โครงการปฏิบตั ิธรรม ประจําปี 2554
โดย มูลนิธิรศั มีแห่งธรรม
โครงการ 1 ศุกร์ 28 - จันทร์ 31 มกราคม 2554
/2554
(4วัน 3 คืน)
โครงการ
กายคตาสติและอายตนะวิปัสสนา รนุ่ 1
วิปัสสนาจารย์ พระอาจารย์นิวตั ิ ส ุเมธโส
พ่อครูบัญชา ตัง้ วงษ์ไชย
ผูเ้ ข้าร่วม
ผูท้ ี่เคยปฏิบตั วิ ิปัสสนามาแล้ว
จํานวน
ชาย 30 ท่าน หญิง 70 ท่าน
เปิดรับสมัคร 6 ธันวาคม 2553- 8 มกราคม 2554

โครงการ 2 พฤหัสบดี 3 - อาทิตย์ 6 กุมภาพันธ์ 2554
(4 วัน 3 คืน)
/2554
โครงการ
วิปัสสนาจารย์
ผูเ้ ข้าร่วม
จํานวน
เปิดรับสมัคร

ระลอกคลื่นบังนํ้าใส
พระอาจารย์อํานาจ โอภาโส
สาธุชนอายุตงั้ แต่ 15 ปี
ชาย 30 ท่าน หญิง 70 ท่าน
6 ธันวาคม 2553- 17 มกราคม 2554

โครงการ 3 ศุกร์ 11 - อาทิตย์ 13 มีนาคม 2554 (3 วัน
/2554
2 คืน)
Dharma for Family
“Family Camp Spark:Igniting the flame of
Wisdom
วิปัสสนาจารย์
ค ุณแม่ชีส ุภาพ พันธ์หงส์
ผูเ้ ข้าร่วม
สาธุชนอายุตงั้ แต่ 15 ปี
จํานวน
ชาย 30 ท่าน หญิง 70 ท่าน
เปิดรับสมัคร 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2554
โครงการ

โครงการ
4/2554

พฤหัสบดี 7 – อาทิตย์ 10 เมษายน 2554 (4
วัน 3 คืน)

โครงการ
วิปัสสนาจารย์
ผูเ้ ข้าร่วม
จํานวน
เปิดรับสมัคร

วิปัสสนาโดยอ.ประเสริฐ รนุ่ 2
อ.ประเสริฐ อ ุทัยเฉลิม
สาธุชนอายุตงั้ แต่ 15 ปี
ชาย 30 ท่าน หญิง 70 ท่าน รวม)
15 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2554

โครงการ 5 พฤหัสบดี 26 – อาทิตย์ 29 พฤษภาคม
2554 (4วัน 3คืน)
/2554
โครงการ
วิปัสสนาจารย์
ผูเ้ ข้าร่วม
จํานวน
เปิดรับสมัคร

"วิปัสสนาโดยปรมัติถ"์ รนุ่ 1
อ.วัลลภ ชวนปัญโญ
สาธุชนอายุตงั้ แต่ 15 ปี
ชาย 30 ท่าน หญิง 70 ท่าน (อาคารนอนรวม)
1 – 30 เมษายน 2554

โครงการ 5 พฤหัสบดี 26 – อาทิตย์ 29 พฤษภาคม
2554 (4วัน 3คืน)
/2554

โครงการ 6 พฤหัสบดี 9 - อาทิตย์ 12 มิถนุ ายน 2554
(4 วัน 3 คืน)
/2554

โครงการ
9/2554
โครงการ
วิปัสสนาจารย์
ผูเ้ ข้าร่วม
จํานวน
เปิดรับสมัคร

โครงการ
10/2554

พฤหัสบดี 11 - อาทิตย์ 14 สิงหาคม2554
(4วัน 3คืน)
"วิปัสสนาโดยปรมัติถ"์ รนุ่ 2
อ.วัลลภ ชวนปัญโญ
สาธุชนอายุตงั้ แต่ 15 ปี
ชาย 30 ท่าน หญิง 70 ท่าน (อาคารนอนรวม)
15 มิถนุ ายน – 15 กรกฎาคม 2554

อังคาร 20 - อาทิตย์ 25 กันยายน2554
(6 วัน 5 คืน)

โครงการ
วิปัสสนาจารย์

อริยมรรค อริยผล
หลวงพ่อจําเนียร สีลเสฎโฐ
พระอาจารย์นิวตั ิ ส ุเมธโส
ผูเ้ ข้าร่วม
สาธุชนอายุตงั้ แต่ 15 ปี
จํานวน
ชาย 30 ท่าน หญิง 70 ท่าน (อาคารนอนรวม)
เปิดรับสมัคร
15 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2554

โครงการ 7 อังคาร 5 – เสาร์ 9 กรกฎาคม 2554 (5 วัน
/2554
4 คืน)

โครงการ
11/2554

กายคตาสติและอายตนะวิปัสสนารนุ่ 2
พระอาจารย์นิวตั ิ ส ุเมธโส
พ่อครูบญ
ั ชา ตัง้ วงษ์ไชย
ผูเ้ ข้าร่วม
ผูท้ ี่เคยปฏิบตั วิ ิปัสสนามาแล้ว
จํานวน
ชาย 30 ท่าน หญิง 70 ท่าน (อาคารนอนรวม)
เปิดรับสมัคร 15 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2554

โครงการ
วิปัสสนาโดยอ.ประเสริฐ รนุ่ 2
วิปัสสนาจารย์ หลวงพ่อเอี้ยน
อ.ประเสริฐ อ ุทัยเฉลิม
ผูเ้ ข้าร่วม
สาธุชนอายุตงั้ แต่ 15 ปี
จํานวน
ชาย 30 ท่าน หญิง 70 ท่าน (อาคารนอนรวม)
เปิดรับสมัคร 15 พฤษภาคม – 16 มิถนุ ายน 2554

โครงการ 8 ยังไม่ยนื ยันเวลา
/2554
โครงการ
วิปัสสนาจารย์
ผูเ้ ข้าร่วม
จํานวน
เปิดรับสมัคร

WISDOM 1
อ.ไชยณพล

สาธุชนอายุตงั้ แต่ 15 ปี
ชาย 30 ท่าน หญิง 70 ท่าน (อาคารนอนรวม)
15 พฤษภาคม – 16 มิถนุ ายน 2554

โครงการ
วิปัสสนาจารย์

พฤหัสบดี 20 – อาทิตย์ 23 ตุลาคม 2554
(4วัน 3คืน)

โครงการ
วิปัสสนาจารย์

กายคตาสติและอายตนะวิปัสสนา รนุ่ 3
พระอาจารย์นิวตั ิ ส ุเมธโส
พ่อคร ูบัญชา ตัง้ วงษ์ไชย
ผูเ้ ข้าร่วม
ผูท้ ี่เคยปฏิบตั วิ ิปัสสนามาแล้ว
จํานวน
ชาย 30 ท่าน หญิง 70 ท่าน (อาคารนอนรวม)
เปิดรับสมัคร
15 สิงหาคม – 15 กันยายน 2554

โครงการ
12/2554

25 - 27 พฤศจิกายน 2554
( 2 คืน 3 วัน)

โครงการ
ผัสสะบริส ุทธิ์
วิปัสสนาจารย์
อ. ศ ุภวรรณ พ.พวรรณวงค์ กรีน
ผูเ้ ข้าร่วม
สาธุชนอายุตงั้ แต่ 15 ปี
จํานวน
ชาย 30 ท่าน หญิง 70 ท่าน (อาคารนอนรวม)
เปิดรับสมัคร
15 กันยายน – 15 ตุลาคม 2554

ระเบียบปฏิบตั ิของผูเ้ ข้าอบรม
ระเบียบการสมัคร
การสมัคร
1. เปิ ดรับสมัครผูเ้ ข้าร่วมตามกําหนดเวลาที่ระบุไว้ในแต่ละ
หลักสูตร เปิ ดรับสมัครจนกว่าจะเต็ม
2. ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครและระเบียบการได้ที่
www.jirunghealthvillage.com คลิก Calendar คลิก Application
Form สอบถามเพิ่มเติมที่ 053-861-511-3
3. กรอกใบสมัครและแนบเอกสารพร้อมรูปถ่าย 1 นิว้ 2 ใบให้
ครบถ้วนให้ครบถ้วน
4. ส่งเอกสารด้วยตนเอง หรือ ทางไปรษณีย์ หรือโทรสาร
ส่งมาที่ มูลนิธริ ศั มีแห่งธรรม (ณ จีรงั เฮลธ์ วิลเลจ)
99 หมู่ 7 ต. ริมใต้ อ. แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โทรสาร 053-860-322
5. ไม่สามารถสมัครแทนผูอ้ ื่นได้ และโปรดปฏิบตั ติ ามระเบียบการ
สมัครและการเข้าร่วมอย่างเคร่งครัดเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
การตอบรับ
1. เมือ่ ยื่นเอกสารการสมัครถึงมูลนิธิ ฯ แล้ว เจ้าหน้าทีจ่ ะทําการ
ติดต่อกลับเพื่อยืนยันการสมัครของท่านก่อนวันเปิ ดโครงการ15
วัน
2. เพื่อแบ่งปั นสิทธิ์การเข้าร่วมให้กบั ผูอ้ ื่น ทางมูลนิธิฯ ขอจํากัด
สิทธิ์ การเข้าร่วม 1 ท่านให้เข้าร่วมได้ไม่เกิน 3 ครัง้ ต่อปี
3. กรณีสมัครสํารอง โทรสอบถามก่อนเปิ ดโครงการ 7 วัน
การลงทะเบียน
1.ผูเ้ ข้าอบรมต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชนในวันลงทะเบียน
ทุกครัง้
2. ไม่สามารถโอนสิทธิการเข้าอบรมให้ผอู้ ื่น
ขอเชิญผูม้ จี ิตศรัทธา ร่วมเข้าอบรมฟรี โดยไม่มคี า่ ใช้จา่ ยการเข้า
ร่วมและเรียนเชิญเป็ นเจ้าภาพหรือบริจาคสนับสนุนโครงการตาม
กําลังศรัทธา , ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครได้ที่
www.jirunghealthvillage.com

โทร. 086-1904567 โทรสาร.053-290099

ค ุณสมบัติของผูส้ มัคร
1. มีอายุ 15 ปี ขึน้ ไป
2. มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่ป่วย
เป็ นโรคติดต่อ ไม่ตดิ ยาเสพติด หรือเป็ นโรคที่สงั คม
รังเกียจและไม่เป็ นร่างทรง
3. มีสขุ ภาพจิตปกติ ไม่ป่วยเป็ นโรคประสาท หรือโรคทาง
จิตทุกประเภท
4. สามารถปฏิบตั ติ ามระเบียบได้อย่างเคร่งครัด
การแต่งกายของผูป้ ฏิบตั ิ
1. สุภาพบุรษุ สวมเสือ้ สีขาว และนุง่ กางเกงขายาวสีสภุ าพ
ที่สามารถนัง่ ขัดสมาธิได้โดยสะดวก
2. สุภาพสตรี สวมเสือ้ สีขาว และนุง่ กางเกง หรือกระโปรง
เหนือข้อเท้า นุง่ ผ้าถุง ผ้าซิ่นสีสภุ าพ ที่สามารถ
นัง่ ขัดสมาธิได้โดยสะดวก
3. ไม่นงุ่ กางเกงขาสัน้ ขาสามส่วน และกางเกงเป้าสัน้ จน
เปิ ดเผยร่างกาย
4. เสือ้ ผ้าไม่บาง และไม่รดั รูปหรือ เปิ ดเผยร่างกาย ไม่สวม
เสือ้ ไม่มแี ขน เอวลอย
การเตรียมของใช้
1. เตรียมเครื่องแต่งกายให้เพียงพอกับจํานวนวัน โดยไม่มี
การซักรีดระหว่างการอบรมปฏิบตั ิ
2. ของใช้สว่ นตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดตัว สบู่
3. ยาประจําตัวที่จาํ เป็ น (เฉพาะโรค)
4. ผ้าห่ม
ของใช้ที่หา้ มนํามา (ป้องกันสูญหายและรบกวนผูป้ ฏิบตั ิ)
1. เครื่องประดับ และของมีคา่ ทุกชนิด
2. โทรศัพท์ และอุปกรณ์สอื่ สารทุกชนิด
สิ่งของที่เตรียมให้
1. เต้นท์
2. ที่นอน หมอน
3. อาหารมังสะวิรตั ิ และเครื่องดืม่ นํา้ สมุนไพร

โครงการปฏิบตั ิธรรมประจําปี 2554
โดย มูลนิ ธิรศั มีแห่งธรรม
ศูนย์รวมแห่งศรัทธา และส่งเสริมเผยแพร่
พระพุทธศาสนา
WWWWWWWW

