ชุมนุมพุทธธรรมศิรริ าช
งานคุณธรรมและจริยธรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะกายภาพบาบัด

ขอเชิญร่วมบาเพ็ญกุศลในสัปดาห์ปฏิบตั ธิ รรม

๑๐ - ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
 พิธีเปิดและถวายสังฆทาน : คณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาส จันทร์ ๑๐ ก.พ. เวลา ๐๙:๓๐ น.
 วีดิทัศน์ (ดูรายการด้านหลัง) เวลา ๐๙:๐๐- ๑๒:๐๐ น. และเวลา ๑๔:๐๐ - ๑๖:๐๐ น.
 รายการภาคกลางวัน และเย็น
วัน
จันทร์
๑๐ ก.พ.

๑๒:๑๕ - ๑๓:๓๐ น.
บรรยายธรรม: จอมทัพผูท
้ รงธรรมแห่งมคธรัฐ
พระมหาสมปอง มุทิโต
ผอ.ศูนย์วิปัสสนาวิหารธรรม อ.น้าโสม
จ.อุดรธานี

ผ้าป่าสามัคคี : สมทบสร้างอาคารปฏิบัติธรรมสีมาศาลา
ศูนย์วิปัสสนาวิหารธรรม
อังคาร บรรยายธรรม: ธรรมอันเป็นเหตุแห่งความไม่เสือ่ ม
(อปริหานิยธรรม)
๑๑ ก.พ.
พระมหาสมปอง มุทิโต
ผ้าป่าสามัคคี : สมทบสร้างอาคารปฏิบัติธรรมสีมาศาลา
ศูนย์วิปัสสนาวิหารธรรม
บรรยายธรรม: อดทนได้ใจสงบ
พุธ
พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร
๑๒ ก.พ.
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม กทม.
ผ้าป่าสามัคคี : ปัจจัยสมทบสร้างกุฏิพระกรรมฐาน
สานักปฏิบัติธรรมรักขิตะวัน จ.บุรีรัมย์
พฤหัสบดี บรรยายธรรม: ผูแ้ อบอิงอาศัยจิต
พระเทพสิทธิมุนี (บุญสิน อุตฺตมชาโต)
๑๓ ก.พ.
เจ้าอาวาสวัดดุสิดาราม กทม.
ผ้าป่าสามัคคี : ปัจจัยสมทบการบูรณะจิตรกรรมฝาผนัง
วัดดุสิดาราม

๑๖:๓๐ - ๑๘:๐๐ น.
เวลา ๑๔:๐๐ - ๑๕:๓๐ น.
พิธีลาบรรพชา อุปสมบท
ของนักศึกษา
เขตบางกอกน้อย

ปฐมสังคายนา : กาเนิด
พระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท
โดย : พระมหาสมปอง มุทิโต
สังฆทาน : สมทบสร้างอาคารปฏิบัติ
ธรรมสีมาศาลา ศูนย์วิปัสสนาวิหาร
ธรรม

สาธยาย ทีฆนขสูตร พร้อมวิเคราะห์องค์ธรรม ตอนที่ ๑
โดย : พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร
รองเจ้าอาวาสวัดจากแดง จ.สมุทรปราการ

สังฆทาน : ปัจจัยสมทบจัดพิมพ์หนังสือและทาซีดีวัดจากแดง

สาธยาย ทีฆนขสูตร พร้อมวิเคราะห์องค์ธรรม ตอนที่ ๒
โดย : พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร
สังฆทาน : ปัจจัยสมทบกองทุนการศึกษาพระไตรปิฎก
ของพระภิกษุ วัดจากแดง
บรรยายธรรม: วันมาฆบูชา วันกตัญญูแห่งชาติ
โดย : พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร
สังฆทาน : ปัจจัยสมทบจัดรายการวิทยุชุมชนเพื่อ
พระพุทธศาสนา วัดจากแดง

นิทรรศการ : เรื่องราชคฤห์ ศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และวันมาฆบูชา (ฝั่งห้องยา)
มีการถ่ายทอดสดผ่าน SiTV ของศิริราชทั้ง ๒ ช่วงเวลา และถ่ายทอดสดผ่าน IPTV ของ ม.มหิดล เวลา ๑๒:๑๕ - ๑๓:๓๐ น.
โปรดพลิกดูด้านหลัง 

วันมาฆบูชา
วันเพ็ญเดือน ๓ หรือวันมาฆบูชา เป็นวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาที่พระสัมมาสัมพุ ทธเจ้าประทานโอวาทปาติโมกข์ในที่
ประชุมพระสาวก เพื่อให้พระสาวกเหล่านั้นมีหลักการร่วมกันในการประกาศพระศาสนา คาสอนนี้รวมทั้งหมดมี ๓ ตอน
ตอนที่ ๑ ทรงแสดงหลักการและแนวทางที่เป็นลักษณะเฉพาะของพระพุทธศาสนา
ตอนที่ ๒ ทรงแสดงข้อปฏิบัติในพระพุทธศาสนาทั้งหมดลงเป็นหลักการสาคัญ ๓ ประการ
ตอนที่ ๓ ทรงแสดงหลักความประพฤติ และการปฏิบัติตน ในการทางานประกาศพระศาสนา
โอวาทปาติโมกข์ เป็นตัวอย่างที่ดีของการสั่งงาน เพราะสั่งได้ชัดเจนว่า ทาอะไร เพื่ออะไร ทาอย่างไร ผู้ปฏิบัติย่อมปฏิบัติ
สะดวก และงานก็จะสาเร็จเป็นผลดีตามความมุ่งหมาย

ทีฆนขสูตร หรือ เวทนาปริคคหสูตร
เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ปริพาชกชื่อทีฆนขะ จึงมีชื่อว่าทีฆนขสูตร ณ ถ้าสุกรขาตา เขาคิชฌกูฏ ในขณะที่พระ
พุทธองค์ทรงแสดงธรรมอยู่นั้น พระสารีบุตรก็ได้เข้าเฝ้าถวายงานพัดอยู่ด้วย จึงได้ฟังธรรมแสดงมาถึงเวทนา ๓ ในทีฆนขสูตร
ด้วยจนเกิดสัมมาญาณ จิตหลุดพ้นจากอาสวะ ไม่ถือมั่นด้วยอุปาทาน สาเร็จพระอรหัตตผลในขณะฟังธรรมนั้นเอง
ทีฆนขสูตร แสดงการเกิดขึ้นของเวทนาอย่างปรมัตถ์ กล่าวคือแสดงความรู้สึกสุข ทุกข์ และความไม่สุขไม่ทุกข์ ว่าล้วนเกิดขึ้น
แต่เหตุ มีปัจจัยปรุงแต่งขึ้นทัง้ สิ้น จึงล้วนเป็นสังขาร มีความเสื่อมไป คลายไป สิ้นไป ดับไปเป็นธรรมดา ตามความในพระสูตรนี้
อันเป็นสภาวธรรมของสังขารทั้งปวง อันเนื่องถึงเวทนาทั้ง ๓ ย่อมอยู่ภายใต้อานาจของไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อัน
เป็นเหตุให้เกิดการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ เพราะการแสวงหาและยึดมั่นในสุขทุกข์(เวทนา)อย่างไม่รู้จักจบ ไม่รู้จักสิ้น อันเป็น
เหตุให้พระสารีบุตรผู้ถวายงานพัดโดยใกล้ชิดได้คิดพิจารณาไตร่ตรองตามไปด้วยจนเกิดสัมมาญาณขึ้นในขณะนั้นจากการทีไ่ ด้ปฏิบัติ
สั่งสมมาก่อน จึงเป็นปัจจัยให้เกิดนิพพิทาญาณ ความหน่าย คลายกาหนัด จิตจึงหลุดพ้น สาเร็จอรหัตตผลในบัดนั้น และใน
ขณะฟังธรรมเดียวกันนั้นเอง ทีฆนขปริพาชกก็ได้ดวงตาเห็นธรรม บรรลุโสดาปัตติผลเป็นพระโสดาบัน เกิดสัมมาญาณในระดับหนึ่ง
ขึ้น คือมีความเห็นเข้าใจอย่างมั่นคงเกิดขึ้นแล้วว่า "สิ่งหนึง่ สิ่งใดก็ตาม(สังขาร)มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้ว สิ่งนัน้ ๆทั้งหมดย่อม
มีความดับไปเป็นธรรมดา" (โดย พระมหาสมปอง มุทโิ ต)

รายการวีดิทศั น์ ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
วัน

๐๙:๐๐ - ๑๒:๐๐ น.

จันทร์
๑๐ ก.พ.

(๑๐:๓๐ – ๑๒:๐๐ น.)
- วันมาฆบูชา (พระพรหมคุณาภรณ์)

อังคาร
๑๑ ก.พ.

- พุทธศาสดา
- สาระจากพระไตรปิฎก : รู้จักกับเศรษฐีในครั้งพุทธกาล
และความศักดิ์สิทธิ์แห่งพระปริตร (พระมหาบุญชู อาสโภ)
- อานุภาพกตัญญู (พระราชธรรมวาที)

๑๔:๐๐ - ๑๖:๐๐ น.
งดฉายวีดิทัศน์
(จัดพิธีลาบรรพชา - อุปสมบท นักศึกษา)
เวลา ๑๔:๐๐ - ๑๕:๓๐ น. ณ บริเวณงาน
- สมถะ-วิปัสสนา (พระครูปลัดประจาก สิริวณฺโณ)
- ตามรอยพระพุทธเจ้า ตอน เปิดประตูเมืองราชคฤห์
(บริษัทพาโนรามา เวิลด์ไวด์)

- พุทธจักรไทยในแดนพุทธภูมิ ตอน ราชคฤห์ นาลันทา ไวสาลี
(พระราชรัตนรังสี)

พุธ
๑๒ ก.พ.

- ความหมายและความสาคัญของโอวาทปาติโมกข์
(พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร)

- เวทนาปริคคหสูตร (พระอาจารย์สมปอง มุทิโต)
- ประวัติบุคคลสาคัญ : พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ
พฤหัสบดี
๑๓ ก.พ.

(พระราชญาณกวี)
- ธรรมรับอรุณ : หน้าที่ของชาวพุทธต่อธรรม,
ประเสริฐเพราะฝึกตน, บุญคือพัฒนาคุณธรรมชีวิต
(พระพรหมคุณาภรณ์)

- ประวัติบุคคลสาคัญ : พระเจ้าพิมพิสารกับ
พระบรมราชูปถัมภ์ที่ทรงมีต่อพระพุทธศาสนา
(ผศ.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ)
- วิธีการเจริญสติ (พระเทพสิทธิมุนี)

- อภัยทาน รักบริสุทธิ์ (ปิยโสภณ)
- ธรรมะกับธรรมชาติ และธรรม-กตัญญูของคนดี
(มูลนิธิแผ่นดินธรรม)

- ปาฏิหาริย์ของการสร้างคน (ว.วชิรเมธี)
- ใจผ่องใสใจเป็นสุข (พระครูศรีปริยัติวิสุทธิ์)
- เข้าใจธรรม ถึงธรรม ทิ้งทุกข์ (ดร.พระมหาบวรวิทย์ รตนโชโต)
- สาระจากพระไตรปิฎก : ภิกษุณีในพระพุทธศาสนาเถรวาทยังมี
อยู่หรือไม่ และพระวินัย (พระมหาไพโรจน์ ญาณกุสโล)

