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สัจจะตัวเดียวนี้ มีอภินิหารทั้งทาน ศีล ภาวนา สัจจะตัวเดียวมีอภินิหารมาก อภินิหาร
แผลงฤทธิ์ไดดวย อยูยงคงกระพันเสียดวย แลวสามารถจะทํางานสําเร็จทั้งคดีโลกคดีธรรม
ตัวอยางวาญาติโยมมีสัจจะไหม มีความจริงในชีวิตไหม ถาไมมีขอใหสรางเสียแตบัดนี้ ไมใช
มานั่งหลับหูหลับตาเลย
ขาพเจาจะเดินจงกรม ขาพเจาจะนัง่ ภาวนา ๑ ชั่วโมง ไมถึง ๑ ชัว่ โมงขาพเจาจะไม
เลิก วันนี้ขาพเจาตั้งใจจะตักน้ําซัก ๒ หาบ ตองตักใหเต็ม ๒ หาบ ถึงจะมีสัจจะ
คนชาวพุทธสวนมากทําอะไรไมไดผลเพราะเสียสัจจะ สัจจะตัวเดียวเทานั้น ไมตอ งไป
เอาตักบาตร ทําบุญใหทานมากมายหรอก ญาติโยมก็ไมเขาใจทําบุญเสียอีก มีอะไรทําบุญ
หมด แตโยมไมเขาใจตามคําสอนของพระพุทธเจา พระพุทธเจาแบงปนใชไหมเลา แบงปน
แบงสันปนสวน โยมแปลวาอยางไร แบงสรรปนสวนนี่ บางทีโยมผูเฒาผูแกจะวา “หนูมีนา
เอามาใหยายนี่ ยายจะทําบุญใหหมด หมดเลยนะ” อยางนี้เรียกวาแบงสรรปนสวนเรอะ ไมใช
พระพุทธเจามีแตใหแตไมรับ ไมรับตรงขอไหน โยมรูไหม เดี๋ยวโยมจงฟงตอไป พระพุทธเจา
ไมรับอะไร แตอยางอื่นรับนะ ไมรับอยูขอเดียวคืออะไร ญาติโยมฟงตอไป
อาตมาเคยเห็นมาหลายคนแลว ตั้งใจวาขาพเจาจะเดินจงกรม ๑ ชั่วโมง นั่งภาวนา ๑
ชั่วโมง พอนั่งไปไดสัก ๔๐ นาที ก็วาสายหนอยคอยนั่งตอไป หลายคนบางทีนั่งไปก็วานอน
กอนเถอะ หรือใหเด็กมันหลับกอนคอยปฏิบัตติ อเถอะ อยางนี้ไมไดอะไรเลยนะ ไมไดจริง ๆ
ดวย เพราะเสียสัจจะ สัจจะลบหมดเลย ไมตองไปสรางที่ไหนแลว แลวไมตองสรางบารมี
ตอไป ทานก็ไมมี ศีลก็ไมเกิด นี่ธรรมะก็ไมเกิดดวย ปญญาบารมีจะเกิดไดอยางไร เพราะ
ขาดสัจจะ เดี๋ยวนี้ขาดตัวนี้ ไตองไปเอาอะไรอยางอื่นหรอก สัจจะไมมีเลย คนที่มีสัจจะนี่ปน
ยิงไมออก ระเบิดก็ไมระเบิดเสียดวย นี่ ตัวสัจจะ สําคัญมาก
ถามีหัวใจมีสัจจะเปนทุนหลัก โยมที่จะทําใหสําเร็จมีทุนหลักไหม ถามีทุนหลัก มีคน
มารวม มารวมแลวมีคนอุปถัมภดวย ทุนหลักตัวเดียวคือซื่อสัตยสุจริต มีสัจจะไมโกหกตัวเอง
แลวไมหลอกตัวเอง ไมตองจําตองกลาววาจะไปหลอกคนอื่นเขา ที่เราไปหลอกคนอื่นนี่
เทากับวาเราหลอกตัวเองอยูตลอดเวลา หลอกมาเปนคนเกมานานมาก ญาติโยมโปรดทราบ
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เถิดวา หัวใจของเราคือสัจจะ มรรคสัจจะ สัจจะในองคมรรค ถาเราไมมีสัจจะ มรรคไมเกิด
ไมเกิดแน จะนั่งวิปสสนา มรรคไมเกิดแน
อาตมาเคยเดินธุดงคกับหลวงพอดําในปา ก็ตองใชสัจจะอีก หลวงพอดําอายุกี่รอยป
นะ อาตมาก็เคยเดินธุดงคไปกับทานในปา อาตมายังไมเชื่อ ก็ตองเชือ่ แลว ทานบอกวา “คุณ
เปนคนจริงหรือเปลา” เราก็ยังไมรูความหมาย ก็ตอบทานวาไมทราบ ทานจึงบอกวา “จําไว
ถามีสัจจะเปนคนจริง ถาไมมีสัจจะจะใชอะไรไดเลย ทุกอยางเสียหมดแลว ไมตองอธิษฐาน
อะไรไมขึ้นจริง ๆ” ทานวาอยางนี้
นี่โยมคงเคยไดยินชื่อหลวงพอดํา ทานไมไดชื่อดําหรอกนะ ไมทราบวาทานชื่ออะไร
แตอาตมาเรียกทานอยางนั้นเอง ไมทราบวาอายุกี่รอยป แลวยังอยูดวยนะ มีสัจจะก็จะเห็นนะ
ไมมีสัจจะก็จะไปไมถึง องคนี้หรือ อาตมาจะไมขอกลาวตอไป
ไปพบสัจจะเปนมรรคสัจจ แปลเสียใหสั้น ๆ ในหลักวิชาการนี่มันไมเหมือนกับวิธี
ปฏิบัติ วิชาการกับภาควิธีปฏิบัตมิ ันตางกัน คําวา มรรคสัจจ มีสัจจะเกิดมรรค ใชอยางนี้ทับ
ศัพทเลย คนไหนไมมีสัจจะจะเกิดมรรคไมได มรรคมรรคาไมได ตองมีมรรค ๘ ในทฤษฎี แต
โยมขาดสัจจะก็มมี ัก ๒ มักเกิดเลย โยมรูไหมวา มัก ๒ มัก คืออะไร คือมักงาย กับมักได
แนนอน คนไมมีมรรคสัจจ คนนั้นมี ๒ มัก โยมไปสังเกตดู คนไหนทําอะไรงาย ๆ สง
เดชไป ก็มกั จะมักไดเสียดวย เอาแตไดแตไมยอมเสีย แตพอหันมุมกลับ คนไหนเสียสละได
เสียสละเพื่อได ไดอะไร ไดบุญ ไดคณ
ุ ประโยชน นี่ถึงอยางงีน้ า เห็นแกไดเลย ๒ มักนั้นแทน
จําไว
มรรคสัจจ คือสัจจะเปนมรรค ถาคนไหนไมมีสัจจะ ไมมีความจริงแลว ไมไดมรรค ไม
ไดผล ไมไดนิพพาน ไมตองไปหานะ จะเห็นผลไปเรื่อย ๆ โยมนั่งเปนยังไง สบายมากเลย
นั่งถึงหนึ่งชัว่ โมงไหม ฉันก็ตั้งสัจจะทุก ๑ ชัว่ โมง เวลาจะเลิกไมถึงทุกที นี่ไมมีสจั จะ จะตายก็
ใหมันตายซิ เลือดเนื้อจะเหือดแหงไป ขาพเจาขอยอมตาย เอาปณิธานของพระพุทธเจามาใช
สิ
วิธีปฏิบัติเบือ้ งตนนี้โยมโปรดทราบ โยมเคยคิดหรือไม ๑ นาทีหายใจเขาไปกี่ครั้ง ๑๘
ครั้ง นอนหลับเหลือ ๑๕ ครั้ง คนทีน่ อนปลุกตืน่ ยาก ๑๓ ครั้ง คนที่มีสมาธิเหลือ ๑๐ ครั้ง และ
จะลดลงเรื่อย เหลือ ๘ เหลือ ๔ เหลือ ๒ เหลือ ๑ แลวเขาสูเอกัคคตา แลวเขาสูนิโรธสมาบัติ
ไปตามลําดับ
พระบางองคทานพูดวาอยางโนนอยางนี้ ถามซิวา ทานปฏิบัตไิ ดไหม ทําไมไดหรอก
อาตมาพูดชัน้ ต่ํา ๆ ที่อาตมาทําไดจึงพูด สูง ๆ ทําไมได ขอปฏิบัติสูง ๆ ที่นํามาพูด เชนเรื่อง
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นิพพานนี่ อาตมาไมถึง ถึงแลวจะบอกให ตอนนี้ไปไมถงึ ยังเปนพระอรเหอยูนี่ เหไป
ชวยเหลือเขาทางนั้น เหไปชวยเหลือเขาทางนี้
เดี๋ยวนี้เขาไปหาพระอรหันตกันมาก สรางวัดสรางวาอยางกับปราสาทราชวัง พระ
ประเภทนี้อยูในปาเยอะ โยมอยากไปจะพาไป ประเภทสงบจะอยูในอรัญราวปามากมายจริง
ๆ พูดแตละคํา แหม มันซึ้งเขาไปถึงหัวใจจริง ๆ พระพวกนี้ทั้งแหลมทั้งคม พูดจาสั้น ๆ คม
คาย คมติดสัน พูดแตละคํานาคิดเอาประดิษฐสรางสรรค พระประเภทนีอ้ ยูในปาจริง ๆ พูดจา
คมคาย สั้น ๆ นีอ่ ยาลืม เชนหลวงพอดํา อาตมาตั้งชื่อทานเอาเอง ที่เขาลงหนังสืออาจจะ
ไมใชองคนนั้ หรืออาจใชก็ได แตทําไมมีอายุยาวนานนัก มันเรื่องแปลก บางครั้งก็เจอที่
กรุงเทพฯ บางครั้งก็เจอที่ภาคเหนือ บางที่เจอทีพ่ มา พระประเภทนี้บางทีนึกเขา จิตถึงก็เจอ
เพราะฉะนั้นเรื่องลมหายใจ เรื่องการนับลมนี่ อาตมาจับจุดไดที่ประเทศจีน นี่ไดแลว
มาลองโทรจิตใหเปนตัวหนังสือ สามารถออกไปติดตรงโนนได นี่เรื่องลมหายใจ สอนลูกสอน
หลานไดเลย ไมตองไปวาพุทโธ สัมมาอะระหัง พองหนอ ยุบหนอแตประการใด เพราะเปน
อานาปานสติเหมือนกันหมด แตเราใสอารมณกรรมฐานอยางไร โดยสมถะ หรือวิปสสนา
ขันธ ๕ รูปนามเปนประการใด ของอาตมาพิสจู นไดแลว พิสูจนอยางนักศึกษา เหมือนเรา
เปนนายแพทย นี่เอาคนไขมารักษาถึงจะรู ถึงจะเชีย่ วชาญในประสบการณเกี่ยวกับวิชา
แพทย มาจากคนไขดังนี้
ทีนี้มีเด็กชั้นประถมศึกษาที่เรียนหนังสือไมเกง นี่วิธีสอนสําหรับลูกหลานนะ ไมใช
สอนญาติโยม โยมควรจะจําไดเปนอันเดียวกันคือ อารมณหายใจเขาออกนี่เอง จะสังเกต
ไดมั๊ยวา เมือ่ มีโลภะ โลภะมันจะทําใหหายใจผิดปกติยาว ๆ นะ โทสะนีห่ ายใจสั้น ๆ ลงไป
แลวกระตุกดวยนะ กระตุกหนักเขา ถาเลยกวา ๕๐% ถึง ๖๐% เมือ่ ไหร ลงมือลงไมเลย นี่
โทสะ แลวบางคนมีอํานาจโมหะ หายใจไมเปนปกติ หายใจเฮือก ๆ นี่คนมีอํานาจโมหะ ไม
อยากมองหนาใคร ไมอยากฟงของใครดวย ไมอยากเอาความคิดเห็นของคนอืน่ เขา นี่โมหะ
ชัดมาก มีโมโหโทโสเกิดขึ้นอยางไร ไมตองไปเจริญกรรมฐานอยางอื่นนะ ไมเอาละ หายใจ
ยาว ๆ อยาไปนั่งคุยกับใคร อยาใหอารมณออกไปขางนอก อารมณคนเดียว หายใจยาว ๆ
เถอะ เดี๋ยวรูเลยลูกกุญแจอยูไหน รูวา เอ เงินทองมันหายไปที่ใด บางทีเราเปลี่ยนที่ มันใจ
รอนใจรนทุกประการ แลวก็ทําใหหาของไมเจอ ขอใหไปนั่งเฉย ๆ ในหองภาวนา
เพราะฉะนั้นตามที่ราชการนี่ หองอธิบดี หองรัฐมนตรี เขาจึงใหอยูคนเดียว
อาตมาเคยไปเมืองจีน ไปพบดอกเตอรคนหนึ่งทีป่ กกิ่ง ดอกเตอรคนนี้เกงมากจริง ๆ
อาตมาไปกับพวกคนฮองกง ไปกันหลายคน มีผูชายคนหนึ่งไปโกหกดอกเตอร ดอกเตอรจบั
ชีพจรแลวถามวาคุณมีภรรยาแลวหรือยัง ตาคนนี้บอกวายังโสด ยังไมมีครอบครัว แต
สัจจะ

๓

ดอกเตอรคนนี้บอกโกหก คุณมีเมีย ๓ คน มีลูก ๕ คน เปนผูชาย ๒ ผูหญิง ๓ ถูกไหม นี่
ตกใจเลย อะไรที่บอกโยม โยมเปนผูบอก จิตมันบอกนะ จับลมหายใจนี่ ดังนั้นความลับไมมี
ในโลก โกหกไมได
ถาลมหายใจเราละเอียด สมาธิเราละเอียด หนามันก็จะบอกอีก การเดินก็บอกดวย นี่
มีประโยชนมาก ญาติโยมทําใหไดแคนี้ ทําสมาธิกันนี่ไมตอ งไปนิพพานกันหรอก นิพพานนี่
ตายนอกบวงไมหวงใคร ดับสนิทไมติดเชื้อขึ้นมา นิพพานแลวจะเอายังไงกัน อาตมาวามี
อะไรพิสจู นไดไหม ทําไดอะไรบางจากลมหายใจนี้ พองหนอยุบหนอนี่ลมหายใจ พุทหายใจ
เขา โธหายใจออก ก็ลมหายใจ อานาปานสติ นีส่ ะดวกไหม
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