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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 

สัตวในวัด 
 วัดเรานี้สัตวที่จะมากขึ้นๆ ทุกวันคือ นกยูง กระจงหรือไก เดี๋ยวนี้จะไมเขารอย
แลวเหรอ กลางคืนมันไลหยอกกันตบุตับๆ มากขึ้นทุกวัน ภาษาภาคอีสานเขาเรียกไก 
ภาคกลางเรียกกระจง เดี๋ยวนี้มากขึ้นทุกวันๆ แลวชอบเที่ยวกลางคืนดวย กลางวันเขาก็
ไป แตกลางคืนเที่ยวซอกเที่ยวแซก เต็มวัดเดี๋ยวนี้ อันนี้ละจะมากขึ้น นกยูง กระจง 
นอกนั้นก็ดูไมเห็นอะไร 

นกยูงวัดทานจันทร เมืองกาญจนนั้นไมรบกวนคน ไมอยูกับคน พอตอนเชาเขา
กินอาหารที่พระจัดให แจกอาหารใหพวกนกยูง พวกหมู ถงึเวลาเขาก็มา พอกินเสร็จ
แลวเขาก็ขึ้นเขาเลย เขาไมยุงกับพระ แตพวกนี้ยุง พวกกระจงเดี๋ยวนี้มากขึ้น ไมใช
นอยๆ นะเดี๋ยวนี้ เราอยากจะวารวมรอยแลวมัง ดูมันมากขึ้นทุกวันๆ กระจงทางภาค
อีสานเขาเรียกไก มากขึ้นทุกวันนะสัตวอันนี้ 

กลางคืนเราเดินจงกรมอยู มันวิ่งปุบปบๆ มันชอบเที่ยวกลางคืนดวย กลางวัน
มันก็ไป กลางคืนก็ไป แตกลางคืนรูสึกวาดังล่ันนะ ไลหยอกไลอะไรกันก็ไมรู เราก็เลย
รําพึงในใจเหมือนกัน เออ พวกนี้มาอยูกับวัดไมไดระเวียงระวัง อยูสะดวกสบาย สัตว
บางประเภทกินอาหารกับพระ อยางพวกที่วาน้ีก็กินกับพระ เอาอาหารใหกระรอก
กระแต พวกนี้ไปกินอยูขางลางพวกขาวพวกอะไร เราไปดูตามรานเปนประจําทุกวัน 
อาหารพระทานเอาไปใสรานๆ ทั่ววัด เราก็คอยไปตามดู ถาตรงไหนบกพรองกไ็ปเพิม่
ใหๆ เขากินอยางน้ีละ เขาเที่ยวสนุกสนาน ไมไดระวังภัยระวังเวร กลางคืนเขาเที่ยวพวก
กระจงหรือไก ภาคอีสานเขาเรียกไก มีมากขึ้นทกุวัน นกยูงก็มากขึ้นทุกวัน 

ไมไดเหมือนอยางวัดทานจันทร วัดทานจันทรถึงเวลาเขามากิน ตอนเชามากิน
ทั้งหมูทัง้นกยูง พอกินอิม่แลวเขาขึ้นเขาเลย เวลาตอนบายคอยลงมา บายสามสี่โมงเย็น
แลวลงมาทําเลที่เคยใหอาหาร พอกนิแลวหายเงียบๆ แตวัดเรามันไมไปไหน มันยุงอยู
ในนั้น อันนั้นเขาขึ้นเขา เราไมมีเขาใหมันขึ้นมันก็เที่ยวอยูในวัด มากขึ้นทุกวันกระจง
หรือไก แลวเชื่องมากเสียดวย ไมสนใจกับคน 

ที่วัดทานทุยก็มีงูเหลือมอยูนะ เราไปคราวที่แลวทานวาระยะนี้ไมเห็นเลย คืองู
เหลือมกับสัตวเหลานี้กินเร็วที่สุด ลักษณะใบๆ นะแตเวลากินกินไดกระทั่งแมว แมวนี้
สติดี รวดเร็ว แตงูเหลือมก็กินได เรียกวามันมีวิชารวดเร็วยิ่งกวาแมวอีก ไมงั้นมันกนิ
แมวไมไดแหละ ทางภูวัวเราก็ไดส่ัง ไปสั่งเลยละภูวัว คือพวกไกพวกอะไรเต็มอยูตนไม 
หมด มันขึ้นไปๆ กินหมดเลยไก กินตามตองการของมันละ อิม่แลวก็ไป เชนวันหนึ่งตัว
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หนึ่ง หรือกี่วันตัว ไกเต็มอยูที่วัด..หมด งูเหลือม เลยสั่งทานอุทัยใหจับไปปลอยทีอ่ืน่ 
ภูเขาลูกไกลๆ จะมาปลอยแถวนี้ใกลๆ ไมได ไปปลอยแถวภูสิงห ภูลังกา จับได ๓ ตัว 
เวลานี้คอยเงียบไปวางั้น อยางน้ันละงูเหลือม 

จะทํายังไง สงสารทุกประเภทสัตวที่มาอยูในวัด เล้ียงกันแลวมากินใหเห็นตอ
หนามันดูไมไดนะเรา นี่ละที่จับไปปลอย มันกินกันนะ จับไปปลอยเรื่อย ในวัดเรานี้ตัว
ไหนมันเกงๆ มันกินเขา เอาไปปลอยวัดถ้ํากลองเพล ภูเขากวางๆ เอาไปปลอย บอก
ทานเพ็งวามาปลอยสัตว ทานเพ็งทานก็ไมวาอะไรเพราะมันกวางขวางแถวนั้น ที่นี้มัน
แคบ 

สังเกตดู ๑๕ วันมาวันหนึ่งงูเหลือม กินหนูนี้มองไมทันนะ มันมีรานอาหารอยู
ขางบน หนูมากินอาหารกลางคืน เวลามันจะกินมันจะมาดักอยูนั้นละงูเหลือมมาดักอยู
นั้น ปบเดียวเลยๆ ไดทุกตัวไมเคลื่อน เร็วขนาดนั้นงูเหลือม เลยตองจับงูเหลือมตัวนี้
ไปปลอย ๑๕ วันมาที กําหนดไว ๑๕ วันมาทีหนึ่ง กินอิ่มเต็มที่แลวไป เพราะหนูมัน
เยอะ ขึ้นไปเดี๋ยวเดียวปบเลยๆ เลยจับไปปลอยพวกงูเหลือม ในวัดนี้ไมมีละปรากฏวา
ไมมี เราสั่งเลยบอกวาถาเปนประเภทงูใหจับเลย เพราะคนมันสําสอนไปมา แลวบางที
ไปหยอกไปเลน ทีนี้มันผูกโกรธผูกแคนคนไปเซอๆ ซาๆ เดี๋ยวมันฉกเอา เลยพวกงู
เปนพิษไมมพีิษจับทั้งนั้นละ เอาไปปลอย เดี๋ยวนี้ไมปรากฏมีง ู

เดี๋ยวนี้พวกไกพวกกระจงกําลังมากกลางคืน วิ่งเพนพานๆ พวกกระจง มันเที่ยว
กลางคืน มากดวยนะไมใชนอยๆ ชอบเที่ยวกลางคืน เราเดินจงกรมมันวิ่ง ก็มันอยูกับ
คนมันจะไปกลัวอะไรเรา เราเดินจงกรมอยูมันยงัว่ิงตัดหนาเราปุบ มันไลกัน มันวิ่งไล
กันตัดหนาเราเดินจงกรมอยู เร็วเสียดวยนะ ปุบปบๆ ไลกันกลางคืน แลวมากขึ้นทุกวัน 
เดี๋ยวนี้อยางนอยคงไมต่าํกวา ๕๐ ละกระจง มากขึ้นทุกวันๆ ตอไปนี้เตม็วัดละ สวนงู
เราจับเลยละ สัตวเหลานี้ไมจับ พวกนี้ไมจับ ปลอยตามธรรมดา สวนงูจับ ส่ังพระ
ทั้งหมด ใครเจอที่ไหนใหจับงู เพราะมันเปนภัยตอคนดวย คนเขามาในวัดนี้ไมมี
กําหนดกฎเกณฑ อยากมาเมื่อไรก็มา ทีนี้งูมันเปนพิษกม็ีซ ิ เลยตองไดจับเอาไปปลอย
นอกวัดๆ 

ไลหนูบางทีหลงทางมากฏุิไมถูก อยูรานนี้แลวอยูรานนั้นนะหนู มันมากจริงๆ 
นะหนู กลางคืนถึงรูวามันมาก มันมากินอาหารที่ไวนั้น มารานไหนๆ เต็มแตหนูทั้งน้ัน 
เราเห็นมันยั้วเยี้ยๆ มากนักก็ไลแตกจากนี้ไป ไปรานนั้นแตก ไลรานนั้นแตก ไปรานนั้น 
ไลไปไลมาเจาของหลงทศิที่นี่ ไปทางกุฏิไมถกู คอืออกจากรานนี้ไปรานนั้น ออกรานนั้น
ไปรานนั้น มันมีตั้งแตหนูเต็ม ทีนี้ไลรานนั้นไลรานนี้ ไลไปไลมากลับกุฏิไมถูก ขบขันดี 
มันมากพวกหนูมาก พวกภาวนาขางในตั้งใจตั้งใจภาวนานะ อยามาเหยาะๆ แหยะๆ 
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เลนๆ นะ เราหนักใจมากนะเดี๋ยวนี้ มันมีพวกกาฝากเยอะ พระก็พระกาฝากขับไลไป
เร็วๆ นี้ มันอยูขางนอกวัดบางอะไรบางเปนพระกาฝาก อยูขางในนี้ก็จะมีพวกกาฝาก 
ทําใหหนักใจมากนะ 

ใหตั้งใจภาวนาทําใจใหสงบ อยาคิดอยาสายอยาแส เร่ืองใครก็ตามอยาถอืเปน
เร่ืองสําคัญ ยิ่งกวาเร่ืองที่มันคิดมันปรุงขึ้นจากใจตัวเอง ตัวนี้ตัวเปนภัย มันคิดเรื่องนั้น
คิดเรื่องนี้ คดิไปไมหยุดไมถอย นีล่ะจิตตัวนี้ตัวอันธพาล บังคับอยาใหมันคิดไป ดู
หัวใจตัวเองตัวเปนอันธพาล ตัวนี้เปนอันธพาล มันไปคิดวาคนนั้นไมดีคนนี้ไมดี ยก
โทษคนนั้นยกโทษคนนี้ ตัวอันธพาลไมยกโทษมนั มันก็ยิ่งสนุกเพนพาน เปนอยางน้ัน
ละ นักภาวนาดูตั้งแตภายนอกไมดูตวัเอง เสีย ผิด 

ดูหัวใจ มันแปบออกมาคิดปบ มีสตแิลวมันจะดับทันที ถามีสติครอบตลอดคิด
ไมไดมันไมคิด สติสําคัญมาก ใครภาวนาถาสติจับติดตลอดเวลาแลวกิเลสจะไมเกิด ถา
เผลอเมื่อไรปบออก นัน่ละเวลามันออกกิเลสออกไปพรอมกัน ไปเอาไฟมาเผาเรา ถา
สติมีอยูแลวไมออก สงบ ตอไปนานเขาๆ ก็สงบๆ แนนหนามั่นคงขึ้น เพราะสติ
ควบคุม ถาภาวนาไมมีสติไมเปนทา พากันจําใหดี สอนทุกแงทุกมุมละ มาภาวนาอยา
ไปดูใคร ดูหัวใจเจาของ 

หัวใจนี้เปนอันธพาลทุกคน มันหากคิดสายแสเร่ืองนั้นเรื่องนี้ยุงไปหมด ใหดูมัน
คิด สติมอียูนี้ตีปบๆ แลวมันจะไมคิด อันธพาลจะไมออก เจาของก็จะสงบเย็น ความ
กระทบกระเทือนกันกม็นีอย ที่กระทบกระเทือนกันจากเรื่องนี้ละอันธพาลภายใน คิด
ยกโทษยกกรณคนนั้นไมดีคนนี้ไมดี เจาของไมดไีมด ู ถาดตูัวนี้แลวมันจะไมยุง จําใหดี 
สตินี้สําคัญมาก ที่เลามาเหลานี้เราทําหมดแลว ทําหมด เพราะฉะนั้นจึงเปนแนวทาง
ที่มาสอนคนอื่นอยางแนนอนแมนยํา ไมผิด เราไดปฏิบัติมาแลว สติจับติดตลอดอยูกบั
ใจแลวความคิดความปรุงที่เปนภัยมันจะปรุงไมไดคิดไมได ตอไปก็เปนความสงบเย็น
ขึ้นมาๆ เทานั้น 

วันนี้ก็ไมพูดอะไรมากนัก ใหพากันตั้งใจภาวนา วัดนี้เปนสถานที่ภาวนา ไมใช
สถานที่กอเหตุกอภัยกอเร่ืองกอราวในที่ตางๆ ในบุคคลตางๆ มีมากเทาไรหาเรื่องใส
กันเรื่อยๆ พวกนี้พวกอนัธพาล มาอยูภาวนาเพื่อใหสงบใจนี้มันกับสงเสริมอันธพาลคอื
ความคิดความปรุงใหฟุงเฟอเหอเหิมมากขึ้นไป เลยเปนไฟเผากัน เดี๋ยวทะเลาะกัน เรา
บอกตรงๆ นะ ถาทราบวารายไหนทะเลาะแลวจะไมวินิจฉัย ไลทันทีเรา นี้มันอยูภายใน
ซิ สุมอยูภายในมันไมใหเรารูละซิ ถาเรารูเราไมยากละ เราพูดจริงๆ เราไมเหมือนใคร 
เด็ดขาดมากทีเดียว วาอะไรเปนอันนั้นๆ เลย ถาลงไดเด็ดเดด็จริงขาดจริง อยาใหมีนะ
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เร่ืองเหลานี้ ภาวนาใหดูหัวใจ ตัวอันธพาลอยูที่หัวใจ สติตั้งไวตรงนั้น มันจะคิดเรื่อง
อะไรดูเจาของ แลวตอไปจิตจะสงบได วันนี้พูดเพียงเทานี้ละเหนื่อย เอาละพอ 

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟงจากสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz 

http://www.luangta.com/
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