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เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

ที่สุดของจิตของภพของชาติจริงๆ รวมอยูที่จิต
วัดทานอุทัยก็ดี เขากําลังจะหาตนไมมาปลูก ดูวาทางเมืองชล เมืองชลก็ทาน
พฤกษที่เอาตนไมมา บอกมาแลววาจะเอาตนไมมาหลายคันรถมาปลูกที่วัดทานอุทัย
สําหรับวัดเราปลูกทางดานนี้เยอะหลายคันรถเหมือนกัน มันอยูไกล กวาจะมาถึงนี้ก็
นาน เพราะฉะนั้นเวลาปลูกแลวตนตายก็มี ขึ้นไดก็มี ตายเสียมาก หลายคันรถมานี้ก็
ทานพฤกษลูกคุณแมบังอรนั่นละ นี่ก็เศรษฐีเมืองชล ใจบุญเสียดวย เศรษฐีธรรมเศรษฐี
เงินอยูนั้นหมด นําตนไมมาปลูกๆ นี้หลายคันรถ นี่กําลังจะเอาเขาทางวัดทานอุทัย ได
ทราบวางั้น เมืองชลนี่ละศรัทธาคนนี้จะเอาเขาทางทานอุทัย ตนไมมันโลงหมด เขาถาก
ถางเตียนโลงหมดเลย เวลาเขาถวายที่มันก็โลงหมด
เขาถวายที่นี้เราก็นิมนตทานอุทัยมาปรึกษาหารือ พรอมทัง้ ขอรองดวย บังคับใน
ตัวดวย ใหทานมาอยูที่นั่น ทานก็ดีนะทานก็มาให ถามทางนูนวัดภูวัวก็มีหัวหนาทาน
เสถียร วางั้น ดีอยูเหรอ วาดีอยู ถาอยางนั้นจะขอแยกทานมาอยูในยานนี้จะขัดของไหม
ตกลงกันไดทานก็ไมขัดของ ก็ฝนอยูบางนั่นละเราก็รู ทานเกรงใจเรา เพราะเรากอนที่
จะใหใครมาอยูตองไดพจิ ารณาเรียบรอยกอน ไมใชสุมสี่สุมหาจับยัดใสๆ นี่เขาถวายที่
ใหเปนวัดนี้มากตอมาก เรารับไมไดก็เพราะเหตุผลอันนี้แหละ รับแลวทิ้งขวางๆ ไมเอา
อยางวัดเสือเมืองกาญจนก็เหมือนกัน เราเห็นยานนั้นไมคอยมีพระกรรมฐานอยู
เราเลยเรียกทานจันทรมาปรึกษา ทานจันทรเปนคนคลองดานแตเปนพระวัดนี้ ตั้งแต
บวชแลวอยูที่นี่เลย ออกจากนี้ก็ไปอยูแถวเมืองกาญจน แลวก็มาอยูวัดเสือ ไดอาศัย
ทานจันทรนี่ละ วัดนั้นเลยกลายเปนวัดเสือไปไมใชเปนวัดพระ มันก็ไปตามนิสัยวาสนา
ของใครของเรานะ
อยูอยางนั้นจะใหผูอื่นไปอยูก ไ็ มไดมันขัดนิสัยกันกับสัตวอะไร
เหลานั้น มาหาภาวนาหรือมาอะไรมาเลนกับสัตวกับเสือ วาไปอยางนั้น นิสัยวาสนามัน
เกี่ยวพันกัน นิสัยมันหากเขากัน ความเมตตาสงสาร ความเอื้อเฟอ ความหวงใย มันก็
เปนไปดวยกัน สุดทายก็นัวเนียไปดวยกันเลย
วัดเมืองกาญจนนี้ทานจันทรกับเสือ โหย นัวเนียเลยนะ เปนอยางนั้นแหละ เสือ
ตั้ง ๒๐ ตัวของงายเมื่อไร สัตวกับคนก็อยูดวยกัน พวกสัตวพวกเนื้อเต็มอยูในวัด อยู
ดวยกัน ครั้นถามแลวไมใชสัตวที่เอามาปลอยมาเลี้ยงไวนี้เพียงเทานั้น สัตวอยูในปา
เปนสัตวปาลวนๆ มาก็มาปา สัตวประเภทตางๆ มาเต็มอยูนั้น ถามไปถามมามีแต
ออกมาจากปามาอยูที่นั่น พวกหมูมาอยูมาก ตอนเชาตอนนี้ละมาตั้งเปนรอยๆ พวกหมู
วัดทานจันทร หลั่งไหลลงมาเปนรอยๆ จัดอาหารใหกิน เปนอยางนี้นะนิสัยวาสนามัน
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เกี่ยวกัน ก็ถือวาเปนความกังวลไปเสีย ทีนี้ทานกังวลกับเมตตามันก็ไปดวยกัน ก็เลย
เลี้ยงดูสัตว
เชาใหอาหารพวกหมูเปนรอยๆ นกยูงเปนรอยๆ เหมือนกัน แลวก็สัตวเต็มอยู
ในนั้นทานเลี้ยงดูตลอด พอเสร็จแลวก็ไปเขาไมมายุงแหละ หมูเปนรอยๆ ไมยุง พอกิน
อิ่มแลวไปเลยๆ ตอนบายๆ ลงมาแตไมมากเหมือนตอนเชา ตอนเชานี้มาก หมูเปน
รอยๆ อยางนั้นละมันก็เปนตามนิสัยวาสนา คนอื่นจะไปทําอยางทานก็ทําไมได เชน
อยางเรานี้ทําไมไดเลย ไปชมไดอยูแ ตใหไปทําอยางนั้นไมได มันเปนตามนิสัยวาสนา
ไมเหมือนกัน
แลวมา พวกสัตวตางๆ ที่อยูในวัดทานจันทร สวนมากเปนสัตวปา มาจากในปา
ลงมาอยูดวยกัน ที่เขาเอาไปปลอยก็มี ที่ลงมาจากปามาอยูดวยกันก็มี มาปาเราก็ไมเคย
เห็น ทานบอกวานี่ละมาปา โห สัตวเหลานี้มันเปนสัตวปาทั้งนั้น ทําใหคิดนะ ถามไปนี้
มาจากปาๆ ทั้งนั้น คนเอาไปปลอยตามนั้นก็มี เราก็คิดวาคนเอาไปปลอยเสียมากตอ
มาก ครั้นแลวมันเปนสัตวมาจากในปามาอยูรวมกันกับพวกนี้ เปนอยางนั้นแหละ
วันหนึ่งมีเสือปามานะ เสือบานอยูในนั้นตั้ง ๒๐ ตัวเปนเสือโครงๆ เสือดํามีตัว
หนึ่ง เสือดาวมีตัวหนึ่ง นอกนั้นเปนเสือโครงทั้งหมดเลยเต็มอยูนั้น เขาก็อยูดวยกัน
ธรรมดาไมเห็นสงเสียงอึกทึกครึกโครมอะไร แตมีวันหนึ่งเสือปาเขามามันแปลกอยูน ะ
เสือปามันไดกลิ่นพวกเสือบานที่อยูขางในมีทั้งตัวผูตัวเมีย มันกระโดดเขามา พอเขามา
นี้มานั่นวิ่งใสเจาของ กุฏหิ ลังนั้นก็ดูเหมือนวามาจะไมรูจักวาเปนกุฏิของเจาของ แตวนั
นั้นเสือเขามามาโดดไปชนกุฏิเจาอาวาส ใสผางเขาไปเลย อาว มันเปนยังไงนี่
มาวิ่งตามนี้มันชนกุฏิทานจันทร มันอะไรกันทานวางั้น ทานฉายไฟพาบพีบออก
มา พอพระทานเห็นทานฉายไฟก็ฉายไฟออกรับกัน เปนเสือปามันมาตัวเดียว เลย
ประกาศบอกวาถาหากอยากจะเปนเสือบาน ทานเปดประตูไวแลวใหเขาไปเปนเสือบาน
ดวยกัน ถาไมอยากเปนเสือบานใหออกไปอยาอยูนาน มันก็ออกไปเลยไมอยู เสือปามา
ตัวเดียว เสียงลั่นหมด มาวิ่งชนกุฏิเจาอาวาสเสียงลั่นเลยนะ เสือปาตัวเดียว เสือบานอยู
นั้นตั้ง ๒๐ ตัวไมเห็นมีอะไร พอเสือปามาตัวเดียวเสียงอึกทึก ไมวาเสียงวัวเสียงควาย
รองลั่นกันไปหมดเลย เออ แปลกอยูนะ
เสือเหลานี้เวลาพระทานไปกรรมฐาน มันคงจะเปนเสือเทวดาบันดลบันดาลหรือ
เสืออะไรก็ไมทราบนะ มานั่งดูคน ไมใชหมอบนะ ถาหมอบมันก็เหมือนแมว ถาหมอบ
มีทาตะครุบทากัด ถานั่งธรรมดาไมเปนไร นี้พระเดินจงกรมเขาก็มานั่งดู เสือโครงใหญ
ดวยนะ ก็ไมเห็นเขามีอะไรกับพระ เปนอยางนั้นพระกรรมฐาน สมัยครูบาอาจารยที่เสือ
มากๆ อยางพอแมครูจารยมั่นอยางนี้เปนตน ไปที่ไหนมีแตสัตวแตเสือเต็มไปหมดแต
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ไมทําอะไรกัน มานั่งดูทา นเดินจงกรม เขาไมทําไม นั่นเปนอยางนั้น แตทุกวันนี้ไมมี
แหละเสือ คงตายหมด ปาก็เปนปาคนไปแลว แตกอนเปนปาไมปาสัตวปาเสือปาเนื้อ
ทุกอยางเต็มไปหมด เดี๋ยวนี้ไมคอยมีแลว พระกรรมฐานสมัยกอนไมเหมือนสมัยนี้
สมัยกอนไปอยูกับสัตวกบั เสือ เพราะสัตวเสือเนื้อมีเยอะ ปาไหนเต็มไปดวยสัตวเหลานี้
เดี๋ยวนี้ไมมี ตายหมดถูกทําลาย
เมื่อวานนี้ก็ตั้งใจไปเยี่ยมทานอุทัยเฉยๆ เอาของไปสงทานแลวก็พูดธรรมะบาง
ไมอยูนาน เพราะไปสายดวย ไปถึงนัน้ ตั้งบาย ๒ โมงกวา นั่งอยูประมาณสักชั่วโมงอยาง
มากก็ออกเลยเมื่อวานนี้ มาถึงนี่ดูเหมือน ๒ ทุม ๔๐ ละมัง ไกลอยู ไมหยุดไหนเลย วิ่ง
๑๑๕ ตลอดทางเลย เพราะเผื่อรถหลายคัน ความสามารถของคนขับตลอดถึงกําลัง
วังชาของรถไมเหมือนกัน ใหวิ่งเพียง ๑๑๕ เสมอกันหมด มาถึงนี่ก็ดูเหมือน ๒ ทุม ๔๐
นาทีหรือไง
เราไปที่นั่นที่นี่ก็ไปดูพระดูเณรเรา ถาไปขวางหูขวางตาแลวเอานะ ขวางหูขวาง
ตาแลวจี้เขาๆ ดีไมดีไมไปเหยียบเลย เปนอยางนั้นไมเหมือนใคร ไปทีแรกก็เอาละขวาง
หูขวางตาตรงไหนแลวเอาตรงนั้น ถาไปเที่ยวหลังยังมีลักษณะอยางนั้นอยางนี้ถอยกรูด
แนะ ไมเลนดวย ก็ไปสอนใหเขาใจนี่ แตก็ดีทกุ แหง ไปทีไ่ หนก็เรียบรอยอยู ไมเห็นมี
อะไรแสลงหูแสลงตา อยางวัดทานอุทัยเมื่อวานก็เรียบรอยอยู ไปวัดนั้นวัดนี้วัดปา ในภู
ในเขา นานๆ ไปทีหนึ่ง ไปก็ใหโอวาทสั่งสอนนั่นแหละ ไมใชอะไร ทานก็ตั้งใจปฏิบตั ิดี
อยู
นี่ละพระที่ทรงมรรคทรงผล สวนมากจะอยูตามปาตามเขา ที่ทรงกระดูกหมู
กระดูกวัวมักจะอยูตามตลาดเขาใจไหม เราไมไดพูดดูถกู เหยียดหยามใคร เอาธรรม
ออกพูด องคนั้นสําเร็จอยูในเขาลูกนั้น ในปานั้น องคนั้นสําเร็จอยูในปานั้น เขาลูกนั้น
มีแตปานั้น เขาลูกนั้น ถ้ํานั้น เงื้อมผานั้น ทานสําเร็จแตกอน ไอเรามันไปสําเร็จแต
กระดูกหมูกระดูกวัวละซิเต็มตลาด เพราะฉะนั้นในวัดนี้จึงขอบิณฑบาตตั้งแตมาถึงที
แรกเลย เพราะเราทราบวาเรื่องเหลานี้จะเปนขาศึกตอการภาวนาของพระจะไมสะดวก
เพราะพระปาเราไมคอยยุงกับประชาชน ไปที่ไหนบิณฑบาตไดมาเทาไรฉันเสร็จแลวไป
เลยๆ หายเงียบๆ ไมใหเสียเวล่ําเวลากับอะไร
ใหเสียเวล่ําเวลาก็เฉพาะเวลาออกบิณฑบาต แตทานผูมีสติทานก็เปนความเพียร
ตลอดไป ทั้งไปทั้งกลับเปนความเพียรตลอดทาง ถาผูไมมีสติก็เสียเวลาในนั้นบาง
มิหนําซ้ําเขานิมนตไปฉันที่บานนั้นบานนี้ วัดนี้เราจึงขอบิณฑบาตผานเลย ขอไมรับ
บอกอยางนัน้ เลย แตเราไมไดพดู แบบเดียว คือธรรมดานี้ขออยาใหใครมานิมนตพระ
วัดนี้ไปฉันในบานในเมือง ใหทานอยูสบายของทาน ทานมาหาอรรถหาธรรม สิ่ง
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เหลานั้นเปนสิ่งกวนใจ กวนอรรถกวนธรรม ไมดีเราวาอยางนั้น ใหทานไดภาวนาตาม
ความสะดวกสบาย หากวามีความจําเปนจริงๆ เราจะจัดใหเอง เราก็บอกอยางนั้น จะ
เอาสักกี่องคเทาไรเราจัดใหเลยถาจําเปน ถาไมจําเปนก็ขอใหทานอยูสะดวกสบายทาน
บิณฑบาตกลับมาฉันเสร็จแลวหายเงียบๆ มุงตออรรถตอธรรม นั่นเปนผูทรง
มรรคทรงผล ตอนเชาไปเหลืองอรามอยูในตลาดกลับมายังไมแลว นับนั้นหนึ่งบาทสอง
บาทสามบาท สุดทายไปหาแตเงิน เลยกลายเปนโลก โลกามิสไปหมด อรรถธรรมไมมี
ในใจ เจง ผูตั้งใจหาอรรถหาธรรมจะหาแตธรรม ไมยุงกับอะไรทั้งนั้น มันตางกัน หา
อะไรมันก็เจอ เพราะของในโลกนี้มีอยูทั่วไป หาธรรมไดธรรม หาโลกไดโลก
เวลานี้พระกรรมฐานไปที่ไหนก็รูสึกวาจะไมคอยสะดวกเหมือนแตกอน คือปา
เขาลําเนาไพรเปนไรเปนสวนไปหมด แตกอนปาเปนปาจริงๆ อยูที่ไหนสงัดไปหมด
แวะเขาปบนี้เปนที่สงัดแลว แวะทางนี้เปนที่บําเพ็ญเพียรแลว เดี๋ยวนี้ไมไดนะ เปนไร
เปนสวนไปหมด เลยไมสะดวก ตองไปตามทําเลตางๆ ซึ่งไมสะดวกเลยเหมือนกัน ผิด
กันกับแตกอน ยิ่งครูบาอาจารยทานเลาใหฟงนี่ โอ ลืมไดเมือ่ ไร ไมลืม ฝงลึกมาก ไป
อยูในปาในเขาบิณฑบาตไดมาอะไรเทาไรฉันไปเลยแลว เพราะจิตของทานอยูกับธรรม
ทานไมไดอยูก ับโลกามิสอาหารการกิน ทานไมอยู จิตทานอยูกับธรรม ไปสถานที่ใด
สงัดวิเวกแลวทานจะอยูที่นั่น
แตน้ําเปนสําคัญมาก ถาทําเลใดมีน้ําทานชอบอยู ถาน้ําไมดีแลวไมเหมาะ อยู
บนเขาก็ลงมาเอาน้ํา ไกล บางแหงมี เราเคยมาแลวนี่ สะพายกระบอกน้ําตั้งแตภูเขาลง
มา ลงมาเอาน้ําในคลองลึกๆ แลวสะพายกระบอกน้ํา กับหิ้วกาน้ํากาหนึ่งไป วันหนึ่ง
พอแลว เหนื่อย หอบ ลงมาก็เหงื่อแตกลงมา มาก็อาบน้ํา พอขึ้นไปก็อาบเหงื่อขึ้นไป
มันเปนอยางนั้นนะ แตครั้นขึ้นไปถึงแลวมันสะดวกสบาย ทั้งวันทั้งคืนไมมีอะไรมากวน
นี่ทานเอาตรงนั้น จะลําบากบางตอนขึ้นไป ลงไมเปนไร ทานเสียสละ แตเวลาไปอยูที่
นั่นแลวสะดวกสบายภาวนา
มีแตพวกสัตวพวกเนื้อ นกยูงเต็มไปหมด กลางคืนรองลั่นบนที่เราอยู กลางวัน
ไมเห็นนกยูง อยางมากเราบิณฑบาตเห็นเขาวิ่งตัดหนาไป เขาไมบินแหละ เขาวิ่งเอา
นกยูง เราลงมาจากเขาจะไปบิณฑบาตในหมูบาน ออกไปนี้มแี ตเขาเห็นเรากอน เขาวิ่ง
ตัดหนาไปแลว ออ นี่นกยูง เขาไมบินแหละเขาวิ่ง ทีละตัวสองตัววิ่งตัดหนาไป เขาหา
กินตอนเชา เปนเวลาเราออกบิณฑบาตพอดี ตอนกลางวี่กลางวันไมเห็นเขาละ นกยูงไม
เห็น แตกลางคืนเสียงลั่นอยูขางบน เขาขันยามเหมือนไกนะ เขาลูกนี้เขาลูกนั้น พอตัว
นั้นแงวโวกๆ ทางนี้ขึ้นทางนี้ก็ขึ้นๆ แถวนั้นมีแตนกยูงอยูในเขาลูกไหน เขาขันยาม
เหมือนไกปา อยูนั้นกับเขาสะดวกสบาย

๕
ยิ่งอยูบนเขาสูงๆ อากาศดีๆ ดวยแลว เหมือนกับวาอากาศนี้เขามาหาเรา
เหมือนวาคลานเขามา มันละเอียด อากาศละเอียด หัวใจทํางานตุบตับๆๆ คือมันสงัด
ขนาดนั้นละ เวลาเงียบๆ เรายังไมเริ่มเขาทํางานภาวนานี้ หัวใจทํางานตุบตับๆ ไดยิน
ชัดมาก พอเราเริ่มทํางานอันนี้ก็หายไป สุดทายก็หายหมดทั้งตัวเลย นั้นละขั้นของจิต
ละเอียดหยาบตางกัน..ขัน้ ภาวนา นี้อัฐิของครูบาอาจารยที่ทานเสียไปแลวนั้นกลายเปน
พระธาตุมีนอ ยเมื่อไร มีมากนะ นั่นละอยูในปานะ อัฐิของทานเหลานี้สวนมากอยูในปา
ทานเสียไปแลวนี้อัฐิของทานกลายเปนพระธาตุๆๆ มีอยูทั่วๆ ไป เอาเทานั้นละ จะให
พร
ดีแลว วันเสาร-วันอาทิตย-วันพระวันอะไรซึ่งวางก็ไปวัดไปวา ฟงธรรมจําศีล
ทําบุญใหทานเปนความชุมเย็นแกจิตใจ ธาตุขันธเรานี้มันพออยูพอกินพอเปนพอไปทุก
อยาง แตจิตใจแหงผากจากศีลจากธรรมไมดี จิตใจใหชุมเย็นไปดวยศีลดวยธรรม การ
ทําบุญใหทานเปนความชุมเย็นแกจิตใจ จิตใจนี้จะเปนผูบุกเบิกทางนักทองเที่ยวไป
ตลอดใหไดอะไรติดตัวไป ถาไดบาปก็จม ถาไดบุญก็ขึ้นไปเรื่อยนะ เพราะฉะนั้นจึงพา
กันสั่งสมบุญใหไดวันหนึ่งๆ นี่เราก็ไดหาบุญ หามาตั้งแตวันบวช บวชก็บวชวันที่ ๑๒
พฤษภา ๒๔๗๗ จนกระทั่งปานนี้ดูเหมือนได ๙๓-๙๔ ปแลวบวช หาแตบุญแตกศุ ล
ตลอดมาจนกระทั่งปานนี้ ไมหาบาป หาแตบุญอยางเดียว จนกระทั่งปานนี้
แลวสุดทายผลนั้นเปนที่พอใจ หายสงสัยทุกอยาง โลกอันนี้โลกไหนๆ หายหมด
มาหายอยูที่ใจ หมดอยูทใี่ จ กองทุกขทั้งหลายโลกธาตุมารวมอยูที่ใจ ความสุขทั้งหลาย
ก็มารวมอยูที่ใจ พอสรางความดีเขามากๆ ทุกขหายหมด เหลือแตใจเปนความสงางาม
ตลอด นี้ละการสรางความดี ใหพากันสรางนะ ที่สุดของจิตจริงๆ ของภพของชาติจริงๆ
จะไปรวมอยูท ี่จิต บุญบาปจะรวมอยูที่นั่น ใครชอบสรางบาปเวลาจะตายใกลเขามา
เทาไรยิ่งรอนมากๆ ผูสรางบุญสรางกุศลจวนตัวเขาไปเทาไรๆ ยิ่งชุมยิ่งเย็น ตางกันนะ
ใหพากันสรางบุญสรางกุศล นี้ติดตัว บาปกับบุญติดใจนะ นอกนั้นไมตดิ มีอะไรๆ พัง
หมด เขาไมพังเราพัง แตสวนบุญกับบาปนี้มันติดใจ ใหระวังบาปก็แลวกัน
(ทองคําวันนี้ได ๙ บาท ๙๗ สตางคครับผม) เออ ไดเยอะ ทองคํานับวาไดมาก
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
และเครือขายทั่วประเทศ

