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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พุทธศกัราช ๒๕๔๙ 

เร่ืองแปลกๆ เก่ียวกับสัตวกับเสือ 
กอนจังหัน 

วันนี้พระเทาไร (๓๓ ครับผม) พระ ๓๓ อยูในยานนี้ ๓๓-๓๕ ทานไมออกมา
ฉันเยอะอยูนะเปนประจําตลอด วัดนี้ไมเคยมพีระออกมาฉันจังหันครบองคเลยตั้งแต
สรางวัด ขาดมาตลอดเปนประจําเลย องคไหนจะฉันทานก็ออกมา องคไหนไมฉันทานก็
ไมออกมา ถาองคไหนที่ไมฉันใหยกเวนขอวัตรปฏิบัติเกี่ยวกับหมูกับเพื่อนทั้งหมด ให
ทําหนาที่เจาของโดยเฉพาะ ไมวาองคใดถาไมฉนัแลว ทานก็ทํางานของทานเต็มเม็ด
เต็มหนวย งานการเกี่ยวกับสวนรวมนี้ไมใหมา เราสั่งทีเดียวเลย ใหทํางานของทาน
โดยเฉพาะ สมเจตนาที่ทุมลง เปนอยางน้ัน 

การอดอาหารนี่เปนสําคัญมาก คือสติๆ นี้การอดอาหารมีสวนเกี่ยวของอยูมาก
ทีเดียว คือเราพยายามตั้งสติทั้งๆ ทีฉ่ันจังหันอิ่ม พระเรานะพระนักปฏิบัติ ลงฉันจังหัน
อิ่มแลวตั้งสติๆ ตั้งก็ตัง้เถอะพลาดไปตลอด ผอนอาหารก็ตัดกําลังทางธาตุขันธลง สติ
ตั้งขึ้นๆ ได ผอนตั้งขึ้นได อดตัง้ไดเร่ือยๆ ไป ใหสังเกตตัวเองในการประกอบความ
พากเพียร อยาสักแตวาทําๆ ทําอะไรใหมีสติปญญาติดแนบในงานการของตนเสมอ ถา
ไมมีสักแตวาทําๆ มันก็แบบโลกเขา ไมมีขอบมีเขตมีหลักมีเกณฑอะไรเลย 

พุทธศาสนาของเราเปนศาสนาที่เปนหลักเกณฑ เปนแบบฉบับไดอยางดีเยี่ยม
ทีเดียว ไมมผีิดพลาดที่พระพุทธเจาสอนไว ผูปฏบิัติจิตตภาวนาสติใหติดกับตัวเองเลย 
ติดกับจิต หนาที่การงานที่เราจะจัดทําอะไรใหเปนสัมปชัญญะ รูตัวอยูในวงนี้ กิเลสจะ
ไมเกิด กิเลสเกิดเวลาเผลอสตินั่นละ เผลอเมื่อไรเปนเกิดละกิเลส ออกทางสังขาร กิเลส
ออกทางสังขาร ที่เดนมากที่สุดความคิดความปรุงเร่ืองน้ันเรื่องนี้ คาํวาสัญญาความจด
ความจําก็ไปดวยกันนั่นละ สัญญากับสังขารไปดวยกัน 

พากันตั้งสตใิหดี อยาไปสนใจกับใครวาคนนั้นไมดี คนนี้ไมดี อยางน้ีเปนเรื่อง
ของกิเลสเสาะหาโทษคนอื่นโดยไมสนใจดูโทษตวัเอง ทําภาวนาไมไดเร่ือง อยูที่ไหน
หนักใจคนอื่น คนเชนนั้นเมื่อมันอัดอั้นตันใจมันก็ระบายออกไป ก็นินทากาเลเขา หนัก
กวานั้นก็ทะเลาะกัน กิเลสตัวนี้สําคัญมากนะ ในครัวระวังใหดี มีแตผูยาผูหญิงไมทราบ
มาจากทิศใดแดนใด เดินเฉียดๆ ไปเขตรั้วกั้น กั้นเพื่อใหทราบวา เขตนั้นเปนเขตนั้น 
เขตนี้เปนเขตนี้ กั้นไวอยางน้ัน ใสลวดสองสามเสนพอใหรูวากั้นเฉยๆ ทางฟากนั้นละ 

เราเดินฉากไปดู โอย หนาแนนไปหมด เต็ม แตจะมาประกอบความพากเพียร
หรือมาสั่งสมความขี้เกียจขี้คราน ส่ังสมการเพงโทษคนอื่น อนันี้รูสึกจะทราบไดเลย เรา
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ไมทราบเราไมอยากพดูกม็ันทราบอยูนี่จะวาไง แตอยางนอยอยาใหแสดงออก ใหมนั
เผาตัวเองนั่น คนเกงๆ หายกโทษคนนั้นไมดีคนนี้ไมดี ไมยกโทษเจาของ ไมดูโทษ
เจาของ ทั้งๆ ที่โทษเตม็อยูที่หัวใจ คนนี้ไมเปนทา ไปที่ไหนกีดขวางเขานะ อยาใหมี 
ใครดีใครชั่วใหดูตัวเองเสมอ ตัวเองจะไปยึดไปเกาะกับชั่วของเขาผิดแลว ถายึดเอาดี
ของเขามาเปนคติเครื่องเตือนใจตนถกูตอง 

ใครจะเปนอะไรๆ คนในโลกสัตวในโลกมันมีผิดพลาดประจําตัวดวยกันทุกคน 
พวกปฏิบัติธรรมตองใหอภัยกันเสมอ จะคอยยกโทษยกกรณกนันี้ใชไมไดนะ ผิดธรรม 
พากันตั้งอกตั้งใจ เรารับเอาไวไมทราบมาจากไหนๆ เต็มอยูในครัวนั้นละ ไมมกีําหนด
กฎเกณฑ ไมทราบมาแบบไหนตอแบบไหนเต็มหมดเลยในครัว เราไมไดเขาไปดูตรง
กลาง เดินฉากไปขางนอกในเขตรั้ว ดูเขาไป แหมเปนตับๆ เลยเปนตลาดนักภาวนา
ไมไดเร่ืองนะ 

เร่ืองพุทธศาสนานี่เปนศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดแลว หลักของพทุธศาสนานี้ให
พิสูจน หลักใหญคือพิสูจนดวยจิตตภาวนา จิตมันจะออก ตัวมหาเหตุคือจิตนี้มันจะคิด
ปรุงเร่ืองน้ันเรื่องนี้ไมอยูละ อยูไมได มันคิดมันปรุงตลอดเวลา สติจับไว เพื่อใหระงับ
ความคิดทั้งหลายก็เอาคําบริกรรมเขาไป ติดคาํบริกรรม จะเปนพุทโธ หรือธัมโม 
หรือสังโฆ บทใดก็ตาม สติติดแนบๆ กิเลสจะไมเกิด สติตดิทัง้วันกิเลสออกไมไดทั้งวัน 
สตินี่สําคัญมากนะ เปนเครื่องกั้นกิเลสทั้งหลายไดเปนอยางด ี

นักภาวนาตองอยูกับสต ิ เคลื่อนไหวไปมาที่ไหนอยาเผลอ เผลอไปไหนสติอยู
กับตัวเอง จติอยูกับตัวเอง ความเคลื่อนไหวไปจากจิตจากสติ ถาสติดีจิตดีอยูแลวการ
ทําความพากเพียรภายนอกภายในเปนประโยชนทั้งนั้น ขาดสติเสียอยางเดียวไมเกิด
ประโยชนนะ เราเนนเสมอ อยาไปดูอะไร ใหดูความคิดความปรุงของตัวเอง นั่นละภัย
มหาเหตุอยูตรงนั้นใหดู ดูใหดีแลวสิ่งเหลานี้จะคอยสงบ ธรรมที่เราดูคือสติธรรม 
ปญญาธรรม แลวสมถธรรมความสงบจะเกิดขึ้นจากการรักษาดวยดี จําใหดีทุกคน 

มันจะเลอะๆ เทอะๆ ไปหมด กรรมฐานเรานี้มีมากอยูนะไมใชนอยๆ สายพอ
แมครูจารยมั่นมีมากอยู เทาที่ดูความเคลื่อนไหวก็เห็นวางามตามาตลอด งามหู เสียงก็
เสียงดีมาตลอด งามตาไปที่ไหนสํานักใดดูงามตา เปนผูมีกิริยามารยาท โดยมีความ
พากเพียรในธรรมทั้งหลายไมเตลิดเปดเปง นั่นเรียกวาวัด นั้นเปนวัดแหละ พระผู
ปฏิบัติดีปฏบิัติชอบเพื่ออรรถเพื่อธรรมทั้งหลายอยูในวัดนั้น เรียกวาพระในวัด ถา
ตรงกันขามพระก็เลอะๆ เทอะๆ ปฏิบัติไมมีธรรมไมมีวินัย เตลิดเปดเปงจนลืมเนื้อลืม
ตัวจนหนาดาน นี่คือปฏิบัติตัวเปนมูตรเปนคูถ อยูในวัดใดวัดนั้นคือสวมคือถานของ
มูตรคูถที่ปฏบิัติตัวเหลวแหลกของพระนั้นแหละ จําใหดีทุกคนๆ  
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มันเลอะเทอะนี่เพราะอะไร เพราะกิเลสพาใหเลอะเทอะ ความขี้เกียจขี้คราน 
ความทอแทออนแอ ความไมเอาไหน สุกเอาเผากิน เหลานี้เปนภัยทั้งน้ัน อยาทําส่ิง
เหลานี้เปนภัยๆ เปนกิเลสทั้งมวล ใหมีสติยับยั้งตัวเอง ไมวากิจบานการเรือนใครอยูที่
ไหนเอาธรรมไปใชเถอะ จะงามตาเย็นใจตัวเอง เอาละใหพรหลังจังหัน 

หลวงปูมั่นเรานี้ทานไปเที่ยวฝงลาว คือทานขามไปขามมาเสมอ เพราะทางโนน
เปนทําเลมีมากกวาเมืองไทยทานวางั้น ไปภาวนา ทานเลาถึงเร่ืองทานไปภาวนาที่เปนคู
ไปดวยกัน ชือ่ สีทา ทานเลาเองนะ ขามไปฝงน้ันแลวก็ไปภาวนา ไปอยูคนละบานไมได
อยูบานเดียวกัน ทําแครอยางวานั่นแหละ กลางวันกลางคืนไมมีอะไรมายุงเลย มีแตการ
ภาวนาลวนๆ ทานวาอยางน้ัน แตสําหรับทานเองเปนนักสมบุกสมบันในปาในเขา พวก
สัตวพวกเนื้อเสืออะไรนีเ้ปนที่ทานไปเที่ยวทั้งน้ัน แตไมเคยเห็นทานเลาใหฟง 
โดยเฉพาะวาทานเจออะไรๆ ไมปรากฏ ทานเลาใหฟงแตเพือ่นฝูงทีไ่ปดวยกัน องคนั้น
เจอน้ัน องคนี้เจอน้ี แตสําหรับทานเองไมปรากฏวาทานไดเจอและไดเลาใหฟง มันก็
แปลกอยู 

ทานไปอยูเวียงจันทน ทีไ่ปดวยกันองคหน่ึงพรรษาแกกวาทาน ทานเรียกวาครู
บาสีทา เวลามีโอกาสดีๆ ทานเลาใหฟง เสือนี่มันแปลกอยูนะ ตามธรรมดาของสัตวเน้ือ
ทั้งหลายนี้ เขาถือวามนุษยนี้มีอํานาจมาก สัตวทั้งหลายกลัว เสือก็ถือมนุษยเปนผูมี
อํานาจมากเหมือนกัน เขาก็ไมถอืเปนอาหาร มีแตระเวียงระวังมนุษย ที่นาคิดก็คือ 
อาจารยสีทา ทานเรียกวาครูบา ทานเดินจงกรมอยู เดินจงกรมไปมา ไมทราบวามันมา
เมื่อไรเสือโครงใหญ มันจึงนาคิดอยูอันหนึ่ง หรือเปนเทพบันดาลก็สุดจะคิด เดิน
จงกรมไปมาแตกอนมันกไ็มมี มันก็โลงๆ ทานวา เดินจงกรมกลับไปกลับมาแลวมองไป
ขางๆ ลักษณะผิดปรกต ิทานวางั้นอาจารยสีทา ทานเลาใหพอแมครูจารยมั่นฟง 

เดินไปเดินมาดูขางๆ ทางจงกรมนี้มนัผิดสังเกตตาเลยเหลือบไปดู ที่ไหนไดเสือ
โครงมันมานั่งอยูนั้น นั่งเหมือนหมานั่งนะไมไดนั่งหมอบ ถาน่ังหมอบมีทาทาง ควรทํา
มันทําถาหมอบนะ แตนั่งอยางน้ันนั่งธรรมดา มันก็มานั่งอยูนี้ มองไป โหย เสือโครง
ใหญ ทานวาไมกลัวแตขนลุกซูๆ ก็เดินเรื่อยไป เขาก็นั่งอยูอยางน้ันแหละ ครั้นเดินไป
เดินมาถามดูเจาของก็ไมกลัวแตขนมันลุกซูๆ ทีนี้พอเดินไปนานพอสมควรแลวก็เร่ิม
คิดละ นี่ที่มนันาแปลกอยู ทานเริ่มคิด นี่จะมานั่งเฝากันหาอะไร อยากไปหาอยูหากินที่
ไหนก็ไปซี นี่เดินจงกรมหาธรรมทานวางั้น จะมานั่งเฝาหาอะไร จะไปเทีย่วหาอยูหากิน
ที่ไหนก็ไปซ ิ พอวาอยางน้ันเฮอขึ้นเลย เสียงคํารามขึ้นเฮอ โอย ขนหัวเหมือนวาหมด
เลยยังเหลือแตกะโหลกศีรษะ แตตวัจติจริงๆ ก็ไมเห็นกลัว มันเปนยังไงไมทราบ ทาน
วางั้น 
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พอคิดเทานัน้ขึ้นเลย จึงวาเหมือนเทพบันดาล ทีนี้ก็พลิกความคิดเสียใหม พอ
มันคํารามขึ้นมาอยางน้ัน เออ ถาไมไปจะรักษาอันตรายใหก็ได อันตรายก็มันนั่นแหละ 
มันไมทําใครจะมาทํา ไมไป จะรักษาอันตรายใหก็ได เงียบเลย นั่งอยูนั้นแหละ ทานก็
เดินไปเดินมา คิดเรื่องอยางน้ันขึ้นทันทีเลยนะมันแปลก เหมือนรูวาระจิต เหมือนวา
เทพบันดาล เทพนิมิตแสดงก็ไดนี่ มีหนเดียวเทานั้นไมมาอีกนะ คือเราเดินจงกรมจน
เหนื่อยมันก็นั่งอยูนั้นเลย นั่งเฉยอยูนั้น ทางนี้ก็เดินจงกรมจนเหนื่อยแลวก็เขาแคร 
ภาวนาในแครแลวก็นอนหลับ ตื่นขึ้นมาประมาณตี ๓ แลวออกมาเดินจงกรมอกี ไม
เห็นเลย หายเงียบ ตั้งแตวันนั้นไมมาอีกเลย มหีนเดียวเทานั้นที่มันแปลกก็คือ เวลา
คิดถึงเร่ืองวามาเฝาหาอะไร จะไปหาอยูหากินที่ไหนก็ไปซี ทานคิดเทานั้น โห เฮอๆ ขึ้น
เลย พอทานพลิกความคิดเสียใหมแลวก็เงียบเลย แนะ มันจึงเหมือนเทพบันดาล นี้ทาง
ฝงลาว ทานเที่ยวทางฝงลาว 

ครูบาอาจารยที่ทานมีเร่ืองแปลกๆ เกี่ยวกับสัตวกับเสือนี่สําคัญ ทานอาจารย
ชอบชอบเจอกับเสือบอยแหละ ทานอาจารยชอบเดนกวาเพื่อน แตดลัูกษณะทานไม
กลัวนะ บางทีมันขึ้นมากม็านั่งเฝาดูคน ทานก็เดินจงกรมอยูนี้ มานั่งหาอะไรทานวางั้น 
ไปที่ไหนก็ไปซิ ไอนี้ไมวาอะไรนั่งเฉย คงเปนเสือแทๆ ทานก็เดินจงกรม บางทีกําลัง
เดินจงกรมเสือมันคํารามขึ้นมา เฮอๆ ขึ้นมาบนภูเขาหาทานในถ้ํา เสียงขึ้นมาเรื่อยๆ 
ทานก็เดินจงกรมอยู มันจะมายังไงคอยดู มาถึงคนจริงๆ  ทานก็เดินจงกรมอยูนี้ มนัก็
ขึ้นมาทางคนขึ้นมานั่นละ พอขึ้นมาก็มานั่ง คือลักษณะเหลานี้บอกวาไมทําไม ถามานั่ง
มาอะไรไมเปนไร ถาหมอบไมไดนะ 

ทานเดินจงกรมอยูมันก็มานั่งดูทาน ดูอะไรนี่เราเดินจงกรม เธอเดินจงกรมไม
เปนมานั่งดูหาอะไร ทานพูดหยอก ทานไมกลัวนะทานอาจารยชอบ จากน้ันทานก็ออก
จากทางจงกรม ไป ทานวางั้น จะมานั่งดูหาอะไร ไป ทานชี้มอืดวย ไป เขาก็นั่งเฉย ทาน
ก็เลยเดินเขาไปละที่นี่ ทานก็เอาจีวรทานเวิก ไป โฮกทีเดียวไปเลย โกกทีเดียวไปเลย 
เปนอยางน้ันก็เปนอาจารยชอบ พระกรรมฐานมีแปลกๆ แตสําหรับหลวงปูขาวนี่พวก
ชาง ทั้งชางปาชางบานมาหาทานเสมอ สวนทานอาจารยชอบนี่เสือมักมาหาเสมอ ก็ไม
เห็นมีอะไร ทานอาจารยฝนเสือเขาไมถือเปนขาศึก เวลาพระเดินจงกรมเขาขึ้นมาหา 
มันแปลกอยูนะ ขึ้นมาหาคนแลวเขาก็ไปของเขา เขาไมทําไม 

พอแมครูจารยมั่นทานไมเคยเลาเร่ืองอยางน้ีใหฟงนะ เฉพาะองคทานเองไมเคย
เลา เลาแตเร่ืองคนอื่น แตสําหรับทานที่เลาใหฟงก็ไปอยูบานนาหมีนายูง อยูบนถ้ําทาน
วา อันนี้เสือขึ้นมาหาทาน มันคงไตตามราวขางลางขึ้นมาเรื่อย เพราะทางมันเนินๆ ลง
ไปนูน มันก็ไตขึ้นมาหาทาน ตอนนั้นไมทราบวาเรานั่งภาวนาอยูหรือนอนก็ไมทราบ ตื่น
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เชามาออกมาเห็นรอย เวลาปดกวาดตอนเชา เพราะมันเตียนโลงบริเวณนั้น แมแตหนู
มาก็เห็นรอยมัน เสือทั้งตวัจะไมเห็นยังไง พอเห็นรอยมันแลวก็ดูรอย มันเขามาหาเตียง
หาแคร ทานก็วัดตวงดูดวยดี รอยที่มนัเหยียบตรงนี้สุดทาย หัวมันจะมาตรงนี้ มุงเราอยู
ตรงนี้ มันคงมาดม ทานวางั้น คือมันยืนนี้เปนจังหวะจมูกมันกับมุงพอดีเลย ตอนนั้น
เราจะนอนอยูหรือภาวนาก็ไมทราบทานวา มันมาตอนกลางคนื แตถาทานภาวนาทาน
ทราบแหละ นี่คงเปนเวลาหลับ จากนั้นเขาก็ลงไป 

พอเห็นรอยนี้แลว ปดกวาดทานก็ปลอยไวงั้นแหละ รอยเสือขึ้นมาหาทาน เอาไว
ขูเด็ก ตอนบายๆ เด็กเขาไปเลี้ยงควายตามนั้น เขามักขึ้นไปเสมอ พอเห็นเขาขึ้นไป นี่ๆ 
มาดูนี้ ทานวางั้นนะ ทานเลาเอง นี่มาดูนี้ รอยอะไรนี่ เขาบอกวารอยเสือวางั้น ก็บานเขา
อยูบานเสือ แลวกลัวไหม เขาก็บอกวากลัว แตแลวเวนวันสองวันเขาก็ขึ้นไปเรื่อย ไม
ทราบวากลัวอะไร รอยเสือก็อยูงั้นละ เขาไมสนใจกับรอยเสือ ก็บานเขาเปนบานเสือ 
ทานเลาใหฟงอยางน้ัน ไมเคยไปเจอเขาจังๆ กับเสือไมเคยมี มีแตมันขึ้นไปหาเรา จมูก
มันกับมุงพอดีกัน มันยืนอยูนี้ หัวตรงนั้น มุงเราอยูตรงนั้น จากน้ันก็ไมมาอีกนะ หน
เดียวทานวา นอกนั้นไมม ี

สําหรับทานอาจารยชอบมีบอย ทานเลาเร่ืองขบขันใหฟง ทานไปพกัอยูในปา 
กําลังไปบิณฑบาตมา บานเขาอยูปาสองสามหลังคาเรือนทานวา บิณฑบาตไดมากําลัง
เร่ิมจะฉันจังหัน ฟงเสียง แวกๆๆ นูน เสียงไกลๆ เสียกอน ทานก็นั่งอยูนี่ ฟงเสียง
แวกๆ มา หมาในมันไลเสือมา หมาในสองตัวไลเสือมา เสือมันก็วิ่งมา พอมาถงึน้ีคนก็
นั่งอยูนี้ มนัมีตนไมตนหนึ่งกับกอไผอยูนี้ หมาในมันก็ไลติดๆ กันมาเลย ไอเสือตัวนี้มา
ก็โดดขึ้นที่นีเ่ลย คนก็นั่งอยูนี้ เสือก็โดดขึ้นที่นี่ หมาในก็มาถึงที่นี่พอดีเลย พอมา นี่สูมา
อะไรกันทานวานะ หมาในก็เปด เสือก็โดดตมูไปเลย ที่นี่พรากกัน หมาในก็ไมไลอกีละ
เปดเลย ไอเสือก็โดดตูมแลวไปเลยทานเลาใหฟง ทานกําลังน่ังฉันจังหันอยูทานวา เสือ
ก็ไมรูวาคนอยูที่นั่น เพราะที่อะไรกไ็มไดปดกวาด กพ็ึ่งไปพักใหมๆ มามันก็โดดขึ้น
ตนไม ไอหมาในก็วิ่งไลติดๆ มานี้อันหนึ่ง 

อันหนึ่งก็วัดเรานี้ละ มันเปนดงตอมานี้ อันนี้ก็ขบขันดี ผูเฒาใจดีที่ถวายที่เปน
วัดนี่นะ ชื่อใจดี ไมเคยเห็นผูเฒาดุใครเลยนะ เราจึงใหชื่อวาเฒาใจดี ไมเคยเห็นผูเฒาดุ
ใครเลย ใจดีขนาดนั้นนะ อันนี้แกกม็านาแกนี้ นากับดงปามันติดกัน ตอนนั้นแกไมได
เอาปนมาแกวา ก็มานาธรรมดาเอาปนมาหาอะไร เพราะไมตัง้ใจจะไปหายิงสัตวยิงเสือ
ที่ไหนแกวางั้น พอไปอยูกระตอบนานอน ฟงเสียงเวกวากๆ ที่นาสุดนี่เปนดง หมาใน 
พวกเกง เสือ สามชนิดมันไลกันมาที่นั่น ฟงเสียงเวกๆ คือเสียงหมาในไล ผูเฒาก็ปุบ
ปบไดเสียม ไดเสียมก็แบกเสียมเขาไป ฟงเสียงแวกวากๆ มันอะไร เขาไปเลย พอเขา



 ๖

ไปเขาไปถงึที่ก็ดอมมองไป เสือมันกลัวหมาในมันขึ้นไปอยูขางบน ทีนี้คนก็ไป เห็นแต
หมาในมันปนตนไมที่เสือขึ้นนั่น แลวหมาในไมเห็นคน แตเสือมันเห็นแลว พอเสือเห็น
คนนี้ คนก็แบกเสียมไป พอเอาเสียมลงนี้เสือมันรูนะ นึกวาจะยิงมันละทา มันก็โดดตมู
นี้หมาในก็ไลกันไป 

พอหมาในไลไปแลวแกก็เดินเขาไปที่นั่น อีเกงตัวหนึ่งตายอยูนั่น ไมทราบวา
หมาในไลกัดหรือเสือไลกัด คิดวาจะเสือกัดแลวหมาในไลกวดมาอะไรกไ็มทราบแลวมา
เจอเสือ เสือกัดหรืออะไรก็ไมทราบนะ เกงตัวหนึ่งตายอยูที่นัน่ ไปก็ไปเห็นเกง ทีนี้ก็เลย
เอาเกงมากนิเลย หมาในกับเสือก็ไลกันไป ทางนี้เลยเอามากินแกเลาใหฟง ทางนั้นพอ
หายเงียบคงจะกลับมาดูไอเกงตัวนั้นกไ็มเห็น คนเอาไปกินแลว อีตานี้ละเอาไปกิน 
ขบขันดี นี่ติดกับวัดนี่ แตกอนเปนดง นาแกก็อยูติดนี้แกเลาใหฟง ผูไดกําไรคือคน ไป
ไดเกงทัง้ตัว ไอหมาในกบัเสือก็ไลกันไป ทางนี้เอาเกงมากิน จะเปนเสือกัดหรือหมาใน
กัดกไ็มทราบ ขบขันดีนะ 

นี้มันเปนดงทั้งหมด ตั้งแตมาสรางวัดทีแรกเสือมานี่ รอยเสือมันมา เสือมีสาม
ตัว คือรอยมันตางกัน เสือโครงนั่นละรอยใหญรอยเล็กลดลงมา มันผานเขามาผานมา 
เพราะเปนดงของเขา จากน้ันมาเขาก็ทําลายปา เลยหมดทั้งเสือทั้งเน้ือหมดเลยไมมี
เหลือ ในวัดเรานี้เกงพวกหมูปามนีอยเมื่อไรเต็มอยูในวัด เราอยูในวัดนี้เขาหากิน
กลางวันก็หานะ พวกหมูปาเปนฝูงๆ เราเดินจงกรมอยูก็เห็นเขาหากิน เชื่องงายนะหมู
ปาเชื่องงายมาก เราไดบอกพระพระเดินจงกรมอยูทางนั้น เราเดินจงกรมอยูนี้ ตอน
บายๆ จะวาเย็นก็ไมเชิง เขามาหาขุดเผือกขดุมนัอะไรกิน เราเลยเรียกพระ นั่นนะดูซิ
เห็นไหมหมูเขาขุดกินอยูนั่นเรียกกัน เขาก็ขุดกินสบายไมกลัวนะ เปนฝูงๆ ในดงทําเล
เราอยูนี่ 

เพราะแตกอนเปนดงทั้งหมดตอไปหาดงใหญ เดี๋ยวนี้ก็เปนบานคนไปหมดแลว 
ทําเลที่ภาวนานี่ก็เปนดง เราก็มาตั้งวัดที่นี่ จากน้ันมาปาเขาก็ทําลายหมด ยังเหลือแตวัด
นี้เทานั้น เสือสัตวหมดไมมีเหลือ ชะนีมันรองอยูบนตนไม เราพักอยูที่นี่ มันรองอยูบน
ตนยางๆ เรานั่งภาวนาอยูขางลาง มันรองโหยหวนขางบน พวกลิงคางชะนีเต็มไปหมด 
จากน้ันก็หมดเลยไมมีเหลือ ชะนีนี่ตาดีมากนะ อูย ตาดี เราเดินจงกรมอยูในปาองค
เดียวถ้ําผาดับ เดินจงกรมอยูตอนบายๆ เดินจงกรมอยู พวกชะนีสีดําก็มสีีขาวก็มีเขามา
หากิน พอเห็นเขามานี้เราก็แอบเขาตนไม เพราะเขาตาดี เขามาเลนกันบนตนไม เราก็
อยูขางลางแอบอยูนั้น เลนกันเกงเหมือนกันนะพวกชะนี ไลกันเลนกันอยูขางบนเขาไม
เห็นเรา เราอยูขางลาง ตัวขาวก็มีตัวสีดําก็มี หลายตัวมาเลนกัน พอเห็นมันเลนกัน
พอสมควรแลวเราก็อยากเลนกับมันบาง พอเราแยกตัวออกจากตนไมนิดหนึ่งน้ี โอย 
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ตาดีนะ พอมองเห็นนี้ผึงหมดเลย ไปเงียบเลย ตาดีมากนะพวกชะนี เราไปภาวนาอยู
คนเดียว 

พวกภาวนาทางพระเราก็ดีทางฆราวาสก็ดี ใหพากันตั้งหนาตั้งตาทําความเพียร
ใหดีนะ ทานทั้งหลายจะเห็นของแปลกประหลาดอัศจรรยที่ใจจากจิตตภาวนานะ หาที่
ไหนก็หาเถอะในโลก มีแตความผิดหวังๆ เหลวไหลทั้งน้ัน เพราะกิเลสพาหา ธรรม
พาหาจะเจอความแปลกประหลาดอัศจรรย สุดทายก็ในโลกอันนี้ไมมีที่ไหน มีที่เดียวคือ
ใจ ลงนี้นะ ลงจุดเดียวนี้เทานั้น โลกทั้งหลายไมมีความหมายอะไรเลย มีความเดนอยู
จิตดวงเดียว เวลาเปนทุกขเพราะกิเลสเหยียบย่ําทําลายก็โลกอันนี้มาทุกขอยูที่หัวใจดวง
เดียว ทีนี้พอชําระจิตใจดวยจิตตภาวนาเขาไปจะคอยสงางามขึ้นมาๆ นี้เดนขึ้นๆ แลว
ความสุขก็อยูที่ใจ ตอไปก็สงาขึ้นมาเรื่อย เลยรวมโลกธาตุมาอยูที่ใจไมอยูที่ไหนนะ 
ความแปลกประหลาดอัศจรรยอยูที่ใจ ของนักภาวนาที่รูธรรมเห็นธรรม อยูตรงนี้ 

พระพุทธเจา พระอรหันต นั่นละผูทรงธรรมอัศจรรยที่ใจ คือทานเหลานี้มาเปน
สรณะของพวกเรา ทานภาวนาเปดออก ความสกปรกโสมมเปนฟนเปนไฟลวนแลวแต
กิเลส เปดออกๆ ดวยจิตตภาวนา ความฟุงซานวุนวายมีแตกิเลสกวนใหเกิดทั้งนั้น
แหละ พอชาํระกิเลสอยางนอยทําใจใหสงบ การจะทําใจใหสงบเราก็สอนแลว สติเปน
สําคัญมาก ใจจะผาดโผนโจนทะยานขนาดไหนก็ตามขอใหตั้งสติใหดี แตการตั้งสติที่จะ
ไดอยางใจหวังนั้น สวนมากนักภาวนามักจะผอนอาหารหรืออดอาหาร สติจะดีขึ้น
เร่ือยๆ จนกระทั่งสติติดแนบตั้งแตตื่นนอนจนกระทั่งหลับไมมีเผลอเลย 

เวลาทานผอนอาหารทานอดอาหารสติดี ทีนีพ้อมาฉันจังหันแลวนั้น สตินั้นก็
คอยเอนคอยเอียง คือตัง้ไดบางไมไดบางเขาแลวนะ เปนอยางน้ัน เพราะฉะนั้นทานจึง
ไดพยายามผอนอาหารอดอาหารอยูเร่ือย เพื่อใหสติสืบเนื่องกันเปนลําดับลําดา สติจึง
เปนของสําคัญมากในการภาวนา ถาสติขาดเมื่อไรนั่นแหละการทํางานภาวนาขาดเมื่อ
นั้นผลไมมี ถาสติติดแนบกิเลสไมเกิด ขอใหสตติิดแนบมันจะหนาแนนขนาดไหนก็ตาม
เถอะเกิดไมได เพราะสติธรรมเปนสําคัญบังคับ สติรูตัวอยูกิเลสจะเกิดไมได เผลอ
เมื่อไรกิเลสเกิด พากันตัง้ใจฟงใหดีนะเรื่องเหลานี้ 

ที่พูดเหลานี้เราผานมาแลวทั้งน้ัน ผานมาแลวนําวิธีการที่ถูกตองแลวมาสอนจึง
แนใจวาไมผิด ที่ผิดทีพ่ลาดประการใดเราก็ผานมาแลวเปนครูทั้งนั้น อันใดที่ถกูตองนํา
ที่ถูกตองมาสอน ใหนําไปปฏิบัติ สตินี้สําคัญมาก จากน้ันเมื่อสติดีอยูแลวจิตใจสงบแลว 
ปญญาจะพิจารณายังไงมนัก็ออกไดสบายๆ เพราะกิเลสไมกวนใจใหฟุงซาน ถาจิต
กําลังฟุงซานจะพิจารณาทางดานปญญา เปนสัญญาอารมณของกิเลสไปหมด ถาจิตสงบ
แลวพิจารณาทางดานปญญาดี แยกธาตุแยกขันธแยกเขาแยกเราทั่วแดนโลกธาตุ 
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พิจารณาแลวพิจารณาเลาเหมือนเขาคราดนาคราดไปคราดมา จนมูลคราดมูลไถแหลก
ละเอียดควรแกการปกดาํเขาก็ปกดํา 

เมื่อมีสติดอียูแลวจิตจะสงบได พอจติสงบแลวจิตอิ่มอารมณ พาพิจารณาอะไร
มันก็พิจารณา ทีนี้จะไดรูธรรมเห็นธรรมละ ปญญานะแกกิเลส เร่ืองปญญาเปนสําคัญ
แกกิเลส ทนีี้เวลาทางปญญาไดเบิกกวางออกไปนี้มันไมไดเหมือนสมาธินะ สมาธินี้จิต
แนนอยูในตัวเองแนนหนามั่นคงเหมือนหินก็ตาม มนัก็รูอยูในภูมิของสมาธิเทานั้น ไม
พิสดารกวางขวาง ไมแปลกประหลาดไมอัศจรรยเหมือนปญญาเกิดนะ แนวอยูนั้นก็ติด
อยูนั้นละวาเปนความสุขอยูในสมาธิ พอออกทางดานปญญาพิจารณาปญญามันเปด
ออก กิเลสก็เห็นธรรมก็เห็นไปในขณะเดียวกัน ทีนี้มันก็เพลิน ตอจากเพลินไปแลวก็
เปนสติปญญาอัตโนมัตหิมุนตลอดเลยที่นี่ เอาจนกิเลสพัง จําใหดีนะ วันนี้พูดเพียง
เทานั้นละ ไมพูดมาก 

บุษราก็เรงเขานะ เวลามาอยูวัดนี้เปนเวลามาเรงนะ อยูทางโนนก็เอาเรื่องนั้นมา
กีดเรื่องนี้มากัน เร่ืองนั้นมาอวดเรื่องนี้มาอาง วายุงน้ันยุงน้ีไมใหทําความเพียร มันหา
เร่ืองกิเลส ทีนี้เขามาทําความเพียรมันจะหาเรื่องอะไรอกี มดัมันเขาไปซสิติปญญาอยู
กับตัวเอง หมุนแหลกไปเลย พอกิเลสขาดจากใจแลวไมมีนะ ไมมีอะไรสามแดน
โลกธาตุที่จะมากวนใจ มีกิเลสเทาน้ัน อยางหยาบอยางกลางอยางละเอียดเปนเรื่อง
กอกวนทําลายทั้งหมด ละเอียดเขาไปเทาไรมันก็เหมือนเสี้ยนเหมือนหนาม มันหาก
เสียดหากแทงในใจอยูนั่นละ เอาจนกระทั่งขาดสะบั้นไปหมดไมมีเหลือเลย ไมมีอะไร
ผานหัวใจ คือกิเลสขาดสะบั้นไปหมด นั่นละบรมสุขอยูตรงนัน้ 

(หลวงตาครับ ลูกศิษยเขาเขียนจดหมายมาจากจังหวัดขอนแกน เขาขึ้นตน 
บานเลขที่ ๓๙/๒ ถนนศรีจันทร อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน วันที่ ๑๑ พฤษภาคม 
๒๕๔๙ กราบนมัสการหลวงตาที่เคารพบูชา ลูกไดรับฟงธรรมะขององคหลวงตาทาง
วิทยุเสียงธรรม ที่จังหวัดขอนแกน คลื่น FM.๑๐๔.๐๐ เพื่อนที่อเมริกาบอกวา คนไทย
โชคดีที่มพีอหลวงและองคหลวงตา ถาหลวงตาเปนคนอเมริกา แลวชวยประเทศชาติ
อยางที่หลวงตากระทําอยูเดี๋ยวนี้ รัฐบาลและคนอเมริกาตองยกยองประกาศเกียรติคุณ
ความดีขององคหลวงตา เชิดชูใหทุกคนในประเทศเอาเยี่ยงอยาง 

คนอเมริกาเขางงคนไทยมาก ทําไมคนไทยปกปดผูที่ทําความดีเสียสละตอ
ประเทศชาติบานเมือง และทําประโยชนใหเกิดแกมวลชนสวนรวม เขาบอกไทยแลนด
ตางจากอเมริกา เพราะประเทศเขาจะยกยองผูที่ทําประโยชน เพื่อประเทศชาติและ
สวนรวม เสียสละเพื่อเปนตัวอยางใหแกเยาวชนคนในชาติ สืบทอดสิ่งทีด่ีมีประโยชน 
ขอคิดของฝรั่งลูกรับฟงแลวรูสึกสะเทือนใจ จึงอยากจะแบงปนความสะเทือนใจที่
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เกิดขึ้นนี้ ผานมาทางหลวงตา และฝากถึงใจคนไทยทุกๆ คนดวย กราบหลวงตาดวย
ความเคารพอยางยิ่งที่เมตตาตอลูกหลานไทย ลงชื่อ นิติยา แสนโภชน) 

เขาก็วาไปอยางน้ันเขาแลว การทําประโยชนใหโลกก็ทราบกันทั่วประเทศไทย 
เราจะเปนจะตายทุกวันนี้เพราะทําประโยชนใหโลกนะ เราไมไดทําเพื่อเรา ดีดดิ้น
กระดิกพลิกแพลงไปไหนเพื่อโลกทั้งนั้นๆ เพราะสงสารมากทําดวยความเมตตาสงสาร 
ดวยเหตุนี้เองจึงไมแตะอะไร ของที่ไดมามากนอยแบตลอด ปดออกเพื่อชวยชาติ
บานเมือง ผูยากจนเข็ญใจมีอยูทั่วไป ที่จะใหกําไมมีสําหรับเรา ไดเทาไรออกหมดๆ 
ดวยความเมตตา พอวางัน้เมื่อวานนี้ก็ไปโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ ไป
อําเภอภูเขียว หักจากภูเขียวไปตะวันตก ดูเหมือน ๒๒ กิโล ทางตรงแนวเลยไป ไปถงึที่
นั่นแลวเขาก็รุมออกมา 

มาหาอะไรเราเบื่อคนจะตาย เราไมไดมาหาคนนะ ขูเขา เราเอาของมาสงให
ตางหาก สงแลวเราก็จะกลับ  นี้รุมไปหมดเลย เลยวาใหคนเขาไปดูเขาขายของอยูขางๆ 
โรงพยาบาลไปดูซิ แมคาเขาขายของมีอะไรบางใหไปดูมาแลวมาบอก เราก็นั่งอยูบนรถ 
เขาก็วิ่งไปด ู มีอันนั้นๆๆ อันไหนทีไ่มตองใจเราก็ไมเอา แลวก็ไปเจอมะไฟ มะไฟกอง
เทานี้ หวานไหมละ หวาน ก็บอกเขา เอาๆ มะไฟเอาหมดเลย ทีแรกเขาก็บอกเอามะไฟ 
เขาก็ปุบเอาตาชั่งหรืออะไรมาวางไวนี้ บอกวาทานจะเอาหมดเขาก็ปดออก โกยนี้ใสลัง
ใหญๆ ขนเขาโรงพยาบาลหมดเลยนะมะไฟใหญๆ สวยงามหวาน โกยเขาโรงพยาบาล
หมดแลวมาเลย แนะอยางน้ันละไปที่ไหน 

เดี๋ยวนี้ใหโรงพยาบาลโรงละสองหมืน่ๆ ไปที่ไหนใหทุกโรงสองหมื่น นี่ก็คือ
ความเมตตาที่เราทําตอโลก เราทําดวยความเมตตา เราไมเอาอะไรเราพูดจริงๆ อาหาร
การขบฉันก็อยางที่เห็นนี้เห็นไหม นี่เราก็เที่ยวทั่วประเทศไทย ไดเห็นทุกส่ิงทุกอยาง วัด
ใหญวัดนอยวัดราษฎรวัดหลวงเราผานหมดเลย ทางปริยัติก็ผานหมด ทางปฏบิัติ
เรียกวาหมดก็ไมผิด เพราะเขาถึงจุดใหญคือพอแมครูจารยมั่น หมด เพราะฉะนั้นจึง
พูดไดเตม็ปาก ทีนี้อาหารการกินก็ลนเหลือ เราผานไปหมดทั่วประเทศไทย ครั้นเวลา
มาเจอเขาจริงๆ จังๆ อยางทุกวันนี้มันมาเต็มอยูที่วัดปาบานตาด เต็มอยูที่สวนแสง
ธรรม เต็มอยูนั้น ไปที่อืน่ไมเหมือนนะ ก็เราเที่ยวไปหมดแลวนี่ เห็นเอง มาเจอจริงๆ ก็
มาเจอที่สวนแสงธรรมกับวัดปาบานตาด พระนี่ถาองคไหนโงมันตายหมดละ กสุลา ไม
ทันอาหารเหยียบหัวมันเขาใจไหม เปนอยางน้ัน 

นี่ก็คือเราทําประโยชนใหโลก ไมเอาอะไรเลย ไปไหนเหมือนกันมแีตใหๆๆ 
ตลอด อยางเขาวามาจากอเมริกานั้นก็ถูกตองแลว เพราะเราทําอยางน้ันอยูแลวแตเขา
ยังไมวานะ เพราะอํานาจแหงความเมตตานี้ไมมีส้ินมีสุด มีเทาไรหมดเลย สมมุติวากอง
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ทองคําเทาภูเขานี้ รถแทร็กเตอรจะมาทันทีเลย ไสทองคําออกเขาใจไหม ใหกระจายทั่ว
ประเทศไทย ไมกี่วันหมด นี่ละอํานาจความเมตตาเปนอยางน้ัน ไมมีคําวาไปหากวาด
นั้น มีแตออกๆๆ อยางนี้ตลอด เอา ทีนี้ใหพรนะ 
 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
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