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Wat Dhammavihara Hannover 
Am Ahlemer Turm 3, 30453 Hannover 
 
An die Mitglieder, Freunde 
und Interessierte des 
Wat Dhammavihara Hannover. 
 

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
 

เร่ือง ทาํบญุฉลองวดัครบ ๘ ปี 

เจริญพร  คณุโยม 

วดัธรรมวหิาร ฮนัโนเฟอร ์กาํหนดจดัทาํบญุฉลองวดัครบ ๗ ปี ในวนัอาทติยท์ี ่๑๙ มถุินายน ๒๕๕๔ ณ วดัธรรม
วหิาร ฮนัโนเฟอร ์
  ในโอกาสอนัเป็นสริมิงคลน้ี พระเดชพระคุณหลวงพอ่พระธรรมกติตวิงศ ์เจา้อาวาสวดัราชโอรสาราม กรงุเทพฯ 
ผูอุ้ปถมัภว์ดัธรรมวหิาร ฮนัโนเฟอร ์จะมาเป็นประธานในงาน 
 ขอเชญิสาธุชนทัง้หลายมาบาํเพญ็บุญเน่ืองในโอกาสอนัเป็นสริมิงคลน้ี เพือ่แสดงถงึความรกัความสามคัคขีอง
พวกเราทีไ่ดช้ว่ยกนัสรา้งวดัจนสาํเรจ็ และไดเ้ป็นสถานทีท่าํกจิกรรมต่อปวงชนมากมาย ทัง้ในสว่นของพระพทุธศาสนา
และสงัคม 
 ขอเชญิสาธุชนทาํอาหารและของหวานมาทาํบุญทัง้ถวายแดพ่ระภกิษุสงฆแ์ลว้แจกจา่ยกนัรบัประทานแก่ผู้
มารว่มงานเพือ่แสดงถงึความรกัความสามคัคขีองพวกเราชาวไทย หรอืทา่นใดไมส่ามารถทาํดว้ยตวัเอง กร็ว่มกบั
เพือ่นๆหรอืกบัคณะแมค่รวัทางวดักไ็ด ้จะถวายเป็นปจัจยัหรอืสิง่ของกไ็ด ้
 และขอเชิญสาธชุนเป็นเจ้าภาพผา้ป่าฉลองวดั กองละ ๒๙ ยโูร ๑๐๙ กอง ขอเชญิแจง้ความประสงคไ์วก้บั
ทางวดั ตัง้แต่บดัน้ี เป็นตน้ไป 
กรณุาจอดรถท่ีลานจอดรถของโรงเรียน ห่างจากวดัประมาณ ๒๐๐ เมตร ดแูผนทีป่ระกอบดว้ย 

 
 

เร่ือง ทาํบญุเข้าพรรษา และเวียนเทียนวนัอาสาฬหบชูาประจาํปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ดว้ยวดัธรรมวหิาร ฮนัโนเฟอร ์ไดก้าํหนดจดัพธิทีาํบุญเขา้พรรษาประจาํปีพทุธศกัราช ๒๕๕๔ ในวนั
อาทติยท์ี ่๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และถวายผา้อาบน้ําฝนแดพ่ระภกิษุสงฆผ์ูจ้าํพรรษาในอาวาสแหง่น้ี เพือ่รกัษา
ประเพณอีนัดงีามของพวกเราชาวพทุธทัง้หลาย 

  และในโอกาสเดยีวกนัน้ี  ขอเชญิพทุธศาสนิกชนทาํบุญและเวยีนเทยีนเน่ืองในวนัอาสาฬหบชูา ซึง่เป็น
วนัสาํคญัอกีวนัในพระพทุธศาสนา 
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เร่ือง บวชพราหมณ์ปฏิบติัธรรมเข้ม ๗ วนั 

 ดว้ยวดัธรรมวหิาร ฮนัโนเฟอร ์ไดก้าํหนดจดัพธิบีวชพราหมณ์ปฏบิตัธิรรมเขม้ ประจาํปี ๒๕๕๔ เป็น
เวลา ๗ วนั เพือ่เรยีนรูห้ลกัธรรมและการฝึกฝนตนเอง โดยผา่นการปฏบิตัธิรรมกรรมฐาน เริม่ตัง้แต่วนัที ่๑๑ 
กรกฎาคม ๒๕๕๔ ถงึวนัที ่๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 
 

 ขอเชญิสาธุชนทีส่นใจ มาบาํเพญ็ปญัญาบารม ีอนัเป็นกุศลบารมทีีย่ ิง่ใหญ่ในพระพทุธศาสนา อกีทัง้
เป็นการรกัษาพระพทุธศาสนาทีป่ระเสรฐิยิง่ และเพือ่เป็นพลงัในการดาํเนินชวีติใหง้ดงามต่อไปยิง่ๆ 

การปฏบิตัธิรรมในแต่ละวนั จะเริม่ตัง้แต่เวลา ๐๕.๐๐ น. ถงึเวลา ๒๒.๐๐ น.  
 
 
 

เร่ือง จดัพิธีบวชสามเณรภาคฤดรู้อนประจาํปี ๒๕๕๔/2011 

 
 ดว้ยวดัธรรมวหิาร ฮนัโนเฟอร ์ไดก้าํหนดจดัพธิบีวชสามเณรภาคฤดรูอ้นประจาํปี ๒๕๕๔/2011 ตัง้แต่

วนัที ่๙ ถงึวนัที ่๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เป็นเวลา ๙ วนั เพือ่อบรมศลีธรรมและความคุน้เคยในพระพทุธศาสนาแก่บุตร
หลาน รบัสมคัรผูท้ีจ่ะบวชอายตุัง้แต่ ๙ ขวบขึน้ไป  

 เริม่พธิบีวชวนัเสารท์ี ่๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 ขอใหผู้ป้กครองนําบุตรหลานมาฝึกขานนาคและเรยีนรูร้ะเบยีบการเป็นสามเณรตัง้แต่วนัที ่ 
๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เพือ่ใหเ้กดิความพรอ้มเพรยีงในวนับวชสามเณร 

บรขิารเครือ่งสาํหรบับวชสามเณร ทางวดัจะจดัเตรยีมไวใ้ห ้ขอเชญิบชูาไดต้ามสะดวก  
หรอืทา่นใดจะเตรยีมมาเองกไ็ด ้ผา้ไตรจวีรขอใหเ้ป็นสเีหลอืง 

ขอเชญิสาธุชนทีจ่ะบวชลกูหลาน ตดิต่อสอบถามและสมคัรไวก้บัทางวดัตัง้แต่บดัน้ีไป 
 

  จงึเจรญิพรมาใหส้าธุชนไดท้ราบ 
 

                 เจริญพร 
 
 

                                                                                      พระมหาทองนาค นาควโร 
                                                                           ประธานสงฆว์ดัธรรมวิหาร ฮนัโนเฟอร ์
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir möchten Sie über unsere kommenden Veranstaltungen informieren. 
 
8-jähriges Jubiläum mit „Tag der offenen Tür“ 
Die Jubiläumszeremonie zum achtjährigen Bestehen des Wat Dhammavihara findet 
am Sonntag den 19. Juni 2010 in Verbindung mit einem „Tag der offenen Tür“ statt 
und wir laden Sie dazu herzlich ein. Die Feier beginnt um 10 Uhr, Essen und 
Getränke sind für Sie kostenfrei; über eine kleine Spende würden wir uns jedoch 
freuen. 
 
 
Zeremonie zum Begin der buddhistischen Fastenzeit (Khao Phansa) 
Am Sonntag den 17. Juli 2011 findet im Wat Dhammavihara die traditionelle  
Khao Phansa Zeremonie statt. 
 
 
In der Zeit bis zur Khao Phansa Zeremonie bieten wir für Thailänderinnen eine 
Meditationszeit (Buat Pharm) vom 11. Juli – 17. Juli 2011 an.  

 

Junge Thailänder (ab 9 J.) haben die Gelegenheit, an einer Novizenzeit (Buat 
Sammanaen) teilzunehmen. Sie beginnt am 9. Juli und endet am 17. Juli 2011.  
Bitte bringen Sie teilnehmende Kinder am 6. Juli 2011 zur Vorbereitung in den 
Tempel. 
 
 
Weitere Informationen erhalten Sie im Wat Dhammavihara. 
 
Bitte beachten Sie Hinweise zur Anreise und den Parkplätzen 
auf der Rückseite. 
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Da der Tempel in einem Wohngebiet liegt, möchten wir auf unsere Nachbarn 
Rücksicht nehmen und Sie bitten, nicht direkt am Tempel zu parken.  Wegen 
Strassenbaumaßnahmen ist aktuell die gewohnte Zufahrt auch nicht möglich. Es 
stehen zwei Parkplätze in der Nähe zur Verfügung, von denen es jeweils nur ein  
kuzer Fußweg zum Tempel ist:  
Stadtfriedhof Ahlem  |  Petit-Couronne-Straße (Ecke Am Ahlemer Holz).  
Wir Danken für Ihr Verständnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Phramahan Thongnark Nagavaro 
Abt des Wat Dhammavihara Hannover 




