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วัดคือสถานปฎิบัตธิ รรม (ภาวนา, ศีกษา และสนทนาธรรม) เป็ นทีพักอาศัยอันสงบวิเวกของพระภิกษุเถรวาท สายวัดป่ า
ั
ระเบียบการมาว ัดระยะสนแบบมาเช
า้ เย็นกล ับ

ทางวัดยินดีต้อนรับญาติโยมทีต้ องการมาเพียรภาวนา หรื อบําเพ็ญบุญ เวลามาถึงกรุ ณา พักอยู่ บริ เวณห้ องข้ อมูล ห้ องภาวนา และห้ อง
สมุดซึงเปิ ดตังแต่ เวลา 6 โมงเช้ าถึง 4 ทุ่มเท่ านัน ส่ วนห้ องอาหารอนุญาตให้ เข้ าไปใช้ เวลาเตรียม, ถวายอาหาร, ตอนบ่ าย และตอนทีต้อง
ช่ วยกันทําความสะอาด หรื อกิจกรรมอืนทีทางวัดอนุญาต ญาติโยมสามารถดื มเครื องดื มทีเตรียมไว้ ในห้ องอาหารได้ หากต้ องการก็
สามารถดืมนําเปล่ าจากก๊ อกในห้ องครัว ได้เช่ นกัน
ญาติโยมสามารถนําหนังสื อบนชันวางทีมีป้ายบอกว่ า “หนังสื อแจก” (Texte zur freien Verteilung) โปรดนําไปคนละเล่ ม กลับไป
อ่ านทีบ้ านเป็ นส่ วนตัวได้ หนังสื อเหล่ านีไม่ มีการจํา หน่ าย ส่ วนหนังสื อเล่ มอื นๆสําหรับอ่ านในห้ องสมุด หรื อสามารถยืมอ่ านในวัดได้
เท่ านัน โปรดสังเกตุป้ายหลังปก กรุณาอย่านําหนังสื อออกนอกวัดหากไม่ ใช่ หนังสื อแจก
เวลาสนทนาธรรมกับพระคือช่ วงหลังอาหารเท่ านัน นอกจากนีต้องนัดหมายล่วงหน้ า
การเข้าพ ักทีว ัดแบบค้างคืน

ทางวัดสามารถรับญาติโยมเข้ ามาปฎิบตั ิธรรมได้จาํ นวนจํากัด
ข้อกําหนด

ผู้ทต้ี องการเข้ าพักต้องติดต่อทางวัด ทางโทรศัพท์ หรื อ อีเมล์ ระบุระยะเวลา และช่ วงเวลาทีพักล่ วงหน้ า
ทางวัดจะยืนยันกลับว่าพักได้ หรื อไม่ทางโทรศัพท์และทางอีเมล์ เช่ นกัน
ผู้เข้ าพักต้องถือศีล 8 และทําตามตารางและกฎระเบียบของวัด
ิ ต้องนํามาเวลามาพ ักทีว ัด
สงที

เครื องนอน คือ ผ้าปูทนอน
ี ปลอกหมอน ปลอกผ้ าห่ ม หรื อถุงนอน และผ้ าเช็ ดตัว (หากเดินทางมาจากต่ างประเทศไม่ สามารถนําสิ งเหล่ า
นีมาได้ ใช้ เครื องนอนของวัดได้ ) ของเครื องใช้ ส่วนตัวเช่ น สบู่ แชมพู ยาสีฟัน อืนทีจําเป็ นโดยเฉพาะยารักษาโรคประจําตัว และไฟฉาย
นาฬิ กาปลุกมีอยู่ในห้ องทุกห้ อง
การแต่ งกาย สามารถนําเสื อผ้าทีใส่ สบายสีและแบบสุภาพ เหมาะสมในการมาพักวัด โปรดเตรียมตัวสําหรับฝนและหนาวด้ วย หากมาพัก
ในฤดูร้อนกรุณานํานํามันทาป้ องกันแมลงติดตัวมาด้ วย นอกจากนันโปรดนํา ถุงเท้ าหรื อรองเท้ าใส่ ในบ้ านมาด้ วย เพราะในตัวอาคาร
สามารถใส่ ถุงเท้าและรองเท้าทีใส่ ในบ้ านเท่านัน
ระยะเวลาพ ักค้าง

ระยะสั นทีสุ ดคือ อย่ างน้อย 3 วัน หากมาพักครังแรกนานทีสุดคือ 4-5 วัน
สําหรับผู้ทคุี ้นเคยกับวัดสามารถอยู่ได้นานถึง 2 สั ปดาห์
ทางวัดมีสิทธิ ทีจะให้ บุคคลทีก่ อความวุ่นวายไม่ปฏิบตั ิตามกฏออกจากวัดได้

ทีพ ัก

ปกติผ้ ูมาพักทีวัดจะได้ พกั เดียวตามกุฎิ หรือตามห้ องต่างๆทีว่าง ไม่ อนุญาติให้ นอนในเต็นท์
หากทีพักในวัดเต็มก็สามารถพักค้ างตามทีพักใก้ ลๆวัดได้โดยหาข้อมูลได้จาก www.muttodaya.org
ข. ชวี ต
ิ ในว ัด
เมือมาถึง

หากมาถึงทีวัดแล้ว แต่ ไม่ เห็นใคร หรื อไม่ มใี ครมาต้อนรับ พาดูทพั
ี ก เพราะอาจจะอยู่ในช่ วงกิจกรรมต่ างๆ ญาติโยม สามารถช่ วยตัวเอง
ได้ โดย ดูชือของตนทีกระดานใกล้ ประตูตึก พร้ อมระบุสถานทีพักว่ าอยู่ทีไหน กรุณาตรงไป ยังทีพักได้ เลย หากเขียนว่ าท่ านพักทีห้ อง
สามารถหาห้ องได้โดยขึนชันบนของตึก หากระบุว่ากุฎิ จะอยู่ริมชายป่ า (หลังเจดีย์) ด้านเหนือของวัด มองเห็นได้จากประตูทางเข้า
เมือเข้ าทีพักจัดของและทีนอนแล้ว ให้ มาทีห้ องข้อมูลซึงติดกับห้ องสมุด จะเขียนบอกไว้ ว่าท่ านมีหน้ าทีต้องช่ วยงานอะไรบ้ าง ส่ วนมาก
งานประจําคือทําความสะอาด ประมาณครึงชัวโมง ทางวัดจะขอให้ช่วยงานอืนตามความจําเป็ นหลังจากนัน
ระหว่างอยูว่ ัด

วัตถุประสงค์ ของการมาพํานักทีวัดคื อ การเข้ ามาอยู่เพือทําความคุ้นเคยกับชีวิตคนวัด ฝึ กปฎิบัตธิ รรมในรู ปแบบ และการทํางานต่ างๆ
การทําตามตารางทีวัดจัดไว้จึงจําเป็ นมาก
กรุณางดสู บบุหรี จุดเทียนหรื อธูปในห้ องพัก กรุณาทําความคุ้นเคยกับทางหนีไฟ และทีดับเพลิงซึงอยู่บริเวณทีพักของพระสงฆ์
กรุณาอนุรักษ์ ทรัพยากรในวัด
นําในวัดมีจาํ กัดกรุณาอย่าอาบนํานานเกินไปหรื อเปิ ดนําทีง (วัดใช้ นําจากบ่ อนําของวัดเอง นําประปาไม่ม)ี
เครื องทําความอุ่นได้ถูกตังอุณหภูมอิ ตั โนมัติ หากต้องการอากาศภายนอกสามารถ เปิ ดหน้ าต่ างอย่ างกว้ างได้ ในครู่ เล็กน้ อยทีปิ ดเครื อง
ทําความอุ่น
การใช้ ไฟฟ้ าก็เช่ นกัน โปรดช่ วยกันประหยัดไฟ หากเห็นเครื องต้ มนําร้ อน เครื องทํากาแฟ ไฟในห้ องต่ างๆเปิ ดทีงไว้ โดย ไม่ มใี ครใช้ กรุณา
ช่ วยกันปิ ด แม้กระทังไฟฟ้ าตามระเบียงก็ไม่จาํ เป็ นต้ องเปิ ดไว้ทังคืน
เพือรักษาระบบนิเวศน์ ห้ ามทีงสารเคมี สารพิษทีมีอนั ตรายลงท่อโดยเด็ดขาด ทางวัดใช้ แต่นํายาซักล้ าง สบู่ แชมพูทย่ี อยสลายได้
บรรยากาศสําหร ับปฎิบ ัติธรรม
กรุณาช่ วยรั กษาบรรกาศสงบ วิเวก เหมาะแก่ การเจริญภาวนา ตามกรอบของศีล 8 (ดูข้อมูลข้ างล่าง) ทีงความเกียวเนื องกับ ทางโลก หา
ประโยชน์ สูงสุดของการมาอยู่วดั ศึกษาตนเอง เติบโตทางธรรมเพราะเข้ าใจธรรมชาติของกายของใจตนเอง เพราะช่ วงเวลาที วิเศษแบบ
นีอาจจะไม่ มีอกี เลยก็ได้ใครจะรู้
การสอนกรรมฐาน

โดยส่ วนใหญ่ ใช้ ภาษาเยอรมัน สนทนาธรรมทีใช้ ภาษาไทยส่ วนมากจะเป็ นช่ วงหลังเพล หากต้องการพูดคุยกับสงฆ์ เป็ นการส่ วนตัวต้ อง
นัดหมายล่วงหน้ า โปรดระวังหากท่ านเป็ นสตรีต้องแน่ ใจว่ า การพูดคุยครั งนีมีผ้ชู ายทีมีนิติภาวะนังฟั งอยู่ด้วย ไม่ เช่ นนันจะทําให้ พระ
ท่ านผิดศีล

ทางวัดคาดหวังว่ า ผู้มาอยู่วัดจะสามารถปฎิบัติภาวนา เจริญสติได้ ด้วยตนเอง ทางวัดจัดตารางทังทีต้ องทํา กิจกรรมร่ วมกัน และเวลา
อิสระสํ าหรับเจริญภาวนาเอง
กรุ ณารั กษาความเงียบสงบ การพูดคุยระหว่ างรับประทานอาหาร หรื ออยู่ในห้ องภาวนาไม่ เหมาะสม หากต้ องการพูดเรื อง เกียวกับ
ธรรมะและการปฏิบัตกิ รุณาไปทีห้ องสมุด หรือเวลาเดินป่ าซึงปราศจากผู้คน หลีกเลียงการพูดทางโลก เพราะคําพูดต่ างๆจะรบกวนความ
สงบของผู้อืน
ในเวลาทีอากาศเหมาะสมท่ านสามารถเข้ าไปภาวนาในป่ าได้ โปรดสั งเกตุทางเดิน “ KU14” ซึงผ่านเลยวัดไป กรุณารักษาและเคารพสถาน
ทีเป็ นเขตทีพระเข้ าไปเจริญกรรมฐานเช่ นกัน กรุณาอย่ าเดินเข้ าไปในส่ วนทีเจ้ าของไม่อนุญาต
การสู บบุหรี ทําลายสุ ขภาพและรบกวนผู้อืน กรุ ณาอย่ าสู บในอาคารหรื อบริเวณรอบวัด ยกเว้ น ไปสู บได้ ทีมุมทีจัดไว้ ให้ ใก้ ลประตูเล็ก
(ประตูซึงมีระฆัง)
ั มอ
โทรศพท์
ื ถือ
ตอนทีท่ านเข้ ามาพักทีวัด ท่ านก็ต้องฝากโทรศัพท์ มือถือ และอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ทุกชนิด กับพระซึงเป็ นเจ้ าหน้ าทีออฟฟิ ศ เพือการ
เก็บไว้ ถงึ วันกลับออกจากวัด
โทรศัพท์ของวัดต้องขออนุญาตจากพระก่อน ใช้ หากมีกรณีฉุกเฉิน
ท่ านสามารถฟังธรรมะจากเครื องเล่น MP3 ของวัดได้
ว ันกล ับออกจากว ัด

ก่ อนกลับ หากใช้ เครื องนอนของวัด กรุณาดึงผ้าปูทีนอน ปลอกผ้าห่ ม ปลอกหมอน ออกเพือส่ งซัก นําเครื องนอนใช้ แล้ ว ใส่ ไว้ ในตะกร้ าผ้า
เปื อนซึงตังอยู่ทมุี มเก็บของในบริเวณห้องพักแขกชันบน กรุณานําเครื องนอนใหม่ ทสะอาดทั
ี
งชุ ดกลับไปไว้ทห้ี อง เพือคนอืนเพิงมาจะได้
ใช้ กรุณากวาด เก็บ เช็ดถู เทขยะ ทําห้ องให้ สะอาดน่ าอยู่ กรุณาตรวจสิงของ ของท่านด้ วย ทางวัดไม่สามารถรับผิดชอบใดๆต่อทรัพย์ สิน
ท่ านได้ ขอให้ เดินทางโดยสวัสดิภาพ ธรรมะรักษา
ํ หร ับผูท
ี 8 สา
ศล
้ เข้
ี าพ ักในว ัด

1) หลีกเลียงการฆ่ าสัตว์
2) หลีกเลียงการลักขโมย
3) หลีกเลียงกิจกรรมใดๆทางเพศ
4) หลีกเลียงการพูดเท็จ เพ้ อเจ้อ พูดไม่ เหมาะสม
5) หลีกเลียงการดืม เสพ สิงเสพติด สารมึนเมา
6) หลีกเลียงการรับประทานอาหารหลังเทียงไปแล้ ว
7) หลีกเลียงสิงบันเทิงเริงรมย์ เครื องสําอางประทินร่ างกายต่างๆ
8) หลีกเลียงการนอนบนทีนอนทีสู ง ( นอนมากเกินไป)
ผู้เข้ าพักทีวัดต้ องปฏิบัติตามกิจวัตรประจํา วัน ของวัด(ยกเว้ นผู้มีปัญหาสุ ขภาพและได้ ขออนุญาตพระแล้ ว) เมืออยู่ในบริ เวณวัดต้ อง
ระมัดระวังคําพูด กาย ใจ ดํารงบรรยากาศของวัดให้เงียบสงบ เหมาะสํ าหรับการปฏิบตั ธิ รรม รักษาความสะอาด เคารพและเกรงใจผู้อื น

กิจกรรมประจําว ัน

6.00 ทําวัตรเช้ า (ทุกวันเสาร์ และวันพระ)
7.00 อาหารเช้ า (ถ้ าจําเป็ นต้อง)ประชุมแจกแจงงาน ทีหลัง ทําความ สะอาด 30 นาที และทํางานต่างๆ ประมาณ 2 ชัวโมง
9.00 พระออกบิณฑบาตร (เฉพาะบางวัน)
11.00 ภัตตาหาร
12.00 สนทนาธรรม
13.00 แยกย้ายกันภาวนาตามอัธยาศัย
18.00 นําปานะของโยม
19.00 ทําวัตรเย็น (สวดพระปริตรในวันพระ, แสดง ธรรมและศึกษาพระสู ตรในวันเสาร์ )
หลังจากนันเป็ นเวลาภาวนาส่ วนตัว
ค.: ทาน
ทางวัดไม่มรี ายได้ โดยตรง อีกทังไม่ได้ เรียกร้ องเก็บค่ า ทีพัก ค่ าสอนหรื อบริการอืนๆแต่ อย่ างใด ทางวัดสามารถ อยู่ได้ด้วยพลังจิตศรัทธา
จากญาติโยม หากท่ านต้ อง การอุปถัมภ์ วดั สามารถทําได้ โดย
1) ท่ านสามารถนําอาหารมาถวายได้ ทุกวันก่อนเวลา 11 นาฬิ กา หากนําอาหารมา ในช่ วงบ่ าย อาหารจะถูกเก็บไว้ และ นํามาถวายอีกครัง
โดยอุบาสกในวันถัดไป
2) หากท่ านต้องการบริจาคสิ งของ โปรดติดต่อกับทางวัด เพือจะได้ ทราบว่าทางวัดต้องการอะไรบ้ าง หรือดู รายการทีเว็บไซต์
https://muttodaya.org/de/danavorschlagsliste.html
3) หากท่ านต้องการบริจาคปั จจัย ท่านสามารถใส่ ไว้ ใน ตู้รับบริจาคทีวัดหรื อโอนผ่านธนาคาร ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี
Name: Buddhistische Gesellschaft Frankenwald e.V. (BGFW)
Bank: Sparkasse Hof
BIC/Swift: BYLADEM1HOF
IBAN: DE 29780500000220711444

หมายเหตุ โปรดกรุณาอย่ าถวายซองเงินโดยตรงต่อพระสงฆ์ เพราะจะทําให้ ท่านผิดพระวินัย

