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วัดคือสถานปฎบิัตธิรรม (ภาวนา, ศีกษา และสนทนาธรรม) เป็นทพีกัอาศัยอนัสงบวเิวกของพระภกิษุเถรวาท สายวดัป่า

ระเบยีบการมาวดัระยะสนัแบบมาเชา้ เย็นกลบั
ทางวัดยินดีต้อนรับญาติโยมทีต้องการมาเพียรภาวนา หรือบําเพ็ญบุญ เวลามาถึงกรุณา พกัอยู่บริเวณห้องข้อมูล ห้องภาวนา และห้อง

สมุดซึงเปิดตงัแต่เวลา 6 โมงเช้าถึง 4 ทุ่มเท่านัน  ส่วนห้องอาหารอนุญาตให้เข้าไปใช้เวลาเตรียม, ถวายอาหาร, ตอนบ่าย และตอนทีต้อง

ช่วยกันทาํความสะอาด หรือกิจกรรมอืนทีทางวัดอนุญาต ญาติโยมสามารถดืมเครืองดืมทีเตรียมไว้ในห้องอาหารได้ หากต้องการก็

สามารถดืมนําเปล่าจากก๊อกในห้องครัว  ได้เช่นกนั

ญาติโยมสามารถนําหนังสือบนชันวางทมีีป้ายบอกว่า “หนังสือแจก” (Texte zur freien Verteilung) โปรดนําไปคนละเล่ม กลับไป

อ่านทบ้ีานเป็นส่วนตัวได้ หนังสือเหล่านีไม่มีการจาํหน่าย ส่วนหนังสือเล่มอืนๆสําหรับอ่านในห้องสมุด หรือสามารถยืมอ่านในวัดได้

เท่านัน โปรดสังเกตุป้ายหลงัปก กรุณาอย่านําหนงัสือออกนอกวดัหากไม่ใช่หนงัสือแจก

เวลาสนทนาธรรมกบัพระคือช่วงหลงัอาหารเท่านัน  นอกจากนีต้องนดัหมายล่วงหน้า

การเขา้พกัทวีดัแบบคา้งคนื
ทางวัดสามารถรับญาตโิยมเข้ามาปฎบิตัิธรรมได้จาํนวนจาํกดั

ขอ้กาํหนด
ผู้ทต้ีองการเข้าพกัต้องตดิต่อทางวดั ทางโทรศัพท์หรือ อเีมล์ ระบุระยะเวลา และช่วงเวลาทพีกัล่วงหน้า

ทางวัดจะยืนยนักลบัว่าพกัได้หรือไม่ทางโทรศัพท์และทางอเีมล์เช่นกนั

ผู้เข้าพกัต้องถือศีล 8 และทําตามตารางและกฎระเบียบของวดั

สงิทตีอ้งนํามาเวลามาพกัทวีดั
เครืองนอน คือ ผ้าปูทนีอน ปลอกหมอน ปลอกผ้าห่ม หรือถุงนอน และผ้าเช็ดตวั (หากเดนิทางมาจากต่างประเทศไม่สามารถนําสิงเหล่า

นีมาได้ ใช้เครืองนอนของวดัได้) ของเครืองใช้ส่วนตัวเช่น สบู่ แชมพู ยาสีฟัน อืนทีจาํเป็นโดยเฉพาะยารักษาโรคประจาํตัว และไฟฉาย

นาฬิกาปลุกมอียู่ในห้องทุกห้อง

การแต่งกาย สามารถนําเสือผ้าทใีส่สบายสีและแบบสุภาพ เหมาะสมในการมาพกัวดั โปรดเตรียมตวัสําหรับฝนและหนาวด้วย  หากมาพกั

ในฤดูร้อนกรุณานํานํามันทาป้องกันแมลงติดตัวมาด้วย นอกจากนันโปรดนํา ถุงเท้าหรือรองเท้าใส่ในบ้านมาด้วย เพราะในตัวอาคาร

สามารถใส่ถุงเท้าและรองเท้าทีใส่ในบ้านเท่านัน

ระยะเวลาพกัคา้ง
ระยะสันทสุีดคือ อย่างน้อย 3 วนั หากมาพกัครังแรกนานทีสุดคือ 4-5 วนั 

สําหรับผู้ทคีุ้นเคยกบัวดัสามารถอยู่ได้นานถึง 2 สัปดาห์ 

ทางวัดมีสิทธิ ทจีะให้บุคคลทก่ีอความวุ่นวายไม่ปฏบิตัิตามกฏออกจากวดัได้



ทพีกั
ปกตผู้ิมาพกัทวีดัจะได้พกัเดยีวตามกฎุ ิหรือตามห้องต่างๆทีว่าง ไม่อนุญาตใิห้นอนในเตน็ท์ 

หากทพีกัในวดัเตม็กส็ามารถพกัค้างตามทีพกัใก้ลๆวดัได้โดยหาข้อมูลได้จาก www.muttodaya.org

ข. ชวีติในวดั
เมอืมาถงึ
หากมาถึงทีวัดแล้ว แต่ไม่เห็นใคร หรือไม่มใีครมาต้อนรับ พาดูทพีัก เพราะอาจจะอยู่ในช่วงกจิกรรมต่างๆ  ญาตโิยม สามารถช่วยตัวเอง

ได้โดย  ดูชือของตนทีกระดานใกล้ประตูตึก พร้อมระบุสถานทีพักว่าอยู่ทีไหน กรุณาตรงไป ยังทีพกัได้เลย หากเขียนว่าท่านพักทีห้อง

สามารถหาห้องได้โดยขึนชันบนของตึก หากระบุว่ากฎุ ิจะอยู่ริมชายป่า (หลงัเจดย์ี) ด้านเหนือของวดั มองเหน็ได้จากประตูทางเข้า

เมือเข้าทีพกัจัดของและทีนอนแล้ว ให้มาทีห้องข้อมูลซึงตดิกับห้องสมุด จะเขียนบอกไว้ว่าท่านมีหน้าทต้ีองช่วยงานอะไรบ้าง ส่วนมาก

งานประจาํคือทาํความสะอาด ประมาณครึงชัวโมง ทางวัดจะขอให้ช่วยงานอืนตามความจาํเป็นหลงัจากนัน

ระหวา่งอยูว่ดั
วัตถุประสงค์ของการมาพํานักทีวัดคือ การเข้ามาอยู่เพือทาํความคุ้นเคยกบัชีวิตคนวัด ฝึกปฎิบัตธิรรมในรูปแบบ และการทาํงานต่างๆ

การทาํตามตารางทีวดัจดัไว้จึงจําเป็นมาก

กรุณางดสูบบุหรี จุดเทยีนหรือธูปในห้องพกั กรุณาทําความคุ้นเคยกบัทางหนีไฟ และทีดบัเพลงิซึงอยู่บริเวณทีพกัของพระสงฆ์ 

กรุณาอนุรักษ์ทรัพยากรในวดั

นําในวดัมีจาํกัดกรุณาอย่าอาบนํานานเกนิไปหรือเปิดนําทงี (วดัใช้นําจากบ่อนําของวดัเอง นําประปาไม่ม)ี

เครืองทาํความอุ่นได้ถูกตงัอุณหภูมอิตัโนมัต ิ  หากต้องการอากาศภายนอกสามารถ เปิดหน้าต่างอย่างกว้างได้ ในครู่เลก็น้อยทีปิดเครือง

ทําความอุ่น

การใช้ไฟฟ้าก็เช่นกนั โปรดช่วยกนัประหยดัไฟ หากเหน็เครืองต้มนาํร้อน เครืองทาํกาแฟ ไฟในห้องต่างๆเปิดทงีไว้โดย ไม่มใีครใช้กรุณา

ช่วยกนัปิด แม้กระทงัไฟฟ้าตามระเบียงก็ไม่จาํเป็นต้องเปิดไว้ทังคืน

เพือรักษาระบบนิเวศน์ ห้ามทงีสารเคมี สารพษิทีมอีนัตรายลงท่อโดยเดด็ขาด ทางวัดใช้แต่นํายาซักล้าง สบู่ แชมพูทย่ีอยสลายได้

บรรยากาศสําหรบัปฎบิตัธิรรม
กรุณาช่วยรักษาบรรกาศสงบ วิเวก เหมาะแก่การเจริญภาวนา ตามกรอบของศีล 8 (ดูข้อมูลข้างล่าง) ทีงความเกยีวเนืองกับ ทางโลก หา

ประโยชน์สูงสุดของการมาอยู่วดั  ศึกษาตนเอง เตบิโตทางธรรมเพราะเข้าใจธรรมชาติของกายของใจตนเอง เพราะช่วงเวลาทีวิเศษแบบ

นีอาจจะไม่มีอกีเลยกไ็ด้ใครจะรู้

การสอนกรรมฐาน 
โดยส่วนใหญ่ใช้ภาษาเยอรมัน  สนทนาธรรมทีใช้ภาษาไทยส่วนมากจะเป็นช่วงหลงัเพล หากต้องการพดูคุยกบัสงฆ์ เป็นการส่วนตวัต้อง

นัดหมายล่วงหน้า โปรดระวังหากท่านเป็นสตรีต้องแน่ใจว่า การพูดคุยครังนีมีผู้ชายทีมีนิติภาวะนังฟังอยู่ด้วย ไม่เช่นนันจะทาํให้พระ

ท่านผดิศีล



ทางวัดคาดหวังว่า ผู้มาอยู่วัดจะสามารถปฎิบัติภาวนา เจริญสติได้ด้วยตนเอง  ทางวัดจัดตารางทงัทต้ีองทาํกิจกรรมร่วมกัน และเวลา

อิสระสําหรับเจริญภาวนาเอง

กรุณารักษาความเงียบสงบ การพูดคุยระหว่างรับประทานอาหาร หรืออยู่ในห้องภาวนาไม่เหมาะสม หากต้องการพูดเรือง เกียวกับ

ธรรมะและการปฏบิัตกิรุณาไปทีห้องสมุด หรือเวลาเดนิป่าซึงปราศจากผู้คน หลกีเลยีงการพูดทางโลก เพราะคาํพูดต่างๆจะรบกวนความ

สงบของผู้อืน 

ในเวลาทอีากาศเหมาะสมท่านสามารถเข้าไปภาวนาในป่าได้ โปรดสังเกตุทางเดนิ “ KU14” ซึงผ่านเลยวดัไป กรุณารักษาและเคารพสถาน

ทีเป็นเขตทพีระเข้าไปเจริญกรรมฐานเช่นกนั กรุณาอย่าเดนิเข้าไปในส่วนทีเจ้าของไม่อนุญาต

การสูบบุหรี ทําลายสุขภาพและรบกวนผู้อืน กรุณาอย่าสูบในอาคารหรือบริเวณรอบวัด ยกเว้น ไปสูบได้ทีมุมทีจัดไว้ให้ ใก้ลประตูเล็ก

(ประตูซึงมรีะฆัง)

โทรศพัทม์อืถอื
ตอนทีท่านเข้ามาพักทีวัด ท่านก็ต้องฝากโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด กับพระซึงเป็นเจ้าหน้าทีออฟฟิศ เพือการ

เกบ็ไว้ถงึวนักลบัออกจากวัด

โทรศัพท์ของวดัต้องขออนุญาตจากพระก่อน ใช้หากมกีรณฉุีกเฉิน 

ท่านสามารถฟังธรรมะจากเครืองเล่น MP3 ของวดัได้

วนักลบัออกจากวดั
ก่อนกลบั หากใช้เครืองนอนของวดั กรุณาดงึผ้าปูทีนอน ปลอกผ้าห่ม ปลอกหมอน ออกเพือส่งซัก นําเครืองนอนใช้แล้ว ใส่ไว้ในตะกร้าผ้า

เปือนซึงตงัอยู่ทมีุมเกบ็ของในบริเวณห้องพกัแขกชันบน  กรุณานําเครืองนอนใหม่ทสีะอาดทงัชุดกลบัไปไว้ทห้ีอง  เพือคนอืนเพงิมาจะได้

ใช้  กรุณากวาด เกบ็ เช็ดถู เทขยะ ทําห้องให้สะอาดน่าอยู่ กรุณาตรวจสิงของ ของท่านด้วย ทางวัดไม่สามารถรับผดิชอบใดๆต่อทรัพย์สิน

ท่านได้ ขอให้เดนิทางโดยสวสัดภิาพ ธรรมะรักษา

ศลี 8 สาํหรบัผูท้เีขา้พกัในวดั
1) หลกีเลยีงการฆ่าสัตว์

2) หลกีเลยีงการลกัขโมย

3) หลกีเลยีงกจิกรรมใดๆทางเพศ

4) หลกีเลยีงการพูดเทจ็ เพ้อเจ้อ พดูไม่เหมาะสม

5) หลกีเลยีงการดืม เสพ สิงเสพตดิ สารมนึเมา

6) หลกีเลยีงการรับประทานอาหารหลงัเทียงไปแล้ว

7) หลกีเลยีงสิงบนัเทิงเริงรมย์ เครืองสําอางประทนิร่างกายต่างๆ

8) หลกีเลยีงการนอนบนทนีอนทสูีง ( นอนมากเกนิไป)

ผู้เข้าพักทีวัดต้องปฏิบัติตามกิจวัตรประจําวันของวัด(ยกเว้นผู้มีปัญหาสุขภาพและได้ขออนุญาตพระแล้ว) เมืออยู่ในบริเวณวัดต้อง

ระมดัระวงัคาํพูด กาย ใจ ดาํรงบรรยากาศของวดัให้เงยีบสงบ เหมาะสําหรับการปฏบิตัธิรรม รักษาความสะอาด  เคารพและเกรงใจผู้อืน 



กจิกรรมประจําวนั
6.00 ทําวตัรเช้า (ทุกวนัเสาร์และวนัพระ)

7.00 อาหารเช้า (ถ้าจาํเป็นต้อง)ประชุมแจกแจงงาน ทหีลงั ทําความ สะอาด 30 นาท ีและทาํงานต่างๆ ประมาณ 2 ชัวโมง

9.00 พระออกบณิฑบาตร (เฉพาะบางวนั)

11.00 ภตัตาหาร

12.00 สนทนาธรรม

13.00 แยกย้ายกนัภาวนาตามอธัยาศัย 

18.00 นําปานะของโยม

19.00 ทําวตัรเยน็ (สวดพระปริตรในวนัพระ, แสดง ธรรมและศึกษาพระสูตรในวนัเสาร์)

หลงัจากนนัเป็นเวลาภาวนาส่วนตวั

ค.: ทาน
ทางวัดไม่มรีายได้โดยตรง อกีทงัไม่ได้เรียกร้องเกบ็ค่า ทพีกั ค่าสอนหรือบริการอืนๆแต่อย่างใด ทางวดัสามารถ อยู่ได้ด้วยพลงัจิตศรัทธา

จากญาตโิยม หากท่านต้อง การอุปถมัภ์วดัสามารถทาํได้โดย

1) ท่านสามารถนําอาหารมาถวายได้ทุกวันก่อนเวลา 11 นาฬิกา หากนําอาหารมา ในช่วงบ่าย อาหารจะถูกเก็บไว้และ นํามาถวายอีกครัง

โดยอุบาสกในวนัถัดไป

2) หากท่านต้องการบริจาคสิงของ โปรดตดิต่อกบัทางวัด เพือจะได้ทราบว่าทางวดัต้องการอะไรบ้าง หรือดู รายการทีเวบ็ไซต์

https://muttodaya.org/de/danavorschlagsliste.html

3) หากท่านต้องการบริจาคปัจจยั ท่านสามารถใส่ไว้ใน ตู้รับบริจาคทีวดัหรือโอนผ่านธนาคาร ตามรายละเอยีด ดงัต่อไปนี
Name: Buddhistische Gesellschaft Frankenwald e.V. (BGFW)
Bank: Sparkasse Hof
BIC/Swift: BYLADEM1HOF
IBAN: DE 29780500000220711444 

หมายเหตุ โปรดกรุณาอย่าถวายซองเงนิโดยตรงต่อพระสงฆ์ เพราะจะทาํให้ท่านผดิพระวนิัย


