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ค�ำปรารภ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีโครงการพัฒนาหนังสือประกอบการศึกษา
พระปริยัติธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีวัตถุประสงค์หลัก คือ (๑) เพื่อสนองพันธกิจด้านบริการ
วิชาการทางพระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัย (๒) เพือ่ พัฒนาเนือ้ หาและสือ่ การศึกษาพระปริยตั ิ
ธรรมทุกระดับให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ทันสมัย (๓) เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการทางพระพุทธศาสนา
ให้เข้าถึงประชาชนทุกระดับ
โครงการนี้เกิดจากความร่วมมือร่วมใจกันของท่านผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัย ช่วยกันพัฒนาหนังสือคู่มือประกอบการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ตั้งแต่
หลักสูตรชั้นประโยค ๑-๒ ถึงเปรียญธรรม ๙ ประโยค ให้มีเนื้อหาสาระถูกต้อง เป็นที่ยอมรับ
ของพระภิกษุสามเณร ตลอดถึงผู้ที่สนใจ
คัมภีร์ วิสุทธิมรรค ปกรณ์วิเสส เป็นคัมภีร์ภาคภาษาบาลี ที่ท่านพระพุทธโฆสาจารย์
ได้ถอดถ่ายสารัตถะจากพระไตรปิฎก ซึ่งบรรจุข้อความถึง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ มาเรียบเรียง
ปรุงแต่งเข้าระเบียบไว้โดยย่อสั้น แต่มีข้อความล้วนเป็นสาระส�ำคัญเพียง ๒๓ ปริจเฉท กล่าวคือ
พระวินัยปิฎก มี ๒๑,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ โดยใจความ ได้แก่ศีล อยู่ใน ๒ ปริจเฉท คือสีลนิเทศ
และธุตังคนิเทศ พระสุตตันตปิฎก มี ๒๑,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ โดยใจความ ได้แก่ สมาธิ อยู่ใน
๑๑ ปริจเฉท ตั้งแต่ปริจเฉทที่ 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 และพระอภิธรรมปิฎก มี ๔๒,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ โดยใจความก็ได้แก่ ปัญญา อยู่ใน
๙ ปริจเฉท ตั้งแต่ปริจเฉทที่ ๑๔ ถึง ๒๒ ได้แก่ (๑๔) ขันธนิเทศ (๑๕) อายตนธาตุนิเทศ
(๑๖) อินทริยสัจจนิเทศ (๑๗) ปัญญาภูมินิเทศ (๑๘) ทิฏฐิวิสุทธินิเทศ (๑๙) กังขาวิตรณวิสุทธินิ เ ทศ (๒๐) มั ค คามั ค คญาณทั ส สนวิ สุ ท ธิ นิ เ ทศ (๒๑) ปฏิ ป ทาญาณทั ส สนวิ สุ ท ธิ นิ เ ทศ
(๒๒) ญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ (๒๓) ปัญญาภาวนานิสังสนิเทศ ตั้งแต่ปริจเฉทที่ ๑ ถึง ๒๒ คือ
ศีล สมาธิ และปัญญา นี่แหละจะเรียกว่า แผนที่หรือทางสู่พระนิพพาน
เนือ้ หาของคูม่ อื วิสทุ ธิมรรค ปกรณ์วเิ สส เล่มนี้ อาจจะกล่าวได้วา่ เป็นพระไตรปิฎกฉบับย่อ
หรือจะเรียกว่า หัวใจพระพุทธศาสนาชนิดที่ย่อมาอย่างครบถ้วน เพราะพระพุทธโฆสาจารย์
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
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(5)
พระพุทธโฆสาจารย์พิจารณาพระคาถานี้แล้ว เห็นว่าพระคาถานี้ประกอบด้วยหลัก คือ
ศีล สมาธิ และปัญญา อันเป็นหลักค�ำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรง จึงตั้งชื่อคัมภีร์ว่า คัมภีร์
วิสุทธิมรรค แปลความว่า คัมภีร์ที่แสดงทางแห่งความบริสุทธิ์ โดยแบ่งคัมภีร์เป็น ๒๓ นิเทศ
มีความยาว ๕๙ ภาณวาร”
คู่มือ “วิสุทธิมรรค ปกรณ์วิเสส” นี้ เป็นคัมภีร์ที่แปล จากคัมภีร์ วิสุทฺธิมคฺคสฺส นาม
ปกรณวิเสสสฺส ปฐโม ภาโค ทุตโิ ย ภาโค และ ตติโย ภาโค ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ที่เป็นภาษาบาลี ซึ่งปัจจุบัน คัมภีร์วิสุทธิมรรค ปกรณ์วิเสส ทั้ง ๓ ภาค แม่กองบาลีสนามหลวง
ใช้เป็น หลักสูตรชัน้ เปรียญธรรม ๘ ประโยค วิชาแปลมคธเป็นไทย และชัน้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค
วิชาแปลไทยเป็นมคธ
ในการแปลคัมภีรว์ สิ ทุ ธิมรรค ปกรณ์วเิ สส ทัง้ ๓ ภาค นัน้ กองวิชาการ ส�ำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ดำ� เนินการให้มผี แู้ ปลยกร่างก่อน โดยอาศัยเนือ้ หา
ส�ำนวนการแปลจากคัมภีร์วิสุทธิมรรค ภาษาไทย ภาค ๑-๒ ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ต่อจากนั้นแล้วให้มีผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบเนื้อหาความถูกต้อง แล้วให้คณะท�ำงาน
กองวิชาการ ส�ำนักงานอธิการบดี เป็นผู้ตรวจทาน และส่งให้มีบรรณาธิการตรวจสอบเนื้อหา
อีกครั้งหนึ่ง จึงจัดพิมพ์
ส�ำหรับคู่มือ วิสุทธิมรรค ปกรณ์วิเสส ภาค ๒ เล่ม ๒ นี้ มีเนื้อหาประกอบด้วย ๓ นิเทศ
คือ
(๑๑) สมาธินิเทศ แสดงวิธีการเจริญอาหาเรปฏิกูลสัญญากัมมัฏฐาน กับจตุธาตุววัตถานกัมมัฏฐาน อันเป็นกัมมัฏฐานหมวดสุดท้ายในการเจริญสมถกัมมัฏฐาน ๔๐ ประการ (๑) อาหาเรปฏิกูลสัญญา หมายถึง การท�ำความส�ำคัญว่าเป็นของปฏิกูลในอาหาร โดยมุ่งพิจารณาไปที่
กวฬิงการาหาร อาหารที่เป็นค�ำ ๆ ทั้งโดยการแสวงหา การบริโภค การหมักหมม และการขับถ่าย
เป็นต้น (๒) จตุธาตุววัฏฐาน เป็นการก�ำหนดพิจาณาธาตุ ๔ คือ ปฐวีธาตุ (ธาตุดิน) อาโปธาตุ
(ธาตุน�้ำ) เตโชธาตุ (ธาตุไฟ) วาโยธาตุ (ธาตุลม) เป็นอารมณ์ โดยการพิจารณาอวัยวะในร่างกาย
ที่เป็นธาตุนั้น ๆ เช่น ก�ำหนดพิจารณาผม และขน เป็นปฐวีธาตุ พิจารณาสิ่งที่มีลักษณะเอิบอาบ
เช่น น�้ำดี น�้ำเสลด เป็นอาโปธาตุ พิจารณาสิ่งที่มีลักษณะอบอุ่นเป็นเตโชธาตุ พิจารณาสิ่งที่มี
ลักษณะไหว เป็นวาโยธาตุ การก�ำหนดพิจารณาในธาตุทั้งหลายเหล่านี้ ย่อมเป็นเหตุให้เพิกถอน
อัตตสัญญาความส�ำคัญหมายในความเป็นสัตว์บคุ คลออกได้ จนไม่เกิดความยินดียนิ ร้ายในอารมณ์
เหล่านั้น เป็นเหตุให้จิตมีสมาธิมากยิ่งขึ้น
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(6)
(๑๒) อิทธิวิธนิเทศ แสดงเรื่องอภิญญา ท่านพูดถึงอภิญญา ๕ ประการ คือ (๑) อิทธิวิธญาณ การแสดงฤทธิ์ต่าง ๆ ได้ (๒) ทิพพโสตธาตุญาณ การรู้ดุจได้ยินด้วยโสตธาตุอันเป็นทิพย์
(๓) เจโตปริยญาณ การก�ำหนดรู้ใจผู้อื่นได้ (๔) ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ การระลึกชาติหนหลังได้
(๕) จุตูปปาตญาณ การรู้การจุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายได้
ท่านขยายความ (๑) อิทธิวธิ ญาณ ไว้วา่ การทีบ่ คุ คลจะแสดงฤทธิต์ า่ ง ๆ ได้นนั้ จะต้องฝึกฝน
ให้เกิดความช�ำนาญในการเข้าฌาน ในการออกจากฌานตามล�ำดับ โดยทีส่ ดุ แม้การก�ำหนดอารมณ์
การก�ำหนดองค์ฌานก็ต้องท�ำให้เกิดความช�ำนาญด้วยอาการ ๑๔ อย่าง มีการเข้าฌานไปตาม
ล�ำดับกสิณเป็นต้นจึงจะแสดงฤทธิ์ต่าง ๆ ได้ ซึ่งมีถึง ๑๐ ประการ คือ ฤทธิ์ที่อธิษฐาน ฤทธิ์ที่แสดง
ได้ต่าง ๆ ฤทธิ์ที่ส�ำเร็จด้วยใจ ฤทธิ์ที่แผ่ไปด้วยญาณ ฤทธิ์ที่แผ่ไปด้วยสมาธิ ฤทธิ์ของพระอริยะ
ฤทธิ์ที่เกิดจากผลกรรม ฤทธิ์ของท่านผู้มีบุญ ฤทธิ์ที่ส�ำเร็จมาจากวิชชา ฤทธิ์ที่ประกอบโดยชอบ
ในส่วนนั้นเป็นปัจจัย ต่อจากนั้นท่านได้แสดงมูลเหตุของการเกิดฤทธิ์ว่ามาจากจิตที่ไม่หวั่นไหว
ด้วยอาการ ๑๐ อย่างทีช่ อื่ ว่า “อาเนญชะ” มีจติ ทีไ่ ม่ฟบุ ลง จิตไม่ฟขู นึ้ เป็นต้น ท่านแสดงพร้อมทัง้
ยกตัวอย่างบุคคลที่แสดงฤทธิ์ได้
(๑๓) อภิญญานิเทศ แสดงเรื่องอภิญญาที่เหลือจากนิเทศที่ผ่านมา คือ (๒) ทิพพโสตธาตุ
การได้ยินเสียง ๒ อย่าง ทั้งเสียงทิพย์และเสียงมนุษย์ (๓) เรื่องเจโตปริยญาณ การก�ำหนดรู้จิต
๑๖ ประเภท เช่น จิตมีราคะหรือจิตปราศจากราคะเป็นต้น (๔) เรื่องปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
การระลึกถึงขันธ์ที่เคยอยู่อาศัยในกาลก่อนในชาติปางก่อน ว่าเคยท�ำกุศลหรืออกุศลอะไรไว้
(๕) เรือ่ งจุตปู ปาตญาณ การก�ำหนดรูค้ วามเกิดและความดับของสัตว์ทงั้ หลายว่าเป็นไปตามกรรม
ที่เป็นเหตุให้ไปเกิดในสุคติและทุคติเป็นต้น และเรื่องเบ็ดเตล็ดในอภิญญา
ในการตรวจทานนั้น คณะท�ำงาน ได้จัดท�ำยกศัพท์ที่จะอธิบายขึ้นตั้งเป็นภาษาไทย
โดยเน้นค�ำ เพื่อเป็นประโยชน์ในทางสืบค้นของท่านที่สนใจ เช่น
ในค�ำว่า อาหาเรปฏิกูลสัญญา นั้น ชื่อว่าอาหาร เพราะว่าน�ำมา ฯ
อาหารนั้น มี ๔ อย่าง คือ
		 (๑) กวฬิงการาหาร 		
(๒) ผัสสาหาร
		 (๓) มโนสัญเจตนาหาร 		
(๔) วิญญาณาหาร ฯ
ถามว่า “ก็ในอาหาร ๔ อย่างเหล่านี้ อาหารอะไร น�ำอะไรมา” ฯ
ตอบว่า กวฬิงการาหารน�ำรูปมีโอชาเป็นที่ ๘ มา ฯ ผัสสาหารน�ำเวทนา ๓ ประการมา ฯ
มโนสัญเจตนาหารน�ำปฏิสนธิในภพ ๓ มา ฯ วิญญาณาหารน�ำนามรูปในปฏิสนธิมา ฯ ค�ำว่า
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(7)
การก�ำหนดแยก ได้แก่ การสันนิษฐานด้วยสามารถแห่งการเข้าไปก�ำหนดสภาวะได้ ฯ การก�ำหนด
ธาตุ ๔ ชื่อว่าจตุธาตุววัฏฐาน ฯ จตุธาตุววัฏฐานนี้นั้น มาแล้วโดย ๒ ประการ คือ โดยสังเขป
และโดยพิสดาร ฯ จตุธาตุววัฏฐานนั้น มาในมหาสติปัฏฐานสูตร โดยสังเขป มาใน มหาหัตถิปโทปมสูตร ใน ราหุโลวาทสูตร และในธาตุวิภังค์ โดยพิสดาร ฯ
การท�ำเชิงอรรถ ท�ำตามภาษาบาลีต้นฉบับซึ่งมีจ�ำนวนมากโดยอ้างตามแบบภาษาบาลี
ต้นฉบับ เปลี่ยนแต่หน้าตามพระไตรปิฎกภาษาไทย ยังท�ำเชิงอรรถเพิ่มเติมในที่ที่เห็นสมควร
เพื่อให้ผู้ต้องการสืบค้นสามารถสืบค้นในพระไตรปิฎกทั้งภาษาบาลีและภาษาไทยและคัมภีร์
พระพุทธศาสนา ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั้งภาษาบาลี อรรถกถา ฎีกา
และอนุฎีกา โดยได้อ้างเล่ม ข้อ หน้า ให้สืบค้นได้
ขออนุโมทนาขอบคุณคณาจารย์ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ กองวิชาการ ตลอดถึงท่านผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง กล่าวคือ ผู้แปล ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ คณะท�ำงาน และคณะบรรณาธิการ ที่ช่วย
ด�ำเนินการ จัดท�ำต้นฉบับคัมภีร์ วิสุทธิมรรค ปกรณ์วิเสส ภาค ๒ เล่ม ๒ เล่มนี้ จนส�ำเร็จ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือ “วิสุทธิมรรค ปกรณ์วิเสส ภาค ๒ เล่ม ๒” นี้ จักอ�ำนวยประโยชน์ในการ
ศึกษาค้นคว้าทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา ของพระภิกษุสามเณร นิสิต และประชาชน
ที่ใฝ่การศึกษาได้อย่างดียิ่ง อันจะอ�ำนวยผลต่อความมั่นคงสถาพรทางพระพุทธศาสนาสืบต่อไป

(พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ค�ำน�ำ
“วิสุทธิมรรค ปกรณ์วิเสส” ได้แปลพัฒนาขึ้นมาตามโครงการพัฒนาหนังสือประกอบ
การศึกษาพระปริยตั ธิ รรม ของกองวิชาการ ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ (๑) เพื่อสนองพันธกิจด้านบริการวิชาการทางพระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัย (๒) เพื่อพัฒนาเนื้อหาและสื่อการศึกษาพระปริยัติธรรมทุกระดับ
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทนั สมัย (๓) เพือ่ เผยแพร่ผลงานวิชาการทางพระพุทธศาสนาให้เข้าถึงประชาชน
ทุกระดับ
“วิสทุ ธิมรรค ปกรณ์วเิ สส” นี้ เป็นคัมภีรแ์ ปลเป็นภาษาไทย จากคัมภีร์ วิสทุ ธฺ มิ คฺคสฺส 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�ำต้นฉบับคัมภีร์ วิสุทธิมรรค ปกรณ์วิเสส ภาค ๑-๓ แบ่งเป็นภาคละ ๒ เล่ม
เพื่อให้เล่มที่แปลเป็นภาษาไทย มีเนื้อหาเหมาะสม กล่าวคือ
วิสุทธิมรรค ปกรณ์วิเสส ภาค ๑ เล่ม ๑ วิสุทธิมรรค ปกรณ์วิเสส ภาค ๑ เล่ม ๒
วิสุทธิมรรค ปกรณ์วิเสส ภาค ๒ เล่ม ๑ วิสุทธิมรรค ปกรณ์วิเสส ภาค ๒ เล่ม ๒
วิสุทธิมรรค ปกรณ์วิเสส ภาค ๓ เล่ม ๑ วิสุทธิมรรค ปกรณ์วิเสส ภาค ๓ เล่ม ๒
ส�ำหรับหนังสือคู่มือ วิสุทธิมรรค ปกรณ์วิเสส ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั้ง ๖ เล่มดังกล่าว อาศัยส�ำนวนการแปลของหนังสือวิสุทธิมรรค ภาค ๑ และ
ภาค ๒ สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มาเป็นแบบ
แล้วปรับส�ำนวนการแปลของเนื้อหาให้สอดคล้องกับหนังสือหลักสูตร วิสุทธิมรรค ปกรณ์วิเสส
ภาคที่ ๑-๓ ทีท่ างแม่กองบาลีสนามหลวงก�ำหนดใช้ ในการแปลนัน้ ได้ทำ� เชิงอรรถอธิบายเพิม่ เติม
ในส�ำนวนการแปลบางค�ำเพื่อให้ผู้ใคร่ต่อการศึกษาสามารถน�ำไปสืบค้น ในพระไตรปิฎกทั้งภาษา
บาลีและภาษาไทยและคัมภีร์พระพุทธศาสนา ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อื่น ๆ เช่น อรรถกถา ฎีกา และอนุฎกี า โดยได้อา้ งเล่ม ข้อ หน้า ให้สบื ค้นไว้ ต่อจากนัน้ จึงให้มี
ผู้ทรงคุณวุฒิมาตรวจสอบเนื้อหาความถูกต้อง แล้วให้คณะท�ำงาน กองวิชาการเป็นผู้ตรวจทาน
และส่งให้มีบรรณาธิการตรวจสอบเนื้อหาอีกครั้งหนึ่ง จึงจัดพิมพ์
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(9)
ส�ำหรับคู่มือ วิสุทธิมรรค ปกรณ์วิเสส ภาค ๒ เล่ม ๒ นี้ เป็นหลักสูตร ชั้นเปรียญธรรม
๘ ประโยค วิชาแปลมคธเป็นไทย ชั้นเปรียญธรรม ๙ ประโยค วิชาแปลไทยเป็นมคธ มีเนื้อหา
ประกอบด้วย ๓ นิเทศ คือ (๑๑) สมาธินิเทศ แสดงถึงวิธีการเจริญปฏิกูลสัญญากรรมฐาน
กับธาตุววัตถานกรรมฐาน อันเป็นกรรมฐานหมวดสุดท้ายของสมถกรรมฐาน ๔๐ ประการ
(๑๒) อิทธิวิธนิเทศ แสดงถึงวิธีการแสดงอิทธิฤทธิ์ต่าง ๆ ๑๐ ประการ มีอธิษฐานอิทธิ เป็นต้น
ซึ่งสามารถอธิษฐานให้เป็นไปได้ต่าง ๆ อันเป็นผลส�ำเร็จมาแต่สมถกรรมฐานที่เจริญได้ที่แล้ว
(๑๓) อภิญญานิเทศ แสดงถึงอภิญญา ๖ ประการ มีทิพพโสต คือหูทิพย์ สามารถฟังเสียง
พิเศษได้ เป็นต้น อันเป็นผลส�ำเร็จมาแต่สมถกรรมฐาน เช่นเดียวกัน
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้ จะยังประโยชน์ต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นกับผู้เกี่ยวข้อง
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการพอสมควร จึงขอขอบคุณท่านที่ได้มีส่วนร่วมท�ำให้หนังสือเล่มนี้
ส�ำเร็จลงได้ ขออ�ำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ท่านทั้งหลาย ทั้งผู้บริหาร ผู้แปล
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจส�ำนวน คณะบรรณาธิการ และท่านผู้ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาเกี่ยวกับ
คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาทั้งหลาย จงมีความเจริญในธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว
โดยทั่วกัน และอุทิศในการด�ำเนินงานจัดท�ำต้นฉบับบูชาคุณท่านพระพุทธโฆสาจารย์ ผู้รจนา
วิสุทธิมรรค ปกรณ์วิเสสนี้ และบูรพาจารย์ผู้สืบต่อศาสนธรรมค�ำสอนมาโดยล�ำดับ
กองวิชาการ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
กรกฎาคม ๒๕๖๓

00.
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(10)

อักษรย่อชื่อคัมภีร์
พระวินัยปิฎก
วิ.มหา. (ไทย)
วิ.ม. (ไทย)
วิ.จู. (ไทย)

= วินัยปิฎก
= วินัยปิฎก
= วินัยปิฎก

มหาวิภังค์
มหาวรรค
จูฬวรรค

(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)

พระสุตตันตปิฎก
ที.สี. (ไทย)
ที.ม. (ไทย)
ที.ปา. (ไทย)
ม.มู. (ไทย)
ม.ม. (ไทย)
ม.อุ. (ไทย)
สํ.ส. (บาลี)
สํ.ส. (ไทย)
สํ.นิ. (ไทย)
สํ.ข. (ไทย)
สํ.สฬา. (ไทย)
สํ.ม. (ไทย)
องฺ.เอกก. (ไทย)
องฺ.ติก. (ไทย)
องฺ.จตุกฺก.(ไทย)
องฺ.ปญฺจก.(ไทย)
องฺ.ฉกฺก. (ไทย)
องฺ.สตฺตก. (ไทย)
องฺ.อฏฺฐก. (ไทย)
ขุ.ขุ. (ไทย)
ขุ.อุ. (ไทย)

00.
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= สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค
= สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค
= สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค
= สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์
= สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์
= สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์
= สุตฺตนฺตปิฏก สํยุตฺตนิกาย สคาถวคฺคปาลิ
= สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค
= สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค
= สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค
= สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค
= สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค
= สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต
= สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต
= สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต
= สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ปญฺจกนิบาต
= สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต
= สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต
= สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต
= สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ
= สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อุทาน

(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ภาษาบาลี)
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
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ขุ.สุ. (ไทย)
ขุ.เถร. (ไทย)
ขุ.ชา. (ไทย)
ขุ.จู. (ไทย)
ขุ.ม. (ไทย)
ขุ.ป. (ไทย)

= สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต
= สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา
= สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ปัญจกนิบาตชาดก
= สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย จูฬนิเทส
= สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย มหานิเทส
= สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค

(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)

พระอภิธรรมปิฎก
อภิ.สํ. (ไทย)
อภิ.วิ. (ไทย)
อภิ.ป. (ไทย)

= อภิธรรมปิฎก ธัมมสังคณี
= อภิธรรมปิฎก วิภังค์
= อภิธรรมปิฎก ปัฏฐาน

(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)

ปกรณวิเสส
วิสุทฺธิ. (บาลี)

= วิสุทฺธิมคฺคปกรณ

(ภาษาบาลี)

อรรถกถาพระวินัยปิฎก
วิ.มหา.อ. (บาลี)

= วินยปิฏก สมนฺตปาสาทิกา มหาวิภงฺคอฏฺฐกถา

(ภาษาบาลี)

อรรถกถาพระสุตตันตปิฎก
ที.ม.อ. (บาลี)
= ทีฆนิกาย สุมงฺคลวิลาสินี มหาวคฺคอฏฺฐกถา
ที.ม.อ. (ไทย)
= ทีฆนิกาย สุมังคลวิลาสินี มหาวรรคอรรถกถา
ม.อุ.อ. (ไทย)
= มัชฌิมนิกาย ปปัญจสูทนี อุปริปัณณาสก์อรรถกถา
องฺ. เอกก.อ. (ไทย) = อังคุตตรนิกาย มโนรถปูรณี เอกกนิบาตอรรถกถา
ขุ.ธ.อ. (ไทย)
= ขุททกนิกาย ธัมมปทอรรถกถา
ขุ.ชา.เอกกก.อ. (บาลี) = ขุทฺทกนิกาย เอกกนิปาตชาตกอฏฺฐกถา
ขุ.ชา.ติก.อ. (บาลี) = ขุททกนิกาย ติกนิบาตชาดกอรรถกถา
ขุ.ชา.อสีติ.อ. (บาลี) = ขุทฺทกนิกาย อสีตินิปาตชาตกอฏฺฐกถา

(ภาษาบาลี)
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ภาษาบาลี)
(ภาษาบาลี)
(ภาษาบาลี)

อรรถกถาพระอภิธรรมปิฎก
อภิ.สงฺ.อ. (บาลี)
อภิ.วิ.อ. (บาลี)

00.
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= อภิธรรมปิฎก ธัมมมสังคณี อัฏฐสาลินีอรรถกถา
= อภิธมฺมปิฏก วิภงฺค สมฺโมหวิโนทนีอฏฺฐกถา

(ภาษาบาลี)
(ภาษาบาลี)
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(12)

ฎีกาพระสุตตันตปิฎก
ที.สี.ฏีกา (บาลี)
ที.ม.ฏีกา (บาลี)

= ทีฆนิกาย ลีนตฺถปฺปกาสนี สีลกฺขนฺธวคฺคฏีกา
= ทีฆนิกาย ลีนตฺถปฺปกาสนี มหาวคฺคฏีกา

(ภาษาบาลี)
(ภาษาบาลี)

ฎีกาปกรณวิเสส
วิสุทฺธิ. ฏีกา (บาลี)

00.
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= ปรมตฺถมญฺชูสา วิสุทฺธิมคฺคมหาฏีกา

(ภาษาบาลี)
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เรื่อง
ค�ำปรารภ
ค�ำน�ำ	
อักษรย่อชื่อคัมภีร์
(๑๑) สมาธินิเทศ ว่าด้วยสมาธิ

สารบัญ

ว่าด้วยอาหาเรปฏิกลสัญญา
อาหาร ๔ อย่าง
สิ่งที่อาหารน�ำมา
ภัยที่เกิดเพราะอาหาร
กพฬิงการาหารที่ประสงค์ในอาหาเรปฏิกูลสัญญา
พิจารณาอาหารโดยอาการ ๑๐ อย่าง
๑. โดยการไป
๒. โดยการแสวงหา
๓. โดยการบริโภค
๔. โดยโกฏฐาสะอันเป็นที่อาศัย
๕. โดยที่สั่งสม
๖. โดยอาหารที่ยังไม่ย่อย
๗. โดยเป็นอาหารที่ย่อยแล้ว
๘. โดยผล
๙. โดยการหลั่งออก
๑๐. โดยความแปดเปื้อน
อาหาเรปฏิกูลสัญญาญาณ
อานิสงส์แห่งอาหาเรปฏิกูลสัญญา
ว่าด้วยจตุธาตุววัฏฐาน : การก�ำหนดธาตุทั้ง ๔
บทมาติกา
จตุธาตุววัฏฐาน ๒ ประการ
จตุธาตุววัฏฐานโดยสังเขป

00.
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หน้า
(๓)
(๘)
(๑๐)
๑
๑
๑
๑
๑
๒
๒
๒
๓
๔
๕
๕
๕
๖
๖
๖
๗
๘
๘
๘
๘
๙
๙
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(14)
ขยายความมหาสติปัฏฐานสูตร
อธิบายความในมหาหัตถิปโทปมสูตร
อาโปธาตุ
เตโชธาตุ
วาโยธาตุ
ภาวนาโดยพิสดาร
ภาวนาธาตุกัมมัฏฐานส�ำหรับคนมีปัญญากล้า
วิตถารนัย : นัยโดยพิสดาร
ภาวนากัมมัฏฐานโดยอาการ ๔
ภาวนาโดยสสัมภารสังเขป
ภาวนาโดยสสัมภารวิภัติ
ภาวนาในปฐวีโกฏฐาสะทั้งหลาย
ปฐวีโกฏฐาสะ
		 ผมทั้งหลาย
		 ขนทั้งหลาย
		 เล็บทั้งหลาย
		 ฟันทั้งหลาย
		 หนัง
		 เนื้อ
		 เอ็นทั้งหลาย
		 กระดูกทั้งหลาย
		 เยื่อในกระดูก
		 ไต
		 หัวใจ
		 ตับ
		 พังผืด
		 ม้าม
		 ปอด
		 ไส้ใหญ่

00.
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๙
๑๑
๑๑
๑๑
๑๒
๑๓
๑๓
๑๔
๑๔
๑๔
๑๕
๑๕
๑๕
๑๕
๑๕
๑๖
๑๖
๑๖
๑๗
๑๗
๑๘
๑๘
๑๙
๑๙
๑๙
๑๙
๒๐
๒๐
๒๐
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(15)
		ไส้น้อย
		 อาหารใหม่
		 อาหารเก่า
		 มันสมอง
อาโปโกฏฐาสะ
		 ดี
		 เสลด
		 น�้ำหนอง
		 เลือด
		 เหงื่อ
		 มันข้น
		 น�้ำตา
		 มันเหลว
		 น�้ำลาย
		 น�้ำมูก
		 ไขข้อ
		 น�้ำมูตร
เตโชโกฏฐาสะ
วาโยโกฏฐาสะ
ภาวนาโดยสลักขณสังเขป
ภาวนาโดยสลักขณวิภัติ
มนสิการธาตุโดยอาการ ๑๓
๑. โดยความหมายของค�ำ	
๒. โดยกลาปะ (คือ เป็นกลุ่มก้อน)
๓. โดยส่วนที่ย่อยแล้ว
๔. โดยอาการมีลักษณะเป็นต้น
๕. โดยสมุฏฐาน
๖. โดยความเป็นต่าง ๆ กันและความเป็นอันเดียวกัน

00.
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๒๑
๒๑
๒๑
๒๑
๒๒
๒๒
๒๒
๒๒
๒๓
๒๓
๒๔
๒๔
๒๔
๒๕
๒๕
๒๕
๒๖
๒๖
๒๖
๒๗
๒๘
๒๘
๒๘
๒๙
๒๙
๓๐
๓๐
๓๐
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(16)
		
- ความมีปรากฏการณ์ใหญ่
		- ความเสมอด้วยมหาภูต
		- ความทึ่ต้องบริหารใหญ่
		- ความมีวิการใหญ่
		- ความเป็นของใหญ่และเป็นของจริง
๗. โดยแยกกันได้และแยกกันไม่ได้
๘. โดยที่เข้ากันได้และเข้ากันไม่ได้
๙. โดยความแปลกกันแห่งธาตุภายในกับธาตุภายนอก
๑๐. โดยรวมเข้าด้วยกัน
๑๑. โดยเป็นปัจจัย(ของกันและกัน)
๑๒. โดยไม่มีความคิดค�ำนึง
๑๓. โดยจ�ำแนกปัจจัย
ธาตุววัฏฐานให้ส�ำเร็จเพียงอุปจารสมาธิ
อานิสงส์แห่งจตุธาตุววัฏฐาน
สรุปสมาธินิเทศ
อานิสงส์การเจริญสมาธิ ๕ ประการ
		 ๑. มีทิฏฐธรรมสุขวิหารเป็นอานิสงส์
		 ๒. มีวิปัสสนาเป็นอานิสงส์
		 ๓. มีอภิญญาเป็นอานิสงส์
		 ๔. มีภพวิเศษเป็นอานิสงส์
		 ๕. มีนิโรธเป็นอานิสงส์
ทบทวนล�ำดับนิเทศที่กล่าวมาแล้ว

(๑๒) อิทธิวิธนิเทศ ว่าด้วยวิธีแสดงฤทธิ์
โลกิยอภิญญา ๕ ประการ
การฝึกจิต ๑๔ วิธี
๑. โดยตามล�ำดับกสิณ
๒. โดยย้อนล�ำดับกสิณ
๓. โดยทั้งตามล�ำดับและย้อนล�ำดับกสิณ
๔. โดยตามล�ำดับฌาน
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๓๑
๓๑
๓๑
๓๑
๓๓
๓๓
๓๔
๓๔
๓๔
๓๔
๓๔
๓๕
๓๖
๓๖
๓๗
๓๗
๓๗
๓๘
๓๘
๓๘
๓๘
๓๙

๔๐
๔๐
๔๐
๔๑
๔๑
๔๑
๔๑
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๕. โดยย้อนล�ำดับฌาน
๖. โดยทั้งตามล�ำดับและย้อนล�ำดับฌาน
๗. โดยข้ามฌาน
๘. โดยข้ามกสิณ
๙. โดยข้ามทั้งฌานทั้งกสิณ
๑๐. โดยเลื่อนองค์ฌาน
๑๑. โดยเลื่อนอารมณ์
๑๒. โดยเลื่อนทั้งฌานทั้งอารมณ์
๑๓. โดยก�ำหนดองค์
๑๔. โดยก�ำหนดอารมณ์
การท�ำฤทธิ์เป็นงานหนัก
เรื่องพระมหารักขิตเถระ
เรื่องพระปริตตายกเถระ
ผู้มีความเพียรกล้าไม่ต้องฝึกท�ำฤทธิ์
วิธีท�ำความเพียร(โยคะ)
วินิจฉัยปาฐะมี โส เอวํ สมาหิเต จิตฺเต เป็นต้น
วินิจฉัยพระบาลีอีกนัยหนึ่ง
ฤทธิ์ ๔ นัย คือ ส�ำเร็จ เกิดผล ได้ตามประสงค์ เจริญ
ฤทธิ์ ๑๐ ประการ
๑. ฤทธิ์ที่อธิษฐาน : อธิฏฺฐานา อิทฺธิ
๒. ฤทธิ์ที่แสดงได้ต่างๆ : วิกุพฺพนา อิทฺธิ
๓. ฤทธิ์ที่ส�ำเร็จด้วยใจ : มโนมยา อิทฺธิ
๔. ฤทธิ์ที่แผ่ไปด้วยญาณ : ญาณวิปฺผารา อิทฺธิ
		ฤทธิ์ที่แผ่ไปด้วยญาณของพระพากุลเถระ
		ฤทธิ์ที่แผ่ไปด้วยญาณของพระสังกิจจเถระ
		ฤทธิ์ที่แผ่ไปด้วยญาณของพระภูตปาลเถระ
๕. ฤทธิ์ที่แผ่ไปด้วยสมาธิ : สมาธิวิปฺผารา อิทฺธิ
		ฤทธิ์ที่แผ่ไปด้วยสมาธิของพระสารีบุตรเถระ
		ฤทธิ์ที่แผ่ไปด้วยสมาธิของพระสัญชีวเถระ
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(18)
		
ฤทธิ์ที่แผ่ไปด้วยสมาธิของพระขาณุโกณฑัญญเถระ
		ฤทธิ์ที่แผ่ไปด้วยสมาธิของนางอุตตรา
		ฤทธิ์ที่แผ่ไปด้วยสมาธิของอุบาสิกาสามาวดี
๖. ฤทธิ์ที่เป็นของพระอริยะ : อริยาอิทธิ
๗. ฤทธิ์ที่เกิดจากวิบากกรรม : กัมมวิปากชาอิทธิ
๘. ฤทธิ์ของบุคคลผู้มีบุญ : ปุญญวโตอิทธิ
๙. ฤทธิ์ที่ส�ำเร็จจากวิชชา : วิชชามยาอิทธิ
๑๐. ชื่อว่าฤทธิ์ เพราะมีสภาวะส�ำเร็จด้วยการประกอบชอบในส่วนนั้นๆ เป็นปัจจัย
ฤทธิ์ที่ประสงค์ในอิทธิวิธะ
แก้ความปาฐะ
พหุภาวปาฏิหาริย์ : ท�ำคนเดียวให้เป็นคนมาก (ฤทธิ์อธิษฐาน)
ภูมิแห่งฤทธิ์ ๔ อย่าง
บาทแห่งฤทธิ์ ๔ อย่าง
บทแห่งฤทธิ์ ๘ อย่าง
มูลแห่งฤทธิ์ ๑๖ อย่าง
ฤทธิ์ส�ำเร็จเพราะอธิษฐาน
เรื่องพระจูลปันถกเถระแสดงฤทธิ์
		 ท�ำคนมากให้เป็นคนเดียว
		 ท�ำให้ปรากฏ ท�ำให้หายไป
		 ท�ำสิ่งก�ำบังให้เปิดเผย
เรื่องพระพุทธเจ้าแสดงยมกปาฏิหาริย์
เรื่องพระมหาโมคคัลลานเถระท�ำอาวิภาวปาฏิหาริย์
เรื่องพระพุทธเจ้าแสดงอาวิภาวปาฏิหาริย์
เรื่องพระธัมมทินนเถระแสดงฤทธิ์
ติโรภาวปาฏิหาริย์ท�ำสิ่งเปิดเผยให้ก�ำบัง
เรื่องพระพุทธเจ้าแสดงฤทธิ์แก่ยสกุลบุตรและพระเจ้ามหากัปปินะ
เรื่องพระมหินท์แสดงฤทธิ์วันที่มาถึงตัมพปัณณิทวีป
อธิบายปาฏิหาริย์ทั้งสองอีกนัยหนึ่ง
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(19)
ปาฏิหาริย์ผ่านสิ่งกีดขวางเช่นด้านนอกฝา : ติโรกุฑฑาทิคมนปาฏิหาริย์
ปาฏิหาริย์ผุดขึ้นลงในแผ่นดิน : ปฐวีอุมมุชชนนิมุชชนปาฏิหาริย์
ปาฏิหาริย์เดินบนน�้ำได้ไม่แยกจากกัน : อภิชชมาโนทกคมนปาฏิหาริย์
ปาฏิหาริย์คู้บัลลังก์ในอากาศ : อากาเสปัลลังกมนปาฏิหาริย์
ปาฏิหาริย์ลูบคล�ำพระจันทร์และพระอาทิตย์ : จันทิมสุริยปรามสนปาฏิหาริย์
เรื่องพระมหาโมคคัลลานเถระทรมานนันโทปนันทนาคราช
ปาฏิหาริย์เหาะไปพรหมโลก
อธิบายความในปาฐะ
ท�ำที่ไกลให้เป็นที่ใกล้
เรื่องพระจูฬสมุททเถระย่นแผ่นดิน
ท�ำที่ใกล้ให้เป็นที่ไกล
เรื่องพระมหากัสสปเถระท�ำของมากให้เป็นของน้อย
เรื่องพระมหากัสสปเถระท�ำของน้อยให้เป็นของมาก
เรื่องพระมหาอนุฬเถระท�ำของไม่อร่อยให้อร่อย
เหาะไปด้วยทิสสมานกาย (กายที่มองเห็น)
เหาะไปด้วยอทิสสมานกาย (กายที่มองไม่เห็น)
๒. ฤทธิ์ที่แสดงได้ต่าง ๆ (วิกุพพนาอิทธิ)
๓. ฤทธิ์ที่ส�ำเร็จด้วยใจ(มโนมยาอิทธิ)

(๑๓) อภิญญานิเทศ ว่าด้วยเรื่องอภิญญา

ทิพพโสตธาตุกถา ว่าด้วยทิพพโสตธาตุ
วิธีท�ำทิพพโสต
เจโตปริยญาณกถา ว่าด้วยเจโตปริยญาณ
วิธีท�ำเจโตปริยญาณ
อธิบายจิต ๑๖ ประเภท
ปุพเพนิวาสานุสติญาณกถา ว่าด้วยปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
ผู้ระลึกชาติก่อน ๖ ประเภท
ระลึกชาติได้ในระยะเวลาต่างกัน
ความสามารถในการระลึกชาติมีต่างกัน
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(20)
เปรียบเทียบอานุภาพญาณในการระลึกชาติ
ความระลึกชาติที่ประสงค์ในปุพเพนิวาสานุสสติ
วิธีท�ำปุพเพนิวาสานุสสติ
ความรู้ที่เป็นปุพเพนิวาสญาณ
ความหมายค�ำว่าชาติ
ความหมายค�ำว่ากัป เรื่องสังวัฏฏกัป และวิวัฏฏกัป
สังวัฏฏกัป ๓ ประการ
สังวัฏสีมา ๓ ประการ
พุทธเขต ๓ เขต
พรรณนาเตโชสังวัฏฏะ
เกิดพระอาทิตย์ ๗ ดวง
ระยะเวลาระหว่างเสื่อม
อาภัสสรพรหมลงมาเกิดกินง้วนดิน
เกิดพระอาทิตย์
เกิดพระจันทร์
เกิดดวงนักษัตร คืน วัน .... ทวีป
อาหารละเอียดกลายเป็นอาหารหยาบ
เกิดปัสสาวะ อุจจาระ เพศ เมถุน สร้างบ้านเรือน
ปักปันเขตแดน เกิดการแย่งชิง ลักขโมย
มหาสมมตราช : พระราชาองค์แรก
๔ อสงไขยเป็น ๑ มหากัป
พรรณนาอาโปสังวัฏฏะ
พรรณนาวาโยสังวัฏฏะ
อสงไขยกัปในวาโยสังวัฏฏะ
โลกพินาศเพราะอกุศลมูล
แก้ปาฐะที่แสดงการระลึก
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(21)
จุตูปปาตญาตกถา : ว่าด้วยความรู้การตายและการเกิด
ทิพยจักษุ
ยถากัมมูปคญาณ
ทุจริต
อริยุปวาท
เรื่องภิกษุหนุ่มว่าร้ายพระอริยะ
วิธีขอขมา
มิจฉาทิฏฐิ
คติ ๔ ประการ : อบาย ทุคติ วินิบาต นิรยะ
สุคติ : โลกสวรรค์
เริ่มท�ำทิพยจักษุ
เรื่องบุรุษเดินทางกลางคืนด้วยคบเพลิงหญ้า
ทิพยจักษุเป็นอันตรายต่อปุถุชน
ล�ำดับ(การเกิด)ทิพยจักษุ
ว่าด้วยเรื่องเบ็ดเตล็ดในอภิญญา
อารัมมณกถา : ว่าด้วยอารมณ์
อิทธิวิธญาณเป็นไปในอารมณ์ ๗
เรื่องพระมหากัสสปเถระอธิษฐานพระมหาธาตุ
เรื่องพระอัสสคุตตเถระอธิษฐานบ่อน�้ำ	
ทิพพโสตธาตุเป็นไปในอารมณ์ ๔
เจโตปริยญาณเป็นไปในอารมณ์ ๘
ปัจจุบันจิต ๓
		 ขณปัจจุบัน
		 สันตติปัจจุบัน
		 อัทธาปัจจุบัน
ปุพเพนิวาสญาณเป็นไปในอารมณ์ ๘ ประการ
ทิพยจักษุญาณเป็นไปในอารมณ์ ๔ ประการ
อนาคตังสญาณเป็นไปในอารมณ์ ๘ ประการ
ยถากัมมูปคญาณเป็นไปในอารมณ์ ๕ ประการ
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(22)
บรรณานุกรม
ผู้พัฒนาเนื้อหาคัมภีร์วิสุทธิมรรค
- ที่ปรึกษา
- คณะบรรณาธิการคัมภีร์วิสุทธิมรรค ภาค ๒ เล่ม ๒
- ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคัมภีร์วิสุทธิมรรค ภาค ๒ เล่ม ๒
- คณะผู้แปลคัมภีร์วิสุทธิมรรค ภาค ๑-๓
- ผู้จัดรูปเล่มคัมภีร์วิสุทธิมรรค ภาค ๒ เล่ม ๒
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