ข้ อมูลการอบรมสติปัฏฐานภาวนา หลักสู ตรเข้ มข้ น
โดยพระอาจารย์ มานพ อุปสโม
ศูนย์ ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ราชนครินทร์ (เขาดินหนองแสง)
ตู้ปณ. 2 เลขที1 190 หมู่ที1 1 ต. เขาวงกต อ. แก่ งหางแมว จ. จันทบุรี 22160 โทร. 086-012-2477, 086-012-2633

การสมัครเข้ ารับการอบรม
1. ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและข้อมูลการอบรมได้ที www.pra-manop.org หรื อรับใบสมัครและข้อมูลได้
ทีสาํ นักงานประชาสัมพันธ์ศูนย์ปฏิบตั ิธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ราชนคริ นทร์ (เขาดินหนองแสง)
2. ส่ งใบสมัครได้ทางอีเมล์ p-manop@live.com หรื อ ทางไปรษณี ย ์ ตูป้ .ณ. 2 เลขที 190 หมูท่ ี 1 ต.เขาวงกต อ.แก่ง
หางแมว จ.จันทบุรี 22160 หรื อ ส่ งใบสมัครโดยตรงทีสาํ นักงานประชาสัมพันธ์ศูนย์ปฏิบตั ิธรรมเฉลิมพระ
เกียรติ ๘๔ พรรษา ราชนคริ นทร์ (เขาดินหนองแสง)
3. เปิ ดรับสมัคร 3 เดือนก่อนการอบรม และ ปิ ดรับสมัคร 15 วันก่อนเริ มการอบรม
4. ตอบรับครัOงทีหนึง 1 เดือนก่อนการอบรม และ ตอบรับครัOงทีสอง 15 วันก่อนการอบรม
5. ในกรณี ทีทา่ นสมัครล่วงหน้าเป็ นเวลานาน แล้วไม่ได้รับการตอบรับก่อนเปิ ดอบรม 1 เดือน กรุ ณาติดต่อศูนย์ฯ

กฎระเบียบและวินัยในการปฏิบัติ
กระบวนการฝึ กจิตให้มีสติและเกิดปัญญา ผูป้ ฏิบตั ิจะต้องใช้ความพยายามของตนเองเท่านัOน จึงจะเข้าถึงการรู ้แจ้ง
เห็นจริ งด้วยตนเอง ไม่มีใครอืนทีจะทําให้ได้ ดังนัOนการฝึ กกรรมฐานจึงเหมาะสําหรับผูท้ ีมีความตัOงใจอย่างแรงกล้า
ทีจะปฏิบตั ิ ระเบียบวินยั ต่างๆกําหนดไว้เพือประโยชน์ต่อผูป้ ฏิบตั ิ การรักษาระเบียบวินยั จะก่อให้เกิดบรรยากาศที
เหมาะสมเกืOอกูลให้การปฏิบตั ิกรรมฐานสมบูรณ์ขO ึน ผู้ปฏิบัติจะต้ องอ่านกฎระเบียบต่ างๆให้ เข้ าใจอย่างครบถ้ วน และ
ผู้ทคี1 ิดว่าตนเองจะอยู่ได้ ครบหลักสู ตร และสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เหล่านีไD ด้ เท่านัDน จึงควรสมัคร
1. ผูป้ ฏิบตั ิจะต้องรักษาศีล 8 อย่างเคร่ งครัด ยกเว้นกรณี ทีมีความจําเป็ นซึงอยูใ่ นดุลยพินิจของพระวิปัสสนาจารย์
2. ผูป้ ฏิบตั ิควรรักษาความเงียบ และจะต้องสํารวมกาย วาจา ใจ ไม่พูดคุยและสื อสารกับบุคคลอืน ไม่วา่ จะเป็ น
รู ปแบบใดก็ตาม ทัOงการออกท่าทาง การเขียนโน้ต หรื อทําสัญญาณต่างๆ นับตัOงแต่เริ มสมาทานศีล จนกระทัง ถึง
วันสุ ดท้ายของการปฏิบตั ิ ทัOงนีOผปู ้ ฏิบตั ิสามารถสื อสารกับพระวิปัสสนาจารย์ และผูบ้ ริ การธรรมะได้ในกรณี ที
จําเป็ น
3. ผูป้ ฏิบตั ิตอ้ งฝากอุปกรณ์สือสารอีเลคทรอนิคทุกชนิด กุญแจรถ กระเป๋ าสตางค์ และเครื องประดับต่างๆ ไว้กบั
เจ้าหน้าทีศูนย์ฯไว้ทีจุดลงทะเบียน ไม่ ติดต่ อกับบุคคลภายนอก ไม่พบปะกับผูท้ ีมาเยีย มเยียน และอยูใ่ นบริ เวณ
ศูนย์ฯ ตลอดเวลา
4. เพือความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย อุบาสิ กาให้ สวมเสืDอขาว ผ้าถุงดํา พร้ อมกับห่ มสไบเฉียง อุบาสกให้ สวมเสืDอขาว
กางเกงขายาวสี ดํา ไม่สวมใส่ เสืO อผ้าทีรัดตึง โปร่ งบาง มีลวดลาย เสืO อไม่มีแขน หรื อกางเกงรัดรู ป และไม่นุ่ง
กางเกงขาสัOนออกนอกทีพกั มัดผมให้เรี ยบร้อย งดใช้เครื องสําอางของหอมและเครื องประดับต่างๆ ยกเว้น
นาฬิกาข้อมือชนิดทีไม่มีเสี ยง ผูป้ ฏิบตั ิตอ้ งติดป้ ายชือทีอกด้านซ้ายตลอดเวลา

5. ตลอดระยะเวลาการฝึ กอบรม ห้ ามนําของมึนเมา หมาก บุหรี เหล้า สิ งเสพติด ยากล่อมประสาททุกชนิด เช่น ยา
นอนหลับ ยาระงับประสาท เข้ามารับประทานในช่วงการปฏิบตั ิ หากจะต้องรับประทานยาตามทีแพทย์สงั ต้อง
แจ้งให้พระวิปัสสนาจารย์ทราบล่วงหน้าก่อนเข้ามาฝึ กอบรม
6. ตลอดระยะเวลาการฝึ กอบรม ผูป้ ฏิบตั ิจะต้องไม่ ถูกเนือD ต้ องตัวผู้อนื1 ไม่วา่ จะต่างเพศหรื อเพศเดียวกัน ทางศูนย์ฯ
ได้จดั แบ่งเขตอุบาสก และอุบาสิ กา ไว้อย่างชัดเจน ทัOงในบริ เวณปฏิบตั ิธรรม ทีพกั ทีรับประทานอาหาร
7. งดการฟัง การอ่าน การเขียน ทีนอกเหนือจากธรรมบรรยายและไขปัญหาธรรมโดยพระวิปัสสนาจารย์ เพราะจะ
ทําให้การปฏิบตั ิไม่ตอ่ เนือง ถ้ามีวทิ ยุเทปหรื อเครื องmp3ติดตัวมา ให้ฝากไว้ทีจุดลงทะเบียนก่อนเข้ารับการ
อบรม
8. ผูป้ ฏิบตั ิจะต้องเข้าไปสอบอารมณ์กบั พระวิปัสสนาจารย์ทุกครัOงทีกาํ หนด
เพือติดตามความก้าวหน้าในการ
ปฏิบตั ิและแก้ปัญหาของการปฎิบตั ิ
9. ผูป้ ฏิบตั ิตอ้ งเข้าปฏิบตั ิให้ตรงเวลาทุกครัDง ถ้าท่านไม่ตรงต่อเวลา จะทําให้พระวิปัสสนาจารย์ และผูเ้ ข้าปฏิบตั ิ
ท่านอืนๆ จะต้องรอจนกว่าจะพร้อมเพรี ยงกัน การอบรมจึงจะดําเนินต่อไป

เตรียมอุปกรณ์ ของใช้ ส่วนตัว
1. เตรี ยมเสืO อผ้าให้เพียงพอโดยไม่ตอ้ งซักรี ดตลอดโครงการ
2. หลีกเลียงการใช้ถุงพลาสติกทีทาํ ให้เกิดเสี ยงรบกวน ในทีพกั และในบริ เวณปฏิบตั ิธรรม
3. ของใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ แปรงสี ฟัน ยาสี ฟัน ผ้าเช็ดตัว กระดาษชําระ ผ้าอนามัย เข็มกลัด เข็มขัด รองเท้าแตะ
โลชัน กันยุง ไฟฉาย
4. ผูท้ ีมีปัญหาด้านสุ ขภาพ กรุ ณาเตรี ยมยาประจําตัวให้เพียงพอตลอดระยะเวลาการอบรม

ตารางการอบรมประจําวัน
04.00 น.
04.30 – 07.00 น.
07.00 – 08.30 น.
08.30 – 11.00 น.
11.00 – 13.00 น.
13.00 – 17.00 น.
17.00 – 18.00 น.
18.00 – 21.00 น.
21.00 น. เป็ นต้นไป

ตืนนอน
ปฏิบตั ิธรรม
รับประทานอาหารเช้า สรี ระกิจ ทําความสะอาดทีพกั
ปฏิบตั ิธรรม สอบอารมณ์ ชัว โมงอธิษฐาน
รับประทานอาหารกลางวัน ปฏิบตั ิธรรมในทีพกั ของตน
ปฏิบตั ิธรรม สอบอารมณ์ ชัว โมงอธิษฐาน
ดืมนํOาปานะ สรี ระกิจ ทําความสะอาดทีพกั
ฟังธรรม ไขปัญหาธรรม ปฏิบตั ิธรรม
พักผ่อน

ขอให้ ท่านได้ รับประโยชน์ สูงสุ ดจากการฝึ กกรรมฐานในครัDงนีD
ศูนย์ ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ราชนครินทร์ (เขาดินหนองแสง) ยินดีทไี1 ด้ มีโอกาสให้ บริการแก่ท่าน

