		มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
		Mahachulalongkornrajavidyalaya University

คัมภีร์วิสุทธิมรรค ภาค ๑ เล่ม ๑
คู่มือหลักสูตร

ชั้นเปรียญธรรม ๘ ประโยค (ป.ธ.๘) วิชาแปลมคธเป็นไทย
ชั้นเปรียญธรรม ๙ ประโยค (ป.ธ.๙) วิชาแปลไทยเป็นมคธ

โครงการพัฒนาหนังสือประกอบการศึกษาพระปริยัติธรรม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

00.

1-1 (1--).indd 1

7/12/2562 13:39:05

คัมภีร์วิสุทธิมรรค ภาค ๑ เล่ม ๑

คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
คณะบรรณาธิการ
: พระศรีศาสนบัณฑิต, รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง
		 พระมหาขวัญชัย ปุตฺตวิเสโส
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ : รศ.ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิตร
ผู้แปล
: นายสุชญา ศิริธัญภร 		
ออกแบบปก
: นายพิจิตร พรมลี
จัดรูปเล่ม
: นายสมบูรณ์ เพ่งพิศ
พิสูจน์อักษร
: นายสุภฐาน สุดาจันทร์ 		
นายจิระศักดิ์ ธารสุขกระจ่าง
		 นางสาวสุจิตรา ชวดรัมย์		
พิมพ์ครั้งที่ ๑
: พฤศจิกายน ๒๕๖๒
จ�ำนวนพิมพ์
: ๕๐๐ เล่ม
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ข้อมูลทางบรรณานุกรมของส�ำนักหอสมุดแห่งชาติ
สมันตปาสาทิกา ภาค 3 เล่ม 3.-- พระนครศรีอยุธยา :
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2561.
176 หน้า.
1. พุทธศาสนา--คัมภีร์. I. สุชญา ศิริธัญภร, ผู้แปล. II. ชื่อเรื่อง.
294.318102
ISBN ***-***-***-***-*
จัดพิมพ์โดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
		
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ต�ำบลล�ำไทร อ�ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
		
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๕ ๒๔๘ ๐๑๓
พิมพ์ที่		
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
		
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ต�ำบลล�ำไทร อ�ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
		
โทรศัพท์ ๐๓๕ ๒๔๘๐๐๐ ต่อ ๘๕๕๕-๘๕๕๙
		
โทรสาร ๐๓๕ ๒๔๘-๕๔๕

00.

1-1 (1--).indd 2

7/12/2562 13:39:05

ค�ำปรารภ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีโครงการพัฒนาหนังสือประกอบการศึกษา
พระปริยัติธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มีวัตถุประสงค์หลัก คือ (๑) เพื่อสนองพันธกิจด้านบริการ
วิชาการทางพระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัย (๒) เพือ่ พัฒนาเนือ้ หาและสือ่ การศึกษาพระปริยตั ิ
ธรรมทุกระดับให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ทันสมัย (๓) เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการทางพระพุทธศาสนา
ให้เข้าถึงประชาชนทุกระดับ
โครงการนี้เกิดจากความร่วมมือร่วมใจกันของท่านผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัย ช่วยกันพัฒนาหนังสือคู่มือประกอบการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ตั้งแต่
หลักสูตรชั้นประโยค ๑-๒ ถึงเปรียญธรรม ๙ ประโยค ให้มีเนื้อหาสาระถูกต้อง เป็นที่ยอมรับ
ของพระภิกษุสามเณร ตลอดถึงผู้ที่สนใจ
“คัมภีร์วิสุทธิมรรค” เป็นคัมภีร์ภาคภาษาบาลี ที่ท่านพระพุทธโฆสาจารย์ ได้ถอดถ่าย
สารัตถะจากพระไตรปิฎก ซึ่งบรรจุข้อความถึง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ มาเรียบเรียงปรุงแต่งเข้า
ระเบียบไว้โดยย่อสั้น แต่มีข้อความล้วนเป็นสาระส�ำคัญเพียง ๒๓ นิเทศ กล่าวคือ พระวินัยปิฎก
มี ๒๑,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ โดยใจความ ได้แก่ศีล อยู่ใน ๒ นิเทศ คือสีลนิเทศ และธุตังคนิเทศ
พระสุตตันตปิฎก มี ๒๑,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ โดยใจความ ได้แก่ สมาธิ อยู่ใน ๑๑ นิเทศ ตั้งแต่
นิเทศที่ ๓ ถึง ๑๓ ได้แก่ (๓) กัมมัฏฐานคหณนิเทศ (๔) ปฐวีกสิณนิเทศ (๕) เสสกสิณนิเทศ
(๖) อสุภกัมมัฏฐานนิเทศ (๗) ฉอนุสสตินิเทศ (๘) อนุสสติกัมมัฏฐานนิเทศ (๙) พรหมวิหารนิเทศ (๑๐) อารุปปนิเทศ (๑๑) สมาธินิเทศ (๑๒) อิทธิวิธนิเทศ (๑๓) อภิญญานิเทศ และ
พระอภิธรรมปิฎก มี ๔๒,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ โดยใจความก็ได้แก่ ปัญญา อยู่ใน ๙ นิเทศ ตั้งแต่
นิเทศที่ ๑๔ ถึง ๒๒ ได้แก่ (๑๔) ขันธนิเทศ (๑๕) อายตนธาตุนิเทศ (๑๖) อินทริยสัจจนิเทศ
(๑๗) ปัญญาภูมนิ เิ ทศ (๑๘) ทิฏฐิวสิ ทุ ธินเิ ทศ (๑๙) กังขาวิตรณวิสทุ ธิ-นิเทศ (๒๐) มัคคามัคคญาณทัสสนวิสทุ ธินเิ ทศ (๒๑) ปฏิปทาญาณทัสสนวิสทุ ธินเิ ทศ (๒๒) ญาณทัสสนวิสทุ ธินเิ ทศ (๒๓) ปัญญา
ภาวนานิสังสนิเทศ ตั้งแต่ปริจเฉทที่ ๑ ถึง ๒๒ คือ ศีล สมาธิ และปัญญา นี่แหละจะเรียกว่า แผนที่
หรือทางสู่พระนิพพาน
เนือ้ หาของคูม่ อื “คัมภีรว์ สิ ทุ ธิมรรค” เล่มนี้ อาจจะกล่าวได้วา่ เป็นพระไตรปิฎกฉบับย่อ หรือ
จะเรี ย กว่ า หั ว ใจพระพุ ท ธศาสนาชนิ ด ที่ ย ่ อ มาอย่ า งครบถ้ ว น เพราะพระพุ ท ธโฆสาจารย์
ท่านแต่งถอดถ่ายมาจากพระไตรปิฎก ทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติ อย่างครบถ้วน สามารถที่จะ
ช่วยส่งผู้ปฏิบัติกัมมัฏฐานให้บรรลุถึงจุดหมายคือพระนิพพาน ได้อย่างแท้จริง
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(4)
พระพุทธโฆสาจารย์ ได้มงุ่ อธิบายถึงหลักการปฏิบตั กิ มั มัฏฐาน ในพระไตรปิฎก โดยเริม่ จาก
ศีล สมาธิ ปัญญา ดังค�ำปรารภในคัมภีรว์ สิ ทุ ธิมรรคภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภาค ๑ ตอนหนึ่ง ที่กล่าวไว้ว่า “พระไตรปิฎกทั้งหมดนี้ มีอรรถกถาเฉพาะแต่ละ
คัมภีร์ แต่ว่าคัมภีร์อรรถกถาทั้งหลายเหล่านั้นในระหว่าง ๑,๐๐๐ ปี ได้สูญหายไปจากชมพูทวีป
จนหมดสิ้นไม่สามารถจะใช้อ้างอิงในการรจนาคัมภีร์ได้ ด้วยว่า ในคราวนั้น พระพุทธโฆสาจารย์
ผู้เป็นศิษย์ของพระเรวตะ เป็นพระภิกษุรูปหนึ่งผู้มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างยิ่ง ได้เรียน
พระไตรปิฎกจากพระอุปัชฌาย์ของตนจบแล้ว จึงได้รจนาคัมภีร์ ญาโณทัย เสร็จแล้วได้เริ่มรจนา
คัมภีร์ อัฏฐสาลินี ซึ่งเป็นคัมภีร์อรรถกถาของพระอภิธรรมสังคณี และคัมภีร์อรรถกถาพระปริตร
แต่ไม่มีคัมภีร์อรรถกถาส�ำหรับอ้างอิง พระเรวตะผู้เป็นพระอุปัชฌาย์ จึงแนะน�ำท่านให้เดินทาง
ไปเรียน และปริวรรตอรรถกถาทัง้ หลายทีม่ อี ยู่ ในภาษาสีหฬในลังกาทวีปให้กลับมาเป็นภาษามคธ
จะได้เป็นประโยชน์ต่อชาวโลก พระพุทธโฆสาจารย์จึงเดินทางไปยังลังกาทวีปไปพักยังส�ำนักของ
พระสังฆปาลเถระ ณ วัดมหาวิหาร เมื่อได้สดับตรับฟังและศึกษาอรรถกถาทั้งหมดแล้ว เชื่อมั่นว่า
เป็นอรรถกถาที่พระผู้มีพระภาคได้อธิบายไว้ จึงตกลงใจที่จะปริวรรตคัมภีร์อรรถกถาทั้งหมด
แต่เมือ่ ไปขออนุญาตปริวรรตคัมภีร์ จากพระสงฆ์ทอี่ ยูใ่ นส�ำนักมหาวิหารแล้วกลับไม่ได้รบั อนุญาต
โดยทันที เพราะคณะสงฆ์ยังไม่เห็นความสามารถของท่าน จึงขอให้ท่านแสดงความสามารถก่อน
โดยการรจนาคัมภีร์ขึ้นมาเล่มหนึ่ง จากข้อความที่คณะสงฆ์ก�ำหนดให้ โดยได้น�ำคาถาในคัมภีร์
สังยุตตนิกาย สคาถวรรค ซึ่งเป็นคาถาที่พระผู้มีพระภาคตรัสตอบค�ำถามของเทวดาที่ไปทูลถาม
ว่า
					หมู่สัตว์ รกชัฏทั้งภายใน รกชัฏทั้งภายนอก
			 รุงรังไปด้วยรกชัฏ ข้าแต่พระโคดม เพราะเหตุนั้น
			 ข้าพระองค์ จึงขอกราบทูลถามพระพุทธองค์
			 ใครจะพึงถางรกชัฏอันนี้ได้
พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า
					นรชน ผู้มีปัญญา เป็นภิกษุ
			 มีความเพียร มีปัญญาเครื่องบริหาร
			 ตั้งตนไว้ในศีลแล้วท�ำจิตและปัญญาให้เจริญอยู่
			 เธอพึงถางรกชัฏอันนี้ได้
พระพุทธโฆสาจารย์พิจารณาพระคาถานี้แล้ว เห็นว่าพระคาถานี้ประกอบด้วยหลัก คือ
ศีล สมาธิ และปัญญา อันเป็นหลักค�ำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรง จึงตั้งชื่อคัมภีร์ว่า “คัมภีร์
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วิสุทธิมรรค” แปลความว่า คัมภีร์ที่แสดงทางแห่งความบริสุทธิ์ โดยแบ่งคัมภีร์เป็น ๒๓ นิเทศ
มีความยาว ๕๙ ภาณวาร”
คู่มือ “คัมภีร์วิสุทธิมรรค” นี้ เป็นคัมภีร์ภาษาไทยที่แปล จากคัมภีร์ วิสุทฺธิมคฺคสฺส นาม
ปกรณวิเสสสฺส ปฐโม ภาโค ทุตโิ ย ภาโค และ ตติโย ภาโค ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ที่เป็นภาษาบาลี ซึ่งปัจจุบัน คัมภีร์วิสุทธิมรรค ปกรณ์วิเสส ทั้ง ๓ ภาค แม่กองบาลีสนามหลวง
ใช้เป็นหลักสูตรชัน้ เปรียญธรรม ๘ ประโยค วิชาแปลมคธเป็นไทย และชัน้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค
วิชาแปลไทยเป็นมคธยังเกื้อกูลใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาวิสุทธิมัคคศึกษา หลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิตที่ก�ำหนดให้ศึกษาความหมาย ประวัติ โครงสร้าง และหลักธรรมส�ำคัญของ
วิสุทธิมรรคและอิทธิพลของวิสุทธิมรรคที่มีต่อวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาและวิถีชีวิตไทย
อีกด้วย
ในการแปลคัมภีร์วิสุทธิมรรค ปกรณ์วิเสส ทั้ง ๓ ภาค นั้น กองวิชาการ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ดำ� เนินการให้มผี แู้ ปลยกร่างก่อน โดยอาศัยเนือ้ หาส�ำนวนการแปล
จากคัมภีร์วิสุทธิมรรค ภาษาไทย ภาค ๑-๒ ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ต่อจากนั้น แล้วให้มีผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบเนื้อหาความถูกต้อง แล้วให้คณะท�ำงาน กองวิชาการ
ส�ำนักงานอธิการบดี เป็นผู้ตรวจทาน และส่งให้มีคณะบรรณาธิการตรวจสอบเนื้อหาอีกครั้งหนึ่ง
จึงจัดพิมพ์
ส�ำหรับคู่มือ “คัมภีร์วิสุทธิมรรค ภาค ๑ เล่ม ๑” นี้ ประกอบด้วยเนื้อหา ๒ นิเทศ คือ
(๑) สี ลนิ เ ทศ แสดงถึง การรักษาศีลอันเป็นพื้นฐานเบื้องต้นแห่งการประพฤติพรหมจรรย์
ในพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนทัง้ หลาย โดยเฉพาะพระภิกษุผมู้ งุ่ ปฏิบตั เิ พือ่ ความหลุดพ้น
ท่านแสดงศีล ๔ ระดับ คือ ปาติโมกขสังวรศีล ศีล คือ ความส�ำรวมในพระปาติโมกข์อันมีศรัทธา
เป็นเหตุให้ส�ำเร็จ อินทรียสังวรศีล ศีลคือ ความส�ำรวมอินทรีย์ ๖ อันมีสติเป็นเหตุให้ส�ำเร็จ
อาชีว-ปาริสุทธิศีล ศีลคือความบริสุทธิ์แห่งอาชีวะอันมีวิริยะความเพียรเป็นเหตุให้ส�ำเร็จ ปัจจยสันนิสิตศีล ศีลคือการพิจารณาแล้วจึงใช้สอยปัจจัย ๔ อันมีปัญญาเป็นเหตุให้ส�ำเร็จ และแสดง
ธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดความเศร้าหมองแห่งศีลอันได้แก่ความที่ศีลขาด และความยินดีในเมถุนสังโยค และความผ่องแผ้วแห่งศีลคือความที่ศีลไม่ขาดและปราศจากเมถุนสังโยค และโทษแห่ง
ความไม่มีศีลและอานิสงส์แห่งความถึงพร้อมด้วยศีลไว้ด้วย (๒) ธุตังคนิเทศ แสดงถึงวิธีบ�ำเพ็ญ
ธุดงควัตร ๑๓ ประการ เพือ่ บ�ำบัดบรรเทาความพอใจในกามทัง้ หลาย มีธดุ งค์ทเี่ กีย่ วกับผ้า ๒ อย่าง
คือปังสุกูลิกังคธุดงค์ และเตจีวรกังคธุดงค์ การใช้ผ้าบังสุกุลและผ้าไตรจีวรเป็นวัตร ธุดงค์ที่
เกี่ยวกับบิณฑบาต ๔ อย่าง คือ การเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตร การเที่ยวบิณฑบาตตามล�ำดับตรอก
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(6)
การนั่งฉันอาหาร ณ อาสนะเดียว การฉันอาหารเฉพาะในบาตร และการห้ามอาหารที่เขามา
ภายหลังเป็นวัตร ธุดงค์ที่เกี่ยวเสนาสนะที่อยู่อาศัยมี ๕ อย่าง คือการอยู่ป่าเป็นวัตร อยู่โคนไม้
เป็นวัตร อยู่ที่กลางแจ้งเป็นวัตร อยู่ป่าช้าเป็นวัตร และอยู่เสนานะตามที่เขาจัดให้เป็นวัตร และ
ธุดงค์ที่เกี่ยวความเพียร ๑ อย่างคือเนสัชชิกังคธุดงค์ ถือการนั่งเป็นวัตร แต่ละประการได้แสดง
วิธีการปฏิบัติอย่างเบา อย่างกลาง และอย่างประณีต ทั้งวินิจฉัยโดยความเป็นกุศลและอกุศล
ไว้ให้อย่างชัดเจน เพื่อเหมาะแก่ผู้ถือปฏิบัติทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตอันจะเป็นการส่งเสริมศีล
ให้บริสุทธิ์และเป็นฐานรองรับการเจริญสมถกัมมัฏฐานเป็นล�ำดับไป
ในการตรวจทานนั้น คณะท�ำงาน ได้จัดท�ำยกศัพท์ที่จะอธิบายขึ้นตั้งเป็นภาษาไทย
โดยเน้นค�ำ เพื่อเป็นประโยชน์ในทางสืบค้นของท่านที่สนใจ เช่น ค�ำว่า “ความยุ่ง” นั่น เป็นชื่อ
แห่งตัณหาซึ่งมีข่าย ฯ จริงอยู่ ตัณหานั้นชื่อว่า ชัฏ (รกชัฏ) เพราะมีความหมายว่าเป็นดุจชัฏ
กล่าวคือข่ายแห่งเรียวหนามของพุ่มไผ่เป็นต้น โดยความหมายว่าเกี่ยวประสานไว้ เพราะเกิดขึ้น
แล้ว ๆ เล่าๆ ด้วยอ�ำนาจความเป็นไปลุ่มๆ ดอนๆ ในอารมณ์มีรูปเป็นอาทิ ฯ ข้อว่า “ตํ ตํ โคตม
ปุจฺฉามิ” ความว่า เพราะเหตุนั้น ข้าพเจ้าจึงขอถามพระองค์ ฯ
การท�ำเชิงอรรถ ท�ำตามบาลีตน้ ฉบับซึง่ มีจำ� นวนมากโดยอ้างอิง (บาลี) เล่ม/ข้อ/หน้า และ
อ้างอิงเป็นภาษาไทย ก็จะ (ไทย) เล่ม/ข้อ/หน้า โดยเปลีย่ นหน้าตามพระไตรปิฎกภาษาไทยและ
ยังท�ำเชิงอรรถเพิ่มเติมในที่ที่เห็นสมควร เพื่อให้ผู้ต้องการสืบค้นสามารถสืบค้นในพระไตรปิฎก
ทั้งภาษาบาลีและภาษาไทยและคัมภีร์พระพุทธศาสนา ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั้งภาษาบาลี อรรถกถา ฎีกา และอนุฎีกา โดยได้อ้างเล่ม/ข้อ/หน้า ให้สืบค้นได้
ขออนุโมทนาขอบคุณคณาจารย์ ผูบ้ ริหาร และเจ้าหน้าที่ กองวิชาการ ตลอดถึงท่านผูม้ สี ว่ น
เกี่ยวข้อง กล่าวคือ ผู้แปล ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ คณะท�ำงาน และคณะบรรณาธิการ ที่ช่วย
ด�ำเนินการ จัดท�ำต้นฉบับคู่มือ “คัมภีร์วิสุทธิมรรค ภาค ๑ เล่ม ๑” เล่มนี้ จนส�ำเร็จ หวังเป็น
อย่างยิ่งว่า หนังสือคู่มือ “คัมภีร์วิสุทธิมรรค ภาค ๑ เล่ม ๑” นี้ จักอ�ำนวยประโยชน์ในการศึกษา
ค้นคว้าทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา ของพระภิกษุสามเณร นิสติ และประชาชนทีใ่ ฝ่การศึกษา
ได้อย่างดียิ่ง อันจะอ�ำนวยผลต่อความมั่นคงสถาพรทางพระพุทธศาสนาสืบต่อไป

(พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ค�ำน�ำ
“คัมภีร์วิสุทธิมรรค” ได้พัฒนาขึ้นมาตามโครงการพัฒนาหนังสือประกอบการศึกษา
พระปริยัติธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ของกองวิชาการ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ (๑) เพื่อสนองพันธกิจด้านบริการวิชาการ
ทางพระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัย (๒) เพื่อพัฒนาเนื้อหาและสื่อการศึกษาพระปริยัติธรรม
ทุกระดับให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทนั สมัย (๓) เพือ่ เผยแพร่ผลงานวิชาการทางพระพุทธศาสนาให้เข้าถึง
ประชาชนทุกระดับ
“คัมภีร์วิสุทธิมรรค” นี้ เป็นคัมภีร์แปลเป็นภาษาไทย ที่แปลจากคัมภีร์ วิสุทฺธิมคฺคสฺส นาม
ปกรณวิเสสสฺส ปโม ภาโค, ทุตโิ ย ภาโค และ ตติโย ภาโค ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ที่เป็นภาษาบาลี ซึ่งปัจจุบัน คัมภีร์วิสุทธิมรรค ปกรณ์วิเสส ภาษาบาลี ทั้ง ๓ ภาค แม่กองบาลี
สนามหลวง ใช้เป็นหลักสูตร ชั้นเปรียญธรรม ๘ ประโยค วิชาแปลมคธเป็นไทย และชั้น
เปรียญธรรม ๙ ประโยค วิชาแปลไทยเป็นมคธ ในปัจจุบัน
ในการจัดท�ำต้นฉบับคัมภีร์วิสุทธิมรรค ภาค ๑-๓ แบ่งเป็นภาคละ ๒ เล่ม เพื่อให้เล่มที่แปล
เป็นภาษาไทย มีเนื้อหาเหมาะสม กล่าวคือ
คัมภีร์วิสุทธิมรรค ภาค ๑ เล่ม ๑ คัมภีร์วิสุทธิมรรค ภาค ๑ เล่ม ๒
คัมภีร์วิสุทธิมรรค ภาค ๒ เล่ม ๑ คัมภีร์วิสุทธิมรรค ภาค ๒ เล่ม ๒
คัมภีร์วิสุทธิมรรค ภาค ๓ เล่ม ๑ คัมภีร์วิสุทธิมรรค ภาค ๓ เล่ม ๒
ส�ำหรับหนังสือ คัมภีรว์ สิ ทุ ธิมรรค ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทัง้ ๖ เล่ม
ดังกล่าว อาศัยส�ำนวนการแปลของหนังสือคัมภีร์วิสุทธิมรรค ภาค ๑ และ ภาค ๒ จากสถาบัน
พระไตรปิฎกศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มาเป็นแบบ แล้วปรับส�ำนวน
การแปลของเนื้อหาให้สอดคล้องกับหนังสือหลักสูตร คัมภีร์วิสุทธิมรรค ภาคที่ ๑-๓ ที่ทางแม่กอง
บาลีสนามหลวงก�ำหนดใช้ ในการแปลนั้น ได้ท�ำเชิงอรรถอธิบายเพิ่มเติมในส�ำนวนการแปล
บางค�ำเพือ่ ให้ผใู้ คร่ตอ่ การศึกษาสามารถน�ำไปสืบค้น ในพระไตรปิฎกทัง้ ภาษาบาลีและภาษาไทย
และคัมภีร์พระพุทธศาสนา ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอื่น ๆ เช่น อรรถกถา
ฎีกา และอนุฎกี า โดยได้อา้ งเล่ม ข้อ หน้า ให้สบื ค้นไว้ ต่อจากนัน้ จึงให้เชิญผูท้ รงคุณวุฒติ รวจสอบ
เนือ้ หาความถูกต้อง แล้วให้คณะท�ำงาน กองวิชาการเป็นผูต้ รวจทาน และส่งให้มคี ณะบรรณาธิการ
ตรวจสอบเนื้อหาอีกครั้งหนึ่ง จึงจัดพิมพ์
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(8)
ส�ำหรับหนังสือคู่มือ “คัมภีร์วิสุทธิมรรค ภาค ๑ เล่ม ๑” นี้ เป็นหลักสูตร ชั้นเปรียญธรรม
๘ ประโยค วิชาแปลมคธเป็นไทย ชัน้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค วิชาแต่งไทยเป็นมคธ ประกอบด้วย
เนื้อหา ๒ นิเทศ คือ (๑) สีลนิเทศ แสดงถึงการรักษาศีลอันเป็นพื้นฐานเบื้องต้น (๒) ธุตังคนิเทศ
แสดงถึงวิธีการบ�ำเพ็ญธุดงควัตร บ�ำบัดความมักมากในเบาบางและส่งเสริมศีลให้บริสุทธิ์ผุดผ่อง
มีประสิทธิภาพพอที่จะรองรับสมถกัมมัฏฐานต่อไป
หวังเป็นอย่างยิง่ ว่า หนังสือคูม่ อื “คัมภีรว์ สิ ทุ ธิมรรค” เล่มนี้ จะยังประโยชน์ตา่ ง ๆ ให้เกิดขึน้
กับผู้เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการพอสมควร จึงขอขอบคุณท่านที่ได้มีส่วนร่วมท�ำให้
หนังสือคู่มือเล่มนี้ส�ำเร็จลงได้ ขออ�ำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ท่านทั้งหลาย
ทั้งผู้บริหาร ผู้แปล ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจส�ำนวน คณะบรรณาธิการ และท่านผู้ให้การสนับสนุน
ด้านการศึกษาเกี่ยวกับคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาทั้งหลาย จงประสบความเจริญในธรรมที่
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วโดยทั่วกัน และอุทิศในการด�ำเนินงานจัดท�ำต้นฉบับบูชาคุณ
ท่านพระพุทธโฆสาจารย์ ผู้รจนาคัมภีร์วิสุทธิมรรค นี้ และบูรพาจารย์ผู้สืบต่อศาสนธรรม
ค�ำสอนมาโดยล�ำดับ

กองวิชาการ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พฤศจิกายน ๒๕๖๒
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(9)

เรื่อง

สารบัญ

ค�ำปรารภ
ค�ำน�ำ	

ปัญหาพยากรณวรรณนา : พรรณนาปัญหาพยากรณ์
พระพุทธพจน์ในสังยุตตนิกาย : ที่มาของคัมภีร์วิสุทธิมรรค
ปัญหาพยากรณ์
อารัมภกถาของผู้รจนาคัมภีร์วิสุทธิมรรค
วิสุทธิหมายเอานิพพาน
วิสุทธิมรรคหมายเอาไตรสิกขา
หัวข้อวิสุทธิมรรคแสดงด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา

[๑] สีลนิเทศ : ว่าด้วยเรื่องศีล

		 ปุจฉา		
		 วิสัชนา
		 (๑) อะไรชื่อว่าศีล
			 - สังวร ๕ ประการ
		 (๒) ความหมายค�ำว่าศีล
		 (๓) ลักษณะของศีล
		 (๔) รสของศีล
		 (๕) ผลของศีล
		 (๖) เหตุใกล้ของศีล
		 (๗) อานิสงส์ของศีล
		 (๘) ประเภทแห่งศีล
				 ทุกะที่ ๒ : ศีล ๒ ประการ หมวดที่ ๒
				 ทุกะที่ ๓ : ศีล ๒ ประการ หมวดที่ ๓
				 ทุกะที่ ๔ : ศีล ๒ ประการ หมวดที่ ๔
				 ทุกะที่ ๕ : ศีล ๒ ประการ หมวดที่ ๕
				 ทุกะที่ ๖ : ศีล ๒ ประการ หมวดที่ ๖
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(10)
				 ทุกะที่ ๗ : ศีล ๒ ประการหมวดที่ ๗
				 ติกะที่ ๑ : ศีล ๓ ประการหมวดที่ ๑
				 ติกะที่ ๒ : ศีล ๓ ประการหมวดที่ ๒
				 ติกะที่ ๓ : ศีล ๓ ประการหมวดที่ ๓
				 ติกะที่ ๔ : ศีล ๓ ประการหมวดที่ ๔
				 ติกะที่ ๕ : ศีล ๓ ประการหมวดที่ ๕
				 จตุกกะที่ ๑ : ศีล ๔ ประการหมวดที่ ๑
				 จตุกกะที่ ๒ : ศีล ๔ ประการหมวดที่ ๒
				 จตุกกะที่ ๓ : ศีล ๔ ประการหมวดที่ ๓
				 จตุกกะที่ ๔ : ศีล ๔ ประการหมวดที่ ๔
					 (๑) ปาติโมกขสังวรศีล
					 (๒) อินทรียสังวรศีล
					 (๓) อาชีวปาริสุทธิศีล
					 (๔) ปัจจยสันนิสสิตศีล
				 อธิบายปาติโมกขสังวรศีล
					 - อาจาระ และ อนาจาระ
					 - โคจร และ อโคจร
					 - อนาจาระ ๒ ประการ
					 - โคจร ๓ ประการ
					 (๑) อุปนิสสยโคจร
					 (๒) อารักขโคจร
					 (๓) อุปนิพันธโคจร
					 อธิบายปาริสุทธิศีล ๔
					 ๑. อินทรียสังวรศีล
						 - พระมหาติสสเถระผู้ถืออสุภสัญญา
					 ๒. อาชีวปาริสุทธิศีล
								 - กุหนานิเทศ : ว่าด้วยการล่อลวง
									 : กุหนวัตถุเกี่ยวกับปัจจัย
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(11)
									 : กุหนวัตถุเกี่ยวกับการพูดเลียบเคียง
									 : กุหนวัตถุเกี่ยวกับอิริยาบถ
								 - ลปนานิเทศ : ว่าด้วยการเสนอตัว
								 - เนมิตติกตานิเทศ : ว่าด้วยการท�ำนิมิต
									 เรื่องภิกษุพูดเลียบเคียงโยมอุปัฏฐายิกา
								 - นิปเปสิกตานิเทศ : ว่าด้วยเป็นผู้ขยี้คุณความดีของผู้อื่น
								 - ลาเภน ลาภํ ชินิคึสนตานิเทศ : ว่าด้วยการต่อลาภด้วยลาภ
					 ๓. อาชีวปาริสุทธิศีล
					 ๔. ปัจจยสันนิสสิตศีล
						 แก้ค�ำว่า จีวร
						 แก้ค�ำว่าบิณฑบาต
						 แก้ค�ำว่าเสนาสนะ
						 แก้ค�ำว่าคิลานปัจจยเภสัชบริขาร
		เหตุท�ำให้ปาริสุทธิศีล ๔ ส�ำเร็จ
			 ๑. ปาติโมกขสังวรศีล
				 เรื่องพระเถระถูกโจรจับมัดในดง
			 ๒. อินทรียสังวรศีล
				 เรื่องพระวังคีสเถระผู้ข่มสุภสัญญา
				 เรื่องพระจิตตคุตตเถระผู้ส�ำรวมจักษุ
				 เรื่องพระมหามิตตเถระผู้รักษาโยมมารดาด้วยสัจวาจา
			 ๓. อาชีวปาริสุทธิศีล
				 เรื่องพระสารีบุตรอาพาธโรคลมในท้อง
			 ๔. ปัจจยสันนิสิตศีล
				 การบริโภค ๔ ประการ
				 สุทธิ ๔ ประการ
				 เรื่องภาคิไนยสังฆรักขิตสามเณรผู้ฉันส�ำรวม
		 ศีล ๕ ประการหมวดที่ ๑
			 เรื่องพระมหาติสสเถระผู้บรรลุอรหัตผลบนหลังของอุบาสก
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(12)
			 เรื่องพระมหาสังฆรักขิตเถระผู้บรรลุอรหัตผล
			 เรื่องพระติสสเถระผู้บรรลุอรหัตผล
			 เรื่องพระเถระองค์หนึ่งผู้บรรลุอรหัตผล
		 ศีล ๕ ประการหมวดที่ ๒
		 ความเศร้าหมองแห่งศีล
			 เมถุนสังโยค ๗ ประการ
		 ความผ่องแผ้วแห่งศีล
		 โทษแห่งศีลวิบัติ
		 สรรเสริญบุคคลผู้มีศีล
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[๒] ธุดงคนิเทศ : ว่าด้วยเรื่องธุดงค์

๗๑

		 ๑. วินิจฉัยธุดงค์โดยอรรถ
		 ๒. วินิจฉัยโดยลักษณะเป็นต้น
		 ๓. วินิจฉัยโดยการสมาทานและวิธีการปฏิบัติ
			 ๑. ปังสุกูลิกังคะ : การสมาทานปังสุกูลิกังคธุดงค์
				 - การปฏิบัติปังสุกูลิกังคธุดงค์ (ผ้าบังสุกุล ๒๓ ประเภท)
				 - ประเภทปังสุกูลิกภิกษุ
				 - ความขาดปังสุกูลิกังคธุดงค์
				 - อานิสงส์ปังสุกูลิกังคธุดงค์
				 - ค�ำยกย่องบังสุกูลิกภิกษุ
			 ๒. เตจีวริกังคะ : การสมาทานเตจีวริกังคธุดงค์
				 - การปฏิบัติเตจีวริกังคธุดงค์
				 - ประเภทเตจีวริกภิกษุ
				 - ความขาดเตจีวริกังคธุดงค์
			 - อานิสงส์เตจีวริกังคธุดงค์
				 - ค�ำยกย่องเตจีวริกภิกษุ
			 ๓. ปิณฑปาติกังคะ : การสมาทานปิณฑปาติกังคธุดงค์
				 - การปฏิบัติปิณฑปาติกังคธุดงค์
				 - ประเภทปิณฑปาติกภิกษุ
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(13)
				 - ความขาดปิณฑปาติกังคธุดงค์
				 - อานิสงส์ปิณฑปาติกังคธุดงค์
				 - ค�ำยกย่องปิณฑปาติกภิกษุ
			 ๔. สปทานจาริกังคะ : การสมาทานสปทานจาริกังคธุดงค์
				 - การปฏิบัติสปทานจาริกังคธุดงค์
				 - ประเภทสปทานจาริกภิกษุ
				 - ความขาดสปทานจาริกังคธุดงค์
				 - อานิสงส์สปทานจาริกังคธุดงค์
				 - ค�ำยกย่องสปทานจาริกภิกษุ
			 ๕. เอกาสนิกังฺคะ : การสมาทานเอกาสนิกังคธุดงค์
				 - การปฏิบัติในเอกาสนิกังคธุดงค์
				 - ประเภทเอกาสนิกภิกษุ
				 - ความขาดเอกาสนิกังคธุดงค์
				 - อานิสงส์เอกาสนิกังคธุดงค์
				 - ค�ำยกย่องเอกาสนิกภิกษุ
			 ๖. ปัตตปิณฑิกังคะ : การสมาทานปัตตปิณฑิกังคธุดงค์
				 - การปฏิบัติปัตตปิณฑิกังคธุดงค์
				 - ประเภทปัตตปิณฑิกภิกษุ
				 - ความขาดปัตตปิณฑิกังคธุดงค์
				 - อานิสงส์ปัตตปิณฑิกังคธุดงค์
				 - ค�ำยกย่องปัตตปิณฑิกภิกษุ
			 ๗. ขลุปัจฉาภัตติกังคะ : การสมาทานขลุปัจฉาภัตติกังคธุดงค์
				 - การปฏิบัติขลุปัจฉาภัตติกังคธุดงค์
				 - ประเภทขลุปัจฉาภัตติกภิกษุ
				 - ความขาดขลุปัจฉาภัตติกังคธุดงค์
				 - อานิสงส์ขลุปัจฉาภัตติกังคธุดงค์
				 - ค�ำยกย่องขลุปัจฉาภัตติกภิกษุ
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(14)
			 ๘. อารัญญิกังคะ : การสมาทานอารัญญิกังคธุดงค์
				 - การปฏิบัติในอารัญญิกังคธุดงค์
				 - วินิจฉัยเรื่องเสนาสนะป่า
				 - ประเภทอารัญญิกภิกษุ
		 		 - ความขาดอารัญญิกังคธุดงค์
				 - อานิสงส์อารัญญิกังคธุดงค์
				 - ค�ำยกย่องอารัญญิกภิกษุ
			 ๙. รุกขมูลิกังคะ : การสมาทานรุกขมูลิกังคธุดงค์
				 - การปฏิบัติรุกขมูลิกังคธุดงค์
				 - ประเภทรุกขมูลิกภิกษุ
				 - ความขาดรุกขมูลิกังคธุดงค์
				 - อานิสงส์รุกขมูลิกังคธุดงค์
				 - ค�ำยกย่องรุกขมูลิกภิกษุ
			 ๑๐. อัพโภกาสิกังคะ : การสมาทานอัพโภกาสิกังคธุดงค์
				 - การปฏิบัติอัพโภกาสิกังคธุดงค์
				 - ประเภทอัพโภกาสิกภิกษุ
				 - ความขาดอัพโภกาสิกังคธุดงค์
				 - อานิสงส์อัพโภกาสิกังคธุดงค์
				 - ค�ำยกย่องอัพโภกาสิกภิกษุ
			 ๑๑. โสสานิกังคะ : การสมาทานโสสานิกังคธุดงค์
				 - การปฏิบัติโสสานิกังคธุดงค์
				 - ประเภทโสสานิกภิกษุ
				 - ความขาดโสสานิกังคธุดงค์
				 - อานิสงส์โสสานิกังคธุดงค์
				 - ค�ำยกย่องโสสานิกภิกษุ
			 ๑๒. ยถาสันถติกังคะ : การสมาทานยถาสันถติกังคธุดงค์
				 - การปฏิบัติยถาสันถติกังคธุดงค์
				 - ประเภทยถาสันถติกภิกษุ
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(15)
				 - ความขาดยถาสันถติกังคธุดงค์
				 - อานิสงส์ยถาสันถติกังคธุดงค์
				 - ค�ำยกย่องยถาสันถติกภิกษุ
			 ๑๓. เนสัชชิกังคะ : การสมาทานเนสัชชิกังคธุดงค์
				 - การปฏิบัติเนสัชชิกังคธุดงค์
				 - ประเภทเนสัชชิกภิกษุ
				 - ความขาดเนสัชชิกังคธุดงค์
			 - อานิสงส์เนสัชชิกังคธุดงค์
			 - ค�ำยกย่องเนสัชชิกภิกษุ
			 วินิจฉัยธุดงค์โดยกุสลติกะ
			 วินิจฉัยธุดงค์โดยจ�ำแนกธุตาทิศัพท์
				 - ค�ำว่าธุตะ
				 - ค�ำว่าธุตวาทะ
				 - ค�ำว่าธุตธรรม
				 - ค�ำว่าธุตังคะ
				 - ค�ำว่าธุตังคเสวนา
			 วินิจฉัยธุดงค์โดยย่อและโดยพิสดาร
				 - ธุดงค์โดยย่อ
				 - ธุดงค์โดยพิสดาร
บรรณานุกรม		
ผู้พัฒนาเนื้อหาวิสุทธิมรรค ปกรณ์วิเสส ภาค ๑ เล่ม ๑
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ภาพพระพุทธโฆสาจารย์ ผู้รจนาคัมภีร์วิสุทธิมรรค
https://www.slideshare.net/Padvee/ss-40850896
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