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การเดินจงกรมนี้ ขอใหญาติโยมเดินใหชาที่สุด กาวขวายาง
หนอ ยางไปแลวหยุดหายใจ แลวก็จะยกเทาซาย มันจะมีนา้ํ หนัก
ยกขึ้น ซายมันจะกดทางขวา “ซายยาง” ขณะนั้นมันจะกดขาง
ขวาเขาไว “หนอ” ลงซาย กระเบนเหน็บถึงปลายเทามันจะตึง
จิตจะเปนกุศล แลวเดินจงกรมใหชา ถาเพงภาวนาอยู จิตจะไม
ฟุงซานเลย จิตมันจะไปถวงอยูที่ปลายเทา ก็ทําใหอวัยวะปกติ
การเดินจงกรมที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาแสดงไว ใน
หลักสูตรของสติปฏฐาน ๔ ถาเราเดินมีสติดี รูตัวขณะเดิน อวัยวะ
จะเขาไปสูสภาวะแหงความเปนปกติ ทองจะเคลื่อนยาย ทองคือ
ศูนยสะดือที่ระหวางทองจะทํางาน การเดินจงกรมทําใหชา มันจะ
ถวงอวัยวะไวดีมาก ทองจะทํางาน ธาตุทั้งสี่ ที่เรียกวา ธาตุดิน น้ํา
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ไฟ ลม ก็จะปกติ พยายามเดินใหชาที่สุด ทําใหจิตนี้ไมออกไปขาง
นอก มันอยูที่ปลายเทา แลวก็ “ยืนหนอ” ๕ ครั้ง
วิธีปฏิบตั ินั้นพูดกันมานานแลวก็จริง เวลาจิตที่เรียกวา คาบ
ลม อัสสาสะ ปสสาสะ อยูตรงนี้เองนะ อัสสาสะ-ปสสาสะ
หมายความวากระไร เคยถามผูรูเชี่ยวชาญวิชาการ ตอบไมไดเลย
คําวายืนหนอ ยืนอยางไร สํารวมปกจิตไวทปี่ ลายผมลงไปนั้น ก็มี
การหายใจเขาออกใหไดจังหวะ เชนสํารวมเทาขึ้นมา หายใจ
อยางไร “ยืนหนอ” หายใจขึ้น ยืนลงไปหายใจอยางไร หายใจเขา
ยืนหนอขอใหทําใหได ยืนอีกหายใจออกใหยาว เรียกวาอัสสาสะปสสาสะใหยาย หายใจยาว แลวจิตจะไมฟุงซาน
อันนี้พดู กันมานาน เทาที่ถามโยม โยมตอบไมได แสดงวาทํา
ไมไดตามจุดทีส่ อน ตรงนี้สําคัญมาก “ยืนหนอ” หายใจเขาไว ยืน
นี่ตั้งแตศีรษะใหหายใจเขา หายใจเขาไปเลย ใหยาวไปถึงเทา ยืน
หายใจเขายาว ๆ สูดยาว ๆ อยางที่ไสยศาสตรเขาใชกัน เรียกวา
คาบลม
คาบลมสําคัญมาก คาบลมนีอ่ ยูในจุดสมาธิ เรียกวา
อัสสาสะ-ปสสาสะ ทีพ่ ระพุทธเจาทรงทํามา แตทุกคนหรือพระ
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อาจารยที่ทําไมเปน ก็สอนกันอยางนั้น หายใจเขายาว ๆ ไปถึง
ปลายเทา
แลวก็ยืนสูดหายใจเขามาใหยาวไปถึงกระหมอม
อัสสาสะ-ปสสาสะ แลวจิตจะเปนกุศล ทําใหยาวรับรองอารมณ
ของโยมที่เคยฉุนเฉียว จะลดลงไปเลย แลวก็จิตจะไมฟุงซานดาย
โรคภัยไขเจ็บมันจะคอยเบา อวัยวะเลือดลมจะเดินไดอยางปกติ
ถึงศีรษะลงไปสูปลายเทา
ตจปญจกกรรมฐานขอนี้เอง
พระพุทธเจาทรงสอนนักสอนหนา มูลกรรมฐานอยูตรงนี้ มูลฐาน
ของชีวิตอยูตรงนี้ หายใจยาว ๆ ยืนหนอลงไป หายใจออก ยืน
หนออยางนี้เปนตน
อาตมาไปฝกหัดสมาธิ หุงน้ํามันมนต กับหลวงพอจง วัด
หนาตาง จ.พระนครศรีอยุธยา ไปทํามาเดือนแลวไมได ไมมี
อภินิหารของน้ํามัน เลยวันสุดทายจะขอลาทานมาบอก “หลวงพอ
ผมไมไดผลเลย” คาถาเสกน้ํามันพุทธมนตก็ไมมีอะไร คาถา
พุทธคุณ ๑๐๘ พาหุงมหากานี่ แลว อะสังวิสุโล ปุตสะพุทภะ
มะอะอุ อุอะมะ อะมะอุ อะไรทํานองนี้ ทําไมได น้ํามันเดือด แลว
จุมก็ไมได ใชน้ํามันเปลา ๆ กอน ใชนา้ํ รอนเดือด ๆ จุม ก็พองหมด
ลิ้นพองหมด ทําอยางไร ออ! ตรงนี้เอง อัสสาสะ-ปสสาสะ ถึงจะ
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เกิดสมาธิ ถึงจะเกิดจิตเปนกุศล นีห่ ลวงพอจง วัดหนาตาง จ.
พระนครศรีอยุธยา ทานก็สิ้นชีวิตไปนานแลว หลวงพอจาด จ.
ปราจีนบุรี หลวงพออินทร หลวงพอเรือง หลวงพอเดิม ออ!
ใชอยางนี้เอง แลวอาตมาก็ไดจุด
พอไดจุด ลองทําคืนนัน้ หนึ่งเดือนทีไ่ ปอยูกับหลวงพอจง วัด
หนาตาง ก็ลงมือทําตอนตีหนึ่ง หายใจเขา ออ! ไดเลย หายใจออก
ก็คาบลมมันก็เพงไปตามสมาธิถึงจุดนั้นเลย มันมีพลังสูงมาก มี
พลังสูง ออ! ไดตรงนี้เอง เราวาคาถาใหมนั จบ มันก็ไมไดผล เชน
ยกตัวอยาง หลวงพอศุข วัดมะขามเฒา เสกใบมะขามเปนตัวตอ
เสกเขาไปเถอะ วาคาถาถูกมันก็ไมได ไมเทากัน เพราะอัสสาสะปสสาสะ ลมหายใจเขาออกไมเปนคาบ ที่โบราณบอกคาบลม เชน
นะโมพุทธายะ หายใจออกไปใหจบนะโมพุทธายะ พอยะธาพุทธ
โมนะ หายใจเขาใหไดจบ ออ! นี่อัสสาสะ-ปสสาสะ มันจึงจะมี
อภินิหารของอารมณ จิตถึงจะเปนกุศล เทาที่ไดฟงพระอาจารย
สอนมาหลายองคทานทําไมได ทานก็ทํา บางทีเราทําขวายาง
หนอ ซายยางหนอ ปากมันวา จิตมันไมวาอยางนี้เอง จิตมันไมไป
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จิตไมเปนกุศล จึงไมไดผลโดยวิธีนี้ประการหนึ่ง จึงไมสามารถจะ
อดทนได มีหลายนัยมีความหมายอยางนัน้
เพราะฉะนัน้ ตั้งแตนี้ไปนะ ก็ขอใหตั้งใจจริง ๆ มันจะไดผล
โรคภัยไขเจ็บที่วาแบงโรคได ฝากโรคเก็บไวกอน แลวตัวเราก็ไป
โดยไมตองเก็บ นี่ใครเปนคนทําได นี่เจาคุณอุบาลีสิริจนั โท วัด
บรมนิวาส ที่ทา นสิ้นชีวติ ไปนานแลว เปนคนทําได อันนี้ก็
ไดผลอยางนี้ อันนี้ขอใหญาติโยมตั้งใจจริง ๆ ตอไป เชนโยม
รองไหเกง ๆ ใจนอยเศราใจ นอยใจ มันจะไมมีเพราะหายใจยาว
ๆ ที่อาตมาบอกโยมใหหายใจยาว ๆ โยมก็ไมคอยเขาใจ ตอนนีจ้ ะ
เนนหลักหนักไปทางนีใ้ หมาก จะไมพดู กันลามปาม ตองทําแลวให
ไดดวยโดยวิธีนี้
ดังนั้น “ยืนหนอ” กวาอาตมาจะทําได ๑๐ ป ที่วากวาจะรูจาก
พระอุปชฌายวา เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ ตโจ ทันตา นขา
โลมา เกสา ก็คือ “ยืนหนอ” ๕ ครั้ง นี่เอง กวาจะรูเ รื่องใชเวลานาน
เหลือเกิน “ยืน” หายใจยาว ๆ ฝกตรงนี้หายใจลงไป สูดหายใจยืน
หนอหายใจลงไปถึงเทา หยุดลมหายใจ สูดลมหายใจสูดเขายาว
ๆ
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“ยืน” แลว ก็ “หนอ” วาในใจนะ ไอปากวานัน่ มันฝก ที่ครู
เขาบอกวา “ยืน...หนอ...” นี่ฝกใหเราทําตามหลักวิชานี้ แลวคน
ฝกไมเปน ก็วา ปากเอาเอาเลย ใหวา ในใจวา ยืน...หนอ... อยาง
นั้นเอง ถาจิตไปไดสักครั้งหนึ่งนะ รูภาวะของเราเลย ยืนหายใจ
ยาว ๆ ยืนอยาใหขาดลมอัสสาสะ-ปสสาสะ
ถาดูในประวัตพิ ระพุทธเจาแลว
อาตมาเคยไปถามพระ
อาจารยกรรมฐานหลายองควา อัสสาสะ-ปสสาสะ ทําอยางไรครับ
ก็ไดรับคําตอบวา ก็อัดลม อั้นลม อั้นที่ไหนเลา ไมใชอั้น อัสสาสะปสสาสะ คือคาบลม พระอาจารยไสยศาสตรทานวาอยางนี้ บางที
คาถายาวตั้งวา ก็เรากวาจะวาจบนีก่ ็หายใจตั้งหลายครั้ง แต
ขอเท็จจริงหายใจครั้งเดียวจบแลว คือมันแมน มันจําแมน พรวด
เดียวจบแลว หายใจออกไปหนึ่งจบ หายใจเขามาพรวดออกไป
หนึ่งจบ มันจะมีพลังจิต อัสสาสะ-ปสสาสะ ไมใชไปอั้นลม
หายใจ บางคนตอบไมไดเลย เพราะทําไมได อันนี้สําคัญมาก
ไมใชไปนั่งกรรมฐานเสร็จแลวเราก็ไปสอนกัน อันนีเ้ ราก็เนนหลัก
หนักไปทางนีใ้ หมาก
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ยกตัวอยาง อาตมาไปเรียนมากับ หลวงพอลี เคยตามทาน
ไปธุดงค กวาจะรูเรื่องนานเหมือนกัน ทานบอกวาอยากจะสะเดาะ
ลูกกุญแจไหมเลา เปาลูกกุญแจใหหลุด ก็บอกทานวา “อยากครับ
ทําอยางไรครับ” ตองใชจิต เอาจิตไปไข เหมือนเอาลูกกุญแจไปไข
โยมมีปญ
 หาในใจ เอาลูกกุญแจไขจิต ใหมันหลุด จิตนี่เปนลูกดอก
กุญแจไขปญหา ลูกกุญแจ คือ อะไร คือ สติ ไขออกทุกราย คือ
แกปญหา ไขปญหา ไขความแกปญ
 หาชีวิตได ไมตองไปถามหมอ
ดูแลว อยูตรงนี้ คนที่ไปหาหมอดูคือคนโง โงที่สุด แกไขปญหา
ไมได ไปหาหมอดูมากเทาไร หาเจาเขาทรงมากเทาไร มี
ปญหามากเทานั้น มีปญหาจริง ๆ
วันนี้จะมาพูดใหเขาใจ เดินจงกรมใหชาที่สุด เหมือนคนตาย
เวลาจะ “ขวา...ยาง” ไปกวาจะลง “หนอ” มันจะถวงซาย นี่เห็น
ไหม เคยสังเกตไหม นี่ถวงไวมนั จะตึงเปงเลย ใหชา ขวายางไป
ขาจะสั่นปบ ๆๆ สติดีมันจะไมสั่น มันจะตึงเปรี๊ยะ มันจะโนมลงไป
เวลาซายจะยาง ซายมันจะยก มันจะหนักเขาไปทางขวา แลว
เวลายางไปนี่ อวัยวะมันจะตั้งอยางปกติไมไดกาวไป สติดี มันจะ
ตั้งอยูอยางปกติ โรคจะลดนอยลงไป โรคภัยไขเจ็บในตัว มันจะ
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คอย ๆ หาย เสนมันจะยึด แลวก็หยอนดวยสภาวธรรม จาก
สติสัมปชัญญะนั่นเอง มันจะบอกชัดเลยนะ ขอใหเดินชา ๆ อยา
เดินไวมันจะถวงซายถวงขวาอยางไร
เดี๋ยวจะเห็นชัดใน
สภาวธรรม มันจะตึงไปหมด ปวดรวดราวสกลกาย มันสามารถจะ
มีอานิสงสยืดยาว เดินทางไกลไดโดยไมเหนื่อย โรคภัยไขเจ็บ
อาพาธนอยจริง ๆ เลือดลมจะเดินสะดวก คนทีเ่ ลือดลมไมดี
ยกตัวอยางพวกสาว ๆ ขอประทานโทษ ขออนุญาตกลาว
ประจําเดือนไมดี ปวดทองเกงนัก ปวดหัว เดินจงกรมชา ๆ เดิน
ใหมาก ๆ รับรองปวดทอง ปวดประจําเดือน จะไมเปนตอไป บาง
คนก็ไมเอา เดินกันจ้ํา ๆ อยางนัน้ จะไปหายอะไร เพราะสติไมดี
จิตมันไมไข ความมันจะไมแจง แสดงออกไมได ธรรมะมันจะไม
แดงแจ อะไรทํานองนี้ ทีฝ่ ากความเจ็บไวกอนเอาตัวไปนะ
แนนอนนี่เรื่องจริง แยกเวทนาออกเปนสัดสวนไดเมื่อไรรับรองได
เลย อาตมาเคยถามมาหลายพระอาจารย
ทําอัสสาสะ-ปสสาสะใหได ใครทําได โทรจิตได มันอยูตรงนี้
มันมีเทคนิคอยูตรงนี้ พระอาจารยกรรมทฐานยังทําไมไดกันเยอะ
เอาวิชาการมาสอนกันเยอะ การอยูปริวาสกรรม วัดโนนวัดนี้ทํา
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กันใหญโต นาสงสารและเสียดายมาก มีจุดมุง หมายอยูตรงนี้เอง
อันนี้อยาลืมนะโยมนะ หายใจเขายาว ๆ จากกระหมอมนี่เอง
กระหมอมนี่เปนเซลล บางคนกระหมอมบาง บางคนก็เซลลบาง
จะกระหมอมออน รับรองไหวติงงายจังเลย อยูตรงนี้มูลกรรมฐาน
พระพุทธเจาละเอียดมาก แตเราทํากันไมได พระอาจารย
กรรมฐานไมรู กดตรงนี้ใหแรง ยืนกดอัสสาสะ-ปสสาสะ “ยืน”
หายใจเขาไว “ยืนหนอ” พอสํารวมปลายเทา หายใจออก “ยืน”
หายใจออกไป “หนอ” พอดีเลย ถาทําไดคลองแคลววองไวดี
รับรอง อัสสาสะ-ปสสาสะได สามารถจะสงกระแสจิตได ตรงนี้นะ
อาตมาไมคอยจะพูดใหฟง เพราะพูดแลวไมเขาใจ ตองทําให
ช่ําชองกอนแลวคอยมาหัดเทคนิคตรงนี้ ไดตรงนี้ที รับรองแยก
เวทนาได สงแระแสจิตไดโดยวิธีนี้นะ หัดไวเสียใหได เรื่องไสย
ศาสตรก็เปนเรือ่ งเล็กไป อาตมาไปฝกกับหลวงพอลี ทานบอกวา
อยางเปาลูกกุญแจ ที่คูกับอาตมาก็คือ พ.อ.ชม สุคันธรัตน แต
อาตมาเลิกแลว พ.อ.ชมทานรูวาอาตมาทําอะไรไดบาง ไปฝกกัน
มาแลว ก็อัสสาสะ-ปสสาสะนี่เอง มีอภินิหารทางโทรจิต
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ยกตัวอยางใหมัดตัว เวลาจะฝกเปาลูกกุญแจใหมัดตัวกอน
เอาเชือกมันขามันแขนกอน แลวเอาไปทิ้งไวในปาชา ใหความ
กลัวหายกอน ถาคนไหนยังกลัวโนนกลัวนี่ไมขลังนะ ไมขลัง แลว
ทําอยางไร คาถาไมมอี ะไร นวรหคุณ ๙ วาถอยหลังกลับ วาคาบ
ลมอยางนี้เอง หายใจเขา ๑ จบ หายใจออก ๑ จบ พอหายใจเขา
แลวอยางมัดตัวนี่ มัดหลายเงื่อนกันจังเลย จะแกอยางไรได นี่
ยกตัวอยางใหโยมฟง หายใจเขา ๑ จบ หายใจออก ๑ จบ พอพลัง
จิตมันสูง อัสสาสะ-ปสสาสะมันสูง ความดันเพดาน เพดานนี้ตนั
กระหมอมจะแข็ง มาจากไหน มาจาก “ยืนหนอ” นี่เอง ยืนหนอ
พอหายใจเขาเปนคาบลม หายใจออกเปนคาบลม สมาธิมนั จะไป
กับลมหายใจ มันจะพุงไปที่มอื นี่แลวมันจะหลุดไปเองเลย เชือกที่
ผูกนี่หลุดเลย อยางนี้เองแตทุกคนไมรู ไปเรียนคาถาใหวาอีกกี่
หมื่นปก็ไมสําเร็จ มันอยูที่คาบลมอัสสาสะ-ปสสาสะ อานาปานสติ
ที่พระพุทธเจาสอนก็ไดจากสติปฏฐาน ๔ ที่เราตองทํากัน ถาหาก
นอกประเด็นทีท่ ํากัน ไมใช “พองหนอ-ยุบหนอ”
ถา “ยืนหนอ” ไดแลวไดหมด ไดอยางไร ขณะนัน้ โยมกําลัง
คิดอะไรไมออก เสียใจ มันเกิดมีฟุงซานเขามาในใจ นั่งตรงไหนก็
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ได หายใจยาว ๆ จากจมูกถึงสะดือเทานัน้ และงายกวายืนหนอ
ยืนหนอนี่ยาก ทํายืนหนอไดแลว ที่สนั้ ๆ แคจมูกถึงสะดือทําไมจะ
ทําไมได หายใจยาว ๆ ไปถึงสะดือ หายใจออกไปถึงจมูก แลวเอา
จิตปกไวที่ลนิ้ ป ตั้งสติใหมั่น คิดหนอ เสียใจหนอ จะถูกไขออกมา
ดวยลูกกุญแจ เสียใจเรื่องนี้แกอยางนั้น นี่แกไดผลอยางนี้ ไดมา
จากยืนหนอนะ
นี่คาบลม มันมีพลังจิตสูง ผลพลอยไดเยอะหลายอยาง
ยกตัวอยาง เราหลับตานึกถึงนาย ก. นาง ข. อยูตรงไหนนึกไว
อัสสาสะ-ปสสาสะมันมาแลว มันจะพุงไปตามลมหายใจ ถึงนาย ก.
นาง ข. พอดี ใหเขาอยูเปนเปนสุข ไดผลเลยใจ จิตจะไมเปน
อกุศลกรรม นีว่ ธิ ีนี้ ดังนั้นยืนหนอ ขอใหทําชา ๆ ไว หายใจยาว ๆ
ไว
บางทีทอี่ าตมากลาวไว ถีบจักรยานชา ๆ ถีบยาก มันคอยจะ
ลมลงไป แตถาถีบยาก ๆ ไดแลว ไมลมแลว เรื่องเร็วเรื่องเล็ก
อายุมากแลวเดินอยางไรก็ไมลม สวนใหญจะไมเปนอัมพาต อัม
พฤกษ
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“พองหนอ-ยุบหนอ” ไดจังหวะ ลมหายใจอัสสาสะ-ปสสาสะ
จาก “ยืนหนอ” รับรองไดเลย โรคภัยไขเจ็บไมมี อยาลืมนะคนที่
มีโรคนัน้ มาจากทองนะ อวัยวะไมไดตั้งอยูในความปกติ นีอ่ าตมา
ไมไดอธิบายลึกซึ้ง เราจะเห็นไดวา พวกฝรั่งเขาจะเอาศพไปไหน
เขาจะผาทองทิง้ เลยนะ จะลางทองใหหมดไปเลย แลวเขาเอาพวก
ยาฉุน ๆ ยัดในทองแลวเย็บ รับรองศพไมเนาเลย คนเราจะเนา
เนาที่ทอ งนะ คนที่ธาตุไมปกติมักมีโรคแสดงออกทางกายชัด ถา
ทองปกติจะไมมีโรคนะ คือพองหนอยุบหนอ นี่สําคัญมากนะ ทอง
นี่มปี ระโยชนเหลือเกินนะ
เพราะฉะนัน้ จะเสกอะไรตองคาบลมอัสสาสะ-ปสสาสะนี่ มี
ความหมายมาก บางทีน้ํากรอย ๆ นี่ หายใจเขา ๑ จบ หายใจ
ออก ๑ จบ โดยไมตองใชคาถาเลย อัสสาสะ-ปสสาสะ เพงจิต
ออกไปตามลมหายใจ มันจะมีพลังที่นา้ํ น้ําจะกลายรสทันที
ใบพลูเอามา ๓ ใบ ใบพลูนมี่ ันเผ็ด ลองดูเลย หายใจเขา ๑
จบ อัส-ปส หายใจออก ถาเราจะใชคาถาก็ได ใชจิตเพงไปตาม
คาบลมใหไดระยะยาวไปที่ใบพลู ใบพลูจะเปรีย้ วทันที สูงกวานัน้
ใบพลูจะหวาน นี่มาจากกรรมฐานทั้งหมด บางคนไมรู รูไมจริง
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คาถาโบราณเขาวาอยางนี้ วา คาถา อัส-ปส อั้นลมแลวเอา
ลิ้นกดเพดาน เขาวาปนยิงไมออก พลุยิงไมได จริงเลยเห็นจริง ถา
จิตสงบนะ เปนไดเลยนะ ถาวาแตคาถาหมืน่ จบก็ไมมีอะไร พลุมัน
ก็ดัง ตะเกียงมันก็ไมดับ มันมีความหมายมาก
ทานครูบาศรีวิชัย ทําไดเกงมาก ทีนี้เราทิ้งแลว เอาเรื่องจริง
ที่ทําใหพนทุกขดีกวา ทําไมจะไปตักจุดน้ําอยูตอไปเลา มี
ความหมายมาก ไมตองไปเปายันต เปาอะไรหรอก ใชจิตเปนกุศล
แผเมตตาไปก็ใชได
ดูอยาง หลวงพอมี ทานจะตายแลว เอา! ชวยทานหนอย ถา
จําเปนจะตายก็ใหมีสติหนอย รับสังฆทานกอน แผเมตตากอน
แลวขอไปเยี่ยมทาน แลวแผเมตตา “อัส-ปส” ลงไป ทานลืมตา
เลย พอตกกลางคืน พระอุปฏฐากทีอ่ ยูที่วัดไมไดเจอกัน ทานฝน
วา อาตมาไปบีบให คอยยังชั่วเลย ออกจากหองไอ.ซี.ยู. เลยไปไว
ในหองพักฟน นี่อายุ ๘๔ แลว นี่ทําใหไดอยางนี้
บางทีจะโทรจิตใหลูกใหหลานอยูไกลแสนไกล ใหทําอยางนี้
แผเมตตาออกไป มันมีความหมายมาก ขอใหทําใหไดนะ
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