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การนั่งก็เหมือนกัน ขัดสมาธิ ชั้นเดียว ขัดสมาธิ สองชั้น
ขัดสมาธิเพชร แลวหายใจยาวๆ เมือ่ หายใจยาวๆ ไดแลวสติ
จะดีขึ้นไวขึ้น ถามีสมาธิจะไวมาก คนทีห่ ายใจสั้นจะอารมณ
รอน ทําอะไรไมไดดี ถาพระในปาจะนั่งขัดสมาธิเพชร ไมนั่ง
อยางพวกเรา นั่งอยางนั้นครั้งแรกปวดจนน้ําตารวง แตตอไป
จะไมปวด เพราะไดผานการปวดแลว ตองกําหนดหมดทุก
อยาง
ขัดสมาธิสากล คือ ขัดสมาธิสองชั้นธรรมดา คือ ขาขวา
ทับขาซาย ขัดสมาธิชั้นเดียวก็ได ถาปวดก็ใหกาํ หนด ชั้น
เดียวก็เอาขาขวาลงจากขาซาย ถาเมื่อยจัดกําหนดไมไดจริงๆ
ก็อนุโลม คอยๆ กําหนด ยกหนอ ยกหนอ (เอามือคอยๆ ยก
ขาขวา) แลวก็วางหนอ วางหนอ
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เวลานั่งขวาทับซาย ใหหลับตา อยาไปดูลมหายใจ ใหดู
ลมหายใจที่ทอง หายใจยาวๆ หายใจเขาใหยาวๆ เลย แลว
หายใจออกยาวๆ สัก ๔-๕ ครั้ง พอได ๔-๕ ครั้งแลว เริม่ ตั้ง
สติไวทที่ อง หายใจเขาทองจะพอง แลวก็วาพองหนอ หายใจ
ออกยาวๆ ทองจะยุบ แลวก็วายุบหนอ ถาหากวาไมไดจงั หวะ
เราก็เอาพองสัก ๑ หนอสัก ๓ “พองหนอ.....ยาวๆ” ไดแน
ถาหากเราบอกพองยังไมทันหนอยุบเลย พอยุบยังไมทันหนอ
พองขึ้นมาอีกแลว เลย พองยุบ พองยุบ เร็วๆ มันจะไดเรื่อง
อะไร
“หนอ” ตัวนี้เปนตัวรัง้ สติ เหมือนหลอดนีออน ตองมี
สตารทเตอร ถาไมมสี ตารทเตอร ไฟนีออนจะไมตดิ ตัวหนอ
เปรียบเสมือนสตารทเตอร หนอทําใหสติและจิต ติดไฟเกิดแสง
สวาง คือ ตัวปญญา จิตนี้มนั เกิดดับไวมาก เหมือนไฟนีออน
มันเกิดดับ เกิดดับ ไวมาก เรามองไมเห็น ถาเรายุบหนอ....
พองหนอ..... ชาๆ ไปตามทอง อยาไปดูลมหายใจ พอหายใจ
ยาวๆ แลว มันจะเกิดปญญา ทําใหเรารูหลักเกณฑ วิธีการ
เกิดความฉลาดในตัวเอง หายใจใหยาวไว คนที่หายใจยาว จะมี
สติไวมาก หายสั้นมันไมไดจังหวะ ใหมๆ จะอึดอัด เพราะเรา
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ยังไมเคยทํา พอนานเขาจะไมอึดอัด พองหนอยุบหนอ จะ
คลองแคลว แลวปญญาจะเกิด
ถาเกิดเวทนา ใหหยุดภาวนา พองหนอ ยุบหนอหยุดกอน
เอาจิตปกตรงที่ปวด และภาวนาวา ปวดหนอ ชาๆ แลวตัง้ สติ
ไว เกิดขึ้นตั้งอยูดับไป ในทีส่ ุดปวดหนัก ก็ตองเรียนใหรูเปน
สมถะ สมถะแปลวาตองศึกษาใหเขาใจ พอเขาใจแลวความ
ปวดหายไปเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไมแนนอน เกิดขึ้น
ตั้งอยูดบั ไป จิตจะไมตกกังวล พอจิตไมตกกังวล ก็จะไมปวด
อีก แตพอมานั่งใหม ก็จะปวดอีก พอปวดก็ศึกษาอีก พอมี
สมาธิหนักเขาก็แกปญ
 หาไดทุกอยาง พอมีสมาธิขึ้นมามันจะ
คิดแตเรื่องเกา ตั้งแตครั้งโบราณมันจะคิดออก
ใหกําหนดที่ลิ้นป หายใจยาวๆ ไว คนเราแกปญหาไมได
เพราะไมไดกําหนด แตถาไมมีสมาธิ กําหนดอยางไรก็ไมเกิด
ประโยชน ไมมีสติกําหนดไมได
ถาเสียใจ ก็กําหนดที่ลนิ้ ป แลวภาวนา “เสียใจ หนอ...ๆ”
จะเกิดสติ บวก หนึ่ง ขึ้นมา จะบอกใหทราบวาเสียใจเรื่องสามี
เรื่องลูก ปญญาตัวนี้ คือ ตัวที่สะสมไวมันจะบอกวิธีแก แลว
เราก็แกไปตามนั้น นี้เปนวิธีแกปญหาเฉพาะหนา
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ถาโกรธก็ กําหนดที่ลิ้นป หายใจยาวๆ ไว เดี๋ยวหายโกรธ
ถาทํางานในเวลาโกรธจะเสียหายหมด ภาวนาวา “โกรธ หนอ
...ๆ” ใหยาวๆ เดีย๋ วสติบอกวาโกรธใคร พอสติบอกวาโกรธ
ใครแลว ตัวปญญาก็จะเกิดขึน้ เลย วาควรจะแกอยางไร แลว
เราก็แกจากการที่ไดกัมมัฏฐาน
ใครหายใจเขาออก ยังไมสะดวก พยายามหายใจชาๆ ไม
ตองไปเบงทองใหเกินไป แตสภาวะที่เราตองเห็นดวยจิตมันชัด
อยาใหเลือนลาง ถาเราสมาธิดี สติดี จิตเราก็ไมคดิ หลายเรื่อง
แลวพองยุบจะชัด ถาเราคิดหลายอยาง หลายเรื่องรวมกันแลว
สมาธิมนั จะหมด สติจะไมดี พองยุบจะไมชัด หายใจเขา
หายใจออก ชาๆ คอยๆ ทําไป จิตจะแกวงไป แกวงมา บาง
ทีพอสมาธิดี ทานจะสังเกตไดวา จิตจะเริ่มออก คิดถึงเรือ่ งที่
ผานมา ถาเปนเรื่องหนัก มันจะคิดกอน ถาเปนเรื่องเบามันจะ
คิดทีหลัง บางครั้งสมาธิดี ขาดสติ จะคิดซอน มันจะมีเรื่อง
ซอนขึ้นมา ทําใหเราขาดสติไป และทําใหเรากําหนดไมได
จังหวะ บางครัง้ มันจะหนักแลวจะวูบ บางครัง้ มันจะเบา และ
บางครั้งกําหนด พองหนอ ยุบหนอได แตจิตอีกดวงหนึ่งมัน
คิด จิปาถะ ทีเ่ ราไดกังวลอยู เขาเรียกวา มันธรรมชาติของจิตที่
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คิดตลอดเวลา เวลานัง่ จะเปนสมาธิตลอดไมได มันทําไมตอง
คิด เพราะสติจะดีอยางไรมันก็ตองคิด แตจะทําอยางไรถึงจะ
ไมคิด ขอเจริญพรวา ตองเขาขั้นสูง มันจะไมคิดอะไร มันจะ
ดิ่ง นิ่ง เรายังต่ํา หรือเรายังอยูในระหวาง จิตสับสาย ไปมาอยู
เสมอ มันจะคิดไปมา อะไรตางๆ ถาหากวามันสับสนไมรูวา
อะไรเปนอะไร ในขณะกําหนด ใหกําหนดวา “รูหนอ” รูหนอ ให
ตั้งสติใหไดกอน ที่ลิ้นป เมือ่ ตั้งสติไดแลว ก็กําหนดตอ
ไมอยางนั้นสับสนไปตลอด มันจะไมเกิดอะไร มันจะไมเกิด
สภาวธรรม เราจึงตองทําใหมันติดตอกันไป
ถาเราไมทํา
ติดตอกันไปแลว มันจะสับสน และสภาวะจะไมเกิด สภาวะตัว
นี้ คือ เกิดจากญาณ ที่มนั เปนสภาวะ เปนขั้นตอน ตองให
กําหนดอยางนั้น อันนี้ยากมาก ที่เราบอกวาใหจิตมันอยูที่ นั้น
มันเปนไปไมไดหรอก มันจะตองคิดโนน คิดนี่ จิปาถะ แตจะ
คิดอะไรก็ตาม ใหเอาสติยัดเขาไป โดยการกําหนดวา “คิดหนอ”
ที่ลิ้นป ไมใชเราแตยบุ หนอ พองหนอ เวลามีอะไรก็ไมคิด ไม
กําหนดไมไดนะ
การกําหนดจิต นี้เพื่อตองการใหเราไมลืม ไมหลง ถาไม
ลืม ไมหลง เกิดขึ้น สติดีแลว จิตนี่เดีย๋ วเราจะเขาใจผิดคิดวาเรา
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ทําแลวไมไดผล มันไมเปนสมาธิก็คิดโนน คิดนี่ แตปญหา
มันมีอยูอ ันหนึ่ง ที่มันคิดอะไรเกิดขึ้นแลว เอาสติตามเลย ก็คือ
การคิดหนอ การเดินจงกรมก็เหมือนกับการนั่ง อันเดียวกัน
เราก็เอาสติตาม แตเราจะใหสมาธิมันดิ่งอยูตลอดรายการ มัน
เปนไปไมได ถามันเขาขั้นสูง เขาขั้นมีสภาวะเกิดขึ้น จิตมัน
ก็จะดิ่งลงไป มีแตสมาธิ ซึ่งก็หมายความวา ดิ่งอยูเฉยๆ ไมมี
นิมิตเกิดขึ้น แสดงวามีสมาธิมากไป แตขาดสติ วิธีทาํ ก็คือ
ถอยสมาธิออก ใหยัดสติไป วิธีทํา คือ ก็ภาวนาวา “รูหนอ ๆ ๆ
ๆ” พอรูเหตุการณนั้นแลว สมาธิก็จะถอยจะจางออกไป พอ
จางออไป ก็ยดั สติเขาไป คือการคิดหนอ การทําเชนนี้ ไมใช
หมายความวาไมกําหนดอะไรเลย เราจะไมรอู ะไรเลย คอยๆ
รูไป จิตนี้มันละเอียดออนมาก จิตมันไมอยูกับที่ จะใหมนั อยู
ดิ่งไปสัก ๕ นาที มันก็ไปไดยาก อยางนี้เดี๋ยวเราจะเขาใจผิด
คิดวาไมไดผล ขอเท็จจริงไดผล เปนการสะสมทีละเล็ก ทีละ
นอย แลวเราก็จะกําหนดจุดตั้งสติไว ตรงนี้สําคัญมากตองให
ละเอียด ถาใหละเอียดเขาไป เราจะรูจ ริง วาอะไรมันเกิดกอน
เกิดหลัง เกิดขึ้นแลวตั้งอยูไหม มันจะดับไปตรงไหน เดินขวา
ยางหนอ ซายยางหนอ ใหชาๆ หนอย ถาสติดี สมาธิดี จะ
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รูเลยวาจิตที่กําหนดนี่มันดับตรงไหน
ซายยางหนอ ดับ
ตรงไหน ขวายางหนอ จิตมันจะดับไหม ดับอยางไร เกิด
ดับๆ มันจะไวมาก ทําใหเราไมรู ถาเราละเอียด ก็จะรูและจับ
จิตได บางทีสมาธิดี มันจะวูบ แตจับไมไดวา มันวูบ ตอน
พอง หรือตอนยุบ ตรงนี้สําคัญเหมือนกัน ถาคนใดเกิดขึ้น
อยางนี้ ใหกําหนด รูหนอๆ ๆ ๆ พอรูสติดีแลวเขาขั้น มันจะ
จับไดเลยวา วูบตอนไหน
และพองหนอ ยุบหนอ มีกี่ระยะ มันจะมีขั้นตอนไหม มัน
เปนระยะเดียว หรือกีร่ ะยะ ถาละเอียดออน สมาธิดี ก็จะจับได
วามีกี่ระยะถาเราฝกยังหยาบอยูก็จะจับไมไดวาจะไดระยะ
ตรงไหน
วิธีการกําหนดลมหายใจเขาออก พองหนอ ยุบหนอ ตอง
ใหไดจังหวะในปจจุบัน เอาปจจุบันเปนหลัก หายใจเขายาวๆ
หายใจออกยาวๆ ถายเทอารมณสัก ๓-๔ ครั้ง แลวเราคอย
กําหนด พองหนอ... ยุบหนอ... ใหยาวๆ ถาเราทําไดมนั จะ
คลองไปหมด จะทําอะไรก็คลอง วองไวขึน้ และการกําหนด
อิริยาบทตางๆ ทั้ง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ทวารหก
อินทรีย นั้น ถาเรากําหนดได จะรับผิดชอบตัวตนเองไดเยอะ
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และจะชวยตัวเองไดมากไมตอ งไปพึ่งใคร และเราจะแกปญ
 หา
เฉพาะหนา
การปฏิบัติธรรม อาตมาขอใหทานทําติดตอกัน ทานจะพบ
ความทุกขในตัวเอง ความทุกขนั้นมีมาก ที่เห็นมากๆ ก็คือ
ทุกขกาย ทุกขใจ กายไมมีสขุ จิตก็ไมมีสุข ความชราเขามา
แลวเราก็จะหมดสภาพไปในที่สุด เกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป ไมมี
อะไรเหลือ ขอใหทานทําดวยความตัง้ ใจ จะทําอะไรก็ขอใหทํา
ดวยความตั้งใจ อยาทอถอย การปฏิบตั ิธรรมของเราก็จะได
มรรคไดผล ในตอนแรกๆ ก็จะคิดวาไมไดผล เพราะมันปวด
เมื่อย จิตใจก็ไมเปนสุข มันเปนเรื่องธรรมดา แตทานก็ตองสู
กําหนดเวทนาที่เกิดขึน้ ใหได อยาปลอยมันใหเลยผานไป เรา
จะบังคับใหจิตอยูกบั ทีน่ ั้นเปนไปไมได แตเมื่อจิตมันออกไป
เราตองเอาสติตามไปใหได สติตามก็คือกําหนรูหนอ ทีล่ ิ้นป
มันจะปวดแคไหน ก็ใหกําหนดปวดไปแคนั้น เราจะปวดมาก
แคไหน วันขางหนามันจะปวดมากกวานั้น เมื่อถึงคราวทีต่ อง
เจ็บไขไดปว ยขนาดไหน เราก็จะสามารถอดทนได
สําคัญที่พองหนอ ยุบหนอ บางคนไมพอง หายใจยาวๆ
ใหทองพองใหได วิธีฝกใหเคย โดยการนอนหงายลง แลวเอา
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มือประสานบนทอง แลวภาวนาพองหนอ ยุบหนอ นานๆ เขา
ก็จะเคยเอง พอไดแลวก็จะคลองแคลววองไว
ที่อาตมาบอกใหกําหนดที่ลิ้นป อาตมาไดประสบการณ
จากตอนที่ คอหัก ตอนนั้นจะมีความรูสึกที่ตรงลิ้นป สวนอื่นๆ
ของรางกายไมมีความรูสึกเลย
และลมหายใจที่จมูกไมมี
เหมือนถูกฟนคอขาดไปแลว เพราะกระดูกขอทีส่ ามมันหลุด
คอก็พับไปแตหนังมันดึงไว เสนประสาทมันไมติดตอ หัวใจสูบ
ฉีดโลหิตไปเลีย้ งสมองไมได อาตมารูสกึ ถึงความทรมานที่สุด
อาตมาจึงหายใจทางสะดือได สะดือมีความสําคัญกับการยุบ
หนอพองหนอมาก สําคัญมาก สติจะรู ที่ลิ้นป มันจะรูทุก
ระยะ ตาลืมขึน้ มา มองเห็นเปนหมอกเต็มไปหมด หูก็ไดยิน
แววๆ คนพูดอยูใกลๆ เหมือนพูดอยูไกลๆ แสดงวาสังขาร
ตายแลว เหตุใดอาตมาจึงหายใจทางสะดือได บอกไปอยางนี้
ใครเขาจะเชื่อ ถาไมประสบการณเองเหมือน นายแพทยที่
สิงหบุรี ถึงไดรวู าอาตมาหายใจทางสะดือ เพราะเลือดเต็มจมูก
เต็มคอ หายใจคลองคือยุบหนอพองหนอตลอด อาตมาก็ไมรู
วาหายใจทางสะดือ รูสึกตัวที่ตรงลิน้ ป เพราะฉะนั้นคนที่จะ
ตายนั้น ยุบหนอพองหนอยังอยู สติจะควบคุมจิตอยูที่ลิ้นปนี้
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แน บางคนบอกวาตายตั้งแตหัว หรือตายลง ตายขึน้ นั้น ไมจริง
และลมหายใจที่จมูกไมมี กลับไปมีที่สะดือ แตหัวใจยังไมหยุด
เตน มันยังสูบฉีดโลหิตไปหลอเลี้ยงรางกายได แตไมไปเลีย้ ง
สมอง เพราะคอหักพับไปแลว โลหิตจึงลงไปขางลางแลวไป
ดันที่สะดือ สะดือจึงหายใจได
เพราะฉะนั้นพองหนอ ยุบหนอนั้นแนนอนที่สุด อาตมาก็
สํานึกสมัญญาไดวา ลิน้ ป สําคัญมาก ตาก็มองไมเห็น และก็ไม
รูสึกวาปวด อาตมามีความรูสึกเมื่อตอนรถเข็นคนไขตกรอง
ประตูทางเขา ถึงรูสึก แลวก็ปวดกนเลย สวนหัวนั้นเมื่อตอน
ที่คอหักพับเลือดไมไปเลี้ยง จะมีสีดําทัง้ หัว พอเลือดไหลเวียน
ไปเลี้ยงแลวกลับขาว
ดังนั้นใหทานทัง้ หลาย ปฏิบตั ิ ยุบหนอพองหนอ ใหเคย
พอนอนหลับก็จะพองหนอยุบหนอเอง มีสติอยูตลอดเวลา จะ
ไมฝนราย ถาฝนก็จะเปนเรือ่ งจริง ลิ้นปนี้สําคัญมาก ถาเรา
โกรธอยาลืมตรงนี้ และคนเรานี้กลิ่นตัวไมเหมือนกัน ลม
หายใจไมเหมือนกัน อารมณเหมือนกันไมได เพราะวากิเลสไม
เทากัน ทิฐิสามัญตาไมเหมือนกันทุกคน หายใจสั้นยาวไม
เหมือนกัน คนมีโทสะจะหายใจสั้นและกระตุกดวย กลิ่นตัวก็
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เหม็น และพอเรามาทํากัมมัฏฐานหายใจยาวๆ กลิ่นตัวจะ
เปลี่ยน ไมใชกลิ่นเหงื่อ ซึ่งกลิ่นเหงื่อก็มีเหมือนกันทุกคน คน
ที่กินเจกินแตผกั กลิ่นตัวจะไมเหม็น คนทีก่ ินของคาวกลิน่ ตัว
จะเปนอีกอยางหนึ่ง คนที่โมโหราย ถาไมนั่งกัมมัฏฐานเลย
จะไปกินเลือดกินเนื้อ เปนโจรปลนฆาคนอื่น เหมือนตัวอยาง
โจรที่หนีไปอยูกลางปาที่สุพรรณบุรี ตอนนั้นอาตมาเพิง่ บวช
ใหมๆ ก็เกิดไปที่บานเสือเขา เปนบานใหญโต และตอนนั้น
ภรรยาเขาก็เอาขาวไปสงแตไปสงไมได เพราะตํารวจลอมไวอยู
เปนเดือน คนๆ นี้ ใครมองหนาไมได ตองฆาทันที แลวโจร
คนนี้ก็อยูในปาซึ่งมีแตผักหญาตางๆ พอมืดก็จะออกมาเก็บ
ผักบุงไปกิน ขาวก็ไมมีกิน กินแตผัก ก็อยูไดเปนเดือน เขาก็
เลาใหอาตมาฟงวา เมื่อกอนนี้เขาใจดําอํามหิตมาก พอตอนที่
เขาอยูในปา เขาก็ไมไดสวดมนตไหวพระ เขาไมมีธรรมะ ฆา
คนตายเปนจํานวนมาก พอไปอยูในปาไมไดกินเนื้อสัตวเลย
กินแตผกั ขุดมันนกกินทุกวัน กินผักบุงเปนกําๆ ตาที่เคยมอง
คอยเห็นเพราะเปนตอ ก็กลับมองเห็นไดดี และทําใหอารมณดี
ได ความที่เปนคนใจดําอํามหิต โหดรายก็หายไป เสือคนนี้คือ
ลูกนองเสือฝาย สุพรรณบุรี อาตมาไปบานเขามา ตอนนั้น
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คดีเขาก็หมดแลว เขาจึงเลาใหฟง
สมภารเจาวัด ขณะนี้ตายไปแลว
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พอตอมาเขาก็บวชเปน

๑๒

