๑

พระครูสุวรรณศีลวงศ

หลวงพอหงษ อริยวํโส
เจาอาวาสวัดศิริมงคล
เจาสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสกลนคร
ประธานศูนยปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติวังสวน
พระครูสุวรรณศีลวงศถือกําเนิดวันอาทิตยที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๕
ปขาล ณ บานเลขที่ ๔๐๖ ตําบลกุสุมาลย อําเภอกุสุมาลย จังหวัดสกลนคร
โยมบิดาชื่อ นายมา พลาดสุ โยมมารดาชื่อ นางสน พลาดสุ มีอาชีพทํานา มีพี่นองทั้งหมด ๑๘ คน
ปจจุบันเหลือพี่สาว ๑ คน

ประวัติการศึกษา
ป พ.ศ. ๒๕๐๓ จบชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ จากโรงเรียนกุสุมาลยพิศาลวิทย
( โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย)
ป พ.ศ. ๒๕๐๔ อายุ ๑๒ ป ไดบรรพชาสามเณรที่วัดนาจาน อําเภอโพนนาแกว จังหวัดสกลนคร
โดยมีหลวงปูธรรมา ธมวะโร เปนพระอุปชฌาย
ป พ.ศ. ๒๕๐๕ สอบไดนักธรรมตรีที่วัดโพนธาราม อําเภอกุสุมาลย จังหวัดสกลนคร
พระครูพิทักษวรคุณเปนพระอาจารยสอน
ป พ.ศ. ๒๕๐๖ ไปเรียนนักธรรมโท บาลี และภาษาอังกฤษ ที่วัดพระธาตุนารายณเจงเวง อําเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร โดยมีพระครูพิทักษวรคุณ เปนผูสนับสนุน เรียนได ๒ ปก็ลาสิขา
ไปทํางานที่กรุงเทพมหานคร จนอายุได ๑๗ ป ไดเดินทางกลับบาน เพื่อทําบัตร
ประชาชน แลวไปสมัครเขาทํางานที่ฐานบินนครพนม ได ๗ ป เมื่อฐานบินยุบ ได
กลับมาอยูที่บานเกิดเพื่อชวยโยมพอโยมแมทํานา เปนเวลา ๔ ป

๒
ป พ.ศ. ๒๕๒๑ เมื่ออายุได ๒๘ ป ไดอปุ สมบทเปนพระสงฆที่วัดกําแพง อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
มีหลวงปูเหมือนเปนพระอุปชฌาย
ป พ.ศ. ๒๕๒๒ ไปจําพรรษาปฏิบัติธรรมที่ “ วัดบุญตามหาหงส ” อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
หลวงพอสําเนียง ชิตมโร เปนผูสอนกรรมฐาน
ป พ.ศ. ๒๕๒๓ ไปปฏิบัติธรรมวิปสสนาที่สํานักวิเวกอาศรม อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
เปนระยะเวลา ๑ ป พระอาจารยทวี พลธมฺโม เปนพระอาจารยผูสอน
ป พ.ศ. ๒๕๒๔ – ๒๕๒๘ ไปปฏิบัติธรรมวิปสสนาที่วัดเขาสารพัดดีศรีเจริญธรรม อําเภอหันคา
จังหวัดชัยนาท รวม ๕ ป ในชวงระยะเวลานี้ไดเขาเก็บอารมณในหองกรรมฐาน
เปนเวลา ๒ ปติดตอกัน
ป พ.ศ. ๒๕๒๙ ไดธุดงคจาริกไปศึกษาธรรมที่สวนโมกขพนาราม อําเภอไชยา จังหวัด
นครศรีธรรมราช และที่สํานักปบผลิวนาราม อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง
ไดจําพรรษาที่สํานักวิปสสนาสอนทวีศรีสุตาราม อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ป พ.ศ. ๒๕๓๐ ไปปฏิบัติธรรมที่วัดพระธาตุภูเพ็ก ตําบลนาหัวบอ อําเภอพรรณานิคม
จังหวัดสกลนคร พระเดชพระคุณทานเจาคุณพระราชศีลโสภิต
ป พ.ศ. ๒๕๓๑ - ๒๕๓๒ ไปปฏิบัติธรรมที่สํานักศิริธรรม “ถ้ําชี” อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
เปนเวลา ๒ ป หลวงพอมหากนฺตสิริ เปนพระอาจารยผูสอน
ป พ.ศ. ๒๕๓๓ - ๒๕๓๔ มาจําพรรษาที่วัดราษฎรบํารุง อําเภอกุสุมาลย จังหวัดสกลนคร
ป พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดเดินธุดงคพบสถานที่เหมาะแกการเจริญสมณะธรรม ณ ปาชาบานโคกมวง
หมูท ี่ ๒ ตําบลนาโพธิ์ อําเภอกุสุมาลย จังหวัดสกลนคร ไดพํานักปฏิบัติธรรม
และโปรดญาติธรรมอยู ณ ที่แหงนี้ตลอดมาจนถึงปจจุบัน
ป พ.ศ. ๒๕๓๘ ไดรับแตงตั้งใหเปนเจาอาวาสวัดศิริมงคล บานโคกมวง ตําบลนาโพธิ์
อําเภอกุสุมาลย จังหวัดสกลนคร
ป พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดรับตราตั้งใหรักษาการในตําแหนงเจาคณะตําบลนาโพธิ์
ป พ.ศ. ๒๕๔๓ ไดรับตราตั้งฐานานุกรมเปน พระปลัด และตราตั้งเจาคณะตําบลนาโพธิ์
จากทานเจาคุณพระสิทธิการโกศล รองเจาคณะจังหวัดสกลนคร
ป พ.ศ. ๒๕๔๔ ไดรับตราตั้งฐานานุกรม เปนพระครูสมุห จากทานเจาคุณพระราชธีราภรณ
เจาคณะจังหวัดอุดรธานี
ป พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดรับตราตั้งเปนพระอุปชฌาย จากสมเด็จพระพุฒาจารย เจาคณะหนใหญ
ภาคตะวันออก
ป พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดรับพระราชทานแตงตั้งสมณศักดิ์สัญญาบัตรเปนพระครูสุวรรณศีลวงศ
เจาอาวาสวัดราษฎรชั้นโท (จร.ชท.)
ไดรับคัดเลือกเปนหนวยอบรมประชาชน ประจําตําบลดีเดนในระดับภาค ๘
ป พ.ศ. ๒๕๔๗ ไดขยายสาขาปฏิบัติธรรมแหงที่ ๑ ชื่อวา สํานักปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
วังสวนกลวย บานนาลอม ตําบลกุสุมาลย อําเภอกุสุมาลย จังหวัดสกลนคร

๓
ปพ.ศ. ๒๕๔๘ ไดรับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร สาขาการเผยแผพระพุทธศาสนา
ภายในประเทศ จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปพ.ศ. ๒๕๔๙ ไดรับโลเกียรติคุณ จากผูวาราชการจังหวัดสกลนคร ใหเปน “ คนดีศรีเมืองสกล ”
(สาขาบริการ)
และไดขึ้นทะเบียนเปนสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสกลนคร แหงที่ ๓
จากเถรสมาคม กรมการศาสนา
ป พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดรับคัดเลือกเปนคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร
เขต ๑
ป พ.ศ. ๒๕๕๒ ไดรับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เปนเจาอาวาสวัดราษฎรชั้นเอก (จร.ชอ.)
ไดรับพระราชทานปริญญาบัตรครุศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

จุดประสงคของผูสรางศูนยปฏิบัติธรรมแหงนี้
ดานวัตถุ
เพื่อพัฒนาทองถิ่น และหมูบานใกลเคียงนี้ใหเกิดผลมั่งมีศรีสุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป
ดานธรรมะ เพือ่ เปนสถานที่ ที่ปฏิบัติของผูมุงมั่นในธรรมใหเกิดมรรคผลที่แทจริงใน
พระพุทธศาสนา

ปฏิปทาหลวงพอหงษ
ในโลกนี้ไมมีอะไรดีเทากับทําความดี
อยูที่ไหนที่ไหน ก็ทําดีได ถาคิดจะทํา
ถาไมคิดทําดี แมอยูที่ดีดี ก็ไมทําดี
ถาคิดทําดี แมอยูที่ไมดี ก็ทําดีจนได

๔

สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสกลนคร แหงที่ ๓ วัดศิริมงคล
ศูนยปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติวังสวนกลวย (สาขาวัดศิริมงคล)
วัดศิริมงคล ไดรับคัดเลือกจากมหาเถรสมาคม กรมการศาสนา โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
ใหเปน สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสกลนคร แหงที่ ๓ และเปนองคกรทางพระพุทธศาสนา มีสถาน
ภาพเปน “ สถานที่ปฏิบัติธรรมวิปสสนา ” ชื่อวา วัดศิริมงคล (วิปสสนาจิตฺตภาวนา) ตั้งอยูหมูท ี่ ๒ บาน
โคกมวง ต. นาโพธิ์ อ. กุสุมาลย จ. สกลนคร ๔๗๒๑๐ ไดขยายสาขาสถานทีใ่ นการปฏิบัติธรรมและอบรม
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม มีชื่อวา “ ศูนยปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติวังสวนกลวย ” ตั้งอยูห มูที่ ๙ บาน
นาลอม ต. กุสุมาลย อ. กุสุมาลย จ. สกลนคร ๔๗๒๑๐ โทร. ๐๘๑–๙๗๔๘๕๐๐ และ ๐๘๑–๙๗๔๔๑๑๖
โดยมี พระครูสุวรรณศีลวงศ ( หลวงพอหงษ อริยวํโส ) เจาอาวาสวัดศิริมงคล
พระประถม
อคฺคธมฺโม
รองเจาอาวาสวัดศิริมงคล

พระวิทยากรและวิทยากรประจําศูนย
๑. พระครูสุวรรณศีลวงศ (หลวงพอหงษ อริยวํโส)
ประธานศูนยฯ, พระวิปสสนาจารย
๒. พระปรีดา
มหาคุโณ
เลขานุการศูนยฯ ,พระวิทยากร
๓. พระสมุหส มบูรณ อธิปฺโญ
รองเลขานุการศูนยฯ ,พระวิทยากร
๔. พระประถม
อคฺคธมฺโม
พระวิทยากรฝายคอมพิวเตอร
๕. พระปรีดา
มหาคุโณ
พระวิทยากรฝายศาสนพิธี
๖. สามเณรกิตติศักดิ์ ใยปางแกว
วิทยากร ฝายโภชนาการ
๗. อาจารยแมน
มะแกว (โรงเรียนบานคําสวาง สพท.นครพนม เขต ๑) วิทยากร
๘. พ.ต.ท พอง
แพงไชย (รอง ผกก. สภ.อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร) วิทยากร
๙. อาจารยศภุ ผล
ไชยพันธุ (โรงเรียนบานขามเตี้ยใหญ สพท.นครพนม เขต ๒) วิทยากร
๑๐. นายประสงค
เนืองทอง (หัวหนาสถานีวิทยุชุมชนคนของแผนดิน )
วิทยากร

วิทยากรพิเศษ
๑. นายวิทยา
๒. พ.ต.อ ปรีชา
๓. นายสมบูรณ

ผิวผอง
วัชรเสถียร
เงาศิลปชัย

ผูวาราชการจังหวัดสกลนคร
ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรอําเภอกุสุมาลย
ผจ. ธ.ก.ส. อ.กุสุมาลย

ในโลกนี้ไมมีอะไรสําคัญเทากับตัวคน
ในตัวคนไมมีอะไรสําคัญเทากับจิตใจ
แมในจิตใจก็ไมมีอะไรสําคัญเทากับอารมณ

๕

หลักสูตรการอบรม
หลักสูตรที่ ๑ คายลูกพุทธบุตร
๓ วัน ๒ คืน
หลักสูตรที่ ๒ คายแสงธรรมนําชีวิต
๔ วัน ๓ คืน
หลักสูตรที่ ๓ คายพุทธธรรมนําชีวิต
๕ วัน ๔ คืน
หมายเหตุ : ปรับเปลี่ยนหลักสูตรตามสภาพ วัน เวลา โอกาสและความเหมาะสมตามความตองการ

เนื้อหาหลักสูตร
๑. ชีวิตคืออะไร ( ขันธ ๕ )
๒. ชีวิตเปนอยางไร ( ไตรลักษณ )
๓. แนวทางการดําเนินชีวิต ( ทาน ศีล ภาวนา )
๔. การพัฒนาตนเอง ( อิทธิบาท ๔ , สังคหวัตถุ ๔ )
๕. พระในบาน ( ความกตัญู , พรหมวิหาร ๔ )
๖. เหตุแหงทุกข ( นิวรณ , อบายมุข , หิริโอตตัปปะ )
๗. วิบากกรรม ( ภพ / ภูมิ )
๘. การสรางปญญาและศรัทธา ( อริยสัจ ๔ , มรรค ๘ )

จํานวนผูเขารับการอบรม
รับผูเขารับการอบรมไดสูงสุด

๓๐๐ คน

ที่พัก
๑. อาคารชาย

มีหองพักรวม หรือมุงกลด
พักได ๒๐๐ คน
๒. อาคารหญิง มีหองพักรวม ๒ หลัง
พักได ๓๐๐ คน
๓. อาศรมครู-อาจารยชาย ๑ หลัง
พักได
๕ คน
๔. อาศรมครู-อาจารยหญิง ๒ หลัง
พักได ๑๐ คน
๕. มีผาหม
จํานวน ๓๐๐ ผืน
๖. มีหมอน
จํานวน ๓๐๐ ใบ
๗. มีเสื่อ
จํานวน ๓๐๐ ผืน
หมายเหตุ : ในฤดูแลงไมมีฝน ในสภาพปาธรรมชาตินอนตามรมไมแขวนมุงกลด ปกกลดนอน
ไดทั้งชาย – หญิง รวม ๒๕๐ ที่

๖

หองน้ํา – หองสุขา
๑. หองน้ํา – สุขาภายในอาศรมมีครบทุกหอง
๒. หองน้ํา - สุขาที่พักอาคารชาย
๓. หองน้ํา - สุขาที่พักอาคารหญิง
๔. หองอาบน้ํารวมหญิง
๕. หองอาบน้ํารวมชาย

๖๕
๗๖
๓
๒

หอง
หอง
หลัง
หลัง

โรงครัว – โรงทานพุทธบุตร
๑. โรงครัวมังสวิรัตขิ นาดใหญประจําศูนยฯ
๒. ประกอบอาหารจัดเลี้ยงผูเขารับการอบรมได

๑ หลัง
๓๐๐ คน

อุปกรณการจัดเลี้ยงอาหาร น้ําดื่ม น้ําปานะ
๑. ถาดหลุม
๒. แกวน้ําแสตนเลส

จํานวน
จํานวน

๕๐๐
๕๐๐

ใบ
ใบ

คาอาหารคาใชจายในการเขาอบรม
๑. อาหารประเภทมังสวิรัติพรอมขนมหรือผลไมตามฤดูกาล มื้อละ ๕๐ บาท
๒. น้ําปานะรวมอยูในคาอาหาร วันละ ๒ เวลา
ตัวอยาง เชน
หลักสูตรที่ ๑ อาหาร ๕ มื้อ คาอาหาร ๕๐ บาท x ๕ มื้อ คาใชจาย ๒๕๐ บาท/รุน/คน
หลักสูตรที่ ๒ อาหาร ๗ มื้อ คาอาหาร ๕๐ บาท x ๗ มื้อ คาใชจาย ๓๕๐ บาท/รุน/คน
หลักสูตรที่ ๓ อาหาร ๙ มือ้ คาอาหาร ๕๐ บาท x ๙ มื้อ คาใชจาย ๔๕๐ บาท/รุน/คน

หมายเหตุ :

๑. คาอาหารไมไดรวมในคาน้ําคาไฟ คาตอบแทนวิทยากรประจําศูนยฯหรือการทํานุบํารุงวัด

บริจาคไดตามกําลังศรัทธา
๒. ถามีการติดตอตะรางการอบรมแลวมีการยกเลิกหรือมีการเปลี่ยนแปลงการอบรมควรแจงให
ทราบลวงหนาอยางนอย ๕ วันเพราะเปนสิ่งสําคัญที่สุด

๗

การปฏิบัติธรรมขั้นพิเศษ
หลักสูตรที่ ๑
ปฏิบัติธรรมขั้นอุกฤต คือ การปฏิบัติแบบสวนตัว โดยไมสนทนาธรรมกับผูใด นอกจาก
พระอาจารยเทานัน้ อยูในพื้นที่กําหนดเจริญสติปฏฐาน ๔ คือ ยืน เดิน นั่ง นอน สงอารมณในเวลา
และสถานที่กําหนด

หลักสูตรที่ ๒
ปฏิบัติแบบสายกลาง คือ การปฏิบัติแบบสวนตัว โดยไมสนทนาธรรมกับผูใด ปฏิบัติ
กิจวัตรรวมกับหมูคณะได เวลาพักตองอยูในที่กําหนด เจริญสติปฏฐาน ๔ คือ ยืน เดิน นั่ง
นอน สงอารมณในเวลาและสถานที่กําหนด

หลักสูตรที่ ๓
ปฏิบัติแบบทั่วไป คือ ปฏิบัติธรรม สนทนาธรรมและปฏิบัติกิจวัตร รวมกับหมูคณะได
ถือการทํางานทุกอยางคือการปฏิบัติธรรม

หมายเหตุ ถามีโรคประจําตัว ใหถือศีล ๕ หรือศีล ๘ ตามจิตศรัทธา

ขอใหรักษาเวลาอยางเครงครัด
เวลามีคาสําหรับทุกคน
ความซื่อตรงเปนสมบัติของผูนํา

๘

ระเบียบการติดตอขอใชสถานที่ในการอบรม
๑. ทําหนังสือเสนอโครงการใหกับทางศูนยปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติวังสวนกลวย
๒. แจงยอดจํานวนผูเขารับการอบรม ครู/ผูดูแล (แยกชายและหญิง จํานวนละเทาไร)
๓. กระดาษขาว ขนาด A๔ หรือสมุดบันทึกสําหรับใหผูเขารับการอบรมจดบันทึก
๔. ถามีการมอบใบวุฒิบัตรแกผูเขารับการอบรมใหเตรียมมาใหพรอมดวย
๕. เสร็จสิ้นการอบรมตองมีหนังสือขอบคุณการใชสถานที่อบรมทุกครั้ง
๖. หนังสือขอบคุณหรือใบเกียรติบัตรมอบใหวิทยากรเปนรายบุคคล
๗. ถาตองการใหทางศูนยฯ ถายรูปหรือวีดีโอในขณะการอบรมติดตอกับเลขานุการศูนยฯ

สิ่งของที่จําเปนในขณะเขาอบรมปฏิบัติธรรม
๑. เนกขัมมะบุรุษ
เสื้อขาว เสื้อของสถาบัน กางเกงวอรมสถาบัน หรือสีพื้นลวนไมฉูดฉาดใชในขณะปฏิบัติธรรม
ผาเช็ดตัว เสื้อผาสําหรับผลัดเปลี่ยน สบู ยาสีฟน แปรงสีฟน ยาสระผม ปากกาและสมุดบันทึก สําหรับผูท ี่
มีโรคประจําตัวใหนํายารักษาติดตัวไปดวย

๒. เนกขัมมะนารี
เสื้อขาวไมรัดรูป เสื้อของสถาบัน สไบขาว ผาถุงขาว กรมทา ดํา กางเกงวอรมสถาบัน เข็มขัด
ผาเช็ดตัว เสื้อผาสําหรับผลัดเปลี่ยน สบู ยาสีฟน แปรงสีฟน ยาสระผม ปากกาและสมุดบันทึก ผูที่มีโรค
ประจําตัวใหนํายารักษาติดตัวไปดวย

สิ่งของที่ไมจําเปนในขณะเขาอบรมปฏิบัติธรรม
๑. เครื่องประดับของมีคาตาง ๆ และเครื่องหอมทุกชนิด
๒. สิ่งเสพติดทุกชนิด
๓. อาวุธตาง ๆ
๔. โทรศัพทมือถือ ถาจําเปนตองใชใหบอกกลาวตอทางพระวิทยากรประจําศูนยฯ

๙

วิทยากรและอุปกรณ
๑. พระวิทยากรประจําศูนยฯ
จํานวน ๖ รูป
๒. วิทยากรเปนฆราวาส
จํานวน ๕ ทาน
๓. วิทยากรที่เชิญมาจากหนวยงานอื่น และบุคคลภายนอกตามโอกาสเหมาะสม
๔. มีรถใชบริการอํานวยความสะดวกประจําศูนยฯ
จํานวน ๕ คัน
๕. เครื่องคอมพิวเตอร
จํานวน ๔ เครื่อง
๖. เครื่องพิมพดีดไทย(ผูมีจิตศรัทธามอบถวายใหศูนยฯ) จํานวน ๑ เครื่อง
๗. ทีวี ๒๕ นิ้ว
จํานวน ๕ เครื่อง
๘. ทีวี ๒๙ นิ้ว (ผูมีจิตศรัทธามอบถวายใหศูนยฯ)
จํานวน ๑ เครื่อง
๙. เครื่องขยายเสียง
จํานวน ๒ ชุด
๑๐. อุปกรณสํานักงานอีกจํานวนหลายรายการ
๑๑. ชุดขาว เนกขัมมะบุรษุ
จํานวน ๑๕๐ ชุด
๑๒. ชุดขาว เนกขัมมะนารี
จํานวน ๑๕๐ ชุด

ขั้นตอนการดําเนินการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
๑. รายงานตัว แบงกลุม ฝากของมีคา เขาที่พักและทําความคุนเคยกับสถานที่
๒. ปฐมนิเทศ สมาทานรักษาศีล ๘
๓. ทําวัตรเชา – เย็น ( แปลไทย ) ทุกวัน
๔. ฝกทําสมาธิเจริญสติปฏฐาน ๔ ในอิริยาบท ๔ คือ ยืน เดิน นั่ง นอน
๕. รับความรูและวิธีการปฏิบัติตนที่ดี จากพระวิทยากรและวิทยากรรับเชิญ
๖. ชม สื่อ V.C.D อบรมที่จัดหามาให
๗. คืนสุดทายรวมกันเวียนเทียน เวียนธรรม เวียนใจ
๘. วันสุดทายทําบุญตักบาตรในตอนเชารับรุงอรุณ
๙. ทอดผาปากิเลสตักบาตรความดี เปดใจสรางอุดมการณชีวิตใหม
๑๐. ลาสิกขา ทําความสะอาดที่พักและบําเพ็ญประโยชน

ยืนอยาเพลิน เดินใหระวัง
นั่งใหสังวร
นอนใหสํารวม

๑๐

ผลที่ไดรับจากการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิต
๑. ปฏิบัติธรรมตามหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา ไดถูกตอง
๒. ใหเห็นโทษภัยของชีวิต
๓. ใหเห็นสัจธรรม
๔. เกิดจิตสํานึกในการพัฒนาตนเอง
๕. ปลูกฝง เจตคติและคานิยมในทางที่ดี
๖. กลาทําความดีทั้งตอหนาและลับหลัง
๗. เปนการสรางอุดมการณชีวิตใหม
๘. เลื่อมใสในพระรัตนตรัยอยางแทจริง
๙. จรรโลงสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
๑๐. สืบทอดเจตนารมยในความเปนพุทธบุตร
๑๑. ครองตน ครองคน ครองงาน โดยยึดหลักพุทธธรรม
๑๒. การลด ละ เลิกอบายมุข
๑๓. มุงหาความรู เชิดชูความเปนไทย หางไกลยาเสพติด
๑๔. ปลูกจิตสํานึกเรื่องความรักษชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย

คาของคนอยูที่ผลของงาน
คาของงานอยูที่การกระทํา
ตื่นแตเชา กาวไปขางหนา แขงกับเวลา
เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม

๑๑

สถานที่อบรมและปฏิบัติธรรม
ศูนยปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติวังสวนกลวย
หมูที่ ๙ บานนาลอม ตําบลกุสุมาลย อําเภอกุสุมาลย
จังหวัดสกลนคร ๔๗๒๑๐
(โทร. ๐๘๑-๙๗๔-๘๕๐๐ / ๐๘๑-๙๗๔-๔๑๑๖)
เพียงแตเรียน
เพียงแตสอน เพียงแตสวด
ทําเพื่ออวด
ความรู
ดูไมได
เรียนรูแลว
ตองมา
อบรมใจ
เลื่อนชั้นให
จิตสูง
มุงนิพพาน
วันที่ ๑ ของการอบรม
หลักสูตร ๒ คืน ๓ วัน
ตารางการอบรมศูนยปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติวังสวนกลวย
บานนาลอม ตําบลกุสุมาลย อําเภอกุสุมาลย จังหวัดสกลนคร
เวลา
กิจกรรม
๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. รายงานตัว,ลงทะเบียน,ฝากของมีคากับทางศูนย
๑๐.๐๐-๑๑.๐๐น. พิธีเปดโครงการฯ
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐น. แนะนําพระวิทยากร/วิทยากรประจําศูนยฯ,เขาที่พัก
เปลี่ยนชุด
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐น. รับประทานอาหาร,ลางจานลางใจ,ทําภารกิจสวนตัว
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐น. ศาสนพิธ,ี มารยาทวัฒนธรรมไทย
๑๕.๐๐-๑๖.๐๐น. อาราธนาศีล ๘,ปฏิญาณตนสัญญาใจเขาสูพุทธบุตร
๑๖.๐๐-๑๗.๐๐น. บริหารกายบริหารจิตประกอบสติ,รับน้ําปานะ
๑๗.๐๐-๑๘.๐๐น. ปฏิบัติภาระกิจสวนตัว

พระวิทยากร/วิทยากร
พระมหาคุโณ/พระอคฺคธมฺโม
พระครูสุวรรณศีลวงศ/พิธีกร
พระครูสุวรรณศีลวงศ/พระอธิปฺโญ

๑๘.๐๐-๑๙.๐๐น. สวดมนตทําวัตรแปลเย็น
๑๙.๐๐-๒๑.๓๐น สื่อรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
๒๑.๓๐.๐๔.๐๐น. พักผอนตามอัธยาศัย

พระอธิปฺโญ/ พระอคฺคธมฺโม
พระอคฺคธมฺโม, พระมหาคุโณ
พอครูแมครู

พระมหาคุโณ
พระอธิปฺโญ/ พระอคฺคธมฺโม
พระมหาคุโณ/พระอคฺคธมฺโม
พระอธิปฺโญ/พระอคฺคธมฺโม

-

๑๒

วันที่ ๒ ของการอบรม
หลักสูตร ๒ คืน ๓ วัน
ตารางการอบรมศูนยปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติวังสวนกลวย
บานนาลอม ตําบลกุสุมาลย อําเภอกุสุมาลย จังหวัดสกลนคร
เวลา
๐๔๐๐- ๐๔.๓๐ น.
๐๔.๓๐-๐๖.๓๐น.
๐๖.๓๐-๐๗.๐๐น.
๐๗.๐๐-๐๘.๐๐น.
๐๘.๐๐-๐๘.๓๐น.
๐๘.๓๐-๑๐.๐๐น.
๑๐.๐๐-๑๑.๐๐น.
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐น.
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐น.
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐น.
๑๕.๐๐-๑๕.๑๕น.
๑๕.๑๕-๑๗.๐๐น.
๑๗.๐๐-๑๘.๐๐น.
๑๘.๐๐-๑๙.๐๐น.
๑๙.๐๐-๒๑.๓๐น.
๒๑.๐๐-๐๔.๐๐น.

กิจกรรม
ตีระฆัง , ปฏิบัติสรีระสวนตัว
สวดมนตทําวัตรแปลเชา , เดินจงกรม
ปฏิบัติภาระกิจสวนตัว
รับประทานอาหาร , ลางจานลางใจประกอบสติ
เคารพธงชาติไทย
พุทธประวัติ , ศาสนพิธี , ศีล สมาธิ ปญญา
สื่อชีวิตนี้คอื อะไร
รับประทานอาหาร , ลางจานลางใจประกอบสมาธิ
พักผอน , ปฏิบัติภาระกิจสวนตัว
สวดมนตทําวัตรแปลบาย , เจริญสติปฏฐาน ๔ คือ
ยืน เดิน นั่ง นอน
เปลี่ยนอิริยาบถตามอัธยาศัย
สนทนาธรรม , สงอารมณ , รับน้ําปานะ
ปฏิบัติภารกิจสวนตัว
สวดมนตทําวัตรแปลเย็น,เวียนเทียนเวียนธรรมเวียนใจ
สื่อปญหาสังคม
พักผอนตามอัธยาศัย

พระวิทยากร/วิทยากร
พระมหาคุโณ/พระอคฺคธมฺโม
พระครูสุวรรณศีลวงศ/พระอธิปฺโญ
พระมหาคุโณ
พระอธิปฺโญ /พอครูแมครู
พระมหาคุโณ/พระอคฺคธมฺโม
พระอธิปฺโญ/ พระอคฺคธมฺโม
พระมหาคุโณ
พระครูสุวรรณศีลวงศ/พระวิทยากร
พระครูสุวรรณศีลวงศ/พระวิทยากร
พระครูสุวรรณศีลวงศ/พระวิทยากร
พระอคฺคธมฺโม
พอครูแมครู

หมายเหตุ ซ ตารางนี้เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมและโอกาสอันสมควร ขอใหรักษาเวลาอยางเครงครัด
เวลามีคาสําหรับทุกคน ความซื่อตรงเปนสมบัติของผูนำ

มีธรรมอยูที่ใจไมใชมีธรรมไวในหนังสือ
มีธรรมเพื่อปลุกจิตสํานึกใหดีขึ้น

๑๓

วันที่ ๓ ของการอบรม
หลักสูตร ๒ คืน ๓ วัน
ตารางการอบรมศูนยปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติวังสวนกลวย
บานนาลอม ตําบลกุสุมาลย อําเภอกุสุมาลย จังหวัดสกลนคร
เวลา
กิจกรรม
๐๔๐๐- ๐๔.๓๐ น. ตีระฆัง , ปฏิบัติสรีระสวนตัว
๐๔.๓๐-๐๖.๓๐น. สวดมนตทําวัตรแปลเชา , พระในบาน
๐๖.๓๐-๐๗.๓๐น.
๐๗.๐๐-๐๘.๐๐น.
๐๘.๐๐-๐๘.๓๐น.
๐๘.๓๐-๑๐.๐๐น.
๑๐.๐๐-๑๑.๐๐น.

บริหารกายบริหารจิตประกอบสติ , ตักบาตรความดี
รับประทานอาหารเชา, ลางจานลางใจประกอบปญญา
เขียนแบบประเมิน
ประกอบพิธีขอขมา พอครูแมครูและพระวิทยากร
เวียนเทียนเวียนใจ,ทอดผาปากิเลส

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐น. รับประทานอาหาร
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐น. ลาสิกขา,รับโอวาท,รับพร
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐น

บําเพ็ญประโยชน,เก็บสัมภาระของใชสวนตัว,เดินทางกลับ
โดยสวัสดี

พระวิทยากร/วิทยากร
พระมหาคุโณ/พระอคฺคธมฺโม
พระครูสุวรรณศีลวงศ/
พระวิทยากร
พระอธิปฺโญ/ พระวิทยากร
พระมหาคุโณ
พระมหาคุโณ/พระอคฺคธมฺโม
พระอธิปฺโญ/ พระวิทยากร
พระครูสุวรรณศีลวงศ/
พระวิทยากร
พระมหาคุโณ
พระครูสุวรรณศีลวงศ/
พระวิทยากร
พอครูแมครู

หมายเหตุ : ตารางนี้เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมและโอกาสอันสมควร ขอใหรักษาเวลาอยางเครงครัด
เวลามีคาสําหรับทุกคน ความซื่อตรงเปนสมบัติของผูนำ

เกิดทุกที ตายทุกที หนีไมพน
มีหรือจน เกิดชาติไหน ตายไมเลือกหนา
ตองตัดชาติ การเกิดดวย อํานาจวิปสสนา
ตัดตัณหา ไมเกิดได ตายเกิดไมมี

๑๔

คํากลาวและความหมายขณะจุดธูปเทียน
เทียนเลมที่หนึ่ง
เทียนเลมที่สอง
ธูปดอกที่หนึ่ง
ธูปดอกที่สอง
ธูปดอกที่สาม

เรา จะมีธรรมะ เปนแสงสวาง นําทางชีวิต
เรา จะมีระเบียบวินัย เปนแสงสวาง นําทางชีวิต
เรา จะมีปญญา ดับกิเลส ดั่งพระองค
เรา จะมีความบริสุทธิ์ สะอาด ซื่อตรง ดั่งพระองค
เรา จะมีความเมตตา กรุณา ที่เฉียบขาด ดั่งพระองค

ธูปดอกที่สี่

เรา จะมีความกตัญู ตอบิดามารดา ดั่งพระองค

ธูปดอกที่หา

เรา จะมีสัมมาคาราวะ ตอครูบาอาจารย ดั่งพระองค
คิดอยางครู
คิด
คิด
คิด
คิด

ทําดีมีเหตุผล
ชวยคนดานการศึกษา
ฝกจิตใชปญญา
ความกาวหนาตลอดกาล
คุณสมบัติครู

๑. ทําตนใหศิษยรัก
๒. ทําตนใหเปนที่ยําเกรง
๓. อบรมตนใหเชี่ยวชาญ
๔. อุตสาหะพร่ําสอน
๕. อดทนตอถอยคํา
๖. อธิบายขยายความใหลึกซึ้งตามลําดับ
๗. ไมชักนําศิษยไปในทางที่เสีย
คุณธรรมของนักเรียน
๑. ขยันไปโรงเรียน
๒. ขยันเรียนหนังสือ
๓. ขยันทําการบาน
๔. ขยันชวยพอแมทํางาน
๕. ไมยุงเกี่ยวกับสิ่งเสพติดทุกชนิด

๑๕

พุทธศาสตร ๕
๑. เชื่อกฎธรรมชาติ
๒. พิสูจนไดแนนอน
๓. เรียนจบ
๔. ปฏิบัติจบ
๕. ดับทุกขไดสิ้นเชิง
ไสยศาสตร ๕
๑. ไมเชื่อกฎธรรมชาติ
๒. พิสูจนไดไมแนนอน
๓. เรียนไมจบ
๔. ปฏิบัติไมจบ
๕. เพิ่มทุกขใหมเรื่อยไป

วันไหนไหน ไมสําคัญ เทาวันนี้
เปนวันที่ ที่สําคัญ กวาวันไหน
ถึงพรุงนี้ มะรืนนี้ ดีอยางไร
ก็ยังไม สําคัญ เทาวันนี.้ ....เอย

๑๖

ระเบียบปฏิบัตขิ อง พระภิกษุ –สามเณร
ศูนยปฏิบัติธรรมวังสวนกลวย บานนาลอม ต. กุสุมาลย
อ.กุสุมาลย จ.สกลนคร
๑. พระภิกษุและสามเณร ที่มาอยูในอาวาสนี้ ทุกรูปมีกิจที่จะตองทําดังนี้ คือ ไหวพระสวดมนต
นั่งสมาธิ เชาเย็น ออกรับบิณฑบาต ลงอุโบสถทุกกึ่งเดือน วันพระหามออกนอกอาวาส หรือวันธรรมดา ถา
จะออกนอกอาวาสตองขออนุญาตประธานสงฆกอน
๒. หามพระภิกษุและสามเณรประกอบการเรียนเดรัจฉานวิชาทุกประเภท ตองฉันอาหารหนเดียว ในบาตร และ
หามเก็บของฉันไวในกุฏิของตนตองถือผา ๓ ผืน อันไดแก สบง จีวร สังฆาฏิและผา นิสินนังกับอัฏฐะ
บริขารครบถวน หามสูบบุหรี่ หรือกินหมากและสิ่งเสพติดทุกชนิด
๓. หามพระภิกษุและสามเณรรับเงินทอง หรือมีเงินไวเปนสมบัติสวนตัว พระภิกษุสามเณร อุบาสกอุบาสิกา ที่
จะมาอยูในอาวาสนี้ตองรับการฝากฝง มีหลักฐานพยาน เมื่อมาอยูแลวจะเปนผูวางายเครงครัดตอวินัย
๔. หามพระภิกษุสามเณรอยูในที่ลับ หรือคุยกับหญิงในที่ลับตัวตอตัว
๕. ผูอยูในอาวาสนี้ตองศึกษาและปฏิบัติธรรมจะอยูเฉย ๆ ไมได จงชวยกันรักษาพระภิกษุสามเณร
ปวยไขดวยเมตตาธรรม
๖. เมื่อจะทําอะไรใหปรึกษาสงฆเสียกอน เมื่อเห็นวาเปนธรรมเปนวินัยแลวจึงทํา อยาทําโดยลําพัง
อํานาจตนเอง ใหยินดีในเสนาสนะที่สงฆจัดไวให และจงรักษาความสะอาดเก็บกวาดใหเรียบรอย
๗. หลักปฏิบัติของอาวาสนีย้ ึดแนวพระไตรปฎกเปนแนวปฏิปทา ผูย อมรับระเบียบของอาวาสนี้จึงมีสิทธิอ์ ยูใน
อาวาสนี้ได

พระครูสุวรรณศีลวงศ
ประธานศูนยปฏิบัติธรรมวังสวนกลวย

จงพินิจ พิศใหเห็น เบ็ญจขันธ
อยาหุนหัน ลุมหลง พะวงหา
เห็นผองผุด สุดสวย สํารวยตา
นั่นแหละหนา อยาหวัง จะยั่งยืน

๑๗

ระเบียบปฏิบัติสําหรับอุบาสก-อุบาสิกา
๑. พึงมีมารยาทที่เรียบรอยงดงาม
๒. ชวยกันรักษาทําความสะอาดบริเวณที่พัก
๓. จะเขาละแวกบานตองบอกลา
๔. หามสงเสียงดังรบกวนผูอื่น
๕. เวลา ๐๙.๐๐ น.-๑๒.๐๐ น. ศึกษาพระธรรมวินัยทุกวัน
๖. ฝกนั่งสมาธิตามโอกาสสมควร
“ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาที่ทานตั้งใจมาดีแลว”
อริยวํโส ภิกขุ…

ธรรมที่พุทธบุตรควรพิจารณาเนือง ๆ ๑๐ อยาง
๑. พุทธบุตรควรพิจารณาเนืองๆ วา บัดนี้เรามีเพศตางจากคฤหัสถแลว อาการกิริยาใดๆ
ของสมณะ เราตองทําอาการกิริยานั้น ๆ
๒. พุทธบุตรควรพิจารณาเนืองๆ วา ความเลี้ยงชีวิตของเราเนือ่ งดวยผูอื่น เราควรทําตัว
ของเราใหเขาเลี้ยงงาย
๓. พุทธบุตรควรพิจารณาเนืองๆ วา อาการกาย วาจา อยางอื่นที่เราจะตองทําใหดีขึ้นไป
กวานี้ ยังมีอยูอีกมิใชเพียงเทานี้
๔. พุทธบุตรควรพิจารณาเนืองๆ วา ตัวของเราเองติเตียนตัวเราโดยศีลไดหรือไม
๕. พุทธบุตรควรพิจารณาเนืองๆ วา ผูรูใครควรแลวติเตียนเราโดยศีลไดหรือไม
๖. พุทธบุตรควรพิจารณาเนืองๆ วา เราจะตองพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น
๗. พุทธบุตรควรพิจารณาเนืองๆ วา เรามีกรรมเปนของตัวเราเอง เราทําดีจักไดดี
ทําชั่วจักไดชั่ว
๘. พุทธบุตรควรพิจารณาเนืองๆ วา วันคืนลวงไปลวงไป บัดนี้เราทําอะไรอยู
๙. พุทธบุตรควรพิจารณาเนืองๆ วา เรายินดีในที่สงัดหรือไม
๑๐. พุทธบุตรควรพิจารณาเนืองๆ วา คุณวิเศษของเรามีอยูหรือไม ที่จะใหเราเปนผูไม
เกอเขิน ในเวลาเพื่อนพุทธบุตรถามในกาลภายหลัง

๑๘

คําแผเมตตา
สัพฺเพสัตฺตา อันวาสัตวทั้งหลาย , ที่อยูทางทิศบูรพาก็ด,ี ที่อยูทางทิศอาคเนย
ก็ดี, ที่อยูทางทิศอุดรก็ดี, ที่อยูทางทิศอิสานก็ดี, ที่อยูทางทิศปจจิมก็ด,ี ที่อยูทางทิศพายัพ ก็ดี
, ที่อยูทางทิศทักษิณก็ดี, ที่อยูทางทิศหรดีก็ดี, ที่อยูทางทิศเบื้องลางตั้งแตโลกันตะ
มหานรกขึ้นมาก็ด,ี ที่อยูทางทิศเบื้องบน ตั้งแตภะวะคะพรหมลงมาก็ด,ี
อะเวรา โหนฺตุ ขอจงอยาไดมีเวรแกกันและกันเลย
อัพ๎ยา ปชฺฌา โหนฺตุ ขอจงอยาไดประพฤติเบียดเบียนขมเหงคะเนงราย , และปายสีใหแก
กันและกันเลย,
อะนีฆา โหนฺตุ ขอจงอยาไดมีความทุกขกายทุกขใจเลย
สุขี อัตฺตานัง ปะริหะรันตุ ขอจงมีความสุขกายสุขใจ, รักษาตนอยูเถิด
อิทังโนปฺุเจวะ อิสะรานัง, มาตาปตุอาทินัฺจะ, ปยะชะนานัง, สัพฺพะตานัฺจะ
นิยาเทมะ, ขาพเจาทั้งหลายขอแผสวนบุญสวนกุศล, ถวายแดอิสราชน, ทั้งมีองคพระมหากษัตริย,
และองคสมเด็จพระบรมราชินีนาถ, ผูเปนพระประมุขชาติและองคสมเด็จพระสังฆราช, ผูเปนพระ
ประมุขของพระศาสนา, คณะรัฐบาล, พรอมขาราชการ, และพอคา คฤหบดี, ตลอดทานทั้งหลาย,
ผูมีหนาที่รักษาชาติบานเมืองเปนตน ขอแผสวนบุญสวนกุศล , แดปยชนคนที่รักทั้งหลาย, มี
มารดา บิดา ปู ยา ตา ยาย, และครูอุปชฌายอาจารยเปนตน, ขอแผสวนบุญสวนกุศลแกสัตว
ทั้งหลาย, ทุกชาติชั้นวรรณะ, ทุกศาสนา ทุกภาษา, ที่อยูทั่วทุกมุมแหงโลก,

สัพเพ สัตตา, ปฺุะภาคิโนโหนตุ ขอสรรพสัตวทั้งหลายโดยเฉพาะอยางยิ่ง, ที่
สถิตย ณ บริเวณ “วัด” แหงนี,้ และสถิตอยูในที่อื่นๆ, จงเปนผูมีสว นบุญสวนกุศล, รวมกับ
ขาพเจาทั้งหลาย, ทุกคนทุกตนเทอญ ฯ สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

หมายเหตุ : คําวา วัด ถาอยูในสถานที่ใด ใหเปลี่ยนชื่อตามนั้น

๑๙

บทแผเมตตาเจริญพรหมวิหาร
สัพฺเพ สัตฺตา โหนฺตุ สัตวทั้งหลาย, ที่เปนเพื่อนทุกขเกิดแกเจ็บตายดวยกันหมด
ทั้งสิ้น, เราอุทิศบุญกุศลของเราใหหมดดวยกัน
อะเวรา โหนฺตุ จงเปนสุข เปนสุขเถิด, อยาไดมีเวรแกกันและกันเลย
อัพ๎ยา ปชฌา โหนฺตุ จงเปนสุข เปนสุขเถิด, อยาไดมีพยาบาทแกกันและกันเลย
อะโรคา โหนฺตุ จงเปนสุข เปนสุขเถิด, อยาไดมีความเจ็บไข ลําบากกาย
ลําบากใจเลย
อะนีฆา โหนฺตุ จงเปนสุข เปนสุขเถิด, อยาไดมีความทุกขกายทุกขใจเลย
สุขีอัตฺตานังปะริหะรันฺตุ จงมีความสุขกายสุขใจ, รักษาตนใหพนจาก ทุกขภัย
อันตรายทั้งสิ้นนี้เทอญ

ปฏิบัติธรรม สําคัญ อยูที่จิต
ถาตั้งผิด มัวหมอง ไมผองใส
ถาตั้งถูก ผุดผอง ไมหมองใจ
สติคุม จิตไว ไมผิดทาง
ขออนุโมทนาบุญ สําหรับความรวมมือจากชุมชนและศิษยานุศิษยที่ไดสละเวลา
และแรงกายแรงใจทําหนาที่ประกอบอาหาร บริการอํานวยความสะดวกที่เปน
ประโยชนแกผเู ขาปฏิบัติธรรม

