โครงการปฏิบัตธิ รรม
“เฉลิมพระชนม์ พรรษาอภิมหามงคลในหลวง๘๖ พรรษา”

ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม – ๗ ธันวาคม ๒๕๕๖
ณ.สํานักปฏิบตั ิธรรมอาทิจฺจวํโส
๔๑๗ หมู่ ๑๔ บ้ านหัวทุง่
อําเภอ เชียงดาว
จังหวัด เชียงใหม่
อภิมหามุทิตาโมทนาสาธุอริยทิพย์
โดย
คณะอภิมหาพุทธะสิริสําเร็จศิษยานุศิษย์สมั มาทิฐิทกุ ท่าน

๑

พุทธประสงค์
๑.
เพื่อให้ มีความเข้ าใจในธรรมะตามพระพุทธโอวาทแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสั
มพุทธเจ้ า
๒. รู้จกั สูญญตสมาธิ มีอนัตตา(ความว่าง)เป็ นอารมณ์
โดยเป็ นการฝึ กสมาธิเคลื่อนไหวทุกอิริยาบท”ว่าง”
๓. สามารถเรี ยนรู้และปฏิบตั ิธรรมได้ ด้วยตนเอง
๔. เพื่อให้ เกิดความรู้อนั เป็ นปั จจัตตังเฉพาะตน
๕.
เพื่อถวายเป็ นพระราชกุศลเฉลิมพระชนม์พรรษาอภิมหามงคลในหลวงรัชกาล
ที่๙ ๘๖ พรรษา
ประธานกิตติมศักดิ์........................พระอาจารย์นพพร อาทิจฺจวํโส
วิทยากรอบรม...............................พระอาจารย์นพพร อาทิจฺจวํโส
ผู้อํานวยการโครงการ.....................พระวรวุฒิ ญฺาณวโร
ประธานจัดงานฝ่ ายฆราวาส...........คณะอภิมหาพุทธะสิริสําเร็จศิษยานุศิษย์
เลขาฯจัดงาน.................................คุณชนะชัย เมฆา
คณะครูพี่เลี ้ยง...............................คณะอภิมหาพุทธะสิริสําเร็จศิษยานุศิษย์สมั มาทิฐิทกุ ท่าน
ระยะเวลาโครงการ.........................๗ วัน
ค่าใช้ จ่ายในการอบรม....................ฟรี ตลอดโครงการ (เฉพาะค่าอาหารและนํ ้าปานะ ๗ วัน)
จํานวนผู้เข้ าร่วมโครงการฯ..............ประมาณ ๖๐ คน
วันที่ดําเนินโครงการฯ.....................วันอาทิตย์ที่ ๑ ธันวาคม – วันเสาร์ ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๖
สถานที่ดําเนินโครงการฯ.................ศาลาหลวงพ่อพุทธคุณ สํานักปฏิบตั ิธรรมอาทิจฺจวํโส
สําหรับผู้เข้ าร่วมโครงการฯที่อยู่ครบ ๗ วันจะได้ รับซีดีธรรมะของการอบรม

๒

กาหนดการธรรมปฏิบัติ“ว่ าง”
“สมาธิเคลื่อนไหวทุกอริยาบท” ตลอด ๗ วัน
วันอาทิตย์ที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เวลา ๑๓.๐๐-๑๓.๕๐ น..........................ลงทะเบียน ณ.ศาลาหลวงพ่อพุทธคุณ
เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๓๐ น..........................สมาทานศีล๘และปฐมนิเทศและ
ฟั งพระธรรมเทศนาวันที่๑
เวลา ๑๖.๓๐-๒๐.๐๐ น..........................รับนํ ้าปานะ, เข้ าที่พกั , ปฏิบตั ิกิจส่วนตัว
และพักผ่อนตาม อัธยาศัย

วันจันทร์ ที่ ๒ ธันวาคม- วันเสาร์ ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๖
เวลา ๐๕.๐๐-๐๕.๔๕ น.........................ตื่นนอนและปฏิบตั ิกิจส่วนตัวพร้ อมเตรี ยม
ของใส่บาตรแล้ วเดินทางมาที่กฎุ ีพระอาจ
ารย์ฯ
เวลา ๐๖.๐๐-๐๖.๒๐ น..........................ใส่บาตรพระอาจารย์ฯและพระสงฆ์ณ.
หน้ ากุฎีพระอาจารย์ฯและรับพรพระ
เวลา ๐๖.๓๐-๐๗.๐๐
น..........................รับนํ ้าปานะร้ อนๆที่เต้
นท์ข้างศาลาหลวงพ่อพุทธคุณ
เวลา ๐๗.๐๐-๐๘.๓๐ น..........................พร้ อมกันที่ศาลาหลวงพ่อพุทธคุณ
เพื่อฟั งและโมทนาพระอริยอทิสทานทิพย์
เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น.........................รับประทานอาหารเช้ าที่เต้ นท์ข้างศาลาฯ
เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๐๐ น.........................ปฏิบตั ิธรรม“ว่าง” “สมาธิเคลื่อนไหวทุก
อิริยาบท” ตามอัธยาศัยบริเวณภายใน
๓

สํานักฯ
เวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น..........................รับประทานอาหารเพลที่เต้ นท์
ข้ างศาลาหลวงพ่อพุทธคุณ
เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น..........................ปฏิบตั ิกิจส่วนตัว
เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น..........................ปฏิบตั ิธรรม“ว่าง” “สมาธิเคลื่อนไหวทุก
อิริยาบท” ตามอัธยาศัยบริเวณ
ภายในสํานักฯ
เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น...........................ปฏิบตั ิกิจ “โมทนาความสะอาด
ณ.บริเวณโดยรอบพื ้นที่สาํ นักฯ”
และรับนํ ้าปานะและปฏิบตั ิกิจส่วนตัว
เวลา ๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น...........................ฟั งพระธรรมเทศนาวันที่ ๒ – ๗
เวลา ๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น...........................รับนํ ้าปานะและพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันเสาร์ ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๖
เวลา ๐๕.๐๐-๐๕.๔๕
น...........................ตื่นนอนและปฏิบตั ิกิ
จส่วนตัวพร้ อมเตรี ยมของใส่บาตรแล้ วเดิ
นทางมาที่กฎุ ีพระอาจารย์ฯ
เวลา ๐๖.๐๐-๐๖.๒๐ น...........................ใส่บาตรพระอาจารย์ฯและพระสงฆ์ณ.
หน้ ากุฎีพระอาจารย์ฯและรับพรพระ
เวลา ๐๖.๓๐-๐๗.๐๐
น...........................รับนํ ้าปานะร้ อนๆที่เ
ต้ นท์ข้างศาลาหลวงพ่อพุทธคุณ
เวลา ๐๗.๑๐-๐๘.๓๐ น...........................พร้ อมกันที่ศาลาหลวงพ่อพุทธคุณ

๔

เพื่อฟั งและโมทนาพระอริยอทิสทานทิพย์
เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น...........................รับประทานอาหารเช้ าที่เต้ นท์ข้างศาลาฯ
หรื อปฏิบตั ิธรรม“ว่าง”
“สมาธิเคลือ่ นไหวทุกอิริยาบท”
ตามอัธยาศัยบริเวณภายในสํานักฯ
เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๓๐ น............................ปั จฉิมนิเทศน์และสมาทานศีล๕
เวลา ๑๑.๓๐-๑๑.๔๕ น............................รับซีดีธรรมะการอบรม พร้ อมถ่ายรูปเป็ น
ที่ระลึกและปิ ดการอบรม
เวลา ๑๑.๔๕-๑๒.๐๐ น............................ปฏิบตั ิกิจส่วนตัว, เก็บของ,
ทําสะอาดที่พกั และของใช้ ของสํานักฯ
จัดเก็บให้ เรี ยบร้ อย
เวลา ๑๒.๑๕ น..........................................รับประทานอาหารกลางวันและ
โมทนากลับภูมลิ ําเนาโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : สิ่งที่ต้องเตรี ยมมาในระหว่างการอบรมธรรมปฏิบตั ิประกอบด้ วย
เสื ้อผ้ าชุดขาวที่จะต้ องใช้ ให้ เพียงพอกับการปฏิบตั ิ ๗ วัน, ยารักษาโรคประจําตัว, ไฟฉายพร้ อมถ่าน,
อาหารแห้ งใส่บาตรพระ๗วัน, เครื่ องนุง่ ห่มกันหนาวเช่น เสื ้อกันหนาว, ถุงเท้ ากันหนาว,
หมวกไหมพรหมกันหนาว, ผ้ าพันคอกันหนาว, เป็ นต้ น

๕

แบบฟอร์ มการสมัครเข้ าร่วมโครงการปฏิบตั ธิ รรม

“เฉลิมพระชนม์พรรษาอภิมหามงคลในหลวง ๘๖ พรรษา”
วันอาทิตย์ ท่ ี ๑ ธันวาคม - วันเสาร์ ท่ ี ๗ ธันวาคม ๒๕๕๖
ณ.สานักปฏิบัตธิ รรมอาทิจฺจวโส
๔๑๗ หมู่ ๑๔ บ้ านหัวทุง่ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อ/นามสกุล................................................................ เกิดวัน/เดือน/ปี ...............................................
ตามเลขบัตรประชาชน/บัตรข้ าราชการ....................................................
ออกให้ โดย........................วันหมดอายุ.........................................
บ้ านเลขที่(ติดต่อสะดวก)...................................หมูท่ ี่/บ้ าน..................................ซอย..........................
ถนน.....................................ตําบล/แขวง.................................
อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด.................................ระหัสไปรษณีย์......................EMail.......................................................
โทรศัพท์.................................มือถือ.................................................
อาชีพ............................................................ ตําแหน่งหน้ าที่ปัจจุบนั ....................................
ที่อยูท่ ี่ทํางาน.....................................................................................................................................
...................
ปั ญหาด้ านสุขภาพ/มี/ไม่มี/อื่นๆ..........................................................................................................
.....................................................................................................................
ท่านมีความชํานาญพิเศษด้ านภาษาต่างประเทศคือ(อ่าน, เขียน, แปล เป็ นต้ น)....................................

๖

ประสบการณ์ด้านการปฏิบตั ิธรรม ไม่เคยปฏิบตั ธิ รรมมาก่อน
เคยปฏิบตั มิ าแล้ ว................ครัง้ /ปี สถานที่ปฏิบตั ิ..........................................................
เคยปฏิบตั ธิ รรมแนวทางอื่นมาแล้ ว
กรุณาระบุแนวทาง..............................................................................................................
ท่านมีวตั ถุประสงค์ของการปฏิบตั คิ รัง้ นี ้เพื่อ..........................................................................................
..............................................................
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
บุคคลที่ติดต่อได้ ในกรณีฉกุ เฉิน
ชื่อ...........................................................................................โทรศัพท์.............................................
....................ความสัมพันธ์.................................................
ข้ าพเจ้ าขอสมัครเข้ าร่วมโครงการปฏิบตั ธิ รรม “เฉลิมพระชนม์พรรษาอภิมหามงคลในหลวง ๘๖
พรรษา”
โดยข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ าพเจ้ ามีสขุ ภาพร่างกายและจิตใจเป็ นปกติ
และสมัครเข้ าอบรมด้ วยความสมัครใจ สามารถปฏิบตั ิตามกฏระเบียบและครบจํานวนวันที่กําหนด
หากมีปัญหาหรื อสิ่งผิดปกติเกิดขึ ้นกับข้ าพเจ้ าจะไม่เรี ยกร้ องความผิดกับสํานักปฏิบตั ธิ รรมอาทิจฺจวํโส
ไม่วา่ กรณีใดๆ
ลงชื่อผู้สมัคร......................................................................................................
ฟรีไม่ เสีย
วัน/เดือน/ปี ที่สมัคร........................................................................................
ค่าใช้ จ่าย.ในโครงการ
ฯ

หมายเหตุ: .กรอกข้ อมูลให้ ชดั เจนครบถ้ วน
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ คุณอนิรุธ นิ่มอร่ าม๐๘๙-๗๐๐๙๔๒๕,
คุณปภังกร สุทธิวโรตมกุล ๐๘๑-๙๕๖๑๕๓๑
คุณไพโรจน์ บุญศริ ๐๘๖-๙๑๑๒๔๘๙,
คุณจันทรรัตน์ ธัญญาภัควงศ์ ๐๘๙-๘๑๕๔๑๑๔,
คุณชนะชัย เมฆา ๐๘๑-๙๙๓๐๔๑๖

ขอเชิญร่ วมเป็ นเจ้ าภาพอาหาร+นา้ ปานะ+นา้ ดื่ม
โครงการอบรมปฏิบัตธิ รรม
“เฉลิมพระชนม์ พรรษาอภิมหามงคลในหลวง ๘๖ พรรษา”
๗

เจ้ าภาพอาหาร+นา้ ปานะ+นา้ ดื่ม-นา้ แข็ง+ของว่ าง
คุณแม่อารี ย์ เมฆาและครอบครัว

๒๐๐๐ บาท

๘

