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พระมหาโยธิน โยธิโก, รศ.ดร.
รศ.ดร.สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย

วัตถุประสงค์การเรียนประจ�าบท 

 เมื่อได้ศึกษาเนื้อหาในบทนี้แล้ว ผู้ศึกษาสามารถ

   ๑.  วิเคราะห์ความเป็นมา ผู้แต่ง ความจูงใจในการแต่ง ลักษณะการแต่ง เนื้อหาโดยสังเขป 

และคุณค่าของคัมภีร์วิมุติมรรคได้

   ๒.  วิเคราะห์ความเป็นมา ผู้แต่ง ความจูงใจในการแต่ง ลักษณะการแต่ง เนื้อหาโดยสังเขป 

และคุณค่าของคัมภีร์วิสุทธิมรรคได้ 

   ๓.  เปรียบเทียบวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาคัมภีร์วิมุตติมรรคกับคัมภีร์วิสุทธิมรรค

ขอบข่ายเนื้อหา 

	 	 	 •	 วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา เรื่อง คัมภีร์วิมุติมรรค

	 	 	 •	 วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา เรื่อง คัมภีร์วิสุทธิมรรค

	 	 	 •	 เปรียบเทียบวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาคัมภีร์วิมุตติมรรคกับคัมภีร์วิสุทธิมรรค 
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๔.๑ ความน�า
  วิมุตติมรรคแต่งก่อนวิสุทธิมรรค ไม่มีข้อยุติว่าวิมุตติมรรคแต่งในอินเดียหรือในเกาะลังกา ผู้รู้ 

ด้านคัมภีร์บางคนเสนอว่าแต่งในอินเดีย บางคนว่าแต่งในเกาะลังกา วิมุตติมรรคมีเนื้อหาหลักเหมือน 

วิสุทธิมรรค พระอุปติสสเถระแต่งเป็นภาษาบาลี ฉบับเดิมสูญหายเหลือฉบับภาษาจีน พระติปิฏกสังฆ- 

ปาละแห่งฟูนานเป็นผู้แปล พ. ศ.๒๔๗๙ พระเอฮารา เจ้าอาวาสวัดนิกายนิจิเรนในญี่ปุ่น กับพระโสมะ

และพระเขมินทะแปลวิมุตติมรรคจากภาษาจีนสู่ภาคภาษาอังกฤษ พิมพ์เป็นรูปหนังสือครั้งแรก พ.ศ. 

๒๕๐๔

 วสิทุธมิรรคคมัภีร์อธบิายไตรสกิขาตามแนววสุิทธ ิ๗ ผูแ้ต่งอ้างเทศนาของพระเถระส�านกัมหาวหิาร

เกาะลังกา มีเนื้อหาครอบคลุมสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา มี ๒๓ นิเทศ อธิบายธรรมลุ่มลึก มีระบบ 

ได้รับยกย่องเป็นแบบอย่างการอธิบายค�าสอน วิสุทธิมรรคดุจสะพานทอดไปสู่พระไตรปิฎก 

๔.๒ วิมุตติมรรค 

 ๔.๒.๑ ความเป็นมา

 ค�าว่า วิมุตติมรรค แยกเป็น “วิมุตติ” กับ “มรรค” ผู้แต่งนิยามวิมุตติว่า วิมุตติ ๕ ได้แก่  

วิกขัมภนวิมุตติ (หลุดพ้นด้วยการข่ม) ตทังควิมุตติ (หลุดพ้นด้วยองค์นั้น) สมุจเฉทวิมุตติ (หลุดพ้นด้วย

ตัดขาด) ปฏิปัสสัทธิวิมุตติ (หลุดพ้นด้วยความสงบ) นิสสรณวิมุตติ (หลุดพ้นด้วยสลัดออก) วิมุตติมรรค

สอนเพื่อความหลุดพ้น การปฏิบัติอันประเสริฐนี้เรียกว่าวิมุตติมรรค ประกอบด้วยศีล สมาธิ ปัญญา1  

ชี้ทางไปสู่วิมุตติ ประกอบด้วยไตรสิกขา

 วมิตุตมิรรคแต่งทีอ่นิเดยีหรือทีล่งักายงัไม่มหีลกัฐานแน่ชดั ผูรู้้ทางด้านคมัภร์ีมมีตว่ิาแต่งในอนิเดยี 

บางมติว่าแต่งในลังกา อย่างไรก็ดี วิมุตติมรรคเนื้อหาตรงกับวิสุทธิมรรค บทย่อวิมุตติมรรค (และ 

วิสุทธิมรรค) และข้อมูลที่สองคัมภีร์น�ามาอ้างคือพระไตรปิฎก คัมภีร์โปราณปุพพาจริยะ อรรถกถาที่เป็น

เถรคาถาคือพระสารีบุตร และข้อมูลที่ไม่ปรากฏหลักฐาน เป็นต้น2 ผู้แต่งแต่งเป็นภาษาบาลี ต้นฉบับ

ภาษาบาลีสูญหายไป คงเหลือแต่ต้นฉบับภาษาจีนที่พระติปิฏกสังฆปาละแห่งฟูนาน แปลถ่ายทอด 

ในศตวรรษที่ ๖ แห่งคริสต์ศักราช ต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๗๙ พระเอฮารา เจ้าอาวาสวัดแห่งนิกาย นิจิเรน 

ในญี่ปุ่นร่วมกับพระเถระลังกา ๒ รูป คือพระโสมะและพระเขมินทเถระแปลคัมภีร์วิมุตติมรรคจาก 

ภาษาจีนสู่ภาษาอังกฤษ และจัดพิมพ์เผยแพร่ในรูปเล่มหนังสือเป็นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๔3 

 1 พระอุปติสสเถระ รจนา, วิมุตติมรรค, พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) และคณะ แปลจากฉบับภาษา
อังกฤษของพระเอฮารา พระโสมเถระ และพระเขมินทเถระ, หน้า ๒.
 2 พัฒน์ เพ็งผลา, ประวัติวรรณคดีบาลี,พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามค�าแหง, ๒๕๔๖), 
หน้า ๑๔๒.
 3 เรื่องเดียวกัน, หน้า บทน�า.
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 ๔.๒.๒ ผู้แต่ง 

 ฎกีาวสิทุธมิรรคผูแ้ต่งคอื พระธมัมปาละ บันทกึว่าวมิตุติมรรคสมัพนัธ์กบัส�านกัอภยัครีวิหิาร ผูแ้ต่ง

วิมุตติมรรคคือ พระอุปติสสเถระ (อุปติสสตฺเถร� สนฺธายาห)4 ศาสตราจารย์นาไก(Nagai) ชาวญี่ปุ่น 

สันนิษฐานว่าผู ้แต่งวิมุตติมรรคคือพระอรหันต์อุปติสสเถระ ชาวลังกา เป็นผู ้เชี่ยวชาญพระวินัย  

ชื่ออุปติสสะปรากฎอยู่ในคัมภีร์ปริวาร พระวินัยปิฎก พระอุปติสสะมีชีวิตอยู่ในรัชสมัยพระเจ้าวสภะ 

ผูค้รองเกาะลงักา ระหว่าง พ.ศ. ๖๐๙-๖๕๓ นกัปราชญ์เหน็พ้องกันว่าพระอปุติสสเถระรจนาวมิตุติมรรค

ก่อนพระพุทธโฆสาจารย์รจนาวิสุทธิมรรค พระพุทธโฆสาจารย์ศึกษาวิมุตติมรรคก่อนรจนาวิสุทธิมรรค 

ดงัข้อความในวสิทุธมิรรค “โดยทัว่ไป มจีรยิา ๖ ประการ แต่อาจารย์บางพวกกล่าวว่า มจีรยิา ๑๔ ประการ 

ผู้ศึกษาจริยาปริจเฉทในวิมุตติมรรค จะพบว่าพระอุปติสสเถระกล่าวจริยา ๑๔ ประการไว้ชัดเจน ดังนั้น

ค�าว่าอาจารย์บางพวกที่พระพุทธโฆสาจารย์หมายถึงก็คือพระอุปติสสเถระผู้รจนาวิมุตติมรรคนั่นเอง”5 

 วิมุตติมรรคฉบับภาษาจีนถูกค้นพบเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๙ ที่ห้องสมุดของโบสถ์นิชิเรน 

คาวาตานะมาชิ นากาซากิเคน นครโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ผู้แปลต้นฉบับภาษาจีนคือสังฆปาลแห่ง 

ฟนูาน ท่านศรทัธาคัมภร์ีนีม้าก ท่านเชือ่มัน่วา่ผูร้จนาเช่นนีไ้ด้คงเป็นพระอรหนัต ์ดงันัน้ค�าว่าพระอรหนัต์

อุปติสสะ จึงเป็นชื่อผู้ประพันธ์วิมุตติมรรคตั้งแต่นั้น6 

 ๔.๒.๓ แรงจูงใจของผู้แต่ง

 ผู้แต่งกล่าวว่า เหมือนคนเดินทางไกลได้คนดีน�าทาง มีเครื่องมือ หรือคู่มือในการเดินทางที่จะน�า

ไปสูจ่ดุหมาย ท่านแต่งวมิตุตมิรรคเพือ่ให้เป็นคูม่อืคนเดินทาง คนเดินทางในทีน่ีไ้ด้แก่ผู้ปฏบิติัธรรม ค�าว่า

วิมุตติมรรค ช่ือหนังสือชี้ชัดว่าหนทางส�าหรับผู้หลุดพ้น ถ้าหากจะใช้ว่าแรงจูงใจของผู้แต่ง สิ่งนั้นก็คือ 

ความประสงค์ให้วิมุตติมรรคเป็นคู่มือของผู้ปฏิบัติธรรม

 ถามว่า : เพราะเหตุใด จึงสอนวิมุตติมรรค 

 ตอบว่า : มีคนดีที่เหมือนคนตาบอด ผู้เที่ยวไปในโลกกว้างโดยไม่มีผู้น�าทาง ทั้ง ๆ ที่เขาปรารถนา

ความหลุดพ้น แต่เขาไม่เคยได้ยินการสอนเรื่องความหลุดพ้น เพราะเขาไม่ได้รับรู้เรื่องความหลุดพ้นและ

เพราะรับรู้มาผิด ๆ เพราะเหตุนี้ เขาถูกครอบง�าห่อหุ้มมากด้วยความทุกข์ เขาจึงไม่ได้รับความหลุดพ้น 

แม้เขาปรารถนาจะได้รบัความหลดุพ้น แต่เขายงัไม่มหีนทางสูค่วามหลดุพ้น หนทางเป็นสิง่จ�าเป็นส�าหรับ

การบรรลุความหลุดพ้น พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ยังมีสัตว์โลกที่มีธุลีคือกิเลสเพียงเล็กน้อยในปัญญาจักษุ 

 4 วิสุทฺธิ.ฏีกา (บาลี) ๑/๔๔/๔๓. “เอกจฺเจติ อุปติสฺสตฺเถร� สนฺธาย. เตน หิ วิมุตฺติมคฺเค ตถา วุตฺต�” (วิสุทฺธิ.ฏีกา  
(บาลี) ๑/๑๔๓) 
 5 พระอุปติสสเถระ รจนา, วิมุตติมรรค, พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) และคณะ แปล, หน้า บทน�า.
 6 เอม อีฮารา, โสมะ เถระ, เขมินทะเถระ, วิมุตติมรรค ทางแห่งความหลุดพ้น (ภาคปัญญา), แปลโดย พลตรี 
นายแพทย์ ชาญ สุวรรณวิภัช, (กรุงเทพมหานคร : ส�านักพิมพ์สยาม บริษัทเคล็ดไทย จ�ากัด, ๒๕๔๘),หน้า ๘ - ๑๑. 
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พวกเขาจะเสื่อมเพราะไม่ได้ฟังธรรม”7 พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ปัจจัย ๒ ประการ ท�าให้เกิด

สัมมาทิฏฐิ ๒ ประการเป็นไฉน คือปรโตโฆสะ (ฟังจากผู้อื่น) และโยนิโสมนสิการ (พิจารณาโดยคาย)”8

 ๔.๒.๔ ลักษณะการแต่ง

  รูปแบบหรือลักษณะการแต่ง เป็นร้อยแก้วผสมร้อยกรอง อธิบายไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และ

ปัญญา ดังบทอุเทศคาถา 

       สีล� สมาธิ ปญฺญา จ วิมุตฺติ จ อนุตฺตรา

       อนุพุทฺธา อิเม ธมฺมา โคตเมน ยสสฺสินา 

  ค�าแปล :   พระโคดมผู้มียศ ตรัสรู้ธรรมเหล่านี้ คือ

       ศีล สมาธิ ปัญญา และวิมุตติ อันยอดเยี่ยม ฯ9

 ผู้แต่งปรารภว่า คนที่ปรารถนาพ้นทุกข์และอุปาทาน มีจิตประเสริฐ ปรารถนาขจัดเหตุแห่งชาติ

ชราและมรณะ เสวยสุขและวิมุตติ เพื่อเข้าถึงความดับคือพระนิพพานที่ยังไม่บรรลุ และน�าหมู่ชน 

เหล่าอื่นที่ยังอยู่อีกฝั่งหนึ่งให้ถึงความสมบูรณ์ 

  แผนภาพวิมุตติมรรค

 

 

 7 Nanamoli Bhikkhu, The Path of purification, Volum One, (Shambala, 1976), p. xxviii.
 8 อ้างใน Bapat, P.V., Vimuttimagga and Visuddhimagga : A Comparative Study, (Poona, 1937), 
p. liv, พระอุปติสสเถระ รจนา, วิมุตติมรรค, พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) และคณะ แปล, หน้า ๓.
 9 ที.ม. (บาลี) ๑๐/๑๘๖/๑๐๙, องฺ.จตุกก. (บาลี) ๒๑/๑/๒, พระอุปติสสเถระ รจนา, วิมุตติมรรค,  
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) และคณะ แปล, หน้า ๑.

04. ����� - 4 (84-105).indd   87 11/15/2022   12:27:59 PM



88 วรรณกรรมพระพุทธศาสนา

 ๔.๒.๕ เนื้อหาโดยสังเขป 

  บทกระทู้ หรือ บทตั้ง ผู้แต่งกล่าวถึงศีล สมาธิ ปัญญา และ วิมุตติ เนื้อหามี ๑๒ บท ดังนี้ 

 ภาค ๑ 

 เรือ่งศลี ผูแ้ต่งถามว่า ศลีคอือะไร อะไรเป็นลกัษณะ เป็นรส (กจิ) เป็นปัจจุปัฏฐาน (อาการปรากฏ) 

และเป็นปทัฏฐาน (เหตุใกล้) ของศีล ศีลมีอานิสงส์อย่างไร ศีลมีความหมายอย่างไร อะไรคือความ 

แตกต่างระหว่างศีลกับวัตร ศีลมีกี่ประเภท อะไรท�าให้เกิดศีล ศีลขั้นต้น ขั้นกลาง และขั้นสูง เป็นอย่างไร 

อะไรบ้างทีเ่ป็นอปุสรรคการพฒันาศลี เหตแุห่งศลีมเีท่าไร ศลีมกีีห่มวด อะไรท�าให้ศลีบริสุทธิ ์รวมถงึเร่ือง

ที่บุคคลส�ารวมในศีลได้ด้วยเหตุเท่าใด

 ภาค ๒ 

 เรื่องสมาธิ ผู้แต่งถามว่า อะไรคือสมาธิ อะไรเป็นลักษณะ เป็นรส(กิจ) เป็นปัจจุปัฏฐาน (อาการ

ปรากฏ) และเป็นปทัฏฐาน (เหตุใกล้) แห่งสมาธิ ใครบ�าเพ็ญสมาธิ อะไรคือความแตกต่างระหว่างฌาน 

วิโมกข์ สมาธิ และอนุปุพพวิหาร ธรรมเป็นเหตุให้เกิดสมาธิมีเท่าไร ธรรมเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้า

สมาธิมีเท่าไร สมาธิมีอานิสงส์เท่าไร อะไรคือปัจจัยเกื้อหนุนสมาธิ สมาธิมีกี่ประเภท อะไรเป็นเหตุให้มี

สมาธิ

 ภาค ๓ 

 เรื่องปัญญา ผู้แต่งถามว่า อะไรคือปัญญา อะไรเป็นลักษณะ รส ปัจจุปัฏฐาน และปทัฏฐานแห่ง

ปัญญา อะไรเป็นอานิสงส์ เป็นความหมายแห่งปัญญา ลักษณะแห่งปัญญา ชนิดแห่งปัญญา การเจริญ

ปัญญา ความดีประเภทใดช่วยให้เกิดปัญญา ปัญญามีกี่ประเภท การรู้ตามเป็นจริงจ�าเป็นต้องรู้ให้ชัดเจน

เพ่ือเกิดปัญญา เริ่มท่ีพิจารณาทุกขสัจคืออุปาทานขันธ์ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ แยกให้ได้ว่าเหล่านี้ 

เปน็เพยีงนามกับรปู ไม่มีตวัตนเราเขา พจิารณาสมทุยัสจัให้เหน็เหตุปัจจยันามรปูจนรูว้า่นามรปูเหล่านั้น

คือทุกข์ เมื่อดับเหตุปัจจัยได้ให้พิจารณาความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตาแห่งนามรูป ซึ่งน�าไปสู ่

อุทยัพพยญาณอันเป็นจุดเร่ิมวิปัสสนาญาณจนถึงอรหัตต์ ตามล�าดับ ท่านแจกแจงเรื่องกิเลสและอกุศล 

ที่ละได้ อธิบายการเข้าผลสมาบัติและนิโรธสมาบัติเป็นล�าดับสุดท้าย ท่านสอนให้ปฏิบัติโดยพิจารณา

อริยสัจ ๔ อาศัยสมาธิ 

 ค�าอธิบายในวิมุตติมรรค ผู้แต่งอธิบายตามล�าดับ เริ่มที่ศีล สมาธิ ปัญญา และวิมุตติ 

 สีลปริจเฉท (ส่วนศีล) ตั้งค�าถามเกี่ยวกับศีล ดังนี้10

 10 พระมหาสยาม ราชวัตร, “การศึกษาเปรียบเทียบไตรสิกขาในคัมภีร์วิสุทธิมรรคกับคัมภีร์วิมุตติมรรค”, 
วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๓), หน้า ๑๑๓.
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 ๑. ศีล คืออะไร

 ๒. อะไรเป็นลกัษณะ เป็นรส (หน้าท่ี) เป็นปัจจปัุฎฐาน (อาการปรากฏ) และเป็นปทฎัฐาน (เหตุ

ใกล้) ของศีล 

 ๓. ศีลมีอานิสงส์อย่างไร

 ๔. ศีลมีความหมายว่าอะไร

 ๕. อะไรคือความแตกต่างระหว่างศีลกับวัตร

 ๖. ศีลมีกี่ประเภท

 ๗. อะไรท�าให้เกิดศีล

 ๘. ศีลขั้นต้น ขั้นกลาง และขั้นสูงเป็นอย่างไร

 ๙. ธรรมที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาศีลมีอะไรบ้าง

 ๑๐. เหตุของศีลมีเท่าไร

 ๑๑. ศีลมีกี่หมวด

 ๑๒. อะไรท�าให้ศีลบริสุทธิ์

 ๑๓. บุคคลส�ารวมในศีล ด้วยเหตุเท่าไร11 

 สมาธิปริจเฉท (ส่วนสมาธิ) ตั้งค�าถามเกี่ยวกับสมาธิ ดังนี้

 ๑. อะไรคือสมาธิ

 ๒. อะไรเป็นลักษณะ รส ปัจจุปัฏฐาน และปัจจุปัฏฐานของสมาธิ

 ๓. ใครบ�าเพ็ญสมาธิ

 ๔. อะไรคือความแตกต่างระหว่างฌาน วิโมกข์ สมาธิ และอนุปุพพวิหาร

 ๕. ธรรมที่เป็นเหตุที่เกิดสมาธิ มีจ�านวนเท่าไร

 ๖. ธรรมที่เป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าในสมาธิมีจ�านวนเท่าไร

 ๗. อานิสงส์สมาธิมีเท่าไร

 ๘. อะไรเป็นปัจจัยเกื้อหนุนสมาธิ

 ๙. สมาธิมีกี่ประเภท

 ๑๐. อะไรคือการท�าสมาธิให้ปรากฏ12 

 11พระอุปติสสเถระ รจนา, วิมุตติมรรค, พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) และคณะ แปล, หน้า ๗. 
 12 เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๐.
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 ปัญญาปริจเฉท (ส่วนปัญญา) ตั้งค�าถามเกี่ยวกับปัญญา ดังนี้

 ๑. อะไรคือปัญญา

 ๒. อะไรเป็นลักษณะ รส ปัจจุปัฏฐาน และปทัฏฐานของปัญญา

 ๓. อะไรเป็นอานิสงส์ของปัญญา

 ๔. อะไรเป็นความหมายของปัญญา

 ๕. ความดีชนิดไหนที่ท�าให้เกิดปัญญา

 ๖. ปัญญามีกี่ประเภท13

   ค�าอธิบายวิมุตติมรรคท่านน�าหลักฐานในพระไตรปิฎก อรรถกถา มาอ้างอิง ยืนยัน สนับสนุน เช่น 

อธิบายความหมายกสิณด้วยยกพุทธพจน์ในขุททกนิกาย เถรคาถา มาประกอบค�าอธิบาย14 

๔.๓ วิสุทธิมรรค
 ๔.๓.๑ ความเป็นมา

 พระญาณกิตติเถระ ชาวล้านนาไทย เขียน อภิธัมมัตถวิภาวินี อัตถโยชนา บันทึกเป็นลายลักษณ์

อกัษร ว่า วิสทุธมิรรคเป็นอรรถกถา เพราะว่าวสิทุธมิรรคอธบิายพระพุทธจน์คอืพระไตรปิฎก (ท้ัง ๓ ปิฎก) 

ดังนั้น จึงเรียกวิสุทธิมรรคว่าอรรถกถา (เอโส หิ เตปิฏกสฺส พุทฺธวจนสฺส อตฺถ� กเถติ ส�วณฺเฌติ ตสฺมา  

วิสุทฺธิมคฺโค อฏฺฐกถาติ วุจฺจิติ)15 มติของฝ่ายตะวันตก เช่น Oskar Von Hinuber, Wilhelm Geiger, 

B.C. Law, K.L. Hazra etc. วิสุทธิมรรคจัดเป็นอรรถกถา 

 วิสุทธิมรรคเป็นวรรณกรรมบาลีเล่มแรกท่ีแต่งในเกาะลังกา อวสานคาถาท้ายวิสุทธิมรรคระบุว่า  

ผู ้แต่งวิสุทธิมรรครับนิมนต์ หรือค�าเชิญ (อชฺเฌสน�) ของพระสังฆปาลเถระ ส�านักมหาวิหาร16  

พทุธโฆสุปปัตตกิถา ว่าด้วยประวตัขิองพระพทุธโฆสาจารย์ ผูแ้ต่งคมัภร์ีนีเ้ป็นชาวพม่าคอืพระมหามงัคละ 

เขยีนเล่าว่า พระเรวตเถระอปัุชฌาย์ของพระพุทธโฆสะแนะพระพุทธโฆสะให้ไปเกาะลังกา “ในชมพูทวปี

(อินเดีย) มีพระไตรปิฎกเท่านั้น ไม่มีอรรถกถาและคัมภีร์เถรวาท(วาทะพระเถระ) แต่ในลังกามีอรรถกถา

สงิหลทีย่กขึน้สงัคายนา ๓ ครัง้ ท่านไปลงักา ตรวจสอบศกึษาปริวรรตอรรถกถาเป็นมคธภาษา (มาคธาย 

นิรุตฺติยา) อรรถกถานั้นจักมีประโยชน์แก่ชาวโลกทั้งปวง”17

 13 เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๑๐.
 14 เรื่องเดียวกัน, หน้า ๗๑.
 15 อภิ.โยชนา (บาลี) ๒/๔๕๓/๓๗๙ (ฉบับ มมร. พิมพ์ พ.ศ. ๒๕๔๒)
 16 วิสุทฺธิ. (บาลี) ๓/๓๗๕ (ฉบับ มมร.)
 17 วิสุทฺธิ (บาลี) ๓/๓๗๙ (ฉบับ มมร.)
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 พระพุทธโฆสาจารย์ได้รับยกย่องเป็นพระอรรถกถาจารย์คนส�าคัญของนิกายเถรวาท เคยพักท่ี

ท่าเรือมยูรทูตกับพระพุทธมิตตะ แต่งอรรถกถาปปัญจสูทนี มัชฌิมนิกาย พักที่กัญจิปุระในอินเดียใต้กับ

พระโชติปาละแต่งอรรถกถาสารัตถปกาสินี สังยุตตนิกาย พักที่อนุราธบุรี ส�านักมหาวิหารในลังกาทวีป 

แต่งวสิทุธมิรรคและคมัภร์ี เช่น สมันตปาสาทกิา สัมโมหวโินทน ีในสมยัพระเจ้ามหานามะ ตามพงศาวดาร

ลังกาบ้ันปลายชีวิตพระพุทธโฆสาจารย์ ท่านเดินทางไปพุทธคยา มรณภาพท่ีพุทธคยา18 เค. อาร์.  

ศรีนิวะสัน (K. R. Srinivasan) กล่าวว่า พระพุทธโฆสาจารย์ เกิดที่โมรัณฑเขตกะ ใกล้เมืองกัญจิปุระ  

ในอินเดียใต้19 ผู้รู้ท้ังหลายศึกษาวรรณกรรมและประวัติของพระพุทธโฆสาจารย์ พบว่าพระพุทธโฆสะ 

อยู่ในลังกาไม่นาน วรรณกรรมที่อ้างพระพุทธโฆสะเป็นคนแต่ง เมื่อตรวจสอบหลักฐานข้อมูลเช่นเวลา 

ทีท่่านอยูใ่นลงักา บคุคลและสถานทีใ่นวรรณกรรมท่ีผู้แต่งอ้างส่วนใหญ่อยูใ่นเกาะลงักา มมีติว่าพระพุทธ-

โฆสะผูแ้ต่งวสุิทธมิรรคคนละคนกบัผูใ้ช้นามว่าพทุธโฆสะ ค�าว่าพทุธโฆสะทีอ้่างท้ายคัมภร์ีอรรถกถาต่าง ๆ  

เป็นชื่อของคณะสงฆ์ลังกา แต่งคัมภีร์โดยใช้นาม “พุทธโฆสะ” อวสานคาถาวิสุทธิมรรคยืนยันว่าผู้แต่ง 

“ได้รับค�าเชิญ” ท่านไปพ�านักอยู่มหาวิหาร ก�าหนดแผนการท�างานให้คณะสงฆ์ลังกาด�าเนินงาน  

เสร็จภาระจึงกลับอินเดียด้วยสาเหตุไม่แน่ชัด ผู้ศึกษาประวัติของท่านเสนอมติไปตามข้อมูล บางมติ 

เสนอว่าพุทธโฆสะชื่อนี้ไม่มีตัวตนอยู่จริง บางมติเสนอว่าพุทธโฆสะเป็นชื่อคณะสงฆ์ลังกาท่ีแต่งคัมภีร ์

ในนามของพระพุทธโฆสะ หลักฐานข้อมูลของฝ่ายใดน่าเชื่อถือ ควรพิจารณาตรวจสอบอย่างรอบคอบ 

 อย่างไรก็ดี “พุทธโฆสะ” ชื่อที่มีบทบาทส�าคัญกับผู้แต่งคัมภีร์ฝ่ายเถรวาท บันทึกเล่าว่าเมื่อท่าน

แต่ง(รจนา)วิสุทธิมรรคเสร็จ มอบให้คณะสงฆ์ส�านักมหาวิหาร ท่านจึงได้รับอนุญาตให้ปริวรรตอรรถกถา

พระไตรปิฎก ท่านปรวิรรตอรรถกถากรุนุทีจากภาษาสงิหลเป็นภาษามคธก่อน จากนัน้ปริวรรตอรรถกถา

พระสตุตนัตปิฎกจากภาษาสงิหลตามล�าดบัพระสตูร และอรรถกถากังขาวติรณ ีอย่างไรกต็าม แม้มีผู้เสนอ

ประวัติพระพุทธโฆสาจารย์ไม่ตรงกัน เรื่องนี้พึงวิพากษ์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ ส่ิงท่ีประจักษ์คือหลัง

พุทธกาลไม่มีวรรณกรรมบาลีของใครโดดเด่นเท่ากับผลงานของพระพุทธโฆสาจารย์ 

 ๔.๓.๒ ผู้แต่ง

 ผู้แต่งวิสุทธิมรรคคือพระพุทธโฆสาจารย์ ชาวอินเดีย มีชีวิตอยู่ระหว่าง พ.ศ. ๙๕๓ - ๙๗๕

 ๔.๓.๓ แรงจูงใจผู้แต่ง

 อวสานคาถาตอนท้ายวสิทุธมิรรค ผู้แต่งบนัทกึว่ารบัค�าเชญิ(อชเฺฌสน�)ของพระสงัฆปาลเถระ ส�านกั

มหาวหิาร ท่านไปลงักาตามค�าเชญิ แต่งวสิทุธมิรรคตามนยัเทศนาของบรุพาจารย์มหาวหิาร แรงจงูใจของ

ผู้แต่งคือไปตามค�าเชิญ 

 18 P. Trevor Ling, A Dictionary of Buddhism, (New Delhi : K P Bangchi & Company, 1981),  
p. 106.
 19 Dr. Ahir, Buddhism in South India, (Delhi : Srisatguru Publications, 1992), p. 124.
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 ๔.๓.๔ ลักษณะการแต่ง

  วิธีการแต่งวิสุทธิมรรค ผู้แต่งยกบทอุเทศคาถาขึ้นมาอธิบายไตรสิกขา เหมือนผู้แต่งวิมุตติมรรค 

(บทอุเทศต่างกัน) แต่งเป็นความเรียงร้อยแก้วผสมร้อยกรอง

 ๔.๓.๕ เนื้อหาโดยสังเขป

 วิสุทธิมรรค แปลว่า หนทางแห่งความบริสุทธิ์ บทน�าวิสุทธิมรรคฉบับภาษาอังกฤษ ญาณโมลีภิกขุ 

(Bhikkhu Nanamoli) ชาวอังกฤษ กล่าวว่า “วิสุทธิมรรค คือ “Path of Purification” บางทีจะเป็น

งานชิ้นเอกในวรรณคดีของโลก คัมภีร์น้ีย่อและแปลค�าสอนของพระพุทธเจ้า ซ่ึงบรรจุอยู ่ในบาล ี

พระไตรปิฎกไว้อย่างเป็นระเบียบ ในปัจจุบันในยุโรปรับรองกันว่าบาลีพระไตรปิฎกเป็นบันทึกพระพุทธ-

วจนะที่เก่าแก่ที่สุดและถูกต้องมากที่สุด วิสุทธิมรรคในฐานะท่ีเป็นหลักฐานส�าคัญประเภทท่ีมิใช่ปิฎก  

ได้สร้างศูนย์กลางแห่งวิธีอธิบายความแบบวิจารณ์พระไตรปิฎกไว้อย่างสมบูรณ์และต่อเนื่องกัน  

โดยใช้วิธีการตามท่ีเรียกว่าแบบพระอภิธรรม คัมภีร์นี้กล่าวค�าแนะน�าเกี่ยวกับการปฏิบัติอย่างพิสดาร  

เพื่อท�าให้วิสุทธิเกิดขึ้น”20 

 การแต่งวิสุทธิมรรคถือเป็นแบบอย่างการแต่งอรรถกถา ทั้งแบบสุตตันตภาชนีย์นัย และ อภิธรรม

ภาชนีย์นัย โครงสร้างเนื้อหา มีดังนี้

 

แผนภาพ โครงสร้างวิสุทธิมรรค

 20 Bhadhantacariya Buddhaghosa, The Part of Purification [Visuddhimagga] [Bhikkhu  
Nanamoli, Trans]. (Singapore Buddhist Meditation Center, 1956), p. ix.
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 ผู้แต่งประมวลธรรมในพระไตรปิฎกน�ามาเรียบเรียงตามหลักไตรสิกขา ต้ังบทกระทู้อธิบายความ

ในรปูค�าถามค�าตอบ อธิบายตามแนววสิทุธ ิ๗ ผูแ้ต่งวางล�าดบับทตามแนวไตรสกิขา เริม่เรือ่งศีล ตามด้วย

เรื่องสมาธิ และเรื่องปัญญา อธิบายครอบคลุมทั้ง ๓ ปิฎก จัดเป็นหมวดหมู่ มี ๒๓ นิเทศ 

 อารัมภคาถา ผู้แต่งน�าบทอุเทศคาถา หรือ บทร้อยกรอง ในเทวตาสังยุตต์ :-

     สีเล ปติฏฺาย นโร สปญฺโญ  จิตฺต� ปญฺญญฺจ ภาวย�

     อาตาปี นิปโก ภิกฺขุ  โส อิม� วิชฏเย ชฏ� ฯ 

   แปลว่า : “นรชนผู้มีปัญญา เห็นภัยในสังสารวัฏ ด�ารงอยู่ในศีล เจริญจิต 

     และปัญญา มีความเพียร มีปัญญาเครื่องบริหาร เขาพึงสะสางความรกชัฏนี้ได้

 ตัง้ค�าถามว่า ใครสามารถสะสางความรกชฎัได้ ค�าตอบคอื นรชนทีมี่ปัญญาด�าเนนิชีวิตตามไตรสิกขา

จะสะสางความรกชัฏนี้ได้ ผู้แต่งกล่าวสดุดีพระผู้มีพระภาค อ้างถึง เวสารัชชญาณ (๔) ทศพลญาณ (๑๐) 

ความหมายค�าว่าวิสุทธิ มีหลายนัย เช่น วิปัสสนาญาณ ฌานและปัญญา กรรม ไตรสิกขา และ สติปัฏฐาน 

เป็นต้น

 ค�าว่าวิสุทธิมรรค แยกเป็น “วิสุทธิ” กับ “มรรค” วิเคราะห์ค�าศัพท์ว่า “ตตฺถ วิสุทฺธีติ สพฺพมล- 

วิรหิต� อจฺจนฺตปริสุทฺธ� นิพฺพาน� เวทิตพฺพ� ฯ ตตฺถ วิสุทฺธิยา มคฺโคติ วิสุทฺธิมคฺโค ฯ มคฺโคติ อธิคมูปาโย  

วุจฺจติ”21 แปลความว่านิพพานอันบริสุทธิ์โดยสิ้นเชิง ปราศจากมลทินทั้งปวง พึงทราบว่า วิสุทธิ ฯ ในค�า

ว่า วิสุทฺธิมคฺค� นั้น ทางแห่งวิสุทธิ ดังนั้นจึงชื่อว่าวิสุทธิมรรค ฯ อุบายที่เป็นเคร่ืองบรรลุ ท่านเรียกว่า 

มรรค22

 ผู้แต่งวิสุทธิมรรคอธิบายไตรสิกขาตามล�าดับ ดังนี้ 

 ๑. สีลสิกขา

  ศีลเป็นกฎคมุความประพฤต ิเป็นทีต่ัง้คณุความดคีอืบญุ เป็นเนือ้นาบุญของทานบรจิาค เป็นพืน้ฐาน

เพาะปลูกในความเป็นสหายพระอริยะ คนมีศีลเป็นผู้คงท่ีในคุณความดี “ธีรชนต้ังม่ันดีในศีลย่อมได้รับ

ชื่อเสียงในโลกนี้ ตายไปย่อมได้รับสุขโสมนัสในสวรรค์ ย่อมได้รับสุขโสมนัสในที่ทั่วไป23 

 ค�าปุจฉา-วิสัชนาเรื่องลักษณะ รส ปัจจุปัฏฐาน ปทัฏฐาน และอานิสงส์ศีล 

 21 วิสุทฺธิ. (บาลี) ๑/๓/๒.
 22 วิสุทฺธิ. (ไทย) ๑/๓/๓.
 23 ขุ.เถร. (ไทย) ๒๖/๖๑๘/๔๔๖.
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ปุจฉา วิสัชนา

 ๑. อะไร ชื่อว่า ศีล ธรรมทั้งหลายมีเจตนาเป็นต้น ของผู้เว้นโทษมีปาณาติบาตเป็นต้นก็ดี ของผู้บ�าเพ็ญ 
ข้อวัตรปฏิบัติก็ดี ในที่นี้หมายถึงเจตนาศีล เจตสิกศีล ศีลสังวร ๕ ได้แก่ ปาติโมกขสังวร 
สติสังวร ญาณสังวร ขันติสังวร วิริยสังวร

๒. ชื่อว่าศีล กรรมในกายกรรมเป็นต้น ไม่กระจัดกระจาย มีระเบียบด้วยดี ๑ ความเข้าไปรับไว้เป็น
ที่รองรับ เป็นที่ตั้งอาศัยแห่งกุศลธรรม ๑

๓. ลักษณะศีล การรวมไว้อย่างดซีึง่กายกรรมเป็นต้น โดยเป็นท่ีตัง้อาศยัแห่งกศุลธรรม คอืเป็นรากฐาน

   รสของศีล การก�าจัดความทุศีล ๑ ความไม่มีโทษ ๑ 

   ปัจจุปัฏฐานศีล ความสะอาดทางกาย ๑ ความสะอาดทางวาจา ๑ ความสะอาดทางใจ ๑

   ปทัฏฐานศีล ความละอายความชั่ว ความผิด ความเกรงกลัวความชั่ว ความผิด (หิริและโอตตัปปะ)

๔. อานิสงส์ศีล ความไม่เดือดร้อนทางกาย วาจา และใจ การประสบความสงบเย็นทางกายและใจ

๕. ศีลกี่ชนิด วิสุทธิมรรคเน้นจตุปาริสุทธิศีล ได้แก่ ปาติโมกขสังวรศีล อินทริยสังวรศีล อาชีว- 
ปาริสุทธิศีล และปัจจยสันนิสสิตศีล 

๖. ความเศร้าหมองศีล ลาภสักการะและเมถุนสังโยค 

๗. ความผ่องแผ้วศีล (๑) ไม่ละเมิดสิกขาบท (๒) แสดงคืนโทษที่ละเมิด (๓) เว้นเมถุนสังโยค (๔) ไม่ม ี
บาปธรรม เช่น โกรธ รษิยา ตระหนี ่มายา โอ้อวด กระด้าง แข่งด ีถอืตวั ถอืตวัจดั มวัเมา 
ประมาท (๕) มีคุณธรรมเช่น มักน้อย สันโดษ ขัดเกลากิเลส เป็นต้น

  ๒. สมาธิสิกขา 

 ค�าปุจฉาและวิสัชนา ลักษณะ รส ปัจจุปัฏฐาน และอานิสงส์สมาธิ 

ปุจฉา วิสัชนา

๑. ชื่อว่าสมาธิ ความมีอารมณ์เดียวแห่งกุศลจิต

๒. คามหมายสมาธิ จิตและเจตสิกที่สม�่าเสมอในอารมณ์เดียว 

๓. ลักษณะสมาธิ ความคิดไม่ซัดส่าย 

   รสของสมาธิ ก�าจัดความคิดซัดส่าย 

   ปัจจุปัฏฐานสมาธิ ความคิดไม่หวั่นไหว 

   ปทัฏฐานสมาธิ ความสุข 

๔. สมาธิหลายอย่าง สมาธิมี ๑ คือ เอกัคคตาสมาธิ มี ๒ ได้แก่ โลกิยสมาธิ และโลกุตตรสมาธิ มี ๓ ได้แก่ 
ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ และอัปปนาสมาธิ มี ๔ ได้แก่ ทิฏฐธัมมสุขวิหารสมาธิ  
ญาณทัสสนสมาธิ สติสัมปชัญญสมาธิ และอาสวักขยสมาธิ มี ๕ ได้แก่ สุขสมาธิ  
สันตสมาธิ อริยสมาธิ นิรามิสสมาธิ อกาปุริสสมาธิ 

๕. ความเศร้าหมองสมาธิ ธรรมฝ่ายเสื่อม คือ สัญญามนสิการเกี่ยวด้วยกาม 
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ปุจฉา วิสัชนา

๖. ความผ่องแผ้วสมาธิ ธรรมข้างฝ่ายวิเศษ คือ สัญญามนสิการเกี่ยวด้วยฌาน

๗. วิธีบ�าเพ็ญสมาธิ มีศีลบริสุทธิ์ ตัดปลิโพธ เข้าหากัลยาณมิตร ถือกัมมัฏฐานที่เหมาะจริต เลือกอยู่ในที่
เหมาะ (หนีห่างคนบางประเภท)

๘. อานิสงส์สมาธิ ชีวิตสุขสงบในปัจจุบัน (ทิฏฐธรรมสุขวิหารธรรม) เป็นต้น

  ๓. ปัญญาสิกขา   

ปุจฉา วิสัชนา

๑. อะไรคือปัญญา วิปัสสนาญาณที่สัมปยุตกุศลจิต 

๒. ความหมายปัญญา ชื่อว่าปัญญา เพราะรู้ทั่ว รู้วิเศษยิ่งกว่าการที่รู้จักและรู้แจ้ง ความรู้แจ้งไตรลักษณ์

๓. ลักษณะปัญญา การตรัสรู้สภาวธรรม

   รสปัญญา ก�าจัดความมืดคือโมหะที่ปิดบังสภาวธรรม

   ปัจจุปัฏฐานปัญญา ความไม่ลุ่มหลง

   ปทัฏฐานปัญญา สมาธิ 

๔. ชนิดปัญญากี่อย่าง มุ่งปัญญาคือการตรัสรู้สภาวธรรม

๕. วิธีบ�าเพ็ญปัญญา ขันธ์ อายตนะ ธาตุ อินทรีย์ สัจจะ และปฏิจจสมุปบาท เป็นภูมิแห่งปัญญา สีลวิสุทธิ 
และจิตตวิสุทธิ เป็นมูล ทิฏฐิ- วิสุทธิ- กังขาวิตรณ- มัคคามัคคญาณทัสสน-ปฏิปทา
ญาณทัสสน-ญาณทัสสนวิสุทธิ เป็นสรีระ (ล�าตัว) สั่งสมโดยการเล่าเรียนไต่ถาม  
ธรรมอันเป็นภูมิ ท�าวิสุทธิ ๒ ที่เป็นมูลให้มีพร้อม ท�าวิสุทธิ ๕ ให้มีพร้อม จึงบ�าเพ็ญ
ปัญญา

๖. อานิสงส์ปัญญา ไม่อาจประเมินได้ โดยย่อคือก�าจัดกิเลส เข้านิโรธสมาบัติ บรรลุอริยคุณคือความเป็น
อาหุไนยบุคคล 

 ศีลเปรียบเหมือนแผ่นดิน วิปัสสนาปัญญาเปรียบเหมือนมีด สมาธิเปรียบเหมือนศิลาหรือหิน 

ลับมีด ปาริหาริกปัญญาเปรียบเหมือนมือ ความเพียรเปรียบเหมือนก�าลัง 

  “เหตุการณ์ในอินเดียและลังกาคือบริบททางสังคมก่อนแต่งวิสุทธิมรรค มหาวิหารรกร้างนาน 

หลายปี วรรณกรรมทีบุ่รพาจารย์เขยีนเอาไว้ เมือ่ต้องมาประสบภยัพบิตัจึิงกระจดักระจายทัง้วรรณกรรม

ทั้งผู้แต่งวรรณกรรม ดังนั้นพอพ้นภัยพิบัติจึงต้องรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน เป็นที่อ้างอิง เพื่อให้สาธุชน

(ภิกษุ)ได้ความปราโมทย์ มีขวัญและพลังใจ อีกทั้งยังประกาศแนวการฝึกจิตเจริญภาวนาของเถรวาท 

ว่ามีขั้นตอนมีวิธีปฏิบัติอย่างไร ข้อมูลส่วนหนึ่งในวิสุทธิมรรคน�ามาจากวรรณกรรมของบุรพาจารย์ของ

มหาวิหารที่แต่งเอาไว้ก่อนแล้ว..เวลานั้นพวกโยคาจารในอินเดียตีความมัชฌิมาปฏิปทาต่างจากใน 
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พระไตรปิฎก พระสังฆปาลเถระจึงเชิญพระพุทธโฆสะให้เขียนวิสุทธิมรรค ผู้รจนาแสดงขั้นตอนการเขียน

วิสุทธิมรรค ๑๐ ขั้นตอน ...24

 วิสุทธิมรรคในสังคมไทย 

 ประเทศไทยรบัคัมภีร์น้ีมาจากลังกา ราว พ.ศ.  ๑๙๐๐  ตรงกับสมัยสุโขทัย ท่ีติดต่อสัมพันธ์ทาง

ศาสนาและวัฒนธรรมกับลังกา และรับเอาพระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์มาเป็นแนวทางปฏิบัติ25 จารึก

สืบทอดกันมาได้จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มในปัจจุบัน 

 ในสังคมไทย วิสุทธิมรรคมีความส�าคัญต่อวงการศึกษาพระพุทธศาสนา ดังนี้

  ๑.  คัมภีร์ต้นแบบวิธีอธิบายแบบอรรถกถา บรรดาคัมภีร์อรรถกถา วิสุทธิมรรคถือว่าเป็น 

อรรถกถา มีวิธีอธิบายตามแนวอรรถกถาที่หลากหลาย สมบูรณ์ด้วยอัตถะด้วยพยัญชนะขยายความ

พระพุทธพจน์อย่างชัดเจนด้วยส�านวนภาษามคธสละสลวย วิธีการอธิบายในวิสุทธิมรรคมีหลายรูปแบบ 

คือ (๑) การวิเคราะห์ศัพท์ (๒) การอธิบายรูปศัพท์ การอธิบายความหมายของรูปศัพท์ หรือการอธิบาย

ทั้งรูปศัพท์และความหมายของรู้ศัพท์ (๓) การจัดแบ่งประเภทแยกย่อยหัวข้อธรรม (๔) การใช้อุปมา

อุปไมยประกอบการอธิบาย (๕) การยกพุทธพจน์หรืออรรถกถามายืนยันอ้างอิงสนับสนุนการอธิบาย  

(๖) การมุ่งอธิบายเนื้อหาสาระเป็นส�าคัญ พระอรรถกถาจารย์รุ่นหลังได้ถือเอาเป็นแบบอย่างในการ 

แต่งอธิบายข้อความคัมภีร์อรรถกถาต่างๆ เช่น พระธัมมปาละ พระมหานามะ พระอุปเสนะ เป็นต้น26 

การอธบิายไตรสกิขาในวิสทุธมิรรคด�าเนินตามล�าดบัวสิทุธ ิ๗ และอธบิายการเกดิวปัิสสนาญาณตามล�าดบั

ญาณ (๑๖) 

  ๒. ด้านปฏิบัติกัมมัฏฐาน ชาวพุทธยอมรับวิสุทธิมรรคว่าเป็นคู่มือในการปฏิบัติกัมมัฏฐาน  

เป็นวรรณกรรมยอดเยี่ยมสายคัมภีร์ด้านปฏิบัต ิเนื้อหามีทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิผู้ศึกษาได้รับแนวทาง

ปฏิบัติกัมมัฏฐานละเอียดและชัดเจน วิสุทธิมรรคประมวลค�าอธิบายค�าสอนด�าเนินแนววิสุทธิ ๗ ส�านัก

กมัมัฏฐานในประเทศไทยน�าหลกัปฏบิตักิมัมฏัฐานในวสิทุธมิรรคไปใช้เป็นแนวทางการสอนการปฏิบตัใิน

ส�านกั การสอนกมัมฏัฐานในเมอืงไทยเมือ่กล่าวทฤษฎหีรือแนวทางปฏบิติักมัมฏัฐานต้องอ้างวสุิทธมิรรค

เป็นหลัก 

 24 “วิสุทธิมรรค : วิถีแห่งการยกระดับภูมิปัญญาในเถรวาท” ใน htts : //www.mcu.ac.th (๑๕ กันยายน 
๒๕๖๕)
 25 กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, ประวัติพระพุทธศาสนาแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ภาค ๒, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กรมการศาสนา, ๒๕๒๕), หน้า ๔๖.
 26 พระมหาสยาม ราชวัตร, การศึกษาเปรียบเทียบไตรสิกขาในคัมภีร์วิสุทธิมรรคกับคัมภีร์วิมุตติมรรค, หน้า 
๑๖๒.
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  ๓. คณะสงฆ์ไทยน�าวิสุทธิมรรคมาใช้เป็นหลักสูตรการศึกษาภาษาบาลี สมัยรัชกาลที่ ๒  

แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จัดวิธีสอบบาลีเป็นประโยคต้ังแต่ ป.ธ. ๓-๙)  ตามแนวนวังคสัตถุศาสน์ และ  

มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ (แต่ว่าหลักสูตรยังไม่ชัดเจน ต่อมาสมัยรัชกาลที่ ๗ ได้จัดการศึกษาเป็นระบบ

มากขึ้นหลายระดับ วิสุทธิมรรคได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในหลักสูตรการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยระดับ

เปรียญเอก คือวิชาแปลมคธเป็นไทยประโยค ป .ธ .๘ และวิชาแปลไทยเป็นมคธ ประโยค ป.ธ.๙ ก็เพราะ

วสิทุธมิรรคอธบิายหลกัค�าสอนครบ  ๓  ปฎิก  เน้ือหาครบมีทั้งด้านปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ อยู่ใน 

คัมภีร์เดียว ส�านวนภาษาเป็นมาตรฐาน ลีลาการแต่งแบบอรรถกถา 

 สรุป วิสุทธิมรรค 

  ๑. คัมภีร์ที่รจนา หรือแต่งขึ้นโดยอาศัยบาลีพระไตรปิฎกดั้งเดิม

  ๒. คัมภีร์ที่รจนาเลือกสรรเอาเฉพาะสาระในไตรสิกขามาแสดงโดยไม่ยืดเยื้อ

  ๓. คัมภีร์ที่มิได้แต่งขึ้นโดยอัตโนมติ แต่แปลข้อมูลเก่าบางส่วนของบุรพาจารย์มหาวิหาร

  ๔. คัมภีร์ที่รจนาด้วยหลักของเถรวาท

  ๕. คัมภีร์อธิบายศีล ธุดงค์ สมถะ อภิญญา เป็นต้น ครบถ้วนกระบวนธรรมปฏิบัติ 

  ๖. คัมภีร์แสดงขั้นตอนการปฏิบัติโดยละเอียด

  ๗. คัมภีร์ที่รจนาโดยได้มีการเลือกสรรการใช้ศัพท์ที่เป็นมาตรฐานของภาษามคธ ซ่ึงท�าให้ 

ผู้ศึกษาสามารถเข้าใจอรรถรสได้อย่างบริบูรณ์

  ๘. คัมภีร์ท่ีอ้างเรื่องราวเกี่ยวกับตัวอย่างของนักปฏิบัติรุ่นก่อนไว้ เพ่ือให้คนยุคหลังถือเอา 

เป็นแบบอย่างได้ เป็นต้น 

  ๙. อาศยัจดุเด่นดงัทีก่ล่าวมานีแ้ล ท�าให้ชาวโลกพากนัยกย่องวสุิทธมิรรคว่าเป็นคมัภร์ีทีดี่ทีสุ่ด

คัมภีร์หนึ่งของพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 27

๔.๔ เปรียบเทียบวิมุตติมรรคกับวิสุทธิมรรค
  ๔.๔.๑ โครงสร้าง

 วิมุตติมรรคและวิสุทธิมรรคมีโครงสร้างคัมภีร์เหมือนกัน อธิบายไตรสิกขา เริ่มจากเรื่องศีล สมาธิ 

และปัญญา จัดเป็นหมวดหมู่ ในด้านความแตกต่าง โครงสร้างมีไม่เท่ากัน วิสุทธิมรรคอธิบายไตรสิกขา

ตามหลักวิสุทธิ (๗) มี ๒๓ นิเทศ วิมุตติมรรคมี ๑๒ ปริเฉท 

 อุเทศคาถาในวิมุตติมรรค น�ามาจากจตุกกนิบาต อังคุตตรนิกาย 

 27 มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, วสิทุธฺมิคคฺปกรณ� ปฐโม ภาโค, (กรงุเทพมหานคร : โรงพมิพ์วิญญาณ, ๒๕๓๙), 
หน้า (๓๑).
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      สีล� สมาธิ ปญฺญา จ  วิมุตฺติ จ อนุตฺตรา

      อนุพุทฺธา อิเม พุทฺธา  โคตเมน ยสสฺสินา ฯ28

    “พระโคดมผู้มียศ ได้ตรัสรู้ธรรมเหล่านี้ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา

    และวิมุตติ อันยอดเยี่ยม”

 อุเทศคาถาในวิสุทธิมรรค น�ามาจากสคาถวรรค สังยุตตนิกาย 

      สีเล ปติฏฺาย นโร สปญฺโญ  จิตฺต� ปญฺญญฺจ ภาวย�

     อาตาปี นิปโก ภิกฺขุ  โส อิม� วิชฏเย ชฏ� ฯ29 

     “นรชนผู้มีปัญญา เห็นภัยในสังสารวัฏ ด�ารงอยู่ในศีล เจริญจิต 

    และปัญญา มีความเพียร มีปัญญาเครื่องบริหาร เขาพึงสะสางความรกชัฏนี้ได้” ฯ 

 ๔.๔.๒ การแต่ง

 วมิตุตมิรรคและวสิทุธิมรรค แต่งผสมผสานร้อยแก้วกบัร้อยกรองทีเ่รยีกว่าวมิสิสะ เนือ้หาส่วนใหญ่

เป็นร้อยแก้ว อธิบายครอบคลุม ๓ ปิฎก จุดเด่นคือรูปแบบการแต่งคล้ายกัน คือ 

  ๑.  ปณามพจน์ ค�ายกย่องพระรัตนตรัย สองคัมภีร์แสดงความเคารพสิ่งสูงสุด ปณามพจน์ 

เป็นรูปแบบในคัมภีร์ทั้งหลายก่อนจะอธิบายต่อไป วิธีนี้น่าจะเป็นแบบอย่างการไหว้ครู อรรถกถา ฎีกา 

อนุฎีกาคงใช้ปณามพจน์เป็นค�าน�าเสนอก่อนแต่งคัมภีร์

  ๒.  นิทานคาถา น�าคาถาในพระไตรปิฎกมาเป็นบทตั้ง 

  ๓.  เนื้อหา อธิบายไตรสิกขาคือเรื่องศีล เรื่องสมาธิ และเรื่องปัญญา 

  ๔.  อวสานคาถา ค�าลงท้าย น�าเสนอคล้ายกัน 

 ๔.๔.๓ เนื้อหา

 วิมุตติมรรคและวิสุทธิมรรคเนื้อหาหลักคือไตรสิกขา แบ่งออก ๓ ส่วน คือ ส่วนศีล ส่วนสมาธิ และ

ส่วนปัญญา อธิบายคล้ายกันทั้ง ๒ คัมภีร์ ตั้งประเด็นค�าถาม การตอบค�าถามน�าข้อมูลในพระไตรปิฎก 

อรรถกถา ภาษิต มาสนับสนุน ยกอุปมาอุปไมยมาประกอบ 

 วิสุทธิมรรคตอบค�าถามโดยขยายความ มีอุปมาอุปไมย อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ตัวอย่าง

การปฏิบตัคิรัง้พุทธกาลน�ามาประกอบค�าอธบิาย นอกจากนี ้ไขความบาลใีห้กระจ่างตามนยัอรรถกถาเก่า 

น�าข้อวินิจฉัยต่าง ๆ พร้อมทั้งเรื่องราวที่เกิดขึ้นในลังกาในอรรถกถาเก่ามาแสดงตามสมควร โดยเฉพาะ

วาทะที่แตกต่างกันระหว่างมหาวิหารและนิกายอื่น ขณะที่วิมุตติมรรคอธิบายความสั้น ๆ อ้างอิงไม่มาก

เหมือนวิสุทธิมรรค 

 28 องฺ.จตุกฺก. (บาลี) ๒๑/๑/๒.
 29 ส�.ส. (ไทย) ๑๕/๒๓/๒๗, วิสุทฺธิ. (ไทย) ๑/๑/๑.
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  ทั้ง ๒ คัมภีร์น�าเสนอค�าสอนและวิธีปฏิบัติกรรมฐาน ในปัจจุบันส�านักปฏิบัติกรรมฐานใน

ประเทศไทยยึดหลักค�าอธิบายในคัมภีร์ทั้งสอง แล้วน�ามาประยุกต์ปฏิบัติในส�านัก แต่วิสุทธิมรรคได้รับ

การอ้างเนือ้หาทางปฏบัิตกิรรมฐานมากกว่าวมิตุตมิรรค เนือ่งจากวสิทุธมิรรคเผยแผ่เข้ามาสูป่ระเทศไทย

ก่อนวิมุตติมรรค 

 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างด้านอิทธิพลต่อการศึกษาพระพุทธศาสนา ในด้านต้นแบบหรือ 

แบบอย่างวิธีอธิบายความระดับอรรถกถา วิสุทธิมรรคได้รับความนิยมมากกว่าวิมุตติมรรคเนื่องจากมี 

รูปแบบวิธีอธิบายหลากหลาย สมบูรณ์ทั้งอัตถะทั้งพยัญชนะ อธิบายขยายความพระพุทธพจน์ชัดเจน  

ใช้ส�านวนภาษาบาลสีละสลวย ถอืเป็นมาตรฐานการแต่งภาษาบาลีได้ ผู้ศกึษาวสุิทธมิรรคฉบบัภาษาบาลี

ย่อมเกิดความประทับใจอรรถรสที่ท่านถ่ายทอดผ่านภาษาบาลี นอกจากนั้นวิสุทธิมรรคจัดเป็นหลักสูตร

ศึกษาเปรียญเอกของคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบัน

 การทีว่มิตุตมิรรคและวสิทุธมิรรคอธบิายไตรสิกขา ไม่ได้หมายความว่าคมัภร์ีใดคมัภร์ีหนึง่ไม่ส�าคญั

หรอืไม่จ�าเป็น การศกึษาสองคมัภร์ีจะเสรมิกนั วมิตุตมิรรคช่วยให้จบัประเดน็และได้แนวคดิหลกัเก่ียวกบั

ข้อธรรมรวดเร็วขึ้น วิสุทธิมรรคให้ค�าอธิบายข้อธรรมอย่างละเอียด พร้อมน�าเสนอกรณีตัวอย่างประกอบ

เป็นบุคลาธิษฐาน วิสุทธิมรรคมีรูปแบบเค้าโครงเช่นเดียวกับวิมุตติมรรคแต่รายละเอียดภาคปริยัติ 

มีมากกว่า 

 โดยสรุป ด้านเหมือนกัน คือ โครงสร้าง ด้านต่างกัน คือ เนื้อหามากน้อยต่างกัน วิสุทธิมรรคใช้เป็น

หนังสือเรียนบาลีของคณะสงฆ์ไทย 

๔.๕ ความส�าคัญของวิมุตติมรรค และ วิสุทธิมรรค
 วมิตุตมิรรคของส�านกัอภยัครีแีต่งขึน้ก่อนวสุิทธมิรรค ไม่พบข้อความในวมิตุติมรรคระบวุ่าวมิตุติมรรค

เป็นค�าสอนมหายาน วิสุทธิมรรคอธิบายไตรสิกขาแนววิสุทธิ(๗) แต่งตามค�าเชิญพระสังฆปาลเถระส�านัก

มหาวิหาร สองคัมภีร์เสนอรายละเอียดไตรสิกขาต่างกัน สรุปความส�าคัญ :- 

 ๔.๕.๑ ด้านวรรณกรรม 

 ทัง้สองคัมภีร์เสนอหลกัค�าสอนและวธิกีารปฏบิติักมัมฏัฐาน มอิีทธิพลต่อการศกึษาพระพุทธศาสนา

ในด้านเจรญิภาวนา เป็นแบบอย่างการปฏบิตักิมัมฏัฐาน ในประเทศไทยปัจจุบนัส�านกักมัมฏัฐานน�าหลัก

การสองคัมภีร์มาประยุกต์ ขั้นตอนการปฏิบัติกัมมัฏฐานในสองคัมภีร์เหมือนกัน คือเริ่มจากผู้ปฏิบัติ 

ต้องมีศีลบริสุทธิ์ แสวงหากัลยาณมิตรผู้แนะน�าระหว่างการปฏิบัติ เลือกกัมมัฏฐานเหมาะกับจริต  

เพื่อเป็นพื้นฐานเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน วิสุทธิมรรคสอนให้ตัดความกังวลคือปลิโพธ เลือกหาสิ่งที่เป็น

สัปปายะเพื่อเป็นอุปการะแก่จิตท่ีมีความสงบ คณะสงฆ์ไทยน�าวิสุทธิมรรคมาเป็นคู่มือศึกษาบาลีระดับ

เปรียญเอก วิสุทธิมรรคมีรูปแบบวิธีอธิบายพุทธพจน์หลากหลาย สมบูรณ์ด้วยอัตถะด้วยพยัญชนะและ
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100 วรรณกรรมพระพุทธศาสนา

ส�านวนโวหารสละสลวย ยกวสิทุธมิรรคเป็นมาตรฐานการแต่งวชิาภาษาบาลี วมิตุติมรรคได้รับความนยิม

น้อยกว่าวิสุทธิมรรค แต่มีจุดเด่นท�าให้ผู้ศึกษาเข้าใจโดยสรุป วิมุตติมรรคใช้ภาษากระชับ วิสุทธิมรรค 

มีรายละเอียดมากกว่าวิมุตติมรรค 

 ๔.๕.๒ ด้านประวัติศาสตร์ 

 ศึกษาวิสุทธิมรรคย่อมทราบประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในอินเดียและลังกา อวสานกถาท้าย 

วิสุทธิมรรค ผู้แต่งบันทึกว่า “ข้าพเจ้าผู้หวังความด�ารงอยู่แห่งพระสัทธรรม รับนิมนต์จากภทันตะสังฆ- 

ปาละ ส�านักมหาวิหาร ผู้เป็นวิภัชชวาที...”30 หลักฐานบันทึกท�าให้ทราบประวัติศาสตร์การเดินทางไป

เกาะลังกา มหาวิหารเป็นส�านักใหญ่ ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาในเกาะลังกา พระพุทธ- 

โฆสาจารย์ชาวชมพูทวีปเคยไปพ�านักท่ีมหาวิหาร วิสุทธิมรรคถือเป็นประวัติศาสตร์ของส�านักมหาวิหาร

ที่สืบทอดจนถึงปัจจุบัน วิมุตติมรรคเป็นคัมภีร์ของส�านักอภัยคิรีวิหารที่มีผู้น�าบ้านเมืองให้การอุปถัมภ์ 

  ๔.๕.๓ ด้านหลักธรรม  

 วิสุทธิมรรคอธิบายพระไตรปิฎกตามหลักไตรสิกขา ที่ส�านักมหาวิหารใช้เป็นแนวการแต่งคัมภีร์ 

สืบมา ค�าสอนมุ่งการปฏิบัติกัมมัฏฐานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ผู้แต่งกล่าวว่า “กุลบุตรผู้ปรารถนา

ความด�ารงมั่นแห่งพระสัทธรรมจงพากเพียรสั่งสม”31 ไตรสิกขา เป็น “พหุลธัมมีกถา” ค�าสอนท่ี

พระพุทธเจ้าทรงแสดงบ่อย ดังพุทธพจน์ว่า “ศีลเป็นอย่างนี้ สมาธิเป็นอย่างนี้ ปัญญาเป็นอย่างนี้ สมาธิ

ที่ศีลบ่มเพาะ ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก ปัญญาที่สมาธิบ่มเพาะ ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก จิตที่

ปัญญาบ่มเพาะ ย่อมหลุดพ้นจากกามาสวะ ภวาสวะ และอวิชชาสวะ โดยสิ้นเชิง”32 

 วิมุตติมรรคและวิสุทธิมรรคมีองค์ความรู้ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นความส�าคัญของ 

สัมมาทิฏฐิ องค์ธรรมฝ่ายปัญญาว่าเป็นระบบการปฏิบัติในพระพุทธศาสนา 

 วิสุทธิมรรคและวิมุตติมรรคเน้นวิธีปฏิบัติตามจตุปาริสุทธิศีล ผู้ปฏิบัติต้องมีศีลบริสุทธิ์ ศีลเป็น 

พื้นฐานที่จะท�าให้เกิดสมาธิ อันน�าไปสู่การเกิดปัญญาญาณคือวิปัสสนา ตามล�าดับ 

 ๔.๕.๔ ด้านภาษา 

 ในวสิทุธมิรรคผูแ้ต่งเลอืกสรรการใช้ศัพท์ทีเ่ป็นมาตรฐานของภาษมคธหรือภาษาบาลี “ภาษาบาลี

ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคเป็นภาษาบาลีมาตรฐาน”33 ช่วยให้ผู้ศึกษาเข้าใจอรรถรสได้ เป็นแบบอย่างที่ดี 

ในการรจนาคัมภีร์ชัน้อรรถกถา ผูแ้ต่งใช้วธีิการอธิบายความภาษาบาลหีลายรปูแบบ เช่น อธบิายรปูศพัท์ 

ความหมายรูปศัพท์ต่าง ๆ วิเคราะห์ศัพท์ให้ผู้ศึกษารู้เข้าใจความหมายศัพท์นั้น ๆ อย่างถูกต้อง

 30 วิสุทฺธิ. (ไทย) ๒/๘๙๓/๕๓๙. (ฉบับ มจร.)
 31 วิสุทฺธิ. (ไทย) ๒/๘๙๓/๕๓๙. (ฉบับ มจร.)
 32 ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๑๑/๑๔๓.
 33 สุพรรณ บาง ณ ช้าง, ประวัติวรรณคดีบาลีในอินเดียวและลังกา, หน้า ๒๙๒.
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101บทที่ ๔ วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา : คัมภีร์วิมุตติมรรคและวิสุทธิมรรค

 ผู้แต่งอธิบายความร้อยแก้ว ใช้อุปมาอุปไมยพร้อมยกตัวอย่างประกอบ วิธีนี้ช่วยผู้ศึกษาให้เกิด

จินตภาพ เกิดแรงจูงใจ วิสุทธิมรรคมีองค์ความรู้ทางภาษาครบถ้วน ท่านไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องไวยากรณ์เพื่อ

ความเข้าใจธรรมเท่านั้น แต่มุ่งให้เกิดความเข้าใจการอธิบายธรรมในอาคตสถานนั้น ๆ อย่างเป็นระบบ 

 ในด้านวรรณคดีบาลี วิสุทธิมรรคและวิมุตติมรรคถ่ายทอดความลึกซ้ึงแห่งหลักธรรมโดยการ 

แต่งร้อยแก้วอย่างบุคลาธิษฐาน อุปมาอุปไมย สร้างวิมุตติรสแก่ผู้ศึกษาปฏิบัติ แม้สองคัมภีร์อธิบายแบบ

วิมิสสะผสมผสานร้อยแก้วกับร้อยกรอง แต่ลีลาการแต่งต่างกัน วิสุทธิมรรคใช้ภาษาสละสลวย วิเคราะห์

ศัพท์ วินิจฉัยบท แสดงความคิดเห็น อ้างอิงข้อมูล วิมุตติมรรคใช้ส�านวนโวหารอธิบายสั้น กระชับ  

ไม่วิเคราะห์ศัพท์ ไม่วินิจฉัย มุ่งอธิบายเนื้อหา 

 ๔.๕.๕ ด้านน�ามาประยุกต์เป็นแนวเจริญสติ 

 การเจริญสติหรือการปฏิบัติกัมมัฏฐานในประเทศไทย สืบทอดมาต้ังแต่สมัยโบราณจนปัจจุบัน  

ส�านักกัมมัฏฐานที่โดดเด่น มี ๕ ส�านัก คือ 

  ๑)  ส�านักปฏิบัติแนวอานาปานสติ พิจารณาลมหายใจเข้า-ออก บริกรรมภาวนาว่า “พุทโธ” 

เช่นกลุ่มพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต 

  ๒)  ส�านักปฏิบัติแนวธุดงค์กัมมัฏฐานอีสาน พื้นฐานสืบมาจากสายอานาปานสติ แต่มีลักษณะ

เป็นพระป่าต้องออกธุดงค์ มีมากในแถบภาคอีสาน 

  ๓)  ส�านักปฏิบัติแนววัดมหาธาตุฯ รับแนวปฏิบัติจากพม่า พิจารณาอาการพอง-ยุบ ขณะที่

ก�าหนดหายใจเข้าออก 

  ๔)  ส�านักปฏิบัติแนววิชชาธรรมกาย สอนตามแบบหลวงพ่อวัดปากน�้า ภาษีเจริญ พิจารณา 

ดวงแก้วที่บริเวณศูนย์กลางของร่างกาย 

  ๕)  ส�านกัปฏบิตัแินวประยกุต์ สงัเคราะห์แนวค�าสอนในพระพุทธศาสนามาใช้อธบิายการปฏบิตัิ

และสอนสมาธิ เช่น อาจารย์พร รัตนสุวรรณ หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ34 ส�านักปฏิบัติดังกล่าวนี้มีส�านัก

สาขากระจายทั่วประเทศไทย จึงมีอิทธิพลต่อชาวพุทธผู้ยึดถือแนวทางปฏิบัติของส�านักเหล่านี้ แม้จะมี

แนวการปฏิบัติแตกต่างกัน 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย น�าหลักสูตรวิปัสสนากัมมัฏฐานมาสอนทั้งทฤษฎีและ

ปฏิบตั ิแม้มหาวทิยาลยัจะไม่สามารถฝึกอบรมผู้ปฏบิติัให้หลุดพ้นความทกุข์ภายในระยะเวลาทีศ่กึษาอยู่ 

กระนั้น ผู้ปฏิบัติย่อมได้พื้นฐานวิธีการปฏิบัติ ถือเป็นจุดเริ่มต้นให้ปฏิบัติเพิ่มเติมในภายภาคหน้า 

 วิมุตติมรรคและวิสุทธิมรรคมีอิทธิพลต่อแนวการปฏิบัติกัมมัฏฐาน มากบ้าง น้อยบ้าง แม้จะไม่มี

อิทธิพลโดยตรง ก็มีโดยอ้อม 

 34 วริยา ชินวรรโณ และคณะ, “วิวัฒนาการการตีความค�าสอนเร่ืองสมาธิในพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทใน
ประเทศไทย”, รายงานวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๗), หน้า ๒๔๗.
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สรุปท้ายบท
 พระอุปติสสเถระแต่งวิมุตติมรรคอธิบายเร่ืองไตรสิกขา อ้างอิงในพระไตรปิฎกและในอรรถกถา 

ท่านอธิบายเป็นระบบด้วยวิธีถาม-ตอบ สั้นกระชับ ตรงประเด็น ต่างจากวิสุทธิมรรคที่ผู้ศึกษาต้องมี 

ความรู้ค�าสอนพื้นฐาน จึงจะเข้าใจเนื้อหา  

 วสิทุธมิรรคแต่งหลงัวิมุตตมิรรค ผู้แต่งคอืพระพทุธโฆสาจารย์ ทัง้สองคมัภร์ีมีเนือ้หาอย่างเดยีวกนั

แต่รายละเอียดแตกต่างกัน วิมุตติมรรคน�าอุเทสคาถาในทีฆนิกาย มหาวรรค และในอังคุตตรนิกาย  

จตกุกนบิาต ยกมาเป็นบทตัง้ อธบิายผลการปฏบิตั ิไม่กล่าวขัน้ตอนการปฏบิติั วสุิทธมิรรคน�าอเุทสคาถา

ในสังยุตตนิกาย สคาถวรรค ยกมาเป็นบทต้ัง อธิบายการปฏิบัติอย่างมีขั้นตอน ทั้งสองคัมภีร์เร่ิมที่การ

รักษาศีล เจริญสมาธิ ที่น�าไปสู่ปัญญาญาณ คือ วิปัสสนา 

 วิมุตติมรรคและวิสุทธิมรรคสะท้อนสะท้อนแนวปฏิบัติในพระพุทธศาสนาเถรวาท ด�าเนินตาม 

พระไตรปิฎก ไม่ใช่การตีความตามใจชอบของผู้ปฏิบัติ 
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ค�าถามท้ายบท

ค�าชี้แจง 

ตอนที่ ๑ : ข้อสอบอัตนัย มี ๑๐ ข้อ 

 ๑. วิมุตติมรรคและวิสุทธิมรรค มีความเป็นมาอย่างไร 

 ๒. ค�าว่า วิมุตติมรรค และ วิสุทธิมรรค มีหมายความว่าอย่างไร

 ๓. วิสุทธิมรรคและวิมุตติมรรค มีความเหมือนและต่างกันอย่างไร 

 ๔. วิสุทธิมรรคและวิมุตติมรรคมีลักษณะการประพันธ์เหมือนกันหรือว่าต่างกันอย่างไร

 ๕. อธิบายเนื้อหาวิมุตติมรรคโดยย่อ

 ๖. อธิบายเนื้อหาวิสุทธิมรรคโดยย่อ

 ๗. อธิบายวิธีการน�าเสนอวิมุตติมรรคและวิสุทธิมรรค

 ๘. อธิบายคุณค่าของการศึกษาวิมุตติมรรคและวิสุทธิมรรคด้านวรรณคดี

 ๙. อธิบายคุณค่าของการศึกษาวิมุตติมรรคและวิสุทธิมรรคด้านหลักค�าสอน

 ๑๐. วิมุตติมรรคและวิสุทธิมรรคมีคุณค่าต่อการปฏิบัติกัมมัฏฐานอย่างไร

ตอนที่ ๒ : ข้อสอบปรนัย มี ๑๐ ข้อ ให้กาเครื่องหมาย x ทับข้อ ก ข ค ง ที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

 ๑. วิมุตติมรรค แปลว่า อะไร 

  ก. หนทางแห่งสวรรค์   ข. หนทางแห่งพระนิพพาน

  ค. หนทางแห่งความบริสุทธิ์ ง. หนทางแห่งความหลุดพ้น

 ๒. วิสุทธิมรรค แปลว่า อะไร

  ก. หนทางแห่งสวรรค์   ข. หนทางแห่งพระนิพพาน

   ค. หนทางแห่งอริยมรรค   ง. หนทางแห่งความหลุดพ้น

 ๓. ใครคือ ผู้แต่งวิมุตติมรรค

  ก. พระอรรถกถาจารย์   ข. พระพุทธโฆสาจารย์

  ค. พระสิริมังคลาจารย์   ง. พระอุปติสสเถระ

 ๔. ใครคือ ผู้แต่งวิสุทธิมรรค 

  ก. พระอรรถกถาจารย์   ข. พระอุปติสสเถระ

  ค. พระสิริมังคลาจารย์   ง. พระพุทธโฆสาจารย์

 ๕. ไตรสิกขา ประกอบด้วยหลักกรรม อะไรบ้าง

  ก. ศีล สมาธิ สัมมาทิฏฐิ    ข. ศีล สมาธิ วิมุตติ

  ค. ศีล สมาธิ ปัญญา    ง. ศีล สมาธิ สัมมาวาจา
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 ๖. ส�านักมหาวิหารตั้งอยู่ที่ใด…

  ก. ทิเบต        ข. อินเดียใต้

  ค. เกาะสิงหล      ง. โรหณชนบท

 ๗. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง 

  ก. วิสุทธิมรรคแต่งก่อนวิมุตติมรรค ข. วิมุตติมรรคแต่งหลังวิสุทธิมรรค

  ค. วิสุทธิมรรคแต่งในอินเดียใต้ ง. วิสุทธิมรรคแต่งในลังกาทวีป 

 ๘. อวสานคาถาวิสุทธิมรรค ระบุเนื้อหาว่าอะไร

  ก. ผู้แต่งวิสุทธิมรรคถูกส่งตัวไปลังกา ข. ผู้แต่งวิสุทธิมรรคได้รับค�าเชิญให้ไปลังกา

  ค. เทวดาเชิญให้ไปแต่งวิสุทธิมรรค  ง. ไม่มีค�าตอบที่ถูกต้อง

 ๙. อวสานคาถาในวิสุทธิมรรค ระบุเนื้อหาไว้ว่าอย่างไร

  ก. เทวดาเชิญให้แต่งวิสุทธิมรรค  ข. พระสังฆปาละเชิญให้แต่งวิสุทธิมรรค

  ค. พระพุทธโฆสะเดินทางไปเองไม่มีใครเชิญ ง. ถูกทุกข้อ

 ๑๐. ชื่อหนังสือเรียนบาลีของคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบัน คือ 

  ก. วิมุตติมรรค      ข. วิสุทธิมรรค

  ค. สมันตปาสาทิกา    ง. ข. และ ค.
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