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การที่เราเดินจงกรมเพื่อตองการ อานิสงส ๕ ประการ คือ
๑. ทําใหอดทนตอการเดินทางไกล
๒. ใหเราอดทนตอการบําเพ็ญเพียร
๓. ทําใหโรคภัยไขเจ็บในตัวหาย อยางนาอัศจรรย มีโรคอะไรหายหมด เพราะ
อดทน
๔. ทําใหอาหารที่รับประทานเขาไปไมเปนพิษเปนภัย
๕. สมาธิในการเดินจงกรม ตั้งอยูนานมากกวา การนั่ง จึงตองเดินกอนเสมอ
การเดินจงกรม บางคนไปสอนเดินผิด สอนเดินกาวแบบตอเทา ที่ถูกตองใคร
เคยเดินอยางไร ก็เดินไปอยางนั้น บางคนเดินอยางโขน มันผิด เดินกันอยางธรรมดา
เคยเดินอยางไรก็เดินอยางนั้น แลวเอาสติยัดลงไป เทานั้น เจริญสติปฏฐานสี่ ใหมัน
ครบ ๔ ขอ บางคนบอก ทํากัมมัฏฐานแลว ทําไมยังปวดเมื่อย ซึ่งที่แลวตองเมื่อย
ปวดตลอดไป พอทําแลวถึงที่สุด ทําถึงระยะ ๖ ไปนั่งใหม มันจะเปลี่ยนขึ้นมาเรื่อย
ๆ เพราะเราเกิดมาหลายชาติ หลายกัป หลายกัลป มันก็ตองเปลี่ยนไปตามชาติ ที่เรา
เกิดมา ไมใชนั่งอยางไรไดอยางนั้น เปนการเขาใจผิด เราไปเขาใจวา นั่งไดโสฬสญาณ
แลวก็ไมมีอะไรเปลี่ยนแปลงไดเหรอ มันตองเปลี่ยนไปเรื่อยๆ เพราะวาทุกวันมันเปน
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ตองเปลี่ยนไปตามสภาพของเวรกรรม ไปทํากรรมอะไรไว เรา
จะไดรู ไมเชนนั้นเราจะไมรูเรื่องเลย ไปถามหมอดู หมอดู ดูก็ไมรูเรื่อง จะดูจิตใจเรา
จะดูกฎแหงกรรมของเราไดเหรอ
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๑

พระราชนิพนธ ของรัชกาลที่ ๒ ทานแตงรามเกียรติ์ไดดีมาก คือ พิเภก มารซื่อ
มีคนเดียว ทําไม ทศกัณฐจึงไลออกจากนครลงกา พูดจริงก็ไมดี พูดจริงก็เสีย
เหมือนกัน ทศกัณฐ ฝนวา แรงดํา แรงขาว แรงดํา คือ ทศกัณฐ จะตองตายโหง แลว
พิเภก ก็ทํานาย ทายทัก บอกวา พระเชษฐา เคราะหรายจะตองตาย และตายโหง
ดวย โปรดเมตตากรุณาคืน สีดา ใหแกพระรามไปซะ ทศกัณฐ โกรธ ไลพิเภกออกจาก
พระนครลงกา อยากจะประหารชีวิตซะเลย เห็นไหมบอกตรงๆ ก็ไมได นี่แหละ พูดจริง
ก็เปนภัยเหมือนกัน เราไมอยากพูดจริง กับคนที่มันไมจริงกับเรา ถาคนจริง เราก็พูด
จริงกับเขา บางอยางไมควรพูดซะเลยดีกวา
บางคนไมเขาใจวา ทําไมตองเดินจงกรม เพราะคนเรานั้นมีอริยาบท ๔
ประการ คือ ยืน เดิน นั่ง นอน เดินธรรมดา แตใหมนั ชาลงไป ขวายาง…หนอ ซาย
ยาง…หนอ เทานั้นเอง บางคนดัดจริตไมเขาเรื่อง ครูสอนก็ดัดจริต สอนเดินจงกรม
กาวที่ละคืบ แลวเมื่อไรจะถึงละ ทําอะไรชาจะมีสติ คิดรอบคอบ ถาทําอะไรเร็ว ดวน
ได จะลืม เชน ลืมกระเปา ลืมมือถือ ลืมอะไรตอมิอะไร ลืมอะไรไวในหองน้ําเยอะ
เพราะทําอะไรเร็วไป ตรงนี้สําคัญมาก ตองพูดใหเขาใจ บางคนลืมบอยๆ ตอไปจะ
ลําบาก
การเดิน เดินใหมีสติ ตองยืนกอน แลวถึงมาเดิน มานั่ง มานอน ทําไมตอง
เอามือไพลหลัง มันจําเปนหรือ เอามือจับกันไวขางหนาก็ไดไมเปนไร อาตมาไมให
โยมเอามือจับกันไวขางหนาเพราะอะไร เมื่อกอนอาตมาก็เดินทําอยางนี้ สอนมาอยาง
นี้ แลวยืนหนอ ๓ ครั้ง ไมถึง ๕ เพราะเราไมรูจริง เราไปรูมาจากขอนแกน ๕ ครั้ง
ตะจะ ปญจะกะ กัมมัฏฐาน ๕ ไมใช ๓ ทบทวนชีวิตได ๕ ครั้งเมื่อไร จะรูเลยวากฎ
แหงกรรมมีอะไร และจะเห็นหนอ ดวยปญญา อัตโนมัติไปเลย เห็นหนอ ๕ ครั้ง
พอดู ศรีษะลงปลายเทา ปลายเทาถึงศรีษะ อัสสาสะ ปสสาสะ มันจะยอนมาบอก
เรา วาคนนี้นิสัยไมดี อยาคบ แตการคบคาสมาคม พระพุทธเจาสอน คบไดแตอยา
ชวยเขา กินขาวจานเดียวกันได คนขี้เมายังมีโอกาสอาศัยเขาได ขอแรงผูกโรงลิเก ขอ
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๒

แรงทําอยางอื่นได คนที่ไมใชขี้เมาขอแรงยาก คนไทยชอบเลี้ยงเพราะคนไทยใจกวาง
ถึงไดกินเหลามาเปนประเพณีมาจนทุกวันนี้ ไมใชเรื่องเสียหาย คนติดเหลาอยาไปวา
เขา การกินเหลาไมใชคนชั่ว คนไปทําชั่ว มันถึงจะชั่วนะ กินเหลาดีกวาไปกินยาบา
ขวายาง……หนอ แลวโยกตัว ซาย ….หยุด ยาง……หนอ หยุด ขวายาง…
หนอ ใหจังหวะ หยุดหนอย แลวซายโยกตัวยางหนอ หยุด…หนอ ๓ ครั้ง เตือนสติ
ใหหยุด กลับหนอ ยืนหนอ อีก ๕ ครั้ง ถาคนไมเขาใจใหหยุดที่สะดือ คนเขาใจแลว
จะคลองไปเอง ไมตองดูลมหายใจ
ขณะที่เดินจงกรมเกิดเวทนาในทาไหน ใหหยุดที่ทานั้นไมตองชิดเทา แลวตัง้ ตัว
ตรงๆ แลวกําหนด วา ปวดหนอ ปวดหนอ ตรงที่ปวด เมื่อไดสติดีแลว ก็เดินตอไป
ไมใชเดินเสร็จแลวไปกําหนดปวด ใหเอาปจจุบันเลย
เมื่อกอนเดินจงกรม โดยเอามือมาไวขางหนา มีคนเปนโรคปอด อยู ๒ คน เดิน
ขวายางหนอ ซายยางหนอไป หนักเขารัดหนาอก หายใจไมออก ปอดบวมทันที เลย
กลายเปนโรคปอด เราเลยไปถามหมอ หมอก็ถามอาตมาวา “หลวงพอเวลาเขาเดิน
จงกรม เขาทําอยางไร” อาตมาก็ทําใหหมอดู ถาเดิน ๓๐ นาที ไมเปนไร ถา ๑
ชั่วโมง มันจะรัด จะปวดหัวไหล หายใจไมออก เลยตองเปลี่ยนมาเดินไพลหลัง โดย
เอามือซายจับขอมือขวาไว แลวเอาไวตรงกระเบนเหน็บ คนที่เปนโรคไต หายได และ
หลังจะไมโกง มันจะโดนกระเบนเหน็บนี่ ถาเดินถึง ๒ ชั่วโมง จะรูไดทันที ถาเดิน
๓๐ นาที จะไมรู เดิน ๒ ชั่วโมง จะรูเลย มันจะปวดตรงกระเบนเหน็บ แทบจะรองไห
เลย พอกําหนดก็จะหาย พอหายแลว โรคตรงนี้หายได อัมพฤกษ อัมพาต จะไมเปน
ผูหญิงซาย ชายขวา ถาผูหญิงเปนทางซายไมหาย ผูชายเปนทางขวาไมหาย เดินเอา
มือไพลหลังจะไมเปนโรคปอด ถาเปนโรคหืด แตเดินจงกรมเอามือมาไวขางหนา ไมถึง
ชั่วโมงจะหอบเลย แตเอามือมาไพลหลัง แลวหายใจยาวๆ โรคหืดจะหายได ทาน
พระครูสังฆรักษ ธเนศ มาจากเมืองจีน เปนโรคหืด แตมาหายที่วัดนี้ หายใจยาวๆ
ชาๆ เรื่อยๆ ไป แลวจะมีปญญา โรคหืด หอบ มันจะหายไป
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๓

บางคนไมมีเหตุ คิดวาแคมานุงขาว ก็จะไดไปสวรรค จะไปไดหรือ แคมนุษย
สมบัติ ยังทําไมได ไปนิพพานงายนิดเดียว ตัดกิเลสไดหมดไหม ไมไดแลวจะไปได
เหรอ แลวไปเถียงกันในทีวี เรื่อง อัตตา อนัตตา แตตัดกิเลสไดหรือเปลา ตัดกิเลส
ไมได แลวยังไปเถียงกันอีก คนที่เถียงกันนี่ เปนพระอรเห ไปเถียงกันในทีวี
การเดินจงกรม บางคนยังเดินสั้น ใหกาวเทาที่เรากาวยาวได กาวไดแคไหนเอา
แคนั้น อยาไปกาวสั้น และอยากาวยาวเกินไป เคยกาวแคไหนใหกาวแคนั้น แตใหชา
ลงไป ชาเพื่อไวเสียเพื่อได ถาสติมั่นคงแลวกาวชาๆ จะไมลม ยืนขาเดียวได เวลา
กาวเทาขวา ยาง...ไป น้ําหนักจะอยูที่เทาซายจะถวงมากแลวจะเซ แลวถากาวเทา
ซาย ยาง... ขวาจะรับน้ําหนัก ถาเรารับไมไดก็จะลม ถาเราเดินไปเรื่อยๆ มันจะถวง
น้ําหนักก็จะไมลม ถาทําครั้งแรกก็จะมีเซบาง
เวลาเรามีประสพการณอะไรใหรีบกําหนด ยกตัวอยางเชน เวลาเราไปโกรธกับ
ใคร ก็ใหกําหนดโกรธ ไมใชพอโมโหใครก็ทํารายเขากอนแลวถึงมากําหนดโกรธทีหลัง
มันไมถูกตอง
และขวายางหนอ ซายยางหนอ ก็ขอใหดูที่เทา อยาไปหลับตา เดี๋ยวจะไมรูวา
รูป นาม ขันธ หาเปนอารมณ นั้นเปนอยางไร จิตนีม้ ันเกิดดับ เวลาเราขวายางหนอ
ซายยางหนอ รูหรือไมวาขวาซายเปนอันเดียวกันหรือไม พอจิตที่ขวายางหนอดับลงไป
จิตดวงใหมคือ ซาย ก็จะเกิดขึ้นมาแทนที่
ขวายางไป อันที่เราเห็นนี้เปนรูปธรรม
นามคือจิตที่เรารู มันยางไปในปจจุบันอยางไร แลวจะรูตอไปถึงจิตเห็นหนอ รูปกับตา
มันคนละอันกัน หูกับเสียงก็ไมไดอยูดวยกัน หูเปนสื่อรับมันเปนรูป ตัวนามที่สื่อ
รับเขาไป ชอบหรือไมชอบ ดีหรือไมดี มันเปนตัวนามธรรม ทําใหเรารูในภายใน รูป
นามขันธหา เปนอารมณ โลภะมูลจิต ๘ โทสะมูลจิต ๒ โมหะมูลจิต ๒ สังขาริกัง
อสังขาริกัง บอกอยางนี้ไวชัดเจน กุศล ๔ อกุศล ๔ คือโลภะมูลจิต ๘ อยากไดของ
เขา เสียก็ไมเอาดวย โลภอยากได แตโลภมีอยางหนึ่ง คือ โลภอยากไดแตทํางาน
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๔

สุจริตเอา ไดมาดวยความถูกตอง แตไมจัดเปนโลภะที่เสียหายเพราะกิเลส มันจัดเปน
โลภะอยากได บางคนวา อยากนั่งหนอ อยากนั่งหนอ มันก็เปนกิเลส
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๕

