
       
 
 
 

 
 
 
 

 
สายตรงพ้นทุกข์ คอื การปฏบิัติเพือ่ฆ่ากเิลสโดยตรง อยู่ ใกล้ๆ ง่าย

นิดเดียว คอื ที ่ฐานฯ  ใช้ก าลงัไม่มาก  เพราะ  ออกทางปัญญา  ปฏบิัติตาม
หลกัมัชฌมิาฯ ลงทุนน้อย  แต่ได้ผลมาก  เปรียบ  การค้าขายทีไ่ด้ก าไรมาก 
มาย  สะดวก  รวดเร็ว  ปลอดภัย  อย่าให้จิตส่งออกไปสู่อดีต  อนาคต  มาก  
อย่าใช้ญาณบ่อย ใช้เท่าทีจ่ าเป็น เพราะ เสียพลงัจิต เสียเวลาพจิารณา ใช้ค า
บริกรรม  เช่น   นึก   พทุโธ   มากๆ   เพือ่ท าให้จิตสงบ   จากน้ัน   พจิารณา 
ประโยชน์ของตัวท่านเอง แก้ได้รีบแก้  ตายแล้ว  แก้ไม่ได้  (กรรม)  กลบัมา
เกดิในท้องแม่อกี การเกดิเป็นทุกข์ (แม่กทุ็กข์ ลูกกทุ็กข์ เหน่ือย เพราะต้อง
ขดอยู่ในท้องแม่ ถึง ๙  เดอืน)  ทางการสร้างบารมแีละวฏัฏะยาวนาน  (วน
ไป  วนมา)   ผู้มปัีญญาเห็นทุกข์   ท่านจึงหาข้อยุติ   น่ันคอื   พระนิพพาน  
เตรียมตายก่อนตาย ได้นิพพานแล้วหมดห่วง เพราะ น่ันคอื เมอืงพอทีใ่จ       

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

                   
 
 

        
             

๔ หนังสือ สายตรงพ้นทุกข์ (ทางลดั) (๑๐๓) 
  พระ สุปัญญา ธนปัญโญ (ผู้เขยีน) โทรฯ ๐๘๕ – ๗๕๑๐๗๖๕ 

hotmail.com อเีมล์ supanya3330@hotmail.com รหัส supanya6 
fb – supanya tanapanyo , e – book พมิพ์ supanya ,  

line – supanya (id – supanya7773) ม ีภาษาไทย ภาษาองักฤษ  
(There are Thai and English) 

 

ภาพ ๑ หลวงปู่ เสาร์ ๒ หลวงปู่ มัน่ ๓ หลวงตามหาบัว  
๔ หลวงพ่อ วริิยงัค์ ๕ หลวงพ่อ พุธ ๖ พระ สุปัญญา (ผู้เขียน)  
 

ภาพ อนุปาทเิสสนิพพาน (ขันธ์ ๕ ดับ จึงเป็นบรมสุขไปตลอดอนันตกาล) 
 



                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                                          
 
 
 
 
 

๑ ประวตัิ พระ สุปัญญา 
 

๓ สายตรงพ้นทุกข์ 
 

๔ The direct way to , ++ , 
 

๘ จิตอสิระ 
 

๙ ธรรมโอสถ 
 
๑๐ Dharma medicine. 

๑๒ วสุิทธิธรรม  
 

๑๓ พุทธจิต  ๑๖ ทางลดั (พ้นทุกข์)  

๑๑ กตัญญู 
 

๕ เจริญใจ 
 

๗ ธรรมกถึก 
 

๖ บุคคลาธิษฐาน 
 

๑๕ The predict of , ++ 
 

๑๔ พุทธท านาย 

๒ Phra Supanya history.  

 
 

ฟันคุด ของ พระ สุปัญญา ธนปัญโญ เป็นพระธาตุ (ดุรายละเอยีด หน้า ๒๙) 

 

หนังสือ ๓๕ เล่ม และ ซีดี สายตรงพ้นทุกข์ (ปกหน้า ปกหลงั ข้างใน)  
๑๗ องค์แทนศาสดา ๑๘ นานาสาระธรรม  ๑๙  ธรรมทาน  ๒๐  เสียงธรรม  ๒๑  ปัจจัตตงั 
๒๒ ธัมมวจิยะ ๒๓ สายกลาง  ๒๔  ธรรมเหนือโลก  ๒๕  พจิารณา  ๒๖  โทษวฏัฏะ  ๒๗ 
พอเพยีง ๒๘ ละพุทธภูม ิ๒๙ วจิารณญาณ ๓๐ ของเก่าเล่าใหม่  ๓๑  มหาฯ  ๓๒  เมืองพอ 
๓๓ หลกัใจ ๓๔ อยู่ยอด ๓๕  เกดิขึน้  ตั้งอยู่  ดับไป  พมิพ์แจกเป็นธรรมทานได้  โดย  ไม่ 
ต้องขออนุญาต ยกเว้น จ าหน่าย yt พมิพ์ พระ สุปัญญา ธนปัญโญ หรือ สายตรงพ้นทุกข์  
hotmail.com อเีมล์ supanya3330@hotmail.com , ya3332@hotmail.com  ,  ya3330@ 
windowslive.com รหัส supanya6 , fb – supanya tanapanyo ,  skype  –  supanya3336   
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                                               ค าน า 
เจตนาช่วยงานพทุธศาสนา  สนองคุณพ่อแม่ครูอาจารย์  และ   ผู้มี

พระคุณ  เป็นประสบการณ์ทีไ่ด้มาอย่างล้มลกุคลกุคลาน  ถงึขั้นราบร่ืนมา
เป็นล าดับ จากหลายส านักคดัมาสรุป  (ดีทีสุ่ด)  จะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้
ต้องการปฏบิัติแบบเรียบง่าย สะดวก  รวดเร็ว  ได้ผลคุ้มค่า  ธรรมะ  ความ
สงสัย ไม่มทีีส้ิ่นสุด ยุตด้ิวยการปฏบัิติ ง่ายๆ  ตั้งใจฟังหรืออ่านแล้วท าตาม 
อธิษฐานละพทุธภูม ิขอส้ินกเิลสในชาตินี ้จากน้ัน ภาวนา แม่นๆ ๒๐ – ๓๐ 
นาท ีหรือ มากกว่านี ้ต่อวัน ๔ – ๑๐ วนั กเิลสจะเบาบาง ทีสุ่ด กห็มดส้ินไป 
ราคะปฏฆิะเบาบาง น่ันแหละ เลย โสดาบัน แล้ว ลูกศิษย์ได้มรรคผล ๓๖๕ 
ท่าน (รวมทั้งทีลู่กศิษย์สอนด้วย) ๑๔  ธ.ค.  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ทีต่รวจสอบได้  
(มอีกีมาก) เร่ิมโปรดสอนมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อมูลอยู่ในอเีมล์ 

“ ของดีมน้ีอย ” แต่คนดีผู้มอีปุนิสัยกย็งัมอียู่ จ านวนผู้ได้มรรคผล
จึงมมีา  เร่ือยๆ  (ค่อยเป็น  ค่อยไป)  งานโปรดสอน   จึงด าเนินไปตามปกติ   
ไม่จ าเป็นต้องรีบร้อน เพราะหากมเีมตตาแล้วไม่รู้จักประมาณจะพบความ
เดือดร้อน พระพทุธเจ้า  ครูอาจารย์  เป็นแค่เพยีงผู้ช้ีแนะ  ในทางทีถู่กต้อง 
หลกัๆ แล้ว ต้องลงมอืท าเอง คอื ม ีศรัทธา เพยีร ตั้งใจ พจิารณา (อทิธิบาท 
๔) เพราะ มรรคผลไม่มผู้ีใดสามารถจะมาเสกหรือประทานให้ 

บางท่าน น้อยหรือมากกท็ า  แต่ถูกทางจงึได้มรรคผล  เพยีงแต่อาจ 
จะได้ช้าหรือเร็ว ราบร่ืนหรือล าบาก “ อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ =  ตนแลเป็น 
ทีพ่ึง่แห่งตน ” (ธมฺมปทคาถา) “ เหนือฟ้ายงัมฟ้ีา  ได้  พระนิพพาน  กเิลส 

 
หมดแล้วจบ ท่านเรียกว่า เมอืงพอทีใ่จ ”       

ขณะผู้เขยีนยงัมชีีวติอยู่นี ้ ผู้ใดต้องการพ้นทุกข์   แบบ   ง่ายๆ   คอื
ลงทุนน้อย แต่ได้ผลมาก ให้รีบโทรฯ ถาม หรือมาหาด้วยตนเอง เพราะ จะ
ได้ความรู้ในแบบทีไ่ม่มกีารปิดบัง ใดๆ ในอนัทีจ่ะเป็นคุณประโยชน์ (ธรรม
กถึก = นักเทศน์ฯ / เทศน์แกงหม้อจ๋ิว = ธรรมสุดยอด)  

ขอให้โชคดีมคีวามสุขราบร่ืน ปราศจากโรคภยัไข้เจบ็ อย่ามหีนีสิ้น 
ได้บรรลถุึงพระนิพพานทุกท่านเทอญ  

ขออนุโมทนา  พระ  สุปัญญา  ธนปัญโญ  (ผู้เขยีน  บรรยาย   พ.ศ. 
๒๕๕๘ พรรษา ๑๒ อายุ  ๔๙ ปี)  ๑๖๗  หมู่ ๔  อ. นาแก  จ. นครพนม  ๒๙ 
ส.ค. พ.ศ. ๒๕๕๓ (ต้นฉบับ) ๑๓ ธ.ค. พ.ศ. ๒๕๕๘ (ปรับปรุง)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                หน้า                                                                                                                   
๑ สวดมนต์ไหว้พระแบบย่อ                                                                   ๑ 
๒ สังโยชน์ ๑๐ (กเิลสเคร่ืองผูกมดัสัตว์ฯ)                                       ๓            
๓ อริยบุคคล ๔ (คุณธรรมทีไ่ม่เส่ือม)                                                    ๓                                            
๔ นิพพาน ๒                                                                                         ๕                                                           
๕ พระอรหันต์ ๔ ประเภท                                                                     ๖                                                                              
๖ อริยสัจ ๔ (มรรคสมงัค)ี                                                                     ๗                                                                                                                
๗ การเดินจงกรม , ๘ ภาวนา , แผนผงั จุดพลงัอ านาจฯ                      ๑๐                                  
๙ ส่ิงขวางกั้นมรรคผล                                                                          ๑๘  
๑๐ การแก้ไขสมาธิ                                                                                ๑๙ 
๑๑ ประวตัิ พระ สุปัญญา ธนปัญโญ (ผู้เขยีน)                                      ๒๒ 
๑๒ เร่ิมแรกปฏบิัติ (ล้มลกุคลกุคลาน)                            ๒๕ 
๑๓ การเปลีย่นแปลงคร้ังส าคญั                                                             ๒๖ 
๑๔ สายตรงพ้นทุกข์ (ออกทางปัญญา)                                                 ๒๗     
๑๕ การท าประโยชน์                                                                             ๓๐  
๑๖ อย่าต าหนิพระอรหันต์                                                                     ๓๑                                                                           
๑๗ ฐีติภูต  (จติดั้งเดิม)ฯ , พระอรหันต์ ท่านไม่กลวัตาย                       ๓๒                                                                                
๑๘ สรุปการพจิารณาโดยย่อ                                                                 ๓๓             
๑๙ สนทนาธรรม                                                                                   ๓๕                                                                                             
๒๐ สติปัฏฐาน ๔ (จริต สติปัญญาอ่อน – เฉียบแหลม)                         ๓๖                    

๑ สวดมนต์ไหว้พระแบบย่อ (หากมีเวลา ให้สวดแบบเตม็) 
เช้า (กราบ ๓ คร้ัง) 

อะระหัง สัมมาสัมพทุโธ ภะคะวา , พทุธัง ภะคะวนัตัง อะภิวาเทม ิ
(กราบ) สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ,  ธัมมงั  นะมสัสาม ิ (กราบ)  สุปะฏิ
ปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ , สังฆงั นะมามิ (กราบ) 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพทุธัสสะ (๓ จบ) 
นะโม วมุิตตานัง นะโม วมุิตติยาฯ (คาถาป้องกนัภยั) 
แผ่เมตตาให้ตนเอง “ อะหัง สุขโิต โหม ิ, นิททุกโข  โหมิ  ,  อะเวโร  

โหม ิ, อพัยาปัชโฌ โหม ิ, อะนีโฆ โหม ิ, สุข ีอตัตานัง ปะริหะราม ิ”  
แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ “ สัพเพ สัตตา สุขติา โหนตุ , สัพเพ สัตตา 

อะเวรา โหนตุ , สัพเพ สัตตา อพัยาปัชฌา โหนตุ  ,  สัพเพ  สัตตา  อะนีฆา 
โหนตุ , สัพเพ สัตตา สุข ีอตัตานัง ปะริหะรันตุ , สัพเพ สัตตา  สัพพะ  ทุก
ขา ปะมุจจันตุ , สัพเพ สัตตา ลทัธะสัมปัตตโิต มา  วคิจัฉันตุ  ,  สัพเพ  สัต
ตา  กมัมสัสะกา  กมัมะทายาทา  กมัมะโยนี  กมัมะพนัธู   กมัมะปะฏสิะระ 
ณา , ยงั กมัมงั กะริสสันติ , กลัยาณงั วา ปาปะกงั วา  ,  ตัสสะทายาทา  ภะ
วสิ สันติ ” (กราบ ๓ คร้ัง จบช่วงเช้า)  
                                           เยน็ (กราบ ๓ คร้ัง) 

อะระหัง สัมมาสัมพทุโธ ภะคะวา , พทุธัง ภะคะวนัตัง อะภิวาเทม ิ
(กราบ) สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ,  ธัมมงั  นะมสัสาม ิ (กราบ)  สุปะฏิ
ปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ , สังฆงั นะมาม ิ(กราบ) 

๑ 
 

สารบัญ    
 



                                 ค าขอขมาพระรัตนตรัย 
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพทุธัสสะ (๓ คร้ัง) 
๑ กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา , พทุเธ  กกุมัมงั  ปะกะตงั  มะยา 

ยงั พทุโธ ปะฏคิคณัหะตุ อจัจะยนัตัง , กาลนัตะเร สังวะริตุง วะ พทุเธ 
๒ กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา  วา  ,  ธัมเม  กกุมัมัง  ปะกะตัง  มะ

ยา ยงั ธัมโม ปะฏคิคณัหะตุ อจัจะยนัตงั , กาลนัตะเร สังวะริตุง วะ ธัมเม 
๓ กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา , สังเฆ กกุมัมงั  ปะกะตงั  มะยา 

ยงั สังโฆ ปะฏคิคณัหะตุ อจัจะยนัตัง , กาลนัตะเร สังวะริตุง วะ สังเฆ 
แผ่เมตตาให้ตนเอง แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ ใช้ค าแผ่เมตตา หน้า ๑  
                        (กราบ ๓ คร้ัง จบช่วงเยน็) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ สังโยชน์ กเิลสเคร่ืองผูกมดัสัตว์ ไว้ในความเวยีนว่ายตายเกดิ 

            ๑ สักกายทฎิฐิ ความเห็นเป็นเหตุยดึถือกาย ขนัธ์ ๕  ว่าเป็นของเรา 
๒ วิจิกิจฉา ความลัง เลสงสัยในบาป บุญ กรรม ในค าตรัสรู้ของ 
พระพุทธเจ้า ใน พระรัตนตรัยฯ ๓ สีลพัพตปรามาส การทรมานตนให้
ล าบากเปล่า ตึงเกนิไป (อัตตกิลมถานุโยค) ลูบคล าศีลวัตร ความไม่แน่ใจ
ในความบริสุทธ์ิในศีลของตนเอง ความยึดถือศีลพรต ความติดในลทัธิพธิี 
ถือมงคล ตื่นข่าวฯ ๔ กามราคะ ความก าหนัดในจิต ยินดีในกามฯ ๕ 
ปฏฆิะ ความกระทบกระทัง่แห่งจิต ความโกรธ ไม่พอใจ กลวัฯ ๖ รูปราคะ 
ความยนิดี (ติดใจ) ในรูปฌาน จิตสงบ กย็นิดี จิตไม่สงบ กว็ติกกงัวล (พระ
อนาคาม ีอยู่ในขั้นอรหัตตมรรค สังโยชน์ ข้อ ๖ – ๑๐ ติดทุกคน แต่เบาบาง 
ละเอยีดเข้าไป เร่ือยๆ) ๗ อรูปราคะ ความยนิดี (ติดใจ) ใน อรูปฌาน ความ
ฝัน นิมิตฯ ๘ มานะ ถือตัว ส าคัญตน เปรียบเทียบ อิจฉา จึงเกิดการ
แข่งขัน และ เป็นนักเลงโต (ไม่ยอมใคร ชอบข่มผู้อืน่ แต่ไม่ชอบให้ใครมา
ข่ม) ๙ อุทธัจจะ ความฟุ้งซ่าน การพิจารณามากเกินไปฯ ๑๐ อวิชชา คือ 
ความไม่รู้ ความรู้จอมปลอม ท าให้หลง หลอน สะดุ้ง สงสัยในเรา และ
ท่าน ใน มรรค ผล จึงเกดิการจับผดิ และ ต าหนิด้วยประการ ต่างๆ 

๓ อริยบุคคล ๔  (คุณธรรมที่ไม่เส่ือม) 
            ๑ พระโสดาบัน ละสังโยชน์ได้ ๓ ข้อต้น เป็นผลท าให้ท่านเห็นว่า 
กาย ขันธ์ ๕ ไม่ใช่ของเรา เป็นของไม่เที่ยง จึงไม่ยึด ไม่มีความสงสัยใน 

๓ 
 

๒ 
 

พระรัตนตรัย ถึงไตรสรณคมน์อย่างเทีย่งแท้ ไม่เส่ือมคลาย  เห็นกรรมมใีน 
 



ตน ท่านจึงกลวักรรม ไม่กล้าท าบาปด้วยประการทั้งปวง ศีลบริสุทธ์ิตลอด
ชีวิต ไม่มีการลูบคล าศีล มีความละอายตลอด เจตนาผิดศีลโดยลามกไม่มี 
ปิดอบายภูมิ ราคะ ปฏิฆะ ยังมีเต็ม ๑๐๐ เข้าสู่กระแสพระนิพพาน จะมา
เกดิในท้องแม่อกีไม่เกนิ ๗ ชาติ แล้วท าทีสุ่ดแห่งทุกข์                                                                                             
            ๒ พระสกิทาคามี ละสังโยชน์ได้ ๓ ข้อต้น และ ท าสังโยชน์ข้อ ๔ 
คือ ราคะ และ ข้อ ๕ คือ ปฏิฆะให้เบาบางลง เหลือ ๙๙ – ๕๑ % แต่ละช้ัน 
กิเลสขาดแล้วขาดเลย ไม่เกิดขึน้มาอีก คือ ได้แล้วไม่เส่ือม ความก าหนัด
เร่ิมเบาบาง จึงมีความร าคาญบ้าง จิตดูดดื่ม เร่ิมปล่อยวาง เป็นไป
ตามล าดับ จะมาเกดิในท้องแม่อกีไม่เกนิ ๑ ชาติ แล้วท าทีสุ่ดแห่งทุกข์                          

๓ พระอนาคาม ีละ สังโยชน์  ได้  ๕  ข้อต้น  (ปริยตัิวางไว้  กลางๆ) 
เร่ืองกามราคะไม่ดีดดิน้ ความก าหนัดขาด ๕๐ % จึงไม่มคีวามร าคาญ  จดื
ชืด เรียนจบ สอบผ่าน คอื ตายแล้ว  ไม่กลบัมาเกดิในท้องแม่อกี  แต่ไปเกดิ
เป็นอปุปาติกะ  (เกดิแบบเติบโตขึน้ทนัท)ี  ทีเ่กดิ ของ  อนาคาม ี คอื  สุทธา 
วาส ๕ (อวหิา อตัปปา สุทสัสา  สุทสัสี  อกนิฏฐา) เปรียบเทยีบ ๕๐–๙๙ % 
จิตยงัไม่บริสุทธ์ิ ละเอยีดเข้าไป เร่ือยๆ เต็มภูม ิที ่อกนิฏฐา แล้วดีดเข้าพระ
นิพพานเลย สังโยชน์ ข้อ ๖–๑๐ ติดทุกคน แต่เบาบาง ละเอยีดเข้าไป เร่ือยๆ 
สังเกต  ความฟุ้งซ่านลดลง   กเิลสเบาบางมากแทบไม่มี   เพราะ   กเิลสตัว
หนักๆ หมดไป ทีเ่หลอืจึงเป็น ฝอยๆ สตปัิญญา  ความเพยีร  และ  ฆ่ากเิลส
อตัโนมตัิ คอื เป็นไปเอง ไม่ต้องบังคบั ช านาญการเข้าออกสมาธิ เรียก มหา
สติ  มหาปัญญา  (สติปัญญาขั้นสูงสุด)  ใช้เรียกส าหรับ  พระพทุธเจ้า  เกดิ 

จากสติทีม่กี าลงักล้า มคีวามคล่องตัว เทยีบกบั สติปัญญาอตัโนมตัิ ใช้เรียก
ส าหรับพระสาวก ไม่มปีริยตัิ มแีต่จิตล้วนๆ ทีสุ่ด บางท่าน เช่น คุณ สมสุข 
ใจขาน (จ.อดุรฯ) ต้องใช้การพจิารณาจิต เพือ่ท ากเิลสส่วนละเอยีดให้หมด
ไป บรรล ุโสดาบัน สกทิาคาม ีอนาคาม ีแต่ยงัสงสัย เพราะ ยงัมอีวชิชา 

๔ พระอรหันต์ ละ สังโยชน์ ได้ ๑๐ ข้อ อวิชชาดับ (หมดกิเลส) 
ท่านจึงหมดความสงสัย จิตอิสระ เต็มภูมิ ถึงความสมบูรณ์ และ พอตัว
ของจิตใจ จิตบริสุทธ์ิ ว่าง (ว่างจากกเิลส) จิตสูญอย่างยิ่ง (สูญจากกิเลส) 
จึงเกดิความรู้ว่ากเิลสหมดส้ินไป (นิพพทิาญาณ) กเิลสปรุง กป็รุงตามธาตุ
ขันธ์ ยิ๊บๆ แย๊บๆ ปรุงป๊ับ ดับปุ๊ บ เฉยๆ ไม่ตื่น ไม่มีอสุภะ กรรมฐาน ส่ิง
เหล่านี้ เป็นทางเดิน ผ่านไปหมดแล้ว บรรลุธรรมขั้นสุดยอด เรียก พระ
นิพพาน คือ จิตดวงเดียว หรือ ธรรมธาตุกใ็ช่ ไม่ถอยหลงัไม่เดินหน้า ไม่
ร าคาญ เพราะ อุทธัจจะ คือ ความฟุ้งซ่านหมดส้ินไป องอาจ สง่าผ่าเผย 
พระนิพพาน เทีย่ง ว่างตลอดอนันตกาล ตั้งแต่ขณะทีก่เิลสพงัลงไปจากใจ 

๔ นิพพาน ๒ 
๑ สอปุาทเิสสนิพพาน บรรลนิุพพานขณะมีชีวติ จิตเป็นธรรมธาตุ 

(ธรรมธาตุครอบไตรโลกธาตุ)   ประสบเวทนาบ้าง   แต่เวทนาเข้าไม่ถึงจติ 
ไม่มเีวทนาทางใจ มแีต่เวทนาทางกาย สักแต่ว่ารู้ๆ ไม่เป็นกเิลส ไม่มเีกดิดับ 
เพราะ เทีย่งตลอด จติเป็น กลางๆ ไม่สุข ไม่ทุกข์  ไม่ยนิดียนิร้าย  ไม่สะทก
สะท้าน จิตปล่อยวางเต็มร้อย คอื ปล่อยวางข้างนอก ปล่อยวางข้างใน และ 
ปล่อยวางด้วยประการทั้งปวง  ทีเ่ป็นไปโดยธรรมชาติ  ไม่ใช่เสแสร้งแกล้ง

๕ 
 

๔ 
 



ท า ไม่ใช่โดยสัญญา หรือว่าฝึกดัด ๒ อนุปาทเิสสนิพพาน  ขนัธ์ ๕ แตกดับ 
การรับรู้อารมณ์ทั้งปวงดบัสนิท   สุดแดนสมมุติ   ทีสุ่ดแห่งจิต    ทีสุ่ดแห่ง
ทุกข์ ทีสุ่ดของทีสุ่ด และ เป็นบรมสุขไปตลอดอนันตกาล  
                                  ๕ อรหันต์ ๔ ประเภท 
            ๑ สุกขวปัิสสโก เป็นผู้รู้อย่างค่อยละเอยีดลออ บรรลอุย่างสงบเงียบ  
ไม่รู้ขณะ เปรียบ เดินทาง น่ังรถแล้วหลบัสบาย เมือ่ถงึจุดหมาย ยงัไม่รู้สึก
ตื่น (เปรียบ กเิลสหมดส้ินไปแต่ไม่รู้) คนขบัต้องมาปลกุให้ตื่น  (อปุมา  ส่ิง
ทดสอบ) จึงรู้ว่าถึงแล้ว ตวัอย่าง คอื ผู้เขยีน 

๒ เตวชิโช ได้ วชิชา ๓ บรรลรูุ้ขณะ เปรียบ เดินทาง น่ังรถแล้ว ชม
ทวิทศัน์ไปด้วย ถงึจุดหมาย จงึรู้เห็นเองว่าไปถึงทีแ่ล้ว (คุณ สมสุข ใจขาน  
จ. อดุรฯ ลูกศิษย์ ของ ผู้เขยีน บรรล ุอรหันต์  ประเภทนี)้  พระโสภิตเถระ 
เอตทคัคะในทางระลกึปุพเพนิวาสานุสติญาณ (ระลกึชาติหนหลงั)     

๓ ฉฬภิญโญ  ได้  อภิญญา  ๖  แสดงฤทธิ์ได้  เช่น  เหาะ  เหิน  เดิน 
อากาศ รู้จิตใจผู้อืน่ บรรลุรู้ขณะ เหมอืน ข้อ ๒ , ๔  ตัวอย่าง  พระมหาโมค
คลัลานะเถระ เอตทคัคะในทางผู้มฤีทธ์ิ    

๔ จตุปฏสัิมภิทปัปัตโต   แตกฉานเต็มเหน่ียว   กว้างขวาง    ลกึซ้ึง 
สอนเก่ง บรรลรูุ้ขณะ เหมือน ข้อ ๒ ,  ๓  พระมหาโกฏฐิตเถระ  เอตทคัคะ
ในทางแตกฉานในปฏสัิมภิทา ๔  

สังฆาฯ ปาราชิก ไม่มใีนอริยบุคคล  เมือ่หลดุพ้นไปจากสมมุติด้วย
ประการทั้งปวงแล้ว พระอรหันต์ จึงเป็นสติวนัิย คอื ฉลาด รอบคอบ  รอบ 

ตัว รอบกบัทุกส่ิงทีเ่กีย่วข้อง ไม่มปัีญหาอะไรกบัสมมุติ เป็น อฐานะ  (เป็น 
ไปไม่ได้ ทีจ่ะเป็นอาบัตด้ิวยประการ ต่างๆ) อย่าไปโจษท่าน การปฏบิัติ ไม่
ต้องกงัวลว่าจะเป็น สุกขวปัิสสโก  เตวชิโช  ฉฬภิญโญ  จตุปฏสัิมภิทปัปัต
โต เพราะจะสงสัย ไม่ต้องแข่งกบัใคร “ ชนะตนประเสริฐสุด ” (อรรถกถา 
ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท สหัสสวรรคที ่๘)  ท ากเิลสให้หมดส้ินไป  เป็น
ใช้ได้ (เพยีงพอ สุดยอด) ถึงเวลาน้ัน ไม่ดดีดิน้ ไม่ตืน่ อะไรๆ กสั็กแต่ว่า รู้ๆ 

                               ๖ อริยสัจ ๔ (มรรคสมังค)ี 
๑ ทุกข์  (ความทนอยู่ไม่ได้  ทนไม่ได้  เป็นเหตุท าให้ความไม่สบาย

กายใจเกดิขึน้) ๒ สมุทยั (ความไม่เทีย่ง = อนิจจัง ความแปรเปลีย่น  สลาย
ไป = อนัตตา ความบกพร่อง ต่างๆ ความบกพร่องทางด้านจิตใจ   เป็นเหตุ
ท าให้ตัณหาเกดิขึน้)  ๓  นิโรธ  (ความสมบูรณ์  ความพอตัวของจิต  ความ
อยากหมดไป ทุกข์จึงดับ)  ๔ มรรค  (ทางสู่ความดับทุกข์  มชัฌมิาปฏปิทา 
คอื มรรค ม ีองค์ ๘ ทางสายกลาง จึงไม่เป็นธรรมที่ล้าสมยั)  

๑ สัมมาทิฎฐิ (ความเห็นชอบ) ๑.๑  ความเห็นชอบทั่วไป บาปม ี
บุญมี ท าดีได้ดี ท าช่ัวได้ช่ัว ๑.๒ ความเห็นชอบในกลุ่มของนักปฏิบัติผู้
พจิารณา โดยก าหนดพิจารณากายเห็นว่าเป็นส่ิงไม่เที่ยง ไม่ควรประมาท
นอนใจ และ หาวิธีแก้ไขเพื่อให้พ้นไปจากทุกข์ ๑.๓ ความเห็นชอบใน
ธรรมทีป่ระณตี คอื เห็นชอบในอริยสัจ ๔ ว่าเป็นของจริงอกีแบบหน่ึง 

๒ สัมมาสังกปัโป (ความด าริชอบ ความคดิชอบ) ๒.๑ คิดในการไม่
เบียดเบียน ๒.๒ คดิไม่พยาบาทปองร้าย ๒.๓ คดิเพือ่พ้นไปจากทุกข์ 

๗ 
 

๖ 
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๓ สัมมาวาจา (วาจาชอบ) ไม่พูดปด ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดค า
หยาบ ไม่พูดเพ้อเจ้อ ๓.๑ วาจาชอบที่กล่าวทั่วไป ๓.๒ วาจาชอบที่กล่าว
ตามสุภาษิต ไม่เป็นพษิภัยแก่ผู้ฟัง กล่าวมีเหตุผลน่าฟังจับใจ กล่าวสุภาพ
อ่อนโยน ๓.๓ วาจาชอบยิง่ คอื กล่าวสัลเลขธรรม (ฆ่ากเิลสอย่างเดียว) 

๔ สัมมากมัมันโต (การงานชอบ) ๔.๑ การงานชอบทั่วไปประการ
หน่ึง เช่น การงานที่ท าโดยชอบธรรม ไม่ผิดกฎหมายบ้านเมือง ๔.๒ การ
งานชอบโดยธรรมประการหน่ึง เช่น การให้ทาน รักษาศีล ภาวนา เดิน
จงกรม การท าข้อวตัร  

๕ สัมมาอาชีโว (อาชีพชอบ เลีย้งชีพชอบ) ๕.๑ การแสวงหาอาชีพ
โดยชอบธรรม ๕.๒ การพจิารณาเป็นธรรม จะน าอาหาร คือ โอชารสแห่ง
ธรรม เข้ามาหล่อเลีย้งหัวใจให้มคีวามชุ่มช่ืน ด้วยความฉลาดแห่งปัญญา 

๖ สัมมาวายาโม   (ความเพยีรชอบ)   ๖.๑ เพยีรระวงัอย่าให้บาปเกดิ 
ขึน้ในสันดาน ๖.๒ เพยีรท าลายบาปทีเ่กดิขึน้แล้วให้หมดส้ินไป  ๖.๓ เพยีร
รักษากศุลทีเ่กดิขึน้แล้ว อย่าให้เส่ือมไป และ ท าให้เจริญ ยิง่ๆ ขึน้  สรุป  คอื   
ความเพยีรทีป่ระกอบด้วยปัญญา   วธีิการถูกต้อง   จังหวะทีค่วรเร่ง   กเ็ร่ง
เต็มที ่ จังหวะทีค่วรพกั  กต้็องพกั  ลดความเพยีร  แล้วเปลีย่นอริิยาบถ   มี
ความปลอดภัย สถานทีเ่หมาะสม มกีลัยาณมติร คอื  ครูอาจารย์  ปฏบิัติให้
สม า่เสมอ ในทางสายกลาง เมือ่พอเพยีง นิโรธ กจ็ะเกดิขึน้อย่างสมบูรณ์ 

๗ สัมมาสติ  (สติชอบ)  สติปัฏฐาน  ๔  ม ี สติก าหนดพจิารณากาย 
เวทนา จิต  ธรรม  ในทีนี่ ้ จะยกเอาสติก าหนดพจิารณาจิต  น ามาแสดงพอ 

ให้เป็นทีเ่ข้าใจ เมือ่จิตสงบ เพ่ง เบาๆ ที ่ฐาน  จากน้ัน  นึกให้สลายแยกออก 
ไม่ต้องละเอยีด ตามเข้าไป เร่ือยๆ โดย อนุโลม ปฏโิลม ด้วยความมสีติตาม
ตลอด  (สัมมาสติ)  แรกเร่ิมปฏบิัติ  สติตามไม่ทนั  ไม่ต้องกงัวล  ปฏบิัติให้
สม า่เสมอ แล้วจะเกดิความช านาญ (หน้า ๓๖ – ๓๗) 

๘ สัมมาสมาธิ (สมาธิชอบ) สมาธิที่สัมปยุตด้วยสติปัญญา ไม่ใช่
สมาธิแบบหัวตอ (สงบอย่างเดียวไม่ออกทางปัญญา) เมือ่จิตสงบ มสีติรู้อยู่
ในองค์สมาธิน้ัน เพ่ง เบาๆ ที่ ฐาน จากน้ัน นึกให้สลายแยกออก ไม่ต้อง
ละเอยีด ตามเข้าไป เร่ือยๆ โดย อนุโลม ปฏิโลม จิตจะเป็นวิปัสสนาโดย
อตัโนมตัิ เรียก การพจิารณาจิต ออกทางปัญญา พจิารณาไตรลกัษณ์ ท าให้
สม ่าเสมอ เมื่อพอเพียง นิโรธ กจ็ะเกดิขึน้มาอย่างสมบูรณ์ = มรรคสมังค ี
= ความพอเพยีงของมรรค = สอปุาทเิสสนิพพาน (หน้า ๑๐)  

ในองค์มรรค ๑ เห็นชอบ ด าริชอบ  สงเคราะห์เข้าเป็นปัญญาสิกขา  
๒  วาจาชอบ  การงานชอบ  เลีย้งชีวติชอบ   สงเคราะห์เข้าในศีลสิกขา   ๓  
เพยีรชอบ ระลกึชอบ  สมาธิชอบ  สงเคราะห์เข้าในจิตตสิกขา  (หลวงตาม
หาบัว / อธิบายเพิม่) “ ภิกขู  สัมมา  วหิะเรยยงุ  อะสุญโญ  โลโก  อะระหัน
เตห ิอสัสะฯ = ตราบใด ทีย่งัมผู้ีปฏบัิติในมรรคมอีงค์ ๘ โดยชอบแล้ว โลก
นี ้จะไม่ว่างเว้นจากพระอรหันต์ฯ ” (มหาปรินิพพานสูตร ๑๐ / ๑๔๕) 

 
 
 

๘ 
 

๙ 
 



                                     ๗ การเดนิจงกรม   
ก่อนเดินจงกรม ให้ระลึกถึงค าว่า “ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 

พุทโธ ๆ ๆ ” อยู่ในท่าส ารวม มือขวาวางทับมือซ้าย วางบริเวณหน้าท้อง 
นึกบริกรรมค าว่า “ พุทโธ ๆ ๆ ” ไป เร่ือยๆ หรือ ใช้ค าอื่น ก็ได้ ใช้ค าเดียว 
ไม่ต้องเปลีย่น เพือ่ความช านาญ (วสี) เดินปกติ ไม่ช้า ไม่เร็ว เวลากลบั ให้
กลบัทางขวา เพือ่ความเป็นสิริเป็นมงคล (กลบัทางซ้าย เปรียบ วนขึน้เมรุ) 
เป็นการเปลีย่นอริิยาบถ หลงัจากภาวนา ประโยชน์ เป็นการสะสมพลงัจิต 
(วิหารธรรม , สมาธิตืน้) ออกก าลงักายไปในตัว ท าให้สุขภาพแข็งแรง ไม่
ต้องก าหนดเวลา ให้ก าหนดสติ เสร็จแล้ว ให้แผ่เมตตาด้วยค าว่า “ สัพเพ
สัตตา สุขติาโหนตุ = ขอให้สัตว์ทั้งหลาย จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด ” 

               ๘ ภาวนา (การพจิารณาจติ = สายตรงพ้นทุกข์) 
สัมมาวายาโม (เพยีรชอบ) สัมมาสติ (สติชอบ) สัมมาสมาธิ (สมาธิ

ชอบ) = จิตตสิกขา สติปัฏฐาน ๔ มี สติก าหนดพจิารณากาย เวทนา จิต 
ธรรม เลอืกพจิารณาอย่างหน่ึง ตามความเหมาะสมในจริตของตนเอง เพือ่
ความช านาญ ในที่นี้ จะยกเอาสติก าหนดพจิารณาจิต น ามาอธิบายเพือ่ให้
เป็นทีเ่ข้าใจ (หน้า ๓๖ – ๓๗) 

ก่อนภาวนา ระลกึถึง “ พทุโธ ธัมโม สังโฆ ” 
๑ หลบัตา นึก “ พทุโธ ” ที ่หน้าผาก มากๆ (ไม่ช้า ไม่เร็ว คอื  พอดี) 

หรือ ใช้อบุายภาวนา เช่น เปิดเทศน์ก าหนดจิตไปด้วย จิตจะขยบัตาม เพิม่ 

สติปัญญา ได้ความรู้ ท าให้เกดิความราบร่ืน ปฏบิัติตามอธัยาศัย    
๒ เมือ่จิตสงบ (ปัจจุบัน) จิตจะอิม่อารมณ์ =  จิตสงบ  =  เข้าภวงัค์ 

(ม ีตืน้ กลาง ลกึ) ภวงัค์ คอื ภพ , ภพ คอื รังอวชิชา มอีาการเบาสบาย หรือ 
มอีาการอย่างอืน่มากมาย น่ันคอื กริิยาจิต  ไม่ต้องกงัวลว่าเป็นสมาธิ  ฌาน
ระดับใด เพราะ จะสงสัย จิตสงบ น่ิง  แล้วเพ่ง  +  พจิารณาได้  ไม่มปัีญหา 
ให้เพ่งจดจ่อ เบาๆ ที ่ฐาน เช่น หน้าผาก  อย่าเพ่งแรง  แล้วมโนภาพ  นึกให้
สลายแยกออก ไม่ต้องละเอยีด ตามเข้าไป เร่ือยๆ (๑ – ๒ นาท)ี  หยุดพกั  ที่
ฐาน ประมาณ ๑ นาท ีท าเหมอืนเดิมสลบัไปมา เรียก  อนุโลม  ปฏโิลม  คอื 
พจิารณาแล้วพกัสลบัไปมา ด้วยความมสีติตามตลอด (สัมมาสติ) เรียก สติ
ก าหนดพจิารณาจิต ออกทางปัญญา พจิารณาไตรลกัษณ์ สัมมาสมาธิ 

๓ การนึกให้สลายแยกออก ไม่ต้องละเอยีด ตามเข้าไป เร่ือยๆ โดย 
อนุโลม ปฏิโลม จิตจะเป็นวิปัสสนา โดย อตัโนมัติ (เป็นไปเอง) เพ่ง เบาๆ 
ที ่ฐาน นึกให้สลายแยกออก ตามเข้าไป เร่ือยๆ  

๔ ท าให้สม า่เสมอ จะเกดิความช านาญ  จิตจะละเอยีดเข้าไป เร่ือยๆ  
ประมาณ ๔ – ๑๐  วนั  สังเกต  กามราคะ  ปฏฆิะ  จะเร่ิมเบาบาง  (ลกัษณะ
ของพระสกทิาคาม)ี จาก ๑๐๐ % ขาด เบาบาง เหลอื ๙๙  –  ๕๑ %  กระทัง่
หมดส้ินไป แต่ละช้ัน กเิลสจะขาดแล้วขาดเลย ไม่เกดิขึน้มาอกี คอื  ได้แล้ว
ไม่เส่ือม จิตดูดดื่ม เร่ิมปล่อยวาง (อเุบกขา) เป็นไปตามล าดับ ทั้งนี ้แล้วแต่
ความเพยีร ท ามาก หรือ ท าน้อย จากน้ัน ให้แผ่เมตตา 

 

๑๑ 
 

๑๐ 
 



 
 
                                   ภาพอนัตตา (ไตรลกัษณ์ฯ) 

อนัตตา แปลว่า สลายไป สลายท าลายกเิลส ไม่ยดึ ไม่ใช่ตัวตน เป็น
ตัวปัญญา ตัววปัิสสนา ตวัไตรลกัษณ์ ในทีนี่ ้ พจิารณาสลายแยกออก  ตาม
เข้าไป เร่ือยๆ โดย อนุโลม ปฏโิลม จะราบร่ืนกว่า และ ไม่สับสน (ดูภาพ) 

                                      อธิบาย 
     ๑ พุทโธ คือ ค าบริกรรมเป็นเบือ้งต้น ใช้ค าอืน่ เช่น สัมมาอะระหัง 
ยุบหนอพองหนอ หรือ ค าอื่นแทนก็ได้ ใช้ค าเดียวไม่ต้องเปลี่ยน เพื่อให้
เกดิความช านาญ หรือ ใช้ อานาปานสติ (อานาปานัสสติ = สติก าหนดลม
หายใจเข้าออก) หรือ เพ่ง เบาๆ ที ่ฐาน ทีก่ล่าวมา คอื อบุายท าให้จิตสงบ 
   ๒ การก าหนดจุด  ให้ก าหนดในร่างกาย  โดยทัว่ไป   จะก าหนด   ที ่
หน้าผาก จมูก หน้าอก  ท้อง  จุดใดกไ็ด้จุดเดยีว  ไม่ต้องเปลีย่น  เพือ่ให้เกดิ
ความช านาญ ในทีนี่ ้ จะก าหนดทีห่น้าผาก  เพือ่ไม่เป็นการสับสน  ที ่ หน้า 
ผาก เรียก จุดต่อม  (จุดพลงัอ านาจ ฐาน ทีพ่กั  ทีต่ั้งของจิต)  ผู้รู้  ภพ  ชาติ 
อวชิชา และ จิต จะมารวมกนัอยู่ทีต่รงจุดนี ้เรียก ชัยภูม ิ= ท าเลทีเ่หมาะ 
    ๓ การเพ่ง อย่าเพ่งแรง ให้เพ่ง เบาๆ เพ่งแรงจะปวด เพราะ กระแส
จิตจะแรง การเพ่ง เป็นการเข้าสู่จุดพลงัอ านาจโดยอตัโนมตัิ  ในทีนี่จ้ะเน้น
ในทางพ้นทุกข์ หลวงปู่ เจี๊ยะ  จุนฺโท  ท่านเทศน์ว่า  “ จิตสงบ  จะบริกรรม 
พทุโธ ย า้เข้าไปอกีกไ็ด้ เพราะ สมาธิจะมคีวามมัน่คง ”  

   ๔ บางท่านภาวนา เมือ่จิตสงบจะสว่าง มดื เกดิกระแส เห็นหรือไม่
เห็นกไ็ม่เป็นไร ไม่ต้องกงัวล เพราะ น่ันคอื กริิยาจิต เปรียบ ทานอาหาร  ม ี
เปร้ียว หวาน เผด็เคม็ ม ีสติ ใช้ มโนภาพ  นึกให้สลายแยกออก  ตามเข้าไป
เร่ือยๆ ไม่ต้องละเอยีด โดย อนุโลม ปฏโิลม คอื พจิารณาแล้วพกัสลบัไปมา 
จิตจะเป็นวปัิสสนา  โดย  อตัโนมตัิ  (เป็นไปเอง)  เรียกว่า   ออกทางปัญญา   
พจิารณาไตรลกัษณ์ ภพ ชาติ คอื การเกดิ  จะถูกท าลายไป  เร่ือยๆ  ทีสุ่ด  ก็
หมดส้ินไป เช่นเดียวกนั กเิลส คอื ราคะ โทสะ โมหะ ภายในจิต  จะเร่ิมเบา
บาง ทีสุ่ด กห็มดส้ินไป ข้อควรระวงั !  เวลานอนหรือนอนภาวนา  อย่าเอา
หัวทบัมอื เพราะ จะทบัเส้นเลอืด หนักเข้าอมัพาตกม็าเยีย่มเยอืน  

ผู้ปฏบัิติ  ให้ดูการเปลีย่นแปลงภายในจติ แล้วเทยีบกบัสังโยชน์ ๑๐ 
อริยบุคคล ๔  (หน้า ๓ – ๗)  หากด าเนินสมถะ  จะข่มกเิลสช่ัวคราว  แต่ถ้า
พจิารณาถูกต้อง  เมือ่พอเพยีงมรรคผลกเ็กดิ  คอื  แต่ละช้ันของอริยบุคคล 
กเิลสจะขาดแล้วขาดเลย ไม่เกดิขึน้มาอกี คอื ได้แล้วไม่เส่ือม  

 หลวงปู่จวน กลุเชฏฺโฐ ท่านเทศน์ว่า  “ งานของโลก  เป็นงานทีต่ดิ 
ต่อ  ต่อเน่ืองกนัเหมือนสายโซ่  คอื  ยุ่งกนัไปหมด  ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์  งาน
ของธรรม คอื การถอนวฏัฏะ จับทีเ่ดียว จุดเดียว (สังขาร ผู้รู้ วญิญาณ ภพ 
ชาติ) ตรงไหนกไ็ด้ จุดเดียว ทีเ่ดียว (ทีฐ่านในร่างกาย) แล้วเจาะลงไปเลย ” 
(สมถะ + วปัิสสนา = ปัญญา ) คอื จิตสงบแล้ว พจิารณา ระวงั  ตะครุบเงา 
สรุป ง่ายๆ จิตสงบแล้ว นึกให้สลายแยกออก ไม่ต้องละเอยีดฯ (หน้า ๑๐)  

 

๑๓ 
 

๑๒ 
 



จติเดมิ 
มีวชิชา 

 

๑๐ / ๑ 
 

 
  
                                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑ (ส่ีเหลีย่ม คอื ขนัธ์ ๕ วงกลมนอกสีด า คอื กเิลส  วงกลมในสีขาว
คอื จิตเดิม) จิตเดิม (จติปกติ) มวีชิชา (มูลการหยุดหมุน) และ อวชิชา (มูล
การเวยีนว่ายตายเกดิ)  น่ังภาวนาด้วยท่ามาตรฐาน  หรือ   ท่าอืน่ตามความ
เหมาะสม ระลกึถึง “ พทุโธ ธัมโม สังโฆๆๆ ” น่ังด้วยความส ารวม (น. ๑๐)   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ หลบัตา นึก พทุโธ ที ่หน้าผาก ให้ มากๆ (ทีห่น้าผาก คอื จุดต่อม 
ฐาน ทีพ่กั ทีต่ั้งของจิต) เมือ่จิตสงบ (คอื จิตเข้าภวงัค์ , ภวงัค์ คอื ภพ , ภพ 
คอื รังอวชิชา , การท าสมาธิ คอื การบีบจิต และ กเิลส ให้เลก็ลง เพือ่ให้ง่าย
ต่อการฆ่ากเิลส) เพ่ง เบาๆ ที ่ฐาน อย่าเพ่งแรง เพราะ  จะปวด   จิตจะเข้าสู่
จุดพลงัอ านาจ โดย อตัโนมตัิ ในทีนี่ ้จะเน้นพ้นทุกข์ (หน้า ๑๐ – ๑๓) 

จติเดมิ 
มีวชิชา 

 

ปฏิฆะ 
 

กามราคะ 
 

อวชิชา 
 

  กายหยาบ
บาบ 

 

ร่างกาย 
 

ขนัธ์ ๕ 
 

ร่างกาย 
 

ขนัธ์ ๕ 
 

  กายหยาบ
บาบ 

 

สังโยชน์ ๑๐ 
 

๒ จติสงบ = เข้าภวงัค์ = ภพ = รังอวชิชา = อยู่ในขั้นสมถะ 
 
 

๑ จติปกต ิ(แผนผงั จุดพลงัอ านาจ , วปัิสสนา อตัโนมตั)ิ   
 

๑๕ 
 

๑๔ 
 



 
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓ นึกให้สลายแยกออก  ไม่ต้องละเอยีด   ตามเข้าไป   เร่ือยๆ   ด้วย
ความมสีติ โดย  อนุโลม  ปฏโิลม  จิตจะเป็นวปัิสสนา  โดย  อตัโนมตัิ  เมือ่
พอเพยีง กเิลสจะเร่ิมเบาบาง ทีสุ่ด  กห็มดส้ินไป  ตัวสลาย  คอื  ตัวอนัตตา  
ตัวปัญญา ตัวไตรลกัษณ์ (เส้นประ) สลายท าลายกเิลส ที ่ฐาน ผล  คอื  การ
ได้บรรลอุริยบุคคล (๔ – ๑๐ วนั) จากน้ัน ให้แผ่เมตตา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 

 ๔ (วงกลมนอก คอื หมดกเิลส วงกลมใน คอื จิตดวงเดียวฯ) อวชิชา
ดับ    มวีชิชาเป็นมูลการหยุดหมุน    หมดการเวยีนว่ายตายเกดิ    ถงึความ 
สมบูรณ์และพอตัวของจิตใจ จิตบริสุทธ์ิ ว่าง (ว่างจากกเิลส) จึงเกดิความรู้
ว่ากเิลสหมดส้ินไป  (นิพพทิาญาณ)  กเิลสปรุง   กป็รุงตามธาตุขนัธ์   ยิบ๊ๆ   
แย๊บๆ ปรุงป๊ับ ดับปุ๊ บ เฉยๆ บรรลธุรรมขั้นสุดยอด เรียก นิพพาน (น. ๕) 

  กายหยาบ
บาบ 

 

  กายหยาบ
บาบ 

 

ร่างกาย 
 

ร่างกาย 
 

ขนัธ์ ๕ 
 

ขนัธ์ ๕ 
 

    จติ (ดวงเดยีว) 
     มี วชิชา 

 

๔ จติบริสุทธ์ิ , สอุปาทิเสสนิพพาน (ม ีขนัธ์ ๕) 
 
 

๓ จติสงบ , สมถะ + วปัิสสนา , การพจิารณาจติ   
 
 

๑๗ 
 

๑๖ 
 



                      ๙ ส่ิงขวางกั้นมรรคผล 
๑ อนันตริยกรรม มี ๑ ฆ่าพ่อ ๒ ฆ่าแม่ ๓ ฆ่าพระอรหันต์ ๔ ท า

ร้ายพระพทุธเจ้า ถึงห้อเลอืด แม้ไม่ตาย ๕ ยุยงสงฆ์ ให้แตกแยก มีเพิม่เติม 

คอื ถือศาสดาอืน่ ทีก่ล่าวมา ถ้ามสีติอย่าท าเพราะแก้ไม่ได้ (บาปหนักทีสุ่ด)  

๒ ปาราชิก ๔ ม ี๑ ฆ่ามนุษย์ ๒ ลกัทรัพย์ ๓ เสพเมถุน ๔ อวดอุตริ

มนุสธรรม ทีไ่ม่มใีนตน ทีก่ล่าวมา เมือ่ต้องแล้ว ขาดจากการเป็นภิกษุ ต้อง

ลาสิกขา คอื สึกอย่างเดียว เพราะ โทษหนัก จะเบาลง 

๓ สังฆาทเิสส ภิกษุต้องเข้าแล้ว ต้องเข้าอบรมปริวาสกรรม  

๔ นิสสัคคยิปาจิตตีย์ ต้องสละส่ิงของ แล้วแสดงอาบัติ  

๕ อาบัติอื่น แสดงอาบัติเป็นใช้ได้ แล้วให้ส ารวมระวัง (ข้อ ๑ – ๘ 

เกีย่วกบัพระ , ข้อ ๑ , ๖ – ๘ เกีย่วกบัฆราวาส) 

๖ การปรารถนา ต่างๆ เช่น ปรารถนาพุทธภูมิ วิธีแก้ ตั้ง นะโมฯ ๓ 

คร้ัง แล้วอธิษฐานขอละการปรารถนาพุทธภูมิ ขอละการปรารถนา ต่างๆ 

น้ัน ปรารถนาพอเป็นพอไป ขอละส่ิงขวางกั้นมรรคผล ขอส้ินกเิลสในชาติ

นี้ อธิษฐาน ๑ – ๒ คร้ัง การปรารถนาตาทิพย์ หูทิพย์ การพ้นทุกข์ จะเกิด

ความล่าช้า ส่ิงเหล่านี้ หากจะเกดิ กใ็ห้เกดิขึน้มาเอง อย่าใช้บ่อย เพราะ จิต

จะส่งออกมาก จิตทีส่่งออกนอกเป็นสมุทยั (เหตุให้เกดิทุกข์)      

๗ พิจารณาผิดทาง เช่น ตะครุบเงา วิปัสสนาตกน ้า สมาธิหัวตอ 

คอื สงบอย่างเดียว ไม่ออกทางปัญญา ต้องให้จิตสงบแล้วพจิารณา  สงสัย 

ให้รีบถามครูอาจารย์ทีรู้่จริง อย่าให้ค้างคาในใจ เพราะ จะเกดิทุกข์ 

๘ ลงัเลสงสัย (ลูบคล า) ใน พระรัตนตรัย วิธีแก้ ถือไตรสรณคมน์ 

รักษาศีลให้บริสุทธ์ิ ภาวนา มากๆ ระวัง ตะครุบเงา ยุติด้วยการปฏิบัติ 

ระลกึถึง พระรัตนตรัย และ พ่อแม่ครูอาจารย์   

๑๐ การแก้ไขสมาธิ (ดูหน้า ๑๘ ประกอบ) 
  สติปัฏฐาน ๔ ม ีสติก าหนดพจิารณากาย เวทนา จติ ธรรม ส่วนมาก
ครูอาจารย์  จะสอนให้พจิารณากาย  (ตดักามราคะ)  จิตสงบ  เพ่งกายส่วน
หน่ึงให้เห็นชัดจริง (หลบัตาแล้ว  มองเห็นกายชัดจริง  เห็นเหมอืนตาทพิย์ 
เหมอืนดูทวี)ี จากน้ัน ใช้กระแสจิตก าหนดกายส่วนทีเ่ห็นให้สลายแยกออก 
ตามเข้าไป เร่ือยๆ (๑ – ๒ นาท)ี เอาจิตวางพกั ที ่ฐาน  ประมาณ ๑ นาท ี ท า
เหมอืนเดิม สลบัไปมา เรียก อนุโลม ปฏโิลม สัมมาสมาธิ  มชัฌมิาปฏปิทา  
รวมเรียก   สติก าหนดพจิารณากาย   ออกทางปัญญา   พจิารณาไตรลกัษณ์ 
เมือ่พอเพยีง  กเิลสจะเร่ิมเบาบาง  ทีสุ่ด  กห็มดส้ินไป   จิตสงบแล้วเห็นชัด
จริง กพ็จิารณาลกัษณะดังทีก่ล่าวมา 

สักระยะ อย่าให้นานเกนิไป ถ้าเพ่งพจิารณากายแล้วไม่เห็นจริง คอื 
สงบมดื ลกัษณะคดินึกพจิารณาเอง  โดย  ไม่เห็นชัดจริง  เรียก  ตะครุบเงา 
วปัิสสนาตกน า้ สมาธิหัวตอ  วปัิสสนา  จริงๆ  ไม่เกดิ  ท าให้หลง  ข่มกเิลส 

๑๙ 
 

๑๘ 
 



ช่ัวคราว เปรียบ การค้าขาย ทีไ่ม่มกี าไร เสียเวลา เพราะ กเิลสยงัมเีต็ม ๑๐๐  
จิตปล่อยวางไม่ได้ สังเกต เมือ่มส่ิีงมาทดสอบ ให้รีบแก้ไข  หากปล่อยนาน
ไปจะติด แก้ไขยาก ร้ัน หลง เข้าข้างตัวเอง      

ภาวนา ๔ – ๕ วนั จิตสงบ รีบตักตวง วนัที ่ ๖ – ๘  ไม่สงบ  เพราะ
จิตต้องการพกั ลดความเพยีร  เปลีย่นอริิยาบถ  วนัที ่ ๙ – ๑๓  สงบเหมอืน 
เดิม เกดิ ดับ  สลบัไปมา  (ไตรลกัษณ์)  สังขารทั้งหลาย  แม้กระทัง่ร่างกาย
และธาตุขนัธ์ มคีวามไม่เทีย่ง (อ านาจกฎไตรลกัษณ์) พระนิพพานส่ิงเดียว 
เทีย่งตลอดอนันตกาล เหนือไตรลกัษณ์ กฎ อนิจจัง ทุกขงั  อนัตตา  เข้าไม่
ถึงจิต หากมรรคผลไม่เกดิ ให้ใช้  สติก าหนดพจิารณาจิต  “ ธรรมทั้งหลาย 
มใีจเป็นหัวหน้า มใีจเป็นใหญ่ ส าเร็จด้วยใจฯ ” (ธรรมบท / ยมกวรรค) แก้
ได้ทุกจริต ค่อยๆ ปฏบิัติ (ทางพ้นทุกข์โดยตรง) ใช้ก าลงัไม่มาก เพราะออก
ทางปัญญา  จึงลงทุนน้อย  แต่ได้ผลมาก  เปรียบ  การค้าขายทีไ่ด้ก าไรมาก 
มาย สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย หากปฏบิัติสม า่เสมอ ในทางสายกลาง  ๔ – 
๑๐ วนั กเิลสจะเร่ิมเบาบาง ทีสุ่ด  กห็มดส้ินไป  จะช้าหรือเร็ว  ราบร่ืนหรือ
ล าบาก ขึน้อยู่ทีว่าสนา การรักษาจิต ความเพยีร ท ามาก หรือ ท าน้อย   

ท าจิตให้สงบ (ปัจจุบัน) อย่าก าหนดให้เห็น หรือ สว่าง ให้เห็นหรือ
สว่างเอง เห็น กก็ าหนดให้สลายฯ ไม่เห็น กม็โนภาพ นึก ให้สลายแยกออก
ตามเข้าไป เร่ือยๆ ไม่ต้องละเอยีด  โดย  อนุโลม  ปฏโิลม  รวมเรียกว่า  การ
พจิารณาจิต ออกทางปัญญา พจิารณาไตรลกัษณ์ เมือ่พอเพยีง กเิลสจะเร่ิม
เบาบาง ทีสุ่ด  กห็มดส้ินไป  หากจิตส่งออก  คดิโน่น  คดิน่ี  น่ันคอื  สมุทยั 

(เหตุให้เกดิทุกข์) การแก้ไข ให้ใช้ค าบริกรรม เช่น นึก พทุโธ   มากๆ  ไม่ช้า 
ไม่เร็ว  (ปานกลาง)  ท าให้สม า่เสมอ   จิตจะออกทางปัญญา   เป็นวปัิสสนา
โดย อตัโนมตัิ ภพ ชาต ิคอื การเกดิ จะถูกท าลายไป เร่ือยๆ ทีสุ่ด กห็มดส้ิน
ไป เช่นเดียวกนั กเิลส (ราคะ โทสะ โมหะ ภายในจิต)  จะเร่ิมเบาบาง  ทีสุ่ด 
กห็มดส้ินไป  จิตจะเร่ิมปล่อยวาง  เมือ่มส่ิีงเข้ามาทดสอบ  สังเกต  การเบา
บาง และ หมดส้ินไปของกเิลส  อย่าสนใจอดีต  เช่น  การระลกึชาติ  เพราะ  
เป็นส่ิงทีล่่วงมาแล้ว อย่าสนใจอนาคต เช่น การรู้ล่วงหน้า  เพราะ  ยงัมาไม่
ถึง (ท าให้ล่าช้าต่อการพ้นทุกข์) ท าปัจจุบันให้ดีทีสุ่ด  คอื  ละช่ัว  สร้างบุญ
กศุล ภาวนา แม่นๆ เมือ่พอเพยีง อนาคต กด็ีเอง ทีสุ่ด บรมสุข กเ็ป็นทีไ่ป 

มหาสติ มหาปัญญา  (ใช้เรียก ส าหรับ พระพทุธเจ้า)  เทยีบกบั  สติ 
ปัญญา ความเพยีร ฆ่ากเิลสอตัโนมตัิ (ใช้เรียกส าหรับสาวก) คอื  เคร่ืองมอื
ฆ่ากเิลส หลงัจากงานแก้กเิลสส้ินสุด เคร่ืองมอืนี ้กว็าง (สติวนัิยเข้ามาแทน 
ที ่คอื ฉลาด รอบคอบ รอบตัว รอบกบัทุกส่ิงทีม่าเกีย่วข้อง) การภาวนา ข้อ
วตัร ปฏบิัติตามปกติ เพือ่เป็นวหิารธรรม  (เคร่ืองอยู่)  เน่ืองจาก  ธาตุขนัธ์ 
ลมหายใจยงัมอียู่ การพจิารณา ท าเหมอืนเดิมสักระยะ (เผือ่) ป้องกนั  วปัิส 
สนูปกเิลส (หลง) หลงัจากน้ัน ให้หยุดพจิารณา เอาจิตวางพกัทีฐ่าน เช่น ที ่
หน้าผาก  มสีติรู้อยู่  เพือ่สะสมพลงัจิต  ฟอกธาตุขนัธ์  ยิง่นานไป   อฐิัธาตุ 
จะเกดิเร็วขึน้ สร้างบุญกศุล  ยงัประโยชน์ตน  ประโยชน์ท่าน  ให้ถึงพร้อม
ด้วยความไม่ประมาท มองโลกอย่างเป็น กลางๆ  เพราะ  โลกมสูีงต ่าด าขาว 
ดี และ ช่ัว คละเคล้ากนัไป จึงจะสมกบัการเกดิมาเป็นคนอย่างเต็มภาคภูม ิ

๒๐ 
 

๒๑ 
 



                 ๑๑ ประวตั ิพระ สุปัญญา ธนปัญโญ (ผู้เขยีน) 
นามเดิม สุปัญญา ปัญญาดิลกพงษ์ เป็นบุตรคนที่ ๗ มีพี่น้อง

ทั้งหมด ๘ คน ของ นาย สุภาพ นาง สุภาพร เกดิ วัน เสาร์ ที่ ๔ มิ.ย. พ.ศ. 
๒๕๐๙ แรม ๑ ค า่ ปี มะเมยี ณ บ้านเลขที ่๑๖๗ หมู่ ๔ อ.นาแก จ.นครพนม 
         เกดิ วนั เสาร์                                  =        ๗      (อาทติย์ = ๑) 
         ๔ ม.ิย. พ.ศ. ๒๕๐๙ / ปฏทินิ ๑๐๐ ปี   =        ๗  (เดือน ๗ แรม ๑ ค า่) 
         ปี มะเมยี สูง ๑๗๔ ซ.ม.                      =        ๗        (ชวด = ๑) 
         น า้หนัก ๖๔ ก.ก. เป็นบุตรคนที ่๗       =        ๗       (สีผวิขาวเหลอืง) 
         ๒๕๐๙ (๒ + ๕ + ๐ + ๙ = ๑๖) , ๑ + ๖ =        ๗     (สัณฐานสันทดั) 
         พรรษา ๗  (เร่ิมเขยีนหนังสือ)             =        ๗        (ธรรมทาน) 
         ๗ ต.ค. พ.ศ. ๒๕๕๖ ลูกชายเสียชีวติ   =        ๗   (นาย สุพพฒัวงศ์) 

การศึกษา เรียนช้ันประถม ที ่ร.ร. นาแกผดุงราชกจิเจริญ ร.ร. บ้าน 
แพง ร.ร. บ้านแพงวทิยา จบ ป. 6 ที ่ร.ร. บ้านนาแกน้อย ๒๕๒๒  จบ ม. ๖  
ที ่ร.ร.นาแกสามคัควีทิยา พ.ศ. ๒๕๒๘ กฬีาหลกั บาสเกตบอล  กฬีา อืน่ๆ 
วอลเล่ย์บอล แฮนด์บอล ปิงปอง หมากรุก  จบเรียบเรียงดนตรี  ร.ร. ดนตรี
สยามกลการ ปทุมวนั ครูสมาธิ  รุ่น  ๓  ครูสมาธิช้ันสูง  สถาบันพลงัจิตตา
นุภาพ วดัธรรมมงคล กรุงเทพฯ ๒๕๔๒ การท างาน  ครูดนตรี  นักดนตรี
อาชีพ (เปียโน คย์ีบอร์ด) ๑๕ ปี  ตัวแทน บ. เอ ไอ เอ ๘ ปี  เคยมคีรอบครัว  
แต่แยกทาง บุตร  ช่ือ  นาย  สุพพฒัวงศ์  ปัญญาดิลกพงษ์  (นาค)  เสียชีวติ 
ด้วยอบัุติเหตุ เมือ่ ๗ ต.ค พ.ศ. ๒๕๕๖ 

อปุสมบท ก่อนจะบวชคร้ังล่าสุด เคยภาวนา กบั พ่อแม่ครูอาจารย์ มา 
หลายส านัก  ตั้งแต่  พ.ศ.  ๒๕๔๐  จึงมพีืน้ฐานการปฏบิัติ   มาเป็นอย่างดี 
(บวช ๒๒ พ.ค. ๒๕๔๗ เวลา ๑๒.๓๓ น. ขณะ อายุ ๓๘ ปี  ณ วดัป่าศิริวนั 
บรรพต ต. โนนสมบูรณ์ อ. เสิงสาง  จ.นครราชสีมา โดย พระครูอรุณคุณา 
ทร (ล.พ. สุเมธ) เป็น พระอุปัชฌาย์ พระ เจริญ โรจนธัมโม เป็น พระ
กรรมวาจาจารย์ พระ สมปอง อริยจิตโต เป็น พระอนุสาวนาจารย์) เคย
ศึกษา ปฏิบัติ กับ หลวงพ่อ วิริยังค์ สิรินธโร (เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล 
กรุงเทพฯ) หลวงปู่ อว้าน เขมโก (เจ้าอาวาสวัดป่านาคนิมิต บ. นามน อ. 
โคกศรีสุพรรณ จ. สกลนคร) ระยะหน่ึง และ พ่อแม่ครูอาจารย์หลายท่าน 
ไม่สะดวกทีจ่ะน ามากล่าว จึงขออภัยมา ณ ทีนี่ด้้วย  

ศึกษา ปฏิบัติ ด้วยตนเองเป็นส่วนมาก บางคร้ัง ก็ศึกษากับครู
อาจารย์บางท่าน (รีบเรียนให้จบ อย่าไปเข้าโรงเรียนอีก เพราะ ผิด
ธรรมชาติ วนไปวนมา อกีอย่าง เปรียบ เขยใหม่ คือ ไปอยู่ใต้บังคับบัญชา
ของพ่อตา แม่ยาย) พ.ศ. ๒๕๔๘ ฟังธรรมะจากครูอาจารย์หลายท่าน จาก 
สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน หลักๆ คือ หลวงตามหาบัว ญาณสัม
ปันโน เพราะ เป็นธรรมเหนือโลก จึงมีความอัศจรรย์ ท าให้เกิดศรัทธา 
ปสาทะ ส่วนมากจะภาวนา เปิดวทิยุฟังเทศน์ธรรมะก าหนดจิตไปด้วย วัน
ละหลายช่ัวโมง อย่างต่อเน่ือง ท าให้ได้รับรู้ธรรมะอย่างหลากหลาย คือ 
ค่อยๆ ซึมซับ ดังน้ัน มรรคผลที่ได้มา (ธรรมช้ันสูง) หลักๆ จึงได้มาจาก 
สถานีวทิยุเสียงธรรมเพือ่ประชาชน 

๒๓ 
 

๒๒ 
 



ประวตักิารจ าพรรษา 
พรรษา ๑ / ๒๕๔๗  ทีพ่กัสงฆ์ บ. ค าแคน ต. หนองสรวง  อ. หนองกรุงศรี  

        จ. กาฬสินธ์ุ 
พรรษา ๒ / ๒๕๔๘ วดัธาตุศรีคุณ อ. นาแก จ. นครพนม 
พรรษา ๓ / ๒๕๔๙  ส านักสงฆ์บ้านชาติพฒันา ต. อุ่มเม่า อ. ธาตุพนม   จ. 

                    นครพนม 
พรรษา ๔ / ๒๕๕๐  ป่าช้า  บ. จ าปาศรี   อ. นาแก   จ. นครพนม   สร้างวดั    
                                เน่ืองจากบ้านไม่มวีดั (อยู่ ๑ รูป) 
พรรษา ๕ / ๒๕๕๑ ทีพ่กัสงฆ์ป่าช้า บ. นาสีนวล อ. สหัสขนัธ์ จ. กาฬสินธ์ุ 
                                (อยู่ ๑ รูป) 
พรรษา ๖ / ๒๕๕๒ ทีพ่กัสงฆ์ขนัไทย  บ. ดานสาวคอย  อ. นาแก   จ. นคร  
                               พนม (อยู่ ๑ รูป) 
พรรษา ๗  –  ๑๒ / ๒๕๕๒ – ๕๘ ทีพ่กัสงฆ์ของโยมน้องสาว  (คุณ  มุกดา  

ปัญญาดิลกพงษ์) กเิลสหมด ณ ตรงนี ้เพราะ เป็นทีเ่กดิ    
และ เป็นทีด่ินของพ่อแม่  จึงเป็นสถานทีอ่นัมหามงคล   
เลขที ่๑๖๗ หมู่ ๔ อ. นาแก จ. นครพนม (อยู่ ๑ รูป)      

รักสันโดษ อยากพ้นทุกข์โดยเร็ว ไม่คลกุคล ี ส่วนมาก  อยู่คนเดียว 
ไปคนเดยีว กนิง่าย อยู่ง่าย ชอบความเป็นระเบียบ สะอาด แบ่งปัน ท าทาน 
เอือ้เฟ้ือ ซ่ึงเป็นนิสัยปกติ ด้วยเหตุนี ้ ชีวติของความเป็นพระ  จึงมภูีมต้ิาน 
ทานสูง ในการฉันอาหาร  กแ็ล้วแต่ญาติโยมเขาจะหามาให้  ตามสมควรใน 

ธรรมวนัิย หลวงตามหาบัว ท่านเทศน์ว่า  “ อยู่ไหนกไ็ด้  ขอให้อยู่คนเดียว 
ไปคนเดยีว เพราะ ไม่กงัวล พระอรหันต์ ตายง่าย  ไป  หลายๆ  จังหวดั  ไป
ทศันศึกษา ดูงานทีเ่ป็นประโยชน์ แล้วน ามาประยุกต์ใช้ ไปได้ไป  ตายแล้ว
ไปไม่ได้ อย่าหวงของอร่อยไว้กนิคนเดียว  ดัง่ทีไ่ด้ยนิ  บ่อยๆ  ว่า  ทานข้าว
ด้วยกนัไหม ? (ธรรมเนียมการชักชวนแบ่งปัน  ของผู้มอีธัยาศัยทีด่ต่ีอกนั) 
รู้ทางแล้วรีบแก้ไข จะเกดิความราบร่ืน  ลูกศิษย์  จะเก่งขนาดไหน  กอ็ยู่ใต้
ฝ่าเท้าครูอาจารย์ อย่าไปต าหนิท่าน เพราะ ท่านเป็นพ่อแม่เรา เราบอกท่าน
ไม่ฟังให้น่ิงเฉย หากไปทะเลาะกบัท่าน เราจะเป็นฝ่ายผดิ ”   

๑๒ เร่ิมแรกปฏิบัต ิล้มลุกคลุกคลาน พ.ศ. ๒๕๔๐ 

ยงัจับทางวปัิสสนาไม่ได้   แม้จะเพยีรปฏบิัติขนาดไหน    กเ็ป็นแค่
เพยีงสมถะ (ความสงบ ข่มกเิลสช่ัวคราว) เมือ่หมดก าลงัสมาธิ  กเิลสกเ็กดิ
ขึน้มาเหมอืนเดิม (สมาธิหัวตอ สงบอย่างเดียว ไม่ออกทางปัญญา) จึงเป็น
ช่วงทีล้่มลุกคลกุคลาน จะตาย กไ็ม่ตาย จะบ้า กไ็ม่บ้า  จะเพีย้น  กไ็ม่เพีย้น  
เกดิความสงสัยท้อแท้  บางคร้ัง  จติหลอน  สะดุ้งตืน่  คดิจะเลกิปฏบิัติ  จึง 
โทรฯ หา หลวงพ่อ วริิยงัค์ สิรินธโร เน่ืองจาก ผู้เขยีน อยู่ต่างจังหวดั   

ท่านตอบว่า  “ แกกรู้็จักปล่อยวางบ้างซี ! หยุดไม่ได้  สมาธิจะต้อง
ท าอย่างสม า่เสมอ ๑๐ นาท ีต่อวนั  เป็นอย่างต ่า  ถ้ามเีวลา  กค็วรท าให้มาก 
กว่านี ้การท าสมาธิแต่ละคร้ังจะได้พลงัจิต จะเข้าไปช่วยรักษาจิตใจให้เป็น
ปกติ เทวทตัต์ กท็ าสมาธิได้ฯ ”  ความหมาย  แม้กระทัง่คนหยาบบาปหนา 
กย็งัท าสมาธิได้ เพราะ ร่างกาย ธาตุ ขนัธ์ ยงัมอียู่ สมาธิจึงเป็นวหิารธรรม 

๒๔ 
 

๒๕ 
 



(เคร่ืองอยู่ในปัจจุบัน)   และ   น ามาซ่ึงความสุข   แต่เพราะบางคนได้สร้าง
กรรมหนัก จึงไม่สามารถบรรลุมรรคผล  แต่การด าเนินชีวติ  กย็งัต้องเป็น 
ไป กระทัง่ตายจากกนัไปข้างหน่ึง โลกมสูีงต ่าด าขาว ดีและช่ัวคละเคล้ากนั
ไป  ดังน้ัน  แม้ยงัออกทางปัญญาไม่ได้  แต่กท็ าสมาธิ  มาสม า่เสมอหลายปี 
“ สอนได้แล้ว ” หลวงพ่อ บอก ตรงๆ กบั ผู้เขยีน  

๑๓ การเปลีย่นแปลงคร้ังส าคญั สะเปะสะปะ แต่กพ็อได้บ้าง 
๘ ม.ค. พ.ศ. ๒๕๕๑  ไปเทีย่วธุดงค์  ทาง  จ. เลย  พกัทีว่ดัอมัพวนั     

บ. ไร่ม่วง ขณะน่ังสมาธิช่วงหัวค า่ ได้ยนิ หลวงตามหาบัว ท่านเทศน์ สดๆ 
ทางวทิยุ ณ สวนแสงธรรม สรุปว่า “ น่ันแหละ ! ตรงน้ันแหละ !  ย า้เข้าไป  
จุดเดียว  ถ้า หลวงปู่ มัน่  ท่านส่ังให้เราย า้เข้าไปตรงน้ันจุดเดียว  เราส าเร็จ
ไปนานแล้ว ” (เพ่ง เบาๆ ที ่ฐาน แล้วพจิารณาจุดเดยีว) 

 ตั้งแต่น้ันมา เมือ่จิตสงบ  เพ่ง  เบาๆ  ที ่ หน้าผาก  แล้วนึกให้สลาย
แยกออก บางคร้ัง กพ็จิารณา บางคร้ัง กไ็ม่พจิารณา  เดือน  มนีาคม  ราคะ 
ปฏฆิะ เร่ิมเบาบาง ยิบ๊ๆ แย๊บๆ  ศีลบริสุทธ์ิตลอด  ซ่ึงเป็นลกัษณะของพระ
สกทิาคาม ีเสียงจากหลวงตามหาบัว  “ สะเปะสะปะ แต่กพ็อได้บ้าง ”  เร่ิม
มัน่ใจในทางด าเนิน จิตดูดดื่ม เร่ิมปล่อยวาง แต่ยงัไม่ออกทางปัญญาเต็มที ่  
หลวงปู่ เจี๊ยะ จุนโท ท่านเทศน์ว่า “ เพ่งอย่างเดียว ข่มกเิลสช่ัวคราว ”  

สังเกต เมือ่เพ่ง เบาๆ อย่างสม า่เสมอ  ประมาณ ๔ เดือน  ความง่วง
เร่ิมหมดไป  (ถีนมทิธะ  คอื  ความง่วงเหงาหาวนอน   หรือ   ความขาดสติ 
ปัญญาของจิต)  ฉันอาหาร มากๆ แล้วภาวนา จิตจะไม่ง่วง การเพ่ง กระแส 

จิตจะแรงมาก จะลงไปตดัตัวถีนมทิธะ สติจะตามตลอด  ไม่ว่าจิตจะลงลกึ
ขนาดไหน เรียก สัมมาสมาธ ิคอื เพ่งฌาน  (สมถะ +   วปัิสสนา = ปัญญา) 
“ นตฺถ ิฌาน  อปญญสฺส นตฺถิ ปญฺญา อฌายโิน ฌานญฺจ  ปญฺญญฺจ  นิพพา 
นสฺสสนฺติเก  =  ฌานไม่มแีก่ผู้ไม่มปัีญญา  ปัญญาไม่มแีก่ผู้ไม่มฌีาน  ฌาน  
และ ปัญญาทั้งสองนี ้มอียู่ในผู้ใด ผู้น้ัน อยู่ใกล้พระนิพพานนัก ” 

๑๔ สายตรงพ้นทุกข์ (จบัจุดการพจิารณาจติได้) 
๓ ธ.ค. พ.ศ. ๒๕๕๑  ณ ทีพ่กัสงฆ์ป่าช้า บ. นาสีนวล  อ. สหัสขนัธ์  

จ. กาฬสินธ์ุ สนทนาธรรมทางโทรศัพท์ กบั โยม ผ่องศรี บุญวฒัน์ ซ่ึงเป็น
สหธรรมมกิ ได้ยนิว่า “ ตัด พจิารณา อนัตตา ” สักระยะในวันเดียวกนั ได้
ยินเสียง หลวงพ่อพุธ ฐานิโย ทางวิทยุเสียงธรรมฯ ท่านเทศน์ว่า “ การ
ด าเนินวปัิสสนา ให้มโนภาพขึน้มาในจิต จิตจะเป็นวิปัสสนาโดยอตัโนมัติ 
อนัตตา แปลว่า สลายไป ” (พจิารณาไตรลกัษณ์) สักระยะวันเดียวกนั ช่วง
หัวค า่ ได้ยนิ หลวงตามหาบัว ท่านเทศน์ทางวิทยุว่า “ เราล้มลุกคลุกคลาน
มาสารพัดแบบ เพราะฉะน้ัน สอนได้ทุกรูปแบบ น่ันแหละ ย ้าเข้าไปตรง
น้ันแหละ จุดเดียวได้ผลเยอะทีสุ่ด ” (พจิารณาจุดเดียว)  

ตั้งแต่น้ันมา จิตสงบ จึงเพ่ง เบาๆ ที ่หน้าผาก  จากน้ัน  นึกให้สลาย
แยกออก ไม่ต้องละเอยีด โดย  อนุโลม  ปฏโิลม  (พจิารณาแล้วพกั  สลบัไป
มา) ทีสุ่ด กเิลสกห็มดส้ินไปแบบโล่งอกไปท ี(อรหันต์ ประเภท สุกขวปัิสส
โก) ในวนัที ่๒๐ ก.ค. พ.ศ. ๒๕๕๓ พรรษา ที ่๖  เวลา  ๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐  น. 
ณ เรือนว่าง ทีด่ินของพ่อแม่ เลขที ่๑๖๗ ม. ๔  อ. นาแก  จ. นครพนม  การ

๒๗ 
 

๒๖ 
 



บรรล ุ เป็นไปตามล าดับ  คอื  โสดาบัน  สกทิาคาม ี อนาคาม ี  อรหันต์   (รู้
ละเอยีดลออเข้าไป เร่ือยๆ หมดกเิลสไม่รู้ขณะ และ รู้แบบ เงียบๆ คนเดียว)  

๒๑ ก.ค. พ.ศ. ๒๕๕๓  มเีสียงรบกวนเข้ามาทดสอบ  แต่ไม่ร าคาญ  
(เวทนาเข้าไม่ถึงจิต) “ เร่ิมรู้ว่าบรรล ุ” ๒๖ ก.ค.  หลวงพ่อ เมอืง  ๒๗  ก.ค. 
หลวงตามหาบัว (๖ – ๗ วนั หลงัจากกเิลสหมด) เสียงธรรมะจากพ่อแม่ครู
อาจารย์ “ หมดแล้วๆ ” (กเิลสหมด) เพราะ เป็นธรรมอนัเหนือโลก ธรรมะ
จัดสรร จากน้ัน จึงออกอุทานว่า “ หาแทบตาย อยู่ ใกล้ๆ ง่ายนิดเดียว ”  

กลางคนื นอนในป่าช้าเปลีย่วคนเดยีว  รู้สึก เฉยๆ  อาการจิตหลอน 
สะดุ้งตื่น หายขาด สักแต่ว่า รู้ๆ ไม่เป็นกเิลส ไม่สุข ไม่ทุกข์  เฉยๆ  ไม่ยนิดี
ยนิร้าย   ไม่มเีกดิดับ   ไม่ถอยหลงั   ไม่เดินหน้า   เทีย่งตรงตลอด   จิตเป็น 
กลางๆ เรียก สอปุาทเิสสนิพพาน (บรรลพุระนิพพานขณะมชีีวติ)  แค่นี ้ ก็
เพยีงพอ กเิลสหมดส้ินไปจากใจ แล้วกเ็ป็นใช้ได้  เพราะ  รสชาติ  เหมอืนๆ  
กนั  รู้จักประมาณตนเอง  จึงพ้นทุกข์แบบพอเพยีง   อปุมา  “  รบร้อยคร้ัง
ชนะร้อยคร้ัง  ”  อย่าฝืน เพราะ จะล าบากเปล่า ตายทิง้เสีย เปล่าๆ 

ต้น พ.ศ. ๒๕๕๔ เดินทางโดยรถกระบะ ความเร็ว ๙๐  ก.ม.  /  ชม. 
จาก อ. นาแก จ. นครพนม ไป จ. อดุรฯ เวลา ๐๒.๐๐ น.  มรีถกระบะอกีฝ่ัง  
วิง่เสียหลกั สวนทางข้ามฝ่ังเข้ามา  ใกล้ๆ  ประมาณ  ๘  ม.  แล้วหักหลบไป
ทางซ้าย รถผู้เขยีนน่ัง  หกัหลบไปทางขวา  ต่างคนต่างไปด้วยความปลอด 
ภัย เหมอืนไม่มอีะไรเกดิขึน้ (ธรรมะจัดสรรให้แคล้วคลาด)  

จิตของผู้เขยีนน่ิงเฉย เพราะ เวทนาเข้าไม่ถึงจิต ผู้เขยีน “ โยม เป็น 

ไงบ้าง ? ” คนขบัตอบว่า “ อาจารย์ ผมยงัท าใจไม่ได้ ” เพราะเวทนาเข้าถึง
จิตเต็มร้อย “ วริิเยน ทุกฺขมจฺเจติ = คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพยีร  (สคา 
ถวคฺค) , จิตฺต  ทนฺต  สุขาวหา = จิตทีฝึ่กดีแล้วน าสุขมาให้ ” (ธมฺมปทคาถา) 
พจิารณามองอย่างเป็น กลางๆ ระหว่าง ผู้ไม่มกีเิลส  กบัคนทีม่กีเิลสอยู่เต็ม
หัวใจ  ถึงเวลาจะมส่ิีงเข้ามาทดสอบ  เช่น  ความตาย  มดี  ปืน  ผา  หน้าไม้ 
และ การถูกขู่เขญ็ด้วยประการ ต่างๆ        

๑๗ ก.ย. พ.ศ. ๒๕๕๕ ไปผ่าฟันคุด ที ่ร.พ. อ. นาแก  ผ่าเหงือกแล้ว
ผ่าแยกฟันคุดออกเป็น ๕ เส่ียง เพราะ ถอนไม่ได้ ๒๑ ส.ค. ๒๕๕๘  ฟันคุด
ทีผ่่าออกมา ๓ เส่ียง กลายเป็นพระธาตุ ขนาด ข้าวปลายเมด็ใหญ่ (ปกหลงั
ข้างใน) ๒ เส่ียงใหญ่ โยมลูกศิษย์ขอไปบูชา เป็นฟันคุดทีไ่ม่สามารถขึน้ได้
ตามปกติในช่องปาก  ท าให้เกดิผลข้างเคียงทีไ่ม่ดี   ไม่ผ่าออกกป็วด   ท าให้
โรคอย่างอืน่ลกุลาม สรุปว่าต้องถอนดีกว่า เพราะ ปล่อยไว้จะเป็นปัญหา                                                                                                             

             เปรียบเทยีบระยะเวลาการปฏิบัต ิ
 (๑) ๑๒ เร่ิมแรกปฏิบัติ (ล้มลุกคลุกคลาน) พ.ศ. ๒๕๔๐ ถึงพ้น

ทุกข์ ๒๐ ก.ค. พ.ศ. ๒๕๕๓ (ใช้เวลาประมาณ ๑๓ ปี) 
(๒) ๑๓ การเปลีย่นแปลงคร้ังส าคัญ (สะเปะสะปะ แต่กพ็อได้บ้าง) 

๘ ม.ค. พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึงพ้นทุกข์ ๒๐ ก.ค. พ.ศ. ๒๕๕๓ (ใช้เวลา ๒ ปีกว่า) 
            (๓) ๑๔ สายตรงพ้นทุกข์ (การพจิารณาจิต จบัจุดได้) ๓ ธ.ค.  พ.ศ. 
๒๕๕๑ ถึงพ้นทุกข์ ๒๐ ก.ค. พ.ศ. ๒๕๕๓ (๑ ปีกว่า ดูภาวนาประกอบ)  
            สังเกต ระยะเวลาจะไม่นาน หากจับจุดได้ อาจใช้เวลา ประมาณ ๑ ปี 

๒๙ 
 

๒๘ 
 



กว่า หรือ น้อยกว่านี ้กบ็รรลพุระอรหันต์ได้  เขยีนเพือ่เป็นแนวทางและให้
ก าลงัใจ  ผู้ประกอบความเพยีร  ไม่ให้ท้อถอย  และ   ไม่ควรคดิว่าตนมบุีญ
วาสนาน้อย หรือ ไม่มเีวลา เพราะ หากใช้วธิพีจิารณาทีถู่กต้อง  กค็งไม่พ้น
วสัิยของ เราๆ ท่านๆ ไปได้              

๑๕ การท าประโยชน์ 
 ขณะภาวนา  มโีอกาสโปรดสัตว์ไปด้วย   แล้วกม็ผู้ีได้มรรคผล   จึง
ได้รับอานิสงส์จากธรรมทาน  ท าให้มคีวามสุข  ราบร่ืนขึน้  เร่ือยๆ  และ  ม ี
กลัยาณมติรมาก สังเกต พจิารณา แม่นๆ ๒๐ – ๓๐ นาท ี/ วนั หรือมากกว่า
นี ้๔ – ๑๐ วนั มรรคผลกเ็กดิ ราคะ ปฏฆิะ เบาบาง เพยีง ๑ %  น่ันแหละ  ! 
เลย  โสดาบัน  แล้ว  (บรรล ุ สกทิาคาม)ี  แต่ภูมธิรรมขั้นสุดท้าย  คอื  พระ
อรหันต์ น้ัน ช้า หรือ เร็ว เป็นบางคน เพราะ เป็นความแตกต่างทางวาสนา 
อกีอย่าง  เกีย่วเน่ืองกบัการรักษาจิต   และ   ระยะเวลาในการท าความเพยีร 
อย่ากงัวล  พจิารณาเหมอืนเดิม  อย่าใจร้อน  “  ความโลภอยากได้เร็ว  เป็น
อนัตรายต่อสมาธิ ” ให้มคีวามสม า่เสมอ เมือ่พอเพยีงกเิลสกจ็ะหมดส้ินไป 

ที่น่าสนใจ คือ ภูมิ พระอนาคามี มี ๕ ช้ัน (อวิหา อตัปปา สุทัสสา  
สุทัสสี อกนิฏฐา) เปรียบเทียบ ๕๐ – ๙๙ % ปฏิบัติไม่ยาก ประมาณ ๔ – 
๑๕ วัน ช้ันใดกไ็ด้ เข้าถึงแล้ว ถือว่า เรียนจบ สอบผ่าน คือ ตายจากโลกนี้
แล้ว ไม่กลบัมาเกดิในท้องแม่อกี จิตจะไปเกดิแบบเติบโตขึน้ทันที (อุปปา
ติกะ) ใน สุทธาวาส ๕ (พรหม) ละเอียดเข้าไป เร่ือยๆ (ยาวนานมาก เป็น
กปัๆ นับ ล้านๆๆๆๆๆๆ ปี) เต็มภูม ิที ่อกนิฏฐา แล้วดีดเข้า พระนิพพาน เลย  

น่ันคอื ความส าเร็จในขั้นต้น (อุ่นใจ) อย่าตดิทีต่รงนี ้เพราะ เสียเวลา  ขณะ 
ทีม่ชีีวติ โอกาสในการบรรลพุระอรหันต์ มมีากทีสุ่ด (เอาให้ จบๆ ไปเลย)  

การสนทนาธรรม จะอยู่ในวงปฏบัิติ คอื พูดในทางการปฏบัิติ  พูด
ตามเป็นจริง เพือ่ให้ความมัน่ใจและให้ก าลงัใจ หากผดิพลาด จะได้ช่วยกนั
แก้ไข การเขยีน เจตนาเพือ่ให้เกดิศรัทธา ปสาทะ แล้วน าไปปฏบิัติ  จงึเน้น
ในทางพ้นทุกข์ด้วยวธีิ  ง่ายๆ   แต่ได้ผลมาก  อย่าประมาท   ให้เห็นโทษภัย
ของวฏัฏะ วธิีใดเป็นประโยชน์ หากอยู่ใกล้ ให้รีบขวนขวาย  เพราะ  ความ
ตายเป็นของแน่นอน หากยงัไม่บรรลอุนาคาม ีตายแล้ว กต้็องมาเกดิในโลก
นีอ้กี  (ทุกข์เหมอืนเดิม  เพราะ  กรรมอนัเก่า)   ในสถานศึกษา   หากใช้การ
พจิารณาจิต ภาวนา ๑๐ – ๑๕ นาท ี/ วนั ๔ – ๑๐ วนั จะมผู้ีได้มรรคผลมาก 
มาย  จงึเป็นความเจริญของพทุธศาสนาอย่างแท้จริง   ท าให้เกดิประโยชน์
ใหญ่ เพราะ พลงัธรรม จะยงัประโยชน์ให้กบัโลก และ สังคม 

                               ๑๖ อย่าต าหนิพระอรหันต์  
 วาสนา ( บุญบารมี )  เ ช่น กิ ริยาอาการ  ใดๆ  ที่ ไ ม่ เ รียบร้อย 
พระพุทธเจ้า เท่าน้ัน ที่ละได้ ตรัสรู้แล้ว สวยงาม ยอดเยี่ยม สมบูรณ์แบบ 
เพราะ พระองค์ คือ ศาสดาเอกของโลก บ าเพ็ญบารมีมายาวนาน จึงเป็น
ยอด ประเสริฐสุด คอื หน่ึงไม่มสีอง , ส่วนสาวก ละวาสนาไม่ได้ เช่น พระ
สารีบุตร เคยเกิดเป็นลิงมาหลายร้อยชาติ เมื่อมาถึงชาติที่ท่านหมดกิเลส 
กิริยาที่ไม่เรียบร้อย จึงยังคงเป็นอุปนิสัยติดตามมาเหมือนเดิม สาวก ละ
กเิลสได้ แต่วาสนา ละไม่ได้ (บุญท ากรรมแต่ง) 

๓๑ 
 

๓๐ 
 



กริิยาของผู้เขยีน กเ็ช่นกนั บางคร้ัง กเ็หมอืนลงิ ค่าง บ่าง ชะนี  (ลงิ
ร้อยตัวสู้ไม่ได้) บางคร้ัง กพ็ยามดัดให้งาม ยงักะจะส่งไปประกวด  รู้แล้วก็
อย่าถือสา เพราะ จะเป็นบาปกรรม แต่ให้คดัเอาในส่ิงทีเ่ป็นประโยชน์  

พระอรหันต์ แต่ละองค์ จริต นิสัย  แตกต่างกนั  อย่าเพ่งโทษ  หรือ
จับผดิ เพราะ จะเกดิโทษตามมา หากท่านไม่บอก  เราจะไม่สามารถรู้ได้ว่า
ท่าน คอื พระอรหันต์ หากสงสัย  ไม่มศีรัทธา  ให้น่ิงเฉย  อย่าคดิแม้ต าหนิ
ภายในใจ ต่างคนต่างอยู่กจ็บ อย่าก้าวก่ายกนั  “ การต าหนิติเตียนผู้อืน่  ถึง
เขาจะผดิจริง กเ็ป็นการก่อกวนจิตใจของตนเองให้ขุ่นมวัไปด้วย ”  (หลวง
ปู่มัน่) พจิารณาแก้ไขตนเองให้ มากๆ น่ันแหละ ดีกว่า ธรรมะ  ความสงสัย
ไม่มทีีส้ิ่นสุด  ยุตด้ิวยการปฏบัิติ  อยากรู้  อยากพ้นทุกข์   กใ็ห้ท าตามค าส่ัง
สอนของท่าน กเ็ท่าน้ัน พระพทุธองค์ ไม่ทรงต าหนิพระอรหันต์  ดั่งทีท่รง
ตรัสไว้ว่า “ ชาติส้ินแล้ว  พรหมจรรย์เราได้อยู่จบแล้ว  กจิทีค่วรท า  เราได้
ท าเสร็จแล้ว กจิอืน่อกี เพือ่ความเป็นอย่างนี ้มไิด้มี ” (อาทติตปริยายสูตร) 

๑๗ ฐีตภูิต  (จติดั้งเดมิ) มี วชิชา และ อวชิชา , การเกดิปัญญา 
“ มูลของสังสารวฏั คอื ฐีติภูต   ซ่ึงเป็นจติดั้งเดิม  อนัประกอบด้วย

อวชิชา และ วชิชา , ฐีติภูต   ทีม่อีวชิชาเป็นมูลการเวยีนว่ายตายเกดิ  ฐีติภูต  
ทีม่วีชิชาเป็นมูลการหยุดหมุน หมดการเวยีนว่ายตายเกดิ ” (ภูริทตฺตธมฺโม
วาท) อธิบาย เมือ่จิตสงบ เพ่ง เบาๆ ที ่ฐาน  จติจะเข้าสู่จุดพลงัอ านาจ  โดย
อตัโนมตัิ การนึกให้สลายแยกออก ไม่ต้องละเอยีด  ตามเข้าไป  เร่ือยๆ  โดย 
อนุโลม  ปฏโิลม  ตัวสลาย  คอื  ตัวอนัตตา  (ไตรลกัษณ์)  ตัววปัิสสนา  ตัว

ปัญญา สลายท าลายกเิลสทีฐ่าน เมือ่พอเพยีง  กเิลสจะเร่ิมเบาบาง  ทีสุ่ด  ก็
หมดส้ินไป  เกดิเป็นวชิชา   และ   ปัญญาในทางโลกตุระ   (ธรรมเหนือโลก  
ธรรมอนัพ้นวสัิยของโลก อตุริมนุสธรรม) ม ีปัญญาอย่างหยาบ  (โสดาบัน 
สกทิาคาม)ี ปัญญาอย่างกลาง (อนาคาม)ี ปัญญาละเอยีด (พระอรหันต์)  

ผู้ไม่กลวัตาย มคีนเดียว คอื พระอรหันต์ เพราะ กเิลสดับ  ไม่มเีช้ือ
ทีจ่ะเกดิอกี เมือ่ ขนัธ์ ๕ แตกดับ คอื  ตาย  การรับรู้อารมณ์ทั้งปวงดับสนิท 
(บรมสุขทีป่ราศจากสมมุติ  ใดๆ  เข้ามาเกีย่วข้อง  =   อนุปาทเิสสนิพพาน) 
ส่วน ปุถุชน พระโสดาบัน พระสกทิาคาม ีพระอนาคาม ียงัต้องเกดิอกี การ
เกดิเป็นทุกข์ เสียเวลา  ตามความเป็นจริง  ท่านจงึกลวัตาย  ผู้มปัีญญาเห็น
ทุกข์  ท่านจึงไม่ประมาท  รีบเร่งแสวงหาความรู้  และ  ท าความเพยีรอย่าง
สม า่เสมอ เพือ่เป็นทางสู่การพ้นทุกข์    

๑๘ สรุปการพจิารณาโดยย่อ 
 “ การพจิารณาผู้รู้ คอื จิต  ล้วนๆ  นับเป็นธรรมช้ันสูงยิง่  ผู้ปฏบัิติ

เมือ่มาถึงจุดนี ้ไม่มทีางพจิารณาส่วนอืน่ นอกจากพจิารณาจิต เพือ่ธรรมะ
สุดยอดเท่าน้ัน ถ้าไม่บอกไว้ว่าให้พจิารณาจิต ผู้ปฏบัิติกจ็ะติดอยู่ในจุดน้ัน 
แล้วจะหาทางหลดุพ้นไม่เจอ  การพจิารณาจิต   เป็นทางหลดุพ้น   ส าหรับ
ธรรมช้ันสูง (ปัญญา) ส่วนธรรมช้ันต ่า  (ศีล)  ธรรมช้ันกลาง  (สมาธิ)  น้ัน 
เป็นอกีเร่ืองหน่ึง โปรดอย่าน ามาคละเคล้ากนั (แยกแยะให้ออก) เพราะ  จะ
เกดิความสงสัย หาทีย่ดึไม่ได้  เลยจะเสียหลกัทีค่วรจะได้  จากธรรมทีท่่าน 
อธิบายให้ฟัง จะท าให้ใจสงบสุข ได้แล้วเป็นถูกต้อง ” (ธัมมะในลขิติ ฉบับ    

๓๓ 
 

๓๒ 
 



ที ่๕๖ เขยีนโดย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)  
อธิบาย เน่ืองจากตาทพิย์ ไม่เกดิ เมือ่จิตสงบ ม ีสติ จะมโนภาพ นึก  

คาดคะเน ให้เป็นร่างกาย หรือ อสุภะฯ ไม่ได้ เพราะกเิลสจะถูกข่มช่ัวคราว 
ท าให้หลง และ เสียเวลาเปล่า พจิารณาแบบนี ้เรียกว่า ตะครุบเงา สมาธิหัว
ตอ วปัิสสนาตกน า้ (หน้า ๑๐)  
 ท าจิตให้สงบด้วยค าบริกรรม หรือ เพ่ง เบาๆ ที ่ฐาน อย่าก าหนดให้
สว่าง  (ให้สว่างเอง) อย่าก าหนดให้เห็น  (ให้เห็นเอง)  ที ่ หน้าผาก  คอื  จุด
ต่อม (รังอวชิชา) ผู้รู้ ภพ ชาติ อวชิชา จิต อยู่ตรงจุดนี ้จิตสงบ เพ่ง เบาๆ ที ่ 
ฐาน นึกให้สลายแยกออก ไม่ต้องละเอยีด  ตามเข้าไป  เร่ือยๆ  โดย  อนุโลม
ปฏโิลม เรียก สติก าหนดพจิารณาจิต  (๑  ใน  สติปัฏฐาน  ๔)  เมือ่พอเพยีง 
กเิลสจะเร่ิมเบาบาง ทีสุ่ด กห็มดส้ินไป 
  การออกบวช รักษาศีล อยู่ป่า รักษาข้อวตัร สมาทานธุดงค์  ลด  อด
อาหาร ให้ดูตามจริต ตามก าลงัของตนเอง ทีก่ล่าวมา  คอื  เคร่ืองอาศัย  ซ่ึง
อยู่ในขั้นตอนของสมถะ  ต้องผสมผสานกบัการพจิารณาทีถู่กต้อง  (สมถะ 
+ วปัิสสนา = ปัญญา ((ม ีหยาบ กลาง ละเอยีด)  จงึจะเป็นการปฏบิัติ  เพือ่
บรรลุธรรมอนัสุดยอด และ มคีวามราบร่ืน  อริยบุคคล  ท่านได้สร้างบารมี  
คอื ลงทุนมามาก  นับชาติไม่ถ้วน  ปัจจุบัน  บ่งบอกถึงอดีต  การกระท าใน
ปัจจุบัน เป็นส่ิงบ่งบอกถึงอนาคต ท าปัจจุบันให้ดีทีสุ่ด คอื ละช่ัว สร้างบุญ
กศุล ภาวนา พอเพยีงแล้ว อนาคตกด็ีเอง ทีสุ่ด บรมสุขกเ็ป็นทีไ่ป    
 

                                          ๑๙ สนทนาธรรม  
การบอกภูมธิรรมไม่ใช่อวด เรียกว่า พูดตามเป็นจริง คอื  ปฏบิัติได้

อย่างไรกพู็ดออกมาอย่างน้ัน จึงเป็นการพูดเพือ่อนุเคราะห์สงเคราะห์สัตว์ 
เหมอืนมีของดีแล้วเอามาแบ่ง  เป็นอบุายในการโปรดสอน   บ่งบอกถึงการ
ไม่ถือตัว ลดตัว ใจกว้าง และ เมตตาสูง  หากรู้ว่าท่านได้มรรคผล  กใ็ห้รู้จัก
อนุโมทนา อย่าหาเร่ืองจับผดิ เพราะ มองดูแล้วกเ็หมอืนอจิฉา (อวชิชาเป็น
ปัจจัย) บ่อยเข้า จงึเกดิการสะสมในทางทีเ่ลว เมือ่พอเพยีง  จึงเกดิเป็นบาป 
กรรมอนัหนัก ผู้ทีเ่ข้าใจ  ท่านจะให้ความเคารพ  แล้วกไ็ม่พูดมาก  คอื  รู้ว่า
ได้มรรคผลแล้วกจ็บ ต่างคนต่างท าหน้าที ่แล้วสงเคราะห์อนุเคราะห์กนั 

จึงให้ระวงั เพราะ จะเป็นดั่ง มหาโจร ข้อที ่๓ “  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  
อกีข้อหน่ึง    ภิกษุผู้เลวทรามบางรูปในธรรมวนัิยนี้    ย่อมตามก าจัดเพือ่น
พรหมจารีผู้หมดจด  ผู้ประพฤติพรหมจรรย์อนับริสุทธ์ิ   อยู่ด้วยธรรมอนั
เป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์ อนัหามูลมไิด้  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  นีเ้ป็นมหาโจร
จ าพวกที ่๓  มปีรากฏอยู่ในโลก  ”  (พระไตรปิฎก  เล่มที ่ ๑  พระวนัิยปิฎก 
เล่มที ่๑ มหาวภิังค์ ภาค ๑) การขดัขวาง ท าลายคนดี แต่ส่งเสริมคนช่ัว คอื  
ทางแห่งความเส่ือม การสนับสนุนคนดี ไม่ส่งเสริมคนช่ัว น่ันคอื  ทางแห่ง
ความเจริญ  อริยบุคคล   ศีลจะบริสุทธ์ิตลอดชีวติ   บาปเข้าไม่ถงึจิต   เหน็
กรรมมใีนตน เห็นตนมใีนกรรมฯ ละเอยีดเข้าไป เร่ือยๆ  ท่านจงึกลวักรรม  
แต่ยงัรักษาธรรมวนัิยเป็นปกติ  เพราะ  เป็นเคร่ืองอยู่  เมือ่สุดวสัิย  ท่านจึง 
ปล่อยวาง  แต่วางด้วยความเต็มรอบ  เปรียบ   จากเด็กเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ 

๓๕ 
 

๓๔ 
 



ไม่กลบัไปเป็นเด็กอกี เรียก สมุจเฉทปหาน (ละโดยการตัดขาด)  
นักปฏบิัติหลายท่าน  แสวงหาครูอาจารย์  ลงทุน  ศึกษา  เรียนตาม 

ส านัก ต่างๆ บางท่าน สละครอบครัวเข้ามาบวชเพือ่หวงัพ้นทุกข์ มสีมหวงั 
ไม่สมหวงั  (ต่างกรรม  ต่างวาระ)  นับว่าแต่ละท่าน   มกีารลงทุนมากน้อย
ต่างกนั  หากผดิทางจะขดัข้อง   แต่ถ้าถูกทางจะราบร่ืน   ผู้เขยีน   ผ่านการ
ครองเรือนมาก่อน เห็นปัญหามามาก จึงเกดิความเมตตาทีจ่ะน าพาสัตว์ให้
พ้นไปจากทุกข์ให้มากทีสุ่ด การปฏบิัติ ควรแสวงหาครูอาจารย์  ทีป่ฏบิัติดี
ชอบ สถานทีเ่หมาะสม  หากผดิทางกเ็สียเวลา  บางท่านติดอยู่ทีส่มถะ  แม้
จะปฏบิัติเคร่งครัดขนาดไหน    มรรคผลกไ็ม่เกดิขึน้มาได้เลย    ผดิทางให้
ระวงั เพราะจะเข้าข้างตัวเอง หากถูกทาง เมือ่พอเพยีง มรรคผลกเ็กดิ ชีวติ
นักบวช หรือ ฆราวาส กจ็ะเป็นไปโดยราบร่ืน ทีสุ่ด บรมสุขกเ็ป็นทีไ่ป 

           ๒๐ สตปัิฏฐาน ๔ (จริต , ปัญญาอ่อน – เฉียบแหลม) 
“ อธิ ภิกฺขเว ภิกฺขุ (ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในศาสนานี)้  ,  จิตฺเต  จิตฺตา

นุปสฺสี วหิรติ (เห็นจิตในจิตอยู่ เนืองๆ) , อาตาปี สมุปชาโน สติมา (มคีวาม
เพยีร มสีติสัมปชัญญะ) ,  วเินยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส   (ก าจัด  อภิชฌา 
โทมนัสในโลกเสียฯ) ” (มหาสติปัฏฐานสูตร ,  มาใน  ทฆีนิกาย  มหาวรรค 
ใน พระสุตตันตปิฎก  ฉบับสยามรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๒๕  เล่ม  ๑๐  ข้อ  ๒๗๓ – 
๓๐๐ หน้า ๓๒๒ – ๓๔๖ฯ ,  หนังสือ  ปาฐัปปริวตัต์  หน้า  ๑๗๒)  อภิชฌา 
คอื โลภอยากได้ของเขา โทมนัส คอื ความทุกข์ใจ  

๑ กายานุปัสสนาสตปัิฏฐาน  สติก าหนดพจิารณากาย   (อารมณ์อนั 

หยาบ)   เป็นทางแห่งความบริสุทธ์ิของคนตัณหาจริต มปัีญญาอ่อน 
๒ เวทนานุปัสสนาสตปัิฏฐาน สติก าหนดพจิารณาเวทนา (อารมณ์

ละเอยีด) ทางแห่งความบริสุทธ์ิของคนตัณหาจริต มปัีญญาเฉียบแหลม 
๓ จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน สติก าหนดพจิารณาจติ  มอีารมณ์อนั

เหตุออกไปไม่มากนัก  จิตไม่ค่อยส่งออก  เป็นทางแห่งความบริสุทธ์ิ   ของ
คนทฐิิจริต มปัีญญาอ่อน พจิารณา แม่นๆ การปฏบิัติจะเป็นไปโดยราบร่ืน 
หลวงตามหาบัว ท่านเทศน์ว่า “ เราล้มลกุคลกุคลานมาสารพดัแบบ เพราะ 
ฉะน้ัน สอนได้ทุกรูปแบบ  น่ันแหละ  !  ย า้เข้าไปตรงน้ันแหละ  !  จุดเดียว 
ได้ผลเยอะทีสุ่ด ” (พจิารณาจุดเดียว) ดูภาวนา หน้า ๑๐ ประกอบ  

๔ ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน สติก าหนดพจิารณาธรรม  มอีารมณ์
อนัแยกออกไปมาก (จิตส่งออกมาก) ใช้ค าบริกรรม  “ พทุโธ ”  มากๆ  แล้ว
พจิารณา เป็นทางแห่งความบริสุทธ์ิของคนทฐิิจริต มปัีญญาเฉียบแหลม 

ดู สัมมาสติ หน้า ๘ – ๙  ประกอบ  ๑ – ๔  เลอืกพจิารณาอย่างหน่ึง  
ตามความเหมาะสมในจริตของตนเอง เพือ่ความช านาญ แต่ถ้าทางใด หาก
ท ากเิลสให้หมดส้ินไปได้ กรี็บน ามาปฏบิัติซะ ! พจิารณาข้อ  ๓  (พจิารณา
จิต) อนันี ้ ลงทุนน้อย  แต่ได้ผลมาก  เปรียบ  การค้าขายทีไ่ด้ก าไรมากมาย 
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย  เพราะ  จติสงบแล้วมดื  สว่าง  เห็นจริง  ไม่เห็น
จริง กพ็จิารณาได้ (แตกต่างจากการพจิารณากาย) “ ประโยชน์ของตัวท่าน
เอง ” พระตถาคต  และ  ครูอาจารย์  เป็นเพยีงผู้ช้ีแนะ  หลกัๆ  แล้ว  ตัวเรา
ต้องท าเอง คงไม่ถึงขั้นทีต้่องป้อนข้าวป้อนน า้ เพราะ ผดิธรรมชาติ   
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