สวนอุศม

สถานปฏิบตั ิ ธรรมสาหรับเพศหญิง

เลขที่ 19 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. โทร 083 083 8381

การทางาน คือ การปฏิบัตธิ รรม

กาหนดการจัดอบรม ปี ๒๕๕๘
เดือ

สวนอุศม สถานปฏิบ ตั ิธ รรมแนวสวนโมกข์ ตัง้ อยู่ใ กล้ ๆ บ้ านท่ าน (ริม ถ.เฉลิม
พระเกียรติ ร.9 ใกล้ ๆ ปากซอย 1) กาลังจะจัดอบรมปฏิบตั ิธรรม ระหว่างวันที่ 16-18 มค.
นี ้ หัวข้ อ “การทางานคือการปฏิบตั ิธรรม” กิจกรรมประกอบด้ วยการทาวัตรสวดมนต์
แปล, การฝึ กสมาธิ เดินจงกรม, โยคะ+เจริ ญสติ, ฟั งเสียงธรรมบรรยายโดยพุทธทาสภิกขุ
เปิ ดรับสมัครแล้ ว ที่พกั มีจากัด หากท่านสมัครไม่ทนั สามารถมาร่วมกิจกรรมต่อไปนี ้

เรื่ องเล่ าจากพระไตรปิ ฎก
วันเสาร์ ที่ 17 มค.นี ้ เวลา 13.00-14.30 น. รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้ าง ประธานหอ
พระไตรปิ ฎกนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะมาเล่าเรื่ องจาก
พระไตรปิ ฎก อัน จะเป็ นก าลังใจในการปฏิบ ตั ิธ รรม ฟั งง่ าย และได้ ป ระโยชน์
รายการนี ้ไม่ต้องสมัครล่วงหน้ า ไม่จากัดเพศ หรื อวัย

พุทธทาสภิกขุ

9 มค.58

น

วันจัดอบรม

มค.

ศุกร์ ที่ ๑๖ - อาทิตย์ที่ ๑๘

กพ.

ศุกร์ ที่ ๒๐ - อาทิตย์ที่ ๒๒

มีค.

พุธที่ ๔ - เสาร์ ที่ ๗

เมย.

ศุกร์ ที่ ๑๗ - อาทิตย์ที่ ๑๙

พค.

พุธที่ ๒๖ - จันทร์ ที่ ๑

มิย.

ศุกร์ ที่ ๑๙- อาทิตย์ที่ ๒๑

กค.

พฤหัสบดีที่ ๓๐ - เสาร์ ที่ ๑

สค.

ศุกร์ ที่ ๒๑ - อาทิตย์ที่ ๒๓

กย.

ศุกร์ ที่ ๑๘ - อาทิตย์ที่ ๒๐

ตค.

ศุกร์ ที่ ๑๖ - อาทิตย์ที่ ๑๘

พย.

ศุกร์ ที่ ๒๐ - อาทิตย์ที่ ๒๒

ธค.

ศุกร์ ที่ ๑๘ - อาทิตย์ที่ ๒๐

กิจกรรมการอบรม
วันแรก
๑๙.๐๐ น.
๒๑.๐๐ น.
วันที่สอง
๔.๐๐ น.

ที่ตงั ้ ของสวนอุศม

สวนอุศมจัดอบรมปฏิบัตธิ รรมทุกเดือน
การอบรมนีเ้ หมาะสาหรับผู้ต้ อ งการลดทอนความทุก ข์ ใ ห้ น้ อ ยลง

๘.๐๐ น.
๑๐.๐๐ น.
๑๑.๓๐ น.
๑๓.๐๐ น.
๑๖.๐๐ น.
๑๗.๐๐ น.
๑๙.๐๐ น.
๒๑.๐๐ น.
วันที่สาม
๔.๐๐ น.
๘.๐๐ น.
๑๐.๐๐ น.
๑๑.๓๐ น.
๑๔.๐๐

ปฐมนิเทศ, ทาวัตรเย็น,
แนะนาวิธีการนัง่ สมาธิ
เข้ านอน
ตื่นนอน,ทาวัตรเช้ า/นัง่
สมาธิ/เดินจงกรม, ออก
กาลังกาย
อาหารเช้ า
ฟั ง CD พุทธทาสภิกขุ
อาหารกลางวัน
“เรื่องเล่าจากพระไตรปิ ฎก”
ฝึ กการทางาน+ปฏิบตั ิธรรม
ดื่มน ้าปานะ, เวลาอิสระ
ทาวัตรเย็น, ธรรมะก่อนนอน
เข้ านอน
ตื่นนอน, เหมือนวันที่สอง
อาหารเช้ า
การนาปฏิบตั ิธรรมในชีวิต
จริง
อาหารกลางวัน
เดินทางกลับ

คุณสมบัติผ้ เู ข้ าอบรม 1.เพศหญิง 2.ในระหว่ างอบรมต้ อ งสามารถท าทุก กิจกรรม
และใช้ ชีวิตเรี ยบง่าย ไม่เป็ นทาสวัตถุ งดใช้ เครื่ องมือสือ่ สารและบันเทิง ดิ่ม กินเฉพาะทีจ่ ดั
ให้ ตามเวลา 3.ไม่ออกนอกสวนอุศมจนกว่าการอบรมจะเสร็ จสิน
สิ่งที่ต้องนามา 1.แก้ วน า้ , ขวด หรือ กระบอกใส่ น า้ ดื่ม (มีน า้ และเครื่อ งดื่ม ให้ ) 2.
เสื ้อผ้ าที่มีสแี ละแบบสุภาพ 3.ของใช้ สว่ นตัว (สบู,่ ยาสีฟัน ฯลฯ) 4.ปลอกหมอน และผ้ าห่ม
นอน

สิ่งที่ขอให้ งดนามา ของมีค่ าที่จ ะเป็ นภาระในการดูแ ล
ค่ าใช้ จ่าย ฟรี (สวนอุศมมูล นิธ ิอ ุป ถัม ภ์ ค่ าใช้ จ่ ายทัง้ หมด)
การสมัคร ขอรับ ใบสมัค รได้ ท่ ี โทร: 083 083 8381, อีเมล์
suan.u.som@gmail.com
การแจ้ งผลการสมัคร โปรดรอรับ การแจ้ งผลการสมัค รทางโทรศัพ ท์ , ไลน์ หรือ
อีเมล์

สวนอุศมจัด “เรื่ องเล่ าจากพระไตรปิ ฎก”

ให้ บคุ คลทุกเพศทุกวัย มารับ
ฟั ง ในเวลา 13.00-14.30 น.ของวันที่สองของการจัดอบรมปฏิบตั ธิ รรมแต่ละครัง้ กิจกรรม
นี ้ไม่ต้องสมัครล่วงหน้ า

แม่ชีวิมุตติ ยา

