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คํานํา 
 
หนังสือคูมือโยคีเลมน้ี อาตมภาพเรียบเรยีงขึ้น เพ่ือใหความสะดวกญาติโยมที่มาเขากรรมฐาน 

จะไดมีหนังสือเพื่อกลาวขอกรรมฐานและขอศีล   และรูวิธีการเจริญสติปฏฐาน ๔ (ขั้นพื้นฐาน) ตลอดจน
เขาใจขั้นตอนของการเขาและลากรรมฐาน ซึ่งจะชวยใหโยคีสามารถปฏิบัติตัวไดถูกตอง และเหมาะสม 
ตอไป 

อาตมภาพหวงัวา หนังสือเลมน้ีคงจะอํานวยความสะดวกในการขึน้และลากรรมฐาน และใหแนว
ทางการเจริญสติปฏฐาน ๔ พอสมควร ขออนุโมทนาบุญ คุณสมพิศ แซก่ํา พรอมบุตร-ธิดา ที่รับเปน
เจาภาพในการจัดพิมพหนังสือเลมน้ี เพ่ือแจกเปนธรรมทานแด โยคีผูเขาปฏิบัตวิิปสสนากรรมฐานทกุๆ
ทาน 

หากมีส่ิงใดบกพรองผิดพลาดในการเรยีบเรียงครั้งน้ี หวังในความเมตตาจากทานผูรูไดทวงติงมา
เพ่ือแกไขใหถูกตองในการจดัพิมพครั้งตอไป 
 

                              ดวยเมตตาธรรม 
                                            พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต  

 
วัดภัททันตะอาสภาราม 
118/1 บานหนองปรือ ต.หนองไผแกว   
อ.บานบึง  จ.ชลบุรี    20220    
โทร. 0-1713-0764, 0-3829-2361  
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วัดปรินายก  กรุงเทพมหานคร 

 

 
พระอาจารยสวาง ติกฺขวีโร 
วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
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วัดภัททันตะอาสภาราม  จ.ชลบุรี 

พระอาจารยณรงค กนฺตสีโล 
วัดมะขามเรียง  จ.สระบุรี 

 
 
 
 
 
 



  วิธีขอกรรมฐาน 
 

 
 

คําขอขมาพระรัตนตรัย 
 

ใหผูปฏิบัติธรรม กราบพระอาจารยพรอมกัน ๓ ครั้ง แลวถวายดอกไมธูปเทียนแด
พระวิปสสนาจารย กลาวคําขอขมา และคําสมาทานศีลพรอมกันวา........ 
           นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (วา 3 หน) 

ระตะนัตตะเย ปะมาเทนะ, ทะวาระตะเยนะ กะตัง,   
สัพพัง อะปะราธัง,  ขะมะถุ โน ภนัเต,   
อาจะริเย ปะมาเทนะ,  ทะวาระตะเยนะ กะตัง,   
สัพพัง อะปะราธัง,  ขะมะถุ โน ภนัเต, 

 

      กรรมชัว่อันใดที่เปนบาปอกุศล, อันขาพเจาไดประมาทพลาดพลั้งลวงเกิน, ในคณุ
พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ, ในครูบาอาจารย, ดวยกาย วาจา ใจ, ทั้งตอหนาและ 
ลับหลัง, จําไดหรือจําไมไดก็ดี, ทั้งทีม่ีเจตนาหรอืหาเจตนามิได, ขอใหทานจงลุโทษโปรด
อโหสิกรรมใหแกขาพเจา, เพื่อไมใหขดัขวางตอการปฏิบัติธรรมของขาพเจาตอไปฯ 
         พระวา        อะหัง  โว  ขะมามิ ตุมเหหิป เม ขะมิตัพพัง.   
         โยคีรับวา    ขะมามะ  ภันเต. 
 

 ตอไปใหสมาทานศีล ๘ พรอมกันดงันี้... 



 
 
           มะยัง ภนัเต, ติสะระเณนะ สะหะ, อัฏฐะ สีลานิ ยาจามะ. 
          ทุติยัมป มะยัง ภนัเต, ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐะ สีลานิ ยาจามะ. 
          ตะติยัมป มะยัง ภนัเต, ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐะ สีลานิ ยาจามะ.  
 

หมายเหต ุถาโยคีคนเดยีว ใหเปลีย่น มะยัง เปน อะหัง  เปลี่ยน ยาจามะ เปน ยาจามิ 
             (ตอไปใหวาเปนวรรคๆไป) 
 

         นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ( วา ๓ จบ ) 
   พุทธัง  สะระณัง คัจฉามิ. 
   ธัมมัง  สะระณัง คัจฉามิ. 
    สังฆัง  สะระณัง คัจฉามิ. 
 ทุติยัมป พุทธัง  สะระณัง คัจฉามิ. 
 ทุติยัมป ธัมมัง  สะระณัง คัจฉามิ. 
 ทุติยัมป สังฆัง  สะระณัง คัจฉามิ. 
 ตะติยัมป พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ. 
 ตะติยัมป ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ. 
 ตะติยัมป สงัฆัง สะระณัง คัจฉามิ. 
 

   (พระวา)  ติสะระณะคะมะณัง  ปะริปุณณัง.  
(โยคีรับพรอมกันวา)  อามะ  ภนัเต.   

 

 



๑. ปาณาตปิาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.  
ขาพเจาขอสมาทานสกิขาบท, คือเวนจากการฆาสัตวดวยตนเอง และใชใหคนอื่นฆา 
๒. อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ. 
ขาพเจาขอสมาทานสกิขาบท, คือเวนจากการลกัทรัพยดวยตนเอง และใชใหคนอืน่ลัก 
๓. อะพรัหมะจะริยา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ. 
ขาพเจาขอสมาทานสกิขาบท, คือเวนจากการประพฤติผิดพรหมจรรยคอืรวมประเวณี 
๔. มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทงั สะมาทิยามิ. 
ขาพเจาขอสมาทานสกิขาบท คือเวนจากการพูดเท็จ 
๕. สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา  เวระมะณี  สิกขา ปะทัง สะมาทิยามิ.  
ขาพเจาขอสมาทานสกิขาบท คือเวนจากการดื่มน้ําเมา และสิ่งเสพติดทกุชนิด 
๖. วิกาละโภชะนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ. 
ขาพเจาขอสมาทานสกิขาบท  คือเวนจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล   
๗. นัจจะคตีะวาทิตะวิสูกะทัสสะนะ, มาลาคนัธะวิเลปะนะ, ธาระนะ มัณฑะนะ     

วิภูสะณัฏฐานา, เวระมณี  สิกขาปะทังสะมาทิยามิ. 
ขาพเจาขอสมาทานสกิขาบท คือเวนจากการฟอนรําขับรอง, ประโคมดนตรี ดูการละเลน  
ตางๆ, ตลอดจนลูบไลทดัทรงประดับตบแตงรางกาย, ดวยเครื่องหอม เครื่องยอมเครื่อง
ทาทุกชนิด 
๘. อุจจาสะยะนะมะหาสะยะนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ. 
ขาพเจาขอสมาทานสกิขาบท คือเวนจากการนอนบนที่นอนอันสูงใหญ, ภายในยดั
ดวยนุนและสําลี 
 

           (พระวา)    อัปปะมาเทนะ   สัมปาเทถะ.   
           (โยคีรับวา)  อามะ  ภันเต. 
 

 

 
 

เสร็จแลวกลาวคําขอพระกรรมฐานตอไป..... 

 



 

 

  คําสมาทานกรรมฐาน 
 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ( วา 3 จบ ) 
 

๑. อิมาหัง ภะคะวา อัตตะภาวัง ตุมหากัง ปะริจจะชามิ. 
ขาแตสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา, ขาพระองคขอมอบกายถวายชีวิต ตอพระรัตนตรัย, 

คือพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ 
 

๒. อิมาหัง  อาจะริยะ อัตตะภาวัง  ตุมหากัง ปะริจจะชามิ. 
ขาแตพระอาจารยผูเจริญ,  ขาพเจาขอมอบกายถวายตัวตอพระอาจารย เพื่อเจริญ

วิปสสนากรรมฐาน 
 

๓. นิพพานัสสะ เม ภนัเต สัจฉิกะระณัตถายะ กัมมัฏฐานัง เทหิ. 
 ขาแตทานผูเจริญ  ขอทานจงใหซึ่งกรรมฐานแกขาพเจา,  เพื่อทําใหแจงซึ่งมรรคผล 

นิพพานฯ 
 

๔. เยเนวะ  ยันติ  นิพพานัง, พุทธา เตสัญจะ  สาวะกา  เอกายะเนนะ  มัคเคนะ, 
สะติปฏฐานะสัญญินา. 
 พระพุทธเจาและเหลาพระอริยะสาวก,  ไดดําเนนิไปสูพระนิพพานดวยหนทางเสนนี้, 
อันเปนทางสายเอก, ซึ่งนักปราชญราชบัณฑิตทัง้หลายรูทั่วกันแลววา, ไดแกสติปฏฐาน ๔ 



       ขาพเจาขอตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิญาณตนตอพระรตันตรัย, และตอครูบาอาจารยวา,  
ตั้งแตนี้ตอไป  ขาพเจาจะตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติจริงๆ, เทาที่ตนสามารถ  เทาทีต่นมี
โอกาสจะปฏิบัติได, เพือ่ใหไดบรรลุมรรคผล  นพิพาน ในปจจุบันดวยเทอญ 
 

๕. อัทธุวัง  เม  ชีวิตัง, ธุวัง เม  มะระณัง,  อะวัสสัง  มะยา  มะริตัพพัง,  มะระณะ
ปะริโยสานงั  เม  ชีวิตัง,  ชีวิตะ เมวะ อะนิยะตัง, มะระณัง  นิยะตงั. 

ชีวิตของเราเปนของไมยั่งยืน,  ความตายเปนของยั่งยืน, เราจะตองตายแน, เพราะวา
ชีวิตของเรามีความตายเปนที่สุด, ชีวิตเปนของไมแนนอนแท, เปนโชคอันดีเปนลาภอนั
ประเสริฐ, ทีเ่ราไดมาปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน, ไมเสียททีี่ไดเกิดมาเปนมนุษยพบ
พระพุทธศาสนา 

 

๖. อะหัง  สุขิโต  โหม,ิ  นิททุกโข  โหมิ,  อะเวโร โหมิ, อัพพะยาปชโฌ  โหมิ, สุขี  
อัตตานัง  ปะริหะราม.ิ 
 ขอใหขาพเจามีความสุข, ปราศจากความทุกข, ไมมีเวร ไมมภีัย  ไมมีความ

เบียดเบียนซึ่งกันและกัน, ไมมีความลําบาก ไมมีความเดือดรอน, ขอใหมีความสุขรักษาตน
อยูเถิด 

๗. สัพเพ  สัตตา สุขิตา โหนตุ, นทิทุกขา โหนตุ, อะนีฆา โหนตุ, สุขี อัตตานัง  
ปะริหะรันต.ุ 
 ขอใหสัตวทัง้หลายทุกตวัตน  จงเปนผูมีความสขุ, ปราศจากความทุกข ไมมีเวร ไมมี

ภัย, ไมมีความเบียดเบียนซึ่งกันและกัน, ไมมีความลําบากไมมีความเดอืดรอน, ขอใหมีความ 
สุข รักษาตนอยูเถิด. 

 

๘.  อิมายะ ธัมมานุธัมมะปะฏิปตติยา, ระตะนัตตะยัง ปเูชมิ. 
   ขาพเจาขอบูชาพระรัตนตรัย,  ดวยการปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมนี้, และดวยสัจจะ

วาจาที่ไดกลาวอางมานี้,  ขอใหขาพเจาไดสําเร็จผลสมความปรารถนา  ในเวลาอันไมชาดวย
เทอญ. 
 

เสร็จแลวกราบลง ๓ ครั้ง  
ตั้งใจฟงหลกัการปฏิบตัิตอไป 

------------------ 
 
 
 



 หลักการปฏิบัติโดยยอ 
--------------------------------------- 

๑. วางความรูเกา / ไมนํามาปนกัน                   
๒. ทําความเขาใจวิธีปฏิบัติใหม / และปฏิบัติตามนั้น 
๓. วางใจในขณะปฏิบตัิ / ไมหวังอะไร       
๔. เก็บสายตา/ไมมองนั่นมองนี ่/กําหนดและรูอาการ 
๕. เคลื่อนไหวรางกายชาๆ / เหมือนคนปวยหนัก      
๖. กําหนดใหทันปจจุบัน  / คําบริกรรมและจิตที่เขาไปรู   อาการตองพรอมกัน                    
๗. ปฏิบัติใหตอเนื่อง ตั้งแตตื่นนอนถึงเขานอน                            
๘. งดการพดูคุย และการใชโทรศัพทโดย เด็ดขาด 
๙. เชื่อฟงและปฏิบัติตามที่ครูอาจารย และคณะวิทยากรแนะนําโดยเครงครัด, 
 

 

 ระเบียบการปฏิบัติธรรม 
• รักษาศีล ๘  (ยกเวนผูที่ปวยอาจรักษาเพยีงศลี ๕ ได) 
• งดการพูดคยุ  ทักทาย  หรือสงอารมณกันเอง 
• งดการอาน เขียน หนังสือ ที่ไมจําเปน  หรือฟงวิทย ุ (อนุญาตใหจดบันทึกระหวางการฟงธรรมได) 
• งดการใชโทรศัพท  และไมติดตอกับใครๆ  (ใหฝากโทรศัพทไวกับเจาหนาที่) 
• หามสูบบุหร่ี และ ส่ิงเสพติดทุกชนิด 
• ไมออกนอกบริเวณอาคารถานที่ๆกําหนดให 
• เวลาเปดหรือปดประตู อยาใหมีเสียงดังรบกวนผูอ่ืน  
• ในระหวางกําลังปฏิบัติธรรมอยู หามออกมารับญาติ (ถาไมมีญาติมาเยีย่มจะดีมาก) 
• รักษาความสงบ  และลงปฏิบัติตามตารางปฏิบัติอยางเครงครัด 
• ไมนําวิธีการปฏิบัติแบบอื่นมาใชระหวางการปฏิบัติธรรมหลักสูตรนี้ 
• ตองสงอารมณตามตาราง วนัและเวลาที่กาํหนดให 
• ปฏิบัติตามคําสอนของพระวิปสสนาจารยโดยเครงครัด 
• หากมีปญหา ใหปรึกษาพีเ่ล้ียง หรือพระวิปสสนาจารย 
 



 
 

 ตารางเวลาปฏิบัติธรรม 
เวลา  ภาคเชา 
๐๓.๓๐ น. - ๐๔.๐๐ น. ตื่นนอน /กําหนดอิริยาบถยอย /ทํากิจสวนตวั 
๐๔.๐๐ น. - ๐๖.๐๐ น. เดินจงกรม-นั่งสมาธิ 
๐๗.๐๐ น. - ๐๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเชา/กําหนดอิริยาบถยอย 
๐๘.๐๐ น. - ๑๐.๓๐ น.  เดินจงกรม-นั่งสมาธิ /สงอารมณ 
๑๑.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน /กําหนดอิริยาบถยอย 
เวลา  ภาคบาย 
๑๓.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น. เดินจงกรม-นั่งสมาธิ / สงอารมณ 
๑๗.๐๐ น. - ๑๘.๐๐ น. อาบน้ํา / กําหนดอิริยาบถยอย 
เวลา  ภาคกลางคืน 
๑๘.๐๐ น. - ๒๒.๐๐ น. เดินจงกรม-สมาธิ/สงอารมณ 
๒๒.๐๐ น. – ๐๓.๓๐ น. กําหนดนอน /หลับพักผอน 

 
หมายเหตุ : กรุณามาและกลับใหตรงเวลา 

 

 



 หลักการเจริญสติปฏฐานโดยยอ 
------------- 

วิธียืนกําหนด 
การยืนกําหนด   เปนการฝกปฏิบัติแนวสติปฏฐาน    ในหมวดวาดวยอิริยาบถ ซ่ึงพระพุทธองคตรัส

ไวในมหาสตปิฏฐานสูตรวา  ฐิโต วา ฐิโตมฺหีติ ปชานาต ิแปลวา เมื่อยนือยู ก็มีสติกําหนดรูตวัวายนือยู ดังนี ้
คํากําหนด :  ยืนหนอๆๆ  
วิธีปฏิบัติ : 
 ๑. ยืนตวัตรง ศีรษะตรง  เทาทั้งสองหางกันเล็กนอย   

๒. สายตาทอดลงพื้น หางจากปลายเทาประมาณ ๔ ศอก (หร่ีตาลงครึ่งหนึ่ง หรือจะหลับตาก็ได)  
ตอไปใหกําหนดเก็บมือ 

๓. ขณะทีย่กมอืซายไขวไวดานหลัง กําหนดวา ยกหนอๆๆ     
ไปหนอๆๆ ขณะหลังมือซายถูกบั้นเอว กําหนดวา ถูกหนอ 
 ๔. ขณะที่ยกมอืขวาไปไขวไวดานหลัง กาํหนดวา ยกหนอๆๆ     
ไปหนอๆๆ ขณะมือขวาถูกฝามือซายกําหนดวา ถูกหนอ ขณะมือซายจบัขอมือขวา กาํหนดวา  จับหนอ 
 ๕. ถาจะเอามอืไวดานหนา กําหนดวา ยกหนอ, มาหนอ, ถูกหนอ, ยกหนอ, มาหนอ, ถูกหนอ, จับ
หนอ, ทั้งซายและขวาใหกําหนดอาการเคลื่อนไหวเหมอืนกัน 
 ๖. เอาสติกําหนดรูที่อาการยนื (คืออาการตั้งตรงของราง กายทั้งหมด ไมจดจออยูจุดใดจุดหนึ่ง) 
กําหนดวา ยืนนอๆๆ  (ดูตัวอยางรปูท่ี ๑ ) 
  

 
 

รูปที่ ๑ การยืนกําหนด 
 



 วิธีกําหนดเดินจงกรม ๑ ระยะ 
คํากําหนด  : ขวายางหนอ,  ซายยางหนอ 
วิธีปฏิบัติ : 
 ๑. เอาสติตั้งไวที่อาการตั้งตรงของรางกาย กําหนดวา  
ยืนหนอๆๆ 
 ๒. กําหนดวา ขวา พรอมยกเทาขวาขึ้นชาๆ สูงประมาณ ๑ นิ้ว (คําบริกรรมกับอาการยกเทาตอง
พรอมกัน) 

๓. กําหนดวา ยาง พรอมกับคอยๆเคลื่อนเทาไปขางหนา จนสนเทาขวาเลยปลายเทาซาย ประมาณ๑ 
นิ้ว แลวหยอนฝาเทาลงสูพื้น 
 ๔. ขณะที่หยอนฝาเทาลงแลวแตะถูกพื้น กาํหนดวา หนอ  ส้ินสุดอาการเดิน (ใหวางเทาลงพรอมกัน     
ไมเอาสนเทา หรือปลายเทาลงกอน) 
 ๕. เทาซายกใ็หกําหนดเชนเดียวกับเทาขวา  กําหนดวา ซายยางหนอ  (ใหมีสติรูวา…นี่ขวากําลังยาง 
หรือนี่ซายกําลังยาง) 

๖. คํากําหนด และสติที่รูอาการเคลื่อนไปของเทา  ตองใหไปพรอมกัน ไมกอนไมหลังกวากนั    โดย
กําหนดรูอาการเคลื่อน ไหวของเทาจากเบือ้งหลังไปสูเบื้องหนา 

๗. ขณะเดินจงกรมใหระวังสายตา ไมมองนั่นมองนี่ ใหเก็บสายตา จะเดินไดสมาธิด ี
๘. ระวัง ? ไมยกเทาสูง  ไมกาวขายาว   ไมกระดกเทาไปขางหลัง ไมเอาปลายเทา หรือ สนเทาลง

กอน ไมมองดเูทา 
๙. ไมมองดูรูปรางสัณฐานของเทา แตใหสงความรูสึกไปที่เทา รับรูอาการเคลื่อนไหวของเทา ตั้งแต

เร่ิมตนจนสิ้นสุดการเดิน 
๑๐. ใหเดนิจงกรมกอนนั่งสมาธิทุกครั้ง จะทําใหการนั่งไดดี ไมงวง อินทรียเสมอกนั 
๑๑. ขณะเดินจงกรมอยู ถามีอารมณอ่ืนแทรกเขามา  และเปนอารมณทีชั่ดเจน เชน ความคิด, เสียง ให

หยุดเดิน กอนแลว  ตั้งสติกําหนดอารมณนัน้ๆ วา คิดหนอๆๆ หรือ ไดยนิหนอ ๆๆ  จนความคิด หรือเสียง
นั้นๆ  เบาไป หายไป จึงกลบัมากําหนดรูที่อาการเดินตอไป   ไมควรเดินไปดวยกําหนดอารมณอ่ืนไปดวยจะ 
เปน ๒ อารมณ หรือกําหนดเพียง ๓ คร้ัง  ( ดูตัวอยางรปูท่ี ๒ ) 

 



 
รูปที่ ๒ วิธีกําหนดเดินจงกรม ๑ ระยะ 

 วิธีกําหนดกลับตัว 
เมื่อเดินไปจนสุดทางเดินแลวใหกําหนดกลับตัวดังนี ้

 ๑. ขณะยืนอยู สติรูอยูที่อาการยืน (คืออาการตั้งตรงของรางกาย) กําหนดวา ยนืหนอ ๓ คร้ัง 
 ๒. ตั้งสติไวทีเ่ทาขางขวา  ขณะกําหนดวา กลับ ใหยกเทาขวาขึ้นนิดหนึง่ แลวหมนุไปทางขวามือ 
(คําวา ขณะ คอืคํานึกในใจกบัอาการเคลื่อนไหวของรางกายใหเร่ิมตนและสิ้นสุดพรอมกัน ไมกอนหรือหลัง
กวากนั) 
 ๓. ขณะกําหนดวา หนอ ใหคอยๆวางปลายเทาลงแนบกบัพื้น 
 ๔. ขณะกําหนดวา กลับ ใหยกเทาซายขึ้นนดิหนึ่งแลวหมนุไปทางเทาขวา 
 ๕. ขณะกําหนดวา หนอ ใหคอยๆวางเทาซายลงกับพื้นเคียงเทาขวา ใหทําอยางนีจ้นตรงทางเดิน   

๖. เมื่อกลับจนตรงทางเดินแลว ใหกําหนดวา ยืนหนอๆๆ ๓ คร้ัง จึงกําหนด ขวายางหนอ ซายยาง
หนอ เดินกลับทางเดิมตอไป 
 ๗. ขณะกลับตัว สติใหรูอยูทีอ่าการหมุนกลับของเทา หรืออยูที่รางกายที่กําลังหมุนกลับอยู แลวแต
อาการใดชัดเจนก็ใหกําหนดรูอาการนั้น 
 ๘. การกําหนดกลับ จะกลับกี่คร้ังก็ได แตอยางนอยไมควร ต่ํากวา ๔ คู ( ๘ คร้ัง)   จิตถึงจะเปนสมาธิ
เร็ว 

๙. ถารูสึกถึงตนจิต (อาการอยาก) เชน อยากจะเดิน หรืออยากจะกลับ ใหกําหนดตนจิตกอน      โดย
กําหนดวา อยากเดินหนอ ๆๆ หรือ อยากกลับหนอๆๆ   แลวคอยเดนิ หรือกลับตัว ( ดูตัวอยางรูปท่ี ๓ ) 

 



 
                                         

รูปที่ ๓ วิธีกําหนดกลับตัว 

 วิธีกําหนดขณะลงน่ังสมาธิ 
เมื่อเดินจงกรมไปจนครบเวลาที่กําหนดไวแลว ใหเดินไปสูที่ปูอาสนะ ดวยการเดนิกําหนดระยะ

เหมือนเดิม และกอนทีจ่ะนั่งสมาธิใหกําหนดปลอยแขนกอนดังนี ้
 ๑. ขณะยืนอยู สติกําหนดรูทีอ่าการยืน กําหนดวา ยืนหนอๆๆ  
 ๒. กําหนดวา เคล่ือนหนอๆๆ พรอมกับคอยๆยกมือขวาออกจากขอมือซาย (แลวแตดานที่จับกันไว)    
 ๓. กําหนดวา เคล่ือนหนอๆๆ พรอมกับปลอยมือซายลงขางลําตัวชา ๆ สติกําหนดรูอาการเคลื่อนลง
ของมือตลอดสาย 
 ๔. มือขวากก็ําหนดเชนเดยีวกับมือซาย โดยกําหนดวา......เคล่ือนหนอๆๆ ลงหนอๆๆ     ตามอาการ 
 
๕.  กําหนดรูจิตทีอ่ยากจะนั่ง กําหนดวา อยากนั่งหนอ ๆๆ 
๖. ขณะยอตัวลง " ลงหนอ ๆๆ 
๗ ขณะที่เขาถูกพื้น " ถูกหนอ 
๘. ขณะที่สะโพกถูกสนเทา " ถูกหนอ 
๙. ขณะที่นั่งเรียบรอยแลว " นั่งหนอๆๆ 
๑๐. ขณะยกมือขวามาวางบนหัวเขาขวา " ยก/ มา/ ลงหนอ/ถูกหนอ 
๑๑. ขณะยกมือซายมาวางบนหวัเขาซาย " ยกหนอ, มาหนอ, ลงหนอ, ถูกหนอ 

 
 



 วิธีกําหนดขณะจะนัง่ขัดสมาธ ิ
๑.  ขณะนั่งอยู กําหนดวา นั่งหนอๆๆ 
๒. ขณะยกตะโพกขึ้น " ยกหนอๆๆ 
๔. ขณะนั่งทับลงไป " ลงหนอๆๆ 
๕. ขณะขยบัดึงเทาออกมา " ขยับ,ดึงหนอๆๆ 
๖. ขณะยกมือขวา-ซายมาไวบนหัวเขา " ยกหนอ, มาหนอ, ลงหนอ, ถูกหนอ 
๗. ขณะยืดตวัขึ้นตั้งตัวตรง " ยืดหนอๆ,ตั้งหนอ 
๘. ขณะหลับตา " หลับ(ตา)หนอ 
๙. ขณะยกมือซายมาไวบนตัก " พลิกหนอ, มาหนอ, ลงหนอ, ถูกหนอ 
๑๐. ขณะยกมือขวามาไวบนตกั " พลิกหนอ, มาหนอ, ลงหนอ, ถูกหนอ 
 
 

 ขอควรระวังในการเดินจงกรม  
 ๑. ขณะกําหนดวา  ขวา ตองยกเทาขวา และขณะกําหนดวา ยาง เทาตองเคลื่อนไปขางหนา ขณะ
กําหนดวา หนอ  ฝาเทาตองลงถูกพื้นพรอมกันทั้งสนเทาและปลายเทา     เรียกวากําหนด ไดปจจุบัน 
 ๒. อยาหลับตาเดิน ใหหร่ีตาลงครึ่งหนึ่ง   สวนสายตาใหทอดลงพื้นประมาณ ๔ ศอก (ไมเพงดูพื้น ให
ดูเฉยๆ แบบสบายๆ) 
 ๓. ขณะเดินอยู ตองไมสอดสายสายตามองดูไปรอบๆตัว ใหสนใจเฉพาะแตอาการเคลื่อนไหวของ
เทาเทานั้น 
 ๔. อยายกเทาสูง อยากาวเทายาว อยาเดนิเร็ว อยาเกร็งตวั ใหเดินสบายๆเหมือนเดนิทัว่ไป แตใหชาๆ
และ มีสต ิ
 ๕. อยากมดเูทา ใหสงแตความรูสึกไปจับทีอ่าการเคลื่อนไหวของเทาแตละขั้นตอนของการกาวเทา
อยางละเอียด ใหรู ตน กลาง ปลาย 
 ๖. ถางวง ใหเดิน ๑ ระยะ เร็ว  ถาปกติใหเดินชา ๆ เหมือนคนปวย เพื่อสติจะไดตามดอูาการของกาย
ไดทัน 
 ๗. ใหตามรูอาการของเทาทุกระยะ ตั้งแตเร่ิมตนจนสิ้นสดุการเคลื่อนไหว  ตน  กลาง  ปลาย เปน
ตอนๆไป ไมตองพูดออกเสียงใหวาในใจ 
 ๘. ถาหากตองการเปลี่ยนแขน    ใหหยดุเดิน แลวกาํหนดตนจิตกอนวา อยากเปลี่ยนหนอ  ๓ คร้ัง 
แลวจึงคอย ๆเปล่ียน ใหกําหนดรูตามอาการเคลื่อนไหวทกุอยาง อยาใหขาดสต ิ



 ๙. ขณะเดินอยู ถาเผลอจิตคิดไปขางนอก, เหลือบตาไปมองขางนอก ไดยินเสยีง, ไดกล่ิน เปนตน ให
หยุดยืนเทาชดิกัน ตั้งสติกําหนดไปที่อารมณนั้นๆวา คิดหนอ, เห็นหนอ, ไดยนิหนอ, ไดกล่ินหนอ, ฯลฯ  ให
กําหนดจนกวาอารมณนั้น ๆ จะหายไป  แลวกลับมาเดินจงกรมตอไป   อยาเดินไปดวยกําหนดไปดวย จะเปน
สองอารมณ  
 
 

 
 

ทาเดินที่ถูกตอง และไมถูกตอง 
 

 



วิธีน่ังกําหนด 

 ทาน่ังสมาธิ ๓ แบบ 
 ๑. ทานั่งแบบเรียงขา      คอืนั่งพับเขาซายงอเขามาขางใน    ใหฝาเทาซายชิดกับขาขวาดานใน แลว
พับเขาขวางอเขามา ใหสนเทาขวาแตะกับสันหนาแขงซาย  (ดูรูปตัวอยางที่ ๑) 
 

 
 

รูปที่ ๑ ทานั่งแบบเรียงขา 

 
 ๒. ทานั่งแบบทับขา คือ ใหนั่งเหมือนแบบที่ ๑ แตใหยกเทาขวาวางบนนองซาย  (ดรููปตัวอยางที่ ๒)  
 

 
 

รูปที่ ๒ ทานั่งแบบทับขา 

 ๓. ทานั่งแบบขัดสมาธิเพชร คือ นั่งเอาขาขัดกันทั้งสองขาง เปนทานัง่ที่มั่นคงมาก  แตจะมีเวทนา
มาก โยคีใหมไมควรนั่ง  ทานี้  สําหรับโยคีเกา ถาจะลองนั่งดูก็จะไดประสบการณอีกแบบหนึ่ง (ดรููปตัวอยาง
ท่ี ๓)  
 



 
 

รูปที่ ๓ ทานั่งแบบขัดสมาธิเพชร 

 

 วิธีหาพองยุบ (สาํหรับผูปฏิบัติธรรมใหม) 
 

 
 

รูปที่ ๔ ทานั่งหาพองยุบ โดยเอามือแตะที่หนาทอง 

 
ผูปฏิบัติธรรมใหม ถาหาพองยุบไมเจอใหปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้... 

 ๑. ตองนั่งตัวตรง หลังตรง หายใจตามปกติ ไมตะเบ็งทอง 
 ๒. ใชฝามือทาบที่หนาทองกดเล็กนอย หลับตา สงความ รูสึกไปที่หนาทอง จะรูสึกถึงอาการ
เคลื่อนไหวขึน้ลงของทองไดชัดเจน 
 ๓. ในตอนแรกนี้ ใหรูวานี่คอือาการพอง  นี่คืออาการยุบก็พอ ยังไมตองใสคําบริกรรม จับความรูสึก
ตรงนี้ใหไดกอน 

๔. เมื่ออาการพองยุบชัดดแีลว จึงใสคํากาํหนดตามอาการ ถาใสหนอยังไมทัน อาการยุบหรือพอง
ขึ้นมากอนกย็งัไมตองใส กาํหนดเพียง พอง…ยุบ…ก็พอ  ถาอาการพองยุบยาวเปนปกติแลว ตองใสหนอทุก
คร้ัง เพื่อเพิ่มกาํลังสมาธิและเปนการคั่นรูปนามใหชัดเจนขึ้น   



 ๕. ถายังหาพองยุบไมเจอ ใหเปลี่ยนฐานไปกําหนด นัง่หนอ  ถูกหนอ แทนพองยุบก็ใชได หรือ
ในขณะนัน้อารมณไหนชัดเจน ก็ตั้งสติกําหนดอารมณนัน้ ก็ใชได ไมจาํเปนตองเปนอาการพองยุบเสมอไป 
เมื่อกําหนดนั่งหนอถูกหนอไปนานๆ สมาธิ มากขึ้น อาการพองยุบก็จะปรากฏขึ้นมาชัดเจนเองเวลานั้นคอย
มากําหนด พองยุบ   

๖. ถาพองยุบปกติ ใหกําหนดวา พองหนอยุบหนอ ถาพองยุบคอนขางเร็ว ใหกําหนดวา พอง.. ยุบ ๆ 
ถาเร็วมากจนกําหนดไมทัน ใหกําหนดวา  รูหนอๆๆ ถาพองยุบไมมีใหกําหนด นัง่หนอ-ถูกหนอ แทน   

 

 วิธีกําหนดน่ัง ๒ ระยะ 
 

 
รูปท่ี ๕ วิธีนั่งกําหนด ๒ ระยะ 

 
คํากําหนด  : (๑) พองหนอ   (๒) ยุบหนอ   
วิธีปฏิบัติ :  
 ๑.  นั่งขัดสมาธิตามแบบที่ตนชอบ  ตั้งตัวตรง หลังตรง ศีรษะตรง  
 ๒. หลับตา มอืขวาทับมือซายวางซอนกันไวที่หนาตัก 
 ๓. สงสติไปที่หนาทอง ตรงใจกลางสะดือ 
 ๔. ขณะทองพองขึ้น   สติกําหนดรูอาการพอง กําหนดวา พอง ไปจนสุดพองแลวกําหนดวา หนอ ให
พรอมกับทองสุดพอง โดยกาํหนดรูอาการเคลื่อนไหวของทอง จากภายในพองออกสูภายนอก 
 ๕. ขณะทองยบุลง สติกําหนดรูอาการยุบของทองกําหนด  วา ยุบ ไปจนสุดยุบ แลวกาํหนดวา หนอ 
ใหพรอมกับทองสุดยุบ โดยกําหนดรูอาการเคลื่อนไหวของทอง จากภายนอกยุบเขาขางใน 
 ๖.  อาการที่ทองพองขึ้นหรือยุบลง และคาํบริกรรมกับใจที่รูอาการ พองยุบนั้น ตองใหพรอมกัน ไม
กอนไมหลังกวากัน 
 ๗. อยาหายใจแรง  อยาตะเบงทอง  อยากัน้ลมหายใจ อยา ตามดูลมหายใจ  ใหหายใจตามปกติ และ
เปนธรรมชาต ิ 



 ๘. นั่งหนอ สติรูอาการนั่ง (คืออาการคูงอของขาและการตั้งตรงของลําตัว) ถูกหนอ สติรูอาการ
ถูกตองสัมผัส    ที่กนยอยดานขวา หรือที่ฝามือที่วางซอนกัน หรือที่ไหนก็ไดที่รูสึกถูกชัดเจน 
 ๙. ในขณะนั่งกําหนดรูอาการพองยุบอยู ถามีอารมณอ่ืนๆที่ชัดเจนแทรกเขามา เชน คดิ, ปวด, งวง, 
ไดยนิ, เหน็ภาพนิมิต, สงสัย, เบื่อ, เปนตน ใหหยุดกําหนดพองยุบไวกอน  แลวตั้งสติกําหนดอารมณที่มาใหม
ตามอาการที่รูสึก เชน คิดหนอๆๆ, ปวดหนอๆๆ, งวงหนอๆๆ, ไดยินหนอๆๆ, เห็นหนอๆๆ,  จนอารมณนั้นๆ
ดับไป จางไป (อยากําหนดเพียง ๓ คร้ัง) แลวคอยกลับมากําหนดอาการพองยุบ หรือนัง่ถูกตอไป 
 

 วิธีน่ังกําหนด ๒ ระยะ (น่ังหนอถกูหนอ) 
 

 
 

รูปที่ ๖ วิธีนั่งกําหนด ๒ ระยะ  นั่งหนอถูกหนอ ( ใชแทนพองยุบ ) 
 

คํากําหนด  :  (๑) นั่งหนอ (๒) ถูกหนอ (ท่ีกนยอยดานขวา)   
วิธีปฏิบัติ : 
 ๑. นั่งขัดสมาธิตามแบบที่ตนชอบ 
 ๒. กําหนดวา นั่งหนอ พรอมทําความรูสึกตัววา ตนกําลงันั่งอยู คือรูในอาการที่ตัวนั่งอยูนั้น  
 ๓. ขณะกําหนดรูปนั่ง ไมใหตามดูรูปพรรณสัณฐาน เชน ศรีษะ คอ หรือขา สวนใดสวน
หนึ่ง ใหกําหนดรูอาการนั่งเทานั้น  
 ๔. กําหนดวา  ถูกหนอ  พรอมสงความรูสึกถูกตองไป    ที่กนยอยดานขวา (หรือตรงที่
กายสัมผัสชัดเจนสวนใดสวนหนึ่ง)  
 ๕. ไมตองสนใจลมหายใจหรืออาการพองยุบ เพราะนั่งหนอถูกหนอ ไมเกีย่วกับลม
หายใจ หรืออาการพองยุบ 
 ๖. นั่งหนอ ถูกหนอ   จะใชตอเมื่ออาการพองยุบปรากฏ 
ไมชัดเจน หรือพองยุบไมมี หรือตองการยายอารมณไมใหนิ่งอยู 
ที่เดียว เปนการแกอารมณการนิ่ง การเฉย  การไมอยากกําหนด และสามารถแกอาการงวงไดดวย 



๗. ขณะที่กําหนด นั่งหนอถูกหนอ คําบริกรรมและความรู สึกในอาการนั่ง หรืออาการถูก 
ตองไปพรอมกัน  ไมทองแตปากเทานั้น ตองรูสึกในอาการนั้นๆดวย 
 ๘. ตองกําหนดใหไดจังหวะพอดี ไมเร็วเกินไป ไมชาเกินไป ใหเปนธรรมชาติ 
 ๙. สําหรับผูที่เคยทําอานาปานสติ คือ (กําหนดลมหายใจ  
พุทโธ ๆๆๆ มากอน) ถากําหนดพองยุบไมได ใหกําหนด นั่งหนอถูกหนอ ไปกอน เมื่ออาการ
พองยุบชัดเจนแลว คอยกลับมากําหนดพองยุบทีหลัง 
 ๑๐. ตองกําหนดและรูอาการนั่ง อาการถูกไปดวย อยาบริกรรมเฉยๆ โดยไมรูอาการ 
  

 วิธีกําหนดออกจากสมาธิ 
 เมื่อโยคีนั่งสมาธิมาครบกําหนดเวลาที่ตั้งใจไวแลว เมื่อจะออกจากสมาธิ ควรกําหนดการออกให
ละเอียด เพื่อใหสติ สมาธิ ตอเนื่อง มีวิธีกําหนดโดยยอดงันี้... 

 

๑. ขณะไดยินเสียงนาฬิกา กําหนดวา ไดยินหนอ ๆๆ 
๖. ขณะยกมือไปวางบนเขา " ยก /ไป /วางหนอ  
๒. ขณะอยากลืมตาขึ้น " อยากลืมหนอ ๆๆ 
๓. ขณะลืมตาขึ้น " ลืมหนอ  
๔. ขณะเห็นภาพ " เห็นหนอ ๆๆ 
๕. ขณะกระพริบตา " กระพริบหนอ ๆๆ  
๗. ขณะอยากขยับเทา " อยากขยับหนอๆๆ 
๘. ขณะขยับรางกาย " ขยับหนอๆๆ  
๗. ขณะอยากลุกขึ้น " อยากลุกหนอ ๆๆ 
๘. ขณะลุกขึ้นยืน " ลุกหนอๆๆ  
๙. ขณะเดินเขาหองน้ํา /เดินไปสูที่จงกรม " ขวายาง /ซายยาง-หนอ 
    
 

  ขอควรระวังในขณะน่ังสมาธ ิ
 ๑. อยานั่งตวังอ อยานั่งพิงผนัง/กําแพง จะทําใหวิริยะหยอน  ถีนะมิทธะนวิรณ  ความงวงเขางาย 



 ๒. อยาหายใจแรง อยากัน้ลมหายใจ อยาตะเบ็งทอง จะทาํใหทานเหนื่อย และเกิดความเบื่อหนายใน
เวลาตอมา  

๓. อยานั่งนานเกินเวลาที่อาจารยกําหนดให เดินกับนั่งตองรักษาเวลาใหเทากัน เพื่อใหสมาธิอินทรีย 
กับ วิริยะอินทรียเสมอกัน 
 ๔. อยาลืมตา อยาเคลื่อนไหวรางกาย ถาจําเปนตองเคลื่อน ไหว ใหกําหนดตนจิตกอน และกําหนดรู
อาการที่เคลื่อนไหวนั้นทกุขัน้ตอน 
 ๕. อาการพองยุบ เปนอารมณของการนั่งกาํหนดก็จริง แตไมใชเปนอารมณเดยีวที่โยคีตองกําหนด 
ถาพองยุบไมม ีใหกําหนดนั่งหนอ ถูกหนอ แทน หรืออารมณไหนปรากฏชัดเจน ใหไปกําหนดอารมณนั้น 
ไมตองคอยแตพองยุบเทานัน้  
 ๖. อยาสงจิตไปหาอารมณ    ควรใหอารมณวิ่งมาหาจิตเอง คอยกําหนดตาม อยาเลือกกําหนดแต
อารมณที่ตัวชอบ 
 ๗. อยากําหนดที่ลมหายใจเขาออก หรือกาํหนดที่คําพดู แตใหตั้งสติกําหนดรู ที่อาการเคลื่อนไหว
ของหนาทองเทานั้น 
 ๘. อยากําหนดอยูเพยีงอารมณเดยีว เมื่อมอีารมณอ่ืนชัดเจนแทรกเขามา ตองเขาไปกาํหนดรูเสมอ จิต
จะไดตื่นไว มสีติรูอยูตลอด 
 ๙. ถาอาการพองยุบเร็ว จนกําหนดไมทนั ใหกําหนดวา รูหนอ คอืรูในอาการเรว็นั้น ใหกําหนด
พอดีๆ  ไมเร็วหรือชาเกินไป 
 
 

 
 

ทานั่งที่ถูกตอง และไมถูกตอง 



 วิธีนอนกําหนด 
๑. ทานอนแบบสีหะไสยาสน  

 

 
รูปที่ ๑ ทานอนแบบสีหะไสยาสน 

๒. ทานอนแบบธรรมดา (นอนหงาย) 
 

 
รูปที่ ๒ ทานอนแบบธรรมดา 

วิธีปฏิบัติ :  
 กอนนอนใหกาํหนดอาการเคลื่อนไหวของกาย มือและเทาชาๆ ตั้งแตเดินไปที่นอน จนนอนลง โดย
มีวิธีกําหนดโดยยอดังนี ้

๑.  ขณะอยากนอน กําหนดวา อยากนอนหนอ ๆๆ 
๒. ขณะเอนตัวลง " เอนหนอ ๆๆ 
๓. ขณะหลังถูกพืน้ " ถูกหนอ 
๔. ขณะยกเทาขึ้น " ยกหนอ ๆๆ 
๕. ขณะวางเทาลง " วางหนอ ๆ 
๖. ขณะยกมือมาวางบนอก " ยก/ มา/ วางหนอ 
๗. ขณะกําหนดอาการนอน " นอนหนอ ๆๆ 
๘. ขณะกําหนดอาการพองยุบ " พองหนอ ยุบหนอ  

    
          เมื่อโยคีนอนเสร็จแลว หากไมมีอะไรกําหนดเปนพิเศษ ใหกําหนดพองหนอ ยุบหนอ หรือ อาการ
นอน ( ถาโยคีนอนกําหนดพองยุบแลว เกิดนอนไมหลับ ใหกําหนดรูอาการนอนเบาๆวา นอนหนอๆๆ ก็จะ
หลับได)หากมีเวทนาเกิดขึ้น ใหรีบกําหนดเวทนานั้นทันที หากเกิดความคิดแทรกเขามาก็ใหกําหนดความคิด
นั้น เมื่ออยากจะตะแคงไปขางใดขางหนึ่ง ก็ใหกําหนดจิตที่อยากทํานั้นกอนวา อยากตะแคงหนอๆๆ แลวจึง
ขยับตัวพลิกตัวนอนตะแคง เสร็จแลวก็กลับมากําหนดที่พองยุบตามเดิม หากรูสึกอยากหลับจริงๆ ใหกําหนด
วา   อยากหลับหนอๆ เมื่อรางกายเพลียมาก เราก็จะหลับลงในขณะที่กําลังกําหนดอยูนั่นแหละ  สวนในขณะ
รูสึกตัวที่ตื่นขึ้น ใหกําหนดวา ตื่นหนอ ๆ ขณะอยากลืมตา กําหนดวา อยากลืมหนอ ๆ ขณะลืมตา กําหนดวา 



ลืมหนอๆ  ขณะเห็น กําหนดวา เห็นหนอ ขณะอยากลุกขึ้น กําหนดวา อยากลุกหนอๆ  แลวกําหนดอาการลุก
ขึ้น, อาการเดินไปหองน้ํา, อาการทํากิจสวนตัวทุกๆอยาง อยาใหขาด 

 
 วิธีกําหนดอิริยาบถยอย 

 

 

 วิธีกําหนดกราบพระดวยสติ 
๑. ขณะนั่งอยู กําหนดวา นั่งหนอ ๆๆ 
๒. ขณะอยากกราบ " อยากกราบหนอ ๆๆ 
๓. ขณะหลับตา " หลับ(ตา)หนอ 
๔ ขณะยกฝาขวาขึ้น " ยกหนอ ๆๆ 
๕ ขณะหัวแมมือขวาถูกอก " ถูกหนอ  
๖ ขณะยกฝาซายขึ้น " ยกหนอ ๆๆ 
๗ ขณะฝามือซายถูกฝามือขวา " ถูกหนอ  
๘. ขณะยกมือขึ้นสูหนาผาก " ขึ้นหนอ ๆๆ 
๙. ขณะมือถูกหนาผาก " ถูกหนอ 
๑๐. ขณะกมลงกราบ (หวัแมมือแนบติดหนาผาก) " กมหนอ ๆๆ 
๑๑. ขณะสันฝามือถูกพื้น " ถูกหนอ 
๑๒. ขณะแยกฝามอืขวาออก " เคล่ือนหนอๆๆ 
๑๓. ขณะแยกฝามอืซายออก " เคล่ือนหนอๆๆ 
๑๔. ขณะคว่ําฝามือขวาลง " ควํ่าหนอๆๆ 
๑๕. ขณะคว่ําฝามือซายลง " ควํ่าหนอๆๆ 
๑๖. ขณะกมศีรษะลง " ลงหนอๆๆ 



๑๗. ขณะหนาผากถูกพื้น กําหนดวา ถูกหนอ 
๑๘. ขณะยกศีรษะขึ้น (ขึ้นประมาณฝามือ) " เงยหนอๆๆ 
๑๙. ขณะพลิกมือขวาขึ้น " พลิกหนอๆๆ 
๒๐. ขณะเคลื่อนมอืขวามาทางซาย " เคล่ือนหนอๆๆ 
๒๑. ขณะพลิกมือซายขึ้น " พลิกหนอๆๆ 
๒๒. ขณะเคลื่อนมอืซายมาทางขวา " เคล่ือนหนอๆๆ 
๒๓. ขณะฝามือถูกกัน " ถูกหนอ 
๒๔. ขณะมือถูกหนาผาก " ถูกหนอ 
๒๕. ขณะยกมือ-ศีรษะขึ้น " ขึ้นหนอ ๆๆ 
๒๖. ขณะลําตัวตั้งตรง " ตรงหนอๆๆ  
  แลวกราบตั้งแตอันดับ๘-๒๖ อีก ๒ คร้ัง จบแลวเปนอนัดับที่ ๒๗-๔๐ 
๒๗. ขณะลดมือลงมาที่หนาอก กําหนดวา ลงหนอ ๆๆ,  
๒๘. ขณะฝามือถูกหนาอก " ถูกหนอ 
๒๙. ขณะที่นอมศีรษะลง  " ลงหนอๆๆ 
๓๐. ขณะยกมือขึ้นจบที่ระหวางคิว้ " ขึ้นหนอๆๆ 
๓๑. ขณะหัวแมมือถูกหนาผาก " ถูกหนอ 
๓๒. ขณะนอมศีรษะลง " ลงหนอๆๆ 
๓๓. ขณะเงยศีรษะขึ้น " ขึ้นหนอๆๆ 
๓๔. ขณะลําตัวตั้งตรง " ตรงหนอๆๆ  
๓๕. ขณะลดมือลงมาที่หนาอก " ลงหนอ ๆๆ,  
๓๖. ขณะฝามือถูกหนาอก " ถูกหนอ 
๓๗. ขณะปลอยฝามือขวาลง " ลงหนอๆๆ 
๓๘. ขณะมือขวาถูกเขาขวา " ถูกหนอ 
๓๙. ขณะปลอยฝามือซายลง " ลงหนอๆๆ 
๔๐. ขณะมือซายถูกเขาซาย " ถูกหนอ 
๔๑. ขณะลืมตาขึ้น " ลืมหนอๆๆ 

 
หมายเหตุ : ขณะกราบควรจะหลับตากราบสมาธิจะดีมาก ควรกําหนดกราบชาๆ โดยใสหนอมากๆ   

แตละอาการประมาณ ๕-๑๐ คร้ังจะดี แตถารูสึกเครียดก็ควรจะลดจํานวนครั้งลงมาได กอนเดนิจงกรม และ
นั่งสมาธิทุกครั้ง ควรกราบพระกอน. 

 
 



 วิธีกําหนดรับประทานอาหาร 
 

    ตอไปนี้จะแสดงวิธีกําหนดขณะฉันอาหารพอเปนตวัอยาง เมื่อจดัอาหารใสจานและนั่งเอามือวางบนหวั
เขาแลวใหเร่ิมตนกําหนด ดังนี้.... 
         ขณะเหน็อาหาร กําหนดวา เห็นหนอๆๆ ขณะรูสึกอยากรับประทาน กําหนดวา อยากรบัประทาน
หนอๆๆ ขณะเอื้อมมือไปจับชอนกําหนดวา ไปหนอๆๆ ขณะมือถูกชอนกําหนดวา ถูกหนอ ขณะรูสึกเย็น แขง็ 
กําหนดตามอาการวา เย็นหนอๆๆ แข็งหนอๆๆ ขณะจับกําหนดวา จับหนอๆๆ ขณะไปตักอาหารกําหนดวา ไป
หนอๆๆ ขณะชอนถูกอาหารกําหนดวา ถูกหนอ ขณะตักกําหนดวา ตักหนอๆๆ ขณะยกอาหารมากําหนดวา มา
หนอๆๆ ขณะเทอาหารใสขาวกําหนดวา เทหนอๆ ขณะคนอาหารกับขาวกําหนดวา คนหนอๆๆ ขณะตักอาหาร
กับขาวกําหนดวา ตักหนอๆๆ ขณะยกขึ้นกาํหนดวา ยกหนอๆๆ ขณะนํามา กําหนดวา มาหนอๆๆ  ขณะอาปาก
กําหนดวา อาหนอๆๆ ขณะใสชอนเขาปากกําหนดวา ใสหนอๆๆ ถารูถึงรสอาหาร กําหนดวา รสหนอๆๆ ขณะ
ปดปากกําหนดวา ปดหนอๆๆ ขณะดึงชอนออกกําหนดวา ดงึหนอๆๆ ขณะมือลงกาํหนดวา ลงหนอๆๆ จน
ชอนถูกจานขาว แลวจึงเริ่มเคี้ยว ขณะเคี้ยวอาหารกําหนดวา เคี้ยวหนอๆๆๆ โดยเอาสติรูที่อาการเคลื่อนไหว
ของขากรรไกรที่กําลังเคี้ยวอยู (ควรหลับตาเคี้ยว) ขณะกลืนอาหารกําหนดวา กลืนหนอๆๆ แลวเร่ิมกําหนดตัก
ใหม ใหกําหนดอยางนี้ไปจนอิ่ม ขณะรูสึกอิ่มกําหนด อ่ิมหนอๆๆ  
 

เม่ืออ่ิมแลวใหกําหนดการดืม่น้ําวา... ยกหนอ,  ไปหนอ,  จับหนอ, (จับขวดน้ํา) มาหนอ,  เทหนอ, 
(ใสแกว)  วางหนอ,  ไปหนอ,  จับหนอ,  ยกหนอ,  มาหนอ,  ถูกหนอ,  ดูดหนอ, อมหนอ, กลืนหนอๆๆ, วาง
หนอ  เปนตน 

ขณะรับประทานอาหาร โยคีตองเก็บสายตา มองเฉพาะจานอาหารของตนเองเทานัน้  ขณะเคี้ยวถา
หลับตาไดจะดี ไมเสียสมาธิ และกอนรับประทานอาหาร ตองเตรียมของใชทุกอยางใหพรอม (น้ําดื่ม 
กระดาษทิชชู เปนตน) 

 

 



 

 วิธีลากรรมฐาน 
เมื่อโยคีอยูปฏิบัติธรรมครบกําหนดแลว ตองการจะลากลับบานใหปฏิบัติดังนี้....ใหกราบ

พระอาจารยพรอมกัน ๓ ครั้ง แลวถวายดอกไมธูปเทียนแดพระวิปสสนาจารย กลาวคําขอขมา 
และคําสมาทานศีลพรอมกันวา........ 
           นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (วา 3 หน) 

ระตะนัตตะเย ปะมาเทนะ, ทะวาระตะเยนะ กะตัง,   
สัพพัง อะปะราธัง,   ขะมะถุ โน ภันเต,   
อาจะริเย ปะมาเทนะ, ทะวาระตะเยนะ กะตัง,   
สัพพัง อะปะราธัง,  ขะมะถุ โน ภันเต, 

 กรรมชั่วอันใดที่ เปนบาปอกุศล ,  อันขาพเจาไดประมาทพลาดพลั้งลวงเกิน ,  ในคุณ
พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ,  ในครูบา อาจารย, ดวยกาย วาจา ใจ, ทั้งตอหนาและลับ หลัง,     
จําไดหรือจําไมไดก็ดี, ทั้งที่มีเจตนาหรือหาเจตนามิได, ขอใหทานจงลุโทษโปรดอโหสิกรรมใหแก
ขาพเจา, เพื่อไมใหเปนบาปเปนเวรเปน กรรมตอไปฯ 
 

พระวา     อะหัง  โว  ขะมามิ  ตุมเหหปิ  เม  ขะมิตัพพัง.   
โยคีรับวา  ขะมามะ  ภันเต.  

 

                          คําสมาทานศีล  ๕ 
 

             มะยัง ภันเต,  ติสะระเณนะ สะหะ ปญจะ  สีลานิ ยาจามะ. 
            ทุติยัมป มะยงั ภันเต, ติสะระเณนะ สะหะ ปญจะ สีลานิ ยาจามะ. 
            ตะติยัมป มะยัง ภันเต, ติสะระเณนะ สะหะ ปญจะ สีลานิ ยาจามะ. 
 

หมายเหต ุถาโยคีคนเดียว ใหเปลี่ยน มะยัง เปน อะหัง  เปลี่ยน ยาจามะ เปน ยาจาม ิ
 

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ. ( ๓ จบ ) 
                            พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ. 
                     ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉาม.ิ 
                     สังฆัง  สะระณัง  คัจฉาม.ิ 



 
                    ทุติยัมป  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉาม.ิ 
                    ทุติยัมป  ธัมมัง  สะระณงั  คัจฉาม.ิ 
                    ทุติยัมป  สังฆัง  สะระฌงั   คัจฉาม.ิ 
                    ตะติยัมป  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉาม.ิ 
                    ตะติยัมป  ธมัมัง  สะระณัง  คัจฉาม.ิ 
                    ตะติยัมป  สังฆัง  สะระณัง  คัจฉาม.ิ 
 

(พระวา)      ติสะระณะคะมะณัง ปะรปุิณณัง. 
(โยคีรับวา)  อามะ  ภันเต.   

 

๑. ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.  
ขาพเจาขอสมาทานสิกขาบท, คือเวนจากการฆาสัตวดวยตนเอง และใชใหคนอื่นฆา 
๒. อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ. 
ขาพเจาขอสมาทานสิกขาบท, คือเวนจากการลักทรัพย ดวยตนเอง และใชใหคนอื่นลัก 
๓. กาเมสุ มจิฉาจารา เวรมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ. 
ขาพเจาขอสมาทานสิกขาบท, คือเวนจากการประพฤติผิดในสามีหรือภรรยาของผูอ่ืน 
๔. มุสาวาทา เวระมะณ ีสกิขาปะทัง สะมาทิยามิ. 
ขาพเจาขอสมาทานสิกขาบท คือเวนจากการพูดเท็จ 
๕. สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี  สกิขา ปะทัง สะมาทิยามิ.  
ขาพเจาขอสมาทานสิกขาบท คือเวนจากการดื่มน้ําเมาและสิ่งเสพติดทุกชนิด 

พระกลาว  อัปปะมาเทนะ   สมัปาเทถะ.    
โยคีรับวา  อามะ   ภันเต. 
 

 
 


