
 

   

วันแรก 
  

๐๘.๐๐ - ๐๙.๔๕  น.  ลงทะเบียน (ใต้อุโบสถ) 

๐๙.๔๕ - ๑๐.๔๕ น. สมาทานกรรมฐานและรับโอวาท (ใต้อุโบสถ)

๑๑.๑๕ - ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหาร (ในสวนป่า) 

๑๓.๓๐ - ๑๔.๐๐ น. เดิน-นั่งภาวนา ภายในสวนป่าและโดยรอบ 

๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. อบรมวิปัสสนากรรมฐาน (ในสวนป่า) 

๑๘.๓๐ - ๑๙.๓๐ น. ท าวัตรเย็น (บนอุโบสถ) 

๒๐.๐๐ - ๒๑.๓๐ น. อบรมวิปัสสนากรรมฐาน (บนอุโบสถ) 

  

วันที่สอง 
  

๐๕.๐๐ - ๐๕.๔๕ น. ท าวัตรเช้า (บนอุโบสถ) 

๐๖.๑๕ - ๐๗.๑๕ น. เจริญภาวนาริมสระน้ า หรือเดินจงกรม 

๐๘.๐๐ - ๐๘.๔๕  น.  รับประทานอาหาร (ในสวนป่า) 

๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. เดิน-นั่งภาวนา ภายในสวนป่าและโดยรอบ 

๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. ฟังธรรมกถาว่าด้วยการภาวนา (ในสวนป่า) 

๑๑.๑๕ - ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหาร (ในสวนป่า) 

๑๓.๓๐ - ๑๔.๐๐ น. เดิน-นั่งภาวนา ภายในสวนป่าและโดยรอบ 

๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. อบรมวิปัสสนากรรมฐาน (ในสวนป่า) 

๑๘.๓๐ - ๑๙.๓๐ น. ท าวัตรเย็น (บนอุโบสถ) 

๒๐.๐๐ - ๒๑.๓๐ น. อบรมวิปัสสนากรรมฐาน (บนอุโบสถ) 

 
 

ท่านผู้สนใจเข้าอบรมปฏิบตัิวิปสัสนากรรมฐาน 

ไม่มีค่าใช้จ่าย 
    

ติดต่อส ารองที่พักไดท้ี่ คุณจอย   
โทรศัพท์ ๐๘ ๖๓๘๒ ๐๐๑๒ 

(โปรดจองทางโทรศัพท์เท่าน้ัน  งดจองทาง SMS) 
 

ส าหรับท่านผู้ปฏิบตัิใหม ่

โปรดเตรียมหลักฐาน รูปถ่ายและส าเนาบัตรประชาชน 

มาย่ืนในวันลงทะเบียน 

 

ในรอบผู้ปฏิบัตเิก่า 
จะงดการท าวัตรทัง้เช้าและเย็น   
เพื่อให้ปฏิบตัิได้อย่างเตม็ที ่

 

หากที่พักเตม็แล้ว  ท่านผู้ที่สนใจสามารถสมัคร 
เข้าร่วมการอบรมแบบ ไป-กลับ ได้  

(ประตูทางเข้า - ออก เปิดในเวลา ๕.๐๐ น. - ๒๒.๓๐ น.) 

 

ก าหนดการ การอบรมกรรมฐาน 

 

สมัครเข้ารับการอบรม 

   

ณ วัดญาณเวศกวัน   
อ. สามพราน  จ. นครปฐม 

 

เปิดการอบรม หลักสูตร ๓ วนั ๒ คืน 
ทุกวันจนัทร์ถึงวันพุธ สัปดาห์ที่หนึ่งและสองของเดือน 

  
กันยายน ๕๔ 

สัปดาห์ท่ี ๑ : วันที่ ๕ - ๗ (ผู้ปฏิบัติเก่า) 
สัปดาห์ท่ี ๒ : วันที่ ๑๒ - ๑๔ (ผู้ปฏิบัติใหม่) 

  

ตุลาคม ๕๔ 
สัปดาห์ท่ี ๑ : วันที่ ๓ - ๕ (ผู้ปฏิบัติเก่า) 

สัปดาห์ท่ี ๒ : วันที่ ๑๐ - ๑๒ (ผู้ปฏิบัติใหม่) 

 

การอบรมปฏิบัต ิ
วิปัสสนากรรมฐาน 

   

 

 
วันที่สาม 

๐๕.๐๐ - ๐๕.๔๕ น. ท าวัตรเช้า (บนอุโบสถ) 

๐๖.๑๕ - ๐๗.๑๕ น. เจริญภาวนาริมสระน้ า หรือเดินจงกรม 

๐๘.๐๐ - ๐๘.๔๕  น.  รับประทานอาหาร (ในสวนป่า) 

๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. เดิน-นั่งภาวนา ภายในสวนป่าและโดยรอบ 

๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. สรุปสาระการปฏิบัติ (ในสวนป่า) 

๑๑.๑๕ - ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหาร (ในสวนป่า) 

๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. พิธีลากรรมฐานและรับโอวาท (ใต้อุโบสถ) 

 
 



 

“บุคคลที่พัฒนาจิตปัญญาดี เข้าถึงความว่าง คือรู้จักความว่างด้วยปัญญาแล้ว 
จึงเป็นผู้ว่าง เขาเต็มเพราะเขาว่าง  ถ้าเข้าใจความหมายน้ี  ก็จะเข้าใจสาระ
ของพระพุทธศาสนาในระดับหน่ึง”  - พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) 

ด้วยตระหนักในคุณค่าของการพัฒนาชีวิตให้ดีงาม
ตามหลักไตรสิกขา กลุ่มผู้มีศรัทธาในการปฏิบัติธรรม น าโดย
ท่านอาจารย์ละม่อม บุษปวนิช  ได้เสนอแนวคิดจัดการอบรม
กรรมฐานข้ึนในวัด โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ
พระพรหมคุณาภรณ์ ให้ใช้สถานที่วัดญาณเวศกวันในการจัด
กิจกรรมภาวนา และได้อาราธนาพระภิกษุผู้ทรงความรู้มาเป็น 

พระวิทยากร  ได้แก่ ท่านพระครูปลดัสุวัฒนพรหมคุณ 

พระอาจารยป์ิยะลักษณ์ ปญญฺาวโร, พระอาจารย์มรกต 
สุขิโต และ พระอาจารย์ปณต คุณวฒโฺฑ เป็นต้น เมตตาให้
การอบรมตลอดระยะเวลา ๓ วัน ๒ คนื  เพือ่ให้ผู้เข้า
ปฏิบัตธิรรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการปฏิบัติธรรม
อย่างถูกต้องและสามารถคลี่คลายข้อสงสัยต่างๆ ได้ 

การอบรม ปฏิบัติวิปัสสนา 
ตามหลักสติปัฏฐานสี่ 

ระเบียบปฏิบัติส าหรับผู้เข้าฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน 

 โปรดแต่งกายด้วยชุดขาว ควรตัดเล็บให้เรียบร้อย ไม่ทาสีเล็บ 
ไม่ตกแต่งรา่งกาย ใบหน้า หรือใส่เครื่องประดับ ไม่ใช้น้ าหอม 

 โปรดปิดโทรศัพท์มือถือในระหว่างเข้าปฏิบัติธรรม 

 โปรดงดเข้าไปในเขตสังฆาวาส 

 เพื่อป้องกันการสูญหาย  โปรดอย่าน าทรัพย์สินมีค่าติดตัว 
มาในระหว่างพักอาศัยอยู่ในวัด   

 ห้ามสูบบุหรี่ เสพของมึนเมา ห้ามน าสิ่งเสพติดเข้ามาในวัด 

 ผู้ปฏิบัติธรรมควรส ารวม กาย วาจา ให้สงบ เรียบร้อย 

 งดเว้นการพูดคุยที่ไม่จ าเป็น หรือซักถามระหว่างผู้ปฏิบัติ 
ด้วยกัน เพราะจะรบกวนผู้อ่ืน  หากมีข้อสงสัยในการปฏิบัติ 
ให้ถามเฉพาะกับพระอาจารย์ผู้สอน 

 ไม่ควร อ่าน-เขียน หนังสือ หรือท ากิจเล็กน้อยที่ไม่จ าเป็น   
ควรเจริญสติอยู่กับตัวตลอดเวลา 

 มีสติ ส ารวม ในการเข้าแถวตักอาหาร รับประทานอาหาร 
และน้ าดื่ม 

 การนั่งฟังธรรม ให้นั่งส ารวม เช่น นั่งพับเพียบ นั่งขัดสมาธิ 
หรือนัง่บนเก้าอี้ที่จัดเตรียมไว้ให้ด้วยอาการสงบ 

 ในระหว่าง ช่วงพักการปฏิบัติ  ผู้ปฏิบัติธรรมอาจใช้เวลาว่าง 
ท าความสะอาด กวาดลานภายในวัดและบริเวณที่พัก เพื่อ 
ความสะอาดของสถานที่และสุขอนามัยของผู้ปฏิบัติธรรม 

 โปรดช่วยกันรักษาความสะอาด และใช้น้ า-ไฟ อย่างรู้คุณค่า 

 ผู้ปฏิบัติธรรมต้องระลึกเสมอว่า เรามาปฏิบัติเพื่อยกระดับจิตใจ 
ขัดเกลากิเลสตัณหาให้เบาบางลง มิใช่เพื่อหาความสุขสบาย  
จึงต้องอาศัยความอดทนเป็นพิเศษต่อสิ่งที่เข้ามากระทบกระทั่ง 
และความไม่สะดวกบางประการ ขอให้คิดว่า สิ่งเหล่านี้เป็น
เครื่องทดสอบความอดทนและคุณธรรมของผู้ปฏิบัติว่ามีอยู่ 
มากน้อยเพียงใด 

 ส าหรับผู้ที่มาเป็นหมู่คณะ หรือมากับสมาชิกในครอบครัว โปรด
ระลึกเสมอว่าการปฏิบัติเป็นส่วนเฉพาะตน ไม่ควรคลุกคลีกันเกิน
พอดีจนเป็นเหตุให้หลงลืมสติ พึงให้ความยินยอมแก่ผู้จัดในการ 
แยกที่พักออกจากกัน เพื่อประโยชน์ของแต่ละท่าน 

 


