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การปฏิบัติวปิ สสนากรรมฐานเปนประจํา ทําใหจติ นั้นอยู
คงทีค่ งวาคงศอก คิดไมพลาดคิดไมผิด ทําอะไรก็ถูกตอง ทํา
อะไรก็ไมหมองใจ จิตใจก็ไมเศรา จิตใจก็ไมมีความคิดที่
ผิดพลาด โดยอยางนี้ถอื วาบริสุทธิ์
คนที่จะบริสุทธิ์ไดนั้นตองเจริญวิปสสนากรรมฐาน มีอยาง
เดียวทีแ่ กกรรมเกามาเลากันใหม เราสามารถจะรูกรรมวิธีการ
กระทําของเราไดโดยปจจุบัน ถาเรารูปจจุบนั ไดเชนนี้แลว ไหน
เลยละจะพลาดผิด ใชสติสัมปชัญญะเปนหลักปฏิบตั ิ ตัวกําหนด
นี่เปนหลักปฏิบตั ิ สติเขาควบคูกับจิต จิตก็อยูกับที่ จิตจะคิด
ฟุงซานและวุนวายก็คงจะมีนอ ย
ถาบุคคลใดมีสติสัมปชัญญะโดยยึดเอาสติปฏฐาน ๔ เปน
บทปฏิบตั ิ เปนกิจกรรมแลวรับรองไดเลยวาคนนั้นจะปดประตู
อบายได คือ นรก เปรต อสุรกาย สัตวเดรัจฉาน จะไมไปสูภูมิ
ต่ําชาสามานยแตประการใด
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เรารักษาอุโบสถทุกวัดตามประเพณีทกุ แหง แตก็ไมเคย
ปฏิบตั พิ ระกรรมฐาน องคมรรคจะไมเกิด ศีลก็ไมประเสริฐ ศีล
คือปกติ ทําอยางไรจึงจะเกิดปกติทมี่ สี ติสัมปชัญญะได จะตอบ
ออกมาได มีใจความดังนี้
คนที่เจริญสติปฏฐาน ๔ ปฏิบัติหนาที่ทุกอิริยาบถ มีการ
กําหนดสติควบคุมจิต มีสัมปชัญญะคือความรูตัวในอิริยาบถทุก
การกระทําของตน คนนั้นจึงมีศีลบริสุทธิ์ ศีลนี้จะบริสุทธิ์ได
ตองปฏิบัติธรรม ไมใชวาอยูเ ฉย ๆ จะเกิดความเปนปกติได
ทานสาธุชนทั้งหลาย
ทีท่ านไปรักษาอุโบสถตามวัดวา
อารามตาง ๆ พระทานจะแสดงธรรมบอกให สํารวมอินทรีย
หนาทีค่ อยระวัง ทานเทศนอยางนี้กันทั้งนั้น แตเราก็ไมรูวาจะ
ปฏิบตั ิอยางไร จึงจะสํารวมอินทรียได หนาที่คอยระวังคือ
สังวร จะรูไดอยางไรเลา เลยก็รักษาอุโบสถตามกันมา เลยก็ไม
รูเรื่องอะไร
เพราะไมเคยปฏิบัติเหตุผลทีท่ ําใหเกิด
สติสัมปชัญญะ
เพราะฉะนั้นผูปฏิบัติธรรมทั้งหลายโปรด
เสวนาการดังนี้
การปฏิบัติธรรมนั้นจะตองเจริญสติบวกสัมปชัญญะใน
ปจจุบนั จึงเรียกวาคุณธรรม ธรรมจะเกิดไดตองปฏิบตั ใิ นจุด
กฎแหงกรรมเลม ๙ - วิธีเดินกําหนด

๒

e-Library

นั้น ถาไมปฏิบัติในจุดนั้นแลวไหนเลยละจะพบธรรมที่แปลวา
ทุกข จะหาความสุขไดอยางไรเลา เพราะเรายังไมรสู ุขแท ยังไม
รูทุกขแท ยังไมรูความเปลีย่ นแปลงของชีวติ ยังไมรูอารมณของ
เราที่แนนอน เลยก็ปลอยไปตามอารมณตามใจของเรา และเรา
จะพบของดีในตัวเราในคุณธรรมก็ยาก มันเกิดมาดวยความ
ลําบากเหลือเกิน
ดังนั้นผูท ี่ปฏิบตั ิธรรมทุกทาน เรามาเจริญสติปฏฐาน ๔
เอางาย ๆ ไมตองเอายาก ไมตองไปเชื่อใครใหมนั เกินความ
ลําบาก และเกินวิสัยของเรา ปญหามันเกิดขึ้นโดยวิธีนี้
การเจริญสติปฏ ฐาน ๔ นั้น ผูป ฏิบัติธรรมตองปฏิบัติได
โดยรูไดดังนี้
กายานุปสสนาสติปฏฐาน กายคือตัวเราทั้งหมด จะ
สํารวมอยูตรงไหนที่กายนี้ ก็ตั้งสติไวที่จติ สํารวมกายจะยืน
เดิน นัง่ นอน เหลียวซาย แลขวา ตั้งสติกําหนดจึงจะเปน
บทความที่ถูกตอง
ถาเราขาดการกําหนด เราก็ไมมีความปกติ ความปกติมันก็
หายไป ไหนเลยลาศีลจะอยูกบั เราได มันอยูต รงนี้ กายทั้งหมด
นี้นะ เราใชสตินอยไป เพราะนักปฏิบัติธรรมเอาไปทิ้งหมด จึง
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ไมปรารภกายปกติขึ้นมา ที่เราจะไดความปกตินี้ เราจะตอง
ปฏิบตั ติ รงกายนี้
สติปฏฐาน ๔ ขอแรก กายานุปสสนาสติปฏฐาน เราก็มีการ
กําหนดยืนหนอ ๕ ครั้ง ปกจิตไวที่กระหมอม เอาสติตาม ยืน
.... นี่เรียกวายืนปฏิบตั ิ “ยืน...” เอาสติตามจิตไปถึงสะดือ แลวก็
หยุดใชจังหวะ แลวตัง้ สติตอไป ตามจิตไป มันจึงจะทันกําหนด
มิฉะนั้นจะเอาสติตามจิตไมทันเพราะมันไวมาก ตองมีที่พัก
ศูนยสะดือ เปนศูนยที่พักของศูนยประสาท เสนประสาท
รวมอยูท ี่ศูนยสะดือทั้งหมด จึงตองหยุดแลวสํารวมสติตอไปจาก
สะดือ ไปตั้งสติกําหนดวา “หนอ” ลงไปที่ปลายเทา มันจึงจะทัน
กัน ไมอยางนั้นสติตามจิตไมทันเลย ขอนักปฏิบตั ิจงสังวรอยูที่
ขอนี้ จึงจะรูไดดี จึงจะมีความเขาใจ มิฉะนั้นทานจะเขาใจไมได
ในเมื่อไมเขาใจแลว ทานจะปฏิบตั ิไดประการใด ขอใหปฏิบัติ
ตรงนี้
ยืน... เบื้องตนสํารวมจากปลายเทา สังวรจิตเอาสติตาม
มโนภาพ แลวก็ ยืน... เอาจิตปกทีป่ ลายเทาทั้งสอง มโนภาพ
ดวยการยืนหลับตา เอาสติตามขึ้นมาเปนอันดับขึ้นตอน ยืน...
ขึ้นมาถึงสะดือ หยุด ปกหลักไวกอน ตั้งสติตอ ตั้งสติไวใหดี
หายใจยาว ๆ ไว ถึงสะดือแลวก็ตั้งทาใหม “หนอ...” จากสะดือ
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ถึงกระหมอม แลวทานจะทําไดคลองดี มิฉะนั้นทานจะควาไม
ถูก จับจุดไมได ขอนี้สําคัญ ตองโปรดจําและปฏิบตั ิเลยนะ
กําหนดอยางนี้ ๕ ครั้ง ปกศีรษะลงไปปลายเทาหนึ่งครั้ง
สํารวมจากปลายเทาขึน้ ถึงกระหมอมเปนครั้งที่สอง ครั้งที่สาม
ปกที่กระหมอมลงไปทีป่ ลายเทาดังทีก่ ลาวขางตน
ครั้งที่สี่
สํารวมจากปลายเทาขึน้ มาถึงกระหมอม ครัง้ ที่หา สํารวมจาก
ศีรษะทีก่ ระหมอม มโนภาพเอาสติตามจิตไปวา “ยืน...” ถึง
สะดือ หยุด หายใจยาว ๆ ไดจังหวะ “หนอ...” ใชสติตามถึง
ปลายเทา ทานจะหายใจคลอง แลวทานจะใชสติไดดดี วย
ขอฝากนักปฏิบัติไวดว ย ทําใหมันถูก ถาทําไมถูกแลวมัน
ถาสิ่งใดทําถูกตองแลวมันจะทําใหเราเกิดความ
จะไมไดผล
คลองแคลว เกิดความคลองใจ สติก็ตามไดทัน กิจกรรมก็ดีขึ้น
เปนปจจุบันอยางนี้ อันนี้นักปฏิบตั ิธรรมโปรดไดจํา ทําแตละ
อยางใหมันถูกไปเลย อยาทําผิด อยาไปเชื่อใครที่สอนผิด ตอง
เอาอยางนี้
บางคนก็ทํามานานแลวยังจับอะไรไมเปนหลัก หาสติปก
ไมได เลยก็พลาดทาเสียที ปฏิบตั ิไมไดดี จิตถึงไดฟุงซานกัน
มาก ออกไปนอกประเด็นสังวรและสํารวม จิตก็ไมสํารวมสังวร
ระวัง จิตก็ฟุงซานไมเกิดปญญาญาณ ญาณตัวนัน้ หมายความ
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วารูสึกนึกคิด รูซึ้งเขาไปภายในจิต รูขอคิดรูอารมณของจิตวา
มันคิดประการใด มันจะเกิดตัวญาณทัศนวิสุทธิ มันจะเกิด
บริสุทธิ์
จิตใจกําลังฟุงซาน จิตใจกําลังหายนะ จิตใจไมลดละสิ่งอื่น
ที่เกาะอยูดว ยความไมถูกตอง มันจะเปลีย่ นแผนเขามาสูภาวะ
ของความเปนปกติ มีสติดีศีลก็เกิดขึน้ ตรงนี้ สติกด็ ขี ึ้นปญญาก็
เกิดขึ้น ความบริสุทธิ์ก็เกิดขึน้ จิตก็แจมใส ใจก็ไมเศราหมอง
จิตก็ประคองไวดวยสติสัมปชัญญะ ตรงนี้จะเปนตัวปญญาที่ดี
มาก
ขอใหผปู ฏิบตั ทิ ําใหไดเปนอยาง ๆ ไป อยาไปลามปามควา
ผิดควาถูก เลยทําไมถกู ตอง จิตใจก็ออกไปนอกประเด็น สังขาร
ปรุงแตงเขาไปสูทางกามคุณหา และจิตก็เขาในหลักในเบาะแส
มันไมได เลยสติก็ควบคุมจิตไวไมได คนเราจึงเสียสติกันตรงนี้
ทําอะไรก็ขัดของ มันหมองใจอยูในจุดนี้เสมอไป
เพราะฉะนั้น ผูป ฏิบตั ิธรรมโปรดทราบและเขาใจดวย ตอง
ไปทําใหไดอยางนี้แตละอยางไป อยาไปทําลามปามหลายอยาง
มารวมกัน ทําใหวุนวาย ทําใหสับสน ทําใหเกิดอลหมานไมรู
แนนอนประการใด
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ขอนักปฏิบัติธรรมทําตรงนี้กอน กายานุปสสนาสติปฏฐาน
ทําตรงยืนนี้ ยืนแลวก็ตองเดินดวย เดินแลวตองมานั่ง นั่งแลว
ตองไปนอนปฏิบัติ เพราะอิริยาบถทั้งสี่นี้เปนหลักที่ทา นตอง
ปฏิบตั ิ ศีล สมาธิ ปญญา
วันนี้จะพูดงายลงมา และใหผูปฏิบตั ิที่ไมไดทํามานานจะได
รูผลงานของตนวาทําไดหรือเปลาประการใด อยูตรงนี้
การสํารวม สังวร ระวัง พูดกันมานานไมรูจะสํารวม
ตรงไหน ไมทราบวาจะคอยระวังตรงไหน เราก็ไมรู เราก็ไปดูที่
อื่นกันเสียหมด ไปหวังผลอยางอื่นโดยไมเขาใจ เลยสติเสียไป
จิตใจก็ไมดี เพราะกําหนดไปทันปจจุบนั
คําวา ปจจุบนั นั้น หมายความวา สติตามจิตทัน จิตก็
กําหนดได คือ ไมมีอดีต ไมมอี นาคต ก็พรอมกัน จิต กับ สติ ที่
กําหนดได ความรูตัว ก็รูพรอมกันขึน้ มา เรียกวาปจจุบัน
นักปฏิบัติธรรมตองเขาใจ ถาไมเขาใจแลวอีก ๑๐๐ ปก็เอา
ดีไมได ไมเกิดประโยชน เปนคนที่ไรสติ เปนคนไมมีสติ เปนคน
ไมมีความคิดเห็นในสิ่งที่ถูกตอง มันก็ออกมาในรูปแบบของตน
ตามใจอารมณของเรา จิตใจก็เหลวแหลกแตกราญไปในทางชั่ว
เลยเอาตัวไมรอดไมปลอดภัย ตัวนี้เปนตัวปฏิบตั ทิ ี่ชัดเจนแลว
ขอนักปฏิบัติโปรดไดรับทราบดังที่กลาวมา
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การกําหนดยืนหนอ ๕ ครั้งนี้ เรียกตามศัพทธรรมะวา ตจ
ปญจกกรรมฐานเบื้องตน ที่เรากําหนดนี้ ตั้งแตศรี ษะของเราก็
คือ เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ ตโจ ทันตา นขา โลมา เกสา
กลับไปกลับมานี่แหละถูกแลว เพราะเปนวิธปี ฏิบตั ิ คนไมเขาใจ
เลยก็ควากันผิดถูกเลยปลูกสติไมขึ้นปญญาก็ไมเกิด จิตใจก็ไม
ประเสริฐในชีวติ ของตน ขอนี้นักปฏิบัติโปรดทราบ เอาไปใชให
เปนประโยชนหนอยเถิด
ในเมื่อเราทําได มันจะเกิดความคลองแคลว มันจะเกิด
ความวองไวในการปฏิบัติ และสติก็ดี สัมปชัญญะก็ดี ก็เขามาสู
จิตใจของเราไดชัดเจน ใจก็ซื่อ มือก็สะอาด ทําอะไรก็เฉียบขาด
มันก็เกิดเปนธรรมขึ้นมา โดยเหตุผลดังกลาวนี้
อยาไปสอนกันอยางอื่น เอาตรงนี้ใหไดกอน เปนอันดับ
หนึ่งของการปฏิบัติธรรม ตองเอาอยางนี้กอน อยาไปสอนใหมัน
สูงโดยที่เราก็ไมรูดวย เราตองมีความเขาใจเบื้องตน เปน
พื้นฐานของคนกอน
คนเราจะเขาสูเปนมนุษยแหงความเปนปกติดี ตองมีสติใน
การยืน ตองยืนกอน แลวก็ลืมตาเมือ่ ครบกําหนด ๕ ครั้ง ลืมตา
แลว ไมตองไปเหลียวลอกแลกดูอื่น ใหเพงไปที่ปลายเทา เมื่อ
เพงไปที่ปลายเทาสักครูหนึ่ง ดูเหตุการณสํารวมจิตไวทปี่ ลาย
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เทา ตั้งสติปกลงไป แลวก็กําหนดจิตวา ขวา... ยาง... หนอ... ให
ชาเหมือนคนเปนไข เหมือนคนใกลจะตาย
เพราะจิตเรามันเร็ว ไวกวาเครื่องบิน จิตใจมันมองไมเห็น
ใจรอน ไมใจเย็น จิตใจก็ฟุงซานเพราะรอนรน เพราะเราทนไม
ไหว เราทําเร็วไป ขอใหผูปฏิบัติธรรม ทําใหชา ตั้งสติไวกอน
ขวา... ยกสนสูงแค ๒ นิ้ว หรือ ๑ นิว้ ก็พอแลว เพื่อที่จะได
ทราบวา นี่เทาขวา ไมใชยกหมดทั้งเทา ยกหมดเดี๋ยวจะลมไป
เพียงแตใหสํานึกสมัญญาในหนาที่ นี่ ขวา แปลวาอะไร แปลวา
สติระลึกกอนที่เทาขวา และยาง ดวยการกําหนดปจจุบัน
ขอใหครูอาจารยควบคุมดูใหเห็นชัด อยาใหเขาทําเปนอดีต
เปนอนาคต เดีย๋ วจะไมไดปรารภธรรม อยูตรงนี้
ยาง... หนอ... ลงถึงพื้นพอดี อยาทําใหมันผิดหลัก อยาให
ผิดกฎนี้ เดีย๋ วจะไมไดผล ตองเอาอยางนี้ตามวิชาครู
ยาง... คือ สัมปชัญญะรูตัวขณะที่ยางไปนั้น ใหชาทีส่ ุด เอา
จิตามไป สติตามดู วาไดปจจุบันหรือเปลา ลงหนอ... พอดี
แลวก็ตงั้ สติใหม จิตเกิดใหม ซาย... ระลึกกอน กําหนดใหม
ขวา... อยูเฉย ๆ อยาขยับเขยื้อนเคลื่อนยายแตประการใด เอา
สติกําหนดจิต ซาย... ยกขึ้นมาพรอมกัน หยุดไวนิดหนึ่ง แลวก็
กําหนด ยาง... หนอ.... ลงพื้นพอดี
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ทานจะดีมาก ทานจะทําอะไรก็จะดีขนึ้ นี่แหละฝกจิต ทําให
สติดี หนอ... ลงแลว อยาเคลื่อนยาย อยาขยับทัง้ หมด หยุด
สักครูหนึ่ง เวนชองไฟไว แลวก็ตั้งสติใหม จิตดวงใหมจะเกิด
ชัดเจน
ขวา... ยกไว ยกนิดเดียว อยางนอย ๑ นิ้ว อยางมากไม
เกิน ๒ นิ้ว อยายกทั้งหมด ยกไวแลวอยาเพิ่งยางไป ยกไว
สักครูหนึ่ง แลวบอก ยาง... ลงพอดี หนอ... กดลงไปใหเทาลง
พื้นลงหนอพรอมกัน เรียกวา ปจจุบนั ธรรม
อยางนี้อธิบายใหงายที่สุดแลว อยาเพิ่งเคลื่อนยาย สติดี
หยุดไว เหมือนเขียนหนังสือมีชองไฟ กําหนด ซาย... ยกแลว
หยุด อยาเพิ่งยาง สํารวมความรู ปกลงไปใหเกิดปจจุบัน ยาง...
ตองยางใหไดตามจิตที่เรากําหนด หนอ... ใหชาที่สดุ ถาชามาก
มีสมาธิดีมาก ถาเร็วมากไมมีสมาธิเลย จิตใจรอนเหมือนเดิม
จิตใจไมยังยั้ง ขาดสติสมั ปชัญญะตรงนี้
ที่พูดนี่ไมใชงายนะ ทําไดยากมาก คนที่บอกทํางายนะ คน
นั้นพูดผิด คนนั้นคิดไมถูก บอกโอยเรื่องเล็ก ทํางาย ไมจริง
เพราะเรื่องสติสัมปชัญญะที่จะมีควบคุมจิตทํายาก ไมใช
เปนเรื่องงาย แตเราพยายามทําไปจนไดจงั หวะ ก็จะเปนเรื่อง
งายตอภายหลัง มันตองเรื่องยากกอน ทําเรื่องยากใหเขาหา
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เปนสวนงาย งายแลวมันจะคลองเอง คลองดีแลวสติก็ดี จับจุด
ของสติได จับจิตได จิตก็จะไมออกไปฟุงซานที่ขางนอก คิด
เหลวแหลก คิดสิ่งทีไ่ มเปนประโยชน มันอยูตรงนี้ เปนสิ่งที่มี
ประโยชนแกตนเอง
ยางไปถึงปลายทางจะเลี้ยวขวา หยุดชิดขวา ขวาชิดซาย
สํารวมจิต หยุดหนอ หยุดแลวกําหนดยืนหนออีก ๕ ครั้ง
กําหนดยืนอีก ฝกใหละเอียดเขาไป กําหนดยืน ๕ ครั้ง เสร็จ
แลว ลืมตา
ขณะทีย่ ืนกําหนดนะ ญาติโยมอยาลืมตานะ หลับตาเพื่อ
จะดูอารมณภายในของเรา อารมณนั้นมันจะออกไปขางนอก
อยางไร จะไดรมู ันวาเปนประการใด
พอกําหนดยืนได ๕ ครั้งแลว ลืมตาเพงไปที่ปลายเทา
ไมใชดทู ี่ยอดไม ไมใชหลับตาเดินจงกรม เห็นญาติโยมบางคน
หลับตาเดินจงกรม หรี่ตาก็ใชไมได ตองลืมใหเปง เพงไปที่
ปลายเทา เปนการฝก ฝกใหคุนเคย ฝกใหแนบสนิท สติติดอยู
ในจิต แลวจิตทานจะไมพิกลพิการ จิตของทานจะมีภาระ มีศีล
ประจําจิต จิตใจของทานจะเบิกบาน ใจประเสริฐเพราะศีล
ปญญาก็เกิดขึน้ ตอนนั้น
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ในเมื่อยืน ๕ ครั้ง ลืมตาดูปลายเทา แลวก็ ขยับทางขวา
อยาไปทางซาย ทีค่ รูสอนขอใหเอาตามแบบที่อาตมาสอน อยา
ไปนอกครูโดยที่รูไมจริง ขอฝากไวดวย กลับทางขวา กลับ...
ขยับ หนอ... ลงพื้น กลับ... ขยับ หนอ... ลงพื้น กลับ... หนอ...
กลับ... หนอ... ๔ จังหวะ อยาไปนอกครู
อยาไปเอาตําราที่อื่น ตองกลับ ๔ จังหวะกอน อยาไปเอา
คนอื่นมาเปนอารมณ กลับหนอ ไดแลว ๒๕% กลับหนอ ไดอีก
๒๕% กลับหนอ ไดอีก ๒๕% กลับหนอ... หันหลังกลับพอดี
ตรงทีเดียว อยาไปเอาตําราอื่นไมไดเด็ดขาด มันไมไดผล เดี๋ยว
จะสับสน พอไดฉาก ๙๐% กลับหลังหันพอดี
ทําใหละเอียดเขาไปอีก อยารีบเดิน จะเดินไปหาอะไร ใช
ไมได ตองกําหนด ยืน... หนอ... อีก ๕ ครั้ง เรียกวาเก็บอารมณ
ภายใน ดูอารมณภายใน หลับตา เดีย๋ วคอยลืมตาทีหลัง หลับตา
ยืนหนอ ๕ ครั้ง ดังที่กลาวแลวขางตน
กําหนดไดแลว สํารวมอินทรีย กําหนดจิตลืมตาเพงดูปลาย
เทา แลวก็กําหนด ขวา... ยาง... หนอ... ลงพื้น รับรองทานเดิน
สัก ๔ – ๕ รอบ ทานจะมีสติดเี พิ่มขึ้นมิใชนอย ทานจะมีจติ
ยับยั้ง จะคิดอะไรไดแปลก ๆ
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ขอฝากไวดวยนะ ทําไมไดกัน มัวแตใจรอน เดินจงกรมไมรู
จะรีบไปไหนกัน เทาทีอ่ าตมาสังเกต เดินจงกรมเดินกันพรวด ๆ
ๆๆ เดินเหมือนยางมาเหาะเลาะขอบรั้ว เอาตัวไปไหนกัน
เดินระยะแค ๔ – ๕ วาเทานั้น แลวเดินกลับไปกลับมาก็
เพียงพอแลว อยางนอยสั้น ๆ ตอง ๓ วา อยางมากสัก ๕ วา
หรือไมเกิน ๘ วา อยาใหเดินเรื่อย ๆ เฉื่อย ๆ ไป ไมรูวาจะเดิน
ไปไหนกัน ตองรูจักกลับ จะไดมีกําหนดยืนหนอ ๕ ครั้ง เพิม่ ขึ้น
ไดมาก
ขณะที่เดินนั้นมันเกิดเวทนา ปวดตนคอมาก หรือปวดเอว
ปวดขามาก ใหหยุดทันที ยืนอยูที่หยุด หยุดอยูกับที่ อยาเดิน
ตอ เลิกกําหนดอื่นทั้งหมด สํารวมจิตใหสติมาปกที่เวทนานั้น
แลวก็กําหนดวา ปวดหนอ ปวดหนอ ปวดหนอ อยาสงจิตไปอื่น
ใหรูความรูสึกนึกคิดของเวทนา
ดวยการสัมผัสปรุงแตงเกิด
สังขาร สังขารปรุงแตงเวทนา เอาอยางนี้กอน
ในเมื่อกําหนดเวทนารูส ภาพความเปนจริงของมันแลว รูวา
ปวดมาก ปวดนอยเปนอยางไร โดยสังขารมันเกิดปรุงแตง มัน
อาศัยรูป คือสภาวะอาศัยกัน มันจึงปวดราว ปวดตนคอ ปวดขา
ปวดบั้นเอว เรากําหนดไดแลว รูค วามเปนอยูของสังขารปรุง
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แตงไดแลว รูรูปรูนามไดแลว เราก็สํารวมจิต เดินจงกรมตอไป
ใหม อยางนี้นะ ทําใหละเอียด
ขณะเดินจงกรมอยางที่ไดอรรถาธิบายแลว เกิดจิตฟุงซาน
เพราะเวทนาทีย่ ังไมหาย จิตมันก็ออกไปคิดถึงอะไรมากมาย
คิดถึงความสบาย คิดถึงความสุข ไมนาจะมาเดินจงกรมให
ลําบาก มันออกมาคิดอยางนี้ หรือจิตอาจจะคิดวาเลิกเดินเถอะ
หยุดกอนเดี๋ยวมาเดินใหมก็ได มันคิดอยางนี้ เพราะมารผจญ
ไมใหสรางความดี มันมาเปนตัวขัด
โยมตองฝนใจตอไปถึงจะไดเห็นธรรมะ อยาหยุด อยา
เลิก กําหนดอะไร กําหนดจิตฟุงซาน ที่ฟุงนั้น ไปคิดอะไรมา
หลายใหกําหนด ยืนอยูที่ เอามือไพลหลังนะ ขวาจับซายไว
ขางหลัง อยาเอามาไวขางหนา จะไดไมหลังงอ จะไดไมปวด
หลัง เอามือประสานกับที่กระเบนเหน็บอยูขางหลังนั้น แลว
กําหนดใหไดกอ น
จิตฟุงซานก็กําหนด ฟุง ซานหนอ เวลากําหนดจิตฟุง ซาน
เอาจิตปกไวที่ไหน เอาไวที่ลนิ้ ป หายใจใหยาว ๆ จากจมูกถึง
สะดือ หายใจยาว ๆ แลวเอาจิตปกไวที่ลิ้นปใ หลึก เอาสติตามดู
วา ฟุงซานหนอ ฟุงซานหนอ หายใจยาว ๆ เดี๋ยวจิตจะมี
ความรูสึก
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สมาธิเกิด
ปญญาก็บอกออกมาวา
ที่คิดนั้นไมเกิด
ประโยชน จิตมันก็กลับมาสูแหลงไดไว นี่ปญ
 ญาอยางนี้นะ เสร็จ
แลวเดินจงกรมตอไป จนกวาจะสมควรแกเวลาที่ตงั้ ใจไววา เดิน
จงกรม ๓๐ นาที อยางนี้
ถาเสียใจขณะเดินจงกรม หยุด กําหนดวา เสียใจหนอ
เสียใจหนอ เสียใจหนอ เอาจิตปกไวที่ลิ้นปใหลึก กําหนดใหได
ใหจิตแจมใส ปญญาก็เกิดขึน้ ในเมื่อปญญาเกิดขึ้นแลว ความ
เสียใจหายไปเลย ความเสียใจเปนเหตุใหเกิดความโกรธ เปน
การลงโทษความเสียใจแกตัวเอง เมื่อปญญาเกิดแลวจะไมรับ
อารมณเชนนี้อีกตอไป จิตใจก็สบาย ไมมอี ารมณคาง ไมมี
อารมณเสียใจอีก เดินจงกรมตอไปใหม
เดินเสร็จแลว ไมมีอะไรเกิดขึน้ ไดเวลา ๓๐ นาที แลวคอย
ๆ ยองไปชา ๆ ไปหาที่นั่ง เดินขวายางหนอ อยาไปเอาอะไร
มาอีก เดีย๋ วเพิม่ โนนเพิ่มนี่อะไรอยาเอา เอาอยางนี้ ใหมนั ได
เปนอยาง ๆ กอน ยังไมไดเลยไปเพิ่มโนนเพิ่มนี่ ขอครูบา
อาจารยบอกดวยนะ ไปเพิ่มใหเขาฟุง ซาน จิตใจรําคาญดวย
อยางเดียวก็เหลือกินเหลือใชแลว คอยไปเพิ่มทีหลัง เพิ่มตอเมื่อ
เขาแยกรูปแยกนามได จึงจะเพิ่มระยะ ๒ ระยะ ๓ ไปตาม
ขั้นตอน อยาไปสอนผิดหลักแตประการใด ทําอยางนี้เหลือกิน
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เหลือใชแลว พอไดกําหนดจิตดี ไดเวลาก็กําหนดไปหาที่นั่ง ที่
จัดสถานที่ไว...
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