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ภาษาไทยที่ท่านจะได้อ่านจาก
‘พูดตามพ่อสอน ฉบับพิเศษ’นี้ 

เป็นถ้อยที่ถอดจากการพูดตอบปัญหาและการสนทนา
ในงานประจำาวันจริงๆ โปรดทราบว่าเป็นการพูดเฉพาะกิจ 

เฉพาะกาลเวลาและเฉพาะอารมณ์ของบุคคล 
ซึ่งอาจไม่ถูกใจท่านก็ได้ เราถอดเทปพิมพ์ไว้ 

อ่านแล้วเห็นว่าฟังง่ายสบายใจ ก็ลองนำาเสนอแบ่งกันอ่าน

ตัวผู้พูดคือ ‘หลวงตา’ ท่านปรารภว่า
พระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นละเอียดอ่อนบริสุทธิ์มหาศาล

ทรงเลือกสรรเพียงน้อยนิดมาสอน พระสาวกองค์ใดดื่มด่ำาสิ้นสงสัย
ก็พยายามใช้ภาษามนุษย์พูดออกมาได้เพียงหนึ่งในหมื่นพัน
ที่กินใจอิ่มเอิบ หลวงตาท่านฟังจากหลวงพ่อครูบาอาจารย์ 
แล้วทรงไว้ ได้เพียงหนึ่งในล้านที่พ่อปรารถนาจะให้เข้าถึง

ต่อไปนี้จะเป็นภาษามนุษย์ ที่พยายามบรรยาย
ถ่ายทอดรสชาติที่ผ่านมาในใจของหลวงตา 

ท่านว่าจะได้สักกี่ส่วน จะเกิดประโยชน์สักกี่สัด 
ก็ทำาได้สุดความสามารถสุดวาสนา.. 

แล้วแต่ผู้ฟัง ผู้อ่านจะพิจารณาเอาเองเถิด.
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พระครูภาวนาพิลาศ
(๑๔  เมษายน ๒๕๕๒)

 ความกตัญญู เขาแปลว่า การรู้คุณของความดีที่เขา
ทำาต่อเรา ทีนี้ว่าเราจะพ้นทุกข์เข้าถึงธรรม ไม่ต้องตกนรกได้ 
ต้องเห็นคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และยอมรับนับถือว่า
เป็นที่เคารพรักของเรา ชนิดไม่กลับกลายความคิด นึกเมื่อไร.. 
ก็อิ่มเมื่อนั้น คล้ายๆ เราเป็นเนื้อในของท่าน ท่านก็คลุมเป็น
เนื้อเดียวกัน
 อย่างที่หลวงตาบอก.. ท่านเป็นดวงอาทิตย์ เราเป็น
แสงๆ หนึ่งในท่าน ถ้าท่านเป็นน้ำาทะเลมรกตบริสุทธิ์ เราเป็น
หยดๆ หนึ่งในห้วงทะเลอันนั้น เป็นอนุพุทธะ คือสาวกน้อยๆ 
ลูกน้อยๆ ของพ่อแม่นะลูกนะ ให้เป็นธรรมชาติเดียวกัน ถึงจะ                                                                               
เรียกว่ารู้คุณและเข้าถึงคุณและยอมรับนับถือเป็นที่พึ่ง ใช่มั้ย 
ลูก?
 ของใหญ่ขนาดนั้นน่ะ!  เราอ่านหนังสือ เราก็เคารพ 
อยากได้พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่ง แต่ของซึ่งอยู่
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เฉพาะหน้าคือ เนื้อพ่อแม่รวมกันเป็นตัวเรานี่นะ คำาสอน ความ
หวังดี ข้าวทุกเม็ด ที่ป้อนเข้ามา กล้วยบีบๆ ป้อนเข้ามา ตีบ้าง 
ด่าบ้าง ชมบ้าง ขู่บ้าง ท่านหล่อหลอมมาจนตรงนี้ร่างกายกับ
จิตใจในส่วนของเราเนี่ย เกิดจากท่านเป็นเนื้อเดียวกับท่านนี่
นะ คุณเฉพาะหน้าที่เห็นๆ ถ้าไม่เห็นคุณก็แย่แล้ว
 จะไปบอกเห็นคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ อ้างไม่
ขึ้น เพราะตรงนี้ คุณธรรมเบื้องต้นต้องเห็นก่อน เห็นขนาดไม่มี
ข้อแม้กับพ่อแม่ มีแล้วก็พยายามให้อภัยท่านนะ เราจะไม่เข้าใจ
ท่าน หรือโดยคุณธรรมของท่านอาจจะพร่องในศีล โหดร้ายกับ
เรา ไม่เป็นธรรมกับลูก รักลูกไม่เท่ากัน มันเป็นเรื่องของความ
ดีไม่สม่ำาเสมอของท่าน
 แต่ความดีที่ท่านให้ร่างกายเรามา นี่นะลูกนะ เป็น
ความดีของเรา ที่เราจะเห็นคุณท่านที่จะถนอมความกตัญญู 
ในใจเราให้บริสุทธิ์ ส่วนใจท่านกับร่างกายท่านเดี๋ยวก็ตายไป 
ใจท่านถ้าไม่ดีจริงท่านก็ตกนรกไป ที่ยังอยู่ในนรกเยอะพ่อแม่
เรา ไม่ใช่ว่าจะต้องไปพระนิพพานทุกคน  
 ถ้าหากว่าเราไปแบ่งว่า ฮึ! แม่ประเภทนี้ไม่เอา! เอาแม่            
ประเภทนี้ ก็แสดงว่ายังมีข้อแม้ต่อความกตัญญูอยู่ เราต้อง                                                                                               
เห็นเหมือนกันหมด และนึกสงสารท่าน โถ! พ่อคุณอุตส่าห์
เลี้ยงดูเรามา ตอนบารมีท่านยังอ่อนด้อย โถ! เจ้าประคุณเลี้ยง
ลูกมาจนมาฟังมาเทศน์กันอยู่นี้ได้นี่นะ พระคุณก็ยังลำาบากอยู่
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บุญอะไรที่ลูกมี ขอพระคุณจงโมทนา จะทำาอะไรจนกว่าเราจะ                                                                                                                      
เข้าพระนิพพาน ขอพระพุทธเจ้าและพญายมราชจงเป็นพยาน
ขอให้ท่านจงโมทนาด้วยเถิด ต้องพยายามทำาอย่างนี้บ่อยๆ จน
เรายอมรับว่าเราขาดพ่อแม่ไม่ได้ ถึงจะเข้าคุณ พระพุทธ พระ
ธรรม พระสงฆ์ได้ ไม่งั้นมันจะกั้นเรา 
 เพราะฉะนั้น ถ้ามีอยู่แล้วมันหยาบคาย หรือว่าไม่
ละเอียดพอ เขาพอได้นึกถึงคุณแต่ว่าธุระเขามี วันสงกรานต์ที
เขาจึงกลับไปหาพ่อแม่ยังไง เอาพ่อแม่มานั่ง เอาน้ำามาล้างตีน
พ่อแม่ ขอขมา ส่วนต่ำาสุดของพ่อแม่เอามาลูบหัว แล้วก็เอา
เสื้อผ้าใหม่ไปให้พ่อแม่นุ่งให้ลูกชื่นใจ และก็เอาเงินไปให้แม่
กับพ่อทำาบุญ แล้วก็อยู่กับท่าน.. เย็นๆ ก็ออกไปเมาเหล้าบ้าง
เช้าก็มา ก็หลอกแม่ได้ กลับไปบ้านนอกก็ไปเล่นนะ อวดเพื่อน
อวดสาวอวดหนุ่มบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดา แต่ไปเพราะพ่อแม่เรา
อยู่ตรงนั้น บ้านที่เรากลับไป เราอยู่โรงงานหรือรับราชการ กลับ
ไปที่อีสานที่ทางเหนือทางใต้ เพราะพ่อแม่เราอยู่.. วงศ์วานเรา
อยู่ตรงนั้น เราถึงไปไง!
 ต้องพยายามฟื้นความรู้สึกนี้ขึ้นมาให้ได้ ที่แผ่นดินเรา                                                                                        
เดือดร้อน ประเทศเราเดือดร้อน ก็เพราะความกตัญญูมัน
หย่อนลงไป สมัยก่อนพ่อแม่ลูกนี่ เคารพรักกันแบบไม่มีข้อแม้
ยังไงก็พ่อกู แม่กู ขนาดเขียนหัวพ่อมึงนะ หัวแม่กูนะนี่นะ ใคร
เอาตีนไปเหยียบเงาหัวพ่อ ยังต่อยปากกันเลย แค่นั้นนะลูก
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นะ..  เพราะฉะนั้นต้องฟื้นตรงนี้กลับมาลูก ต้องด่วนเลย! ไม่งั้น
เข้าถึงคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ไม่ได้ ต้องด่วนเลย! (จุ๊.. 
แกก็เลี้ยงแม่ แม่นั่งรถเข็นก็ยังเข็น ดูท่า.. เห็นแล้วสบายใจ)  
 นะลูกนะจำาไว้นะ ยังมีแม่ให้รักท่าน ให้ตอบแทนท่าน
บ้าง เงินเดือนออกไม่ต้องให้ท่านหมดหรอกให้สัก ๒๕% แล้ว
ขอมาอีก ๕๐%  ทีหลังสิ้นเดือนก็ได้  พยายามให้ใจเรานุ่มนวล 
พ่อเรายังอยู่ ท่านป่วย ปู่ย่าตายายยังอยู่ก็ดูแลให้ดี โอกาสที่
เราจะได้ตักตวงคุณธรรมอันนี้เข้ามานี่ แค่ชีวิตท่านมีอยู่ลูก 
พอชีวิตท่านจากไปแล้ว เราหมดโอกาสแล้ว หมดก็ไปต่อชาติ
หน้าแล้วลูก อยากไปนิพพานชาตินี้ก็ยังไม่เต็ม ในใจเรายังมี
เครื่องหมายอยู่ เห็นพ่อแม่ลูกเขาเข็นรถไปเที่ยวกัน คิดถึงแม่..
 หลวงตานี่บาป โยมพ่ออยู่ด้วยกัน ท่านก็เป็นนักเลง                                                                                                                  
ฉกาจฉกรรจ์ ก็ไปจำาเฉพาะท่านกินเหล้าเมา ไม่จำาตอนที่ท่าน
ลูบหัวเรา ท่านลูบหัวเราบ่อย หายเมาแล้วก็ลูบหัว ก็น่าจะจำาใน
ส่วนที่เราจะดีใจบ้าง ใช่มั้ยลูก? สอนให้เราต่อยปากคน ตีหัวคน 
แทงคน กินเหล้า ก็เป็นเรื่องของท่าน ท่านคิดว่าให้ของดีที่สุด 
ถ่ายทอดวิชานักเลงให้ลูก ก็เจตนาดีอยู่แล้ว ก็น่าจะดูความดี
ของท่าน.. ไปดูเทียบกับพ่อแม่คนอื่น ที่เขาให้เรียนหมอเรียน
อะไร.. นั่นมันพ่อแม่คนอื่นเขา.. เราหาเรื่องขาดความกตัญญู 
 จนพ่อตายไป ก็กลับไปดูศพหน่อย แล้วก็กลับ.. จำา                                                                      
ได้ว่า ตอนนั้นสอบเข้านายร้อยตำารวจ กำาลังจะเข้าตรวจสุขภาพ
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พอพ่อตายพอดีก็ต้องกลับมา ก็กลับไป..  แล้วท่านก็ตาย ไม่ 
เคยได้นวดเท้า ไม่เคยได้อะไร เพราะว่าเรายัง.. คือไม่ค่อยรัก                                                                           
พ่อ รักแต่แม่.. รักแม่ยังไง ไม่ได้ดูแลขนาดนวดฟั้น ซักผ้านุ่ง
ให้แม่ก็ไม่เคย.. แล้วแม่ก็รักหลวงตามากลูกคนที่ ๗ มีลูก ๘ 
คน แม่สูบบุหรี่ด้วยตอนสาวๆ หยุดสูบมาแล้ว ๓๐ ปี ยังเป็น                                                                                      
โรคถุงลมโป่งพอง ทั้งๆ ที่หยุดมา  ๓๐ ปี  (ใครสูบบุหรี่บ้าง รีบ
เลิกซะนะ!) แล้วก็ตายด้วยโรคถุงลมโป่งพอง!
 หลวงตาเป็นพระแล้วนี่ ก็ยังไม่ได้ ไปดูแม่ที่เตียงนอน 
มัวแต่ทำางานก่อสร้าง (เล่าให้ฟังเผื่อจะได้อ่อนโยนลง.. อย่าได้
ผิดเหมือนหลวงตา) หลวงตาบวชแล้ว.. แม่ก็พยายามปฏิบัติ
ธรรมตลอดชีวิต บวชชีปีนึงบางทีหลายเดือน บางทีหลายปี  
นุ่งขาวห่มขาวแล้วมาอยู่บ้าน มีอาจารย์เยอะ เราเคารพหลวง
พ่อฤๅษีฯ เราก็อยากให้แม่มาปฏิบัติธรรม แม่ไม่เอา พอบวช
แล้วเราก็กตัญญูต่อท่านแบบพระนั่นแหละ พอจะบอกเรื่อง 
มโนมยิทธิ เรื่องสติปัฏฐาน ท่านก็บอก “โยมรู้แล้ว..โยมเอา
นามกับรูป” เราไม่เข้าใจนามกับรูป ก็คือขันธ์ ๕ ที่หลวงพ่อ
สอนใช่มั้ยล่ะ? ก็ไปคิด “เอ๊! คนละครูเสียแล้ว” นึกเสียใจ.. 
 จนกระทั่งใกล้จะตายซักปีนึง เห็นพระลูกชายไปเยี่ยม             
บ่อยๆ เอารังนกไป เอาอะไรไป เอาตังค์ไปให้พี่สาวไว้ทำากับข้าว 
พี่พยอม.. ป้าพยอมเนี่ยกตัญญูมาก เป็นคนกตัญญูมากที่สุด
ในโลกคนหนึ่ง ไม่ทิ้งแม่เลยเลี้ยงจนตาย หนักๆ เข้า วันที่จะ
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เข้ากันได้ ที่ท่านจะเคารพหลวงพ่อเนี่ย แม่โทรมาขอพูดด้วย 
ตอนนั้นอยู่ที่ ‘ศูนย์พุทธศรัทธา ท่าลาน’ บอก.. “คุณ! ช่วย
ให้ศีล ๕ โยมทางโทรศัพท์หน่อย คุณไม่ต้องลำาบากมาหรอก 
ตั้งนะโม ให้ศีล ๕ โยมหน่อย โยมอยากได้รับศีล ๕ จากพระ”   
อ๋อ..เหรอ  พอฟังเราดีใจเลย “โยมรอตรงนั้นเลย” รีบไป ละงาน
ไปเลย! ให้เขาขับรถไป พอสมาทานศีล ๕ เสร็จ เริ่มคุยเรื่อง
ธรรมะ ก็ยังไม่คุยมาก
 ต่อมาอีกซักครึ่งเดือน ท่านบอก.. “คุณจะมาเมื่อไร? 
โยม อยากเรียนกรรมฐานหลวงพ่อฤๅษีฯ” เราก็รีบไป พอไป
ปั๊บ! ก็ขอเรียนกรรมฐาน เราก็.. (บาปหรือเปล่าวินิจฉัยด้วย
นะ)อยากให้ท่านคลายมานะ ให้เคารพอาจารย์ทุกอาจารย์เท่า
กัน หรือกิเลสตอนนั้น ก็อยากให้เห็นคุณของหลวงพ่อฤๅษีฯ 
มากขึ้น ก็เลยบอก “โยม..ฉันสอนโยมยังไม่ได้ โยมจะเรียนแน่
มั้ย?”  ท่านบอก.. เรียนแน่  “ถ้างั้นฉันเป็นลูกศิษย์รุ่นพี่ โยม
เป็นลูกศิษย์รุ่นน้องนะ เพราะฉะนั้น โยมต้องขอขมาพ่อฉันก่อน 
เพราะโยมไม่เคยขอเรียน แล้วลูกบวชมาตั้งหลายปี เพิ่งจะขอ
เรียน ก็แสดงว่าไม่เห็นความดีของครูบาอาจารย์เท่าที่ควร โยม
ต้อง..” 
 “ขอ..ให้นำาโยมเลย โยมขอขมา” 
 แล้วนำาท่าน “ขอขมา นอบน้อม..” เราก็นำามโนมยิทธิ 
ให้ทำา แล้วแม่ก็จับอารมณ์ได้ตั้งแต่ตอนนั้น
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 เสร็จแล้วก็ตายโดยที่ลูกไม่ได้ดูแล.. ก็ทำางานไป.. พี่                        
พยอมก็ดูแลท่านจนไปตายโรงพยาบาล.. ไปทันตอนที่เขาเอา                                                                        
ศพออกจากโรงพยาบาล ยังจำาได้.. โรงพยาบาลเขาเอากระบะ
มาส่งศพแม่ ก็ยังไม่ได้แต่งตัว สัปเหร่อ ๒ คนของวัดพระ
ศรีมหาธาตุ บางเขน เขาก็แต่งตัวให้แม่ หลวงตาก็นั่งดู.. มัน
ก็ทะลึ่ง! หักแขนแม่.. เราก็พิจารณาไป มันหักแขนแม่เพื่อเอา
เสื้อใส่ เราก็เอ๊! ใจมันรู้สึก.. รู้ว่าคนตายคือคนตาย แต่ก็คือ
แม่.. เสร็จแล้วมันก็จับมือแม่บ๊าย บาย.. เราก็บอกอ้าว! พอ                              
บอกอ้าวๆ.. มันก็เลยหน้าเสีย.. รีบทำา! นี่เล่าให้ฟังให้ละเอียด
เลย เรารู้สึก เอ๊..! จะดุมันดีมั้ย? เราก็พิจารณาร่างกายท่าน
อยู่แล้ว หนักๆ เข้าก็ใส่โลง เราก็อยู่เป็นเจ้าภาพ อยู่จนกระทั่ง      
งานเสร็จ เผาเสร็จ จัดการเสร็จทุกอย่าง 
 
 ทุกวันนี้ พอสร้างวัดนี้เสร็จปั๊บ! สิ่งเดียวที่หลวงตา                                                                                  
เห็นพวกเรามา พาแม่มา พวกเราพาตัวเองมาพาลูกมา มาได้
รับประโยชน์ หลวงตาชื่นใจที่ได้สร้างกุศลขึ้นมา แต่หลวงตา                                                                                                
เสียใจอยู่อย่างเดียว แม่น่าจะอยู่ดูวัดที่ลูกสร้าง จะได้เข็นรถให้
แม่ดู มันมาคิดเอาตอน ที่สายเสียแล้วไง เพราะฉะนั้นลูกอย่า
ให้สายไป เข้าใจมั้ยลูก? ทำาเท่าที่เรานึกออก นึกไม่ออกก็.. 
“แม่ขอตีนกราบหน่อย” ก่อนนอน ไม่มีความหมายอะไรก็ทำาไว้
ให้ใจเรามันใกล้เข้าไปตรงนั้น แล้วเราจะพุทโธขึ้น 



14

 เราจะพุทโธ ธัมโม สังโฆ พิจารณาธรรมขึ้น ถ้าความ 
อกตัญญู หรือความกตัญญูยังไม่นุ่มนวลผ่องใสพอนี่ ปฏิบัติ
ธรรมยังไง ก็ไม่เข้าถึงจุดธรรมปีติที่ถูกต้อง เข้าใจมั้ยลูก? 
ไม่มีเครื่องรองรับ ธรรมะมันรั่วได้ มันรั่วไปไม่มีฐานตั้งนะลูกนะ 
เพราะคุณธรรมของมนุษย์ ก็คือความกตัญญู ต้องให้เห็นให้
ได้ เห็นต้องเห็นให้ ได้สิ เนื้อเรามาจากท่านน่ะนะ..พ่อด้วย ด่า
บ้าง ชมบ้าง ป้อนข้าวน้ำาบ้าง กินเองบ้าง ก็เป็นเนื้อมาได้ตั้ง
หลายกิโลนี่นะ ก็ท่านให้ทั้งนั้นเลย
 
 ท่านจะเป็นยังไง เรื่องของท่าน.. แต่ในใจเราต้องรักษา
คุณธรรมตรงนี้ไว้ ก็รวมกันพ่อแม่ทุกภพทุกชาติจนถึงองค์
ปัจจุบัน คู่ปัจจุบันเนี่ย แม้กระทั่งพ่อแม่ตอนเป็นนกกระจิบ
กระจอก เป็นกิ้งก่า เป็นมดนะ เคยรักเราแบบลูกครั้งเดียว
เป็นมดชาติเดียว แล้วก็ไม่เจอกันเลย..ก็เอาองค์นั้น จิตอยู่
ที่ไหนก็ตาม เครือข่ายอันเป็น ทิพย์ มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน 
ได้โปรดทราบ ขอได้โปรดถ่ายทอดความกตัญญูของลูก
ไปถึงดวงจิตของพระคุณพ่อแม่เหล่านั้นด้วยเถิด แม้อยู่ใน                        
นรกในอะไรก็ตามพระคุณจงมีสิทธิ์โมทนา จงเป็นพยาน เมื่อ
ท่านผ่านขึ้นมาโมทนาได้ ขอได้โปรดรับบุญจากลูกต่อไปนี้ ถ้า
เผื่อเราจะทำาอะไรต่อไปจนกว่าจะเข้าพระนิพพาน มีเท่าไรขอให้
ท่านมีสิทธิ์ทุกองค์ทุกคน
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 ถ้าเป็นอย่างนี้ความเสียใจย้อนหลังเราก็ไม่มี ที่จริงก็
ทำาเพื่อตัวเองนั่นแหละ จะได้ ไม่มีข้อแม้ให้ตัวเอง พอจริงใจเข้า 
มันก็กลายเป็นเรื่องความบริสุทธิ์ของความกตัญญูไป แล้วก็
มาทำากับองค์ปัจจุบันให้มาก เขาถึงเรียกพ่อแก้วแม่แก้วไง พ่อ
แม่ปัจจุบัน ดูแล้วขรึม ยังไม่ค่อยเข้าใจกัน.. เอาเลย! พ่อแม่
ทุกองค์ องค์คู่นี้อีกหน่อยท่านก็เป็นพระอรหันต์เมื่อหมดกิเลส 
แล้วนะ พ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของลูก “สมเด็จพ่อ พระพุทธเจ้า 
พ่อสิทธัตถะกับแม่พระพิมพาโปรดได้เป็นสัญลักษณ์ของพระ 
คุณพ่อแม่ของลูกด้วยเถิด”     
 สรุปจะเรียกพระคุณพ่อแก้วแม่แก้ว.. พระพุทธเจ้ากับ
คู่บารมี.. พระธรรม พระสงฆ์นี่แหละ ให้รวมกันเป็นอันเดียวกัน
ให้ ได้ คุณธรรมของพุทโธ คำาเดียวได้กระจายความกตัญญูไป
หาผู้มีคุณ พ่อแม่ให้มา ครูบาอาจารย์ท่านสอนเรามาทุกชาติ
 ครูบางคนเนี่ยรักลูกศิษย์ซึ่งนุ่มนวลและฉลาดมาก 
กว่าลูกชายลูกสาวตัวเอง เพราะครูส่วนใหญ่มักจะสอนลูกให้
ดีไม่ได้ค่อยได้ดังใจ ลูกดื้อบ้างร้องเอาแต่ใจบ้าง อยากจะสอน
ด้วยแง่คิดของเรา ลูกก็ยังเด็กเนาะ ไปบีบมันก็เลย.. หนูเป็น
เด็กมีปัญหาก็เลยคบเพื่อนข้างนอก อะไรอย่างนี้.. และไม่มี
เวลามัวแต่สอนกับสอบลูกคนอื่น ก็เป็นกรรมของท่านน่ะนะ
 เพราะฉะนั้นครูนี่ จะมีบุญคุณในการสอนต่อจากพ่อ
แม่  ครูสอนเรามาครูทุกประเภท ทุกศาสตร์วิชา ครูสอนเต้นรำา 
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ครูสอนโยคะ ครูสอนตีกระบี่กระบอง ในใจของท่านๆ อยาก
ถ่ายทอดในสิ่งที่ท่านมีให้เรา เหมือนโยมพ่อเป็นครูสอนอาพัด
เหล้าให้หลวงตา สอนว่าแทงคนต้องแทงตรงนี้นะ ตีต้องตีตรง
นี้              
 ครูเป็นคนที่มีบุญคุณพอกับพ่อแม่ เราก็ขยายบุญ
ของเราเนี่ยถวาย ขอให้พระคุณจงคุ้มครองเข้ามา หนักๆ ก็ทำา
บ่อยๆ ใจ เราไม่มีข้อแม้กับความกตัญญู เราก็จะเจริญในธรรม
ได้ ไม่ตกต่ำา ไม่มีทางตกนรกอีกต่อไป  
 เพราะฉะนั้นด้วยบุญที่เราทำามาทั้งหมด อย่างหลวงตา 
บอกนะ หลายล้านชาติ หลายอสงไขย ส่วนบุญก็คือในปัจจุบัน
เนี่ย มันอยู่ในใจเราเต็มแล้ว เท่าที่เป็นอยู่ ส่วนบาปก็ล้างไป
หมดแล้ว เหลือแต่บาปตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันนี่ ก็ไม่ได้
หนักหนาอะไร และวิธีทำากรรมฐานก็มีแล้ว ก็ต้องเห็นร่างกาย
ว่ามันต้องตายแน่ เราต้องจากมันแน่ ที่นั่งอยู่มันก่อนตาย แค่
ก่อนตายและต้องทิ้งมันไว้ในโลกแน่ เพราะฉะนั้นเราจะไม่ผิด
ศีลแทนมัน เลี้ยงมันอย่างดี จะไม่ผิดศีล ๕ ศีลต้องบริสุทธิ์ เป็น
ศีลของใจของกายทิพย์เรา ศีลบังคับร่างกายให้ทำางาน   
 และกายทิพย์ จิตเราก็ผูกพันเอาไว้กับพระพุทธ พระ                                                                      
ธรรม พระสงฆ์ พ่อแม่ ครูบาอาจารย์ เป็นพระรัตนตรัยคุมชีวิต
เราอยู่ ตายจากชาตินี้แล้วถ้าบริสุทธิ์ได้ลูกจะล้างมือจากขันธ์ ๕
ไปหาพ่อแม่ พระรัตนตรัยนะลูกนะ จะอยู่กับท่านตลอด ถ้า                                                                                                         
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ยังไม่บริสุทธิ์ ก็ถือว่าได้เข้าถึงกระแสอันนี้ไม่หลุดแล้ว เป็น
ธรรมชาติเดียวกันแล้ว ส่วนที่ยังไม่บริสุทธิ์ก็ยังค้างเป็นพรหม
เทวดา.. รอลงมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อจะฟังธรรมเอาขันธ์ ๕ มา                                                    
เป็นธรรมะอีกต่อไป เมื่อมีพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปตรัสรู้ หรือขึ้น  
ไปเดี๋ยวอีกซัก ๒๐ ปีลงมาใหม่ ก็ได้ เพราะพระอรหันต์ก็ยังมี                                                                   
อยู่ในประเทศไทย ก็อธิษฐานเล็ง ความเป็นทิพย์ลงมาเห็น 
 “องค์นี้เคยเป็นครูเรา อีก ๑๒ ปี ท่าน ตาย” มันจะรู้
หมด “โอ..ต้องรีบลงโว้ย” อย่างน้อย ตอนเป็นเด็กวัด เป็นเณร
ให้ท่านบวช ให้ก็ดี หรือเป็นอุบาสิกาไปทำาบุญกับท่านสักครั้งก็
ยังดี ลูกศิษย์เอกของท่านก็ยังสอนต่อเราได้  อะไรอย่างนี้นี่นะ
 หมายความว่าให้เราผูกพันไว้กับพระพุทธ พระ
ธรรม พระสงฆ์ กับคุณพ่อแม่  แล้วเราจะไม่ตกไม่ต่ำาลงไปหา
อบายภูมิอีก  ถ้า เกิดเป็นมนุษย์  ก็เป็นมนุษย์ซึ่งเจอพระพุทธ
ศาสนา ในแผ่นดินพระศาสนา เกิดในท้องพ่อแม่ใหม่ ซึ่งรองรับ 
รองเราไว้ รับเราไว้แล้ว ส่งเสริมให้เราเข้าถึงธรรม เป็นเหตุให้เรา
ปฏิบัติธรรมต่อได้ ให้อธิษฐานอย่างนี้ เราก็ไม่ตกต่ำา
 
 ด้วยสัจวาจาที่หลวงตา พยายามพูดมากระท่อน... 
กระแท่นนี่นะ เป็นความจริง และบุญที่เราทำามาทั้งหมดมาเป็น                                                                                                     
ความจริง คุณของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พ่อแม่ ครูบา
อาจารย์มีอยู่จริง ขอความจริงเหล่านี้ จงสถิตสถาพรอยู่ในใจ
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ของพวกเราทั้งหลาย ให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมความดีอันนี้  ใน
กระแสนิพพานอันนี้อย่าได้ตกต่ำา ลดถอยไปจากนี้ขี้เกียจบ้างก็
ฟื้นขึ้นใหม่นะลูกนะ 
 ด้วยสัจวาจานี้ขอให้ลูกทกุคน รวมทั้งตัวหลวงตาด้วย                                                                                    
จงเข้าถึงธรรมที่เราควรเข้าถึงโดยฉับพลันนะลูกนะ อย่าได้
ตกต่ำา อีกต่อไป.    
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ตื่นเถอะลูก.. เดี๋ยวจะสาย
รีบอาบน้ำา แต่งตัวเสียให้สวย..
กินข้าวให้อิ่มสบาย
รีบช่วยกันทำางานในบ้านของเรา
 พ่อเหนื่ยแล้ว.. พ่อแก่แล้ว.. พ่ออยากพัก
 พ่ออยากนั่งดูลูกทำางาน สมานน้ำาใจ
 ถ้าลูกรักกัน เหมือนที่พ่อรักลูก
 บ้านของเราจะเป็นรัมณียสถาน..
 ..เป็นบ้านสุขสมปรารถนา
แต่.. พ่อยังคงต้องทำางาน.. ลูกว่าอีกนานไหม..
พ่อไม่ต้องการคำาตอบจากใคร.. นอกจากลูกในบ้านนี้
พ่อไม่หวังว่าลูกต้องเก่ง ต้องวิเศษเลิศคนจนหาที่ติไม่ได้
พ่อแค่ต้องการลูกที่รู้ว่าพ่อรักลูก และให้พ่อรู้ว่าลูกรักกัน
 เอาเถิด ลูกเอ๋ย.. ทำางานกันเถิด
 มีงานภายนอกมากมายที่เราต้องสนอง
 มีงานภายในอีกไม่น้อย ที่เราต้องรีบสะสางให้เสร็จ
 ส่องกระจกดูหน้าให้สวย.. ดูใจให้ผ่องใส นะลูก..
อ้อ..ลืมบอกลูกไป ระวังไฟจะไหม้บ้าน
ดับไฟเสียก่อนค่อยลงมือทำางาน.. ลูกจ๋า
ไฟในอย่านำาออก ไฟนอกอย่านำาเข้ามา
เดี๋ยวจะไม่มีบ้านอยู่.. เรามีบ้านอยู่หลังเดียวเท่านี้.



คู่มือปฏิบัติ
วัดเขาวง(ถ้ำานารายณ์) จ.สระบุรี

----------------

 ญาติโยมพุทธบริษัทและเพ่ือนพระภิกษุสามเณรท้ังหลาย 
การท่ีบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ดีภิกษุสามเณรก็ดีที่ เข้ามา
ปฏิบัติธรรมในวัดนี้ ทุกท่านมีความประสงค์ดีทั้งหมด นั่นก็คือ
ทุกท่านมีความปรารถนาเพ่ือพระนิพพาน การปฏิบัติทำาความดี                                                                                                      
ในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะสำาหรับพระภิกษุสามเณร อย่าลืมคำา
ว่า   

‘นิพพานัสสะ สัจฉิกิริยายะ เอตังกาสาวัง  คะเหตะวา’
‘ข้าพเจ้าขอรับผ้ากาสาวพัตร์ เพื่อทำาให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน’



 
 เราจะทำาความเห็นให้ถูกต้อง(สัมมาทิฐิ) ทำาตามระเบียบ
วินัยนั้นให้ถูกต้อง อันไหนดีเราปฏิบัติตาม นอกจากนั้น.. เราก็
คิดต่อว่าการเกิดแก่เจ็บตายเป็นของไม่ดี เป็นปัจจัยของความ
ทุกข์ เราไม่ต้องการเกิดต่อไป เราต้องการพระนิพพานอย่าง
เดียว ตั้งใจให้ทานเพื่อตัดโลภะ ตั้งใจรักษาศีลเพื่อป้องกัน
โทสะ ตั้งใจปฏิบัติธรรมในด้านสมถวิปัสสนาเป็นการกำาจัด
โมหะ ตั้งใจปฏิบัติในพรหมวิหาร ๔ ให้ครบถ้วน คือ

 ๑. ด้านของความรัก เราจะรักคนอื่นเหมือนกับรักชีวิต  
   ของเรา จิตใจจะเยือกเย็น
 ๒.  มีอารมณ์สงสารอยู่เป็นปกติ ถ้าไม่เกินวิสัย   
   เราจะเกื้อกูลให้มีความสุขตามกำาลัง
 ๓. เราจะไม่อิจฉาริษยาใครเมื่อบุคคลอื่นได้ดี    
   เห็นเขาได้ดีพลอยยินดีด้วย
 ๔. ถ้าเขาพลาดพลั้งไป อาจจะต้องถูกลงโทษ ขับไล่   
   ประการใดก็ตาม เราช่วยไม่ไหว เราจะวางเฉย..
   ไม่ซ้ำาเติม
 
 น่ีกำาลังใจของทุกท่านท่ีมาอยู่ในท่ีน้ีท้ังพระภิกษุสามเณร
ประจำา หรือท่านที่มาปฏิบัติชั่วคราว ให้มีกำาลังใจตามนี้ อันดับ
แรกขอให้ปฏิบัติตามระเบียบและจารีตของวัดดังนี้ :



กิจวัตรประจำาวัน
----------------

 ญาติโยมทั้งหลาย ที่เข้ามาใช้สถานที่ของวัดเขาวงเพื่อ 
ปฏิบัติธรรมและเจริญพระกรรมฐาน และเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่าง 
เป็นสุข จึงขอความร่วมมือญาติโยมทั้งหลาย ดังนี้:
 ๑. เมื่อมาพักปฏิบัติธรรมต้องรักษาศีล ๕ หรือศีล ๘ 
  ให้ครบถ้วน และรักษากรรมบถ ๑๐* รวมเข้าไปด้วย
 ๒. ต้องร่วมกันทำากิจวัตรของสำานัก
  รายละเอียดกิจวัตร มีดังนี้ :
  ๐๔.๐๐ น. สมาทานพระกรรมฐาน เจริญภาวนา 
    (กิจกรรมที่ต้องเข้าร่วม)
  ๐๕.๐๐ น. ทำาวัตรเช้า (กิจกรรมที่ต้องเข้าร่วม)  
  ๐๖.๐๐ น. พระภิกษุออกบิณฑบาต 
    ฆราวาสเตรียมตัวใส่บาตร 
    หรือกวาดใบไม้ตามศรัทธา
  ๐๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้าแบบเจริญสติ 
    (ปิดวาจาไม่พูดคุยส่งเสียงในหอฉัน)
    บริการตนเอง ล้างภาชนะเอง 
    (กิจกรรมที่ต้องเข้าร่วม)
  ๐๙.๐๐ น. เดินจงกรมใหญ่ (กิจกรรมที่ต้องเข้าร่วม)
    หลังเดินเสร็จ เก็บกวาดสวนจงกรมใหญ ่ 



  ๑๐.๐๐ น. เสียงตามสาย (คำาเทศน์สอน)
  ๑๑.๐๐ น.  พระฉันภัตตาหารเพล (ผู้ปฏิบัติธรรม
    ซื้ออาหารรับประทานได้ที่ร้านค้าของวัด   
    ทั้งมื้อกลางวันและเย็น) 
  ๑๒.๐๐ น. อบรมวิปัสสนาญาณ, ฝึกมโนมยิทธิ
    (กิจกรรมที่ต้องเข้าร่วม)
  ๑๓.๓๐ น. เสียงตามสาย(เจริญพระพุทธมนต์)
  ๑๔.๐๐ น. พระอาจารย์สรุปอารมณ์กรรมฐาน
    บำาเพ็ญกุศลตามอัธยาศัย 
  ๑๕.๐๐ น. ฝึกเดินจงกรม (กิจกรรมที่ต้องเข้าร่วม)
  ๑๖.๐๐ น. ฟังคำาสอนหลวงพ่อฤๅษีฯ เรื่องพระวินัย
    กวาดใบไม้ตามศรัทธา
  ๑๗.๓๐ น. ระฆังเตือน เตรียมตัวพร้อม
  ๑๘.๐๐ น. ทำาวัตรเย็น สมาทานพระกรรมฐาน 
    (กิจกรรมที่ต้องเข้าร่วม)
  ๒๐.๐๐ น. พระอาจารย์ตอบปัญหา สนทนาธรรม
  ๒๑.๐๐ น. พักตามอัธยาศัย ในระเบียบของสำานัก.
 
 ให้ร่วมกันเจริญพระกรรมฐานกันเป็นปกติ อย่าอยู่ในห้องพัก
ขณะเวลามีกิจวัตร เพราะบางคนแฝงตัวเข้ามาหาผลประโยชน์ 
เวลาคนอื่นไม่อยู่ในห้อง ก็เข้าไปขโมยของ ก็ถือว่าถ้ามาดี 



ต้องเจริญพระกรรมฐานร่วมกัน ถ้าไม่เจริญพระกรรมฐาน มีเหตุ
ขัดข้องอย่างไรให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีท่ีสำานักงานกลางทราบล่วงหน้า
 ๓. หากอยากทรงอารมณ์สบายๆ ไว้ ในขณะที่อยู่
ปฏิบัติธรรม ขอเชิญชวนให้ช่วยงานวัดเล็กๆ น้อยๆ เช่น กวาด 
ลานวัด พอหล่อเลี้ยงอิริยาบถให้ใจเป็นสมาธิสบายๆ ทางที่ดี
ควรช่วยกันกวาดลานวัด เพื่อเป็นการแทนคุณของสถานที่ ถือ
เป็นจารีตของผู้ปฏิบัติธรรมในสำานักนี้

การใช้สถานที่
----------------

 ทางวัดยังมีบุคคลากรที่จะอำานวยความสะดวกแก่ท่าน
ไม่เพียงพอ จึงใคร่ขอความเมตตาจากญาติโยมทั้งหลายช่วย
ตัวเองและทางวัด ดังนี้:
 ๑. ลงทะเบียน ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. 
ของทุกวัน นำาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการมาลงทะเบียน
เข้าพักปฏิบัติธรรมทุกครั้ง! กรณีที่ท่านลืมนำามา ให้ติดต่อทาง
บ้านส่งโทรสารตามมาในขณะพักปฏิบัติธรรม
 ๒. อยู่พักปฏิบัติธรรมได้คราวละไม่เกิน ๗ วัน
 ๓. ต้องเข้าร่วมกิจกรรมและกิจวัตรประจำาวันตามท่ีทาง
วัดกำาหนด และไม่ทำากิจกรรมใดๆ นอกจากที่วัดจัดวางเป็น
ระเบียบไว้



 ๔. เมื่อมีความจำาเป็นต้องออกนอกบริเวณวัดในขณะ
ที่อยู่พักปฏิบัติธรรม ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่สำานักงานกลาง และ
ลงสมุดบันทึกการเข้าออกทุกครั้ง!
 ๕. สำารวม กาย วาจา ใจ รู้ตัวตลอดว่ามาเพื่อปฏิบัติ
กรรมฐาน ไม่รบกวนผู้อื่น ด้วยการคุยเสียงดัง, ไม่ชักนำาผู้อื่น
ไปสู่สำานักอื่น, ไม่ทำาการบอกบุญเรี่ยไร, ไม่อวดฉลาดมาสั่ง
สอนธรรมโดยทางวัดไม่ได้เชื้อเชิญหรือนิมนต์, ขอให้มาเพื่อ
ปฏิบัติกรรมฐานเพื่อความบริสุทธิ์ เพื่อความสุขสบายใจของตัว
เองเท่านั้น
 ๖. เมื่อว่างจากกิจกรรมร่วมกันแล้ว ควรแยกย้ายกัน
ภาวนาหาความสงบ ห้ามจับกลุ่มคุยกัน ห้ามทำาตัวเป็นหมอดู
พยากรณ์ รักษาโรค หรือประทับทรงไม่ว่าอาการใดๆ ทั้งสิ้น
 ๗. ช่วยกันรักษาความสะอาดห้องพักและบริเวณที่พัก 
ต้องช่วยกันกวาดบริเวณวัด อันเป็นจริยา มารยาท ประเพณี
ของผู้มาพักอาศัยเขตพระพุทธศาสนา
 ๘. ทางวัดจัดอาหารไว้ให้ ๑ มื้อ หากต้องการอาหาร
มื้อเที่ยงและมื้อเย็น มีร้านค้า ‘วันยังค่ำา’ ซึ่งเป็นร้านค้าของวัด 
เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น.-๑๗.๐๐ น.
 ๙. ผู้ปฏิบัติธรรมต้องใส่เสื้อ ‘ข้าวก้นบาตร’ ของสำานัก
ในขณะเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง เพื่อแยกนักท่องเที่ยวออกจาก                                                                                        
กลุ่มผู้ปฏิบัติธรรม ท่านสามารถหาซื้อได้ที่รา้นค้า ‘วันยังค่ำา’ 



เสื้อผ้าของท่านที่นำามา กรุณาสวมใส่แต่ในห้องพัก
 ๑๐. วัดนี้เป็นวัด ‘ปลอดสิ่งเสพติดและสัตว์เลี้ยง’ งดสูบ
บุหรี่และสิ่งเสพติดทุกชนิด งดการนำาสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข, แมว 
เข้ามาในบริเวณวัดโดยเด็ดขาด หากท่านนำามาด้วย (กรณีมา
บำาเพ็ญกุศล) ต้องให้อยู่ภายในรถของท่าน ไม่อนุญาตให้นำา
สัตว์เลี้ยงลงมาเดินหรือขับถ่ายในบริเวณวัด  
 ระเบียบดังกล่าว เป็นเพียงการแนะนำาให้ท่านเตรียมตัว 
เตรียมใจ ได้ถูกต้อง ยังมีมารยาท ประเพณี ของสำานัก ซึ่งท่าน
ต้องปฏิบัติตาม เพื่อประโยชน์สุขของตัวเอง และของผู้อื่นที่ใช้
เวลาและสถานที่ร่วมกัน ซึ่งจะทราบรายละเอียดนั้น เมื่อท่าน
เดินทางมาถึงวัดเขาวงแล้ว.

มารยาท จารีตประเพณี
----------------

 ๑. เมื่อจะออกไปนอกบริเวณวัด หรือเดินทางกลับบ้าน 
ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ ที่สำานักงานกลางให้ทราบก่อนทุกครั้ง!
   ส่งคืนกุญแจและอุปกรณ์ที่พัก รับบัตรคืนในเวลา
   ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.
 ๒. ห้ามทำาตัวเป็นหมอดูพยากรณ์ ห้ามทำาการประทับ
ทรง หรือทำาการคล้ายคลึงกัน ไม่ว่าด้วยอาการใดๆ เพื่อการใด 
ทั้งสิ้น



 ๓. ห้ามทำาการหรือขอรับการรักษาโรค ไล่คุณไสย หรือ 
พิธีกรรมใดๆ โดยอ้างพลังพิเศษพิศดารไม่ว่าอย่างใดๆ ทั้งสิ้น
 ๔. ครูอาจารย์ผู้แนะนำาพระกรรมฐานของสถานที่นี้ ต้อง
ได้รับการรับรองแต่งตั้งจากเจ้าอาวาส และคณะกรรมการ
สงฆ์ของวัด และต้องนำาสอนลูกศิษย์ตามปฏิปทาของพระเดช
พระคุณหลวงพ่อฤๅษีฯ วัดท่าซุง (พระราชพรหมยาน) ต้อง
ไม่สอนเพื่อติดพัน ฟั่นเฝือในความเป็นทิพย์ ในชาติภพอื่นใด
นอกจากปัจจุบัน ซึ่งต้องพากันละให้สิ้นชาติขาดเชื้อ ต้องสอน
และปฏิบัติกันในหัวใจพระพุทธศาสนา คือ: 

• พากันละความชั่ว 
• ชวนกันทำาความดีตามครรลองจารีตของสำานัก 
• และทำาจิตใจให้มีอารมณ์ ผ่องใสเบิกบาน

 มีพระนิพพานเป็นที่มั่นหมายเท่านั้น
 ๕. ห้ามจำาหน่ายและดื่มสุราเมารัยในบริเวณวัด ห้ามดื่ม
สุราเมรัย มึนเมาจากภายนอกเข้ามาในวัด
 ๖. ห้ามจำาหน่ายและเสพยาเสพติด และสิ่งเสพติดทุก
ชนิด ภายในบริเวณวัด
 ๗. ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด ภายในบริเวณวัด 
 (รวมทั้งซื้อขายหวยทุกประเภท) 
 ๘. ห้ามแสดงอาการชู้สาว ไม่ว่าด้วยลักษณะอาการหนัก                                                                                          
หรือเบา อย่างใดๆ ทั้งสิ้น แม้จะเป็นสามีภรรยากันเมื่อเข้ามาใน



วัดแล้ว ต้องอดใจสำารวมไว้ก่อน
 ๙. ผู้ที่อยู่ภายในสำานักแห่งนี้ ทั้งบุคคลภายในและผู้ที่มา                                                                                            
พักปฏิบัติธรรมจะต้องไม่จับกลุ่มคุยกันหรือพูดถึงปฏิปทาอัน
ขัดแย้งกับแนวทางการปฏิบัติของสำานัก ไม่นำาเรื่องภายนอก
สำานักมาคุยกัน ในทำานอง ‘ไฟในนำาออก ไฟนอกนำาเข้า’ และ
ไม่ทำากิจกรรมอื่นใดนอกเหนือจากที่สำานักจัดให้มีขึ้น
 ๑๐. การออกเสียงทำาวัตรสวดมนต์ ให้ฟังและสวดคล้อย
ตามพระสงฆ์ผู้นำาสวดของสำานัก มิใช่สวดตามความเคยชิน
ของตนเอง หรือออกเสียงดังตามใจชอบ
 ๑๑. ปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด ขณะเข้าร่วมกิจกรรม
และปฏิบัติพระกรรมฐานทุกครั้ง
 ๑๒. เมื่อกระทำาการอันใดเกิดขึ้น อันเป็นเหตุให้เจ้า
หน้าที่หรือคณะกรรมการสงฆ์เรียกตัวมาไต่สวนเพื่อหาข้อสรุป 
ต้องให้ความร่วมมือปฏิบัติตามโดยไม่บิดพลิ้ว.





ภาษาไทยที่ท่านจะได้อ่านจาก ‘พูดตามพ่อสอน ฉบับพิเศษ’ นี้ 
เป็นถ้อยที่ถอดจากการพูดตอบปัญหาและการสนทนา

ในงานประจำาวันจริงๆ โปรดทราบว่าเป็นการพูดเฉพาะกิจ 
เฉพาะกาลเวลาและเฉพาะอารมณ์ของบุคคล 
ซึ่งอาจไม่ถูกใจท่านก็ได้ เราถอดเทปพิมพ์ไว้ 

อ่านแล้วเห็นว่าฟังง่ายสบายใจ ก็ลองนำาเสนอแบ่งกันอ่าน

ตัวผู้พูดคือ ‘หลวงตา’ ท่านปรารภว่า
พระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นละเอียดอ่อนบริสุทธิ์มหาศาล

ทรงเลือกสรรเพียงน้อยนิดมาสอน พระสาวกองค์ใดดื่มด่ำาสิ้นสงสัย
ก็พยายามใช้ภาษามนุษย์พูดออกมาได้เพียงหนึ่งในหมื่นพัน

ที่กินใจอิ่มเอิบ หลวงตาท่านฟังจากหลวงพ่อครูบาอาจารย์ 
แล้วทรงไว้ ได้เพียงหนึ่งในล้านที่พ่อปรารถนาจะให้เข้าถึง

ต่อไปนี้จะเป็นภาษามนุษย์ ที่พยายามบรรยาย
ถ่ายทอดรสชาติที่ผ่านมาในใจของหลวงตา 

ท่านว่าจะได้สักกี่ส่วน จะเกิดประโยชน์สักกี่สัด 
ก็ทำาได้สุดความสามารถสุดวาสนา.. 

แล้วแต่ผู้ฟัง ผู้อ่านจะพิจารณาเอาเองเถิด.




