
 مراقبه ویپاسانا 

گوینکاجی  ایاجی او با کین به شیوه ي آموزشدر سنت س  

 مقدمه اي بر تکنیک و مقررات انضباطی در دوره هاي مراقبه ویپاسانا

،  شما تباشد که مراقبه ي شما بهترین ثمره را براي تان به بار آورد. ضمن تقدیم بهترین آرزوها براي موفقی
ه را به دقت مطالع ، مطالب آندرخواست پذیرش ارسال اطالعات ذیل ارائه می گردد.  خواهشمند است پیش از

 نمائید.   

 معرفی تکنیک: 

ر میان این تکنیک که مدت هاي مدید دویپاسانا یکی از کهن ترین تکنیک هاي مراقبه در کشور هند است.  
ویپاسانا یعنی دیدن چیزها  کشف مجدد گردید.  سال 2500بیش از گوتاما بودا توسط بشریت از بین رفته بود، 

 باشد.  فرد  می خودنگرياز طریق  فرآیند خودپاالیی [تزکیه نفس] ویپاساناهمانگونه که به طور واقعی هستند. 
و  دقیقاي  اهیآگفرد با با مشاهده ي نفس طبیعی به منظور دستیابی به تمرکز ذهن، تمرین را شروع می کند.  

درد ذهن و جسم ادامــه می دهد و حقایق جهان شمول ناپایندگی،  ماهیت متغییرِ ي به مشاهده حساس شده،
االیش د پـمستقیم، فرآین ي تجربه از طریق به این نحو درك حقیقت را تجربه می نماید. عدم منیتو رنج و 

 مذهب هیچ مشکالت جهان شمول است و ربطی به .  کل راه (داما) راه حلّی جهان شمول براي ذهن می باشد
ن نماید.، این تکنیک  را هرکسی می تواند آزادانه تمریلــدلیه همین ب ندارد.  فرقه گرایی یا سازمان یافته   

  

 چه چیز ویپاسانا نیست: 

.ن کوربر اساس ایماآئین و مناسکی   

.   اي روشنفکرانه یا فلسفی سرگرمی  

با دیگران. معالجه از طریق استراحت، گذران تعطیالت یا فرصتی براي معاشرت  

.در زندگی روزمره اکمه یا مصیبتی پیش آمدهراهی براي فرار از مح  

 

 چه چیز ویپاسانا است:

  تکنیکی براي زدودن درد و رنج است. 

روشی  و با آرامشمی دهد تا با تنش ها و مشکالت زندگی اش پاالیش ذهن که به فرد فرصت براي  روشی است
 متوازن مواجه شود.  

د. به شیوه اي سازنده در جامعه همکاري نمایبا استفاده از آن  هنر زندگی است که فرد می تواند ویپاسانا  

 



 مقصود آنکامل را هدف قرار می دهد؛  و روشنگري  مطلق رهایی، باالترین اهداف معنوي قبه ویپاسانا مرا  
از اري بسی، پاالیش روانیپیامد جانبی به عنوان  جسمانی نیست.  با این وجود،  هرگز صرفاً درمان بیمارهاي

اشادي ها: جمله ن سه گانه ي علّت ان می رود. در حقیقت، ویپاسانااز می بیماري هاي سایکوسوماتیک (روان تنی)
جاد مت در تمرین، این مراقبه تنش هاي ایبا مداواز میان می برد. را  و جهل و نادانی ،ريحرص و آز، تنفر و بیزا

یوه به دلیل عادات قدیمی واکنش نشان دادن به ش و گره هاي بسته شده اد نمودهآز وزمره رادر زندگی رشده 
کند.  می از برا  ،اي نامتناسب نسبت به موقعیت هاي خوش آیند و یا ناخوش آیند  

دایی ها به بور و محدود ـمنحص، تمرین آن است ویپاسانا به عنوان یک تکنیک توسط بودا بوجود آمده اگرچه
 شابهآن اصالً تغییر دین مورد بحث نمی باشد.  جمله انسان ها داراي مشکالت اساسی مدر تمرین   نمی شود.

ت.  مردم از داراي کاربردي جهانی اس، تواند این مشکالت را از ریشه برکندبنابراین تکینکی که بمی باشند، 
و  ربه کرده و هیچ تضادي میان آنفواید حاصل از تمرین مراقبه ویپاسانا را تج ،بسیاري فرقه هاي مذهبی

     عتقادات خود نیافته اند. ا

 

 مراقبه و خود انضباطی

ور جدي به طدانشجویان باید  – نگري به طور حتم ساده نمی باشدفرایند خودپاالیی به شیوه ي خویشتن 
 نمی تواند ردیگ ی، هیچ کسدانشجویان  به تشخیص خود می رسند  ،سعی و تالش شخصی خودشانبا کارکنند. 

طور  هاست که مایل هستند ب از این رو، این مراقبه تنها براي کسانی  مناسباین کار را براي آن ها انجام دهد.  
مرین و جزء الینفک ت طرح ریزي شده  منفعت و حمایت از مراقبه گر ها يبرارا، که انضباط  جدي کار کنند و

  نمایند.  مراعات است، مراقبه 

یشه کن ر ن الیه هاي ناخودآگاه ذهن و فراگیريزمان بسیار کوتاهی براي نفوذ کردن به عمیق تریمسلماً ده روز 
 و  اشدراز موفقیت در این مراقبه می ب ،خویشتنتداوم تمرین در خلوت با  دن عقده هاي نهفته در آنجاست.کر

احتی و ر براي.  این مقررات اساساً اند طراحی شده تمرین عملی ي قوانین و مقرارت با در نظر گرفتن این جنبه
می باشد، رکورانه به دینی سازمان یافته ندوره،  و هم چنین عمل به سنت یا اعتقاد کو کمک به استاد و مدیریت

و  ریزي شده است و کامالً علمی پایه در طی سالیان دراز،  هزاران مراقبه گر تجربه ي عملیاساس  بر بلکه
 ستن اینی نماید؛ شکجهت تمرین مراقبه ایجاد م .  رعایت مقررات فضایی بسیار هدایت کنندهمنطقی می باشد

.  لوده می سازدآرا  مقررات فضا  

العه رات نیز باید با دقّت مطد، سایر مقرناقامت نمایکامل دوره را  طول می بایست  یان دانشجو     
ت و با دقّمی توانند صادقانه  د. صرفاً کسانی که احساس می کنند کهشود و مورد توجه قرار گیر

د که با رنندا آن را کسانی که آمادگی .نمایندپذیرش اقدام  لطفاً براي دریافت ، مقررات را رعایت کنند
ه می خواهند بمزاحم افرادي می شوند که ود را هدر می دهند  بلکه تنها وقت خه ن، جدیت کامل تالش کنند

وره باید هم چنین درك کند که ترك کردن د دانشجویی که قصد شرکت در دوره را دارد طور جدي کار کنند.
ه رغم است چنانچه ، ببد شانسی نهایت مضافاً، .  غیر عقالنیپیش از خاتمه ي آن هم نامطلوب می باشد و هم 

.خواسته شود که دوره را ترك کند از او و ر، دانشجویی مقررات را رعایت ننمایداخطارهاي مکر  

 اختالالت ذهنی شدید



می تواند  شدید هر از گاهی با توقعات غیر واقع بینانه مبنی بر این که این تکینکافرادي با اختالالت ذهنی 
زلزل و آن ها شود، به دوره هاي ویپاسانا آمده اند.  روابط بین فردي مت موجب بهبود یا تسکین مشکالت ذهنی

یا کامل  -باشد که براي چنین افرادي بهره بردن از  گوناگون می تواند عوامل بیشتريتاریخچه اي از درمان هاي 
حیح افتخاري، مراقبت صما در جایگاه سازمانی غیرحرفه اي قابلیت دوره اي ده روز را دشوار می سازد.   –کردن 

اکثریت  و درست از افرادي با چنین پیشینه هایی را غیر ممکن می سازد. با وجود این که مراقبه  ویپاسانا براي
وانی شدید و براي افرادي با اختالالت ر اي درمان پزشکی یا روان درمانی نبودهمردم مفید می باشد، جایگزینی بر

 توصیه نمی گردد.   

اطیمقررات انضب  

 	 را  -تمرکز ذهن  -2سماديپرورش  ي می باشد. سیال پایه –اصول اخالقی  - 1سیالزیر بناي مراقبه ویپاسانا 
  حاصل می گردد.  –خرد روشن بینی  - 3پانیا اهم می آورد؛ پاالیش ذهن از طریق رف

  دستورهاي اخالقی

آگاهانه  به طور اخالقی زیر را در مدت دورهتمام کسانی که در دوره ي ویپاسانا شرکت می کنند باید پنج اصل 
: رعایت کنند  

) پرهیز از دروغ 4پرهیز از هر گونه فعالیت جنسی، )3پرهیز از دزدي، )2 هر موجود ي،  پرهیز از کشتن)1

پرهیز از مصرف هر گونه مشروبات الکلی و مخدرها.  )5گفتن،   

لزم به رعایت م یکی از استادیارانش تکمیل نموده اند)  ( کسانی که دوره اي را با گوینکاجی یادانشجویان قدیمی
 سه مورد دیگر نیز می باشند: 

 پرهیز از) 8و خودآرائی،  ) پرهیز از سرگرمی هاي جسمانی 7ظهر، 12پرهیز از خوردن غذا بعد از ساعت ) 6
 و بسیار راحت. خوابیدن روي تخت خواب هاي بلند

بعدازظهر دستور اخالقی ششم را رعایت  5شاگردان قدیمی با نوشیدن شربت لیمو ( آب لیمو + آب ) در ساعت 
ی جویدانشاستاد می تواند به دانشجویان جدید یک وعده غذاي سبک و میوه داده می شود.   لیکنمی نمایند، 

دستورهاي  . خالقی ششم] مستثنی نمایدقدیمی را  بنا به دالیل سالمتی از رعایت این دستور اخالقی[ دستور ا
  اخالقی هفتم و هشتم باید توسط همه ي دانشجویان رعایت گردد.  

 پذیرش استاد و تکنیک 

تبعیت کامل  از راهنمایی و دستورالعمل هاي استاد در طول دوره اعالم  دانشجویان باید تمایل خود را به 
واهد، که دقیقاً استاد می خ به همان شیوه ايرعایت نمودن انضباط و مراقبه کردن که عبارت است از نمایند؛ 

پذیرشی از  . این پذیرش بایدرفته شود یا چیزي به آن اضافه گرددبدون آنکه قسمتی از دستور العمل نادیده گ
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با  ودقادر خواهد ب روي اعتماد، دانشجو با نگرشی ازروي تشخیص و درك باشد، و نه اطاعتی کورکورانه.  صرفاً 
   . است ي موفقیت در مراقبه ضروريبرابه استاد و تکنیک  جدیت و به طور کامل کار کند.  چنین اطمینانی

 سایر تکنیک ها، مراسم و آیین هاي پرستش 

دن پرستش یا مراسم مذهبی مانند روزه داري، سوزانکلیه ي آئین هاي عبادت،  ضروري است که در طول دوره
ري یا تمرینات قطع شود.  انجام سایر تکنیک هاي مراقبه، درمانگ یح انداختن، تکرار مانتراها، ذکر گفتنتسبعود، 
ک ها یا تمرینات به منظور غیرقابل استفاده دانستن سایر تکین باید به حالت تعلیق درآیند.  این توصیه معنوي

. دمنصفانه تمرین کن آن اصالت پاكبتواند ویپاسانا را در  این است که داشجونمی باشد، بلکه براي   

به طور ا در هم آمیختن سایر تکینک هاي مراقبه  با ویپاساناز توصیه می شود که به دانشجویان به طور جدي 
با وجود اخطارهاي  و حتی سبب پس رفت آن ها خواهد شد، جداً خودداري نمایند. مانع پیشرفت  که تعمدي

ا تمرین ویپاسانا را با مراسم، تشریفات و ی مشاهده شده که دانشجویانی از قصد مکرر استاد، در گذشته مواردي
یش به خودشان آسیب رسانده اند.  چنانچه هر گونه شک یا سردرگمی اي پ هاي دیگر درهم آمیخته و شدیداً 

 بیاید، همیشه باید با مالقات با استاد برطرف گردد.  

 مالقات با استاد

یح داده مطرح نمائید تا در مورد آن ها توضصرفاً نزد استاد ه را می بایست در مورد مراقب خود سواالتمشکالت و 
 در نظر گرفته شده است. با استاد خصوصیبعدازظهر به منظور مالقات  1ظهر الی  12شود. زمان هاي مابین 

  مطرح نمائید.  شب در سالن مراقبه 9:30الی  9مابین ساعت ید می توان را هم چنین سوال ها

ت صرفاً به منظور روشن شدن جنبه هاي مالقات با استاد و طرح سواالدر نظر گرفته شده جهت  زمان هاي
فی یا می باشد.  این زمان ها نباید به عنوان فرصت هایی براي میدان دادن به بحث هاي فلسعملی تکینک 

ین کردن آن، ملی تمربه ویپاسانا صرفاً با به طور عمراق.  ماهیت منحصر به فرد نه تلقی گرددمجادالت روشنفکرا
ار این ک انجام رويتوجه خود را در طول دوره دانشجویان باید منحصراً می شود، بنابراین  خواهد  تشخیص داده

  متمرکز نمایند.  

 سکوت شریفه 

سکوت شریفه یعنی روز دهم رعایت کنند.   10همه دانشجویان باید سکوت شریفه را از شروع دوره تا ساعت 
 ه ازاستفادایما و اشاره،  از تباط با دانشجویان هم دوره اعمسکوت در بدن، در زبان و در ذهن.  هر نوع برقراري ار

 زبان نشانه، یادداشت نویسی و امثالهم ممنوع می باشد.  

 جداسازي خانم ها از آقایان

در  ج ها، زن و شوهرها بهیچ وجه نبایدد.  زودر طول دوره حفظ گرد می بایست از آقایان ها جداسازي خانم
یک  عضایا ا  بوده شامل کسانی که با یکدیگر دوست  این مقررات تماس برقرار کنند. طول دوره با یکدیگر 
می گردد. نیز خـانواده می باشند،   

 تماس بدنی



ا افراد هم بدنی به هر شکل باز تماس بسیار حائز اهمیت است که به دلیل ماهیت درون نگرانه ي تمرین مراقبه، 
	      اجتناب گردد.   جنس یا از جنس مخالف در طول دوره

 یوگا و تمرین هاي بدنی 

دوره باید  نجام آن ها در طولا، ورزش ها با ویپاسانا سازگار می باشندیوگا و سایر با وجود این که تمرینات بدنی 
در ات جهت تخصیص مکانی مناسب براي انجام این تمرین زیرا در حال حاضر امکانات  ،به حالت تعلیق درآید

 زمان هاي استراحت در محلدانشجویان می توانند در دویدن آهسته نیز ممنوع می باشد. مرکز وجود ندارد.  
ي هایی که براي خانم و آقایان به طور جداگانه اختصاص داده شده است (مسیر هاي پیاده روي)، به پیاده رو

 بپردازند. 

رات و مخدرها مسک  

مش و سایر مخدرها به مرکز ممنوع می باشد؛ این ممنوعیت  شامل آرا مواد مخدر، مشروبات الکلیه ورود هر گون
رف بخش ها، داروهاي خواب آور و سایر مسکن ها نیز می شود.  کسانی که با تجویز دکتر دارو یا موادي را مص

 می کنند، می بایست به استاد اطالع دهند.  

  ر و تنباکوسیگا

ول دوره به منظور حفظ سالمت و آسایش همه دانشجویان، کشیدن سیگار، جویدن تنباکو و انفیه کردن در ط
 ممنوع می باشد. 

  غذا

راین از وجود ندارد.  بنابمطابق میل و مورد نیاز براي دانشجویان به صورت فردي امکان تهیه ي غذا ي مخصوص 
ه تالش که براي آن ها تهیه می شود، بسازند.  مدیریت دوردانشجویان تقاضا می شود که با غذاي گیاهی ساده 

یل بیماري، می کند تا غذایی سالم و متعادل که براي مراقبه مناسب می باشد، تهیه نماید.  اگر دانشجویی به دل
هنگام ثبت نام می بایست مدیریت را مطلع نماید.  ایش تجویز شده است، خاصی بر ژیمر  

  پوشاك

 توجه ن نما، باز و لباس هایی کهپوشیده و راحت باشد. از پوشیدن لباس هاي چسبان، بدپوشاك باید ساده، 
ستین ، را جلب می کنند (مانند شلوارك، دامن کوتاه، لباس هاي بدن چسب، لگینگ، بلوز هاي بدون آ دیگران

منوع دن مـتنگ و چسبان و کوتاه) می بایست خودداري شود.  گرفتن حمام آفتاب و عریان کردن بخشی از ب
ایجاد  نمر در به حداقل رساندبه قوت خود باقی می ماند.  این ا می باشد. مقررات حفظ پوشیدگی در تمام مواقع

براي دیگران بسیار مهم می باشد.    مزاحمت   

 نظافت

افی با خود شویی و خشک کن در مرکز مهیا نمی باشد، بنابراین دانشجویان می بایست لباس ک ماشین لباس
ا صرفاً همراه داشته باشند.  تکه هاي کوچک لباس را می توان با دست شست.  حمام کردن و شستشوي لباس ه

 می بایست در زمان هاي استراحت و نه در خالل ساعت هاي مراقبه انجام شود.  



 از این خدمات به طور روزانه چنانچه در مرکزي رخت شوي خانه مهیا باشد، دانشجویان می توانندتوضیح: 
یل داد و روز بعد صبح  البسه را می توان جهت شستشو تحو 8استفاده نمایند. معموالً هر روز تا قبل از ساعت 

 آن را تحویل گرفت. 

   هاي خارجی تماس 

ستاد با رضایت روشن و صریح ادوره در محدوده ي مرکز بمانند. آنها صرفاً  طول مدتدانشجویان می بایست در 
هاي  تماس  دوره مجاز نمی باشد.هیچ گونه ارتباط خارجی تا پیش از خاتمه که مرکز را ترك کنند. اجازه دارند 

تگاه پیجِر می باشد.  موبایل، دس ده از تلفن و پذیرفتن عیادت کنندگان خارجی شامل ردوبدل کردن نامه، استفا
امري  زدر صورت بروو سایر وسایل الکترونیک می بایست تا خاتمه دوره نزد مدیریت به امانت سپرده شود.  

   د. حاصل نمای تماسبا مدیریت  می تواند ضروري، دوست یا خویشاوندي

ز باید ، از تماس با سایر افراد از جمله کارکنان مرکدر صورت لزوم جز تماس با مدیریت و همیار سالن توضیح: 
 خودداري گردد.  

  گوش دادن به موسیقی، خواندن و نوشتن

خواندنی و نواختن وسایل موسیقی، گوش دادن به رادیو و امثالهم در طول دوره ممنوع می باشد.  مطالب 
ویسی حواس نوشتنی ، حتی کتاب هاي ویپاسانا نمی بایست به دوره آورده شوند. دانشجویان نباید با یادداشت ن
مراقبه  خودشان را پرت کنند. محدودیت در مورد خواندن و نوشتن تأکیدي بر اهمیت ماهیت کامالً عملی

   ویپاسانا است.  

 ضبط صوت و دوربین 

ل صرفاً با اجازه ي صریح استاد امکان پذیر می باشد.  استفاده از این وسای  

گذرنامه   

س از پ دانشجویاندانشجویان می بایست تا پایان دوره گذرنامه ي خود را نزد مدیریت به امانت بسپارند. 
 تمی بایس اعالم می گردد،در تابلو اعالنات و/یا به طور شفاهی خاتمه دوره، در زمان مقرر شده که 

اقدام نمایند.  نسبت به تحویل گرفتن گذرنامه خود   

 تأمین هزینه دوره

از  فقط ) اداره می گردند. هبهبخشش هبه ( ناب، دوره ها صرفاً بر اساس اصیل و مطابق با سنت ویپاساناي
 باشند. ل کردهکسانی پذیرفته می شود که یک دوره ي ده روزه را با گوینکاجی یا یکی از استادیاران ایشان تکمی

 خود را هبه دوره یا هر زمان بعد از آن در روز خاتمه که براي اولین بار دوره اي را می گذراند،  می تواند فردي 
 اهدا نماید.  

یص با این روش، دوره ها توسط کسانی حمایت می شود که خودشان ثمرات حاصل از تمرین ویپاسانا را تشخ
  الی و اراده و میلرا مطابق با استطاعت م ثمرات با دیگران، فرد هبه اين این داده اند. با آرزوي سهیم شد

  خویش تقدیم می دارد.



ا فرد تنها منبع تأمین مالی دوره ها در این سنت در سراسر دنیا می باشد. هیچ تشکیالت یهبه هایی  چنین
ـت نه اداره کنندگان هیچ نوع دستمزدي باب متمولی که هزینه ها را متقبل گردد، وجود ندارد. نه اساتید و

جویی به خدمات شان دریافت نمی کنند. بنابراین گسترش داما با خلوص نیت،  به دور از هر گونه روحیه ي سود
 پیش می رود.  

م رانده امن گذ دوره اي را کهي  ـهزین"با نیت کمک به دیگران داده شود:  ، بایدزیاد باشد یا کم هبهخواه مقدار 
آتی  دانشجویان قبلی تأمین شده است؛ حاال بگذار من هم چیزي بابت هزینه ي دوره اي به وسیله ي سخاوت

      "باشد دیگران هم از این تکنیک بهره مند شوند. ، بدهم

 خالصه

رت زیر براي وضوح بخشیدن به معناي حقیقی نهفته در این نظم و انضباط و مقررات،  آن ها را می توان به صو
 خالصه نمود: 

موجب مزاحمت دیگران نشود.  به مزاحمت هاي دیگران توجه بسیار مراقب باشید که اعمال شما 
  نکنید. 

ه جاي . بهتر است برا درك کند فوق قاعده و مقرراتممکن است که دانشجویی نتواند دالیل عملی یک یا چند 
ا صرفاً بشفاف سازي انجام شود.  استاد درخواست شود تا در مورد آن  شک و تردید و عوامل منفی، از ایجاد

ن را کامالً تمری ، و با کوشیدن در حد اعال  است که دانشجویی می توانداتخاذ رویکري مبتنی بر نظم و انضباط
اقبه است.  قاعده ي طالیی این است که مر کار کردنز آن بهره مند شود. تأکید در طول دوره روي درك کند و ا

و مزاحمت  ، با ذهن معطوف شده به درون، و نادیده گرفتن تمام مشکالتانگار تنها می باشید کنید به نحوي که
   ه گردید. هایی که ممکن است با آن مواج

رشد  ،ود آن ها به کیفیت هاي نیک خ اًکنند که پیشرفت شان در ویپاسانا صرفدر نهایت، دانشجویان باید توجه 
 فردي شان و پنج عامل بستگی دارد. این عوامل عبارتند از: تالش جدي،  اعتماد، صداقت، سالمت و خرد. 

هستیم از  خوشنودبسیار  باشد که اطالعات فوق به شما کمک کند تا از دوره ي مراقبه خود نهایت بهره را ببرید.
د.  این که فرصت خدمت کردن را داریم و آرزو می کنیم که تجربه مراقبه شما همراه با صلح و هماهنگی باش 	

 

 روزانه برنامه

 كه است بھتر. است شده ريزی طرح تمرين تداوم حفظ برای زير روزانه برنامه
 .كنند پیروی آن از امكان حد تا نتیجه بھترين آوردن بدست برای دانشجويان

 بیدارباش.......... صبح دقیقه چھاروبیست تا چھار

 يااتاق سالن در مراقبه........  صبح دقیقه سی و تاشش دقیقه سی چھارو

  صبحانه صرف...............  صبح ھفت تا  دقیقه وسی شش



 استراحت..................... صبح ھشت تا  ھفت

 سالن در گروھی مراقبه  .................... صبح نه تا ھشت

 استاد دستورالعمل با مطابق اتاق يا درسالن مراقبه..................... صبح يازده تا نه

   نھار  صرف............... صبح دقیقه سی و يازده تا يازده

 مالقات سئوال، داشتن صورت در........... ظھر دقیقه پنج و چھل و تادوازده دوازده
 استاد با انفرادي

 استراحت    .............بعدازظھر سیزده تا سی و يازده

 يااتاق سالن در مراقبه..............  ظھر بعداز دقیقه بیست و چھارده تا سیزده

 استراحت...........  ظھر بعداز دقیقه سی و چھارده تا بیست و چھارده

 در گروھی مراقبه..........  ظھر بعداز دقیقه سی و پانزده  تا سی و چھارده
 سالن

 با مطابق اتاق يا درسالن مراقبه............. ظھر بعداز ھفده تا سی و پانزده
 استاد دستورالعمل

/ مختصر عصرانه صرف..............  ظھر بعداز دقیقه بیست و ھفده تا ھفده
 آبلیمو قديمى شاگردان

 استراحت..............ظھر بعداز تاھجده بیست و ھفده

 سالن در گروھی مراقبه................ظھر بعداز نوزده تا ھجده

 شبانه درس............  بعدازظھر دقیقه سی و بیست  تا نوزده

 سالن در مراقبه...........  بعدازظھر   يک و بیست تا سی و بیست

 در سئوال طرح.............  بعدازظھر  دقیقه سی و يک و بیست  تا يک و بیست
 خاموشى - خوابگاه به برگشت/ نیاز صورت

	
	

    



 

  

       

	

      

  

 

  

  

  


