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คนเราเกิดมาในพิภพ มาหลายชาติหลายกัป หลายกัลป เวียนวายตายเกิด ทับ
ถมแผนดินมาตลอด ไมมีใครอยูรอดปลอดภัย มัจจุราชแหงความตายจะมาถึงเรา
เมื่อไรก็ไมทราบ ขอใหพิจารณาตรงนี้ อยาคิดดวยความประมาทวาเราจะอยูอีกนาน
เราก็ไมทราบวาจะตายจากโลกไปเมื่อไรนั้น คติวิบัติ คติสมบัติ เราไมทราบเลย
คนเราไมเหมือนกัน แตกันเพราะบารมีไมเทากัน บารมี ซึ่งแปลวาความเพียร
เวียนวายตายเกิดมาหลายกัป หลายกัลป กัปหนึ่งก็เปนหมื่นป พระพุทธเจาสราง
บารมีมามาก อาตมานึกยอนหลังเมื่อครั้งอดีตที่ผานมา ตนมะขามกายะสิทธิ์ของ
อาตมา ตอนอาตมายายมาที่วัดนี้เมื่อป พ.ศ.๒๔๙๙ ไปๆ มาๆ ยังไมไดอยูประจํา
รักษาการเจาอาวาส อาตมาคิดวาทําไมหนอ ตนมะขามตนนี้ทําไมปนถึงยิงไมออก
นกเหยี่ยว นกกา มากมายจริง เดี๋ยวนี้นกดังกลาวหายไปไมมีเหลือสักตัว เนื่องจาก
พวกบามายิงกินหมด อาตมาก็ไปพิสูจนดูเห็นหนามพุงดอมากมาย ในสวนปา ก็ไป
เจอที่ประหารชีวิตนักโทษ อยูที่โคนตนมะขาม ตอนนั้นมีพระอยู ๖-๗ รูป เทานั้น
เราจึงมานั่งกัมมัฏฐาน ถึงไดรูวาที่นี่เปนประหารนักโทษ เปนที่รบพุงชิงชัยกัน
ในสมัยสมเด็จพระนเรศวร กับสมเด็จพระนารายณมหาราช ที่มีคายคูอยูที่หลังวัด ที่
ประหารนักโทษเปนหิน อาตมานํามาเก็บไว ก็มีหัวขโมย มาขโมยไป อาตมาจึงขุดที่ใต
ตนมะขามดูวาทําไมเม็ดมะขามจึงไดเปนรูป ๑๒ นักษัตร หนึ่งฝกมี ๑๒ เม็ด ครบรอบ
นักษัตร เปนสัตวนานาชนิด ชลประทานมาชวยบุกเบิกทําใหเตียน เมื่ออาตมาขุดดิน
ใตตนมะขาม ปรากฏวาพบศพทั้งหมด ๔๐ ศพ ตอนนั้นมีหลวงตาอยู ๒ รูป ชวยทํา
ศพให แผเมตตาให สวดตอนสี่หาทุมแลวจึงเผาหมดไป พอเผาหมดแลว ตนมะขาม
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๑

นั ก ษั ต รก็ เ หี่ ย วแห ง เฉาตายไป เหลื อ แต ต น ลู ก ต น เดิ ม ใหญ ม าก มี อ ายุ นั บ พั น ป
วิญญาณนักโทษประหารเหลานั้นอยูที่ตนมะขามกายะสิทธิ์ ปนจึงยิงไมออก
ตอนหลังนี้มะขามนักษัตรนั้น ก็กลายมีมากกวา ๑๒ เม็ดบาง ไมถึง ๑๒ เม็ด
บาง แตก็ยังเปนรูปรางหน าสัตวเหมือนกั น ตรงนั้นเป นที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่วัดเรานี้ยังมี
เทวดาที่ตนพิกุลสอนแมชีสวดมนต มหาเมตตาใหญ ถาใครมาแลวมีสมาธิเขาขั้นแลว
จะเห็น วาจะมีอะไรบางในวัดนี้ ถาใครมาบวชอยูที่วัดนี้ไรบุญวาสนาก็จะอยูไมได จะ
เพี้ยนไปเลย ไปแลวไมเห็นกลับมาสักองคลมหายตายจากกันไปหมด
สภาพการณก็เปลี่ยนแปลงไป ของศักดิ์สิทธิ์ก็กลายเสื่อมไป เหมือนตนมะมวง
อกรอง เอาพันธอยางดีมาไปปลูกในสถานที่อันไมสมควร เชนดินไมดี และไมเอาใจใส
รดน้ําพวนดิน มะมวงอกรองมันก็กลายไป มีรสเปรี้ยวไมมีรสหวานเหมือนเดิม เพราะ
ที่ดินไมดี ฉันใดก็ฉันนั้น เราจะดูเรื่องคนสถานที่ ก็ไมเหมือนกัน คติสมบัติ สรางความดี
ไม ถู ก สถานที่ อุ ป ทิ ส มบั ติ สร า งความดี ผิ ด ตั ว บุ ค คล กาลสมบั ติ ส ร า งความดี ผิ ด
กาลเวลา ประโยคสมบัติสรางความดีไมเสมอตนเสมอปลาย ถาเราปฏิบัติธรรมเสมอ
ตนเสมอปลาย ทานจะมีบารมีสูงขึ้นกวาเดิม แตเดิมบานเราเคยมีเงินแครอยบาท จะมี
เงินเปนพัน แลวจะมีเงินเปนหมื่น และเปนแสน
เพราะฉะนั้นก็ขอเจริญพรทุกคน มีบุญไมเทากันหรอก บางทีเราเทศนอธิบายไป
อยางชัดเจนแลว เขาก็บอกวายังไมเขาใจ แตคนที่มีบุญวาสนาเขาเขาใจ ยกตัวอยาง
เมื่อนานมาแลวตอนที่กุฏิเกาของอาตมา คนมากันแนน แลวก็มีอิสลาม มียืนอยูหนา
กุฏิ เราก็ใหพร เพราะมีคนมาถวายสังฆทาน แปลกที่อิสลามมารับพร แลวก็ขอรูป ๒
นิ้วไปใสกระเปา เขายืนรับพรอยูหางตั้งใจรับพร เขาก็ได รับพรนั้น คนที่อยูขางใน
ไมไดพร เพราะไมไดตั้งใจ แลวอิสลามคนนั้น ก็ขับรถไป รถคว่ําแหลก แตตัวเขากลับ
ไมเปนอะไรเลย เพราะเขารับพรไป
นี่ แ หละท า นทั้ ง หลาย คนที่ ไ ร บุ ญ วาสนา ถึ ง เวลา ตี สิ บ สอง พระพุ ท ธเจ า
แกปญหาเทวดา เหมือนอยางที่ เทวดาที่อยูตนพิกุล ก็มาสอนแมชีสวดมนตเวลาตีสิบ
สองเหมือนกัน จะสวดมนตเสียงดังที่ศาลาหลังเกา พลับพลา พลับเพ วิโรธนัง ตีสี่
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พระพุทธเจาเล็งญาณ พุทธกิจ ๕ ประการไมเคยวาง ตอนเชา บิณฑบาตโปรดสัตว
ตอนสายั ญ เห ธั ม มะเทสนั ง ตอนเย็ น แสดงธรรม ภิ ก ขุ โ อวาทั ง ตอนหั ว ค่ํ า สอบ
อารมณกัมมัฏฐาน อัฏฐรัตเตเทวะปณธนัง ยี่สิบสี่นาฬิกา แกปญหาเทวดา เดี๋ยวก็ยัง
มีอยู เทวดาจะมาชวนแมชีกอนทอง ปานเงิน สวดมนตตอนยี่สิบสี่นาฬิกา อาตมาจึง
ใหแมชีถามเทวดาวาทําไมตองมาอยูที่ตนพิกุล ตนพิกุลตนนี้มีอายุประมาณพันป ก็
เนื่องจากวาโดนสาปมาจากสรวงสวรรค ผิดประเวณีนางฟา พระอินทรสาปมา ถามวา
จะครบรอยปเมื่อไร เทวดาก็บอกวาอีกไมกี่เดือนขางหนา อาตมาก็จดไว พอครบ
กําหนดรอยป ตนพิกุลโคนลงมาเองโดยไมมีลมพัดเลย แลวกิ่งก็ลมไปทับกําแพงโบสถ
ซึ่งเปนไมหักไป ๒ อัน นอกนั้นไมเปนไร และตนก็แยกออกเปนทอนสองทอน อาตมา
ก็เลยไมตองไปทําอะไร นี่แหละทานทั้งหลายบารมีเราไมเทากัน บานไหนโตะหมูบูชา
สกปรก ปลอยใหเด็กไปนอนแลวก็เลนกันที่ในหองพระ รับรองเทวดาไมเขาบานนั้นแน
ถาบานไหนรักษาความสะอาดสวดมนตเปนประจํา เทวดาจะรักษาโตะหมู เรียกวาเทพ
รักษา บานนั้นจะเจริญรุงเรือง เทวดามีประจําคนไหม ขอตอบวามี เทวดาประจําวัน
เกิดรักษา ถาเทวดาออกเมื่อไรตองตาย หลวงพอโสธรมีคนไปกราบไหวเปนจํานวน
มาก มีเทวดารักษาถึง ๑๖ องค แตพระพุทธรูปองคอื่นๆ เชน พระนอน พระพุทธชิน
ราช หลวงพอวัดไรขิง มีเทวดาเพียง ๑๐ องค เงินทองก็ตางกัน
คนเราก็มีเทวดารักษา ทานตองมองดวยปญญาจะเห็นวาคนนี้มีเทวดารักษาที่
ศรีษะจะมีโงวเฮงที่ศรีษะ มันจะมีแสงออก ทานมีสมาธิละเอียดจะเห็นแบบนี้ เพราะ
การเจริญพระกัมมัฏฐานเปนการสรางบารมีใหกับตนเอง ของใครของมันทํากันเอาเอง
อาตมาประสบมามากมาย กอนมาอยูวัดนี้อาตมาเดินธุดงค มาหลายแหงแลว สําเร็จ
มาหลายแห ง แล ว ท า นทั้ ง หลายที่ เ ป น หนุ ม เป น สาว สาวแซ แ ก แ ม ห ม า ย อาตมา
พยายามไปหาวา แซนี้คืออะไร มีสาวแลวก็มีแซ โบราณเขาพูดใหเราคิด แซตัวนี้คือ
ชาติผูดี คือวงศตระกูล ถาแปลปจจุบันนี้แปลวานามสกุล สาวตองสวยตองรวยดวย
แปลวาพรหมจารี ไมบกพรอง ไมมีอะไรเสียหาย แซ ตัวนี้แปลวา สกุล รุนชาติ พรอม
มูลบริบูรณสําหรับแมบาน เคหะศาสตร ควรเอาสองอยางนี้มาเปนแมบาน
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คนเราจะพนทุกขไดก็เพราะความเพียร เดินจงกรมนั่งกัมมัฏฐาน ความเพียร
เปนบารมีอันหนึ่งสามารถเปนที่พึ่งของตัวเองได ในเมื่อสามารถเปนที่พึ่งของตัวเองไดก็
เปนการชวยตัวเองโดยเฉพาะ นัตถิ สันติ พลังสุขัง สุขอื่นยิ่งกวาความสงบไมมีอีกแลว
ถามีความสงบอยูที่ไหนก็มีความสุขอยูที่นั่น
จุดมุงหมายของพระพุทธเจา อีกจุดหนึ่ง คือ ทานตองการทุกคนไปลามาไหว เรา
จะเห็นพระสงฆองคเจาไปไหน ก็จะตองมาลา เมื่อมาก็ตองไหว รายงานตัวใหทราบ
สองพันกวาปแลวยังใชไดดีอยูจนบัดนี้ มีประโยชนประจําชีวิตมาก คนยุคใหมตั้ง ๒๕
ศตวรรษ คนจะอายุสั้น เมื่อกอน ๒๕ ศตวรรษ คนอายุยืน คนมีธรรมะมากออนนอม
ถอมตนมาก มายุคใหมสมัย บังอาจและกาวราวกับพอแม และไมมีอโหสิกรรมตอกัน
ดวย ยกตัวอยาง บางทีลูกหลาน วาพอวาแม โดยไมไดเกรงใจ บางบานพอแมดาลูก
ดาแลวยังไมพอยังแชงลูกอีก เมื่อกอน ๒๕ ศตวรรษนั้น คนมีธรรมะมาก มีจิตใจ
เมตตามากกวาคนสมัยนี้ คนสมัยนี้หางเหินจากความเมตตา กรุณาซึ่งกันและกัน ไมมี
ความจงรักภักดี เทาที่อาตมาสังเกต ตามพุทธทํานายหลังจาก ๒๕ ศตวรรษ คือครึ่ง
ของศาสนา เพราะศาสนาที่พระองคประกาศไว ๕,๐๐๐ ป มันจะคอยๆ เสื่อมคลาย
เสื่อมลงตามสภาพ
ดังนั้น ลูก สมัยใหมนี้ ยืนพูดกับพอแม ไมมีการเคารพ แตพระสงฆ ยังทําตาม
ประเพณี อยู จดการบวชเขาไว เพื่อตองการใหเคารพผูมีอาวุโส เหมือนอยางเวลาเรา
ตกฟากเวลาเทาไร ก็จดไว พี่ชายใหญตองเปนพอ พี่สาวใหญตองเปนแม ชวยเลี้ยง
นองเพื่อแบงเบาภาระของพอแม คนเราเดี๋ยวมีธรรมะแตปาก แตไมมีธรรมะประจําใจ
รับศีลก็รับแตปาก แตจิตใจก็ไมไดรับดวย ถาปฏิบัติธรรม จิตใจของทานก็จะยอมรับ
คนรุนใหมเดี๋ยวนี้รับศีลก็ ยังพูดตามไมไ ด มัน จึงไมเขาถึงจิตใจ เกิดกลียุ คใน ๒๕
ศตวรรษ นั้นเปนความจริงทุกประการ ผูดีจะเดินตรอก ขี้ครอกจะเดินถนน ผูดีก็จะ
เดินเขาไปในตรอกซื้อที่ซื้อทาง ขี้ครอก ขายที่ไดก็มาอยูตึกพาณิชย ขายของไมไดก็
เจง
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ตามพุทธทํานาย หลัง ๒๕ ศตวรรษ จะเกิดกลียุค พี่นองจะฆารันฟนแทงกัน
ลูกจะฆาพอแม พอแมจะฆาลูก นั้นเปนความจริงแลว คนที่ไรธรรมะขาดเมตตาปราณี
จะฆารันฟนแทงกัน เมื่อกอน ๒๕ ศตวรรษ พี่นองรักกันชวยเหลือกัน ไมฆารันฟนแทง
กัน ก็เพราะ เขาเคารพพอแม คนเรายุ คใหมนี้ ไมมีการเคารพพอแมเลย จึงไมมี
ระเบี ย บวิ นั ย และจารี ต ประเพณี วั ฒ นธรรม ก็ จ ะจื ด จางหายไป อย า งน า ใจหาย
พระพุทธเจาสอนไวชัดเจนวา สายเลือดของเรา ตั้งแตปู ยาตาทวด สรางความดีกับ
ลูกหลาน คนไทยรับรองจิตใจของตนเอง วามีอัธยาศัยรักพี่รักนอง ไมทําลายพี่ทําลาย
น อง เป น คนมีธรรมะ ไมใ ช ห น า ไหว ห ลั งหลอก คนโบราณเขารั กกั น ที่ น้ํ า ใจ คน
สมั ย ใหม นี้ไ ม รักกั น ที่น้ํ า ใจ รั กแต เ ปลื อ กไม ถึ งแก น ความรักจึ ง ไม มั่ น คงถาวร คน
สมัยกอนเขาปฏิบัติธรรมมาก คนสมัยนี้ไมปฏิบัติธรรม คนสมัยกอนพอวันพระเขาจะ
ไปวัด รักษาอุโบสถ พาลูกพาหลานไปดวย เดี๋ยวนี้ไมมีการทําอยางนั้น การเขาวัดเปน
การไปเที่ยววัด เปนการทัวรบุญ ถามถึงคําสอนของพระพุทธเจา วาพระพุทธเจาสอน
อะไร ก็ตอบวาไมรู
เมื่ อ สมั ย สุ โ ขทั ย นั้ น ไม ต อ งเป น พี่ น อ งกั น เลย เขาต อ งการคนดี ม าอยู ใ กล กั น
รวมกันเปนหมูบาน เขายกที่ใหฟรี เพราะที่ทางสมัยโบราณไมมีโฉนด เดี๋ยวนี้แมเปนพี่
นองกัน ที่ดินเพียงคืบเดียวก็ยังโกงกัน ยกตัวอยาง ครอบครัวที่เชียงราย พอแมยกที่ดิน
ให แบงใหกันคนละลอค และที่แตละผืนจะมีรองน้ําไหลผาน โดยพี่คนโตมีที่ดินอยูตน
น้ํา อุดน้ําไมใหไหล ไมใหนองกิน แลวก็ปดรั้วไมใหเดิน เวลานอกจะออกตองเดินออม
ไปไกลกวาจะไปถึงถนนใหญ พอพี่คนโตมีลูกคนหนึ่ง ไมยอมพูด เปนใบ จนอายุ ๑๐
ขวบแลวก็ยังไมพูด ทําอยางไรก็ไมพูด พอเขามาที่วัดอัมพวัน อาตมาก็บอกใหเขารีบ
ไปเปดน้ํา แลวใหมานั่งกัมมัฏฐานที่วัดเปนเวลา ๑๕ วัน ใหเจากรรมนายเวร นองคน
เล็กเปนผูหญิง และนองเขยก็เปนตํารวจ จึงมีความอิจฉานอง ทานทั้งหลายก็จงอยา
ไปอุดน้ํา อยาไปอุดถนนหนทางไมใหใครเขาเดิน มีลูกจะเปนใบ
ยุคใหมสมัยนี้ ทานทั้งหลายอยาไปไวใจทาง อยาไปวางใจคน ทานจะจนใจเอง
ทานจะเสียเอง คนเดี๋ยวนี้เชื่อไมคอยได ไมวาจะเปนนางฟา นางสวรรค ก็เชื่อไมได
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นางเมขลาสมัยกอนนั้นเชื่อได ชวยเหลือพระมหาชนกใหเขาฝงไปถึงมิถิลานครได แต
เมขลาสมัยนี้ชอบลอแกวหลอก ลวง ตําราโบราณพูดไวไมผิดเลยที่วา มีเงินเขาก็นับวา
นอง มีทองเขาก็นับวาพี่ ไมมีเงินไมมีทองก็ไมมีพี่นองเลย
ทานทั้งหลายอยาสรา งอะไรใหตั วเองเดือดร อน และอยาไปทําใหคนอื่นเขา
เดือดรอน และก็ใหพยายามอยางยิ่งอยาไปเบียดเบียนตัวเอง และอยาไปเบียดเบียน
คนอื่นเขา เทานี้ก็พอเหลือกินเหลือใช เมื่อสมัยสุโขทัย ที่พระพุทธศาสนาเจริญมาจาก
นครศรีธรรมราช ซึ่งมาจากศรีลังกา ทําใหนครศรีธรรมราชมีหลักธรรมดี มีแหวน นะ
โม มีเครื่องถมลายทอง มีปญญาเพราะนั่งกัมมัฏฐาน สมัยกอนนั้น คนนครฯ เปนคน
ใจราย หากินทางการประมง พี่นองก็ฆารันฟนแทงกัน พระอรหันต สององคขึ้นฝงที่
นครศรีธรรมราช สรางวัดมหาธาตุ และสรางวัดอรัญญิกาวาส ใหพวกนครฯ เรียน
หนังสือ เรียนวิชาการ และนั่งกัมมัฏฐานจึงมีปญญาทําเครื่องถมลายทอง และก็
กลายเปนคนออนนอมถอมตน ตอผูใหญ
อาตมาเคยถาม ชาวนครฯ วาอะไรเปนสัญลักษณของ นครฯ พากันตอบวาวัด
มหาธาตุ ตอบผิดกันหมด ตองตอบวาแหวน นะโม เพราะคน นครฯ กลายเปนคนออน
นอมถอมตน จึงมีแหวน นะโม นะโม เปนหัวใจของ นครฯ ใครไมมีแหวนนะโม คน
นั้นไมใชคนนครฯ พระเจากรุงสุโขทัย จึงไดนิมนตพระสององคนี้ขึ้นเมืองสุโขทัย พระ
สถูป เจดีย มีรูปรางคลายของศรีลังกา พระราชาทรงผนวช บวชในพระพุทธศาสนา
หาธรรมะมาปกครองบานเมือง คือ เมตตานั่นเอง
คนเรานี้ ถ ามีการเจริญพระกัมมั ฏฐานแลว จะรักกันจะมีเมตตาตอกัน สามี
ภรรยาจะเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้น ไมใชพระเจาชวยเราได พระพุทธเจาสอนใหเรา
พึ่งตนเอง ชวยตนเอง ใหสอนตัวเอง สองมือเรานี้พึ่งฝมือเราเอง หมายถึง มือขางหนึ่ง
มี ๕ นิ้ว แตมือขางหนึ่งแตละนิ้วหมายถึง
๑. จริงตอการงาน
๒. จริงตอหนาที่
๓. จริงตอวาจา
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๔. จริงตอบุคคล
๕. จริงตอความดี
มืออีกขางหนึ่ง แตละนิ้วมีความหมายดังนี้
๑. ภูมิรู
๒. ภูมิธรรม
๓. ภูมิฐาน
๔. ภูมิปญญา
๕. ภูมิปจจุบัน
พึ่งตัวเองไดเลย ทําเทานี้เอง ไมตองไปใชฝมือของคนอื่น ใชฝมือของเราก็อยูได
คนสุโขทัยมีเมตตามาก เพราะมีธรรมะ คนเราเดี๋ยวนี้ ปากวาตาขยิบ ตอหนาเปน
อยางหนึ่ง ลับหลังเปนอีกอยางหนึ่ง ปากหวานจิตใจเชือดคอ
คนสมัยสุโขทัย ประกอบดวยลักษณะ ๔ ประการ คือ
๑. ชอบชวยเหลือกัน กอสรางไปทางไหนเขาก็จะชวยกัน แตคนสมัยนี้ไปไหน
ชอบทําลายซึ่งกันและกัน เรียกวาเพื่อนบานรานถิ่น คนโบราณนั้น ญาติธรรมนั้นดี
ที่สุดแลว ญาติทางสายโลหิตบางทีก็ไมรักกัน สูญาติธรรม หรือธรรมทายาท ที่ทาน
ทั้งหลายปฏิบัติธรรม เรียกวา ธรรมทายาท
๒. ละเอียดออน จิ้งจกทักเขายังเชื่อ เดี๋ยวนี้พอแมทักยังไมยอมเชื่อเลย คน
โบราณละเอียดออนมาก ไมเหมือนคนสมัยนี้หยาบคายมากเถียงคําไมตกฟาก ออน
นอมถอมตน แขกมาก็ตอนรับ
๓. ชอบงอก ไมชอบหด ไมชอบการเหี่ยวแหง ชอบปลูกตนไมใหรมเงา เดี๋ยวนี้
ชอบทําลายตัดตนไมหมด
๔. ชอบตอสู ไมเลี่ยงงาน อดทนตอสูกับงาน
อานิสงสที่เราเจริญพระกัมมัฏฐาน เราไดของเราเองไมใชคนอื่นได กัมมัฏฐาน
ทําคนใหฉลาด ใหหลักความจริงใจ รูจักชีวิตประจําวันวาควรทําอะไร ไมใชไปนั่งเพียง
สวรรคนิพพาน นั่งใหญาณ ๑๖ เกิด กัมมัฏฐานทําใหคนรูจักปรมัตธรรมไมหลงติดอยู
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ในบัญญัติธรรม บัญญัติอารมณ เพราะฉะนั้นอารมณดี อารมณรายสําคัญมาก ทําคน
ใหมีศีลธรรมและวัฒนธรรม อันดีงาม ทําคนใหรักใครกันสนิทสนมกลมเกลียวกันเปน
น้ําหนึ่งใจเดียวกัน เราทํากัมมัฏฐานนี้ แผเมตตาใหศัตรูกลายเปนมิตร ทําคนใหเมตตา
กรุณากัน และยิ นดีเมื่อคนอื่นเขาไดดี ทําคนใหเปนคน ใหดีกวาคน ใหเปนพระใจ
ประเสริฐ ทําคนไมใหเบียดเบียนกันเวนจากการเอารัดเอาเปรียบกัน ทําคนใหรูจัก
ตนเอง และรูจักปกครองตนเอง ปกครองครอบครัวดวย และทําใหเราเปนผูวานอน
สอนงาย ไมมีมานะ ทิฏฐิถือตัว ใครจะตักเตือนวากลาวก็จะไมโกรธ ทําคนใหเปนผู
หนั กแน น มี กตั ญู กตเวทิ ต าธรรม ทํา คนใหมี ก ายวาจาใจบริสุท ธิ์ เหมื อนทองคํา
ธรรมชาติที่หลอหลอม ทําคนใหไดรับความสุข กัมมัฏฐาน ทําใหเดินทางถูกตอง ทํา
คนใหบรรลุมรรคผลนิพพานเปนประโยสาร สามารถปองกันภัยทางอบายภูมิได คือ
เปรตนรก อสูรกาย สัตวเดรัชฉาน ไมตองไปในภูมินั้นอีกตอไป เปนปจจัยใหไดพบ
มรรคผลนิพพานในชาติตอไป ทํากิเลส คือ โลภะ โทสะ โมหะ ใหเบาบางลง ทําใหมี
ใจสุขุมเยือกเย็น ทําใหเปนผูมีสติรอบคอบ ทําใหความจําดีขึ้น ทําใหโรคภัยไขเจ็บ
ตางๆ หายไป ทําใหความเชื่อความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยดียิ่งขึ้น
ความดีนั้นไมใชจะไดมาอยางงายดาย จะเอาเงินทองไปซื้อก็ไมได และทําแทน
ใหกันก็ไมได ความดีนั้นกวาจะไดมาแสนจะยาก ตองทําดวยความลําบากยากเย็น
เข็ญใจ ชีวิตมนุษย มันขื่นขมไปหมด ไมมีอะไรหวาน เปนของดีที่หาไดยาก ตางคน
ตางหามา เพราะฉะนั้นบุญบารมีของแตละคนจึงไมเทากัน
ญาติพี่นองทองเดียวกัน ก็มีดีไมเทากัน นอยมากที่จะมีดีเหมือนกัน ตางคนตาง
มา ตางเวรตางกรรมจากการกระทํามาไมเหมือนกัน เพราะฉะนั้นญาติธรรม นั้นดีที่สุด
ญาติสายโลหิตก็ใชไมได เพราะยังมีการฆากัน ยังจะทะเลาะวิวาทกัน พี่นองทอง
เดียวกันก็ไมใชญาติ ญาติคือคนสนิทคนใกลชิดกัน ญาติธรรมจึงดีที่สุด เปนญาติใน
พระพุ ท ธศาสนาด วยกั นจะไม มี ทะเลาะกัน เลย จะพูด กั น รูเรื่อง จะเข าใจกันได ง า ย
ฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเปนญาติกับพระศาสนา
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