บ ันทึกสอบอารมณ์ผป
ู ้ ฏิบ ัติธรรม

โดย หลวงพ่ อทอง อาภากโร – เจ้ าอาวาสวัดสนามใน
ณ วัดเจิงสิงฉานย่ วน เมืองผูหลี ประเทศไต้ หวัน
วันที ๖-๑๓ กันยายน ๒๐๑๔

พิมพ์เผยแผ่สําหรับผู้สนใจ เนืองในวันเข้ าพรรษาปี ๒๕๕๙

2
Q&A: Sep 6-13, 2014 @ Zhengxing chanyuan Temple, Puli, Taiwan: Sep 6-13, 2014

1.

นีเป็ นครัง' แรกทีมาเจริ ญสติแบบเคลือนไหว ก่อนหน้ านี 'เคยเข้ าร่วมคอร์ สวิปัสสนาแนว พระมหาสี สยาดอว์ และ
พะอ๊ อก ตอยะสยาดอ รู้สกึ ว่าวิธีนี 'ผ่อนคลายและสบาย รู้สกึ ผ่อนคลายสบายมากๆ รู้สกึ ว่าวิธีนี 'ไม่เลว แต่มีอยู่
จุดหนึงทีดิฉนั (ภิกษุณี) สังเกตเห็นบ่อยครัง' ว่า พอนังยกมือสร้ างจังหวะไปไม่กีครัง' ก็จะเริ มหาว ไม่ทราบว่าเป็ น
เพราะดิฉนั (ภิกษุณี) เปลียนท่าหรื อเปล่า

1A
1.1

มันหาว ก็ปล่อยมันไป อย่าไปบังคับมัน อย่าไปห้ ามมัน อย่าให้ มนั แรงเสียงดังกวนคนอืน มันหาวยังไงก็ช่างมัน
ก็ใช่ ก็พยายามทีจะเตือนตัวเองตลอดว่าอย่าไปสนใจมัน แต่ถ้าไม่สนใจเรื องหาว ทําได้ ไม่นานก็เริ มง่วงอีก

1.1A

มันง่วง มันอะไร ก็เปลียนแล้ ว หาวิธีแก้ เอา แก้ ไม่ได้ ก็ต้องเคลือนไหวแรงๆ ออกไปเดินแก้ เอา

1.2

ค่ะ อย่างนี 'ทําได้ คือให้ ร้ ูสกึ ทุกการเคลือนไหว เพียงแต่นกึ ไม่ถงึ ว่าจะเกิดมีปรากฎการณ์แบบนี ' (ง่วงและหาว)
น่าประหลาดใจจริงๆ ทีเคลือนไหวอยูด่ ีๆ ทําไม่กีครัง' ก็เริ มง่วงทุกที สังเกตหลายครัง' แล้ วค่ะ จุดนี 'ค่อนข้ าง
แตกต่างจากวิธีการอืน อย่างอืนๆก็ไม่มีอะไร การรู้สกึ ตัวคือให้ ร้ ูสกึ ในการเคลือนไหวในทุกๆปั จจุบนั ขณะ ถ้ า
เปรี ยบเทียบกับสมถะทีโยมเคยปฏิบตั ิมาก่อนหน้ านี ' ทีจริ งแล้ วการเคลือนไหวน่าจะทําให้ ร้ ูสกึ แจ่มใส กลับ
กลายเป็ นว่าเคลือนไหวไป 3-4 ครัง' ก็เริ มง่วง

1.3

การเจริ ญสติแบบเคลือนไหวไปขับ ทําให้ เราหาว เวลายกมือรู้สกึ ว่ามือกําลังยกหรื อไม่

1.3A

ทราบค่ะ ก็มีแค่จดุ เดียวทีโยมคิดว่ามันแตกต่างจากวิธีอืน

1.4

เรื องทีสองทีอยากขอคําแนะนํา คือ เราไม่ได้ นงปฏิ
ั บตั ิอยูต่ ลอดเวลา เมือถึงเวลาทํางาน เราก็ต้องทํางาน เวลา
ทีเราทํากิจกรรมการงานอยู่ เราก็อาจต้ องคิดวางแผนงานอนาคต ณ ขณะนันเราจะอยู
'
ก่ บั ปั จจุบนั อย่างไร ถ้ า
เราต้ องรู้สกึ ในปั จจุบนั ด้ วย และสมองก็คิดวางแผนเรื องการงานด้ วย

1.4A

คิด ก็ให้ มนั คิด อย่าไปห้ ามมันคิด เราก็ให้ เอาอันเดียวอย่างใดอย่างหนึง ขณะทีเราทําก็ให้ เราอยูก่ ารกระทํา อยู่
กับปั จจุบนั คิดก็ให้ มนั คิด ช่างมัน วางแผนวางอะไรก็คิด ช่างมันแล้ ว มันก็วางแผนได้ อะไรได้ เราก็ร้ ู เคลือนไหว
รู้ รู้ปัจจุบนั ขณะนี '

1.5

ดูแล้ วเป็ นงานยาก แต่ก็เป็ นวิธีทีผ่อนคลายสบาย เป็ นวิธีทีแปลกตรงทีทําไม่กีครัง' ก็เริ มหาว เลยต้ องหยุด ดู
ตัวเองหาว แล้ วกลับมารู้สกึ ตัวใหม่

1.5A

ไม่เป็ นไร มันไล่ลม ขับลม หรื อยังไง เคลือนไหวทําให้ ลมเรามันวิง อย่าไปเพ่ง ไปจ้ อง ไปจี ' ไปบังคับ ให้ มนั เป็ น
ธรรมชาติ ให้ มนั ผ่อนคลาย ให้ มนั สบาย เป็ นปรกติ

2.

ปฏิบตั ิมาสองวันนีเข้ าใจว่าความรู้สกึ ตัวก็คือรู้สกึ ว่าร่างกายส่วนไหนมีการเคลือนไหวและกําลังทําอะไรอยูใ่ นแต่
ละขณะ การยกมือสร้ างจังหวะค่อนข้ างพิเศษ ฝึ กมาสองวัน รู้สกึ ปวดไหล่ ปรกติโยมก็ฝึกรู้สกึ ตัวในอริยาบถ
ต่างๆอยูแ่ ล้ ว การยกมือสร้ างจังหวะมีเหตุผลอะไรพิเศษหรื อเปล่า คือเพือสุขภาพ หรื อเพือให้ ลมปราณ
ไหลเวียนสะดวก

2A

ให้ เรามีสติ ให้ เรารู้สกึ ตัวอยูก่ บั ปั จจุบนั แล้ วมันก็จะทําให้ เราแข็งแรง คนเราไม่ได้ อยูก่ บั ตัว ลืมตัว หลงตัว ขาด
สติ ไม่มีสติ ก็เลยให้ เราเคลือนไหว ให้ ร้ ู ให้ มีสติ เป็ นเทคนิค ลมมันก็จะวิง ก็จะหมุนไป ร่างกายก็จะปรับได้ ทํา
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ไปนานๆมันก็จะทํางานปรกติ จะไม่มีอะไรละ เดีGยวนี 'มันยังใหม่อยู่ เราไม่เคยทําให้ มนั ยาว ให้ มนั ต่อเนือง ให้ มนั
เคลือนไหวยกมือตลอด ต่อไปมันก็จะเปลียนสภาพเป็ นปรกติ
3

ทีให้ ยกมือสร้ างจังหวะ คือเวลาพลิกมือให้ ร้ ู หยุดก็ให้ ร้ ู ความหมายก็คือเพือให้ ใจของเรารู้ใช่หรือไม่วา่ กําลังทํา
อะไรอยู่

3A

นันแหละ ให้ ร้ ูมาจากใจ ใจมันเป็ นผู้ร้ ู ตัวรู้มนั อยูท่ ีใจ ทําอะไร เราโกรธ เราดีใจ ก็มาจากใจ เราโกรธก็โกรธมาที
ใจ เราเคลือนไหวรู้ ตัวรู้นนแหละ
ั
รู้มาใจแล

3.1

การยกมือสร้ างจังหวะเพือฝึ กให้ ใจตัวเองรู้วา่ กําลังทําอะไรอยู่ แต่เมือโยมกลับไปชีวิตปรกติ ก็ให้ ร้ ูวา่ กําลังทํา
อะไรอยูใ่ ช่หรื อไม่

3.1A

ให้ อยูก่ บั ปั จจุบนั แล เราฝึ ก ต่อไปเราก็เอาไปทํากับงานกับการ เอาไป apply ไปประยุกต์ใช้ กบั ชีวติ ประจําวันได้
ปรกติ เรามีสติ คิดอะไรเราก็คิดแบบมีสติ อยูก่ บั ปั จจุบนั ขณะไหนขณะนัน' เวลานัน' มีสติอยูก่ บั การกระทํา การ
เจริ ญสติแบบเคลือนไหว สามารถทีจะเอาไปใช้ กบั ชีวิตประจําวัน กับการกับงาน ทีไหนก็ทําได้ ไม่มีกาลไม่มี
เวลา ไม่เหมือนวิธีบางวิธี หลายๆวิธีก็ให้ อยูน่ ิงๆ ไม่ต้องทําอะไร หลับหูหลับตา แต่การเจริ ญสติแบบเคลือนไหว
ให้ มีสติอยูก่ บั การกับงาน อยูก่ บั ชีวิต อยูก่ บั สิงทีเราทําปั จจุบนั ขณะไหน เวลาไหน การเจริ ญสติแบบเคลือนไหว
นีเป็ นธรรมชาติ เทคนิคมีแค่นี ' ยกมือสร้ างจังหวะ เดินจงกรม ถ้ าเราจับหลักได้ ต่อไปเราทําอะไร เคลือนไหว
เดิน นัง นอนก็ปรกติ ทําหน้ าทีการงานก็ต้องเคลือนไหว ให้ มีสติ ให้ ร้ ู พระพุทธเจ้ าสอนให้ มีสติ อย่าลืมตัว อย่า
หลงตัว มีสติแล้ ว ทําอะไรก็ทําแบบมีสติ มีสติแล้ ว ทํางานทําการก็ปรกติ หาเงินหาทองได้ มีสตินยิี งดี ทําอะไรก็
ไม่เกิดทุกข์ ไม่วนุ่ วาย ไม่สบั สน ไม่ยงุ่ ให้ เรามีสติอยูก่ บั ตัว รู้สกึ ตัว อยูท่ ีไหนก็เป็ นการปฏิบตั ิ อยูท่ ีไหนก็มีสติอยู่
กับปั จจุบนั อยูก่ บั งานได้ ตลอดแล้ ว

4

โยมมีญาติคนหนึง ตอนวัยรุ่นทําความผิดไว้ เกิดปมในใจ ตอนนี 'ใกล้ จะป่ วย ไม่ทราบว่าโยมสามารถสอนการยก
มือสร้ างจังหวะให้ เขาได้ หรื อไม่

4A
4.1

เดินได้ เคลือนไหวได้ ทํางานทําการได้ หรื อไม่ หรื อนอนเฉยๆ
เขามีอาการโรคประสาทอ่อนๆ ตอนสมัยหนุม่ ๆเขาเคยไปรับประกันแทนคนอืนไว้ เลยอาจต้ องรับผิดชอบแทน
เลยอาจได้ รับการกระทบกระเทือนทางจิต

4.1A

เป็ นเพราะกลัวหรื อคิดมาก

4.2

เป็ นเพราะกลัว

4.2A

นอนหลับได้ มยัL

4.3

นอนหลับบ่อยมาก ชอบเอนตัวลงนอน

4.3A

เป็ นมานานหรื อยัง

4.4

20 ปี แล้ ว
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4.4A

ผู้ชายหรื อผู้หญิง

4.5

ผู้ชาย

4.5A

ตอนนี 'อายุเท่าไร

4.6

60 ปี

4.6A

ทานอาหารคนเดียวได้ อาบนํ 'าอาบท่า ทําอะไรส่วนตัวช่วยตัวเองได้ อยูห่ รื อไม่ ไปไหนมาไหนเองได้ หรื อไม่

4.7

ใจไม่อยูก่ บั เนื 'อกับตัว จิตไม่มีสมาธิ

4.7A

เขามาร่วมปฏิบตั ิหรื อไม่

4.8

ไม่ได้ มา เพราะสุขภาพไม่ดี ไม่กล้ ามาร่วม เพราะต้ องนอนบ่อยๆ

4.8A

ลองไปแนะนํา ให้ ทําให้ ปฏิบตั ิลองดู ให้ ร้ ู ทําเล่นๆ เคลือนไหวอะไรนิดๆหน่อยๆ ให้ ร้ ูให้ มีสติ ให้ อยูก่ บั การ
เคลือนไหว ค่อยๆแนะนําทีละหน่อย ถ้ ายกมือยังไม่ถกู ก็คอ่ ยๆฝึ กไป แต่ให้ ร้ ูให้ มีสติ ไม่ต้องบังคับ ลองฝึ กดู จะ
ดีขึ 'นไม่

5

การเจริ ญสติแบบเคลือนไหวเป็ นไง ยกมือรู้สกึ ยก รู้สกึ เคลือน รู้สกึ ไหว มีสติร้ ูกําลังเคลือนไหวมือหรือไม่

5A

รู้สกึ ค่ะ

5.1

รู้กบั ไม่ร้ ู อันไหนมากน้ อยกว่ากัน

5.1A

ถ้ าตังใจก็
' ร้ ู แต่ถ้าไม่ตงใจก็
ั ' พดู ยาก เวลาตังใจก็
' จะรู้ทกุ การเคลือนไหว

5.2

ก็ตงใจ
ั ' แต่อย่าไปตังใจมาก
'
ตังใจให้
'
พอดี ให้ มนั รู้ได้ ตลอด รู้ยาว รู้ตอ่ เนือง รู้เป็ นลูกโซ่ยิงดี

5.2A

เวลาโยมนังปฏิบตั ิ พอก้ มหน้ าลงก็ง่วงนอน นังต่อไปก็คิดอยากจะนอนตลอด โยมไม่เคยเป็ นอย่างนี 'มาก่อน คือ
คิดอยากจะนอนตลอดเวลา เมือคืนนี 'เป็ นคืนทีสามของการปฏิบตั ิ แต่นอนไม่หลับทังคื
' นจนถึงเช้ า ไม่ทราบว่า
เป็ นเพราะอะไร ตอนกลางวันอยากจะนอน แต่พอถึงกลางคืนกลับนอนไม่หลับ

5.3

นิวรณ์๕ ตัวใดตัวหนึง อาจจะกวนแรง เป็ นมารอันหนึง เป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิ มีมากมีน้อย ให้ เราชนะมัน
ต้ องสู้กบั มัน มันสู้กบั เรา เราก็ต้องสู้กบั มัน เดีGยวมันก็ส้ กู บั เราไม่ได้ ถ้ าเรามีความเพียร มีขนั ติ มีความอดทน
มารมันก็จะตาย ไม่มีแล้ ว ความง่วงคือนิวรณ์๕

5.3A

แล้ วทําไมเมือคืนถึงนอนไม่หลับทังคื
' น ทังๆที
' อยากจะนอนมาก

5.4

บางวัน บางคืน บางเวลา บางขณะ มันอาจจะแบบนันก็
' มี ช่างหัวมัน มันยังปรับไม่ได้

5.4A

โยมอยากทราบว่าทีนอนไม่หลับเป็ นเพราะการปฏิบตั ิหรื อเปล่า

5.5

ไม่เป็ นไร บางคืนบางเวลา มันอาจจะไม่หลับ ต่อไปมันก็จะหลับ เวลานังมันง่วง สู้ไม่ไหวก็เปลียน เคลือนไหว
ไปทําอะไรต่ออะไรแก้ มนั ให้ มีสติ ให้ ร้ ูอยูใ่ นการกระทํา

6.

เวลาทีโยมยกมือ รู้สกึ เหมือนกับมีเงาของมือตามขึ 'นมา ทุกครัง' ทีเป็ นจังหวะหยุด จะมีเงาตามมือขึ 'นมา
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6A

อย่าไปสนใจมัน มีสติร้ ู เคลือนไหวรู้

7

หลวงพ่อเทศน์วา่ การดืมชาเป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิ พูดอีกนัยหนึงการดืมชาเพือทําให้ ร่างกายรู้สกึ สดชืนเป็ น
อุปสรรคต่อการปฏิบตั ิ แต่โยมดืมชามานานแล้ ว เพือบรรเทาอาการปวดหัว ปรกติจะต้ องดืมชาผูเอ่อเพือลด
อาการปวดหัว ไม่ทราบว่าจะแก้ อย่างไร

7A

ดืมชาผูเอ่อช่วยร่างกายเราได้ หรือ ถ้ ามันช่วยร่างกาย ช่วยลดอาการทีเราเป็ นโน้ นเป็ นนี 'ได้ ก็ได้ ประโยชน์ ก็เป็ น
สมุนไพร ก็ไม่เป็ นไร

7.1

ดืมกาแฟล่ะคะ ปรกติก็ดืมกาแฟ

7.1A

กาแฟ บางคนถ้ าไม่ได้ กิน มันง่วง มันหาว แสดงว่ามันติดคาเฟอีนรึยงั ไง ดืมบางครัง' บางคราว ไม่ได้ ดืมเป็ น
ประจํา ไม่ได้ ติด บางคนดืมกาแฟได้ ประโยชน์ เป็ นโน้ นเป็ นนี ดืมแล้ วดี

7.2

โยมดืมกาแฟจนติดแล้ ว

7.2A

ถ้ าเราจะเลิก ก็พยายามทีจะเลิก พยายามทีจะไม่เอา สู้กบั มัน ไปๆมาๆก็อาจจะชนะได้

8

เหยาลีเซียงเป็ นคนแนะนําการเจริ ญสติแบบเคลือนไหวให้ กบั โยม เมือ2-3 ปี ทีแล้ วเหยาลีเซียงเคยพูดให้ โยมฟั ง
โยมก็อยากเข้ าร่วมคอร์ สมาตลอด ครัง' นี 'เหยาลีเซียงเป็ นคนโทรศัพท์บอกให้ โยมเข้ าไปดูในอินเตอร์ เน็ต เขา
เปิ ดรับสมัครแล้ ว ก่อนหน้ าทีจะมาปฏิบตั ิ โยมก็ฝันเห็นหลวงพ่อ ไม่ทราบว่าควรถามคําถามนี 'หรื อไม่

8A

เป็ นญาติหรื อเป็ นเพือนเหยาลีเซียง

8.1A

เป็ นเพือน

8.1A

ก็ไม่เป็ นไร เราจะมาปฏิบตั ิ มาเจริ ญสติแบบเคลือนไหว ฝั นยังไงก็ไม่เป็ นไร เหยาลีเซียงเป็ นเพือนกันก็อยากให้
เรามาปฏิบตั ิ มารู้ มาสัมผัสกับการเจริ ญสติแบบเคลือนไหวว่าเป็ นอย่างไร มีสติ เราจะได้ ทีพึง เราจะพึงตัวเอง
ได้ ช่วยตัวเองได้ ตนเป็ นทีพึงของตน ก็คือเรามีสติ มีธรรมะ รู้สกึ ตัว อยูก่ บั ตัว อยูก่ บั สติ อยูก่ บั ปั จจุบนั การ
กระทํา เคลือนไหวทุกอย่าง

8.2

สติ（觉性）กับจิตวิญญาณ (灵性)เหมือนกันหรื อไม่ มีคนจํานวนมากพูดว่าจิตวิญญาณก็คือจิต
（本灵）โดยทัวไปจะเรี ยกว่า วิญญาณ （灵魂）ในร่างกายเราทุกคนจะมีตวั รู้หรื อสติ（灵）
อยู่

8.2A

ตัวคนทุกคนก็มตี วั ธรรมชาติ มีตวั พุทธะ มีตวั สติ แต่มนั ยังไม่ได้ มนคง
ั เจริ ญ เข้ มแข็งมันคง ตังมั
' น เราก็ต้องมา
เพิม มาฝึ กให้ มนั เจริ ญ ให้ มนั มันคงเข้ มแข็ง ทุกคนมีอยูส่ ติอยูแ่ ล้ ว เป็ นธรรมชาติ เป็ นพุทธะ เป็ นตัวรู้ ตัวตรัสรู้
มันมีมาก่อนพระพุทธเจ้ ายังไม่ตรัสรู้ ไม่มีใครเป็ นผู้ร้ ู ตรัสรู้ พระพุทธเจ้ ารู้เอง
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9

เป็ นไง การเจริ ญสติแบบเคลือนไหว

9A

พอได้ อยู่ แต่โยมไม่ร้ ูวา่ โยมกําลังเรี ยนอะไร

9.1

เรายกมือรู้ เราเดิน เราสร้ างจังหวะ เราเคลือนไหว รู้หรื อไม่

9.1A

เหมือนกับว่าจิตใต้ สาํ นึกของเราบอกเราให้ ร้ ูวา่ เท้ าเรากําลังเคลือนไหว เหมือนเป็ นสัญชาตญาณมากกว่า

9.2

มันบอก แต่ให้ เรารู้ ให้ เราเห็น ไม่ให้ บอกว่าเรายกมือ แต่ให้ เรารู้วา่ เรายก มีสติ รู้สกึ ตัวเคลือนไหว มีสติ

9.2A

โยมก็ยงั รู้สกึ ง่วงตลอด บางครัง' แม้ จะไม่ร้ ู แต่ก็เหมือนกับรู้สกึ ว่ามือของโยม กําลังยกอยูใ่ ช่หรื อเปล่า คล้ ายๆกับ
ความคิดมันนําทางอยู่ ไม่ใช่แค่ “รู้”เฉยๆ

9.3

ถึงมันไม่สงั เรายก เราไหว เราเคลือน ก็ให้ เรารู้ เรามีสติ ก็ได้ เหมือนกัน, ถึงมันจะสังให้ ยก สังให้ ร้ ู ก็ไม่เป็ นไร
เราอย่าบังคับให้ มนั รู้ บังคับให้ มนั สัง หรื อสังให้ มนั รู้ ให้ มีสติ อย่าบังคับ

9.3A

ในระหว่างทีปฏิบตั ิยงั มีความคิดฟุ้งซ่านเกิดขึ 'น มันคิดออกมาเองตลอดเวลา แต่วา่ พวกเขาสอนว่า ถ้ ามี
ความคิดฟุ้งซ่านเกิดขึ 'นก็อย่าไปสนใจมัน ปล่อยให้ มนั ผ่านไป แต่เวลามีความคิดทําให้ โยมรู้สกึ ว่าใจมันเป็ น
ทุกข์

9.4

ก็ไม่เป็ นไร มันคิดก็อย่าไปยุง่ กับมัน อย่าไปห้ ามมัน อย่าไปกับมัน อย่าไหลกับมัน คิดก็ให้ มนั คิด พยายามให้ ร้ ู
ตัวรู้ ตัวทีให้ เรามีสติอยูก่ บั การเคลือนไหวนีแหล่ะ จะไปจัดการตัวคิด ตัวทุกข์

9.4A

แต่เวลานังปฏิบตั ินง่ี วงมาก

9.5

ถ้ าเราสู้ไม่ได้ เราก็เปลียน เปลียนไปเดินหรื อทําอะไร ก็ให้ เรารู้ ให้ เรามีสติ อยูก่ บั การเคลือนไหว เปลียนแปลง
ไปตามทีมันเปลียนก็ได้

9.5A

ยกมือเคลือนไหวให้ เร็ วขึ 'นได้ หรื อไม่

9.6

เราจะยกมือเคลือนไหวให้ มนั แรง ทําให้ มนั เร็ว ให้ มนั ไวหน่อย แก้ ได้ แล้ วก็คอ่ ยยกมือปรกติก็ได้

10

โยมมาจากเมืองเกาสง โยมอ้ ายฉินเป็ นคนสอนโยมปฏิบตั ิ โยมปฏิบตั ิมาเกือบปี หนึงแล้ ว เร็ วๆนี 'โยมมีปัญหานึ
งรบกวนโยมมากคือ โยมเป็ นเส้ นเลือดขอดทีน่อง อาการหนักขึ 'นเรื อยๆ บางทีร้ ูสกึ ปวดเหมือนเข็มทิม พอมี
อาการแบบนี 'ทีไร ใจก็ไม่อยูก่ บั การปฏิบตั ิแล้ วถูกลากออกไปแล้ ว คือเอาแต่คิดว่า “แย่ละ ไปๆมาๆยิงปวดมาก
ขึ 'นๆ” คิดแบบนี ' ใจก็ฟ้ งไปแล้
ุ
ว โดยเฉพาะเวลาทีโยมนังยกมือสร้ างจังหวะ

10A

มันแรง เวทนามันแรง อาการเจ็บอาการปวดมันแรง สติของเรายังไม่พอ มันก็เลยไปอยูก่ บั เจ็บกับปวด ไปยึดมัน
ถือมัน ไปเป็ นกับมัน ถ้ าสติเราดี สติเราเจริ ญก้ าวหน้ าขึ 'นมา มันจะแก้ มันจะปลด มันจะปล่อย มันจะวาง มัน
จะเอาชนะ ตอนนี 'สติเรายังอ่อน พอมันมาปุ๊ บ เราก็ไปกับมัน มันเป็ นตัวเป็ นตน เป็ นอัตตา

10.1

ความรู้สกึ ตัว กับความคิดฟุ้งซ่านต่างกันอย่างไร

10.1A

ต่างกัน ความคิดมันเป็ นการปรุงแต่ง เป็ นอวิชชา เป็ นสังขาร ออกไปทัว ไม่ได้ ตงใจคิ
ั ' ด มันก็คดิ ไม่ได้ เป็ นหน้ าที
การงาน ไม่ได้ เจตนาต้ องคิดต้ องทํา มันปรุงแต่ง ความรู้สกึ ตัวคือ ตัวสติ คนละตัวแล้ ว ถ้ าเรามีสติ ทําอะไรต่อ
อะไร ก็พงตั
ึ วเองได้ ช่วยตัวเองได้ เป็ นการเป็ นงาน เป็ นหน้ าที
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10.2

เวลาเดินจงกรม ก็แค่ร้ ูวา่ กําลังเดินก็พอแล้ วใช่หรื อไม่

10.2A

ใช่ ทําอะไรก็ให้ ร้ ู ทําการทํางาน เคลือนไหวอะไรก็ให้ ร้ ู การเจริญสติแบบเคลือนไหวเป็ นธรรมชาติ ไปประยุกต์
กับการกับงาน กับชีวติ ประจําวัน ไม่มีกาลไม่มเี วลา ได้ ทงหมด
ั'
อันนี 'เป็ นเทคนิค ถ้ าทําได้ แล้ ว ต่อไปก็ได้ หมด

10.3

ในชีวติ ประจําวัน ถ้ าหากคนสองคนมีความเห็นไม่ตรงกัน ขณะนันเราก็
'
แค่ร้ ู แล้ วเราจะเผชิญหน้ ากับความเห็น
ทีไม่ตรงกันอย่างไร

10.3A

เขาขัดแย้ งเรา เราไม่ขดั แย้ งใคร เรารู้สกึ ตัวของเรา เราก็อยูก่ บั เราได้ คนอืนเขาขัดแย้ ง ก็เป็ นเรื องของเรา สติ
ของเรา รู้สกึ ตัวเรา เรื องการพูดการคุย การโต้ การตอบ พูดคุยโต้ ตอบอย่างมีสติ ไม่ขาดสติ เราก็พดู ได้ คยุ ได้ เขา
เข้ าใจผิดก็เป็ นเรื องของเขา เราเข้ าใจถูกก็เป็ นเรื องของเรา คุยกันได้ คนนึงเข้ าใจผิด คนนึงเข้ าใจถูก อยูก่ บั ตัว
ใครตัวมัน เขาเข้ าใจผิด ถ้ าเขามีสติเขาก็จะเข้ าใจถูก บังคับไม่ได้

10.4

มีครัง' หนึง ตอนนันโยมปฏิ
'
บตั มิ าได้ ประมาณหนึงปี คิดอยากไปเดินดูต้นไม้ ในสวนสาธารณะ ก่อนหน้ านี 'โยม
เคยไปเดิน ดูต้นไม้ ก็เห็นแค่ต้นไม้ แต่เร็ วๆนี 'โยมไปอีกครัง' ปรากฎว่าโยมมองเห็นมากกว่าต้ นไม้ หนึงต้ น โยม
มองเห็นข้ างๆต้ นไม้ นนยั
ั ' งมีต้นไม้ อืนๆอีก เหนือต้ นไม้ ยงั เห็นท้ องฟ้ าสีนํ 'าเงิน ทังยั
' งมองเห็นกิงไม้ แต่ละกิง ภาพที
เห็นข้ างหน้ าทังชั
' ดทังกว้
' าง โยมรู้สกึ ดีใจมาก อยากทราบว่าสิงทีเกิดขึ 'นเกียวข้ องกับความรู้สกึ ตัวหรื อเปล่า

10.4A

เห็นชัด มองได้ กว้ างได้ ดีขึ 'น ก็แสดงว่ามันเจริ ญขึ 'น ก็ไม่เป็ นไร แต่เราก็อย่าไปยึด อย่าไปติด ให้ เรารู้มีสติ ก็
ปล่อยไป ช่างมัน

11

ถ้ าหากว่าเราไม่คอ่ ยอยากจะนอน บ่อยๆเข้ า เดียG วก็เห็นโน่น เดีGยวก็เห็นนี ในทีสุดก็กลายเป็ นบ้ าไป โยมคิดว่านี
เป็ นเรื องไม่เทียง ไม่ปรกติ โยมคิดแบบนี 'ถูกหรื อไม่

11A

คิดเฉยๆ แต่วา่ นอนอยู่ หรื อว่าไม่นอนเลย

11.1

ไม่ได้ นอน แล้ วก็ไม่ได้ คิดว่าจะไปนอนด้ วย

11.1A

ร่างกายมันก็ต้องพักผ่อน จะทํางานตลอดไม่ได้ มันเป็ นเวลาพัก เหมือนกับรถ รถวิงมันก็ต้องมีเวลาพัก เวลา
หยุดให้ มนั ร่างกายเราก็เหมือนเครื องยนต์ต้องพักกลางคืน แต่เราไม่ได้ เมามัน ไม่ได้ หลงไหล ไม่ได้ ติด
เอร็ ดอร่อย เวลาพักก็พกั ให้ มนั พอดี

11.2

เมือไรถึงจะทราบว่าเป็ นสมาธิแบบอนัตตา หรื อสมาธิแบบสูญญตา

11.2A

อนัตตาก็เป็ นสูญญตา ถ้ ามีสติตงมั
ั ' นเราก็จะรู้วา่ เป็ นอนัตตาหรื อเป็ นสูญญตา

11.3

จิตและชวนะจิต (Javana) ต่างกันอย่างไร

11.3A

เรามีสติ เราก็จะรู้ทีไปทีมา รู้ทีมันเกิดรู้ทีไม่เกิด เราก็จะรู้ ถ้ าเรามีสติ สติมนั ก็จะสอนเรา บอกเรา แยกแยะให้ เรา
เอง เราจะตอบตัวเองได้ เราจะบอกตัวเองได้ ถามตัวเอง ตอบตัวเอง ได้ ข้อสรุป ได้ คาํ ตอบ “สันทิฏฐิ โก”
(Sanditthiko) ผู้ร้ ูจะเห็นเอง พระพุทธเจ้ าจะรู้ให้ คนอืนไม่ได้ คนอืนจะรู้ให้ พระพุทธเจ้ าก็ไม่ได้ รู้เองเห็นเอง ไม่ใช่
ว่าว่าเอาเอง
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11.4

ความคิดสามารถเกิดขึ 'นได้ ทกุ ขณะ มันเกิดดับเกิดดับอยูต่ ลอด ถ้ าอย่างนันเราควรที
'
จะอยูก่ บั สติ เจริ ญสติให้
เข้ มแข็งขึ 'น ยิงสติเข้ มแข็งมากเท่าไร ก็แสดงว่าสติจะเริ มต่อเนืองมากขึ 'น สติก็จะอยูไ่ ด้ นาน พอสติเข้ มแข็งดีแล้ ว
ก็จะไปจัดการกับความคิดเอง สามารถมองเห็นความคิดได้ ใช่หรื อไม่

11.4A

นันแหล่ะ รักษาสติ ทําให้ มนั ตังมั
' น ทําให้ มนั เข้ มแข็ง มันคง เต็มสมบูรณ์ มันจะไปจัดการกับกิเลสทังหลาย
'
อวิชชา หรื อสิงทีทําให้ เราหลง ทําให้ เรามืด ทําให้ เราบอด

11.5

เวลาปฏิบตั ิ โยมยกมือตลอด บางทีร้ ูสกึ ว่าร่างกายไหวไปมาค่อนข้ างมาก รู้สกึ ว่าตัวหนัก เวลาโยมฟั งปรมัตถ
ธรรมไม่ต้องเคลือนไหว แต่พอมาเจริ ญสติแบบเคลือนไหวนีต้ องเคลือนไหวตลอด โยมศึกษาทังสองแบบนี
'
'ปน
กันไป คงไม่ทําให้ ตวั เองสับสนใช่หรื อไม่

11.5A

จับของหลายอย่างก็ไม่เหมือนจับอย่างเดียว เจริ ญเติบโตไม่คอ่ ยมันคง ขนาดฝึ กอย่างเดียว มันก็ยงั ไม่ได้ บางที
อันเดียวได้ ก็ยงดี
ิ นีเสนอ แล้ วแต่จะเอา กีอัน เอาเท่าไรก็เอา เราก็เลือกเอา

11.6

ถ้ าอย่างนันโยมคงต้
'
องเลือกเอาเพียงอย่างเดียว ใครจะไปมีเวลาเลือกตังเยอะแยะ
'

11.6A

ขนาดอย่างเดียว ยังรักษากันไม่คอ่ ยจะได้ เลือกหลายอย่างจะแย่กนั ไปใหญ่

12

ปรกติเวลาเราอยูบ่ ้ านมีงานการต้ องทําหลายอย่าง ไม่สามารถยกมือสร้ างจังหวะหรื อเดินจงกรมได้ ตลอดเวลา
อยูบ่ ้ านก็ไม่เหมือนอยูใ่ นห้ องปฏิบตั ิธรรมทีมีกําหนดเวลาปฏิบตั ิทแน่
ี นอน ไม่ทราบว่ามีวิธีไหนทีจะช่วยให้ โยม
สามารถรู้สกึ ถึงการเคลือนไหวในระหว่างทํางานทีบ้ านได้ ดีกว่านี 'บ้ าง

12A

ให้ ร้ ูเหมือนกับเรายกมือ เหมือนกับเราเดินจงกรมปฏิบตั ิอยูใ่ นเทคนิค เคลือนไหวเหมือนกัน แต่หน้ าทีการงาน
ต่างกัน แต่ตวั สติเรารู้ ก็ให้ เรารู้เหมือนกันกับทีให้ เราปฏิบตั ิอยูใ่ นอุบายอยูใ่ นเทคนิค ก็เอาไปประยุกต์ใช้ กบั
ชีวิตประจําวัน มากน้ อยก็ตา่ งกันแล สัปปายะของสถานทีต่างกัน

12.1

การยกมือสร้ างจังหวะขึ 'นลง บางทีพอทําไปนานๆ มันเคลือนไหวเหมือนเครื องยนต์ คือมือเคลือนไหวแต่ไม่
รู้สกึ ตัว ไม่ทราบว่าเรามีการจับเวลาแบบนี 'หรื อไม่วา่ เราควรทําด้ วยความเร็ วในการยกมือปรกตินานเท่าไร แล้ ว
หลังจากนันก็
' ให้ ทาํ ช้ าลงหรื อเร็วขึ 'นเพือให้ มคี วามรู้สกึ ตัวดีขึ 'น บางครัง' การยกมือช้ าก็ร้ ูสกึ ได้ ดีกว่า การยกมือ
เร็ วถึงแม้ จะเป็ นการเคลือนไหวเหมือนกันแต่ร้ ูสกึ ได้ ไม่ชดั เจน

12.1 A

มันก็ไม่ทนั เพราะสติเรายังไม่ดี เราก็ยกให้ พอดี ยกให้ มนั รู้เท่าทันตามการเคลือนไหว ถ้ าความรู้สกึ ตัวมันหาย ก็
ตังต้
' นใหม่เอาใหม่ ให้ มนั รู้

12.2

แล้ วก็ไม่ต้องไปคิดมันใช่หรื อไม่ ว่าควรจะยกช้ ายกเร็ ว

12.2 A

ใช่ ไม่ต้องไปคิดมัน เราก็ทาํ ให้ มนั รู้

13

ถ้ าอยูใ่ นไต้ หวันต้ องพยายามหาสถานทีปฏิบตั ิธรรมทีสามารถปฏิบตั ิได้ ตอ่ เนือง เพราะตอนนี 'อยูท่ ีบ้ าน คนใน
ครอบครัวไม่คอ่ ยเข้ าใจว่าโยมทําอะไรอยู่ ทําให้ โยมรู้สกึ ว่าเหมือนเป็ นกบฎในครอบครัว เพราะว่าคุณแม่ของ
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โยมเห็นว่าเงินเท่านันที
' มีคณ
ุ ค่า การหาเงินคือความสําเร็ จ ทีจริ งแล้ วถ้ าจะให้ ปฏิบตั ิทีบ้ านโยมก็ทําได้ แต่จะ
รู้สกึ มีแรงกดดัน ถึงแม้ คนในครอบครัวจะไม่พดู ถึงเรื องนี 'อีก แต่ทกุ คนก็คอยจับตาดูโยมอยู่
13A

เราก็ต้องดูเอา ก็ต้องมี

13.1

หลวงพ่อเคยพูดว่าจะให้ โยมไปปฏิบตั ิธรรมทีวัดสวนสติมา 3 เดือน แต่ทําไมตอนหลังถึงไม่ให้ ไป ถึงแม้ โยมจะ
ไม่ได้ สนใจเรื องนี 'อีก แต่ก็อยากทราบเหตุผล

13.1A

เพราะหลวงพ่อไม่ได้ อยูต่ อ่ เนือง มีงานต้ องไปทีโน่นทีนี ไม่ได้ อยูต่ ลอด ไม่สะดวกทีจะให้ ตดิ ตามไป

13.2

โยมไม่ต้องติดตามหลวงพ่อก็ได้ โยมสามารถอยูป่ ฏิบตั ิเองได้ ถ้ าหลวงพ่อกลับมาทีสวนสติมาเมือไร โยมค่อย
สอบอารมณ์กบั หลวงพ่อก็ได้

13.2A

เสาร์ -อาทิตย์ คนมันไปเรื อยสลับไปสลับมา เรื องทีพักเรามีจํากัด ก็เลยไม่คอ่ ยสะดวก ช่วงเข้ าพรรษา ฝนมันตก
ไม่สะดวกนอนเต็นท์ ฝนตกหนัก ฝนเข้ าไปในเต็นท์ได้ ทีสวนสติมา ช่วงเวลาทีอากาศกําลังดี ก็ตอนทีเราจัด
คอร์ ส 49 วัน ไม่มีฝนตก

13.3

พอจบคอร์ สนี 'แล้ ว โยมคิดว่าจะไปอีกทีหนึงเรี ยนรู้งานเกษตรกรรม ทีไต้ หวันมีหลายแห่งทีทําฟาร์ มเกษตรเชิง
ธรรมชาติ ไม่ใช่เกษตรไร้ สารพิษ เขาเปิ ดโอกาสให้ เราไปช่วยทําฟาร์ ม โดยเขาจะให้ ทกิี นอยูฟ่ รี แล้ วจะสอนเรา
ทําเกษตร

13.3A

ไปลองดู ไปลองปฏิบตั ิ ไปลองทํากับเขาดู จะได้ เรียนรู้

13.4

ตอนนี 'โยมทํางานอะไรก็แล้ วแต่ ก็สกั แต่วา่ ทํา แต่ไม่ร้ ูสกึ ว่ามีความหมายอะไร แล้ วก็ไม่ได้ ชว่ ยอะไรในการ
ปฏิบตั ิธรรม โยมก็คิดอยูห่ ลายอย่าง คิดว่าไปทําฟาร์ มเกษตรดีกว่า ง่ายดี

13.4A

ถ้ าเราไปเรี ยนในมหาวิทยาลัยด้ วยปฏิบตั ิธรรมไปด้ วย กับไปฝึ กงานด้ วยปฏิบตั ิธรรมด้ วย อันไหนจะดีกว่ากัน

13.5

โยมไม่จําเป็ นต้ องไปเรี ยนมหาวิทยาลัย โยมทําฟาร์ มเกษตรดีกว่า เพราะโยมสอบเข้ าเรี ยนวิศวกรรมโยธาได้
สาขานี 'ต้ องทํางานเยอะ แล้ วก็ต้องใช้ ความคิด(ฟุ้งซ่าน)มาก เหมือนกับให้ เราใช้ ความคิด(ฟุ้งซ่าน)ไปทํางาน

13.5A

ถ้ าเราปฏิบตั ิธรรมด้ วยมันก็จะไม่เป็ นไร ความคิดฟุ้งซ่าน ความคิดทีมันไม่อยูใ่ นการในงาน ในหน้ าที ถ้ าเรา
ปฏิบตั ิอยู่ มันก็จะน้ อย จะจางลง ก็จะค่อยรู้เท่าทัน มีสติ

13.6

แต่คําถามทีอาจารย์ออกมาเนีย โยมคิดว่า... ไม่ร้ ูจะพูดยังไงดี เหมือนกับว่าอาจารย์เอง ก็ยงั ไม่คอ่ ยเข้ าใจว่า
ตัวเองกําลังสอนอะไรอยู่

13.6A

เราปฏิบตั ิไปด้ วย เราฝึ กสติไปด้ วย ครูจะออกมายังไง เรามีสติเราก็จะเข้ าใจปั ญหาได้ ดี อยูก่ บั ปั ญหา ตอบ
ปั ญหาได้ ดีกว่าคนทีออกปั ญหา เพราะเรามีสติ

14

โยมได้ ไปเมืองเกาสงมา ทีนันมีพื 'นทีภัยพิบตั ิทีเกิดจากแก๊ สระเบิด โยมมีเรื องลําบากใจเรื องหนึง คือเมือโยมไป
ถึงพื 'นทีภัยพิบตั ิ เหมือนกับว่าเราเข้ าไปเป็ นส่วนหนึงของเหตุการณ์ เนืองจากอุบตั เิ หตุแก๊ สระเบิดนีมีคนตาย
เป็ นจํานวนมาก จิตใจของคนก็เลยเป็ นแบบนี ' มันไม่นงิ พวกเราอาสาสมัครได้ เข้ าไปช่วยเหลือครอบครัวผู้
ประสบอุบตั ิเหตุ งานยุง่ มาก หลังจากนันโยมก็
'
กลับบ้ าน พอกลับถึงบ้ านใจก็สงบลง โยมไปทีนันเกือบ 1
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อาทิตย์ ช่วงกลางวันโยมไปทีนันกลางคืนก็กลับบ้ าน แต่ดเู หมือนว่าพอเข้ าไปถึงพื 'นทีภัยพิบตั ิก็ได้ รับผลกระทบ
ทางจิตใจ แต่พอกลับถึงบ้ านใจก็เริ มสงบ พอกลับเข้ าไปอีกก็เริ มได้ รับผลกระทบทางใจอีก โยมไม่ร้ ูจะทํายังไง
หาทางออกให้ ตวั เองไม่ได้ แต่ก่อนนี ' ถ้ าหากว่าสภาพแวดล้ อมทีนีไม่ดี โยมก็สามารถถอยออกมาได้ แต่ตอนนี '
เป็ นไปได้ วา่ โยมหาหลักยึดไม่ได้ เลยเอาตัวเองออกมาไม่ได้ งานของโยมจบไปเมืออาทิตย์ทีผ่านมา
14A

อ้ อ มันจบไปแล้ วก็ไม่เป็ นไร

14.1

นีคือความยากลําบาก ถ้ าสัตว์โลกทังหลายยั
'
งตกอยูใ่ นสภาพแบบนี ' มีคําพูดว่า พระพุทธเจ้ าท่านทรงเมตตาต่อ
สัตว์โลกโดยไม่มเี งือนไข ทีว่าไม่มีเงือนไขในทีนี 'หมายถึงจักรวาลและธรรมะคือสภาวะธรรมอันเดียวกัน โยม
รู้สกึ ว่าหากตอนนี 'โยมตกอยูใ่ นสภาวะเหมือนกับเป็ นผู้ประสบอุบตั ิเหตุ

แต่โยมยังหาหลักให้ ตวั เองถอยห่าง

ออกมาไม่ได้ โยมก็ไม่ร้ ูวา่ จะทําอย่างไร เพราะเราก็อาจตกอยูใ่ นสถานการณ์แบบนันก็
' ได้
14.1A

สติเรามันยังไม่เข้ มแข็ง พอเห็นเหตุการณ์มนั ก็เลยเข้ าไปอยูก่ บั เหตุการณ์

14.2

หมายความว่าถ้ าสติของโยมเข้ มแข็งมากกว่านี ' ก็สามารถถอยออกมาได้ ใช่ไหมคะ

14.2A

มันก็ไม่ไปติดไปยึด

14.3

อ๋อ ก็จะไม่ไปยึดติดกับมัน แต่ตอนนี 'โยมยึดติดกับอะไรโยมก็ยงั ไม่แน่ใจค่ะ

14.3A

ก็ไปยึดติดกับสถานการณ์ทีมันเกิดขึ 'น ไปเห็นคนตาย ไปเห็นขาขาดหัวขาด ไปเห็นเหตุการณ์สภาพแบบนัน' มัน
ก็เลยออกไม่ได้ ไม่ปล่อยไม่วาง ไปยึดไปอะไรอยู่ ก็เลยทําให้ เราระแวงระวังอยู่

14.4

โยมก็ยงั มีสภาวะจิตใจเหมือนมนุษย์ทวไป
ั

14.4A

ไปอยูก่ บั คนทีมันหมดชีวติ แล้ ว คนทีมันไม่ร้ ูเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ 'น เราก็ไปอยูก่ บั มัน

14.5

ถ้ าสติเราเจริ ญเข้ มแข็งแล้ วต้ องเผชิญหน้ ากับสถานการณ์อย่างนี 'ก็สามารถทีจะออกจากมันได้ โดยอัตโนมัติใช่
ไหมคะ

14.5A

ได้ ก็แก้ ไขปั ญหา หาทางออกเองได้

14.6

แต่ก่อนนี ' ง่ายมาก แต่ตอนนี 'พอตกอยูใ่ นเหตุการณ์ทีตัวเองก็ไม่คอ่ ยเข้ าใจสถานการณ์ ค่อนข้ างยาก ไม่ร้ ูจะ
ถอยออกมายังไง เหมือนกับมันเข้ าไปรวมตัวเป็ นอันหนึงอันเดียวกัน

14.6A

เราลืม สติเรายังไม่เจริ ญมันก็เลยไปอยูก่ บั อันนัน' ไหลไป

14.7

ก็ต้องเพียรต่อไปจะได้ ออกมาได้ ไม่ใช่วา่ พอเข้ าไปแล้ ว ก็ได้ รับผลกระทบ ถ้ ายังงันโยมเข้
'
าใจแล้ วค่ะ โยมยังต้ อง
เจริ ญสติตอ่ ไป

14.7A

ก็ต้องฝึ กต่อไปเพือให้ มนั ก้ าวหน้ า

15

โยมเป็ นหวัดมาแล้ วอาทิตย์หนึง ยังไม่หาย แต่เนืองจากทราบว่าหลวงพ่อจะมาไต้ หวัน ก็เลยตังใจมาเข้
'
าคอร์
สปฏิบตั ิ ไม่ทราบว่าได้ มวี ิธีไหนทีจะช่วยให้ หายง่วงบ้ าง

11
Q&A: Sep 6-13, 2014 @ Zhengxing chanyuan Temple, Puli, Taiwan: Sep 6-13, 2014

15A

กลางคืนเรานอนหลับ นอนอิม นอนเต็ม นอนพอไหม ถ้ ากลางคืนนอนพอกลางวันง่วงเป็ นเพราะนิวรณ์ ๕ มัน
มากวน

15.1

ก็มีฝันเรื องไม่เป็ นมงคลบ้ าง โยมกับโยมอ้ ายฉินอาศัยอยูท่ เมื
ี องเกาสง ทีนันเกิดเหตุการณ์แก๊ สระเบิด รู้กนั ทัว
ไต้ หวัน อยูท่ ีนีกลางคืนพอนอนหลับได้ แต่ก็มีฝันบ้ าง

15.1A

ฝั นคิด คิดฝั น กลางวันคิด กลางคืนฝั น

15.2

เวลาทีโยมยกมือสร้ างจังหวะ โยมแอบท่องคําบริ กรรมไปด้ วย ในขณะทีโยมท่องคําบริกรรม กลับคิดฟุ้งซ่าน
มากขึ 'น โยมสงสัยว่าในขณะทีโยมท่องคําบริ กรรมซึงทีจริงแล้ วน่าจะทําให้ จิตสงบ แต่ทําไมกลับมีความคิด
ฟุ้งซ่านเกิดขึ 'นมาในขณะเดียวกัน เหมือนว่าความคิดฟุ้งซ่านกําลังต่อสู้กบั คําบริ กรรมอยู่ รู้สกึ ยากจัง

15.2A

อย่าไปบริ กรรม ให้ ร้ ูเคลือนไหว รู้มือ รู้เดิน รู้ทีเราทําขณะปฎิบตั ิอยู่

15.3

โยมทราบดี แต่ดเู หมือนว่าอุปสรรคนีค่อนข้ างมาก เนืองจากบ้ านของโยมอ้ ายฉินเกิดเหตุการณ์ บ้ านของโยมก็
อยูใ่ กล้ กนั นอกจากนี '(มาอยูท่ ีวัดนี จากห้ องพักของ) โยมเดินมาทีนีค่อนข้ างไกล แถมโยมยังเป็ นหวัดมาหนึง
อาทิตย์ ยังไม่หายดี เวลาทีโยมมีอปุ สรรคในการปฏิบตั ิโยมก็หาทางออกด้ วยการบริ กรรม แต่พอโยมบริ กรรมก็
เกิดปฏิกิริยา โยมหาวิธีตดั ความคิดไม่ได้ แล้ วก็หาวิธีกําจัดหนูก็ไม่ได้ อยากจะตีหนูแรงๆซักครัง' เนืองจากโยม
ชํานาญในการบริ กรรม แล้ วโยมก็ขยันบริ กรรมมาก แต่ปรากฏว่าหนูมนั ฉลาดกว่า โยมก็ได้ แต่วงตามจั
ิ
บมัน

15.3A

เมือสักครู่นี 'หลวงพ่อแนะนําว่าระหว่างทีปฏิบตั ิ อย่าบริ กรรม ทําได้ หรื อไม่

15.4

แน่นอนถ้ าจะทําก็ทาํ ได้ แต่วา่ ดูเหมือนว่าอุปสรรคมันเยอะ โยมก็ไม่ค้ นุ กับสถานที โยมเดินมาจากห้ องพักคน
เดียว รู้สกึ ไกลมาก นอกจากนี 'โยมยังเป็ นหวัดมาแล้ วหนึงอาทิตย์ แล้ วโยมก็อยูใ่ นสภาพแวดล้ อมทีไม่คอ่ ย
คุ้นเคย

15.4A

ไม่ต้องบริ กรรมก็ได้ เวลาเราเดิน อย่าปล่อยมือ อย่าวางมือ อย่าแกว่งแขน เวลานังยกมือก็ให้ ร้ ูมือกําลัง
เคลือนไหวหรื อหยุด

15.5

ถ้ าโยมง่วง สามารถออกแรงนิดนึงได้ หรื อไม่ เพราะง่วงมากๆ

15.5A

ถ้ าง่วงก็แก้ ง่วงก็ได้ ไม่เป็ นไร พอมันหายง่วงเราก็ทําปกติ เราง่วงเราจะทําให้ ไวแก้ งว่ งแก้ นิวรณ์ก็ได้

15.6

โยมมีเรื องสงสัยเรื องหนึง คือโยมรู้สกึ ว่าโยมถูกรบกวนโดยวิญญาณลึกลับ เวลาทีวิญญาณนี 'มารบกวน มัน
มักจะพูดกับโยมว่าให้ ไปบริ กรรมทีอืน

15.6A

วิญญาณนันมั
' นพูดกับโยมยังไงหรื อ

15.7

มันใช้ วิธีการกระตุ้นโยมตลอด เช่นพูดเสียงดังดัง พูดเกียวกับเหตุการณ์แก๊ สระเบิดทีไต้ หวัน

15.7A

ไม่ต้องไปสนใจมัน ไม่ต้องไปยึดมันถือมันกับมัน ทิ 'งมันไป ปล่อยมันไป ถ้ าเราไปยึด ไปอุปทาน ไปปรุง ไปแต่ง
มันก็ไปเรื อย มันมาหลอกเรา

15.8

โยมทราบดี เพราะว่ามันต้ องการให้ โยมท่องคําบริ กรรม โยมรู้สกึ ว่ากําลังของมันเหนือกว่าโยม ด้ วยกําลังที
เหนือกว่า โยมเลยคิดว่าถ้ าอย่างงันน่
' ะโยมก็ออกไปท่องคําบริ กรรมให้ มนั ก็ได้ ถ้ าจบคอร์ สนี 'แล้ ว โยมคิดว่าจะ
ไปทีอืนเพือไปบริ กรรมให้ มนั
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15.8A

อย่าไปยุง่ กับมัน อย่าไปคิด อย่าไปปรุงแต่งมัน อย่าไปสนใจมัน ปล่อยมันไป ทิ 'งมันไป มันเป็ นมันก็เป็ นไปแล้ ว
(อุบตั ิเหตุแก๊ สระเบิด) มันจะเกิดขึ 'นก็ไม่มีใครรู้ลว่ งหน้ าว่ามันจะเกิดขึ 'น เป็ นขึ 'น

15.9

เป็ นเพราะกรรมเก่าหรื อเปล่า การทีต้ องเจอกรรมหนัก เป็ นเพราะว่ากําลังทีขอขมากรรมยังไม่เพียงพอใช่หรื อไม่

15.9A

มันไม่เกียวกับกรรมเก่ากรรมใหม่ ปั จจุบนั สติเรายังไม่ดมี นั ก็เลยเกิดขึ 'น คิดกลัว ระแวง ไปอยูก่ บั สิงทีมันเกิดขึ 'น
ไปสร้ างอะไรขึ 'น ถ้ าเรามีสติก็จะแก้ ไขปั จจุบนั ได้

15.10

ถ้ าเรารู้วา่ แต่ละวันเกิดความคิดขึ 'นมาประมาณ 50,000 ความคิดแล้ ว หนูแต่ละตัวก็มีความคิดวันละ 50,000
ความคิด ถ้ ายังงันโยมจะไปตามทั
'
นมันได้ ยงั ไง

15.10A ไม่ร้ ูวา่ มันเท่าไหร่ มันนับไม่ได้ นบั ไม่ถ้วน ถ้ าจะนับมันนับไม่ไหว ฝึ กให้ มนั รู้สกึ ให้ มนั มีสติ ให้ เรารู้สกึ ตัว อย่าลืม
อย่าขาดสติ อย่าหลงอย่าประมาท มันก็จะค่อยดีขึ 'นๆ
15.11

ถ้ าเรามีสติแล้ ว เราจําเป็ นต้ องใช้ ภาษาหรื อคําพูดมาจัดการกับความคิดอีกหรื อเปล่า หรื อว่าไม่จําเป็ นต้ องพูด
แล้ ว เนืองจากโยมเรี ยนภาษาศาสตร์ มา บางทีก็ยดึ ติดกับภาษา ถ้ าใช้ ภาษามาจัดการความคิด โยมรู้สกึ ว่า.....

15.11A ก็ไม่ต้องพูดแล้ ว เรามีสติ สติก็จะเข้ าไปจัดการเอง เราฝึ กสติ ให้ มนั ไม่ลมื ไม่หลง สติมนั ก็จะจัดการเองทําหน้ าที
เอง มีอะไรเกิดขึ 'นในปั จจุบนั ขณะนันเวลานั
'
น' เราฝึ กเพือให้ มนั แก้ ปัญหาตัวเอง เพือให้ มนั ช่วยตัวเอง ตัวเองจะ
ได้ มีทีพึง
16

หลังการปฏิบตั ินี ทําไมบางคืนรู้สกึ สดชืนมาก แต่บางคืนก็ร้ ูสกึ ว่าเหนือยมาก ง่วงนอนมาก

16A

สติเรามันยังไม่มนคง
ั ยังไม่เต็ม ไม่รอบ ไม่สมบูรณ์ มันก็ขึ 'นๆลงๆ บางทีก็มืดบางทีก็สว่าง

16.1

โยมมีปัญหาอย่างหนึง กลางคืนจะเจอปรากฏการณ์แปลกๆ รู้สกึ เหมือนมีอะไรมาดูดเอาพลังงานชีวิตของโยม
ไป โยมจะรู้สกึ เหนือยมาก หลังจากนันก็
' ขยับเนื 'อขยับตัวไม่ได้ โยมจะแก้ ปัญหานี 'อย่างไรดี

16.1A

ของไม่จริ งมันมาหลอกเรา อย่าไปยึดติด ไปสําคัญกับมัน ไปปรุงไปแต่ง อย่าไปเป็ นกับมัน มันมาหลอกเรา มัน
มาทําให้ เราเป็ นอันนันอั
' นนี ' ก็ทิ 'งมันไป อย่าไปสําคัญกับมัน

16.2

โยมเป็ นมาหลายปี แล้ ว ถ้ าจิตใจแจ่มใสก็ไม่คอ่ ยเจอปรากฏการณ์แบบนัน' แต่ถ้าจิตใจไม่แจ่มใส กลางคืนก็
ขยับเนื 'อขยับตัวไม่ได้

16.2A

ก็นนแหละ
ั
เราไปยึดกับมัน ไปเป็ นกับมัน ไปจริ งจังกับมัน มันก็เป็ น ก็ทิ 'งไปปล่อยไป มันเป็ นยังไงกูไม่เป็ นกับมึง
เราไม่ปล่อยนี เราไปกํา เราไม่วาง เราไปติด เราไปคิด เราไปปรุงไปแต่ง เกิดเรื องเกิดราว หลอกตัวเอง

16.3

ทําอย่างไรโยมถึงจะปล่อยวางได้

16.3A

ให้ มีสติ ให้ ร้ ูสกึ มีสติแล้ วมันก็จะชนะเอง ปล่อยเอง วางเอง เราไม่มีสติเราจะปล่อยมันก็ปล่อยไม่ได้ จะวางก็
วางไม่ได้ ไปยึดมันถือมันเป็ นตัวอัตตาตัวตน
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17

ในระหว่างปฎิบตั ิมีบางคนแสดงปฏิกิริยาหยาบคาย สะบัดผ้ าแรงๆทําให้ ฝนคลุ
ุ่ ้ ง หรื อปฏิบตั ิไปซักประมาณ
ชัวโมง ก็ขากนํ 'าลายใน ลําคอ เนืองจากอากาศภายในห้ องปฏิบตั ิธรรมไม่คอ่ ยดี โยมรู้สกึ หายใจไม่สะดวก ถ้ า
เจอสภาวะแบบนี 'โยมควรจะแก้ ปัญหาอย่างไร

17A

ทีนีหรื อทีอืน

17.1

ทีเซินเคิงเมือปี ทีแล้ ว

17.1A

ตอนนัน'

โยมใช้ วิธีลกุ ออกไปเข้ าห้ องนํ 'าเพราะว่าทนไม่ไหว

ผู้ปฏิบตั ิธรรมคนนันคงโมโหเนื
'
องจากมีปัญหา

เกียวกับโทรศัพท์มือถือ เลยสะบัดผ้ าแรงๆทําให้ ฝนคลุ
ุ่ ้ งขึ 'นมา โยมพยายามปฏิบตั ิไปได้ หนึงชัวโมง แต่ร้ ูสกึ ว่า
ขาดอากาศหายใจ
17.2

เจอฝุ่ นเราก็หลบเราก็หนี ไม่อยูเ่ ราก็ลกุ ไปทีทีไม่มีฝนุ่ เจอคนทีมาทําไม่ดี เราก็อย่าไปอยูก่ บั เขา

17.2A

แล้ วฝุ่ นทีเราสูดเข้ าไปในร่างกายแล้ วนี เราจะทํายังไง

17.3

ก็ต้องไปตรวจดูวา่ ฝุ่ นทีเราสูดเข้ าไปแล้ ว เป็ นอันตรายไหม เป็ นพิษเป็ นภัยไหม ถ้ าเรากลัวก็ไปตรวจเช็คร่างกาย
คงไม่เป็ นไรแล้ วเพราะป่ านนี 'แล้ วยังมีชีวิตอยู่ ยังเดินได้ อยู่

17.3A

ผ่านไปแล้ วนี ถ้ าเราไปคิดมาก ไปปรุงแต่งมาก ไปคิดอยูเ่ รื อยๆ ก็จะทําให้ เราติด เราเป็ น ทําให้ เราเกิดโรคอัน
โน้ นอันนี '

17.4

ถ้ าโยมเจอเหตุการณ์แบบนี 'อีกโยมควรจะแก้ ปัญหาอย่างไร

17.4A

มันผ่านมาแล้ วนีไม่เป็ นไร ถ้ าเจอแบบนันอี
' ก มีคนมาแสดงอาการไม่พอใจอย่างโน้ นอย่างนี ' เราก็ลกุ เราก็
ป้องกันสุขภาพตัวเอง

18

เข้ าคอร์ สปฏิบตั ิมากีครัง' แล้ ว

18A

เคยเข้ าคอร์ สตังแต่
' ก่อนปี 1996 หลังจากนันก็
' มาเริ ม เข้ าใหม่เมือปี ทีแล้ ว

18.1

สู้ได้ ไหม เจริ ญสติแบบเคลือนไหว

18.1A

เข้ าคอร์ สครัง' ทีแล้ วช่วงฤดูใบไม้ ผลิ ประมาณเดือนเม.ย. รู้สกึ ว่าร่างกายปวดเมือย แต่ครัง' นี 'ไม่คอ่ ยรู้สกึ ปวด
เมือย

18.2

เราหยุดไปแล้ ว พอเรามาเริมใหม่มนั ก็เลยเจ็บ เจ็บได้ ก็หายได้

18.2A

โยมอยากจะถามว่า ทําไมเวลาโยมรู้สกึ ซาบซึ 'งใจนี ถึงอยากจะร้ องไห้

18.3

เกิดความดีใจ เกิดความสบายใจ เกิดความภูมใิ จ อิมใจ อย่าไปยึดมันมัน มันพอใจ มันอิมใจ มันสบายใจ มัน
เป็ นทางผ่าน เป็ นอารมณ์ ทําไปเรื อยๆ รักษาสติไปเรื อยๆ รู้สกึ ตัวไปเรื อยๆ เจริ ญสติไปเรื อยๆ

19

เป็ นยังไงเจริ ญสติแบบเคลือนไหว
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19A

โยมมีข้อสงสัยเกียวกับวิธีการปฏิบตั ิ ในระหว่างทีปฏิบตั ิ สมมุตวิ า่ เจอยุงกัด โยมควรจะหยุดแล้ วก็ร้ ูสกึ คือ
พยายามรู้สกึ ถึงการเคลือนไหว หรื อว่าโยมควรจะเคลือนไหวต่อไปโดยไม่ต้องหยุด

19.1

ถ้ าเราจะไล่ก็ไล่ ถ้ าจะปั ดมันออกก็ปัด ไม่ให้ มนั กิน แต่ถ้าจะให้ มนั กินก็ไม่ต้องไปสนใจมัน ทําต่อไป เจริ ญสติไป
ยกมือไป เคลือนไหวไป ถ้ าเราไม่ให้ มนั กิน เราก็ไล่มนั ไป มันกินแล้ วก็เป็ นตุม่ คัน เป็ นภูมิแพ้ เจ็บ

19.1A

โยมมีคาํ ถามว่า โยมจะเจริ ญสติในชีวิตประจําวันอย่างไร? มาเข้ าคอร์ สปฏิบตั ิธรรมทีนี สามารถยกมือสร้ าง
จังหวะรู้สกึ การเคลือนไหวได้ ถ้ าโยมกลับบ้ านแล้ ว โยมควรปฏิบตั ิในรูปแบบนานเท่าไร ถ้ าไม่มีเวลาทีจะปฏิบตั ิ
ตามรูปแบบเลย โยมก็ฝึกรู้สกึ ในทุกๆการเคลือนไหว หรื อว่ากลับไปบ้ านแล้ ว โยมยังต้ องยกมือสร้ างจังหวะทุก
วัน

19.2

เรามีเวลาเราก็ทํา เราต้ องพยายามหาเวลาทีจะทําให้ มนั ต่อเนือง ให้ มนั ติดต่อ ทีละนิดทีละหน่อยยิงดี อยูก่ บั
การทํางาน อยูก่ บั ชีวติ ประจําวัน เราทําอะไร เรามีหน้ าทีการงาน ให้ เรารู้ ให้ เรามีสติ ให้ เรารู้สกึ ให้ เราอยูก่ บั
ปั จจุบนั ขณะทีเราเคลือนไหวทํางานทําการ ให้ เหมือนกับเราทําอยูใ่ นรูปแบบ ทําอยูใ่ นอุบาย เทคนิคก็ได้
เหมือนกัน ก็ประยุกต์แล

19.2A

ขอเรี ยนถามหลวงพ่อว่าการปฎิบตั ิธรรม เป็ นเรื องส่วนบุคคลหรือว่าเกียวข้ องกับคนในครอบครัวได้

ตอนนี '

เหมือนกับว่าโยมใช้ ตวั เองมาปฏิบตั ิ แล้ วเราจะช่วยคนในครอบครัวได้ อย่างไร เวลาเราเจอเรื องดีๆ เราก็
อยากจะแบ่งปั นให้ กบั คนในครอบครัว เราจะทํายังไงให้ คนในครอบครัวมาปฏิบตั ิด้วยกัน
19.3

ทําให้ เขาดู อยูใ่ ห้ เขาเห็น ถ้ ามีโอกาสเราก็พดู ชวนให้ ปฏิบตั ิ ลองปฏิบตั ิ ค่อยๆคุย คุยบ่อยๆ คุยทีละนิดทีละนิด
ต่อมาเขาก็อาจจะสนใจก็ได้ ต้ องเพียร ต้ องพยายาม

20

โยมขอเรี ยนถามว่า ถ้ าหากว่าเราปฏิบตั ิจนบรรลุธรรมแล้ วเหมือนหลวงพ่อ เรายังต้ องยกมือสร้ างจังหวะทุกวัน
หรื อไม่ โยมรู้สกึ ประหลาดใจ เป็ นคําถามส่วนตัว

20A

ไม่จําเป็ น ถ้ าเราจะทําก็ทําได้ ถ้ าเราจะปฏิบตั กิ ็ปฏิบตั ิได้ เดินได้ เคลือนไหวตามเทคนิค ถ้ าเราจะทําก็ทําได้ ทํา
ให้ คนอืนเห็น เกิดเขาเห็นแล้ ว เขาอยากจะถาม เราก็เอาการกระทําให้ เขาเห็น ถ้ าเขาถามทําอะไร ทําแล้ วได้
อะไร เกิดอะไร ก็ทําให้ ดอู ยูใ่ ห้ เห็น พูดให้ ฟังให้ ได้ ยิน

20.1

สามีของโยมก็ปฏิบตั ิธรรมด้ วย แต่วา่ การปฏิบตั ใิ นชีวิตประจําวันนัน' โยมรู้สกึ ว่ากับคนทีรุ่นราวคราวเดียวกัน
หรื อกับคนทีเราค่อนข้ างใกล้ ชิดนี การตักเตือนกันค่อนข้ างลําบาก กลายเป็ นว่ามันเป็ นเรื องส่วนบุคคล เขาก็วา่
ของเขา เราก็วา่ ของเรา หรื อว่าเราไม่มีทางเลือกอืน เขาก็อ้างว่าเป็ นการเจริ ญสติ แต่ในความเป็ นจริ งแล้ วมันไม่
น่าใช่ สงสัยจะเป็ นเพราะว่า มุมมองของฆราวาสมีความซับซ้ อน หรื อ อาจจะเป็ นเพราะว่าเรายังปฏิบตั ิไม่
เพียงพอ ถ้ าเราปฏิบตั ิด้วยกันก็นา่ จะทําให้ การใช้ ชีวิตร่วมกันดีขึ 'น

20.1A

การปฏิบตั ินี มันเป็ นเรื องของใครของมัน ถ้ าเราปฏิบตั ิด้วยกัน แล้ วเอาแต่พดู เอาแต่คยุ มันก็อาจจะทําให้ การ
ปฏิบตั ิไม่ก้าวหน้ า ไม่เดินหน้ า ได้ ยินได้ ฟังใครพูดมันก็เท่านันแหละ
'
มันสู้การกระทําของเราไม่ได้
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20.2

โยมหมายความว่า อย่างเช่นในครอบครัวของโยม โยมก็อยากให้ ทกุ ๆคนในครอบครัวดีขึ 'น หรื อว่าโยมควรจะ
ปล่อยให้ เป็ นเรื องตัวใครตัวมัน

โยมสงสัยเรื องความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว

การใช้ คาํ พูดระหว่างกัน

ยกตัวอย่างเช่นถ้ าลูกของโยมทําผิด โยมควรจะตักเตือนเขา หรื อว่าฟั งสักแต่วา่ ฟั ง โยมควรจะสนใจแต่เรื องของ
ตัวเอง หรื อว่าควรจะต้ องตักเตือนลูก
20.2A

เราอยูก่ บั บ้ านกับครอบครัว ทําอะไรมันผิดมันถูกก็ต้องพูดต้ องคุย ต้ องเตือน ต้ องว่า ต้ องสังต้ องสอน ถ้ าทิ 'ง
ปล่อยไม่ต้องไปสนใจก็ไม่ถกู แล้ ว

20.3

ใช่ ควรจะตักเตือนกันได้ ตลอดเวลา แต่พอโยมพูดขึ 'นมาก็ทะเลาะกัน สงสัยโยมยังปฏิบตั ิได้ ไม่ดีพอ เลย
กลายเป็ นว่าต้ องยอมอดทนต่อไป สามีโยมก็คงจะทราบเช่นเดียวกัน ต่างคนต่างสนใจเรื องตัวเองก็ดีแล้ ว แต่
เพราะโยมเห็นพฤติกรรมจริงๆของสามีแล้ ว...

การเจริ ญสติแบบเคลือนไหวเป็ นการปฏิบตั ิเพือเจริ ญสติไม่ใช่

หรื อ ไม่ใช่เปลียนพฤติกรรมตัวเอง แต่พฤติกรรมของสามีดเู หมือนไม่ได้ ประกอบไปด้ วยสติ ถ้ าอย่างนันแล้
' ว
โยมควรจะทํายังไง ช่วงนี 'โยมรู้สกึ เป็ นกังวลมาก
20.3A

ถ้ าเราไม่ทําให้ มนั เหมือนกัน เข้ าใจเหมือนกัน มันก็เป็ นการไม่เข้ าใจกัน ขัดแย้ งกัน ต่างคนต่างทําวิธีของใคร
ของมัน ถ้ าเราไม่พดู ไม่คยุ กัน ปล่อยให้ เป็ นหน้ าทีของใครของมัน ตัวใครตัวมัน มันก็ต้องคุยให้ เข้ าใจกัน แต่บาง
ทีอาจจะทําให้ เราไม่เข้ าใจกันมากขึ 'นก็ได้ ถ้ างันก็
' ทางใครทางมัน รักษาเอา ตัวใครตัวมัน
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เรี ยนถามหลวงพ่อเมือ 2 วันก่อน ระหว่างทีโยมเริ มยกมือสร้ างจังหวะ ทําไปได้ ไม่กีนาทีก็เกิดความรู้สกึ ว่าทุกข์
ใจมากและทุกครัง' ทีนังลงปฏิบตั ิ ก็จะเกิดอาการแบบนี 'เกือบตลอด อาการแบบนี 'เป็ นมาตังแต่
' ครัง' ทีแล้ วหรื อเมือ
3 เดือนทีแล้ วทีโยมเข้ าร่วมปฏิบตั ิธรรม 2 วันสุดท้ ายโยมจะมีอาการอย่างนี 'ตลอด

21A

เราต้ องพยายามทําให้ สติของเราเข้ มแข็ง ทําให้ สติของเราเจริ ญก้ าวหน้ า ทีมันเป็ นก็เพราะว่าสติของเรามันยังสู้
กับทุกข์ สู้กบั เวทนาไม่ได้ ต้ องพยายามเจริ ญสติให้ มนั ชนะมันได้ อยูเ่ หนือมันได้

21.1

บางครัง' เวลาโยมจะรู้สกึ ทังเท้
' า แต่โยมรู้สกึ ว่าถ้ าเวลาเดินจงกรม ถ้ าโยมรู้สกึ ตังแต่
' สว่ นข้ อเท้ าลงไป โยมจะไม่
ค่อยมีความคิดฟุ้งซ่านเข้ ามารบกวน ถ้ าโยมฝึ กรู้สกึ ตัวแบบนี 'จะได้ หรื อไม่

21.1A

ก็นนแหละ
ั
ก็ให้ มนั รู้ทงหมด
ั'
ถ้ ามันไม่ร้ ูทงหมดก็
ั'
ช่างมัน ให้ ร้ ูเฉพาะทีเท้ าทีเราเคลือนเราไหว เราก้ าวเราเดิน

21.2

ทีหลวงพ่อพูดถึง การก้ าว หมายถึงการเคลือนไหวของเท้ าใช่หรื อไม่

21.2A

ใช่

21.3

เวลาทีโยมยกมือสร้ างจังหวะหรื อว่าเวลาเดินจงกรม บางครัง' อาจมีความรู้สกึ ค่อนข้ างพิเศษ ประมาณว่ารู้สกึ
สงบ ซึงเป็ นความรู้สกึ ทีแตกต่างจากความรู้สกึ ทัวๆไป โดยเฉพาะเวลาทีโยมยกมือสร้ างจังหวะแล้ วเคลือนไหว
ช้ าลงหน่อยแบบนี ' โยมไม่ทราบว่าความรู้สกึ แบบนี 'ถูกต้ องหรื อเปล่า? แล้ วถ้ าหากว่าโยมพยายามรักษาสภาวะ
แบบนันไว้
'

เช่นในช่วงทียกมือสร้ างจังหวะโยมก็พยายามรักษาสภาวะนันจนกระทั
'
งหมดเวลาต้ องออกไปเดิน

จงกรมข้ างนอก ถ้ าโยมเห็นอะไรข้ างหน้ าหรื อว่ารอบข้ างในขณะนัน' โยมไม่ได้ ร้ ูสกึ สนใจอยากจะรู้จะเห็นสิงทีอยู่
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รอบๆตัว ปกติเวลาเห็นคนเดินมาข้ างหน้ า เรามักจะอยากจะมองดู อยากวิพากษ์ วิจารณ์วา่ เขาเป็ นใครมาจาก
ไหน แต่ถ้าสมมุติโยมพยายามรักษา สภาวะนันไว้
' ต่อให้ ร้ ูวา่ มีคนเดินเข้ ามาโยมก็ไม่อยากจะไปดูเขา
21.3A

เปลียนอิริยาบถ เปลียนไปเดิน ไปเคลือนไหว ไม่สนใจกับสิงทีเราเห็น รักษาสติอยูก่ บั การปฏิบตั ิของเรา อยูก่ บั
ความรู้สกึ ตัวของเรา ไม่ต้องไปวิพากษ์ วิจารณ์ ไม่ต้องไปคิดพินิจพิจารณา ไปนึก ไปไตร่ตรอง

21.4

ถ้ าอย่างนันหากโยมเกิ
'
ดสภาวะแบบนันอี
' ก โยมควรจากพยายามรักษามันไว้ ให้ นานทีสุดหรื อไม่

21.4A

ให้ มนั มีสติให้ มนั ต่อเนืองได้ จะยิงดี ก็จะไม่ไปกับสิงทีมันเกิดขึ 'น ความคิดหรื ออะไรทีมันมีขึ 'น ก็จะไม่ไหลไปกับ
มัน ทําช้ าก็อย่าไป เพ่งไปจ้ องมัน

22

กราบขอบพระคุณหลวงพ่อ ตอนนี 'ตัวเองเริ มมีสติ รู้สกึ ดีมาก แต่กอ่ นนี 'คิดฟุ้งซ่าน หลอกตัวเอง คิดไปเรื อยเปื อย
ตามความอยาก รู้สกึ เป็ นทุกข์มาก แต่ตอนนี 'โยมรู้วา่ ตัวเองมีตวั สติอยู่ แต่การจะกลับมาอยูก่ บั ตัวเองมันก็ไม่
ง่ายเลย

22A

มันก็ไม่งา่ ยมันก็ไม่ยาก มันก็ไม่ยากมันก็ไม่งา่ ย

22.1

เวลาโยมยกมือสร้ างจังหวะ รู้สกึ ว่าตัวมันเอียงไปข้ างนึง แต่พอโยมดูตวั เอง เอ๊ ะ มันก็ไม่ได้ เอียงนี สงสัยจะถูก
ความรู้สกึ หลอกเอา นีเป็ นเพราะว่าโยมเพ่งมากเกินไปหรื อเปล่า

22.1A

ความคิดมันก็หลอกเรา เราว่ามันก็ไม่ได้ เอียงนีหว่า มาหลอกว่าเอียง

22.2

ถ้ ายังงันก็
' ไม่ต้องไปสนใจมัน ให้ ร้ ูสกึ ตัวต่อไปใช่หรื อเปล่าคะ

22.2A

ทําต่อไปปฏิบตั ิตอ่ ไป ถ้ ามันไม่เอียงจริงๆ ความคิดมันหลอกเรา ทําให้ เราไปยุง่ กับมัน ให้ เราไปกับมัน สงสัยมัน
มันก็พาเราไป ดึงเราไป

22.3

คนมีสติเป็ นผู้ประเสริ ฐทุกวัน พระพุทธเจ้ าท่านพูดเป็ นภาษาบาลี สติมโต สุเว เสยฺโย คนมีสติเป็ นผู้ประเสริ ฐ
ทุกวัน อยูก่ บั ตัวรู้ตวั ไม่ประมาท ไม่ขาดสติ ทําให้ ชีวิตเจริ ญก้ าวหน้ า ไม่ได้ วา่ หน้ าทีการงาน แต่ภายในจิตใจมัน
เจริ ญ มันไม่วนุ่ วาย ไม่ทกุ ข์ ไม่สบั สน ไม่ยงุ่ ไม่มีโมหะ โทสะ โลภะ มาเบียดเบียนจิตใจ

22.3A

โยมทราบดีวา่ สติสาํ คัญมาก หลังจากกลับจากเซินเคิงเมือครัง' ทีแล้ ว โยมก็ไม่กล้ านอนกลางวันอีก แต่ละวัน
โยมฝึ กปฏิบตั ิอยูห่ ลายชัวโมง โยมเข้ าใจแล้ วว่า สตินีมันมีความสําคัญทีสุด เพราะเมือเรามีสติอยูก่ บั ตัวแล้ ว
เราก็จะไม่ถกู ความคิดพาไป โยมคิดว่าคนเราขาดสติไม่ได้

22.4

เหมือนกับคนตาย ปมาโท มจฺจุโน ปทํ ความประมาทเป็ นหนทางแห่งความตาย คนประมาทคือ ไม่มีสติ ไม่
รู้สกึ ตัว ไม่อยูก่ บั ตัว ลืมตัวหลงตัว ไม่ได้ ตายหมดลม แต่ตายทังเป็
' น ตายไม่มีสติ ตายไม่ร้ ูสกึ ตายไม่ร้ ูตวั
ความสุขอยูไ่ ม่ไกลถ้ าใจยังมีสติ สติมา สุขเมธติ ใจไม่มีสติมนั ก็เหมือนกับตายทังเป็
' น หัวเราะ เดิน ทํางานทํา
การได้ มีเงินมีทอง แต่ทํางานทําการอยูก่ ็เหมือนตาย เปรี ยบเทียบให้ คนทีสนใจ คนทีไม่สนใจก็คดิ ว่าตายยังไง
หายใจได้ หาเงินได้ นังนอนได้ กินได้ หัวเราะได้ ถ้ าเรามีสติมนั ก็จะบอกเราเอง
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23

โยมถามผู้จดั การ คอร์ ส ดูเหมือนว่าปี นี 'จะไม่มีการจัดคอร์ สปฏิบตั ิธรรมระยะยาวทีเมืองไทย เลยอยากจะทราบ
ว่า ถ้ าสมมุติโยมอยากจะไปปฏิบตั ิทีเมืองไทย จะต้ องทําอย่างไร

23A

ถ้ าไปหน้ าหนาว จะสู้ทีอยูส่ ้ หู นาว สู้อาหารได้ หรื อไม่ ต้ องนอนเต็นท์ ทีพักเรามันน้ อย มันจํากัด

23.1

อย่างนัน' ถ้ าโยมตัดสินใจไปเดือนธ.ค.จะต้ องทํายังไง

23.1A

หลวงพ่อไม่ได้ อยูด่ ้ วยตลอด มันหมดพรรษาแล้ วไม่ร้ ูวา่ พระจะอยูเ่ ท่าไหร่ยงั ไง จะมีพระหรื อไม่หรื อยังไงก็ยงั ไม่ร้ ู

23.2

ก็ให้ ตดิ ต่อกับกานดาก็ได้ เพราะคุยภาษาจีนได้

23.2A

พูดภาษาอังกฤษได้ ไหม

23.3

นิดหน่อย

24

หลังจากทีพบหลวงพ่อครัง' ทีแล้ ว โยมก็มีเรื องเกิดขึ 'นคือแม่ของโยมเสียทีหนานโถว โยมก็ไปอยูท่ วัี ดทีหนานโถว
หลายเดือน ต่อมาสุขภาพโยมไม่คอ่ ยดี ร้ านอาหารทีเคยทําก็ต้องปิ ดกิจการไม่ได้ ทําอีก แต่ปกติโยมก็พยายาม
เจริ ญสติในชีวติ ประจําวัน

24A

เอาไปแอปพลายประยุกต์กบั การทํางานทําการ เราไม่ได้ ทําอยูใ่ นวิธี อุบาย เทคนิคเราก็ใช้ กบั ชีวติ ประจําวัน
เคลือนไหวทําอะไรมีสติ ทําอะไรรู้สกึ ปั จจุบนั ขณะทีเราทํา ได้ ทงนั
ั ' น' การเจริ ญสติแบบเคลือนไหวนี เคลือนไหว
ให้ เรารู้ ไม่เหมือนวิธีทีไม่เคลือนไม่ไหว วิธีทีนัง เงียบนังไม่ลมื ตา นังเฉยๆ

24.1

เมือ 2 เดือนก่อน โยมมีเพือนอยูส่ องคนเป็ นผู้ชายกับผู้หญิง ทุกครัง' ทีโยมเห็นคนคูน่ ี 'โยมจะรู้สกึ ว่ามันขัดหูขดั ตา
เพราะเขา สองคนมีความสัมพันธ์กนั แปลกๆ ใจโยมมักจะรู้สกึ ไม่ชอบสองคนนี ' มีอยูค่ รัง' หนึงโยมเห็นทังสองคน
'
เดินมา โยมสังเกตุเห็นว่ามีอารมณ์เกิดขึ 'น แล้ วก็เห็นมันสลายไป อยูๆ่ โยมก็หวั เราะขึ 'นมาเอง หลังจากนันก็
' ร้ ูสกึ
ว่าร่างกายน่ะมันผ่อนคลายหมด หลังจากนันโยมก็
'
ไม่ได้ ร้ ูสกึ อะไรกับคูน่ ี 'อีกเลย โยมรู้สกึ สบายใจ

24.1A

ก็ดีนีมันหายไปแล้ วก็ดแี ล้ ว มันไม่ปรุงแต่ง มันไม่เกิดอะไรขึ 'นในแง่ลบ มันเฉยๆ มันสบาย มันไม่ปรุง สังขารมัน
เป็ นกิเลส

24.2

ตังแต่
' ครัง' นันเป็
' นต้ นมา ทุกครัง' ทีเห็นคนอืนแล้ วมันมีอารมณ์มากระทบก็จะรู้สกึ ว่า อ้ อ!มันเป็ นแค่อารมณ์ ก็จะ
ปล่อยวางได้ ก่อนหน้ านี 'จะปรุงแต่งอยูน่ าน

24.2A

นันแหละ สติมนั เจริ ญ สติมนั ทําหน้ าทีแล สติมนั จัดการกับอารมณ์กบั อะไรทีมันเกิดขึ 'น ธรรมะมันจัดสรร ถึง
จุดๆหนึง มันก็เป็ นไปตามธรรมชาติ

24.3

โยมไม่ได้ มาร่วมคอร์ สนานแล้ ว ครัง' นี 'มาร่วมปฏิบตั ิ รู้สกึ ว่ามีความมันใจในการเจริ ญสติแบบเคลือนไหวมากขึ 'น
อยากจะเรี ยนหลวงพ่อว่าต่อจากนี 'ไปโยมคงจะมาเข้ าคอร์ สทุกครัง' ถ้ าจัดคอร์ ส 49 วันได้ ยงดี
ิ แต่โยมต้ องดูก่อน
ว่าจะไปได้ ไหม ถ้ าเป็ นคอร์ สสันๆโยมมาได้
'
ทกุ ครัง'

24.3A

ร่วมปฏิบตั ิหรื อร่วมทํา อาหารเลี 'ยงผู้ปฏิบตั ิด้วยกัน?

24.4

เป็ นผู้ปฏิบตั ิคะ่ แต่วา่ โยมก็สามารถมาทําอาหารให้ หลวงพ่อฉันได้ ถ้ าหลวงพ่อมาโยมจะได้ เตรี ยมทําอาหาร

24.4A

ทีนีเป็ นยังไงบ้ าง
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24.5

ดีคะ่ รู้สกึ ว่ามันได้ มาตรฐาน

25

โยมมีเรื องรายงาน ครัง' ทีแล้ วกับครัง' นี 'โยมรู้สกึ ง่วงมากเวลาปฏิบตั ิ แล้ วก็เวลาทีทานอะไรจะรู้สกึ ปวดกรามข้ าง
นี ' เป็ นอย่างนี 'ทังสอง
' คอร์ ส

25A

มันมาทดลองสติเรา มันปวดน่ะ

25.1

ความง่วงล่ะคะ นอนหลับดีก็ง่วง นอนหลับไม่ดีก็ง่วง โดยเฉพาะเวลาปฏิบตั ใิ นห้ องปฏิบตั ิธรรม แต่ถ้าไปเดิน
จงกรมก็ดีขึ 'นหน่อย

25.1A

หาวิธีแก้ มนั มารมันมากวนนิวรณ์ ๕ เป็ นมารอันหนึง เป็ นอุปสรรคต่อการเจริ ญสติ เจริ ญสมาธิ เจริ ญปั ญญา
แล

25.2

โยมรู้หมด ต้ องขยันต่อไป

26

อนุญาตให้ เหม่ยหัวมาร่วมปฏิบตั เิ ถอะค่ะ

26A

ก็คนทีเขาไม่ให้ มา เขายังไม่เปิ ดไฟเขียว ยังไฟแดงอยู่ เราไม่มีอะไรอยูแ่ ล้ ว เราจะมาเมือไหร่ก็เซเว่น-อีเลฟเว่น
สแตนด์บายอยู่

26.1

เราไปช่วยพูดกับเขาหน่อยได้ ไหม

26.1A

ถ้ าเป็ นอย่างนี ' เหม่ยหัวจะรู้สกึ โดดเดียว ถ้ าไม่ให้ เค้ ามาเค้ าจะรู้สกึ เหงาค่ะ

26.2

ก็นนสิ
ั เราก็หาวิธีทีจะทําความเข้ าใจกันทังสองฝ่
'
าย ก็ต้องใช้ เวลาหน่อย เดีGยวมันก็จะค่อยเป็ นค่อยไป ค่อยผ่อน
คลายไปในตัว ใช้ เวลาหน่อย ต่างคนก็ตา่ งยึด ทางของใครของมัน เดีGยวไปๆมาๆ ถึงเวลาธรรมะมันจัดสรร มันก็
จะผ่อนคลาย

26.2A

เหมือนกับทีเซินเคิง เวลาสอบอารมณ์ ทีจริ งแล้ วหยินหม่านไม่จําเป็ นทีจะต้ องอยูข่ ้ างๆ เคยมีคนพูดกับโยมว่า
เวลาสอบอารมณ์ มันเหมือนกับว่านํ 'าทีกําลังเดือด บางทีอาจจะไม่ได้ ถามคําถามตรงประเด็น หยินหม่านก็
แสดงท่าทีราวกับว่า ทําไมเรื องแค่นี 'ถึงไม่เข้ าใจ แต่นนก็
ั เป็ นเพราะว่าผู้ปฏิบตั ิธรรมไม่เข้ าใจถึงได้ ถามไม่ใช่หรือ
เพราะฉะนันโยมคิ
'
ดว่าเวลาสอบอารมณ์หวางหยินหม่านไม่จําเป็ นทีจะต้ องนังอยูข่ ้ างๆ ส่วนเรื องเวลา ก็เอา
นาฬิกาให้ ลา่ มอันหนึง ล่ามก็นา่ จะจับเวลาได้ ถึงเวลาก็บอกผู้ปฏิบตั ิธรรมว่าหมดเวลา

26.3

เดีGยวนี 'ไม่มาแล้ ว เค้ าถอยห่างแล้ ว

26.3A

เดีGยวนี 'เขาก็คอ่ ยๆเปลียน

26.4

เพราะว่าคนทัวไป พวกทีเพิงเริมไปปฏิบตั ิ ยังรับวิธีการของหยินหม่านไม่ได้

26.4A

เขาก็หวังดีกบั ผู้ทีมา เขาก็อยากให้ ได้ รับประโยชน์ อยากให้ เข้ มแข็ง อยากให้ ปฏิบตั ิ มาแล้ วต้ องเสียเงินเสียทอง
เสียเวลามา เขาก็เลยเข้ มงวด เขาก็เลยจริ งจัง เขาก็คงหวังดี แต่วา่ บางทีมนั ก็คล้ ายๆ มันไปบีบคนอืน หรื อว่าไป
จริ งจัง เคียวเข็ญบังคับมาก ผู้ปฏิบตั ิธรรมมาแล้ วถ้ าเราไม่เอาใจ ไม่ดแู ล ไม่อยูใ่ กล้ ไม่สนใจเลย บางทีก็จะพูด
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จะคุย ไปตามอิสระ ก็จะเสียประโยชน์ มาแล้ วควรได้ ประโยชน์ในการมา ได้ ร้ ู ได้ เข้ าใจการปฏิบตั ิ ก็จะได้ ไปพูด
ให้ คนอืนฟั ง เขาก็วา่ อย่างนัน' ก็เลยไม่อยากอยูห่ า่ ง
26.5

นันก็ใช่ ผู้ทีมาร่วมคอร์ สแล้ ว เราก็ควรทีจะพูดกับพวกเขาว่า ในเมือเสียเวลามาแล้ วก็ควรทีจะเรี ยนรู้อะไร
ออกไป

27

โยมรู้สกึ ว่าปรมัตถธรรมมีประโยชน์ตอ่ การใช้ ชีวติ ประจําวันของโยมมาก

27A

ปรมัตถธรรมปฏิบตั ิอย่างไร

27.1

เมือได้ ยินก็ให้ ปล่อย เมือเห็นก็ให้ ปล่อย เมือได้ กลินก็ให้ ปล่อย เมือสัมผัสก็ให้ ปล่อย ปล่อยทังหมด
'
ปล่อยทิ 'ง
ในขณะปั จจุบนั

27.1A

ฝึ กปรมัตถธรรมทําให้ โยมหลับง่าย แต่เจริ ญสติแบบเคลือนไหวนอนไม่คอ่ ยหลับ

27.2

ก็ไม่ต้องไปฝึ กปรมัตถ์ เจริ ญสติแบบเคลือนไหวถ้ าไม่ง่วง

27.2A

ช่วยเรี ยนหลวงพ่อหน่อยว่า อย่างตอนเช้ า เห็นหลวงพ่อและล่ามยืนคุยกันอยูด่ ้ านนอก โยมก็มีลา่ ม ถ้ าโยมมี
ปั ญหาโยมขอเข้ าไปถามเลยได้ หรื อเปล่า

27.3

คําถามเกียวกับอะไร เกียวกับการปฏิบตั ิหรื อเปล่า

27.3A

เกียวกับสภาวะธรรมทีเกิดขึ 'นในระหว่างปฏิบตั ิ

27.4

ก็ได้

27.4A

โยมกลัวว่าจะมีผ้ ู ปฏิบตั ิธรรม เห็นเข้ าแล้ วจะว่าเอา

27.5

ถ้ าหยินหม่านก็ไม่ได้

27.5A

โยมก็จะไปคุยกับหยินหม่านก่อนว่า หลวงพ่ออนุญาตให้ โยมทําแบบนี 'ได้ โยมถึงกล้ าทํา

27.6

ถ้ าเกียวกับการปฏิบตั ิ มันมีอะไรเกิดขึ 'นกะทันหันปั จจุบนั นัน' ถามได้ เกียวกับเรื องการปฏิบตั ิ เราไฟเขียวตลอด
เซเว่น-อีเลฟเว่น

27.6A

ลองถามหยินหม่านดู ถ้ าจะทําแบบนี '

27.7

ใช่ เขาก็เป็ นคนมีเหตุผล

28

อยากจะเรี ยนถามว่าหลังตายแล้ ว โยมอยากจะไปเกิดในดินแดนสุขาวดี แต่วิธีการปฏิบตั ิเพือให้ ไปถึงดินแดน
สุขาวดีก็คือการสวดมนต์กราบไหว้ พระ แต่ถ้าโยมมาเจริ ญสติแบบเคลือนไหว โยมก็จะไม่มีเวลาสวดมนต์กราบ
ไหว้ พระ ถ้ าเป็ นอย่างนันแล้
' ว โยมควรทําอย่างไรดี ถึงจะได้ ไปเกิดในดินแดนสุขาวดี

28A

นันมันสมมุติพดู สมมุตคิ ิดว่า จินตนาการมโนภาพเอา ไปสร้ างอะไรอยูบ่ นอากาศ (กายใจ)อันนี ' ธาตุสี ดิน นํ 'า
ลม ไฟ อันนันต่
' างหาก อันนันเป็
' นบุคลาธิษฐาน เป็ นสมมติ สอนคนให้ มีสติปัญญา ให้ เข้ าใจ

28.1

ถ้ าในระหว่างทํางาน มีคนมาทําให้ โยมโกรธมาก เกิดโทสะกระทันหัน จะทํายังไง
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28.1A

มีสติ เลี 'ยงแมวให้ โตแมวจะได้ จบั หนูทนั สติก็เหมือนรถทีมีเบรค เบรคทีดี มันก็หยุดได้ รถถ้ ามีเบรคไม่ดีมนั ก็
ไถล คนมีสติก็จดั การกับสิงทีไม่ดไี ด้

28.2

หลายปี ก่อนหน้ านี ' โยมเคยเจริ ญสติแบบเคลือนไหว ช่วงหลังนี 'กายกับใจได้ รับความกระทบกระเทือนจาก
ปั จจัยแวดล้ อมภายนอก ครอบครัวของโยมรวมทังตั
' วโยมเองก็ถกู ทําร้ ายทางจิตใจ ตอนนี 'ก็ยงั เป็ นอยู่ โยมรู้สกึ
ว่า มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ 'นมาทําร้ ายจิตใจคนในครอบครัวอย่างต่อเนือง ไม่หยุดหย่อน โยมหวังว่าจะได้ รับ
พรจากหลวงพ่อเพือให้ โยมสามารถทีจะหลุดพ้ นจากภัยพิบตั ใิ นครัง' นี 'โดยเร็ว

28.2A

เรามีสติเราก็จะอยูเ่ หนือ ออกได้ พ้ นไปได้ คนอืนก็เหมือนกัน มันก็เป็ นเรื องส่วนตัวของเขา ของเราเราก็มีสติ เรา
ก็จะออกได้ แล้ วก็จะพ้ นไป เราก็จะชนะ เราก็จะไม่ไปอยู่ ไม่ไปยึดติด ไม่ไปข้ อง ก็จะอยูเ่ หนือมัน ใครทําใครก็ได้
ถ้ าเราไม่มีสติก็จะมีผลกับคนอืน ญาติ พ่อแม่ครอบครัว อันโน้ นอันนี ' แต่ถ้าเรามีสติ มันก็เป็ นเรืองส่วนตัวของ
ใครของมัน ไม่เกียวกัน เป็ นกรรมของคนนัน' คนเราถ้ าอยูร่ ่วมกัน เราไม่มีสติมนั ก็เป็ นกรรม ถ้ าเรามีสติเราก็จะ
ปล่อยวาง หาวิธีออกจากกรรมด้ วยตัวเอง ปลดกรรมด้ วยตัวเอง เอาชนะกรรมด้ วยตัวเอง อยูเ่ หนือกรรมด้ วย
ตัวเอง อยูด่ ้ วยกันมันก็เป็ นวงจร ของเราอยูเ่ หนือ ก็ต้องช่วยกันดูแลกัน มันไม่ได้ ไปอยู่ ไม่ได้ ไปยึด ไม่ได้ ติดเป็ น
อุปทานเป็ นตัวเป็ นตน ถ้ าเรามีสติเราก็แก้ ไม่ได้ ทิ 'งเลย เหมือนใบบัวเทนํ 'าใส่มนั ก็ไม่ซมึ ไม่มีอะไร

28.3

สามีโยมมีคดีความอยู่ แต่ก็แพ้ ไปสองศาลแล้ ว ทําไมถึงแพ้ ทีจริงแล้ ว บ้ านก็เป็ นบ้ านของสามี ทีดินก็เป็ นทีดิน
ของสามี ถ้ าพูดเรื องเหตุผลนี สามีก็มีเหตุผล แต่เนืองจากญาติของสามีต้องการบ้ านของสามี ก็เลยไปฟ้ องศาล
ถึงแม้ วา่ สามีของโยมจะมีหลักฐานแต่ก็ยงั แพ้ คดีอยูด่ ี แล้ วก็แพ้ ทงสองศาลด้
ั'
วย สามีของโยมปล่อยวางเรื องนี '
ไม่ได้ เพราะว่าบ้ านและทีดินเป็ นของเขา ของอะไรก็เป็ นของเขา แล้ วทําไมยังแพ้ คดีความได้ อกี สามีของโยม
เลยคิดใช้ มาตรการบางอย่าง เอาเรื องนี 'ไปหา.... เนืองจากสงสัยว่าศาลอาจจะรับเงินใต้ โต๊ ะ แต่ตวั โยมเองเห็น
ว่าพฤติกรรมทีสามีโยมกําลังทําจะส่งผลกับการปฎิบตั ิธรรมหรื อเปล่า

28.3A

ญาตินีคือใครเป็ นอะไรกัน

28.4

เป็ นอาน้ องชายของพ่อ

28.4A

มันเป็ นของเราแท้ ๆ ไม่ได้ เป็ นของคนอืน ยังมาแย่งเอาของเขาอีก ความโลภมันเบียดเบียน ไม่มีศลี ไม่มีธรรม ก็
มันเบียดเบียนเอาในทางทีไม่คอ่ ยถูก เรามีหลักฐานเรามีโฉนดของเราเอาไปให้ ทนายเค้ าดู อย่าไปเอาคนขี 'โกง
คนไม่ดี ธรรมย่อมชนะอธรรม

29

ปกติอยูบ่ ้ านตอนเช้ า โยมตืนขึ 'นมาก็จะไปเดินจงกรม เดินเสร็ จแล้ วก็จะไปทํางาน แต่วา่ หลังจากทํางานเสร็ จก็
ไม่ได้ ปฏิบตั ิ พอมาเข้ าคอร์ สวันแรกนังไม่ได้ นาน แต่วนั ที 2 ดีขึ 'น เพียงแต่ร้ ูสกึ ง่วง โยมก็ลกุ ขึ 'นไปดืมนํ 'าชาแก้ ง่วง
กลับมานังก็สามารถนังได้ ประมาณครึงชัวโมง ถ้ ารักษาความเพียรต่อก็จะนังได้ ถึงหนึงชัวโมง ถ้ าปกติโยมไม่ได้
นังยกมือสร้ างจังหวะทีบ้ าน รอจนกระทังมีคอร์ สแล้ วค่อยมานังปฏิบตั ิอย่างนี 'ได้ หรื อเปล่า
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29A

ก็แล้ วแต่เราจะเลือกเอา เราจะเดินแล้ วก็เดินก็ไม่เป็ นไร มันไม่มีกฎไม่มีระเบียบ เวลาจัดคอร์ สเขามีกฎระเบียบ
เขาจะให้ นงเท่
ั าไหร่เดินเท่าไหร่ ออกเท่าไหร่เข้ าเท่าไหร่ เป็ นไปตามระเบียบ ถ้ าเราอยูข่ องเรา เราจะเดินเราก็
เดิน เดินได้ เราก็เดิน แต่คนเรามันก็ต้องนังบ้ างอาจจะเปลียนนิดๆหน่อยๆ แล้ วแต่เราเลือกเอา

29.1

ภรรยาโยมทีหนีจากไปได้ ติดต่อผ่านพีสาวของโยมว่าอยากจะกลับมาอยูด่ ้ วย ถ้ าเป็ นแต่ก่อนโยมคงรับไม่ได้ ถ้า
เขากลับมา แต่เนืองจากว่าเขามีความผูกพันกับลูก ถึงจะหนีจากไปก็มีถามไถ่ถึงลูกบ้ าง ปั ญหาคือแม่โยมคงจะ
รับไม่ได้ ถ้ าภรรยาโยมจะกลับมา โยมอยากขอปรึกษาหลวงพ่อว่าจะทํายังไงแม่โยมถึงจะยอมรับได้ แต่โยมยัง
ไม่กล้ าบอกแม่ เพราะว่าแม่อายุเยอะแล้ ว ถ้ าพูดออกไป แม่อาจจะรับไม่ได้ แล้ วก็เกิดอาการขึ 'นมา

29.1A

คงไม่เป็ นไรมัง' เราพูดด้ วยหน้ าทีเราเป็ นลูก เขาจากไปหนีไป เขาจะกลับมาแล้ ว

29.2

กีปี แล้ ว

29.2A

12 ปี แล้ ว

29.3

เขาหนีไปก็ไปมีคนใหม่ มีผวั ใหม่？

29.3A

ไม่ใช่ เขากลับเวียดนาม ตอนทีเขาอยูท่ ีไต้ หวัน เขาทะเลาะกับน้ องสาวของโยมแล้ วเขาก็ออกจากบ้ านไป แล้ วก็
ไม่กลับมาอีกเลย

29.4

ตอนทีภรรยาโยมหนีไป โยมพยายามขอร้ องให้ เขากลับมาแต่เขาไม่ยอมกลับ โยมก็เลยไปแจ้ งความไว้ วา่ เขามี
เจตนาหนีไปเป็ นพฤติกรรมทีไม่เหมาะสม

ซึงมีผลแล้ ว

แต่วา่ ถ้ าเขาจะกลับมาโยมก็จะยังไม่ไปทําเรื องให้

กลับมาเลย แต่จะทําเรื องให้ กลับมาเยียมลูกได้
29.4A

ก็คยุ กับแม่วา่ เราจะรับผิดชอบเอง ถ้ าแกไม่มีผลกระทบหรื อไม่มปี ั ญหาเรื องจิตใจ เพราะแกแก่แล้ ว ถ้ าแกไม่
สบายใจ คุยดูวา่ แม่มคี วามคิดเห็นยังไง แล้ วเราก็ฟังดูก่อน

29.5

พูดเล่นๆอย่าเพิงไปจริงจัง

29.5A

จะไปพูดเองหรื อว่าจะให้ ใครเป็ นตัวแทนไปแย๊ บดูก็ได้

29.6

ลูกชายตอนนี 'อายุเท่าไหร่

29.6A

15 ปี สูง 165 เซนต์ ลูกชอบเล่นเกมส์

30

เดิมเคยฝึ กแบบนังสมาธิ นิงๆ ไม่ได้ เคลือนไหว พอมาเจริ ญสติแบบเคลือนไหว ปรากฏว่าหาวตลอด โยมก็
พยายามแก้ ด้วยการยกมือให้ เร็ วขึ 'นซึงก็ร้ ูสกึ ดีขึ 'นมาหน่อย แต่ร่างกายภายในกลับรู้สกึ ร้ อนมาก เมือวานนี 'มือก็
เริ มรู้สกึ ว่าชื 'นคล้ ายกับมีเหงือออก แล้ วรู้สกึ คันด้ วย ไม่ร้ ูวา่ เป็ นเพราะอาหารหรื อเปล่า แต่วา่ ร่างกายภายในยัง
รู้สกึ ร้ อนมากอยู่

30A

ยกเร็ว ร่างกายเราทํางาน เหงือมันก็ออก ร้ อน เดินแก้ เอา นังไม่ได้ มนั ง่วงมาก นังได้ เท่าไหร่ก็แก้ ด้วยการเดิน
ต้ องสู้ “อาการคัน”มันทําให้ เราคิดกับมัน ทําให้ เรากลัวมัน ทําให้ เราไปสําคัญ เราไปติดไปยึดมัน

30.1

แต่วา่ มันแดงขึ 'นมาแล้ วก็บวมขึ 'นมา น่าจะเป็ นของจริ ง
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30.1A

เราไปสนใจมัน เราไปอะไรกับมัน มันก็เลย... ถ้ าเราไม่สนใจมัน มึงจะเป็ น กูไม่เป็ นกับมึง กูไม่ได้ สนใจมึง มัน
ไม่ได้ เป็ นของกู มันเป็ นของมึง กูไม่ได้ ไปยุง่

30.2

อ๋อมันเป็ นภาพมายา

30.2A

แต่ก่อนโยมก็ปฏิบตั แิ นวมหายานแล้ วก็เคยเข้ าร่วมปฏิบตั ิแนวมหาสี สยาดอว์มา แต่วา่ ไม่เคยมีอาการแบบนี '
ครัง' นี 'มาเจริ ญสติก็หาวตลอด รู้สกึ ว่าแปลกมากๆ

30.3

ต่างกัน เทคนิคมันต่างกัน เราเคลือนไหวตลอด ลมหรื อว่าธาตุ 4 มันหมุนเวียน มันระบายไป มันทํางานไป

30.3A

หลวงพ่อบอกว่าความเร็วในการยกนี อย่าให้ ช้าอย่าให้ เร็ วเกินไป โยมอยากจะลองยกซักรอบสองรอบให้ หลวง
พ่อช่วยดูได้ หรื อไม่

30.4

อย่างนี 'ได้ หรื อไม่คะ

30.4A

เร็ วแต่ก็ยงั ได้ อยู่

30.5

ถ้ ายกช้ าลงแบบนี 'นี ก็จะหาวเร็ ว

30.5A

ก็ยกให้ เร็ วขึ 'นอย่างเมือกี 'นี 'ก็ได้

31

ทําอย่างไร โยมถึงจะทอดสายตาอย่างผ่อนคลาย ไม่เครี ยด

31A

อย่าไปจริ งจังมาก อย่าไปบังคับ ทําให้ มนั เป็ นธรรมชาติ ให้ มนั ผ่อนคลาย สบาย ปกติ ให้ เรามีสติ ให้ ร้ ูแค่นนเอง
ั'
อย่าไปตังใจมาก.
'
ทําให้ มนั สบาย เป็ นธรรมชาติ ผ่อนคลาย ตังใจก็
' อย่าให้ ตงใจมาก
ั'
ให้ มีสติให้ ร้ ูแค่นนเอง
ั ' บาง
ทีเราตังใจมากไป
'
ไปเครี ยด ไปซีเรี ยสกับมัน

31.1

เมือกี 'ทีทํารู้สกึ ตืนเต้ น เลยไม่ร้ ูสกึ ตัว

31.1A

ไม่เหมือนทําคนเดียว มาทําอย่างนี 'ก็เลยต่างกันหน่อย

31.2

เวลาทีโยมมองหลวงพ่อ ก็ไม่เฉพาะหลวงพ่อ กับคนอืนๆก็เป็ นเหมือนกัน โยมไม่อยากจะสบตาคูส่ นทนา ถ้ า
โยมสบตาฝ่ ายตรงข้ าม โยมจะรู้สกึ อึดอัด แล้ วเขาก็อาจจะรู้สกึ ...โยมหมายความว่าสมมุติวา่ ถ้ าโยมมองคนอืน
โยมไม่ร้ ูวา่ จะมองยังไง จะวางสายตาไว้ ทีตรงไหนรู้สกึ ไม่คอ่ ยเป็ นธรรมชาติ

ถ้ าโยมมองตาเขาก็ร้ ูสกึ เหมือน

ไม่ให้ เกียรติเขา มองตาเขา โยมก็ร้ ูสกึ ตืนเต้ น นอกจากว่าจะก้ มหน้ ามองแบบนี ' ตังใจมองฝื
'
นใจสบตา แต่ก็
อาจจะทําให้ ฝ่ายตรงข้ ามรู้สกึ ว่าโยมเหมือนพวกนักเลงมาจ้ องตาเขา นีอาจจะเป็ นเพราะความเคยชินตังแต่
' เด็ก
โยมเลยมีปัญหาในการปฏิสมั พันธ์กบั คนอืน แม่ของโยมอยูค่ นเดียว แล้ วก็ไม่คอ่ ยจะสุงสิงกับใคร เนืองจากมี
ปั ญหาสุขภาพ ตืนเต้ นง่าย
31.2A

เราก็มองหน้ า มองไปทีอืน ให้ มนั พอดีพอดี ไม่ต้องไปจ้ องหน้ า ไม่ต้องไปดูหน้ า หน้ าตาเราก็ทําให้ มนั ปกติ อย่า
ให้ ดตู งึ เครียด เอาคําพูด(เนื 'อหา) คนทีเราพูดด้ วยสนทนาด้ วยคงไม่เป็ นไร อย่าไปสําคัญกับมัน อย่าไปจ้ อง
ตรงๆ มองเอียงๆ ก็ได้

31.3

หลวงพ่อน่าจะเข้ าใจโยมดีกว่า อยากให้ หลวงพ่อชี 'แนะด้ วยครับ
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31.3A

ทําไป รู้สกึ ตัวไป เจริ ญสติไป ก็จะค่อยๆปลดปล่อย ค่อยๆผ่อนคายเอง ค่อยๆดีขึ 'น อดีตไม่ต้องไปสนใจ มันผ่าน
ไปแล้ ว อนาคตทียังไม่มา ทียังไม่ถึง ทําปั จจุบนั ให้ มนั ดี ทุกอย่างมันจะดีขึ 'น มันผ่านมาแล้ วก็ทิ 'งไป อย่าไปอยู่
กับคิด ทําหน้ าทีของเรา

31.4

หากเราเจริ ญสติให้ ดกี ็สามารถทีจะจัดการกับปั ญหาของตัวเองได้ แต่สมมุติวา่ ถ้ าคนๆหนึงทํากรรมหนัก อย่าง
ฆ่าพ่อตัวเอง ซึงเป็ นอนันตริ ยกรรม ไม่ทราบว่าจะมีวิธีแก้ ไขไหม เพราะถือเป็ นกรรมหนักและซับซ้ อน ไม่
เหมือนกับทัวๆไป การเจริ ญสติแบบเคลือนไหวสามารถแก้ กรรมนี 'ได้ หรื อไม่

31.4A

ถ้ าเรามีสติ มันก็จะปลดปล่อย มันจะแก้ ไขกรรมทีเราทําไว้ หรื อว่าไว้ ก็แล้ วแต่ องคุลมี าลเขาก็ทาํ คนเจ็บทําไม่ดี
มาเยอะแยะ เขาก็เลิก พอเขาไม่ทําเขาก็ยงั บรรลุธรรมได้ ให้ เขาหยุด เลิกทําสิงทีไม่ดี มันไม่ดีทาํ แล้ วมันก็เป็ น
อดีตไปแล้ ว เราก็พยายามทําให้ มนั ดีขึ 'น คนทํากรรมไม่ดีพอทํากรรมดี ก็เลยกลายเป็ นเบา เลิกได้ ก็เบาได้

32

ทีจริ งโยมไม่ได้ มีปัญหาอะไรมากมาย

ปั ญหาของโยมคือเรื องของตารางเวลาในการปฏิบตั ิ

เนืองจากโยม

ทํางานเกียวกับรักษาความปลอดภัย ตอนเช้ า เริ มทํางานเช้ าสุดประมาณ 7 โมง เวลาทํางานของโยมค่อนข้ าง
ยาว ตอนเช้ า 7 โมงเริ มทํางานจนกระทังห้ าทุม่ ถึงเลิกทุกวันต้ องทํางานประมาณ 16 ชัวโมง ครัง' นี 'โยมก็ขอลา
หยุดมา 7 วันมาร่วมปฏิบตั ิ กลับไปก็ต้องเริ มทํางาน แล้ วก็ต้องทําต่อเนือง 7 วัน แต่วา่ ทีนีตอนเช้ าต้ องตืน
ประมาณตีสครึ
ี ง พอเริ มเข้ าไปปฏิบตั ิร่วมกันในห้ องปฏิบตั ิธรรม โยมต้ องทนนังปฏิบตั ิไปประมาณครึงชัวโมง
หลังจากนันก็
' ต้องรี บออกมาเดินจงกรมข้ างนอก ก็เดินเดินเดิน เดินจนกระทังถึงเวลาต้ องเข้ าห้ องปฏิบตั ิธรรม
ร่วมกัน อันนี 'ก็เป็ นปั ญหาของโยม
32A

เปลียนแล้ ว มีเดินมีนงั มีนงมี
ั เดิน เราเพิงมาเริ มปฏิบตั ิ ต้ องใช้ เวลา เดีGยวก็จะค่อยๆปรับตัวไปเรื อยๆ กลับไปก็
ไปปรับใช้ กบั การทํางาน ไปแอพพลาย ไปประยุกต์

32.1

อย่างน้ อยตังแต่
' โยมมาปฏิบตั จิ นถึงวันนี 'โยมยังไม่ได้ สบู บุหรี เลย

32.1A

กลับไปก็ตอ่ สู้กบั มัน เวลาเห็นคนอืนเขาสูบ ได้ กลินได้ อะไรก็พยายามฝื นมันก็ได้ อดทน ต่อสู้กบั มัน

32.2

กลับไปก็จะเลิกบุหรี ไม่สบู อีก

33

โยมมีปัญหาอยูว่ า่ ตอนนี 'โยมมีลกู เล็กแล้ วก็กําลังหางานทีเหมาะทีจะดูแลครอบครัวด้ วยทํางานไปด้ วย สมมุติ
ว่าถ้ าโยมใช้ วิธีเจริ ญสติแบบเคลือนไหวไปอย่างต่อเนือง จะช่วยในเรื องของการหางานไหม？

33A

มีสติแล้ วก็มาทํางานมันก็ต้องช่วยได้ สิ มีอะไรในการทํางานทําการหรื อว่าไม่มีอะไรในการทํางานก็ไม่มี ถ้ ามีสติ
ถึงหางานไม่ได้ มนั ก็จะมีวิธีอยูก่ บั ตัวเอง หรื อมีวิธีทจะช่
ี วยตัวเอง ไม่ให้ ตวั เองเป็ นปั ญหา จิตใจวุน่ วาย เหนือยใจ
เป็ นทุกข์

33.1

เวลาทีโยมยกมือสร้ างจังหวะ โยมรู้สกึ ว่าโยมตังใจทํ
' ามาก เลยทําให้ ร้ ูสกึ เหนือยง่าย ไม่แน่ใจว่าอันนี 'เป็ นอาการ
ปกติ หรื อว่าโยมทําไม่ถกู ต้ อง
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33.1A

ตังใจมากก็
'
ทาํ ให้ เราจริ งจัง ก็ทําให้ เรามีอาการได้ ถ้ าทําให้ มนั ผ่อนคลาย ปรกติ เป็ นธรรมชาติ มันก็ไม่มีอาการ
อะไร

33.2

เวลาทีโยมปฏิบตั ิ ถ้ าไม่ตงใจ
ั ' มันก็จะคิดฟุ้งซ่าน

33.2A

ตังใจก็
' ให้ พอดี อย่าไปตังใจมาก
'
ความคิดก็อย่าไปยุง่ กับมัน ปล่อยมันไป ทิ 'งมันไป อย่าไปห้ ามมัน อย่าไปอยู่
กับมัน เราก็ทําหน้ าทีของเรา

33.3

บางคนไม่อยากให้ มนั คิดก็ไปห้ ามคิด ทําแล้ วไม่อยากให้ มนั คิด คิดก็ชา่ งหัวมัน รู้ไม่ร้ ูก็ไม่ร้ ู รู้บ้างไม่ร้ ูบ้าง บาง
คนเอ๊ ะทําไมมันไม่คิดมันรู้ได้ ดีตอ่ เนืองเป็ นลูกโซ่ ทีจริ งไปห้ ามมันไม่ให้ มนั คิด

33.3A

สามีโยมเคยถามโยมว่าทําไมโยมถึงต้ องไปเรี ยนอยูต่ ลอดเวลา

ทําไมคนอืนเขาไม่เห็นต้ องไปเข้ าคอร์ สเรียน

เหมือนโยมเลย แต่ใจโยมคิดว่าการเข้ าคอร์ สเรี ยนจะทําให้ โยมเกิดความชํานาญ สามีโยมคิดว่าทําไมคนอืนเขา
ไม่จําเป็ นแล้ วทําไมโยมถึงจําเป็ นต้ องไปเรี ยนด้ วย
33.4

มันเข้ าใจไม่ตรงกัน ถ้ าเราไม่ปฏิบตั ิ ชีวิตเราก็เหมือนกับคนไม่เข้ าใจแก้ ไขปั ญหาชีวติ เวลามีอะไรเกิดขึ 'น ถ้ าเรา
ปฏิบตั ิเราก็จะมีสติมีปัญญา แก้ ไขปั ญหาทีมันเกิดกับชีวิตเรา กับจิตกับใจเรา กับตัวเรา กับความนึกความคิด
มันเข้ าใจไม่ตรงกัน ก็ชา่ งมัน ทําแล้ วมันก็ได้ ประโยชน์สว่ นตัวเรา เป็ นคนมีสติมีปัญญา คนทีไม่ได้ ฝึกสติฝึก
ปั ญญา เวลาแก้ ไขปั ญหาชีวิต มันก็เอาความคิดแก้ อย่างเดียว ถ้ าเราฝึ กปฏิบตั ิเราก็ได้ เรียนรู้ตวั เองได้ เข้ าใจ
ธรรมะ การใช้ ชีวิตมันก็ตา่ งกัน คนเราเกิดมาถ้ าไม่ได้ ปฏิบตั ิก็ไม่ร้ ูวา่ เราเกิดมาทําไม มีชีวติ อยูก่ ็อยูไ่ ปรอวันทีจะ
หมดลมหรื อว่าอยูไ่ ปเรื อยๆ หรื อจะเอาผู้ร้ ูชีวิตเราจริ งๆทีจะทําให้ ชีวิตมันเป็ นชีวิตทีมันไม่เป็ นทุกข์ วุน่ วายสับสน
ใจเป็ นอิสระ จิตใจไม่มกี ิเลสรบกวนหรื อปล่อยให้ มีสงที
ิ ไม่ดีเกิดขึ 'นในใจ มันขาว มันบริ สทุ ธิh ผ่องใส ทําอะไร
หรื อไม่ทําอะไรมันก็เจริ ญ มันก็ดี

34

กลับไปบ้ าน โยมควรจะยกมือสร้ างจังหวะวันละประมาณกีชัวโมง ครึงชัวโมง หรื อ 1 ชัวโมง ปกติโยมจะ
พยายามรักษาสติตามอายาตนะทัง' 6 ตา หู จมูก ลิ 'น กาย ใจอยูแ่ ล้ ว โยมศึกษาพุทธศาสนามานานแล้ ว แล้ วก็
ได้ รับประโยชน์จากพุทธศาสนามาก

โยมหวังว่าการยกมือสร้ างจังหวะจะทําให้ โยมมีความก้ าวหน้ าในการ

ปฏิบตั ิ
34A

กลับไปแล้ วก็อิสระ ถ้ าว่างเมือไหร่ เราว่างกีชัวโมง เราจะนังเท่าไหร่ เดินเท่าไหร่ก็สะดวกอยูแ่ ล้ ว เวลาทํางานเรา
ก็ประยุกต์แอพพลายเอา ถ้ าเราว่าง เราจะนังปฏิบตั ิอย่างเดียวหรื อเดินสลับกันได้ ยิงดี เวลาเราว่างเราก็มานัง
รักษาตัวเอง เจริ ญสติตวั เอง อย่าไปดูทีวี นิยายบ้ าๆ โฆษณาเดียG วนี 'โอ้ ย...สารพัด

34.1

โยมรู้สกึ ง่วงนอนง่ายมาก ความง่วงมันเกิดจากการทีร่างกายต้ องการพักผ่อน ถ้ าสมมุติโยมง่วงก็พกั ซัก 10 ถึง
20 นาทีเสร็ จแล้ วค่อยลุกขึ 'นมาเดินจงกรมรู้สกึ ดีมาก หรื อว่าโยมควรจะหาวิธีควบคุมความง่วง

34.1A

ถ้ ากลางคืนเรานอนพอร่างกาย มันอิม มันพอแล้ ว เรามาปฏิบตั ิบางทีกิเลสหรื อ นิวรณ์ ๕ มันกวนก็มี เราสู้กบั
มัน อย่าปล่อยให้ มนั กวน เอาชนะมัน เอาชนะแล้ วมันจะดี

34.2

เรามาเจริ ญสตินี จะสามารถช่วยให้ เราหลุดพ้ นจากสังสารวัฏหรื อมาเกิดใหม่ ใช่หรื อไม่
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34.2A

ได้ มีสติมีปัญญา พระพุทธเจ้ า พระอริ ยเจ้ าหรื อพระอรหันต์ทงหลายก็
ั'
ไม่ได้ มาทุกข์อีก หรื อมาเกิดอีก ปรารถนา
อยากเกิดอีกก็ทกุ ข์อีก ถ้ าเราไม่เกิดมันก็จะไม่ทกุ ข์ เราทําคุณงามความดีทาํ อะไรไว้ แล้ ว บางทีมนั ก็.... บางทีคน
ทําดีไว้ แล้ วยังปรารถนาอยากจะมาเกิดเพือทําดีตอ่ คนไม่เข้ าใจ กลับมาเกิดเป็ นคนดีก็ทกุ ข์แบบคนดี เป็ น
เศรษฐี ก็ทกุ ข์แบบเศรษฐี เป็ นคนรวยก็ทกุ ข์แบบคนรวย เป็ นคนจนก็ทกุ ข์แบบคนจน เป็ นคนสวยก็ทกุ ข์แบบคน
สวย เป็ นพระโพธิสตั ว์ก็ทกุ ข์แบบพระโพธิสตั ว์

34.3

ถ้ าไม่ต้องมาเกิดแล้ วเราจะไปไหน

34.3A

ถ้ าไม่มาเกิด ก็ไม่ต้องไปอยูไ่ หน ไปทีไหนเกิดเป็ นอะไรมันก็จะทุกข์อีก อ้ าว....เราไม่มีทีไปก็ไม่ต้องไป ก็ยงั ไม่เกิด
ก็ไม่ต้องไปถาม ไม่ต้องไปหาว่าจะไปทีไหน ก็ไม่ต้องไปไหน เพราะว่ามันไม่ได้ เกิด ไปทีโน่นทีนีมันก็จะเกิดอีก
ใช่มยัL เพราะเราไม่เกิดเราก็ไม่ต้องไปไหน ไม่ต้องเป็ นอะไร เพราะเราไม่เกิด ก็เหมือนกับนิพพาน นิพพานมันไม่
เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย เกิดเป็ นยุงก็ยงั ต้ องอาศัยหากินกับคนอืน ถ้ าไม่หาอยูห่ ากิน ก็จะตาย ไป ต้ องแย่งคน
อืน ถ้ ามันไม่เกิดก็อย่าไปหามันอีก ถ้ าเราไปหาก็จะแสดงได้ วา่ เราจะเกิดอีก ถ้ าไม่เกิด ถามว่าตายแล้ วไปไหน ก็
อย่าไปหาว่าจะไปไหน เราทําบุญมันก็เป็ นบุญแล้ ว ทําดีก็ดีแล้ ว บางคนทําดีแล้ วยังไปหาดี ทําบุญก็เป็ นบุญ
แล้ วก็ยงั ไปหาบุญ บางคนคิดว่าตายแล้ วไม่ต้องไปเกิด งันบุ
' ญทีเราทํามันก็ไม่มีสิ มันก็หาย คนเรา...มันได้ แล้ ว

35

เวลาทีโยมนังยกมือสร้ างจังหวะ ถ้ ารู้สกึ ตัวว่ายกเร็ วเกินไป โยมก็จะยกให้ ช้าลง พอยกช้ าลงก็ร้ ูสกึ ว่าจิตใจสงบ
เงียบดี แต่วา่ ผ่านไปไม่นาน ก็จะเริ มง่วง ไม่ทราบว่าเป็ นเพราะอะไร

35A

มันง่วงเราก็ทําเร็ ว ก็แก้ ทําพอดีพอดี ทําช้ ารู้สกึ ดี แต่ถ้าง่วงเราก็แก้

35.1

แม้ กระทังเวลาโยมเดินจงกรม โยมก็ง่วง แล้ วก็ไม่ร้ ูจะหาวิธีแก้ งว่ งได้ ยงั ไง แต่พอตกกลางคืนถึงเวลานอน พอ
โยมเอนตัวลงนอนบนเตียงกลับรู้สกึ แจ่มใสนอนไม่หลับ โยมนอนอยูบ่ นเตียงนาน 3- 4 ชัวโมงก็นอนไม่หลับ

35.1A

มันกวน นิวรณ์ ๕ มันกวนเวลาเราจะทําความดี มันเป็ นอุปสรรค พระพุทธเจ้ าท่านก็บอก เราจะทําความดีสงที
ิ
ไม่ดีมนั ก็มากวนมันเป็ นมาร เวลานอนมันไม่อยากให้ เราหลับ เวลาเราทํางานมันก็มากวน ถ้ าเราง่วงเราก็ต้อง
แก้ มนั ไม่ไหวก็ซกั ผ้ าบ้ าง เช็ดโน่นเช็ดนีบ้ าง ล้ างถ้ วยล้ างจาน ขัดพื 'นถูพื 'น ให้ มีสติ “รู้”

35.2

ใช่คะ่ เวลาทํางานพวกนี 'รู้สกึ ว่าจิตใจแจ่มใสดี แต่พอนังลงมาปฏิบตั ิ ก็เริ มง่วงขึ 'นมา

35.2A

ง่วงก็แก้ อย่าให้ มนั กวน นังได้ เท่าไหร่ก็เท่านัน' ให้ แก้ คนอืนถาม ก็บอกเอาจริ งๆเราสู้มนั ไม่ได้ เราชนะมันไม่ได้
กะว่าจะเอามันให้ อยูเ่ ลย...

35.3

ในระหว่างทีปฏิบตั ิ จิตจะมีอาการเหมือนกับเด็กทีอยากรู้อยากเห็นหรื อเห็นอะไรก็ตืนเต้ นดีใจไปหมดหรื อไม่คะ

35.3A

มี อารมณ์แล อิฏฐารมณ์และอนิษฐารมณ์ อิฏฐารมณ์คืออารมณ์ทีมันพอใจน่าปรารถนาดีใจ อนิษฐารมณ์ คือ
อารมณ์ทีไม่นา่ ปรารถนาบางทีเราทําอยูด่ ีดี เกิดขุน่ เกิดขัดเคืองอะไรสารพัด อย่าไปสนใจ เกิดปิ ติ เกิดอิมใจ
เกิดพอใจ โอ้ โห มันยิ 'ม ทําไมใจมันดี ทําไมอารมณ์มนั ดี ทําไมความคิดมันดี
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36

สองวันแรกส่วนใหญ่คอ่ นข้ างง่วง แต่สองวันถัดมาไม่คอ่ ยง่วงแล้ ว แต่มีคิดฟุ้งซ่านเยอะ เวลาง่วงเนียไม่คอ่ ยคิด
ฟุ้งซ่าน แต่พอไม่งว่ งกลับมีความคิดฟุ้งซ่านแทน

36A

มันสลับกัน มันเปลียนกัน สองวันแรกเป็ นอีกแบบหนึง พออันหนึงลด อันนี 'ก็มาแทน ชังหัวมัน มันจะมาแบบ
ไหนมายังไง อะไรมันจะเกิดขึ 'น ต้ องมีขนั ติ มีความเพียร มีความอดทนแล้ ว ต่อสู้กบั พวกมาร มันเป็ นมารทังนั
' น'

36.1

เวลานังยกมือสร้ างจังหวะ โยมยังพอรู้สกึ ถึงการเคลือนไหวทุกจังหวะได้ แต่พอไปใช้ ในชีวิตประจําวัน โยมยัง
จับความรู้สกึ ตัวไม่ได้

36.1A

สติเรายังไม่เจริ ญพอ ไม่ดีพอ ก็เริ มใหม่เรื อยๆ จะให้ มนั ได้ ทกุ อย่างไม่ได้ เดียG วมันสะสมขึ 'นเรื อยๆ ขึ 'นกับการ
รักษา การปฏิบตั ิ การดูแล ค่อยๆขยายไปเรื อยๆ ยังไม่ได้ หมดทีเดียว

36.2

หลวงพ่อมีคาํ แนะนําให้ เฉพาะคนมัยL คะ

36.2A

ให้ ขยัน ให้ เพียร ให้ มคี วามอดทน “วิริเยน ทุกขมัจเจติ” บุคคลจะล่วงทุกข์ได้ เพราะความเพียร พระพุทธเจ้ า
ท่านว่าไว้ ถ้ าเรามีความเพียร มีความพยายาม มีความขยัน มีความหมัน มีขนั ติ ก็จะเอาชนะทุกข์ เอาชนะสิงที
มันไม่ดี สิงทีทําให้ เราไม่ดี ไม่งาม ขุน่ มัวเศร้ าหมอง

36.3

คนอายุมาก ก็ยิงเรี ยนได้ ช้า ใช่หรื อไม่？

36.3A

พระพุทธเจ้ าท่านไม่ได้ กําหนดอายุ การปฏิบตั ิจริงๆนันไม่
' ได้ กําหนดอายุ ไม่มีแก่ ไม่มีพระไม่มีคนบวช คนไม่
บวช ไม่มีคนอะไรทีไหน

36.4

แต่บางทีเวลาโยมฟั งหลวงพ่อเทศน์นี ตอนฟั งเหมือนเข้ าใจ แต่ผา่ นไปสักพักก็ลมื

36.4A

นันมันเป็ นของคนอืน มันไม่เป็ นของเรา เราทําให้ มนั เป็ นของเรา มันก็ไม่ไปไหน มันก็อยูก่ บั เรา การได้ ยินได้ ฟัง
ได้ ยินนีเข้ าทางนี 'ออกทางโน้ น ต้ องปฏิบตั ิให้ มนั ได้ คําตอบจากตัวของเรา ได้ ประสบการณ์จากตัวของเรา ได้
ข้ อสรุปจากตัวของเรา ต่อไปมันก็ไม่ไปไหน มันก็จะติด เหมือนเสื 'อผ้ าของเรา เราสวมเสื 'อผ้ าสีไหนมันก็ไปกับเรา
ได้ ยินได้ ฟังก็อนั นึง เพราะฉะนันการเจริ
'
ญสติแบบเคลือนไหวจึงไม่ให้ ได้ ยินได้ ฟังมาก พูดไปเทศน์ไป เหมือนที
พระเขาไปเข้ ากรรมฐานวิธีไหนก็แล้ วแต่ ไปนังฟั งบางที 2-3 ชัวโมงนังจนง่วงเหงาหาวนอนหลับไป ให้ ทําให้ มนั
เกิดขึ 'นจากการกระทํา ธรรมเกิดขึ 'นจากการกระทํา มันมันคง มันแน่นอน โอ้ โห….

36.5

แต่ถ้าเป็ นนักเรียนใหม่ ทีเพิงมาเริ มมาปฏิบตั ิก็ต้องฟั งบ้ างจะได้ ร้ ูวา่ จะปฏิบตั ิยงั ไง

36.5A

ก็ให้ มีฟังตอนกลางคืน แต่ให้ ทาํ ให้ มาก ได้ ยินได้ ฟังให้ มนั น้ อยหน่อย พูดกันให้ มนั น้ อยหน่อย หรื อไม่พดู แต่วา่
ทํา ปั ญญานันเกิ
' ดขึ 'นได้ จากการฟั ง การคิด และอันสุดท้ ายจากการกระทํา เรามาปฏิบตั ิแล้ วมันจะเกิด เกิดขึ 'น
โดยการปฏิบตั ิ เกิดขึ 'นโดยการกระทําของเราเอง ไม่ต้องได้ ยินได้ ฟังมาก่อน พระพุทธเจ้ าท่านจบมาตังหลาย
'
ศาสตร์ ก็ยงั ไม่ได้ ตรัสรู้ ยังวุน่ วายอยูใ่ นวัง มีอะไรสารพัด ก็ยงั ไม่เห็นทางทีจะทําให้ ตวั เองรู้แจ้ ง ตอนไปปฏิบตั ิก็
ไม่เคยได้ ยินได้ ฟังมาก่อน ไม่เคยมีใครสอนนะ ท่านก็ปฏิบตั จิ นรู้แจ้ งเห็นจริ ง

37

การรักษาความรู้สกึ ตัวมันเป็ นยังไง เช่นถ้ าเรายกมือสร้ างจังหวะอยูเ่ ราก็ร้ ูสกึ ใช่หรื อไม่ แต่พอยกไปนานๆ มันจะ
กลายเป็ นความเคยชิน เป็ นความคุ้นเคย ยกไปเรื อยๆแต่ไม่ร้ ูสกึ ตัว
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37A

กลับมาให้ มนั รู้ ทําให้ มนั รู้ ไม่ร้ ูก็ต้องเริ มใหม่ ถ้ ามันเป็ นออโตเมติกแล้ วไม่ร้ ู ก็ต้องมานับหนึงใหม่

37.1

เพราะเราพยายามรักษาความรู้สกึ ตัวให้ ตอ่ เนือง แต่ในบางครัง' ทีเรารักษาความรู้สกึ ตัวอยู่ เราก็ร้ ูสกึ ถึงลม
หายใจไปด้ วย อย่างเช่น ยกมือจากนีถึงนีหายใจเข้ า ยกมือจากนีถึงนีหายใจออก โยมสามารถรู้สกึ ตัวทังสอง
'
อย่างเป็ นจังหวะไปแบบนี 'พร้ อมๆกันได้ หรื อไม่

37.1A

เรารู้เราก็ไม่ต้องทําให้ ลมให้ อะไรไปด้ วย ทังสองอย่
'
างสองอัน แต่ถ้ามันจะรู้เอง ก็ชา่ งหัวมัน แต่เราไม่ได้ ไปทําให้
มันรู้ไปด้ วยกันกับมือกับลมหายใจ

37.2

อ๋อ แค่ร้ ูสกึ อย่างเป็ นธรรมชาติ ก็ไม่มีปัญหา รู้วา่ มันกําลังหายใจอยูก่ ็ไม่มีปัญหา ถ้ าอย่างงัน' โยมสงสัยว่าทําแค่
นี 'จะปลุกสติและความรู้สกึ ตัวของเราขึ 'นมาได้ เหรอคะ

37.2A

ก็ได้ ต้ นไม้ ทีเราปลูก ปลูกมะม่วง ปลูกขนุน ปลูกผลไม้ อะไรก็แล้ วแต่ ตอนแรกเราปลูกมันไม่มีลกู เราก็ปลูกจน
มันโตขึ 'นมา ลูกมันก็มาเอง มีดอกมีผลเอง เกิดขึ 'นมาได้ เองตามธรรมชาติ

37.3

หมายความว่าเราก็คอ่ ยๆฝึ กไปเรือยๆ ก็สามารถทีจะปลุกสติของเราขึ 'นมาได้ ถ้ าอย่างงัน' เวลาทีเราเดินเราจะรู้
ได้ ไงว่ามันเป็ นความรู้สกึ ตัวจริ งๆ โยมหมายถึงความรู้สกึ ตัวในขณะทีเดิน เราจะรู้ได้ ยงั ไงว่านันคือความรู้สกึ ตัว
ทีแท้ จริ ง

37.3A

ก็ร้ ูเอง เหมือนนํ 'าในขวดเวลามันอยูน่ ิง...ถ้ าเราไปเขย่ามัน มันก็เกิดเป็ นฟอง ถ้ าเราไม่ทาํ อะไรมันก็นิงอยูอ่ ย่าง
นัน' ถ้ าเราไปเขย่ามัน มันก็เกิดเป็ นฟองขึ 'นมา ถ้ าเราเขย่าไม่หยุด มันก็จะระเบิด มันเป็ นธรรมชาติ เราเขย่าธาตุ
รู้ ปลุกโพธิ พุทธะ ให้ มนั เกิดขึ 'น การเจริ ญสติแบบเคลือนไหวก็เพือเข้ าไปเขย่าธาตุร้ ู มันมีอยูแ่ ล้ ว ตัวรู้ก็มีอยู่ แต่
มันยังไม่ตืน คล้ ายคนนอนหลับยังไม่ตืน ปลุกสติปลุกปั ญญาให้ มนั ตืนสติปัญญามันมีอยูแ่ ล้ ว แต่มนั ยังอ่อนมัน
ยังน้ อย

37.4

เวลาทีเรายกมือสร้ างจังหวะแล้ วมีความคิดเกิดขึ 'น เราก็ทําต่อไปเรื อยๆให้ ความคิดผ่านไป แล้ วเราจะกลับมา
รู้สกึ ทีมือได้ เองเหรอคะ

37.4A

เราทําไม่หยุด มันก็กลับมา มันไม่ร้ ูแต่เราทําให้ มนั รู้ เดียG วตัวรู้มนั จะเกิดขึ 'น มันคิดก็ให้ มนั คิดไป ช่างหัวไป อย่า
ไปห้ าม อย่าไปกับมัน อย่าไปยุง่ กับมัน ก็ทําของเราไปเรื อยๆ ตัวรู้จะเกิดขึ 'น ตัวสติ ตัวพุทธะ ตัวปั ญญาจะ
เกิดขึ 'น

37.5

เวลาเรานังรถ ถ้ าเราหมุนมือเพือให้ ร้ ูสกึ ตัว เราก็ให้ มนั สัมผัสแล้ วก็ร้ ูแค่นี 'ใช่ไหมค่ะ

37.5A

ก็แค่นนั ' ให้ เคลือน ให้ ไหว ให้ ร้ ู สมมุติขบั รถ เวลารถติดไฟแดง รถติด เราจะหมุนมือ คลึงมือก็ได้ ไม่หมุนเราก็อยู่
กับพวงมาลัยทีเราจับ ให้ มีสติ ให้ ร้ ู การเจริ ญสติแบบเคลือนไหวนีง่าย ได้ หมดเลย ง่ายทีสุด สบายทีสุด เป็ น
ธรรมชาติทีสุด ไม่เหมือนอย่างอืนทีเดินทางไปรถไปเรื อไปไหนทําไม่ได้ เพราะว่ามันไม่ได้ อยูก่ บั ที อันนี 'มันไม่มี
กาลไม่มีเวลา ง่ายทีสุด ถามว่าผมดํานีทําไมมันกลายเป็ นผมขาว มันเกิดจากอะไร มันก็เกิดจากผมดํา เหมือน
ไก่กบั ไข่อะไรมันเกิดก่อน เถียงกัน

37.6

ผมเปลียนเป็ นสีขาวแล้ ว แต่ก็ยงั ไม่ร้ ูสกึ ตัว ไม่มีปัญญา

37.6A

อ้ าว...ยังไม่ร้ ูสกึ ตัว เราก็มาทําให้ มนั รู้
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38

ปกติเวลาทีเราทําความเพียร

เดินจงกรมเราจะรู้สกึ ทีเท้ า

แต่พอเราพยายามเอาไปแอบพลายใช้ กบั

ชีวิตประจําวันอย่างเช่น ขณะเดินอยูบ่ นถนนจะมีคนด้ วยมีรถด้ วย ไม่ทราบว่าเราควรจะรู้สกึ ทีส่วนไหน
38A

ตรงไหนก็ได้ ขณะทีเรากําลังทํางานทําการเคลือนไหว จะเอามือหรื อเอาส่วนไหนก็ได้ ในขณะทีเราเดินอาจจะ
เห็นคนเห็นรถเห็นโน่นเห็นนี ก็เอาอันเดียวอย่างเดียว

38.1

โยมเคยลองฝึ ก มีอยูค่ รัง' หนึงโยมต้ องการทีจะไปทีๆหนึงเพือทีจะซื 'อของ ในระหว่างทางก็เดินไปรู้สกึ ตัวทีเท้ าไป
แต่อาจจะเป็ นเพราะโยมไปกําหนดไปเพ่งมากเกินไป พอซื 'อของเสร็ จแล้ ว ออกมาไม่ร้ ูวา่ ควรจะเลี 'ยวซ้ ายหรื อว่า
เลี 'ยวขวาเพือกลับไปทีเดิม

38.1A

อย่าไปกําหนดมาก อย่าไปเพ่ง อย่าไปจ้ องมาก ไม่ร้ ูทิศทางก็เลยทําให้ เรากลับไม่ถกู ก็ต้องแก้ ต่อไปเราจะไป
ไหนต่อ เราจะไปซ้ ายไปขวา ก็ต้องตังหลั
' กก่อนแล้ วค่อยไป ให้ ร้ ูไว้ เลยนะ

38.2

ถ้ าอย่างนันโยมก็
'
ต้องดูทาง ต้ องดูวา่ เป็ นทีไหนแล้ วก็มีป้ายบอกทางอะไร ใช่หรื อเปล่าคะ

38.2A

เราก็ร้ ูสกึ ตัวอยูท่ เดี
ี ยว เราก็ยงั มองได้ หูก็ได้ ยิน ได้ ยินแล้ วก็แล้ วไป เห็นแล้ วก็แล้ วไป ข้ ามถนนก็ต้องดูซ้ายดูขวา
แล้ วก็มองได้ ดไู ด้ แต่เราก็มีสติอยูก่ บั การเดินการก้ าวของเรา

38.3

ถ้ ายังงันเวลาที
'
โยมมองป้าย โยมก็เปลียนไปรู้สกึ ว่ากําลังมองใช่หรื อไม่

38.3A

ใช่ นันแหละ ขณะไหนเราจะเอาอะไร เราก็เปลียนได้ สลับเองอย่างมีสติ

38.4

พูดในทางโลกแล้ ว โยมเป็ นคนทีโชคดีมาก แต่วา่ โยมกลับไม่มีความสุข บ่อยครัง' ทีโยมมักจะรู้ลว่ งหน้ าว่าจะมี
เรื องไม่ดเี กิดขึ 'นแล้ วจิตใจมันก็จะไม่สงบ คิดไปล่วงหน้ าในทางลบ นอกจากนี ' ตอนเช้ าเวลารู้สกึ ตัวตืนขึ 'นมายัง
ไม่ทนั ลืมตาขึ 'น ก็จะรู้มีความรู้สกึ กลัวกดดันในใจ โยมรู้สกึ กังวลมาก หวังว่าหลวงพ่อจะช่วยโยมเรืองนี 'ได้

38.4A

มีสติแล้ วมันก็จะดี สิงทีร้ ายก็จะกลายเป็ นดี คิดไม่ดีมนั ก็จะคิดในสิงทีดี คิดในแง่ลบมันก็จะไม่ลบไม่บวก มีสติมี
ปั ญญามันก็จะรู้จกั ความพอดี

38.5

แต่วา่ ถ้ าต้ องเจริ ญสติตวั เองเพือมาแก้ ปัญหานีมันต้ องใช้ เวลานานมากไม่ใช่หรื อคะ

38.5A

ทําปั จจุบนั อย่าคิดอนาคต อย่าคิดอดีต คิดปั จจุบนั ทําแล้ วมันจะดีขึ 'นเอง มือเราควําอย่างนี ' พอพลิกมือแล้ ว
มันก็เป็ นอย่างนี ' ตอนนี 'สติปัญญาไม่มีเราก็พยายาม วันหนึงมันก็จะพลิกกลับขึ 'นมาเอง

38.6

โยมอายุ 63 ปี แล้ ว

38.6A

ไม่เป็ นไร การปฏิบตั ิไม่ได้ ขึ 'นอยูก่ บั อายุ บางทีคนอายุมากอาจจะมีสติปัญญามากกว่าคนอายุน้อยก็ได้

38.7

ถ้ าโยมเนียยังไม่สามารถทีจะอยูก่ บั ปั จจุบนั ได้ จริงๆ แล้ วโยมจะทํายังไงให้ ตวั เองมีสติ ณ ปั จจุบนั

38.7A

ก็ต้องทํา ธรรมะย่อมชนะอธรรม ถ้ าเรามีความเพียรความพยายาม พระพุทธเจ้ าท่านตรัสไว้ วา่ ความพยายาม
อยูท่ ีไหนความสําเร็จอยูท่ ีนัน จะเมือไหร่ยงั ไงก็อย่าพึงไปสนใจ พยายามทําให้ มนั เป็ นปั จจุบนั

38.8

หลวงพ่อให้ พรโยมหน่อยค่ะ
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38.8A

คุยอยูน่ ีก็เป็ นพรแล้ ว ไปปฏิบตั ินนแหละพร
ั
ปฏิบตั ิตามคําสอนนันแหละเป็ นพรอันประเสริ ฐ พระพุทธเจ้ าท่าน
บอกให้ ปฏิบตั ิ ถ้ าเรารู้สกึ ตัวเมือไหร่มีสติเมือไหร่ นันแหละเป็ นพร ไม่มีใครให้ ไม่มีใครบอก รู้สกึ ตัวมีสติเมือไหร่
อยูท่ ีไหนขณะไหน นันแหละพร ถึงรับพรอยูแ่ ต่ไม่มีสติก็ไม่ได้ พร มีสติเมือไหร่พรก็เป็ นของเรา เป็ นพรของตัวเอง
พรมันออกจากใจเรา

39

สามีของโยมก็มาร่วมปฏิบตั ิด้วยเป็ นครัง' แรก ก่อนหน้ าทีจะมาไม่กีวันก็เพิงพูดให้ เขาฟั งเรื องการยกมือ 15
จังหวะและการเดินจงกรม โยมหวังว่ากลับไปเขาจะรักษาความเพียรในการปฏิบตั ิตอ่ ไป

39A

ว่างๆก็คยุ ให้ เค้ าฟั ง คุยเรื อยๆ ทําให้ เขาดูเรื อยๆ ค่อยไขลานไปเรือย ค่อยขยันไป ค่อยเพียรไป คุยเล่นๆ ไม่ต้อง
ไปจริ งจัง ไปเครี ยด ไปซีเรี ยส พูดบ่อยๆ เขาก็อาจเกิดความคิดขึ 'นมาเกิดความเปลียนแปลงก็ได้ เขาอาจจะคิด
ว่าทําไมเตือนเราอยูเ่ รื อย ให้ เราฝึ กสติ ให้ เรามีสติ พูดไปเรื อยๆเดียG วก็จะขยันเอง

40

เวลาเดินจงกรมจําเป็ นต้ องคิดอะไรหรื อไม่ หรื อว่าไม่ต้องคิดเลย

40A

ไม่ต้องคิดอะไร คิดก็ช่างหัวมัน อย่าไปยุง่ กับคิด มันคิดก็ให้ มนั คิด แต่เราก็ร้ ูเดิน รู้ก้าว รู้เคลือนรู้ไหว รู้ทีเราเดิน
ทีเราก้ าว มีสติร้ ูสกึ ในการเดิน คิดก็ให้ มนั คิดไป อย่าไปกับมัน อย่าไปยุง่ กับมัน อย่าไปห้ ามมัน

40.1

แล้ วต้ องนับ 1234 หรื อเปล่า

40.1A

ไม่ต้องนับ ให้ มีสติร้ ูเคลือนรู้ไหว การเจริ ญสติแบบเคลือนไหวเอาสติอย่างเดียว เอารู้สกึ อย่างเดียว คําบริ กรรม
ไม่เอา

40.2

ถ้ าต้ องลืมตา พอมองเห็นอะไรก็จะคิดถึงสิงนัน'

40.2A

เห็นแล้ วก็แล้ วไป มันคิดก็ให้ มนั คิดไปตามสิงทีเราเห็น เราพยายามรู้ทีเราเดินทีเราก้ าวทีเราเคลือนไหว แค่
นันเอง
'

40.3

พอดึงความรู้สกึ ตัวกลับมาได้ สกั พักมันก็วิงออกไป ดึงกลับมาอีกสักพักก็วงออกไปอี
ิ
ก

40.3A

คล้ ายกับล้ มแล้ วก็ลกุ ล้ มแล้ วก็ลกุ แล้ วมันก็จะค่อยดีคอ่ ยเจริ ญ ค่อยเข้ มแข็ง ค่อยก้ าวหน้ าขึ 'น

40.4

เวลาเคลือนไหวส่วนอืนของร่างกาย เดินจงกรมก็เหมือนกัน พอเห็นอะไรก็จะไปคิดถึงอันนัน'

40.4A

ความคิดมันแรง มันเร็ ว มันไว เคยไปเคยอยากเห็นอะไร มันเป็ นสังขาร เป็ นอวิชชา เป็ นความปรุงแต่ง เป็ น
ธรรมชาติ ค่อยๆฝึ กไป มันจะค่อยๆกลับมา มารู้สกึ ตัว มาอยูก่ บั ปั จจุบนั

40.5

มีกําหนดเวลาไหมว่าแต่ละวันจะต้ องฝึ กอย่างตํากีชัวโมง อย่างเช่น สมมุติตอนนี 'ฝึ ก 10 นาที อีกสักพักถ้ ามี
เวลาก็คอ่ ยฝึ กต่ออีก 10 ถึง 20 นาที หรื อว่าควรจะทําอย่างนานเท่าไหร่ถึงจะเห็นความก้ าวหน้ าในการปฏิบตั ิ

40.5A

ถ้ าเราอยูท่ ีของเรา เราก็กําหนดเอง ถ้ าเรามีสติเราก็จะรู้เองว่าเรามีความก้ าวหน้ า สติมนั จะบอกเราเอง เราจะรู้
เอง เราจะเห็นเองเราจะเข้ าใจเอง พอมีสติเราก็จะรู้ ใครบอกไม่ได้ เพราะว่าของใครของมัน เราจะรู้เพราะของ
ตัวเองแล จะบอกตัวเองได้ จะตอบตัวเองได้ ได้ คําตอบจากสติของเราเอง ผู้ร้ ูหรื อสติมนั จะบอกเอง ถ้ าเราทําไป
เราจะรู้ เราจะเข้ าใจ จะมีข้อแตกต่าง จะมีข้อเปรี ยบเทียบ ตอนนี 'ไม่มีสติก็ไปกับคิด อันนี 'พอมีสติแล้ ว เห็นอะไร
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ทําอะไรจะไม่เหมือนเดิม ไม่เหมือนก่อน เพราะฉะนันท่
' านจึงบอกว่าให้ เรามาทํา มาปฏิบตั ิ ให้ เรารู้เองเห็นเอง
มันบอกกันไม่ได้ บอกแล้ วก็ไม่เชือ มันจะเชือได้ ยงั ไงมันต้ องเห็นด้ วยตัวเอง เห็นด้ วยการปฏิบตั ิของตัวเอง เห็น
จากสติปัญญาของตัวเอง บอกกันเนียมันเชือกันไม่ได้ อันนี 'มันต้ องเห็นเองเข้ าใจเอง ได้ ประสบการณ์เอง
พระพุทธเจ้ าท่านบอก ให้ มาทําให้ มาปฏิบตั ิให้ มารู้เองเห็นเอง
41

สอบอารมณ์เมือครัง' ทีแล้ ว หลวงพ่อแนะนําว่าให้ โยมเดินจงกรมแบบนี ' ปกติโยมรู้สกึ ว่าร่างกายค่อนข้ างอ่อนแอ
แต่พอเดินอย่างหลวงพ่อแนะนําคือเอามือกอดอกเดิน รู้สกึ ว่าค่อนข้ างผ่อนคลาย ไม่ทราบว่านีท่าอะไร

41A

ก็ทา่ ไม่ให้ วางมือ ไม่ให้ ปล่อยมือ ให้ เก็บมือ ก้ าวรู้ เดินรู้ เท้ าเคลือนไหวรู้

41.1

หลวงพ่อนังสบายๆ ยกมือข้ างเดียว โยมสามารถยกมือข้ างเดียวบ้ างได้ ไหม

41.1A

ยกสองมือ เคลือนไหวสองมือ มันมีจงั หวะ ไม่ต้องไปขยับนิ 'ว

41.2

เนืองจากโยมใช้ งานคอมพิวเตอร์ บอ่ ย นิ 'วมือต้ องขยับตลอดเวลา เวลาปฏิบตั ถิ ้ าขยับนิ 'วไปด้ วย ไม่เหมือนหลวง
พ่อซะทีเดียวได้ หรื อไม่

41.2A

ถ้ าเราอยูค่ นเดียวก็ได้ แต่ถ้าเราอยูก่ บั หมูค่ ณะเขาก็จะเห็นว่าเราทําอะไร ทําไมทําหลายอย่าง ถ้ าเราอยูค่ นเดียว
แล้ วจะทํายังไงมันก็สะดวกอิสระ

41.3

บางที โยมก็พลิกมือเหมือนคนไม่มีแรง ได้ หรื อไม่

41.3A

มันเหนือยเหรอ ถึงพลิกล่อกแล่กๆ (หลวงพ่อสาธิตให้ ดพู ลิกมือตามปรกติ)

41.4

มีคนบอกว่าถ้ ายกมือไปสักพักร่างกายจะเกิดภาวะเย็น แต่โยมกลับรู้สกึ ง่วง โยมก็เลยต้ องยกมือให้ แรงขึ 'น ได้
หรื อไม่

41.4A

ได้ แก้ งว่ ง ก็ยกให้ แรง ทําแรงๆกระตุกให้ มนั รู้สกึ ทําเบาๆทําปกติมนั สู้นิวรณ์ สู้ความง่วงไม่ได้ ก็ทาํ แรงๆให้ มนั
หาย เราก็แก้ เอา

42

โยมรู้สกึ เหมือนกับว่าหาบ้ านเจอแล้ ว แต่ต้องคอยระมัดระวังดูแล เพราะว่ามันยังไม่มนคง
ั แค่ร้ ูเฉยๆ

42A

มันยังหลับอยู่ ยังหาไม่เจอ

42.1

อ้ อ ตอนนันก็
' หลงไปบ้ าง เพราะว่ามันยังไม่มนคง
ั

42.1A

นันแหละ ค่อยทําให้ มนั มันคง อย่าให้ หลงทาง เราหลงทางอยูม่ นั ก็เข้ ามาแซงคิวเราได้

42.2

ตอนนี 'โยมก็กลับถึงบ้ านแล้ วเป็ นบางครัง' บางคราวใช่หรื อไม่

42.2A

เจอบ้ าง ยังพอเจอทาง มองเห็นต้ นทางแล้ ว

42.3

ฟั งผู้หญิงคนนันพู
' ด เทศน์ดีไหม สอนธรรมะดีไหม
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42.3A

มีประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั ิของโยม ช่วยได้ มาก เพราะว่าทีผ่านมาโยมเจริ ญสติอย่างร้ อนใจและค่อนไปทางใด
ทางหนึง ตอนนี 'โยมประยุกต์เอาวิธีทีผู้หญิงคนนันสอนมาผสมผสานกั
'
น คือรักษาทางสายกลาง ไม่ต้องรี บแต่ก็
ไม่ช้า ช่วยได้ เยอะ โยมอยากจะพูดว่า “ทีแท้ มนั เป็ นอย่างนี 'เอง”

42.4

คนมันหลงทาง บอกแล้ วว่าอย่าไปจริ งจัง อย่าไปเครี ยด อย่าไปซีเรี ยส เราก็บอกอยู่ ให้ มนั เป็ นธรรมชาติ ให้ มนั
สบาย ให้ มนั ผ่อนคลาย มีสติ มันก็บอก ก็ยงั หลงทาง ไม่ได้ ยิน พอไปเจอผู้หญิงคนนันจึ
' งค่อยได้ ทาง ก็ดีแล้ วไม่
เป็ นไรแล้ ว ก็ทําอย่าให้ มนั หลงทาง วิธีไหนก็ไม่เป็ นไร

42.4A

ฟั งซีดคี ําสอนของหลวงพ่อ มันพูดรวบรัดเกินไป โยมฟั งไม่เข้ าใจ แต่ผ้ หู ญิงคนนันเขาพู
'
ดได้ ละเอียดชัดเจนมาก
โยมถึงได้ เข้ าใจ

42.5

หลงทางตลอด

42.5A

อยูเ่ ซินเคิง ไม่ตงใจฟั
ั ' ง？

42.6

ฟั งแต่วา่ ไม่เข้ าใจ

42.6A

ธรรมะมันลึกซึ 'งเรายังเข้ าไม่ถึง ธรรมะของคนนันน่
' ะตื 'นๆ

42.7

ถ้ างันโยมก็
'
ปฏิบตั ิอย่างนี 'ต่อไปเรือยๆ รักษาต่อไปถึงจะก้ าวหน้ าใช่หรื อไม่

42.7A

ต้ องขยันถึงจะก้ าวหน้ า

42.8

อันนี 'โยมจะต้ องพยายามทําให้ ได้

42.8A

โยมยังไม่คอ่ ยรู้วิธีการ แต่โยมจะพยายามทําให้ ได้

42.9

ครัง' นันแม่
' ของเด็กสองคนกังวลใจมาก ปรกติเค้ าจะไปทํางาน วันเสาร์ -อาทิตย์เขาถึงจะมาบ้ านของโยมหลิวเห
วินชิงฟั งธรรมะจากผู้หญิงคนนี ' ตอนนันผู
' ้ หญิงไทยคนนี 'เขาใช้ โทรศัพท์ของเขาเองโทรไปปั กกิง ค่าโทรศัพท์โยม
ขอออกเอง

42.9A

ไม่ต้อง

42.10

พูดให้ แม่ของเด็กสบายใจ อดีตก็ผา่ นไปแล้ ว หลวงพ่อไม่ได้ สาํ คัญอะไร

42.10A กลัวจะเป็ นกรรมเป็ นเวร พูดไปแล้ วก็แล้ วไป ไม่มีอะไรหรอก พูดผิดพูดถูก ให้ อภัยทังหมดนั
'
นแหละ ไม่ได้ จอง
กรรมจองเวร
42.11

คือผู้หญิงคนนันน่
' ะอธิบายเรื องกรรมแล้ วก็ผลของกรรมให้ ฟังอย่างชัดเจนมาก

แม่ของเด็กตอนนี 'กําลังรับผล

ของกรรมอยู่ เขาก็เลยค่อนข้ างกังวลใจ อยากรี บขอขมาหลวงพ่อ
42.11A ไม่มีเวรไม่มีกรรมแล้ ว ไม่ยดึ ไม่ถือมัน ปล่อยวาง
42.12

ผู้หญิงคนนันสอนให้
'
แม่เด็กซื 'อจีวรไปถวาย ไม่งนแม่
ั ' ของเด็กก็คงไม่ร้ ูวา่ ต้ องทํายังไง
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43

อยากเรี ยนถามหลวงพ่อว่า ถ้ าโยมรู้วา่ ใจมีการเปลียนแปลง 120 กว่าอย่าง ตามทีเขียนไว้ ในพระอภิธรรม จะมี
ประโยชน์ตอ่ การเจริ ญสติแบบเคลือนไหวหรื อไม่

43A

การเจริ ญสติแบบเคลือนไหวนีไม่เข้ าใจอะไรก็ไม่เป็ นไร แต่ให้ ฝึก ให้ ร้ ูสกึ ให้ มีสติ ให้ อยูก่ บั ตัว อย่าลืมตัว ให้ อยู่
กับตัวสติตวั รู้สกึ ให้ ได้ อย่าหลงอย่าลืม รู้อนั นันถึ
' ง 100 ถึง 1000 ก็ยงั งันๆ
' หลวงพ่อเทียนท่านก็ยงั ไม่ร้ ูวา่ 100,
200 อย่างนันเป็
' นอะไรยังไง ท่านไม่ได้ อยูท่ ีนี ท่านอยูเ่ มืองไทยก็ยงั ปฏิบตั ิได้ เข้ าใจ ได้ เป็ นครูเป็ นอาจารย์สอน
พวกเราอีก

43.1

ถ้ ามีสติก็จะเข้ าใจสมมติบญ
ั ญัติ ปรมัตถบัญญัติ อัตถบัญญัติ อริยะบัญญัติ อะไรเป็ นสมมุติ อะไรเป็ นบัญญัติ
อะไรเป็ นปรมัตถ์อะไรเป็ นของจริง อะไรเป็ นของไม่จริง ก็จะรู้ถ้ามีสติ สมมุติอนั โน้ น บัญญัติอนั นี 'อันโน้ น สมมุติ
ว่าโต๊ ะ ว่านํ 'า สมมติบญ
ั ญัติ บัญญัติมนั ขึ 'นมา ธรรมะเป็ นของจริ ง ของจริ งคืออะไร พระพุทธเจ้ าสอนของจริง
คืออริ ยสัจ 4 เราไปเรียน 200-300 ทีจริ งอยูท่ ีนี อยูใ่ นกายในใจเรา 84,000 พระธรรมขันธ์ รวมอยูใ่ นนันหมด
'
เจริ ญสติแบบเคลือนไหวแล้ วจะเข้ าใจ สิงทีไม่เข้ าใจ พอมีสติแล้ วก็จะเข้ าใจ โอ้ ... ทีเขาพูดให้ ฟังเราจําได้ เรา
เข้ าใจแค่คําพูดเพราะเราไม่มีสติ ถ้ าเรามีสติ เราจะยิงเข้ าใจละเอียด เข้ าใจได้ ดี ไม่ต้องอ่าน ไม่ต้องจํา ไม่ต้อง
ไปท่อง ไม่ต้องไปสาธยายบ่นอะไร

43.1A

แล้ วเราจะทราบได้ อย่างไรว่าเรามีเข้ าใจแล้ ว

43.2

ถ้ าเรามีสติมนั จะรู้ เพราะฉะนันจึ
' งให้ เจริ ญสติ เพือจะให้ ตวั รู้มนั เกิด เพือให้ ตวั รู้มนั รู้ในสิงทีไม่ร้ ู ให้ เข้ าใจในสิงที
ไม่เข้ าใจ แล้ วจะรู้จะเห็นในสิงทีแต่ก่อนไม่ร้ ูไม่เห็น ถ้ ามีสติแล้ วจะเห็นว่าอะไรเป็ นอะไร บาปเป็ นยังไง บุญเป็ น
ยังไง ดีเป็ นยังไง ไม่ดีเป็ นยังไง ผิดเป็ นยังไง ถูกเป็ นยังไง กิเลสเป็ นยังไง โอ้ ...ทังหมดนั
'
นแหละ กิเลสพันห้ า
ตัณหาร้ อยแปดอยูใ่ นคน คนสวยคนไม่สวย คนรวยคนไม่รวย คนดีคนไม่ดี กิเลสพันห้ าตัณหาร้ อยแปด อดีต
เท่าไหร่ ปั จจุบนั เท่าไหร่ อนาคตเท่าไหร่ สมมุตินะ

45

สามีโยมก็ปฏิบตั ิอยู่ แต่โยมรู้สกึ เหมือนกับว่าเขาอาจจะพบเห็นประสบการณ์บางอย่างในการปฏิบตั ิ หรื อไม่
วิธีการปฏิบตั ิของเขาก็ไม่ถกู ต้ อง หรื อว่าการเจริ ญสติแบบเคลือนไหวนีมีปัญหาในตัวเอง (แนวทางปฏิบตั ิมี
ปั ญหา)

โยมคิดว่าการปฏิบตั แิ นวนี 'น่าจะมีปัญหา

เพราะว่าโยมเห็นสามีโยมดูภายนอกแล้ วคล้ ายเป็ นคน

สบายๆ แต่จริงๆแล้ วโยมอยูข่ ้ างๆกลับรู้สกึ ว่าพฤติกรรมของเขานีไม่คอ่ ยปกติ เขาเคยมาร่วมปฎิบตั ิธรรมหลาย
ครัง' แต่ครัง' นี 'ไม่ได้ มา
45A

ทํางานทําการรู้เรื องไหม ทิ 'งงานทิ 'งการไหม เอาใจใส่การงานไหม อยูก่ บั ครอบครัวรับผิดชอบครอบครัวหรื อการ
งานปกติอยูไ่ หม คนกิเลสหนามาปฏิบตั ิมนั ก็ตา่ งกัน บางคนเคยกินเหล้ าก็ไม่กินเหล้ า เคยสูบบุหรี ก็ไม่สบู บุหรี
เคยด่าเคยว่าใคร ทําอะไรรุนแรง พอมาเจริ ญสติกลับเปลียนไป คนธรรมดาทัวไปดูแล้ วก็อาจจะรู้สกึ สงสัย

45.1

ในซีดีทีหลวงพ่อเทศน์นี 'มีพดู ไว้ วา่ ความมืดสีดาํ นีเรามองเห็นได้ ชดั เจน

แต่ความมืดสีขาวนีมันมองเห็นยาก

ตอนนี 'สามีของโยมคิดว่าสิงทีตัวเองทําถูกต้ อง หลังจากทีเขาไปเข้ าคอร์ สปฏิบตั ิ กลับบ้ านโยมก็ไม่เคยเห็นเขา
ฝึ กปฏิบตั ิ โยมเห็นเขาชอบคุยเรื องนี 'กับคนอืนเพราะฉะนันโยมไม่
'
คิดว่าการเจริ ญสติแบบเคลือนไหวนีสามารถ
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นํามาใช้ ประโยชน์จริ งจังในชีวิต หนึงปี ทีผ่านมาสามีของโยมหยุดตรวจโรคแล้ วก็ปิดคลินิก พักผ่อน ตอนนี 'ปกติ
เขามักจะชอบนอน โยมไม่สามารถทีจะพูดเตือนอะไรได้ เลย โยมรู้สกึ ว่าครอบครัวของโยมเริ ม สะเปะสะปะ
โยมก็ได้ แต่สะเปะสะปะตาม โยมเริ มรู้สกึ เกลียดชังในใจแล้ วก็หงุดหงิดมาก
45.1A

เขาปฏิบตั ิมานานหรื อยัง เริ มตังแต่
' เมือไร

45.2

เริ มปฏิบตั ิมา 2-3 ปี ก่อนหน้ าแล้ ว เคยไปเข้ าคอร์ สหลายครัง' ทีเซินเคิง

45.2A

อยูไ่ กลไหม เรี ยกมาพบหน่อย มาคุยหน่อยได้ ไหม มาได้ ไหม ทิ 'งงานทิ 'งการอยูเ่ ฉยๆ เอาแต่นอน ก็แสดงว่าขี '
เกียจขี 'คร้ าน มันไม่ได้

45.3

บ้ านโยมอยูท่ เมื
ี องไถจง แต่เขาคงจะไม่เต็มใจมา โยมคิดว่าคราวหน้ าค่อยให้ เขามาดีกว่า ถ้ าคราวนี 'เรี ยกมาเขา
คงรับไม่ได้ ทีเราไปเตือน เขาคงจะโกรธมาก เขาพูดว่า เขาจะอยูก่ บั ปั จจุบนั แต่วา่ เขาเอาแต่นอน โยมพูดกับเขา
ว่าทําอย่างนี 'สังคมคงจะสงสัย แต่เขาก็พดู ว่าพฤติกรรมมันไม่ได้ บง่ บอกถึงเรื องนัน' แต่โยมคิดว่ามันเริ มทําให้
คนสับสน โยมเองมีปัญหาสงสัยว่าตกลงแล้ วการปฏิบตั ิธรรมแนวนี 'ทําให้ คนเพี 'ยนหรื อเปล่า แล้ วโยมจะแก้ ไขได้
ยังไง โยมต้ องการความชัดเจนว่าโยมควรจะเตือนเขา หรื อว่าไม่ควรจะเตือนเขา

45.3A

เอามาหาหน่อยซิ อยากจะรู้วา่ มันหน้ าตาเป็ นยังไง มาสอบอารมณ์หน่อย

45.4

(โยมลองพิจารณาดูวา่ สามีโยมจะมาได้ หรื อไม่ ถ้ าจะมาก็ติดต่อกับผู้จดั การคอร์ ส)

46

เวลาปฏิบตั ิทาํ ไมบางครัง' โยมรู้สกึ ว่าร้ อนไปทังตั
' ว บางทีก็หนาวไปทังตั
' ว พอลุกไปห้ องนํ 'า บางทีก็มีเลือดออก
คล้ ายประจําเดือน

46A

แล้ วเคยไปให้ หมอดูไหม เคยไปตรวจไหม เรื องมีเลือดออก มันร้ อน มันหนาว

46.1

ไม่เคยไปให้ หมอตรวจ เพราะเป็ นเฉพาะช่วงทีปฏิบตั ิ บางครัง' ก็ร้ ูสกึ ร้ อนมากไปทังตั
' ว บางครัง' ก็ร้ ูสกึ หนาวมาก
ไปทังตั
' ว ปั ญหาที 2 คือเข้ าห้ องนํ 'าตลอด เมือวันเสาร์ ทีผ่านมาอยูๆ่ ก็มีเลือดออกคล้ ายประจําเดือน ก่อนหน้ านี 'ก็
เคยเป็ นระหว่างทีปฎิบตั ิ แต่ถ้าไม่ได้ ปฏิบตั ิประจําเดือนก็มาเป็ นปกติ

46.1A

ร้ อนเย็นเวลานังปฏิบตั ิ เวลาไปห้ องนํ 'าปั สสาวะก็มเี ลือดออกกะปริดกะปรอย เราปฏิบตั ิให้ มนั ไม่เครียดไม่ซเี รี ยส
ทําธรรมดา รู้สกึ มีสติ ผ่อนคลาย สบาย ร่างกายมันร้ อนก็ร้อน มันเย็นก็เย็น ถ้ าเป็ นอย่างนี ' มันก็คงเป็ นระบบ
เลือดหรื อระบบอะไร ธาตุนํ 'าธาตุไฟมันทํางานไม่ปกติ ธาตุ 4 ดินนํ 'าลมไฟ เวลามาปฏิบตั เิ หมือนกับขับของไม่ดี
ขับพิษ ขับสารในร่างกายเรา ไล่สงไม่
ิ ดีออกไป ถ้ าเราไม่กลัว ไม่ไปคิดหรื อไปปรุงแต่งมากเพิมเติมอะไรให้ มนั
มาก ก็ไม่เป็ นไร

46.2

ระหว่างปฏิบตั ิบางที จะรู้สกึ เหมือนมีแรงมากดทับบนหัว ทําให้ ปวดหัว แล้ วก็บริเวณต้ นคอจะรู้สกึ เกร็ ง ไม่
ทราบว่าจะแก้ อย่างไร

46.2A

เราไม่ได้ ไปกดไปเกร็ ง อะไรนะ

46.3

เป็ นไปได้ ไหมว่าอาการปวดหัวนีเกิดจากลมภายในร่างกายมันตีขึ 'นศรี ษะ
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46.3A

เวลาเราไปเกร็ง ไปอะไรมัน มันเลยไม่ผอ่ นคลาย ไม่ปกติ ก็อาจจะเป็ นได้ วา่ ไปกดไปดัน ทําให้ มนั เป็ นธรรมชาติ
ให้ ผอ่ นคลาย ตังใจ
' ก็ให้ ร้ ู ให้ มนั เป็ นปกติเป็ นธรรมชาติเท่านันเอง
' อย่าไปตังใจ
' ไปจริ งจัง ไปเพ่งจ้ อง

46.4

ทีบอกว่าเพ่งกับผ่อนคลายนีมันต่างกันอย่างไร

46.4A

(ผู้ปฏิบตั ิธรรมยกมือสร้ างจังหวะให้ หลวงพ่อดู) ให้ ดปู กติ อย่ามองไกลเกินไป แล้ วก็อย่าจ้ องไปทีจุดใดจุดหนึง

46.5

ไม่ทราบว่าทําไมเวลาโยมพูดกับบางคน โยมถึงรู้สกึ ว่าหนาวมากเหมือนกับกําลังทําสงครามความเย็นกันอยู่

46.5A

เราไปปรุงแต่ง ความคิดพาไป บางคนเราดูหน้ าตาลักษณะการพูดการคุยก็คดิ ไปอย่างโน้ นอย่างนี ' ก็เลยลืม ก็
เลยมีอาการร้ อนๆหนาวๆ

46.6

แต่โยมเป็ นกับเฉพาะบางคน ไม่ใช่เป็ นกับทุกคน อย่างเช่นโยมยืนห่างกันแค่นี ก็ร้ ูสกึ หนาวแล้ ว คือความคิดน่ะ
ยังไม่ทนั เกิดเลยร่างกายก็ร้ ูสกึ ไปก่อนแล้ ว

46.6A

เราไปคิดโดยทีไม่ร้ ู แล้ วไปสร้ างอะไรขึ 'นมาโดยทีเราไม่ร้ ู เป็ นเพราะเราลืมก็ได้ ก็เลยทําให้ เราเย็นๆร้ อนๆหนาวๆ
บางคนเราเห็นหน้ าเห็นตาก็ไปคิดเอาโดยทีไม่ร้ ู

46.7

ทําไมโยมรู้สกึ ว่าโยมไม่คอ่ ยกล้ าคุยกับใคร

46.7A

เป็ นธรรมดามันเป็ นเรื องของเรา เราจะพูดคุย ถามกันเรื องการเรื องงานเป็ นเรื องปกติ เป็ นธรรมดา บางทีคนเรา
ก็มีพดู เล่นบ้ าง หยอกล้ อกัน แหย่กนั ไม่เป็ นไร ไม่ได้ เสียหาย คนนี 'ก็พดู เล่นคุยเก่งทําให้ เราหัวเราะทําให้ เราดีใจ
เราไม่ได้ พดู เรื องทีจะทําให้ โกรธให้ เกลียดให้ เสียหาย ก็พดู ธรรมดา คุยเล่นทักทายกัน ถามข่าวถามคราว

47

อยากจะขอคําแนะนําจากหลวงพ่อ โยมรู้สกึ ว่าร่างกายนีมีความทุกข์ทกุ วัน จิตใจยังพอไปได้ แต่ร่างกายมันก็มี
ผลกระทบต่อจิตใจ อย่างเช่นทีนีมีแมลงและยุงเยอะมาก ถึงโยมจะไม่สนใจมัน แต่มนั ก็มกี ําลังมาก แล้ วมันก็มี
ผลกระทบต่อการปฏิบตั ิ เช่นทําให้ ร้ ูสกึ เจ็บบริเวณทีมันกัด หรื อรู้สกึ แน่นหน้ าอกเวลาปฏิบตั ิ โยมพยายามไม่
สนใจมัน ทังๆที
' รู้วา่ ไม่คอ่ ยสบายบริ เวณนี ' (ของร่างกาย) แต่วา่ พอนานเข้ าๆมันก็เริ มส่งผลกระทบ ทําให้ ร้ ูสกึ ว่า
ร่างกายเรานี 'มันทุกข์มาก อยากจะหาทางพ้ นทุกข์ ใจโยมก็คิดว่าคนทีร่างกายป่ วยหนักนี เขาจะรักษาจิตใจให้
มันสงบได้ ยงั ไง

47A

ทําให้ มีสติมนั ก็จะปกติ คนไม่ปกติขาดสติมนั ก็เลยอันโน้ นอันนี ' โดนยุงกัดมันเจ็บมันเป็ นตุม่ มันคันมันแพ้ เราก็
ไล่มนั สังขารมันไม่ได้ เป็ นของเรา นังนาน หรื อว่าเดินนาน ทํางานนาน ร่างกายมันไม่ได้ เป็ นของเรา มันก็เจ็บ
มันก็ปวด มันก็เปลียนแปลง นีมันไม่เทียง ทุกขังมันเป็ นทุกข์ อนัตตา บังคับบัญชาไม่ได้

47.1

ก็จะต้ องปฏิบตั ิใช่หรื อไม่ถึงจะมีสติ

47.1A

ต้ องปฏิบตั ิ ต้ องรักษา ต้ องเพียร ต้ องพยายามไปเรื อยๆ

47.2

ถ้ าเราแอบขี 'เกียจก็ชว่ ยไม่ได้ ใช่ไหม

47.2A

ถ้ าขี 'เกียจ มันก็ไม่เจริ ญไม่พฒ
ั นา พระพุทธเจ้ าสอนให้ ขยัน คนเพียรคนขยันคนมีขนั ติอดทนก็สาํ เร็จได้ ทกุ อย่าง
เอาชนะได้
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47.3

ชนะความโกรธด้ วยความไม่โกรธ ถ้ ามันโกรธแล้ วเราไปโกรธ มันก็เพิมขึ 'น มันโกรธแล้ วเราไม่ไปเพิม มันก็อยูแ่ ค่
นัน' ต่อไปต่อมาเราก็จะชนะมัน ถ้ ามันโกรธเราก็ไปโกรธมัน มันเจ็บเราก็ไปเจ็บกับมัน ก็ไปยึดมันถือมันมัน มันก็
ยิงเพิมขึ 'นไปอีก โกรธไม่ได้ เป็ นของกู เจ็บก็ไม่ได้ เป็ นของกู ไม่ได้ เป็ นตัวกู มันไม่มีตวั ตน ไม่ได้ เป็ นอัตตา ถ้ ามัน
เป็ นอัตตา เราก็ต้องบอกมันได้ บงั คับมันได้ ร่างกายนี 'มันไม่ได้ เป็ นของเราบอกไม่ให้ มนั เจ็บมันก็ไม่ได้ มันเป็ น
อนัตตา มันเป็ นสังขาร

47.3A

บางครัง' โยมก็มีอารมณ์ แต่ผา่ นไปสักพักมันก็คอ่ ยๆหายไปเอง ไม่ได้ ไปยึดติดกับมัน โยมพยายามรักษาสติให้
ต่อเนือง แต่โยมมีคําถามว่า สภาวะทีมีสติจริงๆนันเป็
' นอย่างไร

47.4

มันก็จะไม่ได้ ไปยึดมันถือมัน มันไม่ได้ ติดกลายเป็ นอุปทาน มีสติมนั ก็ถอยออกมาอยูเ่ หนือความเจ็บความปวด
เหนือเวทนา เหนือสุขเหนือทุกข์ ถอยออกมา ไม่เหนือก็ถอยออก ไม่ได้ ไปติด เวลามีสติมนั ก็จะถอยออกมา วาง
ได้ ปล่อยวางได้

47.4A

การดูแลรักษาร่างกายนี ' อย่างเช่นถ้ าโยมรู้วา่ อากาศหนาว ร่างกายจะรับไม่ไหว โยมก็หาวิธีป้องกันหนาวให้ มนั
ใช่หรื อเปล่า

47.5

มันไม่ได้ เป็ นของเรา แต่เราก็ต้องดูแลรักษา มันไม่ได้ เป็ นตัวเป็ นตน มันเป็ นอนัตตา มันไม่ได้ เป็ นอัตตา แต่เราก็
ต้ องดูแลรักษา ปล่อยปละละเลยก็ไม่ถกู ต้ อง เห็นว่ามันไม่ได้ เป็ นของเรา เราก็ไม่ต้องอาบนํ 'าอาบท่า เราก็ไม่
ดูแลเสื 'อผ้ า ไม่ต้องไปสนใจ มันก็เน่ามันก็เหม็น

48

โยมอยากเรี ยนถามว่าในซีดีทีหลวงหลวงพ่อเทศน์มีพดู เกียวกับเรืองรูปนาม โยมอยากทราบว่าสภาวะทีเห็นรูป
นามนีเป็ นยังไง

48A

ลองหลับตาดู หลับตาแล้ วเห็นอะไรไหม ลืมตาขึ 'น เห็นอันนี 'ไหม เวลาหลับตา เรารู้วา่ ของมันตังอยู
' ต่ รงโน้ นตรง
นี ' แต่เรายังไม่เห็น รู้กบั เห็นมันต่างกัน พอเราลืมตาเราก็เห็น ลืมตากับหลับตานีเห็นต่างกันไหม นันแหละเห็น
รูปเห็นนามก็คล้ ายๆยังงันแหละ
'

48.1

โยมรู้สกึ ว่าควบคุมความรู้สกึ ทีหลอกตัวเองไม่ได้ อย่างเช่น สมมุติโยมเห็นทีนังของโยม โยมมักจะรู้สกึ ไปเองว่า
มีคนมานังทีของโยม ถือวิสาสะมานังทีของโยม หรื อหยิบผิดเอาของของโยมไปใช้ ทังๆที
' จริ งๆแล้ วนีไม่มีใคร
หยิบผิดหรื อมานังทีนังของโยม ทําไมถึงเป็ นแบบนี '

48.1A

ถูกความคิดมันหลอก อย่าไปเชือมัน

48.2

บ่อยครัง' มักรู้สกึ ว่ามันว่างเปล่า

48.2A

อย่าไปสนใจมัน ทิ 'งมันไป มันมาหลอกเรา หลอกว่าใครมาหยิบของเราบ้ าง เปลียนทีนังเราบ้ าง ย้ ายทีเราบ้ าง
ยังโน้ นอย่างนี 'มันมาหลอกเรา

48.3

ไม่ใช่สภาวะทีเห็นรูปนามหรื อค่ะ

48.3A

รู้รูปรู้นาม เห็นรูปเห็นนาม มันก็เห็นด้ วยสติปัญญา เข้ าใจอันนี 'รูปอันนี 'นาม ไม่ได้ ไปสงสัยไม่ได้ ไปคิดอะไรมาก
คนเรานีไม่ร้ ูไม่เข้ าใจ ไม่ร้ ูวา่ รูปคืออะไร นามคืออะไร ไม่เห็นรูปไม่เห็นนาม ก็หลงเหมือนเดินในป่ า
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48.4

นังยกมือสร้ างจังหวะกับยืนยกมือสร้ างจังหวะมีความแตกต่างกันหรื อไม่ อย่างไหนให้ ผลลัพธ์ในการเจริ ญสติ
ดีกว่า

48.4A

อยูท่ ีคน บางคนก็นงยกมื
ั
อดี นังรู้สกึ ดี สติมนั อยูก่ บั การเคลือนไหวอยูก่ บั การยกมือได้ ตอ่ เนืองดีเป็ นลูกโซ่ดี
แล้ วแต่คน บางคน เดินก็ดีนงก็
ั ดอี ยูใ่ นท่าไหน อริ ยาบทไหนก็ดี มันก็ตา่ งกัน

48.5

เราก็ดู แต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคนเดินดี ทําอะไรก็ดี มีสติมนั ก็ร้ ู การเจริ ญสติแบบเคลือนไหว ทําอะไรก็ได้
ไม่ให้ หยุดนิง มันเป็ นธรรมชาติแท้ ๆ เราก็ดทู า่ ไหนเจริ ญดีกว่าก้ าวหน้ ากว่า ก็ทําอันนันให้
' มนั มาก

49

ผูหลีเป็ นยังไง เซินเคิงเป็ นยังไง ลองเปรี ยบเทียบ

49A

เริ มรู้สกึ ว่าดีทงสองที
ั'
แต่เวลานังปฏิบตั ิในห้ องรวม บางทีคนทีนังอยูข่ ้ างหน้ านังใกล้ เกินไป พอมองเขาแล้ ว โยม
รู้สกึ ว่าง่วงนอน โยมก็เลยบิดตัวไปด้ านข้ างนิดหนึง จะได้ ไม่งว่ ง

49.1

หลวงพ่อเคยบอกว่าอย่ามองใกล้ เกินไป แต่พอโยมมองเห็นคนข้ างหน้ าก็ร้ ูสกึ ว่ามันใกล้ เกินไป

49.1A

เอียงนิดๆหน่อยๆก็ไม่เป็ นไร

49.2

โยมอยากจะถามคําถามเกียวกับเรื องการใช้ ชีวติ โยมทราบดีวา่ เวลาทีโยมมีสติดี โยมไม่คอ่ ยมีปัญหาชีวิต
เท่าไหร่ แต่โยมก็ยงั มีเรื องอยากจะเรี ยนถามหลวงพ่อ ทําไมหลวงพ่อถึงคิดว่าโยมควรจะไปเรี ยนมหาวิทยาลัย
โยมเองคิดว่าการเรี ยนหนังสือ พอทุกคนเรี ยนจบก็ไปหาเงิน แต่การทํางานหาเงินมันก็ลาํ บาก แล้ วก็เพียงเพือ
เลี 'ยงปากเลี 'ยงท้ องให้ อิม มีชีวติ ทีมีความสุข โยมคิดว่าถ้ าสมมุติโยมไปทํานา โยมก็สามารถทีจะ...แล้ วยัง
สามารถทีจะเจริ ญสติแบบเคลือนไหว แล้ วก็ใช้ ชีวติ ทีมีความสุขได้

49.2A

เราจะเอางานเกษตร เอาการทําสวนทํานา เราก็เลือกเอา หลวงพ่อเห็นว่าเราเรี ยนมาถึงระดับมหาวิทยาลัยแล้ ว
ก็นา่ จะต่อยอด จะหันมาทางเกษตรปลูกพืชผักไร้ สารพิษ ปลอดสารเคมี ขายให้ คนได้ กินได้ บริ โภคราคาถูก เรา
ก็เลือกได้ หลวงพ่อเห็นเราเรี ยนมาก็อยากจะส่งเสริ มสนับสนุนไปให้ มนั จบ แล้ วค่อยเลือกก็ได้

49.3

โยมรู้สกึ กลัวนิดหน่อย ถ้ าสมมุติโยมไปเรี ยนมหาวิทยาลัย อาจจะพบคนบางคนหรื อเรื องราวบางเรื องทีทําให้
โยมไม่สามารถทีจะปฏิบตั ิธรรมได้ เช่นอาจจะพบกับคนทีตัวเองชอบ หรื อไปติดอะไรบางอย่างทีดึงดูดโยมไป
โยมเลยคิดว่าถ้ าอย่างนันโยมควรที
'
จะปฏิบตั ิธรรมซะตังแต่
' ตอนนี 'ถ้ าใจโยมยังคิดทีจะไปโน่นไปนี ความทุกข์มนั
ก็จะเกิดขึ 'นอีก ถ้ าอย่างงันโยมปฏิ
'
บตั ิธรรมดีกว่า แต่ก็ไม่แน่บางทีเมือถึงตอนนัน' สภาวะแวดล้ อมอาจจะทําให้
โยมไม่อยากปฏิบตั ิธรรมอีกก็ได้ อันนี 'เป็ นสิงทีโยมกลัว ถ้ าตอนนี 'โยมไม่ปฏิบตั ิธรรม ทิ 'งโอกาสนี 'ไป แล้ วไปเรี ยน
หนังสือไปทําเรื องอืนๆ ก็ร้ ูสกึ ว่าน่าเสียดาย

49.3A

งันก็
' ต้องเลือกเอาแล้ ว

49.4

ถ้ าเกิดว่าโยมจะต้ องไปเรี ยนมหาวิทยาลัย โยมก็คิดว่า ถ้ าอย่างงันโยมจะเปลี
'
ยนคณะทีเรี ยนให้ งา่ ยๆ ถ้ าทุกคน
ทีบ้ านอยากให้ โยมเรี ยนให้ จบมหาวิทยาลัย โยมก็จะรี บไปจัดการ แต่หลักๆคือโยมต้ องการมีเวลาทีจะปฏิบตั ิ
ธรรม
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49.4A

ก็เลือกเอาก็ได้ อะไรทีมันไม่ต้องคิดอะไรละเอียดละออสร้ างสรรค์มาก แยกแยะปรุงแต่งมาก เอาทีเบาๆผ่อน
คลายสบายเบาสมอง

49.5

โยมคิดดูแล้ ว คนบนโลกมันก็เป็ นแบบนี ' มันเป็ นแบบนี 'ไปแล้ ว โยมก็คิดว่าโยมปฏิบตั ติ วั เองให้ ดีดกี ว่า

49.5A

เราจะไปแก้ ทงโลกไม่
ั'
ได้ แก้ ตวั เรา โลกอวิชชา โลกปรุงแต่งในใจ สังขาร โลกมันอยูใ่ นตัวเรา โลกคือหมูส่ ตั ว์
สัตว์คือหมูม่ นุษย์

