คู่มือปฏิบตั ิวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น
ปรับความเข้าใจในเบื้องต้น
วิปัสสนากรรมฐาน ซึง่ หมายถึงรากฐานของวิปัสสนาอันเป็ นตัวปั ญญา รู้แจ้ ง
และเข้ าใจ ถึงเรื่ องทุกข์ที่เป็ นตัวปั ญหาอย่างร้ ายกาจซึง่ คอยรบเร้ าจิตใจ ของเหล่า
สัตว์ที่ยงั ข้ องติดอยู่ตลอดเวลา โดยทาอวิชชาคือความไม่ร้ ูจริงให้ หมด สิ ้นไปอย่าง
สิ ้นเชิง ดังที่พระพุทธองค์รับสัง่ ว่า “วิปัสสะนา ภิกขะเว ภาวิตา กิมมัตถะมะนุโภ
ติ? ปั ญญา ภาวียะติ. ปั ญญา ภาวิตา กิมัตถะมะนุ-โภติ? ยา อะวิชชา, สา
ปะหียะติ ๑ - ภิกษุทั ้งหลาย วิปัสสนาที่ได้ อบรม ไว้ เจริญแล้ ว ย่อมให้ ประโยชน์อะไร?
ย่อมทาให้ ปัญญาเจริญงอกงาม ปั ญญา ที่เจริญงอกงามแล้ ว ย่อมให้ ประโยชน์อะไร?
ย่อมทาอวิชชาคือความไม่ร้ ูจริง ให้ หมดสิ ้นไป” เป็ นผลลัพธ์ที่ได้ มาจากการเจริญหรื อ
อบรมสมาธิ ดังที่พระ พุทธองค์รับสัง่ ว่า “จะตัสโส อิมา ภิกขะเว สะมาธิภาวะ
นา - ภิกษุทั ้งหลาย การเจริญหรื ออบรมสมาธินี ้ให้ ผลถึง ๔ อย่าง! กะตะมา
จะตัสโส - ๔ อย่าง อะไรบ้ าง? ก็คือ :๑. ทิฏฐะธัมมะสุขะวิหารายะ - เพื่ออยู่อย่างมีความสุขในปั จจุบนั
๒. ญาณะทัสสะนัปปะฏิลาภายะ - เพื่อมีปัญญารู้แจ้ งทุกข์โดยแก้ มนั ได้
๓. สะติสัมปะชัญญายะ - เพื่อมีสติสมั ปชัญญะอย่างสมบูรณ์
๔. อาสะวานัง ขะยายะ๒ - เพื่อขจัดอาสวะกิเลสให้ ค่อย ๆ หมดไป
เมื่อทราบอย่างแน่ชดั แล้ วว่า วิปัสสนากรรมฐานเป็ นวิธีการที่ดีที่สดุ ในการ
ขจัดความทุกข์ที่มีอยู่ให้ หมดไป และสกัดกั ้นความทุกข์ใหม่ไม่ให้ มีมา เพราะต้ องใช้

สติหรือมีสติคือไม่เผลออยู่ตลอดเวลา ถึงจะดูจิตของตนเองได้ อย่างไม่น่าเชื่อ ดังที่
ปราชญ์ท่านหนึ่งประพันธ์ไว้ ว่า
“วิปัสสนา
เหมือนมีมติ ร
กาหนดรู้
จะยืนเดิน
ระวังตัว
ภพทั ้งปวง
รู้รับทุกข์
รู้ดิ ้นรน
หวังสิง่ ใด
กุศลจิต
สมาธิ
ได้ วิชา

กรรมฐาน
คอยเตือน
ยิ่งรู้
นัง่ นอน
กลัวภัย
ข้ องอยู่
รับโทษ
เพื่อรอด
ก็จะได้
เพิ่มพลัง
ตั ้งมัน่
กาจัดทุกข์

งานดูจติ
เพื่อนคอยสอน
ทางจิตจร
สารวมตน
อันใหญ่หลวง
ทุกแห่งหน
รู้อดทน
ปลอดอวิชชา
ดัง่ ใจหวัง
เสกสรรหา
เกิดปั ญญา
สุขอนันต์”๓

ก็รีบลงมือปฏิบตั ิตามขั ้นตอนเสียด้ วยความมัน่ ใจ
อันผู้เข้ าปฏิบตั ิวิปัสสนากรรมฐานนี ้ทุกท่าน ไม่ว่าเป็ นพระภิกษุ-สามเณร หรื อ
ฆราวาส จะต้ องมีขั ้นตอนหรื อพิธีกรรมอันเป็ นแนวการปฏิบตั ิคล้ ายคลึงกัน และ
เหมือน ๆ กัน เช่น บูชาพระรัตนตรัย และสมาทานกรรมฐาน แต่ที่ต่างกัน ก็ผ้ ทู ี่เป็ น
พระภิกษุก่อนอื่นหมดจะต้ องแสดงอาบัติหรือปลงอาบัติเสียก่อน ผู้ที่ เป็ นสามเณร
จะต้ องรับศีลที่ตนยังรักษาอยู่เสียใหม่ ผู้ที่เป็ นฆราวาสหลังจาก บูชาพระรัตนตรัยแล้ ว
ก็จะต้ องสมาทานหรือรับอาชีวฏั ฐะมะกะศีล อันเป็ นศีล ในองค์มรรคไว้ ปฏิบตั ิอย่าง
เคร่งครัดโดยไม่ลว่ งละเมิด แล้ วค่อยสมาทาน กรรมฐาน เป็ นลาดับไป.

บทไหว้พระสวดมนต์ก่อนรับพระกรรมฐาน
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ
(กราบด้ วยสติ ๑ ครัง้ )
ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ
(กราบด้ วยสติ ๑ ครัง้ )
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ
(กราบด้ วยสติ ๑ ครัง้ )
พุทธะบูชา มะหาเตชะวันโต ข้ าพเจ้ าขอบูชาพระพุทธ
ขอให้ ข้าพเจ้ ามีเดชเดชะ
ธัมมะบูชา มะหาปั ญญะวันโต ข้ าพเจ้ าขอบูชาพระธรรม
ขอให้ ข้าพเจ้ ามีปัญญาอันยิ่งใหญ่
สังฆะบูชา มะหาโภคะวะโห ข้ าพเจ้ าขอบูชาพระสงฆ์
ขอให้ ข้าพเจ้ าอุดมด้ วยอริยะสมบัติ
ติโลกะนาถัง ระตะนัตตะยัง อะภิปูชะยามิ ! วันทามิ (ก้ มศีรษะไหว้ ) เจติ
ยัง สัพพัง สัพพัฏฐาเน สุปะติฏฐิตัง สารี ริกะธาตุมะหาโพธิง ชินะโย จะ,
พุทธะรู ปัง สะกะลัง สะทา, ทิสา ทิโส, เอหิภมู ิโม, อม(มะ)ภูมิมา, อาคัจฉัน
ตุ มะนุสสานัง สะหะยัง ปิ โยเทวา สีหะราชา เอหิจติ ตัง, ปิ ยัง มะมะ

ต่อไปตัง้ ใจแผ่เมตตา

สัพเพ สัตตา, อะเวรา โหนตุ สัตว์ทั ้งหลายที่เป็ นเพื่อนทุกข์, เกิด แก่ เจ็บ
ตาย, จงอย่ามีเวรซึง่ กันและกันเลย,
สุขี โหนตุ จงเป็ นสุข เป็ นสุขเถิด,
อัพย๎ าปั ชฌา โหนตุ จงอย่าพยาบาทเบียดเบียนซึง่ กันและกันเลย,
อะนีฆา โหนตุ จงอย่ามีความลาบาก จงอย่ามีความเดือดร้ อน จงอย่า มี
ความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
อะหัง สุขโิ ต โหมิ ขอให้ ข้าพเจ้ ามีความสุข
อะหัง นิททุกโข โหมิ ขอให้ ข้าพเจ้ าปราศจากความทุกข์
อะหัง อะเวโร โหมิ ขอให้ ข้าพเจ้ าปราศจากเวร
อะหัง อัพย๎ าปั ชโฌ โหมิ ขอให้ ข้าพเจ้ าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั ้งปวง
สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ ขอให้ ข้าพเจ้ า! จงมีสติสมั ปชัญญะอยู่ทกุ เมื่อ
รักษากาย~วาจาใจ ให้ พ้นจากความทุกข์ภยั ทั ้งปวงเถิด.

คาสมาทาน(ขอ)อาชีวฏั ฐะมะกะศีล
มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ อาชีวัฏฐะมะกะสีลานิ ยาจามะ
ทุตยิ ัมปิ มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ อาชีวัฏฐะมะกะสีลานิ
ยาจามะ
ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ อาชีวัฏฐะมะกะสีลานิ ยา
จามะ
ถ้ ามีพระอาจารย์ให้ ศีลท่านก็จะว่านาให้ ผ้ สู มาทานว่าตาม โดยว่า
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (ว่ า ๓ จบ)
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุตยิ ัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุตยิ ัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุตยิ ัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
เมื่อพระอาจารย์ท่านว่า “ติสะระณะคะมะนัง นิฏฐิตัง” ผู้สมาทานรับว่า “อา
มะ ภันเต” เสร็จแล้ วพระอาจารย์ท่านจะนาให้ ว่าเป็ นข้ อ ๆ ตามลาดับ

อาชีวฏั ฐะมะกะศีล
ข้ อ ๑.
ข้ อ ๒.

ข้ อ ๓.

ข้ อ ๔.
ข้ อ ๕.
ข้ อ ๖.
ข้ อ ๗.

ปาณาติปาตา เวระมะณีสิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
ข้ าพเจ้ าจะไม่ฆา่ สัตว์ และไม่ทรมานสัตว์, ให้ ได้ รับความทุกข์เดือดร้ อน
อทินนาทานา เวระมะณีสิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
ข้ าพเจ้ าจะไม่ลกั ขโมย ไม่ฉ้อโกง, ไม่นาของผู้อื่นมาเป็ นของตน, โดย มิได้ รับ
อนุญาตจากเจ้ าของเสียก่อน
กาเมสุ มิจฉาจารา เวระมะณีสิกขาปะทัง สะมาทิยามิิ
ข้ าพเจ้ าจะไม่ประพฤติผิดประเวณี, ทั ้งไม่ลว่ งละเมิดในคู่ครองของผู้อื่น, และ
ไม่นอกใจในคูค่ รองของตน
มุสาวาทา เวระมะณีสิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
ข้ าพเจ้ าจะไม่พดู เท็จ ให้ ผ้ อู ื่นเดือดร้ อน
ปิ สุณายะ วาจายะ เวระมะณีสิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
ข้ าพเจ้ าจะไม่พดู ยุยงส่อเสียด ให้ ผ้ อู ื่นเดือดร้ อน
ผะรุ สายะ วาจายะ เวระมะณีสิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
ข้ าพเจ้ าจะไม่พดู หยาบคาย ด่าทอให้ ผ้ อู ื่นเดือดร้ อน
สัมผัปปะลาปา เวระมะณีสิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
ข้ าพเจ้ าจะไม่พดู เพ้ อเจ้ อ โปรยประโยชน์ให้ ผ้ อู ื่นเดือดร้ อน

มิจฉาอาชีวา เวระมะณีสิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
ข้ อ ๘. ข้ าพเจ้ าจะไม่ประกอบมิจฉาอาชีพ ซึง่ พระพุทธองค์ทรงห้ ามไว้ , มีดงั นี ้:๑. ข้ าพเจ้ าจะไม่ขายสัตว์ให้ เขานาไปฆ่า
๒. ข้ าพเจ้ าจะไม่ขายมนุษย์
๓. ข้ าพเจ้ าจะไม่ขายอาวุธ
๔. ข้ าพเจ้ าจะไม่ขายและไม่เสพยาพิษและสิง่ เสพติดให้ โทษ
๕. ข้ าพเจ้ าจะไม่ขายและไม่ดื่มน ้าเมา คือสุราและเมรัยอันทาให้ ขาด สติ
อาชีวฏั ฐะมะกะศีลนี ้, ข้ าพเจ้ าได้ ตั ้งใจแล้ ว สมาทานแล้ ว, ข้ าพเจ้ าจะเพียร รักษา
ไว้ มิให้ ขาดมิให้ ทาลาย, ตั ้งแต่บดั นี ้เป็ นต้ นไป, ขออานิสงส์ แห่ งศีลนี!้ จงคุ้มครอง
ป้องกัน, ให้ ข้าพเจ้ าปลอดภัย ในที่ทกุ สถาน, มีอายุยงั่ ยืนนาน, มีความสุขความ
เจริญรุ่งเรื อง, นึกคิดสิง่ ใดในทางที่ชอบที่ควร, จงสมหวัง ดังปรารถนา, ขอให้
ข้ าพเจ้ า! ได้ บรรลุมรรค~ผล~นิพพานในอนาคตกาล โดยเร็ว...เทอญ
เมื่อพระอาจารย์ท่านกล่าวโดยสรุปว่า “อิมานิ อาชีวัฏฐะมะกะสีลานิ, สาธุ
กัง อักขัณฑัง กัตวา, อัปปะมาเทนะ รั กขิตัพพานิ, สีเลนะ สุคะติง ยันติ,
(ผู้สมาทานรับว่า "สาธุ") สีเลนะ โภคะสัมปะทา, (ผู้สมาทานรับว่า "สาธุ") สีเล
นะ นิพพุตงิ ยันติ, (ผู้สมาทานรับว่า "สาธุ") ตัส๎มา สีลัง วิโสธะเย” (ผู้สมาทาน
รับว่า “อามะ ภันเต”)
ต่อจากนั ้นพระอาจารย์ท่านจะนาให้ สมาทานพระกรรมฐาน หรื อผู้สมาทาน ว่า
เองพร้ อม ๆ กันโดยดูตาราก็ได้

คาสมาทานพระกรรมฐาน
๑. มอบกายถวายชีวิตแด่พระรัตนตรัย
“ อิมาหัง ภะคะวา, อัตตะภาวัง, ตุมหากัง, ปะริจจะชามิ ” ข้ าแต่ องค์
สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ า ข้ าพระองค์ขอมอบกายถวายชีวติ แด่พระรัตน ตรัย, คือ
พระพุทธ~พระธรรม~และพระสงฆ์
๒. มอบกายถวายตัวแด่พระอาจารย์ (ซึง่ หมายถึงพระพุทธเจ้ าตัวธรรมะ)
“ อิมาหัง อาจะริยะ, อัตตะภาวัง, ตุมหากัง, ปะริจจะชามิ “ ข้ าแต่ พระ
อาจารย์ผ้ เู จริญ ข้ าพระองค์ขอมอบกายถวายตัว แด่พระองค์ผ้ เู ป็ นพระ อาจารย์ เพื่อ
เจริญวิปัสสนากรรมฐาน
๓. ขอพระกรรมฐาน
“ นิพพานัสสะ เม ภันเต, สัจฉิกะระณัตถายะ, กัมมัฏฐานัง เทหิ ” ข้ าแต่
พระองค์ผ้ เู จริญ ขอพระองค์จงทรงพระประทานพระกรรมฐานแก่ข้า พระองค์ เพื่อ
กระทาให้ แจ้ งซึง่ มรรค~ผล~นิพพานในอนาคตกาลต่อไป
๔. เจริญมะระณานุสสะติ (อันหมายถึงพระองค์ทรงให้ เราทบทวนถึงความจริงของชีวิต)
“อัทธุวัง เม ชีวติ ัง, ธุวัง เม มะระณัง, อวัสสัง มะยา มะริตัพพัง, มะระณะ
ปะริโยสานัง เม ชีวติ ัง, ชีวติ ัง เม อะนิยะตัง, มะระณัง นิยะตัง” ชีวิตของเราเป็ น
ของไม่ยงั่ ยืน ความตายเป็ นของยัง่ ยืน วันหนึง่ เราจะต้ องตาย แน่ เพราะว่า ชีวิตของ
เรานี ้ มีความตายเป็ นที่สดุ อันชีวติ เป็ นของไม่แน่นอน ความตายเป็ นของแน่นอน
เป็ นโชคอันดี เป็ นลาภอันประเสริฐ ที่เราได้ มาเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ณ โอกาส
บัดนี ้, ไม่เสียทีที่ได้ เกิดมาเป็ นมนุษย์ พบพระพุทธศาสนา
๕. ตั ้งสัจจะอธิษฐาน และปฏิญาณตนต่อพระรัตนตรัย ต่อครูบาอาจารย์
“เยเนวะ ยันติ นิพพานัง,
พุทธา เตสัญจะ สาวะกา,

เอกายะเนนะ มัคเคนะ,
สะติปัฏฐานะสัญญินา”
พระพุทธเจ้ าและเหล่าพระอริยสาวก ได้ ดาเนินไปสูพ่ ระนิพพานด้ วยทาง สายนี ้,
อันเป็ นทางสายเอก, ที่ให้ ถึงความสิ ้นทุกข์, ประสบแต่สนั ติสขุ , ซึง่ ได้ แก่ สติปัฏฐาน ๔
ด้ วยสัจจะวาจาที่กล่าวอ้ างมานี ้, ข้ าพเจ้ าขอตั ้งสัจจะอธิษฐาน, ปฏิญาณ ตนต่อ
พระรัตนตรัย, และต่อครูบาอาจารย์วา่ “จะตัง้ อกตัง้ ใจ, ประพฤติ ปฏิบัตจิ ริง ๆ
เท่ าที่สามารถ, เท่ าที่มีโอกาสจะปฏิบัตไิ ด้ , เพื่อให้ ได้ บรรลุ มรรค~ผล~
นิพพาน, เจริญรอยตามพระพุทธองค์ ”
อิมายะ ธัมมานุธัมมะ-ปะฏิปัตติยา, ระตะนัตตะยัง ปูเชมิ ข้ าพเจ้ า ขอบูชา
พระรัตนตรัย, ด้ วยการปฏิบตั ิวิปัสสนากรรมฐาน, อันสมควรแก่มรรค~ ผล~นิพพาน
นี ้, ด้ วยสัจจะวาจาที่กล่าวอ้ างมานี ้, ขอเทพบุตรเทพธิดาทั ้งหลาย, อมนุษย์ ทั ้งหลาย,
เจ้ ากรรม~นายเวรทั ้งหลาย, มารทั ้งหลาย, จงอย่าเป็ นอุปสรรค ขัดข้ อง, ต่อการ
ปฏิบตั ิวิปัสสนากรรมฐานของข้ าพเจ้ า, ขอจงได้ อนุโมทนาสาธุ การ, รับเอาส่วนบุญ~
ส่วนกุศล, ที่จะพึงมีจากการปฏิบตั ิของข้ าพเจ้ า, ซึง่ อุทศิ ให้ นี ้
ข้ าพเจ้ าขออาราธนา, พระธรรมวิเศษทั ้งหลายทั ้งสิ ้น พระขณิกะสมาธิ, พระ
อุปจาระสมาธิ, พระอัปปนาสมาธิ, พระธรรมปี ติทั ้งห้ า, และพระ วิปัสสนาญาณ, ทั ้ง
โสฬสะญาณ, จงบังเกิดในขันธสันดานของข้ าพเจ้ า, ให้ ข้าพเจ้ าได้ บรรลุมรรค~ผล~
นิพพาน ในอนาคตกาลโดยเร็ว...เทอญ

กิจเบือ้ งต้ นหลังสมาทานพระกรรมฐาน
เมื่อท่านผู้เข้ าปฏิบตั ิสมาทานพระกรรมฐานเสร็จแล้ ว จะมีการสวดมนต์ ต่อท้ าย
นิดหน่อยแล้ วรับฟั งโอวาทจากพระอาจารย์ผ้ ใู ห้ พระกรรมฐานไว้ ยดึ เป็ น หลักปฏิบตั ิ
เสร็จแล้ วก็ลงมือปฏิบตั ิเลย เริ่มแรกปฏิบตั ิโดยการเดินจงกรมก่อน

การเดินจงกรม
ทีนี ้มาทาความเข้ าใจถึงการเดินจงกรม เดินจงกรม ก็คือ เดินด้ วยสติ หมายถึง
เดินด้ วยจิตคือตัวนามที่มีสติอยู่ครบครันร่วมทางานด้ วยกันกับรูป นักปฏิบตั ิทกุ ท่าน
ก่อนอื่นจะต้ องทาความเข้ าใจเรื่ อง “รู ป-นาม” ให้ ถ่องแท้ ในเบื ้องต้ นเสียก่อนว่า
“ส่วนไหนเป็ นรูป ส่วนไหนเป็ นนาม” ก็ร่างกายอัน เป็ นส่วนนอกพร้ อมทั ้งกิริยาอาการ
ที่เคลื่อนไหวของร่างกายนั ้นด้ วย “เป็ นรู ป” ส่วนจิตใจอันเป็ นส่วนในที่คอยสัง่ การ
หรื อบัญชาการให้ กายเคลื่อนไหว โดยมี สติรับรู้รับผิดชอบอยูต่ ลอดเวลาไม่ลดั ลอด
ออกไปอยู่กบั เรื่ องอื่น คืออารมณ์อื่น ร่วมทาด้ วยกันนัน่ แหละ “เป็ นนาม” เมื่อเข้ าใจ
และแยกออกได้ วา่ “ส่วนไหน เป็ นรูป ส่วนไหนเป็ นนาม” ก็เริ่มมีพื ้นแล้ ว การปฏิบตั ิ
ก็จะง่ายเข้ า ไม่เบื่อ และไม่เครี ยด เสร็จแล้ วควรสร้ างความเชื่อมัน่ หรื อมัน่ ใจใน
ประโยชน์ที่จะได้ จากการเดินจงกรมตามที่พระพุทธองค์ทรงประทานไว้ เพื่อให้ เกิด
ความมัน่ ใจ แก่พระที่พระองค์ทรงสอนว่า “ปั ญจิเม ภิกขะเว จังกะเม อานิสังสา
- ภิกษุทั ้งหลาย การเดินจงกรมนี ้ให้ ประโยชน์ถึง ๕ อย่าง กะตะเม ปั ญจะ - ๕
อย่าง คือ อะไรบ้ าง? ก็คือ:๑. อัทธานักขะโม โหติ - เดินทางไกลได้ ทนไม่เหนื่อย
๒. ปะธานักขะโม โหติ - บาเพ็ญเพียรเช่นนัง่ กาหนดก็ได้ ทน
๓. อัปปาพาโธ โหติ
- ไม่ค่อยเจ็บค่อยป่ วยมีเจ็บป่ วยน้ อยที่สดุ

๔. อะสิตัง ปี ตัง ขายิตัง สายิตัง สัมมาปะริณามัง คัจฉะติ - เป็ นการ
ช่วยย่อยอาหารได้ อย่างดี ช่วยลดความมึนซึมหลังจากทาน อาหารเสร็จใหม่
ๆ
๕. จังกะมาธิคะโต สะมาธิ จิรัฏฐิตโิ ก โหติ๔ - สมาธิ คือ ตัว สมาธิที่ได้
จากการเดินจงกรมอยู่ได้ นาน มีสมาธิยาว จิตวอกแวกน้ อย ถ้ าพูดแบบโลก
ๆ ก็คือมีความจาดีนนั่ เอง
เสร็จแล้ วก็ดาเนินการเดินจงกรมในภาควิชาการ โดยเดินเป็ นเส้ นตรงระยะ ไม่
เกิน ๓ เมตร เดินกลับไปกลับมา ขณะเดินนั ้น ผู้เดินจะต้ องมีสติคอยกาหนด อิริยาบถ
ใหญ่ให้ ทนั อยู่กบั ปั จจุบนั ที่กาลังกระทาอยู่ โดยพูดค่อยๆหรื อนึกในใจ ตามกิริยา
อาการที่กาลังกระทาอยู่นั ้น ไม่พดู หรื อนึกก่อนหรื อหลังการกระทา นั ้น ๆ และต้ อง
กาหนดใจให้ มนั่ อยู่กบั สิง่ ที่กาลังกระทาตามสัง่ นั ้น เป็ นช่วง ๆ ไป ทาได้ สมบูรณ์อย่าง
นี ้ก็เรี ยกได้ ว่าเกิดขณิกสมาธิ คือสมาธิชวั่ ขณะหนึ่ง

ท่ าเริ่ มเดิน
๑. ยืนตัวตรง มือทั ้งสองปล่อยตามสบายแนบลาตัว ส้ นเท้ าชิดปลายเท้ า ห่าง
๒. ใบหน้ าและลาคอตั ้งตรง ทอดสายตาลงที่พื ้นพองาม โดยห่างจาก ปลายเท้ า
ไปประมาณ ๓-๔ เมตร ไม่ก้มมองปลายเท้ า และไม่มองระดับสูง ไกลออกไป เพราะ
จะทาให้ จิตสงบช้ า
๓. ยกมือซ้ ายมาวางเก็บไว้ ที่หน้ าท้ องเหนือสะดือ แล้ วยกมือขวาตามมา วางทับ
มือซ้ ายนั ้น พร้ อมด้ วยมีสติคอยกาหนดพิจารณากิริยาอาการนั ้น ซึง่ มีการเกิดดับของ
รู ป (มือที่เคลื่อนไหว) และของนาม (จิตที่บญ
ั ชา) ถึง ๓ ระยะ คือ :- “ยก”, “มา”,
“วาง” โดยใช้ องค์ภาวนาว่า “ยก ~ หนอ”, “มา ~ หนอ”, “วาง ~ หนอ” (ยก
หมายถึง “รูปที่เกิดขึ ้นและดับไป” หนอ ก็ หมายถึง “มีนามคือจิตร่วมทาด้ วย”)

อธิบายซา้ เพื่อให้ ชัดเจนขึน้

พูดค่อยหรื อนึกในใจว่า “ยก” พร้ อมกับทากิริยายกมือซ้ ายขึ ้นช้ า ๆ ด้ วย สติ หัก
ข้ อศอกเพื่อให้ แขนช่วงข้ อศอกถึงมือตั ้งฉากกับลาตัว มืออยู่ในลักษณะ ตะแคง เมื่อ
เรี ยบร้ อยแล้ วก็หยุดค้ างอยู่นิดหนึ่ง พร้ อมกับพูดค่อยหรื อนึกในใจ ว่า “หนอ” ติดต่อ
ไปเลย พร้ อมกับเสร็จสิ ้นหรื อสิ ้นสุดการยกพอดี ไม่ก่อน ไม่หลังถึงจะชื่อว่า “ทัน
ปั จจุบนั ” เหมือนแมวตะครุบหนู ถ้ าตะครุบเสียก่อนที่ หนูจะวิ่งมาถึงก็จะตะครุบถูก
ดิน หรื อตะครุบหลังจากหนูวิ่งผ่านไปแล้ วก็จะ ตะครุบถูกดินเช่นกัน แต่เมื่อตะครุบ
พอหนูวิ่งมาถึงพอดีก็จะตะครุบถูกตัวหนู กาหนดรู ป-นามได้ ทันปั จจุบันก็เหมือน
แมวตะครุ บถูกตัวหนู แม้ พระ พุทธองค์ก็รับสัง่ ว่า “อะตีตัง นาน๎วาคะเมยยะ นัป
ปะฏิกังเข อะนาคะตัง๕” ก็หมายถึงไม่ต้องยึดคือกาหนดรูป-นามที่ผ่านไปแล้ ว ไม่
ต้ องใฝ่ ฝั นหรื อจ้ องจับ รูป~นามที่ยงั มาไม่ถึง แล้ วยังรับสัง่ ต่อว่า “ปั จจุปปั นนัญจะ
โย ธัมมัง ตัตถะ ตัตถะ วิปัสสะติ๖” หมายถึงให้ ยดึ หรื อจดจ่ออยู่กบั รูป~นามที่
เป็ นปั จจุบนั แล้ ว จะเกิดปั ญญาเห็นแจ้ งเอง เพราะตัววิปัสสนา คือ “วิปัสสะติ” นั ้น
อยู่ที่ “ปั จจุบนั ” ส่วนการกาหนดรูป~นามในกิริยาอาการอื่น ๆ เช่น “มา” เป็ นต้ น ก็
เช่นเดียวกัน (หากปฏิบตั ิกนั เป็ นหมูค่ ณะควรออกเสียงโดยพร้ อมกันช้ า ๆ)
พูดค่อยหรื อนึกในใจว่า “มา” พร้ อมกับกิริยาที่เคลื่อนมือซ้ ายเข้ าหาหน้ า ท้ องช้ า
ๆ จนเกือบถึงหน้ าท้ อง หยุดค้ างอยูน่ ิดหนึ่งพร้ อมกับพูดค่อยหรื อนึก ในใจว่า “หนอ”
พูดค่อยหรื อนึกในใจว่า “วาง” พร้ อมกับทากิริยาวางมือซ้ ายแนบหน้ า ท้ อง
พร้ อมกับพูดค่อยหรื อนึกในใจว่า “หนอ” เสร็จแล้ วก็ค่อย ๆยกมือขวา มาวางทับมือ
ซ้ าย โดยมีวิธีปฏิบตั ิและองค์ภาวนาเหมือนมือซ้ าย ที่สาคัญ ตลอดเวลาต้ องมีสติ
คอยควบคุมทุกขั ้นตอน โดยขาดมิได้ เลย เก็บมือไว้ ที่หน้ า ท้ องเหมาะสมหรื องามกว่า
ใช้ วธิ ีทามือไพล่ หลัง ดูตวั อย่างจากพระพุทธรู ป ปางถวายเนตรประจาวัน
อาทิตย์ ซึง่ จาลองจากที่พระพุทธองค์เสด็จจงกรม แล้ วประทับยืนกาหนด ณ รัตนจง
กรม บริเวณต้ นพระศรีมหาโพธิ์ นัน่ แหละ เป็ น แบบฉบับที่ใช้ ได้

เมื่อจัดเก็บมือทั ้งสองไว้ ที่หน้ าท้ องเรี ยบร้ อยแล้ วก็กาหนดอิริยาบถยืน โดย ใช้
ความรู้สกึ คือสติดรู ูปยืน (รูป-นามที่ยืน) ให้ เห็นให้ ชดั ที่สดุ พร้ อมกับใช้ องค์ ภาวนาว่า
“ยืน ~ หนอ” ให้ ครบ ๓ ครัง้ คือ :ครัง้ ที่ ๑ ใช้ ความรู้สกึ คือสติดรู ูปยืนให้ เห็นชัด โดยจับจากเส้ นผมแล้ วดู เลื่อน
ขยับลงไปจรดฝ่ าเท้ า พร้ อมกับพูดค่อยหรื อนึกในใจว่า “ยืน” (จับจาก เส้ นผม!
(ศีรษะ)) “หนอ” (จบพร้ อมกับเสร็จสิ ้นการดูที่ฝ่าเท้ าพอดี) ตรงกับหลัก ที่ว่า “อะโธ
เกสะมัตถะกา๗ - กาหนดพิจารณาขาลงจากเส้ นผม”
ครัง้ ที่ ๒ ใช้ ความรู้สกึ คือสติดรู ูปยืนให้ เห็นชัด โดยจับจากฝ่ าเท้ าแล้ วดู เลื่อน
ขยับขึ ้นไปจรดเส้ นผม (ศีรษะ) พร้ อมกับพูดค่อยหรื อนึกในใจว่า “ยืน” (จับจากฝ่ า
เท้ า!) “หนอ” (จบพร้ อมกับเสร็จสิ ้นการดูที่เส้ นผม (ศีรษะ) พอดี) ตรงกับหลักที่วา่
“อุทธัง ปาทะตะลา๘ - กาหนดพิจารณาขาขึ ้นจากฝ่ าเท้ า”
ครัง้ ที่ ๓ ก็เช่นเดียวกับครัง้ ที่ ๑ ไม่ยากเย็นอะไร แต่ที่ยากเย็นและที่ควร ระวัง
สังวรก็คือต้ องมีสติ คือจิตหรื อใจอันเป็ นนามจดจ่ออยู่กบั รูปที่กาลังเป็ นไป หรื อกาลัง
ทาอะไรอยูน่ ั ้นโดยร่ วมทาด้ วยกัน ไม่ใช่ต่างคนต่างทา โดยที่รูปทา อย่ างหนึ่ง
นามคือใจทาเสียอีกอย่ างหนึ่ง เช่นเมื่อรูปยืน นามก็ต้องยืนด้ วย ไม่ใช่ลดั ลอด
ออกไปทาอะไรหรือไปสนุกสนานที่ไหนเสีย โดยปล่อยให้ รูปยืน อยูค่ นเดียวเพราะถือ
ว่าตัวเองคล่องกว่าและว่องไวกว่า ถ้ าไม่อย่างนั ้นจะไม่ตรง กับหลักที่ว่า “ฐิโต วา ฐิ
โตมหีติ ปะชานาติ๙ - ยืนก็มีสติร้ ูชดั ว่ายืน” ตัว “ปะชานาติ” ที่เป็ นตัวมีสติร้ ูชดั นัน่
แหละคือตัว “นาม” ซึง่ ตรงกับองค์ภาวนา ว่า “ยืน ~ หนอ” ดังนั ้น คาว่า “หนอ”
ถ้ าจะแปลออกมาจากคาว่า “ปะชานาติ” ซึง่ หมายถึงสมบูรณ์ที่สดุ โดยที่รูปกับนาม
ทาด้ วยกันก็ไม่น่าผิด
ในองค์ภาวนาที่มีคาว่า “หนอ” ในอิริยาบถอื่น ๆ ก็
เช่นเดียวกัน

กาหนดต้ นจิต

เมื่อกาหนดอิริยาบถ ยืน คือ รูปยืนเสร็จแล้ ว ก็ต้องมีการกาหนดต้ นจิต หรื อต้ น
ใจในช่วงหัวต่อเสียก่อน ก่อนที่จะขึ ้นอิริยาบถใหม่ โดยเฉพาะที่จะ เปลี่ยนจาก “ยืน”
ไปเป็ น “เดิน” จาก “ยืน” ไปเป็ น “กลับ” หรื อจาก “ยืน” ไปเป็ น “นั่ง”
ทีนี ้ “ต้ นจิต” นั ้นหมายถึงอะไร ? ก็หมายถึงให้ ดจู ิตในเบื ้องต้ น โดยที่จติ นัน่ เอง
ออกดาเนินการไปก่อน แล้ วค่อยสัง่ การให้ กายทาในทุกกิริยาอาการ ไม่ว่าในเรื่ อง
อะไร อิริยาบถไหน เช่นเมื่อกาหนดอิริยาบถยืน คือ รู ป ยืน เสร็จแล้ ว จิต คือ
นาม จะต้ องโน้ มไปน้ อมไปสูอ่ ิริยาบถเดิน คือ รู ป เดิน ที่จะเกิดมีขึ ้น โดยสร้ างให้
มันเกิดขึ ้นมาก่อน ถึงจะค่อยเดินไปด้ วยกัน โดยใช้ องค์ภาวนาว่า “อยาก ~ เดิน ~
หนอ” (๓ ครัง้ ) (แม้ ในช่วงหัวต่อของอิริยาบถ อื่นก็ปฏิบตั ิแบบนี ้แหละโดยกาหนดต้ น
จิตเสียก่อน) เสร็จแล้ วก็ลงมือเดินเลย โดยเดินจงกรมนัน่ แหละ

เดินจงกรมระยะที่ ๑
เดินจงกรมระยะที่ ๑ นี ้ จิตยังหยาบอยู่ เลยมีแค่ ๑ “หนอ” จึงไม่ยาก เพราะ
ในก้ าวเดียวมีความ“เกิดดับ”ของรู ป (เท้ าที่ก้าวไป) นาม (จิตที่บญ
ั ชา) เพียงครัง้
เดียว ซึง่ ใช้ องค์ภาวนาว่า “ขวา ~ ย่ าง ~ หนอ” “ซ้ าย ~ ย่ าง ~ หนอ” เพราะนิยม
ออกเดินเท้ าขวาเป็ นก้ าวแรก โดยพูดค่อยหรือนึกในใจว่า “ขวา” พร้ อมกับทากิริยา
ยกเฉพาะส้ นเท้ าขวาขึ ้นช้ า ๆ ห่างพื ้นประมาณ ๒ นิ ้ว ส่วนปลายเท้ ายังคงแตะพื ้นอยู่
จากนั ้นพูดค่อยหรื อนึกในใจว่า “ย่ าง” พร้ อมกับยกปลายเท้ าขึ ้นช้ า ๆ แล้ วก้ าว
เท้ าไปข้ างหน้ าให้ ส้นเท้ าขวานั ้นเลยปลายนิ ้วเท้ าซ้ ายประมาณ ๒ นิ ้ว หยุดนิดหนึ่งแล้ ว
ค่อย ๆ จรดปลายเท้ าลงแตะพื ้นก่อน ตามด้ วยส้ นเท้ าลงแนบ พื ้นพร้ อมกับพูดค่อยหรื
อนึกในใจว่า “หนอ”
ในการก้ าวเท้ าซ้ ายไปให้ ถือ ปฏิบตั ิ เช่นเดียวกับเท้ าขวาทั ้งหมด
หลังจากเดินไปได้ ระยะประมาณ ๓-๔ เมตร จะต้ องหยุดแล้ วหันหลังกลับ เพื่อ
เดินย้ อนกลับทางเก่า โดยให้ ปฏิบตั ิตามวิธีการเดินก้ าวสุดท้ ายเมื่อสุดทาง อย่าลืม

นะ! ที่สาคัญที่สดุ
ตลอดเวลาที่เดินจะต้ องมีสติคอยกาหนดมัน่ อยูก่ บั เท้ าที่
เคลือ่ นไหวเป็ นจังหวะ ๆ ตามที่ปากสัง่ การโดยมีจิตร่วมทาด้ วย

ก้ าวสุดท้ ายเมื่อสุดทาง
เมื่อเดินไปได้ ประมาณ ๓-๔ เมตร เท้ าจะอยูใ่ นท่าเท้ าซ้ ายอยูห่ น้ าเท้ าขวา หรื อ
เท้ าขวาอยูห่ น้ าเท้ าซ้ ายก็ตาม จะต้ องใช้ สติดงึ เท้ าที่อยู่ข้างหลังไปเคียงกับ เท้ าที่อยู่
ข้ างหน้ าให้ ได้ โดยองค์ภาวนาคือ :- “ซ้ าย ~ หยุด ~ หนอ” (กรณี เท้ าขวาอยูห่ น้ า
เท้ าซ้ าย) หรื อ “ขวา ~ หยุด ~ หนอ” (กรณีเท้ าซ้ ายอยูห่ น้ า เท้ าขวา) สมมติว่าขณะนี ้
เท้ าขวาอยูห่ น้ าเท้ าซ้ ายจะต้ องยกเท้ าซ้ ายไปเคียงกับ เท้ าขวาโดยใช้ องค์ภาวนาว่า
“ซ้ าย ~ หยุด ~ หนอ”
หลักปฏิบัตคิ ือ :๑. พูดค่อยหรื อนึกในใจว่า “ซ้ าย” พร้ อมกับทากิริยายกเฉพาะส้ นเท้ า ซ้ ายขึ ้น
ช้ า ๆ ให้ ห่างจากพื ้นประมาณ ๒ นิ ้ว ปลายเท้ ายังคงแตะพื ้นอยู่
๒. พูดค่อยหรื อนึกในใจว่า “หยุด” พร้ อมกับทากิริยาก้ าวเท้ าซ้ ายนั ้นไป เคียง
เท้ าขวาแต่ยงั ไม่ลงถูกพื ้น หยุดนิดหนึ่ง
๓. พูดค่อยหรื อนึกในใจว่า “หนอ” พร้ อมกับทากิริยาจรดปลายเท้ าซ้ าย นั ้น
แหละ ตามด้ วยส้ นเท้ าลงแนบพื ้น

ท่ ากลับตัว
กาหนดต้ นจิตอันเป็ นความรู้สกึ “อยาก ~ กลับ ~ หนอ” (๓ ครัง้ ) ที่ใจ แล้ วค่อย
ๆ หมุนตัวกลับ โดยหมุนตัวไปทางขวา องค์ภาวนาคือ:- “กลับ ~ หนอ, กลับ ~
หนอ” ๘ ครัง้ (ก็คือ ๘ คู่ ๑๖ ครัง้ จะกลับแค่ ๔ คู่ ๘ ครัง้ หรื อ ๓ คู่ ๖ ครัง้ ก็ได้ ตามแต่
สะดวก)
หลักปฏิบัตคิ ือ:-

๑. พูดค่อยหรื อนึกในใจว่า “กลับ” พร้ อมกับทากิริยายกปลายเท้ าขวา ขึ ้น ส้ น
เท้ ากดพื ้นไว้ พร้ อมกับหมุนปลายเท้ าไปทางขวาประมาณ ๑ นิ ้ว (หรื อ จะให้ แคบหรื อ
กว้ างกว่านี ้ก็ได้ ตามส่วน)
๒. พูดค่อยหรื อนึกในใจว่า “หนอ” พร้ อมกับทากิริยาวางปลายเท้ า ขวานั ้นลง
แนบพื ้น
๓. พูดค่อยหรื อนึกในใจว่า “กลับ” พร้ อมกับทากิริยายกเท้ าซ้ ายขึ ้นทั ้ง เท้ า
พร้ อมกับเคลื่อนเท้ าซ้ ายนั ้นไปเคียงกับเท้ าขวาให้ สงู เลยตาตุ่มขวาเล็กน้ อย แต่ยงั ไม่
วางลงถูกพื ้น
๔. พูดค่อยหรื อนึกในใจว่า “หนอ” พร้ อมกับทากิริยาวางเท้ าซ้ าย นั ้นแหละลง
แนบพื ้น โดยเอาปลายเท้ าลงก่อน เป็ นอันจบคู่ที่ ๑
การกระทานี ้นับเป็ น ๑ ครัง้ ให้ โยคีผ้ เู ข้ าปฏิบตั ิออกเสียงนับว่า “หนึ่ง” หลังจบ
คาว่า “หนอ” ของการกลับเท้ าซ้ ายทุกครัง้ ในการกลับตัวสูท่ ิศทาง เดิมนั ้น จะต้ อง
ทาการกลับตัวอย่างช้ า ๆ โดยมีสติเสมอ เมื่อหน้ าหันสูท่ ศิ ทาง เดิมโดยตัวยืนตรงแล้ ว
ให้ กาหนดว่า “ยืน ~ หนอ” (๓ ครัง้ ) แล้ วกาหนดต้ นจิต ว่า “อยาก ~ เดิน ~ หนอ”
(๓ ครัง้ ) แล้ วจึงเดินต่อตามท่าเดินที่ต้องการ แม้ ในจงกรมระยะ อื่นก็มีการกลับตัว
เช่นเดียวกับระยะที่ ๑ นี ้

เดินจงกรมระยะที่ ๒
เดินจงกรมระยะที่ ๒ นี ้ จิตเริ่มละเอียดขึ ้น เลยมี ๒ “หนอ” เพราะใน ก้ าวเดียว
มีความ “เกิดดับ” “เกิดดับ” ของรูป-นาม ถึง ๒ ครัง้ คือ:- รูป-นาม ที่ “ยก” และรูปนามที่ “เหยียบ” ซึง่ ใช้ องค์ภาวนาว่า “ยก ~ หนอ, เหยียบ ~ หนอ”
โดยมีขนั ้ ตอนดังนี:้ ๑. พูดค่อยหรื อนึกในใจว่า “ยก” พร้ อมกับทากิริยายกเท้ าขวาขึ ้นทั ้งเท้ า อย่าง
ช้ า ๆ พ้ นพื ้นประมาณ ๓ นิ ้ว เรี ยบร้ อยแล้ วหยุดนิดหนึ่งพร้ อมกับพูดค่อย หรื อนึกในใจ

ว่า “หนอ” เมื่อสิ ้นสุดคาว่า “หนอ” ให้ ค่อย ๆ ก้ าวเท้ าขวานั ้น ไปข้ างหน้ าโดยมีสติ
ควบคุมอยูต่ ลอด เรี ยบร้ อยแล้ วค้ างไว้ นิดหนึง่
๒. พูดค่อยหรื อนึกในใจว่า “เหยียบ” พร้ อมกับทากิริยาจรดปลายเท้ า ขวานั ้น
แหละลงตามด้ วยส้ นเท้ าลงแนบพื ้น เรี ยบร้ อยแล้ วหยุดนิดหนึ่ง พร้ อม กับพูดค่อยหรื
อนึกในใจว่า “หนอ” (ในกรณีที่เป็ นก้ าวสุดท้ ายเมื่อสุดทาง ให้ พูดค่อยหรื อนึกในใจ
ว่า “หยุด” แทนคาว่า “เหยียบ”)
เมื่อจะก้ าวเท้ าซ้ ายไป ให้ ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับเท้ าขวา ทุกขั ้นตอน

ก้ าวสุดท้ ายเมื่อสุดทาง
องค์ภาวนาคือ:- “ยก ~ หนอ, หยุด ~ หนอ” โดยมีขั ้นตอนดังนี ้:๑. พูดค่อยหรื อนึกในใจว่า “ยก” พร้ อมกับทากิริยายกเท้ าที่อยูข่ ้ างหลัง ขึ ้นทั ้ง
เท้ าอย่างช้ า ๆ พ้ นพื ้นประมาณ ๓ นิ ้ว เรี ยบร้ อยแล้ วหยุดนิดหนึ่ง พร้ อม กับพูดค่อย
หรื อนึกในใจว่า “หนอ” เมื่อสิ ้นสุดคาว่า “หนอ” ให้ ค่อย ๆ ก้ าว เท้ านั ้นไปเคียงกับ
เท้ าที่อยูข่ ้ างหน้ า เรี ยบร้ อยแล้ วค้ างไว้ นิดหนึง่
๒. พูดค่อยหรื อนึกในใจว่า “หยุด” พร้ อมกับทากิริยาจรดปลายเท้ านั ้น ลงตาม
ด้ วยส้ นเท้ าลงแนบพื ้น เรี ยบร้ อยแล้ วหยุดนิดหนึ่ง พร้ อมกับพูดค่อย หรื อนึกในใจว่า
“หนอ”

เดินจงกรมระยะที่ ๓
เดินจงกรมระยะที่ ๓ นี ้ จิตละเอียดขึ ้นอีก เลยมี ๓ “หนอ” เพราะในก้ าว เดียวมี
ความ “เกิดดับ” “เกิดดับ” “เกิดดับ” ของรูป-นาม ถึง ๓ ครัง้ คือ:- รูป- นามที่ “ยก”
รูป-นาม ที่ “ย่ าง” และรูป-นามที่ “เหยียบ” ซึง่ ใช้ องค์ภาวนาว่า “ยก ~ หนอ, ย่ าง
~ หนอ, เหยียบ ~ หนอ”
โดยมีขนั ้ ตอนดังนี:้ -

๑. พูดค่อยหรื อนึกในใจว่า “ยก” พร้ อมกับทากิริยายกเท้ าขวาขึ ้นทั ้งเท้ า อย่าง
ช้ า ๆ พ้ นพื ้นประมาณ ๓ นิ ้ว เรี ยบร้ อยแล้ วค้ างไว้ นิดหนึ่ง พร้ อมกับพูด ค่อยหรื อนึกใน
ใจว่า “หนอ”
๒. พูดค่อยหรื อนึกในใจว่า “ย่ าง” พร้ อมกับทากิริยาก้ าวเท้ าขวานั ้นไป ข้ างหน้ า
ตรง ๆ ไม่ตะแคงให้ เห็นฝ่ าเท้ า พอสมควรหรื อพองาม เรี ยบร้ อยแล้ ว ค้ างไว้ นิดหนึ่ง
พร้ อมกับพูดค่อยหรื อนึกในใจว่า “หนอ” (ในกรณีที่เป็ นก้ าวสุด ท้ ายเมื่อสุดทาง ให้
ก้ าวเท้ าที่อยู่ข้างหลังไปเคียงกับเท้ าที่อยู่ข้างหน้ า)
๓. พูดค่อยหรื อนึกในใจว่า “เหยียบ” พร้ อมกับทากิริยาจรดปลายเท้ า ขวานั ้น
แหละลงตามด้ วยส้ นเท้ าลงแนบพื ้น เรี ยบร้ อยแล้ วหยุดนิดหนึ่ง พร้ อม กับพูดค่อยหรื
อนึกในใจว่า “หนอ” (ในกรณีที่เป็ นก้ าวสุดท้ ายเมื่อสุดทาง ให้ พูดค่อยหรื อนึกในใจ
ว่า “หยุด” แทนคาว่า “เหยียบ” โดยมีองค์ภาวนาครบ ทั ้งก้ าวคือ:- “ยก ~ หนอ,
ย่ าง ~ หนอ, หยุด ~ หนอ”)
เมื่อจะก้ าวเท้ าซ้ ายไปให้ ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับเท้ าขวา ทุกขั ้นตอน

เดินจงกรมระยะที่ ๔
เดินจงกรมระยะที่ ๔ นี ้ จิตละเอียดขึ ้นโดยลาดับและเริ่มถี่ขึ ้น เลยมี ๔ “หนอ”
เพราะในก้ าวเดียวมีความ “เกิดดับ” “เกิดดับ” “เกิดดับ” “เกิดดับ” ของ รูป-นาม ถึง ๔
ครัง้ คือ:- รูป-นามที่ “ยกเฉพาะส้ น” รูป-นามที่ “ยกขึน้ ทัง้ เท้ า” รูป-นามที่ “ย่ าง”
และรูป-นามที่ “เหยียบ” ซึง่ ใช้ องค์ภาวนาว่า “ยกส้ น ~ หนอ, ยก ~ หนอ, ย่ าง ~
หนอ, เหยียบ ~ หนอ”
โดยมีขนั ้ ตอนดังนี:้ ๑. พูดค่อยหรื อนึกในใจว่า “ยกส้ น” พร้ อมกับทากิริยายกเฉพาะส้ นเท้ า ขวาขึ ้น
ปลายเท้ ายังคงแตะพื ้น เรี ยบร้ อยแล้ วค้ างไว้ นิดหนึ่ง พร้ อมกับพูดค่อย หรื อนึกในใจว่า
“หนอ”

๒. พูดค่อยหรื อนึกในใจว่า “ยก” พร้ อมกับทากิริยายกปลายเท้ าขวานั ้น ตามส้ น
เท้ าขึ ้นมา ให้ เท้ าขวานั ้นแหละอยู่ในลักษณะขนานกับพื ้นและสูงจาก พื ้นประมาณ ๔
นิ ้ว เรี ยบร้ อยแล้ วค้ างไว้ นิดหนึ่ง พร้ อมกับพูดค่อยหรื อนึกใน ใจว่า “หนอ”
๓. พูดค่อยหรื อนึกในใจว่า “ย่ าง” พร้ อมกับทากิริยาเหมือนกับการย่าง ในการ
เดินระยะที่ ๓ ทุกอย่าง
๔. พูดค่อยหรื อนึกในใจว่า “เหยียบ” พร้ อมกับทากิริยาเหมือนกับการ เหยียบ
ในการเดินระยะที่ ๓ ทุกอย่าง
เมื่อจะก้ าวเท้ าซ้ ายไปให้ ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับเท้ าขวา ทุกขั ้นตอน

ก้ าวสุดท้ ายเมื่อสุดทาง
องค์ภาวนาคือ:- “ยกส้ น ~ หนอ, ยก ~ หนอ, ย่ าง ~ หนอ, หยุด ~ หนอ”
ส่วนรายละเอียดเหมือนก้ าวสุดท้ ายในการเดินระยะที่ ๓

เดินจงกรมระยะที่ ๕
เดินจงกรมระยะที่ ๕ นี ้ จิตละเอียดขึ ้นกว่าทุกระยะที่ผา่ นมา เลยมี ๕ “หนอ”
เพราะในก้ าวเดียวมีความ “เกิดดับ” “เกิดดับ” “เกิดดับ” “เกิดดับ” “เกิดดับ” ของรูปนาม ถึง ๕ ครัง้ คือ:- รูป-นามที่ “ยกเฉพาะส้ น” รูป-นามที่ “ยกขึน้ ทัง้ เท้ า” รูป-นาม
ที่ “ย่ าง” รูป-นามที่ “ลง” และรูป-นามที่ “ถูก” ซึง่ ถูกเต็มฝ่ าเท้ าเบา ๆ ไม่ใช่เหยียบเต็ม
แรงเหมือนการเดินในระยะที่ ๔ ซึง่ ใช้ องค์ ภาวนาว่า “ยกส้ น ~ หนอ, ยก ~ หนอ,
ย่ าง ~ หนอ, ลง ~ หนอ, ถูก ~ หนอ”
โดยมีขนั ้ ตอนดังนี:้ ๑. พูดค่อยหรื อนึกในใจว่า “ยกส้ น” พร้ อมกับทากิริยายกเฉพาะส้ นเท้ า ขวาขึ ้น
ปลายเท้ ายังคงแตะพื ้น เรี ยบร้ อยแล้ วค้ างไว้ นิดหนึ่ง พร้ อมกับพูดค่อย หรื อนึกในใจว่า
“หนอ”

๒. พูดค่อยหรื อนึกในใจว่า “ยก” พร้ อมกับทากิริยายกปลายเท้ าขวานั ้น ตาม
ส้ นเท้ าขึ ้นมา ให้ เท้ าขวานั ้นแหละอยู่ในลักษณะขนานกับพื ้นและสูงจาก พื ้นประมาณ
๔ นิ ้ว เรี ยบร้ อยแล้ วค้ างไว้ นิดหนึ่ง พร้ อมกับพูดค่อยหรื อนึกใน ใจว่า “หนอ”
๓. พูดค่อยหรื อนึกในใจว่า “ย่ าง” พร้ อมกับทากิริยาก้ าวเท้ าขวานั ้นไป ข้ างหน้ า
ตรง ๆ ไม่ตะแคงให้ เห็นฝ่ าเท้ าพอสมควรหรือพองาม เรี ยบร้ อยแล้ ว ค้ างไว้ นิดหนึ่ง
พร้ อมกับพูดค่อยหรื อนึกในใจว่า “หนอ”
๔. พูดค่อยหรื อนึกในใจว่า “ลง” พร้ อมกับทากิริยาลดเท้ าขวานั ้นลง ตรง ๆ
ทั ้งเท้ าประมาณ ๒ นิ ้ว โดยห่างพื ้นประมาณ ๒ นิ ้ว เรี ยบร้ อยแล้ วค้ าง ไว้ นิดหนึ่ง
พร้ อมกับพูดค่อยหรื อนึกในใจว่า “หนอ”
๕. พูดค่อยหรื อนึกในใจว่า “ถูก” พร้ อมกับทากิริยาจรดปลายเท้ าขวานั ้น ลง
ตามด้ วยส้ นเท้ าลงแนบพื ้น เรี ยบร้ อยแล้ วหยุดนิดหนึ่ง พร้ อมกับพูดค่อยหรื อ นึกในใจ
ว่า “หนอ” (ในกรณีที่เป็ นก้ าวสุดท้ ายเมื่อสุดทาง ก็ยงั พูดค่อยหรื อนึก ในใจว่า “ถูก”
อยู่นนั่ เอง คือภาวนาว่า “ถูก ~ หนอ” โดยมีองค์ภาวนาครบ ทั ้งก้ าวคือ:-“ยกส้ น ~
หนอ, ยก ~ หนอ, ย่ าง ~ หนอ, ลง ~ หนอ, ถูก~ หนอ”)
เมื่อจะก้ าวเท้ าซ้ ายไปให้ ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับเท้ าขวา ทุกขั ้นตอน

เดินจงกรมระยะที่ ๖
เดินจงกรมระยะที่ ๖ นี ้ จิตละเอียดที่สดุ เลยมีถึง ๖ “หนอ” เพราะใน ก้ าวเดียว
มีความ “เกิดดับ” “เกิดดับ” “เกิดดับ” “เกิดดับ” “เกิดดับ” “เกิดดับ” ของรูป-นาม
ถึง ๖ ครัง้ คือ:- รูป-นามที่ “ยกเฉพาะส้ น” รูป-นามที่ “ยกขึน้ ทัง้ เท้ า” รูป-นามที่
“ย่ าง” รูป-นามที่ “ลง” รูป-นามที่ “ถูกเฉพาะ ปลายเท้ า” และรูป-นามที่ “กดส้ น
เท้ า” ซึง่ ใช้ องค์ภาวนาว่า “ยกส้ น ~ หนอ, ยก ~ หนอ, ย่ าง ~ หนอ, ลง ~ หนอ
, ถูก ~ หนอ, กด ~ หนอ”
โดยมีขนั ้ ตอนดังนี:้ -

๑. พูดค่อยหรื อนึกในใจว่า “ยกส้ น” พร้ อมกับทากิริยาเหมือนกับการ “ยกส้ น”
ในการเดินระยะที่ ๕ ทุกอย่าง
๒. พูดค่อยหรื อนึกในใจว่า “ยก” พร้ อมกับทากิริยาเหมือนกับการ “ยก” ในการ
เดินระยะที่ ๕ ทุกอย่าง
๓. พูดค่อยหรื อนึกในใจว่า “ย่ าง” พร้ อมกับทากิริยาเหมือนกับการ “ย่ าง” ใน
การเดินระยะที่ ๕ ทุกอย่าง
๔. พูดค่อยหรื อนึกในใจว่า “ลง” พร้ อมกับทากิริยาเหมือนกับการ “ลง” ใน
การเดินระยะที่ ๕ ทุกอย่าง
๕. พูดค่อยหรื อนึกในใจว่า “ถูก” พร้ อมกับทากิริยาจรดเฉพาะปลาย เท้ าขวา
ลงถูกพืน้ เรี ยบร้ อยแล้ วค้ างไว้ นิดหนึ่ง พร้ อมกับพูดค่อยหรื อนึก ในใจว่า “หนอ”
๖. พูดค่อยหรื อนึกในใจว่า “กด” พร้ อมกับทากิริยากดส้ นเท้ าขวานั ้นลง แนบพื ้น
โดยพูดค่อยหรือนึกในใจว่า “หนอ” (ในกรณีที่เป็ นก้ าวสุดท้ ายเมื่อ สุดทาง ก็ยงั พูด
ค่อยหรื อนึกในใจว่า “ถูก” “กด” อยู่นนั่ เอง คือภาวนาว่า “ถูก ~ หนอ” “กด ~
หนอ” โดยมีองค์ภาวนาครบทั ้งก้ าว คือ:- “ยกส้ น ~ หนอ, ยก ~ หนอ, ย่ าง ~ หนอ
, ลง ~ หนอ, ถูก ~ หนอ, กด ~ หนอ”)
เมื่อจะก้ าวเท้ า ซ้ ายไปให้ ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับเท้ าขวา ทุกขั ้นตอน
เมื่อโยคีผ้ เู ข้ าปฏิบตั ิเรี ยนรู้เรื่ องการเดินจงกรมครบทั ้ง ๖ ระยะ อย่างไม่ผิด เพี ้ยน
โดยยึดแนวหรื อเกาะติดบทบาลีในหลายคัมภีร์ซงึ่ แต่งแก้ ความในมหา สติปัฏฐาน
สูตรที่วา่ “เอกะปะทะวารั ง อุทธะระณะ-อะติหะระณะ-วีตหิ ะระณะ-โวสสัชชะ
นะ-สันนิกเขปะนะ-สันนิรุมภะนะวะเสนะ ฉะ โกฏฐาเส กะโรติ๑๐” ซึง่ หมายถึง
โยคีผ้ เู ข้ าปฏิบตั ิที่ใช้ สติในการทางานทุก อย่าง โดยมีสติอยู่กบั ตัวตลอดเวลา ไม่ขาด
สติเลยแม้ แต่น้อย เมื่อเดินก็ต้องใช้ สติเดิน หรื อเดินด้ วยสติ โดยแบ่งการเดินที่ก้าวไป
แต่ละก้ าวออกเป็ น ๖ ระดับ หรื อ ๖ ช่วง เพื่อจะได้ มองเห็นความ “เกิดดับ” ของ รูปนามให้ ชดั ที่สดุ โดย “เกิดดับ” ถึง ๖ ครัง้
๑. อุทธะระณะ = ยกขึ ้น (เฉพาะส้ นเท้ า)

๒. อะติหะระณะ = ยก (เคลือ่ นย้ ายไป)
๓. วีตหิ ะระณะ = ย่าง
๔. โวสสัชชะนะ = ลง
๕. สันนิกเขปะนะ = ถูก (เฉพาะปลายเท้ า)
๖. สันนิรุมภะนะ = กด (ส้ นเท้ า)
แต่เพราะมีจติ เข้ าร่วมด้ วย จึงจบลงอย่างสมบูรณ์ที่สดุ โดยมีสติควบคุม ทุก
ขั ้นตอน ดังนั ้น จึงต้ องมีคาว่า “หนอ” ต่อท้ ายหรื อตบท้ ายทุกช่วง เช่น ช่วงที่ ๑
“อุทธะระณะ = ยกส้ น ~ หนอ”

การนั่งสมาธิ
ทีนี ้ เมื่อเดินจงกรมพอกับความต้ องการแล้ ว หลังจากยกเท้ ามาวางเคียง กัน
เรี ยบร้ อยแล้ ว (ตามวิธีการเดินก้ าวสุดท้ ายเมื่อสุดทาง) มือทั ้งสองยังคงวาง ซ้ อนกันที่
หน้ าท้ อง และกาหนดอิริยาบถ “ยืน” เสร็จแล้ ว ยังไม่หยุดพักก่อน จะต้ องนัง่ สมาธิ
ต่อ

โดยมีขนั ้ ตอนดังนี:้ ๑. กาหนดต้ นจิตอันเป็ นความรู้สกึ ว่า “อยาก ~ นั่ง ~ หนอ” (๓ ครัง้ )
๒. ปล่อยแขนทีละข้ างลงตามสบายแนบลาตัว พร้ อมกับใช้ องค์ภาวนาว่า “ยก
~ หนอ, ลง ~ หนอ, ปล่ อย ~ หนอ”
โดยอธิบายเป็ นขัน้ ตอนดังนี:้ ๑) พูดค่อยหรื อนึกในใจว่า “ยก” พร้ อมกับทากิริยายกมือขวา เคลื่อน
ออกจากที่วางทับมือซ้ ายซึง่ อยูต่ รงหน้ าท้ องมา อยู่ในลักษณะตั ้งฉากกับ ลาตัว
เรี ยบร้ อยแล้ วค้ างไว้ นิดหนึ่ง พร้ อมกับพูดค่อยหรื อนึกในใจว่า “หนอ”
๒) พูดค่อยหรื อนึกในใจว่า “ลง” พร้ อมกับทากิริยาปล่อยแขน นั ้นลงจน
เกือบตรงข้ างลาตัว เรี ยบร้ อยแล้ วค้ างไว้ นิดหนึ่ง พร้ อมกับพูดค่อย หรื อนึกในใจว่า
“หนอ”
๓) พูดค่อยหรื อนึกในใจว่า “ปล่ อย” พร้ อมกับทากิริยาปล่อย แขนนั ้น
แหละลงตรงข้ างลาตัวทิ ้งน ้าหนักแขนตามสบายโดยให้ เสร็จสิ ้นพร้ อม กับพูดค่อยหรื
อนึกในใจว่า “หนอ” เมื่อจะปล่อยแขนซ้ ายลงให้ ปฏิบตั ิเช่น เดียวกับปล่อยแขนขวา
ในทุกขั ้นตอน
๓. ย่อตัวลงเพื่อนัง่ สมาธิโดยใช้ องค์ภาวนากาหนดกิริยาอาการตาม ความเป็ น
จริง ในขณะที่ขยับเคลื่อนไหวกายจนได้ ท่าที่ถนัดพอที่จะนัง่ ได้
นาน ๆ ในท่านั ้น
ตัวอย่ างเช่ นกิริยาที่ “ถอย” “ย่ อ” “ลง”
โดยอธิบายเป็ นขัน้ ตอนดังนี:้ ๑) พูดค่อยหรื อนึกในใจว่า “ถอย” พร้ อมกับทากิริยาถอยเท้ า ซ้ ายไป
ข้ างหลัง ๑ ก้ าว ค่อย ๆ ยกส้ นเท้ าซ้ ายนั ้นขึ ้น พร้ อมกับพูดค่อยหรื อนึก ในใจวา
“หนอ” เสร็จแล้ ววางมือทั ้งสองไว้ ที่หน้ าขาทั ้งสองข้ าง
๒) พูดค่อยหรื อนึกในใจว่า “ย่ อ” พร้ อมกับทากิริยาย่อตัวลง ตรง ๆ
๓) พูดค่อยหรื อนึกในใจว่า “ลง - ลง - ลง” พร้ อม ๆ กับทา กิริยาย่อ
ตัวลง ๓ จังหวะ จนสะโพกซ้ ายวางอยู่บนส้ นเท้ าซ้ าย

๔) พูดค่อยหรื อนึกในใจว่า “ถูก” พร้ อมกับทากิริยาเข่าซ้ ายถูก พื ้น
พร้ อม ๆ กับพูดค่อยหรือนึกในใจว่า “หนอ”
๕) พูดค่อยหรื อนึกในใจว่า “ขยับ” พร้ อมกับทากิริยายืดตัวขึ ้น แล้ วพูด
ค่อยหรื อนึกในใจว่า “ลง” เสร็จแล้ วถอยเท้ าขวาไปข้ างหลัง ให้ เสมอ กับเท้ าซ้ ายแล้ ว
ย่อตัวลง แล้ วพูดค่อยหรื อนึกในใจว่า “ลง” อีกครัง้ หนึ่งพร้ อมๆ กับทากิริยาหย่อน
สะโพกลงบนส้ นเท้ าทั ้งสอง แล้ วพูดค่อยหรื อนึกในใจว่า “ถูก” พร้ อมกับทากิริยาเข่า
ขวาถูกพื ้น พร้ อม ๆ กับพูดค่อยหรื อนึกในใจว่า “หนอ”
๖) พูดค่อยหรื อนึกในใจว่า “ท้ าว” พร้ อมกับทากิริยาเอนตัวไป ทางซ้ าย
ใช้ มือซ้ ายท้ าวพื ้นใกล้ ลาตัวด้ านซ้ ายให้ ปลายนิ ้วชี ้ไปทางด้ านหน้ า พร้ อม ๆ กับพูด
ค่อยหรื อนึกในใจว่า “หนอ”
๗) พูดค่อยหรื อนึกในใจว่า “ขยับ” พร้ อมกับทากิริยาขยับขา ทั ้งสองไป
ทางขวา ในลักษณะพับเพียบ แล้ วพูดค่อยหรื อนึกในใจว่า “นั่ง - นั่ง” พร้ อม ๆ กับทา
กิริยาหย่อนสะโพกลง ๒ จังหวะ แล้ วพูดค่อยหรื อนึกในใจ ว่า “ถึง” พร้ อมกับทากิริยา
หย่อนสะโพกถึงพื ้น โดยพร้ อมกับพูดค่อยหรือนึก ในใจว่า “หนอ”
๘) พูดค่อยหรื อนึกในใจว่า “ขยับ” พร้ อมกับทากิริยาขยับมือ ซ้ ายเข้ า
มาข้ างหลัง ใกล้ ลาตัวด้ านซ้ ายให้ ปลายนิ ้วชี ้ไปทางด้ านหน้ า
๙) พูดค่อยหรื อนึกในใจว่า “ยก” พร้ อมกับทากิริยายกเข่าขวา ขึ ้นตรง ๆ
แล้ วพูดค่อยหรื อนึกในใจว่า “ไป” พร้ อมกับทากิริยาวาดเท้ าขวาไป ข้ างหน้ าทางซ้ าย
ชิดขาซ้ าย แล้ วพูดค่อยหรื อนึกในใจว่า “จับ” พร้ อมกับใช้ มือขวาจับข้ อเท้ าขวา แล้ ว
พูดค่อยหรื อนึกในใจว่า “ยก - มา - วาง” พร้ อม กับทากิริยายกขาขวาขึ ้นวางทับขา
ซ้ ายในท่ าขัดสมาธิ มือขวายังจับอยู่ที่ข้อ เท้ าขวา
๑๐) พูดค่อยหรื อนึกในใจว่า “ยก - ไป - วาง” พร้ อมกับทากิริยา ยกมือ
ขวาขึ ้นตรง ๆ แล้ ววาดไปเหนือเข่าขวา ลดมือขวานั ้นลงวางบนเข่าขวา
๑๑) พูดค่อยหรื อนึกในใจว่า “ยก - มา - วาง” พร้ อมกับทา กิริยายก
มือซ้ ายขึ ้นตรง ๆ แล้ ววาดมาเหนือเข่าซ้ าย ลดมือซ้ ายนั ้นลงวางบน เข่าซ้ าย

๑๒) พูดค่อยหรื อนึกในใจว่า “ขยับ - ดึง - ปล่ อย” พร้ อมกับ ทากิริยา
ขยับตัว ดึงเสื ้อผ้ าให้ เหมาะสมกับการนัง่ สมาธิ จัดท่าให้ สบาย แล้ ว วางมือทั ้งสองลง
ไว้ ข้างลาตัวให้ ปลายนิ ้วชี ้ไปทางด้ านหน้ า แล้ วพูดค่อยหรื อนึก ในใจว่า “ยก - มา วาง” พร้ อมกับทากิริยายกมือซ้ ายขึ ้นมาวางบนเข่าซ้ าย (นี ้จังหวะเร็ว)
๑๓) พูดค่อยหรื อนึกในใจว่า “ยก - มา - วาง” พร้ อมกับทา กิริยายกมือ
ขวาขึ ้นมาวางบนเข่าขวา (นี ้จังหวะเร็ว)
๔. ยกมือซ้ ายและขวามาวางซ้ อนกันบนตัก โดยมีองค์ภาวนาคือ “ยก ~ หนอ,
มา ~ หนอ, หงาย ~ หนอ, ลง ~ หนอ, วาง ~ หนอ”
โดยอธิบายเป็ นขัน้ ตอนดังนี:้ ๑) พูดค่อยหรื อนึกในใจว่า “ยก” พร้ อมกับทากิริยายกมือซ้ าย (ทั ้งคว่า
มือ) ขึ ้นให้ ตั ้งฉากกับลาตัว เรี ยบร้ อยแล้ วค้ างไว้ นิดหนึ่ง พร้ อมกับ พูดค่อยหรื อนึกใน
ใจว่า “หนอ”
๒) พูดค่อยหรื อนึกในใจว่า “มา” พร้ อมกับทากิริยาเคลื่อนมือ ซ้ ายนั ้น
เข้ าหาตัว ก่อนถึงตัวให้ หยุดนิดหนึ่ง พร้ อมกับพูดค่อยหรื อนึกในใจว่า “หนอ”
๓) พูดค่อยหรื อนึกในใจว่า “หงาย” พร้ อมกับทากิริยาหงายมือ ซ้ ายนั ้น
ขึ ้นช้ า ๆ ให้ เสร็จสิ ้นพร้ อมกับพูดค่อยหรื อนึกในใจว่า “หนอ”
๔) พูดค่อยหรื อนึกในใจว่า “ลง” พร้ อมกับทากิริยาลดมือซ้ าย นั ้นลง
จากระดับเดิมจนเกือบถึงตัก ให้ เสร็จสิ ้นพร้ อมกับพูดค่อยหรื อนึกในใจ ว่า “หนอ
๕) พูดค่อยหรื อนึกในใจว่า “วาง” พร้ อมกับทากิริยาวางมือซ้ าย นั ้น
แหละลงบนตัก (ในลักษณะหงายมือ) ให้ เสร็จสิ ้นพร้ อมกับพูดค่อยหรื อ นึกในใจว่า
“หนอ” เมื่อจะยกมือขวามาวางซ้ อนบนมือซ้ ายก็มีขั ้นตอนเช่นเดียว กับการยกมือซ้ าย
มาวางนัน่ แหละ
๕. ขยับตั ้งตัวให้ ตรง องค์ภาวนาคือ “ตัง้ ~ หนอ”
๖. หลับตาลงเบา ๆ องค์ภาวนาคือ “ปิ ด ~ หนอ”

๗. ต่อไปให้ เอาใจที่มีสติมนั่ มากาหนดพิจารณาดูความรู้สกึ “พอง” “ยุบ” “โป่ ง”
“แฟบ” ที่หน้ าท้ องเหนือสะดือขึ ้นมา ๒ นิ ้ว หายใจยาว ๆ ลึก ๆ ๓-๔ ครัง้ แล้ วหายใจ
ตามปกติธรรมดา แล้ วเฝ้าดูอาการ “โป่ ง” “แฟบ” นั ้น เมื่อท้ องแฟบให้ กาหนดว่า
“ยุบ ~ หนอ” หรื อ “ยุบ” เพียงคาเดียวก็ได้ ทั ้งนี ้เพราะเมื่อเริ่มต้ นนัง่ สมาธิใหม่ ๆ
นั ้น ลมหายใจยังคงหยาบอยู่ จึงยังไม่ สามารถกาหนดคาว่า “หนอ” ได้ ทนั ต่อเมื่อ
สักพักลมหายใจเริ่มละเอียดขึ ้น แล้ วจึงจะสามารถกาหนดคาว่า “หนอ” ได้ ทนั
เช่นเดียวกัน เมื่อท้ องโป่ ง ให้ กาหนดว่า "พอง ~ หนอ” หรื อ “พอง” เพียงคาเดียว
ก็ได้ กาหนดเรื่ อย ๆ ไป ข้ อสาคัญพึงระลึกไว้ เสมอว่า “การนัง่ สมาธิกาหนด “พองยุบ” นั ้นเป็ น การกาหนดตามให้ ทนั กับการพอง-ยุบ ซึง่ เกิดขึ ้นหรือปรากฏขึ ้นที่ท้อง
จึงต้ อง ใช้ สติและสมาธิคอย จับ จ้ อง ดู การพองการยุบที่เกิดขึ ้นจากการหายใจตาม
ปกติธรรมชาติ (หายใจเข้ าท้ องจะโป่ งขึ ้น หายใจออกท้ องจะแฟบลง) มิใช่ บอก
ตนเองให้ ตะเบ็งท้ องพองขึน้ หรื อให้ ทาท้ องยุบลงอันไม่ เป็ น ธรรมชาติ ใช้
ไม่ ได้
ขั ้นตอนของการนัง่ สมาธิตามที่ท่านผู้มีประสบการณ์อธิบายไว้ อย่าง ละเอียดนั ้น
ก็เพื่อจุดประสงค์ที่จะให้ เกิดสมาธิเร็วขึ ้นโดยที่จิตคอยจับ จ้ อง ดู กิริยาอาการที่เป็ นไป
ได้ ทนั ปั จจุบนั ทั ้งนี ้ก็ไม่ทิ ้งหลักพระบาลีในมหาสติปัฏฐาน สูตรที่ว่า “นิสีทะติ ปั ลลัง
กัง อาภุชติ ว๎ า อุชุง กายัง ปะณิธายะ
ปะริมุขัง สะติง อุปัฏฐะเปต๎วา๑๑
- นัง่ ขัดสมาธิตั ้งกายตรงดารงสติมนั่ อยู่ กับปั จจุบนั ”
หากนัง่ ไปแล้ วใจยังไม่สงบ เผลอคิดนัน่ คิดนี่ซงึ่ เป็ นเรื่องธรรมดา
เพราะ
ธรรมชาติของจิตทีข่ าดการฝึ กยังไม่สงบก็ต้องคิดนัน่ คิดนี่ไปตามเหตุปัจจัย แต่ อย่ า
ลืมนะ! เมื่อรู้สกึ ตัวให้ กาหนดว่า “คิด ~ หนอ” ทันทีแล้ วกลับมาเฝ้าดู อาการ “พอง”
“ยุบ” ที่หน้ าท้ องต่อไป
ถ้ าขณะที่นงั่ สมาธิอยู่นั ้นเกิดเห็นภาพใด ๆ ขึ ้นให้ กาหนดว่า “เห็น ~ หนอ” เพียง
๑ ครัง้ แล้ วกลับมากาหนดรู้ที่การพองการยุบต่อไป ไม่ต้องสนใจในภาพ นั ้น
เช่ นเดียวกัน เมื่อมีกลิน่ มากระทบ “จมูก” ให้ กาหนดว่า “กลิ่น ~ หนอ” มีเสียงมา

กระทบ “หู” ให้ กาหนดว่า “ยิน ~ หนอ” มีรสมากระทบ “ลิน้ ” ให้ กาหนดว่า “รส ~
หนอ” มีความรู้สกึ สัมผัสมากระทบกาย ให้ กาหนด ตามความรู้สกึ ที่เกิดขึ ้นนั ้น ๆ เช่น
“เย็น ~ หนอ” หรื อ “ร้ อน ~ หนอ” ฯลฯ
เมื่อนัง่ ไปแล้ ว ถ้ าเกิดเจ็บปวดหรื อปวดเมื่อยขึ ้นมา ก็ให้ กาหนด รู้ในเวทนานั ้น ๆ
โดยเพียงแต่รับรู้มนั เท่านั ้น ตามหลักในมหาสติปัฏฐานที่ว่า “ยาวะเทวะ ญาณะ
มัตตายะ๑๒ - โดยเพียงแต่รับรู้เท่านั ้น” แต่ ไม่ รับไว้ พิจารณาทั ้งทางลบ (ให้ มนั ปวด
เข้ า) และทางบวก (ให้ มนั หายปวดเร็ว ๆ) แล้ ว อดทนนัง่ ต่อไป โดยกาหนดว่า “อดทน
~ หนอ, พากเพียร ~ หนอ” ถ้ ายัง มีความเจ็บปวดอยู่จนทนไม่ไหวจริง ๆ จาเป็ น
จะต้ องเปลี่ยนขาขยับท่านัง่ ก็ให้ ทาได้ โดยละการกาหนดพองยุบที่หน้ าท้ อง มา
กาหนดที่การเปลี่ยนท่ า การขยับขาตามที่เป็ นจริงโดยให้ ทนั ปั จจุบนั
เมื่อ
เรี ยบร้ อยแล้ วต้ องรี บกลับ ไปกาหนดพองยุบตามเดิม อย่าให้ มชี ่องว่างเป็ นอันขาด
ถ้ าไม่อย่างนั ้น อารมณ์ภายนอกอย่างอื่นจะเข้ าแทรกแซงทันที
เมื่อนัง่ สมาธิไปได้ นานพอสมควรแล้ วและต้ องการจะพัก ให้ กาหนดต้ น จิตอัน
เป็ นความรู้สกึ ว่า “อยาก ~ พัก ~ หนอ - อยาก ~ พัก ~ หนอ - อยาก~ พัก ~
หนอ” แล้ วค่อย ๆ ลืมตาขึ ้น ก็จะเห็นภาพข้ างหน้ าให้ กาหนดว่า “เห็น ~ หนอ” แล้ ว
ก็ตามมาด้ วย “กระะพริบ ~ หนอ” (เมื่อกระพริบตา)

การเจริญสติ
การเจริญสติ คือการกาหนดรู้ทกุ อิริยาบถให้ ทนั ปั จจุบนั และรับรู้ความ รู้สกึ
ตามทวารต่าง ๆ (ทางที่จิตรับอารมณ์) อย่างสม่าเสมอตลอดเวลาให้ มาก ที่สดุ
ความรู้สกึ ของทุกท่านทุกคนก็มีทางรู้หรื อทางกระทบอยู่ ๖ ทาง คือ ตา, หู, จมูก, ลิ ้น,
กาย, ใจ ให้ กาหนดรู้ไปตามความจริงที่ใจรู้ พร้ อมกับกิริยา อาการเคลื่อนไหวอื่น ๆ ทา
อะไรก็ให้ มีสติกาหนดรู้ให้ ทนั ปั จจุบนั ให้ มากที่สดุ ทั ้งใน ๒ อิริยาบถ คือ อิริยาบถใหญ่
อันหมายถึง ยืน เดิน นั่ง นอน และอิริยาบถย่อย ซึง่ ได้ แก่ การเคลื่อนไหวของกาย

ในทุกกิริยาอาการ เช่น การรั บประทาน ดื่ม เคีย้ ว กลืน เหลียว ก้ ม เงย
หยิบ ยก ตลอดจนการถ่ายอุจจาระปั สสาวะ ควรพยายามกาหนดให้ ได้ ให้ ทนั ให้
มาก ที่สดุ ทุกคนไม่มีใครกาหนดได้ หมดทุกกิริยาอาการ ย่อมมีความพลั ้งเผลอบ้ าง
เมื่อ เผลอไปก็ให้ กาหนดตามความเป็ นจริงว่า “เผลอ ~ หนอ” อย่ากาหนดเป็ น อย่าง
อื่นซึง่ ผิดจากความจริง
ในการเดินจงกรม นัง่ สมาธิ และเจริญสติ ทั ้ง ๓ อย่างนี ้ การเจริญสติ จัดว่ามี
ความสาคัญเป็ นอันดับหนึ่ง การเดินจงกรมมีความสาคัญเป็ นอันดับ สองรองลงมา
และการนัง่ สมาธิมีความสาคัญเป็ นอันดับสามสุดท้ าย ในอัน ที่จะทาให้ เกิดปั ญญา
เมื่อเจริญสติกาหนดรู้ได้ ต่อเนื่องกันอย่างแนบสนิท จิต ก็จะสงบลงได้ ความฟุ้งซ่านจะ
น้ อยลง จะเกิดความคิดถูก รู้ถกู พูดถูก ทา ถูก ซึง่ เรี ยกว่า “ปั ญญา” หรื อ
“วิปัสสนาญาณ” หรื อ “ความดาริชอบ” ซึง่ เป็ นวิชาแก้ ปัญหาโลก-ปั ญหาธรรมได้
อย่างถูกต้ องและดียิ่ง ผลพลอยได้ ที่ ตามมาก็คือ “การพัฒนาจิตให้ เกิดปั ญญา
และสันติสุข”
ดังนั ้น! โยคีผ้ เู ข้ าปฏิบตั ิ จึงต้ องหมัน่ เดินจงกรม นัง่ สมาธิ และเจริญ สติอย่าง
ต่อเนื่อง ในช่วงเวลาที่เข้ าอบรม โดยไม่โอ้ เอ้ หรื อหลีกเลี่ยงแต่อย่าง ใด มีใจมุง่ มัน่ ใน
การปฏิบตั ิจริง ๆ แม้ แต่ทาวัตรสวดมนต์เช้ า-เย็น ก็จะต้ องไม่ ขาด และที่สาคัญจะต้ อง
ฟั งคาบรรยายเรื่ อง “กฎแห่ งกรรม” “พระ ในบ้ าน” เป็ นต้ น จากท่านวิทยากร ใน
วันที่ ๓ และวันที่ ๔ ของการปฏิบตั ิทกุ ครัง้ ถึงจะ เกิดความซาบซึ ้งและมัน่ ใจปั กใจใน
การละชัว่ ทาแต่ดี ซึง่ จะได้ นาเสนอ เรื่ อง “กฎแห่ งกรรม” เรื่ อง “พระในบ้ าน” และ
เรื่ อง “ภพภูม”ิ พร้ อมทั ้งบท ทาวัตรสวดมนต์เช้ า-เย็น บทสวดมนต์พิเศษเป็ นลาดับไป
หลังจบการปฏิบตั ิแต่ละครั้ง ควรแผ่เมตตาคืออุทิศส่วนกุศล แผ่ส่วนกุศลโดยรวม
“อิทงั เม ญาตีนัง โหตุ สุ ขิตา โหนตุ ญาตะโย”
ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผล บุญกุศลจากการปฏิบตั ิวปิ ั สสนากรรมฐานในครั้งนี้ จงแผ่ไป
ให้ไพศาล ถึงบิดามารดาครู อาจารย์ ทั้งวงศ์วาน ญาติมิตร สนิทกัน
คนเคยรัก เคยชัง แต่ครั้งไหน ขอจงได้ ส่ วนกุศล ผลของฉัน

ทั้งเจ้ากรรม นายเวร เทพเทวัญ ขอทุกท่าน ได้กุศล ผลนี้เทอญ.

