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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พุทธศกัราช ๒๕๕๒ 

ชวยเหลือจนตั้งเนื้อตั้งตัวได 
 เขาออกหนังสือพิมพทางหนองสองหอง อําเภอพล เราไปกรุงเทพฯ เขาเอา
หนังสือพิมพมาอาน พอกลับมาถึงวัดคางคืนเดียวไปหนองสองหอง คือเปนคนทุกขคน
จนแลวขับจักรยานไปเฉี่ยวคนแก ตองเสียคาเสียหายเขาหนึ่งหมื่น ทีนี้เงินหนึ่งหมื่นไม
มีก็ตองไปกูยืมธนาคาร แลวไมมีเงินใหธนาคาร เลยเอาลูกเรียนหนังสืออยูไปทําครัวทํา
อะไรเอาคาจางน้ันมาใชหนี้เขา พอเราอานนั้นเสร็จมาถึงวัด เราอานอยูกรุงเทพฯ เสร็จ 
มาถึงวัดคางคืนเดียวกลับไปเลย  

ไปถึงนั่นเขาบอกบานเลขที่อะไรที่หนองสองหอง เขาบอกบาน..ชื่อวาอยางน้ันๆ 
บานเลขที่เทานั้นๆ แลวไปเลย ไปก็ไปเจอจริงๆ เปนไปตามความจริงที่เขาออก
หนังสือพิมพ ไปกูเงินเขาแลวไมมีเงินใหเขา ตองใหลูกไปทํางาน ออกจากโรงเรียนนะ
ลูก ลูกผูหญิงทั้งสามคนใหออกโรงเรียนทั้งสามคนไปรับจางทําครัวทําอะไรใหเขา เรา
อานดูแลวที่กรุงเทพฯสลดสังเวช เรากําลังจะกลับอยูแลว มาปบคางคืนเดียวก็ไปหนอง
สองหองเลย  

ไปก็ดูลูกสามคนกําลังเรียนดวยลูกผูหญิง เรือนก็เทารังนก ไปดูจริงๆ นะ ไปดู
ทุกอยาง แลวตกลงกับพอกับแมเขาเลย ใหรีบเอาลูกมาโดยดวน ใครไปทําครัวอยูที่
ไหนๆ ที่เอาออกจากโรงเรียนใหกลับมาเรียนตามเดิม เราจะจายใหทั้งหมด เราวาอยาง
นั้น ใหโดยดวนนะ เอาเด็กออกจากโรงเรียนแลวไปทําครัวเพื่อเอาเงินหนึ่งหมื่นบาทที่
ยืมเขามานี่ เอาเงินนี่ไปใชเขา มาก็เอากันเดี๋ยวนั้นเลย แลวจับสดๆ รอนๆ ใหเรียกลูก
กลับมาเดี๋ยวนี้เลย เราจะจายเงินใหทั้งหมด ขัดของอะไรๆ เทาไรแลวจายใหหมด 
หลายหมื่น ใหเอาลูกๆ กลับมา ใหไปเรียนหนังสือ เด็กเหลานี้อนาคตจะอยูกับใคร อยู
กับความรูวิชา ไมไดอยูกบัการทําครัวนี่นะ  

เรียกมาเลย เอาลูกมาทั้งหมดใหเขาโรงเรียนโดยดวน เราจายใหทั้งหมดเลย 
แลวเด็กเหลานี้เราจายใหจนกระทั่งจบปริญญาโทเราถึงไดปลอยวาง หมดเปนลานๆ 
อยูนะ ไมใชนอยๆ เด็กสามคน เรียนสูงขึ้นไปๆ คาอยูคากินคาหลับนอนที่อะไรโรงรง
โรงแรมที่ไปจางเขาอยูเดือนหนึ่งเทาไรๆ เราเสียใหหมด เลยเรียบรอย พี่สาวเรียนถึง
ปริญญาโทเราเสียใหหมดเลย อยางน้ันแหละเวลาจําเปน  

มาถึงวัดแลวกลับไปอีก ไปก็ไปดูถิ่นฐานบานเดิมของเขานาสลดสังเวชเปนความ
จริงตามหนังสือพิมพเขาออก ใหพอกับแมมาคยุกันเดี๋ยวนั้น เรียกลูกมาใหไปเรียน
หนังสือ เทาไรเราจายใหหมดใหเด็กไปเรียนหนังสือ จายใหหมดเลย เด็กจนไดถึง
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ปริญญาโทเด็กสองคนจายใหเหมือนกัน จายทั้งสามคน ลูกสาวสามคนจนตรอกทุกคน 
พอกม็ีแตฝามือเทานั้น พึ่งปลอยเมื่อเร็วๆ นะ อยางน้ันละชวยโลก  

พออานหนังสือปบเราดูแลวตามไปเลย เรียบรอยแลว ลูกเรียนจนกระทั่งถึง
ปริญญาโทเราถึงปลอยมือ ชวยนองๆ ไดวาอยางน้ัน เอามาถามชัดเจนกอนจะปลอยมือ 
วาชวยนองๆ ไดแลวทีนี้ ชวยไดทีนี้เราปลอยนะ ตั้งแตนั้นมาก็ไมไดเห็นหนาจนกระทั่ง
ปานนี้ ตอนลูกอยูโรงเรียนแมยังมาวัดอยู มาทีไรเราเอาเงินใหๆ เปนอยางน้ันละชวย
โลก เขาคงจะมีฐานะพออยูพอกินแลวแหละ มานี้จะถึงสิบปแลวมั้งตั้งแตไปพบเขามา 
เรียกเขามาติดตออะไรๆ จะชวยเหลือเขา ก็ชวยจริงๆ เรา ดูวาหมดเปนลานนะไมใช
ธรรมดา นี่ละอํานาจแหงความเมตตา มีอยูที่ไหนติดตามไปๆ  

อยางลพบุรีที่เขาวาตะกี้นี้เราก็ไปชวยนะนั่น มีลูกสาวคนเดียวตัวเล็กๆ เสียดวย 
ดูเหมือนเมียทิ้ง ผัวปวย เมียทิ้ง เราสลดสังเวช พอมาอานหนังสือพิมพแลวตามไปเลย
นะ ไปก็เปนความจริง นี่ก็เราจายใหหมดเลย ที่อยูที่บานยังขัดของอะไรอยูบางซื้อให
เลย ซื้อบานใหเลยแลวใหเงินใหทองไวเรียบรอยหมด โอย แกยกมอืแลวยกมือเลา 
ตอนนั้นแกไมสบายไปอยูโรงพยาบาล เราตามเขาไปโรงพยาบาลโคกสําโรง ไปวันนั้น
กลับวนันั้นนะ อยูโคกสําโรง ไปก็เขาไปอยูในโรงพยาบาล โอ นาสงสาร  

ตามไปโรงพยาบาลนะ ถามหาแลวแมเปนอยางไรๆ แมนับวาเปนอัปมงคล 
พอเล้ียงลูกคนเดียว ลูกอายุ ๘-๙ ป โอย นาสงสาร เราเอาเงินไปยัดใสมดืพอไมใหใคร
เห็นนะ ใหคนของเราเอาเงินไปยัดใสมือพอหลายหมื่นอยูนะ อะไรที่ขาดเขินจําเปนใน
เวลานั้นเราจายใหหมดเลย นอกจากนั้นเอาเงินใสมือให ไมใหใครรู จบัยัดใสมือลับๆ 
เปนหมื่นๆ นะ นั่นแกกพ็อเปนไปได อยางน้ันละความเมตตาสงสาร ที่วาลพบุรีเราก็ไป
อยางน้ันละ อําเภอโคกสําโรง กลับวันนั้นนะ หลายอยางลพบุรีมีหลายอยาง แกก็ยกมือ
แลวยกมือเลา แกบอกวาไมมีทีพ่ึ่ง เมียก็ทิ้ง ลูกตอนนี้อยูในความดูแลของพอ เราก็เอา
เงินไปใหดวย แลวชวยอะไรอยูตรงไหน ความเกี่ยวของของแกอยูที่ไหนใหหมดเลย 
ความเมตตาเปนอยางน้ันละ 

(คุณ...มาจากบริษัท...กรุงเทพมาจัดประชุมอยูทีโ่รงแรม อยากมากราบหลวง
ตา) ตั้งใจมากราบเหรอ เพราะเหตุไรจึงไดตัง้ใจมากราบไกลนัก (หลวงตาเปนพระ
ผูใหญที่ปฏิบัติธรรม ยึดมั่นในหลักธรรม รูสึกเคารพนับถือ ตั้งใจมากราบนานแลว
ครับ) กิตติศัพทเราใกลความจริงอยู เพราะเราชวยโลกดวยความสงสารดังที่วาน่ีละ รับ
หนังสือพิมพที่ไหนติดตามไปชวยๆๆ นับไมไดนะ อันนี้มีความจริงอยู  

พูดถงึเร่ืองความเมตตาเปนอยางน้ันละเรา ติดตามจนถึงที่ๆ  เลย อยางที่วา
หนองสองหอง อานหนังสือพิมพอยูกรุงเทพฯ พอมาถึงนอนคางคืนเดียวกลับไปอีก ไป
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อําเภอหนองสองหองไปชวยเหลือจนเด็กตัง้เน้ือตั้งตัวได สงเคราะหใหลูกเขามาเรียน
หนังสือ เอาลูกไปทํากบัขาวทําอาหารในครัวไดเงินเดือนแลวเอาไปจายใหเขาที่ติดหนี้
เขา พอติดหนี้เขา ขับรถจักรยานไปเฉี่ยวคนแก เขาปรับหมื่นบาทแลวไมมีเงินใหเขา 
ตองไปกูเงินธนาคาร ไดเงินมาแลวตองหาเงินไปใหธนาคารเขา จะเอาเงินที่ไหนไปให 
ก็ตองใหลูกไปทํางานทําครัว เรียกมาจากโรงเรียน  

โอ เราสลดสังเวช ลูกสามคนเอามาจากโรงเรียนหมด ใหไดใชเงินหนึ่งหมื่นให
เขา พอเราทราบเราก็ตามไปเลย ไปก็เปนอยางวา เรียกมาโดยดวน เด็กขาดโรงเรียน
ไมได เด็กอนาคตอยูกับการเรียน เอามาทั้งสามคนเลย ใหเรียนหนังสือตามเดิม เงิน
ขาดเหลือเทาไรเราใหๆ นอกจากนั้นยังเสียคาเลาเรียน อยางนั้นละเรา มากนะ ที่วาน่ีมี
มาก เด็กพอแมดึงออกมา มันจนตรอกอยางวาละ เราทราบที่ไหนเราตามไปแกๆ 

บานหนองสองหอง เมืองพล ลูกตั้งสามคนเราเลี้ยงดูหมด คือพอแมหมด
ปญญาแลวเอาลูกมาจากโรงเรียนแลวไปเปนคนทําครัวใหเขา พอไดเงนิมาใหพอ พอ
เอาไปจายใหเขาที่วาเงินหมื่นหนึ่ง ขี่รถจักรยานไปเฉียดคนแก อันนี้ไดทั้งสามคนนะ 
เราเลี้ยงดูตลอด ใหเรียนหนังสือ คาศึกษาเลาเรียนเราใหหมดเลย เด็กคนหนึ่งดูได
ปริญญาโท เราปลอยเขาเพราะเขาพอใจแลว นี่เล้ียงดูกันไดแลวเขาวา เราก็ปลอย พึ่ง 
ปลอยมาไมกี่ป มันสงสาร..เรา นิสัยเปนอยางน้ัน สงสาร 

สําหรับวัดทานวันชัย ไปแตสรางวัดใหมๆ จากน้ันไมไดไปอีกเลย  ทานวันชัย 
ภูสังโฆ ตั้งแตสรางวัดใหมๆ เราไป จากน้ันมาไมไดไป ทางนูนก็ไมไดมา ไกลอยูนะ
ภูสังโฆ เราไปตั้งแตแรกๆ ที่สรางวัดใหม จากน้ันไมไดไปอกี 

อันนี้ยอดเงนิ ๑๔๙ ลาน (๑๔๙,๔๘๔,๙๖๔ บาท คิดเปนกองได ๗๔,๗๔๒ 
กอง สรางตกึสงฆอาพาธ) ทองคําละ (ทองคําได ๑๑,๙๓๔ กิโลกรัม) ทองคําตองไป
หลอมเสียกอน เรามอบใหชายปมไปหลอมทองคํา ไดเยอะอยูนะชวยชาติคราวนี้ทองคํา
ไดเยอะอยู ดูหลายกิโลนะทองคํา ๑๑,๙๓๔ กิโลที่ไดมาแลว ดอลลารได ๑๐ ลาน 

เมื่อวานไปสุทธาวาส ไปกราบพอแมครูจารยมั่น สุทธาวาสดูด สุทธาวาสคือพอ
แมครูจารยมั่นอยูที่นั่น สรางวัดสุทธาวาสก็หลวงปูเสาร-หลวงปูมั่นสรางที่นั่น เร่ิม
ปฐมฤกษ จากน้ันมาวัดทานเลยเปนวัดสวนรวมของกรรมฐาน วัดสุทธาวาสดูดเลย
เพราะองคทานเองอยูที่นั่น อัฐิของทานกลายเปนพระธาตุ..หลวงปูมั่น ที่อัฐิกลายเปน
พระธาตุมีอยูหลายองคนะปจจุบัน องคไหนบาง ลองนับดูซนิะ (หลวงปูขาว หลวงปู
แหวน หลวงปูพรหม) หลวงปูคําดี (หลวงปูฝน หลวงปูตื้อ ประมาณ ๒๘ องค) ทาน
สิงหทอง นี่ลวนแลวแตอัฐกิลายเปนพระธาตุ ถากลายเปนพระธาตแุลวแนนอนตอ
สายตาประชาชน เชื่อถือไดเลย อัฐิกลายเปนพระธาตุๆ มีหลายองคนะ 
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หลวงปูเขียน นี่ก็กลายเปนพระธาตุ ทานอยูธรรมดาทานเงียบนะ ทานลาออกมา
อยูภาวนา ทานสงพระเณรมาหาเรา สงองคนีม้าแลวขอองคนั้นกลับคืนไปสงองคนี้มา
อีก เราก็ไมทราบเหตุผลกลไกอะไร ที่ไหนไดเวลาตายอัฐิทานกลายเปนพระธาตุ เราสืบ
ถามเพราะเหตุไร โอย เทปเราอยูในนั้น กลางคืนทานฟงเทศนใครไปยุงไดเมื่อไร ไปยุง
ไมไดนะ พอตกค่ําเขามาทานจะเอาเทปเราละไปฟงออดๆๆ อยูคนเดียว จึงมารูได ออ 
อยางน้ีเอง ทานสงพระเณรทานมาวัดนี้ แลวเอาองคนี้ไปเอาองคนั้นมาอยูอยางน้ันละ
เร่ือยๆ เราไมทราบเหตุผลตนปลายอะไร เวลาทราบทีหลังวาอัฐิทานกลายเปนพระธาต ุ
เปนอยางไรบทเวลาถามดูจริงๆ โอ เทปเราเต็มอยูในกุฏิทาน พอค่ําทานจะเปดเทปฟง
ตลอด เราจึงวา โอย ทานสนใจปฏิบัติมาตั้งแตนัน้ อัฐิของทานกลายเปนพระธาตุนะเจา
คุณเขียน ถาอัฐิกลายเปนพระธาตุแลวแนนอน แนนอนในสายตาประชาชน 

อยางหลวงปูตื้อก็เปนพระธาตุ สวยงามมากนะหลวงปูตื้อ นี่เราไปเห็นเอง 
สวยงาม ที่เปนแลวคือทานสิงหทอง ทานจวน แลวองคไหนอกี หลวงปูหลุยก็เปน หลวง
ปูชอบ (ลูกศิษยตรงๆ พอแมครูจารยก็มี หลวงปูตัน หลวงปูบัวหนองแซง) หลวงปูตัน
เกงอยูนะภาวนา ทานมาเปนตาปะขาวกับเราอยูหวยทราย..หลวงปูตัน มาเลาเร่ือง
ภาวนาใหฟงเออนาฟง เราเลยจัดคนไปบวชใหเลย.หลวงปูตัน จัดที่หวยทรายไปบวชที่
มุกดาหาร ทานภาวนาดีอยู เราเลยจัดบริขารอะไรใหพรอมเลยเสร็จทุกอยาง นี่ละองค
หนึ่ง ทานมาเลาภาวนาใหฟงนาฟง 

ในงานศพอาจารยอะไรนะอยูทางหนองหลวง หลวงปูตันนี่ก็มารออยูนั่นละ มา
ในงานนี้ถืองานเปนเหตุ แตแกมุงวาทานอาจารยตองมาในงานนี้ มาก็รอเราอยู ไปเลา
ภาวนาใหฟงละเอียดครบโดยลําดับ เออเขาทา เราก็อธิบายตอไป ถาไดฟงกับหูกับตา
กับปากกันแลวเราลงรอยก็รอยเลยละ ใครจะวาทานเปนสังฆา ปาราชิก..ไมฟงเสียง 
เปนอยางน้ันละ คือเชื่ออนันั้น เชื่อหลักใหญ จิตทีบ่ริสุทธิ์เต็มที่แลวตายแลวอยางน้ันละ
เปนพระธาตุ  

แตเปนพระธาตุนี่ชาเร็วตางกันนะ ถาผูเปนขิปปาภิญญาอัฐิกลายเปนพระธาตุจะ
ชาหนอย คือผูรูเร็วปฏิบัติไมนาน อบรมใจผึงผังไดเลยไปเลย ขิปปาภิญญา ผูนี้อัฐิจะ
กลายเปนพระธาตุชาหนอย ผูที่อบรมจิตใจคอยบมคอยอะไรไปเรื่อยๆ เวลาตายเปน
พระธาตุเร็วอยู เพราะอบรมเปนลําดับ อันนั้นปบปบไดแลวเปนเลย นี่เปนชา คือจิตที่
บริสุทธิ์นี่ละมันฟอกธาตขุันธใหบริสุทธิ์ตามสวนหยาบของธาตุนะ เพราะฉะนั้นจึง
กลายเปนพระธาตุได ถาอัฐิธรรมดาแลวไมเปน ถาอัฐิของทานผูส้ินกิเลสแลวความ
บริสุทธิ์ของจิตมันซักฟอกอยูภายใน ยิ่งเขาทางภาวนาสงบแลวยิ่งฟอกรอยเปอรเซ็นต 



 ๕

ธรรมดามันก็ฟอกอตัโนมัติหากชา ถาเขาสมาธิสมาบัติแลวผูนี้เปนไดเร็ว อัฐิกลายเปน
พระธาตุไดเร็ว เอาละใหพร 

 
รับชมรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และทางสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz 

พรอมเครือขายทั่วประเทศ 

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

