จดหมายถึงผู้ปกครอง และผู้สมัครโครงการสามเณรใจเพชร รุ่น ๒๕ และสามเณรลูกแก้ว รุ่น ๑๐ ทุกท่าน(กรุณาอ่านทุกตัวอักษร)

โครงการสามเณรใจเพชร และสามเณรลูกแก้ว ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ขอต้อนรับผูส้ มัครทุกท่านด้วยความยินดี
เนื่องจากโครงการสามเณรใจเพชรเป็นโครงการทีม่ กี ระบวนการคัดเลือกผูส้ มัครทีย่ ากทีส่ ุดในประเทศไทย เพราะผู้สมัครต้องเข้า
เตรียมความพร้อม เป็ นเวลา ๗ วัน และผ่านคัดเลือกด้วยการทดสอบหนักทัง้ กายและใจ จึงไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่ผู้สมัครที่ไม่พร้อม และไม่
ตัง้ ใจจะผ่านการคัด เลือ กได้ จากสถิติท่ผี ่านมา ผู้ส มัครจานวนกว่า ร้อ ยละ ๕๐ จะไม่ได้เ ข้าไปบรรพชา ดัง นัน้ โครงการฯจึง ขอแจ้ง
รายละเอียดการเตรียมตัวและข้อควรทราบ เพื่อช่วยให้ผสู้ มัครทีต่ งั ้ ใจสามารถผ่านการคัดเลือกเป็ นสามเณรใจเพชร รุ่น ๒๕ และสามเณร
ลูกแก้ว รุ่น ๑๐ ดังต่อไปนี้
๑) ผูส้ มัครต้องท่องคาขอบรรพชา(ขึน้ ต้นด้วย เอสาหัง ภันเตฯ)เพื่อเตรียมสอบข้อเขียน ซึง่ ต้องได้คะแนนสูงกว่า ๗๐ จาก ๑๐๐ คะแนน
๒) ผูส้ มัครต้องท่องบทพิจารณาอาหาร(ปฏิสงั ขาโย นิโส ปิณฑะปาตังฯ), บทอนุ โมทนา ๕ บท (ยะถา, สัพพี, รัตตะนัตยา, อายุโท, สัพพะโร)
ให้ได้ก่อนเข้าร่วมโครงการ
๓) ผูส้ มัครควรฝึกรักษาศีล ๘ (เช่น หัดอดอาหารเย็น นอนเสื่อบนพืน้ งดกิจกรรมสนุกสนาน งดมือถือ เป็นต้น) ให้ได้ก่อนเข้าร่วมโครงการ
๔) ผูส้ มัครควรทดสอบตนเองด้วยการนังสมาธิ
่
นิ่งๆ โดยไม่ลมื ตา ไม่ขยับ ไม่เกา เป็นเวลา ๓๐ – ๖๐ นาที ก่อนเข้าร่วมโครงการ
ั
(ผูท้ ม่ี ปี ญหาสมาธิสนั ้ ผูป้ กครองควรปรึกษาแพทย์ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ ควรให้ผสู้ มัครทานยาทีห่ มอสังเพื
่ อ่ ช่วยให้ผ่านการคัดเลือก)
๕) ผูส้ มัครควรเตรียมเสือ้ ผ้าอย่างน้อย ๗ ชุด โดยมีชุดขาวอย่างน้อย ๒ ชุด ทีเ่ หลือเป็นเสือ้ สีอ่อนไม่มลี ายฉูดฉาด เช่น เสีอ้ คอกลมสีขาว
พร้อมของใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ ยาสีฟนั แปรงสีฟนั แชมพู ผ้าเช็ดตัว เสือ้ กางเกง(ห้ามกางเกงสัน้ เหนือเข่า) กางเกงใน และรองเท้าแตะถูกๆ
๖) ผูส้ มัครทีม่ ปี ญั หากับอากาศเย็น ควรเตรียมเสือ้ หนาว ถุงเท้า สาหรับนอนในห้องแอร์ และยาแก้แพ้อากาศ ในช่วงเตรียมความพร้อม
๗) ผูส้ มัครทีม่ ปี ญั หาสุขภาพ ผูป้ กครองควรเตรียมยาและอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมเขียนวิธใี ห้ยาและดูแลผูส้ มัครอย่างละเอียดในถุงยาด้วย
๘) ผูส้ มัครทีต่ ้องได้รบั การดูแลเป็นพิเศษ(เช่น สมาธิสนั ้ หรือมีโรคประจาตัว) หรือมีความจาเป็นต้องลาไปธุระระหว่างเตรียมความพร้อม
ขอให้ผปู้ กครองกรอกรายละเอียดในใบลงทะเบียนด้วย ผูท้ ไ่ี ม่ได้แจ้งล่วงหน้าจะไม่ได้รบั อนุญาตให้ออกไปทาธุระข้างนอก
๙) ผูส้ มัครพึงรับทราบว่าเมื่อบรรพชาเป็นสามเณรใจเพชร รุ่น ๒๕ และสามเณรลูกแก้ว รุ่น ๑๐ แล้ว ต้องอยู่จนครบกาหนดเวลาโครงการ
เนื่องจากโครงการไม่อนุญาตให้สามเณรการลาสิกขาก่อนกาหนด
๑๐) ผูส้ มัครสามารถสมัครได้ทาง https://ybat.uearn.co/signup (สาหรับผูส้ มัครทางเว็บ) หรือ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื
่ ่อ YBAT ผ่านทาง
App store/ Play store หรือโทร. ๐๒ ๔๕๕ ๒๕๒๕ เมื่อสมัครเรียบร้อยแล้วกรุณาเตรียม QR CODE ทีท่ ่านได้รบั เพื่อใช้ในวันลงทะเบียน
วันแรก
๑๑) ตัง้ แต่ปี ๒๕๖๒ เป็นต้นไป โครงการสามเณรใจเพชร และ สามเณรลูกแก้ว จะพานักปฏิบตั ธิ รรมทีศ่ ูนย์วปิ สั สนายุวพุทธฯ เฉลิมพระเกียรติ
จ.ปทุมธานี

หลักเกณฑ์การคัดเลือกผูเ้ ข้าบรรพชาเป็ นสามเณรใจเพชร รุ่น ๒๕/สามเณรลูกแก้ว รุ่น ๑๐
๑) ได้รบั อนุญาตจากผูป้ กครองและสมัครใจเข้าบรรพชา มิได้ถูกผูป้ กครองบังคับ (หากผูส้ มัครไม่อยากบวช และไม่ตงั ้ ใจปฏิบตั ติ นให้ผ่าน
การคัดเลือก เมื่อแจ้งโครงการว่าตัดสินใจไม่บวชแล้ว ถึงแม้ผปู้ กครองจะเกลีย้ กล่อมให้บวชได้ มีโอกาสสูงทีจ่ ะไม่ผ่านการคัดเลือกได้)
๒) มีความตัง้ ใจ อดทน เพียรพยายามสูงทัง้ กายใจ เชื่อฟงั พระพีเ่ ลีย้ ง/พีเ่ ลีย้ ง อยู่ในระเบียบทีเ่ คร่งครัดได้ตลอด และไม่ถอดใจกลับบ้านก่อน
๓) สามารถท่องคาขอบรรพชา(เอสาหัง ภันเต...) และบทสวดอื่นๆทัง้ หมด โดยไม่ต้องดูหนังสือ
๔) รักษาศีล ๘ ได้(มีความละอาย เกรงกลัวต่อบาป ไม่โกหก ไม่พดู คาหยาบ ไม่ทานอาหารเย็น งดเล่นสนุกสนาน นอนพืน้ ได้ เป็นต้น)
๕) ไม่มปี ญั หาทะเลาะวิวาท ไม่สร้างปญั หาให้กบั พระพีเ่ ลีย้ ง วิทยากร พีเ่ ลีย้ ง ไม่ทาข้าวของสมาคมฯเสียหาย ไม่มพี ฤติกรรมทะลึง่ ลามก
ไม่หนีออกจากโครงการ เป็นต้น
๖) ไม่มปี ญั หาเรื่องสิง่ เสพติดต่างๆ ตัง้ แต่บุหรี่ จนถึงยาเสพติดทุกประเภท (มีการตรวจปสั สาวะหาสารเสพติด)
๗) สามารถผ่านสอบปฏิบตั กิ รรมฐาน ยืน/เดิน ๓๐ นาที นังสมาธิ
่
(โดยไม่ลมื ตา ไม่ขยับ ไม่เกา) ๓๐ นาที จานวน ๒ ครัง้ ติดกัน นังคุ
่ กเข่า
สวดมนต์ ๔๕ นาที
๘) มีความประพฤติเรียบร้อยสมกับทีจ่ ะเป็นสามเณรทีด่ ี เช่น ไม่พดู หยาบคาย ไม่วงิ่ ไม่ยนื ปสั สาวะ รับประทานอาหารเรียบร้อย เป็นต้น
๙) ไม่มปี ญั หาด้านสุขภาพทัง้ ร่างกายและจิตใจ ไม่เป็ นโรคติดต่อ เช่น หัด อีสุกอีใส ไม่เป็นโรคสังคมรังเกียจ ไม่เป็นโรคจิตประสาทต่างๆ
๑๐) หากมีผผู้ ่านการคัดเลือกเกินกว่า ๘๐ คน โครงการจะใช้วธิ กี ารคัดผูส้ มัครจากคะแนนสอบรวมสูงสุด ๘๐ อันดับแรก

ในวันรายงานตัว(๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒) โปรดปฏิ บตั ิ และรับทราบข้อมูล ดังต่อไปนี้
๑) เดินทางถึงศูนย์วปิ สั สนายุวพุทธิกสมาคมฯ ซอยเพชรเกษม ๕๔ ก่อน ๑๓.๐๐ น. ผูส้ มัครควรรับประทานอาหารเทีย่ งให้เต็มที่ เพราะจะ
เริม่ งดอาหารเย็นในบ่ายวันที่ ๒๔ มีนาคม เลย (แผนทีย่ ุวพุทธฯศูนย์ฯ ๑ ดูจาก www.ybat.org หรือโทร. ๐๒ ๔๕๕ ๒๕๒๕)
๒) ขึน้ ไปทีช่ นั ้ ๒ อาคารธรรมนิเวศ ตรวจสอบรายชื่อผูส้ มัคร จดจาหมายเลขสมัคร เพื่อลงทะเบียนทีโ่ ต๊ะทีก่ าหนดไว้
๓) ขึน้ ไปทีช่ นั ้ ๔ อาคารธรรมนิเวศ เพื่อวัดส่วนสูงและให้พเ่ี ลีย้ งเขียนส่วนสูงไว้ทป่ี ้ ายชื่อ เสร็จแล้วขึน้ ไปนังที
่ อ่ าสนะในห้องปฏิบตั ธิ รรม
๔) เตรียม QR CODEที่ ท่านได้ รบั จากตอนที่ ท่านสมัครผ่านเว็บ ไซต์ หรือ แอพมือ ถือ เพื่ อใช้ ในวันลงทะเบียนวันแรก โปรด
ตรวจสอบข้อมูลในเมนู “ข้อมูลส่ วนตัว ”ในเว็บที่ท่านสมัครให้เรียบร้อ ยก่อนลงทะเบีย นวันแรก โดยเฉพาะเบอร์โทรติดต่อ ฉุ กเฉินของ
ผู้ปกครอง หากมีหมายเหตุ เช่น โรคประจาตัวและข้อควรระวัง กรุณาแจ้งในวันลงทะเบียนวันแรกอย่างละเอียด พร้อมรับป้ายชื่อติดที่
หน้าอกให้เรียบร้อย
๕) นาเสื้อผ้าและของใช้ท่ตี รวจสอบแล้ว ใส่ถุงพลาสติกที่จดั ไว้ เขีย นชื่อและเบอร์ลงทะเบียนให้เรียบร้อย เสร็จแล้วนาไปฝากเจ้าหน้าที่
ทีเ่ คาน์เตอร์ตรวจสิง่ ของ กรุณาอย่านาโทรศัพท์มอื ถือ เงิน ของมีค่า เครื่องประดับ นาฬิกา หนังสือ อาวุธ และของต้องห้ามต่างๆ เข้าร่วม
โครงการฯ หากตรวจพบจะถูกนาไปเก็บไปรักษาไว้ โครงการฯไม่รบั ผิดชอบหากสูญหายทุกกรณี
๖) เข้าฟงั ปฐมนิเทศเวลา ๑๔.๐๐ น. เสร็จไม่เกิน ๑๕.๐๐ น. ผูส้ มัครและผูป้ กครองทุกคนต้องเข้าฟงั ปฐมนิเทศ เพราะมีเรื่องทีต่ ้องรับทราบ
ก่อนเข้าร่วมโครงการ โครงการจะไม่รบั ฟงั เหตุผลว่าไม่ได้อยู่ฟงั การปฐมนิเทศจึงไม่ทราบกฎ ระเบียบ ข้อห้ามต่างๆทีแ่ จ้งไว้
๗) ในกรณีทผ่ี สู้ มัครมีความจาเป็นต้องเดินทางมาถึงล่าช้า ขอให้ผปู้ กครองกรุณามาลงทะเบียนแทน และแจ้งส่วนสูงเพื่อจะได้จดั ทีน่ งั ่ และที่
นอนให้ผสู้ มัครด้วย กรุณาแจ้งคุณแอน (๐๖๑ ๔๐๘ ๙๔๙๔) ให้ทราบด้วย มิฉะนัน้ ผูส้ มัครอาจไม่ได้เข้าร่วมโครงการ
๘) ช่วงเตรียมความพร้อม โครงการไม่อนุญาตให้ผปู้ กครองเยีย่ มบุตรหลาน หากมีเรื่องต้องติดต่อหรือฝากของให้ฝากทีเ่ จ้าหน้าทีเ่ ท่านัน้
๙) สาหรับผู้ท่ตี ัดสินใจไม่บรรพชาด้ว ยตนเอง โครงการจะส่ งข้อความSMSไปยัง เบอร์มอื ถือที่ผู้ป กครองให้ไว้ในใบลงทะเบียนภายใน
๑๗.๐๐ น.ของวันที่ ๒๗ มีนาคม ขอให้ผปู้ กครอง“มารับกลับ”หรือ“เจรจา”กับผู้สมัครในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ตัง้ แต่ ๐๘.๐๐ น.เป็ นต้นไป
โครงการจะถือการตัดสินใจของผู้สมัครเป็ นหลักในการรับเยาวชนเข้าบรรพชา หากเจรจาแล้วผู้สมัครยอมอยู่ต่อ ไม่ได้หมายถึงผู้สมัคร
ได้รบั คัดเลือก เพราะการตัดสินใจนี้เป็นการตัดสินใจของผูส้ มัคร มิใช่การคัดเลือกของโครงการ ซึง่ ผูส้ มัครอาจไม่ผ่านการคัดเลือกก็ได้
๑๐) โครงการจะแจ้งผลผูท้ ไ่ี ม่ผ่านการคัดเลือกทางข้อความSMSให้ผปู้ กครองภายในวันที่ ๒๙ มีนาคม เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้ปกครองที่ทราบ
ผลแล้ว กรุณามารับผูส้ มัครได้ภายใน ๑๘.๐๐ น.ของวันที่ ๒๙ มีนาคม การตัดสินใจคัดเลือกของโครงการถือเป็นสิน้ สุด
๑๑) ผูท้ ผ่ี ่านการคัดเลือกเข้าบรรพชาเป็นสามเณรใจเพชร รุ่น ๒๕ และสามเณรลูกแก้ว รุ่น ๑๐ และขอให้ผปู้ กครองและญาติๆทุกคนมาร่ว ม
พิธขี อขมา มอบผ้าไตร ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น.ตรง(ไม่ต้องเตรียมอะไรมา) หลัง จากนัน้ ขอเชิญร่วมพิธีบรรพชา
ณ ห้องปฏิบตั ิธรรม อาคารธรรมนิเวศ พิธีบรรพชาจะเริม่ ๑๓.๐๐ น. เสร็จ ๑๕.๐๐ น. จากนัน้ คณะสามเณรจะเดินทางไปศูนย์วปิ สั สนายุว
พุทธฯเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี

ตารางประจาวันของสามเณรใจเพชร/สามเณรลูกแก้ว (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)
๐๔.๓๐ ตื่นนอน ล้างหน้า แปรงฟนั ครองผ้า
๐๕.๐๐ ทาวัตรเช้า
๐๕.๔๕ ปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐาน๐๗.๐๐ ฉันภัตตาหารเช้า
๐๘.๐๐ ปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐาน
๑๑.๐๐ ฉันภัตตาหารเพล
๑๒.๐๐ สรงน้า ซักผ้า พักผ่อน
๑๓.๐๐ ปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐาน
๑๕.๓๐ น้าปานะ สรงน้า ซักผ้า พักผ่อน
๑๗.๐๐ ทาวัตรเย็น
๑๗.๔๕ ปฏิบตั วิ ปิ สั สนา
๒๑.๐๐ สวดพาหุง แผ่เมตตา อุทศิ กุศล
๒๑.๑๕ น้าปานะ ล้างหน้า แปรงฟนั
๒๑.๓๐ จาวัด
ขอให้ผ้สู มัครทุกท่านโชคดี...มณเธียร ธนานาถ ผูด้ ูแลโครงการสามเณรใจเพชร/สามเณรลูกแก้ว
โทร. ๐๘๑ ๙๐๙ ๙๘๙๒ หรือ Line id: montianth

