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ภาคของทฤษฏีกันกอนนะครับ
—อารมณที่สําคัญในการฝกกสิณใหสําเร็จนั้น มีความสําคัญอยางยิ่งในการจําอารมณและนิมิตรกสิณ สามสวน
— สวนแรกนั้นคือการจําภาพนิมิตรเริ่มตน ของกองกสิณ ซึ่งหลายๆคน ก็ไปยํ่าอยูตรงจุดนี้นานเกินไป บางคนไปใชเวลาเปนปๆก็
มี แตสําหรับทานที่ไดมโน บางทานก็ทําไดเลยทันทีที่แนะนํา บางทานก็ใชเวลา วัน สองวันจนถึงไมเกินเจ็ดวัน ในสวนแรกนี้มีอยู
ทั้งหมดสิบกอง ไดแก
–กสิณดิน ปฐวีกสิณ
–กสิณนํ้า อาโปกสิณ
–กสิณไฟ เตโชกสิณ
–กสิณลม วาโยกสิณ
ทั้งสี่กองนี้เปนกสิณธาตุ ไวเปลี่ยนธาตุแปลงธาตุ
–กสิณสีแดง โลหิตกสิณ
–กสิณสีเหลือง ปตกสิณ
–กสิณสีเขียว นีลกสิณ
–กสิณสีขาว โอทาตกสิณ
เหลานี้เปนกองกสิณสี
–อากาสกสิณ คือกสิณที่มีอากาศ ความวางเปลาเปนอารมณ
–อาโลกกสิณ คือกสิณที่มีแสงสวางเปนอารมณ
อันที่จริงแลวทานที่ไดกสิณกองใดกองหนึ่งก็นับวา เปนบาทฐานในการทําอภิญญาสมาบัติ ใหปรากฏขึ้นไดแลว แตสําหรับทานที่
ปรารถนาพุทธภูมินั้น การที่ทานไดกสิณกองเดียว ยังรูสึกวายังมีกําลังใจตํ่าไปสักหนอยดังนั้น เพราะทานที่ปรารถนาพุทธภูมินั้น
ยอมมีวิสัยที่ตองสั่งสอนแนะนําเวไนยสัตวตอไปในอนาคต ดังนั้นควรทําใหไดใหชํานาญ ในกรรมฐานสี่สิบกองทั้งในแบบมาตรา
ฐานและแบบพิศดารพลิกแพลง อันไดแกการผสมกอง การควบกอง การสลับกอง ใหคลอง
—–ตอไป เปนนิมิตรที่ตองจดจําอารมณขั้นตอไปคือ อุคหะนิมิตร อันเปนสภาวะของ นิมิตรตนของกสิณที่กําลังเปลี่ยนหรือเลื่อน
ไปสู ปฏิภาคนิมิตร
—–สุดทาย มีความสําคัญที่สุดคือ อารมณและนิมิตรของ ปฏิภาคนิมิตร อันสรุปรวมวา ในกสิณทุกกองมีสภาพ สภาวะ ของ
ปฏิภาคนิมิตรนี้เหมือนกันหมดทุกกอง คือมีความใส สวางแพรวพราว เปลงรัศมีออกมาจากภาพหรือดวงนิมิตรเปนเพชรระยิบระยับ
ซึ่งเปนอารมณที่จิตใจของเราแชมชื่นสบายที่สุด และเปนกําลังของฌานสี่
—ใหทุกคนจําอารมณและอาการของนิมิตรกสิณทั้งสามขั้นตอนได การฝกกสิณก็จะงายขึ้นสําหรับทาน

—สวนการที่จะทําใหฝกกสิณไดงายนั้น แทที่จริงแลวเปนบุรพกรรมที่ทานไดเคยฝกเคยทํากสิณมากอนในอดีตชาติมากอนชาติ
นี้จึงเปนเรื่องงายสําหรับทาน สวนใหญที่เคยฝกกันมามักเปนกสิณไฟ โดยเฉพาะชาติที่เคยเกิดเปนฤาษีกันมา สมัยเด็กผมเอง
ชอบเลนไฟมาก จุดเปนกองแลวก็มานั่งดู เพราะดูแลวใจเราสบาย ผูใหญก็ดุกลัว ไฟไหม เราก็ไมรูวาทําไมชอบจุดไฟจัง แตพอ
โตขึ้นก็เลิก ของเหลานี้เปนสัญญาเกาในอดีตที่ฟนกลับมา
—ตกลงวาเราจะคอยๆฝกกสิณไปเรื่อยๆวันละกองครับ ขอเริ่มที่กสิณสีกอน เพราะอธิบายงาย แลวคอยขยับไปกสิณธาตุกันตอ
ครับ
ฝกกันตอเลยครับ วันนี้เรายอนมาฝก กสิณใหคลองกันนะครับ แตจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมขึ้นจากการฝกมาตราฐานครับ
——เริ่มการปฏิบัติกันเลยครับ
—— เริ่มตนที่จับลมสบายครับ ตอดวยระลึกถึงคุณพระรัตนไตย ระลึกถึงศีล ระลึกถึงบุญความดี ระลึกถึงเมตตา พรหมวิหารสี่
ระลึกถึงวิปสนาญาณตัดขันธหาใหใจละเอียด เบาบาง ปลอยวางจากความยึดมั่นถือมั่นในรางกายของเราและของบุคคลอื่น
— จากนั้นจับภาพพระใหใสเปนแกวประกายพรึก เปรงรัศมีสวางไสวแพรวพราว ขอบารมีพระทานยกจิตอาทิสมานกายของเรา ขึ้น
สูพระนิพพาน ขึ้นไปกราบพระพุทธเจา พระอรหันต ครูบาอาจารย และทานผูมีพระคุณทั้งหลาย แยกกายออกไปกราบทุกทานทุก
พระองคและนอมถวาย ดอกบัวแกวอันเกิดจากอํานาจบุญกุศลของเรา นอมถวายทานทุกพระองคดวยเทอญ.
—จากนั้นใหกําหนดจิตพิจารณาวิปสนาญาณอยูเบื้องพระพักตรขององคสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจา บนพระนิพพาน
—กราบขอบารมี พระพุทธเจาทุกๆพระองค พระปจเจกพุทธเจาทุกพระองค พระอริยเจาทุกๆพระองค องคหลวงพอ ขอให จิต
ของขาพเจาไดเขาถึงอารมณสูงสุดของกสิณ และไดวสีความชํานาญในการเขาออกยายกองกสิณดวยเทอญ
—–ตอไปกราบขอบารมีพระทานใหเมตตา ปรากฏ ครูบาอาจารยของเราในอดีตชาติและทานที่มีวาสนา เกี่ยวพันกันมา รวมทั้ง
หลวงปูปาน หลวงพอฤาษี ทานไดโปรดเมตตามาปรากฏอยูเบื้องหนาเราบนพระนิพพานนี้เพื่ออบรมสั่งสอน กสิณและสมาธิจิต ที่
ถูกตองตามแบบแผนและที่ลึกซึ้งพิศดารดวยเทอญ
—1. เราเริ่มกันที่กสิณสีขาว จับลมสบายจากนั้นกําหนดจิต จับภาพวงกลมสีขาว หนึ่งวง จิตนิ่งสนิทอยูกับวงกลม สีขาวนั้น จาก
นั้นอธิฐานกํากับขอให วงกสิณสีขาวนี้ ตั้งมั่นอยูในจิตของเรา ไมวาหลับตาหรือลืมตา

—2. กําหนดจิตนิ่งๆใจสบายจน วงกสิณสีขาวในจิตคอยๆ ใสขึ้น สะอาดขึ้น ใจเราสบายขึ้น
—3. กําหนดจิตใหเบาสบายแชมชื่นขึ้น วงกสิณสีขาวใสขึ้นเปนแกว มีลักษณะเปนดวงกลมขึ้นเปนสามมิติขึ้น กสิณเปนดวงใส
ใจยิ่งสงบขึ้นสบายขึ้น ลมหายใจยิ่งนอยลงไปและมีความละเอียดขึ้น อธิฐานกํากับวา อุคหนิมิตรนี้ ขอใหเราจําอารมณ และ
สามารถเขาไดทุกครั้งที่ตองการดวยเทอญ
—4. ใจเรายิ่งสบาย กําหนด จิตของเราใหตั้งมั่นอยูกับนิมิตรกสิณนี้ เมื่อใจเรายิ่งสบาย ดวงกสิณ ก็จะยิ่งใสขึ้นสวางขึ้นเรื่อยๆจน
เปลงแสงออกแพรวพราวระยิบระยับ เปนรัศมีเหมือนประกายเพชรหลากสี ใจเรายิ่งสดชื่นอิ่มเอมใจ นิ่งอยูในนิมิตรกสิณที่ปรากฏ
อยู หากแมลองยอนจิตสังเกตุการหายใจจะพบวาขณะนี้ ลมหายใจหายไปเรียบรอยแลว เราไมตองไปสนใจรางกายหรือการหาย
ใจใดๆ จิตจดจออยูกับ นิมิตรที่ปรากฏนี้ จนชินอารมณ และอธิฐานกํากับวา ขอใหปฏิภาคนิมิตรนี้ปรากฏขึ้นในจิตของขาพเจาได
ทุกครั้งที่ตองการไมวาจะลืมตาก็ดีหลับตาก็ดีดวยเทอญ
—–5.จากนั้นฝกเคลื่อนนิมิตรกสิณ โดยเริ่มจากการฝกยอดวงนิมิตรใหเล็กลงจนเทากับหัวเข็มหมุด จากนั้นคอยๆ ขยาย ดวง
นิมิตรออกใหใหญขึ้นจนใหญเต็มจักรวาล จากนั้นก็ฝกยอ ขยาย เล็กใหญใหไดดังใจ จนรูสึกพอใจจึงไปขอตอไป
—–6. จากนั้น ลองเคลื่อนดวงกสิณนี้ไปซายไปขวา ไปขางหนา ไปขางหลังวนอยูรอบตัวเรา วนออมขามหัวเรา ตลอดเวลาที่
เคลื่อนประคองอารมณใหดวงกสิณนี้ เปรงรัศมีเปนปฏิภาคนิมิตรอยูตลอดเวลา เคลื่อนไปมาใหไดดังใจและรูสึกพอใจแลวไปขอ
ตอไป
——7.อธิฐานใหดวงกสิณที่เปนปฏิภาคนิมิตรนี้ เพิ่มจํานวนเปน สอง เปนสี่ เปนสิบหก เปนสองรอยหาสิบหก จนเปนจํานวนนับ
ไมถวน จากนั้นรวบกลับมาเปนดวงเดียว ฝกเพิ่มลดจํานวนใหชํานาญจนพอใจ จากนั้น ฝกขอตอไป
——อธิฐานขอบารมีพระพุทธเจาทานทรงสงเคราะห ขออนุญาตเจริญกสิณสีขาวควบ พุทธานุสติกรรมฐาน คราวนี้กําหนด เปน
องคพระพุทธรูปหยกขาวเปนปางใดก็ไดที่เราชอบ เราติดตาติดใจ นึกถึงทานแลวใจของเราสบาย ใหเห็นชัดตั้งมั่นในจิต จากนั้น
กําหนดจิตใหพระทานคอยๆโปรงแสงขึ้น ใสขึ้นเปนอุคหนิมิตร จากนั้น ใสขึ้นสวางขึ้นจน เปน รัศมีฉัพพรรณรังสี สวางไสว
สวยงาม ระยิบระยับ จากนั้น อธิฐานขอใหพระทานเล็ก ใหญ ไดดังใจ อธิฐานใหทานมาประทับวางบนศรีษะ ในศีรษะ ในอก ไดดัง
ใจ จากนั้นอธิฐานกํากับวา ขอใหพุทธนิมิมตรที่ปรากฏขึ้นในจิตของขาพเจานี้จงสถิตอยูในดวงจิตเปนที่พึ่งอาศัย เปนอนุสติแก
ขาพเจาตราบเทาเขาสูนิพพานดวยเทอญ
—ขออนุญาตที่ไมไดเรียงลําดับของกสิณ และอารมณ รวมทั้งอาการนิมิตรของกสิณทุกกองมีสภาพสภาวะเหมือนกันเทากันดังนั้น
ในขอ 2 ขอ 7 จะเหมือนกัน เราจะฝกใหชํานาญในวันตอไป ทีละกองจนครบสิบ กองและ คอยฝกเลื่อนณาน สลับฌาน สลับกอง
กสิณใหชํานาญเปนวสี ครับ
—จากนั้นทํากําลังใจใหใสสะอาดบริสุทธ จนมองเห็นดวงจิตและอาทิสมานกายของเราใหใสเปนแกวประกายพรึก
——จากนั้นกราบขอบคุณและกราบลาพระพุทธเจาและทานผูมีพระคุณทุกพระองค จากนั้นคอยๆถอนจิตจากสมาธิชาๆ ภาวนา
พุทธโธ ธัมโม สังโฆ กํากับ และทรงอาทิสมานกายไวบนพระนิพพานไว
——ขอกราบโมทนาบุญทุกทานที่ทําไดปฏิบัติไดครับ
—–เริ่มการปฏิบัติกันเลยครับ
—— เริ่มตนที่จับลมสบายครับ ตอดวยระลึกถึงคุณพระรัตนไตย ระลึกถึงศีล ระลึกถึงบุญความดี ระลึกถึงเมตตา พรหมวิหารสี่
ระลึกถึงวิปสนาญาณตัดขันธหาใหใจละเอียด เบาบาง ปลอยวางจากความยึดมั่นถือมั่นในรางกายของเราและของบุคคลอื่น
— จากนั้นจับภาพพระใหใสเปนแกวประกายพรึก เปรงรัศมีสวางไสวแพรวพราว ขอบารมีพระทานยกจิตอาทิสมานกายของเรา ขึ้น
สูพระนิพพาน ขึ้นไปกราบพระพุทธเจา พระอรหันต ครูบาอาจารย และทานผูมีพระคุณทั้งหลาย แยกกายออกไปกราบทุกทานทุก
พระองคและนอมถวาย ดอกบัวแกวอันเกิดจากอํานาจบุญกุศลของเรา นอมถวายทานทุกพระองคดวยเทอญ.

—จากนั้นใหกําหนดจิตพิจารณาวิปสนาญาณอยูเบื้องพระพักตรขององคสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจา บนพระนิพพาน
—กราบขอบารมี พระพุทธเจาทุกๆพระองค พระปจเจกพุทธเจาทุกพระองค พระอริยเจาทุกๆพระองค องคหลวงพอ ขอให จิต
ของขาพเจาไดเขาถึงอารมณสูงสุดของกสิณ และไดวสีความชํานาญในการเขาออกยายกองกสิณดวยเทอญ
—–ตอไปกราบขอบารมีพระทานใหเมตตา ปรากฏ ครูบาอาจารยของเราในอดีตชาติและทานที่มีวาสนา เกี่ยวพันกันมา รวมทั้ง
หลวงปูปาน หลวงพอฤาษี ทานไดโปรดเมตตามาปรากฏอยูเบื้องหนาเราบนพระนิพพานนี้เพื่ออบรมสั่งสอน กสิณและสมาธิจิต ที่
ถูกตองตามแบบแผนและที่ลึกซึ้งพิศดารดวยเทอญ

—1. เราเริ่มกันตอที่กสิณสีแดง จับลมสบายจากนั้นกําหนดจิต จับภาพวงกลมสีแดง หนึ่งวง จิตนิ่งสนิทอยูกับวงกลม สีแดงนั้น
จากนั้นอธิฐานกํากับขอให วงกสิณสีแดงนี้ ตั้งมั่นอยูในจิตของเรา ไมวาหลับตาหรือลืมตา
—2. กําหนดจิตนิ่งๆใจสบายจน วงกสิณสีแดงในจิตคอยๆจางลงชาๆ และคอยๆ ใสขึ้น สะอาดขึ้น ใจเรายิ่งสบายขึ้น
—3. กําหนดจิตใหเบาสบายแชมชื่นขึ้น วงกสิณสีแดงใสขึ้นเปนแกว มีลักษณะเปนดวงกลมขึ้นเปนสามมิติขึ้น กสิณเปนดวงใส
ใจยิ่งสงบขึ้นสบายขึ้น ลมหายใจยิ่งนอยลงไปและมีความละเอียดขึ้น อธิฐานกํากับวา อุคหนิมิตรนี้ ขอใหเราจําอารมณ และ
สามารถเขาไดทุกครั้งที่ตองการดวยเทอญ
—4. ใจเรายิ่งสบาย กําหนด จิตของเราใหตั้งมั่นอยูกับนิมิตรกสิณนี้ เมื่อใจเรายิ่งสบาย ดวงกสิณ ก็จะยิ่งใสขึ้นสวางขึ้นเรื่อยๆจน
เปลงแสงออกแพรวพราวระยิบระยับ เปนรัศมีเหมือนประกายเพชรหลากสี ใจเรายิ่งสดชื่นอิ่มเอมใจ นิ่งอยูในนิมิตรกสิณที่ปรากฏ
อยู หากแมลองยอนจิตสังเกตุการหายใจจะพบวาขณะนี้ ลมหายใจหายไปเรียบรอยแลว เราไมตองไปสนใจรางกายหรือการหาย
ใจใดๆ จิตจดจออยูกับ นิมิตรที่ปรากฏนี้ จนชินอารมณ และอธิฐานกํากับวา ขอใหปฏิภาคนิมิตรนี้ปรากฏขึ้นในจิตของขาพเจาได
ทุกครั้งที่ตองการไมวาจะลืมตาก็ดีหลับตาก็ดีดวยเทอญ
—–5.จากนั้นฝกเคลื่อนนิมิตรกสิณ โดยเริ่มจากการฝกยอดวงนิมิตรใหเล็กลงจนเทากับหัวเข็มหมุด จากนั้นคอยๆ ขยาย ดวง
นิมิตรออกใหใหญขึ้นจนใหญเต็มจักรวาล จากนั้นก็ฝกยอ ขยาย เล็กใหญใหไดดังใจ จนรูสึกพอใจจึงไปขอตอไป
—–6. จากนั้น ลองเคลื่อนดวงกสิณนี้ไปซายไปขวา ไปขางหนา ไปขางหลังวนอยูรอบตัวเรา วนออมขามหัวเรา ตลอดเวลาที่
เคลื่อนประคองอารมณใหดวงกสิณนี้ เปรงรัศมีเปนปฏิภาคนิมิตรอยูตลอดเวลา เคลื่อนไปมาใหไดดังใจและรูสึกพอใจแลวไปขอ
ตอไป

——7.อธิฐานใหดวงกสิณที่เปนปฏิภาคนิมิตรนี้ เพิ่มจํานวนเปน สอง เปนสี่ เปนสิบหก เปนสองรอยหาสิบหก จนเปนจํานวนนับ
ไมถวน จากนั้นรวบกลับมาเปนดวงเดียว ฝกเพิ่มลดจํานวนใหชํานาญจนพอใจ จากนั้น ฝกขอตอไป
——อธิฐานขอบารมีพระพุทธเจาทานทรงสงเคราะห ขออนุญาตเจริญกสิณสีแดงควบ พุทธานุสติกรรมฐาน คราวนี้กําหนด เปน
องคพระพุทธรูปแกวสีแดงเปนปางใดก็ไดที่เราชอบ เราติดตาติดใจ นึกถึงทานแลวใจของเราสบาย ใหเห็นชัดตั้งมั่นในจิต จากนั้น
กําหนดจิตใหพระทานคอยๆโปรงแสงขึ้น ใสขึ้นเปนอุคหนิมิตร จากนั้น ใสขึ้นสวางขึ้นจน เปน รัศมีฉัพพรรณรังสี สวางไสว
สวยงาม ระยิบระยับ จากนั้น อธิฐานขอใหพระทานเล็ก ใหญ ไดดังใจ อธิฐานใหทานมาประทับวางบนศรีษะ ในศีรษะ ในอก ไดดัง
ใจ จากนั้นอธิฐานกํากับวา ขอใหพุทธนิมิมตรที่ปรากฏขึ้นในจิตของขาพเจานี้จงสถิตอยูในดวงจิตเปนที่พึ่งอาศัย เปนอนุสติแก
ขาพเจาตราบเทาเขาสูนิพพานดวยเทอญ
—ขออนุญาตที่ไมไดเรียงลําดับของกสิณ และอารมณ รวมทั้งอาการนิมิตรของกสิณทุกกองมีสภาพสภาวะเหมือนกันเทากันดังนั้น
ในขอ 2 ขอ 7 จะเหมือนกัน เราจะฝกใหชํานาญในวันตอไป ทีละกองจนครบสิบ กองและ คอยฝกเลื่อนณาน สลับฌาน สลับกอง
กสิณใหชํานาญเปนวสี ครับ
—จากนั้นทํากําลังใจใหใสสะอาดบริสุทธ จนมองเห็นดวงจิตและอาทิสมานกายของเราใหใสเปนแกวประกายพรึก
——จากนั้นกราบขอบคุณและกราบลาพระพุทธเจาและทานผูมีพระคุณทุกพระองค จากนั้นคอยๆถอนจิตจากสมาธิชาๆ ภาวนา
พุทธโธ ธัมโม สังโฆ กํากับ และทรงอาทิสมานกายไวบนพระนิพพานไว
——ขอกราบโมทนาบุญทุกทานที่ทําไดปฏิบัติไดครับ

