คำแนะนำในกำรอบรมวิปสั สนำกรรมฐำน
ณ ศูนย์ธรรมกำญจนำ (กำญจนบุรี) โกเอ็นก้ำ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกำญจนบุรี
***************
กฎระเบียบ
พื้นฐานในการปฏิบัติวิปัสสนา คือ ศีล ศีลจะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาสมาธิ และ
กระบวนการทาจิตให้บริสุทธิ์นั้นจะเกิดขึ้นจากปัญญา คือการรู้แจ้งเห็นจริง
ศีล
ผู้เข้ำปฏิบตั ิวิปสั สนำทุกท่ำนจะต้องรักษำศีล ๕ อย่ำงเคร่งครัด ได้แก่
๑. เว้นจากการฆ่าสัตว์
๒. เว้นจากการลักทรัพย์
๓. เว้นจากการประพฤติผิดในกาม
๔. เว้นจากการพูดเท็จ
๕. เว้นจากการดืม่ น้าเมา
สำหรับผู้ทเี่ คยผ่ำนหลักสูตรนี้มำแล้ว จะต้องถือศีล ๘ ซึ่งมีเพิ่มเติม คือ
๖. เว้นจากการบริโภคอาหารในยามวิกาล
๗. เว้นจากการดูละครฟ้อนรา และการใช้เครื่องหอมตกแต่งร่างกาย
๘. เว้นจากการนอนบนที่นอนที่หนาและอ่อนนุม่
ผู้ที่ได้เคยปฏิบตั ิมาแล้ว จะรักษาศีลข้อ ๖ ได้ดว้ ยการดืม่ แต่เพียงน้าปานะหลังจากการ
พักในเวลา ๕ โมงเย็น ในขณะที่ผู้ปฏิบัติใหม่ อาจจะดื่มนม น้าชา หรือรับประทานผลไม้ได้ อาจารย์
ผู้สอนอาจจะยอมให้ผู้ที่เคยปฏิบัติมาแล้ว บางคนยกเว้นการรักษาศีลข้อนี้ได้ ถ้าหากบุคคลผูน้ ั้นมีปญ
ั หา
ด้านสุขภาพ ส่วนศีลข้อ ๗ และ ๘ นั้น ทุกคนจะต้องรักษา
กำรยอมรับอำจำรย์ผู้สอนและวิธีกำรปฏิบัติ
ในระหว่างการฝึก ผู้เข้ารับการฝึกจะต้องรับที่จะปฏิบัติตามวิธีการ และคาแนะนาของ
อาจารย์ผู้สอนทุกประการนั่นคือ ผู้เข้ารับการฝึกจะต้องปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติที่อาจารย์สอน โดยไม่มี
การแต่งเติมหรือตัดทอนใด ๆ ทั้งสิ้น การยอมรับด้วยความเชื่อถือเท่านั้น ที่จะทาให้ผู้เข้ารับการฝึก
สามารถปฏิบัติได้อย่างขยันขันแข็งโดยตลอด ซึ่งการยอมรับนี้ก็ควรจะมีการแยกแยะและทาความ
เข้าใจด้วย มิใช่เป็นไปเพราะถูกบังคับหรือหลงงมงายเหมือนคนตาบอด ความเชื่อมั่นที่มีต่ออาจารย์
ผู้สอนและวิธีการปฏิบัติ จาเป็นอย่างยิ่งต่อความสาเร็จในการปฏิบัติวิปัสสนา

พิธีกรรม ...

-๒พิธีกรรมและวัตรทำงศำสนำตลอดจนวิธีกำรปฏิบัติอื่นๆ
ในระหว่างการฝึก สิ่งที่สาคัญมากคือ จะต้องงดพิธีกรรมและวัต รทางศาสนาต่างๆ
ทั้งหมด เช่น การจุดตะเกียงนับลูกประคา ท่องมนต์ อดอาหาร สวดมนต์ เป็นต้น การปฏิบัติกรรมฐาน
แบบอื่น ๆ หรือการปฏิบัติเพื่อการบาบัดรักษาอื่น ๆ จะต้องเว้นด้วย เช่น การเดินจงกรม การฝึกโยคะ
โดยใช้สมาธิ ทั้งนี้ มิใช่เป็นการคัดค้านการปฏิบัติวธิ อี ื่น ๆ แต่เพื่อให้ได้ทดลองฝึกวิธวี ิปสั สนาแบบนี้เพียง
แบบเดี ย ว เพราะการน าวิ ธี ป ฏิ บั ติ วิ ธี อื่ น มาผสมปนเปกั บ วิ ธี ป ฏิ บั ติ นี้ จะท าให้ เ ป็ น อุ ป สรรคต่ อ
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติ หรืออาจจะทาให้การปฏิบัติไม่ได้ผลเลย แม้ว่าอาจารย์ผู้สอนจะคอยเตือน
ซ้าแล้วซ้าอีกก็ตาม แต่ก็ยังมีกรณีเช่นนี้เกิดขึ้นในอดีต เมื่อผู้รับการฝึกนาเอาวิธีการปฏิบัตินี้ไปรวมกับ
พิธีกรรมอื่น ๆ จนทาให้เกิดอันตรายต่อผู้นั้น ความสงสัยและความสับสนที่อาจเกิดขึ้นนั้นสามารถจะ
แก้ไขให้กระจ่างได้ โดยการไปพบอาจารย์ผู้สอน
กำรเข้ำพบอำจำรย์ผู้สอน
หากมีปัญหาหรือความสับสนใด ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติวิปัสสนา ควรจะไปขอคาอธิบาย
จากอาจารย์ผู้สอนเท่านั้น เวลาระหว่าง ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. จะเป็นเวลาที่จัดไว้ให้สาหรับเข้าพบ
เป็นการส่วนตัวกับอาจารย์ที่ที่พัก แต่ท่านก็สามารถตั้งคาถามถามอาจารย์ได้ระหว่างเวลา ๒๑.๐๐ ถึง
๒๑.๓๐ น. ในห้องปฏิบัติรวม
การพบกับอาจารย์ผู้สอนนี้มีวัต ถุประสงค์เพื่อขอคาอธิบายสาหรับปัญหาทั่ว ๆ ไป
เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติ จึงไม่ควรใช้โอกาสนี้ให้เสียไปกับการอภิปรายในเรื่องเกี่ยวกับปรัชญา หรือ
ถกเถียงกันในประเด็นที่ไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมีเอกลักษณ์ของตัวเองที่ผู้ปฏิ บัติเท่านั้น
จึงจะรู้ได้ ผู้ที่เข้ารับการฝึกจึงควรมุ่งที่จะปฏิบัติเพียงอย่างเดียว
กำรรักษำควำมเงียบ
ผู้เข้ารับการฝึกทุกคนจะต้องรักษาความเงียบ นับตั้งแต่เริ่มต้นฝึกจนกระทั่ง ๑๐.๐๐ น.
ของการฝึกวันที่ ๑๐ การรักษาความเงียบนี้ รวมไปถึงความเงียบทั้งทางกาย วาจา และใจ โดยจะต้อง
ไม่มีการพูดจากับใครเลย และจะต้องงดการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตาม ทั้งการออกท่าทาง
การเขียนโน้ต หรือทาสัญญาณต่าง ๆ แต่ผู้เข้ารับการฝึกสามารถพูดคุยกับอาจารย์ผู้สอนได้หาก
จาเป็น และติดต่อกับผู้ดาเนินงานได้หากมีปัญหาเกี่ยวกับที่พัก อาหาร และอื่น ๆ แต่การติดต่อพูดจา
เหล่านี้ ก็ควรมีให้น้อยที่สุด ผู้เข้าฝึกทุกคนควรจะสร้างความรู้สึกว่า ตนเองกาลังปฏิบัติอย่างจริงจัง
เสมือนอยู่คนเดียว
คู่สมรส
จะมีการแยกชายหญิง แม้กระทั่งคู่สมรสก็ไม่ควรมีการติดต่อกันในระหว่างการฝึก
การสัมผัส ...

-๓กำรสัมผัสทำงกำย
จะต้องไม่มีการสัมผัสทางร่างกายใด ๆ ทั้งสิ้น
ต่างเพศ ตลอดระยะการฝึกและระหว่างที่อยู่ในศูนย์ฯ

ไม่ว่าจะระหว่างเพศเดียวกันหรือ

โยคะและกำรออกกำลังกำย
แม้การทาโยคะหรือการออกกาลังกายจะไม่ขดั ต่อการปฏิบัติ แต่ระหว่างการเข้ารับการ
ฝึกอบรม ๑๐ วันนี้ ก็ขออย่าให้มีการออกกาลังกายใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นโยคะ ท่าดัดตนบริหารร่างกาย
มือเปล่า หรือวิ่งจ๊อกกิ้ง ทั้งนี้ เนื่องจากศูนย์ปฏิบัติไม่มีสถานที่ที่จัดไว้โดยเฉพาะในเรื่องนี้ ถ้าต้องการ
ออกกาลังกาย ให้ทาได้เฉพาะการเดินไปมาในระหว่างชั่วโมงพักผ่อน ในบริเวณที่กาหนดให้เท่านั้น
เครื่องรำง ลูกประคำ หรืออื่นๆ
สิ่งเหล่านี้ห้ามนาเข้ามาในบริเวณที่พัก หากมีการนาเข้ามาโดยมิได้ตั้งใจ จะต้องนาไป
ฝากไว้กับผู้ให้บริการตลอด ๑๐ วัน
ของมึนเมำและยำ
ห้ามนาเอายา เหล้า หรือของมึนเมา รวมทั้งยากล่อมประสาท ยานอนหลับ และยา
ระงับประสาท หากจะต้องรับประทานยาเหล่านี้ตามที่แพทย์สั่ง จะต้องแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนทราบ
ล่วงหน้าก่อนการฝึก
สูบบุหรี่
ห้ามสูบบุหรี่หรือเคี้ยวยาเส้นตลอดระยะเวลาการฝึก
อำหำร
เนื่ องจากศูน ย์ฯ ไม่ สามารถที่จะจัด หาอาหารพิเศษตามความต้องการของผู้ปฏิบั ติ
กรรมฐานได้ จึงต้องขอให้ผู้เข้ารับการฝึกรับประทานอาหารมังสวิรัติที่จัดเตรียมไว้ให้ หากผู้ใดที่แพทย์
สั่งให้รับประทานอาหารพิเศษ เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ ก็ขอให้แจ้งให้ผู้ดาเนินงานทราบในเวลา
ลงทะเบียน
เสื้อผ้ำ
เสื้อผ้าที่ใช้ควรเรียบง่ายและสวมสบาย ไม่จากัดสีหรือแบบ แต่ไม่ควรสวมใส่เสื้อผ้าที่
รัดตึง โปร่งบาง เสื้อไม่มีแขน หรือกางเกงรัดรูป ห้ามนุ่งกางเกงขาสั้นทั้งชายหญิง และห้ามอาบแดด
หรือเปลือยบางส่วนโดยเด็ดขาด ข้อห้ามเหล่านี้มีความสาคัญมาก ทั้งนี้ เพื่อมิให้รบกวนบุคคลอื่น
ความสะอาด ...

-๔ควำมสะอำด
ผู้เข้ารับการฝึกจะต้องอยู่ และปฏิบัติร่วมกันในห้องปฏิบัติธรรม จึงจาเป็นที่จะต้อง
อาบน้าทุกวัน และรักษาเสื้อผ้าให้สะอาด ในบางครั้งอาจไม่มีบริการซักผ้า ผู้เข้ารับการฝึกจะต้องซัก
เสื้อผ้าเอง แต่ก็ควรทาในช่วงเวลาพักเท่านั้น หากเป็นไปได้ ควรเตรียมเสื้อผ้าให้เพียงพอที่จะใช้ตลอด
ระยะเวลาปฏิบัติ
กำรติดต่อภำยนอก
ผู้เข้ารับการฝึกจะต้องอยู่ในบริเวณที่ใช้ฝึกตลอดการฝึก จะออกไปภายนอกได้เฉพาะใน
กรณีจาเป็นอย่างยิ่ง และจะต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอนก่อน ผู้เข้ารับการฝึกจะต้องงดการ
โทรศัพท์ การเขียนจดหมาย และการพบปะกับผู้ที่มาเยี่ยมเยียน นอกจากในกรณีฉุกเฉิน ผู้ที่มาเยี่ยม
จะต้องมาติดต่อกับฝ่ายจัดการ
ดนตรี อ่ำนหนังสือ และเขียนหนังสือ
ห้ามเล่นดนตรี ฟังวิทยุ และห้ามนาสิ่งที่ใช้เขียน หรืออ่านเข้ามาในสถานที่ฝึก ผู้เข้ารับ
การฝึกไม่ควรรบกวนตนเองโดยการเขียนบันทึก การห้ามเขียนและอ่าน ก็เพื่อที่จะได้ปฏิบัติกรรมฐาน
ได้อย่างเคร่งครัด
เครื่องบันทึกเทปและกล้องถ่ำยรูป
สิ่งเหล่านี้จะใช้ได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอนเป็นพิเศษเท่านั้น
นำฬิกำปลุก นำฬิกำข้อมือที่มีเสียงบอกเวลำ
ห้ามนามาใช้ในห้องปฏิบัติรวมอย่างเด็ดขาด และไม่ควรใช้นาฬิกาปลุกในที่พัก เพราะ
จะเป็นการรบกวนผู้อื่น
ทุนทรัพย์ในกำรดำเนินงำน
เพื่อให้การเผยแพร่ธรรมะเป็นไปโดยบริสุทธิ์ การฝึกอบรมดาเนินได้ดว้ ยเงินบริจาคเพียง
อย่างเดียว และการบริจาคก็จะรับจากผู้ที่ผ่านการฝึกมาแล้วเท่านั้น เหตุผลก็คือ การบริจาคควรมาจาก
ผู้ที่ได้ตระหนักถึงประโยชน์ของธรรมะที่มีต่อตนเอง ซึ่งจะทาให้การบริจาคนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติ หากท่านมีความปรารถนาที่จะแบ่งปันประโยชน์เหล่านี้กับผู้อื่น ท่านก็อาจจะกระทาได้ด้วยการ
บริจาคในวันสิ้นสุดการอบรม

การรับ ...

-๕การรับบริจาคจากผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการอบรมธรรมะนี้ เป็นรายได้ทางเดียวสาหรับ
ที่จะนามาใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรม โดยมิได้มีความสนับสนุนในด้านการเงินอื่นใด ทั้งอาจารย์ผู้สอน
และผู้ดาเนินงานก็ล้วนไม่ได้รับผลตอบแทนใด ๆ จากการจัดการฝึกนี้ โดยวิธีนี้ ธรรมะจึงเผยแพร่
ออกไปได้ด้วยเจตนาอันบริสทุ ธิ์ ไม่มีเรื่องผลประโยชน์ เข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้น ไม่ว่าการบริจาคของท่าน
จะมากหรือน้อย ก็ขอให้มาจากเจตนาที่บริสุทธิ์ เจตนาที่จะช่วยให้ผู้อื่นได้มีโอกาสพบกับธรรมะอัน
บริสุทธิ์เช่นเดียวกับท่าน "เพราะเหตุว่า มีผู้ที่ได้ออกค่าใช้จ่ายให้กับการฝึกของข้าพเจ้ามาแล้ว ตอนนี้
ขอให้เป็นโอกาสที่ข้าพเจ้าจะได้ให้กับผู้อื่นบ้าง"
สรุป
สาระของกฎเกณฑ์และระเบียบต่างๆ อาจสรุปได้ดังนี้ "จงระมัดระวังการกระทาของ
ตนให้มาก อย่ารบกวนผู้อื่น อย่าสนใจหากมีผู้อื่นรบกวน" อาจเป็นไปได้ว่า ผู้เข้ารับการฝึกไม่สามารถ
เข้าใจเหตุผลของกฎระเบียบต่าง ๆ เหล่านี้หากเป็นเช่นนี้ควรจะไปขอคาอธิบายในเรื่องเหล่านี้กับ
อาจารย์ ผู้ ส อน มิ ใ ช่ ป ล่ อยให้ ต น เ องเกิ ด คว าม เข้ าใจ ผิ ด ห รื อ เกิ ด คว ามสงสั ยมากขึ้ น
ดังนั้น การปฏิบัติตามระเบียบและความพยายามที่จะปฏิบัติให้มากที่สุดเท่านั้น ที่จะ
ทาให้ผู้เข้ารับการฝึกปฏิบัติได้ผลดี และได้รับผลตามความมุ่งหมาย สิ่งที่จะต้องเน้นใน ๑๐ วันนี้ก็คือ
"ปฏิบัติ" ปฏิบัติให้เหมือนกับว่า เราอยู่เพียงคนเดียวในการฝึก เพิกเฉยต่อสิ่งรบกวน และความไม่
สะดวกสบายที่ต้องเผชิญอยู่ทั้งหมด ปฏิบัติด้วยจิตที่มุ่งเข้าสู่ภายในเท่านั้น
ประการสุด ท้าย ผู้เข้ารับการฝึกควรระลึกไว้เสมอว่า ความก้าวหน้าในการปฏิบัติ
วิปัสสนาขึ้นอยู่กับบารมี (กุศลที่ได้สะสมมาแต่ปางก่อน) และปัจจัย ๕ ประการคือ ความเพียร ความ
ศรัทธา ความจริงใจ สุขภาพอนามัย และปัญญา
ขอให้กฎเกณฑ์ต่าง ๆ และข้อแนะนาเหล่านี้เป็นประโยชน์แก่ท่าน ขอให้ท่านได้รับผล
สูงสุดจากการฝึกกรรมฐานนี้ ขอให้ทุกท่านได้รับความสงบและสันติสุขจากการปฏิบัติวิปัสสนาโดย
ทั่วกัน

ตารางเวลา ...

-๖-
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