วันรับผู้ปฏิบัติธรรม

ท่านที่มีศรัทธาสามารถเข้าลงทะเบียนปฏิบัติธรรมได้ทุกวัน ตลอดปี (ไม่มีวันหยุด) โดยลงทะเบียนได้ในวัน
เข้าปฏิบัติก่อนเวลา 17:00 น. กรุณาติดต่อจองล่วงหน้าที่คุณ................................เบอร์โทร..........................
สำ�หรับผู้มาใหม่มีพระอาจารย์ สอนแนะนำ�การปฏิบัติทุกวัน ชาวต่างชาติมีพระอาจารย์สอนแนะนำ�เป็น
ภาษาอังกฤษ กรุณานำ�ชุดและของใช้ส่วนตัวมาเอง ทางวัดป่าพุทธารามจะไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
ผู้สนใจควรเข้าลงทะเบียนตามวันดังต่อไปนี้
สมัครทุกวันโกน (วันก่อนวันพระ 1 วัน) หากผู้ต้องการปฏิบัติไม่สามารถมาตรงวันโกนได้ สามารถมาสมัคร
ได้ทุกวันเมื่อคุณมาถึงที่วัด ผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องแจ้งความจำ�นงต่อเจ้าหน้าที่ ต้องมีบัตรประชาชน หรือใบ
สำ�คัญแสดงสัญชาติ อย่างใดอย่างหนึ่ง และลงทะเบียนโดยจะมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร จัดที่พัก ดูแลอำ�นวย
ความสะดวก แนะนำ�ขั้นตอนแก่ผู้มาใหม่
ผู้เข้าสมัครต้องกรอกใบสมัครเป็นลายลักษณ์อักษรในใบสมัคร ซึ่งทางวัดป่าพุทธรามจัดเตรียมไว้ให้
หากท่านต้องการความช่วยเหลือ โปรดแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่ทราบ ทางเราได้จัดเตรียมห้องพักไว้ให้
หากไม่พบเจ้าหน้าที่ โปรดรอที่ห้องโถงใหญ่
บุคคลที่ไม่สามารถรับการพิจารณาไว้ปฏิบัติธรรมได้:
• บุคคลผู้มีความผิดทางกฎหมาย
• บุคคล หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
• บุคคลขาดสติ หรือติดสารเสพติด ผู้ป่วยโรคจิต โรคติดต่อ
สามารถหาคู่มือเพิ่มเติมได้ในใบกิจวัตรประจำ�วัน และใบเอกสารข้อปฏิบัติต่างๆ
ที่ทางวัดป่าพุทธารามจัดเตรียมไว้ให้

การเตรียมตัว

ผู้้�ปฏิิบัติั ิควรเตรีียมสิ่�ง่ ของดัังต่่อไปนี้้�:
• บัตรประจ�ำตัวประชาชน หรือบัตรที่แสดงเฉพาะบุคคล
• อุปกรณ์อาบนน�้ำ
• ผ้าเช็ดตัว
• เครื่องนอน
• รองเท้าสลิปเปอร์
• รองเท้าบูทในกรณีที่ฝนตก เป็นต้น (ควรงดเว้นการสวมใส่เครื่องประดับ)
ชุุดปฏิิบััติิธรรมสีีขาว ชาย กางเกงขายาวสีีขาว เสื้้�อแขนสั้้�นสีีขาว หญิิง เสื้้�อแขนยาว ผ้้าถุุงสีีขาว สไบสีีขาว
พิิธีีรัับศีีลก่่อนเข้้ารัับการปฏบััติิธรรม
สำำ�หรัับผู้้�ที่่�มาลงทะเบีียน ก่่อน 17:00 น. ควรเข้้าที่่�พัักเพื่่�อพัักผ่่อน หรืือทำำ�กิิจต่่าง ๆ ให้้เรีียบร้้อยเสีียก่่อน
เวลา 18:00 น. เปลี่่�ยนเครื่่�องแต่่งกายเป็็นชุุดปฏิิบััติิธรรมสีีขาวแบบสุุภาพเรีียบร้้อย ไม่่มีีลวดลายหรืือ
เครื่่�องประดัับ และไม่่สวมลููกประคำำ� เมื่่�อท่่านแต่่งชุุดขาวแล้้ว ห้้ามออกไปนอกเขตวััด และห้้ามรัับประทาน
อาหาร ให้้ผู้้�ปฏิิบััติิมาพร้้อมกััน ณ ห้้องสวดมนต์์ เวลา 18:00 น. หรืือที่่�นััดหมาย ที่่�เจ้้าหน้้าที่่�จััดตามความ
เหมาะสม เพื่่�อทำำ�พิิธีีขอรัับศีีลแปด จากพระภิิกษุุที่่�ได้้รัับนิิมนต์์ไว้้ โดยเจ้้าหน้้าที่่�จะได้้จััดเตรีียม ดอกไม้้ธููป
เทีียนไว้้ให้้ผู้้�ปฏิิบััติิใช้้ในพิิธีี

ข้อกำ�หนด และกฎระเบียบในการปฏิบัติธรรม

ผู้้�มาปฎิิบัติั ิต้้องรัักษาศีีล 8 หมายถึึง
1. ไม่่คร่่าชีีวิิตสััตว์์หรืือมนุุษย์์
2. ไม่่ขโมยทรััพย์์สิินผู้้�อื่่�น
3. ไม่่ล่่วงในทางเพศต่่อสามีีหรืือภรรยาผู้้�อื่่�น รวมถึึงชายหญิิงต้้องห้้าม
4. ไม่่กล่่าวคำำ�ที่่�ไม่่เป็็นจริิง หรืือ คำำ�โกหก
5. ไม่่ดื่่�มน้ำำ��เมาหรืือสารที่่�ทำำ�ให้้เมาหรืือเสพติิด
6. ไม่่บริิโภคอาหารในยามวิิกาล (หลัังเที่่�ยงถึึงก่่อนพระอาทิิตย์์ขึ้้�นในอีีกวััน)
7. ไม่่ฟ้้อนรำำ�ทำำ�เพลง แสดงกิิริิยารื่่�นเริิง รวมถึึงละเว้้นจากการแต่่งสวยแต่่งงามให้้ร่่างกาย
8. ไม่่นั่่�งหรืือนอนบนที่่�นั่่�งหรืือที่่�นอนที่่�ทำำ�ให้้นุ่่�ม และสููงจากพื้้�น
• ควรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ผู้หญิงควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับพระสงฆ์และ
ผู้้�ชายควรหลีีกเลี่่�ยงการสััมผััสกัับแม่่ชีี
• ควรหลีกเลี่ยงเครื่องประดับอัญมณีน�้ำหอมหรืออุปกรณ์อาบน�้ำที่มีกลิ่น
• กรุณางดใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด งดสนทนากันในขณะท�ำวัตร สวดมนต์ นั่งสมาธิ
• ไม่น�ำของที่มีค่าติดตัวมาด้วย หากสูญหาย ทางวัดจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
• งดอ่านหนังสือนิยาย เขียนหนังสือ เรียนหนังสือ ฟังวิทยุ ดูทีวี ตลอดจนสูบบุหรี่ เคี้ยวหมาก
• งดเสียงดัง ในสถานที่ปฏิบัติธรรม
• ห้ามอุบาสก อุบาสิกา เข้าในเขตที่พักพระสงฆ์
• ห้ามอุบาสกเข้าในเขตที่พักของอุบาสิกา เว้นแต่ได้รับอนุญาติ
• ห้ามทะเลาะวิวาท ใช้ค�ำไม่สุภาพ หยาบคาย ตลอดถึงยุยงให้เกิดการแตกแยกแก่หมู่นักปฏิบัติธรรม
• มีความส�ำรวมกันการรับประทานอาหาร ไม่เดิน ยืนรับประทาน
• เคารพกฎระเบียบต่างๆ อย่างเคร่งครัด
• หากผู้ปฏิบัติเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้น ให้รีบแจ้งแก่เจ้าหน้าที่โดยเร็ว เพื่อหาทางช่วยเหลือตามสมควรแก่
กรณี ไม่ควรละการปฏิบัติ ในเมื่อไม่มีความจ�ำเป็น
• การลา เมื่อผู้ปฏิบัติธรรม ได้ปฏิบัติครบตามก�ำหนดที่ได้แจ้งความจ�ำนงไว้แล้วนั้น เจ้าหน้าที่จะได้จัด
เตรียมดอกไม้ ธูป เทียน เพื่อท�ำพิธีลาศีล และขอขมาพระรัตนตรัย ให้ผู้ปฏิบัติธรรมที่จะลาศีล
พร้้อมกััน ณ ที่่�นััดหมาย

ข้อปฏิบัติในการใช้สถานที่

• โปรดช่วยกันรักษาความสะอาดในห้องพัก หน้าห้อง ห้องน�้ำ ห้องส้วม และขอให้ใช้น�้ำ ไฟ อย่างประหยัด
ไม่ควรเปิดน�้ำ ไฟฟ้า และพัดลมทิ้งไว้เมื่อไม่อยู่ในห้องพัก
• เสร็จจากการรับประทานอาหาร ให้ผู้ปฏิบัติธรรมช่วยกันเก็บกวาดสถานที่ ท�ำความสะอาดภาชนะ จัด
โต๊ะ เก้าอี้ ให้เรียบร้อย
• เวลาว่างตอนเช้า ตอนกลางวัน หรือตอนเย็น ผู้ปฏิบัติธรรม อาจใช้เวลาว่าง ท�ำความสะอาดกวาดลาน
ภายในเขตวัดและบริเวณที่พัก เพื่อความสะอาดของสถานที่
• ทิ้งขยะ และเศษอาหารในสถานที่ ที่จัดเตรียมไว้ให้
• น�ำอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว ออกจากห้องน�้ำทุกครั้ง
• รักษาความสะอาด และความระเบียบในเขตที่พัก ของตนและพื้นที่ใช้สอยอื่นๆ
• ห้ามน�ำอาหารไปรับประทาน ในเขตที่พักอาศัย โดยเด็ดขาด
• กรุณาปิดเครื่องมือสื่อสารในเขตที่พัก รวมถึงการใช้ถุงพลาสติก
เพื่่�อไม่่เป็็นการสร้้างเสีียงรบกวนต่่อผู้้�ปฏิิบัติั ิท่่านอื่่�น
• กรุณาเก็บสิ่งของเครื่องนอน หรือของใช้ต่างๆ ของทางวัดป่าพุทธารามกลับคืนไว้ที่เดิมอย่างเป็นระเบียบ
• ในกรณีที่มีสิ่งของเสียหาย กรุณาแจ้งทางวัดให้ทราบ
• โปรดเคารพขอบเขตของวัด และหลีกเลี่ยงการเดินบนที่ดินของเพื่อนบ้าน
• กรุณาอย่าจอดรถในที่ห้ามจอด ส�ำหรับรถยนต์ส่วนตัวให้จอดด้านในวัดและไม่กีดขวางพื้นที่เข้าออก

กิจวัตรประจำ�วัน เนกขัมมะ บารมี

กิิจวััตรประจำำ�วััน
ผู้้�ปฏิิบััติิธรรมจะต้้องปฏิิบััติิตามตารางที่่�ทางวััดกำำ�หนดไว้้ให้้ ซึ่่�งรวมถึึงการเข้้าร่่วมสมาธิิและกิิจกรรมต่่างๆ
ภายในวััดป่่าพุุทธาราม (ข้้อย้้กเว้้นจะสามารถทำำ�ได้้หลัังจากการพููดคุุยกัับพระสงฆ์์เท่่านั้้�น)
ภาคเช้้า

ภาคสาย

ภาคบาย

ภาคค่ำำ��

05:30น.

สวดมนต์์ทำำ�วััตรเช้้า ณ ห้้องสวดมนต์์ (รัับฟัังพระธรรมบรรยาย ตามแต่่โอกาศ)

07:30น

รัับประทานอาหารเช้้า / ดื่่�มน้ำำ��ปานะ

08:30น.

เตรีียมภััตตาหาร / จััดเตรีียมสถานที่่�รัับประทานอาหาร และ ทำำ�ความสะอาดห้้องน้ำำ��, ดููดฝ่่น, อื่่�นๆ

10:00น.

พระสงฆ์์พิิจารณาอาหาร ญาติิโยมรัับประทานอาหาร

12:00น.

ช่่วยกัันทำำ�ความสะอาด เก็็บล้้าง ถ้้วยชาม ภาชนะ และเก็็บขยะ

13:00น.

พัักผ่่อนตามอััธยาศััย (รอรัับฟัังพระอาจารย์์งมอบหมาย / หากไม่่มีีท่่านสามารถปฏิิบััติิธรรมได้้ด้้วยตััวเอง)

15:00น.

ทำำ�กิิจวััตรประจำำ�วััน ปััดกวาดลานวััด

16:00น.

ปฏิิบััติิธรรม ได้้ด้้วยตััวเอง

18:00น.

เตรีียมตััวทำำ�วััตรเย็็น (อาบน้ำำ��)

19:00น.

สวดมนต์์ทำำ�วััตรเย็็น เจริิญสมาธิิภาวนา รัับฟัังพระธรรมบรรยาย

20:30น.

ดื่่�มน้ำำ��ปานะ

21:00น.

พัักผ่่อนตามอััธยาศััย

กิจกรรมภายในวัด

ช่่วยเตรีียมภััตตาหารถวายพระ
เก็็บล้้างทำำ�ความสะอาดหลัังถวายภััตตาหาร
กวาดเช็็ด ถูู ดููดฝุ่่�น ทำำ�ความสะอาดบริิเวณดัังต่่อไปนี้้�
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ห้องครัว
ห้องอาหาร
ห้องโถง
ห้องสวดมนต์
ทางเข้า ชั้นวางรองเท้า
ชั้นวางเครื่องดื่มและน�้ำปานะ
ประตู หน้าต่าง กระจก
ห้องน�้ำ
ห้องพักนักปฏิบัติธรรม
ที่จับประตู มือจับตู้ ด้วยน�้ำยาฆ่าเชื้อ
กวาดลานวัด
ดูและสวนรดน�้ำต้นไม้

(สำำ�หรัับเจ้้าหน้้าที่่�)
เก็็บของเข้้าห้้องเก็็บของ, ตรวจเช็็ควัันหมดอายุุอาหารในตู้้�เย็็น

