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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

เปนนิสัยวาสนาแตละองค 
 (วัดปาเขาใหญ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ขอนอมถวายสถานีวิทยุเสียงธรรม
เพื่อประชาชนแดองคหลวงตาเพื่อเปนสมบัติของสงฆ ประกอบดวยเสาสูง ๓๐ เมตร 
เครื่องสง ๓๐ วัตต ใชคลื่นความถี่ ๙๗.๗๕ เม็กกะเฮิรซ ออกอากาศตั้งแตเวลาตี ๕ ถึง 
๒๔.๐๐ น. ทุกวัน) แถวนี้มีปาดีจริงๆ แลวก็มีวัดกรรมฐานตั้งอยูเปนยานๆ ไป เร่ิม
ตั้งแตวัดเสือนี้ไป เลยกลายเปนวัดเสือไปเลยวัดทานจันทร  

ทานจันทรนี้เปนพระวัดปาบานตาด เปนคนคลองดาน สมุทรปราการ อยูนี่
หลายป ออกจากนี้ไปกไ็ปอยูทองผาภูมิ เราก็คอยฟงเสียง จากน้ันเขาก็มาถวายที่ที่เปน
วัดเสืออยูทกุวันนี้ เนื้อที่ก็กวางอยู เราก็พิจารณาดูยานกรรมฐานภาวนา เห็นวาที่นั่นวาง
มากไมคอยมีพระกรรมฐานไปอยู เลยใหทานจันทร วัดเสือ มาปรึกษาหารือทานก็พอใจ
รับ คือทานอยูทางทองผาภูมิ พระวัดทานก็มีผูดูแลรักษาดีอยู วาอยางน้ัน เราก็เลย
ปรึกษาหารือพรอมกับการนิมนตทานมาอยูที่นั่น จึงไดเปนวดัเสือขึ้นมา เร่ืองราวเปน
อยางน้ัน 

คือใครจะถวายที่ที่ไหนก็ตามเราไมไดรับสุมสี่สุมหา เพราะรับเพื่อประโยชนแก
ชาติศาสนาจริงๆ รับที่ไหนแลวตองเปนภาระหนัก ไมไดรับทิ้งๆ ขวางๆ อะไร ก็เลยรับ 
พอตัง้สมภารเลยกลายเปนสมภารสัตวสมภารเสือไปหมดทานจันทร ทานจันทรเปนเจา
อาวาสเสือ จังหวัดกาญจนบุรี สัตวทุกประเภทเต็มอยูในวัดนั่นนะ อันนี้มันก็ขึ้นอยูกบั
นิสัยวาสนาเหมือนกัน ทานจันทรทานบวชมาทานก็ไมไดบวชมาหาสัตวหาเสืออยางน้ีนะ 
ทานบวชมาหาอรรถหาธรรม เขาเสาะแสวงหาครูอาจารยหาแตอาจารยสําคัญๆ เชน
อยางมาอยูวัดปาบานตาด สวนวัดปาบานตาดจะสําคัญหรือไมสําคัญอะไรบางก็แลวแต
เถอะ 

ทานมาอยูนี้หลายป หาหกปหรือไง ทุกอยางไมมีที่ตองต ิ การประพฤติปฏิบัติ
ตามหลักธรรมหลักวินัยเรียบเลย จึงไดไปอยูทางนูน เขาถวายที่ก็เห็นวาที่นั่นวาง พระ
กรรมฐานไมคอยมีกพ็อดไีดโอกาสที่ทานจันทรอยูแถวนั้น ทานจันทรมาหาก็เลย
ปรึกษาหารือพรอมกับมอบวัดให ทานก็พอใจรับ ตั้งแตนัน้มาจึงเปนวัดเสือๆ วัดปา
หลวงตาบัว เขาเขียนไวขางทาง วัดปาหลวงตามหาบัว  

ดูวาเขาลาดยางแลวนะ ไปเที่ยวที่แลวนี้ดูวาลาดยางแลวนะ (ลาดแลวครับ) นี่ก็
ผูวาราชการจังหวัดเมืองกาญจน เราแนใจวาผูนี้เปนผูนําวาอยางน้ันเถอะ ที่ลาดยางเขา
ไปหาวัดเสือนี้ ลาดตั้งแตถนนใหญเขาไป ดูจะประมาณสองกิโล ดี เปนผูวาราชการ
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จังหวัดอยูที่เมืองกาญจนเปนลูกศิษย ไปคราวที่แลวดูวาลาดแลว นี่ก็เปนนิสัยวาสนา
ของแตละองคหรือแตละบุคคล เชนอยางวัดเสือ ทานจันทรทานบวชมาเพื่อมาปฏิบัติ
บํารุงรักษาเสือเมื่อไร แตมันหากมีความจําเปนที่แทรกเขามาๆ 

เบ้ืองตนก็มีใครเอาสัตวอะไรมาปลอย ทานก็ไมหาปลอย แตเขาเอาไปถวายทาน 
ทานก็เห็นวามันเปนที่วาง เปนทําเลที่ปลอดภัยตลอดสัตวทั้งหลาย เกี่ยวกับเรื่องอาหาร
ก็สะดวกคงจะเปนอยางน้ัน เขาเอาวัวควายไปถวายทาน ใหทานตั้งใจเสาะแสวงหามา
เล้ียงไมละเราเชื่อทันที นี่ก็จําเปนตองไดรับ ครั้นรับแลวสัตวหลายประเภทเขามาที่
นั่นๆ รวมเขาไปจนกระทั่งสัตวในปาแทๆ มาปาเราก็ไมเคยเห็น ไดยินวากระทิงวัวแดง
อะไรนี้เราก็เคยไดยินในดงบานตาดก็มีเยอะ อนันั้นก็ลงมากระทิงวัวแดงก็มาจากเขานี้ 
วางั้น อันนี้เราเคย แตมาปาเราไมเคยไดยิน ก็อยูที่นั่น แลวถาม นี่ก็มาจากปา ลงมาเลย 
นี่แปลกอยูนะ 

ทานก็เลยเลี้ยงดู ทานตั้งใจบวชมาหาเลี้ยงสัตวเล้ียงเสืออะไร ทานไมมีนะเจตนา
เดิม ความจําเปนมันหากแทรกเขามาๆ ทีแรกก็ดูวาพวกสัตวพวกเนื้อ ครั้นตอมาก็มี
พวกเสือ เสือเขามามาใหทานเลี้ยง ทีนี้คอยลุกลามไปนะ พวกนกยูง พวกหมู หมูนี่
หลายรอยตัว ตอนเชามันก็เปนเองของมันจะใหทําอยางไร หมูตอนเชามันลงมา แรก
จริงๆ คือหมูตัวหนึ่งจะถูกเขาทําลายหรืออะไร เขาตีเอวหรืออะไรเปนบาดเปนแผล  
แลวอะไรบาง เปนสัตวพิการ หมูตัวเดียวเสียกอนเปนตนเหตุ  

จึงนาคิดนะ เขาจะไปสงขาวใหทานทราบไดอยางไร หมู..ภาษาสัตวเขาก็มี
ประจําเขาถาเปนอยางน้ัน เรามาจับจุดนี้ละ แลวหมูเปนหมูโทนตัวเดียวถูกเขาทําลาย 
มันก็ลงมาวัด ทานจัดอาหารใหเขากิน ทานสงสารไปเห็น โออยางไรกันนี่ เลยจัดอาหาร
เล้ียงหมูตัวนี้ละ หมูโทนหมูตัวเดียว หมูทอกหมูโทนหมูตัวเดียว อันเดียวเรียกวาทอก 
โทน อยางวัดภูทอก มีเขาลูกเดียววัดภูทอก ถาเปนหมูก็หมทูอกหมูโทน  ทานก็เล้ียงดู
จนเขาหายแลวเขาก็ขึ้นไปจากวัด 

เพื่อนฝูงไมทราบอยูที่ไหนมาดั้งเดิมไหลกันลงมา มากินอาหารกับทาน ทานเลย
ตองจัดเปนการเปนงานจริงๆ มันไหลมาไมใชนอยๆ เปนรอยๆ หมูปา ไหลลงๆ ทาน
เลยตองจัดเอาจริงๆ นะ จัดเปนการเปนงานขึ้นมา จัดอาหารเลี้ยงหมู แลวหมูเปน
รอยๆ เอาทีนี้นกยูงก็มา อันนั้นก็แบบเดียวกันอีก ยั้วเยี้ยๆ เลยเลี้ยง แลวสัตวอะไรตอ
อะไรอยูในปามาๆ จึงไดเห็นสัตวปาธรรมชาติแทๆ นี้เขาอยูในปาเขามาอาศัยคน เวลา
มีที่อาศัยเขาก็ลงมาอาศัย ถาไมมีทีอ่าศัยเขาก็อยูตามปาโดยหลักธรรมชาติของเขา 

ขอสรุปความเลยวาสัตวสวนมากที่เอามาเลี้ยงไวนี้มีแตสัตวปานะ คนเอามาเลี้ยง
แลวก็เลยกลายเปนสัตวบาน ทีนี้เลยเห็นวาสัตวอยูในปาในเขาวาเปนสัตวปาๆ เถื่อนๆ 
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ที่ไหนไดไปแยงจากปามาเปนบาน สัตวในบานของเราเปนปาๆ เถื่อนๆ พวกวัวพวก
ควายเหลานี้ ควายปาก็มีเยอะ ธรรมชาติแทมันเปนสัตวปาทั้งน้ันแหละ อันนี้ก็ขึ้นอยูกับ
นิสัยวาสนาของทานของเรานะ เปนเอง  

อยางที่วัดเสือนี่เหมือนกนั ทานจันทรทานบวชมาเพื่อตั้งหนาตั้งตามาทํางานใน
การเลี้ยงสัตวทั้งหลายมีเสือเปนตนเมื่อไร ทานไมไดม ีแตเวลามาอยูแลวมันก็เปนอยาง
นั้นละ พวกสัตวเล็กสัตวนอยเสียกอนมา พวกหมู นกยูง แลวก็สัตวบานเขาเอาไปปลอย
ไวนั้น แลวคอยกระจายออกๆ สุดทายเลยหมูทั้งภูเขาลงมาหมดไมทราบกี่รอย นกยูง
ไมทราบกี่รอยลงมา สุดทายพวกกระทิงวัวแดงลงมา เปนสัตวปาๆ ทั้งน้ันละมา มาปาก็
ไดเห็นในวัดนั้น มันมาเองทานวาอยางนั้น ลงมาจากเขา  

จึงไดทราบวา โอ สัตวเหลานี้ดั้งเดิมเขาเปนสัตวปาทั้งน้ันที่เอามาเลี้ยงไวในบาน
ในเรือน เอามาจากปาทั้งนั้นแหละ มันเปนสัตวปา ไมใชเปนสัตวบานโดยธรรมชาติ 
สัตวปาโดยธรรมชาติถูกตองดี วัดทานจันทรจึงเปนวัดเลี้ยงสัตวเต็มไปหมดเลย ทานไม
มีเจตนาแตมันก็เกี่ยวโยงกันมาเรื่อย สัตวแตละประเภทๆ เขามีเพื่อนมฝีูง ยกตัวอยาง
คือหมูตัวเดียวนี้เปนสัตวพิการถูกเขาทําลาย มันไมมีทีไ่ปมันก็คืบคลานลงมา เลยเลี้ยง
อาหารมัน จนกระทั่งมันหาย โรคก็หาย เปนแผลหรืออะไรหาย แลวมันก็ขึ้นไป  

พอขึ้นไปทีนีม้ันเรียกเพื่อนฝูงมาเต็มไปหมด หลังจากตัวใหญนี้ไปตัวเดียวไม
นานนะหลั่งไหลลงมาหมูปา ทีนี้เลยกลายเปนรอยๆ เลย อยางน้ันแหละ เขาจะไปสง
ขาวอะไรไมทราบนะ ตัวนี้ละตัวสําคัญ ตัวสื่อสารสําคัญ แลวหมเูปนรอยๆ ลงมา ทีนี้
เลยตองเปนภาระเลี้ยงดูจัดอาหารการกิน ตอมานี้ฝร่ังเขามาชวยก็เลยกําลังหนุนขึ้น 
สะดวกในการเลี้ยงดูสัตว อาหารเขาจัดมาใหๆ มีอาหารหลายประเภทอยูที่นั่น  

พวกเสือนี้ดมูัน ๑๙ หรือ ๒๐ ตัว (๑๘ ตัวครับ) นั่นละเสือ ๑๘ ตัวอยูในกรง 
ทานทําเปนโรงยาวๆ ไวใหสัตวอยูในกรงเต็มอยูในนั้น เห็นเราไปเขาจะวิ่งฉากนะ เปน
กรงเหล็ก ขางนอกเปนชองเราก็ไปตามชอง ดูเขาเดินฉากไปฉากมา เวลามันตบเราไมรู
นะ เร็วจริงๆ เราก็ไปเซอๆ ของเรา เพลินดูสัตวไป เสือมันกผ็านไปผานมา แลวปุบขาง
หลังนี่ มันตบหลังเรา แตมันไมใชเล็บ มันทําหยอกเฉยๆ มันเปนชองเหล็กๆ มัน
ออกมาเมื่อไรเรายังไปเซอๆ นะ ปวะเขาที่หลังนี่เลย พอรูสึกเจบ็นิดหนอย แตไมได
ออกจากเจตนาของมัน มันตบเลนเฉยๆ มันไมไดใชเล็บ ปวะเขานี่เลย เรามองไปมนัก็
เดินฉากไปนูน โอ มงึตบหลังกูเหรอ เออ กูยอมรับกูเซอ มันตบเร็วนะ มันออกชองนี่
ปบ มันตบเราปุบเลย ไมใชเล็บ นารักนะ ตบเร็ว  

นี่ก็เปนวัดเสือไปแลว สุดทายวัดเสือนี่กลายเปนวดัสัตวทุกประเภทเต็มอยูนั้นละ 
มันมากตอมาก มาเองนะ ลงมาจากภูเขา จึงรูวาสัตวเหลานี้ธรรมชาติเดิมเขาเปนสัตว
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ปาทั้งนั้นแหละ เขามาอาศัยคน เชนวัดทานจันทร ถามดูตัวไหนๆ มีแตออกมาจากปา 
คนที่เอามาปลอยใหก็ม ีครั้นตอมามันเปนสัตวปาลงมาๆ เต็มไปหมดนั่นแหละ เดี๋ยวนี้
ก็ดีอยางหนึง่มีพวกฝรั่งเขาใหอาหาร เบาภาระลงมาก พวกฝร่ังเขาใหอาหาร เบาภาระ
ในการเลี้ยงดูลงมากมายทีเดียว ที่กวาง เดี๋ยวนี้กวางขวางมาก แตเนื้อดินของวัดไมคอย
ดี ดูตนไมไมคอยสดชื่นเทาไรนัก 

สัตวเหลานี้เวลาพระไปกรรมฐานจึงทราบไดดีนะพระ เวลาเขามาหาพระนี่ พระ
เดินจงกรมอยูนี้เขามาเมื่อไรไมทราบ มานั่ง เขาไมไดมาหมอบนะ ถาหมอบมันมีทา ทา
จริงทาเลนไมแนละ ถาเขานั่งเหมือนหมา อยางน้ีไมเปนอะไร เขามาเขาก็มานั่ง นี่พอแม
ครูจารยมั่นเลาใหฟงเอง เราก็ไปเห็นรูปปนทาน ทานเรียกวาครูบาสีทา พรรษาไลเล่ีย
กัน แกพรรษากวาทานหนอย ทานเรียกวาครูบาสีทา เราไปเห็นเขาปนรูปไวนูนที่อุบล 
วัดบูรพาหรือวัดอะไร (วัดบูรพาเจาคะ) 

นั่นละไปเห็นรูปครูบาสีทา รูปคลายคลึงกันกับรูปพอแมครูจารยมั่น ขนาด
เดียวกันนั้นละ ทานพูดถึงอยูวาน่ีที่เดินจงกรมไปมาอยูนั้นเสือมันมานั่งเฝาอยู ทานวา
อยางน้ันนะ องคนี้แหละ เราไปเห็นรูป วาน่ีอาจารยสีทา โอ นี่เปนองคทีพ่อแมครูจารย
มั่นพูดถงึอยูเสมอนั้นแหละ รูปรางเล็กๆ เทากันกับพอแมครจูารยมั่นเรา รูปรางขนาด
นั้น เห็นรูปรางของทานก็ดู ที่เสือมนัมานั่งเฝาอยูทานเดินจงกรมไปมากลางคืน ไปอยู
ฝงนูนฝงลาวเสือชุม ทานอยูแหงหนึ่งทานอาจารยมั่นเรา แลวองคนี้อยูบานหน่ึง
ตางหาก  

เวลาเดินจงกรมไปมาดลัูกษณะมันผิดหูผิดตา ทีแรกไมมีอะไร ครั้นตอมาดู
ลักษณะในสายตาหางตามองไปมันอะไรนะ ทานก็เลยดูจริงๆ ที่ไหนไดเสือโครงใหญ
มันมานั่งดูอยูนั้นนะ เสือโครงใหญ ทานมองเห็นทีแรกจิตใจก็มีลักษณะยบิๆ จะวากลัว
ก็ไมกลัว แตขนลุกซู ทานวาอยางน้ันนะ เขาก็นั่งอยูนั้น ทานก็เดิน ไมพูดอะไรกับเขาละ
ทีแรก คิดก็ไมคิด กรู็แตวาเสือ เดินไปเดินมา  

ทีนี้ก็ไดความคิดขึ้นมา เสือตัวนี้มานั่งเฝาเรานี้นั่งเฝาเพราะเหตุไรนา ถาหิว
อยากไปหาอยูหากินที่ไหนก็ไป ไมตองมานั่งเฝาเราก็ไดทานวา คิดในใจ มันก็เสียง
กังวานขึ้นเลย เหมือนวาเสือเทพบันดาลนะ บันดาลใจเสือหรือเปนเสือเทพกไ็มรูละ พอ
ทานคิดอยางน้ันแลวเสียงกังวานขึ้นเลย เฮอๆ ขึ้นเลย ทานเลยพลิกความคิดเสียใหม 
โอ ถาไมไปจะรักษาอันตรายใหก็ไมเปนไร เราไมวาอะไร เราคิดเฉยๆ ถาหิวจะไปหากิน
ก็ใหไป วาอยางน้ันตางหาก ถาจะนั่งเฝารักษาอันตรายใหก็ได ทานวา เลยเงียบเลย 
ทานก็เดินจงกรม 
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ถาคิดในทางไมดีเกี่ยวกับการตําหนิเสือตัวนี้มันจะขึ้นเลย คํารามทันที พอพลิก
ความคิดเสียใหมเงียบเลย ถาวาไมไปจะรักษาอนัตรายใหก็ไดไมเปนไร ทานวาอยางนั้น 
เลยเงียบเลย ทานก็เดินจงกรมจนกระทั่งเขาไปอยูในรานแครกรรมฐาน แลวเขาก็นั่งอยู
นั้น ตั้งแตนั้นมาไมเห็นอีกเลย มีวันเดียวเทานั้น เสือใหญมาก อยูขางทางหางประมาณ 
เออ นี่ละตนเสา เขาอยูขางๆ ทางจงกรมเสือใหญ พอคิดตําหนิเขา อยากใหเขาไปเที่ยว
หาอยูหากิน มาเฝาหาอะไร ทานวาอยางน้ัน เสียงคํารามขึ้นเลย พอวาถาไมไปกไ็ดไม
เปนอะไร รักษาอันตรายใหเราก็ยิ่งดี ทานวา พอวาอยางน้ันเขาก็เงียบเลย 

มันเหมือนวาเสือบันดาลใจจากเทพ หรือวาเทพนิมิตก็ได ถาลงพอแมครูจารย
มั่นไดพูดอะไรแลวแมนยํานะ เราก็จับความคิดภาพพจนของอาจารยสีทานั้นไว พอดีก็
ไปเจอรูปปนทานเทาพอแมครูจารยมั่น ออ นี่อาจารยสีทาองคนี้เององคเสือมานั่งเฝา 
เขาไมทําไมนะ เขานั่งอยูเฉยๆ นั่งไมใชนั่งหมอบ ถาน่ังหมอบมันมีทาจริงทาเลนไดนะ 
ถาน่ังธรรมดาเหมือนหมานั่งนี่เรียกวาน่ังดูธรรมดา ไมทําอะไร ถาน่ังหมอบเหมือนแมว
นี้มีทานะ แตนี่เขานั่งแบบหมานั่ง ก็มาคืนเดียวจากนั้นไมมาอีกเลย จนกระทั่งทานจาก
ที่นั่นไปไมมา คงจะเปนเสือเทพบันดาลวางั้น 

แตสําหรับทานเองไมเคยพูดเรื่องสัตวเร่ืองเสือใหฟงเลย พอแมครูจารยมั่นไม
เคยพูด ทั้งๆ ที่ทานสมบุกสมบันมากในการอยูในปาในเขา ที่จะไปเจอเสือหรือเจอสัตว
รายที่ไหนมาเลาใหฟงไมมี มีแตเลาเร่ืองขององคอื่นๆ องคใดเดนทางใดๆ ทานเลา 
พระบางองคก็มีนิสัยตางกันเกี่ยวกับชางบาง เสือบาง งูบาง อะไรเหลานี้ อยางอาจารย
ชอบนี้งู เสือ หลวงปูขาวนี่ชาง เดน ชางน่ีหมายถึงชางปานะ มันมายืนจังกาอยูขางทาง
จงกรมทานวา คือทีแรกไดยินเสียงมันโครมครามๆ ชางตัวเดียว มันเหมือนจะมาหา
ทาน ทานอยูทางเชียงใหม  

ทานเลยรีบเอาเทียนไปจุดเลมนั้นจุดเลมนี้ตามสายทางจงกรม ชางมันจะมานี่ละ  
ทานนึกวาอยางน้ัน ถามันเห็นไฟแลวมันจะไมมา ทานคิดวาอยางน้ัน ทานก็จุดเทียนไป
วางไวนูนเอาวางไวนี้ตามสายทางจงกรม โอย มาเขาไมไดกลัวไฟทานวา เวลาเขามาแลว
เขาตรงเขามาหาไฟเลย มา โถ ตัวเทาภูเขา นี่เห็นชัดๆ อยางน้ีแหละ หลวงปูขาวทาน
เลาใหฟงเอง พอมาแลวมายืนจังกาอยูนี่เทาภูเขาเลย เทียนก็จุดไวอยางน้ันละ ทานก็
เดินสละตายเลย เขาจะทําอะไรก็ใหเขาทํา ทานก็เดินเฉยเหมือนไมมีอะไร  

เขาก็มายืน โถ สัตวใหญเวลามายืนอยูนี้มันไมเคลื่อนไมยายไปไหนมันเหมือน
ภูเขาทานวา เปนชั่วโมงๆ ยืนอยูนั่นแหละ ทานก็เดินจงกรมผานไปมา เขาจะทําอะไรก็
มอบเลย ก็ไมทําไม มายืนดู จนกระทั่งเทียนนี้ดับลงดับไปดับหมดเทียนเอามาจุดนะ 
บทเวลาเขาจะไปนี้บึ่งบ่ังทีเดียวไปเลย เขามายืนอยูทีแรกเหมือนภูเขา เราก็เดินจงกรม
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อยูนี้เขาก็มายืนอยูขางทางจงกรม นี่ชางใหญชางตัวเดียว ประมาณสักไมต่ํากวาสอง
ชั่วโมงทานวา ตกลงทานก็เดินอยูนั้นเรื่อย บทเวลาเขาจะไปก็บึ่งบ่ังไปเลย ไมทําไม นี่
ทานก็ชินไปทางชาง บางทีก็ชางบาน บางทีก็ชางปา ทานเจอเรื่อยทานวา 

เดนคนละทาง หลวงปูฝนเปนพวกเสือ หลวงปูชอบพวกเสือ ที่วาพวกเสือคือมัน
ขึ้นไปหาทานจริงๆ ตั้งหนาตั้งตาขึ้นไปจริงๆ เขาไปหาจริงๆ ไปแลวกไ็มทําไม แลวไป 
จึงเรียกวานิสัยมันเกี่ยวโยงกัน บางทีตอนเชาเดินจงกรมอยูเชามืดเสียงมันดังขึ้นมา มนั
ขึ้นจากตีนเขาขึ้นมาหาคนอยูขางเขา เสียงเสือโครงขึ้นไปจนกระทั่งไปถงึทางจงกรม นี่
ทานอาจารยชอบเลาใหฟง พอขึ้นไปนั้นทานก็เดินจงกรม เขาขึ้นไปหัวจงกรมเลยนะ 
กําลังจะเริ่มสวาง ทานวาอยางน้ัน พอเขาขึ้นไปเขาก็ไปยืนอยูนัน้ ทานก็เดินจงกรม  

ทานพูดกับเขา เขาจะรูภาษาหรือไมรูก็ไมทราบ ทานวา แตพูดกับเขา มึงขึ้นมา
หาอะไร เขาขึ้นไปแลวเขาไปยืนอยูนั้น ขึ้นมาหาอะไร กูเดินจงกรมมึงเดินจงกรมไมเปน
มึงขึ้นมาหาอะไร ไปจะไปที่ไหนก็ไปซิ เฉย ยืนดูอยูนั้นละ คนก็เดินจงกรมกลับไป
กลับมาเขาก็ยืนดูอยูนั้น จะทําอะไรเขาไมทํา พอนานเขาๆ จนสวาง พอสวางขึ้นมาเหน็
ตัวเขาชัดเจนเลยทีนี้ จนกระทั่งจะถึงเวลาบิณฑบาตเขายังไมยอมไป  

ทานก็เลยพูดกับเขา มึงขึ้นมาหาอะไร มึงเดินจงกรมไมเปน นี่กูเดินจงกรมมึงรู
ไหม เขาก็เฉย ทีนี้ทานวาไป มงึจะไปไหนก็ไป ก็ยงัเฉยอีก ทานเลยจับจีวรของทาน เวิก
จีวรขึ้น ไป โกกเดียวไปเลย ทานวา เราก็กลัววามันไมสัตยซื่อตอเรา ทานวาอยางน้ันนะ 
เวลาเดนิลงไปบิณฑบาตในหมูบานตาตองไดสอดสายไปตามขางทาง กลัวมันจะไป
หมอบทําลาย กลัวมันจะไมสัตยซือ่ ทานวาอยางน้ัน เดินตาก็สาดๆ จนกระทั่งถึง
หมูบาน กลับมาก็ไมเห็น เห็นเทานั้นละ กลัววามันจะไปหมอบอยูขางทาง ไมมี ทีเดยีว
มีเทานั้น ไมไดซ้ํานะ เปนอยางน้ัน  

ครูบาอาจารยฝายกรรมฐานก็มีหลวงปูขาว หลวงปูฝน ที่เดนมาก ทานอาจารย
มหาทองสุก อันนี้ก็เหมือนกัน หลวงปูตือ้ที่เดนเรื่องสัตว หลวงปูตื้อนี้เสือรักษาจริงๆ 
ทานไปพักอยูทางนูนไมใชใกลๆ นะ เขาตามไปเลยเสือตัวนี้  เวลาทานเดินจงกรมอยู
นั้นเขาจะอยูขางๆ เหมือนวารูภาษาคนทานวานะ เราเดินจงกรมอยูนั้นเขาเงียบๆ เขา
อยูขางๆ มีใครแปลกหนาไปนั้นไมไดนะ ทานวา เสียงเขาจะขึ้นเลย แตอยูลําพังกับทาน
ไมมี ถามีคนแปลกหนาพูดกันยิ่งคุยกันโจเจๆ เกินไปนี้เขาจะคําราม เหอๆ คนแตกฮือ
เลย มันกลัว เสือตัวนี้ละมันรักทาน 

ทีนี้ก็มีวันหนึ่งที่มันนาขบขัน เจาคณะอําเภอเขาวาเปนพระแปลกปลอมมาจาก
ไหนมาอยูในปานี้ เจาคณะอําเภอจะมาขับไลทานหนีจากที่นั่น ทานก็เลยพูดเสียงดังๆ
พูดกับเสือ ก็ไมเห็นเสือละ มันอยูขางๆ นั่นละเสือนะ คนพูดอะไรนี้มันจะฟงทัง้น้ัน
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แหละ แตมันไมแสดง ถามีคนแปลกหนามาเอาแลวนะเสียงมันจะลั่นขึ้น ถามีแตเสือตัว
นี้กับทานแลวจะไมมีอะไร เหมือนไมมีเสือ เขาหิ้วตะเกียงเจาพายุมากลางคืนเจาคณะ
อําเภอกับพวกบริษัทบริวาร ก็คงพวกฆราวาสนั่นแหละ จุดตะเกียงเจาพายุมาจะมาไล
ทานตอนกลางคืน ทานเลยบอกวา เฮอ วันนี้เขาจะมาขับไลครูบานะ มึงรักษาดานใหกู
นะ วาอยางน้ัน 

อาจารยตื้อใครก็รูนิสัยทานเปนอยางนั้น ทานนิสัยกลาหาญมาก ที่วาเสือคอย
ดูแลทานนี่เปนความจริง เพราะนิสัยทานเปนนิสัยที่ไมกลัวอะไร ทีนี้พอค่ํามาก็ไดยนิ
เสียงโจเจๆ นี่เขามาแลวมึงคอยรักษาทางนะ ทานบอกเสือตัวนั้น มันอยูไหนก็ไมรูแต
มันอยูขางๆ นั่นละ ใหมึงรักษาทางไว เวลาเขามานี่ใหมึงขูคํารามเขาอยาใหเขามาหาครู
บานะ ทานก็พูด 

สักเดี๋ยวก็เห็นไฟตะเกียงเจาพายุมา ไมนานนะฟงเสียงทางนี้ขึ้นแลว ฟงเสียง
อาวๆ ขึ้น ทางนั้นแตกฮือเลย ตะเกียงเจาพายุตกไป พวกที่มาขับไล เสือขับไลไปหมด 
ปาราบไปเลย เสือตัวนี้ก็อยูสบายกับหลวงปูตื้อ ถามีคนแปลกหนามาไมไดนะ เสือตัวนี้
สําคัญมาก แมแตพระกย็ังเปน คือพระไปจากทางกรุงเทพทานไปอยูที่นั่นละ ไดยินขาว
เร่ืองที่วาเสือคํารามพวกนี้ พวกนี้อยากไปดู ทานก็ไปธรรมดา เขาก็ไมตั้งใจทําอะไรทาน 

พระทานก็ไปนอนอยูนั้นไดคืนเดียว พอนอนทีนีป้วดหนัก แตเขาไมไดบอกวาขี้
ทะลักนะ พอไปนั้นปวดหนักพรวดพราดออกมา เสือมันอยูขางๆ ซี ไมเห็นมัน พอโดด
ปงปงออกมาเสือมันก็ฮา โอย ปวดหนักหายเลย ทานวา รองโกกขึ้นเลยพระ ทานก็เลย
ถามรองอะไร เสือนี่ โอย ไมเปนไรละ ไปทําอะไรใหมันตื่นเตนก็ไมรู กป็วดหนักปงปง
ออกมา มันก็คํารามขึ้นที่นั่น มันรองเฉยๆ มันตื่นไมเปนไรแหละ แตไมไดถามถึงวาไอ
ขี้มันทะลักออกหรือเปลา กําลังปวดหนักๆ ปงปงออกมา พอเสือปราบใหขี้หายไปเลย 
ขบขันดี 

ทานไปที่ไหนตามนะเสือตัวนี้ ตามรักษาทาน นูนทานไปจนกระทั่งแมฮองสอน
มันก็ตามไป ตามไปนัน้หากไมทําไม ตามไป นี่อาจารยตื้อนะ อาจารยตื้อนิสัย
ตรงไปตรงมามาก เวลาทานมรณภาพแลวอัฐิของทานเปนพระธาตุหมดนะ เหลืองอราม
เราไปดูแลว ไปดูอัฐขิองหลวงปูตื้ออยูที่บานขา ทราบขาววาอัฐิของทานกลายเปนพระ
ธาตุเราจึงไปดู สําหรับเรากับทานนั้นเคารพกันมานานแลว คุนกัน  

วันที่เราไปเยี่ยมทาน ทานยังอุตสาหออกมาตอนรับ เขาหามออกมา ทานเดินไป
ไหนไมได อวัยวะเสีย เขาก็เอาแครอะไรหามทานออกมาตั้งกึ๊กเลย พอทราบวาเราไป
กราบเยี่ยมทานบานขา ทานก็ออกมา ทานพูดเพราะคุนกันมาแลว รูนิสัยของทานแลว 
เหอ ทานวาอยางน้ันนะ ทานมหามาเหรอ มา อยากมากราบไหวครูอาจารย มาอยูนี้



 ๘

นานแตไมมีเวลาวาง วันนี้มีชองวางกเ็ลยมา ดีละ เอาฟงเทศนนะจะเทศนใหฟง ทานก็
ใสเปรี้ยงๆ อูย เทศนนี่ไมมองใครนะ ไปหนเดียวไปกราบทาน 

เรากับทานคุนกันมานาน รูนิสัยทาน จากน้ันทานก็มรณภาพแลวอัฐิของทาน
กลายเปนพระธาตุนะ สวยงามมาก เราไปเห็นแลว ทานเปนธรรมทั้งแทงลวนๆ ทาน
ไมไดมองดูใคร ทานอยากพูดอะไรทานพูดแบบธรรมเลย ตรงไปตรงมาแนวๆ เลย 
ทานไมแบงสูแบงรับ สูงๆ ต่ําๆ ทานไมนํามาใช ทานใชแตความจริงคือหลักธรรม
ลวนๆ เลย นี่อัฐิของทานก็กลายเปนพระธาตแุลว นี้องคหนึ่งที่เสือตามรักษา พูด
เทานั้นละ 

 
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

จากเครือขายทั่วประเทศ 

http://www.luangta.com/
http://www.luangta.or.th/

