โครงการ “พักใจไวกับธรรม”
ครั ง้ ที่
วันที่
เวลา
พระอาจารย์
1 20 มีนาคม 2565 07.00 – 15.00 น. พระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต วัดป่ าภูไม้ ฮาว จ.มุกดาหาร
สมัครเข้ าอบรมที่เว็บไซต์ http://www.mayagotami.net/home/ สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
ติดต่อมูลนิธิมายา โคตมี โทร. 0-2368-3991, 06-1662-9077 (ในวันเวลาทําการ)

โครงการอบรมปฏิบัติธรรม สําหรับเด็ก ๆ
(รับเด็กอายุ 6 - 12 ปี )
ครั ง้ ที่

1
2
3
4
5

วันที่

ครั ง้ ที่

วันที่

งด มกราคม 2565

6
7
8
9
10

23 - 24 กรกฎาคม 2565
27 - 28 สิงหาคม 2565
24 - 25 กันยายน 2565
22 – 23 ตุลาคม 2565
26 - 27 พฤศจิกายน 2565
งด ธันวาคม 2565

19 – 20 กุมภาพันธ์ 2565

26 – 27 มีนาคม 2565
23 - 24 เมษายน 2565
28 - 29 พฤษภาคม 2565
18 – 19 มิถนุ ายน 2565

กิจกรรมจะเริ่มตัง้ แต่ 08.30 น. ของวันเสาร์ ถึง 15.00 น. ของวันอาทิตย์
ขอให้ ผ้ ูปกครองเข้ าร่ วมในพิธีปิด เวลา 14.00 - 14.30 น. ในวันอาทิตย์
สมัครเข้ าอบรมที่เว็บไซต์http://www.mayagotami.net/home/ เปิ ดรับสมัครทุกวันที่ 1 ของเดือน
สอบถามเพิม่ เติม โทร. 0-2368-3991, 06-1662-9077 (ในวันเวลาทําการ)
facebook : โครงการสัปดาห์เด็กๆ

E-mail : kids.mayagotami@gmail.com

กําหนดการอบรมปฏิบตั ิธรรม ประจําปี 2565

อาคารปฏิบัตธิ รรม มูลนิธิมายา โคตมี
3 ซอยกรุงเทพฯกรี ฑา 20 แยก 7 แขวง ทับช้ าง เขต สะพานสูง กทม. 10250

โทร. 0-2368-3991, 06-1662-9077
www.mayagotami.net
Line : @mayagotami

facebook : MAYA Gotami Foundation
e-mail : mayagotami.web@gmail.com

อบรมสมาธิภาวนา (ศีล 8 ปดวาจา)
ครัง้ ที่

ระหว่ างวันที่

1 4 - 6 กุมภาพันธ์ 2565
2
4 - 6 มีนาคม 2565
3
1 - 3 เมษายน 2565
4 6 - 8 พฤษภาคม 2565
5 3 – 5 มิถนุ ายน 2565
6 1 - 3 กรกฎาคม 2565
7 5 - 7 สิงหาคม 2565
8
2 - 4 กันยายน 2565
9 30 กันยายน - 2 ตุลาคม 2565
10 4 - 6 พฤศจิกายน 2565

ประธานสงฆ์ ในการนําอบรมปฏิบัตธิ รรม

พระอาจารย์วรวุฒิ เขมโก วัดป่ าช้ างเผือก จ.เลย
พระอธิการอุเทน กลฺยาโณ วัดป่ ามณีรัตน์ จ.อุบลราชธานี
พระอธิการหนูสิน สนฺตจิตฺโต วัดพิศาลโพธิญาณ จ.นครปฐม
พระครูสงั ฆรักษ์ (ชูเกียรติ โฆสธมฺโม) วัดป่ าเจ้ าพระยา จ.ชัยนาท

พระมหาวิชยั ญาณมุนี วัดพุทธญาณรังษี จ.เลย
พระอาจารย์วรวุฒิ เขมโก วัดป่ าช้ างเผือก จ.เลย
พระอธิการอุเทน กลฺยาโณ วัดป่ ามณีรัตน์ จ.อุบลราชธานี
พระอธิการหนูสิน สนฺตจิตฺโต วัดพิศาลโพธิญาณ จ.นครปฐม
พระครูสงั ฆรักษ์ (ชูเกียรติ โฆสธมฺโม) วัดป่ าเจ้ าพระยา จ.ชัยนาท

พระมหาวิชยั ญาณมุนี วัดพุทธญาณรังษี จ.เลย

กิจกรรมจะเริ่มตัง้ แต่ 08.00 น. ของวันแรก ถึง 14.00 น. ของวันสุดท้ าย
สมัครเข้ าอบรมที่เว็บไซต์http://www.mayagotami.net/home/ สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
ติดต่อมูลนิธิมายา โคตมี โทร. 0-2368-3991, 06-1662-9077 (ในวันเวลาทําการ)

อบรมสมาธิภาวนา (ศีล 5)
ครัง้ ที่

ระหว่ างวันที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

28 - 30 มกราคม 2565
11 - 13 กุมภาพันธ์ 2565
11 - 13 มีนาคม 2565
8 - 10 เมษายน 2565

ประธานสงฆ์ ในการนําอบรมปฏิบัตธิ รรม
พระครูสธุ รรมประโชติ (คําผอง ฐิ ตฺปญ
ุ โญ) วัดป่ าพิทกั ษ์ ธรรม จ.นครราชสีมา

พระอธิการสําราญ วฑฺฒโน วัดถํ ้านํ ้าทิพย์ จ.อุบลราชธานี
พระครูวิเวกธรรมานุกลู วัดป่ ากาญจนาราม จ.นครพนม

พระครูนิมิตวิริยานุกลู (สุบิน อุตฺตโม)วัดป่ าบ้ านหนองแวง จ.ศรี สะเกษ
20 - 22 พฤษภาคม 2565 พระอธิการปริญญา ธีรป�ฺโญ สํานักสงฆ์แสงพระธรรม จ.สระแก้ ว
10 - 12 มิถนุ ายน 2565 พระอาจารย์สโุ ชค ธมฺมเตโช ที่พกั สงฆ์พทุ ธสถานเขาพะเนียง จ.สระบุรี
8 - 10 กรกฎาคม 2565 พระอาจารย์รักศักดิ์ ฐิ โตภาโส สํานักสงฆ์ป่าธรรมแสงทอง จ.เชียงใหม่

12 - 14 สิงหาคม 2565 พระอธิการป้อม กิตฺตญ
ิ าโณ วัดป่ าสวนสน จ.นครราชสีมา
9 - 11 กันยายน 2565 พระอธิการทนง กิตฺติป�ฺโญ วัดเขาสนามแจง จ.ลพบุรี
7 - 9 ตุลาคม 2565 พระอธิการหนูพรม สุชาโต วัดสุนนั ทวนาราม จ.กาญจนบุรี

11 - 13 พฤศจิกายน 2565 พระครูโพธิสริ ิ วตั ร (พยนต์ พุทฺธสีโล) วัดโพธิ์ศรี จ.สุรินทร์

9 - 11 ธันวาคม 2565 พระอธิการอิศรา อุตฺตมจิตฺโต วัดเขาสามหลัน่ จ.นครนายก

กิจกรรมจะเริ่มตัง้ แต่ 18.00 น. ของวันแรก ถึง 14.00 น. ของวันสุดท้ าย
สมัครเข้ าอบรมที่เว็บไซต์ http://www.mayagotami.net/home/
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม โทร. 0-2368-3991, 06-1662-9077 (ในวันเวลาทําการ)

อบรมวิปสสนากรรมฐาน (เสนทางสูความพนทุกข)
ครั ง้ ที่

1
2
3
4
5
6
7

วันที่
**23 – 27 กุมภาพันธ์ 2565

พระอาจารย์
พระอาจารย์ประเสริ ฐ ฐานงฺกโร สํานักวิปัสสนาพัฒนาทางจิต จ.ตรัง
29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2565 พระมหาบุญช่วย ป�ฺญาวชิโร วัดบางยี่ขนั จ.กรุ งเทพฯ
**22 – 26 มิถนุ ายน 2565 พระอาจารย์ประเสริ ฐ ฐานงฺกโร สํานักวิปัสสนาพัฒนาทางจิต จ.ตรัง
27 – 31 กรกฎาคม 2565 พระอาจารย์พงษ์ พนั ธ์ ฉนฺทกโร ที่พํานักสงฆ์สวนโพธิญาณ จ.กาญจนบุรี
ดร. สุภีร์ ทุมทอง อาจารย์วิทยาลัยสงฆ์บาฬีศกึ ษาพุทธโฆส จ.นครปฐม
18 – 21 สิงหาคม 2565
16 – 18 กันยายน 2565
พระมหาบุญช่วย ป�ฺญาวชิโร วัดบางยี่ขนั จ.กรุงเทพฯ
พระอาจารย์พงษ์ พนั ธ์ ฉนฺทกโร ที่พํานักสงฆ์สวนโพธิญาณ จ.กาญจนบุรี
1 – 5 ธันวาคม 2565

**กิจกรรมจะเริ่มตัง้ แต่ 18.00 น. ของวันแรก ถึง 15.30 น. ของวันสุดท้ าย
กิจกรรมจะเริ่มตัง้ แต่ 08.00 น. ของวันแรก ถึง 15.30 น. ของวันสุดท้ าย
ปิ ดวาจา (เก็บโทรศัพท์มือถือวันเข้ าอบรม) / ศีลแปด / ต้ องอยู่ครบตามจํานวนวันจัดอบรม

โครงการศึกษาธรรมตามพระไตรปฎก
โดย ดร.สุภรี ์ ทุมทอง (อ.สอนพิเศษวิชาอภิธรรมปิ ฎก)
ครัง้ ที่
1
2
3
4
5
6

วันที่
29 มกราคม 2565
19 กุมภาพันธ์ 2565
26 มีนาคม 2565
23 เมษายน 2565
28 พฤษภาคม 2565
18 มิถนุ ายน 2565

ครัง้ ที่
7
8
9
10
11
12

วันที่
23 กรกฎาคม 2565
27 สิงหาคม 2565
24 กันยายน 2565
22 ตุลาคม 2565
26 พฤศจิกายน 2565
24 ธันวาคม 2565

กิจกรรมเริ่ มตัง้ แต่ เวลา 13.00 น. - 17.00 น. (มีช่วงพัก)

