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วันนี้ เราก็จะไดฝกกสิณเปนกองสุดทาย จนครบ ทั้งสิบกองแลวนะครับ ขั้นตอไปเราจะ นําความรูของกสิณมาเดิน สลับกอง และ
สลับ ฌาน เพื่อใหเกิดความชํานาญเปนวสีครับ กสิณนั้นหลวงพอทานสอนไว ให มีหลักมีเกณฑที่ทําใหการฝกกสิณงายขึ้น โดย
เฉพาะถาจับหลักไดแลว กสิณนั้นมีความแตกตางกันเฉพาะการตั้งตนของนิมิตรกสิณตอนตั้งตนเทานั้น สวนที่สุดของอารมณกสิณ
ทุกกองนั้น ซึ่งเปนอารมณของฌานสี่ มีอารมณและสภาวะเหมือนกันทุกประการ ดังนั้น ทานที่ไดกสิณกองใดกองหนึ่งนั้น ถาใช
กําลังใจอีกไมมาก ก็จะทําใหไดกสิณครบทั้งสิบกองไดอยางไมยากเย็นอะไร

—สวนทําไมจึงตองฝกกสิณ นั้น เหตุผลก็คือตัวกสิณนั้นเปนบาทฐานของการใชอภิญญา ทั้งอภิญญาใหญและอภิญญาเล็กครับ
ดังนั้นทานที่มีกําลังใจฝกไดจนครบทั้งสิบกอง อยางชํานาญ ก็ยอมกาวเขาใกล อภิญญาใหญมากขึ้นครับ แตทั้งนี้ทั้งนั้น ขอให
ทานทั้งหลายโปรดอยาไดลืม สัมมาทิษฐิ คุณธรรมกํากับ และจุดมุงหมายสูงสุดของการไดอภิญญา ครับ วาเปนไปเพื่ออะไร ตรง
จุดนี้สําคัญครับ

—ขอใหทุกทานคนพบตัวตนที่แทจริงและเปาหมายสูงสุดของจิตวิญญานที่ทานไดอธิฐานไวใหเจอนะครับ เมื่อพบแลว เสนทาง
ธรรมของทานจะชัดเจนและมั่นคงขึ้นครับ
วันนี้มาตอกันที่การฝกโอภาสกสิณ หรือกสิณแสงสวางครับ

——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 ใหจิตสะอาด
และคลายจากความยึดมั่นในรางกาย

—กราบขอบารมี พระพุทธเจาทุกๆพระองค พระปจเจกพุทธเจาทุกพระองค พระอริยเจาทุกๆพระองค องคหลวงพอ ขอให จิต
ของขาพเจาไดเขาถึงอารมณสูงสุดของกสิณ และไดวสีความชํานาญในการเขาออกยายกองกสิณดวยเทอญ

———ตอไปกราบขอบารมีพระทานใหเมตตา ปรากฏ ครูบาอาจารยของเราในอดีตชาติและทานที่มีวาสนา เกี่ยวพันกันมา รวม
ทั้งหลวงปูปาน หลวงพอฤาษี ทานไดโปรดเมตตามาปรากฏอยูเบื้องหนาเราบนพระนิพพานนี้เพื่ออบรมสั่งสอน กสิณและสมาธิจิต
ที่ถูกตองตามแบบแผนและที่ลึกซึ้งพิศดารดวยเทอญ

—1. เราเริ่มกันตอที่กสิณแสงสวาง จับลมสบายจากนั้นกําหนดจิต จับภาพ ของแสงที่สองลอดออกมาจากชอง เชน แสงแดดที่
สองเปนลําแสงผานเงาไมหรือชองหนาตาง ชองแสง หรือแสงที่สองผานรูรั่วเล็กๆ จําภาพและอาการที่ลําแสงสองลอดออกมาให
ติดในใจ จนกระทั่ง
จิตนิ่งสนิทอยูกับภาพของลําแสงที่สองอยูนั้น จากนั้นอธิฐานกํากับขอให กองกสิณแสงสวางนี้ ตั้งมั่นอยูในจิตของเรา ไมวา
หลับตาหรือลืมตา ก็ขอใหติดอยูในอารมณจิตของเราเสมอ

—2. กําหนดจิตนิ่งๆใจสบายจน โอภาสกสิณ ในจิตที่เปนลําแสงที่เห็นในจิตวาสองสวางอยูนั้น คอยๆ มีประกายระยิบระยับขึ้น
ชาๆ และคอยๆ ใสขึ้น สะอาดขึ้น สวางขึ้นและใจเรายิ่งสบายขึ้น

—3. กําหนดจิตใหเบาสบายแชมชื่นขึ้น กสิณแสงสวาง 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 ขออนุญาตเจริญโอภาสกสิณควบ พุทธานุสติกรรมฐาน คราวนี้กําหนด ภาพ
ของลําแสงที่สองตรงลงมายังองคพระพุทธรูป และยิ่งทําใหองคพระพุทธรูปทานสองสวางยิ่งขึ้นจนเหลือเพียงภาพ องคพระพุทธ
รูปที่เปรงแสงสวางเพียงอยางเดียวใหเราติดตาติดใจ นึกถึงทานแลวใจของเรายิ่งสบาย ใหเห็นชัดตั้งมั่นในจิต จากนั้น กําหนดจิต
ใหพระทานคอยๆโปรงแสงขึ้น อีก จนใสขึ้นเปนอุคหนิมิตร จากนั้น ใสขึ้นสวางขึ้นจน เปน รัศมีฉัพพรรณรังสี สวางไสวสวยงาม
ระยิบระยับ จากนั้น อธิฐานขอใหพระทานเล็ก ใหญ ไดดังใจ อธิฐานใหทานมาประทับวางบนศรีษะ ในศีรษะ ในอก ไดดังใจ จาก
นั้นอธิฐานกํากับวา ขอใหพุทธนิมิตรที่ปรากฏขึ้นในจิตของขาพเจานี้จงสถิตอยูในดวงจิตเปนที่พึ่งอาศัย เปนอนุสติแกขาพเจา
ตราบเทาเขาสูนิพพานดวยเทอญ

—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
นที่สุด ก็จบกสิณทั้งสิบกองไดนะครับ หวังวาหลายๆคนคงจะทําได ไมยากเกินวิสัยและกําลังใจของทานนะครับ และความรูเกา
อื่นๆที่แนะนํากันไปก็ขอใหทุกทานหมั่นทบทวนใหคลองเอาไวเสมอนะครับ โดยเฉพาะ อยางยิ่ง พุทธานุสติ วิปสนาญาน ใน
รางกายขันธหาทั้งของตัวเราเองและทั้งของบุคคลอื่น อารมณพระนิพพานหรืออุปมานุสติกรรมฐาน สวนศีล ไตรสรณะคมภและอา
นาปานสติควรเปนสิ่งที่ทําไดเปนปรกติธรรมชาติครับ

—วันนี้เราจะมาฝกกสิณในแบบพิศดารโดยการเริ่มตนอยางงายที่สุดคือ การไลกองกสิณ อนุโลม ปฏิโลม ซึ่ง อนุโลม หมายความ
ถึงการเรียงลําดับกองกสิณจากกองแรกไปจนถึงกองสุดทาย สวนปฏิโลม หมายความถึง การเรียงลําดับกองกสิณกองสุดทายไล
ยอนกลับ ไปยังกองแรกใหม ครับ

—สวนกสิณทั้งสิบกองผมไดแนะนําทานทั้งหลายจนครบทุกกองแลว และยังใหฝกกสิณทุกกองควบจนถึง ฌานสี่ในพุทธานุสติ
กรรมฐานดวยสวนการใชมโนมยิทธิ ขึ้นไปฝกอยูบนพระนิพพาน เปนการควบในอารมณของพระนิพพานตลอดการฝกสมาธิ
ทั้งหมดของทาน ดังนั้นถือวาผมไดแนะนําตามเจตนารมณและแนวทางของหลวงพอฤาษีลิงดําทานที่ไดสั่งไวแลว สวนการ ไล
กอง สลับกองนั้น เปนการฝกเพื่อความชํานาญเปนวสี เพื่อการรองรับอภิญญาใหญครับ ดังนั้นจึงขึ้นอยูกับกําลังใจของทานแตละ
คนครับ ใจผมอยากใหทานไดกันทุกคนครับ เกงๆ คลองๆ ชัดๆ จะไดชวยกันเปนกําลังทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาครับ
วันนี้มาฝกตอกันที่การฝกไลกองกสิณ ทั้ง อนุโลม และปฏิโลมครับ

——เริ่มการปฏิบัติกันเลยครับ

—— เริ่มตนที่จับลมสบายครับ ตอดวยระลึกถึงคุณพระรัตนไตย ระลึกถึงศีล ระลึกถึงบุญความดี ระลึกถึงเมตตา พรหมวิหารสี่
ระลึกถึงวิปสนาญาณตัดขันธหาใหใจละเอียด เบาบาง ปลอยวางจากความยึดมั่นถือมั่นในรางกายของเราและของบุคคลอื่น

— จากนั้นจับภาพพระใหใสเปนแกวประกายพรึก เปรงรัศมีสวางไสวแพรวพราว ขอบารมีพระทานยกจิตอาทิสมานกายของเรา ขึ้น
สูพระนิพพาน ขึ้นไปกราบพระพุทธเจา พระอรหันต ครูบาอาจารย และทานผูมีพระคุณทั้งหลาย แยกกายออกไปกราบทุกทานทุก
พระองคและนอมถวาย ดอกบัวแกวอันเกิดจากอํานาจบุญกุศลของเรา นอมถวายทานทุกพระองคดวยเทอญ.

—จากนั้นใหกําหนดจิตพิจารณาวิปสนาญาณใหเห็นความทุกข ความเสื่อม ความไมเที่ยง ความแปรปรวนในรางกาย อยูเบื้อง
พระพักตรขององคสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจา บนพระนิพพาน ใหจิตสะอาดและคลายจากความยึดมั่นในรางกาย

—กราบขอบารมี พระพุทธเจาทุกๆพระองค พระปจเจกพุทธเจาทุกพระองค พระอริยเจาทุกๆพระองค องคหลวงพอ ขอให จิต
ของขาพเจาไดเขาถึงอารมณสูงสุดของกสิณ และได วสี ความชํานาญในการเขาออกยายกองกสิณดวยเทอญ

———ตอไปกราบขอบารมีพระทานใหเมตตา ปรากฏ ครูบาอาจารยของเราในอดีตชาติและทานที่มีวาสนา เกี่ยวพันกันมา รวม
ทั้งหลวงปูปาน หลวงพอฤาษี ทานไดโปรดเมตตามาปรากฏอยูเบื้องหนาเราบนพระนิพพานนี้เพื่ออบรมสั่งสอน กสิณและสมาธิจิต
ที่ถูกตองตามแบบแผนและที่ลึกซึ้งพิศดารดวยเทอญ

—1. เราเริ่มกัน ที่กสิณดิน กันกอน จับลมสบายจากนั้นกําหนดจิต จับภาพ ดินใหติดในใจ จนกระทั่ง
จิตนิ่งสนิทอยูกับภาพของดินนั้น จากนั้นอธิฐานขอให กองกสิณดินนั้นคอยๆเปลี่ยนเปน อุคหนิมิตร ใสขึ้นสะอาดขึ้น สวางขึ้น จาก
นั้นกําหนดจิตให อุคหนิมิตรนั้น ยิ่งใสขึ้นระยิบระยับขึ้นจนเปลี่ยนเปน ปฏิภาคนิมิตร กลายเปนแกวระยิบระยับแพรวพราว ใจเรายิ่ง
สะอาด สวางสงบขึ้น แลวถอยจิตลงสู อุคหนิมิตรใหมอีกครั้งเพื่อจะเปลี่ยนภาพนิมิตรในจิตเปนกสิณกองตอไป

—2. จากนั้นถอยจิตออกมาจับภาพกสิณนํ้า ไลอารมณฌานขึ้นไปจน นิมิตรกสิณ ใสขึ้น สะอาดขึ้นจนกลายเปน อุคหนิมิตร จาก
นั้น ไลอารมณใจใหสะอาดขึ้นละเอียดขึ้น สบายขึ้นจน อุคหนิมิตรเปลี่ยนเปนปฏิภาคนิมิตร เปลี่ยนเปนแกวประกายพรึก สวย
สะอาด ใจเรายิ่งสบายขึ้นสงบขึ้น แลวถอยจิตลงสู อุคหนิมิตรอีกครั้ง

—3.จากนั้นถอยอารมณกลับมาเปน การจับภาพกสิณไฟ แลวไลอารมณฌานจากกสิณไฟขึ้นเปน อุคหนิมิตร ไลตอไปจนนิมิตรใน
จิตกลายเปน ปฏิภาคนิมิตร แลวจึงถอยจิตลงสู อุคหนิมิตรอีกครั้ง

—4.จากนั้นถอยจิตมาจับภาพกสิณลม ไลฌานขึ้นเปน อุคหนิมิตร จากนั้นไลขึ้นไปเปน ปฏิภาคนิมิตร แลวถอยจิตกลับสู อุคห
นิมิตรอีกครั้ง

—5.กลับมาจับภาพกสิณสีแดง ใหชัดเจนในจิต ไลฌานขึ้นเปน อุคหนิมิตร จากนั้นไลอารมณขึ้นเปน ปฏิภาคนิมิตร จากนั้นถอย
จิตกลับลงมาสู อุคหนิมิตรอีกครั้ง

—6.ถอยจิตมาจับภาพกสิณสีเหลือง ใหชัดเจน แลวไลอารมณใหละเอียดขึ้นจนเปน อุคหนิมิตร และปฏิภาคนิมิตร จากนั้นจึงถอย
จิตลงสูอุคหนิมิตรอีกครั้ง

—7.ถอยจิตลงสูนิมิตรกสิณสีเขียว ไลอารมณขึ้นเปนอุคหนิมิตร ขึ้นเปนปฏิภาคนิมิตร ถอยลงสู อุคหนิมิตร

—8.ถอยจิตลงสูนิมิตรกสิณสีขาว ไลฌานขึ้นจนเปนอุคหนิมิตร และปฏิภาคนิมิตร แลวจึงถอยจิตลงสู อุคหนิมิตร

—9. ถอยจิตลงสูนิมิตรกสิณอากาศหรือสภาพวางเปลา โลงๆ ไลฌานขึ้นเปนอุคหนิมิตร และปฏิภาคนิมิตร จากนั้นจึงถอยจิตลงสู
อุคหนิมิตร

—10.ถอยจิตลงสูนิมิตรกสิณแสงสวาง ไลฌานขึ้นเปนอุคหนิมิตร และปฏิภาคนิมิตร จากนั้นจึงถอยจิตลงสู อุคหนิมิตร

—11.จบการไลกองกสิณแบบอนุโลมตอไปเปนการไลกองกสิณแบบปฏิโลม

—12.กลับมาจับภาพกสิณอากาศ และไลอารมณขึ้นเปน อุคหนิมิตร ปฏิภาคนิมิตร และถอยอารมณลงสู อุคหนิมิตร

—13.ถอยจิตมาจับภาพกสิณสีขาว ไลอารมณขึ้นเปนอุคหนิมิตร ปฏิภาคนิมิตร และจึงถอยจิตลงเปนอุคหนิมิตร

—14.ถอยจิตมาจับภาพกสิณสีเขียว ไลอารมณขึ้นเปนอุคหนิมิตร ปฏิภาคนิมิตร และจึงถอยกลับเปนอุคหนิมิตร

—15.ถอยจิตมาจับภาพกสิณสีเหลือง ไลอารมณขึ้นเปนอุคหนิมิตร ปฏิภาคนิมิตร และจึงถอยจิตลงสู อุคหนิมิตร

—16.ถอยจิตมาจับภาพกสิณสีแดง ไลฌานขึ้นเปนอุคหนิมิตร ปฏิภาคนิมิตร และจึงถอยจิตลงสู อุคหนิมิตร

—17.ถอยจิตมาจับภาพกสิณลม ไลฌานขึ้นเปนอุคหนิมิตร ปฏิภาคนิมิตร แลวถอยจิตลงสู อุคหนิมิตร

—18.ถอยจิตมาจับภาพกสิณไฟ ไลฌานขึ้นเปนอุคหนิมิตร ปฏิภาคนิมิตร แลวถอยจิตลงสู อุคหนิมิตร

—19.ถอยจิตมาจับภาพกสิณนํ้า ไลฌานขึ้นเปน อุคหนิมิตร ปฏิภาคนิมิตร แลวถอยจิตลงสู อุคหนิมิตร

—20.ถอยจิตมาจับภาพกสิณดิน ไลฌานขึ้นเปน อุคหนิมิตร ปฏิภาคนิมิตร และถอยจิตลงสู อุคหนิมิตร

—21.เปนอันเปนการไลกองกสิณ อนุโลม ปฏิโลม หนึ่งรอบ ทบทวนทํายอนใหมตั้งแตตน ขอหนึ่งถึง 20. อีกรอบแลว อธิฐาน
กํากับวาขอให ขาพเจานี้สามารถไลกองกสิณ อนุโลม ปฏิโลมไดทุกครั้งที่ตองการดวยเถิด จากนั้นไลกองใหมอีก 1 รอบ จน
คลองตัว เปนวสี

—จากนั้นทํากําลังใจใหใสสะอาดบริสุทธ จนมองเห็นดวงจิตและอาทิสมานกายของเราใหใสเปนแกวประกายพรึก

——จากนั้นกราบขอบคุณและกราบลาพระพุทธเจาและทานผูมีพระคุณทุกพระองค จากนั้นคอยๆถอนจิตจากสมาธิชาๆ ภาวนา
พุทธโธ ธัมโม สังโฆ กํากับ และทรงอาทิสมานกายไวบนพระนิพพานไว

——ขอกราบโมทนาบุญทุกทานที่ทําไดปฏิบัติไดครับ

