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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

งามดวยน้ําใจ 

วันนี้ฉันจังหันไดดีมากนะ เวลามันจะเปนมีสัมผัสนิดเทานั้นก็ฉันไดมาก คือ
ธรรมดามันเฉย ๑ ฝน ๑ มีแตเฉยกับฝนละฉันมาโดยลําดับ วันนี้รูสึกยิบแย็บ ฉันได
มาก แตก็จะมีเทานั้นละ คนแกมันเปนอยางน้ันละ ถาวันไหนมันยิบแย็บนิดหนึ่งวันนั้น
ฉันไดมาก 
 หาทองคําเขาคลังหลวงคราวนี้รูสึกวาไดมาก ๑๑,๘๒๔ กิโล ไดเยอะ อันนี้ละที่
จะไปเปนหัวใจของชาติไทยและออกโชวตัวได ไมเสียศักดิ์ศรีดีงามของเมืองไทย ซึง่มี
จํานวนพลเมืองตั้ง ๖๒ ลานคนขึ้นไป มีทองคําเปนเครื่องประดับ บานทั้งบาน เมืองทั้ง
เมือง ชาติทัง้ชาติ ควรจะมีเครื่องประดับในชาติของตน 
 รวมทั้งหมดตั้งแตเราเริ่มหาทองคํามาถึงวันนี้ไดทองคํา ๑๑,๘๒๔ กิโล ไดเยอะ 
ดอลลารที่เขาคลังหลวงแลว ๑๐ ลาน ๒ แสนกวาดอลลาร รูสึกวาเดนอยูนะที่พี่นองชาว
ไทยเราหาสมบัติเขาคลังหลวงของตน รูสึกวาเดนมากอยู ทองคําได ๑๑,๘๒๔ กิโล 
ไมใชของเลนนะ แลวดอลลารก็ ๑๐,๒๑๔,๖๐๐ ดอลลาร สมบัติอันนี้ละเขาเปนหัวใจ
ของชาติ ทัง้เปนกิ่งเปนกานสาขาดอกใบหอมหวนชวนชมอยูในนี้หมด ถามีแตตัวคน
ลอนจอนเขาไมมองหนานะ ตองมีเครื่องประดบั เหมือนตนไมที่เปนหัวตออยูกลางทุง
นาใครไมมอง ถามีใบเขียวชะอุมแลวแมแตสัตวก็ไปเต็มอยูใตรมไม อยาวาแตคนเลย 
เปนอยางน้ันละ  

ทีนี้ยนเขามาในหัวใจ ใครมีแตเพศของมนุษยเฉยๆ ไมมีธรรมสูสัตวไมได 
มนุษยนี้ฉลาด ทําลายกันเกง ทําลายทั่วๆ ไป พอมีธรรมเทานั้นก็ประดับตัวทันทีมนุษย
เรา ยิ่งเขามาบวชเปนพระตั้งหนาตั้งตาปฏิบัตเิพื่อศีลเพื่อธรรมลวนๆ แลวงามตลอด  
พระไมไดงามดวยอะไรนะ ไมไดงามดวยหัวโลนโกนคิ้ว งามดวยน้ําใจที่มีตอธรรม แลว
กระจายออกไปจากน้ําใจที่มีแตธรรมก็เปนมารยาทที่สวยงาม 

อยางที่ทานพูดถงึพระสนัตกาย พระสันตกายนี้แตกอนทานเคยเปนราชสีห มี
ผูนําสักขีพยานมาสาธก เปนพยานกันอยางจังๆ เลย คือพระพุทธเจายังทรงพระชนม
อยู พระสันตกายนี้พระเขาใจกันเปนสวนมากวาทานเปนพระอรหันต คงจะเอากิริยาวัด
กันนะ ไมเอาน้ําใจวัดกัน เห็นพระสันตกายนี้สงสัยๆ คือสงสัยมากตอมาก สงสัยกันทั้ง
วัด และกวางขวางออกไปวาพระสันตกายนี้เดนมากทางมารยาท กิริยาเหลือบซายมอง
ขวาเหมือนมีสติอยูตลอดเวลา เคลื่อนไหวไปมานี้งามตลอด จึงเรียกวาพระสันตกาย ผู
มีกายอันสวยงามในการประพฤติเคลื่อนไหวไปมาของตัวเอง แปลออกวาอยางน้ัน 
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ตนเหตุก็เพราะพระสันตกายทานมีมารยาทที่สวยงามมาก ใครดูก็วาทานเปน
พระอรหันตทั้งนั้น ไปทูลถามพระพุทธเจา กอนที่จะเกิดเหตุขึ้นมา ไปทลูถาม
พระพุทธเจาวาพระองคนี้ทําไมถึงสวยงามเอานักหนา พระทั้งวัดสูไมได วาอยางน้ันละ 
กิริยมารยาท  ทานเปนพระอรหันตแลวเหรอ ยัง วาอยางน้ัน แลวทําไมกิริยาของทานจึง
เปนอยางน้ัน 

พระพุทธเจาสาธกมาเลยทีนี้ เอาอดีตชาติของทานมา ทานเคยเปนราชสีห 
ราชสีหมีกิริยาสวยงามเหมือนแมวเหมือนเสือ ไปที่ไหนมีสติสตังรอบตัวๆ พวกเสือ
พวกแมวเปนอยางน้ัน ราชสีหก็แบบเดียวกัน เลยยกอดีตชาติของทานมาทานเคยเปน
ราชสีหมาแตกอน มกีิริยามารยาทสติสตังสวยงามมาตั้งแตดัง้เดิม เพราะฉะนั้นทานมา
เกิดเปนมนุษยนี้ทานจึงมีมารยาทอันสวยงาม  

จากน้ันทานก็ประชุมเทศน สนฺตกาโย สนฺตวาโจ สนฺตมโน สุสมาหิโต วนฺต
โลกามโิส ภิกฺขุ, อุปสนฺโตติ วุจฺจติ ผูมีกายอันสงบ มีวาจามีใจอันสงบ คายโลกามิสเสีย
ไดหมดโดยประการทั้งปวง นั้นแลคือผูเห็นภัยโดยแท ภิกฺขุ แปลวาผูเห็นภัย เปนผูเห็น
ภัยโดยแทรอยเปอรเซ็นต ทานวาไว มันเปนมาตามนิสัย คือถึงจะเปนพระอรหันตแลว
ก็ตามนิสัยอนันั้นมันติดตัวมา เปนเอง ไมตองตัง้หนาตั้งตาทํา มันหากเปนเอง บางทีตั้ง
หนาตั้งตาทํา กิริยาธรรมดาไมตั้งหนาตั้งตามันก็เปนนิสัยอยูอยางน้ัน  

อยางนิสัยแมวนิสัยเสือระวังตลอด ยกเทาขึ้นจะเหยียบอะไรพอมีเสียงอะไร
แปลกๆ ยังไมเหยียบนะ ยังยกไวกอน ฟงละเอียดลออแลวคอยกาวไป..เสือระวังตัวเอง 
เปนอยางน้ัน มีพระพทุธเจาเปนสักขีพยานสาธกออกมาเลยทันที แตกอนทานเคยเปน
นั้นๆๆ มาเปนลําดับ อยางพระสันตกายเคยเปนพระราชสีห ราชสีหนี้เปนผูมีสติด ี ดี
มากในประเภทสัตวทั้งหลาย ราชสีหเปนผูมีสติดีมาก อยางมาทุกวันนี้ก็พวกแมวพวก
เสือสติดี ระวัง 

เออ พอพดูถึงเร่ืองเสอืแลวนะมันก็ไปสัมผัส สมัยปจจุบันนี้เขาขี่เสือไดนะ ที่
บานธรรมลีอยูนี้มีคนหนึ่ง เขาเรียกพรานปอตัวเตี้ยๆ ขี่เสือมา คนร่ําลือกันทั้งบาน ทีนี้
ไปทางบานดงหญานาง ไปอําเภอ.. นั้นก็ขี่เสือ แลวก็มาเปนลูกศิษยพระ เพราะฉะนั้น
ทานถึงไดไลเบ้ียเอาขี้แตกหมด ไมมีเหลือขี้ติดตัวเลยถูกทานไลเบ้ียเอาหมด ขี่เสือ
จริงๆ ใชไหม เขาร่ําลือกันทั้งบานวาอยางน้ัน วาคุณนี้ขี่เสือใชไหม ใช แลวทําไมถึงไดขี่
เสือละ ก็คิดคึกคิดคะนองนั้นแหละ ไปเรียนวิชามาจากทางฝงนูนพวกโซพวกขา เขามี
วิชาขี่เสือ ไปเรียนวิชาขี่เสือกับเขามา  

สวนผาแดงนี้ไมทราบมาจากไหน หากขี่เสือไดเหมือนกัน นี่เขาเรียกพรานปอ
คนเตี้ยๆ ขี่เสือไปไดสบาย คนที่อยูบานมายนั้นเขาขี่เสือไดสบาย ทีนี้มาเปนลูกศิษย
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พระ อุปถมัภอุปฏฐากพระกรรมฐานทานเลยซักถามเรียบรอยจนเขาใจหมด วาทานไป
เรียนวิชาฝงนูนมา วิชาขี่เสือ ไปดวยกันสี่คน ไปเรียนวิชาขี่เสือ ครูเขามีทางนูน ครั้น
เวลาไปแลวครูเขาก็พาไป ใครจะกลาอยางไรๆ ก็รูกันตอนนีล้ะ ครูก็ไปนั่งรายมนต นั่น
ละเกงไหมครู รายมนตเรียกเสือมา  

พอไปนั่งแลวก็เตรียมตัวนะ บอกเลยใหเตรียมตัวไวเสือจะมา ตัวไหนอยูใกลมา
กอน ตัวไหนอยูไกลกม็าทีหลัง พอเขานั่งทําพิธีสวดมนตไมนานเสือก็มา มาก็มานอน
เอะๆ อยูตามนี้เหมือนสัตวบาน ไมไดกลัวคน แตคนที่ไปกับหมอนั้นตัวสั่นเลย ขี้ราด 
แถวนั้นขี้คงออกหมด ขีร้าด ไปก็รายมนตใหมันมา พอมันมาแลวทีนี้ก็เอาถาอยากจะ
ทดลองอยากขี่เสือ เอา ใครกลาไปขี่เสือตัวนั้น มันนอนอยูตามนี้ ถาอยูบริเวณใกลมีเสือ
มากมันก็มาหลายตัว ส่ีตัวหาตัวมา 

พอรายมนต เอาทีนี้ขั้นฝกเบื้องตนฝกกัน ใหครูนั่งทางนี้แลวก็รายมนตเรียกเสือ
มา เสือก็มานอนอยูเหมือนสัตวบาน คนนี้รายมนตแลวใหขี่เสือมา ไปไมได ส่ีคนเหลว
หมดไปไมไดกลัวเสือ เสือมันก็นอนธรรมดา คนหนึ่งเพราะเชื่อครู เอา ตายเพราะครู 
มอบใหครูทั้งหมด เชื่อครู ไปเลยขึ้นขี่เสือมาหาครู ครูนั่งอยูตรงนี้เสือมันมานอน นั่นละ
คาถาไสยศาสตร  

พอไปก็ไปขี่เสือมาจริงๆ มาหาครู นอกนั้นไปไมไดเลย สามคนไปไมได คนที่ส่ี
เชื่อครู ตายก็ตายเพราะครู เอาตาย เสียสละไปเลยขี่เสือมาได มีส่ีตัวขี่มา จากน้ันก็ฝก
กันละที่นี่ คนนี้ไดคนเดียวขี่เสือได ฝกขั้นนี้แลวทีนี้ก็ใหไปนัง่อยูตรงนั้น ครูจะนั่งที่นี่ ให
รายมนตเรียกเสือมา มาหาแลวก็ใหขี่เสือตัวนั้นมาหาครูเปนระยะๆๆ จนตายใจแนใจ
แลววาขี่ไดไมกลัวแลวก็ปลอย ก็ไดวิชาขี่เสือ เร่ืองราวเปนอยางน้ัน 

นี่เรียกวาไสยศาสตร วิชาขี่เสือขี่ได อยางอีตาพรานปอแกขี่เสือได ไดเห็นชัดๆ
ตอหนาตอตาคนทั้งบาน เห็นก็ไมวาแกวา แตอยากระโตกกระตาก อยารอง ถารองมนั
ตบเจาของ พอรองมนัตบเจาของโดดไป เจบ็วาอยางน้ันนะ ถาคนไมรองก็ขี่ไปได
ธรรมดา นี่อยูบานหนองแวงบานธรรมลี เขาเรียกพรานปอ นี่ก็ขี่เสือได แกพึ่งตาย ขี่
เสือได อยางนั้นละวิชาไสยศาสตรขี่เสืออะไรๆ ได  เอาละวันนี้พูดเทานั้น ขี่เสือก็ได ขี่
ชางชางอยูขางหลังไปขี่เอานะ ไมพูดละ ชางอยูขางหลังวัดนี้ มีชางตัวหนึ่ง จะใหพร 

 
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
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