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เหตุผลที่ตองนั่งสมาธิใหไดฌาน
-ฌาน คือความชํานาญๆ ในการสงบกิเลส 5 อยาง ไดแก กามฉันทะ ความชอบใจทุกอยางมีเรื่องเพศ เปน
ตน,พยาบาท ความคิดอาฆาต, ถีนมิทธะ ความหดหู ความขี้เกียจ, วิจิกิจฉา การความลังเลสงสัย
อุทธัจจกุกกุจจะ ความฟุงซาน รําคาญ
-ทําไมตองมีฌาน ฌาน 1 คือการไมรําคาญในเสียงรอบขาง เมื่อเราทําสิ่งใดสิง่ หนึ่งอยู หรือเรียกงายๆ วามี
สมาธิในการทํางาน แคมีฌาน 1 ถือศีล 5 ครบเพื่อนิพพาน คิดเสมอวาเราจะตองตาย ไมคิดวาเราถูกเสมอ
แคน้ี ก็เปนพระอริยโสดาบันไดแลว เพราะเราไมสงสัยในการปฏิบัติ และก็ถือศีลเพื่อนิพพาน
-แตถามีฌาน 3-4 เพิ่มขึ้น ก็จะเปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต เพราะจะมีปญ
 ญามากขึ้น แกไขปญหาได
เร็ว อะไรเปนสิ่งทีถ่ กู หรือผิดก็จะรูเองโดยไมตองไปอานหนังสือหรือตระเวนหาครูบาอาจารยใหมากมาย...
สิ่งสําคัญ จะเขาใจธรรมะไดงายขึ้น (แตไมใชทั้งหมดนะ ถาเขาใจทั้งหมดนั่นมีแตพระพุทธเจา แคเขาใจ
มากขึ้นกวาเดิมเทานั้น)
วิธีนั่งสมาธิใหไดฌาน 4 (ภายใน 30 นาที สําหรับคนที่ฝกใหมเทานั้น)
กอนนั่ง
1. อาบน้ําใหรางกายเย็นสบายเสียกอน
2. รับประทานอาหารมาแลวไมต่ํากวา 1 ช.ม.
3. เคารพ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ อยางจริงใจ
4. กลาววา "สิ่งใดที่ขาพเจาไดทําผิดตอพระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆ
และผูมีบุญคุณทั้งหลาย ทั้งในชาติปจจุบันและอดีตชาติทุกภพ ทุกชาติ
ขอใหทานทั้งหลายจงอโหสิกรรมใหแกขาพเจาตราบจนเขาสูพระนิพพานดวยเทอญ"
5. อธิษฐานวา "ขาพเจาขอไปนิพพานชาติน้ี ไมขอเกิดอีกแลว"(ตองคิดจริงๆ เบื่อการเกิดจริงๆ)
6. ใหพนมมือคิดในใจวา "ขอพรหมเทพเทวดา รวมอนุโมทนาบุญที่ขา พเจาทําในครั้งนี้ดวยเทอญ"
7. สวดนะโม 3 จบ / อิติปโ ส 1 จบ ก็ได
8. อาราธนากรรมฐานวา " ขออํานาจบารมีองคพระสัมมาสัมพุทธเจาสมเด็จองคปฐม ขอใหการนั่ง
กรรมฐานของขาพเจาในคราวครั้งนี้ ขอใหขาพเจามีดวงตาเห็นธรรม หลุดพนจากทุกขทั้งปวง และ
บรรลุมรรคผลนิพพาน โดยฉับพลันในชาติปจ จุบันการนี้ดวยเทอญ"
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เริ่มนั่ง
1. นั่งทาขัดสมาธิ หายใจเขาทางจมูกลึกๆ ใหทองปอง และคอยๆ หายใจออกทางปากใหทองแฟบ
ประมาณ 3 ครั้ง เพื่อไลลมหยาบออกจากรางกาย (สําหรับบุคคลที่นงั่ แลวถอนหายใจบอย)
2. หายใจเขาพุท หายใจ ออกโธ (ภาวนาตามที่ถนัดก็ได), หรือพูดพุทโธในใจ ไมตองดูลมหายใจก็ได
3. นึกถึงพระพุทธรูปองคที่ชอบ วาลอยอยูขางหนา แลวจินตนาการวาเปนสีใสเหมือนแกว และมีแสง
ดวงขาวอยูที่อกพระสองมาที่หนาเรา ถานึกไมออกใหลืมตามองพระพุทธรูปกอน
4. *นั่งตัวใหตรง แตอยาเกร็ง / เมื่อนั่งแลวรูสึกวาตัวเอนไปหนาหรือหลังก็ตาม ใหปลอยเอนไปอยาดึง
ตัวกลับ/ ถาน้าํ ลายจะไหล หรือจะผายลม , เรอ, ทองรอง ก็ปลอยใหผายลม, เรอ, ทองรองไป อยา
ฝนเด็ดขาด หามขยับทุกสวนของรายกายเด็ดขาด (แนะนํานั่งที่บา นหรือที่ไมมีคน เพราะคนขางๆ
จะคิดวาเราไมมีมารยาท ถาเรากั้นผายลม หรือดึงน้ําลายไมใหไหล เปนกิเลส เพราะอาย หรือ
เรียกวามาลองก็ได วาเราจะอายหรือกลัวทานั่งไมสวย สมาธิก็จะหลุด) สักพักจะเขาฌาน 1
5. (อาการของ ฌาน 1) เราก็จะไมรําคาญเสียงรอบขาง ลืมเมื่อย หรือ ลืมยุงกัด ไมรูสึกปวดขา
6. (อาการของ ฌาน 2) คือสัมผัสของทิพย เชน รูสึกวามีอะไรมาลูบหนาลูบตัว,มีเสียงคนเดินรอบตัว
,เห็นภาพอดีตหรืออนาคตบางแวปๆ,เหมือนมีมดมาตายหนา,เหมือนมีตัวอะไรมาเลื้อยที่ตัวเรา
,เห็นภาพฤาษี หรือพระหมผาเหลืองมาสอนเดรัจฉานวิชชาบาง(วิชาที่ขวางพระนิพพาน),ไดยิน
เสียงเหมือนมีใครมาคุยกันขางๆ,เห็นภาพคนที่ไมรูจัก,เห็นเลขหวย,ไดกลิ่นของทิพยเหม็นบาง
หอมบาง (จะเกิดอาการอยางใดอยางหนึ่ง หรือ 2 อยาง เทานั้น)เปนตน...แตอยาสนใจ(นอกจาก
ภาพพระที่เรานึก)...*แตถาเปนภาพพระพุทธรูปองคอ่นื หรือพระพุทธเจาเสด็จมา ใหจิตนาการวา
ไปกราบที่เทาทาน 3 ครั้ง, หรือถาเห็นแสง คลายไฟฉายสองมาที่หนา ใหรวบรวมกําลังใจวา "ถา
ตายตอนนี้ขอไปนิพพาน" และอธิษฐานในใจวา "ขอไปอยูตอหนาพระพุทธเจาสมเด็จองคปฐม
ดวยเถิด"...เมื่อเราไปปรากฎตอพระพักตร(ตอหนา)ของพระองคแลว ใหทูลถามวา "ขาพเจาอยาก
ไปนิพพานชาตินี้ควรทําเชนไรพระพุทธเจาขา"...และทานจะตอบเปนเสียง โดยไมอา ปาก...และให
เราปฏิบัตติ ามที่ทานบอกตลอดชีวิต…แตถาไมเห็นตามนี้ ก็ไมเปนไร สักวันจะเห็นเอง
7. (อาการของ ฌาน 3) คือทรมานรางกาย (อันเกิดจากกรรมที่เคยทําไว) เชน เมื่อภาพอยางอื่นที่
ไมใชพระ หายไป จะเริ่มปวดหัวเขาทั้งสองขางอยางรุนแรง,มีไอรอนขึ้นตามตัว,หงุดหงิด,เปนเหน็บ
เปนตะคิว,ปวดหลัง,ปวดทอง,เจ็บคอ,จี๊ดที่หัวใจ,หายใจไมคอยออก,หนักไหล เปนตน
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(จะเกิดอาการอยางใดอยางหนึ่ง หรือ 2 อยาง เทานั้น)...*อยาขยับรางกายหรือสนใจอาการปวด
เด็ดขาด จะปวดแคประมาณ 3-5 นาทีเทานั้น จนถึงสะดือก็จะหายปวดเอง
8. (อาการของ ฌาน 4) คือเมื่อหายปวด(ทรมานรางกาย)แลว จะรูสึกโลงสบายเหมือนไมมีตัวตน คํา
ภาวนาพุทโธหายไป,เสียงรอบขางหาย หูดบั , เห็นแตความวางเปลา เหมือนหมอกขาว หรือเทา
ลอยอยู ใหคงอารมณนี้ ไวสักพัก ประมาณ 5-10 นาที ในครั้งแรกๆเทานั้น เพื่อใหรูอารมณของ
ฌาน 4 วาเปนเชนไร...แตเมื่อนั่งเขาฌาน 4 ได ในครั้งตอไป หลังจากหูดบั ไมไดยินเสียง เราจะไป
อยูสถานที่ๆ ใดที่หนึ่งคลายความฝน เราจะปลอยไปตามเรื่องราวที่เห็นก็ได (*แตทางที่ดีคือ ให
รวบรวมกําลังใจวา "ถาตายตอนนี้ขอไปนิพพาน" และอธิษฐานในใจวา "ขอไปอยูตอ หนา
พระพุทธเจาสมเด็จองคปฐมดวยเถิด"...เมื่อเราไปปรากฎตอพระพักตร(ตอหนา)ของพระองคแลว
ใหทูลถามวา "ขาพเจาอยากไปนิพพานชาตินี้ควรทําเชนไรพระพุทธเจาขา"...และทานจะตอบเปน
เสียง โดยไมอา พระโอษฐ...และใหเรา ปฏิบัติตามที่ทานบอกตลอดชีวิต…แตถาไมเห็นตามนี้ ก็ไม
เปนไร สักวันจะเห็นเอง...(หรือใหพิจารณาวิปสสนาญาณ 9 ในฌาน 4 ไดเลย)
9. เมื่ออยูกับภาพในภวังคคลายฝน,หรือเจอพระพุทธองคเรียบรอยแลว ใหดึงคําภาวนาพุทโธกลับมา
และนึกถึงภาพพระพุทธรูปกลับมาตามเดิม
10.(ถอนสมาธิ) คอยๆ หายใจเขา - ออกใหเปนปกติ คอยๆขยับนิ้วมือ เทา และคอยๆลืมตาถอนสมาธิ
คอยๆขยับตัว (อยาถอนพรวดพราดเร็วเกินไป จะทําใหกลายเปนคนเชื่องชา เบรอๆ เพราะกาย
ละเอียด และกายหยาบกระทบกันเร็วเกินไป )
11.เมื่อนั่งเสร็จแลวแผเมตตาวา "ขออํานาจบารมีองคพระสัมมาสัมพุทธเจาสมเด็จองคปฐม บุญใดที่
ขาพเจาไดทาํ แลวในชาติปจจุบนั และอดีตชาติทสี่ ําเร็จแลวแกขา พเจาขอจงสําเร็จแกพรหม เทพ
เทวดา ยักษ กุมภัณฑ คนธรรพ นาค ดวงจิต ดวงวิญญาณทั้งหลายที่รูจักก็ดี ไมรูจักก็ดี ญาติสนิท
มิตรสหาย เจากรรมนายเวรและศัตรูทั้งหลาย ทั้งในชาติปจ จุบนั และอดีตชาติ ทุกภพ ทุกชาติ ใน
หลวงพระราชินี พระเทพ และพระราชวงศทุกๆพระองค ทาวสักกะ ทาวจตุโลกบาล ทานพญายมราช นายนิรยะบาลทั้งหลาย เจาแมธรณี เจาแมคงคา เจาแมโพสพ พระเพลิงพระพราย เจาของที่
เจาที่เจาทางทั้งหลาย (ตอนนีน้ ึกถึงหนาพอแม และบุคคลที่อยากแผให จะเอยชื่อก็ได) ขอใหทาน
ทั้งหลายจงหลุดพนจากความทุกขทั้งปวง และบรรลุมรรคผลนิพพานโดยฉับพลันดวยเทอญ"
12. กราบพระ 3 ครั้ง จบ…
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หมายเหตุ
1. ระหวางนั่งหามขยับตัวเด็ดขาด (ถาปวดทองมากก็ถอนสมาธิ แลวไปเขาหองน้ํา) ถาคอแหง ก็คอ ยๆ
เกินน้ําลายได
2. ถานั่งกัน 2 คนขึ้นไป เมื่อมีคนถอนสมาธิกอน ก็อยาคุย หรือสงเสียงดัง
3. ถาใครรูวาตัวเองระหวางนั่งตัวเอนไปหนาหรือหลัง ครั้งตอไปใหนกึ ภาพพระไวที่หัวใจ หรือตรงกลาง
อก ตัวจะไมเอนอีก
4. ถาใครสมาธิสนั้ ใหนั่งครั้งละ 5 นาที กอน (เพราะจะเครียด) และคอยๆขยับขึ้นไป เปนครึ่งชั่วโมง
5. ถาใครปฏิบัติตามนี้แลวอึดอัด เบื่อหนาย ก็อยาฝน ใหไปปฏิบัตติ ามครูบาอาจารยทานอื่น ( เพราะ
ความประพฤติอาจจะไมตรงกัน เปนเรื่องธรรมดา อยาเครียด )
6. การแผเมตตา จะตัดถอนลงก็ได แตตองมีพรหม เทวดา ทานพยายมราช (เพราะการนั่งจะไดมี
อุปสรรคนอยลง)
8. ที่ดอกจันไว เปนสิ่งสําคัญ อาจจะไมมี ทีส่ ํานักอื่นทํา
9. ทั้งหมดนี้เปนวิธีของผูไมเคยนั่งไดฌานมากอนเทานั้น เมื่อเขาฌาน 4 เปนประจําแลว จะนั่งทาไหนก็
ได สวดมนตอยูก็เขาได จะไมผา นฌาน 2 และ 3 ไป 4 เลย จบ....
***สิ่งสําคัญที่สุดกอนทําสมาธิและหลังทําสมาธิ*** ตองมีศีล 5 กํากับไว ถาเราไดฌานเปนประจําแลวจะ
ไมเสื่อม และความรูที่ไดจากฌานจะเปนสัมมาทิฏฐิ คือเปนความเห็นชอบ แตถาไมมีศีล 5 ไดฌานแลว จะ
เปนมิจฉาทิฏฐิ คือความเห็นผิด เชน บอกใบหวย, บาอดีตชาติ, นึกวาตัวเองบรรลุเปนอรหันตเปน
พระพุทธเจาบาง---เพราะภาพในสมาธินั้นมีจริง แตไมใชเรื่องจริงทั้งหมด---ปญญาที่จะมาตัดสิน วาอะไร
จริงไมจริงนั้น เกิดจากศีลบวกสมาธิ เพราะฉะนั้น พระพุทธองคจึงตรัสวา การปฏิบตั นิ ้นั ตองมีศีล สมาธิ
ปญญา เรียงไวถกู ตองแลว (ไมตองไปเรียงใหม)
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ปญหาและสาเหตุที่พบบอยในการนั่งสมาธิ
1. ปญหาเกี่ยวกับการนึกภาพพระ ตอนทําสมาธิ
1.1.นึกไมออก ไมเห็นภาพพระ...เกิดจากศีล 5 ขาดโดยเจตนา, เครงเครียดกับการปฏิบัติมาก
เกินไป, ยังไมลาพุทธภูมิ,ยังไมไดปรารถนานิพพานชาติน้แี บบจริงจัง...สาเหตุอยางใดอยางหนึ่ง
1.2.เห็นภาพพระ แตไมเต็มองค...เกิดจากศีล 5 ขาดโดยเจตนา แตไมมาก,ยังไมไดปรารถนา
นิพพานชาตินี้แบบจริงจัง, ยังคิดวาการเกิดมีความสุขอยูในใจ...สาเหตุอยางใดอยางหนึ่ง
1.3.เห็นภาพพระเต็มองคแตไมชัด...เกิดจาก ยังหวงกับชีวิตในปจจุบันอยู หรือยังกลัวตายอยู
ใหรวบรวมกําลังใจ และคิดวา “ถาตายตอนนี้ขอไปนิพพาน”...ภาพจะชัดขึน้
แตภาพชัดไดเต็มที่ไมเกิน 70%, ถาชัดเกิน 70% ตองเปนพระอรหันต,
แตถาชัด 100% ตองเปนพระพุทธเจาเทานั้น
2. ระหวางนั่งคลายหลับ แตไมรูวาหลับจริงหรือไม
2.1.ถาตัวโยกไปมา หรือหงายหลังหลับ, คว่ําหนาหลับและองคภาวนา (เชนพุทโธ) หายไป ภาพพระ
ที่นึกไวหายไป แตรูสกึ สบาย...เมื่อถอนสมาธิแลว เวลาผานไปเร็วมาก เพราะตอนที่นั่งเหมือน
หลับนั้นคิดวาแคไมกี่นาที และไมรูสึกงวง...อาการนี้คอื ฌาน 4 ครึ่งกําลัง ที่ยังไมใชฌาน 4 เต็ม
เพราะยังไปติดความสุขระหวางที่รูสึกวาหลับอยู และยังไดยินเสียงภายนอกแบบขาดๆ หายๆ
อยู...เพราะอาการของฌาน 4 เต็มกําลังคือ หูดับ ไมไดยินเสียงภายนอก และเหมือนอยูในภวังค
เห็นเปนเหมือนหมอกสีขาวบาง เทาๆบางในครั้งแรกๆ...ถาเขาฌาน 4 บอยๆเขา จะเห็นเหมือน
ภาพความฝนเปนเรื่องเปนราว และองคภาวนาหายไป ถาไมกําหนดแตแรก วาจะถอนสมาธิ
ตอนกี่นาทีกี่ชั่วโมง อาจจะนั่งไปนานครึ่งวัน หรือหลายชั่วโมงได
...แกตัวเอนไปมา หรือหงายหนาบาง หลังบาง โดยครั้งตอไปใหนึกภาพพระไวที่อกหรือตรง
หัวใจ ภาวนาตามเดิมที่ถนัด เชน พุทโธ หรือ นิพพาน...ตัวก็จะไมเอนไปมาอีก
...แกไมใหคาที่ฌาน 4 ครึง่ กําลัง คือ อยาไปติดความสุข ที่ยังเปนฌาน 3 อยู โดยการใหนึกวา
"ถาตายตอนนี้ ขอไปพระนิพพาน” และขอพบพระพุทธเจาสมเด็จองคปฐม เพือ่ ไปทูลถามวา
ขาพเจาอยากนิพพานชาตินี้ควรทําเชนไร ตามที่เคยกลาวมาแลว...ก็จะเขาฌาน 4 เต็มกําลังได
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2.2.ถาตัวโยกไปมา หรือหงายหลังหลับ, คว่ําหนาหลับและองคภาวนา (เชนพุทโธ) หายไป ภาพ
พระที่นึกไวหายไป ไมรูสึกตัวบาง...เมื่อถอนสมาธิมีอาการตาแดง และยังรูสึกงวงอยู
...อาการนี้เรียกวา หลับ ไมไดฌาน...แกโดยการไปนอน ถารูวาวันไหนเพลียมากก็ไมตองนั่ง
3. ภาพที่เห็นไมรูวาเปนภาพจากฝน,อุปทาน หรือภาพจากฌาน
3.1.ภาพที่แวปไป แวปมา หรือเปนเรื่องราว...ถาถอนสมาธิแลว จําได นํามาเลาใหมกี่ครั้ง
กี่ปผา นไปก็จําได...แปลวาภาพนั้นเกิดจากฌาน
3.2.ภาพที่แวปไป แวปมา หรือเปนเรื่องราว...ถาถอนสมาธิแลว จําไมได นํามาเลาซ้ําไมได
หรือจําไดนิดหนอย แตเลาซ้ําไมได ยิ่งถาผานไปหลายเดือน ก็จําไมไดเลย
...แปลวาภาพนั้นเกิดจากฝน เพราะนั่งหลับ
อุปสรรคทั้งหลาย หลายๆรูปแบบ ที่เกิดขึ้นระหวางการปฏิบัติ มีสาเหตุดังตอไปนี้
1.ไมเคารพพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ครูบาอาจารย(ที่สอนเรื่องนิพพาน) และพอแมอยางจริงใจ
...แกไขโดย กลาวคําขอขมาพระรัตนตรัย, และซื้อพวงมาลัยไปขอขมากราบเทาพอแม และสารภาพผิด
วาทําอะไรไมดีกับทานไวบา ง
2.ไมมีเปาหมายในการปฏิบัติ หรือเปาหมายไมแนนอน (เปาหมายของการปฏิบตั ธิ รรม คือ นิพพานชาติน้ี
เทานั้น)
...แกไขโดย ใหอธิษฐานขอนิพพานชาติน.ี้ ..อธิษฐานบารมี ถึงจะเต็ม เปนอธิษฐานปรมัตถบารมี
3.กอนจะทําบุญอะไรก็ดี ไมวา จะใหทาน หรือทําสมาธิ ไมอธิษฐานใหพรหม เทพ เทวดา รวมโมทนาบุญ
และเมื่อทําบุญเสร็จ ก็ไมแผเมตตาให พรหม เทพ เทวดา และเจากรรมนายเวรอยางจริงใจ
...แกไขโดย กอนจะทําบุญอะไร เชน ใหทาน,ทําสมาธิ ใหอธิษฐาน ใหพรหม เทพ เทวดา รวมโมทนาบุญ
และเมื่อทําบุญเสร็จ ก็ตองแผเมตตาให พรหม เทพ เทวดา และเจากรรมนายเวรอยางจริงใจ
4.ไมเชื่อมั่นครูบาอาจารยของตน หรือมีครูบาอาจารยหลายคน จนสับสน
...แกไขโดย การมีครูบาอาจารยนั้นมีหลายคนได แตตอ งมั่นคงและเชือ่ มั่นองคใดองคหนึ่งเทานั้น และ
ปฏิบัตติ ามที่ทานสอนใหเต็ม 100%
5.ผิดศีล 5 ทุกวัน โดยเจตนา...แกไขโดย ตองถือศีล 5 ขึ้นไป ทุกวัน
***ทั้งหมดนี้ เปนตนเหตุของอุปสรรคที่เกิดขึ้น ในระหวางการปฏิบตั ิ แมทําผิดเพียงขอใดขอหนึ่ง การ
ปฏิบัตกิ จ็ ะไมสงผลดีนัก จะใหผลไมดีมากกวา คือ จะเกงในเรื่องชั่วๆ โกงเกง ... เชน เทวทัต เปนตน
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ขอแนะนําเพิ่มเติม
1. สิ่งสําคัญที่สุดกอนทําสมาธิและหลังทําสมาธิ ตองมีศีล 5 กํากับไว ถาเราไดฌานเปนประจําแลวจะ
ไมเสื่อม และความรูที่ไดจากฌาน จะเปนสัมมาทิฏฐิ คือเปนความเห็นชอบ แตถาไมมีศีล 5 ไดฌาน
แลว จะเปนมิจฉาทิฏฐิ คือความเห็นผิด เชน บอกใบหวย, บาอดีตชาติ, นึกวาตัวเองบรรลุเปน
อรหันตเปนพระพุทธเจาบาง...เพราะภาพในสมาธินั้นมีจริง แตไมใชเรื่องจริงทั้งหมด...ปญญาที่จะ
มาตัดสิน วาอะไรจริงไมจริงนั้น เกิดจากศีลบวกสมาธิ เพราะฉะนัน้ พระพุทธองคจงึ ตรัสวา การ
ปฏิบัตนิ ้นั ตองมีศีล สมาธิ ปญญา เรียงไวถกู ตองแลว (ไมตองไปเรียงใหม)
2. คนที่ตองการนิพพานชาตินี้ ตองเคารพ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ อยางจริงจัง
โดยเฉพาะครูบาอาจารยที่สอนเราเรื่องนิพพาน หามปรามาสเด็ดขาด ถาสงสัยอะไรเกี่ยวกับครูบา
อาจารยก็ใหถามตรงๆอยาคิดไปเอง
...และถาปฏิบตั ไิ ปแลวไมไดผลที่เราพอใจ หรือไมชอบแนวปฏิบตั ิ ก็สามารถเลิกปฏิบตั ิ
...และไปปฏิบตั ติ ามแนวของครูบาอาจารยที่เราชอบก็ได ไมผิดอะไร เปนเรื่องธรรมดา
เพราะอาจไมเคยรวมบุญกันมากอน และการปฏิบตั กิ ็มีหลายสายหลายแนว
***จุดมุงหมายในการเขาฌาน 4 คืออยากใหทุกคน ไดฟงคําสอนจากพระองคโดยตรง ที่เปนจริตของ
บุคคลนั้นๆ โดยตรง เพราะพระพุทธเจาเทานั้นที่จะบอก การปฏิบตั ทิ ี่ถูกจริต ตรงกับคนนั้นๆได 100%
เพื่อใหบรรลุไวขึน้ ไมตองเสียเวลา ไปปฏิบตั แิ บบตางๆ เพราะไมรูวาตัวเองตองปฏิบตั แิ บบไหน...***

