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การที่เราเดินจงกรมเพือ่ ตองการ อานิสงส ๕ ประการ คือ
๑. ทําใหอดทนตอการเดินทางไกล
๒. ใหเราอดทนตอการบําเพ็ญเพียร
๓. ทําใหโรคภัยไขเจ็บในตัวหาย อยางนาอัศจรรย มีโรค
อะไรหายหมด เพราะอดทน
๔. ทําใหอาหารที่รับประทานเขาไปไมเปนพิษเปนภัย
๕. สมาธิในการเดินจงกรม ตั้งอยูนานมากกวา การนั่ง จึง
ตองเดินกอนเสมอ
การเดินจงกรม บางคนไปสอนเดินผิด สอนเดินกาวแบบ
ตอเทา ที่ถูกตองใครเคยเดินอยางไร ก็เดินไปอยางนั้น บาง
คนเดินอยางโขน มันผิด เดินกันอยางธรรมดา เคยเดิน
อยางไรก็เดินอยางนั้น แลวเอาสติยดั ลงไป เทานัน้ เจริญสติ
ปฏฐานสี่ ใหมันครบ ๔ ขอ บางคนบอก ทํากัมมัฏฐานแลว
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ทําไมยังปวดเมื่อย ซึ่งที่แลวตองเมื่อยปวดตลอดไป พอทํา
แลวถึงที่สุด ทําถึงระยะ ๖ ไปนั่งใหม มันจะเปลี่ยนขึน้ มา
เรื่อย ๆ เพราะเราเกิดมาหลายชาติ หลายกัป หลายกัลป มัน
ก็ตองเปลี่ยนไปตามชาติ ทีเ่ ราเกิดมา ไมใชนั่งอยางไรไดอยาง
นั้น เปนการเขาใจผิด เราไปเขาใจวา นั่งไดโสฬสญาณ แลวก็
ไมมีอะไรเปลี่ยนแปลงไดเหรอ
มันตองเปลี่ยนไปเรื่อยๆ
เพราะวาทุกวันมันเปน อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ตองเปลี่ยนไป
ตามสภาพของเวรกรรม ไปทํากรรมอะไรไว
เราจะไดรู
ไมเชนนั้นเราจะไมรูเรื่องเลย ไปถามหมอดู หมอดู ดูก็ไมรู
เรื่อง จะดูจติ ใจเรา จะดูกฎแหงกรรมของเราไดเหรอ
พระราชนิพนธ ของรัชกาลที่ ๒ ทานแตงรามเกียรติ์ไดดี
มาก คือ พิเภก มารซื่อมีคนเดียว ทําไม ทศกัณฐจึงไลออก
จากนครลงกา พูดจริงก็ไมดี พูดจริงก็เสียเหมือนกัน ทศกัณฐ
ฝนวา แรงดํา แรงขาว แรงดํา คือ ทศกัณฐ จะตองตายโหง
แลวพิเภก ก็ทาํ นาย ทายทัก บอกวา พระเชษฐา เคราะห
รายจะตองตาย และตายโหงดวย โปรดเมตตากรุณาคืน สีดา
ใหแกพระรามไปซะ ทศกัณฐ โกรธ ไลพิเภกออกจากพระนคร
ลงกา อยากจะประหารชีวิตซะเลย เห็นไหมบอกตรงๆ ก็ไมได
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นี่แหละ พูดจริงก็เปนภัยเหมือนกัน เราไมอยากพูดจริง กับคน
ที่มันไมจริงกับเรา ถาคนจริง เราก็พูดจริงกับเขา บางอยางไม
ควรพูดซะเลยดีกวา
บางคนไมเขาใจวา ทําไมตองเดินจงกรม เพราะคนเรานั้น
มีอริยาบท ๔ ประการ คือ ยืน เดิน นั่ง นอน เดินธรรมดา
แตใหมนั ชาลงไป ขวายาง…หนอ ซายยาง…หนอ เทานั้นเอง
บางคนดัดจริตไมเขาเรื่อง ครูสอนก็ดัดจริต สอนเดินจงกรม
กาวที่ละคืบ แลวเมื่อไรจะถึงละ
ทําอะไรชาจะมีสติ คิด
รอบคอบ ถาทําอะไรเร็ว ดวนได จะลืม เชน ลืมกระเปา ลืมมือ
ถือ ลืมอะไรตอมิอะไร ลืมอะไรไวในหองน้ําเยอะ เพราะทํา
อะไรเร็วไป ตรงนี้สําคัญมาก ตองพูดใหเขาใจ บางคนลืม
บอยๆ ตอไปจะลําบาก
การเดิน เดินใหมีสติ ตองยืนกอน แลวถึงมาเดิน มานั่ง
มานอน ทําไมตองเอามือไพลหลัง มันจําเปนหรือ เอามือจับ
กันไวขางหนาก็ไดไมเปนไร อาตมาไมใหโยมเอามือจับกันไว
ขางหนาเพราะอะไร เมื่อกอนอาตมาก็เดินทําอยางนี้ สอนมา
อยางนี้ แลวยืนหนอ ๓ ครัง้ ไมถึง ๕ เพราะเราไมรูจริง
เราไปรูมาจากขอนแกน ๕ ครั้ง ตะจะ ปญจะกะ กัมมัฏฐาน
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๕ ไมใช ๓ ทบทวนชีวิตได ๕ ครัง้ เมื่อไร จะรูเลยวากฎแหง
กรรมมีอะไร และจะเห็นหนอ ดวยปญญา
อัตโนมัติไปเลย
เห็นหนอ ๕ ครั้ง พอดู ศรีษะลงปลายเทา ปลายเทาถึง
ศรีษะ อัสสาสะ ปสสาสะ มันจะยอนมาบอกเรา วาคนนีน้ ิสัย
ไมดี อยาคบ แตการคบคาสมาคม พระพุทธเจาสอน คบได
แตอยาชวยเขา กินขาวจานเดียวกันได คนขี้เมายังมีโอกาส
อาศัยเขาได ขอแรงผูกโรงลิเก ขอแรงทําอยางอื่นได คนที่
ไมใชขี้เมาขอแรงยาก คนไทยชอบเลี้ยงเพราะคนไทยใจกวาง
ถึงไดกนิ เหลามาเปนประเพณีมาจนทุกวันนี้ ไมใชเรื่องเสียหาย
คนติดเหลาอยาไปวาเขา การกินเหลาไมใชคนชั่ว คนไปทําชั่ว
มันถึงจะชั่วนะ กินเหลาดีกวาไปกินยาบา
ขวายาง……หนอ แลวโยกตัว ซาย ….หยุด ยาง……
หนอ หยุด ขวายาง…หนอ ใหจังหวะ หยุดหนอย แลวซาย
โยกตัวยางหนอ หยุด…หนอ ๓ ครั้ง เตือนสติใหหยุด กลับ
หนอ ยืนหนอ อีก ๕ ครั้ง ถาคนไมเขาใจใหหยุดที่สะดือ คน
เขาใจแลวจะคลองไปเอง ไมตองดูลมหายใจ
ขณะที่เดินจงกรม เกิดเวทนาในทาไหน ใหหยุดทีท่ านั้นไม
ตองชิดเทา แลวตั้งตัวตรงๆ แลวกําหนด วา ปวดหนอ ปวด
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หนอ ตรงที่ปวด เมือ่ ไดสติดีแลว ก็เดินตอไป ไมใชเดินเสร็จ
แลวไปกําหนดปวด ใหเอาปจจุบันเลย
เมื่อกอนเดินจงกรม โดยเอามือมาไวขางหนา มีคนเปน
โรคปอด อยู ๒ คน เดินขวายางหนอ ซายยางหนอไป หนัก
เขารัดหนาอก หายใจไมออก ปอดบวมทันที เลยกลายเปน
โรคปอด เราเลยไปถามหมอ หมอก็ถามอาตมาวา “หลวงพอ
เวลาเขาเดินจงกรม เขาทําอยางไร” อาตมาก็ทําใหหมอดู ถา
เดิน ๓๐ นาที ไมเปนไร ถา ๑ ชั่วโมง มันจะรัด จะปวด
หัวไหล หายใจไมออก เลยตองเปลี่ยนมาเดินไพลหลัง โดย
เอามือซายจับขอมือขวาไว แลวเอาไวตรงกระเบนเหน็บ คนที่
เปนโรคไต หายได และหลังจะไมโกง มันจะโดนกระเบนเหน็บ
นี่ ถาเดินถึง ๒ ชั่วโมง จะรูไดทันที ถาเดิน ๓๐ นาที จะไม
รู เดิน ๒ ชั่วโมง จะรูเลย มันจะปวดตรงกระเบนเหน็บ แทบ
จะรองไหเลย พอกําหนดก็จะหาย พอหายแลว โรคตรงนีห้ าย
ได อัมพฤกษ อัมพาต จะไมเปน ผูห ญิงซาย ชายขวา ถา
ผูหญิงเปนทางซายไมหาย ผูชายเปนทางขวาไมหาย เดินเอา
มือไพลหลังจะไมเปนโรคปอด ถาเปนโรคหืด แตเดินจงกรม
เอามือมาไวขางหนา ไมถงึ ชั่วโมงจะหอบเลย แตเอามือมา
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ไพลหลัง แลวหายใจยาวๆ โรคหืดจะหายได ทานพระครูสังฆ
รักษธเนศ มาจากเมืองจีน เปนโรคหืด แตมาหายทีว่ ดั นี้
หายใจยาวๆ ชาๆ เรื่อยๆ ไป แลวจะมีปญ
 ญา โรคหืด หอบ
มันจะหายไป
บางคนไมมีเหตุ คิดวาแคมานุงขาว ก็จะไดไปสวรรค จะ
ไปไดหรือ แคมนุษยสมบัติ ยังทําไมได ไปนิพพานงายนิด
เดียว ตัดกิเลสไดหมดไหม ไมไดแลวจะไปไดเหรอ แลวไป
เถียงกันในทีวี เรื่อง อัตตา อนัตตา แตตดั กิเลสไดหรือเปลา
ตัดกิเลสไมได แลวยังไปเถียงกันอีก คนทีเ่ ถียงกันนี่ เปนพระ
อรเห ไปเถียงกันในทีวี
การเดินจงกรม บางคนยังเดินสั้น ใหกาวเทาที่เรากาวยาว
ได กาวไดแคไหนเอาแคนั้น อยาไปกาวสั้น และอยากาวยาว
เกินไป เคยกาวแคไหนใหกาวแคนั้น แตใหชาลงไป ชาเพื่อ
ไวเสียเพื่อได ถาสติมั่นคงแลวกาวชาๆ จะไมลม ยืนขาเดียว
ได เวลากาวเทาขวา ยาง...ไป น้ําหนักจะอยูที่เทาซายจะถวง
มากแลวจะเซ แลวถากาวเทาซาย ยาง... ขวาจะรับน้ําหนัก
ถาเรารับไมไดก็จะลม ถาเราเดินไปเรื่อยๆ มันจะถวงน้ําหนัก
ก็จะไมลม ถาทําครั้งแรกก็จะมีเซบาง
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เวลาเรามีประสบการณอะไรใหรีบกําหนด ยกตัวอยางเชน
เวลาเราไปโกรธกับใคร ก็ใหกําหนดโกรธ ไมใชพอโมโหใครก็
ทํารายเขากอนแลวถึงมากําหนดโกรธทีหลัง มันไมถูกตอง
และขวายางหนอ ซายยางหนอ ก็ขอใหดูที่เทา อยาไป
หลับตา เดี๋ยวจะไมรูวา รูป นาม ขันธ หาเปนอารมณ นั้น
เปนอยางไร จิตนี้มันเกิดดับ เวลาเราขวายางหนอ ซายยาง
หนอ รูหรือไมวาขวาซายเปนอันเดียวกันหรือไม พอจิตที่ขวา
ยางหนอดับลงไป จิตดวงใหมคือ ซาย ก็จะเกิดขึน้ มาแทนที่
ขวายางไป อันที่เราเห็นนี้เปนรูปธรรม นามคือจิตที่เรารู มัน
ยางไปในปจจุบนั อยางไร แลวจะรูต อ ไปถึงจิตเห็นหนอ รูปกับ
ตา มันคนละอันกัน หูกับเสียงก็ไมไดอยูดว ยกัน หูเปนสือ่ รับ
มันเปนรูป ตัวนามที่สื่อรับเขาไป ชอบหรือไมชอบ ดีหรือไมดี
มันเปนตัวนามธรรม ทําใหเรารูในภายใน รูปนามขันธหาเปน
อารมณ โลภะมูลจิต ๘ โทสะมูลจิต ๒ โมหะมูลจิต ๒ สังขา
ริกัง อสังขาริกัง บอกอยางนี้ไวชัดเจน กุศล ๔ อกุศล ๔ คือ
โลภะมูลจิต ๘ อยากไดของเขา เสียก็ไมเอาดวย โลภอยาก
ได แตโลภมีอยางหนึ่ง คือ โลภอยากไดแตทํางานสุจริตเอา
ไดมาดวยความถูกตอง
แตไมจดั เปนโลภะที่เสียหายเพราะ
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กิเลส มันจัดเปนโลภะอยากได
อยากนั่งหนอ มันก็เปนกิเลส
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บางคนวา อยากนั่งหนอ

๘

