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การปฏิบัติวปิ สสนากรรมฐานเปนประจํา ทําใหจิตนั้นอยูคงที่คงวาคงศอก คิดไม
พลาดคิดไมผิด ทําอะไรก็ถูกตอง ทําอะไรก็ไมหมองใจ จิตใจก็ไมเศรา จิตใจก็ไมมคี วามคิดที่
ผิดพลาด โดยอยางนี้ถือวาบริสุทธิ์
คนที่จะบริสทุ ธิ์ไดนั้นตองเจริญวิปสสนากรรมฐาน มีอยางเดียวที่แกกรรมเกามาเลา
กันใหม เราสามารถจะรูกรรมวิธีการกระทําของเราไดโดยปจจุบัน ถาเรารูปจจุบันไดเชนนี้
แลว ไหนเลยละจะพลาดผิด ใชสติสัมปชัญญะเปนหลักปฏิบัติ ตัวกําหนดนี่เปนหลักปฏิบัติ
สติเขาควบคูกับจิต จิตก็อยูกับที่ จิตจะคิดฟุงซานและวุนวายก็คงจะมีนอ ย
ถาบุคคลใดมีสติสัมปชัญญะโดยยึดเอาสติปฏฐาน ๔ เปนบทปฏิบัติ เปนกิจกรรมแลว
รับรองไดเลยวาคนนั้นจะปดประตูอบายได คือ นรก เปรต อสุรกาย สัตวเดรัจฉาน จะไมไปสู
ภูมิต่ําชาสามานยแตประการใด
เรารักษาอุโบสถทุกวัดตามประเพณีทุกแหง แตก็ไมเคยปฏิบัติพระกรรมฐาน องค
มรรคจะไมเกิด ศีลก็ไมประเสริฐ ศีลคือปกติ ทําอยางไรจึงจะเกิดปกติที่มีสติสัมปชัญญะได
จะตอบออกมาได มีใจความดังนี้
คนที่เจริญสติปฏฐาน ๔ ปฏิบตั ิหนาที่ทุกอิริยาบถ มีการกําหนดสติควบคุมจิต มี
สัมปชัญญะคือความรูตวั ในอิริยาบถทุกการกระทําของตน คนนั้นจึงมีศีลบริสุทธิ์ ศีลนี้จะ
บริสุทธิ์ไดตองปฏิบัติธรรม ไมใชวาอยูเฉย ๆ จะเกิดความเปนปกติได
ทานสาธุชนทั้งหลาย ที่ทานไปรักษาอุโบสถตามวัดวาอารามตาง ๆ พระทานจะแสดง
ธรรมบอกให สํารวมอินทรียหนาที่คอยระวัง ทานเทศนอยางนี้กันทั้งนั้น แตเราก็ไมรูวาจะ
ปฏิบัติอยางไร จึงจะสํารวมอินทรียได หนาที่คอยระวังคือสังวร จะรูไดอยางไรเลา เลยก็
รักษาอุโบสถตามกันมา เลยก็ไมรูเรื่องอะไร เพราะไมเคยปฏิบตั ิเหตุผลทีท่ ําใหเกิด
สติสัมปชัญญะ เพราะฉะนั้นผูปฏิบตั ิธรรมทั้งหลายโปรดเสวนาการดังนี้
การปฏิบัติธรรมนั้นจะตองเจริญสติบวกสัมปชัญญะในปจจุบัน
จึงเรียกวา
คุณธรรม ธรรมจะเกิดไดตองปฏิบตั ิในจุดนั้น ถาไมปฏิบัติในจุดนั้นแลวไหนเลยละจะพบธรรม
ที่แปลวาทุกข จะหาความสุขไดอยางไรเลา เพราะเรายังไมรูสุขแท ยังไมรูทุกขแท ยังไมรู
ความเปลี่ยนแปลงของชีวิต ยังไมรูอารมณของเราที่แนนอน เลยก็ปลอยไปตามอารมณ
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ตามใจของเรา และเราจะพบของดีในตัวเราในคุณธรรมก็ยาก มันเกิดมาดวยความลําบาก
เหลือเกิน
ดังนั้นผูที่ปฏิบัติธรรมทุกทาน เรามาเจริญสติปฏ ฐาน ๔ เอางาย ๆ ไมตองเอายาก ไม
ตองไปเชือ่ ใครใหมันเกินความลําบาก และเกินวิสัยของเรา ปญหามันเกิดขึ้นโดยวิธีนี้
การเจริญสติปฏฐาน ๔ นั้น ผูปฏิบัตธิ รรมตองปฏิบัติได โดยรูไดดังนี้
กายยานุปสสนาสติปฏ ฐาน กายคือตัวเราทั้งหมด จะสํารวมอยูตรงไหนที่กายนี้ ก็
ตั้งสติไวที่จติ สํารวมกายจะยืน เดิน นั่ง นอน เหลียวซาย แลขวา ตั้งสติกําหนดจึงจะเปน
บทความที่ถกู ตอง
ถาเราขาดการกําหนด เราก็ไมมีความปกติ ความปกติมันก็หายไป ไหนเลยลาศีลจะ
อยูกับเราได มันอยูตรงนี้ กายทั้งหมดนี้นะ เราใชสตินอยไป เพราะนักปฏิบัติธรรมเอาไปทิ้ง
หมด จึงไมปรารภกายปกติขึ้นมา ที่เราจะไดความปกตินี้ เราจะตองปฏิบัติตรงกายนี้
สติปฏฐาน ๔ ขอแรก กายานุปสสนาสติปฏฐาน เราก็มีการ กําหนดยืนหนอ ๕ ครั้ง
ปกจิตไวที่กระหมอม เอาสติตาม ยืน.... นี่เรียกวายืนปฏิบัติ “ยืน...” เอาสติตามจิตไปถึง
สะดือ แลวก็หยุดใชจงั หวะ แลวตั้งสติตอไป ตามจิตไป มันจึงจะทันกําหนด มิฉะนัน้ จะเอาสติ
ตามจิตไมทนั เพราะมันไวมาก ตองมีที่พัก
ศูนยสะดือ เปนศูนยที่พักของศูนยประสาท เสนประสาทรวมอยูที่ศูนยสะดือทั้งหมด
จึงตองหยุดแลวสํารวมสติตอไปจากสะดือ ไปตัง้ สติกําหนดวา “หนอ” ลงไปที่ปลายเทา มัน
จึงจะทันกัน ไมอยางนั้นสติตามจิตไมทันเลย ขอนักปฏิบตั จิ งสังวรอยูทขี่ อนี้ จึงจะรูไ ดดี จึงจะ
มีความเขาใจ มิฉะนั้นทานจะเขาใจไมได ในเมื่อไมเขาใจแลว ทานจะปฏิบัติไดประการใด
ขอใหปฏิบัติตรงนี้
ยืน... เบื้องตนสํารวมจากปลายเทา สังวรจิตเอาสติตามมโนภาพ แลวก็ ยืน... เอาจิต
ปกที่ปลายเทาทั้งสอง มโนภาพดวยการยืนหลับตา เอาสติตามขึ้นมาเปนอันดับขึน้ ตอน ยืน
... ขึ้นมาถึงสะดือ หยุด ปกหลักไวกอน ตั้งสติตอ ตัง้ สติไวใหดี หายใจยาว ๆ ไว ถึงสะดือ
แลวก็ตั้งทาใหม “หนอ...” จากสะดือถึงกระหมอม แลวทานจะทําไดคลองดี มิฉะนั้นทานจะ
ควาไมถูก จับจุดไมได ขอนี้สําคัญ ตองโปรดจําและปฏิบัติเลยนะ
กําหนดอยางนี้ ๕ ครั้ง ปกศีรษะลงไปปลายเทาหนึ่งครั้ง สํารวมจากปลายเทาขึ้นถึง
กระหมอมเปนครั้งที่สอง ครั้งที่สาม ปกที่กระหมอมลงไปทีป่ ลายเทาดังที่กลาวขางตน ครั้งที่
สี่ สํารวมจากปลายเทาขึ้นมาถึงกระหมอม ครัง้ ที่หา สํารวมจากศีรษะที่กระหมอม มโนภาพ
เอาสติตามจิตไปวา “ยืน...” ถึงสะดือ หยุด หายใจยาว ๆ ไดจังหวะ “หนอ...” ใชสติตามถึง
ปลายเทา ทานจะหายใจคลอง แลวทานจะใชสติไดดีดวย
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ขอฝากนักปฏิบัติไวดวย ทําใหมันถูก ถาทําไมถูกแลวมันจะไมไดผล ถาสิ่งใดทํา
ถูกตองแลวมันจะทําใหเราเกิดความคลองแคลว เกิดความคลองใจ สติกต็ ามไดทัน กิจกรรมก็
ดีขึ้นเปนปจจุบันอยางนี้ อันนี้นักปฏิบัติธรรมโปรดไดจํา ทําแตละอยางใหมันถูกไปเลย อยา
ทําผิด อยาไปเชื่อใครที่สอนผิด ตองเอาอยางนี้
บางคนก็ทํามานานแลวยังจับอะไรไมเปนหลัก หาสติปกไมได เลยก็พลาดทาเสียที
ปฏิบัติไมไดดี จิตถึงไดฟุงซานกันมาก ออกไปนอกประเด็นสังวรและสํารวม จิตก็ไมสํารวม
สังวร ระวัง จิตก็ฟุงซานไมเกิดปญญาญาณ ญาณตัวนั้นหมายความวารูส ึกนึกคิด รูซ ึ้งเขาไป
ภายในจิต รูขอคิดรูอารมณของจิตวามันคิดประการใด มันจะเกิดตัวญาณทัศนวิสุทธิ มันจะ
เกิดบริสุทธิ์
จิตใจกําลังฟุง ซาน จิตใจกําลังหายนะ จิตใจไมลดละสิ่งอื่นที่เกาะอยูดวยความไม
ถูกตอง มันจะเปลี่ยนแผนเขามาสูภาวะของความเปนปกติ มีสติดีศีลก็เกิดขึ้นตรงนี้ สติก็ดีขึ้น
ปญญาก็เกิดขึ้น ความบริสุทธิ์ก็เกิดขึ้น จิตก็แจมใส ใจก็ไมเศราหมอง จิตก็ประคองไวดวย
สติสัมปชัญญะ ตรงนี้จะเปนตัวปญญาที่ดีมาก
ขอใหผูปฏิบัติทําใหไดเปนอยาง ๆ ไป อยาไปลามปามควาผิดควาถูก เลยทําไม
ถูกตอง จิตใจก็ออกไปนอกประเด็น สังขารปรุงแตงเขาไปสูทางกามคุณหา และจิตก็เขาใน
หลักในเบาะแสมันไมได เลยสติก็ควบคุมจิตไวไมได คนเราจึงเสียสติกันตรงนี้ ทําอะไรก็
ขัดของ มันหมองใจอยูในจุดนี้เสมอไป
เพราะฉะนั้น ผูปฏิบตั ิธรรมโปรดทราบและเขาใจดวย ตองไปทําใหไดอยางนี้แตละ
อยางไป อยาไปทําลามปามหลายอยางมารวมกัน ทําใหวุนวาย ทําใหสับสน ทําใหเกิด
อลหมานไมรูแนนอนประการใด
ขอนักปฏิบตั ิธรรมทําตรงนี้กอน กายานุปสสนาสติปฏฐาน ทําตรงยืนนี้ ยืนแลวก็ตอง
เดินดวย เดินแลวตองมานั่ง นั่งแลวตองไปนอนปฏิบัติ เพราะอิริยาบถทั้งสี่นี้เปนหลักที่ทาน
ตองปฏิบตั ิ ศีล สมาธิ ปญญา
วันนี้จะพูดงายลงมา และใหผูปฏิบัติที่ไมไดทาํ มานานจะไดรูผลงานของตนวาทําได
หรือเปลาประการใด อยูตรงนี้
การสํารวม สังวร ระวัง พูดกันมานานไมรูจะสํารวมตรงไหน ไมทราบวาจะคอยระวัง
ตรงไหน เราก็ไมรู เราก็ไปดูที่อื่นกันเสียหมด ไปหวังผลอยางอื่นโดยไมเขาใจ เลยสติเสียไป
จิตใจก็ไมดี เพราะกําหนดไปทันปจจุบัน
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คําวา ปจจุบันนั้น หมายความวา สติตามจิตทัน จิตก็กําหนดได คือ ไมมีอดีต ไมมี
อนาคต ก็พรอมกัน จิต กับ สติ ที่กําหนดได ความรูตัว ก็รูพรอมกันขึ้นมา เรียกวา
ปจจุบัน
นักปฏิบัติธรรมตองเขาใจ ถาไมเขาใจแลวอีก ๑๐๐ ปก็เอาดีไมได ไมเกิดประโยชน
เปนคนที่ไรสติ เปนคนไมมีสติ เปนคนไมมคี วามคิดเห็นในสิ่งที่ถูกตอง มันก็ออกมาใน
รูปแบบของตน ตามใจอารมณของเรา จิตใจก็เหลวแหลกแตกราญไปในทางชั่ว เลยเอาตัวไม
รอดไมปลอดภัย ตัวนี้เปนตัวปฏิบตั ิที่ชัดเจนแลว ขอนักปฏิบัติโปรดไดรับทราบดังที่กลาวมา
การกําหนดยืนหนอ ๕ ครั้งนี้ เรียกตามศัพทธรรมะวา ตจปญจกกรรมฐานเบื้องตน ที่
เรากําหนดนี้ ตั้งแตศีรษะของเราก็คอื เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ ตโจ ทันตา นขา โลมา
เกสา กลับไปกลับมานี่แหละถูกแลว เพราะเปนวิธีปฏิบัติ คนไมเขาใจ เลยก็ควากันผิดถูกเลย
ปลูกสติไมขึ้นปญญาก็ไมเกิด จิตใจก็ไมประเสริฐในชีวิตของตน ขอนีน้ ักปฏิบัติโปรดทราบ
เอาไปใชใหเปนประโยชนหนอยเถิด
ในเมื่อเราทําได มันจะเกิดความคลองแคลว มันจะเกิดความวองไวในการปฏิบัติ และ
สติก็ดี สัมปชัญญะก็ดี ก็เขามาสูจิตใจของเราไดชัดเจน ใจก็ซื่อ มือก็สะอาด ทําอะไรก็เฉียบ
ขาด มันก็เกิดเปนธรรมขึ้นมา โดยเหตุผลดังกลาวนี้
อยาไปสอนกันอยางอื่น เอาตรงนี้ใหไดกอน เปนอันดับหนึ่งของการปฏิบัติธรรม ตอง
เอาอยางนี้กอน อยาไปสอนใหมันสูงโดยที่เราก็ไมรูดว ย เราตองมีความเขาใจเบื้องตน เปน
พื้นฐานของคนกอน
คนเราจะเขาสูเปนมนุษยแหงความเปนปกติดี ตองมีสติในการยืน ตองยืนกอน แลวก็
ลืมตาเมื่อครบกําหนด ๕ ครั้ง ลืมตาแลว ไมตองไปเหลียวลอกแลกดูอื่น ใหเพงไปที่ปลาย
เทา เมื่อเพงไปที่ปลายเทาสักครูหนึ่ง ดูเหตุการณสํารวมจิตไวทปี่ ลายเทา ตั้งสติปกลงไป
แลวก็กาํ หนดจิตวา ขวา... ยาง... หนอ... ใหชาเหมือนคนเปนไข เหมือนคนใกลจะตาย
เพราะจิตเรามันเร็ว ไวกวาเครื่องบิน จิตใจมันมองไมเห็น ใจรอน ไมใจเย็น จิตใจก็
ฟุงซานเพราะรอนรน เพราะเราทนไมไหว เราทําเร็วไป ขอใหผูปฏิบัติธรรม ทําใหชา ตั้งสติ
ไวกอน
ขวา... ยกสนสูงแค ๒ นิ้ว หรือ ๑ นิ้ว ก็พอแลว เพื่อทีจ่ ะไดทราบวา นี่เทาขวา ไมใช
ยกหมดทั้งเทา ยกหมดเดี๋ยวจะลมไป เพียงแตใหสํานึกสมัญญาในหนาที่ นี่ ขวา แปลวาอะไร
แปลวา สติระลึกกอนที่เทาขวา และยาง ดวยการกําหนดปจจุบัน
ขอใหครูอาจารยควบคุมดูใหเห็นชัด อยาใหเขาทําเปนอดีต เปนอนาคต เดี๋ยวจะไมได
ปรารภธรรม อยูตรงนี้
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ยาง... หนอ... ลงถึงพื้นพอดี อยาทําใหมันผิดหลัก อยาใหผิดกฎนี้ เดี๋ยวจะไมไดผล
ตองเอาอยางนี้ตามวิชาครู
ยาง... คือ สัมปชัญญะรูตัวขณะที่ยา งไปนั้น ใหชาที่สุด เอาจิตามไป สติตามดู วาได
ปจจุบันหรือเปลา ลงหนอ... พอดี
แลวก็ตั้งสติใหม จิตเกิดใหม ซาย... ระลึกกอน กําหนดใหม ขวา... อยูเฉย ๆ อยา
ขยับเขยื้อนเคลื่อนยายแตประการใด เอาสติกําหนดจิต ซาย... ยกขึ้นมาพรอมกัน หยุดไวนิด
หนึ่ง แลวก็กําหนด ยาง... หนอ.... ลงพื้นพอดี
ทานจะดีมาก ทานจะทําอะไรก็จะดีขึ้น นี่แหละฝกจิต ทําใหสติดี หนอ... ลงแลว อยา
เคลื่อนยาย อยาขยับทั้งหมด หยุดสักครูหนึ่ง เวนชองไฟไว แลวก็ตั้งสติใหม จิตดวงใหมจะ
เกิดชัดเจน
ขวา... ยกไว ยกนิดเดียว อยางนอย ๑ นิ้ว อยางมากไมเกิน ๒ นิ้ว อยายกทั้งหมด
ยกไวแลวอยาเพิ่งยางไป ยกไวสักครูหนึ่ง แลวบอก ยาง... ลงพอดี หนอ... กดลงไปใหเทาลง
พื้นลงหนอพรอมกัน เรียกวา ปจจุบันธรรม
อยางนี้อธิบายใหงายที่สุดแลว อยาเพิ่งเคลื่อนยาย สติดีหยุดไว เหมือนเขียนหนังสือมี
ชองไฟ กําหนด ซาย... ยกแลวหยุด อยาเพิ่งยาง สํารวมความรู ปกลงไปใหเกิดปจจุบัน ยาง
... ตองยางใหไดตามจิตที่เรากําหนด หนอ... ใหชาที่สุด ถาชามากมีสมาธิดีมาก ถาเร็วมาก
ไมมีสมาธิเลย จิตใจรอนเหมือนเดิม จิตใจไมยังยั้ง ขาดสติสัมปชัญญะตรงนี้
ที่พูดนี่ไมใชงายนะ ทําไดยากมาก คนที่บอกทํางายนะ คนนั้นพูดผิด คนนั้นคิดไมถกู
บอกโอยเรื่องเล็ก ทํางาย ไมจริง
เพราะเรื่องสติสัมปชัญญะที่จะมีควบคุมจิตทํายาก ไมใชเปนเรื่องงาย แตเราพยายาม
ทําไปจนไดจังหวะ ก็จะเปนเรื่องงายตอภายหลัง มันตองเรือ่ งยากกอน ทําเรื่องยากใหเขาหา
เปนสวนงาย งายแลวมันจะคลองเอง คลองดีแลวสติก็ดี จับจุดของสติได จับจิตได จิตก็จะไม
ออกไปฟุงซานที่ขางนอก คิดเหลวแหลก คิดสิ่งที่ไมเปนประโยชน มันอยูตรงนี้ เปนสิ่งที่มี
ประโยชนแกตนเอง
ยางไปถึงปลายทางจะเลี้ยวขวา หยุดชิดขวา ขวาชิดซาย สํารวมจิต หยุดหนอ หยุด
แลวกําหนดยืนหนออีก ๕ ครั้ง กําหนดยืนอีก ฝกใหละเอียดเขาไป กําหนดยืน ๕ ครั้ง เสร็จ
แลว ลืมตา
ขณะที่ยืนกําหนดนะ ญาติโยมอยาลืมตานะ หลับตาเพื่อจะดูอารมณภายในของ
เรา อารมณนั้นมันจะออกไปขางนอกอยางไร จะไดรูมันวาเปนประการใด
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พอกําหนดยืนได ๕ ครั้งแลว ลืมตาเพงไปที่ปลายเทา ไมใชดูที่ยอดไม ไมใช
หลับตาเดินจงกรม เห็นญาติโยมบางคนหลับตาเดินจงกรม หรี่ตาก็ใชไมได ตองลืมใหเปง
เพงไปที่ปลายเทา เปนการฝก ฝกใหคุนเคย ฝกใหแนบสนิท สติติดอยูใ นจิต แลวจิตทานจะ
ไมพิกลพิการ จิตของทานจะมีภาระ มีศีลประจําจิต จิตใจของทานจะเบิกบาน ใจประเสริฐ
เพราะศีล ปญญาก็เกิดขึ้นตอนนั้น
ในเมื่อยืน ๕ ครั้ง ลืมตาดูปลายเทา แลวก็ ขยับทางขวา อยาไปทางซาย ที่ครูสอน
ขอใหเอาตามแบบทีอ่ าตมาสอน อยาไปนอกครูโดยที่รูไมจริง ขอฝากไวดวย กลับทางขวา
กลับ... ขยับ หนอ... ลงพื้น กลับ... ขยับ หนอ... ลงพื้น กลับ... หนอ... กลับ... หนอ... ๔
จังหวะ อยาไปนอกครู
อยาไปเอาตําราที่อื่น ตองกลับ ๔ จังหวะกอน อยาไปเอาคนอื่นมาเปนอารมณ กลับ
หนอ ไดแลว ๒๕% กลับหนอ ไดอกี ๒๕% กลับหนอ ไดอกี ๒๕% กลับหนอ... หันหลังกลับ
พอดี ตรงทีเดียว อยาไปเอาตําราอืน่ ไมไดเด็ดขาด มันไมไดผล เดี๋ยวจะสับสน พอไดฉาก
๙๐% กลับหลังหันพอดี
ทําใหละเอียดเขาไปอีก อยารีบเดิน จะเดินไปหาอะไร ใชไมได ตองกําหนด ยืน...
หนอ... อีก ๕ ครั้ง เรียกวาเก็บอารมณภายใน ดูอารมณภายใน หลับตา เดี๋ยวคอยลืมตาที
หลัง หลับตายืนหนอ ๕ ครั้ง ดังที่กลาวแลวขางตน
กําหนดไดแลว สํารวมอินทรีย กําหนดจิตลืมตาเพงดูปลายเทา แลวก็กําหนด ขวา...
ยาง... หนอ... ลงพื้น รับรองทานเดินสัก ๔ – ๕ รอบ ทานจะมีสติดีเพิ่มขึน้ มิใชนอย ทานจะมี
จิตยับยั้ง จะคิดอะไรไดแปลก ๆ
ขอฝากไวดวยนะ ทําไมไดกัน มัวแตใจรอน เดินจงกรมไมรูจะรีบไปไหนกัน เทาที่
อาตมาสังเกต เดินจงกรมเดินกันพรวด ๆๆๆ เดินเหมือนยางมาเหาะเลาะขอบรัว้ เอาตัวไป
ไหนกัน
เดินระยะแค ๔ – ๕ วาเทานั้น แลวเดินกลับไปกลับมาก็เพียงพอแลว อยางนอยสั้น ๆ
ตอง ๓ วา อยางมากสัก ๕ วา หรือไมเกิน ๘ วา อยาใหเดินเรื่อย ๆ เฉื่อย ๆ ไป ไมรูวาจะ
เดินไปไหนกัน ตองรูจักกลับ จะไดมกี ําหนดยืนหนอ ๕ ครั้ง เพิ่มขึ้นไดมาก
ขณะที่เดินนั้นมันเกิดเวทนา ปวดตนคอมาก หรือปวดเอวปวดขามาก ใหหยุดทันที
ยืนอยูที่หยุด หยุดอยูกับที่ อยาเดินตอ เลิกกําหนดอื่นทั้งหมด สํารวมจิตใหสติมาปกที่เวทนา
นั้นแลวก็กําหนดวา ปวดหนอ ปวดหนอ ปวดหนอ อยาสงจิตไปอื่น ใหรคู วามรูสึกนึกคิดของ
เวทนา ดวยการสัมผัสปรุงแตงเกิดสังขาร สังขารปรุงแตงเวทนา เอาอยางนี้กอน
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ในเมื่อกําหนดเวทนารูสภาพความเปนจริงของมันแลว รูว าปวดมาก ปวดนอยเปน
อยางไร โดยสังขารมันเกิดปรุงแตง มันอาศัยรูป คือสภาวะอาศัยกัน มันจึงปวดราว ปวดตน
คอ ปวดขา ปวดบั้นเอว เรากําหนดไดแลว รูความเปนอยูของสังขารปรุงแตงไดแลว รูรูปรู
นามไดแลว เราก็สํารวมจิต เดินจงกรมตอไปใหม อยางนี้นะ ทําใหละเอียด
ขณะเดินจงกรมอยางที่ไดอรรถาธิบายแลว เกิดจิตฟุงซาน เพราะเวทนาที่ยังไมหาย
จิตมันก็ออกไปคิดถึงอะไรมากมาย คิดถึงความสบาย คิดถึงความสุข ไมนาจะมาเดินจงกรม
ใหลําบาก มันออกมาคิดอยางนี้ หรือจิตอาจจะคิดวาเลิกเดินเถอะ หยุดกอนเดี๋ยวมาเดินใหม
ก็ได มันคิดอยางนี้ เพราะมารผจญไมใหสรางความดี มันมาเปนตัวขัด
โยมตองฝนใจตอไปถึงจะไดเห็นธรรมะ อยาหยุด อยาเลิก กําหนดอะไร กําหนด
จิตฟุงซาน ที่ฟุงนั้น ไปคิดอะไรมาหลายใหกําหนด ยืนอยูที่ เอามือไพลหลังนะ ขวาจับ
ซายไวขางหลัง อยาเอามาไวขางหนา จะไดไมหลังงอ จะไดไมปวดหลัง เอามือประสาน
กับที่กระเบนเหน็บอยูขางหลังนั้น แลวกําหนดใหไดกอน
จิตฟุงซานก็กําหนด ฟุงซานหนอ เวลากําหนดจิตฟุงซาน เอาจิตปกไวที่ไหน
เอาไวที่ลิ้นป หายใจใหยาว ๆ จากจมูกถึงสะดือ หายใจยาว ๆ แลวเอาจิตปกไวทลี่ ิ้นปใหลึก
เอาสติตามดูวา ฟุงซานหนอ ฟุงซานหนอ หายใจยาว ๆ เดี๋ยวจิตจะมีความรูสึก
สมาธิเกิด ปญญาก็บอกออกมาวา ทีค่ ิดนั้นไมเกิดประโยชน จิตมันก็กลับมาสูแหลงได
ไว นี่ปญญาอยางนี้นะ เสร็จแลวเดินจงกรมตอไป จนกวาจะสมควรแกเวลาที่ตั้งใจไววา เดิน
จงกรม ๓๐ นาที อยางนี้
ถาเสียใจขณะเดินจงกรม หยุด กําหนดวา เสียใจหนอ เสียใจหนอ เสียใจหนอ เอาจิต
ปกไวที่ลิ้นปใหลึก กําหนดใหได ใหจิตแจมใส ปญญาก็เกิดขึ้น ในเมื่อปญญาเกิดขึ้นแลว
ความเสียใจหายไปเลย ความเสียใจเปนเหตุใหเกิดความโกรธ เปนการลงโทษความเสียใจแก
ตัวเอง เมื่อปญญาเกิดแลวจะไมรบั อารมณเชนนีอ้ ีกตอไป จิตใจก็สบาย ไมมีอารมณคาง ไมมี
อารมณเสียใจอีก เดินจงกรมตอไปใหม
เดินเสร็จแลว ไมมีอะไรเกิดขึ้น ไดเวลา ๓๐ นาที แลวคอย ๆ ยองไปชา ๆ ไปหาที่นั่ง
เดินขวายางหนอ อยาไปเอาอะไรมาอีก เดี๋ยวเพิ่มโนนเพิม่ นี่อะไรอยาเอา เอาอยางนี้ ใหมัน
ไดเปนอยาง ๆ กอน ยังไมไดเลยไปเพิ่มโนนเพิ่มนี่ ขอครูบาอาจารยบอกดวยนะ ไปเพิ่มให
เขาฟุงซาน จิตใจรําคาญดวย อยางเดียวก็เหลือกินเหลือใชแลว คอยไปเพิ่มทีหลัง เพิ่ม
ตอเมือ่ เขาแยกรูปแยกนามได จึงจะเพิ่มระยะ ๒ ระยะ ๓ ไปตามขั้นตอน อยาไปสอนผิดหลัก
แตประการใด ทําอยางนี้เหลือกินเหลือใชแลว พอไดกําหนดจิตดี ไดเวลาก็กําหนดไปหาที่นั่ง
ที่จัดสถานที่ไว...
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