ่มสืบเชื้อ
คุณประเสริฐ สิทธิผลวนิชกุล
คุณประเสริฐ เอี่ยมแสง และครอบครัว

คุณประหยัด วงษ์พิรา
คุณปราณี นิรงค์บุตร
คุณปราณี พฤกษาพนาเวช
คุณปราณี วงศ์โอภาส
คุณปราณี อยู่ประสิทธิ์
คุณปริญญา บุญมาดี
คุณปริญญา-วีณา เพิ่มพานิช และครอบครัว
คุณปริญดา วัฒนจึงโรจน์และครอบครัว
คุณปริศนา ไตรรัตนานุสรณ์
คุณปรีชา-ฉวีวรรณ วัฒนวิเชียร
คุณปรียา-Madelene ส�ำนักไพรสัญ-Tony Alkhoury
คุณปลิว-รัชนี-ทวีพล-ทวีวุฒิ สุริยะมงคล
คุณปลูก-ม่วย-สมพร พิริยะภาพสกุล, พิชัย-นวลผจง-อรรถพร-ธมลวรรณศุภรักษ์ ประเสริฐวงษ์
คุณปวงทอง บุณฑริกสดใส
คุณปวันรัตน์-สุนันทา-สุชาติ-ธนกร จันทรกานต์โกศล
คุณปัญญา วิจินธนสาร
คุณปิยนันท์ บุญสูง
คุณปิยนุช-กิตติ-ปนัดดา-เยาวลักษณ์-โสภณ อังศุภทั ร์, สุดสวาท วรปัญญาวงศ์
คุณปิยะอร พงศ์พิศาลธรรม
คุณปุณเมศวร์ จิราศิระพัฒน์
คุณปุ้ม-แตน-โอ๋
คุณเปรมจิตต์ สระวาสี
คุณเปรมใจ ลิ้มสุวัฒน์
คุณไปรยา ชมภูชัย, ปรีณาภา วงศ์ษา
คุณผุสนีย์ เลี่ยมไพฑูรย์
คุณไฝ แซ่ไช้-วนิดา-สุนีย์ ฉายาวรกุล
คุณพงศ์ศักดิ์-พูลศรี หลิวทวีสีประกาย
คุณพงษ์พันธ์ ชูตระกูล
คุณพงษ์ศรี วัฒนไชยประทีป
คุณพจนา บุญญาภิวัฒน์
คุณพจนา สมุทรโคตา

คุณพนอจิต หลิวทวีสีประกาย และครอบครัวคุ้มคล�้ำ
คุณพรชัย ธนาศัพท์, บุญส่ง ประชาชัย
คุณพรทิพย์ จิตต์พิทักษ์
คุณพรทิพย์ ถนอมเงิน, บริรักษ์-ทวี วิชัยรัตน์, ธัญลักษณ์ สวนแก้ว
คุณพรทิพย์ สุพรรณวรรษา
คุณพรทิพย์ ใหญ่โสมานัง (Prontip Yaisomanang)
คุณพรทิพา แสงพิทักษ์
คุณพรรษา วุฒิวิชณุวรรณ์
คุณพรลักษณ์ อัศวรตนากร, วิพัทธ์ จิโรจน์วีรภัทร, ปุณยนุช จันทร์ดา
คุณพลอยรุ่ง ตั้งจิตรถาวรกุล
คุณพ่อก�ำจั่ว-พรทิพย์-โกสินทร์-ตระการ แซ่ลิ้ม
คุณพ่อแก้ว-แม่วราภรณ์ พรหมแสงใส และลูกหลาน
คุณพ่อฉุย-คุณแม่ทองอยู่ แซ่ห�่ำ, คุณธัชชัย-คุณราวรรณ แก่นมณี
คุณพ่อชลอ-คุณแม่สุวรีย์ จรจ�ำรัส และครอบครัว
คุณพ่อดวงแก้ว-แม่อิ่ง ธิดินพร้อมบุตรธิดา
คุณพ่อเตียเซียะกุ่ย คณะสปาร์คไอเดีย และคณะนวดไทยบ้านภูแก้ว
คุณพ่อบักสื่อ ลีวงศ์วรสิงห์
คุณพ่อบุญมี มิ่งมงกุฏ
คุณพ่อพัด-แม่จันทร์-ประมวล-ล�ำเพย-พรกมล เพ็ชรพลอย
คุณพ่อไพโรจน์-แม่จันทรา-กาญจนา ศรีสวัสดิ์
คุณพ่อลี้หย่วยเอี่ยม-แม่โต๋วซิวฮก-อรุณรัตน์ ลีวิริยะเลิศ-บรรพบุรุษ
คุณพ่อวานิช-แม่สุวรรณ วานิชสัมพันธ์ พร้อมบุตร-ธิดา
คุณพะเยาว์ ทองประไพพักตร์
คุณพัชนี บุญธรรมจิต
คุณพัชนีย์-จรูญ-ละมัย จันทร์อินทร์
คุณพัชริดา เก่งกิจโกศล
คุณพัชรินทร์-วนิดา มหิทธิกร
คุณพัชรี สุภานัส
คุณพัชรี-Selena ศรีรัตนาภิรมย์
คุณพัทธ์ธีรา-คุณณัชชา-คุณธมล จินดาสัมพันธ์
คุณพัทธนันท์ วีระคงสุวรรณ และครอบครัว
คุณพันทิพย์ ศิริสุขโภคา และครอบครัว ญาติมิตร
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คุณพิชชานันท์ จิราดลพิพัฒน์
คุณพิชญาภา เจริญผล และครอบครัว
คุณพิมพ์ใจ ปทุมานนท์ และครอบครัว
คุณพิมพ์นารา เกียรติธนากร
คุณพิมพ์ลักษ์ แสนบุญศิริ
คุณพิมพ์ลักษณ์ หรูพิทักษ์
คุณพิมพิไล มีนาภา
คุณพูนศรี อึ้งตระกูล
คุณเพ็ญเกียรติ ตวงสุวรรณ
คุณเพ็ญพรรณ นิธิการพิศิษฐ์
คุณเพ็ญพักตร์-นาฏพร นันตติกูล
คุณเพ็ญรุ่ง-ณัฎฐา กิตติไชย
คุณเพ็ญศรี ทรงตระกูล
คุณเพ็ญศรี ภูมิรัตนประพิณ
คุณเพ็ญศรี วัฒนจึงโรจน์
คุณเพ็ญอาภา บุญมาดี
คุณไพรัตน์-ฟองกมล ลิ้มศิริเศรษฐกุล
คุณไพริน โวลฟ์ฟ
คุณไพรินทร์ บุณฑริกสดใส
คุณไพรินทร์ หงษ์สุวรรณ, ขรรค์ชัย นิยมอดุลย์ และครอบครัว
คุณไพโรจน์ สุบรรณ
คุณไพลิน ตั้งรพีพากร
คุณฟองจันทร์ สิงหพงศ์
คุณฟ้าใส ปิ่นนาม
คุณภคมณ ชนปทาธิป
คุณภรณี กิจไพศาล
คุณภัคภิญญา อัจฉริยบุญยงค์
คุณภัครนันท์-Brian Radlic
คุณภภัทร์สรณ์ ลักษณ์ธนากุล
คุณภัททิรา ยิ่งเจริญภักดี
คุณภัทร พันธุ์มีเชาวน์
คุณภัทรวุฒิ-วสุภัทร สิริศุภมาศ
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คุณภัทรศรัณย์พร ทิมาภรณ์ และครอบครัวชุติมา สารีผล
คุณภาณี-นริสรา แสนเดช
คุณภาณุพงศ์ อนุสกุลเจริญพร และครอบครัว
คุณภิญโญ มหาดไทย
คุณภิรมย์ญา สังข์เงิน และครอบครัว
คุณภูมิชัย ทองหล่อ
คุณภูริชญา กานต์สินี คาโต้ และครอบครัว
คุณมณฑกานต์ บุญทอง, บิดา-มารดา และครอบครัว
คุณมณีรัตน์ พรุตซ์
คุณมณีวรรณ์ พงษ์ลี้รัตน์
คุณมนัส-ประไพ-ดรัลพร-กมลนัทธ์-ส�ำลี-ปิยวัฒน์-ชัยปวินท์ จิตวัฒนากร
คุณมลิวัลย์-วชิระ-ชุลีพร ช่วงรังษี
คุณมานิตย์ เจตน์จรุงวงศ์
คุณมารศรี วุฒินันท์
คุณมาลี TAKESHI–AYUMI–HARUKA AOYAMA
คุณมาลี ศรีทองทิม
คุณมาลี-วีนัส กัณโสภณ และครอบครัว
คุณเมตตา-สมชัย-ประนอม นันทนาสิทธิ์
คุณเมธา แซ่เตีย
คุณแม่กิจณี ตั้งสัจจานุรักษ์ และครอบครัว
คุณแม่กิมเหลียง ไพเราะ
คุณแม่ชีวิรัตน์
คุณแม่บุญเลียบ น้อยสมมิตร และครอบครัว
คุณแม่ปิยิน-คุณพ่อเทียนฟุก และลูกหลาน
คุณแม่เผียน นวลศรี
คุณแม่มัลลิกา ไพบูลย์สมบูรณ์, พ่อสุเทพ-จันทร แสงสุวรรณวาว,
บริษัท นีโอ เอ็กซิบิท จ�ำกัด
คุณแม่ยิ้น แซ่ตั้ง และครอบครัวตันตระสุขถาวร
คุณแม่ล้อม ใจตรง
คุณแม่เฮียง แซ่ตั้ง, สาวิตรี จงสุวัฒน์
คุณโม้วเจ็ง-สมบุญ-นิภาพร ส่งตระกูลศักดิ์ และลูกหลาน
คุณยายชมจันทร์ การพานิช และครอบครัว.

คุณเยาวเรศ อิซาวะ พร้อมครอบครัว
คุณรติกร เจษฎาภัทรกุล
คุณระยอง-นที-สุเทพ-ฉัตรชัย-สุจิตรา-ปุณณภา-ภรภัทร-ชนิดาภา ช่วยพันธุ์
คุณระเบียบ-เดชา-ชูชาติ พันธุ์เอี่ยม
คุณรัชดา-สุจินตนา ธีระเวชชโรกุล
คุณรัญจวน หน่อแก้ว
คุณรัฐติยา คุณจักร
คุณรัตติยากร สุขจิตต์ และครอบครัวใจฉวะ
คุณรัตนา ปริญญาตร-วิลาวัลย์ มหาเกตุ
คุณรัตนาภรณ์ ซีโคว์สกี้
คุณราตรี โพธิ์ใต้
คุณรุ่งตะวัน อภินันท์ ชัยประดิษฐ์พร และครอบครัว
คุณรุ่งนรัตจรัสรวี สังข์นาครัตนะ
คุณรุจน์ แตงวิเชียร
คุณฤดีวรรณ ช่างผาสุข
คุณละมัย ฟอสส์
คุณละมัย-สมศรี โห้ประเสริฐ
คุณละออ พงษ์ธานี
คุณลักษณาวดี เกียรติธนากร
คุณลัดดา อุ่นจิตติกุล
คุณลัดดาวัลย์ ชนะไชย, ครอบครัวสัจจะกานต์
คุณลัลน์ณภัทร ธรรมสวัตติ์
คุณล�ำยอง บุญมาดี
คุณลูกแก้ว มุกดา
คุณเล็กเจ็ง-อุไรวรรณ กิจสัมพันธ์วงศ์
คุณเลขา-ส้มเทศ กนิษฐกุล
คุณวชิร จิตรทองและครอบครัว
คุณวรธ์ภรณ์ กุหลาบศรี
คุณวรนุช เลาหวัฒน์
คุณวรปภา ฐาปนะเวชกร และญาติ
คุณวรปราณี แสงดี และครอบครัว
คุณวรมิตร-ภรภัทร หล่อเงิน
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คุณวรรณชลัช เสถียรธรรมมณี
คุณวรรณดี จิตรบุญชื่น และครอบครัว
คุณวรรณวนัช เสถียรธรรมมณี
คุณวรรณวิภา-ด.ช.พลภัทร เจริญศรี
คุณวรรณา-จิรวัฒน์-สุพัฒนี-สุทธามาศ ภัทรนุรักษ์
คุณวรรณี ดุจพิบูลย์ผล
คุณวรรณี ทรงตระกูล
คุณวรวรุตม์-จิรุตม์-จิรัชย์ จันเจือมาศ
คุณวรวีร์-ภสุ ฉัตรบุญภูรสิทธิ์
คุณวรวุฒิ สายบัว
คุณวราณี-สุนาทร-จิระทรัพย์ นุตผลิน
คุณวราวรรณ ปริเฉลิมวัฒน์ และครอบครัว
คุณวริศรา-คุณานนต์ เลากุลรัตน์
คุณวลัยลักษณ์ แต่งพันธ์
คุณวสวัตต์ สมพงษ์
คุณว่องไว โกวิทจินดาชัย-สิริพันธ์ นนทสูติ
คุณวัฒนาจิรนันต์ มงคลนาวิน
คุณวันดี-หทัยธร-เหรียญ-วิชัย สมุทรสกุลเจริญ
คุณวันทนา ทับตรง
คุณวันทนีย์ หาญวิญญู
คุณวันทอง ผมทอง
คุณวันเพ็ญ มิ่งมงกุฏ
คุณวิชชุลดา เถาว์ทิพย์ และครอบครัว
คุณวิชัย-คุณพูลสุข-คุณสุธางศุ์รัตน์-คุณจิณณวัตร เติมเศรษฐเจริญ
คุณวิทยา บุญเลิศเกิดไกร
คุณวินิตตา สุตรธาดา
คุณวิภาพร สุนทรชัย
คุณวิมุตติรัตน์ สวาทยานนท์
คุณวิลาสินี เรอร์สเลอร์ และครอบครัว
คุณวิไล ริงมาน และครอบครัว
คุณวิไล-โคจิ จินโดะ และครอบครัว
คุณวิไลรัตน์ วีระวุฒิปกรณ์ และครอบครัว

คุณวิไลลักษณ์ รอยเตอร์
คุณวิไลวรรณ รุจิไพโรจน์
คุณวิสิทธิ์-บุญศรี-สิรินทร์ กิตติโชติพาณิชย์
คุณวิสูตร-ปาริตรี-กุลฑีราศ์ ค�ำยอด, ปาริชาติ เปียรอด
คุณศรินทิพย์ ผู้แกล้วกล้า
คุณศรีประภา เดชะ และครอบครัว
คุณศรีฟ้า- อัยลดา-อัจฉรา-ศศินิภา-ณัฐวรรณ
คุณศศิธร ยิ้มพยัคฆ์
คุณศศิยารินทร์ พนาวรวัฒน์
คุณศาสนาวดี อาดัม
คุณศิยาพร สุโพธิ์
คุณศิราพร แซ่ลี่
คุณศิรินาถ บุตราช
คุณศิริพรรณ ศรีพลแผ้ว, เจมส์ วิลสัน
คุณศิริเพ็ญ ประมูลทรัพย์
คุณศิริภัทร์-ฟองจรรย์ บุญลิขิต
คุณศิริวรรณ แสนศิริ และครอบครัว
คุณศิริวรรณ ไฮเนน และครอบครัว
คุณศิลาวัฒน์ เครือสวัสดิ์ (พี่จิ่ว สุวรรณี)
คุณศิวาพร กลิ่นมาลัย
คุณศุภวิทย์ ชะนะ
คุณศุลีพร-สุภวดี ศุขจรัส
คุณสงวน ศรีกงพาน
คุณสงัด-สุจิตรา-สุกัญญา-จันทร์งาม จีนเกิด
คุณสถาพร ไปนั่น, นราภัทร วงศ์ดาว
คุณสนิท ขอพร
คุณสมควร-ชมะนาด-กิตติพล และครอบครัว อมรกุล
คุณสมควร-นพพนันท์ และครอบครัวมะลิลา
คุณสมจิตต์ พิพัฒนา
คุณสมจิตร์ ชเรอแดร์
คุณสมเจตน์-กรณาธิป สุขรังสรรค์
คุณสมชัย-กนิฐา-นรธิป-ปวันรัตน์ ธนสารศิลป์

คุณสมทรง มุกดาสนิท
คุณสมบุญ-สมจิตร-แสง-กัญญารัตน์-ชนินทร์ อารยศักดากุล
คุณสมบูรณ์ นิพัทธ์โชติ
คุณสมพงษ์ อาษา และครอบครัว
คุณสมพงษ์-อิสรีย์ เหล่าศรีไพบูลย์
คุณสมพจน์-อรุณ-เมษา-ธวัชชัย-ยุพารัตน์ จันทร์เดช
คุณสมพร พันธุ์มีเชาวน์
คุณสมพร-ประภัสสร เลากุลรัตน์
คุณสมภพ บุตราช
คุณสมรภูมิ-ทิพวรรณ-หาญณรงค์ วงษา
คุณสมศรี บวรรัตนคุณ และครอบครัว
คุณสมศรี ศิริสมบัติ
คุณสมศักดิ์ วิแก้วมรกต
คุณสมศักดิ์-ผศ.พิมพ์อ�ำไพ พุกพิบูลย์
คุณสมศักดิ์-ผ่องพรรณ-อรรณพ จิราดิเรก และครอบครัว
คุณสมศักดิ์-รัตนา-จุฑารัตน์-ชลรดา-เมธา ช�ำนิ
คุณสรวิชญ-วลัยพรรณ-ชมพูนุช ดอกชูรุ่ง
คุณสวรรอร อุ้นซ้อน และครอบครัว
คุณสว่างจิตต์ แมคไกว
คุณสอนศรี สิงหพงศ์
คุณสาคร ขวัญอ่อน
คุณสาธิต อัจฉริยบุญยงค์
คุณสายชล ยานะวิมุติ
คุณสายบัว เอเบลิง
คุณสาโรช-สุกัญญา สกุลวัฒนะ
คุณส�ำเนียง-ส�ำราญ วุฒิเกษ
คุณสิรินทร์ ติยานนท์
คุณสิรินทร์ วงศ์วิทยเวทย์ และครอบครัว
คุณสิริพร จันทวัฒน์ โบลิค
คุณสิริวัลย์ มะโนสมุทร และบุตรหลาน
คุณสีนวล ส�ำนักไพรสัญ
คุณสุกัญญา เครเว่น และครอบครัว
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คุณสุจิรา บัวสงค์, บิดา-มารดา และครอบครัว
คุณสุชาดา เนตรไทย
คุณสุชาดา หรรษาจารุพันธ์
คุณสุชาติ ตั้งเลิศผลานนท์
คุณสุณิสา สุชารัตนพันธ์
คุณสุดจิต วงศ์สุวรรณ
คุณสุดสายใจ-ดีออน สันติกาล และครอบครัว
คุณสุดารัตน์ กลิ่นหอมรื่น
คุณสุทธาสินี จันเจือมาศ
คุณสุเทพ-สุจินดา-สหัสไชย-วิวัฒน์ไชย จรณะหุต
คุณสุธน-รจิต-ปลื้ม พงษ์พิศาล
คุณสุธีญา อุดมเดช
คุณสุนทร-พรสุข คงศิลป์ และครอบครัว
คุณสุนทรี วิจิตรวงศ์วาน
คุณสุนันท์ ธิติรักษ์พานิชย์
คุณสุนาทร-วราณี-จิระทรัพย์ นุตผลิน
คุณสุนิภา วินเทอร์ และครอบครัว
คุณสุพจน์ ช่อสูงเนิน
คุณสุพจน์-สุธาสินี ปวงฟู
คุณสุพจน์-อนงค์ ถาวรคุณากร
คุณสุภาณี อีโซ
คุณสุภาพ ศรีนอก-พัทธดนย์ บุญยะเลขา-วีรยุทธ แสงหล้า และหมู่คณะ
คุณสุภาพันธ์ อร่ามเกียรติสิริ
คุณสุภาภรณ์ พ่วงทอง
คุณสุภาภรณ์ อันสลิงเงอร์
คุณสุมาลี-บุญธรรม-สวรรค์-ศรีสวาสดิ์-อรรฆเดช สอนลี และคณะญาติมิตร
คุณสุมาลี-พิณทิพย์ เมธานัย
คุณสุเมธ ศรีจรรยา
คุณสุรดี เบอร์เนตต์
คุณสุรัจ บุญมาดี
คุณสุรัตน์-อรทัย แสงสุระธรรม
คุณสุริสา-พัฒนพงษ์ พุ่มทิม
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คุณสุรีย์ กุลศิริมงคล
คุณสุลีวรรณ อิชยพฤกษ์
คุณสุวรรณ ชูเชื้อ
คุณสุวรรณรัตน์ ครุตรารักษ์
คุณสุวรรณา-สุวรรณี-บุษบา-พิชชาพร ธีรภาพธรรมกุล และครอบครัว
คุณสุวิชาภรณ์ ไทยสวัสดิ์, วุฒิฑิดา จันทรศร
คุณสุวิทย์-ยุพิน-เอกชัย-สุวิมล ชัยวรนิจ
คุณเสถียร-คุณสุนทรี ประเสริฐ
คุณเสริมพงษ์-อังคณา คุณาธิคม และบุตรธิดา
คุณเสริมศักดิ์-พัชรี-ธิดาพัชร์-เกตน์นิภา จันทร์เต็ม
คุณเสาวคนธ์ มั่นคง
คุณเสาวภา ณ ตะกั่วทุ่ง-บรรณษร ประเสริฐศรี
คุณแสงจันทร์ บุญสุยา
คุณแสงเดือน โอกาซาวารา พร้อมครอบครัว
คุณโสภา เหล็กเพ็ชร, ทิพย์เกสร วงศ์ทรัพย์อิน และครอบครัว
คุณหทัยกานต์ กานตารัมภ์
คุณหน่อย-ยุพิน-หยก (ดวงบุญ /49)
คุณหนึ่ง สุขประเสริฐ-จันทอน พุดทะวงศ์
คุณหลงมา อินทะแสน
คุณหัทยา ตันฑ์มานะธรรม และครอบครัว
คุณห่างยู้-ใส้คิ้ม แซ่จิว
คุณอดิศร บุญมีวิริยะ และครอบครัว
คุณอนงค์ พัฒนะธเนศ
คุณอนงค์-บ�ำรุง-เรณู-ทิพย์ (ดวงบุญ /49)
คุณอภิชัย-หทัยชนก-ชนาธิป นาคสมบูรณ์
คุณอภิญญา ชนสยอง วิรัฐญา, อาสาฬ ชาญอุตสาห์
คุณอภิญญา ไววัฒนา
คุณอมรา-ชยุดา วงศ์พรหมเมฆ
คุณอรทัย (สิริกานต์) TSUTOMU เอก วิน ปุ้ย ทราย
คุณอรนุช แซ่เอี้ยว
คุณอรรยา-กชนัท-วรปรียา-องุ่น อุทัยเสวก
คุณอรวรรณ ศิริสมพลกุล

คุณอรวรินชญา อนุสกุลเจริญพร
คุณอรสา-พ.ต.อ.ประภัสร์ ประยูรหงษ์
คุณอรสุดา ตันแก้ว และครอบครัว
คุณอรอนงค์ สันตนิพัทธ์
คุณอริสา นิลประกอบกุล
คุณอรุณศรี ชูวงศ์วุฒิ และครอบครัว
คุณอรุณี-วรวิทย์-ชัชชฎา-ถวัลย์ ตั้งลิตานนท์
คุณอ๊อด ขลิบพุดซา
คุณอัครพล-ณัฐพล-กัญจรัชฐาน์ สันติทวีฤกษ์
คุณอัญชลี-ชวกร ศรีเงินยวง
คุณอัมพร คชวงค์
คุณอัมพร สุวรรณประทีป
คุณอัมภา อัครบุญเลิศยศ
คุณอาทิตย์ ภัทรนุรักษ์-ทิพพวรรณ เกตวันดี
คุณอารดา ไฉไลพานิช และครอบครัว
คุณอารีย์ เชาว์มัย
คุณอาเสียม แซ่ตั้ง
คุณอ�ำนวย กะหมาย และครอบครัว
คุณอ�ำนวย นิธิการพิศิษฐ์
คุณอ�ำนวย วิสุทธิมงคง
คุณอ�ำพร-ยาซึโกโร่-ยาซึฮีโร่-นัสสึมิ-อากิโกะ อิมาอิ และครอบครัว
คุณอ�ำภา บุญศิริ
คุณอิซซาต-มาร์วัน-กฤตวรรณ-เมห์นาซ ฮัยด้า
คุณอุดม บุณฑริกสดใส
คุณอุดมศักดิ์-รุ่งนภา กล่อมเมฆ
คุณอุดร-ประเทืองศรี-รวิศว์ ขันชะลี
คุณอุเทน-รวินท์ มลีวัตร์
คุณอุบล บุญมา
คุณอุบลพงศ์ ธเนศสถิตย์กุล
คุณอุไร ชุนปรีชา
คุณอุไร-ทากุจิ-มิกะ อิชิดะ พร้อมครอบครัว และญาติมิตร
คุณอุไรศรี เอกเศวตอนันต์
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คุณอุษณี ทมะกุล และพ่อ-แม่
คุณเอ็งง้วยจู, ยกจุ้ย แซ่เบ๊
โครงการอาสาพันธุ์ตะวัน
ชมรมปากช่องร่มเย็น
ด.ช.ศิวัช ลีสุรพงศ์
ด.ญ.ณภัทรชา จัสกูลล่าร์
ด.ต.พิม-คุณสุชัญญา ชูสุข
ดร.ดวงกมล ทองคณารักษ์
ดร.ศุภร ฟุ้งลัดดา
เตี่ยสมาน-แม่กินยุค และลูกหลาน
ทพ.มงคล-ฮี้เซ้ง-เซี่ยมกี-ศรีสมบูรณ์-สนั่น-ดร.ธีระภาพพูลสวัสดิ์ เพชรมาลัยกุล
ทพ.ญ.กัญจน์ภัสสร สารัช สาริทธิ์ สุริยาแสงเพ็ชร์ บิดา มารดา และ
บรรพบุรุษ (พ.ศ.2558)
น.พ.บุณย์ธนิสร์-สรีระเพ็ญ โอทกานนท์ และครอบครัว
น.พ.วาฑิต-จตุพร วัฒนศัพท์
น.พ.หาญ สังข์สุวรรณ
น.สพ.สัญชัย-มาลีวรรณ ลีโทชวลิต
น.อ.(พิเศษ)พ.ญ.สุพัตรา สิทธิราชา
น.อ.สมพล-สุนทร-มนู จันทรประภา
นพ.ประภาส อุครานันท์, นายวงศพัทธ์ อัตเสน
นายแพทย์ถนอมพล เครือเถาว์
ผศ.จารุพันธุ์ อินทรวัตร
ผศ.ดร.ซิเดนทรีย์ ตรีสัตยพันธุ์
ผศ.ดร.สพญ.ศุภร ฟุ้งลัดดา
ผศ.ทพ.ญ.ดร.นภา-ส�ำรวย สุขใจ
ผศ.สุนันท์ พันธุ์มีเชาวน์
ผศ.อรพินท์ วิบูลย์เมธ
พ.ญ.วริศรา-อัครเรศ-รัชนี-รชน์เรศ เพชรวิภูษิต
พ.ต.ชาติชาย ดวงเกิด
พ.ต.ต.สุวรรณี บุญส่งไพโรจน์
พ.ต.อ.อภิชวน-ด.ญ.คมคาย-ด.ช.กรองเกียรติ แก้วรอด

พญ.ณัฐวรรณ วิเศษกุล
พญ.นฤมล-ด.ญ.อชิตะ จินตพัฒนากิจ,คุณธีรเมธ เทพวิชัยศิลปกุล
ภญ.ฑัญภมร บุญแข็งเก่ง
มหาเศรษฐีผู้ใจบุญ Network 21
ร.ต.บุญส่ง-คุณสุพร พันธุ์โกศล-ทพญ.บงกช สุวรรณปัทม
ร.ต.อ.หญิงวัชรีย์ รอดทอง
รศ.กาญจนา-อ.วิฑูรย์ ตันสุวรรณรัตน์
รศ.ดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์
ร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา
ลูกพระธัมปากเกร็ด
ลูกพระธัมฯทีมสโกเน่ สวีเดน
ว่าที่ ร.ต.หญิง สุกานดา มุณีเพชร์รัตน์, ศุภางค์ทิพย์ เกตุทัต และคณะ
สมาชิกอาศรมอุบาสก
บัณฑิตแก้วรุ่นที่ ๑๘
บุคลากรรุ่นที่ ๑๘ “๑๘ กาย แก้วอัศจรรย์ อนันตกาล”
ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด แก้วใส
อาจารย์จรูญ ทองนอก
อาจารย์เดือน วิยาสิงห์
อาสาสมัคร แผนกสวัสดิการ
อาสาสมัครแผนกเพชรสว่าง
อุบาสกพิชัย ตันประภาภรณ์ และครอบครัวรุ่น ๑๖ ไม่ตกกันดารฯ
บจก.(ระบบบัญชีส�ำเร็จรูป) ออโต้ไฟล์ท
บจก.เจคเชียร์ เทคโนโยลี
บริษัท คริสตอลซอฟท์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ไบโอเทคโนโลยีแอนด์บิซิเนส จ�ำกัด
ศ.คลินิกเกียรติคุณ พญ.สรรพ์ศรี-สมาน เปียวุฒิ
สถาบันธรรมชัย
สมาคมส่งเสริมศีลธรรม และความดีสากล
แผนกสุทธาโภชน์ กองรักษาบรรยากาศ
AMPIKA-KEN CARLSON
Airi Inoue
Ardrian-นิษฏาพร (นิล) Berger

Ayuna Inoue
BO ZACHO
Chanapa-Vanessa-Siegfried Stoeger
CHANTHABOUASY FAMILY
Chayada Kusay
CHENG JOO JANG, ฐิติภา-ปะติญาณ์ ตุลารักษ์ และครอบครัว
DOKKEO LOVANH
DOMINIC-DEREK-DIMITRI-DUSTIN MANYRATH
Edward McGuire
Eilias-Imme-Wiola Kefkikangos
GRETCHELL NOPPASIRI YANEZA ANDREA BACARELLI
KONGKOE SOUVANNAKANE
KRISTNA-ROGER MILLER
Machael Markus-รัชนี Temp
Mona-Ksalid Alameri and family
MR.TAKAMITSU-กรวรรณ-ฟูคิ-มิสึกิ-ริวกิ ทามูระกสิตา วังน้อย
Nikolas Ula-Sivaporn Lonnerforf
Ooy-Julius Hart and family, บุญชู-สงบ ครอบครัวถนอมเกียรติ
PISIT-ORANONG-MAYTANEE CHUCHIRAVONG
Sasirat+Fernando Grande
SENGPHET & DOUANGCHAY MANYRATH
SOMPORN SAMMAYO,JEAN YVES RENOUARD
SOURA-KHAMSAY VORRACHITH
Taishi Inoue
TAN BOON HOCK & FAMILY
Tommy Gustavsson
Ung Family
VONGPHATHAY-ONEOUMA VORRACHITH
XAYSOUTHEP FAMILY
Yasmin Ramsauer
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กราบอนุโมทนาบุญทุกท่านผู้ที่มีส่วนส�ำคัญยิ่ง
ท�ำให้หนังสือ ยิ่งหยุดยิ่งนิ่ง...ยิ่งดิ่งไม่หยุด เล่ม
เสร็จบริบูรณ์
วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย
วัดพระธรรมกายซีแอตเติล
วัดพระธรรมกายชิคาโก
วัดพระธรรมกายดี.ซี.
วัดพระธรรมกายออเรกอน
วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี
วัดพระธรรมกายมินเนโซตา
วัดพระธรรมกายซิลิคอนแวลลีย์
วัดพระธรรมกายบอสตัน
วัดพระธรรมกายเท็กซัส
วัดพระธรรมกายเทนเนสซี
วัดพระธรรมกายฟลอริดา
วัดภาวนามอนทริออล
วัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์
วัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์ก
วัดพุทธเคปทาวน์
วัดพระธรรมกายบาวาเรีย
วัดพระธรรมกายเบอร์ลิน
วัดพุทธฮัมบวร์ก
วัดพระธรรมกายลอนดอน
วัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล
วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์
วัดพุทธเวียนนา
วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์

วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก
วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว
วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์
วัดพระธรรมกายปารีส
วัดพุทธตูลูส
วัดพระธรรมกายบูโรส
วัดพระธรรมกายโตเกียว
วัดพระธรรมกายนางาโน่
วัดพระธรรมกายโทชิหงิ
วัดพระธรรมกายคานากาว่า
วัดพระธรรมกายกุมมะ
วัดภาวนายามานาชิ
วัดภาวนานาโกย่า
ศูนย์ปฏิบัติธรรมดูไบ
วัดพระธรรมกายนครซิดนีย์
วัดพระธรรมกายเมลเบิร์น
วัดพระธรรมกายเวสเทิร์นออสเตรเลีย
ศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองอัลบูรี
วัดพระธรรมกายดันนีดิน
วัดพระธรรมกายโอ๊คแลนด์
พระประทีป ปทีโป
พระภาค รวิวณฺโณ
พระปรมัย ธนิสฺสโร
คุณวรเกตุ ตั้งสืบกุล

www.kalyanamitra.org
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อาจารย์ชาตรี ศรีพลแพ้ว
คุณทิพยพร บุณยประสพ
คุณผกาวรรณ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
คุณจงจิตต์ ประทุมเงิน
คุณสุพิศ มาสุธน
คุณชุมพล ศรีวงศ์ธรรม
คุณสมวดี รัตนาปนะโชติ
คุณวีนัส กัณโสภณ
คุณกัลยา ปัญญาสกุลวงค์
คุณนราภัทร วงศ์ดาว
คุณชยาณี พรหมมะกฤต
กองพุทธศิลป์
กองภาวนา
กองอาคารภาวนา 60 ปีฯ
กองวิชาการ 01
กองออกอากาศ DMC
กองรับบริจาค
ทีมงาน Peace Revolution
ทีมงาน www.dmc.tv ทีมงาน www.kalyanamitra.org
เจ้าหน้าที่กองทุนธรรมบรรณาการ เสา M29 สภาธรรมกายสากล
เจ้าหน้าที่จุดบริการดอกบัว บูชามหาธรรมกายเจดีย์
www.facebook.com/too.con.art.fanpage

www.kalyanamitra.org

www.kalyanamitra.org

www.kalyanamitra.org

พระเทพญาณมหามุนี
วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓

meet uswww.kalyanamitra.org
@ www.facebook.com/too.con.art.fanpage

ยิ่งหยุดยิ่งนิ่ง...ยิ่งดิ่งไม่หยุด 2

ค�ำว่า “ไม่  ได้” ไม่เคยมีอยู่ ในหัวใจของหลวงพ่อเลย
ไม่  ได้  ไม่มี ไม่  ได้  ไม่  ได้ ไม่  ได้ก็ต้องท�ำให้มันได้
ไม่  ได้วันนี้ พรุ่งนี้เอาใหม่ ลุยจนกว่ามันจะได้
ก็แค่นั้นเอง ธรรมดา ๆ นะ

