
คู่มือจัดกิจกรรมเดินด้วยไมตรี 

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณา (CoCo Foundation Thailand) 

เขียนโดย เอกภพ สิทธิวรรณธนะ เขียนวันที่ 7 มกราคม 2565 

วัตถุประสงค์ 
- ฝึกปฏิบัติสติและกรุณาในชีวิตประจำวัน 
- พัฒนาชุมชนดูแลชว่ยเหลือกัน (Self Help Group) 
- ป้องกันส่งเสริมสุขภาพทางกาย สังคม จิตใจ และจิตวิญญาณ 

สิ่งท่ีต้องเตรียมสำหรับผู้นำกิจกรรม 
- สมาร์ทโฟนที่มีแอพ Clubhouse 
- หฟัูงที่มีไมค ์
- ระฆัง (ถ้ามี) 
- ไพ่ฤดูฝน (ถ้ามี) หรือเขา้เว็บไซต ์http://rainbowcard.peacefuldeath.co เพ่ือใชไ้พ่รุ้งปิดกิจกรรม 
- คูม่ือทำกิจกรรมเดินดว้ยไมตรี 

สิ่งท่ีต้องเตรียมสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
- สมาร์ทโฟนที่มีแอพ Clubhouse 
- สถานที่เดินดว้ยไมตรี (อาจเดินแถวบ้าน เดินที่ถนน หรือสวนสาธารณะ) 

กระบวนการนำกิจกรรมเดินด้วยไมตรี สำหรับผู้นำกิจกรรม 

1. กำหนดเวลาเริ่ม เวลาแลกเปลี่ยน เวลาเลิกกิจกรรม เชน่ 
- 5.55 น. เปิดหอ้ง Clubhouse 
- 6.00 น. เริ่มกิจกรรม นำภาวนาเจริญสติและไมตรี (ดูบทภาวนาที่ภาคผนวก xxx) 
- 6.45 น. แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเดินดว้ยไมตรี 
- 7.00 น. เปิดไพ่ฤดูฝน ปิดกิจกรรม 

2. ผู้นำกิจกรรม นำภาวนาสั้นๆ อาจใหอ้ยู่กับลมหายใจดว้ยกันเป็นเวลา 2-3 นาที หรือทำ Body Scan 

3. ผู้นำกิจกรรม แนะนำวิธีเดินดว้ยไมตรี (ตามบทภาวนาที่ภาคผนวก) 

4. ระหว่างเดิน ผู้นำกิจกรรมควรพกสมาร์ทโฟนติดตัว เพ่ือตรวจสอบว่าแอพลิเคชันยังใชง้านไดอ้ยู่ หรือ

วางมือถือไว้ทีบ่้านก็ได)้ 

5. เมื่อครบเวลา ผู้นำกิจกรรมเปิดดโอกาสใหผู้้เขา้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยใชแ้นวคำถามดัง

ภาคผนวก 

6. หากมีเวลาเหลือ ผู้นำกิจกรรมอาจอ่านบทความ บทกวี ที่สนับสนุนความกรุณา 

7. เปิดไพ่รุ้ง 

8. ปิดกิจกรรม 

9. แจง้ขา่วกำหนดการเดินดว้ยไมตรีครั้งตอ่ไป 
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วิธีประเมินผล 
- การจัดกิจกรรมเดินดว้ยไมตรีไดอ้ย่างตอ่เนื่องของผู้นำกิจกรรม 
- สมาชิกที่เขา้ร่วมกิจกรรมเดินดว้ยไมตรี 
- พฤติกรรมสุขภาพที่ตั้งเป้าหมายจะเปลี่ยนแปลงไป เชน่ เวลาตื่นนอน ความรู้สึกตัวที่เพ่ิมมากขึ้น ความ

มีใจกรุณาในชีวิตประจำวัน การเห็นความคิดและการตัดสินในชีวิตประจำวัน 
- อาจจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เก่ียวกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นประจำทุกเดือน 
- เสียงสะทอ้นจากผู้เขา้ร่วมกิจกรรมว่าการจัดกิจกรรมเกิดประโยชน ์

________________________ 
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ภาคผนวก 

ตัวอย่างบทภาวนาและการแนะนำการเดินด้วยไมตรีให้สมาชิกผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ตัวอย่างท่ี 1 การแผ่ความสดชื่น อ่อนโยน ท่ัวกาย 

(เชิญระฆังสามครั้ง) 

ขอตอ้นรับสู่เชา้วันที่ xx เดือน xxx ปีxxx กับกิจกรรมเดินดว้ยไมตรี กิจกรรมฝึกไมตรีและความใจดีตอ่ตัว

เองและผู้อื่นผ่านการเดินหรือทำกิจกรรมยามเชา้ ก่อนที่จะเดิน เราเริ่มจากการสร้างความรู้สึกตัว รู้กายรู้ใจดว้ย

การภาวนาสั้นๆ 

ขอใหเ้รารับรู้ลมหายใจที่ปลายจมูก อากาศสดชื่นยามเชา้ผ่านเขา้มาที่ปลายจมูก ลำคอ หลอดลม จนถึง

ทอ้งของเรา หายใจออกนำพาความงว่งสลึมสลืออกไป หายใจเขา้สดชื่น หาใจออกเบิกบาน 

รับรู้ความสดชื่น ความกระชุมกระชวยที่แผ่ซา่นที่บริเวณกระหมอ่ม ดวงตา หูทั้งสอง ปาก ลิ้น คอ บ่าไหล่  

ความสดชื่นจากอากาศยามเชา้แผ่ไปที่หนา้อก หัวใจ ทอ้ง อวัยวะภายในทำงานเป็นปกติ  

ความสดชื่นแผ่ซา่นที่แขน ฝ่ามือ ถึงปลายเทา้ทั้งสิบ 

ความเลิกบานแผ่ไปทีต่น้ขา เขา่ นอ่ง เทา้ ไปจนถึงปลายนิ้วเทา้ 

รับรู้ความสดชื่นทั่วร่างกาย เราพร้อมที่จะส่งตอ่ความปรารถนาดีใหเ้พ่ือนร่วมทาง ไมว่่าคนนั้นจะเป็นเพ่ือน

บ้าน คนไมรู่้จัก สัตว์นอ้ยใหญ่ ตน้ไม ้และสิ่งมีชีวิตทั้งมวล 

(เชิญระฆัง) 

จากนี้เราจะเดินดว้ยไมตรี วิธีเดินคือเดินบริเวณบ้าน เชื่อมโยงกับเพ่ือนร่วมทางและส่งไมตรีให ้อาจจเป็น

รอยย้ิม คำทักทาย หรือการตั้งจิตขอใหเ้ขามีความสุข เดินทางปลอดภัย มีวันที่ดี หรืออาจจะจินตนาการเป็นแสง

นวลใสส่องไปที่คนที่เราอยากส่งไมตรีไปใหก็้ได ้ทำเชน่เดียวกันกับสัตว์หรือธรรมชาติรอบขา้ง 

หากเกิดความขุน่มัว ก็เป็นโอกาสที่จะสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นและส่งไมตรีใหต้ัวเอง อาจส่งไมตรีใหกั้บคนที่ทำให้

เกิดความขุน่มัวดว้ยเชน่กัน และยังอาจถือโอกาสส่งไมตรีใหกั้บอารมณ์ขุน่มัวนั้นดว้ย เชน่ ขอบคุณความขุน่มัวที่

ทำใหฉ้ันรู้จักตัวเอง ขอบคุณความหงุดหงิดที่ทำใหฉ้ันเห็นว่าอะไรที่สำคัญสำหรับฉัน 

เราจะกลับมาพบกันเวลา 6.45 น. ระหว่างนี้อาจจะออกจากแอพไปก่อน หรืออยู่ในหอ้งเงียบๆ ก็ได ้แนะนำ

ใหอ้ยู่กับตัวเอง และเชื่อมโยงกับสิ่งที่ปรากฏตอ่หนา้ งดฟังสื่อตา่งๆ  

(เชิญระฆัง) 
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ตัวอย่างท่ี 2 เปดิผัสสะ 

(เชิญระฆัง) 

ทำความรู้สึกตัว หายใจเขา้นำความสดชื่นสู่ร่างกาย หายใจออกรับรู้ความผ่อนคลายที่เกิดขึ้น 

วันนี้ขอใหเ้ราไดจ้ะเปิดอวัยวะรับสัมผัสส่วนตา่งๆ ของร่างกาย และขอบคุณพวกเขาที่ทำหนา้ที่ใหเ้ราไดม้ี

ชีวิตเป็นปกต ิ

ลืมตาสบายๆ รับรู้การมองเห็นของเรา รับรู้แสง สี วัตถุที่มากระทบตา โดยไมป่รุงแตง่ว่ามันคืออะไร ถอย

กลับมาเป็นผู้ดูเหมือนเรานั่งชมสิ่งตา่งๆ ที่เกิดขึ้นในจอภาพยนตร์ รับรู้มิติตื้นลึกจากการปรับเลนตา รับรู้ความชัด

ความเบลอ รับรู้ผิวสัมผัสของวัตถุตา่งๆ ที่เรามองเห็น สร้างความรู้สึกขอบคุณดวงตาที่อนุญาตใหเ้รามองเห็นและ

ใชช้ีวิตไดอ้ย่างสะดวกสบาย 

เปิดหู รับรู้การไดยิ้นของเรา รับรู้เสียงที่มากระทบหูของเราในขณะนี้ อาจเป็นเสียงของผม (ผู้บรรยาย) เสียง

นาฬิกา เสียงเครื่องใชไ้ฟฟ้า เสียงนกเสียงไก่ภายนอก เสียงรถยนต ์เสียงลม ผู้คนที่ตื่นขึ้นและทำกิจกรรมยามเชา้ 

สร้างความรู้สึกขอบคุณหูทั้งสองขา้ง ที่อนุญาตใหเ้ราไดยิ้นและใชช้ีวิตอย่างเป็นปกต ิ

รับรู้จมูกและการไดก้ลิ่นของเรา สำรวจว่าขณะนี้มีกลิ่นอะไรที่มากระทบเราบ้าง กลิ่นในจมูกของเรา กลิ่น

กาย กลิ่นเสื่อผ้า ขอบคุณจมูกที่ทำใหเ้ราไดร้ับรู้กลิ่น อนุญาตใหเ้ราดมสิ่งหอมสร้างความพึงพอใจ กลิ่นเหม็นที่

ชว่ยใหเ้ราปลอดภัย 

รับรู้ลิ้น และการไดร้สของเรา รับรู้สัมผัสที่เกิดจากลิ้นกระทบอวัยวะภายในปาก รับรู้ความชุม่ชื้น ความ

กระหาย รสจางๆ ในปากของเรา ขอบคุณลิ้นที่ชว่ยใหเ้ราไดกิ้นและย่อยอาหาร ทั้งความอร่อยที่ชว่ยใหเ้ราพึงพอใจ 

รสชาติแปลกๆ ที่ทำใหเ้ราปลอดภัยจากอาหารเป็นพิษ 

รับรู้กายสัมผัส สำรวจความเย็น ความร้อนที่เกิดขึ้นกับผิวกาย น้ำหนักที่กดทับบริเวณก้นและหลัง รับรู้

ความหยาบและละเอียดที่ผิวหนังสัมผัสกับเสื้อผ้าและพ้ืน แรงตืงและความผ่อนคลายที่เกิดขึ้นกับอวัยวะภายใน 

ขอบคุณผิวสัมผัสที่ปกป้องเราจากอันตราย ชว่ยใหเ้รารับรู้ความเป็นไปของโลกไดอ้ย่างเป็นปกต ิ

รับรู้ใจ และสิ่งที่กระทบความคิด อารมณ์ และสุขทุกขภ์ายใน สำรวจกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในใจของเรา

ขณะนี้ อาจเป็นความสงบ ความผ่อนคลาย ความกังวลเล็กๆ ความวางเฉย ขอบคุณใจของเราที่ชว่ยใหเ้ราไดเ้รียน

รู้สิ่งตา่งๆ ชว่ยใหเ้ราเติบโต มีวุฒิภาวะ และใชช้ีวิตในโลกไดอ้ย่างเป็นปกต ิ

เราจะใชเ้ครื่องมืออันวิเศษนี้รับรู้ความเป็นไปของโลกและเชา้นี้ รวมทั้งแบ่งปันสิ่งดีงามกลับคืนสู่โลกและ

ผู้คน นั่นคือไมตรี ความเป็นมิตร ความปลอดภัย ดว้ยการทักทาย การส่งไมตรีจิต การส่งคำขอบคุณ ไปยังผู้คน สิ่ง

มีชีวิต และธรรมชาติ ตลอดทางที่เราพบเจอ รวมทั้งส่งไมตรีใหต้ัวเองเมื่อรับรู้ความขุน่มัวในใจของเรา 

(เชิญระฆัง) 
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จากนี้เราจะเดินดว้ยไมตรี วิธีเดินคือเดินบริเวณบ้าน เชื่อมโยงกับเพ่ือนร่วมทางและส่งไมตรีให ้อาจจเป็น

รอยย้ิม คำทักทาย หรือการตั้งจิตขอใหเ้ขามีความสุข เดินทางปลอดภัย มีวันที่ดี หรืออาจจะจินตนาการเป็นแสง

นวลใสส่องไปที่คนที่เราอยากส่งไมตรีไปใหก็้ได ้ทำเชน่เดียวกันกับสัตว์หรือธรรมชาติรอบขา้ง 

หากเกิดความขุน่มัว ก็เป็นโอกาสที่จะสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นและส่งไมตรีใหต้ัวเอง อาจส่งไมตรีใหกั้บคนที่ทำให้

เกิดความขุน่มัวดว้ยเชน่กัน และยังอาจถือโอกาสส่งไมตรีใหกั้บอารมณ์ขุน่มัวนั้นดว้ย เชน่ ขอบคุณความขุน่มัวที่

ทำใหฉ้ันรู้จักตัวเอง ขอบคุณความหงุดหงิดที่ทำใหฉ้ันเห็นว่าอะไรที่สำคัญสำหรับฉัน 

เราจะกลับมาพบกันเวลา 6.45 น. ระหว่างนี้อาจจะออกจากแอพไปก่อน หรืออยู่ในหอ้งเงียบๆ ก็ได ้แนะนำ

ใหอ้ยู่กับตัวเอง และเชื่อมโยงกับสิ่งที่ปรากฏตอ่หนา้ งดฟังสื่อตา่งๆ 

ตัวอย่างท่ี 3 

(เชิญระฆัง) 

ขอใหเ้รานั่งในทา่ที่สบาย ยืดหลังตรง แล้วผ่อนลงประมาณ 10% ประสานมือไว้ที่หนา้ตักหรือเขา่ มอบย้ิม

นอ้ยๆ ใหต้นเอง รับรู้ลมหายใจที่นำพาความอ่อนโยนเขา้มาสู่ตัวเรา โดยไมแ่ทรกแซงการหายใจใดๆ รับรู้ความ

เคลื่อนไหวที่บริเวณปลายจมูก โพรงจมูก หรือการยุบพองที่ทอ้ง 

เราจะหายใจเพ่ือตัวเองร่วมกันประมาณ 3 นาท ี

(เชิญระฆัง) 

จากนี้เราจะเดินดว้ยไมตรี วิธีเดินคือเดินบริเวณบ้าน เชื่อมโยงกับเพ่ือนร่วมทางและส่งไมตรีให ้อาจจเป็น

รอยย้ิม คำทักทาย หรือการตั้งจิตขอใหเ้ขามีความสุข เดินทางปลอดภัย มีวันที่ดี หรืออาจจะจินตนาการเป็นแสง

นวลใสส่องไปที่คนที่เราอยากส่งไมตรีไปใหก็้ได ้ทำเชน่เดียวกันกับสัตว์หรือธรรมชาติรอบขา้ง 

หากเกิดความขุน่มัว ก็เป็นโอกาสที่จะสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นและส่งไมตรีใหต้ัวเอง อาจส่งไมตรีใหกั้บคนที่ทำให้

เกิดความขุน่มัวดว้ยเชน่กัน และยังอาจถือโอกาสส่งไมตรีใหกั้บอารมณ์ขุน่มัวนั้นดว้ย เชน่ ขอบคุณความขุน่มัวที่

ทำใหฉ้ันรู้จักตัวเอง ขอบคุณความหงุดหงิดที่ทำใหฉ้ันเห็นว่าอะไรที่สำคัญสำหรับฉัน 

เราจะกลับมาพบกันเวลา 6.45 น. ระหว่างนี้อาจจะออกจากแอพไปก่อน หรืออยู่ในหอ้งเงียบๆ ก็ได ้แนะนำ

ใหอ้ยู่กับตัวเอง และเชื่อมโยงกับสิ่งที่ปรากฏตอ่หนา้ งดฟังสื่อตา่งๆ 

แนวคำถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์หลังเดินด้วยไมตรี (เลือกข้อใดข้อหน่ึง) 
- เชา้นี้เป็นอย่างไรบ้าง 
- ระหว่างเดิน เกิดประสบการณ์ ความรู้สึก ความคิดอะไรที่อยากแบ่งปันใหเ้พ่ือนร่วมเดิน 
- แนวคำถามเพ่ิมเติม 
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- ระหว่างเดิน มีเหตุการณ์อะไรบ้างที่เราอยากกล่าวขอบคุณ 
- ระหว่างเดิน มีสิ่งใดแวบเขา้มาที่ทำใหเ้รารู้สึกอยากขอโทษ ขออภัย ใหอ้ภัย 
- ระหว่างเดิน มีส่ิงใดบ้างที่ทำใหเ้ราตัดสินใจทำบางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนไปจากเดิม 

บทความปดิท้าย สนับสนุนคุณค่าแห่งกรุณา 

ตัวอย่าง 1 กฎบัตรแห่งกรุณา 

ความกรุณา คือหลักการพ้ืนฐานของทุกศาสนา ชุดจริยธรรม และประเพณีทางจิตวิญญาณ ความกรุณา 

คือการปฏิบัติตอ่เราเองและผู้อื่นอย่างไมแ่ตกตา่งกัน ความกรุณา คือการเขา้ร่วมรับประสบการณ์ความทุกขแ์ละ

ใหค้วามชว่ยเหลือตอ่เพ่ือนร่วมเกิดแก่เจ็บตาย ความกรุณา คือไมยึ่ดตัวเองเป็นศูนย์กลาง แตถื่อผู้อื่นเป็นสำคัญ 

ความกรุณา คือปฏิบัติโดยงดเว้นความรุนแรงตอ่ผู้อื่นโดยสิ้นเชิงอย่างไมม่ขีอ้ยกเว้น ดว้ยความเคารพ และ

ยุติธรรม 

การปฏิบัติดว้ยความเห็นใจตอ่ผู้ทุกขย์ากนั้น จำเป็นตอ้งกระทำอย่างตอ่เนื่อง ทั้งในชีวิตส่วนตัวและ

สาธารณะ การพูดหรือการกระทำที่มุง่ร้าย สร้างความเดือดร้อน เหยียดหยาม แอบแฝงประโยชนส์่วนตน กดขี่

ขูดรีด ละเมิดสิทธ์ิพ้ืนฐาน และสร้างความเกลียดชังตอ่ผู้อื่น คือการปฏิเสธคุณคา่พ้ืนฐานความเป็นมนุษย์ 

เราเชื่อว่า ทีผ่่านมา เราบกพร่องในการอยู่ร่วมกันดว้ยความกรุณา บางครั้งเรากลับก่อความทุกขเ์ข็ญเพ่ิมขึ้น

ในนามของศาสนา 

ดังนั้น เราจึงเชิญชวนใหทุ้กคน ฟ้ืนคืนความกรุณาใหก้ลายเป็นศูนย์กลางของศีลธรรมและคุณคา่ทาง

ศาสนา ฟ้ืนคืนคติโบราณซึ่งจะชว่ยถอดถอนความรุนแรง ความดูหมิ่นเหยียดหยาม และความเกลียดชัง เพ่ือเราจะ

ไดอ้บรมสั่งสอนยุวชนใหเ้คารพตอ่ประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรมอื่นๆ เพ่ือที่เราจะยินดีในความหลากหลายของ

วัฒนธรรมและศาสนา เพ่ือที่จะไดพั้ฒนาความเห็นอกเห็นใจตอ่ความทุกขข์องเพ่ือนมนุษย์ทุกหมูเ่หล่า แมก้ระทั่ง

ศัตรูของเราก็ตาม 

เรามีความจำเป็นอย่างเร่งดว่น ที่จะทำใหค้วามกรุณานั้นชัดเจน สว่างไสว และมีพลังในโลกที่แบ่งขั้วแยก

ขา้ง เราจำเป็นตอ้งหย่ังรากแหง่กรุณาลงในขอ้กำหนดของสังคมเพ่ือขา้มพ้นความเห็นแก่ตัว และทำใหเ้ห็นสภาวะ

ของการพ่ึงพาอาศัยกันอย่างลึกซึ้ง ความกรุณานั้นสามารถทลายกำแพงทางศาสนา ลัทธิความเชื่อ ลัทธิการเมือง 

และความดื้อรั้น ความกรุณาคือแก่นแทแ้หง่ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ และเติมเต็มความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 

ความกรุณา คือเส้นทางที่นำไปสู่ความตื่นรู้และเบิกบาน ความกรุณาเป็นสิ่งที่ขาดไมไ่ดห้ากเราตอ้งการสร้างสรรค์

เศรษฐกิจที่เป็นธรรม และรังสรรคส์ังคมโลกที่ร่มเย็น 

จาก Read, Afferirm and Share the Charter https://charterforcompassion.org/charter/affirm แปล

โดย เอกภพ สิทธิวรรณธนะ 

ตัวอย่าง 2 บทเมตตาภาวนาเพื่อความเปน็ธรรมและสันติในสังคม 

ขอใหข้า้พเจา้มีความสุข ความปลอดภัย และสันติในใจ 

ขอใหเ้พ่ือนมนุษย์และสรรพสัตว์ทุกชีวิต มีความสุข ความปลอดภัยและสันติในใจ 

ขอใหข้า้พเจา้ผ่อนคลายร่างกาย รับรู้ถึงผืนดินที่รองรับนำหนักตัวและเทา้ 

ปล่อยใหแ้ผ่นหลังเหยียดยืดตรง เบิกบานกับลมหายใจเขา้ออก  
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ขอใหข้า้พเจา้รับรู้ร่างกายและจิตใจตนเอง ไมว่่าจะมีความรู้สึกใดๆที่เกิดขึ้น  

อุ่น ร้อน เย็น ทึบ ตึง สงบหรืออึดอัด เหนื่อยล้าหรือมีพลัง หงุดหงิดหรือเป็นมิตร 

หายใจเขา้ หายใจออก ขา้พเจา้รับรู้แตล่ะขณะของลมหายใจที่เดินทางเขา้หรือออกจากร่างกาย  

ใหข้า้พเจา้รับรู้ถึงส่วนตา่งๆของร่างกายที่เคลื่อนไหว หดตัว หรือขยายตัว 

ขอใหข้า้พเจา้ใส่ใจและอ่อนโยนตอ่ความอึดอัดและความทุกขข์องตนเอง 

ขอใหข้า้พเจา้ชื่นชมและขอบคุณความเบิกบานและความสงบสุขในใจตนเอง 

ขอใหข้า้พเจา้เขา้หาผู้อื่นดว้ยใจที่เปิดกว้างและเป็นมิตร 

ขอใหข้า้พเจา้เปิดรับผู้อื่นดว้ยความเขา้ใจและความเห็นใจ 

ขอใหข้า้พเจา้อยู่กับความทุกขข์องผู้อื่นดว้ยจิตใจที่สงบเย็น ผ่อนคลายและมั่นคง 

ขา้พเจา้ระลึกถึงพระโพธิสัตต ์พระพุทธเจา้แหง่ความกรุณา 

พระองคม์ีหนึ่งพันมืออันแสดงถึงความพร้อมที่จะชว่ยเหลือเพ่ือนมนุษย์นับไมถ้่วน  

แตล่ะมือมีดวงตาอันหมายถึงปัญญาที่จะชว่ยเหลือทุกสรรพสัตว์ 

ขอใหเ้พ่ือนมนุษย์ผู้ตอ่สู้กับความเป็นธรรมและความรุนแรงทุกแหง่หนมีชีวิตที่ปลอดภัยและมีสันติในใจ 

ขอใหผู้้ยากจนจากความไมเ่ป็นธรรม ผู้ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ โรคระบาดและภาวะสงครามไดม้ีอาหาร 

การดูแลรักษาพยาบาลและที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัย 

ขอใหเ้พ่ือนมนุษย์รอดพ้นจากการถูกทำร้ายทางเพศ การแสวงหาประโยชนท์างแรงงานและการจองจำที่

ปราศจากศีลธรรม 

ขอใหค้วามเขา้ใจและความเมตตาทลายความโลภ ความกลัวและความหลงในจิตใจของผู้มีอำนาจทุกแหง่

หน 

ขอใหเ้พ่ือนมนุษย์มีความเมตตากรุณา ความเขา้ใจ ความเห็นใจและการเก้ือกูลแบ่งปัน 

เพ่ือใหทุ้กสรรพชีวิตอยู่ร่วมกันไดอ้ย่างปลอดภัย เป็นสุขและสันต ิ

(พัฒนาจากบทภาวนาเมตตาของทา่นภิกษุณีชาวอเมริกัน เมลี่ สก๊อต Maylie Scott โดย อวยพร เขื่อนแก้ว 

30 เมษายน 2564) 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1479772125691132&id=100009750764954 

ลิงค์ท่ีเก่ียวข้อง 

เขา้ร่วม Club เดินดว้ยไมตรี ทาง Clubhouse https://www.clubhouse.com/join/

%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0

%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3/sqcMVjL4/mZWVbq4k 

Follow เอกภพ สิทธิวรรณธนะ ทาง Clubhouse ไดท้ี่ https://www.clubhouse.com/@ekk814 

เขา้กลุ่มเดินดว้ยไมตรี https://www.facebook.com/groups/270887637235456 

ไพ่รุ้ง rainbowcard.peacefuldeath.co 

กฎบัตรแหง่กรุณา https://charterforcompassion.org/charter/affirm 
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