ศูนย์ปฏิบ ัติธรรม ตาณัง เลณัง เฉลิมราช ๖๐ ปี
๙๑ หมู่ ๔ บ ้านพันหลัง ตาบลสาราญราษฎร์ อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๒๐
โทรศัพท์ ๐๕๓-๘๘๗๒๑๐ ๐๕๓-๐๔๒๗๐๕-๖ โทรสาร ๐๕๓-๐๔๒๗๐๔

ระเบียบการอบรม
หลักสู ตรวิปัสสนากัมมัฏฐาน สติปัฏฐาน ๔
ณ ศูนย์ปฏิบตั ิธรรม ตาณัง เลณัง เฉลิมราช ๖๐ ปี
๙๑ หมู่ ๔ บ้านพันหลัง ตาบลสาราญราษฎร์ อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๒๐
ศูนย์ปฏิบตั ิธรรม ตาณัง เลณัง เฉลิมราช ๖๐ ปี ตระหนักในคุณค่าของการปฏิบตั ิวปิ ั สสนากัมมัฏฐาน ว่าเป็ น
เสมือนโอสถทรงสรรพคุณวิเศษที่สามารถลดอวิชชาและกิเลสอันเป็ นต้นเหตุแท้จริ งของความทุกข์ได้ ผู้ ปฏิบตั ิเมื่อ
ได้รับผลด้วยตนเองแล้วว่า ได้ท้ งั ปั ญญาและความสุ ขก็เกิดศรัทธาที่จะขยายผลแห่งการปฏิบตั ิให้กว้าง ไกลออกไป
ถึงบุคคลอื่นด้วย ศูนย์ปฏิบตั ิธรรม ตาณัง เลณัง เฉลิมราช ๖๐ ปี จึงถือเอาการฝึ กวิปัสสนากัมมัฏฐานเป็ นกิจก รรม
ของศูนย์ฯ ตลอดมา ด้วยปณิ ธานดังกล่าวข้างต้นนี้ และเพื่อเป็ นการฝึ กฝนประสบการณ์ในการปฏิบตั ิวปิ ั สสนา
กัมมัฏฐานแก่ผมู ้ ีศรัทธาในการประพฤติปฏิบตั ิ ทางศูนย์ปฏิบตั ิธรรม ตาณัง เลณัง เฉลิมราช ๖๐ ปี จึงได้เปิ ดสอน
วิปัสสนากัมมัฏฐานตามนัยแห่งสติปัฏฐาน ๔ อย่างต่อเนื่ องและสม่าเสมอตลอดมา
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ าปฏิบัติธรรม
๑. มีอายุครบ ๑๘ ปี บริ บูรณ์ในวันเข้ารับการอบรม
๒. เป็ นผูเ้ ปี่ ยมศรัทธาในการปฏิบตั ิวปิ ั สสนากัมมัฏฐานตามนัยแห่งสติปัฏฐาน ๔ และสามารถเปิ ดใจยอมรับ
การสอนของพระวิปัสสนาจารย์
๓. เป็ นผูม้ ีสุขภาพกายดี มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงและไม่มีโรคประจาตัวต่าง ๆ อันจะก่อให้เกิดอุปสรรคใน
การปฏิบตั ิธรรม และไม่เป็ นโรคที่สามารถติดต่อไปสู่ ผอู ้ ื่นได้
๔. เป็ นผูท้ ี่มีสุขภาพจิตที่ปกติ ไม่วกิ ลจริ ต ไม่เป็ นโรคลมชัก
๕. เป็ นผูท้ ี่สามารถดูแลตนเองได้ เพราะการปฏิบตั ิครั้งนี้ผปู ้ ฏิบตั ิจะต้องควบคุมเวลาใน การเดินจงกรมและนัง่
สมาธิ ในแต่ละบัลลังก์ ตลอดจนการกาหนดอิริยาบถย่อยด้วยตนเองโดยไม่มีการนาปฏิบตั ิหมู่
๖. สามารถรักษาศีล ๘ ได้
๗. สามารถลงทะเบียนเข้าพักในศูนย์ในช่วงบ่ายของวันก่อนการเปิ ดอบรมหนึ่งวัน ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น.
เป็ นต้นไป
๘. ผูป้ ฏิบตั ิธรรมทุกท่านจะต้องเข้ารับฟังการปฐมนิเทศในเช้าวันแรกของการอบรม และจะต้องสามารถอยู่
ปฏิบตั ิได้อย่างน้อย ๗ คืน ๘ วัน การปิ ดการอบรมในวันสุ ดท้ายของการปฏิบตั ิ พิธีสิ้นสุ ดในเวลา
๑๑.๓๐ น.โดยประมาณ
๙. สามารถปฏิบตั ิตามกฎระเบียบโดยเคร่ งครัด
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การเตรียมตัว-เตรียมใจ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

วางความรู ้เดิมทั้งหมดไว้ที่บา้ น/วัด ทาตนประหนึ่งเป็ นนักเรี ยนที่เริ่ มเรี ยนรู ้ เพื่อรับประสบการณ์ใหม่
วางภารกิจทั้งหลายไว้ที่บา้ น ตัดความกังวลในทุก ๆ เรื่ อง
วางยศศักดิ์ ฐานะ ตาแหน่งทั้งหมดไว้ที่บา้ น/ที่ทางาน/วัด
ตั้งใจปฏิบตั ิตามวิธีการที่พระวิปัสสนาจารย์สอน
พึงกาหนดใจว่า สิ่ งที่ได้ฟังนั้นเป็ นคาสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ควรน้อมนามาประพฤติปฏิบตั ิ

การเตรียมของใช้
๑. เพื่อประโยชน์ของผูป้ ฏิบตั ิธรรมเอง ผูป้ ฏิบตั ิธรรมพึงทุ่มเทเวลาให้กบั การปฏิบตั ิธรรมอย่างเต็มที่ ทางศูนย์ฯ
ได้อานวยความสะดวก โดยให้ทางร้านรับซักผ้า มารับไปในราคา ชิ้ นละ ๑๐ บาท แต่สาหรับผูท้ ี่ไม่ตอ้ งการ
ส่ งซักจะต้องเตรี ยมเสื้ อผ้ามาให้พอใช้ตลอดหลักสู ตร
๒. เพื่อแสดงความเคารพต่อพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์และสถานที่ ผูป้ ฏิบตั ิควรแต่งกายดังนี้
สุ ภาพบุรุษ แต่งกายสุ ภาพ สวมเสื้ อสี ขาว กางเกงขายาว
(ไม่สวมกางเกงยีนส์ กางเกงขาสั้น ขาสามส่ วน หรื อสวมผ้าเนื้อบาง และไม่คาดผ้าขาวม้า)
สุ ภาพสตรี แต่งกายสุ ภาพ สวมเสื้ อผ้าชุดสี ขาว ผ้าถุง กางเกงหรื อกระโปรงยาวเหนือข้อเท้า ห่มสไบ
สี ขาวเมื่อไปสอบอารมณ์หรื อฟังธรรม
(ไม่ควรสวมผ้าเนื้อบาง ใส่ กางเกงยีนส์ รัดรู ป กางเกงขาสั้นหรื อสามส่ วน หรื อเสื้ อคอกว้าง
ตัวสั้น เอวลอย )
๓. เตรี ยมของใช้ส่วนตัว เช่น รองเท้าแตะ ถุงเท้า ทิชชู สบู่ แปรงสี ฟัน ยาสี ฟัน ยาสระผม หวี ผ้าเช็ดตัว
ผงซักฟอก ผ้าอนามัย ยางรัดผม กิ๊บติดผม ยาประจาตัว สมุดและปากกาสาหรับจดตอนฟังธรรม เครื่ องดื่ม
ประเภทอาหารเสริ ม หรื อนมกล่อง น้ าผลไม้ต่างๆ รวมทั้งของใช้ส่วนตัวอื่น ๆ เท่าที่จาเป็ นมาให้พร้อม
และไม่อนุญาตให้ใช้นาฬิกาปลุก
การบริการของศูนย์
ศูนย์ปฏิบตั ิธรรม ตาณัง เลณัง เฉลิมราช ๖๐ ปี เล็งเห็นว่าความสัปป ายะของศูนย์ปฏิบตั ิธรรม ไม่วา่ จะเป็ น
กุฏิที่พกั ศาลาปฏิบตั ิธรรม อาหาร น้ าดื่ม และการบริ การทัว่ ๆ ไป มีผลโดยตรงต่อการปฏิบตั ิธรรมของผูเ้ ข้า
ปฏิบตั ิ จึงได้ออกแบบการให้บริ การทั้งหมดอย่างพิถีพิถนั และให้สอดคล้องกับหลักสู ตรการจัดอบรมการปฏิบตั ิ
ธรรมของศูนย์ฯ แห่ งนี้ คือ ให้ความสะดวกสบายแต่พอสมควร ทั้งแก่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร แม่ชี ผูส้ ู งอายุ ผูท้ ี่มี
โรคประจาตัวต้องรับประทานยา เป็ นต้น
๑. กุฏิทพี่ กั ทางศูนย์ได้จดั ที่พกั แบบกุฏิเดี่ยว สาหรับผูป้ ฏิบตั ิหนึ่งท่าน อานวยความสะดวกครบถ้วย อาทิ เช่น
ตูเ้ สื้ อผ้า ไม้แขวนเสื้ อ ฟูก หมอน ผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน ผ้าห่ม นาฬิกาแขวนบนผนัง
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เครื่ องทาน้ าอุ่นในห้องน้ า ตูเ้ ย็นสาหรับแช่ยา กระติกน้ าร้อน แก้วน้ าเย็นและแก้วชงเครื่ องดื่มร้อน ช้อนชง
เครื่ องดื่ม ผ้าเช็ดมือ อุปกรณ์ทาความสะอาดต่าง ๆ ร่ ม รองเท้าฟองน้ าแบบหนีบ ( สาหรับใช้ในห้องน้ า
เท่านั้น ) เป็ นต้น
๒. อาหาร ทางศูนย์ได้เตรี ยมอาหารมังสวิรัติให้ผปู้ ฏิบตั ิธรรมวันละ ๒ มื้อ คือ มื้อเช้า เวลา ๐๖.๐๐ น. และ
มื้อเพล เวลา ๑๐.๓๐ น.
๓. เครื่องดื่ม ทางศูนย์ได้จดั เครื่ องดื่มทั้งร้อนและเย็นไว้ในที่ หอ้ งรับประทานอาหาร สาหรับน้ าดื่มที่กุฏิได้จดั
วางไว้ที่หอ้ งรับประทานอาหาร ผูป้ ฏิบตั ิธรรมสามารถนาไปดื่มที่บา้ นพักและนาขวด เปล่าไปเปลี่ยนได้
สาหรับน้ าปานะบรรจุกล่อง เพื่อดื่มในกุฏิที่พกั โยคีควรเตรี ยมมาด้วยตัวเอง
๔. ยาสามัญประจาบ้ าน ทางศูนย์ได้จดั เตรี ยมยาสามัญประจาบ้านวางไว้ที่บริ เวณศาลาปฏิบตั ิธ รรม ผูป้ ฏิบตั ิ
ธรรมสามารถใช้ได้ตลอดเวลา
๕. บริการซักเสื้อผ้า ผูป้ ฏิบตั ิสามารถส่ งเสื้ อผ้าซัก-รี ด ได้ในราคาชิ้นละ ๑๐ บาท
กฎระเบียบและข้ อบังคับในระหว่ างการอยู่ปฏิบัติธรรม
๑. การเข้าพักที่กุฏิ จะไม่อนุญาตให้ญาติเข้าไปส่ งถึงที่พกั และเมื่อลงทะเบียนเข้ารับการอบรมแล้ว จะไม่
อนุญาตให้ออกไปนอกบริ เวณศูนย์ปฏิบตั ิธรรม
๒. ดูแลข้ าวของเครื่องใช้ ในกุฏิเสมือนเป็ นของตัวเอง ไม่ควรสลับสับเปลี่ยนสิ่ งของประจากุฏิที่พกั หรื อ
นากลับไปบ้าน (ถ้าของใช้มีปัญหา ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ) ในวันเข้ าและวันออกกรุ ณาเช็ครายการ
สิ่ งของเครื่ องใช้ ในกุฏิที่พักให้ เรี ยบร้ อยแล้ วส่ งใบรายการพร้ อมกุญแจกุฏิที่พักให้ เจ้ าหน้ าที่สานักงาน
๓. กุฏิที่พกั ซึ่งจัดไว้เฉพาะพระสงฆ์ก็ดี บุรุษก็ดี สตรี ก็ดี ห้ ามมิให้ เพศตรงข้ ามเข้ าไปนอน หรือใช้ ห้องนา้
โดยเด็ดขาด
๔. เมื่อขึ้นกรรมฐานในวันแรกแล้ว ไม่ อนุญาตให้ ออกไปนอกเขตปฏิบัติธรรมโดยเด็ดขาด ถ้ามีเหตุจาเป็ น
ให้เรี ยนกับพระวิปัสสนาหรื อผูช้ ่วยพระวิปัสสนาจารย์ดว้ ยตนเอง โยคีจะต้องพักในกุฏิที่พกั ที่ทางศูนย์
จัดไว้ให้เท่านั้น ห้ามย้ายหรื อสับเปลี่ยนกุฏิที่พกั ก่อนได้รับอนุญาตจากทางศูนย์
๕. ในระหว่างการปฏิบตั ิธรรม ให้ลง ปฏิบัติธรรมทีศ่ าลาปฏิบัติธรรมเท่านั้น ในกรณี ที่ได้รับอนุญาตจาก
พระวิปัสสนาจารย์ให้ปฏิบตั ิในที่พกั ได้ ห้ามปิ ดประตูปฏิบตั ิอยู่ แต่ในห้องนอน ควรปฏิบตั ิที่ระเบียง
หน้าห้องพัก (เพื่อสะดวกแก่การดูแลและช่วยเหลือของพระวิปัสสนาจารย์หรื อผูป้ ระสานงาน) ในเวลา
กลางคืนให้เปิ ดไฟปฏิบตั ิดว้ ย
๖. ไม่ ติดต่ อกับใครตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติ เว้นแต่มีเหตุจาเป็ นจริ งๆซึ่งต้องผ่านการพิจารณาและ
ได้รับอนุญาตจากพระวิปัสสนาจารย์ก่อน
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๗. เมื่อเข้ากรรมฐานแล้ว ห้ ามสวดมนต์ อ่ านหนังสื อ เขียนหนังสื อ ฟังวิทยุ และใช้ โทรศัพท์ มือถือ และ
เครื่องสื่ อสารทุกชนิดโดยเด็ดขาด
๘. ผูเ้ ข้าปฏิบตั ิธรรมต้องฝากโทรศัพท์มือถือไว้กบั เจ้าหน้าที่ ถ้าผูป้ ฏิบตั ิยงั มีความกังวล เป็ นห่วงงานที่ยงั
ต้องมีการติดต่อ หรื อมีเรื่ องราวต่าง ๆ ที่ยงั สะสางไม่เสร็ จเรี ยบร้อย
ไม่สมควรจะเข้ามาปฏิบตั ิธรรม
เพราะการใช้โทรศัพท์มือถือดังกล่าว นอกจากจะเป็ นการกระ ทาที่ผดิ กฎระเบียบของศูนย์ฯ แล้ว ยังทา
ให้การปฏิบตั ิของท่านไม่กา้ วหน้าเท่าที่ควรจะเป็ น ทาให้เสี ยผลประโยชน์และเสี ยเวลาที่ท่านตั้งใจมา
ปฏิบตั ิ นอกจากนี้ยงั นับว่าเป็ นตัวอย่างที่ไม่ดีให้แก่ผอู ้ ื่นอีกด้วย หากเจ้าหน้าที่หรื อผูป้ ระสานงานพบว่า
มีการใช้โทรศัพท์ ทางศูนย์ฯจะดาเนินการตามกฎข้อที่ ๒๒ ต่อไป
๙. ในระหว่างอยูป่ ฏิบตั ิธรรมตามหลักสู ตรนี้ ไม่ นาวิธีการปฏิบัติแบบอืน่ มาปฏิบัติ
๑๐. ปฏิบตั ิตามคาสอนของพระวิปัสสนาจารย์โดยเคร่ งครัด
๑๑. ผูเ้ ข้าปฏิบตั ิธรรม ต้ องถือศีล ๘ โดยเคร่ งครัด ไม่แต่งหน้าทาแป้ ง หรื อใช้เครื่ องหอมต่างๆ ยิ่ งศีลท่าน
บริ สุทธิ์ เท่าใดผลการปฏิบตั ิก็บงั เกิดได้ชดั เจน (ผูป้ ่ วยที่ตอ้ งทานยาหลังอาหารเย็นให้แจ้งผูป้ ระสานงาน
ตอนลงทะเบียนเข้าปฏิบตั ิในวันแรก เพื่อผู้ ประสานงานจะได้กราบเรี ยนขออนุญาตจากพระวิปัสสนา
จารย์ก่อน) เพื่อทางศูนย์ฯ จะได้จดั ให้ตามความเหมาะสมของท่านตามที่ ตอ้ งการ
๑๒.ไม่ยนื ดื่มน้ า ไม่ยนื รับประทานอาหาร และไม่รับประทานอาหารเสี ยงดัง
๑๓. การปฏิบัติทศี่ าลาปฏิบัติธรรม ให้ นั่งประจาทีท่ ุก ๆ วัน โดยหันหน้าไปทางพระประธาน เดินจงกรม
ตามแนวของอาสนะ ไม่ เปลี่ยนที่เดินจงกรมหรื อที่นงั่ ไม่ ควรเดินตัดหน้ าในช่ องทางเดินของโยคีท่าน
อืน่ เพราะเป็ นการรบกวนผูป้ ฏิบตั ิท่านอื่น หากมีปัญหาให้ปรึ กษาผูป้ ระสานงาน สาหรับผูท้ ี่มีปัญหา
นัง่ พื้นไม่ได้ อนุญาตให้นงั่ บนที่นงั่ ด้านข้างทั้งสองข้าง
๑๔. หากมีความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ ให้ปรึ กษาพระวิปัสสนาจารย์หรื อผูป้ ระสานงานเท่านั้น
๑๕. พึงเจริญสติ กาหนดรู้ อาการของกาย ใจ อย่ างช้ าๆ สม่าเสมอ และต่ อเนื่อง ทั้งที่ศาลาปฏิบตั ิธรรม ห้อง
รับประทานอาหาร ห้องนอน ทุก ๆ ขณะ ระหว่างการปฏิบตั ิ แม้ในเวลาพักเปลี่ยนอิริยาบถ
๑๖. ห้ ามคุย บอก หรือ สอบถามสภาวะธรรมกับผู้ปฏิบัติด้วยกันเองเป็ นอันขาด เพราะจะเป็ นภัยแก่ผทู ้ ี่กาลัง
ปฏิบตั ิท้ งั ต่อตนเองและผูอ้ ื่น โดยจะทาให้ จิตฟุ้ งซ่านและเสี ยสมาธิ หากมีความสงสัยในก ารปฏิบตั ิ
อย่างไรแล้ว ให้สอบถามพระวิปัสสนาจารย์ตอนสอบอารมณ์ หรื อพระผูช้ ่วยพระวิปัสสนาจารย์เท่านั้น
๑๗.ส่ งอารมณ์ตามวัน เวลา สถานทีท่ พี่ ระวิปัสส นาจารย์กาหนดให้ และควรไปก่อนเวลาที่กาหนดไว้อย่าง
น้อย ๑๐ นาที
๑๘. งดเว้นจากสิ่ งเสพติดทุกชนิด อาทิ เครื่ องดื่มที่มีสารคาเฟอีน บุหรี่ หมาก เครื่ องดองของมึนเมา เป็ นต้น
และห้ามนายาเสพติดทุกชนิดเข้ามาในบริ เวณศูนย์ฯ เป็ นอันขาด
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๑๙. ห้ ามมิให้ ผ้ เู ข้ าปฏิบัติให้ เงิน อาหาร เครื่องดื่ม หรือของมีค่าใดๆ กับเจ้ าหน้ าทีใ่ นศูนย์ ฯ หากต้องการ
บริ จาค ให้บริ จาคที่ฝ่ายการเงินของศูนย์ ที่อาคารสานักงานด้านหน้าเท่านั้น เพื่อจะได้จดั สรรให้
เจ้าหน้าที่โดยทัว่ ถึงกัน
เพื่อไม่ให้เป็ นการปลูกนิสัยให้แก่เจ้าหน้าที่ในการเลื อกที่จะทาแต่งานที่ได้
รางวัลสิ นน้ าใจเท่านั้น ซึ่ งผิดหลักการของการบริ หารงานบุคคลของศูนย์ฯ
๒๐.ตื่นตี ๔.๐๐ น. และเข้านอน ๒๒.๐๐ น. หรื อตามที่พระวิปัสสนาจารย์กาหนดให้
๒๑.ถ้ามีปัญหาด้านสุ ขภาพหรื ออื่ นๆ ให้ติดต่อผูป้ ระสานงานเท่านั้น
๒๒.ในกรณี ที่ผปู ้ ฏิบตั ิธรรมไม่สามารถปฏิบตั ิตามกฎระเบียบดังกล่าวข้างต้น และได้รับการตักเตือนจาก
พระวิปัสสนาจารย์หรื อผูป้ ระสานงานแล้ว ก็ยงั คงประพฤติปฏิบตั ิเช่นเดิมอยู่ ผูป้ ฏิบตั ิธรรมต้องยินยอม
ที่จะออกจากศูนย์ฯ โดยไม่มีขอ้ โต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้ น และในการเข้าปฏิบตั ิธรรมครั้งต่อๆไป ทางศูนย์ฯ
จะพิจารณาที่จะไม่รับผูป้ ฏิบตั ิที่ฝ่าฝื นกฎระเบียบเข้ารับการอบรมอีก
ข้ อพึงปฏิบัติเล็ก ๆ น้ อย ๆ ทีไ่ ม่ ควรมองข้ าม เพราะจะมีผลต่ อการปฏิบัติเป็ นอย่างมาก
๑. ปฏิบตั ิธรรมจะต้องระลึกเสมอว่า เรามาปฏิบตั ิ เพื่อยกระดับจิตใจ ขัดเกลากิเลสตัณหาให้เบาบางลง
มิใช่มาเพื่อหาความสุ ขในการอยูด่ ีกินดี เราจึงต้องใช้ความอดทนเป็ นพิเศษต่อความไม่สะดวก และ
กระทบกระทัง่ ต่างๆ ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ลว้ นเป็ นเครื่ องทดสอบความอดทน และคุณธรรมของผูป้ ฏิบตั ิธรรม
ว่ามีอยูม่ ากน้อยเพียงใด
๒. เพื่อความสะดวกในการกราบแบบสติปัฎฐาน ๔ ผูท้ ี่ไว้ผมยาวให้ใช้ยางรัดผม ที่คาดผม หรื อกิ๊ ฟติดผม
ผูห้ ญิงให้ใช้เข็มกลัดติดสไบไม่ให้หลุดลุ่มเวลากราบ
๓. ผูป้ ฏิบตั ิธรรม จะต้องไม่นาสิ่ งของมีค่าติดตัวมาด้วย หากมีการสู ญหายเกิดขึ้นทางศูนย์ฯ จะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น
๔. เพื่อเป็ นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้ทางศูนย์ฯ ผูป้ ฏิบตั ิธรรมพึงใช้น้ า ไฟฟ้ า อย่างประหยัด ไม่ควร
เปิ ดไฟฟ้ า เสี ยบกระติกน้ าร้อน หรื อเปิ ดพัดลมทิ้งไว้เมื่อไม่อยูห่ อ้ งพัก กรุ ณานาขยะไปทิ้งในถังขยะ
ตามจุดที่ได้วางไว้ ไม่ควรทิ้งถุงขยะที่สามารถนามาใช้ต่อได้ ( เพื่อช่วยลดมลพิษ )
๕. ขอความร่ วมมือผูป้ ฏิบตั ิช่วยทาความสะอาดกุฏิที่พกั ดูแลรักษาอุปกรณ์ - เครื่ องใช้ให้ครบและอยูใ่ น
สภาพดีก่อน และช่วยตรวจเช็คตามใบตรวจนับอุปกรณ์ของใช้ ใน กุฏิโยคี เพื่อตรวจเช็ครายการที่
เจ้าหน้าที่อาจเช็คไม่ครบถ้วน ในวันเข้า และตรวจนับให้เรี ยบร้อย ก่อนส่ งคืนฝ่ ายทะเบียบพร้อมกุญแจ
กุฏิในวันกลับ
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กาหนดการ
โครงการปฏิบตั ิธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน
ณ ศูนย์ปฏิบตั ิธรรม ตาณัง เลณัง เฉลิมราช ๖๐ ปี
๙๑ ม. ๔ บ้านพันหลัง ต.สาราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
กาหนดการวันเปิ ดอบรม
06.00 – 08.00 น.
08.30 น.
09.00 – 11.00 น.
11.00 – 12.00 น.
12.45 – 13.00 น.
13.00 – 17.00 น.

ลงทะเบียน เข้าที่พกั
พร้อมกันที่จิตตปริ โยทปนศาลา
ปฐมนิเทศ
รับประทานอาหารกลางวัน
พร้อมกันที่จิตตปริ โยทปนศาลา
เริ่ มพิธีเปิ ดการอบรม
- พระวิปัสสนาจารย์จุดธูป-เทียนบูชา
พระรัตนตรัย และนาไหว้พระสวดมนต์
- ถ่ายภาพร่ วมกัน
- พิธีขอขมา สมาทานศีล 8
และสมาทานพระกรรมฐาน
พระวิปัสสนาจารย์ให้กรรมฐาน
17.00 – 17.45 น. ดื่มน้ าปานะ / พักผ่อน
17.45 – 22.00 น. - สาธิตการปฏิบตั ิธรรม
- เริ่ มปฏิบตั ิธรรมจนถึงเวลาพัก
22.00 – 04.00 น. เข้านอนพักผ่อน หลับด้วยสติ

กาหนดการวันปิ ดอบรม
04.00 น.
04.00 – 06.00 น.
06.00 – 07.00 น.
07.00 น.
07.00 – 09.00 น. 09.00 – 11.00 น.

ตื่นนอน
ปฏิบตั ิดว้ ยสติบนศาลา
รับประทานอาหารเช้า
พร้อมกันที่จิตตปริ โยทปนศาลา
ตอบแบบประเมิน - แสดงความรู ้สึก
เริ่ มพิธีปิดการอบรม
- พระวิปัสสนาจารย์จุดธูป-เทียนบูชา
พระรัตนตรัย และนาไหว้พระสวดมนต์
- พระวิปัสสนาจารย์ให้โอวาท
- พิธีขอขมา และสมาทานศีล 5
- ถวายปั จจัย และเครื่ องไทยธรรม
แด่พระวิปัสสนาจารย์
- พระวิปัสสนาจารย์ให้พร นาแผ่เมตตา
และอุทิศส่วนกุศล
11.00 – 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน / เดินทางกลับ

ตารางปฏิบตั ิประจาวัน
04.00 น.
04.00 – 06.00 น.
06.00 – 08.00 น.
08.00 – 10.30 น.
10.30 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 17.00 น.
17.00 – 18.00 น.
18.00 – 19.15 น.
19.30 – 21.00 น.
21.00 – 22.00 น.
22.00 – 04.00 น.

ตื่นนอนด้วยสติ
ปฏิบตั ิดว้ ยสติบนศาลา
รับประทานอาหารเช้าด้วยสติ
ปฏิบตั ิดว้ ยสติบนศาลา/ ส่งอารมณ์
รับประทานอาหารกลางวันด้วยสติ
กาหนดอิริยาบถด้วยสติตามอัธยาศัย
ปฏิบตั ิดว้ ยสติบนศาลา/ ส่งอารมณ์
ดื่มน้ าปานะด้วยสติ และกาหนดอิริยาบถ
ด้วยสติตามอัธยาศัย
ปฏิบตั ิดว้ ยสติบนศาลา
ฟังธรรมบรรยาย/กาหนดอิริยาบถด้วยสติ
ปฏิบตั ิดว้ ยสติบนศาลา
เข้านอนพักผ่อน หลับด้วยสติ

หมายเหตุ
1. ท่านสามารถบริ หารเวลาอาบน้ าได้เอง
2. น้ าปานะ จัดไว้ตามจุดบริ การ ขอให้ท่านบริ การตนเอง ตาม
ความเหมาะสม
3. ในการฟังบรรยายธรรม เมื่อพระวิปัสสนาจารย์เข้ามากราบ
พระรัตนตรัยและนัง่ เข้าที่แล้ว โยคีกราบพระวิปัสสนาจารย์ดว้ ยสติ เมื่อพร้อมแล้ว ให้โยคี อาราธนาศีล 8 พร้อม
กัน เริ่ มด้วยการกล่าว”มะยังภันเต” ตามลาดับ(หนังสื อคู่มือ
โยคี หน้า 26) มีวทิ ยากรนา
4. การสอบอารมณ์เริ่ มสอบวันที่ 3 ของการปฏิบตั ิ โดยจะ
แบ่งเป็ นกลุ่ม และจะสลับกันสอบอารมณ์กบั พระวิปัสสนา
จารย์ทุกรู ป
5. ท่านต้องไปสอบอารมณ์ตามวัน เวลาที่กาหนด จะแจ้งให้
ทราบในตอนเย็นของวันที่ 2 ของการปฏิบตั ิ (กรุ ณาไปถึง
ก่อนเวลาที่กาหนด 15 นาที )
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