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วันนี้มาตอกันที่การฝกกสิณลม ในกสิณธาตุครับ

——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 รวม
ทั้งหลวงปูปาน หลวงพอฤาษี ทานไดโปรดเมตตามาปรากฏอยูเบื้องหนาเราบนพระนิพพานนี้เพื่ออบรมสั่งสอน กสิณและสมาธิจิต
ที่ถูกตองตามแบบแผนและที่ลึกซึ้งพิศดารดวยเทอญ

—1. เราเริ่มกันตอที่กสิณลม จับลมสบายจากนั้นกําหนดจิต จับภาพอาการของลมที่กําลังพัด โชยอยู เชนลมที่พัดจนใบไมมี
อาการแกวงไกว
จิตนิ่งสนิทอยูกับภาพของลมที่กําลังพัดอยูนั้น จากนั้นอธิฐานกํากับขอให กองกสิณลมนี้ ตั้งมั่นอยูในจิตของเรา ไมวาหลับตาหรือ
ลืมตา ก็ขอใหติดอยูในอารมณจิตของเราเสมอ

—2. กําหนดจิตนิ่งๆใจสบายจน วงกสิณลม ในจิตคอยๆพัด มีประกายระยิบระยับขึ้นชาๆ และคอยๆ ใสขึ้น สะอาดขึ้น และใจเรา
ยิ่งสบายขึ้น

—3. กําหนดจิตใหเบาสบายแชมชื่นขึ้น วงกสิณลม คอยๆใสขึ้นเปนแกวระยิบระยับ มีลักษณะเปนดวงกลมขึ้นเปนสามมิติขึ้น
กสิณเปนดวงใส ใจยิ่งสงบขึ้นสบายขึ้น ลมหายใจยิ่งนอยลงไปและมีความละเอียดขึ้น อธิฐานกํากับวา อุคหนิมิตรนี้ ขอใหเราจํา
อารมณ และสามารถเขาไดทุกครั้งที่ตองการดวยเทอญ

—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 ขออนุญาตเจริญกสิณลม ควบ พุทธานุสติกรรมฐาน คราวนี้กําหนด ภาพ
ของลมที่กําลังพัดอยูเบื้องหนาองคพระพุทธรูป และเพิกทิ้งภาพลมนั้นเสีย เหลือเพียงจับภาพ เปนองคพระพุทธรูปแทนอยาง
เดียว จะเปนปางใดก็ไดที่เราติดตาติดใจ นึกถึงทานแลวใจของเราสบาย ใหเห็นชัดตั้งมั่นในจิต จากนั้น กําหนดจิตใหพระทาน
คอยๆโปรงแสงขึ้น ใสขึ้นเปนอุคหนิมิตร จากนั้น ใสขึ้นสวางขึ้นจน เปน รัศมีฉัพพรรณรังสี สวางไสวสวยงาม ระยิบระยับ จากนั้น
อธิฐานขอใหพระทานเล็ก ใหญ ไดดังใจ อธิฐานใหทานมาประทับวางบนศรีษะ ในศีรษะ ในอก ไดดังใจ จากนั้นอธิฐานกํากับวา
ขอใหพุทธนิมิตรที่ปรากฏขึ้นในจิตของขาพเจานี้จงสถิตอยูในดวงจิตเปนที่พึ่งอาศัย เปนอนุสติแกขาพเจาตราบเทาเขาสูนิพพาน
ดวยเทอญ

—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
ตอกันที่การฝกอากาสกสิณ หรือกสิณอากาศครับ

——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 รวม
ทั้งหลวงปูปาน หลวงพอฤาษี ทานไดโปรดเมตตามาปรากฏอยูเบื้องหนาเราบนพระนิพพานนี้เพื่ออบรมสั่งสอน กสิณและสมาธิจิต
ที่ถูกตองตามแบบแผนและที่ลึกซึ้งพิศดารดวยเทอญ

—1. เราเริ่มกันตอที่กสิณอากาศ จับลมสบายจากนั้นกําหนดจิต จับภาพอากาศที่วางเปลา โลงโปรงไมมีอะไร
จิตนิ่งสนิทอยูกับภาพของอากาศที่วางเปลาอยูนั้น จากนั้นอธิฐานกํากับขอให กองอากาสกสิณนี้ ตั้งมั่นอยูในจิตของเรา ไมวา
หลับตาหรือลืมตา ก็ขอใหติดอยูในอารมณจิตของเราเสมอ

—2. กําหนดจิตนิ่งๆใจสบายจน อากาสกสิณ ในจิตที่เปนอากาศที่เห็นในจิตวาวางเปลานั้น คอยๆ มีประกายระยิบระยับขึ้นชาๆ

และคอยๆ ใสขึ้น สะอาดขึ้น สวางขึ้นและใจเรายิ่งสบายขึ้น

—3. กําหนดจิตใหเบาสบายแชมชื่นขึ้น กสิณอากาศ คอยๆใสขึ้นเปนแกวระยิบระยับ มีลักษณะเปนดวงกลมขึ้นเปนสามมิติขึ้น
กสิณเปนดวงใส ใจยิ่งสงบขึ้นสบายขึ้น ลมหายใจยิ่งนอยลงไปและมีความละเอียดขึ้น อธิฐานกํากับวา อุคหนิมิตรนี้ ขอใหเราจํา
อารมณ และสามารถเขาไดทุกครั้งที่ตองการดวยเทอญ

—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 ขออนุญาตเจริญอากาสกสิณควบ พุทธานุสติกรรมฐาน คราวนี้กําหนด ภาพ
ของอากาศที่วางเปลาอยูเบื้องหนาองคพระพุทธรูป และเพิกทิ้งภาพอากาศที่วางเปลานั้นเสีย เหลือเพียงจับภาพ เปนองค
พระพุทธรูปแทนอยางเดียว จะเปนปางใดก็ไดที่เราติดตาติดใจ 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

