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อานในหนังสือพระไตรปฎกจะรูถึง อัสสาสะ ปสสาสะ พวกนิโรธสมาบัติ พละ
สมาบัติ ตองรูเลย เขาบอก อัสสาสะ ปสสาสะ เขานิโรธสมบัติ พละสมาบัติได
เราไมเชื่อ อัสสาสะ คือ หายใจเขา เชนวา นะโมพุทธายะ ยะธาพุทโมนะ คาถา
เปนบทภาวนา มี ๑๐ ตัว หายใจยาวๆ เขา วาใหได ๑๐ ตัว หายใจออก ว า
เดิน หน า เลย แลว ส งกระแสจิต ไปหลั บ ตา หายใจออก ถึ งโน น อเมริ กาเลย แล ว
หายใจเขา ปสสาสะเขามา จะรูเลยวาลูกอยูสบายไหม ตรงนี้ไมมีใครรูเลย ไมมีใคร
ปฏิบัติ ปฏิบัติไมไดจึงไมบอก บอกก็ไมเกิดประโยชนมั่วแตไปดูจมูกสงใหลูก สงให
ผัว เลยไมไดอะไรเลย
ลมหายใจ ปสสาสะ อัสสาสะ คืออะไร คือ หายใจเขายาวๆ และหายใจออก
ก็สงกระแสไปทางอารมณหายใจ เรียก อัสสาสะ ปสสาสะ มันจะสงไปยังหายใจเขา
กอน แลวสงออกไปหายใจออก ออกไปแผเมตตาไปหาลูก ถึงแนนอน นี่แหละ
อัสสาสะ ปสสาสะ
หายใจเขา คือ อัสสาสะ หายใจออก คือ ปสสาสะ
ปสสาสะ หายใจออก ออกไปหาลูกเราที่อเมริกานั้น ไปถึงแนนอน ถากําลังสง
พอ ถากําลังจิตของทานพอ ทานจะรูวาลูกทานกําลังอยูดีกินดี ไหม ลูกทานเกเร
เกเสไหม แลวมันจะยอนกลับมาบอกดวยการหายใจเขา อัสสาสะ
จําไววาคนปฏิบัติธรรมนี้ เขาอยากใหรูอะไร ปริศนากัมมัฏฐานกลาวไววา
อยากเรียนรูถามหญิงคันหูก อยากทําถูกถามเด็กเลี้ยงควาย เลี้ยงควายนี้ตองทํา
เปนคนโง โงบเปนบเปนใหญ เด็กเลี้ยงควายมันโง แตควายไมโง ไปดาเขาไอควาย
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แล ว ควายมั น เคยขึ้ น โรงศาลกั บ เขาไหม ควายเคยไปฟ อ งใครไหม ควายเคยไป
ทะเลาะกับใครไหม “ไอควาย” ยังดีกวา “ไอคน ที่ทะเลาะกัน หาเรื่องกันไมเขาเรื่อง”
ถาทํากัมมัฏฐานไดจะทายออกเลย วาเด็กเลี้ยงควายคืออะไร ไมใชปฏิบัติไปญาณ
๑๖ ไปญาณ ๑๗ อะไรกัน องคนี้ยังทําไมได
นี่ อ าตมาไปได จ ากหลวงพ อ ดํ า ที่ น้ํ า พอง เราจึ ง ไปสร า งขอนแก น ให เ กิ ด
ประโยชนตอ หลวงพอดํา หลวงพอดําองคนี้ใหกัมมัฏฐานพระเจาตากสิน ถามีใคร
ถามโยมผูชายวาไดกัมมัฏฐานจากใคร ตองตอบวาอุปชฌาย ถาอุปชฌายไมใหใคร
จะให เกสา โลมา นะขา ทันตา ตะโจ ตะโจ ทันตา นะขา โลมา เกสา เบื้องต่ํา
ตั้งแตปลายผมลงมา เบื้องบนตั้งแตปลายเทาขึ้นมา อาตมากวาจะทําไดตั้ง ๑๐ ป
นะ คลําไมถูกวาอะไรเปนอะไร จนไปนั่งเจริญสติปฏฐานสี่ ยืนหนอ ๓ ครั้ง เราเคย
ใชอยางนั้น
ลมหายใจนี้มีอํานาจ ธาตุลม ทําใหเพชรบูรณพังเลยเห็นไหม ธาตุน้ําก็ทําให
บานพัง ธาตุดิน ภูเขาไฟระเบิด และแผนดินไหว ตายไหม ดิน น้ํา ไฟ ลม แรง
หมด อยูที่ตั วเรา แลวก็ไ ดจากการเจริ ญพระกัมมัฏฐาน ทําใหพลั งสูง อัสสาสะ
หายใจเขายาวๆ ยาวไดเทาไร ออกใหยาวเทานั้น จะแผเมตตาไปใหลูกถึงอเมริกา
ได ถ า หายใจสั้ น ๆ แผ ไ ม อ อก ตกปากกระบอก ป น ยิ ง ตกปากกระบอกหมด
อัสสาสะ หายใจเขายาวๆ อัด อัดลมหายใจ อยาดูจมูก อัดเขามา ออก ปสสาสะ
หายใจยาวๆ ไวแผเมตตา ไปถึงสิงคโปรได บางคนไมรูเลย เรื่อง อัสสาสะ ปสสาสะ
เคยอาน แตไมรูอะไร เหมือนเราไปเขาในตลาด ผานรานที่ไมไดเขียนปายไว พอเรา
บอกวา รานนี้ขายทอง จะรองออเราไดผานมาแลว อัสสาสะ ปสสาสะ มีอยูใน
นิโรธสมาบัติ อานหนังสือจะรู แตเราจะทําไดไหม อัดลมหายใจเขา แลวก็ปด
แปลวาออกไป ไปถึงลูกไปถึงครอบครัว
ถาเรา อัสสาสะ ปสสาสะ ไดยาว สมาธิจะหายใจยาวได สมาธิที่มีหายใจยาว
ไมได มันจะขาดใจตายบางคนรูไมจริง อาตมาบอกอยางไรก็ไมเชื่อ พอเขาปฏิบัติ
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ธรรม ทํากัมมัฏฐานได พูดอะไรรูเรื่องหมด พอปฏิบัติธรรมแลวเกิดความฉลาด เกิด
ความเฉลียว รวบรวมขอมูลไวในคอมพิวเตอร พอมีทุกขแลว มันกดออกมาแกเลย
ปญญาในตัวของเราจะแกปญหาเอง แลวเราก็จะรองไห ผานความเสียใจอยางนาใจ
หาย แลวมาพบความสุขในชีวิตบั้นปลาย ตองลําบากมาตั้งแตเปนสาวเปนแซ เมื่อ
เราพบความสุขก็ใหจําไวเลยวา ความสุขนี้เราไดจากความทุกขแทๆ เปนสาวตอง
ผานทุกข มาดีตอนแก จะไมแยตอนตาย ถาตอนตนดีแลว มาเสียตอนแก มันจะแย
ตอนตาย ความสุขนี้ไดมาจากความทุกข อยางเชน โยมวนิดา จํานามสกุลไมได
เปนไหหลํา เตี่ยเปนไหหลํานอก อยูจังหวัดแพร เปนอัมพฤกษ ปากก็เบี้ยว มือหงิก
หยิบอะไรไมไดเลย ตองปอนขาวให และขาก็เกไปเกมา เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม
๒๕๔๓ อาตมาใหหนังสือสวดมนตไป และบอกวิธีนั่งสมาธิไป พอไปถึงจังหวัดแพร
โรงงานทําเครื่องเฟอรนิเจอร เกาหวาย ก็สวดพาหุงมหากา แลวนั่งสมาธิ ปรากฏวา
อาการตางๆ หายเลย หมดเวรหมดกรรม พอไปสวดมนต ทํากัมมัฏฐานเขา หายวัน
หายคืน โรงงานขายดิบขายดี สงออกตลอด แลวก็พิมพหนังสือแจก มีคนมาถามวา
วนิดาหายไดอยางไร ก็ตอบไปวาหายได เพราะหลวงพอวัดอัมพวัน เลยสวดมนตทั้ง
สามีภรรยา ลูกสอบเขาเอ็นทรานซไดหมดเลย
จําไวเลย กัมมัฏฐานไมใชตัดกรรม กัมมัฏฐานแปลวาตองใชหนี้กรรม จะได
หมดหนี้กันในชาตินี้ ชาติหนาอยาไดเอาหนี้ตอไปอีกเลย ถาอาตมาไมนั่งกัมมัฏฐาน
จะรูหรือจะตองคอหัก ใชหนี้นก นกมาทวงตองใหมันนะ เพราะไปหักคอมัน เดี๋ยวนี้
อาตมาเลิกกินนก กินเปด กินไก ใครมาถวายไมฉันหรอก เราไปฆามัน เตาก็ไปตม
มัน นี่แหละกัมมัฏฐาน แปลวาตองใชหนี้กรรมเกา ในครั้งอดีตที่ผานมาแลว สราง
ความดีใชหนี้กรรมเกา เรียกวากัมมัฏฐาน แตเรานั่งจิ้มๆ จ้ําๆ จะไปใชไดอยางไร
ตองไปใชในเมืองนรก ตองตกนรกเปน ๑๐๐ ป จําไว ไมใชเรื่องเหลวไหล ดูโยม
สุนียเปนตัวอยาง ตองลําบากลําบน ตองกินขาวกับน้ําตา ไมเวนแตละวัน มาตอนนี้
สบายแลว ถึงสบายอยางไรก็ตองมีทุกข สามีดี ลูกดีอยางไรก็ตองมีทุกข ทุกขกาย
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ทุกขใจ ทุกขเรื่องนั้น ทุกขเรื่องนี้ตลอดรายการ อาตมาก็ขอใหมามืด กลับไปสวาง
แลวทานยังกลับไปมืดอีกหรือ บางคนไมรูเลย คิดวานั่งกัมมัฏฐานไปสวรรคนิพพาน
นุงขาวหนอยไดบุญ แตเปลากลับไดบาปไป ขางนอกขาวขางในดํา เราตองใชหนี้
เขา ใชหนี้กรรมเกา ไมใชตัดกรรม อยาไปเชื่อใคร เขาโกหก ถาตัดกรรมได สวดตัด
กรรม ไปฆาใครเขามา ก็ตัดกรรม ไมตองใชหนี้หรือ หนี้เงิน หนี้ทอง ใชหมดได แต
หนี้บุญคุณใชหมดไหม เดี๋ยวนี้เด็กสมัยใหม เถียงพอ เถียงแม เถียงคําไมตกฟาก
เพราะกระทรวงศึกษาเอาศีลธรรมออกจากโรงเรียน ไมตองสวดมนตไหวพระ
ความทุกข ทําใหเราตองรองไหตลอด ๒๔ ชั่วโมง ทําใหรูกฎแหงกรรมเมื่อ
ครั้งกระนั้นคือที่ไหนอยางไร เราไปเจอใครบาง ใครมาชวยเราบาง เราตองเวียนวาย
ตายเกิดในวัฏฏะสงสาร เราไปรูจักโยมสุนีย ขายทองไดเพราะวาเตี่ยเขาชวยชีวิตเรา
ตอนที่เราไปอยูบานบางแวก ไปตอดนตรีไทย เพราะฉะนั้นเราทํา กัมมัฏฐานกั น
ตอนนี้ กินนอย พูดนอย นอนนอย ทําความเพียรมาก ไมมีการสวดมนตทําวัตรเชา
เย็น ไมตองไปอานหนังสือ มาถึงก็ บูชาพระ กราบพระ แลวก็ตั้งนะโม ๓ จบ แลว
เราก็เริ่มเดินจงกรม ๑ ชั่วโมง นั่ง ๑ ชั่วโมง เสร็จแลว แผเมตตา หรือ ไมแผก็ได
ยังไดไมครบแผใหคนอื่นไมได ทําตอไปเรื่อยๆ เอากําไรชีวิต สักหนอย เราปฏิบัติ
บูชาตอพระพุทธเจา อามิสบูชาตัดออก เอาเฉพาะปฏิบัติบูชา ไดอานิสงสมากกวา
อามิสบูชา
การมาปฏิบัติธรรม ผลงานก็จะเกิดขึ้นกับตนเอง สุดทายนี้ ก็ขอความสุขสวัสดี
จงมีแกทาน ผูกินนอย นอนนอย ทําความเพียรใหมาก ตั้งแตวันนี้เปนตนไป การ
ปฏิบัติธรรมของทานจะไดรับผลอานิสงส สมความมุงมาดปรารถนาทุกประการ ดวย
การตัดปลิโพธ เพื่อตองการเขาถึงแกนแทคือรัตนตรัย จะรูวาความเกิดเปนมนุษย
แสนจะยากมาก ลําบากเหลือเกิน ดังที่กลาวแลว ก็ขอใหทุกทานจงเขาถึงธรรมใน
พระพุทธศาสนา จนถึงแกนแท ขอใหทานจงเจริญในสัมมาปฏิบัติ ตั้งแตบัดนี้เปนตน
ขอทุกทานจงเจริญดวยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ นึกคิดสิ่ง
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หนึ่งประการใดสมความมุงมาดปรารถนา ทุกประการทุกรูป ทุกนาม ณ โอกาสบัดนี้
เทอญ ขอเจริญพรทุกทาน
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