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หนา

● ถาจะใหบรรลธุรรมใน ๗ ป ตองออกจากเรอืนหรอืไม ๑
● ปุถุชนละกิเลสไดไหม ๑
● ถายงัไมออกจากเรอืน ควรทำอยางไร ๔
● กะเทยหรอืคนทีผ่ดิธรรมชาตจิะสามารถบรรลมุรรคผลนพิพานไดหรอืไม
และจะบวชไดไหม ๕

● รสูกึขีเ้กยีจภาวนา  เหมอืนเปนการบงัคบัใหนัง่สมาธ ิมากกวา
ความเต็มใจจริงๆ ๖

● เมือ่ปลกีเวลาไปปฏบิตัธิรรม ๔- ๕ วนั    ๒  วนัแรกรสูกึวาจติใจสงบดี
พอวนัที ่๓ ที ่๔ เริม่รสูกึเบือ่ หดหเูศราหมองขึน้เรือ่ยๆ เหมอืนเสยีดายกเิลส
เลยไมแนใจวาทำอะไรผิด ๗

● ภาวนากเ็พือ่ใหมสีต ิใหจติมกีำลงัรทูนัอารมณกระทบทีจ่ะเขามา
ถกูตองหรอืไม ๑๐

● จติจะแยกออกจากกายในกรณใีดบาง ๑๕
● จติกบักายเปนคนละสวนกนั  แลวจติบงัคบักายไดเพราะสิง่ใด ๑๕
● ใจใชพลังอะไรไปสั่งกาย ๑๖
● ใจนี่มีอายุหรือไม ๑๗
● จติดวงทีไ่มตายกบัจติในสตปิฏฐาน ๔ เปนจติเดยีวกนัหรอืไม ๑๘
● ความเจรญิ ความเสือ่มของจติ  ทีเ่จรญิหรอืเสือ่มคอือาการของจติใชหรอืไม ๑๘
● วธิทีำจติใจใหสงบ ไมกวดัแกวงไปกบัสิง่ทีม่ากระทบ
คอืการเจรญิสมาธภิาวนาวธิเีดยีวใชหรอืไม ๒๐

● ทำไมพอไดฟงธรรมคำทีค่มของทานอาจารยแลว จงึเกดิความปลืม้ปตยินิดี
ใจเยน็ฉ่ำ  น้ำตาไหลพราก ๒๒

● ขนัธมนัเปลีย่นแปลงทกุวนั สวนการเปลีย่นแปลงของจตินี่
เปนอาการของจติ แตตวัจติเองนัน้ไมไดเปลีย่น  เขาใจถกูตองหรอืไม ๒๓
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● จิตที่ไมเปลี่ยนแปลง เปนจิตเดิมหรือไม ๒๓
● เวลาจตินิง่ๆ มคีวามรสูกึวา ตายแลวไมตกนรก   คดิไปเอง
หรอืเปนอยางนัน้จรงิๆ   รสูกึมัน่ใจตลอดเวลา ๒๖

● การปฏบิตัโิดยใหมสีตริะลกึรตูลอดเวลาจะสามารถบรรลโุสดาบนัได
แตถาทำสมถภาวนา จะไดแคสมาธ ิไดแคฌานเขาใจถกูตองหรอืไม ๒๙

● ถาเราฝกสตไิด แลว จะฝกจติไดอยางไร ๓๕
● เวลาภาวนา มกัจะมสีิง่ทีเ่ราควรทำผดุขึน้มา จะแกอยางไร ๓๕
● เพือ่นนัง่สมาธไิดนาน ๒ ชัว่โมง แตพอออกจากสมาธปิบ
จะเปดทวีดีเูลย เพราะอะไร ๓๖

● เหน็คนบาหกคะเมนตลีงักามาตามถนน แตพอมาเจอศาลพระภมูิ
เขากน็ัง่ไหวได ตรงนัน้เปนสญัญาความจำหรอืเปนอนสุติ ๓๗

● สภาวะสตแิตกนีจ้ะขามภพขามชาตหิรอืไม หากตายไปแลว
กลับมาเกิดใหม สติจะยังแตกอยูเหมือนเดิมไหม ๓๘

● พอเริม่ปฏบิตัพิทุโธๆสกัพกั  จะปรากฏภาพเหตกุารณทีก่ลวั
จนฝงใจขึ้นมาวา  มีรถวิ่งเขามาหาเหมือนตั้งใจจะพุงชนเรา
ขณะทีร่ถเราจอดตดิไฟแดงอย ูควรจะทำอยางไรใหหายกลวั ๓๙

● การพจิารณาความตายจะขดักบัทางโลกทีเ่ชือ่วาการนกึถงึความตาย
เปนลางไมดีหรือไม ๔๑

● เวลาฟงเทศนจติจะจบัอยกูบัคำเทศน และไหลตามคำเทศนนัน้ไป
กเ็ลยเกดิความรสูกึกลวัวาจติจะหลดุออกไป ๔๓

● เคยขบัรถแลวงวงนอนมาก กเ็ลยสัง่จติวากายงวงจติไมงวง
แลวกข็บัตอไปอยางมสีตเิปนชัว่โมง เหมอืนกบัแยกจติแยกกายได
แลวเอาตวัจตินีข้บัตลอดทาง ทัง้ทีก่ายมนัไมไดแลว แสดงวาชวงนัน้
จิตเราแข็งใชหรือไม ๔๓

● ผลของการปฏบิตัธิรรมทีไ่ดผลในระดบัหนึง่แลวฝงในจติ
พอเปลีย่นภพ เปลีย่นชาต ิภาวะตรงนีจ้ะกลบัมาไหม ๔๓
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● ถาปฏบิตัยิงัไมถงีขัน้โลกตุระ  จะสรางสมเปนนสิยัตอไป
ในภพหนาชาติหนาหรือไม ๔๕

● ภาวนานีส่ะสมไปไดเรือ่ยๆหรอืไม  สมมตุวิาชาตนิีเ้ราบำเพญ็
ภาวนาไปไดในระดบัหนึง่ ในชาตหินาจะยงัอยกูบัเราหรอืไม ๔๖

● ถาเราฝกตวัรไูปถงึระดบัหนึง่ แลวพลาดไปทำบาปกลบัไปเกดิเปนสตัว
ตวัรทูีส่งิอยใูนใจเรานี ้จะมกีารพฒันาตอหรอืไม
หรอืตองรอจนกวาจะพนกรรม ๔๗

● ในยคุทีไ่มมพีระพทุธศาสนา แลวคนทีย่งัปฏบิตัอิยางพวกเรานี้
มโีอกาสไดเจอหรอืไม ๔๘

● จะทำภาวะจิตอยางไรถึงจะไดเกิดเปนมนุษย ไมไปเสียเวลาเสวยสุข
เปนเทพเปนพรหม ๔๘

● สตัวทัง้หลายทีต่ดิภพตดิชาตกินั เพราะไมมโีอกาสพจิารณาธรรม
แลวจะมีโอกาสเลื่อนขั้นขึ้นไปไดอยางไร ๔๙

● พวกเปรตนีม้กีรรมมากหรอือยางไร ๕๐
● ทีท่านอาจารยบอกวา ตองรดูวยปญญาวาทัง้หมดนี ้มนัเปนสมมตุิ
ไมควรไปดใีจหรอืเสยีใจ มนัมาแลวกไ็ปเกดิแลวกด็บั
กอนทีจ่ะถงึตรงนี ้ตองใชวธิไีตรตรองดกูอน
อยางพระอรหนัตนีท่านเพยีงรบัร ูถกูตองหรอืไม ๕๑

● พระพทุธเจาไดทรงบอกอบุายแกวปิสสนไูวหรอืไม ๕๒
● คุณแมเจ็บหนักและคงอยูไดอีกไมนาน ถาวันไหนคุณแมรูสึกดีขึ้นนิดหนึ่ง
ใจจะฟูมาก แตถาวันไหนคุณแมไมฟนตัวเลยก็จะเปนทุกขมาก
ยงัทำใจไมได ถงึแมจะไดพจิารณา ตามทานอาจารยวาเปนไตรลกัษณ
แตยังเปนทุกขมาก ๕๒

● ความหลงทำใหเกดิความทกุข  มอีบุายอยางไรใหกลบัมาสธูรรมะภายในใจได ๕๕
● ในสมยัพทุธกาลฟงคำสอนของพระพทุธเจา หรอืของครบูาอาจารย
กส็ามารถบรรลธุรรมไดเลย อยางพวกเรานี ้ฟงแลวอยางดกีไ็ดแค
ความเยน็ชมุฉ่ำ แตความรไูมเกดิ เพราะสภาวจติแตกตางกนัหรอือยางไร ๕๗
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● ในขณะฟงธรรม  สภาวะจติเราทีส่งบลงเปนสมาธิ
นาจะรบัอะไรไดมากกวาภาวะธรรมดาๆใชหรอืไม ๕๗

● การปฏบิตัไิมพฒันาขึน้ เปนเพราะมวัแตทำภาชนะอยแูคทานเทานัน้
จะทำอยางไรใหจิตพัฒนาขึ้น ๕๘

● ทางสายตรงคอืมรรคมอีงค ๘ ถกูตองหรอืไม ๖๔
● จะทำอยางไรใหการปฏบิตัคิบืหนา  รกัษาศลี ๕ พอไหม ๖๔
● ถายงัตองทำงานอย ูจะทำอยางไรใหการปฏบิตัคิบืหนาขึน้ ๖๕
● ถกูกเิลสมนัหลอกอยตูลอดเวลา แลวเราจะชนะมนัไดอยางไร ๖๗
● ถาศลีนอย  กามฉนัทะกม็าก  ฉะนัน้ควรรกัษาศลีใหมกาขึน้ถกูตองหรอืไม ๖๗
● กอนทีท่านอาจารยจะตดัสนิใจออกจากงานนัน้ ไดเหน็หนงัตวัอยาง

(จติสงบตวัลงรวมเปนหนึง่) บางหรอืเปลา ๖๘
● ในเบือ้งตนนีส้ำคญัมาก คอืตองไดเหน็หนงัตวัอยาง

(จติสงบตวัลงรวมเปนหนึง่) กอนเพือ่มกีำลงัใจปฏบิตัิ ๖๙
● ไดยนิวาอยางหลวงตา ๖ ปนี ่หนงัตวัอยาง (จติสงบตวัลงรวมเปนหนึง่)
เกดิขึน้เพยีง ๓ ครัง้ ทำใหไดกำลงัใจหนอย
ของทานอาจารยใชเวลานานไหมกวาหนังตัวอยางจะเต็มเรื่อง
มทีางลดัหรอืไม ๖๙

● ฝกจติไปกบัการทำงาน พอไดหรอืไม ๗๑
● ทำไมนัง่สมาธทิกุวนั แตเวลาออกจากสมาธแิลวยงัหงดุหงดิ
ขีโ้มโห เวลากระทบเรือ่งงาน ๗๑

● ถาถอืธดุงควตัรแลว ตองถอืตลอดชวีติหรอืไม ๗๒
● จติของพระอรยิะเวลาจะละสงัขาร จะดำเนนิสมาธอิยางเดยีวกบั
พระพุทธเจาหรือเปลา ๗๒

● เวลาเราอยขูางนอก อยางทีท่านอาจารยวาเปนสีแ่ยก
ถาเราเลี่ยงไมได เราจะทำอยางไร ๗๖
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● ภาวนาถงึจดุหนึง่กม็คีรบูาอาจารยมาแสดงใหเหน็
กเ็ลยยดึตรงนัน้เปนอสภุะ ดไูปเรือ่ยๆ พออกีวนัหนึง่
มแีสงเขามา เลยกลวัขึน้มา หรอืวาเพราะสตยิงัไมตัง้มัน่พอ ๗๖

● การปรงุแตงของจติ สวนหนึง่เกดิจากอาหารการกนิใชหรอืไม
ตองทวนกระแสทกุเรือ่งไหม เราทกุขเพราะความปรงุใชหรอืไม ๘๑

● พอออกจากวัดเขามาอยูในเมืองมันก็เปลี่ยนไป
ลกึๆมนักลวัการเปลีย่นแปลง กลวัการสญูเสยี
ทัง้ๆทีต่อนปฏบิตักิเ็อาเปนเอาตาย  ทำไมจงึเปนเชนนัน้ ๘๒

● ขออบุายเวลาทำงานเวลาทีเ่กดิโทสะกบัเพือ่นรวมงานทีค่นุเคยสนทิกนั
พอเกดิความไมชอบ  เราจะคอยจบัผดิเขา หรอืโมโหเขาอยตูลอด ๘๓

● ดเูหมอืนวาความยดึตดิในงานกบัความรบัผดิชอบในงานจะใกลๆ กนั
หากทำงานทีไ่ดรบัมอบหมายไมเสรจ็ เหมอืนกบัวาเราไมรบัผดิชอบ
และถาเราทำเตม็ความสามารถแลวผลจะเปนอยางไร
กไ็มควรเปนอารมณกบัผลอยางนัน้ใชหรอืไม ๘๕

● ศรทัธาเกือ้หนนุใหเกดิวริยิะ  เราตองเสรมิสรางศรทัธา
ใหเพิ่มขึ้นถูกตองหรือไม ๘๖

● วริยิะทำใหเกดิผล ศรทัธาจงึจะเกดิมากขึน้ ใชหรอืไม ๘๖
อยากโนมนาวใจคนไมใหฆาสตัว เชนฆายงุฆามด รวมทัง้สตัวอืน่ ๆ ดวย

● คนที่มีปญญาในความหมายของศาสนาเปนอยางไร ๘๙
● ทำบญุตองอธษิฐานหรอืไม ๙๐
● คนทีเ่พึง่เริม่นัง่สมาธนิี ่ควรกำหนดจติไวทีไ่หน ทีป่ลายจมกูหรอืทีท่อง ๙๐
● เริม่ตนภาวนา ใชวธิฟีงเทปหรอืพทุโธดี ๙๖
● ไมแนใจวาถกูหรอืผดิทีว่าในการทำสมาธนิี ่ถาหากภาวนา ๑๐๐
● ดวยพทุธานสุต ิจติจะรวมลงแคอปุจารสมาธ ิแตถาใชอานาปานสติ
จติสามารถรวมลงถงึอปันาสมาธ ิจำเปนไหมทีต่องทำจติใหสงบ
ถงึขัน้อปัปนาสมาธิ ๑๐๐

● เพิง่เริม่ปฏบิตั ิ  พยายามทำใหมสีต ิใหเปนสมาธพิอทำไมไดกโ็มโห ๑๐๒
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● เวลานัง่สมาธใินทาทีส่บายๆจติจะนิง่เรว็ และกน็ัง่ไดนานเปนชัว่โมง
แตถานัง่ทาขดัสมาธเิมือ่ไหร จะนัง่ไดไมนาน จะเลอืกวธินีัง่ไดหรอืไม ๑๐๒

● การทำจติใหสงบ จำเปนตองนัง่นานๆ เดนิจงกรมนานๆไหม ๑๐๓
● ถาวางสกั ๕ นาท ี๑๐ นาท ีกก็ำหนดดลูมหายใจ อยางนีก้ถ็อืวาได
เหมือนกันหรือไม ๑๐๓

● บางคนนัง่ภาวนาได ๒ - ๓ ชัว่โมง  แตเราไมมเีวลา
ไดเพยีง ๕ นาทอียกูบัลมหายใจ อยางนีก้ไ็ดเหมอืนกนัหรอืไม ๑๐๔

● จะทำอยางไรใหเด็กๆที่สนใจธรรมะเริ่มภาวนาอยางงายๆจะแนะนำอยางไร
แลวจะรไูดอยางไร วาพรอมหรอืไมพรอมทีจ่ะภาวนา
ขึ้นอยูกับบุญหรือไม ๑๐๔

● ทำไมบางชวงภาวนาไมดี ๑๐๕
● จะทราบไดอยางไร วาเราวางเราสบาย ๑๐๖
● เวลาทีท่านอาจารยพดูธรรมะ กค็ดิตามไป ทำใหฟงตอนตอไปไมทนั
อยางนีไ้มสมควรทำใชหรอืไม ๑๐๗

● นัง่ภาวนาแลวอาจถอนออกมาเรว็เกนิไป ปวดหวัขามวนัเลยแกอยางไรดี ๑๑๑
● ไปนอนคางทีโ่รงแรมกบัเพือ่น  เพือ่นเขามองกระจกกเ็หน็ภาพ
เขากห็ลบัตา พอลมืตากย็งัเหน็อกี    อยางนีเ้ขามาขอบญุหรอืเปลา ๑๑๒

● การบรกิรรมพทุโธธมัโมสงัโฆเปนการยดึตดิหรอืไม ๑๑๔
● พยายามนัง่ภาวนาทกุวนั แตจะมสีิง่ปรากฏรบกวนตลอด
จะแกความกลวัไดอยางไร ๑๒๐

● ไมควรดงึจติออกมาพจิารณาในขณะทีจ่ติตองการพกัใชหรอืไม ๑๒๑
● กลางคนืมกัจะตืน่ขึน้มา แลวรสูกึกลวัวาจะตาย จนเจบ็ราวขางในไปหมด
กบ็อกตวัเองวา ถาเราปฏบิตัธิรรมจนมคีวามเหน็ทีถ่กูตอง
มนักจ็ะหายไป กพ็ยายามยกมาเปนขอพจิารณา ทำเชนนีถ้กูตองหรอืไม ๑๒๔

● กลวัทีใ่จจะตองทองเทีย่วไปขางหนาอกี ๑๒๖
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● เวลาปฏบิตัแิลวเกดิปรากฏการณอะไรกบัตวัเองจะเกดิความสงสยัวา
มนัคอือะไร ทำถกูหรอืทำผดิควรพกัความสงสยัไว
แลวทำไปเรือ่ยๆ ใหรเูองหรอืวาควรสอบถามผทูีร่มูากกวา ๑๒๘

● ภาวนาแลวไมเหน็อะไรเลย ผดิปรกตหิรอืไม ๑๓๑
● ถาเราคดิปรงุแตงขึน้มา ควรนอมคดิใหเปนไตรลกัษณถกูตองหรอืไม ๑๓๒
● ควรนอมนิมิตที่เกิดขึ้นเขามาในไตรลักษณหรือไม ๑๓๒
● รสูกึวาจติจะวิง่ออกจากกาย กเ็กดิความกลวัวาจติกบักายมนัจะทิง้กนั
กเ็ลยดงึไว  สกัพกัหนึง่กบ็อกตวัเองวาถามนัจะแยกกนั
กใ็หมนัแยก ปลอยมนัไป ๑๓๓

● จติตกภวงัคกบัจติเปนสมาธ ิตางกนัหรอืไม ๑๓๔
● ภวงัคหลบัจะแกไดอยางไร ๑๓๔
● เวลาฟงเทศน ถาทำสมาธิจะไมไดยินเสียงทานอาจารยเทศนนั้น
เปนภวงัค เพราะจติเดนิอยภูายใน   ใชหรอืไม ๑๓๕

● ทำไมนัง่ภาวนา  แลวอยูๆ กเ็ครยีดขึน้มา   แลวเราตองตัง้ตวัใหมหรอืไม ๑๓๕
● ถาเวลานัง่ ๆไปแลวหลงัมนังอ  ปลอยมนัไปหรอือยางไร ๑๓๖
● ถาเวลาภาวนามนัหาวนอนควรทำอยางไร ๑๓๖
● จติรวมหมายความวาอยางไร ๑๓๗
● การเจรญิสตอิยตูลอดเวลา หมายถงึรสูกึตวัอยตูลอดเวลา
วาเรากำลงัทำอะไรอยตูลอดเวลา ไมคดิฟงุซานไปทีไ่หน
คอืรอูยใูนปจจบุนั ใชหรอืไม ๑๓๘

● ถาทำสมาธแิลวจติสงบปบ ตวัคดิปรงุกจ็ะหยดุ กจ็ะเหลอืแตตวัรู
ทีเ่รยีกวาสกัแตวาร ู  นัน่คอืทีส่ดุแลว    มนักว็างอยางนัน้ใชหรอืไม ๑๔๒

● บางครัง้เวลาเจอทกุขมากๆ สตมินักห็ลดุ แทนทีจ่ะหาทางใหเจอ ๑๔๔
● ใชวธิรีะลกึรตูลอดเวลา ไมวาจะทำอะไร ใชไดไหม ๑๔๕
● ถาไดเห็นความจริงของกายจะทำใหใจสงบ ๑๔๗
● สตมินัไมตอเนือ่ง เขาใจ แตตดัไมได  ควรทำอยางไร ๑๔๗
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● คนทีก่ลวั แลวไมมสีมาธ ิไมมสีต ิจติไมรวม แลวผมขาว
นัน่คอืไมมสีต ิ ใชหรอืไม ๑๔๘

● เวลาสงจติออกขางนอกแลวทีเ่ขาเหน็ภาพตาง ๆ กนั
เขาเห็นจริงๆหรือเปลา ไมใชทุกคน ที่จะรูเห็นไดใชหรือไม ๑๔๘

● ไปสวดมนตแลวนัง่สมาธเิมือ่วนัวสิาขบชูา  ยงัไมทนัไดเริม่สวด
กเ็หน็ตวัเองแตงชดุทหารถกูปนจอยงิ เปนเหมอืนรปูของอนาคต
ไมใชรปูในอดตี กเ็ลยไมสบายใจเพราะหลงัๆนัง่แลว
เปนจริงมาหลายครั้ง ๑๔๙

● หนงัสอืของหลวงปดูลุยทานบอกวา ทีเ่หน็นะจรงิ
แตสิ่งที่เห็นไมใชของจริง ๑๕๑

● ตวัรกูบัสตเิปนตวัเดยีวกนัใชหรอืไม   ตวัทีเ่ตม็ไปดวยกเิลสนัน้
เปนตวัรหูรอืเปนสติ ๑๕๒

● ไมมีสติกับใจลอยนี่เหมือนกันไหม และพระพุทธเจา
กบัพระอรหนัตมสีตติอเนือ่งตลอดเวลาหรอืไม ๑๕๓

● จะรคูวามแตกตางระหวางการรกูบัการคดิไดอยางไร ๑๕๗
● เวลาปฏบิตัแิลวจะฟงุซานมาก อานหนงัสอืกบ็อกใหรู
อยกูบัตวัอยกูบัใจ กเ็ลยสบัสนวา อนัไหนคอืตวัร ูอนัไหนคอืการคดิ ๑๕๗

● จิตเปนผูรูใชหรือไม ๑๕๘
● รกูบัคดินีม้นัสามารถเกดิพรอมกนัไดหรอืไม ๑๕๙
● ถาคดิจนลมืรไูป นัน่คอืไมมสีตแิลว ใชหรอืไม ๑๕๙
● ตวัรกูจ็ะรอูยอูยางนัน้ไปตลอด กีภ่พกีช่าตกิร็อูยอูยางนัน้
จะไมมีวันลงไป ๑๖๑

● ตวัรเูปนตวักลางๆ ปญญาเราตองสรางขึน้มาใชหรอืไม ๑๖๑
● ตวัวญิญาณนีต่องมตีวัสงัขารกบัสญัญารวมอยดูวยใชหรอืไม ๑๖๓
● ใชวธิรีะลกึรตูลอดเวลา ไมวาจะทำอะไร ๑๖๕
● ถาไดเห็นความจริงของกายจะทำใหใจสงบใชหรือไม ๑๖๖
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● ใชวธิเีจรญิสตแิลวอยกูบัรอูยกูบัอากปักริยิาปจจบุนั มอียวูนัหนึง่
ขณะเดินจงกรมเกิดความเขาใจขางในวาทุกขทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับเรานี่
มนัอยทูีต่วัจติไปสมัผสักบัอารมณจากทวารตางๆ  สิง่ตางๆ ทีเ่ขามา
ทางตาหจูมกูลิน้กายใจ แลวกเ็อามาปรงุแตง ถาจติไมรบัเอามาคดิปรงุ
ทุกขจะไมเกิด ๑๖๗

● ถาจติจะปรงุ ใหปรงุไปในทางไตรลกัษณทกุเรือ่งถกูตองหรอืไม ๑๖๘
● พอเจรญิสตแิลวกต็ามดตูามรจูติ  ชวงนัน้เกดิความสงบ
อยากจะอยกูบัตรงนัน้นานๆ  เลยบรกิรรมพทุโธ
มนักลบัเปนความสวางขึน้มา  ความสงบนีห้ายไป
พอถอยออกจากภาพนัน้แลว กลบัเขาไปทีส่งบเดมิไมได
โดนปดกัน้ไปเลย ๑๖๙

● ระยะๆ ทีม่สีตติามร ู ขณะทีส่ตติามรมูนัจะด ีมนัจะวาง
ตวัรเูหมอืนแสงไฟกระจายออกมา ถาอยตูรงนัน้นานๆ
มนัจะวางไปเลย  ขณะทีม่อีารมณมากระทบ ตวัจติ
จะอยตูรงนี ้ แตอารมณจะอยรูอบๆ  แตไมไดพจิารณา
สงัขาร พจิารณาไตรลกัษณตอ ควรปลอยอยางนี้
ไปกอนแลวคอยมาพจิารณาทหีลงั หรอือยางไรดี

● นั่งนานๆแลวขยับขาเปลี่ยนทาไดไหม ๑๗๑
● นัง่แลวเจบ็ตองทนตอไป หรอืวาขยบัตวัเพือ่ไมใหมนัเจบ็ได ๑๗๓
● ถกูกเิลสหลอกวา ถาเจบ็แลวไมขยบัจะฟงเทศนไมรเูรือ่ง ๑๗๕
● เมื่อเกิดเวทนาใชวิธีทองพุทโธเพื่อใหลืมเวทนาจะชวยไดไหม ๑๗๕
● เวลานัง่สมาธ ิควรจะนัง่ดคูวามเจบ็ปวด จนกวามนัจะหายไปเอง
ถกูตองหรอืไม ๑๗๗

● ตามทีท่านอาจารยเคยบอกวา การเจบ็ปวดเวลานัง่นีอ่ยาไปคดิตอสกูบัมนั
ถาจติเรานิง่ด ีมนักไ็มรสูกึอะไร ถาจติไมนิง่มนักจ็ะยงุอยกูบัความเจบ็ปวดนี้
เราควรเจอกบัเวทนาทกุวนัๆ จนกวาจะเคยชนิกบัมนั ไมหลกีหนมีนั
เขาใจถูกตองหรือไม ๑๗๙
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● จะแยกเวทนาทีเ่กดิขึน้ทางกาย กบัความทกุขทางใจทีเ่กดิขึน้
เวลาภาวนาอยางไร ๑๘๐

● ขณะทีเ่กดิทกุขเวทนาทางกาย เราพจิารณาเรือ่งอืน่ไป
ใหลมืความเจบ็ปวดไดหรอืไม ๑๘๔

● อยากพจิารณาเวทนาทีเ่กดิดบัตลอดเวลาแตทำไมไดเพราะมเีรือ่งอืน่
ซอนขึน้มาใหพจิารณา  เปนเพราะอะไรและควรแกไขอยางไร ๑๘๔

● ไดพยายามพจิารณาเวทนาอยางทีท่านอาจารยสอนอาการปวดขาหายไป
และนัง่ภาวนาไดนานขึน้  แตหลงัจากผานไปแลวมนัจะปวดทีห่วัมาก
ควรจะทำตอไปหรอืหยดุ ๑๘๖

● ภาวนาแลวปวดศรีษะมาก เลยพจิารณาผากะโหลกศรีษะของตนเอง
พจิารณาไปเรือ่ยๆ อาการปวดกห็ายไปควรปลอยวาง
หรอืบรกิรรมพทุโธใหม ๑๙๐

● รสูกึวาพอปฏบิตัไิปแลว มนักต็ดิอยตูรงจดุทีส่กูบัเวทนาใชขนัตสิกูบัมนั
แตวาขาดปญญา  แพบางชนะบางเคยนัง่ภาวนาผานเวทนาได
จติสงบแลวเวทนากห็ายไป แตทำไมจงึไมเปนทกุครัง้ ๑๙๐

● นัง่ภาวนาแลวมยีงุมากดั พจิารณาวา ยงุมากนิเลอืดนดิเดยีว
ไมไดเอาชวีติเรา ใหเปนทานแลวกนั มนัจะไมรสูกึเจบ็ ๑๙๒

● นัง่แลวเปนเหนบ็ ใชอบุายวาตายเปนตาย  เวทนาหายไปเลย ๑๙๓
● นั่งภาวนาไดนานๆ เพราะนั่งเกาอี้ ๑๙๓
● ไปภาวนามา ๔ วนั กย็งัไมผานเวทนา ๑๙๔
● ทีน่ัง่สมาธแิลวไมผานเวทนานี ้มคีวามรสูกึวา ตวัเองไมมขีนัติ
และโกรธตวัเอง  พอไดฟงทานอาจารย กเ็ลยเขาใจวาอนัทีจ่รงิแลว
ประเด็นอยูที่ความไมอยากจะเจ็บไมใดอยูที่มีขันติหรือไม ๑๙๕

● ถาไมผานเวทนา จติยากทีจ่ะรวมลงได ใชหรอืไม ๑๙๖
● เวลาเจบ็ปวยจนทนไมไหวแลว ทองพทุโธๆไปเรือ่ยๆ
จะใชไดหรือไม ๑๙๙
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● ตอนทีห่ยบิขอธรรมะขึน้มาพจิารณา ใหเปนวปิสสนานี่
ตองใชสมาธแิบบไหน ๒๐๐

● จำเปนหรอืไมวาตองมฐีานของสมาธกิอนจะพจิารณาทางปญญา ๒๐๑
● ปญญาจะเกดิไดงาย ถามพีืน้ฐานทางสมาธทิีม่ัน่คงใชหรอืไม ๒๐๑
● ถาไดเพียงขณิกสมาธิจะพอไหมที่จะพิจารณา ๒๐๓
● ถาจติไมรวมจะพจิารณาไดหรอืไม ๒๐๔
● การทำสมาธสิลบักบัการพจิารณาทำไดเลย
ถงึแมจติยงัไมรวมกต็าม  ใชหรอืไม ๒๐๔

● ถาพจิารณาพอแลวหยดุแลว ควรนัง่สมาธติอหรอือยางไร ๒๐๕
● ถาเราใชปญญาพจิารณาแลว กลบัไปเขาสมาธใิหมแลวกลบัมาพจิารณา
อกีครัง้หนึง่ ในระหวาง ๒ ชวงนีอ้าจจะไมตอกนักไ็ด ใชหรอืไม ๒๐๗

● ถอยออกมาแลวกพ็จิารณา พจิารณาแลวกก็ลบัไปเขาสมาธใิหม
ทำอยางนีต้ลอดเวลาใชหรอืไม ๒๐๗

● ถาไมไดถอยกลบัไปทีส่มาธ ิมนัฟงุไปนี ่ถงึขัน้วปิลาสไดไหม ๒๐๘
● ไมรวูาจะพจิารณาเรือ่งอะไร อยางไร ๒๐๙
● เวลาพจิารณา ถาออกนอกไตรลกัษณหรอืรางกาย
กถ็อืวาฟงุซานแลวใชหรอืไม ๒๑๑

● ทีใ่หพจิารณาไตรลกัษณ กเ็พือ่คลายอปุาทาน ๒๑๑
● มนัเกีย่วกนัหรอืไม วาไดเคยภาวนาไดทำความเพยีรมาถงึรวูา
ตองพจิารณาอยางไรแลวกว็างมนัได ๒๑๒

● ในการปฏบิตั ิถาจะไปถงึขัน้ที ่๑  จะตองมอีะไรทีจ่ะทำใหเราไปถงึได ๒๑๓
● ทานอาจารยสอนวา  ถาหยดุคดิหยดุปรงุไมไดใหเขาหาไตรลกัษณ
ทำไปแรกๆ  จะไลเหตผุลไปเรือ่ยๆพอทำบอยเขา ขัน้ตอนลดลงไปเรือ่ยๆ
จะเรว็ขึน้เรือ่ยๆพอคดิปบกล็งทีไ่ตรลกัษณเลย ๒๑๕

● ถาเราไมแนใจวาเราถนดั มอีะไรทีจ่ะทำใหเราพจิารณา
เรือ่งนีไ้ดเรว็ขึน้ จะไดไมเสยีเวลามาก จะรตูวัเองไดหรอืเปลา ๒๑๖
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● ถาคดิทางดานปญญา ไมวาเรือ่งอะไรกต็าม ตองสรปุลงทีไ่ตรลกัษณ
ทัง้หมดถกูตองหรอืไม ๒๑๖

● ทีท่านอาจารยสอนใหพจิารณามาตลอดกเ็พือ่ใหเกดิปญญา ใชหรอืไม ๒๑๗
● ในการพจิารณานีไ่มจำเปนตองหลบัตาหรอืนัง่ตลอดใชไหม ๒๑๗
● พจิารณาปลอยวางมนัจะเกดิขึน้มาเองเลย ไมใชเกดิจากการทีเ่ราคดิวา
เราปลอยวางได  ถกูตองหรอืไม ๒๑๘

● ภาวนาไปเรือ่ยๆ พจิารณาไปเรือ่ยๆ จนกวาจะแยกกายกบัใจไดโดย
เดด็ขาดแลว ก ็ใชไดแลวใชหรอืไม ๒๒๐

● มเีหตกุารณทำใจกระเพือ่ม ควรพจิารณาไปจนกวาจติจะยอมรบัสภาพ
หรอือยางไร  และจะทดสอบอยางไร ๒๒๑

● การพจิารณานามขนัธนี ้ตองพจิารณารปูใหแตกไปหมดกอนหรอืเปลา
หรอืทำควบคไูปได ๒๒๒

● เราเหน็ความยนิดยีนิรายมนัเกดิ พอเรารสูกึตวักห็ยดุมนั
มันหยุดเพราะเราไปหยุดมัน หรือมันหยุดไปเอง ๒๒๔

● เวลาที่ฟงอะไรหรือดูอะไร จิตมันจะคอยแยงอยูเรื่อยๆ
แมจะไมไดเจตนาจะแยง ๒๒๖

● เวลาพจิารณาดจูติ  เวลาทกุขเกดิขึน้ พอเราเขาใจจะระงบัไดทนัที
แตในบางเรือ่ง จะไมยอมรบั ตองจนตรอกถงึจะยอมรบั แตจะเหนือ่ยมาก
การวางลงตรงนีม้นัตางกบัการวางลงในตอนทีเ่ราเขาใจ เหตขุองมนัไหม ๒๒๘

● ถาพจิารณาจนเขาใจดวยเหตผุล ธรรมะหรอืสภาวธรรมทีเ่กดิขึน้นี่
น้ำหนกัเทากนัหรอืตางกนั ๒๓๓

● เมือ่เริม่ภาวนาและจติยงัไมเปนสมาธ ิจะมคีำถามคำตอบ
เกดิขึน้ตลอดเวลา บางคำตอบกก็ระจางทีใ่จเลย
แตบางคำตอบมนัไมกระจาง แลวจะตดิออกมาใหพจิารณา
ในภายหลงัอยเูสมอ  มนัคดิซ้ำๆซากๆไปตลอดพอกระจางแลว
มนักจ็ะสงบ เดีย๋วกม็ปีญหาใหมมาอกี ๒๓๖

● บางทหียิบเทปธรรมะของหลวงตาฟงกไ็ดคำตอบตรงทีส่งสยัอยพูอดี ๒๓๗
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● เคยพจิารณาเรือ่งธาต ุ๔  แลววนัหนึง่ตอนทานขาว
ทนัททีีท่านกจ็ะเหน็อาหาร เปนธาต ุ๔ แลวรวมเปนเนือ้เดยีวกนั
กบัรางกาย แลวกม็คีำบอกวา อนันีก้ไ็ปเสรมิธาต ุ๔   รสูกึเฉยๆ
ไมมคีวามรสูกึอะไร ๒๓๘

● เขาใจวาปญญานีก่ม็กีำลงัของมนั  มกีำลงัมากกำลงันอย
ถากำลงันอยพจิารณาไป กเ็ปนสญัญาหมด กจ็ะไมเหน็จรงิ
ตองพยายามพจิารณาอยางตอเนือ่ง เพือ่จะไดทนักเิลส  ใชหรอืไม ๒๓๙

● เวลาปฏบิตั ิบางครัง้กจ็ะร ูแลวจะพจิารณาได แตบางครัง้กต็องใชอเุบกขา
เขาชวย สลบัไปสลบัมาไดใชหรอืไม ๒๔๐

● เวลาคดิอานเรือ่งการงานควรคดิอยางไร ๒๔๓
● ทีว่าจติเปนอนตัตา เราควรจะพจิารณาอยางไร
ใหเห็นวาจิตเปนสิ่งที่ไมมีตัวตน ๒๔๓

● จะใหเกดิปญญา ใจตองตัง้มัน่ดวยใชหรอืไม ๒๔๔
● จะทำอยางไรใหทนัทกุเรือ่งทกุรายการ ๒๔๖
● เวลามอีารมณโกรธ  อารมณพอใจไมพอใจออกมาจติจะรตูามหลงั
ควรแกไขอยางไร ๒๔๗

● เวลาจะพจิารณาอสภุะตองเริม่อยางไร เคยดรูปูมลูนธิปิอเตก็ตึง้
รวมกตญัแูลวกลวั

● ดภูาพอสภุะแลวกต็ดิอยใูนตวั ๒ วนั พอวนัตอไปอยากจะดอูกีกท็ำไมได
เปนเพราะสมาธิยังไมแข็งใชไหม ๒๕๑

● เมือ่ไปงานศพ กพ็จิารณาดโูลงศพ มนัเหมอืนกบัวาจติมนัไหลไปเอง
ความคดิเราไหลไปเอง  วาเปนธาตดุนิเปนธาตนุ้ำฯลฯ
ทัง้ ๆ  ทีต่อนนัน้ไมไดบงัคบัใหพจิารณาตองทำอยางไรดี ๒๕๓

● ชวงทีม่คีวามสขุกบ็อกตวัเองวามนัไมแน  เดีย๋วกต็องมเีรือ่งเขามา
พยายามทำทัง้สองชวง ไมวาจะทกุขหรอืสขุ จะสอนตวัเองอยเูรือ่ยๆ ๒๕๕

● อานในหนงัสอืหลวงปมูัน่พจิารณากระดกูอยางเดยีวตัง้ ๕๐๐ ชาติ ๒๕๙
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