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เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐

ทําไมพระจึงมีหลายนิกาย
กอนจังหัน
วันนี้พระออกมาฉันเทาไร (๓๐ ครับผม ) พระออกมาฉัน ๓๐ พระทั้งหมด ๕๘
ทั้งหมดรวม ๕๘ วันนี้มาฉัน ๓๐ ขาดไป ๒๘ อาหารการกินกับธรรมะภายในใจ คือ
อาหารภายในทองกับธรรมะภายในใจนี้ สวนมากจะแพอาหารภายในทอง ใจแหงผาก
จากธรรม อาหารเต็มทอง แตใจแหงผากจากธรรมมักเปนอยางนั้น เพราะฉะนั้นผูที่จะ
เอาใหจริงใหจัง ใหถึงมรรคถึงผลจึงตองฟดกันกับสองอยางนี้ คือลิ้นนี่มันดิ้นใสอาหาร
จิตดิ้นใสธรรม เอาทางไหนๆ สวนมากมักแพ แพอาหาร อาหารเต็มทอง จิตใจแหง
ผากจากธรรม มักเปนอยางนั้น
เพราะฉะนั้นผูปฏิบัติอรรถธรรม เพื่อมรรคเพื่อผลจริงๆ จึงตองไดรบกับปาก
กับทองของตัวเอง คือปากมันหิวมันอยากอะไร มีแตอยากๆ ดิ้นใหเห็นชัดเจน จิตที่จะ
ดิ้นกับธรรมนี้รูสึกวานอยมาก จึงตองไดอาศัยกําลังวังชา ศรัทธาความเพียรนั้นแหละ
หนุนทางดานธรรมะเขาสูใจ ปดอาหารการบริโภคเหลือเฟอฟุมเฟอยนั้นออกๆ อยาง
นั้นละ
ปากทองนี่สําคัญมาก ธรรมภายในใจ มักจะไปแพฝายอาหารภายในทอง ธรรม
ภายในใจจึงมักไมคอ ยมี ใหทานทั้งหลายจําไว คําเทศนอยางนี้ไมมีใครนํามาเทศนละ
เราเทศนเพราะเราเคยปฏิบัติมา ไดฟดกันเต็มเหนี่ยวๆ อาหารนี่ละสําคัญมาก มันรบ
ธรรม เอาใหธรรมหมอบราบๆ อาหารขึ้นหนาๆ จึงตองไดเอากันอยางเต็มเหนี่ยว
ไมเชนนั้นไปไมรอด นี่หมายถึงธรรมขั้นปฏิบัติธรรมดาและเริ่มตน แตถึงธรรมขั้น
อัตโนมัติแลวนั้น ธรรมนี้เหยียบตลอด เรื่องอาหารการอยูการกิน เรื่องโลกเรื่องสงสาร
เหยียบไปเลยๆ
เมื่อถึงขั้นความเพียรอัตโนมัติ เห็นคุณคาของอรรถของธรรม และเห็นโทษของ
การเกิดตายโดยลําดับแลวนี้ ความเพียรนี้จะเนนหนักๆ เรื่องที่วาอาหารการกินนี้
เหยียบไปเลย ถึงขั้นมีกําลัง ใจดวงเดียวทองอันเดียวปากอันเดียวนั่นแหละ แตเมื่อใจมี
กําลังทางดานอรรถธรรมแลว มุงตอธรรมลวนๆ ไปเลยที่นี่ เพราะรสแหงธรรมชนะซึ่ง
รสทั้งปวง
การปฏิบัติธรรมจึงลําบากในขั้นเริ่มแรก เริ่มแรกลําบาก จิตใจก็รวมไดยาก สงบ
ไดยาก แตความฟุงซานนั้นเร็วๆ ตลอด ตองไดใชอุบายทรมานกันหนักนะ ไมเชนนั้น
เปนไปไดยาก นักภาวนาจะรูเรื่องรูราวของพุทธศาสนา ที่เปนเครื่องชําระซักฟอกสิง่ ไม
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ดีทั้งหลายไดดี เพียงแตถือเฉยๆ ถือศาสนาๆ เฉยๆ มันไมมีหลักนะ หลักลอย ถึง
อยางไรก็ตามแตเมื่อมีทยี่ ึดอยูบางเราก็ยังดี เชนถือศาสนาพุทธ พอระลึกพุทโธ ธัมโม
สังโฆ ไดบางก็ยังดี ดีกวาผูไมมีอะไรยึดเลย แตถา ธรรมที่วาศาสนาเขาถึงใจแทแลว ไม
ตองบอกละ หมุนติ้วเลยเชียวนะ การประกอบความเพียร
เรื่องพุทธศาสนาเปนศาสนาที่เลิศเลอ ขอใหทานทั้งหลายจําเอาไว การกลาว
ทั้งนี้ เราไมไดกลาวเพื่อดูถูกศาสนาใดๆ ทั้งสิ้น แตเรากลาวตามหลักความเปนจริง ซึ่ง
ไดผานมาพอประมาณเกี่ยวกับเรื่องศาสนา ศาสนาใดสอนวายังไงๆ เราเขาเกี่ยวของๆ
ทดสอบหาเหตุหาผล หาหลักเกณฑ แลวสุดทายก็มาลงที่พทุ ธศาสนา แลวย้ําเขาไปให
เปนที่แนใจ เอาภาคปฏิบัติพุทธศาสนา ศาสนาพุทธเปนยังไง จับเอาพระพุทธเจาเปน
หลักเกณฑ พระพุทธเจาทรงบําเพ็ญยังไงๆ จับพระพุทธเจาเปนแนวทาง ตอไปก็เบิก
กวางๆ ยอมรับ ทีนี้ยอมรับหมดเลย พุทธศาสนาคือศาสนาที่เลิศเลอ ยอมรับ ไมดูถูก
ศาสนาใดแหละ ของจริงจับปบติดปุบ เลย เปนอยางงั้นแหละ เอาละใหพร
หลังจังหัน
วัดปาบานตาดนี้เนื้อที่มันตั้ง ๓๐๐ กวาไรนะ ทีแรกก็มีกําแพงนี่ละเขตวัด ครั้น
ตอมาเขาก็ถวายขยายออกไปเรื่อย เลยเปน ๓๐๐ กวา เดิมมัน ๑๖๓ ไรที่มีกําแพงกั้น
แลวกําแพงนอกอีกก็พอๆ กัน มันจะเปน ๓๐๐ กวาไรแหละ ที่วัดกวางขวางก็ดีทํา
ประโยชนเพื่อสวนรวมเพราะวัดนี้เปนวัดของแผนดิน ทําประโยชนก็เพื่อแผนดิน ตนไม
อะไรปลูกขึ้นมาเปนดอกเปนผลนี้แจกกันทั่วทั้งบานทั้งเมืองเลย เปนอยางนั้นละ เฉพาะ
วัดปาบานตาดยิ่งเปนวัดที่เปดโลงเลย มีอะไรกินดวยกันหมดเลยสําหรับวัดนี้
หลวงพอมาสรางวัดนี้ดูเหมือนได ๕๐ กวาปแลวมั้ง ๙๘ จําพรรษาที่จันท
๒๔๙๙-๕๐๐ จนกระทั่งทุกวันนี้ ดูเหมือนได ๕๐ กวาปวัดนี้ แลวขยายออกไปอีกนูน
เดิมมีกําแพงกั้น ครั้นตอมาเขาถวายที่ออกไปกวางพอๆ กันแหละ รวมแลวเกือบจะถึง
๔๐๐ ไรละมัง วันที่ ๑๐ นี้ก็ฟาหญิงทานเสด็จมาพักคางที่นี่คืนหนึ่ง ฟาหญิงจุฬาภรณ
พักคางที่นี่คนื หนึ่ง
ทานเสด็จมาบอยแหละ
เพราะทานถวายองคของทานเปน
ลูกบุญธรรม เลยมาเยี่ยมเรื่อย
มาทีแรกเอาของมาพะรุงพะรังเอามาถวาย เอามาหาอะไร ลูกมาเยี่ยมพอมาแต
ตัวจะเปนอะไร ตั้งแตนั้นจึงไมเอาอะไรมา ไมใหเอาอะไรมา เดินเขามา ลูกไปหาพอ
พอไปหาลูก เหมือนกัน วางั้น ไมใหเอาอะไรมา จึงไมไดเอาอะไรมานะ ไมไดพูด
ธรรมดา ดุดวย มาพักอยูที่นี่คืนหนึ่ง ทานภาวนาดีนะ สนใจภาวนาดี ถาม วาอยู
ปทุมธานี กวางขวางอยู ทานนิมนตเราไปตําหนักที่ปทุมธานี เราไปใหหนหนึ่งหรือสอง
หน บริเวณทําเลภาวนาดี ทานเสด็จมาบอยแหละมาที่นี่
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สําหรับวัดนี้เราใหเปนวัดภาวนาลวนๆ วัดปาบานตาดใหเปนวัดภาวนาลวนๆ
คงเสนคงวาหนาแนนดวยขอวัตรหลักธรรมวินัยตรงเปง ไมใหเคลื่อนคลาดนะ พระจะ
มากนอยปฏิบัติเปนแบบเดียวกันหมด คลาดเคลื่อนไมได อยางนอยเตือน มากกวานั้น
ดุ เลยจากดุก็ขับ เปนอยางนั้นนะขาหลวงคนนี้ ทีแรกเตือน ถาผิดเตือน เตือนหนักเขา
ถายังไมดกี ็ขบั ออก วัดนี้ใหเปนวัดภาวนาลวนๆ นี่ละบริเวณคนมาใหอยูบริเวณศาลา
แคนี้ ใครจะมามากนอยใหมาอยูแคนี้ ไมใหเขาไปขางใน เพราะขางในเปนทําเลภาวนา
ของพระลวนๆ เลยเต็มไปหมด ไมใหเขาไปยุง ทานภาวนาจริงๆ มีมากมีนอยตอง
สม่ําเสมอกัน การภาวนา ไมใหมีงานอะไรเขามาเกี่ยวของสําหรับวัดนี้
พระเณรมีมาก นี่ดูวา ๕๘ ละมัง เราก็บอกวารับอยางมาก ๕๐ มันปาเขา ๕๘
ของเลนเมื่อไร วัดนี้ถารับพระเณรมาก อูย เต็มไปหมดนะ ตางชาติก็เยอะ เราก็แบงรับ
เอา หลายชาติมาอยูที่นี่ หลายประเทศ แบงประเทศละหนึ่งองคสององคไมใหมากกวา
นั้น เพื่อพระไทยเราซึ่งเต็มทั่วเมืองไทย ทุกภาคมาอยูนี้หมดละ วัดปาบานตาดรับพระ
ทุกภาค ในเมืองไทยเราทุกภาคอยูนี้ แลวก็พระทางประเทศอื่นก็มา รับเพียงพอ
ประมาณ ดูเหมือน ๓-๔ องคเทานั้นละมั้ง ปนี้มีกี่องคพระฝรั่ง มาอยูทนี่ ี่ คือแบงรับ
ทางโนนทางนี้ใหไดประโยชนทั่วถึงกัน
ทางวัดนี้ปฏิบัติสอนทางดานจิตตภาวนาลวนๆ อยางอื่นไมใหมีงานการไมใหมี
ในวัดนี้ไมใหมีเลย ใหมีแตงานภาวนาลวนๆ หากจะมีธุระเกี่ยวของก็มแี ตเรา เราก็
เกี่ยวกับศาลาทางนี้ออกขางนอกไมใหเขาไปยุงกับพระภายใน ใหทานภาวนาของทาน
เพราะหลักพุทธศาสนานี้การภาวนาเปนหลักใหญ การภาวนาคืออบรมทางดานจิตใจ
ถาอบรมทางดานจิตใจดีแลวไมวาประชาชนญาติโยมไมวาพระดีไปหมด ถาไมไดรับการ
อบรมทางดานจิตใจพระก็เหลว ประชาชนก็เหลวใชไมได ธรรมจึงเปนของสําคัญมาก
ไปอยูทไี่ หนตองมีธรรมแทรกอยู ถาไมมีธรรมมันเลอะๆ เทอะๆ ไดนะ ถามี
ธรรมคอยควบคุมเปนเบรกเปนคันเรงหามลอ เหยียบคันเรง งานที่ดีไมคอยผิดพลาด
สงบรมเย็นดี วัดนี้มีแตทางดานภาวนาลวนๆ ไมใหมีงานใดเขามายุง มีงานภาวนา
เทานั้นสําหรับวัดปาบานตาด มีพระเณรมากขนาดไหนก็เปนเรื่องภาวนาลวนๆ ทั้งนั้น
ไมใหมีการมีงานสําหรับวัดนี้
ใหมีแตการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาดูหัวใจตัวเอง
หัวใจมันดีดมันดิ้น ไมมเี วลาอยูเปนสุข หัวใจมันดิ้น ตองเอาสติปญญาครอบมันไว ให
มันคิดแตสิ่งที่ดีงาม
พูดออกมาทําออกมา
เปนสิ่งที่เปนอรรถเปนธรรมเปนประโยชนแกตนและ
สวนรวม อะไรที่จะเปนโทษแกตนและสวนรวมแลวใหปดออกๆ ดวยการภาวนา
ใครครวญดูจิตใจที่มันเคลื่อนไหวตลอดเวลา คือจิตใจคิดไปไดหลายแงหลายมุม ตองมี
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สติปญญาคอยควบคุม คิดไมดปี ดออก พูดไมดไี มใหพูด ทําไมดีไมใหทํา ใหทําแตสิ่งที่
ดีงาม นั้นเรียกวาภาวนาอบรมใจ ถาอบรมไดแลวใจก็สงบเย็น พระพุทธเจาเจาของ
ศาสนาพุทธเราก็คือองคภาวนา ไปอยูในปาอิสิปตน เมืองพาราณสี ๖ ปทรงบําเพ็ญ
สลบไป ๓ หนกวาจะไดตรัสรูขึ้นมาเปนศาสดาของโลก
พระพุทธเจาเราสลบ ๓ หนนะไมใชเลน ประกอบความพากเพียร ทานอยูใน
ปาๆ ทั้งนั้น ทานมีไววา คามวาสี อรัญวาสี คามวาสีอยูในแดนบาน หรือในกลางบานก็
มีวัดอยางนั้นละ และนอกบานก็มี ถา ๒๕ เสนขึ้นไปแลวเรียกวาอรัญวาสีแดนปา ๑
กิโลขึ้นไปเรียกวาแดนปา อยางวัดปาบานตาดนี้ตั้งแตกอ นมัน ๒ กิโล เดี๋ยวนี้บานเขา
ลุกลามออกมาก็ไดสักกิโลกวาๆ ถึงบานเขา แตกอน ๒ กิโล จากนี้ไปบิณฑบาตใน
หมูบานเขา ๒ กิโล เวลานี้ยนเขามา เพราะหมูบานขยายออกๆ มา
วัดนี้มีตั้งแตภาวนาลวนๆ ไมใหมีงานใดเขามายุงเลย ใหมีภาวนาลวนๆ มีขอบ
มีเขต ประชาชนเขามาเกี่ยวของกับวัด ตั้งแต ๔ โมงเย็นแลวก็เขียนประกาศไวนั้นไมให
เขามายุง เปดประตูวัดไวแตกลางวัน พอค่ําเขามาก็ปดประตู มารถจอดขางนอก ถา
จําเปนที่ควรจะเขามาขางในก็ใหเขามา ไมใหรถเขามาตั้งแต ๔ โมงไปแลว เรามี
ขอบเขตตลอด ไมมีไมไดมันเลอะเทอะ ความเลอะเทอะดีเมือ่ ไร อยูที่ไหนเลอะไปหมด
ความเรียบรอยมีกฎมีเกณฑมีเหตุมีผลดี ถาไมมกี ฎเกณฑเหตุผลบังคับเอาไวเลอะเทอะ
ไปหมด
มนุษยเลอะเทอะไมเหมือนสัตวทั้งหลายเลอะเทอะนะ ทําความเสียหายไดมาก
มนุษยเราเลอะเทอะ สวนสัตวเขาเลอะเทอะโดดลงไปเลนน้ําในบึงในคลองขึ้นมาก็สลัด
ขนปวะแลวก็ไปสบายเขา คนเราเลอะเทอะไมเปนอยางนั้นมันเปอนอยูใ นหัวใจ ความ
ประพฤติหนาที่การงานเปอนไปหมดใชไมไดนะ
จึงตองรักษาใจใหใจสะอาดเสมอ
รอบคอบในหนาที่การงานของตัว นี่กต็ ั้งมาได ๕๐ กวาปแลววัดนี้ ดูมัน ๕๑-๕๒ ปแลว
มั้งวัดนี้ สรางมานะ เราละมาสรางที่นี่
ทีแรกมาพักอยูนอกบานทางนูน เขานิมนตใหมาพักที่นี่ เขาถวายที่สองเจาถวาย
หมดเลยใหเปนวัด จึงกลายเปนวัดขึ้นมา แลวก็สงบสงัดดี เปนเอกเทศ ทางดานนูน
เลยไปทางนูนมันก็เปนที่ทําเลของเขา สําหรับในวัดเรานี้ก็มีเปนเนินอยูเทานี้แหละ แลว
ก็ลุกลามออกไปนอกๆ ไปต่ําๆ นูนหนอย ฟากกําแพงทางโนน ในกําแพงเขามานี้มัน
เปนเนินเฉพาะ เดี๋ยวนี้มันขยายออกไป
วันพระหรือวันเสารวันอาทิตยวันวางควรจะหันหนาเขาวัดเขาวา ถึงไมเขาวัดก็
หันหนาเขาศีลเขาธรรม ศีลธรรมอยูกับตัวในบานก็มี ถาใหมีศีลธรรมถาคิดใหมี ถา
ไมใหมีอยูในวัดก็ไมมี วัดก็กลายเปนสวมเปนถานไปได พระเณรกลายเปนมูตรเปนคูถ
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ไปไดภายในวัดถาปฏิบัติไมดี ถาปฏิบัติดีวัดเปนวัดพระเปนพระ โยมก็เปนโยมไป เปน
คนละฝกละฝาย ถาวาพระเลอะเทอะอะไรก็เลอะเทอะไปหมด ตองปฏิบัติตัวใหมี
ขอบเขต
การอยูกินใชสอยพี่นองชาวไทยเราอยาฟุงเฟอเหอเหิมเกินเนื้อเกินตัวนะ
เมืองไทยเราเปนเมืองฟุงเฟอ มีอะไรมาความับๆ ของทุกอยางทั่วโลกดินแดนมา
รวมอยูในเมืองไทยหมด อะไรมาก็ความับๆ เมืองไทยเราเสียตรงนี้ ตรงไมรูจัก
ประมาณ ไมสงวนเนื้อหนังของตัวเอง อะไรเขามาคละเคลากันไปหมด เลยเลอะเทอะ
ไมมีกฎมีเกณฑไมดีนะ ใหมีกฎมีเกณฑบางถึงจะดี
ทานบอกใหรูจักประมาณ การอยูการกินใชสอยอยาฟุงเฟอเหอเหิม ใหอยู
พอประมาณๆ ดี เห็นไหมพระพุทธเจาทานชักผาบังสุกุลมาเย็บปะติดปะตอ เห็นไหม
พระทานบางองคมองเห็นเหมือนกับลายเสือโครงเสือดาว ทานปะทานชุนผาจีวรของ
ทาน ทานยินดีเฉพาะของมีอยู ทําความปรารถนานอย ไมฟงุ เฟอเหอเหิม แตทางดาน
ธรรมนี้สนใจหนักเขาไปทุกวันๆ พอใจดีแลวไปที่ไหนมันก็ดีหมด ถาใจไมดีเอาอะไรมา
ประดับมันก็เหมือนเอามูตรเอาคูถมาโปะตัวของเรา เลอะเทอะไปหมดนะ ขอใหใจดี
เสียอยางเดียวไปที่ไหนก็ดี พากันจดจําเอา
วันพระ วันเสาร วันอาทิตยเปนวันวาง วางจากการงานภายนอกใหมาบําเพ็ญ
งานทางดานจิตใจ อบรมจิตใจใหดีงาม ถาจิตใจดีอยูที่ไหนก็ดี ถาจิตใจเสียเสียอยาง
เดียวไมเปนทา แมภายในวัดก็กลายเปนสวมเปนถานไปได พระเณรกลายเปนมูตรเปน
คูถไปไดภายในวัด เราอยาเขาใจวา พอเห็นผาเหลืองอยูในวัดแลวจะเปนวัดไปเลยเปน
พระไปเลยไมไดนะ ของสกปรกมันอยูในวัดจนกลายเปนสวมเปนถานไปมีเยอะ วัดมี
แตวัด พระเณรก็เลยกลายเปนมูตรเปนคูถเพราะปฏิบัติตัวเหลวแหลก ถาตั้งใจปฏิบัติดี
วัดก็เปนวัดพระก็เปนพระ ประชาชนก็เปนประชาชน มันคนละสัดละสวน ถามีขอบเขต
เปนอยางนั้น ถาไมมีขอบเขตก็เลอะเทอะไปหมด
ยิ่งพระดีดดิน้ ไปทางโลกทางสงสาร เห็นแกโลกามิสความร่ําความรวย ความ
สรรเสริญเยินยอยิ่งแลวใหญนะ ไมมีอะไรเกินพระละในศาสนานี้ คําวาพระอันเดียวก็
แปลวาประเสริฐแลว ปฏิบัติตัวใหประเสริฐดวยศีลดวยธรรมเทานี้พอ ไมมีอะไรจะงาม
ยิ่งกวาพระผูทรงศีลทรงธรรม และไมมีอะไรเลวยิ่งกวาพระผูหางเหินจากศีลจากธรรม
อันนี้เลว พระเราเลวนี้เลวยิ่งกวาประชาชนนะ ประชาชนเขาเลวก็เปนอีกอยางหนึ่ง สวน
พระเลวนี้ดูไมได
เพราะฉะนั้น จึงตองปฏิบัติตัวของเราใหเขมงวดกวดขันทางดานศีลดานธรรม
มันถึงเปนพระเปนเณรสมบูรณแบบ มีสมบัติกค็ ือมีศีลมีธรรมอยูภายในใจ นี่ละพระ
เณรเราเอาอันนี้เปนสมบัติเครื่องประดับตัว
ไมไดเอาเครื่องภายนอกมาประดับให
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สวยงามเหมือนอยางโลกเขา เอาศีลธรรมเขาประดับแลวสวยงามมาก ไมมอี ะไร
สวยงามยิ่งกวาพระผูมีศีลมีธรรม พระผูมีศีลมีธรรมอยูที่ไหนงามตางามใจ มองเห็นกัน
ยิ้มแยมแจมใส ไมระแคะระคายความประพฤติของกันและกัน เพราะถูกตองตามหลัก
ศีลธรรมดวยกัน ไปที่ไหนก็ชุมเย็น พระก็ตายใจกันได
ที่พระแตกราวหรือแยกเปนนิกายนั้นนิกายนี้ เพราะความปฏิบัติไมลงรอยกัน
หลักธรรมวินัยมีอยูมันไมปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัย แหวกแนวไปปฏิบัติออกนอก
ลูนอกทาง ผูรักษาศีลธรรมอยูมันก็รังเกียจกัน เรียกวาผูรักษาศีลธรรมเปนผูสะอาด ผู
ไมรักษาเปนผูสรางความสกปรก ความสกปรกกับความสะอาดเขากันไมได ทีนี้มนั ก็
แตกกัน
กลายเปนนิกายนั้นนิกายนี้ไป
เพราะความประพฤติไมลงรอยกันตาม
หลักธรรมหลักวินัย ใหพากันเขาใจ
ทําไมพระจึงมีหลายนิกาย ก็เพราะอยางนี้ละ ความสกปรกกับความสะอาดมัน
เขากันไมได คนหนึ่งปฏิบัติอยูรักษาอยู ความสะอาดสะอานทางศีลทางธรรมมีอยู ผู
หนึ่งมีแตทําลายๆ ก็เขากันไมได ตอจากนั้นมันก็แตกแยกกันเปนนิกายนั้นนิกายนี้
นิกายแปลวาหมูวาคณะ แตกเปนคณะนั้นคณะนี้ไปอยางนั้นละ วันนี้ก็พูดเพียงเทานี้ละ
จะใหศีลใหพร
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
และเครือขายทั่วประเทศ

