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วันนี ้เป็ นวันโอวาทปาฏิโมกข์ เพ็ญเดือน๓เป็ นวันที่พระพุทธเจ้ าให้ ภิกษุทงหลายที
ั้
่เป็ นเอหิภิกขุ
ที่บวชเฉพาะพระพุทธเจ้ าเนี่ยเป็ นเอหิภิกขุ เพียงแต่พระองค์ตรัสว่า จงเป็ นภิกษุมาเถิด
ธรรมอันเรากล่าวดีแล้ วถ้ าบรรลุพระอรหันต์แล้ วก็จงประพฤติพรหมจรรย์เถิด
หรื อว่าถ้ ายังไม่ได้ เป็ นพระอรหันต์ก็จงเป็ นภิกษุมาเถิด ธรรมอันเรากล่าวดีแล้ ว
ท่านจงประพฤติธรรมโดยชอบเถิดแค่เนี่ย เคราหนวดหายไปหมด บริขาร๘
แล้ วก็ผมหายไปด้ วยหมายถึงบริขาร๘ไตรจีวรมาสวมใส่
อานิสงส์ของผู้ที่จะได้ เป็ นเอหิภิกขุก็คือต้ องได้ มีสว่ นถวายกฐิ นหรื อได้ ถวายไตรจีวร
หรื อบาตรเอาไว้ แล้ วบุคคลผู้นนจึ
ั ้ งจะมีสาหรับผู้ชายก็จะได้ ไตรจีวรสาเร็ จด้ วยฤทธิ์
เขาเรี ยกไตรจีวรสาเร็ จด้ วยฤทธิ์คือฤทธิ์ที่พระองค์ประทานให้
ส่วนผู้หญิงก็จะได้ เครื่ องมหาลดาปสาธน์แล้ วก็มีกาลังเท่ากับช้ าง๗เชือกเหมือนกับนางวิสาขาเนี่ย
เพราะฉะนันทุ
้ กสิ่งทุกอย่างต้ องมีการกระทามาแต่แรกหรื อเบื ้องต้ นตามที่ทกุ คนปรารถนาต้ องการ
ถ้ าได้ อธิษฐานไว้ ดีแล้ วก็จะได้ สาเร็จประโยชน์ตามที่ตงใจไว้
ั ้ อย่างน้ อยแสนกัลป์ถ้ าเป็ นอสีตมิ หาสาวก๘๐อ
งค์ ถ้ าเป็ นอัครสาวกซ้ ายขวาอย่างพระโมคคัลลาพระสารี บตุ รก็ต้องสร้ างบารมี๑อสงไขยแสนกัลป์
ถ้ าปรารถนาเป็ นพระปั จเจกโพธิพทุ ธเจ้ าก็ต้องสร้ างบารมี ๒อสงไขยแสนกัลป์
ถ้ าเป็ นพระพุทธเจ้ าเป็ นปั ญญาธิกะก็ต้องสร้ างบารมี
๘อสงไขยแล้ วจึงจะได้ รับพระพุทธพยากรณ์แล้ วจึงจะสร้ างบารมีอีก๔อสงไขยแสนกัลป์
ถ้ าเป็ นศรัทธาธิกะต้ องนึกในใจต้ องปรารถนาความเป็ นพุทธเจ้ าต้ องสร้ างบารมี๑๖อสงไขยแล้ วจึงจะได้ รับ
พระพุทธพยากรณ์แล้ วจึงจะต้ องสร้ างบารมีอีก๘อสงไขยแสนกัลป์
ส่วนวิริยาธิกะนึกที่จะเป็ นพระพุทธเจ้ าต้ องสร้ างบารมีมาแล้ ว ๓๒อสงไขยแสนกัลป์
เมื่อได้ รับพระพุทธพยากรณ์แล้ วจึงจะสร้ างบารมีอีก๑๖อสงไขยแสนกัลป์เนี่ยเขาเรี ยกวิริยาธิกะเพราะฉะนั ้
นจะต้ องสร้ างต้ องทาแล้ วก็ต้องมีความแน่วแน่
ถ้ าไม่มีความแน่วแน่คือไม่มีความตังใจจริ
้
งแล้ วก็จะไม่สาเร็จประโยชน์บางคนก็ลาพุทธภูมิ ปั จเจกภูมิ
อรหันต์ภมู ิหรื อสาวกภูมิไป
ส่วนผู้ที่ได้ มีจิตศรัทธาเลื่อมใสปรารถนาเป็ นพระอรหันต์ธรรมดาเนี่ยได้ สร้ างได้ ทาบุญกับพระอรหันต์แล้ วก็
มีสิทธิจะได้ สาเร็จมรรคผลในชาติปัจจุบนั อาศัยว่าไปบ่อยๆได้ ยินได้ ฟังบ่อยๆแล้ วก็ตงใจเอาจริ
ั้
งที่จะนิพพา
นเพื่อพระนิพพานก็จะได้ ในชาติปัจจุบนั นี ้ไม่ต้องไปรอชาติหน้ าชาติไหนสาหรับสาวกธรรมดา
แต่นี ้ที่เมื่อพระองค์แสดงโอวาทปาฏิโมกข์ประชุมสงฆ์๑๒๕๐พระองค์เนี่ยที่มาประชุมพร้ อมกันในเวฬุวรรณ
สวนไม้ ไผ่เวลาตะวันบ่าย
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ภิกษุทงหลายไม่
ั้
ได้ นดั หมายกันเหมือนมีเจโตปริยญาณเหมือนพราหมณ์เขาประชุมกันแล้ วก็เมื่อ
ท่านทังหมดได้
้
บรรลุพระอรหันต์หมดแล้ ว
แล้ วชวนกันมาเฝ้าพระพุทธเจ้ าพระองค์ก็ทรงประทานโอวาทปาฏิโมกข์สนๆไม่
ั ้ ยาวมาก
ว่าการไม่ทาบาปทังปวงหมายถึ
้
งว่าเป็ นมาตรฐานของภิกษุที่ยดึ ถือเอาเป็ นหลักในการเผยแพร่พทุ ธศาสนา
การไม่ทาบาปทังปวง
้ การทากุศลให้ ถึงพร้ อม
การชาระจิตของตนให้ ขาวรอบการที่ทกุ คนที่จะไม่ทาบาปทังปวงได้
้
ทกุ คนก็ต้องมีขนั ติอดกลันอดทน
้
มีโสรัจจะความสงบเงียบ อยากฆ่าเขาก็อดกลันอดทนไว้
้
ไม่ฆา่
อยากลักขโมยเขาก็อดกลันอดทนไว้
้
ไม่ลกั แล้ วก็สงบเงียบเอาไว้
อยากประพฤติผิดบุตรภรรยาสามีเขาก็อดกลันอดทนไว้
้
ไม่ทา
อยากหลอกลวงต้ มตุน๋ หรื อกินเหล้ าเมายาก็อดกลันอดทนไว้
้
สงบเงียบเอาไว้
แล้ วก็ไม่ทาบาปทังปวงได้
้
ด้วยขันติและโสรัจจะ คือความอดทนและความสงบเงียบของใจ
แล้ วก็มาถึงการที่ทากุศลให้ ถึงพร้ อมนี่ก็ต้องมีขนั ติโสรัจจะนัน่ แหละอีก
ไม่อยากให้ ทานก็อดกลันอดทนท
้
าทานแล้ วก็ทาด้ วยความสงบตามมีตามได้
ไม่ต้องกระเบียดกระเสียนไม่ต้องเบียดเบียนตนให้ เป็ นทุกข์พอใจแค่ไหนหรื อมีน้อยก็ทาไปตามน้ อยมีมากก็
ทาตามมากนัน่ น่ะอดกลันอดทนไม่
้
อยากทาทานก็อดกลันอดทนท
้
าทานไปแล้ วก็ทาด้ วยความสงบหรื อด้ วย
ความตังใจจริ
้
ง ไม่อยากรักษาศีลก็ตงใจรั
ั ้ กษาเพราะความสาคัญของศีลอยูท่ ี่ลอ-ละคือละเว้ นทังหมดเลย
้
ละรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ทงหมดนั
ั้
น่ น่ะจึงเรี ยกว่าละเว้ น
ละเว้ นเพื่อให้ วา่ งไม่ให้ อารมณ์เหล่านันมากวนใจหรื
้
อไม่ให้ อารมณ์ตา่ งๆทาให้ เกิดความโลภความโกรธควา
มหลงหรื อทาให้ มีราคะโลภะโทสะโมหะมานะทิฏฐิ แล้ วก็อวิชชาเนี่ยต้ องละเว้ นด้ วยศีลละเว้ นแล้ วก็วา่ ง
แล้ วก็
ไม่อยากประพฤติเนกขัมมะคืออดใจอะไรไม่ได้ ก็ต้องมีขนั ติอดกลันอดทนให้
้
มีความอดใจประพฤติเนกขัมม
ะให้ ได้ อาศัยเนกขัมมะอดใจเพื่อให้ มีทานมีศีลนัน่ แหละ
ต้ องใช้ เอาทานเอาศีลนัน่ แหละเป็ นข้ อปฏิบตั ิในการดาเนินการประพฤติปฏิบตั เิ พื่อให้ เข้ าถึงนิพพานัง ปรมัง
สูญญังได้ รวดเร็ว ให้ ทานแล้ วก็วา่ ง ศีลละเว้ นแล้ วก็วา่ ง
ทานให้ หมดหมายถึงทรัพย์สินสมบัตใิ ดๆจะเป็ นทานภายในก็ตามทานภายนอกก็ตาม
ที่มีอะไรอยูใ่ นใจนัน่ แน่ะเหมือนกับเอาทานมาเป็ นบาทเป็ นเบื ้องแรก
เอามาประพฤติปฏิบตั จิ ะเป็ นทานภายในคือเราไม่มีทรัพย์สินสมบัตใิ ดๆมีอารมณ์อยูใ่ นใจหมายถึงมีรูปอยูใ่
นใจ มีเสียง มีกลิ่น มีรส มีโผฏฐัพพะ มีธรรมารมณ์ในใจ ก็ให้ หมดไปจากใจให้ เป็ นทานไปให้ หมด
แล้ วก็เป็ นการละเว้ น
ศีลก็ละเว้ นไปเป็ นประจาอยูเ่ ป็ นจิณวัตรหรื อศีลวัตรหรื อต้ องละเว้ นอยู่ทกุ วันเพื่อมุง่ สูพ่ ระนิพพานนิพพานัง
ปรมัง สูญญัง เมื่อเรามีเนกขัมมะอดใจในทานในศีลได้ แล้ วเราก็จะรู้วา่ ปั ญญาเกิดขึ ้นแล้ ว
ปั ญญาคือเหตุผลที่ถกู ต้ อง
ปั ญญาคือเหตุผลที่ถกู ต้ องคือต้ องมาใช้ เหตุผลในทานเหตุผลในศีลแล้ วก็เหตุผลในเนกขัมมะเนี่ย
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ต้ องใช้ เหตุผลการที่ให้ ทานก็เพื่อไม่ให้ มีหว่ งกังวลหรื อไม่ให้ มีการวิตกวิจารสังขารในการปรุงแต่ง เ
มื่อให้ แล้ วให้ เลยละเว้ นแล้ วละเว้ นเลยอดใจได้ แล้ วอดใจไม่หวนกลับไปคิดอีก
นัน่ น่ะต้ องใช้ ปัญญาคือเหตุผลในทานในศีลในเนกขัมมะก็เพื่อให้ จิตว่างอย่างบริ สทุ ธิ์เพราะทุกอย่างมันเคลี
ยร์ แล้ วด้ วยปั ญญานัน่ น่ะจึงจะว่างด้ วยความบริ สทุ ธิ์
แล้ วก็ต้องมีขนั ติโสรัจจะความสงบเสงี่ยมอยูถ่ ือเป็ นพื ้นฐานหรื อแรกเริ่มหรื อความตังใจหรื
้
ออุดมคติ
ต้ องมีขนั ติโสรัจจะเพื่อทากุศลให้ ถึงพร้ อม คาว่ากุศลคือความฉลาด ฉลาดทุกอิริยาบถยืน เดิน นัง่
นอนเพื่อให้ วา่ งเป็ นทาน ให้ ละเว้ นเป็ นศีล
เพื่อให้ อดใจเป็ นเนกขัมมะอดใจให้ ตงมั
ั ้ น่ อยูใ่ นเหตุผลคือปั ญญายืน เดิน นัง่ นอนทุกอิริยาบถ
ต้ องฉลาดในความว่างคือว่างด้ วยความตังใจหรื
้
อว่างด้ วยความจริงใจเนี่ยจึงจะเรี ยกว่าปั ญญา
แล้ วก็วิริยะเพียรทังวั
้ นทังคื
้ นตราบใดที่จิตยังไม่วา่ งต้ องทาให้ จิตว่างนัน่ น่ะจึงเรี ยกว่าวิริยะเพียรในทานในศี
ลในเนกขัมมะในปั ญญา
เพียรทุกวันจึงเกี่ยวเนื่องกันเพื่อให้ เข้ าถึงความฉลาดก็คือปั ญญาเหตุผลที่ร้ ูแล้ วเคลียร์ อต้ องว่างหมดคือไม่ลั
งเลสงสัยสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลพั พตปรามาสไม่มีเพียรเพื่อให้ วา่ ง
เมื่อเราตังจิ
้ ตแน่นอนหรื อตังใจแน่
้
นอนแล้ ววิริยะความเพียรคือต้ องทาทุกวันยืน เดิน นัง่ นอน เวลากิน ดื่ม
นุง่ ห่ม อุจจาระ
ปั สสาวะก็ต้องทาจิตให้ วา่ งตังมั
้ น่ อยูใ่ นทานในศีลในเนกขัมมะในปั ญญาในวิริยะแล้ วก็ขนั ติต้องอดกลันอด
้
ทนได้ ทกุ รูปแบบ โสรัจจะก็สงบเสงี่ยมไปทุกรายการไม่แสดงปฏิกิริยาอาการทางกายทางจิตให้ ผ้ อู ื่นรู้
มันจะได้ สงบเงียบไปตลอดทุกอิริยาบถยืน เดิน นัง่
นอนจิตว่างสงบเงียบแล้ วก็สงัดเป็ นอุปธิวิเวกจิตไม่หลงไปอารมณ์ตา่ งๆนัน่ น่ะจิตจะเข้ าสูค่ วามว่างหรื อนิพ
พานัง ปรมัง
สูญญังเป็ นการฝึ กหัดอบรมบ่มนิสยั เพื่อพระนิพพานด้ วยขันติและโสรัจจะที่มนั่ คงด้ วยความจริงใจเรี ยกว่าสั
จจะมีความจริงใจที่จะประพฤติปฏิบตั ใิ นทานในศีลในเนกขัมมะในปั ญญาในวิริยะในขันติเนี่ยต้ องมีสจั จะ
มีความจริงใจให้ เป็ นอันหนึง่ อันเดียวกันให้ หมด
ร้ อยกรองเอามาเนี่ยเหมือนร้ อยกรองเอามาร้ อยกรองเป็ นเนกขัมมะปั ญญาวิริยะขันติสจั จะจริงใจด้ วยความ
จริงใจ แล้ วก็อธิษฐานปรารถนาเพื่อพระนิพพาน
อันนี ้เพื่อพระนิพพานต้ องใช้ คาว่าอธิษฐานคือปรารถนาเพราะคาว่าอธิษฐานก็คือความปรารถนาต้ องการนั่
นแน่ะ
ต้ องปรารถนาทุกวันด้ วยปรารถนาให้ มีทานมีศีลมีเนกขัมมะมีปัญญามีวิริยะขันติสจั จะแล้ วก็มีอธิษฐานต้ อ
งมีทกุ วันต้ องทาให้ ได้ ทกุ วัน แล้ วก็ด้วยใจเมตตารักที่จะทาด้ วยนัน่ น่ะ เมตตารักใคร่ในทาน รักใคร่ในศีล
รักใคร่ในเนกขัมมะ รักใคร่ในปั ญญา รักใคร่ในวิริยะ รักใคร่ในขันติ รักใคร่ในสัจจะ
รักใคร่ที่จะอธิษฐานคือปรารถนาทุกวัน ไม่ไปรักอย่างอื่นแน่นอนไม่รักหนุม่ รักสาวไม่รักรูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์เนี่ยจิตต้ องว่างต้ องเอาความรักประมวลมาที่ทาน ที่ศีล ที่เนกขัมมะ ที่ปัญญา วิริยะ
ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา
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เมื่อมันมีความรักใคร่ในความว่างมันจะเป็ นสุขสงบสุขสันติสขุ อุเบกขาการวางเฉยทังภายในภาย
้
นอกก็จะรู้ได้ เป็ นปั จจัตตังเมื่อเราทาได้ นนั่ แหละจึงจะเรี ยกว่าเป็ นการทากุศลให้ ถึงพร้ อมคือความฉลาดถึง
พร้ อมด้ วยทานศีลเนกขัมมะปั ญญาวิริยะขันติสจั จะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาวางเฉย
วางเฉยกับอารมณ์ทงปวงเพราะมั
ั้
นถึงขีดสุดแล้ วทานก็ทาแล้ วศีลก็ละเว้ นแล้ วเนกขัมมะก็อดใจได้ แล้ ว
ปั ญญาก็เลิกใช้ เหตุผลแล้ วเพราะไม่ลงั เลสงสัยในเหตุในผลแล้ วแล้ วก็มีความเพียรที่ได้ ทาแล้ ว
มีขนั ติอดกลันอดทนได้
้
แล้ ว มีสจั จะมีความจริงใจในการประพฤติปฏิบตั ไิ ด้ แล้ ว
สมบูรณ์ด้วยการมีอธิษฐานความปรารถนา
แล้ วก็เมตตาที่เราเคยเทหรื อทุม่ เทไปในทานศีลเนกขัมมะปั ญญาวิริยะขันติสจั จะอธิษฐานเมตตาเนี่ยเมตต
าทังภายในภายนอก
้
เมตตาแล้ วเราก็ไม่ไปยุง่ กับใครๆที่พระพุทธเจ้ าเรี ยกว่าเมตตาธรรมค ้าจุนโลก
เพราะเมตตาแล้ วไม่ทาลายไม่ยงุ่ เกี่ยวกับใครๆ โลกมีอย่างไรก็จะตังมั
้ น่ อยู่อย่างนัน้
ไม่ได้ โลภไม่อยากได้ ไม่ต้องการอะไรนัน่ แน่ะเมตตาธรรมจึงค ้าจุนโลกแล้ วก็วางเฉยอุเบกขาไม่ต้องไปยุง่ เกี่ย
วกับอะไรทังสิ
้ ้น นัน่ น่ะจึงเรี ยกว่าเป็ นความฉลาดถึงพร้ อมด้ วยความฉลาดทุกอิริยาบถยืน เดิน นัง่
นอนเนี่ยจึงเป็ นผู้สมบูรณ์แบบในธรรม คาว่าสมบูรณ์แบบในธรรมก็คือสมบูรณ์แบบด้ วยบารมี อุปบารมี
ปรมัตถบารมี
คาว่าสมบูรณ์แบบด้ วยบารมีคือตังใจท
้ าถึงแม้ เลือดตกยางออกหรื อแขนขาจะพิกลพิการหรื อชีวิตจะต้ องห
มดต้ องสิ ้นเรี ยกว่าสมบูรณ์แบบด้ วยบารมี อุปบารมี ปรมัตถบารมีแล้ วก็ไม่วอกแวกที่จะไปทาอย่างอื่น
สละตายนัน่ น่ะจึงเรี ยกว่าสมบูรณ์แบบเรี ยกว่าทากุศลให้ ถึงพร้ อมด้ วยความฉลาดทุกอิริยาบถแล้ วถึงคราว
นิพพานัง ปรมัง สูญญังการชาระจิตของตนให้ ขาวรอบก็คือชาระจิตของตนให้ ขาวรอบแล้ ว
ต้ องชาระจิตด้ วยทานด้ วยศีลด้ วยเนกขัมมะ ปั ญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน
เมตตาอุเบกขาเนี่ยคือทาให้ จิตว่าง ไม่ยึดติดใดๆจึงจะสมบูรณ์แบบ
ใช้ ทานศีลเนกขัมมะปั ญญาวิริยะขันติสจั จะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาอันนี ้ปฏิบตั แิ ล้ วรู้เป็ นปั จจัตตังแล้ วก็เป็
นวิธีการที่จะเข้ าถึงความบริ สทุ ธิ์ขาวรอบทังภายในภายนอกจึ
้
งใช้ คาว่าบริ สทุ ธิ์อย่างขาวรอบ
ถ้ าเราไปละเว้ นภายนอกแล้ วแต่ภายในเรายังเต็มไปด้ วยขยะอารมณ์มะเร็ งอารมณ์อยู่มนั จะบริ สทุ ธิ์ไม่ได้
เพราะฉะนันเมื
้ ่อเรารู้แล้ วเราเข้ าใจแล้ วเราก็รักษาความว่างการที่เราประพฤติดีมาตังแต่
้ แรกเขาจึงเรี ยกว่าสั
มมาทิฏฐิ เห็นชอบ สัมมาสังกัปโปดาริชอบ
สัมมาวาจาเราก็ไม่พดู แล้ วคือพูดไปแล้ วไอ้ สิ่งที่ชอบๆทังหลายเราจะชอบในทางทานทางศี
้
ลในทางเนกขัมม
ะปั ญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน
เมตตาอุเบกขาเนี่ยเราพูดอยู่ในคาถาวัตถุ๑๐อย่างเนี่ยเขาเรี ยกคาถาวัตถุทาให้ เป็ นสัมมาวาจา
สัมมากัมมันโตการงานชอบก็คือการงานในทานในศีลในเนกขัมมะในปั ญญาในวิริยะในขันติในสัจจะในอธิ
ษฐานในเมตตาในอุเบกขา ถ้ าพูดถึงสัมมาอาชีโวอาชีพชอบอาชีพอื่นไม่มี
แต่เราทาความเพียรมีทานเป็ นอาชีพมีศีลเป็ นอาชีพคือการละเว้ น มีเนกขัมมะเป็ นอาชีพ
มีปัญญามีเหตุผลในการทาอาชีพ มีวิริยะเพียรเป็ นอาชีพ มีขนั ติอดทนเป็ นอาชีพ
มีสจั จะความจริงใจเป็ นอาชีพ มีอธิษฐานปรารถนาเป็ นอาชีพ
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ปรารถนาเพื่อพระนิพพานเนี่ยเป็ นอาชีพเมตตาเป็ นอาชีพแล้ วก็อเุ บกขาวางเฉยเป็ นอาชีพอันนี ้พูด
ตามนัยยะของมรรค๘ แล้ วก็สติคือการระลึกในอาชีพเหล่านี ้ ในการกระทาเหล่านี ้ทุกวัน
เนี่ยเป็ นการระลึกชอบ ตามความหมายที่ทวั่ ๆไปเขารู้ กนั
เป็ นการระลึกชอบสัมมาสมาธิตงใจมั
ั ้ น่ ชอบก็ทาไปตามนี ้ทาไปตามทานทาไปตามศีลทาไปตามเนกขัมมะห
มายถึงว่าสัมมาสมาธิตงใจมั
ั ้ น่ ชอบตังใจมั
้ น่ ในทาน ตังมั
้ น่ ในศีล ตังมั
้ น่ ในเนกขัมมะ ตังมั
้ น่ ในปั ญญา
ตังมั
้ น่ ในวิริยะ ตังมั
้ น่ ในขันติ ตังมั
้ น่ ในสัจจะ ตังมั
้ น่ ในการอธิษฐาน ตังมั
้ น่ ในเมตตา
ตังมั
้ น่ ในอุเบกขาวางเฉยจึงเรี ยกว่าสัมมาสมาธิแต่พอมาถึงตอนที่เราปฏิบตั มิ าว่างสม่าเสมออย่างนันถึ
้ งเว
ลาจะนิพพานคือตายเนี่ยเราว่างแล้ วว่างจากความเห็นทังหมดเพราะการที
้
่ฝึกมาแล้ วเพราะว่างไม่มีความเ
ห็นแล้ วเพราะถึงความว่างมีนิพพานัง ปรมัง
สูญญังแล้ วไม่มีความเห็นอีกไม่มีการดาริ อีกไม่มีการพูดจาอีกคือว่างจากการพูดจา
ว่างจากสัมมาหมายถึงว่าว่างจากการงานว่างจากอาชีพว่างจากความเพียรว่างจากการระลึกว่างจากการตั ้
งใจ ทาไมจึงเรี ยกว่าว่างจากการตังใจ?
้ เพราะความเคยชินหรื อความสัง่ สมในความว่าง ทานให้ แล้ วก็วา่ ง
ศีลละเว้ นแล้ วก็วา่ ง เนกขัมมะอดใจแล้ วก็วา่ ง ปั ญญาในเหตุในผลที่เรารู้แล้ วก็วา่ งไม่ต้องใช้ เหตุผลอีก
วิริยะเพียรก็ว่างเพราะเพียรมาแล้ วขันติอดกลันอดทนก็
้
ทนมาแล้ วทนแล้ วก็วา่ ง
สัจจะความจริงใจก็วา่ งเพราะเรามีความจริ งใจมาครบถ้ วนแล้ ว อธิษฐานปรารถนาก็ได้ รับผลดีแล้ วคือว่าง
เมตตารักใคร่ก็วา่ งคือว่างจากความรักใคร่ ไม่ต้องมีใจรัก ไม่วา่ รักตนรักผู้อื่น หรื อรักสรรพสิ่งทังหลายในโลก
้
ในเทวโลก ในมารโลก ในพรหมโลก ในหมื่นโลกธาตุ ในแสนโกฏิจกั รวาฬ ในทุกมิตภิ พ ในทุกมิตภิ มู ิ
ในทุกมิตจิ กั รวาฬ ในทุกมิตแิ ก้ วผลึก ในทุกมิติแก้ ววิเศษ ในทุกมิตวิ ิเศษซ้ อนวิเศษ ในทุกมิตสิ ารพักนึก
ทุกมิตสิ ารพัดนึกซ้ อนสารพัดนึกใน ทุกมิตลิ ี ้ลับซับซ้ อนล่องหนหายตัวในทุกมิตสิ าเร็จด้ วยจิตเนี่ย
ว่างหมดเลย
นัน่ น่ะจึงเรี ยกว่าบริ สทุ ธิ์ทงภายในภายนอกจิ
ั้
ตจึงจะเข้ าสู่หรื อน้ อมไปเพื่อพระนิพพานที่วา่ ในพระไตรปิ ฎกแ
สดงถึงเงื่อมไปน้ อมไปเพราะเกิดจากความเคยชินคือความว่าง อาศัยทานแล้ วก็วา่ ง อาศัยศีลแล้ วก็วา่ ง
อาศัยเนกขัมมะแล้ วก็วา่ ง อาศัยปั ญญาแล้ วก็วา่ ง อาศัยวิริยะความเพียรแล้ วก็ว่าง
อาศัยขันติความอดทนแล้ วก็วา่ ง อาศัยสัจจะความจริงใจแล้ วก็วา่ ง อาศัยอธิษฐานปราถนาเพื่อว่าง
อาศัยเมตตารักใคร่ในความว่าง อาศัยอุเบกขาวางเฉยแล้ วก็วา่ งหมดเนี่ยเป็ นนัยยะอันนี ้
เมื่อเข้ าถึงการชาระจิตของตนให้ ขาวรอบการที่พระองค์แสดงไว้ เพื่อเป็ นนิทศั น์อทุ ธาหรณ์เพื่อเป็ นตัวอย่างห
รื อเป็ นเนติแบบอย่าง ที่ภิกษุทงหลายต้
ั้
องมาแนะนาสัง่ สอนหรื อเอามาพูดให้ ชนทังหลายที
้
่ยงั ไม่ร้ ูให้ ร้ ู
รู้แล้ วก็จะได้ มีความตังใจมั
้ น่ ใจประพฤติปฏิบตั ิตามเพื่อให้ ได้ ผลคือมรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบนั นี ้
นี่เป็ นพระพุทธโอวาทที่ประทานแล้ ว เพื่อเป็ นประโยชน์แก่ภิกษุอรหันต์
เพื่อให้ ไปแนะนาสัง่ สอนศิษยานุศษิ ย์หรื อ ประชาชนทังหลายที
้
่ยงั ไม่ร้ ูให้ ร้ ู จะได้ เหมือนกันหมด
เป็ นแนวทางอันเดียวกัน ไม่ต้องวิวาทกันว่าทาไมองค์นนจึ
ั ้ งเทศน์อย่างสอนอย่างหนึง่
แต่เมื่อพระองค์แสดงนัยยะเอาไว้ เป็ นโอวาทปาฏิโมกข์ต้องอยูใ่ นหลัก
ไม่ทาบาปทังปวงการท
้
ากุศลให้ ถึงพร้ อมการชาระจิตของตนให้ ขาวรอบนี ้
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พระองค์แสดงเอาไว้ ย่อๆแต่ความวิจิตรพิศดารที่อาตมาพูดมาเนี่ยเป็ นตามนัยยะที่พระองค์แสดงไ
ว้ วา่ ตังร้้ อยนัยพันนัยเพื่อให้ เข้ าถึงความว่างคือความบริสทุ ธ์เพื่อพระนิพพานอย่างเดียวไม่เป็ นไปทางอื่น
ให้ ภิกษุ๑๒๕๐พระองค์ให้ ทา่ นเหล่านันเป็
้ นแบบอย่าง จะได้ แสดงธรรมไม่วิปริตผิดเพี ้ยน ไม่ทะเลาะกัน
ไม่แตกแยกกัน สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี
การพร้ อมเพรี ยงของหมูท่ าให้ เกิดสุขหรื อประโยชน์สขุ มีแต่ทวีคณ
ู มากยิ่งขึ ้นไปแล้ วพระองค์ก็สง่ ให้ ไปประก
าศพระพุทธศาสนา ธรรมที่พระองค์แสดงแล้ วที่ภิกษุ๑๒๕๐พระองค์ได้ ประพฤติปฏิบตั ิชอบตามแล้ ว
แล้ วก็ปริ นิพพานไปเมื่อถึงกาลสมัยอายุไขยสิ ้งลง
เนี่ยความหมายที่พระพุทธโอวาทที่โอวาทปาฏิโมกข์ที่พระองค์แสดงแก่พระภิกษุสงฆ์ ๑๒๕๐พระองค์ที่เป็ นเ
อหิภิกขุเขาเรี ยกแสดงในวันจาตุรงคสันนิบาต
คือเหมือนวันนี ้เป็ นวันเพ็ญเดือน๓ที่พระพุทธเจ้ าทรงแสดงไว้ เป็ นแบบอย่างที่พระพุทธเจ้ าแสดงแล้ วได้ ประ
กาศไปแล้ ว พระภิกษุสงฆ์ได้ ดาเนินตามแล้ วก็จะเป็ นประโยชน์
เป็ นประโยชน์สขุ แก่ประชาชนพรหมเทพเทวาเทวธิตาทังหมดเมื
้
่อได้ ยินได้ ฟังแล้ วก็ปรารถนาจะไปนิพพานต้
องปฏิบตั ิตามนี ้
ต้ องเข้ าใจตามนี ้ไม่พ้นไปจากนี ้คือว่างทาจิตให้ ว่างคือทาจิตให้ ขาวรอบทังภายในภายนอกแค่
้
ขนั ติและโสรั
จจะที่พระองค์แสดงเอาไว้ มากมาย๘๔๐๐๐พระธรรมขันธ์ก็ไปจากแนวทางนี ้ทังหมดจะแสดงอย่
้
างไรๆก็ไม่
พ้ นไปจากนี ้คือทางที่ไม่ให้ ทาบาปทังปวงด้
้
วยกาย วาจา ใจนี่ยอ่ ลงมาให้ สนอี
ั้ ก
แล้ วทาให้ การทากุศลให้ ถึงพร้ อมด้ วยกายวาจาใจก็คือทังกาย
้
วาจา
ใจก็ให้ วา่ งหมดไม่ให้ กระทบกระแทกแดกดันเลยไม่ให้ เสียความรู้สึกนึกคิดของผู้อื่นการย ้าเตือนทังหลายนั
้
้
นเป็ นด้ วยจิตเจตนาด้ วยเกิดจากความบริ สทุ ธิ์
ไม่ปรารถนาให้ ใครไปมีทกุ ข์หรื อไปรับเวรรับกรรมไม่ต้องไปตกนรกเป็ นเปรตเป็ นอสุรกายเป็ นสัตว์เดรัจฉาน
ที่หมดโอกาสที่จะรู้ธรรมเห็นธรรม
อันนี ้เป็ นจิตเจตนาบริ สทุ ธิ์ที่เรี ยกว่าเป็ นพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระพุทธเจ้ า
ที่พระองค์แสดงไว้ มีความปรารถนาเมื่อพระองค์สร้ างบารมี อุปบารมี
ปรมัตถบารมีสงั่ สมความว่างมาเป็ นอเนกชาติเสียสละบุตรภรรยาทรัพย์สินสมบัตแิ ม้ กระทัง่ ชีวิตมากมายม
หาศาลเป็ นอสงไขยโกฏิกปั ป์นับไม่ถ้วน
ที่แสดงไว้ เป็ นเท่านันเท่
้ านี ้แสดงไปตามพระพุทธโอวาทที่แสดงไว้ ประกาศไว้ แนะนาศิษย์หรื อพระอรหันต์เจ้
าไว้ ก็ได้ รับการถ่ายทอดไว้ เป็ นลาดับ
เนี่ยเมื่อถึงคราวสมัยแล้ วรู้จริ งเห็นแจ้ งในธรรมทังหลายแล้
้
วก็ทาจิตให้ วา่ งยืน เดิน นัง่
นอนพอเสร็จการเสร็จงานก็ให้ วา่ ง เพราะทุกคนเกิดมาทาหน้ าที่ทาหน้ าที่อะไร?
ทาหน้ าที่ของความเป็ นพ่อเป็ นแม่เป็ นบุตรเป็ นภรรยาเป็ นสามีเป็ นลูกเป็ นหลานเป็ นเหลนหรื อจะเป็ นหมอเ
ป็ นคนไข้ เป็ นทหารบก เรื อ อากาศ ตารวจต้ องทาไปตามหน้ าที่
หรื อจะเป็ นพระราชาพระมหากษัตริย์เป็ นตาแหน่งที่เป็ นหลักต้ องอาศัยความเป็ นตัวเชื่อมเพื่อให้ ประโยชน์ตั ้
งเป็ นหลักไว้ ไม่ให้ พ้นไปจากข้ อกาหนดกฏหมายหรื อในข้ อวัตรปฏิบตั เิ พื่อไม่ให้ เสียความสามัคคี
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ไม่ให้ เกิดเหตุวนุ่ วายจราจล ไม่ให้ เกิดโจรผู้ร้ายที่ขโมยหรื อคนเห็นผิด
คนไหนทาผิดก็ต้องโดนรับทุกข์รับโทษโดนอาญาตามกฏหมายบ้ านเมืองตามสารนุโทษมากน้ อยเพราะฉะนั ้
นต้ องเป็ นคนมีระเบียบ พระพุทธเจ้ าก็ยงั มีกฏมีระเบียบ
เพราะฉะนันทุ
้ กคนในครอบครัวก็ต้องมีกฏมีระเบียบต้ องเคารพกฏเคารพระเบียบต้ องเคารพพ่อแม่ปยู่่ าตา
ยายเนี่ยต้ องมีระเบียบ ต้ องอ่อนน้ อมถ่อมตนต้ องไม่ดื ้อไม่เถียงแล้ วก็จะมีความสุขเข้ าถึงนิพพานัง ปรมัง
สุขงั ในชาติปัจจุบนั
เมื่อจิตเราว่างแล้ วเขาเรี ยกนิรามิสสุขเพราะจิตไม่มีวิตกวิจารสังขารไม่ปรุงแต่งจึงเรี ยกว่านิพพานัง ปรมัง
สุขงั หรื อเรี ยกว่านิรามิสสุขหรื อจะเรี ยกว่าสอุปาทิเสสนิพพานคือรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
ธรรมารมณ์ที่มีมนั หมดไปสิ ้นไปหายไปเพราะไม่มีวิตกวิจารในรูปไม่มีวิตกวิจารในเสียง
ไม่มีวิตกวิจารในกลิ่น ไม่มีวิตกวิจารในรส ไม่มีวิตกวิจารในการสัมผัส
ไม่มีวิตกวิจารในการรับรู้ธรรมารมณ์เนี่ยจึงเรี ยกว่าเข้ าถึงนิพพานัง ปรมัง
สุขงั ในปั จจุบนั แล้ วก็รักษาความสงบต่อไปจนถึงสิ ้นอายุขยั นัน่ น่ะคือตาย จึงเข้ าสูน่ ิพพานัง ปรมัง
สูญญังหรื อเข้ าอนุปาทิเสสนิพพาน
ในส่วนที่สงั ขารร่างกายคือขันธ์ ๕ที่ยงั เหลือนี ้ก็จะโดนเผาโดนฝั งไปทิ ้งไปหมดไปสิ ้นไปไม่ปรากฏอีกจึงเรี ยกว่
าอนุปาทิเสสนิพพาน ไม่เหลือแม้ แต่รูปร่างสันฐานเปลี่ยน
แต่แสดงถึงมรรคผลเหมือนกับพระบรมสารี ริกธาตุแสดงถึงมรรคถึงผล ทาไมจึงว่าแสดงถึงมรรคถึงผล?
มรรคก็คือนัน่ น่ะเหมือนกับมีรูปร่างลักษณะเหมือนเมล็ดพันธ์ถวั่ แตก เมล็ดข้ าวสารหัก
เมล็ดงาหรื อเมล็ดพันธ์ผกั กาดเนี่ยที่พระองค์แสดงถึงผลคือเหมือนผล ข้ าวผลผักกาด
ผลถัว่ แตกแต่วา่ กินไม่ได้ นนั่ แน่ะแสดงถึงผล
ที่เกิดจากความว่างหรื อเกิดจากการแปรสภาพไปที่เรี ยกว่าอนัตตาจะว่าเป็ นเงินเป็ นทองก็ไม่ใช่
จะว่าเป็ นเพชรนิลจินดาก็ไม่ใช่
แต่มีลกั ษณะคล้ ายเนี่ยแสดงถึงผลที่เรี ยกว่าวิมตุ ติหลุดพ้ นจากการเรี ยกว่าเป็ นอย่างนันอย่
้ างนี ้เนี่ยแสดงว่า
แม้ กระทัง่ พระบรมสารี ริกธาตุก็แสดงถึงวิมตุ ติหลุดพ้ นเรี ยกกันไปตามสมัญญาคือรูปร่างลักษณะเหมือนผล
ผลข้ าว ผลเมล็ดพันธ์ผกั กาด
เมล็ดพันธ์ถวั่ แตกอะไรพวกเนี่ยที่เห็นๆกันอยูน่ นั่ แหละเพื่อให้ ร้ ูความจริงว่าแม้ พระบรมสารี ริกธาตุก็ยงั แสดง
ถึงความวิมตุ ติหลุดพ้ นจากการเรี ยกไปอย่างนันอย่
้ างนี ้แล้ วก็เหมือนผลแต่กินไม่ได้ แต่ยงั ผลข้ าวก็กินได้
อย่างเมล็ดพันธ์ผกั กาดถัว่ แตกอะไรยังกินได้ หมด
แต่วา่ เป็ นรูปร่างลักษณะคือเป็ นเพราะจะว่าเป็ นกระดูกก็ไม่ใช่กระดูกธรรมดาจะว่าเป็ นเพชรนิลจินดาก็ไม่ใ
ช่เนี่ยพระองค์แสดงถึงวิมตุ ติหลุดพ้ นจากการเรี ยกอย่างนันอย่
้ างนี ้
คือหลุดพ้ นจากสมมุตทิ งหมดเลยต้
ั้
องว่าอย่างนี ้ ที่เคยรู้ว่าเป็ นอย่างนันอย่
้ างนี ้
ตามที่เรารู้ไปร่ าเรี ยนศึกษากันมา
ตามแบบแผนที่เรี ยกจึงเรี ยกว่าสมมุตแิ ล้ วก็เนี่ยวิมตุ ติคือการหลุดพ้ นที่เรี ยกว่าอย่างนันอย่
้ างนี ้เพราะไม่ใช่ทั ้
งหมดแต่มีลกั ษณะอาการคล้ ายคลึงแต่ไม่ใช่แสดงถึงความว่างความวิมตุ ติหลุดพ้ น
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เนี่ยเมื่อทุกคนมีความเข้ าใจแล้ วจุดมุง่ หมายในวันนี ้ก็มีอยู่แค่นี ้แหละต่อนี ้ไปจะได้ ทาตามแบบโบร
าณกาล...เนี่ยง่ายแล้ วก็ไม่ยากเห็นมัย๊ ถ้ าทุกคนทาไปตามนี ้ทุกคนต้ องเข้ าถึงแน่นอนชาตินี ้เลิกให้ หมดไอ้ ที่ไ
ม่วา่ งก็ทาใจให้ ว่างให้ หมดว่างทังดี
้ ทงชั
ั ้ ว่ ว่างทังบุ
้ ญทังบาปแล้
้
วเราก็จะได้ ร้ ูเป็ นปั จจัตตังจิตเข้ าถึงความว่าง
นิพพานัง ปรมัง สุขงั นิพพานัง ปรมัง สูญญัง...
ชนะชัย เมฆา ผู้ถอดความและจัดพิมพ์
วันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เวลา ๒๓.๐๕ น.

