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ยืนหนอนี้ อาตมาไดมาจากขอนแกน หลวงพอดํา ชื่ออะไร
ก็ไมทราบ เจอทานที่น้ําพอง อยูที่ปาไทรยอย เดี๋ยวนี้น้ํา
ทวมหมดแลว อาตมาไปเจอจึงไดเดินธุดงคไปกับทาน ทานให
ปริศนาธรรมไววา อยากเรียนรูถามหญิงคันหูก อยากทําถูก
ถามเด็กเลี้ยงควาย คนสามบานเดินทางเดียวอยาเหยียบรอย
กัน ฯ เอามาใหได แลวทานบอกวา เกสา โลมา นะขา ทัน
ตา ตะโจ ตะโจ ทันตา นะขา โลมา เกสา อาตมา มานึกดู
วาตัวเองไมไดทํามา ๑๐ ป พอไปเจริญสติปฏฐาน จึงรอง ออ
จะเอาวิชานี้ใหได ยืน ๕ ครัง้ ทบทวนชีวติ ใหได ๕ มีตงั้ แต
กําเนิด เกิดมาจากมารดาแลว คือ เกสา โลมา นะขา ทันตา
ตะโจ เกสา คือ ผม โลมา คือ ขน นะขา คือ เล็บ ทันตา
คือ ฟน ตะโจ คือ หนัง ของทั้ง ๕ อยาง นี้มีมาตัง้ แตกําเนิด
เกิดมาจากทองมารดา แลวเอามาพิจารณา
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วิชาการ กับ ปฏิบตั ิ มันคนละอยางกัน ไมเชนนัน้ ไป
เรียนแพทยมา แลวไมตองรักษาใคร ไปเปดคลีนิคเลย ใชได
หรือประสบการณนอยไป ตองใหคนไขเปนครู รักษามานาน
จนมีชื่อเสียง ถึงจะไปเปดคลีนิคได
หลวงพอดํา บอกวา ถาเธอคิดได ใหไปเจอเราที่เขาภูคา
จังหวัดนาน อยูบนเขา อาตมาก็คดิ ไดเปนเวลา ๑๐ ป พอดี
ยืนหนอ ๕ ครัง้ เราคิดไดออกหมด เดินทางเดียวอยาเหยียบ
รอยกันก็คือ ยืน….หนอ (หมุนเทาขวา ๔๕ องศา) มันจะ
เหยียบรอยกันหรือ มาคนละครึ่งทาง ยืนนี่ หมุน ขวากอน
แลว ซายคอยมา แลวใหพรอมๆ กัน อยาเหยียบรอยกัน
หมายความวา เดินอยาไปเหยียบรอยกัน ขึ้น-ลง คนละทาง
ขวา-ซาย, ขวา-ซาย เทานี้เอง
พออายุ ๔๕ อาตมาก็เดินธุดงคไปเจอทานที่เขาภูคา
ทานพาอาตมาเดินลัดเขา ตัดลําเนาไพร ๒ เดือน แลว
อาตมาก็ไดไปไหวพระมัณฑะเล แลวอธิษฐานวา “ถาขาพเจามี
บุญวาสนา ขอนิมนตพระจากมัณฑะเล มาสูประเทศไทยใหจง
ได” ตอนนี้พระจากมัณฑะเลมาแลว หลังวันนั้นมาเปนเวลา
๔๐ ป พอดี ถาคนไมมีบุญวาสนา ไมมที ุนอยูในใจ จะไป
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อธิษฐานอะไรก็ไมไดผล จําไวมีแตบุญ ทุนไมมี ไดทนุ กําไร
ไมได จะไมไดอะไรเลย
ยืนหนอ ๕ ครั้ง เบื้องต่ําตั้งแตปลายผมลงมาถึงปลาย
เทา เบื้องบนตั้งแตปลายเทาขึ้นมา ยืนหนอ ๕ ครั้ง แลว
หลับตา ตั้งตรง ๆ เอาจิตปกไวที่กระหมอม เอาสติตาม
ดังนี้ ยืน……..(ถึงสะดือ) หนอ…..(ถึงปลายเทา) หลับตาอยา
ลืมตา นึกมะโนภาพ เอาจิตมอง ไมใชมองเห็นดวยสายตา
ยืน……(จากปลายเทาถึงสะดือ หยุด) แลวก็หนอ…….ถึง
ปลายผม คนละครึ่ง พอทําไดแลว ภาวนา ยืน….หนอ จาก
ปลายผม ถึงปลายเทา ไดทันที ไมตองไปหยุดที่สะดือ แลว
คลองแคลววองไว ถูกตอง เปนธรรม ถาคนที่ซื่อๆ บื้อๆ พอ
ไปนั่งกัมมัฏฐานแลว จะฉลาดขึ้น จะทําอะไร รวดเร็ว วองไว
ถูกตอง เปนธรรม บางคน ซื่อบื้อ ไปนั่งกัมมัฏฐานแลว ยิ่ง
ซื่อบื้อใหญ เพราะโง นั่งผิด
ถาทําถูกตอง ทําอะไรจะ
คลองแคลว วองไว ขึ้นกวาเดิม จะไมขี้เกียจ ทําอะไรเสร็จ
รวดเร็ว เรียบรอย มีสติสัมปชัญญะ ไมใชนั่งกัมมัฏฐานแลว ถึง
ญาณโนน ไปเห็นพระอินทร แลวพระอินทรบอกวาเธอทําไดดี
มาก โปรดระวังมันจะเพี้ยนไป ขาดสติแทๆ ขาดสติจะเพี้ยน
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ทันที บางคนไปเจอพระพุทธเจา พระพุทธเจาถามวา ทํานาดี
ไหม คาขายดีไหม คนแบบนี้มาที่วดั เยอะเลย เขียนมาเลาให
ฟง ๑๐ หนากระดาษ เอาอะไรมา มันนอกเรื่องกัมมัฏฐาน ถาม
ตองถามในเรื่อง ลิเกตองตลกในเรื่อง อยาตลกนอกเรื่อง มัน
จะเปลืองเวลา
ยืนหนอ ๕ ครั้ง ถาเปนเด็กบอกใหยนื …. แลวเด็ก
หายใจชาไมได จะหายใจเร็ว แลวคนหายใจชาไมได หายใจ
เร็ว จะใจรอน ตั้งแตเล็กๆ จะติด ก็จะหายใจเร็ว เอาดีไมได
คนหายใจเร็ว ปญญาไมเกิด พอ ๕ ครัง้ แลว คนที่ทําได
แลว ไมตองหยุดอยูที่สะดือ ไปไดเลย เสร็จแลว ลืมตาดูทเี่ ทา
ตองการเอาสติจับอยูทเี่ ทา ไมใหมองไปที่อื่น
ยืนหนอ ตองหลับตา ทบทวนชีวิตของเรา ทบทวนชาๆ
อยาทําเร็ว ยืน….หนอ อยาไปดูลมหายใจ สติทบทวนจะทํา
ใหเรารูเหตุการณในชีวติ ได อานตัวออก บอกไดใชเปนแน
จิตเกิดทางไหน เกิดทาง อายตนะ ตา หู จมูก ลิ้น
กาย ใจ เรื่องเงาะปาไมใชเรือ่ งเหลวไหล เงาะปา ปากไมพูด
จิตไมคดิ จึงเปนสมาธิภาวนา คือมีตัวปญญา ทําไมตองสวม
เงาะ มันเปนปริศนาธรรม เงาะปาเดินไปตั้งหลายเมือง ไปเจอ
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รจนาเขา รจนาเขากัมมัฏฐาน เห็นหนอ ยืนหนอ ๕ ครั้ง
ตองเสี่ยงพวงมาลัยคนนี้แน ขางในไมใชเปนทองคํา ขางใน
เปนตัวปญญา มีวิชาความรู รจนาจึงเสี่ยงพวงมาลัยให
เพราะรจนาเขามีหลัก ๖ ประการ รูปสวย รวยทรัพย นับ
วิชา มีมารยาท เปนชาติผูดี มีศีลธรรม ทวารทั้ง ๖ มันโง
หูก็โง มีสติหรือเปลาฟงอะไรก็ไมใชปญญา ดุลพินิจพิจารณา
แตประการใด ฟงสงเดชไปแลวเอามาคลี่คลายในชีวิต ฟง
ไมไดศัพทจับมากระเดียด เสียหายมาก เรามองคนดวย
ปญญาจะไมเสียหาย มองคนดีหมด เพราะคนเรามีของดีกันทุก
คน แลวก็มีของชั่ว คนเรามีทั้งดีทงั้ ชั่ว แตคนที่มปี ญญา จะ
มองคนที่มีแตปญ
 ญา ความชั่วของเขาอยาไปรูของเขา เห็น
ดวยปญญา
เนื้อคูของคนเรานี้ไมตองไปหาหมอดู
บุพเพสันนิวาส ลูกเรามีบุญวาสนาตองไดคนดีหมด ไมตองเปน
หวง เพราะฉะนัน้ การเดินมีประโยชนอยางนี้
การยืนหนอ หาครั้ง พยายามเอาจิตและสติอยูด วยกัน
พออยูดวยกันแลวมันไมตัวตนใหเราเห็น มันยากตรงนี้คอื มัน
ไมมีตัวตน ไมเหมือนวัตถุที่มองเห็นดวยสายตา มันเปน
อารมณ อารมณดีหรือไมดี ใครจะไปรูได แลวก็ไมรูวาเขาคิด
กฎแหงกรรมเลม ๑๖ - ยืนหนอ

๕

อะไรกับเรา ถาเราไดกัมมัฏฐานชัน้ สูงแลว จะรูวา เขาคิดอะไร
กับเรา โดยเฉพาะคนเรานี้สรางความดีไมเหมือนกัน
บางคนใกลเกลือกินดาง ใหปฏิบัติกัมมัฏฐานไมเอา นิสัย
ไมชอบ
แลวจะตายไปกี่ชาติเลาจึงจะมาปฏิบตั ิกัมมัฏฐาน
คนเราทุกคนตองมีความอดทนจึงจะไดของดี
ของดีนั้นจะ
ไดมาก็ดวยความอดทน อดกลั้น อดออม ความดีเมื่อเขาไป
อยูตรงไหนมันก็ดีตรงนั้น มันคือความสงบนั่นเอง ความสงบ
จิตระงับใจ พยายามกําหนดยืนหนอ หาครั้งใหได พอไดแลว
จะรูสึกตัวเบาไปหมด ทําอะไรคลองแคลวไปหมด และจะรู
เหตุการณของคนอื่นได พอเห็นก็จะรูทันทีเลยวาคนนี้มีนิสัย
เปนอยางไร จะคบคาสมาคม เขาหุน กับเขาไดหรือไม มันจะ
บอกไดและไมมีผดิ เพีย้ น
การกลับ
กลับหนอ กลับหนอ ๔ คู พอคลองแลวก็เปน ๘ คู จาก
หยาบมาละเอียด คนเราพอมีสติดี มันจะคลองแคลวไปเอง
คนที่ทําอะไรยืดยาด ชักชา หรือทําอะไรผิดพลาดบอย พอมา
ทํากัมมัฏฐานก็จะคลองแคลวกวาเกา ทําอะไรผิดพลาดนอยลง
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ไป และทําอะไรก็จะรูเลยวาผิดหรือถูก และจะขยันขึ้นไมขี้
เกียจเลย ถาคนที่มีสมาธิดี สติดี ฝกไวจนมั่นคง เก็บไวใน
เครื่องคอมพิวเตอร พอมีทุกขมันจะออกมาแก ถาไมมีทุกขมัน
ก็จะเฉย ไมไดหมายความวา คนอื่นมาบอก คนเรามีทุกขกนั
คนละอยาง ทําเองตองแกเอง
ถาทานคิดอะไรไมออก ไมตองปรึกษาใคร ใหปรึกษา
พิเภก เพราะพิเภกเปนสติ ลิงชื่อองคตเปน จิต ในเรื่อง
รามเกียรติ์ องคตตองไปหลอกลวง ฤาษี ใหเอาหัวใจของ
ทศกัณฐ มาใหได
และจะฆาอินทรชิต ตองใชองคตไป
หลอกลวงพระพรหมไปเอาพานมาใหได พระรามแผลงศรไป
ถูกอินทรชิตตาย ตองเอาพานรอง ไมเชนนั้นหัวตกลงพื้นไฟ
จะไหมโลก
จิตนี้มันคดได ถาจิตคดเมื่อไร เปนอันธพาลเลย สุครีพ
เปนลิงแดง โมโหแลวหนาแดง ลิงขาว ลิงดํา มาหักตน
นอยหนาของพระฤาษี พอฤาษีมาถามวาทําไมมาหักนอยหนา
ลิงดํา ก็กลาวหา ลิงขาว ลิงขาว ก็กลาวหาลิงดํา พระฤาษีก็
สอน ลิงดํามีจติ ดํา ชอบหาเรื่อง ลิงขาว มีจิตใจสะอาด ตัวลิง
เปรียบเสมือน จิต มีขาวกับดํา พระฤาษี ก็บอกใหลิงดํา ทําจิต
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ใหขาว อยาใหดําตอไป พอฤาษีสอนเสร็จแลว ก็เปลงวาจา
ใหลิงขาวไปทิศบูรพา ใหลิงดําไปทางตะวันตก
หมายความวา ลิงดํา คือ จิตดํา ใจดําอํามหิต โหดราย
ฆาสัตวตัวเปนใหจําตาย ลิงขาวก็คือ จิตที่ใสสะอาด มันจะ
รบกับลิงดํา พิเภก ตัว สติ เวลามีศึกยักษยกมา พระราม
จะตองถามตัวสติ ตัวสติก็บอกใหหนุมานออกไปตอกร
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