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พุทโธเขาไดทุกศาสนา 
 การชวยโลกนี้เรียกวาโรงพยาบาลเปนอันดับหนึ่ง เราชวยมากที่สุดเลย เรียกวาทั่ว
ประเทศไทย ที่ไหนจําเปนที่ไหนทั้งใกลทั้งไกลแยกใหๆ มากที่สุดคือโรงพยาบาล ที่วาชวย
โลกๆ นะ อันดับหนึ่งคือโรงพยาบาลมากที่สุดเลย โรงพยาบาลนี้พิสดาร ทั้งเครื่องมือ
แพทยชนิดตางๆ กําหนดไมไดนะมากตอมาก จากน้ันก็พวกตกึพวกรถยนต ที่คับแคบเรา
ก็ซื้อขยายใหๆ มากตอมาก (ที่โรงพยาบาลคายสุรนารี โคราชนี่เสร็จดีแลวครับ ยังขาด
เครื่องมือแพทยครับ) อยางน้ันละคือเราชวยจริงๆ มีเทาไรๆ ทุมลงๆ เพื่อโลก คือเราไม
เอาอะไรเลย 

เราบอกจริงๆ วาเราไมเอา จตุปจจัยไดมามากนอยไมเอาแบตลอด เปดออกชวย
ชาติบานเมืองไปหมดเลย สําหรับปจจัยเขามาในวัดนี้จะมาแบบไหนๆ ก็ตาม จะรวมลงใน
แบบชวยโลกอยางเดียว สําหรับวัดเรามีพอเปนพอไปทุกอยางเหลือเฟอ ผูที่อดอยากขาด
แคลนจําเปนมากที่สุดมอียูทุกหยอมหญาวางั้น เอา เอาชวยกัน เพราะฉะนั้นจตุปจจัยที่
ไหนเขามาวัดนี้ จึงไมใหเก็บเลย ใหออกหมดเลย แบๆ ปดออกๆ ดวยความเมตตา ออก
หมดเลยอยางน้ันมาเปนประจํา 

เรายังพูดถึงครั้งสุดทายอีก ไมใชจะแบธรรมดานะ ครั้งสุดทายยังเขียนพินัยกรรมไว
อีก คือเวลาเราตายแลว ยังไงเราก็เชื่อไดเลยวาประชาชนจะมามากมาเกี่ยวของกับศพของ
เราทั่วประเทศไทย เราไปทําประโยชนทั่วหมดประเทศไทยนี้ เวลาเปนเวลาตายเขามานี้ 
บรรดาพี่นองทั้งหลาย ลูกศิษยลูกหาก็จะมาจากทีต่างๆ จะเอาปจจัยมาถวายในงานศพ นี่
เราเขียนพินัยกรรมไวเลยในงานศพนี้ ศพของเราไมใหหรูหราฟูฟา ใหมีแตคนตายกับ
หีบศพติดกนัไวเทานั้น สรางหรูๆ หราๆ อยามายุง เราวาอยางน้ีเลย ไมเกิดประโยชนเรา
วา แมจตุปจจัยไทยทานที่เขาถวายมามากนอย ตั้งกรรมการเก็บรักษาใหหมดเลย เงินทอง
ที่เขามาถวายในงานศพเรานะ แลวเงินจํานวนนี้เสร็จแลวจะเอาเขาไปซื้อทองคํามอบเขา
คลังหลวงทั้งหมดเลย เปนวาระสุดทายของเรา ตัวเราจะเผาดวยไฟ นี่ก็เขยีนพินัยกรรมไว
แลว ตองเปนไปตามนั้น พอเราตายจะตองเอาพนิัยกรรมมาอานปางๆ ขึ้นมาก็ตองปฏิบัติ
ตามนั้น  
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 นี่ทําใหเปนประโยชนแกโลกใหสุดกําลังความสามารถ ในชาตินี้เราก็ทําเต็มเม็ดเต็ม
หนวย สําหรับตัวเองก็เรียกวาเต็มที่เลยทําประโยชนใหตัวเอง ตั้งแตเร่ิมออกปฏิบัติวาอยาง
นั้นเถอะ เรียนหนังสือก็เรียนเพื่อแนวทาง เข็มทิศทางเดนิ พอไดจากนั้นแลวก็เขาหา
โรงงานใหญคือหลวงปูมัน่เรา นั่นละโรงงานใหญ พอเขาหาทานก็ชี้แจงเหตุผลกลไกให
ทราบทุกแงทุกมุมตามเจตนาของเรา ที่มุงความพนทุกขวางั้นเลย บอกวาชาตินี้จะไม
กลับมาเกิดอีก ยังไงกต็ามกิเลสเต็มหัวใจ แตธรรมก็เต็มหัวใจเหมือนกัน จะฟดกเิลสให
ขาด เราบอกอยางน้ันเลย หาสถานที่ที่ชวยเหลือเราก็คือพอแมครูจารยมั่น พอไปทานก็
เปรี้ยงออกมาเลย ฟงถึงใจแลว ทีนี้ก็ฟดกันเลยเต็มเหนี่ยว  
 พูดเปดเผยใหบรรดาพี่นองลูกหลานทั้งหลายฟง ในการสรางความดีไดมากนอย
เพียงไร เขาก็พูดเรื่องผลความดีได ตั้งแตความชั่วชาลามกอะไร ใครทําชั่วชาเสียหายอยูที่
ไหน เขายังนํามาพูดกันได ไมเห็นอายกัน ทีนี้เราสรางความดี นําความดีมาพูดเพื่อเปนคติ
เครื่องเตือนใจตอกัน ทาํไมจะพูดไมได นั่นละตรงนี้ละตรงจะพูดได เขาใจไหม เราก็เอา
ตรงนี้เลย ฟดสุดเหวี่ยง เอาจริงดวยนะ หลวงตาเปนนิสัยอยางน้ีดวยจริงจังทุกอยาง ถาลง
ไดวาอะไรแลวขาดสะบั้นๆ เลย จะเอากิเลสใหขาดสะบั้นในชาตินี้ จะไมตองกลับมาเกิดอกี
ทั้งๆ กิเลสเต็มหัวใจที่พาใหเกิด แตธรรมนั้นแหละที่ไดเรียนมานี้ จะเอาไปฟดกับกิเลส 

เอาสุดเหวี่ยง ๙ ป เอาเต็มเหนี่ยวจริงๆ พอสมมักสมหมายแลว จากนั้นมาก็เร่ิม
ชวยโลก ชวยมาจนกระทั่งทกุวันนี้ จึงวาไมเอาอะไรละที่นี่ พอหมด เสาะแสวงหาธรรม พอ 
สวนโลกไมพอ มีมากเทาไร เอาใหตายดวยความมีมาก เหมือนกับวาเราไสเชื้อเขาไฟ ไส
เขาไปเทาไรใหไฟดับเพราะเชื้อไมมทีาง มีแตแสดงเปลวจรดเมฆ สวนธรรมนี่เปนน้ําดับไฟ 
น้ําดับไฟๆ คือกิเลสเปนฟนเปนไฟมายังไง ก็น้ําสาดลงๆ จนกระทั่งเปนที่พอใจ หมด หาย
สงสัยในโลกอันนี้ ปลอยวางโดยสิ้นเชิง มีเหลือแตความเมตตาที่ครอบโลกธาตุ  

อันนี้ละที่ไดทําประโยชนใหโลกมากมาย เพราะอํานาจแหงความเมตตา มีเทาไรๆ 
ความเมตตาจะปดออกเลย ปดออกๆๆ หมดเลย ที่จะมาเก็บไวเพื่อสวนตัวสวนอะไรไมมี
เลย แมแตวัดนี้ก็ไมใหมี มีอะไรๆ กวาดออกเหมอืนกันหมดเลย เราไมตายพระเณรไมตาย
บอกอยางน้ันเลย เราไมอด พระเณรไมอด เราไมตาย พระเณรไมตาย เราดูพระดูเณร
ตลอดทั่วถงึอยูแลวเปนไรไป ผูที่เขาทุกขยากลําบากทุกหยอมหญามีเทาไร เอา เอาออก 
เพราะฉะนั้นมีเทาไรจึงไมมีเหลือ ออกหมดเลย อยางน้ีแหละชวยโลกเรื่อยมา (ที่ผานมานี้
โรงพยาบาลเปนอันดับหนึ่งใชไหมครับ) ใชๆ โรงพยาบาลนี้เปนอันดับหนึ่งที่ชวยมาก มาก
ที่สุดคือโรงพยาบาล เรียกวาทั่วประเทศทุกภาคเลย โรงพยาบาลไมวาใกลวาไกลที่ไหน



 ๓
จําเปนมากนอยเพียงไร เอาชวยๆ ตลอดหมดทุกภาคเลย โรงพยาบาลจึงมากที่สุดที่ชวย 
เอาใหเต็มเหนี่ยวเลย 

เราคิดเห็นพวกคนเจ็บคนไขไดปวยวิ่งเขาไปหาหมอนี้ ดูหนาไหนหนาซีดๆ ลม
หายใจอยูกับหมอ คนไขก็อยูกับหมอ ลมหายใจของญาติคนไขเขาไปกอ็ยูกับหมอ นั่นละ
สําคัญตรงนั้น ความเสียใจมากที่สุด สมบัติเงินทองขาวของมีมากนอย ไมมีความหมาย 
ความเจ็บไขไดปวยนี้มันเหยียบแหลกหมด ใหหนาซีดไปหมดเลย เพราะฉะนั้นที่จะฟนกัน
ไดก็เพราะหยูกเพราะยา เอา ชวย เปนอยางน้ันแหละ มีเทาไรจึงไดชวยเต็มเหนี่ยวเลย 
ชวยเต็มกําลังความสามารถของเรา  
 ทางโรงพยาบาลอําเภอภูเขียว ดูเหมือน ๑๑ ลานนะ เพิ่งเสร็จมา ๒-๓ วันนี้ นี่ละ
อันนี้สรางตึกใหเลย ๒ ชั้นแลวสรางที่ไหนอีก เออๆ แวงนอย แวงนอยก็ ๑๑-๑๒ ลาน
กําลังสรางเวลานี้ ทางภูเขียวเพิ่งเสร็จไปเขามาบอกเมื่อวานเรียบรอยแลว ๑๑ ลานกวา 
สรางตึกใหโรงพยาบาล อยางน้ีแหละสรางทั่วไปหมดเลย (ที่ภูเขียวเสร็จเรียบรอยแลวใช
ไหมครับ) เออ ภูเขียวเสร็จเรียบรอยแลว แวงนอยกําลังขึ้น ราคาดูจะพอๆ กัน ประมาณ 
๑๑ ลานหรือ ๑๒ ลานนี่ละ กําลังสรางอยู จตุปจจัยใครใหมาเทาไร ทุมลงๆ ตามที่เราเห็น
วาจําเปน แลวออกๆ ชวยเลยอยางน้ีละ  

เราไดชวยโลกเต็มหัวใจเราแลวเราพอใจ หายหวง แปลกอยูนะเราไดทําเต็มกําลัง
ความสามารถในการชวยโลกแลวเราเบาของเราลงโดยลําดับ เบา หายหวง ไมอยางน้ันมัน
เปนหวงเปนใยสงสาร มีเทาไรทุมลงๆ เลย พอใจอยางน้ันละ  
 เปนพระชาตินี้เรียกวาไดทําประโยชนใหแกโลกเต็มกําลังความสามารถ เต็มจริงๆ 
ตั้งแตเร่ิมแรกออกชวยชาติบานเมอืง ที่เดนที่สุดกค็ือตั้งแต ๒๕๔๐ ที่บานเมืองเรากําลังจะ
ลมจะจม แตกอนเราก็ไมเคยสนใจกับบานกับเมือง เราก็ทําหนาที่ทางอรรถทางธรรมไป
เร่ือยๆ ทีนี้บานเมือง เราก็อยูในทามกลางของเมอืงไทย ก็ลูกของคนไทยจะวาไง เดือดรอน
ทุกหยอมหญา ไปที่ไหนมองดูแลว อาว มันยังไงกันนี่ นั่นละเริ่มละ จากน้ันก็ประกาศเอา
จะชวย เมืองไทยเราจะลมจะจม ใครไปทําใหลมใหจม เอาตรงนี้กอนแหละ ใครเปนตัวเหตุ 
เมืองไทยเราจะลมจะจมเวลานี้ 

ประเทศไหนเมืองใดเมืองใหญเมืองโต ใครมาปลนมาจี้มาทําลายเมืองไทยเราให
ลมใหจม มองดูแลวมันมีแตคนไทยนี่นะเราวา เอาทีนี้คนไทยฟนตัว บอกใหฟนตัว พลิก
ตัวอยาเปนโจรเปนมารสังหารชาติของตนเอง ใหเปนคุณเปนประโยชนตอชาติของตน เอา
ทีนี้จะนําก็ซัดกันเลย เร่ือย ทุกส่ิงทุกอยางใหรูจักประมาณการอยูการกินการใชการสอย 
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อยาฟุงเฟอเหอเหิม สมบัติเงินทองไดมากนอย เราก็ทุมๆ เขาสูคลังหลวงๆ ดูวาทองคําได
ตั้ง ๑๑,๕๗๕ กิโลกรัม สําหรับทองคําที่เราไดเขาคลังหลวงคราวนี้ ๑๑,๕๗๕ กิโล ทองคํา
ทั้งหมดเขาๆ 

วัดนี้ทําอะไรบริสุทธิ์สุดสวนนะ ไมมทีี่ไดร่ัวไหลแตกซึมไปไหนเลย หลวงตาเปนผู
บงการ ใครมาเกี่ยวของกับเราตองเปนหัวใจเดียวกับเรา บริสุทธิ์สุดสวนเหมือนกัน 
เพราะฉะนั้นสมบัติเงินทองขาวของตกมาทางไหนจึงเขาหมดเลย ดวยเหตุนี้ทองคําเราจึง
ไดมาก ตั้ง ๑๑,๕๗๕ กิโล ไมใชนอยๆ นะ ทองคําเขาแลวเวลานี้ สวนดอลลารไมไดมาก 
ได ๑๐ ลานสองแสนกวา ดอลลารเขาคลังหลวง เพราะเงินดอลลารเปนความจําเปนเกี่ยว
โยงกันอยูกบัเงินไทย ทีนี้เงินไทยนี่เปนเงินชวยโลก สรางน้ันสรางน้ียุงนั้นยุงน้ี ตองเอาเงิน
ไทยๆ ทีนี้เงินไทยไมพอก็เลยไปกวนเอาเงินดอลลาร ดอลลารเลยไมไดเขาคลังหลวง ถูก
เงินไทยลากมาชวยกัน เดี๋ยวนี้เงินดอลลารกับเงินไทยไปดวยกนั ออกอยางนี้ละ  

เราชวยโลกชวยอยางน้ีละ ก็รูสึกวาพอใจในเราเอง เพราะการพาพี่นองทั้งหลาย
ดําเนิน เราบริสุทธิ์สุดสวน ไมมีมัวหมองภายในจิตใจเลยวา แมบาทนึงสตางคนึงที่เราจะได
หยิบเอามาเปนความมลทินตอใจของเราไมมีเลย ใครที่เกี่ยวของกบัเราแบบเดียวกันหมด 
การทําก็ทําดวยความเมตตาจริงๆ เพราะฉะนั้นเราถึงอบอุน พอใจ ไดชวยมากชวยนอยก็
พอใจ ชวยเรื่อยมา นี่ก็จะชวยเรื่อยไปจนกระทั่งวันตายนั่นแหละ ถาไมตายก็จะไดชวยอยู
อยางน้ี คนนั้นมาขอนั้น คนนี้มาขอนี้ เมื่อเชานี้ก็ขออะไร ฟาดรถยนตตั้งคันนะ (รถยนต
ครับ) เปนอยางน้ันละ เมื่อเชานี้ก็รถยนตตั้งคนัเปนลานขึ้นไป (๑,๑๒๐,๐๐๐ บาทครับ) 
เมื่อเชานี้เอาไปแลว ทางทหารเรือที่จันท ยกใหทางทหารเรือที่จันท เปนอยางน้ันละ  
 ดีแลวบรรดาลูกหลานทั้งหลายมาเยี่ยม เหลานี้มีแตลูกหลานทั้งน้ันแหละ นี่บวชได 
๗๓ ปนี้ นี่ยังไมเกิดเขาใจไหม เพราะฉะนั้นจึงเรียกวาลูกหลานละซิ วันนี้ลูกหลานมาเยี่ยม
นับวาเปนมงคล สอนธรรมใหเปนคติเครื่องเตือนใจ อยาลืมอรรถลืมธรรมนะ ธรรมเปน
ของสําคัญ เปนธรรมชาติที่ชุมเย็นมากทีเดียว ไมมีอะไรเหนือธรรม สมบัติเงินทองขาวของ
ยศถาบรรดาศักดิ์จะสูงขนาดไหน ธรรมตองครอบเอาไว ไมเชนนั้นหาความเย็นไมได ถามี
ธรรมครอบอยูแลวเย็นหมด ไมวาผูใหญผูนอย เปนผูใหญเทาไรมีอรรถมีธรรม ผูนอยยิ่งมี
ความเคารพยําเกรงกราบไหวบูชา เพราะผูใหญมีความเมตตาสงสารดวยความเปนอรรถ
เปนธรรม ผูนอยเห็นผูใหญมันก็เคารพนับถือ  

นี่ละเรื่องธรรม ไปอยูที่ไหนรักกันสนิทกันไดเลยนะความมีธรรม ถามีแตโลกลวนๆ 
อยางที่เปนอยูนั่นละ พระของเรานี้มันเปน โมโหใหพระเรานะ มันเปนบายศบาลาภ ควา



 ๕
นั้นควานี้ ก็ถูกอันนี้ละ (ปาก) ฟาดเอา คนอื่นไมกลานะ อันนี้เอาแทๆ ไมรอใคร ถาขัดตอ
ธรรมแลวยังไง นี้(ปาก) ออก ไมมคีําวากลัวไมมีคําวากลากับใคร ธรรมเหนือความกลัว
ความกลาไปหมดแลว ออกผางเลยเทียว มีผูนี้แหละคอยตีเอาไว ตีปากเอาไว มันโลภมาก 
พูดถงึเร่ืองพระของเรา มันไมนานี่นะพระเรา 

บวชมา ใครจะเปนนักเสียสละยิ่งกวาพระ บวชทานก็สอนไวแลวเปนนักเสียสละ 
ทําไมจึงกลายมาเปนนักกอบนักโกย นักรีดนักไถเปนบายิ่งกวาฆราวาสบานเมืองเขาไป มัน
เลวที่สุด นี่ใสละนะเปรี้ยงๆ เลย วาอะไรเราก็วาไมได เอาเอาวามา เราก็บอกใหยกโคตรมา
เลย จะมาฆาเรา เขาจะจางคนมาฆงมาฆา เอาเอาใหยกโคตรมา ยกโคตรมาเลยเราก็มีโคตร
เหมือนกัน แนะ วางั้นก็พูดสบายไปเลย ทางโนนมีโคตรทางนี้ก็มีโคตรเอายกมา ก็เราพูด
เปนธรรม ไมกลา แนะเห็นไหมละ นี่ก็คอยสงบไป อันนี้ละน้ําดับไฟ ตีลงไปๆ เคียดแคน
ใหขนาดไหนก็สูธรรมไมได เพราะนี้เปนธรรมใชไหม พูดออกมานี้ก็เคยีดกันเฉยๆ จะมา
คัดคานตานทานทําอะไรเราไมไดเพราะเปนธรรม มันก็ยอมๆ ยอมเคียด แตกิเลสมันไม
ยอมมันหมอบ มันก็หมอบแบบกิเลส ธรรมก็สงาอยูอยางน้ันจะวาไง เขาวาเราแพเราไมได
แพ เร่ืองธรรมเหนือโลกอยูแลว ไปอยางน้ันนะ 

เออ ดีแลววันนี้ลูกหลานมาเยี่ยม ไปอยาลืมพุทโธนะ ไปไหน เราเปนลูกชาวพุทธ 
ชาวไหนก็ตามพุทโธเปนเลิศ ศูนยกลางของสัตวโลก ไมวาใครจะถือศาสนาใดๆ พุทโธนี้คือ
องคธรรมทั้งแทงที่โลกปรารถนา ศาสนาใดก็ไมเหนือคําวาธรรม ถือธรรมเปนใหญดวยกัน
ทั้งหมด พทุโธนี่เขาเปนอันเดียวกันกับธรรม ใครจะถือศาสนาใดก็ตาม คําวาพุทโธนี้คํา
เดียว เปนธรรมหมดเขาไดทุกศาสนา 

ใหพากันระลึกถึงเสมอ เอาละวันนี้จะใหพรยอๆ 
 

รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

และเครือขายทั่วประเทศ 

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

