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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 
หนูกลัวแมว 

ที่ไดขบขันกค็ือวา ตั้งแตเกิดมาไอเหาะมันไมเคยเห็นเสือ วันนั้นเราพาไปวัดเสือที่
เมืองกาญจน ไปก็ไปเลนกับเสือเรียบรอยแลว ไอเหาะมันอยูไหนก็ไมทราบ ไมสนใจละ 
พอมานั่งแลวเราก็เอาลูกเสือมาเลน เลนแลวมันก็มานอนอยูขางเราลูกเสือ แลวมันหันหนา
ไปทางนูน หันกนมาทางนี้ ไอเหาะมันเที่ยวโนนเที่ยวนี้ พอมันมองเห็นนี้เทานั้น ใครบอก
มัน มนัไมเคยเห็นนะ มองเห็นเสือตัวนอนอยูกับเรา โดดทีเดียวตกพักลาง ขีท้ะลักออก ไป
ไหนไมรูนะ ไมมีใครบอก มันรูของมันเอง ก็ลูกเสือมานอนอยูกับเรา แลวมันก็หันกน
ออกมาทางนี้ หันหนาไปนูน ไอนั้นไปเที่ยวนูนเที่ยวนี้ เพนพานๆ มาเจอเสือ โดดทีเดียว
ตกพกัลาง ขีท้ะลักออกเลย ใครบอกมัน มันทําไมรู พวกสัตวนี้เขารูกันทั้งน้ันละ 

มแีมวตัวหนึ่งตัวเล็กๆ เทากําปนนี่ ตอนนั้นเราไมอยูเราไปกรุงเทพ พอเราเขาไปหา
โยมมารดา แมวตัวนี้วิ่งปุบไปกุฏิโยมมารดา อาว แมวนี่เอามาเลี้ยงยังไง ตอไปจะเอาเสือ
มาเลี้ยงนะนี่ แมวมันกดัสัตวนะ ใครรักษามันใหดี ถามันกัดสัตวเพียงตัวเดียวเทานั้น
จะตองออกจากวัดทันทีเราวางั้น ไปอบรมมันนะ บอกพวกโยม สอนแมว อยาใหมันกัด
สัตว เขาจะสอนยังไงไมรู ไมกดันะ ไมกัดเลย เลนกับหนูนี่สบาย ไอหนูนี่ตัวหดอยู แมวตบ
โนนตบนี้ เลนหนู หนูนี่หมอบเลย 

ทีนี้วันนั้นเราเขาไป มปีระชาชนเขามา ฝายผูหญิงมีมากเราก็เลยเขาไปกับทาน
ปญญา พอไปแลวอยูๆ หนูมันมายังไงไมรู แมวมันขึ้นไปเลนกับเราอยูนี้กอน จากน้ันมันก็
ลงไปอยูขางลาง อยูๆ หนูตัวหนึ่งตกลงมาจากชายคาขางบน เปะลงมานี่เลย หนูตกมานี่ 
หนูตกลงมานี่ไหนเอาแมวขึ้นมา นั่นละเขายกโทษเรา พวกที่มาทั้งหมดยกโทษทัง้หมดเลย 
เขาบอกวาอาจารยองคนี้ชื่อเสียงโดงดังทั่วประเทศไทย ทีเ่รามานี้ก็มาดวยความเลื่อมใส
ทานอาจารยองคนี้ แลวอยูๆ จะเอาหนูมาใหแมวกัดมีอยางเหรอเขาวา เขายกโทษกัน
ทั้งหมด 

มันตกเปะอยูนี้ เราบอกใหเอาแมวขึ้นมา นี่ละที่เขายกโทษอยางหนัก ใหเอาแมว
ขึ้นมา อยูไหนละ แมวอยูขางลางกับพวกนั้น ไปจับแมวขึ้นมา โยนขึ้นมา ก็มนัเคยกนัแลว
กับแมวกับหนูนะ พวกนี้เขาไมเคย พอตกลงมาอยูนั้น ไดแมวตัวนี้มา จับแมวขึ้นมาโยน 
โยนแมวไปนั้น เอา เลนกันใหดูซิ พวกนั้น โอย ใจหดไปหมดเลย เขายกโทษเราอยางหนัก
ทีเดียว เราไมเคยเห็นก็จะไดเห็นครูบาอาจารยองคชือ่เสียงโดงดงัมาขายหนาขายตาทั่ว
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ประเทศไทยคราวนี้เขาวางั้น มันก็ตกลงมาเปะอยูนั่นละ ตกไมไปไหนนะหนู พอเอาแมว
ขึ้นมาจับแมวโยนไป เอา เลนกันใหดู ยิ่งหัวใจจะขาดเขาวา ตับจะขาดออกมาเลย 

เราเสียเองเปนผูบอก เอาแมวตัวนี้ใหมันเลนกับหนู ไอหนูตัวนั้นก็มอง จับแมวตัวนี้
โยนปุบไป ใจจะขาดละพวกนั้น เราบอก เอา เอาเลนกันใหดีๆ เราวางั้น ไป ไอแมวตวันี้ก็
ดอมๆ ทางนั้นใจจะขาดกันทั้งนั้นละ ดอมๆ หนูมันอยูนี้นะ โดดปบไปคาบปุบ โดดปบ
คาบปุบๆ สุดทายมันลมลงใสหนู เอาหลังใสหนู หงายทองขึน้ฟา หนูอยูขางใต มันเอากัน
อยูนั้นนะ เลนไปเลนมา โดดไปเลย หนูตัวนั้นก็อยูนั้นละ หมอบอยูนั้น ใจหายหมดเขาวา 
แลวอยูๆ ก็เลนจนพอแลวโดดหนีเลย 

แลวไปไหนละแมว ไปแลว เอา มันเลนเทานั้นแลว เขานึกวามันจะมาขยี้หัวหนู เขา
ไมคิดวามันจะเลนกับหนู มันเลนจริงๆ นะ มาโดดขึ้นนี่ คาบไปนี้ แลวเอาหลังของมนันี่ใส
หลังหนู หงายทองขึ้นฟา มันเลน พอจากนั้นโดดไปเลย ทนีี้หนูตัวนั้นก็ยังหมอบอยูนั้นละ 
ไมไปไหน เอา ทีนี้ลองไปแตะหนูตัวนี้ดูซิ แมวไปแลว พอเอาไมไปแหยๆ  ปบเดียวไปเลย 
หายเงียบเลย นั่นเวลาไมมแีมว ไปใหญ เวลามีแมวอยูนั้น แมวลมทับมันอยูนี่ หนูก็อยูนั้น 
แมวลมทับไปทับมา เออ ขบขันดีนะ อยูในครัวนี่ คือเหมือนกบัวามันจะไมมีลมหายใจ หนู
นะ เหมือนจะไมมีลมหายใจ เพราะแมวเปนสัตวที่นากลัว แลวก็เลนกับหนู พลิกไปพลิกมา 
ลมคว่ําลมหงาย ลมไปลมมา วิ่งหนีเลย หนูก็อยูนั้นละ 

เอา ทีนี้ไปไลหนู พอไลปบวิ่งปุบไปเลย ไปเงียบเลย อยางงั้นละกลัว กลัวแมว กลัว
จนไปไมเปน แมวตัวนี้ไมเคยกัดสัตวนะ ที่เขาเอามาเลี้ยงทีแรก เราบอก ส่ังสอนมันใหดีนะ 
ถาไดยินวามันกัดสัตวแมตัวเดียวจะตองเอาหนีจากวัดทันทีเลย เขาจะไปสอนกันยังไงไมรู 
ไมทํานะ ไมทําสัตว ไมกัด เวลาเราเอาไมค็อกแคก็ มันหูดีนะ มนัอยูไหนไมรู มันจะมาแลว
นะแมว เอาไมไลหนู หนูมันนอนอยูขางบนกรงไก มันอยูขางบน ไลหนู เสียงปอกแปกๆ 
แมวจะมาละ วิ่งมองดู พอหนูตกปบ แมวจะวิ่งเขาถึงนะ วิ่งเขาถึง หนูจะหมอบ แลวแมว
กระโดดเลนกันอยูนั่นละ เลนกับหนูตัวนั้น ทีนี้พอหนูวิ่งไปนี้ แมววิ่งสกัด พอว่ิงสกัดหนู
หมอบนะ ถามันจะเอาเขาปาก มันคาบปบโยนเขามา มันคาบเบาๆ นะ คาบหนู คาบปบ
โยนเขามา มันก็เลนอยูงั้นแหละ 

เคยเห็นไหมละ มันก็เปนแลว เขาอัศจรรย เขาวาเขาไมเคยเห็น มีตั้งแตมันจะขยี้
หัวหนูขณะไหนไมรู เปนอยางงั้นละ มันไมกัดกนั แมวตัวนี้ไมกัด เราเลี้ยงไวนะ กับหนู 
เลนกันดี มันไปคาบหนูในปามา แมว วิ่งไปหาโยมแม คือเขาถูกกันกับโยมมารดา แมวตวั
นี้เขารักโยมมารดา พอไดหนูมา คาบหนูมาไปหาโยมมารดา ไหน โยมมารดาพูดกนัดีนะ 
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ไหนวางั้น เอา เอามาปลอยที่นี่ โยมแมไปหากระบอกไมไผมา เพื่อจะเอาหนูใสกระบอกไม
ไผ แกก็ใหหนูอยูนี้ แมวก็มา หนูก็หมอบอยูนั่นละ ถาแมวอยูนั้น จับทีไหนจับไดเลยจับหนู 
ไมกัดคน จบัใสกระบอกเลย เหมือนหนูตายนะ เวลาจับใสกระบอกเหมือนหนูตาย มันกลัว
ขนาดนั้นละ แมวอยูนั่นนะ ถาแมวไมอยูไมได แมวอยูนั่น ตายหมดเลย ทั้งตัวมันละ มีแต
ลมหายใจ 

จากน้ันแลวก็เอากระบอกมา จับหนูใสกระบอก ปดกระบอกแลวแมวก็ไป ทีนี้พอ
แมวไปแลว ใหเอาหนูนี้ไปปลอย ไมใชมันกัดเหรอ มันไมกัดก็เห็นกันอยูนี่นะ มันเลนกัน
อยูเฉยๆ พอเอานี้ออกไปแลวก็ เอากระบอกไปวางไว ปลอยหนูตกใสกระบอก วิ่งปงเขาปา
เลย อยางน้ันละมันกลัว ไปไมเปนนะ กลัวมาก ไปไมเปน กลัวแมว หนูกลัวแมว ไปไมเปน 
พวกหมาพวกอะไรเหมือนกัน กลัวเสือไปไมเปน คือเสนมันคงจะตายหมดแลว ยังเหลือแต
ลมหายใจ ความกลัว กลัวมาก 

มันไมกัดละ แมวตัวนี้ไมกัดหนู มันคาบเอาหนูไปปลอยใหโยมแมเร่ือย เลนอยูกับ
มันก็วิ่งไปหาโยมแม โยมแมอยูขางใน ไหน โยมแมตอนรับกัน ฟงเสียงพดูกันพุมพิมๆ สัก
เดี๋ยวออกมา โยมแมเอากระบอกมา ไปจับหนูใสกระบอก พอเขาแลว ไป ที่นี่เขาก็ไป แลว
เอากระบอกนี่ไปปลอยหนูปดเดี๋ยวไปเลย เปนอยางน้ันละ กลัวมาก กลัวแมว จับเมื่อไรจับ
ไดเลย ถาแมวอยูดวยแลวหนูไมกัดคน เหมือนของตาย ถาแมวอยูนั้น พอเอาใสกระบอก
แลว แมวไปแลว ทีนี้เอาไปปลอย ปดเดียวเขาปาเงียบเลย นี่มันกลัว กลัวแมว หนูกลัวแมว 
กลัวอยางน้ันละ 
 

รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
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และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

และเครือขายทั่วประเทศ 

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

