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Krishnamurti 1st Bangkok Gathering 9-11 June 2017 

เชิญร่วมกิจกรรมเพื�อการเปลี�ยนแปลงตนเองผา่นการสืบคน้ในหวัขอ้ 

“คุณเป็นคนครึ�งๆ กลางๆ ไม่เคยทําอะไรถึงที�สุดหรือเปล่า คุณรู้ตวัไหม” 

ณ เรือนพฤกษา บูติค รีสอร์ท  ปากเกร็ด นนทบุรี 

“ทรัพยอ์นัศกัดิ� สิทธิ�  คุณจะทาํอะไรกบัมนั” 

 คุณจะทาํอย่างไร เมื�อกฤษณมูรตจิากไป  เขาทุ่มเทชีวติใหเ้รื�องนี�  พูดคุยและถกปญัหากบัคุณ แลว้เขาก็

จากไป “….. นี�เป็นทรพัยอ์นัศกัดิ�สทิธิ�ที�ผมทิ�งไวก้บัคณุ แลว้คุณจะทาํอะไรกบัมนั  ”  
  Krishnamurti in a discussion with Trustees, Ojai, 20 March 1977 

 จิฑฑุ กฤษณมูรติ (����-����) ไดร้บัการยอมรบัจากผูค้นมากมายว่าเป็นเสียงแห่งยุคสมยัที�สาํคญั

ยิ�ง และสรา้งผลกระทบอนัลกึลํ �าต่อจิตสาํนึกมนุษย ์กฤษณมูรตทิุ่มเทท ั�งชีวติเพื�อใหเ้ราร่วมแบง่ปนัความเขา้ใจถึง

ความเป็นมนุษยอ์ย่างแจ่มแจง้ เขาเดินทางไปทั �วโลกไม่หยุดหย่อนเพื�อพูดคุยกบัสาธารณชน เขยีนหนงัสอื เสวนา

ถกปญัหากบัผูท้ี�ปราดเปรื�องที�สุดแห่งศตวรรษ หรือเพยีงนั �งดว้ยกนัในความเงยีบกบัผูแ้สวงหาความเมตตาและ

พลงัเยยีวยาจากเขา  

 ในเบื�องแรกสิ�งที�อาจทาํใหผู้ค้นส่วนใหญ่ฉงนสนเท่ห ์คือขอ้สงัเกตของกฤษณมูรติที�ว่า การเห็น

ธรรมชาติที�แทจ้ริงของสิ�งใดก็ตามไม่จาํเป็นตอ้งอาศยัความรู้จากหนังสือ หรือความเฉียบแหลมทาง

ความคิด ไม่ตอ้งอาศัยศรัทธาหรือการฝึกฝนทางศาสนา แต่ทั� งหมดที�ตอ้งการคือการสังเกต “ชีวิต” 

ดว้ยความใส่ใจ ไม่ปักใจเชื�ออะไรง่ายๆ ยิ�งคุณเขา้หาชีวิตตรงๆ ง่ายๆ เท่าใดก็ยิ�งดเีท่าน ั�น 

 ผลงานที�เด่นชดัที�สุดของกฤษณมรูต ิคือการเชื�อเชิญใหร่้วมกนัสืบคน้ในลกัษณะใหม่ เมื�อทาํเป็นกลุ่ม

จะเรียกว่า การเสวนาสบืคน้ ลกัษณะและหวัใจของการสืบคน้นี� ชี� ไปยงัแก่นของคาํสอนที�วา่ คาํตอบใหม่

ไม่อาจอุบตัิขึ�นไดใ้นจิตใจที�เตม็ไปดว้ยความทรงจาํและความรู้ ความเชื�อและอุดมคติ เพราะมนัเป็น

อดีตที�ตายซากที�ถูกนาํมาเผชิญกบัความเป็นจริงของการมีชีวิตอยู ่สภาพที�เป็นอยู่จริง อนัไดแ้ก่ ความ

ขดัแยง้ ความเกลยีดชงั ความรุนแรง ความไม่ม ั �นคงปลอดภยั ความกลวัและความทกุขโ์ศก ซึ�งอาจอธิบาย

ไดว้่าเหตใุดตลอดประวตัศิาสตรม์นุษยชาต ิความพยายามคน้หาทางออกจากปญัหาที�มมีายดืเยื�อยาวนานเหล่านี�

จึงลม้เหลวอย่างน่าสลดใจ การจมปลกัอยูใ่นสภาพเก่าๆไม่สามารถเผชิญความทา้ทายของชีวิตซึ� งใหม่

เสมอ ดงันั�นสิ�งที�จาํเป็นในการเสวนาสืบคน้คือการมีส่วนร่วมอยา่งสดใหม่และจริงแท ้ดงัที�กฤษณมูรต ิ 

กล่าวว่า “เหมือนดั�งเป็นครั� งแรก” 

 ขอเชญิชวนมาร่วมสบืคน้ดูวา่ สิ�งที�เกดิขึ�นจรงิๆคอือะไร เราจะเคลื�อนไปกบัความเป็นจรงิไดไ้หม 
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กาํหนดการ 
วนัที� � มิ.ย. ����          

��.�� - ��.��      - มาถงึที�พกั / Arrival 

��.�� - ��.��      - ทาํความรูจ้กัเพื�อนๆ วทิยากร สถานที�และกิจกรรม/ Orientation 

��.�� - ��.��      - อาหารวา่ง / Tea break 

��.�� - ��.��        - DVD SANDIEGO TALK-1“สภาพการณ์ที�มนุษยเ์ป็นอยู ่Human Condition” 

เราสามารถคน้พบวิถีแห่งการดาํรงอยู่ ที�ไม่ใช่นามธรรมอนัเลื�อนลอย  ไม่ใช่มโนคติ

ทางปรชัญาหรือทฤษฎี แต่เป็นวิถแีห่งการดาํรงอยู่จริงๆ เป็นปฏบิตัิการที�สมบูรณ์ มี

เอกภาพ ไรค้วามขดัแยง้อย่างสิ�นเชิง ไดไ้หม ผมรูส้กึว่าการมชีีวติอยู่อย่างนั�นเท่านั�นที�

เป็นวถิแีห่งศาสนธรรม 

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. 

��.�� - ��.��       - อาหารเยน็/ Dinner  
��.�� - ��.��       - เสวนาในประเด็นที�ผูเ้ขา้ร่วมถาม/Dialogue on the theme. 

��.��        - Silence/ Meditation 

วนัที� �� มิ.ย. ���� 

�.��-�.��       - Yoga / Taichi / Walk 

�.��-�.��       - อาหารเชา้/Breakfast 

9.00-10.30              - DVD SANDIEGO TALK-2 “ความกลวั -Fear” 

เราสามารถสงัเกต โดยปราศจาก “ศูนยก์ลาง” ไดไ้หม ในขณะที�ความรูส้กึเกิดขึ�น   

ไม่เรียกมันว่าความกลวั การสังเกตเช่นนั�นต้องการวนัิยอนัยิ�ง 

Can one observe without the center, not naming the thing called   fear, as 

it arises? It requires tremendous discipline. 

��.��-��.��         - เสวนา /Dialogue  

��.��-��.��         - อาหารเที�ยง/ Lunch 

��.��-��.��    - เวลาส่วนตวั/ Personal time 

14.00-15.30    - เสวนา/ Dialogue 

15.30-16.00   - อาหารว่าง / Tea break 
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��.��-��.��        - DVD SANDIEGO TALK-3 “ความรุนแรงในชีวิต The Violence in our lives”  
การประจกัษแ์จง้นั�นไมไ่ดข้ึ�นอยู่กบักาลเวลา การทาํความเขา้ใจไมใ่ช่การทาํใหเ้กิดความ

ละเอียดอ่อนไวต่อการรบัรูอ้ย่างค่อยเป็นค่อยไป เราเขา้ใจในทนัทหีรือไมเ่ขา้ใจเลย อย่างใด

อย่างหนึ�งเทา่น ั�น 

Enlightenment is not of time at all. Understanding is not a matter of gradual 

sensitivity; either one understands immediately or not at all. 

18.00-19.00              - อาหารเยน็/ Dinner         

19.30-21.00              - เสวนา/ Dialogue 

��.��                  - Silence/ Meditation 

วนัที� �� มิ.ย. ���� 

�.��-�.��       - Yoga / Taichi 

�.��-�.��       - Breakfast / อาหารเชา้ 

9.00-10.30             - DVD SANDIEGO TALK- 4 “สมาธิ คืออะไร What is Meditation?” 
ถา้หากคุณมภีาวะอนัเหนือธรรมดานี�ดาํเนินอยู่ในชวีติคุณมนัก็เป็นทุกสิ�งทุกอยา่ง คุณจะ

เป็นท ั�งครูและศิษย ์เป็นเพื�อนบา้นและ ความงามของหมูเ่มฆ คณุคือท ั�งหมดนั �นและนั�นคือ

ภาวะแห่งรกั 

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  

��.��-��.��       - อาหารเที�ยง/ Lunch 

��.��-��.��           - เวลาส่วนตวั/ Personal time  

14.00-15.30  - เสวนา/ Dialogue 

15.30-16.00  - สะทอ้นกิจกรรม/ปิดกิจกรรม How do you feel about this gathering? 

ผู้สนใจโปรดติดต่อที� :  anveekshana@gmail.com หรือโทรสาร: 074-257362 , 074-257855   

       คุณพิมพล์กัษณ์ สุขบูรณ์ (จอย)   ���-�������, 087-7042979 

       คุณพรทิพย ์ศิริสุคนธ์    ���-�������  

       คุณอุบลรักษ ์คงชนะ   ���-������ 

       คณุปรีดิ�  มิ�งแกว้ ���-���-���� 

ค่าใช้จ่าย :        สาํหรับการเขา้ร่วมตลอดกิจกรรม หอ้งเดี�ยว �,200 บาท หอ้งคู่ �,000 บาท /ท่าน  

         รับผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไม่เกิน �� ท่าน 

    

                           กรุณาโอนเงินสั�งจ่าย ธ.กรุงไทย สาขาทุ่งลงุ ชื�อบญัชี มูลนิธิอนัวีกษณา เลขที�บญัชี ���-�-�����-� 

                            และกรุณาส่งใบโอนพร้อมใบสมคัรมายงั  anveekshana@gmail.com  
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ใบสมคัร   เขา้ร่วม Krishnamurti 1st Bangkok Gathering 2017 

วันที�  9-11 มิ.ย. 2560  

ณ  เรือนพฤกษา บูติค รีสอร์ท ปากเกร็ด นนทบุรี 

 

ชื�อ นาย/นาง/นางสาว.....................................................  นามสกุล ................................................................. 

ที�อยู่: บ้านเลขที�............ หมู่ ............ ตรอก/ซอย......................ถนน.......................... ตําบล…...................... 

อําเภอ................................. จงัหวดั….................................. รหสัไปรษณีย์............................................. 

Email: .............................................โทรศพัท์..............................โทรสาร...............................อาย.ุ..........ปี 

ห้องพักเดี�ยว  4,200 บาท  

ห้องพักคู่  3,000 บาท / ต่อท่าน  

ค่าใช้จ่ายนี �รวมค่าอาหาร อาหารว่าง ตลอดกิจกรรม ส่วนการเข้าร่วมกิจกรรมไม่มีค่าใช้จ่าย 

        กรุณาโอนเงินสั�งจ่าย ธ.กรุงไทย สาขาทุ่งลงุ ชื�อบญัชี มูลนิธิอนัวกีษณา เลขที�บญัชี 938-0-48038-5 

        กรุณาส่งใบโอนพร้อมใบสมัครมายัง  anveekshana@gmail.com หรือแฟกซ์ ���-������ 

 

** ปิดรับสมัคร วันที� 2 มิถุนายน ���� ** 
 

สาํหรับเจ้าหน้าที�: 

         * ชื�อผู้สมคัร.....................................................................................   * ลําดบัเลขที�การรับสมคัร.................. 

         *ชนดิของห้องพกัที�จอง.................................*ค่าร่วมกิจกรรมที�ได้รับ......................บาทวนัที�ได้รับ......................           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โทรศพัท์: 074-257873, ���-�������, 089-487-9487, 087-7042979, 098-0522935, แฟกซ:์ 074-257362, 074-257855 

อีเมล:์ anveekshana@gmail.com   

             1428 ถนน เพชรเกษม ตําบล หาดใหญ่ อําเภอ หาดใหญ่ จงัหวดั 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:                                              Fax: 

Date of birth:                                                  Nationality:                               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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