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การเดินจงกรมนี้ ขอใหญาติโยมเดินใหชาที่สุด กาวขวายางหนอ ยางไปแลวหยุดหายใจ
แลวก็จะยกเทาซาย มันจะมีนา้ํ หนักยกขึ้น ซายมันจะกดทางขวา “ซายยาง” ขณะนั้นมันจะกด
ขางขวาเขาไว “หนอ” ลงซาย กระเบนเหน็บถึงปลายเทามันจะตึง จิตจะเปนกุศล แลวเดิน
จงกรมใหชา ถาเพงภาวนาอยู จิตจะไมฟุงซานเลย จิตมันจะไปถวงอยูที่ปลายเทา ก็ทาํ ให
อวัยวะปกติ
การเดินจงกรมที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาแสดงไว ในหลักสูตรของสติปฏฐาน ๔
ถาเราเดินมีสติดี รูตวั ขณะเดิน อวัยวะจะเขาไปสูสภาวะแหงความเปนปกติ ทองจะเคลื่อนยาย
ทองคือศูนยสะดือที่ระหวางทองจะทํางาน การเดินจงกรมทําใหชา มันจะถวงอวัยวะไวดีมาก
ทองจะทํางาน ธาตุทั้งสี่ ที่เรียกวา ธาตุดิน น้ํา ไฟ ลม ก็จะปกติ พยายามเดินใหชาที่สุด ทําใหจติ
นี้ไมออกไปขางนอก มันอยูที่ปลายเทา แลวก็ “ยืนหนอ” ๕ ครั้ง
วิธีปฏิบัตนิ นั้ พูดกันมานานแลวก็จริง เวลาจิตที่เรียกวา คาบลม อัสสาสะ ปสสาสะ อยู
ตรงนี้เองนะ อัสสาสะ-ปสสาสะ หมายความวากระไร เคยถามผูรเู ชี่ยวชาญวิชาการ ตอบไมได
เลย คําวายืนหนอ ยืนอยางไร สํารวมปกจิตไวที่ปลายผมลงไปนั้น ก็มกี ารหายใจเขาออกใหได
จังหวะ เชนสํารวมเทาขึ้นมา หายใจอยางไร “ยืนหนอ” หายใจขึ้น ยืนลงไปหายใจอยางไร
หายใจเขา ยืนหนอขอใหทําใหได ยืนอีกหายใจออกใหยาว เรียกวาอัสสาสะ-ปสสาสะใหยาย
หายใจยาว แลวจิตจะไมฟุงซาน
อันนี้พูดกันมานาน เทาที่ถามโยม โยมตอบไมได แสดงวาทําไมไดตามจุดที่สอน ตรงนี้
สําคัญมาก “ยืนหนอ” หายใจเขาไว ยืนนี่ตั้งแตศีรษะใหหายใจเขา หายใจเขาไปเลย ใหยาวไปถึง
เทา ยืนหายใจเขายาว ๆ สูดยาว ๆ อยางที่ไสยศาสตรเขาใชกัน เรียกวา คาบลม
คาบลมสําคัญมาก คาบลมนี่อยูในจุดสมาธิ เรียกวา อัสสาสะ-ปสสาสะ ที่พระพุทธเจา
ทรงทํามา แตทุกคนหรือพระอาจารยที่ทําไมเปน ก็สอนกันอยางนั้น หายใจเขายาว ๆ ไปถึง
ปลายเทา แลวก็ยืนสูดหายใจเขามาใหยาวไปถึงกระหมอม อัสสาสะ-ปสสาสะ แลวจิตจะเปนกุศล
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ทําใหยาวรับรองอารมณของโยมที่เคยฉุนเฉียว จะลดลงไปเลย แลวก็จิตจะไมฟุงซานดาย
โรคภัยไขเจ็บมันจะคอยเบา อวัยวะเลือดลมจะเดินไดอยางปกติถึงศีรษะลงไปสูปลายเทา ตจ
ปญจกกรรมฐานขอนี้เอง พระพุทธเจาทรงสอนนักสอนหนา มูลกรรมฐานอยูตรงนี้ มูลฐานของ
ชีวิตอยูตรงนี้ หายใจยาว ๆ ยืนหนอลงไป หายใจออก ยืนหนออยางนี้เปนตน
อาตมาไปฝกหัดสมาธิ หุงน้าํ มันมนต กับหลวงพอจง วัดหนาตาง จ.พระนครศรีอยุธยา
ไปทํามาเดือนแลวไมได ไมมีอภินหิ ารของน้ํามัน เลยวันสุดทายจะขอลาทานมาบอก “หลวงพอ
ผมไมไดผลเลย” คาถาเสกน้ํามันพุทธมนตกไ็ มมีอะไร คาถาพุทธคุณ ๑๐๘ พาหุงมหากานี่ แลว
อะสังวิสุโล ปุตสะพุทภะ มะอะอุ อุอะมะ อะมะอุ อะไรทํานองนี้ ทําไมได น้ํามันเดือด แลวจุมก็
ไมได ใชน้ํามันเปลา ๆ กอน ใชน้ํารอนเดือด ๆ จุมก็พองหมด ลิ้นพองหมด ทําอยางไร ออ! ตรง
นี้เอง อัสสาสะ-ปสสาสะ ถึงจะเกิดสมาธิ ถึงจะเกิดจิตเปนกุศล นี่หลวงพอจง วัดหนาตาง จ.
พระนครศรีอยุธยา ทานก็สิ้นชีวิตไปนานแลว หลวงพอจาด จ.ปราจีนบุรี หลวงพออินทร
หลวงพอเรือง หลวงพอเดิม ออ! ใชอยางนี้เอง แลวอาตมาก็ไดจุด
พอไดจุด ลองทําคืนนั้น หนึ่งเดือนที่ไปอยูกับหลวงพอจง วัดหนาตาง ก็ลงมือทําตอนตี
หนึ่ง หายใจเขา ออ! ไดเลย หายใจออก ก็คาบลมมันก็เพงไปตามสมาธิถึงจุดนั้นเลย มันมีพลัง
สูงมาก มีพลังสูง ออ! ไดตรงนี้เอง เราวาคาถาใหมนั จบ มันก็ไมไดผล เชนยกตัวอยาง หลวง
พอศุข วัดมะขามเฒา เสกใบมะขามเปนตัวตอ เสกเขาไปเถอะ วาคาถาถูกมันก็ไมได ไมเทากัน
เพราะอัสสาสะ-ปสสาสะ ลมหายใจเขาออกไมเปนคาบ ที่โบราณบอกคาบลม เชน นะโมพุทธายะ
หายใจออกไปใหจบนะโมพุทธายะ พอยะธาพุทธโมนะ หายใจเขาใหไดจบ ออ! นี่อัสสาสะปสสาสะ มันจึงจะมีอภินิหารของอารมณ จิตถึงจะเปนกุศล เทาทีไ่ ดฟง พระอาจารยสอนมาหลาย
องคทานทําไมได ทานก็ทํา บางทีเราทําขวายางหนอ ซายยางหนอ ปากมันวา จิตมันไมวา อยาง
นี้เอง จิตมันไมไป จิตไมเปนกุศล จึงไมไดผลโดยวิธีนี้ประการหนึ่ง จึงไมสามารถจะอดทนได มี
หลายนัยมีความหมายอยางนั้น
เพราะฉะนั้นตั้งแตนไี้ ปนะ ก็ขอใหตั้งใจจริง ๆ มันจะไดผล โรคภัยไขเจ็บที่วาแบงโรคได
ฝากโรคเก็บไวกอน แลวตัวเราก็ไปโดยไมตองเก็บ นี่ใครเปนคนทําได นี่เจาคุณอุบาลีสิริจันโท
วัดบรมนิวาส ที่ทานสิ้นชีวิตไปนานแลว เปนคนทําได อันนี้ก็ไดผลอยางนี้ อันนี้ขอใหญาติ
โยมตั้งใจจริง ๆ ตอไป เชนโยมรองไหเกง ๆ ใจนอยเศราใจ นอยใจ มันจะไมมีเพราะหายใจยาว
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ๆ ที่อาตมาบอกโยมใหหายใจยาว ๆ โยมก็ไมคอยเขาใจ ตอนนี้จะเนนหลักหนักไปทางนี้ใหมาก
จะไมพูดกันลามปาม ตองทําแลวใหไดดวยโดยวิธีนี้
ดังนั้น “ยืนหนอ” กวาอาตมาจะทําได ๑๐ ป ที่วากวาจะรูจากพระอุปชฌายวา เกสา
โลมา นขา ทันตา ตโจ ตโจ ทันตา นขา โลมา เกสา ก็คือ “ยืนหนอ” ๕ ครั้ง นี่เอง กวาจะรูเรื่อง
ใชเวลานานเหลือเกิน “ยืน” หายใจยาว ๆ ฝกตรงนี้หายใจลงไป สูดหายใจยืนหนอหายใจลงไป
ถึงเทา หยุดลมหายใจ สูดลมหายใจสูดเขายาว ๆ
“ยืน” แลว ก็ “หนอ” วาในใจนะ ไอปากวานั่นมันฝก ที่ครูเขาบอกวา “ยืน...หนอ...” นี่ฝก
ใหเราทําตามหลักวิชานี้ แลวคนฝกไมเปน ก็วา ปากเอาเอาเลย ใหวาในใจวา ยืน...หนอ... อยาง
นั้นเอง ถาจิตไปไดสักครั้งหนึ่งนะ รูภาวะของเราเลย ยืนหายใจยาว ๆ ยืนอยาใหขาดลม
อัสสาสะ-ปสสาสะ
ถาดูในประวัติพระพุทธเจาแลว อาตมาเคยไปถามพระอาจารยกรรมฐานหลายองควา
อัสสาสะ-ปสสาสะ ทําอยางไรครับ ก็ไดรับคําตอบวา ก็อัดลม อั้นลม อั้นที่ไหนเลา ไมใชอั้น
อัสสาสะ-ปสสาสะ คือคาบลม พระอาจารยไสยศาสตรทา นวาอยางนี้ บางทีคาถายาวตั้งวา ก็เรา
กวาจะวาจบนี่ก็หายใจตัง้ หลายครั้ง แตขอเท็จจริงหายใจครั้งเดียวจบแลว คือมันแมน มันจําแมน
พรวดเดียวจบแลว หายใจออกไปหนึ่งจบ หายใจเขามาพรวดออกไปหนึ่งจบ มันจะมีพลังจิต
อัสสาสะ-ปสสาสะ ไมใชไปอั้นลมหายใจ บางคนตอบไมไดเลย เพราะทําไมได อันนี้สําคัญ
มาก ไมใชไปนั่งกรรมฐานเสร็จแลวเราก็ไปสอนกัน อันนี้เราก็เนนหลักหนักไปทางนีใ้ หมาก
ยกตัวอยาง อาตมาไปเรียนมากับ หลวงพอลี เคยตามทานไปธุดงค กวาจะรูเรื่องนาน
เหมือนกัน ทานบอกวาอยากจะสะเดาะลูกกุญแจไหมเลา เปาลูกกุญแจใหหลุด ก็บอกทานวา
“อยากครับ ทําอยางไรครับ” ตองใชจิต เอาจิตไปไข เหมือนเอาลูกกุญแจไปไข โยมมีปญหาในใจ
เอาลูกกุญแจไขจิต ใหมนั หลุด จิตนีเ่ ปนลูกดอกกุญแจไขปญหา ลูกกุญแจ คือ อะไร คือ สติ ไข
ออกทุกราย คือแกปญหา ไขปญหา ไขความแกปญหาชีวิตได ไมตองไปถามหมอดูแลว อยูตรง
นี้ คนทีไ่ ปหาหมอดูคือคนโง โงที่สุด แกไขปญหาไมได ไปหาหมอดูมากเทาไร หาเจา
 หาจริง ๆ
เขาทรงมากเทาไร มีปญหามากเทานั้น มีปญ
วันนี้จะมาพูดใหเขาใจ เดินจงกรมใหชาที่สุด เหมือนคนตาย เวลาจะ “ขวา...ยาง” ไปกวา
จะลง “หนอ” มันจะถวงซาย นี่เห็นไหม เคยสังเกตไหม นี่ถว งไวมันจะตึงเปงเลย ใหชา ขวายาง
ไป ขาจะสั่นปบ ๆๆ สติดีมันจะไมสนั่ มันจะตึงเปรี๊ยะ มันจะโนมลงไป เวลาซายจะยาง ซายมัน
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จะยก มันจะหนักเขาไปทางขวา แลวเวลายางไปนี่ อวัยวะมันจะตั้งอยางปกติไมไดกาวไป สติดี
มันจะตั้งอยูอยางปกติ โรคจะลดนอยลงไป โรคภัยไขเจ็บในตัว มันจะคอย ๆ หาย เสนมันจะยึด
แลวก็หยอนดวยสภาวธรรม จากสติสัมปชัญญะนั่นเอง มันจะบอกชัดเลยนะ ขอใหเดินชา ๆ อยา
เดินไวมันจะถวงซายถวงขวาอยางไร เดี๋ยวจะเห็นชัดในสภาวธรรม มันจะตึงไปหมด ปวดรวด
ราวสกลกาย มันสามารถจะมีอานิสงสยืดยาว เดินทางไกลไดโดยไมเหนื่อย โรคภัยไขเจ็บ
อาพาธนอยจริง ๆ เลือดลมจะเดินสะดวก คนที่เลือดลมไมดี ยกตัวอยางพวกสาว ๆ ขอประทาน
โทษ ขออนุญาตกลาว ประจําเดือนไมดี ปวดทองเกงนัก ปวดหัว เดินจงกรมชา ๆ เดินใหมาก ๆ
รับรองปวดทอง ปวดประจําเดือน จะไมเปนตอไป บางคนก็ไมเอา เดินกันจ้ํา ๆ อยางนั้นจะไป
หายอะไร เพราะสติไมดี จิตมันไมไข ความมันจะไมแจง แสดงออกไมได ธรรมะมันจะไมแดงแจ
อะไรทํานองนี้ ที่ฝากความเจ็บไวกอ นเอาตัวไปนะ แนนอนนี่เรื่องจริง แยกเวทนาออกเปน
สัดสวนไดเมือ่ ไรรับรองไดเลย อาตมาเคยถามมาหลายพระอาจารย
ทําอัสสาสะ-ปสสาสะใหได ใครทําได โทรจิตได มันอยูตรงนี้ มันมีเทคนิคอยูตรงนี้ พระ
อาจารยกรรมทฐานยังทําไมไดกันเยอะ เอาวิชาการมาสอนกันเยอะ การอยูปริวาสกรรม วัดโนน
วัดนี้ทํากันใหญโต นาสงสารและเสียดายมาก มีจุดมุงหมายอยูตรงนี้เอง อันนี้อยาลืมนะโยมนะ
หายใจเขายาว ๆ จากกระหมอมนีเ่ อง กระหมอมนี่เปนเซลล บางคนกระหมอมบาง บางคนก็
เซลลบาง จะกระหมอมออน รับรองไหวติงงายจังเลย อยูตรงนี้มูลกรรมฐาน พระพุทธเจาละเอียด
มาก แตเราทํากันไมได พระอาจารยกรรมฐานไมรู กดตรงนี้ใหแรง ยืนกดอัสสาสะ-ปสสาสะ
“ยืน” หายใจเขาไว “ยืนหนอ” พอสํารวมปลายเทา หายใจออก “ยืน” หายใจออกไป “หนอ”
พอดีเลย ถาทําไดคลองแคลววองไวดี รับรอง อัสสาสะ-ปสสาสะได สามารถจะสงกระแสจิตได
ตรงนี้นะอาตมาไมคอยจะพูดใหฟง เพราะพูดแลวไมเขาใจ ตองทําใหช่ําชองกอนแลวคอยมาหัด
เทคนิคตรงนี้ ไดตรงนีท้ ี รับรองแยกเวทนาได สงแระแสจิตไดโดยวิธีนี้นะ หัดไวเสียใหได เรื่อง
ไสยศาสตรก็เปนเรื่องเล็กไป อาตมาไปฝกกับหลวงพอลี ทานบอกวาอยางเปาลูกกุญแจ ที่คูกับ
อาตมาก็คือ พ.อ.ชม สุคันธรัตน แตอาตมาเลิกแลว พ.อ.ชมทานรูวา อาตมาทําอะไรไดบา ง ไป
ฝกกันมาแลว ก็อัสสาสะ-ปสสาสะนี่เอง มีอภินิหารทางโทรจิต
ยกตัวอยางใหมัดตัว เวลาจะฝกเปาลูกกุญแจใหมัดตัวกอน เอาเชือกมันขามันแขนกอน
แลวเอาไปทิง้ ไวในปาชา ใหความกลัวหายกอน ถาคนไหนยังกลัวโนนกลัวนี่ไมขลังนะ ไมขลัง
แลวทําอยางไร คาถาไมมีอะไร นวรหคุณ ๙ วาถอยหลังกลับ วาคาบลมอยางนี้เอง หายใจเขา
๑ จบ หายใจออก ๑ จบ พอหายใจเขาแลวอยางมัดตัวนี่ มัดหลายเงื่อนกันจังเลย จะแกอยางไร
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ได นี่ยกตัวอยางใหโยมฟง หายใจเขา ๑ จบ หายใจออก ๑ จบ พอพลังจิตมันสูง อัสสาสะปสสาสะมันสูง ความดันเพดาน เพดานนีต้ ัน กระหมอมจะแข็ง มาจากไหน มาจาก “ยืนหนอ”
นี่เอง ยืนหนอพอหายใจเขาเปนคาบลม หายใจออกเปนคาบลม สมาธิมันจะไปกับลมหายใจ มัน
จะพุงไปทีม่ อื นี่แลวมันจะหลุดไปเองเลย เชือกที่ผูกนีห่ ลุดเลย อยางนี้เองแตทุกคนไมรู ไปเรียน
คาถาใหวา อีกกี่หมื่นปกไ็ มสําเร็จ มันอยูที่คาบลมอัสสาสะ-ปสสาสะ อานาปานสติ ทีพ่ ระพุทธเจา
สอนก็ไดจากสติปฏฐาน ๔ ที่เราตองทํากัน ถาหากนอกประเด็นที่ทํากัน ไมใช “พองหนอ-ยุบ
หนอ”
ถา “ยืนหนอ” ไดแลวไดหมด ไดอยางไร ขณะนั้นโยมกําลังคิดอะไรไมออก เสียใจ มัน
เกิดมีฟุงซานเขามาในใจ นั่งตรงไหนก็ได หายใจยาว ๆ จากจมูกถึงสะดือเทานั้น และงายกวา
ยืนหนอ ยืนหนอนี่ยาก ทํายืนหนอไดแลว ที่สั้น ๆ แคจมูกถึงสะดือทําไมจะทําไมได หายใจยาว
ๆ ไปถึงสะดือ หายใจออกไปถึงจมูก แลวเอาจิตปกไวที่ลนิ้ ป ตั้งสติใหมั่น คิดหนอ เสียใจหนอ
จะถูกไขออกมาดวยลูกกุญแจ เสียใจเรื่องนี้แกอยางนั้น นี่แกไดผลอยางนี้ ไดมาจากยืนหนอนะ
นี่คาบลม มันมีพลังจิตสูง ผลพลอยไดเยอะหลายอยาง ยกตัวอยาง เราหลับตานึกถึงนาย
ก. นาง ข. อยูตรงไหนนึกไว อัสสาสะ-ปสสาสะมันมาแลว มันจะพุงไปตามลมหายใจ ถึงนาย ก.
นาง ข. พอดี ใหเขาอยูเปนเปนสุข ไดผลเลยใจ จิตจะไมเปนอกุศลกรรม นี่วิธีนี้ ดังนั้นยืนหนอ
ขอใหทําชา ๆ ไว หายใจยาว ๆ ไว
บางทีที่อาตมากลาวไว ถีบจักรยานชา ๆ ถีบยาก มันคอยจะลมลงไป แตถาถีบยาก ๆ
ไดแลว ไมลม แลว เรื่องเร็วเรื่องเล็ก อายุมากแลวเดินอยางไรก็ไมลม สวนใหญจะไมเปนอัมพาต
อัมพฤกษ
“พองหนอ-ยุบหนอ” ไดจังหวะ ลมหายใจอัสสาสะ-ปสสาสะ จาก “ยืนหนอ” รับรองได
เลย โรคภัยไขเจ็บไมมี อยาลืมนะคนที่มีโรคนั้นมาจากทองนะ อวัยวะไมไดตั้งอยูในความปกติ นี่
อาตมาไมไดอธิบายลึกซึ้ง เราจะเห็นไดวา พวกฝรั่งเขาจะเอาศพไปไหน เขาจะผาทองทิ้งเลยนะ
จะลางทองใหหมดไปเลย แลวเขาเอาพวกยาฉุน ๆ ยัดในทองแลวเย็บ รับรองศพไมเนาเลย
คนเราจะเนา เนาที่ทองนะ คนที่ธาตุไมปกติมกั มีโรคแสดงออกทางกายชัด ถาทองปกติจะไมมี
โรคนะ คือพองหนอยุบหนอ นี่สําคัญมากนะ ทองนี่มีประโยชนเหลือเกินนะ
เพราะฉะนั้น จะเสกอะไรตองคาบลมอัสสาสะ-ปสสาสะนี่ มีความหมายมาก บางทีน้ํา
กรอย ๆ นี่ หายใจเขา ๑ จบ หายใจออก ๑ จบ โดยไมตองใชคาถาเลย อัสสาสะ-ปสสาสะ เพง
จิตออกไปตามลมหายใจ มันจะมีพลังที่น้ํา น้าํ จะกลายรสทันที
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ใบพลูเอามา ๓ ใบ ใบพลูนี่มันเผ็ด ลองดูเลย หายใจเขา ๑ จบ อัส-ปส หายใจออก ถา
เราจะใชคาถาก็ได ใชจิตเพงไปตามคาบลมใหไดระยะยาวไปที่ใบพลู ใบพลูจะเปรีย้ วทันที สูง
กวานัน้ ใบพลูจะหวาน นีม่ าจากกรรมฐานทั้งหมด บางคนไมรู รูไมจริง
คาถาโบราณเขาวาอยางนี้ วา คาถา อัส-ปส อั้นลมแลวเอาลิ้นกดเพดาน เขาวาปนยิงไม
ออก พลุยิงไมได จริงเลยเห็นจริง ถาจิตสงบนะ เปนไดเลยนะ ถาวาแตคาถาหมื่นจบก็ไมมีอะไร
พลุมันก็ดัง ตะเกียงมันก็ไมดับ มันมีความหมายมาก
ทานครูบาศรีวิชัย ทําไดเกงมาก ทีนี้เราทิ้งแลว เอาเรื่องจริงที่ทําใหพน ทุกขดีกวา ทําไม
จะไปตักจุดน้ําอยูตอไปเลา มีความหมายมาก ไมตองไปเปายันต เปาอะไรหรอก ใชจิตเปนกุศล
แผเมตตาไปก็ใชได
ดูอยาง หลวงพอมี ทานจะตายแลว เอา! ชวยทานหนอย ถาจําเปนจะตายก็ใหมีสติ
หนอย รับสังฆทานกอน แผเมตตากอน แลวขอไปเยี่ยมทาน แลวแผเมตตา “อัส-ปส” ลงไป
ทานลืมตาเลย พอตกกลางคืน พระอุปฏฐากทีอ่ ยูที่วัดไมไดเจอกัน ทานฝนวา อาตมาไปบีบให
คอยยังชั่วเลย ออกจากหองไอ.ซี.ยู. เลยไปไวในหองพักฟน นี่อายุ ๘๔ แลว นี่ทําใหไดอยางนี้
บางทีจะโทรจิตใหลูกใหหลานอยูไกลแสนไกล ใหทําอยางนี้แผเมตตาออกไป มันมี
ความหมายมาก ขอใหทําใหไดนะ
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