
THICH NHAT HANH

จาริกธรรม 
กับพระอาจารย์ ติช นัท ฮันห์

in  Thailand 2013





THICH NHAT HANH
in  Thailand 2013



            พระอาจารย์ติช นัท ฮันห์ 
พระมหาเถระแห่งพุทธศาสนามหายาน นิกายเซน

ท่านเกิดที่ภาคกลางของประเทศเวียดนามในปี พ.ศ. 2469  
บรรพชาเป็นสามเณรในวัดพุทธศาสนานิกายเซนตั้งแต่อายุ 16 ปี 

อุปสมบทเป็นพระภิกษุในปี พ.ศ. 2492

THICH NHAT HANH



เมื่อปีพ.ศ. 2503 ท่านได้ตั้งสำานักพิมพ์ La Boi 
ก่อตั้งมหาวิทยาลัยพุทธศาสนา Van Hanh ในไซ่ง่อน 
ต่อมาท่านได้ก่อตั้งโรงเรียนคนหนุ่มสาวรับใช้สังคมขึ้นในไซ่ง่อนเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ 
ให้กับผู้ที่ได้รับความเจ็บปวดจากสงครามเวียดนาม 

ในระหว่างปีพ.ศ. 2503 - 2506 พระอาจารย์ติช นัท ฮันห์ ได้รับทุนเพื่อศึกษา
ในสาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา  
และเป็นอาจารย์สอนวิชาพุทธศาสนาที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย 

ในปีพ.ศ. 2509 ท่านเป็นตัวแทนทูตสันติภาพเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกา  
และได้เข้าพบดร.มาร์ติน ลูเธอร์คิง จูเนียร์ ผู้ซึ่งเสนอชื่อของท่าน  
ให้เข้ารับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปีถัดมา

ในปีพ.ศ. 2512 พระอาจารย์ติช นัท ฮันห์ เป็นตัวแทนของคณะผู้แทนพุทธศาสนา 
เพื่อสันติภาพในการปราศรัยเพื่อสันติภาพที่กรุงปารีส และก่อตั้ง The Unified -
Buddhist Church ในประเทศฝรั่งเศส 

ในปีพ.ศ. 2516 ได้ลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพปารีส (Paris Peace Accords)  
และถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางกลับเข้าประเทศเวียดนาม  
เป็นผู้ลี้ภัยอย่างเป็นทางการที่ประเทศฝรั่งเศส 

ในปีพ.ศ. 2525 ก่อตั้งสถานปฏิบัติธรรมหมู่บ้านพลัม ขึ้นในประเทศฝรั่งเศส   
และในปีต่อๆมาท่านได้ก่อตั้งวัด และสถานปฏิบัติธรรมขึ้นอีกหลายแห่ง  
ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศไทย ฮ่องกง และเยอรมนี

พระอาจารย์ติช นัท ฮันห์ เขียนหนังสือมากกว่า 100 เล่ม ส่วนใหญ่ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ 

ปัจจุบันท่านพำานักอยู่ที่สถานปฏิบัติธรรมหมู่บ้านพลัม ประเทศฝรั่งเศส

และเดินทางไปนำาภาวนา “ศิลปะแห่งการดำาเนินชีวิตอย่างมีสติ” ในหลายประเทศทั่วโลก



“เธอไม่อาจถ่ายทอดปัญญาและความเข้าใจอันลึกซึ้งให้แก่ผู้ ใด 

ด้วยทุกคนมีเมล็ดพันธุ์นั้นอยู่แล้ว 

ครูที่ดีจะสัมผัสได้ถึงเมล็ดพันธุ์นั้น 

ปลุกให้ตื่น เพื่อให้งอกเป็นต้นอ่อน และเติบโต”

์ติช นัท ฮันห์ 



ประยุกต์หลักธรรมเข้าสู่การศึกษา

หลวงปู่ ติช นัท ฮันห์

ขณะนี้ เรากำาลังเตรียมสิ่งที่ เรียกว่า 

“หลักธรรมประยุกต์” และเราหวัง 

ที่จะได้ทำางานร่วมกันกับครูในโรงเรียน

เปลี่ยนห้องเรียน ให้ เป็นชุมชน 

ให้พวกเขาได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ผ่าน

การสนับสนุนของชุมชนผู้ฝึกปฏิบัติ  
เช่น การคลายความตึงเครียดในร่างกาย การลดความเจ็บปวดในร่างกาย การดูแล 

ความรู้สึกเจ็บปวด การดูแลบาดแผลทางอารมณ์ การสร้างสรรค์ช่วงเวลา 

ของความสุขและความเบิกบาน การใช้วาจาแห่งความรักและการฟังอย่างลึกซึ้ง 

เพื่อฟื้นคืนการสื่อสารในชุมชนอีกครั้ง ปรับความเข้าใจ เรียนรู้วิถีการบริโภค 

และการผลิตที่จะไม่เพิ่มความทุกข์ให้กับครอบครัวและสังคม ทั้งหมดนี้ล้วนเป็น

ประโยชน์อย่างแท้จริงและพวกเราควรจะได้เรียนรู้

เมื่อกลับไป พวกเขานำาการปฏิบัติเข้าสู่การสอนซึ่งช่วยเยียวยานักเรียนของ

พวกเขา ทำาให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันด้วยความเป็นพี่เป็นน้อง และหาก

กระทรวงศึกษาธิการเห็นผลจากการปฏิบัติเหล่านี้ เขาอาจประยุกต์ให้เข้ากับ 

การศึกษาทั้งระบบก็เป็นได้ แน่นอนว่าภูมิปัญญาและการปฏิบัติของพวกเรา 

(ชุมชนหมู่บ้านพลัม) มีรากมาจากพุทธศาสนา แต่เมื่อเธอนำาเสนอต่อสังคม 

เธอควรจะพูดด้วยภาษาของเธอเอง  เธอไม่จำาเป็นต้องเป็นพุทธศาสนิกชน 

เพื่อจะสอนหรือเรียนรู้เรื่องจริยธรรมประยุกต์ 



สตเิปน็พลงัของการตระหนกัรูใ้นปจัจบุนัขณะ เปน็การ 
เฝ้ามองอย่างลึกซึ้งในทุกขณะของชีวิตประจำาวัน  
การดำารงสติคือการมีชีวิตอยู่อย่างแท้จริง ดำารง
อยู่กับปัจจุบันขณะและทุกสิ่งที่รายล้อมรอบตัวเรา 
รวมทั้งสิ่งที่เรากำาลังทำาอยู่ 

ในชุมชนหมู่บ้านพลัม เราทำากิจวัตรต่างๆเหมือนกับ
เมื่อเราอยู่บ้าน เช่น เดิน นั่ง ทำางาน รับประทาน-
อาหาร แต่เราเรียนรู้ที่จะทำากิจวัตรด้วยลมหายใจ
แห่งสติ ด้วยการตระหนักรู้

เพือ่นทีร่กั การฝกึปฏบิตัริว่มกนัเปน็สงัฆะ เชน่การอยู่
ร่วมกันในงานภาวนานี้จะทำาให้การฝึกสติของเรานำา
มาซึง่ความเบกิบาน ผอ่นคลาย และมัน่คง เราจะเปน็ 
ระฆงัแหง่สตใิหแ้กก่นัและกนั ตกัเตอืนกนัและกนั และ
ด้วยความช่วยเหลือกันและกันตลอดช่วงของการฝึก
ปฏิบัติจะทำาให้เราสามารถบ่มเพาะความสงบ ความ
เบกิบานจากภายใน ความมัน่คง เปน็อสิระจากความ
กลัว ความเข้าใจผิด และความทุกข์ทรมานทั้งปวง 

ขอให้เราฝึกปฏิบัติด้วยความเข้าใจ มิใช่เพียงรูปแบบ 
ขอให้เบิกบานในการปฏิบัติ ผ่อนคลาย และอ่อนโยน 
พร้อมด้วยใจที่เปิดกว้าง

การภาวนาตามแนวทาง

หมู่บ้านพลัม



ตารางกิจกรรมภาวนาประจำาวัน (อาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)

05.00 น. ตื่นนอน

05.30 น.        นั่งสมาธิ สวดมนต์ เดินวิถีแห่งสติ 

07:30 น. อาหารเช้าในความเงียบ

09:00 น. ธรรมบรรยาย

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ในความเงียบร่วมกันเป็นสังฆะ 

13.30 น. ผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์ (นอนสมาธิ)

14.30 น. สนทนาธรรมในกลุ่มย่อย   

16.30 น. ออกกำาลังกายในวิถีแห่งสติ

17.30 น. อาหารเบามื้อเย็น

19.30 น. นั่งสมาธิ สวดมนต์ / 

  นำาเสนอ : ข้อฝึกอบรมสติ 5 ประการ/ การสร้างสังฆะ 

22.00 น. สัมผัสความนิ่งเงียบภายในและภายนอก เข้านอน

การเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมภาวนา

•  ผู้สมัครควรอยู่ร่วมตลอดทั้งกิจกรรม (5 วัน)

•  แต่งกายสุภาพ ไม่จำาเป็นต้องสวมชุดขาว 

 (กรุณางดกางเกง/กระโปรงสั้นเหนือเข่า เสื้อไม่มีแขน เสื้อเอวลอย)

•   รับประทานอาหารมังสวิรัติ (งดนม และ ผลิตภัณฑ์จากนม)

• กรุณาเตรียมร่ม/หมวก ไฟฉาย ผ้าคลุมไหล/เสื้อกันหนาว 

 (ในหอปฏิบัติธรรมใช้เครื่องปรับอากาศ) เตรียมกระติกน้ำ�ส่วนตัว 

 เบาะรองนั่งสมาธิ ยากันแมลง เครื่องใช้ส่วนตัว นาฬิกาปลุก 

 และยารักษาโรคประจำาตัวมาด้วย 

• ภาวนาจริยธรรมประยุกต์ ผู้เข้าร่วมกรุณาเตรียมมุ้งและเครื่องนอน  

 ส่วนตัว , ผา้สำาหรับนุ่งอาบน้ำ� และเครือ่งใชส้ำาหรับอาบน้ำ�ส่วนตวัมาดว้ย

• ภาวนาครอบครัว: ในขณะที่ผู้ใหญ่ฟังบรรยายธรรมร่วมกัน 

 เด็กๆ จะมีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติกับคณะนักบวชและอาสาสมัคร

 ผ่านการเล่นและทำากิจกรรมเพื่อการเจริญสติที่เหมาะกับวัยของเด็กๆ  

 คุณพ่อคุณแม่ จะได้ร่วมกิจกรรมของเด็กๆ ด้วย

• ในกรณีที่เด็กๆของท่านต้องการความดูแลใส่ใจเป็นพิเศษ   

 ท่านผู้ปกครองโปรดเกื้อกูลคณะทำางานด้วยการช่วยดูแลเด็กๆ ของท่าน 

 ระหว่างงานภาวนาด้วย



กำาหนดการ

ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ www.thaiplumvillage.org

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 082-340-9801 (ไทย)   

E-mail: weareone2013@thaiplumvillage.org  Facebook: หมู่บ้านพลัม ประเทศไทย

2-12 เมษายน    นิทรรศการ ‘ภาวนากับลายพู่กัน : ศิลปะแห่งสติ โดยท่านติช นัท ฮันห์’     
   Calligraphic Meditation The Mindful Art of Thich Nhat Hanh
   พิธีเปิดนิทรรศการ โดย พระอาจารย์ติช นัท ฮันห์ วันที่ 3 เมษายน 2556  

      ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

4-8 เมษายน   ภาวนาจริยธรรมประยุกต์ (Applied Ethics Retreat) 
   งานภาวนาพิเศษสำาหรับครู นักการศึกษา ผู้นำาองค์กรด้านการศึกษา 

   และบุคลากรที่ทำางานใกล้ชิดกับเยาวชน 

   ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

9 เมษายน   ปาฐกถาธรรม : เราคือหนึ่งเดียว (Together We are One) 
   ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน กรุงเทพฯ 
   เวลา 17.30 - 21.00 น.

13-17 เมษายน  ภาวนาครอบครัว (Family Retreat) : เราคือหนึ่งเดียว 
   (Together We are One)

   ณ วังรีรีสอร์ท จังหวัดนครนายก

13-17 เมษายน  ภาวนาคนหนุ่มสาว (Wake Up Retreat) : เราคือหนึ่งเดียว 
   (Together We are One) 

   งานภาวนาพิเศษสำาหรับหนุ่มสาวอายุ 18-30 ปี 

   ณ ระเบียงไพรแวลลีย์ จังหวัดนครนายก

28 เมษายน   ทอดผ้าป่าเพื่อสร้างหอปฏิบัติธรรม 
   ณ สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ หมู่บ้านพลัม ประเทศไทย      

   บ้านสระน้ำาใส ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

จาริกธรรม 
หลวงปู่ติช นัท ฮันห์ 
ในประเทศไทย ปี 2556



Please see more information and online registration at www.thaiplumvillage.org

For more information please contact Tel: 080-441-7871 (English)

E-mail: weareone2013@thaiplumvillage.org

Exhibition on Calligraphic Meditation: The Mindful Art of Thich Nhat Hanh

* Grand Opening of Thich Nhat Hanh Calligraphy Exhibition on 3 April 2013

At Bangkok Art and Culture Centre

Applied Ethics Retreat for educators 
At Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Ayutthaya

Public Talk 
At Royal Paragon Hall, Siam Paragon, Bangkok  

(17:30-21:00)

Family Retreat
At Wang Ree Resort, Nakornnayok

Wake Up Retreat
At Rabiangprai Valley, Nakornnayok

Offering Ceremony Day (Fund Raising for Big Meditation Hall)
At Thai Plum Village International Practice Center, Nakornrachsrima

April, 2-12

April, 4-8

April, 9

April, 13-17

April, 13-17

April, 28

Thich Nhat Hanh
and the Monastic of Plum Village:

Thailand Tour 2013



นิทรรศการ ‘ภาวนากับลายพู่กัน : ศิลปะแห่งสติ  

โดยพระอาจารย์ติช นัท ฮันห์’     

Calligraphic Meditation The Mindful Art of Thich Nhat Hanh
พิธีเปิดนิทรรศการ โดยพระอาจารย์ติช นัท ฮันห์ วันที่ 3 เมษายน 2556

ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

2 - 12 
เมษายน

2556

email: calligraphy@thaiplumvillage.org

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 083-557-9920



นิทรรศการลายพู่กันของพระอาจารย์ติช นัท ฮันห์ 

ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครครั้งนี้ 

เป็นการรวบรวมผลงานศิลปะของพระอาจารย์ติช นัท ฮันห์ 

อย่างครบถ้วนที่สุดเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

ดูเหมือนว่าความทุกข์บนโลกใบนี้จะไม่มีวันสิ้นสุด จนบางคนอาจสงสัยว่าเมื่อใดเราจึงจะได้พบกับ

ความสุขสมความปรารถนา พระอาจารย์ติช นัท ฮันห์ สอนว่าเราสามารถมีความสุขได้ในหลายวิธี 

เราไมจ่ำาเปน็ตอ้งวิง่ไลไ่ขวค้วา้สิง่ใดเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ความสขุ ไมว่า่จะเปน็การวิง่หาชวีติหรอืความตาย 

หรือแนวคิดที่มีแต่ได้หรือเสีย หากเราทำาเช่นนั้นความกลัวก็จะคืบคลานครอบงำาชีวิตเรา ทำาให้ชีวิต

เราไมเ่ปน็สขุ แตถ่า้เรารูถ้งึตน้เหตแุหง่ความไมเ่ปน็สขุเหลา่นัน้เราจะรูว้ธิทีีท่ำาใหค้วามรูส้กึไมเ่ปน็สขุ

เหล่านั้นไม่ต้องเกิดขึ้นอีกต่อไป

คำาสอนของหลวงปูเ่ปน็คำาสอนทีใ่หค้วามรู ้และมคีวามหมายอยา่งลกึซึง้ยิง่ หลวงปูห่วงัวา่ หากเรา

ฝึกที่จะยิ้มได้ เราจะสามารถสัมผัสกับความเบิกบานได้ และเมื่อนั้นความกังวลต่างๆในชีวิตก็จะลด

น้อยลงอย่างแน่นอน เพียงเรารู้ในคุณค่าของตนเอง เราก็จะรับรู้คุณค่าของสังคม หากเราปฏิบัติ 

ต่อผู้อื่นด้วยใจเมตตากรุณา โลกใบนี้ย่อมจะมีแต่ความสงบสุขอย่างแน่นอน

จุดมุ่งหมายของศิลปะคือการเพิ่มคุณค่าของชีวิต คำาสอนของหลวงปู่ติช นัท ฮันห์ ช่วยให้เรามี

ปัญญารู้แจ้งว่า เราจะมีความสุขในชีวิตได้อย่างไร หลวงปู่เป็นดั่งจิตรกรที่ชำาระจิตวิญญาณของเรา

ให้ใสบริสุทธิ์

ยูง ชุน-ตง (Yeung Chun-tong)

ผู้อำานวยการ พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ แห่งมหาวิทยาลัยฮ่องกง

University Museum and Art Gallery, The University of Hong Kong.



ภาวนาจริยธรรมประยุกต์ (Applied Ethics Retreat) 

งานภาวนาพิเศษสำาหรับครู นักการศึกษา ผู้นำาองค์กรด้านการศึกษา 

และบุคลากรที่ทำางานใกล้ชิดกับเยาวชน 

ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย 

จ.พระนครศรีอยุธยา

4 - 8 
เมษายน

2556



ตัวอย่างเนื้อหาการอบรม
•บ่มเพาะการหายใจอย่างรู้ตัวทั่วพร้อมเพื่อเชื่อมโยงร่างกายและจิตใจ

  ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน 

•เรียนรู้ที่จะรับฟังและโอบกอดอารมณ์ความรู้สึกรุนแรงของตนเอง 

  เช่น ความกลัว ความโกรธ ความวิตกกังวล และความสิ้นหวัง 

•เรียนรู้การใช้วาจาแห่งรักและการฟังอย่างกรุณาเพื่อดูแลความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น

•เรียนรู้การช่วยเหลือนักเรียนเพื่อความตระหนักรู้และจัดการกับอารมณ์รุนแรง

•เรียนรู้ศิลปะแห่งการสร้างชุมชน เพื่อให้ห้องเรียนและโรงเรียน

  เป็นดั่งครอบครัวที่เปี่ยมด้วยความรัก

•เรียนรู้ที่จะแก้ไขความขัดแย้งในห้องเรียนอย่างสร้างสรรค์

4-8 เมษายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

รายละเอียดงานภาวนา

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม

ทีพ่กัและการเดนิทาง

ครู อาจารย์ และ นักการศึกษา

ผู้นำาองค์กรด้านการศึกษา ผู้นำาองค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับเยาวชน

นักบวชผู้ทำางานใกล้ชิดกับโรงเรียน

• ผู้เข้าร่วมทั้งหมดพักในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) 

• ห้องนอนรวมแยกหญิง-ชาย กรุณาเตรียมมุ้งและเครื่องนอนส่วนตัว

• ห้องน้ำ�รวมแยกหญิง-ชาย กรุณาผ้านุ่งสำาหรับอาบน้ำา 

   และเครื่องอาบน้ำาส่วนตัวมาด้วย

ภาวนาจริยธรรมประยุกต์ : Applied Ethics
หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำาหรับ ครู นักการศึกษา ผู้นำาองค์กร

ด้านการศึกษา รวมถึงบุคลากรผู้ทำางานใกล้ชิดเยาวชน ที่

ต้องการบ่มเพาะความสันติสุข และสุขภาวะในชีวิตตนเอง 

ต้องการสร้างบรรยากาศที่เปี่ยมด้วยความรัก ความกรุณา 

และเปี่ยมสติในห้องเรียน หรือ ในโรงเรียน  เราจะเรียนรู้

ถึงศิลปะแห่งการดูแลความทุกข์ของตนเอง และแปรเปลี่ยน

ความทุกข์นั้นให้กลายเป็นความเบิกบาน จากนั้นจึงรดน้ำา

เมล็ดพันธุ์ของความตื่นรู้ ความเบิกบานในจิตใจของผู้อื่นให้

เบ่งบานอย่างเป็นธรรมชาติ



การชำาระค่าลงทะเบียน
โอนเงินผ่าน บัญชีมูลนิธิหมู่บ้านพลัมเพื่อกิจกรรมภาวนา
ธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามพารากอน เลขที่ 855-0-13333-7

ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางพลัด เลขที่ 073-2-51642-5

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาบางอ้อ เลขที่ 183-1-31162-6

* โอนเงินแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินที่อีเมล์ appliedethics@thaiplumvillage.org

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 083-558-1256  อีเมล์ appliedethics@thaiplumvillage.org

มูลนิธิฯ สงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี 

เงินที่ท่านสนับสนุนทั้งหมดจะนำาไปใช้เพื่อกิจกรรมภาวนา 

คณะผู้จัดงานขออนุโมทนาต่อท่านมา ณ โอกาสนี้

การลงทะเบียน
ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 

www.thaplumvillage.org / ภาวนาจริยธรรมประยุกต์ 

โดยเลือกตามความเหมาะสมดังนี้

๏ ค่าลงทะเบียนสนับสนุนการจัดงาน 3,500 บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง)

๏ สมทบค่าอาหารในงานภาวนาตามกำาลัง 

(กรอกรายละเอียดและโอนเงินในหน้าลงทะเบียน)

๏ “ขอรับทุน” มูลนิธิหมู่บ้านพลัมและสำานักงานส่งเสริมและสนับสนุน

การสร้างสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ทุนสนับสนุนสำาหรับครูและ 

นกัการศกึษา (คนไทย) แตข่อใหท้า่นกรณุามดัจำาเพือ่ยนืยนัการลงทะเบยีน 

1000 บาท (ท่านจะได้รับเงินจำานวนนี้คืนในวันสุดท้ายของงานภาวนา)

การเดินทาง
•เดินทางด้วยตนเอง 

•เดินทางกับรถบัสปรับอากาศส่วนกลาง 

  ค่าเดินทาง ไป-กลับ 600 บาท 

  (ชำาระค่าเดินทางพร้อมค่าลงทะเบียน)

ออกเดินทางจากอาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์ 

วันที่ 4 เมษายน 2556 เวลา 9.00 น.

แผนที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา



งานแสดงปาฐกถาธรรม เราคือหนึ่งเดียว : Together We are One 

การจาริกธรรมครั้งนี้พระอาจารย์ติช นัท ฮันห์ จะแสดงปาฐกถาธรรมครั้งสำาคัญ 
ในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2556 
ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน 
เริ่มเวลา 17.00 - 21.00 น.

9 
เมษายน

2556



งานแสดงปาฐกถาธรรม 
Together We are One : เราคือหนึ่งเดียว

กิจกรรมในงานประกอบด้วย

 - การภาวนาด้วยบทเพลงกับ จีวัน แบนด์ 

 เจ้าของอัลบั้ม บทเพลงจากต้นพลัม

 - การนั่งสมาธิ และสวดมนต์ ร่วมกับพระอาจารย์ติช นัท ฮันห์ 
 และคณะนักบวชจากหมู่บ้านพลัมนานาชาติ

 - การแสดงปาฐกถาธรรม 
 ในหัวข้อ Together We are One: เราคือหนึ่งเดียว

* กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับหมายเลขจอง 
และนำาหมายเลขจองมารับบัตรที่นั่งหน้างาน

** การจัดที่นั่งจะจัดตามการลงทะเบียนที่หน้างาน
และคณะผู้จัดขอสงวนสิทธิในการจัดลำาดับที่นั่ง

ลงทะเบียนล่วงหน้าที่ www.thaiplumvillage.org

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
โทร. 082-340-9801 (ไทย), 080-441-7871 (Eng)
หรือ e-mail: weareone2013@thaiplumvillage.org



ภาวนาครอบครัว (Family Retreat) : 

เราคือหนึ่งเดียว (Together We are One)

ณ วังรีรีสอร์ท จังหวัดนครนายก

13 - 17 
เมษายน

2556



ผู้สมัครสามารถอยู่ร่วมได้จนจบกิจกรรม

ตั้งแต่วันที่ 13-17 เมษายน 2556 

วันแรกเริ่มลงทะเบียนเวลา 10.30 น. 

วันสุดท้ายกิจกรรมเสร็จเวลา 14.00 น โดยประมาณ

ในขณะที่ผู้ใหญ่ฟังบรรยายธรรมร่วมกัน 

เด็กๆ ที่มีอายุ 6 ขวบขึ้นไปจะมีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติ

กับคณะนักบวชและอาสาสมัคร ผ่านการเล่นและทำากิจกรรม 

เพื่อการเจริญสติที่เหมาะกับวัยของเด็กๆ คุณพ่อคุณแม่อาจมี 

ส่วนร่วมด้วยการสลับเวลามาร่วมกิจกรรมร่วมกับเด็กๆ และ

เกื้อกูลการปฏิบัติของเพื่อนผู้ปกครองท่านอื่นอีกด้วย

- ในกรณีที่เด็กอายุน้อยกว่า 6 ขวบ ท่านผู้ปกครองโปรดเกื้อกูล

คณะทำางาน ดว้ยการชว่ยดแูลเดก็ๆ ของทา่นระหวา่งงานภาวนา

บุคคลทั่วไป

ผู้เข้าร่วม

การภาวนาของเด็ก

และวัยรุ่น

ปิดการลงทะเบียน
* เนื่องจากกิจกรรมภาวนานี้มีผู้สนใจเป็นจำานวนมาก 

และลงทะเบียนเต็มจำานวนทันทีในสัปดาห์แรกของการเปิดรับลงทะเบียน 
คณะผู้จัดขออภัยมา ณ ที่นี่ด้วยค่ะ

กรุณาติดตามการจัดงานภาวนาครั้งต่อไปได้ที่
www.thaiplumvillage.org

งานภาวนาครั้งนี้จะเป็นช่วงเวลาอันงดงาม ที่เราจะได้ฝึกปฏิบัติร่วมกัน 
สัมผัสกับปัจจุบันขณะในแต่ละก้าวย่างเพื่อให้ความเบิกบานเกิดขึ้นในใจ  
เราจะเรียนรู้เพื่อฟังอย่างลึกซึ้ง พูดอย่างมีสติด้วยวาจาแห่งรัก  
การฝึกปฏิบัติเหล่านี้จะนำามาซึ่งความสุขศานติในความสัมพันธ์  
เราจะร่วมกันมองสรรพสิ่งด้วยความเป็นจริงอย่างที่เป็น  
ซึ่งนั่นจะนำามาซึ่งความเข้าใจและความรักความเมตตา
ต่อตัวเราเอง ต่อครอบครัว และต่อโลกของเรา



นพ.ประยุทธ ตันสุริยวงษ์
นายแพทย์ แผนกหู คอ จมูก รพ.บำารุงราษฎร์

นพ.ประยุทธ - พญ.สุธาสินี -  
ดญ.นภัสนันท์ - ดญ.ธัญยธรณ์ ตันสุริยวงษ์

ประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมงานภาวนา

“ผมชอบงานภาวนาของหมู่บ้านพลัม
เพราะเราได้ภาวนาด้วยกันทั้งครอบครัว 
ผมมีลูกสาว 2 คน ถ้าหากเป็นภาวนาที่อื่นๆ  

ก็ต้องแบ่งกันไป ภาวนาของลูกพ่อแม่ก็ร่วมไม่ได้ 
ภาวนาของผู้ใหญ่ก็ไม่สามารถพาลูกไปด้วย 
ผมกับภรรยาก็ต้องแบ่งกัน ถ้าผมไปภรรยาก็ต้องอยู่ดูแลลูก 
ถ้าภรรยาไปผมก็ไม่ได้ไป แต่สำาหรับหมู่บ้านพลัมเราไปภาวนาด้วยกัน

ภาวนากับพลัมได้ความสดชื่น เบิกบาน ผ่อนคลาย ที่รู้สึกมากๆ คือ
รู้สึกดีกับลูก ผมอยากให้เขาได้พบทางตั้งแต่ยังเล็ก ให้ค่อยๆ ซึมซับ  
ไม่ได้คาดหวังให้เขาสงบ นิ่ง เพราะเขายังเล็ก การชวนให้ลูกมางาน
ภาวนาและเขาไม่ปฏิเสธ เขาสนุก สิ่งนี้มีค่าสำาหรับลูกๆ ของผม 
อย่างน้อยก็ให้เขาได้พบว่านี่เป็นทางหนึ่งที่ช่วยได้ หากเกิดอะไรขึ้น 
ในวันข้างหน้า เพราะผมก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะอยู่กับเขาไปได้นานเพียงไหน 
 วันนี้ให้เขาพบสิ่งนี้ค่อยซึมซับไป วันข้างหน้า เขาจะเลือกทางแบบไหน 
ก็แล้วแต่เขา  ลูกๆ ชอบ ไม่ปฏิเสธงานภาวนาก็ดีมากแล้วสำาหรับผม..” 



ภาวนาคนหนุ่มสาว (Wake Up Retreat) : 

เราคือหนึ่งเดียว (Together We are One) 

งานภาวนาพิเศษสำาหรับหนุ่มสาวอายุ 18-30 ปี 

ณ ระเบียงไพรแวลลีย์ จังหวัดนครนายก

13 - 17 
เมษายน

2556



ชวน หนุ่มๆ สาวๆ มาร่วมภาวนากับหลวงปู่ ติช นัท ฮันห์ พร้อมทั้งหลวงพี่ผู้ชายหลวง

พี่ผู้หญิงจากหมู่บ้านพลัม เราจะได้ฝึกนั่งสมาธิ เดินในวิถีแห่งสติ รับประทานอาหารอย่าง

มีสติ และกิจกรรมต่างๆ มากมาย นอกจากนี้ยังมีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนกับหลวงพี่ผู้ชาย 

หลวงพี่ผูห้ญงิ และเพือ่นๆ ที่มาร่วมงานภาวนา  เรยีนรูว้ิธกีารใช้ชวิิตทีจ่ะทำาใหเ้รามคีวาม

สุขมากขึ้น ผ่อนคลาย และอยู่บนวิถีแห่งความกรุณา งานภาวนาในครั้งนี้จะเป็นโอกาสที่

เราจะเกิดการตื่นรู้ขึ้นในชีวิต แปรเปลี่ยนตัวเองและเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือผู้อื่น

งานภาวนาครัง้นี ้จดัขึน้ทีร่ะเบยีงไพรแวลลยี ์โดยจะจดัขึน้พรอ้มๆ กบังานภาวนาสำาหรบั

ครอบครวัและบคุคลทัว่ไปทีว่งัรรีสีอรท์ ซึง่อยูใ่กล้ๆ  กนั  ทกุๆ เชา้ผูเ้ขา้รว่มงานจะเดนิทาง

ไปทีว่งัรรีสีอรท์เพือ่ฟงัหลวงปูบ่รรยายธรรม แลว้เดนิทางกลบัมาทีร่ะเบยีงไพรแวลลยีเ์พือ่

ทำากิจกรรมช่วงบ่ายและค่ำาต่อไป

ผู้เข้าร่วม
คนหนุ่มสาวอายุ 18-30 ปี รับจำานวน 100 คน

•   โรงนอนรวมแยกหญิง-ชาย

•   เตรียมหมวก ร่ม ไฟฉาย กระติกน้ำาส่วนตัว ยากันแมลง 

เครื่องใช้ส่วนตัว และยารักษาโรคประจำาตัวมาด้วย

ปิดการลงทะเบียน
* เนื่องจากกิจกรรมภาวนานี้มีผู้สนใจเป็นจำานวนมาก 

และลงทะเบียนเต็มจำานวนทันทีในสัปดาห์แรกของการเปิดรับลงทะเบียน 
คณะผู้จัดขออภัยมา ณ ที่นี่ด้วยค่ะ

กรุณาติดตามการจัดงานภาวนาครั้งต่อไปได้ที่
www.thaiplumvillage.org



ภาวนาคนหนุ่มสาว เพื่อสังคมแห่งสุขภาวะเต็มเปี่ยมด้วยรักและกรุณา
(YBHCS : Young Buddhist and Non-Buddhists 
for a Compassionate and Healthy Society)* 
กรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่www.wkup.org

ปัจจุบันนี้มีกลุ่มคนหนุ่มสาวหลายกลุ่มที่ทำางานเพื่อช่วยเหลือสังคม เช่น 
ชว่ยลดความอดอยากและความยากจน, การตอ่สูก้บัความอยตุธิรรมทาง
สงัคม, การยบัยัง้สภาวะโลกรอ้น แตย่งัไมม่กีลุม่คนหนุม่สาวทีม่คีวามตัง้ใจ 
ที่จะใช้ชีวิตให้งดงามตามหลักจริยธรรมแห่งโลก และแรงบันดาลใจทาง 
จติวญิญาณ กลุม่คนหนุม่สาวเหลา่นีต้อ้งการใชช้วีติตามอดุมคตเิตม็เปีย่ม 
ด้วยความรักและความกรุณา

เราจำาเปน็ตอ้งดำาเนนิชวีติบนหนทางทีจ่ะดำารงสขุภาวะทีด่ทีัง้ทางรา่งกาย
และจิตใจ เพื่อแปรเปลี่ยนความทุกข์ในตัวเรา ความปั่นป่วนทางอารมณ์ 
เชน่ ความรนุแรง, ความโกรธ, ความสิน้หวงั และความปรารถนา บม่เพาะ 
เมล็ดพันธุ์แห่งความเข้าใจ ความรัก ความเบิกบานและความสุข

รากฐานการปฏิบัติของคนหนุ่มสาวกลุ่มนี้คือ ข้อฝึกอบรมสติ 5 ประการ 
ซึ่งเป็นการฝึกปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอันแสดงถึงความรักและความกรุณา 
การฝกึปฏบิตันิี ้จะชว่ยบรรเทาความทกุข ์เกดิความสงบ เปน็อสิระ และมี
ความสขุ ทัง้หมดนีส้ามารถเปน็ไปได ้หากกลุม่คนหนุม่สาวปฏบิตัไิดเ้ชน่นี ้
พวกเขาจะสามารถที่จะนำาความสุขมาสู่ตนเองและครอบครัว และด้วย
ความสามารถนี้พวกเขาก็จะสร้างสังคมแห่งสุขภาวะอันเปี่ยมไปด้วยรัก
และกรุณา  



ประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมงานภาวนา

แซม : นางสาวแซมสุดา เข้มงวด

ตอนแรกรู้สึกสับสนมากเพราะหมู่บ้านพลัมไม่เหมือนวัดในความคิด 

เอาเสียเลย มีความสงสัยและวิตกกังวลเกิดขึ้นมากมายในใจ 

ว่าธรรมะที่สอนที่นี่เป็นอันเดียวกันกับธรรมะที่เคยรู้มาหรือไม่ 

แต่ความคิดยึดติดและแบ่งแยกอันนั้นก็เบาบางลงเรื่อยๆ 

เพราะทุกๆวันที่ดิฉันใช้ชีวิตอยู่ที่หมู่บ้านพลัม ดิฉันเห็นความสุข

และสงบมหาศาลอยู่ในตัวของหลวงพี่ทุกๆ รูป ในวิถีชีวิตประจำาวัน 

แสนเรียบง่าย ซึ่งก็เป็นผลมาจากการฝึกปฏิบัติตามวิถีหมู่บ้านพลัม 

รวมถงึไดเ้หน็วธิกีารแกป้ญัหาตา่งๆดว้ยสนัตวิธิ ีทำาใหด้ฉินัเหน็วา่สนัตภิาพภายในใจของเราเอง 

นั้นสำาคัญและมีประโยชน์มากเพียงใด และเกิดแรงบันดาลใจที่จะฝึกการเจริญสติและ

การมองอย่างลึกซึ้งกับตนเองดูบ้าง เมื่อได้ลองฝึกเจริญสติแล้ว ดิฉันก็ได้พบความสงบที่ 

ไมเ่คยมมีากอ่นภายในใจของตนเอง ทำาใหด้ฉินัเขา้ใจตนเองมากขึน้อยา่งมาก ดฉินัจงึไดเ้รยีนรู ้

ที่จะโอบกอด เมตตาและเข้าใจ ด้านที่ไม่ค่อยดีในตัวของตัวเองพร้อมไปกับด้านดีๆด้วย 

การมองเห็นข้อบกพร่องต่างๆในตัวเองนี้ก็ทำาให้เราสามารถเมตตาและให้อภัยผู้อื่นได้มากขึ้น

อีกด้วย ทั้งคนใกล้ชิดและคนไกลตัว 

จอย : จิรัชญา สัจจกุลนุกิจ

ในหมู่บ้านพลัมมีการฝึกปฏิบัติที่มีสติ

กับกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำาวันโดยไม่รู้ตัวเลยว่า 

นั่นคือการทำาสมาธิอย่างหนึ่ง การฝึกปฏิบัติที่มีสตินั้น 

ไม่ใช่การตั้งใจทำาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แต่เป็นการอยู่กับสิ่งนั้น 

อย่างเต็มที่ทั้งตัวและหัวใจ 

การเขา้รว่มการปฏบิตัทิีห่มูบ่า้นพลมัจนถงึวนันี ้ทำาใหเ้ราไดม้องเหน็ตวัเอง รบัฟงัความรูส้กึ 

ของตวัเองและเขา้ใจตวัเองมากขึน้ ทำาใหเ้รามคีวามสามารถทีจ่ะยอมรบั ดแูล และแปรเปลีย่น 

อารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตใจ ทำาให้มีความสุขกับตัวเองและคนรอบข้างมากขึ้น 



ทอดผ้าป่าเพื่อสร้างหอปฏิบัติธรรม 

ณ สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ หมู่บ้านพลัม ประเทศไทย

บ้านสระน้ำาใส ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติหมู่บ้านพลัม ประเทศไทย : 
Thai Plum Village International Practice Center 

เกิดขึ้นได้ด้วยการช่วยเหลือจากเพื่อนผู้ปฏิบัติทั่วโลก เพื่อให้พวกเรา พระภิกษุ ภิกษุณี 

สามเณร สามเณรี และฆราวาสมีโอกาสร่วมกันสืบต่อพระธรรมอันงดงามจากพระพุทธองค์ 

และเปดิรบัผูค้นจากทกุเชือ้ชาต ิศาสนา และความเชือ่ใหม้โีอกาสไดส้มัผสัหนทางอนัประเสริฐนี ้

เรารูด้วีา่ เราตอ้งการการสนบัสนนุจากกนัและกนัเพือ่จะสามารถอยูบ่นหนทางของพระพทุธองค ์

เพื่อสืบต่อหนทางอันประเสริฐของพระพุทธองค์ผู้เป็นครูของเรา อริยมรรคของพระพุทธองค์ 

จะช่วยให้ผู้ที่ฝึกปฏิบัติตามคำาสอนสามารถลดทอนความทุกข์ในชีวิตและนำาความสุขเบิกบาน

มาสู่โลก 

ด้วยการฝึกเจริญสติ สมาธิ ปัญญา ทำาให้เราตระหนักถึงการดำารงอยู่อย่างแท้จริงของตัวเรา

มากขึ้นว่าไม่มีอะไรมากไปกว่าความเมตตาและความช่วยเหลือเกื้อกูลอย่างสม่ำาเสมอของผู้คน

และสรรพสิ่งที่อยู่รอบข้าง ทั้งดินแดนของมนุษย์ สรรพสัตว์ พืชพรรณ และแร่ธาตุ

ด้วยปัญญาการเห็นการเชื่อมโยงสัมพันธ์กันของสรรพสิ่ง เราเรียนรู้วิธีที่จะอยู่ร่วมกันดั่ง 

ครอบครวัทางจติวญิญาณเดยีวกนั อยา่งสมานฉนัทแ์ละดว้ยความขอบคณุอยา่งลกึซึง้ บม่เพาะ 

ความรักฉันพี่น้อง เพื่อว่าเราจะสามารถสร้างดินแดนอุดมคติขึ้นได้ในทุกปัจจุบันขณะบน 

ผืนแผ่นดินอันงดงามนี้

คณะพระธรรมาจารย์หมู่บ้านพลัม

28 
เมษายน

2556



กำาหนดการ

ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสถานปฏิบัติธรรมหมู่บ้านพลัมประเทศไทย
วันเสาร์ที่ 28 เมษายน  2556
ณ บ้านสระน้ำาใส ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

5.00 น. คณะผู้มีจิตศรัทธาเดินทางออกจากกรุงเทพ
8.00 น. ถึงสถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ หมู่บ้านพลัม ประเทศไทย 
8.30 น. พิธีสวดอวยพรผืนดิน Blessing the new land
         สวดเอ่ยนามพระโพธิสัตว์ เดินสมาธิ
9.30 น. พระอาจารย์ติช นัท ฮันห์ ปาฐกถาธรรม
10.45 น. ถวายผ้าป่า วางศิลาฤกษ์หอปฏิบัติธรรมหมู่บ้านพลัม ประเทศไทย
11.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน
13.30 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ 

ขอเชิญร่วมทำาบุญทอดผ้าป่าสามัคคี
เพื่อสถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ หมู่บ้านพลัม ประเทศไทย 

หอระฆัง

หอปฏิบัติธรรม (Main Meditation Hall)

หอธรรม (ห้องสมุดกลาง)



รับซองผ้าป่าและส่งซองทำาบุญพร้อมปิดผนึกในทุกกิจกรรมภาวนา

ของมูลนิธิหมู่บ้านพลัมภายใน 25 เม.ย. 2556

โอนเงินผ่านบัญชี บัญชีมูลนิธิหมู่บ้านพลัมเพื่อสถานปฏิบัติธรรม

ธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามพารากอน เลขบัญชี 855-0-24898-6

ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางพลัด เลขบัญชี 073-2-51641-7

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาบางอ้อ เลขบัญชี 183-1-31161-8

ธนาคารทิสโก้ สาขาสยามพารากอน เลขบัญชี 0138-235-000101-2

ธนาคารทหารไทย สาขาศูนย์การค้าเมโทร เลขบัญชี 096-2-21526-5

Bangkok Bank / Siam Paragon Branch  
Branch address: Ground Fl., Rama 1 Road, 
Pathumwan, Bangkok 10130

A/C Name : PV for PV Practice Center in Thailand 
A/C Number : Savings A/C 855-0-24898-6

Account address: 6,8,10 JARUNSANITWONG91 BANG-OR SUB-DISTRICT,

BANG PLAD DISTRIC, BANGKOK THAILAND  Tel: 02-885-5980 Fax: 02-885-5981

ใบเสร็จรับเงินและใบอนุโมทนา กรุณาเขียนชื่อ-สกุล พร้อมที่อยู่ให้ชัดเจนบริเวณหน้าซองผ้าป่า 

หรือส่งสำาเนาการโอนเงินกลับมายัง โทรสาร 02-885-5981 

หรือ email: info@thaiplumvillage.org หัวข้อ “ทำาบุญทอดผ้าป่า 2013”

* ใบอนุโมทนาบัตรของมูลนิธิยังไม่สามารถนำาไปใช้หักภาษีได้

*แบบร่างกระท่อม
พระอาจารย์ติช นัท ฮันห์

*อาคารที่พักนักบวช
(กำาลังก่อสร้าง)



*แบบร่างกระท่อม
พระอาจารย์ติช นัท ฮันห์

*อาคารที่พักนักบวช
(กำาลังก่อสร้าง)

Premium Outlet

โลตัสปากช่อง

ที่ดิน

ครัวเขาใหญ่

สภอ.หมูสี

ทางเข้าทอสคาน่า

กม.14

ป้ายบอกทางไปวัดธรรมบันดาล

ร.ร.บ้านสระน้้าใส
ร.ร.พฤกษาวิทยา

วัดถ้้าสระน้้าใส

ป้ายชื่อซอยทองหลอ่

สว
นแ

ก้ว
มัง

กร

ป้ายภูสวยสระน้้าใส
บ้านช้ันเดียว

ป้ายภูสวยสระน้้าใส เป็นซอยเล็กๆ

700 เมตร

2 ก.ม.

ทางหลวง2090 ถ.ธนะรัชต์

ถ.มิตรภาพ

โฮมโปร

5.5 ก.ม.

แผนที่สถานทีเ่ตรียมก่อสร้าง
สถานปฏิบัติธรรม

หมู่บ้านพลัมแห่งประเทศไทย
บ้านสระน้้าใส ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

แยก
บ้านบุ่งเตย

5 ก.ม.

แผนที่สถานที่เตรียมก่อสร้าง 

สถานปฎิบัติธรรม
หมู่บ้านพลัมแห่งประเทศไทย

บ้านสระนำา้ใส ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา



ฟิตเนส ของจิตใจ
พระภิกษุฟับยุม (Dharma inclusiveness)

พระธรรมาจารย์อาวุโสหมู่บ้านพลัม  

สถานปฏิบัติธรรมสวนกวาง (Deer park monastery) 

ประเทศสหรัฐอเมริกา

การศึกษานั้นมีอิทธิพลต่อสังคม ส่งผลต่อสังคมรอบข้างและเปลี่ยนแปลงสังคมได้ ครูและ 

ผูป้กครองตา่งกส็นใจวธิกีารทีพ่วกเรา (นกับวช) สอนเดก็ๆ ฉนัคดิวา่การศกึษา มใิชเ่พยีงขอ้มลู 

และองค์ความรู้เท่านั้น แต่รวมถึงการตระหนักและความสามารถในรับรู้ตัวเรา

แม้ความรู้ต่างๆ จะเป็นประโยชน์ แต่ความสามารถในการระลึกรู้ ตระหนักถึงความเป็นจริง

ในปัจจุบันขณะ ควรได้รับการบ่มเพาะและการฝึกฝนในกระบวนการศึกษา เหล่านี้เป็นสิ่งที่

สำาคัญยิ่งเพื่อการเป็นมนุษย์ผู้มีความสุข อยู่ในสังคมที่สงบสุข เป็นนักเรียนที่มีความสุขและ

เป็นครูที่มีความสุข 

เพื่อจะพัฒนาความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะกับคนหนุ่มสาว พวกเขาควรจะเรียนรู้และฝึกฝน

การโอบกอดอารมณ์ของตนเอง เรียนรู้ว่าจิตใจนั้นทำางานอย่างไร รู้อารมณ์ของตนเอง รู้ทัน

ความรู้สึกของตน ความโกรธ  ความซึมเศร้า ความเหงาของพวกเขา เรามีเครื่องมือที่เป็น 

รูปธรรมซึ่งครูจะต้องฝึกอบรมเพื่อรู้จักการใช้มากขึ้น เมื่อเราเรียนรู้การทำางานของจิตใจ 

อารมณแ์ละความรูส้กึ ไมเ่พยีงแคน่ัน้ วธิกีารทีเ่ราสามารถนำามาใชใ้นชัน้เรยีนคลา้ยกบัเปน็หอ้ง

ฟิตเนส เป็นห้องออกกำาลังกายทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ใช่เพียงการเรียนรู้กีฬาบาสเก็ตบอล 

แฮนด์บอล แต่เรียนรู้ว่าจิตใจของเราวิ่งวุ่นอย่างไร รู้จักการนั่งนิ่งๆ ปลดปล่อยความโกรธ 

ในทางที่ดีต่อสุขภาพ รับมือกับความเหงา การแก้ไขความขัดแย้ง การฟังอย่างลึกซึ้ง

หนึง่ชัว่โมงตอ่วนัสำาหรบัการบรหิารจติใจจะทำาใหค้วามสขุของพวกเขาเบง่บาน ความซมึเศรา้ 

การฆา่ตวัตายในคนหนุม่สาวจะลดลง เมือ่เขารบัมอืกบัมนัได ้รูจ้กัเครือ่งมอืทีจ่ะใชจ้ดัการเมือ่

อารมณ์ประทุขึ้นมา ฉันคิดว่ามันคงจะดีกว่าหากเริ่มต้นที่ครอบครัวและผู้ปกครองที่จะดูแล 

พวกเขา และมันก็ดีเช่นกันหากมันเริ่มต้นเพื่อจะนำาไปใช้ในระบบโรงเรียน



* ใบอนุโมทนาบัตรของมูลนิธิยังไม่สามารถนำาไปใช้หักภาษีได้

การสนับสนุนมูลนิธิหมู่บ้านพลัม
และสถานปฏิบัติธรรมนานาชาติหมู่บ้านพลัม ประเทศไทย

ร่วมเป็นอาสาสมัครตามความถนัดของท่าน
o เป็นอาสาสมัครช่วยงาน-ฝึกปฏิบัติร่วมกันในสถานปฏิบัติธรรม
o อาสาสมัครสอนภาษาไทยให้กับคณะนักบวช
o อาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษให้กับคณะนักบวช
o อาสาสมัครในกิจกรรมภาวนา
  (โดยเข้าร่วมกิจกรรมวันแห่งสติอย่างสม่ำาเสมอ)
o อาสาสมัครด้านการก่อสร้างสถานปฏิบัติธรรม 

สนับสนุนปัจจัย
o สนับสนุนปัจจัยสำาหรับคณะสงฆ์ 

  บัญชีมูลนิธิหมู่บ้านพลัมเพื่อคณะนักบวช 
  ธนาคารกรุงเทพ สาขาปากช่อง เลขที่ 331-4-48520-6

o ร่วมสมทบในโครงการก่อสร้างสถานปฏิบัติธรรมหมู่บ้านพลัมประเทศไทย  

  บัญชีมูลนิธิหมู่บ้านพลัมเพื่อสถานปฏิบัติธรรม
  ธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามพารากอน เลขบัญชี 855-0-24898-6
  ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางพลัด เลขบัญชี 073-2-51641-7
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาบางอ้อ เลขบัญชี 183-1-31161-8
  ธนาคารทิสโก้ สาขาสยามพารากอน เลขบัญชี 0138-235-000101-2
  ธนาคารทหารไทย สาขาศูนย์การค้าเมโทร เลขบัญชี 096-2-21526-5

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
www.thaiplumvillage.org 
Facebook : หมู่บ้านพลัมประเทศไทย

Email : info@thaiplumvillage.org 

มูลนิธิหมู่บ้านพลัมประเทศไทย
สำานักงานในกรุงเทพ เลขที่ 6, 8, 10 ซอยจรัญสนิทวงศ์91 

แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 

โทร 02-885-5980, โทรสาร 02-885-5981




