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วนันีเ้ป็นวนัโอวาทปาฏิโมกข์ เพ็ญเดือน๓เป็นวนัท่ีพระพทุธเจ้าให้ภิกษุทัง้หลายท่ีเป็นเอหิภิกข ุ

ท่ีบวชเฉพาะพระพทุธเจ้าเน่ียเป็นเอหิภิกข ุเพียงแตพ่ระองค์ตรัสว่า จงเป็นภิกษุมาเถิด 
ธรรมอนัเรากล่าวดีแล้วถ้าบรรลพุระอรหนัต์แล้วก็จงประพฤติพรหมจรรย์เถิด 
หรือวา่ถ้ายงัไมไ่ด้เป็นพระอรหนัต์ก็จงเป็นภิกษุมาเถิด ธรรมอนัเรากล่าวดีแล้ว 
ทา่นจงประพฤตธิรรมโดยชอบเถิดแคเ่น่ีย เคราหนวดหายไปหมด บริขาร๘ 
แล้วก็ผมหายไปด้วยหมายถึงบริขาร๘ไตรจีวรมาสวมใส ่
อานิสงส์ของผู้ ท่ีจะได้เป็นเอหิภิกขก็ุคือต้องได้มีสว่นถวายกฐินหรือได้ถวายไตรจีวร 
หรือบาตรเอาไว้แล้วบคุคลผู้นัน้จงึจะมีส าหรับผู้ชายก็จะได้ไตรจีวรส าเร็จด้วยฤทธ์ิ 
เขาเรียกไตรจีวรส าเร็จด้วยฤทธ์ิคือฤทธ์ิท่ีพระองค์ประทานให้ 
สว่นผู้หญิงก็จะได้เคร่ืองมหาลดาปสาธน์แล้วก็มีก าลงัเทา่กบัช้าง๗เชือกเหมือนกบันางวิสาขาเน่ีย 
เพราะฉะนัน้ทกุสิ่งทกุอยา่งต้องมีการกระท ามาแตแ่รกหรือเบือ้งต้นตามท่ีทกุคนปรารถนาต้องการ 
ถ้าได้อธิษฐานไว้ดีแล้วก็จะได้ส าเร็จประโยชน์ตามท่ีตัง้ใจไว้อยา่งน้อยแสนกลัป์ถ้าเป็นอสีตมิหาสาวก๘๐อ
งค์ ถ้าเป็นอคัรสาวกซ้ายขวาอย่างพระโมคคลัลาพระสารีบตุรก็ต้องสร้างบารมี๑อสงไขยแสนกลัป์ 
ถ้าปรารถนาเป็นพระปัจเจกโพธิพทุธเจ้าก็ต้องสร้างบารมี๒อสงไขยแสนกลัป์  
ถ้าเป็นพระพทุธเจ้าเป็นปัญญาธิกะก็ต้องสร้างบารมี 
๘อสงไขยแล้วจงึจะได้รับพระพทุธพยากรณ์แล้วจงึจะสร้างบารมีอีก๔อสงไขยแสนกลัป์ 
ถ้าเป็นศรัทธาธิกะต้องนึกในใจต้องปรารถนาความเป็นพทุธเจ้าต้องสร้างบารมี๑๖อสงไขยแล้วจงึจะได้รับ
พระพทุธพยากรณ์แล้วจงึจะต้องสร้างบารมีอีก๘อสงไขยแสนกลัป์ 
สว่นวิริยาธิกะนกึท่ีจะเป็นพระพทุธเจ้าต้องสร้างบารมีมาแล้ว ๓๒อสงไขยแสนกลัป์ 
เม่ือได้รับพระพทุธพยากรณ์แล้วจงึจะสร้างบารมีอีก๑๖อสงไขยแสนกลัป์เน่ียเขาเรียกวิริยาธิกะเพราะฉะนั ้
นจะต้องสร้างต้องท าแล้วก็ต้องมีความแน่วแน ่
ถ้าไมมี่ความแน่วแน่คือไมมี่ความตัง้ใจจริงแล้วก็จะไมส่ าเร็จประโยชน์บางคนก็ลาพทุธภมูิ ปัจเจกภมูิ 
อรหนัต์ภมูิหรือสาวกภมูิไป 
สว่นผู้ ท่ีได้มีจิตศรัทธาเล่ือมใสปรารถนาเป็นพระอรหนัต์ธรรมดาเน่ียได้สร้างได้ท าบญุกบัพระอรหนัต์แล้วก็
มีสิทธิจะได้ส าเร็จมรรคผลในชาตปัิจจบุนัอาศยัวา่ไปบอ่ยๆได้ยินได้ฟังบอ่ยๆแล้วก็ตัง้ใจเอาจริงท่ีจะนิพพา
นเพ่ือพระนิพพานก็จะได้ในชาตปัิจจบุนันีไ้มต้่องไปรอชาติหน้าชาตไิหนส าหรับสาวกธรรมดา 
แตนี่ท่ี้เม่ือพระองค์แสดงโอวาทปาฏิโมกข์ประชมุสงฆ์๑๒๕๐พระองคเ์น่ียท่ีมาประชมุพร้อมกนัในเวฬวุรรณ
สวนไม้ไผเ่วลาตะวนับา่ย 
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ภิกษุทัง้หลายไมไ่ด้นดัหมายกนัเหมือนมีเจโตปริยญาณเหมือนพราหมณ์เขาประชมุกนัแล้วก็เม่ือ
ทา่นทัง้หมดได้บรรลพุระอรหนัต์หมดแล้ว 
แล้วชวนกนัมาเฝ้าพระพทุธเจ้าพระองค์ก็ทรงประทานโอวาทปาฏิโมกข์สัน้ๆไมย่าวมาก 
วา่การไมท่ าบาปทัง้ปวงหมายถึงวา่เป็นมาตรฐานของภิกษุท่ียดึถือเอาเป็นหลกัในการเผยแพร่พทุธศาสนา 
การไมท่ าบาปทัง้ปวง การท ากศุลให้ถึงพร้อม 
การช าระจิตของตนให้ขาวรอบการท่ีทกุคนท่ีจะไมท่ าบาปทัง้ปวงได้ทกุคนก็ต้องมีขนัติอดกลัน้อดทน 
มีโสรัจจะความสงบเงียบ อยากฆา่เขาก็อดกลัน้อดทนไว้ไมฆ่า่ 
อยากลกัขโมยเขาก็อดกลัน้อดทนไว้ไมล่กัแล้วก็สงบเงียบเอาไว้ 
อยากประพฤตผิิดบตุรภรรยาสามีเขาก็อดกลัน้อดทนไว้ไมท่ า 
อยากหลอกลวงต้มตุน๋หรือกินเหล้าเมายาก็อดกลัน้อดทนไว้สงบเงียบเอาไว้ 
แล้วก็ไมท่ าบาปทัง้ปวงได้ด้วยขนัตแิละโสรัจจะ คือความอดทนและความสงบเงียบของใจ 
แล้วก็มาถึงการท่ีท ากศุลให้ถึงพร้อมน่ีก็ต้องมีขนัติโสรัจจะนัน่แหละอีก 
ไมอ่ยากให้ทานก็อดกลัน้อดทนท าทานแล้วก็ท าด้วยความสงบตามมีตามได้ 
ไมต้่องกระเบียดกระเสียนไมต้่องเบียดเบียนตนให้เป็นทกุข์พอใจแคไ่หนหรือมีน้อยก็ท าไปตามน้อยมีมากก็
ท าตามมากนัน่นะ่อดกลัน้อดทนไมอ่ยากท าทานก็อดกลัน้อดทนท าทานไปแล้วก็ท าด้วยความสงบหรือด้วย
ความตัง้ใจจริง ไมอ่ยากรักษาศีลก็ตัง้ใจรักษาเพราะความส าคญัของศีลอยูท่ี่ลอ-ละคือละเว้นทัง้หมดเลย 
ละรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ทัง้หมดนัน่น่ะจงึเรียกวา่ละเว้น 
ละเว้นเพ่ือให้วา่งไมใ่ห้อารมณ์เหลา่นัน้มากวนใจหรือไมใ่ห้อารมณ์ตา่งๆท าให้เกิดความโลภความโกรธควา
มหลงหรือท าให้มีราคะโลภะโทสะโมหะมานะทิฏฐิแล้วก็อวิชชาเน่ียต้องละเว้นด้วยศีลละเว้นแล้วก็วา่ง 
แล้วก็ 
ไมอ่ยากประพฤตเินกขมัมะคืออดใจอะไรไมไ่ด้ก็ต้องมีขนัตอิดกลัน้อดทนให้มีความอดใจประพฤตเินกขมัม
ะให้ได้ อาศยัเนกขมัมะอดใจเพ่ือให้มีทานมีศีลนัน่แหละ 
ต้องใช้เอาทานเอาศีลนัน่แหละเป็นข้อปฏิบตัิในการด าเนินการประพฤติปฏิบตัเิพ่ือให้เข้าถึงนิพพานงั ปรมงั 
สญูญงัได้รวดเร็ว ให้ทานแล้วก็วา่ง ศีลละเว้นแล้วก็วา่ง 
ทานให้หมดหมายถึงทรัพย์สินสมบตัใิดๆจะเป็นทานภายในก็ตามทานภายนอกก็ตาม 
ท่ีมีอะไรอยูใ่นใจนัน่แนะ่เหมือนกบัเอาทานมาเป็นบาทเป็นเบือ้งแรก 
เอามาประพฤตปิฏิบตัจิะเป็นทานภายในคือเราไมมี่ทรัพย์สินสมบตัใิดๆมีอารมณ์อยูใ่นใจหมายถึงมีรูปอยูใ่
นใจ มีเสียง มีกลิ่น มีรส มีโผฏฐัพพะ มีธรรมารมณ์ในใจ ก็ให้หมดไปจากใจให้เป็นทานไปให้หมด 
แล้วก็เป็นการละเว้น 
ศีลก็ละเว้นไปเป็นประจ าอยูเ่ป็นจิณวตัรหรือศีลวตัรหรือต้องละเว้นอยู่ทกุวนัเพ่ือมุง่สูพ่ระนิพพานนิพพานงั 
ปรมงั สญูญงั เม่ือเรามีเนกขมัมะอดใจในทานในศีลได้แล้วเราก็จะรู้วา่ปัญญาเกิดขึน้แล้ว 
ปัญญาคือเหตผุลท่ีถกูต้อง 
ปัญญาคือเหตผุลท่ีถกูต้องคือต้องมาใช้เหตผุลในทานเหตผุลในศีลแล้วก็เหตผุลในเนกขมัมะเน่ีย 
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ต้องใช้เหตผุลการท่ีให้ทานก็เพ่ือไมใ่ห้มีหว่งกงัวลหรือไมใ่ห้มีการวิตกวิจารสงัขารในการปรุงแตง่เ
ม่ือให้แล้วให้เลยละเว้นแล้วละเว้นเลยอดใจได้แล้วอดใจไมห่วนกลบัไปคิดอีก 
นัน่นะ่ต้องใช้ปัญญาคือเหตผุลในทานในศีลในเนกขมัมะก็เพ่ือให้จิตวา่งอย่างบริสทุธ์ิเพราะทกุอย่างมนัเคลี
ยร์แล้วด้วยปัญญานัน่นะ่จงึจะวา่งด้วยความบริสทุธ์ิ 
แล้วก็ต้องมีขนัติโสรัจจะความสงบเสง่ียมอยูถื่อเป็นพืน้ฐานหรือแรกเร่ิมหรือความตัง้ใจหรืออดุมคติ 
ต้องมีขนัตโิสรัจจะเพ่ือท ากศุลให้ถึงพร้อม ค าวา่กศุลคือความฉลาด ฉลาดทกุอิริยาบถยืน เดิน นัง่ 
นอนเพ่ือให้วา่งเป็นทาน ให้ละเว้นเป็นศีล 
เพ่ือให้อดใจเป็นเนกขมัมะอดใจให้ตัง้มัน่อยูใ่นเหตผุลคือปัญญายืน เดนิ นัง่ นอนทกุอิริยาบถ 
ต้องฉลาดในความว่างคือวา่งด้วยความตัง้ใจหรือว่างด้วยความจริงใจเน่ียจงึจะเรียกวา่ปัญญา 
แล้วก็วิริยะเพียรทัง้วนัทัง้คืนตราบใดท่ีจิตยงัไมว่า่งต้องท าให้จิตว่างนัน่นะ่จงึเรียกว่าวิริยะเพียรในทานในศี
ลในเนกขมัมะในปัญญา 
เพียรทกุวนัจงึเก่ียวเน่ืองกนัเพ่ือให้เข้าถึงความฉลาดก็คือปัญญาเหตผุลท่ีรู้แล้วเคลียร์อต้องวา่งหมดคือไมล่ั
งเลสงสยัสกักายทิฏฐิวิจิกิจฉา สีลพัพตปรามาสไมมี่เพียรเพ่ือให้วา่ง 
เม่ือเราตัง้จิตแนน่อนหรือตัง้ใจแนน่อนแล้ววิริยะความเพียรคือต้องท าทกุวนัยืน เดนิ นัง่ นอน เวลากิน ด่ืม 
นุง่หม่ อจุจาระ 
ปัสสาวะก็ต้องท าจิตให้วา่งตัง้มัน่อยูใ่นทานในศีลในเนกขมัมะในปัญญาในวิริยะแล้วก็ขนัติต้องอดกลัน้อด
ทนได้ทกุรูปแบบ โสรัจจะก็สงบเสง่ียมไปทกุรายการไมแ่สดงปฏิกิริยาอาการทางกายทางจิตให้ผู้ อ่ืนรู้ 
มนัจะได้สงบเงียบไปตลอดทกุอิริยาบถยืน เดนิ นัง่ 
นอนจิตวา่งสงบเงียบแล้วก็สงดัเป็นอปุธิวิเวกจิตไมห่ลงไปอารมณ์ตา่งๆนัน่นะ่จิตจะเข้าสูค่วามว่างหรือนิพ
พานงั ปรมงั 
สญูญงัเป็นการฝึกหดัอบรมบม่นิสยัเพ่ือพระนิพพานด้วยขนัตแิละโสรัจจะท่ีมัน่คงด้วยความจริงใจเรียกวา่สั
จจะมีความจริงใจท่ีจะประพฤตปิฏิบตัใินทานในศีลในเนกขมัมะในปัญญาในวิริยะในขนัตเิน่ียต้องมีสจัจะ
มีความจริงใจให้เป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัให้หมด 
ร้อยกรองเอามาเน่ียเหมือนร้อยกรองเอามาร้อยกรองเป็นเนกขมัมะปัญญาวิริยะขนัติสจัจะจริงใจด้วยความ
จริงใจ แล้วก็อธิษฐานปรารถนาเพ่ือพระนิพพาน 
อนันีเ้พ่ือพระนิพพานต้องใช้ค าวา่อธิษฐานคือปรารถนาเพราะค าวา่อธิษฐานก็คือความปรารถนาต้องการนั่
นแนะ่ 
ต้องปรารถนาทกุวนัด้วยปรารถนาให้มีทานมีศีลมีเนกขมัมะมีปัญญามีวิริยะขนัตสิจัจะแล้วก็มีอธิษฐานต้อ
งมีทกุวนัต้องท าให้ได้ทกุวนั แล้วก็ด้วยใจเมตตารักท่ีจะท าด้วยนัน่นะ่ เมตตารักใคร่ในทาน รักใคร่ในศีล 
รักใคร่ในเนกขมัมะ รักใคร่ในปัญญา รักใคร่ในวิริยะ รักใคร่ในขนัติ รักใคร่ในสจัจะ 
รักใคร่ท่ีจะอธิษฐานคือปรารถนาทกุวนั ไมไ่ปรักอยา่งอ่ืนแนน่อนไมรั่กหนุม่รักสาวไมรั่กรูป เสียง กลิ่น รส 
โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์เน่ียจิตต้องวา่งต้องเอาความรักประมวลมาท่ีทาน ท่ีศีล ท่ีเนกขมัมะ ท่ีปัญญา วิริยะ 
ขนัต ิสจัจะ อธิษฐาน เมตตา 
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เม่ือมนัมีความรักใคร่ในความวา่งมนัจะเป็นสขุสงบสขุสนัตสิขุอเุบกขาการวางเฉยทัง้ภายในภาย
นอกก็จะรู้ได้เป็นปัจจตัตงัเม่ือเราท าได้นัน่แหละจงึจะเรียกวา่เป็นการท ากศุลให้ถึงพร้อมคือความฉลาดถึง
พร้อมด้วยทานศีลเนกขมัมะปัญญาวิริยะขนัตสิจัจะอธิษฐานเมตตาอเุบกขาวางเฉย 
วางเฉยกบัอารมณ์ทัง้ปวงเพราะมนัถึงขีดสดุแล้วทานก็ท าแล้วศีลก็ละเว้นแล้วเนกขมัมะก็อดใจได้แล้ว 
ปัญญาก็เลิกใช้เหตผุลแล้วเพราะไมล่งัเลสงสยัในเหตใุนผลแล้วแล้วก็มีความเพียรท่ีได้ท าแล้ว 
มีขนัตอิดกลัน้อดทนได้แล้ว มีสจัจะมีความจริงใจในการประพฤติปฏิบตัไิด้แล้ว 
สมบรูณ์ด้วยการมีอธิษฐานความปรารถนา 
แล้วก็เมตตาท่ีเราเคยเทหรือทุม่เทไปในทานศีลเนกขมัมะปัญญาวิริยะขนัตสิจัจะอธิษฐานเมตตาเน่ียเมตต
าทัง้ภายในภายนอก เมตตาแล้วเราก็ไมไ่ปยุง่กบัใครๆท่ีพระพทุธเจ้าเรียกวา่เมตตาธรรมค า้จนุโลก 
เพราะเมตตาแล้วไมท่ าลายไมยุ่ง่เก่ียวกบัใครๆ โลกมีอย่างไรก็จะตัง้มัน่อยู่อยา่งนัน้ 
ไมไ่ด้โลภไมอ่ยากได้ไมต้่องการอะไรนัน่แนะ่เมตตาธรรมจงึค า้จนุโลกแล้วก็วางเฉยอเุบกขาไมต้่องไปยุง่เก่ีย
วกบัอะไรทัง้สิน้ นัน่นะ่จงึเรียกวา่เป็นความฉลาดถึงพร้อมด้วยความฉลาดทกุอิริยาบถยืน เดิน นัง่ 
นอนเน่ียจงึเป็นผู้สมบรูณ์แบบในธรรม ค าวา่สมบรูณ์แบบในธรรมก็คือสมบรูณ์แบบด้วยบารมี อปุบารมี 
ปรมตัถบารมี 
ค าวา่สมบรูณ์แบบด้วยบารมีคือตัง้ใจท าถึงแม้เลือดตกยางออกหรือแขนขาจะพิกลพิการหรือชีวิตจะต้องห
มดต้องสิน้เรียกวา่สมบรูณ์แบบด้วยบารมี อปุบารมี ปรมตัถบารมีแล้วก็ไมว่อกแวกท่ีจะไปท าอย่างอ่ืน 
สละตายนัน่นะ่จงึเรียกวา่สมบรูณ์แบบเรียกวา่ท ากศุลให้ถึงพร้อมด้วยความฉลาดทกุอิริยาบถแล้วถึงคราว
นิพพานงั ปรมงั สญูญงัการช าระจิตของตนให้ขาวรอบก็คือช าระจิตของตนให้ขาวรอบแล้ว 
ต้องช าระจิตด้วยทานด้วยศีลด้วยเนกขมัมะ ปัญญา วิริยะ ขนัติ สจัจะ อธิษฐาน 
เมตตาอเุบกขาเน่ียคือท าให้จิตวา่ง ไมย่ึดติดใดๆจงึจะสมบรูณ์แบบ 
ใช้ทานศีลเนกขมัมะปัญญาวิริยะขนัตสิจัจะอธิษฐานเมตตาอเุบกขาอนันีป้ฏิบตัแิล้วรู้เป็นปัจจตัตงัแล้วก็เป็
นวิธีการท่ีจะเข้าถึงความบริสทุธ์ิขาวรอบทัง้ภายในภายนอกจงึใช้ค าวา่บริสทุธ์ิอยา่งขาวรอบ 
ถ้าเราไปละเว้นภายนอกแล้วแตภ่ายในเรายงัเตม็ไปด้วยขยะอารมณ์มะเร็งอารมณ์อยู่มนัจะบริสทุธ์ิไมไ่ด้ 
เพราะฉะนัน้เม่ือเรารู้แล้วเราเข้าใจแล้วเราก็รักษาความวา่งการท่ีเราประพฤติดีมาตัง้แตแ่รกเขาจงึเรียกวา่สั
มมาทิฏฐิเห็นชอบ สมัมาสงักปัโปด าริชอบ 
สมัมาวาจาเราก็ไมพ่ดูแล้วคือพดูไปแล้วไอ้สิ่งท่ีชอบๆทัง้หลายเราจะชอบในทางทานทางศีลในทางเนกขมัม
ะปัญญา วิริยะ ขนัต ิสจัจะ อธิษฐาน 
เมตตาอเุบกขาเน่ียเราพดูอยู่ในคาถาวตัถ๑ุ๐อยา่งเน่ียเขาเรียกคาถาวตัถทุ าให้เป็นสมัมาวาจา 
สมัมากมัมนัโตการงานชอบก็คือการงานในทานในศีลในเนกขมัมะในปัญญาในวิริยะในขนัตใินสจัจะในอธิ
ษฐานในเมตตาในอเุบกขา ถ้าพดูถึงสมัมาอาชีโวอาชีพชอบอาชีพอ่ืนไมมี่ 
แตเ่ราท าความเพียรมีทานเป็นอาชีพมีศีลเป็นอาชีพคือการละเว้น มีเนกขมัมะเป็นอาชีพ 
มีปัญญามีเหตผุลในการท าอาชีพ มีวิริยะเพียรเป็นอาชีพ มีขนัตอิดทนเป็นอาชีพ 
มีสจัจะความจริงใจเป็นอาชีพ มีอธิษฐานปรารถนาเป็นอาชีพ 
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ปรารถนาเพ่ือพระนิพพานเน่ียเป็นอาชีพเมตตาเป็นอาชีพแล้วก็อเุบกขาวางเฉยเป็นอาชีพอนันีพ้ดู
ตามนยัยะของมรรค๘ แล้วก็สตคืิอการระลกึในอาชีพเหล่านี ้ในการกระท าเหลา่นีท้กุวนั 
เน่ียเป็นการระลกึชอบ ตามความหมายท่ีทัว่ๆไปเขารู้กนั 
เป็นการระลึกชอบสมัมาสมาธิตัง้ใจมัน่ชอบก็ท าไปตามนีท้ าไปตามทานท าไปตามศีลท าไปตามเนกขมัมะห
มายถึงวา่สมัมาสมาธิตัง้ใจมัน่ชอบตัง้ใจมัน่ในทาน ตัง้มัน่ในศีล ตัง้มัน่ในเนกขมัมะ ตัง้มัน่ในปัญญา 
ตัง้มัน่ในวิริยะ ตัง้มัน่ในขนัต ิตัง้มัน่ในสจัจะ ตัง้มัน่ในการอธิษฐาน ตัง้มัน่ในเมตตา 
ตัง้มัน่ในอเุบกขาวางเฉยจงึเรียกวา่สมัมาสมาธิแตพ่อมาถึงตอนท่ีเราปฏิบตัมิาวา่งสม ่าเสมออย่างนัน้ถึงเว
ลาจะนิพพานคือตายเน่ียเราวา่งแล้ววา่งจากความเห็นทัง้หมดเพราะการท่ีฝึกมาแล้วเพราะวา่งไมมี่ความเ
ห็นแล้วเพราะถึงความวา่งมีนิพพานงั ปรมงั 
สญูญงัแล้วไมมี่ความเห็นอีกไมมี่การด าริอีกไมมี่การพดูจาอีกคือวา่งจากการพดูจา 
วา่งจากสมัมาหมายถึงวา่ว่างจากการงานว่างจากอาชีพว่างจากความเพียรวา่งจากการระลกึวา่งจากการตั ้
งใจ ท าไมจงึเรียกวา่วา่งจากการตัง้ใจ? เพราะความเคยชินหรือความสัง่สมในความว่าง ทานให้แล้วก็วา่ง 
ศีลละเว้นแล้วก็วา่ง เนกขมัมะอดใจแล้วก็วา่ง ปัญญาในเหตใุนผลท่ีเรารู้แล้วก็วา่งไมต้่องใช้เหตผุลอีก 
วิริยะเพียรก็ว่างเพราะเพียรมาแล้วขนัตอิดกลัน้อดทนก็ทนมาแล้วทนแล้วก็วา่ง 
สจัจะความจริงใจก็วา่งเพราะเรามีความจริงใจมาครบถ้วนแล้ว อธิษฐานปรารถนาก็ได้รับผลดีแล้วคือวา่ง 
เมตตารักใคร่ก็วา่งคือวา่งจากความรักใคร่ไมต้่องมีใจรัก ไมว่า่รักตนรักผู้ อ่ืน หรือรักสรรพสิ่งทัง้หลายในโลก 
ในเทวโลก ในมารโลก ในพรหมโลก ในหม่ืนโลกธาต ุในแสนโกฏิจกัรวาฬ ในทกุมิตภิพ ในทกุมิตภิมูิ 
ในทกุมิตจิกัรวาฬ ในทกุมิตแิก้วผลกึ ในทกุมิติแก้ววิเศษ ในทกุมิตวิิเศษซ้อนวิเศษ  ในทกุมิตสิารพกันกึ 
ทกุมิตสิารพดันกึซ้อนสารพดันกึใน ทกุมิตลีิล้บัซบัซ้อนลอ่งหนหายตวัในทกุมิตสิ าเร็จด้วยจิตเน่ีย 
วา่งหมดเลย 
นัน่นะ่จงึเรียกวา่บริสทุธ์ิทัง้ภายในภายนอกจิตจงึจะเข้าสู่หรือน้อมไปเพ่ือพระนิพพานท่ีวา่ในพระไตรปิฎกแ
สดงถึงเง่ือมไปน้อมไปเพราะเกิดจากความเคยชินคือความวา่ง อาศยัทานแล้วก็วา่ง อาศยัศีลแล้วก็วา่ง 
อาศยัเนกขมัมะแล้วก็วา่ง อาศยัปัญญาแล้วก็วา่ง อาศยัวิริยะความเพียรแล้วก็ว่าง 
อาศยัขนัตคิวามอดทนแล้วก็วา่ง อาศยัสจัจะความจริงใจแล้วก็วา่ง อาศยัอธิษฐานปราถนาเพ่ือว่าง 
อาศยัเมตตารักใคร่ในความว่าง อาศยัอเุบกขาวางเฉยแล้วก็วา่งหมดเน่ียเป็นนยัยะอนันี ้
เม่ือเข้าถึงการช าระจิตของตนให้ขาวรอบการท่ีพระองค์แสดงไว้เพ่ือเป็นนิทศัน์อทุธาหรณ์เพ่ือเป็นตวัอยา่งห
รือเป็นเนตแิบบอยา่ง ท่ีภิกษุทัง้หลายต้องมาแนะน าสัง่สอนหรือเอามาพดูให้ชนทัง้หลายท่ียงัไมรู้่ให้รู้ 
รู้แล้วก็จะได้มีความตัง้ใจมัน่ใจประพฤติปฏิบตัิตามเพื่อให้ได้ผลคือมรรคผลนิพพานในชาตปัิจจบุนันี ้
น่ีเป็นพระพทุธโอวาทท่ีประทานแล้ว เพ่ือเป็นประโยชน์แก่ภิกษุอรหนัต์ 
เพ่ือให้ไปแนะน าสัง่สอนศิษยานศุษิย์หรือ ประชาชนทัง้หลายท่ียงัไมรู้่ให้รู้ จะได้เหมือนกนัหมด 
เป็นแนวทางอนัเดียวกนั ไมต้่องวิวาทกนัวา่ท าไมองค์นัน้จึงเทศน์อยา่งสอนอยา่งหนึง่ 
แตเ่ม่ือพระองค์แสดงนยัยะเอาไว้เป็นโอวาทปาฏิโมกข์ต้องอยูใ่นหลกั 
ไมท่ าบาปทัง้ปวงการท ากศุลให้ถึงพร้อมการช าระจิตของตนให้ขาวรอบนี ้
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พระองค์แสดงเอาไว้ย่อๆแตค่วามวิจิตรพิศดารท่ีอาตมาพดูมาเน่ียเป็นตามนยัยะท่ีพระองค์แสดงไ
ว้วา่ตัง้ร้อยนยัพนันยัเพ่ือให้เข้าถึงความวา่งคือความบริสทุธ์เพ่ือพระนิพพานอยา่งเดียวไมเ่ป็นไปทางอ่ืน 
ให้ภิกษุ๑๒๕๐พระองค์ให้ทา่นเหลา่นัน้เป็นแบบอย่าง จะได้แสดงธรรมไมว่ิปริตผิดเพีย้น ไมท่ะเลาะกนั 
ไมแ่ตกแยกกนั สขุา สงฺฆสฺส สามคฺคี 
การพร้อมเพรียงของหมูท่ าให้เกิดสขุหรือประโยชน์สขุมีแตท่วีคณูมากยิ่งขึน้ไปแล้วพระองค์ก็สง่ให้ไปประก
าศพระพทุธศาสนา ธรรมท่ีพระองค์แสดงแล้วท่ีภิกษุ๑๒๕๐พระองค์ได้ประพฤตปิฏิบตัิชอบตามแล้ว 
แล้วก็ปรินิพพานไปเม่ือถึงกาลสมยัอายไุขยสิง้ลง 
เน่ียความหมายท่ีพระพทุธโอวาทท่ีโอวาทปาฏิโมกข์ท่ีพระองค์แสดงแก่พระภิกษุสงฆ์๑๒๕๐พระองค์ท่ีเป็นเ
อหิภิกขเุขาเรียกแสดงในวนัจาตรุงคสนันิบาต 
คือเหมือนวนันีเ้ป็นวนัเพ็ญเดือน๓ท่ีพระพทุธเจ้าทรงแสดงไว้เป็นแบบอย่างท่ีพระพทุธเจ้าแสดงแล้วได้ประ
กาศไปแล้ว พระภิกษุสงฆ์ได้ด าเนินตามแล้วก็จะเป็นประโยชน์ 
เป็นประโยชน์สขุแก่ประชาชนพรหมเทพเทวาเทวธิตาทัง้หมดเม่ือได้ยินได้ฟังแล้วก็ปรารถนาจะไปนิพพานต้
องปฏิบตัิตามนี ้
ต้องเข้าใจตามนีไ้มพ้่นไปจากนีคื้อวา่งท าจิตให้ว่างคือท าจิตให้ขาวรอบทัง้ภายในภายนอกแคข่นัตแิละโสรั
จจะท่ีพระองค์แสดงเอาไว้มากมาย๘๔๐๐๐พระธรรมขนัธ์ก็ไปจากแนวทางนีท้ัง้หมดจะแสดงอย่างไรๆก็ไม่
พ้นไปจากนีคื้อทางท่ีไมใ่ห้ท าบาปทัง้ปวงด้วยกาย วาจา ใจน่ียอ่ลงมาให้สัน้อีก 
แล้วท าให้การท ากศุลให้ถึงพร้อมด้วยกายวาจาใจก็คือทัง้กาย วาจา 
ใจก็ให้วา่งหมดไมใ่ห้กระทบกระแทกแดกดนัเลยไมใ่ห้เสียความรู้สึกนกึคิดของผู้ อ่ืนการย า้เตือนทัง้หลายนั ้
นเป็นด้วยจิตเจตนาด้วยเกิดจากความบริสทุธ์ิ 
ไมป่รารถนาให้ใครไปมีทกุข์หรือไปรับเวรรับกรรมไมต้่องไปตกนรกเป็นเปรตเป็นอสรุกายเป็นสตัว์เดรัจฉาน
ท่ีหมดโอกาสท่ีจะรู้ธรรมเห็นธรรม 
อนันีเ้ป็นจิตเจตนาบริสทุธ์ิท่ีเรียกวา่เป็นพระมหากรุณาธิคณุของพระพทุธเจ้า 
ท่ีพระองค์แสดงไว้มีความปรารถนาเม่ือพระองคส์ร้างบารมี อปุบารมี 
ปรมตัถบารมีสัง่สมความวา่งมาเป็นอเนกชาตเิสียสละบตุรภรรยาทรัพย์สินสมบตัแิม้กระทัง่ชีวิตมากมายม
หาศาลเป็นอสงไขยโกฏิกปัป์นบัไมถ้่วน 
ท่ีแสดงไว้เป็นเท่านัน้เทา่นีแ้สดงไปตามพระพทุธโอวาทท่ีแสดงไว้ประกาศไว้แนะน าศษิย์หรือพระอรหนัต์เจ้
าไว้ก็ได้รับการถ่ายทอดไว้เป็นล าดบั 
เน่ียเม่ือถึงคราวสมยัแล้วรู้จริงเห็นแจ้งในธรรมทัง้หลายแล้วก็ท าจิตให้วา่งยืน เดิน นัง่ 
นอนพอเสร็จการเสร็จงานก็ให้วา่ง เพราะทกุคนเกิดมาท าหน้าท่ีท าหน้าท่ีอะไร? 
ท าหน้าท่ีของความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นบตุรเป็นภรรยาเป็นสามีเป็นลกูเป็นหลานเป็นเหลนหรือจะเป็นหมอเ
ป็นคนไข้เป็นทหารบก เรือ อากาศ ต ารวจต้องท าไปตามหน้าท่ี 
หรือจะเป็นพระราชาพระมหากษัตริย์เป็นต าแหนง่ท่ีเป็นหลกัต้องอาศยัความเป็นตวัเช่ือมเพ่ือให้ประโยชน์ตั ้
งเป็นหลกัไว้ไมใ่ห้พ้นไปจากข้อก าหนดกฏหมายหรือในข้อวตัรปฏิบตัเิพ่ือไมใ่ห้เสียความสามคัคี 



 ๗ 

ไมใ่ห้เกิดเหตวุุน่วายจราจล ไมใ่ห้เกิดโจรผู้ ร้ายท่ีขโมยหรือคนเห็นผิด 
คนไหนท าผิดก็ต้องโดนรับทกุข์รับโทษโดนอาญาตามกฏหมายบ้านเมืองตามสารนโุทษมากน้อยเพราะฉะนั ้
นต้องเป็นคนมีระเบียบ พระพทุธเจ้าก็ยงัมีกฏมีระเบียบ 
เพราะฉะนัน้ทกุคนในครอบครัวก็ต้องมีกฏมีระเบียบต้องเคารพกฏเคารพระเบียบต้องเคารพพอ่แมปู่่ ยา่ตา
ยายเน่ียต้องมีระเบียบ ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนต้องไมดื่อ้ไม่เถียงแล้วก็จะมีความสขุเข้าถึงนิพพานงั ปรมงั 
สขุงัในชาตปัิจจบุนั 
เม่ือจิตเราว่างแล้วเขาเรียกนิรามิสสขุเพราะจิตไมมี่วิตกวิจารสงัขารไมป่รุงแตง่จงึเรียกวา่นิพพานงั ปรมงั 
สขุงัหรือเรียกวา่นิรามิสสขุหรือจะเรียกว่าสอปุาทิเสสนิพพานคือรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 
ธรรมารมณ์ท่ีมีมนัหมดไปสิน้ไปหายไปเพราะไมมี่วิตกวิจารในรูปไมมี่วิตกวิจารในเสียง 
ไมมี่วิตกวิจารในกลิ่น ไมมี่วิตกวิจารในรส ไมมี่วิตกวิจารในการสมัผสั 
ไมมี่วิตกวิจารในการรับรู้ธรรมารมณ์เน่ียจงึเรียกว่าเข้าถึงนิพพานงั ปรมงั 
สขุงัในปัจจบุนัแล้วก็รักษาความสงบตอ่ไปจนถึงสิน้อายขุยันัน่นะ่คือตาย จงึเข้าสูน่ิพพานงั ปรมงั 
สญูญงัหรือเข้าอนปุาทิเสสนิพพาน 
ในสว่นท่ีสงัขารร่างกายคือขนัธ์๕ท่ียงัเหลือนีก็้จะโดนเผาโดนฝังไปทิง้ไปหมดไปสิน้ไปไมป่รากฏอีกจงึเรียกว่
าอนปุาทิเสสนิพพาน ไมเ่หลือแม้แตรู่ปร่างสนัฐานเปล่ียน 
แตแ่สดงถึงมรรคผลเหมือนกบัพระบรมสารีริกธาตแุสดงถึงมรรคถึงผล ท าไมจงึวา่แสดงถึงมรรคถึงผล? 
มรรคก็คือนัน่นะ่เหมือนกบัมีรูปร่างลกัษณะเหมือนเมล็ดพนัธ์ถัว่แตก เมล็ดข้าวสารหกั 
เมล็ดงาหรือเมล็ดพนัธ์ผกักาดเน่ียท่ีพระองค์แสดงถึงผลคือเหมือนผล ข้าวผลผกักาด 
ผลถัว่แตกแตว่า่กินไมไ่ด้นัน่แนะ่แสดงถึงผล 
ท่ีเกิดจากความวา่งหรือเกิดจากการแปรสภาพไปท่ีเรียกว่าอนตัตาจะวา่เป็นเงินเป็นทองก็ไมใ่ช ่
จะวา่เป็นเพชรนิลจินดาก็ไมใ่ช่ 
แตมี่ลกัษณะคล้ายเน่ียแสดงถึงผลท่ีเรียกว่าวิมตุตหิลดุพ้นจากการเรียกว่าเป็นอยา่งนัน้อยา่งนีเ้น่ียแสดงว่า
แม้กระทัง่พระบรมสารีริกธาตก็ุแสดงถึงวิมตุตหิลดุพ้นเรียกกนัไปตามสมญัญาคือรูปร่างลกัษณะเหมือนผล 
ผลข้าว ผลเมล็ดพนัธ์ผกักาด 
เมล็ดพนัธ์ถัว่แตกอะไรพวกเน่ียท่ีเห็นๆกนัอยูน่ัน่แหละเพ่ือให้รู้ความจริงวา่แม้พระบรมสารีริกธาตก็ุยงัแสดง
ถึงความวิมตุติหลดุพ้นจากการเรียกไปอยา่งนัน้อย่างนีแ้ล้วก็เหมือนผลแตกิ่นไมไ่ด้แตย่งัผลข้าวก็กินได้ 
อยา่งเมล็ดพนัธ์ผกักาดถัว่แตกอะไรยงักินได้หมด 
แตว่า่เป็นรูปร่างลกัษณะคือเป็นเพราะจะวา่เป็นกระดกูก็ไมใ่ชก่ระดกูธรรมดาจะวา่เป็นเพชรนิลจินดาก็ไมใ่
ชเ่น่ียพระองค์แสดงถึงวิมตุติหลดุพ้นจากการเรียกอยา่งนัน้อยา่งนี ้
คือหลดุพ้นจากสมมตุทิัง้หมดเลยต้องวา่อยา่งนี ้ท่ีเคยรู้ว่าเป็นอยา่งนัน้อยา่งนี ้
ตามท่ีเรารู้ไปร ่าเรียนศกึษากนัมา 
ตามแบบแผนท่ีเรียกจงึเรียกวา่สมมตุแิล้วก็เน่ียวิมตุติคือการหลดุพ้นท่ีเรียกวา่อยา่งนัน้อย่างนีเ้พราะไมใ่ชท่ั ้
งหมดแตมี่ลกัษณะอาการคล้ายคลงึแตไ่มใ่ชแ่สดงถึงความวา่งความวิมตุตหิลดุพ้น 
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เน่ียเม่ือทกุคนมีความเข้าใจแล้วจดุมุง่หมายในวนันีก็้มีอยู่แคนี่แ้หละตอ่นีไ้ปจะได้ท าตามแบบโบร
าณกาล...เน่ียง่ายแล้วก็ไมย่ากเห็นมัย๊ถ้าทกุคนท าไปตามนีท้กุคนต้องเข้าถึงแนน่อนชาตนีิเ้ลิกให้หมดไอ้ท่ีไ
มว่า่งก็ท าใจให้ว่างให้หมดวา่งทัง้ดีทัง้ชัว่วา่งทัง้บญุทัง้บาปแล้วเราก็จะได้รู้เป็นปัจจตัตงัจิตเข้าถึงความวา่ง
นิพพานงั ปรมงั สขุงั นิพพานงั ปรมงั สญูญงั... 
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