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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ตําหนิอาจารยของตัวเอง 
 วันนี้พี่นองมาจากที่ตางๆ หลายทานหลายคน ทั้งพระทั้งประชาชน ไมทราบวา
การเลี้ยงดูกันเปนยังไงบาง เราก็มองไมทัน เวลามีพี่นองมาจากที่ตางๆ ทัง้ฝายพระฝาย
ฆราวาส เราเปนเจาของสํานักควรจะเปนนักเสียสละ ใหพี่นองทั้งหลายไดรับประทาน
หรืออยูเปนสุขๆ เราบกพรองบางก็ตามแตสมบูรณในการปฏิสันถารตอนรับดวยความ
เอาใจใสตอกัน เมตตาตอกัน นี่สําคัญมาก 

เอาเขามานี่เลย ขึ้นมาๆ โห ไดทองคํามา หลวงพอสังวาลยทานลวงไปแลวเห็น
ไหมลูกศิษยทานมากตอมาก ทองคาํไหลเขามาอีก ติดตามมาเรื่อยๆ พอตายลูกยัง 
ไมใชพอตายลูกตายไปดวย พอตายลูกยัง สืบทอดมรดกมานี่ เอา ขึน้มา เปนวัด
สังฆทานทั้งนั้นหรือวัดไหนบาง (วัดสังฆทานครับ) วัดสังฆทานทั้งน้ันเหรอ ทานชื่อ 
(สัมพนัธ ครับ ) ไมใชสนองหรือ (ที่เมื่อวานนี้ลูกศิษยมาขอใหทานหายจากโรคภัยไข
เจ็บครับ ทานเปนเบาหวาน) เปนโรคเบาหวาน เออ เอามะนาวฉันมากๆ เขาไป มัน
ตองแกกันอยางน้ัน ฉันมะนาวมากๆ หวานมันวิ่งเปดเลยไมมีทวีปอยูละ เอามะนาวไล
เขาไป ยากรรมฐานเปนอยางน้ันละ 

(คณะอุปฏฐากหลวงปูสังวาลย เขมโก และหลวงพอสนอง กตปญุโญ วัด
สังฆทาน พรอมคณะลูกศษิยและญาติโยมชาวเมืองตาก รวมพระ ๒๙ โยม ๓๐ ขอนอม
ถวายทองคําน้ําหนัก ๑ กิโล ๗๕ สตางค พรอมจํานวนเงิน ๑๑๙,๑๖๐ บาท) สาธุ
พรอมกัน นี่ละเมืองไทยเรามีความหนาแนนมั่นคงขึ้น เพราะมีหัวใจครองบานครอง
เมือง คือทองคําเปนอันดับหนึ่ง ทองคําเปนสําคัญ ผมจึงไดพยายามที่สุดเต็มกําลัง
ความสามารถ เวลานี้ก็ไดทองคําน้ําหนักทั้งหมดเขาสูคลังหลวงแลว ๑๑ ตันกับ ๔๐๐ 
เทาไรกิโลหือ 

นี่ละที่พาพี่นองทัง้หลายอุตสาหพยายาม ดีดดิ้นกันทั้งประเทศ เราไดรวบรวม
ทองคําเขาไป ๑๑ ตันกับ ๔๓๐ กิโล เขาเปนหัวใจของชาติไทยเรา สวนดอลลารได 
๑๐,๒๑๔,๖๐๐ ดอลลาร ที่เขาคลังหลวงแลว เราไดพยายามที่สุด เพราะฉะนั้นเราจึง
ไมไดลืมบุญลืมคุณหลวงพอสังวาลย ทานตายไปแลว ขอใหมีลูกศิษยลูกหาสืบทอด
มรดกอันดงีามของทาน ทานผูหนึ่งเปนผูที่อุตสาหพยายามที่สุด อุมชาติไทยของเรา 
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย อยูในวงสมบัติสวนกลางนั้นทั้งน้ัน ทานไดพยายามเต็มที่ 
ทองคํารูสึกจะเปนอันดับหนึ่ง อันดบัสอง อยูในยานนี้แหละ ที่ทานไดชวยเต็มกําลัง
ความสามารถ จนกระทั่งบัดนี้ไดทองคําตั้ง ๑๑ ตนักวา 



 ๒

ทานลวงไปแลว บรรดาลูกหลานลูกศิษยลูกหาของทานก็ไดสืบทอดมรดก วันนี้
ก็ไดทองคําและอะไรตออะไรรวมกันแลว ทองคําได ๑ กิโลกบั ๗๕ สตางค พรอมกับ
จํานวนเงิน ๑๑๑,๑๖๐ บาท ผมจึงขออนุโมทนาสาธุการดวยความพอใจอยางยิง่กับ
บรรดาทานทั้งหลาย ทั้งฝายพระที่เปนหัวหนามา และประชาชนศรัทธาทั้งหลาย ที่ได
รวมมือรวมใจกันดวยความพรอมเพรียงสามัคคีแหงความรักชาติของตน ไดรวมมาเปน
ชิ้นเปนอันสําหรับสมบัติที่สําคัญๆ คือ ทองคาํและดอลลาร ผมจึงขอขอบคุณและ
อนุโมทนากบัทานทั้งหลายโดยทั่วกัน 

ใหสืบทอดนะ พอตายแลวลูกยัง ลูกตายแลวหลานยัง ใหสืบทอดความดตีอกัน
ไปๆ ชาติไทยเรายังตองการคนดีที่จะอุมชาติของตนอยูมีจาํนวนไมนอย พวกเรานี่ละ
เปนชาติไทย ที่จะอุมชาติของตนใหเขาสูความแนนหนามั่นคง ดังที่เราเคยปฏิบัติมา
ดวยความพรอมเพรียงสามัคคีกัน ไดผลเปนที่พอใจ สวนดอลลารไดเขาคลังหลวงเพียง 
๑๐ ลานกวา สําหรับทองคําไดเวลานี้ ๑๑ ตันกับ ๔๓๐ กิโล กรู็สึกวาเปนชิ้นเปนอันใน
การที่เราทั้งหลายนําชาติของตน อุมชาติของตนคราวนี้ รูสึกวาเดนอยู ทองถงึ ๑๑ ตัน
กับ ๔๐๐ กวากิโลเปนของงายเมื่อไร และดอลลารตั้ง ๑๐ ลานกวา นอกจากนั้น
ส่ิงกอสรางตางๆ ที่ไดจากนํ้าใจที่รักชาติของพี่นองทั้งหลาย ไดเสียสละออกมาเปนเงิน
เปนทอง ปลกูสรางน้ันนี้เต็มไปหมดนะเมืองไทยเรา 

เงินที่พี่นองทั้งหลายบริจาคชี้นิ้วเลยวาสตางคหนึ่งเราไมเคยแตะ เราเพื่อชาติ
บานเมืองทั้งนั้น เราไมเอาอะไร เพราะฉะนั้นเราจึงบริสุทธิ์ใจ ตั้งแตเร่ิมแรกนําพี่นอง
ทั้งหลายมาจนกระทั่งบัดนี้ เรียกวาอบอุนในตัวของเราเอง แนนหนามั่นคงในความมีศีล
มีธรรมสมบูรณแบบ ชวยดวยความเมตตาสงสาร ดวยความสุจริตจริงๆ ไมมีที่จะ
ร่ัวไหลแตกซึมไปไหนเลย นับแตทองคําลงมาจนกระทั่งปานนี้ เพราะฉะนั้นสมบัติเราจึง
เขาสูคลังหลวงมากมาย เพราะไมมีที่ร่ัวไหลแตกซึมออกไป ไหลเขาๆ ทีนี้ก็จะ
อนุโมทนากบัทานทั้งหลายทั้งฝายพระทั้งฝายฆราวาส ตอไปใหพากันอตุสาหพยายาม
ชวยอีก 

เราเปนลูกชาติไทย ใหตางคนตางรักชาติของตน ตางคนตางเสาะแสวงหา อะไร
ที่บกพรองตรงไหนใหหนุนเขาไปๆ ไมดีตรงไหนใหพากันแกไขดดัแปลง ความแกไข
ดัดแปลงและบํารุงรักษาอยูเสมอเปนความเจริญรุงเรืองแนนหนามั่นคง แตความที่วา
ทําลายไปเรื่อยๆ เปนยักษเปนผีทําลายชาติของตน สุดทายก็เรียกวาทําลายตับปอดของ
ตัวเอง ตาย ตายสดๆ รอนๆ นั่นแหละ จะใหพร 

ทานทั้งหลายอยากจะไปมาหาสูวัดปาบานตาด สําหรับวัดสังฆทานแลวเปด
โอกาสใหตลอดเวลา เปนมงคลทั้งน้ันแหละ เอา กราบ 
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(มีนายตํารวจคนหนึ่งติดตามธรรมะของหลวงตาทางวิทยุ เกี่ยวกับที่หลวงตา
พูดถงึเพชรน้ําหนึ่งเขาเลยบอกเพิ่มเติมมาวา เขาไดไปกราบอัฐิของพระอริยสงฆตางๆ 
ที่หลวงตายังไมพูดถึง เขาก็เลยกราบเรียนมาใหหลวงตารับทราบ) ไปเห็นพระเวลา
ทานมรณภาพแลวอัฐิทานกลายเปนพระธาตุเปนเพชรน้ําหนึ่งวางั้นหรือ (ครับ มีบาง
องคหลวงตายังไมไดพูด เขาเลยกราบเรียนมา อยางหลวงปูดูลย ที่สุรินทร หลวงปูบุญ 
ที่สวางแดนดิน) อัฐิกลายเปนพระธาตุเหรอ อันนี้ก็เปนลูกศิษยหลวงปูมัน่ หลวงปูดูลย
ที่สุรินทรเปนลูกศิษยหลวงปูมั่นรุนใหญ 

ผูกํากับ เขาบอกสายหลวงปูมั่นมีอกี ๖ องค 
๑.หลวงปูดลูย อตุโล วัดบูรพาราม อ.เมือง จ.สุรินทร พระธาตุเปนแกวใส ดูได

จากเจาอาวาสองคปจจุบัน 

๒.หลวงปูบุญ ชินวํโส วัดปาศรีสวางแดนดิน อ.สวางแดนดิน จ.สกลนคร พระ
ธาตุออกหลายสี ดูไดจากศาลาการเปรียญที่วัดปจจุบันนี้ 

๓.หลวงปูลี ฐิตธมฺโม วดัถ้ําเหวลึก อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร พระ
ธาตุมีหลายสีเชนเดียวกัน ดูไดจากวัดและจากเจาอาวาสองคปจจุบัน 

๔.หลวงปูเทสก เทสฺรํสี วัดหินหมากเปง อําเภอศรีเชียงใหม จังหวัดหนองคาย 
ดูไดจากทีถ่้ําขาม จังหวัดสกลนคร และวัดหินหมากเปง จ.หนองคาย 

หลวงตา อันนี้เรายังจะติดตามอกีทหีนึ่ง เราไมแนใจนัก พูดตรงๆ อยางน้ีละ 
เราไมแนใจนัก เราจะติดตามดอูีกทีหนึ่งใหเปนที่แนใจ ถามีโอกาสเราจะประกาศให
ทราบอีกทีหลังเพื่อความแนนอน เขาใจไหม (เห็นหลวงปูหลาวาทานเปนพระโพธิสัตว
เจาคะ) ดูลักษณะของทานเอียงหนาเอียงหลัง เพราะฉะนั้นเราจึงยังไมรับรองอันนี้ เรา
จะติดตามดใูหชัดเจนเสียกอน เหยียบเรือสองแคมมาตลอด ทางปริยัตกิ็อยากได ทาง
ปฏิบัติกอ็ยากเอา อยากไดแลวเหยียบเรือสองแคมอยู 

จนกระทั่งลูกศิษย ก็ทานบัวพาทานพูดเราไดยิน นี่ละพูดภาษาธรรมพูดอยางน้ี 
มันเปนยังไงอาจารยของเรานี่นะ คือทานอาจารยเทสกเปนอาจารยของทานบัวพา เปน
อยางน้ีมาตลอด อยากดังทุกอยาง แตไมทราบวาดังทางไหน ครั้นเวลาออกทางปฏิบัติก็
ตําหนิปริยัติ ทีนี้ออกปริยัติก็ไปตําหนิกรรมฐาน วากรรมฐานไปหานั่งหลับหูหลับตาอยู
ไมคอยไดเร่ืองไดราว ตอนนั้นทานเปนเจาคณะจังหวัด เขาใจไหม อยูทีภู่เก็ต นี้ทานบัว
พาพูดเองนะ ตําหนิอาจารยของตัวเอง นี่ละเราฟงเราเอาความจริงมาพูดอยางน้ี เปน
ยังไงกไ็มทราบอาจารยของเรา อยากดังทุกอยางแตไมทราบวาไดทางไหนหรือทางไหน
บาง เลยโลเลอยูอยางน้ีวางั้นนะ อาจารยบัวพาทานไมคอยชอบพูดนะ นิสัยทานสุขุม
มาก ทานพูดตําหนิอาจารยของตัวเอง เอ ทําไมอาจารยของทานจริงๆ ทานทําไมมา
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ตําหนิอยางน้ี แสดงวาทานเปนธรรม แนะ เราลงจุดนี้นะ เพราะฉะนั้นเราจึงจะได
ติดตามดอูีกทีหนึ่งวางั้นเถอะ ดังทางไหนบาง เอาวาตอไป 

ผูกํากับ เพิ่มเติมนะครับ เกี่ยวกับหลวงปูเทสกเขาบอกวาดูไดที่ฟน เศษฟน
แปรสภาพเปนแกวใส 

หลวงตา ทกุวันนี้ฟนมันใสทุกอยางนะ เอาทองคํามาใสก็มี อะไรก็มี เขาใจไหม 
ยังไมมีแตหลวงตาบัวเทานั้นละ มีแตกระดูก เอา วาไป 

ผูกํากับ เขาบอกดูไดที่วัดหินหมากเปงละครับ 
หลวงตา หาตัวจริงอยางน้ันซิ ภาษาธรรมตองพูดตรงไปตรงมา 
ผูกํากับ ๕.หลวงปูบุญมา ฐิตเปโม วัดสิริสาลวัน อําเภอเมือง จงัหวัด

หนองบัวลําภู พระธาตุออกสีขาวนวลปนสีทอง ดูไดที่จากวัดที่เจาอาวาสองคปจจุบัน
ครับ 

๖. หลวงปูกอง วัดสุมังคลาราม (วดัปาบานเศรษฐี) อําเภอมวงสามสิบ จังหวัด
อุบลราชธานี พระธาตุสีขาวนวลปนทอง ดไูดที่วัด สําหรับพระสายอื่นซึ่งไมใชสายหลวง
ปูมั่น เขาบอกมาวาเขาไดไปกราบมี ๒ องค 

หลวงตา ที่เราบอกเพิ่มไปอกีก็คอื ทานหลา ภูจอกอ อฐัิกก็ลายเปนพระธาตุ 
ทานสิงหทองที่ตกเครื่องบินตายก็อัฐิกลายเปนพระธาตุ เขาใจไหม นี่เพิ่มเติมใหอกี 
หลวงปูพรหม บานดงเย็น อัฐิกลายเปนพระธาต ุ ที่ไมบอกในนี้เราบอกจะซ้ําเขาอีก มี
เยอะพระกรรมฐานสวนมากจะเปนสายหลวงปูมั่น เพชรน้ําหนึ่งๆ อยูตามปาตามเขา
เงียบๆ อยางน้ันแหละ เอา วาไป 

ผูกํากับ บอกอีก ๒ องคนะฮะ 
องคที่ ๑. คือ ทานเจาคุณนรรัตนราชมานิต วัดเทพศิรินทร กรุงเทพ (เออ 

ยอมรับ)พระธาตุออกสีขาวปนสีทองเล็กนอย เขาบอกดูไดจากที่วัดเทพศริินทรครับ 
๒.พระสุพรหมญาณเถระ พระครูบาพรหมจักร วัดพระธาตุพระบาทตากผา 

อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน พระธาตุออกเปนหลายสี ดูไดที่วัดในศาลาการเปรียญ เขา
ไดไปดูไปเห็นไปกราบมาแลว ก็เลยจดหมายกราบเรียนหลวงตาเพื่อทราบ จะเปน
ประการใดแลวแตหลวงตาพิจารณา เขาลงชื่อวา อดีตนายตํารวจคนหนึ่ง 

หลวงตา เออ เรายอมรับ เทาที่ผานมานี้ ครูบาอาจารยที่เคยกันทั้งน้ันแหละ 
สนิทกันมาดวยดีๆ ภายในนั่น ไมไดวาภายนอกแหละ ภายในคุยธรรมะธัมโมกัน องค
ไหนเปนยังไงๆ รูกันตั้งแตยังไมตาย เขาใจไหมละ ทานรูกันตั้งแตยังไมตาย ใจของทาน
เปนมโนธาตุแลว อัฐิของทานจึงคอยกลายเปนพระธาตุทีหลัง มีนอยเมื่อไรผูตั้งใจ
ประพฤตปิฏบิัติ อยางนี้ละธรรมของพระพุทธเจา เรียกวาสวากขาตธรรมสอนไวเพื่อ



 ๕

ความพนทุกข เพื่อความเลิศเลอทั้งน้ัน ผูปฏิบัติตามตองรูตองเห็นอยางน้ัน จะเปน
อยางอื่นไปไมได ครูบาอาจารยที่อัฐิกลายเปนพระธาตุมีนอยเมื่อไร ไมนอยนะ 

อยางทานสิงหทองตกเครื่องบินตายอัฐิกก็ลายเปนพระธาตุ ทานจวนก็กลายเปน
พระธาตุเหมือนกัน ตกเครื่องบินตายสององคก็เปนผูบริสุทธิ์สององค คืออรหันต
นั้นเองอัฐิถงึจะกลายเปนพระธาตุได ทานสิงหทองหนึ่ง ทานจวนหนึ่ง ที่เราทราบนะ ที่
ตกเครื่องบิน อัฐิกลายเปนพระธาตสุององค 

ผ ูกํากับ ตามหนังสือนี้เขาบอกหลวงปูบุญมาที่ตกเครื่องบินก็เปนพระธาตุ
เหมือนกัน  

หลวงตา เปนเหรอ เออ ถาเปนพระธาตุแลวแนแลวๆ มีอะไรอีกละ 
ผูกํากับ หมอรุงเรือง ล้ิมไพบูลย ทําบุญมา ๑,๐๐๐ บาท 
หลวงตา หมอรุงเรืองน้ีเกงแตไหนแตไรมา บรรดาแพทยนี่ เราพูดอยาง

ตรงไปตรงมา ฝายหมอมักจะเยอหยิง่ เพราะเรียนสรีระศาสตร สรีระศาสตรทางฝาย
หมอนี้มันเพื่อแกโรคแกภัย ทีนี้เลยเอาไปเทียบพระพุทธเจาเขาซิ ไปตีเสมอเขาไปกม็ี
เยอะ วาตัวเรียนทางแพทยแลววาความรูนี้ไมต่ํากวาพระพุทธเจา ความจริงเรียนสรีระ
ศาสตรนี้เพื่อแกโรคแกภัย เรียนสรีระศาสตรทางพุทธศาสนานี้เพื่อแกกิเลส เขาใจไหม
มันตางกัน พระพุทธเจาพระสาวกอรหันตนี้แกกิเลสทั้งน้ัน เรียนสรีระศาสตรจบอัฐิ
กลายเปนพระธาตุ ใจบริสุทธิ์ นั่น สวนเรียนทางแพทยทางหมอนี้เรียนเพื่อแกโรคแก
ภัย เรียนสรีระศาสตรทางพุทธศาสนาเพื่อแกกิเลสๆ ตางกันอยางน้ีละ ใหทราบกันเสีย 
 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz 

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

