กฎระเบียบ และข้ อบังคับในระหว่ างการอยู่ปฏิบัตธิ รรม
๑.

เป็ นผูเ้ ปี่ ยมด้วยศรั ทธาในการปฏิบตั ิวปิ ั สสนากัมมัฏฐานในแนวสติปัฏฐาน ๔ และสามารถเปิ ดใจยอมรับ
เทคนิคใหม่ๆ ในการปฏิบตั ิที่ พระวิปัสสนาจารย์ถ่ายทอดให้ ด้วยความเต็มใจ

๒.

นักปฏิบตั ิจะต้องระลึกเสมอว่า เราม าปฏิบตั ิเพื่อยกระดับจิตใจ ขัดเกลากิเลสตัณหาให้เบาบางลง มิใช่มาเพื่อ
หาความสุ ขในการกินดีอยูด่ ี เราจึงต้องใช้ความอดทนเป็ นพิเศษต่อความไม่สะดวก และกระทบกระทัง่ ซึ่ งสิ่ ง
เหล่านี้ลว้ นเป็ นเครื่ องทดสอบความอดทน และคุณธรรมของ นักปฏิบตั ิวา่ มีอยูม่ ากน้อยเพียงใด

๓.

นักปฏิบตั ิจะต้องอยูใ่ นบริ เวณที่กาหนดให้เท่านั้น ไม่ควรออกนอกสถานที่ปฏิบตั ิ ถ้ามีธุระจาเป็ นต้องออกจาก
ศูนย์ฯ ต้องได้รับอนุญาตจาก พระวิปัสสนาจารย์เสี ยก่อน

๔.

ไม่ควรสลับสับเปลี่ยนสิ่ งของประจาห้อง หรื อหยิบกลับไปบ้าน ก่อนได้รับอนุญาต
แจ้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ)

๕.

ทางศูนย์ฯ ได้จดั ที่พกั ไว้โดยเฉพาะ มีไฟฟ้ า น้ า ห้องน้ า ห้องส้วม พร้อม ขอความร่ วมมือได้โปรดช่วยกัน ใช้
น้ า ไฟ อย่างประหยัด (ไม่ควรเปิ ดน้ า ไฟ และพัดลมทิง้ ไว้เมื่อ ไม่อยูใ่ นห้องพัก ) และโปรดทาความส ะอาด
ห้องพัก ห้องน้ า รวมทั้งดูแลรักษา ของใช้ประจาห้ อง และเมื่อจะกลับบ้าน ให้ตรวจสอบเครื่ องใช้ทุกอย่างให้
อยูค่ รบ ก่อนส่ งคืนห้องให้เจ้าหน้าที่

๖.

ห้องพักที่จดั ไว้เป็ นห้องปฏิบตั ิเฉพาะพระสงฆ์ก็ดี บุรุษก็ดี สตรี ก็ดี ห้ามมิให้เพศตรงข้ามเข้าไปนอน หรื อใช้
ห้องน้ า ห้องส้วม โดยเด็ดขาด

๗.

นักปฏิ บตั ิจะต้องไม่นาของมีค่าติตตั วมาด้วย หากสู ญหายทางศูนย์ฯจะไม่รับผิดชอบไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
(ถ้านามาแล้วต้องเก็บไว้กบั ตัวเสมอ)

๘.

หากมีความจาเป็ นต้องการจะฝากซื้ อของ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่
หมายเลขห้องพัก)

๙.

ห้ามมิให้ผเู ้ ข้าปฏิบตั ิให้เงิน หรื อของมีค่าใดๆ กับเ จ้าหน้าที่ในศูนย์ฯ หากต้องการบริ จาค ให้บริ จาคที่ฝ่าย
การเงินของศูนย์ฯ เท่านั้น เพื่อจัดสรรให้เจ้าหน้าที่โดยทัว่ ถึงกัน

๑๐.

หากต้องการส่ งเสื้ อผ้าซัก ให้นามาวางไว้ที่โต๊ะหน้าห้องรับประทานอาหาร

๑๑.

ผูป้ ฏิบตั ิจะต้อง งดเว้นจากของเสพติดทุกชนิด อาทิ เครื่ องดื่มที่มี สารคาเฟอี น บุหรี่ หมาก เครื่ องดองของมึน
เมา เป็ นต้น และห้ามนายาเสพติด ทุกชนิดเข้ามาในบริ เวณศูนย์ฯ เป็ นอันขาด

๑๒.

ทางศูนย์ฯ มีขวดน้ าดื่มวางไว้ที่ศาลาห้องพัก ผูป้ ฏิบตั ิสามารถบริ การตัวเองนาไปใช้ ดื่มที่หอ้ ง แล้วเอาขวด เก่า
มาเปลี่ยนเอาขวดใหม่ไปใช้ได้

(ถ้าของใช้มีปัญหา ให้

(เขียนใส่ ในกล่องขอความช่วยเหลือ พร้อม

-2๑๓.

เมื่อเข้ากรรมฐานแล้ว ห้ามสวดมนต์ อ่านหนังสื อ เขียนหนังสื อ ฟังวิทยุ และใช้โทรศัพท์โดยเด็ดขาด (กรุ ณา
ฝากโทรศัพท์มือถือ ไว้กบั เจ้าหน้าที่ หากเจ้าหน้าที่ หรื อ ผูช้ ่วยพระวิปัสสนาจารย์ พบว่ามีการใช้โทรศัพท์ ทาง
ศูนย์ฯจะตักเตือนไม่เกิน ๒ ครั้ง แล้วจะดาเนินการตามกฏข้อที่ ๒๓ ต่อไป)

๑๔.

พึงเจริ ญสติ กาหนดรู ้อาการของกาย ใจ อย่างช้าๆ สม่าเสมอ และต่อเนื่อง ทั้งในศาลาปฏิบตั ิธรรม ห้อง
รับประทานอาหาร ห้องนอน ทุกๆ ขณะระหว่างการปฏิบตั ิ แม้ในเวลาพักเปลี่ยนอิริยาบถ

๑๕.

ไม่ติดต่อกับใครตลอดระยะเวลาของการปฏิบตั ิ เว้นแต่มีเหตุจาเป็ นจริ งๆ และต้องได้รับอนุญาตจากพระ
วิปัสสนาจารย์ หรื อผูช้ ่วยพระ-วิปัสสนาจารย์ เพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมก่อน

๑๖.

หากมีความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ ให้ปรึ กษาพระวิปัสสนาจารย์ หรื อผูช้ ่วยพระวิปัสสนาจารย์เท่านั้น

๑๗.

ในช่วงเวลาปฏิบตั ิธรรม ให้ปฏิบตั ิที่ศาลาปฏิบตั ิธรรมเท่านั้น

๑๘.

ห้ามคุย บอก หรื อถามสภาว ะธรรมกับผูป้ ฏิบตั ิดว้ ยกันเองเป็ นอันขาด เพราะจะเป็ นภัยแก่ผทู ้ ี่กาลังปฏิบตั ิท้ งั
ต่อตนเอง และผูอ้ ื่น โดยจะทาให้เกิดอารมณ์ ฟุ้ งซ่านและเสี ยสมาธิ หากมีความสงสัยในการปฎิบตั ิธรรม
อย่างไรแล้วให้เก็บไว้สอบถามพระวิปัสสนาจารย์

๑๙.

ต้องส่ งอารมณ์ ตามวัน/ เวลา/สถานที่ ที่พระวิปัสสนาจารย์กาหนดให้ และกรุ ณาไปถึงก่อนเวลา ๑๐ นาที

๒๐.

ผูป้ ฏิบตั ิธรรม ต้องถือศีล ๘ โดยเคร่ งครัด (ไม่แต่งหน้า ทาแป้ ง ใช้ของหอมต่างๆ ) หากท่านถือศีลบริ สุทธิ์
เท่าใด ผลจากการปฏิบตั ิ จะบังเกิดได้ชดั เจน (ผูป้ ่ วย และต้อง รับประทานอาหารก่อน รับประทานยา ให้แจ้ง
ผูช้ ่วยพระวิปัสสนาจารย์ เพื่อขออนุญาตพระวิปัสสนาจารย์ก่อน)

๒๑.

ให้นงั่ ประจาที่ทุกๆ วัน โดยหันหน้าไปทางพระประธาน แล้วเดินจงกรมตามแนวของอาสนะ ไม่เปลี่ ยนที่เดิน
จงกรม หรื อที่นงั่ เพราะเป็ นการรบกวนผูป้ ฏิบตั ิท่านอื่น (หากมีปัญหา ให้ปรึ กษา ผูช้ ่วยพระวิปัสสนาจารย์)

๒๒. ตื่นตี ๔.๐๐ น. และเข้านอน ๒๒.๐๐ น. หรื อตามที่พระวิปัสสนาจารย์กาหนดให้
๒๓.

ในกรณี ที่ผปู ้ ฏิบตั ิไม่สามารถปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ ดังกล่าวข้างต้น และได้รับการตักเตือน จากพระวิปัสสนา
จารย์ หรื อผูช้ ่วยพระวิปัสสนา- จารย์แล้ว ก็ยงั คงประพฤติเช่นเดิมอยู่ ผูป้ ฏิบตั ิตอ้ งยินยอมที่จะออกจากศูนย์ ฯ
โดยไม่มีขอ้ โต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้ น และในการเข้าปฏิบตั ิธรรม ครั้งต่อๆ ไปทางศูนย์ฯ จะพิจารณา ที่จะไม่รับ ผู ้
ปฏิบตั ิที่ฝ่าฝื นกฏ ระเบียบ เป็ นนิจ

