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เทศนอบรมฆราวาส ณ ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ 
เมื่อเชาวันที่ ๒๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘ 

น้ําใจใหอภัยสําคัญมาก 
 ทางโรงพยาบาลหนักมากนะเรา คือชวยจริงโรงพยาบาล เวลานี้ที่ชวยไปแลวดู
เหมือนสองรอยกวาโรง โรงพยาบาลนี้มันมีหลายแงหลายกระทง ไมใชของงายๆ นะ
โรงพยาบาลนี่ เครื่องมือแพทย แลวพวกตึกพวกรถพวกรา พวกอะไร บางแหงขึ้นอยู
กับสถานที่ดวย คับแคบ พอซือ้ไดเราก็ซื้อขยายให ขยายใหอยางน้ัน ไปแตละแหงนี้ก็
สอนหมอสอนพยาบาลดวยนะ ไมใชไปธรรมดา ถาที่ไหนเราลงแลวก็สอนละ สวนมาก
เราไมคอยลงรถนะ เอาของแลวเราไปเอง ไปโรงนั้นโรงนี้ วางเมื่อไรก็ไป บางทีถาไม
ควรลงรถเราก็ไมลง เอาของลงแลวไปเลย  
 ถาลงรถนั่นละสอน มีเร่ืองถงึไดลง สอนอบรมพยาบาล หมอดวย คนไขเขาเขา
มาหาเรา เขามีความมุงหมายอยางไรๆ ชี้แจงใหทราบ ผูที่ไดรับความทุกขความทรมาน
ใจ ตลอดถงึรางกายของเขาเราจะปฏิบัติปฏิสันถารตอนรับเขาอยางไร สอน สุดทายก็มา
ลงมารยาท มารยาทระหวางหมอกับพยาบาลที่จะปฏิบัติตอคนไขนั้น มารยาทเปน
สําคัญ ยาขนานนี้เขากอน ถาขนานนี้นิ่งไปแลวโรคทุกอยางเบาลง หายลง ถายาขนานนี้
กระเทือนใจแลวเอายาเทวดามาเขาก็ไมอยากรับ เขาใจไหมละ  
 มารยาทสําคัญมาก เราก็ไปสอนหมอ ทําวิธีใหเห็นดวย เวลาเขามา เปนอยางไร
ปา นา อะไรๆ วา เพชรบุรีสูเราไมได เวลาเขามาทําหนาบ้ึงใสเขา โอย มันมีหลายแบบ 
เขามาพึ่งเปนพึ่งตายแลวทําหนาบ้ึงใสเขา ตอจากนั้นก็วา มาอะไรอยางไร ขูเลย สอน
หลายแบบนะ พวกคนไขมานี้เขามาฝากเปนฝากตายตอเรา สําคัญที่สุดคือน้ําใจที่จะ
ปฏิบัติตอเขา ในขั้นเริ่มแรกคือน้ําใจ ยาขนานแรกคืออันนี้เอง ก็บอกแลว ยาขนาน
แรกคือกิริยามารยาทเขาสูคนไข สอนหมดนั่นแหละ  
 เราไดชวยทุกวิถีทาง ในคราวนี้ชวยจริงๆ จนกระทั่งไมมีอะไรติดเนื้อติดตัวเลย 
มีเทาไรทุมๆ ออกหมดๆ ดังที่พี่นองทัง้หลายบริจาคเหลานี้ ออกทั่วประเทศเขตแดน 
ออกตลอด สําหรับเรา เราพูดตรงๆ เราพอ ทางจิตใจก็พอ ทางวัตถุส่ิงของบรรดาพี่
นองทั้งหลายมาบริจาค มากนอยเพียงไรเต็มวันหนึ่งๆ วัตถุเหลานี้แจกอีกๆ เราชวย
อยางน้ัน สําหรับใจเรา เราพูดจริงๆ พอทกุอยางแลว ดีดดิ้นนี้เพื่อบรรดาพี่นองชาว
ไทย อุตสาหพยายามชวยๆ ไดมามากนอยเพื่อโลกทั้งน้ัน ไมไดเพื่อเรา 
 เห็นบรรดาพี่นองทัง้หลายมาวดัมาวา ทําบุญใหทาน ไดยินเสียงอรรถเสียงธรรม 
หลวงตาก็รูสึกวามีความปลื้มปติยินดีกับบรรดาพี่นองทัง้หลาย เร่ืองกระแสของธรรมนี้
คําวาธรรมนี้คือทานก็เปนธรรม ศีลก็เปนธรรม การไดยินไดฟงอรรถธรรมทั้งหลายก็
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เปนธรรม รวมเขาสูใจดวงเดียว ใจดวงนี้รับมหามงคลเขาสูตัวเองแลวก็ทําตัวเองใหเย็น 
แลวกระจายทั่วไป คําวาธรรมเขาที่ไหนนิ่มไปหมด 
 เราพอใจไดเห็นพี่นองทั้งหลายเขาสูวัดสูวา ฟงอรรถฟงธรรม ทําบุญใหทาน นี่
เปนนิสัยของมนุษยชาวพุทธเราโดยแท อันนี้เปนชาวพุทธโดยแท มนุษยสมบูรณแบบ 
คือมนุษยทีม่ีศีลมีธรรมเรียกวามนุษยสมบูรณแบบ มนุษยสักแตชื่อเฉยๆ จิตใจโหดราย
ทารุณ กิริยาแสดงออกเหมือนเปรตเหมือนผี เหมือนยักษเหมือนมาร อยางน้ันใชไมได
เลย มนุษยประเภทนี้เปนภัยตอสวนรวมมากทีเดียว มนุษยผูมีศีลมีธรรมไปที่ไหน
ประสานกันไดเลย ประสานกันไดหมด  
 ธรรมนี่เปนเครื่องประสาน ไมรูจักชือ่จักนาม บานเกิดเมืองนอนอยูที่ไหนไมรู 
แตความดีเขาถึงกันประสานไดหมดเลย นี่ละธรรมทานจึงวาเปนเครื่องประสาน ตายใจ
กันทันทีผูมีธรรม ตายใจๆ ถาไมมีธรรมนี้ไวใจกันไมไดงายๆ นะ ก็เคยพูดใหฟงแลวถา
ไมมีธรรมแมแตผัวกับเมียทะเลาะแตกกันได ฝายใดฝายหนึ่งไมมธีรรมเสียเทานั้นแตก
ได ถาตางคนตางมีธรรมตายใจกันได ไวอกไวใจกันได นี่ก็คอืธรรมประเภทหนึ่ง แลว
เย็นไปหมด นี่ธรรม 
 พระพุทธเจาสอนไวใหพอดิบพอดีทกุอยาง จึงเรียกวาธรรม อะไรขัดจากธรรม
ไมใชเปนของพอดี เปนสิ่งทําลาย เปนสิ่งที่จะทาํใหบกพรอง ทานจึงเอาธรรมออกกาง
เลย ใหไดพากันพินิจพิจารณาใหพอดิบพอดี ธรรมนี้ไปที่ไหนพอดีๆ ตลอดไปเลย คํา
วาพอดียังเปนขั้นๆ พอดขีั้นนี้ ขั้นสูง พอดขีั้นเลิศเลอ ใจสําคัญ โลกเราอยูไดดวยกันนี้
คือความเห็นอกเห็นใจกัน ความเสียสละตอกนั ใหพี่นองทั้งหลายจับอันนี้ไวใหดีนะ 
ความเห็นอกเห็นใจกัน ความใหอภัยกัน นี่สําคัญมาก 
 อยาไปยึด หรือยกโทษยกกรณเขา มองดูคนมองดูตั้งแตความดี-ความชั่วของ
เขา ไมมองดูความดี-ความชั่วของตวัเอง เสีย คนเราถาชอบมองนอกๆ แลวคนนั้นเปน
ตัวภัยตัวพิษ มองแลวแทนที่จะยกยอสรรเสริญเขากลับคอยดูถูก หาชองวางเขา เขาดี
อยางอื่นมามากขนาดไหน เอาไมขีดไฟเปนไฟของตัวเองหาเผาเขาๆ แลวกรรมก็มาหา
ตัวเอง คนเชนนี้ไปที่ไหนไมมีใครคบคาสมาคม ไปดวยน้ําใจกวางขวาง น้ําใจใหอภัย
สําคัญมากนะ 
 คบกันตองเห็นอกเห็นใจกัน ใจเขาใจเราเปนธรรมชาติที่รูสึกเหมือนกันหมด คํา
วารูสึกอยากรูของดิบของดี ของเปนทีพ่ึงใจ ของไมพึงใจนี้ไมมีใครอยากรับอยากทราบ
ละ ไมมีใครอยากตอนรับนะของไมดี ใหแสดงตอกันดวยน้าํใจ มนุษยเราอยูดวยกัน
ดวยน้ําใจ วัตถุส่ิงของทั้งหลายเหลานั้นเปนเครื่องเสริมน้ําใจของเราทั้งน้ัน ถานํ้าใจไมมี
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แลวมีอะไรกไ็มมีความหมาย ขอใหน้ําใจดีเถอะ มีมากมีนอยเย็นไปตามๆ กันหมด น้ํา
มหาสมุทรทะเลหลวง คือน้ําที่ไหนๆ ที่วาใหญที่สุดในโลกสูน้ําใจไมได 
 น้ําใจนี้กระจายทั่วโลกดินแดน อยางนํ้าใจพระพุทธเจา-น้ําใจพระอรหันต 
กระจายทั่วครอบโลกธาตุ สําหรับน้ํามหาสมุทรมีขอบมีเขตมีฝงมีฝา น้ําพระทัยของ
พระพุทธเจาและน้ําใจของพระอรหันตครอบโลกธาตุไปเลย ไมมีฝงมฝีา ครอบไปหมด 
น้ําอันนี้เลิศเลอกวาน้ําทั้งหลาย ใหพากันจําเอาไว เพราะฉะนั้นจึงใหแสดงน้ําใจที่มีอยู
ของตัวเองตอกัน ตางคนตางมีน้ําใจตอกันแลวไปไหนสมานกันไดหมดมนุษยเรา 
เราจําเปนอะไรตองไปหาชื่อหานามเกิดบานไหนเมืองไหน ทีเ่กิดที่ไหน เกิดที่ไหนมัน
เกิดไดดวยกนั สัตวก็เกิดได มนุษยก็เกิดได ในน้ําบนบกสัตวเกิดไดทั้งน้ัน ไมสําคัญ มา
รวมอยูที่น้ําใจคือมนุษยเรา ใหบํารุงรักษาน้ําใจตนเองและบํารุงรักษาน้ําใจคนอื่นดวย
การประสาน ดวยการเห็นอกเห็นใจกัน เฉล่ียเผื่อแผมีเทาไรก็เจือจานกันไป นี่คือน้ําใจ 
อันนี้อยูดวยกันแลวเย็นไปหมด ไปทีไ่หนเย็นหมด วันนี้พูดเพียงเทานี้  
 วันที่ ๒๒ ธนัวาฯ นี้ ทองคําเชาวันนี้ได ๑๒ บาท ๒๕ สตางค ทองคําตัง้แตวันที่ 
๗ ถึงเชาวันนี้ได ๘ กิโล ๑๖ บาท ๕๘ สตางค ไมใชนอยนะได ๘ กิโลแลว แลวทองคํา
ที่หลอมแลว ๑๙๖ กิโล ๑ บาท ๕๑ สตางค และทองคําทีย่ังไมไดหลอม ๒ กิโล ๔๕ 
บาท ๙ สตางค รวมทองคําที่หลอมแลวและยังไมไดหลอม เปน ๑๙๘ กโิล ๔๖ บาท 
๖๐ สตางค ถารวมกบั ๓๗ กิโลคร่ึงที่มอบคลังหลวงแลวนั้น เปนทองคํา ๒๓๖ กิโล 
๑๓ บาท ๗๑ สตางค  
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