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                                        สมาธินิเทศ    
                               อาหารเรปฏิกลูสญัญา  
           บัดนี้  ภาวนานิเทศแหงอาหาเรปฏิกลูสัญญา  ที่ทานยกข้ึนแสดง 
ไวถัดอารุปปนิเทศวา  "เอกา  ส ฺา -  สัญญา ๑ "  ดังน้ี  มาถึงแลว 
โดยลําดับ 
           บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัยในอาหารเรปฏิกูลสัญญาน้ัน  ดังตอไปนี้ 
           สภาพใดยอมนํามา  เหตุนี้  สภาพนั้นจึงชื่อวา  อาหาร (แปล 
วา  สภาพผูนํามา )  อาหารน้ันมี ๔ อยาง  คือ  กพฬิงการาหาร 
ผัสสาหาร  มโนสัญเจตนาหาร   วิญญาณาหาร 
                                    [สิ่งท่ีอาหารนํามา]  
           ถามวา  ก็ในอาหาร ๔ อยางนั้น  อาหารอยางไหน ยอมนํา 
อะไรมา ? 
           ตอบวา  กพฬิงการาหารยอมนําโอชัฏฐมกรปู  (รูปกลาปมีโอชา 
เปนที่ ๘ )*  มา  ผัสสาหารนําเวทนา ๓  มา  มโนสัญเจตนาหาร 
นําปฏิสนธิในภพ ๓ มา วิญญาณหารนํามารูปในขณะปฏิสนธิมา 
                              [ภัยที่เกิดเพราะอาหารเปนเหตุ]  
           ในอาหาร ๔ อยางนั้น  ภัยคือความนิยมยินดี  ยอมมีในเพราะ 
* คือมหาภูตรูป ๔  และ   สี  กล่ิน  รส  โอชา. 
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กพฬิงการาหาร  ภัยคือความเขาไปหา  ยอมมีในเพราะผัสสาหาร   
ภัยคือความเขาถึง  (คือเกิด)  ยอมมีในเพราะมโนสัญเจตนาหาร 
ภัยคือปฏิสนธิ  ยอมมีในเพราะวิญญาณาหาร  ก็แลในอาหารท้ังหลาย 
อันมีภัยจําเพาะอยางนี้นั่น  กพฬิงการาหาร  จึงควรชี้แจงดวยพระโอวาท 
ที่เปรียบอาหารดวยเนื้อบุตร  ผัสสาหาร  ควรชี้แจงดวยพระโอวาทท่ี 
เปรียบผัสสะดวยโคถกหนัง  มโนสัญเจตนาหาร   ควรชี้แจงดวย 
พระโอวาทท่ีเปรียบภพดวยหลุมถานเพลิง  วิญญาณหารควรชี้แจง 
ดวยพระโอวาทท่ีเปรียบวิญญาณดวยหอกหลาว  แล 
                          [อาหารที่ประสงคเอาในกรรมฐานน้ี]  
           แตในอาหาร ๔ นี้  กพฬิงการาหารอันแยกประเภทเปนของกิน 
ของด่ืม  ของเค้ียว  ของลิ้ม  เทาน้ัน  ทานประสงคเอาวาอาหารในความ 
ขอน้ี  ความหมายรูอันเกิดข้ึนโดยที่ถอืเอาอาการท่ีปฏิกูลในอาหารน้ัน 
ชื่ออาหาเรปฏิกูลสัญญา  พระโยคาวจรผูใครจะเจริญอาหารเรปฏิกูลสัญญา 
นั้น  พึงเรียนเอากรรมฐานไดแลว (จําไว)  มิใหผิดจากท่ีเรียกมา 
แมแตบทเดียว    ไปในทีล่ับ   (คน)    เรนอยู    (คนเดียว)    แลวจึง 
พิจารณาดูความปฏิกูลในกพฬิงการาหารอันแยกเปนของกิน  ของดื่ม 
ของเค้ียว  ของลิ้ม  โดยอาการ ๑๐  อาการ ๑๐ นี ้ 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 
โดยนัยดังน้ีวา  "อันบรรพชิตในพระศาสนาที่ข้ึนชื่อวามีอานุภาพมาก 
อยางนี้ละ  ทําการสาธายายพระพุทธวจนะก็ดี  สมณธรรมก็ดี  ตลอดทั้ง 
คืน  เลิกในตอนเชาตรูแลว  (ไป)  ทําวัตรที่ลานพระเจดียและลาน 
พระโพธิ์  ต้ังน้ําฉัน  น้ําใช  กวาดบริเวณ  ชําระรางกายแลว  ข้ึน 
ที่นั่ง  มนสิการกรรมฐานสัก ๒๐ - ๓๐ คาบ  แลวจึงลุกข้ึนถือบาตรและ 
จีวร  (จําตอง)  ละตโปวันอันเปนที่ปราศจากชนเบียดเสียด  สะดวก 
แก  (การอยูอยาง)  ปวิเวก  ถึงพรอมดวยรมเงาและนํ้า  สะอาด  เย็น 
เปนภาคพ้ืนนารื่นรมย  (จําตอง)  งดมุงหวังความยินดีในวิเวกอันเปน 
อริยคุณ  มีหนามุงสูหมูบานไปเพ่ือตองการอาหาร  ดังสุนัขจ้ิงจอก 
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มุงหนาสูปาชาไป  (เพ่ือตองการซากศพ)  ฉะนั้น  เมื่อไปอยางนั้น  
เลา  ต้ังแตลงเตียงหรือต่ังไป  ก็ตองย่ําเครื่องลาดอันเกลื่อนกลน 
ไปดวยส่ิงไมสะอาดมีละอองติดเทาและมูลจ้ิงจอกเปนตน  ตอนั้นไปก็ 
จําตองเจอหนามุขอันปฏิกูลยิ่งกวาภายในหอง  เพราะลางทีก็ถูกส่ิงปฏิกูล 
มีมูลหนูและมูลคางคาวเปนตนทําใหเสียไป  ถัดออกไปก็จําตองเจอ  
พื้นลาง  (กุฎ)ี  ซึ่งปฏิกลูยิง่กวาชั้นบน  เพราะลางทีก็เปรอะไปดวยมูล 
นกเคาและมูลนกพิราบเปนตน  ตอออกไปก็จําตองเจอบริเวณอันปฏิกูล 
ยิ่งกวาพ้ืนลาง  (ของกุฎี)  เพราะลางทีก็สกปรกไปดวยหญาและใบไม 
เกา ๆ  ทีล่มพัดมา ดวยปสสาวะ  อุจจาระ  น้ําลาย  น้ํามูก  ของพวก 
สามเณรท่ีเปนไข  และดวยนํ้าและโคลนในหนาฝนเปนตน  ทางเดิน 
ไปวิหาร  (จากบริเวณ)  อันปฏิกูลย่ิงกวาบริเวณไปอีก  ก็จําตองเจอ๑ 

อน่ึง  เธอผูไหวพระโพธิ์และพระเจดียโดยลําดับแลว  (ไปหยุด)  ยืน 
อยูที่วิตักมาลก  (โรงหยุดตรึก๒)  ตรกึไปวาตนจําตองไมเหลียวแล 
พระเจดียอัน (งาม)  เชนกบักองแกวมุกดา  และพระโพธ์ิอัน  (งาม) 
จับใจเชนกับกําหางนกยูง  และเสนาสนะอัน  (งาม)  มีสงาดวยความ 
๑.  ไมสมกับคําพรรณนาชมเสนาสนะ  (ถัดไป ๓ บรรทัด)  ท่ีวางามสงาราวกะเทพพิมาน 
นาร่ืนรมย. 
๒.  มหาฎีกาวา  "เปนท่ี ๆ  ภกิษุไปหยุดตรึกวา   วันนีจ้ะไปภิกขาท่ีไหนหนอ  "  ใน 
วิสุทธิมรรคแปลรอยอธิบายเพิ่มเติมเอาไววา  "  วิตกักมาลกน้ัน  เปนโรงสําหรับภิกษ ุ
ผูถือบิณฑบาต  แตในขณะไปยืนอยูท่ีโรงวติกนั้นเวลาเดยีว  เวลานอกน้ันเธอตรึกอยูแตใน 
พระกรรมฐานทั้งวันท้ังคืน" ชอบกล  ทําไมตองทําท่ีไวใหไปหยุดตรึก  จะตรึกเสียท่ีกฏิุ 
หรือท่ีอ่ืนไมไดหรือ.   
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พรอมมูลแลวแมนเทพพิมาน  หันหลงัใหสถานที่อันนารื่นรมยเห็นปานน้ี   
ไป  ก็เพราะอาหารเปนเหตุ  ดังนี้แลวกาวออกเดินไปตามทางไปสู 
หมูบาน  ก็จําตองเจอทางอันมีตอแลหนามบาง  ทางอันถูกกําลังนํ้า 
เซาะ  (เปนลองลึก)  และลุม ๆ  ดอน ๆ บาง  แตนัน้  เธอผูนุง 
ผา  (ดวยความรูสึก) เหมือนปดแผลฝ  คาดประคด  (ดวยความ 
รูสึก)  เหมือนพันผาพันแผล  หมจีวร  (ดวยความรูสึก)  เหมือน 
คลุมโครงกระดูก  นําบาตรไป  (ดวยความรูสึก) เหมือนนํากระเบ้ือง 
ใสยาไป  ถึงท่ีใกลชองทางเขาหมูบาน  ก็จะพึงไดเจอซากตาง ๆ 
เชนซากชางบาง  ซากมาบาง  ซากโคบาง ซากกระบือบาง  ซาก 
คนบาง  ซากงูบาง  ซากสุนัขบาง *  ใชแตจะพึงไดพึงไดเจอก็หาไม แม 
กลิ่นของซากเหลาน้ันที่มากระทบจมูก  ก็เปนสิ่งท่ีเธอจําตองทนดวย 
ตอน้ัน  เธอจะตอง ( หยุด )  ยืนทีช่องเขาหมูบาน  มองดูทางเดิน 
ในหมูบาน  (เสียกอน)  เพ่ือหลีกอันตราย  มีชางดุ  มาดุเปนตน 
           สิ่งปฏิกูลมีเครื่องลาด  (ที่เปอนละออง)  เปนตน  มีซาก 
หลายอยางเปนปริโยสาน  ดังกลาวมาฉะน้ีนี้  เปนส่ิงท่ีเธอจําตองเหยียบ 
ย่ําดวย  จําตองเจอดวย  จําตองไดกลิ่นดวย  ก็เพราะอาหารเปนเหตุ 
ความปฏิกูลโดยการเดินไป  พระโยคาวจรพึงเห็นลงดังน้ีเถิดวา "โอ ! 
ปฏิกูลจริงนะพอ  อาหาร (นี้) " 
*  ฟงดูพิลึกพล่ัิน  หมูบานอะไร  มีกระท่ังซากชางและซากคน  ท้ิงใหเหม็นโขงอยู 
เชนนั้น.  
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                 [ปริเยสนโต - ปฏิกลูโดยการแสวงหา]   
           (ความปฏิกูล) โดยการแสวงหา  เปนอยางไร ?  บรรพชติ 
ผูแมทนความปฏิกูลในการเดินไปอยางนี้แลว  เขาสูหมูบาน  คลุมตัว 
ดวยสังฆาฏิ  ก็ตองเท่ียวไปตามทางในหมูบางตามลําดับเรือน  เหมือน 
คนกําพรามือถือกระเบื้องเท่ียวไปฉะนั้น  ในทางไรเลา   คราวฤดูฝน 
ในที่ ๆ  ย่ํา ๆ  ไป  เทาจมลงในเลนกระท่ังถึงเนื้อปลีแขง  ตองถือบาตร 
ดวยมือขางหน่ึง  ยกจีวรไดดวยมือขางหนึ่ง  ครั้นถงึฤดูรอน  กต็อง 
เที่ยวไป  (ภิกขา)  ทั้งที่รางกายมอมแมมดวยฝุนและละอองหญา  ที ่
ฟุงข้ึนดวยกําลังลม  ถึงประตูเรือนน้ัน ๆ  แลว  ก็ตองเจอ  ลางทีก็ตอง 
ย่ําหลุมโสโครกและแองน้ําครํา  อันคละคล่ําไปดวยของโสโครกมีน้ํา 
ลางปลา  น้ําลางมือ  น้ําซาวขาว  น้ําลาย  น้ํามูก  และมูลสุนัขมูลสุกร 
เปนตน  คลาคล่ําไปดวยหมูหนอนและแมลงวันหัวเขียว  ซึ่งเปน 
แหลงท่ีแมลงวันในหมูบานข้ึนมาเกาะที่สังฆาฏิบาง   ที่บาตรบาง  ที่ 
ศีรษะบาง  เมื่อเธอเขาไปถึงเรือนเลา  เจาของเรือนลางพวกก็ให 
ลางพวกก็ไมให  ที่ใหเลา  ลางพวกก็ใหขาวท่ีหุงไวแตเมื่อวานบาง 
ของเค้ียวเกา ๆ บาง  กับขาวมีแกงถั่วบูด ๆ  เปนตนบาง  ที่ไมใหเลา 
ลางพวกบอกวา  "โปรดสัตวขางหนาเถิด  เจาขา"  เทาน้ัน  แต 
ลางพวกแสรงทําเปนไมเห็น  นิ่งเฉยเสีย  ลางพวกก็เบือนหนาเสีย 
ลางพวกก็รองวาเอาดวยคําหยาบ  ๆ  เปนตนวา  "ไปเวย  คนหัวโลน" 
ถึงอยางนี้  เธอก็จําตองเที่ยวบิณฑบาตไปในหมูบานอยางคนกําพรา 
แลวจึงออกไปแล 
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           สิ่งปฏิกูลมีเลนเปนอาทิดังกลาวมาฉะน้ีนี่  เปนสิ่งท่ีเธอจําตอง  
เหยียบย่ําดวย จําตองเจอดวย จําตองทนดวย  ต้ังแตเขาสูหมูบาน 
จนกระทั่งออกไป  ก็เพราะอาหารเปนเหตุโดยแท  ความปฏิกลูโดย 
การแสวงหา  พระโยคาวจรพึงเห็นลงดังน้ีเถิดวา  "โอ !  ปฏิกลู 
จริงนะพอ อาหาร  (นี่) " 
                     [ปริโภคโต -  ปฏิกูลโดยการบริโภค]  
           (ความปฏิกูล)  โดยการบริโภคเปนอยางไร ?  ก็ความปฏิกูล 
โดยการบริโภค  บรรพชติผูมีอาหารอันแสวงหา  (ไดมา)  อยางนี้แลว 
นั่งตามสบายอยูในที่อันผาสุกภายนอกหมูบาน  พึงเห็นลงดังน้ีเถิดวา 
"เธอยังมิไดหยอนมือลงในอาหาร  (ที่อยูในบาตร)  นั้นเพียงใด 
เธอไดเห็นภิกษุผูเปนครุฐานิยะก็ดี  คนผูเปนลัชชกี็ดี  เชนนั้นแลว 
ก็อาจนิมนต  (หรือเชื้อเชญิใหบริโภคอาหารนั้น)  ไดอยูเพียงนั้น๑ 

แตครั้นพอเธอหยอนมือลงในอาหารนั้นดวยใครจะฉัน  จะกลาว  (เชื้อ 
เชิญทาน)  ใหรับ  (อาหารน้ัน)  มีอันจะตองกระดากอาย๒  ครั้น 
เมื่อเธอหยอนมือลงแลวขยําอยู  เหง่ือ  (มือ)  ออกตามน้ิวท้ัง ๕ 
ทําขาวสุกแมที่กระดางเพราะความแหงใหชุมจนออนไปได ทีนี้  ครั้น 
บิณฑบาตน้ันเสียงความงามไปแลวเพราะการกระทําแมเพียงขยํา เธอ 
๑.  ลชฺชิมนุสฺส  (คนผูเปนลัชชี) นี้  ถาหมายถึงคฤหัสถก็อยางไรอยู  เพราะอาหารท่ี 
ภิกษยุังมิไดทําใหเปนแดน จะใหคฤหัสถไดก็เฉพาะมารดาบิดาเทานัน้  ใหคฤหัสถอ่ืน 
เปนอาบัติเพราะทําใหศรัทธาไทยใหตก  เพราะฉะน้ันถาเปน  ลชฺชิภิกขุ  ก็จะสนิทดี. 
๒.  เพราะเกรงไปวาทานจะรังเกียจวาจะใหของท่ีเปนแดน. 
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ทําใหเปนคําวางลงในปากแลว ฟนลางทํากิจแหงครก  ฟนบททํากิจ  
แหงสาก  ลิน้ทํากิจแหงมือใหสําเร็จไป  บิณฑบาตน้ัน*  อันโขลกดวย 
สากคือฟน พลิกไปมาอยูดวยลิ้น  ราวกะขาวสุนัขในรางขาวสุนัขอยู 
ในปากน้ัน  น้ําลายใสจางที่ปลายลิ้นก็เปอนเอา  น้ําลายขนแตกลางลิ้น 
เขาไปก็เปอนเอา  มูลฟนในที่ ๆ  ไมชาํระฟนไมถึงก็เปอนเอา  บิณฑ- 
บาตน้ันที่แหลกและเปอนแลวอยางนี้  มีสีกลิ่นและการปรุงแตอยาง 
วิเศษหานไปทันที  กลับกลายเปนของนาเกลียดอยางยิ่ง  ดังสํารอก 
ของสุนัขที่อยูในรางขาวสุนัขฉะน้ัน  บิณฑบาตน้ันแมเปนอยางนี้ก็เปน 
สิ่งท่ีพึงกลืนลงไปได  เพราะมันลวงคลองจักษุ  (คือมองไมเห็น)" 
                           [อาสยโต - ปฏิกลูโดยอาสยะ]  
           (ความปฏิกูล)  โดยอาสนะ  (อาโปธาตุในลําไสที่ออกมาประสม 
กับอาหารท่ีกลืนลงไป)  เปนอยางไร ?  ความปฏิกูลโดยอาสยะพึง 
เห็นลงอยางน้ีวา  "ก็แลอาหารท่ีไดบริโภคเขาไปแลวอยางนี้  เมื่อ 
กําลังเขาไปขางใน  (สําไส)  เพราะเหตุที่ในอาสยะ ๔ คือ  ปตตาสยะ 
(อาสยะคือนํ้าดี)  เสมหาสยะ  (อาสยะคือเสมหะ) ปุพพาสยะ 
(อาสจยะคือบุพโพ)  โลหิตาสยะ  (อาสยะคือโลหิต)  อาสยะอยางใด 
อยางหน่ึงยอมมีเปนแท  แมแกพระพุทธเจาและพระปจเจกพุทธ  แม 
*  ต  (ปณฺฑปาต)  เปนอวุตตกรรม  ในมกเฺขติ  ท้ัง ๓ บท  จะแปลเปนอวุตตกรรม 
ความจะฟงยากในภาษาไทย  จึงแปลดัดไปอยางนั้น.  
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แกพระเจาจักรพรรดิ  แตสําหรับพวกคนมีปญญาออน๑  อาสยะมีทั้ง ๔ 
อยาง  เพราะเหตุนั้น  ผูใดมีปตตาสยะย่ิง  (อาหารท่ีเขาไปในลําไส)  
ของผูนั้น  ก็เปนเหมือนเปรอะดวยยางมะซางขน ๆ   นาเกลียดย่ิงนัก 
ผูใดมีเสมหาสยะย่ิง  ของผูนั้นก็เปนเหมือนเปรอะดวยนํ้าในแตงหนู  ผู 
ใดมีปุพพาสยะยิ่ง  ของผูนั้นก็เปนเหมือนเปรอะดวยเปรียงเนา  ผูใด 
มีโลหิตาสยะยิ่ง  ของผูนั้นก็เปนเหมือนเปรอะดวยน้ํายอม  (จีวร) 
นาเกลียดยิ่งนัก"๒ 

             [นิธานโต - ปฏิกลูโดยท่ีพัก  (คือกระเพาะอาหาร]  
           (ความปฏิกูล) โดยท่ีพัก (คือกระเพาะอาหาร ?)  เปน 
อยางไร ?  ความปฏิกูลโดยที่พักพึงเห็นลงอยางนี้วา  "อาหารอัน 
กลืนเขาไปท่ีเปอนดวยอาสยะ ๔ อยางใดอยางหน่ึงแลวน้ัน  เขาไป 
ภายในทองแลวจะไดไปพักอยูในภาชนะทําดวยทองงก็หามิได  ไปพัก 
อยูในภาชนะ (อันวิเศษอ่ืนๆ  )  มีภาชนะประดับแกวมณีหรือภาชนะ 
ทําดวยเงินเปนตนก็หาก็ได  แตวาถาคนอายุ ๑๐ ขวบกลืนลงไป (มัน) 
ก็ (ไป)  พักอยูในโอกาสที่เปนเชนหลุมคูถอันไมไดลางมา  ๑๐  ป 
๑.  ฉบับพมาเปน  มนฺทปฺุาน -  บุญนอย  ในมหาฎีกาเปน  มนฺทปุ ฺ  แตวาจะเปน 
ปญญาออน  หรือบุญนอย  อยางไหนก็เขาใจยากอยูนั่นเองทําไมจึงเปนเชนนั้น. 
๒.  อาสยะ  ในท่ีอ่ืนหมายถึงกระเพาะก็มี  เชน  อามาสยะ  หมายถึงกระเพาะอาหาร 
และ  ปกกฺาสยะ  หมายถึงกระเพาะอุจจาระ  แตในท่ีนี้ทานหมายถึงโอกาสหน่ึง  ยังไม 
ถึง  อามาสยะ  อาหารลงไปถึงนั่นแลวตองระคนกับอาโปธาตุ ๔ อยางใดอยางหนึ่ง  หรือ 
ท้ัง ๔ อยาง  คือ  น้ําดี  เสมหะ  บุพโพ  และโลหิต  แลวจงึเล่ือนตอไปถึง  อามาสยะ 
(?)  ขอนี้พอเหน็เคา  อาหารที่สํารอกออกมามีสีแปลก  ๆ  ก็มี  ดังท่ีเราพูดกันวา  "ราก 
เขียวรากเหลือง" 
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ถาคนอายุ ๒๐-๓๐-๔๐-๕๐-๖๐-๗๐-๘๐-๙๐  ปกลืนลงไป  (มนั)  
ก็  (ไป)  พักอยูในโอกาสท่ีเปนเชนหลุมคูถอันไมไดลางมา ๒๐-๓๐- 
๔๐-๕๐-๖๐-๗๐-๘๐-๙๐  ป  ถาคนอายุ  ๑๐๐ ปกลนืลงไป  (มัน) 
ก็  (ไป)  พักอยูในโอกาสท่ีเปนเชนหลุมคูถอันไมไดลางมา ๑๐๐ ป ๑" 
                     [อปริปกฺกโต - ปฏิกลูโดยยังไมยอย]  
           (ความปฏิกูล)  โดยยังไมยอย  เปนอยางไร ? ความปฏิกูล 
โดยยังไมยอย  พึงเห็นลงอยางนี้วา  "ก็แลอาหารน้ีนั้น  ที่เขาไปพัก 
อยูในโอกาสอยางนั้นแลว  ยังไมยอยเพียงใด  ที่กลนืลงไปในวันนั้น 
บาง ในวันวานบาง  ในวันกอนน้ันบาง  ทั้งหมดดวยกัน  อันฝาเสมหะ 
ปดคลุมไว  กอเปนฟองเปนตอมข้ึน  อันเกิดซึ่งความเปนของนาเกลียด 
อยางยิ่งต้ังอยูในท่ีมีประการดังกลาวแลวน้ันแหละอันเปนที่มืดมิด  ตลบ 
ไปดวยกลิ่นอายอับดวยกล่ินซากสัตว  (ที่เปนอาหาร)  ตาง ๆ ๒  มี 
กลิ่นเหม็นนาเกลียดนักอยูเพียงนั้น  เปรียบประดจุของไมสะอาดตาง ๆ 
เชนหญา ใบไม  เสื่อขาด ๆ  และซากงู  ซากสุนัข  (กระทั่ง) 
๑.  ขอ  นิธานโต  นี้  วาโดยลําดับความกน็าจะเปนกระเพาะอาหาร  แตอธิบายท่ีวา 
เหมือนหลุมคูถ  ฟงดูเปนลักษณะกระเพาะอุจจาระไปไมสมกัน  อาหารที่กลืนลงไปยงั 
ไมยอย  ยังไมเขาลักษณะกระเพาะอุจจาระไปไมสมกัน  อาหารที่กลืนลงไปยัง 
๒.  นานรุณป...ปวนวิจริเต  ปาฐะนี้ถาไมคลาดเคล่ือน  ปวน  ตรงนีก้็มิไดหมายถึง 
ปา ปวน  แปลวา  ลม  ก็ได  ในท่ีนี้จึงแปลเอาความวากล่ินอาย  สวน  วจิริต  เม่ือ 
เขากับกล่ิน  กต็องแปลวา  ตลบ  วา  ฟุง  ใหประสบประสานกันไปเชนนั้น.  
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ซากคน ๑ ที่ตกอยูในหลุม  (โสโครก)  ขางชองเขาหมูบานพวก 
จัณฑาล  อันถูกเมฆ  (ฝน)  นอก  (ฤดู)  กาลในหนารอนตกรด  
แลว ถูกแดดแผดเผาก็กอเปนฟองเปนตอม  (สงกลิน่นาเกลียด) 
อยูฉะน้ัน" 
                     [ปริปกฺกโต - ปฏิกลูโดยยอมแลว]  
           (ความปฏิกูล)  โดยยอยแลวเปนอยางไร ?  ความปฏิกูลโดย 
ยอยแลว  พึงเห็นลงอยางน้ีวา  "อาหารน้ันเมื่อเปนส่ิงท่ียอยไปดวย 
ไป  (ธาตุ) ในรางกาย  ในโอกาส  (ทีพั่กอยู )  นั้นแลว  ก็หาได 
กลายเปนของมีคาเชนทองและเงินไป  ดังแรทั้งหลายมีแรทองแรเงิน 
เปนตนไม๒  แตมัน  (กลบั)  ปลอยฟองและตอม  (ออกมา) 
กลายเปนกรสีประจุปกกาสยะ  (กระเพาะอุจจาระ)  ไป  เหมือนดิน 
สีเหลืองที่เขาบดท่ีหินบดแลวบรรจุเขาไวในกระบอก  (ไมไผ)  ฉะน้ัน 
และกลายเปนมูตรประจุมุตตวัตถิ  (กระเพาะปสสาวะ)  ไป" 
                             [ผลโต - ปฏิกลูโดยผล]  
           (ความปฏิกูล)  โดยผลเปนอยางไร ?  ความปฏิกูลโดยผล 
พึงเห็นลงอยางนี้วา  "ก็อาหารน้ี  ที่ยอยดีเทาน้ันจึงผลิตซากตาง ๆ ม ี
๑.  พวกจณัฑาลมักงายสกปรก  ถึงกับท้ิงศพคนไวเชนนัน้เทียวหรือ ?  จะเปนลางคร้ัง 
ลางทีกระมัง  พอนึกเห็นอยางไดในบานในเมืองเราน้ี  นาน ๆ  ก็มีความนําทารกเปนบาง 
ตายบางไปท้ิงตามกองขยะ  ผูรายฆาคนตายแลวนําศพไปหมกท้ิงไวตามรองตามคู  แต 
ก็ทําไมพวกจณัฑาลจึงไมนาํพาตอศพนั้นเสียเลย  ชางทนดมกล่ินอยูได ! 
๒.  อธิบายวา  แรธาตุ  เชน  แรทองแรเงินนั้น  ใชไฟถลุงมันเขา  มันกป็ลอยเนื้อแท 
ของมันออกมา  กลายเปนทองเปนเงินบริสุทธ์ิไป  แตอาหารหาเปนเชนนั้นไม.  
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ผม  ขน  เล็บ  ฟน  เปนตนข้ึนได  ที่ยอมไมดี  (กลบั)  กอโรค  
ต้ัง ๑๐๐  ชนดิข้ึน  เปนตนวา  หิดเปอย  หิดดาน  คุดทะราด  เรื้อน 
กลาก  หืด  ไอ  และลงแดง*  นี้ผลของมัน" 
                   [นิสฺสนฺทโต - ปฏิกลูโดยการไหลออก]  
           (ความปฏิกูล)  โดยการไหลออก  เปนอยางไร ?  ความปฏิกูล 
โดยการไหลออก  พึงเห็นลงอยางนี้วา  "ก็อาหารน่ัน เมื่อกลืนลงไป 
เขาไปชองเดียว  (แต)  เมื่อไหลออก  ไหลออกจากหลายชอง 
อยางเชนวา  มูลตา  (ไหลออก)  จากตา  มูลหู  (ไหลออก)  จาก 
หู  อน่ึง อาหารน่ัน  ในคราวกิน  กินกบัพรรคพวกมากคนก็มี  แต 
ในคราวไหลออกมันกลายเปนของไมสะอาด  มีอุจจาระปสสาวะเปนตน 
ไปเสียแลว  ก็ถายออกแตคนเดียว  อนึ่ง  ในวันที่หน่ึง  คนกินมัน 
ราเริง  เบิกบานใจ  เกิดปติโสมนัสก็มี (แต)  ในวันที่สองมันไหล 
ออก  คนปดจมูก  เบือนหนา  เกลียด  กระดาก  อน่ึง  ในวันทีห่น่ึง 
คนยินดี  ละโมบ  ติดใจ  สยบ  กลืนมนัลงไปก็มี  แตพอวันที่สอง 
เพราะคางอยูคืนเดียวก็สิ้นยินดี  เกิดเปนทุกข  อาย  รังเกียจ  ถาย 
ออกไป  เพราะเหตุนั้น  พระโบราณาจารยทั้งหลายจึงกลาวไววา 
  *  โรคลงแดง  เกิดเพราะอาหารยอมไมด ี หรือไมยอย  นี้ติดจะลึก !  ทําใหนกึคลาง 
แคลงศัพทอติสาร  แปลวา  โรคลงแดง  ถูกแลวหรือ  ไดพบลางแหงแปลวา  โรคบิด 
ก็เขาเคาเหมือนกัน  แตถาแปลเสียวา  โรคทองรวง  หรือ  ลงทอง  ก็จะหมดปญหา 
ในท่ีนี้  เพราะวาอาหารยอยไมดีหรือไมยอย เกิดเปนพษิข้ึนก็ทําใหทองรวง  ฟงไดสนิท.  
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                  "ขาว  น้ํา  ของเค้ียว  และของกิน  อันมีคามาก  
                   เขาทางชองเดียว  (แต)  ไหลออกจาก ๙ ชอง 
                   ขาว  น้ํา  ของเค้ียว  และของกินอันมคีามาก  คน 
                   กินกันพรอมท้ังพวกพอง  (แต) เมื่อถายออก 
                   ยอมซอนเรน  ขาว  น้ํา  ของเค้ียว  และของกิน 
                   อันมีคามาก  คนนิยมยินดีกินเขาไป  (แต)  เมื่อ 
                   ถายออกยอมเกลียด ขาว  น้ํา  ของเค้ียว  และ 
                   ของกินอันมคีามาก  ขาว  น้ํา  ของเค้ียว  และ 
                   ของกินอันมคีามาก  เพราะคางอยูคืนเดียว  ก็เปน 
                   ของเสียไปสิ้น" 
            [สมฺมกฺขนโต - ปฏิกูลโดยความเปรอะเปอน]  
           (ความปฏิกูล)  โดยความเปรอะเปอนเปนอยางไร ?  ความ 
ปฏิกูลโดยความเปรอะเปอนพังเห็นลงอยางนี้วา  "ก็แลอาหารน่ัน 
แมในเวลาบริโภค  ก็เปอนมือ  ริมฝปาก  ลิ้น  แลเพดานปาก  มือ 
ริมฝปาก  ลิน้  แลเพดานปากน้ันเปนส่ิงปฏิกูลไปเพราะถูกอาหารนั้น 
เปอนเอา  ซึ่งแมลางก็ยังตองลางอีกเลา  เพ่ือขจัดกลิ่น  เมื่อคน 
บริโภคมันเขาไปแลว  (มนั)  ยอยเปนฟองปุดข้ึนดวยไฟ (ธาตุ) 
ในกายอันซานไปท่ัวรางแลวก็ข้ึนมาเปอนฟนโดยเปนมูลฟน  เปอน 
สิ่งท่ีเนื่องดวยปากเชนลิ้นและเพกานปาก  โดยเปนเขฬะและเสมหะ 
เปนตน  เปอนทวารท้ังหลาย  มชีองตา  ชองหู  ชองจมูก  และชอง 
เบื้องลาง  เปนตน  โดยเปนมูลตา  มูลหู  น้ํามูก  น้าํมูตร  และกรีส 
เปรียบเหมือนเมื่อขาวถูกหุงอยู  สิ่งที่เปนกากท้ังหลายมีแกลบ  รํา  และ  
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ขาวลีบเปนตน  ยอมลอยขึ้นมาเปอนขอบปากหมอขาวและฝาละมี  
ฉะน้ัน  ซึ่งทวารเหลาน้ีที่มันเปอนเอาแลว  แมลางอยูทุกวันก็ยังเปน 
สิ่งไมสะอาดไมนาขอบใจอยูนั่น  ในทวารท้ังหลายไรเลา  เพราะลาง 
ทวารลางอยางเขา  มือก็เปนสิ่งท่ีจําตองลางดวยนํ้าอีกที  เพราะลาง 
ทวารลางอยางแลว  มือนั้นฟอกดวยโคมนัยบาง  ดวยดินบาง  ดวย 
ฝุนหอมบางต้ัง ๒-๓ ครั้ง  จึงหายจากความปฏิกูล*" 
                               [อาหารเรปฏิกูลสัญญาฌาน]  
           เมื่อโยคางจรภิกษุนั้น  พิจารณาเห็นความปฏิกูลโดยอาการ ๑๐ 
อยางนี้  ทําจนเปนตักกาหตะ  (ตรึกเอามาได)  วิตักกาหตะ  (ตริ 
เอามาได)  อยู  กพฬิงการาหารยอมจะปรากฏโดยอาการปฏิกูล  เธอ 
สองเสพเจริญทําใหมากซ่ึงนิมิตน้ันแลว  ๆ  เลา ๆ  เมื่อเธอทําไป 
อยางนั้น  นิวรณทั้งหลายจะรํางับ  จิตจะต้ังม่ันโดยอุปจารสมาธิ  อัน 
ไมถึงอัปปนา  เพราะความท่ีกพฬิงการาหารเปนสภาพลึกโดยความ 
     *  ปกฐะในวิสุทธิมรรค  พิมพคร้ังท่ี ๓  พิมพไวเปน  ปาฏิกุลฺยตา  น  ววิคจฺฉติ - ความ 
ปฏิกูลไมหาย  เขาใจวาคลาดเคล่ือน  ท่ีถูกจะเปน   ปาฏิกลฺุยตาย  วิคจฺฉติ เพราะถึงจะ 
เปนมือลางทวารหนัก  เม่ือไดฟอกถึง ๓ คร้ังก็ควรจะหายปฏิกูลแลว  แมในวิสุทธิมรรค 
แปลรอย  สมาธินิเทศ  พิมพคร้ังท่ี ๔  พ.ศ.  ๒๔๗๒  หนา  ๒๙๓  ก็พิมพไววา  "ตองสี 
ดวยโคมัย  สีดวยดนิ  สีดวยจณุของหอม  จงึปราศจากปฏิกูล " ดังน้ี 
            ถึงกระนั้น  ความท่ีวา  "มือหายจากความปฏิกูล"  นั้นก็ฟงดูไมสูจะแยบคาย 
เพราะท่ีจริงนัน้  "ความปฏิกลูหายไปจากมือ"  ตางหาก  ถาจะเปนอยางนี้  ปาฐะก็ตอง 
เปน  "ปาฏิกุลฺยตา  ววิคจฺฉติ"  และเม่ือเปนดังนี้  ปาฏิกุลฺยตา  ยอมเปนประธายของ 
ประโยต  โธวโิต  (หตฺโถ)  ก็เกอ  หาท่ีจอดไมได  ถาจะใหเขารูปประโยคได  ก็ตอง 
ทําเปนลักษณะ  คือ เปน  โธวิเต  อยางนี้ดูจะแยบคายดกีวาอยางอ่ืนดวยซํ้าไป.  
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เปนสภาวธรรม๑  แตเพราะวาสัญญา  (ความกําหนดหมาย)  ใน 
กพฬิงการาหารน้ัน  ยอมปรากฏดวยอํานาจการถือเอาการปฏิกูล 
เพราะเหตุนั้น  กรรมฐานน้ีจึงถึงซ่ึงความนับ  (คือไดชื่อ)  วา  
" อาหาเรปฏิกูลสัญญา " ดังน้ี 
                     [อานิสงสแหงอาหารเรปฏิกูลสัญญา]  
           ก็แลจิตของภิกษุผูประกอบเนือง ๆ  ซึ่งอาหาเรปฏิกูลสัญญาน้ียอม 
ถอย  ยอมหด  ยอมกลับจากรสตัณหา  เธอเปนผูปราศจากความมัวเมา 
กลืนกินอาหารเพียงเพ่ือตองการจะขามทุกขไปได  ดุจคน  (เดินทาง 
กันดาร)  มีความตองการจะขามทางกันดาร  (ใหจงได  ไมมีอะไร 
จะกิน  จําตองฆาบุตรแลว)  กินเน้ือบุตรฉะน้ัน  ทีนีร้าคะอันเปนไป 
ในเบญจกามคุณของเธอก็จะถึงซ่ึงความกําหนดรู  (ละได)๒  ไมสู 
ยาก  โดยมีความกําหนดรูกพฬิงการาหาร  (โดยอาการปฏิกูล)  เปน 
มุข  (คือเปนตัวนําทาง)  เธอจะกําหนดรูรูปขันธไดโดยมีความ 
๑.  มหาฎีกาวา  นิมิตในอาหาเรปฏิกูลสัญญานี้  ก็คือกพฬงิการาหารท่ีปรากฏโดยอาการ 
ปฏิกูลนั่นเอง  หาใชอุคคหนมิิตและปฏิภาคนิมิตไม  เพราะถาอุคคหนมิิตเกิด  ปฏิภาค- 
นิมิตก็ตองมี  และเม่ือปฏิภาคนิมิตมี ฌานก็ตองถึงอัปปนา แตนีไ่มมี  เพราะอะไร 
เพราะภาวนามีอาการตาง ๆ ประการหน่ึง  เพราะเปนกรรมฐานลึกโดยความเปนสภาว- 
ธรรมประการหน่ึง  จริงอยู  ภาวนานี้เปนไปโดยอาการปฏิกูล  แตวาส่ิงท่ีปฏิกูลนั้น  ไดแก 
สภาวธรรมอันเปนท่ีอาศัยแหงส่ิงท่ีบัญญัติเรียกวากพฬิงการาหารนั่นตางหาก  หาใชตวั 
บัญญัตินั้นปฏิกูลไม  ก็เพราะภาวนานี้ปรารภสภาวธรรมโดยถือเอาอาการปฏิกูลออกหนา 
เปนไป  และเพราะสภาวธรรมท้ังหลายเปนของลึกโดยสภาพ  คือมันลึกของมันเอง 
เพราะฉะนั้น  ฌานนี้จึงไมถึงอัปปนา. 
๒.  ปริฺ  มหาฎีกาไขความวา  สมติกฺกม  กาวลวง  (คือละได)  แกอยางน้ีเขาหลัก 
ปหารปริญญา.  
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กําหนดรูเบญจกามคุณเปนมุข๑  อนึ่ง  แมการเจรญิกายคตาสติของเธอ 
ก็จะถึงความบริบูรณ  ดวยอํานาจความปฏิกูล  (แหงอาหาร)  มี  
อาหารท่ียังไมยอมเปนตนดวย๒  เธอนับวาเปนผูดําเนินขอปฏิบัติอนุโลม 
แกอสุภสัญญา  (ดวย)๓  อน่ึงเลา  เธออาศัยขอปฏิบัติอันนี้แลว  เมื่อ 
ยังไมลุถึงความส้ินสุดคือพระอมตะในทิฏฐธรรมน่ี  ก็จะมีสุคติเปนที่ 
ไปในเบื้องหนาแล 
           นี่เปนคํากลาวแกอยางพิสดารในการเจริญอาหารเรปฏิกูลสัญญา 
                                       จตุธาตวุวัฏฐาน  
           บัดนี้  นิเทศ  (คําอธิบาย)  การเจริญจตุธาตุววัฏฐาน  ที่ทาน 
แสดงไวถัดอาหาเรปฏิกูลสัญญามาวา  "ววัฏฐาน ๑ "  ดังน้ี  มาถึง 
แลวโดยลําดับ 
                                [อธิบายคําบทมาติกา]  
           วินิจฉัยในบทมาติกาน้ัน  บทวา  ววัฏฐาน  (วิเคราะหดู) 
๑.  เพราะรูป  เสียง  กล่ิน  รส  โผฏฐัพพะ  สงเคราะหในรูปขันธ (?) 
๒.  หมายความวาการพิจารณาความปฏิกลูแหงอาหารโดยอาการตาง ๆ  นั้น  ก็เทากบัได 
พิจารณาอาการ ๓๒  ไปดวย  เชนวาพจิารณาอาหารท่ียังไมยอย  ก็คือพจิารณาอุทริยะ 
(อาหารใหม)  นั่นเอง  พิจารณาโดยอาสยะ  ก็คือพิจารณาน้ําดี  เสมหะ  บุพโพ  โลหิต 
พิจารณาอาหารท่ียอยแลวก็เปนอันไดกําหนดกรีสและมูตร  พิจารณาโดยผลก็เปนอันได 
กําหนดโกฏฐาสท้ังหลายมีผลเปนอาทิไปดวย. 
๓.  อธิบายวา  แมอสุภสัญญาจะหมายถึงกําหนดซากศพ  สวนสัญญานี้กําหนดความ 
ปฏิกูลในอาหาร  แตวากําหนดโดยอาการปฏิกูล  เหม็น  นาเกลียดในรางกายดวยกัน  จึง 
วาอนุโลมกันได.  
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ไดแกสันนิฐาน  (ลงความเห็น)  ตามท่ีไดกําหนดเห็นสภาวะ  (ของ  
มัน)  การวิเคราะหดูธาตุทั้ง ๔  ชื่อวาจตุธาตุววัฏฐาน  คําวา 
ธาตุมนสิการ  (ความทําในใจโดยความเปนธาตุ)  ธาตุกรรมฐาน 
(กรรมฐานมีธาตุเปนอารมณ)  จตุธาตุววัฏฐาน  (การวิเคราะหดู 
ธาตุ ๔)  โดยความก็อันเดียวกัน 
                         [จตุธาตุวัฏฐาน ๒ อยาง]  
           จตุธาตุววัฏฐานน้ีนั้น  (มี)  มา ๒ อยาง  คือ  อยางสังเขป ๑ 
อยางพิสดาร ๑  จตุธาตุววัฏฐานอยางสังเขปนั้นมาในมหาสติปฏฐาน 
 ูสูตร   อยางพิสดารมาในมหาหัตถิปทุปมสูตร  ราหุโลวาทสูตร  และ 
ธาตุวิงภังคสูตร 
                             [จตุธาตุววัฏฐานอยางสังเขป]  
           จริงอยู  จตุธาตุววัฏฐานน้ัน  มาโดยสังเขปในมหาสติปฏฐาน- 
สูตร  โดยเปนธรรมสําหรับผูเจริญธาตุกรรมฐานท่ีมีปญญากลา  ดังนี้วา 
"ดูกรภิกษุทั้งหลาย  โคฆาตกผูชํานาญ  หรือลูกมอืโคฆาตก  ฆาโค๑ 
แลว  (ชําแหละ)  แบง  (เนื้อ)  ออกเปนสวน ๆ  แลวพึงนั่ง 
(ขาย)  อยูที่ทางใหญสี่แพร  ฉันใดกด็ี  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุ 
ก็ฉันนั้น  พิจารณาดูกายน้ีนี่แหละ  ที่มนัต้ังอยูเทาไร  ที่เธอตั้งไวเทาไร ๒ 
๑.  คาวี  แปลวา  โค  สามัญก็ได  สําหรับในท่ีนี้ฟงสนิทกวาท่ีจะแปลวา  แมโค. 
๒.  ปณหิิต  รูปเปนกัมมวาจก  สองบทน้ีนาจะเปนดังนี้  ยถา ิต  เม่ือพิจารณาดกูายน้ัน 
กายจะอยูในอิริยาบถใดก็ได  ภิกษจุะเดินอยู  ยืนอยู  นั่งอยู  หรือนอนอยู  ก็เจริญธาตุ- 
มนสิการได  ยถาปณิหิต  กอนจะเจริญธาตุมนสิการ  ภกิษุจัดแจงแตงกายใหอยูในทา 
ท่ีตองการ  เชนนั่งขัดสมาธิ.  
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(ก็ตาม)  โดยธาตุวา  มีอยูในกายน้ี  ธาตุดิน  อาตุน้ํา  ธาตุไป  ธาตุ  
ลม" 
                           [ขยายความพระสูตร]  
           ความแหงสูตรนั้นวา  "โคฆาตกผูฉลาด  หรือลูกมือของเขาเอง 
ที่เขาจางดวยขาวและคาจาง  ฆาโคแลวชําแหละทําใหเปนสวน ๆ 
พึงนั่ง (ขาย)  อยูที่ทางใหญสี่แพร  กลาวคือที่ตรงกลางทางใหญ  อัน 
(แลน)  ไปสูทิศทั้งส่ี  ฉันใด  ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน  พิจารณา 
ดูกายท่ีชื่อวาต้ังอยูเทาไร  เพราะต้ังอยูดวยอาการแหงอิริยาบถ ๔ อยาง 
ใดอยางหน่ึง  ชื่อวาต้ังไวเทาไร  เพราะมันต้ังอยูดวยอาการอยางไร 
นั่นแล  โดยธาตุอยางนี้วา  มีอยูนี้วา  มีอยูในกายน้ี  ธาตุดิน  ฯลฯ  ธาตุลม " 
           ถามวา  พุทธาธิบายมีอยูอยางไร ? 
           ตอบวา  พุทธาธิบายมีอยูวา  เมื่อโคฆาตกปรน*โคอยูก็ด ี จูง 
(มัน)  มาสูโรงฆาก็ดี  จูงมาถึงแลวผูกพักไวที่โรงฆาน้ันก็ดี  กาํลัง 
ฆาก็ดี  เห็นมันถูกฆา  มันตายก็ดี  ความรูสึกวาโคยังไมหายไปตราบ 
เทาท่ีเขายังมิไดชําแหละมันแบง  (เนื้อ)  ออกเปนสวน ๆ  แตเมื่อ 
แบงไปน่ัง  (ขาย)  แลว  ความรูสึกวาโคจึงหายไป  กลายเปน 
ความรูสึกวามังสะไป  ความคิดดังนี้หาไดมีแกเขาไมวา  "เราขายโค 
ชนเหลาน้ีนําเอาโคไป"  แตที่แทเขายอมมีความคิดอยางนี้วา  "เรา 
     *  มหาฎีกาวา  ใหมันกนิของดี ๆ เชน  รํา  ขาว  และเมล็ดฝาย เพื่อใหมันอวนมีเนือ้ 
มาก  จึงแปบวาปรน.  
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ขายมังสะ  ขางชนเหลาน้ีนําเอามังสะไป"  ดังนี้ฉันใด  แมเมื่อภิกษุ  
นี้ยังเปนคฤหัสถก็ดี  บวชแลวก็ดี  ในกาลกอนท่ียังเปนปุถุชนโง ๆ 
อยู  (นั้น)  ความรูสึกวาสัตว  วาบุรุษ  วาบุคคล  ยังไมหายไป 
ตราบเทาท่ีเธอยังมิไดพิจารณาดูกายน้ีนี่แหละ  ที่มนัอยูเทาไร ที่ 
เธอต้ังไวเทาไร  (ก็ตาม)  โดยธาตุ  ทําใหฆนวินิพโภค  (แยก 
กอนออกไปเปนสวนยอย )  ตอเมื่อเธอพิจารณาเห็นโดยธาตุ  สัตต- 
สัญญา  (ความรูสึกวาสัตว)  จึงหายไป  จิตจึงต้ังม่ันอยูโดยวาเปน 
ธาตุเทาน้ัน  เพราะเหตุนั้นพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  "ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย  โคฆาตกผูชํานาญ  ฯลฯ  พึงนั่ง (ขาย)  อยูที่ทางใหญ 
สี่แพร  ฉันใดก็ดี  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน 
พิจารณาดูกายนี้นี้แหละ ฯลฯ  ธาตุดิน ธาตุน้ํา  ธาตุไฟ  ธาตุลม " 
           สวนในมหาหัตถิปทุปมสูตร  มาอยางพิสดารโดยเปนธรรมสําหรับ 
ผูเจริญธาตุกรรมฐานที่มิใชผูมีปญญากลานัก  ดังนี้วา 
           "ดูกรอาวุโสท้ังหลาย  ก็ธาตุดนิภายในเปนอยางไร ?  สิ่งใด 
มีอยูในตน  อาศัยตนอยู  เปนของแขนแข็งหยาบไป  ซึ่งบุคคลยึดถือ  
(เปนของตน)  สิ่งนี้คืออะไร  สิ่งนี้คือผมท้ังหลาย  ขนทั้งหลาย 
เล็บทั้งหลาย  ฟนทั้งหลาย  ฯลฯ   อาหารใหม  อาหารเกา  หรือแม 
สิ่งใดส่ิงหน่ึงอ่ืนอีกที่มีอยูในตนอาศัยตนอยู  เปนของแขนแข็งหยาบไป 
ซึ่งบุคคลยึดถือ  (เปนของตน)  ดูกรอาวุโสท้ังหลาย  นี้เรียกวา 
ธาตุดินภายใน " 
           และวา  "ดูกรอาวุโสท้ังหลาย  ก็ธาตุน้ําภายในเปนอยางไร ?  
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สิ่งใดมีอยูในตน  อาศัยตนอยู  เปนของเหลวอาบเอิบไป  ซึ่งบุคคล  
ยึดถือ  (เปนของตน)  สิ่งน้ีคืออะไร ?  สิ่งน้ีคือ  น้ําดี   ฯลฯ  น้ํา  
มูตร  หรือแมสิ่งใดส่ิงหน่ึงอ่ืนอีกที่มีอยูในตน  อาศัยตนอยู  เปน 
ของเหลวอาบเอิบไป  ซึ่งบุคคลยึดถือ  (เปนขอตน)  ดูกรอาวุโส 
ทั้งหลาย  นี้เรียกวาธาตุน้ํา" 
           และวา  "ดูกรอาวุโสท้ังหลาย  ก็ธาตุไฟภายในเปนอยางไร ? 
สิ่งใดท่ีมีอยูในตน  อาศัยตนอยู  เปนของรอนเผาไหมไป  ซึ่งบุคคล 
ยึดถือ  (เปนของตน)  สิ่งน้ีคืออะไร  สิ่งนี้คือส่ิงท่ีเปนเหตุอบอุน 
(แหงกาย) ๑  เปนเหตุทรุดโทรม  (แหงกาย) ๑  เปนเหตุกระวน 
กระวาย  (แหงกาย) ๑  เปนเครื่องยอยไปดีแหงของท่ีกินดื่มเค้ียวลิ้ม 
เขาไป ๑  หรือวาสิ่งใดส่ิงหน่ึงอ่ืนอีกที่มีอยูในตน  อาศัยตนอยู  เปนของ 
รอนเผาไหมไป  ซึ่งบุคคลยึดถือ  (เปนของตน)  ดูกรอาวุโสท้ังหลาย 
นี่เรียกวาธาตุไฟภายใน" 
           และวา  "ดูกรอาวุโสทั้งหลาย  ก็ธาตุลมภายในเปนอยางไร ? 
สิ่งใดมีอยูในตน  อาศัยตนอยู  เปนของกระพือพัดไป  ซึ่งบุคคลยึดถือ 
(เปนของตน)  สิ่งนี้คืออะไร  สิ่งนี้คือลมข้ึนเบื้องสูง  ลมลงเบื้อง 
ตํ่า  ลมอยูในทอง  ลมอยูในไส  ลมแลนไปตามอวัยวะนอยใหญ ลม 
หายใจออกหายใจเขา  ดังนี้คือ  หรือวาส่ิงใดส่ิงหน่ึงอ่ืนอีกที่มีอยูในตน 
อาศัยตนอยูเปนของกระพือพัดไป  ซึ่งบุคคลยึดถือ  (เปนของตน) 
ดูกรอาวุโสท้ังหลาย  นี่ธาตุลมภายใน" 
           ก็แลจตุธาตุววัฏฐานในมหาหัตถิปทุปสูตรนี ้ มีฉันใด  แมใน 
 
   



ประโยค๘ -  วสุิทธิมรรคแปล ภาค ๒ ตอน ๒ - หนาท่ี 21 

ราหุโลวาทสูตรและสูตรวิภังคสูตรก็มีฉันนั้น 
             [อธิบายคําในมหาหัตถิปทุปมสูตร]  
           (ตอไป)  นี้เปนคําแกบทที่ไมงาย   ในพระสูตรนั้น กอนอ่ืน 
บท  อชฺฌตฺต  ปจฺจตฺต  ทัง้สองบทน่ีเปนคําทับศัพทนิยกะ  สิ่งที่เกิด 
ในตน  หมายความวาเนื่องอยูในสันดานของตน  ชื่อวานิยกะ  นิยกะ 
นี้นั้น  (แหละ) ทานกลาวเสียวา  อชฺฌตฺต  เพราะส่ิงน้ันเปนไป 
อยูในตน  กลาวเสียวา  ปจฺจตฺต  เพราะส่ิงน้ันอาศัยตนเปนไป 
เหมือนถอยคํา  (อันเปนไปเฉพาะ)  ในหมูผูหญิงในโลก  เขาก็เรียกวา 
อธิตฺถี  (ถอยคําเฉพาะหมูผูหญิง)๑  ฉะนั้น 
           บทวา  กกขฺงฬ  แปลวา  กระดาง  บทวา  ขริคต  แปลวา 
หยาบ  ในสองบทน้ัน  บทที่หน่ึงบอกลักษณะ  บทที่สองบอกอาการ 
เพราะปฐวีธาตุนั้นมีลักษณะแขนเข็ง  มีอาการหยาบ  เพราะฉะน้ัน๒ 
ทานจึงกลาววา  "กกฺขฬ  ขริคต"๓ 

           บทวา  อุปาทินฺน  แปลวาถือม่ัน  อธิบายวา  ถือเอายึดเอา 
จับเอาไวมั่น  (ดวยสําคัญ)  อยางนี้  วาเรา  วาของเรา 
๑.  เขาใจวาทานมุงอธิบายถึง  อธิอุปสัค  วาใชในความหมายภายใน  หรือเฉพาะ 
ก็ได (?) 
๒.  ปาฐะวิสุทธิมรรคพิมพคร้ังท่ี ๓  พิมพไวเปน  ตสฺสา  ผิด  ท่ีถูกเปน  ตสฺมา. 
๓.  ตอนนี้ทานแกบท  กกฺขฬ  และบท  ขริคต ท้ังสองเปนคูกันไป  แตทําไมจึงไป 
ลงทายแตบทเดียววา  ตสฺมา  ขริคตตนฺติ  วตฺุตา  การเรียงบทขางหนากอ็ยางไรอยู  คือ 
เรียงไวเปน ๒ ประโยควา  กกฺขฬลกฺขณา  หิ  ปวีธาตุ ฯ  วา  ผรุสาการา  โหติ  ตสฺมา 
ขริคตนฺติ  วุตตฺา  ไมสนิทเลย  นาจะเปนประโยคเดยีววา  กกฺขฬลกฺขณา  หิ  ปวีธาต ุ
ผรุสาการา  โหติ  ตสฺมา  กกฺขฬ  ขริคตนฺติ  วุตฺตา  ในท่ีนี้แปลไวตามที่เห็นวาถูก.  
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           บทวา  เสยฺยถีท  เปนนิบาต  นิบาตน้ัน  มีความวา  "หาก  
ถามวาส่ิงน้ันเปนอยางไร" ตอน้ัน  ทานจะแสดง  (ตอบ)  ความที่ 
ถามนั้น  จึงกลาวคําตอไปวา  เกสา  โลมา  เปนอาทิ  ก็ในปฐวีธาตุ 
นิเทศน้ี  พึงทราบวาทานแสดงปฐวีธาตุโดยอาการ ๒๐  เพราะเติม 
มัตถลุงคเขา  ดวยคําวา  "ย  วา  ปนฺมฺป  กิ ฺจิ  หรือแมสิ่งใด 
สิ่งหนึ่งอ่ืนอีก "  เปนอันทานสงเคราะหเอา   (สิ่งท่ีเปน)  ปฐวีธาตุ 
(อันพึงมีอยู)  ในสวน  (แหงธาตุ) ๓  ที่เหลือดวย๑ 

                                        [อาโป]  
           สิ่งใดเอิบอายไปได  คือไปถึงท่ีนั้น ๆ ได  โดยภาวะคือไหลไป 
เหตุนั้น  สิ่งนั้นจึงชื่อวา  อาโป สิ่งใดในอาโปท้ังหลาย  อันม ี
ประการตาง ๆ ดวยอํานาจแหงสมุฏฐานมีกรรมสมุฏฐานเปนตน  เหตุนี้ 
สิ่งน้ันจึงชื่อ  อาโปคต  สิง่น้ันไดแกอะไร ?  สิ่งน้ันไดแกลักษณะ 
คือความซึมซาบไดแหงอาโปธาตุ 
                                           [เตโช]  
           สิ่งท่ีชื่อวา  เตโช  เพราะอํานาจแหงความเปนเครื่องทําใหรอน๒ 

สิ่งใดไปในแตเตโชทั้งหลายโดยนัยที่กลาวแลว๓นั่นแล  เหตุนั้น  จึงชื่อวา 
๑.  หมายความวา  ส่ิงท่ีนับเปนปฐวีธาตุ  เทาท่ีจําแนกไวเปน ๑๙ อาการ  มีผมเปนตน 
มีอาหารเกาเปนปริโยสานนัน้  เปนการจําแนกแตอาการที่ปรากฏชัดเทานั้น  แตท่ีจริง 
ส่ิงท่ีนับเปนปฐวีธาตุปนอยูในสวนธาตุอ่ืนอีกก็มี  เปนอันนับเอาเปนปฐวีธาตุดวยหมดนั่น. 
๒.  เตชนวเสน  เตชน  นี้มหาฎีกาใหแปลวา  คม. 
๓.  คือนัยตอนท่ีแกอาโป  ท่ีวา  "มีประการตาง ๆ  ดวยอํานาจแหงสมุฏฐาน ..." 
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เตโชคต สิ่งนั้นไดแกอะไร ?  สิ่งน้ันไดแกลักษณะคือความเปนของ  
รอน  (แหงเตโชธาตุ) 
           คําวา เยน  จ  (สนปฺฺปติ)  ความวา  รางกายนี้  ยอม 
เรารอน  คือเกิดเปนไอรอนข้ึนโดยเปนไขมีวันเดียวหายเปนตน 
เพราะเตโชคตใดอันกําเริบข้ึน 
           คําวา  เยน  จ  ชริยติ  ความวา  รางกายนี้ยอมทรุดโทรม 
คือ  ถึงซึ่งความเปนผูมีอินทรีย  (มีตาเปนตน)  บกพรองไป  ซึ่ง 
ความถดถอยกําลัง  และซึง่ความเปนผูมี  (หนัง)  เห่ียว  และ  (ม ี
ผม)  หงอกเปนตน  เพราะเตโชคตใด 
           คําวา  เยน จ  ปริทยฺหติ  ความวา  รางกายนี้กระสับกระสาย 
และบุคคลน้ันคร่ําครวญไปวา  ฉันรองจริง  ฉันรองจริง  รอคออยยา 
ชะโลมมีสตคโธตสัปป  (เนยใสอันชําระรอยครั้ง)*  และโคสีตจันทน 
(น้ําไมจันทนผสมดวยนํ้านมโค)  เปนตน  และลมแตพัดกานตาล 
ดวย  เพราะเตโชคตใดอันกําเริบข้ึน 
           คําวา  เยน  จ  อสติ  ปต  ขายิด  สายิต  สมฺมา  ปริณาม  คจฺฉติ 
ความวา  สิ่งที่เค้ียวกินเขาไปมีขนมแปง  (ทอกรอบ)  เปนตนกด็ี 
สิ่งท่ีลิ้มเขาไปมีมะมวงสุกและน้ําผ้ึงน้ําออยเปนตนก็ดีนั่น  ยอมถึงซ่ึง  
ความยอยไปดวยดี  หมายความวาถึงซ่ึงความแยกออกไปโดยเปน  (สิ่ง 
     *  มหาฎีกาวา  เนยใสท่ีเขาต้ังไฟใหรอนแลวยกลงแชน้าํเย็น  ทําไปเชนนั้น ๑๐๐ คร้ัง 
เรียกวา  สตโธตสัปป.  
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ที่รางกายตองการตาง ๆ  มี )  รส  (คือของเหลวอันมีประโยชน  
แกรางกาย ?  )  เปนตน๑  เพราะเตโชคตใด 
           ก็ในอาการ ๔ อยางนั้น  อาการ ๓ ขางตนมีเตโชธาตุเปน 
สมุฏฐาน  อาการสุดทายมีกรรมเปนสมุฏฐานแท 
                                          [วาโย]  
           สิ่งท่ีชื่อวา  วาโย  เพราะอํานาจแหงความเปนสิ่งทําใหฟุงไป 
สิ่งใดไปในวาโยท้ังหลายโดยนัยที่กลาวแลวเหมือนกัน๒ เหตุนั้น  สิ่งนั้น 
จึงชื่อวา  วาโยคต  สิ่งนั้นไดแกอยางไร ?  สิ่งน้ันไดแกลักษณะคือการไหว 
ตัวได 
           คําวา  อุทฺธงฺคมา  วาตา  คือลมข้ึนเบื้องบน  ยังอาการมีเรอ 
และสะอึกเปนตนใหเปนไป  คําวา  อโธคมา  วาตา  คือ ลมลงเบือ้ง 
ลาง  นําเอาอุจจาระปสสาวะเปนตนออกไป  คําวา  กุจฺฉิสยา  วาตา 
คือลมอยูภายนอกลําไส  คําวา  โกฏาสยา  วาตา  คือลมอยูภายใน 
สําไส  คําวา  องฺคมงฺคานุสาริโน  วาตา  คือ  ลมอันแลนไปตาม 
องคาพยพใหญนอยท่ัวสรีระ  ตามแนวขายเสน  (เลือด)  ยังการคู 
(อวัยวะ)  และการเหยียด  (อวัยวะ)  เปนตนใหเกิดข้ึนได  คําวา 
อสฺสาโส  ไดแกลมหายใจเขาขางใน  คําวา  ปสฺสาโส  ไดแกลม 
๑.  มหาฎีกาอธิบายวา  อาหารยอยแลวเกดิเปนรสขึ้น  แลวก็แยกไปเปนเลือด  เนื้อ  มัน 
เอ็น  กระดูก  เยื่อในกระดกู  และนํ้าสุกกะ. 
๒.  ดูเชิงอรรถ ๓  หนา ๒๒  
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หายใจออกขางนอก ๑  
           ก็แลในลม ๖ อยางนี้  ลม ๕ ขางตนเปนจตุสมุฏฐาน  ลม 
อัสสาสะปสสาสะเปนจิตสมุฏฐานอยางเดียว๒ 

           ดวยบทน้ีวา  "ย  วา  ปนฺมปฺ  กิ ฺจิ  หรอืแมสิ่งใดส่ิงหน่ึงอ่ืน 
อีก"  ในทุกนิเทศ  (มีอาโปธาตุนิเทศเปนตน)  เปนอันทานสงเคราะห 
เอา  (สิ่งท่ีเปน)  อาโปธาตุเปนตน  (อันพึงมีอยู)  ในสวน  (แหง 
ธาตุ)  ที่เหลือเขาดวย๓ 

           ดวยประการดังกลาวมาฉะน้ี  ธาตุ ๔ เปนอันทานใหพิสดารแลว 
ดวยอาการ ๔๒  คือ  ปฐวีธาตุ... ดวยอาการ ๒๐  อาโปธาตุ... 
ดวยอาการ ๑๒  เตโชธาตุ... ดวยอาการ ๔  วาโยธาตุ...ดวยอาการ   
๖ ดังน้ีแล 
           นี่เปนพรรณนาความแหงบาลีในธาตุววัฏฐาน  (วิตถารนยั)  นั้น 
(เทาน้ี)  กอน 
๑.  ในตอนอานาปานสติ  ทานแก  อัสสาสะ  เปนลมหายใจออก  ปสสาสะเปนสมหายใจ 
เขา  คร้ันมาตอนนี้แกกลับไปตรงกันขาม  วาเด็ดขาดเสียดวย  ไมมีวเิคราะหอะไร 
ท้ังส้ิน  ถาไมแตงคนละองค  ก็นาจะวามาถึงตอนน้ีทานไดหลักวนิิจฉัยใหมกระมัง  กด็ี 
เหมือนกนั  พวกเราจะไดหายของใจกันเสียที  วาอยางนีแ้หละถูก. 
๒.  จตุสมุฏฐาน  คือมีจิต  กรรม  ฤดู  อาหาร  เปนสมุฏฐาน  ท่ีวาสมอัสสาวะปสสาสะ 
มีจิตเปนสมุฏฐานอยางเดียวนั้น  มีอธิบายวา  ลมหายใจจะพนสรีระไปหามีไม  แลว 
จิตตสมุฏฐานจะไปเกิดนอกรางกายก็ไมมี. 
๓.   มหาฎีกาวา  เชนในนิเทศแหงอาโปธาตุ  ก็สงเคราะหเอาน้ําสัมภวะเขาดวย  ใน 
นิเทศแหงเตโชธาตุสงเคราะหเอาไออุนที่มีอยูตามปกติในรางกายเขาดวย  ในนิเทศ 
แหงวาโยธาตุ  สงเคราะหเอาลมท่ียังหูดและสิวใหเกดิเขาดวย.  
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                           [ภาวนานัย - วิธีภาวนา]  
                                     [สังเขปนัย]  
           สวนวินิจฉัยในภาวนานัยในธาตุกรรมฐานน้ี  (พึงทราบดังนี้)  
           สําหรับภิกษุผูมีปญญากลา  การกําหนดธาตุโดยพิสดาร  (แจก 
ไปตามอาการ ๔๒ )  วา  "เกสา  ปวีธาตุ ผมท้ังหลายเปนธาตุ 
ดิน  โลมา  ปวีธาตุ - ขนทั้งหลายเปนธาตุดิน "  ดังน้ีเปนตน  จะ 
ปรากฏเปนชกัชาไป  แตเมื่อเธอมนสิการ  (แตโดยลักษณะ)  วา 
"สิ่งท่ีมีลักษณะกระดาง  เปนธาตุดิน  สิ่งที่มีลักษณะซึมซาบ  เปน 
ธาตุน้ํา  สิ่งที่มีลักษณะรอน  เปนธาตุไฟ  สิ่งที่มีลักษณะไหวตัวได 
เปนธาตุลม"  ดังน้ี  กรรมฐานก็จะปรากฏแลว  สวนสําหรับภิกษุ 
ผูมีปญญาไมกลานัก  เมื่อมนสิการ  (โดยยอ)  อยางนั้น  กรรมฐาน 
ยอมมืดไป  ไมชัดแจง  ตอมนสิการอยางพิสดารโดยนัยกอน  กรรมฐาน 
จึงจะปรากฏ  ความขอน้ีมีอุปมาอยางไร ?  มีอุปมาวา  เมื่อภิกษุ 
๒ รูปสาธยายแบบ  (บาล)ี  ที่มีไปยาลมากอยู  ภิกษุรูปที่มีปญญา 
กลา  ยังไปยาลมุข  (คือตัวเต็ม)  ใหพิสดาร  (คือสวดเต็ม) 
จบอหน่ึงหรือสองจบแลว  ตอนั้นไปก็ทําสาธยายแตโดยเง่ือนทั้งสอง 
(คือตนกับปลาย)  ไป  ในเธอ ๒ รูปนั้น  รูปที่มีปญญาไมกลานัก 
จะเปนผูกลาว*อยางนี้วา  "นั่นไดชื่อวาสาธยายอะไรกัน  ไมใหทํา 
มาตาวาริมฝปากกระทบกัน  (คือสวดละละไป)  ไมทันไรก็จบเสียแลว 
ราวะวาริมฝปากยังไมทันกระทบกัน)  เม่ือทําสาธยายวิธีนี้  สักเมื่อไร 
*  ปาฐะพิมพไววา  วุตฺตา  ผิด  ท่ีถูกเปน  วตฺตา.  
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แบบ  (บาลี)  จึงจักคลอง  "  เธอยังไมยามุขที่มาถึง ๆ  ใหพิสดาร   
ทุกที  ทําสาธยายไป  (คือสาธยายเต็มทุกแหง  ไมละตามไปยาล)  ภิกษุ 
อีกรูปหน่ึง  (คือรูปที่มีปญญากลา)  กก็ลาวกะเธอรูปนั้นอยางนี้วา 
"นั้นไดชื่อวาสาธยายอะไรกัน  ไมใหถึงท่ีสุดได  เม่ือทําสาธยายวิธีนี้ 
สักเม่ือไร  แบบ  (บาลี)  จึงจักถึงท่ีจบ "  ดังน้ีฉันใด  การกําหนด 
ธาตุอยางพิสดารไปตามอาการมีผมเปนตน  ก็ปรากฏเปนชักชาสําหรับ 
ภิกษุผูมีปญญากลา  ตอเม่ือเธอมนสิการอยางสังเขปโดยนับวา  "สิ่ง 
ที่มีลักษณะกระดาง  เปนธาตุดิน "  เปนตน  กรรมฐานจึงปรากฏ 
สําหรับอีกรูปหน่ึงมนสิการอยางนั้น  กรรมฐานจะมืดไปไมชัดแจง  ตอ 
มนสิการโดยพิสดารไปตามอาการมีผมเปนตน  กรรมฐานจึงปรากฏ 
ก็ฉันนั้นแล 
              [วิธีเจริญธาตุกัมมัฏฐานสําหรับผูมีปญญากลา]  
           เพราะเหตุนั้น  อันภิกษุที่มีปญญากลาผูปรารถนาจะบําเพ็ญ 
กรรมฐานน้ี  ชั้นแรกพึงเปนผูไปในที่ลับ (คน)  เรนอยู  (ผูเดียว)  แลว* 

   *  รโนคเตน  ปฏิสลฺลีเนน  มหาฎีกาอธิบายใหความรูวา รโหคต  เปนสวนกายวิเวก 
คือไปสูท่ีอันอนุกูลแกการเจริญภาวนาอยูผูเดียว ปฏิสลฺลียา  เปนสวนจติตวิเวก  คือพราก 
จิตจากอารมณตาง ๆ  แลวซอนจิตไวในกรรมฐาน 
        เราเขาใจกันวา  ท้ังสองบทน้ีเปนสวนกายวิเวกเทานัน้  การจะทํากรรมฐาน  กอน 
อ่ืนก็ตองหาท่ีลับคน  ถาไปนั่นทําอยูตอหนาคนหรือในท่ี ๆ  คนไปมาเห็นได  ก็จะกลายเปน 
อาปาถกชฺฌาย ี- เขาฌานอวดคนไป  นี่รโหคต   ในท่ีลับเชนนั้นอาจมีภกิษุไปอาศัยทํา 
กรรมฐานดวยกันหลายรูป  ถาเชนนั้นเม่ือจะนั่งเม่ือจะนัง่กรรมฐานก็พงึปลีกตัวไปหาที่เรน  คือ 
ใหหางกันตามสมควร  ไมใชนั่งทําอยูดวยกนัเปนกลุม  นีป่ฏิสลฺลีน  แมในปาฐะทาน 
ก็เรียง ๒ บทนีไ้วเปนบุพภาค  แลวจึงพจิารณากายกําหนดธาตุตอไป. 
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รําพึงถึงรูปกายของตนใหทั่งราง  กําหนดถือเอา  (เปน)  ธาตุทั้งหลาย  
โดยสังเขปอยางนี้วา  "ภาวะที่กระดางก็ดี  ภาวะที่แข็งก็ดี  อันใด  (ม ี
อยู)  ในกายนี้  อันนี้เปนธาตุดิน  ภาวะท่ีซึมซาบก็ดี  ภาวะที่เหลว 
ก็ดี  อันใด  (มีอยู)  ในกายน้ี  อันนี้เปนธาตุน้ํา  ภาวะท่ีเผาไหมก็ดี 
ภาวะที่รอนก็ดี  อันใด (มีอยู)  ในกายน้ี  อันนี้เปนธาตุไป  ภาวะ  
ที่พัดไปก็ดี  ภาวะที่ไหวไดก็ดี  อันใด  (มีอยู)  ในกายน้ี  อันนี้เปน 
ธาตุลม*"  ดังน้ีแลว  คะนึงนึกไปพิจารณาไปโดยวาเปนแตธาตุ  หา 
สัตวหาชีวะมิได  (โดยบริกรรม)  วา  "ธาตุดิน  ธาตุน้ํา"  เปนตนไป 
แลว ๆ  เลา ๆ  เมื่อภิกษุนั้นพยายามไปอยางนั้น  สมาธิอัน  (ภาว- 
นา)  ปญญาท่ี (ทํากิจ)  สอดสองความแตกตางแหงธาตุกําหนดยึด 
เอาได  เปนสมาธิไมถึงอัปปนา  เปนเพียงอุปจาร  เพราะความท่ีมี 
สภาวธรรมเปนอารมณ  ยอมจะเกิดข้ึนโดยไมชาเลย 
           หรือมิฉะน้ัน  โกฏฐาส ๔ เหลาน้ีใดท่ีพระธรรมเสนาบดีกลาวไว 
เพ่ือแสดงความท่ีมหาภูตท้ัง ๔ เปนนสิสัตตะ  (หาสัตว คือวิญญาณ 
     *  มหาฎีกาวา  ถทฺธภาโว - ภาวะท่ีกระดาง  เปนลักษณะ  ขรภาโว - ภาวะท่ีแข็ง  เปน 
อาการที่ปรากฏแหงธาตุดิน  ทฺรวภาโว - ภาวะท่ีเหลว  เปนลักษณะ  อาพนฺธนภาโว- 
ภาวะท่ีซึมซาบ  เปนอาการท่ีปรากฏแหงธาตุน้ํา  อุณฺหภาโว - ภาวะท่ีรอน  เปนลักษณะ 
ปริปาจนภาโว - ภาวะท่ีเผาไหม  เปนอาการท่ีปรากฏแหงธาตุไฟ  วิตฺถมฺภนภาโว  ภาวะ 
ท่ีพัดไป เปนลักษณะ  สมุทีรณภาโว - ภาวะท่ีไหวได  เปนอาการท่ีปรากฏแหงธาตุลม 
           ท่ีวาอาการท่ีปรากฏ  หมายถึงอาการท่ีชัดแจงแกญาณ  โดยธาตุทําหนาท่ีของมัน 
ใหปรากฏ 
            ท่ีทานกลาวธาตุละ ๒ บท  เพราะเม่ือมนสิการธาตุไป  ลางคนธาตุก็ปรากฏทาง 
สภาวะคือลักษณะ  ลางคนก็ปรากฏทางกจิคือหนาท่ีของมัน  ทางใดปรากฏก็ถือเอาทา 
นั้นมนสิการไป.  
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มิได)  วา  "อากาศอันอาศัยกระดูก ๑  อาศัยเอ็น ๑  อาศัยเน้ือ ๑   
อาศัยหนัง ๑  หอหุม  (ต้ังอยู)  ไดชื่อวา  "รูป"  เทาน้ันเอง" 
ดังน้ี  ภิกษุพึงแยกโกฏฐาสเหลาน้ันออกดวยมือคือญาณอันแลนไปตาม 
ระหวางแหงโกฏฐาสนั้น  ๆ  กําหนดถอืเอาธาตุทั้งหลายโดยนัยกอน 
นั่นแลวา  "ภาวะท่ีแข็งก็ดี  ภาวะที่หยาบก็ดี  อันใด  ในโกฏฐาส 
เหลาน้ัน  นี่เปนธาตุดิน" ดังน้ีเปนตน  คะนึงนึกพิจารณาไปโดยวา 
เปนแตธาตุ  หาสัตวหาชีวะมิได  (โดยบริกรรม)  วา  "ธาตุดิน 
ธาตุน้ํา"  เปนอาทิไปแลว ๆ  เลา ๆ  เมื่อเธอพยายามไปอยางนั้น 
สมาธิอัน (ภาวนา)  ปญญาท่ี (ทํากิจ)  สอดสองความแตกตางแหง 
ธาตุกําหนดถือเอาได  เปนสมาธิไมถึงอัปปนา  เปนเพียงอุปจาร 
เพราะความท่ีมีสภาวธรรมเปนอารมณ  ยอมจะเกิดข้ึนโดยไมชาเลย 
           นี้เปนภาวนานัยในจตุธาตุววัฏฐาน  ที่มาโดยสังเขป 
                                        [วิตถารนัย]  
           สวนภาวนานัยในจตุธาตุววัฏฐาน  ที่มาโดยพิสดาร  พึงทราบดัง 
(ตอไป)  นี้ 
           ก็แลพระโยคีผูมีปญญาไมกลานัก  ใครจะเจริญกรรมฐานนี้  พึง 
เรียนเอาธาตุอยางพิสดารโดยอาการ ๔๒  ในสํานักของอาจารยแลว  อยู 
ในเสนาสนะมีประการดังกลาวแลว  ทาํกิจท้ังปวงเสร็จแลวไปในท่ีลับ 
(คน)  เรนอยูแลวจึงเจริญกรรมฐานโดยอาการ 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 
ในพระศาสนาน้ีกําหนดเอาอาการแขนเแข็งในโกฏฐาส  ๒๐  วาปฐวีธาตุ 
กําหนดเอาอาการซึมซาบ  อันเปนความเหลวกลาวคือเปนน้ําในโกฏฐาส 
๑๒  วา  อาโปธาตุ  กําหนดเอาความรอนอันเปนเครื่องเผาไหมใน 
โกฏฐาส  ๔  วาเตโชธาตุ  กําหนดเอาอาการพัดไปมาในโกฏฐาส ๖ วา 
วาโยธาตุ  เมื่อเธอกําหนดอยูอยางนั้นแหละธาตุทั้งหลายจะปรากฏได 
เธออาวัชนาการไปมนสิการไปซ่ึงธาตุทั้งหลายน้ันแลว  ๆ  เลา ๆ  อุป- 
จารสมาธิจะเกิดข้ึนตามนัยที่กลาวแลวน้ันแล  แตเมือ่ภิกษุใดเจริญไป 
     *  ศัพท  สสมฺภาร  สลกฺขณ  เขาใจยากอยูบาง  พิจารณาตามนยัมหาฎีกาเขาใจวาดังนี ้
ธาตุ ๔ ช่ือวาสัมภาร  เพราะเปนเคร่ืองรวบรวมหรือเล้ียงรักษาไวแหงโกฏฐาสท้ังหลาย 
มีผมเปนตน  สวนโกฏฐาสท้ังหลายน้ันช่ือวาสสัมภาร  เพราะเปนไปกับสัมภารคือธาตุ 
เหลานั้น  หรือวาเพราะมีอาการของธาตุนั้น ๆ  อยูในตวั 
          นัยเดยีวกัน  ธาตุ ๔ ช่ือวาลักขณะ  เพราะเปนเคร่ืองกําหดนแหงโกฏฐาส 
ท้ังหลาย (วาเปนธาตุอะไร)  สวนโกฏฐาสท้ังหลายช่ือวาสลักขณะ เพราะเปนไปกับ 
ลักขณะคือธาตุเหลานั้น  หรือวาเพราะมีอาการของธาตุนั้น ๆ อยูในตวั 
         สสัมภาร...กําหนดอาการ  สลักขณ...กําหนดลักษณะ. 
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อยางนั้น  กรรมฐานยังไมสําเร็จ  ภิกษุนั้นพึงเจริญโดยสสัมภารวิภัติ  
เถิด 
                             [เจริญโดยสสัมภารวิภัติ]  
           (เจริญโดยสสัมภารวิภัติ)  อยางไร ?  คือภิกษุนั้น  ชั้นแรก 
พึงทําอุคคหโกศล  ๗ ประการ  และมนสิการโกศล ๑๐ ประการ  ที ่
กลาวแลวกายคตาสติกรรมฐานนิเทศท้ังหมดมิใหบกพรองแลวทําวิธีที่ 
กลาวในกายคตาสติกรรมฐานนิเทศน้ันทุกอยาง  ต้ังตนแตสาธยายดวย 
วาจา  ซึ่งอาการทั้งหลาย  มีอาการหมวดตจปญจกะเปนตน  ในอาการ 
๓๒  ทั้งโดยอนุโลมและปฏิโลม  สวนความแปลกกันมีดังน้ีเทาน้ัน 
คือ  แมมนสิการอาการท้ังหลายมีผมเปนตนโดยสี  สัณฐาน  ทศิ  โอกาส 
และบริเฉท  (ดวยกัน  แตวา)  ในกายคตาสิตินั้น  ตองต้ังจิตไว 
ทางปฏิกูล  ในธาตุวัฏฐานน้ี  ตองต้ังจิตไวทางธาตุ  เพราะเหตุนั้น 
โยคาวจรภิกษุ  ครั้นมนสกิารอาการท้ังหลายมีผมเปนอาทิอยางละ ๕ 
สวน  โดยประการมีสีเปนตนแลว  ในที่สุดพึงยังมนสิการใหเปนไป 
ดังน้ี  
                                        [ปวีโกฏฐาส]  
                                เกสา- ผมท้ังหลาย                                
           วา  "อันผมท้ังหลายน้ี  เกิดที่หนังหุมกระโหลกศีรษะ  ใน 
หนังหุมกระโหลกศีรษะกับผมท้ังหลายน้ัน  หนังหุมกระโหลกศีรษะ 
หารูไมวาผมท้ังหลายเกิดท่ีเรา  ผมท้ังหลายเลาก็หารูไมวาเราเกิดที่หนัง  
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หุมกระโหลกศีรษะ  เปรยีบเหมือนในหญากุณฐะท้ังหลายอันเกิดอยูที่ยอด  
จอมปลวก  ยอดจอมปลวกหารูไมวาหญากุณฐะทั้งหลายเกิดที่เรา  หญา 
กุณฐะเลาก็หารูไมวา  เราเกิดที่ยอดจอมปลวกฉะนั้น  ธรรม  (คือ 
สิ่ง)  ทั้งหลายน่ัน  ปราศจากความคิดคํานึงในรางกายนี้  ไมมีความคิด 
เปนอัพยากฤต  วางเปลา  (จากอัตตา)  หาสัตว  (คือวิญญาณ) 
มิได  เปนของแขนแข็ง  เปนปฐวีธาตุ  ดวยประการฉะน้ี" 
                               โลมา - ขนทั้งหลาย  
           วา  "ขนทั้งหลายเกิดที่หนังหุมสรีระ  ในหนังหุมสรีระกับขน 
ทั้งหลายน้ัน  หนังหุมสรีระหารูไมวาขนทั้งหลายเกิดอยูที่เรา  ขน 
 ืทั้งหลายเลาก็หารูไมวาเราเกิดอยูที่หนังหุมสรีระ  เปรียบเหมือนใน 
หญาแพรกท้ังหลายอันเกิดอยูในที่บานราง  ที่บางรางหาทราบไมวา 
หญาแพรกเกิดอยูที่เรา  หญาแพรกเลาก็หารูไมวาเราเกิดอยูในท่ีบาน 
รางฉะน้ัน  ธรรม  (คือส่ิง)  ทั้งหลายน้ัน  ปราศจากความคิดคํานึง 
และไตรตรองถึงกันและกัน  อันขนท้ังหลายเปนโกฏฐาสแผนกหน่ึง 
ในรางกายนี้ไมมีความคิด  เปนอัพยากฤต  วางเปลา  จากอัตตา)  หา 
สัตว  (คือวิญญาณ)  มิได  เปนของแขนแข็ง  เปนปฐวีธาตุ  ดวย 
ประการฉะน้ี" 
                                    นขา - เล็บทั้งหลาย  
           วา  "เล็บทั้งหลายเกิดที่ปลายนิ้วท้ังหลาย  ในนิ้วกับเล็บทั้งหลาย  
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นั้น  นิ้วทั้งหลายหารูไมวาเล็บเกิดทีปลายของเรา  เล็บทั้งหลายเลาก็  
หารูไมวาเราเกิดอยูที่ปลายนิ้วทั้งหลาย  เปรียบเหมือนเมื่อเด็กท้ังหลาย 
ใชไมหลายอันเสียบเม็ดมะซางเลนอยู  ไมทั้งหลายหารูไมวาเม็ดมะซาง 
ติดอยูที่เรา  เม็ดมะซางเลาก็หารูไมวาเราติดอยูที่ไมทั้งหลาย  ฉะนั้น 
ธรรม (คือส่ิง)  ทั้งหลายน้ัน ปราศจากความคิดคํานึงและไตรตรอง 
ถึงกันและกัน  อันเล็บทัง้หลายเปนโกฏฐาสแผนกหน่ึงในรางกายน้ี 
ไมมีความคิด  เปนอัพยากฤต  วางเปลา  (จากอัตตา)  หาสัตว  (คือ 
วิญญาณ)  มไิด  เปนของแขนแข็ง  เปนปฐวีธาตุ  ดวยประการฉะน้ี" 
                              ทนฺตา -  ฟนทั้งหลาย 
           วา  "ฟนทั้งหลายเกิดที่กระดูกคาง  ในกระดูกคางกับฟน 
ทั้งหลายน้ัน  กระดูกคางหารูไมวาฟนทั้งหลายเกิดอยูที่เรา ฟนทั้งหลาย 
เลาก็หารูไมวาเราเกิดอยูกระดูกคาง  เปรียบเหมือนในเสา  (เรือน) 
ที่ชางไมทั้งหลายพัน  (โคน)  ดวยยางเหนียวลางชนิดแลว  (ยก) 
ต้ังลงในหลุมหินทั้งหลาย *  หลุมทั้งหลายหารูไมวาเสาท้ังหลายต้ังอยูใน 
      *  ปาสาณอุทุกฺขลเกสุ  อุทุกฺขล  ตามปกติแปลวาครก  แตวาโดยความ  หมายถึง 
รูหรือหลุมท่ีเจาะขุดลงไปอยางครก  เพื่อรับส่ิงท่ีจะต้ังหรือสอดลงไปอยางสาก  เชนรูท่ี 
ธรณีประตูสําหรับเดือยบางประตู  เราก็เรียกวาครก  บาลีก็เรียก  อุทุกขฺล  เหมือนกนั 
เพราะฉะนั้น  อุทุกฺขลิกา  จึงแปลวา  ธรณปีระตู 
            ในทนนํามาใชกนัเสาเรือน  จะคงแปลวาครกไมไดกับสมมติในภาษาไทย  จึงแปล 
วาหลุม 
             สวนมหาฎีกาวา  หินท่ีเขาวางรองโคนเสาเรือน  (แทนเข็ม ?)  นัน่แหละ 
ปาสาณอุทุกฺขลก.  
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เรา  เสาทั้งหลายเลาก็หารูไมวาเราต้ังอยูในหลุมฉะนั้น  ธรรม (คือ  
สิ่ง)  ทั้งหลายน้ัน  ปราศจากความคิดคํานึงและไตรตรองถึงกันปละกัน 
อันฟนทั้งหลายเปนโกฏฐาสแผนกหนึ่งในรางกายน้ี  ไมมีความคิด  เปน 
อัพยากฤต  วางเปลา  (จากอัตตา)  หาสัตว  (คือวิญญาณ)  มิได 
เปนของแขนแข็ง  เปนปฐวีธาตุ  ดวยประการฉะน้ี " 
                                      ตโจ - หนัง 
           วา  "หนังหุมสรีระทั้งส้ินต้ังอยู  ในสรัระกบัหนังนั้น  สรีระหารู 
ไมวา  เราถูกหนังหุม  หนังเลาก็หารูไมวา  สรีระนะ เราหุมไว  เปรียบ 
เหมือนในพิณใหญที่หุมดวยหนังโคสด๑  พิณใหญหารูไมวา เราถูก 
หนังโคสดหุม  หนังโคสดเลาก็หารูไมวา  พิณใหญนะ  เราหุมไว  ฉะน้ัน 
ธรรม  (คือส่ิง)  ทั้งหลายน่ัน  ปราศจากความคิดคํานึงและไตรตรอง 
ถึงกันและกัน  อันหนัง  (นั่น)  เปนโกฏฐาสแผนกหนึ่งในรางกายน้ี 
ไมมีความคิด  เปนอัพยากฤต  วางเปลา  (จากอัตตา)  หาสัตว  (คือ 
วิญญาณ)  มไิด  เปนของแขนแข็ง  เปนปฐวีธาตุ  ดวยประการฉะน้ี" 
                                          มส - เนื้อ 
           วา  "เนื้อ  ฉาบทาติดอยูตามโครงกระดูก  ในเน้ือกับโครง 
กระดูกนั้น  โครงกระดูกหารูไมวา  เราอันเนื้อตางอยาง ๙๐๐ ชิน้ฉาบ 
๑.  มหาฎีกาวาท่ีเปรียบดวยหนังโคสด  ก็เพือ่ใหไดกันกับหนังจริงของคนท่ีหุมรางกายอยู 
ยิ่งกวานั้นก็เปนเหมือนกันโดยประการอ่ืนอีก  เชนมีกล่ินเหม็นปฏิกูลเหมือนกัน.  



ประโยค๘ -  วสุิทธิมรรคแปล ภาค ๒ ตอน ๒ - หนาท่ี 35 

อยู  เนื้อเลาก็หารูไมวา  โครงกระดูกถูกเราฉาบไว  เปรียบเหมือนใน  
ฝา  (เรือน)  ที่พอกไวดวยดินเหนียวกอนใหญ ๆ *  ฝาหารูไมวา  เรา 
ถูกดินเหนียวกอนใหญพอก  ดินเหนียวกอนใหญเลาก็หารูไมวา  ฝา 
ถูกเราพอก  ฉะน้ัน  ธรรม  (คือส่ิง)  ทั้งหลายน่ัน  ปราศจากความคิด 
คํานึงและไตรตรองถึงกันและกัน  อันเนื้อ  (นั้น)  เปนโกฏฐาสแผนก 
หน่ึงในรางกายนี้  ไมมีความคิด  เปนอัพยากฤต วางเปลา  (จากอัตตา) 
หาสัตว  (คือวิญญาณ)  มไิด  เปนของแขนแข็ง  เปนปฐวีธาตุ  ดวย 
ประการฉะน้ี " 
                                นฺหารู - เอ็นทั้งหลาย 
           วา  "เอ็นทั้งหลาย  รัดรึงกระดูกทั้งหลายไวอยูภายในสรีระ  ใน 
กระดูกกับเอ็นทั้งหลายน้ัน  กระดูกทั้งหลายรูไมวา  เราถูกเอ็น 
ทั้งหลายรัดรึง  เอ็นทั้งหลายเลาก็หารูไมวา  กระดูกท้ังหลาย  เรารัดรึง 
ไว  เปรียบเหมือนในไม (เชิง)  ฝาที่เขามัดดวยเถาวัลยทั้งหลาย  ไม 
(เชิง)  ฝาหารูไมวา  เราถกูเถาวัลยมัด  เถาวัลยเลาก็หารูไมวา  ไม 
(เชิง)  ฝา  ถกูเรามัดไว  ฉะน้ัน  ธรรม (คือส่ิง)  ทั้งหลายน่ัน  ปราศจาก 
ความคิดคํานึงและไตรตรองถึงกันและกัน  อันเอ็นทั้งหลายเปนโกฏฐาส 
แผนกหนึ่งในรางกายนี้   ไมมีความคิด  เปนอัพยากฤต  วางเปลา (จาก 
อัตตา)  หาสัตว  (คือวิญญาณ) มิได  เปนของแขนแข็ง  เปนปฐวีธาตุ 
ดวยประการฉะน้ี "  
*  มหาฎีกาวาท่ีเปรียบดวยดนิเปนกอน ๆ  ก็เพราะช้ินเนือ้โดยมากเปนกอนหนา ๆ.  
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                         อฏฐี - กระดูกทั้งหลาย 
           วา " ในกระดูกทั้งหลาย  กระดูกซนเทาคํ้ากระดูกขอเทาต้ังอยู 
กระดูกขอเทาคํ้ากระดูกแขงต้ังอยู  กระดูกแขงคํ้ากระดูกขาตั้งอยู  กระดูก 
ขาคํ้ากระดูกสะเอวต้ังอยู  กระดูกสะเอวคํ้ากระดูกสันหลังต้ังอยู กระดูก 
สันหลังคํ้ากระดูกคอต้ังอยู  กระดูกคอคํ้ากระดูกศีรษะต้ังอยู  กระดูก 
ศีรษะต้ังอยูบนกระดูกคอ ๆ  ต้ังอยูบนกระดูกสันหลัง ๆ ต้ังอยูบนกระดูก 
สะเอว ๆ  ต้ังอยูบนกระดูกขา ๆ  ต้ังอยูบนกระดูกแขง ๆ  ต้ังอยูบนกระดูก 
ขอเทา ๆ ต้ังอยูบนกระดูกซนเทา  ในกระดูกเหลาน้ัน  กระดูกซนเทา 
หารูไมวา  เราคํ้ากระดูกขอเทาต้ังอยู  กระดูกขอเทาหารูไมวา  เราคํ้า 
กระดูกแขงต้ังอยู  กระดูกแขงหารูไมวา  เราคํ้ากระดูกขาตั้งอยู  กระดูก 
ขาหารูไมวา  เราคํ้ากระดูกสะเอวต้ังอยู  กระดูกขอเทาหารูไมวา  เราคํ้า 
คํ้ากระดูกสันหลังหลังต้ังอยู  กระดูกสันหลังหารูไมวา  เราคํ้ากระดูกคอต้ัง 
อยู  กระดูกคอหารูไมวา เราค้ํากระดูกศีรษะต้ังอยู  กระดูกศีรษะก็หารู 
ไมวา  เราต้ังอยูบนกระดูกคอ ๆ  ก็หารูไมวา  เราต้ังอยูบนกระดูก 
สันหลัง ๆ กห็ารูไมวา  เราต้ังอยูบนกระดูกสะเอว ๆ  ก็หารูไมวา  เรา 
ต้ังอยูบนกระดูกขา ๆ  กห็ารูไมวา  เราต้ังอยูบนกระดูกแขง ๆ กห็ารูไม 
วา  เราต้ังอยูบนกระดูกขอเทา  กระดูกขอเทาก็หารูไมวา  เราต้ังอยูบน 
กระดูกซนเทา  เปรียบเหมือนในกองวัตถุ  (ที่วางซอน ๆ กัน)  มีอิฐ 
ไม  และโคมยั  (แหง)  เปนตน*  อันลาง  ๆ หารูไมวา  เราคํ้าอันบน ๆ 
  *  ไดทราบวา  โคมัยคือมูลโค  เปนของมีคาสําหรับชาวชมพูทวีปจมทุกวันนี้   ใชไลพื้น 
ฉาบฝา  เปนยา  และทําเปนแผนตากแหง  กองซอน ๆ กันไวเปนเช้ือเพลิง  ดังกลาวในท่ีนี้.  
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ต้ังอยู  อันบน ๆ  เลา  กห็ารูไมวา  เราต้ังอยูบนอันลาง ๆ  ฉะน้ัน  
ธรรม (คือส่ิง) ทั้งหลายน่ัน  ปราศจากความคิดคํานึงและไตรตรองถึง 
กันและกัน  อันกระดูกเปนโกฏฐาสแผนกหนึ่งในรางกายนี้  ไมมีความ 
คิด  เปนอัพยากฤตวางเปลา  (จากอัตตา)  หาสัตว  (คือวิญญาณ)  มิได 
เปนของแขนแข็ง  เปนปฐวีธาตุ  ดวยประการฉะน้ี " 
                           อฏ ิมิ ฺช - เยื่อในกระดูก  
           วา  "เยื่อในกระดูก  ต้ังอยูในสวนในของกระดูกนั้น ๆ   ใน 
กระดูกกับเยื่อน้ัน  กระดกูทั้งหลายหารูไมวา  เยื่อต้ังอยูในภายในของเรา 
เยื่อเลาก็หารูไมวา  เราต้ังอยูในภายในของกระดูกทั้งหลาย  เปรียบ 
เหมือนในหนอไมทั้งหลาย  มีหนอหวายท่ีนึ่งแลวเปนตน อันบุคคล 
สอดเขาไวในภายในของปลองไมมีปลองไผเปนอาทิ  ปลองไผเปนอาทิ 
หารูไมวา  หนอหวายเปนตนเขาสอดไวในเรา  หนอหวายเปนตนเลา 
ก็หารูไมวา  เราอยูในปลองไผเปนอาทิ  ฉะนั้น  ธรรม  (คือส่ิง) 
ทั้งหลายน่ัน  ปราศจากความคิดคํานึงและไตรตรองถึงกันและกัน  อัน 
เยื่อในกระดูกเปนโกฏฐาสแผนกหนึ่งในรางกายนี้  ไมมีความคิดเปน 
อัพยากฤต  วางเปลา  (จากอัตตา)  หาสัตว  (คือวิญญาณ) มิได  เปน 
ของแขนแข็ง  เปนปฐวีธาตุ  ดวยประการฉะน้ี " 
                          วกฺก - ไต  (โบราณวา  มาน)  
           วา  "วักกะ  เปนกอนเน้ือ (คู)  ติดอยูกับเอ็นใหญ  ซึ่งโคนเปน  
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เสนเดียวแลนออกจากหลุมคอไปหนอย  แตกเปนสองเสนโอบเนื้อหัวใจ  
อยู  ในเอ็นใหญกับวักกะนั้น  เอ็นใหญหารูไมวา  วักกะติดอยูกับเรา 
วักกะก็หารูไมวา  เราติดอยูกับเอ็นใหญ*  เปรียบเหมือนในผลมะมวงคู 
อันติดอยูกับข้ัว  (เดียวกัน)  ข้ัวหารูไมวา  ผลมะมวงคูติดอยูกับเรา 
ผลมะมวงคูเลาก็หารูไมวา  เราติดอยูกับข้ัว  ฉะนั้น  ธรรม (คือส่ิง) 
ทั้งหลายน่ัน  ปราศจากความคิดคํานึงและไตรตรองถึงกันและกัน  อัน 
วักกะเปนโกฏฐาสแผนกหน่ึงในรางกายนี้  ไมมีความคิด  เปนอัพยากฤต 
วางเปลา  (จากอัตตา)  หาสัตว  (คือวิญญาณ)  มิได  เปนของแขนแข็ง 
เปนปฐวีธาตุ  ดวยประการฉะน้ี " 
                                      หทย - หัวใจ  
           วา  "หัวใจ  อาศัยตรงกลางซี่กรงกระดูกอกต้ังอยูในภายในสรีระ 
ในภายในซ่ีกระดูกอกกับหัวใจน้ัน  ภายในซ่ีกระดูกอกหารูไมวา 
หัวใจอาศัยเราอยู  หัวใจเลาก็ไมหารูไมวา  เราอาศัยภายในซี่กระดูกอก 
ต้ังอยู  เปรียบเหมือนในชิ้นเน้ือท่ีคนวางแอบไวภายในซี่กรงคานหาม 
(ปกครุฑ)  เกา  ๆ  ภายในซ่ีกรงคานหามเกาหารูไมวาชิ้นเนื้อเขาวาง 
แอบเราไว  ชิ้นเนื้อเลาก็หารูไมวา  เราถูกเขาวางแอบไวภายในซ่ีกรง 
*  สรีรวิทยาวา  ไต  เปนอวยัวะจําพวกตอมชนิดหนึ่ง  อยูท่ีขางกระดูกสันหลังแถวบ้ันเอว 
ท้ังสองขาง  มีหนาทําใหเกดิน้ําปสสาวะ  เพื่อสงไปยังกระเพราะปสสาวะ  ไมตรงกับ 
ลักษณะท่ีทานวาในท่ีนี้  สวนมาน  วาเปนอวัยวะอยูริมกระเพาะอาหารขางซาย  ก็ไมตรง 
กับลักษณะท่ีทานวาในท่ีนีอี้กแหละ.  
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คานหามเกา*  ฉะนั้น  ธรรม  (คือส่ิง)  ทั้งหลายน่ัน  ปราศจากความคิด 
คํานึงและไตรตรองถึงกันและกัน  อันหัวใจเปนโกฏฐาสแผนกหน่ึง  
ในรางกายนี้ไมมีความคิด  เปนอัพยากฤต วางเปลา  (จากอัตตา)  หา 
สัตว  (คือวิญญาณ)  มิได  เปนของแขนแข็ง  เปนปฐวีธาตุ  ดวย 
ประการฉะน้ี " 
                                        ยกน - ตับ  
           วา  " ตับ  ต้ังอยูติดสีขาง ๆ ขวาในสวนในของนมท้ังสองภายใน 
สรีระ  ในสขีาง ๆ ขวาสวนในของนมกับตับนั้น  สีขาง ๆ ขวาใน 
สวนในของนมรูไมวา  ตับต้ังติดเราอยู  ตับเลาก็หารูไมวา  เราต้ัง 
ติดสีขาง ๆ ขวาในสวนในของนมอยู  เปรียบเหมือนในชิ้นเน้ือคูอันติด 
อยูที่ขางของกระเบื้องหมอ  ขางของกระเบ้ืองหมอหารูไมวา  ชิ้นเนื้อคู 
ติดอยูที่เรา  ชิ้นเนื้อคูเลาก็หารูไมวา  เราติดอยูที่ขางของกระเบื้องหมอ 
ฉะน้ัน  ธรรม  (คือส่ิง)  ทั้งหลายน่ัน  ปราศจากความคิดคํานึงและ 
ไตรตรองถึงกันและกัน  อันตับ (นั่น)  เปนโกฏฐาสแผนกหนึ่งในราง 
กายน้ี  ไมมีความคิด เปนอัพยากฤต  วางเปลา  (จากอัตตา)  หาสัตว 
(คือวิญญาณ)  มิได  เปนของแขนแข็ง  เปนปฐวีธาตุ  ดวยประการฉะน้ี " 
                                        กิโลมก - พังผืด  
           วา "  ในพังผืดทั้งหลาย  พังผืดชนิดปกปด  ลอม (หุม)  ทั้งหทัย 
*  มหาฎีกาวา  โครงกระดูกอก  ทานเรียกวา  ซ่ีกรงกระดูกอก  เพราะโครงกระดูกอกนั้น 
คลายซ่ีกรง  และท่ีเปรียบดวยซ่ีกรงคานหามเกา ๆ  ก็เพื่อแสดงภาวะท่ีโครงกระดูกอก 
เปนของครํ่าเขรอะ  และมิใชของม่ันคงอันใด.  
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และวักกะอยู  พังผืดชนิดเปดเผย  หุมยึด  (กลาม)  เนื้ออยูใตหนังทั่วสรีระ  
ในวักกะ  หทัย  และเนื้อ  (กลาม)  ทั่วสรีระกับพังผืดนั้น  วักกะ  หทัย 
และเน้ือ (กลาม)  ทั่วสรีระหารูไมวา  เราถูกพังผืดปด (หุม)  พังผืด 
เลาก็หารูไมวา  วักกะ  หทัย และเน้ือ  (กลาม)  ทั่วสรีระถูกเราปด  (หุม) 
เปรียบเหมือนใน (ชิ้น)  เน้ือท่ีเขาหอไวดวยผาข้ีริ้ว  เนื้อหารูไมวา  เรา 
ถูกหอไวดวยผาข้ีริ้ว  ผาข้ีริ้วเลาก็หารูไมวา  เนื้อนะเขาหอไวดวยเรา 
ฉะน้ัน  ธรรม  (คือส่ิง)  ทั้งหลายน่ัน  ปราศจากความคิดคํานึงและไตร 
ตรองถึงกันและกัน  อันพังผืดเปนโกฏฐาสแผนกหนึ่งในรางกายน้ี  ไมม ี
ความคิด  เปนอัพยากฤต  วางเปลา  (จากอัตตา)  หาสัตว  (คือ 
วิญญาณ)  มไิด  เปนของแขนแข็ง  เปนปฐวีธาตุ  ดวยประการฉะน้ี " 
                         บีหก -  มาม  (โบราณวา  ไต)  
           วา  " มาม  อยูติดดานบนแหงเพดานทองขางซายของหัวใจ*  ใน 
ดานบนแหงเพดานทองกับมานนั้น  ดานบนแหงเพดานทองหารูไมวา 
มานติดเราอยู  มานเลาก็หารูไมวา  เราติดดานบนแหงเพดานทองอยู 
เปรียบเหมือนในกอนโคมัยที่ติดดานบนแหงยุงขาวอยู  ดานบทแหงยุง 
ขาวหารูไมวา  กอนโคมัยติดเราอยู  กอนโคมัยเลาก็หารูไมวา  เราติด 
 ดานบนแหงยุงขาวยู  ฉะนั้น ธรรม  (คือส่ิง)  ทั้งหลายนั่น  ปราศจาก 
ความคิดคํานึงและไตรตรองถึงกันและกัน  อันมาม  (นั่น)  เปนโกฏฐาส 
แผนกหนึ่งในรางกายนี้  ไมมีความคิด  เปนอัพยากฤต  วางเปลา  (จาก 
*  สรีรวิทยาวา  อยูขางซายกระเพาะอาหาร.  
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อัตตา)  หาสัตว  (คือวิญญาณ)  มิได  เปนของแขนแข็ง  เปนปฐวีธาตุ 
ดวยประการฉะน้ี " 
                                 ปปผฺาส - ปอด  
           วา  "ปอด  หอยคลุมทั้งหัวใจและตับอยูในระหวางนมท้ังสอง 
ในสวนในของสรีระ  ในสวนในของสรีระกับปอดน้ัน  สวนในของ 
สรีระหารูไมวา  ปอดหอยอยูที่เรา  ปอดเลาก็หารูไมวา  เราหอยอยูใน 
สวนในของสรีระมีรูปอยางนั้น  เปรียบเหมือนในรังนกอันหอยอยูใน 
ภายในของยุงขาวเกา ๆ  สวนภายในของยุงเกาหารูไมวา  รังนกหอยอยู 
ในเรา  รังนกเลาก็หารูไมวา  เราหอยอยูในภายในของยุงเกา  ฉะน้ัน 
ธรรม (คือส่ิง)  ทั้งหลายน่ัน  ปราศจากความคิดคํานึงและไตรตรองถึง 
กันและกัน  อันปอด (นั่น)  เปนโกฏฐาสแผนกหน่ึงในรางกายนี้  ไมม ี
ความคิด  เปนอัพยากฤต  วางเปลา  (จากอัตตา)  หาสัตว  (คือวิญญาณ) 
มิได  เปนของแขนแข็ง  เปนปฐวีธาตุ  ดวยประการฉะน้ี " 
                                      อนฺต - ไสใหญ  
           วา  "ไสใหญ  อยูในภายในของสรีระ  มีปลายอยูที่ตองคอ  (ขาง ๑) 
และที่ทวารหนัก  (ขาง ๑)  ในภายในของสรีระกับไสใหญนัน้  ภายใน 
ของสรีระหารูไมวา  ไสใหญอยูในเรา  ไสใหญเลาก็หารูไมวา  เราอยู 
ในภายในของสรีระ  เปรยีบเหมือนในซากงูเรือนหัวขาดท่ีเขาขดวางลง 
ไวในรางเลือด  รางเลือดหารูไมวา  ซากงูเรือนอยูในเรา  ซากงูเรือน  
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เลาก็หารูไมวา  เราอยูในรางเลือด ฉะนั้น  ธรรม  (คือส่ิง)  ทั้งหลาย  
นั่น  ปราศจากความคิดคํานึงและไตรตรองถึงกันและกัน  อันไสใหญ 
(นั่น)  เปนโกฏฐาสแผนกหนึ่งในรางกายน้ี  ไมมีความคิด  เปนอัพยา- 
กฤต  วางเปลา  (จากอัตตา)  หาสัตว  (คือวิญญาณ)  มิได  เปนของ 
แขนแข็ง  เปนปฐวีธาตุ  ดวยประการฉะน้ี " 
                                 อนฺตคุณ - ไสนอย  
           วา  "ไสนอย  พันขนดไสใหญ  (ซึ่งขดไปขดมา) ๒๑  ขด  อยู 
ในระหวาง (ๆ)  ของไสใหญ  ในไสใหญกับไสนอยน้ัน  ไสใหญหารู 
ไมวา  ไสนอยพันเราอยู  ไสนอยเลาก็หารูไมวา  เราพันไสใหญอยู 
เปรียบเหมือนในเชือก  (เล็ก)  ทั้งหลาย  ทีร่อยขดเชือก  (ใหญ)  สําหรับ 
เช็ดเทาอยู  ขดเชือก  (ใหญ)  สําหรับเช็ดเทาหารูไมวา  เชือก  (เล็ก) 
รอยเราอยู  เชือก  (เล็ก)  เลาก็หารูไมวา   เรารอยขดเชือก  (ใหญ) 
สําหรับเช็ดเทาอยู  ฉะนั้น  ธรรม  (คือส่ิง)  ทั้งหลายน่ัน  ปราศจาก 
ความคิดคํานึงและไตรตรองถึงกันและกัน  อันไสนอยเปนโกฏฐาส 
แผนกหนึ่งในรางกายนี้  ไมมีความคิด  เปนอัพยากฤต  วางเปลา  (จาก 
อัตตา)  หาสัตว (คือวิญญาณ)  มิได  เปนของแขนแข็ง  เปนปฐวีธาตุ 
ดวยประการฉะน้ี " 
                                  อุทริย -  อาหารใหม  
           วา  "อาหารใหม  คือสิ่งท่ีกินดื่มเค้ียวลิ้มเขาไปอยูในทอง  ใน  
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ทองกับอาหารใหมนั้น  ทองหารูไมวา  อาหารใหมอยูในเรา  อาหาร  
ใหมเลาก็หารูไมวา  เราอยูในทอง  เปรียบเหมือนในรากสุนัขที่อยูใน 
รางสุนัข  รางสุนัขหารูไมวา  รากสุนัขอยูในเรา  รากสุนัขเลาก็หารู 
ไมวา เราอยูในรางสุนัข  ฉะนั้น  ธรรม (คือส่ิง)  ทั้งหลายน่ัน 
ปราศจากความคิดคํานึงและไตรตรองถึงกันและกัน   อันอาหารใหมเปน 
โกฏฐาสแผนกหนึ่งในรางกายนี้  ไมมีความคิด  เปนอัพยากฤต  วาง 
เปลา  (จากอัตตา)  หาสัตว  (คือวิญญาณ)  มิได เปนของแขนแข็ง 
เปนปฐวีธาตุ  ดวยประการฉะน้ี" 
                                  กรสี - อาหารเกา  
           วา  "อาหารเกา อยูที่ปลายลําไสใหญ  (สัณฐาน)  ดังปลองไมไผ 
(ยาว)  ประมาณ ๘ นิ้ว  ทีเ่รียกกันวา  (ปกกาสยะ)  กระเพาะอุจจาระ 
ในกระเพาะอุจจาระกับอาหารเกาน้ัน  กระเพาะอุจจาระหารูไมวา 
อาหารเกาอยูในเรา  อาหารเกาเลาก็หารูไมวา  เราอยูในกระเพาะ 
อุจจาระ  เปรียบเหมือนในดินสีเหลืองอยางละเอียด ที่เขาอัดบรรจุลง 
ไปในปลองไมไผ  ปลองไมไผหารูไมวา  ดินเหลืองอยูในเรา  ดิน 
เหลืองเลาก็หารูไมวา  เราอยูในปลองไมไผ  ฉะน้ัน  ธรรม  (คือส่ิง) 
ทั้งหลายน่ัน  ปราศจากความคิดคํานึงและไตรตรองถึงกันและกัน  อัน 
อาหารเกาเปนโกฏฐาสแผนกหนึ่งในรางกายนี้  ไมมีความคิด  เปน 
อัพยากฤต  วางเปลา  (จากอัตตา)  หาสัตว  (คือวิญญาณ)  มิได  เปน 
ของแขงแข็ง  เปนปฐวีธาตุ  ดวยประการฉะน้ี "  
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                         มตฺถลุงฺค - มันในสมอง  
           วา  "มันสมอง  อยูในภายในของกระโหลกศีรษะ  ในภายใน  
ของกระโหลกศีรษะกับมันสมองนั้น  ภายในของกระโหลกศีรษะหารู 
ไมวา  มันสมองอยูในเรา  มันสมองเลาก็หารูไมวา  เราอยูใน 
ภายในของกระโหลกศีรษะ  เปรียบเหมือนในกอนแปงท่ีเขาบรรจุลงใน 
กระโหลกนํ้าเตาเกา ๆ  กระโหลกนํ้าเตาหารูไมวา  กอนแปงอยูในเรา 
กอนแปงเลาก็หารูไมวา  เราอยูในกระโหลกนํ้าเตา  ฉะนั้น  ธรรม 
(คือส่ิง)  ทั้งหลายน่ัน  ปราศจากความคิดคํานึงและไตรตรองถึงกันและ 
กัน  อันมันสมองเปนโกฏฐาสแผนกหน่ึงในรางกายน้ี  ไมมีความคิด 
เปนอัพยากฤต  วางเปลา  (จากอัตตา)  หาสัตว  (คือวิญญาณ)  มไิด 
เปนของแขนแข็ง  เปนปฐวีธาตุ๑  ดวยประการฉะน้ี" 
                                       [อาโปโกฏฐาส]  
                                           ปตฺต - ดี  
           วา  "ในดีทั้งหลาย  ดีชนิดไมติดที่  เปนของเน่ืองอยูกับชีวิติน- 
ทรีย ๒  เอิบอาบอยูทั่วสรีระ  ดชีนิดติดที่  อยูในถึงนํ้าดี๓  ในสรีระ 
๑.  ยังไมพบคําพรรณนาวา  มัตถลุงค  นี้  มีหนาท่ีอยางไร. 
๒.  มหาฎีกาอธิบายวา  ดีชนดิไมติดท่ี  กด็จุเดียวกนักับโลหิตท่ีเดินเวียนอยูในรางกาย 
และดุจเดียวกบัไออุนในรางกาย  ซ่ึงมันเปนไปเนื่องอยูกบักรรมชรูป  ทานจึงวาเนื่องอยู 
กับชีวิตนทรีย  เพราะเม่ือชีวติทรียยังมีอยู  มันจึงมี  ถาชีวตินทรียหาไมแลว  มันก็เหือด 
หายไป 
๓.  ปตฺตโกสก  เคยแปลกนัวาฝกน้ําดี  แตสมัยนี้เรียกวา  "ถุงน้ําดี"  ในพจนานุกรม 
ราชบัณฑิตยสถานก็เรียกเชนนั้น  อนึ่ง  ศัพทโกสก  นี้แปลยักเยื้องไปตามภาษานิยมได 
พึงเห็น โกสาตกีโกสก  ซ่ึงอยูถัดลงไป  ๕ บันทัด  กแ็ปลวา  รังบวบขม.  
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กับดีไมติดที่  และถุงนํ้าดีกับดีติดที่  สรีระหารูไมวาดีไมติดที่อาบเราอยู  
ดีไมติดที่เลาก็หารูไมวาเราอาบสรีระอยู  เปรียบ  เหมือน  ในนํ้ามันที่ซาบ 
ขนมอยู  ขนมหารูไมวาน้ํามันซาบเราอยู  น้ํามันเลาก็หารูไมวาเราซาบ 
ขนมอยู  ฉะนั้น  (และ)  ถุงนํ้าดีหารูไมวาดีติดที่อยูในเรา ดีติดที่ 
เลาก็หารูไมวาเราอยูในถุงน้ําดี  เปรียบเหมือนในรังบวบขมท่ีเต็มดวย 
น้ําฝน  รังบวบขม  ฉะนั้น  ธรรม  (คือส่ิง)  ทั้งหลายน้ันปราศจากความคิด 
คํานึง  และความไตรตรองถึงกันและกัน  อันน้ําดีเปนโกฏฐาสแผนก 
หน่ึงในรางกายนี้  ไมมีความคิด  เปนอัพยากฤต  วางเปลา  (จากอัตตา) 
หาสัตว  (คือวิญญาณ)  มไิด  เปนของเหลว  มีอาการซึมซาบได  เปน 
อาโปธาตุ  ดวยประการฉะน้ี" 
                                เสมฺห  -  เสมหะ  
           วา  "เสมหะ  มีประมาณเต็มปตถะ ๑*  อยูทีเ่พดานทอง  ใน 
เพดานทองกับเสมะน้ัน  เพดานทองหารูไมวาเสมหะอยูที่เรา  เสมหะ 
เลาก็หารูไมวาเราอยูที่เพดานทอง  เปรียบเหมือนในบอนํ้าโสโครกท่ีมี 
แผนฟอง  (เปนฝา)  เกิดในเบ้ืองบน  บอน้ําโสโครกหารูไมวาแผน 
ฟองเกิดที่เรา  แผนเลาก็หารูไมวาเราเกิดที่บอนํ้าโสโครก  ฉะน้ัน 
ธรรม  (คือส่ิง)  ทั้งหลายน้ันปราศจากความคิดคํานึง  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)  มไิด  เปนของเหลว  มีอาการซึมซาบได  เปนอาโปธาตุ 
ดวยประการฉะน้ี " 
                      ปุพฺโพ - น้ําหนอง  น้ําเหลือง  
           วา  "บุพโพ  ไมมโีอกาส  (คือท่ีอยู)  ประจํา  ในตําแหนง 
แหงรางกายใด ๆ  ทีถู่กตอตําหนามยอกและเปลวไฟเปนตนกระทบเอา 
โลหิตค่ังแลวเสีย  หรือฝและตอมเปนตนเกิดข้ึน  (มัน)  ก็  (มา)  อยู 
ในตําแหนงแหงรางกายนั้น ๆ  แหละ  ในตําแหนงแหงรางกายที่ถูกตอ 
และหนามเปนตนกระทบบุพโพนั้น  ตําแหนงแหงรางกายที่ถูกตอ 
และหนามเปนตนกระทบ  หารูไมวาบุพโพ (มา)  อยูในเรา  บุพโพ 
เลาก็รูไมวาเราอยูในตําแหนง (แหงรางกาย)  ทั้งหลายนั้น  เปรยีบ 
เหมือน  ในตนไมที่มียางไหลดวยอํานาจแหงการฟนดวยขวานเปนตน 
ตําแหนงตรงท่ีถูกฟนเปนของตนไม  หารูไมวายาง  (มา)  อยูในเรา 
ยางเลาก็หารูไมวาเราอยูในตําแหนงที่ถูกฟนเปนของตนไม  ฉะนั้น 
ธรรม (คือส่ิง)  ทั้งหลายน้ันปราศจากความคิดคํานึง   และไตรตรอง 
ถึงกันและกัน  อันบุพโพเปนโกฏฐาสแผนกหนึ่งในรางกายนี้  ไมมี 
ความคิด  เปนอัพยากฤต  วางเปลา  (จากอัตตา)  หาสัตว  (คือวิญญาณ) 
มิได  เปนของเหลว  มีอาการซึมซาบได  เปนอาโปธาตุ  ดวยประการ 
ฉะน้ี "  
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                               โลหติ - เลือด  
           วา "ในโลหิตท้ังหลาย  สังสรณโลหิต  (โลหิตเดินฉ  ซาบซาน  
ไปอยูทั่วสรีระ  ดังน้ําดี  (ชนิดไมติดที่)  สันนิจิตโลหิต  (โลหติขัง) 
(ขังอยู)  เต็มสวนลางที่อยูของตับ  มีประมาณเต็มปตถะ  ๑  ยังไต  หัวใจ 
ตับ  และปอด  ใหชุมอยู ๑  ในโลหิต ๒ อยางนั้น  วินิจฉัยในสังสรณ- 
โลหิต  ก็เชนเดียวกับดีชนิดไมติดที่นั่นแล  สวนในโลหิตอีกอยาง๒ 

(คือ  สันนิจิตโลหิต)  พึงทราบวินิจฉัยดังน้ี  ในนํ้าท่ีบุคคลเทลงใน 
กระเบ้ืองหมอเกา  (ทะลุ  หยดลงไป)  ทํากอนดินและกอนกรวดเปน 
ตน๓  (ที่อยู)  ขางลางใหเปยกดวย  กอนดินและกอนกรวดเปนตน  หา 
รูไมวาเราถูกน้ําทําใหเปยกอยู  น้ําเลาก็หารูไมวา  เราทํากอนดินและ 
กอนกรวดเปนตนใหเปยก  ฉันใด  ทีส่วนลางของตับก็ดี  ไตเปนตน 
ก็ดี  หารูไมวาโลหิต  (ขัง)  อยูในเรา  หรือวาโลหิตทําเราใหชุมอยู 
โลหิตเลาก็หารูไมวาเรา  (ขังอยู)  เต็มท่ีสวนลางของตับ  ทําไตเปนตน 
ใหชุมอยูฉันนั้นเหมือนกัน  ธรรม  (คือส่ิง)  ทั้งหลายน้ันปราศจาก 
ความคิดคํานึง  และไตรตรองถึงกันและกัน  อันโลหิตเปนโกฏฐาส 
แผนกหนึ่งในรางกายนี้  ไมมีความคิด  เปนอัพยากฤต  วางเปลา  (จาก 
อัตตา)  หาสัตว  (คือวิญญาณ)  มิได  เปนของเหลว  มีอาการซึมซาบ 
ได  เปนอาโปธาตุ  ดวยประการฉะน้ี" 
๑.  ทานอธิบายวา  ตับชุม  เพราะโลหิตขังอยูลาง  นอกนัน้ชุมเพราะโลหิตไหล 
ผานไปขางบนนิดหนอย  ฟงดูแลวกเ็ขาใจยาก !. 
๒.  ปาฐะใชศัพทวา  อิตร  เขาใจวาคลาดเคล่ือน  เพราะเปนคูกับ  สสรณโลหิเต  จึงควร 
เปน อิตเร  อนึง่  เปน  อิตร  ไมมีทางจะสัมพันธใหสนิทได  ในท่ีนีแ้ปลตามท่ีเห็นวาถูก. 
๓.  เลฑฺฑุขนธฺาทีนิ  เขาใจวาเปน  เลฑฺฑุขณฺฑาทีนิ  ถูกกวา. 
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                                เสโท - เหง่ือ   
           วา  "เหง่ือ  (ขัง)  อยูเต็มชองขุมผลและขนบาง  ไหลออกมา 
ในเวลาท่ีรอนเพราะไปเปนตนบาง  ในชองขุมผมและขนกันเหง่ือน้ัน 
ชองขุมผมและขนท้ังหลายหารูไมวา  เหง่ือไหลออกจากเรา  เหง่ือเลา 
ก็หารูไมวา  เราไหลออกจากชองขุมผมและขนท้ังหลาย  เปรียบเหมือน 
ในกําเงาบัวและสายบัง  พอถูกถอนข้ึนจากนํ้า  ชองในกําเงาบัวเปนตน 
หารูไมวาน้ําไหลออกจากเรา น้ําที่กําลังไหลออกจากชองในกําเงาบัว 
เปนตนเลา  ก็หารูไมวาเราไหลออกจากชองในกําเงาบัวเปนตน  ฉะนั้น 
ธรรม  (คือส่ิง)  ทั้งหลายน้ันปราศจากความคิดคํานึง  และไตรตรอง 
ถึงกันและกัน  อันเหง่ือ  (นั้น)  เปนโกฏฐาสแผนกหนึ่งในรางกายน้ี 
ไมมีความคิด  เปนอัพยากฤต  วางเปลา  (จากอัตตา)  หาสัตว  (คือ 
วิญญาณ)  มไิด  เปนของเหลว  มีอาการซึมซาบได  เปนอาโปธาตุ 
ดวยประการฉะน้ี " 
                                  เมโท - มันขน  
           วา  "มันขน  คือมันแขน  ที่แผไปอยูทั่วสรีระของคนอวน  ติด 
อยูตามเน้ือ  (กลาม)  มีปลีนองเปนตนของคนผอม  ในเนื้อ  (กลาม) 
กับมันขนนั้น   เนื้อ  (กลาม)  ในสรรีะทั้งส้ิน  (ของคนอวน)  ก็ดี 
ในอวัยวะมีแขง  (นอง)  เปนตน  (ของคนผอม) ก็ดี  หารูไมวามัน 
ขันติดเราอยู  มันขนเลาก็หารูไมวา  เราติดเน้ือ  (กลาม)  อยูในสรีระ 
ทั้งส้ิน  (ของคนอวน)  หรือในอวัยวะมีแขงเปนตน  (ของคนผอม) 
เปรียบเหมือนในกอนเนื้อท่ีเขาปดไวดวยผาเกาสีขมิ้น  (เหลืองหมน) 
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กอนเนื้อหารูไมวาผาเกาสีขมิ้นติดเราอยู  ผาเกาสีขม้ินเลา  ก็หารูไมวา  
เราติดกอนเน้ืออยู  ฉะนั้น  ธรรม  (คือส่ิง)  ทั้งหลาย  นั้น  ปราศจาก 
ความคิดคํานึง  และไตรตรองถึงกันและกัน   อันมนัขน  เปนโกฏฐาส 
แผนกหนึ่งในรางกายนี้  ไมมีความคิด  เปนอัพยากฤต วางเปลา  (จาก 
อัตตา)  หาสัตว  (คือวิญญาณ)  มิได  เปนของเหลวขน ๆ  มีอาการ 
ซึมซาบได  เปนอาโปธาตุ  ดวยประการฉะน้ี" 
                                      อสฺสุ - น้ําตา  
           วา  "น้ําตา  เกิดข้ึนเมื่อใด  เม่ือน้ันมันก็  (ขัง)  อยูเต็มเบาตา 
บาง  ไหลออกมาบาง  ในเบาตากับน้ําตานั้น  เบาตาหารูไมวานํ้าตาอยู 
ในเรา  น้ําตาเลาก็หารูไมวาเราอยูในเบาตา  เปรียบเหมือนในเบาตา- 
ออนท่ีเต็มดวยนํ้า  เบาตาลออนหารูไมวาน้ําอยูในเรา  น้ําในเบาตาลออน 
เลาก็หารูไมวาเราอยูในเบาตาลออน  ฉะนั้น  ธรรม (คือส่ิง)  ทั้งหลาย 
นั้นปราศจากความคํานึง  และไตรตรองถึงกันและกัน  อันน้ําตา 
เปนโกฏฐาสแผนกหนึ่งในรางกายนี้  ไมมีความคิด  เปนอัพยากฤต 
วางเปลา  (จากอัตตา)  หาสัตว  (คือวิญญาณ)  มิได  เปนของเหลว 
มีอาการซึมซาบได  เปนอาโปธาตุ  ดวยประการฉะน้ี" 
                                       วสา - มันเหลว    
           วา  "มันเหลว  คือมันที่ละลายอยูตามฝามือหลังมือ  ฝาเทาหลัง 
เทา  ดั้งจมูก  หนาผาก  และจะงอยบา  ในเวลาท่ีรอนเพราะไฟเปนตน 
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ในตําแหนงแหงรางกายมีฝามือเปนตนกับมันเหลวนั้น  ตําแหนง  
รางกายมีฝามือเปนตน  หารูไมวามันเหลวทวมเราอยู  มันเหลวเลาก็หา 
รูไมวา  เราทวมตําแหนงรางกายมีฝามือเปนตนอยู  เปรียบเหมือน 
ในขาวตังอันมีน้ํามันที่คนขาดไว  ขาวตังหารูไมวาน้ํามันทวมเราอยู 
น้ํามันเลาก็หารูไมวาเราทวมขาวตังอยู  ฉะนั้น  ธรรม  (คือส่ิง) 
ทั้งหลายน่ันปราศจากความคิดคํานึง  และไตรตรองถึงกันและกัน  อัน 
มันเหลวเปนโกฏฐาสแผนกหน่ึงในรางกายนี้  ไมมีความคิด  เปนอัพยา- 
กฤต  วางเปลา  (จากอัตตา)  หาสัตว  (คือวิญญาณ)  มิได  เปนของ 
เหลว  มีอาการซึมซาบได  เปนอาโปธาตุ  ดวยประการฉะน้ี" 
                                    เขโฬ - น้ําลาย  
           วา  "น้ําลาย  เมื่อปจจัยใหน้ําลายออกอยางนั้นมีอยู  มันลงจาก 
กระพุงแกมทั้งสองขาง  (มา)  อยูที่แผนลิ้น ในแผนสิ้นกับน้ําลายน้ัน 
แผนลิ้นหารูไมวา  เราลงจากกระพุงแกมทั้งสองขาง  (มา)  อยูที่เรา 
น้ําลายเลาก็หารูไมวา  เราลงจากกระพุงแกมทั้งสองขาง  (มา)  อยูที่ 
แผนลิ้น  เปรยีบเหมือนในหลุมริมฝงแมนั้น  อันมนี้ําซึมออกไมขาด 
พ้ืนหลุมหารูไมวาน้ําอยูในเรา  น้ําเลาก็หารูไมวาเราอยูในพ้ืนหลุม 
ฉะน้ัน  ธรรม  (คือส่ิง)  ทั้งหลายน่ัน  ปราศจากความคิดคํานึงและ 
ไตรตรองถึงกันและกัน  อันน้ําลาย  เปนโกฏฐาสแผนกหนึ่งในรางกาย 
นี้  ไมมีความคิด  เปนอัพยากฤต  วางเปลา  (จากอัตตา) หาสัตว 
(คือวิญญาณ)  มิได  เปนของเหลว  มอีาการซึมซาบได  เปนอาโปธาตุ 
ดวยประการฉะน้ี "  
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                           สิงฺฆาณิกา - น้ํามูก   
           วา   "น้ํามูก  เกิดข้ึนเมื่อใด  เม่ือน้ันมันก็  (ขัง)  เต็มโพรงจมูก 
อยูบาง  ไหลออกมาบาง  ในโพรงจมูกกับน้ํามูกนั้น  โพรางจมูกหารู 
ไมวาน้ํามูกอยูในเรา  น้ํามูกเลาก็หารูไมวาเราอยูในโพรงจมูก  เปรียบ 
เหมือนใน (เปลือก)  หอยโขงท่ีเต็มดวยนมสมเสีย  (เปลือก)  หอย 
โขงหารูไมวานมสมเสียอยูในเรา  นมสมเสียเลาก็หารูไมวาเราอยูใน 
(เปลือก)  หอยโขง  ฉะนั้น  ธรรม  (คือส่ิง) ทั้งหลายน่ัน  ปราศจาก 
ความคิดคํานึงและไตรตรองถึงกันและกัน  อันน้ํามกู  เปนโกฏฐาส 
แผนกหนึ่งในรางกายนี้  ไมมีความคิด  เปนอัพยากฤต  วางเปลา  (จาก 
อัตตา)  หาสัตว  (คือวิญญาณ)  มิได  เปนของเหลว  มีอาการซึมซาบ 
ได  เปนอาโปรธาตุ  ดวยประการฉะน้ี " 
                                   ลสกิา - ไขขอ  
           วา  "ไขขอ  ทํากิจคือการทาท่ีตอแหงกระดูกทั้งหลายใหสําเร็จ 
อยูในที่ตอ  (แหงกระดูกประมาณ)  ๑๘๐  แหง  ในที่ตอ ๑๘๐  แหง 
กับไขขอน้ัน  ที่ตอ ๑๘๐  แหงหารูไมวา  ไขขอทาเราติดอยู  ไขขอเลา 
ก็หารูไมวา  เราทาที่ตอ ๑๘๐  แหงติดอยู  เปรียบเหมือนในเพลาท่ีคน 
ทาดวยนํ้ามัน  เพลาหารูไมวาน้ํามันทาเราติดอยู  น้ํามันเลาก็หารูไมวา 
เราทาเพลาติดอยู  ฉะนั้น  ธรรม  (คือสิ่ง)  ทั้งหลายน่ัน  ปราศจาก 
ความคิดคํานึง  และไตรตรองถึงกันและกัน  อันไขขอเปนโกฏฐาส 
แผนกหนึ่งในรางกายนี้  ไมมีความคิด  เปนอัพยากฤต  วางเปลา  (จาก  



ประโยค๘ -  วสุิทธิมรรคแปล ภาค ๒ ตอน ๒ - หนาท่ี 52 

อัตตา)  หาสัตว  (คือวิญญาณ)  มิได  เปนของเหลว   มีอาการซึมซาบ 
ได  เปนอาโปธาตุ  ดวยประการฉะน้ี" 
                                 มุตฺต - น้ํามูตร  
           วา  "น้ํามูตร  อยูขางในกระเพาะปสสาวะ  ในกระเพาะปสสาวะ 
กับน้ํามูตรนั้น  กระเพาะปสสาวะหารูไมวาน้ํามูตรอยูในเรา  น้ํามูตร 
เลาก็หารูไมวาเราอยูในกระเพาะปสสาวะ  เปรียบเหมือนในหมอดินเนื้อ 
หยาบ  ที่คนโยนลงไปควํ่าอยูในหลุมโสโครก  หมอดินเนื้อหยาบหารู 
ไมวาน้ําโสโครกอยูในเรา  น้ําโสโครกเลาก็หารูไมวาเราอยูในหมอดิน 
เนื้อหยาบ  ฉะนั้น  ธรรม  (คือส่ิง)  ทั้งหลายน่ัน  ปราศจากความ 
คิดคํานึง  และไตรตรองถึงกันและกัน อันน้ํามูตร  เปนโกฏฐาส 
แผนกหนึ่งในรางกายนี้ ไมมีความคิด  เปนอัพยากฤต  วางเปลา  (จาก 
อัตตา)  หาสัตว  (คือวิญญาณ) มิได  เปนของเหลว  มีอาการซึมซาบ 
ได  เปนอาโปธาตุ  ดวยประการฉะน้ี" 
                                            [เตโชโกฏฐาส]  
           พระโยคาวจร  ครั้นยังมนสิการใหเปนไปในปฐวีโกฏฐาส  และ 
อาโปโกฏฐาสทั้งหลาย  มีผมเปนอาทิ  ดังกลาวมานี้แลว  พึงยังมนสิการ 
ใหเปนไปในเตโชโกฏฐาสทั้งหลายอยางน้ีวา 
           "รางกายยอมเรารอนเพราะไฟใด  ไฟ   (อันเปนเหตุเรารอน 
แหงกาย)  นี้  เปนโกฏฐาสแผนกหนึ่งในรางกายนี้  ไมมีความคิด  เปน  
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อัพยากฤต  วางเปลา  (จากอัตตา)  หาสัตว  (คือวิญญาณ)  มิได  ม ี
อาการเผาไหม  เปนเตโชธาตุ" 
           วา  "รางกายยอมทรุดโทรมเพราะไฟใด  ไฟ  (อันเปนเหตุ 
ทรุดโทรมแหงกาย) นี้  เปนโกฐาสแผนกหน่ึงในรางกายนี้  ไมมี 
ความคิด  เปนอัพยากฤต  วางเปลา  (จากอัตตา)  หาสัตว  (คือวิญญาณ) 
มิได  มีอาการเผาไหม  เปนเตโชธาตุ" 
           วา  "รางกายยอมกระสับกระสายเพราะไฟใด  ไฟ  (อันเปนเหตุ 
กระสับกระสายแหงกาย)  นี ้ เปนโกฏฐาสแผนกหนึ่งในรางกายนี้  ไมมี 
ความคิด  เปนอัพยากฤต  วางเปลา  (จากอัตตา)  หาสัตว  (คือวิญญาณ) 
มิได  มีอาการเผาไหม  เปนเตโชธาตุ "  
           วา  "ของท่ีกิน  ดื่ม  เค้ียว  ลิ้มเขาไปแลว  ยอมถึงความยอยไปดวยดี 
เพราะไฟใด  ไฟ  (อันเปนเหตุยอยดีแหงของท่ีกิน  ดื่ม  เค้ียว  ลิม้)  นี ้
เปนโกฏฐาสแผนกหนึ่งในรางกายน้ี  ไมมีความคิด  เปนอัพยากฤต 
วางเปลา  (จากอัตตา)  หาสัตว  (คือวิญญาณ)  มิได  มีอาการเผาไหม 
เปนเตโชธาตุ"  ดังน้ี 
                                  [วาโยโกฏฐาส]  
           ตอน้ัน  พึงกําหนดจับอุทธังคมวาต  โดยเปนลมข้ึนเบื้องบน  (ให 
ได)  กําหนดจับอโธคมวาต  โดยเปนลมลงเบ้ืองลาง  (ใหได)  กาํหนด 
จับกุจฉิสยวาต  โดยเปนลมอยูในทอง  (นอกลําไส  ใหได)  กําหนดจับ 
โกฏฐาสยวาต  โดยเปนลมอยูในภายในลําไส  (ใหได)  กําหนดจับ  
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อังคมังคานุสาริวาต  โดยเปนลมแลนไปตามอังคาพยพใหญนอย  (ใหได)  
กําหนดจับอัสสาสะปสสาสะ  โดยเปนลมหายใจเขาและหายใจออก  (ให 
ได)  แลว  ยังมนสิการใหเปนไปในวาโยโกฏฐาสทั้งหลายอยางน้ีวา 
           "อันลมข้ึนเบื้องบนท้ังหลาย  เปนโกฏฐาสแผนกหนึ่งในรางกาย 
นี้  ไมมีความคิด  เปนอัพยากฤต  วางเปลา  (จากอัตตา)  หาสัตว 
(คือวิญญาณ) มิได  มีอาการกระพือไปมา  เปนวาโยธาตุ " 
           วา  "อันลมลงเบื้องลางทั้งหลาน  เปนโกฏฐาสแผนหน่ึงใน  
รางกายนี้  ไมมีความคิด  เปนอัพยากฤต  วางเปลา  (จากอัตตา)  หา 
สัตว  (คือวิญญาณ)  มิได  มีอาการกระพือไปมา  เปนวาโยธาตุ" 
           วา  "อันลมอยูในทอง  (นอกลาํไส)  ทั้งหลาย  เปนโกฏฐาส 
แผนกหนึ่งในรางกายนี้  ไมมีความคิด  เปนอัพยากฤต  วางเปลา  (จาก 
อัตตา)  หาสัตว  (คือวิญญาณ)  มิได  มีอาการกระพือไปมา  เปน 
วาโยธาตุ " 
           วา  "อันลมอยูในลําไสทั้งหลาย  เปนโกฏฐาสแผนกหน่ึงใน 
รางกายนี้  ไมมีความคิด  เปนอัพยากฤต  วางเปลา  (จาอัตตา)  หา 
สัตว  (คือวิญญาณ)  มิได  มีอาการกระพือไปมา  เปนวาโยธาตุ " 
           วา  "อันลมแลนไปตามอังคาพยพใหญนอยท้ังหลาย  เปนโกฏ- 
ฐาสแผนกหน่ึงในรางกายน้ี  ไมมีความคิด  เปนอัพยากฤต  วางเปลา 
(จากอัตตา)  หาสัตว  (คือวิญญาณ)  มไิด  มีอาการกระพือไปมา 
เปนวาโยธาตุ" 
           วา  "อันลมหายใจเขาและหายใจออกท้ังหลาย  เปนโกฏฐาส  
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แผนกหนึ่งในรางกายนี้ ไมมีความคิด  เปนอัพยากฤต วางเปลา  (จาก  
อัตตตา)  หาสัตว  (คือวิญญาณ)  มิได  มีอาการกระพือไปมา  เปน 
วาโยธาตุ" 
           ธาตุทั้งหลายยอมจะปรากฏแกพระโยคาวจรนั้น  ผูมีมนสิการเปน 
ไปอยางนี้  เม่ือเธออาวัชนาการไป  มนสิการไปซ่ึงธาตุเหลาน้ัน  แลว  ๆ 
เลา  ๆ  อุปจารสมาธิยอมจะเกิดข้ึน  โดยนัยที่กลาวมาแลวน่ันแล 
           แตเมื่อพระโยคาพจรผูใดเจริญไปอยางนั้น  กรรมฐานยังไม 
สําเร็จ  พระโยคาวจรผูนั้นพึงเจริญโดยสลักขณสังเขปเถิด 
                                 [เจริญโดยสลกัขณสังเขป]  
           พึงเจริญโดยสลักขณสังเขปอยางไร ?  พึงกําหนดเอาลักษณะท่ี 
แขนแข็งในโกฏฐาส  ๒๐  วา  ธาตุดิน  พึงกําหนดเอาลักษณะท่ีซึมซาบ 
ไดในโกฏฐาส ๒๐ นั้นแหละวา  ธาตุน้ํา  พึงกําหนดเอาลักษณะท่ีรอน 
ในโกฏฐาส ๒๐  นั้นแหละวา  ธาตุไป  พึงกําหนดเอาลักษณะทีเขยื้อน 
ไดในโกฏฐาส ๒๐ นั้นแหละวา  ธาตุลม 
           พึงกําหนดเอาลักษณะท่ีซึบซาบในโกฏฐาส ๑๒ วา  ธาตุน้ํา  พึง 
กําหนดเอาลักษณะท่ีรอนในโกฏฐาส ๑๒ นั้นแหละวา  ธาตุไป  พึง 
กําหนดเอาลักษณะท่ีเขยื้อนไดในโกฏฐาส ๑๒ นั้นแหละวา  ธาตุลม  พึง 
กําหนดเอาลักษณะท่ีแขนแข็งในโกฏฐาส ๑๒ นั้นแหละวา  ธาตุดิน 
           พึงกําหนดเอาลักษณะทีรอนในโกฏฐาส  ๔ วา  ธาตุไป  พึง 
กําหนดเอาลักษณะท่ีเขยื้อนได  ที่แยกออกจากธาตุไฟนั้นไมได  วา ธาตุ  
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ลม  พึงกําหนดเอาลักษณะท่ีแขนเข็ง  ที่แยกออกจากธาตุไฟนั้นไมไดวา  
ธาตุดิน  พึงกําหนดเอาลักษณะท่ีซึมซาบท่ีแยกออกจากธาตุไฟนั้นไมได 
วา  ธาตุน้ํา* 

           พึงกําหนดเอาลักษณะทีเขยื้อนไดในโกฏฐาส  ๖ วา  ธาตุลม  พึง 
กําหนดเอาลักษณะท่ีแขนแข็งในโกฏฐาส  ๖ นั้นแหละวา  ธาตุดิน  พึง 
กําหนดเอาลักษณะท่ีซึมซาบไดในโกฏฐาส  ๖ นัน้แหละวา ธาตุน้ํา  พึง 
กําหนดเอาลักษณะทีรอยในโกฏฐาส ๖ นั้นแหละวา  ธาตุไฟ 
           เมื่อพระโยคาวจรน้ันกําหนดไปอยางนั้น  ธาตุทั้งหลายยอมจะ 
ปรากฏ  อุปจารสมาธิยอมจะเกิดข้ึนแกเธอผูอาวัชชนาการไป  มนสิการ 
ไปซ่ึงธาตุทั้งหลายนั้นแลว  ๆ  เลา ๆ  โดยนัยที่กลาวแลวน่ันแล 
           แตเมื่อพระโยคาพจรผูใดแมเจริญไปอยางนั้น  กรรมฐานก็ยังไม 
สําเร็จ  พระโยคาวจรผูนั้นพึงเจริญโดยสลักขณวิภัติ  (ตอไป) 
                                    [เจริญโดยสลักขณวิภัติ]  
           พึงเจริญโดยสลักขณวิภัติอยางไร ?  พึงจับเอาโกฏฐาสทั้งหลาย 
มีผมเปนอาทิ  โดยนัยทีก่ลาวมากอน  (ในสสัมภารวิภัติ)  นั้นแล  มา 
กําหนดดูลักษณะท่ีแขนเข็งในผมวา  ธาตุดิน  พึงกําหนดดูลักษณะท่ี 
*  อธิบายตามนัยมหาฎีกาวา ปฐวีโกฏฐาสมีผมเปนตน  เปนส่ิงท่ีมีรูปรางตางกันเปน 
สวน ๆ  ธาตุอ่ืนมีอาโปรธาตุเปนตน  ท่ีมีอยูในโกฏฐาสเหลานั้นก็เปนส่ิงท่ีรูกันไดงาย  แม 
อาโปโกฏฐาสมีน้ําดีเปนอาทิเชนกัน  ถึงวาโยโกฏฐาสไมมีรูปรางสีสัณฐาน  ก็อาจ 
กําหนดถือเอาเปนสัดเปนสวนได  แตธาตุลม  ดิน  น้ําท่ีมีอยูในเตโชโกฏฐาสท้ัง ๔นั่น 
รูไดยาก  เพราะแยกไมออก  ถึงกระนั้นก็มีอยูแน ๆ  เพราะถาไมมีธาตุอ่ืนๆ  ธาตุไฟก ็
ไมปรากฏ (?).  
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ซึมซาบในผมน้ันแหละวา  ธาตุน้ํา  พึงกําหนดดูลักษณะท่ีรอนในผม 
นั้นแหละวา  ธาตุไฟ  พึงกําหนดดูกลักษณะท่ีเขยื้อนไดในผมน้ันแหละวา 
ธาตุลม พึงกําหนดดูธาตุ ๔ ๆ  ในโกฏฐาส ๑  ๆ  ไปทุกโกฏฐาสอยางนี้ 
เมื่อเธอกําหนดไปอยางนั้น  ธาตุทั้งหลายยอมจะปรากฏ  อุปจารสมาธิ 
ยอมจะเกิดข้ึนแกเธอผูอาวัชนาการไป  นมสิการไป  ซึ่งธาตุทั้งหลาย 
นั้น แลว ๆ  เลา ๆ  โดยนัยที่กลาวแลวน่ันแล 
                               [มนสกิารโดยอาการ ๑๓  ก็ได]  
           ก็แลอีกนัยหน่ึง  พึงมนสิการธาตุทั้งหลายโดยอาการเหลานี้ก็ได 
คือ 
           วจนฏโต                      โดยความของคํา 
           กลาปโต                         โดยกลาป  (คือเปนกลุม) 
           จุณฺณโต                          โดย  (ยอมให)  เปนจุณ 
           ลกฺขณาทิโต                    โดยอาการมีลักษณะเปนตน 
           สมุฏานโต                     โดยสมุฏฐาน 
           นานตฺเตกตฺตโต               โดยความตางกันและความเปนอัน 
                                                   เดียวกัน 
           วินิพฺโภคาวินิพฺโภคโต     โดยแยกกันไดและแยกกันมิได 
           สภาควิสภาคโต                โดยทีเ่ขากันไดแลเขากันไมได 
           อชฺฌตฺติกพาหิรวิเสสโต    โดยความแปลกกันแหงธาตุภายใน 
                                                     กับธาตุภายนอก    
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           สงฺคหโต                     โดยรวม  (ที่เหมือนกัน)  เขาดวยกัน 
           ปจฺจยโต                     โดยเปนปจจัย  (ของกันและกัน) 
           อสมนฺนาหารโต          โดยไมมีความคิดคํานึง 
           ปจฺจยวิภาคโต             โดยจําแนกปจจัย 
                                    [โดยความแหงคํา]  
           ในอาการเหลาน้ัน  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  เพราะเปนที่ต้ังแหงทุกข*  และเพราะเปนที่ 
รองรับทุกข " 
                                           [โดยกลาป]  
           ขอวา  "โดยกลาป"  มีพรรณนาวา  ปฐวีธาตุที่ทานแสดงดวย 
อาการ ๒๐  โดยนัยวา  ผม  ขน  เปนตน  และอาโปธาตุที่แสดงดวย 
*  ทุกฺขฏฐานโต  ทานผูชําระลงเชิงอรรถแกเปนตน  ทุกขฺาทานโต  เพราะถือเอาทุกข  สวน 
มหาฎีกาแกอรรถวา  ทุกฺขสฺส  วิทหนโต -  เพราะจัดสรรคทุกข  อธิบายธาตุเหลานั้น 
กอข้ึนเปนเหตุแลว  สรรคสรางทุกขเปนอเนกประการ  ดจุธาตุคือแรเหล็กแรทองแดง 
เปนตน  สรรคสรางเนื้อเหล็กเนื้อทองแดงเปนอาทิข้ึนฉะนั้น.  
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อาการ ๑๒  โดยนัยวา  ด ี เสมหะ  เปนตนนี้ใด  เหตุที่ในอาการเหลาน้ัน 
                             เพราะความประชุมกันแหงธรรม ๘ คือ สี  กลิ่น 
                   รส  โอชา  และธาตุทั้ง ๔  ความสมมติวา  "ผม"จึง 
                   มีได  เพราะธรรมเหลาน้ันแยกกันเสีย  ความสมมติวา 
                   "ผม"  ก็หามิไม 
เพราะเหตุนั้น คําวา  ผม ก็คือกลุมแหงธรรม ๘ เทาน้ันเอง  คําวาขน 
เปนตน  ก็อยางนั้น  แตในโกฏฐาสเหลานั้น  โกฏฐาสใดมีกรรมเปน 
สมุฏฐาน  โกฏฐานส้ันเปน  (ทสธรรมกลาป)  กลุมแหงธรรม  ๑๐ กับ 
ชีวิตนทรียและภาวะบาง*  แตก็คงนับวา  เปนปฐวีธาตุ  อาโปธาตุ  โดย 
อํานาจแหงลักษณะท่ีเดน  พระโยคาวจรพึงมนสิการโดยกลาปดังกลาว 
มาฉะนี้ 
                                    [โดย  (ยอยให)  เปนจุณ]  
           ขอวา  "โดยเปนจุณ"  มีพรรณนาวา  ก็และปฐวีธาตุที่ยอยจนเปน 
ชนิดปรมาณู  เปนละอองละเอียด  ในสรีระนี้  เม่ือกําหนดถือเอาโดย 
ประมาณ  (รางกายคนขนาด)  กลาง  จะพึงมีสักโทณะหนึ่ง  (เทาน้ัน) 
ปฐวีธาตุนั้น  อันอาโปธาตุซึ่งมีประมาณกึ่งโทณะน้ัน  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   
สูงตํ่า  ล่ําสัน  บอบบาง  เปนอาทิ 
           สวนอาโปธาตุที่ถึงความเปนของเหลว  มีอาการซึมซาบในสรีระ 
นี้  อาศัยปฐวีธาตุอยู เตโชธาตุชวยรักษาไว  วาโยธาตุชวยพะยุงไว 
จึงไมหยดไมไหลออกมา (เสียหมด)  มันไดหยดไมไหลออกมา (เสีย 
หมด)  จึงแสดงความอ่ิมเอิบ  (ออกมาใหปรากฏ) 
           สวนเตโชธาตุอันมีความรอนเปนลักษณะ  มีอาการเปนไออุน 
ยังของที่กินเขาไปด่ืมเขาไปเปนตนใหยอยได   ในสรีระนี้  อาศัยปฐวีธาตุ 
อยู  อาโปธาตุชวยยึดไว  วาโยธาตุชวยพะยุงไว  จึงทํากายนี้ใหอบอุน 
อยูได  และนาํเอาความถึงพรอมแหงผิวพรรณมาใหแกกายน้ันดวย 
และอน่ึงกายนี้  อันเตโชธาตุนั้นทําใหอบอุนไว  จึงมิไดแสดงความเนา 
(ใหปรากฏ) 
           สวนวาโยธาตุ  อันมีความเคลื่อนไหวและพยุงไวเปนลักษณะ 
แลนไปตามองคอวัยวะใหญนอยในสรีระนี้  อาศัยปฐวีธาตุอยู  อาโปธาตุ 
ชวยยึดไว  เตโชธาตุชวยรักษาไว  จึงพะยุงกายนี้ไวได  ก็แลกายน้ีอัน 
วาโยธาตุ  (ที่มีลักษณะพะยุงไว)  นั้น  พะยุงไว  จึงไมลม จึงต้ังตรง 
อยูได  อันวาโยธาตุอิริยาบถ  คือ  เดิน  ยืน  นั่น  นอนได  คูได  เหยียด 
ได  กระดิกมอืเทาได 
           ธาตุยนต  (เครื่องกลไปท่ีทําดวยธาตุ)  นี่  เปนไปเชนกับมายารูป 
(รูปกลเชนภาพยนตร ? )  เปนเครื่องลวงคนโวได  โดยภาพมีภาพหญิง  
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และภาพชายเปนตน  ดังนี้แล 
           พระโยคาวจรพึงมนสิการโดย (ยอมให)  เปนจุณ  ดังกลาวมา 
ฉะน้ี  
                                 [โดยอาการมีลักษณะ]  
           ขอวา  "โดยอาการมีลักษณะเปนตน"  มีพรรณนาวา  พระโยคา- 
วจรพึงอาวัชนาการถึงธาตุทั้งส่ี  (เปน ๓ ขอ)  ดังนี้วา  ธาตุ*(๑)  ม ี
อะไรเปนลักษณะ  (๒)  มีอะไรเปนรส  (คือเปนกิจ)  (๓)  มีอะไรเปน 
เครื่องปรากฏ  (คือเปนผลปรากฏ)  เปนตน  แลวจึงมนสิการโดยอาการ 
มีลักษณะเปนอาทิ อยางนี้วา 
           ปฐวีธาตุ  มีความเปนของหยาบเปนลักษณะ  มีความเปนที่อาศัย 
อยู (แหงธาตุอ่ืน)  เปนรส  มีความรับเอา  (ธาตุอ่ืน)  ไวไดเปนเครื่อง 
ปรากฏ 
           อาโปธาตุ  มีความไหลไดเปนลักษณะ  มีความชวยเพิ่มพูน 
(ธาตุอ่ืน)  เปนรส  มีความยึดเอา  (ธาตุอ่ืน)  ไวได  เปนเครื่องปรากฏ 
           เตโชธาตุ  มีความรอนเปนลักษณะ  มีความทําใหยอยเปนรส  ม ี
การใหความออน  (แกรางกาย)  ไวเรื่อย  เปนเครื่องปรากฏ 
           วาโยธาตุ  มีความพะยุงไวเปนลักษณะ  มีความเคลื่อนไหวเปนตน 
รส  มีความแสดงทาทาง  (ตาง ๆ) ได  เปนเครื่องปรากฏ 
*  ปาฐะเปน  ปวีธาตุ  เขาใจวา  ปวี  เกดิ  เพราะยังไมถึงวาระจะพูดถึงปวี  ในท่ีนี ้
แปล  ตัด  ปวี  ออก  ตามท่ีเห็นวาถูก.  
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                                    [โดยสมุฏฐาน]  
           ขอวา "โดยสมุฏฐาน"  มีพรรณนาวา  พระโยคาวจรพึงมนสิการ 
โดยสมุฏฐานอยางนี้วา  โกฏฐาส  ๔๒  มีผมเปนตน  ที่พระผูมีพระ 
ภาคเจาทรงแสดงไว  โดยทรงแสดงเปนโกฏฐาสแหงธาตุ  มีปฐวีธาตุ 
เปนอาทิโดยพิสดารน้ีใด  ในโกฏฐาสท้ังหลายน้ัน  โกฏฐาส ๔ นี้คือ 
อาหารใหม  อาหารเกา  บุพโพ  มูตร  เปนอตุสมุฏฐาน  (มีฤดูเปน 
สมุฏฐาน)  อยางเดียว  ๔ นี้คือ  น้ําตา  เหง่ือ  น้ําลาย  น้ํามูก  เปนอุตุ- 
จิตตสมุฏฐาน  (มฤีดูบาง  จิตบางเปนสมุฏฐาน)  ไฟที่ยังอาหารท่ีกิน 
เขาไปเปนตน  ใหยอย  เปนกรรมสมฏุฐาน  (มีกรรมเปนสมุฏฐาน ) 
อยางเดียว  ลมหายใจเขาและลมหายใจออก  เปนจิตตสมุฏฐาน  (มีจิต 
เปนสมุฏฐาน)  อยางเดียว  โกฏฐาสท่ีเหลือท้ังหมด  (คือปฐวีและอาโป 
โกฏฐาส  ๓๒)  เปนจตุสมุฏฐาน  (คือ  มีกรรมบาง  จิตบาง  อาหารบาง 
ฤดูบาง  เปนสมุฏฐาน) 
                   [โดยความตางกันและความเปนอันเดียวกัน]  
           ขอวา "โดยความตางกันและความเปนอันเดียวกัน" มีพรรณนา 
วา  ธาตุทั้งปวงยอมมีความตางกันโดยอาการมีลักษณะประจําตนเปนตน 
จริงอยู  ลักษณะ  รส  และเครื่องปรากฏแหงปฐวีธาตุก็อยางหน่ึง  แหง 
ธาตุอ่ืนมีอาโปธาตุเปนตนก็อยางอน่ึง  แตวาธาตุทั้งหลายน่ัน  แมเปน 
ตาง  ๆ  กัน  ดวยอํานาจแหงอาการมีลักษณะเปนตน  และดวยอํานาจแหง  
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สมุฏฐานมีกรรมสมุฏฐานเปนตน  กย็ังมีความเปนอันเดียวกัน  ดวย  
อํานาจแหงความเปนรูป  เปนมหาภูต  เปนธาตุ  เปนธรรม  และเปน 
ของไมเที่ยงเปนอาทิ 
           แทจริง  ธาตุทั้งปวงไดชื่อวารูป  เพราะธาตุทั้งปวงนั้นไมลวง 
รุปปนลักษณะ (ลักษณะคือความทรุดโทรม)  ไปได  ชื่อวาเปนมหาภูต 
ดวยเหตุหลายอยาง  เชนมีปรากฏการณใหญเปนอาทิ 
           คําวา  เชนมีปรากฏการณใหญเปนอาทิ  นั้นอธิบายวา  ก็ธาตุ 
ทั้งหลายน้ีทานเรียกวา  "มหาภูต"  ดวยเหตุเหลาน้ี   คือ 
           มหนตฺปาตุภาวโต              เพราะมีปรากฏการณใหญ 
           มหาภูตสามฺโต             เพราะเสมอดวยมหาภูต 
           มหาปริหารโต                    เพราะตองบริหารใหญ 
           มหาวกิารโต                       เพราะมีวิการใหญ 
           มหตฺตา  ภูตตฺตา  จ             เพราะเปนของใหญ  และเพราะเปนของ 
                                                      จริงดวย 
                                 [ความมีปรากฏการณใหญ]   
           ในบทท้ังหลายน้ัน  บทวา  "เพราะมีปรากฏการณใหญ"  ความ 
วา  ก็ภูตคือธาตุทั้งสี้นี้*  ปรากฏเปนของใหญ  ทั้งในอนุปาทินนสันดาน 
ทั้งในอุปาทินนสันดาน  ความท่ีปรากฏเปนของใหญแหงสันดาน ๒ อยาง 
*  เอตานิ   มหาฎีกาวา  ทานเพง  ภูตศัพท  ซ่ึงเปนไดสองลิงค  (คือ ปุ.  และ  นุป.)  จึง 
ทําเปน  นปุ.  ไป.  
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นั้น  ในอนุปาทินนสันดาน  กลาวไวแลวในพุทธานุสตินิเทศ  โดย 
นัยวา   
                        แผนดินนีคํ้านวณดานหนาไดประมาณเทาน้ี 
                        คือ ๒๔๐,๐๐๐  โยชน 
ดังน้ีเปนตน  แมในอุปาทินนสันดาน  ก็ปรากฏเปนของใหญเหมือนกัน 
โดย  (ปรากฏแหง)  สรรีะของปลาเตา  เทวดา  และทานพ  เปนตน  สม 
พระบาลีวา  "ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ในมหาสมุทร  อัตภาพ  (ลําตัวของ 
สัตว)  ทั้งหลาย  ยาวต้ัง ๑๐๐  โยชนกม็ี"  ดังน้ีเปนอาทิ* 

                              [ความเสมอดวยมหาภูต]  
           บทวา  "เพราะเสมอดวยมหาภูต"  มีพรรณนาวา  ก็ภูตคือธาตุ 
ทั้งหลายน้ัน  ตัวเองมิไดเปนสิ่งมีสีเขียวเลย  (แต)  แสดงอุปาทายรูป 
สีเขียวได  ตัวเองมิไดเปนสิ่งมีสีเหลืองเลย  (แต)  แสดงอุปาทายรูป 
สีแดงได  ตัวเองมิไดเปนส่ิงมีสีขาวเลย  (แต)  แสดงอุปาทายรูปสีขาวได 
เปรียบประดุจคนเลนกล    แสดง (กล)  ทํานํ้าอันมิใชแกวเลย  ให 
เปนแกวได  แสดงทํากอนดินอันมิใชทองเลย  ใหเปนทองได  ฉะนั้น 
อน่ึง  เหมือนคนเลนกลน้ัน  ตัวเองมิไดเปนยักษมิไดเปนนกเลย  (แต 
แสดงเปนยักษก็ไดเปนนกก็ได  ฉะนั้น  เพราะเหตุนั้น ธาตุทั้งหลายนั้น 
จึงไดชื่อวา  มหาภูต  เพราะเสมอดวยคนประหลาด (หรือคนไมจริง) 
*  องฺ.  อฏก.  ๒๓/๒๑๐.  
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ใหญ  คือคนเลนกล๑  
           นัยหนึ่ง  ภูตใหญทั้งหลายมียักษเปนตน  จับ  (คือเขาสิง)  คน 
ผูใด  ที่(จับ)  ๒อยูแหงภูตเหลาน้ัน  ยอมหาไมพบเลยในภายใน  (กาย) 
ของคนผูนั้น  (ถึง)  ภายนอก (กาย)  ของเขาก็หาไมพบ  และมนัมิได 
แอบอิงคนผูนั้นอยูก็หามิได  ฉันใด  แมภูตคือธาตุทั้งหลายนั้น  ก็ฉันนั้น 
เหมือนกัน  ที่ต้ัง๓อยูภายในกันและกนัก็หาได  ที่ต้ังอยูภายนอกกัน 
และกันก็หาไมได และมันมิไดอาศัยกันและกันอยูก็หาก็ได  เพราะเหตุ 
นั้น๔   ธาตุทั้งหลายน้ันจึงไดชื่อวา  มหาภูต เพราะเสมอดวยภูตใหญ  ม ี
ยักษเปนตน  เหตุวามีที่อยูอันคิด  (หา)  ไมได๕  ประการ ๑ 
           นัยหนึ่ง  ภูตใหญทั้งหลาย  กลาวคือยักษิณี  ปกปดภาวะท่ีตน 
๑.  มหาภูต  นยันี้มหาฎกีาทานใหแยกเปน  มหา +  อพฺภูต  (คนประหลาดใหญ)  หรือ  
มหา +  อภูต  (คนไมจริงใหญ)  หมายถึงคนเลากล  ซ่ึงแสดงส่ิงประหลาด ๆ  ไดมาก 
แตวาลวนไมจริงท้ังน้ัน. 
๒.  าน  เปนประธานในประโยคนี้  แตปาฐะเรียงไวตดิกบัพนิ  เปน  พหิฏาน ชวนให 
เขวไปวา  าน  เขากับ  พหิ  ศัพทเดียว แตท่ีเดียวเขากับ  อนฺโต  ดวย  จงึควรเรียงแยกเปน 
หหิ  าน  จะไดไมชวนเขว. 
๓.   ิตานิ  หากเปนวิเสสนะดังท่ีแปลไวนี้  ไดความดกีวาเปนวกิติกัตตา  ถาเชนนั้น  หตฺุวา 
นาจะเกินเขามา  ในท่ีนีแ้ปลตามท่ีเห็นวาถูก. 
๔.  น ติฏนฺต ิ ตรงมนี้เห็นไดวาตก  อิติ  เพราะมีประโยครูปเดียวกัน  เปนท่ีเทียบอยูท้ัง 
ขางหนาและขางหลัง  ขางหนาคือ... อุปาทายรูป  ทสฺเสนฺตีติ ขางหลังคือ  ทฏุ  น  เทนฺตีติ 
ในท่ีนี้จึงแปลอยางมี  อิติ  (เปนเหตุ  แปลวา  เพราะเหตุนั้น). 
๕.  อจินฺเตยฺยฏานตาย  หากแปลวา  "เพราะความมีฐานะเปนอจนิไตย " หรือวา  "โดย 
ความเปนฐานะไมควรคิด "  อะไรก็แลวแต  ก็แปลได  แตวาไมสองความท่ีกลาวมาแลว 
และไมไดกับหลักอจินไตย  ถึงแมทานจะใชศัพทเชนนัน้  เราก็ตองแปลเยื้องไปใหไดกับ 
รูปความในท่ีนั้น  โดยไมเสียหลักไวยากรณดวย.  
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เปนภูตท่ีนากลัวเสียแลว  ลวงสัตวทั้งหลายดวยผิวพรรณสัณฐานและ 
การกรีดกรายท่ีนาพอใจฉันใด  แมภูตคือธาตุเหลาน้ีก็ฉันนั้นแล  ปกปด 
รส  (คือกิจ)  และลักษณะประจําตน๑  อันตางโดยสภาพมีความที่ตน 
เปนของหยาบเปนตนเสียแลว  ลวงคนโงดวยฉวีวรรณอันนาพอใจ 
ดวยทรวดทรงองคอวัยวะนอยใหญอันนาชอบใจ  ในรางทั้งหลายมีรางหญิง 
และชายเปนตน  ไมใหเห็นสภาพแหงตน  เพราะเหตุนั้น  ธาตุทั้งหลาย 
นั้นจึงไดชื่อวามหาภูก  เหตุเสมอดวยภูตใหญคือยักษิณี๒  เพราะความ 
ที่เปนสิ่งลวง  ประการ ๑ 
                                [ความที่ตองการบริหารใหญ]  
           บทวา  "เพราะตองบริหารใหญ"  ความวา  เพราะตองบริหาร 
ดวยปจจัยทั้งหลายเปนอันมาก  จริงอยู  ภูตธาตุทั้งหลายนั้นเปนแลว 
คือเปนไปไดดวยปจจัยทั้งหลาย  มีของกินและเครื่องนุงหมเปนตน  ที่นับ 
วามาก  เพราะตองนําเขามา  (ปรนเปรอ)  ทุกวัน ๆ  เพราะเหตุนั้นจึง 
ชื่อ  มหาภูต  อีกนัยหน่ึง  ชื่อมหาภูต  เพราะเปนภูตมีเครื่องบริหาร 
มาก  ดังนี้ก็ได  
๑.  สรสลกฺขณ  มหาฎีกาแปลวา  สภาวภตูลกฺขณ - ลักษณะอันเปนความจริง   สกิจจฺก 
วา  สภาว - หรือสภาพอันเปนหนาท่ีของตน. 
๒.  พวกยกัษนั้น ทานวามันมีรูปใหญโตโดยกําเนิดของมัน.  
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                                  [ความมีวิการใหญ]   
           บทวา  "เพราะมีวิการใหญ"  ความวา  ก็ภูตคือธาตุทั้งหลายนั้น 
ทั้งท่ีเปนอุปาทินนะ  ทั่งที่เปนอนุปาทินนะ  เปนธรรมชาติมีความผิด 
ปกติใหญ  ใน ๒ อยางนั้น  สําหรับอนุปาทินนะ ความใหญแหงความ 
ผิดปกติยอมปรากฏในเม่ือกัปวินาศ  สําหรับอุปาทินนะ  ปรากฏเม่ือ 
ธาตุกําเริบ  จริงอยางนั้น 
                   เปลวไฟอันลุกข้ึนแตแผนดิน  แลนลวง  (ข้ึนไป) 
           กระทัง่ถึงพรหมโลก  ในเมื่อโลกถูกไฟ  (ประลัยกัลป) 
           ไหม 
                   แสนโกฏิจักรวาฬหน่ึง๑ถลมทลายไป  เมื่อโลก 
           วินาศดวยนํ้า  (ประลัยกัลป)  อันกําเริบข้ึน 
                   แสนโกฏิจักรวาฬหน่ึงกระจัดกระจายไป  เมื่อ 
           โลกวินาศดวยธาตุลม  (ประลัยกัลป)  กําเริบข้ึน 
                   ประการหนึ่ง  รางกายถูกงูกัฏฐมุข  (ปากไม ?) 
           กัดเอาแลว  ยอมแข็งกระดางไป  รางกายนั้น  เพราะ 
           ปฐวีธาตุกําเริบ  ก็ยอมแข็งกระดาง  ดัง(ที่แข็ง 
           กระดาง)  ในเพราะงูกัฏฐมุขฉะน้ัน๒ 

๑.  คําวา  เอก - หนึ่ง  หมายความวาท้ังหมดนั่น  เปนอาณาเขตหนึ่ง  ของไฟ - น้ํา - ลม 
ประลัยกัลป. 
๒.  วา  ศัพท  ท่ี  กฏมุเขน  นั้น  มหาฎกีาแนะไวถึง ๓ นัย คือ 
             นัยท่ี ๑  ใชในอรรถอุปมา  คือ  วา  เมาะเปนยถา  กฏมุเขว  กไ็ขเปน  กฏมุข- 
มุขคโต  วิย  
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                   ประการหนึ่ง  รางกายถูกงูปูติมุข  (ปากเนา ?)  
           กัดเอาแลว  ยอมเนา  (เฟอะ)  ไป  รางกายนั้น  เพราะ 
           อาโปธาตุกําเริบก็ยอมเนา  (เฟอะ)  ดัง  (ที่เนาเฟอะ) 
           ในเพราะงูปูติมุข  ฉะนั้น 
                   ประการหนึ่ง  รางกายถูกงูอัคคิมุข  (ปากไฟ ?) 
           กัดเอาแลวยอมเรารอน  รางกายน้ัน  เพราะเตโชธาตุ 
 ื          กําเริบ  ก็ยอมเรารอน  ดัง  (ที่เรารอน)  ในเพราะงู 
           อัคคิมุข  ฉะนั้น 
                   ประการหนึ่ง  รางกายถูกงูสัตถมุข (ปากมีด ?) 
           กัดเอาแลวยอมขาดยับ  รางกายน้ัน  เพราะวาโยธาตุ 
           กําเริบ  ก็ยอมขาดยับ  ดัง  (ทีข่าดยับ)  ในเพราะงู 
           สัตถมุข  ฉะนั้น 
ภูต  (คือธาตุ)  ทั้งหลายมีวิการใหญ ๆ  ดังน้ี  เพราะเหตุนั้น จึงไดชื่อ 
มหาภูต 
         นัยท่ี ๒  ใชในอรรถอาธารณะ  แตนําไปสัมพันธเขากับ  ปวีธาตปฺุปโกเปน 
เปน...  โกเปเนว  เรียงเปนความวา  รางกายแมถูกงูกัฏฐมุขกัดก็แข็งกระดางไป  เพราะ 
ปฐวีธาตุกําเริบนั่นเอง  เพราะฉะนัน้  รางกายซ่ึงยังไมปราศจากปฐวีธาตุ  ก็เทากับอยู 
ในปากงูกัฏฐมุขทุกเมื่อ 
         นัยท่ี ๓ ใชในอรรถอนยิม  คือไมแน  สองความวา  กายท่ีถูกงูกัฏฐมุขกัดแลว 
จะแข็งกระดางหรือไมแข็งกระดางก็ได  เพราะมีมนตและมียาแกพิษงู   แตรางกายซ่ึง 
ปราศจากมนตและยาน้ี  เพราะปฐวกีําเริบละก็เทากับตกอยูในปากงูกัฏฐมุข  คือแข็ง 
กระดางแน  ๆ 
         ในท่ีนี้  เห็นวาแปลเทาศัพทในคาถา  ตามท่ีไมขัดไวยากรณและสัมพันธ  ก็พอ 
ไดความแลว  จึงไมแปลตามมหาฎีกา. 
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                         [ความเปนของใหญและจริงดวย]  
           ขอวา  "เพราะเปนของใหญของจริงดวย"  นั้น 
ความวา  ก็ภูตคือธาตุทั้งหลายนั้น  ชือ่วาเปนของใหญ  เพราะเปนสิ่งที่ 
จะพึงกําหนด  (ใหเห็นตามสภาพ)  ไดดวยความพยายามอันใหญ  (เพราะ 
สภาวะเปนสิ่งท่ีรูยาก) ชื่อวาเปนของจริง  เพราะเปนของมีอยู  เพราะ 
เหตุนั้น  จึงไดชื่อวามหาภูต  เหตุเปนของใหญ  และเหตุเปนของจริง 
ดวย 
           ธาตุทั้งปวงน้ัน  ไดชื่อวามหาภูต  ดวยเหตุหลายอยาง  มีความ 
เปนสิ่งมีปรากฏการณใหญเปนอาทิ  ดังกลาวมาฉะน้ี 
           แตเพราะทรงไวซึ่งลักษณะของตน ๑  เพราะเปนที่ต้ังแหงทุกข ๑ 
เพราะเปนที่รองรับทุกข ๑  ธาตุทั้งปวงจึงไดชื่อวาธาตุ  เหตุไมลวง 
ลักษณะของธาตุ  (ดังกลาว)  ไปได  ชือ่วากรรม  กเ็พราะทรงไวซึ่ง 
ลักษณะของตนน่ันเอง๑  และเพราะทรงอยูตามควรแกขณะของตน๒ 

ดวย  ชื่อวาไมเที่ยง  เพราะความหมายวาส้ินไป  ชือ่วาเปนทุกข  เพราะ 
ความหมายวาเปนภัย  ชื่อวาอนัตตา  เพราะความหมายวาหาสาระมิได 
ธาตุทั้งปวงมีความเปนอันเดียวกัน  โดยท่ีเปนรูป  เปนมหาภูต  เปน 
ธาตุ  เปนธรรม  และเปนของไมเที่ยงเปนตน  ดังนี้แล  พระโยคาวจร 
พึงมนสิการโดยความตางกันและความเปนอันเดียวกัน  ดังกลาวมาฉะน้ี 
๑.  สลกฺขณธารเณน  จ  ในมหาฏีกาเปน ... ธารเณเนว  เหน็วาปาฐะในมหาฎีกาเขาทีกวา 
จึงแปลตามน้ัน. 
๒.  หมายถึงขณะเกิดดับของรูป (?)  
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                     [ความแยกกันไดและแยกกันมิได ] 
           ขอวา  "โดยแยกกนัไดและแยกกันมิได"  ความวา  ธาตุทั้งหลาย 
นั้นเกิดรวมกันแท  แยกกนัเปนสัดสวนมิได  แมในกลาปหน่ึง ๆ ม ี
สุทธัฏฐกลาปเปนตน  อันมีจํานวนตํ่ากวาเพ่ือนก็ดี *  แตวาโดยลักษณะ 
ละก็แยกกันได  พระโยคาวจรพึงมนสิการโดยแยกกันไดและแยกกัน 
มิได  ดังกลาวฉะนี้ 
                           [ความเขากันไดและเขากันไมได]  
           ขอวา  "โดยที่เขากันไดและเขากันไมได " นั้น  ความวา  ใน 
ธาตุเหลาน้ัน  แมที่แยกกนัไมออกอยางนี้ก็ดี  ธาตุ ๒ ขางหนาเขากันได 
เพราะเปนธาตุหนัก (ดวยกัน)  ธาตุ ๒ ขางหลังก็อยางนั้น  คือเขากัน 
ได  เพราะเปนธาตุเบา  (ดวยกัน)  แตวาธาตุ (๒)  ขางหนา  เขากันไมได 
พระโยคาวจรพึงมนสิการ  โดยที่เขากันไดและเขากันไมได  ดังกลาวมา 
ฉะน้ี 
                  [ความแปลกกันแหงธาตุภายในกับธาตุภายนอก]  
           ขอวา  "โดยความแปลกกันแหงธาตุภายในกับธาตุภายนอก"  นั้น 
*  วิเสสนะอยูนอกสมาสบางก็ได  สุทธัฏฐากกลาป คือกลุมรูปท่ีเปนหมวด ๘ คือ  ดิน 
น้ํา  ไฟ  ลม  สี  กล่ิน  รส  โอชา  อันเปนรูปแทดั้งเดิม  เรียกวา  อวินิพโภครูป  แยกกัน 
ไมได  ในกามภพน้ี  ถามีอะไรมาผสมอีกก็เปน ๙ เปน ๑๐...  เชนมีชีวติมาผสมก็เปน 
ชีวิตนวกะ  (๙  กับชีวิต  อายนุวกะ กเ็รียก)  เปนตน.  
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ความวา  ธาตุภายในเปนท่ีอาศัยแหงวิญญาณวัตถุ  วิญญัติ  และอินทรีย  
ทั้งหลาย*  มอิีริยาบถ  มีสมุฏฐานส่ี  (สวน)  ธาตุภายนอกมีประการ 
ตรงกันขามกับธาตุในท่ีกลาวแลว  พระโยคาวจรพึงมนสิการโดย 
ความแปลกกันแหงธาตุภายในกับธาตุภายนอก  ดังกลาวมาฉะน้ี 
                               [ความรวมเขาดวยกัน]  
           ขอวา  "โดยรวม  (ที่เหมือนกัน)  เขาดวยกัน" นั้น ความวา 
ปฐวีธาตุ  (สวน)  ที่มีกรรมเปนสมุฏฐาน   กร็วมเขาเปนอันเดียวกันกับ 
ธาตุนอกน้ี  ที่มีกรรมเปนสมุฏฐาน  (ดวยกัน)  เพราะไมมีความตางกัน 
แหงสมุฏฐาน  ปฐวีธาตุ  (สวน)  ที่มีสิง่อ่ืนมีจิตเปนเปนสมุฏฐาน 
ก็อยางนั้น  คือรวมเปนอันเดียวกับธาตุนอกน้ี  ที่มสีิ่งอ่ืนมีจิตเปนตน 
เปนสมุฏฐาน  (ดวยกัน)  พระโยคาวจรพึงมนสิการโดยรวม  ทีเ่หมือน 
กัน)  เขาดวยกัน  ดังกลาวมาฉะน้ี 
                          [ความเปนปจจัยของกันและกัน]  
           ขอวา  "โดยเปนปจจัย  (ของกันและกัน) "  นั้นความวา  ปฐวีธาตุ 
อันอาโปชวยยึดไว  เตโชธาตุชวยรักษาไว  วาโยธาตุชวยพะยุงไว  (นั่น 
*  มหาฎีกาวา  วิญญาณวตัถุ  ก็คืออายาตนะภายใน ๖ มีจกัษุเปนตน  วญิญัติ ๒ คือ  กาย- 
วิญญัติ  วจวีิญญาติ  อินทรีย ๓ คือ  อิตถินทรีย ปุริสินทรีย  และชีวิตทรีย  แตถา 
วิญญาณวตัถุ  หมายเอา  หทยวัตถุ  (คือหัวใจ) ตามท่ีเกิดอาจารยวา  อินทรียก็เปน ๘ ข้ึน 
โดยเพิ่มอินทรียท่ีเปนรูปอีก ๕ คือ  จักขุนทรีย ฯลฯ  กายินทรีย.  
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แหละ)  เปนปจจัย  โดยเปนที่ต้ัง*แหงมหาภูต ๓ (นั้น)  
           อาโปธาตุ  อันต้ังอยูในปฐวีธาตุ  เตโชธาตุชวยรักษาไว  วาโย 
ธาตุชวยพะยุงไว  (นั่นแหละ)  เปนปจจัย โดยเปนเครื่องยึดใหติดกัน 
แหงมหาภูต ๓  (นั้น) 
           เตโชธาตุ  อันต้ังอยูในปฐวีธาตุ อาโปธาตุชวยยึดไว  วาโยธาตุ 
ชวยพะยุงไว  (นั่นแหละ)  เปนปจจัย  โดยเปนเครื่องทําใหอุนแหง 
มหาภูต ๓ (นั้น) 
           วาโยธาตุ  อันต้ังอยูในปฐวีธาตุ  อาโปธาตุชวยยึดไว  เตโชธาตุ 
ชวยทําใหอุนไว  (นั่นแหละ)  เปนปจจัย  โดยเปนเครื่องพะยุงไวแหง 
มหาภูต ๓ (นั้น) 
                               [ความไมมีความคิดคํานึง]  
           ขอวา  "โดยไมมีความคิดคํานึง"  นั้นความวา  ก็แลในธาตุ ๔ 
นั้น  ปฐวีธาตุหารูวา  "เราเปนปฐวีธาตุ" หรือวา  "เราเปนที่ต้ังแหง 
มหาภูต ๓ จึงเปนปจจัย  (ของมหาภูต ๓ นั้น)"  ดังน้ีไม  แมมหาภูต ๓ 
*  ...ปติฏา  หุตฺวา  ปจฺจโย  โหติ  เอา  หตฺุวา  เปน  ภาเวน  ตามนยัอรรถกถาอภิธรรม 
ท่ีแกบท  เหตปุจฺจโย  คือทานแยกเปน  เหตุ  หุตวา  ปจฺจโย แลวก็ไขเปน  เหตุภาเวน 
ปจฺจโย - ธรรมเปนเหตุจึงเปนปจจยั  อธิบายวา  ธรรมนั้นเปนปจจยัโดยความเปนเหตุ 
แมในมหาฎีกาก็แกไปทํานองนี้  คือแกวา  ...ปติฏา  หุตฺวา  ตโต  เอว  ...อวสฺสโย  โหติ 
ในตอนตอไปก็พึงทราบตามนัยนี้  
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นอกน้ี  ก็หารูวา  "ปฐวีธาตุเปนที่ต้ังแหงเราทั้งหลาย  จึงเปนปจจัย  
(ของเราทั้งหลาย) "  ดังน้ีไม  นัยในธาตุทั้งปวงก็ดุจนัยนี้  พระโยคาวจร 
พึงมนสิการโดยไมมีคิดคํานึง  ดังกลาวมาฉะน้ี 
                                 [ความจําแนกปจจัย]  
           ขอวา  "โดยจําแนกปจจัย" นั้น  มีพรรณนาวา  ก็ปจจัยของธาตุ 
ทั้งหลายมี ๔ คือ กราม  จิต  อาหาร  ฤดู*  ในปจจัยเหลาน้ัน  กรรม 
นั่นเอง  เปนปจจัยของธาตุทั้งหลายท่ีมีกรรมเปนสมุฏฐาน  ปจจัยธรรม 
(อีก ๓)  มีจิตเปนตนหาเปนปจจัยไม  ธาตุทั้งหลายที่มีจิตเปนตนเปน 
สมุฏฐานเลา  ก็มีปจจัยธรรม  (ตามลําดับ)  มีจิตเปนตนนั่นเองเปน 
ปจจัย  ธรรมนอกน้ีหาเปนปจจัยไม 
           อน่ึง  กรรมเปนชนกปจจัยแหงธาตุทั้งหลายที่มีกรรมเปนสมุฏฐาน 
เปนอุปนิสสยปจจัยแหงธาตุที่เหลือ  (มีธาตุที่มีจิตเปนสมุฏฐานเปนตน) 
โดยปริยาย 
           จิต  เปนชนกปจจัยแหงธาตุทั้งหลายที่มีจิตเปนสมุฏฐาน  เปน 
ปจฉาชาตปจจัย  อัตถิปจจัย  และอวิตปจจัยแหงธาตุที่เหลือ 
*  มหาฎีกาช้ีขอสังเกตความแปลกกันแหงขอ  ปจฺจยโต  ท่ีกลาวแลว  กบัขอนี้  วา  ขอ 
ปจฺจยโต  นัน้  กลาวความท่ีธาตุ ๔ เปนปจจยัของกันและกนั  สวนขอนีก้ลาวถึงส่ิงท่ีเปน 
ปจจัยใหธาตุ  ๔ นั้นเกิดข้ึน  โดยนัยตาง ๆ  อยางละเอียด 
           ทานวา  กรรม  หมายถึงกุศลและอกศุลท่ีเปนปจจัยใหรูปเกดิข้ึน  จิต  ก็หมาย 
ถึงจิตอยางใดอยางหนึ่งท่ีเปนปจจยัใหรูปเกิดข้ึน อาหาร  หมายถึงอาหารภายในตนท่ีเปน 
ปจจัยใหรูปเกดิข้ึน  ฤดู  ก็ฤดูอยางใดอยางหน่ึง  ซ่ึงโดยความก็มุงเอาเตโชธาตุ  
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           อาหารเปนชนกปจจัยแหงธาตุทั้งหลายท่ีมีอาหารเปนสมุฏฐาน 
เปนอาหารปจจัย  อัตถิปจจัย  และอวิคตปจจัยแหงธาตุที่เหลือ* 

           ฤด ู เปนชนกปจจัยแหงธาตุทั้งหลายที่มีฤดูเปนสมุฏฐาน  เปน 
อัตถิปจจัย  และอวิคตปจจัยแหงธาตุที่เหลือ 
           มหาภูตท่ีมีกรรมเปนสมุฏฐาน  ยอมเปนปจจัยแหงมหาภูตท้ังหลาย 
ที่มีกรรมเปนสมุฏฐาน  (ดวยกัน)  บาง  ที่มีสิ่งอ่ืนมีจิตเปนตนเปน 
สมุฏฐานบาง (ก็ได) 
           ฉันเดียวกัน  มหาภูตท่ีมีจิตเปนสมุฏฐาน  ยอมเปนปจจัยแหง 
มหาภูตท้ังหลายที่มีจิตเปนสมุฏฐาน  (ดวยกัน)  บาง  ที่มีสิ่งอ่ืนมีกรรม 
เปนตนเปนสมุฏฐานบาง (ก็ได) 
           มหาภูตท่ีมีอาหารเปนสมุฏฐาน  ยอมเปนปจจัยแหงมหาภูตท้ัง- 
หลายที่มีอาหารเปนสมุฏฐาน  (ดวยกัน)  บาง  ทีม่ีสิ่งอ่ืนมีกรรมเปนตน 
เปนสมุฏฐานบาง (ก็ได) 
           มหาภูตท่ีมีฤดูเปนสมุฏฐาน  ยอมเปนปจจัยแหงมหาภูตท้ังหลาย 
ที่มีฤดูเปนสมุฏฐาน  (ดวยกัน)  บาง  ที่มีสิ่งอ่ืนมีกรรมเปนตนเปน 
สมุฏฐานบาง  (ก็ได) 
           ในมหาภูตท่ีมีกรรมเปนสมุฏฐานเหลาน้ัน  ปฐวีธาตุที่มีกรรมเปน 
*  ชนกปจจยั  เปนปจจยัโดยทําใหเกดิ  อุปนิสสยปจจัย  เปนปจจยัโดยเปนพื้นฐาน 
ปจฉาชาตปจจยั  เปนปจจัยโดยท่ีเกดิทีหลัง  คือวา  จิตเจตสิกเกิดทีหลัง  ก็เปนปจจัย 
คือสนับสนุนรูปซ่ึงเกิดกอนได  อัตถิปจจยั  เปนปจจยัโดยท่ีอยู  ถาไมมีอยูก็ส้ินความ 
เปนปจจยั  อวคิตปจจัย  เปนปจจัยโดยท่ียังไมปราศ  ถาปราศไปแลวก็ส้ินความเปน 
ปจจัย  อาหารปจจัย  เปนปจจัยโดยเปนอาหาร  สนับสนุนรูป. 
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สมุฏฐาน  ยอมเปนตน  โดยเปนสหชาตปจจัย  อัญญมัญญปจจัย  
นิสสยปจจัย*  อัตถิปจจัย  อวิคตปจจัย  และโดยเปนที่ต้ังดวย  แหงธาตุ 
นอกน้ี  (มีอาโปธาตุเปนตน)  ที่มีกรรมเปนสมุฏฐาน  (ดวยกัน)  (แต) 
หาเปนปจจัยโดยเปนชนกปจจัยไม  (อน่ึง)  เปนปจจัยโดยเปนนิสสย- 
ปจจัย  อัตถิปจจัย อวิคตปจจัย แหงมหาภูตท่ีเนื่องกันอีก ๓ (คือ 
มหาภูตท่ีมี  จิต  อาหาร  และอุตุ  เปนสมุฏฐาน)  (แต)  มิไดเปนปจจัย 
โดยเปนที่ต้ัง  มิไดเปนโดยเปนชนกปจจัย 
           อน่ึง  ในมหาภูตท่ีมีกรรมเปนสมุฏฐานเหลาน้ัน  อาโปธาตุยอม 
เปนปจจัยโดยเปนปจจัยเปนตน  และโดยเปนเครื่องยึดใหติดกัน 
ดวย  แหงธาตุอีก ๓  (แต)  หาเปนโดยเปนชนกปจจัยไม  เปนปจจัย 
โดยเปนนิสสยปจจัย  อัตถิปจจัย  และอวิคตปจจัย  แหงมหาภูตท่ีเนื่องกัน 
อีก ๓ (คือท่ีมี  จิต  อาหาร  และฤดู  เปนสมุฏฐาน)  เหมือนกัน  (แต)  
มิไดเปนปจจัยโดยเปนเคร่ืองยึดใหติดกัน  มิไดเปนโดยเปนชนกปจจัย. 
           อน่ึง  ในมหาภูตท่ีมีกรรมเปนสมุฏฐานเหลาน้ัน  เตโชธาตุยอม 
เปนปจจัยโดยเปนสหชาตปจจัยเปนตน  และโดยเปนเครื่องทําใหอุนดวย 
แหงธาตุอีก ๓ (แต)  หาเปนโดยเปนชนกปจจัยไม  เปนปจจัยโดยเปน 
นิสสยปจจัย  อัตถิปจจัย  และอวิคตปจจัย  แหงมหาภูตท่ีเนื่องกันอีก ๓ 
(คือท่ีมี  จิต  อาหาร  ฤดู  เปนสมุฏฐาน)  เหมือนกัน  (แต)  มิไดเปน 
โดยเปนเครื่องทําใหอุน  มิไดเปนชนกปจจัย 
* สหชาตปจจยั  เปนปจจัยโดยท่ีเกดิพรอมกัน  อัญญมัญญปจจัย เปนปจจัยโดยอิง 
อาศัยกันและกนั  นิสสยปจจยั  เปนปจจัยโดยเปนท่ีอาศัย.  
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           อน่ึง  ในมหาภูตท่ีมีกรรมเปนสมุฏฐานเหลาน้ัน  วาโยธาตุยอม  
เปนปจจัยโดยเปนสหชาตปจจัยเปนตัน  และโดยเปนเครื่องพะยุงดวย 
แหงธาตุอีก ๓ (แต)  หาเปนโดยเปนชนกปจจัยไม  เปนปจจัยโดยเปน 
นิสสยปจจัย  อัตถิปจจัย  และอวิคตปจจัย  แหงมหาภูตท่ีเนื่องกันอีก ๓ 
(คือท่ีมี  จิต  อาหาร  ฤดู  เปนสมุฏฐาน)  เหมือนกัน  (แต)  มิไดเปน 
โดยเปนเครื่องพะยุง  มิไดเปนโดยเปนชนกปจจัย 
           นัย  แมในมหาภูต  (นอกน้ี)  มปีฐวีธาตุที่มี  จิต  อาหาร  ฤด ู
เปนสมุฏฐานเปนตน  กด็ุจนัยนี้ 
           ก็แล  ในธาตุทั้งหลายนั่นอันเปนไปโดยอํานาจปจจัย  มีสหชาต- 
ปจจัยเปนตน  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 
ดังน้ีคือ (จัด)  ธาตุทีละ ๓ อาศัยธาตุทีละ ๑  จึงเปน  ๔ ทุกท ี ฉัน 
เดียวกัน  ในธาตุทั้งหลายมีปฐวีธาตุเปนอาทิ  ธาตุ ๑ อาศัยธาตุ ๓ 
(ทุกทีเชากัน)  แตธาตุ ๒ อาศัยธาตุ ๒ ดังน้ีคือ  ธาตุ ๒ ขางหลัง 
อาศัยธาตุ ๒ ขางหนา  (๑)  ธาตุ ๒ ขางหนาอาศัยธาตุ ๒ ขางหลัง (๑) 
*  ตรงนี้  มหาฎีกาวาเปนคาถา  แตปาฐะในวิสุทธิมรรคไมไดเรียงไวในรูปคาถา  พิจารณา 
ดูอักขระถอยคํา  ก็ทวงทีจะเปนคาถา  แตจะเปนฉันทหรือกาพยอะไรนัน้ยังไมไดสอบ 
ในท่ีนีแ้ปลเรียงในรูปคาถาตามมหาฎีกาวา.  
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ธาตุที่ ๒  ที่ ๔ อาศัยธาตุที่ ๑  ที ่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 
           ในธาตุเหลาน้ัน  ปฐวีธาตุเปนปจจัยแหงการยัน ในเวลสกาว 
และถอยเปนตน ปฐวีธาตุนั้นแหละ  อันอาโปธาตุชวยแลวก็เปนปจจัย 
แหงการทรงตัว  สวนอาโปรธาตุอันปฐวีชวยแลว  เปนปจจัยแหงความ 
ไมกระจัดกระจาย  เตโชธาตุอันวาโยธาตุชวยแลว  เปนปจจัยแหงการ 
ยกข้ึน  วาโยธาตุอันเตโชธาตุชวยแลว  เปนปจจัยแหงการแกวงไกว๒ 
           พระโยคาวจรพึงมนสิการโดยจําแนกปจจัย  ดังกลาวมาฉะนี้ 
                        [ธาตุววัฏฐานใหสําเร็จอุปจารสมาธิ]  
           แมเม่ือพระโยคาวจรมนสิการไป  โดย  (กําหนด)  อากร (๑๓) 
มีอรรถแหงคําเปนตนดังกลาวมาน้ีแล  ธาตุทั้งหลายยอมจะปรากฏ 
โดยมุขอันหน่ึง  ๆ  เมื่อเธอนึกหนวงมนสิการธาตุเหลาน้ันไปเนือง ๆ 
อุปจารสมาธิยอมจะเกิดข้ึนโดยนับที่กลาวมาแลวน่ันแล  อุปจารสมาธินี้ 
นั้น  ก็ไดชื่อวาจตุธาตุววัฏฐานน่ันเอง  เพราะเกิดข้ึนดวยอานุภาพแหง 
ญาณที่กําหนดธาตุ ๔ 
๑.  เร่ืองธาตุอาศัยธาตุ  หรือธาตุเปนปจจยัของกันและกนัท่ีกลาวตรงนี้  ดูลําพังพยญัชนะ 
แลว  ก็เขาใจความหายของทานไดยากมา  ตองแปลเติมบางตัดบาง  จึงพอไดความ 
ดังนี้แหละ. 
๒.  มหาฎีกาวา  เตโชธาตุ มีคติพลุงข้ึนขางบน  จึงเปนปจจัยแหงการยกข้ึน สวน 
วาโยธาตุ  มีคติพัดไปโดยขวาง  จึงเปนปจจัยแหงการแกวงไกว  แตก็ตองชวยกัน.  
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                          [อานิสงสแหงธาตุววัฏฐาน]  
           ก็แลภิกษุผูประกอบเนือง ๆ ซึ่งจตุธาตุววัฏฐานนี้  ยอมจะหย่ังลง 
ถึงสุญญตา  (ความวางจากตัวตน)  ถอนสัตตสัญญา  (ความสําคัญวา 
เปนสัตวบุคคล)  เสียได  เพราะถอนสัตตสัญญได  เธอไมถึงกําหนด 
แยก  วาพาฬมฤค  วายักษ  วารากษส   เปนตน  ยอมเปนผูขมความกลัว 
ภัยได  ขมความยินรายและยินดีได  ไมถึงซ่ึงความฟูข้ึนและความยุบลง 
ในเพราะอิฏฐารมณและอนิฏฐารมณทั้งหลาย  อีกทั้งจะเปนผูมีปญญา 
มาก  มีพระอมตะ  (นิพพาน)  เปนที่สุด  หรือมิฉะน้ันก็จะมีสุคติเปน 
ที่ไปในเบื้องหนาแล 
                   ผูมีปญญาพึงเสพธาตุววัฏฐาน  อันมีอานุภาพมาก 
           อยางนี้ (ที่นับวาเปนกีฬา)  ซึ่งพระโยคีผูเปนสีหะ 
           ประเสริฐเลนกันแลวน่ัน  เปนนิตยเทอญ 
                      นี้เปนภาวนานิเทศแหงจตุธาตุววัฏฐาน 
                                      [สรูปสมาธินิเทศ]  
           ก็การพรรณนาความโดยประการแหง  (ปญหากรรม  ขอวา 
"สมาธิพึงบําเพ็ญอยางไร " นี้  ในปญหากรรมท่ีขาพเจาทําไวโดยนัยวา 
"อะไรชื่อวาสมาธิ  ที่ชื่อวาสมาธิ  เพราะอรรถวากระไร  "  ดงัน้ีเปนตน* 

เพ่ือแสดงความพิสดารและนัย  (วิธี)  แหงการบําเพ็ญสมาธิ  เปนอันจบ 
แลวเพียงเทานี้ 
*  ปญหากรรมนี้อยูในกัมมฐานคหถนิเทศ  ซ่ึงเปนตอนเร่ิมตนสมาธินิเทศ.  
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           สมาธินี้นั้นก็มีเพียงสองอยางเทาน้ัน  ซึ่งเปนสมาธิที่ประสงคเอา 
ในที่นี้  คืออุปจารสมาธิ  ๑  อัปปนาสมาธิ ๑  ในสมาธิสองอยางนั้น 
อุปจารสมาธิก็คือเอกัคคตาในกรรมฐาน  ๑๐  และในจิตอันเปนบุพภาค 
แหงอัปปนาทั้งหลาย*  อัปปนาสมาธิ  ก็คือเอกัคคตาแหงจิตในกรรมฐาน 
ที่เหลือ (๓๐)  สมาธิทั้งสองอยางนั้น จะชื่อวาเปนธรรมอันพระ 
โยคาวจรไดเจริญแลว  ก็เพราะกรรมฐานเหลาน้ันเธอไดบําเพ็ญแลว 
เพราะเหตุนั้น  ขาพเจาวา  "การพรรณนาความโดยทุกประการแหง 
(ปญหา)  ขอวา  "สมาธิพึงบําเพ็ญอยางไร"  นี้  จบแลว" 
                        [อานิสงสแหงการบําเพ็ญสมาธิ]  
           สวนใน (ปญหา)  ขอท่ีกลาวไววา  "อะไรเปนอาสิงสงสแหงการ 
บําเพ็ญสมาธิ  "  มีคําเฉลยวา  "อานิสงสแหงการบําเพ็ญสมาธิมี ๕ 
ประการ  มีทฏิฐธรรมสุขวิหาร  (ความอยูสําราญในภพปจจุบัน)  เปน 
อาทิ"  จริงอยางนั้น 
                       [มีทิฏฐธรรมสุขวิหารเปนอานิสงส]  
           (๑)  ภิกษุเหลาใดเปนพระอรหันตขีณาสพ  ยอมเจริญสมาธิดวย 
ประสงควา  จักเขาสมาบัติใหจิตมีอารมณเดียวอยูเปนสุขตลอดวัน  การ 
เจริญอัปปนาสมาธิของภิกษุเหลาน้ัน ชื่อวาทิฏฐธรรมสุขวิหารเปน 
อานิสงส  เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัส  (กะพระจุนทะ) 
*  มหาฎีกา  หมายเอาจิตตุบาทอันเปนบุพภาคแหงฌาน ๘.  
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วา  "ดูกรจุนทะ  ฌานธรรม  (ที่พาหิรกบรรพชิตบําเพ็ญ)  เหลาน้ัน   
หาเรียก  สัลเลขะ  ในอริยวินัยไม  ฌานธรรมเหลานั้นเรียก  ทฏิฐธรรม- 
สุขวิหาร  ในอริยวินัย "๑ 

                                [มีวิปสสนาเปนอานิสงส]  
           (๒)  ทั้งการเจริญอัปปนาสมาธิ  ทั้งการเจริญอุปจารสมาธิ  โดย 
นัยแหงการไดชองในท่ีคับแคบ๒  แหงพระเสขะและปุถุชนท้ังหลาย  ผู 
เจริญ  (สมาธิ)  ดวยประสงควา  ออกจากสมาบัติแลวจักทําวิปสสนาทั้ง 
จิตท่ียังต้ังม่ันอยู  ชื่อวามีวิปสสนาเปนอานิสงส  เพราะสมาธินั้นเปน 
ปทัฏฐาน  (เหตุใกลที่สุด)  แหงวิปสสนา  เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระ 
ภาคเจาจึงตรัสไววา  "ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ทานทั้งหลายพึงเจริญสมาธิ 
เถิด  ภิกษุผูมจิีตต้ังม่ันแลว  ยอมรูตามความเปนจริง "๓ 

                                  [มีอภิญญาเปนอานิสงส]  
           (๓)  สวนภิกษุเหลาใด  ยังสมาบัติ  ๘  ใหเกิดแลวเขาฌานอันเปน 
๑.  ม. มู.  ๑๒/๗๓. 
๒.  ดูเหมือนจะหมายความวา  สงสารนี้เปนท่ีคับแคบอยางยิ่ง  เพราะรกเร้ือนเบียดเสียด 
ไปดวยสังกิเลสมากนัก  ยากท่ีคนไมมีบุญจะไดชองท่ีจะไดกําเนดิเกดิมาเปนคน  มีอัตภาพ 
จิตใจสติปญญาสมบูรณพอ   แมเพียงจะทําอุปจารสมาธิใหเกิดได พระโยคาวจรผูนี้มีบุญ 
ไดชองมาเกิดเปนคนมีอัตภาพสมบูรณ  และยินดีในโยคภาวนา  จนสามารถทําอุปจาร 
สมาธิใหเกิดข้ึนได  ช่ือวาเธอไดส่ิงท่ีไดโดยยาก  ควรเปนท่ีตั้งแหงความสังสารทุกข 
เสียโดยเร็ว เพราะฉะน้ัน  แมการเจริญอุปจารสมาธิของเธอผูนี้  ก็ช่ือวามีวิปสสนาเปน 
อานิสงสเหมือนกัน. 
๓.  ส.  ขนฺธวาร.  ๑๗/๑๘.  
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บาทแหงอภิญญา   (ความรูยิ่ง)  ออกจากสมาบัติแลว  ปรารถนาอยู  
ก็ทําอภิญญาอันมีนัยที่กลาวไวโดยประการวา  "เปนคนเดียวแลว  
(อธิษฐานให)  เปนมากคนก็ได "  ดังน้ีเปนตนใหเกิดข้ึนได  การเจริญ 
อัปปนาสมาธิแหงภิกษุเหลาน้ัน  ชื่อวามีอภิญญาเปนอานิสงส  เพราะ 
สมาธินั้น  ในเมื่อเหตุ  (ที่จะใหไดอภิญญา)๑  มีพรอมอยู  เปนปทัฏฐาน 
แหงอภิญญาได  เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสไววา  "เธอ 
นอมจิตไปเฉพาะเพื่อทําใหแจงดวยอภิญญา  ซึ่งธรรมอันพึงทําใหแจง 
ดวยอภิญญาใด ๆ ก็ดี  เธอก็บรรลุความเปนผูอาจเพ่ือทําใหประจักษได 
ในอภิญญาสัจฉิกรณียธรรมนั้น  ๆ  ทีเดียว  ในเมื่อเหตุ  (ที่จะใหได 
อภิญญา)  มพีรอมอยู"๒ 

                             [มีภพวิเศษเปนอานิสงส]  
           (๔)  บุถุชนเหลาใดมีฌานไมเส่ือม  ปรารถนาความเขาถึง 
พรหมโลก  วาเราจักเกิดในพรหมโลก  หรือแมไมปรารถนากต็าม  (แต) 
ไมเสื่อมจากสมาธิ  การเจริญอัปปนาสมาธิแหงบุถุชนเหลาน้ัน  ชื่อวามี 
ภพวิเศษเปนอานิสงส  เพราะสมาธินั้นนําภพวิเศษมาให  เหตุนั้น 
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสไววา  "ถามวา  บุคคลท้ังหลายบําเพ็ญปฐม- 
๑.  มหาฎีกาวา  อายตนะ  ในท่ีนี้หมายถึงเหตุท่ีจะใหไดอภิญญา  อันสําเร็จมาแตชาติกอน 
เพราะวาผูจะไดอภิญญานั้นตองเปนคนมีอธิการ  (คือบุญบารมี)  ซ่ึงลางทีก็เรียก "ปุพเพ- 
เหตุ"  มิใชไดเพราะความเช่ียวชาญในสมาบัติ. 
๒.  องฺ.  ติก.  ๒๐/๓๓๑.  



ประโยค๘ -  วสุิทธิมรรคแปล ภาค ๒ ตอน ๒ - หนาท่ี 82 

ฌานอันยังเปนปริตกุศล๑ไดแลว  (ตายไป)  ไดกําเนิดที่ไหน ?  ตอบวา 
ไดกําเนินรวมกับพวกเทพเหลาพรหมปาริสัชชา "  ดังน้ีเปนอาทิ๒ สวน 
การเจริญอุปจารสมาธิเหลา  ก็นําภพวิเศษคือสุคติชั้นกามาวจร ๖ มาให 
เหมือนกัน  
                                  [มีนิโรธเปนอานิสงส]  
           (๕)  สวนวาพระอริยะเหลาใดยังสมาบัติ ๘  ใหเกิดแลวอขานิโรธ- 
สมาบัติ  เจริญสมาธิดวยประสงควา  จักเปนผูไมมีจิต  (คือดับความคือ 
เสีย)  (เขา)  ถึงนิโรธนิพพานอยูสําราญในทิฏฐธรรมนี่สัก ๗ วันเถิด 
การเจริญอัปปนาสมาธิแหงพระอริยะเหลาน้ัน  ชื่อวามีนิโรธเปนอานิสงส 
เหตุนั้น  พระสารีบุตรจึงกลาวไววา  "ความรูในการเจริญความเปนวสี 
(คลองแคลวในการเขานิโรธสมาบัติ)  ดวยญาณจริยา  (ทางญาณ) ๑๖ 
ดวยสมาธิจริยา  (ทางสมาธิ๓) ๙  จัดเปนญาณในนิโรธสมาบัติ"๔ 

๑.  คือยังเกีย่วดวยวัตถุกาม  เพราะยังมีชีวติอยูในโลกนี้. 
๒.  อภิ.  วิ.  ๓๕/๕๗๑. 
๓.  มหาฎีกาวา  "ญาณจริยา ๑๖  คืออนิจจานุปสสนา  ทกุขานุปสสนา  อนัตตานุปสสนา 
นิพพิทานุปสสนา  วิราคานปุสสนา  นิโรธานุปสสนา  ปฏินิสสัคคานุปสสนา  วิวัฏฏานุ- 
ปสสนา  เปน ๘ รวมกับมรรคญาณและผลญาณ ๘ เปน ๑๖ สวนสมาธิจริยา  ๙  หมายเอา 
สมาธิในรูปฌาน  ๕  อรูปกฌาน ๔ ลางอาจารยวา  ไดแกสมาธิในรูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔ 
เพิ่มอุปจารสมาธิแหงฌานท้ัง ๘ นั้นเขา ๑ เปน ๙. 
           ตรงนี้  ไมเขาใจตลอดสาย  ขอตนไมเขาใจวา  คําในปฏิสัมภิทาท่ีทานชักมาอางนั้น 
สมกับเร่ืองเขานิโรธสมาบัติตรงไหน ?  ขอสอง  นิโรธสมาบัติ  ถึงจะมีญาณอะไร  กค็ง 
เปนโลกิยะอยู  แตทานแกญาณจริยาถึงมรรคถึงผลอันเปนโลกุตตระ  จะไปกันไดหรือ ? 
ขอสาม  สมาธิจริยา  นาจะแกตามตามแนวอนุปุพวหิาร ๙  ใหเขาเร่ืองนโิรธสมาบัติไป ? 
๔. ขุ.  ป.  ๓๑/๑๔๗.  
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           นี่เปนอานิสงสแหงการเจริญสมาธิ ๕ ประการ  มีทฏิฐธรรมสุข- 
วิหารเปนอาทิ  ดังกลาวมาฉะน้ี 
                             เพราะเหตุนั้น  บัณฑิตจึงไมควรประมาทในการ 
                   ประกอบสมาธิภาวนา  อันมีอานิสงสเปนอเนก  เปน 
                   เครื่องชําระมลทินคือกิเลสไดแล 
           ก็แล  ดวยการพรรณนาความมาเพียงเทาน้ี  สมาธิใสวิสุทธิมรรค 
ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงไวโดยหัวขอ  คือ  สีล  สมาธิ  ปญญา 
ดวยคาถาวา  สีเล  ปติฏาย  นโร  สปฺโ  เปนอาทินี้  ก็เปนอัน 
ไดอธิบายจบแลวอีกขอหนึ่ง 
                              ปริเฉทท่ี ๑๑  ชื่อสมาธินิเทศ 
                            ในปกรณวิเศษ  ชื่อวิสุทธิมรรค 
           อันขาพเจาทําเพ่ือประโยชนแกความปราโมชแหงสาธุชน 
                                              ดังน้ี 
                           [ทบทวนลําดับนิเทศท่ีวามาแลว]  
           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 
จตุตถฌานในกสิณท้ังหลายมีปฐวีกสิณเปนตนแลว  ควรทําโยคะ (ตอไป) 
เพ่ือยังอภิญญาท้ังหลายนั้นใหถึงพรอม  ดวยวา  เมื่อทําไดอยางนั้น  การ 
เจริญสมาธินั้นของเธอก็จักเปนภาวนาท่ีมีอานิสงสอันไดแลว  และจัก 
เปนภาวนาท่ีมั่นคงยิ่ง  (กวาปกติภาวนา) ดวย  เธอผูประกอบดวย 
สมาธิภาวนาท่ีมีอานิสงสอันไดแลว  ที่มั่งคงยิ่ง  ก็จักยังการเจริญปญญา 
ใหถึงพรอมไดโดยงายทีเดียว  เพราะเหตุนั้น  ขาพเจาท้ังหลายจักเริ่ม 
อภิญญากถากอน ณ  กาลบัดนี้ 
                                      [โลกิยอภิญญา ๕]  
           ก็โลกยิอภิญญา ๕ คือ 
              อิทธฺิวิธ                               แสดงฤทธ์ิไดตาง ๆ 
              ทิพฺพโสตธาตุาณ             ความรูดุจไดยินดวยโสตธาตุ 
                                                         อันเปนทิพย 
              เจโตปริยาณ                     ความรูกําหนดใจ  (คนอ่ืน)  ได 
              ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณ     ความรูในอันตามระลึกถึง 
                                                          ชาติกอน ๆ  ของตนได 
  *  ปาฐะในวสุิทธิมรรคทานใช  โลกิกะ  แตไทยเราใช  โลกิยะ  มานานแลว  คลองล้ิน 
สนิทหูดีกวา.  
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              สตฺตาน  จุตูปปาตาณ             ความรูในเรื่องตายไปและได 
                                                                                   กําเนิดข้ึนแหงสัตวทั้งหลาย 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวโดยนัยวา  "ภิกษุนั้น  ครั้นเมื่อจิตต้ังมั่น 
บริสุทธิ์สะอาด  ไมมีอังคณะ  (ความคิดไปตามอํานาจความปรารถนา ?) 
ปราศจากอุปกิเลส  เปนจิตออนควรแกการ  ต้ังอยู  ถึงซ่ึงความไมหว่ันไหว 
อยางนี้แลว  นําจิตมุงไป  นอมจิตมุงไปเพ่ือฤทธิ์ชนิดหน่ึง  เธอก็บรรล ุ
ชนิดแหงฤทธิ์ไดหลายอยาง  คือ  เปนคนเดียว  (อธิษฐาน)  เปนหลายคน 
ก็ได"๑  ดังนี้เปนตน เพ่ือทรงแสดงอานิสงสแหงการเจริญสมาธิ  และ 
เพ่ือแสดงธรรมอันประณีต ๆ  ยิ่ง ๆ  ข้ึนไป  แกกลุบุตรทั้งหลายผูไดบรรล ุ
สมาธิในจตุตฌานแลว 
                         [จิตฺตปริทมนวิธิ - วิธฝีกฝนจิต]  
           ในโลกิยอภิญญา ๕ นั้น  พระโยคีผูเปนอาทิกัมมิกะ  (แรกทํา) 
ใครจะทําอิทธิวิกุพพนะ  (การทําฤทธิ์ตาง ๆ )  มฤีทธ์ิคือ  เปนคนเดียว 
(อธิษฐาน)  เปนหลายคนก็ได  เปนตน ๒  พึงยังสมาบัติ  ๘ ๆ ในกสิณ ๘ 
๑.  ที.  สี.  ๙/๑๐๓ 
๒.  วกิุพฺพนะ  ท่ีตรงนี้เขาใจวาทานใชแทน  วิธะ  นัน่เอง   ศัพท  วิกพฺุพนะ  ถาใชเปน 
วิเสสนะ เรียงไวหนา  อิทฺธิ  เปล่ียนรูปเปนอิตถีลิงค  คือเปน  วิกพฺุพนา  เปนช่ือฤทธ์ิอยาง 
หนึ่ง  เรียกวา  วิกุพพฺานอิทฺธิ  หมายถึงบิดเบือนรางกายไดตาง ๆ  สวน  เอโกป  หุตวฺา 
พหุธา  โหติ - เปนคนเดยีว  (อธิษฐาน)  เปนคนมากกไ็ด  นั้นเปน  อธิฏานาอิทฺธิ 
หมายถึงสําเร็จ.ไดดวยแรงอธิษฐาน  
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มีโอทาตกสิณเปนขอสุดทายใหเกิด๑   ฝกฝนจิตโดยอาการ ๑๔  นี้ คือ 
              กสณิานุโลมโต                        โดยตามลําดับกสิณ 
              กสณิปฏิโลมโต                       โดยยอนลําดับกสิณ 
              กสณิานุโลมปฏิโลมโต            โดยท้ังตามลําดับ 
                                                             ทั้งยอนลําดับกสิณ 
              ฌานานุโลมโต                         โดยตามลําดับฌาน 
              ฌานปฏิโลมโต                        โดยยอนลาํดับฌาน 
              ฌานานุโลมปฏิโลมโต             โดยทั้งตามลําดับ 
                                                             ทั้งยอนลําดับฌาน 
              ฌานุกฺกนฺตกโต๒                     โดยขามฌาน 
              กสณิุกฺกนฺตกโต                        โดยขามกสิณ 
              ฌานกสิณุกฺกนฺตาโต                 โดยขามท้ังฌานท้ังกสิณ 
              องฺคสงฺกนฺติโต                          โดยเลื่อนองคฌาน 
              อารมฺมณสงฺกนติฺโต                   โดยเลื่อนอารมณ 
              องฺคารมฺมณสงฺกนฺติโต               โดยเลื่อนทั้งองคทั้งอารมณ 
              องฺคววฏาปนโต                      โดยกําหนดดูองค 
              อารมฺมณววฏาปนโต               โดยกําหนดดูอารมณ 
๑.  หมายความวาจะเขาสมาบัติในกสิณขอไหน  กใ็หทําสมาบัติใหเกดิครบ ๘ (คือต้ังแต 
ปฐมฌาน  จนถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะ)  ทุกขอไป 
           อนึ่ง  มหาฎีกาวา ท่ีกําหนดกสิณเพยีงโอทาตาสิณ  เพราะอากาสกสิณทําใหเกิด 
อรูปสมาบัติไมได  สวนอาโลกกสิณ  นับรวมเขาในโอทาตกสิณได 
๒.  ปาฐะในวสุิทธิมรรคพิมพไวเปน  ฌานานุกฺกนตฺกโต  นั้นคลาดเคล่ือน  เพราะศัพทนี้ 
แยกเปน  ฌาน + อุกฺกนฺตก  แมปาฐะตอ ๆ  ไปก็พึงทราบตามนี้ 
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           ถามวา  "ก็ในอาการเหลาน้ัน  กสิณานุโลม (ตามลําดับกสิณ)  
เปนไฉน ?  ฯลฯ  อารัมมณววัฏฐาปนะ  (กําหนดดูอารมณ)  เปน 
อยางไร ?" 
                             [เขาตามลําดับกสิณ]  
           วิสัชนาวา  ภิกษุในพระศาสนาน้ีเขา (ฌาน)  ในกสิณ  ๘  ตาม 
ลําดับดังน้ี   คือ  เขาฌานในปฐวีกสิณ  ตอนั้น  (เขา)  ในอาโปกสิณ... 
เปนตน  ต้ัง ๑๐๐  ครั้ง  ๑๐๐๐  ครั้ง  กด็ี  นี ้ ชื่อวา  กสิณานุโลม  (ตาม 
ลําดับกสิณ) 
                               [เขายอนลําดับกสิณ]  
           สวนการเขา  (ฌาน) อยางนั้นแหละ  โดยลาํดับยอนต้ังแต 
โอทาตกสิณ  (เขามา)  ชื่อวา  กสิณปฏโิลม  (ยอนลาํดับกสิณ) 
                [เขาทั้งตามลําดับทั้งยอนลําดับกสิณ]  
           การเขา  (ฌานในกสิณ)  แลว ๆ  เลา  ๆ  (รอยครั้งพันครั้ง) 
โดย (เขา)  ทัง้ตามลําดับทั้งยอนลําดับ  ดังนี้  คือ  (เขา)  ต้ังแตปฐวี- 
กสิณไปจนถึงโอทาตกสิณ  (เขา)  ต้ังแตโอทาตกสิณมาจถึงปฐวีกสิณ 
ชื่อวา  กสิณานุโลม  (ทั้งตามลําดับทั้งยอนลําดับกสิณ) 
                                [เขาตามลําดับฌาน]  
           ทีนี้  การเขา  (ฌาน)  แลว ๆ เลา ๆ  ต้ังแตปฐมฌานไปตามลําดับ 
จนถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะ  ชือ่วา  ฌานานุโลม  (ตามลาํดับฌาน)  
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                              [เขายอนลําดับฌาน]   
           การเขา  (ฌาน)  แลว ๆ  เลา  ๆ  ต้ังแตเนวสัญญานาสัญญายตนะ 
เขามาจนถึงปฐมฌาน  ชือ่วา  ฌานปฏิโลม  (ยอนลําดับฌาน) 
                   [เขาทั้งตามลําดับทั้งยอนลําดับฌาน]  
           การเขา  (ฌาน)  แลว ๆ เลา ๆ  โดย  (เขา)  ทัง้ตามลําดับ 
ทั้งยอนลําดับ  ดังนี้  คือ  (เขา)  ต้ังแตปฐมฌานไปจนถึงเนวสัญญานา- 
สัญญายตนะ  และ  (เขา)  ต้ังแตเนวสัญญานาสัญญายตนะเขามาจนถึง 
ปฐมฌาน  ชือ่วา  ฌานานุโลมปฏโิลม  (ทั้งตามลําดับทั้งลําดับฌาน) 
                                    [เขาขามฌาน]  
           สวนวาการ  (เขา)  ไมขามกสิณ  แตขามฌาน  โดยทําใหเปน 
เอกันตริยะ  (ขามฌานถัดไปเสีย ๑)  อยางนี้  คือ  เขาปฐมฌานใน 
ปฐวีกสิณแลวเขาตติยฌานในปฐวีกสิณน้ันแหละ  ตอน้ัน  เพิกปฐวีกสิณ 
นั้นเสีย  (เขา)  อากาสานัญจายตนะ  แลว  ตอนั้น  (เขา)  อากิญจัญญายตนะ 
ดังน้ี  ชื่อวา  ฌานุกกันตกะ  (ขามฌาน) 
           แมโยชนา  (การประกอบความ)  อันมีกสิณท่ีเหลือ  มีอาโปกสิก 
เปนอาทิเปนตนไป  ก็พึงทําอยาง  (เดียวกัน)  นี ้
                                         [เขาขามกสิณ]  
           การ(เขา)  ไมขามฌาน  แตขามกสิณ  โดยทําใหเปนเอกันตริกะ 
(ขามกสิณถัดไปเสีย ๑) โดยนัยนี้  คือ  เขาปฐมฌานในปฐวีกสิณแลว  
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เขาปฐมฌานน่ันแหละอิก  ในเตโชกสิณ  ตอนั้น  ในนีลกสิณ  แลวตอนั้น  
ในโลหิตกสิณ...  ดังน้ี  ชือ่วา  กสิณุกกันตกะ  (ขามกสิณ) 
                             [เขาขามทั้งฌานท้ังกสิณ]  
           การ  (เขา)  ขามท้ังฌานทั้งกสิณ  โดยนัยนี้  คือ  เขาปฐมฌาน 
ในปฐวีกสิณแลว  ตอนั้น  (เขา)  ตติยฌานในเตโชกสิณ  เพิกนลีกสิณ 
แลว  (เขา)  อากาสานัญจาตนะ  (เขา)  อากิญจัญญายตนะ  แต 
โลหิตกสิณ๑  ดังน้ี  ชื่อวา  ฌานกสิรุกกนัตกะ  (ขามท้ังฌานท้ังกสิณ) 
                                        [เขาเลื่อนองค]  
           สวนวาการเขาปฐมฌานในปฐวีกสิณแลว เขาฌานแมนอกนี้ 
(คือ  ทุติยะ ...  จตุตถ..)๒  ในปฐวีกสิณน้ันเหมือนกัน  ชื่อวา 
อังคสังกันติกะ  (เลื่อนองค) 
๑.  มหาฎีกาอธิบายวา  นกึหนวงเอาโลหิตกสิณมาไวเฉพาะหนา  เม่ือโลหิตกสิณเพกิ 
ปรากฏมีกสิณคุฆาฏิมากาส  (อากาศตรงท่ีดวงกสิณเพกิ)  ไมทําในใจกสิณุคฆาฏิ- 
มากาสนั้น  เขาอากาสานัญจายตนะฌานแลว  ทําความปราศไปแหงวญิญาณท่ีเปนไปอยู 
ในอากาสานัญจายตนะนัน้  ใหเปนอารมณแลวเขาอากิญจัญญายตนะ 
๒. มหาฎีกาวา  การทีขอนี้หมายเอาแตรูปาวจรฌาน  ก็เพราะในอรูปาวจรฌานหามีการ 
เล่ือนองคไม  ท้ังอรูปวจรฌานจะมาเปนไปในปฐวีกสิณ  ก็ไมได  (เพราะกสิณเปนรูป) 
แตสวนคําท่ีวา  "เพิกนีลกสิณแลวเขาอากาสานัญจายตนะ"  เปนตน ซ่ึงกลาวในตอน 
"เล่ือนท้ังองคท้ังอารมณนั้น "  ตอไปนั้น  พึงเห็นวาเปนคํากลาวไปตามท่ีไดท่ีมี  หรอืวา 
กลาวโดยออมก็ได  แตโดยตรงนั้น  การเล่ือนองคยอมมีไดแตในรูปฌานเทานั้น  ฉันใด 
การเล่ือนอารมณกมี็ไดแตในอรูปฌาน  ฉันนั้น  เพราะอารัมมณสังกันตี  (การเล่ือนอารมณ   
ก็คือฌานนั้น  ๆ  ยายอารมณไปนั่นเอง  ทานจึงวา  "เขาแตฌานเดยีวในทุกกสิณ... ช่ือวา 
เล่ือนอารมณ"  
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                                  [เขาเลื่อนอารมณ]  
           เขาแตฌานเดียวในทุกกสิณอยางนี้   คือ เขาปฐมฌานในปฐวีกสิณ  
แลว  (เขา)  ปฐมฌานน่ันแหละ  ในอาโปกสิณ  ฯลฯ  (เขา)  ปฐมฌาน 
นั้นเอง  ในโอทาตกสิณ  ดังนี้  ชื่อวา  อารัมมณสังกันติกะ  (เลือ่นอารมณ) 
                          [เขาเลื่อนท้ังองคทั้งอารมณ]  
           การเลือ่นท้ังองคทั้งอารมณโดยเอกันตริกะ  (เลื่อนไปทีละ ๑) 
อยางนี้  คือ  เขาปฐมฌานในปฐวีกสิณแลว  (เขา) ทุติยฌานในอาโปกสิณ 
ตติยฌานในเตโชกสิณ  จตุตถฌานในวาโยกสิณ  เพิกนีลกสิณแลวเขา 
อากาสานัญจายตนะ  เขาวิญญาณัญจายตนะแตปตกสิณ  เขาอากิณ 
ดังน้ี  ชื่อวา  อังคารัมมณสังกันติกะ  (เลื่อนท้ังองคทั้งอารมณ) 
                                        [กําหนดดูองค]  
           สวนการกําหนดดูแตเพียงองคฌานอยางน้ี  คือ  กําหนดดูปฐมฌาน 
วามีองค ๕ แลวกําหนดดูทุติยฌานวามีองค ๓ ...  ตติยฌานวามีองค ๒ 
... จตุตถฌาน  อากาสนัญจายตนะ  ฯลฯ เนวสัญญานาสัญญายตนะ 
ก็  (มีองค ๒ )  อยางนั้น  ดังน้ี  ชื่อวา  อังคววัฏฐาปนะ  (กําหนดดูองค) 
                                       [กําหนดดูอารมณ]  
           นัยเดียวกัน  การกําหนดดูแตเพียงอารมณอยางนี้  คือ กําหนด 
ดูวา  นี่ปฐวีกสิณแลวกําหนดดูวา  นี่อาโปกสิณ  ฯลฯ  นี่โอทาตกสิณ  ดังนี ้
ชื่อวา  อารัมมณววัฏฐาปนะ  (กําหนดดูอารมณ) 
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           อาจารยพวกหน่ึง   ตองการ  (ใหมี)  อังคารัมมณววัฏฐาปนะ 
(กําหนดดูทั้งองคทั้งอารมณ)  อิก  (ขอหนึ่ง)  แตเพราะอังคารัมมณ- 
ววัฏฐาปนะ  ไมมาในอรรถกถาทั้งหลาย  อังคารัมมณววัฏฐาปนะน้ัน 
จึงนาจะไมเปนสําคัญในการภาวนากระมัง* 

                           [การทําฤทธิ์เปนงานหนัก]  
           ขอท่ีวายังมิไดฝกฝนจิตโดยอาการ ๑๔ อยาง  ดังกลาวมานี้แลว 
พระอาทิกัมมิกโยคาวจรผูไมเคยบําเพ็ญภาวนามาแตปางกอน  จักยังการ 
ทําฤทธิ์ตาง ๆ  ใหสําเร็จไดนั้น  มิใชฐานะจะมีได  เพราะวา  แมแตการ 
บริกรรมกสณิก็เปนงานหนักแกพระอาทิกัมมิกะ  (เสียแลว) หน่ึงในรอย 
หรือในพันเทาน้ัน  จะสามารถ  (บรกิรรมได)  สาํหรับผูทําบริกรรมกสิณ 
ไดแลว  การทํา  (ปฏิภาค)  นิมิตใหเกิดก็เปนงานหนัก  หน่ึงในรอย 
หรือในพันเทาน้ัน  จะสามารถ  (บรรลุอัปปนาได)  สําหรับผูได 
อัปปนาแลว  การฝกฝนจิตโดยอาการ ๑๔  ก็เปนงานหนัก  หน่ึงในรอย 
หรือในพันเทาน้ัน  จะสามารถ  (บรรลุอัปปนาได)  สําหรับผูได 
อัปปนาแลว  การฝกฝนจิตโดยอาการ ๑๔ ก็เปนงานหนัก  หน่ึงในรอย 
หรือในพันเทาน้ัน  จะสามารถ  (ฝกฝนจิตโดยอาการ ๑๔ ได)  สําหรับ 
ผูมีจิตอันไดฝกฝนโดยอาการ  ๑๔  แลวเลา  อันกระทําฤทธิ์ไดตาง ๆ 
   *  มหาฎีกาชวยขยายความวา  เม่ือองคก็ไดกําหนดดแูลววา  ฌานน้ีมีองค ๕ เปนตน 
อารมณก็ไดกําหนดดแูลว  วานี้ปฐวกีสิณเปนอาทิ  แลวจะไปกําหนดดูท้ังสองอยางนั้น 
รวมกันอีก  จะมีอะไรพิเศษข้ึนอีกเลา  เพราะฉะนัน้  วิธีนีจ้ึงไมมีมาในอรรถกถาท้ังหลาย 
ดวยทานเห็นวาจะทําใหเนิน่ชาไปเปลา ๆ  
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ก็ยังเปนการหนัก  หน่ึงในรอยหรือในพันเทาน้ัน  จะสามารถ (ทํา  
ฤทธิ์ไดตาง ๆ )  แมผูทําฤทธิ์ตาง ๆ  ไดแลว  อันความเปนขิปปนิสันติ 
(รวมจิตเขาฌานไดฉับพลัน)  ก็เปนการหนัก  หน่ึงในรอยหรือในพัน 
เทาน้ัน  จะขิปปนิสันติได  นิทัศนะดังพระรักขิตเถระผูมีพรรษา ๘ 
(นับ)  แตอุปสมบท  (ผูเปนหน่ึง) ในภิกษุผูมีฤทธิ์ประมาณ ๓๐,๐๐๐ รูป 
ที่มาพยาบาลไขพระมหาโรหณคุตตเถระ  ณ  เถรมัพัตถลวิหาร  ฉะนั้น ๑ 

อานุภาพของทาน  ไดกลาวไวในปฐวีกสิณนิเทศแลว  ก็พระ  (มหา) 
เถระไดเห็นอานุภาพนั้นของทานแลว  จึงกลาว  (เตือนภิกษุทั้งหลาย) 
วา  "อาวุโสท้ังหลาย ถารักขิตจักไมมีอยู  (ในที่นี)้  แลว   เราทั้งปวง 
ก็จะตองไดรับความตําหนิ  วา  "(ภิกษุเหลาน้ี)  ไมสามารถจะปกปอง 
พญานาคได"  เพราะเหตุนั้น  ข้ึนชื่อวาอาวุธประจําตัวท่ีจะพึงถือเท่ียวไป 
ชําระสนิมเสียกอนจึงถือเท่ียวไปน่ันแหละ  จึงควร "  ภิกษุทั้ง ๓๐,๐๐๐ 
นั้น  ต้ังอยูในโอวาทของพระเถระ  กไ็ดเปนขิปปนิสันติ  (ทุกรูป) 
แมเม่ือขิปปนิสันติมีอยูเลา  ความที่จะเปนที่พ่ึงของคนอ่ืนได  ก็ยังเปน  
การหนัก  หนึ่งในรอยหรือในพันเทานั้น  จะสามารถ  (เปนที่พ่ึงของ 
คนอ่ืนได)  ดังพระเถระ  (รูปหน่ึง)  ผู  เม่ือฝนถานเพลิง  อันมาร 
บันดลใหเปนไป  ใน  (คราวทํา)  คิริภัณฑวาหนบูชา ๒  สรางแผนดินข้ึน 
๑.  ประโยค  เถรมฺพตฺถเล  ฯ เป ฯ  รกฺขิตตฺเถโร  วิย  เปนประโยคนิทัศนะ  ของประโยค 
ขิปฺปนิสนฺติ  ขางหนา  ซ่ึงควรจะเรียงตอกนัไป  แตฉบับวิสุทธิมรรคเผลอแยกไปเรียง 
ยอหนา  โปรดเรียงเสียใหถูกดวย 
๒.  มหาฎีกาวา  คิริภัณฑวาหนบูชา  นัน้  หมายถึงการตามประทีปบูชาเปนการใหญ  ตั้งตน 
ท่ีเจติยคิรี  แผออกไปท่ัวเกาะ  (ลังกา)  และเลยลงไปสนทะเลอีกโยชนหนึ่งโดยรอบ 
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ในอากาศ ปองกันฝนถานเพลิง  (มิใหตกลงมาถูกคน) ได  ฉะน้ัน  
   [ผูมีบุพโยคะกลาไมตองฝกฝนตามน้ีก็ทําฤทธิ์ได]  
           แตสําหรับทานผูมีบุพโยคะ  (ความเพียรที่ทํามาแตปางกอน) 
แรงกลา  เชนพระพุทธ  พระปจเจกพุทธ  และพระอัครสาวกทั้งหลาย 
แมเวนภาวนานุกรม (คือการฝกฝนจิตตามลําดับ)  มีประการดงักลาว 
มาน้ี  อิทธิวิกุพพนะนี้  และคุณท้ังหลายอ่ืนตางโดยปฏิสัมภิทาเปนตน 
ก็สําเร็จได ดวยอํานาจแหงความไดพระอรหัตโดยแท  เพราะเหตุนั้น 
พระอาทิกัมมิกโยคาวจร  จึงควรฝกฝนจิตโดยอาการ ๑๔ นี ้ ทํา (จิต) 
ใหออน  ใหควรแกการ  ดวยอํานาจการเขา  (ฌาน)  ทําฉันทะใหเปน 
ใหญ  และทาํวิริยะใหเปนใหญ  ทําจิตตะใหเปนใหญ  ทําวิมังสาใหเปน 
ใหญ  และดวยอํานาจ  (ทําให)  เปนวสี  มีอาวัชชนวสี เปนตนดวย 
จึงทําโยคะเพ่ืออิทธิวิธะเถิด  เปรียบเหมือนชางทอผูใครจะทําเครื่อง 
ประดับตางชนิด  ก็ยอมทําทองใหออนควรแกการ  ดวยกรรมวิธีมีสูบ 
เปาไฟเปนตน  แลวจึงทําให  ฉะน้ัน  อน่ึง  เปรียบเหมือนชางหมอ 
ผูประสงคจะทําภาชนะตางชนิด ก็ยอมทําดินใหเปนดินที่ขยําดี  ใหเปน 
ดินออน  แลวจึงทําได  ฉะนั้น  แตทานผูถึงพรอมดวยบุพเหตุ  (คือ 
บุพโยคะที่กลาวแลว)  แมประพฤติใหเชี่ยวชาญเพียงจตุตถฌานในกสิณ 
ทั้งหลาย  กท็ําได  
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                                   [วิธีทําโยคะ]  
           ก็แลโยคะ  ในการทําอิทธะใหสําเร็จน้ัน  จะพึงทําดวยวิธีใด 
พระผูมีพระภาคเจาจะทรงแสดงวิธีนั้น  จึงตรัสวา  "โส  เอว  สมาหิเต 
จิตฺเต - ภิกษุนั้น  ครั้นเมือ่จิตต้ังม่ันอยางนี้แลว " ดังน้ี  เปนอาทิ 
            [วินิจฉันคํา  โส  เอว  สมาหิเต  จิตฺเต  เปนตน] 
           (ตอไป)  นี ้ เปนคําวินิจฉัยในวิธีนั้น  ตามแนวนัยพระบาลีนั่นแล 
ในบทพระบาลีเหลาน้ัน  บทวา  "โส"  คือพระโยคีผูบรรลุจตุตถฌาน 
แลวน้ัน  คําวา  "เอว" นัน่เปนคําแสดงข้ันจตุตถฌาน  ดวยคําน้ี 
เปนอันอธิบายวา  ไดจตุตถฌานโดยลําดับการบรรลุ  ต้ังตนแตบรรล ุ
ปฐมฌานมา  บทวา  "สมาหิเต"  คือต้ังม่ันดวยจตุตถฌานสมาธินี้ 
บทวา  "จิตฺเต"  หมายเอารูปาวจรจิต  สวนในบทท่ีเหลือมีบทวา 
"ปริสุทฺเธ - บริสุทธ"  เปนตน  มีวินิจฉัยวา  (จิต)  ชื่อวาบริสุทธิ์  เพราะ 
ภาวะ  คือความบริสุทธิแหงสติดวยอํานาจอุเบกขา ๑  ก็เพราะบริสุทธิ์ 
นั่นเอง  จึงชื่อวา  สะอาด  อธิบายวา  ผองใส 
           ชื่อวา  ไมมีอังคณะ  เพราะความท่ีอังคณะมีราคะเปนตน  ถูกจํากัด 
ไปดวยความดับแหงปจจัยทั้งหลายมีสุขเปนตน ๒ 

๑.  หมายถึงจตุตถฌาน 
๒.  มหาฎีกาขยายความวา  หมายถึงความรํางับไปแหงสุขโสมนัส  และทุกขโทมนัส  อัน 
เปนปจจยัแหงราคะ  ทุกขเปนปจจยัแหงโทมนัส  โทมนัสเปนปจจัยแหงโทสะ 
                   (ตรงนี้  ปาฐะในมหาฎีกา  ตก  โทมนสฺส  โทสสฺส)  
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           เพราะความไมมีอังคณะน่ันแล  จึงชื่อวา  ปราศจากอุปกิเลส  
เพราะวาจิตยอมเศราหมองดวยอังคณะ 
           ชื่อวา  เปนจิตออน  เพราะความเปนจิตท่ีไดอบรมดีแลว  อธิบาย 
วา  เปนจิตถึงซ่ึงความเปนวสี  (อยูในอํานาจ)  เพราะจิตท่ีเปนไป 
อํานาจ  ทานเรียกวา  จิตออน  เพราะความเปนจิตออนน่ันแหละ  จึง 
เปนจิตควรแกการ  อธิบายวา  ทนงาน  ใชการได  อันจิตออน  เปน  
จิตควรแกการ  เหมือนทองคําท่ีเขาเปา  (ไลมลทิน)  ดีแลว๑  (กอ็อน 
ใชการได)  ฉะนั้น ก็แล  ความออนและควรแกการท้ังสองน้ัน  จะมีได 
ก็เพราะความท่ีจิตไดอบรมดีแลวเทาน้ันแล  ดังพระผูมีพระภาคเจาตรัส 
ไววา  "ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เราไมเห็นธรรมอ่ืนสักอยางหน่ึง  ซึ่งได 
อบรมทําใหมากแลว  เปนของออนควรแกการ  เหมือนอยางจิตน้ีเลย"๒ 

ดังน้ี 
           เพราะความท่ีจิตนั้นต้ังอยูในอาการท้ังหลาย  มีความเปนสิ่ง 
บริสุทธิ์เปนตนนั้น  จึงชื่อวา  ต้ังอยู  เพราะต้ังอยูนั่นเอง  จึงชื่อวา  ถึง 
ความไมหว่ันไหว  อธิบายวา  ไมคลอนแคลน  ไมมีความเคลื่อนไหว 
หรือวา  ชื่อวา  ต้ังอยู  เพราะต้ังอยูในอํานาจของตน  โดยความเปน 
จิตออนควรแกการ  ชื่อวา  ถึงความไมหว่ันไหว  เพราะเปนจิตอันคุณ 
มีศรัทธาเปนตนจับแลว  แทจริง  จิตอันศรัทธาจับแลวยอมไมหว่ันไหว 
๑.  ปาฐะพิมพไวเปน  สุทนตฺมิว  นั้นคลาดเคล่ือน  ท่ีถูกเปน  สุธนฺต  คือเปน  ธมธาตุ 
จึงจะสมกับเร่ือง 
๒.  องฺ.  เอก. ๒๐/๑๑  
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ดวยความไมเชื่อ  อันวิริยะจับแลวยอมไมหว่ันไหวดวยความเกียจคราน  
อันสติจับแลวยอมไมหว่ันไหวดวยความเลินเลอ  อันสมาธิจับแลวยอม 
ไมหว่ันไหวดวยความฟุงซาน  อันปญญาจับแลวยอมไมหว่ันไหวดวย 
ความไมรู  ไปกับแสงสวาง  (แหงญาณ)  แลว   ยอมไมหว่ันไหวดวย 
ความมืด คือกิเลส  จิตอันธรรม  ๖ ประการนี้จับแลว  ยอมเปนจิต 
ถึงซ่ึงความไมหว่ันไหว  จิตประกอบดวยองค ๘  ดังกลาวมานี้๑  จึง 
เปนจิตควรแกการนํามุงไป  เพ่ือการทําใหแจงดวยความรูยิ่ง  ซึ่ง 
อภิญญาสัจฉิกรณียธรรมท้ังหลาย 
                  [วินิจฉัยคําพระบาลีอิกนัยหน่ึง]  
           พึงทราบนัยอ่ืนอิก  ชื่อวา  ต้ังมั่น  เพราะ  (เปน)  สมาธิใน 
จตุตถฌาน  ชื่อวา  บริสทุธ  เพราะความเปนจิตอยูไกลนิวรณ  ชื่อวา 
สะอาด  เพราะกาวลวงองค  (หยาบ)  มีวิตกเปนตน  ชื่อวา  ไมมีอังคณะ 
เพราะความไมมีแหงอิจฉาวจร  (ความทองเท่ียวไปแหงความปรารถนา) 
ทั้งหลายท่ีเลว  อันเปนขาศึกแหงการไดฌาน๒  ชื่อวา  ปราศจากอุปกิเลส 
เพราะความปราศไปแหงเครื่องเศราหมองจิต  มีอภิชฌาเปนตน  ก็บท 
ทั้งสอง  (คือ  อนงฺคเณ  และ  วิคตุปกฺกิเลส)  นี ้ พึงทราบตามทํานอง 
๑.  ทานนับ   ิต  กับ  อาเนฺชปฺปตฺต  เปนองคเดียวกัน  จึงได ๘ 
๒.  มหาฎีกาใหตัวอยางอิจฉาเลววาไดแกมานะ  มายา  สาไถย  เปนตน  ท่ีพลานไปดวย 
อํานาจความอยาก  เชนอยากใหพระศาสดา  หรือครูอาจารยทักตัวกอนแลวจึงสอน  โดย 
นัยนี้  อังคณะ  ก็คือกิเลสประเภทอยากเดน  สมกับท่ีแปลกันอยูวา  "กิเลสดุจเนิน"  
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ความในอนังคณสูตร  และวัตถสูตรเถิด ๑  ชื่อวา  เปนจิตออน  เพราะ 
ถึงความเปนวสี  ชื่อวา  ควรแกการ  เพราะเขาถึงความเปนบาทแหงอิทธิ  
ชื่อวา  ต้ังอยู  ถึงความไมหว่ันไหว  หมายความวา  ต้ังอยูอยางที่เปนสิ่ง 
ถึงความไมหว่ันไหว๒  เพราะเขาถึงความเปนจิตประณีต  ดวยความ 
เต็มเปยมแหงภาวนา 
           จิตประกอบดวยองค ๘  แมโดยนัยนี้  ก็เปนจิตควรแกการนํามุงไป 
คือเปนบาท  เปนปทัฏฐาน  (เหตุใกล)  เพ่ือทําใหแจงดวยความรูยิ่ง 
ซึ่งอภิญญาสัจฉิกรณียธรรมทั้งหลาย  แล 
                             [วินิจฉัยศัพท  อิทฺธิ -  ฤทธิ์]  
           พึงทราบวินิจฉันในบาลีวา  "นําจิตมุงไป  นอมจิตมุงไป  เพ่ือ 
การแสดงฤทธิ์"  นี ้ (ตอไป) 
           สิ่งท่ีชื่อวา   ฤทธิ  เพราะอรรถวาสําเร็จ  มีอธิบายวา  เพราะอรรถ 
วา  เกิดผล  และเพราะอรรถวา  ไดเฉพาะ  ดวยวาสิ่งใดเกิดผล  และ 
บุคคลไดเฉพาะซึ่งส่ิงใด สิ่งน้ัน  ก็เรยีกไดวา  สําเร็จ  ดังพระบาลี 
(กามสูตร)  วา 
                   "กาม  กามยมานสฺส  ตสสฺ  เจ  ต  สมชิฺฌติ๓ 

           เมื่อบุคคลปรารถนา (วัตถุ) กามอยู  หากวาส่ิงท่ีปรารถนานั้น 
สําเร็จแกเขา  (คือเขาไดดังปรารถนา)  ไซร"  ดังน้ี  นัยเดียวกัน  บาลี 
๑.  สูตรท้ังสองนี้อยูในมัชฌิมนิกาย 
๒.  ทานแกเชนนี้  หมายความวา  อาเนฺชปฺปตฺต  เปนวเิสสนะของ ฐิต 
๓.  ข.  ส.  ๒๕/๔๘๔  ปาฐะในฉบับวิสุทธิมรรคพิมพไวเปน  เจต  ผิด  ท่ีถูกเปน  เจ ต 
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วา  "เนกขัม  ชื่อวาฤทธิ  เพราะสําเร็จ  (คือ  เกิดผล)  ชื่อวา  ปาฏหิาริย  
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  ขอเราพึงไดเปนพระเจาจักรพรรด์ิเถิด" 
ดังน้ี  ความปรารถนาของเธอจักสําเร็จ  (คือ  เกิดผล)  เปนแท  เพราะ 
ความต้ังในปรารถนาแหงผูมีศีล  เปนกริิยาอันสะอาด" ๒  ดังนี ้
           อิกนัยหนึ่ง  สัตวทั้งหลายยอมสําเร็จ  (คือเจริญ)  ดวยคุณชาตินั่น 
เหตุนั้น  คุณชาตน้ัน  จึงชื่อวา  ฤทธิ ์ มีอธิบายวา  คําวา  อิชฺฌนฺติ- 
สําเร็จ  (นัยนี้)  ประสงคความวา  เปนผูเจริญรุงเรือนเฟองฟู๓ 
                                      [ฤทธิ์ ๑๐ อยาง]  
           ฤทธิน์ั้นมี  ๑๐ อยาง  ดังพระบาลีวา คําวา  ฤทธิ์ทั้งหลาย  หมาย 
เอาฤทธ์ิ ๑๐ อยาง  และทานกลาวตอไปอิกวา  ฤทธิ์  ๑๐  อยางคืออะไร 
บาง ?  ฤทธิ์ ๑๐ อยาง คือ 
๑.  ขุ.  ป.  ๓๑/๖๑๙ 
๒.  ส.  สฬา.  ๑๘/๓๗๓ 
๓.  รวมทุกนยัไดความวา  อิทฺธิ  ท่ีเราแปลทับศัพทวา  ฤทธ์ิ  นั้น  มีความหมายอยางนอยก็ ๔ 
คือ  สําเร็จ  เกิดผล  ไดตามประสงค  และเจริญ.  
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              อธฏิานาอิทฺธิ                       ฤทธิ์อธิฏฐาน 
              วิกพฺุพนาอิทฺธิ                        ฤทธิ์บิดเบือน 
              มโนมยาอิทฺธิ                          ฤทธิ์มโนมยั 
              าณวิปฺผาราอิทฺธิ                  ฤทธิ์ญาณปกแผ 
              สมาธิวิปฺผาราอิทฺธิ                 ฤทธิ์สมาธิปกแผ 
              อรยิอิทฺธิ                                 ฤทธิ์ของพระอริยะ 
              กมมฺวิปากชาอิทฺธิ                   ฤทธิ์เกิดดวยวิบากกรรม 
              ปฺุวโต  อิทฺธิ                      ฤทธิ์ของผูมีบุญ 
              วิชชฺามยาอิทฺธิ                         ฤทธิ์สําเร็จดวยวิทยา 
              ตตฺถ  ตตฺถ  สมมฺาปโยค-         ฤทธิ์โดยความหมายวาสําเร็จ 
              ปจฺจยา  อิชฺฌานฏเน  อิทธฺิ    เพราะความประกอบชอบ 
                                                              ในกิจนั้น ๆ  เปนปจจัย๑ 

                                   [๑  อธิฏานาอิทฺธิ]  
           ในฤทธิเหลาน้ัน   ฤทธิที่ทานแจกแจงแสดงไววา  "(พระโยคี) 
โดยปกติเปนคนผูเดียว  (แต)  นึกใหเปนคนมาก  จํานวน  ๑๐๐  ก็ด ี
จํานวน ๑,๐๐๐ ก็ดี  จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ ก็ด ี ครั้นนกึแลวก็อธิฏฐาน 
ดวยญาณ๒  วา "เราจงเปนคนจํานวนมาก"  (แลวเธอก็เปนคนจํานวน 
มากข้ึน)"๓  ดงัน้ีเปนตน  ชื่อวา  อธิฏานาอิทฺธิ - ฤทธ์ิอธิฏฐาน  เพราะ 
ความท่ีสําเร็จดวยอํานาจการอธิฏฐาน 
๑.  ขุ.  ป.  ๓๑/๕๘๙ 
๒.  หมายถึงญาณในอภิญญา 
๓.  ขุ.  ป.  ๓๑/๕๙๒ 
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                                   [๒  วิกุพฺพนาอิทฺธิ]  
           ฤทธิท์ี่  (กลาว)  มาโดยพระบาลีวา  "พระโยคีนั้น  ละเพศปกติ  
(ของตน)  แลว  แสดง  (เปน)  เพศเด็กก็ดี  แสดง  (เปน)  เพศนาค  ก็ดี 
ฯลฯ  แสดง  (เปน)  กระบวนทัพตางอยางก็ดี "๑  เรยีกวา  วิกุพฺพนา- 
อิทฺธิ - ฤทธิบ์ิดเบือน  เพราะเปนไปโดยละเพศปกติ  (ของตน)  และ 
ทํา  (เพศ)  ใหผิดไป  (จากเพศปกติตน) 
                                     [๓  มโนมยาอิทฺธิ]  
           ฤทธิท์ี่ (กลาว)  มาโดยนัยนี้วา  ภิกษุในศาสนานี้  นิรมติกายอ่ืน 
(อิกอยางหนึ่ง)  จากกาย  (เดิม)  นี้  ใหมีรูปรางแลวแตใจ  (ในอภิญญา)๒ 

ดังน้ีเปนตน  ชื่อวา  มโนมยาอิทฺธิ -  ฤทธิ์มโนนัย  เพราะเปนไปโดยเกิด 
เปนรางกายข้ึนอิกรางหน่ึง  ซึ่ง  (มีรปูราง)  แลวแตใจ  ภายในรางกายนี้ 
                                   [๔  าณวิปฺผาราอิทฺธิ]  
           คุณวิเศษทีเกิดดวยอานุภาพแหงญาณ  ในกาลกอนหรือภายหลัง 
แตความเปนไปแหงญาณ  ก็ด ี ในขณะท่ีญาณนั้นเปนไป  ก็ด ี๓ ชื่อวา 
าณวิปฺผาราอิทฺธิ - ฤทธิญ์าณปกแผ  สมคําบาลีวา "ผลคือการละ 
นิจจสัญญา  (ความสําคัญวาเที่ยง)  ได  ชื่อวา าณวิปฺผาราอิทฺธิ  เพราะ 
๑.  ขุ.  ป.  ๓๑/๕๙๖ 
๒.  ขุ.  ป.  ๓๑/๕๙๗ 
๓.  ญาณท่ีกลาวนี้ทานหมายเอาอรหัตตมรรคญาณ  กอนอรหัตมรรคญาณเกดิ  หมายถึง 
ในขณะวิปสสนาปญญา  หรือกอนนั้นข้ึนไป  นับต้ังแตถือปฏิสนธิมา  สําหรับทานผูเปน 
อันติมภวิกะ  (มีภพครั้งสุดทาย)  
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สําเร็จดวยอนิจจานุปสสนา  (ปญญาพิจารณาเห็นโดยความไมเที่ยง)  ฯลฯ  
ผลคือการละกิเลสทั้งส้ินได   ชื่อวา  าณวิปฺผาราอิทฺธิ  เพราะสําเร็จดวย 
อรหัตมรรค  (ญาณ)  ไดแก  าณวิปฺผาราอิทฺธิ ของทานพากุละ 
าณวิปฺผาราอิทฺธิ  ของทานสังกิจจะ  าณวิปฺผาราอิทฺธิ  ของทาน 
ภูตปาละ"๑ 

               [าญวิปฺผาราอิทฺธิของทานพากุละ]  
           ในสามทานน้ัน  อันดับแรก  ทานพากุล  (เมื่อ)  ยังเล็ก  ใน 
วันมงคล  (วันหน่ึง)  เขาให  (ลง)  อาบนํ้าอยูในแมน้ํา  (พลัด)  ตกลง 
ไปในสายนํ้า เพราะความเลิกเลอของหญิงพ่ีเลี้ยง  ปลา  (ใหญฮุบเอา) 
กลืนทาน  (ลงไปในทอง)  แลว (วาย) ไป  (จน) ถึงทานํ้าเมืองพาราณสี 
คนหาปลา (ผูหน่ึง)  จับมันไดที่ทานั้นแลว  (นําไป)  ขายแกภรยิาเศรษฐี 
ภริยาเศรษฐีนั้น  เกิดมีความเย่ือใยในปลา  (ตัวน้ัน)  จึงบอก  (พวกบาง) 
วา  ตัวจักตมมันเอง  ชําแหละออกก็เห็นเด็ก  (รูปงาม)  ราวกะรูปทอง 
อยูในทองปลา  ก็เกิดความดีใจวา  ตัวไดบุตร  ความที่ไมเจ็บปวยอยู 
ในทองปลาดังน้ี  จัดเปน าณวิปฺผาราอิทฺธิ - ฤทธิญ์าณปกแผของทาน 
พากุละ  ผูเปนปจฉิมภวิก  (มีภพครั้งสุดทาย)  เพราะความไมเจ็บปวย 
อยูในทองปลานั้น  เกิดดวยอานุภาพแหงอรหัตมรรคญาณท่ีทานจะพึงได 
โดยอัตภาพน้ัน  อันเรื่อง  (ของทานพากุละนี้ )  นาเลาโดยพิสดาร๒ 

๑.  ขุ.  ป.  ๓๑/๕๙๗ 
๒.  เร่ืองพระพากุละ มีเลาไวในพากุลสูตร  มัชฌิมนิกาย  และอรรถกถาของสูตรนั้น.  
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              [าญวิปฺผาราอิทฺธิของทานสังกิจจะ]   
           อิกเรือ่งหน่ึง  เมื่อพระสังกิจจเถระยังอยูในครรภ  มารดาทํากาล- 
กิริยา (คนทั้งหลายเขาใจวาตายทั้งกลม)  ครั้น  (ศพ) นาง  อันสัปเหรอ 
ยกข้ึนเชิงตะกอน  แทง  (เจาะทอง)  ดวยเหล็กแหลมเผาอยู  ทารกถูก 
ประหารท่ีเบาตา๑ดวยปลายเหล็กแหลม  ก็สงเสียงข้ึน  บัดนั้น  พวก 
สัปเหรอรูวาทารกยังเปนอยู  จึงยก  (ศพ)  นางลมมาผาทอง  (ดู  ได 
ทารกแลว)  ใหทารกแกยายไป  ทารกนั้น  ยายเลี้ยงดูมาจนเติบใหญ 
ไดบรรพชาแลว  ไดบรรลพุระอรหัตพรอมท้ังปฏิสัมภิทา  ความท่ีไม 
เจ็บปวยอยูบนเชิงตะกอนฟน  โดยนัยท่ีกลาวแลวดังน้ี  จัดเปน  าณ- 
วิปฺผาราอิทฺธิ  ของทานสังกิจจะ๒ 

               [าณวิปฺผาราอิทฺธิของทานภูตปาละ]  
           อิกเรือ่งหน่ึง  บิดาของเด็กชายภูตปาละ  เปนคนจน  (อยู)  ใน 
กรุงราชคฤห (วันหน่ึง)  เขา  (กับลูก)  ไปปาดวยเกวียนเพื่อหาฟน 
บันทุกฟนแลว  (กลับมา)  ถึงท่ีใกลประตูเมืองเวลาเย็น  บังเอิญโค 
(ทั้งสอง)  ของเขาสลัดแอก  (ว่ิง)  เขาเมืองไป  เขาจึงใหลูกเล็กนั่งอยู 
ใต  (รม)  เกวียน๓  แลวตามรอยโคเขาเมืองไปเหมือนกัน  เมื่อเขายัง 
๑.  ปาฐะพิมพไววา  อกฺขิกูเฏ  คลาดเคล่ือน  ท่ีถูกเปน  อกฺขิกูเป 
๒.  เร่ืองทานสังกิจจะ  มีเลาไวในอรรถาธรรมบท 
๓.  สกฏมูเล  มหาฎีกาแกไววา  สกฏสมีเป - ท่ีใกลเกวยีน  แตเทียบกับ  รุกฺขมูล  ซ่ึง 
ทานหมายเอาในรมเงาตนไมท่ีแผในเวลาเที่ยง  จึงเขาใจวา  สกฏมูล  ก็นาจะนัยเดียวกัน 
เด็กเล็ก ๆ  ใหนั่งซุกอยูใตเกวียน  ก็เห็นวาดีแลว  ยิ่งเวลานอน  กย็ิ่งไมมีท่ีไหนเหมาะเทา 
ใตเกวียน.  
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ไมทันออก  ประตู (เมือง)  ก็ปดเสียแลว  (ทิ้งลกูเล็กนอนอยูนอกเมือง  
คนเดียว)  ความที่เด็กไมเจ็บปวยตลอดคืนทั้ง ๓ ยามอยูภายนอกเมือง 
ทั้งท่ีมียักษรายออกพลานไป๑  จัดเปน  าณวิปฺผาราอิทฺธิ  โดยนัยที่กลาว 
แลวเหมือนกัน  อันเรื่อง  (นี้)  นา  (เลา)  ใหพิสดาร๒ 

                             [๕  สมาธิวิปฺผาราอิทฺธิ]  
           คุณวิเศษอันเกิดดวยอนุภาพแหงสมถะ  (ความท่ีจิตสงบ)  กอน 
หรือหลังสมาธิ  ก็ดี  ๓ ในขณะแหงสมาธินั้น  ก็ดี  ชื่อวา  สมาธวิิปฺผารา- 
อิทฺธิ - ฤทธิส์มาธิปกแผ  สมคําบาลีวา  "ผลคือการละนีวรณทัง้หลายได 
ชื่อวา  สมาธวิิปฺผาราอิทฺธิ  เพราะสําเร็จดวยปฐมฌาน  ฯลฯ  ผลคือ 
การละสัญญาในอากิญจัญญายตนะได  ชื่อวา  สมาธิวิปฺาราอิทฺธิ 
ของทานสารีบุตร  สมาธิวปฺิผาราอิทฺธิของทานสัญชีวะ  สมาธิวิปฺผารา- 
อิทฺธิของทานขาณุโกณฑัญญะ   สมาธิวิปฺผาราอิทฺธิของอุตตราอุบาสิกา 
สมาธิวิปฺผาราอิทฺธิ  ของพระนางสามาวดีอุบาสิกา"๔ 
๑.  บานใหญเมืองโต ขนาดมหาอํานาจในสมัยนั้น  ปลอยใหมียักษรายเท่ียวพลานอยู 
ใกล  ๆ  กําแพงเมืองอยางนัน้  ก็เต็มทีอยูแลว  มหาฎีกายงัหนุนหนักเขาไปอีกวา  "ยกฺข- 
ปริคฺคหิตณฺหิ  ราชคหนคร - จริงซิ  กรุงราชคฤหเปนเมืองท่ียักษสิง"  แตไมพบเลาไว 
ท่ีไหนเลย  วายักษพวกนั้นเคยรบกวนภิกษุท้ังหลาย  ซ่ึงพักอยูในบริเวณเมืองนั้น ! 
๒.  เร่ืองของทานองคนี้  นาจะเปนเร่ืองเดยีวกันกับเร่ืองนายทารุสากฏิกะ  เลาไวใน 
ปกิณณกวรรค  อรรถกถาธรรมบทภาค ๗ 
๓.  มหาฎีกาวา  "กอน"  หมายเอาขณะแหงอุปจารณาน "หลัง"  หมายเอาท่ีสุดแหงสมาบัติ 
๔.  ขุ.  ป.  ๓๑/๕๙๘ 

 
 
 ิ  
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             [สมาธิวิปฺผาราอิทฺธิของทานสารีบุตร]   
           ในทานเหลาน้ัน  เมื่อครั้งทานสารีบุตรพักอยูที่วิหาร  ชือ่ 
กโปตกันทรา  (ซอกเขานกพิราบ)  กับพระมหาโมคคัลลานเถระ  ปลง 
ผมใหม  ๆ  นั่งอยูกลางแจงในคืนเดือนหงาย  ยักษรายตนหน่ึง  แมยักษ 
สหายหามอยู  (ก็ไมฟง)  ประหารลงไปท่ีศีรษะ  (ทาน)  มีเสียงดัง 
ราวกะเสียฟารอง  เวลามันประหาร    พระเถระเขาสมาบัติแนวอยู 
ครั้งน้ัน  อาพาธอะไร  ๆ  มิไดมีแกทาน  เพราะการประหารน้ันเลย  นี ่
สมาธิวิปฺผาราอิทฺธิ  ของทาน  (สารีบุตร)  นั้น  สวนเรื่อง  (ละเอียด) 
มาในอุทานแล 
                   [สมาธิวิปฺผาราอิทฺธิของทานสัญชีวะ]  
           ฝายพระสัญชีวเถระเขานิโรธอยู  พวกโคบาลหมายวาทานตาย 
จึงสุมหญาไมและมูลโค  (แหง)  เขา  (ทับตัวทาน)  แลวจุดไฟข้ึน  แม 
แตเสนดายในจีวรของทานก็มิไดไหม  (ไมตองกลาวถึงรางกายทาน) 
นี้เปน  สมาธิวิปฺผาราอิทฺธิ  ของทาน  (สัญชีวะ)  ซึ่งเกิดแตอานุภาพ 
แหงสมถะ  อันเปนไปโดยอํานาจอนุบุพสมาบัติ  สวนเรื่อง  (ละเอียด) 
มาในพระสูตรแล ๑* 

   *  มหาฎีกาวา  พระสัญชีวะ  นี้  หมายถึงพระสัญชีวะมหาเถระ  ผูเปนพระอัครสาวกท่ี ๒ 
ของพระผูมีพระภาคกกุสันธะ  ทานนั่งอยูท่ีใด ๆ  ก็เขานโิรธไดไมสูยาก  และวา  เพราะ 
ถูกเขาคลอกดวยไฟก็ไมเปนอะไรนั่นแหละ  ทานจึงไดนามวา  "สัญชีวะ"  (ตรงกับท่ีไทย 
เราเรียกวา  "พระรอด" นั่นเอง !)  
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        [สมาธิวิปฺผาราอิทฺธิของทานขาณุโกณฑัญญะ]   
           ฝายพระขาณุโกณฑัญญเถระ  ทานเปนผูมากไปดวย  (การเขา) 
สมาบัติอยูโดยปกติแลว  คืนหน่ึงทานนั่นเขาสมาบัติอยูในปาแหงในแหง 
หน่ึง   พวกโจร ๕๐๐  ลกัของเขาไป  (มาถึงท่ีทานนั่งอยู) คิดวาปานน้ี 
ไมมีใครตามรอยพวกตนมาละ  ก็ใครจะหยุดพัด  เมื่อจะปลงของลง 
สําคัญ (องคพระเถระ)  วา  นี่หัวตอ  จึงพากันวางของทั้งปวงลงไปบน 
(องค)  พระเถระนั่นเอง  เมื่อพวกมันพัก  (พอ) แลวจะไป  เวลาที่หยิบ 
เอาของชิ้นที่วางลงทีแรก๑  ก็พอดีพระเถระออก  (จากสมาบัติ)  ตามท่ี 
กําหนดกาลไว  พวกมันเห็นอาการไหวของพระเถระก็กลัว  รองข้ึน 
พระเถระจึงบอกวา  "อยากลัวเลย  อุบาสกท้ังหลาย  ฉันเปนภิกษุดอก" 
โจรพวกนั้นจึงพากันมาไหว  (ตอมา)  บวชดวยความเลื่อมใสอัน  (เปน) 
ไปในพระเถระแลวไดบรรลุพระอรหัตพรอมท้ังปฏิสัมภิทา  ความที่ 
พระเถระผูถูกของถึง ๕๐๐ ชิ้นทับตัวแลว  ไมมีอาพาธ  (อะไรเลย)  นี ้
เปน  สมาธิวปฺิผาราอิทฺธิ  ในเรื่องนี้ 
                    [สมาธิวิปฺผาราอิทฺธิของนางอุตตรา]  
           ฝายอุตตราอุบาสิกาเปนธิดาของปุณณกเศรษฐี  หญิงคณิกาชื่อ 
สิริมา  ถกูความหึงครอบงํา  ราดน้ํามันเดือด ๆ  ทั้งกะทะ๒ลงไปที่ศีรษะ 
๑.  ช้ินท่ีวางลงทีแรก  กย็อมอยูขางลาง  ช้ินท่ีวางลงหลัง ๆ สุมอยูขางบน  เม่ือหยิบช้ิน 
บน ๆ  หมดแลว  จึงหยิบช้ินแรกท่ีอยูขางลางได  จึงไดเห็นองคพระเถระ. 
๒.  ตตฺตเตลกฏาห  มหาฎีกาอธิบายวา  เปนคํากลาวถึงของ  โดยยกเอาภาชนะที่บรรจุ 
ของน้ันออกหนา  ความก็คือวา  ราดน้ํามันอันเดือดอยูในกะทะลงไปท้ังกะทะน่ันเอง. 
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ของนาง  นางอุตตราเขาเมตตา  (สมาบัติ)  ในทันทีนั้น  น้ํามันก็กลอก  
(ตก)  ไป  เหมือนหยาดนํ้ากลอก  (ตก)  ไปจากใบบัวฉะน้ัน   นี้เปน 
สมาธิวิปฺผาราอิทฺธิ  ของอุตตราอุบาสิกา  อันเรื่อง  (ของอุตตราอุบาสิการ 
นี้)  บัณฑิตพึง  (เลา)  ใหพิสดารเถิด 
          [สมาธิวิปฺผาราอิทฺธิของพระนางสามาวดี]  
           พระอัครมเหสีของพระเจาอุเทน  พระนามวา  สามาวดี  มาคัณ- 
ฑิยพราหมณปรารถนาตําแหนงอัครมเหสีแก  (นางมาคัณฑิยา)  ธิดาของ 
ตน  จึง  (บอกอุบาย)  ใหนางธิดาของตนนั้นซุกอสรพิษไวใน  (ราง)  พิณ 
(ของพระราชา)  แลวแสรงทูลพระราชาวา "ขาแตพระมหาราชเจา 
พระนางสามาวดีทรงคิดจะปลงพระชนมพระองค  ทรงจับอสรพิษขังไว 
ในพิณ"  พระราชาทอดพระเนตรเห็นอสรพิษน้ันแลวก็กริ้ว  ทรงคิดวา 
จะตองฆาพระนางสามาวดีเสีย  (ใหจับพระนางและบริวารไปยืนกลาง 
แจงแลว)  ทรงยกธนูข้ึน   สอดลกูธนอูาบยาพิษเขา  (เตรียมจะยิง) 
พระนางสามาวดีพรอมท้ังบริวาร   (พรอมใจกัน)  แผเมตตาไปยังพระ 
ราชา  พระราชาไมอาจทรงยิงลูกศรออกไปไดเลย  จะลดคันศรลงก็ 
ไมได  (ดวย)  ทรงยืนพระองคสั่นอยู  ดังนั้นพระนางจึงทูล  (ถาม) 
พระองควา  "ทรงลําบาก  (พระวรกาย)  อยูหรือเพคะ "  พระราชาตรัส 
(สารภาพ)  วา  "จะ  ฉันกําลังลําบาก"  พระนางจึงทูลวา  "ถากระน้ัน 
ของพระองคจงทรงลดธนูลงเถิด "  (พอขาดพระดํารัสของพระนาง)  ศร 
ก็ตกลงแทบพระบาทของพระราชาน่ันเอง  ตอนั้นพระนางทรงเตือน  
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พระองค  โดยใจความวา  บุคคลไมควรประทุษรายตอผูที่มิไดทําราย 
ความท่ีพระราชาไมอาจทรงปลอยลกูศรออกไปไดดังกลาวมาฉะน้ี  เปน  
สมาธิวิปฺผาราอิทฺธิ  ของพระนางสามาวดีอุบาสิกา  แล 
                                    [๖  อรินาอิทฺธิ]  
           สวนฤทธิมีความเปนผูสําคัญวาไมปฏิกูล  ในส่ิงปฏิกูลเปนอทชาทิอยู 
เปนปกติไดเปนตน  ชื่อวา  อริยาอิทฺธิ  (สมคําท่ีกลาวในปฏิสัมภิทา) วา 
"อริยาอิทฺธิ  เปนไฉน  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  หากจํานงวา  "ขอเราพึง 
เปนผูมีความสําคัญวาไมปฏิกูลในสิ่งท่ีปฏิกูลอยูเถิด"  ดังน้ีไซร  เธอก ็
ยอมเปนผูมีความสําคัญวาไมปฏิกูลในส่ิงปฏิกูลน้ันอยูได  ฯลฯ  เปน 
ผูมีสติสัมปญญะวางเฉยในส่ิงปฏิกูลน้ันอยูได *"  ฤทธิมีความเปนผู 
สําคัญวาไมปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลเปนอาทิอยูเปนปกติไดเปนตนน้ีแล  เรยีก 
วา อริยาอิทฺธิ  เพราะมีแตแกพระอริยะท้ังหลายผูไดเจโตวสีเทานั้น 
จริงอยู  ภิกษุขีณาสพผูประกอบดวยอริยาอิทฺธินั้น  เมื่อทําการแผเมตตา 
ก็ดี  ธาตุมนสิการก็ดี  ในวัตถุที่ปฏิกูล  คือท่ีไมนาปรารถนา  ชือ่วา 
เปนผูมีอัปปฏิกูลสญัญา  (ความสําคัญวาไมปฏิกูลในส่ิงท่ีปฏิกูล) อยู 
เมื่อทําการแผอสุภก็ดี  มนสิการวาไมเที่ยงเปนตนก็ดี  ในวัตถทุี่ไมปฏิกูล 
ในสิ่งไมปฏิกูล)  อยู  นัยเดียวกันนั้น  ภิกษุเมื่อทําการแผเมตตาก็ดี 
ธาตุมนสิการก็ดี  นั้นแหละ  ในวัตถุทั้งปฏิกูลและไมปฏิกูล  กช็ือ่วาเปน 
*  ขุ. ป.  ๓๑/๕๙๙.  
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ผูมีอัปปฏิกูลสัญญาอยู  และเมื่อทําการแผอสุภก็ดี  มนสิการวาไมเที่ยง  
เปนตนก็ดีนั้นแหละ  ในวัตถุทั้งไมปฏิกูลและปฏกิูล  ก็ชื่อวาเปนผูมี 
ปฏิกูลสัญญาอยู  สวนวาเมื่อยังฉฬังคุเบกขา  อันกลาวไวโดยนัยวา 
"ภิกษุเห็นรูปดวยจักษุแลวไมเปนผูดีใจ...เลย๑"  ดังน้ีเปนตนใหเปนไป 
เวนอาการทั้งสอง  (คือดีใจและเสียใจ)  นั้นเสีย  ทัง้ในวัตถุที่ปฏิกูลและ 
ไมปฏิกูล  กช็ื่อวา  เปนผูมีสติสัมปชัญญะวางเฉยอยู  เพราะในปฏิสัม- 
ภิทา  จําแนกความน้ีแหละไวโดยนัยวา  "ถามวา  ภิกษุเปนผูมีความ 
สําคัญวาไมปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลอยูเปนไฉน ?  แกวา  ภิกษุแผไปโดย 
เมตตาก็ดี  พิจารณาโดยความเปนธาตุก็ดี  ในวัตถอัุนไมนาปรารถนา..." 
ดังน้ีเปนอาทิแล  ฤทธิมีความเปนผูสําคัญวาไมปฏิกูลในสิ่งปฏกิูลเปน  
อาทิอยูเปนปกติไดเปนตนนี้  เรียกวา  อริยาอิทฺธิ  เพราะมีแตแกพระ 
อริยะท้ังหลายผูไดเจโตวสีเทาน้ัน  ดวยประการฉะน้ี๒ 

๑.  องฺ.  ฉกฺก.  ๒๒/๓๑๐. 
๒.  คําวา  ปฏิกูล  ในท่ีนี้ทานมิไดหมายแตเพียงวา  สกปรก  โสโครก  แตหมายถึงวตัถุท่ี 
ไมนาปรารถนา  นาเกลียดนาชัง  ตลอดถึงสัตว  คน  ท่ีเปนศัตรูผูรายท่ีเราเกลียดดวย  ฝาย 
ท่ีไมปฏิกูลก็หมายตรงกันขาม  คือวัตถุท่ีนาปรารถนา  นารักนาพอใจ  ตลอดถึงสัตว  คน 
ท่ีเปนญาติมิตรท่ีเรารักดวย  จะเห็นไดท่ีมีกลาวถึงแผเมตตา  การแผเมตตา  ก็ตองแผไป 
ในคนและสัตว  มิใชแผไปในส่ิงของ 
           แมในสัตว  คน  ท่ีพึงเกลียด  แตถาแผเมตตาไป ใจมุงหมายอยูในความสุขของ 
เขา  หรือทําธาตุมนสิการ  พจิารณาเหน็เปนแตธาตุ  สัญญาของผูนั้นเปนอัปปฏิกูลสัญญา 
แตถาเจริญอสุภ  พิจารณาในดานไมงาม  หรือมนสิการทางไตรลักษณ  แมวัตถุ  สัตว  คน 
นั่นนารักนาปรารถนา  สัญญาของผูนั้นก็เปนปฏิกูลสัญญา.  
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                         [๗  กมฺมวิปากชาอิทฺธิ]  
           สวนฤทธิมีความไปทางอากาศไดเปนอาทิ  แหงสัตวมีนกเปนตน  
ชื่อวา  กมมฺวปิากชาอิทฺธิ  ดังพระบาลีวา  "ถามวา  ฤทธิเกิดดวย 
วิบากกรรมเปนไฉน  แกวา  ฤทธิของนกท้ังปวง  ของเทวดาท้ังปวง 
ของมนุษยลางพวก  ของวินิปาติกะลางเหลา  นี้เปนฤทธิเกิดดวยวิบาก- 
กรรม"๑  ดังน้ี  แทจริง  ในสัตวเหลานั้น  ความไปทางอากาศไดโดย 
เวนฌานหรือวิปสสนาทีเดียว๒  แหงนกท้ังปวง  เปน กมมฺวิปากชาอิทฺธิ 
อยางเดียวกัน  ความไปทางอากาศไดแหงเทวดาท้ังปวงและแหงมนุษย 
ที่เกิดในปฐมกัปลางพวก  ก็เปน  กมมฺวิปาชาอิทฺธิ  ฉันเดียวกัน 
ความไปทางอากาศไดแหงวินิปาติกะลางเหลา  เชนยักษิณียังกรมาตา 
ยักษิณีอุตตรมาตา  ยักษิณีปุสสมิตตา  ยักษิณีธัมมคุตตา  เปนอาทิ๓ 
ก็เปน  กมมฺวิปากชาอิทฺธิ  แล 
                                  [๘  ปุ ฺวโตอิทฺธิ]  
           สวนฤทธิมีการไปทางอากาศไดเปนตน แหงบุคคลผูมีบุญทั้งหลาย 
มีพระเจาจักรพรรดิเปนอาทิ  ชื่อวา  ปุ ฺวโตอิทฺธิ  ดังพระบาลีวา 
๑.  ขุ.  ป.  ๓๑/๖๐๐. 
๒.  มหาฎีกาวา  ฌานนี้หมายเอาฌานท่ีถึงอภิญญา  วิปสสนา  ก็หมายเอาวิปสสนาแกกลา 
เกิดอุพเพงคาปติ ทําใหรางกายโลดลอยไปในอากาศได. 
๓.  ยักษณิีเหลานี้ ไมพบเร่ืองเลาไว  จึงแปลชื่อทับศัพทไว  ควรสังเกตวา วินิปาติกะ 
หมายถึงยกัษดวย  สัตวจําพวกนี้แมเกิดดวยกุศลกรรม  (จงึมีฤทธ์ิ)  แตกต็กตํ่า คือไม 
อาจเพิ่มพูนความสุขเยี่ยงผูเกดิดวยกุศลกรรมจําพวกอ่ืน  ท้ังนี้ก็เพราะอํานาจวิบากของ 
อกุศลอยางหนึ่งท่ีทําไว  จึงเรียกวา  วินิปาติกะ.  
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"ถามวา  ปฺุวโตอิทฺธิ  เปนไฉน  พระเจาจักรพรรดิยอมไปในอากาศ  
ได ๑  พรอมท้ังจตุรงคินีเสนา  โดยทีสุ่ดจนชั้นพวกคนเลี้ยงมาคนเลี้ยง 
โค  (ฤทธิของพระเจาจักรพรรดินี้เปน  ปุ ฺวโตอิทฺธิ)  ฤทธิของ 
โขติกคฤหบดีก็เปน  ปฺุวโตอิทฺธิ  ฤทธิของชฎิลคฤหบดีก็เปน 
ปุ ฺวโตอิทฺธิ  ฤทธิของโฆสกคฤหบดีก็เปน  ปฺุวโตอิทฺธิ  ฤทธิของ 
เมณฑกคฤหบดีก็เปน  ปฺุวโตอิทฺธิ ฤทธิของผูมีบุญทั้งหา  ก็เปน 
ปฺุวโตอิทฺธิ"๒  ดังนี้  วาโดยสังเขป  คุณวิเศษท่ีสัมฤทธิ์ข้ึนในเม่ือ 
บุญสมภารถงึความสุกงอมแลว  ชื่อวา  ปฺุวโตอิทฺธิ  
           ก็แล  บรรดาทานผูมีบุญเหลาน้ัน  สําหรับโชติกคฤหบดี  ม ี
ปราสาทแกว  (หลังหนึ่ง)  และกัลปพฤกษ ๖๔ ตน  ทําลายแผนดินข้ึน 
มาต้ังอยู  นี้แล  ปุ ฺวโตอิทฺธิ ของโชติกคฤหบดีนั้น  สําหรับชฎิล- 
คฤหบดี  มีภูเขาทอง  (สูงใหญ)  ประมาณ ๘๐  ศอกเกิดข้ึน  (นี่  ปฺุ- 
วโตอิทฺธิ  ของชฎิลคฤหบดีนั้น)  ความที่แมเม่ือเขาทําความพยายาม 
จะฆาถึง ๗  แหง (๗ ครั้ง)  แตก็ไมเจ็บอะไรเลย  เปน  ปฺุวโตอิทฺธิ 
ของโฆสกคฤหบดี  ความที่แกะอันลวนแลวไปดวยแกว  ๗ ประการ๓ 

เกิดปรากฏข้ึนในที่ (นา)  ที่เพียงแตไถไดรอยเดียว  เปน  ปุ ฺวโตอิทฺธิ 
ของเมณฑกคฤหบดี 
           บุคคลคือ  เมณฑกเศรษฐี  ภรยิาของเขาชื่อจันทปทุมสิริ  บุตร 
๑.  เวหาส  มหาฎีกาวา  ในท่ีนี้เปนทุตินาวภิัติ  ในอรรถแหงสัตตมี  หรือในอัจจนัตสังโยค 
(คือแปลวา  "ส้ิน   หรือ  ตลอด"  ก็ได). 
๒.  ขุ.  ป.  ๓๑/๖๐๐. 
๓.  ไมใชแกว ๗ ประการ  อยาของพระเจาจักรพรรดิ.  
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ชื่อธนัญชันเศรษฐี สะใภชื่อสุมนเทวี  ทาสชื่อปุณณะ  ชื่อวาผูมีบุญ  
ทั้งหา  ในบุคคลท้ังหาน้ัน  ในกาลท่ีทานเศรษฐีผูดําหัวแลวแหงนดู 
อากาส  ฉางขาว  ๑๒๕๐  ฉางก็เต็มดวยขาวสาลีแดงจากอากาศ  เมื่อ 
ภริยา  (ของทาน)  ถือเอาขาวสุกเพียงทะนานเดียว  เลี้ยงชาวชมพูทวีป 
ทั้งส้ิน  ขาวก็ไม  (รูจัก)  สิ้น  เมื่อบุตร  (ของทาน)  ถือเอาถุงบรรจุเงิน 
๑,๐๐๐ กหาปณะให  (ทาน)  แกชาวชมพูทวีปทั้งสิ้นไป  กหาปณะก็ไม 
(รูจัก)  เปลือง  เมื่อสะใภ  (ของทาน)  ถือเอาขาวเปลือกตุมพะเดียวแจก 
ชาวชมพูทวีปทั้งสิ้นไป  ขาวเปลือกก็ไม  (รูจัก)  หมด  เม่ือทาส  (ของ 
ทาน)  ไถนาดวยไถ  (ผาล)  เดียว  (รอบเดียว)  ก็เกิดเปน  ๑๔ รอย  คือ 
ดานละ  ๗  รอย๑  นี้เปน  ปุ ฺวโตอิทฺธิ  ของบุคคลท้ังหาน้ัน 
                                [๙  วิชฺชามยาอิทธิ]  
           สวนฤทธิมีาการไปอากาศไดเปนตน  แหงเทพชั้นตํ่ามีวิทยาธร 
เปนอาทิ  ชื่อวา  วิชฺชามยาอิทฺธิ  ดังพระบาลีวา  "ถามวา  วิชฺชามยา 
อิทฺธิ  เปนไฉน ?  แกวา  พวกวิทยาธรวิทยาแลวไปทางอากาสได 
แสดงชางในอากาศกลางหาวก็ได ฯลฯ  แสดงขบวนเสนาตาง ๆใน 
อากาศกลางหาวก็ได"๒ 

๑.  สมัยนี้ทําไมไมมีคนมีบุญอยางนี้หนอ  ชมพูทวีปของทานคงไมกวางใหญ  และ 
ชาวชมพูทวีปก็คงมีจํานวนไมมากเทาปจจบัุนนี้กระมัง. 
๒. ขุ.  ป.  ๓๑/๖๐๑. 
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               [๑๐  ตตฺถ  ตตฺถ...อิชฌฺนฏเน  อิทฺธิ]   
           สวนวาความสําเร็จแหงกรรมนั้น ๆ  เพราะความประกอบชอบ 
นั้น ๆ ชื่อวา  ตตฺถ  ตตฺถ  สมฺมาปโยคปจฺจยา  อิชฌฺนฏเน  อทิฺธิ 
-  ฤทธิโดยความหมายวาสําเร็จ  เพราะประกอบชอบในกิจนั้น  ๆ  เปน 
ปจจัย  ดังพระบาลีวา  "ผลคือการละกามฉันท  ยอมสําเร็จดวยเนกขัมมะ 
เพราะเหตุนั้น  ผลนั้นจึงชื่อวาฤทธิ  โดยความหมายวาสําเร็จ  เพราะ 
ประกอบชอบในกิจนั้น  ๆ  เปนปจจัย  ฯลฯ  ผลคือการละกิเลสทั้งปวง 
ยอมสําเร็จดวยอรหัตมรรค เพราะเหตุนั้น  ผลนั้นจึงชื่อวาฤทธิ  โดย 
ความหมายวาสําเร็จ  เพราะประกอบชอบในกิจน้ัน ๆ  เปนปจจัย"๑ 
           ก็บาลมีาในนิเทศแหงฤทธิขอท่ี ๑๐ นี ้ ก็เปนเชนเดียวกับบาลีใน 
นิเทศแหงฤทธิขอกอน ๆ  (มีสมาธิวปฺิผาราอิทฺธิเปนตน)  โดยแสดง 
สัมมาปโยค  ที่ไดแกการปฏิบัติเหมือนกัน  แตมาในอรรถกถาวา "ความ 
วิเศษที่เกิดข้ึนเพราะทําการน้ัน ๆ  คือศิลปกรรม  (แสดงฝมือ)  อยางใด 
อยางหน่ึง  โดยสามารถทําพยูหะ  (คายกล ?)  มีสกฏพยูหะ (กลกอง 
เกวียน ?)  เปนตน๒  เวชกรรมอยางใดอยางหน่ึง  การเรียนไตรเพท 
๑.  ขุ.  ป.  ๓๑/๖๐๑. 
๒.  ตรงนี้มหาฎีกาแก  สกฏพฺยูหาทิกรณ  เปนการจัดพยหูะตาง ๆ มี  สกฏพยูหะ  จกัร- 
พยูหะ  และปทุมพยูหะเปนตน  พยหูะตาง ๆ นี้  นาจะมีพรรณนาไวในตําราพิชัยสงคราม 
หรือตําราต้ังคายกล  ซ่ึงจะตองใชเวลาไปคน  เวลานี้ไดพบแตคําอธิบายปทุมพยูหะ  วา 
ไวยอ  ๆวา  ยทุธวิธีแบบหนึง่  จัดพลรบเปนแนวรูปวงกลมซอนกันเปนช้ัน ๆ  อยางกลีบ 
ปทุม. 
           และมหาฎีกาบอกสัมพันธไววา  บทสกฏ...วเสน  นี้  เขากับบท  นิพฺพตฺตวิเสโส 
เห็นวาไกลไป  ท่ีจริงเปนตติยาวิเสสนะในบท  สิปฺปกมฺม  ใกล ๆ นั่นเอง เพราะทาน  
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การเรียนพระไตรปฎก  โดยท่ีสุดจนชั้นการกสิกรรมมีการไถหวานเปน 
อาทิ  ชื่อวา  ตตฺถ  ตตฺถ  สมฺมาปโยคปจฺจนา  อิชฌฺนฏเน  อทิฺธิ - 
ฤทธิโดยความหมายวาสําเร็จ  เพราะประกอบชอบในกิจนั้น ๆ  เปน 
ปจจัย" 
                         [ฤทธิที่ทานประสงคเอาในบาลี]  
           ในอิทธิ ๑๐ ดังวามานี้  อธิฏานาอิทฺธิ  เทาน้ันมาใน  (บาลี)  บท 
วา  อิทฺธิวิธาย  นี ้ แตวาในอรรถนี้จําตองปรารถนา  วิกุพฺพนาอิทฺธิ  และ 
มโนมยาอิทธฺิ  (ประกอบ)  ดวยแท 
                                    [แกอรรถบทบาลี]  
           บทวา "อิทฺธวิธาย - เพ่ือฤทธิชนิดหน่ึง " นั้นคือ  เพ่ือสวนหนึ่ง 
แหงฤทธิ  หรือเพ่ือวิกัป  (อยาง)  หน่ึงแหงฤทธิ  คําวา  "นําจิตมุงไป"๑ 

ความวา  ภิกษุนั้น  เมื่อจิตน้ันคือฌานอันเปนบาทแหงอภิญญาเกิดแลว 
ดวยอํานาจแหงการฝกจิตมีประการดังกลาวแลว  นาํบริกรรมจิตมุงไป 
เพ่ือประโยชนแกการไดฤทธิชนิดหน่ึง  คือพราก  (จิต)  จากอารมณกสิณ 
เสียแลวสง  (จิตน้ัน)  ใหมุงหนาตอชนิดแหงฤทธิ  บทวา  "นอม (จิต 
มุงไป"  คือทํา  (จิต)  ใหโนมไปสูฤทธิที่จะพึงบรรลุ๒  ใหเอียงไปหาฤทธิ 
สัมพันธหางไปนั่นเอง ทานเลยแก  สิปฺปกมฺม  เปนการคํานวณ  และการดนตรีเปนตนไป 
เม่ือเปนเชนนัน้  การสามารถจัดพยหูะ  ก็เกอ. 
๑.  ตรงนี้  ปาฐะในฉบับวิสุทธิมมรรค  ลิขิตไวท้ัง  อภหิีหรติ  ท้ัง  อภินินนฺาเมติ  เขาใจวา 
บทหลังนี้เกิน  เพราะมีแยกแกเปนบทหนึ่งตางหาก  ในท่ีนี้ไดแปลตามท่ีเขาใจนี้. 
๒.  ปาฐะลิขิตไวเปน  อธิคนตฺพฺพ  อิทฺธิโปณ...  แปลยาก  เขาใจวาจะเปน  อธิคนฺตพฺพ- 
อิทฺธิ...  ดังแปลไวนั้น.  
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ที่จะพึงบรรลุ  ปาฐะวา "โส"  นั้น  ไดแกภิกษุผูมีการนําจิตมุงไป  ได  
กระทําแลวอยางนั้น  บทวา  อเนกวิหติ  แปลวาหลายอยางตางประการ 
บทวา  อิทฺธิวิธ  แปลวา  สวน  (หน่ึง)  แหงฤทธิ  บทวา  ปจฺจนุโภติ 
ความวาไดเสวย  คือไดถกูตอง  ไดทําใหแจง  ไดบรรล ุ
             [พหุภาวปาฏิหาริย - ทําคนเดียวใหเปนคนมาก]  
           ตอน้ี  เมื่อจะทรงแสดงความท่ีอิทธิวิธะน้ันมีหลายอยาง  ตึงตรัส 
คําวา  เอโกป  หุตฺวา  เปนอาทิ  ในคําเหลาน้ัน  คําวา เอโกป  หตฺุวา 
คือโดยปกติกอนแตทําฤทธิ  (เธอ)  กเ็ปนคนเดียวนั่นแหละ  คําวา  พหุธา 
โหติ  หมายความวา  (เธอ)  เปนผูใครจะจงกรม  หรอืใครจะทําการ 
สาธยาย  หรอืใครจะถามปญหาก็ดี  ในที่ใกลภิกษุมากรูป*  ก็  (นิรมิต 
กายตนข้ึน)  เปน ๑๐๐ รูปก็ได  เปน  ๑,๐๐๐  รูปก็ได 
                                       [อิทธิวิธี]  
           ถามวา  ก็ภิกษุนี้จะเปนอยางนั้นไดดวยวิธีอยางไร ?  ตอบวา 
เธอยังภูมิ ๔ แหงฤทธิ  และบาท  ๔  บท  ๘  มลู  ๑๖ แหงฤทธิใหถึง 
พรอมแลว อธิษฐานดวยญาณไป  ยอมเปนอยางนั้นได 
                                  [ภูมิ ๔ แหงฤทธ]ิ  
           ในวิธเีหลาน้ัน  ฌาน ๔ พึงทราบวา  (เรียกวา)  ภูมิ  ๔ จรงิอยู 
*  มหาฎีกาชวยขยายความวา  ภิกษุมากรูปท่ีวานี้ก็คือ  ภกิษุท่ีตนนิรมิตข้ึนนั่นเอง  คือ 
นิรมิตภิกษุข้ึนมาก ๆ  แลวตวัเองก็เดินจงกรม..อยูในหมูภิกษนุิรมิตนั้น.  
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พระธรรมเสนาบดีไดกลาวคําน้ีไววา  "ถามวา  ภูม ิ ๔ แหงฤทธเิปน 
ไฉน๑ ?  แกวา  ปฐมฌาน  เปนวิเวกชภูมิ  (ภูมิเกิดแตวิเวก)  ทุติยฌาน 
เปนปติสุขภูมิ  (ภูมิปติและสุข)  ตติยฌาน  เปนอุเบกขาสุขภูมิ  (ภูมิ 
อุเบกขาและสุข)  จตุตถฌาน  เปนอทุกขมสุขภูมิ  (ภูมิอทุกขมสุข) นี้ 
ภูมิ ๔  แหงฤทธิ  เปนไปเพ่ือความไดฤทธิ  เพ่ือความบรรลุฤทธิ  เพ่ือ 
ความทําฤทธิไดตาง ๆ  เพ่ือความไดรับอานิสงสตาง ๆ  แหงฤทธิ  เพ่ือ 
ความเชี่ยวแหงฤทธิ  เพ่ือความกลาแหงฤทธิ"๒  ดังนี้ 
           ก็เพราะเหตุที่พระโยคีเขาสูสุขสัญญา  (ความกําหนดหมายอันไป 
ดวยกันกับความสุขในฌาน)  และลหสุัญญา  (ความกําหนดหมายอันไป 
ดวยกันกับความเบาท่ีประกอบดวยความสุขน้ัน)  แลวเปนผูมี  (นาม) 
กาย  เบา  ออน  ควรแกการไดฤทธิ เพราะความซาบซานแหงปติ (ใน 
ปฐมฌานและทุติยฌาน)  และเพราะความซาบซานแหงสุข  (ในตติย- 
ฌาน) เพราะเหตุนนั้น  ในฌาน ๔ นัน่  ฌาน ๓ ขางตน  พึงทราบวา 
เปนสัมภารภูมิ  (ภูมิประกอบ ?)  เพราะเปนไปเพ่ือความไดฤทธิโดย 
ปริยายน้ี  สวนจตุตฌาน  เปนปกติภูมิ  (ภูมิตามปกติ)  เพ่ือความได 
ฤทธิแท 
                                       [บาทแหงฤทธ์ิ ๔]  
           อิทธิบาท  ๔  พึงทราบวา  (เรียกวา)  บาท ๔ สมพระบาลีวา 
๑.  ภูมิ ในท่ีนีม้หาฎีกาใหแปลวา ท่ีเปนท่ีมีข้ึนแหงฤทธ์ิ  หรือท่ีเปนเหตุมีข้ึนแหงฤทธิ์ 
ซ่ึงหมายถึงฌาน. 
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 
เพ่ือความไดฤทธิ  ฯลฯ  เพ่ือความกลาแหงฤทธิ"๑  ดังน้ี 
           ก็แลในนิเทศแหงอิทธิบาทน้ี  สมาธิที่มีฉันทะเปนตนเหตุ  หรือยิ่ง 
 ดวยฉันทะ  ชื่อวาฉันทสมาธิ  คําน้ีเปนคําเรียกสมาธิที่พระโยคีทําฉันทะ 
คือความใครจะทําใหเปนใหญ  จึงไดบรรล ุ
           สังขารอันเปนตัวความเพียร  ชื่อวาปธานสังขาร  คําน้ีเปนชื่อ 
แหงความเพียร  กลาวคือสัมมัปปธาน  อันยังกิจ ๔ ใหสําเร็จ๒ 

           คําวา  มาพรอม...  คือประกอบดวยฉันทสมาธิ  และปธานสังขาร 
ทั้งหลายดวย 
           คําวา  อิทธิบาท  ไดแกกองจิตและเจตสิกที่เหลือ  อันชื่อวาเปน 
บาท  เพราะความหมายวาเปนที่ต้ังแหงฉันทสมาธิ  และปธานสังขาร 
ทั้งหลาย  ทีส่ัมปยุตดวยอภิญญาจิต  อันถึงซึ่งความนับวาอิทธิ  เพราะ 
อรรถวาสําเร็จ  โดยปรยิายวาเกิดผล  หรือนัยหน่ึง  ถึงซ่ึงความนับวา 
อิทธิ  เพราะเปนเครื่องสําเร็จแหงสัตวทั้งหลาย  โดยปริยายน้ีวา  เปน 
๑.  ขุ. ป.  ๓๑/๕๘๘. 
๒.  กิจท้ัง ๔ คือ  สวรกิจ  ระวังมิใหอกุศลเกิดข้ึน ปหานกิจ  ละอกุศลท่ีเกิดข้ึนแลว 
ภาวนากิจ  ทํากุศลใหเกิด  อนุรกฺขนากจิ  รักษากุศลท่ีเกิดข้ึนแลวมิใหเส่ือมไปเสีย  
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เครื่องรุงเรือน  เจริญ  สูงข้ึนไปแหงสัตวทั้งหลาย  สมพระบาลีวา  "คํา   
วา  อิทธิบาท  ไดแกกอง  กองสัญญา กองสังขาร  กองวิญญาณ 
แหงภิกษุผูเปนอยางนั้น"* 

           อีกนัยหนึ่ง  ชื่อวาบาท  เพราะเปนเครื่องอันบุคคลถึง  หมาย 
ความวา  เปนเครื่องใหบรรล ุ บาทแหงฤทธิ  ชื่อวาอิทธิบาท  คําน้ี 
เปนชื่อแหงธรรมมีฉันทะเปนตน  ดังพระบาลีวา  "ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
หากภิกษุอาศัยฉันทะ  ไดสมาธิ  ไดความท่ีจิตมีอารมณเปนหน่ึงไซร 
นี้เรียกวาฉันทสมาธิ  ภิกษุนั้นยังฉันทะใหเกิด  พยายามปรารภความเพียร 
ประคองจิตต้ังใจ  เพ่ือยังอกุศลบาปธรรมที่ยังไมเกิดมิใหเกิดข้ึน ฯลฯ 
อาการเหลานี้เรียกวา  ปธานสังขาร  ดวยประการดังน้ี  ฉันทะน้ีดวย 
ฉันทสมาธินี้ดวย  ปธานสังขารทั้งหลายนี้ดวย นี้เรียกวา  อิทธิบาท 
ประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร"  ดังน้ี  แมในอิทธิบาทท่ีเหลือ 
ก็พึงทราบความตามนัยที่กลาวมาน้ีเทอญ 
                                    [บท ๘ แหงฤทธิ]  
           บท ๘  มีฉันทะเปนอาทิ  พึงทราบวา  (เรียกวา)  บท ๘ สมพระ 
บาลี  (ในปฏสิัมภิทา)  วา  "บท  ๘  แหงฤทธิเปนไฉน ?  (บท  ๘ แหง 
ฤทธิคือ)  หากภิกษุอาศัยฉันทะไดสมาธิ  ไดความท่ีจิตมีอารมณเปน 
หน่ึงไซร  ฉันทะมิใชสมาธิ  สมาธิก็มิใชฉันทะ ฉันทะเปนอยางหน่ึง 
สมาธิก็เปนอยางหน่ึง  หากภิกษุอาศัยวิริยะ  ไดสมาธิ  ไดความท่ีจิตมี 
*  อภิ.  วิ.  ๓๕/๒๙๔.  
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อารมณเปนหนึ่งไซร  วิรยิะมิใชสมาธิ  สมาธิก็มิใชวิริยะ  วิริยะเปน   
อยางหน่ึง  สมาธิก็เปนอยางหน่ึง  หากภิกษุอาศัยจิตตะ  ไดสมาธิ  ได 
ความท่ีจิตมีอารมณเปนหนึ่งไซร   จิตตะมิใชสมาธิ  สมาธิก็มิใชจิตตะ 
จิตตะเปนอยางหน่ึง  สมาธิก็เปนอยางหน่ึง  หากภิกษุอาศัยวีมังสาได 
สมาธิ  ไดความท่ีจิตมีอารมณเปนหน่ึงไซร  วีมังสามิใชสมาธิ  สมาธิก็ 
มิใชวีมังสา  วีมังสาเปนอยางหน่ึง สมาธิก็เปนอยางหน่ึง  เหลานี้บท ๘ 
แหงฤทธิ  เปนไปเพ่ือไดฤทธิ  ฯลฯ  เพ่ือความกลาแหงฤทธิ์ "๑  ดังน้ี 
           เพราะเหตุที่ฉันทะ  คือความเปนผูใครจะยังฤทธิใหเกิดข้ึน  ที ่
ประกอบเขาดวยกันกับสมาธิแลวเทานั้น  จึงเปนไปเพ่ือไดฤทธิ  อิทธ-ิ 
บาทท่ีเหลือมีวิริยะเปนตนก็อยางนั้น  เพราะเหตุนั้น บท ๘ มีฉันทะ 
เปนตนนี้  พึงทราบวาทานเรียกวา  บท ๘ ในพระบาลีนั้น ๒ 
                               [มูล ๑๖ แหงฤทธิ]  
           ความท่ีจิตไมหว่ันไหวโดยอาการ ๑๖  พึงทราบวา   (เรียกวา) 
มูล ๑๖ สมบาลี  (ในปฏิสมัภิทา)  วา  "ถามวา  มูลแหงฤทธิมีเทาไร 
ตอบวา  มูลมี ๑๖  คือ 
           (๑)  จิตท่ีไมฟุบลง  ชื่อวา  อาเนญชะ  เพราะไมหว่ันไหวดวย 
โกสัชชะ 
๑.  ขุ. ป. ๓๑/๕๙๐ 
๒.  บท  ๘ นี้  ก็คือสมาธิท่ีประกอบดวยอิทธิบาท ๔ มีฉัทธสมาธิเปนตน  กับตัวอิทธิบาท ๔ 
มีฉันทธเปนตน  ลําพังอิทธิบาทจะทําใหเกิดฤทธ์ิหาไดไม  ตอประกอบเขาดวยกันกบั 
สมาธิ  จึงจะสามารถทําใหเกดิฤทธ์ิได.  
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           (๒)  จิตท่ีไมฟูข้ึน  ชื่อวา อาเนญชะ  เพราะไมหว่ันไหวดวย  
อุทธัจจะ  
           (๓)  จิตท่ีไมโอบไว  ชื่อวา  อาเนญชะ  เพราะไมหว่ันไหวดวย 
ราคะ 
           (๔)  จิตท่ีไมผลักออก  ชื่อวา  อาเนญชะ  เพราะไมหว่ันไหวดวย 
พยาบาท 
           (๕)  จิตท่ีไมเกาะเก่ียว  ชื่อวา  อาเนญชะ เพราะไมหว่ันไหวดวย 
ทิฏฐิ 
           (๖)  จิตท่ีไมผูกพัน  ชื่อวา  อาเนญชะ  เพราะไมหว่ันไหวดวย 
ฉันทะราคะ 
           (๗)  จิตท่ีหลุดพน  ชื่อวา  อาเนญชะ   เพราะไมหว่ันไหวดวย 
กามราคะ 
           (๘)  จิตท่ีไมพัวพัน  ชื่อวา  อาเนญชะ  เพราะไมหว่ันไหวดวย 
กิเลส 
           (๙)  จิตท่ีทํามิใหมีเขตแดน  ชื่อวา  อาเนญชะ  เพราะไมหว่ันไหวดวย 
ดวยเขตแดนคือกิเลส 
           (๑๐)  จิตท่ีถึงความมีอารมณเปนหน่ึง  ชื่อวา  อาเนญชะ  เพราะ 
ไมหว่ันไหวดวยกิเลสตาง ๆ 
           (๑๑)  จิตท่ีศรัทธากํากับแลว ชือ่วา  อาเนญชะ  เพราะไมหว่ัน 
ไหวดวยอสัทธิยะ  
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           (๑๒)  จิตที่วิริยะกํากับแลว  ชื่อวา  อาเนญชะ  เพราะไมหว่ันไหว 
ดวยโกสัชชะ 
           (๑๓)  จิตท่ีสติกํากับแลว  ชื่อวา  อาเนญชะ  เพราะไมหว่ันไหว 
ดวยปมาทะ  
           (๑๔)  จิตท่ีสมาธิกํากับแลว  ชื่อวา  อาเนญชะ  เพราะไมหว่ันไหว 
ดวยอุทธัจจะ 
           (๑๕)  จิตที่ปญญากํากับแลว  ชือ่วา  อาเนญชะ  เพราะไมหว่ัน 
ไหวดวยอวิชชา 
           (๑๖)  จิตท่ีถึงความสวางแลว  ชื่อวา  อาเนญชะ  เพราะไมหว่ัน 
ไหวดวยความมืดคืออวิชชา 
           นี่มูล ๑๖ แหงฤทธิ  เปนไปเพ่ือความไดฤทธิ  ฯลฯ  เพ่ือความ 
กลาแหงฤทธิ"๑  ดังนี้ 
           ความขอ  (ที่วาไมหว่ันไหวเพราะโกสัชชะเปนตน) นี้  เปนอัน 
เสร็จไปแลว  แมดวยปาฐะ  (พระบาลี)  วา  เอว  สมาหิเต  จิตฺเต- 
ครั้นเมื่อจิตต้ังม่ัน ... อยางนี้แลว  "  ดังน้ีเปนตน ๒ โดยแท  แตวาทาน 
กลาวไวอีก  ก็เพ่ือแสดงความท่ีฌานมีปฐมฌานเปนอาทิ  เปนภูมิ  เปน 
บาท  เปนบท  และเปนมลูแหงฤทธิ  อน่ึง  นับกอนเปนนัยมาในพระสูตร 
ทั้งหลาย  นัยน้ีมาในปฏิสัมภิทา  ทานกลาวไวอีกเพ่ือไมหลงในนัยทั้ง 
สอง  ดังนี้ก็ได 
๑.  ขุ.  ป.  ๓๑/๕๙๐ (อาเนญชะ  ท่ีกลาวท้ังปวงนี้  หมายถึงฌานเทานั้น). 
๒.  เพราะในบาลีนี้มีบท  "อาเนฺชปฺปตฺเต - ถึงซ่ึงความไมหวัน่ไหว"  อยูดวยแลว. 
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                                 [อธิษฐานดวยญาณ]  
           สวนคําวา  "อธิษฐานดวยญาณ"   มีอธิบายวา  ภิกษุนี้นั้น  ครั้น 
ยังธรรมอันเปนภูมิ  เปนบท  และเปนมูล  แหงฤทธิเหลาน้ันใหถึง 
พรอมแลว  เขาฌานอันเปนบาทแหงอภิญญา  ออกแลว๑  ถาตองการ 
(ใหตนเปน) ๑๐๐ คน  ก็บริกรรมวา  "สต  โหม ิ สต  โหม ิ- เรา 
จงเปน ๑๐๐ คน  เราจงเปน ๑๐๐ คน"  แลวเขาฌานอันเปนบาท 
แหงอภิญญาอีก ออกแลวจึงอธิษฐาน   พรอมกับจิตอธิษฐานนั่นเอง 
เธอก็เปน ๑๐๐ คนข้ึนได  นัยแมใน  (การอธิษฐานใหเปน) ๑,๐๐๐ คน 
เปนตน กด็ุจนัยนี้  ถา  (ทาํ)  อยางนั้นยังไมสําเร็จไซร  พึงทําบริกรรม 
แลวเขา (ฌาน) เปนวาระท่ี ๒ ออกแลวจึงอธิษฐานอีกก็ได เพราะใน 
อรรถกถาสังยุตนิกายกลาวไววา  "เขาวาระหน่ึง  สองวาระก็ควร" ดัง 
นี้ ๒  ในการอธิษฐานนั้น จิตในฌานอันเปนบาท  มี (ปฏิภาค)  นิมิตเปน 
อารมณ  จิตในบริกรรมมคีนจํานวนรอยเปนอารมณ  หรือมีคนจํานวน 
พันเปนอารมณ  (ตามท่ีตองการ)  แตวาอารมณเหลาน้ันก็เปนแตพรรณ 
๑.  มหาฎีกาวา  "อาจารยลางพวกกลาววา "เขาฌาน ๔ โดยลําดับ  แลวไปออกจาก 
จตุตถฌาน" คําของเกจิอาจารยนี้ไมชอบ   เพราะการฝกจติ  ประโยชนอยูท่ีสามารถเขา 
ฌานไดตามปรารถนา  (คือเขาฌานไหนกไ็ด  ไมจําตองเขาตามลําดับ)  และฌานท่ีเปน 
บาทแหงอภิญญาก็ไดแกจตตุถฌานเทานัน้  ฌานนอกนีห้าเปนบาทแหงอภิญญาไดไม." 
๒.  มหาฎีกาวา  สามวาระหรือยิ่งไปกวานัน้กไ็ด  เพราะการเจริญอภิญญาก็เชนเดยีวกับ 
การเจริญฌาน  (กี่วาระก็ไมเห็นจะเสียอะไร ?)  คําอรรถกถาท่ีวา วาระหนึ่ง สองวาระ 
ก็เปนแตนิทัสสนะ 
           อนึ่ง  ตามท่ีกลาวกันวา  "พระพุทธโฆสะ  แตงวิสุทธิมรรคกอนแตงอรรถกถา" 
นั้น  ถาคํานี้เปนจริง  ก็ไฉนจงึมีการอางถึงอรรถกถาเชนนี้เลา ?.  
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(เพศท่ีนึกกําหนดข้ึน)  หาเปนบัญญัติ  (วาสัตวคนจริง ๆ) ไม แมจิต  
ในอธิษฐานก็อยางนั้นเหมือนกัน คือมีคนจํานวนรอยเปนอารมณ  หรือ 
มีคนเปนจํานวนพันเปนอารมณ  อธิษฐานจิตน้ัน  เปนจิตสัมปยุตดวย 
รูปาวจรจตุตถฌาน  เกิดข้ึนดวงเดียวเทาน้ันตอกับโคตรภูจิต  เชนดัง 
อัปปนาจิตท่ีกลาวมาแตกอน  แมในคําท่ีกลาวในปฏิสัมภิทาวา  "โดย 
ปกติ  (พระโยคี)  เปนคนผูเดียว  (แต) นึกใหเปนคนมากจํานวน ๑๐๐ 
ก็ดี  จํานวน ๑,๐๐๐ ก็ด ี จํานวน ๑๐๐,๐๐๐  ก็ดี  ครั้นนึกแลวกอ็ธิษฐาน  
ดวยญาณวา "เราจงเปนคนจํานวนมาก"  เธอก็เปนคนมากจํานวน ๑๐๐ 
ดังทานจุลปนถกฉะนั้น  "  ดังน้ีเลา  คําวา  "อาวชฺชติ - นึก"  ทานก็ 
กลาวโดยเปนบริกรรมนัน่เอง  (ไมใชอาวัชชนะ)  คําวา  "ครั้นนึกแลว 
ก็อธิษฐานดวยญาณ"  (นี)่  ก็กลาวโดยเล็งเอาญาณในอภิญญา  (ไมใช 
ญาณที่สัมปยุตดวยบริกรรมจิต  หรือญาณที่เปนกามาวจรอ่ืน ๆ)  เพราะ 
เหตุนั้น  บัณฑิตพึงเห็นความในคําวา  "อธิษฐานดวยญาณ"  นัน้  ดังน้ี 
วา  (พระโยคี)  นึกใหเปนคนมาก  ครั้นแลวในทีสุ่ดแหงบริกรรมจิต 
เหลาน้ันก็เขาสมาบัติ  ออกจากสมาบัติแลวนึกอีกวา  "เราจงเปนคนมาก" 
แลวจึงอธิษฐานดวยญาณในอภิญญา  อันเปนญาณดวงเดียวเกิดข้ึนใน 
ลําดับแหงจิตท่ีเปนบุพภาคสามหรือสี่ดวงที่เปนไปตอแตนั้น  ซึ่งไดชื่อ 
วา  อธิษฐาน  (ญาณ)  ดวยอํานาจท่ีเปนเหตุใหสําเร็จลง"  ดังน้ีเทอญ 
           สวนคําท่ีวา "ดังทานจุลปนถก" นั้น  ทานกลาวเพ่ือแสดงกาย 
สักขี (ประจักษพยาน)  แหงพหุธาภาพ  (ความอธิษฐานใหเปนคนมาก) 
ก็คําน้ันควรแสดงดวยเรื่อง 
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                                     [เรื่องพระจุลปนถก]   
           ไดยินมาวา  ทานสองพี่นองนั้นไดนามวาปนถก  เพราะทานเกิด 
ใน  (กลาง)  ทาง  ทานทั้งสองน้ัน   ผูพ่ีชื่อวามหาปนถก ทานบวชแลว 
ไดบรรลุพระอรหัตพรอมทั้งปฏิสัมภิทา  ครั้นเปนพระอรหันตแลวจึงให 
(นองชายชื่อ)  จุลปนถกบวช  แลวไดให  (ทอง)  คาถาน้ีวา 
                   ปทฺม  ยถา  โกกนุท  สุคนฺธ 
                   ปาโต  สิยา  ผุลฺลมวีตคนฺธ 
                   องฺคีรส  ปสสฺ  วิโรจมาน 
                   ตปนฺตมาทิจฺจมิวนฺตลิกฺเข 
               ขอเชิญชมพระอังคีรสเจาผูเบิกบาน  หอมดังดอก 
           ปทุมพรรณโกกนทุอันบานเมื่อยามเชา  ยังไมวายกลิ่น 
           หอมกรุนอยูฉะน้ัน 
               ขอเชิญชมพระอังคีรสเจาผูแจมใส  ดังพระอาทิตย 
           สองแสงอยูในกลางหาวฉะน้ัน 
พระจุลปนถก  (เปนคนทึบในทางทองจํา)  ไมอาจทํา  (ทอง) คาถาน้ัน 
ใหคลองไดโดย (เวลาถึง) ๔ เดือน  ดังน้ันพระเถระจึงบอกเธอวา 
"เจาเปนคนอภัพในพระศาสนา "  แลวขับออกจากวิหารไป  ก็แลใน 
คราวนั้น  พระเถระเปนพระภัตตุเทสก  หมอชีวกไปหาเถระ  กลาว 
(นิมนต)  วา  "ทานผูเจริญ  พรุงน้ี  ขอทานจงพาภิกษุ ๕๐๐ รูปพรอม 
ทั้งพระผูมีพระภาคเจา  ไปรับภิกษาในเรือนของขาพเจา"  ขางฝาย 
พระเถระรับนิมนตโดยกลาววา  "อาตมารับนิมนตสําหรับภิกษุที่เหลือ 
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เวนพระจุลปนถก"  พระจุลปนถก  (เสยีใจไป) ยืนรองไหอยูที่ซุมประตู 
(วัด)  พระผูมีพระภาคเจาทรงเห็นดวยทิพจักษุ  ก็เสด็จไปหาเธอ  รับสั่ง 
(ถาม)  วารองไหทําไม  เธอกราบทูลเลาความเปนมานั้น  (ใหทรงทราบ) 
พระผูมีพระภาคเจาตรัส  (ปลอบ)  วา  "ผูไมอาจทําการทอง (คาถา) ได 
จะนับเอาเปนอภัพในศาสนาของเราหามิได  อยางโศกเศราไปเลย 
ภิกษุ"  แลวทรงจับเธอท่ีแขน (จูง)  เสด็จเขาสูวิหาร  ทรงเนรมิตผา  
(ขาว) ข้ึนทอนหนึ่งดวยพระฤทธิ์ประทานให  ทรงแนะวา "เอาเถิด 
ภิกษุ  เธอจงลูบผาน้ีไปมาพลางทอง  (คํา)  วา  "รโชหรณ  รโชหรณ 
- ปดธุลี  ปดธุลี"  ไวร่ําไปเถิด"  เม่ือเธอทําอยางนั้นไป  ผานั้นก็เกิด 
มีสีดําข้ึน  เธอก็ได  (ปฏกิลูและอนิจจ)  สัญญาข้ึนวา  "ผา (นี้)  สะอาด 
โทษในผาน้ีหามีไม  แตโทษ  (คือความมีสีดําข้ึน)  นี้  เปนโทษของ 
รางกาย"  แลวหยั่งญาณลงในปญจขันธ  เจริญวิปสสนาไปจนถึง  (ขณะ) 
แตอนุโลมญาณไปใกลโคตรภูญาณ  ขณะนั้นพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัส 
โอภาสคาถาแกเธอวา 
                   "ราคะ  เรียกวา  ธุล ี แตละออง  (ภายนอก) ไม 
              เรียกวาธุลี  (ในอริยวินัย)  คําวาธุลีนั่นเปนคําเรียก 
              ราคะ  บุคคลท้ังหลายผูที่ละธุลี  (คือราคะ)  นั้นได 
              แลว  ก็เปนบัณฑติอยูในศาสนาของพระองคผู 
              ปราศจากธุลีได 
*  มหาฎีกาวา  คาถาท่ีพระผูมีพระภารเจาทรงเปลงแสงสวางไปปรากฏแกผูฟงกอนแลว 
จึงตรัส  เรียกวา  โอภาสคาถา.  
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                   โทสะ  เรียกวา  ธุล ี แตละอองไมเรียกวาธุลี  คํา 
              วาธลุีนั่นเปนเรียกโทสะ บุคคลท้ังหลายผูที่ละธุลี 
              (คือโทสะ)  นั้นไดแลว  ก็เปนบัณฑิตอยูในศาสนา 
              ของพระองคผูปราศจากธุลีได 
                   โมหะ  เรียกวา  ธุล ี แตละอองไมเรียกวาธุลี 
              คําวาธุลีนั่นเปนคําเรียกโมหะ  บุคคลท้ังหลายผูที่ 
              ละธุลี  (คือโมหะ)  นั้นไดแลว  ก็เปนบัณฑิตอยู 
              ในศาสนาของพระองคผูปราศจากธุลีได" 
           เมื่อจบพระคาถา  นวโลกุตรธรรมอันมีจตุปฏิสัมภิทาและฉฬ- 
ภิญญาเปนบริวาร  ก็ไดอยูในมือของพระจุลปนถกน้ันแลว 
           วันรุงข้ึน  พระศาสดาไดเสด็จไปสูเรือนของหมอชีวก  พรอม 
ดวยภิกษุสงฆ  ครั้นสุด  (การหลั่ง)  ทกัษิโณทก*  จะถวายยาคู  ก็ทรงปด 
บาตรไวดวยพระหัตถ  หมอชีวกทูลถามวา  "เหตุอะไร  พระพุทธ- 
เจาขา "  ตรัสบอกวา  "ในวิหารยังมีภิกษุ (เหลือ) อยูรูปหน่ึง "  ทาน 
(หมอ) จึงสงบุรุษ  (ผูหน่ึง)  ไป  สั่งวา  "เจาจงไปรับพระคุณเจามาเร็ว" 
           ก็เม่ือพระผูมีพระภาคเจาออกจากวิหารไป  (นั้น) 
                   พระปนถกไดนิรมิตตนข้ึน ๑,๐๐๐ สวน  นั่นอยูใน 
                   สวนอัมพวันอันรื่นรมย  จนถึงเวลา  (ที่เขามา)  บอก 
                   (ภัต)  กาลแล 
*  ทักษิโณทก  ในท่ีนี้ไดแกน้าํท่ีหล่ังในเวลาทํางาน  (ลงในมือของผูรับทาน)  มิไดหมาย 
ถึงน้ํากรวด.  
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           ครั้งน้ัน  บุรุษผูนั้นไป  (ถึง)  เห็นสวน  (มะมวงของหมอชีวก)  
รุงเรืองเปนอันเดียวดวยผากาสาวะทั้งหลาย  จึง(กลับ)  มากราบทูลวา 
"สวนเต็มไปดวยภิกษุทั้งหลาย  พระพุทธเจาขา  ขาพระพุทธเจาไม 
ทราบวา  พระคุณเจาน้ันเปนรูปไหน "  ครั้งน้ี  พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสกะบุรุษผูนั้นวา  "เจาจงไป  (ใหม)  พบภิกษุรปูใดกอน  จงจับ 
ภิกษุนั้นไวที่ชายจีวร  พูดข้ึนวา  "พระศาสดารับสั่งใหหาทาน"  แลวนํา 
มาเถิด"  บุรษุน้ันจึง  (กลับ)  ไป  จับที่ชายจีวรของพระเถระเขา 
ทันใดนั้น  ภิกษุนิรมิตท้ังปวงก็อันตรธานไป  พระเถระจึงบอกวา  "ทาน 
จงไป  (กอน)  เถิด" สงเขาไปแลว  ทําสรีรกิจมีบวนปากเปนตนเสร็จ 
แลว  ไป  (ดวยฤทธิ์)  ถึงกอน (บุรุษน้ัน)  นั่ง ณ อาศนะท่ีเขาจัด 
(เตรียม)  ไวแลว 
           คําวา  "ดังทานจุลปนถก" (นั้น)  ขาพเจากลาวหมายเอาเรื่อง 
(ที่เลามา) นี้ 
           ภิกษุจํานวนมากท่ีทานผูมีฤทธ์ินิรมิตข้ึน  ในเรื่องที่เลามานั้น 
ก็  (มีอาการ)  เปนเชนกันทานผูมีฤทธ์ินั้นเอง  เพราะทานนิรมิตข้ึน 
(โดย)  ไมกําหนด  (ใหมอีาการตางกัน)  (คือ)  ทานผูมีฤทธิ์ทํากิริยาใน 
อิริยาบถมียืนและนั่งเปนตนก็ดี  ในอาการมีพูดและนิ่งเปนตนก็ดีใด ๆ 
ภิกษุนิรมิตเหลาน้ัน ก็ทํากิริยานั้น ๆ  เหมือนกัน  แตถาทานผูมีฤทธิ ์
เปนผูใครจะทําภิกษุนิรมิตท้ังหลายใหมีเพศตาง ๆ กัน  คือลางพวก (มี 
วัย)  เปนปฐมวัย  ลางพวกมัชฌิมวัย ลางพวกปจฉิมวัย  โดยนยันั้น 
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 
เปนผูใครจะทําภิกษุนิรมิตใหมีหลายอยางตางประการอ่ืน ๆ  อีก  (เชน 
สูงเต้ียอวนผอม) ก็ดี  ทานผูมีฤทธ์ินั้นออกจากฌานอันเปนบาทแลว 
พึงทําบริกรรมโดยนัยวา  "ภิกษุจํานวนเทาน้ันจง  (มีวัย)  เปนปฐมวัย" 
ดังน้ีเปนตนแลวเขาฌานอีก  ออกแลวจึงอธิษฐาน  ภิกษุนิรมิตเหลาน้ัน 
ก็จะเปนอยางที่ผูมีฤทธิ์ปรารถนาทุกประการ  พรอมกับจิตอธิษฐานแล 
           ในขอวา  "เปนคนมากแลว (กลบั) เปนคนเดียวก็ได "  เปนตน 
ก็นัยนี้  แตนี่เปนความแปลกกัน  คือ 
             [เอกภาวปาฏิหาริย - ทําคนมากใหกลับเปนคนเดียว]  
           อันภิกษุ (ผูมีฤทธิ)์ นี้  ครั้นนิรมิต  (ตน)  ใหเปนคนมากอยางน้ัน 
แลวคิดวา  "เราจัก (กลับ)  เปนคนเดียวอีก  แลวจงกรม  ทําสาธยาย 
ถามปญหาเถิด"  หรือคิดดวยความมักนอยวา  "วิหารน้ี  (ตามปกติ) 
มีภิกษุนอย  ถาใคร ๆ  จักมา  (เห็นภิกษุมาก) เขา  ก็จักนึกวา "ภิกษุ 
เหลาน้ีมีจํานวน (มากถึง)  เทาน้ี  แต  (มีรูป)  เปนเชนเดียวกัน (หมด) 
* เขาใจวา จะไมใชการติดตลก  นาจะเปนวา  ไปไดผาบังสุกุลตางสีมาเย็บตอกนัเขา 
เกิดเปนจีวรหลายสี (?) 
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จักมีไดแตไหน  นั่นเปนอานุภาพของพระเถระเปนแน"  แลวก็รูจักเรา 
(วาเปนผูมีฤทธิ์)  "  ดังน้ีก็ดี  แลวปรารถนาวา  "เราจะ (กลับ)  เปน 
คนเดียวเสียในระหวาง  (แหงกาลท่ีกําหนดไว)  เถดิ"  ก็พึงเขาฌาน 
อันเปนบาท  ออกแลวทําบริกรรมไปวา  "เราจงเปนคนเดียว"  แลว 
เขาอีก  ออกแลวจึงอธิษฐานวา "ขอเราเปนคนเดียว"  พรอมกับจิต 
อธิฐานน่ันเอง  เธอก็จะ  (กลับ) เปนคนเดียว  แต (แม)  เมื่อไมทํา 
อยางนั้น  ก็คง  (กลับ)  เปนคนเดียวไดเอง  ดวยอํานาจกาลท่ีกําหนดไว 
อยางไร 
        [อาวิภาวปาฏิหาริย  ติโรภาวปาฏิหาริย]  
           ในขอวา  อาวิภาว  ติโรภาว  นั้น พึงทราบความ  (ดัง)  นี้คือ 
อาวิภาวว  กโรติ  ติโรภาว กโรติ - ทําอาวิภาวะ  ทําติโรภาวะ๑ จริง 
อยู  พระสารบีุตรก็หมายเอาการทําอาวิภาวะและติโรภาวะนี้แล  กลาวไว 
ในปฏิสัมภิทาวา  "บทวา  อาวิภาว  ความวา  (ทําให)  เปนสิ่งท่ี 
อะไร ๆ  มิไดกั้นไว  เปนสิ่งไมกําบัง  เปนสิ่งเปดเผยปรากฏ  บทวา 
ติโรภาว ความวา   (ทําให)  เปนสิ่งท่ีอะไร ๆ  กั้นไว  เปนสิ่งกําบัง 
เปนสิ่งถูกปดถูกครอบไว"๒  ดังนี้ 
๑.  หมายความวา  เม่ือแปลบาลี  ๒ บทนีใ้หเติมกิริยา  กโรติ. 
๒.  บุ.  ป.  ๓๑/๕๙๒.  
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                [อาวิภาวปาฏิหาริย - ทําส่ิงกําบังใหเปดเผย]  
           ในปาฏิหาริย  ๒  อยางนั้น  ภิกษุผูมีฤทธิ์นี้ใครจะทําอาวิภาว-  
ปาฏิหาริย  ยอมทําที่มืดใหสวางบาง  ทําส่ิงกําบังใหเปดเผยบาง  ทําสิ่งท่ี 
ไมมีอยูในคลอง  (จักษุ)  ใหอยูในคลอง  (จักษุ)  บาง  ทําอยางไร ?  ก ็
ภิกษุนี้ใครจะทําตนหรือคนอื่นก็ตาม  ใหเปนอยางที่แมถูกส่ิงอ่ืนปดบังอยู 
หรือแมอยูในที่ไกลก็มองเห็นได  ออกจากฌานท่ีเปนบาทแลว   ก็นึก 
หนวงบริกรรมไปวา  "ทีม่ืดนี้จงกลายเปนสวาง"  หรือวา  "ที่กาํบังน้ีจง 
เปนที่เปด "  หรือวา  "สิ่งท่ีไมอยูในคลอง  (จักษุ) นี้  จงเปนสิ่งที่อยูใน 
คลอง  (จักษุ)"  แลวอธิษฐานโดยนัยที่กลาวแลวน่ันแล  พรอมกับจิต 
อธิษฐาน  มันก็จะเปนตามท่ีอธิษฐานทีเดียว  คนอ่ืน  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 หลังซ่ึงพระวิสสุกรรมนิรมิตถวาย (ครั้ง 
นั้น)  ไดทรงอธิษฐานอยางที่ชาวเมืองสาเกตมองเห็นชาวเมืองสาวัตถีได 
และชาวเมืองสาวัตถีก็มองเห็นชาวเมืองสาเกตได  เสด็จลง  (จากอากาศ) 
ที่ตรงกลางเมืองทีเดียว  แลวทรงแสดงแยกแผนดิน  (ใหเห็นลงไป) 
กระทั่งถึงอเวจี  และทรงแหวกอากาศ (ใหเห็นข้ึนไป)  จนถึงพรหมโลก 
           อน่ึง  ความขอน้ี  บัณฑิตควร  (แสดง)  ใหแจมแจงดวยเรื่อง  
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เทโวโรหนะอีกก็ได  ไดยนิมาวา  พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงทํายมก-  
ปาฏิหาริย  ปลดเปลื้องสัตวประมาณ  ๘๔,๐๐๐ เสยีจากเครื่องผูก  (คือ 
มิจฉาทิฏฐิ ?)  แลว  ทรงคํานึกวา  พระอดีตพุทธทั้งหลาย  เมื่อสุดสิ้น 
ยมกปาฏิหาริย  เสด็จไปท่ีไหน  ก็ทรงเห็นวา  ทานเสด็จไปภพนดาวดึงส 
กัน  ดังน้ัน  จึงทรงเหยียบยันพ้ืนปฐพีดวยพระบาทขางหนึ่ง  วาง 
พระบาทขางที่สองลงบนเขายุคันธร  แลวยกพระบาทแรกเหยียบยอดเขา 
สิเนรุอีกที  ทรงจําพรรษาที่พ้ืนพระแทนสิลาบัณฑุกัมพล  (ของพระ- 
อินทร)  ณ  ยอดเขาสิเนรุ  (คือดาวดึงส)  นั้น  ทรงเริ่ม  (แสดง)  อภิธรรม- 
กถาต้ังแตตน  (พรรษา)  ไป  แกเทวดาในแสนจักรวาฬท่ีมาประชุมกัน๑ 

ในเวลาภิกขาจาร  ทรงแปลงพระนิรมิตพุทธข้ึน  พระนิรมิตพุทธนั้น 
แสดงธรรม  (แทน)  พระผูมีพระภาค๒เจาทรงเค้ียวไมชําระฟนนาคลดา 
(เถาวัลยงูหรือเถาพลู)  แลว  (เสด็จลงไป)  ทรงชําระพระโอษฐที่สระ 
อโนดาต  ทรงรับบิณฑบาตในหมูชนชาวอุตตรกุรุแลว  (เสด็จกลับมา)  
เสวยท่ีริมสระอโนดาต  พระสารีบุตรเถระ  (ข้ึน)  ไปถวายบังคมพระผูมี 
๑. ทานเลาเร่ืองท่ีซึมทราบกันดีมาโดยลําดบั  คร้ันถึงตอนสําคัญ  คือตอนทรงแสดง 
อภิธรรม แทนที่จะวาตามท่ีซึมทราบกันวา  ทรงแสดงอภิธรรมแกพระพุทธมารดา  หรือ 
วา  แกเทวดาทั้งหลายมีพระพุทธมารดาเปนประมุข  ทานกลับทําเปนไมทราบขอสําคัญ 
กลาวแตวาทรงแสดงแกเทวดาเฉย ๆ จะลงเอาวา  เปนเพราะทานไมปลงใจเช่ือเร่ืองทรง 
แสดงอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดา  ไมถนัดนัก  เพราะขออ่ืน ๆ ท่ีไมสูสําคัญ  แมแต 
ดาวดึงสตั้งอยูบนเขาพระสุเมรุ  ทานก็ยังเช่ือ  เพราะฉะนั้น  จึงนานึกวา  ปาฐะแหงน้ีจะ 
ตกขอสําคัญนั้นไปละกระมัง ? 
๒.  ตรงนี้นาจะใช สย  ความจะไดกลมกลืนกับขางตน  วา "... พระนิรมิตพุทธนั้น 
แสดงธรรม (แทน)  สวนพระองคทรงเค้ียวไมชําระฟน..." 
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พระภาคเจาที่นั่น  (ทุกวัน ?)  พระผูมีพระภาคเจาโปรดประทานนยะแก 
พระเถระวา  "วันนี้เราแสดงธรรมเทานี้๑"  พระองคตรัสอภิธรรมกถา 
ไมหยุดเลยตลอด ๓ เดือนดวยประการฉะน้ี  เพราะไดฟงอภิธรรมกถา 
นั้น  ธรรมาภิสมัยไดมีแกเทวดาถึง ๘๐ โกฏิ๒ 

           ทั้งฝายหมูคนอันเต็มอยูในเนื้อที่ประมาณ ๑๒ โยชน  ทีป่ระชุม 
กันเม่ือวันทรงแสดงยมกปาฏิหาริย  คิดกันวา "พวกเราไดเฝาองคพระ 
ผูมีพระภาคเจาแลวน่ันแหละจึงจัก  (กลับ)ไป"  ดงัน้ี  จึงปลูกคายพัก 
(รอ)  อยู  ทานจุลอนาถบัณฑิกเศรษฐีผูเดียวชวยเหลือคนหมูนั้น  ดวย 
ปจจัยทั้งปวง๓ 

           คนทั้งหลายวอนพระอนุรุทธเถระ  เพ่ือ  (ใหทําอยางไรให)  ทราบ 
วา  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่ไหน  พระเถระก็เจริญอาโลกกสิณ 
ไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาทรงเขาพรรษาอยู ณ ภพนดาวดึงสนั้นดวยทิพ 
จักษุ  ครั้นเห็นแลวจึงบอก  (คนทั้งหลายน้ันใหทราบ)  เขาท้ังหลาย 
วอนพระมหาโมคคัลลานเถระ  เพ่ือ  (ใหทําอยางไรใหพวกเราได) 
๑.  การจะแสดงฤทธ์ิข้ึนไปเฝาถึงดาวดึงส  ก็ชอบท่ีจะเปนพระมหาโมคคัลลานะ  แต 
ทานแตงใหพระสารีบุตรข้ึนไปรับนัยะพระอภิธรรมทุกวัน  เพื่อใหเขาตํานานท่ีวา  พระ 
อภิธรรมนั้นมาทางสายพระสารีบุตร (?) 
๒.  ท่ีทานเกณฑใหทรงแสดงอภิธรรมไมหยุดเลยตลอด ๓ เดือน  ก็เพือ่ใหสมกับความ 
ยาวของพระอภิธรรมปฎก  (๑๒ เลมใหญ) ซ่ึงคํานวณดแูลววา  ถาใหแสดงตามปกติ 
วันละคร้ัง  สามเดือนเปนไมจบแน  แตทานไมเลาความเปนไปทางฝายผูฟงบางวา  ฟงกัน 
อยางไร  นั่งฟงกันแนวจนตลอดสามเดือนหมดท้ังแสนจกัรวาฬ  หรือผลัดเปล่ียนหมุน 
เวียนกันฟงอยางไร  หรือฟงไป ๆ  ผูฟงก็ชักนอยลงไป  ๆ จนเหลือพวกฟงอึดอยูพียง ๘๐ 
โกฎิ เลยไดสําเร็จหมด. 
๓.  มหาฎีกาวา  จุลอนาถบัณฑิกเศรษฐี  เปนนองชายของทานอนาถบิณฑิกมหาเศรษฐี.  
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บังคมพระผูมีพระภาคเจา  พระเถระก็ดําลงไปในมหาปฐพีที่ตรงทาม-  
กลางหมูคนนั่นเอง  แลว  (ไป)  ชําแรกเขาสิเนรุ  (อยูในทา)  ถวายบังคม 
พระบาทยุคลพระผูมีพระภาคเจา  โผลข้ึนแทบบาทมูลของพระตถาคต 
เจาทีเดียว๑  กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา  "ขาแตพระองคผูเจริญ 
ชนชาวชมพทูวีปถวายบังคมพระบาทบุคลพระผูมีพระภาคเจา  (มา) พูด 
กันวา  "เราทั้งหลายไดเห็น  (พระองค)  แลวน่ันแหละจึงจัก  (กลับ)  ไป" 
พระผูมีพระภาคเจาตรัส  (ถาม)  วา  "โมคคัลลาน  ก็เด๋ียวน้ี  ธรรมเสนา- 
บดี  พ่ีชายทาน  (อยู)  ที่ไหน"  กราบทูลวา  "(อยู)  ทีเมืองสังกัสสะ 
พระพุทธเจาขา  "  จึงรับสั่งวา  "โมคคัลลาน  ชนเหลาใดใครจะเห็นเรา 
ชนเหลาน้ันจงมาสูเมืองสังกัสสะในวันพรุงน้ี  เราจักลงที่เมืองสังกัสสะ 
ในวันพรุงน้ี  อันเปนวันเพ็ญมหาปวารณาและเปนวันอุโบสถ๒"  พระ 
เถระรับรับสัง่  ถวายบังคมพระทศพลเจาแลว  (กลบั)  ลงมาตามทางที่มา 
นั้นแล  จนถงึท่ีพักของคนทั้งหลาย  ทานอธิษฐานอยางที่คนท้ังหลาย 
เห็นทานไดทั้งเวลาไปและมา  พระมหาโมคคัลลานเถระไดทําอาวิภาว- 
ปาฏิหาริยนี้ในตอนน้ีกอน  ทานมาถึงอยางนั้นแลวจึงแจงขาวนั้น  (ให 
ทราบท่ัวกัน)  กลาว  (กําชบั)  วา  "ทานทั้งหลายอยาไดสําคัญวาไกล 
พอรับประทานอาหารเชาแลวจงออก  (เดินทาง)เถิด"  
           พระผูมีพระภาคเจาทรงบอก (ลา)  แกทาวสักกะเทวราชวา  "ดูกร 
๑.  หมายความวา  โผลข้ึนมาท้ังทาถวายบังคม  และโผลข้ึนตรงท่ีใกลพระบาท  ไดระยะ 
ถวายบังคมพอเหมาะทีเดียว  หาใชไปโผลเอาท่ีไหน ๆ  ตองเดินมาถวายบังคมไม. 
๒.  บทเดยีว  ทานเรียงไวท้ังมหาปวารณา  ท้ังอุโบสถ  ซ่ึงเปนคนละความหมาย  จึงเขาใจ 
วา  เปนทวันทวสมาส  ดังแปลไวนั้น.  
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มหาราช๑  วันพรุงน้ี  ตถาคตจะ  (กลบั) ไปสูมนุษยโลกละ"  พระ 
เทวราชจึงตรัสสั่งพระวิสสุกรรมวา "แนะพอ  (วิสสุกรรม)  พระผูมีพระ  
ภาคเจามีประสงคจะเสด็จไปสูมนุษยโลกวันพรุงน้ี  เจาจงแปลง 
บันไดข้ึน  ๓ แถว  บันไดหนึ่งแลวดวยทอง  บันไดหน่ึงแลวดวยเงิน 
บันไดหน่ึง  แลวดวยแกว "  พระวิสสุกรรมก็ทําตามเทวบัญชา 
           วันรุงข้ึน  พระผูมีพระภาคเจาประทับยืนที่ยอดเขาสิเนรุทอด 
พระเนตรดูโลกธาตุดานตะวันออก  จักรวาฬหลายแสนก็เกิดโลงราวกะ 
ลายเดียวกัน  และทอดพระเนตรเห็นสิ่งอันเปดเผยทุกสิ่งทางดานตะวัน 
ออกฉันใด  แมทางดานตะวันตก  ทางดานเหนือ  ทางดานใต  ก็ทอด 
พระเนตรเห็นสิ่งอันเปดเผยทุกส่ิงฉันน้ัน  เบื้องลางเลา  ก็ทอดพระเนตร 
เห็นจนถึงอเวจี  เบื้องบนถึงอกนิฐภพน  วากันวาวันนั้นไดชื่อวา  โลก- 
วิวรณ (วันเปดโลก)  ขางมนุษยก็เห็นเทวดา  เทวดาเลาก็เห็นมนุษย 
ในการเห็นกันนั้น   มิใชมนุษยแหงนดู มิใชเทวดากมดู  ทุกผูเห็นกัน  
และกันตรงหนาทีเดียว 
           พระผูมีพระภาคเจาไดเสด็จลงโดยบันไดแกวในทามกลาง  ทวย- 
เทพกามาพจรทั้ง ๖ ชั้นลงโดยบันไดทองขางซาย  เหลาเทพสุทธาวาส 
และมหาพรหม  (สหัมบดี)  ลงโดยบนัไดเงินขางขวา  พระเทวราชทรง 
ถือพระบาตรและพระจีวร๒  ทานมหาพรหมถือฉัตรขาวอันมีปริมณฑล 
๑.  นาจะใช  เทวราช เพราะทานเปนเทวดา. 
๒.  ทานพรรณนาเพลิดไปตามแบบ  คือธรรมเนียมภิกษุในชมพูทวีปนั้น  ตามปกติหาได 
หมจีวรเสมอไม  (อาจเนื่องดวยการถนอมจวีร  และอากาศรอน)  โดยเฉพาะเม่ือจะ 
เขาบาน  ก็ถือบาตรจีวร  (ถามีลูกศิษยกใ็หลูกศิษยถือ)  ไป ตอจะเขาเขตหมูบาน  จึง  
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ได ๓ โยชน  ทาวสุยามถือวาลวัชนี๑  ปญจสิขะ  บุตรคนธรรพ  ถือ 
พิณสีเหลืองดุจผลมะตูมสุก  ยาวประมาณ ๓  คาพยุต  ทําบูชาแดพระ  
ตถาคตเจา  (ดวยเสียงพิณ ?)  ลงมา  ข้ึนชื่อวาสัตวผูไดเห็นพระผูมีพระ  
ภาคเจาในวันนั้นแลว  ไมยังความกระหยิ่มตอความเปนพระพุทธเจาให 
เกิดข้ึน  (เฉย)  อยูได  ไมมีแล๒  พระผูมีพระภาคเจาไดทรงทําอาวิภาว- 
ปาฏิหาริยนี้ในตอนน้ี  (ตอนแรกพระโมคคัลลานทําดังกลาวแลว) 
           อีกเรือ่งหน่ึง  ยังมีพระเถระชื่อธัมมทินนะ  ชาว  (เมือง)  ตฬังคระ 
ในตามพปณณิทวีป  นั่งอยู  ณ  ลาน  พระเจดียในติสสะมหาวิหาร  กลาว 
(แสดง)  อปณณกสูตร  โดยปาฐะวา ตีหิ  ภิกขฺเว  ธมฺเมห ิ สมนฺนาคโต 
ภิกฺขุ  อปณณฺกปฏิปท  ปฏิปนฺโน  โหติ - ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุ 
ผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ  ชื่อวาเปนผูปฏิบัติอปณณกปฏิปทา 
(ขอปฏิบัติไมผิด)  "  ดังนี้เปนอาทิอยู  (พลาง)  ควํ่าพัดลง  ที่แตอเวจี 
ข้ึนมา  (แลเห็นโลง)  เปนลานเดียว  แลวหงายพัดข้ึน ที่แตพรหมโลก 
ลงมา  (ก็แลเห็นโลง)  เปนลายเดียว  พระเถระแสดงธรรม  (โดย)  สําทับ 
หยุดครองจวีรแลวจึงเขาบาน  แมพระพุทธองคก็ทรงทําอยางนั้น  แตในการเสด็จลงจาก 
ทวโลก  ในทามกลางทวยเทพผูซ่ึงลวนแตแตงกายงดงาม  แตสวนพระพุทธองคสิ  ไม 
ทรงครอบพระจีวร  ปลอยพระองคเถระ ๆ ลงมาอยางนั้น  จะนาเส่ือมใสศรัทธา  เปน 
ทัสนานุตริยะหรือ ? 
๑.  วาลวีชนี  คือพัดหรือแสทําดวยขนสัตว  สัตวบทเทวโลกไมมี  ถาเทวดาจะทําข้ึนใช 
ก็ตองหาอุปกรณไปจากมนษุยโลกน้ี  และมีอะไรใหปด  จึงตองทําข้ึนใช  บนโนนมีแมลง 
หรือไฉน ? 
๒. ท่ีวา  "กระหยิ่มตอความเปนพระพุทธเจา"  นี้  ก็คงหมายความวา  เกิดอยากเปนพระ 
พระพุทธเจาข้ึนมาบาง  หรือพูดใหเขาแบบก็วา  ปรารถนาพุทธภูมิกันไปทุกคน  กิเลส 
แบบนี้  (เอ้ือมอาจ ?)  นัยวาเปนกิเลสมาทางฝายมหายานแตคร้ังกระโนน.  
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ดวยภัยในนรก  และประโลมดวยสุขในสวรรค  (ทาํให)  ผูฟงลงพวก 
ไดเปนพระโสดาบัน  ลางพวกไดเปนพระสกทาคามี...  พระอนาคามี... 
พระอรหันตแล 
                [ติโรภาวปาฏิหาริย - ทําส่ิงเปดเผยใหกําบัง]  
           สวนภิกษุผูใครจะทําติโรภาวปาฏิหาริย  ยอมทําท่ีสวางใหมือบาง 
ทําส่ิงท่ีไมกําบังใหเปนสิ่งกําบังบาง  ทําสิ่งท่ีอยูในคลอง  (จักษุ)  ใหเปน 
สิ่งไมอยูในคลอง  (จักษุ)  บาง  ทําอยางไร ?  ก็ภิกษุผูมีฤทธิ์นี้ใครจะทํา 
ตนหรือคนอ่ืนก็ตาม  ใหเปนอยางที่แทไมมีอะไรปดบังเลย  หรือแม 
ยืนอยูใกล ๆ  ก็มองไมเห็น  ออกจากฌานท่ีเปนบาทแลว ก็นึกหนวง 
บริกรรมไปวา  "ที่สวนน้ีจงกลายเปนมืดไป"  หรอืวา  "ที่ไมกําบังน้ี 
จงเปนที่กําบังไป"  หรือวา  "สิ่งท่ีอยูในคลอง  (จักษุ)  นี้  จงเปนสิ่งที่ 
ไมอยูในคลอง  (จักษุ) ไป "  แลวอธษิฐานโดยนัยที่กลาวนั่นแล  พรอม 
กับจิตอธิษฐาน  มันก็จะเปนตามท่ีอธิษฐานโดยทีเดียว  คนอ่ืน ๆ  แมยืน 
อยูใกล ๆ  (ตน) ก็ไมเห็น  (ตน)  ฝายตนอยากจะไมเห็น  (เขา)  บาง  ก็ 
ไมเห็น  (ไดเหมือนกัน) 
           ถามวา  ก็ติโรภาวนาปาฏิหาริยนั่น  ใครเคยทํา ?  ตอบวา  พระผูม ี
พระภาคเจา  จริงอยู  พระผูมีพระภาคเจาทรงกระทํายศกุลบุตรซึ่งนั่ง 
อยูใกล ๆ  นัน่เอง  ใหเปนอยางที่บิดา  (ของเธอ)  มองไมเห็นเธอได 
           อยางเดียวกันนั้น  (เสด็จพระพุทธดําเนินไป)  ทรงทําประจุคมน 
(ตอนรับ)  พระเจามหากัปปนะ  ระยะทางถึง ๑๒๐ โยชน  โปรดให  
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ทาวเธอต้ังอยูในอนาคามิผล  และโปรดอมาตย  ๑,๐๐๐ ของทาวเธอให  
ต้ังอยูในโสดาปตติผลแลว  ทรงทําอยางที่พระนางอโนชาพรอมท้ังหญิง 
บริวาร ๑,๐๐๐ ผูเสด็จ (ตาม) มา  ตามทางของพระเจามหากัปปนะน้ัน 
มาถึงแลวแมประทับนั่งอยูใกล ๆ  ก็ไมทอดพระเนตรเห็นพระราชากับ 
ราชบริษัท  ครั้นพระนางทูล (ถาม)  วา  "ทอดพระเนตรเห็นพระราชา 
บางหรือเพคะ"  ตรัสวา  "ก็พระนางทรงหาพระราชาดีกวา  หรอืวา 
ทรงหาพระองคเองดีกวา"  เม่ือพระนางทรงรับวา  "หาตนเองดีกวา 
เพคะ"  แลวประทับนั่งลง  จึงทรงแสดงธรรมโดยประการท่ี  (จบพระ 
ธรรมเทศนาแลว) พระนางพรอมท้ังหญิง  (บริวาร)  ๑,๐๐๐ ทรงต้ังอยู 
ในโสดาปตตผล  พวกอํามาตยต้ังอยูในอนาคามิผล  พระราชาทรงต้ัง 
อยูในอรหัตผลแล 
           อีกเรือ่งหน่ึง  แมพระมหินทเถรเจา  ผูเมื่อทําอยางที่พระราชาไม 
ทอดพระเนตรเห็นชนที่เหลือผูมาพรอมกับตน  ในวันที่มาถึงตามพ- 
ปณณิทวีป  ก็ชื่อวาไดทําติโรภาวปาฏิหาริยนี้เหมือนกัน 
      [อธิบายปาฏิหาริยทั้งสองอีกความหมายหน่ึง]  
           อีกนัยหนึ่ง ปากฎปาฏิหาริย  (ปาฏิหาริยที่ปรากฏตัวผูมีฤทธ์ิ)  ทุก 
อยาง  ชื่อวา  อาวิภาวปาฏิหาริย  อปากฏปาฏิหาริย  (ปาฏิหาริยที่ไม 
ปรากฏตัวผูมีฤทธ์ิ)  ชื่อวา  ติโรภาวปาฏิหาริย  ในปาฏิหาริยสองอยาง 
นั้น  ในปากฎปาฏิหาริย   ปรากฏท้ังฤทธ์ิทั้งผูมีฤทธิ์ทีเดียว  ปากฏ- 
ปาฏิหาริยนั้น  พึงชี้ใหเห็นไดดวยยมกปาฏิหาริย  แทจริงในยมกปาฏิหาริย  
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นั้น  ปรากฏทั้งสองอยางดังน้ี  คือ  พระตถาคตเจาทรงทํายมกปาฏิหาริย   
ในกาลน้ี  ไมทั่วไปกันพระสาวกท้ังหลาย  (คือพระสาวกทําไมได  นี ้
องคผูมีฤทธิ์ปรากฏ)  ลําไฟเปนไปจากพระกายสวนบน  สายนํ้าเปนไป 
จากพระกายสวนลาง...  (นี่ฤทธิ์ปรากฏ) 
           ในอปากฏปาฏิหาริย  ปรากฏแตฤทธ์ิอยางเดียว  ผูมีฤทธิ์หา 
ปรากฏไม  อปากฏปาฏิหาริยนั้น  พึงชีแ้จงดวยมหากสูตรและพรหม- 
นิมันตนิกสูตร  จริงอยู  ในปาฏิหาริยที่กลาวในสูตรทั้งสองนั้น  ปรากฏ 
แตฤทธิ์แหงทานมหากะ  และแหงพระผูมีพระภาคเจาเทาน้ัน  ผูมีฤทธิ์ 
(คือทานมหากะและองคพระผูมีพระภาคเจา)  หาปรากฏไม  ดงัทาน 
กลาวไว  (ในมหากสูตร)  วา  "จิตตะคฤหบดีผูนั่ง  ณ  ที่ควรขางหน่ึง 
แลวแล  ไดกลาวคํานี้กะทานมหากะวา  "สาธุ  ขอพระคุณทานมหากะ 
ไดแสดงอิทธิปาฏิหาริยอันเปนอุตริมนุษยธรรมแกขาพเจาดวยเถิด "  ทาน 
มหากะกลาววา  "คฤหบดี  ถากระน้ันทานจงปูผาอุตราสงคเขาที่ระเบียง 
แลวเกลี่ยกําหญา  (แหง)  ลง  (บนผาน้ัน)"  จิตตคฤหบดีรับคําทานมหากะ 
แลว  ปูผาอุตราสงคลงที่ระเบียงแลวเกล่ียกําหญาลงไว  ครั้นแลวทาน 
มหากะจึงเขาสูวิหาร  (ไมใหเห็นตัว)  แลวแตงฤทธาภิสังขารชนิดที่ (มี) 
เปลวไฟออกทางชองดาลและชองทับหลังประตู  แลวไหมแตหญา  ไม 
ไหมผาอุตตราสงค 
           อีกสตูรหน่ึงวา  (พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา)  "ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
ครั้งน้ันแล  เราแตฤทธาภิสังขารชนิดที่วา  (พกะ)  พรหม  พรหมบริวาร 
และพรหมปาริสัชชา  จักไดยินแตเสียงของเรา  และจักไมเห็นตัวเรา  
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โดยกาลกําหนดเทาน้ี "  ดงัน้ีแลวทรงหายพระองค  ตรัสพระคาถาน้ีวา   
           (ภเววาห  ภย  ทิสวฺา                 ภว ฺจ  วิภเวสิน 
           ภว  นาภิวทึ  กิฺจิ                     นนฺทิ ฺจ  น  อุปาทิยึ) 
                   เราเห็นภัยในภพ  และ  (เห็นตัว)  ภพ  (เอง)   ที่กน 
           แตจะวิภพ  (คือเสื่อม)  ไปน่ันเทียว  จึงไมอภิวัท  (คือ 
           ยกยอง)  ซึ่งภพสักนิด  และไมอุปาทานเอานันทิ  (คือ 
           ภวตัณหา)  ไวดวย* 

   [ติโรกุฑฺฑาทิคมนปาฏิหารริย - ผานส่ิงกีดขวางมีฝาเปนตนไปได]  
           พึงทราบวินิจฉัยในปาฏิหาริยขอวา  "ติโรกุฑฺฑ  ติโรปาการ 
ติโรปพฺพต  อสชฺชมาโน  คจฺฉติ  เสยฺยถาป  อากาเส - ไปนอกฝา 
นอกกําแพง  นอกภูเขาไดไมติด  เหมือนไปในอากาศก็ได  "  นี้  (ดังตอ 
ไปน้ี) 
           บทวา  ติโรกุฑฺฑ  แปลวา  นอกฝา อธิบายวา  สวนขางนอก 
ของฝา  ในบทนอกนี้ก็นัยนี้  และคําวา  กุฑฺฑ  นั่น  เปนคําเรียกฝาเรือน 
*  คาถานี้ทานเลนอักษร  คือ ภ.  ว.  และตอนทายแถมเลนอักษร  น.ท.  จึงพลอยแปล 
ทับศัพทเลนอักษรตามทานไปบางเล็กนอย  ในทางความ  บาทสองคือ  ภวฺจ  วภิเวสิน 
ติดจะมัว ๆ อยู  ในเวลานี้เหน็วา  ความนาจะเปนดังแปลไวนัน้ 
           เนื่องดวยคาถานี้  มีตาํนานวาพระพทุธองคทรงหายพระองค  ตรัสไมใหพวกพรหม 
เห็นพระองค ใหไดยินแตพระสรเสียง  เกจอิาจารยท่ีนยิมความขลัง  จึงนับถือเอาวาเปน 
"คาถาหายตัว"  มาจนบัดนี้  แตท่ีจริงพระพุทธองคมิไดทรงบริกรรมคาถาน้ีแลวหายพระ 
องค ทรงหายพระองคดวยติโรภาวปาฏิหาริย  หรืออปากฏปาฏิหาริย  แลวจึงตรัสคาถาน้ี 
เชนนั้นตางหาก  
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คําวา  ปาการ  หมายเอากําแพงลอมสถานท่ีมี  เรือน  วิหาร  และบาน 
เปนตน  คําวา  ปพฺพต  ไดแกภูเขาดินหรือภูเขาหินก็ได บทวา 
อสชฺชมาโน  แปลวา  ไมติด คําวา  เสยฺยถาป  อากาเส  แปลวา 
ดัง (ไป)  ในอากาศ 
           ก็แลภิกษุผูมีฤทธิ์ใครจะไปอยางนั้น  เขาอากาสกสิณ  ออกแลว 
นึกหนวงถึงฝาหรือกําแพงหรือภูเขา  แมในภูเขาสิเนรุและภูเขาจักรวาฬ 
ลูกในลกูหนึง่ก็ตาม (ที่ตนตองการจะผานไป)  ทําบริกรรมไป  อธิษฐาน 
วาจะเปนอากาศ(ๆ)  มันก็เปนอากาศไปทันที  สําหรับผูใครจะลงไป 
ขางลาง  หรือผูใครจะข้ึนไปขางบน  มันก็เปนโพรง  (ให)  สําหรับ 
ผูใครจะทะลวงไป  (ตรง ๆ)  มันก็เปนชองให  เธอก็ไปในโพรงหรือ 
ชองน้ันไดไมติด  
           สวนพระติปฎกจูฬาภยเถระกลาว( คาน)  ในการทําปาฏิหาริยขอน้ี 
วา  "ดูกรอาวุโสท้ังหลาย  การเขาอากาสกสิณมีประโยชนอะไร  ผูมี 
ฤทธิ์ใครจะนิรมิตรูปตาง ๆ  มีชางและมาเปนตน  ก็จะ  (ตอง)  เขากสิณ 
(สัตว)  มีกสิณชางกสิณมาเปนตนดวยหรือ  ความเปนผูเชี่ยวชาญใน 
สมาบัติ ๘ เพราะทําบริกรรมในกสิณอยางใดอยางหนึ่งน่ันแหละ เปน 
ประมาณ  ผูเชี่ยวชาญในสมาบัติ  ๘  ปรารถนาใหเปนสิ่งใด ๆ มันก็ 
ยอมเปนสิ่งนั้น ๆ เองแหละ  มิใชหรอื "  ภิกษุทั้งหลายกลาว  (ทวง)  วา 
"ขาแตทานผูเจริญ  อากาสกสิณน่ันแหละมาในพระบาลี  เพราะเหตุนั้น 
การเขาอากาสกสิณ  (ในการทําติโรกุฑฑาทิคมนปาฏิหาริย)  นั่น  ควร 
กลาวไดโดยแท "  นี้บาลใีนขอน้ัน  คือ  
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           "ภิกษุผูมีฤทธิ์  เปนผูไดอากาสกสิณสมาบัติอยูโดยปกติ  อาวัช-   
นาการถึงที่นอกฝานอกกําแพงนอกภูเขา  ครั้นแลวอธิษฐานดวยญาณวา 
"(ฝากําแพงภูเขา)  จงเปนอากาศ (ๆ)"  มันก็เปนอากาศไป  เธอก็ไป 
นอกฝานอกกําแพงนอกภูเขาไดไมติด  มนุษยทั้งหลายผูไมมีฤทธิ์อยูโดย 
ปกติ  ยอมไปในท่ี ๆ  ไมมีอะไรกั้นไมมีอะไรลอมได  ไมติด  ฉันใด 
ภิกษุผูมีฤทธิ์ไดเจโตวสีนั้น  ก็ฉันนั้นเหมือนกัน  ยอมไปนอกฝานอก 
กําแพงนอกภูเขาไมติด  ดุจไปในอากาศก็ได  ฉะนั้น๑" 
           ถามวา  "ก็ถาเม่ือภิกษุนั้นอธิษฐานแลวกําลังไปอยู  (อยางนั้น 
เกิดมี)  ภูเขาหรือตนไมก็ตามผุดข้ึน (กั้น)  ในระหวาง (ทาง)  เธอจํา 
ตองเขาสมาบัติแลวอธิษฐานอีกหรือไฉน ?"  แกวา  "โทษ  (ในการ 
เขาสมาบัติแลวอธิษฐานอีกนั้น)  หามีไม"  ดวยวาการเขาสมาบัติแลว 
อธิษฐานอีก  ก็เปนเชนกบัการถือนิสสัยในสํานักพระอุปชฌายะ  และก ็
(หากมีภูเขาเปนตนผุดข้ึนกั้นจริง ๆ )  เพราะภิกษุนี้อธิษฐานวา  "จงเปน 
อากาศ (ๆ)"  มันก็คงเปนอากาศอีกนั่นแหละ  อันขอท่ีวาภูเขาหรือ 
ตนไมอ่ืนจักเกิดดวยฤดูผุดข้ึน  (กั้น) ในระหวาง  (ทาง)  ดวยกําลังแหง 
ความอธิษฐานครั้งแรกของเธอน่ันเอง  นั่นมิใชฐานะ  (คือเปนไปได)๒ 

ในกรณีที่สิ่งท่ีผุดข้ึนในระหวางนั้น  เปนสิ่งท่ีผูมีฤทธิ์อ่ืนนิรมิตข้ึนเลา 
การนิรมิตกอนยอมมีกําลัง (กวา)  สิง่ท่ีนิรมิตทีหลังตอง (หลีก)  ไปขาง 
๑.  ขุ. ป. ๓๑/๕๙๔. 
๒.  มหาฎีกาสรูปวาเปน  อฐานปริกัป  คือขอกําหนดท่ีเปนไปไมได  เพราะอะไรจะโผลข้ึน 
มาเชนนั้นไมมีดอก.  
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บนหรือขางลางสิ่งท่ีนิรมิตกอนน้ัน ๑  
   [ปวีอุมฺมุชฺชนิมฺมชฺชปาฏิหาริย - ผุดข้ึนและดําลงในแผนดินก็ได]  
           ในปาฏิหาริยขอวา  "ปวิยาป  อุมฺมุชฺชนมิฺมชฺุช - ผุดข้ึนและ 
ดําลงในแผนดินก็ได"  นีม้ีอธิบายวา  การผุดข้ึนเรียกวา  อุมมฺุชชฺ 
การดําลงเรียกวา  นิมฺมุชฺช  ทั้ง  อมฺุมุชฺช  และ  นมิฺมุชฺช  เรียกวา 
อุมฺมุชฺชนมิฺมชฺุช  อันภิกษุผูใครจะทําอยางนั้น  พึงเขาอาโปกสิณ 
ออกแลวทําบริกรรม (โดย)  กําหนดตัดตอน  (พ้ืนดิน)  วา  "แผนดินใน 
พ้ืนที่เทาน้ันจะเปนน้ํา"  แลวอธิษฐานโดยนัยที่กลาวแลวน้ันแล  พรอม 
กับการอธิษฐาน  แผนดินในพ้ืนที่เทาท่ีกําหนดตัดตอน  ก็เปนน้ําทีเดียว 
เธอก็ทําความผุดข้ึนและดําลงในแผนดินตรงน้ันได  นี้บาลีในขอน้ัน 
คือ 
           "ภิกษุผูมีฤทธิ์เปนผูไดอาโปกสิณสมาบัติอยูโดยปกติ  เธออาวัช - 
นาการถึงแผนดิน  ครั้นแลวอธิษฐานดวยญาณวา  "(แผนดิน)  จงเปน 
น้ํา"  มันก็เปนน้ําไป  เธอก็ทําความผุดข้ึนและดําลงในแผนดินได 
๑.  ปาะตอนนี้วุน  ๆ  อยู  นิมฺมิเตน  นัน้  ฉบับพมาเปน  นิมฺมิเต  ปน  ถาเปน  นิมฺมิเตน 
ก็จะตองเปน  อปาทาน  ใน  พลว  คือแปลวา  กวา...  อนุสนธิ  (คือการเช่ือมความ) 
ไมดี  หรือจะวาไมมีอนุสนธิก็ได  เห็นวาปาฐะฉบับพมาจะเขาทีกลา  เปนรูปนิมิตสัตมี 
(ท่ีในไวยากรณใหแปลวา  "ในเพราะ..."  แตในท่ีนี้ยกัใชโวหารที่เขาใจกันดใีนบัดนีว้า 
"ในกรณีท่ี...")  ไดอนุสนธิวา  ประโยคหนากลาวส่ิงท่ีผุดข้ึนมาเปน  อุตมุยะ  คือเกิด 
ดวยฤด ู ซ่ึงวาเปนไปไมได สวนประโยคนีก้ลาวส่ิงท่ีผุดข้ึนมานั้นวา  หากเปนส่ิงท่ีทาน 
ผูมีฤทธ์ิอ่ืนนิรมิตข้ึนเลา  ซ่ึงแมอาจเปนได  แตก็ไมสามารถจะกั้นไดดอก  เพราะการ 
นิรมิตกอนยอมมีกําลัง (กวา)  ส่ิงท่ีนิรมิตทีหลังยอมหลีกไปไมประจัน. 
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มนุษยทั้งหลายผูไมมีฤทธิ์โดยปกติ  ยอมทําความผุดข้ึนและดําลงในน้ํา   
ไดฉันใด  ภิกษุผูมีฤทธิ์ไดเจโตวสีนั้น  ก็ฉันนั้นเหมือนกัน  ยอมทํา 
ความผุดข้ึนและดําลงในแผนดิน  ดุลผุดข้ึนและดําลงในนํ้าก็ไดฉะน้ัน*" 
           อน่ึง   มิใชแตผุดข้ึนและดําลงไดเทาน้ัน  ในกิจเนื่องดวยนํ้า 
ทั้งหลาย  เชน  อาบ  ดื่ม  ลางหนาส่ิงของ  เธอตองการ  (ทํา)  กจิ 
ใด ๆ  ก็ทํากจิน้ัน  ๆ ได  อน่ึงเลา  ใชแต  (อธิษฐานให)  เปนน้าํไดแต 
อยางเดียวก็หามิได  ในของเหลวท้ังหลายเชนเนยใส  น้ํามัน  น้าํผ้ึง  น้ํา 
ออย  เมื่อเธอตองการ  (ใหเปน)  สิ่งใด ๆ  ก็อาวัชนาการถึงส่ิงนั้น ๆ 
ทําบริกรรมไปวา  "สิ่งน้ัน ๆ  จงเปนเทาน้ี"  แลวอธษิฐาน  มันก็เปนตาม 
ที่อธิษฐานทีเดียว  เมื่อเธอตักข้ึนมาทําใหมันอยูในภาชนะเนยใสก็เปน 
เนยใสแท  สิง่อ่ืนมีน้ํามันเปนตน  ก็เปนน้ํามันเปนตนแท  น้ําก็เปนน้ํา 
แท   ในน้ําน้ัน  เธอตองการใหเปยกเทาน้ัน  จึงเปยก  ไมตองการให 
เปยก  ก็ไมเปยก  อนึ่ง  แผนดินตรงน้ัน  เปนน้ําสําหรับผูมีฤทธิน์ั้น 
เทาน้ัน  คงเปนดินสําหรับคนนอกน้ัน  ที่แผนดินตรงน้ัน  พวกคน 
เดินเทา  ก็เดินไปได  ไปดวยพาหนะมียานเปนตนก็ได  ทํากจิมีกสิกรรม 
เปนตน ก็ไดแท  แตถาผูมีฤทธิ์นี้ปรารถนาวา  (ดนิตรงน้ัน)  จงเปนน้ํา 
สําหรับคนท้ังหลายน้ันดวยไซร  มันก็เปนเหมือนกัน  ตอลวงกาลท่ี 
กําหนดไว  เวนน้ําในทีขังนํ้าท้ังหลายมีหมอและตระพังเปนตน  ซึ่งมีอยู 
ตามปกติเสีย  ที่ที่ผูมีฤทธิก์ําหนดตัดตอนไวนอกน้ัน  ก ็ (กลับ)  เปนดิน 
ไปตามเดิน 
* ขุ.  ป.  ๓๑/๕๙๓. 
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       [อภิชชมาโนทกคมนปาฏิหาริย - เดินบนน้ําอันไมแตกก็ได]   
           ในปาฏิหาริยขอวา "อุทเกป  ปภิชฺชมาเน-  (เดินไป)  บนน้ํา 
อันไมแตกก็ได "  มีพรรณนาวา  บุคคลยํ่านํ้าใดแลวจม  น้ํานั้นเรียกวา 
ภิชฺชมาน - แตก  น้ําตรงกันขาม  เรียกวา  อภิชฺชมาน - ไมแตก  ก็แล 
ภิกษุผูใครจะเดิไป  (บนน้ําอันไมแตก)  อยางนั้น  พึงเขาปฐวีกสิณ 
ออกแลวทําบริกรรม (โดย)  กําหนดตัดตอน  (พ้ืนน้ํา) วา  "น้ําในท่ี 
เทาน้ันจะเปนดิน"  แลวอธิษฐานโดยนัยที่กลาวแลวน้ันแหละ  พรอมกับ 
การอธิษฐาน  น้ําในท่ีเทาท่ีกําหนดตัดตอน  ก็เปนดินทีเดียว  เธอก็ 
เดินไปบนน้ันได  นี้บาลใีนขอน้ัน  คือ 
           "ภิกษุผูมีฤทธิเปนผูไดปฐวีกสิณสมาบัติอยูโดยปกติ  เธออา- 
วัชนาการถึงนํ้า  ครั้นแลวอธิษฐานดวยญาณวา  "(น้ํา)  จงเปนดิน" 
มันก็เปนดินไป  เธอก็เดินไปไดบนน้ําอันไมแตก  มนุษยทั้งหลาย 
ผูไมมีฤทธิโดยปกติยอมเดินบนแผนดินอันไมแตไดฉันใด  ภิกษุผูมี 
ฤทธิไดเจโตวสีนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกัน  ยอมเดินไปบนนํ้าอันไมแตก 
ดุจเดินไปบนแผนดินก็ได  ฉะนั้น" 
           อน่ึง มิใชแตเดินไดเทาน้ัน  เธอตองการอิริยาบถใด ๆ  ก็ทํา 
อิริยาบถนั้น ๆ  ได  และใชแต (อธิษฐานให)  เปนดินไดอยางเดียว 
เทาน้ันก็หาไม  แมในอวิญญาณกวัตถุทั้งหลาย  เชน  แกว  ทอง 
และภูเขา ตนไม  เธอตองการส่ิงใด ๆ  ก็อาวัชนาการถึงส่ิงน้ัน ๆ 
แลวอธิษฐานโดยนัยที่กลาวแลวน่ัน  มันก็เปนไปตามท่ีอธิษฐานทั้งน้ัน 
ก็แลนํ้าน้ันเปนดินสําหรับผูมีฤทธินั้นเทาน้ัน  คงเปนน้ําสําหรับคนนอก  
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นั้น  ปลา  เตา  และสัตวหากินในน้ํามีนกกานํ้าเปนตน๑  คงทอนไป 
ไดตามพอใจ  แตถาผูมีฤทธินี้ปรารถนาจะทําน้ันใหเปนดินสําหรับ 
คนทั้งหลายอ่ืนดวย  ก็ทาํไดเหมือนกัน  ตอลวงกาลท่ีกําหนดไว  มัน 
จึง(กลับ)  เปนน้ําไปตามเดิม 
    [อากาเส  ปลลังกกมปาฏิหาริย - นัง่ขัดสมาธิไปในอากาศก็ได]  
           คําวา  ปลฺลงฺเกน  กมติ  ความวา  ไปท้ัง  (ทีน่ั่งคู)  บัลลังก 
(คือน่ังขัดสมาธิไป) คําวา  ปกฺขี  สกุโณ  แปลวา  นกที่ประกอบ 
ดวยปกท้ังสอง๒  ก็แล  ภิกษุผูใครจะทํา  (ปาฏิหาริย)  อยางนั้น 
พึงเขาปฐวีกสิณ  ออกแลว  ถาเธอตองการจะน่ังไป ก็กําหนดตัดตอน 
ที่ (ในอากาศ)  ขนาดเทาบัลลังก  (คือพอนั่งขัดสมาธิได)  ทํา 
บริกรรมไปแลวอธิษฐานโดยนัยที่กลาวแลวน่ันแหละ  พึงกําหนด 
ตัดตอนท่ี (ในอากาศ)  ตามควรอยางน้ีคือ  ถาเธอเปนผูใครจะนอน 
ไป  ก็กําหนดตัดตอนท่ี  (ในอากาศ)  ขนาดเทาเตียงนอน  ถาเธอ 
เปนผูใครจะเดินไป  ก็กําหนดตัดตอนท่ี (ในอากาศ)  ขนาดเทาหนทาง 
แลวอธิษฐานวา  "(อากาศ)  จงเปนแผนดิน"  โดยนัยที่กลาวแลว 
๑.  อุทกชาตาทโย  ไมเขาทีเลย  นี่ก็พดูถึงสัตวน้ําแลว  จะวามีสัตวเกิดในนํ้าเปนตน 
อยางไรกัน  เปนตนของอะไร  ปาฐะฉบับพมาเปน  อุทกกากาทโย  เขาทีกวา  มจฺฉกจฉฺปา 
วาถึงสัตวน้ําโดยตรง สวนอุทกกากาทโย  วาถึงสัตวบก  แตชอบกินปลา  จึงหากนิใน 
น้ํา  ดํานํ้ากไ็ด  เชนนกกานํ้า  ไดความดี ในท่ีนี้แปลตามฉบับพมา. 
๒. ท่ีบาลีใช  ปกฺขี  เปนวเิสสนะของ  สกุโณ  นั้นเปนความรอบคอบของภาษา  พูด 
ไมใหดิน้ได  เพราะนกท่ีไปในอากาศไดนัน้ตองเปนนกมีปกสมบูรณ นกปกยังไมงอก 
หรือปกหกัหาไปไดไม.  
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เหมือนกัน  พรอมกับกรอธิษฐาน  มันก็เปนแผนดินไปจริง ๆ  นี ้ 
บาลีในขอน้ัน  คือ 
           "ขอวา  "อากาเสป  ปลฺลงฺเกน  กมติ  เสยฺยถาป ปกฺข ี
สกุโณ - ไปท้ัง (ที่นั่งคู)  บัลลังก  (คือน่ังขัดสมาธิไป)  ในอากาศ 
เหมือนนกมีปกบินไปในอากาศก็ได "  นั้น  ความวา  ภิกษุผูมีฤทธิ 
เปนผูไดปฐวีกสิณสมาบัติอยูโดยปกติ  เธออาวัชนาการถึงอากาศ  ครั้น 
แลวอธิษฐานดวยญาณวา  "(อากาศ)  จงเปนดิน" มันก็เปนดิน 
ไป เธอจงกรมก็ได  หยุดยืนก็ได  นั่งก็ได  นั่งก็ได นอนก็ได  ในอากาศ 
ที่นับวากลางหาว ๑  มนุษยทั้งหลายผูไมมีฤทธิโดยปกติยอมเดินไปมา 
ก็ได  หยุดยนืก็ได  นั่งกไ็ด  นอนก็ได  บนแผนดนิ  ฉันใด  ภิกษุ  
ผูมีฤทธิ์ไดเจโตวสีนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกัน  ยอมจงกรมก็ได หยุดยืน 
ก็ได  นั่งก็ได  นอนก็ไดในอากาศท่ีนับวากลางหาว๒" 
           แตวาภิกษุผูใครจะไปในอากาศ  ตองเปนผูไดทิพจักษุดวย  ถาม 
วา  เพราะอะไร ?  แกวา  (เพราะ) สิ่งที่กีดขวางมีภูเขาและตนไม 
เปนตนที่เกิดข้ึนดวยอํานาจอุตุมีอยูในระหวาง  (ทาง)  บาง  พวก 
สัตวมีฤทธิ์  เชน  นาคและครุฑท่ีมีใจฤษยาบันดาลข้ึนเพ่ือแสดงสิ่งกีด 
ขวางเหลาน้ันบาง  ถามวา  บทสิ่งกีดขวางเหลาน้ันเขา  จะพึงทํา 
อยางไรเลา ?  แกวา  ก็เขาฌานที่เปนบาท ออกแลวทําบริกรรม 
อธิษฐานวา  (สิ่งน้ัน)  จงเปนอากาศไป 
๑.  หมายความวาในอากาศท่ีสูงถึงทองฟา  ไมใชเร่ีย ๆ  ดิน. 
๒. ขุ.  ป. ๓๑/๕๙๔.  
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           ฝายพระเถระ  (ติปฎกจูฬาภัย)  กลาว  (ทวง)  วา  "อาวุโส  
การเขาสมาบัติ  (อีก)  มปีระโยชนอะไร จิตของผูมีฤทธิ์นั้นก็เปน 
สมาธิอยูแลว  เธอใชจิตน้ันอธิษฐานที่ใด ๆ วาจะเปนอากาศ  ที่นั้น ๆ 
มันก็เปนอากาศไดอยูแลว  มิใชหรือ"  ทานกลาวอยางนั้นก็จริงอยู 
ถึงกระน้ันก็ควรปฏิบัติตามนัยที่กลาวมาในติโรกุฑฑปาฏิหาริยนั่นเอง 
           อีกประการหน่ึง  แมเพ่ือจะลงในท่ี ๆ  เปนโอกาส  (คือท่ีเหมาะ) 
ภิกษุนี้ก็ตองเปนผูไดทิพจักษุดวย  เพราะถาเธอลงในท่ีไมเปนโอกาส 
(คือไมเหมาะ)  เปนทานอาบนํ้าก็ดี  เปนประตูหมูบานก็ดี  เธอก็จะ 
เปนผูปรากฏแกมหาชน  เพราะเหตุนั้น  เธอเห็น  (โอกาส)  ดวย 
ทิพจักษุแลว  ก็เวนที่อันไมเปนโอกาส  ลงในที่เปนโอกาสไดแล 
    [จันทิมสูริยปรามสนปาฏิหาริย - จับตองลูบคลําจันทรสูรยได]  
           ในปาฏิหาริยขอวา  "อิเมป  จนทฺิมสูริเย  เอวมหิทฺธิเก  เอว- 
มหานุภาเว  ปาณินา  ปรามสติ  ปรมิชฺชติ  -  จับตองลูบคลําจันทรและ 
สูรยนี้  อันมีฤทธิ์มากอยางนี้  มีอานุภาพมากอยางนี้  ดวยฝามือ 
ก็ได"  นี ้ มพีรรณนาวา  ความมีฤทธิ์มาแหงจันทรและสูรยพึงทราบ 
โดยการท่ีจรไปไดเหนือปฐพีอันมีปริมาณถึง ๔๒,๐๐๐ โยชน *  (สวน) 
ความมีอานุภาพมาก  พึงทราบโดยการท่ีทําความสวางใน ๓ ทวีปได 
   *   มหาฎีกาชางคิด  วาปริมาณน้ีคํานวณไวแตคร้ังปฐมกัป  เดี๋ยวนีน้าจะเปล่ียนแปลง 
ไปแลว.  
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ในขณะเดียวกัน๑  นัยหน่ึง  นับวามีฤทธ์ิมาก  โดยจรไปเหนือ  
(ปฐพี)  และทําความสวางอยางนั้นได  ชื่อวามีอานุภาพมาก  ก็ 
โดยความมีฤทธิ์มากน้ันนั่นเอง๒  บทวา  ปรามสติ  แปลวาจับ  หรือ 
แตะตองในเอกเทส  (แหงดวงจันทราทิตย)  บทวา  ปรมิชฺชติ  คือลูบคลํา 
ไปโดยรอบ  ดังลูบหนาแวน  (สองหนา) 
           ก็ฤทธ์ินี้  ยอมสําเร็จแกภิกษุผูมีฤทธิ์นั้น  ดวยอํานาจแหงฌาน 
อันเปนบาทแหงอภิญญาเทาน้ัน  ความนิยมดวยกสิณสมาบัติมามีใน 
ฤทธิ์ขอน้ีไม  สมบาลีในปฏิสัมภิทาวา "ในขอวา "จับตองลูบคลํา 
จันทรและสูรยนี้  ฯลฯ  กไ็ด " นี้  ความวา  ภิกษุผูมีฤทธิ์ไดเจโตวสี  
นั้น  อาวัชนาการถึงจันทรและสูรย  ครั้นแลวอธิษฐานดวยญาณวา 
"จันทรและสูรย)  จงมี (คือมาอยู)  ในหัตถบาลี๓"  (จันทรและ 
สูรย)  ก็มีในหัตถบาส  เธอผูนั่งอยูหรือนอนอยูก็ตาม  ก็จับตอง 
ลูบคลําจันทรและสูรยดวยฝามือได  มนุษยทั้งหลายผูไมมีฤทธิ์โดยปกติ  
ยอมจับตองลูกคลําส่ิงท่ีเปนรูปอะไร ๆ  (อันอยู)  ในหัตถบาสไดฉันใด 
ภิกษุผูมีฤทธิ์ไดเจโตวสีนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมจับตองลูบคลําจันทร 
๑.  มหาฎีกาอธิบายเปนทีวา  ไมใชสวางเทากันท้ังสามทวีป  ถาสองแวงเจาอยูกลางทวีป 
หนึ่ง  อีกทวีปหนึ่งจะเหน็เปนกําลังอัสดง  อีกทวีปหนึ่งเห็นเปนกําลังอุทัย. 
๒.  มหาฎีกาชวยคิดแถมวา  ช่ือวามีอนุภาพมาก  โดยพระอาทิตยรํางับความหนาว  พระจันทร 
รํางับความรอนของสัตวท้ังหลายได  และชวยทําตนไมใบหญางอกงามเจริญ. 
๓.  หัตถบาส  แปลวา  บวงมือ  คือใกลตัว พอยื่นมือไปจบัได. 
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และสูรย  ฯลฯ ได *"   
           ภิกษุผูมีฤทธิ์นี้นั้น  หากวาปรารถนาจะ  (ข้ึน)  ไปจับตอง 
จันทรและสูรย)  ก็  (ข้ึน)  ไปจับตองได  แตผิวาประสงคจะเปน 
ผูนั่งหรือนอนจงตองอยูที่นี่แหละ  กอ็ธิษฐานวา  "(จันทรและสูรย) 
จงมี  (คือมาอยู) ในหัตถบาส"  เธอก็จับตองจันทรและสูรยอันมา 
อยูในหัตถบาสดวยกําลังแหกงการอธิษฐานได  ดุจผลตาลหลุดจากข้ัว 
มาอยูในหัตถบาสฉะนั้น  หรือมิฉะน้ันยืดมือ  (ข้ึนไป)  จับก็ได 
           ถามวา  ก็แลเมื่อยดืออกไป  (นัน้) ยืดสวนท่ีเปนอุปาทินนกะ 
หรือสวนท่ีเปนอนุปาทินนกะ ?  ตอบวา  อาศัยสวนท่ีเปนอุปาทินนกะ 
ยืดสวนท่ีเปนอนุปาทินนกะออกไป  ในขอน้ัน  พระติปฎกจูฬนาค- 
เถระกลาวา  "ดูกรอาวุโสท้ังหลาย  ก็อุปาทินนกะจะเปนของเล็กบาง 
ใหญบางไมไดหรือ  เมื่อใดภิกษุ  (แสดงฤทธ์ิ)  ออกทางชองเล็ก ๆ 
มีชองดาลเปนตน   เมื่อน้ันอุปาทินนกะก็เปนของเล็กได เมื่อใดภิกษุ 
ทําอัตภาพใหใหญ  เมือนั้นอุปาทินนกะก็เปนของใหญได  ดังอุปา- 
ทินนกะของพระมหาโมคคัลลานเถระฉะนั้น  มิใชหรือ" 
     [เรื่องพระมหาโมคคัลลานะทรมานนันโทปนันทนาคราช]  
           ไดยินวา  ในสมัยหนึ่ง  อนาถบิณฑิกคฤหบดีฟงพระธรรมเทศนา 
แหงพระผูมีพระภาคเจาแลวกราบทูลนิมนตวา  "ขาแตพระองคผูเจริญ 
*  ขุ.  ป.  ๓๑/๕๙๔.  
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วันพรุงน้ีขอพระองคพรอมดวยภิกษุ ๕๐๐ รูป ทรงรับภิกษาในเรือน   
ขาพระองคเถิด"  แลวกลบัไป  พระผูมีพระภาคทรงรับ (นิมนต) 
แลว  ทรงใช  (เวลากลางวัน)  วันนั้น  อีกทั้งสวนราตรีกาลใหลวง 
ไป  (ดวยพุทธกิจอ่ืน ๆ )  แลว  ถึงปจจูสสมัยจึงทรงตรวจดูหม่ืน 
โลกธาตุ  ครัง้น้ันนันโทปนันทนาคราชาสูคลอง   (พุทธจักษุ) 
ในทางแหงพระญาณของพระองค๑  พระผูมีพระภาคเจาทรงคํานึกดูวา 
"นาคราชผูนี้มาสูคลองในทางแหงญาณของเรา  อุปนิสัยของเขามีอยู 
หรือนาค" ก็ทรงเห็นวา  "นาคราชน้ีเปนมิจฉาทิฏฐิไมเสื่อมใสใน 
พระไตรรัตน" จึงทรงรําพึง( ตอไป)  วา  "ใครเลาหนอ  จะพึง 
เปลื้องนาคราชน้ีจากมิจฉาทิฏฐิได"  กไ็ดทรงเห็นพระมหาโมคคัลลาน- 
เถระ  (วาจะสามารถทําอยางน้ันได) ตอน้ัน  ครั้นราตรีรุงสวาง 
ทรงชําระพระกายแลว  จึงตรัสเรียกทานอานนทวา  "อานนท เธอ 
จงบอกแกภิกษุ ๕๐๐ รูปวาตถาคตจะไปจาริกในเทวโลก" 
           พอดีวันนั้น  พวกนาคราชไดจัดแตงอาปานภูมิ  (ที่กินเลีย้ง๒) 
สําหรับนันโทปนั้นทนาคราช นาคราชน้ันมีเศวตรฉัตรทิพกั้น  มี 
เหลาระบํา ๓ พวก๓  และนาคบริษัทแวดลอม  นัง่ชมขาวน้ําตางอยางที่ 
๑.  สํานวนอยางนี้ไมคุนหูของเรา  ท่ีคุนหนูั้นเปนสํานวนในอรรถกถาธรรมบทวา "ปรากฏ 
ในขายแหงพระญาณ" 
๒.  อาปานภูมิ  ตามรูปศัพทนาแปลวา  "ท่ีเปนท่ีมาดื่ม"  ชวนใหนกึไปวาเปนท่ีเล้ียงสุรา 
แตพิจารณาดคูวามตอไปก็ไปมีตรงไหนสอวาในการเล้ียงนั้นมีสุราดวยเลย  ในมหาฎกีา 
ก็แกวาเปนท่ีนัง่ทําโภชนกจิ  แลวสรูปวา  บริเวสนฏาน -  ท่ีจัดอาหารเลี้ยง  ในเร่ือง 
เลาท้ังหลายก็ไมเคยพบเร่ืองนาคดื่มสุรา  มีแตเร่ืองอสูรชอบดื่มสุรา. 
๓.  มหาฎีกาวาหมายเอาหญิงนักฟอนรํา ๓ รุน  คือ รุนวธู  รุนกุมารี รุนกัญญา.  
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เขาจัดลงในภาชนะทิพยทั้งหลาย  อยูบนรัตนบัลลงักทิพย  ครั้งน้ัน   
พระผูมีพระภาคเจาทรงทําอยางที่นาคราชมองเห็น  เสด็จมุงไปดาวดึงส- 
เทวโลกพรอมดวยภิกษุ  ๕๐๐ รูป  (ผานไป)  ทางเบ้ืองบนเพดาน 
(อาปานภูมิ)  ของนาคราชน้ันทีเดียว 
           ก็แลสมัยนั้น  ความเห็นชั่วเชนนี้เกิดข้ึนแกนันโทปนนัทนาคราช 
วา "ชิชะ  พวกสมณะหัวโลนนี่  เขา  ๆ  ออก ๆ  ภพนดาวดึงสของ 
พวกเทวดา โยทําอํานาจเหนือ๑พวกเราทุกทีไป  ทนีี้ขา ฯ จะตองไมให 
สมณะพวกนี้โปรยละอองตีนลงบนหัวพวกเราไดอีกตอไปละ"  (วา 
แลว)  ลุก  (จากบัลลังก)  ไปยังเชิงเขาสิเนรุ  ละอัตภาพ  (เดิม) 
นั้นเสีย  (นิรมิตเปนนาคใหญพิลึก)  พันโอบเขาสิเนรุดวยขนด ๗ รอบ 
ทําดังพานข้ึนเบื้องบน  (เขาสิเนรุ)  แลวกุมเอาภพนดาวดึงสไวดวย 
พังพานอันควํ่าลง  ถึงกับมองไมเห็น  (ภพนดาวดึงส) 
           ครั้งน้ัน  ทานรัฏฐปาละไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา "ขา 
แตพระองคผูเจริญ  ในกาลกอนขาพระองคยืน ณ ที่ตรงนี้ ยอมมอง  
เห็นเขาสิเนรุ  เห็นบริภัณฑ (เขาที่ลอมรอบ)  เขาสิเนรุ๒  เห็น 
ภพนดาวดึงส  เห็นปราสาทไพชยนต  เห็นธงบนยอดปราสาทไพชยนต 
ขาแตพระองคผูเจริญ  อะไรหนอเปนเหตุ  อะไรหนอเปนปจจัย  บัด 
เดี๋ยวน้ีขาพระองคมองไมเห็นเขาสิเนรุ  ฯลฯ  ไมเห็นธงบนยอด 
๑.  อุปรูปริภวน  เทียบปริภวน  และ  อภิภวน. 
๒. สิเนรุปริภณฺฑ  มหาฎีกาแกเปน  สิเนรุเมขล  สานรัดเขาสิเนรุ แลวกมี็อธิบายวา 
ไดทราบวา  มีบริภัณฑ ๔ สวยโดยรอบเขาสิเนรุ  พวกนาค  ครุฑ  กุมกณัฑ  ยกัษ ตั้งไว 
เพื่ออารักขาภพนดาวดึงส. 
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ปราสาทไพชยนต"   
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสบอกวา  "ดูกรรฏัฐปาละ  นี่  นาคราช 
ชื่อนันโทปนันทะ  ขัดเคืองทานท้ังหลาย  พันโอบเขาสิเนรุดวยขนด 
ถึง ๗  รอบแลวบังขางบนเสียดวยพังพาน  (จึง)  ทําใหมืดอยู" 
           ทานรัฏฐปาละกราบทูล  (อาสา)  วาจะทรมานนาคราชน้ัน 
(แต)  พระผูมีพระภาคเจาไมทรงอนุญาต ลําดับนั้นภิกษุทั้งปวง 
เชนทานภัททิยะ  ทานราหุลเปนตนลุกข้ึน  (ทูลอาสา)  โดยลําดับ 
พระผูมีพระภาคเจาก็หาทรงอนุญาตไม  ในท่ีสุด  พระมหาโมคคัลลาน- 
เถระกราบทูล  (อาสา)  วา  "ขาพระองคขอทรมานเอง"  พระผูมี 
พระภาคเจาจึงทรงอนุญาตวา  "ทรมานเถิด  โมคคัลลานะ" 
           พระเถระก็ละอัตภาพ  (เดิม) เสียแลวนิมิตเปนเพศนาคราช 
ใหญ  (ยิ่งกวานันโทปนันทนาคราช)  พันโอบ  (ตัว)  นันโทป- 
นันทะไวดวยขนดถึง ๑๔ รอบ  ต้ังพังพานของตนไวเหนือพังพาน 
นันโทปนันทะน้ันแลวบีบ  (รัด)  เขากับเขาสิเนรุ  นาคราชบังหวน 
ควันข้ึน  (รมพระเถระ)  ฝายพระเถระจึงวา  "มิใชควันจะมีอยูแต 
ในรางกายของเจาผูเดียว  ของขา ฯ  ก็มีเหมือนกัน"  แลวบังหวนควัน 
ข้ึน  (บาง)  ควันของนาราชไมเบียดเบียนพระเถระ แตควันของ 
พระเถระเบียดเบียนนาคราช  ลําดับนั้นนาคราชบันดลไฟข้ึน  (ลน 
พระเถระ)  ฝายพระเถระจึงวา  "มิใชไฟจะมีอยูแตในรางกายของ 
เจาผูเดียว  ของขา ฯ  ก็มีเหมือนกัน  "  แลวบันดลไฟข้ึน  (บาง)  ไฟ 
ของนาคราชไมทําพระเถระใหลําบาก  แตไฟของเถระทํานาคราช  
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ใหลําบาก  นาคราชคิดวา  "คนผูนี้บีบ  (รัด)  เราเขากันเขาสิเนรุ  
ไวแลว  ทั้งบังหวนควัน ทั้งบันดลไฟเอา  (ทําเราใหลําบาก)"  (จํา  
เราจะแสรงพูดจาดวยโดยดีใหตายใจ)  จึงแสรงถามข้ึนวา  "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 
นาคราชอาปากข้ึน  พระเถระก็เขาทางปากเดินจงกรมไปทางตะวันออก 
และทางตะวันตก*อยูภายในทอง  (ของนาคราช)  พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัส (เตือน)  วา  "โมคคัลลานะ  จงใสใจไวนะวานาคน่ันมีฤทธ์ิ 
มาก"  พระเถระ  (อยูในทองนาค)  กราบทูลวา  "ขาแตพระองค 
ผูเจริญ  อิทธิบาท  ๔  ขาพระองคไดเจริญทําใหมาก  ทําใหเปนดุจยาน 
(ที่เทียมแลว)  ทําใหเปนดุจของใช  (ทีจั่ดเตรียมไว)  เฝาต้ังไว 
(มิใหเสื่อม)  ช่ําชองทําไดทันที  ขาแตพระองคผูเจริญ  อยาวาแต 
นันโทปนันทะ  (ผูเดียวเลย)  ขาพระองคจะพึงทรมานนาคราชเชน 
นันโทปนันทะน้ีต้ังรอยต้ังพันต้ังแสนก็ได" 
  *  มหาฎีกาวา  เพราะนาคราชทอดตัวอยูอยางนั้น  (คือ  หัวอยูทางตะวนัออก ทาง 
ไปทางตะวันตก  เชนนัน้กระมัง ?) 

 
  



ประโยค๘ -  วสุิทธิมรรคแปล ภาค ๒ ตอน ๒ - หนาท่ี 154 

           ฝายนาคราชคิด  (แคน)  วา  "เมื่อเขาไป  ขา ฯ  ไม  (ทัน)   
เห็นก็ชางกอนเถิด  เวลาออกมาทีนี้ละ ขา ฯ  จะตองยัดแกเขาซอก 
เข้ียวขบเสียจงได "  จึงแสรงพูด  (ออนวอน) วา  "นิมนตออกมา 
เถิด  เจาขา  โปรดอยาเดินไปมาอยูในทองทําขาพเจาใหลําบากเลย" 
พระเถระก็ออกมายืนอยูขางนอก  นาคราชพอเห็นวาน้ีคือทาน  ก ็
ปลอยลมนาสวาต  (คือพนลมออกทางจมูกอยางแรง  สามารถพัดเอา 
ขาศึกไปได ?)๑ พระเถระเขาจตุตถฌาน  (ทันที)  ลม  (นั้น)  ไมอาจ 
ทําแมแตเสนขน๒ของทานใหไหว 
           นัยวา  ภิกษุนอกน้ันพึงอาจทําปาฏิหาริยทุกอยางต้ังแตตนมาได 
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 
เกิดลมอยางแรงข้ึน)  ติดตามนาคราช  นาคราช (เห็นวาจะหนี 
๑. ถาหมายถึงลมออกทางจมูก  นาจะเปน  นาสาวาต ใหชัดไปทีเดยีว  เม่ือใชวา  นาส.. 
อาจทําใหเขาใจเขวไปวา  นาส  แปลวา  ทําลาย  ก็ได  การใชลมทําอันตรายขาศึก  มี 
ดวยกันท้ังนาคครุฑ  นาคใชพนออกทางจมูก  เรียกนาสาวาต  ครุฑใหกระฟอปก 
เรียกวาสุบรรณวาต  (ซ่ึงจะกลาวขางหนา) 
๒.  โลมกูป  กแ็ปลกันวาขุมขน  แตถาแปลเรียงความไปวา  "ลมไมอาจทําแมแตขุมขน 
ของทานใหไหว  "  ก็เหลือท่ีจะฟงได  ในท่ีนี้จึงแปลเสียวา  "เสนขน"  (ถาแปลวา 
"ปลายขน"  ได  ยิ่งวเิศษ)  
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ไมพน)  จึงละอัตภาพน้ันเสียแลวจําแลงเพศเปนมาณพ  กลาวข้ึนวา  
"พระคุณเจาขา  ขาพเจาขอถึงทานเปนท่ีพึง"  พลางกราบเทาพระเถระ 
พระเถระ  (เห็นนาคหมดพยศ)  จึงวา  "นันทะ  พระศาสดาก็เสด็จ 
มา  (ดวย)  มา  เราจักไป  (เฝากัน) ทรมานนาคราชทําใหหมดพิษ 
แลว  ก็พาไปสูสํานักของพระผูมีพระภาคเจา  นาคราชบังคมพระผูมี 
 พระภาคเจากลาววา  "ขาแตพระองคผูเจริญ  ขาพระองคของถึง 
พระองคเปนท่ีพ่ึง"  พระผูมีพระภาคเจาตรัส  (ประทานพร)  วา 
"สุขี  โหห ิ นาคราช - จงเปนสุขเถิด  นาคราช*"  แลวมีภิกษุสงฆ 
แวดลอมเสด็จไปสูนิเวสนของอนาถบิณฑิกคฤหบดี 
           อนาถบิณฑิกคฤหบดีกราบทูล  (ถาม)  วา  "ไฉนจึงไดเสด็จ 
มาถึงจนสาย  พระเจาขา  "  ตรัส  (เลา)  วา  "โมคคัลลานะกับ 
นันโทปนันทนาราชเกิดสงครามกันข้ึน"   กราบทูลถามวา  "ใคร 
ชนะ    ใครแพ   พระเจาขา "     ตรัสบอกวา    "โมคคัลลานะชนะ 
นันโทปนันทะแพ"  อนาถบิณฑิกะจึงกราบทูลวา  "พระเขาขา   ขอ 
*  นาสังเกตวา  ท่ีพระพุทธเจาจะประทานพรแกใครตรง ๆ  อยางนี้มีนอยเต็มที  เทาท่ี 
นึกออกเวลานี ้ ในบาลีพบ ๔ แหง  คือในอัมพัฏฐสูตร  ที.  สี.  (๙/๑๓๙) ประทานพร 
แกอัมพัฏฐมาณพแหงหนึ่ง  ในสักกปญหาสูตร ท่ี.  ม.  (๑๐/๓๐๓)  ประทานแด 
สักกเทวราชแหงหนึ่ง  ในกณัณกัตถลสูตร ม. ม.  (๑๓/๕๑๙)  ประทานพรแด 
เจาหญิง ๒ องค  ราชภคินีของพระเจาปเสนทิโกศลแหงหนึ่ง  เปนการประทานพร  
ลับหลังท้ังน้ัน 
           สวนในอรรถกถาก็ในวิสุทธิมรรคเหลานี้  กับในอรรถกถาธรรมบทอีกแหงหนึ่ง  ใน 
เร่ืองอายุวัฑฒนกุมาร  (ภาค ๔ หนา ๑๒๑)  ประทานพรแกอายุวฑัฒนกมุาร  แตในเร่ือง 
นี้ประทานวา  ทีฆายุโก  โหหิ  ท้ังสองเร่ืองนี้ประทานพรตอหนา. 
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พระผูมีพระภาคเจาทรงรับนิมนต  (เสวย)  ภัตตาหารของขาพระองค   
โดยลําดับเดียว  (คือไมเวน)  ตลอด ๗ วันเถิด  ขาพระองคจักทํา 
สักการะแดพระเถระสัก ๗ วัน"  แลวไดทํามหาสักการะแกภิกษุ ๕๐๐ 
มีพระพุทธเจาเปนประมุขจนครบ ๗ วัน 
           คําวา  "เมื่อใด  ภิกษุทําอัตภาพใหใหญ  เมื่อน้ัน  อุปาทินนกะ 
ก็เปนของใหญได  ดังอุปาทินนกะของพระมหาโมคคัลลานเถระฉะนั้น" 
นั้น  พระติปฏกะจูฬนาคเถระกลาวหมายเอาอัตภาพใหญที่พระมหา- 
โมคคัลลานะทําในการทรมานนันโทปนันทนาคราชน้ีแล  ถึงแมทาน 
กลาวอยางนั้น ภิกษุทั้งหลายก็ยังพากันกลาว  (ยืนอยู) วา  "อนุ- 
ปาทินนกะนั่นแหละอาศัยอุปาทินนกะยืดออกไป" และก็วาทะของ 
ภิกษุทั้งหลายนี้แหละเปนยุติในปาฏิหาริยขอน้ี 
           ภิกษุผูมีฤทธิ์นั้น  ครั้นทําไดอยางนี้  (คือยืดมือไปหรือทําใหจันทร 
และสูรยมาอยูในหัตถบาสไดแลว)  มใิชแตจับตองจันทรและสูรยไดเทา 
นั้น  ถาเธอปรารถนา  จะทํา (จันทรและสูรยนั้น)  ใหเปนกระเบื้อง 
รองเทาแลววางเทา  (ไวบนจันทรและสูรยนั้นก็ได)  ทําใหเปนต่ังแลว 
นั่ง  (ก็ได)  ทําใหเปนเตียงแลวนอน (ก็ได)  ทําเปนแผนพนักแลว 
อิง  (ก็ได)  และผูมีฤทธิ์ผูหน่ึงทําไดฉันใด  แมผูมฤีทธิ์อ่ืนอีกกท็ําได 
ฉันนั้น  จริงอยู  แมภิกษุแมหลายแสนรูปทํากันอยูอยางนั้น  (พรอม ๆ 
กัน)  ปาฏิหาริยยอมสําเร็จแกภิกษุเหลาน้ันแตละรูปเปนอยางเดียวกัน 
ดวย  การ  (โคจร)  ไปก็ดี  การทําความสวางก็ดีแหงจันทรและสูรยก็คง 
มีอยูเชนเดิมนั่นเองดวย  เปรียบเหมือนเมื่อตุม ๑,๐๐๐ ใบเต็มดวยนํ้า 
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มีอยู  วงจันทรยอมปรากฏอยูในตุมทุกใบ (แต)  การ  (โคจร)  ไป 
ก็ดี  การทําความสวางก็ดีแหงจันทร  ก็คงมีอยูตามปกตินั่นเองฉันใด 
ปาฏิหาริยขอนี้ก็อุปมาฉันน้ัน* 

 [กาเยน  วสวัตตนปาฏิหาริย - ใชอํานาจดวยกายไปถึงพรหมโลกก็ได]  
           คําวา  "ยาว   พรหฺมโลกาป - เพียงไรแตพรหมโลกก็ได"  หมาย 
ความวาทําพรหมโลกใหเปนที่กําหนดก็ได"  คําวา  "กาเยน  วส 
วตฺเตติ - ยังอํานาจใหเปนไปดวยกาย"  ความวาใชอํานาจของตนดวย 
กายไปในพรหมโลกนั้น  ความแหงปาฐะน้ัน  พึงทราบไปตามพระ 
บาลีเถิด 
           ก็แล  ปาฐะ  (ตอไป) นี้  เปนบาลีในปาฏิหาริยขอน้ีคือ  "บาลีวา 
"ยาว  พฺรหมฺโลกาป  กาเยน  วส  วตฺเตติ - ยังอํานาจใหเปนไปดวย 
กายจนถึงพรหมโลกก็ได "  มีอรรถาธบิายวา  ถาภิกษุผูมีฤทธิ์ไดเจโตวสี 
นั้น  เปนผูใครจะไปสูพรหมโลกไซร  เธออธิษฐานท่ี ๆ  อยูไกลใหเปน 
ที่ ๆ  อยูใกลก็ไดวา  (ที่ ๆ อยูไกล)  จงเปนที่ ๆ  อยูใกล"  มันก็เปนที่ ๆ 
อยูใกลไป  อธิษฐานที่ ๆ อยูใกลใหเปนที่ ๆ  อยูไกลก็ไดวา  "(ที่ ๆ 
อยูใกล) จงเปนที่ ๆ อยูไกล"  มันก็เปนที่ ๆ  อยูไกลไป  อธิษฐาน 
ของมากใหเปนของนอยก็ไดวา  "(ของมากน้ัน)  จงเปนของนอย" 
มันก็เปนของนอย  อธิษฐานของนอยใหเปนของมากก็ไดวา  "(ของ 
นอยน้ัน)  จงเปนของมาก"  มันก็เปนของมากไป   เธอยอมเห็นรูป 
*  ถาอธิบายอยางนี้  ปาฏิหาริยขอน้ีก็ดไูมตางอะไรกับฝนไป  จะอัศจรรยตรงไหน.  
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ของพรหมน้ันไดดวยจักษุทิพย  ยอมไดยินเสียงพรหมน้ันไดดวยโสตธาตุ   
ทิพย ยอมรูจิตของพรหมน้ันไดดวยเจโตปริยญาณ*  ถาภิกษุผูมีฤทธิ ์
ไดเจโตวสีนั้น  เปนผูใครจะไปสูพรหมโลกดวยทิสสมานกาย  (กายท่ี 
ปรากฏ)  ไซร  เธอก็นอมจิตไปตามอํานาจกาย  อธิษฐานจิตไปตาม 
อํานาจกาย ครั้นนอมจิตไปตามอํานาจกาย  อธิษฐานจิตไปตามอํานาจ 
กายแลวกาวลงสูสุขสัญญา  (ความกําหนดหมายวาสุข)  และลหุสัญญา 
(ความกําหนดหมายวาเบา)  ก็ไปสูพรหมโลกไดดวยทิสสมานกาย  ถา 
ภิกษุผูมีฤทธิ์ไดเจโตสีนั้นเปนผูใครจะไปสูพรหมโลกดวยอทิสสมานกาย 
(กายอันไมปรากฏ)  ไซร  เธอก็นอมกายไปตามอํานาจจิต  อธิษฐาน 
กายไปตามอํานาจจิต  ครั้นนอมกายไปตามอํานาจจิต  อธิษฐานกาย 
ไปตามอํานาจจิตแลวกาวลงสูสุขสัญญาและลหุสัญญา  ก็ไปสูพรหมโลก 
ไดดวยอทิสสมานกาย  เธอนิรมิตรูปมโนนัยอันมีอวัยวะใหญนอยครบ 
มีอินทรีย  (เชนตาหู)  ไมพรองข้ึนตอหนาพรหมน้ัน  ถาเธอผูมี 
ฤทธิ์นั้นจงกรม  ภิกษุนริมิตก็จงกรมอยูในพรหมโลกนั้นดวย  ถาเธอ 
ผูมีฤทธิ์นั้นหยุดยืน  นั่ง  นอน  ภิกษนุิรมิตก็หยุดยืน  นั่ง  นอนอยูใน 
พรหมโลกน้ันดวย  ถาเธอผูมีฤทธิ์นั้นบังหวนควัน  บันดลไฟ  กลาว 
ธรรม  ถามปญหา  ถกูถามปญหาแลวแก  ภิกษุนิรมิตก็บังหวนควัน 
บันดลไฟ  กลาวธรรม  ถามปญหา  ถกูถามปญหาแลวแกอยูในพรหม 
  *  เนื่องดวยบาลีกลาวถึงพรหมโดยเอกวจนะวา  "ตสฺส  พฺรหฺมุโน -  ของพรหมนั้น" 
ชวนใหนกึไปวาทานใชวจนะผิดก็ได มหาฎีกาจึงชวยไขความวา  "หมายถึงพรหมผูท่ี 
ภิกษนุั้นใครจะเหน็รูป  ใครจะไดฟงเสียง  ใครจะไดรูจิตผูเดียวเทานั้น "  ดังนี้  มหาฎกีา 
ทานชวยแกปมไดดีจริง ๆ.  
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โลกนั้นดวย  ถาเธอผูมีฤทธ์ินั้นแสดงกิริยายืนดวยกัน  แสดงกริิยา  
ปราศรัยกัน   แสดงกิริยาสนทนา  (ธรรม)  กันกับพรหมน้ัน๑  ภิกษุ 
นิรมิตก็ยืนดวยกัน  ปราศรัยกัน  สนทนา  (ธรรม)  กันกับพรหมนั้น 
ในพรหมโลกน้ันดวย  ตกวา  ภิกษุผูมีฤทธิ์นั้นทํากิจใด ๆ  ภิกษุ 
นิรมิตก็ทํากิจน้ัน ๆ  ดวยท้ังนั้นแหละ๒" 
         [อธิบายความแหงบาลีและเรื่องนิทัศนะ]  
           ในปาฐะเหลาน้ัน   ปาฐะวา  "ทูเรป  สนฺติเก  อธฏิาติ- 
อธิษฐานท่ี ๆ  อยูไกลใหเปนที่ ๆ  อยูใกลก็ได"  นัน้ความวา  ภิกษุ 
ผูมีฤทธิ์นั้นออกจากฌานอันเปนบาทแลว  อาวัชนาการถึงเทวโลกหรือ 
พรหมโลกกต็าม  (อันอยู)  ในที่ไกลวา  "จงมาอยูในท่ีใกล"  ครัน้ 
อาวัชนาการแลวทําบริกรรมไป  เขาฌานอีกแลวอธิษฐานดวยญาณวา 
"(เทวโลกหรอืพรหมโลกนั้น)  จงมาอยูในที่ใกล"  มันก็มาอยูในที่ 
ใกล  นัยนี้พึงทราบแมในบทที่เหลือ 
                                   [ทําท่ีไกลใหใกล]  
           ถามวา  "ในปาฏิหาริยเหลาน้ัน  ใครจับเอาท่ีไกล  (มา)  ทาํ 
ใหเปนที่ใกล ? " 
๑.  ถาแปลไปเทาตัวศัพท  กมี็ปญหาวาภิกษุนั้นอยูในมนษุยโลกน้ีจะยนืดวยกนั  ปราศรัย 
กัน  สนทนากนักับพรหมนัน้อยางไรกนั  ในท่ีนี้จึงเติมคํา  "แสดงกิริยา "  ไว  เพื่อให 
ไดกับความจริง. 
๒.  ขุ.  ป.  ๓๑/๕๙๔.  
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           ตอบวา  "พระผูมีพระภาคเจา"  จริงอยู  พระผูมีพระภาคเจา   
เมื่อครั้งเสร็จ  (การแสดง)  ยมกปาฏิหาริย  จะเสด็จไปสูเทวโลก  ก ็
ทรงทําเขายุคันธรและเขาสิเนรุไวใกล ๆ  จากพ้ืนดิน ทรงวางพระบาท 
ขางหน่ึงบนเขายุคันธร  แลวทรงวางพระบาทขางที่สองลงบนยอดเขา 
สเนรุ 
           ถามวา  "ผูอ่ืน  ใครทําไดอีกบาง "  ตอบวา  "พระมหา- 
โมคคัลลานเถระ "  จริงอยู  พระเถระยนทางไปเมืองสังกัสสะประมาณ 
๓๐ โยชน  ยงับริษัทอันเต็มในเน้ือที่ ๑๒ โยชนซึง่ทําภัตกิจแลวออกจาก 
กรุงสาวัตถีใหถึงพรอมกันในทันทีนั้นทีเดียว 
           อีกเรือ่งหน่ึง  แมพระจูฬสมุทรเถระในตามพปณณิทวีปก็ไดทํา 
ไดยินมาวา  ในคราวกันดารขาว  (คราวหนึ่ง)  ภิกษุ ๗๐๐ รูปไดพา 
กันมาสูสํานักพระเถระแตเชา  พระเถระคิดคํานึงดูวา  ภิกษุสงฆเปน 
หมูใหญ  การภิกขาจารจักมีไดในที่ไหน*  (จึงจะไดภิกขาพอกัน)  ก ็
มองไมเห็นตามพปณณิทวีปทั้งส้ิน  เห็นวาจักมีได ณ  กรุงปาฏลิบุตร 
ฟาก  (ทะเล)  ขางโนน  จึงใหภิกษุทั้งหลายถือบาตรจีวรเขา  บอกวา 
"มา  อาวุโสท้ังหลาย  เราจักไปภิกขาจารกัน"  แลวยนแผนดิน 
(พาภิกษุทั้งหลายไป)  ถงึกรุงปาฏลิบุตร (ในทันใด)  ภิกษุทั้งหลาย 
เรียนถามวา  "นี่เมืองอะไร  ขอรับ  " ก็ตอบวา  "เมืองปาฏลิบุตร 
อาวุโส"  ภิกษุทั้งหลายเรียนวา  "เมืองปาฏลิบุตรอยูไกลน่ีนา  ขอรับ" 
  *  มหาภิกฺขุสงฺโฆ  ไมไดเปนกัตตาใน  ภวสฺิสติ  เพราะฉะน้ันตองแยกเปนประโยค 
หนึ่งตากหาก  เรียกเปน  มหา  ภิกฺขุสงฺโฆ. 
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ทานวา  "อาวุโส  พระเถระแก ๆ  ละก็ จับเอาที่ ๆ  อยูไกลมาทาํให   
อยูใกลก็ไดนะ "  ภิกษุทัง้หลายเรียนถามวา  "มหาสมุทรอยูไหนละ 
ขอรับ" ทานจึงวา  "อาวุโส  พวกทานไดผานไดผานเหมือนนํ้าเขียวแหง 
หน่ึงในระหวางทางมามิใชหรือ " ภิกษุทั้งหลายเรียนวา  "ใช  ขอรับ 
แตวามหาสมุทรนะใหญนี่นา"  ทานก็วา  "อาวุโส  พระเถระแก ๆ 
ละก็ ทําของใหญใหเปนของเล็กก็ไดนะ" 
           อน่ึง  พระจูฬสมุทรเถระนี้ฉันใด แมพระติสสทัตตเถระก็ฉันนั้น 
ในตอนเย็น  สรงน้ํา  ครองอุตตราสงคแลว  พอความคิดวา  "เรา 
จักไหวพระมหาโพธิ"  เกิดข้ึน  ก็ทํา  (พระมหาโพธิซึ่งอยูไกล)  ให 
มาอยูใกลได 
                                [ทําท่ีใกลใหไกล]  
           ถามวา  "ฝายหน่ึง  ใครจับเอาท่ีใกลมาทําใหเปนที่ไกล ?"  ตอบ 
วา  "พระผูมีพระภาคเจา"  จริงอยู  พระผูมีพระภาคเจาไดทรงทํา 
ที่ระหวางพระองคกับโจรองคุลิมาลซ่ึงเปนที่ใกล  ใหเปนที่ไกลก็ได 
                        [ทําของมากใหเปนของนอย]  
           ถามวา  "ก็แลวใครทําของมากใหเปนของนอย"  ตอบวา 
พระมหากัสสปเถระ"  ไดทราบวา  ในวันนักขัตฤกษ  (วันหน่ึง) 
ในกรุงราชคฤห  กุมาริกาประมาณ ๕๐๐ คน  ถือขนมวงเดือน*เดินกัน 
 *  จนฺทปูว  คงจะทําเปนวง  อยางขนมกงขอไทยเรา  หรือทําเปนแผนกลม  อยาง 
ขนมของจีนกระมัง ?  



ประโยค๘ -  วสุิทธิมรรคแปล ภาค ๒ ตอน ๒ - หนาท่ี 162 

ไปเพ่ือจะเลนนักขัตฤกษ  พบพระผูมีพระภาคเจาแลวมิไดถวายอะไร  
เลย  แตพอพบพระเถระซึ่งเดินมาขางหลังก็พูดกันข้ึนวา  "พระเถระ 
ของพวกเรามา  พวกเราจักถวายขนม"  แลวทุกคนถือขนมเขาไปหา 
พระเถระ  พระเถระนําบาตรออก  (รบันม)  ไดทําขนมท้ังหมดให 
พอจุลงไดในบาตรเดียว  พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งรอพระเถระ 
อยูขางหนา  พระเถระก็นํา  (ขนม)  มาถวายพระผูมีพระภาคเจา 
ฉะน้ีแล 
                          [ทําของนอยใหเปนของมาก]  
           สวนในเรื่องอิลลิสเศรษฐี  พระมหาโมคคัลลานเถระไดทําของ 
นอยใหเปนของมาก 
           อน่ึง  ในเรื่องกากวฬิยะ  พระผูมีพระภาคเจาก็ไดทรงทํา  ได 
ยินมาวา  พระมหากัสสปเถระใชเวลาเขา  (นิโรธ)  สมาบัติอยู ๗ วัน 
(ออกแลว)  จะทําการสงเคราะหคนยากจน  จึง  (ไป)  ยืนอยูที ่
ประตูเรือนของคนเข็ญใจ  (ผูหน่ึง)  ชือ่กากวฬิยะ  เมียของเขา 
เห็นพระเถระก็  (ยกเอา)  ขาวตมอันไมมีรสเปรี้ยวเค็ม  (อะไรเลย*) 
ที่ตนไวเพ่ือผัวไปตักบาตร  พระเถระรับขาวตมนั้น  (นําไป)  ประ- 
เคนพระผูมีพระภาคเจา  พระผูมีพระภาคเจาทรงอธิษฐานทํา  (ขาวตม 
  *  อโลณมฺพิลยาคุ อาจเปนขาวตมมีแตรสเปร้ียว  ไมมีรสเค็มคือไมเติมเกลือเลยก็ได 
หรือไมมีท้ังสองรสก็ได  ดังท่ีกลาวไว  จะเปนขาวตมท่ีเขานิยมวามีรสอรอยหรือไม  เรา 
ไมอาจทราบได  แตเปนขาวตมของคนทุคคตะ  ก็นาจะไมอรอย  ถาไมมีท้ังสองรสก็เปน 
ขาวตมเปลา  ถามีรสเปร้ียว  ก็เปนขาวตมเปร้ียว  ล้ินไทยเห็นจะเต็มกลืน  แตอยางไร 
ก็ตาม  พระพุทธองคและภกิษุสงฆคร้ังนั้นทานก็ฉันกันไดสบาย. 
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นั้น)  ให  (มากข้ึน)  พอแกภิกษุสงฆหมูใหญ   ขาวตมที่พระเถระ  
นํามาดวยบาตรใบเดียวจึงเปนอันพอแกภิกษุทุกรูป  ขางฝายกากวฬิยะ 
ก็ไดตําแหนงเศรษฐี๑ในวันที่ครบ ๗ แล 
                      [ทําของไมอรอยใหอรอย  ฯลฯ ก็ได]  
           ใชแตทําของนอยใหเปนของมากไดเทาน้ันก็หาก็ได    แมในการ 
ทําตาง ๆ  มทีําของอรอยใหเปนของไมอรอย  ทําของไมอรอยใหเปน 
ของอรอย   ดังน้ีเปนตน  ผูมีฤทธิ์ปรารถนาการทํา  (อยาง)  ใด  ๆ 
การทํา  (อยาง)  นั้น  ๆ  กส็ําเร็จแกผูมีฤทธิ์ทั้งส้ิน  จริงอยางนั้น 
พระมหาอนุฬเถระนั่นเปนไร  (ทาน)  เห็นภิกษุเปนอันมาก  เที่ยว 
บิณฑบาตไดอาหารปอน ๆ  (มา)  นั่งฉันกันอยูที่ริมฝงริมแมน้ํา๒  ก็ 
อธิษฐานวา  "น้ําในแมน้ําจงเปนสัปปมัณฑะ๓"  แลวใหสัญญาแก 
สามเณรท้ังหลาย  (คือชีใ้หสามเณรเขาใจวานํ้าในแมน้ํากลายเปนเนย 
แลว)  สามเณรเหลาน้ันจึงใชถวยตักมาถวายภิกษุสงฆ  ภิกษุทั้งปวง 
๑.  การเปนเศรษฐีคร้ังกระนัน้  ตองไดรับแตงต้ังจากพระราชา  ไมใชยกกันเอาเอง 
เพราะฉะนั้น  เสฏ ิฏาน  จึงไดแปลวาตําแหนงเศรษฐี. 
๒.  คงฺคาตีเร  มหาฎีกาทานวาในตามพปณณิทวีปก็มีแมน้ําคงคาเหมือนกัน  แตในท่ีนี้ 
แปลวาแมน้ําเฉย ๆ  เพราะไมแนใจวาในลังกามีแมน้ําคงคา. 
๓.  สัปปมัณฑะ  เปนผลิตภณัฑจากนมชนิดหนึ่ง  พบในบาลีปญจกังคุณตตระวาเปนยอด 
ของผลิตภัณฑจากนม  โดยเทียบคุณคาไวดังนี้ : ทธิ  (นมสม)  ดีกวา  (ขีระ)  นมสด 
นวนีตะ  (เนยขน)  ดีกวา  ทธิ  สัปป  (เนยใส)  ดีกวา  นวนีตะ  สัปปมัณฑะ 
ดีกวา  สัปป  โดยนยันี้  สัปปมัณฑะ นาจะไดแก  "หัวเนยใส"  เชนเดยีวกับ  "หวั 
กระทิ  "  ของเรา  คลุกขาวกนิได  อรอยดวย !  
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ก็ไดฉัน (อาหาร) กัปสัปปมัณฑะอันอรอยแล  
           คําวา  "...ดวยจักษุทิพย"  เปนตน  ความวา  ภิกษุผูมีฤทธิ์ 
นั้น  สถิตอยู ณ  มนุษยโลกน้ีแหละ  เจริญอาโลกกสิณเขาก็มองเห็นรูป 
ของพรหมผูนั้น  และเธอสถิตอยู ณ  มนุษยโลกน้ีแหละ  เมื่อพรหม 
นั้นพูดก็ไดยินเสียง  (และ)  รูจิต  (ของพรหมน้ัน)  ได 
 [กายวเสน  จิตตปริณามนปาฏิหาริย - ไปดวยทิสสมานกายก็ได]  
           คําวา  "นอมจิตไปตามอํานาจกาย" นั้น  มีอรรถกาธิบายวา 
นอมจิตไปตามของกรัชกาย คือถือเอาจิตในฌานท่ีเปนบาทยกข้ึน 
ไวในกาย*  คือทํา  (จิตน้ัน)  ใหมีคติตามกาย  คือวาใหไปชา  ดวย 
วาการไปแหงกายยอมชา  คําวา  "กาวลงสูสุขสัญญาและลหุสัญญา" 
(ในขอน้ี)  มคีวามหมายวา  กาวลง  คือ  เขาไป  ถกูตองเขา  ถึง 
เขา  ซึ่งสุขสัญญาและลหุสัญญา  ซึ่งเกิดพรอมกับอิทธิจิตอันมีปาทกฌาน 
เปนอารมณ  สัญญาอันสัมปยุตกับอุเบกขาชื่อวาสุขสัญญา  เพราะ 
อุเบกขาทานกลาววาเปนสุขอันละเอียด  และสัญญาน้ันนั่นแหละพึง 
ทราบวาชื่อลหุสัญญาบาง  เพราะเปนสัญญาท่ีพนจากนิวรณทั้งหลาย 
และจากธรรมที่เปนขาศึกทั้งหลายมีวิตกเปนอาทิ (ซึ่งเปนของหนัก) 
ดวย  เมื่อเธอกาวลงสูสัญญาน้ันอยู  แมกรัชกายก็ยอมเบาดุจปุยนุน 
    *  มหาฎีกาชวยขยายความวา พระโยคีเม่ือนอมจิตไปดวยอํานาจความใครจะไปดวย 
ทิสสมานกาย  ก็เขาฌานอันเปนบาท  ออกแลวทําบริกรรมวา  "จิตน้ีจงไปชาเหมือน 
กาย"  แลวเขาฌานอีก  ออกแลวอธิษฐานดวยญาณใหเปนอยางนัน้  คือไปชา  อยางนี้ 
เรียกวาถือเอาจิต ... ยกข้ึนไวในกาย.  
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(ไปดวย)  ดังนั้น  เธอก็ไปพรหมโลกไดดวยทิสสมานกายอันมา  ดุจ   
ปุยนุนถูกลมพัดข้ึนไป  และเม่ือขณะไปอยางนั้น  ถาเธอตองการ  เธอ 
จะนิรมิตหนทางข้ึนในอากาศ  ดวยอํานาจปฐวีกสิณแลวเดินไป  (ก็ได) 
ถาเธอตองการ  เธอจะอธิษฐานใหเปนพายข้ึนดวยอํานาจวาโยกสิณ 
แลวไปดวยพายุนั้นดุจปุยนุน (ปลิว)  ไปดวยลม  (ก็ได)  แต 
ความใครจะไปน่ันแลเปนประมาณในการไปดวยทิสสมานกายน้ี  เพราะ 
เมื่อความใครจะไปมีอยู  เธอผูมีจิตตาธิฏฐานอันทําแลวอยางนั้น  จะ 
เปนผูถูกกําลังแหงความอธิษฐานซัดข้ึนไป  ก็ไป  (พรหมโลก)  ได 
ทั้งท่ีใคร ๆ มองเห็น  (ตัว)  อยู  ดังลกูศรท่ีนายขมังธนูยิงข้ึนไป 
ฉะน้ัน 
 [จิตตวเสน  กายปริฌามนปาฏิหาริย - ไปดวยอทิสสมานกายก็ได]  
           คําวา  "นอมกายไปตามอํานาจจิต "  นั้น อธิบายวาถือเอากาย 
ยกข้ึนไวในจิต *  คือทํา  (กาย)  ใหมีคติตามจิต  คือวาทําใหไปเร็ว 
ดวยวาการไปแหงจิตยอมเร็ว  คําวา  "กาวลงสูสุขสัญญาและลหุ- 
สัญญา"  (ในขอน้ี)  หมายความวากาวลงสูสุขสัญญาและลหุสัญญาท่ี 
เกิดพรอมกับอิทธิจิตอันมีรูปกายเปนอารมณ  คําท่ีเหลือพึงทราบโดย 
นัยที่กลาวแลวน้ันเถิด 
           ที่จริง  การ  (ปาฏหิาริย)  ไป (ในขอ)  นี้   ก็คือการไปแหง 
  *  มหาฎีกาชวยขยายความวา  ถือเอากรัชกายดวยบรกิรรมจิต  โดยทําใหเปนอารมณ 
ยกข้ึนในปาทกฌานจิต  ดวยอธิษฐานวา  "กายน้ีจงเปนเหมือนจิตนี้"  ก็คือกายใหมี 
คติเหมือนจิตนั่นเอง.  
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จิตน่ันเอง๑  แตเมื่อเกิดปญหาข้ึนวา  "ผูมีฤทธิ์นี้เมื่อไปดวยอทิสสมาน- 
กายอยางนั้น  ไปในอุปปาทขณะแหงอธิฏฐานจิตน้ันหรือ หรอืวาใน  
ฐิติขณะหรือในภังคขณะ  (แหงอธิฏฐานจิต) ?"  พระเถระ๒ก็กลาววา 
"ไปไดทั้ง ๓ ขณะ๓"  เม่ือถามอีกวา  "ก็ผูมีฤทธ์ินั้นไปดวยตนเอง 
หรือ  หรือวาสงรูปนิรมิตไป ?"  ทานก็ตอบวา  "ทําไดตามชอบใจ" 
แต  (ที่จริง)  การไปดวยตนเองแหงผูมีฤทธิ์นั้นนั่นแหละมาในปาฐะ 
(ที่กลาวถึงปาฏิหาริยไปพรหมโลก)  นี ้๔  คําวา  "มโนมัย"  คือ 
รูปนั้นชื่อวามโนมัย  เพราะเปนรูปที่ผูมีฤทธิ์นิรมิตข้ึนดวยใจอธิษฐาน 
คําวา  "มีอินทรียไมพรอง" นี้  ทานกลาวโดยความต้ังอยูพรอมแหง 
องคาพยพมีตาหูเปนตน  แตวาประสาทในรูปนิรมิต  สวน 
ปวงมีคําวา "ถาภิกษุผูมีฤทธิ์จงกรม   ภิกษุนิรมิตหามีไม  คําท้ัง  
โลกนั้นดวย"  เปนตน  ทานกลาวหมายถึงพระสาวกนิรมิต  สวน 
พระพุทธนิรมิต  พระผูมีพระภาคเจาทรงทํากิจใด ๆ  ก็ยอมทํากิจน้ัน ๆ 
ดวย  ยอมทํากิริยาอ่ืนอีก  ตามพอพระหฤทัยของพระผูมีพระภาคเจา 
ดวย แล 
           ก็แล  ในปาฏิหาริย  (ใชอํานาจดวยกาย)  นี้  กิริยาที่ผูมีฤทธ์ิ 
นั้นสถิตอยูในมนุษยโลกนี้นี่แหละ  เห็นรูป  (พรหม)  ไดดวยทิพจักษุ 
ไดยินเสียง (พรหม)  ไดดวยทิพโสตธาตุ  รูจิต (ของพรหม)  ได 
๑.  หมายความวา  ไปดวยอทิสสมานกาย  ก็คือไปแตจิต  กายไมไดไป  (?) 
๒.  มหาฎีกาวาหมายถึงพระเถระช้ันอรรถกถาจารยองคหนึ่ง. 
๓.  มหาฎีกาวาหมายถึงขณะเร่ิมไป. 
๔.  ท่ีวาไปเอง  ก็เพราะกลาววา  "ไปพรหมโลก" หาไดกลาววาสงรูปอะไรไปไม. 

 
   



ประโยค๘ -  วสุิทธิมรรคแปล ภาค ๒ ตอน ๒ - หนาท่ี 167 

ดวยเจโตปริยญาณ  เพียงเทาน้ียังไมชื่อวาใชอํานาจดวยกาย  แมขอที่  
ผูมีฤทธิ์นั้นสถิตอยูในมนุษยโลกนี้นี่แหละ  (แสดงกิริยาไป)  ยนืดวย 
กัน  ปราศรัยกัน  สนทนา  (ธรรม)  กนักับพรหมนั้นได  เพียงนั้น 
ก็ยังไมชื่อวาใชอํานาจดวยกาย  ถึงการท่ีเธออธิษฐาน  (ไดตาง ๆ) 
มีอธิษฐานท่ีไกลใหเปนที่ใกลก็ไดเปนตน  เพียงนั้นก็ยังไมชื่อวาใช 
อํานาจดวยกาย  แมแตการท่ีผูมีฤทธิ์นัน้ไปพรหมโลกไดดวยทิสสมานกาย 
ก็ดี  ดวยอทสิสมานกายก็ดี  ถึงเพียงนี้ก็ยังไมชื่อวาใชอํานาจดวยกาย 
สวนการท่ีผูมีฤทธิ์นั้นมาถึงวิธี  (แสดงฤทธ์ิ)  ที่กลาวไวโดยนัยวา 
นิรมิตรูปข้ึนตอหนาพรหมนั้นไดเปนตน  เพียงนี้จึงชื่อวาใชอํานาจดวย 
กาย๑  สวนวิธีที่เหลือ  (ทีก่ลาวมาขางตน) ทานกลาวไวเพ่ือแสดง 
บุพภาคแหงการใชอํานาจดวยกายน้ันแล 
                       นี่  อธิฏานาอิทฺธิ - ฤทธ์ิอธิษฐาน 
                                    เปนอันดับแรก 
                         [วิกุพฺพนาอิทฺธิ - ฤทธบิิดเบือน] 
           สวน  วิกุพฺพนาอิทฺธิ  กับ  มโนมยาอิทฺธิ๒  มขีอแตกตางกัน 
ดังน้ี 
๑.  เปนอันไดความวา  การนิรมิตรูปกายข้ึนพุดจากับพรหมได  เปนยอดปาฏิหาริยใน 
ขอนี้. 
๒.  อยาลืมวาทานบอกไวขางตนแลววา  ในอิทธิวิธะนี้ไดแก  อธิฏานาอิทฺธิ  เทานั้น 
แตมี  วกิุพฺพาอิทฺธิ  กับ  มโนมยาอิทฺธิ  ประกอบดวย  เพราะเปนพวกสําเร็จดวยอธิษฐาน 
ดวยกัน.  
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           ภิกษุผูมีฤทธิ์เมื่อจะทําวิกุพพนฤทธ์ิกอน  ในรูปรางทั้งหลายมี  
รางเด็กหนุมเปนตน  ที่ทานกลาวไว  (ในปฏิสัมภิทามรรค)  อยางนี้ 
วา "ภิกษุผูมีฤทธิ์นั้นละรปูรางปกติเสีย  แสดงเปนรางเด็กหนุม  หรือ 
แสดงเปนรางนาค... รางครุฑ... รางอสูร  หรือแสดงเปนเพศพระ- 
อินทร...  เพศเทวดา...เพศพรหม  หรอืแสดงเปนรูปสมุทร...รูป 
ภูเขา  หรือแสดงเปนรางสีหะ...รางเสือโครง...รางเสือเหลือง  แสดง 
เปน  (พล)  ชางบาง  แสดงเปน  (พล)  มาบาง  แสดงเปน 
(พล)  รถบาง  แสดงเปน  (พล)  ทหารราบบาง  แสดงเปน 
กระบวนทัพตาง ๆ บาง *"  ดังน้ี  เธอจํานงรูปรางใด ๆ  ก็พึงอธิษฐาน 
รูปรางนั้น ๆ ข้ึน  ก็แลเมื่ออธิษฐาน  ออกจากฌานท่ีเปนบทแหง 
อภิญญาอันมีกสิณ  ในบรรดากสิณมีปฐวีกสิณเปนตนอยางใดอยางหน่ึง 
เปนอารมณแลว  พึงนึกถึงซวดทรงเด็กหนุมของตนเขา  ครั้นแลวใน 
ที่สุดแหงบริกรรม พึงเขาฌานอีก  ออกแลวจึงอธิษฐานวา  "เราจงเปน 
เด็กหนุมมีรูปอยางนี้เถิด"  พรอมกับจิตอธิษฐาน เธอก็เปนเด็กหนุม 
ไป  ดังพระเทวทัตเปนฉะนั้น  ในบทท้ังปวง  (มีนาควณฺณ  ทสฺเสติ 
-แสดงเปนรางนาคเปนตน)  ก็นัยนี ้ สวนบทวา  "หตฺถิมป 
ทสฺเสติ - แสดงเปน  (พล) ชางบาง "  ในบาลีนั้น   ทานกลาวโดยวา 
*  ขุ.  ป.  ๓๑/๕๙๖.  
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แสดงเปน  (พล)  ชางเปนตนข้ึนในภายานอกบาง๑  ในการแสดง 
ภายนอกน้ัน  เธอไมอธิษฐานวา  "หตฺถี  โหม ิ-  เราจงเปนชาง"  
(แต)  พึงอธิษฐานวา  "หตฺถี  โหตุ-ชางจงเปนข้ึน"  นับแมใน 
(การอธิษฐานเปน)  มาเปนตน  ก็ดุจนัยนี้แล 
                    นี่  วิกุพฺพนาอิทฺธิ - ฤทธบิิดเบือน 
                        [มโนมยาอิทฺธิ - ฤทธมิโนมัย]  
           สวนภิกษุผูใครจะทํามโนนัยฤทธ์ิ  ออกจากฌานท่ีเปนบาทแลว 
ชั้นแรกก็นึกถึงกายแลวอธิษฐานโดยนัยที่กลาวแลวน่ันแลวา  "กาย 
จงเปนโพรง"  มันก็เปนโพรงไป  ครัน้แลวนึกถึงกายอ่ืน  (อีก 
กายหน่ึงซอนข้ึน)  ในภายในภายน้ัน  ทําบริกรรมไปแลว  อธิษฐาน 
โดยนัยที่กลาวแลวน่ันแหละวา  "กายอ่ืน  (อีกกายหน่ึง)  จงมีข้ึนใน 
กายน้ัน "  เธอก็ชัก๒กายน้ันออกมาได  ดังชักไส  (หญา)  ออกจาก 
๑. มหาฎีกาใหอรรถาธิบายวา  ขอตน ๆ ท่ีประกอบวาศพัท  หมายถึงบิดเบือนรูปรางตน 
ใหเปนรูปรางอะไรตาง ๆ  แตละอยาง  สวน ๕  ขอหลังท่ีประกอบปศัทพ หมายถึงบิด 
เบือนรูปรางตนใหเปนชาง... อยาขอตน ๆกไ็ด แสดงใหเปนชาง...ข้ึนนอกตัวกไ็ด 
แตลางอาจารยก็คานวา  ท่ีวาแสดงเปนชาง...ข้ึนนอกตัวนัน้ผิดลักษณะวกิุพพนฤทธ์ิท่ี 
กลาววา  ละรูปรางปกติของตนแลวแสดงเปนรูปรางตาง ๆ ข้ึน  คําคานของเกจิอาจารย 
นี้ไมชอบ  เพราะอะไร เพราะการไมแสดงรูปรางปกติของตนใหคนอ่ืนเห็น  กน็ับเปน 
ละรูปรางปกติของตนได  ไมใชตองทําใหรูปรางปกตินั้นหายใหคนอ่ืนเห็น  กน็ับเปน 
๒.  ปาฐะในวสุิทธิมรรคพิมพไวเปน  อพภฺาหติ  เขาใจวาพิรุธ  ท่ีถูกจะเปน  อุพฺพานติ 
(อุ.  วห).  
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หญาปลอง ดังชักดาบออกจากฝก  และดังชักงูออกจากคราบ*  ฉะนั้น   
เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาวไว  (ในปฏสิัมภิทามรรค)  วา  "ภิกษุใน 
ธรรมวินัยนีน้ิรมิตกายอ่ืนข้ึน  (อีกกายหน่ึง) จากกายน้ีใหเปนกายมี 
รูปมโนมัย  มีอวัยวะใหญนอยครบ  มีอินทรียไมพรองได  เปรียบ  
เหมือนบุรุษพึงซักไส  (หญา)  ออกจากหญาปลอง  ความรูอยางนี้ก็พึง 
มีแกบุรุษผูนั้นเองวา  "นี้หญาปลอง    นี้ไสมัน  หญาปลองก็อันหน่ึง 
ไสมันก็อันหน่ึง  แตวาไสมันเราก็ชักออกมาจากหญาปลองนั่นเอง" 
ดังน้ีเปนตน  ก็อุปมาในบาลีนี้นั้นทานกลาวเพ่ือแสดงวา "ไส 
(หญา)  เปนตน  ยอม  (มรีูปราง)  เปนเชนเดียวกันกับหญาปลอง 
เปนตนฉันใด  รูปมโนมัยก็  (มรีูปราง)  เปนเชนเดียวกันกับผูฤทธ์ิ 
เหมือนกันฉันนั้นแล 
                       นี่  มโนมยาอิทฺธิ - ฤทธิม์โนนัย 
                       ปริเฉทที่ ๑๒  ชื่ออิทธิวิธนิเทศ 
                      ในปกรณวิเศษชื่อวาวิสุทธิมรรค 
อันขาพเจาทําเพ่ือประโยชนแกความปราโมทยแหงสาธุชน 
                                          ดั่งน้ี 
 *  กรณฺฑาย มหาฎีกาแกไววา  เปฬาย  แปลวา  จากหีบ  แลวก็บอกไวอีกวา "นิมฺ- 
โมกโตติ  จ  วทนฺติ - อนึ่ง  แปลกันวา  "คราบ"  ก็มี"  ในท่ีนี้เห็นวาแปลวา "คราบ" 
สนิทกวา. 
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                                     อภิญญานิเทศ   
                                  ทิพพโสตธาตุกถา  
           บัดนี้  ลําดับนิเทศแหงทิพพโสตธาตุมาถึงแลว  อรรถแหงบาลี 
(อภิญญา) มคํีาวา  "โส  เอว  สมาหิเต  จิตฺเต - ภิกษุนั้น  ครั้นจิต 
เปนสมาธิ ...  อยางนี้แลว "  เปนตน  ในทิพพโสตธาตุนิเทศน้ันก็ดี 
ในอภิญญา ๓ ตอน้ันไปก็ดี๑  พึงทราบโดยนับที่กลาวแลว  (ในตอน 
ตนอิทธินิเทศ)  เถิด  ขาพเจาจักพรรณนาแตคําท่ีแปลกกันเทาน้ัน 
ในอภิญญาท้ังปวง 
                 [อรรถาธิบายศัพทบาลีทิพพโสต]  
           ในบาลี  (ทิพพโสต)  นั้น  พึงทราบอรรถาธิบาย  ในคําวา 
"ทิพฺพาย  โสตธาตุยา - เพ่ือโสตธาตุอันเปนทิพย"  นี ้ โสตธาตุ 
นั้น  ชื่อวาเปนทิพย  เพราะเปนเชนของทิพย  จริงอยู  จริงอยู  ธาตุคือ 
ประสาทหูของเทวดาท้ังหลาย  เปนธรรมชาติที่เกิดดวยสุจริตกรรม  อัน 
โทษทั้งหลาย  มีน้ําดี  เสมหะ  และโลหิตเปนตน  ไมขัดขวาง  สามารถ 
รับอารมณแมในท่ีไกลได  เพราะพนจากโทษเครื่องขุนมัว  จึงเปนทิพย 
แมธาตุคือญาณโสต  (ประสาทหูอันสําเร็จดวยญาณ)  อันเกิดดวยกําลัง 
แหงวิริยภาวนา๒ของภิกษุนี้นี่เลา  ก็เปนเชนนั้นเหมือนกัน  เพราะเหตุ 
     ๑.  โปรดนกึทบทวนวาโลกิยอภิญญานัน้มี ๕ อธิบายมาแลว ๑  คืออิทธิวิธี  ทิพโสต 
นี้เปนท่ี ๒ จึงเหลืออีก ๓ 
     ๒.  วิริยภาวนา  ถาใหเราแปลก็คงแปลวา  "การบําเพญ็เพียร"  งาย ๆ เทานั้นเอง  แต 
มหาฎีกาทานไมงาย  ทานแกไววา  กุศลภาวนาท้ังปวง  เรียกวาวิริยาภาวนา  เพราะสําเร็จ 
ดวยอํานาจวิริยารัมภะท้ังนัน้  แตเม่ือวาโดยพิเศษ  ในท่ีนี้ก็ไดแกอิทธิบาทภาวนา  
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นั้น  จึงวาเปนทิพย  เพราะเปนเชนของทิพย  อีกนับหน่ึงชื่อวาเปน  
ทิพย  เพราะไดมาเฉพาะดวยอํานาจทิพยวิหาร  (คือฌานท่ีเปนบาท) 
และเพราะอิงอาศัยทิพยวิหารของตน  (คืออาศัยทิพยวิหารเปนนิสสย- 
ปจจัย)  บาง 
           ธรรมชาตินั้นชื่อวา  โสตธาตุ  เพราะอรรถวาไดยิน  และเพราะ 
อรรถวามิใชชีวะ  (เปนแตธาตุ)  อน่ึง  ชื่อวา  โสตธาตุ  เพราะเปน 
เหมือนธาตุหู  เหตุทีกิจแหงธาตุหูดังนี้บาง  (ความหมายแหงบาลีที่วา 
ทิพฺพาย  โสตธาตุยา  นั้นก็คือ)  เพ่ือโสตธาตุอันเปนทิพยนั้น 
           บทวา  "วิสุทฺธาย - หมดจด"  คือสะอาด  ปราศจากโทษเครื่อง 
ขุนมัว บทวา  "อติกฺกนฺตนมานุสิกาย  ลวงโสตธาตุที่เปนของมนุษย" 
ความวาลวง  คือล้ําธาตุหูเน้ืออันเปนของมนุษยไป  โดยไดยินเสยีงเลย 
อุปจารของมนุษยไป  คําวา  "อุฏภ  สทฺเท  สุณาติ" แปลวา 
ไดยินเสียงทั้งสอง  เสียงสองคืออะไรบาง  คือเสียงทิพยดวย   เสียง 
มนุษยดวย  อธิบายวา  เสียงของเทวดาท้ังหลายและของคนท้ังหลาย 
ดวย  ดวยคํา (อุโส  สทฺเท)  นี ้ พึงทราบวาเปนการกําหนดคือ 
เอา  (เสียง)  เปนลางแหง  (คือเพียงเสียงเทวดาและเสียงคน)  คําวา 
"เย ทูเร  สนติฺเก  จ"  อธิบายวา  เสียงเหลาใดในที่ไกล  แมใน 
จักรวาฬอ่ืน  และเสียงเหลาใดในที่ใกล  โดยที่สุดแมเสียงสัตวที่ 
อาศัยอยูในรางกายของตน  ก็ไดยินเสยีงเหลาน้ัน ดวยคํา  (เย  ทูเร 
สนฺติเก จ )  นี้  พึงทราบวาเปนการกําหนดถือเอา  (เสียง)  ไมมีเขต 
แดน  



ประโยค๘ -  วสุิทธิมรรคแปล ภาค ๒ ตอน ๒ - หนาท่ี 173 

                                  [วิธีทําทิพยโสต]  
           ปุจฉาวา  "ก็ทิพยโสตธาตุนี้  พระโยคาวจรภิกษุจะพึงใหเกิดข้ึน  
ไดอยางไร ?"  วิสัชนาวา  ภิกษุนั้นเขาฌานอันเปนบาทแหงอภิญญา 
ออกแลวพึงอาวัชนาการถึงเสียงสัตวมีสีหะเปนตนในปา  อันเปนเสียง 
หยาบ  ในระยะไกลขนาดโสตวิสัยปกติเขากอนอ่ืน  ดวยสมาธิจิตสวนท่ี 
เปนบริกรรม  (แหงทิพพโสตญาณ)  (ตอน้ัน)  พึงอาวัชนาการถึง 
เสียงที่ละเอียด ๆ เขาตามลําดับ  จับแตเสียงที่หยาบกวาเพ่ือนดังน้ีคือ 
เสียงระฆังในวิหาร  เสียงกลอง  เสียงสังข  เสียงสวดของสามเณรและ 
ภิกษุหนุมผูสวดเต็มแรง  เสียง  (ถามกัน)  วา  "อะไรทาน  อะไรคุณ" 
เปนตน  ของภิกษุสามเณรเหลาน้ันผูพูดกันอยูเปนปกติ  เสียงนก  เสียง 
ลม  เสียงเทา  เสียงฉ่ี  ๆ ของนํ้าเดือด  เสียงใบตาลแหงกรอบในแดด 
เสียงแมลงมีมดดํามดแดงเปนตน  ภิกษุนั้นพึงมนสิการถึงสัททนิมิต* 

แหงเสียงทั้งหลาย  ในทศิตะวันออก  พึงมนสิการถึงสัททนิมิตแหงเสียง 
ทั้งหลายในทิศตะวันออกเฉียงเหนือ...ทิศตะวันตกเฉียงใต...ทิศตะวันตก 
เฉียงเหนือ...ทิศตะวันออกเฉียงใต  พึงมนสิการถึงสัททนิมิตแหงเสียง 
ทั้งหลาย  ทั้งหยาบท้ังละเอียด  เสียงเหลาน้ันยอมปรากฏ(ชัด)  แกเธอ 
ผูแมมีจิตเปนไปตามปกติ  แตมันยอมจะปรากฏ  (ชัด)  อยางยิ่งแกเธอ 
ผูมีสมาธิจิตในบริกรรม 
   *  มหาฎีกาวา  เสียงนั่นเอง  ทานเรียกวา  สัททนิมิต  เพราะเปนเหตุเกดิข้ึนแหงญาณ 
หรือมิฉะนั้นกห็มายถึงอาการหยาบละเอียดแหงเสียงท้ังหลายตามที่กลาวมา    
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           เมื่อเธอมนสิการถึงสัททนิมิตอยูนั่นแล  มโนทวาราวัชชนะ  ทํา  
เสียงเหลาน้ันอยางใดอยางหน่ึงใหเปนอารมณเกิดข้ึนวา "ทิพพโสต- 
ธาตุจักเกิดข้ึนในบัดนี้" ครั้นมโนวาราวัชชนะนั้นดับแลว  ชวนะ 
๔ หรือ ๕ ดวง  ยอมแลนไป  ซึ่งบรรดาชวนะเหลาน้ัน  ๓ หรอื ๔  
ดวงแรก  เปนกามาวจร มีชื่อวาบริกรรม  อุปจาร  อนุโลม  และ 
โคตรภู  ดวงที่ ๔ หรือดวงท่ี ๕ เปนอัปปนาจิตรูปาวจรชั้นจตุตถฌาน 
ในชวนะนั้น  ญาณใดที่เกดิข้ึนพรอมกับอัปปนาจิตน้ัน ธาตุคือญาณ 
นี้พึงทราบวาชื่อทิพพโสตธาตุ  ตอนั้นไป  ทิพพโสตธาตุนั้นก็ตกเขาไป 
 
(คือนับเขา)  ใน  (ญาณ)  โสต  (ประสาทหูอันสําเร็จดวยญาณ)  นั้น* 

           พระโยคาวจรภิกษุเมื่อจะทําทิพพโสตธาตุนั้นใหเปนกําลัง  (แรง 
กลา)  ข้ึน  พึงขยาย  (อารมณแหงปาทกฌาน  คือกสิณนิมิต) กําหนด 
เอาเพียง  ๑  องคุลี  (กอน)  ดวยต้ังใจวา  "เราจะฟงเสียงในระหวาง 
โอกาสนี้"  แตนั้นพึงขยาย (โดย)  กําหนด ๆ  ออกไปตาม (ลําดับ) 
ขนาดท่ีเชน ๒ นิ้ว  ๔ นิ้ว ๘ นิ้ว  คืบหน่ึง  ศอกหน่ึง  ภายในหอง 
หนามุข  ปราสาท บริเวณ  (เขตสังฆาวาส ?)  สังฆาราม  (วัด) 
โคจรคาม  (หมูบางท่ีบิณฑบาต)  และชนบท   (หัวเมือง ?)  ไป 
จนกระทั่งจักรวาฬหนึ่ง หรือแมยิ่งไปกวาน้ัน ภิกษุผูมีอภิญญาอันได 
บรรลุแลวอยางนี้นั้น  ยอมไดยินเสียงที่ (แลน)  ไปภายในโอกาสท่ี 
อารมณแหงปาทฌาน  (แผไป)  ถูกตองเขาไดโดยแท  และเม่ือไดยิน 
อยางนั้นเลา  ถาแมมีเสียงกึกกองเปนอันเดียวดวยเสียงเครื่องประโคมมี 
   *  มหาฎีกาเสริมความตรงน้ีวา  จําเดิมแตอัปปนาจิตเกดิข้ึน  ภิกษุนั้นกช่ื็อวาเปนผูได 
ทิพพโสตญาณ  ไมตองการที่จะประกอบภาวนายิ่งข้ึนไป  เพื่อใหไดทิพพโสตนน้ันอีกแลว   
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สังขกลองและบัณเฑาะวเปนตน  (ดังข้ึนไป)  กระทั่งถึงพรหมโลกก็ด ี 
เมื่อความเปนผูใครจะกําหนดแยก  (เสียง)  มีอยู  เธอยังอาจกําหนด 
(แยก) วา  นี่เสียงสังข  นี่เสียงกลอง  เปนตนไดเสียดวยแล 
                               ทิพพโสตธาตุกถา  จบ 
                                   เจโตปริยญาณกถา  
             [อรรถาธิบายศัพทบาลีเจโตปริยญาณ]  
           ในบทวา  "เจโตปริยาณาย - เพ่ือเจโตปริญาณ"  นี้  ใน 
ในเจโตปริยญาณกถา  มอีรรถาธิบายวา ญาณชื่อปริยะ  เพราะไปรอบ 
หมายความวากําหนดได  ญาณอันกําหนดไดซึ่งใจ  (ของผูอ่ืน)  ชื่อเจโต- 
ปริยะ  ญาณนั้นดวย  กําหนดไดซึ่งใจ  (ของผูอ่ืน)  ดวย  เหตุนั้นจึงชื่อ 
เจโตปริยญาณ  (ญาณอันกําหนดใจของผูอ่ืนได)  (บทวา  เจโตปริย- 
าณาย)  มีอธิบายวา  เพ่ือประโยชนแกเจโตปริยญาณน้ัน บทวา 
ปรสตฺตาน  ของสัตวอ่ืน " คือของสัตวที่เหลือท้ังหลายเวนตนเสีย แม 
บทวา  "ปรปุคฺคลาน - ของบุคคลอ่ืน "  นี้  ก็มีความเปนอันเดียวกับบท 
นี้แล  แตทรงทําพยัญชนะตางกันไป  ตามประเภทแหงเวไนย  และโดย 
เทสนาวิลาส  (ทํานองการแสดงท่ีไพเราะ ?)  คําวา  "เจตสา  เจโต" 
คือซ่ึงจิตของสัตวอ่ืนบุคคลอ่ืนเหลาน้ัน  ดวยจิตของตน  บทวา 
"ปริจฺจ"  แปลวากําหนด  บทวา  "ปชานาติ"  คือรูโดยประการตางๆ 
โดยประการแหงจิตทั้งหลาย  มีจิตมีราคะเปนตน  
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                             [วิธีทําเจโตปริยญาณ]  
           ปุจฉาวา  "ก็ญาณนี้  พระโยคาวจรภิกษุจะพึงใหเกิดข้ึนได  
อยางไร ?  วิสัชนาวา  เพราะวาญาณนี้ยอมสําเร็จดวยอํานาจทิพพจักขุ- 
(ญาณ)  ทิพพจักขุญาณน้ันจึง  (เทากับ)  เปนบรกิรรมแหงญาณน้ีนั่น 
เอง  เพราะเหตุนั้น ภิกษุ  (ผูไดทิพพจักขุญาณแลว  ใครจะทําเจโต 
ปริยญาณน้ีใหเกิดข้ึน)  นั้น  พึงเจริญอาโลกกสิณสอบสวนดูจิต  (โดย) 
ดูสีของโลหิตท่ีอาศัยหทัยรูปของคนอ่ืนเปนไปอยูดวยทิพยจักษุ  กโ็ส- 
มนัสจิตเปนไปในกาลใด  ในกาลน้ัน  โลหิตก็สีดํา  เชนกับผลไทรสุก 
โทมนัสจิตเปนไปในกาลใด  ในกาลนั้น  โลหิตกส็ีดํา  เชนกับผลหวา 
สุก  อุเบกขาจิตเปนไปในกาลใด  ในกาลน้ัน  โลหิตก็ใส  เชนกบั 
น้ํามันงา๑  เพราะฉะนั้น  เธอผูสอบสวน (จิต)  อยู  (โดย)  ดูสีของ 
โลหิตในหทัยของคนอ่ืนวา  "รูปนี้มีโสมนัสสินทรียเปนสมุฏฐาน  รูป 
นี้มีโทมนัสสินทรียเปนสมุฏฐาน  รปูนี้มีอุเปกขินทรียเปนสมุฏฐาน" 
จะพึงทําเจโตปริยญาณใหถึงความแรงกลาได   ดวยวาเมื่อเจโตปริย- 
ญาณนั้น  ถึงความแรงกลาอยางนั้นแลว ๒  เธอยอยรูซึ่งกามาวจรจิต 
และรูปาวจรจิต อรูปาวจรจิต  ทั้งหมดไดโดยลําดับ  กาวจากจิตสูจิต 
ไดทีเดียว  แมเวนจากการดูหทัยรูปเสียก็ดี ๓ จริงอยู  แมในอรรถกา 
    ๑.  ถาโลหิตถึงใสดังน้ํามันงาแลว  จะอยูไดอยางไร  เพียงแตโลหิตจาง  ก็ตองเยียวยา 
กันเปนการใหญแลว 
     ๒.  ปาฐะในวิสุทธิมรรคพิมพไวเปน  ถามคเตหิ  นั้นพิรุธ  ท่ีถูกเปน  ถามคเต  หิ 
คือไมตองไปหัดดูสีเลือดในหัวใจใครอีก  
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ก็ไดกลาวคําน้ีไววา  "ถามวา  โยคาวจรภิกษุผูใครจะรูจิตของผูอ่ืนใน  
ชั้นอรูปภพ  จะเห็นหทัยรูปของใคร  จะดูความผันแปรแหงอินทรียของ 
ใคร"  แกวา  "ไม  (ตอง)  ดูของใคร ๆ  ขอท่ีอาวัชนาการถึงจิต 
(ของผูอ่ืน)  ในภพใดภพหน่ึง  (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)  จิตท่ีเหลือ  คือจิตท่ีเปนกุศลและอัพยากฤต 
เปนไปในภูมิ ๔ ชื่อวีตรคจิต  (จิตปราศจากราคะ)  สวนจิต ๔ 
ดวงนี้  คือ  โทมนัสจิต ๒  วิกิจฉาจิตและอุทธัจจจิต ๒ ไมถึงซ่ึงการ 
สงเคราะห  (คือรวมเขา)  ในทุกะน้ี  แตพระเถระลางเหลาก็สงเคราะห 
จิตท้ัง ๔ นั้นเขาดวย 
           สวนโทมนัสจิต ๒ ชื่อวา  สโทสจิต  (จิตมีโทสะ)  จิตท่ีเปน 
กุศลและอัพยากฤตเปนไปในภูมิ ๔ ทัง้ปวง  ชื่อวา วีตโทสจิต  (จิต 
ปราศจากโทสะ)  จิตท่ีเหลือท้ังหลาย  คืออกุศลจิต  ๑๐  ไมถึงซ่ึงการ 
  *  โดยมากท่ีทานใชศัพท  อาทิกัมมิกะ  (ผูแรกทํา)  ในท่ีนี้ทานยกัโวหารใช  อกตาภินิเวส  
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สงเคราะหเขาในทุกะน้ี   แตพระเถระลางเหลาก็สงเคราะหอกุศลจิต   
๑๐ นั้นเขาดวย 
           สวนในทุกะ   คือ  "สโมห  วีตโมห"  นี ้ (วา)  โดยปาฏิปคุคลิก- 
นัย  (นัยเฉพาะตน  ไมปนเจือ  คือเปนโมหะแท  ไมเจือดวยโลภะโทสะ 
ก็จิตท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉาและอุทธัจจะ ๒ ดวงเทานั้น  ชื่อวาสโมหจิต 
(จิตมีโมหะ)  แตแมอกุศลจิต  ๑๒ ดวง  ก็พึงทราบวาเปนสโมหจิต 
ดวย  เพราะโมหะมีอยูในอกุศลทั้งปวง  จิตที่เหลือชื่อวีตโมหจิต (จิต 
ปราศจากโมหะ) 
           สวนจิตท่ี (ตก)  ไปตามถีนมิทธ  ชื่อวา  สังขิตตจิต  (จิตหดหู) 
จิตท่ี  (ตก)  ไปตามอุทธัจจะ  ชื่อวา  วิกขิตตจิต  (จิตฟุงซาน) 
           จิตท่ีเปนรูปาวจรและอรูปาวจร  ชื่อวา  มหัคคตจิต  (จิตถึงความ 
เปนใหญดวยสามารถขมกิเลสได)  จิตท่ีเหลือ  (คือท่ีเปนกามาวจร ?) 
ชื่ออมหัคคตจิต  (จิตไมถึงความเปนใหญ) 
           จิตท่ีเปนไปในภูมิ ๓ ทั้งหมด  ชื่อสอุตตรจิต  (จิตมีธรรมท่ียิ่ง 
กวา)  จิตที่เปนโลกุตตระ  ชื่ออนุตตรจิต  (จิตไมมีธรรมที่ยิ่งกวา) 
           จิตท่ีถึงอุปจาร  และที่ถึงอัปปนาดวย  ชื่อวาสมาหิตจิต  (จิตเปน 
สมาธิ)  จิตที่ไมถึงท้ังสองอยาง  ชื่ออสมาหิตจิต  (จิตไมเปนที่ยิ่งกวา) 
           จิตท่ีถึงตทังควิมุติ  วิกขัมภนวิมุติ  สมุจเฉทวิมุติ  ปฏิปสสัทธิ- 
วิมุติปละนิสสรณวิมุติ  พึงทราบวาชื่อวิมุตจิต  (จิตพน)  จิตที่ยังไมถึง  
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วิมุติทั้ง ๕ อยางนั้น  ชื่อวาวิมุตจิต  (จิตยังไมพน)*  
           ภิกษุผูไดเจตโตปริญาณ  ยอมรูจิตทุกประการวา  "จิตน้ีเปนจิตมี 
ราคะหรือ ฯลฯ  หรือวาเปนจิตยังไมพน"  ดวยประการฉะน้ีแล 
                                    เจโตปริยญาณกถา  จบ 
 
                                ปุพเพนิวาสานุสสติาณกถา  
                    [อรรถาธิบายศัพทบาลีในญาณน้ี]  
           ในปพุเพนิวาสานุสสติญาณกถา  มีอรรถาธิบายวา  บทวา  "ปุพฺเพ- 
นิวาสานุสฺสติาณาย - เพ่ือปุพเพนิวาสานุสสติญาณ"  คือญาณใด 
(จะพึงเปนไป)  ในปุพเพนิวาสานุสสติ  เพ่ือประโยชนแกญาณนั้น  คํา 
วา  "ปุพฺเพนิวาส"  หมายถึงขันธที่ตนอาศัยอยูในปางกอน  คือในชาติ 
ที่ลวงแลวท้ังหลาย  คําวา  "นิวุฏ - ที่ตนอาศัยอยู "  หมายความวาท่ี 
ตนครอบครองมา  ที่ตนเสวยมา  ที่มันเกิดดับอยูในสันดานของตนมา 
  *  จิต ๘ คูนี้  เปนอยางเดียวกันกับท่ีกลาวในจิตตานุปสนาสติปฏฐาน  ซ่ึงในท่ีนั้นทาน 
ใหพิจารณารูจติของตนเอง  ตามท่ีมันเปนอยางไร  แตในท่ีนี้เปนการรูจิตของคนอ่ืนท่ี 
เปนเชนนัน้ 
       ในอรรถกถามหาสติปฏฐานสูตรวา จติเหลานี้เปนโลกิยจิตท้ังนัน้  เชน  สอุตตรจิต 
ทานก็วาไดแกกามาวจร  อนตุตรจิต  ไดแกรูปาณุปาวจร  วิมุตจิต  ก็หมายเพยีง  ตทังค- 
วิมุต  และวิกขัมภนวิมุต  แตท่ีนี่แกถึงโลกตุระก็มี  เชนอนุตตรจิต  วาไดแกโลกุตตรจติ 
วิมุตจิต ก็แกถึงสมุจเฉท... 
        ก็นาคิดอยูวา  อภิญญา ๕ นี้  เปนโลกยิอภิญญา  ผูไดเจโตปริยญาณนี้กย็ังไมไดบรรลุ 
มรรคผล จะไปรูโลกุตตรจิตไดอยางไร ? 
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อีกนัยหน่ึง  นิวุฏฐธรรม (เรื่องหรืออาการตาง ๆ  ทีอ่าศัยขันธ  เชน   
กําเนิด  ชื่อ  โคตร  เพศ  ผิวพรรณ ?) ทั้งหลาย  ก็ชือ่นิวุฏฐ๑  หมาย 
ความวาเปนส่ิงท่ีอาศัยอยูโดยเปนโคจร  (คือ เปนอารมณสําหรับระลึก) 
กําหนดรูไดดวยวิญญาณ  (ความรู)  ของตน อน่ึง  แมที่กําหนดรู 
ดวยวิญญาณ  (ความรู)  ของทานผูอ่ืน  ก็ชื่อ  นิวุฏฐะ  พึงเห็นในการ 
ระลึกถึงทานผูเปนฉินนวัฏฏมกะ  (ผูตัดวัฏฏสงสาร  คือปริพพานแลว) 
นิวุฏฐธรรมเหลาน้ัน  ยอมมีไดแตพระพุทธทั้งหลายเทาน้ัน ๒ 

           คําวา  ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติ  คือภิกษุระลึกปุพเพนิวาสไดดวยสติ 
ใด  สตินั้นชือ่วาปุพเพนิวาสานุสสติ  คําวาญาณ  หมายเอาญาณท่ี 
สัมปยุตกับสตินั้น 
           เพ่ือประโยชนแกปุพเพนิวาสานุสสติญาณน้ี  ดังกลาวมาฉะน้ี  ชื่อ 
วา  "เพ่ือปุพเพนิวาสานุสสติญาณ๓" มีอธิบายวา  "เพ่ือบรรลุถึงซ่ึงญาณ 
นั้น" 
           บทวา อเนกวิหิต  แปลวา  มิใชอยางเดียว  อีกนัยหน่ึงความวา 
ใหเปนไปคือพรรณนาไดโดยประการเปนอันมาก  บทวา  ปุพฺเพนิวาส 
ไดแก  (ขันธ)  สันดานท่ีอาศัยมาในภพนั้น ๆ ต้ังตนแตภพที่เปนอดีต 
ใกลที่สุด๔  บทวา  อนุสฺสรติ  คือระลึก  (ยอน)  ตามไป ๆ  โดย 
     ๑.  ถาแปลอยางนี้เปนถูก  เคร่ืองหมายหวัตาปูท่ี  นวิุฏธมฺมา วา ก็เกนิ 
     ๒.  นิวุฏธรรม  ท่ีกําหนดรูดวยวิญญาณของทานผูอ่ืน  เชนประวตัิของพระอดตีพุทธ 
ท้ังหลาบ  ซ่ึงพระพุทธเจาดวยกัน  ทรงระลึกกําหนดรูแลวตรัสเลาไว  ท้ังทานเจาของ 
ประวัตแิละทานผูกําหนดรู  ตางก็ปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุไปหมดแลว (?) 
      ๓.  ถาแปลอยางนี้เปนถูก  เคร่ืองหมายหวัตาปูท่ี  อตฺถาย  ก็เกนิ 
      ๔.  หมายถึงภพท่ีลวงมานี่เอง  นับเปน  ๑ แลวระลึกยอนไป ๒-๓-๔-๕ ฯลฯ  โดย 
ลําดับจนเปนกปั ๆ.  
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ลําดับแหงขันธ  หรือวาโดยจุติปฏิสนธิ 
                  [บุคคลผูระลึกปุพเพนิวาสได ๖ ประเภท]  
           ก็ชน ๖ ประเภท  ยอมระลึกปพุเพนิวาสน้ีได  คือเดียรถียทั้งหลาย 
พระปกติสากท้ังหลาย  พระมหาสาวกท้ังหลาย  พระอัครสาวกทั้งหลาย 
พระปจเจกพุทธทั้งหลาย  พระพุทธเจาท้ังหลาย 
                                [ระยะกาลตางกัน]  
           ในชน ๖  ประเภทนั้น  เดียรถยีทั้งหลาย  ระลึกไดเพียง ๔๐ กัป 
ไมยิ่งกวานั้น*  เพราะอะไร  เพราะมีปญญาออน  จริงอยู  ปญญา 
ของเดียรถียเหลาน้ัน  จัดวาเปนปญญาออน  เพราะปราศจากการกําหนด 
นามรูป  พระปกติสาวก  ระลึกได ๑๐๐  กัปก็มี  ๑,๐๐๐ กัปก็ม ี
ทีเดียว  เพราะเปนผูมีปญญากลา  พระอสีติมหาสาวก  ระลึกไดแสน 
กัป  พระอัครสาวกท้ังสองระลึกไดหน่ึงอสงไขยกับแสนกัป  พระ- 
ปจเจกพุทธระลึกไดสองอสงไขยกับแสนกัป  เพราะวาอภินิหารของ 
ทานเหลาน้ันมีเทาน้ี  แตสําหรับพระพุทธเจาท้ังหลายหามีกําหนด 
(กาล)  ไม 
                   [ความสามารถในการระลกึตางกัน]  
           อน่ึง  เดียรถียทั้งหลาย  ระลึกไดแตลําดับขันธ  ไมอาจปลอย 
ลําดับ  มาระลึกโดยจุติปฏิสนธิได เพราะการกาวลง  (ดวยญาณ) 
   *  มหาฎีกาวา  เดียรถียในท่ีนี้  หมายเอาจําพวกท่ีเปนกรรมวาที  กิริยาวาที  มีพวกดาบส 
เปนตน  และวาเร่ืองเดียรถียระลึกได ๔๐ กปันี้  มีอาคตสถานในพระสูตรมีพรหมชาลสูตร 
เปนอาทิ  
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ตรงที่ ๆ ตองประสงค  ยอมไมมีแกเดียรถียเหลาน้ันผูเปนดังคน  
ตาบอด  อนึ่ง  คนตาบอดท้ังหลาย  ไมปลอยไมเทาเที่ยวจึงเดินไปได  
ฉันใด  เดียรถียเหลาน้ันก็ไมปลอยลําดับแหงขันธเทียว  จึงระลึกไปได 
ฉันนั้น  พระปกติสาวกท้ังหลาย  ระลกึโดยลําดังขันธบาง (ระลึก) 
กาวไปโดยจุติปฏิสนธิบาง  พระอสิติมหาสาวกก็อยางนั้น  แตสําหรับ 
พระอัครสาวกทั้งสอง  กิจดวย  (ระลกึตาม)  ลําดับขันธหามีไม  ทาน 
(ระลึก)  กาวไปโดยจุติปฏิสนธิทีเดียว ดังน้ีคือ  เห็นจุติแหงอัตภาพ 
หน่ึงแลวก็เห็นปฏิสนธิ  (ในอัตภาพอ่ืนตอไป)  อีก๑...  พระปจเจกพุทธ 
ทั้งหลายก็เชนนั้น  แตสําหรับพระพุทธเจาท้ังหลาย  กิจดวย  (ระลึก 
ตาม)  ลําดับขันธไมมีเลย  กิจดวย  (ระลึก)  กาวไปโดยจุติปฏิสนธิก็ไมมี  
แทจริง  พระพุทธเจาท้ังหลายมีพระประสงค  (จะทรงทราบ)  ตรงท่ีใด ๆ 
ในเบื้องตํ่าหรือในเบ้ืองบนก็ตาม  ใน (กาล)  หลายโกฏิกัป  ที่นัน้ ๆ 
ก็ยอมปรากฏแดพระองคโดยแท  เพราะเหตุนั้น  พระพุทธเจาทั้งหลาย 
นั้น  จึง  (เทากับ)  ทรงยนกัปหลาย ๆ  โกฏิเขาดังเปยยาลบาลี  (บาลี 
ที่ละไวดวยไปยาล)  แลว  ทรงพระประสงค  (จะทรงทราบ)  ตรงท่ีใด ๆ 
(ในกัปใดในภพใด)  ก็กาว (เจาะ) ลง  (ดวยพระญาณ)  ในที่นั้น ๆ 
     ๑.  โดยลําดับขันธ  คือระลึกยึดเอารายละเอียดความเปนไปแหงขันธ  ตั้งแตเกิดจาตาย 
ไปในชาติหนึง่  ๆ  โดยลําดับ  สวนวาโดยจุติปฏิสนธินั้น  ระลึกเห็นจุตใินชาตินัน้ ๆ  แลว 
กาวขามรายละเอียด  ความเปนไปในระหวางเสีย  ไปดปูฏิสนธิทีเดียว  คือดูแตตอนจุต ิ
ปฏิสนธิ หรือพูดงาย ๆ  วา ดูวาตายจากอัตภาพนัน้แลวไปเกิดในอัตภาพไหนเชนนัน้ไป 
เร่ือย ๆ รายละเอียดความเปนในระหวางตายเกิดไมดู  คลายกับวาคนตาดีก็กาว 
ฉับ  ๆ  ไปตามสบาย ไมตองสักไมเทาเดนิคลําไปอยางคนตาบอด (?)  



ประโยค๘ -  วสุิทธิมรรคแปล ภาค ๒ ตอน ๒ - หนาท่ี 183 

(ในกัปนั้นในภพน้ัน)  ทเีดียว  ทรงดําเนิน  (พระญาณ)  ไปได   
(อยางแมนยํา)  โดยอาการดังราชสีหปบ  (สัตว)*  ก็และเม่ือทรง 
ดําเนิน  (พระญาณ)  ไปอยางนั้น  พระญาณของพระองคยอมไมติดขัด 
อยูในชาติระหวาง ๆ  ยอมไมผิดพลาด  (ที่หมาย)  เมื่อไมติดขัดไม 
ผิดพลาด  ก็ยอมทรงจับเอาท่ี ๆ ตองพระประสงคไดแท  เปรียบ 
เหมือนลูกศรท่ีนายขมังธนูผูทําความชํ่าชองในการยิงขนทรายมาแลวเชน 
สรภังคโพธิสัตว  ยิงออกไป ไมติดอยูเสียในตนไมและเครือเถาเปนตน 
ในระหวาง  ยอมตกถูกเปาไมติดไมผิด  ฉะนั้น 
                              [เทียบอานุภาพแหงญาณ]  
           ก็และในชนผูระลกึปูพเพนิวาสไดเหลาน้ีความเห็นปุพเพนิวาสแหง 
เดียรถียทั้งหลาย  ปรากฏเปนเชนกับแสงหิงหอย   ...แหงพระปกติ- 
สาวกท้ังหลาย  ... เชนกับแสงตะเกียง  ... แหงพระมหาสาวกท้ังหลาย 
...เชนกับแสงคบเพลิง  ...แหงพระอัครสาวก    ...เชนกับแสง 
ดาวประกายพรึก  ...แหงพระปจเจกพุทธทั้งหลาย   .. เชนกับ 
แสงจันทร  ...แหงพระพุทธเจาท้ังหลาย  ปรากฏเปนเชนกับดวง 
อาทิตย  ๑,๐๐๐ ดวง  ในฤดูสารท  ซึ่ง  (แตละดวง) ประดับไปดวย 
สหัสรังสี  (พันแสง)  (นี่)  ประการหนึ่ง 
           ประการหนึ่ง  ความระลึกปุพเพนิวาสไดแหงเดียรถียทั้งหลาย 
เปนดังการเดิน  (คลํา)  ดวยปลายไมเทาแหงพวกคนตาบอด   ...แหง 
    *  สีโหกฺกนตฺ  (การปบสัตวแหงสีหะ?)  มหาฎีกาแกเปนสีหาติปตน  (การประหาร 
สัตวแหงสีหะ ?) 
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พระปกติสาวกทั้งหลาย เปนดังเดินบนสะพานไมทอน  (เดินไดคน 
เดียว) ...แหงพระมหาสาวกท้ังหลายเปนดังเดินบนสะพานเทา  (คือ 
ปูกระดานคนเดินไดหลายคน)  ... แหงพระอัครสาวก  เปนดังเดิน 
บนสะพานเกวียน  ...แหงพระปจเจกพุทธทั้งหลายเปนดังเดินในทาง 
เทาใหญ   ...แหงพระพุทธเจาท้ังหลาย  เปนดังเดินในทางเกวียนใหญ 
                 [ความระลึกที่ประสงค]  
           แตในอธิการ  (แหงสมาธิภาวนา)  นี้  ประสงคเอาความระลึก 
ปุพเพนิวาสแหงสาวกท้ังหลาย  เพราะฉะนั้น  ขาพเจาจึงกลาวไววา 
"บทวา  อนุสสฺรติ  คือระลกึ  (ยอน)  ตามไป ๆ โดยลําดับแหงขันธ 
หรือวาโดยจุติปฏิสนธิ" ดงัน้ี 
                             [วิธีทําปุพเพนิวาสานุสสติ]  
           เพราะเหตุนั้น  ภิกษุอาทิกัมมิกะผูใครจะระลึกไดอยางนั้น  เวลา 
หลังอาหาร  กลับจากบิณฑบาตแลว พึงไปในท่ีลับ  (คน) เรนอยู 
(ผูเดียว)  เขาฌาน  ๔  โดยลําดับ  ออกจากจตุตถฌานอันเปนบาทแหง 
อภิญญาแลว  อาวัชนาการถึงการน่ังครั้งสุดทายเพ่ือน  (คือการน่ันครั้งน้ี 
แหละ)  ตอนั้นพึงอาวัชนาการถึงกิจท่ีทํามาตลอดคืนและวันทั้งส้ิน 
โดยยอนลําดับดังน้ี  คือ  การปูอาเสวนะ  (กอนจะน่ัง)  การเขามาสูเสนา- 
สนะ  (ที่นั่ง)  การเก็บบาตรจีวร  เวลาฉัน  เวลามาจากหมูบาง  เวลา 
เที่ยวบิณฑบาตในหมูบาน  เวลาเขาสูหมูบานเพื่อบิณฑบาต  เวลาออก 
จากวิหาร  เวลาไหว  (พระเจดียและพระโพธิ) ที่ลานพระเจดียและที่ลาน  



ประโยค๘ -  วสุิทธิมรรคแปล ภาค ๒ ตอน ๒ - หนาท่ี 185 

พระโพธิ  เวลาชําระบาตร  เวลาหยิบบาตร  กิจท่ีทําแตอหยิบบาตรจนถึง  
ลางหนา*  กจิท่ีทําในเวลาใกลรุง  กิจท่ีทําในมัชฌิมยาม กิจท่ีทําใน  
ปฐมยาม 
           ก็กิจเพียงเทาน้ี  ยอมปรากฏแมแกปกติจิต  ยิ่งสมาธิจิตในบริ 
กรามก็ยิ่งจะปรากฏชัดทีเดียว  แตถาในกิจเหลาน้ัน  กิจอะไรอยางหน่ึงไม 
ปรากฏไซร ก็พึงเขาฌานอันเปนบาท  ออกแลวอาวัชชนาการไปใหม 
ดวยวิธีเทาน้ี  กิจน้ันก็ยอมจะปรากฏ (เห็นไดสิ้น)  ฉะน้ัน 
           ภิกษุพึงอาวัชนาการถึงกิจท่ีทํามาโดยยอนลําดับไปทางเดียวอยางนี้ 
แมในวันที่ ๒ แมในวันที่ ๓ ที ่๔ ที ่๕ แมใน ๑๐ วัน  แมในกึง่ 
เดือน  แมในเดือนหนึ่ง  แมกระทั่งปหน่ึง  โดยอุบายน้ีแล  ภิกษุผู 
เมื่ออาวัชนาการ  (ยอน)  ไปไดถึง ๑๐ ป ๒๐ ป  เปนอาทิไปจนถึง 
การปฏิสนธขิองตนในภพนี้ได  ก็พึงอาวัชนาการถึงรูปอันเปนไปใน 
ขณะจุติในภพกอน  (ตอไป)  อันภิกษุผูมีปญญายอมอาจเพิกปฏิสนธิ 
เสีย  ทํานามรูปในขณะจุติใหเปนอารมณไดโดยวาระแรกทีเดียว  แต 
เพราะนามรูปในภพกอน  ก็ดับไปแลวไมมีเหลือ  นามรูปอ่ืนเกิดข้ึน 
(ใหม) เพราะเหตุนั้น   ฐานะนั้นจึงเปนที่อับทึบ  ดจุท่ีมืดต้ือ  ยากท่ีผูมี 
  *  ปตฺตปฏิคฺคหณ  ถาแปลวา  รับเอาบาตร  ความก็สอไปวา  ตองมีผูให  ภิกษุจึงไดรับ 
เอา  ก็บาตรเปนบริขารประจาํตัวอยูแลว  เม่ือเก็บเธอก็เก็บไวเอง  จะตองมีผูใหอะไรอีก 
ในท่ีนี้จึงแปลวา  หยิบ  ปตฺตโธวน  ถาแปลวาลางบาตร  ไมไดกับความจริง  เพราะกอนจะ 
เก็บ  ก็ตองลางและเช็ดแลว ตอนนี้จะเปนเพียงทําความสะอาด  เชนเช็ดฝุนละอองเทานั้น 
ในท่ีนี้จึงแปลเสียวา  ชําระ  
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ปญญาทรามจะเห็นได  แมกระนั้น  ภิกษุนั้นก็ไมควรทําความทอดธุระ   
เสียวา  "เราไมอาจที่จะเพิกปฏิสนธิเสีย  ทํานามรูปที่เปนไปในขณะจุติ 
ใหเปนอารมณได"  แตวาควรเขาฌานที่เปนบาทน้ันแหละบอยๆ และ 
ออกจากฌานน้ันแลวก็พึงอาวัชนาการถึงฐานะนั้น  (ร่ําไป)  เถิด  ดวยวา 
เมื่อทําไปอยางนั้น  ก็เปรียบเหมือนบุรุษมีกําลัง  เมื่อตัดตนไมใหญเพ่ือ 
ประโยชน  (จะทํา)  เปนชอฟาของเรือนยอด  แมเมื่อคมขวานบ่ิน 
เสียดวยเพียงแตตัดกิ่งใบ  ไมอาจตัดตนใหญได  กไ็มทําความทอดธุระ 
เสียเลย  พึง  (ถือขวานน้ัน)  ไปโรงชางเหล็ก  ใหชางเหล็กทําขวาน 
(นั้น)  ใหคมแลวมาตัดอีก  และเมื่อมันบิ่นอีก  ก็ใหชางทําอยางนั้น 
แลว  (มา)  ตัดอีกอยูนั่น  บุรุษน้ัน  (เพียร)  ตัดไปอยางนั้น  ไมนา 
นักก็จะพึงโคนตนไมใหญลงได  เพราะ  (เนื้อ)  ไมที่ตัดแลวไมเปนสิ่ง 
ที่จะตองตัดอีก  และเพราะตัดแตที่ยังไมไดตัด  ฉันใดก็ดี  ภิกษุออกจาก 
ฌานท่ีเปนบาทแลว ไมอาวัชนาการถึงกิจทีอาวัชนาการมรกอนแลว 
อาวัชนาการแตปฏิสนธิอยางเดียว  ไมนานนักก็จะพึงเพิกปฏิสนธิ  ทํา 
นามรูปอันเปนไปในขณะจุติใหเปนอารมณได  กฉั็นนั้นเหมือนกันแล 
           ความขอน้ี  บัณฑิตพึงแสดงดวยเรื่องอ่ืน ๆ  มีเรื่องคนผาฟน 
และชางปลงปมเปนตนบางก็ได 
                    [ความรูตอนท่ีเปนปุพเพนิวาสญาณ]  
           ในกิจเหลาน้ัน  ญาณที่ทํา  (กิจ)  จําเดิมแตการนั่งครั้งสุดทาย 
จนถึงการปฏิสนธิใหเปนอารมณเปนไป  หาไดชื่อวาปุพเพนิวาสญาณ  
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ไม*  แตญาณน้ันจัดเปนบริกรรมสมาธญิาณ  (ญาณที่ประกอบกับ   
บริกรรมสมาธิ)  อาจารยพวกหน่ึงเรียกวาอตีตังสญาณก็มี  คํา  (ของ 
อาจารยพวกหน่ึง)  นั้นไมชอบ  เพราะ  (อตีตังสญาณ)  หมายถึงรูปา- 
วจร (สวนบริกรรมสมาธิญาณเปนกามวจร) 
           ตอเมื่อใด  มโนทวาราวัชนะกาวลวงปฏิสนธิ  (ในภพนี้)  เสีย 
ทํานามรูปอันเปนไปในขณะจุติ  (จากภพกอน)   ใหเปนอารมณเกิดข้ึน 
แกภิกษุนั้น  และครั้นมโนทวาราวัชนะนั้นดับไปแลว  ชวนะ  ๔ หรือ 
๕ ดวง  ทํานามรูปนั้นแหละใหเปนอารมณแลนไป  ซึ่งชวนะดวงตน ๆ 
ที่มีชื่อวาบริกรรมเปนตน  เปนกามาวจร  ดวงสุดทาย  (คือดวงท่ี ๔ 
หรือท่ี ๕)  เปนรูปางจรเปนไปในจตุตถฌานเปนอัปปนาจิต  โดยนัย 
ที่กลาวแลวในกอนน่ันแล  เมื่อน้ัน  ญาณอันใดเกิดข้ึนแกภิกษุนั้น 
พรอมท้ังอาการ  (เชนผิวพรรณ)  พรอมท้ังอุเทศ  (เชนชื่อโคตร) 
ตลอดกาลดังน้ี  คือชาติ ๑ ก็มี ๒  ชาติก็มี ฯลฯ  ดังนี ้
                 [ความหมายของคําวา  ชาติ  และกัป]  
           ในปาฐะเหลาน้ัน  คําวา "ชาติ ๑ ก็มี"  ไดแกขันธสันดาน 
อันหน่ึง  ซึ่งมีปฏิสนธิเปนตน  มีจุติเปนปลาย  เนือ่งอยูในภพเดียวกัน 
   *  มหาฎีกาวา  ไมช่ืออปุพเพนิวาสญาณ  เพราะปุพเพนิวาสญาณตองมีนิวุฏฐธรรมในอดีต 
ชาติเปนอารมณ  
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ก็มี แมในคําวา "๒ ชาติก็มี"  เปนตน  ก็นัยนี้ 
                                   [สังวัฏกัป  วิวัฏกัป]  
           สวนในคําวา  "หลายสังวัฏกัปก็มี"  เปนตน  กัปเส่ือม  พึงทราบ 
วา  ชื่อสังวัฏกัป  กัปเจริญ  พึงทราบวา  ชื่อวิวัฏกัป  ในสองกัปนั้น 
สังวัฏฏัฏฐายีกัป  เปนอันถือเอาดวยสังวัฏกัป  เพราะอะไร ?  เพราะ 
สังวัฏฏัฏายีกัปมีสังวัฏกัปนั้นเปนมูล  วิวัฏฏัฏฐายีกัป  ก็เปนอันถือ 
เอาดวยวิวิฏกัป  (เพาะวิวัฏฏฏัฐายีกัปมีวิวัฏกัปเปนมูลเหมือนกัน)๑ 

ดวยเมื่อเปนอยางนั้น  อสงไขยกัปเหลาใดท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา 
"ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อสงไขยแหงกัป ๔ นี้  อสงไขยกัปแหงกัป ๔ คือ 
อะไรบาง  คือสังวัฏกัป  (๑)  สังวัฏฏฐายีกัป (๑)  วิวัฏกัป (๑) 
วิวัฏฏัฏฐายีกปั  (๑)"๒  ดังน้ี  อสงไขยกัปเหลาน้ัน  ก็เปนอันไดถือ 
เอาครบ 
                                           [สังวัฏกัป ๓]  
           ในกปัเหลาน้ัน  สังวัฏกัปมีถงึ ๓  ทีเดียว  คืออาโปสังวัฏฏะ 
(พินาศดวยนํ้า)  เตโชสังวัฏฏะ  (พินาศดวยไฟ)  วาโยสังวัฏฏะ 
(พินาศดวยลม) 
                  [สังวัฏสีมา - แดนแหงความพินาศ]  
           แดนแหงสังวัฏฏะ  (ดานสูง)  ก็ ๓ คือ  (พรหมโลก)  ชัน้อาภัสสรา 
      ๑.  สังวัฏฏัฏฐายี  คือระยะกาลในระหวางเส่ือม ววิัฏฏัฏฐายี คือระยะกาลในระหวาง 
เจริญ  นานเปนอสงไขย ๆ  เหมือนกนั 
      ๒.  องฺ.  จตุกฺก.  ๒๑/๑๘๐  
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ชั้นสุภกิณหา  ชั้นเวหัปผลา  เมื่อกัปพินาศดวยไฟ  (โลก)  ใตชัน้ 
อาภัสสราลงมาถูกไฟไหม  (สิ้น)  เมื่อกัปพินาศดวยน้ํา  (โลก)  ใต 
ชั้นสุภกิณหาลงมาละลายดวยนํ้า (ลิ้น) เมื่อกัปพินาศดวยลม  (โลก) 
ใตชั้นเวหัปผลาลงมา  ทําลายไปดวยลม  (สิ้น)  แต  (เมื่อวา )  โดย 
แดนดานกวาง  (โลก)  พุทธเกษตรหน่ึง  ยอมพินาศทุกครั้งไป 
                                 [พุทธเกษตร ๓]  
           อันพุทธเกษตร  (นั้น)  ม ี๓ อยาง  คือชาติเกษตร  อาณา- 
เกษตร  และวิสัยเกษตร  ในพุทธเกษตร  ๓ นั้น  ชาติเกษตร  ม ี
ขอบเขตหม่ืนจักรวาฬ   ซึ่งเปนเขตท่ีไหว  ในเพราะเหตุอัศจรรยทั้งหลาย 
มีการถือปฏสินธิแหงองคพระตถาคตเจาเปนตน  อาณาเกษตรมีขอบ 
เขตแสนโกฏิจักรวาฬ ซึ่งเปนเขตท่ีอานุภาพแหงพระปริตเหลาน้ี  คือ 
รตนปริต  ขันธปริต  ธชคัคปริต  อาฏานาฏิยปรติ  และโมรปริต 
เปนไป    วิสยัเกษตร    ไมมีที่สุด   ไมมีปริมาณ   ซึง่   (ตรงกับที)่ 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   "ก็หรือวา  ตถาคตพึงจํานง  (จะรู)  โดยที ่
เทาใด" *  ดังน้ีเปนตน  เปนเขตท่ีพระตถาคตเจาทรงจํานง  (จะทรง 
ทราบ)  สิ่งใด ๆ ก็ยอมทราบสิ่งน้ัน ๆ 
           ในพุทธเกษตร ๓  ดังกลาวมานี้  เกษตรเดียวคือ  อาณาเกษตร 
ยอมพินาศไป  แตวาเมื่ออาณาเกษตรนั้นพินาศไปอยู   แมชาติเกษตร 
ก็ยอมเปนอันพินาศดวยอยูเอง  อันพุทธเกษตรท้ังสองน้ันเม่ือพินาศยอม 
พินาศดวยกัน  เมื่อต้ังข้ึน  (ใหม)  เลาก็ต้ังข้ึนดวยกัน 
*  องฺ.  ติก.  ๒/๒๙๓ 
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           ความพินาศและความต้ังข้ึนใหม แหงพุทธเกษตรนั้น  พึงทราบ 
ดัง (ตอไป)  นี้ 
                                  [เตโชสังวัฏฏะ]  
           ก็ในสมัยที่กัปพินาศดวยไฟ  แรกทีเดียวมหาเมฆลางกัป  ต้ังข้ึน 
ยังฝนใหญหาหนึ่งใตทั่วแสนโกฎิจักรวาฬ  มนุษยทั้งหลายดีใจ  นํา 
เอาพืชทั้งปวงไปหวาน  แตครั้นขาวท้ังหลายงอกข้ึน  (ยาว) พอโค 
กัดกินได  เมฆนั้นก็รองเปนเสียงลา  ไมยังฝนใหตกแมแตหยาดเดียว 
ฝนเปนอันขาดไปในกาลน้ัน  ซึ่งเปนกาลที่พระผูมีพระภาคเจาทรงหมาย 
ถึง  ตรัสไววา  "ดูกรภิกษุทั้งหลาย  สมัยนั้นมีอยู  ซึ่งเปนสมัยที่ฝน 
ไมตกหลายป...หลายรอยป...หลายพันป...หลายแสนป"๑  ดังนี้  สัตว 
ทั้งหลายผูเปนวัสสุปชีวี  (อาศัยฝนเปนอยู)  ก็ทํากาละไปเกิดในพรหม- 
โลก  เทวดาจําพวกที่เปน  ปุปฺผผลุปชวิีนี  (อาศัยดอกไมและผลไมเปน 
อยู)  (ก็จุติไปเกิดในพรหมโลก)  ดวย  ครั้นกาลนานไกลลวงไปโดย 
การขาดฝนอยางนั้น  น้ําในท่ีนั้น ๆ ก็ถงึซ่ึงความส้ินไป  ทีนี้ปลาและ   
เตาทั้งหลายก็คอย ๆทํากาละไปเกิดในพรหมโลกบาง  แมพวกสัตวนรก 
(ก็จุติไปเกิดในพรหมโลก) ดวย  อาจารยพวกหน่ึงวา  "ในสัตว 
เหลาน้ัน  พวกสัตวนรกยอมพินาศ  เพราะความปรากฏเกิดข้ึนแหงสูรย 
ดวงที่ ๗๒ 

๑.  องฺ.  สตฺตก.  ๒๓/๑๐๒. 
๒.  ถาเปนเชนนั้น  กเ็ปนการยอมรับวา  ไฟนรกนัน้ไมเทาไร  สูไฟบรรลัยกัลป  ท่ีเกิดแต 
สูรย ๗  ดวงไมได ?  
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           มีปญหาวา  "เวนฌานเสีย  ความเกิดในพรหมโลกหามีไดไม  
และบรรดาสัตวที่กลาวมาน้ัน  ลางพวกก็ถูกความขาดอาหารบีบค้ัน  ลาง 
พวกก็ยังอภัพ  (ไมอาจ)  ที่จะบรรลุฌานได  สัตวเหลาน้ันจะ  (ไป) เกิด 
ในพรหมโลกน้ันไดอยางไร ?"  มีคําแกวา  "สัตวเหลาน้ัน  (ไป) เกิด 
ในพรหมโลกไดดวยอํานาจฌานท่ีตนไปไดในเทวโลก"  จริงอยู  พวก 
กามาพจรเทพ  เหลาท่ีชื่อวา  โลกพยูหะ  (กระบวนการกูโลก ?) ทราบ 
วา  "โดยลวงไปแสนป  ความส้ินกัปจักมี"  ก็ปลอยเศียร  (ไมโพกผา) 
สยายผม  (ไมกลาไมแตง)  (รองไห)  น้ําตานองหนา เช็ดน้ําตาดวยมือ 
นุงผาแดง  ทรงเพศแหงบุคคลผูมีรูปวิกาลยิ่งนัก เที่ยวรองบอกไปในถิ่น 
มนุษย  อยางนี้วา  "ชาวเราเอย ๆ แตนี้ลวงไปแสนป  ความส้ินกัป 
จักมีละ  โลกนี้จักพินาศ มหาสมุทรเลาก็จักแหง  มหาปฐพีนี้และขุนเขา 
สิเนรุ  ก็จักถกูไฟไหมพินาศ  (สิ้น)  ความพินาศจักมี  (ข้ึนไป)  กระทั่ง 
พรหมโลก  ชาวเราเอย  ทานทั้งหลายจงเจริญเมตตา  จงเจริญกรุณา 
จงเจริญมุทิตา  จงเจริญอุเบกขาเถิด  จงบํารุงมารดา  จงบํารุงบิดา  จง 
เปนผูออนนอมตอผูใหญในสกุลเถิด"๑  ไดฟงคําของโลกพยูหเทพ 
เหลาน้ันแลว  พวกมนุษยและภุมเทวดาโดยมาก  เกดิความสลดใจมาก 
ก็เปนผูจิตออนโยนกะกันและกัน  พากันทําบุญท้ังหลายมีเมตตาเปน 
อาทิ๒  (ตายแลว)  จึงไปเกิดในเทวโลก  ไดบรโิภคทิพยสุธาโภชนแลว 
๑.  มีปญหาวา  เทพพวกนี้รูไดอยางไรวาจะส้ินกัป ?  มหาฎีกาทานวา  อาจารยท้ังหลาย 
กลาววา  "ธรรมดาเตือนใหรู"  แตอาจารยพวกหนึ่งก็วา  "รูเพราะเหน็นมิิตเชนนั้น" 
อีกพวกหนึ่งวา  "พวกพรหมสงมาบอก" 
๒.  หมายถึงเมตตาช้ันกามาวจรกุศล.  
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 ืทําบริกรรมในวาโยกสิณ  จึงไดฌานในเทวโลกน้ัน๑  สวนสัตวอ่ืน 
จากน้ัน  (คือพวกอบาย)  ก็ไปเกิดในเทวโลกไดดวยอปราปริยเวทนีย-  
กรรม จริงอยู ชื่อวาสัตวผูทองเที่ยวอยูในสงสาร  ที่ปราศจากอปรา- 
ปริยเวทนียกรรม  ยอมไมมี  แมสัตวเหลาน้ันก็ยอมไดฌานในเทวโลก 
นั้น   ๆ  ไดเหมือนกัน  สตัวแมทั้งปวงยอมเกิดในพรหมโลกได  ดวย 
อํานาจฌานท่ีตน  (ไป)  ไดในเทวโลก  ดังนี้แล 
                                       [เกิดสูรย ๗ ดวง]  
           อน่ึง  ตอแตฝนขาด  ลวงกาลไปนานไกล สรูยดวงที่ ๒ ก็เกิด 
ปรากฏข้ึน  จริงอยู  ขอน้ีพระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา  "ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย  สมัยนั้นมีอยู "๒  ดังนี้เปนอาทิ  สัตตสูริยสูตร  บัณฑิตพึง 
(นํามากลาว)  ใหพิสดารเถิด  ก็แลครัน้สูรยดวงที่ ๒ นั้น  เกิดปรากฏ 
ข้ึนแลว  กาลตอนกลางคืนตอนกลางวันก็มิไดรูกันเลย  สรูยดวงหนึ่งข้ึน 
ดวงหน่ึงตก  โลกมีความรอนจากสูรยมิไดขาดระยะเลย  และในกัปป- 
วินาสกสูรย  (สูรยลางกัป)  หามีสูริยเทพบุตรเหมือนดังท่ีมีในปกติสูรยไม๓ 

ในสูรย ๒ อยางนั้น  เมื่อปกติสูรยยังเปนไปอยู  กอนเมฆบาง  เปลวควัน 
๑.  มหาฎีกาวา  พวกเทวดาไดลมเย็นสบายอยูโดยปกติจนชิน เจริญโยกสิณจึงสําเร็จ 
ไดโดยงาย  เพราะฉะน้ัน  ทานจึงกลาวแตวาเทวดาทําบริกรรมในวาโยกสิณ  ไมกลาวถึง 
กสิณอ่ืน. 
๒.  องฺ.  สตฺตก.  ๒๓/๑๐๒ 
๓.  มหาฎีกาชวยแกปญหาวา  แมสูริยเทพบุตรก็เจริญฌานไดแลว  ก็ท้ิงสูริยวิมานไปเกดิ 
ในพรหมโลกเสียงเหมือนกามาวจรเทพอ่ืนๆ .  
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บาง ยัง (มี)  ลอยอยูในอากาศ  ครั้นกปัปวินาสกสูรยเปนไป  ทองฟา  
เปนปราศจากควัน  และกอนเมฆ  ใสราวะวงแวน  (สองหนา)  เวน  
เบญจมหานทีแลว*  น้ําในท่ีทั้งหลายมีแมน้ํานอยที่เหลือเปนตน แหง 
(หมด) 
           แตนั้นไปอิกลวงกาลนานไกล  สูรยดวงที่ ๓ ก็เกิดปรากฏข้ึน 
เพราะความเกิดปรากฏข้ึนแหงสูรยดวงที่ ๓ ไรเลา  แม (เบญจ) 
มหานทีก็แหง 
           แตนั้นไปอิกลวงกาลนานไกล  สูรยดวงที่ ๔ ก็เกิดปรากฏข้ึน 
เพราะความเกิดปรากฏข้ึนแหงสูรยดวงที่ ๔ ไรเลา มหาสระท้ัง ๗ นี ้
คือ  สระสีหปาตนะ  สระหงสหาตหะ สระกัณณมุณฑกะ  สระรถการ 
สระอโนดาต  สระฉัททันต  สระกุณาละ  อันเปนตนน้ํา  (เบญจ)  มหานที 
(อยู) ในหิพพานต  ก็แหง 
           แตนั้นไปอิกลวงกาลนานไกล  สูรยดวงที่ ๕ ก็เกิดปรากฏข้ึน 
เพราะความเกิดปรากฏข้ึนแหงสูรยดวงที่ ๕ ไรเลา  น้ําในมหาสมุทรแม 
แตพอเปยกขอองคุลีก็ไมเหลืออยู  (แหงไป)  โดยลาํดับ 
           แตนั้นไปอิกลวงกาลนานไกล  สูรยดวงที่ ๖  ก็เกิดปรากฏข้ึน 
เพราะความเกิดปรากฏข้ึนแหงสูรยดวงที่ ๖ ไรเลา  สกลจักรวาฬก็เกิด 
เปนควันกลุมไป  (จน) สิน้ยาง  (คืออาโปธาตุ)  เพราะควัน  (รม) 
และจักรวาฬน้ีเปนฉันใด แมแสนโกฏจัิกรวาฬก็เปนฉันนั้น 
  *  เบญจมหานที  ทานก็ช้ีเอาแมน้ําใหญท้ัง ๕  ในชมพทูวีปของทาน  คงคา  ยมุนา 
สรภู  อจิรวดี  มหี  เทานั้นเอง.  
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           แตนั้นไปอิกลวงกาลนานไกล  สูรยดวงที่ ๗ ก็เกิดปรากฏข้ึน   
เพราะความเกิดปรากฏข้ึนแหงสูรยดวงที่ ๗ ไรเลา  สกลจักรวาฬก็ลุก 
(ไหม)  พรึบข้ึนพรอมท้ังแสนโกฎิจักรวาฬ แมยอดเขาสิเนรุทั้งหลาย 
(อันมีจํานวนมาก)  ตางโดยขนาดมียอดที่สูง ๑๐๐ โยชน  เปนตน 
ก็ละลายหายไปในอากาศน่ันเอง  เปลวไฟน้ันลุกข้ึนไปติดเทวโลกชั้น 
จาตุมหาราช  เผาวิมานทองวิมานแกววิมานเพชรพลอย  ในชั้นจาตุ- 
มหาราชน้ัน  (สิ้น)  แลว  ก็ติดภพนดาวดึงส  โดยวิธีนั้แล  มันติด 
กระทั่งถึง (พรหมโลก)  ภูมิปฐมฌาน  เผาพรหมโลกทั้ง ๓ ชั้นในภูมิ 
ปฐมฌานน้ันแลว  จดชัน้อาภัสราจึงหยุด  เปลวไฟนั้น  สิ่งที่เปนสังขาร 
แมประมาณสักอณูหน่ึง  ยังมี (เหลือ)  อยูเพียงใด  ก็ไม (ยอม)  ดับ 
เพียงนั้น  ตอสิ้นสังขารทั้งปวงจึงดับไปไมใหอะไรเหลือแมแตเถา  ดัง 
เปลวไฟท่ีไหมเนยใสและน้ํามันฉะนั้น  อากาศเบ้ืองบนกับทั้งอากาศ 
เบื้องลางก็เกิดมืดมิดเปนอันเดียว* 

                [ตอนสังวัฏฏัฏฐายี -  ระยะกาลระหวาเสื่อม]  
           ตอมาลวงกาลนานไกล  เมฆใหญต้ังข้ึน  ทีแรกยังฝนฝอย ๆ ให 
ตกลงมา (แลว)  ยังฝนใหตกโดยหยาดน้ํา  (ใหญข้ึน)  ขนาดกานบัว 
ขนาดไมเทา  ขนาดสาก  และขนาดลําตาลเปนอาทิอยูโดยลําดับ (จน) 
ยังที่ ๆ ไฟไหมทั้งปวง  ในแสนโกฏิจักรวาฬใหเต็มแลวจึงหายไป  ลม 
   *  นาจะกลาวอีกนดิวา  สูรยท้ัง ๗ ดวง  ท่ีเปนตนเพลิงนัน้  ก็เผาไหมตวัเองมอดสลาย 
ไปดวย  อากาศจึงไดมืดมดิ !  
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(พัด)  อุมน้ําน้ันไวขางลางและทางขวาง  (คือพัดไปรอบนํ้าไมใหน้ํา  
กระจายไป )  ทําจน  (น้ําน้ันแขนเขา)  เปนกอน  น้าํกอนน้ันกลม 
เชนกับหยาดนํ้าในใบบัว 
           หากมีคําถามวา  "ลมทํากองน้ําใหญปานน้ัน  ใหเปนกอนได 
อยางไร ?"   คําแกพึงมีวา "ทําไดโดยน้ําเปดชองให"  จริงอยู น้ําน้ัน 
ยอมใหชองแกลมนั้น  ในท่ีนั้น ๆ (ใหลมแทรกเขาไปทําใหแขนได) 
น้ําน้ันถูกลมปน๑ทําใหเปนกอนอยูอยางนั้น  ก็คอยเหือดไปงวดลงขางลาง 
โดยลําดับ ครั้นน้ํางวดลง ๆ  พรหมโลกก็เกิดปรากฏข้ึนในที่ ๆ เคย 
เปนพรหมโลก  และเทวโลกทั้งหลายก็เกิดปรากฏข้ึนในที่ ๆ  เคยเปน  
กามาวจรเทวโลก ๔ ชั้นขางบน๒  แตครั้นงวดลงมาถึงท่ี  ๆ  เคยเปน 
แผนดินแตกอน  ลมแรงก็เกิดข้ึน  ลมนั้นกั้นน้ําน้ันไวทํามิใหระบาย 
ไปได  ดังน้ําอยูในกระบอกกรองที่คนปดชอง  (ระบายอากาศ)  ไวฉะนั้น 
น้ําอันมีรสหวานถึงซ่ึงความเหือดไป  ทําใหเกิดงวนดินเปนฝาข้ึน 
งวนดินนั้น  เปนสิ่งท่ีถึงพรอมดวยสี  และถึงพรอมดวยกลิ่นรส  ดัง 
หนาขาวปายาสที่หุงไมใชน้ําเลย  (คือหุงดวยนํ้านม)  ฉะนั้น 
๑. ปาฐะฉบับที่พิมพไวเปน  วาเต  สมฺปณฑฺิมาน  คลาดเคล่ือน  ท่ีถูกเปน  วาเตน... 
๒.  เทวโลก  ๔ ช้ันขางบน  คือ  ยามะ  ดุสิต  นิมมานรดี  ปรนิมมิตวสวตัดี  สวน ๒ ช้ัน 
ขางลวง  คือ  ดาวดึงส  และจาตุมหาราชิก ทานวาเพราะสัมพันธกับแผนดิน  จึงยังไมเกิด 
กอน 
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 [อาภัสสรพรหมลงมาเกิดและกินงวนดินเปนอาหาร]   
ก็ในกาลน้ัน  สัตวทั้งหลายผูเกิดอยูแตแรก๑ในอาภัสสรพรหมโลก 
จุติจากอาภัสสรพรหมโลกนั้น  เพราะสิ้นอายุบาง  เพราะสิ้นบุญบาง 
(มา)  เกิดในโลกนี ้ (โดย)  เปนอุปปาติกะ พรหมสัตวเหลาน้ันเปน 
ผูมีแสงในตัว  ทองเที่ยวไปในทองฟาได  (คือเหาะได)  เขาท้ังหลาย 
ไดสิ้นงวนดินนั้นเขาก็เกิดห่ืนกระหาย๒  ลงมือ  (ปน)  กินเปนคํา ๆ 
โดยนัยที่กลาวในอัคคัญญสูตรนั้นแล๓  อยูมาแสงในตัวของเขาท้ังหลาย 
อันตรธานไป  ความมืดก็มีข้ึน เขาทั้งหลายเห็นมืดเขาก็กลัว 
                                    [เกิดดวงอาทิตย]  
           ตอน้ัน  ดวงสูรย  (ใหญ) ๕๐  โยชนเต็ม  อันยังความกลัวใหหาย 
แลวยังความกลาใหเกิดแกสัตวเหลาน้ันได  เกิดปรากฏข้ึน  เขาท้ังหลาย 
เห็นดวงสูรยนั้นแลวก็ต่ืนเตนดีใจวา  "พวกเรากลับไดแสงสวางแลว" 
พากันต้ังชื่อดวงสวางนั้นวา  "สูรย"  นั่นเอง  เพราะ  (เนื่องดวย)  คําท่ี 
เขาทั้งหลายกลาวกันวา "ดวงสวางอันยังความกลัวของพวกเราที่กลัวอยู 
แลวใหหาย ยังความกลาใหเกิด  (แกพวกเรา)  โผลข้ึนมา  เพราะฉะนั้น 
ดวงสวางนั่นจงชื่อสูรย  (ผูโผลข้ึนมายังความกลาใหเกิด)  เถิด"  ดังน้ี 
๑.  คือเกิดอยูกอนท่ีโลกพยูหเทพจะมาบอกกลาวเร่ืองกัปจะส้ิน 
๒.  กระหาย  กับระหาย  ความหายตางกัน  กระหาย  เปนอาการของใจที่มีความตองการ 
อยากไดอารมณ  สวนระหาย  เปนอาการทางกายท่ีตองการน้ํา  เพราะฉะน้ัน  กระหาย 
จึงใชไดกับความหมายของตัณหา. 
๓.  ที.  ปาฏิ.  ๑๑/๘๗.  
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                              [เกิดดวงจันทร]  
           อยูมา  ครั้นสูรยทําความสวางในกลางวันแลวอัสดงไป  เขา  
ทั้งหลายก็คร่ําครวญวา  "พวกเราไดแสงสวางดวงใดเลา  แสงสวางดวง 
นั้นของเราก็มาหายไปเสียแลว"  ก็เกิดกลัวกันข้ึนมาอีก  พวกเขาได 
แตคิดรําพึงกันไปวา  "จะเปนการดีนะ  หากวาพวกเราไดแสงสวางอิก 
ดวงหน่ึง " (ครั้นนั้น)  ดวงจันทร  (ใหญ)  ๕๐  โยชนหยอนหนึ่ง ๑ 

ราวกะรูใจของพวกเขา  ก็เกิดปรากฏข้ึน  พวกเขาไดเห็นดวงจันทรนั้น 
ยิ่งต่ืนเตนยินดีนัก  พากันต้ังชื่อดวงจันทรนั้นวา  "จันทะ" นั่นเอง 
เพราะ(เนื่องดวย)  คําท่ีพวกเขากลาวกันวา  "ดวงสวางนั้นราวกะรูฉันทะ 
(ความพอใจ)  ของพวกเรา  โผลข้ึนมา  เพราะฉะนั้น ดวงสวางนั่น 
จงชื่อวา  จันทะ  (ผูราวกะรูฉันทะของสัตว  โผลข้ึน)  เถิด๒  ดังน้ี 
                  [เกิดดวงนักษัตร  คืนวัน...ทวีป]  
           ครั้นจันทรสูรยเกิดปรากฏอยางนั้นแลว  ดวงดาวนักษัตรทั้งหลาย 
ก็เกิดปรากฏข้ึน  จําเดิมแตนั้น กลางคืนกลางวันก็รูกันข้ึน  และเดือน 
กึ่งเดือน  ฤด ู ป  กร็ูจักข้ึนโดยลําดับ 
อน่ึง  ในวันที่จันทรสูรยเกิดปรากฏข้ึนนั่นเอง๓  ภูเขาสิเนรุ  ภูเขา 
๑.  เล็งถึงดวงอาทิตยซ่ึงใหญ ๕๐ โยชนเต็ม  (ปริปุณฺณป ฺาสโยชน)  สวนดวงจนัทร 

๕๐ โยชนหยอน  คือ ๔๙ โยชน. 
๒.  ถาอยางนี้  ก็หมายความวา  จันท  แปลงมาจาก  ฉันท. 
๓.  ตรงนี้คลุมไป  เพราะสูรยกับจนัทรมิไดเกิดพรอมกนั.  
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จักรวาฬ  และภูเขาหิมพานตก็เกิดปรากฏข้ึน  ก็แลภุเขาทั้ง ๓ นั้น   
เกิดปรากฏข้ึนในวันเพ็ญเดือนผัคคุณะ  (คือเดือน ๔) ไมกอนไมหลัง 
กันเลยทีเดียว๑  ถามวา  เปนอยางไร ?  แกวา  เมื่อขาวฟาง (ที่หุง)  สุก 
ฟองข้ึนซูเดียวเทาน้ัน  (หนาขาว)  ลางแหงก็ปูดข้ึน  ลางแหงก็บุมลง 
ลางแหงก็เรียบ  ๆ  ฉันใด  สิ่งเหลาน้ัน  ตรงที่ ๆ สูงข้ึนไปมันก็เปน 
ภูเขา  ที่ลุมลกึลงไปก็เปนสมุทร  ทีร่าบเรียบก็เปนทวีป  (คือแผนดิน 
ใหญ)  ฉันนั้นเหมือนกัน 
         [อาหารละเอียดหาย  กลายเปนอาหารหยาบ]  
อยูมา  เมื่อสัตวเหลาน้ันกินงวนดินไป  ลางพวกมีผิวพรรณงาม 
ลางพวกก็มีผิวพรรณทรามไปตามลําดับ  ในสองพวกนั้น  พวกผิวพรรณ 
งามเหยียดหยามพวกผิวพรรณทราม๒ เพราะการเหยียดหยามกันเปน 
ปจจัย  งวนดินนั้นเลาก็หายไป  สะเก็ดดินเกิดปรากฏข้ึน  (แทน) 
ตอมา  โดยนยั  (การเหยียดหยามกัน)  นั้นแหละ  แมสะเก็ดดินน้ัน 
ก็หายไปอิกเลา  เครือดินเกิดปรากฏข้ึน  (แทน)  โดยนัยเดียวกันนั้น 
๑.  มหาฎีกาเหน็วาความตรงนี้ขาดไป  คือควรจะกลาวถึงทวีปและสมทุรดวย  ไมใชแต 
ภูเขาเทานัน้  เพราะความตอไปก็กลาวอยูวา  ท่ีสูงเปนภูเขา  ท่ีลุมเปนสมุทร  ท่ีราบเปน 
ทวีป  เพราะฉะน้ัน สิเนรุ...ปพฺพตา  ปาตุภวนฺติ  ควรจะมีคําวา  ทีปสมุทฺทาป  ตออีก 
ความจึงจะไมขาด. 
๒.  การถือวรรณะในชมพุทวีป  นักปราชญวา  เดิมก็คือถือผิวกาย  ดังกลาวนี้เอง แลว 
ตอมากลายเปนถือจําพวกไป  การถือผิวกายนั้นก็ยังปรากฏอยูในลางประเทศจนทุกวนันี้.  
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แมเครือดินก็หายไปเสียอิก๑  ขาวสาลีที่ไมตองหุงดวยไฟฟน  เปน 
เมล็ดขาวสารไมมีรําไมมีแกลบมีกลิ่นหอม  เกิดปรากฏข้ึน  (แทน)  
ตอน้ัน  ภาชนะทั้งหลายก็เกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน พวกเขาบรรจุขาวสาลี 
ลงในภาชนะแลวต้ังไวที่หลังแผนหิน  เปลวไฟลุกข้ึนหุงขางสาลีนั้น 
เองแหละ มันก็เปนขางสวย  เชนดังดอกมะลิ  (ตูม)  ทีเดียว  กิจดวย 
แกงหรือกับก็ตาม  หามีแกขาวน้ันไม  สัตวทั้งหลายใครจะกินขาวมีรส 
(อยาง)  ใด ๆ  มันก็เปนขาวมีรส  (อยาง)  นั้น ๆ เอง๒ 

               [เกิดมุตรกรีส  ทวาร  และเมถุน]  
เมื่อสัตวเหลาน้ันกินอาหารหยาบน้ันเขาไป แตนั้นมูตรและกรสี 
ก็เกิดมา  ทีนี ้ปากแผล  (คือทวารท้ัง ๙)  ก็แตกออก  เพ่ือประโยชนแก 
การถายมูตรและกรีสนั้นของสัตวเหลาน้ัน ความเปนชายจึงเกิดปรากฏ 
ข้ึนแกคนผูชาย  ความเปนหญิงก็เกิดปรากฏข้ึนแกคนผูหญิงดวย  ใน 
ชายและหญิงน้ัน  วากันวา  ผูหญิงจองดูผูชาย  และผูชายก็จองดูผูหญิง 
        ๑.  งวนดนิ  (รสปฐวี)  สะเก็ดเดิน  (ภมิูปปฺปฎก)  เครือดิน  (ปทาลตา)  ทานวาเปน 
ของละเอียด  กินแลวระงับความหวิระหายได  มีรสซาบซานไปบํารุงรางกาย  ไมมีอะไร 
เหลือเปนกาก  คลายสุธาหาร  (คืออาหารทิพยของเทวดา) 
        งวนดิน  คือโอชะของดิน  ยังเปนรสคอืเปนของเหลวขน ๆ  วาหวานอรอยนัก 
สะเก็ดเดิน ทวงทีก็จะงวนดนินั่นเอง  แตหมาดเขาแลวแตกระแหงเปนสะเก็ด  คือเปน 
ช้ินยอยๆ เครือดิน  คือดินนั้นแหงเขา  ก็ทีจะกอเกดิเปนพชืชนิดเล้ือยไปตามดิน  แตยัง 
ไมเปนพืชแท  แตอยางไรก็ตาม  ก็คงยังเปนอาหารละเอียดดังกลาวแลว จึงเรียกวาเครือดิน 
ในไตรภูมิวินจิฉันวา  มีสัณฐานดังผักบุงและแพวพวย. 
๒.  มหาฎกีาแสดงวา  ยยรส  ตตรโส  เปนบทสมาส.    
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เกินเวลา  (คือนาน)  ไป  เพราะการจองดูกันเกินเวลาเปนปจจัย  ความ  
เรารอนทางกามก็เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น  แตนั้นกเ็สพเมถุนธรรมกัน 
เพราะการเสพอสัทธรรมเปนปจจัย  พวกเขาถูกทานพวกนักปราชญ 
ตําหนิเอาเบียนเอา๑ ก็ปลูกเรือนข้ึน  เหตุจะปกปดอสัทธรรมน้ัน 
                               [เกิดอทินนาทาน]  
สัตวเหลาน้ันอยูครองเรือนไป  ไดเยี่ยงอยางสัตวชาติเกียจคราน 
ผูใดผูหน่ึงเขา  จึงทํา  (สันนิธิ)  การสะสม  (ขาว)  ไวโดยลําดับ  ต้ังแต 
นั้น  ทั้งรําท้ังแกลบก็  (เกดิ) หุม  (เมลด็)  ขาวสาร  แมที่ ๆ  เกี่ยวแลว 
ก็ไมกลับงอกข้ึนอิก พวกเขาจึงประชุมปรับทุกขกันวา  "ผูเจริญท้ังหลาย 
ธรรมอันลามกเกิดปรากฏข้ึนในหมูสัตวเสียแลวละหนอ  พวกเราแตกอน 
เปนสัตวมโนมัย  (สําเร็จดวยใจ) " ดังนี้เปนอาทิ  คําท้ังปวงพึง  (นํา 
มากลาว)  ใหพิสดารโดยนัยที่กลาวในอัคคัญญสูตรเถิด ๒  แตนั้น  พวก 
เขาจึงปกปนแดน  (นา)  กัน  อยูมาสัตวผูใดผูหน่ึง  (ไป)  ถือเอา  (ขาว) 
สวนของผูอ่ืน  ที่เจาของมิไดใหเขา  พวกเขาตอวาสัตวผูนั้นสองครั้ง 
(ถามิฟง)  ในครั้งท่ีสาม  จึงประหารเอาดวยอาวุธมีฝามือ  กอนดิน 
และทอนไมเปนตน 
๑.  เบียนเอา (วิเห ิยมานา)  จะหมายความแคไหน?  เห็นแลวเกดิบัดสีกไ็ลตะเพิดเอา 
หรือใชไมแพนเอา  ใหไปเสียใหพนสายตา  เชนนั้นกระมัง ? 
๒.  ที.  ปาฏิ.  ๑๐/๙๙  
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                           [แรกเกิดรพระราชา]  
           ครั้นการลักทรัพย  การติโทษ  การพูดเท็จ  และการจับทอนไม  
(เปนอาวุธ)  เกิดข้ึนอยางน้ันแลว  พวกเขาจึงประชุมคิดกันวา  "ถา 
กระไร  เราทัง้หลายพึงสมมตสัตวผูหน่ึงข้ึน  ในเราทั้งหลาย  สัตวผูใดเลา 
พึงตําหนิผูควรตําหนิ  พึงติโทษผูควรติโทษ  พึงขับไลผูควรขับไลได 
โดยถูกตอง  อน่ึง  เราทั้งหลายจักเพ่ิมให  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 
สมมตข้ึน พระโพธิสัตวนั้นปรากฏโดยพระนาม ๓ คือ  พระนาม  วา 
(พระเจา)  มหาสมมต  เพราะเปนผูที่มหาชนนั้นสมมตข้ึน พระนามวา 
กษัตริย  เพราะทรงเปนจาวเปนใหญแหงเกษตรท้ังหลาย  พระนามวา 
ราชา  เพราะทรงยังผูอ่ืนใหยินดีโดยธรรมสมํ่าเสมอกัน  ก็ตําแหนงใด 
นับเปนตําแหนงอัจฉริยะในโลก  พระโพธิสัตวเจาน่ันเอง  ทรงเปนอาทิ- 
บุรุษ  (คนแรก)  ในตําแหนงนั้นแล  ครั้นวงกษัตริยยกพระโพธิสัตว 
เปนตนเดิมกอต้ังข้ึนอยางนั้นแล แมวรรณะทั้งหลายมีพราหมณเปนตน 
ก็กอต้ังข้ึนโดยลําดับ 
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 [กําหนดระยะกาลแหงอสงไขยกัปในเตโชสังวัฏฏะ]   
ในกัป  ๔ นัน้  (ระยะกาล)  แต  (เกิด)  มหาเมฆลางกัปไปจนถึง 
เปลวไฟขาด  นี้เปนอสงไขยหน่ึงเรียกวา สังวัฏกัป  แตเปลวไฟผลาญ 
กัปขาดไปจนถึง  (เกิด)  มหาเมฆกอเกิด  (โลก)  ที่ยังแสนโกฏิจักรวาฬ 
ใหเต็ม  (ดวยนํ้า)  นี่เปนอสงไขยท่ี ๒ เรียกวา  สังวัฏฏฏัฐายีกัป  แต 
มหาเมฆกอเกิด  (โลก)  ไปจนถึงความเกิดปรากฏข้ึนแหงจันทรและสูรย 
นี่เปนอสงไขยท่ี ๓ เรียกวา  วิวัฏกัป  แตความเกิดปรากฏข้ึนแหงจันทร 
และสูรยไปจน (เกิด)  มหาเมฆลางกัปอิก  นี่เปนอสงไขยท่ี ๔ เรียกวา 
วิวัฏฏัฏฐายีกปั  (รวม)  ๔ อสงไขยนี้เปนมหากัป ๑ 
           ความพินาศดวยไฟ  และความต้ังข้ึนใหม  (แหงพุทธเกษตร) 
บัณฑิตพึงทราบโดยดังกลาวมาฉะน้ี  เปนอันดับแรก 
                                  [อาโปสังวัฏฏะ]  
สวนในสมัยที่กัปพินาศดวยนํ้า  (คําพรรณนาทั้งปวง)  บัณฑิต 
พึง  (กลาว)  ใหพิสดารตามนัยที่กลาวในตอนกอน (คือในตอนเตโช- 
สังวัฏฏะ)  วา  "แรกที่เดียว  มหาเมฆลางกัปต้ังข้ึน"  ดังน้ีเปนตน 
นั่นเถิด  แตความ  (ตอไป)  นี้เปนความแปลกกัน  มหาเมฆนํ้ากรดที่ 
เปนตนลางกัปในอาโปสังวัฏฏะน้ีต้ังข้ึน  เปรียบไดกับสูรยดวงที่ ๒ ใน 
เตโชสังวัฏฏะนั้น  มหาเมฆนํ้ากรดนั้น  แตแรกก็ตกลงมาเปนฝอย ๆ 
(คอย)  ตกโดย  (เปน)  หยาดนํ้าใหญ  (ข้ึน)  ตามลําดับ (จน)  ยงั 
แสนโกฏิจักรวาฬใหเต็ม สิ่งท้ังปวงมีแผนดินและภูเขาเปนตน  ที่น้ํากรด  
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ถูก  ๆ เขาแลว  ยอมละลายไป  (สิ้น)  น้ํา  (นั่น)  ลมธารไวรอบ (คือ   
ลมแทนฝง)  น้ําจับแตแผนดิน๑  (ข้ึนไป)  จนถึง  (พรหมโลก)  ชั้น 
ทุติยฌานภูมิ  มันยังพรหมโลกท้ัง ๓ ชั้น๒ในทุติยฌานน้ันใหละลาย 
แลว  (ข้ึนไป)  หยุดจด  (ใต)  ข้ันสุภิกณหะ๓  น้ําลางกัปนั้น  สิ่งที่นับ 
วาเปนสังขาร  แมสกัอณูหน่ึงยังมี  (เหลือ)  อยูตราบใด  ก็ยังไมระงับ 
ตราบน้ัน  ตอครอบงํา  (คือยอย)  สิ่งที่นับเปนสังขารทั้งปวงอันถูกน้ํา 
แลว  (ใหละลายไปสิ้นแลว)  จึงระงับคือถึงซ่ึงความเหือดหายไปโดย 
ฉับพลัน  อากาศเบ้ืองบนกับทั้งอากาศเบื้องลางก็มืดมิดเปนอันเดียวกัน 
แล  (แตนี้)  คําท่ีเหลือท้ังปวงก็เชนเดียวกับที่กลาวแลว  (ในเตโช- 
สังวัฏฏะ)  (เปน)  แตในอาโปสังวัฏฏะน้ี  (ตอนเกิดข้ึนใหม) 
โลกนับอาภัสสรพรหมโลกเปนตน  เกิดปรากฏข้ึน  (เพราะอาภัสสร- 
พรหมโลกกถ็ูกนํ้ากรดละลายดวย)  และสัตวทั้งหลายจุติจากชั้นสุภกิณหะ 
(ลงมา)  เกิดในที่ตาง  ๆมีที่  (ที่เคยเปน)  พรหมโลกชั้นอาภัสสรเปนตน 
เทาน้ัน ๔ 

๑.  มหาฎีกาขยายความวา  ท่ีวา  "แตแผนดิน"  นี้  หมายถึง  "แตสวนลางสุดแหงแผนดิน" 
ก็คือวาละลายดินท้ังหมด  ตลอดท้ังน้ํารองแผนดินและลมอุมน้ํานั้น  ใหสลายกลายเปน 
น้ํากรดไปหมดส้ิน. 
๒. ทุติยฌานภมิู ๓ ช้ัน  คือช้ันปริตตาภะ  อัปปมาณาภะ  และอาภัสสระ. 
๓.  มหาฎีกาวา  ท่ีวา  ช้ันสุภกิณหะ  นัน้  ทานกําหนดเอาตติยฌานภูมิท้ัง ๓ ช้ันนั่นแหละ 
แตยกเอาช้ันสูงสุดมากลาวแตช้ันเดยีว  เพราะฉะน้ัน  ความท่ีแทก็คือวา  น้ํากรดข้ึนไป 
หยุดจดใตตติยฌานภูมินัน่เอง  (ตติยฌานภมิู ๓  คือ  ปริตตสุภะ  อัปปมาณสุภะ  และ 
สุภกิณหะ) 
๔.  "เทานั้น" คํานี้แปลจากศัพท  เกวส  ตนประโยค  (เกวล  ปนิธ...)  เขาใจวา 
สัมพันธพึงประโยคหลังดวย   เพราะมี ๗ ศัพทควบอยู  (สุภกิณหฺโต  จ...) 
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 [กําหนดระยะกาลแหงอสงไขยกัปในอาโปสังวัฏฏะ]  
ในกัป  ๔ นัน้  (ระยะกาล)  แต  (เกิด)  มหาเมฆลางกัปไปจนถึง 
น้ํากรดลางกัปขาด  (หายไป)  นี่เปนอสงไขยหน่ึง  แตน้ํา  (กรด)  ขาด 
(หายไป)  จนถึง  (เกิด)  มหาเมฆกอเกิด  (โลก)  นี่เปนอสงไขยท่ี ๒ 
แต  (เกิด)  มหาเมฆกอเกิดไปจนถึงความเกิดปรากฏข้ึนแหงจันทรและ 
สูรย  นี่เปนอสงไขยท่ี ๓  แตความเกิดปรากฏข้ึนแหงจันทรและสูรยไป 
จงถึง  (เกิด)  มหาเมฆลางกัปอิก  นี่เปนอสงไขยท่ี ๔ (รวม)  ๔ 
อสงไขยนี้  เปนมหากัป ๑ 
           ความพินาศดวยนํ้า  และความต้ังข้ึนใหม  (แหงพุทธเกษตร) 
บัณฑิตพึงทราบโดยนัยดงักลาวมาฉะน้ี 
                                      [วาโยสังวัฏฏะ]  
           ในสมัยที่กัปพินาศดวยลม  (คําพรรณนาท้ังปวง)  บัณฑิตพึง 
(กลาว) ใหพิสดารตามนัยที่กลาวในตอนแรก  (คือตอนเตโชสังวัฏฏะ) 
วา  "แรกทีเดียว  มหาเมฆลางกัปต้ังข้ึน"  ดังนี้เปนตนนั่นเถิด  แต 
ความ  (ตอไป) นี้เปนความแปลกกัน  ลมต้ังข้ึนเพ่ือทําลายกัปในวาโย- 
สังวัฏฏะน้ี  เปรียบไดกับสูรยดวงที่ ๒ ในเตโชสังวัฏฏะน้ัน  ลมน้ัน 
แรกก็หอบเอาฝุนหยาบข้ึนไป  ตอนั้น  ก็หอบเอาฝุนละเอียด  (ที่ติดดิน) 
...ทรายละเอียด   ...ทราบหยาบ...สิ่งท่ีเข่ืองข้ึนไปมีหินกรวดเปนตน 
ดังน้ีไปจนหินกอนขนาดเรือนยอด  และตนไมใหญที่ยืนตนอยูในที่โคก 
ข้ึนไป  สิ่งเกลาน้ันข้ึนจากดินไปสูทองฟา  และไมตกลงมาอีก  มันเหลก 
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ละเอียดสลายไปในฟาน้ันเอง  ลําดับนั้นลมทั้งข้ึนภายใตมหาปฐพีพลิก  
แผนดินเอาลางข้ึนบนแลวซัดไปในอากาศ  ที่สวนหน่ึง ๆ แหงแผนดิน 
ประมาณ ๑๐๐ โยชนก็ม ี ประมาณ ๒๐๐-๓๐๐-๔๐๐-๕๐๐  โยชนก็ม ี
แตกออกแลวถูกกําลังลมซัดข้ึนไป  แหลกละเอียดสลายไปในอากาศ 
เหมือนกัน  แมภูเขาจักรวาฬ  แมภูเขาสิเนรุ  ลมกย็กข้ึนแลวซัดไปใน 
อากาศ มันกระทบกระแทกกันและกนัแหลกละเอียดยับไป  ลมซ่ึงทํา 
วิมานจองภุมมัฏฐกเทวดาท้ังหลาย  และวิมานของอากาสัฏฐกเทวดา 
ทั้งหลายใหพินาศไปโดยอุบาย  (คือวิธี)  เดียวกันนั้น  (ไป)  ทาํกามาวจร 
เทวโลก ๖ ชัน้ใหพินาศแลว  ทําแสนโกฏิจักรวาฬใหพินาศไป  เขา 
จักรวาฬกับยเขาจักรวาฬ  เขาหิมพานตกับเขาหิมพานต  เขาสิเนรุกับเขา 
สิเนรุทั้งหลายในแสนโกฏิจักรวาฬน้ัน  กระทบกระแทกกันและกัน 
แหละละเอียดพินาศไป  ลมจับแตแผนดินข้ึนไปถึงพรหมโลกตติยฌาน 
ภูมิ  ยังพรหมโลก ๓  ชัน้ในตติยฌานภูมินั้น  ใหพินาศแลวไปหยุดจด 
พรหมโลกชัน้เวหัปผละ  ลมนั้นทําส่ิงท่ีนับเปนสังขารทั้งปวงใหสลายไป 
อยางนี้แลว ตัวเองก็สลายไปดวย  อากาศเบ้ืองบนกับทั้งอากาศเบื้องลาง 
ก็มืดมิดเปนอันเดียวกันแล  (ตอนี้)  คําท่ีเหลือท้ังปวงก็เชนเดียวกับที่ 
กลาวแลว  (ในเตชสังวัฏฏะ)  (เปน) แตในวาโนสังวัฏฏะน้ี  (ตอน  
เกิดโลกข้ึนใหม)  โลกนับสุภกิณพรหมโลกเปนตน  เกิดปรากฏข้ึน 
(เพราะสุภกิณพรหมโลกก็ลูกลมทําพินาศไปดวย)  และสัตวทั้งหลาย 
จุติจากชั้นเวปปผล  (ลงมา)  เกิดในทีต่าง ๆ มีที่  (ที่เคยเปน)  พรหมโลก 
ชั้นสุภกิหะเปนตน  (เทาน้ัน)  
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 [กําหนดระยะกาลแหงอสงไขยกัปในวาโยสังวัฏฏะ]   
           ในกปั ๔ นั้น  (ระยะกาล)  แต  (เกิด)  มหาเมฆลางกัปไปจนถึง 
ลมผลาญกัปบาด  นี่เปนอสงไขยหน่ึง  แตลมบาดไปจนถึง (เกิด)  มหา- 
เมฆกอเกิด นี่เปนอสงไขยท่ี ๒  แต  (เกิด)  มหาเมฆกอเกิดไปจนถึง 
ความเกิดปรากฏข้ึนแหงจันทรและสูรย  นี่เปนอสงไขยท่ี ๓  แตความ 
เกิดปรากฏข้ึนแหงจันทรและสูรยไปจนถึง  (เกิด)  มหาเมฆลางกัปอีก 
นี่เปนอสงไขยท่ี ๔ (รวม)  ๔  อสงไขยนี้เปนมหากัป ๑ 
           ความพินาศดวยลมและความต้ังข้ึนใหม  (แหงพุทธเกษตร) 
บัณฑิตพึงทราบโดยนัยดงักลาวมาฉะน้ัน 
                          [โลกพินาศดวยอกุศลมูลเปนเหตุ]  
           ถามวา  "โลกพินาศไปอยางนั้น  เพราะอะไรเปนเหตุ"  ตอบวา 
"เพราะอกุศลมูลเปนเหตุ"  แทจริง  เมือ่อกุศลมูลทัง้หลายหนาข้ึน 
โลกจึงพินาศอยางน้ัน  ก็แลโลกน้ัน  เมื่อราคะหนามากกวา  (อยางอ่ืน) 
ยอมพินาศดวยไฟ   เมื่อโทสะหนามมากวา  ยอมพินาศดวยนํ้า  แต 
อาจารยลางพวกกลาววา  "เมื่อโทสะหนามากกวา  (ยอพินาศ)  ดวยไฟ 
เมื่อราคะหนามากกวา (ยอมพินาศ)   ดวยนํ้า"  เม่ือโมหะหนามากกวา 
ยอมพินาศดวยลม* 

   *  เร่ืองวาเม่ืออะไรหนาแลวโลกยอมพนิาศดวยอะไรนี้  ทานไมช้ีเหตไุวเลย  มหาฎกีา 
จึงชวยช้ีไว  แตปาฐะจะตกขาดไปหรืออยางไรทราบ  เร่ืองราคะหนาแลวโลกพินาศดวย 
ไฟเพราะอะไร  ไมเห็นกลาวไว  กลาวแตโทสะ  วาเม่ือโทสะหนาแลวโลกพินาศดวย 
น้ํากรดนัน้ชอบแลว  เพราะน้ํากรมนั้นมันรายเฉียบนกั  เหมือนโทสะท่ีเกิดแรง ๆ นัน่เอง 
สวนวาทะของเกจิอาจารยท่ีกลาวแยง  มีอธิบายวา  โทสะนั้นอุปมาดังศัตรูท่ีปรากฏตัว 
จึงไดกับไฟ  สวนราคะเปนดงัศัตรูท่ีไมปรากฏตัว   ไดกันกับน้ํากรด  ทานวา  "ก็ชอบ 
เหมือนกนั " แตเร่ืองโมหะ  ทานไมพูดถุงเลย.  
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           และเม่ือพินาศอยางนั้นเลา  มันพินาศดวยไฟ ๗ วาระติดตอกัน  
ไป  ในวาระท่ี  ๘  จึงพินาศดวยนํ้า  (เสียคราวหน่ึง)  พินาศดวยไฟ 
๗ วาระ  ในวาระท่ี ๘  พินาศดวยนํ้าอีกเลา...โดยนยัดังน้ี  โลกเม่ือ 
พินาศอยางนั้น  พินาศดวยนํ้า ๗ หน  ทุกวาระที่ ๘ แลวพินาศดวยไฟ 
(แถม)  อีก ๗ วาระ   โดยกาลเทาน้ีเปนอันลวงไปถึง ๖๓ กัป*  ใน 
ระหวาง ๖๓ กัปนั้น  ลมซึง่กันวาระที่จะพินาศดวยนํ้าอันมาถึงเขาเสีย 
(วาระหน่ึง)  แลวจึงไดชองทําลายเหลาสุภกิณหพรหมผูมีกําหนดอายุ ๖๔ 
กัปเต็ม  ยังโลกใหพินาศได 
                            [แกบาลีที่แสดงอาการระลึก]  
           ก็แลภิกษุผูระลึกไดตลอดกัป  แมเม่ือระลึกถึงบุพเพนิวาส  ในกัป 
เหลาน่ัน  ยอมระลึกไดหลายสังวัฏกัปก็มี  หลายวิวัฏกัปกม็ี  หลายสังวัฏ 
วิวัฏกัปก็มี  ระลึกไดดวยอาการอยางไร ?  ระลึกโดยนัยพระบาลีวา 
"อมุตฺราสึ"  เปนอาทิ 
           ในปาฐะเหลาน้ัน  คําวา  "อมุตฺราสึ - ในที่โนน  เราไดเปน... 
แลว"  ความวาในสังวัฏกัปโนน  หรือวาในภพโนน  หรือวาในกําเนิด 
    *  คือพินาศดวยไฟ ๗ หน  หนละ ๗ วาระ = ๔๙  วาระ  พินาศดวยน้ําหนละ ๑ วาระ = 
๗ วาระ  พนิาศดวยไฟแถมอีก ๗ วาระ  รวม ๔๙ + ๗ + ๗  จึงเปน  ๖๓ วาระ  แตละวาระ 
นั้นนานเปนกปัท้ังนั้น  จึงเปน ๖๓ กัป 
          ตามน้ีเห็นไดวา  โลกพินาศดวยอํานาจราคะ (ไฟ)  มากกวาโทสะ  (น้ํา)  หลาย 
เทา  ท้ังนี้วาเพราะราคะเกิดแกสัตวท้ังหลาย  มากกวาโทสะหลายเทานัน่เอง  โมหะ 
(ลม)  ยิ่งเบาไปกวาโทสะ  ไมมีวาระของตัว  ตองไปกนัเอาวาระของโทสะ  (น้ํา)  มา 
วาระหนึ่ง  จึงไดชอง  แตวาพอไดชองก็ทําลายโลกไดมากกวาใครหมด คือเลนงานถึงช้ัน 
สุภกิณหะ  ตติยฌานภูมิ  ดังกลาวตอไปนัน้.  
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... ในคติ... ในวิญญาณฐิติ... ในสัตตาวาส ... ในสตัวนิกายโนน 
ตัวเราไดเปน...แลว  คําวา  "เอวนาโม - มีชื่ออยางนี้"  คือชื่อติสสะ 
หรือชื่อปุสสะ  (เปนตน)  คําวา  "เอวโคตฺโต - มีโคตรอยางน้ี" 
คือโคตรกัจจายนะ  หรือโคตรกัสสปะ  (เปนตน)  สองคําน้ีตรัสโดย 
เปนการระลึกถึงชื่อและโคตรของตน  ในอดีตภพแหงภิกษุนั้น  แตถา 
เธอเปนผูใครจะระลึกถึง  ความถึงพรอมแหงผิวพรรณก็ดี  ความเปนผู 
เลี้ยงชีพอยางปอน หรืออยางประณีตก็ดี  ความเปนผูมากไปดวยความ 
สุข หรือความทุกขก็ดี  ความเปนผูมีอายุสั้นหรืออายุยืนก็ดี  ของตนใน 
กาลน้ัน  เธอก็ยอมระลึกถึงภาวะนั้นไดดวยเปนแท  เพราะเหตุนั้น  จึง 
ตรัส  (ตอไป)  วา  "เอววณฺโณ - มีผิวพรรณอยางนี้  ฯลฯ  เอว- 
มายุปริยนฺโต - มีขีดอายุอยางนี้ " 
           ในปาฐะเหลาน้ัน คําวา  "เอววณฺโณ - มีผิวพรรณอยางนี้"  คือ 
เปนคนขาวหรือเปนคนดํา  (เปนตน)  คําวา  (เอวมาหาโร - ม ี
อาหารอยางน้ี"  คือกินขาวสุกแหงขาวสาลีที่ปรุงดวยมังสะ  หรือกิน 
ผลไมที่เปนไป (คือท่ีมีอยูในทองถิ่นนั้น*)  (เปนตน)  คําวา  "เอว   
สุขทุกฺขปฏิสเวที - เสวยสุขทุกขอยางน้ี  "  คือเสวยสุขและทุกขอันเปน 
ไปทางกาย  และทางใจ  หรือมีชนิดตาง ๆ เชน  สามิส  และนิรามิส 
โดยอเนกประการ  คําวา  "เอวมายุปริยนฺโต - มีขีดอายุอยางนี้" 
คือมีขีดอายุประมาณ ๑๐๐ ป  หรือวามีขีดอายุถึง ๘๔,๐๐๐ กัป  อยางนี้ 
  *  ศัพทปวัตตผล  เทียบกับศัพทปวัตตมังสะ - เนื้อท่ีมีอยูในทองตลาด  (คูกับอุทิศ - 
มังสะ - เนื้อท่ีเขาเชือดเจาะจงภิกษ)ุ  



ประโยค๘ -  วสุิทธิมรรคแปล ภาค ๒ ตอน ๒ - หนาท่ี 209 

(เปนตน)  ขอวา  "โส  ตโต  จุโต  อมุตฺร  อุทปาทึ - เรานั้น 
จุติจากท่ีนั้นแลวเกิดในที่โนน "  ความวา  อนึ่ง  เราน้ันจุติจากภพหรือ 
จากกําเนิด  จากคติ  จากวิญญาณฐิติ  จากสัตตาวาส จากสัตวนิกายน้ัน 
แลว  (ไป)  เกิดในภพหรือในกําเนิด  ในคติ  ในวิญญาณฐิติ  ใน 
สัตตวาส  ในสัตวนิกาย  ชื่อโนน  คําวา  "ตตฺราปาสึ - แมในท่ีนั้น  
เราไดเปน...แลว "  ความวา  ตอมาแมในภพหรือในกําเนิด  ในคติ 
ในวิญญาณฐิติ  ในสัตตาวาส  ในสัตวนิกายน้ัน  เราก็ไดเปน.. อีกเลา 
คําวา  "เอวนาโม - มีชื่ออยางนี้ "  เปนตน  (ตอน้ีไป)  ก็มีนัยดัง 
กลาวแลวน่ันแล 
           อน่ึง  เพราะเหตุที่คําวา  "อมุตฺราสึ - ในที่โนนเราไดเปน...แลว" 
นี้  ตรัสหมายเอาความระลึกไดเทาท่ีตองการ  แหงภิกษุนั้นผูข้ึน  (สู 
บุพเพนิวาสยอนข้ึนไป)  โดยลําดับ  คําวา  "โส  ตโต  จุโต - 
เรานั้นจุติจากท่ีนั้น"  ตรสัหมายเอาความพิจารณา  (บุพเพนิวาสท่ีระลึก 
ไดแลว)  ของเธอผู  (ระลึก)  ยอนกลับมา  เพราะเหตุนั้น  คําวา 
"อมุตฺร  อุทปาทึ - เกิดในท่ีโนน " นี ้ พึงทราบวา  ตรัสหมายถงึท่ีเกิด 
ของเธอ  ถัดความเกิดในอิธภพ  ที่ตรสัในบทวา "อิธุปปนฺโน"  นี ้
ข้ึนไปน่ันเอง  สวนคําวา  "ตตฺราปาสึ -  แมในท่ีนัน้  เราก็ไดเปนตน 
ในที่เกิดของเธอ  ภายในการอุปบัติ  (ครั้ง)  นี้ในภพน้ัน  คําวา  "โส 
ตโต  จุโต  อิธุปปนฺโน - เรานั้นจุติจากท่ีนั้น  (มา)  เกิดในที่นี้"  ความ 
วา  เรานั้นเคล่ือนจากท่ีนั้น  คือจากท่ีเกิดถัดข้ึนไป  แลว  (มา)  เกิด  
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ในที่นี้  คือในตระกูลกษัตริย หรือตระกูลพราหมณชื่อโนน  (เปนตน) 
           คําวา  อิติ คือ  เอว  (แปลวา)  โดยประการดังกลาวมานี้)  คําวา  
"สาการ  สอทฺุเทส - (ซึ่งบุพเพนิวาส)  พรอมท้ังอาการพรอมท้ังอุเทศ" 
อธิบายวา (ซึ่งบุพเพนิวาส)  นับวาพรอมท้ังอุเทศ ก็ดวยอํานาจชื่อ 
และโคตร นบัวาพรอมท้ังอาการก็ดวยอํานาจเครื่องปรากฏอ่ืน ๆ ม ี
ผิวพรรณเปนอาทิ  จริงอยู  โดยชื่อและโคตร  สัตว  (คนเรานี้) เขา 
จึงชี้ตัวไดวา  "นายติสสะ  กัสสปะ  (โคตร) "  เปนตน  โดยประการ 
อ่ืน ๆ  มีผิวพรรณเปนอาทิ  เขาจึงรูจักตางกันวา  (คนดํา  คนขาว" 
(เปนตน)  เพราะฉะน้ัน  ชื่อและโคตรจึงเปนอุเทศ  (เครื่องชี้ตัว) 
ประการนอกน้ีเปนอาการ  (สภาพรางกาย)  คําวา  "อเนกวิหิต ปุพฺเพ- 
นิวาส  อนุสสฺรติ - ระลกึบุพเพนิวาสไดหลายอยาง"  นี้  มีอรรถต้ืนอยู 
แลวแล. 
                         ปุพเพนิวาสานุสสติญาณกถา  จบ  
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                                  จุตูปปาตญาณกถา   
           พรรณนาความ ในเรื่องความรูในจิตและอุปบาต  แหงสัตวทั้ง 
หลาย  พึงทราบ  (ดังตอไปนี้) 
                     [แกอรรถบาลีจุตูปปาตญาณ]  
           คําวา  "เพ่ือจุตูปปาตญาณ "คือ  เพ่ือความรูในจุติและในอุปบาต 
มีอธิบายวา  "ความเคลื่อนไป  และความเกิดข้ึนแหงสัตวทั้งหลาย  อัน 
พระโยคาวจรรูไดดวยญาณอันใด เพ่ือญาณอันนั้น  คือเพ่ือทิพจักขุ- 
ญาณ"  คําวา "นําจิตมุงไป  นอมจิตไปเฉพาะ  คําวา  "โส"  คือภิกษุผูมี 
การนําจิตมุงไปไดทํามาแลวนั้น  สวนในคําท้ังหลาย  มีคําวา  "ทิพฺเพน 
-เปนทิพย"  เปนตน  (มีพรรณนาความดังน้ี) 
                                           [ทิพยจักษุ]  
           จักษุชื่อวาเปนทิพย  เพราะเปนเชนของทิพย จริงอยู  ประสาท 
จักษุของเทวดาท้ังหลาย  เปนธรรมชาติเกิดดวยกรรมเปนสุจริต โทษ 
ทั้งหลายมี  น้ําดี  เสมหะ  และเลือดเปนตน  ไมขัดขวาง  สามารถรับ 
อารมณแมในท่ีไกลได  เพราะพนจากโทษเครื่องขุนมัว  จึงเปนทิพย 
แมญาณจักษุอันเกิดดวยกําลังแหงวิริยภาวนา*นี้เลา ก็เปนเชนนั้นเหมือน 
กัน เพราะเหตุนั้น  จึงวาเปนทิพย  เพราะเปนเชนของทิพย  (นัย 
หน่ึง ) ชื่อวาเปนทิพยเพราะไดมาเฉพาะ  ดวยอํานาจทิพยวิหาร  (คือ 
  *  ดูเชิงอรรถ ๒ หนาตนอภญิญานิเทศ  
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ฌานท่ีเปนบาท)  และเพราะอิงอาศัยทิพยวิหารของตน๑  (คืออาศัย  
ทิพยวิหารเปนนิสสยปจจัย) บาง  ชื่อวาเปนทิพย  เพราะมีแสงสวาง 
ใหญ๒  เหตุกาํหนดอาโลกกสิณ  (ไดมา)  บาง  ชือ่วาเปนทิพย  เพราะ 
ความมีที่ไปใหญ๓  เหตุเห็นรูปอันอยูในที่ (กําบัง)  มีที่นอกฝาเปน 
ตนไดบาง  คําวา "ทิพพ" ทั้งปวงน้ัน  บัณฑิตพึงทราบ  (อรรถ)  ตาม 
แนวคัมภีรศัพทศาสตรนั้นเถิด 
           ญาณนั้นชื่อวาจักษุ  เพราะอรรถวาเห็น ๔  อน่ึง  ชื่อวาจักษุ 
เพราะเปนดังตา  เหตุทํากิจของตา  (คือเห็น) 
           (ญาณ)  จักษุนั้น  จัดวาหมดจด  เพราะเปนเหตุแหงทิฏฐิวิสุทธิ 
ดวยการเห็นทั้งจุติและอุปบาต  เพราะวาบุคคลใดเห็นแตจุติอยาเดียว 
ไมเห็นอุปบาต  บุคคลน้ันยอมยึดอุจเฉททิฏฐิ  (ความเห็นวาขาดสูญ) 
บุคคลใดเห็นแตอุปบาตขางเดียว  ไมเห็นจุติ  บุคคลน้ันยอมยึดสัสสตา- 
ทิฏฐิ  (ความเห็นวาเที่ยง) ในเพราะความเกิดปรากฏข้ึนแหงสัตวใหม๕ 
๑.  อตฺตนา  เขาใจคลาดเคล่ือน เพราะไมมีท่ีจอด  สํานวณนี้ทานกลาวมาหนหนึ่งแลว 
ตอนแกทิพโสต  (หนา ๒๔๕)  ท่ีนั่นเปน  อตฺตโน  เขาความดี  ดังท่ีแปลไว  ดวยเหตนุี้ 
จึงแกเปน  อตตฺโน 
๒.  มหาฎีกาวา  แมแสงสวางใหญก็เรียกวา  ทิพย ไดในคําวา "ทิพฺพมทิ  พฺยมห- 
วิมานนี้สวาง ?" 
๓.  มหาฎีกาติกตฺตา  มหาฎีกาแกเปน  มหนยีคมนตฺตา  วิมฺหยนยีปฺกวตฺตติตฺตา - เพราะมี 
ความไปนาบูชา  คือเพราะเปนไปอยางนาพิศวง 
๔.  เปนอันวารูกับเห็นนั้นอันเดียวกนั  เพราะเหตุนัน้  ญาณทัสสนะ  จงึแปลวา  ความรู 
ความเหน็  (ไมใชแปลวาเหน็ดวยญาณ) 
๕.  นวสตฺตปาตุภาวสสฺสตทิฏฐิ  ชอบกล !  ทานแสดงเหตุแหงสัสสตทิฏฐิไวในตัวดวย 
เสร็จ  แตอุจเฉททิฏฐิ  ทานมิไดแสดงเหตุอระไรไว  มหาฎีกาเลยตองชวยแสดงวา  "เพราะ 
ไมเห็นความเกิดตอไป  จึงเห็นวาขาดสูญแคนั้น"  
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สวนบุคคลใดเห็นทั้งสองทางนั้น  บุคคลน้ัน  เพราะเหตุที่ลวงเสียซึ่ง  
ความเห็น (ผิด)  ไปน้ันไดทั้งสอง  ความเห็นนั้นของเขาจึงเปนเหตุ  
แหงทิฏฐิวิสุทธิ  อันภิกษพุุทธบุตรทั้งหลายยอมเห็น๑จุติและอุปบาตนั้น 
ไดทั้งสองเปนแท  เพราะเหตุนั้น  จึงวา "(ญาณ)  จักษุนั้นจัดวาหมด 
จด  เพราะเปนเหตุแหงทิฏฐิวิสุทธิ  ดวยการเห็นทั้งจุติและอุปบาต" 
ดังน้ี  (ญาณ) จักษุนั้น  บณัฑิตพึงทราบวา  ลวงจักษุของมนุษย 
เพราะเห็นรูปไดเลยอุปจารของมนุษยไป  หรือชื่อวาลวงจักษุของมนุษย 
เพราะล้ําตาเน้ือที่เปนของมนุษย  (ความแหงบาลีตอนน้ีก็วา  เห็น) 
ดวยจักษุทิพย  อันหมดจดลวงจักษุของมนุษย  (ดังอรรถาธิบายมา)นั้น    
           คําวา  "ยอมเห็นสัตวทั้งหลาย"  คือมองเห็นสัตวทั้งหลาย  ราว 
กะเห็นดวยตาเนื้อของมนุษย  ในสองคําวา  "จวมาเน  อุปปชฺชมาเน 
-ที่กําลังจุติ  กําลังอุปบัติ " นั้น  มีอรรถาธิบายวา  ในขณะจุติก็ดี  ใน 
ขณะอุปปบัติก็ดี  ไมอาจเห็น  (แม)  ดวยทิพยจักษุ๒ แตสัตวเหลาใดใกล 
จะจุติ  กลาวไดวาจักจุติบัดนี้ละ  สัตวเหลาน้ัน  พระผูมีพระภาคเจาทรง 
ประสงคเอาวากําลังจุติ  และสัตวเหลาใดถือปฏิสนธิแลว  กลาวไดวา 
๑.  ปาฐะในมหาฎีกาลิขิตไวมีเอวศัพทท่ี ปสฺสนฺติ ดังนี้  "พุทฺธปุตฺตา  ปสฺสนฺติเยว" 
แลวบอกไวดวยวา  เอวศัพทนั้นเปนอวธารณะในบทหลัง  ไมเปนอวธารณะในบทหนา 
๒. มหาฎีกาชวยช้ีเหตวุา  ไมอาจเห็นแมดวยทิพยจกัษุญาณ  เพราะขณะเปนระยะส้ันนิด 
เดียว  และเพราะรูปของสัตวลางเหลาเปนของละเอียดนัก อนึ่ง  รูปรมณของทิพยจักษุเปน 
ปจจุบัน  และรูปารมณนั้นเปนปุเรชาตปจจัย  ความเปนไปแหงมหรคตธรรมเหลา  ท่ีจะเวน 
อาวัชนะและบริกรรมเสียหามีไม  อีกท้ังรูปเม่ือขณะเกิดข้ึนหรือเม่ือขณะดับ  หาอาจเปน 
อารัมมณปจจยัไดไม  เพราะฉะน้ัน  รูปในขณะจุตแิละอุปบาท  จึงไมอาจเห็นไดดวยทิพย- 
จักษุ  
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เกิดเด๋ียวน้ีละ๑  สัตวเหลาน้ัน  ทรงประสงคเอาวากําลังอุปบัติ  ดวย  
บททั้งสองนั้น๒  พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงความวา  "ภิกษุนั้นยอม  
เห็นสองทั้งหลายที่กําลังจุติ  และกําลังอุปบัติอยาง  (ที่ทรงประสงคเอา) 
นั้น" 
           คําวา  "หีเน - เลว"  คือท่ีเขาเหยียดหยามดูหม่ินถิ่นแคลน  ดวย 
อํานาจแหงฐานะมีชาติตระกูล และโภคะเปนตน  ที่นับวาเลว  เพราะ 
ประกอบดวยผลแหงโมหะ  คําวา  "ปณีเต - ประณีต"  คือท่ีตรงกัน 
ขามกับเลว  เพราะประกอบดวยผลแหงอโมหะ  คําวา  "สุวณฺเณ - 
ผิวพรรณงาม"  คือประกอบดวยผลแหงอโทสะ  คําวา  "ทุพฺพณฺเณ - 
มีผิวพรรณทราม"  คือกอบดวยผิวพรรณไมนาปรารถนา  ไมนารักใคร 
ไมนาชอบใจ  เพราะประกอบดวยผลแหงโทสะ  หมายความวามีรูป 
ไมงาม  มีรูปนาเกลียด๓   คําวา  "สุคเต - ไดดี "คือสุคติ  หรือ 
เปนผูมั่งมีทรัพยมาก เพราะประกอบดวยผลแหงอโลภะ  คําวา 
ทุคฺคเต -ตกยาก"  คือถึงทุคติ  หรือขัดสนอัตคัดขาวนํ้า  เพราะ 
๑.  สมฺปติ  นิพฺพตฺตา  จ  เขาใจวาคลาดเคลื่อน  ท่ีถุงจะเปน...  นิพฺพตฺาติ  (ไมใช จ) 
เพราะประโยคท้ังสอง  (แกจวมานาประโยคหนึ่ง  แกอุปปชชมานาประโยคหน่ึง )  ตอง 
เสมอกัน  ประโยคหนา  เย  อาสุนฺนจอตอการ  อิทานิ  จวิสฺสนฺตีติ  เต  จวมานา นี้เรียบรอย 
เปนตัวอยางอยู  ประโยคหลังก็ควรเปนรูปเดียวกัน  คือ  เย  จ   คหิตปฏิสนฺธิกา  สมฺปติ 
นิพฺพตฺตาติ  เต  อุปปชฺชมานา  ในท่ีนีแ้ปลตามท่ีเห็นวาถูก 
๒.  เต  นีก้็เขาใจวาพิรุธ  ท่ีถูกจะเปน  เตน  ตามรูปประโยค  ในท่ีนี้แปลตามท่ีเขาใจ 
วาถูก  
๓.  แปลตามฉบับหมาท่ีเปนอนภิรูเป  วิรูเป  ซ่ึงนาจะถูกวา  
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ประกอบดวยผลแหงโลภะ  คําวา  "ยถากมฺมุปเค - เขาถึง (คติ)  ตาม  
กรรม" คือกรรมใด ๆ ทีต่นกอไว  เขาถึง  (คติ)  ตามกรรมน้ัน ๆ 
                                     [ยถากัมมูปคญาณ]  
           ในบทเหลาน้ัน  กจิแหงทิพยจักษุ  พระผูมีพระภาคเจาตรัสดวยบท 
ทั้งหลายขางตน  มีบทวา  "จวมาเน"  เปนตน  สวนกิจแหงยถากัมมูป- 
คญาณ  (ความรูวาสัตวเขาถึงคติตามกรรมของตน)  ตรัสดวยบท (ยถา 
กมฺมุปเค)  นี้  และ  (ความตอไป)  นี้  เปนลําดับความเกิดข้ึนแหง 
ญาณนั้น 
           ภิกษุในพระศาสนาน้ี  ขยายอาโลกกสิณ  (ลง)  ไปเบ้ืองลาง  มุง 
หนาสูนรก  ยอมเห็นสัตวทั้งหลายผูเกิดอยูในนรก  ที่กําลังเสวยทุกขหนัก 
ความเห็นนั้นเปนกิจแหงทิพยจักษุเทาน้ัน ภิกษุนั้นทําในใจอยางนี้  (ตอ 
ไป)  วา  "สตัวเหลาน้ีทํากรรมอะไรเลาหนอ  จึงไดเสวยทุกขนั้น" 
ลําดับนั้น  ญาณอันมีกรรมนั้นเปนอารมณ*  จึงเกิดข้ึนแกภิกษุนั้นวา 
"(สัตวเหลานั้น)  ทํากรรมชื่อน้ี..."  นยัเดียวกันนั้น  ภิกษุขยาย 
อาโลกกสิณ  (ข้ึน)  ไปเบือ้งบน  มุงหนาสูเทวโลก  ยอมเห็นสัตวทั้งหลาย 
ที่กําลังเสวยมหาสมบัติอยูในทิพยสถาน  มีนันทวัน  มิสสกวัน  และ 
ปารุสกวันเปนอาทิ  แมความเห็นนั้นก็เปนกิจแหงทิพยจักษุนั่นเอง  เธอ 
ทําในใจอยางนี้  (ตอไป)  วา  "สัตวเหลาน้ีทํากรรมอะไรหนอ  จึงได 
   *  ปาฐะพิมพไววา  ต  กมฺมารมฺมณ  าณ  เขาใจวาคลาดเคล่ือน  ท่ีถูกเปนศัพทสมาส 
วา  ตกมฺมารมฺมณ...  เพราะความท่ีควรจะเปนนั้นวา  "ญาณอันมีกรรมนั้นเปนอารมณ 
ไมใช "ญาณอันมีกรรมเปนอารมณนั้น"  มหาฎีกาก็ตั้งวเิคราะหไววา  ต  นิรยสวตฺตนิย 
กมฺม  อารมฺมณ  เอคสฺสาติ  ตกกมฺมารมฺมณ  
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เสวยสมบัตินั่น "  ลําดับนั้น  ญาณอันมีกรรมน้ันเปนอารมณ  จึงเกิด   
ข้ึนแกเธอวา  "(สัตวเหลาน้ัน)  ทํากรรมชื่อน้ี..."  ความรูนี้ชื่อ  ยถา- 
กัมมุปคญาณ  อันบริกรรมแผนกหนึ่งแหงญาณน้ีหามีไม  และ 
(บริกรรมแผนกหน่ึง)  แหงญาณน้ี  (ไมมี)  ฉันใด  แม  (บรกิรรม 
แผนกหนึ่ง)  แหงอนาคตตังญาณ  (ก็ไมมี)  ฉันนั้น  เพราะญาณอันมี 
ทิพยจักษุเปนบาท  (คือเปนพ้ืนฐาน)  ทั้งหลายน่ันเอง  ก็ยอมสําเร็จมา 
พรอมกับทิพยจักษุญาณนี้แล* 

                                              [ทุจริต]  
           ในบทท้ังหลายมีบทวา  "กายทุจฺจริตเตน - ดวยกามทุจริต"  เปนตน 
มีพรรณนาความวา  "ความประพฤติชัว่   หรือความประพฤติเสีย  เพราะ 
เปนความประพฤติที่เนาไปดวยอํานาจกิเลส  เหตุนัน้จึงชื่อทุจริต  ความ 
ประพฤติชั่วดวยกาย  หรอืความประพฤติชั่วอันเกิดข้ึนทางกาย  เหตุนั้น 
จึงชื่อกายทุจริต"  นับแมใน  (สอง)  บทนอกน้ี  ก็ดจุนัยนี้  บทวา 
"สมนฺนาคตา - มาตามพรอม"  คือ  สมงฺคีภูตา  - เปนผูประกดบไดวย 
                                                [อริยุปวาท]  
           ขอวา  "อริยาน  อุปวาทกา - ผูวารายพระอริยะท้ังหลาย" ความ 
  * ท่ีวาบริกรรมแผนกหนึ่งแหงญาณนีห้ามีไมนั้น  อานมหาฎีกากาดเหมือนทานอธิบายวา 
ไมมีแผนกหนึง่ตางหากจากทิพยจกัษุญาณ  คือไมตองดําเนินกรรมวิธีตั้งบริกรรม  เพื่อญาณ 
นี้โดยเฉพาะเปนแผนกหนึ่งข้ึนใหมเทานัน้  หาใชวาไมมีบริกรรมเสียเลยไม  เพราะมน- 
สิกโรติ - ทําในใจ  นัน่ก็คือบริกรรมดวยใครจะรูกรรมของสัตวเหลานัน้เอง  ท้ังนี ้
ก็เพราะญาณนี ้ (และอนาคตังสญาณดวย)  เกิดเนื่องกับทิพยจกัษุญาณ  ถายังไมทิพ 
จักษุญาณกอนแลว  กห็าอาจทําใหญาณนี้เกิดไดไม จึงวาญาณน้ีมีทิพยจกัษญาณเปนบาท  



ประโยค๘ -  วสุิทธิมรรคแปล ภาค ๒ ตอน ๒ - หนาท่ี 217 

วา  เปนผูมุงความเส่ือมเสีย  วารายเอา  อธิยาบวาดาเอง  ติโทษเอา 
ซึ่งพระอริยะท้ังหลาย  คือพระพุทธเจา  พระปจเจกพุทธ  และพระสาวก 
ทั้งหลาย  โดยท่ีสุด  แมพระโสดาบันคฤหัสถ  ดวยอันติวัตถุ๑ก็ตาม 
ดวยการลบลางคุณก็ตาม  ในอาการสองอยางนั้น  ผูกลาววา  "สมณ- 
ธรรมของบุคคลเหลาน้ีไมมี  บุคคลเหลาน้ันไมเปนสมณ"  ดงัน้ี  พึง 
ทราบวา   "วารายดวยอันติมวัตถุ"  ผูกลาวคํา  (ไมจริง)  เปนตนวา 
"ฌานก็ดี  วิโมกขก็ดี  มรรคก็ดี  ผลกด็ี  ของบุคคลเหลาน้ีไมมี"  ดังน้ี 
พึงทราบวา  "วารายโดยมุงลบลางคุณ"  ก็แลบุคคล  (ผูวาราย)  นัน้ 
รูอยู  (วาทานเปนพระอริยะ)  ยังวาราย  (ทาน)  กต็าม  ไมรู  (วาทาน 
เปนพระอริยะ)  วารายทานไปก็ตามก็คงเปนอริยปวาททั้งสองสถาน๒ 

เดียวกันอนันตริยกรรม  แตยังเปนสเตกิจฉา  (พอเยียวยาได๓)  เพ่ือ 
ใหอริยุปวาทกรรมนั้นชัดเจนข้ึน  ยัณฑิตพึทราบเรื่อง  (ตอไป)  นี้ 
                    [เรื่องภิกษุหนุมวารายพระอริยะ]  
           เลากันวา  พระเถระรูปหน่ึง  และภิกษุหนุนรูปหน่ึง  ไปบิณฑบาต 
๑.  คําวาอันติมวัตถุ  เปนโวหารทรงพระวนิัย  แปลวา  เร่ืองอันถึงท่ีสุด  คือเร่ืองทีทําใหถึง 
ขาดจการความเปนสมณะทีเดียว  อันไดแก  วัตถุปาราชิก  ในกรณีอริยุปวาทน้ี  ไปวาพระ 
อริยะวาทานไมมีสมณธรรม  ไมเปนสมณะ  ก็เทากับวาทานเปนปาราชิกเหมือนกัน 
๒.  มหาฎีกาวา  รูหรือไมรูไมเปนประมาณ  ความเปนพระอริยะเทานั้นเปนสําคัญ  แต 
อาจารยลางพวกกลาววา  เม่ือไมรูวาทานเปนอริยะ  สําหรับผูไมมีจิตคิดรายตอทาน 
เปนตอพูดไปวาทานไมมีอริยคุณ  กไ็มเปนการลบลางคุณ  เพราะฉะน้ัน  อริยุปวาทก ็
ไมมี (?) 
๓.  เปนสเตกจิฉาดวยการขอขมาได แตอนันตริยกรรมเปน  อเตกิจฉา  (เยยีวยาไมได 
ดวยประการทัง้ปวง  
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ในหมูบานแหงใดแหงหนึ่ง  ทานทั้งสองน้ันไดยาคูยังรอนประมาณ  
กระบวยหนึ่ง  ในเรือนหลักแรกทีเดียว  พอลมในทองของพระเถระ 
เสียดข้ึน  ทานจึงคิดวา  "ยาคูนี้  เปนของสัปปายะสําหรับเรา เราจะ 
ดื่มมันเสียแตเวลามันยังไมเย็นเถิด "  ดังน้ีแลว  ทานจึงน่ังลงที่ทอนไม 
ซึ่งคนท้ังหลายนํามาเพ่ือ  (จะทํา)  ธรณีประตู  แลวด่ืม  (ยาคูนั้น) 
ขางฝายอีกรูปหน่ึง  รังเกียจทาน  (ที่นั่งลงฉันกลางหมูบางเชนน้ัน) 
ก็วาเอาวา  "คนแก  หิวจัดเต็มที  (ละซิ)  จึงไดทําความขายหนาถึง 
เราดวย  "  พระเถระเท่ียว (บิณฑบาต)  หมูบาน  แลว  (กลับ)  ไป  
ถึงวิหาร จึงพูดกะภิกษุหนุมวา  "ที่พ่ึงในพระศาสนานี้ของเธอมีอยูหรือ 
อาวุโส"  ภิกษุหนุมบอกวา  "มีขอรับ  กระผมเปนโสดาบัน"  พระ- 
เถระจึงวา  "อาวุโส  ถากระนั้นเธออยาไดทําความพยายามเพ่ือมรรค 
เบื้องสูง  (ตอไป) เลย"  ภิกษุหนุมถามวา "เพราะเหตุอะไร  ขอรับ" 
พระเถระบอกวา  "พระขีณาสพ  ถูกเธอวารายเอาแลว  "ภิกษุหนุม 
รูปนั้น  (จึงไดสํานึก)  ขอขมาทาน  ดวยการขอขมาน้ัน  กรรมของ 
เธอนั้นจึงได  (กลับ)  เปนปกติ* 

   *  เร่ืองท่ีเลานี้มีปญหามาก  เชนวา 
            ก.  คําท่ีภิกษหุนุมวาพระเถระน้ัน  เปนอริยุปวาทโดยสถานไหน  ทางอันติมวัตถุนั้น   
ไมใชแน  แตทางคูณปริธัสนะกไ็มชัดนกั อริยคุณท่ีใหตวัอยางไวนัน้  หมายถึงคุณวิเศษ 
ท่ีเปนอุตตริมนุสธรรม แตในเร่ืองนี้ไมไดวาถึงเชนนัน้  คําท่ีวาน้ันเม่ือสรุปเปนคําไทย ๆ 
ก็คงจะวา  "คนแกหนาไมอาย  "  เทานั้นเอง จัดเปนคําคุณปริธสนะไดหรือไม ? 
              ข.  ภกิษุหนุมรูปนัน้  ถาทานเปนผูปฏิบัติจนเปนพระโสดาบัน  (ตามท่ีทานเปดเผย 
เอง)  แลว  ทานนาจะหยั่งทราบไดวาพระเถระนั้นมีภูมิธรรมสูงกวาทาน  ซ่ึงทานนาจะ 

เคารพ  แตที่ทานกลาววาจาเอาพระเถระเชนนั้น   สอวาไมเคารพ  พระโสดาบันเปนพระ 
อริยะ  กลับไปทําอริยุปวาทเสียเอง  อยางไรอยู  ฯลฯ 
              รวมความวา  ตามท่ีทานบอกวาเลาเร่ือง  เพื่อใหเปนอริยุปวาทกรรมชัดเจนข้ึนนั้น 
การตรงกันขามเสียแลว  คือฟงเลาแลวกลับเกิดความฟนเฝอตาง ๆ ดังนี้ 
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                                   [วิธีขอขมา]   
           เพราะฉะนั้น  แมนผูใดอ่ืนวารายพระอริยะเขา  ผูนั้นพึงไป  (หา 
ทาน)  ถาทานเปนผูออน  (พรรษา*)  กวาตน  ก็นั่งกระโหยง  (ไมตอง 
ไหว)  ขอขมา  (ดวยคํา)  วา อห  อายสมนต  อิทฺจิทญิจ  อวจ 
ตมฺเม  ขมาห ิ-ฉันไดกลาวคําน้ี   ๆ  กะทาน  ขอทานจงอดโทษน้ันแก 
ฉันดวยเถิด"  ถาทานเปนผูแกพรรษากวา  ก็พึงไหว  (ทาน)  นัง่ 
กระโหยงประคองอัญชลี  ขอขมา  (ดวยคํา)  วา  "อห  ภนฺเต  ตุมเฺห 
อิทฺจิทฺจ  อวจ  ตมฺเม  ขมถ - ทานเจาขา   กระผมไดกลาวคําน้ี ๆ 
กะทาน  ขอทานโปรดอดโทษนั้นแกพระผมดวยเถิด" 
           ถาแมนทานหลีกไปสูทิศ  (คือไปท่ีอ่ืน)  เสียแลว  พึงไปเองหรือ 
สงศิษยมีสัทธิวิหาริกเปนตนไปขอมา  (ทาน)  แตถาไมอาจไป  (เอง) 
ทั้งไมอาจสง  (ใคร ๆ )  ไปดวยไซร  ภิกษุเหลาใดอยูในวิหาร  (เดียว 
กันกับตน)  นั้น  พึงไปหาภิกษุเหลาน้ัน  ถาเธอท้ังหลายเปนผูออน 
พรรษากวา   ก็นั่งกกระโหยง  (ไมตองไหว)  ถาเธอท้ังหลายเปนผูแก 
พรรษากวา   ก็ปฏิบัติโดยนัยแหงวัตรที่พึงทําในทานผูแกพรรษาดังกลาว 
แลวน่ันแล  แลวกลาวขอขมาวา  "อห  ภนฺเต  อสุก  นาม  อายสฺมนฺค 
อิทฺจิทฺจ  อวจ  ขมตุ  มา  โส  อาสฺมา - ทานเจาขา  ขาพเจาได 
กลาวคํานี้ ๆ กะทานผูมีอายุชื่อโนน ขอทานผูมีอายุนั้น จงอดโทษแก 
  *  ปาฐะตรงนี้พิมพไวเปน  วุฑฺฌตเร  ถัดไปประโยคหลังเปน  นวกตโร  เขาใจวาลิขิต 
ไวไขกนัไป  เพราะความขางหลังไมสมกนั  ในท่ีนีไ้ดแกบทประโยคหนาเปน  นวกตโร 
ในประโยคหลังเปน  วุฑฺฌตโร  ดังท่ีแลวไวนี้. 
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ขาพเจาดวยเถิด "  แมเม่ือไมไดขอขมาตอหนา  (ทาน)  ก็พึงทําวัตร  
นั้นเหมือนกัน๑ 

ถาพระอริยะน้ันเปนเอกจาริกภิกขุ  (ภิกษุผูจาริกไปผูเดียว)  สถาน 
ที่อยูของทานไมมีใครรู  สถานที่ไปขอทานเลาก็ไมปรากฏไซร  ก็พึง 
ไปหาภิกษุที่เปนบัณฑิตรูปหน่ึง  แลวบอก  (ปรกึษาทาน)  วา  "ทาน 
ขอรับ  กระผมไดกลาวถึงทาน   กะทานผูมีอายุชื่อโนน  วิปฏิสาร  (เกิด 
มีแกกระผมทุกทีที่ระลึกถึงทาน กระผมทําอยางไร  (ดี)"  ภิกษุ 
บัณฑิตนั้นจะกลาววา  "ทานอยาคิดไปเลย  พระเถระจะยอมอดโทษใหแก 
ทาน  ทานจงทําจิตใหระงับเถิด "  ฝายเธอก็พึงบางหนาตอทิศทางที่ 
พระอริยะไป  ประคองอัฐชลีกลาว  (ข้ึน)  วา "ขมตุ"  -  ขอพระเถระ 
นั้นขงอดโทษเถิด" 
           ถาพระอริยะน้ันเปนผูปรินิพานเสียแลว  เธอพึงไป  (ให)  ถึง 
ที่ที่นับวาเปนเตียงท่ีทานปรินิพพาน๒  กระทั่งถึงปาชาผิดิบก็ดี  ขอขมา 
๑.  อชมฺนเต  ในมหาฎีการเปน  อขมาเปนฺเต  แลวบอกไววาปาฐะเปน อขมนฺเต  ก็มี 
เห็นวา  อขมาเปนฺเต  นั่นแหละถูกตอง  เพราะขางตนเปน  ขมาเปสิ  ขมาเปตพฺโพ  ขมา- 
เปตพฺพ  มาเปนแถว 
           การขอขมานี้  ภาษาไขวเขวกันอยู  ภาษาไทยวา  "ขอขมา" นั้น  อาจฟงเปนวาเรา 
ไปขมาทาน  แตท่ีจริงเปนคําสมาส  พูดเต็มวา  "ขอใหทานขมา"  คือขอใหทานอดโทษ ให 
ตรงกับภาษาบาลีวา  ขมาปน - ยังทานใหอดโทษน่ันแหละ  ในท่ีนีแ้ปลดตัดเปนสํานวนไทย 
วา  ขอขมา. 
๒.  ปรินิพฺพุตมฺจฏฐาน  มหาฎีกาวา หมายถึง  "ปูชากรณฏาน - ท่ีทานทําการบูชา 
(ถึงทาน)"  จะอธิบายวาอยางไร  นาจะอธิบายวา  พระอรหันตมิไดปริพพานบนเตียง 
ไปทุกองค  อนึ่ง  แมมีเตยีง  ลวงกาลนานไปเตียงก็ผุพังไป  เขาก็ทําท่ีสังเขปวาเปนท่ี 
ปรินิพพานของทานข้ึนไว  เปนท่ีบูชาถึงทาน  ทํานองพระแทนดงรังของเราน่ันกระมงั  (?) 
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(ทาน)  เถิด ๑  
           เมื่อไดทํา  (การขอขมา)  เสียไดอยางนี้แลว  กรรมนั้นกไ็มเปน 
สัคคาวรณ  ไมเปนมัคคาวรณเลย  (กลับ)  เปนปกติเทาน้ันเองแล 
                                  [มิจฉาทิฏฐิ]  
           บทวา  "ผูมีความเห็นผิด"  คือผูมีความเห็นวิปริต  (ผิดคลอง 
ธรรม)  บทวา  "ผูมีกรรมสมาทานดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ"  ความวา 
ผูมีกรรมตางอยางที่ถือเอาดวยอํานาจความเห็นผิด  ซึ่งเปนผูที่ชักชวน 
คนอ่ืน ๆ  ในกรรมท้ังหลายมีกายกรรมเปนตน  ที่มีความเห็นผิดเปน 
มูลดวย 
ก็แล  ในอริยปุวาทและมิจฉาทิฏฐินี้  แมเมื่ออริยุปวาท  เปนอัน 
สงเคราะห  (รวม)  เอาไวแลวดวยศัพทคือวจีทุจริต  และมิจฉาทิฏฐิ 
เลา ก็เปนอันสงเคราะหเอาไวแลวดวยศัพทคือมโนทุจริตก็ดี  (แต) 
การตรัสสองบทน้ีอีก  บณัฑิตทราบวา  เพ่ือทรงแสดงความท่ีอริยุป- 
วาท  และมิจฉาทิฏฐินั้นมีโทษมาก  อันอริยุปวาท  (นั้น)  จัดวามี 
โทษมากจริง  เพราะเปนโทษแมอนันตริยกรรมทีเดียว  จริงอยู  แม 
พระผูมีพระภาคเจาก็ไดตรัสคําน้ีไววา  "ดูกรสารบีุตร  ภิกษุผูถึงพรอม 
ดวยศีล  ถึงพรอมดวยสมาธิ ถึงพรอมดวยปญญา๒  พึงยังอรหัตผลให 
๑.  ประโยคนีมี้  คนฺตฺวา  ซอนกัน  ศัพทขางหนานาจะเกนิ  ในท่ีนีแ้ปลอยางตัดศัพทหนา 
ออกก็คงไดความดี 
           ท่ีกลาวถึงปาชาผีดิบนั้น  หมายความวา  หากศพทานเขานําไปท้ิงไวท่ีปาชาผีดิบ  ก็ 
พึงอุตสาหะไปกราบท่ีศพทานใหจงได  อยาไดรังเกียจเลย  เชนนั้นกระมัง (?) 
๒.  มหาฎีกาวา  ตรัสหมายถึงผูมีอินทรียแกกลา  
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สําเร็จไดในทิฏฐธรรมนีแ้น  อุปมาฉันใด  อุปไมยนี้ก็ฉันนั้น  สาริบุตร   
เรากลาววา  บุคคลไมเลิกคําพูดอันนั้น  ไมละความคิดอันนั้น  ไมสละ 
ทิ้งความเห็นอันนั้น๑ เสียแลว  ยอมเปนผูถูกเก็บไวในนรก  ดุลถูกเขานํา 
(ตัว)  ไปเก็บไวฉะน้ัน๒"  อนึ่ง  โทษอ่ืนที่ชื่อวามีโทษมากกวามิจฉา 
ทิฏฐิหามีไม  ดังพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา  "ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เรา 
ไมเห็นธรรมอ่ืนสักอยางหน่ึง  ซึ่งมีโทษมากย่ิงอยางนี้  เหมือนดังมิจฉา- 
ทิฏฐินี้เลย  ภิกษุทั้งหลาย  โทษทั้งหลายมีมิจฉาทิฏฐิเปนอยางยิ่ง๓" 
ดังน้ี 
                         [อบาย  ทุคติ  วินิบาต  นิรยะ]  
คําวา  "เพราะความแตกไปแหงกาย"  คือเพราะความสละไป 
แหงอุปาทินนขันธ  (ขันธที่วิญญาณครอง)  คําวา  "เบื้องหนาแต 
ตายไป " คือในการถือเอาขันธที่เกิด  (ใหม)  ในลําดับแหงอุปาทินน- 
ขันธ  (ที่สละไป)  นั้น หรือนัยหน่ึงคําวา  "เพราะความแตกไปแหง 
กาย"  คือเพราะความขาดไปแหงชีวิตนทรีย  คําวา  "เบื้องหนาแต 
ตายไป "  คือตอจากจุติจิตไป 
           คําวา  "อบาย"  ดังน้ีเปนตน  ทุกคําเปนไวพจนของคํานิรยะนั่นเอง 
           จริงอยู  นริยะ  จัดเปนอบาย  เพราะปราศจากอายะ ที่รูกันวาบุญ 
อันเปนเหตุแหงสรรคและนิพพาน  หรือวาเพราะความไมมีแหงอายะ 
๑.  หมายถึงคําพูด  และความคิดเห็นที่เปนอริยุปวาย 
๒.  ม. มู ๑๒/๑๔๕ 
๓.  องฺ.  เอก. ๒๐/๔๔.  
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(แดนมา)  แหงความสุขท้ังหลาย  
           นิรยะ  จัดเปนทุคติ  เพราะเปนคติ  คือเปนที่อาศัยไปแหงทุกข 
นัยหน่ึง  จัดเปนทุคติ  เพราะเปนคติอันเกิดดวยกรรมท่ีชื่อวาชั่ว  เพราะ 
เปนกรรมมากไปดวยโทษ 
           นิรยะ  จัดเปนวินิบาต  เพราะเปนที่ตกลงไปอยางหมดอํานาจ  
แหงคนทําชั่วท้ังหลาย  นัยหน่ึง  จัดเปนวินิบาต  เพราะเปนที่ตกลงไป 
อยางวินาศ  คือมีอวัยวะใหญนอยยอยยับ  (แหงคนทําชั่วท้ังหลาย)  ดัง 
นี้ก็ได 
           อายะ  ที่เรียกกันวา  อัสสาทะ  (ความยินดี)  ไมมีในที่นั้น  เหตุ 
ฉะน้ี  ที่นั้นจึงชื่อนิรยะ 
           อีกนัยหนึ่ง   พระผูมีพระภาคเจาทรงบนถึงกําเนิดดิรัจฉาน  ดวย 
อปายศัพท  จริงอยู  กําเนินดิรัจฉานชื่อวาอบาย  เพราะปราศจากสุคติ 
(แต)  ไมจัดเปนทุคติ  เพราะเปนที่สมภพแหงดิรัจฉานจําพวกมเหสักข๑ 

มีนาคราชเปนตน 
           ทรงบงถึงเปรถวิสัย  ดวยทุคคติศัพท  จริงอยู  เปรตวิสัยนั้น 
จัดเปนอบายดวย  เปนทุคติดวยแท  เพราะปราศจากสุคติ  และเพราะ 
เปนคติแหงทุกข  แตไมจัดเปนวินิบาต  เพราะเปรตวิสัยมิไดตกอยา 
ยอมยับเชนกับอสุรกาย๒  (ดังจะกลาวตอไป) 
๑.  มเหสักข  แยกเปนมหา + อีส - อกฺข  แปลวาผูม่ีเขากลาววาเปนเจาใหญ  คูกับอัปเปสักข 
ผูท่ีเขากลาววาเปนเจานอย  ตรงกับภาษาไทยเราวา  ผูใหญ  ผูนอย (?) 
๒.  อสุรสทิส  มหาฎีกาแกเปน เปตาสฺรสทิส  จะหมายถึงอะไรของทานทราบ  ในท่ี 
นี้เห็นวา  อสุร  ควรจะเปนอสุรกาย  ซ่ึงจะกลาวตอไป  ไมจัดเปนพวกอบายภูมิ 
           ศัพท  อสุรสทิส  สะดุดตานาพจิารณาอยู  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)  บัณฑิตพึงทราบโดยปรยิายท่ีผิด  (ตรงกัน 
ขาม)  จาก  (ฝายชั่ว)  ที่กลาวแลวน้ันเถิด  แตความ  (ตอไป)  นี ้
เปนความแปลกกัน  คือ 
           ในคําวาสุคติเปนตนนั้น  ดวยสุคติศัพท  ทานรวมเอามนุษยคติ 
เขาดวย  (แต)  ดวยสัคคศัพท  ทานถือเอาแตเทวคติอยางเดียว  (สวน 
ความ  (ตอไป )  นี้  เปนความหมายแหงคํา  คือในคําวาสุคติโลกสวรรค 
นั้น  ภูมิที่ชื่อวาสุคติ  เพราะเปนคติดี  ชื่อวาสวรรค  เพราะเลิศ 
อยางดีดวยอารมณทั้งหลายมีรูปเปนตน  ทั้งหมดน้ัน  ไดชื่อวาโลก 
เพราะความหมายหวา  มีอันจะตองทรุดโทรมไป 
           คําวา  "อิติ  ทิพฺเพน  จกขฺุนา"  เปนตน  ทั้งหมดเปนคํานิคม 
           ความตามท่ีกลาวมาน้ี  เปนความสังเขปในพระบาลีวา  "เห็น... 
ดวยทิพยจักษุ"  นั้น ดวยประการฉะน้ี  
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                               [เริ่มทําทิพยจักษุ]   
ก็แลอาทิกัมิกกุลบุตร  ผูปรารถนาจะเห็น  (ดวยทิพยจักขุ) 
อยางนั้น  พึงทําฌานท่ีเปนบาทแหงอภิญญา  อันมกีสิณเปนอารมณ 
ใหควรแกการนํา  (จิต)  ไป๑  (เพ่ือทิพจักขุญาณ)  ดวยอาการท้ังปวง 
แลว  ทําบรรดากสิณ  ๓ นี้คือ  เตโชกสิณ  โอทาตรสิณ อาโลกสิณ 
อยางใดอยางหนึ่ง  ใหใกล  (ที่จะเกิดทิพจักขุญาณ)  พึงทําอุปจาร - 
ฌานใหเปนโคจร๒  ขยาย  (กสิณารมณ)  แลวพักไว  อธิบายวา 
อัปปนา  ไมควรใหเกิดข้ึนในอารมณที่ขยายแลวน้ัน  เพราะถาใหเกิด 
ข้ึน  อารมณนั้นก็เปนที่อาศัยแหงปาทกฌานไป  ไมเปนที่อาศัยแหง 
บริกรรม๓ 

           ก็ในกสิณ ๓ นี้  อาโลกกสิณน่ันแหละดีกวาเพ่ือน  เพราะเหตุนั้น 
พึงยังอาโลกกสิณน้ัน  หรือกสิณนอกน้ีอยางใดอยางหน่ึงก็ตาม  ใหเกิด 
ข้ึน  (เปนอุปจารฌาร)  โดยนัยที่กลาวในกสิณนิเทศแลว ต้ังอยูใน 
อุปจารภูมิแล  จึงขยาย  (อารมณกสิณ)  เถิด๔  แมนยัในการขยาย 
อารมณนั้น  ก็พึงทราบตามนัยที่กลาวในกสิณนิเทศน้ันเหมือนกัน 
           พระโยคาวจรพึงดูรูปที่มีอยู  ในภายในท่ีแหงกสิณารมณที่ขยาย ๆ 
๑.  อภินหิารนีมุ้งถึงบาลีวา  จิตฺต  อภินหีรติ  อภินินนฺาเมติ  ท่ีกลาวในเบื้องตน. 
๒.  ทํา...ใหเปนโคจร  มหาฎกีาอธิบายวา  ทํา...ใหคลองแคลว 
๓.  มหาฎีกาวา  เม่ือถึงอัปปนาแลว  ก็เปนอันไมไดทําบริกรรม  ปราศจากบิกรรมเสียแลว 
อภิญญาจะเกิดไมได  การเหน็รูปก็ไมมี 
๔.  เพราะปฏิกาคนิมิตเกดิพรอมกับอุปจารฌาน  ถึงอุปจารแลวปฏิภาคนิมิตเกิด  จึงขยาย 
ได  
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ไปเทาน้ัน  (ไมพึงดูไปภายนอก๑)  ก็แล  เมื่อเธอดูรูปเสีย  วาระแหง   
บริกรรมยอมลวงไป  ตอนั้นแสงสวางก็หายไป  ครั้นแสงสวางนั้นหาย 
ไปแลว  รูปก็ไมปรากฏดวย๒  เมื่อเปนเชนนั้น  พระโยคาวจรนั้นพึง 
เขา๓ปาทฌานน่ันแหละ  ออกจากฌานน้ันแลว  จึงแผ  (ขยาย)  แสง 
สวางไปใหบอย ๆ เถิด  เมื่อทําไปอยางานั้น  แสงสวางยอมจะถึงความ 
แรงกลา (คืออยูไดนาน) โดยลําดับแล  (ตอไปนี้)  เธออธิษฐาน 
วา  "แสงสวางจงมีอยูในท่ีนี้"  กําหนดท่ีไวเทาใด  แสงสวางก็คงอยูใน 
ที่  (เทา)  นั้น  การเห็นรูปยอมมีแกเธอผูนั่งดูอยูทั้งวันก็ได  ก็บรุุษ 
ผูเดินทางในกลางคืนดวยคบเพลิงหญา  เปนขออุปมาไดในคําท่ีกลาวนี้ 
           ไดยินวาบุรุษผูหน่ึง  เดินทางไปในกลางคือดวยคบเพลิงหญา 
(ครั้นเดินไป)  คบเพลิงหญาน้ันของเขามอดลง  ทีนี้พ้ืนดิน  ทํา 
เรียบ  ก็ไมปรากฏแกเขา  เขาจึงเข่ียคบเพลิงหญาน้ันเขาท่ีพ้ืนดิน  ทํา 
ใหมันโพลกขึ้นอีก  ก็แลคบเพลิงหญาน้ัน  ครั้นโพลงขึ้นแลว  ไดทํา 
แสงสวางมากกวาแสงสวางครั้นกอน  (ไปอีก)  เม่ือเขาทําคบก็คอยข้ึนมา 
ครั้นตะวันข้ึนแลว   การใชคงเพลิงก็ไมมี  ดังนั้นเขาจึงท้ิงคบเพลิงน้ัน 
เสียแลว  (เดนิ)  ไปไดตลอดวัน 
๑.  เพราะถาดอูอกไปภายนอก  จะเปนเหตุใหเกิดความฟุงซาน 
๒.  มหาฎีกาอธิบายตรงน้ีวา  คําวาบริกรรมในท่ีนี้  ก็คืออุปจารฌาน  ท่ีมีกสิณเปนอารมณ 
ดังกลาวแลว  อุปจารฌานน้ัน  เม่ือพระโยคาวจรดูรูปเสีย  ก็ไมเปนไป  การเห็นรูปมีไดดวย 
อํานาจแสงสวางแหงกสิณ ๆ มีไดก็ดวยอํานาจบริกรรม  เพราะฉะนั้น  เม่ือบริกรรม  (คือ 
อุปจารฌาน)  ไมเปนไป  แสงสวางและการเห็นรูปก็มีไมไดท้ังสองอยาง 
๓.  เขาฌานทานเคยใช  สมาปชฺชิตฺวา  มาท้ังนั้น  เพิ่งมาใช  ปวิสิตฺวา  ท่ีตรงนี้  แตออก 
จากฌานยังคงใช  วุฏ ฺาย  ไมยักใช  นิกฺขมิตฺวา  
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           ในขออุปมาทั้งหลายน้ัน  แสงสวางกสิณในเวลาบริกรรม  (คือ   
ในอุปจารฌาน)  เปรียบดงัแสงสวางแหงคบเพลิง  การท่ีเมื่อแสงสวาง 
หายไป  เพราะเหตุที่เมื่อพระโยคาวจรดูรูปอยู  วาระแหงบริกรรมลวง 
ไปเสีย  ก็ไมเห็นรูปทั้งหลาย     เปรียบดังเมื่อคบเพลิงมอดเสียแลว  (บรุุษ 
นั้น)  ก็ไมเห็นที่เรียบที่ไมเรียบฉะนั้น  การเขา  (ปาทกฌาน)  บอย ๆ 
เปรียบดังเข่ียคบเพลิง  (ร่ําไป)  การท่ีเมือ่พระโยควจรทําบริกรรม 
อีก  แสงสวางที่แรงกลากวาเกาแผ  (ขยาย)  ไป  เปรียบดังการท่ีคบเพลิง 
(ถูกเข่ียใหโพลงแลว)  ทาํแสงสวางมากกวาแสงสวางครั้งกอน  การท่ี 
แสงสวางอันแรงกลาคงอยูตามท่ี ๆ กําหนดไว  เปรยีบดังการท่ีตะวันข้ึน 
การท่ีพระโยคาวจรทิ้งแสงสวางอันนอยเสียแลว  เห็นรูปไดทั้งวัน  ดวย 
แสงสวางที่แรงกลา  เปรียบดังการท่ี  (บุรุษนั้น) ทิ้งคบเพลิงหญาแลว 
(เดิน)  ไปไดตลอดวัน  (ดวยแสงตะวัน)  ฉะนั้น 
                                       [เมื่อทิพยจักษุเกิด]  
           ในการเห็นรูปนั้น เมื่อใด  รูปนี ้ คือรูปที่อยูในทองและรูปที่อาศัย 
อยูในหทัยวัตถุ  รูปที่อาศัยอยูใตพ้ืนดิน  รูปที่อยูนอกฝา  นอกภูเขา 
นอกกําแพง๑  และรูปที่อยูในจักรวาฬอ่ืน  อันไมมาสูคลองมังสจักษุของ 
ภิกษุนั้น  (คือภิกษุนั้นมองไมเห็นดวยตาเนื้อ)  มาสูคลองแหงญาณจักษุ 
(ของเธอ)  เปนราวกะวาปรากฏแกมังสจักษุ  เมื่อน้ันพึงทราบวา 
ทิพยจักษุเปนอันเกิดข้ึนแลว  และในบรรดาจิตท่ีปรารภรูปนี้  ทิพยจักษุ 
เทาน้ันสามารถในการเหน็รูป  บุพพภาคจิตท้ังหลายมาหามารถไม๒ 

๑.  หมายความวา  ภกิษุอยูภายในอาคาร ภายในถา  ภายในกําแพง 
๒.  บุพภาคจิต  มหาฎีกาวา  ไดแกอาวัชนจติ  และบริกรรมจิต  แมจะทํารูปใหเปนอารมณ 
แตก็ไมอาจทํารูปใหแจงชัดอยางของจริงได  
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                      [ทิพยจักษุเปนอันตรายแกบุถุชน]  
           ก็แลทิพยจักษุนี้นั้น  ยอมเปนอันตรายแกบุถุชนได  เพราะเหตุ  
อะไร ?  เพราะเหตุวาบุถุชนนั้นอธิษฐานวาใหแสงสวางมีในที่ใด  ๆ 
ที่นั้น  ๆ   เกดิมีแสงสวางเปนอันเดียวลอดแผนดินสมุทรและภูเขาเขาไป 
ก็ได  ทีนี ้ เมือ่เขาเห็นรูปอมนุษยมียักษและรากษสเปนตนอันเปนรูปที่ 
นากลัวในที่เหลาน้ันเขา  ความกลัวก็เกิดข้ึน  ซึ่งเปนเหตุใหเขาถึง 
วิกลจริต  (กลาย)  เปนฌานวิพภันตกะ  (บาเพราะฌาน)  ไป  (ก็ได) 
เพราะเหตุนั้น  พระโยคาวจรพึงเปนผูไมประมาทในการดูรูป 
                [ลําดับความเกิดข้ึนแหงทิพยจักษุ]  
           ในตอนทิพยจักษุเกิดนั้น นี่เปนลําดับความเกิดข้ึนแหงทิพยจักษุ 
(คือ)  คําท้ังปวง  (ที่แสดงลําดับความเกิดแหงทิพยจักษุ)  วา  "ครั้น 
มโนทวาราวัชนะ  ทํารู)ทีป่ระการดังกลาวแลวน้ันใหเปนรูปารมณเกิด 
ข้ึนแลวดับไป  ชวนะ  ๔ หรือ ๕ ดวง  ทํารูปนั้นแหละเปนอารมณ 
เกิดข้ึน"  ดังน้ีเปนอาทิ  พึงทราบโดยนัยที่มีมาในตอนกอนน้ันเถิด 
แมในญาณน้ี  กามาวจรจิตท้ังหลายอันยังมีวิตามีวิจาร  นับเปนบุพภาคจิต 
(คือจิตเปนสวนเบื้องตนแหงญาณน้ี)  รูปาวจรจิตอันเปนไปใน 
จตุตถฌาน  เปนอรรถสาธกจิต  (จิตยังประโยชนคือญาณน้ีใหสําเร็จ) 
ในปริโยสาน  ญาณอันเกิดพรอมกับรูปาวจรจิตน้ันแหละ  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  กลาวคือจุตูปปาตญาณน้ัน  ม ี
ปริภัณฑญาณ  (ญาณเปนบริวาร)  ถงึ ๒  อยาง  คืออนาคตังสญาณ  และ 
ยถากัมมูปคญาณ  เพราะฉะน้ัน  อภิญญาญาณมาในท่ีนี้  จึงเปน ๗  คือ 
ปริภัณฑญาณ  ๒ นี้  และ  (ตัว)  อภิญญาญาณ ๕  มีอิทธิวิธญาณเปนตน 
           บัดนี ้
                   บัณฑิตพึงแสดงความเปนไปแหงอภิญญาญาณ ๗ 
                   ในอารัมมณติกะ ๔  ที่พระมหาฤษีเจาตรัสไว 
เพ่ือไมหลงในการจําแนกอารมณแหงอภิญญาญาณเหลาน้ัน  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]  
ในอภิญญาญาณเหลาน้ัน    อิทธิวิธญาณยอมเปนไปในอารมณ  ๗ 
โดยเปนปริตตารมณ มหัคคตารมณ  อนาคตารมณ  ปจจุบัน- 
นารมณ  อัชฌัตตารมณ  และพหิทธารมณ  ถามวา  เปนไปอยางไร ? 
แกวา  ก็อิทธิวิธญาณน้ัน 
           จัดเปนปริตตารมณ  ก็เพราะมีรูปกายเปนอารมณ  (โดย)  ทํา 
ความหมายถึงความท่ีวา  "เมื่อใดพระโยคีทํากายใหอาศัยจิต  ใครจะ 
ไปดวยอทิสสมานกาย  (กายท่ีไมปรากฏ  คือใคร  ๆ  มองไมเห็น) ก ็
นอมกายไปตามอํานาจจิต  วางรูปกายลงไปในมหัคคตจิต  ปลูกรูปกาย 
ลงไปในมหัคคตจิต  เมื่อน้ัน  รูปกายก็เปนอารมณที่ไดอุปโยคะ  (คือใช 
การไดอยางจิต ?)"  ดังน้ี 
           จัดเปนมหัคคตารมณ  ก็เพราะมีมหัคคตจิตเปนอารมณ  (โดย) 
ทําความหมายถึงความท่ีวา  "เมื่อใด  พระโยคีทําจิตใหอาศัยกาย  ใครจะ 
ไปดวยทิสสมานกาย  (กายท่ีปรากฏ  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  อัชฌัตตพหิทธา- 
    รัมมณะ    
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ลงไปในรูปกาย  เมื่อน้ันปาทกฌานจิต  ก็เปนอารมณที่ไดอุปโยคะ   
(คือใชการไดอยางรูปกาย ?)"  ดังน้ี 
           อน่ึง  จัดเปนอตีตารมณ  ก็เพราะทํา  (ปาทกฌาน)  จิตนั้นแหละ 
ที่ลวงไปแลวคือดับไปแลว  ใหเปนอารมณ 
           เปนอนาคตารมณ  สําหรับพระโยคีทั้งหลายผูอธิษฐาน  (ฤทธิ) 
ไวเปนอนาคต  ดังพระเถระท้ังหลาย  มีพระมหากัสสปเถระเปนตน 
(อธิฐานไว)  ณ  ที่บรรจุพระมหาธาตุ๑  ไดยินวา  พระมหากัสสปเถระ 
เมื่อทําการบรรจุพระมหาธาตุ  ไดอธิษฐานไววา  "ตลอด ๒๑๘ ป  ใน 
อนาคต  กลิ่นหอมท้ังหลาย  (นี้)  ก็อยาไดดับไป"  ดังนี้  ของ 
ทุกสิ่งน้ัน  กไ็ดเปนตามท่ีอธิษฐานนั้นเทียว 
           พระอัสสคุตตเถระเห็นหมูภิกษุในวัตตนิยเสนาสนะ๒ฉันขาวขาว ๆ 
(คือขาวเปลา  ไมมีแกงกบัคลุกเลย ?)  จึงอธิษฐานไววา  "(น้ําใน) 
ตระพัง จงเปนน้ํานมสม  (ขน ๆ คลุกขาวได)  ในเวลาปุเรภัต  ทุกวัน ๆ" 
ดังน้ี  น้ํา  (ในตระพุงนั้น)  ที่ภิกษุตักเอาในปุเรภัต  เปนน้ํานมสมไป 
ครั้นปจฉาภัต  มันก็เปนน้ําตามปกตินั่นเอง 
           แตเปนปจจุปนนารมณ  ในกาลท่ีพระโยคีทํากายใหอาศัยจิต  ไป 
ดวยอทิสสมานกาย 
๑.  มหาฎีกาวา  หมายถึง  ท่ีบรรจุพระมหาธาตุ  ซ่ึงพระเถระใชฤทธ์ิเชิญเอาพระธาตุใน 
พระเจดยีท่ีผูครองนครทั้ง ๘ สรางข้ึนเม่ือคราวแจกธาตุนัน้  เวนเจดียท่ีรามคามเสีย 
แหง ๑ เอาแต  ๗  แหง  มาบรรจุไว  ณ  พระมณฑปในกรุงราชคฤห (?) 
๒.  มหาฎีกาวา  วิหารในดงดิบ  ช่ือวัตตนิยเสนาสนะ  
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           เปนอัชฌัตตารมณ  โดยท่ีทํากายและจิตของตนใหเปนอารมณ   
ในกาลท่ีนอมจิตไปตามอํานาจกาย  หรือนอมกายไปตามอํานาจจิต  และ 
ในกาลท่ีนิรมิตตนเปนเพศตาง ๆ  มีเพศกุมารเปนตน  แตในกาลที่ 
แสดงรูปตาง ๆ มีชาง  มาเปนตน  อันเปนสิ่งภายนอก  (กายของตน) 
ก็เปนพหิทธารมณ  แล 
           ความท่ีอิทธิวิธญาณเปนไปในอารมณ ๗ บณัฑิตพึงทราบโดยนัย 
ดังกลาวมาฉะน้ี  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  ในกาลท่ีไดยินเสียง  (สัตว) 
ในทองของตน  ทิพพโสตธาตุญาณนั้นก็เปนอัชฌัตตารมณ  ในกาลท่ีได 
ยินเสียงของผูอ่ืน  ก็เปนพหิทธารมณแล  ความที่ทิพพโสตธาตุญาณ 
เปนไปในอารมณ ๔ บัณฑิตพึงทราบโดยนับดังกลาวมาฉะน้ี 
                     [เจโตปริยญาณเปนไปในอารมณ ๘]  
 เจโตปริยญาณ  ยอมเปนไปในอารมณ ๘ โดยเปนปริตตารมณ 
มหัคคตารมณ  อัปปมาณารมณ  มัคคารมณ  อตีตารมณ  อนาคตารมณ  
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ปจจุปนนารมณ  และพหิทธารมณ  ปจุฉาวา  เปนไปอยางไร ? วิสัชนา   
วา  ก็เจโตปริยญาณน้ัน  ในกาลท่ีรูจิตอันเปนกามาวจรของคนอ่ืน ๆ 
ก็เปนปริตตารมณ  ในกาลท่ีรูจิตเปนรูปาวจรและอรูปาวจร  (ของคน 
อ่ืน)  ก็เปนมหัคคตารมณ  ในกาลท่ีรู  (จิต)  เปนมรรคและเปน 
ผล  (ของคนอ่ืน)  ก็เปนอัปปมาณารมณ 
           ก็แลในอัปปมาณารมณนี้  บัณฑิตพึงทราบความแปลกกัน  (ดัง)นี ้
คือ  ปุถุชนยอมไมรูจิตของพระโสดาบัน  พระโสดาบันเลาก็ยอมไมรูจิต 
ของพระสกทาคามี...  บณัฑิตพึงนําคําดังกลาวมาน้ี  (เรียง)  ไปจนถึง... 
ของพระอรหัตตเถิด*  แตพระอรหันตยอมรูจิตของพระอริยะท้ังปวง 
แมพระอริยะชั้นสูงอ่ืน  (มีพระอนาคตมีเปนอาทิ)  ก็ยอมรูจิตของพระ 
อริยะชั้นตํ่า  (มีพระสกทาคามีเปนอาทิ)  ก็ยอมรูจิตของพระ 
           (เจโตปริยญาณน้ัน)  ในกาลท่ีมมีรรคจิตเปนอารมณ  ก็เปน 
มัคคารมณ 
           สวนวา  เมื่อใดพระโยคีรูจิตคนอื่นไดในกาลภายใน ๗ วันที่ลวง 
แลวก็ดี  ในกาลภายใน  ๗ วันที่ยังไมมีถึงก็ดี  เมื่อนั้น  เจโตปรยิญาณ 
นั้น  ก็เปนอตีตารมณและอนาคตารมณ 
                                     [ปจจุบันจิต ๓]  
           เจโตปริยญาณเปนปจจุบันนารมณอยางไรเลา ?  ชื่อวาปจจุบัน 
(จิต)  มี ๓ คือ  ขณะปจจุบัน  (จิตเปนปจจุบันชั่วขณะ) ๑  สัตติ- 
  *  คือใหเรียงคําตอวา  "พระสกทาคามี  กไ็มรูจิตของพระอนาคามี  พระอนาคามีก็ไมรู 
จิตของพระอรหันต"  
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ปจจุบัน  (จิตเปนปจจุบันชั่วสันตติแหงรูป )  ๑  อัทธาปจจุบัน  (จิต   
เปนปจจุบันชั่วกาลภพหนึ่ง) ๑ 
           ในปจจุบัน  (จิต)  ๓ อยางนั้น (จิต)  ที่ถึงความเกิดข้ึนต้ังอยูและ 
ดับไป  (ขณะหน่ึง)  ชื่อขณะปจจุบัน  ที่นับเนื่องอยูใน  (ระยะ)  ๑-๒ 
สันตติวาระชื่อสันตติปจจุบัน 
                                   [สันตติปจจุบัน]  
           พึงทราบอธิบายในสันตติปจจุบันนั้น  (ดังน้ี) 
           อารมณ  (คือรูป)  ยอมไมปรากฏทันทีแกคนผูนั่งอยูในท่ีมืด 
แลวไปสูที่สวาง  (ระยะ)  ชั่วอารมณนั้นปรากฏ  ในระหวางน้ัน 
พึงทราบวาเปน  (ระยะ)  ๑-๒  สันตติวาระ 
           รูปยอมไมปรากฏโดยพลันทันที  แมแกคนผูเที่ยวไปในท่ีสวาง 
แลวเขาสูหองใน  (ระยะ)  ชั่วรูปนั้นปรากฏ  ในระหวางนั้น  พึงทราบวา 
เปน  (ระยะ)  ๑-๒ สันตติวาระ๑ 
           อน่ึง  ภิกษุยืนอยูไกล  แม  (มอง)  เห็นกิริยาเคลื่อนไหวมือ  และ 
กิริยาทาทางในการตีฆองกลองเปนตน   ของพวกนักฟอนรํา ๒  ก็ยังไมได 
๑.  มหาฎีกาวา  ช่ัวเวลาอันนดินอยท่ีสันคติ  คือความสืบตอแหงรูปเปนไปนั้นเรียกวา 
วาระ  เม่ือออกจากท่ีมืดไปสูท่ีสวาง  หรือจากทีสวางไปสูท่ีมืด  ช่ัวระยะเวลาที่รูปปรากฏ 
ชัดนั้น  แบงเปน ๒ วาระ  คร่ึงเวลาแรกเปนอวิภูตวาระ  (วาระไมชัด)  คร่ึงเวลาหลัง 
เปนวภิูตตวาระ  (วาระชัด)  รวมเขาดวยกนัเรียกวา  เทฺวสนฺตติวาระ - สันตติ ๒ วาระ  แต 
ความปรากฏชัดแหงรูปนัน้  ลางคนก็เปนปรากฏเร็วจนไมพอจะแบงเปน ๒ วาระ  เพราะฉะน้ัน 
ทานจึงเรียงคํา  เอก  ไวดวย เปน  เอกเทฺวสนฺตติวาร แปลวา สันตติ ๑  หรือ  ๒ วาระ 
๒.  ศัพท  รชกาน  เขาใจวาคลาดเคล่ือน  รชกะ  แปลวาคนยอมผา  คนชักผา  ไมเขา 
กับเร่ืองเลย  ในท่ีนี้แกเปน  นฏาน  ดังท่ีแปลไวนั้น  
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ยังเสียงทันที๑  (ระยะ)  ชัว่ไดยินเสียงนั้น  แมในระหวางนั้นก็พึง 
ทราบวาเปน  (ระยะ)  ๑-๒  สันตติวาระ   
           พระมัชฌิมภาณกาจารยทั้งหลายกลาวไวอยางนี้กอน 
           สวยพระสังยุตภาณกาจารยทั้งหลายกลาวสันตติ ๒ คือ  รูปสันตติ 
อรูปสันตติ  แลวกลาว  (อธิบาย) วา  "เมื่อคนยํ่าน้ํา  (ริมตลิ่ง)  ไป 
(ระยะ)  ชั่วรอยนํ้าท่ีคนย่ําไปริมตลิ่งยังไมใส  นี่ชือ่วารูปสันตติ  (หน่ึง) 
เมื่อคน  (เดิน)  ทางมาไกล  (ระยะ)  ชั่วความรอนในภายยังไมรํางับ 
นี่ก็ชื่อวา  รปูสันตติ  (หน่ึง)  เม่ือคนมาจากแดดเขาหอง  (ระยะ) 
ชั่วความมืด  (มัว)  ยังไมหาย  นี่ก็ชื่อวารูปสันตติ  (หน่ึง)  เม่ือภิกษุ 
มนสิการกรรมฐานอยูภายในหอง  แลวเปดหนาตางมองออกไปในตอน 
กลางวัน  (ระยะ)  ชั่วความพราแหงตายังไมระงับ  นี่ก็ชื่อวา  รปูสันตติ 
(หน่ึง)  วาระแหงชวนะ ๒-๓  วาระ  ชื่อวาอรูปสันตติ"  ดังน้ีแลว 
จึงกลาว  (สรูป)  วา "สันตติทั้งสองน้ัน  ชื่อวา  สัตติปจจุบัน" 
                                     [อัทธาปจจุบัน]  
           ธรรมชาตที่กําหนดไวชั่วภพอันหน่ึง  ชื่ออัทธาปจจุบัน๒ ซึ่งเพราะ 
มหากัจจายนเถระหมายถึง  กลาวไวในภัทเทกรัตตสูตรวา  "ดูกรอาวุโส 
มนะอันใดดวย  ธรรมท้ังหลายใดดวย  ธรรมชาตทัง้สองน้ันแล  ชื่อวา 
๑.  ท่ีวาเห็นรูปแลวยังไมไดยินเสียงนี้  เขาหลักทีวา  "แสงเดินเร็วกวาเสียง" 
๒.  มหาฎีกาแกวา  กําหนดช่ัวปฏิสนธิถึงจุติ  ซ่ึงพึงกลาวไดวาเปนกาลปจจุบันนี้  จึงได 
ช่ือวา  อัทธาปจจุบัน 
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ปจจุบัน  วิญญาณยอมผูกหันดวยอํานาจฉันทราคะในปจจุบันนั้น๑  เพราะ 
ความท่ีวิญญาณผูกพันอยูดวยอํานาจฉันทราคะ  บุคคลจึงยินดีนักใน   
ปจจุบันนั้น  เมื่อยินดีนักในปจจุบันนั้น  จึงชื่อวาคลอนแคลน๒ใน 
ปจจุบันธรรมท้ังหลาย "๓  ดังนี ้
           ก็ในปจจุบันทั้งสองน้ี  สันตติปจจุบันมาในอรรถกถาทั้งหลาย 
อัทธาปจจุบันมาในพระสูตร๔ 

           ในปจจุบันทั้งสามน้ัน  อาจารยลางพวก๕กลาววา  "ขณปจจุบัน- 
จิต  เปนอารมณของเจโตปริยญาณได"  มีคําถามวา  เพราะเหตุไฉน ? 
มีคําแกวา  "เพราะจิตของผูมีฤทธิ์และของผูอ่ืน  ยอมเกิดข้ึนในขณะ 
เดียวกันได"  และนี้เปนคําอุปมาแหงจิตเหลาน้ัน  คือเม่ือดอกไม 
กําหนึ่ง  บุคคลซัดไปในอากาศแลว  ดอกไมดอกหน่ึง  ยอมจะเสียบกาน 
เขากับกานของดอก  (อีก)  ดอกหน่ึงไดเปนแน  ฉันใด  เมื่อจิตของ 
คนหมูมากคิดนึกกันเปนกลุมดวยต้ังใจวา  "เราจักรูจิตของคนอ่ืน " 
จิตของคนผูหน่ึงยอมจะประสานเขากับจิตดวงหน่ึง  (ของผูใดผูหน่ึง 
ในหมูนั้น)  ในอุปบาทขณะ  หรือฐิติขณะ  หรือภังคขณะก็ได  เปนแท 
ฉันนั้น" 
๑.  วิญญาณชนิดนี้  ทานเรียกวา  นกิันติวญิญาณ  (วิญญาณใคร) 
๒.  คําวาคลอนแคลนนี้  มหาฎีกาอธิบายวา  ถูกกิเลสมีตัณหาและทิฏฐิเปนตนชักไป  (ให 
ยินดยีินรายมีประการตาง ๆ) 
๓.  ม.อุ.  ๑๔/๓๖๖ 
๔.  มหาฎีกาวา  ท่ีทานไมกลาววา  ขณะปจจุบันมาในบาลี  เพราะการทําอารมณ  โดย 
ขณปจจบัุนนัน้  ไมมาในอรรถกถา (?) 
๕.  วาหมายถึงเกจิอาจารยวดัอภัยศิรี  
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           แตคําของเกจิอาจารยนั้นถูกคัดคานในอรรถกถาทั้งหลายวา  "คํา   
นั้นไมชอบ  เพราะคนแมคิดนึกกันไป  ๑๐๐  ป ๑,๐๐๐  ป  ก็ด ี จิตท่ีเปน 
เครื่องนึกคิด  และจิตท่ีเปนเครื่องรู  ทั้งสองน้ัน  มิไดมีฐานรวมกันเลย 
และเพราะโทษคืออาวัชนจิต  และชวนจิตถึงซ่ึงความมีอารมณตางกันไป 
ในฐานอันไมตองการ   (โดยเปนการนอกออกไปจากวิถีแหงมรรค 
ผล ?)" 
           สวนสันตติปจจุบันและอัทธาปจจุบัน  พึงทราบวา  เปนอารมณ 
(แหงเจโตปริยญาณ)  ได  พระอรรถกอาจารยกลาว  (อธิบาย)  ไว 
ในอรรถกถาสังยุตนิกาย*วา  "ในปจจุบันสองอยางน้ัน  จิตของคนอ่ืน 
ในกาลประมาณ ๒-๓ ชวนวิถี  โดยเปนอดีตหรืออนาคต  แตชวนวิถ ี
อันเปนไปอยู  (คือปจจุบัน)  อันใด  จิตของคนอ่ืนท้ังปวงน้ัน  ชื่อสันตติ- 
ปจจุบัน  สวนอัทธาปจจุบัน  พึงชี้แจงดวยชวนวาร"  ดังน้ี  คําของ 
พระอรรถกถาจารยนั้นกลาวดีแลว  (ตอไป)  นี้เปนคําชี้แจงในอัทธา- 
ปจจุบันนั้น  คือ 
           ภิกษุผูมีฤทธิ์ใครจะรูจิตของคนอ่ืน  อาวัชนาการไป  อาวัชนะ 
(จิตน้ัน)  ทําขณปจจุบันเปนอารมณแลวดับไปพรอมกับอารมณนั้น 
นั่นเอง  แตนั้น ชวนะ ๔ หรือ ๕ ดวง  (แลนไป)  ซึง่ดวงสุดทาย  (คือ 
ดวงที่ ๔ หรอืดวงท่ี ๕)  เปนอิทธิจิต  นอกน้ันเปนกามาวจรจิต 
จิตท่ีดับไปแลวน่ันเองเปนอารมณแหงจิตทั้งปวงน้ัน  และจิตท้ังหลาย 
นั้นหามีอารมณตาง ๆ กันไม  เพราะความท่ีจิตเหลาน้ันมีปจจุบันโดย 
   *  เม่ืออางเชนนี้  ก็สอวาวสุิทธิมรรคนี้แตงทีหลังอรรถกถาสังยุต  แตพบในอรรถกถา 
อังคุตตร  (๒/๙)  แกหิริโอตตัปปะยอ ๆ  แลวบอกวาความพิสดารกลาวไวในวิสุทธิมรรค 
กลับแสดงวาแตงวิสุทธิมรรคกอนอรรถกถาอังคุตตร  
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(กําหนดไวดวย)  อํานาจกาล  (คือภพ)  เปนอารมณ  อนึ่ง แมใน   
เพราะมีอารมณเดียวกัน  ก็อิทธิเทาน้ันยอมรูจิตคนอื่นได  จิตนอกน้ี 
หารูไดไม  เปรียบเหมือนจักขุวิญญาณในจักขุทวารเทาน้ันยอมเห็นรูปได 
วิญญาณนอกนี้หาเห็นไดไมฉะน้ัน 
           เจโตปริยญาณน้ีเปนปจจุบันนารมณ  ดวยอํานาจแหงสันตติปจจุบัน 
และอัทธาปจจุบันโดยนัยดังน้ี 
           อีกอยางหนึ่ง  เพราะเหตุที่แมสันตติปจจุบัน  ก็ยอมเปนไปใน 
อัทธาปจจุบันเหมือนกัน  เพราะเหตุนั้น  สันตติปจจุบันนั่น  ก็พึงทราบวา 
เปนปจจุบันนารมณดวยอํานาจแหงอัทธาปจจุบันน่ันเอง 
           ก็แลเจโตปริยญาณน้ันจัดเปนพหิธารมณ  ก็เพราะมีจิตของ 
คนอ่ืนเปนอารมณแทแล 
           ความเปนไปในอารมณ ๘ แหงเจโตปริยญาณ  บัณฑิตพึงทราบ 
โดยประการดังกลาวมาฉะน้ี 
                       [ปุพเพนิวาสญาณเปนไปในอารมณ ๘]  
           ปุพเพนิวาสญาณ  ยอมเปนไปในอารมณ ๘  โดยเปนปรติตารมณ 
มหัคคตารมณ  อัปปมาณารมณ  มัคคารมณ  อตีตารมณ  อัชฌัตตารมณ 
พหิทธารมณ  และวัตตัพพารมณ  (มีเรื่องไมควรกลาวเปนอารมณ) 
เปนไปอยางไร ?  ก็แลปุพเพนิวาสญาณน้ัน  ในกาลทีระลึกถึงขันธที่ 
เปนกามาวจร  ก็เปนปริตตารมณ  ในกาลท่ีระลึกถึงขันธที่เปนรูปาวจร 
และอรูปวจร  ก็เปนมหัคคตารมณ  ในกาลท่ีระลกึถึงมรรคทีต่นหรือ  
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คนอ่ืนเจริญแลว  และถึงผลท่ีตนหรือคนอ่ืนทําใหแจงแลวในอดีตกาล  
ก็เปนอัปปมาณารมณ  ในการท่ีระลกึถึงมรรคทีต่นหรือคนอ่ืนเจริญ 
แลวอยางเดียว  ก็เปนมัคคารมณ 
           แตโดยแนนอนแลว  ปุพเพนิวาสญาณน้ันเปนอตีตารมณแท  
(ตอไป)  นี้เปนนัยแหงอรรถกถาในเรื่องอตีตารมณญาณน่ันวา  "บัณฑิต 
พึงทราบความแปลกกัน  (ดัง)  นี้คือ  ในญาณท้ังหลายนั้น  แมเจโต 
ปริยญาณและยถากัมมูปคญาณ  ก็เปนอตีตารมณ  ก็จริงแล  แตทวา 
ญาณทั้งสองน้ัน  เจโตปรยิญาณมีจิตที่เปนอดีตภายใน  (ระยะ) ๗ วัน 
เทาน้ันเปนอารมณ  เพราะเจโตปริยญาณน้ันหารูขันธหรือส่ิงท่ีเนื่องดวย 
ขันธ๑อ่ืนไปไม  แตทานกลาววาเปนมัคคารมณโดยปริยาย  ก็เพราะมีจิต 
ที่สัมปยุตดวยมรรคเปนอารมณ  ยถากมัมูปคญาณเลา  ก็มีแตเจตนา 
ที่เปนอดีตเทาน้ันเปนอารมณ  แตขันธทั้งหลายและส่ิงอะไร ๆ  ที่เนื่อง 
ดวยขันธที่เปนอดีต  จะชื่อวามิไดเปนอารมณแหงปุพเพนิวาสญาณ 
หามีไม ดวยวาปุพเพนิวาสญาณน้ันเปนญาณมีคติเสมอดวยสัพัญุต- 
ญาณในธรรมท้ังหลาย  คือขันธิและสิ่งอันเนื่องดวยขันธิที่เปนอดีต" 
           อน่ึง เพราะเหตุที่ในคัมภีรปฏฐานกลาวไววา  "ขันธทั้งหลานท่ี 
เปนกุศลเปนปจจัยโดยเปนอารัมมณปจจัยแหงอิทธิวิธญาณ  เจโตปริย- 
ญาณ  ปุพเพนิวาสนุสติญาณ  ยถากัมมปูคญาณ  อนาคตตังสญาณ๒" 
ดังน้ี  เพราะเหตุนั้น  แมขันธ ๔ ก็เปนอารมณแหง  เจโตปริยญาณและ 
๑. มหาฎีกาวา  ส่ิงท่ีเนื่องดวยขันธิ  คือ  ช่ือ  และโคตรเปนตน 
๒.  อภิ.  ป.  ๔๐/๑๕๖   
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ยถากัมมูปคญาณได  อนึ่ง  ในญาณ ๒ นั้น  ขันธทั้งท่ีเปนกุศลทั้ที่เปน   
อกุศลทีเดียวเปนอารมณแหงยถากัมมูปคญาณแล 
           ก็แล  ปุพเพนิวาสญาณน้ัน  ในกาลท่ีระลึกถึงขันธของตน  ก็เปน 
อัชฌัตตารมณ  ในการท่ีระลุกถึงขันธของคนด่ือน  ก็เปนพหิทธารมณ 
ในกาลท่ีระลกึสิ่งท่ีเนื่องดวยขันธมีชื่อ  และโคตรเปนตน๑โดยนัยเชนวา 
"ในอดีตกาล  พระผูมีพระภาควิปสสีไดมีแลว  พระมารดาของพระองค 
ทรงนามวาพันธุมตี พระบิดาทรงนามวาพันธุมา"  ดังน้ี  เปนนวัตตัพ- 
พารมณ 
           ในขอนวัตตัพพารมณนี้  นี้เปนความชอบใจของพวกขาพเจา  คือ 
"ก็คําวา  ชื่อและโคตร  ในที่นี้หมายถึงส่ิงท่ีเนื่องดวยขันธ  สําเร็จดวย 
สมมติพึงเห็นวาเปนเนื้อความท่ีอาศัยพยัญชนะ  มใิชพยัญชนะ  เหตุ 
พยัญชนะ  จัดเปนปริตตธรรม  เพราะทานสงเคราะหเขาในสัททายตนะ 
(คือเสียง)  ดังบาลีวา  "นิรุตติปฏิสัมภิทาเปนปริตตารมณ" ๒ 

           ความเปนในอารมณ ๘  แหงปุพเพนิวาสญาณ  บัณฑิตพึงทราบ 
โดยประการดังกลาวมาฉะน้ี 
๑.  ปาฐะในวสุิทธิมรรคพิมพไววา  นามโคตฺตปวันิมิตตฺาทิ--  นามโคตฺต  นั้นเขากับ 
เร่ือทีเดียว  แตปวีนิมิตฺต  ไมเขากับเร่ืองไหนท้ังส้ิน  เขาใจวาจะเกินเขามา  หรือ 
คลาดเคล่ือนเลือนมาจากศัพทอะไรอ่ืน  ส่ิงท่ีเนื่องดวยขันธตามท่ีกลาวไวนิเทศแหง 
ปุพเพนวิาสญาณก็มี  โคตร  วัณณะ  อาหาร  สุขทุกข  และขีดอายุ  เทานั้น 
           ในอนาคตังสญาณ  มีนวัตตัพพารมณเหมือนกัน  ก็กลาวแตวา  นามโคตฺต- 
ชานนกาเล   ไมมีปวีนิมิตฺต  ดวยเหตนุี้  ในท่ีนี้จึงแปลตัดปวีนมิิตฺต  ออก  ซ่ึงไมทําให 
เสียความอะไรเลย 
๒.  อภิ.  วิ.  ๓๕/๔๑๖  
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                  [ทิพพจักขุญาณเปนไปในอารมณ ๔]  
ทิพพจักขุญาณ  ยอมเปนไปในอารมณ ๔  โดยเปนปริตตารมณ  
ปจจุปนนารมณ   อัชฌัตตารมณ  และพหิธารมณ  เปนไปอยางไร ? 
ก็ทิพพจักขุญานน้ัน  เพราะเหตุที่ทํารูปใหเปนอารมณ  และรปูเปน 
ปริตตธรรม  เพราะเหตุนั้นจึงเปนปริตตารมณ  อนึ่ง  เพราะเปนไปใน 
รูปอันมีอยู  (เฉพาะหนา)  เทาน้ัน   จึงเปนปจจุปนนารมณ  ในกาลที 
เห็นรูปอันกําบังมีรูปที่อยูในทองเปนตนของตน  ก็เปนอัชฌัตตารมณ 
ในกาบที่เห็นรูปคนอ่ืน  ก็เปนพหิทธารมณแล 
           ความเปนไปในอารมณ ๔ แหงทิพพจักขุญาณ  บัณฑิตพึงทราบ 
โดยประการดังกลาวมาฉะน้ี 
                     [อนาคตังสญาณเปนไปในอารมณ ๘]  
อนาคตตังสญาณ  ยอมเปนไปในอารมณ ๘  โดยเปนปริตตารมณ 
มหัคคตารมณ  อัปปมาณารมณ  มัคคารมณ  อนาคตารมณ  อัชฌัตตา- 
รมณ  พหิทธารมณ  และ  นวัตตัพพารมณ  เปนไปอยางไร ?  ก็อนา- 
คตังสญาณน้ัน  ในกาลท่ีรูวา  "บุคคลผูนี้  ในอนาคต  จักเกิดในกามา- 
วจรภพ"  ก็เปนปริตตารมณ  ในกาลที่รูวา  "บุคคลผูนี้ในอนาคต  จัก 
เกิดในรูปาวจรภพหรืออรูปาวจรภพ"  ก็เปนมหัคคตารมณ  ในกาล 
ที่รูวา  "บุคคลผูนี้ในอนาคต  จักทํามรรคใหมีข้ึน  จักทําใหแจงซึ่งผล" 
ก็เปนอัปปมาณารมณ  ในกาลท่ีรูวา  "บุคคลผูนี้ในอนาคต  จักทํา 
มรรคใหมีข้ึน  "  แตเทาน้ี  ก็เปนมัคคารมณ  
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           แตโดยแนนอนแลว  อนาคตังสญาณนั้น  เปนอนาคตารมณแม   
ในอนาคตารมณญาณท้ังหลายนั้น  แมเจโตปริยญาณก็เปนอนาคตารมณ 
ไดก็จริงแล  แตทวา  เจโตปริยญาณน้ัน  มีจิตที่เปนอนาคตภายใน (ระยะ) 
๗ วันเทาน้ันเปนอารมณ  เพราะเจโตปริยญาณน้ันหารูขันธหรือส่ิงท่ี 
เนื่องดวยขันธอ่ืนไปไม  (แต)  สิ่งอะไร  ๆ  ในอนาคต  ชื่อวามิได 
เปนอารมณแหงอนาคตังสญาณหามีไม  โดยนัยท่ีกลาวแลวในปุพเพ- 
นิวาสญาณ 
           ในกาลท่ีรูวา  "เรา  (ในอนาคต)  จักเกิดในทีโ่นน" ก็เปน 
อัชฌัตตารมณ  ในกาลท่ีรูวา  "คนโนน  (ในอนาคต)  จักเกิดที่โนน" 
ก็เปนพหิทธารมณ  ในกาลท่ีรูชื่อและโคตรโดยนัยเชนวา  "ในอนาคต 
พระผูมีพระภาคเมตเตตยะจักเกิดข้ึน  พราหมณชื่อสุพรหมา  จักเปน 
พระบิดา  พราหมณชื่อพรหมวดี  จักเปนพระมารดาของพระองค" 
ดังน้ี  ก็เปนนวัตตัพพารมณ  โดยนัยท่ีกลาวแลวในปุพเพนิวาสญาณ 
นั้นแล 
           ความเปนไปในอารมณ ๘  แหงอนาคตตังสญาณ  บัณฑิตพึงทราบ 
โดยประการที่กลาวมาฉะน้ี 
                         [ยถากัมมูปคญารเปนไปในอารมณ ๕]  
           ยถากมัมูปคญาณ  ยอมเปนไปในอามรณ ๕ โดยเปนปริตตารมณ 
มหัคคตารมณ  อตีตรมณ  อัชฌัตตารมณ  และพหิทธารมณ  เปนไป 
อยางไร ?  ก็ยถากัมมูปคญาณนั้น  ในกาลท่ีรูกรรมอันเปนกามาวจร 
ก็เปนปริตตารมณ ในกาลที่รูกรรมอันเปนรูปวจร  และอรูปาวจร  
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ก็เปนมหัคคตารมณ  เปนอตีตารมณ  เพราะรูแตกรรมท่ีเปนอดีต  
เทาน้ัน  ในกาบท่ีรูกรรมของตนเอง  เปนอัชฌัตตารมณ  ในกาลท่ี 
รูกรรมของคนอ่ืน  ก็เปนพหิทธารมณแล 
           ความเปนไปในอารมณ  ๕  แหงยถากัมมูปคญาณ  บัณฑิตพึงทราบ 
โดยประการที่กลาวมาฉะน้ี 
           สวนวา  ในตอนท่ีกลาวถึงอัชฌัตตารมณและพหิธารมณนี้  คําใด 
กลาวไวในโบราณอรรถกถาวา "ยถากัมมูปคญาณเปนทั้งอัชฌัตตา- 
รมณและพหิธารมณ"  ดังน้ี  คําน้ันทานกลาวดวยอธิบายวา  ยถา-  
กัมมูปคญาณน้ัน  ในเวลาท่ีรู  (กรรม)  ภายใน  (คือของตน)  ตามกาล 
(กรรม)  ภายนอก  (คือของคนอ่ืน)  ตามกาล  (หมายความวาลางคราว 
รูกรรมภายใน  ลางคราวรูกรรมภายนอก  ตามท่ีต้ังใจจะรู ?)  จะ 
นับเปนอัชฌัตตพหิทธารมณบางก็ไดเทาน้ันเองและ* 

                             บริเฉทที่ ๑๓  ชื่ออภิญญานิเทศ 
                              ในปกรณวิเศษ  ชื่อวิสุทธิมรรค 
            อันขาพเจาทําเพ่ือประโยชนแกความปราโมทยแหงสาธุชน 
                                                ดังน้ี 
  *  เกิดปญหาขึ้นในตอนจบ  มหาฎีกาวาท่ีอธิบายอยางนีก้็หมายความวาไมยอมเพิ่ม 
อัชฌัตตพหิทธารมณเขาอีกขอหนึ่ง  และก็มิไดหมายวาทําสองอยางนี้ใหมีอารมณเปน 
อันเดียวกนัดวย 
           คิดดูชอบกล  จะรูกรรมท้ังของคนอ่ืนในคราวเดียวกันบางไมไดหรือ 
เชนเม่ือตนและใครคนหน่ึงทํากรรมอะไรรวมกัน  แลวมาไดรัวผลเชนเดียวกนั เม่ือ 
ทํายถากัมมูปคญาณใหเกิดข้ึนแลว  ก็รูไดในคราวเดียววา  ตนและใครคนน้ันทํากรรมอะไร 
ไวดวยกัน  อยางนี้เปนอัชฌัตตพหิทธารมณ  ไมไดหรือ  จะไดครบตกิะ  คือัชฌัตตารมณ 
พหิธารมณ  และอัชฌัตตพหธิทธารมณ (?) 


