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สมาธินิเทศ
อาหารเรปฏิกลู สัญญา
บัดนี้ ภาวนานิเทศแหงอาหาเรปฏิกลู สัญญา ที่ทานยกขึ้นแสดง
ไวถัดอารุปปนิเทศวา "เอกา สฺา - สัญญา ๑ " ดังนี้ มาถึงแลว
โดยลําดับ
บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัยในอาหารเรปฏิกูลสัญญานั้น ดังตอไปนี้
สภาพใดยอมนํามา เหตุนี้ สภาพนั้นจึงชื่อวา อาหาร (แปล
วา สภาพผูนํามา ) อาหารนั้นมี ๔ อยาง คือ กพฬิงการาหาร
ผัสสาหาร มโนสัญเจตนาหาร วิญญาณาหาร
[สิ่งที่อาหารนํามา]
ถามวา ก็ในอาหาร ๔ อยางนั้น อาหารอยางไหน ยอมนํา
อะไรมา ?
ตอบวา กพฬิงการาหารยอมนําโอชัฏฐมกรูป (รูปกลาปมีโอชา
เปนที่ ๘ ) มา ผัสสาหารนําเวทนา ๓ มา มโนสัญเจตนาหาร
นําปฏิสนธิในภพ ๓ มา วิญญาณหารนํามารูปในขณะปฏิสนธิมา
[ภัยที่เกิดเพราะอาหารเปนเหตุ]
ในอาหาร ๔ อยางนั้น ภัยคือความนิยมยินดี ยอมมีในเพราะ
*

* คือมหาภูตรูป ๔ และ สี กลิ่น รส โอชา.
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กพฬิงการาหาร ภัยคือความเขาไปหา ยอมมีในเพราะผัสสาหาร
ภัยคือความเขาถึง (คือเกิด) ยอมมีในเพราะมโนสัญเจตนาหาร
ภัยคือปฏิสนธิ ยอมมีในเพราะวิญญาณาหาร ก็แลในอาหารทั้งหลาย
อันมีภัยจําเพาะอยางนี้นั่น กพฬิงการาหาร จึงควรชี้แจงดวยพระโอวาท
ที่เปรียบอาหารดวยเนื้อบุตร ผัสสาหาร ควรชี้แจงดวยพระโอวาทที่
เปรียบผัสสะดวยโคถกหนัง มโนสัญเจตนาหาร ควรชี้แจงดวย
พระโอวาทที่เปรียบภพดวยหลุมถานเพลิง วิญญาณหารควรชี้แจง
ดวยพระโอวาทที่เปรียบวิญญาณดวยหอกหลาว แล
[อาหารที่ประสงคเอาในกรรมฐานนี้]
แตในอาหาร ๔ นี้ กพฬิงการาหารอันแยกประเภทเปนของกิน
ของดื่ม ของเคี้ยว ของลิ้ม เทานั้น ทานประสงคเอาวาอาหารในความ
ขอนี้ ความหมายรูอันเกิดขึ้นโดยที่ถอื เอาอาการที่ปฏิกูลในอาหารนั้น
ชื่ออาหาเรปฏิกูลสัญญา พระโยคาวจรผูใครจะเจริญอาหารเรปฏิกูลสัญญา
นั้น พึงเรียนเอากรรมฐานไดแลว (จําไว) มิใหผิดจากที่เรียกมา
แมแตบทเดียว ไปในทีล่ ับ (คน) เรนอยู (คนเดียว) แลวจึง
พิจารณาดูความปฏิกูลในกพฬิงการาหารอันแยกเปนของกิน ของดื่ม
ของเคี้ยว ของลิ้ม โดยอาการ ๑๐ อาการ ๑๐ นี้ คืออะไรบาง คือ
คมนโต
โดยการเดินไป
ปริเยสนโต
โดยการแสวงหา
ปริโภคโต
โดยการบริโภค
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อาสยโต

โดยอาสยะ (อาโปธาตุในลําไสที่ออก
มาประสมกับอาหารที่กลืนลงไป
นิธานโต
โดยที่พัก (คือกระเพาะอาหาร ?)
อปริปกฺกโต
โดยยังไทยอย
ปริปกฺกโต
โดยยอยแลว
ผลโต
โดยผล
นิสฺสนฺทโต
โดยการไหลออก
สมฺมกฺขนโต
โดยความเปรอะเปอน
[คมนโต-ปฏิกูลโดยการเกิดไป]
ใน ๑๐ บทนั้น บทวา "คมนโต - โดยการเดินไป " นั้น
ความวา ความปฏิกูลโดยการเดินไป พระโยคาวจรพึงพิจารณาเห็น
โดยนัยดังนี้วา "อันบรรพชิตในพระศาสนาที่ขึ้นชื่อวามีอานุภาพมาก
อยางนี้ละ ทําการสาธายายพระพุทธวจนะก็ดี สมณธรรมก็ดี ตลอดทั้ง
คืน เลิกในตอนเชาตรูแลว (ไป) ทําวัตรที่ลานพระเจดียและลาน
พระโพธิ์ ตั้งน้ําฉัน น้ําใช กวาดบริเวณ ชําระรางกายแลว ขึ้น
ที่นั่ง มนสิการกรรมฐานสัก ๒๐ - ๓๐ คาบ แลวจึงลุกขึ้นถือบาตรและ
จีวร (จําตอง) ละตโปวันอันเปนที่ปราศจากชนเบียดเสียด สะดวก
แก (การอยูอ ยาง) ปวิเวก ถึงพรอมดวยรมเงาและน้ํา สะอาด เย็น
เปนภาคพื้นนารื่นรมย (จําตอง) งดมุงหวังความยินดีในวิเวกอันเปน
อริยคุณ มีหนามุงสูหมูบานไปเพื่อตองการอาหาร ดังสุนัขจิ้งจอก
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มุงหนาสูปาชาไป (เพื่อตองการซากศพ) ฉะนั้น เมื่อไปอยางนั้น
เลา ตั้งแตลงเตียงหรือตั่งไป ก็ตองย่ําเครื่องลาดอันเกลื่อนกลน
ไปดวยสิ่งไมสะอาดมีละอองติดเทาและมูลจิ้งจอกเปนตน ตอนั้นไปก็
จําตองเจอหนามุขอันปฏิกูลยิ่งกวาภายในหอง เพราะลางทีก็ถูกสิ่งปฏิกูล
มีมูลหนูและมูลคางคาวเปนตนทําใหเสียไป ถัดออกไปก็จําตองเจอ
พื้นลาง (กุฎ)ี ซึ่งปฏิกลู ยิง่ กวาชั้นบน เพราะลางทีก็เปรอะไปดวยมูล
นกเคาและมูลนกพิราบเปนตน ตอออกไปก็จําตองเจอบริเวณอันปฏิกูล
ยิ่งกวาพื้นลาง (ของกุฎี) เพราะลางทีก็สกปรกไปดวยหญาและใบไม
เกา ๆ ทีล่ มพัดมา ดวยปสสาวะ อุจจาระ น้ําลาย น้ํามูก ของพวก
สามเณรที่เปนไข และดวยน้ําและโคลนในหนาฝนเปนตน ทางเดิน
ไปวิหาร (จากบริเวณ) อันปฏิกูลยิ่งกวาบริเวณไปอีก ก็จําตองเจอ
อนึ่ง เธอผูไหวพระโพธิ์และพระเจดียโดยลําดับแลว (ไปหยุด) ยืน
อยูที่วิตักมาลก (โรงหยุดตรึก ) ตรึกไปวาตนจําตองไมเหลียวแล
พระเจดียอัน (งาม) เชนกับกองแกวมุกดา และพระโพธิ์อัน (งาม)
จับใจเชนกับกําหางนกยูง และเสนาสนะอัน (งาม) มีสงาดวยความ
๑

๒

๑. ไมสมกับคําพรรณนาชมเสนาสนะ (ถัดไป ๓ บรรทัด) ที่วางามสงาราวกะเทพพิมาน
นารื่นรมย.
๒. มหาฎีกาวา "เปนที่ ๆ ภิกษุไปหยุดตรึกวา วันนีจ้ ะไปภิกขาที่ไหนหนอ " ใน
วิสุทธิมรรคแปลรอยอธิบายเพิ่มเติมเอาไววา " วิตกั กมาลกนั้น เปนโรงสําหรับภิกษุ
ผูถือบิณฑบาต แตในขณะไปยืนอยูที่โรงวิตกนั้นเวลาเดียว เวลานอกนัน้ เธอตรึกอยูแตใน
พระกรรมฐานทั้งวันทั้งคืน" ชอบกล ทําไมตองทําที่ไวใหไปหยุดตรึก จะตรึกเสียที่กฏุ ิ
หรือที่อื่นไมไดหรือ.
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พรอมมูลแลวแมนเทพพิมาน หันหลังใหสถานที่อันนารื่นรมยเห็นปานนี้
ไป ก็เพราะอาหารเปนเหตุ ดังนี้แลวกาวออกเดินไปตามทางไปสู
หมูบาน ก็จําตองเจอทางอันมีตอแลหนามบาง ทางอันถูกกําลังน้ํา
เซาะ (เปนลองลึก) และลุม ๆ ดอน ๆ บาง แตนนั้ เธอผูนุง
ผา (ดวยความรูสึก) เหมือนปดแผลฝ คาดประคด (ดวยความ
รูสึก) เหมือนพันผาพันแผล หมจีวร (ดวยความรูสึก) เหมือน
คลุมโครงกระดูก นําบาตรไป (ดวยความรูสึก) เหมือนนํากระเบื้อง
ใสยาไป ถึงที่ใกลชองทางเขาหมูบาน ก็จะพึงไดเจอซากตาง ๆ
เชนซากชางบาง ซากมาบาง ซากโคบาง ซากกระบือบาง ซาก
คนบาง ซากงูบาง ซากสุนัขบาง ใชแตจะพึงไดพึงไดเจอก็หาไม แม
กลิ่นของซากเหลานั้นที่มากระทบจมูก ก็เปนสิ่งที่เธอจําตองทนดวย
ตอนั้น เธอจะตอง ( หยุด ) ยืนทีช่ องเขาหมูบาน มองดูทางเดิน
ในหมูบาน (เสียกอน) เพื่อหลีกอันตราย มีชางดุ มาดุเปนตน
สิ่งปฏิกูลมีเครื่องลาด (ที่เปอนละออง) เปนตน มีซาก
หลายอยางเปนปริโยสาน ดังกลาวมาฉะนี้นี้ เปนสิ่งที่เธอจําตองเหยียบ
ย่ําดวย จําตองเจอดวย จําตองไดกลิ่นดวย ก็เพราะอาหารเปนเหตุ
ความปฏิกูลโดยการเดินไป พระโยคาวจรพึงเห็นลงดังนี้เถิดวา "โอ !
ปฏิกูลจริงนะพอ อาหาร (นี้) "
*

* ฟงดูพิลึกพิลั่น หมูบานอะไร มีกระทั่งซากชางและซากคน ทิ้งใหเหม็นโขงอยู
เชนนั้น.
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[ปริเยสนโต - ปฏิกลู โดยการแสวงหา]
(ความปฏิกูล) โดยการแสวงหา เปนอยางไร ? บรรพชิต
ผูแมทนความปฏิกูลในการเดินไปอยางนี้แลว เขาสูหมูบาน คลุมตัว
ดวยสังฆาฏิ ก็ตองเที่ยวไปตามทางในหมูบางตามลําดับเรือน เหมือน
คนกําพรามือถือกระเบื้องเที่ยวไปฉะนั้น ในทางไรเลา คราวฤดูฝน
ในที่ ๆ ย่ํา ๆ ไป เทาจมลงในเลนกระทั่งถึงเนื้อปลีแขง ตองถือบาตร
ดวยมือขางหนึ่ง ยกจีวรไดดวยมือขางหนึ่ง ครั้นถึงฤดูรอน ก็ตอง
เที่ยวไป (ภิกขา) ทั้งที่รางกายมอมแมมดวยฝุนและละอองหญา ที่
ฟุงขึ้นดวยกําลังลม ถึงประตูเรือนนั้น ๆ แลว ก็ตอ งเจอ ลางทีก็ตอง
ย่ําหลุมโสโครกและแองน้ําครํา อันคละคล่ําไปดวยของโสโครกมีน้ํา
ลางปลา น้ําลางมือ น้ําซาวขาว น้ําลาย น้ํามูก และมูลสุนัขมูลสุกร
เปนตน คลาคล่ําไปดวยหมูหนอนและแมลงวันหัวเขียว ซึ่งเปน
แหลงที่แมลงวันในหมูบานขึ้นมาเกาะที่สังฆาฏิบาง ที่บาตรบาง ที่
ศีรษะบาง เมื่อเธอเขาไปถึงเรือนเลา เจาของเรือนลางพวกก็ให
ลางพวกก็ไมให ที่ใหเลา ลางพวกก็ใหขาวที่หุงไวแตเมื่อวานบาง
ของเคี้ยวเกา ๆ บาง กับขาวมีแกงถั่วบูด ๆ เปนตนบาง ที่ไมใหเลา
ลางพวกบอกวา "โปรดสัตวขางหนาเถิด เจาขา" เทานั้น แต
ลางพวกแสรงทําเปนไมเห็น นิ่งเฉยเสีย ลางพวกก็เบือนหนาเสีย
ลางพวกก็รองวาเอาดวยคําหยาบ ๆ เปนตนวา "ไปเวย คนหัวโลน"
ถึงอยางนี้ เธอก็จําตองเที่ยวบิณฑบาตไปในหมูบานอยางคนกําพรา
แลวจึงออกไปแล
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สิ่งปฏิกูลมีเลนเปนอาทิดังกลาวมาฉะนี้นี่ เปนสิ่งที่เธอจําตอง
เหยียบย่ําดวย จําตองเจอดวย จําตองทนดวย ตั้งแตเขาสูหมูบาน
จนกระทั่งออกไป ก็เพราะอาหารเปนเหตุโดยแท ความปฏิกลู โดย
การแสวงหา พระโยคาวจรพึงเห็นลงดังนี้เถิดวา "โอ ! ปฏิกลู
จริงนะพอ อาหาร (นี่) "
[ปริโภคโต - ปฏิกูลโดยการบริโภค]
(ความปฏิกูล) โดยการบริโภคเปนอยางไร ? ก็ความปฏิกูล
โดยการบริโภค บรรพชิตผูมีอาหารอันแสวงหา (ไดมา) อยางนี้แลว
นั่งตามสบายอยูในที่อันผาสุกภายนอกหมูบาน พึงเห็นลงดังนี้เถิดวา
"เธอยังมิไดหยอนมือลงในอาหาร (ที่อยูในบาตร) นั้นเพียงใด
เธอไดเห็นภิกษุผูเปนครุฐานิยะก็ดี คนผูเปนลัชชีก็ดี เชนนั้นแลว
ก็อาจนิมนต (หรือเชื้อเชิญใหบริโภคอาหารนั้น) ไดอยูเพียงนั้น
แตครั้นพอเธอหยอนมือลงในอาหารนั้นดวยใครจะฉัน จะกลาว (เชื้อ
เชิญทาน) ใหรับ (อาหารนั้น) มีอันจะตองกระดากอาย ครั้น
เมื่อเธอหยอนมือลงแลวขยําอยู เหงื่อ (มือ) ออกตามนิ้วทั้ง ๕
ทําขาวสุกแมที่กระดางเพราะความแหงใหชุมจนออนไปได ทีนี้ ครั้น
บิณฑบาตนั้นเสียงความงามไปแลวเพราะการกระทําแมเพียงขยํา เธอ
๑

๒

๑. ลชฺชิมนุสฺส (คนผูเปนลัชชี) นี้ ถาหมายถึงคฤหัสถก็อยางไรอยู เพราะอาหารที่
ภิกษุยังมิไดทําใหเปนแดน จะใหคฤหัสถไดก็เฉพาะมารดาบิดาเทานัน้ ใหคฤหัสถอื่น
เปนอาบัติเพราะทําใหศรัทธาไทยใหตก เพราะฉะนัน้ ถาเปน ลชฺชิภิกขุ ก็จะสนิทดี.
๒. เพราะเกรงไปวาทานจะรังเกียจวาจะใหของที่เปนแดน.
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ทําใหเปนคําวางลงในปากแลว ฟนลางทํากิจแหงครก ฟนบททํากิจ
แหงสาก ลิน้ ทํากิจแหงมือใหสําเร็จไป บิณฑบาตนั้น อันโขลกดวย
สากคือฟน พลิกไปมาอยูดวยลิ้น ราวกะขาวสุนัขในรางขาวสุนัขอยู
ในปากนั้น น้ําลายใสจางที่ปลายลิ้นก็เปอนเอา น้ําลายขนแตกลางลิ้น
เขาไปก็เปอนเอา มูลฟนในที่ ๆ ไมชาํ ระฟนไมถึงก็เปอนเอา บิณฑบาตนั้นที่แหลกและเปอนแลวอยางนี้ มีสีกลิ่นและการปรุงแตอยาง
วิเศษหานไปทันที กลับกลายเปนของนาเกลียดอยางยิ่ง ดังสํารอก
ของสุนัขที่อยูในรางขาวสุนัขฉะนั้น บิณฑบาตนั้นแมเปนอยางนี้ก็เปน
สิ่งที่พึงกลืนลงไปได เพราะมันลวงคลองจักษุ (คือมองไมเห็น)"
[อาสยโต - ปฏิกลู โดยอาสยะ]
(ความปฏิกูล) โดยอาสนะ (อาโปธาตุในลําไสที่ออกมาประสม
กับอาหารที่กลืนลงไป) เปนอยางไร ? ความปฏิกูลโดยอาสยะพึง
เห็นลงอยางนี้วา "ก็แลอาหารที่ไดบริโภคเขาไปแลวอยางนี้ เมื่อ
กําลังเขาไปขางใน (สําไส) เพราะเหตุที่ในอาสยะ ๔ คือ ปตตาสยะ
(อาสยะคือน้ําดี) เสมหาสยะ (อาสยะคือเสมหะ) ปุพพาสยะ
(อาสจยะคือบุพโพ) โลหิตาสยะ (อาสยะคือโลหิต) อาสยะอยางใด
อยางหนึ่งยอมมีเปนแท แมแกพระพุทธเจาและพระปจเจกพุทธ แม
*

* ต (ปณฺฑปาต) เปนอวุตตกรรม ในมกฺเขติ ทั้ง ๓ บท จะแปลเปนอวุตตกรรม
ความจะฟงยากในภาษาไทย จึงแปลดัดไปอยางนั้น.
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แกพระเจาจักรพรรดิ แตสําหรับพวกคนมีปญญาออน อาสยะมีทั้ง ๔
อยาง เพราะเหตุนั้น ผูใดมีปตตาสยะยิ่ง (อาหารที่เขาไปในลําไส)
ของผูนั้น ก็เปนเหมือนเปรอะดวยยางมะซางขน ๆ นาเกลียดยิ่งนัก
ผูใดมีเสมหาสยะยิ่ง ของผูนั้นก็เปนเหมือนเปรอะดวยน้ําในแตงหนู ผู
ใดมีปุพพาสยะยิ่ง ของผูนั้นก็เปนเหมือนเปรอะดวยเปรียงเนา ผูใด
มีโลหิตาสยะยิ่ง ของผูนั้นก็เปนเหมือนเปรอะดวยน้ํายอม (จีวร)
นาเกลียดยิ่งนัก"
[นิธานโต - ปฏิกลู โดยที่พัก (คือกระเพาะอาหาร]
(ความปฏิกูล) โดยที่พัก (คือกระเพาะอาหาร ?) เปน
อยางไร ? ความปฏิกูลโดยที่พักพึงเห็นลงอยางนี้วา "อาหารอัน
กลืนเขาไปที่เปอนดวยอาสยะ ๔ อยางใดอยางหนึ่งแลวนั้น เขาไป
ภายในทองแลวจะไดไปพักอยูในภาชนะทําดวยทองงก็หามิได ไปพัก
อยูในภาชนะ (อันวิเศษอื่นๆ ) มีภาชนะประดับแกวมณีหรือภาชนะ
ทําดวยเงินเปนตนก็หาก็ได แตวาถาคนอายุ ๑๐ ขวบกลืนลงไป (มัน)
ก็ (ไป) พักอยูในโอกาสที่เปนเชนหลุมคูถอันไมไดลางมา ๑๐ ป
๑

๒

๑. ฉบับพมาเปน มนฺทปุ
ฺ าน - บุญนอย ในมหาฎีกาเปน มนฺทปฺุ แตวาจะเปน
ปญญาออน หรือบุญนอย อยางไหนก็เขาใจยากอยูนั่นเองทําไมจึงเปนเชนนั้น.
๒. อาสยะ ในที่อื่นหมายถึงกระเพาะก็มี เชน อามาสยะ หมายถึงกระเพาะอาหาร
และ ปกฺกาสยะ หมายถึงกระเพาะอุจจาระ แตในทีน่ ี้ทานหมายถึงโอกาสหนึ่ง ยังไม
ถึง อามาสยะ อาหารลงไปถึงนั่นแลวตองระคนกับอาโปธาตุ ๔ อยางใดอยางหนึ่ง หรือ
ทั้ง ๔ อยาง คือ น้ําดี เสมหะ บุพโพ และโลหิต แลวจึงเลื่อนตอไปถึง อามาสยะ
(?) ขอนี้พอเห็นเคา อาหารที่สํารอกออกมามีสีแปลก ๆ ก็มี ดังที่เราพูดกันวา "ราก
เขียวรากเหลือง"
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ถาคนอายุ ๒๐-๓๐-๔๐-๕๐-๖๐-๗๐-๘๐-๙๐ ปกลืนลงไป (มัน)
ก็ (ไป) พักอยูในโอกาสที่เปนเชนหลุมคูถอันไมไดลางมา ๒๐-๓๐๔๐-๕๐-๖๐-๗๐-๘๐-๙๐ ป ถาคนอายุ ๑๐๐ ปกลืนลงไป (มัน)
ก็ (ไป) พักอยูในโอกาสที่เปนเชนหลุมคูถอันไมไดลางมา ๑๐๐ ป "
[อปริปกฺกโต - ปฏิกลู โดยยังไมยอย]
(ความปฏิกูล) โดยยังไมยอย เปนอยางไร ? ความปฏิกูล
โดยยังไมยอย พึงเห็นลงอยางนี้วา "ก็แลอาหารนี้นั้น ที่เขาไปพัก
อยูในโอกาสอยางนั้นแลว ยังไมยอยเพียงใด ที่กลืนลงไปในวันนั้น
บาง ในวันวานบาง ในวันกอนนั้นบาง ทั้งหมดดวยกัน อันฝาเสมหะ
ปดคลุมไว กอเปนฟองเปนตอมขึ้น อันเกิดซึ่งความเปนของนาเกลียด
อยางยิ่งตั้งอยูในที่มีประการดังกลาวแลวนั้นแหละอันเปนที่มืดมิด ตลบ
ไปดวยกลิ่นอายอับดวยกลิ่นซากสัตว (ที่เปนอาหาร) ตาง ๆ มี
กลิ่นเหม็นนาเกลียดนักอยูเพียงนั้น เปรียบประดุจของไมสะอาดตาง ๆ
เชนหญา ใบไม เสื่อขาด ๆ และซากงู ซากสุนัข (กระทั่ง)
๑

๒

๑. ขอ นิธานโต นี้ วาโดยลําดับความก็นาจะเปนกระเพาะอาหาร แตอธิบายที่วา
เหมือนหลุมคูถ ฟงดูเปนลักษณะกระเพาะอุจจาระไปไมสมกัน อาหารที่กลืนลงไปยัง
ไมยอย ยังไมเขาลักษณะกระเพาะอุจจาระไปไมสมกัน อาหารที่กลืนลงไปยัง
๒. นานรุณป...ปวนวิจริเต ปาฐะนี้ถาไมคลาดเคลื่อน ปวน ตรงนีก้ ็มิไดหมายถึง
ปา ปวน แปลวา ลม ก็ได ในที่นี้จึงแปลเอาความวากลิน่ อาย สวน วิจริต เมื่อ
เขากับกลิ่น ก็ตองแปลวา ตลบ วา ฟุง ใหประสบประสานกันไปเชนนั้น.
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ซากคน ที่ตกอยูในหลุม (โสโครก) ขางชองเขาหมูบานพวก
จัณฑาล อันถูกเมฆ (ฝน) นอก (ฤดู) กาลในหนารอนตกรด
แลว ถูกแดดแผดเผาก็กอเปนฟองเปนตอม (สงกลิน่ นาเกลียด)
อยูฉะนั้น"
[ปริปกฺกโต - ปฏิกลู โดยยอมแลว]
(ความปฏิกูล) โดยยอยแลวเปนอยางไร ? ความปฏิกูลโดย
ยอยแลว พึงเห็นลงอยางนี้วา "อาหารนั้นเมื่อเปนสิ่งที่ยอยไปดวย
ไป (ธาตุ) ในรางกาย ในโอกาส (ทีพ่ ักอยู ) นั้นแลว ก็หาได
กลายเปนของมีคาเชนทองและเงินไป ดังแรทั้งหลายมีแรทองแรเงิน
เปนตนไม แตมัน (กลับ) ปลอยฟองและตอม (ออกมา)
กลายเปนกรีสประจุปกกาสยะ (กระเพาะอุจจาระ) ไป เหมือนดิน
สีเหลืองที่เขาบดที่หินบดแลวบรรจุเขาไวในกระบอก (ไมไผ) ฉะนั้น
และกลายเปนมูตรประจุมุตตวัตถิ (กระเพาะปสสาวะ) ไป"
[ผลโต - ปฏิกลู โดยผล]
(ความปฏิกูล) โดยผลเปนอยางไร ? ความปฏิกูลโดยผล
พึงเห็นลงอยางนี้วา "ก็อาหารนี้ ที่ยอยดีเทานั้นจึงผลิตซากตาง ๆ มี
๑

๒

๑. พวกจัณฑาลมักงายสกปรก ถึงกับทิ้งศพคนไวเชนนัน้ เทียวหรือ ? จะเปนลางครัง้
ลางทีกระมัง พอนึกเห็นอยางไดในบานในเมืองเรานี้ นาน ๆ ก็มีความนําทารกเปนบาง
ตายบางไปทิ้งตามกองขยะ ผูรายฆาคนตายแลวนําศพไปหมกทิ้งไวตามรองตามคู แต
ก็ทําไมพวกจัณฑาลจึงไมนาํ พาตอศพนั้นเสียเลย ชางทนดมกลิ่นอยูได !
๒. อธิบายวา แรธาตุ เชน แรทองแรเงินนั้น ใชไฟถลุงมันเขา มันก็ปลอยเนื้อแท
ของมันออกมา กลายเปนทองเปนเงินบริสุทธิ์ไป แตอาหารหาเปนเชนนั้นไม.
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ผม ขน เล็บ ฟน เปนตนขึ้นได ที่ยอ มไมดี (กลับ) กอโรค
ตั้ง ๑๐๐ ชนิดขึ้น เปนตนวา หิดเปอย หิดดาน คุดทะราด เรื้อน
กลาก หืด ไอ และลงแดง นี้ผลของมัน"
[นิสฺสนฺทโต - ปฏิกลู โดยการไหลออก]
(ความปฏิกูล) โดยการไหลออก เปนอยางไร ? ความปฏิกูล
โดยการไหลออก พึงเห็นลงอยางนี้วา "ก็อาหารนั่น เมื่อกลืนลงไป
เขาไปชองเดียว (แต) เมื่อไหลออก ไหลออกจากหลายชอง
อยางเชนวา มูลตา (ไหลออก) จากตา มูลหู (ไหลออก) จาก
หู อนึ่ง อาหารนั่น ในคราวกิน กินกับพรรคพวกมากคนก็มี แต
ในคราวไหลออกมันกลายเปนของไมสะอาด มีอุจจาระปสสาวะเปนตน
ไปเสียแลว ก็ถายออกแตคนเดียว อนึ่ง ในวันที่หนึ่ง คนกินมัน
ราเริง เบิกบานใจ เกิดปติโสมนัสก็มี (แต) ในวันที่สองมันไหล
ออก คนปดจมูก เบือนหนา เกลียด กระดาก อนึ่ง ในวันทีห่ นึ่ง
คนยินดี ละโมบ ติดใจ สยบ กลืนมันลงไปก็มี แตพอวันที่สอง
เพราะคางอยูคืนเดียวก็สิ้นยินดี เกิดเปนทุกข อาย รังเกียจ ถาย
ออกไป เพราะเหตุนั้น พระโบราณาจารยทั้งหลายจึงกลาวไววา
*

* โรคลงแดง เกิดเพราะอาหารยอมไมดี หรือไมยอย นี้ติดจะลึก ! ทําใหนกึ คลาง
แคลงศัพทอติสาร แปลวา โรคลงแดง ถูกแลวหรือ ไดพบลางแหงแปลวา โรคบิด
ก็เขาเคาเหมือนกัน แตถาแปลเสียวา โรคทองรวง หรือ ลงทอง ก็จะหมดปญหา
ในที่นี้ เพราะวาอาหารยอยไมดีหรือไมยอย เกิดเปนพิษขึ้นก็ทําใหทองรวง ฟงไดสนิท.
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"ขาว น้ํา ของเคี้ยว และของกิน อันมีคามาก
เขาทางชองเดียว (แต) ไหลออกจาก ๙ ชอง
ขาว น้ํา ของเคี้ยว และของกินอันมีคามาก คน
กินกันพรอมทั้งพวกพอง (แต) เมื่อถายออก
ยอมซอนเรน ขาว น้ํา ของเคี้ยว และของกิน
อันมีคามาก คนนิยมยินดีกินเขาไป (แต) เมื่อ
ถายออกยอมเกลียด ขาว น้ํา ของเคี้ยว และ
ของกินอันมีคามาก ขาว น้ํา ของเคี้ยว และ
ของกินอันมีคามาก เพราะคางอยูคืนเดียว ก็เปน
ของเสียไปสิ้น"
[สมฺมกฺขนโต - ปฏิกูลโดยความเปรอะเปอน]
(ความปฏิกูล) โดยความเปรอะเปอนเปนอยางไร ? ความ
ปฏิกูลโดยความเปรอะเปอนพังเห็นลงอยางนี้วา "ก็แลอาหารนั่น
แมในเวลาบริโภค ก็เปอนมือ ริมฝปาก ลิ้น แลเพดานปาก มือ
ริมฝปาก ลิน้ แลเพดานปากนั้นเปนสิ่งปฏิกูลไปเพราะถูกอาหารนั้น
เปอนเอา ซึ่งแมลางก็ยังตองลางอีกเลา เพื่อขจัดกลิ่น เมื่อคน
บริโภคมันเขาไปแลว (มัน) ยอยเปนฟองปุดขึ้นดวยไฟ (ธาตุ)
ในกายอันซานไปทั่วรางแลวก็ขึ้นมาเปอนฟนโดยเปนมูลฟน เปอน
สิ่งที่เนื่องดวยปากเชนลิ้นและเพกานปาก โดยเปนเขฬะและเสมหะ
เปนตน เปอนทวารทั้งหลาย มีชองตา ชองหู ชองจมูก และชอง
เบื้องลาง เปนตน โดยเปนมูลตา มูลหู น้ํามูก น้าํ มูตร และกรีส
เปรียบเหมือนเมื่อขาวถูกหุงอยู สิ่งที่เปนกากทั้งหลายมีแกลบ รํา และ
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ขาวลีบเปนตน ยอมลอยขึ้นมาเปอนขอบปากหมอขาวและฝาละมี
ฉะนั้น ซึ่งทวารเหลานี้ที่มันเปอนเอาแลว แมลางอยูทุกวันก็ยังเปน
สิ่งไมสะอาดไมนาขอบใจอยูนั่น ในทวารทั้งหลายไรเลา เพราะลาง
ทวารลางอยางเขา มือก็เปนสิ่งที่จําตองลางดวยน้ําอีกที เพราะลาง
ทวารลางอยางแลว มือนั้นฟอกดวยโคมนัยบาง ดวยดินบาง ดวย
ฝุนหอมบางตั้ง ๒-๓ ครั้ง จึงหายจากความปฏิกูล "
[อาหารเรปฏิกูลสัญญาฌาน]
เมื่อโยคางจรภิกษุนั้น พิจารณาเห็นความปฏิกูลโดยอาการ ๑๐
อยางนี้ ทําจนเปนตักกาหตะ (ตรึกเอามาได) วิตักกาหตะ (ตริ
เอามาได) อยู กพฬิงการาหารยอมจะปรากฏโดยอาการปฏิกูล เธอ
สองเสพเจริญทําใหมากซึ่งนิมิตนั้นแลว ๆ เลา ๆ เมื่อเธอทําไป
อยางนั้น นิวรณทั้งหลายจะรํางับ จิตจะตั้งมั่นโดยอุปจารสมาธิ อัน
ไมถึงอัปปนา เพราะความที่กพฬิงการาหารเปนสภาพลึกโดยความ
*

* ปกฐะในวิสุทธิมรรค พิมพครั้งที่ ๓ พิมพไวเปน ปาฏิกุลฺยตา น ววิคจฺฉติ - ความ
ปฏิกูลไมหาย เขาใจวาคลาดเคลื่อน ที่ถูกจะเปน ปาฏิกลุ ฺยตาย วิคจฺฉติ เพราะถึงจะ
เปนมือลางทวารหนัก เมื่อไดฟอกถึง ๓ ครั้งก็ควรจะหายปฏิกูลแลว แมในวิสุทธิมรรค
แปลรอย สมาธินิเทศ พิมพครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๔๗๒ หนา ๒๙๓ ก็พิมพไววา "ตองสี
ดวยโคมัย สีดว ยดิน สีดวยจุณของหอม จึงปราศจากปฏิกูล " ดังนี้
ถึงกระนั้น ความทีว่ า "มือหายจากความปฏิกูล" นั้นก็ฟงดูไมสจู ะแยบคาย
เพราะที่จริงนัน้ "ความปฏิกลู หายไปจากมือ" ตางหาก ถาจะเปนอยางนี้ ปาฐะก็ตอง
เปน "ปาฏิกุลฺยตา ววิคจฺฉติ" และเมื่อเปนดังนี้ ปาฏิกุลฺยตา ยอมเปนประธายของ
ประโยต โธวิโต (หตฺโถ) ก็เกอ หาทีจ่ อดไมได ถาจะใหเขารูปประโยคได ก็ตอง
ทําเปนลักษณะ คือ เปน โธวิเต อยางนี้ดูจะแยบคายดีกวาอยางอื่นดวยซ้ําไป.
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เปนสภาวธรรม แตเพราะวาสัญญา (ความกําหนดหมาย) ใน
กพฬิงการาหารนั้น ยอมปรากฏดวยอํานาจการถือเอาการปฏิกูล
เพราะเหตุนั้น กรรมฐานนี้จึงถึงซึ่งความนับ (คือไดชื่อ) วา
" อาหาเรปฏิกูลสัญญา " ดังนี้
[อานิสงสแหงอาหารเรปฏิกูลสัญญา]
ก็แลจิตของภิกษุผูประกอบเนือง ๆ ซึ่งอาหาเรปฏิกูลสัญญานี้ยอม
ถอย ยอมหด ยอมกลับจากรสตัณหา เธอเปนผูปราศจากความมัวเมา
กลืนกินอาหารเพียงเพื่อตองการจะขามทุกขไปได ดุจคน (เดินทาง
กันดาร) มีความตองการจะขามทางกันดาร (ใหจงได ไมมีอะไร
จะกิน จําตองฆาบุตรแลว) กินเนื้อบุตรฉะนั้น ทีนรี้ าคะอันเปนไป
ในเบญจกามคุณของเธอก็จะถึงซึ่งความกําหนดรู (ละได) ไมสู
ยาก โดยมีความกําหนดรูกพฬิงการาหาร (โดยอาการปฏิกูล) เปน
มุข (คือเปนตัวนําทาง) เธอจะกําหนดรูรูปขันธไดโดยมีความ
๑

๒

๑. มหาฎีกาวา นิมิตในอาหาเรปฏิกูลสัญญานี้ ก็คือกพฬิงการาหารที่ปรากฏโดยอาการ
ปฏิกูลนั่นเอง หาใชอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิตไม เพราะถาอุคคหนิมิตเกิด ปฏิภาคนิมิตก็ตองมี และเมื่อปฏิภาคนิมิตมี ฌานก็ตองถึงอัปปนา แตนไี่ มมี เพราะอะไร
เพราะภาวนามีอาการตาง ๆ ประการหนึ่ง เพราะเปนกรรมฐานลึกโดยความเปนสภาวธรรมประการหนึ่ง จริงอยู ภาวนานี้เปนไปโดยอาการปฏิกูล แตวาสิ่งที่ปฏิกูลนั้น ไดแก
สภาวธรรมอันเปนที่อาศัยแหงสิ่งที่บัญญัติเรียกวากพฬิงการาหารนั่นตางหาก หาใชตวั
บัญญัตินั้นปฏิกูลไม ก็เพราะภาวนานี้ปรารภสภาวธรรมโดยถือเอาอาการปฏิกูลออกหนา
เปนไป และเพราะสภาวธรรมทั้งหลายเปนของลึกโดยสภาพ คือมันลึกของมันเอง
เพราะฉะนั้น ฌานนี้จึงไมถงึ อัปปนา.
๒. ปริฺ มหาฎีกาไขความวา สมติกฺกม กาวลวง (คือละได) แกอยางนี้เขาหลัก
ปหารปริญญา.
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กําหนดรูเบญจกามคุณเปนมุข อนึ่ง แมการเจริญกายคตาสติของเธอ
ก็จะถึงความบริบูรณ ดวยอํานาจความปฏิกูล (แหงอาหาร) มี
อาหารที่ยังไมยอมเปนตนดวย เธอนับวาเปนผูดําเนินขอปฏิบัติอนุโลม
แกอสุภสัญญา (ดวย) อนึ่งเลา เธออาศัยขอปฏิบัติอันนี้แลว เมื่อ
ยังไมลุถึงความสิ้นสุดคือพระอมตะในทิฏฐธรรมนี่ ก็จะมีสุคติเปนที่
ไปในเบื้องหนาแล
นี่เปนคํากลาวแกอยางพิสดารในการเจริญอาหารเรปฏิกูลสัญญา
จตุธาตวุวัฏฐาน
บัดนี้ นิเทศ (คําอธิบาย) การเจริญจตุธาตุววัฏฐาน ที่ทาน
แสดงไวถัดอาหาเรปฏิกูลสัญญามาวา "ววัฏฐาน ๑ " ดังนี้ มาถึง
แลวโดยลําดับ
[อธิบายคําบทมาติกา]
วินิจฉัยในบทมาติกานั้น บทวา ววัฏฐาน (วิเคราะหดู)
๑

๒

๓

๑. เพราะรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ สงเคราะหในรูปขันธ (?)
๒. หมายความวาการพิจารณาความปฏิกลู แหงอาหารโดยอาการตาง ๆ นั้น ก็เทากับได
พิจารณาอาการ ๓๒ ไปดวย เชนวาพิจารณาอาหารที่ยังไมยอย ก็คือพิจารณาอุทริยะ
(อาหารใหม) นั่นเอง พิจารณาโดยอาสยะ ก็คือพิจารณาน้ําดี เสมหะ บุพโพ โลหิต
พิจารณาอาหารที่ยอยแลวก็เปนอันไดกําหนดกรีสและมูตร พิจารณาโดยผลก็เปนอันได
กําหนดโกฏฐาสทั้งหลายมีผลเปนอาทิไปดวย.
๓. อธิบายวา แมอสุภสัญญาจะหมายถึงกําหนดซากศพ สวนสัญญานี้กําหนดความ
ปฏิกูลในอาหาร แตวากําหนดโดยอาการปฏิกูล เหม็น นาเกลียดในรางกายดวยกัน จึง
วาอนุโลมกันได.
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ไดแกสันนิฐาน (ลงความเห็น) ตามที่ไดกําหนดเห็นสภาวะ (ของ
มัน) การวิเคราะหดูธาตุทั้ง ๔ ชื่อวาจตุธาตุววัฏฐาน คําวา
ธาตุมนสิการ (ความทําในใจโดยความเปนธาตุ) ธาตุกรรมฐาน
(กรรมฐานมีธาตุเปนอารมณ) จตุธาตุววัฏฐาน (การวิเคราะหดู
ธาตุ ๔) โดยความก็อันเดียวกัน
[จตุธาตุวัฏฐาน ๒ อยาง]
จตุธาตุววัฏฐานนี้นั้น (มี) มา ๒ อยาง คือ อยางสังเขป ๑
อยางพิสดาร ๑ จตุธาตุววัฏฐานอยางสังเขปนั้นมาในมหาสติปฏฐาน
ูสูตร อยางพิสดารมาในมหาหัตถิปทุปมสูตร ราหุโลวาทสูตร และ
ธาตุวิงภังคสูตร
[จตุธาตุววัฏฐานอยางสังเขป]
จริงอยู จตุธาตุววัฏฐานนั้น มาโดยสังเขปในมหาสติปฏฐานสูตร โดยเปนธรรมสําหรับผูเจริญธาตุกรรมฐานที่มีปญญากลา ดังนี้วา
"ดูกรภิกษุทั้งหลาย โคฆาตกผูชํานาญ หรือลูกมือโคฆาตก ฆาโค๑
แลว (ชําแหละ) แบง (เนื้อ) ออกเปนสวน ๆ แลวพึงนั่ง
(ขาย) อยูที่ทางใหญสี่แพร ฉันใดก็ดี ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ก็ฉันนั้น พิจารณาดูกายนี้นี่แหละ ที่มนั ตั้งอยูเทาไร ที่เธอตั้งไวเทาไร ๒
๑. คาวี แปลวา โค สามัญก็ได สําหรับในที่นี้ฟงสนิทกวาที่จะแปลวา แมโค.
๒. ปณิหิต รูปเปนกัมมวาจก สองบทนี้นา จะเปนดังนี้ ยถาิต เมื่อพิจารณาดูกายนัน้
กายจะอยูใ นอิริยาบถใดก็ได ภิกษุจะเดินอยู ยืนอยู นั่งอยู หรือนอนอยู ก็เจริญธาตุมนสิการได ยถาปณิหิต กอนจะเจริญธาตุมนสิการ ภิกษุจัดแจงแตงกายใหอยูในทา
ที่ตองการ เชนนั่งขัดสมาธิ.
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(ก็ตาม) โดยธาตุวา มีอยูในกายนี้ ธาตุดิน อาตุน้ํา ธาตุไป ธาตุ
ลม"
[ขยายความพระสูตร]
ความแหงสูตรนั้นวา "โคฆาตกผูฉลาด หรือลูกมือของเขาเอง
ที่เขาจางดวยขาวและคาจาง ฆาโคแลวชําแหละทําใหเปนสวน ๆ
พึงนั่ง (ขาย) อยูที่ทางใหญสี่แพร กลาวคือที่ตรงกลางทางใหญ อัน
(แลน) ไปสูทิศทั้งสี่ ฉันใด ภิกษุก็ฉนั นั้นเหมือนกัน พิจารณา
ดูกายที่ชื่อวาตั้งอยูเทาไร เพราะตั้งอยูดวยอาการแหงอิริยาบถ ๔ อยาง
ใดอยางหนึ่ง ชื่อวาตั้งไวเทาไร เพราะมันตั้งอยูดวยอาการอยางไร
นั่นแล โดยธาตุอยางนี้วา มีอยูนี้วา มีอยูในกายนี้ ธาตุดิน ฯลฯ ธาตุลม "
ถามวา พุทธาธิบายมีอยูอยางไร ?
ตอบวา พุทธาธิบายมีอยูวา เมื่อโคฆาตกปรน โคอยูก็ดี จูง
(มัน) มาสูโรงฆาก็ดี จูงมาถึงแลวผูกพักไวที่โรงฆานั้นก็ดี กําลัง
ฆาก็ดี เห็นมันถูกฆา มันตายก็ดี ความรูสึกวาโคยังไมหายไปตราบ
เทาที่เขายังมิไดชําแหละมันแบง (เนื้อ) ออกเปนสวน ๆ แตเมื่อ
แบงไปนั่ง (ขาย) แลว ความรูสึกวาโคจึงหายไป กลายเปน
ความรูสึกวามังสะไป ความคิดดังนี้หาไดมีแกเขาไมวา "เราขายโค
ชนเหลานี้นําเอาโคไป" แตที่แทเขายอมมีความคิดอยางนี้วา "เรา
*

* มหาฎีกาวา ใหมันกินของดี ๆ เชน รํา ขาว และเมล็ดฝาย เพื่อใหมันอวนมีเนือ้
มาก จึงแปบวาปรน.
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ขายมังสะ ขางชนเหลานี้นําเอามังสะไป" ดังนี้ฉันใด แมเมื่อภิกษุ
นี้ยังเปนคฤหัสถก็ดี บวชแลวก็ดี ในกาลกอนที่ยังเปนปุถุชนโง ๆ
อยู (นั้น) ความรูสึกวาสัตว วาบุรุษ วาบุคคล ยังไมหายไป
ตราบเทาที่เธอยังมิไดพิจารณาดูกายนี้นี่แหละ ที่มนั อยูเทาไร ที่
เธอตั้งไวเทาไร (ก็ตาม) โดยธาตุ ทําใหฆนวินิพโภค (แยก
กอนออกไปเปนสวนยอย ) ตอเมื่อเธอพิจารณาเห็นโดยธาตุ สัตตสัญญา (ความรูสึกวาสัตว) จึงหายไป จิตจึงตั้งมั่นอยูโดยวาเปน
ธาตุเทานั้น เพราะเหตุนั้นพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา "ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย โคฆาตกผูชํานาญ ฯลฯ พึงนั่ง (ขาย) อยูที่ทางใหญ
สี่แพร ฉันใดก็ดี ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน
พิจารณาดูกายนี้นี้แหละ ฯลฯ ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุไฟ ธาตุลม "
สวนในมหาหัตถิปทุปมสูตร มาอยางพิสดารโดยเปนธรรมสําหรับ
ผูเจริญธาตุกรรมฐานที่มิใชผูมีปญญากลานัก ดังนี้วา
"ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ก็ธาตุดนิ ภายในเปนอยางไร ? สิ่งใด
มีอยูในตน อาศัยตนอยู เปนของแขนแข็งหยาบไป ซึ่งบุคคลยึดถือ
(เปนของตน) สิ่งนี้คืออะไร สิ่งนี้คือผมทั้งหลาย ขนทั้งหลาย
เล็บทั้งหลาย ฟนทั้งหลาย ฯลฯ อาหารใหม อาหารเกา หรือแม
สิ่งใดสิ่งหนึ่งอื่นอีกที่มีอยูในตนอาศัยตนอยู เปนของแขนแข็งหยาบไป
ซึ่งบุคคลยึดถือ (เปนของตน) ดูกรอาวุโสทั้งหลาย นี้เรียกวา
ธาตุดินภายใน "
และวา "ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ก็ธาตุน้ําภายในเปนอยางไร ?
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สิ่งใดมีอยูในตน อาศัยตนอยู เปนของเหลวอาบเอิบไป ซึ่งบุคคล
ยึดถือ (เปนของตน) สิ่งนี้คืออะไร ? สิ่งนี้คือ น้ําดี ฯลฯ น้ํา
มูตร หรือแมสิ่งใดสิ่งหนึ่งอื่นอีกที่มีอยูในตน อาศัยตนอยู เปน
ของเหลวอาบเอิบไป ซึ่งบุคคลยึดถือ (เปนขอตน) ดูกรอาวุโส
ทั้งหลาย นี้เรียกวาธาตุน้ํา"
และวา "ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ก็ธาตุไฟภายในเปนอยางไร ?
สิ่งใดที่มีอยูในตน อาศัยตนอยู เปนของรอนเผาไหมไป ซึ่งบุคคล
ยึดถือ (เปนของตน) สิ่งนี้คืออะไร สิ่งนี้คือสิ่งที่เปนเหตุอบอุน
(แหงกาย) ๑ เปนเหตุทรุดโทรม (แหงกาย) ๑ เปนเหตุกระวน
กระวาย (แหงกาย) ๑ เปนเครื่องยอยไปดีแหงของที่กินดื่มเคี้ยวลิ้ม
เขาไป ๑ หรือวาสิ่งใดสิ่งหนึ่งอื่นอีกที่มีอยูในตน อาศัยตนอยู เปนของ
รอนเผาไหมไป ซึ่งบุคคลยึดถือ (เปนของตน) ดูกรอาวุโสทั้งหลาย
นี่เรียกวาธาตุไฟภายใน"
และวา "ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ก็ธาตุลมภายในเปนอยางไร ?
สิ่งใดมีอยูในตน อาศัยตนอยู เปนของกระพือพัดไป ซึ่งบุคคลยึดถือ
(เปนของตน) สิ่งนี้คืออะไร สิ่งนี้คือลมขึ้นเบื้องสูง ลมลงเบื้อง
ต่ํา ลมอยูในทอง ลมอยูในไส ลมแลนไปตามอวัยวะนอยใหญ ลม
หายใจออกหายใจเขา ดังนี้คือ หรือวาสิ่งใดสิ่งหนึ่งอื่นอีกที่มีอยูในตน
อาศัยตนอยูเปนของกระพือพัดไป ซึ่งบุคคลยึดถือ (เปนของตน)
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย นี่ธาตุลมภายใน"
ก็แลจตุธาตุววัฏฐานในมหาหัตถิปทุปสูตรนี้ มีฉันใด แมใน
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ราหุโลวาทสูตรและสูตรวิภังคสูตรก็มีฉันนั้น
[อธิบายคําในมหาหัตถิปทุปมสูตร]
(ตอไป) นี้เปนคําแกบทที่ไมงาย ในพระสูตรนั้น กอนอื่น
บท อชฺฌตฺต ปจฺจตฺต ทัง้ สองบทนี่เปนคําทับศัพทนิยกะ สิ่งที่เกิด
ในตน หมายความวาเนื่องอยูในสันดานของตน ชื่อวานิยกะ นิยกะ
นี้นั้น (แหละ) ทานกลาวเสียวา อชฺฌตฺต เพราะสิ่งนั้นเปนไป
อยูในตน กลาวเสียวา ปจฺจตฺต เพราะสิ่งนั้นอาศัยตนเปนไป
เหมือนถอยคํา (อันเปนไปเฉพาะ) ในหมูผูหญิงในโลก เขาก็เรียกวา
อธิตฺถี (ถอยคําเฉพาะหมูผูหญิง)๑ ฉะนั้น
บทวา กกฺขงฬ แปลวา กระดาง บทวา ขริคต แปลวา
หยาบ ในสองบทนั้น บทที่หนึ่งบอกลักษณะ บทที่สองบอกอาการ
เพราะปฐวีธาตุนั้นมีลักษณะแขนเข็ง มีอาการหยาบ เพราะฉะนั้น๒
ทานจึงกลาววา "กกฺขฬ ขริคต"
บทวา อุปาทินฺน แปลวาถือมั่น อธิบายวา ถือเอายึดเอา
จับเอาไวมั่น (ดวยสําคัญ) อยางนี้ วาเรา วาของเรา
๓

๑. เขาใจวาทานมุงอธิบายถึง อธิอุปสัค วาใชในความหมายภายใน หรือเฉพาะ
ก็ได (?)
๒. ปาฐะวิสุทธิมรรคพิมพครั้งที่ ๓ พิมพไวเปน ตสฺสา ผิด ที่ถูกเปน ตสฺมา.
๓. ตอนนี้ทานแกบท กกฺขฬ และบท ขริคต ทั้งสองเปนคูกันไป แตทําไมจึงไป
ลงทายแตบทเดียววา ตสฺมา ขริคตตนฺติ วุตฺตา การเรียงบทขางหนาก็อยางไรอยู คือ
เรียงไวเปน ๒ ประโยควา กกฺขฬลกฺขณา หิ ปวีธาตุ ฯ วา ผรุสาการา โหติ ตสฺมา
ขริคตนฺติ วุตตฺ า ไมสนิทเลย นาจะเปนประโยคเดียววา กกฺขฬลกฺขณา หิ ปวีธาตุ
ผรุสาการา โหติ ตสฺมา กกฺขฬ ขริคตนฺติ วุตฺตา ในทีน่ ี้แปลไวตามที่เห็นวาถูก.
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บทวา เสยฺยถีท เปนนิบาต นิบาตนั้น มีความวา "หาก
ถามวาสิ่งนั้นเปนอยางไร" ตอนั้น ทานจะแสดง (ตอบ) ความที่
ถามนั้น จึงกลาวคําตอไปวา เกสา โลมา เปนอาทิ ก็ในปฐวีธาตุ
นิเทศนี้ พึงทราบวาทานแสดงปฐวีธาตุโดยอาการ ๒๐ เพราะเติม
มัตถลุงคเขา ดวยคําวา "ย วา ปนฺมฺป กิฺจิ หรือแมสิ่งใด
สิ่งหนึ่งอื่นอีก " เปนอันทานสงเคราะหเอา (สิ่งที่เปน) ปฐวีธาตุ
(อันพึงมีอยู) ในสวน (แหงธาตุ) ๓ ที่เหลือดวย
[อาโป]
สิ่งใดเอิบอายไปได คือไปถึงที่นั้น ๆ ได โดยภาวะคือไหลไป
เหตุนั้น สิ่งนั้นจึงชื่อวา อาโป สิ่งใดในอาโปทั้งหลาย อันมี
ประการตาง ๆ ดวยอํานาจแหงสมุฏฐานมีกรรมสมุฏฐานเปนตน เหตุนี้
สิ่งนั้นจึงชื่อ อาโปคต สิง่ นั้นไดแกอะไร ? สิ่งนั้นไดแกลักษณะ
คือความซึมซาบไดแหงอาโปธาตุ
[เตโช]
สิ่งที่ชื่อวา เตโช เพราะอํานาจแหงความเปนเครื่องทําใหรอน
สิ่งใดไปในแตเตโชทั้งหลายโดยนัยที่กลาวแลว นั่นแล เหตุนั้น จึงชื่อวา
๑

๒

๓

๑. หมายความวา สิ่งที่นับเปนปฐวีธาตุ เทาที่จําแนกไวเปน ๑๙ อาการ มีผมเปนตน
มีอาหารเกาเปนปริโยสานนัน้ เปนการจําแนกแตอาการที่ปรากฏชัดเทานั้น แตทจี่ ริง
สิ่งที่นับเปนปฐวีธาตุปนอยูใ นสวนธาตุอื่นอีกก็มี เปนอันนับเอาเปนปฐวีธาตุดว ยหมดนั่น.
๒. เตชนวเสน เตชน นี้มหาฎีกาใหแปลวา คม.
๓. คือนัยตอนที่แกอาโป ที่วา "มีประการตาง ๆ ดวยอํานาจแหงสมุฏฐาน ..."
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เตโชคต สิ่งนั้นไดแกอะไร ? สิ่งนั้นไดแกลักษณะคือความเปนของ
รอน (แหงเตโชธาตุ)
คําวา เยน จ (สนฺปฺปติ) ความวา รางกายนี้ ยอม
เรารอน คือเกิดเปนไอรอนขึ้นโดยเปนไขมีวันเดียวหายเปนตน
เพราะเตโชคตใดอันกําเริบขึ้น
คําวา เยน จ ชริยติ ความวา รางกายนี้ยอมทรุดโทรม
คือ ถึงซึ่งความเปนผูมีอินทรีย (มีตาเปนตน) บกพรองไป ซึ่ง
ความถดถอยกําลัง และซึง่ ความเปนผูมี (หนัง) เหีย่ ว และ (มี
ผม) หงอกเปนตน เพราะเตโชคตใด
คําวา เยน จ ปริทยฺหติ ความวา รางกายนี้กระสับกระสาย
และบุคคลนั้นคร่ําครวญไปวา ฉันรองจริง ฉันรองจริง รอคออยยา
ชะโลมมีสตคโธตสัปป (เนยใสอันชําระรอยครั้ง) และโคสีตจันทน
(น้ําไมจันทนผสมดวยน้ํานมโค) เปนตน และลมแตพัดกานตาล
ดวย เพราะเตโชคตใดอันกําเริบขึ้น
คําวา เยน จ อสิต ปต ขายิด สายิต สมฺมา ปริณาม คจฺฉติ
ความวา สิ่งที่เคี้ยวกินเขาไปมีขนมแปง (ทอกรอบ) เปนตนก็ดี
สิ่งที่ลิ้มเขาไปมีมะมวงสุกและน้ําผึ้งน้ําออยเปนตนก็ดีนั่น ยอมถึงซึ่ง
ความยอยไปดวยดี หมายความวาถึงซึ่งความแยกออกไปโดยเปน (สิ่ง
*

* มหาฎีกาวา เนยใสที่เขาตั้งไฟใหรอนแลวยกลงแชนา้ํ เย็น ทําไปเชนนั้น ๑๐๐ ครัง้
เรียกวา สตโธตสัปป.
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ที่รางกายตองการตาง ๆ มี ) รส (คือของเหลวอันมีประโยชน
แกรางกาย ? ) เปนตน เพราะเตโชคตใด
ก็ในอาการ ๔ อยางนั้น อาการ ๓ ขางตนมีเตโชธาตุเปน
สมุฏฐาน อาการสุดทายมีกรรมเปนสมุฏฐานแท
[วาโย]
สิ่งที่ชื่อวา วาโย เพราะอํานาจแหงความเปนสิ่งทําใหฟุงไป
สิ่งใดไปในวาโยทั้งหลายโดยนัยที่กลาวแลวเหมือนกัน เหตุนั้น สิ่งนั้น
จึงชื่อวา วาโยคต สิ่งนั้นไดแกอยางไร ? สิ่งนั้นไดแกลักษณะคือการไหว
ตัวได
คําวา อุทฺธงฺคมา วาตา คือลมขึ้นเบื้องบน ยังอาการมีเรอ
และสะอึกเปนตนใหเปนไป คําวา อโธคมา วาตา คือ ลมลงเบือ้ ง
ลาง นําเอาอุจจาระปสสาวะเปนตนออกไป คําวา กุจฺฉิสยา วาตา
คือลมอยูภายนอกลําไส คําวา โกฏาสยา วาตา คือลมอยูภายใน
สําไส คําวา องฺคมงฺคานุสาริโน วาตา คือ ลมอันแลนไปตาม
องคาพยพใหญนอยทั่วสรีระ ตามแนวขายเสน (เลือด) ยังการคู
(อวัยวะ) และการเหยียด (อวัยวะ) เปนตนใหเกิดขึ้นได คําวา
อสฺสาโส ไดแกลมหายใจเขาขางใน คําวา ปสฺสาโส ไดแกลม
๑

๒

๑. มหาฎีกาอธิบายวา อาหารยอยแลวเกิดเปนรสขึ้น แลวก็แยกไปเปนเลือด เนื้อ มัน
เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก และน้ําสุกกะ.
๒. ดูเชิงอรรถ ๓ หนา ๒๒
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หายใจออกขางนอก
ก็แลในลม ๖ อยางนี้ ลม ๕ ขางตนเปนจตุสมุฏฐาน ลม
อัสสาสะปสสาสะเปนจิตสมุฏฐานอยางเดียว
ดวยบทนี้วา "ย วา ปนฺมฺป กิฺจิ หรือแมสิ่งใดสิ่งหนึ่งอื่น
อีก" ในทุกนิเทศ (มีอาโปธาตุนิเทศเปนตน) เปนอันทานสงเคราะห
เอา (สิ่งที่เปน) อาโปธาตุเปนตน (อันพึงมีอยู) ในสวน (แหง
ธาตุ) ที่เหลือเขาดวย
ดวยประการดังกลาวมาฉะนี้ ธาตุ ๔ เปนอันทานใหพิสดารแลว
ดวยอาการ ๔๒ คือ ปฐวีธาตุ... ดวยอาการ ๒๐ อาโปธาตุ...
ดวยอาการ ๑๒ เตโชธาตุ... ดวยอาการ ๔ วาโยธาตุ...ดวยอาการ
๖ ดังนี้แล
นี่เปนพรรณนาความแหงบาลีในธาตุววัฏฐาน (วิตถารนัย) นั้น
(เทานี้) กอน
๑

๒

๓

๑. ในตอนอานาปานสติ ทานแก อัสสาสะ เปนลมหายใจออก ปสสาสะเปนสมหายใจ
เขา ครั้นมาตอนนี้แกกลับไปตรงกันขาม วาเด็ดขาดเสียดวย ไมมีวเิ คราะหอะไร
ทั้งสิ้น ถาไมแตงคนละองค ก็นาจะวามาถึงตอนนี้ทานไดหลักวินิจฉัยใหมกระมัง ก็ดี
เหมือนกัน พวกเราจะไดหายของใจกันเสียที วาอยางนีแ้ หละถูก.
๒. จตุสมุฏฐาน คือมีจิต กรรม ฤดู อาหาร เปนสมุฏฐาน ที่วาสมอัสสาวะปสสาสะ
มีจิตเปนสมุฏฐานอยางเดียวนั้น มีอธิบายวา ลมหายใจจะพนสรีระไปหามีไม แลว
จิตตสมุฏฐานจะไปเกิดนอกรางกายก็ไมมี.
๓. มหาฎีกาวา เชนในนิเทศแหงอาโปธาตุ ก็สงเคราะหเอาน้ําสัมภวะเขาดวย ใน
นิเทศแหงเตโชธาตุสงเคราะหเอาไออุนที่มอี ยูตามปกติในรางกายเขาดวย ในนิเทศ
แหงวาโยธาตุ สงเคราะหเอาลมที่ยังหูดและสิวใหเกิดเขาดวย.
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[ภาวนานัย - วิธีภาวนา]
[สังเขปนัย]
สวนวินิจฉัยในภาวนานัยในธาตุกรรมฐานนี้ (พึงทราบดังนี้)
สําหรับภิกษุผูมีปญญากลา การกําหนดธาตุโดยพิสดาร (แจก
ไปตามอาการ ๔๒ ) วา "เกสา ปวีธาตุ ผมทั้งหลายเปนธาตุ
ดิน โลมา ปวีธาตุ - ขนทั้งหลายเปนธาตุดิน " ดังนี้เปนตน จะ
ปรากฏเปนชักชาไป แตเมื่อเธอมนสิการ (แตโดยลักษณะ) วา
"สิ่งที่มีลักษณะกระดาง เปนธาตุดิน สิ่งที่มีลักษณะซึมซาบ เปน
ธาตุน้ํา สิ่งที่มีลักษณะรอน เปนธาตุไฟ สิ่งที่มีลักษณะไหวตัวได
เปนธาตุลม" ดังนี้ กรรมฐานก็จะปรากฏแลว สวนสําหรับภิกษุ
ผูมีปญญาไมกลานัก เมื่อมนสิการ (โดยยอ) อยางนั้น กรรมฐาน
ยอมมืดไป ไมชัดแจง ตอมนสิการอยางพิสดารโดยนัยกอน กรรมฐาน
จึงจะปรากฏ ความขอนี้มีอุปมาอยางไร ? มีอุปมาวา เมื่อภิกษุ
๒ รูปสาธยายแบบ (บาลี) ที่มีไปยาลมากอยู ภิกษุรูปที่มีปญญา
กลา ยังไปยาลมุข (คือตัวเต็ม) ใหพิสดาร (คือสวดเต็ม)
จบอหนึ่งหรือสองจบแลว ตอนั้นไปก็ทําสาธยายแตโดยเงื่อนทั้งสอง
(คือตนกับปลาย) ไป ในเธอ ๒ รูปนั้น รูปที่มีปญ
 ญาไมกลานัก
จะเปนผูกลาว อยางนี้วา "นั่นไดชื่อวาสาธยายอะไรกัน ไมใหทํา
มาตาวาริมฝปากกระทบกัน (คือสวดละละไป) ไมทันไรก็จบเสียแลว
ราวะวาริมฝปากยังไมทันกระทบกัน) เมื่อทําสาธยายวิธีนี้ สักเมื่อไร
*

* ปาฐะพิมพไววา วุตฺตา ผิด ที่ถูกเปน วตฺตา.
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แบบ (บาลี) จึงจักคลอง " เธอยังไมยามุขที่มาถึง ๆ ใหพิสดาร
ทุกที ทําสาธยายไป (คือสาธยายเต็มทุกแหง ไมละตามไปยาล) ภิกษุ
อีกรูปหนึ่ง (คือรูปที่มีปญญากลา) ก็กลาวกะเธอรูปนั้นอยางนี้วา
"นั้นไดชื่อวาสาธยายอะไรกัน ไมใหถึงที่สุดได เมื่อทําสาธยายวิธีนี้
สักเมื่อไร แบบ (บาลี) จึงจักถึงที่จบ " ดังนี้ฉันใด การกําหนด
ธาตุอยางพิสดารไปตามอาการมีผมเปนตน ก็ปรากฏเปนชักชาสําหรับ
ภิกษุผูมีปญญากลา ตอเมื่อเธอมนสิการอยางสังเขปโดยนับวา "สิ่ง
ที่มีลักษณะกระดาง เปนธาตุดิน " เปนตน กรรมฐานจึงปรากฏ
สําหรับอีกรูปหนึ่งมนสิการอยางนั้น กรรมฐานจะมืดไปไมชัดแจง ตอ
มนสิการโดยพิสดารไปตามอาการมีผมเปนตน กรรมฐานจึงปรากฏ
ก็ฉันนั้นแล
[วิธีเจริญธาตุกัมมัฏฐานสําหรับผูมีปญญากลา]
เพราะเหตุนั้น อันภิกษุที่มีปญญากลาผูปรารถนาจะบําเพ็ญ
กรรมฐานนี้ ชั้นแรกพึงเปนผูไปในที่ลับ (คน) เรนอยู (ผูเดียว) แลว
*

* รโนคเตน ปฏิสลฺลีเนน มหาฎีกาอธิบายใหความรูวา รโหคต เปนสวนกายวิเวก
คือไปสูที่อันอนุกูลแกการเจริญภาวนาอยูผูเดียว ปฏิสลฺลียา เปนสวนจิตตวิเวก คือพราก
จิตจากอารมณตาง ๆ แลวซอนจิตไวในกรรมฐาน
เราเขาใจกันวา ทั้งสองบทนี้เปนสวนกายวิเวกเทานัน้ การจะทํากรรมฐาน กอน
อื่นก็ตองหาทีล่ ับคน ถาไปนั่นทําอยูตอหนาคนหรือในที่ ๆ คนไปมาเห็นได ก็จะกลายเปน
อาปาถกชฺฌายี - เขาฌานอวดคนไป นี่รโหคต ในที่ลับเชนนั้นอาจมีภกิ ษุไปอาศัยทํา
กรรมฐานดวยกันหลายรูป ถาเชนนั้นเมื่อจะนั่งเมื่อจะนัง่ กรรมฐานก็พงึ ปลีกตัวไปหาที่เรน คือ
ใหหางกันตามสมควร ไมใชนั่งทําอยูดว ยกันเปนกลุม นีป่ ฏิสลฺลีน แมในปาฐะทาน
ก็เรียง ๒ บทนีไ้ วเปนบุพภาค แลวจึงพิจารณากายกําหนดธาตุตอไป.
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รําพึงถึงรูปกายของตนใหทั่งราง กําหนดถือเอา (เปน) ธาตุทั้งหลาย
โดยสังเขปอยางนี้วา "ภาวะที่กระดางก็ดี ภาวะที่แข็งก็ดี อันใด (มี
อยู) ในกายนี้ อันนี้เปนธาตุดิน ภาวะที่ซึมซาบก็ดี ภาวะที่เหลว
ก็ดี อันใด (มีอยู) ในกายนี้ อันนี้เปนธาตุน้ํา ภาวะที่เผาไหมก็ดี
ภาวะที่รอนก็ดี อันใด (มีอยู) ในกายนี้ อันนี้เปนธาตุไป ภาวะ
ที่พัดไปก็ดี ภาวะที่ไหวไดก็ดี อันใด (มีอยู) ในกายนี้ อันนี้เปน
ธาตุลม " ดังนี้แลว คะนึงนึกไปพิจารณาไปโดยวาเปนแตธาตุ หา
สัตวหาชีวะมิได (โดยบริกรรม) วา "ธาตุดิน ธาตุน้ํา" เปนตนไป
แลว ๆ เลา ๆ เมื่อภิกษุนั้นพยายามไปอยางนั้น สมาธิอัน (ภาวนา) ปญญาที่ (ทํากิจ) สอดสองความแตกตางแหงธาตุกําหนดยึด
เอาได เปนสมาธิไมถึงอัปปนา เปนเพียงอุปจาร เพราะความที่มี
สภาวธรรมเปนอารมณ ยอมจะเกิดขึ้นโดยไมชาเลย
หรือมิฉะนั้น โกฏฐาส ๔ เหลานี้ใดที่พระธรรมเสนาบดีกลาวไว
เพื่อแสดงความที่มหาภูตทั้ง ๔ เปนนิสสัตตะ (หาสัตว คือวิญญาณ
*

* มหาฎีกาวา ถทฺธภาโว - ภาวะทีก่ ระดาง เปนลักษณะ ขรภาโว - ภาวะทีแ่ ข็ง เปน
อาการที่ปรากฏแหงธาตุดิน ทฺรวภาโว - ภาวะที่เหลว เปนลักษณะ อาพนฺธนภาโวภาวะที่ซึมซาบ เปนอาการที่ปรากฏแหงธาตุน้ํา อุณฺหภาโว - ภาวะทีร่ อน เปนลักษณะ
ปริปาจนภาโว - ภาวะที่เผาไหม เปนอาการที่ปรากฏแหงธาตุไฟ วิตฺถมฺภนภาโว ภาวะ
ที่พัดไป เปนลักษณะ สมุทีรณภาโว - ภาวะที่ไหวได เปนอาการที่ปรากฏแหงธาตุลม
ที่วาอาการที่ปรากฏ หมายถึงอาการที่ชัดแจงแกญาณ โดยธาตุทําหนาที่ของมัน
ใหปรากฏ
ที่ทานกลาวธาตุละ ๒ บท เพราะเมื่อมนสิการธาตุไป ลางคนธาตุก็ปรากฏทาง
สภาวะคือลักษณะ ลางคนก็ปรากฏทางกิจคือหนาที่ของมัน ทางใดปรากฏก็ถือเอาทา
นั้นมนสิการไป.
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มิได) วา "อากาศอันอาศัยกระดูก ๑ อาศัยเอ็น ๑ อาศัยเนื้อ ๑
อาศัยหนัง ๑ หอหุม (ตั้งอยู) ไดชื่อวา "รูป" เทานั้นเอง"
ดังนี้ ภิกษุพึงแยกโกฏฐาสเหลานั้นออกดวยมือคือญาณอันแลนไปตาม
ระหวางแหงโกฏฐาสนั้น ๆ กําหนดถือเอาธาตุทั้งหลายโดยนัยกอน
นั่นแลวา "ภาวะที่แข็งก็ดี ภาวะที่หยาบก็ดี อันใด ในโกฏฐาส
เหลานั้น นี่เปนธาตุดิน" ดังนี้เปนตน คะนึงนึกพิจารณาไปโดยวา
เปนแตธาตุ หาสัตวหาชีวะมิได (โดยบริกรรม) วา "ธาตุดิน
ธาตุน้ํา" เปนอาทิไปแลว ๆ เลา ๆ เมื่อเธอพยายามไปอยางนั้น
สมาธิอัน (ภาวนา) ปญญาที่ (ทํากิจ) สอดสองความแตกตางแหง
ธาตุกําหนดถือเอาได เปนสมาธิไมถึงอัปปนา เปนเพียงอุปจาร
เพราะความที่มีสภาวธรรมเปนอารมณ ยอมจะเกิดขึ้นโดยไมชาเลย
นี้เปนภาวนานัยในจตุธาตุววัฏฐาน ที่มาโดยสังเขป
[วิตถารนัย]
สวนภาวนานัยในจตุธาตุววัฏฐาน ที่มาโดยพิสดาร พึงทราบดัง
(ตอไป) นี้
ก็แลพระโยคีผูมีปญญาไมกลานัก ใครจะเจริญกรรมฐานนี้ พึง
เรียนเอาธาตุอยางพิสดารโดยอาการ ๔๒ ในสํานักของอาจารยแลว อยู
ในเสนาสนะมีประการดังกลาวแลว ทํากิจทั้งปวงเสร็จแลวไปในที่ลับ
(คน) เรนอยูแ ลวจึงเจริญกรรมฐานโดยอาการ ๔ อยางนี้ คือ โดย
สสัมภารสังเขป (สังเขปโกฏฐาสทั้งหลายเขาเปนหมู ๆ ตามอาการ
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ของธาตุนั้น ๆ ) โดยสสัมภารวิภัติ (จําแนกโกฏฐาสแหงธาตุนั้น ๆ
ออก กําหนดอาการไปทีละอยาง ) โดยสลักขณสังเขป (สังเขป
โกฏฐาสทั้งหลายเขาเปนหมู ๆ ตามลักษณะของธาตุนั้น ๆ ) โดย
สลักขณะวิภัติ (จําแนกโกฏฐาสแหงธาตุนั้น ๆ ออก กําหนดลักษณะ
ไปทีละอยาง )
[เจริญโดยสสัมภารสังเขป]
ในอาการ ๔ นั้น เจริญโดยสสัมภารสังเขปอยางไร ? ภิกษุ
ในพระศาสนานี้กําหนดเอาอาการแขนเแข็งในโกฏฐาส ๒๐ วาปฐวีธาตุ
กําหนดเอาอาการซึมซาบ อันเปนความเหลวกลาวคือเปนน้ําในโกฏฐาส
๑๒ วา อาโปธาตุ กําหนดเอาความรอนอันเปนเครื่องเผาไหมใน
โกฏฐาส ๔ วาเตโชธาตุ กําหนดเอาอาการพัดไปมาในโกฏฐาส ๖ วา
วาโยธาตุ เมื่อเธอกําหนดอยูอยางนั้นแหละธาตุทั้งหลายจะปรากฏได
เธออาวัชนาการไปมนสิการไปซึ่งธาตุทั้งหลายนั้นแลว ๆ เลา ๆ อุปจารสมาธิจะเกิดขึ้นตามนัยที่กลาวแลวนั้นแล แตเมือ่ ภิกษุใดเจริญไป
*

* ศัพท สสมฺภาร สลกฺขณ เขาใจยากอยูบาง พิจารณาตามนัยมหาฎีกาเขาใจวาดังนี้
ธาตุ ๔ ชื่อวาสัมภาร เพราะเปนเครื่องรวบรวมหรือเลี้ยงรักษาไวแหงโกฏฐาสทั้งหลาย
มีผมเปนตน สวนโกฏฐาสทั้งหลายนั้นชือ่ วาสสัมภาร เพราะเปนไปกับสัมภารคือธาตุ
เหลานั้น หรือวาเพราะมีอาการของธาตุนั้น ๆ อยูในตัว
นัยเดียวกัน ธาตุ ๔ ชือ่ วาลักขณะ เพราะเปนเครื่องกําหดนแหงโกฏฐาส
ทั้งหลาย (วาเปนธาตุอะไร) สวนโกฏฐาสทั้งหลายชื่อวาสลักขณะ เพราะเปนไปกับ
ลักขณะคือธาตุเหลานั้น หรือวาเพราะมีอาการของธาตุนั้น ๆ อยูในตัว
สสัมภาร...กําหนดอาการ สลักขณ...กําหนดลักษณะ.
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อยางนั้น กรรมฐานยังไมสําเร็จ ภิกษุนั้นพึงเจริญโดยสสัมภารวิภัติ
เถิด
[เจริญโดยสสัมภารวิภัติ]
(เจริญโดยสสัมภารวิภัติ) อยางไร ? คือภิกษุนั้น ชั้นแรก
พึงทําอุคคหโกศล ๗ ประการ และมนสิการโกศล ๑๐ ประการ ที่
กลาวแลวกายคตาสติกรรมฐานนิเทศทั้งหมดมิใหบกพรองแลวทําวิธีที่
กลาวในกายคตาสติกรรมฐานนิเทศนั้นทุกอยาง ตั้งตนแตสาธยายดวย
วาจา ซึ่งอาการทั้งหลาย มีอาการหมวดตจปญจกะเปนตน ในอาการ
๓๒ ทั้งโดยอนุโลมและปฏิโลม สวนความแปลกกันมีดังนี้เทานั้น
คือ แมมนสิการอาการทั้งหลายมีผมเปนตนโดยสี สัณฐาน ทิศ โอกาส
และบริเฉท (ดวยกัน แตวา) ในกายคตาสิตินั้น ตองตั้งจิตไว
ทางปฏิกูล ในธาตุวัฏฐานนี้ ตองตั้งจิตไวทางธาตุ เพราะเหตุนั้น
โยคาวจรภิกษุ ครั้นมนสิการอาการทั้งหลายมีผมเปนอาทิอยางละ ๕
สวน โดยประการมีสีเปนตนแลว ในที่สุดพึงยังมนสิการใหเปนไป
ดังนี้
[ปวีโกฏฐาส]
เกสา- ผมทั้งหลาย
วา "อันผมทั้งหลายนี้ เกิดที่หนังหุมกระโหลกศีรษะ ใน
หนังหุมกระโหลกศีรษะกับผมทั้งหลายนั้น หนังหุมกระโหลกศีรษะ
หารูไมวาผมทั้งหลายเกิดที่เรา ผมทั้งหลายเลาก็หารูไมวาเราเกิดที่หนัง
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หุมกระโหลกศีรษะ เปรียบเหมือนในหญากุณฐะทั้งหลายอันเกิดอยูที่ยอด
จอมปลวก ยอดจอมปลวกหารูไมวาหญากุณฐะทั้งหลายเกิดที่เรา หญา
กุณฐะเลาก็หารูไมวา เราเกิดที่ยอดจอมปลวกฉะนั้น ธรรม (คือ
สิ่ง) ทั้งหลายนั่น ปราศจากความคิดคํานึงในรางกายนี้ ไมมีความคิด
เปนอัพยากฤต วางเปลา (จากอัตตา) หาสัตว (คือวิญญาณ)
มิได เปนของแขนแข็ง เปนปฐวีธาตุ ดวยประการฉะนี้"
โลมา - ขนทั้งหลาย
วา "ขนทั้งหลายเกิดที่หนังหุมสรีระ ในหนังหุมสรีระกับขน
ทั้งหลายนั้น หนังหุมสรีระหารูไมวาขนทั้งหลายเกิดอยูที่เรา ขน
ืทั้งหลายเลาก็หารูไมวาเราเกิดอยูที่หนังหุมสรีระ เปรียบเหมือนใน
หญาแพรกทั้งหลายอันเกิดอยูในที่บานราง ที่บางรางหาทราบไมวา
หญาแพรกเกิดอยูที่เรา หญาแพรกเลาก็หารูไมวาเราเกิดอยูในที่บาน
รางฉะนั้น ธรรม (คือสิ่ง) ทั้งหลายนัน้ ปราศจากความคิดคํานึง
และไตรตรองถึงกันและกัน อันขนทั้งหลายเปนโกฏฐาสแผนกหนึ่ง
ในรางกายนี้ไมมีความคิด เปนอัพยากฤต วางเปลา จากอัตตา) หา
สัตว (คือวิญญาณ) มิได เปนของแขนแข็ง เปนปฐวีธาตุ ดวย
ประการฉะนี้"
นขา - เล็บทั้งหลาย
วา "เล็บทั้งหลายเกิดที่ปลายนิ้วทั้งหลาย ในนิ้วกับเล็บทั้งหลาย
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นั้น นิ้วทั้งหลายหารูไมวาเล็บเกิดทีปลายของเรา เล็บทั้งหลายเลาก็
หารูไมวาเราเกิดอยูที่ปลายนิ้วทั้งหลาย เปรียบเหมือนเมื่อเด็กทั้งหลาย
ใชไมหลายอันเสียบเม็ดมะซางเลนอยู ไมทั้งหลายหารูไมวาเม็ดมะซาง
ติดอยูที่เรา เม็ดมะซางเลาก็หารูไมวาเราติดอยูที่ไมทั้งหลาย ฉะนั้น
ธรรม (คือสิง่ ) ทั้งหลายนั้น ปราศจากความคิดคํานึงและไตรตรอง
ถึงกันและกัน อันเล็บทัง้ หลายเปนโกฏฐาสแผนกหนึ่งในรางกายนี้
ไมมีความคิด เปนอัพยากฤต วางเปลา (จากอัตตา) หาสัตว (คือ
วิญญาณ) มิได เปนของแขนแข็ง เปนปฐวีธาตุ ดวยประการฉะนี้"
ทนฺตา - ฟนทั้งหลาย
วา "ฟนทั้งหลายเกิดที่กระดูกคาง ในกระดูกคางกับฟน
ทั้งหลายนั้น กระดูกคางหารูไมวาฟนทั้งหลายเกิดอยูที่เรา ฟนทั้งหลาย
เลาก็หารูไมวาเราเกิดอยูกระดูกคาง เปรียบเหมือนในเสา (เรือน)
ที่ชางไมทั้งหลายพัน (โคน) ดวยยางเหนียวลางชนิดแลว (ยก)
ตั้งลงในหลุมหินทั้งหลาย หลุมทั้งหลายหารูไมวาเสาทั้งหลายตั้งอยูใน
*

* ปาสาณอุทุกฺขลเกสุ อุทุกฺขล ตามปกติแปลวาครก แตวาโดยความ หมายถึง
รูหรือหลุมที่เจาะขุดลงไปอยางครก เพื่อรับสิ่งที่จะตั้งหรือสอดลงไปอยางสาก เชนรูที่
ธรณีประตูสําหรับเดือยบางประตู เราก็เรียกวาครก บาลีก็เรียก อุทุกขฺ ล เหมือนกัน
เพราะฉะนั้น อุทุกฺขลิกา จึงแปลวา ธรณีประตู
ในทนนํามาใชกนั เสาเรือน จะคงแปลวาครกไมไดกับสมมติในภาษาไทย จึงแปล
วาหลุม
สวนมหาฎีกาวา หินที่เขาวางรองโคนเสาเรือน (แทนเข็ม ?) นัน่ แหละ
ปาสาณอุทุกฺขลก.
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เรา เสาทั้งหลายเลาก็หารูไมวาเราตั้งอยูในหลุมฉะนั้น ธรรม (คือ
สิ่ง) ทั้งหลายนั้น ปราศจากความคิดคํานึงและไตรตรองถึงกันปละกัน
อันฟนทั้งหลายเปนโกฏฐาสแผนกหนึ่งในรางกายนี้ ไมมีความคิด เปน
อัพยากฤต วางเปลา (จากอัตตา) หาสัตว (คือวิญญาณ) มิได
เปนของแขนแข็ง เปนปฐวีธาตุ ดวยประการฉะนี้ "
ตโจ - หนัง
วา "หนังหุมสรีระทั้งสิ้นตั้งอยู ในสรัระกับหนังนั้น สรีระหารู
ไมวา เราถูกหนังหุม หนังเลาก็หารูไมวา สรีระนะ เราหุมไว เปรียบ
เหมือนในพิณใหญที่หุมดวยหนังโคสด๑ พิณใหญหารูไมวา เราถูก
หนังโคสดหุม หนังโคสดเลาก็หารูไมวา พิณใหญนะ เราหุมไว ฉะนั้น
ธรรม (คือสิ่ง) ทั้งหลายนั่น ปราศจากความคิดคํานึงและไตรตรอง
ถึงกันและกัน อันหนัง (นั่น) เปนโกฏฐาสแผนกหนึ่งในรางกายนี้
ไมมีความคิด เปนอัพยากฤต วางเปลา (จากอัตตา) หาสัตว (คือ
วิญญาณ) มิได เปนของแขนแข็ง เปนปฐวีธาตุ ดวยประการฉะนี้"
มส - เนื้อ
วา "เนื้อ ฉาบทาติดอยูตามโครงกระดูก ในเนื้อกับโครง
กระดูกนั้น โครงกระดูกหารูไมวา เราอันเนื้อตางอยาง ๙๐๐ ชิน้ ฉาบ
๑. มหาฎีกาวาที่เปรียบดวยหนังโคสด ก็เพือ่ ใหไดกันกับหนังจริงของคนที่หุมรางกายอยู
ยิ่งกวานั้นก็เปนเหมือนกันโดยประการอื่นอีก เชนมีกลิ่นเหม็นปฏิกูลเหมือนกัน.
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อยู เนื้อเลาก็หารูไมวา โครงกระดูกถูกเราฉาบไว เปรียบเหมือนใน
ฝา (เรือน) ที่พอกไวดวยดินเหนียวกอนใหญ ๆ ฝาหารูไมวา เรา
ถูกดินเหนียวกอนใหญพอก ดินเหนียวกอนใหญเลาก็หารูไมวา ฝา
ถูกเราพอก ฉะนั้น ธรรม (คือสิ่ง) ทั้งหลายนั่น ปราศจากความคิด
คํานึงและไตรตรองถึงกันและกัน อันเนื้อ (นั้น) เปนโกฏฐาสแผนก
หนึ่งในรางกายนี้ ไมมีความคิด เปนอัพยากฤต วางเปลา (จากอัตตา)
หาสัตว (คือวิญญาณ) มิได เปนของแขนแข็ง เปนปฐวีธาตุ ดวย
ประการฉะนี้ "
นฺหารู - เอ็นทั้งหลาย
วา "เอ็นทั้งหลาย รัดรึงกระดูกทั้งหลายไวอยูภายในสรีระ ใน
กระดูกกับเอ็นทั้งหลายนั้น กระดูกทั้งหลายรูไมวา เราถูกเอ็น
ทั้งหลายรัดรึง เอ็นทั้งหลายเลาก็หารูไมวา กระดูกทั้งหลาย เรารัดรึง
ไว เปรียบเหมือนในไม (เชิง) ฝาที่เขามัดดวยเถาวัลยทั้งหลาย ไม
(เชิง) ฝาหารูไมวา เราถูกเถาวัลยมัด เถาวัลยเลาก็หารูไมวา ไม
(เชิง) ฝา ถูกเรามัดไว ฉะนั้น ธรรม (คือสิ่ง) ทั้งหลายนั่น ปราศจาก
ความคิดคํานึงและไตรตรองถึงกันและกัน อันเอ็นทั้งหลายเปนโกฏฐาส
แผนกหนึ่งในรางกายนี้ ไมมีความคิด เปนอัพยากฤต วางเปลา (จาก
อัตตา) หาสัตว (คือวิญญาณ) มิได เปนของแขนแข็ง เปนปฐวีธาตุ
ดวยประการฉะนี้ "
*

* มหาฎีกาวาที่เปรียบดวยดินเปนกอน ๆ ก็เพราะชิน้ เนือ้ โดยมากเปนกอนหนา ๆ.
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อฏฐี - กระดูกทั้งหลาย
วา " ในกระดูกทั้งหลาย กระดูกซนเทาค้ํากระดูกขอเทาตั้งอยู
กระดูกขอเทาค้ํากระดูกแขงตั้งอยู กระดูกแขงค้ํากระดูกขาตั้งอยู กระดูก
ขาค้ํากระดูกสะเอวตั้งอยู กระดูกสะเอวค้ํากระดูกสันหลังตั้งอยู กระดูก
สันหลังค้ํากระดูกคอตั้งอยู กระดูกคอค้ํากระดูกศีรษะตั้งอยู กระดูก
ศีรษะตั้งอยูบนกระดูกคอ ๆ ตั้งอยูบนกระดูกสันหลัง ๆ ตั้งอยูบ นกระดูก
สะเอว ๆ ตั้งอยูบนกระดูกขา ๆ ตั้งอยูบนกระดูกแขง ๆ ตั้งอยูบนกระดูก
ขอเทา ๆ ตั้งอยูบนกระดูกซนเทา ในกระดูกเหลานั้น กระดูกซนเทา
หารูไมวา เราค้ํากระดูกขอเทาตั้งอยู กระดูกขอเทาหารูไมวา เราค้ํา
กระดูกแขงตั้งอยู กระดูกแขงหารูไมวา เราค้ํากระดูกขาตั้งอยู กระดูก
ขาหารูไมวา เราค้ํากระดูกสะเอวตั้งอยู กระดูกขอเทาหารูไมวา เราค้ํา
ค้ํากระดูกสันหลังหลังตั้งอยู กระดูกสันหลังหารูไมวา เราค้ํากระดูกคอตั้ง
อยู กระดูกคอหารูไมวา เราค้ํากระดูกศีรษะตั้งอยู กระดูกศีรษะก็หารู
ไมวา เราตั้งอยูบนกระดูกคอ ๆ ก็หารูไมวา เราตั้งอยูบนกระดูก
สันหลัง ๆ ก็หารูไมวา เราตั้งอยูบนกระดูกสะเอว ๆ ก็หารูไมวา เรา
ตั้งอยูบนกระดูกขา ๆ ก็หารูไมวา เราตั้งอยูบนกระดูกแขง ๆ ก็หารูไม
วา เราตั้งอยูบนกระดูกขอเทา กระดูกขอเทาก็หารูไมวา เราตั้งอยูบน
กระดูกซนเทา เปรียบเหมือนในกองวัตถุ (ที่วางซอน ๆ กัน) มีอิฐ
ไม และโคมัย (แหง) เปนตน อันลาง ๆ หารูไมวา เราค้ําอันบน ๆ
*

* ไดทราบวา โคมัยคือมูลโค เปนของมีคาสําหรับชาวชมพูทวีปจมทุกวันนี้ ใชไลพื้น
ฉาบฝา เปนยา และทําเปนแผนตากแหง กองซอน ๆ กันไวเปนเชื้อเพลิง ดังกลาวในที่นี้.
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ตั้งอยู อันบน ๆ เลา ก็หารูไมวา เราตั้งอยูบนอันลาง ๆ ฉะนั้น
ธรรม (คือสิง่ ) ทั้งหลายนั่น ปราศจากความคิดคํานึงและไตรตรองถึง
กันและกัน อันกระดูกเปนโกฏฐาสแผนกหนึ่งในรางกายนี้ ไมมีความ
คิด เปนอัพยากฤตวางเปลา (จากอัตตา) หาสัตว (คือวิญญาณ) มิได
เปนของแขนแข็ง เปนปฐวีธาตุ ดวยประการฉะนี้ "
อฏิมิฺช - เยื่อในกระดูก
วา "เยื่อในกระดูก ตั้งอยูในสวนในของกระดูกนั้น ๆ ใน
กระดูกกับเยื่อนั้น กระดูกทั้งหลายหารูไมวา เยื่อตั้งอยูในภายในของเรา
เยื่อเลาก็หารูไมวา เราตั้งอยูในภายในของกระดูกทั้งหลาย เปรียบ
เหมือนในหนอไมทั้งหลาย มีหนอหวายที่นึ่งแลวเปนตน อันบุคคล
สอดเขาไวในภายในของปลองไมมีปลองไผเปนอาทิ ปลองไผเปนอาทิ
หารูไมวา หนอหวายเปนตนเขาสอดไวในเรา หนอหวายเปนตนเลา
ก็หารูไมวา เราอยูในปลองไผเปนอาทิ ฉะนั้น ธรรม (คือสิ่ง)
ทั้งหลายนั่น ปราศจากความคิดคํานึงและไตรตรองถึงกันและกัน อัน
เยื่อในกระดูกเปนโกฏฐาสแผนกหนึ่งในรางกายนี้ ไมมีความคิดเปน
อัพยากฤต วางเปลา (จากอัตตา) หาสัตว (คือวิญญาณ) มิได เปน
ของแขนแข็ง เปนปฐวีธาตุ ดวยประการฉะนี้ "
วกฺก - ไต (โบราณวา มาน)
วา "วักกะ เปนกอนเนื้อ (คู) ติดอยูกับเอ็นใหญ ซึ่งโคนเปน
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เสนเดียวแลนออกจากหลุมคอไปหนอย แตกเปนสองเสนโอบเนื้อหัวใจ
อยู ในเอ็นใหญกับวักกะนั้น เอ็นใหญหารูไมวา วักกะติดอยูกับเรา
วักกะก็หารูไมวา เราติดอยูกับเอ็นใหญ เปรียบเหมือนในผลมะมวงคู
อันติดอยูกับขั้ว (เดียวกัน) ขั้วหารูไมวา ผลมะมวงคูติดอยูกับเรา
ผลมะมวงคูเลาก็หารูไมวา เราติดอยูกับขั้ว ฉะนั้น ธรรม (คือสิ่ง)
ทั้งหลายนั่น ปราศจากความคิดคํานึงและไตรตรองถึงกันและกัน อัน
วักกะเปนโกฏฐาสแผนกหนึ่งในรางกายนี้ ไมมีความคิด เปนอัพยากฤต
วางเปลา (จากอัตตา) หาสัตว (คือวิญญาณ) มิได เปนของแขนแข็ง
เปนปฐวีธาตุ ดวยประการฉะนี้ "
หทย - หัวใจ
วา "หัวใจ อาศัยตรงกลางซี่กรงกระดูกอกตั้งอยูในภายในสรีระ
ในภายในซี่กระดูกอกกับหัวใจนั้น ภายในซี่กระดูกอกหารูไมวา
หัวใจอาศัยเราอยู หัวใจเลาก็ไมหารูไมวา เราอาศัยภายในซี่กระดูกอก
ตั้งอยู เปรียบเหมือนในชิ้นเนื้อที่คนวางแอบไวภายในซี่กรงคานหาม
(ปกครุฑ) เกา ๆ ภายในซี่กรงคานหามเกาหารูไมวาชิ้นเนื้อเขาวาง
แอบเราไว ชิ้นเนื้อเลาก็หารูไมวา เราถูกเขาวางแอบไวภายในซี่กรง
*

* สรีรวิทยาวา ไต เปนอวัยวะจําพวกตอมชนิดหนึ่ง อยูที่ขางกระดูกสันหลังแถวบัน้ เอว
ทั้งสองขาง มีหนาทําใหเกิดน้ําปสสาวะ เพื่อสงไปยังกระเพราะปสสาวะ ไมตรงกับ
ลักษณะที่ทานวาในทีน่ ี้ สวนมาน วาเปนอวัยวะอยูริมกระเพาะอาหารขางซาย ก็ไมตรง
กับลักษณะทีท่ านวาในที่นอี้ ีกแหละ.
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คานหามเกา ฉะนั้น ธรรม (คือสิ่ง) ทั้งหลายนั่น ปราศจากความคิด
คํานึงและไตรตรองถึงกันและกัน อันหัวใจเปนโกฏฐาสแผนกหนึ่ง
ในรางกายนี้ไมมีความคิด เปนอัพยากฤต วางเปลา (จากอัตตา) หา
สัตว (คือวิญญาณ) มิได เปนของแขนแข็ง เปนปฐวีธาตุ ดวย
ประการฉะนี้ "
ยกน - ตับ
วา " ตับ ตั้งอยูติดสีขาง ๆ ขวาในสวนในของนมทั้งสองภายใน
สรีระ ในสีขาง ๆ ขวาสวนในของนมกับตับนั้น สีขาง ๆ ขวาใน
สวนในของนมรูไมวา ตับตั้งติดเราอยู ตับเลาก็หารูไมวา เราตั้ง
ติดสีขาง ๆ ขวาในสวนในของนมอยู เปรียบเหมือนในชิ้นเนื้อคูอันติด
อยูที่ขางของกระเบื้องหมอ ขางของกระเบื้องหมอหารูไมวา ชิ้นเนื้อคู
ติดอยูที่เรา ชิ้นเนื้อคูเลาก็หารูไมวา เราติดอยูที่ขางของกระเบื้องหมอ
ฉะนั้น ธรรม (คือสิ่ง) ทั้งหลายนั่น ปราศจากความคิดคํานึงและ
ไตรตรองถึงกันและกัน อันตับ (นั่น) เปนโกฏฐาสแผนกหนึ่งในราง
กายนี้ ไมมีความคิด เปนอัพยากฤต วางเปลา (จากอัตตา) หาสัตว
(คือวิญญาณ) มิได เปนของแขนแข็ง เปนปฐวีธาตุ ดวยประการฉะนี้ "
กิโลมก - พังผืด
วา " ในพังผืดทั้งหลาย พังผืดชนิดปกปด ลอม (หุม) ทั้งหทัย
*

* มหาฎีกาวา โครงกระดูกอก ทานเรียกวา ซี่กรงกระดูกอก เพราะโครงกระดูกอกนั้น
คลายซี่กรง และที่เปรียบดวยซี่กรงคานหามเกา ๆ ก็เพื่อแสดงภาวะที่โครงกระดูกอก
เปนของคร่ําเขรอะ และมิใชของมั่นคงอันใด.
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และวักกะอยู พังผืดชนิดเปดเผย หุมยึด (กลาม) เนื้ออยูใตหนังทั่วสรีระ
ในวักกะ หทัย และเนื้อ (กลาม) ทั่วสรีระกับพังผืดนั้น วักกะ หทัย
และเนื้อ (กลาม) ทั่วสรีระหารูไมวา เราถูกพังผืดปด (หุม) พังผืด
เลาก็หารูไมวา วักกะ หทัย และเนื้อ (กลาม) ทั่วสรีระถูกเราปด (หุม)
เปรียบเหมือนใน (ชิ้น) เนื้อที่เขาหอไวดวยผาขี้ริ้ว เนื้อหารูไมวา เรา
ถูกหอไวดวยผาขี้ริ้ว ผาขี้ริ้วเลาก็หารูไมวา เนื้อนะเขาหอไวดวยเรา
ฉะนั้น ธรรม (คือสิ่ง) ทั้งหลายนั่น ปราศจากความคิดคํานึงและไตร
ตรองถึงกันและกัน อันพังผืดเปนโกฏฐาสแผนกหนึ่งในรางกายนี้ ไมมี
ความคิด เปนอัพยากฤต วางเปลา (จากอัตตา) หาสัตว (คือ
วิญญาณ) มิได เปนของแขนแข็ง เปนปฐวีธาตุ ดวยประการฉะนี้ "
บีหก - มาม (โบราณวา ไต)
วา " มาม อยูติดดานบนแหงเพดานทองขางซายของหัวใจ ใน
ดานบนแหงเพดานทองกับมานนั้น ดานบนแหงเพดานทองหารูไมวา
มานติดเราอยู มานเลาก็หารูไมวา เราติดดานบนแหงเพดานทองอยู
เปรียบเหมือนในกอนโคมัยที่ติดดานบนแหงยุงขาวอยู ดานบทแหงยุง
ขาวหารูไมวา กอนโคมัยติดเราอยู กอนโคมัยเลาก็หารูไมวา เราติด
ดานบนแหงยุงขาวยู ฉะนั้น ธรรม (คือสิ่ง) ทั้งหลายนั่น ปราศจาก
ความคิดคํานึงและไตรตรองถึงกันและกัน อันมาม (นั่น) เปนโกฏฐาส
แผนกหนึ่งในรางกายนี้ ไมมีความคิด เปนอัพยากฤต วางเปลา (จาก
*

* สรีรวิทยาวา อยูขางซายกระเพาะอาหาร.
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อัตตา) หาสัตว (คือวิญญาณ) มิได เปนของแขนแข็ง เปนปฐวีธาตุ
ดวยประการฉะนี้ "
ปปฺผาส - ปอด
วา "ปอด หอยคลุมทั้งหัวใจและตับอยูในระหวางนมทั้งสอง
ในสวนในของสรีระ ในสวนในของสรีระกับปอดนั้น สวนในของ
สรีระหารูไมวา ปอดหอยอยูที่เรา ปอดเลาก็หารูไมวา เราหอยอยูใน
สวนในของสรีระมีรูปอยางนั้น เปรียบเหมือนในรังนกอันหอยอยูใน
ภายในของยุงขาวเกา ๆ สวนภายในของยุงเกาหารูไมวา รังนกหอยอยู
ในเรา รังนกเลาก็หารูไมวา เราหอยอยูในภายในของยุงเกา ฉะนั้น
ธรรม (คือสิง่ ) ทั้งหลายนั่น ปราศจากความคิดคํานึงและไตรตรองถึง
กันและกัน อันปอด (นั่น) เปนโกฏฐาสแผนกหนึ่งในรางกายนี้ ไมมี
ความคิด เปนอัพยากฤต วางเปลา (จากอัตตา) หาสัตว (คือวิญญาณ)
มิได เปนของแขนแข็ง เปนปฐวีธาตุ ดวยประการฉะนี้ "
อนฺต - ไสใหญ
วา "ไสใหญ อยูในภายในของสรีระ มีปลายอยูที่ตองคอ (ขาง ๑)
และที่ทวารหนัก (ขาง ๑) ในภายในของสรีระกับไสใหญนนั้ ภายใน
ของสรีระหารูไมวา ไสใหญอยูในเรา ไสใหญเลาก็หารูไมวา เราอยู
ในภายในของสรีระ เปรียบเหมือนในซากงูเรือนหัวขาดที่เขาขดวางลง
ไวในรางเลือด รางเลือดหารูไมวา ซากงูเรือนอยูในเรา ซากงูเรือน
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เลาก็หารูไมวา เราอยูในรางเลือด ฉะนั้น ธรรม (คือสิ่ง) ทั้งหลาย
นั่น ปราศจากความคิดคํานึงและไตรตรองถึงกันและกัน อันไสใหญ
(นั่น) เปนโกฏฐาสแผนกหนึ่งในรางกายนี้ ไมมีความคิด เปนอัพยากฤต วางเปลา (จากอัตตา) หาสัตว (คือวิญญาณ) มิได เปนของ
แขนแข็ง เปนปฐวีธาตุ ดวยประการฉะนี้ "
อนฺตคุณ - ไสนอย
วา "ไสนอย พันขนดไสใหญ (ซึ่งขดไปขดมา) ๒๑ ขด อยู
ในระหวาง (ๆ) ของไสใหญ ในไสใหญกับไสนอยนั้น ไสใหญหารู
ไมวา ไสนอยพันเราอยู ไสนอยเลาก็หารูไมวา เราพันไสใหญอยู
เปรียบเหมือนในเชือก (เล็ก) ทั้งหลาย ทีร่ อยขดเชือก (ใหญ) สําหรับ
เช็ดเทาอยู ขดเชือก (ใหญ) สําหรับเช็ดเทาหารูไมวา เชือก (เล็ก)
รอยเราอยู เชือก (เล็ก) เลาก็หารูไมวา เรารอยขดเชือก (ใหญ)
สําหรับเช็ดเทาอยู ฉะนั้น ธรรม (คือสิ่ง) ทั้งหลายนั่น ปราศจาก
ความคิดคํานึงและไตรตรองถึงกันและกัน อันไสนอ ยเปนโกฏฐาส
แผนกหนึ่งในรางกายนี้ ไมมีความคิด เปนอัพยากฤต วางเปลา (จาก
อัตตา) หาสัตว (คือวิญญาณ) มิได เปนของแขนแข็ง เปนปฐวีธาตุ
ดวยประการฉะนี้ "
อุทริย - อาหารใหม
วา "อาหารใหม คือสิ่งที่กินดื่มเคี้ยวลิ้มเขาไปอยูในทอง ใน
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ทองกับอาหารใหมนั้น ทองหารูไมวา อาหารใหมอยูในเรา อาหาร
ใหมเลาก็หารูไมวา เราอยูในทอง เปรียบเหมือนในรากสุนัขที่อยูใน
รางสุนัข รางสุนัขหารูไมวา รากสุนัขอยูในเรา รากสุนัขเลาก็หารู
ไมวา เราอยูในรางสุนัข ฉะนั้น ธรรม (คือสิ่ง) ทั้งหลายนั่น
ปราศจากความคิดคํานึงและไตรตรองถึงกันและกัน อันอาหารใหมเปน
โกฏฐาสแผนกหนึ่งในรางกายนี้ ไมมีความคิด เปนอัพยากฤต วาง
เปลา (จากอัตตา) หาสัตว (คือวิญญาณ) มิได เปนของแขนแข็ง
เปนปฐวีธาตุ ดวยประการฉะนี้"
กรีส - อาหารเกา
วา "อาหารเกา อยูที่ปลายลําไสใหญ (สัณฐาน) ดังปลองไมไผ
(ยาว) ประมาณ ๘ นิ้ว ทีเ่ รียกกันวา (ปกกาสยะ) กระเพาะอุจจาระ
ในกระเพาะอุจจาระกับอาหารเกานั้น กระเพาะอุจจาระหารูไมวา
อาหารเกาอยูในเรา อาหารเกาเลาก็หารูไมวา เราอยูในกระเพาะ
อุจจาระ เปรียบเหมือนในดินสีเหลืองอยางละเอียด ที่เขาอัดบรรจุลง
ไปในปลองไมไผ ปลองไมไผหารูไมวา ดินเหลืองอยูในเรา ดิน
เหลืองเลาก็หารูไมวา เราอยูในปลองไมไผ ฉะนั้น ธรรม (คือสิ่ง)
ทั้งหลายนั่น ปราศจากความคิดคํานึงและไตรตรองถึงกันและกัน อัน
อาหารเกาเปนโกฏฐาสแผนกหนึ่งในรางกายนี้ ไมมีความคิด เปน
อัพยากฤต วางเปลา (จากอัตตา) หาสัตว (คือวิญญาณ) มิได เปน
ของแขงแข็ง เปนปฐวีธาตุ ดวยประการฉะนี้ "
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มตฺถลุงฺค - มันในสมอง
วา "มันสมอง อยูในภายในของกระโหลกศีรษะ ในภายใน
ของกระโหลกศีรษะกับมันสมองนั้น ภายในของกระโหลกศีรษะหารู
ไมวา มันสมองอยูในเรา มันสมองเลาก็หารูไมวา เราอยูใน
ภายในของกระโหลกศีรษะ เปรียบเหมือนในกอนแปงที่เขาบรรจุลงใน
กระโหลกน้าํ เตาเกา ๆ กระโหลกน้ําเตาหารูไมวา กอนแปงอยูในเรา
กอนแปงเลาก็หารูไมวา เราอยูในกระโหลกน้ําเตา ฉะนั้น ธรรม
(คือสิ่ง) ทั้งหลายนั่น ปราศจากความคิดคํานึงและไตรตรองถึงกันและ
กัน อันมันสมองเปนโกฏฐาสแผนกหนึ่งในรางกายนี้ ไมมีความคิด
เปนอัพยากฤต วางเปลา (จากอัตตา) หาสัตว (คือวิญญาณ) มิได
เปนของแขนแข็ง เปนปฐวีธาตุ๑ ดวยประการฉะนี้"
[อาโปโกฏฐาส]
ปตฺต - ดี
วา "ในดีทั้งหลาย ดีชนิดไมติดที่ เปนของเนื่องอยูกับชีวิตินทรีย ๒ เอิบอาบอยูทั่วสรีระ ดีชนิดติดที่ อยูในถึงน้ําดี๓ ในสรีระ
๑. ยังไมพบคําพรรณนาวา มัตถลุงค นี้ มีหนาที่อยางไร.
๒. มหาฎีกาอธิบายวา ดีชนิดไมติดที่ ก็ดจุ เดียวกันกับโลหิตที่เดินเวียนอยูในรางกาย
และดุจเดียวกับไออุนในรางกาย ซึ่งมันเปนไปเนื่องอยูกบั กรรมชรูป ทานจึงวาเนื่องอยู
กับชีวิตนทรีย เพราะเมื่อชีวติ ทรียยังมีอยู มันจึงมี ถาชีวติ นทรียหาไมแลว มันก็เหือด
หายไป
๓. ปตฺตโกสก เคยแปลกันวาฝกน้ําดี แตสมัยนี้เรียกวา "ถุงน้ําดี" ในพจนานุกรม
ราชบัณฑิตยสถานก็เรียกเชนนั้น อนึ่ง ศัพทโกสก นี้แปลยักเยื้องไปตามภาษานิยมได
พึงเห็น โกสาตกีโกสก ซึ่งอยูถัดลงไป ๕ บันทัด ก็แปลวา รังบวบขม.
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กับดีไมติดที่ และถุงน้ําดีกับดีติดที่ สรีระหารูไมวาดีไมติดที่อาบเราอยู
ดีไมติดที่เลาก็หารูไมวาเราอาบสรีระอยู เปรียบ เหมือน ในน้ํามันที่ซาบ
ขนมอยู ขนมหารูไมวาน้ํามันซาบเราอยู น้ํามันเลาก็หารูไมวาเราซาบ
ขนมอยู ฉะนั้น (และ) ถุงน้ําดีหารูไมวาดีติดที่อยูในเรา ดีติดที่
เลาก็หารูไมวาเราอยูในถุงน้ําดี เปรียบเหมือนในรังบวบขมที่เต็มดวย
น้ําฝน รังบวบขม ฉะนั้น ธรรม (คือสิ่ง) ทั้งหลายนั้นปราศจากความคิด
คํานึง และความไตรตรองถึงกันและกัน อันน้ําดีเปนโกฏฐาสแผนก
หนึ่งในรางกายนี้ ไมมีความคิด เปนอัพยากฤต วางเปลา (จากอัตตา)
หาสัตว (คือวิญญาณ) มิได เปนของเหลว มีอาการซึมซาบได เปน
อาโปธาตุ ดวยประการฉะนี้"
เสมฺห - เสมหะ
วา "เสมหะ มีประมาณเต็มปตถะ ๑ อยูทเี่ พดานทอง ใน
เพดานทองกับเสมะนั้น เพดานทองหารูไมวาเสมหะอยูที่เรา เสมหะ
เลาก็หารูไมวาเราอยูที่เพดานทอง เปรียบเหมือนในบอน้ําโสโครกที่มี
แผนฟอง (เปนฝา) เกิดในเบื้องบน บอน้ําโสโครกหารูไมวาแผน
ฟองเกิดที่เรา แผนเลาก็หารูไมวาเราเกิดที่บอน้ําโสโครก ฉะนั้น
ธรรม (คือสิ่ง) ทั้งหลายนั้นปราศจากความคิดคํานึง และความไตร
ตรองถึงกันและกัน อันเสมหะ เปนโกฏฐาสแผนกหนึ่งในรางกายนี้
*

* ปาฐะเปน เอกปตฺต... ลางฉบับเปน เอกปตฺถ... นาจะถูก เพราะเสมหะ ๑
ปตถะ คือกอบ ๑ พอฟงได ถาถึงบาตร ๑ จะมากไปกระมัง ?.
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ไมมีความคิด เปนอัพยากฤต วางเปลา (จากอัตตา) หาสัตว (คือ
วิญญาณ) มิได เปนของเหลว มีอาการซึมซาบได เปนอาโปธาตุ
ดวยประการฉะนี้ "
ปุพฺโพ - น้ําหนอง น้ําเหลือง
วา "บุพโพ ไมมโี อกาส (คือที่อยู) ประจํา ในตําแหนง
แหงรางกายใด ๆ ทีถ่ ูกตอตําหนามยอกและเปลวไฟเปนตนกระทบเอา
โลหิตคั่งแลวเสีย หรือฝและตอมเปนตนเกิดขึ้น (มัน) ก็ (มา) อยู
ในตําแหนงแหงรางกายนั้น ๆ แหละ ในตําแหนงแหงรางกายที่ถูกตอ
และหนามเปนตนกระทบบุพโพนั้น ตําแหนงแหงรางกายที่ถูกตอ
และหนามเปนตนกระทบ หารูไมวาบุพโพ (มา) อยูในเรา บุพโพ
เลาก็รูไมวาเราอยูในตําแหนง (แหงรางกาย) ทั้งหลายนั้น เปรียบ
เหมือน ในตนไมที่มียางไหลดวยอํานาจแหงการฟนดวยขวานเปนตน
ตําแหนงตรงที่ถูกฟนเปนของตนไม หารูไมวายาง (มา) อยูในเรา
ยางเลาก็หารูไมวาเราอยูในตําแหนงที่ถูกฟนเปนของตนไม ฉะนั้น
ธรรม (คือสิง่ ) ทั้งหลายนั้นปราศจากความคิดคํานึง และไตรตรอง
ถึงกันและกัน อันบุพโพเปนโกฏฐาสแผนกหนึ่งในรางกายนี้ ไมมี
ความคิด เปนอัพยากฤต วางเปลา (จากอัตตา) หาสัตว (คือวิญญาณ)
มิได เปนของเหลว มีอาการซึมซาบได เปนอาโปธาตุ ดวยประการ
ฉะนี้ "
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โลหิต - เลือด
วา "ในโลหิตทั้งหลาย สังสรณโลหิต (โลหิตเดินฉ ซาบซาน
ไปอยูทั่วสรีระ ดังน้ําดี (ชนิดไมติดที่) สันนิจิตโลหิต (โลหิตขัง)
(ขังอยู) เต็มสวนลางที่อยูของตับ มีประมาณเต็มปตถะ ๑ ยังไต หัวใจ
ตับ และปอด ใหชุมอยู ในโลหิต ๒ อยางนั้น วินิจฉัยในสังสรณโลหิต ก็เชนเดียวกับดีชนิดไมติดที่นั่นแล สวนในโลหิตอีกอยาง
(คือ สันนิจิตโลหิต) พึงทราบวินิจฉัยดังนี้ ในน้ําที่บุคคลเทลงใน
กระเบื้องหมอเกา (ทะลุ หยดลงไป) ทํากอนดินและกอนกรวดเปน
ตน (ที่อยู) ขางลางใหเปยกดวย กอนดินและกอนกรวดเปนตน หา
รูไมวาเราถูกน้ําทําใหเปยกอยู น้ําเลาก็หารูไมวา เราทํากอนดินและ
กอนกรวดเปนตนใหเปยก ฉันใด ทีส่ วนลางของตับก็ดี ไตเปนตน
ก็ดี หารูไมวา โลหิต (ขัง) อยูในเรา หรือวาโลหิตทําเราใหชุมอยู
โลหิตเลาก็หารูไมวาเรา (ขังอยู) เต็มที่สวนลางของตับ ทําไตเปนตน
ใหชุมอยูฉันนั้นเหมือนกัน ธรรม (คือสิ่ง) ทั้งหลายนั้นปราศจาก
ความคิดคํานึง และไตรตรองถึงกันและกัน อันโลหิตเปนโกฏฐาส
แผนกหนึ่งในรางกายนี้ ไมมีความคิด เปนอัพยากฤต วางเปลา (จาก
อัตตา) หาสัตว (คือวิญญาณ) มิได เปนของเหลว มีอาการซึมซาบ
ได เปนอาโปธาตุ ดวยประการฉะนี้"
๑

๒

๓

๑. ทานอธิบายวา ตับชุม เพราะโลหิตขังอยูลาง นอกนัน้ ชุมเพราะโลหิตไหล
ผานไปขางบนนิดหนอย ฟงดูแลวก็เขาใจยาก !.
๒. ปาฐะใชศพั ทวา อิตร เขาใจวาคลาดเคลื่อน เพราะเปนคูกับ สสรณโลหิเต จึงควร
เปน อิตเร อนึง่ เปน อิตร ไมมีทางจะสัมพันธใหสนิทได ในที่นแี้ ปลตามที่เห็นวาถูก.
๓. เลฑฺฑุขนฺธาทีนิ เขาใจวาเปน เลฑฺฑุขณฺฑาทีนิ ถูกกวา.
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เสโท - เหงื่อ
วา "เหงื่อ (ขัง) อยูเต็มชองขุมผลและขนบาง ไหลออกมา
ในเวลาที่รอนเพราะไปเปนตนบาง ในชองขุมผมและขนกันเหงื่อนั้น
ชองขุมผมและขนทั้งหลายหารูไมวา เหงื่อไหลออกจากเรา เหงื่อเลา
ก็หารูไมวา เราไหลออกจากชองขุมผมและขนทั้งหลาย เปรียบเหมือน
ในกําเงาบัวและสายบัง พอถูกถอนขึ้นจากน้ํา ชองในกําเงาบัวเปนตน
หารูไมวาน้ําไหลออกจากเรา น้ําที่กําลังไหลออกจากชองในกําเงาบัว
เปนตนเลา ก็หารูไมวาเราไหลออกจากชองในกําเงาบัวเปนตน ฉะนั้น
ธรรม (คือสิ่ง) ทั้งหลายนั้นปราศจากความคิดคํานึง และไตรตรอง
ถึงกันและกัน อันเหงื่อ (นั้น) เปนโกฏฐาสแผนกหนึ่งในรางกายนี้
ไมมีความคิด เปนอัพยากฤต วางเปลา (จากอัตตา) หาสัตว (คือ
วิญญาณ) มิได เปนของเหลว มีอาการซึมซาบได เปนอาโปธาตุ
ดวยประการฉะนี้ "
เมโท - มันขน
วา "มันขน คือมันแขน ที่แผไปอยูทั่วสรีระของคนอวน ติด
อยูตามเนื้อ (กลาม) มีปลีนองเปนตนของคนผอม ในเนื้อ (กลาม)
กับมันขนนั้น เนื้อ (กลาม) ในสรีระทั้งสิ้น (ของคนอวน) ก็ดี
ในอวัยวะมีแขง (นอง) เปนตน (ของคนผอม) ก็ดี หารูไมวามัน
ขันติดเราอยู มันขนเลาก็หารูไมวา เราติดเนื้อ (กลาม) อยูในสรีระ
ทั้งสิ้น (ของคนอวน) หรือในอวัยวะมีแขงเปนตน (ของคนผอม)
เปรียบเหมือนในกอนเนื้อที่เขาปดไวดวยผาเกาสีขมิ้น (เหลืองหมน)
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กอนเนื้อหารูไมวาผาเกาสีขมิ้นติดเราอยู ผาเกาสีขมิ้นเลา ก็หารูไมวา
เราติดกอนเนื้ออยู ฉะนั้น ธรรม (คือสิ่ง) ทั้งหลาย นั้น ปราศจาก
ความคิดคํานึง และไตรตรองถึงกันและกัน อันมันขน เปนโกฏฐาส
แผนกหนึ่งในรางกายนี้ ไมมีความคิด เปนอัพยากฤต วางเปลา (จาก
อัตตา) หาสัตว (คือวิญญาณ) มิได เปนของเหลวขน ๆ มีอาการ
ซึมซาบได เปนอาโปธาตุ ดวยประการฉะนี้"
อสฺสุ - น้ําตา
วา "น้ําตา เกิดขึ้นเมื่อใด เมื่อนั้นมันก็ (ขัง) อยูเต็มเบาตา
บาง ไหลออกมาบาง ในเบาตากับน้ําตานั้น เบาตาหารูไมวาน้ําตาอยู
ในเรา น้ําตาเลาก็หารูไมวาเราอยูในเบาตา เปรียบเหมือนในเบาตาออนที่เต็มดวยน้ํา เบาตาลออนหารูไมวาน้ําอยูในเรา น้ําในเบาตาลออน
เลาก็หารูไมวาเราอยูในเบาตาลออน ฉะนั้น ธรรม (คือสิ่ง) ทั้งหลาย
นั้นปราศจากความคํานึง และไตรตรองถึงกันและกัน อันน้ําตา
เปนโกฏฐาสแผนกหนึ่งในรางกายนี้ ไมมีความคิด เปนอัพยากฤต
วางเปลา (จากอัตตา) หาสัตว (คือวิญญาณ) มิได เปนของเหลว
มีอาการซึมซาบได เปนอาโปธาตุ ดวยประการฉะนี้"
วสา - มันเหลว
วา "มันเหลว คือมันที่ละลายอยูตามฝามือหลังมือ ฝาเทาหลัง
เทา ดั้งจมูก หนาผาก และจะงอยบา ในเวลาที่รอ นเพราะไฟเปนตน
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ในตําแหนงแหงรางกายมีฝามือเปนตนกับมันเหลวนั้น ตําแหนง
รางกายมีฝามือเปนตน หารูไมวามันเหลวทวมเราอยู มันเหลวเลาก็หา
รูไมวา เราทวมตําแหนงรางกายมีฝามือเปนตนอยู เปรียบเหมือน
ในขาวตังอันมีน้ํามันที่คนขาดไว ขาวตังหารูไมวาน้ํามันทวมเราอยู
น้ํามันเลาก็หารูไมวาเราทวมขาวตังอยู ฉะนั้น ธรรม (คือสิ่ง)
ทั้งหลายนั่นปราศจากความคิดคํานึง และไตรตรองถึงกันและกัน อัน
มันเหลวเปนโกฏฐาสแผนกหนึ่งในรางกายนี้ ไมมีความคิด เปนอัพยากฤต วางเปลา (จากอัตตา) หาสัตว (คือวิญญาณ) มิได เปนของ
เหลว มีอาการซึมซาบได เปนอาโปธาตุ ดวยประการฉะนี้"
เขโฬ - น้ําลาย
วา "น้ําลาย เมื่อปจจัยใหน้ําลายออกอยางนั้นมีอยู มันลงจาก
กระพุงแกมทั้งสองขาง (มา) อยูที่แผนลิ้น ในแผนสิ้นกับน้ําลายนั้น
แผนลิ้นหารูไมวา เราลงจากกระพุงแกมทั้งสองขาง (มา) อยูที่เรา
น้ําลายเลาก็หารูไมวา เราลงจากกระพุงแกมทั้งสองขาง (มา) อยูที่
แผนลิ้น เปรียบเหมือนในหลุมริมฝงแมนั้น อันมีน้ําซึมออกไมขาด
พื้นหลุมหารูไมวาน้ําอยูในเรา น้ําเลาก็หารูไมวาเราอยูในพื้นหลุม
ฉะนั้น ธรรม (คือสิ่ง) ทั้งหลายนั่น ปราศจากความคิดคํานึงและ
ไตรตรองถึงกันและกัน อันน้ําลาย เปนโกฏฐาสแผนกหนึ่งในรางกาย
นี้ ไมมีความคิด เปนอัพยากฤต วางเปลา (จากอัตตา) หาสัตว
(คือวิญญาณ) มิได เปนของเหลว มีอาการซึมซาบได เปนอาโปธาตุ
ดวยประการฉะนี้ "
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สิงฺฆาณิกา - น้ํามูก
วา "น้ํามูก เกิดขึ้นเมื่อใด เมื่อนั้นมันก็ (ขัง) เต็มโพรงจมูก
อยูบาง ไหลออกมาบาง ในโพรงจมูกกับน้ํามูกนั้น โพรางจมูกหารู
ไมวาน้ํามูกอยูในเรา น้ํามูกเลาก็หารูไมวาเราอยูในโพรงจมูก เปรียบ
เหมือนใน (เปลือก) หอยโขงที่เต็มดวยนมสมเสีย (เปลือก) หอย
โขงหารูไมวานมสมเสียอยูในเรา นมสมเสียเลาก็หารูไมวาเราอยูใน
(เปลือก) หอยโขง ฉะนั้น ธรรม (คือสิ่ง) ทั้งหลายนั่น ปราศจาก
ความคิดคํานึงและไตรตรองถึงกันและกัน อันน้ํามูก เปนโกฏฐาส
แผนกหนึ่งในรางกายนี้ ไมมีความคิด เปนอัพยากฤต วางเปลา (จาก
อัตตา) หาสัตว (คือวิญญาณ) มิได เปนของเหลว มีอาการซึมซาบ
ได เปนอาโปรธาตุ ดวยประการฉะนี้ "
ลสิกา - ไขขอ
วา "ไขขอ ทํากิจคือการทาที่ตอแหงกระดูกทั้งหลายใหสําเร็จ
อยูในที่ตอ (แหงกระดูกประมาณ) ๑๘๐ แหง ในที่ตอ ๑๘๐ แหง
กับไขขอนั้น ที่ตอ ๑๘๐ แหงหารูไมวา ไขขอทาเราติดอยู ไขขอเลา
ก็หารูไมวา เราทาที่ตอ ๑๘๐ แหงติดอยู เปรียบเหมือนในเพลาที่คน
ทาดวยน้ํามัน เพลาหารูไมวาน้ํามันทาเราติดอยู น้ํามันเลาก็หารูไมวา
เราทาเพลาติดอยู ฉะนั้น ธรรม (คือสิ่ง) ทั้งหลายนั่น ปราศจาก
ความคิดคํานึง และไตรตรองถึงกันและกัน อันไขขอเปนโกฏฐาส
แผนกหนึ่งในรางกายนี้ ไมมีความคิด เปนอัพยากฤต วางเปลา (จาก
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อัตตา) หาสัตว (คือวิญญาณ) มิได เปนของเหลว มีอาการซึมซาบ
ได เปนอาโปธาตุ ดวยประการฉะนี้"
มุตฺต - น้ํามูตร
วา "น้ํามูตร อยูขางในกระเพาะปสสาวะ ในกระเพาะปสสาวะ
กับน้ํามูตรนั้น กระเพาะปสสาวะหารูไมวาน้ํามูตรอยูในเรา น้ํามูตร
เลาก็หารูไมวาเราอยูในกระเพาะปสสาวะ เปรียบเหมือนในหมอดินเนื้อ
หยาบ ที่คนโยนลงไปคว่ําอยูในหลุมโสโครก หมอดินเนื้อหยาบหารู
ไมวาน้ําโสโครกอยูในเรา น้ําโสโครกเลาก็หารูไมวาเราอยูในหมอดิน
เนื้อหยาบ ฉะนั้น ธรรม (คือสิ่ง) ทั้งหลายนั่น ปราศจากความ
คิดคํานึง และไตรตรองถึงกันและกัน อันน้ํามูตร เปนโกฏฐาส
แผนกหนึ่งในรางกายนี้ ไมมีความคิด เปนอัพยากฤต วางเปลา (จาก
อัตตา) หาสัตว (คือวิญญาณ) มิได เปนของเหลว มีอาการซึมซาบ
ได เปนอาโปธาตุ ดวยประการฉะนี้"
[เตโชโกฏฐาส]
พระโยคาวจร ครั้นยังมนสิการใหเปนไปในปฐวีโกฏฐาส และ
อาโปโกฏฐาสทั้งหลาย มีผมเปนอาทิ ดังกลาวมานี้แลว พึงยังมนสิการ
ใหเปนไปในเตโชโกฏฐาสทั้งหลายอยางนี้วา
"รางกายยอมเรารอนเพราะไฟใด ไฟ (อันเปนเหตุเรารอน
แหงกาย) นี้ เปนโกฏฐาสแผนกหนึ่งในรางกายนี้ ไมมีความคิด เปน

ประโยค๘ - วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๒ ตอน ๒ - หนาที่ 53

อัพยากฤต วางเปลา (จากอัตตา) หาสัตว (คือวิญญาณ) มิได มี
อาการเผาไหม เปนเตโชธาตุ"
วา "รางกายยอมทรุดโทรมเพราะไฟใด ไฟ (อันเปนเหตุ
ทรุดโทรมแหงกาย) นี้ เปนโกฐาสแผนกหนึ่งในรางกายนี้ ไมมี
ความคิด เปนอัพยากฤต วางเปลา (จากอัตตา) หาสัตว (คือวิญญาณ)
มิได มีอาการเผาไหม เปนเตโชธาตุ"
วา "รางกายยอมกระสับกระสายเพราะไฟใด ไฟ (อันเปนเหตุ
กระสับกระสายแหงกาย) นี้ เปนโกฏฐาสแผนกหนึ่งในรางกายนี้ ไมมี
ความคิด เปนอัพยากฤต วางเปลา (จากอัตตา) หาสัตว (คือวิญญาณ)
มิได มีอาการเผาไหม เปนเตโชธาตุ "
วา "ของที่กิน ดื่ม เคี้ยว ลิ้มเขาไปแลว ยอมถึงความยอยไปดวยดี
เพราะไฟใด ไฟ (อันเปนเหตุยอยดีแหงของที่กิน ดื่ม เคี้ยว ลิม้ ) นี้
เปนโกฏฐาสแผนกหนึ่งในรางกายนี้ ไมมีความคิด เปนอัพยากฤต
วางเปลา (จากอัตตา) หาสัตว (คือวิญญาณ) มิได มีอาการเผาไหม
เปนเตโชธาตุ" ดังนี้
[วาโยโกฏฐาส]
ตอนั้น พึงกําหนดจับอุทธังคมวาต โดยเปนลมขึ้นเบื้องบน (ให
ได) กําหนดจับอโธคมวาต โดยเปนลมลงเบื้องลาง (ใหได) กําหนด
จับกุจฉิสยวาต โดยเปนลมอยูในทอง (นอกลําไส ใหได) กําหนดจับ
โกฏฐาสยวาต โดยเปนลมอยูในภายในลําไส (ใหได) กําหนดจับ
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อังคมังคานุสาริวาต โดยเปนลมแลนไปตามอังคาพยพใหญนอย (ใหได)
กําหนดจับอัสสาสะปสสาสะ โดยเปนลมหายใจเขาและหายใจออก (ให
ได) แลว ยังมนสิการใหเปนไปในวาโยโกฏฐาสทั้งหลายอยางนี้วา
"อันลมขึ้นเบื้องบนทั้งหลาย เปนโกฏฐาสแผนกหนึ่งในรางกาย
นี้ ไมมีความคิด เปนอัพยากฤต วางเปลา (จากอัตตา) หาสัตว
(คือวิญญาณ) มิได มีอาการกระพือไปมา เปนวาโยธาตุ "
วา "อันลมลงเบื้องลางทั้งหลาน เปนโกฏฐาสแผนหนึ่งใน
รางกายนี้ ไมมีความคิด เปนอัพยากฤต วางเปลา (จากอัตตา) หา
สัตว (คือวิญญาณ) มิได มีอาการกระพือไปมา เปนวาโยธาตุ"
วา "อันลมอยูในทอง (นอกลําไส) ทั้งหลาย เปนโกฏฐาส
แผนกหนึ่งในรางกายนี้ ไมมีความคิด เปนอัพยากฤต วางเปลา (จาก
อัตตา) หาสัตว (คือวิญญาณ) มิได มีอาการกระพือไปมา เปน
วาโยธาตุ "
วา "อันลมอยูในลําไสทั้งหลาย เปนโกฏฐาสแผนกหนึ่งใน
รางกายนี้ ไมมีความคิด เปนอัพยากฤต วางเปลา (จาอัตตา) หา
สัตว (คือวิญญาณ) มิได มีอาการกระพือไปมา เปนวาโยธาตุ "
วา "อันลมแลนไปตามอังคาพยพใหญนอยทั้งหลาย เปนโกฏฐาสแผนกหนึ่งในรางกายนี้ ไมมีความคิด เปนอัพยากฤต วางเปลา
(จากอัตตา) หาสัตว (คือวิญญาณ) มิได มีอาการกระพือไปมา
เปนวาโยธาตุ"
วา "อันลมหายใจเขาและหายใจออกทั้งหลาย เปนโกฏฐาส
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แผนกหนึ่งในรางกายนี้ ไมมีความคิด เปนอัพยากฤต วางเปลา (จาก
อัตตตา) หาสัตว (คือวิญญาณ) มิได มีอาการกระพือไปมา เปน
วาโยธาตุ"
ธาตุทั้งหลายยอมจะปรากฏแกพระโยคาวจรนั้น ผูมีมนสิการเปน
ไปอยางนี้ เมื่อเธออาวัชนาการไป มนสิการไปซึ่งธาตุเหลานั้น แลว ๆ
เลา ๆ อุปจารสมาธิยอมจะเกิดขึ้น โดยนัยที่กลาวมาแลวนั่นแล
แตเมื่อพระโยคาพจรผูใดเจริญไปอยางนั้น กรรมฐานยังไม
สําเร็จ พระโยคาวจรผูนั้นพึงเจริญโดยสลักขณสังเขปเถิด
[เจริญโดยสลักขณสังเขป]
พึงเจริญโดยสลักขณสังเขปอยางไร ? พึงกําหนดเอาลักษณะที่
แขนแข็งในโกฏฐาส ๒๐ วา ธาตุดิน พึงกําหนดเอาลักษณะที่ซึมซาบ
ไดในโกฏฐาส ๒๐ นั้นแหละวา ธาตุน้ํา พึงกําหนดเอาลักษณะที่รอน
ในโกฏฐาส ๒๐ นั้นแหละวา ธาตุไป พึงกําหนดเอาลักษณะทีเขยื้อน
ไดในโกฏฐาส ๒๐ นั้นแหละวา ธาตุลม
พึงกําหนดเอาลักษณะที่ซึบซาบในโกฏฐาส ๑๒ วา ธาตุน้ํา พึง
กําหนดเอาลักษณะที่รอนในโกฏฐาส ๑๒ นั้นแหละวา ธาตุไป พึง
กําหนดเอาลักษณะที่เขยื้อนไดในโกฏฐาส ๑๒ นั้นแหละวา ธาตุลม พึง
กําหนดเอาลักษณะที่แขนแข็งในโกฏฐาส ๑๒ นั้นแหละวา ธาตุดิน
พึงกําหนดเอาลักษณะทีรอนในโกฏฐาส ๔ วา ธาตุไป พึง
กําหนดเอาลักษณะที่เขยื้อนได ที่แยกออกจากธาตุไฟนั้นไมได วา ธาตุ
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ลม พึงกําหนดเอาลักษณะที่แขนเข็ง ที่แยกออกจากธาตุไฟนั้นไมไดวา
ธาตุดิน พึงกําหนดเอาลักษณะที่ซึมซาบที่แยกออกจากธาตุไฟนั้นไมได
วา ธาตุน้ํา
พึงกําหนดเอาลักษณะทีเขยื้อนไดในโกฏฐาส ๖ วา ธาตุลม พึง
กําหนดเอาลักษณะที่แขนแข็งในโกฏฐาส ๖ นั้นแหละวา ธาตุดิน พึง
กําหนดเอาลักษณะที่ซึมซาบไดในโกฏฐาส ๖ นัน้ แหละวา ธาตุน้ํา พึง
กําหนดเอาลักษณะทีรอยในโกฏฐาส ๖ นั้นแหละวา ธาตุไฟ
เมื่อพระโยคาวจรนั้นกําหนดไปอยางนั้น ธาตุทั้งหลายยอมจะ
ปรากฏ อุปจารสมาธิยอมจะเกิดขึ้นแกเธอผูอาวัชชนาการไป มนสิการ
ไปซึ่งธาตุทั้งหลายนั้นแลว ๆ เลา ๆ โดยนัยที่กลาวแลวนั่นแล
แตเมื่อพระโยคาพจรผูใดแมเจริญไปอยางนั้น กรรมฐานก็ยังไม
สําเร็จ พระโยคาวจรผูนั้นพึงเจริญโดยสลักขณวิภัติ (ตอไป)
[เจริญโดยสลักขณวิภัติ]
พึงเจริญโดยสลักขณวิภัติอยางไร ? พึงจับเอาโกฏฐาสทั้งหลาย
มีผมเปนอาทิ โดยนัยทีก่ ลาวมากอน (ในสสัมภารวิภัติ) นั้นแล มา
กําหนดดูลักษณะที่แขนเข็งในผมวา ธาตุดิน พึงกําหนดดูลักษณะที่
*

* อธิบายตามนัยมหาฎีกาวา ปฐวีโกฏฐาสมีผมเปนตน เปนสิ่งที่มีรูปรางตางกันเปน
สวน ๆ ธาตุอื่นมีอาโปรธาตุเปนตน ที่มีอยูในโกฏฐาสเหลานั้นก็เปนสิ่งที่รูกันไดงาย แม
อาโปโกฏฐาสมีน้ําดีเปนอาทิเชนกัน ถึงวาโยโกฏฐาสไมมีรูปรางสีสัณฐาน ก็อาจ
กําหนดถือเอาเปนสัดเปนสวนได แตธาตุลม ดิน น้ําที่มอี ยูในเตโชโกฏฐาสทั้ง ๔นั่น
รูไดยาก เพราะแยกไมออก ถึงกระนั้นก็มอี ยูแน ๆ เพราะถาไมมีธาตุอื่นๆ ธาตุไฟก็
ไมปรากฏ (?).
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ซึมซาบในผมนั้นแหละวา ธาตุน้ํา พึงกําหนดดูลักษณะที่รอนในผม
นั้นแหละวา ธาตุไฟ พึงกําหนดดูกลักษณะที่เขยื้อนไดในผมนั้นแหละวา
ธาตุลม พึงกําหนดดูธาตุ ๔ ๆ ในโกฏฐาส ๑ ๆ ไปทุกโกฏฐาสอยางนี้
เมื่อเธอกําหนดไปอยางนั้น ธาตุทั้งหลายยอมจะปรากฏ อุปจารสมาธิ
ยอมจะเกิดขึ้นแกเธอผูอาวัชนาการไป นมสิการไป ซึ่งธาตุทั้งหลาย
นั้น แลว ๆ เลา ๆ โดยนัยที่กลาวแลวนั่นแล
[มนสิการโดยอาการ ๑๓ ก็ได]
ก็แลอีกนัยหนึ่ง พึงมนสิการธาตุทั้งหลายโดยอาการเหลานี้ก็ได
คือ
วจนฏโต
โดยความของคํา
กลาปโต
โดยกลาป (คือเปนกลุม)
จุณฺณโต
โดย (ยอมให) เปนจุณ
ลกฺขณาทิโต
โดยอาการมีลักษณะเปนตน
สมุฏ านโต
โดยสมุฏฐาน
นานตฺเตกตฺตโต
โดยความตางกันและความเปนอัน
เดียวกัน
วินิพฺโภคาวินิพฺโภคโต โดยแยกกันไดและแยกกันมิได
สภาควิสภาคโต
โดยทีเ่ ขากันไดแลเขากันไมได
อชฺฌตฺติกพาหิรวิเสสโต โดยความแปลกกันแหงธาตุภายใน
กับธาตุภายนอก
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สงฺคหโต
โดยรวม (ที่เหมือนกัน) เขาดวยกัน
ปจฺจยโต
โดยเปนปจจัย (ของกันและกัน)
อสมนฺนาหารโต
โดยไมมีความคิดคํานึง
ปจฺจยวิภาคโต
โดยจําแนกปจจัย
[โดยความแหงคํา]
ในอาการเหลานั้น พระโยคาวจรผูเมื่อจะมนสิการโดยความแหง
คํา พึงมนสิการโดยความแหงคําตอบที่แปลกกันและเสมอกันอยางนี้
(โดยแปลกกัน) วา ธาตุชื่อวาปฐวี เพราะความเปนของหยาบ ชื่อ
วาอาโป เพราะไหลไปได หรือเพราะเอิบอาบไปได หรือเพราะ (ทํา
ให) ชุมชื้น ชื่อวาเตโช เพราะทําใหรอน ชื่อวาวาโย เพราะพัดไปได
สวนวาโดยไมแปลกกัน (พึงมนสิการวา) สิ่งที่ชื่อวา ธาตุ เพราะ
ทรงไวซึ่งลักษณะของตน เพราะเปนที่ตั้งแหงทุกข และเพราะเปนที่
รองรับทุกข "
[โดยกลาป]
ขอวา "โดยกลาป" มีพรรณนาวา ปฐวีธาตุที่ทานแสดงดวย
อาการ ๒๐ โดยนัยวา ผม ขน เปนตน และอาโปธาตุที่แสดงดวย
*

* ทุกฺขฏฐานโต ทานผูชําระลงเชิงอรรถแกเปนตน ทุกขฺ าทานโต เพราะถือเอาทุกข สวน
มหาฎีกาแกอรรถวา ทุกฺขสฺส วิทหนโต - เพราะจัดสรรคทุกข อธิบายธาตุเหลานั้น
กอขึ้นเปนเหตุแลว สรรคสรางทุกขเปนอเนกประการ ดุจธาตุคือแรเหล็กแรทองแดง
เปนตน สรรคสรางเนื้อเหล็กเนื้อทองแดงเปนอาทิขึ้นฉะนั้น.
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อาการ ๑๒ โดยนัยวา ดี เสมหะ เปนตนนี้ใด เหตุที่ในอาการเหลานั้น
เพราะความประชุมกันแหงธรรม ๘ คือ สี กลิ่น
รส โอชา และธาตุทั้ง ๔ ความสมมติวา "ผม"จึง
มีได เพราะธรรมเหลานั้นแยกกันเสีย ความสมมติวา
"ผม" ก็หามิไม
เพราะเหตุนั้น คําวา ผม ก็คือกลุมแหงธรรม ๘ เทานั้นเอง คําวาขน
เปนตน ก็อยางนั้น แตในโกฏฐาสเหลานั้น โกฏฐาสใดมีกรรมเปน
สมุฏฐาน โกฏฐานสั้นเปน (ทสธรรมกลาป) กลุมแหงธรรม ๑๐ กับ
ชีวิตนทรียและภาวะบาง แตก็คงนับวา เปนปฐวีธาตุ อาโปธาตุ โดย
อํานาจแหงลักษณะที่เดน พระโยคาวจรพึงมนสิการโดยกลาปดังกลาว
มาฉะนี้
[โดย (ยอยให) เปนจุณ]
ขอวา "โดยเปนจุณ" มีพรรณนาวา ก็และปฐวีธาตุที่ยอยจนเปน
ชนิดปรมาณู เปนละอองละเอียด ในสรีระนี้ เมื่อกําหนดถือเอาโดย
ประมาณ (รางกายคนขนาด) กลาง จะพึงมีสักโทณะหนึ่ง (เทานั้น)
ปฐวีธาตุนั้น อันอาโปธาตุซึ่งมีประมาณกึ่งโทณะนั้น ชวยยึดไว (ให
ติดกัน) เตโชธาตุชวยรักษาไว (มิใหเนาเสีย) วาโยธาตุชวยพะยุงไว
จึงไมกระจัดกระจายไมพังทะลายไป มันไมกระจัดกระจายไมพังทะลาย
ไป จึงไดรับภารวิกัป (ความกําหนดแยกภาวะ) หลายอยาง มีความ
*

* คือกลุม ๘ กลุมนั้นแหละ เพิ่มชีวตินทรียกับภาวรูปเขาเปน ๑๐.
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นับวาหญิงวาชายเปนตน และประกาศภาวะ (ตาง ๆ) มีความผอมอวน
สูงต่ํา ล่ําสัน บอบบาง เปนอาทิ
สวนอาโปธาตุที่ถึงความเปนของเหลว มีอาการซึมซาบในสรีระ
นี้ อาศัยปฐวีธาตุอยู เตโชธาตุชวยรักษาไว วาโยธาตุชวยพะยุงไว
จึงไมหยดไมไหลออกมา (เสียหมด) มันไดหยดไมไหลออกมา (เสีย
หมด) จึงแสดงความอิ่มเอิบ (ออกมาใหปรากฏ)
สวนเตโชธาตุอันมีความรอนเปนลักษณะ มีอาการเปนไออุน
ยังของที่กินเขาไปดื่มเขาไปเปนตนใหยอยได ในสรีระนี้ อาศัยปฐวีธาตุ
อยู อาโปธาตุชวยยึดไว วาโยธาตุชวยพะยุงไว จึงทํากายนี้ใหอบอุน
อยูได และนําเอาความถึงพรอมแหงผิวพรรณมาใหแกกายนั้นดวย
และอนึ่งกายนี้ อันเตโชธาตุนั้นทําใหอบอุนไว จึงมิไดแสดงความเนา
(ใหปรากฏ)
สวนวาโยธาตุ อันมีความเคลื่อนไหวและพยุงไวเปนลักษณะ
แลนไปตามองคอวัยวะใหญนอยในสรีระนี้ อาศัยปฐวีธาตุอยู อาโปธาตุ
ชวยยึดไว เตโชธาตุชวยรักษาไว จึงพะยุงกายนี้ไวได ก็แลกายนี้อัน
วาโยธาตุ (ที่มีลักษณะพะยุงไว) นั้น พะยุงไว จึงไมลม จึงตั้งตรง
อยูได อันวาโยธาตุอิริยาบถ คือ เดิน ยืน นั่น นอนได คูได เหยียด
ได กระดิกมือเทาได
ธาตุยนต (เครื่องกลไปที่ทําดวยธาตุ) นี่ เปนไปเชนกับมายารูป
(รูปกลเชนภาพยนตร ? ) เปนเครื่องลวงคนโวได โดยภาพมีภาพหญิง
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และภาพชายเปนตน ดังนี้แล
พระโยคาวจรพึงมนสิการโดย (ยอมให) เปนจุณ ดังกลาวมา
ฉะนี้
[โดยอาการมีลักษณะ]
ขอวา "โดยอาการมีลักษณะเปนตน" มีพรรณนาวา พระโยคาวจรพึงอาวัชนาการถึงธาตุทั้งสี่ (เปน ๓ ขอ) ดังนี้วา ธาตุ*(๑) มี
อะไรเปนลักษณะ (๒) มีอะไรเปนรส (คือเปนกิจ) (๓) มีอะไรเปน
เครื่องปรากฏ (คือเปนผลปรากฏ) เปนตน แลวจึงมนสิการโดยอาการ
มีลักษณะเปนอาทิ อยางนี้วา
ปฐวีธาตุ มีความเปนของหยาบเปนลักษณะ มีความเปนที่อาศัย
อยู (แหงธาตุอื่น) เปนรส มีความรับเอา (ธาตุอื่น) ไวไดเปนเครื่อง
ปรากฏ
อาโปธาตุ มีความไหลไดเปนลักษณะ มีความชวยเพิ่มพูน
(ธาตุอื่น) เปนรส มีความยึดเอา (ธาตุอื่น) ไวได เปนเครื่องปรากฏ
เตโชธาตุ มีความรอนเปนลักษณะ มีความทําใหยอยเปนรส มี
การใหความออน (แกรางกาย) ไวเรื่อย เปนเครื่องปรากฏ
วาโยธาตุ มีความพะยุงไวเปนลักษณะ มีความเคลื่อนไหวเปนตน
รส มีความแสดงทาทาง (ตาง ๆ) ได เปนเครื่องปรากฏ
* ปาฐะเปน ปวีธาตุ เขาใจวา ปวี เกิด เพราะยังไมถึงวาระจะพูดถึงปวี ในที่นี้
แปล ตัด ปวี ออก ตามทีเ่ ห็นวาถูก.
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[โดยสมุฏฐาน]
ขอวา "โดยสมุฏฐาน" มีพรรณนาวา พระโยคาวจรพึงมนสิการ
โดยสมุฏฐานอยางนี้วา โกฏฐาส ๔๒ มีผมเปนตน ที่พระผูมีพระ
ภาคเจาทรงแสดงไว โดยทรงแสดงเปนโกฏฐาสแหงธาตุ มีปฐวีธาตุ
เปนอาทิโดยพิสดารนี้ใด ในโกฏฐาสทั้งหลายนั้น โกฏฐาส ๔ นี้คือ
อาหารใหม อาหารเกา บุพโพ มูตร เปนอตุสมุฏฐาน (มีฤดูเปน
สมุฏฐาน) อยางเดียว ๔ นี้คือ น้ําตา เหงื่อ น้ําลาย น้ํามูก เปนอุตุจิตตสมุฏฐาน (มีฤดูบาง จิตบางเปนสมุฏฐาน) ไฟที่ยังอาหารที่กิน
เขาไปเปนตน ใหยอย เปนกรรมสมุฏฐาน (มีกรรมเปนสมุฏฐาน )
อยางเดียว ลมหายใจเขาและลมหายใจออก เปนจิตตสมุฏฐาน (มีจิต
เปนสมุฏฐาน) อยางเดียว โกฏฐาสที่เหลือทั้งหมด (คือปฐวีและอาโป
โกฏฐาส ๓๒) เปนจตุสมุฏฐาน (คือ มีกรรมบาง จิตบาง อาหารบาง
ฤดูบาง เปนสมุฏฐาน)
[โดยความตางกันและความเปนอันเดียวกัน]
ขอวา "โดยความตางกันและความเปนอันเดียวกัน" มีพรรณนา
วา ธาตุทั้งปวงยอมมีความตางกันโดยอาการมีลักษณะประจําตนเปนตน
จริงอยู ลักษณะ รส และเครื่องปรากฏแหงปฐวีธาตุก็อยางหนึ่ง แหง
ธาตุอื่นมีอาโปธาตุเปนตนก็อยางอนึ่ง แตวาธาตุทั้งหลายนั่น แมเปน
ตาง ๆ กัน ดวยอํานาจแหงอาการมีลักษณะเปนตน และดวยอํานาจแหง
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สมุฏฐานมีกรรมสมุฏฐานเปนตน ก็ยังมีความเปนอันเดียวกัน ดวย
อํานาจแหงความเปนรูป เปนมหาภูต เปนธาตุ เปนธรรม และเปน
ของไมเที่ยงเปนอาทิ
แทจริง ธาตุทั้งปวงไดชื่อวารูป เพราะธาตุทั้งปวงนั้นไมลวง
รุปปนลักษณะ (ลักษณะคือความทรุดโทรม) ไปได ชื่อวาเปนมหาภูต
ดวยเหตุหลายอยาง เชนมีปรากฏการณใหญเปนอาทิ
คําวา เชนมีปรากฏการณใหญเปนอาทิ นั้นอธิบายวา ก็ธาตุ
ทั้งหลายนี้ทานเรียกวา "มหาภูต" ดวยเหตุเหลานี้ คือ
มหนฺตปาตุภาวโต
เพราะมีปรากฏการณใหญ
มหาภูตสามฺโต
เพราะเสมอดวยมหาภูต
มหาปริหารโต
เพราะตองบริหารใหญ
มหาวิการโต
เพราะมีวิการใหญ
มหตฺตา ภูตตฺตา จ
เพราะเปนของใหญ และเพราะเปนของ
จริงดวย
[ความมีปรากฏการณใหญ]
ในบททั้งหลายนั้น บทวา "เพราะมีปรากฏการณใหญ" ความ
วา ก็ภูตคือธาตุทั้งสี้นี้ ปรากฏเปนของใหญ ทั้งในอนุปาทินนสันดาน
ทั้งในอุปาทินนสันดาน ความที่ปรากฏเปนของใหญแหงสันดาน ๒ อยาง
*

* เอตานิ มหาฎีกาวา ทานเพง ภูตศัพท ซึ่งเปนไดสองลิงค (คือ ปุ. และ นุป.) จึง
ทําเปน นปุ. ไป.
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นั้น ในอนุปาทินนสันดาน กลาวไวแลวในพุทธานุสตินิเทศ โดย
นัยวา
แผนดินนีค้ ํานวณดานหนาไดประมาณเทานี้
คือ ๒๔๐,๐๐๐ โยชน
ดังนี้เปนตน แมในอุปาทินนสันดาน ก็ปรากฏเปนของใหญเหมือนกัน
โดย (ปรากฏแหง) สรีระของปลาเตา เทวดา และทานพ เปนตน สม
พระบาลีวา "ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในมหาสมุทร อัตภาพ (ลําตัวของ
สัตว) ทั้งหลาย ยาวตั้ง ๑๐๐ โยชนกม็ ี" ดังนี้เปนอาทิ
[ความเสมอดวยมหาภูต]
บทวา "เพราะเสมอดวยมหาภูต" มีพรรณนาวา ก็ภูตคือธาตุ
ทั้งหลายนั้น ตัวเองมิไดเปนสิ่งมีสีเขียวเลย (แต) แสดงอุปาทายรูป
สีเขียวได ตัวเองมิไดเปนสิ่งมีสีเหลืองเลย (แต) แสดงอุปาทายรูป
สีแดงได ตัวเองมิไดเปนสิ่งมีสีขาวเลย (แต) แสดงอุปาทายรูปสีขาวได
เปรียบประดุจคนเลนกล แสดง (กล) ทําน้ําอันมิใชแกวเลย ให
เปนแกวได แสดงทํากอนดินอันมิใชทองเลย ใหเปนทองได ฉะนั้น
อนึ่ง เหมือนคนเลนกลนั้น ตัวเองมิไดเปนยักษมิไดเปนนกเลย (แต
แสดงเปนยักษก็ไดเปนนกก็ได ฉะนั้น เพราะเหตุนั้น ธาตุทั้งหลายนั้น
จึงไดชื่อวา มหาภูต เพราะเสมอดวยคนประหลาด (หรือคนไมจริง)
*

* องฺ. อฏก. ๒๓/๒๑๐.
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ใหญ คือคนเลนกล
นัยหนึ่ง ภูตใหญทั้งหลายมียักษเปนตน จับ (คือเขาสิง) คน
ผูใด ที่(จับ) อยูแหงภูตเหลานั้น ยอมหาไมพบเลยในภายใน (กาย)
ของคนผูนั้น (ถึง) ภายนอก (กาย) ของเขาก็หาไมพบ และมันมิได
แอบอิงคนผูนั้นอยูก็หามิได ฉันใด แมภูตคือธาตุทั้งหลายนั้น ก็ฉันนั้น
เหมือนกัน ที่ตั้ง อยูภายในกันและกันก็หาได ที่ตั้งอยูภายนอกกัน
และกันก็หาไมได และมันมิไดอาศัยกันและกันอยูก็หาก็ได เพราะเหตุ
นั้น ธาตุทั้งหลายนั้นจึงไดชื่อวา มหาภูต เพราะเสมอดวยภูตใหญ มี
ยักษเปนตน เหตุวามีที่อยูอันคิด (หา) ไมได ประการ ๑
นัยหนึ่ง ภูตใหญทั้งหลาย กลาวคือยักษิณี ปกปดภาวะที่ตน
๑

๒

๓

๔

๕

๑. มหาภูต นัยนี้มหาฎีกาทานใหแยกเปน มหา + อพฺภูต (คนประหลาดใหญ) หรือ
มหา + อภูต (คนไมจริงใหญ) หมายถึงคนเลากล ซึ่งแสดงสิ่งประหลาด ๆ ไดมาก
แตวาลวนไมจริงทั้งนั้น.
๒. าน เปนประธานในประโยคนี้ แตปาฐะเรียงไวตดิ กับพนิ เปน พหิฏาน ชวนให
เขวไปวา าน เขากับ พหิ ศัพทเดียว แตที่เดียวเขากับ อนฺโต ดวย จึงควรเรียงแยกเปน
หหิ าน จะไดไมชวนเขว.
๓. ิตานิ หากเปนวิเสสนะดังที่แปลไวนี้ ไดความดีกวาเปนวิกติกัตตา ถาเชนนั้น หุตฺวา
นาจะเกินเขามา ในที่นแี้ ปลตามที่เห็นวาถูก.
๔. น ติฏนฺติ ตรงมนี้เห็นไดวาตก อิติ เพราะมีประโยครูปเดียวกัน เปนที่เทียบอยูท ั้ง
ขางหนาและขางหลัง ขางหนาคือ... อุปาทายรูป ทสฺเสนฺตีติ ขางหลังคือ ทฏุ น เทนฺตีติ
ในที่นี้จึงแปลอยางมี อิติ (เปนเหตุ แปลวา เพราะเหตุนั้น).
๕. อจินฺเตยฺยฏานตาย หากแปลวา "เพราะความมีฐานะเปนอจินไตย " หรือวา "โดย
ความเปนฐานะไมควรคิด " อะไรก็แลวแต ก็แปลได แตวาไมสองความที่กลาวมาแลว
และไมไดกับหลักอจินไตย ถึงแมทานจะใชศัพทเชนนัน้ เราก็ตองแปลเยื้องไปใหไดกับ
รูปความในทีน่ ั้น โดยไมเสียหลักไวยากรณดว ย.
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เปนภูตที่นากลัวเสียแลว ลวงสัตวทั้งหลายดวยผิวพรรณสัณฐานและ
การกรีดกรายที่นาพอใจฉันใด แมภตู คือธาตุเหลานี้ก็ฉันนั้นแล ปกปด
รส (คือกิจ) และลักษณะประจําตน อันตางโดยสภาพมีความที่ตน
เปนของหยาบเปนตนเสียแลว ลวงคนโงดวยฉวีวรรณอันนาพอใจ
ดวยทรวดทรงองคอวัยวะนอยใหญอันนาชอบใจ ในรางทั้งหลายมีรางหญิง
และชายเปนตน ไมใหเห็นสภาพแหงตน เพราะเหตุนั้น ธาตุทั้งหลาย
นั้นจึงไดชื่อวามหาภูก เหตุเสมอดวยภูตใหญคือยักษิณี เพราะความ
ที่เปนสิ่งลวง ประการ ๑
[ความที่ตองการบริหารใหญ]
บทวา "เพราะตองบริหารใหญ" ความวา เพราะตองบริหาร
ดวยปจจัยทั้งหลายเปนอันมาก จริงอยู ภูตธาตุทั้งหลายนั้นเปนแลว
คือเปนไปไดดวยปจจัยทั้งหลาย มีของกินและเครื่องนุงหมเปนตน ที่นับ
วามาก เพราะตองนําเขามา (ปรนเปรอ) ทุกวัน ๆ เพราะเหตุนั้นจึง
ชื่อ มหาภูต อีกนัยหนึ่ง ชื่อมหาภูต เพราะเปนภูตมีเครื่องบริหาร
มาก ดังนี้ก็ได
๑

๒

๑. สรสลกฺขณ มหาฎีกาแปลวา สภาวภูตลกฺขณ - ลักษณะอันเปนความจริง สกิจจฺ ก
วา สภาว - หรือสภาพอันเปนหนาที่ของตน.
๒. พวกยักษนั้น ทานวามันมีรูปใหญโตโดยกําเนิดของมัน.
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[ความมีวิการใหญ]
บทวา "เพราะมีวิการใหญ" ความวา ก็ภูตคือธาตุทั้งหลายนั้น
ทั้งที่เปนอุปาทินนะ ทั่งที่เปนอนุปาทินนะ เปนธรรมชาติมีความผิด
ปกติใหญ ใน ๒ อยางนั้น สําหรับอนุปาทินนะ ความใหญแหงความ
ผิดปกติยอมปรากฏในเมื่อกัปวินาศ สําหรับอุปาทินนะ ปรากฏเมื่อ
ธาตุกําเริบ จริงอยางนั้น
เปลวไฟอันลุกขึ้นแตแผนดิน แลนลวง (ขึ้นไป)
กระทัง่ ถึงพรหมโลก ในเมื่อโลกถูกไฟ (ประลัยกัลป)
ไหม
แสนโกฏิจักรวาฬหนึ่ง ถลมทลายไป เมื่อโลก
วินาศดวยน้ํา (ประลัยกัลป) อันกําเริบขึ้น
แสนโกฏิจักรวาฬหนึ่งกระจัดกระจายไป เมื่อ
โลกวินาศดวยธาตุลม (ประลัยกัลป) กําเริบขึ้น
ประการหนึ่ง รางกายถูกงูกัฏฐมุข (ปากไม ?)
กัดเอาแลว ยอมแข็งกระดางไป รางกายนั้น เพราะ
ปฐวีธาตุกําเริบ ก็ยอมแข็งกระดาง ดัง(ที่แข็ง
กระดาง) ในเพราะงูกัฏฐมุขฉะนั้น
๑

๒

๑. คําวา เอก - หนึ่ง หมายความวาทั้งหมดนั่น เปนอาณาเขตหนึ่ง ของไฟ - น้ํา - ลม
ประลัยกัลป.
๒. วา ศัพท ที่ กฏมุเขน นั้น มหาฎีกาแนะไวถึง ๓ นัย คือ
นัยที่ ๑ ใชในอรรถอุปมา คือ วา เมาะเปนยถา กฏมุเขว ก็ไขเปน กฏมุขมุขคโต วิย
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ประการหนึ่ง รางกายถูกงูปูติมุข (ปากเนา ?)
กัดเอาแลว ยอมเนา (เฟอะ) ไป รางกายนั้น เพราะ
อาโปธาตุกําเริบก็ยอมเนา (เฟอะ) ดัง (ที่เนาเฟอะ)
ในเพราะงูปูติมุข ฉะนั้น
ประการหนึ่ง รางกายถูกงูอัคคิมุข (ปากไฟ ?)
กัดเอาแลวยอมเรารอน รางกายนั้น เพราะเตโชธาตุ
ื
กําเริบ ก็ยอมเรารอน ดัง (ที่เรารอน) ในเพราะงู
อัคคิมุข ฉะนั้น
ประการหนึ่ง รางกายถูกงูสัตถมุข (ปากมีด ?)
กัดเอาแลวยอมขาดยับ รางกายนั้น เพราะวาโยธาตุ
กําเริบ ก็ยอมขาดยับ ดัง (ทีข่ าดยับ) ในเพราะงู
สัตถมุข ฉะนั้น
ภูต (คือธาตุ) ทั้งหลายมีวิการใหญ ๆ ดังนี้ เพราะเหตุนั้น จึงไดชื่อ
มหาภูต
นัยที่ ๒ ใชในอรรถอาธารณะ แตนําไปสัมพันธเขากับ ปวีธาตุปฺปโกเปน
เปน... โกเปเนว เรียงเปนความวา รางกายแมถูกงูกัฏฐมุขกัดก็แข็งกระดางไป เพราะ
ปฐวีธาตุกําเริบนั่นเอง เพราะฉะนัน้ รางกายซึ่งยังไมปราศจากปฐวีธาตุ ก็เทากับอยู
ในปากงูกัฏฐมุขทุกเมื่อ
นัยที่ ๓ ใชในอรรถอนิยม คือไมแน สองความวา กายที่ถูกงูกัฏฐมุขกัดแลว
จะแข็งกระดางหรือไมแข็งกระดางก็ได เพราะมีมนตและมียาแกพิษงู แตรางกายซึ่ง
ปราศจากมนตและยานี้ เพราะปฐวีกําเริบละก็เทากับตกอยูในปากงูกัฏฐมุข คือแข็ง
กระดางแน ๆ
ในที่นี้ เห็นวาแปลเทาศัพทในคาถา ตามที่ไมขัดไวยากรณและสัมพันธ ก็พอ
ไดความแลว จึงไมแปลตามมหาฎีกา.
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[ความเปนของใหญและจริงดวย]
ขอวา "เพราะเปนของใหญของจริงดวย" นั้น
ความวา ก็ภูตคือธาตุทั้งหลายนั้น ชือ่ วาเปนของใหญ เพราะเปนสิ่งที่
จะพึงกําหนด (ใหเห็นตามสภาพ) ไดดวยความพยายามอันใหญ (เพราะ
สภาวะเปนสิ่งที่รูยาก) ชื่อวาเปนของจริง เพราะเปนของมีอยู เพราะ
เหตุนั้น จึงไดชื่อวามหาภูต เหตุเปนของใหญ และเหตุเปนของจริง
ดวย
ธาตุทั้งปวงนั้น ไดชื่อวามหาภูต ดวยเหตุหลายอยาง มีความ
เปนสิ่งมีปรากฏการณใหญเปนอาทิ ดังกลาวมาฉะนี้
แตเพราะทรงไวซึ่งลักษณะของตน ๑ เพราะเปนที่ตั้งแหงทุกข ๑
เพราะเปนที่รองรับทุกข ๑ ธาตุทั้งปวงจึงไดชื่อวาธาตุ เหตุไมลวง
ลักษณะของธาตุ (ดังกลาว) ไปได ชือ่ วากรรม ก็เพราะทรงไวซึ่ง
ลักษณะของตนนั่นเอง และเพราะทรงอยูตามควรแกขณะของตน
ดวย ชื่อวาไมเที่ยง เพราะความหมายวาสิ้นไป ชือ่ วาเปนทุกข เพราะ
ความหมายวาเปนภัย ชื่อวาอนัตตา เพราะความหมายวาหาสาระมิได
ธาตุทั้งปวงมีความเปนอันเดียวกัน โดยที่เปนรูป เปนมหาภูต เปน
ธาตุ เปนธรรม และเปนของไมเที่ยงเปนตน ดังนี้แล พระโยคาวจร
พึงมนสิการโดยความตางกันและความเปนอันเดียวกัน ดังกลาวมาฉะนี้
๑

๒

๑. สลกฺขณธารเณน จ ในมหาฏีกาเปน ... ธารเณเนว เห็นวาปาฐะในมหาฎีกาเขาทีกวา
จึงแปลตามนัน้ .
๒. หมายถึงขณะเกิดดับของรูป (?)
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[ความแยกกันไดและแยกกันมิได ]
ขอวา "โดยแยกกันไดและแยกกันมิได" ความวา ธาตุทั้งหลาย
นั้นเกิดรวมกันแท แยกกันเปนสัดสวนมิได แมในกลาปหนึ่ง ๆ มี
สุทธัฏฐกลาปเปนตน อันมีจํานวนต่ํากวาเพื่อนก็ดี แตวาโดยลักษณะ
ละก็แยกกันได พระโยคาวจรพึงมนสิการโดยแยกกันไดและแยกกัน
มิได ดังกลาวฉะนี้
[ความเขากันไดและเขากันไมได]
ขอวา "โดยที่เขากันไดและเขากันไมได " นั้น ความวา ใน
ธาตุเหลานั้น แมที่แยกกันไมออกอยางนี้ก็ดี ธาตุ ๒ ขางหนาเขากันได
เพราะเปนธาตุหนัก (ดวยกัน) ธาตุ ๒ ขางหลังก็อยางนั้น คือเขากัน
ได เพราะเปนธาตุเบา (ดวยกัน) แตวา ธาตุ (๒) ขางหนา เขากันไมได
พระโยคาวจรพึงมนสิการ โดยที่เขากันไดและเขากันไมได ดังกลาวมา
ฉะนี้
[ความแปลกกันแหงธาตุภายในกับธาตุภายนอก]
ขอวา "โดยความแปลกกันแหงธาตุภายในกับธาตุภายนอก" นั้น
*

* วิเสสนะอยูน อกสมาสบางก็ได สุทธัฏฐากกลาป คือกลุมรูปที่เปนหมวด ๘ คือ ดิน
น้ํา ไฟ ลม สี กลิ่น รส โอชา อันเปนรูปแทดั้งเดิม เรียกวา อวินิพโภครูป แยกกัน
ไมได ในกามภพนี้ ถามีอะไรมาผสมอีกก็เปน ๙ เปน ๑๐... เชนมีชีวติ มาผสมก็เปน
ชีวิตนวกะ (๙ กับชีวิต อายุนวกะ ก็เรียก) เปนตน.
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ความวา ธาตุภายในเปนที่อาศัยแหงวิญญาณวัตถุ วิญญัติ และอินทรีย
ทั้งหลาย มีอิริยาบถ มีสมุฏฐานสี่ (สวน) ธาตุภายนอกมีประการ
ตรงกันขามกับธาตุในที่กลาวแลว พระโยคาวจรพึงมนสิการโดย
ความแปลกกันแหงธาตุภายในกับธาตุภายนอก ดังกลาวมาฉะนี้
[ความรวมเขาดวยกัน]
ขอวา "โดยรวม (ที่เหมือนกัน) เขาดวยกัน" นั้น ความวา
ปฐวีธาตุ (สวน) ที่มีกรรมเปนสมุฏฐาน ก็รวมเขาเปนอันเดียวกันกับ
ธาตุนอกนี้ ที่มีกรรมเปนสมุฏฐาน (ดวยกัน) เพราะไมมีความตางกัน
แหงสมุฏฐาน ปฐวีธาตุ (สวน) ที่มีสงิ่ อื่นมีจิตเปนเปนสมุฏฐาน
ก็อยางนั้น คือรวมเปนอันเดียวกับธาตุนอกนี้ ที่มสี ิ่งอื่นมีจิตเปนตน
เปนสมุฏฐาน (ดวยกัน) พระโยคาวจรพึงมนสิการโดยรวม ทีเ่ หมือน
กัน) เขาดวยกัน ดังกลาวมาฉะนี้
[ความเปนปจจัยของกันและกัน]
ขอวา "โดยเปนปจจัย (ของกันและกัน) " นั้นความวา ปฐวีธาตุ
อันอาโปชวยยึดไว เตโชธาตุชวยรักษาไว วาโยธาตุชวยพะยุงไว (นั่น
*

* มหาฎีกาวา วิญญาณวัตถุ ก็คืออายาตนะภายใน ๖ มีจกั ษุเปนตน วิญญัติ ๒ คือ กายวิญญัติ วจีวิญญาติ อินทรีย ๓ คือ อิตถินทรีย ปุริสินทรีย และชีวิตทรีย แตถา
วิญญาณวัตถุ หมายเอา หทยวัตถุ (คือหัวใจ) ตามที่เกิดอาจารยวา อินทรียก็เปน ๘ ขึ้น
โดยเพิ่มอินทรียที่เปนรูปอีก ๕ คือ จักขุนทรีย ฯลฯ กายินทรีย.

ประโยค๘ - วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๒ ตอน ๒ - หนาที่ 72

แหละ) เปนปจจัย โดยเปนที่ตั้ง แหงมหาภูต ๓ (นั้น)
อาโปธาตุ อันตั้งอยูในปฐวีธาตุ เตโชธาตุชว ยรักษาไว วาโย
ธาตุชวยพะยุงไว (นั่นแหละ) เปนปจจัย โดยเปนเครื่องยึดใหติดกัน
แหงมหาภูต ๓ (นั้น)
เตโชธาตุ อันตั้งอยูในปฐวีธาตุ อาโปธาตุชวยยึดไว วาโยธาตุ
ชวยพะยุงไว (นั่นแหละ) เปนปจจัย โดยเปนเครื่องทําใหอุนแหง
มหาภูต ๓ (นั้น)
วาโยธาตุ อันตั้งอยูในปฐวีธาตุ อาโปธาตุชวยยึดไว เตโชธาตุ
ชวยทําใหอุนไว (นั่นแหละ) เปนปจจัย โดยเปนเครื่องพะยุงไวแหง
มหาภูต ๓ (นั้น)
[ความไมมีความคิดคํานึง]
ขอวา "โดยไมมีความคิดคํานึง" นั้นความวา ก็แลในธาตุ ๔
นั้น ปฐวีธาตุหารูวา "เราเปนปฐวีธาตุ" หรือวา "เราเปนที่ตั้งแหง
มหาภูต ๓ จึงเปนปจจัย (ของมหาภูต ๓ นั้น)" ดังนี้ไม แมมหาภูต ๓
*

* ...ปติฏา หุตฺวา ปจฺจโย โหติ เอา หุตฺวา เปน ภาเวน ตามนัยอรรถกถาอภิธรรม
ที่แกบท เหตุปจฺจโย คือทานแยกเปน เหตุ หุตวา ปจฺจโย แลวก็ไขเปน เหตุภาเวน
ปจฺจโย - ธรรมเปนเหตุจึงเปนปจจัย อธิบายวา ธรรมนั้นเปนปจจัยโดยความเปนเหตุ
แมในมหาฎีกาก็แกไปทํานองนี้ คือแกวา ...ปติฏา หุตฺวา ตโต เอว ...อวสฺสโย โหติ
ในตอนตอไปก็พึงทราบตามนัยนี้
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นอกนี้ ก็หารูวา "ปฐวีธาตุเปนที่ตั้งแหงเราทั้งหลาย จึงเปนปจจัย
(ของเราทั้งหลาย) " ดังนี้ไม นัยในธาตุทั้งปวงก็ดุจนัยนี้ พระโยคาวจร
พึงมนสิการโดยไมมีคิดคํานึง ดังกลาวมาฉะนี้
[ความจําแนกปจจัย]
ขอวา "โดยจําแนกปจจัย" นั้น มีพรรณนาวา ก็ปจจัยของธาตุ
ทั้งหลายมี ๔ คือ กราม จิต อาหาร ฤดู ในปจจัยเหลานั้น กรรม
นั่นเอง เปนปจจัยของธาตุทั้งหลายที่มีกรรมเปนสมุฏฐาน ปจจัยธรรม
(อีก ๓) มีจิตเปนตนหาเปนปจจัยไม ธาตุทั้งหลายที่มีจิตเปนตนเปน
สมุฏฐานเลา ก็มีปจจัยธรรม (ตามลําดับ) มีจิตเปนตนนั่นเองเปน
ปจจัย ธรรมนอกนี้หาเปนปจจัยไม
อนึ่ง กรรมเปนชนกปจจัยแหงธาตุทั้งหลายที่มีกรรมเปนสมุฏฐาน
เปนอุปนิสสยปจจัยแหงธาตุที่เหลือ (มีธาตุที่มีจิตเปนสมุฏฐานเปนตน)
โดยปริยาย
จิต เปนชนกปจจัยแหงธาตุทั้งหลายที่มีจิตเปนสมุฏฐาน เปน
ปจฉาชาตปจจัย อัตถิปจจัย และอวิตปจจัยแหงธาตุที่เหลือ
*

* มหาฎีกาชี้ขอ สังเกตความแปลกกันแหงขอ ปจฺจยโต ที่กลาวแลว กับขอนี้ วา ขอ
ปจฺจยโต นัน้ กลาวความที่ธาตุ ๔ เปนปจจัยของกันและกัน สวนขอนีก้ ลาวถึงสิ่งที่เปน
ปจจัยใหธาตุ ๔ นั้นเกิดขึ้น โดยนัยตาง ๆ อยางละเอียด
ทานวา กรรม หมายถึงกุศลและอกุศลที่เปนปจจัยใหรูปเกิดขึ้น จิต ก็หมาย
ถึงจิตอยางใดอยางหนึ่งทีเ่ ปนปจจัยใหรูปเกิดขึ้น อาหาร หมายถึงอาหารภายในตนที่เปน
ปจจัยใหรูปเกิดขึ้น ฤดู ก็ฤดูอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งโดยความก็มุงเอาเตโชธาตุ
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อาหารเปนชนกปจจัยแหงธาตุทั้งหลายที่มีอาหารเปนสมุฏฐาน
เปนอาหารปจจัย อัตถิปจจัย และอวิคตปจจัยแหงธาตุที่เหลือ
ฤดู เปนชนกปจจัยแหงธาตุทั้งหลายที่มีฤดูเปนสมุฏฐาน เปน
อัตถิปจจัย และอวิคตปจจัยแหงธาตุที่เหลือ
มหาภูตที่มีกรรมเปนสมุฏฐาน ยอมเปนปจจัยแหงมหาภูตทั้งหลาย
ที่มีกรรมเปนสมุฏฐาน (ดวยกัน) บาง ที่มีสิ่งอื่นมีจิตเปนตนเปน
สมุฏฐานบาง (ก็ได)
ฉันเดียวกัน มหาภูตที่มีจิตเปนสมุฏฐาน ยอมเปนปจจัยแหง
มหาภูตทั้งหลายที่มีจิตเปนสมุฏฐาน (ดวยกัน) บาง ที่มีสิ่งอื่นมีกรรม
เปนตนเปนสมุฏฐานบาง (ก็ได)
มหาภูตที่มีอาหารเปนสมุฏฐาน ยอมเปนปจจัยแหงมหาภูตทั้งหลายที่มีอาหารเปนสมุฏฐาน (ดวยกัน) บาง ทีม่ ีสิ่งอื่นมีกรรมเปนตน
เปนสมุฏฐานบาง (ก็ได)
มหาภูตที่มีฤดูเปนสมุฏฐาน ยอมเปนปจจัยแหงมหาภูตทั้งหลาย
ที่มีฤดูเปนสมุฏฐาน (ดวยกัน) บาง ที่มีสิ่งอื่นมีกรรมเปนตนเปน
สมุฏฐานบาง (ก็ได)
ในมหาภูตที่มีกรรมเปนสมุฏฐานเหลานั้น ปฐวีธาตุที่มีกรรมเปน
*

* ชนกปจจัย เปนปจจัยโดยทําใหเกิด อุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยเปนพื้นฐาน
ปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยที่เกิดทีหลัง คือวา จิตเจตสิกเกิดทีหลัง ก็เปนปจจัย
คือสนับสนุนรูปซึ่งเกิดกอนได อัตถิปจจัย เปนปจจัยโดยที่อยู ถาไมมอี ยูก็สิ้นความ
เปนปจจัย อวิคตปจจัย เปนปจจัยโดยที่ยังไมปราศ ถาปราศไปแลวก็สนิ้ ความเปน
ปจจัย อาหารปจจัย เปนปจจัยโดยเปนอาหาร สนับสนุนรูป.
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สมุฏฐาน ยอมเปนตน โดยเปนสหชาตปจจัย อัญญมัญญปจจัย
นิสสยปจจัย อัตถิปจจัย อวิคตปจจัย และโดยเปนที่ตั้งดวย แหงธาตุ
นอกนี้ (มีอาโปธาตุเปนตน) ที่มีกรรมเปนสมุฏฐาน (ดวยกัน) (แต)
หาเปนปจจัยโดยเปนชนกปจจัยไม (อนึ่ง) เปนปจจัยโดยเปนนิสสยปจจัย อัตถิปจจัย อวิคตปจจัย แหงมหาภูตที่เนื่องกันอีก ๓ (คือ
มหาภูตที่มี จิต อาหาร และอุตุ เปนสมุฏฐาน) (แต) มิไดเปนปจจัย
โดยเปนที่ตั้ง มิไดเปนโดยเปนชนกปจจัย
อนึ่ง ในมหาภูตที่มีกรรมเปนสมุฏฐานเหลานั้น อาโปธาตุยอม
เปนปจจัยโดยเปนปจจัยเปนตน และโดยเปนเครื่องยึดใหติดกัน
ดวย แหงธาตุอีก ๓ (แต) หาเปนโดยเปนชนกปจจัยไม เปนปจจัย
โดยเปนนิสสยปจจัย อัตถิปจจัย และอวิคตปจจัย แหงมหาภูตที่เนื่องกัน
อีก ๓ (คือที่มี จิต อาหาร และฤดู เปนสมุฏฐาน) เหมือนกัน (แต)
มิไดเปนปจจัยโดยเปนเครื่องยึดใหติดกัน มิไดเปนโดยเปนชนกปจจัย.
อนึ่ง ในมหาภูตที่มีกรรมเปนสมุฏฐานเหลานั้น เตโชธาตุยอม
เปนปจจัยโดยเปนสหชาตปจจัยเปนตน และโดยเปนเครื่องทําใหอุนดวย
แหงธาตุอีก ๓ (แต) หาเปนโดยเปนชนกปจจัยไม เปนปจจัยโดยเปน
นิสสยปจจัย อัตถิปจจัย และอวิคตปจจัย แหงมหาภูตที่เนื่องกันอีก ๓
(คือที่มี จิต อาหาร ฤดู เปนสมุฏฐาน) เหมือนกัน (แต) มิไดเปน
โดยเปนเครื่องทําใหอุน มิไดเปนชนกปจจัย
*

* สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยที่เกิดพรอมกัน อัญญมัญญปจจัย เปนปจจัยโดยอิง
อาศัยกันและกัน นิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยเปนที่อาศัย.
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อนึ่ง ในมหาภูตที่มีกรรมเปนสมุฏฐานเหลานั้น วาโยธาตุยอม
เปนปจจัยโดยเปนสหชาตปจจัยเปนตัน และโดยเปนเครื่องพะยุงดวย
แหงธาตุอีก ๓ (แต) หาเปนโดยเปนชนกปจจัยไม เปนปจจัยโดยเปน
นิสสยปจจัย อัตถิปจจัย และอวิคตปจจัย แหงมหาภูตที่เนื่องกันอีก ๓
(คือที่มี จิต อาหาร ฤดู เปนสมุฏฐาน) เหมือนกัน (แต) มิไดเปน
โดยเปนเครื่องพะยุง มิไดเปนโดยเปนชนกปจจัย
นัย แมในมหาภูต (นอกนี้) มีปฐวีธาตุที่มี จิต อาหาร ฤดู
เปนสมุฏฐานเปนตน ก็ดุจนัยนี้
ก็แล ในธาตุทั้งหลายนั่นอันเปนไปโดยอํานาจปจจัย มีสหชาตปจจัยเปนตน ดังกลาวมานี้
ธาตุ ๓ อาศัย ๑ คงเปน ๔
และธาตุ ๒ อาศัยธาตุ ๓ ก็คงเปน ๔
(แต) ธาตุ ๒ อาศัยธาตุ ๒ (กลาย) เปน ๖
แทจริง ในธาตุทั้งหลายมีปฐวีธาตุเปนตน ธาตุ ๓ อาศัยธาตุ ๑
ดังนี้คือ (จัด) ธาตุทีละ ๓ อาศัยธาตุทีละ ๑ จึงเปน ๔ ทุกที ฉัน
เดียวกัน ในธาตุทั้งหลายมีปฐวีธาตุเปนอาทิ ธาตุ ๑ อาศัยธาตุ ๓
(ทุกทีเชากัน) แตธาตุ ๒ อาศัยธาตุ ๒ ดังนี้คือ ธาตุ ๒ ขางหลัง
อาศัยธาตุ ๒ ขางหนา (๑) ธาตุ ๒ ขางหนาอาศัยธาตุ ๒ ขางหลัง (๑)
*

* ตรงนี้ มหาฎีกาวาเปนคาถา แตปาฐะในวิสุทธิมรรคไมไดเรียงไวในรูปคาถา พิจารณา
ดูอักขระถอยคํา ก็ทวงทีจะเปนคาถา แตจะเปนฉันทหรือกาพยอะไรนัน้ ยังไมไดสอบ
ในที่นแี้ ปลเรียงในรูปคาถาตามมหาฎีกาวา.
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ธาตุที่ ๒ ที่ ๔ อาศัยธาตุที่ ๑ ที่ ๓ (๑) ธาตุที่ ๑ ที่ ๓ อาศัยธาตุที่ ๒
ที่ ๔ (๑) ธาตุที่ ๒ ที่ ๓ อาศัยธาตุที่ ๑ ที่ ๔ (๑) ธาตุที่ ๑ ที่ ๔
อาศัยธาตุที่ ๒ ที่ ๓ (๑) จึง (กลาย) เปน ๖๑
ในธาตุเหลานั้น ปฐวีธาตุเปนปจจัยแหงการยัน ในเวลสกาว
และถอยเปนตน ปฐวีธาตุนั้นแหละ อันอาโปธาตุชวยแลวก็เปนปจจัย
แหงการทรงตัว สวนอาโปรธาตุอันปฐวีชวยแลว เปนปจจัยแหงความ
ไมกระจัดกระจาย เตโชธาตุอันวาโยธาตุชวยแลว เปนปจจัยแหงการ
ยกขึ้น วาโยธาตุอันเตโชธาตุชวยแลว เปนปจจัยแหงการแกวงไกว๒
พระโยคาวจรพึงมนสิการโดยจําแนกปจจัย ดังกลาวมาฉะนี้
[ธาตุววัฏฐานใหสําเร็จอุปจารสมาธิ]
แมเมื่อพระโยคาวจรมนสิการไป โดย (กําหนด) อากร (๑๓)
มีอรรถแหงคําเปนตนดังกลาวมานี้แล ธาตุทั้งหลายยอมจะปรากฏ
โดยมุขอันหนึ่ง ๆ เมื่อเธอนึกหนวงมนสิการธาตุเหลานั้นไปเนือง ๆ
อุปจารสมาธิยอมจะเกิดขึ้นโดยนับที่กลาวมาแลวนั่นแล อุปจารสมาธินี้
นั้น ก็ไดชื่อวาจตุธาตุววัฏฐานนั่นเอง เพราะเกิดขึ้นดวยอานุภาพแหง
ญาณที่กําหนดธาตุ ๔
๑. เรื่องธาตุอาศัยธาตุ หรือธาตุเปนปจจัยของกันและกันที่กลาวตรงนี้ ดูลําพังพยัญชนะ
แลว ก็เขาใจความหายของทานไดยากมา ตองแปลเติมบางตัดบาง จึงพอไดความ
ดังนี้แหละ.
๒. มหาฎีกาวา เตโชธาตุ มีคติพลุงขึ้นขางบน จึงเปนปจจัยแหงการยกขึ้น สวน
วาโยธาตุ มีคติพัดไปโดยขวาง จึงเปนปจจัยแหงการแกวงไกว แตก็ตอ งชวยกัน.
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[อานิสงสแหงธาตุววัฏฐาน]
ก็แลภิกษุผูประกอบเนือง ๆ ซึ่งจตุธาตุววัฏฐานนี้ ยอมจะหยั่งลง
ถึงสุญญตา (ความวางจากตัวตน) ถอนสัตตสัญญา (ความสําคัญวา
เปนสัตวบุคคล) เสียได เพราะถอนสัตตสัญญได เธอไมถึงกําหนด
แยก วาพาฬมฤค วายักษ วารากษส เปนตน ยอมเปนผูขมความกลัว
ภัยได ขมความยินรายและยินดีได ไมถึงซึ่งความฟูขึ้นและความยุบลง
ในเพราะอิฏฐารมณและอนิฏฐารมณทั้งหลาย อีกทั้งจะเปนผูมีปญญา
มาก มีพระอมตะ (นิพพาน) เปนที่สุด หรือมิฉะนั้นก็จะมีสุคติเปน
ที่ไปในเบื้องหนาแล
ผูมีปญญาพึงเสพธาตุววัฏฐาน อันมีอานุภาพมาก
อยางนี้ (ที่นับวาเปนกีฬา) ซึ่งพระโยคีผูเปนสีหะ
ประเสริฐเลนกันแลวนั่น เปนนิตยเทอญ
นี้เปนภาวนานิเทศแหงจตุธาตุววัฏฐาน
[สรูปสมาธินิเทศ]
ก็การพรรณนาความโดยประการแหง (ปญหากรรม ขอวา
"สมาธิพึงบําเพ็ญอยางไร " นี้ ในปญหากรรมที่ขาพเจาทําไวโดยนัยวา
"อะไรชื่อวาสมาธิ ที่ชื่อวาสมาธิ เพราะอรรถวากระไร " ดังนี้เปนตน
เพื่อแสดงความพิสดารและนัย (วิธี) แหงการบําเพ็ญสมาธิ เปนอันจบ
แลวเพียงเทานี้
*

* ปญหากรรมนี้อยูในกัมมฐานคหถนิเทศ ซึ่งเปนตอนเริ่มตนสมาธินิเทศ.
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สมาธินี้นั้นก็มีเพียงสองอยางเทานั้น ซึ่งเปนสมาธิที่ประสงคเอา
ในที่นี้ คืออุปจารสมาธิ ๑ อัปปนาสมาธิ ๑ ในสมาธิสองอยางนั้น
อุปจารสมาธิก็คือเอกัคคตาในกรรมฐาน ๑๐ และในจิตอันเปนบุพภาค
แหงอัปปนาทั้งหลาย อัปปนาสมาธิ ก็คือเอกัคคตาแหงจิตในกรรมฐาน
ที่เหลือ (๓๐) สมาธิทั้งสองอยางนั้น จะชื่อวาเปนธรรมอันพระ
โยคาวจรไดเจริญแลว ก็เพราะกรรมฐานเหลานั้นเธอไดบําเพ็ญแลว
เพราะเหตุนั้น ขาพเจาวา "การพรรณนาความโดยทุกประการแหง
(ปญหา) ขอวา "สมาธิพึงบําเพ็ญอยางไร" นี้ จบแลว"
[อานิสงสแหงการบําเพ็ญสมาธิ]
สวนใน (ปญหา) ขอที่กลาวไววา "อะไรเปนอาสิงสงสแหงการ
บําเพ็ญสมาธิ " มีคําเฉลยวา "อานิสงสแหงการบําเพ็ญสมาธิมี ๕
ประการ มีทฏิ ฐธรรมสุขวิหาร (ความอยูสําราญในภพปจจุบัน) เปน
อาทิ" จริงอยางนั้น
[มีทิฏฐธรรมสุขวิหารเปนอานิสงส]
(๑) ภิกษุเหลาใดเปนพระอรหันตขีณาสพ ยอมเจริญสมาธิดวย
ประสงควา จักเขาสมาบัติใหจิตมีอารมณเดียวอยูเปนสุขตลอดวัน การ
เจริญอัปปนาสมาธิของภิกษุเหลานั้น ชื่อวาทิฏฐธรรมสุขวิหารเปน
อานิสงส เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัส (กะพระจุนทะ)
*

* มหาฎีกา หมายเอาจิตตุบาทอันเปนบุพภาคแหงฌาน ๘.
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วา "ดูกรจุนทะ ฌานธรรม (ที่พาหิรกบรรพชิตบําเพ็ญ) เหลานั้น
หาเรียก สัลเลขะ ในอริยวินัยไม ฌานธรรมเหลานั้นเรียก ทิฏฐธรรมสุขวิหาร ในอริยวินัย "
[มีวิปสสนาเปนอานิสงส]
(๒) ทั้งการเจริญอัปปนาสมาธิ ทั้งการเจริญอุปจารสมาธิ โดย
นัยแหงการไดชองในที่คับแคบ แหงพระเสขะและปุถุชนทั้งหลาย ผู
เจริญ (สมาธิ) ดวยประสงควา ออกจากสมาบัติแลวจักทําวิปสสนาทั้ง
จิตที่ยังตั้งมั่นอยู ชื่อวามีวิปสสนาเปนอานิสงส เพราะสมาธินั้นเปน
ปทัฏฐาน (เหตุใกลที่สุด) แหงวิปสสนา เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระ
ภาคเจาจึงตรัสไววา "ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทานทั้งหลายพึงเจริญสมาธิ
เถิด ภิกษุผูมจี ิตตั้งมั่นแลว ยอมรูตามความเปนจริง "
[มีอภิญญาเปนอานิสงส]
(๓) สวนภิกษุเหลาใด ยังสมาบัติ ๘ ใหเกิดแลวเขาฌานอันเปน
๑

๒

๓

๑. ม. มู. ๑๒/๗๓.
๒. ดูเหมือนจะหมายความวา สงสารนี้เปนที่คับแคบอยางยิ่ง เพราะรกเรื้อนเบียดเสียด
ไปดวยสังกิเลสมากนัก ยากที่คนไมมีบุญจะไดชองที่จะไดกําเนิดเกิดมาเปนคน มีอัตภาพ
จิตใจสติปญญาสมบูรณพอ แมเพียงจะทําอุปจารสมาธิใหเกิดได พระโยคาวจรผูนี้มบี ุญ
ไดชองมาเกิดเปนคนมีอัตภาพสมบูรณ และยินดีในโยคภาวนา จนสามารถทําอุปจาร
สมาธิใหเกิดขึน้ ได ชื่อวาเธอไดสิ่งที่ไดโดยยาก ควรเปนที่ตั้งแหงความสังสารทุกข
เสียโดยเร็ว เพราะฉะนั้น แมการเจริญอุปจารสมาธิของเธอผูนี้ ก็ชื่อวามีวิปสสนาเปน
อานิสงสเหมือนกัน.
๓. ส. ขนฺธวาร. ๑๗/๑๘.
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บาทแหงอภิญญา (ความรูยิ่ง) ออกจากสมาบัติแลว ปรารถนาอยู
ก็ทําอภิญญาอันมีนัยที่กลาวไวโดยประการวา "เปนคนเดียวแลว
(อธิษฐานให) เปนมากคนก็ได " ดังนี้เปนตนใหเกิดขึ้นได การเจริญ
อัปปนาสมาธิแหงภิกษุเหลานั้น ชื่อวามีอภิญญาเปนอานิสงส เพราะ
สมาธินั้น ในเมื่อเหตุ (ที่จะใหไดอภิญญา) มีพรอมอยู เปนปทัฏฐาน
แหงอภิญญาได เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสไววา "เธอ
นอมจิตไปเฉพาะเพื่อทําใหแจงดวยอภิญญา ซึ่งธรรมอันพึงทําใหแจง
ดวยอภิญญาใด ๆ ก็ดี เธอก็บรรลุความเปนผูอาจเพื่อทําใหประจักษได
ในอภิญญาสัจฉิกรณียธรรมนั้น ๆ ทีเดียว ในเมื่อเหตุ (ที่จะใหได
อภิญญา) มีพรอมอยู"
[มีภพวิเศษเปนอานิสงส]
(๔) บุถุชนเหลาใดมีฌานไมเสื่อม ปรารถนาความเขาถึง
พรหมโลก วาเราจักเกิดในพรหมโลก หรือแมไมปรารถนาก็ตาม (แต)
ไมเสื่อมจากสมาธิ การเจริญอัปปนาสมาธิแหงบุถุชนเหลานั้น ชื่อวามี
ภพวิเศษเปนอานิสงส เพราะสมาธินั้นนําภพวิเศษมาให เหตุนั้น
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสไววา "ถามวา บุคคลทั้งหลายบําเพ็ญปฐม๑

๒

๑. มหาฎีกาวา อายตนะ ในที่นี้หมายถึงเหตุที่จะใหไดอภิญญา อันสําเร็จมาแตชาติกอ น
เพราะวาผูจ ะไดอภิญญานั้นตองเปนคนมีอธิการ (คือบุญบารมี) ซึง่ ลางทีก็เรียก "ปุพเพเหตุ" มิใชไดเพราะความเชีย่ วชาญในสมาบัติ.
๒. องฺ. ติก. ๒๐/๓๓๑.
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ฌานอันยังเปนปริตกุศล ไดแลว (ตายไป) ไดกําเนิดที่ไหน ? ตอบวา
ไดกําเนินรวมกับพวกเทพเหลาพรหมปาริสัชชา " ดังนี้เปนอาทิ สวน
การเจริญอุปจารสมาธิเหลา ก็นําภพวิเศษคือสุคติชั้นกามาวจร ๖ มาให
เหมือนกัน
[มีนิโรธเปนอานิสงส]
(๕) สวนวาพระอริยะเหลาใดยังสมาบัติ ๘ ใหเกิดแลวอขานิโรธสมาบัติ เจริญสมาธิดวยประสงควา จักเปนผูไมมีจิต (คือดับความคือ
เสีย) (เขา) ถึงนิโรธนิพพานอยูสําราญในทิฏฐธรรมนี่สัก ๗ วันเถิด
การเจริญอัปปนาสมาธิแหงพระอริยะเหลานั้น ชื่อวามีนิโรธเปนอานิสงส
เหตุนั้น พระสารีบุตรจึงกลาวไววา "ความรูในการเจริญความเปนวสี
(คลองแคลวในการเขานิโรธสมาบัติ) ดวยญาณจริยา (ทางญาณ) ๑๖
ดวยสมาธิจริยา (ทางสมาธิ ) ๙ จัดเปนญาณในนิโรธสมาบัติ"
๑

๒

๓

๔

๑. คือยังเกีย่ วดวยวัตถุกาม เพราะยังมีชวี ติ อยูในโลกนี้.
๒. อภิ. วิ. ๓๕/๕๗๑.
๓. มหาฎีกาวา "ญาณจริยา ๑๖ คืออนิจจานุปสสนา ทกุขานุปสสนา อนัตตานุปสสนา
นิพพิทานุปสสนา วิราคานุปสสนา นิโรธานุปสสนา ปฏินิสสัคคานุปสสนา วิวัฏฏานุปสสนา เปน ๘ รวมกับมรรคญาณและผลญาณ ๘ เปน ๑๖ สวนสมาธิจริยา ๙ หมายเอา
สมาธิในรูปฌาน ๕ อรูปกฌาน ๔ ลางอาจารยวา ไดแกสมาธิในรูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔
เพิ่มอุปจารสมาธิแหงฌานทัง้ ๘ นั้นเขา ๑ เปน ๙.
ตรงนี้ ไมเขาใจตลอดสาย ขอตนไมเขาใจวา คําในปฏิสัมภิทาที่ทานชักมาอางนั้น
สมกับเรื่องเขานิโรธสมาบัติตรงไหน ? ขอสอง นิโรธสมาบัติ ถึงจะมีญาณอะไร ก็คง
เปนโลกิยะอยู แตทานแกญาณจริยาถึงมรรคถึงผลอันเปนโลกุตตระ จะไปกันไดหรือ ?
ขอสาม สมาธิจริยา นาจะแกตามตามแนวอนุปุพวิหาร ๙ ใหเขาเรื่องนิโรธสมาบัติไป ?
๔. ขุ. ป. ๓๑/๑๔๗.
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นี่เปนอานิสงสแหงการเจริญสมาธิ ๕ ประการ มีทฏิ ฐธรรมสุขวิหารเปนอาทิ ดังกลาวมาฉะนี้
เพราะเหตุนั้น บัณฑิตจึงไมควรประมาทในการ
ประกอบสมาธิภาวนา อันมีอานิสงสเปนอเนก เปน
เครื่องชําระมลทินคือกิเลสไดแล
ก็แล ดวยการพรรณนาความมาเพียงเทานี้ สมาธิใสวิสุทธิมรรค
ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงไวโดยหัวขอ คือ สีล สมาธิ ปญญา
ดวยคาถาวา สีเล ปติฏาย นโร สปฺโ เปนอาทินี้ ก็เปนอัน
ไดอธิบายจบแลวอีกขอหนึ่ง
ปริเฉทที่ ๑๑ ชื่อสมาธินิเทศ
ในปกรณวิเศษ ชื่อวิสุทธิมรรค
อันขาพเจาทําเพื่อประโยชนแกความปราโมชแหงสาธุชน
ดังนี้
[ทบทวนลําดับนิเทศที่วามาแลว]
ที่ ๑ สีลนิเทศ
ที่ ๒ ธุดงคนิเทศ
ที่ ๓ กัมมฐานคหณนิเทศ
ที่ ๔ ปฐวีกสิณนิเทศ
ที่ ๕ เสสกสินิเทศ
ที่ ๖ อสุภนิเทศ
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ที่ ๗ ฉอนุสตินิเทศ
ที่ ๘ เสสอนุสตินิเทศ
ที่ ๙ พรหมวิหารนิเทศ
ที่ ๑๐ อารุปปนิเทศ
ที่ ๑๑ สองนิเทศคือปฏิกูลสัญญาและธาตุววัฏฐาน (ซึ่งทาน
รวมเรียกวา สมาธินิเทศ
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อิทธิวิธนิเทศ
เพราะเหตุที่การเจริญสมาธินี้ ขาพเจาไดกลาวไววา มีอภิญญา
เปนอานิสงส ดวยอํานาจแหงโลกิยอภิญญา ทั้งหลายใด พระโยคีผูได
จตุตถฌานในกสิณทั้งหลายมีปฐวีกสิณเปนตนแลว ควรทําโยคะ (ตอไป)
เพื่อยังอภิญญาทั้งหลายนั้นใหถึงพรอม ดวยวา เมื่อทําไดอยางนั้น การ
เจริญสมาธินั้นของเธอก็จักเปนภาวนาที่มีอานิสงสอันไดแลว และจัก
เปนภาวนาที่มั่นคงยิ่ง (กวาปกติภาวนา) ดวย เธอผูประกอบดวย
สมาธิภาวนาที่มีอานิสงสอันไดแลว ที่มั่งคงยิ่ง ก็จักยังการเจริญปญญา
ใหถึงพรอมไดโดยงายทีเดียว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาทั้งหลายจักเริ่ม
อภิญญากถากอน ณ กาลบัดนี้
[โลกิยอภิญญา ๕]
ก็โลกิยอภิญญา ๕ คือ
อิทธฺ ิวิธ
แสดงฤทธิ์ไดตาง ๆ
ทิพพฺ โสตธาตุาณ
ความรูดุจไดยินดวยโสตธาตุ
อันเปนทิพย
เจโตปริยาณ
ความรูกําหนดใจ (คนอื่น) ได
ปุพเฺ พนิวาสานุสฺสติาณ ความรูในอันตามระลึกถึง
ชาติกอน ๆ ของตนได
*

* ปาฐะในวิสุทธิมรรคทานใช โลกิกะ แตไทยเราใช โลกิยะ มานานแลว คลองลิ้น
สนิทหูดีกวา.
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ความรูในเรื่องตายไปและได
กําเนิดขึ้นแหงสัตวทั้งหลาย
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวโดยนัยวา "ภิกษุนั้น ครั้นเมื่อจิตตั้งมั่น
บริสุทธิ์สะอาด ไมมีอังคณะ (ความคิดไปตามอํานาจความปรารถนา ?)
ปราศจากอุปกิเลส เปนจิตออนควรแกการ ตั้งอยู ถึงซึ่งความไมหวั่นไหว
อยางนี้แลว นําจิตมุงไป นอมจิตมุงไปเพื่อฤทธิ์ชนิดหนึ่ง เธอก็บรรลุ
ชนิดแหงฤทธิ์ไดหลายอยาง คือ เปนคนเดียว (อธิษฐาน) เปนหลายคน
ก็ได" ดังนี้เปนตน เพื่อทรงแสดงอานิสงสแหงการเจริญสมาธิ และ
เพื่อแสดงธรรมอันประณีต ๆ ยิ่ง ๆ ขึน้ ไป แกกลุ บุตรทั้งหลายผูไดบรรลุ
สมาธิในจตุตฌานแลว
[จิตฺตปริทมนวิธิ - วิธฝี กฝนจิต]
ในโลกิยอภิญญา ๕ นั้น พระโยคีผูเปนอาทิกัมมิกะ (แรกทํา)
ใครจะทําอิทธิวิกุพพนะ (การทําฤทธิ์ตาง ๆ ) มีฤทธิ์คือ เปนคนเดียว
(อธิษฐาน) เปนหลายคนก็ได เปนตน พึงยังสมาบัติ ๘ ๆ ในกสิณ ๘
สตฺตาน จุตูปปาตาณ

๑

๒

๑. ที. สี. ๙/๑๐๓
๒. วิกุพฺพนะ ที่ตรงนี้เขาใจวาทานใชแทน วิธะ นัน่ เอง ศัพท วิกพุ ฺพนะ ถาใชเปน
วิเสสนะ เรียงไวหนา อิทฺธิ เปลี่ยนรูปเปนอิตถีลิงค คือเปน วิกพุ ฺพนา เปนชื่อฤทธิ์อยาง
หนึ่ง เรียกวา วิกุพพฺ านอิทฺธิ หมายถึงบิดเบือนรางกายไดตาง ๆ สวน เอโกป หุตวฺ า
พหุธา โหติ - เปนคนเดียว (อธิษฐาน) เปนคนมากก็ได นั้นเปน อธิฏ านาอิทฺธิ
หมายถึงสําเร็จ.ไดดว ยแรงอธิษฐาน
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มีโอทาตกสิณเปนขอสุดทายใหเกิด
กสิณานุโลมโต
กสิณปฏิโลมโต
กสิณานุโลมปฏิโลมโต
ฌานานุโลมโต
ฌานปฏิโลมโต
ฌานานุโลมปฏิโลมโต
ฌานุกฺกนฺตกโต
กสิณุกฺกนฺตกโต
ฌานกสิณุกฺกนฺตาโต
องฺคสงฺกนฺติโต
อารมฺมณสงฺกนฺติโต
องฺคารมฺมณสงฺกนฺติโต
องฺคววฏาปนโต
อารมฺมณววฏาปนโต
๒

๑

ฝกฝนจิตโดยอาการ ๑๔ นี้ คือ
โดยตามลําดับกสิณ
โดยยอนลําดับกสิณ
โดยทั้งตามลําดับ
ทั้งยอนลําดับกสิณ
โดยตามลําดับฌาน
โดยยอนลําดับฌาน
โดยทั้งตามลําดับ
ทั้งยอนลําดับฌาน
โดยขามฌาน
โดยขามกสิณ
โดยขามทั้งฌานทั้งกสิณ
โดยเลื่อนองคฌาน
โดยเลื่อนอารมณ
โดยเลื่อนทั้งองคทั้งอารมณ
โดยกําหนดดูองค
โดยกําหนดดูอารมณ

๑. หมายความวาจะเขาสมาบัติในกสิณขอไหน ก็ใหทําสมาบัติใหเกิดครบ ๘ (คือตั้งแต
ปฐมฌาน จนถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะ) ทุกขอไป
อนึ่ง มหาฎีกาวา ที่กําหนดกสิณเพียงโอทาตาสิณ เพราะอากาสกสิณทําใหเกิด
อรูปสมาบัติไมได สวนอาโลกกสิณ นับรวมเขาในโอทาตกสิณได
๒. ปาฐะในวิสุทธิมรรคพิมพไวเปน ฌานานุกฺกนฺตกโต นั้นคลาดเคลื่อน เพราะศัพทนี้
แยกเปน ฌาน + อุกฺกนฺตก แมปาฐะตอ ๆ ไปก็พึงทราบตามนี้
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ถามวา "ก็ในอาการเหลานั้น กสิณานุโลม (ตามลําดับกสิณ)
เปนไฉน ? ฯลฯ อารัมมณววัฏฐาปนะ (กําหนดดูอารมณ) เปน
อยางไร ?"
[เขาตามลําดับกสิณ]
วิสัชนาวา ภิกษุในพระศาสนานี้เขา (ฌาน) ในกสิณ ๘ ตาม
ลําดับดังนี้ คือ เขาฌานในปฐวีกสิณ ตอนั้น (เขา) ในอาโปกสิณ...
เปนตน ตั้ง ๑๐๐ ครั้ง ๑๐๐๐ ครั้ง ก็ดี นี้ ชื่อวา กสิณานุโลม (ตาม
ลําดับกสิณ)
[เขายอนลําดับกสิณ]
สวนการเขา (ฌาน) อยางนั้นแหละ โดยลําดับยอนตั้งแต
โอทาตกสิณ (เขามา) ชื่อวา กสิณปฏิโลม (ยอนลําดับกสิณ)
[เขาทั้งตามลําดับทั้งยอนลําดับกสิณ]
การเขา (ฌานในกสิณ) แลว ๆ เลา ๆ (รอยครั้งพันครั้ง)
โดย (เขา) ทัง้ ตามลําดับทั้งยอนลําดับ ดังนี้ คือ (เขา) ตั้งแตปฐวีกสิณไปจนถึงโอทาตกสิณ (เขา) ตั้งแตโอทาตกสิณมาจถึงปฐวีกสิณ
ชื่อวา กสิณานุโลม (ทั้งตามลําดับทั้งยอนลําดับกสิณ)
[เขาตามลําดับฌาน]
ทีนี้ การเขา (ฌาน) แลว ๆ เลา ๆ ตั้งแตปฐมฌานไปตามลําดับ
จนถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะ ชือ่ วา ฌานานุโลม (ตามลําดับฌาน)
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[เขายอนลําดับฌาน]
การเขา (ฌาน) แลว ๆ เลา ๆ ตั้งแตเนวสัญญานาสัญญายตนะ
เขามาจนถึงปฐมฌาน ชือ่ วา ฌานปฏิโลม (ยอนลําดับฌาน)
[เขาทั้งตามลําดับทั้งยอนลําดับฌาน]
การเขา (ฌาน) แลว ๆ เลา ๆ โดย (เขา) ทัง้ ตามลําดับ
ทั้งยอนลําดับ ดังนี้ คือ (เขา) ตั้งแตปฐมฌานไปจนถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะ และ (เขา) ตั้งแตเนวสัญญานาสัญญายตนะเขามาจนถึง
ปฐมฌาน ชือ่ วา ฌานานุโลมปฏิโลม (ทั้งตามลําดับทั้งลําดับฌาน)
[เขาขามฌาน]
สวนวาการ (เขา) ไมขามกสิณ แตขามฌาน โดยทําใหเปน
เอกันตริยะ (ขามฌานถัดไปเสีย ๑) อยางนี้ คือ เขาปฐมฌานใน
ปฐวีกสิณแลวเขาตติยฌานในปฐวีกสิณนั้นแหละ ตอนั้น เพิกปฐวีกสิณ
นั้นเสีย (เขา) อากาสานัญจายตนะ แลว ตอนั้น (เขา) อากิญจัญญายตนะ
ดังนี้ ชื่อวา ฌานุกกันตกะ (ขามฌาน)
แมโยชนา (การประกอบความ) อันมีกสิณที่เหลือ มีอาโปกสิก
เปนอาทิเปนตนไป ก็พึงทําอยาง (เดียวกัน) นี้
[เขาขามกสิณ]
การ(เขา) ไมขามฌาน แตขามกสิณ โดยทําใหเปนเอกันตริกะ
(ขามกสิณถัดไปเสีย ๑) โดยนัยนี้ คือ เขาปฐมฌานในปฐวีกสิณแลว
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เขาปฐมฌานนั่นแหละอิก ในเตโชกสิณ ตอนั้น ในนีลกสิณ แลวตอนั้น
ในโลหิตกสิณ... ดังนี้ ชือ่ วา กสิณุกกันตกะ (ขามกสิณ)
[เขาขามทั้งฌานทั้งกสิณ]
การ (เขา) ขามทั้งฌานทั้งกสิณ โดยนัยนี้ คือ เขาปฐมฌาน
ในปฐวีกสิณแลว ตอนั้น (เขา) ตติยฌานในเตโชกสิณ เพิกนีลกสิณ
แลว (เขา) อากาสานัญจาตนะ (เขา) อากิญจัญญายตนะ แต
โลหิตกสิณ ดังนี้ ชื่อวา ฌานกสิรุกกันตกะ (ขามทั้งฌานทั้งกสิณ)
[เขาเลื่อนองค]
สวนวาการเขาปฐมฌานในปฐวีกสิณแลว เขาฌานแมนอกนี้
(คือ ทุติยะ ... จตุตถ..) ในปฐวีกสิณนั้นเหมือนกัน ชื่อวา
อังคสังกันติกะ (เลื่อนองค)
๑

๒

๑. มหาฎีกาอธิบายวา นึกหนวงเอาโลหิตกสิณมาไวเฉพาะหนา เมื่อโลหิตกสิณเพิก
ปรากฏมีกสิณคุ ฆาฏิมากาส (อากาศตรงทีด่ วงกสิณเพิก) ไมทําในใจกสิณุคฆาฏิมากาสนั้น เขาอากาสานัญจายตนะฌานแลว ทําความปราศไปแหงวิญญาณที่เปนไปอยู
ในอากาสานัญจายตนะนัน้ ใหเปนอารมณแลวเขาอากิญจัญญายตนะ
๒. มหาฎีกาวา การทีขอนี้หมายเอาแตรูปาวจรฌาน ก็เพราะในอรูปาวจรฌานหามีการ
เลื่อนองคไม ทั้งอรูปวจรฌานจะมาเปนไปในปฐวีกสิณ ก็ไมได (เพราะกสิณเปนรูป)
แตสวนคําทีว่ า "เพิกนีลกสิณแลวเขาอากาสานัญจายตนะ" เปนตน ซึ่งกลาวในตอน
"เลื่อนทั้งองคทั้งอารมณนั้น " ตอไปนั้น พึงเห็นวาเปนคํากลาวไปตามที่ไดที่มี หรือวา
กลาวโดยออมก็ได แตโดยตรงนั้น การเลือ่ นองคยอมมีไดแตในรูปฌานเทานั้น ฉันใด
การเลื่อนอารมณกม็ ีไดแตในอรูปฌาน ฉันนั้น เพราะอารัมมณสังกันตี (การเลื่อนอารมณ
ก็คือฌานนั้น ๆ ยายอารมณไปนั่นเอง ทานจึงวา "เขาแตฌานเดียวในทุกกสิณ... ชื่อวา
เลื่อนอารมณ"
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[เขาเลื่อนอารมณ]
เขาแตฌานเดียวในทุกกสิณอยางนี้ คือ เขาปฐมฌานในปฐวีกสิณ
แลว (เขา) ปฐมฌานนั่นแหละ ในอาโปกสิณ ฯลฯ (เขา) ปฐมฌาน
นั้นเอง ในโอทาตกสิณ ดังนี้ ชื่อวา อารัมมณสังกันติกะ (เลือ่ นอารมณ)
[เขาเลื่อนทั้งองคทั้งอารมณ]
การเลือ่ นทั้งองคทั้งอารมณโดยเอกันตริกะ (เลื่อนไปทีละ ๑)
อยางนี้ คือ เขาปฐมฌานในปฐวีกสิณแลว (เขา) ทุติยฌานในอาโปกสิณ
ตติยฌานในเตโชกสิณ จตุตถฌานในวาโยกสิณ เพิกนีลกสิณแลวเขา
อากาสานัญจายตนะ เขาวิญญาณัญจายตนะแตปตกสิณ เขาอากิณ
ดังนี้ ชื่อวา อังคารัมมณสังกันติกะ (เลื่อนทั้งองคทั้งอารมณ)
[กําหนดดูองค]
สวนการกําหนดดูแตเพียงองคฌานอยางนี้ คือ กําหนดดูปฐมฌาน
วามีองค ๕ แลวกําหนดดูทุติยฌานวามีองค ๓ ... ตติยฌานวามีองค ๒
... จตุตถฌาน อากาสนัญจายตนะ ฯลฯ เนวสัญญานาสัญญายตนะ
ก็ (มีองค ๒ ) อยางนั้น ดังนี้ ชื่อวา อังคววัฏฐาปนะ (กําหนดดูองค)
[กําหนดดูอารมณ]
นัยเดียวกัน การกําหนดดูแตเพียงอารมณอยางนี้ คือ กําหนด
ดูวา นี่ปฐวีกสิณแลวกําหนดดูวา นี่อาโปกสิณ ฯลฯ นี่โอทาตกสิณ ดังนี้
ชื่อวา อารัมมณววัฏฐาปนะ (กําหนดดูอารมณ)
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อาจารยพวกหนึ่ง ตองการ (ใหมี) อังคารัมมณววัฏฐาปนะ
(กําหนดดูทั้งองคทั้งอารมณ) อิก (ขอหนึ่ง) แตเพราะอังคารัมมณววัฏฐาปนะ ไมมาในอรรถกถาทั้งหลาย อังคารัมมณววัฏฐาปนะนั้น
จึงนาจะไมเปนสําคัญในการภาวนากระมัง
[การทําฤทธิ์เปนงานหนัก]
ขอที่วายังมิไดฝกฝนจิตโดยอาการ ๑๔ อยาง ดังกลาวมานี้แลว
พระอาทิกัมมิกโยคาวจรผูไมเคยบําเพ็ญภาวนามาแตปางกอน จักยังการ
ทําฤทธิ์ตาง ๆ ใหสําเร็จไดนั้น มิใชฐานะจะมีได เพราะวา แมแตการ
บริกรรมกสิณก็เปนงานหนักแกพระอาทิกัมมิกะ (เสียแลว) หนึ่งในรอย
หรือในพันเทานั้น จะสามารถ (บริกรรมได) สําหรับผูทําบริกรรมกสิณ
ไดแลว การทํา (ปฏิภาค) นิมิตใหเกิดก็เปนงานหนัก หนึ่งในรอย
หรือในพันเทานั้น จะสามารถ (บรรลุอัปปนาได) สําหรับผูได
อัปปนาแลว การฝกฝนจิตโดยอาการ ๑๔ ก็เปนงานหนัก หนึ่งในรอย
หรือในพันเทานั้น จะสามารถ (บรรลุอัปปนาได) สําหรับผูได
อัปปนาแลว การฝกฝนจิตโดยอาการ ๑๔ ก็เปนงานหนัก หนึ่งในรอย
หรือในพันเทานั้น จะสามารถ (ฝกฝนจิตโดยอาการ ๑๔ ได) สําหรับ
ผูมีจิตอันไดฝกฝนโดยอาการ ๑๔ แลวเลา อันกระทําฤทธิ์ไดตาง ๆ
*

* มหาฎีกาชวยขยายความวา เมื่อองคก็ไดกําหนดดูแลววา ฌานนี้มอี งค ๕ เปนตน
อารมณก็ไดกําหนดดูแลว วานี้ปฐวีกสิณเปนอาทิ แลวจะไปกําหนดดูทงั้ สองอยางนั้น
รวมกันอีก จะมีอะไรพิเศษขึน้ อีกเลา เพราะฉะนัน้ วิธีนจี้ ึงไมมีมาในอรรถกถาทั้งหลาย
ดวยทานเห็นวาจะทําใหเนิน่ ชาไปเปลา ๆ
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ก็ยังเปนการหนัก หนึ่งในรอยหรือในพันเทานั้น จะสามารถ (ทํา
ฤทธิ์ไดตาง ๆ ) แมผูทําฤทธิ์ตาง ๆ ไดแลว อันความเปนขิปปนิสันติ
(รวมจิตเขาฌานไดฉับพลัน) ก็เปนการหนัก หนึง่ ในรอยหรือในพัน
เทานั้น จะขิปปนิสันติได นิทัศนะดังพระรักขิตเถระผูมีพรรษา ๘
(นับ) แตอุปสมบท (ผูเปนหนึ่ง) ในภิกษุผูมีฤทธิ์ประมาณ ๓๐,๐๐๐ รูป
ที่มาพยาบาลไขพระมหาโรหณคุตตเถระ ณ เถรัมพัตถลวิหาร ฉะนั้น
อานุภาพของทาน ไดกลาวไวในปฐวีกสิณนิเทศแลว ก็พระ (มหา)
เถระไดเห็นอานุภาพนั้นของทานแลว จึงกลาว (เตือนภิกษุทั้งหลาย)
วา "อาวุโสทั้งหลาย ถารักขิตจักไมมีอยู (ในที่น)ี้ แลว เราทั้งปวง
ก็จะตองไดรับความตําหนิ วา "(ภิกษุเหลานี้) ไมสามารถจะปกปอง
พญานาคได" เพราะเหตุนั้น ขึ้นชื่อวาอาวุธประจําตัวที่จะพึงถือเที่ยวไป
ชําระสนิมเสียกอนจึงถือเที่ยวไปนั่นแหละ จึงควร " ภิกษุทั้ง ๓๐,๐๐๐
นั้น ตั้งอยูในโอวาทของพระเถระ ก็ไดเปนขิปปนิสันติ (ทุกรูป)
แมเมื่อขิปปนิสันติมีอยูเลา ความที่จะเปนที่พึ่งของคนอื่นได ก็ยังเปน
การหนัก หนึ่งในรอยหรือในพันเทานั้น จะสามารถ (เปนที่พึ่งของ
คนอื่นได) ดังพระเถระ (รูปหนึ่ง) ผู เมื่อฝนถานเพลิง อันมาร
บันดลใหเปนไป ใน (คราวทํา) คิริภัณฑวาหนบูชา สรางแผนดินขึ้น
๑

๒

๑. ประโยค เถรมฺพตฺถเล ฯ เป ฯ รกฺขิตตฺเถโร วิย เปนประโยคนิทัศนะ ของประโยค
ขิปฺปนิสนฺติ ขางหนา ซึ่งควรจะเรียงตอกันไป แตฉบับวิสุทธิมรรคเผลอแยกไปเรียง
ยอหนา โปรดเรียงเสียใหถูกดวย
๒. มหาฎีกาวา คิริภัณฑวาหนบูชา นัน้ หมายถึงการตามประทีปบูชาเปนการใหญ ตั้งตน
ที่เจติยคิรี แผออกไปทั่วเกาะ (ลังกา) และเลยลงไปสนทะเลอีกโยชนหนึ่งโดยรอบ
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ในอากาศ ปองกันฝนถานเพลิง (มิใหตกลงมาถูกคน) ได ฉะนั้น
[ผูมีบุพโยคะกลาไมตองฝกฝนตามนี้ก็ทําฤทธิ์ได]
แตสําหรับทานผูมีบุพโยคะ (ความเพียรที่ทํามาแตปางกอน)
แรงกลา เชนพระพุทธ พระปจเจกพุทธ และพระอัครสาวกทั้งหลาย
แมเวนภาวนานุกรม (คือการฝกฝนจิตตามลําดับ) มีประการดังกลาว
มานี้ อิทธิวิกุพพนะนี้ และคุณทั้งหลายอื่นตางโดยปฏิสัมภิทาเปนตน
ก็สําเร็จได ดวยอํานาจแหงความไดพระอรหัตโดยแท เพราะเหตุนั้น
พระอาทิกัมมิกโยคาวจร จึงควรฝกฝนจิตโดยอาการ ๑๔ นี้ ทํา (จิต)
ใหออน ใหควรแกการ ดวยอํานาจการเขา (ฌาน) ทําฉันทะใหเปน
ใหญ และทําวิริยะใหเปนใหญ ทําจิตตะใหเปนใหญ ทําวิมังสาใหเปน
ใหญ และดวยอํานาจ (ทําให) เปนวสี มีอาวัชชนวสี เปนตนดวย
จึงทําโยคะเพื่ออิทธิวิธะเถิด เปรียบเหมือนชางทอผูใครจะทําเครื่อง
ประดับตางชนิด ก็ยอมทําทองใหออนควรแกการ ดวยกรรมวิธีมีสูบ
เปาไฟเปนตน แลวจึงทําให ฉะนั้น อนึ่ง เปรียบเหมือนชางหมอ
ผูประสงคจะทําภาชนะตางชนิด ก็ยอมทําดินใหเปนดินที่ขยําดี ใหเปน
ดินออน แลวจึงทําได ฉะนั้น แตทานผูถึงพรอมดวยบุพเหตุ (คือ
บุพโยคะที่กลาวแลว) แมประพฤติใหเชี่ยวชาญเพียงจตุตถฌานในกสิณ
ทั้งหลาย ก็ทําได
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[วิธีทําโยคะ]
ก็แลโยคะ ในการทําอิทธะใหสําเร็จนั้น จะพึงทําดวยวิธีใด
พระผูมีพระภาคเจาจะทรงแสดงวิธีนั้น จึงตรัสวา "โส เอว สมาหิเต
จิตฺเต - ภิกษุนั้น ครั้นเมือ่ จิตตั้งมั่นอยางนี้แลว " ดังนี้ เปนอาทิ
[วินิจฉันคํา โส เอว สมาหิเต จิตฺเต เปนตน]
(ตอไป) นี้ เปนคําวินิจฉัยในวิธีนั้น ตามแนวนัยพระบาลีนั่นแล
ในบทพระบาลีเหลานั้น บทวา "โส" คือพระโยคีผูบรรลุจตุตถฌาน
แลวนั้น คําวา "เอว" นัน่ เปนคําแสดงขั้นจตุตถฌาน ดวยคํานี้
เปนอันอธิบายวา ไดจตุตถฌานโดยลําดับการบรรลุ ตั้งตนแตบรรลุ
ปฐมฌานมา บทวา "สมาหิเต" คือตั้งมั่นดวยจตุตถฌานสมาธินี้
บทวา "จิตฺเต" หมายเอารูปาวจรจิต สวนในบทที่เหลือมีบทวา
"ปริสุทฺเธ - บริสุทธ" เปนตน มีวินิจฉัยวา (จิต) ชื่อวาบริสุทธิ์ เพราะ
ภาวะ คือความบริสุทธิแหงสติดวยอํานาจอุเบกขา ก็เพราะบริสุทธิ์
นั่นเอง จึงชื่อวา สะอาด อธิบายวา ผองใส
ชื่อวา ไมมีอังคณะ เพราะความที่อังคณะมีราคะเปนตน ถูกจํากัด
ไปดวยความดับแหงปจจัยทั้งหลายมีสุขเปนตน
๑

๒

๑. หมายถึงจตุตถฌาน
๒. มหาฎีกาขยายความวา หมายถึงความรํางับไปแหงสุขโสมนัส และทุกขโทมนัส อัน
เปนปจจัยแหงราคะ ทุกขเปนปจจัยแหงโทมนัส โทมนัสเปนปจจัยแหงโทสะ
(ตรงนี้ ปาฐะในมหาฎีกา ตก โทมนสฺส โทสสฺส)
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เพราะความไมมีอังคณะนั่นแล จึงชื่อวา ปราศจากอุปกิเลส
เพราะวาจิตยอมเศราหมองดวยอังคณะ
ชื่อวา เปนจิตออน เพราะความเปนจิตที่ไดอบรมดีแลว อธิบาย
วา เปนจิตถึงซึ่งความเปนวสี (อยูในอํานาจ) เพราะจิตที่เปนไป
อํานาจ ทานเรียกวา จิตออน เพราะความเปนจิตออนนั่นแหละ จึง
เปนจิตควรแกการ อธิบายวา ทนงาน ใชการได อันจิตออน เปน
จิตควรแกการ เหมือนทองคําที่เขาเปา (ไลมลทิน) ดีแลว (ก็ออน
ใชการได) ฉะนั้น ก็แล ความออนและควรแกการทั้งสองนั้น จะมีได
ก็เพราะความที่จิตไดอบรมดีแลวเทานั้นแล ดังพระผูมีพระภาคเจาตรัส
ไววา "ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไมเห็นธรรมอื่นสักอยางหนึ่ง ซึ่งได
อบรมทําใหมากแลว เปนของออนควรแกการ เหมือนอยางจิตนี้เลย"
ดังนี้
เพราะความที่จิตนั้นตั้งอยูในอาการทั้งหลาย มีความเปนสิ่ง
บริสุทธิ์เปนตนนั้น จึงชื่อวา ตั้งอยู เพราะตั้งอยูนั่นเอง จึงชื่อวา ถึง
ความไมหวั่นไหว อธิบายวา ไมคลอนแคลน ไมมีความเคลื่อนไหว
หรือวา ชื่อวา ตั้งอยู เพราะตั้งอยูในอํานาจของตน โดยความเปน
จิตออนควรแกการ ชื่อวา ถึงความไมหวั่นไหว เพราะเปนจิตอันคุณ
มีศรัทธาเปนตนจับแลว แทจริง จิตอันศรัทธาจับแลวยอมไมหวั่นไหว
๑

๒

๑. ปาฐะพิมพไวเปน สุทนฺตมิว นั้นคลาดเคลื่อน ที่ถูกเปน สุธนฺต คือเปน ธมธาตุ
จึงจะสมกับเรื่อง
๒. องฺ. เอก. ๒๐/๑๑
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ดวยความไมเชื่อ อันวิริยะจับแลวยอมไมหวั่นไหวดวยความเกียจคราน
อันสติจับแลวยอมไมหวั่นไหวดวยความเลินเลอ อันสมาธิจับแลวยอม
ไมหวั่นไหวดวยความฟุงซาน อันปญญาจับแลวยอมไมหวั่นไหวดวย
ความไมรู ไปกับแสงสวาง (แหงญาณ) แลว ยอมไมหวั่นไหวดวย
ความมืด คือกิเลส จิตอันธรรม ๖ ประการนี้จับแลว ยอมเปนจิต
ถึงซึ่งความไมหวั่นไหว จิตประกอบดวยองค ๘ ดังกลาวมานี้ จึง
เปนจิตควรแกการนํามุงไป เพื่อการทําใหแจงดวยความรูยิ่ง ซึ่ง
อภิญญาสัจฉิกรณียธรรมทั้งหลาย
[วินิจฉัยคําพระบาลีอิกนัยหนึ่ง]
พึงทราบนัยอื่นอิก ชื่อวา ตั้งมั่น เพราะ (เปน) สมาธิใน
จตุตถฌาน ชื่อวา บริสทุ ธ เพราะความเปนจิตอยูไกลนิวรณ ชื่อวา
สะอาด เพราะกาวลวงองค (หยาบ) มีวิตกเปนตน ชื่อวา ไมมีอังคณะ
เพราะความไมมีแหงอิจฉาวจร (ความทองเที่ยวไปแหงความปรารถนา)
ทั้งหลายที่เลว อันเปนขาศึกแหงการไดฌาน ชื่อวา ปราศจากอุปกิเลส
เพราะความปราศไปแหงเครื่องเศราหมองจิต มีอภิชฌาเปนตน ก็บท
ทั้งสอง (คือ อนงฺคเณ และ วิคตุปกฺกิเลส) นี้ พึงทราบตามทํานอง
๑

๒

๑. ทานนับ ิต กับ อาเนฺชปฺปตฺต เปนองคเดียวกัน จึงได ๘
๒. มหาฎีกาใหตัวอยางอิจฉาเลววาไดแกมานะ มายา สาไถย เปนตน ที่พลานไปดวย
อํานาจความอยาก เชนอยากใหพระศาสดา หรือครูอาจารยทักตัวกอนแลวจึงสอน โดย
นัยนี้ อังคณะ ก็คือกิเลสประเภทอยากเดน สมกับที่แปลกันอยูว า "กิเลสดุจเนิน"
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ความในอนังคณสูตร และวัตถสูตรเถิด ชื่อวา เปนจิตออน เพราะ
ถึงความเปนวสี ชื่อวา ควรแกการ เพราะเขาถึงความเปนบาทแหงอิทธิ
ชื่อวา ตั้งอยู ถึงความไมหวั่นไหว หมายความวา ตั้งอยูอยางที่เปนสิ่ง
ถึงความไมหวั่นไหว เพราะเขาถึงความเปนจิตประณีต ดวยความ
เต็มเปยมแหงภาวนา
จิตประกอบดวยองค ๘ แมโดยนัยนี้ ก็เปนจิตควรแกการนํามุงไป
คือเปนบาท เปนปทัฏฐาน (เหตุใกล) เพื่อทําใหแจงดวยความรูยิ่ง
ซึ่งอภิญญาสัจฉิกรณียธรรมทั้งหลาย แล
[วินิจฉัยศัพท อิทฺธิ - ฤทธิ์]
พึงทราบวินิจฉันในบาลีวา "นําจิตมุงไป นอมจิตมุงไป เพื่อ
การแสดงฤทธิ์" นี้ (ตอไป)
สิ่งที่ชื่อวา ฤทธิ เพราะอรรถวาสําเร็จ มีอธิบายวา เพราะอรรถ
วา เกิดผล และเพราะอรรถวา ไดเฉพาะ ดวยวาสิ่งใดเกิดผล และ
บุคคลไดเฉพาะซึ่งสิ่งใด สิ่งนั้น ก็เรียกไดวา สําเร็จ ดังพระบาลี
(กามสูตร) วา
"กาม กามยมานสฺส ตสฺส เจ ต สมิชฺฌติ
เมื่อบุคคลปรารถนา (วัตถุ) กามอยู หากวาสิ่งที่ปรารถนานั้น
สําเร็จแกเขา (คือเขาไดดังปรารถนา) ไซร" ดังนี้ นัยเดียวกัน บาลี
๑

๒

๓

๑. สูตรทั้งสองนี้อยูในมัชฌิมนิกาย
๒. ทานแกเชนนี้ หมายความวา อาเนฺชปฺปตฺต เปนวิเสสนะของ ฐิต
๓. ข. ส. ๒๕/๔๘๔ ปาฐะในฉบับวิสุทธิมรรคพิมพไวเปน เจต ผิด ที่ถูกเปน เจ ต
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วา "เนกขัม ชื่อวาฤทธิ เพราะสําเร็จ (คือ เกิดผล) ชื่อวา ปาฏิหาริย
เพราะนําปฏิปกขธรรมไปเสีย อรหัตมรรค ชื่อวา ฤทธิ์ เพราะสําเร็จ
(คือ ไดบรรลุ) ชื่อวา ปาฏิหาริย เพราะนําปฏิปกขธรรมไปเสีย"๑
อิกนัยหนึ่ง ชื่อวา ฤทธิ เพราะอรรถวาสําเร็จ (คือ เกิดผล)
คําวา ฤทธิ์ นี้ เปนชื่อแหงอุปายสัมปทา (ความถึงพรอมแหงอุบาย)
จริงอยู อุปายสัมปทา ยอมสําเร็จ (คือใหผล) เพราะเปนเหตุเกิดผล
ที่ประสงค ดังบาลีวา "จิตตะคฤหบดีนี้แล เปนผูมีศีล มีธรรมอันงาม
ถาปรารถนาวา "ในอนาคตกาล ขอเราพึงไดเปนพระเจาจักรพรรดิ์เถิด"
ดังนี้ ความปรารถนาของเธอจักสําเร็จ (คือ เกิดผล) เปนแท เพราะ
ความตั้งในปรารถนาแหงผูมีศีล เปนกิริยาอันสะอาด" ๒ ดังนี้
อิกนัยหนึ่ง สัตวทั้งหลายยอมสําเร็จ (คือเจริญ) ดวยคุณชาตินั่น
เหตุนั้น คุณชาตนั้น จึงชื่อวา ฤทธิ์ มีอธิบายวา คําวา อิชฺฌนฺติสําเร็จ (นัยนี้) ประสงคความวา เปนผูเจริญรุงเรือนเฟองฟู๓
[ฤทธิ์ ๑๐ อยาง]
ฤทธิน์ ั้นมี ๑๐ อยาง ดังพระบาลีวา คําวา ฤทธิ์ทั้งหลาย หมาย
เอาฤทธิ์ ๑๐ อยาง และทานกลาวตอไปอิกวา ฤทธิ์ ๑๐ อยางคืออะไร
บาง ? ฤทธิ์ ๑๐ อยาง คือ
๑. ขุ. ป. ๓๑/๖๑๙
๒. ส. สฬา. ๑๘/๓๗๓
๓. รวมทุกนัยไดความวา อิทฺธิ ที่เราแปลทับศัพทวา ฤทธิ์ นั้น มีความหมายอยางนอยก็ ๔
คือ สําเร็จ เกิดผล ไดตามประสงค และเจริญ.
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ฤทธิ์อธิฏฐาน
ฤทธิ์บิดเบือน
ฤทธิ์มโนมัย
ฤทธิ์ญาณปกแผ
ฤทธิ์สมาธิปกแผ
ฤทธิ์ของพระอริยะ
ฤทธิ์เกิดดวยวิบากกรรม
ฤทธิ์ของผูมีบุญ
ฤทธิ์สําเร็จดวยวิทยา
ฤทธิ์โดยความหมายวาสําเร็จ
เพราะความประกอบชอบ
ในกิจนั้น ๆ เปนปจจัย
[๑ อธิฏานาอิทฺธิ]
ในฤทธิเหลานั้น ฤทธิที่ทานแจกแจงแสดงไววา "(พระโยคี)
โดยปกติเปนคนผูเดียว (แต) นึกใหเปนคนมาก จํานวน ๑๐๐ ก็ดี
จํานวน ๑,๐๐๐ ก็ดี จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ ก็ดี ครั้นนึกแลวก็อธิฏฐาน
ดวยญาณ วา "เราจงเปนคนจํานวนมาก" (แลวเธอก็เปนคนจํานวน
มากขึ้น)" ดังนี้เปนตน ชื่อวา อธิฏานาอิทฺธิ - ฤทธิ์อธิฏฐาน เพราะ
ความที่สําเร็จดวยอํานาจการอธิฏฐาน
อธิฏานาอิทฺธิ
วิกพุ ฺพนาอิทฺธิ
มโนมยาอิทฺธิ
าณวิปฺผาราอิทฺธิ
สมาธิวิปฺผาราอิทฺธิ
อริยอิทฺธิ
กมฺมวิปากชาอิทฺธิ
ปุ
ฺ วโต อิทฺธิ
วิชชฺ ามยาอิทฺธิ
ตตฺถ ตตฺถ สมฺมาปโยคปจฺจยา อิชฺฌานฏเน อิทธฺ ิ

๑

๒
๓

๑. ขุ. ป. ๓๑/๕๘๙
๒. หมายถึงญาณในอภิญญา
๓. ขุ. ป. ๓๑/๕๙๒
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[๒ วิกุพฺพนาอิทฺธิ]
ฤทธิท์ ี่ (กลาว) มาโดยพระบาลีวา "พระโยคีนั้น ละเพศปกติ
(ของตน) แลว แสดง (เปน) เพศเด็กก็ดี แสดง (เปน) เพศนาค ก็ดี
ฯลฯ แสดง (เปน) กระบวนทัพตางอยางก็ดี " เรียกวา วิกุพพฺ นาอิทฺธิ - ฤทธิบ์ ิดเบือน เพราะเปนไปโดยละเพศปกติ (ของตน) และ
ทํา (เพศ) ใหผิดไป (จากเพศปกติตน)
[๓ มโนมยาอิทฺธิ]
ฤทธิท์ ี่ (กลาว) มาโดยนัยนี้วา ภิกษุในศาสนานี้ นิรมิตกายอื่น
(อิกอยางหนึ่ง) จากกาย (เดิม) นี้ ใหมีรูปรางแลวแตใจ (ในอภิญญา)
ดังนี้เปนตน ชื่อวา มโนมยาอิทฺธิ - ฤทธิ์มโนนัย เพราะเปนไปโดยเกิด
เปนรางกายขึ้นอิกรางหนึ่ง ซึ่ง (มีรปู ราง) แลวแตใจ ภายในรางกายนี้
[๔ าณวิปฺผาราอิทฺธิ]
คุณวิเศษทีเกิดดวยอานุภาพแหงญาณ ในกาลกอนหรือภายหลัง
แตความเปนไปแหงญาณ ก็ดี ในขณะที่ญาณนั้นเปนไป ก็ดี ชื่อวา
าณวิปฺผาราอิทฺธิ - ฤทธิญ
์ าณปกแผ สมคําบาลีวา "ผลคือการละ
นิจจสัญญา (ความสําคัญวาเที่ยง) ได ชื่อวา าณวิปฺผาราอิทฺธิ เพราะ
๑

๒

๓

๑. ขุ. ป. ๓๑/๕๙๖
๒. ขุ. ป. ๓๑/๕๙๗
๓. ญาณที่กลาวนี้ทานหมายเอาอรหัตตมรรคญาณ กอนอรหัตมรรคญาณเกิด หมายถึง
ในขณะวิปสสนาปญญา หรือกอนนั้นขึน้ ไป นับตั้งแตถอื ปฏิสนธิมา สําหรับทานผูเปน
อันติมภวิกะ (มีภพครั้งสุดทาย)
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สําเร็จดวยอนิจจานุปสสนา (ปญญาพิจารณาเห็นโดยความไมเที่ยง) ฯลฯ
ผลคือการละกิเลสทั้งสิ้นได ชื่อวา าณวิปฺผาราอิทฺธิ เพราะสําเร็จดวย
อรหัตมรรค (ญาณ) ไดแก าณวิปฺผาราอิทฺธิ ของทานพากุละ
าณวิปฺผาราอิทฺธิ ของทานสังกิจจะ าณวิปฺผาราอิทฺธิ ของทาน
ภูตปาละ"
[าญวิปฺผาราอิทฺธิของทานพากุละ]
ในสามทานนั้น อันดับแรก ทานพากุล (เมื่อ) ยังเล็ก ใน
วันมงคล (วันหนึ่ง) เขาให (ลง) อาบน้ําอยูในแมน้ํา (พลัด) ตกลง
ไปในสายน้ํา เพราะความเลิกเลอของหญิงพี่เลี้ยง ปลา (ใหญฮุบเอา)
กลืนทาน (ลงไปในทอง) แลว (วาย) ไป (จน) ถึงทาน้ําเมืองพาราณสี
คนหาปลา (ผูหนึ่ง) จับมันไดที่ทานั้นแลว (นําไป) ขายแกภริยาเศรษฐี
ภริยาเศรษฐีนั้น เกิดมีความเยื่อใยในปลา (ตัวนั้น) จึงบอก (พวกบาง)
วา ตัวจักตมมันเอง ชําแหละออกก็เห็นเด็ก (รูปงาม) ราวกะรูปทอง
อยูในทองปลา ก็เกิดความดีใจวา ตัวไดบุตร ความที่ไมเจ็บปวยอยู
ในทองปลาดังนี้ จัดเปน าณวิปฺผาราอิทฺธิ - ฤทธิญ
์ าณปกแผของทาน
พากุละ ผูเปนปจฉิมภวิก (มีภพครั้งสุดทาย) เพราะความไมเจ็บปวย
อยูในทองปลานั้น เกิดดวยอานุภาพแหงอรหัตมรรคญาณที่ทานจะพึงได
โดยอัตภาพนั้น อันเรื่อง (ของทานพากุละนี้ ) นาเลาโดยพิสดาร
๑

๒

๑. ขุ. ป. ๓๑/๕๙๗
๒. เรื่องพระพากุละ มีเลาไวในพากุลสูตร มัชฌิมนิกาย และอรรถกถาของสูตรนั้น.
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[าญวิปฺผาราอิทฺธิของทานสังกิจจะ]
อิกเรือ่ งหนึ่ง เมื่อพระสังกิจจเถระยังอยูในครรภ มารดาทํากาลกิริยา (คนทั้งหลายเขาใจวาตายทั้งกลม) ครั้น (ศพ) นาง อันสัปเหรอ
ยกขึ้นเชิงตะกอน แทง (เจาะทอง) ดวยเหล็กแหลมเผาอยู ทารกถูก
ประหารที่เบาตา ดวยปลายเหล็กแหลม ก็สงเสียงขึ้น บัดนั้น พวก
สัปเหรอรูวาทารกยังเปนอยู จึงยก (ศพ) นางลมมาผาทอง (ดู ได
ทารกแลว) ใหทารกแกยายไป ทารกนั้น ยายเลี้ยงดูมาจนเติบใหญ
ไดบรรพชาแลว ไดบรรลุพระอรหัตพรอมทั้งปฏิสัมภิทา ความที่ไม
เจ็บปวยอยูบนเชิงตะกอนฟน โดยนัยที่กลาวแลวดังนี้ จัดเปน าณวิปฺผาราอิทฺธิ ของทานสังกิจจะ
[าณวิปฺผาราอิทฺธิของทานภูตปาละ]
อิกเรือ่ งหนึ่ง บิดาของเด็กชายภูตปาละ เปนคนจน (อยู) ใน
กรุงราชคฤห (วันหนึ่ง) เขา (กับลูก) ไปปาดวยเกวียนเพื่อหาฟน
บันทุกฟนแลว (กลับมา) ถึงที่ใกลประตูเมืองเวลาเย็น บังเอิญโค
(ทั้งสอง) ของเขาสลัดแอก (วิ่ง) เขาเมืองไป เขาจึงใหลูกเล็กนั่งอยู
ใต (รม) เกวียน แลวตามรอยโคเขาเมืองไปเหมือนกัน เมื่อเขายัง
๑

๒

๓

๑. ปาฐะพิมพไววา อกฺขิกูเฏ คลาดเคลื่อน ที่ถูกเปน อกฺขิกูเป
๒. เรื่องทานสังกิจจะ มีเลาไวในอรรถาธรรมบท
๓. สกฏมูเล มหาฎีกาแกไววา สกฏสมีเป - ที่ใกลเกวียน แตเทียบกับ รุกฺขมูล ซึ่ง
ทานหมายเอาในรมเงาตนไมที่แผในเวลาเที่ยง จึงเขาใจวา สกฏมูล ก็นาจะนัยเดียวกัน
เด็กเล็ก ๆ ใหนั่งซุกอยูใตเกวียน ก็เห็นวาดีแลว ยิ่งเวลานอน ก็ยิ่งไมมีที่ไหนเหมาะเทา
ใตเกวียน.
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ไมทันออก ประตู (เมือง) ก็ปดเสียแลว (ทิ้งลูกเล็กนอนอยูนอกเมือง
คนเดียว) ความที่เด็กไมเจ็บปวยตลอดคืนทั้ง ๓ ยามอยูภายนอกเมือง
ทั้งที่มียักษรายออกพลานไป จัดเปน าณวิปฺผาราอิทฺธิ โดยนัยที่กลาว
แลวเหมือนกัน อันเรื่อง (นี้) นา (เลา) ใหพิสดาร
[๕ สมาธิวิปฺผาราอิทฺธิ]
คุณวิเศษอันเกิดดวยอนุภาพแหงสมถะ (ความที่จิตสงบ) กอน
หรือหลังสมาธิ ก็ดี ในขณะแหงสมาธินั้น ก็ดี ชื่อวา สมาธิวิปฺผาราอิทฺธิ - ฤทธิส์ มาธิปกแผ สมคําบาลีวา "ผลคือการละนีวรณทงั้ หลายได
ชื่อวา สมาธิวิปฺผาราอิทฺธิ เพราะสําเร็จดวยปฐมฌาน ฯลฯ ผลคือ
การละสัญญาในอากิญจัญญายตนะได ชื่อวา สมาธิวิปฺาราอิทฺธิ
ของทานสารีบุตร สมาธิวปิ ฺผาราอิทฺธิของทานสัญชีวะ สมาธิวิปผฺ าราอิทฺธิของทานขาณุโกณฑัญญะ สมาธิวิปฺผาราอิทฺธิของอุตตราอุบาสิกา
สมาธิวิปฺผาราอิทฺธิ ของพระนางสามาวดีอุบาสิกา"๔
๑

๒

๓

๑. บานใหญเมืองโต ขนาดมหาอํานาจในสมัยนั้น ปลอยใหมยี ักษรายเที่ยวพลานอยู
ใกล ๆ กําแพงเมืองอยางนัน้ ก็เต็มทีอยูแลว มหาฎีกายังหนุนหนักเขาไปอีกวา "ยกฺขปริคฺคหิตณฺหิ ราชคหนคร - จริงซิ กรุงราชคฤหเปนเมืองที่ยักษสิง" แตไมพบเลาไว
ที่ไหนเลย วายักษพวกนั้นเคยรบกวนภิกษุทั้งหลาย ซึ่งพักอยูใ นบริเวณเมืองนั้น !
๒. เรื่องของทานองคนี้ นาจะเปนเรื่องเดียวกันกับเรื่องนายทารุสากฏิกะ เลาไวใน
ปกิณณกวรรค อรรถกถาธรรมบทภาค ๗
๓. มหาฎีกาวา "กอน" หมายเอาขณะแหงอุปจารณาน "หลัง" หมายเอาที่สุดแหงสมาบัติ
๔. ขุ. ป. ๓๑/๕๙๘

ิ

ประโยค๘ - วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๒ ตอน ๒ - หนาที่ 105

[สมาธิวิปฺผาราอิทฺธิของทานสารีบุตร]
ในทานเหลานั้น เมื่อครั้งทานสารีบุตรพักอยูที่วิหาร ชือ่
กโปตกันทรา (ซอกเขานกพิราบ) กับพระมหาโมคคัลลานเถระ ปลง
ผมใหม ๆ นั่งอยูกลางแจงในคืนเดือนหงาย ยักษรายตนหนึ่ง แมยักษ
สหายหามอยู (ก็ไมฟง) ประหารลงไปที่ศีรษะ (ทาน) มีเสียงดัง
ราวกะเสียฟารอง เวลามันประหาร พระเถระเขาสมาบัติแนวอยู
ครั้งนั้น อาพาธอะไร ๆ มิไดมีแกทา น เพราะการประหารนั้นเลย นี่
สมาธิวิปฺผาราอิทฺธิ ของทาน (สารีบุตร) นั้น สวนเรื่อง (ละเอียด)
มาในอุทานแล
[สมาธิวิปฺผาราอิทฺธิของทานสัญชีวะ]
ฝายพระสัญชีวเถระเขานิโรธอยู พวกโคบาลหมายวาทานตาย
จึงสุมหญาไมและมูลโค (แหง) เขา (ทับตัวทาน) แลวจุดไฟขึ้น แม
แตเสนดายในจีวรของทานก็มิไดไหม (ไมตองกลาวถึงรางกายทาน)
นี้เปน สมาธิวิปฺผาราอิทฺธิ ของทาน (สัญชีวะ) ซึ่งเกิดแตอานุภาพ
แหงสมถะ อันเปนไปโดยอํานาจอนุบุพสมาบัติ สวนเรื่อง (ละเอียด)
มาในพระสูตรแล ๑
*

* มหาฎีกาวา พระสัญชีวะ นี้ หมายถึงพระสัญชีวะมหาเถระ ผูเปนพระอัครสาวกที่ ๒
ของพระผูมีพระภาคกกุสันธะ ทานนั่งอยูท ี่ใด ๆ ก็เขานิโรธไดไมสูยาก และวา เพราะ
ถูกเขาคลอกดวยไฟก็ไมเปนอะไรนั่นแหละ ทานจึงไดนามวา "สัญชีวะ" (ตรงกับทีไ่ ทย
เราเรียกวา "พระรอด" นั่นเอง !)
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[สมาธิวิปฺผาราอิทฺธิของทานขาณุโกณฑัญญะ]
ฝายพระขาณุโกณฑัญญเถระ ทานเปนผูมากไปดวย (การเขา)
สมาบัติอยูโดยปกติแลว คืนหนึ่งทานนั่นเขาสมาบัติอยูในปาแหงในแหง
หนึ่ง พวกโจร ๕๐๐ ลักของเขาไป (มาถึงที่ทานนั่งอยู) คิดวาปานนี้
ไมมีใครตามรอยพวกตนมาละ ก็ใครจะหยุดพัด เมื่อจะปลงของลง
สําคัญ (องคพระเถระ) วา นี่หัวตอ จึงพากันวางของทั้งปวงลงไปบน
(องค) พระเถระนั่นเอง เมื่อพวกมันพัก (พอ) แลวจะไป เวลาที่หยิบ
เอาของชิ้นที่วางลงทีแรก ก็พอดีพระเถระออก (จากสมาบัติ) ตามที่
กําหนดกาลไว พวกมันเห็นอาการไหวของพระเถระก็กลัว รองขึ้น
พระเถระจึงบอกวา "อยากลัวเลย อุบาสกทั้งหลาย ฉันเปนภิกษุดอก"
โจรพวกนั้นจึงพากันมาไหว (ตอมา) บวชดวยความเลื่อมใสอัน (เปน)
ไปในพระเถระแลวไดบรรลุพระอรหัตพรอมทั้งปฏิสัมภิทา ความที่
พระเถระผูถูกของถึง ๕๐๐ ชิ้นทับตัวแลว ไมมีอาพาธ (อะไรเลย) นี้
เปน สมาธิวปิ ฺผาราอิทฺธิ ในเรื่องนี้
[สมาธิวิปฺผาราอิทฺธิของนางอุตตรา]
ฝายอุตตราอุบาสิกาเปนธิดาของปุณณกเศรษฐี หญิงคณิกาชื่อ
สิริมา ถูกความหึงครอบงํา ราดน้ํามันเดือด ๆ ทั้งกะทะ ลงไปที่ศีรษะ
๑

๒

๑. ชิ้นที่วางลงทีแรก ก็ยอมอยูขางลาง ชิ้นที่วางลงหลัง ๆ สุมอยูขางบน เมื่อหยิบชิน้
บน ๆ หมดแลว จึงหยิบชิน้ แรกที่อยูขางลางได จึงไดเห็นองคพระเถระ.
๒. ตตฺตเตลกฏาห มหาฎีกาอธิบายวา เปนคํากลาวถึงของ โดยยกเอาภาชนะที่บรรจุ
ของนั้นออกหนา ความก็คือวา ราดน้ํามันอันเดือดอยูในกะทะลงไปทั้งกะทะนั่นเอง.
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ของนาง นางอุตตราเขาเมตตา (สมาบัติ) ในทันทีนั้น น้ํามันก็กลอก
(ตก) ไป เหมือนหยาดน้ํากลอก (ตก) ไปจากใบบัวฉะนั้น นี้เปน
สมาธิวิปฺผาราอิทฺธิ ของอุตตราอุบาสิกา อันเรื่อง (ของอุตตราอุบาสิการ
นี้) บัณฑิตพึง (เลา) ใหพิสดารเถิด
[สมาธิวิปฺผาราอิทฺธิของพระนางสามาวดี]
พระอัครมเหสีของพระเจาอุเทน พระนามวา สามาวดี มาคัณฑิยพราหมณปรารถนาตําแหนงอัครมเหสีแก (นางมาคัณฑิยา) ธิดาของ
ตน จึง (บอกอุบาย) ใหนางธิดาของตนนั้นซุกอสรพิษไวใน (ราง) พิณ
(ของพระราชา) แลวแสรงทูลพระราชาวา "ขาแตพระมหาราชเจา
พระนางสามาวดีทรงคิดจะปลงพระชนมพระองค ทรงจับอสรพิษขังไว
ในพิณ" พระราชาทอดพระเนตรเห็นอสรพิษนั้นแลวก็กริ้ว ทรงคิดวา
จะตองฆาพระนางสามาวดีเสีย (ใหจับพระนางและบริวารไปยืนกลาง
แจงแลว) ทรงยกธนูขึ้น สอดลูกธนูอาบยาพิษเขา (เตรียมจะยิง)
พระนางสามาวดีพรอมทั้งบริวาร (พรอมใจกัน) แผเมตตาไปยังพระ
ราชา พระราชาไมอาจทรงยิงลูกศรออกไปไดเลย จะลดคันศรลงก็
ไมได (ดวย) ทรงยืนพระองคสั่นอยู ดังนั้นพระนางจึงทูล (ถาม)
พระองควา "ทรงลําบาก (พระวรกาย) อยูหรือเพคะ " พระราชาตรัส
(สารภาพ) วา "จะ ฉันกําลังลําบาก" พระนางจึงทูลวา "ถากระนั้น
ของพระองคจงทรงลดธนูลงเถิด " (พอขาดพระดํารัสของพระนาง) ศร
ก็ตกลงแทบพระบาทของพระราชานั่นเอง ตอนั้นพระนางทรงเตือน
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พระองค โดยใจความวา บุคคลไมควรประทุษรายตอผูที่มิไดทําราย
ความที่พระราชาไมอาจทรงปลอยลูกศรออกไปไดดังกลาวมาฉะนี้ เปน
สมาธิวิปฺผาราอิทฺธิ ของพระนางสามาวดีอุบาสิกา แล
[๖ อรินาอิทฺธิ]
สวนฤทธิมีความเปนผูสําคัญวาไมปฏิกูล ในสิ่งปฏิกูลเปนอทชาทิอยู
เปนปกติไดเปนตน ชื่อวา อริยาอิทฺธิ (สมคําที่กลาวในปฏิสมั ภิทา) วา
"อริยาอิทฺธิ เปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ หากจํานงวา "ขอเราพึง
เปนผูมีความสําคัญวาไมปฏิกูลในสิ่งที่ปฏิกูลอยูเถิด" ดังนี้ไซร เธอก็
ยอมเปนผูมีความสําคัญวาไมปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลนัน้ อยูได ฯลฯ เปน
ผูมีสติสัมปญญะวางเฉยในสิ่งปฏิกูลนั้นอยูได " ฤทธิมีความเปนผู
สําคัญวาไมปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลเปนอาทิอยูเปนปกติไดเปนตนนี้แล เรียก
วา อริยาอิทฺธิ เพราะมีแตแกพระอริยะทั้งหลายผูไดเจโตวสีเทานั้น
จริงอยู ภิกษุขีณาสพผูประกอบดวยอริยาอิทฺธินั้น เมื่อทําการแผเมตตา
ก็ดี ธาตุมนสิการก็ดี ในวัตถุที่ปฏิกูล คือที่ไมนาปรารถนา ชือ่ วา
เปนผูมีอัปปฏิกูลสัญญา (ความสําคัญวาไมปฏิกูลในสิ่งที่ปฏิกูล) อยู
เมื่อทําการแผอสุภก็ดี มนสิการวาไมเที่ยงเปนตนก็ดี ในวัตถุที่ไมปฏิกูล
ในสิ่งไมปฏิกูล) อยู นัยเดียวกันนั้น ภิกษุเมื่อทําการแผเมตตาก็ดี
ธาตุมนสิการก็ดี นั้นแหละ ในวัตถุทั้งปฏิกูลและไมปฏิกูล ก็ชอื่ วาเปน
*

* ขุ. ป. ๓๑/๕๙๙.
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ผูมีอัปปฏิกูลสัญญาอยู และเมื่อทําการแผอสุภก็ดี มนสิการวาไมเที่ยง
เปนตนก็ดีนั้นแหละ ในวัตถุทั้งไมปฏิกูลและปฏิกูล ก็ชื่อวาเปนผูมี
ปฏิกูลสัญญาอยู สวนวาเมื่อยังฉฬังคุเบกขา อันกลาวไวโดยนัยวา
"ภิกษุเห็นรูปดวยจักษุแลวไมเปนผูดีใจ...เลย " ดังนี้เปนตนใหเปนไป
เวนอาการทั้งสอง (คือดีใจและเสียใจ) นั้นเสีย ทัง้ ในวัตถุที่ปฏิกูลและ
ไมปฏิกูล ก็ชื่อวา เปนผูมีสติสัมปชัญญะวางเฉยอยู เพราะในปฏิสัมภิทา จําแนกความนี้แหละไวโดยนัยวา "ถามวา ภิกษุเปนผูมีความ
สําคัญวาไมปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลอยูเปนไฉน ? แกวา ภิกษุแผไปโดย
เมตตาก็ดี พิจารณาโดยความเปนธาตุก็ดี ในวัตถุอันไมนาปรารถนา..."
ดังนี้เปนอาทิแล ฤทธิมีความเปนผูสําคัญวาไมปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลเปน
อาทิอยูเปนปกติไดเปนตนนี้ เรียกวา อริยาอิทฺธิ เพราะมีแตแกพระ
อริยะทั้งหลายผูไดเจโตวสีเทานั้น ดวยประการฉะนี้
๑

๒

๑. องฺ. ฉกฺก. ๒๒/๓๑๐.
๒. คําวา ปฏิกูล ในที่นี้ทานมิไดหมายแตเพียงวา สกปรก โสโครก แตหมายถึงวัตถุที่
ไมนาปรารถนา นาเกลียดนาชัง ตลอดถึงสัตว คน ที่เปนศัตรูผูรายที่เราเกลียดดวย ฝาย
ที่ไมปฏิกูลก็หมายตรงกันขาม คือวัตถุที่นา ปรารถนา นารักนาพอใจ ตลอดถึงสัตว คน
ที่เปนญาติมิตรที่เรารักดวย จะเห็นไดที่มีกลาวถึงแผเมตตา การแผเมตตา ก็ตองแผไป
ในคนและสัตว มิใชแผไปในสิ่งของ
แมในสัตว คน ที่พึงเกลียด แตถาแผเมตตาไป ใจมุงหมายอยูในความสุขของ
เขา หรือทําธาตุมนสิการ พิจารณาเห็นเปนแตธาตุ สัญญาของผูนั้นเปนอัปปฏิกูลสัญญา
แตถาเจริญอสุภ พิจารณาในดานไมงาม หรือมนสิการทางไตรลักษณ แมวัตถุ สัตว คน
นั่นนารักนาปรารถนา สัญญาของผูนั้นก็เปนปฏิกูลสัญญา.
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[๗ กมฺมวิปากชาอิทฺธิ]
สวนฤทธิมีความไปทางอากาศไดเปนอาทิ แหงสัตวมีนกเปนตน
ชื่อวา กมฺมวิปากชาอิทฺธิ ดังพระบาลีวา "ถามวา ฤทธิเกิดดวย
วิบากกรรมเปนไฉน แกวา ฤทธิของนกทั้งปวง ของเทวดาทั้งปวง
ของมนุษยลางพวก ของวินิปาติกะลางเหลา นี้เปนฤทธิเกิดดวยวิบากกรรม" ดังนี้ แทจริง ในสัตวเหลานั้น ความไปทางอากาศไดโดย
เวนฌานหรือวิปสสนาทีเดียว แหงนกทั้งปวง เปน กมฺมวิปากชาอิทฺธิ
อยางเดียวกัน ความไปทางอากาศไดแหงเทวดาทั้งปวงและแหงมนุษย
ที่เกิดในปฐมกัปลางพวก ก็เปน กมฺมวิปาชาอิทฺธิ ฉันเดียวกัน
ความไปทางอากาศไดแหงวินิปาติกะลางเหลา เชนยักษิณียังกรมาตา
ยักษิณีอุตตรมาตา ยักษิณีปุสสมิตตา ยักษิณีธัมมคุตตา เปนอาทิ๓
ก็เปน กมฺมวิปากชาอิทฺธิ แล
[๘ ปฺุวโตอิทฺธิ]
สวนฤทธิมีการไปทางอากาศไดเปนตน แหงบุคคลผูมีบุญทั้งหลาย
มีพระเจาจักรพรรดิเปนอาทิ ชื่อวา ปฺุวโตอิทฺธิ ดังพระบาลีวา
๑

๒

๑. ขุ. ป. ๓๑/๖๐๐.
๒. มหาฎีกาวา ฌานนี้หมายเอาฌานที่ถึงอภิญญา วิปสสนา ก็หมายเอาวิปสสนาแกกลา
เกิดอุพเพงคาปติ ทําใหรางกายโลดลอยไปในอากาศได.
๓. ยักษิณีเหลานี้ ไมพบเรื่องเลาไว จึงแปลชื่อทับศัพทไว ควรสังเกตวา วินิปาติกะ
หมายถึงยักษดว ย สัตวจําพวกนี้แมเกิดดวยกุศลกรรม (จึงมีฤทธิ์) แตกต็ กต่ํา คือไม
อาจเพิ่มพูนความสุขเยี่ยงผูเกิดดวยกุศลกรรมจําพวกอื่น ทั้งนี้ก็เพราะอํานาจวิบากของ
อกุศลอยางหนึ่งที่ทําไว จึงเรียกวา วินิปาติกะ.
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"ถามวา ปฺุวโตอิทฺธิ เปนไฉน พระเจาจักรพรรดิยอมไปในอากาศ
ได พรอมทั้งจตุรงคินีเสนา โดยทีส่ ุดจนชั้นพวกคนเลี้ยงมาคนเลี้ยง
โค (ฤทธิของพระเจาจักรพรรดินี้เปน ปฺุวโตอิทฺธิ) ฤทธิของ
โขติกคฤหบดีก็เปน ปุ
ฺ วโตอิทฺธิ ฤทธิของชฎิลคฤหบดีก็เปน
ปฺุวโตอิทฺธิ ฤทธิของโฆสกคฤหบดีก็เปน ปุ
ฺ วโตอิทฺธิ ฤทธิของ
เมณฑกคฤหบดีก็เปน ปฺุวโตอิทฺธิ ฤทธิของผูมีบุญทั้งหา ก็เปน
ปฺุวโตอิทฺธิ" ดังนี้ วาโดยสังเขป คุณวิเศษที่สัมฤทธิ์ขึ้นในเมื่อ
บุญสมภารถึงความสุกงอมแลว ชื่อวา ปฺุวโตอิทฺธิ
ก็แล บรรดาทานผูมีบุญเหลานั้น สําหรับโชติกคฤหบดี มี
ปราสาทแกว (หลังหนึ่ง) และกัลปพฤกษ ๖๔ ตน ทําลายแผนดินขึ้น
มาตั้งอยู นี้แล ปฺุวโตอิทฺธิ ของโชติกคฤหบดีนั้น สําหรับชฎิลคฤหบดี มีภเู ขาทอง (สูงใหญ) ประมาณ ๘๐ ศอกเกิดขึ้น (นี่ ปฺุวโตอิทฺธิ ของชฎิลคฤหบดีนั้น) ความที่แมเมื่อเขาทําความพยายาม
จะฆาถึง ๗ แหง (๗ ครั้ง) แตก็ไมเจ็บอะไรเลย เปน ปฺุวโตอิทฺธิ
ของโฆสกคฤหบดี ความที่แกะอันลวนแลวไปดวยแกว ๗ ประการ
เกิดปรากฏขึ้นในที่ (นา) ที่เพียงแตไถไดรอยเดียว เปน ปฺุวโตอิทฺธิ
ของเมณฑกคฤหบดี
บุคคลคือ เมณฑกเศรษฐี ภริยาของเขาชื่อจันทปทุมสิริ บุตร
๑

๒

๓

๑. เวหาส มหาฎีกาวา ในทีน่ ี้เปนทุตินาวิภัติ ในอรรถแหงสัตตมี หรือในอัจจันตสังโยค
(คือแปลวา "สิ้น หรือ ตลอด" ก็ได).
๒. ขุ. ป. ๓๑/๖๐๐.
๓. ไมใชแกว ๗ ประการ อยาของพระเจาจักรพรรดิ.
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ชื่อธนัญชันเศรษฐี สะใภชื่อสุมนเทวี ทาสชื่อปุณณะ ชื่อวาผูมีบุญ
ทั้งหา ในบุคคลทั้งหานั้น ในกาลทีท่ านเศรษฐีผูดําหัวแลวแหงนดู
อากาส ฉางขาว ๑๒๕๐ ฉางก็เต็มดวยขาวสาลีแดงจากอากาศ เมื่อ
ภริยา (ของทาน) ถือเอาขาวสุกเพียงทะนานเดียว เลี้ยงชาวชมพูทวีป
ทั้งสิ้น ขาวก็ไม (รูจัก) สิ้น เมื่อบุตร (ของทาน) ถือเอาถุงบรรจุเงิน
๑,๐๐๐ กหาปณะให (ทาน) แกชาวชมพูทวีปทั้งสิ้นไป กหาปณะก็ไม
(รูจัก) เปลือง เมื่อสะใภ (ของทาน) ถือเอาขาวเปลือกตุมพะเดียวแจก
ชาวชมพูทวีปทั้งสิ้นไป ขาวเปลือกก็ไม (รูจัก) หมด เมื่อทาส (ของ
ทาน) ไถนาดวยไถ (ผาล) เดียว (รอบเดียว) ก็เกิดเปน ๑๔ รอย คือ
ดานละ ๗ รอย นี้เปน ปฺุวโตอิทฺธิ ของบุคคลทั้งหานั้น
[๙ วิชฺชามยาอิทธิ]
สวนฤทธิมีาการไปอากาศไดเปนตน แหงเทพชั้นต่ํามีวิทยาธร
เปนอาทิ ชื่อวา วิชฺชามยาอิทฺธิ ดังพระบาลีวา "ถามวา วิชฺชามยา
อิทฺธิ เปนไฉน ? แกวา พวกวิทยาธรวิทยาแลวไปทางอากาสได
แสดงชางในอากาศกลางหาวก็ได ฯลฯ แสดงขบวนเสนาตาง ๆใน
อากาศกลางหาวก็ได"
๑

๒

๑. สมัยนี้ทําไมไมมีคนมีบญ
ุ อยางนี้หนอ ชมพูทวีปของทานคงไมกวางใหญ และ
ชาวชมพูทวีปก็คงมีจํานวนไมมากเทาปจจุบันนี้กระมัง.
๒. ขุ. ป. ๓๑/๖๐๑.
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[๑๐ ตตฺถ ตตฺถ...อิชฌ
ฺ นฏเน อิทฺธิ]
สวนวาความสําเร็จแหงกรรมนั้น ๆ เพราะความประกอบชอบ
นั้น ๆ ชื่อวา ตตฺถ ตตฺถ สมฺมาปโยคปจฺจยา อิชฌ
ฺ นฏเน อิทฺธิ
- ฤทธิโดยความหมายวาสําเร็จ เพราะประกอบชอบในกิจนั้น ๆ เปน
ปจจัย ดังพระบาลีวา "ผลคือการละกามฉันท ยอมสําเร็จดวยเนกขัมมะ
เพราะเหตุนั้น ผลนั้นจึงชื่อวาฤทธิ โดยความหมายวาสําเร็จ เพราะ
ประกอบชอบในกิจนั้น ๆ เปนปจจัย ฯลฯ ผลคือการละกิเลสทั้งปวง
ยอมสําเร็จดวยอรหัตมรรค เพราะเหตุนั้น ผลนั้นจึงชื่อวาฤทธิ โดย
ความหมายวาสําเร็จ เพราะประกอบชอบในกิจนั้น ๆ เปนปจจัย"๑
ก็บาลีมาในนิเทศแหงฤทธิขอที่ ๑๐ นี้ ก็เปนเชนเดียวกับบาลีใน
นิเทศแหงฤทธิขอกอน ๆ (มีสมาธิวปิ ฺผาราอิทฺธิเปนตน) โดยแสดง
สัมมาปโยค ที่ไดแกการปฏิบัติเหมือนกัน แตมาในอรรถกถาวา "ความ
วิเศษที่เกิดขึ้นเพราะทําการนั้น ๆ คือศิลปกรรม (แสดงฝมือ) อยางใด
อยางหนึ่ง โดยสามารถทําพยูหะ (คายกล ?) มีสกฏพยูหะ (กลกอง
เกวียน ?) เปนตน เวชกรรมอยางใดอยางหนึ่ง การเรียนไตรเพท
๒

๑. ขุ. ป. ๓๑/๖๐๑.
๒. ตรงนี้มหาฎีกาแก สกฏพฺยูหาทิกรณ เปนการจัดพยูหะตาง ๆ มี สกฏพยูหะ จักรพยูหะ และปทุมพยูหะเปนตน พยูหะตาง ๆ นี้ นาจะมีพรรณนาไวในตําราพิชัยสงคราม
หรือตําราตั้งคายกล ซึ่งจะตองใชเวลาไปคน เวลานี้ไดพบแตคําอธิบายปทุมพยูหะ วา
ไวยอ ๆวา ยุทธวิธีแบบหนึง่ จัดพลรบเปนแนวรูปวงกลมซอนกันเปนชั้น ๆ อยางกลีบ
ปทุม.
และมหาฎีกาบอกสัมพันธไววา บทสกฏ...วเสน นี้ เขากับบท นิพฺพตฺตวิเสโส
เห็นวาไกลไป ที่จริงเปนตติยาวิเสสนะในบท สิปฺปกมฺม ใกล ๆ นั่นเอง เพราะทาน
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การเรียนพระไตรปฎก โดยที่สุดจนชั้นการกสิกรรมมีการไถหวานเปน
อาทิ ชื่อวา ตตฺถ ตตฺถ สมฺมาปโยคปจฺจนา อิชฌ
ฺ นฏเน อิทฺธิ ฤทธิโดยความหมายวาสําเร็จ เพราะประกอบชอบในกิจนั้น ๆ เปน
ปจจัย"
[ฤทธิที่ทานประสงคเอาในบาลี]
ในอิทธิ ๑๐ ดังวามานี้ อธิฏานาอิทฺธิ เทานั้นมาใน (บาลี) บท
วา อิทฺธิวิธาย นี้ แตวาในอรรถนี้จําตองปรารถนา วิกุพฺพนาอิทฺธิ และ
มโนมยาอิทธฺ ิ (ประกอบ) ดวยแท
[แกอรรถบทบาลี]
บทวา "อิทฺธวิธาย - เพื่อฤทธิชนิดหนึ่ง " นั้นคือ เพื่อสวนหนึ่ง
แหงฤทธิ หรือเพื่อวิกัป (อยาง) หนึ่งแหงฤทธิ คําวา "นําจิตมุงไป"
ความวา ภิกษุนั้น เมื่อจิตนั้นคือฌานอันเปนบาทแหงอภิญญาเกิดแลว
ดวยอํานาจแหงการฝกจิตมีประการดังกลาวแลว นําบริกรรมจิตมุงไป
เพื่อประโยชนแกการไดฤทธิชนิดหนึ่ง คือพราก (จิต) จากอารมณกสิณ
เสียแลวสง (จิตนั้น) ใหมุงหนาตอชนิดแหงฤทธิ บทวา "นอม (จิต
มุงไป" คือทํา (จิต) ใหโนมไปสูฤทธิที่จะพึงบรรลุ ใหเอียงไปหาฤทธิ
๑

๒

สัมพันธหางไปนั่นเอง ทานเลยแก สิปฺปกมฺม เปนการคํานวณ และการดนตรีเปนตนไป
เมื่อเปนเชนนัน้ การสามารถจัดพยูหะ ก็เกอ.
๑. ตรงนี้ ปาฐะในฉบับวิสทุ ธิมมรรค ลิขิตไวทั้ง อภิหีหรติ ทั้ง อภินินนฺ าเมติ เขาใจวา
บทหลังนี้เกิน เพราะมีแยกแกเปนบทหนึ่งตางหาก ในทีน่ ี้ไดแปลตามที่เขาใจนี้.
๒. ปาฐะลิขิตไวเปน อธิคนฺตพฺพ อิทฺธิโปณ... แปลยาก เขาใจวาจะเปน อธิคนฺตพฺพอิทฺธิ... ดังแปลไวนั้น.
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ที่จะพึงบรรลุ ปาฐะวา "โส" นั้น ไดแกภิกษุผูมีการนําจิตมุงไป ได
กระทําแลวอยางนั้น บทวา อเนกวิหติ  แปลวาหลายอยางตางประการ
บทวา อิทฺธิวิธ แปลวา สวน (หนึ่ง) แหงฤทธิ บทวา ปจฺจนุโภติ
ความวาไดเสวย คือไดถกู ตอง ไดทําใหแจง ไดบรรลุ
[พหุภาวปาฏิหาริย - ทําคนเดียวใหเปนคนมาก]
ตอนี้ เมื่อจะทรงแสดงความที่อิทธิวิธะนั้นมีหลายอยาง ตึงตรัส
คําวา เอโกป หุตฺวา เปนอาทิ ในคําเหลานั้น คําวา เอโกป หุตฺวา
คือโดยปกติกอนแตทําฤทธิ (เธอ) ก็เปนคนเดียวนั่นแหละ คําวา พหุธา
โหติ หมายความวา (เธอ) เปนผูใครจะจงกรม หรือใครจะทําการ
สาธยาย หรือใครจะถามปญหาก็ดี ในที่ใกลภิกษุมากรูป ก็ (นิรมิต
กายตนขึ้น) เปน ๑๐๐ รูปก็ได เปน ๑,๐๐๐ รูปก็ได
[อิทธิวิธี]
ถามวา ก็ภิกษุนี้จะเปนอยางนั้นไดดวยวิธีอยางไร ? ตอบวา
เธอยังภูมิ ๔ แหงฤทธิ และบาท ๔ บท ๘ มูล ๑๖ แหงฤทธิใหถึง
พรอมแลว อธิษฐานดวยญาณไป ยอมเปนอยางนั้นได
[ภูมิ ๔ แหงฤทธิ]
ในวิธเี หลานั้น ฌาน ๔ พึงทราบวา (เรียกวา) ภูมิ ๔ จริงอยู
*

* มหาฎีกาชวยขยายความวา ภิกษุมากรูปที่วานี้ก็คือ ภิกษุที่ตนนิรมิตขึ้นนั่นเอง คือ
นิรมิตภิกษุขึ้นมาก ๆ แลวตัวเองก็เดินจงกรม..อยูในหมูภ ิกษุนิรมิตนั้น.
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พระธรรมเสนาบดีไดกลาวคํานี้ไววา "ถามวา ภูมิ ๔ แหงฤทธิเปน
ไฉน ? แกวา ปฐมฌาน เปนวิเวกชภูมิ (ภูมิเกิดแตวิเวก) ทุติยฌาน
เปนปติสุขภูมิ (ภูมิปติและสุข) ตติยฌาน เปนอุเบกขาสุขภูมิ (ภูมิ
อุเบกขาและสุข) จตุตถฌาน เปนอทุกขมสุขภูมิ (ภูมิอทุกขมสุข) นี้
ภูมิ ๔ แหงฤทธิ เปนไปเพื่อความไดฤทธิ เพื่อความบรรลุฤทธิ เพื่อ
ความทําฤทธิไดตาง ๆ เพื่อความไดรับอานิสงสตาง ๆ แหงฤทธิ เพื่อ
ความเชี่ยวแหงฤทธิ เพื่อความกลาแหงฤทธิ" ดังนี้
ก็เพราะเหตุที่พระโยคีเขาสูสุขสัญญา (ความกําหนดหมายอันไป
ดวยกันกับความสุขในฌาน) และลหุสัญญา (ความกําหนดหมายอันไป
ดวยกันกับความเบาที่ประกอบดวยความสุขนั้น) แลวเปนผูมี (นาม)
กาย เบา ออน ควรแกการไดฤทธิ เพราะความซาบซานแหงปติ (ใน
ปฐมฌานและทุติยฌาน) และเพราะความซาบซานแหงสุข (ในตติยฌาน) เพราะเหตุนนั้น ในฌาน ๔ นัน่ ฌาน ๓ ขางตน พึงทราบวา
เปนสัมภารภูมิ (ภูมิประกอบ ?) เพราะเปนไปเพื่อความไดฤทธิโดย
ปริยายนี้ สวนจตุตฌาน เปนปกติภูมิ (ภูมิตามปกติ) เพื่อความได
ฤทธิแท
[บาทแหงฤทธิ์ ๔]
อิทธิบาท ๔ พึงทราบวา (เรียกวา) บาท ๔ สมพระบาลีวา
๑

๒

๑. ภูมิ ในที่นมี้ หาฎีกาใหแปลวา ที่เปนทีม่ ีขึ้นแหงฤทธิ์ หรือที่เปนเหตุมีขึ้นแหงฤทธิ์
ซึ่งหมายถึงฌาน.
๒. ข. ป. ๓๑/๕๘๙.
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"ถามวา บาท ๔ แหงฤทธิเปนไฉน ? แกวา ภิกษุในพระธรรมวินัย
นี้เจริญอิทธิบาท อันมาพรอมดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร เจริญ
อิทธิบาทอันมาพรอมดวยวิริยสมาธิและปธานสังขาร เจริญอิทธิบาท
อันมาพรอมดวยจิตตสมาธิและปธานสังขาร เจริญอิทธิบาทอันมาพรอม
ดวยวีมังสาสมาธิและปธานสังขาร นี้บาท ๔ แหงฤทธิ ยอมเปนไป
เพื่อความไดฤทธิ ฯลฯ เพื่อความกลาแหงฤทธิ" ดังนี้
ก็แลในนิเทศแหงอิทธิบาทนี้ สมาธิที่มีฉันทะเปนตนเหตุ หรือยิ่ง
ดวยฉันทะ ชื่อวาฉันทสมาธิ คํานี้เปนคําเรียกสมาธิที่พระโยคีทําฉันทะ
คือความใครจะทําใหเปนใหญ จึงไดบรรลุ
สังขารอันเปนตัวความเพียร ชื่อวาปธานสังขาร คํานี้เปนชื่อ
แหงความเพียร กลาวคือสัมมัปปธาน อันยังกิจ ๔ ใหสําเร็จ
คําวา มาพรอม... คือประกอบดวยฉันทสมาธิ และปธานสังขาร
ทั้งหลายดวย
คําวา อิทธิบาท ไดแกกองจิตและเจตสิกที่เหลือ อันชื่อวาเปน
บาท เพราะความหมายวาเปนที่ตั้งแหงฉันทสมาธิ และปธานสังขาร
ทั้งหลาย ทีส่ ัมปยุตดวยอภิญญาจิต อันถึงซึ่งความนับวาอิทธิ เพราะ
อรรถวาสําเร็จ โดยปริยายวาเกิดผล หรือนัยหนึ่ง ถึงซึ่งความนับวา
อิทธิ เพราะเปนเครื่องสําเร็จแหงสัตวทั้งหลาย โดยปริยายนี้วา เปน
๑

๒

๑. ขุ. ป. ๓๑/๕๘๘.
๒. กิจทั้ง ๔ คือ สวรกิจ ระวังมิใหอกุศลเกิดขึ้น ปหานกิจ ละอกุศลที่เกิดขึ้นแลว
ภาวนากิจ ทํากุศลใหเกิด อนุรกฺขนากิจ รักษากุศลที่เกิดขึ้นแลวมิใหเสือ่ มไปเสีย
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เครื่องรุงเรือน เจริญ สูงขึ้นไปแหงสัตวทั้งหลาย สมพระบาลีวา "คํา
วา อิทธิบาท ไดแกกอง กองสัญญา กองสังขาร กองวิญญาณ
แหงภิกษุผูเปนอยางนั้น"
อีกนัยหนึ่ง ชื่อวาบาท เพราะเปนเครื่องอันบุคคลถึง หมาย
ความวา เปนเครื่องใหบรรลุ บาทแหงฤทธิ ชื่อวาอิทธิบาท คํานี้
เปนชื่อแหงธรรมมีฉันทะเปนตน ดังพระบาลีวา "ดูกรภิกษุทั้งหลาย
หากภิกษุอาศัยฉันทะ ไดสมาธิ ไดความที่จิตมีอารมณเปนหนึ่งไซร
นี้เรียกวาฉันทสมาธิ ภิกษุนั้นยังฉันทะใหเกิด พยายามปรารภความเพียร
ประคองจิตตั้งใจ เพื่อยังอกุศลบาปธรรมที่ยังไมเกิดมิใหเกิดขึ้น ฯลฯ
อาการเหลานี้เรียกวา ปธานสังขาร ดวยประการดังนี้ ฉันทะนี้ดวย
ฉันทสมาธินี้ดวย ปธานสังขารทั้งหลายนี้ดวย นี้เรียกวา อิทธิบาท
ประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร" ดังนี้ แมในอิทธิบาทที่เหลือ
ก็พึงทราบความตามนัยที่กลาวมานี้เทอญ
[บท ๘ แหงฤทธิ]
บท ๘ มีฉันทะเปนอาทิ พึงทราบวา (เรียกวา) บท ๘ สมพระ
บาลี (ในปฏิสัมภิทา) วา "บท ๘ แหงฤทธิเปนไฉน ? (บท ๘ แหง
ฤทธิคือ) หากภิกษุอาศัยฉันทะไดสมาธิ ไดความที่จิตมีอารมณเปน
หนึ่งไซร ฉันทะมิใชสมาธิ สมาธิก็มิใชฉันทะ ฉันทะเปนอยางหนึ่ง
สมาธิก็เปนอยางหนึ่ง หากภิกษุอาศัยวิริยะ ไดสมาธิ ไดความที่จิตมี
*

* อภิ. วิ. ๓๕/๒๙๔.
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อารมณเปนหนึ่งไซร วิรยิ ะมิใชสมาธิ สมาธิก็มิใชวิริยะ วิริยะเปน
อยางหนึ่ง สมาธิก็เปนอยางหนึ่ง หากภิกษุอาศัยจิตตะ ไดสมาธิ ได
ความที่จิตมีอารมณเปนหนึ่งไซร จิตตะมิใชสมาธิ สมาธิก็มิใชจิตตะ
จิตตะเปนอยางหนึ่ง สมาธิก็เปนอยางหนึ่ง หากภิกษุอาศัยวีมังสาได
สมาธิ ไดความที่จิตมีอารมณเปนหนึ่งไซร วีมังสามิใชสมาธิ สมาธิก็
มิใชวีมังสา วีมังสาเปนอยางหนึ่ง สมาธิก็เปนอยางหนึ่ง เหลานี้บท ๘
แหงฤทธิ เปนไปเพื่อไดฤทธิ ฯลฯ เพื่อความกลาแหงฤทธิ์ "๑ ดังนี้
เพราะเหตุที่ฉันทะ คือความเปนผูใครจะยังฤทธิใหเกิดขึ้น ที่
ประกอบเขาดวยกันกับสมาธิแลวเทานั้น จึงเปนไปเพื่อไดฤทธิ อิทธิบาทที่เหลือมีวิริยะเปนตนก็อยางนั้น เพราะเหตุนั้น บท ๘ มีฉนั ทะ
เปนตนนี้ พึงทราบวาทานเรียกวา บท ๘ ในพระบาลีนั้น ๒
[มูล ๑๖ แหงฤทธิ]
ความที่จิตไมหวั่นไหวโดยอาการ ๑๖ พึงทราบวา (เรียกวา)
มูล ๑๖ สมบาลี (ในปฏิสมั ภิทา) วา "ถามวา มูลแหงฤทธิมีเทาไร
ตอบวา มูลมี ๑๖ คือ
(๑) จิตที่ไมฟุบลง ชื่อวา อาเนญชะ เพราะไมหวั่นไหวดวย
โกสัชชะ
๑. ขุ. ป. ๓๑/๕๙๐
๒. บท ๘ นี้ ก็คือสมาธิที่ประกอบดวยอิทธิบาท ๔ มีฉัทธสมาธิเปนตน กับตัวอิทธิบาท ๔
มีฉันทธเปนตน ลําพังอิทธิบาทจะทําใหเกิดฤทธิ์หาไดไม ตอประกอบเขาดวยกันกับ
สมาธิ จึงจะสามารถทําใหเกิดฤทธิ์ได.
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(๒) จิตที่ไมฟูขึ้น ชื่อวา อาเนญชะ เพราะไมหวั่นไหวดวย
อุทธัจจะ
(๓) จิตที่ไมโอบไว ชื่อวา อาเนญชะ เพราะไมหวั่นไหวดวย
ราคะ
(๔) จิตที่ไมผลักออก ชื่อวา อาเนญชะ เพราะไมหวั่นไหวดวย
พยาบาท
(๕) จิตที่ไมเกาะเกี่ยว ชื่อวา อาเนญชะ เพราะไมหวั่นไหวดวย
ทิฏฐิ
(๖) จิตที่ไมผูกพัน ชื่อวา อาเนญชะ เพราะไมหวั่นไหวดวย
ฉันทะราคะ
(๗) จิตที่หลุดพน ชื่อวา อาเนญชะ เพราะไมหวั่นไหวดวย
กามราคะ
(๘) จิตที่ไมพัวพัน ชื่อวา อาเนญชะ เพราะไมหวั่นไหวดวย
กิเลส
(๙) จิตที่ทํามิใหมีเขตแดน ชื่อวา อาเนญชะ เพราะไมหวั่นไหวดวย
ดวยเขตแดนคือกิเลส
(๑๐) จิตที่ถึงความมีอารมณเปนหนึ่ง ชื่อวา อาเนญชะ เพราะ
ไมหวั่นไหวดวยกิเลสตาง ๆ
(๑๑) จิตที่ศรัทธากํากับแลว ชือ่ วา อาเนญชะ เพราะไมหวั่น
ไหวดวยอสัทธิยะ
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(๑๒) จิตที่วิริยะกํากับแลว ชื่อวา อาเนญชะ เพราะไมหวั่นไหว
ดวยโกสัชชะ
(๑๓) จิตที่สติกํากับแลว ชื่อวา อาเนญชะ เพราะไมหวั่นไหว
ดวยปมาทะ
(๑๔) จิตที่สมาธิกํากับแลว ชื่อวา อาเนญชะ เพราะไมหวั่นไหว
ดวยอุทธัจจะ
(๑๕) จิตที่ปญญากํากับแลว ชือ่ วา อาเนญชะ เพราะไมหวั่น
ไหวดวยอวิชชา
(๑๖) จิตที่ถึงความสวางแลว ชื่อวา อาเนญชะ เพราะไมหวั่น
ไหวดวยความมืดคืออวิชชา
นี่มูล ๑๖ แหงฤทธิ เปนไปเพื่อความไดฤทธิ ฯลฯ เพื่อความ
กลาแหงฤทธิ" ดังนี้
ความขอ (ที่วาไมหวั่นไหวเพราะโกสัชชะเปนตน) นี้ เปนอัน
เสร็จไปแลว แมดวยปาฐะ (พระบาลี) วา เอว สมาหิเต จิตฺเตครั้นเมื่อจิตตั้งมั่น ... อยางนี้แลว " ดังนี้เปนตน โดยแท แตวาทาน
กลาวไวอีก ก็เพื่อแสดงความที่ฌานมีปฐมฌานเปนอาทิ เปนภูมิ เปน
บาท เปนบท และเปนมูลแหงฤทธิ อนึ่ง นับกอนเปนนัยมาในพระสูตร
ทั้งหลาย นัยนี้มาในปฏิสัมภิทา ทานกลาวไวอีกเพื่อไมหลงในนัยทั้ง
สอง ดังนี้ก็ได
๑

๒

๑. ขุ. ป. ๓๑/๕๙๐ (อาเนญชะ ที่กลาวทั้งปวงนี้ หมายถึงฌานเทานั้น).
๒. เพราะในบาลีนี้มีบท "อาเนฺชปฺปตฺเต - ถึงซึ่งความไมหวัน่ ไหว" อยูดวยแลว.
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[อธิษฐานดวยญาณ]
สวนคําวา "อธิษฐานดวยญาณ" มีอธิบายวา ภิกษุนี้นั้น ครั้น
ยังธรรมอันเปนภูมิ เปนบท และเปนมูล แหงฤทธิเหลานั้นใหถึง
พรอมแลว เขาฌานอันเปนบาทแหงอภิญญา ออกแลว ถาตองการ
(ใหตนเปน) ๑๐๐ คน ก็บริกรรมวา "สต โหมิ สต โหมิ - เรา
จงเปน ๑๐๐ คน เราจงเปน ๑๐๐ คน" แลวเขาฌานอันเปนบาท
แหงอภิญญาอีก ออกแลวจึงอธิษฐาน พรอมกับจิตอธิษฐานนั่นเอง
เธอก็เปน ๑๐๐ คนขึ้นได นัยแมใน (การอธิษฐานใหเปน) ๑,๐๐๐ คน
เปนตน ก็ดุจนัยนี้ ถา (ทํา) อยางนั้นยังไมสําเร็จไซร พึงทําบริกรรม
แลวเขา (ฌาน) เปนวาระที่ ๒ ออกแลวจึงอธิษฐานอีกก็ได เพราะใน
อรรถกถาสังยุตนิกายกลาวไววา "เขาวาระหนึ่ง สองวาระก็ควร" ดัง
นี้ ในการอธิษฐานนั้น จิตในฌานอันเปนบาท มี (ปฏิภาค) นิมิตเปน
อารมณ จิตในบริกรรมมีคนจํานวนรอยเปนอารมณ หรือมีคนจํานวน
พันเปนอารมณ (ตามที่ตองการ) แตวาอารมณเหลานั้นก็เปนแตพรรณ
๑

๒

๑. มหาฎีกาวา "อาจารยลางพวกกลาววา "เขาฌาน ๔ โดยลําดับ แลวไปออกจาก
จตุตถฌาน" คําของเกจิอาจารยนี้ไมชอบ เพราะการฝกจิต ประโยชนอยูที่สามารถเขา
ฌานไดตามปรารถนา (คือเขาฌานไหนก็ได ไมจําตองเขาตามลําดับ) และฌานที่เปน
บาทแหงอภิญญาก็ไดแกจตุตถฌานเทานัน้ ฌานนอกนีห้ าเปนบาทแหงอภิญญาไดไม."
๒. มหาฎีกาวา สามวาระหรือยิ่งไปกวานัน้ ก็ได เพราะการเจริญอภิญญาก็เชนเดียวกับ
การเจริญฌาน (กี่วาระก็ไมเห็นจะเสียอะไร ?) คําอรรถกถาที่วา วาระหนึ่ง สองวาระ
ก็เปนแตนิทัสสนะ
อนึ่ง ตามที่กลาวกันวา "พระพุทธโฆสะ แตงวิสทุ ธิมรรคกอนแตงอรรถกถา"
นั้น ถาคํานี้เปนจริง ก็ไฉนจึงมีการอางถึงอรรถกถาเชนนี้เลา ?.
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(เพศที่นึกกําหนดขึ้น) หาเปนบัญญัติ (วาสัตวคนจริง ๆ) ไม แมจิต
ในอธิษฐานก็อยางนั้นเหมือนกัน คือมีคนจํานวนรอยเปนอารมณ หรือ
มีคนเปนจํานวนพันเปนอารมณ อธิษฐานจิตนั้น เปนจิตสัมปยุตดวย
รูปาวจรจตุตถฌาน เกิดขึน้ ดวงเดียวเทานั้นตอกับโคตรภูจิต เชนดัง
อัปปนาจิตที่กลาวมาแตกอน แมในคําที่กลาวในปฏิสัมภิทาวา "โดย
ปกติ (พระโยคี) เปนคนผูเดียว (แต) นึกใหเปนคนมากจํานวน ๑๐๐
ก็ดี จํานวน ๑,๐๐๐ ก็ดี จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ ก็ดี ครั้นนึกแลวก็อธิษฐาน
ดวยญาณวา "เราจงเปนคนจํานวนมาก" เธอก็เปนคนมากจํานวน ๑๐๐
ดังทานจุลปนถกฉะนั้น " ดังนี้เลา คําวา "อาวชฺชติ - นึก" ทานก็
กลาวโดยเปนบริกรรมนัน่ เอง (ไมใชอาวัชชนะ) คําวา "ครั้นนึกแลว
ก็อธิษฐานดวยญาณ" (นี)่ ก็กลาวโดยเล็งเอาญาณในอภิญญา (ไมใช
ญาณที่สัมปยุตดวยบริกรรมจิต หรือญาณที่เปนกามาวจรอื่น ๆ) เพราะ
เหตุนั้น บัณฑิตพึงเห็นความในคําวา "อธิษฐานดวยญาณ" นัน้ ดังนี้
วา (พระโยคี) นึกใหเปนคนมาก ครั้นแลวในทีส่ ุดแหงบริกรรมจิต
เหลานั้นก็เขาสมาบัติ ออกจากสมาบัติแลวนึกอีกวา "เราจงเปนคนมาก"
แลวจึงอธิษฐานดวยญาณในอภิญญา อันเปนญาณดวงเดียวเกิดขึ้นใน
ลําดับแหงจิตที่เปนบุพภาคสามหรือสี่ดวงที่เปนไปตอแตนั้น ซึ่งไดชื่อ
วา อธิษฐาน (ญาณ) ดวยอํานาจที่เปนเหตุใหสําเร็จลง" ดังนี้เทอญ
สวนคําที่วา "ดังทานจุลปนถก" นั้น ทานกลาวเพื่อแสดงกาย
สักขี (ประจักษพยาน) แหงพหุธาภาพ (ความอธิษฐานใหเปนคนมาก)
ก็คํานั้นควรแสดงดวยเรื่อง
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[เรื่องพระจุลปนถก]
ไดยินมาวา ทานสองพี่นองนั้นไดนามวาปนถก เพราะทานเกิด
ใน (กลาง) ทาง ทานทั้งสองนั้น ผูพ ี่ชื่อวามหาปนถก ทานบวชแลว
ไดบรรลุพระอรหัตพรอมทั้งปฏิสัมภิทา ครั้นเปนพระอรหันตแลวจึงให
(นองชายชื่อ) จุลปนถกบวช แลวไดให (ทอง) คาถานี้วา
ปทฺม ยถา โกกนุท สุคนฺธ
ปาโต สิยา ผุลฺลมวีตคนฺธ
องฺคีรส ปสฺส วิโรจมาน
ตปนฺตมาทิจฺจมิวนฺตลิกฺเข
ขอเชิญชมพระอังคีรสเจาผูเบิกบาน หอมดังดอก
ปทุมพรรณโกกนุทอันบานเมื่อยามเชา ยังไมวายกลิ่น
หอมกรุนอยูฉะนั้น
ขอเชิญชมพระอังคีรสเจาผูแจมใส ดังพระอาทิตย
สองแสงอยูในกลางหาวฉะนั้น
พระจุลปนถก (เปนคนทึบในทางทองจํา) ไมอาจทํา (ทอง) คาถานั้น
ใหคลองไดโดย (เวลาถึง) ๔ เดือน ดังนั้นพระเถระจึงบอกเธอวา
"เจาเปนคนอภัพในพระศาสนา " แลวขับออกจากวิหารไป ก็แลใน
คราวนั้น พระเถระเปนพระภัตตุเทสก หมอชีวกไปหาเถระ กลาว
(นิมนต) วา "ทานผูเจริญ พรุงนี้ ขอทานจงพาภิกษุ ๕๐๐ รูปพรอม
ทั้งพระผูมีพระภาคเจา ไปรับภิกษาในเรือนของขาพเจา" ขางฝาย
พระเถระรับนิมนตโดยกลาววา "อาตมารับนิมนตสําหรับภิกษุที่เหลือ
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เวนพระจุลปนถก" พระจุลปนถก (เสียใจไป) ยืนรองไหอยูที่ซุมประตู
(วัด) พระผูมีพระภาคเจาทรงเห็นดวยทิพจักษุ ก็เสด็จไปหาเธอ รับสั่ง
(ถาม) วารองไหทําไม เธอกราบทูลเลาความเปนมานั้น (ใหทรงทราบ)
พระผูมีพระภาคเจาตรัส (ปลอบ) วา "ผูไมอาจทําการทอง (คาถา) ได
จะนับเอาเปนอภัพในศาสนาของเราหามิได อยางโศกเศราไปเลย
ภิกษุ" แลวทรงจับเธอที่แขน (จูง) เสด็จเขาสูวิหาร ทรงเนรมิตผา
(ขาว) ขึ้นทอนหนึ่งดวยพระฤทธิ์ประทานให ทรงแนะวา "เอาเถิด
ภิกษุ เธอจงลูบผานี้ไปมาพลางทอง (คํา) วา "รโชหรณ รโชหรณ
- ปดธุลี ปดธุลี" ไวร่ําไปเถิด" เมื่อเธอทําอยางนั้นไป ผานั้นก็เกิด
มีสีดําขึ้น เธอก็ได (ปฏิกลู และอนิจจ) สัญญาขึ้นวา "ผา (นี้) สะอาด
โทษในผานี้หามีไม แตโทษ (คือความมีสีดําขึ้น) นี้ เปนโทษของ
รางกาย" แลวหยั่งญาณลงในปญจขันธ เจริญวิปสสนาไปจนถึง (ขณะ)
แตอนุโลมญาณไปใกลโคตรภูญาณ ขณะนั้นพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัส
โอภาสคาถาแกเธอวา
"ราคะ เรียกวา ธุลี แตละออง (ภายนอก) ไม
เรียกวาธุลี (ในอริยวินัย) คําวาธุลีนั่นเปนคําเรียก
ราคะ บุคคลทั้งหลายผูที่ละธุลี (คือราคะ) นั้นได
แลว ก็เปนบัณฑิตอยูในศาสนาของพระองคผู
ปราศจากธุลีได
* มหาฎีกาวา คาถาที่พระผูมีพระภารเจาทรงเปลงแสงสวางไปปรากฏแกผูฟงกอนแลว
จึงตรัส เรียกวา โอภาสคาถา.
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โทสะ เรียกวา ธุลี แตละอองไมเรียกวาธุลี คํา
วาธุลีนั่นเปนเรียกโทสะ บุคคลทั้งหลายผูที่ละธุลี
(คือโทสะ) นั้นไดแลว ก็เปนบัณฑิตอยูในศาสนา
ของพระองคผูปราศจากธุลีได
โมหะ เรียกวา ธุลี แตละอองไมเรียกวาธุลี
คําวาธุลีนั่นเปนคําเรียกโมหะ บุคคลทั้งหลายผูที่
ละธุลี (คือโมหะ) นั้นไดแลว ก็เปนบัณฑิตอยู
ในศาสนาของพระองคผูปราศจากธุลีได"
เมื่อจบพระคาถา นวโลกุตรธรรมอันมีจตุปฏิสัมภิทาและฉฬภิญญาเปนบริวาร ก็ไดอยูในมือของพระจุลปนถกนั้นแลว
วันรุงขึ้น พระศาสดาไดเสด็จไปสูเรือนของหมอชีวก พรอม
ดวยภิกษุสงฆ ครั้นสุด (การหลั่ง) ทักษิโณทก จะถวายยาคู ก็ทรงปด
บาตรไวดวยพระหัตถ หมอชีวกทูลถามวา "เหตุอะไร พระพุทธเจาขา " ตรัสบอกวา "ในวิหารยังมีภิกษุ (เหลือ) อยูรูปหนึ่ง " ทาน
(หมอ) จึงสงบุรุษ (ผูหนึง่ ) ไป สั่งวา "เจาจงไปรับพระคุณเจามาเร็ว"
ก็เมื่อพระผูมีพระภาคเจาออกจากวิหารไป (นั้น)
พระปนถกไดนิรมิตตนขึ้น ๑,๐๐๐ สวน นั่นอยูใน
สวนอัมพวันอันรื่นรมย จนถึงเวลา (ที่เขามา) บอก
(ภัต) กาลแล
*

* ทักษิโณทก ในที่นี้ไดแกนา้ํ ที่หลั่งในเวลาทํางาน (ลงในมือของผูรับทาน) มิไดหมาย
ถึงน้ํากรวด.
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ครั้งนั้น บุรุษผูนั้นไป (ถึง) เห็นสวน (มะมวงของหมอชีวก)
รุงเรืองเปนอันเดียวดวยผากาสาวะทั้งหลาย จึง(กลับ) มากราบทูลวา
"สวนเต็มไปดวยภิกษุทั้งหลาย พระพุทธเจาขา ขาพระพุทธเจาไม
ทราบวา พระคุณเจานั้นเปนรูปไหน " ครั้งนี้ พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสกะบุรุษผูนั้นวา "เจาจงไป (ใหม) พบภิกษุรปู ใดกอน จงจับ
ภิกษุนั้นไวที่ชายจีวร พูดขึ้นวา "พระศาสดารับสั่งใหหาทาน" แลวนํา
มาเถิด" บุรษุ นั้นจึง (กลับ) ไป จับที่ชายจีวรของพระเถระเขา
ทันใดนั้น ภิกษุนิรมิตทั้งปวงก็อันตรธานไป พระเถระจึงบอกวา "ทาน
จงไป (กอน) เถิด" สงเขาไปแลว ทําสรีรกิจมีบวนปากเปนตนเสร็จ
แลว ไป (ดวยฤทธิ์) ถึงกอน (บุรุษนัน้ ) นั่ง ณ อาศนะที่เขาจัด
(เตรียม) ไวแลว
คําวา "ดังทานจุลปนถก" (นั้น) ขาพเจากลาวหมายเอาเรื่อง
(ที่เลามา) นี้
ภิกษุจํานวนมากที่ทานผูมีฤทธิ์นิรมิตขึ้น ในเรื่องที่เลามานั้น
ก็ (มีอาการ) เปนเชนกันทานผูมีฤทธิ์นั้นเอง เพราะทานนิรมิตขึ้น
(โดย) ไมกําหนด (ใหมอี าการตางกัน) (คือ) ทานผูมีฤทธิ์ทํากิริยาใน
อิริยาบถมียืนและนั่งเปนตนก็ดี ในอาการมีพูดและนิ่งเปนตนก็ดีใด ๆ
ภิกษุนิรมิตเหลานั้น ก็ทํากิริยานั้น ๆ เหมือนกัน แตถาทานผูมีฤทธิ์
เปนผูใครจะทําภิกษุนิรมิตทั้งหลายใหมีเพศตาง ๆ กัน คือลางพวก (มี
วัย) เปนปฐมวัย ลางพวกมัชฌิมวัย ลางพวกปจฉิมวัย โดยนัยนั้น
บางก็มีผมยาว (คือควรจะปลงแลวแตยังไมไดปลง ? ) บางก็ศีรษะโลน
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(คือปลงไปแลว) ครึ่งหนึง่ (ยังไมเสร็จ) บางก็มีผลแซม (คือหงอกประ
ปราย) บางก็มีจีวรสีแดงครึ่งหนึ่ง บางมีจีวรสีเหลือง (ลวน) บาง
กําลังทํากิจตาง ๆ กันมีบทภาณ (สวดไปตามบทพระบาลี) ธรรมกถา
(กลาวอธิบายธรรม) สรภัญญะ (สวดคาถาโดยใชเสียงมีทํานอง) ถาม
ปญหา ตอบปญหา และระบบบาตร เย็บจีวร สุจีวรเปนตน หรือวา
เปนผูใครจะทําภิกษุนิรมิตใหมีหลายอยางตางประการอื่น ๆ อีก (เชน
สูงเตี้ยอวนผอม) ก็ดี ทานผูมีฤทธิ์นั้นออกจากฌานอันเปนบาทแลว
พึงทําบริกรรมโดยนัยวา "ภิกษุจํานวนเทานั้นจง (มีวัย) เปนปฐมวัย"
ดังนี้เปนตนแลวเขาฌานอีก ออกแลวจึงอธิษฐาน ภิกษุนิรมิตเหลานั้น
ก็จะเปนอยางที่ผูมีฤทธิ์ปรารถนาทุกประการ พรอมกับจิตอธิษฐานแล
ในขอวา "เปนคนมากแลว (กลับ) เปนคนเดียวก็ได " เปนตน
ก็นัยนี้ แตนี่เปนความแปลกกัน คือ
[เอกภาวปาฏิหาริย - ทําคนมากใหกลับเปนคนเดียว]
อันภิกษุ (ผูมีฤทธิ)์ นี้ ครั้นนิรมิต (ตน) ใหเปนคนมากอยางนั้น
แลวคิดวา "เราจัก (กลับ) เปนคนเดียวอีก แลวจงกรม ทําสาธยาย
ถามปญหาเถิด" หรือคิดดวยความมักนอยวา "วิหารนี้ (ตามปกติ)
มีภิกษุนอย ถาใคร ๆ จักมา (เห็นภิกษุมาก) เขา ก็จักนึกวา "ภิกษุ
เหลานี้มีจํานวน (มากถึง) เทานี้ แต (มีรูป) เปนเชนเดียวกัน (หมด)
*

* เขาใจวา จะไมใชการติดตลก นาจะเปนวา ไปไดผาบังสุกุลตางสีมาเย็บตอกันเขา
เกิดเปนจีวรหลายสี (?)
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จักมีไดแตไหน นั่นเปนอานุภาพของพระเถระเปนแน" แลวก็รูจักเรา
(วาเปนผูมีฤทธิ์) " ดังนีก้ ็ดี แลวปรารถนาวา "เราจะ (กลับ) เปน
คนเดียวเสียในระหวาง (แหงกาลที่กําหนดไว) เถิด" ก็พึงเขาฌาน
อันเปนบาท ออกแลวทําบริกรรมไปวา "เราจงเปนคนเดียว" แลว
เขาอีก ออกแลวจึงอธิษฐานวา "ขอเราเปนคนเดียว" พรอมกับจิต
อธิฐานนั่นเอง เธอก็จะ (กลับ) เปนคนเดียว แต (แม) เมื่อไมทํา
อยางนั้น ก็คง (กลับ) เปนคนเดียวไดเอง ดวยอํานาจกาลที่กําหนดไว
อยางไร
[อาวิภาวปาฏิหาริย ติโรภาวปาฏิหาริย]
ในขอวา อาวิภาว ติโรภาว นั้น พึงทราบความ (ดัง) นี้คอื
อาวิภาวว กโรติ ติโรภาว กโรติ - ทําอาวิภาวะ ทําติโรภาวะ จริง
อยู พระสารีบุตรก็หมายเอาการทําอาวิภาวะและติโรภาวะนี้แล กลาวไว
ในปฏิสัมภิทาวา "บทวา อาวิภาว ความวา (ทําให) เปนสิ่งที่
อะไร ๆ มิไดกั้นไว เปนสิ่งไมกําบัง เปนสิ่งเปดเผยปรากฏ บทวา
ติโรภาว ความวา (ทําให) เปนสิ่งที่อะไร ๆ กั้นไว เปนสิ่งกําบัง
เปนสิ่งถูกปดถูกครอบไว" ดังนี้
๑

๒

๑. หมายความวา เมื่อแปลบาลี ๒ บทนีใ้ หเติมกิริยา กโรติ.
๒. บุ. ป. ๓๑/๕๙๒.
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[อาวิภาวปาฏิหาริย - ทําสิ่งกําบังใหเปดเผย]
ในปาฏิหาริย ๒ อยางนั้น ภิกษุผูมีฤทธิ์นี้ใครจะทําอาวิภาวปาฏิหาริย ยอมทําที่มืดใหสวางบาง ทําสิ่งกําบังใหเปดเผยบาง ทําสิ่งที่
ไมมีอยูในคลอง (จักษุ) ใหอยูในคลอง (จักษุ) บาง ทําอยางไร ? ก็
ภิกษุนี้ใครจะทําตนหรือคนอื่นก็ตาม ใหเปนอยางที่แมถูกสิ่งอื่นปดบังอยู
หรือแมอยูในที่ไกลก็มองเห็นได ออกจากฌานที่เปนบาทแลว ก็นึก
หนวงบริกรรมไปวา "ทีม่ ืดนี้จงกลายเปนสวาง" หรือวา "ที่กาํ บังนี้จง
เปนที่เปด " หรือวา "สิ่งที่ไมอยูในคลอง (จักษุ) นี้ จงเปนสิ่งที่อยูใน
คลอง (จักษุ)" แลวอธิษฐานโดยนัยที่กลาวแลวนั่นแล พรอมกับจิต
อธิษฐาน มันก็จะเปนตามที่อธิษฐานทีเดียว คนอื่น ๆ แมอยูไกลก็
(มองหา) เห็น (ตน) ผายตนอยากจะเห็น (เขา) บาง ก็ (มองไป) เห็น
ถามวา (อาวิภาว) ปาฏิหาริยนี้ใครเคยทํา ? ตอบวาพระผูมีพระ
ภาคเจา จริงอยู พระผูมีพระภาคเจา (ประทับอยู ณ เมืองสาวัตถี) นาง
จุลสุภิททา (อยูเมืองสาเกต) กราบมูลนิมนต (พรอมดวยภิกษุ ๕๐๐)
เมื่อเสด็จจากเมืองสาวัตถีสูเมืองสาเกต อันมีระยะทาง ๗ โยชน (ทาง
อากาศ) ดวยเรือนยอด ๕๐๐ หลังซึ่งพระวิสสุกรรมนิรมิตถวาย (ครั้ง
นั้น) ไดทรงอธิษฐานอยางที่ชาวเมืองสาเกตมองเห็นชาวเมืองสาวัตถีได
และชาวเมืองสาวัตถีก็มองเห็นชาวเมืองสาเกตได เสด็จลง (จากอากาศ)
ที่ตรงกลางเมืองทีเดียว แลวทรงแสดงแยกแผนดิน (ใหเห็นลงไป)
กระทั่งถึงอเวจี และทรงแหวกอากาศ (ใหเห็นขึ้นไป) จนถึงพรหมโลก
อนึ่ง ความขอนี้ บัณฑิตควร (แสดง) ใหแจมแจงดวยเรื่อง
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เทโวโรหนะอีกก็ได ไดยนิ มาวา พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงทํายมกปาฏิหาริย ปลดเปลื้องสัตวประมาณ ๘๔,๐๐๐ เสียจากเครื่องผูก (คือ
มิจฉาทิฏฐิ ?) แลว ทรงคํานึกวา พระอดีตพุทธทั้งหลาย เมื่อสุดสิ้น
ยมกปาฏิหาริย เสด็จไปที่ไหน ก็ทรงเห็นวา ทานเสด็จไปภพนดาวดึงส
กัน ดังนั้น จึงทรงเหยียบยันพื้นปฐพีดวยพระบาทขางหนึ่ง วาง
พระบาทขางที่สองลงบนเขายุคันธร แลวยกพระบาทแรกเหยียบยอดเขา
สิเนรุอีกที ทรงจําพรรษาที่พื้นพระแทนสิลาบัณฑุกัมพล (ของพระอินทร) ณ ยอดเขาสิเนรุ (คือดาวดึงส) นั้น ทรงเริ่ม (แสดง) อภิธรรมกถาตั้งแตตน (พรรษา) ไป แกเทวดาในแสนจักรวาฬที่มาประชุมกัน
ในเวลาภิกขาจาร ทรงแปลงพระนิรมิตพุทธขึ้น พระนิรมิตพุทธนั้น
แสดงธรรม (แทน) พระผูมีพระภาค เจาทรงเคี้ยวไมชําระฟนนาคลดา
(เถาวัลยงูหรือเถาพลู) แลว (เสด็จลงไป) ทรงชําระพระโอษฐที่สระ
อโนดาต ทรงรับบิณฑบาตในหมูชนชาวอุตตรกุรุแลว (เสด็จกลับมา)
เสวยที่ริมสระอโนดาต พระสารีบุตรเถระ (ขึ้น) ไปถวายบังคมพระผูมี
๑

๒

๑. ทานเลาเรื่องที่ซึมทราบกันดีมาโดยลําดับ ครั้นถึงตอนสําคัญ คือตอนทรงแสดง
อภิธรรม แทนที่จะวาตามที่ซึมทราบกันวา ทรงแสดงอภิธรรมแกพระพุทธมารดา หรือ
วา แกเทวดาทั้งหลายมีพระพุทธมารดาเปนประมุข ทานกลับทําเปนไมทราบขอสําคัญ
กลาวแตวาทรงแสดงแกเทวดาเฉย ๆ จะลงเอาวา เปนเพราะทานไมปลงใจเชื่อเรื่องทรง
แสดงอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดา ไมถนัดนัก เพราะขออื่น ๆ ที่ไมสูสําคัญ แมแต
ดาวดึงสตั้งอยูบ นเขาพระสุเมรุ ทานก็ยังเชื่อ เพราะฉะนั้น จึงนานึกวา ปาฐะแหงนี้จะ
ตกขอสําคัญนั้นไปละกระมัง ?
๒. ตรงนี้นาจะใช สย ความจะไดกลมกลืนกับขางตน วา "... พระนิรมิตพุทธนั้น
แสดงธรรม (แทน) สวนพระองคทรงเคี้ยวไมชําระฟน..."
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พระภาคเจาที่นั่น (ทุกวัน ?) พระผูมีพระภาคเจาโปรดประทานนยะแก
พระเถระวา "วันนี้เราแสดงธรรมเทานี้ " พระองคตรัสอภิธรรมกถา
ไมหยุดเลยตลอด ๓ เดือนดวยประการฉะนี้ เพราะไดฟงอภิธรรมกถา
นั้น ธรรมาภิสมัยไดมีแกเทวดาถึง ๘๐ โกฏิ
ทั้งฝายหมูคนอันเต็มอยูในเนื้อที่ประมาณ ๑๒ โยชน ทีป่ ระชุม
กันเมื่อวันทรงแสดงยมกปาฏิหาริย คิดกันวา "พวกเราไดเฝาองคพระ
ผูมีพระภาคเจาแลวนั่นแหละจึงจัก (กลับ)ไป" ดังนี้ จึงปลูกคายพัก
(รอ) อยู ทานจุลอนาถบัณฑิกเศรษฐีผูเดียวชวยเหลือคนหมูนั้น ดวย
ปจจัยทั้งปวง
คนทั้งหลายวอนพระอนุรุทธเถระ เพื่อ (ใหทําอยางไรให) ทราบ
วา พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่ไหน พระเถระก็เจริญอาโลกกสิณ
ไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาทรงเขาพรรษาอยู ณ ภพนดาวดึงสนั้นดวยทิพ
จักษุ ครั้นเห็นแลวจึงบอก (คนทั้งหลายนั้นใหทราบ) เขาทั้งหลาย
วอนพระมหาโมคคัลลานเถระ เพื่อ (ใหทําอยางไรใหพวกเราได)
๑

๒

๓

๑. การจะแสดงฤทธิ์ขึ้นไปเฝาถึงดาวดึงส ก็ชอบที่จะเปนพระมหาโมคคัลลานะ แต
ทานแตงใหพระสารีบุตรขึ้นไปรับนัยะพระอภิธรรมทุกวัน เพื่อใหเขาตํานานที่วา พระ
อภิธรรมนั้นมาทางสายพระสารีบุตร (?)
๒. ที่ทานเกณฑใหทรงแสดงอภิธรรมไมหยุดเลยตลอด ๓ เดือน ก็เพือ่ ใหสมกับความ
ยาวของพระอภิธรรมปฎก (๑๒ เลมใหญ) ซึ่งคํานวณดูแลววา ถาใหแสดงตามปกติ
วันละครั้ง สามเดือนเปนไมจบแน แตทานไมเลาความเปนไปทางฝายผูฟงบางวา ฟงกัน
อยางไร นั่งฟงกันแนวจนตลอดสามเดือนหมดทั้งแสนจักรวาฬ หรือผลัดเปลี่ยนหมุน
เวียนกันฟงอยางไร หรือฟงไป ๆ ผูฟงก็ชักนอยลงไป ๆ จนเหลือพวกฟงอึดอยูพ ียง ๘๐
โกฎิ เลยไดสําเร็จหมด.
๓. มหาฎีกาวา จุลอนาถบัณฑิกเศรษฐี เปนนองชายของทานอนาถบิณฑิกมหาเศรษฐี.
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บังคมพระผูมีพระภาคเจา พระเถระก็ดําลงไปในมหาปฐพีที่ตรงทามกลางหมูคนนั่นเอง แลว (ไป) ชําแรกเขาสิเนรุ (อยูในทา) ถวายบังคม
พระบาทยุคลพระผูมีพระภาคเจา โผลขึ้นแทบบาทมูลของพระตถาคต
เจาทีเดียว กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา "ขาแตพระองคผูเจริญ
ชนชาวชมพูทวีปถวายบังคมพระบาทบุคลพระผูมีพระภาคเจา (มา) พูด
กันวา "เราทั้งหลายไดเห็น (พระองค) แลวนั่นแหละจึงจัก (กลับ) ไป"
พระผูมีพระภาคเจาตรัส (ถาม) วา "โมคคัลลาน ก็เดี๋ยวนี้ ธรรมเสนาบดี พี่ชายทาน (อยู) ที่ไหน" กราบทูลวา "(อยู) ทีเมืองสังกัสสะ
พระพุทธเจาขา " จึงรับสั่งวา "โมคคัลลาน ชนเหลาใดใครจะเห็นเรา
ชนเหลานั้นจงมาสูเมืองสังกัสสะในวันพรุงนี้ เราจักลงที่เมืองสังกัสสะ
ในวันพรุงนี้ อันเปนวันเพ็ญมหาปวารณาและเปนวันอุโบสถ " พระ
เถระรับรับสัง่ ถวายบังคมพระทศพลเจาแลว (กลับ) ลงมาตามทางที่มา
นั้นแล จนถึงที่พักของคนทั้งหลาย ทานอธิษฐานอยางที่คนทั้งหลาย
เห็นทานไดทั้งเวลาไปและมา พระมหาโมคคัลลานเถระไดทําอาวิภาวปาฏิหาริยนี้ในตอนนี้กอน ทานมาถึงอยางนั้นแลวจึงแจงขาวนั้น (ให
ทราบทั่วกัน) กลาว (กําชับ) วา "ทานทั้งหลายอยาไดสําคัญวาไกล
พอรับประทานอาหารเชาแลวจงออก (เดินทาง)เถิด"
พระผูมีพระภาคเจาทรงบอก (ลา) แกทาวสักกะเทวราชวา "ดูกร
๑

๒

๑. หมายความวา โผลขึ้นมาทั้งทาถวายบังคม และโผลขึ้นตรงที่ใกลพระบาท ไดระยะ
ถวายบังคมพอเหมาะทีเดียว หาใชไปโผลเอาที่ไหน ๆ ตองเดินมาถวายบังคมไม.
๒. บทเดียว ทานเรียงไวทั้งมหาปวารณา ทั้งอุโบสถ ซึ่งเปนคนละความหมาย จึงเขาใจ
วา เปนทวันทวสมาส ดังแปลไวนั้น.
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มหาราช วันพรุงนี้ ตถาคตจะ (กลับ) ไปสูมนุษยโลกละ" พระ
เทวราชจึงตรัสสั่งพระวิสสุกรรมวา "แนะพอ (วิสสุกรรม) พระผูมีพระ
ภาคเจามีประสงคจะเสด็จไปสูมนุษยโลกวันพรุงนี้ เจาจงแปลง
บันไดขึ้น ๓ แถว บันไดหนึ่งแลวดวยทอง บันไดหนึ่งแลวดวยเงิน
บันไดหนึ่ง แลวดวยแกว " พระวิสสุกรรมก็ทําตามเทวบัญชา
วันรุงขึ้น พระผูมีพระภาคเจาประทับยืนที่ยอดเขาสิเนรุทอด
พระเนตรดูโลกธาตุดานตะวันออก จักรวาฬหลายแสนก็เกิดโลงราวกะ
ลายเดียวกัน และทอดพระเนตรเห็นสิ่งอันเปดเผยทุกสิ่งทางดานตะวัน
ออกฉันใด แมทางดานตะวันตก ทางดานเหนือ ทางดานใต ก็ทอด
พระเนตรเห็นสิ่งอันเปดเผยทุกสิ่งฉันนั้น เบื้องลางเลา ก็ทอดพระเนตร
เห็นจนถึงอเวจี เบื้องบนถึงอกนิฐภพน วากันวาวันนั้นไดชื่อวา โลกวิวรณ (วันเปดโลก) ขางมนุษยก็เห็นเทวดา เทวดาเลาก็เห็นมนุษย
ในการเห็นกันนั้น มิใชมนุษยแหงนดู มิใชเทวดากมดู ทุกผูเห็นกัน
และกันตรงหนาทีเดียว
พระผูมีพระภาคเจาไดเสด็จลงโดยบันไดแกวในทามกลาง ทวยเทพกามาพจรทั้ง ๖ ชั้นลงโดยบันไดทองขางซาย เหลาเทพสุทธาวาส
และมหาพรหม (สหัมบดี) ลงโดยบันไดเงินขางขวา พระเทวราชทรง
ถือพระบาตรและพระจีวร ทานมหาพรหมถือฉัตรขาวอันมีปริมณฑล
๑

๒

๑. นาจะใช เทวราช เพราะทานเปนเทวดา.
๒. ทานพรรณนาเพลิดไปตามแบบ คือธรรมเนียมภิกษุในชมพูทวีปนั้น ตามปกติหาได
หมจีวรเสมอไม (อาจเนื่องดวยการถนอมจีวร และอากาศรอน) โดยเฉพาะเมื่อจะ
เขาบาน ก็ถือบาตรจีวร (ถามีลูกศิษยกใ็ หลูกศิษยถือ) ไป ตอจะเขาเขตหมูบาน จึง
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ได ๓ โยชน ทาวสุยามถือวาลวัชนี ปญจสิขะ บุตรคนธรรพ ถือ
พิณสีเหลืองดุจผลมะตูมสุก ยาวประมาณ ๓ คาพยุต ทําบูชาแดพระ
ตถาคตเจา (ดวยเสียงพิณ ?) ลงมา ขึ้นชื่อวาสัตวผูไดเห็นพระผูมีพระ
ภาคเจาในวันนั้นแลว ไมยังความกระหยิ่มตอความเปนพระพุทธเจาให
เกิดขึ้น (เฉย) อยูได ไมมีแล พระผูม ีพระภาคเจาไดทรงทําอาวิภาวปาฏิหาริยนี้ในตอนนี้ (ตอนแรกพระโมคคัลลานทําดังกลาวแลว)
อีกเรือ่ งหนึ่ง ยังมีพระเถระชื่อธัมมทินนะ ชาว (เมือง) ตฬังคระ
ในตามพปณณิทวีป นั่งอยู ณ ลาน พระเจดียในติสสะมหาวิหาร กลาว
(แสดง) อปณณกสูตร โดยปาฐะวา ตีหิ ภิกขฺ เว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต
ภิกฺขุ อปณฺณกปฏิปท ปฏิปนฺโน โหติ - ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ ชื่อวาเปนผูปฏิบัติอปณณกปฏิปทา
(ขอปฏิบัติไมผิด) " ดังนี้เปนอาทิอยู (พลาง) คว่าํ พัดลง ที่แตอเวจี
ขึ้นมา (แลเห็นโลง) เปนลานเดียว แลวหงายพัดขึ้น ที่แตพรหมโลก
ลงมา (ก็แลเห็นโลง) เปนลายเดียว พระเถระแสดงธรรม (โดย) สําทับ
๑

๒

หยุดครองจีวรแลวจึงเขาบาน แมพระพุทธองคก็ทรงทําอยางนั้น แตในการเสด็จลงจาก
ทวโลก ในทามกลางทวยเทพผูซึ่งลวนแตแตงกายงดงาม แตสวนพระพุทธองคสิ ไม
ทรงครอบพระจีวร ปลอยพระองคเถระ ๆ ลงมาอยางนั้น จะนาเสื่อมใสศรัทธา เปน
ทัสนานุตริยะหรือ ?
๑. วาลวีชนี คือพัดหรือแสทําดวยขนสัตว สัตวบทเทวโลกไมมี ถาเทวดาจะทําขึ้นใช
ก็ตองหาอุปกรณไปจากมนุษยโลกนี้ และมีอะไรใหปด จึงตองทําขึ้นใช บนโนนมีแมลง
หรือไฉน ?
๒. ที่วา "กระหยิ่มตอความเปนพระพุทธเจา" นี้ ก็คงหมายความวา เกิดอยากเปนพระ
พระพุทธเจาขึน้ มาบาง หรือพูดใหเขาแบบก็วา ปรารถนาพุทธภูมิกันไปทุกคน กิเลส
แบบนี้ (เอื้อมอาจ ?) นัยวาเปนกิเลสมาทางฝายมหายานแตครั้งกระโนน.
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ดวยภัยในนรก และประโลมดวยสุขในสวรรค (ทําให) ผูฟงลงพวก
ไดเปนพระโสดาบัน ลางพวกไดเปนพระสกทาคามี... พระอนาคามี...
พระอรหันตแล
[ติโรภาวปาฏิหาริย - ทําสิ่งเปดเผยใหกําบัง]
สวนภิกษุผูใครจะทําติโรภาวปาฏิหาริย ยอมทําที่สวางใหมือบาง
ทําสิ่งที่ไมกําบังใหเปนสิ่งกําบังบาง ทําสิ่งที่อยูในคลอง (จักษุ) ใหเปน
สิ่งไมอยูในคลอง (จักษุ) บาง ทําอยางไร ? ก็ภิกษุผูมีฤทธิ์นี้ใครจะทํา
ตนหรือคนอื่นก็ตาม ใหเปนอยางที่แทไมมีอะไรปดบังเลย หรือแม
ยืนอยูใกล ๆ ก็มองไมเห็น ออกจากฌานที่เปนบาทแลว ก็นึกหนวง
บริกรรมไปวา "ที่สวนนี้จงกลายเปนมืดไป" หรือวา "ที่ไมกําบังนี้
จงเปนที่กําบังไป" หรือวา "สิ่งที่อยูในคลอง (จักษุ) นี้ จงเปนสิ่งที่
ไมอยูในคลอง (จักษุ) ไป " แลวอธิษฐานโดยนัยที่กลาวนั่นแล พรอม
กับจิตอธิษฐาน มันก็จะเปนตามที่อธิษฐานโดยทีเดียว คนอื่น ๆ แมยืน
อยูใกล ๆ (ตน) ก็ไมเห็น (ตน) ฝายตนอยากจะไมเห็น (เขา) บาง ก็
ไมเห็น (ไดเหมือนกัน)
ถามวา ก็ติโรภาวนาปาฏิหาริยนั่น ใครเคยทํา ? ตอบวา พระผูมี
พระภาคเจา จริงอยู พระผูมีพระภาคเจาทรงกระทํายศกุลบุตรซึ่งนั่ง
อยูใกล ๆ นัน่ เอง ใหเปนอยางที่บิดา (ของเธอ) มองไมเห็นเธอได
อยางเดียวกันนั้น (เสด็จพระพุทธดําเนินไป) ทรงทําประจุคมน
(ตอนรับ) พระเจามหากัปปนะ ระยะทางถึง ๑๒๐ โยชน โปรดให
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ทาวเธอตั้งอยูในอนาคามิผล และโปรดอมาตย ๑,๐๐๐ ของทาวเธอให
ตั้งอยูในโสดาปตติผลแลว ทรงทําอยางที่พระนางอโนชาพรอมทั้งหญิง
บริวาร ๑,๐๐๐ ผูเสด็จ (ตาม) มา ตามทางของพระเจามหากัปปนะนั้น
มาถึงแลวแมประทับนั่งอยูใกล ๆ ก็ไมทอดพระเนตรเห็นพระราชากับ
ราชบริษัท ครั้นพระนางทูล (ถาม) วา "ทอดพระเนตรเห็นพระราชา
บางหรือเพคะ" ตรัสวา "ก็พระนางทรงหาพระราชาดีกวา หรือวา
ทรงหาพระองคเองดีกวา" เมื่อพระนางทรงรับวา "หาตนเองดีกวา
เพคะ" แลวประทับนั่งลง จึงทรงแสดงธรรมโดยประการที่ (จบพระ
ธรรมเทศนาแลว) พระนางพรอมทั้งหญิง (บริวาร) ๑,๐๐๐ ทรงตั้งอยู
ในโสดาปตตผล พวกอํามาตยตั้งอยูในอนาคามิผล พระราชาทรงตั้ง
อยูในอรหัตผลแล
อีกเรือ่ งหนึ่ง แมพระมหินทเถรเจา ผูเมื่อทําอยางที่พระราชาไม
ทอดพระเนตรเห็นชนที่เหลือผูมาพรอมกับตน ในวันที่มาถึงตามพปณณิทวีป ก็ชื่อวาไดทําติโรภาวปาฏิหาริยนี้เหมือนกัน
[อธิบายปาฏิหาริยทั้งสองอีกความหมายหนึ่ง]
อีกนัยหนึ่ง ปากฎปาฏิหาริย (ปาฏิหาริยที่ปรากฏตัวผูมีฤทธิ์) ทุก
อยาง ชื่อวา อาวิภาวปาฏิหาริย อปากฏปาฏิหาริย (ปาฏิหาริยที่ไม
ปรากฏตัวผูมีฤทธิ์) ชื่อวา ติโรภาวปาฏิหาริย ในปาฏิหาริยสองอยาง
นั้น ในปากฎปาฏิหาริย ปรากฏทั้งฤทธิ์ทั้งผูมีฤทธิ์ทีเดียว ปากฏปาฏิหาริยนั้น พึงชี้ใหเห็นไดดวยยมกปาฏิหาริย แทจริงในยมกปาฏิหาริย
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นั้น ปรากฏทั้งสองอยางดังนี้ คือ พระตถาคตเจาทรงทํายมกปาฏิหาริย
ในกาลนี้ ไมทั่วไปกันพระสาวกทั้งหลาย (คือพระสาวกทําไมได นี้
องคผูมีฤทธิ์ปรากฏ) ลําไฟเปนไปจากพระกายสวนบน สายน้าํ เปนไป
จากพระกายสวนลาง... (นี่ฤทธิ์ปรากฏ)
ในอปากฏปาฏิหาริย ปรากฏแตฤทธิ์อยางเดียว ผูมีฤทธิ์หา
ปรากฏไม อปากฏปาฏิหาริยนั้น พึงชีแ้ จงดวยมหากสูตรและพรหมนิมันตนิกสูตร จริงอยู ในปาฏิหาริยที่กลาวในสูตรทั้งสองนั้น ปรากฏ
แตฤทธิ์แหงทานมหากะ และแหงพระผูมีพระภาคเจาเทานั้น ผูมีฤทธิ์
(คือทานมหากะและองคพระผูมีพระภาคเจา) หาปรากฏไม ดังทาน
กลาวไว (ในมหากสูตร) วา "จิตตะคฤหบดีผูนั่ง ณ ที่ควรขางหนึ่ง
แลวแล ไดกลาวคํานี้กะทานมหากะวา "สาธุ ขอพระคุณทานมหากะ
ไดแสดงอิทธิปาฏิหาริยอันเปนอุตริมนุษยธรรมแกขาพเจาดวยเถิด " ทาน
มหากะกลาววา "คฤหบดี ถากระนั้นทานจงปูผาอุตราสงคเขาที่ระเบียง
แลวเกลี่ยกําหญา (แหง) ลง (บนผานั้น)" จิตตคฤหบดีรับคําทานมหากะ
แลว ปูผาอุตราสงคลงที่ระเบียงแลวเกลี่ยกําหญาลงไว ครั้นแลวทาน
มหากะจึงเขาสูวิหาร (ไมใหเห็นตัว) แลวแตงฤทธาภิสังขารชนิดที่ (มี)
เปลวไฟออกทางชองดาลและชองทับหลังประตู แลวไหมแตหญา ไม
ไหมผาอุตตราสงค
อีกสูตรหนึ่งวา (พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา) "ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ครั้งนั้นแล เราแตฤทธาภิสังขารชนิดที่วา (พกะ) พรหม พรหมบริวาร
และพรหมปาริสัชชา จักไดยินแตเสียงของเรา และจักไมเห็นตัวเรา
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โดยกาลกําหนดเทานี้ " ดังนี้แลวทรงหายพระองค ตรัสพระคาถานี้วา
(ภเววาห ภย ทิสวฺ า
ภวฺจ วิภเวสิน
ภว นาภิวทึ กิฺจิ
นนฺทิฺจ น อุปาทิยึ)
เราเห็นภัยในภพ และ (เห็นตัว) ภพ (เอง) ที่กน
แตจะวิภพ (คือเสื่อม) ไปนั่นเทียว จึงไมอภิวัท (คือ
ยกยอง) ซึ่งภพสักนิด และไมอุปาทานเอานันทิ (คือ
ภวตัณหา) ไวดวย
[ติโรกุฑฺฑาทิคมนปาฏิหารริย - ผานสิ่งกีดขวางมีฝาเปนตนไปได]
พึงทราบวินิจฉัยในปาฏิหาริยขอวา "ติโรกุฑฺฑ ติโรปาการ
ติโรปพฺพต อสชฺชมาโน คจฺฉติ เสยฺยถาป อากาเส - ไปนอกฝา
นอกกําแพง นอกภูเขาไดไมติด เหมือนไปในอากาศก็ได " นี้ (ดังตอ
ไปนี้)
บทวา ติโรกุฑฺฑ แปลวา นอกฝา อธิบายวา สวนขางนอก
ของฝา ในบทนอกนี้ก็นัยนี้ และคําวา กุฑฺฑ นั่น เปนคําเรียกฝาเรือน
*

* คาถานี้ทานเลนอักษร คือ ภ. ว. และตอนทายแถมเลนอักษร น.ท. จึงพลอยแปล
ทับศัพทเลนอักษรตามทานไปบางเล็กนอย ในทางความ บาทสองคือ ภวฺจ วิภเวสิน
ติดจะมัว ๆ อยู ในเวลานี้เห็นวา ความนาจะเปนดังแปลไวนนั้
เนื่องดวยคาถานี้ มีตาํ นานวาพระพุทธองคทรงหายพระองค ตรัสไมใหพวกพรหม
เห็นพระองค ใหไดยินแตพระสรเสียง เกจิอาจารยที่นยิ มความขลัง จึงนับถือเอาวาเปน
"คาถาหายตัว" มาจนบัดนี้ แตที่จริงพระพุทธองคมิไดทรงบริกรรมคาถานี้แลวหายพระ
องค ทรงหายพระองคดวยติโรภาวปาฏิหาริย หรืออปากฏปาฏิหาริย แลวจึงตรัสคาถานี้
เชนนั้นตางหาก
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คําวา ปาการ หมายเอากําแพงลอมสถานที่มี เรือน วิหาร และบาน
เปนตน คําวา ปพฺพต ไดแกภูเขาดินหรือภูเขาหินก็ได บทวา
อสชฺชมาโน แปลวา ไมติด คําวา เสยฺยถาป อากาเส แปลวา
ดัง (ไป) ในอากาศ
ก็แลภิกษุผูมีฤทธิ์ใครจะไปอยางนั้น เขาอากาสกสิณ ออกแลว
นึกหนวงถึงฝาหรือกําแพงหรือภูเขา แมในภูเขาสิเนรุและภูเขาจักรวาฬ
ลูกในลูกหนึง่ ก็ตาม (ที่ตนตองการจะผานไป) ทําบริกรรมไป อธิษฐาน
วาจะเปนอากาศ(ๆ) มันก็เปนอากาศไปทันที สําหรับผูใครจะลงไป
ขางลาง หรือผูใครจะขึ้นไปขางบน มันก็เปนโพรง (ให) สําหรับ
ผูใครจะทะลวงไป (ตรง ๆ) มันก็เปนชองให เธอก็ไปในโพรงหรือ
ชองนั้นไดไมติด
สวนพระติปฎกจูฬาภยเถระกลาว( คาน) ในการทําปาฏิหาริยขอนี้
วา "ดูกรอาวุโสทั้งหลาย การเขาอากาสกสิณมีประโยชนอะไร ผูมี
ฤทธิ์ใครจะนิรมิตรูปตาง ๆ มีชางและมาเปนตน ก็จะ (ตอง) เขากสิณ
(สัตว) มีกสิณชางกสิณมาเปนตนดวยหรือ ความเปนผูเชี่ยวชาญใน
สมาบัติ ๘ เพราะทําบริกรรมในกสิณอยางใดอยางหนึ่งนั่นแหละ เปน
ประมาณ ผูเชี่ยวชาญในสมาบัติ ๘ ปรารถนาใหเปนสิ่งใด ๆ มันก็
ยอมเปนสิ่งนั้น ๆ เองแหละ มิใชหรือ " ภิกษุทั้งหลายกลาว (ทวง) วา
"ขาแตทานผูเจริญ อากาสกสิณนั่นแหละมาในพระบาลี เพราะเหตุนั้น
การเขาอากาสกสิณ (ในการทําติโรกุฑฑาทิคมนปาฏิหาริย) นั่น ควร
กลาวไดโดยแท " นี้บาลีในขอนั้น คือ
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"ภิกษุผูมีฤทธิ์ เปนผูไดอากาสกสิณสมาบัติอยูโดยปกติ อาวัชนาการถึงที่นอกฝานอกกําแพงนอกภูเขา ครั้นแลวอธิษฐานดวยญาณวา
"(ฝากําแพงภูเขา) จงเปนอากาศ (ๆ)" มันก็เปนอากาศไป เธอก็ไป
นอกฝานอกกําแพงนอกภูเขาไดไมติด มนุษยทั้งหลายผูไมมีฤทธิ์อยูโดย
ปกติ ยอมไปในที่ ๆ ไมมีอะไรกั้นไมมีอะไรลอมได ไมติด ฉันใด
ภิกษุผูมีฤทธิ์ไดเจโตวสีนั้น ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมไปนอกฝานอก
กําแพงนอกภูเขาไมติด ดุจไปในอากาศก็ได ฉะนั้น "
ถามวา "ก็ถาเมื่อภิกษุนั้นอธิษฐานแลวกําลังไปอยู (อยางนั้น
เกิดมี) ภูเขาหรือตนไมก็ตามผุดขึ้น (กั้น) ในระหวาง (ทาง) เธอจํา
ตองเขาสมาบัติแลวอธิษฐานอีกหรือไฉน ?" แกวา "โทษ (ในการ
เขาสมาบัติแลวอธิษฐานอีกนั้น) หามีไม" ดวยวาการเขาสมาบัติแลว
อธิษฐานอีก ก็เปนเชนกับการถือนิสสัยในสํานักพระอุปช ฌายะ และก็
(หากมีภูเขาเปนตนผุดขึ้นกั้นจริง ๆ ) เพราะภิกษุนี้อธิษฐานวา "จงเปน
อากาศ (ๆ)" มันก็คงเปนอากาศอีกนั่นแหละ อันขอที่วาภูเขาหรือ
ตนไมอื่นจักเกิดดวยฤดูผุดขึ้น (กั้น) ในระหวาง (ทาง) ดวยกําลังแหง
ความอธิษฐานครั้งแรกของเธอนั่นเอง นั่นมิใชฐานะ (คือเปนไปได)
ในกรณีที่สิ่งที่ผุดขึ้นในระหวางนั้น เปนสิ่งที่ผูมีฤทธิ์อื่นนิรมิตขึ้นเลา
การนิรมิตกอนยอมมีกําลัง (กวา) สิง่ ที่นิรมิตทีหลังตอง (หลีก) ไปขาง
๑

๒

๑. ขุ. ป. ๓๑/๕๙๔.
๒. มหาฎีกาสรูปวาเปน อฐานปริกัป คือขอกําหนดทีเ่ ปนไปไมได เพราะอะไรจะโผลขึ้น
มาเชนนั้นไมมีดอก.
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บนหรือขางลางสิ่งที่นิรมิตกอนนั้น
[ปวีอุมฺมุชฺชนิมฺมชฺชปาฏิหาริย - ผุดขึ้นและดําลงในแผนดินก็ได]
ในปาฏิหาริยขอวา "ปวิยาป อุมฺมุชฺชนิมฺมชุ ฺช - ผุดขึ้นและ
ดําลงในแผนดินก็ได" นีม้ ีอธิบายวา การผุดขึ้นเรียกวา อุมมฺ ุชชฺ
การดําลงเรียกวา ทั้ง อุมฺมุชฺช และ นิมฺมุชฺช เรียกวา
อุมฺมุชฺชนิมฺมชุ ฺช อันภิกษุผูใครจะทําอยางนั้น พึงเขาอาโปกสิณ
ออกแลวทําบริกรรม (โดย) กําหนดตัดตอน (พื้นดิน) วา "แผนดินใน
พื้นที่เทานั้นจะเปนน้ํา" แลวอธิษฐานโดยนัยที่กลาวแลวนั้นแล พรอม
กับการอธิษฐาน แผนดินในพื้นที่เทาที่กําหนดตัดตอน ก็เปนน้ําทีเดียว
เธอก็ทําความผุดขึ้นและดําลงในแผนดินตรงนั้นได นี้บาลีในขอนั้น
คือ
"ภิกษุผูมีฤทธิ์เปนผูไดอาโปกสิณสมาบัติอยูโดยปกติ เธออาวัช นาการถึงแผนดิน ครั้นแลวอธิษฐานดวยญาณวา "(แผนดิน) จงเปน
น้ํา" มันก็เปนน้ําไป เธอก็ทําความผุดขึ้นและดําลงในแผนดินได
๑

นิมฺมุชฺช

๑. ปาะตอนนี้วุน ๆ อยู นิมฺมิเตน นัน้ ฉบับพมาเปน นิมฺมิเต ปน ถาเปน นิมฺมิเตน
ก็จะตองเปน อปาทาน ใน พลว คือแปลวา กวา... อนุสนธิ (คือการเชื่อมความ)
ไมดี หรือจะวาไมมีอนุสนธิก็ได เห็นวาปาฐะฉบับพมาจะเขาทีกลา เปนรูปนิมิตสัตมี
(ที่ในไวยากรณใหแปลวา "ในเพราะ..." แตในทีน่ ี้ยกั ใชโวหารที่เขาใจกันดีในบัดนีว้ า
"ในกรณีที่...") ไดอนุสนธิวา ประโยคหนากลาวสิ่งที่ผุดขึ้นมาเปน อุตมุ ยะ คือเกิด
ดวยฤดู ซึ่งวาเปนไปไมได สวนประโยคนีก้ ลาวสิ่งที่ผุดขึ้นมานั้นวา หากเปนสิ่งที่ทาน
ผูมีฤทธิ์อื่นนิรมิตขึ้นเลา ซึ่งแมอาจเปนได แตก็ไมสามารถจะกั้นไดดอก เพราะการ
นิรมิตกอนยอมมีกําลัง (กวา) สิ่งที่นิรมิตทีหลังยอมหลีกไปไมประจัน.
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มนุษยทั้งหลายผูไมมีฤทธิ์โดยปกติ ยอมทําความผุดขึ้นและดําลงในน้ํา
ไดฉันใด ภิกษุผูมีฤทธิ์ไดเจโตวสีนั้น ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมทํา
ความผุดขึ้นและดําลงในแผนดิน ดุลผุดขึ้นและดําลงในน้ําก็ไดฉะนั้น "
อนึ่ง มิใชแตผุดขึ้นและดําลงไดเทานั้น ในกิจเนื่องดวยน้ํา
ทั้งหลาย เชน อาบ ดื่ม ลางหนาสิ่งของ เธอตองการ (ทํา) กิจ
ใด ๆ ก็ทํากิจนั้น ๆ ได อนึ่งเลา ใชแต (อธิษฐานให) เปนน้าํ ไดแต
อยางเดียวก็หามิได ในของเหลวทั้งหลายเชนเนยใส น้ํามัน น้าํ ผึ้ง น้ํา
ออย เมื่อเธอตองการ (ใหเปน) สิ่งใด ๆ ก็อาวัชนาการถึงสิ่งนั้น ๆ
ทําบริกรรมไปวา "สิ่งนั้น ๆ จงเปนเทานี้" แลวอธิษฐาน มันก็เปนตาม
ที่อธิษฐานทีเดียว เมื่อเธอตักขึ้นมาทําใหมันอยูในภาชนะเนยใสก็เปน
เนยใสแท สิง่ อื่นมีน้ํามันเปนตน ก็เปนน้ํามันเปนตนแท น้ําก็เปนน้ํา
แท ในน้ํานั้น เธอตองการใหเปยกเทานั้น จึงเปยก ไมตองการให
เปยก ก็ไมเปยก อนึ่ง แผนดินตรงนั้น เปนน้ําสําหรับผูมีฤทธิน์ ั้น
เทานั้น คงเปนดินสําหรับคนนอกนั้น ที่แผนดินตรงนั้น พวกคน
เดินเทา ก็เดินไปได ไปดวยพาหนะมียานเปนตนก็ได ทํากิจมีกสิกรรม
เปนตน ก็ไดแท แตถาผูมีฤทธิ์นี้ปรารถนาวา (ดินตรงนั้น) จงเปนน้ํา
สําหรับคนทั้งหลายนั้นดวยไซร มันก็เปนเหมือนกัน ตอลวงกาลที่
กําหนดไว เวนน้ําในทีขังน้ําทั้งหลายมีหมอและตระพังเปนตน ซึ่งมีอยู
ตามปกติเสีย ที่ที่ผูมีฤทธิก์ ําหนดตัดตอนไวนอกนั้น ก็ (กลับ) เปนดิน
ไปตามเดิน
*

* ขุ. ป. ๓๑/๕๙๓.
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[อภิชชมาโนทกคมนปาฏิหาริย - เดินบนน้ําอันไมแตกก็ได]
ในปาฏิหาริยขอวา "อุทเกป ปภิชฺชมาเน- (เดินไป) บนน้ํา
อันไมแตกก็ได " มีพรรณนาวา บุคคลย่ําน้ําใดแลวจม น้ํานั้นเรียกวา
ภิชฺชมาน - แตก น้ําตรงกันขาม เรียกวา อภิชฺชมาน - ไมแตก ก็แล
ภิกษุผูใครจะเดิไป (บนน้ําอันไมแตก) อยางนั้น พึงเขาปฐวีกสิณ
ออกแลวทําบริกรรม (โดย) กําหนดตัดตอน (พื้นน้ํา) วา "น้ําในที่
เทานั้นจะเปนดิน" แลวอธิษฐานโดยนัยที่กลาวแลวนั้นแหละ พรอมกับ
การอธิษฐาน น้ําในที่เทาที่กําหนดตัดตอน ก็เปนดินทีเดียว เธอก็
เดินไปบนนั้นได นี้บาลีในขอนั้น คือ
"ภิกษุผูมีฤทธิเปนผูไดปฐวีกสิณสมาบัติอยูโดยปกติ เธออาวัชนาการถึงน้ํา ครั้นแลวอธิษฐานดวยญาณวา "(น้ํา) จงเปนดิน"
มันก็เปนดินไป เธอก็เดินไปไดบนน้ําอันไมแตก มนุษยทั้งหลาย
ผูไมมีฤทธิโดยปกติยอมเดินบนแผนดินอันไมแตไดฉันใด ภิกษุผูมี
ฤทธิไดเจโตวสีนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมเดินไปบนน้ําอันไมแตก
ดุจเดินไปบนแผนดินก็ได ฉะนั้น"
อนึ่ง มิใชแตเดินไดเทานั้น เธอตองการอิริยาบถใด ๆ ก็ทํา
อิริยาบถนั้น ๆ ได และใชแต (อธิษฐานให) เปนดินไดอยางเดียว
เทานั้นก็หาไม แมในอวิญญาณกวัตถุทั้งหลาย เชน แกว ทอง
และภูเขา ตนไม เธอตองการสิ่งใด ๆ ก็อาวัชนาการถึงสิ่งนั้น ๆ
แลวอธิษฐานโดยนัยที่กลาวแลวนั่น มันก็เปนไปตามที่อธิษฐานทั้งนั้น
ก็แลน้ํานั้นเปนดินสําหรับผูมีฤทธินั้นเทานั้น คงเปนน้ําสําหรับคนนอก
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นั้น ปลา เตา และสัตวหากินในน้ํามีนกกาน้ําเปนตน คงทอนไป
ไดตามพอใจ แตถาผูมีฤทธินี้ปรารถนาจะทํานั้นใหเปนดินสําหรับ
คนทั้งหลายอื่นดวย ก็ทาํ ไดเหมือนกัน ตอลวงกาลที่กําหนดไว มัน
จึง(กลับ) เปนน้ําไปตามเดิม
[อากาเส ปลลังกกมปาฏิหาริย - นัง่ ขัดสมาธิไปในอากาศก็ได]
คําวา ปลฺลงฺเกน กมติ ความวา ไปทั้ง (ทีน่ ั่งคู) บัลลังก
(คือนั่งขัดสมาธิไป) คําวา ปกฺขี สกุโณ แปลวา นกที่ประกอบ
ดวยปกทั้งสอง ก็แล ภิกษุผูใครจะทํา (ปาฏิหาริย) อยางนั้น
พึงเขาปฐวีกสิณ ออกแลว ถาเธอตองการจะนั่งไป ก็กําหนดตัดตอน
ที่ (ในอากาศ) ขนาดเทาบัลลังก (คือพอนั่งขัดสมาธิได) ทํา
บริกรรมไปแลวอธิษฐานโดยนัยที่กลาวแลวนั่นแหละ พึงกําหนด
ตัดตอนที่ (ในอากาศ) ตามควรอยางนี้คือ ถาเธอเปนผูใครจะนอน
ไป ก็กําหนดตัดตอนที่ (ในอากาศ) ขนาดเทาเตียงนอน ถาเธอ
เปนผูใครจะเดินไป ก็กําหนดตัดตอนที่ (ในอากาศ) ขนาดเทาหนทาง
แลวอธิษฐานวา "(อากาศ) จงเปนแผนดิน" โดยนัยที่กลาวแลว
๑

๒

๑. อุทกชาตาทโย ไมเขาทีเลย นี่ก็พดู ถึงสัตวน้ําแลว จะวามีสัตวเกิดในน้ําเปนตน
อยางไรกัน เปนตนของอะไร ปาฐะฉบับพมาเปน อุทกกากาทโย เขาทีกวา มจฺฉกจฺฉปา
วาถึงสัตวน้ําโดยตรง สวนอุทกกากาทโย วาถึงสัตวบก แตชอบกินปลา จึงหากินใน
น้ํา ดําน้ําก็ได เชนนกกาน้ํา ไดความดี ในที่นี้แปลตามฉบับพมา.
๒. ที่บาลีใช ปกฺขี เปนวิเสสนะของ สกุโณ นั้นเปนความรอบคอบของภาษา พูด
ไมใหดนิ้ ได เพราะนกทีไ่ ปในอากาศไดนนั้ ตองเปนนกมีปกสมบูรณ นกปกยังไมงอก
หรือปกหักหาไปไดไม.
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เหมือนกัน พรอมกับกรอธิษฐาน มันก็เปนแผนดินไปจริง ๆ นี้
บาลีในขอนั้น คือ
"ขอวา "อากาเสป ปลฺลงฺเกน กมติ เสยฺยถาป ปกฺขี
สกุโณ - ไปทัง้ (ที่นั่งคู) บัลลังก (คือนั่งขัดสมาธิไป) ในอากาศ
เหมือนนกมีปกบินไปในอากาศก็ได " นั้น ความวา ภิกษุผูมีฤทธิ
เปนผูไดปฐวีกสิณสมาบัติอยูโดยปกติ เธออาวัชนาการถึงอากาศ ครั้น
แลวอธิษฐานดวยญาณวา "(อากาศ) จงเปนดิน" มันก็เปนดิน
ไป เธอจงกรมก็ได หยุดยืนก็ได นั่งก็ได นั่งก็ได นอนก็ได ในอากาศ
ที่นับวากลางหาว มนุษยทั้งหลายผูไมมีฤทธิโดยปกติยอมเดินไปมา
ก็ได หยุดยืนก็ได นั่งก็ได นอนก็ได บนแผนดิน ฉันใด ภิกษุ
ผูมีฤทธิ์ไดเจโตวสีนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมจงกรมก็ได หยุดยืน
ก็ได นั่งก็ได นอนก็ไดในอากาศที่นับวากลางหาว "
แตวาภิกษุผูใครจะไปในอากาศ ตองเปนผูไดทิพจักษุดวย ถาม
วา เพราะอะไร ? แกวา (เพราะ) สิ่งที่กีดขวางมีภูเขาและตนไม
เปนตนที่เกิดขึ้นดวยอํานาจอุตุมีอยูในระหวาง (ทาง) บาง พวก
สัตวมีฤทธิ์ เชน นาคและครุฑที่มีใจฤษยาบันดาลขึ้นเพื่อแสดงสิ่งกีด
ขวางเหลานั้นบาง ถามวา บทสิ่งกีดขวางเหลานั้นเขา จะพึงทํา
อยางไรเลา ? แกวา ก็เขาฌานที่เปนบาท ออกแลวทําบริกรรม
อธิษฐานวา (สิ่งนั้น) จงเปนอากาศไป
๑

๒

๑. หมายความวาในอากาศที่สูงถึงทองฟา ไมใชเรี่ย ๆ ดิน.
๒. ขุ. ป. ๓๑/๕๙๔.
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ฝายพระเถระ (ติปฎ กจูฬาภัย) กลาว (ทวง) วา "อาวุโส
การเขาสมาบัติ (อีก) มีประโยชนอะไร จิตของผูมีฤทธิ์นั้นก็เปน
สมาธิอยูแลว เธอใชจิตนั้นอธิษฐานที่ใด ๆ วาจะเปนอากาศ ที่นั้น ๆ
มันก็เปนอากาศไดอยูแลว มิใชหรือ" ทานกลาวอยางนั้นก็จริงอยู
ถึงกระนั้นก็ควรปฏิบัติตามนัยที่กลาวมาในติโรกุฑฑปาฏิหาริยนั่นเอง
อีกประการหนึ่ง แมเพื่อจะลงในที่ ๆ เปนโอกาส (คือที่เหมาะ)
ภิกษุนี้ก็ตองเปนผูไดทิพจักษุดวย เพราะถาเธอลงในที่ไมเปนโอกาส
(คือไมเหมาะ) เปนทานอาบน้ําก็ดี เปนประตูหมูบานก็ดี เธอก็จะ
เปนผูปรากฏแกมหาชน เพราะเหตุนั้น เธอเห็น (โอกาส) ดวย
ทิพจักษุแลว ก็เวนที่อันไมเปนโอกาส ลงในที่เปนโอกาสไดแล
[จันทิมสูริยปรามสนปาฏิหาริย - จับตองลูบคลําจันทรสูรยได]
ในปาฏิหาริยขอวา "อิเมป จนฺทิมสูริเย เอวมหิทฺธิเก เอวมหานุภาเว ปาณินา ปรามสติ ปริมชฺชติ - จับตองลูบคลําจันทรและ
สูรยนี้ อันมีฤทธิ์มากอยางนี้ มีอานุภาพมากอยางนี้ ดวยฝามือ
ก็ได" นี้ มีพรรณนาวา ความมีฤทธิ์มาแหงจันทรและสูรยพึงทราบ
โดยการที่จรไปไดเหนือปฐพีอันมีปริมาณถึง ๔๒,๐๐๐ โยชน (สวน)
ความมีอานุภาพมาก พึงทราบโดยการที่ทําความสวางใน ๓ ทวีปได
*

* มหาฎีกาชางคิด วาปริมาณนี้คํานวณไวแตครั้งปฐมกัป เดี๋ยวนีน้ าจะเปลี่ยนแปลง
ไปแลว.
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ในขณะเดียวกัน นัยหนึ่ง นับวามีฤทธิ์มาก โดยจรไปเหนือ
(ปฐพี) และทําความสวางอยางนั้นได ชื่อวามีอานุภาพมาก ก็
โดยความมีฤทธิ์มากนั้นนั่นเอง บทวา ปรามสติ แปลวาจับ หรือ
แตะตองในเอกเทส (แหงดวงจันทราทิตย) บทวา ปริมชฺชติ คือลูบคลํา
ไปโดยรอบ ดังลูบหนาแวน (สองหนา)
ก็ฤทธิ์นี้ ยอมสําเร็จแกภิกษุผูมีฤทธิ์นั้น ดวยอํานาจแหงฌาน
อันเปนบาทแหงอภิญญาเทานั้น ความนิยมดวยกสิณสมาบัติมามีใน
ฤทธิ์ขอนี้ไม สมบาลีในปฏิสัมภิทาวา "ในขอวา "จับตองลูบคลํา
จันทรและสูรยนี้ ฯลฯ ก็ได " นี้ ความวา ภิกษุผูมีฤทธิ์ไดเจโตวสี
นั้น อาวัชนาการถึงจันทรและสูรย ครั้นแลวอธิษฐานดวยญาณวา
"จันทรและสูรย) จงมี (คือมาอยู) ในหัตถบาลี " (จันทรและ
สูรย) ก็มีในหัตถบาส เธอผูนั่งอยูหรือนอนอยูก็ตาม ก็จับตอง
ลูบคลําจันทรและสูรยดวยฝามือได มนุษยทั้งหลายผูไมมีฤทธิ์โดยปกติ
ยอมจับตองลูกคลําสิ่งที่เปนรูปอะไร ๆ (อันอยู) ในหัตถบาสไดฉันใด
ภิกษุผูมีฤทธิ์ไดเจโตวสีนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมจับตองลูบคลําจันทร
๑

๒

๓

๑. มหาฎีกาอธิบายเปนทีวา ไมใชสวางเทากันทั้งสามทวีป ถาสองแวงเจาอยูกลางทวีป
หนึ่ง อีกทวีปหนึ่งจะเห็นเปนกําลังอัสดง อีกทวีปหนึ่งเห็นเปนกําลังอุทัย.
๒. มหาฎีกาชวยคิดแถมวา ชื่อวามีอนุภาพมาก โดยพระอาทิตยรํางับความหนาว พระจันทร
รํางับความรอนของสัตวทั้งหลายได และชวยทําตนไมใบหญางอกงามเจริญ.
๓. หัตถบาส แปลวา บวงมือ คือใกลตัว พอยื่นมือไปจับได.
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และสูรย ฯลฯ ได "
ภิกษุผูมีฤทธิ์นี้นั้น หากวาปรารถนาจะ (ขึ้น) ไปจับตอง
จันทรและสูรย) ก็ (ขึ้น) ไปจับตองได แตผิวาประสงคจะเปน
ผูนั่งหรือนอนจงตองอยูที่นี่แหละ ก็อธิษฐานวา "(จันทรและสูรย)
จงมี (คือมาอยู) ในหัตถบาส" เธอก็จับตองจันทรและสูรยอนั มา
อยูในหัตถบาสดวยกําลังแหกงการอธิษฐานได ดุจผลตาลหลุดจากขั้ว
มาอยูในหัตถบาสฉะนั้น หรือมิฉะนั้นยืดมือ (ขึน้ ไป) จับก็ได
ถามวา ก็แลเมื่อยืดออกไป (นัน้ ) ยืดสวนที่เปนอุปาทินนกะ
หรือสวนที่เปนอนุปาทินนกะ ? ตอบวา อาศัยสวนที่เปนอุปาทินนกะ
ยืดสวนที่เปนอนุปาทินนกะออกไป ในขอนั้น พระติปฎกจูฬนาคเถระกลาวา "ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ก็อปุ าทินนกะจะเปนของเล็กบาง
ใหญบางไมไดหรือ เมื่อใดภิกษุ (แสดงฤทธิ์) ออกทางชองเล็ก ๆ
มีชองดาลเปนตน เมื่อนัน้ อุปาทินนกะก็เปนของเล็กได เมื่อใดภิกษุ
ทําอัตภาพใหใหญ เมือนั้นอุปาทินนกะก็เปนของใหญได ดังอุปาทินนกะของพระมหาโมคคัลลานเถระฉะนั้น มิใชหรือ"
[เรื่องพระมหาโมคคัลลานะทรมานนันโทปนันทนาคราช]
ไดยินวา ในสมัยหนึ่ง อนาถบิณฑิกคฤหบดีฟงพระธรรมเทศนา
แหงพระผูมีพระภาคเจาแลวกราบทูลนิมนตวา "ขาแตพระองคผูเจริญ
*

* ขุ. ป. ๓๑/๕๙๔.
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วันพรุงนี้ขอพระองคพรอมดวยภิกษุ ๕๐๐ รูป ทรงรับภิกษาในเรือน
ขาพระองคเถิด" แลวกลับไป พระผูมีพระภาคทรงรับ (นิมนต)
แลว ทรงใช (เวลากลางวัน) วันนั้น อีกทั้งสวนราตรีกาลใหลวง
ไป (ดวยพุทธกิจอื่น ๆ ) แลว ถึงปจจูสสมัยจึงทรงตรวจดูหมื่น
โลกธาตุ ครัง้ นั้นนันโทปนันทนาคราชาสูคลอง (พุทธจักษุ)
ในทางแหงพระญาณของพระองค พระผูมีพระภาคเจาทรงคํานึกดูวา
"นาคราชผูนี้มาสูคลองในทางแหงญาณของเรา อุปนิสัยของเขามีอยู
หรือนาค" ก็ทรงเห็นวา "นาคราชนี้เปนมิจฉาทิฏฐิไมเสื่อมใสใน
พระไตรรัตน" จึงทรงรําพึง( ตอไป) วา "ใครเลาหนอ จะพึง
เปลื้องนาคราชนี้จากมิจฉาทิฏฐิได" ก็ไดทรงเห็นพระมหาโมคคัลลานเถระ (วาจะสามารถทําอยางนั้นได) ตอนั้น ครั้นราตรีรุงสวาง
ทรงชําระพระกายแลว จึงตรัสเรียกทานอานนทวา "อานนท เธอ
จงบอกแกภิกษุ ๕๐๐ รูปวาตถาคตจะไปจาริกในเทวโลก"
พอดีวันนั้น พวกนาคราชไดจัดแตงอาปานภูมิ (ที่กินเลีย้ ง )
สําหรับนันโทปนั้นทนาคราช นาคราชนั้นมีเศวตรฉัตรทิพกั้น มี
เหลาระบํา ๓ พวก และนาคบริษัทแวดลอม นัง่ ชมขาวน้ําตางอยางที่
๑

๒

๓

๑. สํานวนอยางนี้ไมคุนหูของเรา ที่คุนหูนั้นเปนสํานวนในอรรถกถาธรรมบทวา "ปรากฏ
ในขายแหงพระญาณ"
๒. อาปานภูมิ ตามรูปศัพทนาแปลวา "ที่เปนที่มาดื่ม" ชวนใหนกึ ไปวาเปนที่เลีย้ งสุรา
แตพิจารณาดูความตอไปก็ไปมีตรงไหนสอวาในการเลี้ยงนั้นมีสุราดวยเลย ในมหาฎีกา
ก็แกวาเปนทีน่ งั่ ทําโภชนกิจ แลวสรูปวา บริเวสนฏาน - ที่จัดอาหารเลี้ยง ในเรื่อง
เลาทั้งหลายก็ไมเคยพบเรื่องนาคดื่มสุรา มีแตเรื่องอสูรชอบดื่มสุรา.
๓. มหาฎีกาวาหมายเอาหญิงนักฟอนรํา ๓ รุน คือ รุนวธู รุนกุมารี รุนกัญญา.
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เขาจัดลงในภาชนะทิพยทั้งหลาย อยูบนรัตนบัลลังกทิพย ครั้งนั้น
พระผูมีพระภาคเจาทรงทําอยางที่นาคราชมองเห็น เสด็จมุงไปดาวดึงสเทวโลกพรอมดวยภิกษุ ๕๐๐ รูป (ผานไป) ทางเบื้องบนเพดาน
(อาปานภูมิ) ของนาคราชนั้นทีเดียว
ก็แลสมัยนั้น ความเห็นชั่วเชนนี้เกิดขึ้นแกนันโทปนันทนาคราช
วา "ชิชะ พวกสมณะหัวโลนนี่ เขา ๆ ออก ๆ ภพนดาวดึงสของ
พวกเทวดา โยทําอํานาจเหนือ พวกเราทุกทีไป ทีนี้ขา ฯ จะตองไมให
สมณะพวกนี้โปรยละอองตีนลงบนหัวพวกเราไดอีกตอไปละ" (วา
แลว) ลุก (จากบัลลังก) ไปยังเชิงเขาสิเนรุ ละอัตภาพ (เดิม)
นั้นเสีย (นิรมิตเปนนาคใหญพิลึก) พันโอบเขาสิเนรุดวยขนด ๗ รอบ
ทําดังพานขึ้นเบื้องบน (เขาสิเนรุ) แลวกุมเอาภพนดาวดึงสไวดวย
พังพานอันคว่ําลง ถึงกับมองไมเห็น (ภพนดาวดึงส)
ครั้งนั้น ทานรัฏฐปาละไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา "ขา
แตพระองคผูเจริญ ในกาลกอนขาพระองคยืน ณ ที่ตรงนี้ ยอมมอง
เห็นเขาสิเนรุ เห็นบริภัณฑ (เขาที่ลอมรอบ) เขาสิเนรุ เห็น
ภพนดาวดึงส เห็นปราสาทไพชยนต เห็นธงบนยอดปราสาทไพชยนต
ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอเปนเหตุ อะไรหนอเปนปจจัย บัด
เดี๋ยวนี้ขาพระองคมองไมเห็นเขาสิเนรุ ฯลฯ ไมเห็นธงบนยอด
๑

๒

๑. อุปรูปริภวน เทียบปริภวน และ อภิภวน.
๒. สิเนรุปริภณฺฑ มหาฎีกาแกเปน สิเนรุเมขล สานรัดเขาสิเนรุ แลวก็มีอธิบายวา
ไดทราบวา มีบริภัณฑ ๔ สวยโดยรอบเขาสิเนรุ พวกนาค ครุฑ กุมกัณฑ ยักษ ตั้งไว
เพื่ออารักขาภพนดาวดึงส.
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ปราสาทไพชยนต"
พระผูมีพระภาคเจาตรัสบอกวา "ดูกรรัฏฐปาละ นี่ นาคราช
ชื่อนันโทปนันทะ ขัดเคืองทานทั้งหลาย พันโอบเขาสิเนรุดวยขนด
ถึง ๗ รอบแลวบังขางบนเสียดวยพังพาน (จึง) ทําใหมืดอยู"
ทานรัฏฐปาละกราบทูล (อาสา) วาจะทรมานนาคราชนั้น
(แต) พระผูมีพระภาคเจาไมทรงอนุญาต ลําดับนั้นภิกษุทั้งปวง
เชนทานภัททิยะ ทานราหุลเปนตนลุกขึ้น (ทูลอาสา) โดยลําดับ
พระผูมีพระภาคเจาก็หาทรงอนุญาตไม ในที่สุด พระมหาโมคคัลลานเถระกราบทูล (อาสา) วา "ขาพระองคขอทรมานเอง" พระผูมี
พระภาคเจาจึงทรงอนุญาตวา "ทรมานเถิด โมคคัลลานะ"
พระเถระก็ละอัตภาพ (เดิม) เสียแลวนิมิตเปนเพศนาคราช
ใหญ (ยิ่งกวานันโทปนันทนาคราช) พันโอบ (ตัว) นันโทปนันทะไวดวยขนดถึง ๑๔ รอบ ตั้งพังพานของตนไวเหนือพังพาน
นันโทปนันทะนั้นแลวบีบ (รัด) เขากับเขาสิเนรุ นาคราชบังหวน
ควันขึ้น (รมพระเถระ) ฝายพระเถระจึงวา "มิใชควันจะมีอยูแต
ในรางกายของเจาผูเดียว ของขา ฯ ก็มีเหมือนกัน" แลวบังหวนควัน
ขึ้น (บาง) ควันของนาราชไมเบียดเบียนพระเถระ แตควันของ
พระเถระเบียดเบียนนาคราช ลําดับนั้นนาคราชบันดลไฟขึ้น (ลน
พระเถระ) ฝายพระเถระจึงวา "มิใชไฟจะมีอยูแตในรางกายของ
เจาผูเดียว ของขา ฯ ก็มีเหมือนกัน " แลวบันดลไฟขึ้น (บาง) ไฟ
ของนาคราชไมทําพระเถระใหลําบาก แตไฟของเถระทํานาคราช
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ใหลําบาก นาคราชคิดวา "คนผูนี้บีบ (รัด) เราเขากันเขาสิเนรุ
ไวแลว ทั้งบังหวนควัน ทั้งบันดลไฟเอา (ทําเราใหลําบาก)" (จํา
เราจะแสรงพูดจาดวยโดยดีใหตายใจ) จึงแสรงถามขึ้นวา "พอคุณ
ทานเปนใคร" พระเถระบอกวา "เราคือโมคคัลลานะ (อยางไร)
ละ นันทะ" นาคราช (ลวง) วา "พระคุณทานเจาขา ขอ
พระคุณทานโปรดดํารงความเปนภิกษุ (ตามเดิม) เถิด " พระเถระ
ก็ละอัตภาพ (นาค) นั้นเสีย (แลวนิรมิตเปนอัตภาพอันละเอียด)
เขาทางชองหูขวาของนาคราชนั้น แลวออกทางชองหูซาย เขาทาง
ชองหูซายออกทางชองหูขวา โดยนัยเดียวกันนั้นเขาทางชองจมูกขวา
ออกทางชองจมูกซาย เขาทางชองจมูกซายออกทางชองจมูกขวา พอ
นาคราชอาปากขึ้น พระเถระก็เขาทางปากเดินจงกรมไปทางตะวันออก
และทางตะวันตก อยูภายในทอง (ของนาคราช) พระผูมีพระภาคเจา
ตรัส (เตือน) วา "โมคคัลลานะ จงใสใจไวนะวานาคนั่นมีฤทธิ์
มาก" พระเถระ (อยูในทองนาค) กราบทูลวา "ขาแตพระองค
ผูเจริญ อิทธิบาท ๔ ขาพระองคไดเจริญทําใหมาก ทําใหเปนดุจยาน
(ที่เทียมแลว) ทําใหเปนดุจของใช (ทีจ่ ัดเตรียมไว) เฝาตั้งไว
(มิใหเสื่อม) ช่ําชองทําไดทันที ขาแตพระองคผูเจริญ อยาวาแต
นันโทปนันทะ (ผูเดียวเลย) ขาพระองคจะพึงทรมานนาคราชเชน
นันโทปนันทะนี้ตั้งรอยตั้งพันตั้งแสนก็ได"
*

* มหาฎีกาวา เพราะนาคราชทอดตัวอยูอยางนั้น (คือ หัวอยูทางตะวันออก ทาง
ไปทางตะวันตก เชนนัน้ กระมัง ?)
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ฝายนาคราชคิด (แคน) วา "เมื่อเขาไป ขา ฯ ไม (ทัน)
เห็นก็ชางกอนเถิด เวลาออกมาทีนี้ละ ขา ฯ จะตองยัดแกเขาซอก
เขี้ยวขบเสียจงได " จึงแสรงพูด (ออนวอน) วา "นิมนตออกมา
เถิด เจาขา โปรดอยาเดินไปมาอยูในทองทําขาพเจาใหลําบากเลย"
พระเถระก็ออกมายืนอยูขางนอก นาคราชพอเห็นวานี้คือทาน ก็
ปลอยลมนาสวาต (คือพนลมออกทางจมูกอยางแรง สามารถพัดเอา
ขาศึกไปได ?) พระเถระเขาจตุตถฌาน (ทันที) ลม (นั้น) ไมอาจ
ทําแมแตเสนขน ของทานใหไหว
นัยวา ภิกษุนอกนัน้ พึงอาจทําปาฏิหาริยทุกอยางตั้งแตตนมาได
แตถึงฐานะ (คือกรณีปลอยลมนาสวาต) นี้เขา จักไมอาจเขาสมาบัติ
เปนขิปปนิสันติ (เขาไดฉับพลัน) อยางนั้น เพราะเหตุนั้น พระผูมี
พระภาคเจาจึงไมทรงอนุญาตการทรมานนาคราชแกภิกษุเหลานั้น
นาคราชคิด (ทอใจ) วา "เราไมอาจทําแมแตเสนขนขอ
สมณะผูนี้ใหไหวไดดวยลมนาสวาต สมณะ (นี่) มีฤทธิ์มากนะ"
(เห็นวาสูไมไดก็กลัว หนีไป ) พระเถระจึงละอัตภาพ (นั้น) แปลง
เปนรูปครุฑ แสดงสุบรรณวาต (ลมปกครุฑ คือกระพือปกทําให
เกิดลมอยางแรงขึ้น) ติดตามนาคราช นาคราช (เห็นวาจะหนี
๑

๒

๑. ถาหมายถึงลมออกทางจมูก นาจะเปน นาสาวาต ใหชัดไปทีเดียว เมื่อใชวา นาส..
อาจทําใหเขาใจเขวไปวา นาส แปลวา ทําลาย ก็ได การใชลมทําอันตรายขาศึก มี
ดวยกันทั้งนาคครุฑ นาคใชพนออกทางจมูก เรียกนาสาวาต ครุฑใหกระฟอปก
เรียกวาสุบรรณวาต (ซึ่งจะกลาวขางหนา)
๒. โลมกูป ก็แปลกันวาขุมขน แตถาแปลเรียงความไปวา "ลมไมอาจทําแมแตขุมขน
ของทานใหไหว " ก็เหลือที่จะฟงได ในที่นี้จึงแปลเสียวา "เสนขน" (ถาแปลวา
"ปลายขน" ได ยิ่งวิเศษ)
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ไมพน) จึงละอัตภาพนั้นเสียแลวจําแลงเพศเปนมาณพ กลาวขึ้นวา
"พระคุณเจาขา ขาพเจาขอถึงทานเปนที่พึง" พลางกราบเทาพระเถระ
พระเถระ (เห็นนาคหมดพยศ) จึงวา "นันทะ พระศาสดาก็เสด็จ
มา (ดวย) มา เราจักไป (เฝากัน) ทรมานนาคราชทําใหหมดพิษ
แลว ก็พาไปสูสํานักของพระผูมีพระภาคเจา นาคราชบังคมพระผูมี
พระภาคเจากลาววา "ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคของถึง
พระองคเปนที่พึ่ง" พระผูมีพระภาคเจาตรัส (ประทานพร) วา
"สุขี โหหิ นาคราช - จงเปนสุขเถิด นาคราช " แลวมีภิกษุสงฆ
แวดลอมเสด็จไปสูนิเวสนของอนาถบิณฑิกคฤหบดี
อนาถบิณฑิกคฤหบดีกราบทูล (ถาม) วา "ไฉนจึงไดเสด็จ
มาถึงจนสาย พระเจาขา " ตรัส (เลา) วา "โมคคัลลานะกับ
นันโทปนันทนาราชเกิดสงครามกันขึ้น" กราบทูลถามวา "ใคร
ชนะ ใครแพ พระเจาขา " ตรัสบอกวา "โมคคัลลานะชนะ
นันโทปนันทะแพ" อนาถบิณฑิกะจึงกราบทูลวา "พระเขาขา ขอ
*

* นาสังเกตวา ที่พระพุทธเจาจะประทานพรแกใครตรง ๆ อยางนี้มีนอยเต็มที เทาที่
นึกออกเวลานี้ ในบาลีพบ ๔ แหง คือในอัมพัฏฐสูตร ที. สี. (๙/๑๓๙) ประทานพร
แกอัมพัฏฐมาณพแหงหนึ่ง ในสักกปญหาสูตร ที่. ม. (๑๐/๓๐๓) ประทานแด
สักกเทวราชแหงหนึ่ง ในกัณณกัตถลสูตร ม. ม. (๑๓/๕๑๙) ประทานพรแด
เจาหญิง ๒ องค ราชภคินีของพระเจาปเสนทิโกศลแหงหนึ่ง เปนการประทานพร
ลับหลังทั้งนั้น
สวนในอรรถกถาก็ในวิสุทธิมรรคเหลานี้ กับในอรรถกถาธรรมบทอีกแหงหนึ่ง ใน
เรื่องอายุวัฑฒนกุมาร (ภาค ๔ หนา ๑๒๑) ประทานพรแกอายุวฑ
ั ฒนกุมาร แตในเรื่อง
นี้ประทานวา ทีฆายุโก โหหิ ทั้งสองเรื่องนี้ประทานพรตอหนา.
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พระผูมีพระภาคเจาทรงรับนิมนต (เสวย) ภัตตาหารของขาพระองค
โดยลําดับเดียว (คือไมเวน) ตลอด ๗ วันเถิด ขาพระองคจักทํา
สักการะแดพระเถระสัก ๗ วัน" แลวไดทํามหาสักการะแกภิกษุ ๕๐๐
มีพระพุทธเจาเปนประมุขจนครบ ๗ วัน
คําวา "เมื่อใด ภิกษุทําอัตภาพใหใหญ เมื่อนั้น อุปาทินนกะ
ก็เปนของใหญได ดังอุปาทินนกะของพระมหาโมคคัลลานเถระฉะนั้น"
นั้น พระติปฏ กะจูฬนาคเถระกลาวหมายเอาอัตภาพใหญที่พระมหาโมคคัลลานะทําในการทรมานนันโทปนันทนาคราชนี้แล ถึงแมทาน
กลาวอยางนั้น ภิกษุทั้งหลายก็ยังพากันกลาว (ยืนอยู) วา "อนุปาทินนกะนั่นแหละอาศัยอุปาทินนกะยืดออกไป" และก็วาทะของ
ภิกษุทั้งหลายนี้แหละเปนยุติในปาฏิหาริยขอนี้
ภิกษุผูมีฤทธิ์นั้น ครั้นทําไดอยางนี้ (คือยืดมือไปหรือทําใหจันทร
และสูรยมาอยูในหัตถบาสไดแลว) มิใชแตจับตองจันทรและสูรยไดเทา
นั้น ถาเธอปรารถนา จะทํา (จันทรและสูรยนั้น) ใหเปนกระเบื้อง
รองเทาแลววางเทา (ไวบนจันทรและสูรยนั้นก็ได) ทําใหเปนตั่งแลว
นั่ง (ก็ได) ทําใหเปนเตียงแลวนอน (ก็ได) ทําเปนแผนพนักแลว
อิง (ก็ได) และผูมีฤทธิ์ผูหนึ่งทําไดฉันใด แมผูมฤี ทธิ์อื่นอีกก็ทําได
ฉันนั้น จริงอยู แมภิกษุแมหลายแสนรูปทํากันอยูอยางนั้น (พรอม ๆ
กัน) ปาฏิหาริยยอมสําเร็จแกภิกษุเหลานั้นแตละรูปเปนอยางเดียวกัน
ดวย การ (โคจร) ไปก็ดี การทําความสวางก็ดีแหงจันทรและสูรยก็คง
มีอยูเชนเดิมนั่นเองดวย เปรียบเหมือนเมื่อตุม ๑,๐๐๐ ใบเต็มดวยน้ํา
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มีอยู วงจันทรยอมปรากฏอยูในตุมทุกใบ (แต) การ (โคจร) ไป
ก็ดี การทําความสวางก็ดีแหงจันทร ก็คงมีอยูตามปกตินั่นเองฉันใด
ปาฏิหาริยขอนี้ก็อุปมาฉันนั้น
[กาเยน วสวัตตนปาฏิหาริย - ใชอํานาจดวยกายไปถึงพรหมโลกก็ได]
คําวา "ยาว พรฺหมโลกาป - เพียงไรแตพรหมโลกก็ได" หมาย
ความวาทําพรหมโลกใหเปนที่กําหนดก็ได" คําวา "กาเยน วส
วตฺเตติ - ยังอํานาจใหเปนไปดวยกาย" ความวาใชอํานาจของตนดวย
กายไปในพรหมโลกนั้น ความแหงปาฐะนั้น พึงทราบไปตามพระ
บาลีเถิด
ก็แล ปาฐะ (ตอไป) นี้ เปนบาลีในปาฏิหาริยขอนี้คือ "บาลีวา
"ยาว พฺรหฺมโลกาป กาเยน วส วตฺเตติ - ยังอํานาจใหเปนไปดวย
กายจนถึงพรหมโลกก็ได " มีอรรถาธิบายวา ถาภิกษุผูมีฤทธิ์ไดเจโตวสี
นั้น เปนผูใครจะไปสูพรหมโลกไซร เธออธิษฐานที่ ๆ อยูไกลใหเปน
ที่ ๆ อยูใกลก็ไดวา (ที่ ๆ อยูไกล) จงเปนที่ ๆ อยูใ กล" มันก็เปนที่ ๆ
อยูใกลไป อธิษฐานที่ ๆ อยูใกลใหเปนที่ ๆ อยูไกลก็ไดวา "(ที่ ๆ
อยูใกล) จงเปนที่ ๆ อยูไกล" มันก็เปนที่ ๆ อยูไกลไป อธิษฐาน
ของมากใหเปนของนอยก็ไดวา "(ของมากนั้น) จงเปนของนอย"
มันก็เปนของนอย อธิษฐานของนอยใหเปนของมากก็ไดวา "(ของ
นอยนั้น) จงเปนของมาก" มันก็เปนของมากไป เธอยอมเห็นรูป
*

* ถาอธิบายอยางนี้ ปาฏิหาริยขอนี้ก็ดไู มตางอะไรกับฝนไป จะอัศจรรยตรงไหน.
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ของพรหมนั้นไดดวยจักษุทิพย ยอมไดยินเสียงพรหมนั้นไดดวยโสตธาตุ
ทิพย ยอมรูจิตของพรหมนั้นไดดวยเจโตปริยญาณ ถาภิกษุผูมีฤทธิ์
ไดเจโตวสีนั้น เปนผูใครจะไปสูพรหมโลกดวยทิสสมานกาย (กายที่
ปรากฏ) ไซร เธอก็นอมจิตไปตามอํานาจกาย อธิษฐานจิตไปตาม
อํานาจกาย ครั้นนอมจิตไปตามอํานาจกาย อธิษฐานจิตไปตามอํานาจ
กายแลวกาวลงสูสุขสัญญา (ความกําหนดหมายวาสุข) และลหุสัญญา
(ความกําหนดหมายวาเบา) ก็ไปสูพรหมโลกไดดว ยทิสสมานกาย ถา
ภิกษุผูมีฤทธิ์ไดเจโตสีนั้นเปนผูใครจะไปสูพรหมโลกดวยอทิสสมานกาย
(กายอันไมปรากฏ) ไซร เธอก็นอมกายไปตามอํานาจจิต อธิษฐาน
กายไปตามอํานาจจิต ครั้นนอมกายไปตามอํานาจจิต อธิษฐานกาย
ไปตามอํานาจจิตแลวกาวลงสูสุขสัญญาและลหุสัญญา ก็ไปสูพรหมโลก
ไดดวยอทิสสมานกาย เธอนิรมิตรูปมโนนัยอันมีอวัยวะใหญนอยครบ
มีอินทรีย (เชนตาหู) ไมพรองขึ้นตอหนาพรหมนั้น ถาเธอผูมี
ฤทธิ์นั้นจงกรม ภิกษุนริ มิตก็จงกรมอยูในพรหมโลกนั้นดวย ถาเธอ
ผูมีฤทธิ์นั้นหยุดยืน นั่ง นอน ภิกษุนิรมิตก็หยุดยืน นั่ง นอนอยูใน
พรหมโลกนัน้ ดวย ถาเธอผูมีฤทธิ์นั้นบังหวนควัน บันดลไฟ กลาว
ธรรม ถามปญหา ถูกถามปญหาแลวแก ภิกษุนิรมิตก็บังหวนควัน
บันดลไฟ กลาวธรรม ถามปญหา ถูกถามปญหาแลวแกอยูในพรหม
*

* เนื่องดวยบาลีกลาวถึงพรหมโดยเอกวจนะวา "ตสฺส พฺรหฺมุโน - ของพรหมนั้น"
ชวนใหนกึ ไปวาทานใชวจนะผิดก็ได มหาฎีกาจึงชวยไขความวา "หมายถึงพรหมผูท ี่
ภิกษุนั้นใครจะเห็นรูป ใครจะไดฟงเสียง ใครจะไดรูจิตผูเดียวเทานั้น " ดังนี้ มหาฎีกา
ทานชวยแกปมไดดีจริง ๆ.
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โลกนั้นดวย ถาเธอผูมีฤทธิ์นั้นแสดงกิริยายืนดวยกัน แสดงกิริยา
ปราศรัยกัน แสดงกิริยาสนทนา (ธรรม) กันกับพรหมนั้น ภิกษุ
นิรมิตก็ยืนดวยกัน ปราศรัยกัน สนทนา (ธรรม) กันกับพรหมนั้น
ในพรหมโลกนั้นดวย ตกวา ภิกษุผูมีฤทธิ์นั้นทํากิจใด ๆ ภิกษุ
นิรมิตก็ทํากิจนั้น ๆ ดวยทั้งนั้นแหละ "
[อธิบายความแหงบาลีและเรื่องนิทัศนะ]
ในปาฐะเหลานั้น ปาฐะวา "ทูเรป สนฺติเก อธิฏาติอธิษฐานที่ ๆ อยูไกลใหเปนที่ ๆ อยูใกลก็ได" นัน้ ความวา ภิกษุ
ผูมีฤทธิ์นั้นออกจากฌานอันเปนบาทแลว อาวัชนาการถึงเทวโลกหรือ
พรหมโลกก็ตาม (อันอยู) ในที่ไกลวา "จงมาอยูในที่ใกล" ครัน้
อาวัชนาการแลวทําบริกรรมไป เขาฌานอีกแลวอธิษฐานดวยญาณวา
"(เทวโลกหรือพรหมโลกนั้น) จงมาอยูในที่ใกล" มันก็มาอยูในที่
ใกล นัยนี้พงึ ทราบแมในบทที่เหลือ
[ทําที่ไกลใหใกล]
ถามวา "ในปาฏิหาริยเหลานั้น ใครจับเอาที่ไกล (มา) ทํา
ใหเปนที่ใกล ? "
๑

๒

๑. ถาแปลไปเทาตัวศัพท ก็มีปญหาวาภิกษุนั้นอยูในมนุษยโลกนีจ้ ะยืนดวยกัน ปราศรัย
กัน สนทนากันกับพรหมนัน้ อยางไรกัน ในที่นี้จึงเติมคํา "แสดงกิริยา " ไว เพื่อให
ไดกับความจริง.
๒. ขุ. ป. ๓๑/๕๙๔.
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ตอบวา "พระผูมีพระภาคเจา" จริงอยู พระผูมีพระภาคเจา
เมื่อครั้งเสร็จ (การแสดง) ยมกปาฏิหาริย จะเสด็จไปสูเทวโลก ก็
ทรงทําเขายุคันธรและเขาสิเนรุไวใกล ๆ จากพื้นดิน ทรงวางพระบาท
ขางหนึ่งบนเขายุคันธร แลวทรงวางพระบาทขางที่สองลงบนยอดเขา
สเนรุ
ถามวา "ผูอื่น ใครทําไดอีกบาง " ตอบวา "พระมหาโมคคัลลานเถระ " จริงอยู พระเถระยนทางไปเมืองสังกัสสะประมาณ
๓๐ โยชน ยังบริษัทอันเต็มในเนื้อที่ ๑๒ โยชนซงึ่ ทําภัตกิจแลวออกจาก
กรุงสาวัตถีใหถึงพรอมกันในทันทีนั้นทีเดียว
อีกเรือ่ งหนึ่ง แมพระจูฬสมุทรเถระในตามพปณณิทวีปก็ไดทํา
ไดยินมาวา ในคราวกันดารขาว (คราวหนึ่ง) ภิกษุ ๗๐๐ รูปไดพา
กันมาสูสํานักพระเถระแตเชา พระเถระคิดคํานึงดูวา ภิกษุสงฆเปน
หมูใหญ การภิกขาจารจักมีไดในที่ไหน (จึงจะไดภิกขาพอกัน) ก็
มองไมเห็นตามพปณณิทวีปทั้งสิ้น เห็นวาจักมีได ณ กรุงปาฏลิบุตร
ฟาก (ทะเล) ขางโนน จึงใหภิกษุทั้งหลายถือบาตรจีวรเขา บอกวา
"มา อาวุโสทั้งหลาย เราจักไปภิกขาจารกัน" แลวยนแผนดิน
(พาภิกษุทั้งหลายไป) ถึงกรุงปาฏลิบุตร (ในทันใด) ภิกษุทั้งหลาย
เรียนถามวา "นี่เมืองอะไร ขอรับ " ก็ตอบวา "เมืองปาฏลิบุตร
อาวุโส" ภิกษุทั้งหลายเรียนวา "เมืองปาฏลิบุตรอยูไกลนี่นา ขอรับ"
*

* มหาภิกฺขุสงฺโฆ ไมไดเปนกัตตาใน ภวิสฺสติ เพราะฉะนั้นตองแยกเปนประโยค
หนึ่งตากหาก เรียกเปน มหา ภิกฺขุสงฺโฆ.
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ทานวา "อาวุโส พระเถระแก ๆ ละก็ จับเอาที่ ๆ อยูไกลมาทําให
อยูใกลก็ไดนะ " ภิกษุทงั้ หลายเรียนถามวา "มหาสมุทรอยูไหนละ
ขอรับ" ทานจึงวา "อาวุโส พวกทานไดผานไดผานเหมือนน้ําเขียวแหง
หนึ่งในระหวางทางมามิใชหรือ " ภิกษุทั้งหลายเรียนวา "ใช ขอรับ
แตวามหาสมุทรนะใหญนี่นา" ทานก็วา "อาวุโส พระเถระแก ๆ
ละก็ ทําของใหญใหเปนของเล็กก็ไดนะ"
อนึ่ง พระจูฬสมุทรเถระนี้ฉันใด แมพระติสสทัตตเถระก็ฉันนั้น
ในตอนเย็น สรงน้ํา ครองอุตตราสงคแลว พอความคิดวา "เรา
จักไหวพระมหาโพธิ" เกิดขึ้น ก็ทํา (พระมหาโพธิซึ่งอยูไกล) ให
มาอยูใกลได
[ทําที่ใกลใหไกล]
ถามวา "ฝายหนึ่ง ใครจับเอาที่ใกลมาทําใหเปนที่ไกล ?" ตอบ
วา "พระผูมีพระภาคเจา" จริงอยู พระผูมีพระภาคเจาไดทรงทํา
ที่ระหวางพระองคกับโจรองคุลิมาลซึ่งเปนที่ใกล ใหเปนที่ไกลก็ได
[ทําของมากใหเปนของนอย]
ถามวา "ก็แลวใครทําของมากใหเปนของนอย" ตอบวา
พระมหากัสสปเถระ" ไดทราบวา ในวันนักขัตฤกษ (วันหนึง่ )
ในกรุงราชคฤห กุมาริกาประมาณ ๕๐๐ คน ถือขนมวงเดือน เดินกัน
*

* จนฺทปูว คงจะทําเปนวง อยางขนมกงขอไทยเรา หรือทําเปนแผนกลม อยาง
ขนมของจีนกระมัง ?
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ไปเพื่อจะเลนนักขัตฤกษ พบพระผูมีพระภาคเจาแลวมิไดถวายอะไร
เลย แตพอพบพระเถระซึ่งเดินมาขางหลังก็พูดกันขึ้นวา "พระเถระ
ของพวกเรามา พวกเราจักถวายขนม" แลวทุกคนถือขนมเขาไปหา
พระเถระ พระเถระนําบาตรออก (รับนม) ไดทําขนมทั้งหมดให
พอจุลงไดในบาตรเดียว พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งรอพระเถระ
อยูขางหนา พระเถระก็นํา (ขนม) มาถวายพระผูมีพระภาคเจา
ฉะนี้แล
[ทําของนอยใหเปนของมาก]
สวนในเรื่องอิลลิสเศรษฐี พระมหาโมคคัลลานเถระไดทําของ
นอยใหเปนของมาก
อนึ่ง ในเรื่องกากวฬิยะ พระผูม ีพระภาคเจาก็ไดทรงทํา ได
ยินมาวา พระมหากัสสปเถระใชเวลาเขา (นิโรธ) สมาบัติอยู ๗ วัน
(ออกแลว) จะทําการสงเคราะหคนยากจน จึง (ไป) ยืนอยูที่
ประตูเรือนของคนเข็ญใจ (ผูหนึ่ง) ชือ่ กากวฬิยะ เมียของเขา
เห็นพระเถระก็ (ยกเอา) ขาวตมอันไมมีรสเปรี้ยวเค็ม (อะไรเลย )
ที่ตนไวเพื่อผัวไปตักบาตร พระเถระรับขาวตมนั้น (นําไป) ประเคนพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาทรงอธิษฐานทํา (ขาวตม
*

* อโลณมฺพิลยาคุ อาจเปนขาวตมมีแตรสเปรี้ยว ไมมีรสเค็มคือไมเติมเกลือเลยก็ได
หรือไมมีทั้งสองรสก็ได ดังที่กลาวไว จะเปนขาวตมที่เขานิยมวามีรสอรอยหรือไม เรา
ไมอาจทราบได แตเปนขาวตมของคนทุคคตะ ก็นาจะไมอรอย ถาไมมีทั้งสองรสก็เปน
ขาวตมเปลา ถามีรสเปรี้ยว ก็เปนขาวตมเปรี้ยว ลิ้นไทยเห็นจะเต็มกลืน แตอยางไร
ก็ตาม พระพุทธองคและภิกษุสงฆครั้งนั้นทานก็ฉันกันไดสบาย.
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นั้น) ให (มากขึ้น) พอแกภิกษุสงฆหมูใหญ ขาวตมที่พระเถระ
นํามาดวยบาตรใบเดียวจึงเปนอันพอแกภิกษุทุกรูป ขางฝายกากวฬิยะ
ก็ไดตําแหนงเศรษฐี ในวันที่ครบ ๗ แล
[ทําของไมอรอยใหอรอย ฯลฯ ก็ได]
ใชแตทําของนอยใหเปนของมากไดเทานั้นก็หาก็ได แมในการ
ทําตาง ๆ มีทําของอรอยใหเปนของไมอรอย ทําของไมอรอยใหเปน
ของอรอย ดังนี้เปนตน ผูมีฤทธิ์ปรารถนาการทํา (อยาง) ใด ๆ
การทํา (อยาง) นั้น ๆ ก็สําเร็จแกผูมีฤทธิ์ทั้งสิ้น จริงอยางนั้น
พระมหาอนุฬเถระนั่นเปนไร (ทาน) เห็นภิกษุเปนอันมาก เที่ยว
บิณฑบาตไดอาหารปอน ๆ (มา) นั่งฉันกันอยูที่ริมฝงริมแมน้ํา ก็
อธิษฐานวา "น้ําในแมน้ําจงเปนสัปปมัณฑะ " แลวใหสัญญาแก
สามเณรทั้งหลาย (คือชีใ้ หสามเณรเขาใจวาน้ําในแมน้ํากลายเปนเนย
แลว) สามเณรเหลานั้นจึงใชถวยตักมาถวายภิกษุสงฆ ภิกษุทั้งปวง
๑

๒

๓

๑. การเปนเศรษฐีครั้งกระนัน้ ตองไดรับแตงตั้งจากพระราชา ไมใชยกกันเอาเอง
เพราะฉะนั้น เสฏิฏาน จึงไดแปลวาตําแหนงเศรษฐี.
๒. คงฺคาตีเร มหาฎีกาทานวาในตามพปณณิทวีปก็มีแมน้ําคงคาเหมือนกัน แตในทีน่ ี้
แปลวาแมน้ําเฉย ๆ เพราะไมแนใจวาในลังกามีแมน้ําคงคา.
๓. สัปปมัณฑะ เปนผลิตภัณฑจากนมชนิดหนึ่ง พบในบาลีปญจกังคุณตตระวาเปนยอด
ของผลิตภัณฑจากนม โดยเทียบคุณคาไวดังนี้ : ทธิ (นมสม) ดีกวา (ขีระ) นมสด
นวนีตะ (เนยขน) ดีกวา ทธิ สัปป (เนยใส) ดีกวา นวนีตะ สัปปมัณฑะ
ดีกวา สัปป โดยนัยนี้ สัปปมัณฑะ นาจะไดแก "หัวเนยใส" เชนเดียวกับ "หัว
กระทิ " ของเรา คลุกขาวกินได อรอยดวย !
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ก็ไดฉัน (อาหาร) กัปสัปปมัณฑะอันอรอยแล
คําวา "...ดวยจักษุทิพย" เปนตน ความวา ภิกษุผูมีฤทธิ์
นั้น สถิตอยู ณ มนุษยโลกนี้แหละ เจริญอาโลกกสิณเขาก็มองเห็นรูป
ของพรหมผูนั้น และเธอสถิตอยู ณ มนุษยโลกนีแ้ หละ เมื่อพรหม
นั้นพูดก็ไดยินเสียง (และ) รูจิต (ของพรหมนั้น) ได
[กายวเสน จิตตปริณามนปาฏิหาริย - ไปดวยทิสสมานกายก็ได]
คําวา "นอมจิตไปตามอํานาจกาย" นั้น มีอรรถกาธิบายวา
นอมจิตไปตามของกรัชกาย คือถือเอาจิตในฌานที่เปนบาทยกขึ้น
ไวในกาย คือทํา (จิตนั้น) ใหมีคติตามกาย คือวาใหไปชา ดวย
วาการไปแหงกายยอมชา คําวา "กาวลงสูสุขสัญญาและลหุสัญญา"
(ในขอนี้) มีความหมายวา กาวลง คือ เขาไป ถูกตองเขา ถึง
เขา ซึ่งสุขสัญญาและลหุสัญญา ซึ่งเกิดพรอมกับอิทธิจิตอันมีปาทกฌาน
เปนอารมณ สัญญาอันสัมปยุตกับอุเบกขาชื่อวาสุขสัญญา เพราะ
อุเบกขาทานกลาววาเปนสุขอันละเอียด และสัญญานั้นนั่นแหละพึง
ทราบวาชื่อลหุสัญญาบาง เพราะเปนสัญญาที่พนจากนิวรณทั้งหลาย
และจากธรรมที่เปนขาศึกทั้งหลายมีวิตกเปนอาทิ (ซึ่งเปนของหนัก)
ดวย เมื่อเธอกาวลงสูสัญญานั้นอยู แมกรัชกายก็ยอ มเบาดุจปุยนุน
*

* มหาฎีกาชวยขยายความวา พระโยคีเมื่อนอมจิตไปดวยอํานาจความใครจะไปดวย
ทิสสมานกาย ก็เขาฌานอันเปนบาท ออกแลวทําบริกรรมวา "จิตนีจ้ งไปชาเหมือน
กาย" แลวเขาฌานอีก ออกแลวอธิษฐานดวยญาณใหเปนอยางนัน้ คือไปชา อยางนี้
เรียกวาถือเอาจิต ... ยกขึน้ ไวในกาย.
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(ไปดวย) ดังนั้น เธอก็ไปพรหมโลกไดดวยทิสสมานกายอันมา ดุจ
ปุยนุนถูกลมพัดขึ้นไป และเมื่อขณะไปอยางนั้น ถาเธอตองการ เธอ
จะนิรมิตหนทางขึ้นในอากาศ ดวยอํานาจปฐวีกสิณแลวเดินไป (ก็ได)
ถาเธอตองการ เธอจะอธิษฐานใหเปนพายขึ้นดวยอํานาจวาโยกสิณ
แลวไปดวยพายุนั้นดุจปุยนุน (ปลิว) ไปดวยลม (ก็ได) แต
ความใครจะไปนั่นแลเปนประมาณในการไปดวยทิสสมานกายนี้ เพราะ
เมื่อความใครจะไปมีอยู เธอผูมีจิตตาธิฏฐานอันทําแลวอยางนั้น จะ
เปนผูถูกกําลังแหงความอธิษฐานซัดขึ้นไป ก็ไป (พรหมโลก) ได
ทั้งที่ใคร ๆ มองเห็น (ตัว) อยู ดังลูกศรที่นายขมังธนูยิงขึ้นไป
ฉะนั้น
[จิตตวเสน กายปริฌามนปาฏิหาริย - ไปดวยอทิสสมานกายก็ได]
คําวา "นอมกายไปตามอํานาจจิต " นั้น อธิบายวาถือเอากาย
ยกขึ้นไวในจิต คือทํา (กาย) ใหมีคติตามจิต คือวาทําใหไปเร็ว
ดวยวาการไปแหงจิตยอมเร็ว คําวา "กาวลงสูสุขสัญญาและลหุสัญญา" (ในขอนี้) หมายความวากาวลงสูสุขสัญญาและลหุสัญญาที่
เกิดพรอมกับอิทธิจิตอันมีรูปกายเปนอารมณ คําที่เหลือพึงทราบโดย
นัยที่กลาวแลวนั้นเถิด
ที่จริง การ (ปาฏิหาริย) ไป (ในขอ) นี้ ก็คือการไปแหง
*

* มหาฎีกาชวยขยายความวา ถือเอากรัชกายดวยบริกรรมจิต โดยทําใหเปนอารมณ
ยกขึ้นในปาทกฌานจิต ดวยอธิษฐานวา "กายนีจ้ งเปนเหมือนจิตนี้" ก็คือกายใหมี
คติเหมือนจิตนั่นเอง.

ประโยค๘ - วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๒ ตอน ๒ - หนาที่ 166

จิตนั่นเอง แตเมื่อเกิดปญหาขึ้นวา "ผูมีฤทธิ์นี้เมื่อไปดวยอทิสสมานกายอยางนั้น ไปในอุปปาทขณะแหงอธิฏฐานจิตนั้นหรือ หรือวาใน
ฐิติขณะหรือในภังคขณะ (แหงอธิฏฐานจิต) ?" พระเถระ ก็กลาววา
"ไปไดทั้ง ๓ ขณะ " เมื่อถามอีกวา "ก็ผูมีฤทธิ์นั้นไปดวยตนเอง
หรือ หรือวาสงรูปนิรมิตไป ?" ทานก็ตอบวา "ทําไดตามชอบใจ"
แต (ที่จริง) การไปดวยตนเองแหงผูมีฤทธิ์นั้นนั่นแหละมาในปาฐะ
(ที่กลาวถึงปาฏิหาริยไปพรหมโลก) นี้ คําวา "มโนมัย" คือ
รูปนั้นชื่อวามโนมัย เพราะเปนรูปที่ผูมีฤทธิ์นิรมิตขึ้นดวยใจอธิษฐาน
คําวา "มีอินทรียไมพรอง" นี้ ทานกลาวโดยความตั้งอยูพรอมแหง
องคาพยพมีตาหูเปนตน แตวาประสาทในรูปนิรมิต สวน
ปวงมีคําวา "ถาภิกษุผูมีฤทธิ์จงกรม ภิกษุนิรมิตหามีไม คําทั้ง
โลกนั้นดวย" เปนตน ทานกลาวหมายถึงพระสาวกนิรมิต สวน
พระพุทธนิรมิต พระผูมีพระภาคเจาทรงทํากิจใด ๆ ก็ยอมทํากิจนั้น ๆ
ดวย ยอมทํากิริยาอื่นอีก ตามพอพระหฤทัยของพระผูมีพระภาคเจา
ดวย แล
ก็แล ในปาฏิหาริย (ใชอํานาจดวยกาย) นี้ กิริยาที่ผูมีฤทธิ์
นั้นสถิตอยูในมนุษยโลกนี้นี่แหละ เห็นรูป (พรหม) ไดดวยทิพจักษุ
ไดยินเสียง (พรหม) ไดดว ยทิพโสตธาตุ รูจิต (ของพรหม) ได
๑

๒

๓

๔

๑. หมายความวา ไปดวยอทิสสมานกาย ก็คือไปแตจิต กายไมไดไป (?)
๒. มหาฎีกาวาหมายถึงพระเถระชั้นอรรถกถาจารยองคหนึ่ง.
๓. มหาฎีกาวาหมายถึงขณะเริ่มไป.
๔. ที่วาไปเอง ก็เพราะกลาววา "ไปพรหมโลก" หาไดกลาววาสงรูปอะไรไปไม.
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ดวยเจโตปริยญาณ เพียงเทานี้ยังไมชื่อวาใชอํานาจดวยกาย แมขอที่
ผูมีฤทธิ์นั้นสถิตอยูในมนุษยโลกนี้นี่แหละ (แสดงกิริยาไป) ยืนดวย
กัน ปราศรัยกัน สนทนา (ธรรม) กันกับพรหมนั้นได เพียงนั้น
ก็ยังไมชื่อวาใชอํานาจดวยกาย ถึงการที่เธออธิษฐาน (ไดตาง ๆ)
มีอธิษฐานที่ไกลใหเปนที่ใกลก็ไดเปนตน เพียงนั้นก็ยังไมชื่อวาใช
อํานาจดวยกาย แมแตการที่ผูมีฤทธิ์นนั้ ไปพรหมโลกไดดวยทิสสมานกาย
ก็ดี ดวยอทิสสมานกายก็ดี ถึงเพียงนี้ก็ยังไมชื่อวาใชอํานาจดวยกาย
สวนการที่ผูมีฤทธิ์นั้นมาถึงวิธี (แสดงฤทธิ์) ที่กลาวไวโดยนัยวา
นิรมิตรูปขึ้นตอหนาพรหมนั้นไดเปนตน เพียงนี้จึงชื่อวาใชอํานาจดวย
กาย สวนวิธีที่เหลือ (ทีก่ ลาวมาขางตน) ทานกลาวไวเพื่อแสดง
บุพภาคแหงการใชอํานาจดวยกายนั้นแล
นี่ อธิฏานาอิทฺธิ - ฤทธิ์อธิษฐาน
เปนอันดับแรก
[วิกุพฺพนาอิทฺธิ - ฤทธิบิดเบือน]
สวน วิกุพฺพนาอิทฺธิ กับ มโนมยาอิทฺธิ มีขอแตกตางกัน
ดังนี้
๑

๒

๑. เปนอันไดความวา การนิรมิตรูปกายขึน้ พุดจากับพรหมได เปนยอดปาฏิหาริยใน
ขอนี้.
๒. อยาลืมวาทานบอกไวขางตนแลววา ในอิทธิวิธะนี้ไดแก อธิฏานาอิทฺธิ เทานั้น
แตมี วิกุพฺพาอิทฺธิ กับ มโนมยาอิทฺธิ ประกอบดวย เพราะเปนพวกสําเร็จดวยอธิษฐาน
ดวยกัน.
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ภิกษุผูมีฤทธิ์เมื่อจะทําวิกุพพนฤทธิ์กอน ในรูปรางทั้งหลายมี
รางเด็กหนุมเปนตน ที่ทานกลาวไว (ในปฏิสัมภิทามรรค) อยางนี้
วา "ภิกษุผูมีฤทธิ์นั้นละรูปรางปกติเสีย แสดงเปนรางเด็กหนุม หรือ
แสดงเปนรางนาค... รางครุฑ... รางอสูร หรือแสดงเปนเพศพระอินทร... เพศเทวดา...เพศพรหม หรือแสดงเปนรูปสมุทร...รูป
ภูเขา หรือแสดงเปนรางสีหะ...รางเสือโครง...รางเสือเหลือง แสดง
เปน (พล) ชางบาง แสดงเปน (พล) มาบาง แสดงเปน
(พล) รถบาง แสดงเปน (พล) ทหารราบบาง แสดงเปน
กระบวนทัพตาง ๆ บาง " ดังนี้ เธอจํานงรูปรางใด ๆ ก็พึงอธิษฐาน
รูปรางนั้น ๆ ขึ้น ก็แลเมื่ออธิษฐาน ออกจากฌานที่เปนบทแหง
อภิญญาอันมีกสิณ ในบรรดากสิณมีปฐวีกสิณเปนตนอยางใดอยางหนึ่ง
เปนอารมณแลว พึงนึกถึงซวดทรงเด็กหนุมของตนเขา ครั้นแลวใน
ที่สุดแหงบริกรรม พึงเขาฌานอีก ออกแลวจึงอธิษฐานวา "เราจงเปน
เด็กหนุมมีรูปอยางนี้เถิด" พรอมกับจิตอธิษฐาน เธอก็เปนเด็กหนุม
ไป ดังพระเทวทัตเปนฉะนั้น ในบททั้งปวง (มีนาควณฺณ ทสฺเสติ
-แสดงเปนรางนาคเปนตน) ก็นัยนี้ สวนบทวา "หตฺถิมป
ทสฺเสติ - แสดงเปน (พล) ชางบาง " ในบาลีนั้น ทานกลาวโดยวา
*

* ขุ. ป. ๓๑/๕๙๖.
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แสดงเปน (พล) ชางเปนตนขึ้นในภายานอกบาง ในการแสดง
ภายนอกนั้น เธอไมอธิษฐานวา "หตฺถี โหมิ - เราจงเปนชาง"
(แต) พึงอธิษฐานวา "หตฺถี โหตุ-ชางจงเปนขึ้น" นับแมใน
(การอธิษฐานเปน) มาเปนตน ก็ดุจนัยนี้แล
นี่ วิกุพฺพนาอิทฺธิ - ฤทธิบิดเบือน
[มโนมยาอิทฺธิ - ฤทธิมโนมัย]
สวนภิกษุผูใครจะทํามโนนัยฤทธิ์ ออกจากฌานที่เปนบาทแลว
ชั้นแรกก็นึกถึงกายแลวอธิษฐานโดยนัยที่กลาวแลวนั่นแลวา "กาย
จงเปนโพรง" มันก็เปนโพรงไป ครัน้ แลวนึกถึงกายอื่น (อีก
กายหนึ่งซอนขึ้น) ในภายในภายนั้น ทําบริกรรมไปแลว อธิษฐาน
โดยนัยที่กลาวแลวนั่นแหละวา "กายอื่น (อีกกายหนึ่ง) จงมีขึ้นใน
กายนั้น " เธอก็ชัก กายนั้นออกมาได ดังชักไส (หญา) ออกจาก
๑

๒

๑. มหาฎีกาใหอรรถาธิบายวา ขอตน ๆ ที่ประกอบวาศัพท หมายถึงบิดเบือนรูปรางตน
ใหเปนรูปรางอะไรตาง ๆ แตละอยาง สวน ๕ ขอหลังที่ประกอบปศทั พ หมายถึงบิด
เบือนรูปรางตนใหเปนชาง... อยาขอตน ๆก็ได แสดงใหเปนชาง...ขึ้นนอกตัวก็ได
แตลางอาจารยก็คานวา ทีว่ า แสดงเปนชาง...ขึ้นนอกตัวนัน้ ผิดลักษณะวิกุพพนฤทธิ์ที่
กลาววา ละรูปรางปกติของตนแลวแสดงเปนรูปรางตาง ๆ ขึ้น คําคานของเกจิอาจารย
นี้ไมชอบ เพราะอะไร เพราะการไมแสดงรูปรางปกติของตนใหคนอื่นเห็น ก็นับเปน
ละรูปรางปกติของตนได ไมใชตองทําใหรปู รางปกตินั้นหายใหคนอื่นเห็น ก็นับเปน
๒. ปาฐะในวิสุทธิมรรคพิมพไวเปน อพฺภาหติ เขาใจวาพิรุธ ที่ถูกจะเปน อุพฺพานติ
(อุ. วห).

ประโยค๘ - วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๒ ตอน ๒ - หนาที่ 170

หญาปลอง ดังชักดาบออกจากฝก และดังชักงูออกจากคราบ ฉะนั้น
เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาวไว (ในปฏิสัมภิทามรรค) วา "ภิกษุใน
ธรรมวินัยนีน้ ิรมิตกายอื่นขึ้น (อีกกายหนึ่ง) จากกายนี้ใหเปนกายมี
รูปมโนมัย มีอวัยวะใหญนอยครบ มีอินทรียไมพรองได เปรียบ
เหมือนบุรุษพึงซักไส (หญา) ออกจากหญาปลอง ความรูอยางนี้ก็พึง
มีแกบุรุษผูนั้นเองวา "นี้หญาปลอง นี้ไสมัน หญาปลองก็อันหนึ่ง
ไสมันก็อันหนึ่ง แตวาไสมันเราก็ชักออกมาจากหญาปลองนั่นเอง"
ดังนี้เปนตน ก็อุปมาในบาลีนี้นั้นทานกลาวเพื่อแสดงวา "ไส
(หญา) เปนตน ยอม (มีรูปราง) เปนเชนเดียวกันกับหญาปลอง
เปนตนฉันใด รูปมโนมัยก็ (มีรูปราง) เปนเชนเดียวกันกับผูฤทธิ์
เหมือนกันฉันนั้นแล
นี่ มโนมยาอิทฺธิ - ฤทธิม์ โนนัย
ปริเฉทที่ ๑๒ ชื่ออิทธิวธิ นิเทศ
ในปกรณวิเศษชื่อวาวิสุทธิมรรค
อันขาพเจาทําเพื่อประโยชนแกความปราโมทยแหงสาธุชน
ดั่งนี้
*

* กรณฺฑาย มหาฎีกาแกไววา เปฬาย แปลวา จากหีบ แลวก็บอกไวอีกวา "นิม-ฺ
โมกโตติ จ วทนฺติ - อนึ่ง แปลกันวา "คราบ" ก็มี" ในที่นี้เห็นวาแปลวา "คราบ"
สนิทกวา.
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อภิญญานิเทศ
ทิพพโสตธาตุกถา
บัดนี้ ลําดับนิเทศแหงทิพพโสตธาตุมาถึงแลว อรรถแหงบาลี
(อภิญญา) มีคําวา "โส เอว สมาหิเต จิตฺเต - ภิกษุนั้น ครั้นจิต
เปนสมาธิ ... อยางนี้แลว " เปนตน ในทิพพโสตธาตุนิเทศนั้นก็ดี
ในอภิญญา ๓ ตอนั้นไปก็ดี พึงทราบโดยนับที่กลาวแลว (ในตอน
ตนอิทธินิเทศ) เถิด ขาพเจาจักพรรณนาแตคําที่แปลกกันเทานั้น
ในอภิญญาทั้งปวง
[อรรถาธิบายศัพทบาลีทิพพโสต]
ในบาลี (ทิพพโสต) นั้น พึงทราบอรรถาธิบาย ในคําวา
"ทิพฺพาย โสตธาตุยา - เพื่อโสตธาตุอันเปนทิพย" นี้ โสตธาตุ
นั้น ชื่อวาเปนทิพย เพราะเปนเชนของทิพย จริงอยู จริงอยู ธาตุคือ
ประสาทหูของเทวดาทั้งหลาย เปนธรรมชาติที่เกิดดวยสุจริตกรรม อัน
โทษทั้งหลาย มีน้ําดี เสมหะ และโลหิตเปนตน ไมขัดขวาง สามารถ
รับอารมณแมในที่ไกลได เพราะพนจากโทษเครื่องขุนมัว จึงเปนทิพย
แมธาตุคือญาณโสต (ประสาทหูอันสําเร็จดวยญาณ) อันเกิดดวยกําลัง
แหงวิริยภาวนา ของภิกษุนี้นี่เลา ก็เปนเชนนั้นเหมือนกัน เพราะเหตุ
๑

๒

๑. โปรดนึกทบทวนวาโลกิยอภิญญานัน้ มี ๕ อธิบายมาแลว ๑ คืออิทธิวิธี ทิพโสต
นี้เปนที่ ๒ จึงเหลืออีก ๓
๒. วิริยภาวนา ถาใหเราแปลก็คงแปลวา "การบําเพ็ญเพียร" งาย ๆ เทานั้นเอง แต
มหาฎีกาทานไมงาย ทานแกไววา กุศลภาวนาทั้งปวง เรียกวาวิรยิ าภาวนา เพราะสําเร็จ
ดวยอํานาจวิรยิ ารัมภะทั้งนัน้ แตเมื่อวาโดยพิเศษ ในทีน่ ี้ก็ไดแกอิทธิบาทภาวนา
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นั้น จึงวาเปนทิพย เพราะเปนเชนของทิพย อีกนับหนึ่งชื่อวาเปน
ทิพย เพราะไดมาเฉพาะดวยอํานาจทิพยวิหาร (คือฌานที่เปนบาท)
และเพราะอิงอาศัยทิพยวิหารของตน (คืออาศัยทิพยวิหารเปนนิสสยปจจัย) บาง
ธรรมชาตินั้นชื่อวา โสตธาตุ เพราะอรรถวาไดยิน และเพราะ
อรรถวามิใชชีวะ (เปนแตธาตุ) อนึ่ง ชื่อวา โสตธาตุ เพราะเปน
เหมือนธาตุหู เหตุทีกิจแหงธาตุหูดังนี้บาง (ความหมายแหงบาลีที่วา
ทิพฺพาย โสตธาตุยา นั้นก็คือ) เพื่อโสตธาตุอันเปนทิพยนั้น
บทวา "วิสุทฺธาย - หมดจด" คือสะอาด ปราศจากโทษเครื่อง
ขุนมัว บทวา "อติกฺกนฺตนมานุสิกาย ลวงโสตธาตุที่เปนของมนุษย"
ความวาลวง คือล้ําธาตุหูเนื้ออันเปนของมนุษยไป โดยไดยินเสียงเลย
อุปจารของมนุษยไป คําวา "อุฏภ สทฺเท สุณาติ" แปลวา
ไดยินเสียงทั้งสอง เสียงสองคืออะไรบาง คือเสียงทิพยดวย เสียง
มนุษยดวย อธิบายวา เสียงของเทวดาทั้งหลายและของคนทั้งหลาย
ดวย ดวยคํา (อุโส สทฺเท) นี้ พึงทราบวาเปนการกําหนดคือ
เอา (เสียง) เปนลางแหง (คือเพียงเสียงเทวดาและเสียงคน) คําวา
"เย ทูเร สนฺติเก จ" อธิบายวา เสียงเหลาใดในที่ไกล แมใน
จักรวาฬอื่น และเสียงเหลาใดในที่ใกล โดยที่สุดแมเสียงสัตวที่
อาศัยอยูในรางกายของตน ก็ไดยินเสียงเหลานั้น ดวยคํา (เย ทูเร
สนฺติเก จ ) นี้ พึงทราบวาเปนการกําหนดถือเอา (เสียง) ไมมีเขต
แดน

ประโยค๘ - วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๒ ตอน ๒ - หนาที่ 173

[วิธีทําทิพยโสต]
ปุจฉาวา "ก็ทิพยโสตธาตุนี้ พระโยคาวจรภิกษุจะพึงใหเกิดขึ้น
ไดอยางไร ?" วิสัชนาวา ภิกษุนั้นเขาฌานอันเปนบาทแหงอภิญญา
ออกแลวพึงอาวัชนาการถึงเสียงสัตวมีสีหะเปนตนในปา อันเปนเสียง
หยาบ ในระยะไกลขนาดโสตวิสัยปกติเขากอนอื่น ดวยสมาธิจิตสวนที่
เปนบริกรรม (แหงทิพพโสตญาณ) (ตอนั้น) พึงอาวัชนาการถึง
เสียงที่ละเอียด ๆ เขาตามลําดับ จับแตเสียงที่หยาบกวาเพื่อนดังนี้คือ
เสียงระฆังในวิหาร เสียงกลอง เสียงสังข เสียงสวดของสามเณรและ
ภิกษุหนุมผูสวดเต็มแรง เสียง (ถามกัน) วา "อะไรทาน อะไรคุณ"
เปนตน ของภิกษุสามเณรเหลานั้นผูพูดกันอยูเปนปกติ เสียงนก เสียง
ลม เสียงเทา เสียงฉี่ ๆ ของน้ําเดือด เสียงใบตาลแหงกรอบในแดด
เสียงแมลงมีมดดํามดแดงเปนตน ภิกษุนั้นพึงมนสิการถึงสัททนิมิต
แหงเสียงทั้งหลาย ในทิศตะวันออก พึงมนสิการถึงสัททนิมิตแหงเสียง
ทั้งหลายในทิศตะวันออกเฉียงเหนือ...ทิศตะวันตกเฉียงใต...ทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ...ทิศตะวันออกเฉียงใต พึงมนสิการถึงสัททนิมิตแหงเสียง
ทั้งหลาย ทั้งหยาบทั้งละเอียด เสียงเหลานั้นยอมปรากฏ(ชัด) แกเธอ
ผูแมมีจิตเปนไปตามปกติ แตมันยอมจะปรากฏ (ชัด) อยางยิ่งแกเธอ
ผูมีสมาธิจิตในบริกรรม
*

* มหาฎีกาวา เสียงนั่นเอง ทานเรียกวา สัททนิมิต เพราะเปนเหตุเกิดขึ้นแหงญาณ
หรือมิฉะนั้นก็หมายถึงอาการหยาบละเอียดแหงเสียงทั้งหลายตามที่กลาวมา
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เมื่อเธอมนสิการถึงสัททนิมิตอยูนั่นแล มโนทวาราวัชชนะ ทํา
เสียงเหลานั้นอยางใดอยางหนึ่งใหเปนอารมณเกิดขึ้นวา "ทิพพโสตธาตุจักเกิดขึ้นในบัดนี้" ครั้นมโนวาราวัชชนะนั้นดับแลว ชวนะ
๔ หรือ ๕ ดวง ยอมแลนไป ซึ่งบรรดาชวนะเหลานั้น ๓ หรือ ๔
ดวงแรก เปนกามาวจร มีชื่อวาบริกรรม อุปจาร อนุโลม และ
โคตรภู ดวงที่ ๔ หรือดวงที่ ๕ เปนอัปปนาจิตรูปาวจรชั้นจตุตถฌาน
ในชวนะนั้น ญาณใดที่เกิดขึ้นพรอมกับอัปปนาจิตนั้น ธาตุคือญาณ
นี้พึงทราบวาชื่อทิพพโสตธาตุ ตอนั้นไป ทิพพโสตธาตุนั้นก็ตกเขาไป
(คือนับเขา) ใน (ญาณ) โสต (ประสาทหูอันสําเร็จดวยญาณ) นั้น
พระโยคาวจรภิกษุเมื่อจะทําทิพพโสตธาตุนั้นใหเปนกําลัง (แรง
กลา) ขึ้น พึงขยาย (อารมณแหงปาทกฌาน คือกสิณนิมิต) กําหนด
เอาเพียง ๑ องคุลี (กอน) ดวยตั้งใจวา "เราจะฟงเสียงในระหวาง
โอกาสนี้" แตนั้นพึงขยาย (โดย) กําหนด ๆ ออกไปตาม (ลําดับ)
ขนาดที่เชน ๒ นิ้ว ๔ นิ้ว ๘ นิ้ว คืบหนึ่ง ศอกหนึ่ง ภายในหอง
หนามุข ปราสาท บริเวณ (เขตสังฆาวาส ?) สังฆาราม (วัด)
โคจรคาม (หมูบางที่บิณฑบาต) และชนบท (หัวเมือง ?) ไป
จนกระทั่งจักรวาฬหนึ่ง หรือแมยิ่งไปกวานั้น ภิกษุผูมีอภิญญาอันได
บรรลุแลวอยางนี้นั้น ยอมไดยินเสียงที่ (แลน) ไปภายในโอกาสที่
อารมณแหงปาทฌาน (แผไป) ถูกตองเขาไดโดยแท และเมื่อไดยิน
อยางนั้นเลา ถาแมมีเสียงกึกกองเปนอันเดียวดวยเสียงเครื่องประโคมมี
*

* มหาฎีกาเสริมความตรงนี้วา จําเดิมแตอัปปนาจิตเกิดขึ้น ภิกษุนั้นก็ชื่อวาเปนผูได
ทิพพโสตญาณ ไมตองการที่จะประกอบภาวนายิ่งขึ้นไป เพื่อใหไดทพิ พโสตนนั้นอีกแลว
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สังขกลองและบัณเฑาะวเปนตน (ดังขึ้นไป) กระทั่งถึงพรหมโลกก็ดี
เมื่อความเปนผูใครจะกําหนดแยก (เสียง) มีอยู เธอยังอาจกําหนด
(แยก) วา นี่เสียงสังข นี่เสียงกลอง เปนตนไดเสียดวยแล
ทิพพโสตธาตุกถา จบ
เจโตปริยญาณกถา
[อรรถาธิบายศัพทบาลีเจโตปริยญาณ]
ในบทวา "เจโตปริยาณาย - เพื่อเจโตปริญาณ" นี้ ใน
ในเจโตปริยญาณกถา มีอรรถาธิบายวา ญาณชื่อปริยะ เพราะไปรอบ
หมายความวากําหนดได ญาณอันกําหนดไดซึ่งใจ (ของผูอื่น) ชื่อเจโตปริยะ ญาณนั้นดวย กําหนดไดซึ่งใจ (ของผูอื่น) ดวย เหตุนั้นจึงชื่อ
เจโตปริยญาณ (ญาณอันกําหนดใจของผูอื่นได) (บทวา เจโตปริยาณาย) มีอธิบายวา เพื่อประโยชนแกเจโตปริยญาณนั้น บทวา
ปรสตฺตาน ของสัตวอื่น " คือของสัตวที่เหลือทั้งหลายเวนตนเสีย แม
บทวา "ปรปุคฺคลาน - ของบุคคลอื่น " นี้ ก็มีความเปนอันเดียวกับบท
นี้แล แตทรงทําพยัญชนะตางกันไป ตามประเภทแหงเวไนย และโดย
เทสนาวิลาส (ทํานองการแสดงที่ไพเราะ ?) คําวา "เจตสา เจโต"
คือซึ่งจิตของสัตวอื่นบุคคลอื่นเหลานั้น ดวยจิตของตน บทวา
"ปริจฺจ" แปลวากําหนด บทวา "ปชานาติ" คือรูโดยประการตางๆ
โดยประการแหงจิตทั้งหลาย มีจิตมีราคะเปนตน
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[วิธีทําเจโตปริยญาณ]
ปุจฉาวา "ก็ญาณนี้ พระโยคาวจรภิกษุจะพึงใหเกิดขึ้นได
อยางไร ? วิสัชนาวา เพราะวาญาณนี้ยอมสําเร็จดวยอํานาจทิพพจักขุ(ญาณ) ทิพพจักขุญาณนั้นจึง (เทากับ) เปนบริกรรมแหงญาณนี้นั่น
เอง เพราะเหตุนั้น ภิกษุ (ผูไดทิพพจักขุญาณแลว ใครจะทําเจโต
ปริยญาณนี้ใหเกิดขึ้น) นั้น พึงเจริญอาโลกกสิณสอบสวนดูจิต (โดย)
ดูสีของโลหิตที่อาศัยหทัยรูปของคนอื่นเปนไปอยูดวยทิพยจักษุ ก็โสมนัสจิตเปนไปในกาลใด ในกาลนั้น โลหิตก็สีดํา เชนกับผลไทรสุก
โทมนัสจิตเปนไปในกาลใด ในกาลนั้น โลหิตก็สีดํา เชนกับผลหวา
สุก อุเบกขาจิตเปนไปในกาลใด ในกาลนั้น โลหิตก็ใส เชนกับ
น้ํามันงา เพราะฉะนั้น เธอผูสอบสวน (จิต) อยู (โดย) ดูสีของ
โลหิตในหทัยของคนอื่นวา "รูปนี้มีโสมนัสสินทรียเปนสมุฏฐาน รูป
นี้มีโทมนัสสินทรียเปนสมุฏฐาน รูปนี้มีอุเปกขินทรียเปนสมุฏฐาน"
จะพึงทําเจโตปริยญาณใหถึงความแรงกลาได ดวยวาเมื่อเจโตปริยญาณนั้น ถึงความแรงกลาอยางนั้นแลว เธอยอยรูซึ่งกามาวจรจิต
และรูปาวจรจิต อรูปาวจรจิต ทั้งหมดไดโดยลําดับ กาวจากจิตสูจิต
ไดทีเดียว แมเวนจากการดูหทัยรูปเสียก็ดี จริงอยู แมในอรรถกา
๑

๒

๓

๑. ถาโลหิตถึงใสดังน้ํามันงาแลว จะอยูไดอยางไร เพียงแตโลหิตจาง ก็ตองเยียวยา
กันเปนการใหญแลว
๒. ปาฐะในวิสุทธิมรรคพิมพไวเปน ถามคเตหิ นั้นพิรุธ ที่ถูกเปน ถามคเต หิ
คือไมตองไปหัดดูสีเลือดในหัวใจใครอีก
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ก็ไดกลาวคํานี้ไววา "ถามวา โยคาวจรภิกษุผูใครจะรูจิตของผูอื่นใน
ชั้นอรูปภพ จะเห็นหทัยรูปของใคร จะดูความผันแปรแหงอินทรียของ
ใคร" แกวา "ไม (ตอง) ดูของใคร ๆ ขอที่อาวัชนาการถึงจิต
(ของผูอื่น) ในภพใดภพหนึ่ง (ที่เปนปญจโวการ หรือจตุโวการ)
ไป ยอมรูจิต ๑๖ ประเภทได นั่นเปนวิสัยของภิกษุผูมีฤทธิ์ (อยูแลว)
สวนกถา (กลาวถึงการทําบริกรรม เริ่มแตเจริญอาโลกกสิณไปเปน
อาทิ) นี้ (นัน้ ) กลาวสําหรับภิกษุผูยังมิไดทําอภินิเวส (คือความลงมือ
ทําจริงจังในการบําเพ็ญอภิญญา) "
[อธิบายจิต ๑๖ ประเภท]
สวนในปาฐะมี "สราค วา จิตฺต - จิตมีราคะ...หรือ" เปน
อาทิ มีอรรถกาธิบายวา จิตที่สหรคตกับโลภะ ๘ ดวง พึงทราบวาชื่อ
สราคจิต (จิตมีราคะ) จิตที่เหลือ คือจิตที่เปนกุศลและอัพยากฤต
เปนไปในภูมิ ๔ ชื่อวีตรคจิต (จิตปราศจากราคะ) สวนจิต ๔
ดวงนี้ คือ โทมนัสจิต ๒ วิกิจฉาจิตและอุทธัจจจิต ๒ ไมถึงซึ่งการ
สงเคราะห (คือรวมเขา) ในทุกะนี้ แตพระเถระลางเหลาก็สงเคราะห
จิตทั้ง ๔ นั้นเขาดวย
สวนโทมนัสจิต ๒ ชื่อวา สโทสจิต (จิตมีโทสะ) จิตที่เปน
กุศลและอัพยากฤตเปนไปในภูมิ ๔ ทัง้ ปวง ชื่อวา วีตโทสจิต (จิต
ปราศจากโทสะ) จิตที่เหลือทั้งหลาย คืออกุศลจิต ๑๐ ไมถึงซึง่ การ
*

* โดยมากทีท่ านใชศัพท อาทิกัมมิกะ (ผูแรกทํา) ในที่นี้ทานยักโวหารใช อกตาภินิเวส
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สงเคราะหเขาในทุกะนี้ แตพระเถระลางเหลาก็สงเคราะหอกุศลจิต
๑๐ นั้นเขาดวย
สวนในทุกะ คือ "สโมห วีตโมห" นี้ (วา) โดยปาฏิปคุ คลิกนัย (นัยเฉพาะตน ไมปนเจือ คือเปนโมหะแท ไมเจือดวยโลภะโทสะ
ก็จิตที่สหรคตดวยวิจิกิจฉาและอุทธัจจะ ๒ ดวงเทานั้น ชื่อวาสโมหจิต
(จิตมีโมหะ) แตแมอกุศลจิต ๑๒ ดวง ก็พึงทราบวาเปนสโมหจิต
ดวย เพราะโมหะมีอยูในอกุศลทั้งปวง จิตที่เหลือชื่อวีตโมหจิต (จิต
ปราศจากโมหะ)
สวนจิตที่ (ตก) ไปตามถีนมิทธ ชื่อวา สังขิตตจิต (จิตหดหู)
จิตที่ (ตก) ไปตามอุทธัจจะ ชื่อวา วิกขิตตจิต (จิตฟุงซาน)
จิตที่เปนรูปาวจรและอรูปาวจร ชื่อวา มหัคคตจิต (จิตถึงความ
เปนใหญดวยสามารถขมกิเลสได) จิตที่เหลือ (คือที่เปนกามาวจร ?)
ชื่ออมหัคคตจิต (จิตไมถึงความเปนใหญ)
จิตที่เปนไปในภูมิ ๓ ทั้งหมด ชื่อสอุตตรจิต (จิตมีธรรมที่ยิ่ง
กวา) จิตที่เปนโลกุตตระ ชื่ออนุตตรจิต (จิตไมมีธรรมที่ยิ่งกวา)
จิตที่ถึงอุปจาร และที่ถึงอัปปนาดวย ชื่อวาสมาหิตจิต (จิตเปน
สมาธิ) จิตที่ไมถึงทั้งสองอยาง ชื่ออสมาหิตจิต (จิตไมเปนที่ยิ่งกวา)
จิตที่ถึงตทังควิมุติ วิกขัมภนวิมุติ สมุจเฉทวิมุติ ปฏิปส สัทธิวิมุติปละนิสสรณวิมุติ พึงทราบวาชื่อวิมุตจิต (จิตพน) จิตที่ยังไมถึง
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วิมุติทั้ง ๕ อยางนั้น ชื่อวาวิมุตจิต (จิตยังไมพน)
ภิกษุผูไดเจตโตปริญาณ ยอมรูจิตทุกประการวา "จิตนี้เปนจิตมี
ราคะหรือ ฯลฯ หรือวาเปนจิตยังไมพน" ดวยประการฉะนี้แล
เจโตปริยญาณกถา จบ
*

ปุพเพนิวาสานุสสติาณกถา
[อรรถาธิบายศัพทบาลีในญาณนี้]
ในปุพเพนิวาสานุสสติญาณกถา มีอรรถาธิบายวา บทวา "ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณาย - เพื่อปุพเพนิวาสานุสสติญาณ" คือญาณใด
(จะพึงเปนไป) ในปุพเพนิวาสานุสสติ เพื่อประโยชนแกญาณนั้น คํา
วา "ปุพฺเพนิวาส" หมายถึงขันธที่ตนอาศัยอยูในปางกอน คือในชาติ
ที่ลวงแลวทั้งหลาย คําวา "นิวุฏ - ที่ตนอาศัยอยู " หมายความวาที่
ตนครอบครองมา ที่ตนเสวยมา ที่มันเกิดดับอยูในสันดานของตนมา
* จิต ๘ คูนี้ เปนอยางเดียวกันกับทีก่ ลาวในจิตตานุปสนาสติปฏฐาน ซึ่งในที่นั้นทาน
ใหพิจารณารูจติ ของตนเอง ตามที่มันเปนอยางไร แตในที่นี้เปนการรูจิตของคนอื่นที่
เปนเชนนัน้
ในอรรถกถามหาสติปฏฐานสูตรวา จิตเหลานี้เปนโลกิยจิตทั้งนัน้ เชน สอุตตรจิต
ทานก็วาไดแกกามาวจร อนุตตรจิต ไดแกรูปาณุปาวจร วิมุตจิต ก็หมายเพียง ตทังควิมุต และวิกขัมภนวิมุต แตที่นี่แกถึงโลกุตระก็มี เชนอนุตตรจิต วาไดแกโลกุตตรจิต
วิมุตจิต ก็แกถงึ สมุจเฉท...
ก็นาคิดอยูวา อภิญญา ๕ นี้ เปนโลกิยอภิญญา ผูไดเจโตปริยญาณนี้กย็ ังไมไดบรรลุ
มรรคผล จะไปรูโลกุตตรจิตไดอยางไร ?
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อีกนัยหนึ่ง นิวุฏฐธรรม (เรื่องหรืออาการตาง ๆ ทีอ่ าศัยขันธ เชน
กําเนิด ชื่อ โคตร เพศ ผิวพรรณ ?) ทั้งหลาย ก็ชอื่ นิวุฏฐ หมาย
ความวาเปนสิ่งที่อาศัยอยูโดยเปนโคจร (คือ เปนอารมณสําหรับระลึก)
กําหนดรูไดดวยวิญญาณ (ความรู) ของตน อนึ่ง แมที่กําหนดรู
ดวยวิญญาณ (ความรู) ของทานผูอื่น ก็ชื่อ นิวุฏฐะ พึงเห็นในการ
ระลึกถึงทานผูเปนฉินนวัฏฏมกะ (ผูตัดวัฏฏสงสาร คือปริพพานแลว)
นิวุฏฐธรรมเหลานั้น ยอมมีไดแตพระพุทธทั้งหลายเทานั้น
คําวา ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติ คือภิกษุระลึกปุพเพนิวาสไดดวยสติ
ใด สตินั้นชือ่ วาปุพเพนิวาสานุสสติ คําวาญาณ หมายเอาญาณที่
สัมปยุตกับสตินั้น
เพื่อประโยชนแกปุพเพนิวาสานุสสติญาณนี้ ดังกลาวมาฉะนี้ ชื่อ
วา "เพื่อปุพเพนิวาสานุสสติญาณ " มีอธิบายวา "เพื่อบรรลุถึงซึ่งญาณ
นั้น"
บทวา อเนกวิหิต แปลวา มิใชอยางเดียว อีกนัยหนึ่งความวา
ใหเปนไปคือพรรณนาไดโดยประการเปนอันมาก บทวา ปุพฺเพนิวาส
ไดแก (ขันธ) สันดานทีอ่ าศัยมาในภพนั้น ๆ ตั้งตนแตภพที่เปนอดีต
ใกลที่สุด บทวา อนุสฺสรติ คือระลึก (ยอน) ตามไป ๆ โดย
๑

๒

๓

๔

๑. ถาแปลอยางนี้เปนถูก เครื่องหมายหัวตาปูที่ นิวุฏธมฺมา วา ก็เกิน
๒. นิวุฏธรรม ที่กําหนดรูดวยวิญญาณของทานผูอ ื่น เชนประวัติของพระอดีตพุทธ
ทั้งหลาบ ซึ่งพระพุทธเจาดวยกัน ทรงระลึกกําหนดรูแลวตรัสเลาไว ทั้งทานเจาของ
ประวัตแิ ละทานผูกําหนดรู ตางก็ปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุไปหมดแลว (?)
๓. ถาแปลอยางนี้เปนถูก เครื่องหมายหัวตาปูที่ อตฺถาย ก็เกิน
๔. หมายถึงภพที่ลวงมานี่เอง นับเปน ๑ แลวระลึกยอนไป ๒-๓-๔-๕ ฯลฯ โดย
ลําดับจนเปนกัป ๆ.
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ลําดับแหงขันธ หรือวาโดยจุติปฏิสนธิ
[บุคคลผูระลึกปุพเพนิวาสได ๖ ประเภท]
ก็ชน ๖ ประเภท ยอมระลึกปุพเพนิวาสนี้ได คือเดียรถียทั้งหลาย
พระปกติสากทั้งหลาย พระมหาสาวกทั้งหลาย พระอัครสาวกทั้งหลาย
พระปจเจกพุทธทั้งหลาย พระพุทธเจาทั้งหลาย
[ระยะกาลตางกัน]
ในชน ๖ ประเภทนั้น เดียรถียทั้งหลาย ระลึกไดเพียง ๔๐ กัป
ไมยิ่งกวานั้น เพราะอะไร เพราะมีปญญาออน จริงอยู ปญญา
ของเดียรถียเหลานั้น จัดวาเปนปญญาออน เพราะปราศจากการกําหนด
นามรูป พระปกติสาวก ระลึกได ๑๐๐ กัปก็มี ๑,๐๐๐ กัปก็มี
ทีเดียว เพราะเปนผูมีปญญากลา พระอสีติมหาสาวก ระลึกไดแสน
กัป พระอัครสาวกทั้งสองระลึกไดหนึ่งอสงไขยกับแสนกัป พระปจเจกพุทธระลึกไดสองอสงไขยกับแสนกัป เพราะวาอภินิหารของ
ทานเหลานั้นมีเทานี้ แตสําหรับพระพุทธเจาทั้งหลายหามีกําหนด
(กาล) ไม
[ความสามารถในการระลึกตางกัน]
อนึ่ง เดียรถียทั้งหลาย ระลึกไดแตลําดับขันธ ไมอาจปลอย
ลําดับ มาระลึกโดยจุติปฏิสนธิได เพราะการกาวลง (ดวยญาณ)
*

* มหาฎีกาวา เดียรถียใ นทีน่ ี้ หมายเอาจําพวกที่เปนกรรมวาที กิริยาวาที มีพวกดาบส
เปนตน และวาเรื่องเดียรถียระลึกได ๔๐ กัปนี้ มีอาคตสถานในพระสูตรมีพรหมชาลสูตร
เปนอาทิ
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ตรงที่ ๆ ตองประสงค ยอมไมมีแกเดียรถียเหลานั้นผูเปนดังคน
ตาบอด อนึ่ง คนตาบอดทั้งหลาย ไมปลอยไมเทาเที่ยวจึงเดินไปได
ฉันใด เดียรถียเหลานั้นก็ไมปลอยลําดับแหงขันธเทียว จึงระลึกไปได
ฉันนั้น พระปกติสาวกทั้งหลาย ระลึกโดยลําดังขันธบาง (ระลึก)
กาวไปโดยจุติปฏิสนธิบาง พระอสิติมหาสาวกก็อยางนั้น แตสําหรับ
พระอัครสาวกทั้งสอง กิจดวย (ระลึกตาม) ลําดับขันธหามีไม ทาน
(ระลึก) กาวไปโดยจุติปฏิสนธิทีเดียว ดังนี้คือ เห็นจุติแหงอัตภาพ
หนึ่งแลวก็เห็นปฏิสนธิ (ในอัตภาพอื่นตอไป) อีก ... พระปจเจกพุทธ
ทั้งหลายก็เชนนั้น แตสําหรับพระพุทธเจาทั้งหลาย กิจดวย (ระลึก
ตาม) ลําดับขันธไมมีเลย กิจดวย (ระลึก) กาวไปโดยจุติปฏิสนธิก็ไมมี
แทจริง พระพุทธเจาทั้งหลายมีพระประสงค (จะทรงทราบ) ตรงที่ใด ๆ
ในเบื้องต่ําหรือในเบื้องบนก็ตาม ใน (กาล) หลายโกฏิกัป ที่นนั้ ๆ
ก็ยอมปรากฏแดพระองคโดยแท เพราะเหตุนั้น พระพุทธเจาทั้งหลาย
นั้น จึง (เทากับ) ทรงยนกัปหลาย ๆ โกฏิเขาดังเปยยาลบาลี (บาลี
ที่ละไวดวยไปยาล) แลว ทรงพระประสงค (จะทรงทราบ) ตรงที่ใด ๆ
(ในกัปใดในภพใด) ก็กาว (เจาะ) ลง (ดวยพระญาณ) ในที่นั้น ๆ
๑

๑. โดยลําดับขันธ คือระลึกยึดเอารายละเอียดความเปนไปแหงขันธ ตั้งแตเกิดจาตาย
ไปในชาติหนึง่ ๆ โดยลําดับ สวนวาโดยจุติปฏิสนธินั้น ระลึกเห็นจุตใิ นชาตินนั้ ๆ แลว
กาวขามรายละเอียด ความเปนไปในระหวางเสีย ไปดูปฏิสนธิทีเดียว คือดูแตตอนจุติ
ปฏิสนธิ หรือพูดงาย ๆ วา ดูวาตายจากอัตภาพนัน้ แลวไปเกิดในอัตภาพไหนเชนนัน้ ไป
เรื่อย ๆ รายละเอียดความเปนในระหวางตายเกิดไมดู คลายกับวาคนตาดีก็กาว
ฉับ ๆ ไปตามสบาย ไมตองสักไมเทาเดินคลําไปอยางคนตาบอด (?)
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(ในกัปนั้นในภพนั้น) ทีเดียว ทรงดําเนิน (พระญาณ) ไปได
(อยางแมนยํา) โดยอาการดังราชสีหปบ (สัตว) ก็และเมื่อทรง
ดําเนิน (พระญาณ) ไปอยางนั้น พระญาณของพระองคยอมไมติดขัด
อยูในชาติระหวาง ๆ ยอมไมผิดพลาด (ที่หมาย) เมื่อไมติดขัดไม
ผิดพลาด ก็ยอ มทรงจับเอาที่ ๆ ตองพระประสงคไดแท เปรียบ
เหมือนลูกศรที่นายขมังธนูผูทําความช่ําชองในการยิงขนทรายมาแลวเชน
สรภังคโพธิสัตว ยิงออกไป ไมติดอยูเสียในตนไมและเครือเถาเปนตน
ในระหวาง ยอมตกถูกเปาไมติดไมผิด ฉะนั้น
[เทียบอานุภาพแหงญาณ]
ก็และในชนผูระลึกปูพเพนิวาสไดเหลานี้ความเห็นปุพเพนิวาสแหง
เดียรถียทั้งหลาย ปรากฏเปนเชนกับแสงหิงหอย ...แหงพระปกติสาวกทั้งหลาย ... เชนกับแสงตะเกียง ... แหงพระมหาสาวกทั้งหลาย
...เชนกับแสงคบเพลิง ...แหงพระอัครสาวก ...เชนกับแสง
ดาวประกายพรึก ...แหงพระปจเจกพุทธทั้งหลาย .. เชนกับ
แสงจันทร ...แหงพระพุทธเจาทั้งหลาย ปรากฏเปนเชนกับดวง
อาทิตย ๑,๐๐๐ ดวง ในฤดูสารท ซึ่ง (แตละดวง) ประดับไปดวย
สหัสรังสี (พันแสง) (นี่) ประการหนึ่ง
ประการหนึ่ง ความระลึกปุพเพนิวาสไดแหงเดียรถียทั้งหลาย
เปนดังการเดิน (คลํา) ดวยปลายไมเทาแหงพวกคนตาบอด ...แหง
*

* สีโหกฺกนฺต (การปบสัตวแหงสีหะ?) มหาฎีกาแกเปนสีหาติปตน (การประหาร
สัตวแหงสีหะ ?)
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พระปกติสาวกทั้งหลาย เปนดังเดินบนสะพานไมทอน (เดินไดคน
เดียว) ...แหงพระมหาสาวกทั้งหลายเปนดังเดินบนสะพานเทา (คือ
ปูกระดานคนเดินไดหลายคน) ... แหงพระอัครสาวก เปนดังเดิน
บนสะพานเกวียน ...แหงพระปจเจกพุทธทั้งหลายเปนดังเดินในทาง
เทาใหญ ...แหงพระพุทธเจาทั้งหลาย เปนดังเดินในทางเกวียนใหญ
[ความระลึกที่ประสงค]
แตในอธิการ (แหงสมาธิภาวนา) นี้ ประสงคเอาความระลึก
ปุพเพนิวาสแหงสาวกทั้งหลาย เพราะฉะนั้น ขาพเจาจึงกลาวไววา
"บทวา อนุสสฺ รติ คือระลึก (ยอน) ตามไป ๆ โดยลําดับแหงขันธ
หรือวาโดยจุติปฏิสนธิ" ดังนี้
[วิธีทําปุพเพนิวาสานุสสติ]
เพราะเหตุนั้น ภิกษุอาทิกัมมิกะผูใครจะระลึกไดอยางนั้น เวลา
หลังอาหาร กลับจากบิณฑบาตแลว พึงไปในที่ลับ (คน) เรนอยู
(ผูเดียว) เขาฌาน ๔ โดยลําดับ ออกจากจตุตถฌานอันเปนบาทแหง
อภิญญาแลว อาวัชนาการถึงการนั่งครั้งสุดทายเพื่อน (คือการนั่นครั้งนี้
แหละ) ตอนั้นพึงอาวัชนาการถึงกิจที่ทํามาตลอดคืนและวันทั้งสิ้น
โดยยอนลําดับดังนี้ คือ การปูอาเสวนะ (กอนจะนั่ง) การเขามาสูเสนาสนะ (ที่นั่ง) การเก็บบาตรจีวร เวลาฉัน เวลามาจากหมูบาง เวลา
เที่ยวบิณฑบาตในหมูบาน เวลาเขาสูหมูบานเพื่อบิณฑบาต เวลาออก
จากวิหาร เวลาไหว (พระเจดียและพระโพธิ) ที่ลานพระเจดียและที่ลาน
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พระโพธิ เวลาชําระบาตร เวลาหยิบบาตร กิจที่ทําแตอหยิบบาตรจนถึง
ลางหนา กิจที่ทําในเวลาใกลรุง กิจที่ทําในมัชฌิมยาม กิจที่ทําใน
ปฐมยาม
ก็กิจเพียงเทานี้ ยอมปรากฏแมแกปกติจิต ยิ่งสมาธิจิตในบริ
กรามก็ยิ่งจะปรากฏชัดทีเดียว แตถาในกิจเหลานั้น กิจอะไรอยางหนึ่งไม
ปรากฏไซร ก็พึงเขาฌานอันเปนบาท ออกแลวอาวัชชนาการไปใหม
ดวยวิธีเทานี้ กิจนั้นก็ยอมจะปรากฏ (เห็นไดสิ้น) ฉะนั้น
ภิกษุพึงอาวัชนาการถึงกิจที่ทํามาโดยยอนลําดับไปทางเดียวอยางนี้
แมในวันที่ ๒ แมในวันที่ ๓ ที่ ๔ ที่ ๕ แมใน ๑๐ วัน แมในกึง่
เดือน แมในเดือนหนึ่ง แมกระทั่งปหนึ่ง โดยอุบายนี้แล ภิกษุผู
เมื่ออาวัชนาการ (ยอน) ไปไดถึง ๑๐ ป ๒๐ ป เปนอาทิไปจนถึง
การปฏิสนธิของตนในภพนี้ได ก็พึงอาวัชนาการถึงรูปอันเปนไปใน
ขณะจุติในภพกอน (ตอไป) อันภิกษุผูมีปญญายอมอาจเพิกปฏิสนธิ
เสีย ทํานามรูปในขณะจุติใหเปนอารมณไดโดยวาระแรกทีเดียว แต
เพราะนามรูปในภพกอน ก็ดับไปแลวไมมีเหลือ นามรูปอื่นเกิดขึ้น
(ใหม) เพราะเหตุนั้น ฐานะนั้นจึงเปนที่อับทึบ ดุจที่มืดตื้อ ยากที่ผูมี
*

* ปตฺตปฏิคฺคหณ ถาแปลวา รับเอาบาตร ความก็สอไปวา ตองมีผูให ภิกษุจึงไดรบั
เอา ก็บาตรเปนบริขารประจําตัวอยูแ ลว เมือ่ เก็บเธอก็เก็บไวเอง จะตองมีผูใหอะไรอีก
ในที่นี้จึงแปลวา หยิบ ปตฺตโธวน ถาแปลวาลางบาตร ไมไดกับความจริง เพราะกอนจะ
เก็บ ก็ตองลางและเช็ดแลว ตอนนี้จะเปนเพียงทําความสะอาด เชนเช็ดฝุนละอองเทานั้น
ในที่นี้จึงแปลเสียวา ชําระ
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ปญญาทรามจะเห็นได แมกระนั้น ภิกษุนั้นก็ไมควรทําความทอดธุระ
เสียวา "เราไมอาจที่จะเพิกปฏิสนธิเสีย ทํานามรูปที่เปนไปในขณะจุติ
ใหเปนอารมณได" แตวาควรเขาฌานที่เปนบาทนั้นแหละบอยๆ และ
ออกจากฌานนั้นแลวก็พึงอาวัชนาการถึงฐานะนั้น (ร่ําไป) เถิด ดวยวา
เมื่อทําไปอยางนั้น ก็เปรียบเหมือนบุรุษมีกําลัง เมื่อตัดตนไมใหญเพื่อ
ประโยชน (จะทํา) เปนชอฟาของเรือนยอด แมเมื่อคมขวานบิ่น
เสียดวยเพียงแตตัดกิ่งใบ ไมอาจตัดตนใหญได ก็ไมทําความทอดธุระ
เสียเลย พึง (ถือขวานนั้น) ไปโรงชางเหล็ก ใหชางเหล็กทําขวาน
(นั้น) ใหคมแลวมาตัดอีก และเมื่อมันบิ่นอีก ก็ใหชางทําอยางนั้น
แลว (มา) ตัดอีกอยูนั่น บุรุษนั้น (เพียร) ตัดไปอยางนั้น ไมนา
นักก็จะพึงโคนตนไมใหญลงได เพราะ (เนื้อ) ไมที่ตัดแลวไมเปนสิ่ง
ที่จะตองตัดอีก และเพราะตัดแตที่ยังไมไดตัด ฉันใดก็ดี ภิกษุออกจาก
ฌานที่เปนบาทแลว ไมอาวัชนาการถึงกิจทีอาวัชนาการมรกอนแลว
อาวัชนาการแตปฏิสนธิอยางเดียว ไมนานนักก็จะพึงเพิกปฏิสนธิ ทํา
นามรูปอันเปนไปในขณะจุติใหเปนอารมณได ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล
ความขอนี้ บัณฑิตพึงแสดงดวยเรื่องอื่น ๆ มีเรื่องคนผาฟน
และชางปลงปมเปนตนบางก็ได
[ความรูตอนที่เปนปุพเพนิวาสญาณ]
ในกิจเหลานั้น ญาณที่ทํา (กิจ) จําเดิมแตการนั่งครั้งสุดทาย
จนถึงการปฏิสนธิใหเปนอารมณเปนไป หาไดชื่อวาปุพเพนิวาสญาณ
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ไม แตญาณนั้นจัดเปนบริกรรมสมาธิญาณ (ญาณที่ประกอบกับ
บริกรรมสมาธิ) อาจารยพวกหนึ่งเรียกวาอตีตังสญาณก็มี คํา (ของ
อาจารยพวกหนึ่ง) นั้นไมชอบ เพราะ (อตีตังสญาณ) หมายถึงรูปาวจร (สวนบริกรรมสมาธิญาณเปนกามวจร)
ตอเมื่อใด มโนทวาราวัชนะกาวลวงปฏิสนธิ (ในภพนี้) เสีย
ทํานามรูปอันเปนไปในขณะจุติ (จากภพกอน) ใหเปนอารมณเกิดขึ้น
แกภิกษุนั้น และครั้นมโนทวาราวัชนะนั้นดับไปแลว ชวนะ ๔ หรือ
๕ ดวง ทํานามรูปนั้นแหละใหเปนอารมณแลนไป ซึ่งชวนะดวงตน ๆ
ที่มีชื่อวาบริกรรมเปนตน เปนกามาวจร ดวงสุดทาย (คือดวงที่ ๔
หรือที่ ๕) เปนรูปางจรเปนไปในจตุตถฌานเปนอัปปนาจิต โดยนัย
ที่กลาวแลวในกอนนั่นแล เมื่อนั้น ญาณอันใดเกิดขึ้นแกภิกษุนั้น
พรอมทั้งอาการ (เชนผิวพรรณ) พรอมทั้งอุเทศ (เชนชื่อโคตร)
ตลอดกาลดังนี้ คือชาติ ๑ ก็มี ๒ ชาติก็มี ฯลฯ ดังนี้
[ความหมายของคําวา ชาติ และกัป]
ในปาฐะเหลานั้น คําวา "ชาติ ๑ ก็มี" ไดแกขันธสันดาน
อันหนึ่ง ซึ่งมีปฏิสนธิเปนตน มีจุติเปนปลาย เนือ่ งอยูในภพเดียวกัน
*

* มหาฎีกาวา ไมชื่ออปุพเพนิวาสญาณ เพราะปุพเพนิวาสญาณตองมีนิวุฏฐธรรมในอดีต
ชาติเปนอารมณ
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ก็มี แมในคําวา "๒ ชาติก็มี" เปนตน ก็นัยนี้
[สังวัฏกัป วิวัฏกัป]
สวนในคําวา "หลายสังวัฏกัปก็มี" เปนตน กัปเสื่อม พึงทราบ
วา ชื่อสังวัฏกัป กัปเจริญ พึงทราบวา ชื่อวิวัฏกัป ในสองกัปนั้น
สังวัฏฏัฏฐายีกัป เปนอันถือเอาดวยสังวัฏกัป เพราะอะไร ? เพราะ
สังวัฏฏัฏายีกัปมีสังวัฏกัปนั้นเปนมูล วิวัฏฏัฏฐายีกัป ก็เปนอันถือ
เอาดวยวิวิฏกัป (เพาะวิวัฏฏัฏฐายีกัปมีวิวัฏกัปเปนมูลเหมือนกัน)
ดวยเมื่อเปนอยางนั้น อสงไขยกัปเหลาใดที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา
"ดูกรภิกษุทั้งหลาย อสงไขยแหงกัป ๔ นี้ อสงไขยกัปแหงกัป ๔ คือ
อะไรบาง คือสังวัฏกัป (๑) สังวัฏฏฐายีกัป (๑) วิวัฏกัป (๑)
วิวัฏฏัฏฐายีกปั (๑)" ดังนี้ อสงไขยกัปเหลานั้น ก็เปนอันไดถือ
เอาครบ
[สังวัฏกัป ๓]
ในกัปเหลานั้น สังวัฏกัปมีถงึ ๓ ทีเดียว คืออาโปสังวัฏฏะ
(พินาศดวยน้ํา) เตโชสังวัฏฏะ (พินาศดวยไฟ) วาโยสังวัฏฏะ
(พินาศดวยลม)
[สังวัฏสีมา - แดนแหงความพินาศ]
แดนแหงสังวัฏฏะ (ดานสูง) ก็ ๓ คือ (พรหมโลก) ชัน้ อาภัสสรา
๑

๒

๑. สังวัฏฏัฏฐายี คือระยะกาลในระหวางเสื่อม วิวัฏฏัฏฐายี คือระยะกาลในระหวาง
เจริญ นานเปนอสงไขย ๆ เหมือนกัน
๒. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๑๘๐
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ชั้นสุภกิณหา ชั้นเวหัปผลา เมื่อกัปพินาศดวยไฟ (โลก) ใตชนั้
อาภัสสราลงมาถูกไฟไหม (สิ้น) เมื่อกัปพินาศดวยน้ํา (โลก) ใต
ชั้นสุภกิณหาลงมาละลายดวยน้ํา (ลิ้น) เมื่อกัปพินาศดวยลม (โลก)
ใตชั้นเวหัปผลาลงมา ทําลายไปดวยลม (สิ้น) แต (เมื่อวา ) โดย
แดนดานกวาง (โลก) พุทธเกษตรหนึ่ง ยอมพินาศทุกครั้งไป
[พุทธเกษตร ๓]
อันพุทธเกษตร (นั้น) มี ๓ อยาง คือชาติเกษตร อาณาเกษตร และวิสัยเกษตร ในพุทธเกษตร ๓ นั้น ชาติเกษตร มี
ขอบเขตหมื่นจักรวาฬ ซึ่งเปนเขตที่ไหว ในเพราะเหตุอัศจรรยทั้งหลาย
มีการถือปฏิสนธิแหงองคพระตถาคตเจาเปนตน อาณาเกษตรมีขอบ
เขตแสนโกฏิจักรวาฬ ซึ่งเปนเขตที่อานุภาพแหงพระปริตเหลานี้ คือ
รตนปริต ขันธปริต ธชัคคปริต อาฏานาฏิยปริต และโมรปริต
เปนไป วิสยั เกษตร ไมมีที่สุด ไมมีปริมาณ ซึง่ (ตรงกับที)่
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา "ก็หรือวา ตถาคตพึงจํานง (จะรู) โดยที่
เทาใด" ดังนี้เปนตน เปนเขตที่พระตถาคตเจาทรงจํานง (จะทรง
ทราบ) สิ่งใด ๆ ก็ยอมทราบสิ่งนั้น ๆ
ในพุทธเกษตร ๓ ดังกลาวมานี้ เกษตรเดียวคือ อาณาเกษตร
ยอมพินาศไป แตวาเมื่ออาณาเกษตรนั้นพินาศไปอยู แมชาติเกษตร
ก็ยอมเปนอันพินาศดวยอยูเอง อันพุทธเกษตรทั้งสองนั้นเมื่อพินาศยอม
พินาศดวยกัน เมื่อตั้งขึ้น (ใหม) เลาก็ตั้งขึ้นดวยกัน
*

* องฺ. ติก. ๒/๒๙๓
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ความพินาศและความตั้งขึ้นใหม แหงพุทธเกษตรนั้น พึงทราบ
ดัง (ตอไป) นี้
[เตโชสังวัฏฏะ]
ก็ในสมัยที่กัปพินาศดวยไฟ แรกทีเดียวมหาเมฆลางกัป ตั้งขึ้น
ยังฝนใหญหาหนึ่งใตทั่วแสนโกฎิจักรวาฬ มนุษยทั้งหลายดีใจ นํา
เอาพืชทั้งปวงไปหวาน แตครั้นขาวทั้งหลายงอกขึ้น (ยาว) พอโค
กัดกินได เมฆนั้นก็รองเปนเสียงลา ไมยังฝนใหตกแมแตหยาดเดียว
ฝนเปนอันขาดไปในกาลนั้น ซึ่งเปนกาลที่พระผูมีพระภาคเจาทรงหมาย
ถึง ตรัสไววา "ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยนั้นมีอยู ซึ่งเปนสมัยที่ฝน
ไมตกหลายป...หลายรอยป...หลายพันป...หลายแสนป" ดังนี้ สัตว
ทั้งหลายผูเปนวัสสุปชีวี (อาศัยฝนเปนอยู) ก็ทํากาละไปเกิดในพรหมโลก เทวดาจําพวกที่เปน ปุปฺผผลุปชีวินี (อาศัยดอกไมและผลไมเปน
อยู) (ก็จุติไปเกิดในพรหมโลก) ดวย ครั้นกาลนานไกลลวงไปโดย
การขาดฝนอยางนั้น น้ําในที่นั้น ๆ ก็ถงึ ซึ่งความสิ้นไป ทีนี้ปลาและ
เตาทั้งหลายก็คอย ๆทํากาละไปเกิดในพรหมโลกบาง แมพวกสัตวนรก
(ก็จุติไปเกิดในพรหมโลก) ดวย อาจารยพวกหนึ่งวา "ในสัตว
เหลานั้น พวกสัตวนรกยอมพินาศ เพราะความปรากฏเกิดขึ้นแหงสูรย
ดวงที่ ๗
๑

๒

๑. องฺ. สตฺตก. ๒๓/๑๐๒.
๒. ถาเปนเชนนั้น ก็เปนการยอมรับวา ไฟนรกนัน้ ไมเทาไร สูไฟบรรลัยกัลป ที่เกิดแต
สูรย ๗ ดวงไมได ?
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มีปญหาวา "เวนฌานเสีย ความเกิดในพรหมโลกหามีไดไม
และบรรดาสัตวที่กลาวมานั้น ลางพวกก็ถูกความขาดอาหารบีบคั้น ลาง
พวกก็ยังอภัพ (ไมอาจ) ที่จะบรรลุฌานได สัตวเหลานั้นจะ (ไป) เกิด
ในพรหมโลกนั้นไดอยางไร ?" มีคําแกวา "สัตวเหลานั้น (ไป) เกิด
ในพรหมโลกไดดวยอํานาจฌานที่ตนไปไดในเทวโลก" จริงอยู พวก
กามาพจรเทพ เหลาที่ชื่อวา โลกพยูหะ (กระบวนการกูโลก ?) ทราบ
วา "โดยลวงไปแสนป ความสิ้นกัปจักมี" ก็ปลอยเศียร (ไมโพกผา)
สยายผม (ไมกลาไมแตง) (รองไห) น้ําตานองหนา เช็ดน้ําตาดวยมือ
นุงผาแดง ทรงเพศแหงบุคคลผูมีรูปวิกาลยิ่งนัก เที่ยวรองบอกไปในถิ่น
มนุษย อยางนี้วา "ชาวเราเอย ๆ แตนี้ลวงไปแสนป ความสิ้นกัป
จักมีละ โลกนี้จักพินาศ มหาสมุทรเลาก็จักแหง มหาปฐพีนี้และขุนเขา
สิเนรุ ก็จักถูกไฟไหมพินาศ (สิ้น) ความพินาศจักมี (ขึ้นไป) กระทั่ง
พรหมโลก ชาวเราเอย ทานทั้งหลายจงเจริญเมตตา จงเจริญกรุณา
จงเจริญมุทิตา จงเจริญอุเบกขาเถิด จงบํารุงมารดา จงบํารุงบิดา จง
เปนผูออนนอมตอผูใหญในสกุลเถิด" ไดฟงคําของโลกพยูหเทพ
เหลานั้นแลว พวกมนุษยและภุมเทวดาโดยมาก เกิดความสลดใจมาก
ก็เปนผูจิตออนโยนกะกันและกัน พากันทําบุญทั้งหลายมีเมตตาเปน
อาทิ (ตายแลว) จึงไปเกิดในเทวโลก ไดบริโภคทิพยสุธาโภชนแลว
๑

๒

๑. มีปญหาวา เทพพวกนี้รูไดอยางไรวาจะสิ้นกัป ? มหาฎีกาทานวา อาจารยทั้งหลาย
กลาววา "ธรรมดาเตือนใหร"ู แตอาจารยพวกหนึ่งก็วา "รูเพราะเห็นนิมิตเชนนั้น"
อีกพวกหนึ่งวา "พวกพรหมสงมาบอก"
๒. หมายถึงเมตตาชั้นกามาวจรกุศล.
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ืทําบริกรรมในวาโยกสิณ จึงไดฌานในเทวโลกนัน้ สวนสัตวอื่น
จากนั้น (คือพวกอบาย) ก็ไปเกิดในเทวโลกไดดว ยอปราปริยเวทนียกรรม จริงอยู ชื่อวาสัตวผูทองเที่ยวอยูในสงสาร ที่ปราศจากอปราปริยเวทนียกรรม ยอมไมมี แมสัตวเหลานั้นก็ยอมไดฌานในเทวโลก
นั้น ๆ ไดเหมือนกัน สัตวแมทั้งปวงยอมเกิดในพรหมโลกได ดวย
อํานาจฌานที่ตน (ไป) ไดในเทวโลก ดังนี้แล
[เกิดสูรย ๗ ดวง]
อนึ่ง ตอแตฝนขาด ลวงกาลไปนานไกล สูรยดวงที่ ๒ ก็เกิด
ปรากฏขึ้น จริงอยู ขอนี้พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา "ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย สมัยนั้นมีอยู " ดังนี้เปนอาทิ สัตตสูริยสูตร บัณฑิตพึง
(นํามากลาว) ใหพิสดารเถิด ก็แลครัน้ สูรยดวงที่ ๒ นั้น เกิดปรากฏ
ขึ้นแลว กาลตอนกลางคืนตอนกลางวันก็มิไดรูกันเลย สูรยดวงหนึ่งขึ้น
ดวงหนึ่งตก โลกมีความรอนจากสูรยมิไดขาดระยะเลย และในกัปปวินาสกสูรย (สูรยลางกัป) หามีสูริยเทพบุตรเหมือนดังที่มีในปกติสูรยไม
ในสูรย ๒ อยางนั้น เมื่อปกติสูรยยังเปนไปอยู กอนเมฆบาง เปลวควัน
๑

๒

๓

๑. มหาฎีกาวา พวกเทวดาไดลมเย็นสบายอยูโดยปกติจนชิน เจริญโยกสิณจึงสําเร็จ
ไดโดยงาย เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาวแตวา เทวดาทําบริกรรมในวาโยกสิณ ไมกลาวถึง
กสิณอื่น.
๒. องฺ. สตฺตก. ๒๓/๑๐๒
๓. มหาฎีกาชวยแกปญหาวา แมสูริยเทพบุตรก็เจริญฌานไดแลว ก็ทิ้งสูริยวิมานไปเกิด
ในพรหมโลกเสียงเหมือนกามาวจรเทพอืน่ ๆ .
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บาง ยัง (มี) ลอยอยูในอากาศ ครั้นกัปปวินาสกสูรยเปนไป ทองฟา
เปนปราศจากควัน และกอนเมฆ ใสราวะวงแวน (สองหนา) เวน
เบญจมหานทีแลว น้ําในที่ทั้งหลายมีแมน้ํานอยที่เหลือเปนตน แหง
(หมด)
แตนั้นไปอิกลวงกาลนานไกล สูรยดวงที่ ๓ ก็เกิดปรากฏขึ้น
เพราะความเกิดปรากฏขึ้นแหงสูรยดวงที่ ๓ ไรเลา แม (เบญจ)
มหานทีก็แหง
แตนั้นไปอิกลวงกาลนานไกล สูรยดวงที่ ๔ ก็เกิดปรากฏขึ้น
เพราะความเกิดปรากฏขึ้นแหงสูรยดวงที่ ๔ ไรเลา มหาสระทั้ง ๗ นี้
คือ สระสีหปาตนะ สระหงสหาตหะ สระกัณณมุณฑกะ สระรถการ
สระอโนดาต สระฉัททันต สระกุณาละ อันเปนตนน้ํา (เบญจ) มหานที
(อยู) ในหิพพานต ก็แหง
แตนั้นไปอิกลวงกาลนานไกล สูรยดวงที่ ๕ ก็เกิดปรากฏขึ้น
เพราะความเกิดปรากฏขึ้นแหงสูรยดวงที่ ๕ ไรเลา น้ําในมหาสมุทรแม
แตพอเปยกขอองคุลีก็ไมเหลืออยู (แหงไป) โดยลําดับ
แตนั้นไปอิกลวงกาลนานไกล สูรยดวงที่ ๖ ก็เกิดปรากฏขึ้น
เพราะความเกิดปรากฏขึ้นแหงสูรยดวงที่ ๖ ไรเลา สกลจักรวาฬก็เกิด
เปนควันกลุมไป (จน) สิน้ ยาง (คืออาโปธาตุ) เพราะควัน (รม)
และจักรวาฬนี้เปนฉันใด แมแสนโกฏิจักรวาฬก็เปนฉันนั้น
*

* เบญจมหานที ทานก็ชี้เอาแมน้ําใหญทงั้ ๕ ในชมพูทวีปของทาน คงคา ยมุนา
สรภู อจิรวดี มหี เทานั้นเอง.
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แตนั้นไปอิกลวงกาลนานไกล สูรยดวงที่ ๗ ก็เกิดปรากฏขึ้น
เพราะความเกิดปรากฏขึ้นแหงสูรยดวงที่ ๗ ไรเลา สกลจักรวาฬก็ลุก
(ไหม) พรึบขึ้นพรอมทั้งแสนโกฎิจักรวาฬ แมยอดเขาสิเนรุทั้งหลาย
(อันมีจํานวนมาก) ตางโดยขนาดมียอดที่สูง ๑๐๐ โยชน เปนตน
ก็ละลายหายไปในอากาศนั่นเอง เปลวไฟนั้นลุกขึ้นไปติดเทวโลกชั้น
จาตุมหาราช เผาวิมานทองวิมานแกววิมานเพชรพลอย ในชั้นจาตุมหาราชนั้น (สิ้น) แลว ก็ติดภพนดาวดึงส โดยวิธีนั้แล มันติด
กระทั่งถึง (พรหมโลก) ภูมิปฐมฌาน เผาพรหมโลกทั้ง ๓ ชั้นในภูมิ
ปฐมฌานนั้นแลว จดชัน้ อาภัสราจึงหยุด เปลวไฟนั้น สิ่งที่เปนสังขาร
แมประมาณสักอณูหนึ่ง ยังมี (เหลือ) อยูเพียงใด ก็ไม (ยอม) ดับ
เพียงนั้น ตอสิ้นสังขารทั้งปวงจึงดับไปไมใหอะไรเหลือแมแตเถา ดัง
เปลวไฟที่ไหมเนยใสและน้ํามันฉะนั้น อากาศเบื้องบนกับทั้งอากาศ
เบื้องลางก็เกิดมืดมิดเปนอันเดียว
[ตอนสังวัฏฏัฏฐายี - ระยะกาลระหวาเสื่อม]
ตอมาลวงกาลนานไกล เมฆใหญตั้งขึ้น ทีแรกยังฝนฝอย ๆ ให
ตกลงมา (แลว) ยังฝนใหตกโดยหยาดน้ํา (ใหญขนึ้ ) ขนาดกานบัว
ขนาดไมเทา ขนาดสาก และขนาดลําตาลเปนอาทิอยูโดยลําดับ (จน)
ยังที่ ๆ ไฟไหมทั้งปวง ในแสนโกฏิจกั รวาฬใหเต็มแลวจึงหายไป ลม
*

* นาจะกลาวอีกนิดวา สูรยทั้ง ๗ ดวง ทีเ่ ปนตนเพลิงนัน้ ก็เผาไหมตวั เองมอดสลาย
ไปดวย อากาศจึงไดมืดมิด !
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(พัด) อุมน้ํานั้นไวขางลางและทางขวาง (คือพัดไปรอบน้ําไมใหน้ํา
กระจายไป ) ทําจน (น้ํานั้นแขนเขา) เปนกอน น้าํ กอนนั้นกลม
เชนกับหยาดน้ําในใบบัว
หากมีคําถามวา "ลมทํากองน้ําใหญปานนั้น ใหเปนกอนได
อยางไร ?" คําแกพึงมีวา "ทําไดโดยน้ําเปดชองให" จริงอยู น้ํานั้น
ยอมใหชองแกลมนั้น ในที่นั้น ๆ (ใหลมแทรกเขาไปทําใหแขนได)
น้ํานั้นถูกลมปน ทําใหเปนกอนอยูอยางนั้น ก็คอยเหือดไปงวดลงขางลาง
โดยลําดับ ครั้นน้ํางวดลง ๆ พรหมโลกก็เกิดปรากฏขึ้นในที่ ๆ เคย
เปนพรหมโลก และเทวโลกทั้งหลายก็เกิดปรากฏขึ้นในที่ ๆ เคยเปน
กามาวจรเทวโลก ๔ ชั้นขางบน แตครั้นงวดลงมาถึงที่ ๆ เคยเปน
แผนดินแตกอน ลมแรงก็เกิดขึ้น ลมนั้นกั้นน้ํานั้นไวทํามิใหระบาย
ไปได ดังน้ําอยูในกระบอกกรองที่คนปดชอง (ระบายอากาศ) ไวฉะนั้น
น้ําอันมีรสหวานถึงซึ่งความเหือดไป ทําใหเกิดงวนดินเปนฝาขึ้น
งวนดินนั้น เปนสิ่งที่ถึงพรอมดวยสี และถึงพรอมดวยกลิ่นรส ดัง
หนาขาวปายาสที่หุงไมใชน้ําเลย (คือหุงดวยน้ํานม) ฉะนั้น
๑

๒

๑. ปาฐะฉบับที่พิมพไวเปน วาเต สมฺปณฑ
ฺ ิมาน คลาดเคลื่อน ที่ถูกเปน วาเตน...
๒. เทวโลก ๔ ชั้นขางบน คือ ยามะ ดุสติ นิมมานรดี ปรนิมมิตวสวัตดี สวน ๒ ชัน้
ขางลวง คือ ดาวดึงส และจาตุมหาราชิก ทานวาเพราะสัมพันธกับแผนดิน จึงยังไมเกิด
กอน
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[อาภัสสรพรหมลงมาเกิดและกินงวนดินเปนอาหาร]
ก็ในกาลนั้น สัตวทั้งหลายผูเกิดอยูแตแรก ในอาภัสสรพรหมโลก
จุติจากอาภัสสรพรหมโลกนั้น เพราะสิ้นอายุบาง เพราะสิ้นบุญบาง
(มา) เกิดในโลกนี้ (โดย) เปนอุปปาติกะ พรหมสัตวเหลานั้นเปน
ผูมีแสงในตัว ทองเที่ยวไปในทองฟาได (คือเหาะได) เขาทั้งหลาย
ไดสิ้นงวนดินนั้นเขาก็เกิดหื่นกระหาย ลงมือ (ปน) กินเปนคํา ๆ
โดยนัยที่กลาวในอัคคัญญสูตรนั้นแล อยูมาแสงในตัวของเขาทั้งหลาย
อันตรธานไป ความมืดก็มีขึ้น เขาทั้งหลายเห็นมืดเขาก็กลัว
[เกิดดวงอาทิตย]
ตอนั้น ดวงสูรย (ใหญ) ๕๐ โยชนเต็ม อันยังความกลัวใหหาย
แลวยังความกลาใหเกิดแกสัตวเหลานั้นได เกิดปรากฏขึ้น เขาทั้งหลาย
เห็นดวงสูรยนั้นแลวก็ตื่นเตนดีใจวา "พวกเรากลับไดแสงสวางแลว"
พากันตั้งชื่อดวงสวางนั้นวา "สูรย" นั่นเอง เพราะ (เนื่องดวย) คําที่
เขาทั้งหลายกลาวกันวา "ดวงสวางอันยังความกลัวของพวกเราที่กลัวอยู
แลวใหหาย ยังความกลาใหเกิด (แกพวกเรา) โผลขึ้นมา เพราะฉะนั้น
ดวงสวางนั่นจงชื่อสูรย (ผูโผลขึ้นมายังความกลาใหเกิด) เถิด" ดังนี้
๑

๒

๓

๑. คือเกิดอยูกอ นที่โลกพยูหเทพจะมาบอกกลาวเรื่องกัปจะสิ้น
๒. กระหาย กับระหาย ความหายตางกัน กระหาย เปนอาการของใจที่มีความตองการ
อยากไดอารมณ สวนระหาย เปนอาการทางกายที่ตองการน้ํา เพราะฉะนั้น กระหาย
จึงใชไดกับความหมายของตัณหา.
๓. ที. ปาฏิ. ๑๑/๘๗.
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[เกิดดวงจันทร]
อยูมา ครั้นสูรยทําความสวางในกลางวันแลวอัสดงไป เขา
ทั้งหลายก็คร่ําครวญวา "พวกเราไดแสงสวางดวงใดเลา แสงสวางดวง
นั้นของเราก็มาหายไปเสียแลว" ก็เกิดกลัวกันขึ้นมาอีก พวกเขาได
แตคิดรําพึงกันไปวา "จะเปนการดีนะ หากวาพวกเราไดแสงสวางอิก
ดวงหนึ่ง " (ครั้นนั้น) ดวงจันทร (ใหญ) ๕๐ โยชนหยอนหนึ่ง
ราวกะรูใจของพวกเขา ก็เกิดปรากฏขึ้น พวกเขาไดเห็นดวงจันทรนั้น
ยิ่งตื่นเตนยินดีนัก พากันตั้งชื่อดวงจันทรนั้นวา "จันทะ" นั่นเอง
เพราะ(เนื่องดวย) คําที่พวกเขากลาวกันวา "ดวงสวางนั้นราวกะรูฉันทะ
(ความพอใจ) ของพวกเรา โผลขึ้นมา เพราะฉะนั้น ดวงสวางนั่น
จงชื่อวา จันทะ (ผูราวกะรูฉันทะของสัตว โผลขึ้น) เถิด ดังนี้
[เกิดดวงนักษัตร คืนวัน...ทวีป]
ครั้นจันทรสูรยเกิดปรากฏอยางนั้นแลว ดวงดาวนักษัตรทั้งหลาย
ก็เกิดปรากฏขึ้น จําเดิมแตนั้น กลางคืนกลางวันก็รูกันขึ้น และเดือน
กึ่งเดือน ฤดู ป ก็รูจักขึ้นโดยลําดับ
อนึ่ง ในวันที่จันทรสูรยเกิดปรากฏขึ้นนั่นเอง ภูเขาสิเนรุ ภูเขา
๑

๒

๓

๑. เล็งถึงดวงอาทิตยซึ่งใหญ ๕๐ โยชนเต็ม (ปริปุณฺณปฺาสโยชน) สวนดวงจันทร

๕๐ โยชนหยอน คือ ๔๙ โยชน.
๒. ถาอยางนี้ ก็หมายความวา จันท แปลงมาจาก ฉันท.
๓. ตรงนี้คลุมไป เพราะสูรยกับจันทรมิไดเกิดพรอมกัน.
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จักรวาฬ และภูเขาหิมพานตก็เกิดปรากฏขึ้น ก็แลภุเขาทั้ง ๓ นั้น
เกิดปรากฏขึ้นในวันเพ็ญเดือนผัคคุณะ (คือเดือน ๔) ไมกอนไมหลัง
กันเลยทีเดียว ถามวา เปนอยางไร ? แกวา เมื่อขาวฟาง (ที่หุง) สุก
ฟองขึ้นซูเดียวเทานั้น (หนาขาว) ลางแหงก็ปูดขึ้น ลางแหงก็บุมลง
ลางแหงก็เรียบ ๆ ฉันใด สิ่งเหลานั้น ตรงที่ ๆ สูงขึ้นไปมันก็เปน
ภูเขา ที่ลุมลึกลงไปก็เปนสมุทร ทีร่ าบเรียบก็เปนทวีป (คือแผนดิน
ใหญ) ฉันนั้นเหมือนกัน
[อาหารละเอียดหาย กลายเปนอาหารหยาบ]
อยูมา เมื่อสัตวเหลานั้นกินงวนดินไป ลางพวกมีผิวพรรณงาม
ลางพวกก็มีผิวพรรณทรามไปตามลําดับ ในสองพวกนั้น พวกผิวพรรณ
งามเหยียดหยามพวกผิวพรรณทราม เพราะการเหยียดหยามกันเปน
ปจจัย งวนดินนั้นเลาก็หายไป สะเก็ดดินเกิดปรากฏขึ้น (แทน)
ตอมา โดยนัย (การเหยียดหยามกัน) นั้นแหละ แมสะเก็ดดินนั้น
ก็หายไปอิกเลา เครือดินเกิดปรากฏขึ้น (แทน) โดยนัยเดียวกันนั้น
๑

๒

๑. มหาฎีกาเห็นวาความตรงนี้ขาดไป คือควรจะกลาวถึงทวีปและสมุทรดวย ไมใชแต
ภูเขาเทานัน้ เพราะความตอไปก็กลาวอยูวา ที่สูงเปนภูเขา ที่ลุมเปนสมุทร ที่ราบเปน
ทวีป เพราะฉะนั้น สิเนรุ...ปพฺพตา ปาตุภวนฺติ ควรจะมีคําวา ทีปสมุทฺทาป ตออีก
ความจึงจะไมขาด.
๒. การถือวรรณะในชมพุทวีป นักปราชญวา เดิมก็คือถือผิวกาย ดังกลาวนี้เอง แลว
ตอมากลายเปนถือจําพวกไป การถือผิวกายนั้นก็ยังปรากฏอยูในลางประเทศจนทุกวันนี้.
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แมเครือดินก็หายไปเสียอิก ขาวสาลีที่ไมตองหุงดวยไฟฟน เปน
เมล็ดขาวสารไมมีรําไมมีแกลบมีกลิ่นหอม เกิดปรากฏขึ้น (แทน)
ตอนั้น ภาชนะทั้งหลายก็เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น พวกเขาบรรจุขาวสาลี
ลงในภาชนะแลวตั้งไวที่หลังแผนหิน เปลวไฟลุกขึ้นหุงขางสาลีนั้น
เองแหละ มันก็เปนขางสวย เชนดังดอกมะลิ (ตูม) ทีเดียว กิจดวย
แกงหรือกับก็ตาม หามีแกขาวนั้นไม สัตวทั้งหลายใครจะกินขาวมีรส
(อยาง) ใด ๆ มันก็เปนขาวมีรส (อยาง) นั้น ๆ เอง
[เกิดมุตรกรีส ทวาร และเมถุน]
เมื่อสัตวเหลานั้นกินอาหารหยาบนั้นเขาไป แตนั้นมูตรและกรีส
ก็เกิดมา ทีนี้ ปากแผล (คือทวารทั้ง ๙) ก็แตกออก เพื่อประโยชนแก
การถายมูตรและกรีสนั้นของสัตวเหลานั้น ความเปนชายจึงเกิดปรากฏ
ขึ้นแกคนผูชาย ความเปนหญิงก็เกิดปรากฏขึ้นแกคนผูหญิงดวย ใน
ชายและหญิงนั้น วากันวา ผูหญิงจองดูผูชาย และผูชายก็จองดูผูหญิง
๑

๒

๑. งวนดิน (รสปฐวี) สะเก็ดเดิน (ภูมิปปฺปฎก) เครือดิน (ปทาลตา) ทานวาเปน
ของละเอียด กินแลวระงับความหิวระหายได มีรสซาบซานไปบํารุงรางกาย ไมมีอะไร
เหลือเปนกาก คลายสุธาหาร (คืออาหารทิพยของเทวดา)
งวนดิน คือโอชะของดิน ยังเปนรสคือเปนของเหลวขน ๆ วาหวานอรอยนัก
สะเก็ดเดิน ทวงทีก็จะงวนดินนั่นเอง แตหมาดเขาแลวแตกระแหงเปนสะเก็ด คือเปน
ชิ้นยอยๆ เครือดิน คือดินนั้นแหงเขา ก็ทจี ะกอเกิดเปนพืชชนิดเลื้อยไปตามดิน แตยัง
ไมเปนพืชแท แตอยางไรก็ตาม ก็คงยังเปนอาหารละเอียดดังกลาวแลว จึงเรียกวาเครือดิน
ในไตรภูมิวินจิ ฉันวา มีสัณฐานดังผักบุงและแพวพวย.
๒. มหาฎีกาแสดงวา ยยรส ตตรโส เปนบทสมาส.
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เกินเวลา (คือนาน) ไป เพราะการจองดูกันเกินเวลาเปนปจจัย ความ
เรารอนทางกามก็เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น แตนั้นก็เสพเมถุนธรรมกัน
เพราะการเสพอสัทธรรมเปนปจจัย พวกเขาถูกทานพวกนักปราชญ
ตําหนิเอาเบียนเอา ก็ปลูกเรือนขึ้น เหตุจะปกปดอสัทธรรมนัน้
[เกิดอทินนาทาน]
สัตวเหลานั้นอยูครองเรือนไป ไดเยี่ยงอยางสัตวชาติเกียจคราน
ผูใดผูหนึ่งเขา จึงทํา (สันนิธิ) การสะสม (ขาว) ไวโดยลําดับ ตั้งแต
นั้น ทั้งรําทั้งแกลบก็ (เกิด) หุม (เมล็ด) ขาวสาร แมที่ ๆ เกี่ยวแลว
ก็ไมกลับงอกขึ้นอิก พวกเขาจึงประชุมปรับทุกขกันวา "ผูเจริญทั้งหลาย
ธรรมอันลามกเกิดปรากฏขึ้นในหมูสัตวเสียแลวละหนอ พวกเราแตกอน
เปนสัตวมโนมัย (สําเร็จดวยใจ) " ดังนี้เปนอาทิ คําทั้งปวงพึง (นํา
มากลาว) ใหพิสดารโดยนัยที่กลาวในอัคคัญญสูตรเถิด แตนั้น พวก
เขาจึงปกปนแดน (นา) กัน อยูมาสัตวผูใดผูหนึ่ง (ไป) ถือเอา (ขาว)
สวนของผูอื่น ที่เจาของมิไดใหเขา พวกเขาตอวาสัตวผูนั้นสองครั้ง
(ถามิฟง) ในครั้งที่สาม จึงประหารเอาดวยอาวุธมีฝามือ กอนดิน
และทอนไมเปนตน
๑

๒

๑. เบียนเอา (วิเหิยมานา) จะหมายความแคไหน? เห็นแลวเกิดบัดสีกไ็ ลตะเพิดเอา
หรือใชไมแพนเอา ใหไปเสียใหพนสายตา เชนนั้นกระมัง ?
๒. ที. ปาฏิ. ๑๐/๙๙
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[แรกเกิดรพระราชา]
ครั้นการลักทรัพย การติโทษ การพูดเท็จ และการจับทอนไม
(เปนอาวุธ) เกิดขึ้นอยางนั้นแลว พวกเขาจึงประชุมคิดกันวา "ถา
กระไร เราทัง้ หลายพึงสมมตสัตวผูหนึ่งขึ้น ในเราทั้งหลาย สัตวผูใดเลา
พึงตําหนิผูควรตําหนิ พึงติโทษผูควรติโทษ พึงขับไลผูควรขับไลได
โดยถูกตอง อนึ่ง เราทั้งหลายจักเพิ่มให ซึ่งสวนแหงขาวสาลีแกสัตว
ผูนั้น " ดังนี้ ก็แล ในสัตวทั้งหลาย ที่ทําความตกลงกันอยางนี้
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนี้แหละ เปนพระโพธิ์สัตวในกัปนี้กอน
สมัยนั้น ทรงเปนผูมีพระรูปงามกวา (ใครหมด) เปนขวัญตายิ่งกวา
(ใครหมด) และเปนมเหสักข (ผูที่คนทั้งหลายยกยอง วาเปนผูใหญ)
ยิ่งกวา (ใครหมด) ในบรรดาสัตวทั้งหลายนั้น เปนผูถึงพรอมดวย
พุทธิ (คือปญญา) สามารถจะทํานิคนะและปคหะ (คนในปกครองได)
เขาทั้งหลายจึงเขาไปหาทาน ออนวอน (ใหทานรับตําแหนง) แลว
สมมตขึ้น พระโพธิสัตวนั้นปรากฏโดยพระนาม ๓ คือ พระนาม วา
(พระเจา) มหาสมมต เพราะเปนผูที่มหาชนนั้นสมมตขึ้น พระนามวา
กษัตริย เพราะทรงเปนจาวเปนใหญแหงเกษตรทั้งหลาย พระนามวา
ราชา เพราะทรงยังผูอื่นใหยินดีโดยธรรมสม่ําเสมอกัน ก็ตําแหนงใด
นับเปนตําแหนงอัจฉริยะในโลก พระโพธิสัตวเจานั่นเอง ทรงเปนอาทิบุรุษ (คนแรก) ในตําแหนงนั้นแล ครั้นวงกษัตริยยกพระโพธิสัตว
เปนตนเดิมกอตั้งขึ้นอยางนั้นแล แมวรรณะทั้งหลายมีพราหมณเปนตน
ก็กอตั้งขึ้นโดยลําดับ
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[กําหนดระยะกาลแหงอสงไขยกัปในเตโชสังวัฏฏะ]
ในกัป ๔ นัน้ (ระยะกาล) แต (เกิด) มหาเมฆลางกัปไปจนถึง
เปลวไฟขาด นี้เปนอสงไขยหนึ่งเรียกวา สังวัฏกัป แตเปลวไฟผลาญ
กัปขาดไปจนถึง (เกิด) มหาเมฆกอเกิด (โลก) ที่ยังแสนโกฏิจักรวาฬ
ใหเต็ม (ดวยน้ํา) นี่เปนอสงไขยที่ ๒ เรียกวา สังวัฏฏัฏฐายีกัป แต
มหาเมฆกอเกิด (โลก) ไปจนถึงความเกิดปรากฏขึ้นแหงจันทรและสูรย
นี่เปนอสงไขยที่ ๓ เรียกวา วิวัฏกัป แตความเกิดปรากฏขึ้นแหงจันทร
และสูรยไปจน (เกิด) มหาเมฆลางกัปอิก นี่เปนอสงไขยที่ ๔ เรียกวา
วิวัฏฏัฏฐายีกปั (รวม) ๔ อสงไขยนี้เปนมหากัป ๑
ความพินาศดวยไฟ และความตั้งขึ้นใหม (แหงพุทธเกษตร)
บัณฑิตพึงทราบโดยดังกลาวมาฉะนี้ เปนอันดับแรก
[อาโปสังวัฏฏะ]
สวนในสมัยที่กัปพินาศดวยน้ํา (คําพรรณนาทั้งปวง) บัณฑิต
พึง (กลาว) ใหพิสดารตามนัยที่กลาวในตอนกอน (คือในตอนเตโชสังวัฏฏะ) วา "แรกที่เดียว มหาเมฆลางกัปตั้งขึ้น" ดังนี้เปนตน
นั่นเถิด แตความ (ตอไป) นี้เปนความแปลกกัน มหาเมฆน้ํากรดที่
เปนตนลางกัปในอาโปสังวัฏฏะนี้ตั้งขึ้น เปรียบไดกับสูรยดวงที่ ๒ ใน
เตโชสังวัฏฏะนั้น มหาเมฆน้ํากรดนั้น แตแรกก็ตกลงมาเปนฝอย ๆ
(คอย) ตกโดย (เปน) หยาดน้ําใหญ (ขึ้น) ตามลําดับ (จน) ยัง
แสนโกฏิจักรวาฬใหเต็ม สิ่งทั้งปวงมีแผนดินและภูเขาเปนตน ที่น้ํากรด
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ถูก ๆ เขาแลว ยอมละลายไป (สิ้น) น้ํา (นั่น) ลมธารไวรอบ (คือ
ลมแทนฝง) น้ําจับแตแผนดิน (ขึ้นไป) จนถึง (พรหมโลก) ชั้น
ทุติยฌานภูมิ มันยังพรหมโลกทั้ง ๓ ชั้น ในทุติยฌานนั้นใหละลาย
แลว (ขึ้นไป) หยุดจด (ใต) ขั้นสุภิกณหะ น้ําลางกัปนั้น สิ่งที่นับ
วาเปนสังขาร แมสกั อณูหนึ่งยังมี (เหลือ) อยูตราบใด ก็ยังไมระงับ
ตราบนั้น ตอครอบงํา (คือยอย) สิ่งที่นับเปนสังขารทั้งปวงอันถูกน้ํา
แลว (ใหละลายไปสิ้นแลว) จึงระงับคือถึงซึ่งความเหือดหายไปโดย
ฉับพลัน อากาศเบื้องบนกับทั้งอากาศเบื้องลางก็มืดมิดเปนอันเดียวกัน
แล (แตนี้) คําที่เหลือทั้งปวงก็เชนเดียวกับที่กลาวแลว (ในเตโชสังวัฏฏะ) (เปน) แตในอาโปสังวัฏฏะนี้ (ตอนเกิดขึ้นใหม)
โลกนับอาภัสสรพรหมโลกเปนตน เกิดปรากฏขึ้น (เพราะอาภัสสรพรหมโลกก็ถูกน้ํากรดละลายดวย) และสัตวทั้งหลายจุติจากชั้นสุภกิณหะ
(ลงมา) เกิดในที่ตาง ๆมีที่ (ที่เคยเปน) พรหมโลกชั้นอาภัสสรเปนตน
เทานั้น
๑

๒

๓

๔

๑. มหาฎีกาขยายความวา ที่วา "แตแผนดิน" นี้ หมายถึง "แตสวนลางสุดแหงแผนดิน"
ก็คือวาละลายดินทั้งหมด ตลอดทั้งน้ํารองแผนดินและลมอุมน้ํานั้น ใหสลายกลายเปน
น้ํากรดไปหมดสิ้น.
๒. ทุติยฌานภูมิ ๓ ชั้น คือชั้นปริตตาภะ อัปปมาณาภะ และอาภัสสระ.
๓. มหาฎีกาวา ที่วา ชั้นสุภกิณหะ นัน้ ทานกําหนดเอาตติยฌานภูมิทงั้ ๓ ชั้นนั่นแหละ
แตยกเอาชั้นสูงสุดมากลาวแตชั้นเดียว เพราะฉะนัน้ ความที่แทก็คือวา น้ํากรดขึ้นไป
หยุดจดใตตติยฌานภูมินนั่ เอง (ตติยฌานภูมิ ๓ คือ ปริตตสุภะ อัปปมาณสุภะ และ
สุภกิณหะ)
๔. "เทานั้น" คํานี้แปลจากศัพท เกวส ตนประโยค (เกวล ปนิธ...) เขาใจวา
สัมพันธพึงประโยคหลังดวย เพราะมี ๗ ศัพทควบอยู (สุภกิณหฺ โต จ...)
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[กําหนดระยะกาลแหงอสงไขยกัปในอาโปสังวัฏฏะ]
ในกัป ๔ นัน้ (ระยะกาล) แต (เกิด) มหาเมฆลางกัปไปจนถึง
น้ํากรดลางกัปขาด (หายไป) นี่เปนอสงไขยหนึ่ง แตน้ํา (กรด) ขาด
(หายไป) จนถึง (เกิด) มหาเมฆกอเกิด (โลก) นี่เปนอสงไขยที่ ๒
แต (เกิด) มหาเมฆกอเกิดไปจนถึงความเกิดปรากฏขึ้นแหงจันทรและ
สูรย นี่เปนอสงไขยที่ ๓ แตความเกิดปรากฏขึ้นแหงจันทรและสูรยไป
จงถึง (เกิด) มหาเมฆลางกัปอิก นี่เปนอสงไขยที่ ๔ (รวม) ๔
อสงไขยนี้ เปนมหากัป ๑
ความพินาศดวยน้ํา และความตั้งขึ้นใหม (แหงพุทธเกษตร)
บัณฑิตพึงทราบโดยนัยดังกลาวมาฉะนี้
[วาโยสังวัฏฏะ]
ในสมัยที่กัปพินาศดวยลม (คําพรรณนาทั้งปวง) บัณฑิตพึง
(กลาว) ใหพสิ ดารตามนัยที่กลาวในตอนแรก (คือตอนเตโชสังวัฏฏะ)
วา "แรกทีเดียว มหาเมฆลางกัปตั้งขึ้น" ดังนี้เปนตนนั่นเถิด แต
ความ (ตอไป) นี้เปนความแปลกกัน ลมตั้งขึ้นเพื่อทําลายกัปในวาโยสังวัฏฏะนี้ เปรียบไดกับสูรยดวงที่ ๒ ในเตโชสังวัฏฏะนั้น ลมนั้น
แรกก็หอบเอาฝุนหยาบขึ้นไป ตอนั้น ก็หอบเอาฝุนละเอียด (ที่ติดดิน)
...ทรายละเอียด ...ทราบหยาบ...สิ่งทีเ่ ขื่องขึ้นไปมีหินกรวดเปนตน
ดังนี้ไปจนหินกอนขนาดเรือนยอด และตนไมใหญที่ยืนตนอยูในที่โคก
ขึ้นไป สิ่งเกลานั้นขึ้นจากดินไปสูทองฟา และไมตกลงมาอีก มันเหลก
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ละเอียดสลายไปในฟานั้นเอง ลําดับนั้นลมทั้งขึ้นภายใตมหาปฐพีพลิก
แผนดินเอาลางขึ้นบนแลวซัดไปในอากาศ ที่สวนหนึ่ง ๆ แหงแผนดิน
ประมาณ ๑๐๐ โยชนก็มี ประมาณ ๒๐๐-๓๐๐-๔๐๐-๕๐๐ โยชนก็มี
แตกออกแลวถูกกําลังลมซัดขึ้นไป แหลกละเอียดสลายไปในอากาศ
เหมือนกัน แมภูเขาจักรวาฬ แมภูเขาสิเนรุ ลมก็ยกขึ้นแลวซัดไปใน
อากาศ มันกระทบกระแทกกันและกันแหลกละเอียดยับไป ลมซึ่งทํา
วิมานจองภุมมัฏฐกเทวดาทั้งหลาย และวิมานของอากาสัฏฐกเทวดา
ทั้งหลายใหพินาศไปโดยอุบาย (คือวิธี) เดียวกันนั้น (ไป) ทํากามาวจร
เทวโลก ๖ ชัน้ ใหพินาศแลว ทําแสนโกฏิจักรวาฬใหพินาศไป เขา
จักรวาฬกับยเขาจักรวาฬ เขาหิมพานตกับเขาหิมพานต เขาสิเนรุกับเขา
สิเนรุทั้งหลายในแสนโกฏิจักรวาฬนั้น กระทบกระแทกกันและกัน
แหละละเอียดพินาศไป ลมจับแตแผนดินขึ้นไปถึงพรหมโลกตติยฌาน
ภูมิ ยังพรหมโลก ๓ ชัน้ ในตติยฌานภูมินั้น ใหพินาศแลวไปหยุดจด
พรหมโลกชัน้ เวหัปผละ ลมนั้นทําสิ่งที่นับเปนสังขารทั้งปวงใหสลายไป
อยางนี้แลว ตัวเองก็สลายไปดวย อากาศเบื้องบนกับทั้งอากาศเบื้องลาง
ก็มืดมิดเปนอันเดียวกันแล (ตอนี้) คําที่เหลือทั้งปวงก็เชนเดียวกับที่
กลาวแลว (ในเตชสังวัฏฏะ) (เปน) แตในวาโนสังวัฏฏะนี้ (ตอน
เกิดโลกขึ้นใหม) โลกนับสุภกิณพรหมโลกเปนตน เกิดปรากฏขึ้น
(เพราะสุภกิณพรหมโลกก็ลูกลมทําพินาศไปดวย) และสัตวทั้งหลาย
จุติจากชั้นเวปปผล (ลงมา) เกิดในทีต่ าง ๆ มีที่ (ที่เคยเปน) พรหมโลก
ชั้นสุภกิหะเปนตน (เทานั้น)
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[กําหนดระยะกาลแหงอสงไขยกัปในวาโยสังวัฏฏะ]
ในกัป ๔ นั้น (ระยะกาล) แต (เกิด) มหาเมฆลางกัปไปจนถึง
ลมผลาญกัปบาด นี่เปนอสงไขยหนึ่ง แตลมบาดไปจนถึง (เกิด) มหาเมฆกอเกิด นี่เปนอสงไขยที่ ๒ แต (เกิด) มหาเมฆกอเกิดไปจนถึง
ความเกิดปรากฏขึ้นแหงจันทรและสูรย นี่เปนอสงไขยที่ ๓ แตความ
เกิดปรากฏขึ้นแหงจันทรและสูรยไปจนถึง (เกิด) มหาเมฆลางกัปอีก
นี่เปนอสงไขยที่ ๔ (รวม) ๔ อสงไขยนี้เปนมหากัป ๑
ความพินาศดวยลมและความตั้งขึ้นใหม (แหงพุทธเกษตร)
บัณฑิตพึงทราบโดยนัยดังกลาวมาฉะนั้น
[โลกพินาศดวยอกุศลมูลเปนเหตุ]
ถามวา "โลกพินาศไปอยางนั้น เพราะอะไรเปนเหตุ" ตอบวา
"เพราะอกุศลมูลเปนเหตุ" แทจริง เมือ่ อกุศลมูลทัง้ หลายหนาขึ้น
โลกจึงพินาศอยางนั้น ก็แลโลกนั้น เมื่อราคะหนามากกวา (อยางอื่น)
ยอมพินาศดวยไฟ เมื่อโทสะหนามมากวา ยอมพินาศดวยน้ํา แต
อาจารยลางพวกกลาววา "เมื่อโทสะหนามากกวา (ยอพินาศ) ดวยไฟ
เมื่อราคะหนามากกวา (ยอมพินาศ) ดวยน้ํา" เมื่อโมหะหนามากกวา
ยอมพินาศดวยลม
*

* เรื่องวาเมือ่ อะไรหนาแลวโลกยอมพินาศดวยอะไรนี้ ทานไมชี้เหตุไวเลย มหาฎีกา
จึงชวยชี้ไว แตปาฐะจะตกขาดไปหรืออยางไรทราบ เรื่องราคะหนาแลวโลกพินาศดวย
ไฟเพราะอะไร ไมเห็นกลาวไว กลาวแตโทสะ วาเมื่อโทสะหนาแลวโลกพินาศดวย
น้ํากรดนัน้ ชอบแลว เพราะน้ํากรมนั้นมันรายเฉียบนัก เหมือนโทสะทีเ่ กิดแรง ๆ นัน่ เอง
สวนวาทะของเกจิอาจารยที่กลาวแยง มีอธิบายวา โทสะนั้นอุปมาดังศัตรูที่ปรากฏตัว
จึงไดกับไฟ สวนราคะเปนดังศัตรูที่ไมปรากฏตัว ไดกันกับน้ํากรด ทานวา "ก็ชอบ
เหมือนกัน " แตเรื่องโมหะ ทานไมพูดถุงเลย.
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และเมื่อพินาศอยางนั้นเลา มันพินาศดวยไฟ ๗ วาระติดตอกัน
ไป ในวาระที่ ๘ จึงพินาศดวยน้ํา (เสียคราวหนึ่ง) พินาศดวยไฟ
๗ วาระ ในวาระที่ ๘ พินาศดวยน้ําอีกเลา...โดยนัยดังนี้ โลกเมื่อ
พินาศอยางนั้น พินาศดวยน้ํา ๗ หน ทุกวาระที่ ๘ แลวพินาศดวยไฟ
(แถม) อีก ๗ วาระ โดยกาลเทานี้เปนอันลวงไปถึง ๖๓ กัป ใน
ระหวาง ๖๓ กัปนั้น ลมซึง่ กันวาระที่จะพินาศดวยน้ําอันมาถึงเขาเสีย
(วาระหนึ่ง) แลวจึงไดชองทําลายเหลาสุภกิณหพรหมผูมีกําหนดอายุ ๖๔
กัปเต็ม ยังโลกใหพินาศได
[แกบาลีที่แสดงอาการระลึก]
ก็แลภิกษุผูระลึกไดตลอดกัป แมเมื่อระลึกถึงบุพเพนิวาส ในกัป
เหลานั่น ยอมระลึกไดหลายสังวัฏกัปก็มี หลายวิวัฏกัปก็มี หลายสังวัฏ
วิวัฏกัปก็มี ระลึกไดดวยอาการอยางไร ? ระลึกโดยนัยพระบาลีวา
"อมุตฺราสึ" เปนอาทิ
ในปาฐะเหลานั้น คําวา "อมุตรฺ าสึ - ในที่โนน เราไดเปน...
แลว" ความวาในสังวัฏกัปโนน หรือวาในภพโนน หรือวาในกําเนิด
*

* คือพินาศดวยไฟ ๗ หน หนละ ๗ วาระ = ๔๙ วาระ พินาศดวยน้ําหนละ ๑ วาระ =
๗ วาระ พินาศดวยไฟแถมอีก ๗ วาระ รวม ๔๙ + ๗ + ๗ จึงเปน ๖๓ วาระ แตละวาระ
นั้นนานเปนกัปทั้งนั้น จึงเปน ๖๓ กัป
ตามนี้เห็นไดวา โลกพินาศดวยอํานาจราคะ (ไฟ) มากกวาโทสะ (น้ํา) หลาย
เทา ทั้งนี้วาเพราะราคะเกิดแกสัตวทั้งหลาย มากกวาโทสะหลายเทานัน่ เอง โมหะ
(ลม) ยิ่งเบาไปกวาโทสะ ไมมีวาระของตัว ตองไปกันเอาวาระของโทสะ (น้ํา) มา
วาระหนึ่ง จึงไดชอง แตวาพอไดชองก็ทาํ ลายโลกไดมากกวาใครหมด คือเลนงานถึงชั้น
สุภกิณหะ ตติยฌานภูมิ ดังกลาวตอไปนัน้ .

ประโยค๘ - วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๒ ตอน ๒ - หนาที่ 208

... ในคติ... ในวิญญาณฐิติ... ในสัตตาวาส ... ในสัตวนิกายโนน
ตัวเราไดเปน...แลว คําวา "เอวนาโม - มีชื่ออยางนี้" คือชื่อติสสะ
หรือชื่อปุสสะ (เปนตน) คําวา "เอวโคตฺโต - มีโคตรอยางนี้"
คือโคตรกัจจายนะ หรือโคตรกัสสปะ (เปนตน) สองคํานี้ตรัสโดย
เปนการระลึกถึงชื่อและโคตรของตน ในอดีตภพแหงภิกษุนั้น แตถา
เธอเปนผูใครจะระลึกถึง ความถึงพรอมแหงผิวพรรณก็ดี ความเปนผู
เลี้ยงชีพอยางปอน หรืออยางประณีตก็ดี ความเปนผูมากไปดวยความ
สุข หรือความทุกขก็ดี ความเปนผูมีอายุสั้นหรืออายุยืนก็ดี ของตนใน
กาลนั้น เธอก็ยอมระลึกถึงภาวะนั้นไดดวยเปนแท เพราะเหตุนั้น จึง
ตรัส (ตอไป) วา "เอววณฺโณ - มีผิวพรรณอยางนี้ ฯลฯ เอวมายุปริยนฺโต - มีขีดอายุอยางนี้ "
ในปาฐะเหลานั้น คําวา "เอววณฺโณ - มีผิวพรรณอยางนี้" คือ
เปนคนขาวหรือเปนคนดํา (เปนตน) คําวา (เอวมาหาโร - มี
อาหารอยางนี้" คือกินขาวสุกแหงขาวสาลีที่ปรุงดวยมังสะ หรือกิน
ผลไมที่เปนไป (คือที่มีอยูในทองถิ่นนั้น ) (เปนตน) คําวา "เอว
สุขทุกฺขปฏิสเวที - เสวยสุขทุกขอยางนี้ " คือเสวยสุขและทุกขอันเปน
ไปทางกาย และทางใจ หรือมีชนิดตาง ๆ เชน สามิส และนิรามิส
โดยอเนกประการ คําวา "เอวมายุปริยนฺโต - มีขีดอายุอยางนี้"
คือมีขีดอายุประมาณ ๑๐๐ ป หรือวามีขีดอายุถึง ๘๔,๐๐๐ กัป อยางนี้
*

* ศัพทปวัตตผล เทียบกับศัพทปวัตตมังสะ - เนื้อที่มีอยูในทองตลาด (คูกับอุทิศ มังสะ - เนื้อที่เขาเชือดเจาะจงภิกษุ)
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(เปนตน) ขอวา "โส ตโต จุโต อมุตฺร อุทปาทึ - เรานั้น
จุติจากที่นั้นแลวเกิดในที่โนน " ความวา อนึ่ง เรานั้นจุติจากภพหรือ
จากกําเนิด จากคติ จากวิญญาณฐิติ จากสัตตาวาส จากสัตวนิกายนั้น
แลว (ไป) เกิดในภพหรือในกําเนิด ในคติ ในวิญญาณฐิติ ใน
สัตตวาส ในสัตวนิกาย ชื่อโนน คําวา "ตตฺราปาสึ - แมในทีน่ ั้น
เราไดเปน...แลว " ความวา ตอมาแมในภพหรือในกําเนิด ในคติ
ในวิญญาณฐิติ ในสัตตาวาส ในสัตวนิกายนั้น เราก็ไดเปน.. อีกเลา
คําวา "เอวนาโม - มีชื่ออยางนี้ " เปนตน (ตอนี้ไป) ก็มีนัยดัง
กลาวแลวนั่นแล
อนึ่ง เพราะเหตุที่คําวา "อมุตรฺ าสึ - ในที่โนนเราไดเปน...แลว"
นี้ ตรัสหมายเอาความระลึกไดเทาที่ตองการ แหงภิกษุนั้นผูขึ้น (สู
บุพเพนิวาสยอนขึ้นไป) โดยลําดับ คําวา "โส ตโต จุโต เรานั้นจุติจากที่นั้น" ตรัสหมายเอาความพิจารณา (บุพเพนิวาสที่ระลึก
ไดแลว) ของเธอผู (ระลึก) ยอนกลับมา เพราะเหตุนั้น คําวา
"อมุตฺร อุทปาทึ - เกิดในที่โนน " นี้ พึงทราบวา ตรัสหมายถึงที่เกิด
ของเธอ ถัดความเกิดในอิธภพ ที่ตรัสในบทวา "อิธุปปนฺโน" นี้
ขึ้นไปนั่นเอง สวนคําวา "ตตฺราปาสึ - แมในที่นนั้ เราก็ไดเปนตน
ในที่เกิดของเธอ ภายในการอุปบัติ (ครั้ง) นี้ในภพนั้น คําวา "โส
ตโต จุโต อิธุปปนฺโน - เรานั้นจุติจากที่นั้น (มา) เกิดในที่นี้" ความ
วา เรานั้นเคลื่อนจากที่นั้น คือจากที่เกิดถัดขึ้นไป แลว (มา) เกิด
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ในที่นี้ คือในตระกูลกษัตริย หรือตระกูลพราหมณชื่อโนน (เปนตน)
คําวา อิติ คือ เอว (แปลวา) โดยประการดังกลาวมานี้) คําวา
"สาการ สอุทฺเทส - (ซึ่งบุพเพนิวาส) พรอมทั้งอาการพรอมทั้งอุเทศ"
อธิบายวา (ซึ่งบุพเพนิวาส) นับวาพรอมทั้งอุเทศ ก็ดวยอํานาจชื่อ
และโคตร นับวาพรอมทั้งอาการก็ดวยอํานาจเครื่องปรากฏอื่น ๆ มี
ผิวพรรณเปนอาทิ จริงอยู โดยชื่อและโคตร สัตว (คนเรานี้) เขา
จึงชี้ตัวไดวา "นายติสสะ กัสสปะ (โคตร) " เปนตน โดยประการ
อื่น ๆ มีผิวพรรณเปนอาทิ เขาจึงรูจักตางกันวา (คนดํา คนขาว"
(เปนตน) เพราะฉะนั้น ชื่อและโคตรจึงเปนอุเทศ (เครื่องชี้ตัว)
ประการนอกนี้เปนอาการ (สภาพรางกาย) คําวา "อเนกวิหิต ปุพฺเพนิวาส อนุสสฺ รติ - ระลึกบุพเพนิวาสไดหลายอยาง" นี้ มีอรรถตื้นอยู
แลวแล.
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณกถา จบ
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จุตูปปาตญาณกถา
พรรณนาความ ในเรื่องความรูในจิตและอุปบาต แหงสัตวทั้ง
หลาย พึงทราบ (ดังตอไปนี้)
[แกอรรถบาลีจุตูปปาตญาณ]
คําวา "เพื่อจุตูปปาตญาณ "คือ เพื่อความรูในจุติและในอุปบาต
มีอธิบายวา "ความเคลื่อนไป และความเกิดขึ้นแหงสัตวทั้งหลาย อัน
พระโยคาวจรรูไดดวยญาณอันใด เพื่อญาณอันนั้น คือเพื่อทิพจักขุญาณ" คําวา "นําจิตมุงไป นอมจิตไปเฉพาะ คําวา "โส" คือภิกษุผูมี
การนําจิตมุงไปไดทํามาแลวนั้น สวนในคําทั้งหลาย มีคําวา "ทิพฺเพน
-เปนทิพย" เปนตน (มีพรรณนาความดังนี้)
[ทิพยจักษุ]
จักษุชื่อวาเปนทิพย เพราะเปนเชนของทิพย จริงอยู ประสาท
จักษุของเทวดาทั้งหลาย เปนธรรมชาติเกิดดวยกรรมเปนสุจริต โทษ
ทั้งหลายมี น้ําดี เสมหะ และเลือดเปนตน ไมขัดขวาง สามารถรับ
อารมณแมในที่ไกลได เพราะพนจากโทษเครื่องขุนมัว จึงเปนทิพย
แมญาณจักษุอันเกิดดวยกําลังแหงวิริยภาวนา นี้เลา ก็เปนเชนนั้นเหมือน
กัน เพราะเหตุนั้น จึงวาเปนทิพย เพราะเปนเชนของทิพย (นัย
หนึ่ง ) ชื่อวาเปนทิพยเพราะไดมาเฉพาะ ดวยอํานาจทิพยวิหาร (คือ
*

* ดูเชิงอรรถ ๒ หนาตนอภิญญานิเทศ
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ฌานที่เปนบาท) และเพราะอิงอาศัยทิพยวิหารของตน (คืออาศัย
ทิพยวิหารเปนนิสสยปจจัย) บาง ชื่อวาเปนทิพย เพราะมีแสงสวาง
ใหญ เหตุกาํ หนดอาโลกกสิณ (ไดมา) บาง ชือ่ วาเปนทิพย เพราะ
ความมีที่ไปใหญ เหตุเห็นรูปอันอยูในที่ (กําบัง) มีที่นอกฝาเปน
ตนไดบาง คําวา "ทิพพ" ทั้งปวงนั้น บัณฑิตพึงทราบ (อรรถ) ตาม
แนวคัมภีรศัพทศาสตรนั้นเถิด
ญาณนั้นชื่อวาจักษุ เพราะอรรถวาเห็น ๔ อนึ่ง ชื่อวาจักษุ
เพราะเปนดังตา เหตุทํากิจของตา (คือเห็น)
(ญาณ) จักษุนั้น จัดวาหมดจด เพราะเปนเหตุแหงทิฏฐิวิสุทธิ
ดวยการเห็นทั้งจุติและอุปบาต เพราะวาบุคคลใดเห็นแตจุติอยาเดียว
ไมเห็นอุปบาต บุคคลนั้นยอมยึดอุจเฉททิฏฐิ (ความเห็นวาขาดสูญ)
บุคคลใดเห็นแตอุปบาตขางเดียว ไมเห็นจุติ บุคคลนั้นยอมยึดสัสสตาทิฏฐิ (ความเห็นวาเที่ยง) ในเพราะความเกิดปรากฏขึ้นแหงสัตวใหม๕
๑

๒

๓

๑. อตฺตนา เขาใจคลาดเคลื่อน เพราะไมมที ี่จอด สํานวณนี้ทานกลาวมาหนหนึ่งแลว
ตอนแกทพิ โสต (หนา ๒๔๕) ที่นั่นเปน อตฺตโน เขาความดี ดังทีแ่ ปลไว ดวยเหตุนี้
จึงแกเปน อตฺตโน
๒. มหาฎีกาวา แมแสงสวางใหญก็เรียกวา ทิพย ไดในคําวา "ทิพฺพมิท พฺยมหวิมานนี้สวาง ?"
๓. มหาฎีกาติกตฺตา มหาฎีกาแกเปน มหนียคมนตฺตา วิมหฺ ยนียปฺกวตฺตติ ตฺตา - เพราะมี
ความไปนาบูชา คือเพราะเปนไปอยางนาพิศวง
๔. เปนอันวารูกับเห็นนั้นอันเดียวกัน เพราะเหตุนนั้ ญาณทัสสนะ จึงแปลวา ความรู
ความเห็น (ไมใชแปลวาเห็นดวยญาณ)
๕. นวสตฺตปาตุภาวสสฺสตทิฏฐิ ชอบกล ! ทานแสดงเหตุแหงสัสสตทิฏฐิไวในตัวดวย
เสร็จ แตอุจเฉททิฏฐิ ทานมิไดแสดงเหตุอระไรไว มหาฎีกาเลยตองชวยแสดงวา "เพราะ
ไมเห็นความเกิดตอไป จึงเห็นวาขาดสูญแคนั้น"
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สวนบุคคลใดเห็นทั้งสองทางนั้น บุคคลนั้น เพราะเหตุที่ลวงเสียซึ่ง
ความเห็น (ผิด) ไปนั้นไดทั้งสอง ความเห็นนั้นของเขาจึงเปนเหตุ
แหงทิฏฐิวิสุทธิ อันภิกษุพุทธบุตรทั้งหลายยอมเห็น จุติและอุปบาตนั้น
ไดทั้งสองเปนแท เพราะเหตุนั้น จึงวา "(ญาณ) จักษุนั้นจัดวาหมด
จด เพราะเปนเหตุแหงทิฏฐิวิสุทธิ ดวยการเห็นทั้งจุติและอุปบาต"
ดังนี้ (ญาณ) จักษุนั้น บัณฑิตพึงทราบวา ลวงจักษุของมนุษย
เพราะเห็นรูปไดเลยอุปจารของมนุษยไป หรือชื่อวาลวงจักษุของมนุษย
เพราะล้ําตาเนื้อที่เปนของมนุษย (ความแหงบาลีตอนนี้ก็วา เห็น)
ดวยจักษุทิพย อันหมดจดลวงจักษุของมนุษย (ดังอรรถาธิบายมา)นั้น
คําวา "ยอมเห็นสัตวทั้งหลาย" คือมองเห็นสัตวทั้งหลาย ราว
กะเห็นดวยตาเนื้อของมนุษย ในสองคําวา "จวมาเน อุปปชฺชมาเน
-ที่กําลังจุติ กําลังอุปบัติ " นั้น มีอรรถาธิบายวา ในขณะจุติก็ดี ใน
ขณะอุปปบัติก็ดี ไมอาจเห็น (แม) ดวยทิพยจักษุ แตสัตวเหลาใดใกล
จะจุติ กลาวไดวาจักจุติบัดนี้ละ สัตวเหลานั้น พระผูมีพระภาคเจาทรง
ประสงคเอาวากําลังจุติ และสัตวเหลาใดถือปฏิสนธิแลว กลาวไดวา
๑

๒

๑. ปาฐะในมหาฎีกาลิขิตไวมีเอวศัพทที่ ปสฺสนฺติ ดังนี้ "พุทฺธปุตฺตา ปสฺสนฺติเยว"
แลวบอกไวดว ยวา เอวศัพทนั้นเปนอวธารณะในบทหลัง ไมเปนอวธารณะในบทหนา
๒. มหาฎีกาชวยชี้เหตุวา ไมอาจเห็นแมดว ยทิพยจักษุญาณ เพราะขณะเปนระยะสั้นนิด
เดียว และเพราะรูปของสัตวลางเหลาเปนของละเอียดนัก อนึ่ง รูปรมณของทิพยจักษุเปน
ปจจุบัน และรูปารมณนั้นเปนปุเรชาตปจจัย ความเปนไปแหงมหรคตธรรมเหลา ที่จะเวน
อาวัชนะและบริกรรมเสียหามีไม อีกทั้งรูปเมื่อขณะเกิดขึ้นหรือเมื่อขณะดับ หาอาจเปน
อารัมมณปจจัยไดไม เพราะฉะนั้น รูปในขณะจุตแิ ละอุปบาท จึงไมอาจเห็นไดดว ยทิพยจักษุ
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เกิดเดี๋ยวนี้ละ สัตวเหลานั้น ทรงประสงคเอาวากําลังอุปบัติ ดวย
บททั้งสองนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงความวา "ภิกษุนั้นยอม
เห็นสองทั้งหลายที่กําลังจุติ และกําลังอุปบัติอยาง (ที่ทรงประสงคเอา)
นั้น"
คําวา "หีเน - เลว" คือที่เขาเหยียดหยามดูหมิ่นถิ่นแคลน ดวย
อํานาจแหงฐานะมีชาติตระกูล และโภคะเปนตน ที่นับวาเลว เพราะ
ประกอบดวยผลแหงโมหะ คําวา "ปณีเต - ประณีต" คือที่ตรงกัน
ขามกับเลว เพราะประกอบดวยผลแหงอโมหะ คําวา "สุวณฺเณ ผิวพรรณงาม" คือประกอบดวยผลแหงอโทสะ คําวา "ทุพฺพณฺเณ มีผิวพรรณทราม" คือกอบดวยผิวพรรณไมนาปรารถนา ไมนา รักใคร
ไมนาชอบใจ เพราะประกอบดวยผลแหงโทสะ หมายความวามีรูป
ไมงาม มีรูปนาเกลียด คําวา "สุคเต - ไดดี "คือสุคติ หรือ
เปนผูมั่งมีทรัพยมาก เพราะประกอบดวยผลแหงอโลภะ คําวา
ทุคฺคเต -ตกยาก" คือถึงทุคติ หรือขัดสนอัตคัดขาวน้ํา เพราะ
๑

๒

๓

๑. สมฺปติ นิพฺพตฺตา จ เขาใจวาคลาดเคลื่อน ที่ถุงจะเปน... นิพฺพตฺาติ (ไมใช จ)
เพราะประโยคทั้งสอง (แกจวมานาประโยคหนึ่ง แกอปุ ปชชมานาประโยคหนึ่ง ) ตอง
เสมอกัน ประโยคหนา เย อาสุนฺนจอตอการ อิทานิ จวิสฺสนฺตีติ เต จวมานา นี้เรียบรอย
เปนตัวอยางอยู ประโยคหลังก็ควรเปนรูปเดียวกัน คือ เย จ คหิตปฏิสนฺธิกา สมฺปติ
นิพฺพตฺตาติ เต อุปปชฺชมานา ในที่นแี้ ปลตามที่เห็นวาถูก
๒. เต นีก้ ็เขาใจวาพิรุธ ที่ถูกจะเปน เตน ตามรูปประโยค ในทีน่ ี้แปลตามที่เขาใจ
วาถูก
๓. แปลตามฉบับหมาที่เปนอนภิรูเป วิรูเป ซึ่งนาจะถูกวา
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ประกอบดวยผลแหงโลภะ คําวา "ยถากมฺมุปเค - เขาถึง (คติ) ตาม
กรรม" คือกรรมใด ๆ ทีต่ นกอไว เขาถึง (คติ) ตามกรรมนั้น ๆ
[ยถากัมมูปคญาณ]
ในบทเหลานั้น กิจแหงทิพยจักษุ พระผูมีพระภาคเจาตรัสดวยบท
ทั้งหลายขางตน มีบทวา "จวมาเน" เปนตน สวนกิจแหงยถากัมมูปคญาณ (ความรูวาสัตวเขาถึงคติตามกรรมของตน) ตรัสดวยบท (ยถา
กมฺมุปเค) นี้ และ (ความตอไป) นี้ เปนลําดับความเกิดขึ้นแหง
ญาณนั้น
ภิกษุในพระศาสนานี้ ขยายอาโลกกสิณ (ลง) ไปเบื้องลาง มุง
หนาสูนรก ยอมเห็นสัตวทั้งหลายผูเกิดอยูในนรก ที่กําลังเสวยทุกขหนัก
ความเห็นนั้นเปนกิจแหงทิพยจักษุเทานั้น ภิกษุนั้นทําในใจอยางนี้ (ตอ
ไป) วา "สัตวเหลานี้ทํากรรมอะไรเลาหนอ จึงไดเสวยทุกขนั้น"
ลําดับนั้น ญาณอันมีกรรมนั้นเปนอารมณ จึงเกิดขึ้นแกภิกษุนั้นวา
"(สัตวเหลานั้น) ทํากรรมชื่อนี้..." นัยเดียวกันนั้น ภิกษุขยาย
อาโลกกสิณ (ขึ้น) ไปเบือ้ งบน มุงหนาสูเทวโลก ยอมเห็นสัตวทั้งหลาย
ที่กําลังเสวยมหาสมบัติอยูในทิพยสถาน มีนันทวัน มิสสกวัน และ
ปารุสกวันเปนอาทิ แมความเห็นนั้นก็เปนกิจแหงทิพยจักษุนั่นเอง เธอ
ทําในใจอยางนี้ (ตอไป) วา "สัตวเหลานี้ทํากรรมอะไรหนอ จึงได
*

* ปาฐะพิมพไววา ต กมฺมารมฺมณ าณ เขาใจวาคลาดเคลื่อน ที่ถูกเปนศัพทสมาส
วา ตกมฺมารมฺมณ... เพราะความที่ควรจะเปนนั้นวา "ญาณอันมีกรรมนั้นเปนอารมณ
ไมใช "ญาณอันมีกรรมเปนอารมณนั้น" มหาฎีกาก็ตั้งวิเคราะหไววา ต นิรยสวตฺตนิย
กมฺม อารมฺมณ เอคสฺสาติ ตกกมฺมารมฺมณ
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เสวยสมบัตินั่น " ลําดับนั้น ญาณอันมีกรรมนั้นเปนอารมณ จึงเกิด
ขึ้นแกเธอวา "(สัตวเหลานั้น) ทํากรรมชื่อนี้..." ความรูนี้ชื่อ ยถากัมมุปคญาณ อันบริกรรมแผนกหนึ่งแหงญาณนี้หามีไม และ
(บริกรรมแผนกหนึ่ง) แหงญาณนี้ (ไมมี) ฉันใด แม (บริกรรม
แผนกหนึ่ง) แหงอนาคตตังญาณ (ก็ไมมี) ฉันนั้น เพราะญาณอันมี
ทิพยจักษุเปนบาท (คือเปนพื้นฐาน) ทั้งหลายนั่นเอง ก็ยอมสําเร็จมา
พรอมกับทิพยจักษุญาณนี้แล
[ทุจริต]
ในบททั้งหลายมีบทวา "กายทุจฺจริตเตน - ดวยกามทุจริต" เปนตน
มีพรรณนาความวา "ความประพฤติชวั่ หรือความประพฤติเสีย เพราะ
เปนความประพฤติที่เนาไปดวยอํานาจกิเลส เหตุนนั้ จึงชื่อทุจริต ความ
ประพฤติชั่วดวยกาย หรือความประพฤติชั่วอันเกิดขึ้นทางกาย เหตุนั้น
จึงชื่อกายทุจริต" นับแมใน (สอง) บทนอกนี้ ก็ดจุ นัยนี้ บทวา
"สมนฺนาคตา - มาตามพรอม" คือ สมงฺคีภูตา - เปนผูประกดบไดวย
[อริยุปวาท]
ขอวา "อริยาน อุปวาทกา - ผูวารายพระอริยะทั้งหลาย" ความ
*

* ที่วาบริกรรมแผนกหนึ่งแหงญาณนีห้ ามีไมนั้น อานมหาฎีกากาดเหมือนทานอธิบายวา
ไมมีแผนกหนึง่ ตางหากจากทิพยจักษุญาณ คือไมตองดําเนินกรรมวิธีตั้งบริกรรม เพื่อญาณ
นี้โดยเฉพาะเปนแผนกหนึ่งขึ้นใหมเทานัน้ หาใชวาไมมีบริกรรมเสียเลยไม เพราะมนสิกโรติ - ทําในใจ นัน่ ก็คือบริกรรมดวยใครจะรูกรรมของสัตวเหลานัน้ เอง ทั้งนี้
ก็เพราะญาณนี้ (และอนาคตังสญาณดวย) เกิดเนื่องกับทิพยจักษุญาณ ถายังไมทิพ
จักษุญาณกอนแลว ก็หาอาจทําใหญาณนี้เกิดไดไม จึงวาญาณนี้มีทิพยจักษญาณเปนบาท
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วา เปนผูมุงความเสื่อมเสีย วารายเอา อธิยาบวาดาเอง ติโทษเอา
ซึ่งพระอริยะทั้งหลาย คือพระพุทธเจา พระปจเจกพุทธ และพระสาวก
ทั้งหลาย โดยที่สุด แมพระโสดาบันคฤหัสถ ดวยอันติวัตถุ ก็ตาม
ดวยการลบลางคุณก็ตาม ในอาการสองอยางนั้น ผูกลาววา "สมณธรรมของบุคคลเหลานี้ไมมี บุคคลเหลานั้นไมเปนสมณ" ดังนี้ พึง
ทราบวา "วารายดวยอันติมวัตถุ" ผูกลาวคํา (ไมจริง) เปนตนวา
"ฌานก็ดี วิโมกขก็ดี มรรคก็ดี ผลก็ดี ของบุคคลเหลานี้ไมมี" ดังนี้
พึงทราบวา "วารายโดยมุงลบลางคุณ" ก็แลบุคคล (ผูวาราย) นัน้
รูอยู (วาทานเปนพระอริยะ) ยังวาราย (ทาน) ก็ตาม ไมรู (วาทาน
เปนพระอริยะ) วารายทานไปก็ตามก็คงเปนอริยปวาททั้งสองสถาน
เดียวกันอนันตริยกรรม แตยังเปนสเตกิจฉา (พอเยียวยาได ) เพื่อ
ใหอริยุปวาทกรรมนั้นชัดเจนขึ้น ยัณฑิตพึทราบเรื่อง (ตอไป) นี้
[เรื่องภิกษุหนุมวารายพระอริยะ]
เลากันวา พระเถระรูปหนึ่ง และภิกษุหนุนรูปหนึ่ง ไปบิณฑบาต
๑

๒

๓

๑. คําวาอันติมวัตถุ เปนโวหารทรงพระวินัย แปลวา เรือ่ งอันถึงที่สุด คือเรื่องทีทําใหถึง
ขาดจการความเปนสมณะทีเดียว อันไดแก วัตถุปาราชิก ในกรณีอริยุปวาทนี้ ไปวาพระ
อริยะวาทานไมมีสมณธรรม ไมเปนสมณะ ก็เทากับวาทานเปนปาราชิกเหมือนกัน
๒. มหาฎีกาวา รูหรือไมรูไมเปนประมาณ ความเปนพระอริยะเทานั้นเปนสําคัญ แต
อาจารยลางพวกกลาววา เมื่อไมรูวาทานเปนอริยะ สําหรับผูไมมีจิตคิดรายตอทาน
เปนตอพูดไปวาทานไมมีอริยคุณ ก็ไมเปนการลบลางคุณ เพราะฉะนัน้ อริยุปวาทก็
ไมมี (?)
๓. เปนสเตกิจฉาดวยการขอขมาได แตอนันตริยกรรมเปน อเตกิจฉา (เยียวยาไมได
ดวยประการทัง้ ปวง
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ในหมูบานแหงใดแหงหนึ่ง ทานทั้งสองนั้นไดยาคูยังรอนประมาณ
กระบวยหนึ่ง ในเรือนหลักแรกทีเดียว พอลมในทองของพระเถระ
เสียดขึ้น ทานจึงคิดวา "ยาคูนี้ เปนของสัปปายะสําหรับเรา เราจะ
ดื่มมันเสียแตเวลามันยังไมเย็นเถิด " ดังนี้แลว ทานจึงนั่งลงที่ทอนไม
ซึ่งคนทั้งหลายนํามาเพื่อ (จะทํา) ธรณีประตู แลวดื่ม (ยาคูนั้น)
ขางฝายอีกรูปหนึ่ง รังเกียจทาน (ที่นั่งลงฉันกลางหมูบางเชนนั้น)
ก็วาเอาวา "คนแก หิวจัดเต็มที (ละซิ) จึงไดทําความขายหนาถึง
เราดวย " พระเถระเที่ยว (บิณฑบาต) หมูบาน แลว (กลับ) ไป
ถึงวิหาร จึงพูดกะภิกษุหนุมวา "ที่พึ่งในพระศาสนานี้ของเธอมีอยูหรือ
อาวุโส" ภิกษุหนุมบอกวา "มีขอรับ กระผมเปนโสดาบัน" พระเถระจึงวา "อาวุโส ถากระนั้นเธออยาไดทําความพยายามเพื่อมรรค
เบื้องสูง (ตอไป) เลย" ภิกษุหนุมถามวา "เพราะเหตุอะไร ขอรับ"
พระเถระบอกวา "พระขีณาสพ ถูกเธอวารายเอาแลว "ภิกษุหนุม
รูปนั้น (จึงไดสํานึก) ขอขมาทาน ดวยการขอขมานั้น กรรมของ
เธอนั้นจึงได (กลับ) เปนปกติ
*

* เรื่องที่เลานี้มีปญหามาก เชนวา
ก. คําที่ภิกษุหนุมวาพระเถระนัน้ เปนอริยุปวาทโดยสถานไหน ทางอันติมวัตถุนั้น
ไมใชแน แตทางคูณปริธัสนะก็ไมชัดนัก อริยคุณที่ใหตวั อยางไวนนั้ หมายถึงคุณวิเศษ
ที่เปนอุตตริมนุสธรรม แตในเรื่องนี้ไมไดวาถึงเชนนัน้ คําที่วานั้นเมื่อสรุปเปนคําไทย ๆ
ก็คงจะวา "คนแกหนาไมอาย " เทานั้นเอง จัดเปนคําคุณปริธสนะไดหรือไม ?
ข. ภิกษุหนุมรูปนัน้ ถาทานเปนผูปฏิบัติจนเปนพระโสดาบัน (ตามที่ทานเปดเผย
เอง) แลว ทานนาจะหยั่งทราบไดวาพระเถระนั้นมีภูมิธรรมสูงกวาทาน ซึ่งทานนาจะ

เคารพ แตที่ทานกลาววาจาเอาพระเถระเชนนั้น สอวาไมเคารพ พระโสดาบันเปนพระ
อริยะ กลับไปทําอริยุปวาทเสียเอง อยางไรอยู ฯลฯ
รวมความวา ตามทีท่ านบอกวาเลาเรื่อง เพื่อใหเปนอริยุปวาทกรรมชัดเจนขึน้ นั้น
การตรงกันขามเสียแลว คือฟงเลาแลวกลับเกิดความฟนเฝอตาง ๆ ดังนี้
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[วิธีขอขมา]
เพราะฉะนั้น แมนผูใดอื่นวารายพระอริยะเขา ผูนั้นพึงไป (หา
ทาน) ถาทานเปนผูออน (พรรษา ) กวาตน ก็นั่งกระโหยง (ไมตอง
ไหว) ขอขมา (ดวยคํา) วา อห อายสมนต อิทฺจิทญิจ อวจ
ตมฺเม ขมาหิ -ฉันไดกลาวคํานี้ ๆ กะทาน ขอทานจงอดโทษนั้นแก
ฉันดวยเถิด" ถาทานเปนผูแกพรรษากวา ก็พึงไหว (ทาน) นัง่
กระโหยงประคองอัญชลี ขอขมา (ดวยคํา) วา "อห ภนฺเต ตุมเฺ ห
อิทฺจิทฺจ อวจ ตมฺเม ขมถ - ทานเจาขา กระผมไดกลาวคํานี้ ๆ
กะทาน ขอทานโปรดอดโทษนั้นแกพระผมดวยเถิด"
ถาแมนทานหลีกไปสูทิศ (คือไปที่อื่น) เสียแลว พึงไปเองหรือ
สงศิษยมีสัทธิวิหาริกเปนตนไปขอมา (ทาน) แตถา ไมอาจไป (เอง)
ทั้งไมอาจสง (ใคร ๆ ) ไปดวยไซร ภิกษุเหลาใดอยูในวิหาร (เดียว
กันกับตน) นั้น พึงไปหาภิกษุเหลานั้น ถาเธอทั้งหลายเปนผูออน
พรรษากวา ก็นั่งกกระโหยง (ไมตองไหว) ถาเธอทั้งหลายเปนผูแก
พรรษากวา ก็ปฏิบัติโดยนัยแหงวัตรที่พึงทําในทานผูแกพรรษาดังกลาว
แลวนั่นแล แลวกลาวขอขมาวา "อห ภนฺเต อสุก นาม อายสฺมนฺค
อิทฺจิทฺจ อวจ ขมตุ มา โส อาสฺมา - ทานเจาขา ขาพเจาได
กลาวคํานี้ ๆ กะทานผูมีอายุชื่อโนน ขอทานผูมีอายุนั้น จงอดโทษแก
*

* ปาฐะตรงนี้พิมพไวเปน วุฑฺฌตเร ถัดไปประโยคหลังเปน นวกตโร เขาใจวาลิขิต
ไวไขกันไป เพราะความขางหลังไมสมกัน ในที่นไี้ ดแกบทประโยคหนาเปน นวกตโร
ในประโยคหลังเปน วุฑฺฌตโร ดังที่แลวไวนี้.
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ขาพเจาดวยเถิด " แมเมื่อไมไดขอขมาตอหนา (ทาน) ก็พึงทําวัตร
นั้นเหมือนกัน
ถาพระอริยะนั้นเปนเอกจาริกภิกขุ (ภิกษุผูจาริกไปผูเดียว) สถาน
ที่อยูของทานไมมีใครรู สถานที่ไปขอทานเลาก็ไมปรากฏไซร ก็พึง
ไปหาภิกษุที่เปนบัณฑิตรูปหนึ่ง แลวบอก (ปรึกษาทาน) วา "ทาน
ขอรับ กระผมไดกลาวถึงทาน กะทานผูมีอายุชื่อโนน วิปฏิสาร (เกิด
มีแกกระผมทุกทีที่ระลึกถึงทาน กระผมทําอยางไร (ดี)" ภิกษุ
บัณฑิตนั้นจะกลาววา "ทานอยาคิดไปเลย พระเถระจะยอมอดโทษใหแก
ทาน ทานจงทําจิตใหระงับเถิด " ฝายเธอก็พึงบางหนาตอทิศทางที่
พระอริยะไป ประคองอัฐชลีกลาว (ขึน้ ) วา "ขมตุ" - ขอพระเถระ
นั้นขงอดโทษเถิด"
ถาพระอริยะนั้นเปนผูปรินิพานเสียแลว เธอพึงไป (ให) ถึง
ที่ที่นับวาเปนเตียงที่ทานปรินิพพาน กระทั่งถึงปาชาผิดิบก็ดี ขอขมา
๑

๒

๑. อชมฺนเต ในมหาฎีการเปน อขมาเปนฺเต แลวบอกไววาปาฐะเปน อขมนฺเต ก็มี
เห็นวา อขมาเปนฺเต นั่นแหละถูกตอง เพราะขางตนเปน ขมาเปสิ ขมาเปตพฺโพ ขมาเปตพฺพ มาเปนแถว
การขอขมานี้ ภาษาไขวเขวกันอยู ภาษาไทยวา "ขอขมา" นั้น อาจฟงเปนวาเรา
ไปขมาทาน แตที่จริงเปนคําสมาส พูดเต็มวา "ขอใหทานขมา" คือขอใหทานอดโทษ ให
ตรงกับภาษาบาลีวา ขมาปน - ยังทานใหอดโทษนั่นแหละ ในที่นแี้ ปลดตัดเปนสํานวนไทย
วา ขอขมา.
๒. ปรินิพฺพุตมฺจฏฐาน มหาฎีกาวา หมายถึง "ปูชากรณฏาน - ที่ทานทําการบูชา
(ถึงทาน)" จะอธิบายวาอยางไร นาจะอธิบายวา พระอรหันตมิไดปริพพานบนเตียง
ไปทุกองค อนึ่ง แมมีเตียง ลวงกาลนานไปเตียงก็ผุพังไป เขาก็ทําทีส่ ังเขปวาเปนที่
ปรินิพพานของทานขึ้นไว เปนที่บูชาถึงทาน ทํานองพระแทนดงรังของเรานั่นกระมัง (?)
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(ทาน) เถิด
เมื่อไดทํา (การขอขมา) เสียไดอยางนี้แลว กรรมนั้นก็ไมเปน
สัคคาวรณ ไมเปนมัคคาวรณเลย (กลับ) เปนปกติเทานั้นเองแล
[มิจฉาทิฏฐิ]
บทวา "ผูมีความเห็นผิด" คือผูมีความเห็นวิปริต (ผิดคลอง
ธรรม) บทวา "ผูมีกรรมสมาทานดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ" ความวา
ผูมีกรรมตางอยางที่ถือเอาดวยอํานาจความเห็นผิด ซึ่งเปนผูที่ชักชวน
คนอื่น ๆ ในกรรมทั้งหลายมีกายกรรมเปนตน ที่มีความเห็นผิดเปน
มูลดวย
ก็แล ในอริยปุ วาทและมิจฉาทิฏฐินี้ แมเมื่ออริยุปวาท เปนอัน
สงเคราะห (รวม) เอาไวแลวดวยศัพทคือวจีทุจริต และมิจฉาทิฏฐิ
เลา ก็เปนอันสงเคราะหเอาไวแลวดวยศัพทคือมโนทุจริตก็ดี (แต)
การตรัสสองบทนี้อีก บัณฑิตทราบวา เพื่อทรงแสดงความที่อริยุปวาท และมิจฉาทิฏฐินั้นมีโทษมาก อันอริยุปวาท (นั้น) จัดวามี
โทษมากจริง เพราะเปนโทษแมอนันตริยกรรมทีเดียว จริงอยู แม
พระผูมีพระภาคเจาก็ไดตรัสคํานี้ไววา "ดูกรสารีบุตร ภิกษุผถู ึงพรอม
ดวยศีล ถึงพรอมดวยสมาธิ ถึงพรอมดวยปญญา พึงยังอรหัตผลให
๑

๒

๑. ประโยคนีม้ ี คนฺตฺวา ซอนกัน ศัพทขางหนานาจะเกิน ในที่นแี้ ปลอยางตัดศัพทหนา
ออกก็คงไดความดี
ที่กลาวถึงปาชาผีดิบนั้น หมายความวา หากศพทานเขานําไปทิ้งไวที่ปาชาผีดิบ ก็
พึงอุตสาหะไปกราบที่ศพทานใหจงได อยาไดรังเกียจเลย เชนนั้นกระมัง (?)
๒. มหาฎีกาวา ตรัสหมายถึงผูมีอินทรียแกกลา

ประโยค๘ - วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๒ ตอน ๒ - หนาที่ 222

สําเร็จไดในทิฏฐธรรมนีแ้ น อุปมาฉันใด อุปไมยนี้ก็ฉันนั้น สาริบุตร
เรากลาววา บุคคลไมเลิกคําพูดอันนั้น ไมละความคิดอันนั้น ไมสละ
ทิ้งความเห็นอันนั้น เสียแลว ยอมเปนผูถูกเก็บไวในนรก ดุลถูกเขานํา
(ตัว) ไปเก็บไวฉะนั้น " อนึ่ง โทษอื่นที่ชื่อวามีโทษมากกวามิจฉา
ทิฏฐิหามีไม ดังพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา "ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา
ไมเห็นธรรมอื่นสักอยางหนึ่ง ซึ่งมีโทษมากยิ่งอยางนี้ เหมือนดังมิจฉาทิฏฐินี้เลย ภิกษุทั้งหลาย โทษทั้งหลายมีมิจฉาทิฏฐิเปนอยางยิ่ง "
ดังนี้
[อบาย ทุคติ วินิบาต นิรยะ]
คําวา "เพราะความแตกไปแหงกาย" คือเพราะความสละไป
แหงอุปาทินนขันธ (ขันธที่วิญญาณครอง) คําวา "เบื้องหนาแต
ตายไป " คือในการถือเอาขันธที่เกิด (ใหม) ในลําดับแหงอุปาทินนขันธ (ที่สละไป) นั้น หรือนัยหนึ่งคําวา "เพราะความแตกไปแหง
กาย" คือเพราะความขาดไปแหงชีวิตนทรีย คําวา "เบื้องหนาแต
ตายไป " คือตอจากจุติจิตไป
คําวา "อบาย" ดังนี้เปนตน ทุกคําเปนไวพจนของคํานิรยะนั่นเอง
จริงอยู นิรยะ จัดเปนอบาย เพราะปราศจากอายะ ที่รูกันวาบุญ
อันเปนเหตุแหงสรรคและนิพพาน หรือวาเพราะความไมมีแหงอายะ
๑

๒

๓

๑. หมายถึงคําพูด และความคิดเห็นที่เปนอริยุปวาย
๒. ม. มู ๑๒/๑๔๕
๓. องฺ. เอก. ๒๐/๔๔.
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(แดนมา) แหงความสุขทั้งหลาย
นิรยะ จัดเปนทุคติ เพราะเปนคติ คือเปนที่อาศัยไปแหงทุกข
นัยหนึ่ง จัดเปนทุคติ เพราะเปนคติอันเกิดดวยกรรมที่ชื่อวาชั่ว เพราะ
เปนกรรมมากไปดวยโทษ
นิรยะ จัดเปนวินิบาต เพราะเปนที่ตกลงไปอยางหมดอํานาจ
แหงคนทําชั่วทั้งหลาย นัยหนึ่ง จัดเปนวินิบาต เพราะเปนที่ตกลงไป
อยางวินาศ คือมีอวัยวะใหญนอยยอยยับ (แหงคนทําชั่วทั้งหลาย) ดัง
นี้ก็ได
อายะ ที่เรียกกันวา อัสสาทะ (ความยินดี) ไมมีในที่นั้น เหตุ
ฉะนี้ ที่นั้นจึงชื่อนิรยะ
อีกนัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาทรงบนถึงกําเนิดดิรัจฉาน ดวย
อปายศัพท จริงอยู กําเนินดิรัจฉานชื่อวาอบาย เพราะปราศจากสุคติ
(แต) ไมจัดเปนทุคติ เพราะเปนที่สมภพแหงดิรัจฉานจําพวกมเหสักข
มีนาคราชเปนตน
ทรงบงถึงเปรถวิสัย ดวยทุคคติศัพท จริงอยู เปรตวิสัยนั้น
จัดเปนอบายดวย เปนทุคติดวยแท เพราะปราศจากสุคติ และเพราะ
เปนคติแหงทุกข แตไมจัดเปนวินิบาต เพราะเปรตวิสัยมิไดตกอยา
ยอมยับเชนกับอสุรกาย (ดังจะกลาวตอไป)

๑

๒

๑. มเหสักข แยกเปนมหา + อีส - อกฺข แปลวาผูมี่เขากลาววาเปนเจาใหญ คูกับอัปเปสักข
ผูที่เขากลาววาเปนเจานอย ตรงกับภาษาไทยเราวา ผูใหญ ผูนอย (?)
๒. อสุรสทิส มหาฎีกาแกเปน เปตาสฺรสทิส จะหมายถึงอะไรของทานทราบ ในที่
นี้เห็นวา อสุร ควรจะเปนอสุรกาย ซึ่งจะกลาวตอไป ไมจัดเปนพวกอบายภูมิ
ศัพท อสุรสทิส สะดุดตานาพิจารณาอยู วาใชไดหรือไม ?
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ทรงบงถึงอสุรกายดวยวินิปาตศัพท จริงอยู อสุรกายนั้นจัดเปน
อบาย และเปนทุคติดวยแท โดยอรรถตามที่กลาวแลว และยังเรียกวา
วินิบาตดวย เพราะอสุรกายนั้นตกไปจากความเจริญ (ดวยสมบัติ) ทุก
อยาง
ทรงบงถึงนิรยะ (คือนรก) มากชนิด มีอเวจีเปนตนนั่นเอง
ดวยนิรยศัพทแล
บทวา "อุปปนฺนา" คือ อุปคตา - เขาถึง อธิบายวา "เกิด
ในอบายเปนตนนั้น"
[สุคติโลกสวรรค]
สุกกปกข (ฝายดี) บัณฑิตพึงทราบโดยปริยายที่ผิด (ตรงกัน
ขาม) จาก (ฝายชั่ว) ที่กลาวแลวนั้นเถิด แตความ (ตอไป) นี้
เปนความแปลกกัน คือ
ในคําวาสุคติเปนตนนั้น ดวยสุคติศัพท ทานรวมเอามนุษยคติ
เขาดวย (แต) ดวยสัคคศัพท ทานถือเอาแตเทวคติอยางเดียว (สวน
ความ (ตอไป ) นี้ เปนความหมายแหงคํา คือในคําวาสุคติโลกสวรรค
นั้น ภูมิที่ชื่อวาสุคติ เพราะเปนคติดี ชื่อวาสวรรค เพราะเลิศ
อยางดีดวยอารมณทั้งหลายมีรูปเปนตน ทั้งหมดนั้น ไดชื่อวาโลก
เพราะความหมายหวา มีอันจะตองทรุดโทรมไป
คําวา "อิติ ทิพฺเพน จกฺขุนา" เปนตน ทั้งหมดเปนคํานิคม
ความตามที่กลาวมานี้ เปนความสังเขปในพระบาลีวา "เห็น...
ดวยทิพยจักษุ" นั้น ดวยประการฉะนี้
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[เริ่มทําทิพยจักษุ]
ก็แลอาทิกัมิกกุลบุตร ผูป รารถนาจะเห็น (ดวยทิพยจักขุ)
อยางนั้น พึงทําฌานที่เปนบาทแหงอภิญญา อันมีกสิณเปนอารมณ
ใหควรแกการนํา (จิต) ไป (เพื่อทิพจักขุญาณ) ดวยอาการทั้งปวง
แลว ทําบรรดากสิณ ๓ นี้คือ เตโชกสิณ โอทาตรสิณ อาโลกสิณ
อยางใดอยางหนึ่ง ใหใกล (ที่จะเกิดทิพจักขุญาณ) พึงทําอุปจาร ฌานใหเปนโคจร ขยาย (กสิณารมณ) แลวพักไว อธิบายวา
อัปปนา ไมควรใหเกิดขึ้นในอารมณที่ขยายแลวนั้น เพราะถาใหเกิด
ขึ้น อารมณนั้นก็เปนที่อาศัยแหงปาทกฌานไป ไมเปนที่อาศัยแหง
บริกรรม
ก็ในกสิณ ๓ นี้ อาโลกกสิณนัน่ แหละดีกวาเพื่อน เพราะเหตุนั้น
พึงยังอาโลกกสิณนั้น หรือกสิณนอกนี้อยางใดอยางหนึ่งก็ตาม ใหเกิด
ขึ้น (เปนอุปจารฌาร) โดยนัยที่กลาวในกสิณนิเทศแลว ตั้งอยูใน
อุปจารภูมิแล จึงขยาย (อารมณกสิณ) เถิด แมนยั ในการขยาย
อารมณนั้น ก็พึงทราบตามนัยที่กลาวในกสิณนิเทศนั้นเหมือนกัน
พระโยคาวจรพึงดูรูปที่มีอยู ในภายในที่แหงกสิณารมณที่ขยาย ๆ
๑

๒

๓

๔

๑. อภินหิ ารนีม้ ุงถึงบาลีวา จิตฺต อภินหี รติ อภินินนฺ าเมติ ที่กลาวในเบื้องตน.
๒. ทํา...ใหเปนโคจร มหาฎีกาอธิบายวา ทํา...ใหคลองแคลว
๓. มหาฎีกาวา เมื่อถึงอัปปนาแลว ก็เปนอันไมไดทําบริกรรม ปราศจากบิกรรมเสียแลว
อภิญญาจะเกิดไมได การเห็นรูปก็ไมมี
๔. เพราะปฏิกาคนิมิตเกิดพรอมกับอุปจารฌาน ถึงอุปจารแลวปฏิภาคนิมิตเกิด จึงขยาย
ได
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ไปเทานั้น (ไมพึงดูไปภายนอก ) ก็แล เมื่อเธอดูรูปเสีย วาระแหง
บริกรรมยอมลวงไป ตอนั้นแสงสวางก็หายไป ครั้นแสงสวางนั้นหาย
ไปแลว รูปก็ไมปรากฏดวย เมื่อเปนเชนนั้น พระโยคาวจรนั้นพึง
เขา ปาทฌานนั่นแหละ ออกจากฌานนั้นแลว จึงแผ (ขยาย) แสง
สวางไปใหบอย ๆ เถิด เมื่อทําไปอยางานั้น แสงสวางยอมจะถึงความ
แรงกลา (คืออยูไดนาน) โดยลําดับแล (ตอไปนี้) เธออธิษฐาน
วา "แสงสวางจงมีอยูในที่นี้" กําหนดที่ไวเทาใด แสงสวางก็คงอยูใน
ที่ (เทา) นั้น การเห็นรูปยอมมีแกเธอผูนั่งดูอยูทั้งวันก็ได ก็บรุ ุษ
ผูเดินทางในกลางคืนดวยคบเพลิงหญา เปนขออุปมาไดในคําที่กลาวนี้
ไดยินวาบุรุษผูหนึ่ง เดินทางไปในกลางคือดวยคบเพลิงหญา
(ครั้นเดินไป) คบเพลิงหญานั้นของเขามอดลง ทีนี้พื้นดิน ทํา
เรียบ ก็ไมปรากฏแกเขา เขาจึงเขี่ยคบเพลิงหญานั้นเขาที่พื้นดิน ทํา
ใหมันโพลกขึ้นอีก ก็แลคบเพลิงหญานั้น ครั้นโพลงขึ้นแลว ไดทํา
แสงสวางมากกวาแสงสวางครั้นกอน (ไปอีก) เมื่อเขาทําคบก็คอยขึ้นมา
ครั้นตะวันขึ้นแลว การใชคงเพลิงก็ไมมี ดังนั้นเขาจึงทิ้งคบเพลิงนั้น
เสียแลว (เดิน) ไปไดตลอดวัน
๑

๒

๓

๑. เพราะถาดูออกไปภายนอก จะเปนเหตุใหเกิดความฟุงซาน
๒. มหาฎีกาอธิบายตรงนี้วา คําวาบริกรรมในที่นี้ ก็คืออุปจารฌาน ทีม่ ีกสิณเปนอารมณ
ดังกลาวแลว อุปจารฌานนัน้ เมื่อพระโยคาวจรดูรูปเสีย ก็ไมเปนไป การเห็นรูปมีไดดว ย
อํานาจแสงสวางแหงกสิณ ๆ มีไดก็ดว ยอํานาจบริกรรม เพราะฉะนั้น เมื่อบริกรรม (คือ
อุปจารฌาน) ไมเปนไป แสงสวางและการเห็นรูปก็มีไมไดทั้งสองอยาง
๓. เขาฌานทานเคยใช สมาปชฺชิตฺวา มาทั้งนั้น เพิ่งมาใช ปวิสิตฺวา ที่ตรงนี้ แตออก
จากฌานยังคงใช วุฏฺาย ไมยักใช นิกฺขมิตฺวา
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ในขออุปมาทั้งหลายนั้น แสงสวางกสิณในเวลาบริกรรม (คือ
ในอุปจารฌาน) เปรียบดังแสงสวางแหงคบเพลิง การที่เมื่อแสงสวาง
หายไป เพราะเหตุที่เมื่อพระโยคาวจรดูรูปอยู วาระแหงบริกรรมลวง
ไปเสีย ก็ไมเห็นรูปทั้งหลาย เปรียบดังเมื่อคบเพลิงมอดเสียแลว (บุรุษ
นั้น) ก็ไมเห็นที่เรียบที่ไมเรียบฉะนั้น การเขา (ปาทกฌาน) บอย ๆ
เปรียบดังเขี่ยคบเพลิง (ร่ําไป) การที่เมือ่ พระโยควจรทําบริกรรม
อีก แสงสวางที่แรงกลากวาเกาแผ (ขยาย) ไป เปรียบดังการที่คบเพลิง
(ถูกเขี่ยใหโพลงแลว) ทําแสงสวางมากกวาแสงสวางครั้งกอน การที่
แสงสวางอันแรงกลาคงอยูตามที่ ๆ กําหนดไว เปรียบดังการที่ตะวันขึ้น
การที่พระโยคาวจรทิ้งแสงสวางอันนอยเสียแลว เห็นรูปไดทั้งวัน ดวย
แสงสวางที่แรงกลา เปรียบดังการที่ (บุรุษนั้น) ทิ้งคบเพลิงหญาแลว
(เดิน) ไปไดตลอดวัน (ดวยแสงตะวัน) ฉะนั้น
[เมื่อทิพยจักษุเกิด]
ในการเห็นรูปนั้น เมื่อใด รูปนี้ คือรูปที่อยูในทองและรูปที่อาศัย
อยูในหทัยวัตถุ รูปที่อาศัยอยูใตพื้นดิน รูปที่อยูน อกฝา นอกภูเขา
นอกกําแพง และรูปที่อยูใ นจักรวาฬอื่น อันไมมาสูคลองมังสจักษุของ
ภิกษุนั้น (คือภิกษุนั้นมองไมเห็นดวยตาเนื้อ) มาสูคลองแหงญาณจักษุ
(ของเธอ) เปนราวกะวาปรากฏแกมังสจักษุ เมื่อนั้นพึงทราบวา
ทิพยจักษุเปนอันเกิดขึ้นแลว และในบรรดาจิตที่ปรารภรูปนี้ ทิพยจักษุ
เทานั้นสามารถในการเห็นรูป บุพพภาคจิตทั้งหลายมาหามารถไม
๑

๒

๑. หมายความวา ภิกษุอยูภายในอาคาร ภายในถา ภายในกําแพง
๒. บุพภาคจิต มหาฎีกาวา ไดแกอาวัชนจิต และบริกรรมจิต แมจะทํารูปใหเปนอารมณ
แตก็ไมอาจทํารูปใหแจงชัดอยางของจริงได
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[ทิพยจักษุเปนอันตรายแกบุถุชน]
ก็แลทิพยจักษุนี้นั้น ยอมเปนอันตรายแกบุถุชนได เพราะเหตุ
อะไร ? เพราะเหตุวาบุถุชนนั้นอธิษฐานวาใหแสงสวางมีในที่ใด ๆ
ที่นั้น ๆ เกิดมีแสงสวางเปนอันเดียวลอดแผนดินสมุทรและภูเขาเขาไป
ก็ได ทีนี้ เมือ่ เขาเห็นรูปอมนุษยมียักษและรากษสเปนตนอันเปนรูปที่
นากลัวในที่เหลานั้นเขา ความกลัวก็เกิดขึ้น ซึ่งเปนเหตุใหเขาถึง
วิกลจริต (กลาย) เปนฌานวิพภันตกะ (บาเพราะฌาน) ไป (ก็ได)
เพราะเหตุนั้น พระโยคาวจรพึงเปนผูไมประมาทในการดูรูป
[ลําดับความเกิดขึ้นแหงทิพยจักษุ]
ในตอนทิพยจักษุเกิดนั้น นี่เปนลําดับความเกิดขึ้นแหงทิพยจักษุ
(คือ) คําทั้งปวง (ที่แสดงลําดับความเกิดแหงทิพยจักษุ) วา "ครั้น
มโนทวาราวัชนะ ทํารู)ทีป่ ระการดังกลาวแลวนั้นใหเปนรูปารมณเกิด
ขึ้นแลวดับไป ชวนะ ๔ หรือ ๕ ดวง ทํารูปนั้นแหละเปนอารมณ
เกิดขึ้น" ดังนี้เปนอาทิ พึงทราบโดยนัยที่มีมาในตอนกอนนั้นเถิด
แมในญาณนี้ กามาวจรจิตทั้งหลายอันยังมีวิตามีวิจาร นับเปนบุพภาคจิต
(คือจิตเปนสวนเบื้องตนแหงญาณนี้) รูปาวจรจิตอันเปนไปใน
จตุตถฌาน เปนอรรถสาธกจิต (จิตยังประโยชนคือญาณนี้ใหสําเร็จ)
ในปริโยสาน ญาณอันเกิดพรอมกับรูปาวจรจิตนั้นแหละ ทานเรียกวา
สัตตานังจุตูปปาตญาณบาง วาทิพจักขุญาณ บาง แล
จุตูปปาตญาณกถา จบ
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[ปกิณณกกถา]
อนึ่ง พระนาถะเจาผูทรงรูขันธ ๕ ไดตรัส
อภิญญา ๕ ใดไวโดยประการดังกลาวมานี้
แลว บัณฑิตไดทราบอภิญญา ๕ นั้นแลว
พึงทราบเรื่องเบ็ดเตล็ดในอภิญญา ๕ นั้น
(ดังตอไป) นี้อีกบาง
ก็ในอภิญญา ๕ นัน้ ทิพพจักขุ กลาวคือจุตูปปาตญาณนั้น มี
ปริภัณฑญาณ (ญาณเปนบริวาร) ถึง ๒ อยาง คืออนาคตังสญาณ และ
ยถากัมมูปคญาณ เพราะฉะนั้น อภิญญาญาณมาในที่นี้ จึงเปน ๗ คือ
ปริภัณฑญาณ ๒ นี้ และ (ตัว) อภิญญาญาณ ๕ มีอิทธิวิธญาณเปนตน
บัดนี้
บัณฑิตพึงแสดงความเปนไปแหงอภิญญาญาณ ๗
ในอารัมมณติกะ ๔ ที่พระมหาฤษีเจาตรัสไว
เพื่อไมหลงในการจําแนกอารมณแหงอภิญญาญาณเหลานั้น นี้เปน
การแสดงในอารัมมณติกะนั้น
ก็อารัมมณติกะ (หมวด ๓ แหงอารมณ) ๔ พระมหาฤษีเจา
ตรัสไว อารัมมณติกะ ๔ คืออะไรบาง คือปริตตารัมมณติกะ
(หมวด ๓ แหงปริตตารมณ) มัคคารัมมติกะ (หมวด ๓ แหง
มัคคารมณ) อตีตารัมมณติกะ (หมวด ๓ แหงอตีตารมณ)
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อัชฌัตตารัมมณติกะ (หมวด ๓ แหงอัชฌัตตารมณ)
[อิทธิวิธญาณเปนไปในอารมณ ๗]
ในอภิญญาญาณเหลานั้น อิทธิวิธญาณยอมเปนไปในอารมณ ๗
โดยเปนปริตตารมณ มหัคคตารมณ อนาคตารมณ ปจจุบันนารมณ อัชฌัตตารมณ และพหิทธารมณ ถามวา เปนไปอยางไร ?
แกวา ก็อิทธิวิธญาณนั้น
จัดเปนปริตตารมณ ก็เพราะมีรูปกายเปนอารมณ (โดย) ทํา
ความหมายถึงความที่วา "เมื่อใดพระโยคีทํากายใหอาศัยจิต ใครจะ
ไปดวยอทิสสมานกาย (กายที่ไมปรากฏ คือใคร ๆ มองไมเห็น) ก็
นอมกายไปตามอํานาจจิต วางรูปกายลงไปในมหัคคตจิต ปลูกรูปกาย
ลงไปในมหัคคตจิต เมื่อนั้น รูปกายก็เปนอารมณที่ไดอุปโยคะ (คือใช
การไดอยางจิต ?)" ดังนี้
จัดเปนมหัคคตารมณ ก็เพราะมีมหัคคตจิตเปนอารมณ (โดย)
ทําความหมายถึงความที่วา "เมื่อใด พระโยคีทําจิตใหอาศัยกาย ใครจะ
ไปดวยทิสสมานกาย (กายที่ปรากฏ คือใคร ๆ มองเห็น) ก็นอมจิต
ไปตามอํานาจกาย วางปาทกฌานจิตลงไปในรูปกาย ปลูกปาทกฌานจิต
*

* ปริตตารัมมณติกะ คือ ปริตตารัมมณะ มหัคคตารัมณะ อัปปมาณารัมมณะ
มัคคารัมมณติกะ คือ มัคคารัมมณะ มัคคเหตุกะ มัคคาธิปติ
อตีตารัมมณติกะ คือ อตีตารัมมณะ อนาคตรัมมณะ ปจจุปนนารัมมณะ
อัชฌัตตารัมมณติกะ คือ อัชฌัตตารัมมณะ พหิทธารัมมณะ อัชฌัตตพหิทธารัมมณะ
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ลงไปในรูปกาย เมื่อนั้นปาทกฌานจิต ก็เปนอารมณที่ไดอุปโยคะ
(คือใชการไดอยางรูปกาย ?)" ดังนี้
อนึ่ง จัดเปนอตีตารมณ ก็เพราะทํา (ปาทกฌาน) จิตนั้นแหละ
ที่ลวงไปแลวคือดับไปแลว ใหเปนอารมณ
เปนอนาคตารมณ สําหรับพระโยคีทั้งหลายผูอธิษฐาน (ฤทธิ)
ไวเปนอนาคต ดังพระเถระทั้งหลาย มีพระมหากัสสปเถระเปนตน
(อธิฐานไว) ณ ที่บรรจุพระมหาธาตุ ไดยินวา พระมหากัสสปเถระ
เมื่อทําการบรรจุพระมหาธาตุ ไดอธิษฐานไววา "ตลอด ๒๑๘ ป ใน
อนาคต กลิ่นหอมทั้งหลาย (นี้) ก็อยาไดดับไป" ดังนี้ ของ
ทุกสิ่งนั้น ก็ไดเปนตามที่อธิษฐานนั้นเทียว
พระอัสสคุตตเถระเห็นหมูภิกษุในวัตตนิยเสนาสนะ ฉันขาวขาว ๆ
(คือขาวเปลา ไมมีแกงกับคลุกเลย ?) จึงอธิษฐานไววา "(น้ําใน)
ตระพัง จงเปนน้ํานมสม (ขน ๆ คลุกขาวได) ในเวลาปุเรภัต ทุกวัน ๆ"
ดังนี้ น้ํา (ในตระพุงนั้น) ที่ภิกษุตักเอาในปุเรภัต เปนน้ํานมสมไป
ครั้นปจฉาภัต มันก็เปนน้ําตามปกตินั่นเอง
แตเปนปจจุปนนารมณ ในกาลที่พระโยคีทํากายใหอาศัยจิต ไป
ดวยอทิสสมานกาย
๑

๒

๑. มหาฎีกาวา หมายถึง ที่บรรจุพระมหาธาตุ ซึ่งพระเถระใชฤทธิ์เชิญเอาพระธาตุใน
พระเจดียที่ผูครองนครทั้ง ๘ สรางขึ้นเมื่อคราวแจกธาตุนนั้ เวนเจดียที่รามคามเสีย
แหง ๑ เอาแต ๗ แหง มาบรรจุไว ณ พระมณฑปในกรุงราชคฤห (?)
๒. มหาฎีกาวา วิหารในดงดิบ ชื่อวัตตนิยเสนาสนะ

ประโยค๘ - วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๒ ตอน ๒ - หนาที่ 232

เปนอัชฌัตตารมณ โดยที่ทํากายและจิตของตนใหเปนอารมณ
ในกาลที่นอมจิตไปตามอํานาจกาย หรือนอมกายไปตามอํานาจจิต และ
ในกาลที่นิรมิตตนเปนเพศตาง ๆ มีเพศกุมารเปนตน แตในกาลที่
แสดงรูปตาง ๆ มีชาง มาเปนตน อันเปนสิ่งภายนอก (กายของตน)
ก็เปนพหิทธารมณ แล
ความที่อิทธิวิธญาณเปนไปในอารมณ ๗ บัณฑิตพึงทราบโดยนัย
ดังกลาวมาฉะนี้ เปนอันดับแรก
[ทิพพโสตธาตุญาณเปนไปในอารมณ ๔]
ทิพพโสตธาตุญาณ ยอมเปนไปในอารมณ ๔ โดยเปนปริตตารมณ
ปจจุปนนารมณ อัชฌัตตารมณ และพหิทธารมณ ถามวา เปนไป
อยางไร ? แกวา ก็ทิพพโสตธาตุญาณนั้น เพราะเหตุที่ทําเสียงใหเปน
อารมณ และเสียงเปนปริตตธรรม (คือเปนกามาวจร) เพราะเหตุนั้น
จึงเปนปริตตารมณ แตเพราะทําเสียงอันมีอยู (คือเปนไปอยู) นั่นเองให
เปนอารมณเปนไป จึงเปนปจจุปนรมณ ในกาลทีไ่ ดยินเสียง (สัตว)
ในทองของตน ทิพพโสตธาตุญาณนั้นก็เปนอัชฌัตตารมณ ในกาลที่ได
ยินเสียงของผูอื่น ก็เปนพหิทธารมณแล ความที่ทิพพโสตธาตุญาณ
เปนไปในอารมณ ๔ บัณฑิตพึงทราบโดยนับดังกลาวมาฉะนี้
[เจโตปริยญาณเปนไปในอารมณ ๘]
เจโตปริยญาณ ยอมเปนไปในอารมณ ๘ โดยเปนปริตตารมณ
มหัคคตารมณ อัปปมาณารมณ มัคคารมณ อตีตารมณ อนาคตารมณ
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ปจจุปนนารมณ และพหิทธารมณ ปุจฉาวา เปนไปอยางไร ? วิสัชนา
วา ก็เจโตปริยญาณนั้น ในกาลที่รูจิตอันเปนกามาวจรของคนอื่น ๆ
ก็เปนปริตตารมณ ในกาลที่รูจิตเปนรูปาวจรและอรูปาวจร (ของคน
อื่น) ก็เปนมหัคคตารมณ ในกาลที่รู (จิต) เปนมรรคและเปน
ผล (ของคนอื่น) ก็เปนอัปปมาณารมณ
ก็แลในอัปปมาณารมณนี้ บัณฑิตพึงทราบความแปลกกัน (ดัง)นี้
คือ ปุถุชนยอมไมรูจิตของพระโสดาบัน พระโสดาบันเลาก็ยอมไมรูจิต
ของพระสกทาคามี... บัณฑิตพึงนําคําดังกลาวมานี้ (เรียง) ไปจนถึง...
ของพระอรหัตตเถิด แตพระอรหันตยอมรูจิตของพระอริยะทั้งปวง
แมพระอริยะชั้นสูงอื่น (มีพระอนาคตมีเปนอาทิ) ก็ยอมรูจิตของพระ
อริยะชั้นต่ํา (มีพระสกทาคามีเปนอาทิ) ก็ยอมรูจิตของพระ
(เจโตปริยญาณนั้น) ในกาลที่มมี รรคจิตเปนอารมณ ก็เปน
มัคคารมณ
สวนวา เมื่อใดพระโยคีรูจิตคนอื่นไดในกาลภายใน ๗ วันที่ลวง
แลวก็ดี ในกาลภายใน ๗ วันที่ยังไมมีถึงก็ดี เมื่อนั้น เจโตปริยญาณ
นั้น ก็เปนอตีตารมณและอนาคตารมณ
[ปจจุบันจิต ๓]
เจโตปริยญาณเปนปจจุบันนารมณอยางไรเลา ? ชื่อวาปจจุบัน
(จิต) มี ๓ คือ ขณะปจจุบัน (จิตเปนปจจุบันชั่วขณะ) ๑ สัตติ*

* คือใหเรียงคําตอวา "พระสกทาคามี ก็ไมรูจิตของพระอนาคามี พระอนาคามีก็ไมรู
จิตของพระอรหันต"
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ปจจุบัน (จิตเปนปจจุบันชั่วสันตติแหงรูป ) ๑ อัทธาปจจุบัน (จิต
เปนปจจุบันชั่วกาลภพหนึ่ง) ๑
ในปจจุบัน (จิต) ๓ อยางนั้น (จิต) ที่ถึงความเกิดขึ้นตั้งอยูและ
ดับไป (ขณะหนึ่ง) ชื่อขณะปจจุบัน ที่นับเนื่องอยูใน (ระยะ) ๑-๒
สันตติวาระชื่อสันตติปจจุบัน
[สันตติปจจุบัน]
พึงทราบอธิบายในสันตติปจจุบันนั้น (ดังนี้)
อารมณ (คือรูป) ยอมไมปรากฏทันทีแกคนผูนั่งอยูในที่มืด
แลวไปสูที่สวาง (ระยะ) ชั่วอารมณนั้นปรากฏ ในระหวางนั้น
พึงทราบวาเปน (ระยะ) ๑-๒ สันตติวาระ
รูปยอมไมปรากฏโดยพลันทันที แมแกคนผูเที่ยวไปในที่สวาง
แลวเขาสูหองใน (ระยะ) ชั่วรูปนั้นปรากฏ ในระหวางนั้น พึงทราบวา
เปน (ระยะ) ๑-๒ สันตติวาระ๑
อนึ่ง ภิกษุยืนอยูไกล แม (มอง) เห็นกิริยาเคลื่อนไหวมือ และ
กิริยาทาทางในการตีฆองกลองเปนตน ของพวกนักฟอนรํา ๒ ก็ยังไมได
๑. มหาฎีกาวา ชั่วเวลาอันนิดนอยที่สันคติ คือความสืบตอแหงรูปเปนไปนั้นเรียกวา
วาระ เมื่อออกจากที่มืดไปสูท ี่สวาง หรือจากทีสวางไปสูท ี่มืด ชั่วระยะเวลาที่รูปปรากฏ
ชัดนั้น แบงเปน ๒ วาระ ครึง่ เวลาแรกเปนอวิภูตวาระ (วาระไมชัด) ครึ่งเวลาหลัง
เปนวิภูตตวาระ (วาระชัด) รวมเขาดวยกันเรียกวา เทฺวสนฺตติวาระ - สันตติ ๒ วาระ แต
ความปรากฏชัดแหงรูปนัน้ ลางคนก็เปนปรากฏเร็วจนไมพอจะแบงเปน ๒ วาระ เพราะฉะนั้น
ทานจึงเรียงคํา เอก ไวดวย เปน เอกเทฺวสนฺตติวาร แปลวา สันตติ ๑ หรือ ๒ วาระ
๒. ศัพท รชกาน เขาใจวาคลาดเคลื่อน รชกะ แปลวาคนยอมผา คนชักผา ไมเขา
กับเรื่องเลย ในที่นี้แกเปน นฏาน ดังที่แปลไวนั้น

ประโยค๘ - วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๒ ตอน ๒ - หนาที่ 235

ยังเสียงทันที (ระยะ) ชัว่ ไดยินเสียงนั้น แมในระหวางนั้นก็พึง
ทราบวาเปน (ระยะ) ๑-๒ สันตติวาระ
พระมัชฌิมภาณกาจารยทั้งหลายกลาวไวอยางนี้กอน
สวยพระสังยุตภาณกาจารยทั้งหลายกลาวสันตติ ๒ คือ รูปสันตติ
อรูปสันตติ แลวกลาว (อธิบาย) วา "เมื่อคนย่ําน้ํา (ริมตลิ่ง) ไป
(ระยะ) ชั่วรอยน้ําที่คนย่ําไปริมตลิ่งยังไมใส นี่ชอื่ วารูปสันตติ (หนึ่ง)
เมื่อคน (เดิน) ทางมาไกล (ระยะ) ชั่วความรอนในภายยังไมรํางับ
นี่ก็ชื่อวา รูปสันตติ (หนึ่ง) เมื่อคนมาจากแดดเขาหอง (ระยะ)
ชั่วความมืด (มัว) ยังไมหาย นี่ก็ชื่อวารูปสันตติ (หนึ่ง) เมื่อภิกษุ
มนสิการกรรมฐานอยูภายในหอง แลวเปดหนาตางมองออกไปในตอน
กลางวัน (ระยะ) ชั่วความพราแหงตายังไมระงับ นี่ก็ชื่อวา รูปสันตติ
(หนึ่ง) วาระแหงชวนะ ๒-๓ วาระ ชื่อวาอรูปสันตติ" ดังนี้แลว
จึงกลาว (สรูป) วา "สันตติทั้งสองนั้น ชื่อวา สัตติปจจุบัน"
[อัทธาปจจุบัน]
ธรรมชาตที่กําหนดไวชั่วภพอันหนึ่ง ชื่ออัทธาปจจุบัน ซึ่งเพราะ
มหากัจจายนเถระหมายถึง กลาวไวในภัทเทกรัตตสูตรวา "ดูกรอาวุโส
มนะอันใดดวย ธรรมทั้งหลายใดดวย ธรรมชาตทัง้ สองนั้นแล ชื่อวา
๑

๒

๑. ที่วาเห็นรูปแลวยังไมไดยินเสียงนี้ เขาหลักทีวา "แสงเดินเร็วกวาเสียง"
๒. มหาฎีกาแกวา กําหนดชัว่ ปฏิสนธิถึงจุติ ซึ่งพึงกลาวไดวาเปนกาลปจจุบันนี้ จึงได
ชื่อวา อัทธาปจจุบัน
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ปจจุบัน วิญญาณยอมผูกหันดวยอํานาจฉันทราคะในปจจุบันนั้น เพราะ
ความที่วิญญาณผูกพันอยูดวยอํานาจฉันทราคะ บุคคลจึงยินดีนักใน
ปจจุบันนั้น เมื่อยินดีนักในปจจุบันนั้น จึงชื่อวาคลอนแคลน ใน
ปจจุบันธรรมทั้งหลาย " ดังนี้
ก็ในปจจุบันทั้งสองนี้ สันตติปจจุบันมาในอรรถกถาทั้งหลาย
อัทธาปจจุบันมาในพระสูตร
ในปจจุบันทั้งสามนั้น อาจารยลางพวก๕กลาววา "ขณปจจุบันจิต เปนอารมณของเจโตปริยญาณได" มีคําถามวา เพราะเหตุไฉน ?
มีคําแกวา "เพราะจิตของผูมีฤทธิ์และของผูอื่น ยอมเกิดขึ้นในขณะ
เดียวกันได" และนี้เปนคําอุปมาแหงจิตเหลานั้น คือเมื่อดอกไม
กําหนึ่ง บุคคลซัดไปในอากาศแลว ดอกไมดอกหนึ่ง ยอมจะเสียบกาน
เขากับกานของดอก (อีก) ดอกหนึ่งไดเปนแน ฉันใด เมื่อจิตของ
คนหมูมากคิดนึกกันเปนกลุมดวยตั้งใจวา "เราจักรูจิตของคนอื่น "
จิตของคนผูหนึ่งยอมจะประสานเขากับจิตดวงหนึ่ง (ของผูใดผูหนึ่ง
ในหมูนั้น) ในอุปบาทขณะ หรือฐิติขณะ หรือภังคขณะก็ได เปนแท
ฉันนั้น"
๑

๒

๓

๔

๑. วิญญาณชนิดนี้ ทานเรียกวา นิกันติวญ
ิ ญาณ (วิญญาณใคร)
๒. คําวาคลอนแคลนนี้ มหาฎีกาอธิบายวา ถูกกิเลสมีตัณหาและทิฏฐิเปนตนชักไป (ให
ยินดียินรายมีประการตาง ๆ)
๓. ม.อุ. ๑๔/๓๖๖
๔. มหาฎีกาวา ที่ทานไมกลาววา ขณะปจจุบันมาในบาลี เพราะการทําอารมณ โดย
ขณปจจุบนั นัน้ ไมมาในอรรถกถา (?)
๕. วาหมายถึงเกจิอาจารยวดั อภัยศิรี
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แตคําของเกจิอาจารยนั้นถูกคัดคานในอรรถกถาทั้งหลายวา "คํา
นั้นไมชอบ เพราะคนแมคิดนึกกันไป ๑๐๐ ป ๑,๐๐๐ ป ก็ดี จิตที่เปน
เครื่องนึกคิด และจิตที่เปนเครื่องรู ทั้งสองนั้น มิไดมีฐานรวมกันเลย
และเพราะโทษคืออาวัชนจิต และชวนจิตถึงซึ่งความมีอารมณตางกันไป
ในฐานอันไมตองการ (โดยเปนการนอกออกไปจากวิถีแหงมรรค
ผล ?)"
สวนสันตติปจจุบันและอัทธาปจจุบัน พึงทราบวา เปนอารมณ
(แหงเจโตปริยญาณ) ได พระอรรถกอาจารยกลาว (อธิบาย) ไว
ในอรรถกถาสังยุตนิกาย วา "ในปจจุบันสองอยางนั้น จิตของคนอื่น
ในกาลประมาณ ๒-๓ ชวนวิถี โดยเปนอดีตหรืออนาคต แตชวนวิถี
อันเปนไปอยู (คือปจจุบัน) อันใด จิตของคนอื่นทั้งปวงนั้น ชื่อสันตติปจจุบัน สวนอัทธาปจจุบัน พึงชี้แจงดวยชวนวาร" ดังนี้ คําของ
พระอรรถกถาจารยนั้นกลาวดีแลว (ตอไป) นี้เปนคําชี้แจงในอัทธาปจจุบันนั้น คือ
ภิกษุผูมีฤทธิ์ใครจะรูจิตของคนอื่น อาวัชนาการไป อาวัชนะ
(จิตนั้น) ทําขณปจจุบันเปนอารมณแลวดับไปพรอมกับอารมณนั้น
นั่นเอง แตนั้น ชวนะ ๔ หรือ ๕ ดวง (แลนไป) ซึง่ ดวงสุดทาย (คือ
ดวงที่ ๔ หรือดวงที่ ๕) เปนอิทธิจิต นอกนั้นเปนกามาวจรจิต
จิตที่ดับไปแลวนั่นเองเปนอารมณแหงจิตทั้งปวงนั้น และจิตทั้งหลาย
นั้นหามีอารมณตาง ๆ กันไม เพราะความที่จิตเหลานั้นมีปจจุบันโดย
*

* เมื่ออางเชนนี้ ก็สอวาวิสุทธิมรรคนี้แตงทีหลังอรรถกถาสังยุต แตพบในอรรถกถา
อังคุตตร (๒/๙) แกหิริโอตตัปปะยอ ๆ แลวบอกวาความพิสดารกลาวไวในวิสุทธิมรรค
กลับแสดงวาแตงวิสุทธิมรรคกอนอรรถกถาอังคุตตร
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(กําหนดไวดวย) อํานาจกาล (คือภพ) เปนอารมณ อนึ่ง แมใน
เพราะมีอารมณเดียวกัน ก็อิทธิเทานั้นยอมรูจิตคนอื่นได จิตนอกนี้
หารูไดไม เปรียบเหมือนจักขุวิญญาณในจักขุทวารเทานั้นยอมเห็นรูปได
วิญญาณนอกนี้หาเห็นไดไมฉะนั้น
เจโตปริยญาณนี้เปนปจจุบันนารมณ ดวยอํานาจแหงสันตติปจจุบัน
และอัทธาปจจุบันโดยนัยดังนี้
อีกอยางหนึ่ง เพราะเหตุที่แมสันตติปจจุบัน ก็ยอมเปนไปใน
อัทธาปจจุบันเหมือนกัน เพราะเหตุนั้น สันตติปจจุบันนั่น ก็พงึ ทราบวา
เปนปจจุบันนารมณดวยอํานาจแหงอัทธาปจจุบันนั่นเอง
ก็แลเจโตปริยญาณนั้นจัดเปนพหิธารมณ ก็เพราะมีจิตของ
คนอื่นเปนอารมณแทแล
ความเปนไปในอารมณ ๘ แหงเจโตปริยญาณ บัณฑิตพึงทราบ
โดยประการดังกลาวมาฉะนี้
[ปุพเพนิวาสญาณเปนไปในอารมณ ๘]
ปุพเพนิวาสญาณ ยอมเปนไปในอารมณ ๘ โดยเปนปริตตารมณ
มหัคคตารมณ อัปปมาณารมณ มัคคารมณ อตีตารมณ อัชฌัตตารมณ
พหิทธารมณ และวัตตัพพารมณ (มีเรื่องไมควรกลาวเปนอารมณ)
เปนไปอยางไร ? ก็แลปุพเพนิวาสญาณนั้น ในกาลทีระลึกถึงขันธที่
เปนกามาวจร ก็เปนปริตตารมณ ในกาลที่ระลึกถึงขันธที่เปนรูปาวจร
และอรูปวจร ก็เปนมหัคคตารมณ ในกาลที่ระลึกถึงมรรคทีต่ นหรือ
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คนอื่นเจริญแลว และถึงผลที่ตนหรือคนอื่นทําใหแจงแลวในอดีตกาล
ก็เปนอัปปมาณารมณ ในการที่ระลึกถึงมรรคทีต่ นหรือคนอื่นเจริญ
แลวอยางเดียว ก็เปนมัคคารมณ
แตโดยแนนอนแลว ปุพเพนิวาสญาณนั้นเปนอตีตารมณแท
(ตอไป) นี้เปนนัยแหงอรรถกถาในเรื่องอตีตารมณญาณนั่นวา "บัณฑิต
พึงทราบความแปลกกัน (ดัง) นี้คือ ในญาณทั้งหลายนั้น แมเจโต
ปริยญาณและยถากัมมูปคญาณ ก็เปนอตีตารมณ ก็จริงแล แตทวา
ญาณทั้งสองนั้น เจโตปริยญาณมีจิตที่เปนอดีตภายใน (ระยะ) ๗ วัน
เทานั้นเปนอารมณ เพราะเจโตปริยญาณนั้นหารูขันธหรือสิ่งที่เนื่องดวย
ขันธ อื่นไปไม แตทานกลาววาเปนมัคคารมณโดยปริยาย ก็เพราะมีจิต
ที่สัมปยุตดวยมรรคเปนอารมณ ยถากัมมูปคญาณเลา ก็มีแตเจตนา
ที่เปนอดีตเทานั้นเปนอารมณ แตขันธทั้งหลายและสิ่งอะไร ๆ ที่เนื่อง
ดวยขันธที่เปนอดีต จะชื่อวามิไดเปนอารมณแหงปุพเพนิวาสญาณ
หามีไม ดวยวาปุพเพนิวาสญาณนั้นเปนญาณมีคติเสมอดวยสัพัญุตญาณในธรรมทั้งหลาย คือขันธิและสิ่งอันเนื่องดวยขันธิที่เปนอดีต"
อนึ่ง เพราะเหตุที่ในคัมภีรปฏฐานกลาวไววา "ขันธทั้งหลานที่
เปนกุศลเปนปจจัยโดยเปนอารัมมณปจจัยแหงอิทธิวิธญาณ เจโตปริยญาณ ปุพเพนิวาสนุสติญาณ ยถากัมมูปคญาณ อนาคตตังสญาณ "
ดังนี้ เพราะเหตุนั้น แมขันธ ๔ ก็เปนอารมณแหง เจโตปริยญาณและ
๑

๒

๑. มหาฎีกาวา สิ่งที่เนื่องดวยขันธิ คือ ชื่อ และโคตรเปนตน
๒. อภิ. ป. ๔๐/๑๕๖
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ยถากัมมูปคญาณได อนึ่ง ในญาณ ๒ นั้น ขันธทั้งที่เปนกุศลทั้ที่เปน
อกุศลทีเดียวเปนอารมณแหงยถากัมมูปคญาณแล
ก็แล ปุพเพนิวาสญาณนั้น ในกาลที่ระลึกถึงขันธของตน ก็เปน
อัชฌัตตารมณ ในการทีร่ ะลุกถึงขันธของคนดื่อน ก็เปนพหิทธารมณ
ในกาลที่ระลึกสิ่งที่เนื่องดวยขันธมีชื่อ และโคตรเปนตน โดยนัยเชนวา
"ในอดีตกาล พระผูมีพระภาควิปสสีไดมีแลว พระมารดาของพระองค
ทรงนามวาพันธุมตี พระบิดาทรงนามวาพันธุมา" ดังนี้ เปนนวัตตัพพารมณ
ในขอนวัตตัพพารมณนี้ นี้เปนความชอบใจของพวกขาพเจา คือ
"ก็คําวา ชื่อและโคตร ในที่นี้หมายถึงสิ่งที่เนื่องดวยขันธ สําเร็จดวย
สมมติพึงเห็นวาเปนเนื้อความที่อาศัยพยัญชนะ มิใชพยัญชนะ เหตุ
พยัญชนะ จัดเปนปริตตธรรม เพราะทานสงเคราะหเขาในสัททายตนะ
(คือเสียง) ดังบาลีวา "นิรุตติปฏิสัมภิทาเปนปริตตารมณ"
ความเปนในอารมณ ๘ แหงปุพเพนิวาสญาณ บัณฑิตพึงทราบ
โดยประการดังกลาวมาฉะนี้
๑

๒

๑. ปาฐะในวิสุทธิมรรคพิมพไววา นามโคตฺตปวันิมิตตฺ าทิ-- นามโคตฺต นั้นเขากับ
เรื่อทีเดียว แตปวีนิมิตฺต ไมเขากับเรื่องไหนทั้งสิ้น เขาใจวาจะเกินเขามา หรือ
คลาดเคลื่อนเลือนมาจากศัพทอะไรอื่น สิ่งที่เนื่องดวยขันธตามที่กลาวไวนิเทศแหง
ปุพเพนิวาสญาณก็มี โคตร วัณณะ อาหาร สุขทุกข และขีดอายุ เทานั้น
ในอนาคตังสญาณ มีนวัตตัพพารมณเหมือนกัน ก็กลาวแตวา นามโคตฺตชานนกาเล ไมมีปวีนิมิตฺต ดวยเหตุนี้ ในที่นี้จึงแปลตัดปวีนมิ ิตฺต ออก ซึ่งไมทําให
เสียความอะไรเลย
๒. อภิ. วิ. ๓๕/๔๑๖
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[ทิพพจักขุญาณเปนไปในอารมณ ๔]
ทิพพจักขุญาณ ยอมเปนไปในอารมณ ๔ โดยเปนปริตตารมณ
ปจจุปนนารมณ อัชฌัตตารมณ และพหิธารมณ เปนไปอยางไร ?
ก็ทิพพจักขุญานนั้น เพราะเหตุที่ทํารูปใหเปนอารมณ และรูปเปน
ปริตตธรรม เพราะเหตุนั้นจึงเปนปริตตารมณ อนึ่ง เพราะเปนไปใน
รูปอันมีอยู (เฉพาะหนา) เทานั้น จึงเปนปจจุปนนารมณ ในกาลที
เห็นรูปอันกําบังมีรูปที่อยูในทองเปนตนของตน ก็เปนอัชฌัตตารมณ
ในกาบที่เห็นรูปคนอื่น ก็เปนพหิทธารมณแล
ความเปนไปในอารมณ ๔ แหงทิพพจักขุญาณ บัณฑิตพึงทราบ
โดยประการดังกลาวมาฉะนี้
[อนาคตังสญาณเปนไปในอารมณ ๘]
อนาคตตังสญาณ ยอมเปนไปในอารมณ ๘ โดยเปนปริตตารมณ
มหัคคตารมณ อัปปมาณารมณ มัคคารมณ อนาคตารมณ อัชฌัตตารมณ พหิทธารมณ และ นวัตตัพพารมณ เปนไปอยางไร ? ก็อนาคตังสญาณนั้น ในกาลทีร่ ูวา "บุคคลผูนี้ ในอนาคต จักเกิดในกามาวจรภพ" ก็เปนปริตตารมณ ในกาลที่รูวา "บุคคลผูนี้ในอนาคต จัก
เกิดในรูปาวจรภพหรืออรูปาวจรภพ" ก็เปนมหัคคตารมณ ในกาล
ที่รูวา "บุคคลผูนี้ในอนาคต จักทํามรรคใหมีขึ้น จักทําใหแจงซึ่งผล"
ก็เปนอัปปมาณารมณ ในกาลที่รูวา "บุคคลผูนี้ในอนาคต จักทํา
มรรคใหมีขึ้น " แตเทานี้ ก็เปนมัคคารมณ
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แตโดยแนนอนแลว อนาคตังสญาณนั้น เปนอนาคตารมณแม
ในอนาคตารมณญาณทั้งหลายนั้น แมเจโตปริยญาณก็เปนอนาคตารมณ
ไดก็จริงแล แตทวา เจโตปริยญาณนั้น มีจิตที่เปนอนาคตภายใน (ระยะ)
๗ วันเทานั้นเปนอารมณ เพราะเจโตปริยญาณนั้นหารูขันธหรือสิ่งที่
เนื่องดวยขันธอื่นไปไม (แต) สิ่งอะไร ๆ ในอนาคต ชื่อวามิได
เปนอารมณแหงอนาคตังสญาณหามีไม โดยนัยที่กลาวแลวในปุพเพนิวาสญาณ
ในกาลที่รูวา "เรา (ในอนาคต) จักเกิดในทีโ่ นน" ก็เปน
อัชฌัตตารมณ ในกาลทีร่ ูวา "คนโนน (ในอนาคต) จักเกิดที่โนน"
ก็เปนพหิทธารมณ ในกาลที่รูชื่อและโคตรโดยนัยเชนวา "ในอนาคต
พระผูมีพระภาคเมตเตตยะจักเกิดขึ้น พราหมณชื่อสุพรหมา จักเปน
พระบิดา พราหมณชื่อพรหมวดี จักเปนพระมารดาของพระองค"
ดังนี้ ก็เปนนวัตตัพพารมณ โดยนัยที่กลาวแลวในปุพเพนิวาสญาณ
นั้นแล
ความเปนไปในอารมณ ๘ แหงอนาคตตังสญาณ บัณฑิตพึงทราบ
โดยประการที่กลาวมาฉะนี้
[ยถากัมมูปคญารเปนไปในอารมณ ๕]
ยถากัมมูปคญาณ ยอมเปนไปในอามรณ ๕ โดยเปนปริตตารมณ
มหัคคตารมณ อตีตรมณ อัชฌัตตารมณ และพหิทธารมณ เปนไป
อยางไร ? ก็ยถากัมมูปคญาณนั้น ในกาลที่รูกรรมอันเปนกามาวจร
ก็เปนปริตตารมณ ในกาลที่รูกรรมอันเปนรูปวจร และอรูปาวจร

ประโยค๘ - วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๒ ตอน ๒ - หนาที่ 243

ก็เปนมหัคคตารมณ เปนอตีตารมณ เพราะรูแตกรรมที่เปนอดีต
เทานั้น ในกาบที่รูกรรมของตนเอง เปนอัชฌัตตารมณ ในกาลที่
รูกรรมของคนอื่น ก็เปนพหิทธารมณแล
ความเปนไปในอารมณ ๕ แหงยถากัมมูปคญาณ บัณฑิตพึงทราบ
โดยประการที่กลาวมาฉะนี้
สวนวา ในตอนที่กลาวถึงอัชฌัตตารมณและพหิธารมณนี้ คําใด
กลาวไวในโบราณอรรถกถาวา "ยถากัมมูปคญาณเปนทั้งอัชฌัตตารมณและพหิธารมณ" ดังนี้ คํานั้นทานกลาวดวยอธิบายวา ยถากัมมูปคญาณนั้น ในเวลาที่รู (กรรม) ภายใน (คือของตน) ตามกาล
(กรรม) ภายนอก (คือของคนอื่น) ตามกาล (หมายความวาลางคราว
รูกรรมภายใน ลางคราวรูกรรมภายนอก ตามที่ตั้งใจจะรู ?) จะ
นับเปนอัชฌัตตพหิทธารมณบางก็ไดเทานั้นเองและ
บริเฉทที่ ๑๓ ชื่ออภิญญานิเทศ
ในปกรณวิเศษ ชื่อวิสุทธิมรรค
อันขาพเจาทําเพื่อประโยชนแกความปราโมทยแหงสาธุชน
ดังนี้
*

* เกิดปญหาขึ้นในตอนจบ มหาฎีกาวาทีอ่ ธิบายอยางนีก้ ็หมายความวาไมยอมเพิ่ม
อัชฌัตตพหิทธารมณเขาอีกขอหนึ่ง และก็มิไดหมายวาทําสองอยางนี้ใหมีอารมณเปน
อันเดียวกันดวย
คิดดูชอบกล จะรูกรรมทั้งของคนอื่นในคราวเดียวกันบางไมไดหรือ
เชนเมื่อตนและใครคนหนึ่งทํากรรมอะไรรวมกัน แลวมาไดรัวผลเชนเดียวกัน เมื่อ
ทํายถากัมมูปคญาณใหเกิดขึ้นแลว ก็รูไดในคราวเดียววา ตนและใครคนนั้นทํากรรมอะไร
ไวดว ยกัน อยางนี้เปนอัชฌัตตพหิทธารมณ ไมไดหรือ จะไดครบติกะ คือัชฌัตตารมณ
พหิธารมณ และอัชฌัตตพหิธทธารมณ (?)

