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 วนัน้ีวนัมาฆบูชา วนัน้ีจะเวียนเทียนนะ เทศน์ก่อน เทศน์นิดนึง แลว้เด๋ียวใหเ้ดก็ ๆ กลบั 

วนัน้ีวนัมาฆบูชาเป็นวนัส าคญัทางพทุธศาสนา เราตอ้งมาเวียนเทียนไง เรามาเวียนเทียนกนัเพราะ

เราเป็นชาวพทุธ พทุธศาสนาสอนเร่ืองการเกิดและการตาย และกห็ลงัเกิดและหลงัตายไปไหน 

ศาสนาพทุธประเสริฐมาก สอนถึงบอกถึงวา่เราเกิดเราตายน้ีมาจากไหน แลว้เราเกิดมาแลว้ เราจะ

สร้างคุณงามความดีอยา่งไรต่อไป ถึงตอ้งมาเวียนเทียนไง  

เราเวียนเทียนน้ีเป็นอามิสบูชา พระพทุธเจา้บอกกบัพระอานนทไ์วต้อนท่ีวนัวิสาขะ บอก

วา่ “ใหบ้อกบริษทั ๔ ใหป้ฏิบติับูชา ดีกวา่การอามิสบูชา” น้ีเราบูชา เราเวียนเทียนน่ีเป็นอามิสบูชา 

เราเวียนเทียนดว้ยดอกไมธู้ปเทียนน่ีเป็นอามิส เห็นไหม เป็นอามิสบูชากไ็ดท้  า เพราะตอ้งท าอามิส

บูชาเพื่อเป็นชาวพทุธ เพื่อสร้างบุญกศุลไง น่ีสอนเร่ืองการเกิดและการตายเพราะเหตุน้ีไง  

เกิดและตายน่ีบุญกศุลพาเกิด ถึงไดเ้กิดเป็นมนุษย ์ถา้ไม่มีบุญกศุลจะไดเ้กิดเป็นอะไร? เป็น

สตัวเ์ดรัจฉาน เป็นเปรต เป็นผ ี เป็นอะไรน่ี จิตวิญญาณน้ีตายเกิดมหาศาลมากเลย เวียนตายเวียน

เกิดอยูอ่ยา่งนั้น น่ีเพราะบุญกศุล มีบุญมีกศุล มีศีล ๕ พร้อม ถึงไดเ้กิดเป็นมนุษย ์ แลว้เกิดเป็น

มนุษยน่ี์บุญกศุลกย็งัต่างกนั ยงัซอยออกไปวา่มีบางคนเกิดมามีความสุขความเจริญพอสมควร บาง

คนทุกขย์ากล าบากไป แมแ้ต่คนในคนคนเดียวกมี็สูงมีต ่า มนัไม่แน่นอน  

มนัไม่แน่นอนเพราะกรรม กรรมการกระท าต่าง ๆ ไป ถึงบุญกศุลน่ีมนัเป็นบุญกศุลเสริม

กรรม บุญกศุลเป็นท่ีพึ่ง เป็นท่ีพึ่งเป็นท่ีเกาะเหน่ียวของชาวพทุธเรา แต่ชาวพทุธเราไม่เขา้ใจและ

ไม่มีเวลาไง เราไม่ค่อยมีเวลากนั เราไปคิดห่วงแต่อาชีพการงานกนั ถึงเวลาวนัส าคญักต็อ้งมาน่ี 
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เป็นชาวพทุธถึงแสดงออกถึงการเป็นชาวพทุธ เป็นการแสดงออกถึงการเอาบุญกศุลเขา้ไปใน

หวัใจ  

การเวียนเทียนน่ีเคารพ เราเวียนเทียนเพื่ออะไร? เราเจาะจงไปถึงใคร? เราเจาะจงไปถึงพระ

อรหนัต ์ ๑,๒๕๐ องค ์ น่ีเป็นบุคคลท่ีควรบูชา เราบูชาเป็นบุคคลท่ีควรบูชาน้ีไง มงคลสูตร มงคล 

๓๘ ประการบอกวา่ “เป็นมงคลอยา่งยิง่ เราบูชาบุคคลท่ีควรบชูา” แลว้เป็นบุคคลท่ีประเสริฐดว้ย

นะ บุคคลประเสริฐเพราะเป็นผูท่ี้ส้ินกิเลส ไม่มีกิเลสในหวัใจเลย แลว้เราบูชาถึงพระอรหนัต ์

๑,๒๕๐ องค ์ มนัถึงเป็นเจตนาท่ีวา่บูชาส่วนน้ีบูชาแลว้เรายงัไดบู้ชาใจดวงท่ีวา่ประเสริฐนั้น แลว้ 

เรายงัไดบุ้ญกศุลเขา้มาถึงใจ  

ดูอยา่งนกักีฬา เวลานกักีฬาเขาซอ้มกีฬากนั ถา้นกักีฬาคนไหนขาดซอ้ม นกักีฬาคนไหน

ไม่มีก าลงัข้ึนไปแข่งกีฬาตอ้งแพห้มดเลย หวัใจกเ็หมือนกนั การประพฤติปฏิบติั การสร้างบุญกศุล

น่ีมนัเสริมใหใ้จน้ีเขม้แขง็ข้ึนมาไง ใจเราจะเขม้แขง็ใจเราจะอ่อนแอกเ็พราะบุญกศุลน่ี เพราะบุญ

กศุลมนัไม่มี ความเขม้แขง็ความคิดของเราวา่เราเขม้แขง็ ความเขม้แขง็ของอยา่งนั้นเวลาคนเขาท า

ความผดิกนั เขาเวลาโมโหโกรธใครเขากม็าคนน้ีใจถึงกวา่ ใจถึงอยา่งนั้นเป็นใจถึงของกิเลสไง 

กิเลสพาใหถึ้ง เสร็จสุดทา้ยแลว้เขาไปไหน? เขากไ็ปอยูใ่นคุกในตะรางกนั  

ผูท่ี้ข่มใจของตวัเองไดน่ี้สิประเสริฐ ข่มใจของตวัเองเอาใจของตวัเองไวใ้นอ านาจของตวั 

น่ีสิต่างหากท่ีวา่เป็นผูท่ี้วา่มีก าลงั ก าลงัอยา่งน้ีต่างหาก มนัจะเกิดจากบุญกศุล จากความเห็น

ถกูตอ้งของเราภายใน เห็นไหม ชีวิตน้ีคืออะไร? น่ีการเกิดและการตาย แลว้ตายเกิดแลว้ชีวิตน้ีคือ

อะไร? ลองถามตวัเองวา่ชีวิตน้ีคืออะไร?  

พระสารีบุตรบอก “ชีวิตน้ีคือไออุ่น” ชีวติน้ีคือพลงังานไง เหมือนกบัแสงตะเกียงท่ีเราจุด

ข้ึนมา เห็นไหม พลงังานนั้นถา้มนัดบั ชีวิตน้ีกเ็หมือนกนั ชีวติน้ีคือไออุ่น คือตวัพลงังานของจิต 

จิตท่ีเป็นพลงัอยูใ่นตวัของเราน่ีเป็นพลงังานอนัหน่ึง พลงังานอนัน้ีอยูด่ว้ย สืบต่อดว้ยอาย ุ ดว้ยวนั

เวลา น่ีชีวิตน้ีมีเท่าน้ีเท่านั้นเอง  
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ถา้เราสร้างเราเติมบุญกศุลเขา้ไป เหมือนกบัเติมน ้ามนั เติมอะไรใหก้บัชีวิตของเรา เห็น

ไหม บุญกศุลถึงเขา้ถึงใจไง ใจของเราเติมพลงังานเขา้ไป ใจเขม้แขง็ข้ึนมา ใจเขม้แขง็ดว้ยบุญกศุล

ข้ึนมามนัเขา้ใจนะ ถา้ใจมีพลงัมากข้ึนไป ๆ ท าไมคนท าบุญเขาตั้งใจท าขนาดนั้น คนท่ีอ่อนแอกวา่

เห็นคนท่ีวา่ใจเขาเบิกบานกวา่เขาท า “มนัท าไมท าอยา่งนั้น? ท าไมท าอยา่งนั้น?” เพราะวา่ความ

อ่อนแอกบัความเขม้แขง็ของใจนั้นต่างกนั บุญกศุลมนัต่างกนั  

นกักีฬาเวลาต่อสู้กนัน่ะ ใจมนัคนละเบอร์ไง นกักีฬาคนละรุ่นแลว้เอาไปแข่งกนัน่ะ มนัแพ้

ตลอด ผูท่ี้อ่อนกวา่แพต้ลอด ความคิดเห็นนั้นกแ็พต้ลอดข้ึนมา น่ีบุญกศุลเสริมตรงน้ีข้ึนมา ไออุ่น

จากท่ีวา่เราสะสมข้ึนมา พลงังานตวัน้ีไง ดอกไมม้าวดัมาเองไม่ได ้ ดอกไมน้ี้ตอ้งใหค้นพามา คน

ถา้เจบ็ไขไ้ดป่้วยคนนั้นไม่คิดอยากจะมากม็าไม่ได ้ คนท่ีอยากจะมาวดัอยากจะมาเวียนเทียนตอ้ง

ใหค้วามคิดนั้นพามา  

ใจถึงเป็นใหญ่ไง ใจศรัทธาใจถึงไดพ้าใหร่้างกายน้ีมาถึงวดัไดไ้ง แลว้เวลาท าบุญกศุลทุก

อยา่งมนักล็งไปท่ีใจไง เวลาใจเกิดตายน่ี การเกิดและการตายศาสนาพทุธสอนอยา่งน้ีนะ สอนถึง

การเกิดและการตาย แลว้ใหเ้กิดดีข้ึนไปเร่ือย ๆ หวัใจเราพฒันาข้ึนไปเร่ือย ๆ แลว้มีชีวิตอยูก่ใ็หมี้

ความสุขไง ทั้งท่ีมีชีวติอยูก่มี็ความสุข หาความสุขนั้นใส่ใจของเรามาใหไ้ด ้ หาความสุขใส่มา ใส่

มาเขา้ท่ีใจ แลว้ความสุขหาท่ีไหน?  

ยศถาบรรดาศกัด์ิไม่ใช่ความสุข ขา้วของเงินทองไม่ใช่ความสุข ขา้วของเงินทองเขาเป็น

วตัถุอยูช้ิ่นเดียว เขาอยูข่องเขาโดยธรรมชาติของเขา หวัใจเราต่างหากเขา้ไปเกาะเก่ียวเขา แลว้ไป

ยดึวา่เป็นความสุข หวัใจของเราเขา้ไปเกาะเก่ียว บุญกศุลต่างหากเป็นความสุข บุญกศุลต่างหากท า

ใหเ้กิดดีข้ึน พฒันาดีข้ึน การเกิดมนับาลานซ์กนัระหวา่งพอ่กบัแม่ แลว้กจิ็ตวญิญาณท่ีจะมา

ปฏิสนธิในครรภอ์นันั้นตอ้งมีบุญกศุล  

พอ่แม่ท่ีวา่เจริญ ครอบครัวคหบดีใหญ่ ๆ ลกูเขาไม่ค่อยมีเพราะจิตท่ีวา่มีบุญกศุลมนัจะมี

นอ้ย แต่ไอข้ี้ทุกขข้ี์ยากน่ีมีมากมายเลย ท าไมมนัเป็นอยา่งนั้นน่ะ เพราะใจดวงน้ีไง ใจท่ีจะมาเกิดน่ี 
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พลงังานบุญตวัน้ีมนัไม่ไดร้ะดบัของเขา ตวัท่ีพามาเกิดนั้นถึงเกิดทุกข ์ๆ ยาก ๆ แลว้สะสมตวัน้ีเขา้

ไป ๆ มนัถึงเป็นบุญพาเกิด ไม่ใช่ขา้วของเงินทองพาเกิด  

โตเทยยพราหมณ์เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี แลว้เป็นคนท่ีข้ีเหนียวมาก ไม่เคยท าบุญกบั

พระพทุธเจา้เลย เงินทองน้ีมหาศาลเลยนะ แต่พระพทุธเจา้บิณฑบาตไม่เคยบิณฑบาตเลย จนตาย

ไป แลว้ไปเกิดเป็นสุนขั อนัน้ีอยูใ่นพระไตรปิฎก พระพทุธเจา้ไปบิณฑบาตกบับา้นนั้นอีก แมแ้ต่

เกิดเป็นสุนขักย็งัมาเห่านะ มาเห่าพระพทุธเจา้ หวงไง พระพทุธเจา้บอก “โตเทยยพราหมณ์ เธอ

เป็นมนุษยเ์ธอกต็ระหน่ี เธอตายไปเกิดเป็นสุนขักย็งัตระหน่ี”  

พระพทุธเจา้พดูอยา่งนั้นเขาไม่เช่ือ เขาโกรธเขาไปฟ้องบอกลกูชายเขา ลกูชายเขาโกรธ

มาก ไปบอกพระพทุธเจา้วา่พระพทุธเจา้พดูวา่หมาน่ีเป็นพอ่ พอเขาไปต่อวา่พระพทุธเจา้อยา่งนั้น 

พระพทุธเจา้บอกอยา่งนั้นใหพ้ิสูจน์กนั พระพทุธเจา้อยากจะไดล้กูชายคหบดีน้ีไง เพราะเขามี

วาสนาอยู ่ กบ็อกวา่ใหเ้ขากลบัไปท่ีบา้น สุนขัตวัน้ีเขาเพิ่งเกิดชาตินั้นแลว้เขาเพิ่งตายไป ความคิด

ถึงน่ีมนัยงัผกูพนัอยู ่ ใหก้ลบัไปเรียกพอ่ เรียกวา่พอ่เลยนะ แลว้กใ็หเ้อาอาหารเล้ียงใหดี้ แลว้กถ็าม

วา่สมบติัท่ีซ่อนไวน่้ะไวท่ี้ไหน ไปท าอยา่งดีเลย ไปเล้ียงอยา่งดีท าอยา่งดี หมาน่ีมนัสลดสงัเวชไง 

พอถามพอ่วา่อยูท่ี่ไหน ขอสมบติั ขอลกูเถิด เขาพาไป สุนขัตวันั้นพาไป ไปตะคุย้ดินท่ีไหนขดุลง

ไปเจอแต่ไหทองค า ไหทองค า  

น่ีฟังแลว้มนัสลดสงัเวชไหม เราเขา้ใจกนัวา่สมบติัเงินทองน่ีมนัจะเป็นท่ีพึ่ง สมบติัเงินทอง

เป็นของเขา ถา้คนใชเ้ป็นประโยชน์มนัจะเป็นประโยชน์กบัคนใชน้ั้น ถา้คนใชไ้ม่เป็นประโยชน์

เราเกบ็ไวเ้รากเ็ป็นกงัวล ความตระหน่ีถ่ีเหนียว ความผกูพนั ความยดึมัน่ในหวัใจกิเลสตวันั้นน่ะ

มนัเกาะเก่ียว มนัเกาะเก่ียวจนท าใหจิ้ตวิญญาณดวงนั้นตอ้งมาเกิดเป็นสุนขัเฝ้าสมบติันั้น  

น่ีอยูใ่นพระไตรปิฎก พระพทุธเจา้พดูไวใ้นพระไตรปิฎก แลว้เราคิดของเรายอ้นกลบัมา วา่

มนัน่าสลดสงัเวชไหม แลว้เราจะมีไม่มีนั้นมนัเป็นส่ิงท่ีเราแสวงหาไป มนัเป็นปัจจยั ๔ ท่ีเรา

จะตอ้งเป็นเคร่ืองอยูอ่าศยั อนันั้นเป็นการแสวงหาของเราเป็นปกติ  
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แต่การเราไปยดึมัน่ถือมัน่ เราไปติดตรงนั้นวา่ส่ิงนั้นเป็นท่ีพึ่ง มนัไม่ใช่ท่ีพึ่งท่ีจะเห็นวา่มนั

ไม่ใช่ท่ีพึ่ง ท่ีพึ่งของเราคือน่ีการจะเวียนเทียนต่อไปขา้งหนา้น่ีมนัจะเป็นท่ีพึ่งของเราได ้ แต่เพราะ

เราท าไม่จริงไม่จงักนั เราท าสกัแต่วา่ เราไม่มีเจตนาใหเ้ปิดกวา้ง เจตนาเราเปิดใหก้วา้ง ประตูบา้น

ของเราเปิดกวา้งเท่าไหร่นะอากาศจะเขา้ไดม้ากเลย  

น่ีกเ็หมือนกนั เราเจตนาถึงพระอรหนัต ์ ๑,๒๕๐ องคน์ั้นสิ เจตนาแลว้ตั้งใจจริง ๆ ตั้งใจ 

เห็นไหม ดวงไฟท่ีมนัริบหร่ี ๆ น่ีมนัไดพ้ลงัอนัน้ีเขา้ไป มนัจะสวา่งข้ึนมาในหวัใจดวงนั้นไง ใจ

ดวงนั้นไดมี้บุญมากไง ความเจตนา ความตั้งใจ เจตนาน้ีเป็นเร่ืองท่ีส าคญัมาก ถา้เจตนาท าคุณงาม

ความดีเราจะท าคุณงามความดีได ้ ถา้เราไม่มีเจตนา นิดนึงกท็  าไม่ได ้ ถา้เราเห็นถกูเห็นชอบใจน่ี 

งานท่ีเราชอบใจอะไรกแ็ลว้แต่มนัท าไดท้ั้งนั้น  

อนัน้ีกเ็หมือนกนั ถา้เราเจตนาถกูตอ้ง เราท าใหถ้กูตอ้งของเรา มนัจะยอ้นกลบัเขา้มาท่ีนัน่ 

ถึงวา่เป็นบุญกศุล ถึงจะเป็นอามิสบูชาดว้ยดอกไมธู้ปเทียน แลว้เวียนเทียนไป ๓ รอบ รอบท่ี ๑ ให้

นึกพทุโธ พทุโธ รอบท่ี ๒ ใหนึ้กธมัโม ธมัโม รอบท่ี ๓ ใหนึ้กสงัโฆ เห็นไหม แกว้สารพดันึก 

พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์น้ีเป็นท่ีพึ่งของเรา  

บูชาคนท่ีควรบชูานั้นเป็นมงคลอยา่งยิง่ การไดพ้บสมณะน้ีกเ็ป็นมงคลอยา่งยิง่ พระพทุธ 

พระธรรม พระสงฆ ์เห็นไหม มนัอยูใ่นมงคลท่ีเราจะแสวงหาอนันั้นน่ะ ถา้เราท าเป็นมงคล มงคล

กบัชีวิตของเรา ชีวิตของเราเป็นบุญกศุลข้ึนมา มนัจะเป็นบุญกศุลของเรา ฉะนั้น ตั้งใจท าของเรา 

ตั้งใจท าใหดี้ ตั้งใจท าแลว้มนัจะเป็นบุญกศุลกบัชีวิตนะ ศาสนาพทุธสอนอยา่งนั้น  

เราเป็นชาวพทุธเราตอ้งเป็นคนฉลาด พทุธะคือผูรู้้ ผูต่ื้น แลว้รู้ในอะไร รู้ฉลาดในการ

ด ารงชีวิต รู้ฉลาดในการหาท่ีพึ่ง รู้ฉลาดในการหาใหใ้จน้ีมีส่ิงท่ีเกาะเก่ียวไปไง บุญกศุลพาใจให้

ไปเกิดอีก ๆ ตายแลว้ไม่มีสูญ ตายแลว้ตอ้งเกิดหมด เกิดแลว้กต็อ้งตายหมด นัง่อยูน่ี่ตอ้งตายทุกคน 

แมแ้ต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เป็นพระอรหนัต ์ เป็นศาสดายงัตอ้งปรินิพพานไป แต่

ปรินิพพานไปเฉพาะร่างกายนั้น จิตใจดวงนั้นตั้งแต่วนัส าเร็จกิเลสตายแลว้ จะไม่มีวนัตายอีกเลย  
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แต่เรายงัตอ้งตายตอ้งเกิดต่อไป เราถึงตอ้งอาศยับุญกศุลต่อไป เราถึงวา่เกิดเป็นชาวพทุธ 

แลว้พบพระพทุธศาสนาน้ีประเสริฐมากเลย แลว้ใครจะสามารถเอาศาสนาน้ีเป็นท่ีพึ่ง เอาธรรม

ขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้วางไวเ้ป็นสมบติักลางเขา้ไปในหวัใจ ใครเอาเขา้ไดม้ากสุด  

สมบติัเวลาอยากได ้อยากไดแ้ต่ของดี ๆ อยากไดข้องมาก ๆ ของท่ีเป็นนามธรรมท่ีสามารถ

พิสูจน์ได ้จบัตอ้งไดด้ว้ยใจ ถา้ใจมนัพิสูจน์ได ้ท าความสงบเขา้มาไดจ้ะเห็นผลจากใจดวงนั้น เป็น

ปัจจตัตงัรู้จ  าเพาะตนแลว้จะซ้ึงในศาสนามาก ไม่ตอ้งบอกไม่ตอ้งสอน เวลาถึงธรรมแลว้ไม่เช่ือฟัง

พระพทุธเจา้เพราะอะไร? เพราะความเห็นรู้จากใจของตวัเอง รู้เหมือนกนั ความรู้เหมือนกนัถึงวา่

ไม่จ าเพาะเจาะจงผูใ้ด  

ในหวัใจทุกหวัใจท่ีมีดวงใจท่ียงัหายใจอยูน้ี่ท าไดห้มด เวน้ไวแ้ต่ตายไปแลว้ พอตายไป

แลว้น่ีไปเกิดใหม่น่ีสถานะความเกิดใหม่ไดภ้พใหม่ มนัไม่คิดอยา่งน้ีหรอก มนัจะท าประสาของ

มนัไป มนัตอ้งไปเกิดสถานะใหม่ส่ิงแวดลอ้มใหม่ ความคิดใหม่ ๆ แลว้ความคิดนั้นกรรมมนัจะ

ตามไป ปัจจุบนัน้ีท าได ้ เราไม่ไดป้รารถนาวา่ตายแลว้ไปเกิดพบพระศรีอารย ์ เวลาพดูอา้งตาม

กิเลสอา้งกนัไป แลว้เรากผ็ดัวนัประกนัพรุ่งไปไง เราไม่ท าไม่จริงไม่จงั เราถึงไม่ฉลาดจริง ถา้

ฉลาดจริงเราตอ้งท าของเราได ้เอวงั       


