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Krishnamurti 1st Bangkok Gathering 9-11 June 2017
เชิญร่ วมกิจกรรมเพือการเปลียนแปลงตนเองผ่านการสื บค้นในหัวข้อ

“คุณเป็ นคนครึงๆ กลางๆ ไม่ เคยทําอะไรถึงทีสุ ดหรือเปล่ า คุณรู้ตวั ไหม”
ณ เรื อนพฤกษา บูติค รี สอร์ ท ปากเกร็ด นนทบุรี
“ทรัพย์อนั ศักดิสิทธิ คุณจะทําอะไรกับมัน”
คุณจะทําอย่างไร เมือกฤษณมูรติจากไป เขาทุ่มเทชีวติ ให้เรืองนี พูดคุยและถกปัญหากับคุณ แลว้ เขาก็
จากไป “….. นีเป็ นทรัพย์อนั ศักดิสิทธิทีผมทิงไว้กบั คุณ แลว้ คุณจะทําอะไรกับมัน ”
Krishnamurti in a discussion with Trustees, Ojai, 20 March 1977

จิฑฑุ กฤษณมูรติ ( - ) ได้รบั การยอมรับจากผูค้ นมากมายว่าเป็ นเสียงแห่งยุคสมัยทีสําคัญ
ยิง และสร้างผลกระทบอันลึกลําต่อจิตสํานึกมนุษย์ กฤษณมูรติท่มุ เททังชีวติ เพือให้เราร่วมแบ่งปันความเขา้ ใจถึง
ความเป็ นมนุษย์อย่างแจ่มแจ้ง เขาเดินทางไปทัวโลกไม่หยุดหย่อนเพือพูดคุยกับสาธารณชน เขียนหนังสือ เสวนา
ถกปัญหากับผูท้ ีปราดเปรืองทีสุดแห่งศตวรรษ หรือเพียงนังด้วยกันในความเงียบกับผูแ้ สวงหาความเมตตาและ
พลังเยียวยาจากเขา
ในเบืองแรกสิงทีอาจทํา ให้ผูค้ นส่ วนใหญ่ ฉ งนสนเท่ห ์ คื อ ข อ้ สัง เกตของกฤษณมู รติทีว่า การเห็น
ธรรมชาติทีแท้จริ งของสิ งใดก็ตามไม่จาํ เป็ นต้องอาศัยความรู้จากหนังสื อ หรื อความเฉี ยบแหลมทาง
ความคิด ไม่ตอ้ งอาศัยศรั ทธาหรื อการฝึ กฝนทางศาสนา แต่ทงหมดที
ั
ต้องการคือการสังเกต “ชี วิต”
ิ เท่านัน
ด้วยความใส่ใจ ไม่ปักใจเชืออะไรง่ายๆ ยิงคุณเข้าหาชีวิตตรงๆ ง่ายๆ เท่าใดก็ยงดี
ผลงานทีเด่นชัดทีสุดของกฤษณมูรติ คือการเชือเชิญให้ร่วมกันสืบค้นในลักษณะใหม่ เมือทําเป็ นกลุ่ม
จะเรียกว่า การเสวนาสืบค้น ลักษณะและหัวใจของการสื บค้นนีชีไปยังแก่นของคําสอนทีว่า คําตอบใหม่
ไม่อาจอุบตั ิขึนได้ในจิตใจทีเต็มไปด้วยความทรงจําและความรู้ ความเชื อและอุดมคติ เพราะมันเป็ น
อดีตทีตายซากทีถูกนํามาเผชิ ญกับความเป็ นจริ งของการมีชีวิตอยู่ สภาพทีเป็ นอยู่จริง อันได้แก่ ความ
ขัดแย้ง ความเกลียดชัง ความรุนแรง ความไม่มนคงปลอดภั
ั
ย ความกลัวและความทุกข์โศก ซึงอาจอธิบาย
ได้ว่าเหตุใดตลอดประวัตศิ าสตร์มนุษยชาติ ความพยายามค้นหาทางออกจากปัญหาทีมีมายืดเยือยาวนานเหล่านี
จึงลม้ เหลวอย่างน่ าสลดใจ การจมปลักอยูใ่ นสภาพเก่าๆไม่สามารถเผชิ ญความท้าทายของชี วิตซึงใหม่
เสมอ ดังนันสิ งทีจําเป็ นในการเสวนาสื บค้นคือการมีส่วนร่ วมอย่างสดใหม่และจริ งแท้ ดังทีกฤษณมูรติ
กล่าวว่า “เหมือนดังเป็ นครังแรก”

ขอเชิญชวนมาร่วมสืบค้นดูวา่ สิงทีเกิดขึนจริงๆคืออะไร เราจะเคลือนไปกับความเป็ นจริงได้ไหม
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กําหนดการ
วันที มิ.ย.

. - .

- มาถึงทีพัก / Arrival

. - .
. - .

- ทําความรูจ้ กั เพือนๆ วิทยากร สถานทีและกิจกรรม/ Orientation
- อาหารว่าง / Tea break

. - .

- DVD SANDIEGO TALK-1“สภาพการณ์ทมนุ
ี ษย์เป็ นอยู่ Human Condition”
เราสามารถค้นพบวิถีแห่งการดํารงอยู่ ทีไม่ใช่นามธรรมอันเลือนลอย ไม่ใช่มโนคติ
ทางปรัชญาหรือทฤษฎี แต่เป็ นวิถแี ห่งการดํารงอยู่จริงๆ เป็ นปฏิบตั ิการทีสมบูรณ์ มี
เอกภาพ ไร้ความขัดแย้งอย่างสินเชิง ได้ไหม ผมรูส้ กึ ว่าการมีชีวติ อยู่อย่างนันเท่านันที
เป็ นวิถแี ห่งศาสนธรรม
Can we find a way of living, not as abstract idea, a philosophical concept,
a theory, but rather an actual way of living that is an action which is
complete, whole, completely non-contradictory? I feel that to live that
way Is the only religious way, none other.
- อาหารเย็น/ Dinner
- เสวนาในประเด็นทีผูเ้ ข้าร่วมถาม/Dialogue on the theme.
- Silence/ Meditation

. - .
. - .
.

วันที มิ.ย.
. -.
. -.
9.00-10.30

. - .
. - .
. - .
14.00-15.30
15.30-16.00

- Yoga / Taichi / Walk
- อาหารเช้า/Breakfast
- DVD SANDIEGO TALK-2 “ความกลัว -Fear”
เราสามารถสังเกต โดยปราศจาก “ศูนย์กลาง” ได้ไหม ในขณะทีความรูส้ กึ เกิดขึน
ไม่ เรียกมันว่ าความกลัว การสังเกตเช่ นนันต้ องการวินัยอันยิง
Can one observe without the center, not naming the thing called fear, as
it arises? It requires tremendous discipline.
- เสวนา /Dialogue
- อาหารเทียง/ Lunch
- เวลาส่วนตัว/ Personal time
- เสวนา/ Dialogue
- อาหารว่าง / Tea break
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. - .

18.00-19.00
19.30-21.00
.
วันที

- DVD SANDIEGO TALK-3 “ความรุนแรงในชีวิต The Violence in our lives”
การประจักษ์แจ้งนันไม่ได้ขนอยู
ึ ่กบั กาลเวลา การทําความเข ้าใจไม่ใช่การทําให้เกิดความ
ละเอียดอ่อนไวต่อการรับรูอ้ ย่างค่อยเป็ นค่อยไป เราเข ้าใจในทันทีหรือไม่เข ้าใจเลย อย่างใด
อย่างหนึงเท่านัน
Enlightenment is not of time at all. Understanding is not a matter of gradual
sensitivity; either one understands immediately or not at all.
- อาหารเย็น/ Dinner
- เสวนา/ Dialogue
- Silence/ Meditation

มิ.ย.

. -.
. -.
9.00-10.30

- Yoga / Taichi
- Breakfast / อาหารเช้า
- DVD SANDIEGO TALK- 4 “สมาธิ คืออะไร What is Meditation?”
ถ้าหากคุณมีภาวะอันเหนือธรรมดานีดําเนินอยู่ในชีวติ คุณมันก็เป็นทุกสิงทุกอย่าง คุณจะ
เป็ นทังครูและศิษย์ เป็ นเพือนบ้านและ ความงามของหมูเ่ มฆ คุณคือทังหมดนันและนันคือ
ภาวะแห่งรัก
If you have this extraordinary thing going in your life, Then it is everything;
then you become the teacher, the disciple, the neighbor, the beauty of the
cloud - You are all that and that is love.

. - .
- เสวนา/ Dialogue
. - .
- อาหารเทียง/ Lunch
. - .
- เวลาส่วนตัว/ Personal time
14.00-15.30
- เสวนา/ Dialogue
15.30-16.00
- สะท้อนกิจกรรม/ปิ ดกิจกรรม How do you feel about this gathering?
ผู้สนใจโปรดติดต่ อที : anveekshana@gmail.com หรื อโทรสาร: 074-257362 , 074-257855
คุณพิมพ์ลกั ษณ์ สุ ขบูรณ์ (จอย)
คุณพรทิพย์ ศิริสุคนธ์
คุณอุบลรักษ์ คงชนะ
คุณปรี ดิ มิงแก้ว - -

ค่าใช้ จ่าย :

-

, 087-7042979

สําหรับการเข้าร่ วมตลอดกิจกรรม ห้องเดียว ,200 บาท ห้องคู่ ,000 บาท /ท่าน
รับผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมไม่เกิน

ท่าน

กรุ ณาโอนเงินสังจ่าย ธ.กรุ งไทย สาขาทุ่งลุง ชือบัญชี มูลนิธิอนั วีกษณา เลขทีบัญชี
และกรุ ณาส่ งใบโอนพร้อมใบสมัครมายัง

anveekshana@gmail.com

--

-

หน้ า 4 - 6

ใบสมัคร เข้าร่ วม Krishnamurti 1st Bangkok Gathering 2017
วันที 9-11 มิ.ย. 2560
ณ เรือนพฤกษา บูติค รี สอร์ ท ปากเกร็ด นนทบุรี
ชื อ นาย/นาง/นางสาว..................................................... นามสกุล .................................................................
ทีอยู่: บ้ านเลขที............ หมู่ ............ ตรอก/ซอย......................ถนน.......................... ตําบล…......................
อําเภอ................................. จังหวัด….................................. รหัสไปรษณีย์.............................................
Email: .............................................โทรศัพท์ ..............................โทรสาร...............................อายุ...........ปี
ห้ องพักเดียว 4,200 บาท
ห้ องพักคู่ 3,000 บาท / ต่อท่าน
ค่าใช้ จ่ายนีรวมค่าอาหาร อาหารว่าง ตลอดกิจกรรม ส่วนการเข้ าร่ วมกิจกรรมไม่มีค่าใช้ จ่าย
กรุ ณาโอนเงินสังจ่าย ธ.กรุ งไทย สาขาทุ่งลุง ชือบัญชี มูลนิธิอนั วีกษณา เลขทีบัญชี 938-0-48038-5

กรุ ณาส่ งใบโอนพร้ อมใบสมัครมายัง anveekshana@gmail.com หรือแฟกซ์

** ปิ ดรับสมัคร วันที 2 มิถุนายน

-

**

สําหรั บเจ้ าหน้ าที:

* ชือผู้สมัคร..................................................................................... * ลําดับเลขทีการรับสมัคร..................
*ชนิดของห้องพักทีจอง.................................*ค่าร่วมกิจกรรมทีได้ รับ......................บาทวันทีได้ รับ......................

โทรศัพท์: 074-257873,

-

, 089-487-9487, 087-7042979, 098-0522935, แฟกซ์: 074-257362, 074-257855
อีเมล์: anveekshana@gmail.com

1428 ถนน เพชรเกษม ตําบล หาดใหญ่ อําเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา 90110
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Application Form
Krishnamurti 1st Bangkok Gathering
Date: 9-11 June, 2017
Place: Ruen Pruksa Boutique Resort

Full Name: Mr./Mrs./Ms.
Address:
Email:

Tel:

Date of birth:

Nationality:

Fax:
Passport number:

Accommodation Options: Single/ Double
Single: 4,200 baht
Double 3,000 baht per person
All costs included
Please transfer the amount to Krungthai Bank, Thunglung Branch, Name: Anveekshana Foundation, No. 938-0-48038-5, and send
the slip along with the application form to anveekshana@gmail.com or fax 074-257855, 074-257362
Closing Date: 2nd June, 2017

Anveekshana Foundation
1428 Petchkasem Road, T. Hatyai, A. Hatyai, Songkhla 90110
074-257873, 090-1800606, 089-487-9487, 087-7042979, 098-0522935 Fax, 074-257362, 074-257855
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