
 
 

รวมบทความ บทกลอน 

และเพลงธรรมะ 

 

ศ.กิตติคณุ ดร.อ าไพ สจุรติกลุ 



ปฏิบัตธิรรมไปท ำไม 
ศำตรำจำรย์กติตคุิณ  ดร.อ ำไพ  สุจริตกลุ 

 

วปัิสสนา  พาให ้ คลายความเครียด ไม่เบียนเบียด  ตวัเอง  ใหห้มองหม่น 
ดู  กาย – ใจ  ใหส้นุก  เลิกทุกขท์น มีสติ  คุม้ครองตน  จึงพน้ภยั   

เพราะเฝ้าคิด เฝ้าแคน้  จนเคืองขุ่น  (โทสาคติ) 
เพราะหมกมุ่น  รักจนทนไม่ไหว  (ฉนัทาคติ) 
เพราะไม่รู้  หลงคารม  จมหมดใจ  (โมหาคติ) 
เพราะกลวัภยั  สารพนั  ไม่ทนัคิด (ภยาคติ) 

สรุปคือ  ชอบ  และ ชงั  น่ีช่างร้าย ทุกขจ์ะคลาย  เม่ือสติ  คุม้ครองจิต 
ก าหนดรู้  มีเกิด – ดบั  ระงบัพิษ ความเครียดคิด  หลงอาลยั  จะหายพลนั 

ฝึกสติ  ใหรู้้ตวั  ทุกขณะ ทั้งยนื เดิน  นัง่นอนจะ  สติมัน่ 
ขยบัเคล่ือน  รู้อาการ  ตลอดวนั ก าหนดตาม  ปัจจุบนั  ของกาย – ใจ 

เม่ือหายใจ  ถึงช่องทอ้ง  รู้พอง – ยบุ ฟุ้ งซ่านหนอ  จิตสรุป  “ฟุ้ งหนอ” ได ้
อยากเดินหนอ  อยากนัง่หนอ  ฝึกต่อไป ดูกาย – ใจ  ทุกขจ์ะคลาย  หายเครียดเอย 

 

เพลง มำดูกำยกบัใจ 
เนือ้ร้อง :จริลกัษณ์ ปัญจวงศ์โรจน์  ท ำนอง : เพลงรักหนักแน่น 
 

มา  มาเถิด  มาพบกบัฉนั มา  มาเถิด  มาท าส่ิงดี 
มา  มาเถิด  ไม่วา่ท่ีไหนมี มีวธีิ  ภาวนา  เจริญสติ 

มา  มาเถิด  มาก าหนดกนั... ขวายา่งหนอ  ซา้ย... มา  มาเถิด  มาเพ่ิมปัญญา... พองหนอ  ยบุหนอ 
มา  มาเถิด  เม่ือไร  ท่ีไหนมี เพียงแค่น้ีท าแค่น้ีไม่ค่อยเท่าไร 

ซ้ึงจริงๆ  เวลาท่ีไดม้าเขา้...ปฏิบติัธรรม ซ้ึงจริงๆ  เวลาท่ีไดม้าให.้..แผเ่มตตา 
ซ้ึงจริงๆ  เวลาท่ีฉนัไม่ตอ้งมองใคร มอง  แต่กาย  กบัใจเท่านั้น 

อยากจะขอ  ขอใหทุ้กทุกคนไดม้า ไดม้าพบ   ไดม้าพบกายใจของเรา 
เศร้าก็หาย  ทุกขส์ลาย  เพราะก าหนดทนั ฝึกดว้ยกนั  อยูด่ว้ยกนั  ดว้ยดี. 
 

หลกักำรปฏิบัตวิปัิสสนำ 
 ศำตรำจำรย์กติตคุิณ  ดร.อ ำไพ  สุจริตกลุ 
 

ฝึกหายใจ  ถึงช่องทอ้ง  เห็นพอง-ยบุ บริกรรม  ค าสรุป  ก าหนดได ้
ตน้จิตคิด  ศรัทธาจะ  ท าอะไร อิริยาบถ  ยอ่ย-ใหญ่  ก าหนดเป็น  

(ฝึกสติก าหนดทนั-อิริยาบถปัจจุบนั) 
 

ตามอาการ  ความรู้สึก  อารมณ์ดว้ย  

เดินจงกรม  สติ ช่วย  ระลึกเห็น  (เดินจงกรม) 
สมาธิ  จิตมัน่นัง่ พลงัเยน็  (นัง่สมาธิ) 
วริิยะ  จะช่วยเขน็  ปัญญาญาณ  (อินทรีย ์5  พละ 5) 

เห็น  ไดย้นิ  กล่ิน  รส  สมัผสั  คิด  (อายตนะ 6) 
รู้  ทนัจิต  ก าหนด  สติปัฏฐาน (กาย  เวทนา  จิต  ธรรม) 
กระทบ-ดบั  จบัทนั  ปัจจุบนักาล (เห็นการ  เกิด-ดบั  ไตรลกัษณ์) 
วปัิสสนาปัญญาญาณ  บงัเกิดเอย 



 



เบญจขันธ์ (ขันธ์ 5) 
 

รูป = ร่างกาย 
เวทนา = ความรู้สึก “อารมณ์” 

  พอใจ – ไม่พอใจ – เฉยๆ 

สัญญา = การจ าไดห้มายรู้ – การก าหนดรู้ 
สังขาร = การปรุงแต่ง 
  บุญ - บาป, กุศล – อกุศล 
วญิญาณ = การรับรู้ 
  การรับรู้ทางทวารทั้ง 6 

 

ขันธ์ 5 รูป - นาม (กาย – ใจ)  
 

การเจริญวปัิสสนากมัมฏัฐานในแนวสติปัฏฐาน 4 น้ี ตอ้งเอาขนัธ์ 5 มาเป็นอารมณ์ นัน่คือ 
ก าหนดท่ีรูป – นาม หรือกายและใจ ของผูป้ฏิบติั 

รูป คือ กาย 
นาม คือ ใจ ไดแ้ก่  เวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณ 

 
ฝึกสติรู้ทนัส่ิงกระทบ 

ศาสตราจารย์กติติคุณ ดร.อ าไพ สุจริตกุล 
 

 เม่ือ   ตาเห็น   หูได้ยนิ   ล้ินลิม้รส  จมูกได้กลิน่   ตอ้งก าหนด  รู้ทนัทัว่  
กายสัมผสั  แขง็หรือเยน็  เป็นรู้ตวั  ใจคิดนึก  ตรึกดีชัว่  สติทนั  
 

กระทบชอบ  รู้วา่ชอบ  ตอบใจได ้ กระทบโกรธ  ระงบัไว ้ อยา่หุนหนั  
เกิดอยากได ้สติไวย ั้งคิดพลนั  สตินั้นเตือนระลกึรู้ตวัตาม  
 

เห็น  ได้ยนิ  กลิน่  รส  สัมผสั  คิด  ตอ้งย ั้งจิตใชส้ติ  รีบ  ไถ่ถาม  
ขาดสติ  ย ั้งคิด  พลาด  ผดิ  ทราม เสียสติ  ถูกประณาม เป็นบ้าเอย  
 

ต้องฝึก  สติ   ก าหนดให้ทัน   ปัจจุบัน 



 



การปรับอนิทรีย์ 
 

ต้องปรับพลงัของอนิทรีย์ให้เสมอกนั 
 

ศรัทธา  ตอ้งเสมอกบั ปัญญา  

วริิยะ  ตอ้งเสมอกบั  สมาธิ 
สต ิ เป็นผูค้วบคุม  สติน้ียิง่มากยิง่สูงยิง่ดี 
ถา้  ศรัทธา  สูงกวา่   ปัญญา โลภะ (ความโลภ) จะเขา้ครอบง า 
ถา้  ปัญญา  สูงกวา่   ศรัทธา  วจิกิจิฉา (ความลงัเลสงสยั) จะเขา้ครอบง า 
ถา้ วริิยะ สูงกวา่   สมาธิ  อุจธัจจะ (ความฟุ้ งซ่าน) จะเขา้ครอบง า 
ถา้  สมาธิ  สูงกวา่   วริิยะ  โกสัชชะ (ความเกียจคร้าน) จะเขา้ครอบง า 
 

การปฏิบัติจะได้ผลช้าหรือเร็ว อยู่ทีก่ารปรับพลงัของอนิทรีย์ทั้ง 5 นี ้
 

การปรับอนิทรีย์ให้คมกล้า 
 

ผู้ปฏิบัติ  ต้องเคร่งครัดมาก เพือ่ให้ 
 

ศรัทธา มัน่คง เช่ือมัน่ในการปฏิบติั 
วริิยะ ทรงพลงั ขยนั ก าหนดอิริยาบถ  เดินจงกรม  นัง่สมาธิ 
สต ิ วอ่งไว  แน่วแน่ ต่อเน่ือง  ไม่ขาดสาย   จากอนุสติ  มหาสติ 
สมาธิ แก่กลา้ ลึกซ้ึง  เขม้แขง็  แกร่งกลา้ 
ปัญญา ทะลุแก่น เห็นสภาวะความเป็นจริง  เห็นการเกิด – ดบั  ของรูปนาม 

 

ข้อแนะน าในการปรับอนิทรีย์ 9 ประการ  
 

1. ใส่ใจเสมอวา่  เราจะเห็นความไม่เท่ียงของรูป – นาม รู้แจง้สภาวะท่ีเป็นจริงตามธรรมชาติ   (พระไตรลกัษณ์) 

2. เคร่งครัด  ปฏิบติั สติปัฏฐาน ดว้ยความเคารพ เอาจริงเอาจงั   ถวายชีวติ 

3. ตอ้งประคองสติต่อเน่ือง  ไม่ขาดสาย ความมีสติ  เป็นบ่อเกิดแห่งความส าเร็จทั้งมวล 

4. พร้อมดว้ยความสะดวกสบายพอควร (สปัปายะ) สถานท่ีปฏิบติั อาหาร ท่ีพกั สภาพ ดิน ฟ้า  
 อากาศ กลัยาณมิตร (ครู  อาจารย์) 

5. ปฏิบติัแบบใด ไดผ้ลดี ใหท้ าซ ้ าตามแนวนั้น เช่น ชอบก าหนด กาย เวทนา จิต ธรรม (และนิวรณ์ทั้ง 5) 

6. ตอ้งรู้จกัเจริญ  โพชฌงค ์7  

    (สติ  ธมัมวจิยะ  วริิยะ  ปีติ  ปัสสทัธิ  สมาธิ  อุเบกขา) เจริญสติใหม้าก 

7. ตดักงัวล (ปลิโพธิ) ในชีวติ และสุขภาพ ไม่อ่อนแอ  ไม่กลวัตาย 

8. ตอ้งเอาชนะ  เวทนา  ทางกาย และทางใจ ใหจ้งได ้ ก าหนดรู้ทนั  ความเจ็บปวด  

9. ไม่หยดุกลางคนั  ไม่ถอนตวั  ก่อนถึงจุดหมาย ไม่ถอย  ไม่ยอมเลิก สู้ตาย  ถา้สามารถเอาชนะอุปสรรคได้
ก็บรรลุได ้

 

 

(ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร.อ าไพ สุจริตกลุ  สรุป และเรียบเรียง) 



อานิสงส์ของการปฏบิัติวปัิสสนากมัมฏัฐาน 
        ศาสตราจารย์กติติคุณ ดร.อ าไพ สุจริตกุล 

 

อานิสงส์    วปัิสสนา   สารพนั  วริิยะ   เพียรขยนั   อดทนสูง  
มีสติ   สมาธิดี   จิตเยน็จูง  ปัญญาญาณ    แจ่มจรุง   แจง้ธรรมา  

ไม่พบทุกข ์   ไม่เห็นธรรม    อนัล ้าเลิศ เราไม่เสีย   ชาติเกิด   ไดศึ้กษา  
สุตะ,  จินตะ,  ภาวนา  มยะปัญญา  สหชาติกปัญญา   เสริมบารมี 

จงแน่วแน่   ปฏิบติั   วปัิสสนา  ตามมหาสติปัฏฐานส่ี  
จตุจกัก ์  โพธิปักขิยธรรม   มี  มคัค   สมงัคี    นิพพาน   เอย. 

 

บุญกริิยาวตัถุ ๑๐ 
(๑๐ วธีิท่ีฉลาดในการท าบุญ) 

ศาสตราจารย์กติติคุณ ดร.อ าไพ สุจริตกุล 
หน่ึงใหท้าน  รักษาศีล   ภาวนา 

กาย วาจา   ใจ นอบนอ้ม  ไม่กระดา้ง 
อีกขวนขวาย   ช่วยท างาน  ใหถู้กทาง 
บอกบุญบา้ง   อุทิศให ้   เขาไดบุ้ญ 

ยนิดีตาม   โมทนาบุญ   ผูอ่ื้นดว้ย 
ฟังธรรมช่วย   เสริมปัญญา   มาเก้ือหนุน 
แสดงธรรม   แนะน าได ้  ดว้ยการุณ 
เห็นถูกตรง   รวมเป็นคุณ   ครบสิบเอย 

 

จิตมสีติคุม ไร้นิวรณ์ 5 
 

จิตใด   ส้ินกามฉนัทะ  จิตนั้นจะหลุดจาก   ความหมกมุ่น  
สดใสตามธรรมชาติอนัเป็นคุณ  เลิกวา้วุน่   หาบ่วง   จะล่วงทุกข ์ 
จิตใด   ไร้ความพยาบาท  ไม่อาฆาต   จะเยอืกเยน็   และเป็นสุข  
จิตใด   หายง่วงงม   ซมเซาซุก จะสนุก   เบิกบาน   ส าราญใจ 
จิตใด   ไม่มี  ความฟุ้งซ่าน  สมาธิจะตั้งมัน่   ไม่หว ัน่ไหว  
ทั้งแน่วน่ิง    รู้จริงทุกส่ิงไซร้  ท่ีปรากฏ   แก่ใจ   ยามภาวนา  
จิตใด   เลิกสงสัย   หายลงัเล  ยอ่มไม่เฉ   จากธรรมมะพระศาสนา  
คลายติดขอ้ง   ในค าพระสัมมาฯ  จะปลอดโปร่งชีวา   บนัเทิงธรรม  
 

ศาสตราจารย์กติติคุณ ดร.อ าไพ สุจริตกุล 
(ได้แนวคิดจาก “มหาสติปัฏฐานสูตร” หน้า 452 ของ “ตังตฤณ”)



 

ค าอทุศิส่วนกศุล  
ศาสตราจารย์กติติคุณ ดร.อ าไพ สุจริตกุล 

 

ขอส่งกุศลผลบุญ  ไปบูชาคุณ  แม่พอ่ผูก่้อเกิดกาย  
ญาติมิตรครูบาทั้งหลาย ปวงเปรตอสุรกาย อมิตร  ไดบุ้ญทัว่กนั 
อมนุษยพ์ร้อมพรหมเทวญั ทุกภพภูมิสวรรค ์ เจา้กรรมนายเวรทุกตน  
ขา้พเจา้แผบุ่ญกุศล จงสัมฤทธ์ิผล แด่ทุกท่านดัง่ตั้งใจ 
ขอปวงสรรพสัตวท์ัว่ไป ห่างพน้เวรภยั  ครองชีพเป็นสุขเสมอเทอญ. 

 

ฝึกธรรมะได้อะไร 
ศาสตราจารย์กติติคุณ ดร.อ าไพ สุจริตกุล 

ใครไม่รัก   ก็ไม่ทุกข ์  ใครไม่โกรธ    ก็เป็นสุข 
ใครไม่ง่วง   ก็เบิกบาน  ใครไม่ฟุ้งซ่าน  ก็มีสมาธิ  
ใครไม่ลงัเลหรือสงสัยสิ   ก็จะมีสติ   และไดธ้รรมะ 
 

บทสวดสรภัญญะ มาลาบูชาคุณ 
 

(สร้อย)  มาลาพวงดอกไม ้(ซ ้ า) มาตั้งไวเ้พื่อบูชา  
 บูชาคุณพระพุทธ (ซ ้ า)  ท่ีไดต้รัสรู้มา  
 บูชาคุณพระธรรม (ซ ้ า)  ท่ีไดน้ าความสุขมา  
 บูชาคุณพระสงฆ ์(ซ ้ า)  ผูด้  ารงพระวนิยั 
 

(สร้อย) ............... 
 บูชาคุณบิดา บูชาคุณมารดา  เล้ียงลูกมาจนโตใหญ่ 
(สร้อย) ............... 
 บูชาองคก์ษตัริย ์(ซ ้ า)  อีกทั้งรัฐและชาติไทย  
(สร้อย) ............... 
 บูชาผูมี้คุณ (ซ ้ า)  ท่ีเจือจุนดว้ยน ้าใจ  
(สร้อย) ...............  
 บูชาแด่คุณครู (ซ ้ า)  ท่ีเอน็ดูสอนศิษยม์า (ซ ้ า)  

 
ศาสตราจารย์กติติคุณ ดร.อ าไพ สุจริตกุล 

ปรับปรุงจากบทสวดเดิมของพระภิกษุภาคอสิาน 



 



 
วิธีฝึกสติไว 

ศ.กิตติคณุ อ าไพ  สจุรติกลุ 

 
สติ คือ การระลึกร ู ้ ท่ีรปู-นาม (ขนัธ ์๕) กาย-ใจ 

ปัฏฐาน  คือ ท่ีตัง้ของสติ  (กาย เวทนา จิต ธรรม) 

จะฝึกให ้สติไว ตอ้งท าอยา่งชา้ ๆ 

ฝึกก าหนด   ก าหนด  ร ูเ้ท่าทนั 

(บอกตวัเองทัง้ออกเสียง ก าหนด  อยา่งจดจ่อ 

 และบอกในใจ)   ก าหนด  อยา่งต่อเน่ือง 

 ก าหนด     จดจ่อ     อยา่งต่อเน่ือง 

          อย ูก่บั    อาการ    เคลื่อนไหว 

              ไมส่นใจ      กบั    รปูรา่ง   สนัฐาน                                     

           จะหยัง่ร ูไ้ตรลกัษณ ์ ของรปู – นาม 

 
ทกุอิรยิาบถ 

 ตอ้งท าชา้ ๆ      

 ก าหนดใหท้นัปัจจบุนั 

 ก าหนดจดจ่ออยา่งต่อเน่ือง 

 
เหมือนสายโซ ่ หรอื  เสน้ดา้ยไมข่าดตอน 

 

 



การเข้าถึงแก่นแท้พระพทุธศาสนา 
การปฏิบัติธรรม 

เกดิ  ความรู้ความเขา้ใจ  เกีย่วกบัตัวเราเอง (๓ ประการ) 

รู้จกัตนเอง  เขา้ใจตนเอง, ธรรมชาติ ฯ 
 

ส่ิงหน่วงเหน่ียว  : มาร  นิวรณ์  ปีติ  นิมิต  สุข ฯลฯ 
ส่ิงสนับสนุน  : ธรรมปีติ 

 

หัวใจของการปฏิบัติวปัิสสนากมัมัฏฐาน 
สนใจ  เอาใจใส่  ดูแลตัวเราเอง 

ตามขอบเขต และส่วนประกอบทีม่ีอยู่ 
(ดูกายและใจท่ีเคล่ือนท่ี) 

 

การปฏบิัติธรรม 
1. รักษาศีลใหบ้ริสุทธ์ิ 
2. รู้หน้าทีว่า่เรามาท าอะไร 
3. วางใจให้ถูกต้อง  อยูก่บัปัจจุบนั 
4. ท าช้า ๆ  เหมือนคนป่วย 
5. ก าหนดถูกจุด – ได้ปัจจุบัน 
6. ก าหนดให้ต่อเน่ือง  ต่ืน....หลบั 
7. ส ารวมทวารทั้งหก (กาย, วาจา, ใจ) 
8. กนิน้อย  นอนน้อย  พูดน้อย  ปฏิบัติให้มาก 
 

อปุสรรคของการปฏบัิติธรรม 
มารทั้งห้า           คาถาชนะมาร 

มัจจุมาร ตายก่อนเขา้ฝึกกมัมฎัฐาน อยา่ผดัวนัประกนัพรุ่ง 
กเิลสมาร ความปรารถนา  อยากได ้ ลดจิตมุ่งความอยาก 
 อยากมี..อยากเป็น..อยากเห็น, อยากรู้ ฯลฯ (ตดัใจ) 
ขันธมาร ความรู้สึกปวดเม่ือย กดัฟัน  พากเพียร  อดทนไป 
 เจบ็-เสียวทัว่ร่างกาย (อธิษฐานจิต) 
 เจบ็ป่วยก่อนเขา้กมัมฏัฐาน 
เทวปุตตมาร ความพิเศษของ อายตนะ ไม่สนใจ 
 ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ ไม่หลงติด 
 นิมิตทางตา, หู, จมูก ฯลฯ ไม่หลงนิมิต 
อภิสังขารมาร ความคิดปรุงแต่งต่าง ๆ  หยดุคิดฟุ้ง 
 บุญ, บาป, ไม่หว ัน่ไหว ปรุงแต่ง 



ปีติทั้งหา้ 
ขุททกาปีต ิ (สีขาว) เอิบอ่ิมใจเลก็นอ้ย 

 ขนลุก  น ้าตาไหล 
ขณิกาปีต ิ  (แดง ๆ ด่าง ๆ)  เอิบอ่ิมใจชัว่ขณะ 
 วบูวาบคนัหนา้ยบุยิบ (มดไต่ไรตอม) 
 รู้สึกแปร๊บ ๆ  เขม็แทง 
 

โอกกนัตกิาปีต ิ (เหลืองอ่อน, ดอกผกัตบ) เอิบอ่ิมใจเป็นพกั ๆ  
 ไหวโยก สัน่ คล่ืนไส ้อาเจียน 

 เวียนหวั ตวัยืด – หด 
อุพเพงคาปีต ิ(สีไข่มุก, สีนุ่น) โลดโผน  ตวัลอย ตวัเบา สปัหงก 
 

ผรณาปีต ิ (สีคราม, มรกต, เขียวอ่อน ๆ) เอิบอ่ิม  ซาบซ่าน 
 ซู่ซ่า เยือก เยน็ ซึมๆ  
 เหมือนน ้าแขง็ทาบ 
 

เมือ่เกดิอาการเหล่านี ้  จงก าหนดรู้ทันอาการด้วยสตสัิมปชัญญะ 
ไม่กลวั  ไม่หลงตดิ  ไม่เป็นทุกข์ 

 

นิวรณ์ ๕ 
กเิลส  มลทนิของจิต  :  ส่ิงกดีกั้นความก้าวหน้า  สกดักั้นจติใจมใิห้ปฏิบัตธิรรม  แก้ด้วย 

1.  กามฉันทะ ความยินดี  พอใจกามคุณ  อารมณ์หลงรัก  
     ชอบใจ..เอาเข้ามา   ติดใจในวตัถุกาม  กิเลสกาม รูป รส กล่ิน . 
     เป็นหน้ี  ความอยาก.....ความปรารถนา ปลดหนี ้
2.  พยาปาทะ มีจิตคิดปองร้าย  ขดัเคือง  เคียดแคน้  โกรธ 
     ไม่ชอบใจ..ผลกัออก ไม่พอใจ  หงุดหงิด   หมัน่ไส้ 
      ป่วยหนกั จะด่าลกูนอ้งอยา่งไรดี? ปลอดโรค 
3.  ถีนะมทิธะ ความทอ้ถอย  สลดหดหู่  เฉ่ือยชา มึน ซึม 
     ง่วงเหงา (ใจ) ท าใหท้อ้แท ้ เกียจคร้าน  
     นกัโทษ ปิดกั้นธรรมะ  จิตใจไม่ยอมรับธรรมะ เปลือ้งโทษ 
4.  อุทธัจจะ  กกุกจุจะ ความฟุ้ งซ่าน คิดเร่ือยเป่ือย 
      วุ่นวายใจ เบ่ือหน่าย วา้วุน่ 
      เป็นทาส ไม่อยากท าความเพียร เป็นไท 
5.  วจิกิจิฉา ความสงสยั  ลงัเลใจในเร่ืองธรรมะ 
      สงสัย, ลงัเลใจ และการปฏิบติัธรรม   ปฏิบติัอยา่งน้ีจะไดอ้ะไร 
      หลงทาง อริยสงฆย์งัคงมีหรือไม่..เม่ือไม่ลอง..กไ็ม่รู้ เปลีย่นทาง 

 

แก้ด้วย: 1.อสุภ    2.เมตตา    3.วริิยะ    4.สมาธิ    5.โยนิโสมนสิการ 



 

 
กศุโลบายแก้ง่วง 

จากโมคคัลลานสูตร 
ศ.กติติคุณอ าไพ  สุจริตกุล  ประพนัธ์ 

 
    เลกิผูกพนัเร่ืองและคนหายง่วงได ้
   ธรรมะใด   สดับมา   พจิารณาต่อ 
   สาธยายธรรมพิศดาร ไม่คดงอ 
   ดึงหูหนอจะหายง่วงไดท้นัใด 
 

    ยงัง่วงอยูลู่บตัวดูจะรู้สึก 
   ถา้ง่วงลึกเร่งล้างตาใหจ้า้ใส 
   แหงนดูดาว  เหลยีวมองทศิ  ทั้งขวา-ซา้ย 
   หันหาไฟใหแ้สงสวา่งพร่างเขา้ตา 
 

    ลุกข้ึนเดินจงกรมก าหนดถี่ 
   หรือนอนสีหไสยาสน์ใหถู้กท่า 
   แต่ตอ้งท าอุฎฐานสัญญา 
   ส่ังล่วงหน้า   ว่าจะตื่นใหท้นักาล 
 

    ใช้ปลายลิน้เลยีเพดานและปุ่มเหงือก 
   ท าตาเหลอืก   กลอกวงกลม    ผสมผสาน 
   ก า-เหยยีดนิว้   จิกหยกิแขน  แสนทรมาน 
   หากประหารง่วงไม่ได้ตายแน่เอย. 



 


