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  “วิสาขบูชา” เป็นวนัส ำคญัท่ีสุดวนัหน่ึงในประวติัศำสตร์ 

ของพระพุทธศำสนำ  คือเป็นวนัท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัพระพุทธเจำ้
ผูเ้ป็นศำสดำของชำวพุทธ  เพรำะตรงกบัเหตุกำรณ์ท่ีส ำคญั ๓
เหตุกำรณ์ ไดแ้ก่  วนัประสูติ  คือวนัท่ีพระองคถื์อก ำเนิดข้ึนในโลก  
เหตุกำรณ์ต่อมำ  ไดแ้ก่  วนัตรัสรู้  คือวนัท่ีพระองคค์น้พบหลกัควำม
จริงหรือสัจจธรรม  และเหตุกำรณ์สุดทำ้ย  ไดแ้ก่  วนัดบัขนัธปริ-
นิพพำน หรือวนัละสังขำร 

ทั้งสำมเหตุกำรณ์  ลว้นมีควำมส ำคญัไม่ยิง่หยอ่นไปกว่ำกนั  
หำกไม่มีกำรเกิดก็ไม่มีกำรตรัสรู้ และแมเ้ม่ือไดต้รัสรู้หรือบรรลุ
คุณธรรมสูงสุดท่ีมนุษยจ์ะพึงท ำได ้   กไ็ม่สำมำรถจะเสวยรสสุข
เหนือส่ิงปลอมปนอยูช่ัว่นิจนิรันดร์ได ้  ตอ้งปรินิพพำนไปตำมกฎ
ธรรมชำติ 
 ดงันั้น  ในฐำนะพุทธศำนิกชน  เรำจะใชเ้หตุกำรณ์ท่ีส ำคญัน้ี
มำเป็นเคร่ืองเตือนสติในกำรด ำเนินชีวิตอย่ำงมีควำมสุข ตำม
แนวทำงของพระองคไ์ดอ้ยำ่งไร   
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ในกำรด ำเนินชีวิต  ผูท่ี้ตอ้งกำรควำมสุขตำมแนวทำงค ำสอน
ของพระองค ์  ไม่ว่ำจะเป็นนกับวชหรือผูค้รองเรือนก็ตำม  มีขอ้
ปฏิบติัท่ีมำจำกหลกักำรอนัเดียวกนั  นัน่คือ ทำงสำยกลำง หรือมรรค
มีองคแ์ปด  ซ่ึงสรุปยอ่ลงเป็น ๓ ประกำร  คือ  กำรฝึกหดัขดัเกลำใน
เรืองศีล  กำรฝึกฝนอบรมในเร่ืองสมำธิหรือกำรควบคุมอำรมณ์  และ
กำรหมัน่ตริตรองพฒันำปัญญำคือภำวนำ   ควำมรู้ควำมเขำ้ใจในกำร
ใชชี้วิตอยำ่งถูกตอ้งดีงำม  ซ่ึงชำวพุทธทัว่ไปยดึเป็นหลกัด ำเนินชีวิต
อยูแ่ลว้นัน่เอง 
 ในวำระอนัส ำคญัวนัวิสำขบชูำท่ีจะเวียนมำถึงน้ี  คณะสงฆ ์ 
คระกรรมกำรและคณะกรรมกำรโรงเรียนวดัพุทธำนุสรณ์  ไดจ้ดัให้
มีมหำมงคลพิธี    “แสดงตนเป็นพุทธมำมกะ”   ข้ึนเพื่อนอ้มเป็น
พุทธบชูำ  ปลูกฝังคุณธรรมใหม้ัน่คงในชีวิต  และสร้ำงสิริมงคล
ใหก้บัชีวิตของตนเอง  จึงขอเรียนเชิญผูป้กครอง  นกัเรียนและ
สำธุชนทุกท่ำน  เขำ้ร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมำมกะ  ในวนัอำทิตย ์
ท่ี  ๑๘  พฤษภำคม ๒๕๕๗  เวลำ ๑๐.๐๐  น.  เป็นตน้ไป 
 

                             
 

พระวเิทศธรรมกวี 
เจำ้อำวำสวดัพทุธำนุสรณ์ 

เมืองฟรีมอนท ์ ซำน  ฟรำนซิสโก เบย ์แอเรีย 
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                                                                                        ป.อ. ปยุตฺโต                                             

มองสันติภาพโลก 
ผ่านภูมหิลงัอารยธรรมโลกาภวิตัน์ 
 ควำมเป็นสำกลอีกอยำ่งหนึง  คือควำมจริง  หมำยถึงควำม
จริงท่ีไม่เขำ้ใครออกใคร  ไม่วำ่อยูท่ี่ไหนมนัก็เป็นอยำ่งนั้น  อยำ่งน้ีก็
เรียกว่ำเป็นสำกล  เป็นสำกลตำมธรรมชำติ  ตำมธรรมดำ  เช่น เป็น
มนุษยก์็ตอ้งกินอำหำร  หรือเป็นส่ิงมีชีวิตก็ตอ้งกินอำหำร  เป็นตน้ 
หรือเรำอำจจะพดูว่ำ    เรำตอ้งมีเคร่ืองนุ่งห่ม เป็นเคร่ืองช่วยในกำร
ค ้ำชูชีวิต  กำรใชเ้คร่ืองนุ่งห่มเป็นของสำกลของมนุษย ์  แต่ตอนท่ีว่ำ
รูปแบบเส้ือผำ้ชนิดน้ี ชนิดนั้น  เป็นสำกลหรือเปล่ำน้ี  แลว้แต่จะ
ยอมรับ 
 ตกลงว่ำ  สำกล  มี ๒  อยำ่ง  และท่ีเรำตอ้งกำรก็คือควำมเป็น
สำกลท่ีว่ำ  เป็นของจริง  ชนิดท่ีไม่เขำ้ใครออกใคร  มนัจะอยูท่ี่ไหน  
เม่ือไร  ในประเทศไหน  หรือแมแ้ต่ในกำลใด  ก็เป็นอยำ่งนั้น  เร่ือง
หลกักำรของศำนำก็ตอ้งไปถึงจุดน้ีดว้ย 
 ทีน้ีเรำมำพดูถึงเร่ืองท่ำทีของพุทธศำสนำแต่ส่ิงท่ีเรียกว่ำ 
ศำสนำทั้งหลำย ก็มำเจอท่ำทีต่อตวัควำมจริงน้ีดว้ยว่ำพุทธศำสนำ 
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มีท่ำทีต่อควำมจริงน้ีอยำ่งไร 
 ท่ำทีพื้นฐำนท่ีสุด  จะเห็นไดใ้นค ำตรัสของพระพุทธเจำ้เอง
ว่ำ 
 “อุปฺปำทำ  วำ  ภิกฺขเว  ตถำคตำน   อนุปปฺำทำ  วำ   ตถำคตำน   
ฐิตำ ว สำ  ธำตุ ธมฺมฏฺฐิตตำ  ธมฺมนิยำมตำ..”  = ไม่ว่ำตถำคต
ทั้งหลำยจะเกิดข้ึนหรือไม่ก็ตำม  หลกัควำมจริง คือกฎธรรมชำติ  ก็
คงอยูอ่ยำ่งนั้น  ตถำคตตรัสรู้คน้พบหลกัควำมจริงนั้นแลว้  ก็มำบอก  
แสดง  จดัตั้ง  วำงหลกั  เปิดเผย  แจกแจง  ท  ำใหเ้ขำ้ใจไดง่้ำย...ว่ำ
ดงัน้ีๆ      

 (องฺ. ติก. ๒๐/๕๗๖) 

 พุทธพจน์น้ีเป็นค ำแสดงฐำนะของพระศำสดำไปดว้ย  ใหรู้้
ว่ำควำมจริงมีอยูต่ำมธรรมดำของมนั  ไม่ไดข้ึ้นต่อองคพ์ระศำสดำ  
พระศำสดำมีฐำนะเป็นผูค้น้พบ  และเม่ือคน้พบควำมจริงดว้ยปัญญำ
แลว้  ก็มำบอก  มำเปิดเผยควำมจริงนั้นแก่มนุษยท์ั้งหลำย  เพื่อใหรู้้
เขำ้ใจควำมจริงนั้น  แลว้จะไดป้ฏิบติัต่อส่ิงทั้งหลำยไดถู้กตอ้งตำม
ควำมจริง  อนัจะท ำใหก้ำรด ำเนินชีวิตและกิจกำรทั้งหลำยของมนุษย์
บงัเกิดผลดีเป็นประโยชน์อยำ่งแทจ้ริง         
 ดว้ยท่ำทีพื้นฐำนน้ี  คือ  เม่ือไม่ถือว่ำควำมจริงและหลกักำร
ต่ำงๆ  จะเป็นส่ิงท่ีศำสดำจะตั้งเอำตำมท่ีพอใจ  และควำมเป็นไปของ
ส่ิงทั้งหลำยด ำเนินไปตำมกฏธรรมชำติ   ไม่มีใครท่ีจะมำเป็นผู ้
วินิจฉยั  พิพำกษำตดัสิน  มนุษยเ์รำจึงตอ้งรู้เขำ้ใจควำมจริงนั้น  เพื่อ
จะปฏิบติัไดถู้กตอ้ง  ดงันั้นท่ำทีทัว่ไปของพุทธศำนำจึงเป็นท่ำท่ีแห่ง
ปัญญำ 

                                                    -๖-      
 

อน่ึง  ในเม่ือปัญญำเป็นส่ิงท่ีจะตอ้งพฒันำข้ึนในตวัมนุษยแ์ต่
ละคน  จะจบัใส่  ยดัเยยีดให ้ หรือบงัคบัใหเ้กิดข้ึนไม่ได ้  พุทธ
ศำสนำจึงมีท่ำทีทัว่ไปอีกอยำ่งหน่ึงตำมมำ  คือกำรเปิดโอกำสแก่ทุก
คนในกำรคิดพิจำรณำ  และเชิญชวนใหใ้ชปั้ญญำ  อยำ่งท่ีเรียกว่ำ  
เสรีภำพทำงควำมคิด                                          
 พร้อมกนันั้น  ในกำรกล่ำวสอนหรือประกำศแสดงน ำเสนอ
หลกักำรต่ำงๆ พุทธศำสนำก็จะมีท่ำทีเป็นกลำงๆ แบบเสนอให้
พิจำรณำและใหคิ้ดตดัสินใจดว้ยตนเอง 
 พุทธศำสนำจึงไม่พดูว่ำ  พุทธศำสนำจะเอำอยำ่งนั้นจะเอำ
อยำ่งน้ี  แต่จะพดูเป็นกลำงๆว่ำ ควำมจริงเป็นอยำ่งน้ีๆ  เม่ือควำมเป็น
อยำ่งน้ี  และเม่ือผลอยำ่งน้ีๆ  จะเกิดข้ึนจำกกำรท ำเหตุอยำ่งน้ีๆ  
มนุษยเ์รำควรเลือกเอำหรือควรจะปฏิบติัในเร่ืองนั้นๆ อยำ่งไร  จำก
ควำมจริงท่ีเป็นอยำ่งน้ี  ถำ้มนุษยต์อ้งกำรผลดีก็ตอ้งปฏิบติัอยำ่งน้ีๆ 
ถำ้ท่ำนปฏิบติัอยำ่งน้ีๆ ผลดีก็จะเกิดข้ึน  ท่ำนจะเห็นดว้ยและปฏิบติั
ไหมล่ะ ฯลฯ 
 ตำมหลกักำรน้ี  ก็จะมีแต่ท่ำทีต่อตวัควำมจริง  ต่อขอ้เสนอ
ต่อควำมคิดเห็นควำมรู้สึกต่ำงๆ  ไม่มีท่ำทีต่อศำสนำท่ีมีช่ืออยำ่งนั้น
อยำ่งน้ี 
ท่าทขีองพุทธศาสนาตามหลกัการทีเ่ป็นสากล 
 จำกท่ำทีพื้นฐำนต่อควำมจริงท่ีเป็นกลำง ๆ     ดงักล่ำวมำ
พุทธศำสนำก็จะมีท่ำทีสืบเน่ืองในเชิงจริยธรรม  ซ่ึงเป็นกลำง ๆ ดว้ย 
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กล่ำวคือ 
 ขั้นท่ี ๑  พุทธศำสนำมีท่ำทีในกำรแสดงควำมจริง  ซ่ึงถือว่ำ
ควำมจริงเป็นของกลำงๆ  ไม่เขำ้ใครออกใคร  ดงันั้น  พุทธศำสนำจึง
พดูเป็นกลำงๆว่ำ ส่ิงทั้งหลำยเป็นอยำ่งน้ี  เช่นพดูว่ำส่ิงทั้งหลำย
เป็นไปตำมเหตุปัจจยั  ไม่ว่ำมนัจะอยูท่ี่ไหนมนัก็เป็นไปตำมเหตุ
ปัจจยั หรือเช่นสอนว่ำท ำดีไดดี้  ท  ำชัว่ไดช้ัว่  หรือกำรท ำดีเป็นเหตุ
ใหไ้ปสวรรค ์ หรือกำรท ำชัว่เป็นเหตุใหไ้ปนรก  ก็จบเท่ำนั้น คือถือ
ว่ำตวักำรท ำดีและกำรท ำชัว่เป็นเหตุใหไ้ดรั้บผลต่ำงกนัโดยตวัของ
มนัเอง  เป็นเร่ืองธรรมดำของระบบเหตุปัจจยั 
 เม่ือมีกำรเปรียบเทียบกนัข้ึนมำ  ก็คือบอกว่ำ  ในทำงพุทธ-
ศำสนำไม่มีผูต้ดัสิน  ไม่มีผูว้ินิจฉยัโทษ หมำยควำมว่ำ  คุณจะมีตรำมี
ช่ือว่ำนบัถือศำสนำไหนก็ตำม  ไม่เก่ียว  ผลจะเป็นอยำ่งไรอยู่ท่ีกำร
กระท ำ  เม่ือท ำดี กำรท ำดีก็เป็นเหตุใหไ้ปสวรรค ์ เม่ือท ำชัว่  กำรท ำ
ชัว่ก็เป็นเหตุใหไ้ปนรก  ผลกบัเหตุตำมกนัมำเอง  ไม่ข้ึนต่อตรำ 
 เพรำะฉะนั้น มนัก็ไม่มีค ำวำ่จะตอ้งถือศำสนำไหนเขำ้มำ
เก่ียวขอ้ง  เพรำะค ำน้ีมนัยนือยูเ่ป็นของกลำงๆ  อยำ่งท่ีเรียกว่ำ  ไม่เขำ้
ใครออกใคร  แลว้ก็ไม่ตอ้งมีผูพ้ิพำกษำ  เพรำะว่ำกำรท ำเหตุ
ก่อใหเ้กิดผลเอง  เหตุท ำใหเ้กิดผล  ผลเกิดจำกเหตุ ก็จบ  ไม่ตอ้งมำ
เถียงกนัว่ำจะเช่ือผูพ้ิพำกษำท่ำนใด 
 อน่ึง หลกักำรยอ่มสัมพนัธ์กบัท่ำทีไปในตวั  หลกักำรเป็น
อยำ่งไร  ท่ำทีก็เป็นอยำ่งนั้น  อนัน้ีคือ  ควำมจริงท่ีเป็นสำกล ซ่ึงไม่ 
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เขำ้ใครออกใคร  ไม่ตอ้งบอกว่ำนบัถือศำสนำไหน  ไม่ข้ึนต่อศำสดำ
องคใ์ด  แต่เพรำะกำรท ำดีเป็นเหตุใหไ้ปสวรรค ์กำรท ำชัว่เป็นเหตุให้
ไปนรกโดยไม่ตอ้งมีใครตดัสินส่งไป  เพรำะฉะนั้นศำสดำจึงมำสอน
ว่ำ  เม่ือควำมจริงเป็นอยำ่งน้ี ถำ้เรำตอ้งกำรไปสวรรค ์ เรำก็ตอ้งท ำดี 
         ศำสดำมำแสดงควำมจริงและแนะน ำตำมควำมจริงนั้นเท่ำนั้น  
แต่ควำมจริงก็เป็นขอมนัอยำ่งนั้น ไม่ข้ึนต่อศำสดำ  ไม่ตอ้งแยกว่ำ
ศำสนำไหน  ศำสดำใด 
 ขั้นท่ี ๒  ควำมรู้สึกหรือท่ำทีต่อมนุษยอ่ื์น  ตำมหลกัพุทธ-
ศำสนำ  ก็ตั้งอยูบ่นฐำนของขอ้ท่ี ๑  คือบอกว่ำมนุษยก์็เป็นชีวิตเป็น
ส่ิงท่ีมีอยูใ่นธรรมชำติ  เป็นไปตำมกฎธรรมชำติ  ในแง่น้ีมนุษยก์็
มิไดมี้อะไรพิเศษ  นอกเหนือจำกกฎธรรมชำติ เพียงแต่มีคุณสมบติั
บำงอยำ่งแตกต่ำงจำกสัตวอ่ื์น  และเม่ือเป็นมนุษยแ์ลว้ก็มีควำมเป็น
มนุษยเ์สมอกนั  เพรำะฉะนั้น  มนุษยก์็เป็นมนุษย ์  ไม่มีตรำท่ีจะเอำ
มำแยกเช่นเดียวกนั 
 ท่ีว่ำน้ีหมำยควำมวำ่  ตรำหรือป้ำยช่ือว่ำ  คนไทย  คนจีน  คน
แขก  คนฝร่ัง ฯลฯ  น้ี  เป็นเพียงเคร่ืองหมำยรู้เพื่ออยูร่่วมกนัในสังคม
มนุษย ์  ในกำรท่ีจะปฏิบติัต่อกนัไดต้รงตำมควำมประสงค ์  แต่
เน้ือหำก็คือ  ควำมเป็นมนุษย ์
 เม่ือเป็นมนุษยเ์สมอเหมือนกนั  ก็รักสุขเกลียดทุกขแ์ละตกอยู่
ภำยใตก้ฎธรรมชำติเหมือนกนั  เพรำะฉะนั้นพุทธศำสนำก็จะบอกว่ำ 
สัตวท์ั้งหลำย  โดยเฉพำะเร่ิมจำกมนุษย ์ ลว้นรักสุข  เกลียดทุกข ์ รัก 
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ตวักลวัตำยดว้ยกนัทั้งนั้น  เพรำะฉะนั้น  จึงไม่ควรเบียดเบียนกนั  
ท่ำนบอกว่ำ “น  หเนยฺย  น  ฆำตเย”  แปลวำ่ ไม่พึงฆ่ำ  ไม่พึงใหฆ่้ำ 
 เป็นอนัว่ำ  มนุษยทุ์กคน 

๑. มีธรรมชำติของกำรรักสุข  เกลียดทุกข ์ เหมือนกนั  ลว้น
กลวัภยั  กลวัต่อควำมตำยทั้งนั้น  

๒. ร่วมกฎธรรมชำติเดียวกนั  เสมอกนัในกฎธรรมชำติ  คือ 
ทุกคนเกิดมำแลว้ก็ตกอยูใ่ตอ้  ำนำจของกำรเกิด  แก่ เจบ็ 
ตำย  เหมือนกนั  คือเป็นเพื่อร่วมกฎธรรมชำติดว้ยกนั 

เพรำะฉะนั้นเรำจึงบอกว่ำ  “สัพเพ  สัตตำ”  สัตวท์ั้งหลำยทั้งปวง  ท่ี
เป็นเพื่อร่วมทุกข ์ควำมเกิดแก่เจบ็ตำย ดว้ยกนัทั้งหมดทั้งส้ิน 
 เพรำะฉะนั้นจึงพดูเป็นกลำงๆ  ว่ำไม่ควรเบียดเบียนกนัโดย
ไม่มีช่ือ  ไม่มีป้ำยใดทั้งส้ิน  และกำรฆ่ำมนุษย ์ หรือฆ่ำชีวิตใดก็ตำม  
ก็เป็นส่ิงท่ีไม่ดีทั้งนั้น  เรำเรียกว่ำเป็นบำป  โดยเป็นกลำงๆ ไม่จ ำกดั
ว่ำจะติดป้ำยไหน  น่ีคือ  ควำมเป็นมนุษยท่ี์เป็นสำกล 
 ขั้นท่ี ๓ จำกกำรถือควำมเป็นมนุษยท่ี์เป็นสำกล ก็ออกไปสู่
ท่ำท่ีต่อกนั  กล่ำวคือ  เพรำะเหตุท่ีว่ำมนุษยแ์ต่ละคนเป็นชีวิตท่ีรักสุข  
เกลียดทุกข ์ จึงอยำกมีควำมสุข  อยำกอยูด่ว้ยดี  เรำฉนัใด  คนอ่ืนๆ   
ก็ฉนันั้น  เพรำะฉะนั้นเรำปรำรถนำดีต่อตวัเรำ  เรำก็ควรปรำรถนำดี
ต่อผูอ่ื้น  และเพื่อใหม้นุษยอ์ยูก่นัดว้ยดี  ทุกคนก็ควรจะมีเมตตำต่อ 
กนั  เป็นเมตตำท่ีเป็นกลำงๆ  เสมอกนัหมดต่อมนุษยทุ์กคน  ต่อทุก
ชีวิต  
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อนัน้ีเรียกว่ำ  เมตตำท่ีเป็นสำกล  คือไม่จ ำกดัพวกนั้น  พวกน่ี 
หรือกลุ่มไหนศำสนำใดทั้งส้ิน 
 หลกักำร ๓  อยำ่งน้ี  เป็นขอ้ส ำคญัในเร่ืองทศันะหรือท่ำที
หมำยควำมว่ำ  มนัเหมือนเป็นฐำน  เพรำะว่ำจำกหลกักำรน้ี  ก็จะมี
ท่ำท่ีตำมมำ  เม่ือยดึถือหลกักำรอยำ่งไร  ทศันะและท่ำทีกำรมองก็
เป็นไปอยำ่งนั้น บำงทีเรำแทบไม่ตอ้งพดูถึงตวัท่ำทีอีกเลย  เพรำะมนั
มำกบัตวัควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัส่ิงท่ีเรียกว่ำเป็นสัจธรรมอนัน้ี 
 นอกจำกนั้น  หลกักำรท่ีพดูมำน้ี  ยงัแสดงถึงควำมหมำยของ
จริยธรรมในทศันะของพุทธศำสนำดว้ย  กล่ำวคือ  จริยธรรม  คือ
กำรปฏิบติัท่ีถูกตอ้งของมนษย ์ ตอ้งตั้งอยูบ่นฐำนของสัจธรรม  หรือ
สืบเน่ืองมำจำกควำมจริงของกฎธรรมชำติ 
 หมำยควำมว่ำ  เพรำะควำมจริงเป็นอยำ่งน้ีๆ  มนุษยจึ์งควร
ด ำเนินชีวิตหรือปฏิบติัอยำ่งน้ีๆ 
 จริยธรรม  ไม่ใช่ขอ้ก ำหนดของศำสนำหรือบญัญติัของ
ศำสดำ  แต่เป็นเหมือนขอ้เรียกร้องของกฎธรรมชำติของกำรปฏิบติั
ของมนุษย ์ ซ่ึงพระศำสดำทรงช้ีใหเ้ห็นหรือน ำมำเสนอและแนะน ำ   
รูปแบบของพุทธศาสนา  
ส่ือถงึหลกัการแห่งธรรมชาติของมนุษย์ 
 อยำ่งท่ีบอกเม่ือก้ีว่ำ  เรำจดัตั้งรูปแบบข้ึนมำ  ก็เพื่อรักษำ 
หลกักำร  เพื่อจะเป็นส่ือน ำหลกักำรนั้นไปถ่ำยทอด และเพื่อสร้ำง
สภำพเอ้ือต่อกำรท่ีจะช่วยผูท่ี้จะไปสู่จุดหมำยของหลกักำรนั้น  ให ้
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ด ำเนินไปไดโ้ดยง่ำย  ดว้ยพื้นควำมเขำ้ใจน้ี  เรำจึงไดมี้กำรจดัตั้งท่ี
เรียกว่ำ “สังฆะ” ข้ึนมำ  คณะสงฆเ์ป็นรูปแบบจดัตั้งท่ีมีข้ึนเพื่อสนอง
หลกักำรอะไร 
 หลกักำรก็คือ พุทธศำสนำบอกว่ำตำมควำมจริงของ
ธรรมชำติ มนุษยน้ี์เป็นสัตวช์นิดหน่ึง  แต่เป็นสัตวพ์ิเศษ พิเศษ
อยำ่งไร  พิเศษคือเป็นสัตวท่ี์ตอ้งฝึก ตอ้งเรียนรู้  ตอ้งพฒันำ และก็ฝึก
ไดด้ว้ยคือตอ้งฝึกและก็ฝึกได ้ไม่เหมือนสัตวช์นิดอ่ืน 
 สัตวช์นิดอ่ืนนั้น  แทบจะไม่ตอ้งฝึกเลย เพรำะอยูไ่ดโ้ดย
สัญชำตญำณ  ส่วนมนุษยน์ั้นไม่สำมำรถอยูไ่ดเ้พียงดว้ยสัญชำตญำณ  
ส่ิงท่ีมนุษยจ์ะน ำมำใชใ้นกำรอยูร่อด  มนุษยต์อ้งเรียนรู้  ตอ้งฝึก
ทั้งนั้น  เพรำะฉะนั้นมนุษยจึ์งใชเ้วลำเล้ียงนำน  กว่ำจะสำมำรถ
ด ำรงชีวิตไดด้ว้ยตนเอง ระหว่ำงนั้นก็ตอ้งเรียนโดยอำศยัผูเ้ล้ียงมีพ่อ
แม่เป็นตน้ 
 สัตวช์นิดอ่ืนจะอำศยัพ่อแม่นิดเดียว  หรือแทบจะไม่ตอ้ง
อำศยัเลย  พอเกิดมำบำงทีก็เดินไดเ้ลย  อยำ่งลูกววั  พอออกมำป๊ับ 
เด๋ียวเดินแลว้  และเด๋ียวก็หำกินได ้ อยูร่อดได ้ และก็มีชีวติอยูต่่อไป 
ดว้ยสัญชำตญำณ  แต่มนุษยเ์ป็นสัตวพ์ิเศษท่ีไม่สำมำรถอยูไ่ดเ้พียง
ดว้ยสัญชำตญำณ  จึงตอ้งอำศยักำรเรียนรู้  กำรฝึกฝนพฒันำ พระใช้
ค  ำว่ำ “ฝึก” ตอ้งฝึกทั้งนั้น 
 กินก็ตอ้งฝึก  นอนก็ตอ้งฝึก  นัง่ก็ตอ้งฝึก ขบัถ่ำยก็ตอ้งฝึก  
เดินก็ตอ้งฝึก  พดูก็ตอ้งฝึก  น่ีเป็นส่ิงจ ำเป็นในกำรด ำรงชีวิตทั้งนั้น   

-๑๒- 
 

และมนุษย ์ ก็ตอ้งฝึกทั้งหมด  เพรำะฉะนั้นจึงถือเป็นสัตวพ์ิเศษท่ีว่ำ
ตอ้งฝึก ตอ้งเรียนรู้  ไม่อยำ่งนั้นอยูไ่ม่รอด  อยูไ่ม่ไดเ้พียงดว้ย
สัญชำตญำณ  อนัน้ีคือควำมพิเศษของมนุษย ์
 พิเศษมิใช่หมำยควำมวำ่ตอ้งดี พิเศษ  แปลว่ำ  แปลกพวก  
“วิ”  แปลว่ำ  แปลก  “เศษ”  แปลว่ำ  ท่ีเหลือ  พิเศษ  จึงแปลว่ำ แปลก
จำกพวกท่ีเหลือ  แปลกจำกสัตวอ่ื์น คือแปลกพวก 
 มนุษยก์็พิเศษในแง่น้ี  เป็นควำมพิเศษในทำงดอ้ยคือแพส้ัตว์
อ่ืน  ท่ีไม่สำมำรถอยูไ่ดด้ว้ยสัญชำตญำณ  แต่ก็กลบัมำเป็นขอ้ดีของ
มนุษยท่ี์ว่ำ  นอกจำกมนุษยต์อ้งฝึก ตอ้งเรียนรู้แลว้  เขำก็เรียนรู้ได้
และฝึกไดด้ว้ย และก็ฝึกไดแ้ทบจะไม่มีขีดจ ำกดั 
 ฉะนั้น  พอตั้งตน้เรียนรู้ฝึกไป  มนุษยจ์ะเดินหนำ้ล ้ำเลิศกว่ำ
สัตวท์ั้งหลำยอ่ืน  สัตวท์ั้งหลำยเกิดมำดว้ยสัญชำตญำณอยำ่งไร  อยู่
ไปจนตำยก็แค่สัญชำตญำณอยำ่งนั้น  แต่มนุษยจ์ำกจุดท่ีเกิดมำอยูเ่อง
ไม่ได ้ ไม่รอด สัญชำตญำณช่วยไม่ไหว  แต่พอฝึกไป เรียนไป  กว่ำ
จะตำยไปลบั  สำมำรถเป็นสัตวป์ระเสริฐกระทัง่บรรลุชีวิตท่ีสมบรูณ์ 
เรำก็จึงตั้งพระพุทธเจำ้ข้ึนมำเป็นตวัแบบว่ำ  น่ีเป็นตวัอยำ่งของ
มนุษยท่ี์ฝึกตนเองดีแลว้  ฝึกไดข้นำดเป็นพุทธ 
 เรำทุกคนสำมำรถเป็นพุทธไดท้ั้งนั้น  ในทำงพุทธศำสนำถือ
ว่ำเป็นอยำ่งนั้น  แต่จะตอ้งฝึกฝนพฒันำตนเอง   

จำกควำมจริงท่ีเป็นธรรมชำติของมนุษยว์่ำ  มนุษย์เป็นสัตว์ท่ี
ฝึกได้และต้องฝึก  พุทธศำสนำก็ถือเป็นหลกักำรวำ่  มนุษยจ์ะมีชีวิต 
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ท่ีดีงำมได ้ ตอ้งเรียนรู้ฝึกฝนพฒันำตน  หรือพดูว่ำเม่ือมนุษยต์อ้งกำร
มีชีวิตท่ีดี  ก็ตอ้งมีกำรเรียนรู้ฝึกฝน พฒันำ   
 กบัทั้งเพื่อสนองหลกักำรนั้น  เพื่อให้มัน่ใจว่ำมนุษยจ์ะไดมี้
กำรฝึกฝนพฒันำตน  ก็ตอ้งมีกำรจดัตั้งวำงระบบหรือรูปแบบข้ึนมำ
เพื่อให้เกิดมีสภำพควำมเป็นอยู่ท่ีเอ้ือต่อกำรท่ีมนุษยจ์ะได้ฝึกฝน
พฒันำตน หรือมีกำรเรียนรู้อยำ่งดีท่ีสุด 
 มนุษยน์ั้น  แมจ้ะเรียนรู้ ฝึกฝน  พฒันำตนกนัอยูแ่ต่เพรำะไม่
รู้หลกักำรชดัเจน  ก็เรียนไปอยำ่งนั้นๆ ตำมท่ีควำมจ ำเป็นบีบบงัคบั 
คือฝึกพอออยูไ่ด ้  ฝึกเดินพอเดินได ้ ฝึกพดูพอพดูได ้  แต่จะพดูใหดี้  
ใหเ้ป็น ใหไ้ดผ้ลกว่ำนั้น บำงทีก็ไม่ยอมฝึก  ทั้งๆท่ีมีศกัยภำพ 
 ท่ีน้ีจะท ำอยำ่งไรใหก้ำรฝึกไม่หยดุเพียงแค่พออยูร่อด  แต่ฝึก
ใหม้นัดีท่ีสุด  ใหเ้ตม็ศกัยภำพของมนุษย ์  เรำก็จึงจดัตั้งวำงระบบ
ข้ึนมำ 

 
อ่ำนต่อฉบบัหนำ้..... 
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สำธุชนทั้งใกลแ้ละไกลวดั ไดถ้วำยควำมอุปถมัภแ์ก่วดัพุทธำนุสรณ์ ตำม
ก ำลงัศรัทธำเป็นล ำดบัเร่ือยมำ    นอกจำกนั้นยงัมีอุบำสก อุบำสิกำไดร่้วมกนั เป็น
เจำ้ภำพถวำยภตัตำหำรเพลเป็นประจ ำ จึงขอประกำศอนุโมทนำ   เพ่ือเหล่ำทวยเทพ
และมนุษยท์ัว่ทั้งไตรภพในสำกลจกัรวำล     จะพึงไดอ้นุโมทนำต่อบุญกิริยำ ดงัน้ี 

 

วนั คณะเจ้าภาพถวายภตัตาหารเพล 

จนัทร์ คุณโอ จารุริน  พัว,  ป้าบุญช่วย,  คุณพรรณี   Clark , คุณแอ๊ว, คุณปุ้ม , คุณเจนน่ี, 
คุณน า้ทิพย์,คุณหม ูรัตนา,ลุงตง-ป้าริน 

องัคาร 

 คุณยายปราณี  ... 
คณะร้ำน  Thai  Kitchen  :  Union City,   Phone  (510) 489 - 1966 

 

พธุ ร้าน Red Chili  : Hayward, Phone (510) 881-8593  โดย คุณลูลู่ 
แม่บาง  มานอก – คุณแอน  มาร์ติน 

พฤหสับดี คุณเพญ็จันทร์   Reznicek, คุณเปีย Hedengren,คุณสุรี  ปรารถนาดี 

ศกุร์ 
คุณพรรณี  ปาละวิวัธน์, คุณทรงวิทย์-คุณศิริยพุา  หมอดี 

ป้าเลก็ ลุงกาย. คุณดาว .คุณต๋ิม.คุณสุนิสา 

เจ้าภาพ 
เสริม 

คณุวรรนภา  ภูรตันพนัธ์, คณุอภิญญา  กณัฑพงศ์ Knox- Seith คณุ
ดาว โชน์โฮลท์ซ , คณุเจนจิต  พชัรเปล่งสี 
คณุส ารวยรตัน์ วงศ์ไทยเจริญ  แฮร่ีย์ 

 

ขออ านาจคณุพระศรีรัตนตรัย    และ อ านาจบญุกศุลท่ีคณะสาธชุนทกุคนได้ 
บ าเพญ็แล้วนี ้ จงได้รวมเป็นบารมีธรรมคุ้มครองให้ท่านและสมาชิกทกุคนในครอบครัว  

ประสบความสขุความเจริญตลอดกาลนาน  เทอญ.. 
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ลูกคน – ลูกกระสุน 
 

ลกูกระสุนยงิโป้งออกไปขำ้งนอก    ลูกคนยงิโป้งมำโดนท่ี
ใจเรำน้ี  ดีก็มำถกูตวัน้ี      ชัว่ก็มำถกูตวัน้ี   
 อยำ่งน้ีเรียกว่ำมนัเป็นกรรม  ลูกเรำนัน่แหละ มีคนดี  มีคนชัว่  
ทั้งดีทั้งชัว่     ก็เป็นลูกเรำทั้งนั้น    เขำเกิดมำแลว้  ดซิูคนท่ีไม่ดีขนำด
ไหนก็ยิง่รัก   เกิดมำเป็นโรคโปลิโอ   ขำเป๋    ดูซิรักคนน้ีกว่ำเขำแลว้    
จะออกไปจำกบำ้น    เพรำะรักคนน้ีจึงตอ้งสั่งว่ำ   ดูนอ้ง  ดูคนน้ีดว้ย
เถิด  เม่ือจะตำยจำกไป กส็ั่งไวใ้หดู้  ใหดู้คนน้ี  ดูลูกฉนัคนน้ี  มนัไม่
แขง็แรง  ยิง่รักมนัมำก 
 
 
 
 
คัดจากหนังสือ “เหมือนกับใจ คล้ายกับจิต” โดยพระโพธิญาณเถร หน้า ๑๑ 
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เข้ากนัได้ทั้งสองรายการ 
 

ชีวิตของคนเรำ  บำงวนัก็สุกบำงวนัก็ดิบ  เด๋ียวสุข  เด๋ียวทุกข ์ 
บำงวนัก็เป็นสุกๆดิบๆ  เอำแน่อะไรไม่ได ้ เพรำะมนัเป็นชีวิตจึงตอ้ง
เป็นไปโดยอตัโนมติัตำมควำมเป็นธรรมดำ  เรำตอ้งกำรจะใหเ้ป็นไป
หรือไม่ปรำรถนำให้เป็นไปก็ตำม  ถึงเวลำท่ีเขำจะตอ้งเป็น  เขำก็
เป็นไปอยูแ่ลว้  เหตุดงันั้น  กำรรู้จกัประยกุตค์วำมสุกกบัควำมดิบให้
ใชก้ำรไดอ้ยำ่งพอเหมำะพอดี  จึงเป็นหนำ้ท่ีของเรำท่ีจะตอ้งเอำใจใส่
ไม่มีทำงหลีกเล่ียง  วนัใดท่ีมนัดิบก็ท  ำน ้ ำปลำหวำนไวค้อยจิ้ม  วนัใด
ท่ีมนัสุกก็ท  ำขำ้วเหนียวมูนไวร้องรับ  แค่น้ีเรำก็อ่ิมไดท้ั้งรสดิบและ
รสสุกไม่มีปัญหำ  ชีวิตท่ีกลมกลืนไดท้ั้งรสสุกและรสดิบ  มกัเป็น
ชีวิตท่ีกลมกล่อมออกรสและถึงรสไม่เสียเปรียบชีวิตแมแ้ต่มุมเดียว 

 
 

คดัจำกหนงัสือ “พอประมำณ”  โดยปุณฺณเมโธภิกขุ  พ.ศ. ๒๕๕๒  หนำ้ ๓๙ 
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Christianity and Buddhism 

 

      As regards Jesus method of propagation, it is surprising to note 

that he proceeded in the same manner as practiced in India five 

centuries ago, despite the distance between his native land and 

India.  Jesus used parables to get his point across in his Sermon of 

the Mount and so did Lao Tsu in Tao Teh Ching.  The parable of 

the sower of seeds mentioned in Matthew 13/3-9 very much 

resembles the sayings of Lord Buddha.  Take for instance, “They 

that mourn are happy, they that hunger are contented, and they that 

are persecuted are blessed.”  (Matthew 5/4-6-10).  Very much the 

same thing appears in Buddha’s sayings.  And just as Jesus, 

Buddha also gave such startling injunctions such as “Kill thy father 

and  thy  mother”,  “Be  thou  ungrateful”   (DHAMMAPADA).         

-๑๘- 

These statements have special meaning by themselves, for they are 

similes in the Dharmic language. 

The Christian principle of kindness as taught by Christ in 

Matthew 5/39-40:  “But I say unto you, that ye resist not evil; but 

whosoever shall smite thee on thy right cheek, turn to him on other 

also and if any man will sue thee at the law and take away thy coat, 

let him have thy cloak too”, represents the highest from of 

forbearance.  The counter-part in Buddhism is Lord Buddha’s 

saying: “Hadst thou been captured by a robber, who cutteth thy 

flesh with a saw unto thy bones and thy bones unto the marrow, 

and should any of thee, O Bhikkhus, feel even as much as they 

least enmity towards the robber, thou art not of me.”  Let any one 

compare these two statements in all their subtitles.  It is safe to 

imply that these two religious are the religions of mercy.  It is pity 

that religious men in modern days have again succumbed to the 

law “an eye for an eye and a tooth for a tooth”.  That is why the 

world is constantly harassed by wars and crisis of enduring 

permanence.  As far as human relations are concerned, this 

injunction of mercy is one of the most neglected. 



-๑๙- 

Even in ordination rites, ironically enough,  both Jesus 
Christ and Lord Buddha taught the same principles.  Buddha’s call 
of “Eli Bhikkhu” (Come, monk) is parallel to Mark 1/17 “Come ye 
after me,” or to “follow me” as said to the Levi in Mark 2/14.  This 
indeed is all that is needed to become ordained a monk, calling the 
novice to perform an act which would rid his of all sufferings.  The 
elaborate rites of ordaining as practiced later were never prescribed 
by Lord Buddha.  This may seem too trifling to mention, but the 
coincidence is quite amusing to note. 

I would now like to say something about miracles. 

Miracles have always been the most baffling issue in all religions.  
For those in constant fear, who have not quite grasped the 
Dhamma yet, miracles must of course be resorted to, otherwise 
they would never pay any attention to religion at all.  A miracle 
simply means any attention so astoundingly wonderful as to 
capture the hearts of men, and does not just include anything so 
weird or fantastic as to defy all attempts at explanation.  Even a 
common act like a persuasion which has convinced a man against 
his former convictions, may rightly be spoken of as a miracle.  The 
Lord Buddha himself had made use of, and has  recommended  

-๒๐- 

to others to make use of this sort of miracle.  He 
disapproves of, and has forbidden, the use of which-craft or other 
supernatural means, which, he points out, can be performed by any 
magician.  Had Lord Buddha resorted to magic, he could have 
easily been regarded as one of the magicians, just like Jesus who, 
upon having expelled the devils, had become known as owing his 
success to the Prince of the devils, rather than as the son of God. 

 Such miraculous phenomena as causing the blind to seem 
the deaf to hear, the dumb to take, the paralytic to walk, the tiger or 
the lion to befriend the lamb, were said to be comtemporary 
occurences at the time of Lord Buddha’s Enlightment, according to 
the writings handed down to us, such as the NIDANAKATHA of 
the JATAKAATTHAKATHA.  Nevertheless, Buddhists generally 
ascribe to such phenomena a moralistic (dharmic) sense.  For 
instance, by  “causing the blind to see,” we interpret blindness as 
ignorance, so that the Lord Buddha, by virtue of his being 
enlightened and this ridding himself of ignorance of blindness, has 
also prescribed a remedy for the world to follow.  The world has 
thus been saved from blindness when the way becomes clear or the  
Means  to  eliminate  sufferings  becomes  understood.  Again,  
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“causing the deaf to hear” may be taken to mean to simplify the 
hitherto incomprehensible concept of NIRVANA for all to hear.  
“To cause the paralytic to walk” is to give guidance to the world so 
as to stand up and walk its way across the pitfalls of suffering.  “To 
restore speech to the dumb” is to teach the world how to express 
Dhamma intelligently.  Finally, “to cause the lion to befriend the 
lamb” is to create peaceful co-existence through the power of 
mercy amidst the strong and the weak alike.  It is only when such 
miraculous phenomena are viewed from the dharmic standpoint 
that we may begin to believe in the miracles and their wonderful 
effects.  Between one who can cure a blind man, and one who can 
dispel ignorance in a man, who is the superior to other sorts of 
miracles.  Even if the dead are brought back to life, what good 
would it do if men are ignorant and as susceptible to all kinds of 
sufferings as they were before their deaths? To raise the dead to 
life should properly signify the raising of one who had died as a 
result of Adam’s having partaken of the forbidden fruit, to a new 
life in which he would attain the Kingdom of God.  I think this 
must be what the Bible means when it says that Jesus restored life 
to the dead.  Unfortunately, this significance was to refined for the 
Pharisees to grasp, hence they plotted Against Jesus' life 

-๒๒- 
 

With all his miracles having proved in vain among the 
Pharisees, Jesus Christ therefore ceased to perform them further, 
lest there disbelieve my girl sevenfold. Matthew (12/43-45) 
reported Christ's words as follows: "When The unclean is gone out 
of a man he walketh through dry places, seeking rest, and findeth 
none. Then he saith I will return into my house from whence I 
came out; and then he is come, he findeth it empty, swept, and 
garnisted.  Then goeth he, and taketh with himself seven other 
spirits more wicked than himself, and they interact in a dwell there: 
and the last state of that man is worse than the first. Even so shall it 
be also unto this wicked generation".  Jesus Christ found it fruitless 
to perform miracles to the Pharisees. Not only in vain did Christ try 
to convince them, but also he was accused as invoking the help of 
the prince of the devils (Matthew 12/24). 
From Matthew 12/41 and 16/4, we may deduce that the greatest of 
miracles performed by Jesus Christ consisted of his resurrection on 
the third day following his death. "Three days after Christ's death" 
maybe regarded as a certain length of time, be it three years, thirty 
years, or three hundred years, following which his teachings would 
again "come to life". Similarly, Buddhism came to life in the third 
century     after    the    Lord    Buddha's  death, i.e. during The time    
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of King Ashoka the Great, The upholder and propagator of 
Buddhism. Again we may consider the prophecy stated in later 
writings that a time will come when the bone-relics of Lord 
Buddha which are scattered all over the world they reunite and he 
himself will become a life once again, his teachings will become 
even more glorious and he will thereafter pass into Nirvana 
perfectly.  The idea of a religious teacher coming back to life had 
been prevalent among the Indians even before the time of Lord 
Buddha. This idea, like the "ancient lores of the Hebrews", must be 
taking in the dharmic sense. Whether the former adapts the idea 
from the latter or vice versa is a subject for further research.  We 
may however conclude that what is considered miraculous, 
whether in Buddhism or Christianity, presented in fairly-tales for 
children or child-like adults must be reinterpreted in the dharmic 
sense, otherwise it would only make us seven times more ignorant 
as if seven more devils have entered our spirit. 
Let us now consider the story of treacherous disciples.  Jesus 
Christ had his Judas Isariot, and Lord Buddha, his Prince 
Devadatta. 

Strangely enough, both Jesus Christ (John 6/64-70) and    Lord 

-๒๔- 
 

Buddha knew beforehand that some of the disciples would 
betray them. Why then did they admit these would-be traitors into 
this fold? Judas is known to have been picked out by Jesus himself. 
The reason must be stated in dharmic terms.  Of course it would be 
possible to say, in the case of Jesus Christ, that it was the will of 
God for the redemption of man through charitable deeds even unto 
those who were known to be the most wicked.  In the case of Lord 
Buddha, the betrayal was considered a natural events on Prince 
Devadatta's part, and had made no difference to one who had 
already freed himself from illusions, Lord Buddha just let these 
things happen in their course. Tell him there was no question of 
betrayal or royalty, for he had no desire whatsoever, be it for gains, 
loss, life or death.  In terms of redemption, to admit a traitor into 
his fold is one way to attract the people's attention to his teachings, 
his sacrifices, and his guidance that they might also attain success. 
Incidentally it might be safely stated that all religious teacher face 
betrayal, not just Lord Buddha and Jesus Christ; the differences lay 
only in the degree and circumstance of the betrayal each one had 
encountered. 

(c) Jesus Christ a son of God 
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Those who disbelieve in Jesus Christ might look down on him as 
an illegitimate child without a father.  In Matthew 1/20 we read: 
"But while he (Joseph) thought of these things, behold, The angel 
of the Lord appeared unto thee Mary thy wife: forgot which is 
conceived in her is of the Holy Ghost.  And she shall bring forth a 
son, and thou shalt call his name Jesus: for he shall save his people 
from their sins."  Literally, this might signify that Jesus Christ is 
the son of God.  Similar significance is found in Lord Buddha's 
biography which was discovered at Bharhuta in stone inscriptions 
of the 4th century B.E.:- "A white elephant descended from 
heaven", says the inscriptions, "hovered thrice around Queen 
Mahamaya and then enter her womb.  This happened during the 
period when Princess Mother was keeping the Observance Day 
Percepts (UPOSATHA -SILA), pure from the touch of any man, 
and deep in dream."  Other writings, such as the 
Pathammasambodhi, also contain the same episode.  Therefore the 
belief that a religious teacher must be born of God, and not of 
mortal beings, was quite common in India one or two centuries 
before the birth of Jesus.  If one more teacher, Jesus, claimed to 
have been born of God, the Buddhists (and Hindus) would not be 
surprised at all for they can recall that similar births had occurred  
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in India already.  It depends on how we are going interpret this 
event. 

In the dharmic sense, to be the son of God can mean many 
things.  Jesus Christ, for instance, maybe considered one of the 
different components of God, sent to guide the world along with 
the other teachers will formed other parts of God from time to 
time. What is known as "God" is neither physical nor spiritual in 
nature, it is bodiless, without mouth, without any faculties of 
speech that we know of, but it can cause a body to be formed, with 
a month and a voice to speak what God wishes him to speak.  That 
speaker may therefore be called the son of God.  In Mahayana 
Buddhism, it is believed that a particular Buddha called "Adi 
Buddha" exists in eternity, as much as is generally referred to 
God.  From Adi Buddha came the various historical Buddhas, such 
as that Gotama Buddha, Jesus etc., each having appeared at a 
different time according to circumstances.  The concepts are 
undoubtedly parallel.  If you agree that God is the "Dhamma" then 
we can safely say that Dhamma is the womb of everybody 
including the prophets or the teachers.  The difference is that most 
people do not speak about what the "Dhamma" requires in order to 
obtain   salvation.   What  most  come  on  people  speak  generally  



-๒๗- 

results in sufferings or encouraging sin.  Hence the term "son of 
God" cannot be applied to all, but only to those who can lead the 
world to perfect understanding of the dhamma. 

But whether the of God is personal or dharmic, Buddhists 
are prepared to accept him without argument. 
(d) Jesus Christ as God Himself 
The New Testament contains suggestions that Jesus Christ also pro 
heavily messages and kingdom. This might show that Jesus Christ 
is here referred to as God himself.  We might reason, for instance, 

that in Jesus Christ is godhood.  His body contains the soul of God, 
and that soul is endowed with the attributes of qualitative faculties 
of God.  When referring to Christ, should we point at refer to his 
physical body or he soul? Lord Buddha says: "He who sees the 

Dhamma sees us; he who sees not the Dhamma, sees us not, even 
as he be holding our robes."  (Itivuttaka, Khuddaku-Nikaya). 

 
 

 

To be continue…. 
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Wilairak Horpibulsuk 59.00 
Prachit Crapo 100.00 
Siamese Bay Restaurant 20.00 
Woraporn - Robert Nelson 20.00 
ศิรำณี ภู่ชยัภูมิ 40.00 
เพ็ญจนัทร์ - เลิศชยั กมลวิศิษฏ์ 100.00 
Allen - Ying Wong, Nutpisa Mangkeo 20.00 
Chao Praya Thai Cuisine 100.00 
Pimolwan - Nonthemas Vitrosakul 100.00 
Pimolwan - Nonthemas Vitrosakul 60.00 
Samran Oy Prasert 319.00 
Suwannee Deners 100.00 
อำทิตย ์ปญำดำ - ธกร ตุงคะศิริ 20.00 
Visanu - Chananthron Lorsomran 20.00 
Phensri - Charoensri Ampolsuk 99.00 
Seerut Somboonsan, Bann Thai Restaurant 100.00 
Raveewan Srisakorn 29.00 
Craig Pagano 20.00 
Natalia Gonzalez 10.00 
อรอนงค ์จิตรังษี 20.00 
Smith - Jirapa Jantraphol 30.00 
ณรงค ์- เคำ้เดือน - คริสต ์อุดมรักษ ์ 100.00 
Sumana Meissner 100.00 
Chanles Cumningghan 50.00 
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Sathon Phawborom 100.00 
Ruthchaya Thitinavakun 100.00 
Boonmee Narajinron 100.00 
Chas - Phornkavee Vimolchalao 20.00 
ตวงพร เพชรศรี 40.00 
Shawn Rukchart 500.00 
Eddy - Renu Chin 100.00 
Puree - Wannee Chroenpong 500.00 
Kevin - Pam - Violet - Kous - Virginia Tiyaamornwong 100.00 
ท ำบุญถวำยผำ้กฐินพระรำชทำนในเสด็จพระรำชกุศลโดย พระองคเ์จำ้โสมสวลี พระวรรำชำ
ธินดัดำมำตุ 5,055.00 
Food Donation 1,539.00 
Brenda J M Walsh 500.00 
Janejira Tansuwan 500.00 
A.M, Pinsukhanchra, Michael H Hudnell 500.00 
ปล้ือมจิตร์ ค ำจนัวงษ ์ 500.00 
Konnisa Christiensen 500.00 
Suphin Larson 500.00 
Arun Thai Restaurant 729.00 
Lisa Pierce, Samuel Reyes 100.00 
Vipa Ropp 20.00 
Dr.Sanan - Pleonjit Saensamran 100.00 
Dr.Sanan - Pleonjit Saensamran 100.00 
Pranom - Waraporn Wipatothai 43.70 
Bangkok Bistro 100.00 
Preeya Areepitak 100.00 
Lotus Thai Bistro, Inc 200.00 
ช่ืนนภำ รัตนำฉฏำกร 3.00 
ปรีชำ - ธญัพร เก้ือกูล 20.00 
ส ำรำญ ประเสริฐ 541.00 
Chiang Rai Thai Massage 1,777.00 
New Krungthai Restaurant 507.00 
Edholm - Kachai - Wesley Sumaynin 1,276.00 
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ท ำบุญถวำยผำ้กฐินพระรำชทำนในเสด็จพระรำชกุศลโดย พระองคเ์จำ้โสมสวลี พระวรรำชำ
ธินดัดำมำตุ 1,249.00 
ท ำบุญถวำยผำ้กฐินพระรำชทำนในเสด็จพระรำชกุศลโดย พระองคเ์จำ้โสมสวลี พระวรรำชำ
ธินดัดำมำตุ 500.00 
ท ำบุญถวำยผำ้กฐินพระรำชทำนในเสด็จพระรำชกุศลโดย พระองคเ์จำ้โสมสวลี พระวรรำชำ
ธินดัดำมำตุ 500.00 
ท่ำนผูห้ญิงพนัธุ์สวลี กิติยำกร 2,000.00 
นำงวิสำขำ - นำยฐณส - วถช หงสนนัทญ์ 400.00 
ท ำบุญถวำยผำ้กฐินพระรำชทำนในเสด็จพระรำชกุศลโดย พระองคเ์จำ้โสมสวลี พระวรรำชำ
ธินดัดำมำตุ 783.65 
พระมหำสิงโห ปุณณเมโธ 1,000.00 
Ratanawadee Eikleberry 20.00 
G G D Trading USA 100.00 
G G D Trading USA 20.00 
Nannoi - Robert Maddux 90.00 
William - Saowarop Meeker 300.00 
กิติ - ศภุลกัษณ์ เศรษฐฉัตรกุล 100.00 
Supranee Carlson 2,000.00 
Adisak Mekkittikul, Wilawan Tanakijanont 100.00 
พระปลดั ดร.ดวงค ำ อภิวฑฺฒโน 100.00 
Yaowapa Lertpipopmetha, Namthip Wonglueng, Watsana Kotchaphan 160.00 
กมล - สจัจำ พรหมพนัธ์ 62.14 
บุญศรี ธนะสำร 200.00 
คณะสงฆว์ดัมงคลรัตนำรำม Berkeley CA 2,400.00 
สุทธินนัท ์จิวำคุณำกร 25.00 
Henry Kunitake 70.00 
Stuart - Alexander - Jeffrey 50.00 
Osaka Massage Therapy 60.00 
Thongchai Tieojaroenkit 20.00 
Soi 4 100.00 
อภิมน วฒิุจ ำนงค ์ 20.00 
Jamlong Busadee 160.00 
ปวนัรัตน์ วิบูลยศิ์ลป์โสภณ 20.00 
สุภำณี เพ่ีมพูนสินชยั 10.00 



-๓๕- 
 

สมำน สุดโต 200.00 
วรรณวิมล สุรพงษลี์ 20.00 
วรรณำ สงัขน์อ้ย 10.00 
ชยัทิพย ์บูรณินท ุ 9.99 
E.J. Sheehan, Sumrith Sheehan 300.00 
Erawan Thai Restaurant 900.00 
Wat Buddhadhammadharo Concord CA 300.00 
Thongsai Pecora Gorski 1,095.00 
อจัฉรำ พลกนิษฐ์, กรรณิกำร์ วำณิชกร 10.00 
กลัฯ วดัพระธรรมกำย ซิลิคอลวลัเลย ์ 70.00 
Chuntorn Charusen 100.00 
Aly, Stephanie - Steven Quach 100.00 
Uthai Wongwan 100.00 
Witwas - Mary - Jaylence Phrathum 87.00 
Soraya Namkhot, Brian Morrisey 23.00 
Tipp Thai Restaurant 200.00 
ปิติพร สุขรุรำษฏร์ 20.00 
Kim - Nick 20.00 
ปนดัดำ วิบูลยช์ำติ, เกษรำ สกุลเสำวภำคยก์ุล, ป้ำตอ้ย, Sarah Murray 60.00 
Phaicharin Arounsak 60.00 
แม่บุญสืบ บุญแสง 100.00 
Nopparat Corpuz 40.00 
Yong Ling Han 50.00 
สมบติั - ประภำส บุญแสง 66.00 
สุเมธ - Elizabeth สุวรรณโพธิพระ 40.00 
ภำวดี - นพพล สุวรรณโพธิพระ 70.00 
รัตนำ สทัธิโชคธนำรักษ ์ 10.00 
จรัสพิมพ ์ประยทุธเสนีย ์ 100.00 
วิน ปรัชญำคุณ, ไผท แสงบุษรำคมั 40.00 
ยพุำ 10.00 
ภทัรพล สุริยฉำย, นฐัฐำ กิตติเกษมสวัสด์ิ 13.00 
วนัดี ลีฬกำญจนกุล 10.00 
บุญเยือน พูลสวสัด์ิ 30.00 
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พเยำว ์พงษพ์รต 100.00 
กีรติยำ สุจริตกลุ 20.00 
Jacqneline Salaiman 20.00 
Kanokporn Sami Latsamrit 5.00 
J. Herchiek 30.00 
ครอบครัวลทัธิวงศกร 20.00 
Jaruwan Janthorn, Kritpakorn Latthiwongsakorn 40.00 
Susan S G Hwang 100.00 
Cherdchan Suwannachuen 40.00 
Nanta - Gary Huey 100.00 
Yupajantr Holzner 40.00 
Juthamas Sukbuntherng 100.00 
Siriyupa - Songvit Mordee 2,000.00 
Jean Francois Manin 200.00 
Theanchai Judy Pussavaj Fusco 50.00 
Suddhavasa Buddhist Meditation Center 500.00 
Jittima Swasdio 50.00 
Tawan Jangjirawat 337.75 
Malee Ostrander 200.00 
L.K. Porduce, Inc 353.00 
Apinya Knox-Seith 1,610.61 
Chutchai Chompupong 2,124.39 
ฉัตรชยั พ่ึงทองค ำ 500.00 
Lanna Thai Cuisine Livermore CA 500.00 
Lanna Thai Cuisine Livermore CA 500.00 
Katherine Pham 500.00 
Angelique Pham 500.00 
Sala Thai Fremont CA 1,000.00 
Saman - Kanchana Boonsom 500.00 
Nikki N Nakornsri 500.00 
รุ่งทิวำ เมฆส่วน 500.00 
Sawang Reed 500.00 
Malee Kirkish 500.00 
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อนญัญำ แกว้โภคำ 500.00 
Varut - Kesarin Komalarajun 400.00 
Varut - Kesarin Komalarajun 100.00 
Somchanok Prathnadi 500.00 
แววตำ โพธ์ิศรี 500.00 
Andy H. Juarez, Wannar Juarez 1,000.00 
Siam Bay Authentic Thai Cuisine 500.00 
Kasama - Nantachit Kitiyakara 500.00 
Urai - Chaiyut Harnsmut 500.00 
Thomas - Laddawan Tilden 500.00 
M & S Collision 500.00 
M & S Collision 500.00 
New Krungthai Restaurant 1,000.00 
Visut Kundhikanjana 500.00 
Khoom Lanna 500.00 
Siam Lotus, Inc 500.00 
Vanida Thai Kitchen 1,000.00 
Osha Thai Embarcadero 2,700.00 
Osha Thai Embarcadero 500.00 
Araya Stewart 500.00 
Andy Nguyen 500.00 
Andy Nguyen 500.00 
Nittra Foreman 500.00 
Suwatana - Yos Wanaraksa 500.00 

  รายนามผู้บริจาคท าบุญทั่วไปประจ าเดือนพฤศจิกายน 11/24/13 
 Zhou Lin 200.00 

Chutima Assapimonwait 70.00 
มนพร แววศรี 20.00 
Verachai Jongjaroenroongroche 100.00 
Dan - Rungthip Kiggins 70.00 
Chutchai Chompupong 500.00 
Lanna Restaurant San Francisco CA 600.00 
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Lanna Restaurant San Francisco CA 400.00 
Amporn - Winai Manklang 120.00 
Preeya Areepitak 129.00 
J. Levine, Y. Heng 300.00 
Nuaynart Mahasuwan 100.00 
วรรณมำศ วิริยกุล, สตีฟ  อมำรี ลูฟ 20.00 
Boonmee Narajinron, Thibvipa Prasertwanich 20.00 
Inthira Attanasio 20.00 
Inthira Attanasio 20.00 
อจัฉริยำ ทวีวิวชั, เดวิด เชำว ์ 20.00 
นภสัจ์ชนก 20.00 
Nancy Vuong, Vang Le, Thu Le 50.00 
Vilason Perata 100.00 
ตวงพร มีอยู ่ 20.00 
Rob & Ann Wooliscroft 60.00 
ด ำรง - สิริ - นชัชำ แซ่ก๊วย, มุตทิตำ บูรณธนำนุกิจ 60.00 
มำลี ฮำร์ท 25.00 
วรพล จนัทรำภยั 20.00 
เจตน์ เอ้ือเวชณิชกุล 40.00 
แม่บำง มำนอก 30.00 
กีรติยำ - อคัรำ - อิสระ - วำนสั สุจริตกุล 80.00 
แม่บำง มำนอก 30.00 
สำยยนต ์หล่ำค ำ 20.00 
David - Ellie Darknell 20.00 
Jeffrey - Pensri Walsh 100.00 
Kong Seng Hay 20.00 
Siriporn Kittiwatcharaphon, Attasit Phuwichit 80.00 
Dan - Rungthip Kiggins 39.00 
Voranuch Suvanich 39.00 
Paciencia - Onofre Gacoscos 100.00 

ท าบุญอุทิศบรรพบุรุษประจ าเดือนพฤศจิกายน 2013  
พิมเพลิน พรหมศรี 100.00 
K. Ming Laohapornsvan อุทิศ : พ่อบุญทรง เลำหพรสวรรค ์ 20.00 
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ผูไ้ม่ประสงคอ์อกนำม อุทิศ : นำงบวัผนั ปรีชำกุล 60.00 
ครอบครัว Coke อุทิศ : พ่อประภำส นยันคร 60.00 
ผูไ้ม่ประสงคอ์อกนำม อุทิศ : พ่ออำกำศ วิชยำนุวติั 50.00 
Mr.Reed อุทิศ : Robert Reed 40.00 
จินตนำ เทศน์ทศัน์ อุทิศ : พ่อจนัทร์ - แม่ล ำเจียก เอ่ียมสอำด 30.00 
ครอบครัว พีทส์ อทิุศ : แม่แดง อุไรวรรณ พีทส์ 100.00 

บริจาคประจ าเดือนพฤศจกายน 2013  
Andy H. Juarez, Wannar Juarez 115.00 
Paul J Fujimori 40.00 
Arun Thai Restaurant 100.00 
Jasbir - Piyanoot P. Bath, ปำลม์, มินน่ี, พลอย 200.00 
Gregory L. Coats, Sirimarn Coats : แม่มะลิ วงษช์นะชยั 120.00 
Ummara Pirom : คุณแม่สมพร คำตำโอกะ 50.00 
Catherine T. Gutierrez 50.00 

Donation Box พฤศจิกายน  2013  
3/11/2013  

Donation Box : สมทบทุนซ้ือท่ีดิน 14.00 
Donation Box : ภตัตำหำรพระสงฆ ์ 47.00 
Donation Box : ค่ำน ้ ำ - ค่ำไฟ 216.00 
Donation Box : บ ำรุงวดัทัว่ไป 184.00 

10/11/2013  
Donation Box : สมทบทุนซ้ือท่ีดิน 20.00 
Donation Box : ภตัตำหำรพระสงฆ ์ 173.00 
Donation Box : ค่ำน ้ ำ - ค่ำไฟ 76.00 
Donation Box : บ ำรุงวดัทัว่ไป 173.00 

17/11/2013  
Donation Box : สมทบทุนซ้ือท่ีดิน 46.00 
Donation Box : ภตัตำหำรพระสงฆ ์ 49.00 
Donation Box : ค่ำน ้ ำ - ค่ำไฟ 172.00 
Donation Box : บ ำรุงวดัทัว่ไป 201.00 

24/11/2013  
Donation Box : สมทบทุนซ้ือท่ีดิน 34.00 
Donation Box : ภตัตำหำรพระสงฆ ์ 59.00 

-๔๐- 
 

Donation Box : ค่ำน ้ ำ - ค่ำไฟ 167.00 
Donation Box : บ ำรุงวดัทัว่ไป 134.00 
พเยำว ์ พูลสวสัด์ิ 300.00 
บุญเยือน   พูลสวสัด์ิ 300.00 
Rob & Ann Wooliscroft 60.00 
Cheryl Gucwa 25.00 
รัตนำ - พนำรัตน์ สิทธิโชคธนำรักษณ์ 10.00 
นรีกำนต ์สุนทรกิติ 40.00 
Supaket - Bhutrtira Katchamart 50.00 
วรพจน์ ขนัตีพนัธุวงศ ์ 20.00 
Red Chili Group,Inc 200.00 
Apinya Knox-Seith 20.00 
ธิชำ ทิมบรรเจิด 30.00 
จำรุพรรณ์ แมคอลิสซ์ 20.00 
Wang Chun Yan 40.00 
ผูไ้ม่ประสงคอ์อกนำม 20.00 
มำลินี รัตนจินดำ กนกวรรณ ปำนเกษม 30.00 
วิน ปรัชญำคุณ 20.00 
Mongkol Siripoke 90.00 
Siriyupa - Songvit Mordee 100.00 
Kasama - Nantachit Kitiyakara 100.00 

รายนามผู้บริจาคท าบุญในโอกาสวันพ่อประจ าเดือนธันวาคม 12/8/13  
B. Ratanawongsa 100.00 
King Foong Chan 100.00 
Andrew Schwab - Pawadee Piasai 100.00 
ผูไ้ม่ประสงคอ์อกนำม 20.00 
Saman Lilly 80.00 
Supatra Chowchuwech 10.00 
Daleni Fing 175.00 
Naree Kanjanamarakul 20.00 
เอ้ือง 40.00 
บุญเยือน พูลสวสัด์ิ 10.00 
ภูมี แอสป้ี 40.00 
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Shawn Rukchart 100.00 
Brenda J M Walsh 50.00 
Lotus Thai Bistro, Inc 100.00 
อิทธิศกัด์ิ สงวนเช้ือ, จิตรลดำ แขรัตนำ 9.00 
Lamai Terhell 30.00 
Sudarat Lee 20.00 
อรุณโรจน์ วิบูลย,์ มนสันันท ์ 30.00 
วชันภรณ์ ชัง่โต, สกักสี์ห์ อิสำรพำยห์ุ 77.00 
ชูศรี ทองดำษ, ดวงตำ บุญประชีพ, จตัำตำฬีส เจริญหินทอง 50.00 
สงดั แคลล๊อค 25.00 
Rob & Ann Wooliscroft 60.00 
Thongsai Pecora Gorski 100.00 
สุขธำรัตน์ เผ่ำพำนธี, เจนน่ี เวียงค ำ 20.00 
ทองพูน วินเทอร์ 20.00 
จนัทร์ศรี เวียงค ำ 30.00 
Chan Yee Wan 20.00 
สมเจตน์ 100.00 
Food Donation 212.00 
New Krungthai Restaurant 100.00 
Wannee - Puree Charoenpong 500.00 
ตกับำตร - สงัฆทำนในโอกำสวนัพ่อ 1,116.00 
Chook Kuan Chan, Joshua Chan 20.00 
Linda Paschal 35.00 
Ken Wong, Pamela Lou 99.00 
Shirley Kwok 200.00 
Kingkarn Smitamorn Guio 127.00 
Larry Goh 20.00 
Larry Goh 30.00 
Martin Winter, พูนทรัพย ์วินเทอร์ 40.00 
Tiva - Christopher - Anthony Try 10.00 
Nuaynart Mahasuwan 40.00 
ปนดัดำ วิบูลยช์ำติ, ปนินนัท ์ไชยวรรณ, เกษรำ สกุลเสำวภำคยก์ุล, ปุญชรัสม์ิ ทิพยก์ุล
กำนต,์ ไผท แสงบุษรำคมั 100.00 
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จำรุพล สถิรพงษสุ์ทธิ, Mio Sakala 20.00 
Penkawee Kaewkamrai, Saranya - Perichaya Napasawangwong 100.00 
Somjate Somkid 40.00 
วิน ปรัชญำคุณ 20.00 
Wandee Lilakanjanakul 20.00 
Patchanee Teabtrong 50.00 
Chanyanut Somprakon 20.00 
Pawin Chenhansa, Ikun Sae Seng 500.00 
Arunee Suengsumpathan, Anthony Chenhansa 500.00 
Jean Francois Manin 200.00 

  รายนามผู้บริจาคท าบุญทั่วไปประจ าเดือนธันวาคม 12/15/13 
 

  จิตธนำ - อลิษำ - แอนโทนี - ออสติน โชติพงศ ์ 80.00 
นฤชิน โลหจรูญ, ณฐักำนต ์ลกัขณำพินิจ 20.00 
พรปวีณ์ วิมลเลขำ 40.00 
Chuthamat - Jennifer Sum 100.00 
Sumrith Sheehan 350.00 
Westside Plaza Pharmacy 200.00 
Saowaluk - Joe Chiang 40.00 
Alan - Pornkanok Erece 100.00 
Shari L Gent 20.00 
บรรเวช - พำณี จนัทรัศมี 318.36 
จุฑำรัตน์ จนัทรัศมี 159.18 
จรวย โกวิทยำ 159.18 
สุจิตรำ โกวิทยำ 159.18 
วรรณอยู ่จนัทร์สิทธิพงศ ์ 159.18 
อุทุมพร กิจเลิศไพโรจน์ 400.00 
นำงสมใจ ผเดิมชิต 3,129.00 
Wattana Wattanamaykinkul 150.00 
General Donation 300.00 
เพชร - ณิชกำนต ์ธุรพนัธ์ 26.00 
Larry - Sangad Kellogg 1,079.00 
Larry - Sangad Kellogg 200.00 
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Hansa - Sakchai Trisri 100.00 
Clifton Santikul 1,500.00 
Nantiya Boonyatin 45.00 
Katherine Pham 1,100.00 
Natthakan M Levin 50.00 
Brian - Thatsanee Hanamoto 300.00 
Wannapa chan 120.00 
Lanna Thai Restaurant Livermore CA 589.00 
รัศมี พฒันำเศรษฐวฒิุ 32.25 
ฐำนนัดร กอ้นบำง 20.00 
Napa, Reid, Kraivit Rokitta 100.00 
Supinit Pincharoen 20.00 
L. Patindol 10.00 
พชัรำพร - นุสตลำ กนิษฐสุต 51.00 
ยอดชำย จินตนำ 40.00 
Kheng Gwee 100.00 
ดุสิต - เครือวลัย ์นิรนำทกูล 100.00 
Bryan Wong 20.00 
Boonmee Narajinron 30.00 
ประภำศรี ประภำกร 20.00 
Sumaynin Kachai 99.00 
Andy H Juarez, Wannar Juarez 35.00 
อดิศกัด์ิ แน่นวงศ,์ รัศมี พฒันำเศรษฐวฒิุ 100.00 
Apinya Knox-Seith 200.00 
นงนุช เผือกงำม 100.00 
จนัทร์เพ็ญ มีมนต ์และครอบครัว 20.00 
Somboon- Buppa Mingviriya 2,000.00 

รายนามผู้บริจาคท าบุญทั่วไปประจ าเดือนธันวาคม 12/22/13  
Phoumy Ashby 67.00 
Brenda J M Walsh 25.00 
Thanvalai Charee 50.00 
วฒิุชยั - คฑำวฒิุ สีหรำช, อรอนงค ์รัตนำฉฏำกร 10.00 
วนิดำ - พรชยั 50.00 
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แกรนธีร์ สีขำว 24.00 
Sasirat Taengsamudr, Tharinee Rattanapitak 10.00 
กิม ฟำมทีร์ 10.00 
อรุณ - วรรณศิริ สจักิริยำทรัพย ์ 100.00 
E.J. Sheehan, Sumrith Sheehan 10,000.00 
Samruay Airey 101.00 
ธญัพนัทพิ์ชร์ สุวรรณรัตน 40.00 
Kittithat Klangsin 20.00 
รัตนำ - พนำรัตน์ สิทธิโชคธนำรักษณ์ 10.00 
Pimsiri - Boripann Srivongse 50.00 
มนพินิจ กิตติสิงห์สกุล 200.00 
สิทธิรัตน์ - ศิษฏ์วสุ ภทัรวิตตำกร 100.00 
The Luu Family 20.00 
Cisco - Saifon Lopez 50.00 
นิตยำ เดลคำสติลโล 50.00 
Tywin Stutz 20.00 
ผกำวรรณ จิตอ ำพนั 20.00 
Onmanee - Lawrence Savitsky 40.00 
Pitt - Uraiwan Vesom 200.00 
สมจีน อุปถมัภ ์ 20.00 
Onmanee - Lawrence Savitsky 40.00 
Dan - Rungthip Kiggins 70.00 
Pacific Thai Cuisine 200.00 
Pacific Thai Cuisine 100.00 
Maggie Schoenholtz 80.00 
ครอบครัวชยันภำภกัด์ิ 100.00 
อำวีชำ ฉันทเ์รืองวณิชย ์ 55.00 
Russell Levin 50.00 
น.ส.ธญันนัทพ์ชัร์ สุวรรณรัตน์ 8.00 
วรรณมำศ - สตีฟ  อมำรี ลฟูฟ์ 20.00 
จิรพงศ ์- กฤษณำ - ณรงคท์ตั - อำรยำ เมย ์ประสพศรี 80.00 
S K Donuts 20.00 
Nancy Vuong, Vang Le 30.00 



-๔๕- 
 

Nittra Foreman 77.98 
Rob & Ann Wooliscroft 2,000.00 

ท าบุญอุทิศบรรพบุรุษประจ าเดือนธันวาคม 2013  
Tom - Wanna - Mason - Emily - Isabella Davies 20.00 
K. Ming Laohapornsvan อุทิศ : พ่อบุญทรง เลำหพรสวรรค ์ 50.00 
ปณิตำ พงษำนอ้ย อุทิศ : แม่ปรำณี ทองอุ่น 100.00 
ครอบครัวสุเสวี อุทิศ : สมภพ สุเสวี 100.00 
Johny - Anong Abshire อุทิศ : William Abshire 100.00 
Johny - Anong Abshire อุทิศ : William Abshire 75.00 

บริจาคประจ าเดือนธันวาคม 2013  
Arun Thai Restaurant 300.00 
Ummara Pirom : คุณแม่สมพร คำตำโอกะ 50.00 
Andy H. Juarez, Wannar Juarez 880.00 
Pathom Chienthanya 30.00 
Gregory L. Coats, Sirimarn Coats : แม่มะลิ วงษช์นะชยั 120.00 
Catherine T. Gutierrez 50.00 
Paul J. Fujimori 40.00 
Jasbir - Piyanoot P. Bath, ปำลม์, มินน่ี, พลอย 100.00 
รายนามผู้บริจาคท าบุญในโอกาสวันปีใหม่ประจ าเดือนธันวาคม 12/31/13  

Niamnas & Reyes Family 10.00 
Sunny - Luu Ho 133.00 
P. santibunlert 40.00 
Todd - Somsamai Perreira 100.00 
Kajhonsak Peetaneelapalin 40.00 
Soonthorn - Daruwun Kumnoonsate & Thongdee Wuwanich 200.00 
Penny Uhthachoo 100.00 
คณะปฏิบติัธรรมในวนัปีใหม่ 353.00 
Vernon Failano 20.00 
Kingkaew Suthithawin 20.00 
Kanokporn Watkins 1,281.00 
Somboon Brass 50.00 
Lowell - Vannee Etzel 250.00 
ท่ำนผูห้ญิงพนัธุ์สวลี กิติยำกร 1,000.00 

-๔๖- 
 

Donation Box ธันวาคม  2013 
 8/12/2013 
 Donation Box : สมทบทุนซ้ือท่ีดิน 40.00 

Donation Box : ภตัตำหำรพระสงฆ ์ 69.00 
Donation Box : ค่ำน ้ ำ - ค่ำไฟ 229.00 
Donation Box : บ ำรุงวดัทัว่ไป 403.00 

15/12/2013 
 Donation Box : สมทบทุนซ้ือท่ีดิน 15.00 

Donation Box : ภตัตำหำรพระสงฆ ์ 27.00 
Donation Box : ค่ำน ้ ำ - ค่ำไฟ 136.00 
Donation Box : บ ำรุงวดัทัว่ไป 167.00 

31/12/2013 
 Donation Box : สมทบทุนซ้ือท่ีดิน 32.00 

Donation Box : สมทบทุนซ้ือท่ีดิน 32.00 
Donation Box : ภตัตำหำรพระสงฆ์ 154.00 
Donation Box : ค่ำน ้ำ - ค่ำไฟ 329.00 

 
 
 
 





















 



-๔๗- 
 

รา้นอาหารไทยทีใ่หค้วามอปุถมัภข์า้วแกงการกศุล 

งานเทศกาลวนัสงกรานต ์

12-13  เมษายน  ๒๕๕7 
 

วนัเสาร์ที่   12   เมษายน 2557 
 

 Siam Bay,Oakland (510)452-1499  ผดัผกัรวม 
                                                                   ผดักะเพรำไก่, ผดัพริกขิง      
  Lotus Thai Bistro  (650) 289-0907     ผดักะเพรำไก่                  
                                                                ผดักะเพรำเจ,ผดักะเพรำหม ู
 Red Chilli , Hayward (510)881-8593 ผดัพริกขิง 
Cocurry Thai Cuisine (510) 797-89      แกงส้มกระดูกหมู  
คณะชาวไทยเมอืง  Fairfield            ถวายน า้ด่ืม 
 

วนัอาทิตย์ที่ 13 เมษายน  2557 
 

ร้านลานนาไทย SF.   (415) 665-8080          เตำ้ส่วน       
 Le Moose  Fremont, (510) 745-7288       ขนมจีน  น ้ ำพริก   
                                                                            แกงไตปลำ 
 Thai Kitchen (510) 489-1966                    ผดัผกัรวม 
 Sala Thai 2    (510) 445-0088                      Curry 

 

-๔๘- 
 
Thai Garden   (510)278-4224                      ผดัพริกขิงไก่ 
Rama V Thai,Sunnyvale   (408) 738-2177     แกงไตปลำ 
Lanna Thai,Livermore (945)443-1101           ผดัพริกไทยอ่อน 
                                                                              แกงเหลือง 
Siam Lotus   ( 415) 453-5967                  กระเพำะหน่อไมไ้ก่สับ   
Thai Village, Union City                                ผดั..... 
Chef  Chai Thai, (510)651-5899                     กะเพรำหมสูับ 
 คุณเปีย                                                            แกงไตปลำ  
 ป้าเพญ็จนัทร์                                             น ้ำยำป่ำ 
 คุณแก้ว                                                            ขำ้วผดัป ู
 คุณแอ๋ว                                                            สลดัแขก 
 คุณนิสา                                                          Curry puff 
 
 
 

ขออนุโมทนำร้ำนอำหำรไทยและคณะบุคคล 
ท่ีใหค้วำมอุปถมัภก์ำรจดังำน 

วนัสงกรำนตใ์นปีน้ี 
 





 
 
 


