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ธรรมปฏิบัติ
วิปสสนา – พัฒนาจิต
ณ. อุโบสถวัดอัมพวัน ค่ําวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๒๙
พระครูภาวนาวิสุทธิ์
P201

การเจริญวิปส สนากรรมฐาน ถาพูดตามสมัยใหมเขา
นิยมเรียกวา มาพัฒนาจิต มาพัฒนาคุณธรรม ขอเท็จจริงเปน
เรื่องเกา เปนเรื่องตั้งแตพระพุทธเจายังทรงพระชนมอยูโ นน
ทรงชี้แจงตอพุทธศาสนิก ใหบําเพ็ญจิตภาวนา พัฒนาจิตให
เกิดประโยชนสูงสุดแกชีวิตโดยใชสติปญญาเปนอาภรณ
ประดับจิตนั่นเอง
วิธีปฏิบัติในสติปฏฐานสี่ ที่เรียกวา ทางสายเอกของ
พระพุทธเจานั้นเอง เรียกวาการเจริญวิปสสนา เปนธุระ
หนาที่ทเี่ ราจะตองดําเนินวิถีชีวติ โดยใชสติปญญาเปนอาวุธ
เพื่อไมใหพลาดผิดในการทํางานทุกอยาง เพราะหนาที่และ
การงานเปนผลงานของชีวติ ทีเ่ ราตองทําโดยใชสติปญ
 ญา
ตลอดเวลา แตการทํางานทีป่ ระกอบไปดวยปญญานั้น ถาเรา
วิปสสนา – พัฒนาจิต

๑

e-Library

ไมฝก เราไมอบรม ดวยความอดทนอยางยิ่งแลว เราจะไมพบ
ความจริงดังทีก่ ลาวแลว

เริ่ม ยืน-เดินจงกรม
การเดินจงกรม ยืนกําหนดตองใชสติกําหนดมโน
ภาพ อันนี้มีประโยชนมาก แตนักปฏิบัติสวนใหญไมคอย
ปฏิบตั ิจดุ นี้ ปลอยใหเลยลวงไปเปลาโดยใชปากกําหนดไมได
ใชจิต ไมไดใชสติกําหนดใหเกิดมโนภาพ อันนี้มีความสําคัญ
สําหรับผูปฏิบตั ิมาก ผูปฏิบตั ิตองจับจุดนี้ คําวา ยืนหนอ ๕
ครั้ง ยืนอยูนั้นตองหลับตาวาดมโนภาพ เพราะจิตนี้มัน
วุนวายฟุงซาน คิดอานอยูเสมอ แตแลวเราใชสติกําหนด
ตามจิตโดยวา ยืนหนอ ๕ ครั้ง
อาตมามีวิธีปฏิบัติใหเอามือไพลหลัง มือขวาจับมือ
ซาย ก็ตองการใหตรงกระเบนเหน็บ หลังจะไมงอในเมื่อ
เฒาแกชราลงไป บางทานก็ถนัดเอามือไพลขางหนา ก็ใชได
แตโดยวิธีการแลว ทําใหหอตัว ทําใหหายใจไมปกติ ปอดผาย
ไมเขาสูภาวะ
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และคําวา ยืน ๕ ครัง้ ทานทั้งหลายทําไดแลวหรือยังวา
กําหนดจิต ตองใชสติ ไมใชวาแตปากวา ยืนหนอ ๆๆๆ แลวก็
ลืมตา ขวายางหนอ ซายยางหนอ ไมไดมีจงั หวะ ไมไดใชสติ
ควบคุมจิต ดูแลจิต ใหมันไดจังหวะตัวกําหนด ไอตัวกําหนด
เปนตัวฝก อันนี้มีความสําคัญ อาตมาจึงตองขอย้ําไว ซ้ําขอนี้
เนนหลักในขอนี้ใหมาก เพราะมันมีประโยชนตอผูป ฏิบตั ิ เอา
ไปใชในกิจประจําวันไดอยางดีที่สุด คําวา ยืนหนอ นี้ไมใช
หมายความวา กําหนดยางนี้เสมอไป ตองใชจิตปกลงที่
กระหมอม กระหมอมของเราทุกคนอยูตรงไหน ตั้งสติไวตาม
จิตลงไป........ไมงายเลย แตตองทําซ้ํา ๆ ใหเคยชิน ใหสติคุน
กับจิต จิตคุนกับสติอยางนี้ ถึงจะเกิดสมาธิ ไมใชหมายถึงวา
เรากําหนดแลวไดผลเลยนะ ยังไมไดผล แตเราทําซ้ํา ๆ ซาก
ๆ ใหเคยชิน เราตองมีการฝกจิตอยูทกี่ ระหมอม วาดมโนภาพ
ลงไปใหชา ๆ ลมหายใจนั้นก็ไมตองมาดู แตหายใจใหยาว ๆ
มันจะถูกจังหวะ แลวตั้งสติตามจิตไปวา ยืน ที่กระหมอม
แลวก็ หนอ......ลงไปที่ปลายเทา ดูมโนภาพ จะเห็นลักษณะ
กายของเรายืนอยู ณ บัดนี้ เห็นกายภายนอก นอมเขาไปเห็น
กายภายใน
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แตโดยวิธีปฏิบตั ิแลว ตองเอาขางในออกขางนอก จึงจะมี
ขอคิดใหเกิดปญญาได ถาเราลืมตาขณะที่ยนื หนอ ๕ ครั้งแลว
มันเห็นแตภายนอก แตภายใน สภาวธรรมมันจะเห็นไดยาก
จึงตองหลับตา จะไดไมมองเห็นสิ่งอื่น สิ่งแวดลอมที่เรายืนอยู
ณ บัดนั้น แลวไมเห็นกายขางนอก ใหเห็นกายภายใน กาย
ภายในกายนั้น ตองประกอบไปดวยสติ แลวก็จติ ปกลงไปวา
ยืน....หนอ....ลงไปถึงปลายเทา เห็นชัดมาก แลวก็สํารวมที่
ปลายเทา อยาเพิ่งกําหนดใหมันติดกัน ยืนตั้งแตปลายผมลง
ไป จากกระหมอมลงไปถึงปลายเทาวา ยืน....หนอ....หรือยืน
นั้น จิตปกไปถึงสะดือแลวหนอ จากสะดือลงไปปลายเทา
ใหไดจังหวะอยางนั้น ไมใชยืนหนอแลวก็จิตไปถึงปลายเทา
อันนี้เปนอดีตแลว
เพราะวิธีปฏิบัตินี้ทาํ ยาก ตองทําใหไดจังหวะ ได
ระบบของเขา มันจึงจะเกิดปญญา เกิดสะสมเขาไวดวยดี
โดยวิธีนี้
คําวา ยืน ปกลงที่กระหมอมแลวสติตามลงไปเลย
วาดมโนภาพ ยืน....ถึงสะดือ รางกายเปนอยางนี้แหละหนอ
จากสะดือลงไปก็ลง หนอ....ลงไปทีป่ ลายเทา อยางนี้ทํางาย
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ดี สํารวมใหมสักครูหนึ่ง จึงตองอยาไปวาติดกัน ถาวาติดกัน
มันไมไดจังหวะ
ขอใหญาติโยมผูปฏิบตั ิทําตามนี้จะไดผลอยางแนนอน
อันนี้เริ่มตน ยืน....มโนภาพ หายใจยาว ๆ หายใจให
ยาว ๆ วา ยืน....ถึงสะดือแลว รวมจุดศูนยสะดือ มโนภาพ
หนอ....ลงไปปลายเทา เห็นเทาทั้งสองโดยมโนภาพยังไมชัด
ครั้งหนึ่งยังไมชัด
ครั้งที่สอง สติก็ตามสํารวมทีร่ ะลึกกอนวา เทามีสองขาง
จากปลายเทานั้น รวมอยูในจุดของเทาทั้งสองขาง แลวก็บอก
วา ยืน....ขึ้นมาถึงสะดือ หนอ....เรื่อยมาถึงกระหมอม นี่
ครั้งที่สอง
ครั้งที่สามจะชัด ยืน....ถึงสะดือ แลวตั้งสติไวตามจิตที่
ผานไปแวบถึงสะดือ แลวสองบอก หนอ....จากสะดือถึงปลาย
เทา สํารวมอยางนั้นจึงจะไดจงั หวะ
พอครั้งที่สี่ชัดขึน้ สํารวมจากปลายเทาทั้งสอง เห็นไดชัด
แลว อันนี้เห็นชัด จิตก็ไมกระสับกระสาย ครัง้ ที่สี่นี้จิตไม
กระสับกระสายแนนอน สํารวมอยูทปี่ ลายเทา แลวก็ตั้งสติไว
ใหดีกอน ระลึกวาเทาทั้งสองขางมีอะไรบาง แลวก็จึงกําหนด
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จิต ใชสติตามวา ยืน....ขึ้นมาถึงสะดือ จากสะดือตอวา หนอ
....ขึ้นมาถึงปลายผม คือกระหมอมเปนครั้งที่สี่
ครั้งที่หา นี้ชัดขึน้ ไปกวายืนหนอในขั้นตน ในขอหนึ่งยืน
ครั้งที่หา ยืน....ถึงสะดือแลวสํารวมจิตลง หนอ....ลงไป มันจึง
จะไดจังหวะดี ผูปฏิบตั ิไมเขาใจทําวรรคตอนเลย ก็ยนื หนอ ๆ
ๆ วาไว ๆ จิตก็กําหนดไมได จิตมันเร็วแตสติตามไมทัน เลย
สมาธิไมเกิด ปญญาจะไดมาจากไหนเลา สมภาคแสดงออกจะ
ไมทราบ
ขอนักปฏิบัติธรรม ทําตามแบบนี้ แลวสํารวมลงไปปลาย
เทา ครั้งที่ ๕ ยืน....ถึงสะดือแลว หนอ....ลงไปชา ๆ ถึง
ปลายเทา หนอพอดีที่เทาทั้งสองยืนอยูที่พื้นนั้น แลวก็ลมื ตา
ทันที ลืมตาอยาเพิ่งกําหนด ลืมตาดูเทาสักครูหนึ่ง ตัง้ สติ
ไวใหดจี ึงไดเขยื้อนเคลือ่ นกาย
ขวา ยกขึ้นมา แลวก็สัมปชัญญะบอกใหรูปจจุบัน ยาง....
หนอ....ลงพื้นพอดี จิตดวงนั้นไปไหน ถาเห็นสภาพความ
เปนอยูข องจิตมันจะรูว าวูบลงไปตรงไหนอยางไร จิตดวง
ใหมจะแสดงออก คือบอกใหทราบใหมเกิดขึ้น จิตก็เกิดดับ
อยางนี้
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ถาทานทั้งหลายทําเร็ว ทานจะไมมองเห็นธรรมชาติของ
จิตในสภาวธรรม จึงตองทําใหชาทีส่ ุด ทีจ่ ะชาไดเทาไรยิง่ ดี
ที่สุดโดยวิธีนี้ ลมหายใจเขาออกดวยวิธีกําหนดนี้มันก็ลาชาลง
ไป ทําใหเห็นภาวะขางในไดชัดเจน นี้ตรงนี้เปนจุดสําคัญ
ไมใชกําหนดแตปากอยางที่เคยกําหนดกัน เดีย๋ วเราก็ไมมีสติ
เลย จิตมันก็วบู วาบไปที่โนน คลอนแคลนไปที่นี่ เดี๋ยวแวบที่
นั่น แวบที่นี่ กระสับกระสายอยูเสมอ อันนี้เราทําไดจงั หวะ
แลว จิตจะไมกระสับกระสายแตประการใด
แลวขวายางหนอ....ลงพื้น ซายยางหนอ....ลงพื้นพอดี
ทําชา ๆ เดินจงกรมไปเรื่อย ๆ เราจะเห็นไดวา ออ ขวากับ
ซายมันอันเดียวกันหรือไม จะเห็นชัด แสดงออกตอบไดทัน
ที่วา มันเปนอันเดียวกันหรือเปลา ตอบไดดวยตนเอง ประการ
ที่สอง จิตที่กําหนดขวากับจิตที่กาํ หนดซายเหมือนกันไหม
คลายคลึงกันไหม จะไมเหมือนกันเลยนะ มันดับวูบลงไปแลว
จิตดวงใหมเกิดขึ้นขณะเกิดขึ้นนั้น คือสติระลึกกอน มันจะ
บอกวาซาย ยกขึ้นมาพอดีไดจังหวะ นั่นคือตัวสติ เปน
ตัวกําหนดใหม แลวก็ยาง....หนอ ลงพื้นพอดี สติมา สัมปชา
โน มีสติเกิดขึ้น ระลึกกอนปจจุบันธรรมก็ไดผล คือ
สัมปชัญญะปพพะ ปญญาก็เกิดขึน้ ภาวะธรรมสภาพความ
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เปนอยูข องการปฏิบัตกิ ็ชัดลงไป มันก็แจงชัดแลวคลองแคลว
ดีกวาเดิม
ขอใหนักปฏิบตั ิเดินใหมาก ๆ ถาทานผูใดเดินไมได
เพราะขาไมดี ปวดแขงปวดขา เดินไมไดเลยก็ไมเปนไรนะ
เราก็นั่ง เราก็นอนได ทุกวิถีทางอิริยาบถ ๔ ทําไดทกุ อิริยาบถ
แตถาเราอินทรียพรอมมูลบริบูรณดี ก็ยืนเดินนั่งนอนได ก็ทาํ
ใหเราทําไดไว ทําใหตดิ ตอกัน ไปไดไวมากโดยไมขาดสาย
แตพระพุทธเจาทรงชีแ้ จงแสดงไววา การปฏิบัตินี้จะยืนก็
ได จะเดินก็ได จะนั่งก็ได จะนอนก็ได ในอิริยาบถ ๔ ดวยกาย
เวทนา จิต ธรรม ในภาคกาย ในภาคเวทนาตองครบ เพราะ
ทุกคนตองมีเวทนาดวยกันไมพลาดแน ไมใชนั่งสบาย ไมมี
เวทนาเลย นี่แหละ อริยสัจ ๔ ก็ครบในอิริยาบถ นี่เหมือนกัน
โดยกาย เวทนา จิต ธรรม มันก็อยูตรงนี้ทั้งนั้น
ตองมีภาคกาย ภาคเวทนา ปวดเมือ่ ยทุกขกาย ทุกขใจ
สุขกาย สุขใจ และก็เปนแบบเรียนเปนบทเรียนใหเรา ที่เรา
จะตองใชเปนตําราอยูในเวทนาครบ สติก็ดีขนึ้ ในเวทนา ดวย
วิธีฝกกําหนดเวทนาเกิดขึ้นตัง้ อยูดับไป แลวอนิจจังไมเทีย่ ง
เปนทุกข ก็แกไขไดโดยอนิจจังคือความไมเทีย่ ง มันเปนทุกข
อยางนี้แหละหนอ แลวอนัตตาก็แสดงใหเราเห็นเปนพระไตร
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ลักษณเกิดขึ้นตัง้ อยูดับไป สูญไปไมมีอะไรติดตัว เดีย๋ วก็วน
มาอีกเกิดขึ้นตัง้ อยูดับไป ก็เรียกวาอนัตตา มันเกิดขึ้นโดย
อัตโนมัติของมันเองโดยเฉพาะ เรียกตามศัพทภาษาธรรมะก็
เรียกวาพระไตรลักษณ เกิดขึ้นแกเราในขณะนั้น ปญญาถึงจะ
เกิดตอภายหลัง จึงเรียกวา วิปสสนาตอนนั้น ตอนตนก็
เรียกวาอุปาทาน ยังมีขันธในอุปาทาน ยังยึดขันธอยู เชนรูป
ขันธ เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ มันมี
ขันธทั้ง ๕ อยูทเี่ ราครบ
ปรารภกําหนดก็มีอยู ๒ ประการ มีรูปกับนามเทานั้น
อยางอื่นหาไดมีไม เลยก็ไมมตี ัวไมมตี น ไมมีเราไมมีเขา แลว
จะมีทิฐมิ านะตอกันอยางไรเลา
อันนี้ภาวะมันจะบอกเอง
โดยเฉพาะอีกประการหนึ่ง
ในเมื่อขณะที่กําหนดยืนหนอ บางคนเขาผลสมาบัติได
ไมจําเปนตองพองหนอ ยุบหนอ พอยืน....หนอ ยืน....สํารวม
ขึ้นมาหนอ บางคนปญญาเกิดตอนนั้น ไดผลตอนนั้น ยืนวูบ
ลงไปทีส่ ะดือ วูบลงไป ๓ ชั้น จิตเปนภาวะ ผลสมาบัติเกิดขึ้น
เลยไมรภู าวะนอก รูภาวะขางใน ยืนอยูเปนเวลา ๑ ชั่วโมง
ภาวะขางนอกไมสัมผัสก็เรียกวา เขาผลสมาบัตติ อนยืนหนอ
ได ไมใชเขาผลสมาบัติเฉพาะตอนพองหนอ ยุบหนอทุกคนไป
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บางคนไดตอนยืนหนอ สติสัมปชัญญะดี สมาธิดี มันจะวูบลง
ไปถึงสะดือแลววูบอีกครั้งหนึ่ง มันจะปดอายตนะ ธาตุ
อินทรีย ในภายนอกแลวภายในจะแสดงออกดวยปญญา เขา
เรียกวาพละพลังของสมาธิ ประกอบไปดวยสติสัมปชัญญะ
ภายใน เรียกวาเขาผลสมาบัติ ขณะทีย่ ืนหนอไดทันที
ตรงนี้สําคัญนะ ผูปฏิบัติอยาคิดวายืนหนอไมไดผล ตอง
เอาขอนี้กอนเปนหลัก แลวเราก็เดินจงกรมไปเรื่อย ๆ บางคน
เดินจงกรมหวิวทันที เวียนศีรษะ แตแลวเกาะขางฝากําหนด
เสียใหได คือเวทนา จิตวูบลงไป แวบลงไปเปนสมาธิขณะที่
เดินจงกรม แตเราหาไดรูไมวาเปนสมาธิ กลับหาวาเปน
เวทนาเลยเปนลม เลยเลิกทําไป ขอเท็จจริงบางอยางไมได
เปนลม แตเปนดวยสมาธิในการเดินจงกรม มันวูบมันหวิว
เหมือนอยางที่เราเดินเวียนศีรษะ ฉะนั้นมันอาจเปนไดหลาย
วิธี มันอาจเปนดวยเปนลมก็ได ไมแนนอน บางครั้งสมาธิเกิด
ขณะที่ขวายางหนอ ซายยางหนอ มันจะหวิวลงไป เหมือน
เปนลมฉะนั้นขอใหผูปฏิบัติกําหนด
หยุดการเดินจงกรม
กําหนดหวิวเสียใหได กําหนดรูหนอเสียใหได เดีย๋ วทานจะ
เกิดปญญาในขณะนั้นทันที จากการเดินจงกรมนั่นเอง อันนี้มี
วิธีบอกแก
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บางทีเดินจงกรมไปมีเวทนา อยาเดิน หยุด-กําหนด
เวทนาเปนสัดสวนใหหายไปกอน และใหรูจักหลักเวทนา
เหมือนครูมาสอนโดยธรรมชาติของเวทนาตองจัดเปนรูปแบบ
และสัดสวนใหเกิดปญญา
แตละอยางแยกรูปแยกนามได
เวทนาก็แยกได ดวยการเดินจงกรมนั้นเชนเดียวกัน
เดินไปอีก หวิว-เวียนศีรษะ คิดวาไมดี หยุด กําหนดหวิว
หนอซะ ตั้งสติไวเสียใหไดใหดีกอนและเดินตอไป ปญญาเกิด
ทันทีสมาธิมา ปญญาเกิดในการเดินจงกรมทันที จะทําให
รวบรวมสมาธิตั้งไวไดนานดีกวานั่ง แลวไปนั่งก็ติดตอกันไป
โดยวิธนี ี้ประการหนึ่ง มีอะไรก็กําหนดไปเปนอยาง ๆ อยาไป
สับสน
ขณะเดินจงกรมจิตออกไปขางนอกขณะเดิน
หยุด
กําหนดหยุดเสีย กําหนดจิตเสียใหไดที่ลนิ้ ป กําหนดคิด
หนอ คิดหนอ ยืนหยุดเฉย ๆ ตั้งสติไวเสียใหได แตละ
อยางชา เดี๋ยวสติดีปญ
 ญาเกิด จิตนัน้ กลับมาสูภาวะแลว ก็มี
ความรูเก็บหนวยกิตเขาไป คือตัวปญญา จากการกําหนดนั้น
มีความสําคัญอีกประการหนึ่งนี้สําคัญมาก
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เดินตอไปอีกปญญาก็สะสมไวจากการเดินจงกรม ทําให
เกิดคลองแคลว ทําใหขวายางซายยางเห็นชัด รูจ ักคําวาแยก
รูปแยกนาม รูจ ักคําวาจิตคนละดวง รูจักคําวาซายยาง ขวา
ยางคนละอัน และก็ยา งไปมีกี่ระยะ จิตที่กาํ หนดนั้น มันเปน
ขั้นตอนประการใด ผูป ฏิบตั ิจะแจงแกใจชัดมาก ในตอนนั้น
ถามจะตองตอบไดตามญาณวิถี อยางนี้เปนตน
ขณะที่จติ ออกก็กําหนด จิตฟุง ซานก็กําหนด ทุกอยาง
เปนเรื่องกําหนดทั้งหมด และเราก็ไดเวลามานั่งตอไป และ
ขณะที่เราตั้งสัจจะวา จะเดินจงกรมเพียง ๓๐ นาที แลวเราหา
ที่นั่งไว พอได ๓๐ นาทีก็เกิดสัจจะ แลวก็เดินจงกรมมานั่งที่
จัดสถานที่เขาไว จะตรงไหนก็ตามแลวเราก็มานั่ง นั่งยอตัวลง
ไปวานัง่ หนอ ๆ ตองปฏิบัตใิ หติดตอ เหมือนดายกลุมออก
จากลูกลอ อยาใหขาดสาย ตองปฏิบัติโดยตอเนื่อง
กําหนดไดทุกระยะ อยาไปขาดตอน ไมใชเดินจงกรมเสร็จ
แลวไปทํางานอื่นแลวกลับมานั่งทีหลัง ผูปฏิบัติจะไมไดผล จะ
ไมไดผลเลย
ถาเรานั่งติดตอกันโดยเจ็ดวัน ทานไดผลแนภายใน ๗
วัน ไดแนนอน เปนการสะสมหนวยกิตไวในวันที่ ๗ ทานจะรู
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เรื่องในญาณวิสุทธิ มีสติไดดกี วาเดิมที่ผานแลว มันจะเกิดขึ้น
เปนขั้นตอนของระยะของเขานั่นเอง เพราะทําติดตอกันไมใช
วาวันนีน้ ั่งสมาธิเดินจงกรม พรุงนี้เวน มะรืนทําตอไปและเวน
ตอไปอีกหลายวัน ทําอยางนี้แลวทานจะไมไดผล ถาเราฝก
แลวขอใหฝกติดตอกันไป โดยวิธีปฏิบตั ิอยางนี้
และเรามานั่งหายใจเขาใหยาว หายใจออกใหยาว สวน
ใหญอาตมาถามผูป ฏิบัติหายใจไมไดกําหนด กําหนดไมได
จังหวะ โดย หายใจเขาทองพอง หายใจออกทองยุบ
หายใจยาว ๆ ทองมันพองระยะไหน เราก็บอกพอง แลวลง
หนอยาว ๆ ไว ยุบก็ลงหนอยาว ๆ ไว ถาเราพองยาว หนอ
มันก็ไมได เดี๋ยวก็ยุบ ยุบแลวไมทันหนอมันก็พอง อยางนี้มนั
จะอึดอัด ทําใหติดขัดในการกําหนด จึงตองกําหนดใหชา ๆ
หายใจยาว ๆ ไว แลวมันอึดอันในเบื้องตนนิดหนอย ตอไปก็
คลองแคลววองไวขึ้นมา
กําหนดพองหนอ....ยุบหนอ.... ทีแรกก็ใชพลังชวยดวย
ใชจิตดัน ดันพอง ดันยุบ ใชสติควบคุมไปกอน หนักเขาความ
เคยชินก็เกิดขึน้ ความดันเขาดันออกก็หายไป แลวกําหนด
คลองแคลววองไวเพิ่มขึ้น หายใจเขาหายใจออก พองหนอ
ยุบหนอ ก็คลองแคลววองไว สติก็ดีขึ้น ปญญาก็เกิด สมาธิก็ดี
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ตามขั้นตอนของภาคปฏิบัติ มิฉะนั้นเรากําหนดพองหนอ ยุบ
หนอไมไดจังหวะ คือใชดว ยกําหนดจิตไมมสี ติ คือวาแตปาก
พองหนอ ยุบหนอ นี่วาแตปาก ถาใชสติควบคุมไปใหได
จังหวะ รับรองปญญาเกิดในชวงจังหวะ บางครั้งพองหนอ ยุบ
หนอ ตามหลักวิธีปฏิบตั ิ เราจะรูขึ้นมาเอง เหมือนเดินจงกรม
พองหนอยุบหนอเปนอันเดียวกันไหม
มันจะแจงชัด
ขึ้นมา จิตก็คนละอันแน เพราะกําหนดแลวมันก็วูบขึ้นไป จิต
ดวงใหมมันก็แสดงออกมาใหม
เหมือนแสงนีออนเกิดดับ
ฉะนั้น มันเปนตามขั้นตอน มองไมเห็นชัด ถาเรากําหนดได
เราจะเห็นชัดวาจิตคนละดวง กายพองกายยุบคนละอันแน
ไมใชอันเดียวกัน แตอาศัยเหตุทเี่ กิดขึ้นเปนตัวปจจัย ทําใหรูป
นามขันธ ๕ แยกประเภทออกมาเปนรูป ออกมาเปนนาม
ออกมาเปนเวทนา ออกมาเปนสัดสวน เราจะรูไดวาแยกรูป
แยกนามไดโดยธรรมชาติของมันเองโดยเฉพาะ
พองหนอ ยุบหนอ บางครั้งตือ้ ไมพองไมยุบเกิดขึน้ แลว
ทําอยางไร ปญญาแกอยางไร ไมพอง ไมยบุ แลวก็เราสังเกต
ไดวาสติดี จะรูวามันหายไปตอนพองหรือตอนยุบ พองหนอ
ยุบหนอนี่ มันจะตองกําหนดไดมีจังหวะ แตมันหายไปตอน
พองหรือตอนยุบ ปญญาอยูตรงนั้น เราก็มีสติดี จะรูไดวามืน
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ตื้อไมยบุ ไมพองก็หายไปตอนพองหรือตอนยุบ จะเห็นชัดแลว
เราก็กําหนด รูห นอ ๆ แลวหายใจเขายาว ๆ หายใจออกยาว
ๆ ใหไดที่ แลวจึงใชสติกําหนดตอไปวา พองหนอ ยุบหนอ
ปญญาเกิด สมาธิดี ก็ทําใหพองหนอ ยุบหนอ สั้น ๆ ยาว ๆ
แลวทําใหแวบออกขาง ๆ ทําใหจิตวนอยูในพองยุบ ขึ้น ๆ ลง
ๆ อยางนี้ถือวาดีแลว มันเกิดภาวะเชนนี้แลว ทําใหเรา
กําหนดตอไป ขอใหจิตนี้วนอยางนี้จริง ๆ
พองหนอยุบหนอเดี๋ยวขึ้นลง เดี๋ยวขึ้นลง ไมออกทางพอง
ไมออกทางยุบ และจิตก็แวบออกไปแวบเขามา เดีย๋ วก็จติ คิด
บาง ฟุงซานบาง สับสนอลหมานกัน อยางนี้ถอื วาได
ประโยชนในการปฏิบตั ิ ผูป ฏิบัติอยาทิ้ง ผูป ฏิบตั ิจะตองตาม
กําหนดตอไปวามันฟุงซาน จิตมันขึ้น ๆ ลง ๆ แลวพองหนอ
ยุบหนอ กระสับกระสายแลวพองหนอยุบหนอไมชัด ตอนนั้น
ไดผลแลว ในเมื่อไมชัดก็ไมเปนไร ตื้อขึ้นมาพองยุบบนลิ้นป
เดีย๋ วตือ้ มาพองยุบที่หนาอก แลวเราก็กําหนดลงไปทีท่ อง
กําหนดรูหนอ ๆๆ เสียกอน แลวก็หายใจเขาออกตอไปใหม นี่
วิธีปฏิบตั ิที่ถูกตอง
ขอนักปฏิบัติธรรมทําตามหลักนี้จะไดรับผลอยางแนนอน
บางทีทาํ พองหนอยุบหนอ พอจิตสงบดี จิตออกแลวมันคอย
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จะเผลอมันคอยจะพลาด จิตคอยแวบออกไป แตเรามีปญหา
อยูวาจิตออกไปไมรู เพราะไมมีสติ ถาสติดจี ิตออกไปตองรูแน
ออกไปรูเลยวา ออกไปตอนพองหรือตอนยุบ จะเห็นชัด
บางทีขณะที่พอง ขณะที่ยุบ จิตออกไปแลว บางคนไมรู
เลย จิตออกไปเสียเมือ่ ไร ไปคิดเสียตั้งนานแลวนี่อยางนี้ ก็
แสดงเหตุผลใหทราบวาขาดสติ สติไมพอ ถาสติเราพอแลว
ออกไปตอนไหนรูตอนนั้น
หนักเขาเรากําหนดเชีย่ วชาญ
ชํานาญการไปแลว มันก็ทําใหจิตออกรูตัวทําใหม ๆ จิตออก
จะไมรู ตัวจิตก็พองหนอยุบหนอ สติกาํ หนดพองหนอยุบหนอ
จิตหนึ่งก็ออกไปคิดขางนอกไปคิดอะไรมากมายจริง ๆ ใน
เมื่อเปนเชนนีแ้ ลว ใหหยุดพองยุบ มากําหนดรูห นอ หรือ
คิดหนอก็ได แลวแตกําหนดอยางใดอยางหนึ่ง
 ญาก็บอกวา คิด
กําหนดคิดหนอ คิดหนอ พอสติดีปญ
เรื่องอะไรไดผลเปนประการใด มันก็สะสมจิต แฝงไวในจิต
แฝงไวในใจ คือตัวปญญาตอไป ไดแกแสงสวางอยางนั้นเอง
พอกําหนดไปแลว จิตที่คิดมากฟุงซาน แวบไปแวบมาทําให
เกิดเวทนาได ทําใหปวดเมื่อย ทําใหรางกายสังขารไมอยูใน
ภาวะแหงความปกติ เราก็ตองกําหนดสังขารรางกายที่มัน
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ปวดตรงไหน เมื่อยตรงไหน เกิดขึน้ โดยวิธีนั้นแลว มันก็จะ
คอย ๆ คลายหายลงไป จิตก็เขามาสูภาวะของพองหนอยุบ
หนอ ตอไปใหม

อาการ “วูบ”
บางครั้งนั่งมันวูบ วูบลงไปถึงกระดาน บางทีวูบผงะ วูบ
ไปขางหลัง วูบไปขางหนา บางทีวบู ไปทางซาย บางทีวบู ไป
ทางขวา บางทีพองหนอยุบหนอ วูบไปแลว บางทีพองก็วูบไป
แลว มันวูบหลายอยาง ตองใชสติกําหนดรูหนอ ๆ เพราะมัน
วูบลงไป
บางครั้งวูบมี ๒ อยาง เกิดดวยสมาธิสูงไป สติไมพอ มัน
วูบลงไปโดยไมทันรูตวั เกิดตกใจอยางหนึง่ วูบอีกอยางหนึ่ง
คือ วูบในการงวง ถีนมิทธะ เขาครอบงํางวงเหงาหาวนอนทํา
ใหวูบหนาวูบหลัง ผงกหนาผงกหลัง เกิดขึน้ ไดในขณะทีน่ ั่ง
ภาวนาพองหนอยุบหนอ อยางนี้ถือวา ถีนมิทธะ งวงเหงา
หาวนอนมันเกิดขึ้นมิใชเปนตัวสมาธิ ถาเปนตัวสมาธิแลว
มันจะเกิดขึ้นโดยวูบอยางแรงแตไมใชงว ง
รูตัวอยู
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ตลอดเวลากาลอยางนี้ สมาธิดีแตสตินอยไป ทําใหวูบลง
ไปไดอยางหนึ่งอยางนี้
บางครั้งกําหนดไปกําหนดมาเกิดปติ เกิดขนลุกขนพอง
สยองเกลา กําหนดขนลุกเสีย กําหนดขนพองเสีย เกิดปติ
แลวตองกําหนดเสียใหได พอกําหนดไดแลวกลับมาพอง
หนอ ยุบหนอตอไป ปญญาจะเกิดตอนนั้น
บางครั้งสมาธิจะดีตองมีอุปสรรค สติดีตองมีอุปสรรค เชน
เวทนา เปนตน มาขัดขวางเปนมารสําคัญทําใหเรารูในธรรมะ
คือเวทนา บางครั้งสมาธิจะดีทําใหเกิดฟุงซาน ถาเราผาน
ฟุงซาน ผานไปได ดวยใชสติดี ปญญาดี กําหนดได รับรอง
ปญญาก็เกิดขึน้ หลังจากที่ผานทุกขนั้น
จึงเขาสูภ าวะของ
ญาณ

นอนสมาธิ
เริ่มตนดวย นามรูปปริจเฉทญาณ แยกรูปแยกนามได
ในเบื้องตน อยางนี้ภาวะของธรรมดวยการกําหนดชา ๆ อยา
กําหนดไว แลวมานั่งแลวนอนลงไป กําหนดได ๓๐ นาที หรือ
๑ ชั่วโมงที่ตงั้ ใจไว เราก็นอนลงไปอยาเพิ่งแผเมตตา นอน
วิปสสนา – พัฒนาจิต
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เปลี่ยนอิริยาบถแลวกําหนดทีท่ องตอไปใหตดิ ตอกันไปดูซิ จะ
เปนเวลากลาวันก็ดีกลางคืนก็ตาม
ขณะทีผ่ ูปฏิบตั ิอยูที่หอ งกรรมฐานไดดีแลว ตัดปลิโพธ
กังวลมาดีแลว ขอใหทําติดตอไป อยาไปนัง่ คุยกัน อยาไปนั่ง
สนทนา อยาไปนั่งคิดเรื่องเกา มาเลากันใหมแตประการใด
เราก็กําหนดนอน พองหนอ ยุบหนอยาว ๆ กําหนด
เรื่อยไปที่ทอง ขณะนอนนั้นชัดมาก เดี๋ยวจะรูสึกขึ้นมาวา
สมาธิดี ปญญาเกิด เดี๋ยวมันจะวูบลงไป มันจะเพลินลงไป
เผลอลงไป บางประการ สติดี จะรูทุกวิถีทางวามันวูบ
ตรงไหน เปนอยางไร จับไดทุกอยางขณะที่นอน
ถาหากวามันจะหลับ ไมใชหลับดวยถีนมิทธะงวงเหงา
มันหลับโดยปกติ โดยมีสติสัมปชัญญะดี มันจะรูตวั ขึ้นมาวา
เพลินเผลอแวบไปตอนพองหรือตอนยุบ ผูปฏิบตั ิตองจับได
ถาจับไดตอนพองหรือตอนยุบจําไว หลับวูบลงไปแลวสติดี
ตลอดขณะที่นอนอยูนั้น ขณะนอนอยูนั้นสติภายในดีมาก จิต
ภายในรูอยูตลอดเวลา พลิกตัวกีค่ รั้งรูหมด และทําใหเราจะ
กําหนดตื่นเวลาไหน แมเพียง ๑๐ นาทีก็ได หลับอยางสนิท
แตภายในมีสติ อยางนี้ถือวาหลับสนิทภายในมีสติ คือหลับ
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โดยใชปญญาฝากไวในภายใน นึกจะตื่นเวลาไหน ใครเรียก
ขึ้นมาในเวลาใดรับปากเมื่อนั้น
อันนี้ตื่นไวชวนะจิตรับสู
อารมณไดไวดวย ขณะที่นอนหลับมีสติ
นักปฏิบัติธรรมอยาลืม ทําใหติดตอกันไป ในเมื่อทานเดิน
จงกรม นั่งภาวนาแลว นอนลงไปกําหนดเสีย ๑๐ นาที หรือ
๒๐ นาที คอยมาเดินจงกรม เปลี่ยนอิริยาบถตอไปใหม ถาทํา
โดยตอเนื่องติดตอกันไป ภายใน ๗ วัน รับรองเห็นผลแน ผล
ที่จะพึงไดจากการเจริญวิปสสนาญาณ ทําใหญาณวิถีรูเทาทัน
เหตุการณของชีวิตไดโดยเฉพาะอีกสวนหนึ่ง

กําหนดสัมผัส
แตขอใหญใจความของการเจริญวิปสสนานั้น ผูป ฏิบัติ
ธรรมอยาลืมอีกอันหนึ่งคือ สัมผัสอายตนะ ตองกําหนด ตา
เห็นรูปกําหนด หูไดยนิ เสียงกําหนด จมูกไดกลิ่นกําหนด ลิ้น
รับรสกําหนด กายสัมผัสตองกําหนด เพราะที่มาของทวารหก
เปนที่มาของกิเลส และเปนทีม่ าของขันธ ๕ รูปนาม เกิด
พรอมกัน ดับพรอมกัน จําเปนตองกําหนดตลอดเวลา ให
เชี่ยวชาญ ชํานาญทุกอยาง หูไดยินเสียงตั้งสติไว การกําหนด
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ก็คือตัวตั้งสตินนั่ เอง ปญญาก็บอกไดในการฟงจากเรื่องตาง
ๆ ที่เกิดขึ้น เกิดปญญาในการฟง ตาเห็นรูปก็ดี ตั้งสติไวที่
หนาผาก กําหนดเสียใหไดในการสัมผัส รับรองปญญาก็เกิด
สะสมเขาไวเปนหนวยกิต และมาเดินจงกรมนั่งภาวนารับรอง
ไดไว

กําหนดนิมิต
ถาทานทั้งหลายกําหนดหนวยกิตนี้ โดยอายตนะธาตุ
อินทรียดังกลาวมาแลว ไปเดินจงกรม....นิมติ เปนพระพุทธรูป
นิมิตเปนหมอกเมฆตาง ๆ นานาประการ นิมิตใหเราเห็นตน
หมากรากไมก็ได เชนนี้ถือวามีสมาธิ แตแลววิธีปฏิบัติตอ ง
กําหนดเสียวาเห็นหนอ ๆ ในนิมิตนั้น นิมิตนั้นแปรผัน
เปลี่ยนแปลง เปนสภาวรูปเกิดขึ้น ตัง้ อยู แลวก็ดับไป นิมิตนัน้
ก็หายวับไปกับตา ปญญาก็เกิดเขามาแทนที่ นิมิตนี้เปน
เครื่องหมายเทานั้น
แสดงใหเรารูถึงสภาวะของรูปที่มัน
เกิดขึ้นในทางนิมิต มันอาจจะเกิดขึ้น ๒ ประการ
กรรมนิมิต เกิดทางกรรมนิมิตเครื่องหมายใหเราไดทราบ
จากครัง้ อดีตก็ได หรือนิมิตเครื่องหมายบอกใหเราทราบใน
วิปสสนา – พัฒนาจิต
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เรื่องของการกระทําและมารทีม่ าขัดขวางก็ได
วิธีปฏิบตั ิ
ไมใหวจิ ัย ไมใหประเมินผล ไมตองไปดูปริยัติแตประการ
ใด มีวิธีปฏิบตั ิอยูอนั มีผลคือตั้งจิตกําหนด ใชสติตลอด
อยางนี้ อยาไปวิจยั ใหเกิดผลในทางอื่น เพราะการปฏิบตั ินี้
ไมใชเรียนหนังสือตองทําโงไว ตองทําโง ทําไมรอู ะไร ทําให
เกิดเอง ปญญาเกิดเอง และรูเองอยางงี้โดยไมไดรูตามคนอื่น
บอกเลา ไมใชรูปแบบคนอื่นมาบอกเลา ไมใชรูในตํารา ไมใชรู
ในหนังสือ ไมใชรูวาญาณทัสสนะวิสุทธิเกิดขึ้น ในหนังสือ
อยางนี้เปนความรูธรรมะ
แตภาคปฏิบตั นิ ี้ เปนการปฏิบัติใหเกิดเองโดยภาวนานี้
มันเกิดเอง แลวก็ปญญาก็เกิดเอง บอกตัวเองได โดยวิธี
ปฏิบตั นิ ี้ อันนีน้ ักปฏิบัติอยาลืมดวยตัวกําหนด มันมีอะไร
เกิดขึ้นทุกวิถีทาง ตองกําหนดใหหาย ถากําหนดไมหายนะ
ปลอยปละละเลยไป เปนการสะสมหนวยกิต ทําใหเกิดสันดาน
เปนพื้นฐานของจิต ทําใหเราปดบังปญญาไว เกิดโมหจริต
ปญญาก็ไมเกิดขึ้นแกผูปฏิบตั ิดว ย โดยวิธนี ี้จึงตองกําหนดทุก
อิริยาบถ

วิปสสนา – พัฒนาจิต
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เพราะฉะนั้นที่พูดซ้ํามาเปนเวลานานนี้
ตองการใหผู
ปฏิบตั ปิ ฏิบตั ิโดยถูกตอง ไมตองฟงเสียงใคร และการปฏิบตั นิ ี้
ขอใหปฏิบัติไปตามขั้นตอนอยาไปเอาอยางอื่นมาประสม
ประสานกัน เดี๋ยวพุทโธบาง พองหนอ ยุบหนอบาง สัมมา
อรหังบาง เลยสับสนอลหมานตลอดกาล ไมไดผลเทาที่ควรใน
วิธีปฏิบตั ิ การปฏิบตั ิสติปฏ ฐานสี่ตองการใหมีสติ รูทาง
อายตนะ ธาตุอินทรียเขาทางทวารหก ขันธ ๕ รูปนาม เกิด
ทางทวารหก แลวก็ดับพรอมกันไป กิเลสก็เกิดขึ้นทางนั้น
เหมือนกัน คือ โลภะ โทสะ โมหะ อยูในขันธสันดาน เรียกวา
ขันธ ๕ รูปนามเปนอารมณ เกิดขึ้นทางอายตนะ ธาตุ อินทรีย
โดยวิธนี ี้เปนตน
ถาเราสติดี ปญญาดีแลว มันจะบอกไดเปนขั้นตอน มี
เวทนาอยูจุดไหน กําหนดได จุดนั้นมันก็หายไป เพราะทุกสิ่ง
ทุกอยางในการฝกเบื้องตนมักมีอยางนี้ ความวัวไมทันหาย
ความควายเขามาแทรก ครูเขามาสอนแลวตองเรียน ครูโลภะ
ครูโทสะ ครูเวทนา ครูฟุงซาน ครูเสียใจ มาสอนเราวาทําไม
เสียใจ แกไขอยางไร ก็กําหนดจิตใชสติตลอดเวลา อริยสัจ
๔ ก็ชัดขึ้น นี่เปนคําสอนของพระพุทธเจาที่สาํ เร็จมรรคผลมา
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ก็ใชหลักสําเร็จที่อริยสัจ ๔ ก็ไดจากการเจริญสติปฏฐานมา
นี่เอง

อานคนอื่นออก
พระองคจึงไดย้ําหลักในการเจริญวิปส สนากรรมฐาน
ขันธ ๕ รูปนามเปนอารมณ ผูปฏิบัติธรรมอยาลืมกําหนด
กําหนดใหได ยืนหนอ ๕ ครั้ง นี่เอาไวใชอะไร สําหรับเราดูคน
อื่นเขา เห็นหนอ ๕ ครั้ง ตัง้ แตปลายผมคนที่เราเห็น ปลาย
เทาขึ้นมา เดีย๋ วสติจะบอกวา คนนีม้ ีนิสัยไมดี คนนี้มีนิสัยดี
คนนี้มีเลหกระเทหเพทุบาย มันจะแจงรายงานใหเราทราบ
การเห็น นี่แหละยืนหนอ ๕ ครั้งนี่ สําหรับวิธดี ูคนอื่นเขา
เพราะเราดูตวั เองไดแลว ฝกฝนตนเองไดแลว อานตัวออก
บอกตัวได ใชตัวเปน แลวดูคนอื่น ทําไมอานไมออกเลาแบบ
เดียวกัน
เพราะฉะนั้นการยืนหนอ ๕ ครัง้ ตองการจะดูคนอื่นที่เดิน
เขามา คือสภาวรูป จะเปนคนหรือมนุษยสตั ว สิ่งทั้งหลายก็
ตามโดยที่มวี ญ
ิ ญาณและที่ไมมีวิญญาณ เราอาจจะมองเห็น
วิญญาณมองเห็นดวงวิญญาณ
มองเห็นสิ่งที่เรนลับโดย
วิปสสนา – พัฒนาจิต
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ปญญาได ดวยยืนหนอ ๕ ครั้งนี่แหละ ที่เราจะเพงสายตา จะ
ไปดูสภาวรูปทีไ่ หน ก็กําหนดวาเห็นหนอ ๆ อยางนั้น และ
เห็นจริง ๆ ดวยตาปญญา นี่แหละปจจัตตัง ที่จะทําไดจึงตอง
เห็นไว มันมีประโยชนในการแกปญหาอยางเหลือเกิน พอเรา
ทําไดแลว เห็นหนอทําไดแลว ไมตองกําหนด มันบอกเอง ดี
เอง เรามองเห็นสภาวรูป รูปมันจะแจงชัดเกิดขึ้น ตัง้ อยู ดับ
ไป มันจะบอกเปนขั้นตอนออกมาเอง ไมตองกําหนด
วิธีฝกเบื้องตน เราจิตยังไมเขาขั้น ยังไมถึงวิปสสนาญาณ
แลวเราก็ไมสามารถทีจ่ ะบอกไดอยางนี้ ถาเราเขาถึงขั้นแลว
มันจะบอกไดทั้งหมด
เปนการครอบจักรวาลโดยใช
สติสัมปชัญญะทุกประการ

พยายามกําหนดโดยตอเนื่อง
ที่อาตมาไดชี้แจงแสดงมานี้ตอ งย้ําไว สําหรับผูปฏิบัติ
ปลอยปละละเลยมาก ไมปฏิบัติโดยตอเนือ่ ง เราจะเดินไป
หองน้ํา หองสวม เดินจงกรมไป และรับประทานอาหารก็
พิจารณาปจจเวกขณดว ย การกําหนด กินหนอ เคี้ยวหนอ
กลืนหนอ เปนตน ใหชาที่สุด อันนี้พิจารณาปจจัยไปในตัว
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ดวย แตงกายแตงใจอยูเ สมอ ถายอุจจาระปสสาวะตอง
กําหนด ตลอดเวลากาล สวนใหญผูปฏิบตั ิจะทําโดยตอเมือ่
เดินจงกรมกับพองหนอยุบหนอเทานั้น เพราะยังไมสามารถ
จะใชได ที่จะใหไดตองกําหนดสิ่งแวดลอมทัง้ หมด การปฏิบัติ
ของเราจะไดรบั ผล สมความมุงมาดปรารถนา
ขอเจริญพรผูปฏิบตั ิธรรมทุกทาน โปรดไดปฏิบัติโดย
ตอเนื่อง จะไปอยูในอิริยาบถใดก็ตาม ตองกําหนดเรื่อยไป
เปนการสะสมเรื่อยไป และมันเกิดเต็มเปย มขึ้นมาแลว มันจะ
เย็นอัตโนมัติเห็นไดชัดคือ ปญญา
เพราะฉะนั้นการเจริญวิปสสนากับการศึกษาแบบอื่น
ตางกัน ตองทําขึ้นมาเอง ตองทําไมรูไมชี้ ฝากสิ่งทิฐิมานะเก็บ
ไวใชในตัวเราทีแ่ สดงออก ดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ แลวใช
สติกําหนดไปตลอดภาวะของรูปนามขันธ ๕ เปนอารมณ จึง
เรียกวาวิปสสนากรรมฐาน แสดงผลงานของปญญาใหชัดแจง
ตอไปดวย
ผูปฏิบตั ิธรรม เดินจงกรมแลว นั่งภาวนา นอนกําหนด
เสร็จแลวเราก็มาที่หองพระ ถาไมมีหองพระตรงไหนก็ได อยา
ลืมแผเมตตา โทรจิต อุทิศสวนกุศล ใหผมู ีพระคุณ มีบดิ า
มารดาเปนตน ตลอดกระทัง่ เจากรรมนายเวร บรรดาญาติ
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ทั้งหลายผูลว งลับไปแลว และเจากรรมนายเวรทีจ่ ะมาทวง
ถามเราอยูทุกขณะ เราจะไดไมปฏิเสธใชหนี้เวรใชหนี้กรรม
จากการกระทําโดยอโหสิกรรมนั่นเอง ไมโกรธ ไมเกลียด ไม
อาฆาตเคียดแคนตอทานผูใด กรรมนั้นเปนอโหสิ ไมมเี วร
กรรมตอเนื่องกันไป อันนี้ถือวาเปนประโยชนสําหรับผูเ จริญ
วิปสสนากรรมฐาน
หลังจากนั้น จงอุทิศสวนกุศลและโทรจิตออกไปทุกทิศ
อโหสิกรรมทุกเวลา ทานจะไดรับผลทุกประการ จะทํากิจการ
งานทางโลกทางธรรม ทําแลวไมไรผล จะเรียกเงินเรียกทองก็
ได เรียกแบบไหน เพราะจิตใจของเราเขาสูภาวะของผูมี
ปญญาแลว จะคิดอานอันใด สิ่งนั้นเปนประโยชน สิ่งนั้นมี
อานิสงส คิดเงินจะไดไหลนองคิดทองจะไดไหลมา กิจการจะ
ไดสําเร็จตามเปาหมาย เรียกวาปญญารอบรูในกองการสังขาร
รอบรูในเหตุการณของชีวติ สามารถใชชวี ิตใหเกิดประโยชน
ของตนเองและบุคคลทัว่ ไปได สมปรารถนาทุกประการ
จึงขอเจริญพรผูปฏิบตั ิธรรม อยาคิดวาเปนเรื่องเหลวไหล
และเปนเรื่องทํางายนะ ทํายากที่สุด ถึงยากอยางไรก็ตาม ก็
พยายามทํา พยายามทีจ่ ะกําหนด และปรารภขันติความ
อดทนไว ฝนใจไวใหไดจนกวาจะเคยชินเขาสูภาวะแหงความ
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สงบ “นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ” สุขอื่นยิ่งกวาความสงบไมมีแลวใน
โลกมนุษยนี้ เอาไปใชเปนประโยชนไดทันทวงที ทุกประการ
นี่แหละเปนอาวุธที่พระพุทธเจาทรงประทานไวแกเรา......
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