โครงการอบรมจิตตภาวนา Format จิต Delete อารมณ์
ส่ งท้ายปี เก่ า...ต้อนรับปี ใหม่
ณ ธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที ๙ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
ระหว่ างวันที ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๑ มกราคม ๒๕๖๓
(๓ คืน ๔ วัน)
วันอาทิตย์ ที ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ภาคบ่าย
ภาคเย็น

๑๖.๐๐ น.
๑๖.๓๐ น.
๑๘.๐๐ น.
๑๘.๔๕ น.
๑๙.๐๐ น.
๒๐.๐๐ น.

๒๐.๔๕ น.

ลงทะเบียน
นําสัมภาระเก็บเข้าที/พัก/รับประทานอาหารเย็น/ดืมนําปานะ
สวดมนต์เย็น (๓๐ นาที), นังสมาธิ (๓๐ นาที) นําโดย พระเคนศรี สีลสํวโร
พระชาญวิทย์ อภิช ฺโญ และพระจิรภัทร จิรภทฺโท วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
พัก/ดืมนําปานะ
เปิ ดอบรม – สมาทานศีล (๑๐ นาที), ธรรมบรรยาย (๑๕ นาที), กายบริ หาร (๑๕ นาที)
โดย พระราชญาณกวี ผูช้ ่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
สวดลักขีอิติปิโส ๘ จบ โพชฌงค์ ๑ จบ บูรพารัสมิง ๑ จบ ทานบารมี ๑ จบ (๓๐ นาที),
นังสมาธิ (๑๕ นาที) แผ่เมตตา - ไหว้พระ (๕ นาที) นําโดย พระจิรภัทร จิรภทฺโท
วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
พักผ่อน

วันจันทร์ ที ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ภาคเช้า
๐๔.๓๐ น.
ตืนนอน ทําสรี รกิจ
๐๕.๓๐ น.
สวดมนต์เช้า (๓๐ นาที) นําโดย พระจิรภัทร จิรภทฺโท วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
๐๖.๐๐ น.
โยคะเพือสุ ขภาพ ความสุขสมดุล ของกายและจิต (๑.๓๐ ชม.) นําโดย ครู อารยา ศรีศิลป์ โสภณ
๐๗.๒๐ น.
ร่ วมกันตักบาตรข้าวสุ ก/ ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์
๐๗.๓๐ น.
รับประทานอาหารเช้า/พัก
๐๘.๓๐ น.
เดินจงกรม (๑๕ นาที), นังสมาธิ (๑๕ นาที) ชมวีดีทศั น์ตามรอยพระพุทธเจ้า (๓๐ นาที) นําโดย ผู้ช่วยวิทยากร
๐๙.๔๕ น.
พัก/ดืมนําปานะ
๑๐.๐๐ น.
ธรรมสร้างสุ ข (๓๐ นาที) นําโดย พระมหาธนเดช ธมฺมป ฺโญ วัดสระเกศ
สวดลักขีอิติปิโส ๘ จบ โพชฌงค์ ๑ จบ บูรพารัสมิง ๑ จบ
ทานบารมี ๑ จบ (๓๐ นาที), นังสมาธิ (๑๕ นาที) นําโดย ผู้ช่วยวิทยากร
๑๑.๓๐ น.
รับประทานอาหารกลางวัน/พัก
ภาคบ่าย
๑๒.๓๐ น.
แนะนําการปฏิบตั ิเบืองต้น (๕ นาที) เดินจงกรม (๑๕ นาที), นังสมาธิ(๑๕ นาที)
นอนสมาธิ (๓๐ นาที) นําโดย ผู้ช่วยวิทยากร
๑๓.๔๕น.
พัก/ดืมนําปานะ
๑๔.๐๐ น.
ธรรมบรรยาย (๓๐ นาที) , ธรรมะสร้างสุ ข (๓๐ นาที) นําโดย พระมหาธนเดช ธมฺมป โฺ ญ วัดสระเกศ
สวดลักขีอิติปิโส ๘ จบ โพชฌงค์ ๑ จบ บูรพารัสมิง ๑ จบ ทานบารมี ๑ จบ (๓๐ นาที),
นังสมาธิ (๑๕ นาที) นําโดย ผู้ช่วยวิทยากร

หน้ า ๒

ภาคเย็น

๑๖.๓๐ น.
๑๘.๐๐ น.
๑๘.๔๕ น.
๑๙.๐๐ น.

๒๐.๔๕ น.

รับประทานอาหารเย็น/พัก/ทําสรี ระกิจ
สวดมนต์เย็น (๓๐ นาที), นังสมาธิ (๓๐ นาที)
นําโดย พระจิรภัทร จิรภทฺโท วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
พัก/ดืมนําปานะ
ธรรมบรรยาย (๑๕ นาที), สวดลักขีอติ ิปิโส ๘ จบ โพชฌงค์ ๑ จบ
บูรพารัสมิง ๑ จบ ทานบารมี ๑ จบ (๓๐ นาที), นังสมาธิ (๑๕ นาที)
แผ่เมตตา -ไหว้พระ (๕ นาที) โดย พระภาณุวฒ
ั น์ จิตฺตทนฺโต วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
พักผ่อน

วันอังคาร ที ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ภาคเช้า
๐๔.๓๐ น.
ตืนนอน ทําสรี รกิจ
๐๕.๓๐ น.
สวดมนต์เช้า (๓๐ นาที) นําโดย พระชาญวิทย์ อภิช โฺ ญ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
๐๖.๐๐ น.
โยคะเพือสุ ขภาพ ความสุขสมดุล ของกายและจิต (๑.๓๐ ชม.) นําโดย ครู อารยา ศรีศิลป์ โสภณ
๐๗.๒๐ น.
ร่ วมกันตักบาตรข้าวสุก/ ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์
๐๗.๓๐ น.
รับประทานอาหารเช้า/พัก
๐๘.๓๐ น.
เดินจงกรม (๑๕ นาที), นังสมาธิ (๑๕ นาที) ชมวีดีทศั น์ตามรอยพระพุทธเจ้า (๓๐ นาที) นําโดย ผู้ช่วยวิทยากร
๐๙.๔๕ น.
พัก/ดืมนําปานะ
๑๐.๐๐ น.
ธรรมบรรยาย (๓๐ นาที) นําโดย พระอาจารย์ เคนศรี สีลสํวโร วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
สวดลักขีอิติปิโส ๘ จบ โพชฌงค์ ๑ จบ บูรพารัสมิง ๑ จบ
ทานบารมี ๑ จบ (๓๐ นาที), นังสมาธิ (๑๕ นาที) นําโดย ผู้ช่วยวิทยากร
๑๑.๓๐ น.
รับประทานอาหารกลางวัน/พัก
ภาคบ่าย
๑๒.๓๐ น.
แนะนําการปฏิบตั ิเบืองต้น (๕ นาที) เดินจงกรม (๑๕ นาที), นังสมาธิ(๑๕ นาที)
นอนสมาธิ (๓๐ นาที) นําโดย ผู้ช่วยวิทยากร
๑๔.๐๐น.
พัก/ดืมนําปานะ
๑๔.๑๕ น.
ฟังบรรยายพิเศษ เรื อง “รหัส D รักษาสมดุลชีวิต” โดย ภิรตา จิรวัชราธิกุล (หมอติง)
พร้อมตรวจสุ ขภาพโดยแพทย์แผนไทย...ฟรี !
๑๖.๓๐ น.
รับประทานอาหารเย็น/พัก/ทําสรี ระกิจ
ภาคเย็น
๑๘.๐๐ น.
สวดมนต์เย็น (๓๐ นาที),นังสมาธิ (๓๐ นาที) นําโดย พระอาจารย์ เคนศรี สี ลสํวโร (๑ ชม.)
๑๙.๐๐ น.
พัก/ดืนนําปานะ
๑๙.๑๕ น.
ฟั งการเสวนาธรรม “เยาวชนรากแก้วศาสนาทายาท” (๑.๓๐ ชม.) นําโดย พระภาณุวฒ
ั น์ จิตฺตทนฺโต
๒๑.๐๐ น.
ปาฐกถาธรรมพิเศษ โดย พระเดชพระคุณฯ พระราชญาณกวี
ผูช้ ่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
๒๓.๐๐ น.
พระสงฆ์ – สามเณรพร้อมด้วยอุบาสก – อุบาสิ กา เจริ ญพระพุทธมนต์และบําเพ็ญจิตตภาวนา “วันส่ งท้ายปี เก่า
ต้อนรับปี ใหม่”
เวลาเทียงคืน
พระสงฆ์ – สามเณร ทัวราชอาณาจักรไทย พร้อมกันเจริ ญชัยมงคลคาถา (ชะยันโต....)
เสร็ จแล้ว พระสงฆ์ปะพรมนําพระพุทธมนต์แก่ผเู ้ ข้าร่ วมพิธี เพือความเป็ นสิ ริมงคลใน
“วันขึนปี ใหม่ ๒๕๖๓”
๐๐.๓๐ น.
เสร็ จพิธี/พักผ่อน

วันพุธ ที ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ภาคเช้า
๐๔.๓๐ น.
๐๕.๓๐ น.
๐๖.๓๐ น.
๐๗.๑๕ น.
๐๙.๐๐ น.

๐๙.๓๐ น.
หมายเหตุ :
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ตืนนอน ทําสรี รกิจ
สวดมนต์เช้า (๓๐ นาที) นังสมาธิ (๑๕ นาที) นําโดย พระชาญวิทย์ อภิช ฺโญ พระราม ๙ กาญจนาภิเษก
รับประทานอาหารเช้า/พัก
ร่ วมพิธีทาํ บุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ต้อนรับ”วันขึนปี ใหม่ ๒๕๖๓” ณ ลานพระอุโบสถ
วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
ปั จฉิ มนิเทศ/ขอขมาพระอาจารย์/ขอขมาซึ งกันและกัน
ถวายสังฆทาน/อุทิศบุญ-กรวดนํารับพร/ประพรมนําพระพุทธมนต์
นําโดย พระเคนศรี สี ลสํวโร และคณะพระวิทยากรทุกรูป
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

วิทยากรทุกท่าน พึงรักษาเวลาอย่างเคร่ งครัด เพือมิให้กระทบต่อวิทยากรท่านอืน ใกล้จะหมดเวลา ให้ผชู ้ ่วยวิทยากรเคาะระฆังเตือน
หัวข้อบรรยายแต่ละครัง ให้นาํ เสนอเป็ นเพาเวอร์พอยท์ เน้นหลักมหาสติปัฏฐาน ๔ กาย เวทนา จิต ธรรม.

เจ้ าหน้ าทีบริการ
น.ส.ณปภัช กุญชร ณ อยุธยา
นายยงยุทธ ประสิทธินอก
นายเฉลิมพล ชนะมาร

พระวิทยากร/วิทยากร
๑.พระราชญาณกวี
๑
ชม.
๒.พระเคนศรี สีลสํวโร
๓
ชม.
๓.พระมหาธนเดช ธมฺมป ฺโญ ๓
ชม.
๔.พระภาณุวฒ
ั น์ จิตฺตทนฺโต ๑
ชม.
๕.พระชาญวิทย์ อภิช ฺ โญ ๑.๓๐ ชม.
๕.พระจิรภัทร จิรภทฺโท ๑.๓๐ ชม.
๖.ครูอารยา ศรี ศิลป์ โสภณ ๓.๐๐ ชม.
ผู้ช่วยวิทยากร
๗.คุณชัชวรรณ สังข์กรณ์ (ป้าแป๋ ว)
๘.คุณจุฑาทิพย์ ละครประเสริ ฐ (ป้าเอ็กซ์)
๙.คุณราตรี ยศชัย (ป้าอ้ วน)

เวลาในการอบรม
ทําวัตรสวดมนต์
๓.๓๐ ชม.
สวดลักขีอิติปิโส
๒.๔๐ ชม.
บรรยาย
๖.๐๐ ชม.
เดินจงกรม
๑.๐๐ ชม..
นังสมาธิ
๔.๐๐ ชม
นอนสมาธิ
๑.๐๐ ชม.
ธรรมะสร้ างสุข
๓.๐๐ ชม.
กิจกรรมประเมินผล
๐.๑๕ ชม.
ชมวีดีทศั น์ตามรอยพระพุทธเจ้ า ๑.๐๐ ชม.
พักผ่อน
๒๓.๒๐ ชม.
พักรับประทานอาหาร
๘.๐๐ ชม.
โยคะเพือสุขภาพ
๓.๐๐ ชม.
กายบริ หาร
๐.๑๕ ชม.
รวมเวลาทังสิน
๕๗.๐๐ ชม.

