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ตอนแรกจะเอาแบบวันเดียว สิบกองรวด แตดูจะหนักและเร็วเกินไป เลยขอขยับไปทีละกองจนครบสิบกองแลวจึงจะมา เจริญวสี
โดยการฝกสลับกอง สลับฌาน ผสมกอง แลวจึงไปขึ้น สมาบัติแปด(อรูปฌาน)กันตอครับ ทานที่ไดมโน และเปนวิสัยของสาวก
ภูมิอาจไมจําเปนมากนัก ใหไปเนนที่อารมณวิปสนาญาณใหลึก ชํานาญและเขาถึงความเปนธรรมดาไดเลย สวนทานที่ เปนสาวก
ภูมิ แตมีความสนใจในฤทธิ์ อภิญญา ตองการความเปนปฏิสัมภิทาญาณ ก็ตองทําสมาบัติแปดใหไดและคลองตัวดวยครับ จากนั้น
จะเริ่ม การแยกแนวการฝกออกเปน
1. การใชพลังจิตอภิญญาเพื่อการรักษาโรค
2. การใชพลังจิตอภิญญาเพื่อปกปองคุมครอง บุคคลอื่น
3. การฝกเพื่อการเตรียมรับอภิญญาใหญ
4. การปฏิบัติเพื่อการบรรลุธรรมความหลุดพน
—ทั้งหมดนี้อยาคิดวาผมเกงหรือสอนทานนะครับ เปนเพียงการแนะนําการปฏิบัติ เพื่อความเอื้อเฟอในธรรม พระทานสั่งมาใหทํา
ผมก็ทําตามนั้น พระทานวาอยางไร ผมก็วาตามนั้น เปนความเมตตาและหนาที่ของพระทานครับ สวนใครจะกาวหนาไดมากแค
ไหนขึ้นอยูกับ กําลังใจ วาสนาทั้งของเกาและปจจุบัน การปลอยวางมานะทิษฐิ เมตตาพรหมวิหารสี่ ความบริสุทธิ์ของจิตที่
ปราศจากกิเลส และความตั้งใจดีครับ ใครไดดีแคไหนผมโมทนาดวยครับ สวนใครที่ติดขัดตรงจุดไหน ถามไดครับ จะไดเปน
ประโยชนกับทานอื่นดวยครับ
มาตอกันที่กสิณสีเหลืองครับ

——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. เราเริ่มกันตอที่กสิณสีเหลือง จับลมสบายจากนั้นกําหนดจิต จับภาพวงกลมสีเหลืองหนึ่งวง จิตนิ่งสนิทอยูกับวงกลม สี
เหลืองนั้น จากนั้นอธิฐานกํากับขอให วงกสิณสีเหลืองนี้ ตั้งมั่นอยูในจิตของเรา ไมวาหลับตาหรือลืมตา
—2. กําหนดจิตนิ่งๆใจสบายจน วงกสิณสีเหลืองในจิตคอยๆจางลงชาๆ และคอยๆ ใสขึ้น สะอาดขึ้น ใจเรายิ่งสบายขึ้น
—3. กําหนดจิตใหเบาสบายแชมชื่นขึ้น วงกสิณสีเหลืองใสขึ้นเปนแกว 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 ขออนุญาตเจริญกสิณสีเหลืองควบ พุทธานุสติกรรมฐาน คราวนี้กําหนด เปน
องคพระพุทธรูปสีทองสุกอราม เปนปางใดก็ไดที่เราชอบ เราติดตาติดใจ นึกถึงทานแลวใจของเราสบาย ใหเห็นชัดตั้งมั่นในจิต
จากนั้น กําหนดจิตใหพระทานคอยๆโปรงแสงขึ้น ใสขึ้นเปนอุคหนิมิตร จากนั้น ใสขึ้นสวางขึ้นจน เปน รัศมีฉัพพรรณรังสี สวางไสว
สวยงาม ระยิบระยับ จากนั้น อธิฐานขอใหพระทานเล็ก ใหญ ไดดังใจ อธิฐานใหทานมาประทับวางบนศรีษะ ในศีรษะ ในอก ไดดัง
ใจ จากนั้นอธิฐานกํากับวา ขอใหพุทธนิมิตรที่ปรากฏขึ้นในจิตของขาพเจานี้จงสถิตอยูในดวงจิตเปนที่พึ่งอาศัย 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
มีหลายครั้งที่ผมไดแนะนําสมาธิและ ไดตั้งคําถามกับทานที่จะฝกไปวา “ตองการฝกสมาธิไปเพื่อ อะไร และ อะไรคือวัตถุประสงค
หรือเปาหมายที่ตองการในการฝกสมาธิ ” คําตอบ 90% คือ เคาวามันดี ตอมาคือ เพื่อใหจิตใจสบาย สวนนอยมากที่จะตอบวา
เพื่อใชเปนพื้นฐานและเปนกําลังในการทําความดี ยิ่งๆขึ้นไป อันไดแก เพื่อการหลุดพน หรือการสรางบารมีในฐานะทานที่
ปรารถนาพุทธภูมิ ดังนั้นผมขอชี้แจงอีกครั้งวา การทําสมาธิที่เริ่มตนจากความไมรูก็ดี การขาด วัตถุประสงคและเปาหมายที่ชัดเจน
ก็ดี เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหการทําสมาธิของทานอาจจะไมกาวหนาเทาที่ควรเปนควรได หรืออาจวนเวียน ยํ่าอยูกับที่ ทานที่พอใจ
เพียงเทานั้นก็อาจจะไมเปนไร แตทานที่ปรารถนาความเจริญกาวหนาในการปฏิบัติก็อาจจะตองกลับมาทบทวน จิตใจและเปา
หมายในการทําสมาธิของเราอีกครั้งวา เราตองการอะไรจากการทําสมาธิ เพราะแนวทางการฝกสมาธิเพื่อเปาหมายที่แตกตางกัน
นั้น ก็มีการวางอารมณใจ หนักเบาแตกตางกัน ดังนั้นผมจะขอยกตัวอยางเปาหมายในการทําสมาธิใหทานได พิจารณาดูครับ คิด
วาเปนวิมังสาในการไตรตรองทบทวนจิตใจในการปฏิบัติใหกาวหนาและชัดเจนขึ้นครับ

—การทําสมาธิเพื่อหวังใหใจสบาย ระดับเปาหมายนี้ เหมาะกับการฝกอานาปานสติ และเมื่อจับลมสบายได จําอารมณสบายได
จิตใจก็จะมีความสุขความสบายตามที่ตองการแลว
—การทําสมาธิเพื่อเปนอุปนิสัยติดตัวไปในภพหนา ระดับเปาหมายนี้ มักเปนทานที่ ยังไมคิดวาตนจะหลุดพนในชาตินี้ และ หรือ
เคยได อธิฐานติดตามพระโพธิสัตวองคใดองคหนึ่งที่ทานจะบรรลุเปนพระพุทธเจาในอนาคต การปฏิบัติและการทําสมาธินั้น
เหมาะกับ การทําบุญ ทําทาน การอธิฐาน รวมทั้งการทําสมาธิทั่วๆไป เนนใหใจสบาย ไมตองเรงรัดอะไร เนนความดีที่คอยๆสะสม
ไปเรื่อยๆ
—การทําสมาธิเพื่อการหลุดพน ระดับเปาหมายนี้ สมควรไดฌานสี่ และตองเนนหนักในวิปสนาญาณ เปนปรกติ และมีวางกําลัง
ใจใน สติปฏฐานสี่เปนธรรมดา สวนทานที่ มีวิสัยของปฏิสัมภิทาญาณนั้นตองไดสมาบัติแปด (ฌาน แปด) เปนปรกติรวมดวย และ
ทั้งหมดตองมีความเขาใจในสังโยชนสิบเปนอยางดี
—การทําสมาธิเพื่อการสรางบารมีในฐานะพุทธภูมิ ระดับเปาหมายนี้ ทานตองใชกําลังใจสูงกวาทานที่มีวิสัยสาวกภูมิเยอะ
สมาบัติแปด กรรมฐานทั้งสี่สิบกอง พรหมวิหารสี่อยางละเอียด มหาสติปฏฐานสี่ บารมีสามสิบทัศ วิปสนาญาณทุกอารมณ ตอง
ทําใหได ตองคลองใหหมด และยังตองรูจริต จิต อารมณทุกรูปแบบ รวมทั้งบางทีตองไปรูดวยวาการฝกที่ผิดเปนอยางไร วิปสนู
ปกิเลสเปนอยางไร ความเขาใจผิดเรื่องพระนิพพานเปนอยางไร เพราะจะไดรูจะไดสอนคนอื่นได อยางกระจางไมติดขัด แตทั้งนี้
ทั้งนั้นก็ขึ้นอยูกับ บารมีที่แตละทานไดอธิฐานวาในชาตินี้จะลงมาเกิดเพื่อการบําเพ็ญบารมี ในเรื่องอะไร ทําอะไร ก็อาจจะทําใหมี
ผลอยูในขอบเขตของการอธิฐานนั้นๆ
—การทําสมาธิเพื่อใชชวยเหลือสงเคราะหเพื่อนมนุษย ระดับเปาหมายนี้ ควรไดตั้งแตสมาธิอยางหยาบ จนถึงขั้น สมาบัติแปด
สิ่งสําคัญคืออารมณที่ตั้งมั่นอยูในพรหมวิหารสี่ เพื่อใชชวยเหลือผูคนที่ตกทุกขไดยาก และในการทําสมาธิเพื่อชวยเหลือคนนี้
แบงเปน
–การสงเคราะหทางจิตใจ ใหธรรมมะ ชี้หนทางในชีวิต การใหกําลังใจ
–การสงเคราะหทางกาย ดวยการใชพลังสมาธิรักษาโรคภัยไขเจ็บตางๆ
–การสงเคราะหทางดานความเปนอยู ดวยการใช กําลังสมาธิและอธิฐานใหผูคนที่ตองการชวย มีความคลองตัว มีการเงินการทอง

ที่ดีขึ้น
แตทั้งหมดนี้ควรอยูใน ศีลที่สะอาดบริสุทธ ความตั้งมั่นในพระรัตนไตย และจิตที่เปนสัมมาทิฐธิครับ เปนเครื่องปองกันคุมครองจิต
ของเราใหอยูในแนวทางแหงสัมมาสมาธิ และสัมมาปฏิบัติไวเสมอ
ขอใหกาวหนาในการปฏิบัติ และคนหาเปาหมายในการทําสมาธิของตัวเองใหพบนะครับ ผมขอกราบโมทนาความตั้งใจดีของทุก
ทานครับ

