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เทศนอบรมฆราวาส ณ ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ 
เมื่อเชาวันที่ ๙ เมษายน พุทธศกัราช ๒๕๔๙ 
ความตระหนี่ถี่เหนียวไวใจกันไมได 

 เราพูดถึงเร่ืองครูบาอาจารยที่นั่งอยูบนหัวใจเรามีสององค ฝงลึกมากนะ นี่ไม
เหมือนใคร ถาลงไดลง ลงจริงๆ ไมลง ไมลง ถายังไมพรอมไมลง ถาพรอมแลวหมด
เลย หมดตัวเลย หลวงปูมั่น สมเด็จมหาวีรวงศ สมเด็จมหาวีรวงศเดนทางการเสียสละ 
การใหทาน มีเทาไรหมด...สมเด็จมหาวีรวงศ ทางฝายปริยัติเราก็เห็นองคเดียวนี้เทานั้น 
คือเรามันเขานอกออกในไดหมด ฝายปริยัติก็เขาไดหมดเลย ไมวาวัดราษฎร วัดหลวง
วัดใดวัดเล็กวัดนอยเขาหมด ทีนี้ทางภาคปฏิบัติก็เขาหมดวงกรรมฐาน  

เวลามาไดกส็ององค หลวงปูมั่นนี้องคหนึ่ง แลวสมเด็จมหาวีรวงศวัดพระศรี
มหาธาตุนี้อีกองค อันนี้เปนยอดเรื่องการใหทาน ไมเหลือ เพราะทุกอยางวัตถุไทยทาน
ที่เขาถวายมา เราอยูกับทานกุฏิเดียวกัน เปนผูรักษาสมบัติเงินทองขาวของมากนอย 
เราเปนผูรับผิดชอบทั้งหมด ทานมอบความไววางใจไวกับเรา ทุกอยางเราจึงเห็นหมด 
ของที่เขานํามาบริจาคมากนอย เราเปนคนรับผิดชอบทั้งหมดเลย ทานเปนแตเพียงวา
ทางผาน เขาถวายผานทานเขามาหาเราๆ เราเปนผูเก็บรักษา แลวคอยฟงคําส่ังจายของ
ทาน ทานจะสั่งจายไปทางไหนๆ เราก็ปฏิบัติตามทานสั่งจาย 

นี่สรุปลงเรียบรอยแลววา สมเด็จนี้ไมมีอะไรติดเนื้อติดตัวเลย มีเทาไรหมด 
หมดจรงิๆ นับเปนพระที่เปนตัวอยางของพระทัง้หลาย ตลอดประชาชนไดเปนอยางดี 
มีเทาไรเปนหมดเลย ทานเปนนักเสียสละจริงๆ ทานไมไดมาสั่งสมนั้นสั่งสมนี้ ไมม ี
อํานาจแหงการบริจาคเสียสละของทาน ไปไหนลูกศิษยลูกหานี้เต็มไปหมดนะสมเด็จ
มหาวีรวงศ ลูกศิษยลูกหามากที่สุดเลย ไมวาจะไปภาคไหนลูกศิษยของทานมีทุกภาค 
ฝายพระมีทกุภาค พระกับประชาชนมันก็รูเร่ืองกันไดดี ทานเปนนักเสียสละ เราอยูกับ
ทานมาจึงรูไดทุกอยาง 

จตุปจจัยเหลานี้เหมือนกัน ปจจัยเพียงผานทานเทานั้นก็มาหาเรา เราเปนคนสั่ง
จายอะไรตามที่ทานสั่ง สวนวัตถุไทยทานตางๆ นี้มีเทาไรหมด ปจจัยเหลานี้หมด เณร
ปวยในวัดนั้นทานเสียหมดเลยคาหยูกคายา ทานเปนคนจายคาหยูกคายาใหหมด เปน
อยางน้ันนะ พระเณรเจ็บไขไดปวยสงเขาโรงพยาบาล หรือสงเขาไหนๆ ทานเปนคนเสีย
คาใชจายทั้งหมดๆ เปนอยางน้ีตลอดมา ทานไมมีเงิน ผานนี้ผานมากๆ มากเทาไรออก
ตลอดๆ เลย ไทยทานก็เหมือนกัน จึงเรียกวาถึงใจเรา นี้ถึงใจเราจริงๆ ถึงไดทานมานั่ง
อยูบนหัวใจเรา...สมเด็จมหาวีรวงศ  
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สวนพอแมครูจารยมั่นภาคปฏิบัติอันนี้ก็เยี่ยมไปเลย เยี่ยมหมด ทั้งภาคเสียสละ
ทุกอยางเปนเยี่ยม...พอแมครูจารยมั่น สมเด็จมหาวีรวงศเปนเยี่ยมทางภาคเสียสละ 
เยี่ยม อยูในหัวใจเราตลอดเวลา เรามันเปนพระเขานอกออกในไดหมด ทางภาคปริยัติ
เขาไดหมด ไมวาวัดราษฎรวัดหลวงวัดใหญวัดโตขนาดไหนเราเขาไดหมดเลย ทาง
ภาคปฏิบัติกรรมฐานที่ไหนเราเขาไดหมดเหมือนกนั ทีนี้เวลาประมวลผลทั้งสองฝายเขา
มานี้แลวเรากพ็ูดไดอยางเต็มปาก นี่ละความเสียสละไปที่ไหนเย็นไปหมดนะ ไมเหมือน
ความตระหนี่ถี่เหนียว  ความเสียสละไปไหนกวางขวาง เบิกทางกวางมากทีเดียว 

ความตระหนี่ถี่เหนียวไปที่ไหนคับแคบตีบตัน จะหลวมตัวเองไปก็ไมหลวม 
สมบัติเงินทองขาวของมมีากมายชวยไมไดนะ ชวยความกวางขวางใหเบิกนี้ไมได และ
ปดตันตัวเองคนตระหนี่ถี่เหนียว พระตระหนี่ถี่เหนียว ไปที่ไหนปดทางตัวเอง คนที่มี
จิตใจอันกวางขวาง พระมีจิตใจกวางขวาง ไปที่ไหนเบิกกวาง กวางๆ ไปเลย เปนอยาง
นั้น การใหทานเปนความยิ้มแยมแจมใสทั้งแกผูใหและแกผูรับนะ ความตระหนี่ถี่
เหนียวก็จะดีใจเฉพาะเราไมให สวนคนอื่นเขาหิวโหยจะตาย เสียใจไปหมด นั่นผิดกัน 

เราบวชมาในศาสนานี้เรียกวาไมสงสัย เกี่ยวของกับพระศาสนากับพระเจา
พระสงฆทั้งดานปริยัติดานปฏิบัติเราเขาไดหมด เพราะฉะนั้นจึงนํามาพูดไดหมด ทาน
เหลานั้นทานก็ดี ครูบาอาจารยทั้งหลายก็ดี แตที่เดนมากทีสุ่ดก็ดังที่ฝายปกครองฝาย
ปริยัติคือสมเด็จมหาวีรวงศ ที่เดนมากทีเดียว ไมมีอะไรติดตัวเลย หมดโดยสิ้นเชิง 
เรียกวาทานเสียสละจริงๆ สมบวชมาเพื่อความเสียสละ ไมมีอะไรติดเนื้อติดตัวเลย 
สําหรับหลวงปูมั่นยอดอยูแลว ยอดทุกอยาง เพราะเปนพื้นฐานของผูจะกาวเพื่อความ
พนทุกข และความพนทุกข คอืภาคปฏิบัติ หลวงปูมั่นนี้ไมมอีะไร เรียกวาไมมี หมด
โดยสิ้นเชิง แลวก็มาสมเด็จมหาวีรวงศนี่ก็หมดโดยสิ้นเชิง  

พบกับครูบาอาจารยผูใหญๆ มามากตอมากนะ ที่ไปวัดใดๆ ถึงเราจะตัวเทาหนู
ก็ตาม แตใจมันไมเปนหนูละซี ไปวัดใดๆ ถาสมภารวัดสวนมากก็คือขึน้อยูกับสมภาร 
ความตระหนี่ถี่เหนียว ความเบิกกวาง ความเสียสละมักจะขึน้อยูกับหัวหนาวัด ไปที่ไหน
เราจะดูหัวหนาวัด ถาหัวหนาวัดตระหนี่ถี่เหนียวนี่ เราพูดจริงๆ เปนในหัวใจเรา ถาไปที่
ไหนหัวหนาวัดตีบตันอั้นตู ตระหนี่ถี่เหนียว โอย อยูไมไดนะ คับหัวอก หาอุบายลาหนี
เลย ไมอยู แนะเปนอยางนั้นนะ มันเปนเอง คือมันคับในหัวใจ มองเห็นความเสียสละ
กับความตระหนี่ถี่เหนียว ความตระหนี่ถี่เหนียวขวางหัวใจมาก ความเสียสละนี่โลงใจ  

บางรายไปเห็นไอผาอังสะผืนเดียว เรายังไมลืม เอาผาอังสะมาแจกพระเวลาทํา
วัตรเสร็จเรียบรอยแลว เอาผาอังสะมาใหพระ ผาอังสะผืนเดียวใหพระไดเห็นทั้งโลก 
ทั้งวัดวาน่ีคือทานเสียสละใหพระองคนี้ดวยผาอังสะผืนเดียว ถาเราเปนผูไปรับผาที่ทาน
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มาถวายนั้นจับไดปบฟาดเขาปาเลยทีเดียว มันเปนอยางน้ีในใจนะ เอามาอวดหาอะไร 
นี่อวดความชั่วเจาของ อวดความชั่วความตระหนี่ถี่เหนียว ผูที่เอาของมาใหจตุปจจัย
ไทยทานเต็มหองเต็มหับ แลวเอาผาอังสะผืนเดียวมาใหทามกลางพระสงฆ มันดูไมได
นะเรา พอจับไดปบฟาดเขาปาทันทีเลย มันเหมาะกันกับผูตระหนี่ถี่เหนียว เปนผูใหญ 
วัตถุส่ิงของเต็มตูเต็มหีบ แลวเอาผาอังสะมาถวายเพียงผืนเดยีวตอหนาพระสงฆทั่วสังฆ
มณฑลนั้นมันดูไดเมื่อไร  

ที่ดูไดก็คือวาพอถวายปบจับปุบฟาดเขาปาทันทีเลย เหมาะ นิสัยเราเปนอยาง
นั้น ใครจะวาผิดวาถูกกแ็ลวแตเถอะ ถาจับปุบฟาดเขาปาเลย แทนที่จะเอาไปดวยความ
ปติยินดี ไม ไมปติยินดี ดูความเลวรายของความตระหนี่ถี่เหนียวนี่มันดูไมได แลวจะไป
ดูผาอังสะผนืนี้ไดอยางไร นอกจากปาเขาปา เปนอยางน้ันละ 

เพราะฉะนั้นขอใหพี่นองทั้งหลายอยาเปนคนเห็นแกตัวนะ ใหเห็นแกเพื่อนฝูงที่
อยูรวมกัน เปนมนุษยมนาอยูรวมกัน ไมมีคําวาชาติชั้นวรรณะ ความทุกขความจนขน
แคนที่จะตองอาศัยผูอื่นมีอยูทั่วหนากัน ใหเฉล่ียเผื่อแผกัน มีมากมีนอยเฉล่ีย นี่ละคือ
น้ําใจ วัตถุที่เรานําออกไปนั้นเปนพยานของน้ําใจที่ออกจากความเมตตา ความเห็นแก
ใจซึ่งกันและกันเปนผลเปนประโยชนมากมาย ความเห็นแกเราก็คือความตระหนี่ถี่
เหนียว ตีบตัน ไปที่ไหนก็ตีบตัน จะไปสูที่ดกีสู็เขาไมได ก็เขาดีกวาๆ เขาออกหนา
ตลอด เปนอยางน้ัน  

จึงตองใหพากันระมัดระวัง ความตระหนี่ถี่เหนียวไมใชของดี ความเสียสละเพื่อ
มนุษยรวมชาติกันนี้เปนของดี อยูรวมกันใหเห็นแกใจกัน แมที่สุดพวกสตัวที่เราเลี้ยงดู
ก็เหมือนกัน ตองมีการเสียสละ ความเห็นแกตัวไมเปนประโยชนอะไรเลย แตความ
เสียสละเพื่อสวนรวม เพื่อหัวใจคนอื่นนั้นเรียกวาเปนธรรมโดยแท สม่ําเสมอ ไปที่ไหน
กวางขวาง พากันจําเอานะ ความเสียสละเปนอันดับหนึ่ง มนุษยเราอยูรวมกันความ
เสียสละเปนเครื่องหมายแหงความตายใจกัน ความตระหนี่ถี่เหนียวไวใจกันไมได คอย
แตจะหักหลัง คอยแตจะแทงขางหลังกัน กิเลสคอยแทงขางหลัง สวนธรรมนี้เบิกกวางๆ 
ฝากเปนฝากตายกันไดตลอดไปเลย ใหพากันจําไว 

มาหาพี่นองทั้งหลายนี้อยูทางนูนก็เปนแบบเดียวกัน คนเต็มๆ พอฉันเสร็จแลว
ตองเทศนออกวิทยุเสร็จเรียบรอยจะไปไหนคอยไป เปนประจําๆ อยางน้ี มาที่นี่เทศนนี้
ก็ออกทางวทิยุก็เหมือนกัน เราทําประโยชนใหโลก เรียกวาเราไมสงสัยแลว การทํา
ประโยชนใหโลกเราเปนที่แนใจตลอดมา สมกบัตําหนิครูบาอาจารยที่ตระหนี่ถี่เหนียว 
เอาผาอังสะมาใหเปนรางวัลของพระในทามกลางสงฆดวยผาอังสะผืนเดียว เราดูไมได
นะ เพราะฉะนั้นถาสมมุติมาใหเรา จับไดปุบปาเขาปาทันที เหมาะกัน  
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เมื่อเห็นอยางนั้นขวางตา เราเปนคนเชนไร เปนคนเห็นแกตัวไหม นั่น มันก็เขา
มานี้ นี่บอกตรงๆ ไมเห็นเลย มีเทาไรออกหมด เราไมเคยสนใจ สมบัติเงินทองขาวของ
มากนอยที่พีน่องบริจาคมาเปนประโยชนทั้งหมด เราไมมีที่จะมากํา แบตลอดอยางนี้ 
ไปที่ไหนทําประโยชนใหโลกไปเรื่อยๆ ดวยอํานาจแหงความเมตตา-ความเสียสละมัน
มาเองนะ เปนอยางน้ันเรื่อยไป มันหากเปนอยูในใจนี้ละ ความเมตตาสรางความ
กวางขวางเบิกบานเพื่อตัวเอง เพื่ออนาคตของตัวเองไปตลอดจนกระทัง่พุงถึงนิพพาน 
ถายังไมถงึนพิพานอํานาจแหงความเสียสละนี้ยังแสดงฤทธิ์เดชใหโลกไดเห็น 

เชนอยางบรรดาพระสาวกทั้งหลาย ทานเปนพระอรหันตดวยกัน เสมอกันหมด
ความบริสุทธิ์ แตความยิ่งหยอนกวากันยกเปนเลิศในคนละทางๆ เชนอยางพระสารี
บุตรเลิศทางสติปญญาเฉลียวฉลาดไมมีใครเกิน รองพระพุทธเจาลงมา องคนั้นเลิศทาง
นั้น องคนี้เลิศทางนี้ อยางพระสีวลี พระสีวลีก็เปนพระอรหันตเหมือนกัน เปนผูมี
อติเรกลาภมาก ไปที่ไหนเกล่ือนไปดวยวัตถุปจจัยไทยทาน เทวบุตรเทวดามาทําบุญให
ทานกับทาน ไปที่ไหนไมมีคําวาอดอยากขาดแคลน ลนหลาม ไมวาอะไรมา นี่เพราะผล
ทานของทาน แตกอนทีท่านบําเพ็ญบารมีมานี่ทานเปนนักเสียสละ ไปที่ไหนถึงไมมงีาน
เขาก็มาเชิญใหทานไปเปนหัวหนางาน เปนประธาน เพราะทานเปนนักเสียสละ  

ทีนี้เวลาวาระสุดทายทานเปนพระอรหันต ก็ไดรับเอตทัคคะวาเลิศทางความมี
อติเรกลาภมาก ไมมีสาวกองคใดสูเลย นั่น อติเรกลาภ จตุปจจัยไทยทานไหลมาทุกทศิ
ทุกทาง นี่กเ็พราะอํานาจแหงบุญของทานที่สรางมาตามสนองทานในวาระสุดทาย เปน
อยางน้ีละ วันนี้ก็พูดเทานั้นละ ไมพูดอะไรมาก มานี้ก็ไมมาอะไรละ มาทําประโยชนให
โลก กวนบรรดาพี่นองทัง้หลายละ ใครมีมากนอย เอา ขนมา ฉีกมา กระเปาใดยังมีเงนิ
อยูนั้นฉีกออก เอามา เขาใจไหม เราจะเอาไปทําประโยชนใหโลก ไมไดเอาไปเพื่อความ
ตระหนี่ถี่เหนียว เราจะเอาไปเปนประโยชนใหโลกทั้งน้ันแหละ ใครมีเทาไรเอามา 
กระเปาถามันยังมีซิป ซปิไมดีฉกีออกเอาเงินมากอน แลวคอยพิจารณาทีหลัง เทานั้นละ 

  
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  

FM 103.25 MHz 

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

