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สัมโมทนียกถา
สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ.
การให้ธรรมทาน ชนะการให้ทั้งปวงฯ
อาตมภาพได้รับทราบเรื่องอันเป็นที่น่าอนุโมทนายินดีเป็นอย่างยิ่ง
ดังที่พระครูวิเทศสุธรรมญาณ (สุธรรม สุธมฺโม) และศาสตราจารย์กิตติคุณ
สุกญ
ั ญา สุดบรรทัด มารายงานความก้าวหน้าของการทำางานวิจยั เรือ่ ง “สืบค้น
หลักฐานธรรมกายในคัมภีรพ์ ทุ ธโบราณ” ของ สถาบันวิจยั นานาชาติธรรมชัย
(DIRI) ที่ดำาเนินงานอย่างต่อเนื่องด้วยความมุ่งมั่นอุตสาหะและทำางานเป็น
คณะ โดยแบ่งความรับผิดชอบเพื่อสืบค้นแหล่งข้อมูลให้ได้มาซึ่งหลักฐานจาก
หลายภูมิภาคทั่วโลก
เป็นที่ทราบกันอย่างดีว่าพระธรรมคำาสอนอันบริสุทธิ์ของพระสัมมา
สัมพุทธเจ้านัน้ มีความเป็นสัจธรรม ทีจ่ ะนำาพาชีวติ ของสรรพสัตว์ทงั้ หลายผูห้ ยัง่
จิตลงสู่ความเพียรในสัมมาสมาธิ ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ในสังสารวัฏ และ
เข้าถึงสันติสุขอันไพบูลย์อย่างแท้จริงได้ โดยไม่ถูกจำากัดด้วยกาลเวลา เป็น
“อกาลิโก” จวบจนเวลากว่า 13 ปีผา่ นไปคณะทำางานได้พบหลักฐานธรรมกาย
ที่สำาคัญดังมีปรากฏในคัมภีร์ที่จารึกด้วยอักษรขโรษฐีในภาษาคานธารีบน
เปลือกไม้เบิร์ช ซึ่งเป็นวัตถุโบราณเก่าแก่ที่คัดลอกตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 5-6
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อันนับเป็นก้าวใหม่ของการสืบค้นทางวิชาการ รวมถึงการพบหลักฐานจาก
คัมภีร์โบราณอื่นๆ ได้แก่ คัมภีร์อักษรจีน คัมภีร์อักษรขอม คัมภีร์อักษรธรรม
และคัมภีรอ์ กั ษรเขมร เมือ่ ศึกษาวิจยั โดยเปรียบเทียบคัมภีรพ์ ทุ ธโบราณเหล่านี้
กับคัมภีร์บาลีมีพระไตรปิฎกเป็นต้น ได้พบว่ามีความถูกต้องสอดคล้องกัน
ดุจดังรสเปรี้ยวที่ปรากฏในมะนาว หรือรสหวานที่ปรากฏในน�้าผึ้ง
ย่อมเป็นทีป่ ระจักษ์รบั รองความจริงแท้ของพระสัทธรรมทีถ่ กู เก็บรักษา
ไว้ในภาษาและอักษรต่างๆ ซึ่งคัดลอกสืบต่อกันผ่านกาลเวลาที่ล่วงมากว่า
2,000 ปี ผ่านยุคสมัยและแว่นแคว้นดินแดนอื่นๆ มากมายจนถึงยุคของเราใน
ปัจจุบัน ผลของการศึกษาข้อมูลคำาสอนจากหลักฐานอันสำาคัญเหล่านี้ ทำาให้
ได้ภาพของหลักธรรมในส่วนภาคแห่งปฏิบัติสัทธรรม ซึ่งอาจเลือนหายไป
บ้างตามกฎแห่งไตรลักษณ์นั้นกลับยิ่งมีความชัดเจนขึ้น อันเป็นการยืนยันว่า
พระธรรมเทศนาของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ที่
ได้รื้อฟื้นธรรมปฏิบัติวิชชาธรรมกายของพระพุทธองค์ไว้ในหลายแง่มุมนั้น
มีความเป็นเอกภาพที่เป็นเอกายนมรรค ดังที่มีปรากฏในพระไตรปิฎกบาลี
ทีฆนิกาย อัคคัญญสูตร ที่ว่า
“ตถาคตสฺส เหต� วาเสฏฺา อธิวจน� ธมฺมกาโย อิติปิ
พฺรหฺมกาโย อิติปิ ธมฺมภูโต อิติปิ พฺรหฺมภูโต อิติปิ ฯ” (ที.ปา.
11/55/92)
“ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะ เพราะคำาว่า ธรรมกาย
ก็ดี พรหมกายก็ดี ธรรมภูตก็ดี พรหมภูตก็ดี เป็นชื่อของพระ
ตถาคต” และพระพุทธวจนะที่กล่าวกับพระวักกลิ ว่า
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“โย โข วกฺกลิ ธมฺม� ปสฺสติ, โส ม� ปสฺสติ ฯ โย ม�
ปสฺสติ, โส ธมฺม� ปสฺสติ ฯ
ธมฺม� หิ วกฺกลิ ปสฺสนฺโต, ม� ปสฺสติ ฯ ม� ปสฺสนฺโต, ธมฺม�
ปสฺสติ ฯ” (ส�.ข.17/216/147)
“ดูก่อนวักกลิ ผู้ใดแลเห็นธรรม ผู้นั้นชื่อว่าย่อมเห็นเรา,
ผู้ใดเห็นเรา ผู้นั้นชื่อว่าย่อมเห็นธรรม, วักกลิ เป็นความจริง
บุคคลเห็นธรรมก็ย่อมเห็นเรา บุคคลเห็นเรา ก็ย่อมเห็นธรรม”
อาตมภาพขออนุโมทนากับคณะทำางานวิจยั ซึง่ มี พระเทพญาณมหามุนี
(ไชยบูลย์ ธมฺมชโย) ผู้สถาปนาสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย (DIRI) และ
ผู้มีส่วนสนับสนุนทุกท่าน ที่ได้นำาความรู้ข้อแท้จริงด้านวิชาการเรื่องธรรมกาย
นี้ มาเติมเต็มในส่วนของปริยัติสัทธรรม และสร้างกำาลังใจให้แก่ชาวพุทธทั้ง
มวลในส่วนแห่งปฏิบัติสัทธรรม อันจะนำาไปสู่ผลคือปฏิเวธสัทธรรมที่สามารถ
รับรู้ได้ด้วยตนเองเป็นสันทิฏฐิกธรรม อนึ่งต้องขอชื่นชมคณะพุทธบริษัทเหล่า
กัลยาณมิตรที่ตั้งใจจัดพิมพ์เป็นธรรมบรรณาการเพื่อถวายแด่พระสังฆาธิการ
30,000 วัดทั่วประเทศ เนื่องในวันคุ้มครองโลก 22 เมษายน พ.ศ. 2557
ซึ่งจักอำานวยประโยชน์แก่วงการวิชาการที่ศึกษาพระพุทธศาสนาทั้งภายใน
ประเทศไทยและทั่วโลกอย่างกว้างขวางต่อไป

เจ้าอาวาสวัดปากนำ้าภาษีเจริญ
ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
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สาส์นจากบรรณาธิการ
พระสัทธรรมคำาสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็น อกาลิโก ทรง
พระคุณโดยไม่จำากัดกาลเวลา นำาพาเวไนยสัตว์ให้หลุดพ้นจากความทุกข์
ทรมานในวัฏฏะและเข้าถึงสันติสุขอันไพบูลย์ได้อย่างแท้จริง พระพุทธวจนะ
คำาสอนที่สืบทอดต่อกันมาในรูปมุขปาฐะก็ดีหรือบันทึกบนใบลานหรือบน
เปลือกไม้กด็ ี ย่อมเป็นเครือ่ งแสดงความมีอยูข่ องธรรมปฏิบตั อิ นั เป็นเอกายนมรรค
หนทางสายเดียว ที่มีปรากฏให้เห็นเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นพระพุทธศาสนา
นิกายใดในอดีตและปัจจุบัน
ด้วยมโนปณิธานในเรื่องดังกล่าว พระเดชพระคุ ณ พระเทพญาณ
มหามุนี วิ. องค์สถาปนาสถาบันวิจยั นานาชาติธรรมชัย แห่งออสเตรเลียและ
นิวซีแลนด์ จึงมอบหมายให้อาตมภาพและคณะทำางานดำาเนินการสืบค้นหลักฐาน
ของธรรมปฏิบัติจากคัมภีร์คำาสอนดั้งเดิม เพื่อยืนยันความถูกต้องมั่นคงที่
สืบทอดจากอดีตจนถึงปัจจุบันของพระสัทธรรม เหตุน้ีจึงเป็นจุดกำาเนิด
ของโครงการ “การสืบค้นหลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ” ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ที่จะทำาหน้าที่เสมือนทนายแก้ต่างแทนพระพุทธศาสนา ชี้แจง
ให้เกิดการยอมรับในสังคมต่างๆ โดยเฉพาะในวงการนักวิชาการที่อาจไม่เคย
ปฏิบตั สิ มาธิภาวนา แต่กลับใช้ความพยายามทีจ่ ะอธิบายประสบการณ์ภายใน
ซึ่งอาจสื่อความหมายเปลี่ยนผันไปบ้าง จึงควรให้นักวิชาการทั้งหลายนั้นได้
เข้ามาพิสูจน์ ดังบทพระบาลีที่ว่า เอหิปัสสิโก ท่านจงมาพิสูจน์เถิด พระธรรม
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ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั้น ควรน้อมนำามาปฏิบัติด้วยตนเองได้ทุกเมื่อ ซึ่ง
ก็คือ โอปะนะยิโก และเป็นเรื่องอันวิญูชนพึงรู้ได้เฉพาะตนคนเดียวด้วยการ
ปฏิบัติ ซึ่งคนอื่นที่ยังไม่ปฏิบัติจนรู้แจ้งจะพลอยตามรู้ตามเห็นด้วยหาได้ไม่
ดังพระบาลีที่ว่า ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญูหิติ นั่นเอง
โครงการสืบค้นค�าสอนดั้งเดิมจากคัมภีร์พุทธโบราณ นั้น จำาเป็น
ต้องดำาเนินขั้นตอนตามหลักการศึกษาวิจัยเชิงวิชาการ สำาหรับคณะทำางาน
ของสถาบันฯ ถือว่าเป็นการเริ่มต้นจากศูนย์ เพราะสิ่งแรกที่ต้องทำาคือการ
สร้างบุคลากรให้เป็นนักวิชาการทางพุทธศาสนศึกษา โดยเริ่มเรียนรู้ระบบ
การค้นคว้าแบบตะวันตก เพื่อให้เข้าถึงแหล่งข้อมูลซึ่งเป็นที่หวงแหนของ
สถาบันวิชาการระดับโลกต่างๆ ซึ่งคณะทำางานบางท่านต้องเปลี่ยนสายงาน
จากพื้นฐานความรู้ความถนัดที่มีอยู่เดิม ทั้งนี้ต้องนับว่าเป็นคุณูปการอย่างยิ่ง
ของนักวิชาการตะวันตกสาขาต่างๆ ที่ได้รวบรวมและทำาการศึกษาหลักฐาน
ทางพระพุทธศาสนายุคต้นไว้แล้วเป็นอเนกอนันต์ ไม่ว่าจะเป็นวิชาการด้าน
โบราณคดี ประวัติศาสตร์ จารึกโบราณ นิรุกติศาสตร์ พุทธศาสนศึกษา ฯลฯ
และสำาหรับด้านบริหารจัดการทางสถาบันฯ ก็ได้สร้างความสัมพันธ์กบั องค์กร
ทางวิชาการนานาชาติ เพื่อส่งเสริมงานด้านวิชาการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และเพือ่ ความทันต่อการเคลือ่ นไหวของวงวิชาการ องค์กรทางวิชาการเหล่านี้
ได้แก่ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยออสโล นอร์เวย์
มหาวิทยาลัยโอทาโก้ นิวซีแลนด์ มหาวิทยาลัยเคลานีย่า ศรีลังกา และ
มหาวิทยาลัยโคตะมะ อินเดีย เป็นต้น และสิ่งที่ดำาเนินการควบคู่กันไป คือ
การวิจัยค้นคว้าในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติของพระพุทธศาสนาดั้งเดิม
ซึ่งถือได้ว่าเป็นผลงานที่สำาคัญของสถาบันฯ ในงานวิจัยที่ทุ่มเทตลอดเวลา
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กว่า 13 ปีที่ผ่านมานี้ เป็นการค้นคว้าในหลักฐานปฐมภูมิ อันได้แก่คัมภีร์ที่
จารึกด้วยอักษรขโรษฐีบนเปลือกไม้เบิร์ช ภาษาคานธารี ภาษาสันสกฤต และ
ภาษาโบราณต่างๆ ของเอเชียกลาง รวมถึงคัมภีร์ปฏิบัติสมาธิภาวนาภาษาจีน
ซึง่ ประพันธ์โดยวิปสั สนาจารย์ชาวต่างชาติ ทีเ่ ข้ามาเผยแผ่ตงั้ แต่ยคุ แรกๆ ของ
พระพุทธศาสนาในจีน การค้นคว้าในคัมภีร์อักษรขอมที่มีหลักฐานทางจารึก
โบราณสามารถอ้างอิงอายุได้ถึงสมัยอยุธยาตอนต้น รวมถึงกลุ่มคัมภีร์อักษร
ธรรมและอักษรเขมรโบราณทีก่ ล่าวถึงการทำาสมาธิภาวนาของพระพุทธศาสนา
ในอดีตของสุวรรณภูมิ
ผลจากงานวิจัยที่คณะทำางานได้ทุ่มเทด้วยความวิริยอุตสาหะ เป็นเวลา
มากกว่า 13 ปีที่ผ่านนั้น คือการแสดงให้เห็นนัยสำาคัญหรือร่องรอยของวิชชา
ธรรมกายที่สูญหายไปกว่าสองพันปี บทความวิจัยที่เสนอไว้ในหนังสือเล่มนี้
รวบรวมจากข้อมูลหลักฐานมากมายหลายชิ้นงานและจากหลายแหล่ง
สถานที่ ซึ่งเมื่อได้น�ามาศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับคัมภีร์ฉบับบาลีมี
พระไตรปิฎกเป็นต้น และเปรียบเทียบศึกษากับเทศนาค�าสอน ของพระ
เดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน�้า
ภาษีเจริญ ก็พบความชัดเจนว่าธรรมกายเป็นที่รู้จักของชาวพุทธตั้งแต่
ยุคต้นๆ จนถึงอดีตที่ไม่ไกลนัก และธรรมกายเป็นกายที่ประกอบด้วยญาณ
ตรัสรู้ที่สามารถรู้เห็นได้ด้วยญาณมิใช่ด้วยวิญญาณรู้ อีกทั้งการปฏิบัติธรรมที่
เป็นประสบการณ์ภายในคือนิมิตดวงสว่าง และการปฏิบัติธรรมแบบเห็นองค์
พระภายในกลางตัว รวมถึงการหยุดใจไว้บริเวณเหนือสะดือกลางท้องนั้น
ย่อมบ่งชีว้ า่ มีชาวพุทธได้เรียนรูแ้ ละปฏิบตั ธิ รรมสืบทอดต่อเนือ่ งกันมานาน
หลายสิบศตวรรษแล้ว
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ขอเจริญพรขอบคุณอย่างยิ่งต่อคณาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่าน ที่เมตตา
ให้คำาแนะนำาและขัดเกลาผลงานวิจัยตามหลักวิชาการ จนสำาเร็จเป็นรูปธรรม
ทั น ตามกรอบเวลา รวมถึ ง อนุ โ มทนาในมหากุ ศ ลของท่ า นสาธุ ช นเหล่ า
กัลยาณมิตรทั้งหลาย ที่ให้การอุปถัมภ์ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือ
“หลักฐานธรรมกายในคัมภีรพ์ ทุ ธโบราณ” เล่มที่ 1 เพือ่ ถวายแด่พระสังฆาธิการ
ทั่วประเทศ 30,000 วัด เนื่องในวันคุ้มครองโลก วันที่ 22 เมษายน 2557
นี้ และคณะศิษยานุศิษย์ก็ได้แสดงความกตัญูกตเวทิตา และพร้อมใจบูชา
ธรรมแด่พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี วิ. ซึ่งตรงกับวาระอายุวัฒนะ
มงคลได้ 70 ปี
การเผยแพร่ผลงานวิจยั เป็นธรรมทานครัง้ นี้ จักก่อให้เกิดคุณประโยชน์
แก่วงการศึกษาและเสริมสร้างศรัทธาสัมมาทิฏฐิแก่ผู้ใฝ่ใคร่ต่อการศึกษา
พระพุทธศาสนา การศึกษาพระพุทธศาสนาทางวิชาการจักได้เจริญรุ่งเรือง
สืบไป.

(พระครูวิเทศสุธรรมญาณ วิ.)
บรรณาธิการบริหาร
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อักษรย่อ
อักษรย่อทั่วไป
บ.
ภาษาบาลี
รธ.
หนังสือ รวมพระธรรมเทศนา พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
(คณะศิษยานุศิษย์หลวงพ่อวัดปากนำ้า โดยพระวิชัย วิชโย
และคณะ 2555)
ศ.
พุทธศตวรรษ
ส.
ภาษาสันสกฤต
BHS
Buddhist Hybrid Sanskrit หรือ ภาษาสันสกฤตแบบผสม
D
พระไตรปิฎกภาษาทิเบต Derge edition (tsha)
pp. 126a-206b
P
พระไตรปิฎกภาษาทิเบต Peking edition (tsu)
pp. 133b-215a
อักษรย่อชื่อคัมภีร์: คัมภีร์ลายมือเขียน และระบบการอ้างอิง
ญาณก. 4.4 คัมภีร์พระญาณกสิณ หน้าที่ 4 บรรทัดที่ 4
ธัมมกาย 8.1-4 คัมภีร์ธัมมกาย หน้าที่ 8 บรรทัดที่ 1-4
บัวร. 2.36.4 คัมภีร์บัวระพันธะ ผูกที่ 2 หน้าที่ 36 บรรทัดที่ 4
ปริยาย. 24.14 คัมภีร์ปริยายพระวิปัสสนาสูตร ข้อ 24 บรรทัดที่ 14
พุทธน. 5.1 พุทธนรกัน หน้าที่ 5 บรรทัดที่ 1
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มูลพ. 2/2 คัมภีร์มูลพระกรรมฐาน ภาษาเขมร ใบลานที่ 2 หน้าที่ 2
มูลล. 13.4 คัมภีร์มูลลกัมมฐาน ฉบับวัดป่าเหมือด หน้า 13 บรรทัดที่ 4
อักษรย่อชื่อคัมภีร์ : คัมภีร์ปฐมภูมิ อักษรไทย

ก. พระไตรปิฎกบาลี ใช้ขอ้ มูลฉบับบาลีสยามรัฐ อ้างอิง ชือ่ คัมภีร์ เล่ม/
ข้อ/หน้า เลขเล่มใช้เลข 1-45 ตามลำาดับของพระไตรปิฎกบาลี 45 เล่ม
ข. อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา และคัมภีร์ปกรณ์วิเศษภาษาบาลี ใช้ข้อมูล
จากฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) และฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(มจร.) ตามทีร่ ะบุไว้ทา้ ยอักษรย่อแต่ละตัว โดยอ้างอิง ชือ่ คัมภีร์ เล่ม/หน้า เลข
เล่มที่ใช้เป็นเลขเล่มที่ระบุไว้ในคัมภีร์นั้นๆ เอง ถ้าคัมภีร์นั้นๆ ไม่มีเลขเล่มระบุ
ไว้ จะอ้างอิงเฉพาะเลขหน้า ในกรณีทอี่ า้ งอิงต่างฉบับจากทีร่ ะบุไว้ในอักษรย่อ
จะระบุชื่อฉบับที่ใช้อ้างอิงกำากับไว้ด้วย
ค. พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปลภาษาไทย ใช้ฉบับมหามกุฏราช
วิทยาลัย (ไทย มมร.) และฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ไทย มจร.)
และฉบับสยามรัฐ (ไทย สร.) โดยอ้างอิง ชื่อคัมภีร์ เล่ม/หน้า และระบุฉบับที่
อ้างอิงไว้ด้วย
ขุ.จูฬ.
ขุ.เถร.
ขุ.ปฏิ.
ขุ.ม.
ขุ.อุ.
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ขุทฺทกนิกาย ปฏิสมฺภิทามคฺค
ขุทฺทกนิกาย มหานิทฺเทส
ขุทฺทกนิกาย อุทาน
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ชา.อ.
เถร.อ.
ที.ปา.
ธ.อ.
เนตฺติวิ.
ปฏิ.อ.
พุทฺธ.อ.
ม.ม.
ม.มู.
ม.อ.
ม.อุ.
วิ.จุลฺล.
วิ. ม.
วิ.มหา.
วิ.อ.
วิมาน.อ.
สงฺ.อ.
สำ.ข.
สำ.นิ.
สำ.ม.
สำ.ส.
สำ.สฬ.

ชาตก อฏฺกถา (มมร.)
เถรคาถา อฏฺกถา ปรมตฺถทีปนี 1-2 (มจร.)
ทีฆนิกาย ปาฏิกวคฺค
ธมฺมปท อฏฺกถา (มมร.)
เนตฺติวิภาวินี (มจร.)
ปฏิสมฺภิทามคฺค อฏฺกถา สทฺธมฺมปกาสินี (มจร.)
พุทฺธวำส อฏฺกถา มธุรตฺถวิลาสินี (มจร.)
มชฺฌิมนิกาย มชฺฌิมปณฺณาสก
มชฺฌิมนิกาย มูลปณฺณาสก
มชฺฌิมนิกาย อฏฺกถา ปปฺจสูทนี 1-4 (มจร.)
มชฺฌิมนิกาย อุปริปณฺณาสก
วินยปิฏก จุลฺลวคฺค
วินยปิฏก มหาวคฺค
วินยปิฏก มหาวิภงฺค
วินย อฏฺกถา สมนฺตปาสาทิกา 1-3 (มมร.)
วิมานวตฺถุ อฏฺกถา ปรมตฺถทีปนี (มจร.)
ธมฺมสงฺคณี อฏฺกถา อฏฺสาลินี (มจร.)
สำยุตฺตนิกาย ขนฺธวารวคฺค
สำยุตฺตนิกาย นิทานวคฺค
สำยุตฺตนิกาย มหาวารวคฺค
สำยุตฺตนิกาย สคาถวคฺค
สำยุตฺตนิกาย สฬายตนวคฺค
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สำ.อ.
สุ.อ.
องฺ.ฉกฺก.
องฺ.นวก.
องฺ.อ.
อป.อ.
อภิ.ปุ.
อิติ.อ.

สำยุตฺตนิกาย อฏฺกถา สารตฺถปกาสินี 1-3 (มจร.)
สุตฺตนิปาต อฏฺกถา ปรมตฺถโชติกา 1-2 (มจร.)
องฺคุตฺตรนิกาย ฉกฺกนิปาต
องฺคุตฺตรนิกาย นวกนิปาต
องฺคุตฺตรนิกาย อฏฺกถา มโนรถปูรณี 1-3 (มจร.)
อปทาน อฏฺกถา วิสุทฺธชนวิลาสินี 1-2 (มจร.)
อภิธมฺม ปุคฺคลปฺตฺติ
อิติวุตฺตก อฏฺกถา ปรมตฺถทีปนี (มจร.)

คัมภีร์ปฐมภูมิ อักษรโรมัน

ก. พระไตรปิฎกและคัมภีรบ์ าลีอนื่ ๆ ในอักษรโรมัน อ้างอิงฉบับสมาคม
บาลีปกรณ์ (PTS edition) เป็นหลัก โดยระบุอกั ษรย่อชือ่ คัมภีร.์ หมายเลขเล่ม.
เลขหน้า เช่น D.III.84-86 คือ Dīghanikāya vol.3, pp. 84-86
ในกรณีทอี่ า้ งถึงฉบับฉัฏฐสังคายนา1 (CS) หรือฉบับพุทธชยันตี (BJ) ใช้หลัก
การอ้างอิงแบบเดียวกันแต่วงเล็บไว้ข้างท้ายด้วยว่าเป็นฉบับใด เช่น A.IV.75-76
(CS) หรือ M.II.12-14 (BJ) เป็นต้น ยกเว้นในกรณีที่อ้างอิงคัมภีร์ที่ระบุชื่อฉบับ
ไว้ในอักษรย่อแล้ว เช่น คัมภีร์ศาสนวงศ์ (sāsanavaṃsa) ที่มีใช้เฉพาะฉบับฉัฏฐ
สังคายนา จะไม่ระบุชื่อฉบับซำ้าอีกในการอ้างอิงในเนื้อหา

1

ฉบับ “ฉัฏฐสังคายนา” ในที่นี้ หมายถึงเนื้อหาที่แสดงไว้ในโปรแกรมสืบค้นพระไตรปิฎกที่จัดทำาโดย
สถาบันวิปัสสนา (Vipassana Institute) ของพม่า ซึ่งอาจมีเนื้อหาแตกต่างจากฉบับ “ฉัฏฐสังคีติ”
ที่พิมพ์เป็นเล่ม
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ข. คัมภีร์ปฐมภูมิในภาษาสันสกฤต ใช้ระบบการอ้างอิงเดียวกัน โดยใช้
แหล่งข้อมูลที่ปรากฏในบรรณานุกรม
A

Aṅguttaranikāya

AA

Aṅguttaranikāya aṭṭhakathā Manorathapūraṇī

Ap

Apadāna

AbhK

Abhidharmakośa and Bhāṣya

AbhKV

Sphuṭārthā Abhidharmakośa-vyākhyā

AṬ

Aṅguttaranikāya Ṭīkā, the Sāratthamañjūsā (CS)

CpA

Cariyāpiṭaka aṭṭhakathā, the Paramatthadīpanī

D

Dīghanikāya

DA

Dīghanikāya aṭṭhakathā, the Sumaṅgalavilāsinī

DhSA

Dhammasaṅgaṇī aṭṭhakathā, the Aṭṭhasālinī

DṬ

Dīghanikāya Ṭīkā, the Sumaṅgalavilāsinī

ItA

Itivuttaka aṭṭhakathā, the Paramatthadīpanī

KhpA

Khuddakapāṭha aṭṭhakathā, the Paramatthajotikā

M

Majjhimanikāya

MA

Majjhimanikāya aṭṭhakathā, the Papañcasūdanī

MVaṃs

Mahāvaṃsa (CS)

Nd1

Mahāniddesa

Nd1A

Mahāniddesa aṭṭhakathā, the Saddhammapajjotikā

Nd2

Cūḷaniddesa

Nd2A

Cūḷaniddesa aṭṭhakathā, the Saddhammapajjotikā
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S

Saṃyuttanikāya

SA

Saṃyuttanikāya aṭṭhakathā, the Sāratthapakāsinī

SnA

Suttanipāta aṭṭhakathā, the Paramatthajotikā

SrD

Vinaya ṭīkā, the Sāratthadīpanī

SVaṃs

Sāsanavaṃsa (CS)

ThrA

Theragāthā aṭṭhakathā, the Paramatthadīpanī

ThriA

Therigāthā aṭṭhakathā, the Paramatthadīpanī

ThVaṃs

Thūpavaṃsa (CS)

UdA

Uddāna aṭṭhakathā, the Paramatthadīpanī

VinA

Vinayaṭṭhakathā, the Samantapāsādikā

Vism

Visuddhimagga (CS)

VjB

Vinaya ṭīkā, the Vajirabuddhiṭīkā (CS)
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สารบัญ
อักษรย่อ
สารบัญ

(11)
(17)

1 บทนํา

1

1.1. ความเป็นมาของงานวิจัย
1.2. ประเด็นปัญหากับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1.3. สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ
1.4. นิยามศัพท์
1.5. ระเบียบวิธีวิจัย
ก) ปัญหานำาวิจัย
ข) ขอบเขตของงานวิจัย
ค) วิธีการทำางานวิจัย
ง) แหล่งข้อมูล
จ) ข้อจำากัดของงานวิจัย
ฉ) กฎเกณฑ์ในการทำางานวิจัย
1. เกณฑ์ระบุร่องรอยของธรรมกายในคำาสอนดั้งเดิม
2. เกณฑ์ในการคำานวณปีพุทธศักราช
และพุทธศตวรรษจากแหล่งอ้างอิงสากล
1.6. การรายงานผลการวิจัย

2
12
14
14
19
19
20
24
25
33
33
33
35
37
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2 ข้อมูลพื้นฐาน
2.1. พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
2.2. ภาพรวมหลักธรรมปฏิบัติวิชชาธรรมกาย
2.2.1. การสอนปฏิบัติสมาธิเบื้องต้น
2.2.2. แผนผังการเข้าถึงธรรมตามลำาดับ
2.3. พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
ก่อนและในช่วงชีวิตของพระมงคลเทพมุนี
2.3.1. การเดินทางของพระพุทธศาสนา
เข้ามาสู่ประเทศไทย
2.3.2. การศึกษาและปฏิบัติของสงฆ์ไทย
ในช่วงต้นชีวิตสมณะของพระมงคลเทพมุนี
2.4. งานวิจัยเกี่ยวกับธรรมกายในอดีต
2.4.1. พระทิพย์ปริญญา (ธูป กลัมพะสุต)
“ข้อความเกี่ยวกับธรรมกาย”
2.4.2. เกษมสุข ภมรสถิตย์
“ธรรมกายในนานาทัศนะโลก”
2.4.3. ธรรมทายาท “ธรรมกายในคัมภีร์เถรวาท”
2.4.4. พระครูภาวนามงคล (วิวัฒน์ กตวฑฺฒโน)
“ตามรอยธรรมกาย”
2.4.5. ชนิดา จันทราศรีไศล
“ธรรมกายในพระพุทธศาสนายุคดั้งเดิม”
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41
42
62
62
69
73
73
76
81
81
86
89
93
98
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2.5. การค้นพบคัมภีร์เก่าแก่ในพระพุทธศาสนา
นอกเหนือจากพระไตรปิฎกบาลี
2.6. พระพุทธศาสนาในคันธาระและเอเชียกลาง
กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศจีนยุคแรก
2.6.1. พระพุทธศาสนาในคันธาระและเอเชียกลาง
2.6.2. การเดินทางของพระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศจีน
2.6.3. ตำานานแห่งยุคตงฮั่น
2.6.4. การแปลพระไตรปิฎกในประเทศจีน

3 คันธาระ เอเชียกลาง และประเทศจีน

3.1. หลักฐานที่สอดคล้องกับวิชชาธรรมกาย
ในแง่ของคำาสอนหรือหลักปฏิบัติทั่วไป
3.1.1. พระพุทธองค์ทรงเป็น “พุทธะ” เท่านั้น
3.1.2. ทรงสอนให้ทำาความเพียร 4 อย่าง
3.1.3. นิพพานเป็นแดนเกษม ไม่มีความชรา
3.1.4. ต้องทั้งรู้ทั้งเห็นจึงกำาจัดกิเลสได้
3.1.5. ทรงสอนให้ปล่อยวางขันธ์ 5 ซึ่งไม่ใช่ตน
และให้อยู่โดยหน่ายในขันธ์ 5
3.1.6. สัญญา 4 ประการ
3.1.7. ผู้ไม่ยึดติดในสิ่งต่างๆ ย่อมมุ่งตรงสู่พระนิพพาน
3.1.8. นิพพานเป็นสุขแท้ ไม่แปรเปลี่ยน
3.1.9. พระพุทธองค์ทรงมีพระคุณเหนือกว่าพระอรหันต์
แม้จะตรัสรู้นิพพานเดียวกัน

103
109
109
119
121
123

127
133

134
136
140
144
146
151
156
159
161
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3.1.10. พระพุทธเจ้าในอดีตมีจำานวนมาก
เหมือนเม็ดทราย
3.1.10.1. ธรรมกายสูตร
3.1.10.2. ธรรมศรีรสูตฺร
3.1.11. บทสรุปความสอดคล้องในหลักธรรม
และหลักปฏิบัติทั่วไป
3.2. “ธรรมกาย” ในคันธาระ เอเชียกลาง และประเทศจีน
3.2.1. พึงเห็นพระพุทธองค์โดยธรรม
พระพุทธองค์ทรงมีธรรมเป็นกาย
3.2.1.1. อัษฏสาหสริกาปรัชญาปารมิตา
3.2.1.2. ปัญจวิงศติสาหสริกาปรัชญาปารมิตา
3.2.1.3. วัชรัจเฉทิกาปรัชญาปารมิตา
3.2.1.4. สมาธิราชสูตร
3.2.1.5. โพธิสัตวปิฏกสูตร

164

3.2.2. พระพุทธองค์ทรงประกอบด้วยพระรูปกาย
และพระธรรมกาย
3.2.2.1. ศตปัญจสัตก สโตตระ
3.2.2.2. ชิ้นส่วนคัมภีร์ภาษาโขตานจากเอเชียกลาง
3.2.3. พระพุทธองค์นำาสรรพสัตว์สู่นิพพาน
ด้วยพระธรรมกาย
3.2.4. มนุษย์และสรรพสัตว์
มีธาตุแห่งความเป็นพุทธะอยู่ภายใน

200

(Bodhisattvapiṭakasūtra)
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3.2.4.1. ศรีมาลาเทวีสิงหนาทนิรเทศ
3.2.4.2. มหาปรินิรวาณสูตร ฉบับมหายาน
3.2.4.3. อังคุลิมาลียสูตร
3.2.5. ธรรมกายเป็นกายแห่งการตรัสรู้ธรรม
3.2.5.1. สุวรรณประภาโสตตมสูตร
3.2.5.2. สัมพุทธสูตร ในสังยุกตาคมะจีน
3.2.6. อริยสาวกเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยธรรมกาย
3.2.7. กิเลสสิ้นไป ธรรมกายเท่านั้นดำารงอยู่
3.2.8. ห้า-ส่วน-ธรรม-กาย
3.2.9. บทสรุปธรรมกายในคันธาระ เอเชียกลาง
และประเทศจีน
3.3. สมาธิภาวนาในคันธาระ เอเชียกลาง และประเทศจีน
3.3.1. อานาปานสมฤติ ในพระพุทธศาสนาจีน
3.3.1.1. อานาปานสมฤติสูตร
3.3.1.2. อรรถาธิบายแห่งอานาปานสมฤติ
3.3.2. การปฏิบัติธรรมแบบเห็นพระ
3.3.2.1. ปรัตยุตปันนสมาธิสูตร
3.3.2.2. สมาธิราชสูตร
3.3.2.3. ตำาราปฏิบัติธรรมของโยคาจาร
3.3.2.4. ธรรมปฏิบัติของพระโพธิสัตว์
3.3.2.5. สรุปสาระแห่งธรรมปฏิบัติโดยพระกุมารชีพ

211
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230
236
236
241
244
247
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253
256
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272
276
286
289
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3.3.2.6. สรุปสาระแห่งธรรมปฏิบัติโดยพระธรรมมิตร
3.3.2.7. คู่มือธรรมปฏิบัติภาษามองโกเลีย
3.3.3. บทสรุปสมาธิภาวนาในคันธาระ เอเชียกลาง
และประเทศจีน
3.4. ภาพรวมหลักฐานธรรมกาย ในคันธาระ เอเชียกลาง
และประเทศจีน

4 เอเชียอาคเนย์

291
292
294
298

303
4.1. หลักฐานที่มีคำาว่าธรรมกาย
308
4.1.1. คาถาธรรมกาย
309
4.1.1.1. เนื้อหาหลัก 2 ส่วนของคาถาธรรมกาย
311
ก. บทแจกแจงพุทธคุณ
311
ข. บทประมวลความ
313
4.1.1.2. คัมภีร์พระธัมมกายาทิ
317
4.1.1.3. คัมภีร์ธัมมกาย
331
4.1.1.4. คาถาธรรมกายในคัมภีร์มูลลกัมมฐาน
333
4.1.1.5. คาถาธรรมกายในคัมภีร์วิปัสสนาของกัมพูชา 335
4.1.1.6. หนังสือ “การเจริญกรรมฐานแบบโบราณ” 336
ของกัมพูชา
4.1.1.7. บทสรุปคาถาธรรมกาย
340
4.1.2. ธรรมกายในคัมภีร์แนะนำาการปฏิบัติธรรม
345
4.1.2.1. คัมภีร์จตุรารักขา
345
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4.1.2.2. ธรรมกายในคัมภีร์มูลลกัมมฐาน
4.1.3. ธรรมกายในคัมภีร์อื่นๆ ในเอเชียอาคเนย์
4.1.4. บทสรุปเกี่ยวกับธรรมกายในเอเชียอาคเนย์
4.2. หลักฐานเกี่ยวกับสมาธิภาวนา
4.2.1. พุทธานุสติในเอเชียอาคเนย์
4.2.1.1. พุทธานุสติในพระไตรปิฎกและอรรถกถาบาลี
ก. วิธีปฏิบัติพุทธานุสติ
ข. ฐานที่ตั้งของใจ
ค. ประสบการณ์และผลจากการปฏิบัติ
4.2.1.2. พุทธานุสติในคัมภีร์จตุรารักขา
4.2.1.3. พุทธานุสติในคัมภีร์มูลลกัมมฐาน
4.2.2. สมาธิภาวนาในคัมภีร์จตุรารักขา
4.2.3. สมาธิภาวนาในคัมภีร์โยคาวจร
4.2.3.1. ภาพรวมการศึกษาและปฏิบัติ
ในพระพุทธศาสนา
4.2.3.2. ข้อปฏิบัติเบื้องต้นก่อนการเจริญสมาธิภาวนา
4.2.3.3. การเจริญสมาธิภาวนาเบื้องต้น
4.2.3.4. การสอนพระกรรมฐานแบบโบราณ
ในคัมภีร์ใบลานเขมร
4.2.3.5. ผลของการปฏิบัติในระดับโลกิยะ
4.2.3.6. การเจริญสมาธิภาวนาในขั้นโลกุตระ
และผลของการปฏิบัติ

355
356
359
361
362
362
366
368
371
375
379
383
386
389
392
393
396
399
400
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4.2.3.7. ความสอดคล้องและความแตกต่าง
ในทางปฏิบัติ
ก. บริกรรมภาวนา
ข. บริกรรมนิมิต
ค. การดับกิเลสกับลมหายใจหยุด
ง. ฐานที่ตั้งของใจกับการสอนภาวนา
ในคัมภีร์ใบลานเขมร
จ. ทางเดินของจิตและกระบวนการ
บรรลุอริยมรรคอริยผล
4.2.4. บทสรุปสมาธิภาวนาในเอเชียอาคเนย์
4.3. หลักฐานธรรมกายในเชิงหลักธรรมทั่วไป
4.3.1. ดวงแก้ว ดวงธรรม ดวงสว่าง
4.3.1.1. “เกิดมาหาดวงแก้ว”
4.3.1.2. “ดวงแก้วที่ข้ามา”
4.3.1.3. ดวงธรรมที่ทำาให้เป็นกายมนุษย์ ธรรม
ที่ทรงรักษาชีวิต
4.3.1.4. ขนาดของแสงสว่างภายใน
หรือดวงสว่าง กับโลกุตรธรรม
4.3.1.5. ศีลภายใน โลกุตรธรรม กับการไปสู่สุคติ
4.3.1.6. พระญาณกสิณ ตนพรหม หรือ
“ตัวธรรมภายใน”
4.3.1.7. ดวงศีล
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4.3.2. มนุษย์ กับการปฏิบัติสมาธิภาวนา
4.3.2.1. การมาเกิดของกายมนุษย์
4.3.2.2. ทางไปของพระพุทธเจ้า-วิธีสู่ความหลุดพ้น
4.3.2.3. ภาวะสงบนิง่ ในครรภ์มารดากับผูเ้ จริญภาวนา
4.3.2.4. การพบพระพุทธเจ้า
กับการเข้าถึงไตรสรณคมน์
4.3.2.5. การเห็นพระอริยสงฆ์
4.3.3. มนุษย์ กับการสร้างบุญและบาป
4.3.3.1. บุญ-บาป ดวงบุญ-ดวงบาป
4.3.3.2. ชมพูทวีปเป็นแหล่งสร้างบุญบารมี
4.4. บทสรุปหลักฐานธรรมกายในเอเชียอาคเนย์

5 สรุปและอภิปรายผล

5.1. คำาตอบถึงการมีอยู่ของหลักฐานธรรมกาย
ในคำาสอนพระพุทธศาสนา
5.2. คำาตอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในเชิงประวัติศาสตร์
ของหลักฐานธรรมกาย
5.2.1. การศึกษาเปรียบเทียบคัมภีร์กับความเก่าแก่
ของพระไตรปิฎกบาลี
5.2.2. หลักการที่ตรงกันในสองภูมิภาค :
แกนกลางสากลของพระพุทธศาสนา
5.2.2.1. จิตบริสุทธิ์ดั้งเดิม กับหลักการ
ตถาคตครรภะ และ “ดวงแก้วที่ข้ามา”
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5.2.2.2. นิพพานเป็นแก่นสาร เที่ยงแท้ เป็นสุข
ไม่มีแก่ และไม่มีตาย
5.2.2.3. พระพุทธเจ้าในนิพพานยังคอย
ช่วยเหลือสัตว์โลกอยู่เสมอ
5.2.2.4. หลักการปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้น
ก. ให้ปล่อยวางขันธ์ 5 ที่ไม่ใช่ตน
ข. ให้ประกอบความเพียรเจริญสมาธิภาวนา
ค. ต้องทั้งรู้ทั้งเห็นจึงจะกำาจัดกิเลสได้
5.2.2.5. พระพุทธองค์ทรงเป็น “พุทธะ”
เป็น “ธรรมกาย” มิใช่มนุษย์หรือเทวดา
5.2.2.6. ธรรมกายเป็นกายแห่งการตรัสรู้ธรรม
5.2.2.7. บทสรุปหลักการที่ตรงกันในสองภูมิภาค
5.2.3. หลักการที่แตกต่างกันในสองภูมิภาค :
เอกเทศในการเผยแผ่ ?
5.2.3.1. พระพุทธองค์ทรงมีคุณเหนือกว่าพระอรหันต์
แม้จะตรัสรู้นิพพานเดียวกัน
5.2.3.2. พระโพธิสัตว์มีธรรมเป็นกาย
5.3. คำาตอบเกี่ยวกับการค้นพบวิชชาธรรมกาย
ของพระมงคลเทพมุนี
5.3.1. หลักฐานที่รักษาคำาสอนไว้เพียงบางส่วน
5.3.2. แบบแผนในการสอนภาวนาของพระมงคลเทพมุนี
5.3.2.1. แบบแผนในการสอนภาวนา
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ก. กิจเบื้องต้นก่อนเจริญสมาธิภาวนา
ข. คำาแนะนำาในการเจริญสมาธิภาวนาเบื้องต้น
5.3.2.2. ลำาดับในการเข้าถึงธรรมและบรรลุมรรคผล
ก. ดวงธรรมภายในกาย
ข. กายภายใน
5.3.2.3. บทสรุปเกี่ยวกับแบบแผนในการสอนภาวนา
5.3.3. กลางของกลาง ฐานที่ 7
และประสบการณ์ภายในกับคำาสอนของพุทธ
5.3.3.1. ความสำาคัญของศูนย์กลางกาย ฐานที่ 7
ในการบรรลุธรรม
5.3.3.2. คำาสอนให้หยุดใจไว้ในกลางของกลางเรื่อยไป
5.3.3.3. ประสบการณ์การเข้าถึงธรรมไปตามลำาดับ
5.3.3.4. มโนมยกาย (กายอันเกิดแต่ใจ) :
ความสำาคัญของการเข้าถึง “กายภายใน”
5.3.4. บทสรุปคำาตอบเกี่ยวกับการค้นพบ
วิชชาธรรมกายของพระมงคลเทพมุนี
5.4. บทสรุปหลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ

บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัตินักวิจัย
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สารบัญตาราง
ตารางที่ 1 ตัวอย่างการเทียบปี พ.ศ. หรือพุทธศตวรรษ
จาก ค.ศ. หรือคริสต์ศตวรรษ
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบเนื้อหาคัมภีร์ธรรมศรีรสูตร
ภาษาสันสกฤตกับฉบับภาษาโขตาน
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบภาพในสมาธิจากคัมภีร์โยคาจาร
กับ วิชชาธรรมกาย
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบพระพุทธคุณกับส่วนต่างๆ
ของพระวรกายในคาถาธรรมกาย
ตารางที่ 5 สรุปเนื้อหาคาถาธรรมกาย
และข้อความประกอบที่พบในแหล่งต่างๆ
ตารางที่ 6 เปรียบเทียบพุทธคุณใน
พระไตรปิฎกและในคัมภีร์จตุรารักขา
ตารางที่ 7 หลักสูตรพระกรรมฐานแบบโบราณของกัมพูชา
แบบ 11 ชั้นและ 15 ชั้น
ตารางที่ 8 “พระธัมมสามไตร” เปรียบเทียบลมหายใจ
สามประเภทกับปิฎกทั้งสามและผ้าไตร
ตารางที่ 9 เปรียบเทียบการบรรลุอริยมรรคอริยผล
ของโยคาวจรกับวิชชาธรรมกาย
และพระไตรปิฎกบาลี
ตารางที่ 10 ลำาดับการเข้าถึงธรรมในวิชชาธรรมกายเปรียบเทียบ
กับหลักฐานในคัมภีร์พุทธ
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สารบัญรูปภาพและแผนผัง
ภาพที่ 1 พระมงคลเทพมุนี
สอนการเจริญสมาธิภาวนาเบื้องต้น
ภาพที่ 2 แสดงฐานทั้ง 7 ในการเดินทางของใจ
ภาพที่ 3 ดวงธาตุทั้ง 6 ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7
ภาพที่ 4 แผนที่คันธาระและเอเชียกลางยุคโบราณ
กับเส้นทางการค้า
ภาพที่ 5 รอยสลักพระพุทธบาทที่นาคารชุณิโกณฑะ
(วิชยบุรี) อันธรประเทศ
ภาพที่ 6 จุดค้นพบคัมภีร์ในคันธาระและเอเชียกลาง
ภาพที่ 7 ภาพรวมของคัมภีร์พระพุทธศาสนา
จากคันธาระและเอเชียกลาง
ภาพที่ 8 ภาพวาดผนังถำ้าที่ฮัดดา อัฟกานิสถาน
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จากบามิยัน
ภาพที่ 12 รูปปั้นพระโพธิสัตว์จากคันธาระ
มีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ท้อง
ภาพที่ 13 แผนผังแสดงลำาดับของดวงธรรมในแต่ละกาย
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ภาพที่ 14 ภาพจำาลองเปรียบเทียบประสบการณ์
การเห็นองค์พระผุดซ้อนจากกลางกาย
ภาพที่ 15 ไวโรจนพุทธะตามคติของวัชรยาน
ภาพที่ 16 แสดงจุดค้นพบคัมภีร์ในเอเชียอาคเนย์
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ภาพที่ 18 คัมภีร์ใบลานพระธัมมกายาทิ ฉบับเทพชุมนุม
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ที่ปรากฏในคัมภีร์ใบลานเขมร
ภาพที่ 25 ดวงพระ “อะ-ระ-หัง” ที่กลางกาย
ในใบลานเขมร
ภาพที่ 26 แสดงที่ตั้งของจิตในการบรรลุมรรคผล
ตามนัยของคัมภีร์พระญาณกสิณ
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1.1. ความเปนมาของงานวิจัย
งานวิจยั นีศ้ กึ ษาความเชือ่ มโยงของพระพุทธศาสนาในยุคพุทธกาลหรือ
อย่างน้อยในยุคโบราณกาลกับคำาสอนวิชชาธรรมกายในปัจจุบัน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา : วัตถุประสงค์ดั้งเดิมกับหลากหลาย
รูปแบบในปจจุบัน
ราวสองพันห้าร้อยปีก่อน ภายหลังการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
และการบังเกิดขึ้นของเหล่าพระอรหันตสาวกรุ่นแรกๆ การจาริกเผยแผ่
พระพุทธศาสนาไปยังดินแดนต่างๆ ได้เริม่ ขึน้ ทันทีโดยมีเปาหมายในการเผยแผ่
ไปให้กว้างไกลทีส่ ดุ เพือ่ มหาชนผูม้ บี ญ
ุ ทีร่ อคอยอยูใ่ นทุกหนแห่งได้รแู้ จ้งธรรม
ตามความเป็นจริง1 เพือ่ ความหลุดพ้นจากกิเลสและจากความทุกข์ทงั้ มวล หรือ
อย่างน้อยให้เป็นอุปนิสยั ติดตัว เพือ่ ประโยชน์สขุ ในปัจจุบนั คือการดำาเนินชีวติ
อย่างถูกต้อง และเพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพานในภายหน้า ธรรมปฏิบัติจึง
เป็นหัวใจสำาคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

1

2

เรื่องนี้เห็นได้ชัดจากพุทธดำารัสในเวลาที่ทรงส่งพระอรหันตสาวก รูปแรกไปประกาศพระศาสนา
ว่า “ภิกษุทั้งหลาย ทั้งเราและพวกเธอต่างพ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์และของมนุษย์
พวกเธอจงเทีย่ วจาริกเพือ่ ประโยชน์และความสุขแก่ชนหมูม่ าก เพือ่ อนุเคราะห์โลก เพือ่ ประโยชน์
เกือ้ กูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ พวกเธออย่าไปทางเดียวกันสองรูป จงแสดงธรรมงาม
ในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด จงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะครบ
บริบูรณ์บริสุทธิ์ สัตว์ทั้งหลายที่มีธุลีในดวงตาคือกิเลสน้อยมีอยู่ จักมีผู้รู้ทั่วถึงธรรมได้ พวกเขา
จะเสื่อม(จากประโยชน์และมรรคผล)เพราะไม่ได้ งธรรม ภิกษุทั้งหลาย แม้เราก็จักไปยังอุรุเวลา
เสนานิคมเพื่อแสดงธรรม” (วิ.ม. 4/32/39-40)
ร ชนิ า ันทรา รี ล
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พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกได้ใช้เวลาในการเผยแผ่พระ
ศาสนาอย่างคุ้มค่าโดยมิได้เห็นแก่ความเหนื่อยยาก ดังมีบันทึกไว้ว่า หลาย
ครัง้ ทีพ่ ระพุทธองค์เสด็จดำาเนินเป็นระยะทางไกลเพือ่ โปรดผูม้ อี ปุ นิสยั พร้อมจะ
บรรลุธรรมได้ (ม.อ. 2/12/56) เสด็จไปปองกันจอมโจรองคุลมิ าลให้พน้ จากการ
ทำามาตุฆาตอันเป็นบาปหนักที่จะห้ามสวรรค์ห้ามนิพพาน ยังโจรร้ายให้สำานึก
ผิด ได้ออกบวชบำาเพ็ญเพียรและได้บรรลุพระอรหัตในทีส่ ดุ (ม.อ. 3/347/241)
ในบางครั้ง ยังทรงให้พระอานนท์เรียกประชุมสงฆ์ในยามคำ่าคืนเพื่อทรงแสดง
ธรรมปลดเปลือ้ งภิกษุหมูใ่ หญ่จากอกุศลวิตกและให้บรรลุพระอรหัตได้ทนั เวลา
หาไม่แล้วในเช้าวันรุ่งขึ้นภิกษุเหล่านั้นจะลาสิกขากันหมดด้วยความท้อถอย
ในการปฏิบัติ (ชา.อ. 2/400, ชา.อ. 4/246, ชา.อ. 5/196) หรือการที่เสด็จไป
โปรดธิดาของนายช่างหูกให้บรรลุโสดาบันก่อนที่เธอจะละโลกในวันนั้น (ธ.อ.
6/39-40) เป็นต้น แม้วา่ ในการประกาศพระศาสนาจะต้องพบเจอกับอุปสรรค
ทีห่ ลากหลาย2 หากพระพุทธองค์และพุทธสาวกก็ไม่เคยหวัน่ ไหวหรือย่อท้อต่อ
การทำาหน้าทีย่ อดกัลยาณมิตรให้กบั ผูม้ บี ญ
ุ ทีร่ อคอยอยูแ่ ต่อย่างใด อาจกล่าวได้
ว่า 45 พรรษาของการเผยแผ่พระศาสนาของพระพุทธองค์ นับเป็นวันเวลาของ
การชิงช่วง เพือ่ ทีจ่ ะช่วงชิงจิตวิญญาณของมหาชนให้หลุดพ้นจากการถูกคุมขัง
ในวัฏสงสารทีไ่ ม่รสู้ นิ้ สุด สมดังปณิธานแห่งมหากรุณาในการบำาเพ็ญบารมีเพือ่
การเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
2

ในสมัยนัน้ การเดินทางและการติดต่อสือ่ สารมิได้สะดวกรวดเร็วอย่างในปัจจุบนั นอกจากความลำาบาก
ในการเดินทางแล้วพระพุทธองค์และพุทธสาวกยังประสบภาวะทุพภิกขภัย (วิ.มหา. 1/5/10) ถูกใส่
ไคล้ (ขุ.อุ. 25/102-4/137-40) ปองร้าย (วิ.จุลฺล. 7/368-380/179-189) หรือบางครั้งถึงกับเอาชีวิต
(ธ.อ. 5/59-60)
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วัตถุประสงค์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนายังคงเดิมตลอดเวลาแห่ง
พุทธกาล ครั้งหนึ่ง พระภิกษุผู้ออกบวชจากสกุลพราหมณ์กราบทูลเสนอว่า
จะร้อยกรองพระพุทธวจนะขึ้นเป็นฉันทลักษณ์ หรือในภาษาของพระเวท3 แต่
พระพุทธองค์ไม่ทรงยอมรับ กลับทรงบัญญัตใิ ห้พทุ ธสาวกเผยแผ่ธรรมะ “ด้วย
ภาษาของตน”4 แม้วา่ พุทธบัญญัตดิ งั กล่าวจะตีความได้หลากหลายนัยซึง่ ยังไม่
เป็นทีย่ ตุ ใิ นทางวิชาการก็ตาม แต่สงิ่ หนึง่ ทีเ่ ห็นได้ชดั เจนจากพุทธบัญญัตนิ กี้ ค็ อื
ทรงปรารถนาให้การเผยแผ่ธรรมเป็นไปในลักษณะที่ประชาชนทั่วไปเข้าใจได้
มิได้มุ่งหมายให้เป็นที่เข้าใจเฉพาะบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น สอดคล้อง
ต้องกันกับวัตถุประสงค์ของการประกาศพระศาสนาทีท่ รงแสดงไว้ตงั้ แต่ตน้ ว่า
เพื่อประโยชน์สุขและการรู้แจ้งธรรมของมหาชน
การเผยแผ่ในยุคแรกเป็นการสอนกันด้วยปากเปล่า ถ่ายทอดโดยตรง
จากผูพ้ ดู สูผ่ ฟู้ งั ด้วยภาษาทีท่ งั้ สองฝ่ายเข้าใจร่วมกัน เป็นโอกาสให้ถอ้ ยสำาเนียง
แห่งพระธรรมเทศนาที่กอปรไปด้วยความปรารถนาดีกลั่นกรองใจของผู้ฟัง
ให้อ่อนโยนและมีสภาวะที่เหมาะสม เมื่อได้รับฟังธรรมที่ลุ่มลึกไปตามลำาดับ
3

“หนฺท มยํ ภนฺเต พุทฺธวจนํ ฉนฺทโส อาโรเปม” แปลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เอาเถิด พวกเราจะ
ยกพุทธวจนะขึ้นโดยฉันท์” (วิ.จุลฺล. 7/180/70) ในข้อความนี้ คำาว่า ฉนฺทโส “โดยฉันท์” ถูกแปล
และตีความหลากหลายนัย บ้างก็วา่ หมายถึงการแปลเป็นภาษาสันสกฤต แบบเดียวกับพระเวท (วิ.อ.
3/351) บ้างก็ว่าหมายถึงร้อยกรองเป็นฉันทลักษณ์ หรือบ้างก็ว่าหมายถึงตามฉันทะ ซึ่งยังไม่มีข้อยุติ
(Norman 1997: 50-52)

4

4

“สกาย นิรุตฺติยา” ส่วนใหญ่จะตีความกันว่า หมายถึงภาษาท้องถิ่นในอินเดียที่พระพุทธองค์ทรงใช้
สอนอยูใ่ นขณะนัน้ อรรถกถากล่าวว่าหมายถึงถ้อยคำาของชาวมคธ (วิ.อ. 3/351) ส่วนนักภาษาศาสตร์
เชื่อว่าหมายถึงภาษาท้องถิ่นของดินแดนที่พระพุทธศาสนาเผยแผ่ไปถึง (Salomon 2013: 19) ซึ่งใน
เวลานัน้ ได้แก่ภาษาอินเดียท้องถิน่ ซึง่ ล้วนเป็นภาษาในตระกูลปรากฤต แต่มคี วามหลากหลายไปตาม
ท้องที่ที่ใช้งาน และมาคธีก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วย (Norman 1997: 50-52)
ร ชนิ า ันทรา รี ล
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ผู้ฟังที่ส่งใจตามไปได้จึงอาจรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมในขณะนั้นตามอุปนิสัย
และบารมีของแต่ละบุคคล แม้ในพระวินัยจะมีร่องรอยบ่งชี้ว่าการเขียนน่าจะ
มีมาแต่ครั้งพุทธกาลแล้วก็ตาม5 หากการสืบทอดคำาสอนด้วยการทรงจำาและ
เผยแผ่ธรรมแบบปากเปล่ายังคงดำาเนินสืบเนื่องต่อมาเป็นเวลาหลายร้อยปี6
หลังพุทธปรินพิ พาน พระพุทธศาสนาเดินทางเข้าไปยังดินแดนต่างๆ ได้
กว้างไกลขึ้น แต่ทุกอย่างก็มิได้ราบรื่นเสมอไป พระภิกษุยังต้องเผชิญภัยและ
อุปสรรครอบด้าน บ้างต้องอพยพหลบลีจ้ ากสงคราม ประสบความยากลำาบาก
ในการเดินทาง ดินฟาอากาศที่แตกต่าง จนถึงภัยธรรมชาติ ความหลากหลาย
ของภาษาและวัฒนธรรมในดินแดนใหม่ ความไม่แน่นอนในการยอมรับของ
ราชวงศ์และประชาชน ตลอดจนภัยการเมือง การคุกคามจากต่างศาสนิกหรือ
แม้จากชาวพุทธด้วยกันเอง ปัจจัยทัง้ ภายนอกและภายในล้วนมีผลต่อการย้าย
ถิ่นฐานหรือการปรับตัวของพระภิกษุซึ่งมีผลกระทบต่อรูปแบบในการเผยแผ่
หรือแม้กระทั่งคำาสอนในบางอย่าง

5

6

แม้จะมีสิกขาบทวิภังค์กำาหนดไว้ในปาราชิกสิกขาบทเกี่ยวกับการเขียนก็ตาม (วิ.มหา. 1/195/142)
แต่หลักฐานทางโบราณคดีทสี่ อื่ ถึงความมีอยูข่ องการเขียนหรือการวาดภาพในท้องถิน่ อินเดียกลับวัด
อายุย้อนไปได้ถึงราวต้นพุทธศตวรรษที่ 3 เท่านั้น (Dietz 2007: 54-5)
อย่างไรก็ดี ชาวพุทธในเนปาลเชื่อว่าการบันทึกคำาสอนในพระพุทธศาสนาเป็นภาษาสันสกฤต
เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่หลังพุทธปรินิพพานใหม่ๆ และยังดำาเนินสืบเนื่องต่อมาในประเทศอินเดียจนถึงราว
พุทธศตวรรษที่ 17-18 (Shakya, Short History)
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อนึ่ ง พระสาวกผู ้ นำ า พระศาสนาเข้ า ไปในแต่ ล ะท้ อ งถิ่ น ยั ง มี ค วาม
เชี่ยวชาญต่างกัน จึงเป็นธรรมดาอยู่เองที่การเผยแผ่ธรรมจะมีรูปแบบที่ไม่
เหมือนกัน รวมถึงข้อวัตรปฏิบตั บิ างประการและคำาสอนทีอ่ าจเน้นความสำาคัญ
กันคนละด้าน7 ทัง้ ยังต้องปรับเนือ้ หาและวิธกี ารสอนให้เข้ากันได้กบั พืน้ ความรู้
แนวคิด วัฒนธรรม และรูปแบบการดำารงชีวติ ของผูค้ นในแต่ละท้องถิน่ อีกด้วย
เป็นที่มาของรูปแบบการสอนและการปฏิบัติธรรมที่หลากหลาย
จากมุขปาฐะสูอ่ กั ขรวิธี : ยุคสมัยทีเ่ ปลีย่ นไปกับเปาหมายทีเ่ บีย่ งเบน
เมื่ อ ยุ ค สมั ย เปลี่ ย นไป หรื อ เมื่ อ เข้ า ไปสู ่ ดิ น แดนใหม่ ที่ มี พื้ น ฐาน
แตกต่างกัน คำาสอนในถ้อยคำาเดิมๆ ดูจะไม่เพียงพอแล้ว ผูค้ นในยุคใหม่หรือใน
สิง่ แวดล้อมใหม่ตอ้ งการคำาอธิบายเพิม่ ขึน้ เพือ่ เข้าใจคำาสอนตามความมุง่ หมาย
เดิม คัมภีร์พระอภิธรรมของสำานักต่างๆ ได้เกิดขึ้นเพื่ออธิบายสภาวธรรมที่
พระสูตรมิได้กล่าวถึงหรือที่กล่าวไว้ไม่ชัดเจน แน่นอนว่าวิธีการอธิบายของ
แต่ละสำานักย่อมต่างกันไปตามความถนัดของผูส้ อนและอัธยาศัยของผูร้ บั ซึง่ ใน
เวลาต่อมาอาจมีการโต้แย้งหรือปฏิเสธคำาอธิบายของกันและกันในบางประเด็น
7

6

เรื่องที่พระภิกษุผู้มีความเชี่ยวชาญกันคนละด้านจะซาบซึ้งในธรรมคนละประเด็นและเน้นคำาสอนที่
แตกต่างกันมีปรากฏมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลแล้ว เช่น ในมหาโคสิงคสาลสูตร พระสารีบุตร พระมหา
โมคคัลลานะ พระมหากัสสปะ พระอนุรุทธะ พระอานนท์ และพระเรวตะ รวม 6 รูป ซึ่งต่างเป็นเลิศ
(เอตทัคคะ) กันคนละด้านได้มาสนทนาธรรมกัน พระสารีบตุ รตัง้ คำาถามแล้วทุกรูปรวมทัง้ ตัวท่านเอง
พยากรณ์ปัญหาแตกต่างกันเป็น 6 คำาตอบ เมื่อพากันไปเข้าเฝาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ทรง
รับรองว่าทุกคำาตอบล้วนเป็นสุภาษิตทั้งนั้น ส่วนการที่แต่ละรูปชอบใจคนละคำาตอบก็เพราะมีแรง
บันดาลใจและความเชี่ยวชาญกันคนละทาง แล้วพระองค์จึงตรัสคำาตอบที่ 7 ของพระองค์เองด้วย
เป็นการแบ่งปันเหตุแห่งแรงบันดาลใจที่แตกต่างกันด้วยความสมานฉันท์ โดยมิได้มีการโต้เถียงเพื่อ
เอาชนะกันแต่อย่างใด (ม.มู. 12/369-382/395-407)
ร ชนิ า ันทรา รี ล
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การหยิบยืมคำาอธิบายของกันและกันไปมาระหว่างต่างสำานักที่เผยแผ่เข้าไป
ในพื้นที่เดียวกัน เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดอายุของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
และเป็นไปได้ว่าความต่างทางภาษาและวัฒนธรรมทำาให้การเผยแผ่แบบปาก
เปล่าทำาได้ยากยิ่งขึ้น กอปรกับความลำาบากที่ต้องเผชิญมีผลให้ความทรงจำา
อ่อนกำาลังลง การเขียนเริ่มเข้ามามีบทบาทในการเผยแผ่และสืบทอดคำาสอน
ภิกษุบางรูปบางกลุม่ ได้เริม่ จารึกคำาสอนไว้บนเปลือกไม้ไม่ชา้ ไปกว่ากลางพุทธ
ศตวรรษที่ 4-58 และต่อมาในราวกลางพุทธศตวรรษที่ 5 พระภิกษุฝ่ายมหา
วิหารในศรีลงั กาจึงได้บนั ทึกพระไตรปิฎกและอรรถกถาของเถรวาทไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรบนคัมภีร์ใบลาน9 เพื่อให้มั่นใจว่าจะเก็บรักษาคำาสอนได้ยาวนาน
แม้ในยามที่ความทรงจำาเริ่มเลือนรางไป

8

จากการวัดอายุของคัมภีร์ภาษาคานธารีที่เขียนบนเปลือกไม้เบิร์ชในกลุ่มที่เรียกว่า Split Collection
พบว่าบางชิน้ มีอายุเก่าแก่ราวพุทธศตวรรษที่ 4 หรือกลางพุทธศตวรรษที่ 5 เป็นอย่างช้า (2 century
nd

st

or the beginning of 1 century BC at the latest) (Falk 2011: 15, 19; Cf. Salomon 2009: 14-15)
9

เหตุการณ์นกี้ ล่าวไว้ในพงศาวดารท้องถิน่ หลายฉบับ เช่น ในคัมภีรม์ หาวงศ์ (มหาวำส 1/102-104/235236) กล่าวว่าเป็นช่วงรัชกาลของพระเจ้าวัฏฏคามณิอภัยในการขึ้นครองราชย์ครั้งที่สอง คัมภีร์
ชินกาลมาลีปกรณ์ (พระรัตนปัญญาเถระ 2517: 74-75ม 225-7) ระบุว่า ราว พ.ศ. 450 ในรัชสมัย
พระเจ้าวัฏฏคามินี (เขียนชื่อต่างกันเล็กน้อย) ส่วนคัมภีร์ศาสนวงศ์ (SVams 26) กล่าวว่า “ตามนัย
ของคัมภีรม์ หาวงศ์และสารัตถสังคหะจะเป็นปี พ.ศ. 450 แต่ในสาส์นแจ้งข่าวทีพ่ ระภิกษุชาวศรีลงั กา
ส่งมาในรัชสมัยพระราชาผู้สร้างกรุงอมรปุระ (พระเจ้าโบดอพญา) ระบุไว้ว่า พ.ศ. 433”
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การเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปในภูมิภาคต่างๆ ยังคงดำาเนินต่อเนื่องมา
ถึงปัจจุบนั วิทยาการในการเขียนทีก่ ลายมาเป็นเครือ่ งมือสำาคัญในการสืบทอด
และเผยแผ่คาำ สอนได้สง่ ผลกระทบต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในหลายด้าน
ทีแ่ ตกต่างกัน10 ในด้านหนึง่ การเขียนช่วยให้ชาวพุทธสามารถทรงรักษาคำาสอน
เก่าแก่ไว้ได้โดยไม่ผดิ เพีย้ นไปจากเนือ้ หาทีเ่ คยท่องจำาสืบต่อกันมาโดยมุขปาฐะ
โดยการคัดลอกเนื้อหาต่อมาเรื่อยๆ ในขณะที่ต้นฉบับเดิมเสื่อมสลายไปตาม
กาล11 ในบางภาวะที่การเผยแผ่แบบปากเปล่าทำาไม่ได้หรือเข้าไม่ถึง การเขียน
อาจเข้าถึงได้ ทำาให้การเผยแผ่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และกว้างขวางขึ้น
อย่างไรก็ดี ธรรมชาติของการเขียนซึง่ เป็นการสือ่ สารทางเดียวได้ลดทอนความ
สามารถของผู้รับสาส์นที่จะเข้าใจนัยของผู้ถ่ายทอดได้อย่างลึกซึ้งซึ่งเป็นสิ่งที่
เคยสือ่ ได้จากการถ่ายทอดโดยตรง การขยายความจึงเกิดขึน้ เพือ่ ทดแทน “นัย”
ที่ขาดหายไป12 วรรณกรรมพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นหลายรูปแบบเพื่อเชื่อมโยง
คำาสอนในอดีตให้เนื่องกับปัจจุบัน มีทั้งการอธิบายธรรมะแบบทั่วไป การเดิน
เรื่องเป็นนิทานหรือเรื่องเล่า ขยายความในรูปแบบของหลักปรัชญา หรือแบบ
10

11

12

8

มีขอ้ สังเกตว่า วัตถุประสงค์ในการบันทึกคำาสอนด้วยการเขียนของเถรวาทช่วงแรกเริม่ กับของมหายาน
ดูจะแตกต่างกัน ในขณะที่เถรวาทบันทึกคำาสอนเพื่อ “เก็บรักษาคำาสอนไว้ไม่ให้เลือนหายไปตาม
ความทรงจำา” มหายานกลับใช้การเขียนในการเผยแผ่คาำ สอน ดังจะเห็นได้จากตอนท้ายของพระสูตร
มหายานทีจ่ ะมีขอ้ ความแนะนำาให้คดั ลอก เผยแพร่คาำ สอนในคัมภีรน์ นั้ ๆ ออกไปให้มากทีส่ ดุ และกล่าว
ถึงอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ของการคัดลอกและเผยแพร่คำาสอนนั้นสู่ผู้อื่นไว้มากมาย
กระนั้นก็เป็นไปได้ว่าในการคัดลอกแต่ละครั้งอาจเกิดความผิดพลาดได้ และผู้คัดลอกอาจถือโอกาส
ปรับแก้ไขข้อความบางแห่งตามที่ตนเข้าใจว่าถูกต้องกว่า ดังจะเห็นได้จากการศึกษาคัมภีร์ว่าแต่ละ
ฉบับมีจุดที่แตกต่างกันมากบ้างน้อยบ้าง
นักวิชาการหลายท่านมีความเห็นทำานองเดียวกันว่า การเผยแผ่ด้วยการเขียนเป็นส่วนสำาคัญที่ทำาให้
เกิดการปรับเนื้อหาของคำาสอนที่บันทึกไว้ (Falk and Karashima 2013: 100)
ร ชนิ า ันทรา รี ล
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ผสมผสาน เป็นต้น เพื่อให้ตรงกับอัธยาศัยของผู้รับสาส์นแต่ละกลุ่ม บ้างก็ยัง
รักษาวัตถุประสงค์เดิมในการเผยแผ่ไว้ได้ แม้จะมีรูปแบบที่หลากหลายแต่ยัง
คงมุง่ หมายเพือ่ ความเข้าใจธรรมอย่างถูกต้องของมหาชน เพือ่ ประโยชน์ในการ
ดำาเนินชีวติ อย่างถูกต้องและพัฒนาตนไปสูค่ วามหลุดพ้นจากทุกข์ในวัฏสงสาร
และบ้างก็มีเปาหมายที่แปรเปลี่ยนไป กลายเป็นการถกเถียงเพื่อเอาชนะกัน
โต้แย้งหักล้างกัน เหยียดหยามดูหมิ่นกัน จนถึงกับทำาลายล้างฝ่ายที่ตนคิดว่า
ผิดไปบ้างก็ม13ี
พระพุทธศาสนาเถรวาทในเอเชียอาคเนย์
ในระหว่างเวลานั้นพระพุทธศาสนาได้เข้ามายังเอเชียอาคเนย์หลาย
ระลอก จากหลายเส้นทาง และนำาเข้ามาโดยบุคคลหลายกลุ่ม การศึกษาทาง
ประวัติศาสตร์และโบราณคดีบง่ ชีว้ ่า พื้นทีต่ ่างๆ ในภูมภิ าคนีไ้ ด้รบั คำาสอนของ
พระพุทธศาสนาต่างนิกาย และในช่วงเวลาที่ต่างกัน14

13

14

เรื่องราวของการต่อสู้หรือแก่งแย่งกันในระหว่างชาวพุทธด้วยกันเอง มีกล่าวไว้มากในพงศาวดาร
ของประเทศศรีลังกา เช่น ทีปวงศ์ มหาวงศ์ สำาหรับงานวิชาการที่ศึกษาเรื่องนี้โดยละเอียด ดูได้จาก
Chandawimala 2013 นอกจากนี้ ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาบางส่วนยังมีร่องรอยแสดงออกถึงการ
ดูหมิ่นเหยียดหยามกันในระหว่างชาวพุทธต่างนิกายกันด้วย
การศึกษาร่องรอยพระพุทธศาสนาในประเทศไทยจากศิลปวัตถุแสดงถึงการเข้ามาของพระพุทธ
ศาสนานิกายต่างๆ ในคนละช่วงเวลาตั้งแต่ปลายพุทธศตวรรษที่ 10 เป็นต้นมา มีทั้งนิกายหลักที่
หลากหลาย จนถึงมหายานและวัชรยาน (พิริยะ ไกรฤกษ์ 2553: 37)
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งานวิจัยของพระปอเหม่า ธมฺมิโต (2557) ระบุว่า พระพุทธศาสนา
เถรวาทจากอินเดียเริ่มเข้ามาสู่ดินแดนสุวรรณภูมิและประเทศกัมพูชาตั้งแต่
ราว พ.ศ. 300-500 ในช่วงเวลาที่ประเทศกัมพูชามีนครเกาะโกกธะโลกเป็น
เมืองหลวง และมารุง่ เรืองมากในราวพุทธศตวรรษที่ 7-8 ในรัชสมัยของพระเจ้า
พุ ธ ศรี ม าระแห่ ง ราชอาณาจั ก รฟู นั น ส่ ว นพระพุ ท ธศาสนามหายานสาย
อาจริยวาทก็เริม่ เผยแผ่เข้ามาในกัมพูชาราวพุทธศตวรรษที่ 12 และมารุง่ เรือง
มากที่สุดในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ในราวพุทธศตวรรษที่ 18
ในปลายรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 พระราชโอรสได้นำาพระพุทธ
ศาสนาเถรวาทแบบลังกาวงศ์เข้าไปเผยแผ่ในประเทศกัมพูชา และในราวกลาง
พุทธศตวรรษที่ 19 พระพุทธศาสนาเถรวาทก็ได้รับการสนับสนุนจากราช
สำานักให้เป็นศาสนาประจำาชาติของกัมพูชามาจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งในเวลา
ที่ประเทศกัมพูชาตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสด้วย การศึกษาคัมภีร์ใบลาน
เขมรในประเทศกัมพูชาพบว่ามีทั้งคัมภีร์ที่จารเป็นภาษาเขมรล้วนและที่จาร
ด้วยภาษาเขมรปนไทย ทั้งนี้เพราะกัมพูชาเคยอยู่ในการปกครองของสยาม
ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
พร้อมกันกับการเผยแผ่เข้ามาของพระพุทธศาสนานั้น คำาสอนของ
ศาสนาอื่นก็ได้เผยแผ่เข้ามาในผืนแผ่นดินเอเชียอาคเนย์นี้ด้วย หากด้วย
คุณสมบัติอันโดดเด่นของพระพุทธศาสนาที่ดำารงอยู่ร่วมกับความเชื่ออื่นและ
รูปแบบการดำาเนินชีวิตที่ต่างกันได้โดยสันติ พระพุทธศาสนาจึงปักหลักอยู่
ในภูมิภาคนี้ได้ยาวนานและกลายเป็นศาสนาหลักของภูมิภาค ในระยะกาล
ที่ผ่านไปหลายร้อยปี คำาสอนในพระพุทธศาสนาต่างนิกาย และวัฒนธรรมที่
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รับมาจากอินเดีย ได้หลอมรวมกันเข้ากับความเชื่อเดิมและวัฒนธรรมท้องถิ่น
กลายเป็นรูปแบบการดำารงชีวิต ทัศนคติ พิธีกรรม วิธีปฏิบัติ และความเชื่อที่
มีลักษณะเฉพาะของท้องถิ่นนั้นๆ15 อย่างไรก็ดี พระพุทธศาสนาในภูมิภาคนี้ก็
มักถูกเรียกรวมกันว่า “เถรวาท” (Crosby 2003) ตามกระแสทีร่ บั เข้ามาหลาย
ระลอกและในหลายรูปแบบ
วิชชาธรรมกาย
ปลายปีพุทธศักราช 2460 ในแวดวงชาวพุทธเถรวาทในประเทศไทย
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หรือหลวงพ่อวัดปากนำา้ ภาษีเจริญ ได้เริม่ ต้น
สอนหลักธรรมปฏิบัติที่เรียกว่า “วิชชาธรรมกาย” ที่มีความโดดเด่นในแง่ของ
การเชิดชู “ธรรมกาย” ในฐานะที่เป็นกายแห่งการตรัสรู้ธรรมที่มีอยู่ภายใน
มนุษย์ทกุ คนซึง่ จะเข้าถึงได้ดว้ ยการปฏิบตั ธิ รรมอย่างถูกวิธี การเจริญวิปสั สนา
เพื่อกำาจัดกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นต้องเริ่มต้นจากการเข้าถึงธรรมกาย คือกาย
แห่งพุทธะที่บริบูรณ์ด้วยความรู้แจ้ง งามพร้อมด้วยลักษณะมหาบุรุษ เพื่อ
อาศัยธรรมกายที่บริบูรณ์ด้วยธรรมจักษุและญาณทัสนะในการรู้แจ้งอริยสัจสี่
ตามความเป็นจริง

15

ประพจน์ตั้งข้อสังเกตว่า แม้จะนับถือพระพุทธศาสนาก็ตาม วิถีชีวิตของผู้คนในเอเชียอาคเนย์ยังติด
อยูก่ บั รูปแบบพิธกี รรมของพราหมณ์หรือความเชือ่ ท้องถิน่ พร้อมกันกับทีพ่ วกเขาทำาบุญในพระพุทธ
ศาสนาและคำาสอนในพระพุทธศาสนามีบทบาทสำาคัญในแง่ของศีลธรรมในครอบครัวและสังคม
(Assavavirulhakarn 2010)
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เนือ่ งจากความหมายของ “ธรรมกาย” ในแง่มมุ ดังกล่าว รวมทัง้ “พุทธ
ลักษณะ” ของธรรมกายมิได้เป็นที่คุ้นเคยของชาวพุทธเถรวาทในปัจจุบัน
และดูเหมือนจะเป็นที่คุ้นเคยมากกว่าในแวดวงของพระพุทธศาสนามหายาน
คำาสอนและหลักปฏิบัติในวิชชาธรรมกายจึงกลายเป็นทั้งจุดสนใจและเป็นที่
สงสัยของมหาชนในเวลาเดียวกัน

1.2. ประเดนปญหากับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย
อาจกล่าวได้ว่า นับแต่พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ค้นพบและ
เผยแผ่วิชชาธรรมกายในปี พ.ศ. 2460 เป็นต้นมา ได้เกิดแรงสั่นสะเทือนครั้ง
ใหญ่ต่อวงการคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนาในประเทศไทยจวบจนปัจจุบัน
ความสั่นสะเทือนดังกล่าวส่งผลในสองลักษณะใหญ่ๆ คือ
1. มีคนจำานวนมากเกิดความสนใจ ได้ไปศึกษาด้วยตนเอง และฝกสมาธิ
ภาวนาตามวิธีการที่พระมงคลเทพมุนีแนะนำา ซึ่งมีทั้งผู้ท่ีสนใจศึกษาโดยตรง
ผู้ที่ต้องการพิสูจน์ และผู้ที่ไปเพื่อแก้ไขอาการเจ็บป่วย16และเมื่อเห็นคุณของ
ธรรมปฏิบตั จิ งึ ได้หนั มาฝกฝนอย่างจริงจัง ต่างได้รบั ประโยชน์มากน้อยไปตาม
กำาลังแห่งการปฏิบัติของแต่ละคน และก่อให้เกิดความเชื่อมั่น ศรัทธาในวิชชา
ธรรมกาย เป็นผลให้มีผู้ไปฝกปฏิบัติสมาธิภาวนาวิชชาธรรมกายเป็นจำานวน
มากทั้งบรรพชิตและฆราวาสจากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ
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2. มีคนจำานวนไม่น้อยที่สงสัยในคำาสอนและหลักธรรมปฏิบัติตาม
แนวทางทีพ่ ระมงคลเทพมุนไี ด้แนะนำาไว้ บ้างก็มคี วามระแวงในเรือ่ งทีม่ จี าำ นวน
คนไปปฏิบัติธรรมมากกว่าที่เคยพบเห็นในที่อ่ืน จนถึงกับสร้างกระแสการ
วิพากษ์วิจารณ์ หรือกล่าวโจมตีในทางที่เสียหายโดยประการต่างๆ บ้างก็ว่า
ไม่ใช่คำาสอนและการปฏิบัติในพระพุทธศาสนา บ้างก็ว่าเป็นเพียงสมถวิธีไม่ใช่
วิปสั สนา ไม่อาจนำาผูป้ ฏิบตั ใิ ห้หลุดพ้นได้ และบ้างก็วา่ สอนให้ตดิ นิมติ อุปาทาน
และยึดติดในตัวตนที่ควรจะต้องปล่อยวาง เป็นต้น
สถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย (DIRI) จึงนำาเสนอโครงการวิจัยนี้เพื่อ
ศึกษาเรื่องราวและร่องรอยของคำาสอนในวิชชาธรรมกายอย่างเป็นระบบใน
ทางวิชาการ โดยศึกษาคำาสอนและหลักการปฏิบัติธรรมที่กล่าวไว้ในวิชชา
ธรรมกาย เปรียบเทียบกับคำาสอนและหลักการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาดังที่
มีปรากฏอยู่ในคัมภีร์พุทธ ทั้งที่มีการรวบรวมเป็นชุดและตีพิมพ์แล้ว และที่ยัง
กระจัดกระจายอยู่ในต้นฉบับคัมภีร์ดั้งเดิมของพระพุทธศาสนาที่พบในท้องที่
ต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาความมีอยู่จริงของ
คำาสอนวิชชาธรรมกายในพระพุทธศาสนามาแต่ดั้งเดิม และในการพิจารณา
ความเป็นไปได้ของคำากล่าวที่ว่าพระมงคลเทพมุนีได้ค้นพบหลักการนี้ขึ้นมา
ใหม่ หลังจากที่สูญหายไปหลังพุทธปรินิพพานราว 500 ปี
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1.3. สิงทีคาดว่าจะได้รับ
คณะวิจัยคาดหวังว่า การศึกษาร่องรอยธรรมกายในต้นฉบับคัมภีร์
ดังกล่าวจะทำาให้ได้ขอ้ สรุปหรืออย่างน้อยร่องรอยทีเ่ ป็นประโยชน์และน่าสนใจ
เกีย่ วกับการเดินทางของคำาสอนเรือ่ งธรรมกายในพระพุทธศาสนาตัง้ แต่ตน้ หรือ
อย่างน้อยยุคโบราณจนถึงปัจจุบัน โดยเน้นประเด็นหลักต่อไปนี้
1. ได้คำาตอบถึงการมีอยู่ของคำาสอนวิชชาธรรมกายในพระพุทธศาสนา
ยุคดั้งเดิมอย่างน้อยในดินแดนต้นแหล่งของคัมภีร์ที่ศึกษา
2. ได้ข้อมูลเบื้องต้นที่เป็นประโยชน์ในการประเมินความเป็นไปได้จริง
ของคำากล่าวที่ว่า พระมงคลเทพมุนี “ค้นพบ” วิชชาธรรมกายที่สูญหายไป
นานหลังพุทธปรินิพพานราว 500 ปี
3. นอกจากนี้ คณะวิจยั ยังคาดหวังว่า ผลการวิจยั อาจทำาให้เห็นภาพรวม
ทีช่ ดั เจนขึน้ ของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคเก่าก่อน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ที่
มีสว่ นเกีย่ วข้องกับการเกิดขึน้ ของคำาสอนในนิกายต่างๆ หรือการถ่ายทอดหยิบ
ยืมคำาสอนกันในระหว่างพระพุทธศาสนาต่างนิกายและต่างท้องที่

1.4. นิยามศัพท์
คันธาระ ในงานวิจัยนี้ หมายถึงดินแดนในทางตะวันตกเฉียงเหนือ
ของอินเดียที่จัดเป็นแคว้นคันธาระโบราณ ครอบคลุมพื้นที่ของประเทศ
อัฟกานิสถาน ปากีสถาน แบคเทรีย และแคชเมียร์
คัมภีรโ์ บราณ ต้นฉบับคัมภีรล์ ายมือเขียน ทีจ่ ารึกลงบนใบลาน เปลือกไม้
14
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กระดาษ หรือวัสดุอื่นๆ ที่ใช้ศึกษา มีอายุตั้งแต่กลางพุทธศตวรรษที่ 5 ถึงราว
พุทธศตวรรษที่ 18 ในคันธาระและเอเชียกลาง หรือราวพุทธศตวรรษที่ 18
หรือหลังจากนัน้ ในเอเชียอาคเนย์ อินเดีย และเนปาล รวมถึงเนือ้ หาทีร่ วบรวม
เป็นเล่มหรือฐานข้อมูลจากต้นฉบับคัมภีร์ดังกล่าว
เถรวาท พระพุทธศาสนาแบบที่นับถือและปฏิบัติเป็นหลักกันอยู่ใน
ประเทศไทย ลาว พม่า กัมพูชา และศรีลังกา17
ธรรมกาย คำานามหรือคำาคุณศัพท์ที่พบในคัมภีร์ที่ศึกษา หรือกายแห่ง
พุทธะ ดังที่ระบุในคำาสอนของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
นิกาย สำานักในพระพุทธศาสนาที่แยกสายออกไปหลังการสังคายนา
แต่ละครั้ง หรือแยกด้วยความไม่ลงรอยทางพระวินัย หรือด้วยความแตก
ต่างในการตีความพระพุทธวจนะ เช่น เถรวาท มหาสางฆิกะ สรรวาสติวาท
เสาตรานติกะ ธรรมคุปตก์ มหีศาสกะ สัมมตียะ โลโกตตรวาท เป็นต้น
คำาว่า “นิกาย” ยังมีใช้ในอีกความหมายหนึ่ง คือ หมวดหมู่ของ
พระสูตรบาลีซึ่งมี 5 หมวด ได้แก่ ทีฆนิกาย มัชฌิมนิกาย สังยุตตนิกาย
อังคุตตรนิกาย และขุททกนิกาย แต่ในความหมายนี้ โดยปกติจะไม่พบคำาว่า
“นิกาย” มาเดี่ยวๆ นอกจากจะมาเป็นชื่อหมวดที่ระบุเฉพาะเจาะจง เป็น
17

แม้วา่ ความเป็นมาและคำาจำากัดความของ “เถรวาท” จะคลุมเครือ (Cox 2003; Crosby 2003; Skilling
และแม้ว่าความจริงข้อปฏิบัติเกี่ยวกับพิธีกรรมและความเชื่อต่างๆ ของพุทธศาสนาในเอเชีย
อาคเนย์จะเป็นผลพวงของการหลอมรวมความเป็นพุทธหลากหลายรูปแบบเข้าด้วยกันก็ตาม แต่โดย
รวมแล้วหลักการส่วนใหญ่ของชาวพุทธในเอเชียอาคเนย์ยงั คงนับว่าเป็นเถรวาท (Assavavirulhakarn
2010; Crosby 2003) และในงานวิจัยนี้จะใช้คำาว่าเถรวาทในความหมายนี้

2012)
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ทีฆนิกาย มัชฌิมนิกาย เป็นต้น หรือหากมาเดี่ยวก็พบน้อยมาก เฉพาะในเวลา
เปรียบเทียบกับคัมภีร์ “อาคมะ” (ดูนิยาม “อาคมะ” ข้างล่าง) เท่านั้น
นิกายหลัก นิกายในพระพุทธศาสนาที่ไม่ใช่มหายาน เป็นคำาใช้แทน
“หินยาน”18 เป็นคำาแปลแบบย่อมาจาก “mainstream Buddhist schools”
เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
มหายาน คำาเรียกพระพุทธศาสนาแบบที่เคยเชื่อกันว่าเกิดขึ้นมา
ภายหลังและเน้นการปฏิบัติเพื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามากกว่าที่จะเป็นพระ
อรหันตสาวก แม้ชาวพุทธส่วนใหญ่ในประเทศไทยจะเคยเชื่อกันว่าพระพุทธ
ศาสนาแบ่งออกเป็นนิกายหินยานและมหายานก็ตาม หากเส้นแบ่งระหว่าง
หินยาน-มหายานแบบที่เคยเชื่อกันนั้นกลับไม่เคยมีความชัดเจนแต่อย่างใด
(ประพจน์ อัศววิรุฬหการ 2546: 1) หรือหากเคยชัดเจนก็เริ่มจะเลือนหายไป
แล้ว เพราะคำาสอนบางอย่างหรือบางพระสูตรทีเ่ คยเชือ่ กันว่าเป็นของมหายาน
นัน้ มาทราบในภายหลังเมือ่ ได้ศกึ ษาหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์และโบราณคดี
ว่า เป็นคำาสอนหรือพระสูตรของนิกายหลักบางนิกายมาแต่เดิม แต่ถูกนับเข้า
เป็นของมหายานด้วยความเข้าใจผิด (Cox 2003: 507; Williams 2009: 1718) จึงเป็นเรือ
่ งยากทีจ่ ะกำาหนดว่าตรงไหนคือมหายาน ดังนั้นนักวิชาการบาง
ส่วนจึงเลือกทีจ่ ะกล่าวถึงมหายานในฐานะทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของนิกายหลัก (Cox

18
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หินยาน/หีนยาน มีความหมายว่า ยานเล็ก หรือยานเลว เป็นศัพท์ที่แสดงความหมายในเชิงดูหมิ่น
เชื่อว่าเป็นคำาที่ใช้โดยกลุ่มชาวพุทธที่เรียกตนเองว่า “มหายาน” ในความหมายว่ามีอุดมการณ์อัน
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อย่างไรก็ตาม เพื่อความไม่สับสนแก่ผู้อ่านที่ไม่คุ้นเคย งานวิจัยนี้
จะยังใช้คำานี้ตามความเข้าใจแบบเดิมในการอ้างอิงถึงกลุ่มชาวพุทธที่เรียก
ตนเองว่ามหายาน หรือคัมภีร์ที่มีลักษณะของมหายานดังที่กำาหนดกันในทาง
วิชาการพุทธศาสตร์ปัจจุบัน แต่จะเป็นเพียงการแบ่งอย่างหลวมๆ เพื่อความ
สะดวกในการกล่าวถึงเท่านั้น

2003: 507)

โยคาวจร โดยคำาแปล หมายถึงผูป้ ฏิบตั สิ มาธิภาวนา อย่างไรก็ดคี าำ นีไ้ ด้
ถูกนำามาใช้ในความหมายที่กว้างขึ้นในวงวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวง
การศึกษาพระพุทธศาสนาในเอเชียอาคเนย์ โดยมีความหมายรวมถึงแนวการ
ปฏิบัติและคำาสอนในพระพุทธศาสนาเถรวาทแบบท้องถิ่นที่นับถือกันอยู่ใน
เอเชียอาคเนย์ ในงานวิจยั นีโ้ ดยเฉพาะอย่างยิง่ ในบทที่ 4 จะใช้คาำ ว่า โยคาวจร
ในความหมายนี้ ส่วนความหมายดั้งเดิมที่หมายถึงผู้ปฏิบัติสมาธิภาวนาจะยัง
คงใช้ในการแปลบทบาลีต่างๆ ตามปกติ
ร่องรอยธรรมกาย สิ่งที่สอดคล้องหรือตรงกันกับคำาสอนในวิชชา
ธรรมกาย ซึ่งเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงคำาสอนเก่าที่ได้รับการเก็บรักษาและถ่ายทอด
สืบต่อมา ซึ่งในปัจจุบันมีปรากฏในคำาสอนวิชชาธรรมกาย
วิชชาธรรมกาย โดยนิยาม “วิชชาธรรมกาย” หมายถึงความรู้แจ้งที่
เกิดจากการเห็นแจ้งด้วยญาณทัสนะของธรรมกาย เป็นความรู้แจ้งในระดับ
วิปัสสนาที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่ได้เข้าถึงพระธรรมกายแล้วเท่านั้น ได้แก่
วิชชา 3 วิชชา 8 อภิญญา 6 ปฏิสัมภิทาญาณ 4 วิโมกข์ 8 และการบรรลุมรรค
ผล นิพพาน แต่ในงานวิจัยนี้ เมื่อพูดถึง “วิชชาธรรมกาย” จะหมายรวมถึง
วิธีปฏิบัติธรรมตั้งแต่เบื้องต้นที่อาจเรียกว่า “การปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึง
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พระธรรมกาย” ตามที่สอนโดยพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ด้วย และใน
ความหมายกว้างจะรวมถึงคำาสอนทัง้ หมดของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเจริญสมาธิภาวนาด้วย
หลักฐาน หมายถึงข้อมูลในรูปของตัวอักษร รูปภาพ ซึ่งถูกจารึกไว้ใน
วัสดุชนิดต่างๆ หรือทีร่ วบรวมไว้เป็นฐานข้อมูลเพือ่ การศึกษา รวมถึงหลักฐาน
ทางโบราณคดี
อาคมะ หมวดหมูพ่ ระสูตรในคำาสอนของนิกายหลักอืน่ ๆ ทีไ่ ม่ใช่เถรวาท
ซึ่งอาจเทียบได้อย่างหลวมๆ กับคำาว่า “นิกาย” ในฐานะที่เป็นหมวดหมู่
พระสูตรบาลี ได้แก่ ทีรฆาคมะ มัธยมาคมะ สังยุกตาคมะ เอโกตตราคมะ (หรือ
เอโกตตริกาคมะ) และกษุทรกาคมะ (หรือ กษุทรกปิฎก) เทียบได้กบั ทีฆนิกาย
มัชฌิมนิกาย สังยุตตนิกาย อังคุตตรนิกาย และขุททกนิกาย ตามลำาดับ ส่วน
ที่เขียนประวิสรรชนีย์ไว้เป็น “อาคมะ” แทนที่จะเป็น “อาคม” นั้นเพื่ออนุวัต
ตามที่นิยมออกเสียงกันในทางวิชาการ และเพื่อปองกันการสับสนกับ “คาถา
อาคม” หรือ “วิชาอาคม” ในความเข้าใจของคนไทย
เอเชี ย กลาง พื้ น ที่ ใ นจั ง หวั ด ซิ น เจี ย ง (Xinjiang) ปั จ จุ บั น ซึ่ ง
เป็ น เขตปกครองตนเองในทิ ศ ตะวั น ตกของประเทศจี น บางที เ รี ย กว่ า
“เตอร์กีสถานตะวันออก” (Eastern Turkestan) หรือเตอร์กีสถานของจีน
(Chinese Turkestan)19

19

18

คำาว่า เอเชียกลาง ในความหมายกว้าง จะครอบคลุมพื้นที่ของคันธาระและพื้นที่โดยรอบด้วย แต่ใน
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เอเชียอาคเนย์ พื้นที่ที่ครอบคลุมผืนแผ่นดินอันประกอบด้วยประเทศ
พม่า ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม และมาเลเซียตะวันตก กับประเทศหมู่เกาะ
ได้แก่ ประเทศบรูไน มาเลเซียตะวันออก ติมอร์ตะวันออก อินโดนีเซีย
ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ งานวิจัยนี้กล่าวถึงเอเชียอาคเนย์โดยเน้นเฉพาะที่เป็น
ดินแดนพระพุทธศาสนา เช่น ประเทศพม่า ไทย ลาว และกัมพูชา

1.5. ระเบียบวิธีวิจัย
ด้วยวัตถุประสงค์ดงั กล่าวมาข้างต้น โครงการวิจยั นีจ้ งึ ศึกษาเปรียบเทียบ
คำาสอนในคัมภีร์พระพุทธศาสนาที่พบในดินแดนต่างๆ กับคำาสอนในวิชชา
ธรรมกาย ตามปัญหานำาวิจัยต่อไปนี้
ก) ปญหาน�าวิจัย
1. ในคำาสอนของพระพุทธศาสนาที่บันทึกไว้ มีหลักฐานที่จัดเป็น
“ร่องรอยธรรมกาย” คือ ที่มีความสอดคล้องกับหลักการในวิชชาธรรมกาย
หรือไม่ อะไรบ้าง
2. หลักฐานที่จัดเป็นร่องรอยดังข้อ 1 นั้น มีความสอดคล้องและ
แตกต่างจากหลักการของวิชชาธรรมกายอย่างไร มีความสอดคล้องและแตก
ต่างกันระหว่างภูมภิ าคอย่างไร ความสอดคล้องและแตกต่างทีพ่ บมีความสำาคัญ
ในเชิงประวัติศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างไร
3. ข้อมูลทีร่ วบรวมได้ ให้คาำ ตอบอย่างไรสำาหรับข้อสงสัยในประเด็นทีว่ า่
วิชชาธรรมกายเป็นคำาสอนดัง้ เดิมในพระพุทธศาสนาทีพ่ ระมงคลเทพมุนไี ด้คน้
บทที 1 บทนํา | 19
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พบขึ้นมาใหม่หลังจากสูญหายไปในช่วง 500 ปีหลังพุทธปรินิพพาน
ข) ขอบเขตของงานวิจัย
ตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้ข้างต้น ในระยะที่ 1 ที่กำาลังรายงานผล
การวิจัยในฉบับนี้ คณะวิจัยจึงได้แบ่งพื้นที่ของการศึกษาคัมภีร์ออกเป็นสอง
ภูมิภาคกว้างๆ คือ
1. เอเชียอาคเนย์
นักวิจัยกลุ่มหนึ่งศึกษาคัมภีร์เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมและธรรมกายใน
เอเชียอาคเนย์ เพื่อให้เห็นภาพของหลักคำาสอนและหลักปฏิบัติสมาธิภาวนา
ทีน่ ยิ มกันอยูแ่ ต่เดิมในดินแดนพุทธเถรวาท ในท้องถิน่ ทีเ่ ป็นแดนเกิดหรือทีค่ น้
พบวิชชาธรรมกาย ประกอบด้วยงานวิจัยย่อย 5 ชิ้น ดังนี้
1.1. ธรรมกายในคัมภีร์พระธัมมกายาทิ
พระครูวิเทศสุธรรมญาณ (สุธรรม สุธมฺโม) และคณะศึกษาเนื้อหาของ
คัมภีร์ใบลานอักษรขอมพระธัมมกายาทิ ฉบับเทพชุมนุม ที่พระบาทสมเด็จ
พระนัง่ เกล้าเจ้าอยู่หวั พระราชทานไว้สำาหรับวัดพระเชตุพนฯ โดยศึกษาความ
หมายและลักษณะของธรรมกายที่กล่าวไว้ในคัมภีร์ เปรียบเทียบกับหลักการ
ในวิชชาธรรมกาย
1.2. พุทธานุสติในคัมภีร์พุทธศาสนาภาษาบาลี
ดร.พม.สุธรรม สุรตโน ศึกษาหลักการปฏิบัติธรรมแบบพุทธานุสติและ
การเห็นพระที่กล่าวไว้ในพระไตรปิฎกและอรรถกถาบาลี
20
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1.3. สมาธิภาวนาจากคัมภีร์ใบลานเขมร
พระปอเหม่า ธมฺมิโต ศึกษาหลักคำาสอนในพระพุทธศาสนา และหลัก
ธรรมปฏิบัติจากคัมภีร์ใบลานเขมรที่กล่าวถึงการปฏิบัติสมาธิภาวนา รวมทั้ง
คำาสอนเกี่ยวกับธรรมกายที่ปรากฏในคัมภีร์เหล่านั้น เปรียบเทียบกับหลัก
คำาสอนในวิชชาธรรมกาย
1.4. สมาธิภาวนาในคัมภีร์อักษรธรรม
ดร.กิจชัย เอือ้ เกษม ศึกษาหลักคำาสอนในพระพุทธศาสนาท้องถิน่ รวมทัง้
หลักการปฏิบตั สิ มาธิภาวนาจากคัมภีรใ์ บลานทีแ่ นะนำาการเจริญสมาธิภาวนา
หรือที่กล่าวถึงธรรมปฏิบัติและประสบการณ์จากการปฏิบัติธรรม จารึกด้วย
อักษรธรรมแบบต่างๆ ที่พบในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง และศึกษา
คำาสอนเกีย่ วกับธรรมกายทีพ่ บในคัมภีรส์ อนสมาธิภาวนาเหล่านัน้ เปรียบเทียบ
กับหลักคำาสอนในวิชชาธรรมกาย
1.5. ร่องรอยธรรมกายในคัมภีร์จตุรารักขา
สุปราณี พณิชยพงศ์ จัดทำาเนือ้ หาคัมภีรจ์ ตุรารักขาฉบับตรวจชำาระใหม่
โดยเทียบเคียงคัมภีร์ใบลานอักษรขอมและอักษรล้านนา ร่วมกับเนื้อหาเดิมที่
เคยตีพิมพ์ในหนังสือสวดมนต์ของศรีลังกาและหนังสือสวดมนต์ในภาคเหนือ
ของไทย รวมทั้งศึกษาความหมายและคุณลักษณะของธรรมกายที่กล่าวไว้ใน
คัมภีร์ เปรียบเทียบกับหลักการในวิชชาธรรมกาย
2. คันธาระ เอเชียกลาง และประเทศจีน
นั ก วิ จั ย อี ก ส่วนหนึ่งศึก ษาคัมภีร ์ในพระพุ ท ธศาสนาที่ เ ผยแผ่ ไ ปยั ง
บทที 1 บทนํา | 21
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ตอนเหนือของอินเดีย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการค้นพบคัมภีร์เก่าแก่ในพระพุทธ
ศาสนาขึ้นมาเป็นจำานวนมากอย่างต่อเนื่องในระยะเวลากว่าศตวรรษที่ผ่าน
มา เพื่อศึกษาหลักคำาสอนและหลักปฏิบัติเก่าแก่ของชาวพุทธที่เผยแพร่กัน
ในยุคแรกเริ่ม เปรียบเทียบกับคำาสอนในวิชชาธรรมกาย ในกลุ่มนี้มีงานวิจัย
ย่อย 5 ชิ้น ได้แก่
2.1. ทฤษฎีตถาคตครรภะในพระไตรปิฎกบาลี
พระเกษตร าณวิชฺโช ศึกษาหลักการในทฤษฎีตถาคตครรภะ ที่ว่า
ด้วยสัตว์โลกทั้งหลายมีธาตุแห่งความเป็นพุทธะอยู่ภายใน แต่ถูกปกคลุมไว้
ด้วยกิเลส เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่จะปรากฏในพระสูตรมหายาน เปรียบเทียบกับ
หลักการที่คล้ายคลึงกันในพระไตรปิฎกบาลี
โฮ่วฉิน

2.2. สมาธิกับศูนย์กลางกายในพระพุทธศาสนาจีนยุคตงฮั่นถึงยุค

พระเกียรติศักดิ์ กิตฺติปฺโ ศึกษาเนื้อหาคัมภีร์ปฏิบัติธรรมในภาษา
จีนทีส่ อนกันอยูใ่ นช่วงปลายราชวงศ์ฮนั่ (พ.ศ. 568-763) ซึง่ นับเป็นยุคบุกเบิก
ของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศจีน จนถึงปลายราชวงศ์ฉิน (พ.ศ.
927-960) โดยเน้นการศึกษาเทคนิคการปฏิบัติธรรมแบบอานาปานสติ และ
พุทธานุสติ เปรียบเทียบกับวิธีการทำาสมาธิที่สอนโดยพระมงคลเทพมุนีแห่ง
ยุครัตนโกสินทร์ของไทย
2.3. “ธรรมกาย” ในคัมภีร์สันสกฤต
พระวีรชัย เตชงฺกุโร สืบค้นคำาว่าธรรมกาย จากฐานข้อมูลเกรทิล
22
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(GRETIL)20 ในส่วนของพุทธวรรณกรรมสันสกฤต (Sanskrit Buddhist Litera-

ture) ว่าพบในพระสูตรใดบ้าง แล้วศึกษาข้อมูลเชิงลึก เช่น แนวคิด ทฤษฎี และ

ข้ออภิปรายที่เกี่ยวข้องกับบางพระสูตรเท่าที่หาได้ รวมทั้งเทียบเคียงเนื้อหา
กับชิ้นส่วนคัมภีร์สันสกฤตเก่าแก่ท่ีพบในบามิยัน ประเทศอัฟกานิสถาน ซึ่ง
ปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ใน สเคอเย็นคอลเล็คชั่น (Schøyen collection) ประเทศ
นอร์เวย์ด้วย
2.4. “ธรรมกาย” ในกลุ่มคัมภีร์มหาปรินิรวาณสูตร
ดร.ชัยสิทธิ์ สุวรรณวรางกูล ศึกษาข้อความทีก่ ล่าวถึงธรรมกาย ในคัมภีร์
มหาปรินิรวาณสูตรและอังคุลิมาลียสูตรในต้นฉบับคัมภีร์ภาษาสันสกฤตที่
ค้นพบในเอเชียกลาง เปรียบเทียบกับ ภาษาจีน และภาษาทิเบต รวมทั้งคำาว่า
“ธรรมกาย” ที่พบในคัมภีร์อาคมะจีน และคัมภีร์ในภาษาโขตานจากเอเชีย
กลาง
2.5. ร่องรอยวิชชาธรรมกายในคันธาระและเอเชียกลาง 1
ดร.ชนิดา จันทราศรีไศล สำารวจเนื้อหาคำาสอนของคัมภีร์เก่าแก่ที่พบ
ในเขตคันธาระและเอเชียกลางในระยะเวลาราว 1 ศตวรรษกว่าที่ผ่านมา เพื่อ
ศึกษาสิ่งที่นับว่าเป็นร่องรอยวิชชาธรรมกายในแง่มุมต่างๆ และความสัมพันธ์
ในเชิงประวัติศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
20

“Göttingen Register of Electronic Texts in Indian Languages and Related Indological materials
from Central and Southeast Asia” ฐานข้อมูลนีป
้ ระกอบด้วยเนือ้ หาของคัมภีรใ์ นภาษาอินเดียทีผ่ า่ น

การตรวจชำาระและตีพิมพ์แล้ว เช่น พระไตรปิฎกบาลี พระสูตรมหายานในภาษาสันสกฤตที่ค้นพบที่
เนปาล เป็นต้น แต่ในงานวิจัยนี้ เลือกศึกษาข้อมูลเฉพาะส่วนที่เป็นพระสูตรภาษาสันสกฤต
บทที 1 บทนํา | 23

www.webkal.org
หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ 1 ฉบับวิชาการ

งานวิจัยย่อยเหล่านี้ มีขอบเขต จุดสนใจ ระยะเวลาการทำางาน และ
ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย ที่ เ ป็ น เอกเทศของตนเอง บางชิ้ น เป็ น ผลของการศึ ก ษา
ต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปี ในขณะที่บางชิ้นเป็นผลของการศึกษาในระยะ
เวลาราว 1-2 ปีทผี่ า่ นมา บางชิน้ เป็นการศึกษาแบบวิเคราะห์เจาะลึกในเนือ้ หา
คัมภีร์บางฉบับ ในขณะที่บางชิ้นเป็นการสำารวจร่องรอยหลักฐานธรรมกายใน
เบื้องต้นจากแหล่งคัมภีร์ใหญ่ที่มีการค้นพบคัมภีร์จำานวนมาก
ค) วิธีการท�างานวิจัย
โครงการวิจัยนี้ประกอบด้วยงานวิจัยย่อยหลายชิ้น แม้ว่าแต่ละชิ้น
จะมีขอบเขตการศึกษา และระเบียบวิธีวิจัยเป็นเอกเทศของตนเอง แต่โดย
ภาพรวมยังมีสิ่งที่ถือเป็นวิธีการร่วมกันของทุกชิ้นงาน ดังนี้
1. ศึกษาเอกสารปฐมภูมิ ได้แก่ ต้นฉบับคัมภีร์ลายมือเขียน (manuscripts) จารึกต่างๆ (inscriptions) รวมทั้งต้นฉบับคัมภีร์ที่ปริวรรตอักษรแล้ว
แปลเบื้องต้นและตีพิมพ์แล้ว รวมทั้ง ฐานข้อมูลคัมภีร์พระพุทธศาสนา เพื่อ
ศึกษาเนื้อหาคำาสอนพระพุทธศาสนาในยุคต่างๆ และในท้องที่ต่างๆ
2. เปรียบเทียบกับคำาสอนในวิชชาธรรมกาย โดยอาศัย “เกณฑ์ระบุ
ร่องรอยวิชชาธรรมกาย” ดังทีก่ าำ หนดไว้ขา้ งล่าง เพือ่ พิจารณาความเหมือนและ
ความต่างของคำาสอนที่พบในคัมภีร์กับหลักการในวิชชาธรรมกาย
3. ศึกษาเอกสารทุตยิ ภูมิ คือผลงานวิชาการอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ศึกษา
แหล่งข้อมูลทีค่ วรสืบค้นหลักฐาน และเพือ่ รวบรวมข้อมูลทีจ่ ะเป็นประโยชน์ตอ่
การอภิปรายและสรุปผลการวิจัย
24
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ส่วนวิธีการทำางานวิจัยที่เป็นรูปแบบเฉพาะของต่างภูมิภาคมีดังนี้
ในคันธาระ เอเชียกลาง และประเทศจีน คัมภีรท์ พี่ บในภูมภิ าคนี้ หลาย
พระสูตรพบกระจัดกระจายอยูใ่ นหลายท้องที่ และบางพระสูตรพบในต้นฉบับ
คัมภีรห์ ลายภาษา เช่น บางคัมภีรพ์ บเป็นชิน้ ส่วนภาษาคานธารี ต้นฉบับภาษา
สันสกฤตจากคันธาระและเอเชียกลาง และยังมีปรากฏในฐานข้อมูลที่เป็น
เนื้อหาของคัมภีร์ใบลานจากอินเดียหรือเนปาลด้วย เป็นต้น ในกรณีเช่นนี้
ต้นฉบับคัมภีร์เดียวกันที่จารึกในต่างภาษาและที่พบจากต่างท้องถิ่นจะนำามา
ศึกษาร่วมกันในฐานะที่เป็นคัมภีร์เดียวกัน แต่จะระบุความแตกต่างที่พบจาก
การศึกษาคัมภีร์แต่ละฉบับไว้ด้วย การระบุอายุของคัมภีร์เดียวกันที่เขียนใน
ต่างภาษา หรือที่พบจากต่างท้องที่ จะระบุแยกเฉพาะฉบับตามที่เป็นจริง แต่
ในการสรุปภาพรวมของคัมภีร์ อายุของคัมภีร์นั้นๆ จะระบุโดยภาพรวมเป็น
ช่วงเวลาตั้งแต่อายุของชิ้นส่วนคัมภีร์ที่เก่าที่สุดจนถึงใหม่ที่สุด
ส่วนในเอเชียอาคเนย์ คัมภีรป์ ฏิบตั ธิ รรมทีพ่ บ มีหลายคัมภีร์ และจารึก
ด้วยภาษาและอักษรที่แตกต่างกัน ในการทำางานวิจัย คัมภีร์ประเภทเดียวกัน
จะนำามาศึกษาร่วมกันโดยถือว่าเป็นตัวแทนของวัฒนธรรมเดียวกัน อย่างไร
ก็ตาม ความแตกต่างของแต่ละฉบับทีม่ นี ยั สำาคัญจะระบุไว้ชดั เจนเช่นเดียวกัน
ง) แหล่งข้อมูล
คณะวิจัยได้ใช้แหล่งข้อมูลปฐมภูมิในการศึกษาเนื้อหาคำาสอนของ
พระพุทธศาสนา ทั้งที่เป็นต้นฉบับคัมภีร์ลายมือเขียน จารึก และที่ถอดความ
และตีพิมพ์เป็นรูปเล่มเป็นชุดแล้ว รวมทั้งที่รวบรวมเป็นฐานข้อมูลเพื่อการ
ศึกษา มีรายละเอียดดังนี้
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1. พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา และคัมภีร์ปกรณ์วิเศษ ายบาลี21
1.1. ภาษาบาลีอักษรไทย ฉบับสยามรัฐ และฉบับมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย
1.2. ภาษาบาลีอักษรโรมัน ฉบับสมาคมบาลีปกรณ์ และฉบับฉัฏฐ
สังคายนา
1.3. พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย (ไทย มมร.)
2. ฐานข้อมูลของคัมภีร์ภาษาสันสก ต ใน GRETIL
(Göttingen Register of Electronic Texts in Indian Languages and
Related Indological materials from C.E.ntral and Southeast Asia)

. พระไตรปิฎกภาษาจีน ฉบับไทโช Taish
正新脩大藏經) และฉบับอิเล็กทรอนิกส์ CBETA

Shinshū Daiz ky

(大

4. พระไตรปิฎกภาษาทิเบต ฉบับ Peking, Narthang, Derge, และ
Lhasa

5. ต้นฉบับคัมภีรล์ ายมือเขียน (Manuscripts) ทีพ่ บในเอเชียอาคเนย์
5.1. คัมภีร์ใบลานอักษรขอม
5.1.1.“พระธัมมกายาทิ” ฉบับเทพชุมนุม คัมภีร์พระราชทาน
จากพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว วัดพระเชตุพนฯ กรุงเทพฯ (คัมภีร์
21

26
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ใบลาน 16 หน้า อักษรขอมไทย ภาษาบาลี)
5.1.2. “ธัมมกาย” (พุทธศตวรรษที่ 24) วัดพระเชตุพนฯ
กรุงเทพฯ (คัมภีร์ลานทอง อักษรขอมไทย ภาษาบาลี 6863/2/1)
5.1.3. “จตุรารักขา” หอสมุดแห่งชาติประเทศไทย กรุงเทพฯ
(คัมภีร์ใบลาน 10 หน้า 6863/2/1 อักษรขอมไทย ภาษาบาลี)
5.2. คัมภีร์ใบลานอักษรธรรมอีสาน
5.2.1. “พุทธนรกัน” (พ.ศ. 2466) วัดโพธิ์ศรี อำาเภอเมืองฯ
จังหวัดมหาสารคาม (หนังสือใบลาน 1 ผูก อักษรธรรมอีสาน ภาษาไทยอีสาน
และภาษาบาลี)
5.3. คัมภีร์ใบลานอักษรธรรมลาว
5.3.1. “นิไสบัวรพันธะ” (จ.ศ. 1198 พ.ศ. 2379) สำานักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (หนังสือใบลาน 3 ผูก อักษรธรรมลาว
ภาษาไทย-ลาว และภาษาบาลี ไมโครฟิลม์ ฉบับวัดสูงเม่น อำาเภอสูงเม่น จังหวัด
แพร่ พร.01.20.132.02)
5.4. คัมภีร์ใบลานและหนังสือพับสาอักษรธรรมล้านนา
5.4.1. “ธัมมกาย” สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(หนั ง สื อใบลาน 1 ผูก อัก ษรธรรมล้านนา ภาษาไทยยวน22 และภาษา
บาลี ไมโครฟิล์ม ฉบับวัดป่าสักน้อย อำาเภอสันกำาแพง จังหวัดเชียงใหม่
22

บางครั้งเรียกว่า “ไทยโยน” ซึ่งนับว่าถูกต้องทั้งคู่ และมีใช้ในงานวิชาการทั้งคู่
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79.029.11.027-029 1/10)
5.4.2. “บัวระพันธะ” สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(หนังสือใบลาน 3 ผูก อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยยวนและภาษาบาลี
ไมโครฟิล์ม ฉบับวัดรัตนาราม อำาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 84.183.01D
087-089)
5.4.3. “บัวระพันธะ” (จ.ศ. 1295 พ.ศ. 2476) สถาบันวิจัย
สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (หนังสือใบลาน 3 ผูก อักษรธรรมล้านนา ภาษา
ไทยยวนและภาษาบาลี ไมโครฟิล์ม ฉบับวัดสันปง อำาเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่ 84.136.01D 031-033)
5.4.4. “พระญาณกสิณ” (จ.ศ. 1261 พ.ศ. 2442) สถาบันวิจยั
สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (หนังสือใบลาน 1 ผูก อักษรธรรมล้านนา ภาษา
ไทยยวนและภาษาบาลี ฉบับวัดป่าบงหลวง อำาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
82.117.11.057-057)
5.4.5. “พระญาณกสิณ” (จ.ศ. 1236 พ.ศ. 2417) สถาบันวิจยั
สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (หนังสือใบลาน 1 ผูก อักษรธรรมล้านนา ภาษา
ไทยยวนและภาษาบาลี ไมโครฟิล์ม ฉบับวัดข่วงสิงห์ อำาเภอเมืองฯ จังหวัด
เชียงใหม่ 82.117.11.057-057)
5.4.6. “มู ล ลกั ม มฐาน” สำ า นั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ (หนังสือพับสา 1 เล่ม อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทย
ยวนและภาษาบาลี ไมโครฟิล์ม ฉบับวัดป่าเหมือด อำาเภอปัว จังหวัดน่าน นน.
06.20.011.00)
28
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5.4.7. “จตุรารักขา” หอสมุดแห่งชาติประเทศไทย กรุงเทพฯ
(คัมภีร์ใบลาน 8 หน้า 1298/1 อักษรขอมไทย ภาษาบาลี)
5.5. คัมภีร์ใบลานอักษรเขมร
5.5.1. “มูลพระกัมมัฏฐาน” องค์กรการศึกษาและอนุรกั ษ์ใบลาน
เขมร พนมเปญ กัมพูชา (คัมภีร์ใบลาน 1 ผูก 48 หน้า อักษรเขมร ภาษาเขมร)
5.5.2. “มูลพระกัมมฐาน” วัดคิรสิ ระสรอง กันดาล กัมพูชา (คัมภีร์
ใบลาน 1 ผูก 96 หน้า อักษรเขมร ภาษาเขมร)
5.5.3. “มูลพระกรรมฐาน” วัดมงคลศิริเกียน-เฆลียง กัมพูชา
(คัมภีร์ใบลาน 1 ผูก 80 หน้า อักษรเขมร ภาษาเขมร)
5.5.4. “ขษฺตรากัมมัฏฐาน” วัดเกียน-เฆลียง กัมพูชา (คัมภีร์
ใบลาน 1 ผูก 16 หน้า อักษรเขมร ภาษาเขมร)
5.5.5. “ภาวนาคาถา” วัดจัก-อังเร-กรอม พนมเปญ กัมพูชา (คัมภีร์
ใบลาน 1 ผูก 54 หน้า อักษรเขมร ภาษาเขมร)
5.5.6. “นโม กายา” วัดโพธิ-์ เปรก-แสลง กันดาล กัมพูชา (คัมภีร์
ใบลาน 1 ผูก 16 หน้า อักษรเขมร ภาษาเขมร)
5.5.7. “ขษฺตรากัมมัฏฐาน” วัดเกียน-เฆลียง กัมพูชา (คัมภีร์
ใบลาน 1 ผูก 40 หน้า อักษรเขมร ภาษาเขมร)
5.5.8. “ขษฺตรา นครกาย” วัดเกียน-เฆลียง กัมพูชา (คัมภีร์
ใบลาน 1 ผูก 40 หน้า อักษรเขมร ภาษาเขมร)
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5.5.9. “นครกาย” วัดภูมใิ หม่ศริ มิ งคล กำาปงจาม กัมพูชา (คัมภีร์
ใบลาน 1 ผูก 64 หน้า อักษรเขมร ภาษาเขมร)
5.5.10. “กายนคร” วัดธิบดี เสียมเรียบ กัมพูชา (คัมภีร์ใบลาน
1 ผูก 88 หน้า อักษรเขมร ภาษาเขมร)
5.5.11. “พระคุณแก้วปิฎก” (พ.ศ. 2487) องค์กรการศึกษาและ
อนุรักษ์ใบลานเขมร คัดลอกจากฉบับของวัดเกาะจ้นเลีย พนมเปญ กัมพูชา
(คัมภีร์ใบลาน 1 ผูก 88 หน้า อักษรเขมร ภาษาเขมร)
5.5.12. “มูลธรรมไตร” (พ.ศ. 2491) วัดภูมิใหม่ศิริมงคล กำาปง
จาม กัมพูชา (คัมภีร์ใบลาน 8 ผูก 326 หน้า อักษรเขมร ภาษาเขมร)
6. ต้นฉบับคัมภีรล์ ายมือเขียน (
เอเชียกลาง

) ทีพ่ บในคันธาระและ

6.1. คัมภีร์ภาษาคานธารี23ในเขตคันธาระ
6.1.1. คัมภีรค์ านธารีในชุดของหอสมุดแห่งชาติประเทศอังกฤษ
(British Library collection) อายุราวพุทธศตวรรษที่ 6

23

“คานธารี” เป็นภาษาเก่าแก่ภาษาหนึ่งที่ใช้กันในท้องถิ่นตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย เดิมเรียก
กันว่า “ภาษาปรากฤตของดินแดนตะวันตกเฉียงเหนือ” (Northwestern Prakrit) เพราะเป็นภาษา
หนึง่ ในกลุม่ ภาษาปรากฤต แต่มลี กั ษณะเฉพาะตัวของภาษาทีใ่ ช้อยูใ่ นดินแดนตะวันตกเฉียงเหนือของ
อินเดียเป็นหลัก ต่อมา Sir Harold Bailey ได้นำาเสนอให้เรียกชื่อว่า ภาษา “คานธารี” เนื่องจากเป็น
ภาษาทีใ่ ช้กนั ในดินแดนทีเ่ ป็นแคว้นคันธาระโบราณ ชือ่ นีจ้ งึ เป็นทีย่ อมรับของนักวิชาการนับแต่นนั้ มา
(Bailey 1946)
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6.1.2. คัมภีร์คานธารีในชุดของ โรเบิร์ต ซีเนียร์ (Senior collection) อายุราวพุทธศตวรรษที่ 7
คัมภีรใ์ นสองชุดนี้ ศึกษาจากทีต่ พี มิ พ์ในชุด
และสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง

andhāran Buddhist Te ts ( BT)

6.1.3. คัมภีร์คานธารีในชุดของ มาร์ติน สเคอเย็น (Schøyen
collection) และคัมภีร์ในกลุ่มเดียวกันที่เก็บรักษาในประเทศญี่ปุ่น ได้แก่
คัมภีร์กลุ่ม ฮิรายามาและฮายาชิเดอร่า (Hirayama collection, Hayashidera
collection) อายุราวกลางพุทธศตวรรษที่ 7-9 โดยศึกษาจากที่ตีพิมพ์ในชุด
“คัมภีรพ์ ทุ ธในสเคอเย็นคอลเล็คชัน่ ” (Buddhist Manuscritps in the Schøyen
Collection - BMSC) และจากภาพถ่ายดิจิตอลของคัมภีร์บางส่วน
6.1.4. คัมภีรค์ านธารีทพี่ บในเขตบาโจร์ ปากีสถาน (Bajaur collection) อายุราวปลายพุทธศตวรรษที่ 6-7 ศึกษาจากภาพถ่ายคัมภีร์ที่ตีพิมพ์
รวมเป็นเล่ม ( han 2008) และสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง
6.1.5. คัมภีร์คานธารีที่กระจัดกระจาย (Split collection) อายุ
ตั้งแต่ราวกลางพุทธศตวรรษที่ 4 ถึงพุทธศตวรรษที่ 6 ศึกษาจากสิ่งพิมพ์ที่
เกี่ยวข้อง
6.2. คัมภีร์ภาษาสันสกฤตและภาษาท้องถิ่นในเขตคันธาระ
collection)

6.2.1. คัมภีร์สันสกฤตในชุดของมาร์ติน สเคอเย็น (Schøyen
อายุราวกลางพุทธศตวรรษที่ 7-12 ศึกษาจากที่ตีพิมพ์ใน Bud-

dhist Manuscritps in the Schøyen Collection (BMSC)
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6.2.2. คัมภีรส์ นั สกฤตจากเมืองกิลกิต (Gilgit Manuscripts) อายุ
ราวกลางพุทธศตวรรษที่ 10-13 ศึกษาจากทีป่ ริวรรตอักษรเป็นเทวนาครี และ
สิ่งพิมพ์ท่ีเกี่ยวข้อง (มีการตีพิมพ์ภาพถ่ายคัมภีร์รวมกันเป็นเล่มใหญ่ ยังไม่มี
การแปลเป็นชิ้นเป็นอัน มีที่แปลไว้เพียงส่วนน้อยบางชิ้นเท่านั้น) รวมทั้งที่มี
รวมไว้ในฐานข้อมูล GRETIL แล้ว
6.2.3. คัมภีร์ภาษาแบคเทรีย (Bactrian Documents) อายุราว
กลางพุทธศตวรรษที่ 10-11 ศึกษาจากที่ตีพิมพ์ใน Buddhist Manuscritps in
the Schøyen Collection (BMSC) และสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง
6.3. คัมภีร์ภาษาคานธารีในเอเชียกลาง
6.3.1. คัมภีร์ธรรมบทคานธารีจากเมืองโขตาน (Khotan Dharmapada) อายุราวกลางพุทธศตวรรษที่ 7-8 ศึกษาจากสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง
6.3.2. คัมภีร์คานธารีจากเมืองนิยะ (Niya Documents) อายุ
ราวกลางพุทธศตวรรษที่ 8-9 ศึกษาจากสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง
6.4. คัมภีร์ภาษาสันสกฤตและภาษาท้องถิ่นในเอเชียกลาง
6.4.1. คัมภีรภ์ าษาสันสกฤตทีพ่ บในเอเชียกลาง ทัง้ ทีพ่ บในตอน
เหนือ ได้แก่ ที่เมืองกุชา (Kucha) คิซิล (Kizil, izil) และเทอร์ฟาน (Turfan)
และที่พบในทางตอนใต้ของเอเชียกลาง คือที่โขตาน (Khotan) อายุราวกลาง
พุทธศตวรรษที่ 9-14 ศึกษาจากทีป่ ริวรรตอักษรเป็นโรมันในชุด Sanskrithandschriften aus den Turfanfunden (ปัจจุบันทำาออกมาได้ 11 เล่มแล้ว) และ
สิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง
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6.4.2. คัมภีร์ภาษาโขตานโบราณ อายุราวปลายพุทธศตวรรษที่ 10 ถึง
ราวกลางพุทธศตวรรษที่ 18 ศึกษาจากสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง
จ) ข้อจ�ากัดของงานวิจัย
แม้จะคาดหวังได้ว่าการประมวลรวมสิ่งที่ค้นพบจากงานวิจัยเหล่านี้จะ
ให้ภาพรวมของคำาสอนในพระพุทธศาสนาทีเ่ กีย่ วข้องกับธรรมปฏิบตั แิ ละเกีย่ ว
กับธรรมกายได้ในระดับหนึ่ง หากด้วยลักษณะเฉพาะตัวของงานวิจัยแต่ละ
ชิ้นดังกล่าว ภาพรวมของงานวิจัยนี้จึงยังมีข้อจำากัด ทั้งในเรื่องขอบเขตพื้นที่
ที่ศึกษาที่ยังไม่ครอบคลุม ประเภทของหลักฐานที่ศึกษาในแต่ละภูมิภาคซึ่งมี
ธรรมชาติแตกต่างกัน ตลอดจนระดับความลึกในการศึกษาทีไ่ ม่เท่ากันของงาน
วิจยั แต่ละชิน้ ยังมีคมั ภีรอ์ กี จำานวนมากในทัง้ สองเขตพืน้ ทีแ่ ละในดินแดนอืน่ ๆ
ทีพ่ ระพุทธศาสนาเคยเดินทางเข้าไปถึง ซึง่ ยังคงมีการค้นพบเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ รอ
คอยการศึกษาของทีมงานวิจัยในอนาคต เชื่อว่าการศึกษาเพิ่มเติมจากคัมภีร์
เหล่านั้นจะมาช่วยเติมเต็มภาพรวมของร่องรอยธรรมกายในพระพุทธศาสนา
ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ฉ) กฎเกณ ์ในการท�างานวิจัย
โครงการวิจยั นี้ มีกฎเกณฑ์ในการทำางานวิจยั ทีอ่ าจถือเป็นกลางร่วมกัน
ระหว่างงานวิจัยทุกชิ้น ดังนี้
1. เกณ ์ระบุร่องรอยของธรรมกายในค�าสอนดั้งเดิม
สำาหรับการอภิปรายผลในแง่ของความสอดคล้องกับวิชชาธรรมกาย
อาจพิจารณาจากเกณฑ์ทแี่ สดงหลักการของวิชชาธรรมกาย ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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1. สอนให้หยุดใจนิ่งที่ศูนย์กลางกายในการปฏิบัติสมาธิภาวนา
2. แสดงความสำาคัญของศูนย์กลางกายต่อการเข้าถึงธรรมหรือการ
รู้แจ้งเห็นจริงในธรรม
3. บ่งชี้ถึงความมีอยู่ของกายภายใน หรือกายในกาย
4. กล่าวถึงธรรมกายในความหมายของกายแห่งการตรัสรูธ้ รรม มีความ
สัมพันธ์กับการตรัสรู้ธรรม หรือเป็นเครื่องมือในการตรัสรู้ เช่น
ก. เป็นเหตุแห่งการตรัสรู้ธรรม ดังเช่นข้อความว่า “พระบรม
โพธิสัตว์ เข้าถึงธรรมกาย จึงได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า”
ข. เป็นผลแห่งการตรัสรูธ้ รรม ดังเช่นข้อความว่า “พระพุทธองค์
กำาจัดกิเลสได้หมดสิ้น เหลือไว้แต่เพียงธรรมกายอันเป็นสาระที่แท้จริง”
ฯลฯ
5. กล่าวถึงธรรมกายที่มีลักษณะมหาบุรุษ หรือที่มีความหมายชัดเจน
ว่าเป็น “กาย” (body) หรือมีลักษณะคล้ายมนุษย์ เป็นต้น
6. กล่าวถึงดวงธรรม ดวงสว่าง ดวงแก้ว ดวงใส ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์
ดวงดาว เป็นต้น ที่เกิดขึ้นภายในตัว อันเป็นประสบการณ์ที่เกิดจากการทำา
สมาธิ
7. กล่าวถึงพระพุทธเจ้าภายใน หรือธาตุแห่งความเป็นพุทธะที่มีอยู่ใน
มนุษย์ทุกคน
8. อื่นๆ ที่เห็นว่าสอดคล้องกับหลักการปฏิบัติธรรมวิชชาธรรมกาย
โดยอาจเปรียบเทียบเนื้อหาคัมภีร์กับพระธรรมเทศนาของพระมงคลเทพมุนี
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ที่รวบรวมไว้ หรือเปรียบเทียบกับ “ภาพรวมวิชชาธรรมกาย” ที่ได้แสดงไว้
เป็นข้อมูลพื้นฐานในบทที่ 2
2. เกณ ์ในการค�านวณปพุทธศักราชและพุทธศตวรรษจากแหล่ง
อ้างอิงสากล
เนือ่ งจากงานวิจยั นี้ อาศัยข้อมูลทัง้ ในภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ซึง่ กล่าวถึงอายุคมั ภีรห์ รือกำาหนดเวลาทางประวัตศิ าสตร์เป็น พ.ศ.บ้าง ค.ศ.บ้าง
และพุทธศตวรรษบ้าง คริสต์ศตวรรษบ้าง จึงต้องมีการเทียบปี ค.ศ. เป็น พ.ศ.
และคริสต์ศตวรรษเป็นพุทธศตวรรษ เพือ่ ให้สามารถประมวลเหตุการณ์ได้ตาม
ลำาดับเวลา
ในกรณีทั่วไป งานวิจัยนี้อาศัยการเทียบเวลาตามหลักการต่อไปนี้
1. ใช้ระบบปี พ.ศ. ของไทยในปัจจุบันเป็นหลัก
2. ในการอ้างอิงงานวิจยั ทีร่ ะบุปี ค.ศ. จากแหล่งข้อมูลดัง้ เดิมทีร่ ะบุเป็น
ค.ศ. มาตั้งแต่ต้น เช่นการตรวจวัดอายุคัมภีร์ หรือการระบุวันเวลาที่ค้นพบ
คัมภีร์โดยนักวิชาการนานาชาติ จะเทียบเป็น พ.ศ. โดยบวก 54324
3. ในการอ้างอิงงานทีร่ ะบุเวลาเป็นคริสต์ศตวรรษทีร่ ะบุไว้อย่างกว้างๆ
เช่น คริสต์ศตวรรษที่ 4 จะแปลงเป็นพุทธศตวรรษโดยครอบคลุมช่วงเวลาที่
24

แม้วา่ ในงานวิชาการตะวันตกส่วนใหญ่จะเทียบหาปี พ.ศ.โดยการใช้สว่ นต่างจาก ค.ศ. ราว 400 หรือ
480 ปี (ซึง่ นักวิชาการแต่ละท่านก็นาำ เสนอตัวเลขทีแ่ ตกต่างกันและยังไม่เป็นทีย่ ตุ จิ นบัดนี)้ ตามทีเ่ ขา
เข้าใจว่าเป็นช่วงเวลาของพุทธปรินพิ พานก็ตาม แต่หากนำาระบบดังกล่าวมาใช้กบั คนไทย จะเกิดการ
รับรู้ช่วงเวลาที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อน เพราะปฏิทินของไทยกำาหนด พ.ศ. ที่ต่างจาก ค.ศ. เป็นระยะ
เวลา 543 ปีมานานแล้ว
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เป็นไปได้ตั้งแต่ต้นถึงปลายของคริสต์ศตวรรษที่ระบุ
ส่วนที่ระบุอย่างเจาะจง เช่น ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 8 จะแปลงเป็น
พุทธศตวรรษโดยบวกเพิ่ม 5 ศตวรรษครึ่ง ดังตัวอย่างในตารางที่ 1 ข้างล่างนี้
ตารางที่ 1 ตัวอย่างการเทียบปี พ.ศ. หรือพุทธศตวรรษ จาก ค.ศ. หรือ
คริสต์ศตวรรษ
ปี ค.ศ. หรือคริสต์ศักราช
50-200 . ./ .D.
4th c . ./ .D.
4th-5th . ./ .D.
29 B. ./B. . .
1st c B. ./B. . .
beginning of 1st c B. ./B. . .

เทียบเป็น พ.ศ. หรือพุทธศักราช
พ.ศ. 593-743
กลางพุทธศตวรรษที่ 9-10
กลางพุทธศตวรรษที่ 9-11
พ.ศ. 514
กลางพุทธศตวรรษที่ 5-6
กลางพุทธศตวรรษที่ 5

4. ข้อยกเว้น ในกรณีของการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ระบุเวลาเป็น ค.ศ.
หรือคริสต์ศตวรรษทีเ่ ป็นผลจากการเทียบเวลาจากแหล่งข้อมูลเดิมทีเ่ ป็น พ.ศ.
หรือพุทธศตวรรษไป จะไม่เทียบเวลากลับด้วยระบบทีก่ ล่าวข้างต้น แต่ใช้ พ.ศ.
หรือพุทธศตวรรษของแหล่งข้อมูลเดิมเป็นหลัก เพือ่ ปองกันความผิดพลาด เช่น
ในการระบุปี พ.ศ. ทีบ่ นั ทึกพระไตรปิฎกบาลีเป็นลายลักษณ์อกั ษรเป็นครัง้ แรก
คอลลินส์ (Collins 1991: 95) อาศัยข้อมูลจากคัมภีร์ทีปวงศ์และมหาวงศ์ ซึ่ง
เมือ่ รวมระยะเวลาของรัชสมัยต่างๆ ตามทีร่ ะบุไว้แล้ว รัชกาลของพระเจ้าวัฏฏ
คามณิอภัยจะอยู่ราว พ.ศ. 454-466 ซึ่งเขาเทียบเป็น ค.ศ. โดยหักลบ 483 ปี
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ตามที่นิยมกันในงานวิชาการตะวันตก25 ได้เป็น 17-29 B. . ดังนั้นในงานวิจัย
นี้ แทนที่จะบวกตัวเลข 543 เข้าไปในปี ค.ศ. ที่เขาระบุไว้ตามวิธีข้างต้น (ซึ่ง
จะกลายเป็น พ.ศ. 514-526 ผิดไปจากความเป็นจริง) จึงใช้ข้อมูลจากคัมภีร์
ต้นแหล่งเองคือ พ.ศ. 454-466
อย่างไรก็ดี ในการประเมินอายุคมั ภีรท์ คี่ น้ พบในงานวิจยั นีย้ งั ต้องถือเอา
อายุที่นักวิชาการผู้ตรวจชำาระคัมภีร์นั้นๆ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำาการ
วิเคราะห์อายุคัมภีร์บนพื้นฐานของรูปแบบอักขระ (Palaeographic background) ในคัมภีร์นั้นๆ ระบุไว้เป็นหลัก แต่เนื่องจากนักวิชาการแต่ละท่านมี
วิธีการและอัธยาศัยในการประเมินอายุคัมภีร์ไม่เหมือนกัน จึงเป็นไปได้ที่การ
ประเมินอายุของคัมภีร์ชุดเดียวกันหรือชิ้นเดียวกันจะแตกต่างกัน หรืออาจดู
ขัดแย้งกันได้บ้าง ดังนั้น ในการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล หรือรับทราบผลการ
วิจัยจึงต้องคำานึงถึงความจริงข้อนี้เสมอว่า อายุคัมภีร์ที่แสดงไว้นั้นเป็นเพียง
ตัวเลขโดยประมาณเท่านั้น

1. . การรายงานผลงานวิจัย
การรายงานผลงานวิจยั ฉบับนี้ ประมวลผลมาจากงานวิจยั ย่อยหลายชิน้
ดังกล่าวมาแล้ว โดยนำามาเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับภาพรวมของโครงการ
วิจัยตามประเด็นปัญหาและวัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น (ดู 1.2 และ
1.5ก) สำาหรับส่วนอืน่ ทีเ่ ป็นข้อมูลหรือลักษณะเฉพาะของงานวิจยั ย่อยแต่ละชิน้
25

ตัวอย่างงานวิชาการที่อภิปรายเรื่องวันเวลาของพระพุทธองค์ เช่น Bechert 1982, Cousins 1996
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ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับภาพรวมของโครงการวิจยั โดยตรงจะศึกษาได้จากรายงานการ
วิจยั ย่อยแต่ละชิน้ ซึง่ จะจัดพิมพ์เป็นไฟล์อเิ ล็กทรอนิกส์ (PDF) ให้ศกึ ษาได้จาก
เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย (DIRI)
วิธีการรวบรวมและเรียบเรียงผลการวิจัย
การรวบรวมและเรี ย บเรี ย งผลการวิ จั ย จากงานวิ จั ย ย่ อ ยหลายชิ้ น
ประกอบด้วยวิธีการต่างๆ หลายวิธีดังนี้
1. การยกเนื้อหา หลักฐาน ข้ออภิปราย และบทสรุปมาจากงานวิจัย
ย่อยแต่ละชิ้นโดยตรง ในกรณีที่เนื้อหาเหล่านั้นสามารถนำามาใช้ได้ทั้งหมด ใน
การยกข้อความและเนือ้ หามาดังกล่าวจะไม่มกี ารใส่เครือ่ งหมายคำาพูดหรือทำา
ย่อหน้าแบบการอ้างอิงเอกสารทุติยภูมิอื่นๆ ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติในการรวม
ผลงานวิจัย อย่างไรก็ดี จะมีข้อความอ้างอิงไว้ให้ทราบว่าเนื้อหาที่กำาลัง
กล่าวถึงนำามาจากงานวิจัยย่อยชิ้นใด เพื่อผู้อ่านจะได้ติดตามรายละเอียด
เพิ่มเติมและเนื้อหาอื่นๆ ได้จากรายงานการวิจัยย่อยนั้นๆ
2. ในบางตอนเป็นการประมวลสรุปเนื้อหามาจากงานวิจัยย่อยแต่ละ
ชิ้น หรือยกมาเฉพาะหลักฐานหรือข้ออภิปรายที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้เรียบเรียง
เห็นว่าเหมาะสมและมีความเกี่ยวข้องกับประเด็นที่กำาลังกล่าวถึง ณ ขณะนั้น
3. ในกรณีที่งานวิจัยย่อยหลายชิ้นศึกษาเรื่องเดียวกัน มีประเด็นซำ้ากัน
หรือศึกษาคัมภีรเ์ ดียวกัน เนือ้ หาหรือประเด็นทีซ่ าำ้ กันนัน้ จะถูกนำารวมเข้าด้วย
กันเพื่อตัดปัญหาของความซำ้าซ้อน ในกรณีดังกล่าว จะอ้างอิงไว้ให้ทราบว่า
ประเด็นที่กล่าวถึงนั้นๆ นำามาจากงานวิจัยย่อยชิ้นใดบ้าง
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4. ในบางตอนอาจมีการปรับปรุงสำานวนแปล หรือปรับถ้อยคำาจาก
ต้นฉบับงานวิจยั ย่อยบ้าง ตามทีผ่ เู้ รียบเรียงเห็นว่าจะทำาให้เนือ้ หาของงานวิจยั มี
ความถูกต้อง แม่นยำา หรือตรงประเด็นมากยิง่ ขึน้ รวมทัง้ การหาหลักฐานอ้างอิง
มาประกอบเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นกับดุลยพินิจของผู้เรียบเรียง
รูปแบบการน�าเสนอผลการวิจัย
การนำาเสนอผลการวิจัย ประกอบด้วยเนื้อหา รูปภาพ ตาราง แผนผัง
แผนที่ ซึ่งมีทั้งที่นำามาจากงานวิจัยย่อยแต่ละชิ้นและที่ผู้เรียบเรียงหามา
เพิ่มเติมตามความจำาเป็น
การนำาเสนอผลการวิจัยในฉบับนี้ แบ่งเนื้อหาเป็น 5 บท ได้แก่
1. บทนำา ประกอบด้วย
-

ความเป็นมาของงานวิจัย
ประเด็นปัญหาและวัตถุประสงค์ของงานวิจัย
สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ
นิยามศัพท์
ระเบียบวิธีวิจัย
การรายงานผลการวิจัย

2. ข้อมูลพืน้ ฐาน เพือ่ ประโยชน์ในการศึกษาเปรียบเทียบ การวิเคราะห์
และการอภิปรายสิ่งที่ค้นพบในการวิจัย ได้แก่
- ชีวประวัติพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
- ภาพรวมหลักธรรมปฏิบัติของวิชชาธรรมกาย
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- พระพุทธศาสนาในประเทศไทยก่อนและในช่วงชีวิตของพระมงคล
เทพมุนี
- งานวิจัยเกี่ยวกับหลักฐานธรรมกายในอดีต
- การค้นพบคัมภีรเ์ ก่าแก่ในพระพุทธศาสนานอกเหนือจากภาษาบาลี
- พระพุทธศาสนาในคันธาระและเอเชียกลาง กับการเผยแผ่พระพุทธ
ศาสนาในประเทศจีนยุคแรกเริ่ม
3. คันธาระ เอเชียกลาง และประเทศจีน แสดงผลของการศึกษาคัมภีร์
ที่พบในคันธาระ เอเชียกลาง และประเทศจีน
4. เอเชียอาคเนย์ แสดงผลของการศึกษาเนื้อหาคัมภีร์จากเอเชีย
อาคเนย์
5. สรุปและอภิปรายผล
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ก่อนจะไปถึงร่องรอยธรรมกายที่พบในคัมภีร์ บทที่สองนำาเสนอข้อมูล
เบื้องต้นที่เป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์และอภิปรายหลักฐานจากคัมภีร์
เหล่านั้น เริ่มต้นจากชีวประวัติของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบ
วิชชาธรรมกาย ภาพรวมหลักการของวิชชาธรรมกาย พระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทยก่อนและในช่วงชีวิตของพระมงคลเทพมุนี โดยเฉพาะในส่วนที่
เกี่ยวกับธรรมปฏิบัติ งานวิจัยในอดีตเกี่ยวกับธรรมกาย การค้นพบคัมภีร์พุทธ
เก่าแก่ในเขตแดนของคันธาระและเอเชียกลาง และพระพุทธศาสนาในคันธาระ
และเอเชียกลางกับการเผยแผ่ไปสู่ประเทศจีน

2.1. พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
ประวัติชีวิตของพระมงคลเทพมุนี มีปรากฏในที่ต่างๆ หลายฉบับ1
มีรายละเอียดมากน้อยต่างกัน อาจประมวลสรุปเป็นชีวประวัตเิ บือ้ งต้นได้ดงั นี้

1

42

ฉบับที่ใช้เป็นหลักในการประมวลสรุปชีวประวัติของท่านในงานวิจัยนี้ ได้แก่
1) อัตตชีวประวัติ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
2) ชีวประวัตพิ ระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงพ่อวัดปากนำา้ พระนิพนธ์ของสมเด็จพระอริยวงศา
คตญาณ (ปุ่น ปุณณสิริมหาเถระ) สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม สมัย
ทรงสมณศักดิ์เป็นพระธรรมวโรดม
3) ชีวประวัติโดยสังเขป ของ พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงพ่อวัดปากนำ้า
รวบรวมและเรียบเรียงโดย พระภาวนาโกศลเถร (วีระ คณุตฺตโม)
4) ชีวประวัติหลวงพ่อพระภาวนาโกศลเถร (หลวงพ่อวัดปากนำ้า สด จนฺทสโร) โดย วิชัย วุฑฒสิล ป.
ในหนังสือนวกะอนุสรณ์ วัดปากนำ้า ภาษีเจริญ ปี พ.ศ. 2497
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2.1.1. ชาติภูมิและวัยเด็ก
พระมงคลเทพมุนี มีนามเดิมว่า สด มีแก้วน้อย เกิดเมื่อวันศุกร์ แรม 6
คำ่า เดือน 11 ปีวอก ตรงกับวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2427 เป็นบุตรของคุณพ่อ
เงินและคุณแม่สดุ ใจ มีแก้วน้อย ซึง่ ประกอบอาชีพค้าข้าว ณ อำาเภอสองพีน่ อ้ ง
จังหวัดสุพรรณบุรี ท่านเป็นลูกคนที่ 2 ในจำานวน 5 คน มีพี่สาว 1 คนและน้อง
ชาย 3 คน
ท่านช่วยเหลือการงานที่บ้านตั้งแต่เยาว์วัย เมื่ออายุราว 9 ปี จึงได้
เข้าเรียนหนังสือที่วัด ตามประเพณีของชาวไทยสมัยนั้น ท่านตั้งใจเล่าเรียน
จนสามารถอ่านเขียนหนังสือภาษาไทยและอักษรขอมได้คล่องแคล่ว ซึ่งนับ
เป็นการสำาเร็จการศึกษาของเด็กไทยสมัยนั้น บทเรียนสุดท้ายคือการอ่าน
หนังสือพระมาลัยซึ่งเขียนเป็นอักษรขอม อ่านกันคนละหลายรอบจนกว่าจะ
ได้ออกจากวัด ขณะนั้นท่านมีอายุราว 13 ปี
หลังจากสำาเร็จการศึกษา ท่านกลับมาช่วยบิดามารดาประกอบอาชีพ
ค้าข้าว จนอายุได้ 14 ปีเศษ บิดาของท่านก็ถึงแก่กรรม ท่านเป็นลูกชายคนโต
จึงต้องเป็นผู้หาเลี้ยงครอบครัวแทน โดยซื้อข้าวบรรทุกเรือต่อล่องไปขาย
ให้กับโรงสีในกรุงเทพฯและที่นครชัยศรี ท่านเป็นคนทำาอะไรทำาจริง ขยัน
ขันแข็ง ทั้งยังมีความเด็ดขาดและฉลาดในการปกครอง จึงเป็นที่รักและนับถือ
ของลูกเรือ กิจการค้าข้าวทีท่ าำ อยูก่ เ็ จริญขึน้ โดยลำาดับจนเป็นทีร่ จู้ กั ในยุคนัน้ ว่า
เป็นผู้มีฐานะดีคนหนึ่ง
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2.1.2. ปรารภการบวช
เมื่ออายุได้ 19 ปีเศษ มีเหตุการณ์ที่ทำาให้ท่านคิดคำานึงถึงความไม่มี
สาระในการหาเลีย้ งชีพ เกิดความสังเวชสลดใจและคิดจะออกบวชเพือ่ แสวงหา
หนทางพ้นทุกข์ แต่ยังไม่อาจวางภาระในการดูแลครอบครัวได้ ท่านจึงจุด
ธูปเทียนบูชาพระและอธิษฐานว่า “ขออย่าให้ตายเสียก่อนเลย ขอให้ได้บวช
และหากบวชแล้วจะไม่สึกจนตลอดชีวิต” จากนั้นท่านจึงขะมักเขม้นทำางาน
ยิ่งขึ้น จนรวบรวมทรัพย์ได้จำานวนหนึ่งซึ่งคะเนว่ามากพอที่มารดาของท่าน
จะใช้จ่ายเลี้ยงชีพไปได้จนตลอดชีวิตแล้ว ท่านจึงออกบวชเป็นพระภิกษุใน
พระพุทธศาสนา
ข้างขึ้นเดือน 8 พุทธศักราช 2449 ท่านอายุย่างเข้า 22 ปี เมื่อขนข้าว
ขึน้ เรือจนเต็มลำาแล้ว ท่านจึงมอบหมายให้ลกู จ้างนำาไปขายทีโ่ รงสีในกรุงเทพฯ
แทน ส่วนตัวท่านเองเข้าไปเป็นนาคอยู่ที่วัด เพื่อท่องคำาขอบรรพชาอุปสมบท
และเตรียมตัวบวช ท่านเริ่มศึกษาพระวินัยไปด้วยพร้อมกัน เพื่อที่ว่าเมื่อบวช
แล้วจะได้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างถูกต้องตั้งแต่ต้น
เมื่อใกล้จะเข้าพรรษา ท่านจึงเข้าบรรพชาอุปสมบท ณ วัดสองพี่น้อง
อำาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี พระอาจารย์ดี วัดประตูสาร เป็น
พระอุปัชฌาย์ พระครูวินยานุโยค (เหนี่ยง อินฺทโชโต) วัดสองพี่น้อง เป็นพระ
กรรมวาจาจารย์ และพระอาจารย์โหน่ง อินฺทสุวณฺโณ วัดสองพี่น้องเป็นพระ
อนุสาวนาจารย์ ได้ฉายาว่า จนฺทสโร
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2.1. . การศึกษา ายคันถธุระ
นับแต่วันแรกของการบวช พระภิกษุสดศึกษาทั้งภาคปริยัติและปฏิบัติ
ควบคู่กัน ในฝ่ายปริยัติท่านท่องบทสวดมนต์จบทั้งเล่มรวมทั้งพระปาฏิโมกข์
ด้วยภายในพรรษาแรก ระหว่างที่ท่องบทสวดมนต์นั้นท่านสะดุดใจกับคำาว่า
“อวิชฺชาปจฺจยา” เมื่อไปสอบถามความหมายจากพระภิกษุภายในวัดก็ได้
คำาตอบว่า ถ้าอยากรู้ต้องไปเรียนที่กรุงเทพฯ เมื่อเวลาผ่านไปราว 7 เดือนเศษ
หลังจากการอุปสมบทท่านจึงเดินทางมาจำาพรรษาทีว่ ดั พระเชตุพนฯ เพือ่ ศึกษา
เล่าเรียนพระธรรมวินัย
ในยุคนัน้ ยังไม่มกี ารแปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาไทยอย่างเป็นเรือ่ งเป็น
ราว แม้เนือ้ หาบางส่วนจะเคยมีการแปลออกมาบ้างตัง้ แต่ยคุ กรุงศรีอยุธยาแล้ว
แต่มิได้แพร่หลาย2 ผู้สนใจศึกษาพระธรรมวินัยจึงต้องเรียนภาษาบาลี โดยเริ่ม
ต้นจากการท่องสูตรเรียนมูลกัจจายน์3 จบไวยากรณ์แล้วจึงเริม่ แปลคัมภีรต์ าม

2

3

การแปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาไทยอย่างเป็นเรื่องเป็นราวและครบถ้วนเริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ. 2483
โดยดำาริของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทวมหาเถระ) วัดสุทัศน
เทพวราราม เป็นโครงการในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล มี
พระมหาเถระและพระเถระผู้ทรงวิทยฐานะร่วมกันจัดทำาเป็นคณะ แล้วเสร็จและจัดพิมพ์เป็นเล่ม
ครั้งแรกทันพิธีฉลอง 25 พุทธศตวรรษในปี พ.ศ. 2500 ในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระองค์ปัจจุบัน
มูลกัจจายน์ มีชื่อเต็มว่า คัมภีร์กัจจายนมูลปกรณ์ เป็นแบบแผนบาลีไวยากรณ์ที่เรียบเรียงโดยพระ
เถระชาวไทยผู้ฉลาดในบาลีไวยากรณ์โดยเก็บสาระมาจากคัมภีร์กัจจายนวยากรณ์ดั้งเดิมมาเรียบ
เรียงใหม่ ใช้เป็นแบบในการศึกษาบาลีไวยากรณ์ในสมัยก่อนมายาวนาน ก่อนที่จะปรับเปลี่ยนเป็น
หลักสูตรบาลีไวยากรณ์แบบใหม่ในปัจจุบันซึ่งได้ปรับตำาราให้เข้าใจง่ายขึ้น
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ทีน่ ยิ มกัน คือคัมภีรพ์ ระธรรมบท4 มงคลทีปนี และสารสังคหะ5 ท่านก็เล่าเรียน
ตามทีน่ ยิ มกันในสมัยนัน้ จนมีความชำานาญและสอนผูอ้ นื่ ได้ เฉพาะมูลกัจจายน์
ท่านได้เรียนถึง 3 รอบ
การเรียนแปลคัมภีร์ในยุคนั้นยังนิยมศึกษาจากคัมภีร์ใบลานที่จารด้วย
อักษรขอม6 ผู้เรียนเลือกบทเรียนตามความสมัครใจและต้องเดินทางไปเรียน
ตามวัดต่างๆ ที่กุฏิของพระอาจารย์ ผู้ที่ใฝ่ศึกษาอาจเรียนเพิ่มเติมในบทเรียน
ของผู้อื่นไปด้วยก็ได้ ซึ่งนอกจากจะนำาคัมภีร์ที่ตนเรียนติดตัวไปแล้วยังต้องนำา
คัมภีร์อื่นๆ ติดตัวไปเพื่อจะได้ฟังบทเรียนของคนอื่นด้วย พระภิกษุสดก็เป็น
เช่นนั้น ท่านแบกคัมภีร์ใบลานไปเรียนทีละหลายผูก ฉันเช้าเสร็จแล้วข้าม
ฟากไปเรียนที่วัดอรุณราชวราราม กลับมาฉันเพลที่วัดแล้วไปเรียนที่วัดมหา
ธาตุฯ ตกเย็นไปเรียนที่วัดสุทัศน์ฯ บ้าง วัดสามปลื้มบ้าง และตอนคำ่าเรียนที่
วัดพระเชตุพนฯ บ้าง สลับกันไป ท่านตัง้ ใจเล่าเรียนโดยมีเปาหมายว่า จะเรียน
จนกว่ามีความรูเ้ พียงพอทีจ่ ะแปลคัมภีรใ์ บลานมหาสติปฏั ฐานลานยาวได้จงึ จะ
หยุดเล่าเรียนคันถธุระ
4

5

6
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หมายถึงพระคัมภีร์ ธมฺมปทฏฺกถา อรรถกถาภาษาบาลีของคัมภีร์ธรรมบทในขุททกนิกาย บั้นต้น
ประกอบด้วย ภาคที่ 1-4 และบั้นปลาย ภาคที่ 5-8 ซึ่งต่อมาได้ใช้เป็นบทเรียนวิชาแปลบาลีของ
เปรียญธรรมประโยค 1-2 และ 3 ตามลำาดับ
หมายถึงคัมภีร์มงฺคลตฺถทีปนีโดยพระสิริมังคลาจารย์ และคัมภีร์สารตฺถสงฺคห โดยพระนันทาจารย์
แต่งในเมืองเชียงใหม่ทั้งคู่ ต่อมามงฺคลตฺถทีปนีได้มาเป็นบทเรียนวิชาแปลของเปรียญธรรมประโยค
4 จนถึงปัจจุบัน
แม้ว่าในปี พ.ศ. 2431-2436 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการคัด
ลอกตัวอักษรขอมในคัมภีร์ใบลานพระไตรปิฎกบาลีออกมาเป็นอักษรไทยและพิมพ์เป็นหนังสือแล้ว
ก็ตาม แต่ได้ถวายไว้เฉพาะพระอารามหลวง และมอบให้กับสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงในประเทศ
ต่างๆ ทั่วโลกเท่านั้น มิได้เผยแพร่ทั่วไปในประเทศไทย การศึกษาของพระภิกษุสามเณรส่วนใหญ่ใน
สมัยนั้นจึงยังอาศัยใบลานและสมุดข่อยอย่างที่เป็นมาแต่เดิม
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ท่านเดินทางไปศึกษาอย่างนี้อยู่หลายปี ต่อมาจึงตั้งโรงเรียนขึ้นที่วัด
พระเชตุพนฯ โดยให้เรียนทีก่ ฏุ ขิ องท่าน ในสมัยนัน้ โรงเรียนในวัดพระเชตุพนฯ
มีหลายแห่ง ใครมีกำาลังก็ตั้งได้ ท่านนิมนต์พระมหาเปรียญมาสอนโดยจัดหา
นิตยภัตถวายเอง มีภิกษุสามเณรมาศึกษาสิบกว่ารูป ท่านก็ศึกษาด้วยเพื่อ
ทบทวนความรู้ ในภายหลังเมื่อทางคณะสงฆ์จัดหลักสูตรการศึกษากลาง จึง
ได้ยกเลิกโรงเรียนไป และท่านก็ได้เข้าศึกษาจนเข้าใจในหลักสูตรใหม่นั้นด้วย
เช่นกัน
2.1.4. การศึกษา ายวิปสสนาธุระ
ในขณะที่ท่านขวนขวายศึกษาพระปริยัติธรรมอยู่นั้น ธรรมปฏิบัติกลับ
ดูจะเป็นสิง่ ทีพ่ ระภิกษุสดให้ความสำาคัญเป็นพิเศษ ตลอดเวลาทีศ่ กึ ษาคันถธุระ
อยูน่ นั้ ท่านฝกธรรมปฏิบตั ไิ ปด้วยมิได้ขาด โดยเริม่ ศึกษาจากพระอาจารย์โหน่ง
อินฺทสุวณฺโณ ผู้เป็นอนุสาวนาจารย์ตั้งแต่วันแรกที่บวช และรุ่งขึ้นได้เรียนจาก
หลวงพ่อเนียม วัดน้อย จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้เป็นครูของพระอาจารย์โหน่งอีก
ด้วย ทั้งสองรูปเป็นที่ยกย่องกันว่าเป็นพระสุปฏิปันโนผู้ทรงวิชาสำาคัญ
เมื่อมาเรียนคันถธุระที่กรุงเทพฯ ท่านยังปฏิบัติตามแบบของพระ
อาจารย์โหน่งเรื่อยมา ต่อมาท่านได้ศึกษากับพระสังวรานุวงศ์เถร (เอี่ยม) วัด
ราชสิทธาราม พระครูญาณวิรัติ (โป) วัดพระเชตุพนฯ พระอาจารย์สิงห์ วัด
ละครทำา บางกอกน้อย และยังมีพระอาจารย์ผู้ทรงคุณท่านอื่นๆ อีกหลายรูป7
7

ชีวประวัติฉบับที่เขียนโดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ กล่าวถึง พระมงคลทิพย์มุนี (มุ้ย) อดีต
เจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิฯ และพระอาจารย์ปลืม้ วัดเขาใหญ่ อ.ท่ามะกา กาญจนบุรี ด้วย แต่อาจไม่ถงึ
กับทำาพิธีฝากตัวเป็นศิษย์อย่างอีก 5 รูป เพราะไม่ปรากฏในชื่ออาจารย์ที่ท่านระบุว่าได้เรียนโดยตรง
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ล้วนเป็นพระอาจารย์ที่ทรงคุณวิเศษในทางธรรมปฏิบัติ เป็นเยี่ยมทางปริยัติ
งามทั้งศีลาจารวัตรและมีลูกศิษย์ลูกหามาก ท่านฝกธรรมปฏิบัติด้วยความ
ตั้งใจจริงจนครูบาอาจารย์รับรองผลแห่งการปฏิบัติ พระครูญาณวิรัติและ
พระอาจารย์สิงห์รับรองว่าได้ตามแบบของท่านและชักชวนให้อยู่ช่วยกันสอน
ต่อไป แต่ตัวพระภิกษุสดเองยังรู้สึกว่าความรู้เท่านี้ยังไม่เพียงพอที่จะช่วยตน
ให้พ้นทุกข์ได้ จึงมิได้รับคำานิมนต์นั้น ขณะนั้นท่านได้ดวงใสประมาณเท่าฟอง
ไข่แดงของไก่ติดอยู่ที่ศูนย์กลางกาย
ในช่วงเริ่มต้นที่มาศึกษาเล่าเรียนในกรุงเทพฯ นั้น ท่านยังได้ทดลอง
ศึกษาทุกอย่างที่เป็นวิชาที่นิยมกันในสมัยนั้น8 เช่น โหราศาสตร์ ไสยศาสตร์
จนถึงการเล่นแร่แปรธาตุ หุงปรอททุกชนิด ท่านไม่เคยตำาหนิวชิ าของใครว่าเป็น
ของไม่จริง ชมว่าเป็นของดีทงั้ นัน้ และได้ทดลองทำาดูทกุ อย่างเพือ่ จะดูวา่ อะไร
จะเป็นของจริงบ้าง แต่ท่านไม่ติดใจในวิชาเหล่านั้น ต่อมาท่านได้เลิกเด็ดขาด
มอบตำาราให้คนอื่นไปหมด คงปฏิบัติแต่สมถและวิปัสสนากรรมฐานเท่านั้น
ในชีวประวัติของท่านมีกล่าวถึงการศึกษาหลักการปฏิบัติจากคัมภีร์
วิสุทธิมรรคด้วย แต่กล่าวไว้ไม่ตรงกันว่าศึกษาในช่วงเวลาใด ก่อนหรือหลัง
จากทีไ่ ด้ฝกธรรมปฏิบตั กิ บั พระอาจารย์ตา่ งๆ อย่างไรก็ดี ท่านศึกษาฝ่ายปริยตั ิ
และปฏิบัติควบคู่กันไปจนถึงพรรษาที่ 11 เมื่อเห็นว่ามีความชำานาญพอที่จะ
8
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การศึกษาสมถวิปัสสนาในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียงในสมัยนั้น ส่วนใหญ่จะแทรกเรื่องของ
วิชาอาคมไว้ด้วย บ้างก็เป็นแนวรักษาพยาบาล บ้างก็เป็นแนวปองกันตัว เป็นต้น (พระญาณรักขิต
2479) พระวิปัสสนาจารย์ที่มีชื่อเสียงในสมัยก่อน จึงมักมีชื่อเสียงในวิชาเหล่านี้ด้วยนอกเหนือจาก
ความเชี่ยวชาญในพระกรรมฐาน เช่น หลวงพ่อเนียม วัดน้อย มีชื่อเสียงเรื่องอยู่ยงคงกระพัน หลวงปู่
แสง วัดมณีชลขันธ์ (พระครูมหิทธิเมธาจารย์) มีชื่อเสียงในเรื่องล่องหนหายตัว ย่นระยะทาง เป็นต้น
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แปลมหาสติปัฏฐานลานยาวได้ดังที่ตั้งใจแล้ว จึงหยุดเล่าเรียนคันถธุระเพื่อมุ่ง
วิปัสสนาธุระเพียงอย่างเดียว
2.1.5. ค้นพบวิชชาธรรมกาย
ในพรรษาที่ 12 ตรงกับปี พ.ศ. 2460 ท่านระลึกถึงพระคุณของท่าน
เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ (บน) บางคูเวียง นนทบุรี ที่เคยถวายหนังสือมูลกัจจายน์
และพระธรรมบทให้เล่าเรียน ท่านจึงกราบลาท่านเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ
เดินทางไปจำาพรรษาที่วัดโบสถ์ เพื่อปรารภความเพียรให้ต่อเนื่อง ทั้งจะได้
แสดงธรรมให้พระภิกษุสามเณรและญาติโยมฟังเป็นการตอบแทนอุปการคุณ
เมื่อถึงวันเพ็ญเดือน 10 ท่านหวนระลึกขึ้นมาว่า ตนเองได้ปฏิญาณตน
ว่าจะบวชตลอดชีวิตมาตั้งแต่อายุ 19 ปี นับมาถึงเวลานี้ก็ย่างเข้า 15 พรรษา
แล้ว แต่ยงั ไม่ได้บรรลุของจริงทีพ่ ระพุทธองค์ทรงรูเ้ ห็นเลย สมควรแล้วทีจ่ ะต้อง
กระทำาอย่างจริงจัง คิดดังนีแ้ ล้วท่านจึงปรารภการเจริญสมาธิภาวนาอย่างเอา
ชีวิตเป็นเดิมพัน ดังที่บันทึกไว้ในอัตตชีวประวัติว่า
เริ่มเข้าโรงอุโบสถตั้งแต่เวลาเย็นตั้งสัจจาธิษฐานแน่นอน
ลงไปว่ า ถ้ า เรานั่ ง ลงไปครั้ ง นี้ ไ ม่ เ ห็ น ธรรมที่ พ ระพุ ท ธเจ้ า
ต้องการ เป็นอันไม่ลุกจากที่นี้จนหมดชีวิต เมื่อตั้งจิตมั่นลงไป
แล้วก็เริ่มปรารภนั่ง จึงได้แสดงความอ้อนวอนแด่พระพุทธเจ้า
ว่า ขอพระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดข้าพระพุทธเจ้า ทรง
ประทานธรรมทีพ่ ระองค์ได้ทรงตรัสรูอ้ ย่างน้อยทีส่ ดุ แลง่ายทีส่ ดุ
ที่พระองค์ได้ทรงรู้แล้วแก่ข้าพระพุทธเจ้า ถ้าข้าพระพุทธเจ้ารู้
ธรรมของพระองค์แล้วจะเป็นโทษแก่ศาสนาของพระองค์แล้ว
บทที 2 ข้อมูลพื้นฐาน | 49
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ขอพระองค์อย่าทรงพระราชทานเลย ถ้าเป็นคุณแก่ศาสนาของ
พระองค์แล้ว ขอพระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทาน
แก่ข้าพระองค์ ข้าพระองค์รับเป็นทนายศาสนาในศาสนาของ
พระองค์จนตลอดชีวิต
เวลาผ่านไปราวค่อนคืน ท่านก็ได้รู้เห็นธรรมไปตามลำาดับ ดังที่ท่าน
บันทึกไว้ว่า
เห็ น ผั ง ของจริ ง ของพระพุ ท ธเจ้ า ซึ่ ง มี อ ยู ่ ใ นหนั ง สื อ
ธรรมกาย ทีค่ ณ
ุ พระทิพย์ปริญญาเรียบเรียงพิมพ์แจกไปแล้วนัน้
ในขณะนั้นก็มาปริวิตกว่า คมฺภีโรจาย� ธรรมเป็นของลึกถึงเพียง
นี้ ใครจะไปคิดคาดคะเนเอาได้ พ้นวิสยั ของความตรึกนึกคิด ถ้า
ยังตรึกนึกคิดอยู่ก็เข้าไม่ถึง ที่จะเข้าถึงต้องท�าให้รู้ตรึก รู้นึก
รู้คิดนั้นหยุดเป็นจุดเดียวกัน แต่พอหยุดก็ดับ แต่พอดับแล้ว
ก็เกิด ถ้าไม่ดับแล้วไม่เกิด ตรองดูเถิดท่านทั้งหลายนี้เป็นของ
จริง หัวต่อมีเป็นอยูต่ รงนี้ ถ้าไม่ถกู ส่วนดังนีก้ ไ็ ม่มไี ม่เป็นเด็ดขาด
คืนนั้นท่านเจริญภาวนาต่อไปอีก ได้เห็นวัดบางปลา อำาเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม ปรากฏขึ้นเสมือนตัวท่านไปอยู่ที่นั่น และรู้ขึ้นมาว่า ธรรมที่รู้
เห็นได้ยากนี้ ที่วัดบางปลานั้นจะมีผู้ที่รู้เห็นได้อย่างแน่นอน จึงปรารภที่จะไป
สอนภายหลังพรรษา
นับแต่นั้นมา ท่านยิ่งเพียรปฏิบัติเพื่อค้นคว้าหาที่สุดแห่งธรรม ดำาเนิน
จิตเข้าไปในเส้นทางสายกลางโดยมิได้ถอยกลับหรือหยุดยั้งอีกเลย ยิ่งปฏิบัติ
50
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ก็ยิ่งรู้เห็นลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น
2.1.6. เริ่มเผยแผ่วิชชาธรรมกาย
เมื่อออกพรรษา รับกฐินแล้ว ท่านได้กราบลาท่านเจ้าอาวาสวัดโบสถ์
เพื่อเดินทางไปสอนธรรมปฏิบัติที่วัดบางปลาตามที่ตั้งใจ สอนอยู่ราว 4 เดือน
ก็มีพระภิกษุ 3 รูป และฆราวาสอีก 4 คนรู้เห็นธรรมตามท่าน เป็นพยาน
ยืนยันความมีจริงและเข้าถึงได้จริงของธรรมกาย และนับเป็นจุดเริ่มต้นของ
การเผยแผ่วิชชาธรรมกาย9
ในพรรษาที่ 13 (พ.ศ. 2461) ท่านกลับไปจำาพรรษาที่วัดสองพี่น้องที่
ท่านบวช มีพระภิกษุอีกรูปหนึ่งรู้เห็นธรรมตามท่านในพรรษานั้น
หลังจากออกพรรษาที่ 13 และรับกฐินแล้ว ท่านได้ไปทีว่ ดั ประตูสาร แต่
พระอุปัชฌาย์ของท่านมรณภาพแล้ว ท่านได้พักอยู่ที่นั่นราว 4 เดือน ได้แสดง
ธรรมโปรดญาติโยม และจาริกไปสอนในที่ต่างๆ ต่ออีกหลายแห่ง มีประชาชน
มาศึกษาธรรมปฏิบตั กิ นั เป็นจำานวนมาก และต่างได้รบั ผลดีตามกำาลังแห่งการ
ปฏิบัติของแต่ละคน

9

หลังจากการสอนธรรมปฏิบัติที่วัดบางปลาแล้ว เหตุการณ์ต่อจากนี้ไปจนถึงการเดินทางกลับไปยัง
วัดพระเชตุพนฯ มีกล่าวไว้ในชีวประวัติแต่ละฉบับไม่ตรงกันซึ่งอาจกล่าวได้ว่าไม่ใช่เรื่องแปลกของ
การบันทึกจากความทรงจำาที่รับฟังมาอีกที ในที่นี้ลำาดับเหตุการณ์ตามที่เห็นว่าตรงกันหรือเข้ากันได้
และน่าจะถูกต้องมากที่สุด
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แห่งสุดท้ายท่านไปปักกลดที่วัดร้างข้างวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัด
สุพรรณบุรี10 เห็นเด็กเข้าไปเล่นและนำาวัวเข้าไปเลี้ยงในบริเวณวัด จึงห้ามว่า
อย่าปล่อยให้วัวเดินเหยียบยำ่าพระซึ่งอยู่ใต้พื้นดิน จะมีบาปมาก เด็กๆ และ
คนเลี้ยงวัวไม่เชื่อว่าจะมีพระอยู่ใต้แผ่นดิน จึงต่อว่าท่านเป็นการใหญ่ ท่าน
บอกให้เขาลองขุดดูก็พบพระพุทธรูปหลายองค์ ผู้คนจึงมีศรัทธาและมาฝก
ธรรมปฏิบัติกับท่านจำานวนมาก ท่านได้ใช้โอกาสนี้แนะนำาให้ประชาชนเข้าใจ
ในการทำาบุญ และชักชวนให้ช่วยกันบำารุงปฏิสังขรณ์พระพุทธรูปและศาสน
วัตถุที่ถูกทิ้งร้างและถูกทำาลาย เมื่อมีผู้คนมาปฏิบัติธรรมจำานวนมาก เจ้าเมือง
สุพรรณบุรแี ละสมุหเทศาภิบาลเกรงว่าจะเป็นการซ่องสุมผูค้ น สมุหเทศาภิบาล
นครชัยศรีจึงกราบเรียนพระศรีศากยปุตติยวงศ์ (เผื่อน ติสฺสทตฺตมหาเถระ) 11
วัดพระเชตุพนฯ ซึ่งเป็นผู้ปกครองท่าน ขอให้ทางคณะสงฆ์เรียกตัวพระภิกษุ
สดกลับไป
ท่านออกจากที่นั้นด้วยความเคารพในการปกครอง เดินทางกลับไปที่
วัดสองพี่น้อง และได้จัดการตั้งโรงเรียนนักธรรมขึ้นจนสำาเร็จ ทั้งยังได้ชักชวน
กันตัง้ มูลนิธเิ พือ่ การศึกษาซึง่ ได้เป็นทุนการศึกษาแก่ภกิ ษุสามเณรสืบต่อมา ใน
เวลาทีเ่ ดินทางกลับไปยังวัดพระเชตุพนฯ ท่านได้พาพระภิกษุ 4 รูปไปด้วยเพือ่
10

11
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ชีวประวัติที่บันทึกโดยพระมหาวิชัย วุฑฒสิล กล่าวถึงการจาริกธุดงค์ของพระมงคลเทพมุนี 2 ครั้ง
แต่กำาหนดเวลาไม่ชัดเจน เป็นไปได้ว่าธุดงค์ครั้งแรกอาจเป็นช่วงที่ท่านยังไม่หยุดการศึกษาคันถธุระ
ส่วนครัง้ ทีส่ องน่าจะเป็นภายหลังจากทีท่ า่ นค้นพบธรรมกายแล้ว เพราะระบุวา่ จาริกไปทางสุพรรณบุรี
ปักกลดที่วัดร้างข้างวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ตรงกันกับบันทึกของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (ปุ่น
ปุณณสิริมหาเถระ) ที่เชื่อมโยงเหตุการณ์นี้เข้ากับการที่ท่านถูกเรียกตัวกลับวัดพระเชตุพนฯ และได้
รับคำาสั่งให้ไปดูแลวัดปากนำ้า ภาษีเจริญ
ต่อมาดำารงสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระวันรัต
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ให้ได้ศึกษาพระปริยัติธรรม เมื่อกลับไปแล้วท่านได้รับแต่งตั้งเป็นพระสมุห์สด
ฐานานุกรมของพระศรีศากยปุตติยวงศ์
2.1.7 เจ้าอาวาสวัดปากน�้า
ในเวลานั้ น วัดปากนำ้าซึ่งเป็นพระอารามหลวงแห่ ง หนึ่ ง ในอำ าเภอ
ภาษีเจริญว่างเจ้าอาวาสลง มีสภาพกึง่ วัดร้าง ควรปรับปรุงแก้ไข พระศรีศากย
ปุตติยวงศ์ ซึ่งดำารงตำาแหน่งเจ้าคณะอำาเภอในยุคนั้น คงเห็นอัธยาศัยความ
เป็นนักพัฒนาของพระสมุห์สดจึงมอบหมายกึ่งบังคับให้ท่านไปดูแล ท่าน
พยายามบอกปัดแต่ในที่สุดก็จำาต้องยอมรับด้วยเหตุผล ท่านจึงเดินทางจาก
วัดพระเชตุพนฯ ในฐานะผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดปากนำ้า12 โดยเรือยนต์หลวง
ซึ่งกรมการศาสนาจัดถวายเพื่อเป็นเกียรติแก่พระอารามหลวง มีพระอนุจร
ติดตามไปด้วย 4 รูป
ในระยะแรก การบริหารและพัฒนาวัดไม่ราบรื่นนัก เนื่องจากพระเก่า
และชาวบ้านที่นั่นมีอัธยาศัยเป็นนักเลง ย่อหย่อนต่อพระธรรมวินัย ไม่มีการ
ศึกษาหรือปฏิบตั ใิ ดๆ ท่านต้องปฏิวตั กิ ารปกครองใหม่ดว้ ยความยากลำาบาก มี
พระเก่าและชาวบ้านบางส่วนตัง้ ตัวเป็นศัตรูกบั ท่าน ช่วยกันแพร่ขา่ วอกุศล บ้าง
ก็เมามาอาละวาดในวัด ทำาเรือ่ งร้ายแรงต่างๆ ถึงขัน้ ยกพวก 8 คนมาดักทำาร้าย

12

ปี พ.ศ. ทีท่ า่ นไปรับหน้าทีเ่ จ้าอาวาสวัดปากนำา้ นัน้ กล่าวไว้ไม่ตรงกัน ชีวประวัตทิ เี่ ขียนโดยสมเด็จพระ
อริยวงศาคตญาณระบุวา่ เป็นปี พ.ศ. 2459 แต่เมือ่ ประมวลเหตุการณ์จากทุกฉบับแล้วพบว่าเป็นช่วง
เวลาหลังจากทีท่ า่ นบรรลุธรรมและสอนธรรมปฏิบตั ใิ นระยะแรกแล้ว ภายหลังจากการจาริกธุดงค์ไป
ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี ซึ่งหากท่านบรรลุธรรมในพรรษาที่ 12 (พ.ศ. 2460) จริง กว่า
จะไปรับหน้าที่เจ้าอาวาสวัดปากนำ้าได้น่าจะเป็นราวกลางปี พ.ศ. 2462 เป็นอย่างเร็ว
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รวมทั้งมาลอบยิงท่านก็มี13 เด็กๆ ไม่ได้รับการศึกษา มาส่งเสียงดังรบกวน
และยิงนกเล่นกันในวัด แต่ท่านมิได้ย่อท้อ เร่งรัดกวดขันพระภิกษุสามเณรให้
ประพฤติถูกต้องตามพระธรรมวินัย และสอนธรรมปฏิบัติ อบรมธรรมแก่พระ
ภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา และประชาชนทั่วไปอย่างจริงจัง ท่านสอน
พระภิกษุสามเณรเสมอว่า “พระเราต้องไม่สู้ ไม่หนี ทำาความดีเรื่อยไป” โดยที่
ท่านได้วางตนเองเป็นแบบอย่างตลอดมา ในช่วงแรกประชาชนทีม่ าศึกษาธรรม
ปฏิบัติส่วนใหญ่เป็นคนที่มาจากตำาบลอื่น เมื่อมีคนมาปฏิบัติธรรมได้รับผลดี
เป็นจำานวนมาก และเล่าขานกันต่อไปในวงกว้าง ชื่อของท่านจึงเป็นที่รู้จักใน
นาม “หลวงพ่อวัดปากนำ้า ภาษีเจริญ” และในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2464 ท่าน
จึงได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสมณธรรมสมาทาน
ในเวลาเดียวกันท่านได้ตงั้ โรงเรียนราษฎร์สาำ หรับวัดขึน้ เพือ่ อนุเคราะห์
ให้เด็กชาวบ้านในละแวกนั้นได้รับการศึกษาโดยไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน ทั้งนี้
ได้รับความช่วยเหลือจากผู้มีจิตศรัทธาจำานวนมากและทางกรมการอำาเภอก็
ส่งเสริม กิจการของโรงเรียนดำาเนินไปได้ด้วยดี มีนักเรียนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จาก
จำานวนสิบเป็นสามร้อย ชาวบ้านในละแวกนัน้ จึงเลิกเป็นศัตรู กลับมาซาบซึง้ ใน
อุปการคุณของท่านทีท่ าำ ให้ลกู หลานของเขาได้เล่าเรียน ในเวลาต่อมาเมือ่ ทาง
ราชการจัดตั้งโรงเรียนอย่างทั่วถึงตาม พรบ.ประถมศึกษาแล้วท่านจึงยกเลิก
งานด้านนี้ไป หันมาจัดการศึกษานักธรรมและบาลีแทน
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2.1. . สร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรม
หลวงพ่อวัดปากนำ้าจัดให้มีการเรียนการสอนนักธรรมและบาลีประจำา
สำานัก จัดหาครูให้ และยังสร้างโรงเรียนถาวร เป็นอาคาร 3 ชั้น จุนักเรียน
ได้ถึง 1,000 คน มีห้องนำ้า ห้องสุขา ประจำาแต่ละชั้น มีเครื่องตกแต่งอาคาร
ครบถ้วน และมีอุปกรณ์การศึกษาบริบูรณ์ นับเป็นอาคารที่ทันสมัยในยุคนั้น
นอกจากนี้ ชัน้ บนของอาคารโรงเรียนดังกล่าว ยังจัดเป็นห้องโถง สำาหรับปฏิบตั ิ
พระกรรมฐานอีกด้วย
อาคารโรงเรียนหลังนี้ สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2493 ได้เป็นประโยชน์
แก่คณะสงฆ์เป็นอย่างมาก โดยใช้เป็นสนามสอบนักธรรมรวมสำาหรับอำาเภอ
ภาษีเจริญเป็นประจำาทุกปี และในช่วงเวลาแห่งการสอบยังจัดเลี้ยงภัตตาหาร
เพลแก่พระภิกษุสามเณรนักเรียน อำานวยความสะดวกให้กบั นักเรียนเป็นอย่าง
ดี ในเรื่องการศึกษานี้ ท่านมอบหมายให้ศิษย์ที่มีความชำานาญในฝ่ายปริยัติ
เป็นผู้ดำาเนินการ ต่อมาสำานักเรียนวัดปากนำ้ากลายเป็นสำานักเรียนใหญ่ที่มี
พระภิกษุสามเณรผู้สำาเร็จการศึกษาเปรียญธรรม 9 ประโยค เป็นจำานวนมาก
ที่สุดในประเทศไทย
2.1.9. การปกครองและความเป็นอยู่ในวัดปากน�้า
ในเรื่องความเป็นอยู่ภายในวัด ท่านให้การอบรมสั่งสอนและดูแลพระ
ภิกษุสามเณรอย่างใกล้ชดิ โดยนำาพระภิกษุสามเณรทำาวัตรในพระอุโบสถพร้อม
กับให้โอวาทเป็นประจำาทุกวันทัง้ เช้าและเย็น พระภิกษุสามเณรทุกรูปมีหน้าที่
ฝกฝนตนเองตามพระธรรมวินัย และต้องศึกษาเล่าเรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง จะ
อยูเ่ ฉยๆ ไม่ได้ โดยจะเลือกศึกษาพระปริยตั ธิ รรม หรือปฏิบตั สิ มาธิภาวนาก็ได้
ตามความสมัครใจ หรือจะทำาทั้งสองอย่างควบคู่กันก็ยิ่งดี
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ท่านให้สร้างกุฏิท่ีพักสำาหรับพระภิกษุสามเณรอย่างเพียงพอ มีเครื่อง
อำานวยความสะดวกพอเหมาะแก่ภาวะของนักบวช
ในเรื่องอาหาร ท่านให้ตั้งโรงครัวของวัดขึ้นเพื่อดูแลอาหารการขบฉัน
ของพระภิกษุสามเณรทั้งวัดไม่ให้ลำาบาก และไม่ต้องบิณฑบาต จะได้มีเวลา
ศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่
เรื่องการตั้งโรงครัวนี้ เป็นความตั้งใจของท่านมาตั้งแต่เริ่มเข้ามาศึกษา
พระปริยัติธรรมในกรุงเทพฯ ชีวประวัติของท่านหลายฉบับเล่าเหตุการณ์ว่า
ในช่วงแรกทีม่ าศึกษาพระปริยตั ธิ รรมทีว่ ดั พระเชตุพนฯ ท่านลำาบากมาก ออก
บิณฑบาตสองวันแรกไม่ได้อะไรเลย ท่านคิดคำานึงว่า “ผูม้ ศี ลี จะอดตายเช่นนัน้
หรือ?” หากเป็นเช่นนัน้ ท่านยอมตาย เพือ่ ผูค้ นจะได้ทราบข่าวว่ามีพระภิกษุอด
อาหารถึงแก่มรณภาพ จะพากันสงสารและถวายภัตตาหาร พระภิกษุสามเณร
ทั้งพระนครจะได้ไม่ต้องอดอีกต่อไป คิดได้ดังนั้นท่านจึงยอมอด ไม่หาสิ่งอื่น
มาฉันทดแทน ในวันที่สาม บิณฑบาตได้ข้าวหนึ่งทัพพีกับกล้วยนำ้าว้าหนึ่งผล
กลับมาถึงกุฏิด้วยความเหนื่อยอ่อนเพราะไม่ได้ฉันมา วันแล้ว หลังจากที่
ท่านนัง่ พิจารณาอาหารด้วยปัจจเวกขณ์14เสร็จแล้วฉันข้าวไปคำาหนึง่ พอดีทา่ น
เหลือบไปเห็นสุนัขผอมท้องติดสันหลังเดินโซเซเพราะอดอยากมานาน เกิด
ความสงสารจึงปัน้ ข้าวทีเ่ หลืออีกคำาหนึง่ กับกล้วยครึง่ ผลให้ ก่อนให้ทานแก่สตั ว์
นั้น ท่านได้อธิษฐานจิตว่า “ขึ้นชื่อว่าความอดอยากเช่นนี้ ขออย่าให้มีอีกเลย”
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ร ชนิ า ันทรา รี ล

www.webkal.org

ด้วยอำานาจศีลและสัจจะของท่าน นับแต่นนั้ มาท่านบิณฑบาตแต่ละวัน
ได้อาหารมากมายถึงกับฉันไม่หมด ต้องแบ่งถวายพระภิกษุรปู อืน่ นอกจากนัน้
ยังมีโยมปวารณาทำาปินโตอาหารมาถวายทุกวัน การศึกษาจึงสะดวกขึ้น
ความยากลำาบากในการขบฉันของพระภิกษุซึ่งปรากฏแก่ท่านในช่วง
แรกของการศึกษาเล่าเรียนนั้น เป็นเหตุให้ท่านดำาริว่า เมื่อมีกำาลังพอเมื่อใด
จะจัดตั้งโรงครัวประกอบอาหารเลี้ยงพระเณร ไม่ต้องให้ลำาบาก เสียเวลาใน
การศึกษาเล่าเรียน เมือ่ มาเป็นเจ้าอาวาสวัดปากนำา้ ท่านจึงได้ทาำ สมความตัง้ ใจ
สามารถตัง้ โรงครัวประกอบอาหารเลีย้ งพระภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกา
ในวัดเป็นประจำาทุกวันได้เป็นผลสำาเร็จ โดยในช่วงแรกทางบ้านของท่านนำา
ข้าวสารมาส่งให้ ต่อมาญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาได้มาช่วยกันเป็นเจ้าภาพถวาย
ภัตตาหารอย่างทั่วถึง และกิจการยังคงดำาเนินต่อมาจนถึงทุกวันนี้
หลวงพ่อวัดปากนำา้ ปกครองดูแลพระภิกษุสามเณรประหนึง่ พ่อปกครอง
ลูกด้วยเมตตาธรรม ท่านได้ปฏิญาณในพระอุโบสถว่า “บรรพชิตทีย่ งั ไม่มา ขอ
ให้มา ทีม่ าแล้ว ขอให้อยูเ่ ป็นสุข” ผูท้ บี่ า่ ยหน้ามาพึง่ ท่านไม่เคยได้รบั คำาปฏิเสธ
กลับไป วัดปากนำา้ ในสมัยนั้นจึงมีพระภิกษุสามเณรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จาก
ที่มีอยู่ราว 20 รูปในปีแรก จนเป็น 500 รูปเศษ รวมกับแม่ชีและเด็กวัดเป็น
จำานวนกว่าพันคนในปีที่ท่านมรณภาพ
2.1.1 . การศึกษาวิชชาธรรมกายชั้นสูง
การปฏิบัติสมาธิภาวนา ถือเป็นงานใหญ่ที่สุดในชีวิตของหลวงพ่อ
วัดปากนำ้า เป็นงานที่ท่านให้ความสำาคัญและให้เวลามากที่สุด ทุกวันท่านจะ
บำาเพ็ญกิจภาวนาในสถานที่ปฏิบัติธรรมที่จัดไว้เฉพาะ ซึ่งเรียกว่า “โรงงานทำา
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วิชชา” โดยมีพระภิกษุ สามเณร และอุบาสิกาผูเ้ ข้าถึงวิชชาธรรมกายหมุนเวียน
กันมาปฏิบตั ธิ รรมเป็นกลุม่ ตลอด ชัว่ โมง15 เพือ่ ศึกษาวิชชาธรรมกายชัน้ สูง
กับท่านที่เรียกว่า “ทำาวิชชา” เป็นการทำางานทางใจที่มีเปาหมายในการกำาจัด
กิเลสอาสวะ อันเป็นเหตุแห่งความทุกข์ความเบียดเบียนให้หมดสิ้นไป ควบคู่
ไปกับการช่วยแก้ไขความทุกข์ยากเดือดร้อนของเพื่อนมนุษย์ มีผู้มาขอบารมี
เพื่อช่วยแก้ไขโรควันละมากๆ รวมทั้งช่วยแก้ไขภาวะคับขันของชาติบ้านเมือง
ผ่อนหนักให้เป็นเบา ชีวติ ของท่านทุม่ เทให้กบั การบำาเพ็ญภาวนา ศึกษาค้นคว้า
และเผยแผ่วิชชาธรรมกาย โดยมิได้คำานึงถึงอุปสรรคใดๆ
การใช้วิชชาธรรมกายแก้ไขโรคให้กับประชาชน นับได้ว่าเป็นหนทาง
หนึ่งในการเผยแผ่ธรรมปฏิบัติไปด้วย ในสมัยนั้น ท่านให้ตั้งตู้รับใบอาการโรค
ไว้ที่หน้ากุฏิของท่าน โดยให้เขียนชื่อ สกุล ที่อยู่ วัน เดือน ปีเกิดและอาการ
โรคที่ปรากฏอย่างละเอียดลออ จะมีคนมาไขตู้วันละ 4 เวลา แล้วนำาใบอาการ
โรคไปแจกจ่ายแก่ผทู้ ไี่ ด้วชิ ชาธรรมกายเพือ่ แก้โรค ท่านแนะนำาให้ผปู้ ว่ ยปฏิบตั ิ
พระกรรมฐานด้วยเพื่อให้กระแสจิตเชื่อมถึงกันจะทำาให้ช่วยแก้ไขได้ง่าย ถ้า
ผู้เป็นลูกมาส่งใบอาการโรคของพ่อแม่ ท่านจะแนะนำาให้ลูกตั้งใจทำาสมาธิ จะ
ได้ช่วยแก้โรคภัยไข้เจ็บของพ่อแม่ได้ ทั้งนี้เพราะบุตรหลานที่ได้ธรรมกายของ
ผู้ป่วยมักมีความสามารถในการรักษาโรคเป็นพิเศษ เนื่องจากจิตมุ่งมั่นไปทาง
เดียวจึงมีพลังมาก
15
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“โรงงานทำาวิชชา” เป็นกุฏหิ ลังใหญ่มเี พิงยืน่ ออกไปสองข้าง มีผนังกัน้ แยกเป็นสองห้องไม่ให้มองเห็น
กัน พระภิกษุสามเณรอยูฝ่ งหนึ
ั ง่ และแม่ชกี บั อุบาสิกาทีย่ งั ไม่ได้บวชอยูอ่ กี ฝังหนึง่ หลวงพ่อวัดปากนำา้
นัง่ อยูใ่ นฝังของพระภิกษุสามเณร ตรงกลางจะเจาะช่องเล็กๆ ช่องหนึง่ เพือ่ ให้ฝา่ ยอุบาสิกาได้ยนิ เสียง
ที่ท่านสอน และพอเห็นหน้าท่านได้บ้างแต่ไม่เห็นตัว
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อย่างไรก็ดี ในการสอนผู้ป่วยหรือญาติของผู้ป่วยให้ฝกพระกรรมฐาน
นั้น ท่านยังมีความปรารถนาที่ลึกไปกว่าการช่วยเหลือแก้ไขเพียงโรคทางกาย
นั่นคือความปรารถนาที่จะให้เขามีธรรมและพระรัตนตรัยภายในเป็นที่พึ่ง
ที่ระลึกของตนเอง ดังที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (ปุ่น ปุณณสิริมหาเถระ)
บันทึกไว้ว่า
การใช้ธรรมกายแก้โรค หลวงพ่อเคยพูดว่าแก้ได้จริง ถ้าได้
ประกอบกันทั้ง 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายแก้และฝ่ายเจ้าทุกข์มีความเชื่อ
มั่นคง กล่าวคือต้องเรียนพระกัมมัฏฐานปฏิบัติธรรมด้วย เพื่อ
ให้กระแสจิตเชื่อมถึงกัน ลักษณะนี้มีหวังมาก ที่ไม่ได้ผลก็เนื่อง
ด้วยผู้เจ็บไม่พยายามทำาพระกัมมัฏฐาน ทางเชื่อมไม่ถึงกัน แต่
ถึงอย่างไรนั้นก็มีผลบ้างในเมื่อโรคนั้นยังอ่อน และท่านพูดว่า
ถึงไม่หายก็จะเป็นไร เราไม่ได้เรียกค่ารักษาเอาแก่ใคร ช่วยด้วย
เมตตา อย่างน้อยคนเจ็บก็จะต้องได้ความรู้วิธีปฏิบัติธรรมหรือ
เข้าใกล้พระรัตนตรัยพอสมควรแก่อุปนิสัย (สมเด็จพระอริยวง
ศาคตญาณ 2529ก)
2.1.11. การเผยแผ่ธรรมปฏิบัติ
หลวงพ่อวัดปากนำา้ ใช้เวลาของท่านอย่างคุม้ ค่า โดยปกติทา่ นไม่ออกไป
ไหนนอกวัดเลย เว้นแต่มีกิจจำาเป็นของสงฆ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ หากมีใครนิมนต์
ท่านไปสวดมนต์ฉันเพล ท่านมักขอให้พระภิกษุรูปอื่นไปแทน แม้จำาเป็นต้อง
ออกไปด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งท่านก็จะไปเพียงชั่วครู่แล้วรีบกลับมา ท่าน
รับแขกเป็นเวลา คือหลังฉันเพล และในเวลา 17:00 น. ครัง้ ละ 1 ชัว่ โมงเท่านัน้
เวลานอกเหนือจากนี้ท่านสงวนไว้เพื่อทำากิจภาวนาทั้งกลางวันและกลางคืน
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ในด้านการเผยแผ่และสอนธรรมปฏิบัติ ทุกวันพระและวันอาทิตย์ท่าน
จะแสดงพระธรรมเทศนาแก่ประชาชนทัว่ ไปด้วยตนเองเป็นประจำา และทุกวัน
พฤหัสบดี จะสอนการทำาสมาธิแก่พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ทัง้ ทีอ่ ยู่
ในวัดปากนำา้ และทีม่ าจากต่างวัด รวมถึงประชาชนทัว่ ไป มีพระภิกษุ สามเณร
และญาติโยมจากทั่วประเทศเดินทางมาเรียนธรรมปฏิบัติกับท่านนับได้เกือบ
สองแสนคน นอกจากนี้ ท่านยังส่งพระภิกษุและอุบาสิกาทีไ่ ด้ธรรมกายแล้วไป
เผยแผ่ธรรมปฏิบัติเกือบทุกจังหวัดในประเทศไทยด้วย
กิตติศัพท์การเผยแผ่วิชชาธรรมกายของหลวงพ่อวัดปากนำ้าเล่าลือไป
ไกล เป็นที่รู้จักในทุกชนชั้น นำามาซึ่งคำาสรรเสริญและวิพากษ์วิจารณ์ในเวลา
เดียวกัน มีผู้มาสอบสวนปฏิปทาของท่านเป็นความลับทั้งพระและฆราวาส16
และได้ความเข้าใจทีถ่ กู ต้องดีงามกลับไป แม้ทา่ นจะทราบดีถงึ ข่าวลือทัง้ หลาย
แต่ท่านมิได้เดือดร้อนใจ ดังที่ท่านเคยกล่าวกับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
(ปุ่น ปุณณสิริมหาเถระ)17 ว่า
คนเช่นเราไม่ใช่ไร้ปัญญา ชั่วก็รู้ ดีก็เห็น เราจะฆ่าตัวเรา
เองเพราะความปรารถนาทำาไม ที่เขาพูดหาว่าเราอย่างนั้น บาง
คนคงจะไม่รู้จักคำาว่า “ธรรมกาย” มีอยู่ที่ไหน หมายเอาใคร
เขาอาศัยความไม่รู้มาว่าเราผู้ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เมื่อผู้
16

17
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เรือ่ งนีม้ กี ล่าวไว้ในหน้า 104-106 บทความ “อานุภาพธรรมกาย” โดย สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
(ปุ่น ปุณณสิริมหาเถระ) ในหนังสือ ประวัติหลวงพ่อวัดปากนำ้าและคู่มือสมภาร (2529) พิมพ์โดย
วัดปากนำ้า ภาษีเจริญ และหน้า 15-18 ในคำานำาในการพิมพ์ครั้งที่ 1 โดยพระทิพย์ปริญญา ในหนังสือ
ธรรมกาย (2499) จัดพิมพ์โดย แฉล้ม อุศุภรัตน์
คาดว่าเป็นช่วงเวลาที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณยังทรงสมณศักดิ์ที่ พระธรรมดิลก
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ไม่รตู้ เิ ตียนเรา ความไม่รขู้ องเขาจะลบล้างสัจธรรมของพระพุทธ
ศาสนาได้อย่างไร ถ้าจะกลบก็กลบได้เพียงชัว่ คราว ไม่ชา้ ดวงแก้ว
ของพระพุทธเจ้าก็จะเปล่งรัศมีให้ผมู้ ปี ญ
ั ญาเห็นด้วยสายตาของ
ตนเอง ... ฯลฯ ... เมือ่ พูดทางไม่ดไี ด้กต็ อ้ งมีคนพูดทางดีได้เหมือน
กัน ธรรมจะต้องชนะอธรรมเสมอ เราไม่ตอ้ งเดือดร้อนใจ เพราะ
ธรรมกายของพระพุทธศาสนาเป็นของแท้ ไม่ใช่ของเกหรือของ
เทียม ธรรมกายจะปรากฏเป็นความจริงแก่ผู้เข้าถึงธรรม เรื่อง
อย่างนี้เราไม่หวั่น เราเชื่อในคุณพระพุทธศาสนา (สมเด็จพระ
อริยวงศาคตญาณ 2529ข)
อานุภาพ คุณธรรม และคุณวิเศษทีน่ า่ อัศจรรย์ใจของหลวงพ่อวัดปากนำา้
เป็นกระแสดึงดูดผู้มีศรัทธาและผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลายให้เข้ามาศึกษาและปฏิบัติ
ตาม ระลอกแล้วระลอกเล่าอย่างไม่ขาดสาย เป็นที่กล่าวขานของปวงชนมา
จนถึงปัจจุบัน
หลวงพ่อวัดปากนำ้าได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ตามลำาดับดังนี้
พ.ศ. 2464
เป็นพระครูสญ
ั ญาบัตรที่ พระครูสมณธรรมสมาทาน
พ.ศ. 2492
เป็นพระราชาคณะชัน้ สามัญที่ พระภาวนาโกศลเถร
พ.ศ. 2498
เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระมงคลราชมุนี
พ.ศ. 2500
เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระมงคลเทพมุนี
ท่านมรณภาพเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 ก่อนละสังขารท่านได้
มอบหมายเหล่าศิษยานุศษิ ย์ให้ชว่ ยกันเผยแผ่วชิ ชาธรรมกายไปทัว่ โลก เพือ่ ให้
เป็นที่พึ่งแก่มนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลาย
บทที 2 ข้อมูลพื้นฐาน | 61

www.webkal.org
หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ 1 ฉบับวิชาการ

2.2. ภาพรวมหลักธรรมป ิบัติวิชชาธรรมกาย
โดยนิยาม “วิชชาธรรมกาย” หมายถึงความรูแ้ จ้งทีเ่ กิดจากการเห็นแจ้ง
ด้วยญาณทัสนะของธรรมกาย เป็นความรู้แจ้งในระดับวิปัสสนาที่เกิดขึ้นภาย
หลังจากที่ได้เข้าถึงพระธรรมกายแล้วเท่านั้น อย่างไรก็ดี ในงานวิจัยนี้ หลัก
ธรรมปฏิบัติในวิชชาธรรมกาย หมายรวมถึงวิธีการปฏิบัติธรรมตั้งแต่เบื้องต้น
คือ “การปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกาย” ไว้ด้วย
ภาพรวมของหลักธรรมปฏิบัติวิชชาธรรมกาย อาจแบ่งได้เป็น 2 ส่วน
คือ การสอนปฏิบัติสมาธิในเบื้องต้น และแผนผังการเข้าถึงธรรมไปตามลำาดับ
2.2.1. การสอนปฏิบัติสมาธิเบื้องต้น
ภาพรวมการสอนสมาธิเบื้องต้นนี้ สรุปมาจากที่พระทิพย์ปริญญา (ธูป
กลัมพะสุต ป.6) บันทึกไว้ในหนังสือ “ธรรมกาย” ในปี พ.ศ. 2489 โดยความ
เห็นชอบของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ขณะดำารงสมณศักดิเ์ ป็น พระครู
สมณธรรมสมาทาน โดยต้องการให้เห็นภาพรวมของพิธกี รรมเบือ้ งต้นไปจนถึง
ขั้นตอนการแนะนำาธรรมปฏิบัติด้วย ดังนี้
พระมงคลเทพมุนลี งสอนทีศ่ าลาการเปรียญทุกวันพฤหัสบดี เวลาบ่าย 2
โมง ผู้ที่ไปเรียนมีทั้งพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ทั้งที่อยู่ในวัดปากนำ้า
เองและที่มาจากวัดอื่น หรือที่มาจากต่างจังหวัดไกลๆ ก็มี มีตั้งแต่เด็กอายุ 5
ขวบ 7 ขวบ คนรุ่นหนุ่มสาว ไปจนถึงผู้เฒ่า
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ภาพที่ 1 พระมงคลเทพมุนีสอนการเจริ สมาธิภาวนาเบืองต้น
เวลาสอน พระมงคลเทพมุนนี งั่ บนอาสน์สงฆ์ ภิกษุสามเณรก็นงั่ เรียนบน
อาสน์สงฆ์ ส่วนอุบาสกอุบาสิกานั่งที่พื้นศาลา อุปกรณ์ในการสอน มีกระดาน
ชนวนแผ่นหนึง่ เขียนรูปคนนัง่ สมาธิไว้เป็นตัวอย่าง และบอกจุดหมายทีก่ าำ หนด
อารมณ์ไว้ 7 ฐาน มีไม้ชี้บอกตำาแหน่งอันหนึ่ง และมีลูกแก้วกลมใส ขนาดเท่า
ปลายนิ้วมือ เอาไว้ให้ดูเป็นตัวอย่างของบริกรรมนิมิต
ในเบื้องต้น ท่านแนะนำาก่อนว่า กิจในพระพุทธศาสนาท่านวางไว้เป็น
2 ประการ คือ คันถธุระกับวิปัสสนาธุระ คันถธุระ คือการเล่าเรียนหาความรู้
ในคัมภีร์ต่างๆ วิปสสนาธุระ คือการปฏิบัติทางจิตใจอันเป็นจุดสำาคัญยิ่งใน
คำาสอนของพระพุทธองค์ เพราะเป็นวิถีทางที่จะทำาให้พ้นทุกข์ ดังที่จะสอนใน
วันนี้ เพือ่ จะให้รจู้ กั ตัวของตัวเสียก่อนว่า มาเกิด ไปเกิด อย่างไร ทีเ่ รานอนหลับ
ฝันไปคืออะไร และที่เรานึกแวบไปแวบมาคืออะไร
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ที่เรานึกแวบไปแวบมานั้นเรียกว่าใจ เมื่อตัวเรายังอยู่ที่บ้าน ใจเราได้
แวบมาที่ศาลานี้เสียก่อนแล้ว และเมื่อตัวมานั่งที่นี่แล้ว เดียวใจก็แวบไปไหน
ต่อไหนอีก การเรียนสมาธิก็เพื่อจะบังคับใจที่แวบไปแวบมานี้ให้นิ่งแน่วอยู่ได้
จิตจะมีกาำ ลังเข้มแข็ง สามารถทำาประโยชน์ได้อย่างใหญ่หลวง ดังทีม่ มี าในบาลี
ว่า เป็นจิตควรแก่การงาน เป็นจิตทีส่ ะอาด สามารถอำานวยกิจทัง้ ปวงให้สาำ เร็จ
ดังประสงค์ เพราะจิตที่ยังซัดส่ายแวบไปแวบมาเหมือนแบ่งกำาลังไปใช้หลาย
ทาง กำาลังจิตย่อมอ่อนเหมือนสายนำา้ ไหลจากทีส่ งู แล้วแยกเป็นคลองเล็กคลอง
น้อยหลายสาย แต่ถา้ กัน้ ไว้ให้นาำ้ ไหลไปทางเดียว กำาลังดันของนำา้ ก็แรง อาจใช้
หมุนเครื่องจักรก็ได้ จิตที่เป็นสมาธิก็ฉันนั้น
ส่วนการที่คนเรานอนหลับและฝันว่าไปโน่นไปนี่ ทำานั่นทำานี่ เพราะ
กายมนุษย์ละเอียดหรือกายทิพย์18ออกจากตัวเราไปในขณะที่กายมนุษย์หลับ
กายข้างนอกที่มองเห็นด้วยตาเนื้อนี้เรียกว่ากายมนุษย์ ภายในกายมนุษย์ยัง
มีอีก 4 กาย ซ้อนกันเป็นชั้นๆ เข้าไปตามลำาดับความละเอียดที่เพิ่มขึ้น ได้แก่
กายทิพย์ กายรูปพรหม กายอรูปพรหม กายธรรมหรือธรรมกาย แต่ละกายมี
หยาบและละเอียด
การมาเกิดไปเกิด หรือการเกิดการตาย ก็เนื่องจากกายมนุษย์ละเอียด
นี้ ตาเนือ้ มองไม่เห็น ต้องตาละเอียดเหมือนกันหรือยิง่ กว่ากันจึงเห็น เรียกตาม
บาลีวา่ “สัมภเวสี” เมือ่ จะมาเกิด กายละเอียดนีเ้ ข้าทางจมูกบิดาไปถึงกึง่ กลาง
18
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กายของบิดาก่อน แล้วออกทางจมูกบิดาเข้าสูจ่ มูกมารดา หญิงเข้าทางซ้าย ชาย
เข้าทางขวา แล้วไปสู่ขั้วมดลูกของมารดา เกิดเป็น กลลรูป เล็กเท่าเมล็ดโพธิ์
เมล็ดไทร แล้วฟักตัวเป็นกายมนุษย์ขนึ้ จากรูปกลมๆ แล้วแตกเป็น 5 สาขา คือ
เป็นมือ 2 เท้า 2 ศีรษะ 1 แล้วจึงเติบโตเป็นรูปกายมนุษย์ขึ้นมา ส่วนการไป
เกิดหรือการตาย คือการที่กายละเอียดหลุดจากกายมนุษย์ไป กายมนุษย์เมื่อ
ไม่มกี ายมนุษย์ละเอียดอยูเ่ ลีย้ งรักษาก็เน่าเปือยไป ส่วนกายมนุษย์ละเอียดนัน้
ก็ไปแสวงหาที่เกิดต่อไป เรียกว่า “สัมภเวสี”
เมื่อบรรยายความเบื้องต้นโดยย่อแล้ว ท่านให้จุดธูปเทียนปักไว้บนที่
บูชาหน้าพระพุทธรูป จากนั้นท่านนำาบูชาพระ แล้วให้ว่า นะโม 3 จบ โดย
อธิบายว่า นะโมหนที่ 1 หมายนอบน้อมพระพุทธเจ้าในอดีต หนที่ 2 นอบน้อม
พระพุทธเจ้าในปัจจุบัน หนที่ 3 นอบน้อมพระพุทธเจ้าในอนาคต เสร็จแล้วจึง
นำากล่าวขอขมาโทษต่อพระรัตนตรัยตามแบบ19 เพื่อให้กาย วาจา ใจ บริสุทธิ์
แล้วจึงนำากล่าวคำาอาราธนาตามแบบอีก จบแล้วจึงเริม่ สอนให้นงั่ ขัดสมาธิตาม
แบบ
ในการทำาสมาธิทา่ นแนะนำาให้มบี ริกรรม 2 ประการ คือ บริกรรมภาวนา
และบริกรรมนิมิต บริกรรมภาวนานั้น ให้ภาวนาด้วยคำาว่า สัมมาอรหัง ส่วน
บริกรรมนิมติ นัน้ คือ ลูกแก้วกลมใส ดังทีห่ ยิบมาชูให้ดู ให้ทกุ คนนึกกำาหนดเอา
ว่า ลูกแก้วใสนี้อยู่ที่ปากช่องจมูกของตนเอง หญิงซ้าย ชายขวา และกำาหนด
19

แบบคำากล่าวขอขมาโทษ และคำากล่าวอาราธนาพระรัตนตรัยนี้ ตรงกันกับที่มีแสดงไว้ในหนังสือ
สมถวิปัสสนาแบบโบราณ เชื่อว่าเป็นแบบเก่าแก่ที่ท่านได้มาจากครูบาอาจารย์ที่ท่านเคยไปเรียน
พระกรรมฐานด้วยและยังรักษาสืบต่อมา (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก 1)
บทที 2 ข้อมูลพื้นฐาน | 65

www.webkal.org
หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ 1 ฉบับวิชาการ

เอาใจให้เป็นจุดอยู่ในกลางลูกแก้วนี้ไม่ให้ไปที่อื่น ที่ปากช่องจมูกนี้เป็นฐานที่
1 ให้ภาวนาว่า สัมมาอรหังๆๆ ครบ 3 ครั้งแล้วนึกเลื่อนลูกแก้วนั้นขึ้นไปยัง
ฐานที่ 2 คือเพลาตา หญิงซ้าย ชายขวา โดยค่อยๆ สูดลมหายใจอ่อนๆ ขึ้นไป
ภาวนาสัมมาอรหังอีก 3 ครั้ง แล้วเลื่อนบริกรรมนิมิตคือลูกแก้วนั้นไปยังฐาน
ที่ 3 คือกึ่งกลางศีรษะ วัดตัดตรงจากเพลาตาเข้าไป ภาวนาสัมมาอรหังอีก 3
ครั้ง จากนั้นเลื่อนบริกรรมนิมิตลงสู่ฐานที่ 4 คือช่องเพดานปาก, ฐานที่ 5 คือ
ช่องคอเหนือลูกกระเดือก, ฐานที่ 6 คือตรงกึ่งกลางกายในระดับสะดือ อย่าให้
เหลือ่ มซ้ายขวาหน้าหลัง เพราะลมเกิดลมดับตรงนัน้ ในเวลาเลือ่ นไปแต่ละฐาน
ให้ภาวนาสัมมาอรหัง 3 ครั้งเสมอไป สุดท้ายให้เลื่อนบริกรรมนิมิตคือลูกแก้ว
จากฐานที่ 6 สูงขึ้นมา 2 นิ้ว ตรงฐานที่ 7

ภาพที่ 2 แส งฐานทัง ในการเ ินทางของใจ
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ภาพที่ 3 วงธาตุทัง 6 ที่ นย์กลางกายฐานที่
ตรงฐานที่ 7 นี้ มีศูนย์ 5 ศูนย์ คือ
1. ธาตุนำ้าอยู่หน้า
2. ธาตุดินอยู่ขวา
3. ธาตุไฟอยู่หลัง
4. ธาตุลมอยู่ซ้าย
5. ธาตุอากาศอยู่กลาง
6. วิญญาณธาตุ และปฐมมรรคอยู่ตรงกลางนั้นอีกที
ให้กำาหนดเครื่องหมายใสสะอาดอยู่ตรงช่องศูนย์อากาศในกลางตัวนี้
แล้วภาวนาสัมมาอรหังเรื่อยไป ใจก็ให้จดจ่ออยู่กับบริกรรมนิมิตในฐานที่ 7
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เรื่อยไป เมื่อเห็นแสงสว่างอะไรปรากฏขึ้น ก็ให้ทำาใจนิ่งเฉยไว้ตรงนั้น และถ้า
เห็นวัตถุอะไรจะเป็นดอกไม้ ใบไม้ ก้อนเมฆ หรืออะไรโผล่ขนึ้ ตรงนัน้ ก็เฝาดูสงิ่
นั้นเรื่อยไป อย่าเลือก อย่านึกถึงสิ่งอื่น แล้วสิ่งที่เราเห็นนั้นจะเปลี่ยนแปลงไป
เอง อย่ารีบเร่ง อย่าอยากเห็นนั่นเห็นนี่ ทำาถูกตามวิธีแล้วจะเห็นเอง เมื่อยังไม่
เห็นอะไรก็อย่าเสียใจ จะต้องเห็นจนได้อย่างแน่นอนไม่ตอ้ งสงสัย เมือ่ เห็นแล้ว
อย่าดีใจ วางใจเฉยๆ ไว้ ดูเรื่อยไปตามปกติ อย่าตื่นเต้น อย่าดีใจ อย่าเสียใจ
ต่อเมือ่ สิง่ ทีเ่ ราเห็นนัน้ เปลีย่ นแปลงไปตามสภาวะเป็นลำาดับๆ เมือ่ ใจเรา
นิ่งหยุด ถูกส่วน เข้าแล้ว จะเห็นดวงธรรมใสลอยอยู่ในกึ่งกลางกาย นี้เรียกว่า
ปฐมมรรค อันเป็นทางเบื้องต้นแห่งมรรค ผล นิพพาน ทำาให้ใจหยุดนิ่งเรื่อย
ไป เมื่อหยุดถึงขนาดแล้ว จะเห็นเป็นกายอีกกายหนึ่งอยู่ในกายของเรา เห็น
ปรากฏตรงฐานที่ 7 นั้น นี้เรียกว่า กายทิพย์ เมื่อเราบำาเพ็ญถูกส่วนชัดต่อไป
ก็จะได้เห็นกายรูปพรหม กายอรูปพรหม และธรรมกายเป็นลำาดับไป ซึ่งจะได้
เรียนรู้ในภายหลัง
อนึ่ง ท่านแนะนำากลเม็ดสำาคัญประการหนึ่ง คือ ก่อนจะเลื่อนบริกรรม
นิมิตจากฐานที่ 3 ลงสู่ฐานที่ 4 นั้น ให้เหลือกตาช้อนขึ้น เรียกว่าทำาตากลับ
คือเหมือนตาคนที่ใกล้จะตาย และนึกกลับอาการเห็นของตนให้เห็นกลับเข้า
ในตัวตามนั้น เลื่อนลงสู่ฐานที่ 4-5-6-7 เรื่อยไป และรักษาอาการมองเห็นข้าง
ในอย่างนั้นไว้เรื่อยไป อย่าออกนอกกาย ให้มองดูในกาย
การหลับตาเมื่อจะนั่งสมาธิน้ัน ท่านแนะนำาไม่ให้บีบตาอย่างที่เรียกว่า
ทำาตาหยี หลับตาเบาๆ เพียงหนังตาปิดกันเท่านั้นพอแล้ว และให้อยู่ในระดับ
นั้นเรื่อยไป แม้จะเห็นอะไรปรากฏขึ้นก็ไม่บีบตา หลับตาไว้เบาๆ พอหนังตา
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ปิดกันเท่านั้น และไม่ให้ลืมตา เห็นอะไร ปล่อยเรื่อยๆ ไป ดูเรื่อยๆ ไป จะ
นั่ง นอน ยืน เดิน ให้หมั่นตรึกถึงสมาธิอยู่เสมอ จะนั่งท่าไหนซึ่งรู้สึกสะดวก
สบายท่านไม่ห้าม แต่การนั่งเอาเท้าขวาทับซ้าย มือขวาทับมือซ้าย ให้ปลาย
นิ้วชี้ขวาจดหัวแม่มือซ้ายและตั้งกายตรงนั้น เป็นแบบแผนที่ดี ซึ่งใช้ต่อๆ มา
จนบัดนี้ ควรเก็บรักษาไว้
เมื่อสอนเสร็จแล้ว ท่านให้น่ังทำาต่อหน้าท่านพร้อมกัน โดยท่านค่อยๆ
แนะหลักข้างต้นเรื่อยไป จนในที่สุดท่านหยุดเงียบปล่อยให้นั่งกันไปเอง
ประมาณไม่เกินครึง่ ชัว่ โมง ท่านก็กล่าวเป็นคำาบาลีวา่ สพฺเพ พุทธฺ า พลปฺปตฺตา
ฯลฯ เป็นเสร็จขั้นตอนการนำาธรรมปฏิบัติ
2.2.2. แผนผังการเข้าถึงธรรมตามล�าดับ
ในการเจริญภาวนา มนุษย์ทุกคนมีกายที่ละเอียดซ้อนกันเป็นชั้นๆ
เข้าไปตามลำาดับ ซึ่งจะเข้าถึงได้ด้วยการรวมใจหยุดนิ่งสนิทอย่างถูกส่วนที่
ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 ดังได้กล่าวมาแล้ว กายที่ซ้อนกันเป็นชั้นๆ เข้าไปตาม
ลำาดับมีดังนี้
1. กายมนุษย์ เป็นกายภายนอก
2. กายทิพย์
3. กายรูปพรหม
4. กายอรูปพรหม
5. กายธรรม หรือ ธรรมกาย

บทที 2 ข้อมูลพื้นฐาน | 69

www.webkal.org
หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ 1 ฉบับวิชาการ

ระดับที่ 1-4 จัดเป็นกายในระดับโลกิยะ ประกอบด้วยอุปาทานขันธ์ 5 ที่
มีความละเอียดเข้าไปตามลำาดับ มีกเิ ลสในระดับทีล่ ะเอียดลงไปตามลำาดับ ดังนี้
กิเลสในกายมนุษย์ คือ อภิชฌา พยาบาท มิจฉาทิฏฐิ
กิเลสในกายทิพย์ คือ โลภะ โทสะ โมหะ
กิเลสในกายรูปพรหม คือ ราคะ โทสะ โมหะ
กิเลสในกายอรูปพรหม คือ กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย อวิชชานุสัย
ส่วนระดับที่ 5 คือ กายธรรม หรือธรรมกาย แบ่งย่อยออกได้เป็น 5 ระดับ
ตามลำาดับชั้นของโลกุตรธรรมซึ่งมีกำาลังของการตรัสรู้ธรรมที่ไม่เท่ากัน ได้แก่
1. ธรรมกายโคตรภู
2. ธรรมกายโสดาบัน
3. ธรรมกายสกทาคามี
4. ธรรมกายอนาคามี
5. ธรรมกายอรหัต
กายทุกกายในแต่ละระดับ ทั้งในฝ่ายโลกิยะและโลกุตระ มีเป็นคู่ของ
กายหยาบและกายละเอียด รวมทั้งหมดเป็น 18 กาย คือกายในฝ่ายโลกิยะ 8
กาย และกายธรรม 10 กาย
ภายในกายแต่ละกาย ทั้งในฝ่ายโลกิยะและโลกุตระ ต่างมีดวงธรรมที่
ทำาให้เป็นกายนัน้ ๆ และมีดวงธรรมทีซ่ อ้ นกันเป็นชัน้ ๆ ตามความละเอียดเข้าไป
ตามลำาดับ คือ ดวงธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ดวงศีล ดวงสมาธิ ดวงปัญญา
ดวงวิมุตติ และดวงวิมุตติญาณทัสนะ
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ดวงธรรมและกายต่างๆ เหล่านี้มีความเชื่อมโยงต่อเนื่องกันเป็นลำาดับ
ไปในเส้นทางสายกลางที่นำาสู่นิพพาน
ในการเจริญภาวนาเพื่อกำาจัดกิเลสอาสวะนั้น ต้องอาศัยธรรมกาย
ซึ่งบริบูรณ์ด้วยธรรมจักษุและญาณทัสนะในระดับวิปัสสนา เพราะกายอื่นๆ
ในระดับโลกิยะนั้นมีแต่ดวงวิญญาณ ไม่มีญาณจึงไม่อาจตรัสรู้อริยสัจ 4 ได้
ส่วนธรรมกายเห็นแจ้งและรู้แจ้งธรรมชาติของสิ่งทั้งปวงตามความเป็นจริงได้
จึงทำาหน้าที่ตรัสรู้อริยสัจ 4 และหลุดพ้นจากกิเลสเป็นชั้นๆ ตามลำาดับดังนี้
1. ธรรมกายโคตรภูเดินสมาบัติเพ่งอริยสัจ 4 เป็นอนุโลมปฏิโลม จน
หลุดพ้นจากกิเลสจำาพวกสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส แล้วตกศูนย์
วับกลับเป็นพระโสดาบัน เป็นอันว่าพระโสดาบันละกิเลสได้ 3 คือ สักกายทิฏฐิ
วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส
2. กายธรรมโสดาบันเดินสมาบัติเพ่งอริยสัจ 4 เป็นอนุโลม ปฏิโลม ต่อ
ไปถึงขีดสุด ละกิเลสได้อีก 2 คือ กามราคะ พยาบาทชั้นหยาบ จึงเลื่อนชั้นขึ้น
เป็นสกิทาคามี
3. กายธรรมพระสกิทาคามีเดินสมาบัติ เพ่งอริยสัจ 4 ทำานองเดียวกัน
นั้นต่อไป ถึงขีดสุดละกิเลสได้อีก 2 คือ กามราคะ พยาบาทขั้นละเอียด จึง
เลื่อนชั้นเป็นพระอนาคามี
4. กายพระอนาคามีเดินสมาบัติเพ่งอริยสัจ 4 ทำานองเดียวกันนั้นต่อไป
ถึงขีดสุด ละกิเลสได้อีก 5 คือ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา จึง
เลื่อนขึ้นจากพระอนาคามี เป็นพระอรหันต์
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ในวิชชาธรรมกาย อริยบุคคลแต่ละชัน้ หมายถึงธรรมกายในระดับต่างๆ
ส่วนในระดับเดียวกันนั้น ธรรมกายหยาบคือมรรค และธรรมกายละเอียดคือ
ผล ส่วนผู้เข้าถึงธรรมกายโคตรภู จัดเป็นโคตรภูบุคคลที่อยู่ในระหว่างรอย
ต่อระหว่างโลกิยะกับโลกุตระ20 ถ้าประมาทไม่ใส่ใจในการปฏิบัติพัฒนาจิตให้
สะอาดบริสุทธิ์ยิ่งๆ ขึ้นไปก็จะถอยกลับมาสู่ความเป็นปุถุชนได้ แต่ถ้ามีความ
เพียรหมั่นปฏิบัติขัดเกลาจิตให้สะอาดบริสุทธิ์ยิ่งขึ้น ก็จะก้าวขึ้นสู่ความเป็น
อริยบุคคลได้เช่นเดียวกัน ท่านจึงเปรียบโคตรภูบุคคลว่าเสมือนมีเท้าข้างหนึ่ง
เหยียบอยู่บนฝังโลกิยะและอีกข้างหนึ่งเหยียบอยู่บนฝังโลกุตระ
ธรรมกายประกอบด้วยธรรมขันธ์ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นอสังขตะ ไม่มีปัจจัย
ปรุงแต่ง ซึ่งแตกต่างจากกายอื่นๆ ในระดับโลกิยะที่ยังประกอบด้วยอุปาทาน
ขันธ์ 5 และจัดเป็นสังขตธรรม
ด้วยธรรมจักษุและญาณทัสนะของธรรมกาย พระอรหันต์เห็นแจ้งและรู้
แจ้งชัดเจนว่าสังโยชน์ทผี่ กู ท่านไว้ในวัฏสงสารได้หลุดล่อนออกไปหมดสิน้ แล้ว
โดยเหตุนที้ า่ นจึงประกาศได้ดว้ ยความแกล้วกล้าว่า ภพชาติของท่านสิน้ สุดแล้ว
และจะไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป
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“โคตรภูบุคคล” ในที่นี้ หมายถึงผู้ที่ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมอันเป็นลำาดับก่อนจะก้าวเข้าสู่อริยธรรม
(อภิ.ปุ. 36/541/143) จึงนับเป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างหัวต่อของความเป็นปุถุชนและอริยบุคคล นับ
เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศจำาพวกหนึ่ง (องฺ.นวก. 23/214/386) เป็นคนละความหมายกับ “โคตรภูสงฆ์”
ซึ่งหมายถึงภิกษุผู้ไม่มีศีลในช่วงจะสิ้นศาสนา (ม.อุ. 14/713/460)
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ในหลักการของวิชชาธรรมกาย ธรรมกายเป็นธรรมชาติดงั้ เดิมทีส่ ะอาด
บริสทุ ธิข์ องมนุษย์21 สภาวธรรมอันละเอียดภายในรวมทัง้ ธรรมกายล้วนเป็นสิง่
ที่มีอยู่แล้ว รอคอยผู้ปฏิบัติให้เข้าไปถึงโดยการกลั่นชำาระจิตให้ละเอียดและ
สะอาดบริสุทธิ์ พร้อมกับการดับกิเลสอาสวะไปตามลำาดับ ด้วยการเจริญสมถ
ภาวนาและวิปัสสนาภาวนา

2.3. พระพุทธศาสนาในประเทศไทยก่อนและในช่วงชีวิต
ของพระมงคลเทพมุนี
ภาพรวมของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยในยุคสมัยนั้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธรรมปฏิบัติ เป็นข้อมูลพื้นฐานที่สำาคัญต่อการ
วิเคราะห์และอภิปรายผลการศึกษา
2. .1. การเดินทางของพระพุทธศาสนาเข้ามาสู่ประเทศไทย
การศึกษาทางประวัติศาสตร์และโบราณคดียังไม่มีข้อยุติว่า พระพุทธ
ศาสนาเดินทางเข้ามาถึงประเทศไทยเป็นครั้งแรกเมื่อไร และ ณ พื้นที่ใด แต่
สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือ พระพุทธศาสนาได้เข้ามาปักหลักอยู่ในดินแดนต่างๆ ที่
นับเป็นอาณาเขตของประเทศไทยปัจจุบนั มานานหลายศตวรรษก่อนการรวม
แผ่นดินไทยในยุคสมัยพ่อขุนรามคำาแหงมหาราชในพุทธศตวรรษที่ 19
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บทที 2 ข้อมูลพื้นฐาน | 73

www.webkal.org
หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ 1 ฉบับวิชาการ

การศึกษาร่องรอยพระพุทธศาสนาจากจารึกและศิลปวัตถุบ่งชี้ว่า
พระพุทธศาสนาเข้ามาสูป่ ระเทศไทยไม่ชา้ ไปกว่าครึง่ หลังของพุทธศตวรรษที่ 10
ในบริเวณอ่าวไทยตอนบน (พิริยะ ไกรฤกษ์ 2553: 27-29) หลักฐานทาง
โบราณคดีเก่าแก่ที่บ่งบอกถึงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่สยามประเทศ
อย่างเป็นเรือ่ งเป็นราวคือพระพุทธรูปในแบบอมราวดีทเ่ี คยรุง่ เรืองอยูใ่ นอานธร
ประเทศทางตอนใต้ของอินเดียตั้งแต่กลางพุทธศตวรรษที่ 7-10 มาปรากฏ
อยู่ในหลายท้องที่ของไทยและประเทศใกล้เคียงราวปลายพุทธศตวรรษที่ 10
(พิริยะ ไกรฤกษ์: 48-49 Assavavirulhakarn 2010: 67) หากด้วยรูปลักษณ์
ขององค์พระทีไ่ ม่ได้เป็นของอารยธรรมดัง้ เดิมของอมราวดีลว้ นเพราะมีลกั ษณะ
ของศิลปะท้องถิ่นผสมรวมอยู่ด้วยนั้น ทำาให้ประพจน์เชื่อว่าพระพุทธศาสนา
ต้องเข้ามาก่อนหน้านั้นแล้วระยะหนึ่งซึ่งนานพอที่วัฒนธรรมใหม่จากอินเดีย
จะหลอมรวมกันเข้ากับรูปแบบท้องถิ่นแล้ว (Assavavirulhakarn 2010: 67)
นอกจากนี้การศึกษาพุทธศิลป์ยังบ่งชี้ว่าพระพุทธศาสนาที่เคยเผยแผ่
เข้ามาในประเทศไทยมีหลายนิกายซึ่งผลัดเปลี่ยนกันเข้ามา ส่วนพระพุทธ
ศาสนาเถรวาทหลากหลายรูปแบบก็ผลัดกันเข้ามาหลายระลอก22 แม้จะยังสรุป
22
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พิริยะ ไกรฤกษ์ (2553: 18) จำาแนกพุทธศิลป์ในประเทศไทยเป็น 7 กลุ่ม ตามอายุของวัตถุ คือ
1. พุทธศิลป์ในนิกายหลัก (ศราวกยาน) ได้แก่ นิกายมหาสางฆิกะ สัมมตียะ มูลสรรวาสติวาท และ
เถรวาท พบในราวต้นพุทธศตวรรษที่ 11-14
2. พุทธศิลป์ของมหายาน นิกายสุขาวดี พบราวกลางพุทธศตวรรษที่ 11-15
3. พุทธศิลป์ของตันตรยาน พบราวต้นพุทธศตวรรษที่ 14-19
4. พุทธศิลป์เถรวาทแบบกัมพูชา ทั้งฝ่ายอริยารหันต์ และกัมโพชสงฆ์ พบราวต้นพุทธศตวรรษที่
15-20
5. พุทธศิลป์เถรวาทฝ่ายมหาวิหาร พบราวต้นพุทธศตวรรษที่ 20 ถึงครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 21
6. พุทธศิลป์ของสยามนิกาย พบราวกลางพุทธศตวรรษที่ 21 ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ 25
7. พุทธศิลป์ของธรรมยุติกนิกาย พบตั้งแต่ครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 24 ถึงปัจจุบัน
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ไม่ได้ว่าพระพุทธศาสนาเดินทางเข้ามาครัง้ แรกเมือ่ ไรและทีไ่ หน แต่อย่างน้อย
การศึกษาดังกล่าวก็บง่ บอกว่าอารยธรรมแห่งพระพุทธศาสนาได้เจริญ รุง่ เรือง
ในดินแดนไทยมาช้านานแล้ว
ในยุคสมัยพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช (พ.ศ. 1820-1860) ภายหลัง
จากการรวมอาณาจักรต่างๆ เป็นประเทศไทยแล้ว พระองค์ได้โปรดเกล้าฯ
ให้นิมนต์พระสงฆ์จากศรีลังกามาตั้งลังกาวงศ์ที่สุโขทัย พระครูภาวนามงคล
แสดงความเห็นไว้ว่า
เข้าใจว่าพระไตรปิฎกภาษาบาลีฝ่ายเถรวาทพร้อมทั้ง
อรรถกถาและปกรณ์วิเศษอื่นๆ ที่ใช้เป็นหลักฐานอยู่จนสืบมา
บัดนี้ ไทยจะได้จากลังกาในระยะนีเ้ อง ก่อนหน้านีถ้ งึ ลัทธิเถรวาท
จะรุ่งเรืองในพวกมอญก็คงไม่มีพระไตรปิฎกสมบูรณ์ เพราะ
ระคนปนเปกับคัมภีรฝ์ า่ ยมหายานบ้าง ฝ่ายศาสนาพราหมณ์บา้ ง
หรือว่าจะมีสมบูรณ์อยู่แล้วหายสาบสูญไป ดูก็ยังไม่ปรากฏเห็น
เหตุผล (พระครูภาวนามงคล 2546: 20)
นับแต่พระพุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกาวงศ์เข้ามาประดิษฐานใน
ประเทศไทยในครั้งนั้น พระพุทธศาสนาหลากหลายรูปแบบที่มีมาแต่เดิม ทั้ง
เถรวาทแบบมอญเก่าที่มีมาแต่ครั้งทวาราวดีและมหายานต่างค่อยๆ สลายตัว
ไป พระสงฆ์ในท้องถิน่ ไทยและประเทศใกล้เคียงพากันบวชในลัทธิลงั กาวงศ์กนั
หมด แต่กระนัน้ ก็ยงั มีรอ่ งรอยคำาสอนเก่าแก่ของพระพุทธศาสนาหลากหลาย
นิกายที่ทิ้งร่องรอยไว้แต่ครั้งโบราณกาลที่หลอมรวมเข้ามาในวัฒนธรรมความ
เชื่อพื้นฐานของชาวไทยมาแต่เดิม พระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์ได้ขึ้นไปถึง
ดินแดนล้านนาราวต้นพุทธศตวรรษที่ 20
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ความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยในอดีต นอกจากจะ
แสดงออกด้วยพุทธศิลป์แล้ว ยังเห็นได้จากการศึกษาฝ่ายปริยตั แิ ละการปฏิบตั ิ
ของคณะสงฆ์และชาวพุทธอีกด้วย กล่าวคือ ในฝ่ายปริยตั ิ มีการรจนาคัมภีรใ์ น
พระพุทธศาสนาขึ้นมาจำานวนมากโดยพระเถระชาวไทย รวมทั้งที่รับมาจาก
ต่างถิ่นแล้วแพร่หลายในประเทศไทยด้วย เป็นภาษาบาลีบ้าง ภาษาท้องถิ่น
บ้าง ในเวลาเดียวกันในฝ่ายปฏิบัติก็มีพระภิกษุผู้เคร่งครัดในสมาธิภาวนาและ
ทรงคุณวิเศษจำานวนมากในภูมภิ าคต่างๆ ทัว่ ประเทศ ปรากฏการณ์นยี้ งั ดำาเนิน
ต่อเนื่องมาจนถึงยุคสมัยของพระมงคลเทพมุนีและยุคปัจจุบัน
2. .2. การศึกษาและปฏิบัติของสง ์ไทยในช่วงต้นชีวิตสมณะของ
พระมงคลเทพมุนี
พระมงคลเทพมุนีมีชีวิตอยู่ในช่วง พ.ศ. 2427-2502 เป็นช่วงเวลาที่
ในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง และมีการจัดระบบ
การศึกษาส่วนกลางทั้งในฝ่ายพุทธจักรและอาณาจักรซึ่งทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นใน
เวลาที่แตกต่างกัน
การจัดระบบการศึกษาส่วนกลางของสงฆ์มีจุดเริ่มต้นจากพระราช
บัญญัติคณะสงฆ์ฉบับ พ.ศ. 2445 ซึ่งมีวัตถุประสงค์จะรวมพระภิกษุทั้ง
ประเทศไทยไว้ภายใต้การปกครองระบบการบริหารจัดการแบบเดียวกัน
จากส่วนกลาง (Tiyavanich 1997: 40) แต่กว่าที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผลใน
ทางปฏิบัติจริงก็นับเป็นเวลากว่าทศวรรษ ภายหลังจากที่พระมงคลเทพมุนี
อุปสมบทไปแล้วหลายปี ซึ่งนับเป็นช่วงท้ายๆ ของการศึกษาพระปริยัติธรรม
ของท่าน
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ก่อนการเปลีย่ นแปลงซึง่ เป็นช่วงเวลาแห่งการศึกษาของท่านนัน้ ยังไม่มี
การตั้งสำานักเรียนส่วนกลาง พระภิกษุสามเณรต้องไปเรียนกับอาจารย์ที่มี
ชือ่ เสียงในด้านต่างๆ ทีต่ รงกับสิง่ ทีต่ นสนใจศึกษา เป็นทีน่ า่ สังเกตว่า นอกจาก
การศึกษาคัมภีร์ตามที่นิยมกันโดยทั่วไปแล้ว พระมงคลเทพมุนีมีความสนใจ
เป็นพิเศษเฉพาะในคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติสมาธิภาวนา เช่น คัมภีร์
วิสุทธิมรรค คัมภีร์มหาสติปัฏฐาน เป็นต้น ดังที่ตั้งเปาหมายไว้ว่า จะเรียน
พระบาลีให้สามารถแปลคัมภีร์มหาสติปัฏฐานลานยาวได้ แล้วจะหยุดการ
ศึกษาพระปริยัติธรรม
ส่วนในด้านธรรมปฏิบัติก็เช่นเดียวกัน ในยุคนั้นมีพระภิกษุผู้เชี่ยวชาญ
ในการเจริญสมาธิภาวนาอยู่ทั่วไปในประเทศไทย กระจายกันอยู่ในหลาย
ท้องที่ โดยอาจแบ่งเป็นกลุ่มพระภิกษุในภาคกลางซึ่งนับถือพระพุทธศาสนา
แบบเดียวกันกับกัมพูชาตั้งแต่ยุคสุโขทัย ธนบุรี จนถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น
ก่อนการรวมการปกครองสงฆ์ กลุ่มพระภิกษุในภาคเหนือซึ่งนับถือพระพุทธ
ศาสนาแบบเดียวกันกับรัฐฉานและล้านนา และคณะสงฆ์ในภาคอีสานซึ่งเป็น
พระพุทธศาสนาแบบล้านช้างและล้านนา (Tiyavanich 1997: 40)23 ซึ่งต่างก็
มีรูปแบบการปฏิบัติและพิธีกรรมที่แตกต่างกันไปบ้าง
ในยุคนั้น ผู้ที่ใฝ่ศึกษาธรรมปฏิบัติต้องไปยังสำานักของอาจารย์ มีพิธี
ฝากตัวเป็นศิษย์อย่างเป็นทางการ การปฏิบตั สิ มาธิภาวนามีหลายแบบ เฉพาะ
ในภาคกลางก็มคี รูบาอาจารย์ทมี่ ชี อื่ เสียงอยูห่ ลายสายด้วยกัน บางท่านมีตาำ รา
23

1 อ้างอิง eyes 1987: 17-8
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ปฏิบัติธรรมบันทึกไว้ในสมุดข่อยหรือใบลาน ซึ่งในภายหลัง พระมหาโชติ
ปัญโญ (พม.ใจ ยโสธรรัตน์) วัดบรมนิวาส ได้รวบรวมบางส่วนจากที่ต่างๆ มา
ไว้เป็นเล่มเดียวกันในปี พ.ศ. 2479 ให้ชื่อว่า “หนังสือพระสมถวิปัสสนาแบบ
โบราณ” ซึ่งต่อมา ได้ให้ชื่อใหม่อีกครั้งว่า “พุทธรังษีธฤษดีญาณ ว่าด้วยสมถ
แลวิปัสสนากัมมัฏฐาน 4 ยุค” เป็นคัมภีร์ปฏิบัติธรรมเก่าแก่จากเวียงจันทน์
บ้าง จากยุคกรุงเก่าคือพระนครศรีอยุธยาบ้าง จากลพบุรี และจากยุคธนบุรี
และรัตนโกสินทร์บ้าง
ส่วนในภาคเหนือและภาคอีสานก็มีตำาราธรรมปฏิบัติเช่นเดียวกัน ต่าง
คนต่างบันทึกไว้ในใบลานบ้าง สมุดพับสาบ้าง ด้วยอักษรธรรมล้านนา อักษร
ธรรมลาว และอักษรธรรมอีสาน เป็นต้น เนือ้ หาของบางคัมภีรเ์ ช่นมูลกรรมฐาน
อักษรล้านนาบ่งบอกว่าเป็นการบันทึกสรุปมาจากการปฏิบตั ขิ องหลายอาจารย์
แบบแผนการปฏิบตั ธิ รรมท้องถิน่ ในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง
ในเอเชียอาคเนย์เหล่านี้มักถูกเรียกรวมๆ โดยนักวิชาการตะวันตกว่า “โยคา
วจร” โดยอาศัยศัพท์ที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ซึ่งเรียกผู้ปฏิบัติว่า “โยคาวจร” แต่
ในงานวิจัยตะวันตกมักใช้คำานี้ในความหมายกว้างกว่านั้น โดยหมายรวมถึง
พระพุทธศาสนาทีน่ บั ถือและปฏิบตั แิ พร่หลายอยูใ่ นดินแดนเอเชียอาคเนย์กอ่ น
พุทธศตวรรษที่ 25 (Crosby 2000: 141)
ความนิยมในการปฏิบัติสมาธิภาวนา และพระภิกษุผู้ทรงคุณวิเศษยัง
มีอยู่มากในประเทศไทยต่อเนื่องมาจนถึงเวลาที่พระมงคลเทพมุนีสอนวิชชา
ธรรมกายทีว่ ดั ปากนำา้ แล้ว ดังทีส่ มเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (ปุน่ ) ทรงบันทึก
ไว้ในเรื่องราวเกี่ยวกับพระมงคลเทพมุนี ถึงเรื่องการติดต่อหรือไปมาหาสู่กัน
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ระหว่างท่านกับพระผูป้ ฏิบตั ธิ รรมด้วยกัน รวมทัง้ ทีร่ จู้ กั กันโดยไม่เคยเห็นหน้า
กันเลยก็มี ดังที่ปรากฏในบันทึกตอนหนึ่งว่า
ผู้เชี่ยวชาญพระกรรมฐานท่านติดต่อกันได้ด้วยญาณ จะ
เป็นญาณอะไรข้าพเจ้าไม่ทราบ คือเมือ่ 5-6 ปีลว่ งมาแล้ว ผูเ้ ขียน
ได้ไปวัดมงคลเทพาราม อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในงาน
กุศลทีว่ ดั นัน้ และมีโอกาสไปวัดคลองเลียบ เขาเล่าอภินหิ ารของ
สมภารวัดคลองเลียบว่าเฮี้ยน เมื่อข้าพเจ้าไปนั้นท่านมรณภาพ
เสียแล้ว เขาเล่าให้ฟังว่าเจ้าอาวาสไม่ยอมรับพระภิกษุวัดไหนๆ
ทั้งสิ้น ชอบสันโดษ มีพระวัดปากนำ้าไปหา ท่านออกไปต้อนรับ
ถามว่าลูกศิษย์อาจารย์สด วัดปากนำ้า กรุงเทพฯ หรือ อาจารย์
คุณมีไฝที่หน้าเม็ดเท่าพุทรา ความจริงท่านไม่เคยพบเคยเห็น
กันมาก่อนเลย
ฝ่ายทางวัดปากนำา้ อ.ภาษีเจริญ จ.ธนบุรี เล่า เจ้าอาวาสคือเจ้าคุณพระ
มงคลเทพมุนีก็ไม่ใช่ย่อย แอบสั่งลูกศิษย์ว่า ให้ไปนมัสการหลวงพ่อวัดคลอง
เลียบ ท่านปฏิบตั ธิ รรมสูงมาก ควรแก่การเคารพกราบไหว้ ดีตอ่ ดีไปพบกันเข้า
ท่านก็รู้จักกันด้วยญาณทัศนะ เรื่องอย่างนี้ผู้เขียนเข้าใจว่าเพราะ “อานุภาพ
ธรรมกาย” (สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ 2529 “อานุภาพฯ” หน้า 107)
ในช่วงชีวิตของพระมงคลเทพมุนี ยังมีพระภิกษุผู้เคร่งครัดในธรรม
ปฏิบตั อิ กี กลุม่ หนึง่ ทีน่ บั ว่ามีความโดดเด่นมากในประเทศไทยเช่นเดียวกัน คือ
กลุม่ “พระธุดงค์กรรมฐาน” ซึง่ มีพระครูวนิ ยั ธร มัน่ ภูรทิ ตั ตมหาเถระ เป็นผูน้ าำ
นับเป็นกลุม่ ใหญ่ของพระภิกษุผมู้ งุ่ มัน่ ในธรรมปฏิบตั เิ พือ่ ทำาพระนิพพานให้แจ้ง
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พระอาจารย์มั่นมีอายุในช่วงปี พ.ศ. 2413-2492 ใกล้เคียงกันกับช่วงอายุของ
พระมงคลเทพมุนี ท่านเกิดก่อนพระมงคลเทพมุนี 14 ปี และได้บวชตัง้ แต่เยาว์
วัย แต่เมื่อประเมินจากชีวประวัติและช่วงอายุในการปฏิบัติสมาธิภาวนาของ
ท่านแล้ว คาดว่าทั้งสองท่านน่าจะไม่เคยพบกัน หรืออย่างน้อยช่วงเวลาที่พระ
อาจารย์มนั่ มีความเชีย่ วชาญในพระกรรมฐานนัน้ น่าจะไม่ทนั ทีจ่ ะมีสว่ นในการ
สอนพระมงคลเทพมุนีในเบื้องต้นแต่อย่างใด
อย่างไรก็ตาม คำาสอนที่เป็นหลักสำาคัญในสายของพระธุดงค์กรรมฐาน
อย่างหนึง่ คือหลักการทีว่ า่ จิตมีธรรมชาติทบี่ ริสทุ ธิผ์ อ่ งใสมาแต่เดิม แต่มาเศร้า
หมองในภายหลังด้วยกิเลสที่จรมา โดยมักอ้างอิงพุทธพจน์ว่า “จิตฺตำ ปภสฺสรำ
อาคนฺตุเกหิ กิเลเสหิ 24 จิตเป็นของผ่องใสอยู่ทุกเมื่อ กิเลสเป็นอาคันตุกะจร
มาต่างหาก” ดังที่มักมีปรากฏในคำาสอนของศิษยานุศิษย์ของพระอาจารย์มั่น
หลายๆ รูป เช่น พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (เทสก์ เทสรังสี) และ
พระอาจารย์อ่อน ญาณสิริ เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังมีเรื่องราวในประวัติชีวิตของพระอาจารย์มั่นที่บันทึก
โดยพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว าณสมฺปนฺโน) ว่า ท่านเคยสอน
ชาวเขาให้ภาวนา “พุทโธ” โดยบอกว่า เป็นวิธีการตามหา “ดวงแก้วพุทโธที่
หายไป” ทัง้ นีท้ า่ นได้บรรยายดวงแก้วพุทโธไว้วา่ “พุทโธเป็นดวงแก้วสว่างไสว
มีหลายสีจนนับไม่ถว้ น เป็นสมบัตอิ นั วิเศษของพระพุทธเจ้า พุทโธเป็นองค์แห่ง
ความรูส้ ว่างไสวไม่เป็นวัตถุ” และลักษณะของดวงแก้วพุทโธนัน้ “สว่างยิง่ กว่า
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พระอาทิตย์ตั้งร้อยดวงพันดวง เพราะพระอาทิตย์ไม่สามารถส่องให้เห็นนรก
สวรรค์ได้ แต่ดวงพุทโธสามารถส่องเห็นหมด” และวิธีการที่จะหาดวงแก้ว
พุทโธได้นั้น ทำาได้โดย “ให้พากันนั่งหรือเดิน นึกในใจว่า พุทโธๆๆ อยู่ภายใน
ใจโดยเฉพาะ ไม่ให้จิตส่งออกนอกกาย ให้รู้อยู่กับคำาว่าพุทโธเท่านั้น” ผลของ
คำาแนะนำาดังกล่าว ปรากฏว่ามีชาวเขาได้พบ “ดวงแก้วพุทโธ” ซึ่งสามารถ
ทำาให้ใหญ่เล็กได้ตามต้องการ มีความสว่างไสวและทำาให้มองเห็นใจของผู้อื่น
ได้ด้วย นับเป็นหลักการและประสบการณ์จากการปฏิบัติที่สอดคล้องกันกับ
วิชชาธรรมกาย

2.4. งานวิจัยเกียวกับธรรมกายในอดีต
งานวิจยั นีไ้ ม่ใช่โครงการแรกทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับหลักฐานธรรมกายในคัมภีร์
พุทธ ก่อนหน้านี้เคยมีการศึกษาเรื่องนี้กันมาก่อนแล้ว ทั้งในพระไตรปิฎกบาลี
พระไตรปิฎกแปลภาษาจีน และคัมภีร์ที่ได้ชื่อว่าดั้งเดิมอื่นๆ รวมทั้งคัมภีร์
ท้องถิน่ และในทัศนะนักวิชาการทัว่ โลกทีไ่ ด้ศกึ ษาคัมภีรพ์ ระพุทธศาสนานิกาย
ต่างๆ ด้วย ซึ่งอาจประมวลตามลำาดับเวลา เท่าที่หาได้ในเวลานี้ดังนี้
2.4.1. พระทิพย์ปริญญา (ธูป กลัมพะสุต) “ข้อความเกี่ยวกับ
ธรรมกาย”
ในปี พ.ศ. 2489 พระทิพย์ปริญญา (ธูป กลัมพะสุต) ได้สรุปคำาสอน
ของพระมงคลเทพมุนีเมื่อครั้งยังเป็นพระครูสมณธรรมสมาทานไว้ในหนังสือ
“ธรรมกาย” ฉบับที่ใช้ศึกษาในงานวิจัยนี้ เป็นฉบับจัดพิมพ์ใหม่โดย แฉล้ม
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อุศุภรัตน์ ในวันที่ 21 ตุลาคม 249925
ในหนังสือ “ธรรมกาย” เล่มที่ใช้ศึกษาในงานวิจัยนี้มี “ข้อความเกี่ยว
กับธรรมกาย”26 ที่พบในคัมภีร์พระพุทธศาสนาในสมัยนั้นประกอบไว้ด้วย ดัง
ที่สรุปไว้ข้างล่างนี้
2.4.1.1. หนังสืออสีติมหาสาวกนิพพาน พิมพ์ครั้งที่ 2 เล่มที่ 1
หน้า 311 ว่าด้วยเรื่องของพระมหาปชาบดีโคตมีกราบทูลลาพระพุทธเจ้าเข้า
นิพพาน มีข้อความตอนหนึ่งพระเถรีกล่าวเปรียบเทียบว่า ตัวท่านเคยเลี้ยงดู
พระรูปกายของพระพุทธองค์ให้เติบโต โดยปอนนำ้านมที่ดับความกระหายได้
เพียงชั่วครู่ แต่พระองค์ได้ทรงหล่อเลี้ยงธรรมกายอันน่ายินดีของพระเถรีให้
เจริญแล้ว โดยทรงประทานขีรวารีแห่งสัทธรรมที่สงบระงับได้อย่างเที่ยงแท้
พระองค์จึงทรงมีพระคุณยิ่งกว่า และจึงได้ชื่อว่ามิได้เป็นหนี้พระเถรีเลย
2.4.1.2. หนังสืออสีตมิ หาสาวกนิพพาน พิมพ์ครัง้ ที่ 2 เล่มที่ 2 หน้า
41 กล่าวถึงคาถาที่พระมหาปันถกผูกให้สามเณรจุลปันถกท่องจำา มีเนื้อความ
สรรเสริญพระพุทธองค์ว่า เปรียบเสมือนดอกบัวที่บานตั้งแต่เช้าก็ยังส่งกลิ่น
หอมอยู่ไม่รู้จาง พระองค์ทรงรุ่งเรืองเสมือนดวงอาทิตย์ส่องสว่างในนภากาศ
ฉะนัน้ และอธิบายว่า การทีใ่ ห้สามเณรน้องชายท่องคาถานีน้ นั้ เพราะพระมหา
25
26
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พิมพ์เพื่อเป็นที่ระลึกในงานถวายกฐินพระราชทานและในวาระทำาบุญวันคล้ายวันเกิดพระมงคลราช
มุนี (สมณศักดิ์ของ หลวงพ่อวัดปากนำ้า ในเวลานั้น) ณ วัดปากนำ้า ภาษีเจริญ
เนื่องจาก “ข้อความเกี่ยวกับธรรมกาย” นี้ ปรากฏในหนังสือ “ธรรมกาย” ที่พระทิพย์ปริญญาเป็น
ผู้บันทึก โดยไม่ปรากฏชื่อบุคคลอื่นใดเป็นผู้รวบรวมด้วย งานวิจัยนี้จึงถือว่า ข้อความนี้รวบรวมไว้
โดยพระทิพย์ปริญญาด้วยเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากความเข้าใจนี้ไม่ถูกต้อง คำาแนะนำาจากผู้ที่
รู้จริงย่อมมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป
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ปันถกเถรท่านมีความประสงค์จะให้สามเณรพิจารณาให้เห็นซึง่ ธรรมกายแห่ง
สมเด็จพระพุทธเจ้าด้วยญาณจักษุ ด้วยสามารถแห่งการตรัสรู้พระอริยมรรค
อันนับเข้าในพวกธรรมกายแห่งพระพุทธองค์นั้น
2.4.1.3. หนังสือพระปฐมสมโพธิกถาของสมเด็จกรมพระปรมา
นุชิตชิโนรส ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 หน้า 519 กล่าวถึงพระอุปคุตอรหันตเถรขอให้
พญามารเนรมิตพระรูปกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ดู ทั้งนี้เพราะตัวท่าน
เกิดมาในภายหลัง เมื่อพระองค์เสด็จปรินิพพานเสียแล้ว “เราได้เห็นแต่พระ
ธรรมกาย บ่มิได้ทันเห็นซึ่งพระสรีรกาย”
2.4.1.4. หนังสือพระปฐมสมโพธิแบบธรรมยุติของสมเด็จพระ
สังฆราช (สา) หน้า 4 มีขอ้ ความกล่าวถึงพระผูม้ พี ระภาคเจ้าว่า แม้จะเสด็จดับ
ขันธปรินิพพานนานแล้ว นับว่ามีพระรูปกายเหลืออยู่ด้วยพระบรมสารีริกธาตุ
และมีพระธรรมกายยังคงอยู่ด้วยนำ้าพระทัยเกื้อกูลอนุเคราะห์สรรพสัตว์ และ
ด้วยพระคุณทัง้ หลายทีเ่ ป็นอสาธารณะ เพราะคำาสัง่ สอนของพระองค์ยงั คงอยู่
และพระสงฆ์สาวกที่ทรงธรรมยังมีอยู่
หน้า 9, หน้า 52 และหน้า 223 กล่าวถึงการบังเกิดของพระองค์ด้วย
พระรูปกายและพระธรรมกาย ซึ่งทั้งสองอย่างทำาให้หมื่นโลกธาตุสั่นสะเทือน
และมีแสงสว่างที่ไม่มีประมาณปรากฏขึ้น ในที่นี้ ท่านหมายเอาการตรัสรู้
พระสัมมาสัมโพธิญาณ ว่าเป็นการเกิดด้วยธรรมกาย และจัดเป็นการเกิด
โดยโลกุตระ
2.4.1.5. หนังสือสวดมนต์แปลของพระธรรมปาโมกข์ จตฺตสีโล
พ.ศ. 2478 หน้า 189 มีข้อความสรรเสริญพระพุทธองค์ว่า พระสุคตเจ้าเป็น
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ผูม้ พี ระปรีชาเปรียบด้วยแผ่นดิน และมีพระธรรมกายมัน่ คง (ถิรธมฺมกาย) เป็น
ผู้ประเสริฐในหมู่ชน เป็นต้น
2.4.1.6. หนังสือพระไตรปิฎกบาลี ทีฆนิกาย ปาฏิกวคฺค ฉบับสยาม
รัฐ พ.ศ. 2470 เล่มที่ 11 หน้า 92 มีข้อความว่า คำาว่า ธรรมกายเป็นพระนาม
หนึ่งของพระตถาคต (ตถาคตสฺส เหตํ วาเสฏ า อธิวจนํ ธมฺมกาโย อิติปิ )
2.4.1.7. หนังสือปทานุกรมตำาราพิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2470 หน้า
348 ให้ความหมายของธรรมกาย ว่า “กายอย่างหนึ่งแห่งกายทั้งสามของ
พระพุทธเจ้า คือ รูปกาย นามกาย และธรรมกาย”
หลักฐานที่พระทิพย์ปริญญานำามาแสดงไว้นี้ นำามาจากพระสูตรบาลี
บ้าง และจากพุทธวรรณกรรมที่เรียบเรียงในท้องถิ่นบ้าง ซึ่งทั้งหมดนี้บ่งบอก
ว่า ปราชญ์เถรวาทไทยในอดีตรู้จักคำาว่า “ธรรมกาย” เป็นอย่างดี ในฐานะที่
เป็นกายแห่งการตรัสรู้ธรรม
นอกจากนี้ พระทิ พ ย์ ป ริ ญ ญายั ง นำ า เนื้ อ ความจากพระสู ต รบาลี ที่
พระพุทธองค์ตรัสถึงการเห็นรูปและแสงสว่างว่าสัมพันธ์กันกับญาณทัสนะ
อันบริสุทธิ์ และการก�าจัดกิเลส ดังนี้
2.4.1.8. ในอังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต พระสูตรที่ 11 ข้อ 161
หน้า 311 พระพุทธองค์ตรัสเล่าถึงการปฏิบตั สิ มาธิภาวนาของพระองค์เองเมือ่
ยังเป็นพระโพธิสตั ว์วา่ ทรงรูเ้ รือ่ งของเทวดาด้วยญาณทัสนะทีบ่ ริสทุ ธิย์ งิ่ ขึน้ ไป
ตามลำาดับ ดังนี้
1. ในระดับเบื้องต้น ทรงเห็นแต่แสงสว่าง ยังไม่เห็นรูป
84
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2. ต่อมา เมื่อทรงไม่ประมาทและปรารภความเพียรยิ่งขึ้น ทรงเห็นทั้ง
รูปและแสงสว่าง
3. ต่อมา ทรงเจรจาไต่ถามกับเทวดาเหล่านั้นได้ด้วย
4. ต่อมา ทรงหยั่งรู้ได้ด้วยว่าเทวดาเหล่านั้นเป็นเทพจำาพวกใด
5. ต่อมาทรงหยั่งรู้ด้วยว่าพวกเขาจุติจากโลกไปเกิดเป็นเทวดาที่นั่น
ด้วยวิบากกรรมใด
6. ทรงรู้แจ่มแจ้งขึ้นอีกว่า เทวดาเหล่านี้มีอาหารแบบใด เสวยทุกข์
สุขอย่างไร
7. ทรงรู้แจ่มแจ้งเพิ่มขึ้นว่า เทวดาเหล่านี้มีอายุยืนเท่าใด จะดำารงอยู่
นานแค่ไหน
8. ทรงรู้แจ่มแจ้งเพิ่มขึ้นอีกว่า พระองค์เคยอยู่ร่วมกับเทวดาเหล่านี้
หรือไม่
จากนั้น พระองค์จึงทรงสรุปว่า หากญาณทัสนะ 8 ระดับของพระองค์
ยังไม่บริสทุ ธิด์ ี ก็จะไม่ทรงยืนยันว่าพระองค์เองทรงตรัสรูอ้ นุตตรสัมมาสัมโพธิ
ญาณ (แต่ทรงยืนยันแล้วเพราะทรงมีญาณทัสนะบริสุทธิ์แจ่มแจ้งดีแล้ว) และ
ญาณทัสนะได้บังเกิดขึ้นแก่พระองค์ด้วยว่า จิตของพระองค์หลุดพ้นแล้ว และ
ชาตินี้เป็นพระชาติสุดท้าย ภพใหม่ไม่มีอีกต่อไป
2.4.1.9. ในมัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ สุญญตวรรค อุปกิเลส
สูตร ข้อ 452 หน้า 302 พระพุทธองค์ทรงสนทนากับพระภิกษุ 3 รูปทีท่ าำ ความ
เพียรอยู่ด้วยกันในป่าปาจีนวังสทายวัน ได้แก่ พระอนุรุทธะ พระนันทิยะ และ
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พระกิมพิละ โดยทรงแนะนำาให้ละอุปกิเลสทีเ่ ป็นอุปสรรคในการทำาสมาธิ และ
ทรงสรุปว่า สมาธิ ทำาให้เกิด “จักษุ” ซึ่งจะทำาให้เห็น “รูป และแสงสว่าง” ได้
หากมีความเพียร ละอุปกิเลสทีเ่ ป็นอุปสรรคของสมาธิได้มาก ก็จะมีสมาธิมนั่ คง
ดี ทำาให้มีจักษุมาก ส่งผลให้เห็นรูปและแสงสว่างได้มาก เมื่อใส่ใจที่จะเห็น
หลักฐานที่พระทิพย์ปริญญานำามาแสดงไว้นี้ เป็นหลักฐานจากพระ
สูตรบาลี ซึ่งมีความสอดคล้องตรงกันกับหลักการที่พระมงคลเทพมุนีสอนไว้
เกีย่ วกับญาณทัสนะ จึงเป็นเครือ่ งยืนยันรับรองอย่างชัดเจนว่า หลักการทีพ่ ระ
มงคลเทพมุนีสอนนั้นเป็นคำาสอนที่ถูกต้องร่องรอยตามคำาสอนของพระสัมมา
สัมพุทธเจ้าที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกบาลี
2.4.2. เกษมสุข ภมรสถิตย์ “ธรรมกายในนานาทัศนะโลก”
ในปี พ.ศ. 2543 เกษมสุข ภมรสถิตย์ ได้รวบรวมข้อความที่กล่าว
ถึงธรรมกายจากข้อเขียนของนักวิชาการและของชาวพุทธนิกายต่างๆ รวม
36 ฉบับที่ตีพิมพ์ในระยะเวลาราว 80 ปี คือระหว่างปี พ.ศ. 2452 ถึง พ.ศ.
2532 ได้ข้อสรุปว่า ธรรมกายเป็นที่รู้จักมายาวนานแล้วในพระพุทธศาสนา
หลากหลายนิกายตั้งแต่นิกายหลักจนถึงมหายานและวัชรยาน บ้างก็กล่าวว่า
พระพุทธองค์ประกอบด้วยพระรูปกายและพระธรรมกาย และบ้างก็กล่าวถึง
กายทั้งสามของพระพุทธองค์27

27
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คำาสอนเหล่านั้นกล่าวถึงธรรมกายในแง่มุมที่หลากหลาย ส่วนใหญ่จะ
ใช้ในความหมายว่า เป็นธรรมชาติที่สะอาดบริสุทธิ์ บริบูรณ์ด้วยคุณธรรม มี
ความตืน่ อยูเ่ ป็นนิจ เป็นดวงจิตทีร่ แู้ จ้งสรรพสิง่ ของพระพุทธองค์และเหล่าพระ
อรหันต์ ประกอบด้วยพระพุทธคุณและดำารงอยูภ่ ายในสรรพสัตว์ทงั้ หลาย เป็น
สภาวะอันบริสทุ ธิภ์ ายในของผูต้ รัสรูธ้ รรม เป็นกายแห่งสัจธรรมทีป่ ราศจากการ
ปรุงแต่งใดๆ ประกอบด้วยปัญญาอันบริสุทธิ์และธรรมชาติที่บริสุทธิ์แห่งพุทธ
จิต เป็นอมตะ มีสภาวะทีไ่ ร้ขอบเขต ไร้กาลเวลา เป็นแก่นแท้ทางจิตวิญญาณที่
เป็นพืน้ ฐานแห่งการตรัสรู้ หรือเป็นความว่าง ธรรมกายคือตถาคต สำาหรับชาว
พุทธแล้วนิพพานก็คอื การคืนไปสูส่ ภาวะดัง้ เดิมของพุทธภาวะ ซึง่ ก็คอื กายธรรม
และคำาว่า ธรรม ใน ธรรมกาย หมายถึงปรมัตถธรรมทีอ่ ธิบายไว้ในพระอภิธรรม
บ้างก็แสดงไว้ว่า พระพุทธองค์ทรงชี้ชัดว่าธรรมกายเป็นอสังขตะ มิได้
เกิดจากการปรุงแต่ง จึงประกอบด้วยคุณสมบัติอันดีงาม ได้แก่ ความสุขที่แท้
จริง ความเทีย่ งแท้ ตัวตน และความงามอันบริสทุ ธิ์ (หน้า 35 Sangharakshita
1985: 242-243) ธรรมกายคือกายแห่งหลักการที่ใส ไม่มีรูป และไม่มีถ้อยคำา
(หน้า 62 Takakusu 1975: 154) ความหมายของธรรมกายมีสองนัย ได้แก่
กายแห่งคำาสอนที่ดำารงอยู่ภายหลังจากพุทธปรินิพพาน และกายในอุดมคติที่
ไร้รูปอันได้แก่การตรัสรู้ธรรม (หน้า 64-5 Takakusu 1975: 205) ธรรมกาย
เป็นกายแรกแห่งตรีกาย เป็นธรรมชาติดั้งเดิมของพระพุทธองค์ และเป็นกาย
ที่สูงส่งยิ่งใหญ่แห่งจิตวิญญาณ (หน้า 69 Blyth 1974: 113) และบ้างก็ว่า
แนวคิดเกี่ยวกับธรรมกายน่าจะเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์เพิ่งหยิบยกขึ้นมาตรัส
ก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพานเพียงไม่นาน (หน้า 67 McGovern 1922: 79)
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คำาสอนแห่งพระพุทธศาสนาในทิเบตมีกล่าวถึง “ดวงกลม” หรือ “ทรง
กลม” (sphere) ที่ปรากฏตัวขึ้นมาตามที่เป็นจริง เมื่อผู้ปฏิบัติกำาจัดความไม่
บริสุทธิ์ทั้งหลายออกไปและได้ค้นพบสภาวะแห่งความเต็มเปียมอันสงบสุข
และไร้ที่ติ ในที่นี้ ธรรมกายหมายถึง ความตื่นอันหมดจดที่ค้นพบ ซึ่งรู้จักกัน
ทัว่ ไปในฐานะทีเ่ ป็นกายอันประกอบด้วยทรงกลมแห่งสุญญตาทีม่ คี วามบริสทุ ธิ์
เป็นสองเท่าที่จะปรากฏแก่ผู้เข้าถึงพุทธภาวะเท่านั้น (หน้า 30-1 Batchelor
1986: 167)
ในเรือ่ งนีเ้ กษมสุขแสดงความเห็นไว้วา่ ชาวพุทธในทิเบตเชือ่ ว่าธรรมกาย
มีลกั ษณะเป็นดวงกลมใสสว่างทีม่ กั ผุดขึน้ มาในตัว ในทำานองเดียวกันกับความ
เข้าใจของชาวพุทธมหายานส่วนใหญ่ที่มักเข้าใจสภาวะของธรรมกายว่าเป็น
ความสว่างทีร่ วมตัวกันเป็นดวง แต่ในคำาสอนของวิชชาธรรมกายนัน้ ดวงกลมใส
นีห้ มายถึง ดวงธรรม หรือดวงปฐมมรรค ซึง่ เป็นเพียงพืน้ ฐานของการดำาเนินใจ
เข้าไปในหนทางสายกลางเพือ่ เข้าสูพ่ ระธรรมกายเท่านัน้ ยังมิได้เป็นธรรมกาย
จริง แต่กระนั้นดวงธรรมดังกล่าวนี้ก็แจ่มจรัส ชัดใส และโดดเด่นประหนึ่งมี
ชีวิต (หน้า 31, 37)
ท่าน ติช เทียน อาน ชาวเวียดนามกล่าวว่า แก่นแท้ของใจนั้นหาใช่จะ
สูญจากสภาวะทีเ่ ป็นสากลอย่างสมบูรณ์แต่อย่างใดไม่ มันเพียงแต่สญ
ู (ปราศ)
จากความแปดเปือ้ นโดยมลภาวะใดๆ เท่านัน้ สาระแท้ของใจนัน้ ก็คอื ธรรมกาย
ซึ่งเป็นธรรมชาติที่แท้ของสัจธรรม (หน้า 73 Thi n n 1975: 161)
บางตำาราก็กล่าวว่า ธรรมกายเป็นแก่นแห่งคำาสอนของพระพุทธองค์
เป็นกายแห่งคำาสอนหรือกายทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั คำาสอนของพระพุทธองค์เอง
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ซึ่งในกรณีนี้ เกษมสุขได้แสดงความเห็นไว้ว่า พระธรรมกาย มิได้ประกอบด้วย
ดิน นำา้ ลม ไฟ หากเป็นกายทีป่ ระกอบด้วยธาตุธรรม เป็นสภาวะอันแท้จริงของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นทีม่ าของคำาสอนทีผ่ า่ นออกมาทางพระโอษฐ์ คือ
เป็น “ใจและปัญญา” ของพระองค์นั่นเอง (หน้า 13)
ในความเห็นของเกษมสุข ความหมายของธรรมกายที่รวบรวมมานั้น
เป็นตัวบ่งชีว้ า่ ธรรมกายมิใช่คาำ ใหม่ ของใหม่ หรือลัทธิใหม่ในพระพุทธศาสนา
แต่เป็นของเก่าที่มีมาแต่ดั้งเดิม และแม้จะมีกล่าวถึงมากในคัมภีร์มหายาน
ก็ตาม หากธรรมกายก็มไิ ด้เป็นของพุทธฝ่ายมหายานเท่านัน้ อนึง่ ด้วยข้อจำากัด
ของการถ่ายทอดสืบต่อกันมาผ่านตัวอักษร บนพื้นฐานของความชำานาญด้าน
ภาษาและความเข้าใจในปรัชญาเชิงพุทธ จึงเป็นไปไม่ได้ทนี่ ยิ ามของธรรมกาย
จะถูกเก็บรักษาและถ่ายทอดได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ทั้งหมด แต่กระนั้นการ
ที่คัมภีร์ในทุกนิกายมีกล่าวถึงธรรมกายไว้ย่อมเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่า ธรรมกาย
คือแก่นแท้อันเป็นพื้นฐานของพระพุทธศาสนาที่เชื่อมร้อยทุกนิกายไว้ด้วยกัน
2.4. . ธรรมทายาท “ธรรมกายในคัมภีร์เถรวาท”
ในปี พ.ศ. 2543 เช่นเดียวกัน ผู้ใช้นามปากกาว่า “ธรรมทายาท” ได้
รวบรวมข้อความเกี่ยวกับธรรมกายจากคัมภีร์พุทธเถรวาท รวมทั้งหลักฐาน
ทางโบราณคดีและหนังสือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่กล่าวถึงธรรมกายในยุค
สมัยนั้น เช่น ทิพยอำานาจ และพุทธรังษีธฤษดีญาณ
หลักฐานทางคัมภีร์ที่นำามาแสดงไว้ เป็นข้อความจากพระไตรปิฎก
4 แห่ง (หน้า 2-5) อรรถกถา 25 แห่ง (หน้า 6-19) และฎีกาพระวินัย 5 แห่ง
(หน้า 20-22) รวมทั้งในคัมภีร์วิสุทธิมรรค 2 แห่ง (หน้า 23-24) และมิลินท
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ปัญหา 1 แห่ง (หน้า 25-26) ส่วนหลักฐานทางโบราณคดีได้แก่ศิลาจารึก
พระธรรมกายแห่งยุคกรุงศรีอยุธยาที่พบที่พระเจดีย์วัดเสือ (หน้า 27-30)
และจารึกลานทองพระธรรมกาย ที่เก็บรักษาที่พระเจดีย์สรรเพชดาญาณ
วัดพระเชตุพนฯ (หน้า 34-38)
จากข้อความเกี่ยวกับธรรมกายที่พบในพระไตรปิฎกและอรรถกถา
“ธรรมทายาท” ได้ตั้งข้อสังเกตว่า “ธรรมกาย” ไม่ใช่คำาใหม่สำาหรับชาว
พุทธเถรวาทเลย อีกทั้งข้อความที่แสดงไว้ในอรรถกถาก็บ่งชี้ถึงลักษณะของ
ธรรมกายว่าเป็นสิ่งที่ “เห็นได้” ด้วยญาณจักษุ ด้วยการปฏิบัติสมาธิภาวนา
อย่างถูกวิธี และยังมีข้อความบ่งบอกว่าธรรมกายเป็นอัตตาอีกด้วย
นอกจากนีย้ งั มีขอ้ ความเกีย่ วกับธรรมกายจากหนังสือ “พุทธรังษีธฤษดี
ญาณ” ที่พระมหาโชติปฺโญ ได้รวบรวมวิธีปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาจาก
คณาจารย์ยุคโบราณมารวมไว้ในเล่มเดียวกัน ในปี พ.ศ. 2479 ในส่วนของ
“แบบขึ้นพระกัมมัฏฐาน ห้องพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ” ซึ่ง
ได้ต้นฉบับมาจากวัดประดู่โรงธรรม กรุงศรีอยุธยา (กรุงเก่า) ...มีบันทึกว่า
เป็นแบบที่สืบเนื่องมาจากท่านทิสาปาโมกขาจารย์ 56 องค์ แต่ครั้งโบราณฯ
ได้ประชุมกันจารึกไว้เมื่อประมาณพุทธศักราช 572 (หน้า 32)
ในเรื่องนี้ “ธรรมทายาท” ตั้งข้อสังเกตว่า เป็นหลักฐานชิ้นเดียวที่พบ
ว่ามีการกล่าวถึงธรรมกายอยู่ในวิธีทำาสมาธิที่เก่าแก่มาก นอกจากนี้เขายังตั้ง
ข้อสังเกตต่อว่า การปฏิบัติวิธีนี้ใช้บริกรรมภาวนาที่ตรงกันกับ “บทสวดอิติ
ปิโสรัตนมาลา” ซึ่งสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) เป็นผู้นำามาเผยแพร่
“ทำาให้หลักฐานชิ้นนี้มีนำ้าหนักมากขึ้นว่าเป็นของแท้” (หน้า 32)
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ในหนังสือดังกล่าว พบข้อความเกี่ยวกับธรรมกาย ใน “ห้องพระพุทธ
คุณ” ดังนี้
... เมื่อกายเป็นสุข จิตเป็นสุขแล้ว สนฺตุฏฺโ เป็นผู้สันโดษ
สลฺเลโข เป็นผู้ประพฤติขัดเกลา ปหิตตฺโต เป็นผู้มีตนส่งไปสู่คุณ
ความดีเป็นเบื้องหน้า จึงตั้งจิตต์พิจารณาดูธรรมกายในรูปกาย
ด้วยการดำาเนินในโพชฌงค์ทงั้ 7 ประการ จนจิตต์รแู้ จ้งแทงตลอด
รูปธรรมและนามธรรมได้แล้ว จักมีตนเป็นทีพ่ งึ่ จักมีธรรมเป็นที่
พึ่ง ด้วยประการฉะนี้... (หน้า 32)
ส่วนใน “ห้องพระธรรมคุณ” พบข้อความต่อไปนี้
...จิตต์จักสงบสุขด้วยดี ผ่องใสเบิกบานพ้นจากความ
มัวหมองตามลำาดับ แล้วจึงตั้งใจพิจารณาดูหลักธรรมที่ใจ คือ
วิสทุ ธิ 7 ประการ เมือ่ พิจารณ์ได้ประณีตสุขมุ ดีแล้ว จะเห็นธรรม
อันเอกด้วยจิตต์ จักได้ที่พึ่งอันอุดมสุข อันเจ้าตัวจะพึงรู้เองเห็น
เอง เพราะว่าผู้มีใจประกอบด้วยสมาธิ ไม่ประกอบด้วยใจฟุง
สร้าน ดำาเนินกระแสจิตต์เป็นลำาดับ จิตต์ย่อมบรรลุสภาพอัน
เป็นทิพย์ที่บริสุทธิ์อย่างยิ่ง อันเป็นส่วนสัพพัญุตญาณ เห็นชัด
หยั่งทราบที่สุดโลกยั่งยืน เป็นผู้บังคับ และละเอียดที่สุดแต่
บรรดาสิ่งที่ละเอียดด้วยกัน เพราะมีรูปเป็นอจิณไตย รุ่งเรือง
สุกใส ลอยเด่นอยู่เหนือความมืด คือ อวิชชาฯ... (หน้า 33)
นอกจากนี้ยังพบในห้องพระสังฆคุณ ดังนี้
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...พระโยคาวจรผู้รู้ว่า ธรรมกาย ดำารงอยู่ในหทัยประเทศ
แห่งสรรพภูต ทำาให้หมุนดังว่าหุ่นยนต์ ท่านจึงตั้งใจเจริญพระ
วิปสั สนาญาณ เพือ่ ให้ถงึ ธรรมกาย เป็นทีพ่ งึ่ อันยอดเยีย่ มโดยสิน้
เชิง ถึงสถานอันสงบระงับประเสริฐเทีย่ งแท้ เพราะความอำานวย
ของธรรมกายนั้นเป็นอมตะ (หน้า 33)
ข้อความเกี่ยวกับธรรมกายที่พบในหนังสือพุทธรังษีธฤษดีญาณ (หรือ
สมถวิปัสสนาแบบโบราณ) จำานวน 3 แห่ง และที่เขียนไว้ในหนังสือ “ทิพย
อำานาจ” เกี่ยวกับ “อินทรีย์แก้ว”28 โดยพระอริยคุณาธาร ในปี พ.ศ. 2493
ทำาให้ “ธรรมทายาท” ตัง้ ข้อสังเกตเกีย่ วกับความเข้าใจของโบราณาจารย์ฝา่ ย
เถรวาทเกี่ยวกับธรรมกายดังนี้
1. ธรรมกายมิใช่หมวดหมู่แห่งธรรม แต่คือกายธรรมที่มีอยู่ในกายเนื้อ
(จากข้อความในหนังสือพุทธรังษีธฤษดีญาณ ทีว่ า่ “พิจารณาดูธรรมกายในรูป
กาย”) และสามารถมองเห็นได้ด้วยญาณจักษุ
2. เห็นว่า ถ้าปฏิบัติจนเข้าถึงธรรมกายในตนเองแล้ว จะสามารถเห็น
ธรรมกายในนิพพานได้และรับประโยชน์จากท่านได้ด้วย และดังนั้นการที่ผู้ที่
เข้าถึงธรรมกายจะน้อมถวายข้าว ดอกไม้ ธูปเทียนเป็นพุทธบูชาและเป็นบุญ
กิริยาแด่ธรรมกายของพระพุทธเจ้าในนิพพานจึงเป็นสิ่งที่เป็นไปได้
28
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มีเนือ้ หาบอกว่า ธรรมกายเป็นทีร่ จู้ กั ของพระพุทธศาสนาทัง้ ฝ่ายอุตตรนิกาย ในนาม อาทิพทุ ธะ และ
ในทักษิณนิกาย ที่กล่าวถึงพระรูปกาย พระนามกาย และพระธรรมกาย และว่าความรู้เหล่านี้เป็น
ความรู้ลึกลับในพระธรรมวินัย (คือรู้ว่ามีอยู่ แต่รายละเอียดยังไม่ชัดเจน) ควรศึกษาค้นคว้าต่อไป
ไม่ควรด่วนคัดค้านทั้งๆ ที่ไม่รู้จริง เป็นต้น
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นอกจากนี้ “ธรรมทายาท” ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมไว้จากการ
ศึกษาหลักฐานเหล่านั้นว่า ธรรมกายเป็นกายภายในของพระพุทธองค์ เป็น
กายแห่งการตรัสรู้ธรรม และมีลักษณะคล้ายคลึงกับพระรูปกายของพระองค์
แต่ใสเป็นแก้ว (จากบทความ “อินทรีย์แก้ว” ใน “ทิพยอำานาจ” โดยพระอริย
คุณาธาร) เป็นกายที่พระพุทธสาวกก็สามารถมองเห็นได้ และเข้าถึงได้โดย
การประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยและต้องเป็นผู้ที่สั่งสมบารมีไว้มากพอ
อนึ่ง ธรรมกายนั้นเป็นอัตตาในระดับโลกุตระ แต่ในภายหลังพุทธปรินิพพาน
การเข้าถึงธรรมกายเริม่ ลดลงและเลือนหาย หลงเหลือเพียงความทรงจำาในรูป
แบบของอักษรที่บันทึกไว้ซึ่งไม่ได้สื่อความเข้าใจได้อย่างเต็มร้อย ความเข้าใจ
เกีย่ วกับธรรมกายจึงลางเลือนไป จนกระทัง่ พระมงคลเทพมุนไี ด้คน้ พบจากการ
ปฏิบตั ธิ รรมอย่างเอาชีวติ เป็นเดิมพัน ความเข้าใจเกีย่ วกับธรรมกายทีช่ ดั เจนจึง
ได้ปรากฏขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
2.4.4. พระครูภาวนามงคล (วิวั น์ กตว ฺ โน) “ตามรอยธรรมกาย”
ในปี พ.ศ. 2546 พระครูภาวนามงคล (วิวัฒน์ กตวฑฺฒโน) ได้รวบรวม
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับธรรมกายไว้ เป็นหนังสือชื่อ “ตามรอยธรรมกาย”
หนังสือเล่มนี้ประมวลรวมเอาหลักฐานเกี่ยวกับธรรมกายทั้งหมดที่แสดงไว้ใน
สามเล่มข้างต้นมาไว้ในเล่มเดียวกัน และยังมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เกี่ยว
กับคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาทั้งเถรวาทและมหายาน รวมทั้งหลักฐานเพิ่ม
เติมหรือข้อความแสดงความคิดเห็นในทางวิชาการเพิม่ ขึน้ ด้วย นอกเหนือจาก
ข้อมูลข้างต้นแล้ว ยังมีประเด็นที่เกี่ยวข้องดังนี้
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1. ศิลาจารึก 4 หลัก29ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 จารึกด้วยภาษา
สันสกฤต อักษรขอม อายุราวพุทธศตวรรษที่ 18 มีเนื้อหาคล้ายกันทั้ง 4 หลัก
แปลโดย ชะเอม แก้วคล้าย ในด้านที่ 1 มีข้อความกล่าวถึงธรรมกายในโศลก
ที่ 1 ความว่า
ขอความนอบน้อมจงมีแด่พระพุทธเจ้า ผู้มีนิรมาณกาย
ธรรมกาย และสัมโภคกาย ผู้ล่วงพ้นภาวะและอภาวะทั้งสอง
ผู้มีอาตมันเป็นสอง และผู้หาอาตมันมิได้30
2. “ธัมมกายานุสติกถา” ที่ในสมัยรัชกาลที่ 2 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้แปล
และจัดพิมพ์เป็นบทสวดมนต์ของหอสมุดพระวชิรญาณ มีข้อความตรงกัน
กั บ ข้ อ ความในจารึ ก ลานทองพระธรรมกาย ที่ เ ก็ บ รั ก ษาไว้ ใ นพระเจดี ย ์
ศรีสรรเพชดาญาณ วัดพระเชตุพนฯ (หน้า 208)
3. ในหนังสือ สมถวิปสั สนาแบบโบราณ (พุทธรังษีธฤษดีญาณ) โดยพระ
มหาโชติปฺโ (2479) นอกเหนือจากประเด็นที่ “ธรรมทายาท” (2.4.3) ยก
มาอ้างอิงแล้ว ยังมีประเด็นอื่นๆ ที่พระครูภาวนามงคลมองเห็นว่าเกี่ยวข้อง
กับวิชชาธรรมกาย ดังนี้
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พบที่ อ.ปราสาท และที่ประสาทตาเมียนโตจ จังหวัดสุรินทร์ ที่ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ และที่ อ.พิมาย
จ.นครราชสีมา ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก “ตามรอยธรรมกาย” (พระครูภาวนามงคล 2546:
197, ผ142-152)
นโมวุทฺธายนิรฺมฺมาณ (ธรฺมฺมสามฺโภคมูรฺตฺตเย)
ภาวาภาวทฺวยาตีโต
(ทฺวยาตฺมาโยนิราตฺมก)
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ในแบบสมถวิปัสสนา กัมมัฏฐานมัคคปาลีมุต แบบสมเด็จพระสังฆราช
ไก่เถื่อน หน้า 321-5 แนะนำาบริกรรมภาวนา “สมฺมาอรหำ” และในหน้า 328
กล่าวถึงการทีผ่ ปู้ ฏิบตั ิ “ปรากฏเห็นรูปร่างตนเอง ทรงเครือ่ งมงกุฎสร้อยสังวาลย์
ชื่นชมยินดีสบาย...” (หน้า 213)
- ในการปฏิบัติสมถวิปัสสนาแบบโบราณ โดยใช้อานาปานสติ หน้า
329-330 กล่าวถึงประสบการณ์ของผูป้ ฏิบตั วิ า่ “... เห็นดวงดาวดวงหนึง่ แล้ว
ปรากฏเห็นพระจันทร์ซีกหนึ่ง แล้วเป็นพระจันทร์ทั้งดวง และภาวนาไปแล้ว
เห็นปรากฏเป็นพระอาทิตย์ซีกหนึ่ง แล้วปรากฏเป็นพระอาทิตย์ทั้งดวง แล้ว
ภาวนาให้ปรากฏเห็นดวงดาวดวงหนึ่ง แล้วส่งไปและพาเข้ามา แล้วปรากฏ
เห็นพระจันทร์ซีกหนึ่ง แล้วส่งไปและพาเข้ามา แล้วเห็นพระจันทร์ทั้งดวง ส่ง
ไปและพาเข้ามา แล้วปรากฏเห็นพระอาทิตย์ซีกหนึ่ง ส่งไปและพาเข้ามา แล้ว
เห็นพระอาทิตย์ทั้งดวง ส่งไปและพาเข้ามาไว้...” (หน้า 213)
- บุรพกิจของกัมมัฏฐานแบบย่อ แบบที่ 1 ของพระอุบาลีคณ
ุ ปู มาจารย์
(สิริจนฺโท จันทร์) แนะนำาให้วางใจไว้เหนือระดับสะดือราว 1 นิ้ว (หน้า 216)
- แบบที่ 6 พระกัมมัฏฐาน แบบเดินธาตุในห้องพระเจ้า 5 พระองค์
ในหน้า 395 มีข้อความกล่าวถึงนิมิต ว่า “... เมื่อจิตต์ตั้งเที่ยงแล้วให้ผูกจิตต์
กับ อ. ให้ถึงกันด้วยดี ให้ตรงกันด้วยดี ให้รู้กันด้วยดี ให้ถึงกันโดยชอบ จนได้
อุคคหนิมิตต์และปฏิภาคนิมิตต์ นิมิตต์นั้นจะเป็นวงกลมก็ตาม เป็นพระพุทธ
รูปก็ตาม เป็นอย่างเม็ดเพ็ชรรัตน์หรือดวงแก้วก็ตาม ต้องสังเกตกำาหนดรักษา
ไว้ใช้ ทำาให้มากเจริญให้มาก ทำาให้ชาำ นาญจนสามารถบังคับนิมติ ต์ไว้ในอำานาจ
ได้ จิตต์ได้เครื่องหมาย ได้ที่พัก อย่าติดนิมิตต์...” (หน้า 216)
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หลังจากแสดงหลักฐานจากหนังสือสมถวิปัสสนาแบบโบราณแล้ว
พระครูภาวนามงคลแสดงความเห็นไว้ว่า “คำาว่า ธรรมกายนั้นสืบทอดกันมา
ตั้งแต่บรรพบุรุษชาวไทยนับเป็นเวลาหลายร้อยปี อาจจะถึงเป็นพันปีก็ว่าได้
แต่กลายมาเป็นของใหม่ของคนยุคนี้ไป ทั้งๆ ที่เป็นมรดกธรรมตกทอดกันมา
หลายชั่วอายุคน แต่เนื่องจากระบบการศึกษาในปัจจุบันของพระภิกษุสงฆ์ ได้
ละเลยคัมภีรโ์ บราณนี้ ของทีเ่ ป็นของโบราณจึงกลายเป็นของใหม่สาำ หรับสายตา
ของหลายๆ ท่าน...” (หน้า 217)
4. พระนิพนธ์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นวิวิธวรรณปรีชา พระ
ราชโอรสในรัชกาลที่ 4 ผู้ทรงได้ศึกษาความรู้ในพระพุทธศาสนาจากสมเด็จ
พระสังฆราชถึง 3 พระองค์ ได้ทรงปฏิบัติสมาธิภาวนาและนิพนธ์วรรณกรรม
ต่างๆ เกี่ยวกับคำาสอนในพระพุทธศาสนา ที่เกี่ยวข้องมีดังนี้
- โคลงสุภาษิตแทรก “แก่นไตรภพ” กล่าวถึงธรรมกายในฐานะทีเ่ ป็น
กายที่ดำารงอยู่ตลอดกาล และคอยสอดส่องดูแลช่วยเหลือชาวโลกทั้งหลายให้
เป็นอยู่ด้วยดี เป็นต้น (หน้า 225-6)
- พระนิพนธ์เรื่อง “เพ็ชรในหิน” กล่าวถึงสภาวะจิตที่จะไปนิพพาน
ว่าต้องมีศรัทธาเป็นเบื้องต้น แล้วประกอบสติ วิริยะ สมาธิ และปัญญาต่อไป
จนถึงวิมุตติ และวิมุตติญาณทัสนะก็จะเข้าถึงนิพพานได้
- พระนิพนธ์เรื่อง “วิวิธธัมโมทัย” กล่าวถึงธรรมกายไว้ใน “ไตรพิธ
กาย” (กาย 3 ชั้น) หน้า 214-7 ว่า มนุษย์มีกาย 3 ชั้น ประกอบด้วย สรีรกาย
ทิพยกาย และธรรมกาย และในหน้า 236-7 กล่าวถึงตรีพิธกายว่า สัตว์ทั้ง
หลายมีกาย 3 ชั้นได้แก่ รูปกาย นามกาย และธรรมกาย ธรรมกายเป็นแก่น
แท้ของสรรพสัตว์ ไม่เกิด ไม่ตาย และไม่แปรผัน ส่วนในหน้า 236-42 นิพนธ์วา่
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ผู้ใดรู้เห็นแต่รูปกาย ก็เป็นแต่รูปกายเท่านั้น ผู้ใดรู้เห็นถึง
นามกาย ก็อาจเป็นนามกายก็ได้ แต่ต้องละทิ้งรูปกายเสียด้วย
ผู้ใดรู้เห็นธรรมกาย ผู้นั้นก็อาจเป็นธรรมกายได้ แต่ต้องละทิ้ง
กายอื่นๆ เสียให้หมด จึงจะเป็นธรรมกายแท้ เพราะธรรมกาย
เป็นธรรมชาติ ไม่รู้จักตาย (หน้า 228)
5. หนังสือ “ปาฐกถาเรือ่ งกายสาม” ของพระเทพมุนี (ผิน ธรรมประทีป
ป.6) วัดบวรนิเวศวิหาร พิมพ์ในวันที่ 5 มกราคม 2492 กล่าวถึงกาย 3 ชั้นเช่น
เดียวกัน คือ มนุษยกาย อันเป็นรังแห่งโรค ทิพยกายหรือเทวกาย กายเทวดา
และกล่าวถึง ธรรมกาย ในหน้า 60-63 ดังนี้
... ธรรมกาย คือ กายธรรม เป็นกายชั้นละเอียด ทรงอยู่
ไม่แปรผันเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ซึ่งเรียกว่า อสังขตธรรม
ธรรมที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่ง เป็นอมตธรรม ธรรมที่ไม่ตาย เป็น
ส่วนโลกุตระธาตุ หรือโลกุตรธรรม ไม่ใช่โลกียธาตุ หรือโลกีย
ธรรม ... (หน้า 234)
จากเอกสารที่ พ ระครู ภ าวนามงคลรวบรวมมาแสดงไว้ ทั้ ง หมดนั้ น
ให้ภาพรวมที่ชัดเจนว่า ธรรมกายเป็นที่รู้จักในแวดวงชาวพุทธเถรวาทใน
ประเทศไทยมายาวนานแล้ว ในฐานะที่เป็นกายที่แท้จริงและเป็นแก่นสาระที่
อยู่ภายในของมนุษย์และสรรพสัตว์ เป็นกายที่ยั่งยืน มั่นคง เที่ยงแท้ และเป็น
อสังขตะ ไม่ถูกปรุงแต่งด้วยปัจจัยใดๆ
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2.4.5. ชนิดา จันทราศรีไศล “ธรรมกายในพระพุทธศาสนายุค
ดั้งเดิม”
ในปี พ.ศ. 2551 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของชนิดา จันทราศรีไศล
ในหัวข้อเรื่อง “Early Buddhist Dhammakãya: Its Philosophical and
Soteriological Signi cance ( antrasrisalai 2 8) ศึกษาเรือ
่ งของธรรมกาย
ในพระพุทธศาสนายุคดัง้ เดิม โดยอาศัยพระไตรปิฎกบาลีเป็นแหล่งข้อมูลหลัก
และพระไตรปิฎกจีนในส่วนของอาคมะ31เป็นส่วนเสริม โดยศึกษาความหมาย
และการใช้งานของคำาว่า “ธรรม” “กาย” และ “ธรรมกาย” ที่พบในพระ
ไตรปิฎกบาลีตามลำาดับ
ในการศึกษาความหมายและการใช้งานของ “ธรรม” ในพระไตรปิฎก
บาลี พบว่ามีใช้ในความหมายทีแ่ ตกต่างหลากหลาย ผูว้ จิ ยั ได้แยกแยะสองความ
หมายของ “ธรรม” ที่มีความสำาคัญต่อการศึกษาคำาว่า ธรรมกาย นั่นคือ ธรรม
ในความหมายของ “สภาวธรรมทีม่ อี ยูจ่ ริงและเข้าถึงได้” กับ “คำาสอน” ซึง่ แม้
จะเป็นความหมายทีแ่ ตกต่างกันแต่มคี วามเกีย่ วข้องสัมพันธ์กนั อย่างแน่นแฟน
มาตั้งแต่เริ่มต้นประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา32
31

32
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พระไตรปิฎกจีน เก็บรักษาคำาสอนของนิกายหลักทั้ง 18 หรือ 20 นิกาย รวมทั้งคำาสอนของมหายาน
ด้วย ส่วนที่เป็นพระสูตรของนิกายหลัก เรียกว่า “อาคมะ” (ดูนิยามใน 1.4) การศึกษาคำาสอนดั้งเดิม
ในที่นี้ ได้ศึกษาเนื้อหาของคัมภีร์ในส่วนอาคมะเท่านั้น ไม่ได้ใช้พระสูตรมหายาน
ธรรมในความหมายทั้งสองนั้นปรากฏในพระดำาริของพระพุทธองค์ภายหลังจาก 7 วันแรกของการ
ตรัสรู้ ขณะที่ทรงประทับที่ใต้ต้นอชปาลนิโครธ ความว่า “ธรรมที่เราได้บรรลุแล้วนี้ ลึก เห็นได้ยาก
รู้ตามได้ยาก สงบ ประณีต ไม่เป็นวิสัยแห่งตรรก ละเอียด บัณฑิตจึงจะรู้ได้ ฯลฯ ก็ถ้าเราจะพึงแสดง
ธรรม ผู้อื่นจะไม่เข้าใจ...” (วิ.ม. 1/7/8, ม.มู. 12/321/323, สำ.ส. 15/555/200) ในพุทธดำารินี้ คำา
ว่า “ธรรม” ในข้อความว่า “ธรรมที่เราได้บรรลุแล้วนี้” หมายถึงสภาวธรรมที่มีอยู่จริงและเข้าถึงได้
ส่วนในข้อความว่า “ถ้าเราจะพึงแสดงธรรม” นั้น คำาว่า “ธรรม” หมายถึงคำาสอน ซึ่งนับได้ว่าเป็น
“คำาอธิบายของธรรมที่เข้าถึงได้” (verbal expression of the reality) นั่นเอง ความเกี่ยวเนื่องกันของ
“ธรรม” ในทั้งสองความหมายนี้ นำามาซึ่งความสับสนและคลุมเครือในความหมายของ “ธรรมกาย”
มาโดยตลอด และอาจเป็นที่มาของการตีความ ธรรมกาย ว่าหมายถึงคำาสอนในภายหลัง
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ส่วนการศึกษาความหมายของคำาว่า “กาย” ในพระไตรปิฎกบาลี ชนิดา
ได้แยกแยะความหมายว่า “หมวดหมู่” กับความหมายที่เป็น “ร่างกาย” ว่า
เหมือนและต่างกันอย่างไร
การศึกษาความหมายของ “ธรรมกาย” ร่วมกับองค์ประกอบข้างต้น
ได้ข้อสรุปดังนี้
1. คำาว่า ธรรมกาย พบทั้งที่เป็นคำาคุณศัพท์แสดงคุณสมบัติของพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าและพระปัจเจกพุทธเจ้าว่าเป็นผู้มีธรรมเป็นกาย และที่เป็น
คำานาม หมายถึงกายแห่งการตรัสรู้ธรรม ซึ่งมีความสำาคัญสำาหรับอริยบุคคล
ทั้งหมด ตั้งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระอริยสาวก
ในทุกระดับ (pp. 281, 288)
2. ในพระไตรปิฎกบาลี คำาว่า ธรรมกายมีความหมายถึงโลกุตรธรรม
ได้แก่ โลกุตรมรรค โลกุตรผล และนิพพาน เป็นแก่นแท้หรือสาระทีแ่ ท้จริงของ
ความเป็น “พุทธะ” ซึ่งแม้พระพุทธสาวกก็เข้าถึงได้ (p. 281)
3. ความหมายของธรรมกายในฐานะที่เป็นโลกุตรธรรมนี้ แสดงถึง
ความสำาคัญของธรรมกายซึ่งจะขาดเสียมิได้ในการตรัสรู้ธรรมของอริยบุคคล
ทุกประเภท (p. 282)
4. จากความแตกต่างของคำาว่า “กาย” ซึ่งใช้ในความหมายของ
“ร่างกาย” กับ “หมวดหมู่” พบว่าความหมายของธรรมกาย แสดงถึงความ
เป็น “กาย” มิใช่เพียงหมวดหมู่ เพราะมีนยั ของการทำาหน้าทีใ่ นการกำาจัดกิเลส
อาสวะ ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อความเป็นองค์รวม หรือ “กาย” ยังคงอยู่อย่าง
บริบูรณ์เท่านั้น (p. 281-2)
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5. ธรรมกาย เป็นกายแห่งการตรัสรูธ้ รรมทีเ่ ข้าถึงได้โดยการปฏิบตั ิ และ
เมื่อเข้าถึงแล้ว ธรรมกายที่เข้าถึงนั่นเองได้เป็น “ตัวตนใหม่ที่จริงมากกว่า”
ของผู้ที่เข้าถึงแทนกายภายนอกที่เคยยึดถือ ทั้งยังนำามาซึ่งความสงบสุขอัน
เลิศ (p. 287)
6. ธรรมกายมีหลายระดับ สามารถพัฒนาจากระดับต้นขึ้นไปสู่ระดับ
สูงสุดได้ และเทียบได้กับโลกุตรมรรค 4 และโลกุตรผล 4 (p. 287)
7. คำาว่าธรรมกายที่พบในพระไตรปิฎกจีน ในคัมภีร์อาคมะเก่าแก่มี
ความหมายในทำานองเดียวกันกับที่พบในพระไตรปิฎกบาลี ส่วนในอาคมะที่มี
ร่องรอยว่าเขียนขึน้ หรือเติมเข้ามาในภายหลัง พบว่ากล่าวถึงธรรมกายในความ
หมายของพุทธวจนะที่พระอานนท์ทรงจำาไว้ (p. 281)
ความเข้าใจของชาวพุทธเถรวาทเกีย่ วกับธรรมกายในราวพุทธศตวรรษ
ที่ 10-12 ดังทีม่ อี รรถกถา และฎีกาบางส่วนเป็นตัวแทนดูจะยังตรงกันหรือใกล้
เคียงกับความหมายดั้งเดิม ดังเช่นคัมภีร์วิสุทธิมรรคและปรมัตถทีปนี ที่เชื่อม
โยงธรรมกายของพระพุทธเจ้าเข้ากับพระพุทธคุณ (Vism.I.227, ThrA.I.115)
หรือพระบริสทุ ธิคณ
ุ (Vism.I.2 4, VinA.I.124, KhpA.1 8, Nd1.II.26 ) ของ
พระองค์ หรือเชือ่ มโยงธรรมกายเข้ากับการตรัสรูธ้ รรมของบุคคลทีม่ จี ติ บริสทุ ธิ์
(ItA.II.115) หรือผู้ที่สร้างบารมีมาถึงระดับหนึ่งแล้ว (ThrA.I.37) ส่วนผู้ที่
ไม่ได้สร้างบารมีได้ชื่อว่าอยู่ห่างไกลธรรมกาย คัมภีร์ปรมัตถโชติการะบุว่า
อริยสาวกผูเ้ ป็นโสดาบันอาจเห็นธรรมกายของพระพุทธองค์ได้ดว้ ยปัญญาจักษุ
หรือโลกุตรจักษุดว้ ยการแทงตลอดอริยมรรค (SnA.I.34, UdA.31 , ThriA.28)
เมื่อเข้าถึงอรหัตมรรคก็หลุดพ้นจากนามกายเพราะกำาหนดรู้ธรรมกาย (SnA.
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II. 4, Nd2A.31--32) ในบางแห่งท่านกล่าวถึงโลกุตรธรรม 9 ว่าเป็นกายของ

พระตถาคต (SA.II.313, SnA.I.34, ThrA.II.205) ซึ่งผู้มีจิตไม่บริสุทธิ์ไม่อาจ
จะมองเห็นได้ (ItA.II.115) และในบางแห่งท่านกล่าวถึงธรรมกายว่าเป็นอัตตา
(CpA.332) และในยุคนี้เองที่เริ่มมีการตีความธรรมกายในฐานะที่เป็นคำาสอน
ของพระพุทธองค์ที่พระอานนท์ทรงจำามาบ้าง (DA.I.34) แต่ก็ยังมีน้อยมาก
ราวพุทธศตวรรษที่ 16-18 ฎีกาพระวินยั สองฉบับกล่าวถึงธรรมกายโดย
นัยที่แตกต่างกัน วชิรพุทธิฎีกามักกล่าวถึงธรรมกายในฐานะที่เป็นพระธรรม
วินัยอันเป็นตัวแทนพระบรมศาสดาภายหลังจากพุทธปรินิพพาน (VjB.15,
19) ส่วนสารัตถทีปนีซึ่งเป็นฎีกาขยายความคัมภีร์สมันตปาสาทิกา33ยังกล่าว
ถึงธรรมกายในแนวทางเดียวกันกับอรรถกถา เช่นกล่าวถึงการตรัสรู้ธรรมของ
พระพุทธองค์ว่าเป็นการเกิดด้วยธรรมกาย (SrD.I.211) กล่าวถึงธรรมกายว่า
ประกอบด้วยพุทธคุณ (SrD.I.31 -1, 3 2) ซึ่งอริยสาวกสามารถมองเห็นได้
โดยการบรรลุธรรม (SrD.III.299) และกล่าวถึงธรรมกายในฐานะที่เป็นคำาสั่ง
สอนของพระพุทธองค์บ้าง (SrD.I.126, II.166- )
โดยรวม ชาวพุทธเถรวาทแต่โบราณรู้จักธรรมกายในฐานะที่เป็น
สภาวธรรมที่มีอยู่จริงและเข้าถึงได้ หรือในความหมายของพระพุทธคุณ หรือ
โลกุตรธรรม และมีความเกีย่ วโยงกับจิตทีส่ ะอาดบริสทุ ธิแ์ ละกับการตรัสรูธ้ รรม
ของพระบรมศาสดาและอริยสาวก ภายหลังธรรมกายถูกกล่าวถึงในความหมาย
ของพระธรรมวินัยที่เป็นตัวแทนพระศาสดาหลังพุทธปรินิพพาน (p.11)
33

อรรถกถาพระวินัยที่เรียบเรียงโดยพระพุทธโฆส
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ชาวพุทธสรรวาสติวาทดูจะเข้าใจความหมายของธรรมกายในทิศทาง
เดียวกันกับเถรวาท เช่นคัมภีรม์ หาวิภาษาและอภิธรรมโกศภาษยกล่าวถึงการ
ขอถึงสรณะในพระพุทธเจ้าว่า หมายถึงการขอถึงสรณะใน “ธรรมที่เปลี่ยน
พระบรมโพธิสัตว์ให้เป็นพระพุทธเจ้า” คือ ธรรมกาย ไม่ใช่การขอถึงพระรูป
กายของพระองค์เป็นสรณะ (Vasubandhu, Poussin, and Pruden 1 88 22
n.129, 131)34 และในเวลาเดียวกันก็ระบุว่า ธรรมกายได้แก่ กฺษยชฺาน (ขย
าณ), อนุตฺปาทชฺาน (อนุปฺปาทาณ) และสมฺยคฺทฤษฺฏิ (สัมมาทิฏฐิ) รวม
ทั้งธรรมที่มาร่วมกับญาณเหล่านี้ ได้แก่ ขันธ์อันบริสุทธิ์ 5 ประการ
ในบางแห่ง คัมภีร์อภิธรรมโกศกล่าวว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุก
พระองค์ทรงเหมือนกันโดยทรงเข้าถึงพระธรรมกายเดียวกัน (AbhK.VII.34)
ซึ่งคัมภีร์ วฺยาขฺยา ขยายความว่า ธรรมกายในที่นี้หมายถึง “กระแสที่ต่อเนื่อง
ของธรรมที่ปราศจากกิเลส” (อนาสฺรวธรฺม-สำตาน)35 หรือ “การผลัดเปลี่ยน
เป็นชีวิตใหม่หรือตัวตนใหม่ (อาศฺรยปริวฤตฺติ) สำาหรับพระพุทธเจ้าหรือพระ
อรหันต์” (Vasubandhu, Poussin, and Pruden 1 88 12 n.1 6)
ข้อสรุปข้างต้นมีความชัดเจนว่า ธรรมกายในพระพุทธศาสนายุคดัง้ เดิม
ตามที่ศึกษาจากพระไตรปิฎกบาลีและอาคมะจีนนั้น มีความหมายสอดคล้อง
หรือตรงกันกับ “ธรรมกาย” ที่กล่าวไว้ในคำาสอนวิชชาธรรมกาย ซึ่งชาวพุทธ
เถรวาทและสรรวาสติวาทยังคงรักษาความเข้าใจเดิมไว้ได้อย่างน้อยก็ถึงราว
34
35

อ้างถึงมหาวิภาษา D27, p. 177a16 หมายถึง อไศกฺษธรฺม (อเสขธรรม) ของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็น
ส่วนประกอบของการตรัสรู้
เป็น bh V ตอนที่ขยายความ bh .IV.32
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พุทธศตวรรษที่ 11-12 ดังที่ปรากฏในคัมภีร์อรรถกถาบาลีและประมวลหัวใจ
พระอภิธรรมของสรรวาสติวาท ก่อนจะแปรเปลี่ยนเป็นความเข้าใจแบบใหม่
ที่ตีความธรรมกายว่าเป็นพระธรรมวินัยดังที่ปรากฏให้เห็นในวชิรพุทธิฎีกา
ในราวพุทธศตวรรษที่ 16-18
กล่าวได้วา่ งานวิจยั ในอดีตต่างยืนยันรับรองว่า คำาสอนในวิชชาธรรมกาย
โดยพระมงคลเทพมุนีนั้น เป็นคำาสอนเก่าแก่ของพระพุทธศาสนามาแต่เดิม
และยังมีการสืบทอดความเข้าใจต่อมาจนถึงปัจจุบัน
อย่างไรก็ดี ยังมีบางแง่มุมของคำาสอนที่งานวิจัยในอดีตมิได้กล่าวถึง ซึ่ง
โครงการวิจยั ปัจจุบนั กำาลังเติมข้อมูลเข้ามาในช่องว่างนัน้ โดยในเบือ้ งต้นจะได้
ศึกษาเรือ่ งราวของธรรมกายเพิม่ เติมจากคัมภีรเ์ ก่าแก่ในพระพุทธศาสนาทีค่ น้
พบในทางตอนเหนือของอินเดีย ความเก่าแก่ของตัววัสดุที่พบทำาให้เชื่อได้ว่า
คัมภีร์เหล่านี้เป็นตัวแทนของพระพุทธศาสนาที่เผยแผ่กันอยู่ในเวลาราวสอง
พันปีก่อนจริงโดยยังมิได้ผ่านกระบวนการตรวจชำาระ หรือขัดเกลาใดๆ

2.5. การค้นพบคัมภีร์เก่าแก่ในพระพุทธศาสนา
นอกเหนือจากพระไตรป กบาลี
การศึกษาทางประวัติศาสตร์เป็นความรู้ที่ไม่เคยหยุดนิ่ง ตราบใดที่ร่อง
รอยหลักฐานทางโบราณคดียงั ทยอยแสดงตัวออกมาคัดค้านความเชือ่ หรือข้อ
สรุปเดิมๆ อยูไ่ ม่รจู้ บ การศึกษาคำาสอนดัง้ เดิมในพระพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกัน
จากเดิมทีเ่ คยอาศัยหลักฐานฝ่ายบาลีเพียงอย่างเดียว ด้วยเชือ่ ว่าพระไตรปิฎก
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บาลีเป็นคำาสอนเดิมแท้ที่เก็บรักษาพระพุทธวจนะสืบต่อมาอย่างถูกต้องไม่
ตกหล่นทุกถ้อยคำา ในเวลาต่อมา นักวิชาการจำานวนมากแสดงความเห็นว่า
พระไตรปิฎกบาลีเก็บรักษาคำาสอนในพระพุทธศาสนาจากมุมมองของเถรวาท
เท่านั้น ยังไม่อาจเป็นตัวแทนของคำาสอนดั้งเดิมในพระพุทธศาสนาได้อย่าง
สมบูรณ์ (Chen 1947: 207; Collins 1991; Choong 2000; Skilling 2010:
-6)36 การที่จะเข้าใจภาพรวมคำาสอนของพระพุทธศาสนาในยุคดั้งเดิมได้
ถูกต้องตามที่เป็นจริงจึงต้องศึกษาคัมภีร์ของนิกายอื่นๆ ร่วมด้วย
อย่างไรก็ตาม ในเวลาที่ผ่านมามีเพียงพระไตรปิฎกบาลีของเถรวาท
เท่านัน้ ทีเ่ ก็บรักษาไว้ได้ครบถ้วนในภาษาท้องถิน่ อินเดีย ส่วนคำาสอนของนิกาย
หลักอื่นๆ นั้น ต้นฉบับเดิมที่เคยเชื่อว่าน่าจะเขียนในภาษาสันสกฤตดูเหมือน
จะสูญหายไปหมดหรือเกือบหมด การศึกษาคำาสอนดั้งเดิมในนิกายหลักอื่นๆ
จึงต้องศึกษาจากพระไตรปิฎกที่แปลในภาษาจีนเป็นหลัก ซึ่งมีหลักไวยากรณ์

36

คอลลินส์ (Collins) กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของการบันทึกพระไตรปิฎกบาลีเป็นลายลักษณ์
อักษร โดยเชื่อมโยงเข้ากับเรื่องราวการแข่งขันระหว่างพระเถระในสำานักมหาวิหารกับสำานักอภัยคีรี
ในศรีลงั กา เพือ่ แสดงว่า การทีพ่ ระเถระฝ่ายมหาวิหารบันทึกพระไตรปิฎกบาลีไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษร
พร้อมทัง้ เขียนเล่าตำานานความเป็นมาไว้ในอรรถกถานัน้ เพือ่ “ตีตรา” คัมภีรท์ ตี่ นเองเขียนขึน้ ว่าเป็น
“คำาสอนที่จริงแท้และดั้งเดิมเพียงหนึ่งเดียวของพระพุทธองค์” เขาเสนอมุมมองใหม่ว่า ควรมองว่า
พระไตรปิฎกบาลีเป็นตัวแทนคำาสอนในเถรวาทมากกว่า บทความนี้ได้กลายเป็นหลักฐานอ้างอิงใน
งานวิชาการจำานวนมาก
สกิลลิ่ง (Skilling) แสดงความเห็นว่า เถรวาทเป็นเพียงหนึ่งใน 18 นิกายหลักเท่านั้น จึงไม่ใช่คำาสอน
ดัง้ เดิมเพียงหนึง่ เดียว และบางคัมภีรข์ องมหายานยังเก่าแก่กว่าพระไตรปิฎกบาลีทพี่ ระพุทธโฆสแปล
จากภาษาสิงหลนับเป็นศตวรรษหรือกว่านั้น
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แตกต่างจากภาษาอินเดียมาก ความมัน่ ใจในเนือ้ หาทีแ่ ปลมาจึงมักไม่เต็มร้อย37
ด้วยเหตุนั้น ข่าวการค้นพบคัมภีร์พุทธเก่าแก่ที่เขียนในภาษาสันสกฤต
และคานธารีในเอเชียกลางและในดินแดนที่เคยเป็นแคว้นคันธาระโบราณใน
ระยะเวลากว่าศตวรรษทีผ่ า่ นมา จึงนับเป็นข่าวดีในวงการศึกษาคำาสอนดัง้ เดิม
โดยเฉพาะอย่างยิง่ สำาหรับผูท้ ตี่ อ้ งการศึกษาคำาสอนเก่าแก่ของพระพุทธศาสนา
จากคัมภีร์ของนิกายหลักนอกจากเถรวาทในภาษาดั้งเดิม
ดินแดนคันธาระและเอเชียกลางนับเป็นดินแดนทีม่ กี ารค้นพบหลักฐาน
โบราณคดีเป็นจำานวนมากและต่อเนื่องมานานกว่าร้อยปี โดยนักโบราณคดี
และนักประวัติศาสตร์หลายยุคสมัยจากหลายประเทศ มีการจัดทำารายงาน
การสำารวจและการค้นพบรวมทั้งรายงานการศึกษาเนื้อหาของจารึกหรือ
หลักฐานเหล่านั้นออกมาเป็นลำาดับ การตรวจวัดอายุคัมภีร์ที่พบในคันธาระ
บ่งบอกว่าคัมภีรเ์ หล่านีเ้ ป็นต้นฉบับคัมภีรล์ ายมือเขียน (manuscripts) ทีเ่ ก่าแก่
ที่สุดของพระพุทธศาสนาและของอินเดียเท่าที่เคยพบมา (Allon 2 8 1 3)
จึงเป็นเรื่องที่นักวิชาการพุทธศาสตร์ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
37

เช่น คำาว่า ฝ่าเซิน ( ทีพ่ บในอาคมะจีนอาจไม่ได้แปลมาจากคำาว่า ธรฺมกาย เสมอไป อาจแปลมาจาก
ธรฺม รีร หรือ ธรฺมสกนฺธ ก็ได้ และบางแห่งยังเป็นที่สงสัยว่าอาจเกิดจากการแปลที่ผิดพลาดอีกด้วย
ดังทีเ่ คยมีประเด็นถกเถียงหัวข้อใหญ่ในวงการ Agama Studies ราวต้นปี พ.ศ. 2550 เกีย่ วกับข้อความ
ซึ่งหากแปลเฉพาะข้อความนี้จะแปลว่า “รู้แจ้งด้วยธรรมกาย” แต่เนื้อความแวดล้อมดู
จะไม่เอือ้ ให้เข้าใจอย่างนัน้ ท่าน ฮุย่ เฟ็ง (Hui Feng) จึงเปรียบเทียบเนือ้ ความทัง้ ย่อหน้ากับฉบับบาลี
พบว่าตำาแหน่งของข้อความดังกล่าวในอาคมะจีนตรงกับข้อความในบาลีว่า ทิฏเ ธมฺเม สยํ อภิ ฺ า
สจฺฉิกตฺวา ซึ่งแปลว่า “ทำาให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบัน” ดังนั้น คำาว่า
ในพระ
ไตรปิฎกจีน ณ ตำาแหน่งนี้ จึงน่าจะแปลมาจาก ธมฺเม กับ สยํ ซึ่งไม่ได้กล่าวถึงธรรมกายแต่อย่างใด
และข้อความภาษาจีน ควรเขียนแยกเป็นสองข้อความว่า
กับ
เพื่อไม่ให้เกิดการสับสน
ข้อสรุปนี้ ถือเป็นข้อยุติของการอภิปรายในขณะนั้น
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ในปี พ.ศ. 2367 ก่อนหน้าการค้นพบในเอเชียกลางและคันธาระ ได้เคยมี
การค้นพบต้นฉบับคัมภีรภ์ าษาสันสกฤตเป็นชุดใหญ่ในเนปาลมาก่อนแล้ว จาก
การศึกษาเนือ้ หาในครัง้ นัน้ พบว่าเป็นคัมภีรพ์ ทุ ธมหายานและวัชรยานทีค่ ดั ลอก
ในเนปาล มีอายุในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 12-23 คัมภีร์สันสกฤตในเนปาล
จึงนับว่าเป็นแหล่งรวมคัมภีรพ์ ทุ ธมหายานในต้นฉบับสันสกฤตทีค่ รบถ้วนทีส่ ดุ 38
ส่วนการค้นพบในเอเชียกลางเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2433 เมื่อชายชาวบ้าน
แอบไปขุดพื้นที่ที่เป็นเมืองโบราณใต้ดินในเขตจังหวัดซินเจียงของประเทศจีน
เพื่อจะหาสมบัติ แต่กลับไปพบอะไรสักอย่างที่เขาเรียกว่า book ซึ่งแท้ที่
จริงก็คือตัวคัมภีร์ที่มีจารึกข้อความอุทิศถวายพระยโศมิตร จึงนำามาเสนอขาย
ให้กับนายพล Hamilton Bower นายตำารวจชาวต่างชาติที่ทางการอินเดียส่ง
เข้าไปปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ที่ การศึกษาเนื้อหาของคัมภีรพ์ บว่าส่วนใหญ่เป็น
ตำารายาและมีคัมภีร์พุทธอยู่ด้วย คือ มายุรีธารณี ซึ่งมีเนื้อหาบางส่วนตรงกับ
ขันธกปริตต์ของบาลี
การค้ น พบครั้ ง นี้ เ ป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ให้ นั ก วิ ช าการนานาชาติ เ กิ ด ความ
สนใจที่จะสืบค้นคัมภีร์และร่องรอยประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาจากเอเชีย
กลาง ( oernle 18 3) ในปีต่อมาเมื่อมีการตีพิมพ์รายงานออกมา ทีมงานนัก
ประวัติศาสตร์และโบราณคดีจากรัสเซียจึงได้เข้าไปขุดค้น และในภายหลังมี
ทีมงานจากหลายประเทศเข้าไปอย่างต่อเนื่อง มีการค้นพบเป็นชุดใหญ่ต่อมา

38

มีโครงการร่วมกันระหว่างประเทศเนปาลกับเยอรมนีในการอนุรักษ์คัมภีร์ดังกล่าวและถ่ายภาพเป็น
ไมโครฟิล์มประโยชน์แก่การทำางานวิจัยของนักวิชาการทั่วโลก
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อีกหลายครั้ง (Hartmann 1999) และมีการตีพิมพ์ผลการศึกษาออกมาเรื่อยๆ
จนถึงปัจจุบนั 39 คัมภีรท์ พี่ บส่วนใหญ่เป็นภาษาสันสกฤต ภาษาจีน และมีภาษา
ท้องถิ่นอื่นๆ ด้วย
ในปี พ.ศ. 2435 พบชิ้นส่วนคัมภีร์ที่เขียนบนเปลือกไม้เบิร์ช จารึกด้วย
อักษรขโรษฐี ในภาษาปรากฤตของท้องถิ่นตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดีย ซึ่ง
ต่อมาเรียกว่าภาษาคานธารี เนื้อหาเป็นคาถาธรรมบท และราว 5 ปีต่อมาพบ
ชิ้นส่วนอื่นๆ ของคัมภีร์เดียวกันเพิ่มขึ้นจนในที่สุดมีการรวบรวมเนื้อหาและตี
พิมพ์ออกมาในปี พ.ศ. 2505 (Brough 1962) แม้คัมภีร์นี้จะพบในเขตเอเชีย
กลาง ซาโลมอนตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นคัมภีร์ที่นำามาจากคันธาระมากกว่า
ที่จะเขียนขึ้นในเอเชียกลาง40 ด้วยเหตุผลหลายประการ (Allon 2 8 1

Salomon 1

1 1-4, 12 -3 )

การค้นพบคัมภีรค์ รัง้ ใหญ่ในเขตคันธาระโบราณเริม่ ขึน้ ในปี พ.ศ. 2474
และอีกครั้งใน พ.ศ. 2481 ที่เมืองเนาปุร (Naupur) ใกล้กิลกิต ในตอนเหนือ

39

40

เรื่องราวการค้นพบคัมภีร์ในคันธาระและเอเชียกลางทั้งหมดได้รวบรวมสรุปเป็นตารางไว้ในบทที่ 2
ของรายงานการวิจัย “ร่องรอยวิชชาธรรมกายในคันธาระและเอเชียกลาง” (ชนิดา จันทราศรีไศล
2557)
จากการศึกษาภาพรวมเนื้อหาคัมภีร์พุทธที่พบในคันธาระและเอเชียกลาง โดยจำาแนกตามภาษาที่
บันทึกและอายุคัมภีร์ที่พบในแต่ละท้องที่ พบว่า ข้อสังเกตนี้มีความเป็นไปได้สูงมาก เพราะอายุของ
คัมภีร์ธรรมบทคานธารีที่พบ และเนื้อหาคัมภีร์ แตกต่างจากคัมภีร์อื่นๆ ที่พบในโขตานอย่างเห็นได้
ชัด (ดูบทที่ 3 ภาพที่ 7 ภาพรวมของคัมภีร์พระพุทธศาสนาจากคันธาระและเอเชียกลาง แสดงภาษา
ที่บันทึกและเนื้อหาคัมภีร์)
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ของประเทศปากีสถาน พบคัมภีร์จำานวนมาก ทั้งที่เขียนบนเปลือกไม้เบิร์ช
ใบลาน กระดาษ มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 11-13 จารึกในภาษาสันสกฤต
แบบผสม เนื้อหาที่พบมีทั้งส่วนที่เป็นเนื้อหาจากพระวินัย พระสูตร และ
พระอภิธรรมของนิกายมูลสรรวาสติวาท และคัมภีร์พุทธมหายานจำานวนใกล้
เคียงกัน รวมเป็นจำานวนราว 60-70 คัมภีร์ การศึกษาเนื้อหาของคัมภีร์เหล่า
นี้เพิ่งเริ่มต้นอย่างจริงจังในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา มีคัมภีร์ที่ศึกษาแล้วอย่าง
จริงจังเพียงส่วนน้อยเท่านั้น
ในปี พ.ศ. 2537 หอสมุดแห่งชาติประเทศอังกฤษ (British Library)
ได้รับซื้อคัมภีร์ที่เขียนบนเปลือกไม้เบิร์ช จำานวน 29 ชิ้น (ม้วน) เขียนด้วย
อักษรขโรษฐีในภาษาคานธารี การตรวจสอบอายุของคัมภีร์พบว่า เขียนขึ้นใน
ราวพุทธศตวรรษที่ 6-7 ซึ่งนับเป็นคัมภีร์เก่าแก่ที่สุดของพระพุทธศาสนาและ
ของอินเดียในเวลานั้น (Salomon 1999: xv) นับเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษา
คัมภีรแ์ ละภาษาคานธารีอย่างจริงจัง ในภายหลังมีการค้นพบคัมภีรภ์ าษาคาน
ธารีเพิ่มขึ้นอีกหลายชุด บางชิ้นมีอายุเก่าแก่ราวพุทธศตวรรษที่ 4 และนับเป็น
คัมภีร์เก่าแก่ที่สุดในปัจจุบัน ( alk 2 11 1 , 1 C . Salomon 2 14-1 )
แม้ว่าคัมภีร์ภาษาสันสกฤตและคานธารีที่พบในคันธาระและเอเชีย
กลางจะมีจำานวนไม่น้อยก็ตาม แต่การศึกษาคัมภีร์จีนประกอบด้วยยังคงมี
ความจำาเป็นต่อการศึกษาภาพรวมคำาสอนของพระพุทธศาสนาในยุคโบราณ
ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น ในปัจจุบันการศึกษาภาษาคานธารียังอยู่ใน
ระยะกำาลังพัฒนา เนื้อหาของคัมภีร์ที่พบเพิ่งออกมาสู่สายตาของนักวิชาการ
และชาวพุทธเพียงส่วนน้อย ยิ่งกว่านั้น ตัวคัมภีร์ยังถูกเก็บรักษาไว้ในที่เฉพาะ
สำาหรับนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญในสาขาดังกล่าวเท่านั้น มิได้เปิดโอกาสให้เข้า
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ถึงได้ทั่วไป และคัมภีร์ที่พบยังเป็นจำานวนน้อย41 ไม่อาจเป็นตัวของคำาสอน
ทัง้ หมดทีเ่ คยสอนกันอยูใ่ นภูมภิ าคคันธาระได้ ส่วนคัมภีรส์ นั สกฤตทีพ่ บ แม้จะ
มีจำานวนมากและเป็นคัมภีร์เก่าแก่ แต่ก็มักไม่เก่าไปกว่าเวลาเริ่มต้นของการ
แปลคัมภีร์พุทธเป็นภาษาจีน งานวิจัยนี้จึงรวมการศึกษาคัมภีร์เก่าแก่เหล่านี้
และคัมภีร์จีนไว้ด้วย

2. . พระพุทธศาสนาในคันธาระและเอเชียกลางกับการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในประเทศจีนยุคแรก
2.6.1. พระพุทธศาสนาในคันธาระและเอเชียกลาง
โดยสภาพทางภูมศิ าสตร์ คันธาระนับเป็นปากประตูของอินเดียในการที่
จะเปิดตัวออกไปสูโ่ ลกกว้างผ่านเส้นทางสายไหม จึงเป็นศูนย์กลางในการแลก
เปลีย่ นศิลปวิทยาการ วัฒนธรรม ความเชือ่ ตลอดจนศาสนาของหลายเชือ้ ชาติ
ที่มีการคมนาคมบนเส้นทางแห่งนี้
คันธาระและเอเชียกลางเป็นดินแดนที่มีความคาบเกี่ยวกันในเรื่องของ
ประวัติศาสตร์ (Samad 2011: 223) ภาษา และวัฒนธรรม ดังนั้น แม้ว่าดิน
แดนทัง้ สองจะมีพนื้ ทีท่ างภูมศิ าสตร์ทอี่ าจแบ่งแยกจากกันได้ในระดับหนึง่ งาน
เขียนทางวิชาการเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหลายชิ้นยังคงกล่าวถึง

41

เฉพาะคัมภีรค์ านธารี หากยกเว้นทีพ่ บใน Sch yen collection ซึง่ แตกหักเป็นชิน้ เล็กชิน้ น้อยไม่ปะ
ติดปะต่อกันแล้ว ที่พบเป็นชิ้นเป็นอันนับรวมได้ไม่เกิน 100 ชิ้น ซึ่งทั้งหมดนี้ก็ยังมีความแตกหักมาก
น้อยต่างกัน แต่ยังเป็นชิ้นต่อเนื่องมากกว่า
บทที 2 ข้อมูลพื้นฐาน | 109

www.webkal.org

110

ร ชนิ า ันทรา รี ล

(Huntington 2010)

ภาพที่ 4 แ นที่คันธาระและเอเชียกลางยุคโบราณกับเส้นทางการค้า

หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ 1 ฉบับวิชาการ

www.webkal.org

ดินแดนทั้งสองนี้ควบคู่กัน (ฟื้น ดอกบัว 2554) หรือกล่าวรวมๆ กัน (Dietz
2007) ในการเรียกชื่อดินแดนในตอนเหนือ ฝังตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดีย
ตอนบนของประเทศอัฟกานิสถาน ปากีสถาน และแคชเมียร์ (กัศมีระ)42 รวม
ไปถึงบริเวณประเทศอุซเบกิสถาน ทาจิกิสถาน เตอร์กเมนิสถาน คีร์กีซสถาน
ทิเบต และพื้นที่ฝังตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน
การศึกษาทางประวัตศิ าสตร์บง่ บอกถึงการเดินทางของพระพุทธศาสนา
เข้าไปสูด่ นิ แดนทีเ่ รียกว่า กัศมีระ-คันธาระ43 หรือ คันธาระโบราณหลายระลอก
ตั้งแต่พุทธกาลเป็นต้นมา รวมถึงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจากอินเดียผ่าน
กัศมีระ-คันธาระไปสู่เอเชียกลางและประเทศจีน ซึ่งหลักฐานทางโบราณคดี
บ่งชี้ว่า น่าจะเป็นการเดินทางไปกับเส้นทางสายการค้าทางไกลมากกว่าที่จะ
เป็นการแผ่ขยายออกไปตามลำาดับ (Neelis 2
1 -21)

42

43

ฮัสไนน์บันทึกไว้ว่า In ancient literature, Kashmir as a part o andhara. ( assnain
1973: 11) ดัทท์และวัทเทอรส์ ก็เขียนไว้ในทำานองเดียวกันว่า “The kingdom of Kashmir appears in our ancient records as a part and parcel o andhāra. (Dutt 1 3 3) และ
The reeks record that Kashmir (Kaspapyros) is one o cities o andhāra. ( atters
1973: 27) แต่ในขณะเดียวกัน วัทเทอรส์กก
็ ล่าวพาดพิงถึงข้อมูลในทางตรงกันข้ามด้วยว่า “In some
books e nd andhāra associated ith Kapin (Kashmir) either as a part o the latter
or as a neighbouring state. ( atter 1 3 1 ) แม้จะเป็นนัยที่แตกต่างกันบ้าง แต่อาจสรุป

ได้ว่าบันทึกทุกเล่มกล่าวตรงกันว่า ดินแดนกัศมีระและคันธาระได้เคยเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน
มาก่อน
ในคัมภีร์สายบาลีเราพบคำาว่า “กัศมีระ-คันธาระ” เป็นชื่อเรียกรวมพื้นที่บริเวณหุบเขาเปชวาร์และ
หุบเขาแคชเมียร์เข้าด้วยกัน พืน้ ทีท่ งั้ สองนีร้ วมอยูภ่ ายใต้การปกครองของอาณาจักรเดียวกันในหลาย
ยุคสมัย
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บันทึกการเดินทางของพระภิกษุจีน สวนจ้าง (รู้จักกันในภาษาไทยว่า
พระถังซัมจัง) ระบุว่า พระพุทธศาสนาเดินทางเข้ามาสู่ดินแดนคันธาระและ
เอเชียกลางโดยพ่อค้า 2 ท่านคือ ตปุสสะและภัลลิกะ อุบาสกสองท่านแรกใน
พระพุทธศาสนา ผู้ถวายภัตตาหารมื้อแรกแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้งสอง
-6 ) นอกจากนี้ อรรถกถาธาตุวิภังค
ท่านเป็นชาวแบคเทรีย (Dietz 2
สูตรยังกล่าวถึงเรื่องราวของพระเจ้าปุกกุสาติผู้เป็นกษัตริย์ของแคว้นคันธาระ
ในนครตักศิลา ได้รับธรรมบรรณาการจากพระเจ้าพิมพิสารที่เขียนจารึกบน
แผ่นทองคำาพรรณนาคุณของพระรัตนตรัยและการทำาสมาธิแบบอานาปานสติ
จึงเกิดพระปีติแรงกล้าในข่าวการบังเกิดขึ้นของพระรัตนตรัย และทรงปฏิบัติ
ธรรมด้วยตนเองตามวิธกี ารทีพ่ ระเจ้าพิมพิสารจารึกไว้ในแผ่นทองคำานัน้ จนได้
ฌานสมาบัติ จึงสละราชสมบัตเิ สด็จออกผนวชอุทศิ ต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้า44
อนึ่ง ในมหาปรินิพพานสูตร ทีฆนิกาย ตอนที่ว่าด้วยการแบ่งพระบรม
สารีรกิ ธาตุไปบูชา มีขอ้ ความว่า มีพระเขีย้ วแก้วองค์หนึง่ ทีบ่ ชู ากันอยูใ่ นคันธาร
ปุระ (D.II.167) ซึ่งในอรรถกถาไม่มีการขยายความใดๆ อย่างไรก็ดี เรื่องนี้ได้
มาสอดคล้องกันกับบันทึกของพระภิกษุสวนจ้างที่เล่าถึงการเดินทางไปยังดิน
แดนทีเ่ คยเป็นส่วนหนึง่ ของคันธาระ ซึง่ นักวิชาการประเมินว่าน่าจะเป็นฮัดดา
ในปัจจุบนั ท่านสวนจ้างบันทึกไว้วา่ ในเวลานัน้ ยังคงมีฐานของพระสถูปขนาด
ใหญ่หลงเหลือให้เห็นซึ่งท่านได้รับการบอกเล่าจากคนในพื้นที่ว่า ในพระสถูป
44

อรรถกถาธาตุวิภังคสูตร กล่าวถึงเหตุการณ์ว่า ภายหลังจากที่ท่านปุกกุสาติเดินทางรอนแรมไปเพื่อ
จะเข้าเฝาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนถึงชานเมืองราชคฤห์แล้วนั้น พระพุทธองค์เสด็จไปโปรด ท่านได้
ฟังธรรมจากพระพุทธองค์จนมีดวงตาเห็นธรรม บรรลุอนาคามิผล ก่อนที่จะถูกแม่โคขวิดในวันรุ่งขึ้น
เมื่อมรณภาพแล้วไปบังเกิดในอวิหาพรหมโลกและบรรลุพระอรหัต ณ ที่นั้นเอง ( .V.33-62)
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นี้เคยประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาก่อน
1

( atters

3, p. 183)

หลักฐานเหล่านี้บ่งชี้ว่าพระพุทธศาสนาน่าจะเคยไปถึงคันธาระตั้งแต่
ครั้งพุทธกาลแล้ว
ภายหลังจากการสังคายนาครั้งที่ 2 บันทึกฝ่ายบาลีกล่าวถึงพระสัมภูต
สาณวาสีเถระพระเถระผูใ้ หญ่ทเี่ ป็นหลักในการสังคายนาครัง้ นัน้ ว่าท่านเผยแผ่
พระศาสนาและจำาพรรษาอย่างถาวรอยู่ที่เมืองกปิศะ ซึ่งก็คือ Bagram ใน
ประเทศอัฟกานิสถานในปัจจุบัน (ฟื้น ดอกบัว 2554: 322) ซึ่งครั้งหนึ่งเคย
เป็นดินแดนเดียวกันกับคันธาระ ( atters 1 3 1 )
ส่วนในรัชสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราช มีตำานานกล่าวไว้ในคัมภีร์
บาลี (VinA.I.64-6 MVaṃs 6 - , SVaṃs 181-3) สันสกฤต (Przyluski
1 6
vi 1 32 61-2) และภาษาอื่นๆ (Khosla 1972: 12 n. 101, 14
n. -6) ถึงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปถึงกัศมีระคันธาระ และเอเชียกลาง
(VinA.I.63-64, MVaṃs.68, ThVaṃs.36) โดยระบุว่า ภายหลังจากการ
สังคายนาครัง้ ที่ 3 พระโมคคัลลีบตุ รติสสได้มอบหมายคณะของพระมัชฌันติก
ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน กัศมีระคันธาระ และคณะของพระมหารักขิตไป
เผยแผ่ในโยนกประเทศ ซึง่ หมายถึง แบคเทรีย (Cox 2003: 506) หรือดินแดนที่
เป็นเมืองขึน้ ของกรีกในเอเชียกลาง ตัง้ แต่ตอนบนของอิหร่าน อัฟกานิสถาน ไป
ถึงเตอร์กสี ถานในปัจจุบนั (ฟืน้ ดอกบัว 2554: 315, 322; Hassnain 1973: 12)
รวมทั้งคณะของพระมัชฌิม พระกัสสปโคตร พระทุนทุภิสาร และอีก 2 รูปให้
ไปเผยแผ่ในดินแดน “หิมวันต์” ในขณะเดียวกัน มีรายงานการค้นพบหลักฐาน
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ทางโบราณคดีที่รับรองถึงความมีอยู่จริงของพระมัชฌิมเถระ พระกัสสปโคตร
พระทุนทุภิสาระ และคณะผู้เผยแผ่ไปยังดินแดน “หิมวันต์” ดังกล่าวด้วย45
จารึกพระเจ้าอโศก 2 หลักในอักษรขโรษฐี ที่พบที่ Shahbazgarhi และ
ansehra ในคันธาระ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในเขตประเทศปากีสถาน (Hassnain
1 3 13-4 Sehrai 1
) บ่งบอกถึงการเดินทางของพระพุทธศาสนาเข้าไป
สู่คันธาระในยุคนั้น
บันทึกความเป็นมาของมิลนิ ทปัญหาระบุวา่ การถามตอบปัญหาระหว่าง
พระยามิลินท์ หรือ Menander กับพระนาคเสนเกิดขึ้นในคันธาระใกล้ๆ
กัศมีระ (Trenckner 1 62 82-3) ฮินูเบอร์ ตั้งข้อสันนิษฐานว่า ต้นฉบับดั้งเดิม
ของมิลนิ ทปัญหาอาจเป็นภาษาคานธารีซงึ่ ใช้อยูใ่ นท้องถิน่ ตะวันตกเฉียงเหนือ
ของอินเดีย โดยพิจารณาจากเนือ้ หาหลักธรรมในมิลนิ ทปัญหาฉบับแปลภาษา
จีนซึ่งเชื่อว่าตรงกับเนื้อหาดั้งเดิมมากกว่าฉบับบาลี และรูปแบบประโยคใน
ฉบับภาษาบาลีซึ่งแตกต่างจากวรรณกรรมบาลีทั่วไป ( in ber 1 6 83)46
45

46

ในรายงานการสำารวจพระสถูปที่สาญจิ พบว่า ที่กล่องบรรจุพระธาตุที่พบในพระสถูปหมายเลข 2
มีข้อความจารึกไว้ที่ฝาด้านนอกและด้านในว่า “sapurisakasapagotasa savahemavatācariyasa”
แปลว่า “(พระธาตุ) ของพระกัสสปโคตรผู้สัตบุรุษ ผู้เป็นอาจารย์ของชาวหิมวันต์ทั้งสิ้น” และ
“sapurisamajhimasa” แปลว่า “(พระธาตุ) ของพระมัชฌิมผู้เป็นสัตบุรุษ” ส่วนที่พบในพระ
สถูปหมายเลข 2 ที่โซนาริ (Sonari) มีข้อความว่า “sapurisagotiputasa savahemavatasa
dadabhisaradāyādasa” แปลว่า “(พระธาตุ) ของพระโคตีบุตรผู้สัตบุรุษ ผู้เป็นทายาทของพระ
ทันทภิสารของชาวหิมวันต์ทั้งสิ้น” (Cunningham 18 4 28 , 316- )
จากการศึกษาเปรียบเทียบทั้งสองฉบับ โดยพระภิกษุนักวิชาการชาวเวียดนาม พบว่า ระยะทางและ
สถานทีท่ กี่ ล่าวแสดงไว้ในฉบับภาษาจีน มีความถูกต้องตรงกันกับหน่วยวัดในแผนทีภ่ มู ศิ าสตร์ และอีก
หลายเหตุผล ทำาให้ท่านสรุปว่า ฉบับภาษาจีนมีเนื้อหาตรงกับฉบับดั้งเดิมมากกว่าฉบับบาลี (Minh
Chau 1964). http
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ข้อสันนิษฐานดังกล่าวสอดคล้องกับวรรณกรรมท้องถิ่นของกัศมีระซึ่งระบุว่า
มิลินทปัญหาเขียนขึ้นเป็นครั้งแรกในภาษาท้องถิ่นของกัศมีระ (Kashmiri)
และถูกแปลเป็นภาษาบาลีและสิงหลในภายหลัง (Hassnain 1973: 13 n. 4)47
แม้จะยังตัดสินไม่ได้ว่าข้อสันนิษฐานเหล่านั้นถูกต้องเพียงใด แต่อย่าง
น้อยข้อมูลข้างต้นก็บ่งชี้ว่า พระพุทธศาสนาในคันธาระมีความเจริญรุ่งเรือง
มาระยะหนึ่งแล้วก่อนยุคสมัยของ Menander ซึ่งเป็นกษัตริย์ชาวอินโดกรีกที่
ปกครองแบคเทรียและขยายอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่กว้างของคันธาระและ
บางส่วนของอินเดีย ในราว 200 ปีก่อนคริสตกาล หรือราว พ.ศ. 300
พงศาวดารกัศมีระระบุว่า พระศากยสิงหะสอนพุทธธรรมอยู่ในกัศมีระ
เป็นเวลาราว 150 ปี ก่อนการเกิดขึ้นของพระนาคารชุนซึ่งเป็นชาวท้องถิ่น
กัศมีระ (Hassnain 1973: 13)48 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจากคันธาระไปยัง
ดินแดนเอเชียกลางก็อาศัยการเผยแผ่จากกัศมีระขึ้นไป
สำาหรับเรือ่ งนิกายของพระพุทธศาสนาทีเ่ ผยแผ่เข้าไปในดินแดนคันธาระ
และเอเชียกลางนัน้ การศึกษาทางประวัตศิ าสตร์บง่ ชีว้ า่ พระพุทธศาสนานิกาย
สรรวาสติวาทเคยเจริญรุง่ เรืองอยูใ่ นคันธาระและกัศมีระมานานตัง้ แต่ยคุ สมัย
ของพระเจ้าอโศกมหาราชจนถึงราวพุทธศตวรรษที่ 17-18 (คริสต์ศตวรรษที่
12) และแม้จะมีนิกายอื่นเผยแผ่เข้ามาและเจริญรุ่งเรืองอยู่ในดินแดนนี้ด้วย
ตัง้ แต่คริสต์ศตวรรษที่ 5 เป็นอย่างช้า กระนัน้ สรรวาสติวาทยังคงถือเป็นนิกาย
47
48

อ้างอิง Kashmir Shairi, Sahitya Academy. Ne
อ้างอิง Tarikh-i-Kashmir

Delhi.
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หลักในตอนเหนือและตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดีย และมีบทบาทมากที่สุด
ในการนำาพระพุทธศาสนาเข้าไปสู่เอเชียกลาง (Kloppenborg 1 3 i- ii

Khosla 1

2 18 Banerjee 1

)

อย่างไรก็ดี หลักฐานทางโบราณคดีประเภทจารึกที่ค้นพบในคันธาระ
ระบุชื่อพระพุทธศาสนาหลายนิกาย ได้แก่ กาศยปียะ ธรรมคุปตก์ สรรวาสติ
วาท และมหาสางฆิกะ (Dietz 2007: 62) แม้ว่าสรรวาสติวาทจะมีระบุไว้มาก
ที่สุดก็ตาม (Brough 1962: 42) ในขณะเดียวกัน จารึกบนรอยพระพุทธบาท
ซึ่งพบในพื้นที่นาคารชุณิโกณฑะหรือวิชยบุรีซึ่งอยู่ในอันธรประเทศ ระบุว่า
พระภิกษุสงฆ์ฝ่าย “วิภัชยวาที” (บ.“วิภัชชวาที”) ได้เผยแผ่พระศาสนาไป
ในหมู่ชาวกัศมีระ คันธาระ โยนก วนวาสะ และศรีลังกา (Sirca 1 -6
24 -2

)

ภาพที่ 5 รอยสลักพระพุทธบาทที่นาคารชุณิโกณ ะ (วิชยบุรี) อันธรประเท
(
1 5 6 24 )
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มีจารึกอักษรพราหมี ภาษาปรากฤต 3 บรรทัด บนรอยสลักพระพุทธบาท
ข้อความในจารึกแปลว่า “รอยพระพุทธบาทคู่น้ี ประดิษฐานไว้ใน
สำานักสงฆ์ของพระเถราจารย์ฝ่ายมหาวิหาร ผู้เป็นวิภัชยวาที (วิภัชชวาที)
แกล้วกล้าในการวินจิ ฉัยอรรถและพยัญชนะแห่งนวังคสัตถุศาสน์ ทรงไว้ซงึ่ อริย
ประเพณี และนำาความเลือ่ มใสมาแก่ชาวกัศมีระ คันธาระ โยนก วนวาสะ และ
ตามพปัณณิ เพื่อประโยชน์และความสุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย”
เนือ้ ความในหลักฐานนี้ ตรงกันกับตำานานฝ่ายบาลี ทีก่ ล่าวถึงการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาไปในหลายๆ ท้องทีใ่ นยุคสมัยของพระเจ้าอโศก ซึง่ คณะสมณ
ทูตทั้งหมดนั้นต่างเป็น “วิภัชยวาที” ทั้งหมด ซึ่งในตำานานฝ่ายบาลี (สิงหล)
ตีความว่า หมายถึง “พระพุทธศาสนาเถรวาท” ที่พระมหินทเถระได้นำาไปยัง
ประเทศศรีลังกาและที่คณะของพระมัชฌันติกเถระนำาไปยังกัศมีระคันธาระ
และตรงกันกับอีกจารึกหนึ่งที่พบในนาคารชุณิโกณฑะที่ระบุถึงการที่พระ
สงฆ์เถรวาทจากศรีลังกาเผยแผ่พระศาสนาไปถึงดินแดนดังกล่าว รวมทั้ง
ดินแดนอื่นๆ ของอินเดีย จีน และทมิฬ ด้วย49 จารึกเหล่านี้มีอายุราวพุทธ
ศตวรรษที่ 8-9
สำาหรับนักวิชาการที่ศึกษาเกี่ยวกับสรรวาสติวาทบางท่าน ดูเหมือนคำา
ว่า “วิภัชยวาที” จะไม่ได้จำากัดวงอยู่เฉพาะเถรวาทเท่านั้นแต่ยังหมายรวมถึง
สรรวาสติวาทและนิกายอื่นๆ ด้วย (Banerjee 1 3-4) ส่วนบางท่านลง
49

จารึกบนพื้นพระเจดีย์ที่อยู่ใกล้ๆ สำานักสงฆ์เก่าแก่ที่ขุดค้นพบในนาคารชุณิโกณฑะ ระบุชื่อของการ
สร้างในยุคพระเจ้าศรีวีรปุรุษทัตตะ ซึ่งตกประมาณกลางคริสต์ศตวรรษที่ 3 (กลางพุทธศตวรรษที่
8-9) Vogel 1 2 -3 , pp. 22-3.
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ความเห็นว่า “วิภัชยวาท” เป็นชื่อที่หมายรวมหลายนิกายในสายสถวีระไว้
ด้วยกัน ยกเว้นสรรวาสติวาท50
ในตำานานอืน่ นอกเหนือจากฝ่ายบาลีกล่าวถึงการนำาพระพุทธศาสนาไป
ยังกัศมีระไว้ต่างกันว่า ภายหลังจากการสังคายนาโดยพระโมคคัลลีบุตรติสส
เถระซึ่งพระเจ้าอโศกยอมรับเฉพาะเถรวาทเท่านั้นแล้ว พระภิกษุนอกจากนั้น
จึงอพยพไปยังกัศมีระเพือ่ ลีภ้ ยั และได้ประกาศศาสนาทีน่ นั่ ต่อมาได้เป็นทีร่ จู้ กั
กันในนามว่า สรรวาสติวาท (Banerjee 1 6 Khosla 1 2 18) ส่วนคัมภีร์
สันสกฤตกล่าวว่าพระเจ้าอโศกทรงอุปถัมภ์สรรวาสติวาท (Banerjee 1979: 6;
Khosla 1972: 16) ซึ่ง ดัทท์ วิเคราะห์ว่า คัมภีร์สันสกฤตกล่าวถึงช่วงปลาย
รัชสมัยของพระองค์ ในขณะที่คัมภีร์บาลีที่กล่าวถึงพระบรมราชูปถัมภ์แก่
เถรวาทนั้นเป็นช่วงแรกของรัชสมัย (Dutt 1939: 7)
ส่วนการสังคายนาครั้งที่ 4 ในยุคสมัยของพระเจ้ากนิษกะ จัดขึ้นที่
กุณฑลวันมหาวิหาร ในกรุงชลันธระ กัศมีระ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคันธาระ
โบราณ เป็นการสังคายนาที่รวมคำาสอนในพระพุทธศาสนา 18 นิกายไว้ด้วย
โดยถือหลักการว่า ทั้งหมดนั้นต่างบันทึกคำาสอนของพระพุทธองค์เหมือนกัน
( assnain 1 3 21-2 Banerjee 1 4 ) โดยบันทึกเป็นภาษาสันสกฤต
นอกจากนี้พระเจ้ากนิษกะทรงโปรดให้สร้างวิหาร สถูป เจดีย์ ให้เจาะถำ้าตาม
50

Cox ตั้งข้อสังเกตว่า การที่จารึกที่นาคารชุณิโกณฑะกล่าวถึง “วิภัชยวาท” ในแง่ของการเผยแผ่
พระศาสนาไปยังพื้นที่กัศมีระ คันธาระ และแบคเทรีย (โยนก) ด้วยนั้น บ่งชี้ว่า วิภัชยวาทไม่ใช่เป็น
เพียงอีกชื่อหนึ่งของเถรวาท ยังมีศิลาจารึกที่ระบุชื่อ มหีศาสกะ ธรรมคุปตก์ และกาศยปียะ ซึ่งถูก
เชื่อมโยงเข้ากับชื่อ วิภัชยวาท ด้วยเหมือนกัน ดังนั้น วิภัชยวาท น่าจะเป็นชื่อกลางๆ ที่รวมหลายๆ
นิกายของสายสถวีระ ยกเว้นสรรวาสติวาท (Cox 2003: 506)
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หน้าผาของหุบเขาบามิยัน และแกะสลักพระพุทธรูปหลายองค์ รวมทั้งทรง
อาราธนาสมณทูตไปเผยแผ่พระศาสนาทั่วเอเชียกลาง
2.6.2. การเดินทางของพระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศจีน51
พระพุทธศาสนาน่าจะเดินทางเข้ามาสู่ประเทศจีนหลายครั้ง ซินเจียง
หรง (Xinjiang 2004) นำาเสนอว่า พระพุทธศาสนาในยุคแรกเริ่มน่าจะเข้ามา
ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนผ่านเส้นทางทะเล อย่างไรก็ดีแนวคิดเรื่องเส้น
ทางการเข้ามาของพระพุทธศาสนาทางฝังดินแดนตะวันตกของจีนกลับดูจะมี
หลักฐานหนักแน่นมากกว่า
ตำานานของประเทศจีนกล่าวถึงการเผยแผ่พระพุทธศาสนามาสูป่ ระเทศ
จีนตั้งแต่รัชสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราช ซึ่งมีการส่งพระธรรมทูตไปเผยแผ่
พระศาสนายังนานาประเทศ และทรงให้สร้างพระเจดีย์ไว้ตามเมืองต่างๆ
จำานวน 84,000 องค์ ส่วนหนึ่งถูกสร้างไว้ในประเทศจีน ซึ่งตรงกับรัชสมัยแห่ง
กษัตริย์โจวจิ้ง (
520 476 B )52
พ.ศ. 1763-1818) ผูน้ พิ นธ์ “ประชุมพงศาวดาร
สมณะจือ้ ผัน (
ว่าด้วยพระพุทธเจ้าและพระสังฆปรินายก เล่มที่ 34” (โฝจู่ถ่งจี้
) ระบุว่า มีพระเจดีย์จำานวน 9 องค์ที่ถูกสร้างขึ้นในแผ่นดินจีนอันเป็น
51
52

สรุปจากรายงานการวิจัยของพระเกียรติศักดิ์ กิตฺติปฺโ (2557)
การกำาหนดปี พ.ศ. หรือ ค.ศ. ในพงศาวดารจีนจะมีความคลาดเคลือ่ นจากของไทยและตะวันตกเป็น
อย่างมาก เช่น บ้างก็ระบุว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสูติเป็นเวลา 995-977 ปีก่อนคริสตกาล
บ้างก็ว่าเป็นเวลา 958 ปี และบ้างก็ว่า 696-682 ปีก่อนคริสตกาล เป็นต้น จึงไม่อาจนำามาเทียบกัน
ได้ด้วยการบวกลบปีตามปกติ
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ผลจากนโยบายเผยแผ่ของพระเจ้าอโศก ทั้งนี้พระเจดีย์ส่วนใหญ่ต่างผุผังไป
ตามกาลเวลา แต่ก็ยังมีการค้นพบบางองค์ที่ยังหลงเหลือ ซึ่งได้รับการบูรณะ
ซ่อมแซมให้มีสภาพดีอยู่ถึงยุคปัจจุบัน เช่น พระเจดีย์ต้าไปถ่า (大 ) พระ
เจดียอ์ โศกมหาราชแห่งวัดฝ่าเหมิน (
) พระเจดียอ์ โศกมหาราช
แห่งเหลยเฟิง (
) พระเจดีย์อโศกมหาราชแห่งเหลียน
) พระเจดีย์อโศกมหาราชแห่งหนิงปอ (
หยุนกั่ง (
) เป็นต้น
อย่างไรก็ดี พระภิกษุและนักวิชาการชาวจีนบางส่วนเชื่อว่าพระเจดีย์
เหล่านี้อาจไม่ได้สร้างขึ้นในยุคพระเจ้าอโศกจริง เป็นแต่เพียงตั้งชื่อตาม
พระเจ้าอโศกเท่านัน้ และนัน่ หมายความว่าบางทีพระพุทธศาสนาอาจยังไม่ได้
เข้าสู่ประเทศจีนในยุคพระเจ้าอโศกก็เป็นได้
แต่กระนั้น งานวิจัยของกุมาร (Kumar 2005: 34) อ้างถึงบันทึกใน
) ที่ระบุว่าในรัชสมัยของจินซีฮ่องเต้ ราว พ.ศ.
หนังสือ Hongming i (
) เดิน
284-333 เคยมีคณะพระธรรมทูตนำาโดยพระศรีพันธุ (ซื่อลี่ฝาง
ทางมาสู่ราชสำานักจีนพร้อมด้วยพระคัมภีร์จำานวนหนึ่ง แต่ในครั้งนั้นจินซี
ฮ่องเต้ไม่ทรงประสงค์ที่จะรับเอาพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นของต่างชาติ จึงทรง
บัญชาให้สั่งขังคุกพระศรีพันธุและคณะไว้ ในคืนนั้นคุกถูกเปิดออกและคณะ
พระศรีพนั ธุได้รบั การปล่อยตัวออกมาโดยบุรษุ ร่างสีทองสูง 16 ฟุต เหตุการณ์
อัศจรรย์นี้ทำาให้จินซีฮ่องเต้ทรงเกิดความเลื่อมใส และได้คุกเข่าก้มพระเศียร
ของพระองค์ลงกับพืน้ เพือ่ ถวายความเคารพและขอขมาโทษในสิง่ ทีท่ รงกระทำา
ลงไป (Zürcher 2007: 20)
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ส่วนในยุคราชวงศ์กุษาณะ ราวพุทธศตวรรษที่ 6-8 พระพุทธศาสนาได้
ปักหลักมั่นคงทั่วดินแดนเอเชียกลาง เมืองสำาคัญที่ตั้งอยู่บนเส้นทางสายไหม
เช่น บามิยัน คาบูล กุชา โขตาน โหลวหลาน เทอร์ฟาน และตุนหวง ล้วนเป็น
ศูนย์กลางที่สำาคัญทางพระพุทธศาสนา และยังคงเป็นเช่นนั้นต่อมาอีกหลาย
ร้อยปี (Ebrey 2006: 67)
ราว พ.ศ. 568-763 ในสมัยตงฮั่น (Eastern Han Dynasty) พระพุทธ
ศาสนาเดินทางจากเอเชียกลางสู่ประเทศจีนโดยการอุปถัมภ์ของจักรวรรดิ
กุษาณะ ( ushan mpire) ซึง่ มีบทบาทในการคุมเส้นทางการค้าจากแคชเมียร์
อัฟกานิสถาน แนวเขตแดนตะวันออกของอิหร่าน บริเวณโอเอซิสของหุบเขา
อามูดาร์ยา จนถึงดินแดนตะวันตกของหุบเขาทาริม มหานครลั่วหยางในยุค
นัน้ มีชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยอยูจ่ าำ นวนมาก เพราะเป็นเมืองทีม่ บี ทบาทสำาคัญ
ในฐานะศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ นักเผยแผ่พระพุทธ
ศาสนาในยุคนั้นได้รับการสนับสนุนจากนักธุรกิจต่างชาติท่ีเดินทางเข้ามา
ค้าขายทำาธุรกิจในราชสำานักจีน ส่งผลให้มหานครลั่วหยางเป็นแหล่งชุมนุม
ของนักธุรกิจชาวพุทธต่างชาติ และกลายเป็นศูนย์กลางการแปลพระคัมภีร์
ทางพระพุทธศาสนาไปโดยปริยาย (Gernet 1996: 213)
2.6. . ต�านานแห่งยุคตง ั่น
ในช่วงแรก ประชาชนชาวฮัน่ คงจะมองพระพุทธเจ้าในฐานะเป็นเทพเจ้า
ต่างชาติ ( ung 1 86 264) มีการตั้งแท่นบูชาพระพุทธรูปเอาไว้คู่กับรูป
เคารพของหวางตี้ ( ) และหลาวจื่อ
ภายในพระราชวัง (Kohn and
a argue 1 8 8) นอกจากนี้ ยังมีตำานานอันโด่งดังเกี่ยวกับพระสุบินนิมิต
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ของจักรพรรดิฮั่นหมิงตี้ (
พ.ศ. 571-618) ที่บันทึกไว้ในหนังสือโฮ่วฮั่นซู
(
) ว่า จักรพรรดิฮนั่ หมิงตีไ้ ด้ทรงพระสุบนิ ถึงบุรษุ ร่างสีทองมีรศั มีออกจาก
กายเหาะเข้ามาในพระตำาหนักทีป่ ระทับ รุง่ ขึน้ จึงทรงสอบถามเหล่าโหราจารย์
โหราจารย์ผู้คงแก่เรียนนามว่า ฟู่อี้ ( พ.ศ. 590-635) จึงกราบทูลว่า เคย
ได้ยนิ ว่ามีบรุ ษุ ผูม้ ชี อื่ เสียงในประเทศอินเดียซึง่ ผูค้ นเรียกขานท่านว่า “พุทธะ”
(Zürcher 2007: 320) มีชีวิตในสมัยราชวงศ์โจว ท่านได้ตั้งศาสนาใหม่ทาง
ดินแดนตะวันตก จักรพรรดิฮนั่ หมิงตีจ้ งึ ทรงส่งคณะทูตนำาโดย นายพลไฉ้อนิ (
) ฉินจิ่ง ( ) และหวังจุน ( ) และคณะอีก 18 คนให้เดินทางไปอินเดีย
เพือ่ แสวงหาพุทธธรรม เมือ่ ทูตเดินทางไปถึงเมืองเยว้จอื หรือเตอร์กสี ถาน ก็ได้
พบกับพระภิกษุสองรูปเชื้อสายอินโดซิเธียน (Indo-Scythian) ผู้บวชในนิกาย
สรรวาสติวาท นามว่า กัศยปมาตังคะ (
) และพระธรรมรัตนะหรือ
พระโคภรณ์ (
) (ผาสุข อินทราสุข 2543: 179) จึงได้อาราธนาทั้งสอง
รูปเดินทางพร้อมด้วยพระคัมภีร์จำานวนหนึ่งบรรทุกบนหลังม้าขาวกลับมายัง
มหานครลั่วหยาง เมืองหลวงแห่งราชอาณาจักรฮั่นในปี พ.ศ. 610 (ค.ศ. 67,
Kumar 2005: 39) เมื่อพระภิกษุทั้งสองรูปมีโอกาสพบและสนทนาธรรมกับ
จักรพรรดิ์ฮ่ันหมิงตี้ ทำาให้พระองค์ทรงบังเกิดความเลื่อมใสและประกาศตน
เป็นพุทธมามกะ ทั้งยังพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สร้างวัดม้าขาว
ถวายพระเถระทั้งสอง และทรงอุปถัมภ์พระเถระในการแปลพระคัมภีร์ทาง
經) สือตี้
พระพุทธศาสนาสู่ภาษาจีนอีกด้วย เช่น คัมภีร์ซื่อสือเอ้อจิง (
ต้วนเจ (
) โฝเปินเซิน (
) ฝาห่ายจั้ง ( 藏) โฝเปินสิง (
)
ซึง่ บางคัมภีรไ์ ด้หายสาบสูญไปแล้ว อย่างไรก็ดี มีนกั วิชาการบางท่านวินจิ ฉัยว่า
คัมภีร์เหล่านี้น่าจะถูกเขียนขึ้นในราวพุทธศตวรรตที่ 9 แต่นักวิชาการญี่ปุ่นให้
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ความเห็นว่าน่าจะเขียนในช่วงพุทธศตวรรษที่ 11 มากกว่า
เซอร์เคอร์ ( rcher 1 1 -164) อธิบายถึงลักษณะของพระพุทธ
ศาสนาในยุคฮั่นว่า มีปรากฏการณ์สามอย่างรวมกันคือ
1) เป็นการบูชาที่ผสมผสานความเชื่อทั้งเทพหวางหล่าวของเตา กับ
พระพุทธเจ้าในพระพุทธศาสนา
2) ชาวพุทธใหม่ในจีนเริม่ ให้ความสนใจในคัมภีรพ์ ระพุทธศาสนา ความ
ต้องการศึกษาเนื้อหาคำาสอนเหล่านี้เป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการแปลคัมภีร์โดย
กลุ่มพระสงฆ์ชาวต่างชาติร่วมกับลูกศิษย์ฆราวาสชาวจีน
3) การนำาเอาหลักการทางพระพุทธศาสนามาผสมผสานกับลัทธิความ
เชื่อพื้นเมือง
2.6.4. การแปลพระไตรปิฎกในประเทศจีน
เมื่อพระพุทธศาสนาได้รับการประดิษฐานในประเทศจีนแล้ว พันธกิจ
สำาคัญอย่างยิ่งของพระธรรมทูตในสมัยนั้นคือการแปลพระสูตรจากต้นฉบับ
ดั้งเดิมเป็นภาษาจีน ซึ่งได้รับการสานต่อเรื่อยมานับเป็นเวลาพันปี จนกระทั่ง
พระสูตรที่สำาคัญๆ ทั้งหมดได้รับการแปลออกมาจนครบในยุคราชวงศ์ถัง ต่อ
มาเป็นการแปลพระสูตรที่หลงเหลืออยู่ประปราย ซึ่งทั้งหมดถูกรวบรวมไว้ใน
ยุคราชวงศ์ซ่ง ส่วนพระไตรปิฎกฉบับไทโช Taish Shinshū Daiz ky (大
正新脩大藏經) ซึ่งมีจำานวนทั้งหมด 85 เล่มนั้นตีพิมพ์ครั้งแรกที่ประเทศญี่ปุ่น
ระหว่างปี พ.ศ. 2465-2476 (ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์ 2525: 313)
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หลัวและเล่ย์ได้แบ่งระยะเวลาราวพันปีของการแปลพระไตรปิฎกเป็น
ภาษาจีนออกเป็นสามช่วงหลัก ดังนี้ (Luo and Hong Lei 2004: 20)
1. ในราชวงศ์ฮน่ั (พ.ศ. 568-763) ผูแ้ ปลหลักคือพระธรรมทูตชาวต่างชาติ
2. ในราชวงศ์ถัง (พ.ศ. 1161-1450) เป็นความร่วมมือการทำางานแปล
ระหว่างพระธรรมทูตชาวต่างชาติกับคนจีน
3. ในราชวงศ์ซง่ (พ.ศ. 1503-1822) นักแปลชาวจีนดำาเนินการเป็นหลัก
ทั้งหมด เพราะมีทักษะความชำานาญการแปลอย่างมากแล้ว
ในช่วงแรกของการแปลพระคัมภีรน์ นั้ มหานครลัว่ หยางมีบทบาทสำาคัญ
ในฐานะศูนย์กลางการแปลของประเทศ โดยมีเหล่าพระธรรมทูตชาวต่างชาติ
เป็นผู้ให้คำาแนะนำา พระธรรมทูตต่างชาติเหล่านี้บางท่านเป็นชาวพาร์เธีย บาง
ท่านเป็นชาวกุษาณะ ชาวอินโดซิเธียน ชาวซอกเดียน และอินเดีย (Tajadod
2003: 61) หนึ่งในนักแปลสำาคัญคือพระอันซื่อกาว
รี (
ช่วง ได้แก่

hie 1

23-4)

ได้แบ่งช่วงงานแปลในสมัยราชวงศ์ ั่นไว้สาม

ช่วงแรก เกีย่ วเนือ่ งกับพระอันซือ่ กาว ชาวพาร์เธีย ผูก้ อ่ ตัง้ สำานักภาวนา
ที่มีฐานคำาสอนของหินยาน โดยมีศิษย์ผู้ใกล้ชิดคืออุบาสกเฉินหุ้ย ( ) และ
พระคังเซิงหุย้ (
) หรือพระสังฆปาละ ท่านทำางานแปลอยูใ่ นช่วงเวลาราว
พ.ศ. 698-712 (ค.ศ. 155-169)
ช่วงทีส่ อง เกีย่ วเนือ่ งกับพระโลกเกษมผูม้ าจากแคว้นกุษาณะ ท่านเดิน
ทางมาถึงมหานครลั่วหยางประมาณปี พ.ศ. 693 และทำางานแปลในปี พ.ศ.
124

ร ชนิ า ันทรา รี ล

www.webkal.org

707-729 (ค.ศ. 164-186) พระโลกเกษมเน้นการแปลคัมภีร์มหายาน ซึ่งได้
กลายมาเป็นแหล่งคัมภีร์มหายานที่สำาคัญในยุคแรกของจีน เช่น ศูรังคมสมาธิ
สูตร (Shou Lengyan Sanmei jing
經) ปรัตยุตปันน (สมาธิ) สูตร
(Banzhou Sanmei jing
經) อชาตศัตรุราชสูตร ( she shi wang
ing
經) ปรัชญาปารมิตาสูตร ( a Pi u ing
經) เป็นต้น
พระต่างชาติทอี่ ยูใ่ นมหานครลัว่ หยางร่วมสมัยกับพระโลกเกษมคือ พระ
จือเหย้า ( ) ชาวกุษาณะ และพระคังจวู้ ( ) ชาวซอกเดียน
หนึ่งในงานแปลที่ประสบความสำาเร็จอย่างมากในยุคนี้คือ อุครปริ
ปฤจฉาสูตร (Ugrapari- prฺccha-S tra) ซึ่งอธิบายแนวคิดการพัฒนาตนสู่การ
เป็นพระพุทธเจ้าในขณะที่ยังใช้ชีวิตแบบฆราวาส เป็นผลงานของอุบาสกอัน
เสวียน (An Xuan ) ผู้เดินทางมาถึงลั่วหยางในปี พ.ศ. 724 ร่วมกับหยาน
โฝเถียว (
) พระภิกษุชาวจีนแท้รปู แรกของประเทศ (Rhie 1999: 25)
ช่วงที่สาม คือ ช่วงของคณะศิษย์ของพระโลกเกษม เช่นจือเลี่ยง (Zhi
iang ) ท่านธรรมปาละ (Tan Guo ) ร่วมกับจูต้าลี่ ( 大 ) คังเมิ่ง
เสียง (
) ชาวซอกเดียน ผู้แปลเรื่องราวพุทธประวัติเป็นคนแรก
พระอันซือ่ กาว เป็นหนึง่ ในนักแปลคัมภีรพ์ ระพุทธศาสนาเป็นภาษาจีน
ในยุคบุกเบิก ท่านถือกำาเนิดในฐานะมกุฎราชกุมารแห่งแคว้นพาร์เธีย บวชใน
นิกายสรรวาสติวาท ต่อมาได้เดินทางสูม่ หานครลัว่ หยางและอาศัยอยูใ่ นเมืองนี้
เป็นเวลาหลายปี ท่านได้แปลพระคัมภีร์ออกมาจำานวนมาก นักประวัติศาสตร์
ด้านพระพุทธศาสนาชาวจีนต่างยอมรับในบทบาทที่สำาคัญของท่าน และมี
การเรียบเรียงชีวประวัติของท่านขึ้นมาหลายฉบับ เช่น “สารานุกรมบันทึก
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ประวัติการแปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาจีน” ( 藏
.2145) ที่รจนา
โดยพระเซิงโหย้ว ( )
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคแรกๆ นั้น นักเผยแผ่ต้องประสบ
กับปัญหาในการเลือกใช้คำาศัพท์ที่เหมาะสมและตรงความหมายที่จะแปล
คัมภีร์ออกมา เพื่อที่จะเอาชนะอุปสรรคข้อนี้ พระอันซื่อกาวได้เลือกที่จะใช้
เทคนิค“เกออี้” ( ) method o analogy คือการยืมศัพท์เฉพาะทางของ
เตามาใช้ในการแปลและอธิบายความหมายและแนวคิดในพระพุทธศาสนา
(Mair 2010: 243)

คำาศัพท์ตา่ งๆ ของเตาทีพ่ ระอันซือ่ กาวได้ยมื มาใช้เช่นคำาว่า โซ่ว ( ) ซึง่
หมายถึง “การเก็บรักษาไว้” หรือ “การเฝาสังเกต” (Bumbacher 2007: 219)
ซึง่ หมายถึงความเพียรในการทำาใจให้เป็นสมาธิ (Kohn and Sakade 1 8 1 2)
จะพบเห็นศัพท์นี้ในชื่อของ “ต้าอันปันโส่วอี้จิง” หรือ “มหาอานาปานสมฤติ
สูตร” และเพราะการที่พระอันซื่อกาวได้ทำาการผสมผสานดึงเอาคำาศัพท์ของ
เตาเข้ามาใช้กับพระพุทธศาสนา ทำาให้ชาวจีนที่เพิ่งเปลี่ยนมานับถือพระพุทธ
ศาสนา สามารถเข้าใจถึงแนวคิดใหม่ๆ ของพระพุทธศาสนาได้ง่ายขึ้น
ผลงานการแปลคัมภีรพ์ ระพุทธศาสนาเป็นภาษาจีนของคณะนักเผยแผ่
เหล่านี้ ต่อมาได้กลายเป็นแหล่งข้อมูลทีส่ าำ คัญยิง่ ในการศึกษาคำาสอนเก่าแก่ใน
พระพุทธศาสนามาจวบจนปัจจุบัน
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บทนี้ จ ะได้ นำ า เสนอสิ่ ง ที่ ค ณะวิ จั ย ค้ น พบจากการศึ ก ษาหลั ก ฐาน
ธรรมกายจากคัมภีร์ที่พบในดินแดนคันธาระและเอเชียกลางรวมทั้งจาก
ประเทศจีนซึง่ เชือ่ ว่ารับเอาพระพุทธศาสนาเข้าไปจากเอเชียกลางด้วย คัมภีรท์ ่ี
ศึกษาส่วนใหญ่เป็นคัมภีรท์ พี่ บในพืน้ ทีท่ เี่ คยเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธ
ศาสนามาก่อนการยึดครองของมุสลิม ซึง่ กระจายอยูบ่ นเส้นทางการค้าโบราณ
และส่วนใหญ่ยังมีโบราณสถานของพุทธหลงเหลืออยู่
หลักฐานธรรมกายในบทนี้ประมวลรวมจากงานวิจัย 5 ชิ้น แม้ว่าแต่ละ
ชิ้นจะมีข้อสรุปตามขอบเขตงานวิจัยของตนเองเท่านั้น แต่เมื่อนำามารวมกัน
แล้วผลการวิจยั ทัง้ หมดนัน้ ก็สะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมของหลักฐานธรรมกาย
ในท้องถิ่นที่กำาลังศึกษา
พระเกษตร าณวิชฺโช พบว่าหลักการตถาคตครรภะที่พบมากใน
ท้องถิ่นนี้มีหลักฐานสนับสนุนอยู่ในพระไตรปิฎกบาลี
พระเกียรติศักดิ์ กิตฺติปฺโ พบคัมภีร์ปฏิบัติธรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ศูนย์กลางกายถึง 7 คัมภีร์ ในประเทศจีนและประเทศใกล้เคียง
พระวีระชัย เตชงฺกุโร พบคำาว่า ธรรมกาย 202 แห่ง จาก 35 พระสูตร
ในภาษาสันสกฤตจากฐานข้อมูลเพื่อการศึกษา
ชัยสิทธิ์ สุวรรณวรางกูล พบว่าคัมภีร์อาคมะภาษาจีนและคัมภีร์กลุ่ม
มหาปรินิรวาณสูตรกล่าวถึงพระธรรมกายในหลายแง่มุม
สามท่านหลัง และ ชนิดา จันทราศรีไศล พบว่ามีหลักฐานคำาสอน
ธรรมกายในคัมภีร์ลายมือเขียนจากคันธาระและเอเชียกลางอายุคัมภีร์ตั้งแต่
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ราวพุทธศตวรรษที่ 6-14 โดยพบคำาสอนที่ตรงกันตั้งแต่ในหลักธรรมทั่วไป
จนถึงการปฏิบตั ธิ รรมแบบเห็นพระภายใน และความสำาคัญของศูนย์กลางกาย
คัมภีร์โบราณที่พบในคันธาระและเอเชียกลาง มีตั้งแต่อายุราวพุทธ
ศตวรรษที่ 4 จนถึงราวพุทธศตวรรษที่ 18-19 ส่วนใหญ่จารึกในภาษาสันสกฤต
คานธารี และมีภาษาท้องถิ่นบ้าง เช่น ภาษาโขตานโบราณ เป็นต้น ส่วนที่แปล
เป็นภาษาจีนมีชว่ งเวลาการแปลตัง้ แต่ปลายพุทธศตวรรษที่ 7 จนถึงปลายพุทธ
ศตวรรษที่ 18 อย่างไรก็ดี ในฐานข้อมูลพุทธวรรณกรรมสันสกฤต ยังมีเนื้อหา
คัมภีรท์ พี่ บจากประเทศอินเดียและเนปาลรวมอยูด่ ว้ ย ซึง่ ในทีน่ ยี้ กมาประกอบ
เฉพาะพระสูตรที่ตรงกันกับต้นฉบับคัมภีร์ลายมือเขียนที่พบในคันธาระและ
เอเชียกลางเท่านั้น
กล่าวได้ว่าการศึกษาคัมภีร์ในภูมิภาคนี้ พบคำาสอนที่จัดเป็นหลักฐาน
หรืออย่างน้อยร่องรอยธรรมกายในหลายแง่มมุ และในหลักฐานทุกระดับ ตัง้ แต่
ต้นฉบับคัมภีร์เก่าแก่ในภาษาคานธารีอายุราวกลางพุทธศตวรรษที่ 5 เรื่อยมา
จนถึงราวพุทธศตวรรษที่ 18 ซึ่งเป็นอายุของคัมภีร์ที่ใหม่ที่สุดที่ศึกษาในบทนี้
ในการแสดงผลการวิจัย ก่อนอื่นเห็นควรแสดงภาพรวมของเนื้อหา
คำาสอนที่พบในดินแดนดังกล่าว โดยจัดกลุ่มตามพื้นที่ที่นักวิชาการสันนิษฐาน
ว่าเป็นแหล่งค้นพบคัมภีร์ อายุของคัมภีร์ที่พบ ภาษาที่ใช้เขียน ตลอดจนภาพ
รวมของเนื้อหาในเบื้องต้นและนิกายที่เกี่ยวข้อง เท่าที่หาข้อมูลได้ในปัจจุบัน

130

ร ชนิ า ันทรา รี ล

ภาพที่ ภาพรวมของคัมภีร์พระพุทธ าสนาจากคันธาระและเอเชียกลาง
แส งภาษาที่บันทกและเนือหาคัมภีร์

www.webkal.org

บทที 3 คันธาระ เอเชียกลาง และประเทศจีน | 131

www.webkal.org
หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ 1 ฉบับวิชาการ

ภาพรวมข้างบนนี้ให้ข้อมูลหลายประเด็นที่มีความสำาคัญต่อการศึกษา
ประวัติศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา กล่าวคือ 1) กลุ่มคัมภีร์ส่วนใหญ่ที่
พบในเขตคันธาระโบราณมีความเก่าแก่กว่ากลุม่ คัมภีรท์ พี่ บในเอเชียกลางราว
2-3 ศตวรรษ 2) ภาษาคานธารีมีใช้อยู่ในระยะเวลาสั้นๆ เพียง 5-6 ศตวรรษ
ก่อนทีช่ าวพุทธจะหันมาใช้ภาษาสันสกฤตบันทึกคัมภีรแ์ ทน 3) คัมภีรส์ นั สกฤต
ส่วนใหญ่ที่พบในเอเชียกลางมีอายุของการคัดลอกภายหลังจากช่วงเวลาของ
การแปลคัมภีร์เป็นภาษาจีน1 และ 4) พบคำาสอนของมหายานร่วมกันกับ
คำาสอนของนิกายหลักในกลุ่มคัมภีร์ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดเป็นต้นมา
โดยเหตุทหี่ ลักฐานจากคัมภีรท์ พี่ บในคันธาระและเอเชียกลางแต่ละชิน้
มีความสอดคล้องกับวิชชาธรรมกายในคนละแง่มุม การนำาเสนอสิ่งที่ค้นพบ
จึงจัดลำาดับตามประเด็นของความสอดคล้องและตามลำาดับความเก่าใหม่ของ
หลักฐานที่พบ ในแต่ละหัวข้อหลักจะมีประเด็นย่อยภายใน แสดงเนื้อหาของ
หลักฐานจากคัมภีร์ที่มีความสอดคล้องในประเด็นนั้นๆ ตามด้วยการอธิบาย
ความโดยสังเขป พอให้รู้จักหลักฐานแต่ละชิ้นในเบื้องต้น และอภิปรายเกี่ยว
กับภาพรวมความสอดคล้องและความแตกต่างของหลักฐานในแต่ละประเด็น
ซึ่งอาจมีความสำาคัญในเชิงประวัติศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา

1

ด้วยเหตุผลนีแ้ ละด้วยโครงสร้างของภาษาและศัพท์ทใี่ ช้ในการแปลภาษาจีน ทำาให้นกั วิชาการจำานวน
หนึ่งเชื่อว่า ต้นฉบับดั้งเดิมของคัมภีร์ที่นำามาแปลเป็นภาษาจีนนั้นน่าจะเป็นภาษาคานธารีมากกว่า
สันสกฤต ส่วนคัมภีร์สันสกฤตที่พบอาจเป็นคัมภีร์ที่แปลกลับมาจากฉบับภาษาจีนอีกที (Strauch
2010: 24; Karashima 2013: 121)
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ประเด็นของความสอดคล้อง อาจแยกได้เป็น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่
1. ความสอดคล้ อ งในหลั ก ปฏิ บั ติ ทั่ ว ไป ศึ ก ษาหลั ก ฐานที่ มี ค วาม
สอดคล้องกับวิชชาธรรมกายในคำาสอนหรือหลักปฏิบัติทั่วไป
2. “ธรรมกาย” ในคันธาระ เอเชียกลาง และประเทศจีน โดยศึกษา
หลักฐานที่มีคำาว่า ธรรมกาย
3. สมาธิภาวนาในคันธาระ เอเชียกลาง และประเทศจีน ศึกษาหลักฐาน
ที่เป็นพระสูตรหรือคัมภีร์เกี่ยวกับการเจริญภาวนาโดยตรง

3.1. หลักฐานทีสอดคล้องกับวิชชาธรรมกายในแง่ของคําสอน
หรือหลักป ิบัติทัวไป
ในหลักฐานทีม่ อี ายุเก่าแก่ทสี่ ดุ ในกลุม่ คือคัมภีรท์ เี่ ขียนในภาษาคานธารี2
พบความสอดคล้องในระดับนีม้ ากทีส่ ดุ ทัง้ นีน้ า่ จะเป็นเพราะในคัมภีรค์ านธารี
ที่ค้นพบเพิ่งมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่มีการถอดความและนำาเนื้อหามาตีพิมพ์
เผยแพร่แล้ว เนื้อหาส่วนใหญ่ที่ถอดความแล้วเป็นพระสูตร คัมภีร์ประเภท
อวทาน (เรื่องเล่าคล้ายชาดกของเถรวาท) ธรรมบท คัมภีร์ประเภทนิทเทส
ส่วนเนื้อหาคัมภีร์ที่กล่าวถึงธรรมปฏิบัติมีปรากฏเพียงประปรายเท่านั้น และ
ยังไม่พบทีเ่ ป็นคูม่ อื ปฏิบตั ธิ รรมโดยตรงอย่างทีพ่ บในภาษาสันสกฤตหรืออย่าง
คัมภีร์ที่พบในเอเชียอาคเนย์
2

นำาเนือ้ หามาจากงานวิจยั “ร่องรอยวิชชาธรรมกายในคันธาระและเอเชียกลาง” (ชนิดา จันทราศรีไศล
2557)
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ประเด็นของหลักคำาสอนทั่วไปที่สอดคล้องกันระหว่างคัมภีร์ที่พบใน
ภูมิภาคนี้กับหลักการของวิชชาธรรมกาย มีหลายแง่มุม ดังตัวอย่างต่อไปนี้
.1.1. พระพุทธองค์ทรงเป็น “พุทธะ” เท่านั้น
คัมภีร์นี้มีอายุราว พ.ศ. 544-593 (ครึ่งแรกของคริสต์ศตวรรษที่ 1)3
จารึกในภาษาคานธารี มีเนื้อหาตอนหนึ่งตรงกันกับโทณสูตรในอังคุตตร
นิกายบาลี จตุกกนิบาต (อง.เอก. 21/36/48-50) และพระสูตรจีนอีก 3 พระสูตร
เนือ้ ความกล่าวถึงโทณพราหมณ์เดินตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเห็นลาย
จักรที่ฝ่าพระบาท เมื่อได้เข้าเฝาในขณะที่พระองค์ประทับพักอยู่ใต้ต้นไม้ต้น
หนึ่งแล้ว จึงชื่นชมพระพุทธลักษณะและกราบทูลถามว่า พระองค์ทรงเป็น
เทวดา คนธรรพ์ ยักษ์ หรือมนุษย์ พระพุทธองค์ตรัสปฏิเสธทัง้ หมดว่า พระองค์
มิได้เป็นเทวดา และมิได้เป็นคนธรรพ์ ยักษ์ หรือมนุษย์ อย่างใดอย่างหนึ่งเลย
เพราะกิเลสอันเป็นเหตุให้กลับมาเกิดเป็นเทวดา คนธรรพ์ ยักษ์ หรือมนุษย์นนั้
พระองค์ได้กำาจัดเสียสิ้นแล้ว พระองค์เป็น “พุทธะ” ผู้ไม่ติดอยู่ในโลก เสมือน
ดอกบัวไม่ตดิ อยูใ่ นนำา้ และโคลนตม ฉะนัน้ (Allon and Glass 2001, pp. 124-5)
3

การประเมินอายุของคัมภีร์ชุดนี้ ในเบื้องต้นเป็นการประเมินจากรูปแบบตัวอักษร ที่เรียกว่า
Palaeograpic Dating (Allon and Glass 2001: 67) คัมภีร์ที่ศึกษานี้เป็นชิ้นที่ 12 และ 14 ของคัมภีร์
ในกลุ่ม British Library Collection ซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะค้นพบใกล้หมู่บ้านฮัดดา ในฝังตะวันออก
ของประเทศอัฟกานิสถานด้วยเหตุผล 2 ประการ คือ 1) จากการบอกเล่าของตัวกลางในการขาย
คัมภีร์ชุดนี้ให้กับหอสมุดแห่งชาติอังกฤษว่าพบคัมภีร์ที่ฮัดดา และ 2) คัมภีร์ชุดนี้ได้มาพร้อมกับ
หม้อบรรจุ บนตัวหม้อมีข้อความจารึกในอักษรขโรษฐีว่าถวายให้กับพระในนิกายธรรมคุปตก์ คัมภีร์
และหม้อที่จารึกด้วยอักษรขโรษฐีในทำานองนี้พบได้ทั่วไปในพระสถูปโบราณจำานวนมากบนพื้นที่
ราบ Jalalabad ที่เคยเป็นตำาบลนคราหาระในยุคโบราณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระสถูปบริเวณใกล้
หมู่บ้านฮัดดา (Salomon 1999: 20)
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เนือ้ หาของพระสูตรนีม้ นี ยั ทีส่ อดคล้องกันกับหลักการในวิชชาธรรมกาย
กล่าวคือ เมื่อตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว พระพุทธองค์ทรงเป็นหนึ่ง
เดียวกับ “พุทธะ” คือผู้รู้ภายใน ทรงหลุดพ้นจากความยึดถือในกายมนุษย์
กายทิพย์ เป็นต้น ว่าเป็น “ตน” หรือ “ของตน” และทรงหลุดพ้นจากกิเลส
ที่มีอยู่ในกายเหล่านั้น จึงทรงตอบพราหมณ์ไปว่าทรง “มิได้เป็นมนุษย์” และ
มิได้เป็นอย่างอื่น แต่ “เป็นพุทธะ” เท่านั้น
ความสอดคล้องกับหลักการในวิชชาธรรมกายในประเด็นนี้อาจเห็นได้
จากที่พระมงคลเทพมุนีแสดงธรรมไว้ในวาระต่างๆ เช่น
การละกิเลสของพระองค์หลุดไปเป็นชั้นๆ ตั้งแต่กิเลสใน
กายมนุษย์ กายทิพย์ กายรูปพรหม กายอรูปพรหม เป็นลำาดับ
ไป กิเลสในกายมนุษย์คือ อภิชฌา พยาบาท มิจฉาทิฏฐิ กิเลสใน
กายทิพย์คือ โลภะ โทสะ โมหะ กิเลสในกายรูปพรหมคือ ราคะ
โทสะ โมหะ กิเลสในกายอรูปพรหมคือ กามราคานุสัย ปฏิฆา
นุสัย อวิชชานุสัย (รธ. 17)
กายมนุษย์นแี่ หละเป็นตัวโดยสมมุติ กายมนุษย์ละเอียดก็
เป็นตัวโดยสมมุติ ไม่ใช่ตวั จริงๆ ไม่ใช่ตวั โดยวิมตุ ติ ทัง้ 8 กาย กาย
ทิพย์ กายทิพย์ละเอียด กายรูปพรหม กายรูปพรหมละเอียด กาย
อรูปพรหม อรูปพรหมละเอียด เป็นตัวโดยสมมุตทิ งั้ นัน้ (รธ. 320)
เกิดเป็นพระพุทธเจ้าจริงๆ น่ะเกิดทีต่ น้ ไม้ศรีมหาโพธิ์ เกิด
ขึ้นในกายพระสิทธัตถราชกุมาร ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างมนุษย์สามัญ
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ธรรมดานี้ มนุษย์สามัญธรรมดานี้มีพ่อมีแม่เป็นแดนเกิด ลูก
อาศัยพ่อเป็นเหตุและอาศัยแม่จงึ เกิดขึน้ ได้ ถ้าไม่เป็นเช่นนัน้ เกิด
ไม่ได้ แต่พระสิทธัตถราชกุมารอยู่ใต้ควงไม้ศรีมหาโพธิ์ทีเดียว
ทำาพระพุทธเจ้าให้เกิดในกายพระสิทธัตถราชกุมารได้ (รธ. 722)
ธรรมกายเท่านั้นเป็นพระพุทธเจ้าได้ พระองค์ทรงรับสั่ง
ด้วยพระองค์เองว่า ธมฺมกาโย อหํ อิติปิ เราตถาคตคือธรรมกาย
ธรรมกายนั้นเป็นพระพุทธเจ้า เป็นพระตถาคตแท้ๆ ไม่ใช่อื่น
(รธ. 381)
เนื้อหาของพระสูตรนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเล่า (narrati e) มีประเด็น
ของหลักการอยูเ่ ฉพาะประเด็นนีเ้ ท่านัน้ ซึง่ นับได้วา่ สอดคล้องกับหลักการของ
วิชชาธรรมกายดังกล่าวข้างต้น ความแตกต่างที่พบเป็นเพียงเรื่องของการใช้
ถ้อยคำา (wording) ที่แตกต่างกันในการกล่าวถึงธรรมที่มีนัยเดียวกัน จึงอาจ
นับเป็นร่องรอยวิชชาธรรมกายเก่าแก่ที่สอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์
.1.2. ทรงสอนให้ท�าความเพียร 4 อย่าง
ในคัมภีร์คานธารีเก่าแก่ชิ้นเดียวกัน (กับ 3.1.1) ยังมีอีกพระสูตรหนึ่งที่
มีเนือ้ หาตรงกันกับคำาสอนของพระมงคลเทพมุนใี นแง่ของหลักปฏิบตั ทิ วั่ ไป ใน
พระสูตรนี้พระพุทธองค์แสดงธรรมว่าด้วยความเพียร 4 ประการ4 ได้แก่ สวร
4

ตรงกันกับในพระไตรปิฎกบาลี อง.จตุกฺก. 21/14/20-22 เพียงแต่สลับลำาดับกันเท่านั้น คือ ในบาลี
จะเรียงลำาดับเป็น สังวรปธาน ปหานปธาน ภาวนาปธาน และอนุรักขนาปธาน
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ปฺรสณ (สังวรปธาน) คือความเพียรในการสำารวมอินทรีย์ ไม่ให้ยดึ ถือในเวลาที่
ตาเห็นรูป หูได้ยนิ เสียง เป็นต้น เพราะจะเป็นเหตุให้ความเพ่งเล็งอยากได้หรือ
ความทุกข์เข้าครอบงำาใจ อโนรกฺษณปฺรสณ (อนุรกั ขนาปธาน) คือ ความเพียร
ในการรักษาสมาธินิมิตไว้ให้มั่นคง ซึ่งในที่น้ีท่านยกตัวอย่างสมาธินิมิตในการ
เจริญอสุภกรรมฐาน ภวณปฺรสณ (ภาวนาปธาน) คือ ความเพียรในการเจริญ
องค์แห่งการตรัสรู้ (โพชฌงค์) และ ปฺรสณปฺรสณ (ปหานปธาน) ซึ่งข้อความ
ในตัวคัมภีร์คานธารีขาดหายไป แต่ในพระไตรปิฎกบาลีกล่าวถึงข้อนี้ว่าหมาย
ถึงการเพียรละกามวิตก พยาบาทวิตก วิหิงสาวิตก และบาปอกุศลทั้งหลายที่
เกิดขึ้นแล้วไม่ให้ครอบงำาใจอยู่ได้ (Allon and Glass 2001: 126-9)
คำาแนะนำาให้ทำาความเพียร 4 ประการนี้ มีปรากฏในคำาสอนของ
พระมงคลเทพมุนีในวาระต่างๆ เช่นเดียวกัน ดังตัวอย่างข้างล่างนี้
1. สังวรปธาน ความเพียรในการสำารวมอินทรีย์:
เริ่มต้นสำารวม ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เลยทีเดียว สำารวม
ระวังไว้ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ในเวลาที่รูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์มากระทบ ไม่ให้ความชอบความไม่ชอบ
ซึ่งเป็นกิเลสหยาบเข้ามากระทบได้ สละเสีย เมื่อสละเช่นนั้น
ถ้าว่าเกียจคร้านไม่ได้นะ ต้องหมั่นขยันทีเดียวต้องมีความเชื่อ
มั่นว่าปล่อยได้จริง แล้วขยันหมั่นเพียรจริง ๆ นั่นแหละจึงจะ
ปล่อยได้ (รธ. 146)
2. อนุรักขนาปธาน ความเพียรในการรักษาสมาธินิมิตที่เกิดแล้ว:
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ถ้าเห็นแล้วก็ไม่ปล่อยละทีนี้ นั่ง นอน กิน ดื่ม ทำา พูด คิด
อุจจาระ ปัสสาวะ ชำาเลืองไว้เสมอ มองอยู่เสมอ ใจจดอยู่เสมอ
ไม่เผลอกันละ ไม่ให้ใจหลุดทีเดียวจากดวงธรรมที่เกิดขึ้นนั่น
ไม่ให้ใจหลุดทีเดียว ติดทีเดียว ถ้าติดได้ขนาดนั้น ไม่ทำาให้หลุด
เลย นั่ง นอน เดิน ยืน เว้นไว้แต่หลับนั่นประพฤติตนเขาเรียกว่า
สาตฺติกา นิจฺจํ ทฬฺหปรกฺกมา ผู้มีความเพียรก้าวหน้าหมั่นเป็น
นิตย์ มีผลเจริญไปหน้า ไม่มีถอยหลังเลย (รธ. 347)
3. ภาวนาปธาน ความเพียรในการเจริญองค์แห่งการตรัสรู้ (โพชฌงค์)
พระมงคลเทพมุนีแสดงธรรมในการเจริญโพชฌงค์ 7 ประการไว้ สรุป
ความได้โดยย่อว่า การเจริญโพชฌงค์ 7 ประการ เมื่อทำาให้มากแล้วย่อมเป็น
ไปเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อนิพพาน เพื่อความตรัสรู้ ได้แก่ สติสัมโพช งค์ ต้อง
ไม่เผลอสติเลย เอาสตินิ่งอยู่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำาให้เป็นกายมนุษย์ ระวัง
ใจหยุดไว้ดังนั้น จะยืน เดิน นั่ง นอนก็ระวังใจหยุด ไม่เผลอเลย ธัมมวิจย
สัมโพช งค์ เมื่อใจหยุดนิ่งอยู่ก็สอดส่องใจดู ความดีความชั่วจะเล็ดลอดเข้า
มาท่าไหน ก็ทำาใจให้หยุด ไม่กังวล ไม่ห่วงใย ใจหยุดระวังไว้ เป็นตัวสติวินัยที่
สอดส่องอยู่ วิริยสัมโพช งค์ เพียรรักษาใจหยุดนั้นไว้ไม่ให้หาย ไม่ให้เคลื่อน
ไม่เป็นไปกับความยินดียนิ ร้าย มีความเพียรกลัน่ กล้า รักษาใจไว้ให้หยุดท่าเดียว
ปติสมั โพช งค์ เมือ่ ใจหยุด ใจก็เบิกบาน ปีตไิ ม่เคลือ่ นจากหยุดเลย ยังคงหยุด
นิง่ อยูอ่ ย่างนัน้ ปสสัทธิสมั โพช งค์ หยุดในหยุดๆ ไม่มถี อย สงบระงับซำา้ เรือ่ ย
ไป สมาธิสัมโพช งค์ มั่นคงอยู่ที่ใจหยุด ให้ใจเป็นหนึ่ง ไม่เป็นสอง อุเบกขา
สัมโพช งค์ พอสมาธิหนักเข้าๆ นิ่งเฉยไม่มีสองต่อไป เรียกว่า อุเบกขา นิ่ง
เฉยแล้ว (สรุปความจาก รธ. 482-3)
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4. ปหานปธาน ความเพียรละบาปอกุศลที่เกิดขึ้น
ท่านแสดงธรรมแนะนำาให้เพียรละบาปอกุศลในวาระต่างๆ เช่น สอนให้
ละบาปอกุศลทีเ่ กิดขึน้ ด้วยความอดทน มีใจความโดยสรุปว่า เราต้องตัง้ ใจแบบ
เดียวกับพระพุทธเจ้าว่าท่านสอนอย่างไรและทำาอย่างไร ท่านสอนให้อดทน คือ
อดใจ อดใจเวลาความโลภ หรือ อภิชฌาเกิดขึ้น หยุดนิ่งเสีย อดทนหรืออดใจ
เสีย เดียวก็ดับไป ความโกรธ ประทุษร้ายเกิดขึ้น นิ่งเสีย อดเสียไม่ให้หลุดออก
มาได้ให้อยู่ในใจของตัวเอง นิ่งเสียสักครู่ ความโกรธ ประทุษร้าย พยาบาทนั้น
จะดับไป มิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้น คือความเห็นผิด รู้อะไรไม่จริง เลอะๆ เทอะๆ เกิด
ขึ้น ให้หยุดเสีย ไม่ช้าเท่าไรจะดับไป ฆ่าอภิชฌาตายครั้งหนึ่ง นับเป็นปัจจัย
แก่นิพพาน ดับพยาบาทที่เกิดขึ้นให้มอดลงไปก็ได้ชื่อว่าเป็นปัจจัยแก่นิพพาน
ความเห็นผิดดับไปก็เป็นปัจจัยแก่นพิ พาน หากทำาได้อย่างนีน้ บั ว่าติดอยูก่ บั ขอบ
นิพพานทีเดียว ความอดทนติดอยูก่ บั ขอบนิพพาน ความอดทนอันนี้ ถ้าไม่มใี น
พระโพธิสตั ว์เจ้าก็สร้างบารมีเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ ทีเ่ ป็นพระพุทธเจ้าได้กด็ ว้ ย
ความอดทนจะไปนิพพานได้กด็ ว้ ยความอดทนนี้ (สรุปความจาก รธ. 589-90)
ตัวอย่างพระธรรมเทศนาของพระมงคลเทพมุนีที่ยกมาข้างต้น แสดง
ถึงหลักคำาสอนที่สอดคล้องกันกับที่กล่าวไว้ในคัมภีร์คานธารี โดยมีความแตก
ต่างในตัวอย่างของสมาธินิมิต กล่าวคือ คัมภีร์คานธารียกตัวอย่างสมาธินิมิต
ของอสุภกรรมฐาน ได้แก่ โครงกระดูกหรือซากศพ5 ส่วนในคำาสอนของวิชชา
ธรรมกายยกสมาธินิมิตคือดวงธรรมภายใน นอกจากนี้ มีความแตกต่างใน

5

เป็นไปได้ว่า ในแหล่งที่พบคัมภีร์นี้ จะนิยมการเจริญอสุภภาวนา ดังที่มีพระสูตรในคัมภีร์อีกชิ้นหนึ่ง
ที่พบจากแหล่งเดียวกันกล่าวถึงการเจริญอสุภภาวนาไว้ (ดู 3.1.6)
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การยกตัวอย่างบาปอกุศลที่ต้องเพียรละ ซึ่งคัมภีร์คานธารีกล่าวถึงกามวิตก
พยาบาทวิตก วิหิงสาวิตก และบาปอกุศลทั้งหลาย ส่วนในคำาสอนของพระ
มงคลเทพมุนกี ล่าวถึง อภิชฌา พยาบาท มิจฉาทิฏฐิ นับว่าเป็นการพูดถึงอกุศล
ทัง้ สามกลุม่ ด้วยถ้อยคำาทีแ่ ตกต่างกันเท่านัน้ จึงกล่าวได้วา่ ความแตกต่างทีพ่ บ
ระหว่างสิง่ ทีก่ ล่าวไว้ในคัมภีรน์ กี้ บั คำาสอนของพระมงคลเทพมุนเี ป็นเพียงเรือ่ ง
ของการใช้ถอ้ ยคำาหรือสำานวนภาษา มากกว่าทีจ่ ะเป็นความแตกต่างในแง่ของ
หลักธรรม ดังนั้นคำาสอนที่พบในคัมภีร์คานธารีจึงบ่งชี้ว่าหลักธรรมในวิชชา
ธรรมกายเป็นคำาสอนในพระพุทธศาสนามาแต่เดิม
3.1.3. นิพพานเป็นแดนเกษม ไม่มีความชรา
ประเด็นที่สามนี้พบในคัมภีร์ประเภทนิทเทส คือคัมภีร์ที่ขยายความ
คำาสอนในพระสูตร จารึกในภาษาคานธารี อายุของคัมภีรท์ คี่ ดั ลอกมาราว พ.ศ.
553-5736 (Baums 2009: 109) ถ้อยคำาในการอธิบายที่ปรากฏในคัมภีร์นี้
ไม่พบในคัมภีรน์ ทิ เทสหรืออรรถกถาใดๆ ในภาษาอืน่ บ่งชีว้ า่ คัมภีรน์ เี้ ป็นคัมภีร์
อธิบายความที่น่าจะเขียนขึ้นในคันธาระเองโดยไม่ได้แปลมาอีกที ดังนั้นคำา
อธิบายทีป่ รากฏจึงสะท้อนความเข้าใจของชาวพุทธในคันธาระในเรือ่ งทีก่ ล่าว
ถึงนัน้ ๆ ณ ช่วงเวลาของการเขียนและคัดลอกคัมภีรน์ ี้ ส่วนข้อความของคัมภีร์
หลักหรือพระสูตรทีถ่ กู นำามาอธิบายนัน้ มีบางส่วนพบเป็นคาถาในพระสูตรบาลี
บางส่วนพบในธรรมบทภาษาคานธารี อุทานวรรคภาษาสันสกฤต หรือพบใน
คัมภีร์อื่นๆ ซึ่งบ่งบอกว่าคำาสอนของพระพุทธศาสนาที่ชาวคันธาระรู้จักในยุค
6

ค.ศ. 10-30 คัมภีร์นิทเทสนี้เป็นคัมภีร์ภาษาคานธารีชิ้นที่ 7, 9, 13 และ 18 ในกลุ่มของ
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นั้นและนำามาอธิบายในคัมภีร์นิทเทสนี้เป็นเนื้อหาคำาสอนเก่าแก่ของพุทธบาง
นิกายที่ในปัจจุบันกระจัดกระจายอยู่ในคัมภีร์ของนิกายต่างๆ โดยไม่มีนิกาย
ใดรักษาไว้อย่างครบถ้วนหรือตรงกันทั้งหมด
อนึง่ การทีค่ มั ภีรน์ ทิ เทสฉบับนีม้ อี ายุของการคัดลอกราว พ.ศ. 553-573
บ่งชีว้ า่ ต้นฉบับก่อนการคัดลอก และคัมภีรห์ ลักทีถ่ กู นำามาอธิบายน่าจะเผยแผ่
มาระยะหนึง่ แล้วก่อนหน้าการเขียนอธิบายไว้ในคัมภีรน์ ทิ เทส ซึง่ แม้ไม่สามารถ
บอกได้อย่างแน่นอนว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาใด แต่อย่างน้อยน่าจะประเมินได้ใน
เบื้องต้นว่าเป็นคำาสอนที่เผยแผ่อยู่ในท้องถิ่นนั้นก่อน พ.ศ. 500
ในคั ม ภี ร ์ นิ ท เทสนี้ มี ข ้ อ ความที่ อ าจนั บ เป็ น ร่ อ งรอยคำ า สอนวิ ช ชา
ธรรมกายดังนี้
อชโร ชิอมเณน สุโตฺร ตตฺร ณิเทโศ อชโร อณุอทิเศษ
ณิวณธดุ ฯ ชิอมโณ ปจ อุอทณกธ ฯ เต โอสิรทิ นิวโณ ปเยษิท
โว ฯ อชริภเว7 ฯ ทศมณ ตฺริหิ นิทเนหิ ฯ ติษ กฺษโย ปเยษิทโว ฯ
ยตฺร ณ ก ยิ ทศโน ฯ เอษ โห โส โยอกฺเษโม ทุเอ นิวนธดุเอ ฯ
(Baums 2009: 280)8

ค�าแปล: สูตรว่า “อชโร ชิอมเณน” ในสูตรนัน้ มีคาำ อธิบาย
ดังนี้ บทว่า “ไม่มีความแก่” หมายเอาอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ
7

8

ในภาษาคานธารีและคัมภีร์นิทเทสฉบับนี้ ปฐมาวิภัตติของปุงลิงค์ อ การันต์ มีเขียนหลายแบบ ทั้ง
ที่ลงท้ายเป็น อ โอ เอ และ อำ โดยเนื้อความและโครงสร้างของประโยค คำาว่า อชริภเว ในที่นี้น่าจะ
เป็น ปฐมาวิภัตติมากกว่าที่จะเป็น สัตตมีวิภัตติ
เครื่องหมายจบประโยคใส่เพิ่มเข้าไปในการปริวรรตเป็นอักษรไทยเพื่อความชัดเจนและง่ายในการ
ศึกษา
บทที 3 คันธาระ เอเชียกลาง และประเทศจีน | 141

www.webkal.org
หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ 1 ฉบับวิชาการ

บทว่า “แก่ไปอยู่” หมายเอา อุปาทานขันธ์ทั้ง 5 เขาย่อมละทิ้ง
อุปาทานขันธ์เหล่านั้นเสีย ควรแสวงหานิพพานอันเป็นภาวะที่
ไม่มีความแก่ บทว่า “แผดเผาอยู่” คือ ถูกแผดเผาด้วยเหตุ 3
ประการ ควรแสวงหาความสิ้นไปของเหตุเหล่านั้น ในที่ใดไม่มี
การแผดเผา ที่นั้นชื่อว่า “เกษมจากโยคะ” ได้แก่ นิพพานธาตุ
ทั้งสองอย่าง
ข้อความที่ยกมานี้ กล่าวถึง อนุปาทิเสสนิพพานธาตุว่าไม่มีความแก่
กล่าวถึงนิพพานธาตุทงั้ สองประการว่าเป็นความเกษมจากโยคะ ซึง่ ตรงกันข้าม
กับอุปาทานขันธ์ 5 ซึง่ กำาลังเสือ่ ม เป็นทุกข์ และสอนให้ขา้ มพ้นขันธ์ 5 แสวงหา
พระนิพพาน เป็นหลักคำาสอนที่ตรงกันในพระพุทธศาสนานิกายต่างๆ และใน
วิชชาธรรมกาย ดังที่กล่าวไว้คล้ายกันในปาสราสิสูตรบาลีว่า
อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ฯลฯ อตฺตนา ชราธมฺโม สมาโน ชรา
ธมฺเม อาทีนวำ วิทิตฺวา อชรำ อนุตฺตรำ โยคกฺเขมำ นิพฺพานำ ปริเยสติ
(ม.มู. 12/315/314)
ค�าแปล: ภิกษุทั้งหลาย บางคนในโลกนี้ ฯลฯ ตนเอง
มีความแก่เป็นธรรมดา ทราบชัดถึงโทษในสิ่งที่มีความแก่เป็น
ธรรมดาแล้ว ย่อมแสวงหาพระนิพพานทีไ่ ม่มคี วามแก่ เกษมจาก
โยคะ หาธรรมอื่นยิ่งกว่ามิได้
ในทำานองเดียวกัน พระมงคลเทพมุนีได้แสดงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับ
นิพพานว่า “สัตว์ทั้งหลายเมื่อไปถึงนิพพานแล้วก็พ้นจากเกิด แก่ เจ็บ ตาย”
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(รธ. 433) และ “พอไปถึงนิพพานแล้ว ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย เป็นอย่าง
ใดก็เป็นอย่างนัน้ สวยหนัก งามหนัก สะอาดหนักขึน้ ไป คงทีท่ เี ดียว” (รธ. 845)
ซึ่งบ่งบอกว่าในนิพพานไม่มีความแก่ คงที่ ไม่มีความเสื่อม
อนึ่ง ยังมีพระธรรมเทศนาที่กล่าวถึงนิพพานว่าเป็นแดนเกษม ดัง
ตัวอย่างข้างล่างนี้
เมื่อธรรมกายเพ่งเล็งถูกส่วนตกศูนย์ มีอายตนะอีกอย่าง
หนึ่งที่เรียกว่าอายตนนิพพาน ดึงดูดธรรมกายที่ตกศูนย์นั้นเข้า
นิพพานอยู่เนืองนิจ แม้ในขณะมีพระชนม์อยู่ ชื่อว่าไปอยู่สู่แดน
เกษมประการหนึ่ง เมื่อจะดับขันธ์ พระองค์เข้าสมาบัติ อายตน
นิพพานดึงดูดเข้าสู่นิพพานไป นี่ก็เรียกว่า ไปสู่แดนอันเกษม ซึ่ง
อยู่ในความหมายว่าสุคโต (รธ. 31)
พระธรรมเทศนานี้กล่าวถึงนิพพานธาตุสองประการ ได้แก่ สอุปาทิเสส
นิพพานธาตุ คือนิพพานในขณะทีย่ งั มีรา่ งกายอยูใ่ นโลกมนุษย์ และอนุปาทิเสส
นิพพานธาตุ คือนิพพานที่เข้าไปหลังจากดับขันธปรินิพพานแล้ว9 ว่าเป็นแดน
เกษมทั้งคู่ ตรงกันกับที่กล่าวไว้ในคัมภีร์นิทเทส ภาษาคานธารีข้างต้น คัมภีร์
นิทเทสภาษาคานธารีนี้ จึงแสดงถึงความเข้าใจหลักธรรมของชาวพุทธยุค
โบราณที่สอดคล้องตรงกันกับหลักการของวิชชาธรรมกาย

9

ความหมายของนิพพานธาตุทั้งสอง พระมงคลเทพมุนีกล่าวไว้ในพระธรรมเทศนากัณฑ์ที่ 47 ว่าด้วย
โอวาทปาฏิโมกข์ (รธ. 592) ตรงกันกับนิยามที่ปรากฏในพระไตรปิฎกบาลี (ขุ.อิติ. 25/222/258)
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.1.4. ต้องทั้งรู้ทั้งเห็นจึงก�าจัดกิเลสได้
คัมภีรภ์ าษาคานธารีทกี่ ล่าวถึงนี10้ มีอายุการคัดลอกราว พ.ศ. 683 (ค.ศ.
140)11 เนือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้องตรงกันกับวาสิชฏสูตรหรือนาวาสูตร ในสังยุตตนิกาย
บาลี นิทานวรรค และในสังยุกตาคมะในพระไตรปิฎกแปลภาษาจีน (Glass
2007: 193-4) มีเนื้อหาที่ตรงกันกับหลักการในวิชชาธรรมกายดังนี้
ชณส ภิกฺษเว ปศส อสวณ กฺษโอ วเทมิ ณ อชณท ณ
อปศท กส ชณท กส ปศท อสวณ กฺษย วเทมิ สยสิท อย รุโอ อย
รุอส สมุทอ อย รุอส อสฺตคโม อย เวทโณ อย สเ อย สขเร อย
วิโณ อย วิณส สมุทเอ อย วิณส อสฺตคโม เอว โอ ชณท
เอว ปศท อสวณ กฺษย วเทมิ ฯ (Glass and Allon 2007: 140)12

10

11

เป็นคัมภีร์คานธารีชิ้นที่ 5 ในกลุ่ม Senior Collection สันนิษฐานว่าน่าจะพบที่ฮัดดา ประเทศ
อัฟกานิสถาน ลักษณะของคัมภีร์และเนื้อหาคัมภีร์ทั้งชุดที่ดูจะเป็นประเภทเดียวกันบ่งชี้ว่าคัมภีร์
ในกลุ่มนี้น่าจะเขียนขึ้นเป็นชุดในช่วงเวลาเดียวกัน แล้วบรรจุหม้อไว้เพื่อเก็บรักษา โดยถือเป็นการ
ทำาบุญ (Allon 2007: 3)
ผลของการตรวจวัดอายุคัมภีร์ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่า Radio-carbon dating ร่วมกับ
การประเมินอายุคัมภีร์จากข้อความระบุวันเดือนปีที่จารึกไว้บนตัวหม้อและฝาหม้อที่บรรจุคัมภีร์ให้
ข้อสรุปว่าคัมภีร์ชุดนี้น่าจะเขียนขึ้นในราว ค.ศ. 130-140 (Allon 2007: 4-5; Salomon 2003: 76-8)
การประเมินอายุคัมภีร์ชิ้นที่ 5 นี้จากอักษรที่ใช้จารึกยืนยันว่าน่าจะเป็นราว ค.ศ. 140 (Glass 2007:
105-6)

12

ในพระไตรปิฎกบาลี สังยุตตนิกาย มีข้อความคล้ายคลึงกัน: ชานโตหํ ภิกฺขเว ปสฺสโต อาสวานํ ขยํ
วทามิ โน อชานโต โน อปสฺสโต กิ ฺจ ภิกฺขเว ชานโต ก ปสฺสโต อาสวานํ ขโย โหติ อิติ รป อิติ
รปสฺส สมุทโย อิติ รปสฺส อตฺถงฺคโม เป อิติ เวทนา เป อิติ ส ฺ า เป อิติ สงฺขารา เป อิติ
วิ ฺ าณํ อิติ วิ ฺ าณสฺส สมุทโย อิติ วิ ฺ าณสฺส อตฺถงฺคโมติ เอวํ โข ภิกฺขเว ชานโต เอวํ ปสฺสโต
อาสวานํ ขโย โหติ (สำ.นิ. 16/68/35) ส่วนในพระไตรปิฎกจีน พบที่ T263 2: 67a22-c3
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ค� า แปล: ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เรากล่ า วความสิ้ น ไปแห่ ง
อาสวะทั้งหลาย สำาหรับผู้ที่รู้อยู่ ผู้ที่เห็นอยู่ มิใช่สำาหรับผู้ที่ไม่รู้
มิใช่สำาหรับผู้ที่ไม่เห็น เราย่อมกล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้ง
หลาย... สำาหรับผู้ที่รู้อยู่ เห็นอยู่ว่า นี้คือรูป นี้คือเหตุเกิดแห่ง
รูป นี้คือความดับไปแห่งรูป นี้คือเวทนา... นี้คือสัญญา... นี้คือ
สังขาร... นี้คือวิญญาณ นี้คือเหตุเกิดแห่งวิญญาณ นี้คือความ
ดับไปแห่งวิญญาณ อย่างนี้แล เราย่อมกล่าวความสิ้นไปแห่ง
อาสวะทั้งหลายสำาหรับผู้ที่รู้อยู่ ผู้ที่เห็นอยู่ เท่านั้น
ในเรื่องนี้ พระมงคลเทพมุนีแสดงธรรมไว้ในทำานองเดียวกันว่า พระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทั้งรู้และทั้งเห็น:
จกฺขุํ าณํ ป ฺ า วิชฺชา อาโลโก ทั้ง 5 อย่างนี้ประมวล
เข้าด้วยกัน รวมเป็นคำาแปลของคำาว่า พุทโธ หรือจะแปลให้สั้น
เข้าอีก คำาว่า พุทโธ ก็ยังต้องแปลว่า ทั้งรู้ทั้งเห็น ไม่ใช่รู้เฉยๆ
อาศัยคำาว่า จักขุง ญาณัง ในบาลีที่ยกขึ้นกล่าวมานั้นเป็นเครื่อง
ประกอบ ยิ่งกว่านั้นยังมีคำาว่า ชานตา ปสฺสตา ฯ ในมหาสติปัฏ
ฐานสูตรอยู่อีก ซึ่งเป็นเหตุสนับสนุนว่า ที่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้
นั้นไม่ใช่รู้เฉยๆ เป็นทั้งรู้ทั้งเห็น (รธ. 18)
ทั้ ง เห็ น ทั้ ง รู ้ เห็ น ด้ ว ยตาธรรมกาย รู ้ ด ้ ว ยญาณของ
ธรรมกาย ญาณมีแค่นี้ แต่กายมนุษย์ ไม่มญ
ี าณ มีแต่ดวงวิญญาณ
กายรูปพรหม กายรูปพรหมละเอียด ไม่มญ
ี าณ มีแต่ดวงวิญญาณ
ในกายอรูปพรหม กายอรูปพรหมละเอียด ก็ไม่มีญาณ มีแต่ดวง
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วิญญาณทั้งนั้น พอเข้าถึงกายธรรม กายธรรมละเอียด ก็มีญาณ
(รธ. 887)
ข้อความว่า ชานตา ปสฺสตา นั้น พบเสมอในพระไตรปิฎกบาลี ใน
ข้อความทีพ่ ระพุทธสาวกกล่าวถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึง่ บ่งบอกว่า พระภิกษุ
ในสมัยนั้น (หรืออย่างน้อยในเวลาที่บันทึกพระไตรปิฎกบาลีเป็นลายลักษณ์
อักษร) มีความเข้าใจตรงกันในประเด็นนี้
ข้อความภาษาคานธารีข้างต้น แสดงถึงหลักการเก่าแก่ที่เก็บรักษาไว้
ในพระไตรปิฎกบาลี พระไตรปิฎกแปลภาษาจีน และตรงกันกับหลักการของ
วิชชาธรรมกาย ซึง่ เป็นหลักการทีช่ าวพุทธเถรวาทจำานวนมากในปัจจุบนั ละเลย
หรือปฏิเสธ หลักฐานจากคัมภีรค์ านธารีทเี่ ก่าแก่นจี้ งึ เป็นเครือ่ งยืนยันรับรองว่า
ความเข้าใจว่า “การเห็น” เป็นเงือ่ นไขสำาคัญข้อหนึง่ ในการตรัสรูแ้ ละการกำาจัด
กิเลสอาสวะนั้น เป็นหลักการเก่าแก่ในพระพุทธศาสนามาแต่ดั้งเดิม
.1.5. ทรงสอนให้ปล่อยวางขันธ์ 5 ซึ่งไม่ใช่ตน และให้อยู่โดยหน่าย
ในขันธ์ 5
ในคัมภีรค์ านธารีชนิ้ เดียวกันนัน้ ยังมีขอ้ ความอีกหลายตอนทีต่ รงกันกับ
หลักการของวิชชาธรรมกาย ดังเช่นตอนหนึง่ มีเนือ้ ความสอนให้ปล่อยวางจาก
ขันธ์ 5 ซึ่งไม่ใช่ตนเสีย ดังนี้
ย ภิกฺษเว ณ ตุสฺปหุ ต ปฺรจชอส ต ปฺรหิณ หิทเอ สุหเอ
ภวิศทิ กิจ ณ ตุสฺปหุ รุโอ ณ ตุสฺปหุ ต ปชอส ต ปฺรหิณ หิทเอ
สุหเอ ภวิศทิ เวทเณ ส สขร วิณ ณ ตุสฺปหุ ต ปจอส ต ปฺรหิณ
หิทเอ สุหเอ ภวิศทิ ฯ (Glass and Allon 2007: 138)
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ภิกษุทั้งหลาย อะไรก็ตามที่ไม่ใช่ของเธอ จงปล่อยสิ่ง
นั้นเสีย สิ่งนั้นที่ปล่อยแล้ว13จักเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความ
สุข อะไรเล่าไม่ใช่ของเธอ? รูปไม่ใช่ของเธอ จงปล่อยวางรูปนั้น
เสีย รูปนั้นที่ปล่อยแล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข...
เวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณไม่ใช่ของเธอ จงปล่อยวาง
วิญญาณนัน้ เสีย วิญญาณนัน้ ทีป่ ล่อยแล้วจักเป็นไปเพือ่ ประโยชน์
เพื่อความสุข
ข้อความดังกล่าวปรากฏในพระไตรปิฎกบาลี 14 พระ
ไตรปิฎกแปลฉบับภาษาจีน และในฎีกาของคัมภีร์อภิธรรมโกศ
ที่แปลเป็นภาษาทิเบตด้วย (Glass and Allon 2007: 175-6)
หลักการเดียวกันที่สอนให้ปล่อยวางขันธ์ 5 ซึ่งสรุปลงได้เป็นรูปธรรม
กับนามธรรม ที่ไม่ใช่ตนหรือของตน มีกล่าวไว้โดยพระมงคลเทพมุนีในวาระ
ต่างๆ ดังตัวอย่างนี้

13

14

ในที่นี้แปลตามรูปประโยคและหลักไวยากรณ์ ข้อความทำานองนี้เป็นสำานวนปกติที่พบทั่วไปใน
พระไตรปิฎก แต่โดยใจความในภาษาไทยปัจจุบันหมายความว่า “การปล่อยวางสิ่งนั้น” จะเป็นไป
เพื่อประโยชน์และเพื่อความสุข
ข้อความที่พบในพระไตรปิฎกบาลี ตรงกันกับที่พบในพระสูตรคานธารีนี้เกือบทุกประการ แต่มี
ข้อความเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เช่น ใน สำ.ข. 17/71/42 มีข้อความว่า “สิ่งนั้นที่พวกเธอละแล้ว” (ตํ โว
ปหีนํ หิตาย สุขาย ภวิสฺสติ ) ส่วนใน ม.มู. 12/287/277 พบข้อความเหมือนกันกับในสังยุตตนิกาย
และเพิ่มข้อความดังนี้ “จักเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข ตลอดกาลนาน” (ตํ โว ปหีนํ ที รตฺตํ
หิตาย สุขาย ภวิสฺสติ ) สำาหรับฉบับแปลภาษาจีน พบที่ T269 2:70b1-c1
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รูปธรรมนามธรรมทีไ่ ด้มานี้ มีแล้วหามีไม่ เพราะความเป็น
ดังของขอยืมเหมือนกันทุกคน ต้องขอยืมทั้งนั้น ผู้เทศน์นี่ก็ต้อง
คืนให้เขา เราๆ ทุกคนก็ต้องคืนทั้งนั้น ขอยืมเขามาใช้ไม่ใช่ของ
ตัวเลย ความเป็นจริงเป็นอย่างนี้ (รธ. 611)
เบญจขันธ์ทั้ง รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขาร
ขันธ์ วิญญาณขันธ์ ขันธ์มีเท่าใด กี่ภพกี่ชาติเท่าใด ย่อมเป็น
อนิจจำ ทุกขำ ทั้งนั้น แล้วก็ไม่ใช่ตัวด้วย ธรรมที่ทำาให้เป็นขันธ์
เหล่านั้น ดวงธรรมที่ทำาให้เป็นขันธ์เหล่านั้นทุกขันธ์ไป ทุกกาย
ไป ก็ไม่ใช่ตัวอีกเหมือนกัน ได้ชื่อว่าเป็นทุกข์ แล้วไม่ใช่ตัวด้วย
เมือ่ รูจ้ กั ว่าไม่เทีย่ ง ไม่ใช่ตวั ละก็ ต้องปล่อยปละละดังนีเ้ ป็นชัน้ ๆ
ไป (รธ. 323)
ต้องปล่อยอุปาทานทั้งในกายมนุษย์ กายทิพย์ กายรูป
พรหม กายอรูปพรหม ต้องพิจารณาให้เห็นความเป็นจริงแห่ง
เบญจขันธ์ ดังกล่าวมานัน้ ด้วยตาธรรมกายจึงเป็นวิปสั สนาวิชชา
อันจะเป็นทางให้หลุดได้ (รธ. 27)
นอกจากนี้ ยังมีเนือ้ ความอีกตอนหนึง่ ในคัมภีรค์ านธารีชนิ้ เดียวกัน เป็น
คำาสอนให้ดำารงอยู่ด้วยความหน่ายในขันธ์ 5 ดังนี้
ษธส ภิกฺษเว กุลปุตฺรส ษธ-อกรสฺปณคริอ-ปรฺวชิทส อย
อณุธรฺม โภทิ ย รุโอ ณิวฺริทพหุโล วิหเรอ เวทณ-ส-สขร-วิญเณ
ณิวฺริท-พหุโล วิหเรอ โส รุโอ ณิวฺริท-พหุเล วิหรเต รุโอ ปริยณทิ
เวทเณ สเ สขเร วิญเณ ณิวฺริท-พหุโล วิหรเต วิณ ปริยณทิ
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โส รุอ ปริยโณ เวทณ-ส-สขร-วิณ ปริยณ ปริมุจทิ รุอสฺป
ปริมุจทิ เวทณ ส สขเร ปริมุจทิ วิณส ฯ ปริมุจทิ ชทิ-ชรวิอสิ-มรณสฺป โศก-ปริเทว-ทุข-โทมณสฺต-อุอยส ปริมุจทิ ทุขสฺป
ทิ วเทมิ (Glass and Allon 2007: 140)
ค�าแปล: ภิกษุทั้งหลาย สำาหรับกุลบุตรผู้มีศรัทธา ออก
จากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือน นี้เป็นความสมควรแก่ธรรม กล่าว
คือ พึงเป็นผู้มากด้วยความหน่ายในรูปอยู่ พึงเป็นผู้มากด้วย
ความหน่ายในเวทนา, สัญญา, สังขาร, ในวิญญาณอยู่ ฯ ภิกษุนนั้
เมือ่ เป็นผูม้ ากด้วยความหน่ายในรูปอยู.่ .. ย่อมรูร้ อบในรูป ย่อมรู้
รอบในเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ฯ ภิกษุนั้น เมื่อรู้รอบใน
รูป รูร้ อบในเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ย่อมหลุดพ้นจากรูป
ย่อมหลุดพ้นจากเวทนา สัญญา สังขาร ย่อมหลุดพ้นจากวิญญาณ
ย่อมหลุดพ้นจากความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตาย จาก
ความโศก ความรำ่าไร ความทุกข์ ความโทมนัส ความแห้งผาก
ของใจ เรากล่าวว่า เขาย่อมหลุดพ้นจากทุกข์ ดังนี้
ข้อความภาษาคานธารีนี้ ตรงกันกับที่พบในพระไตรปิฎกบาลี (สำ.ข.
17/83/50-1) ซึ่งเหมือนกันเกือบทุกประการ ต่างกันแต่เพียงการย่อความใน
จุดต่างๆ และในตอนต้นย่อหน้าที่พระสูตรคานธารีกล่าวว่า “สำาหรับกุลบุตร
ผูม้ ศี รัทธาออกบวชฯลฯ” แต่พระสูตรบาลีกล่าวว่า “สำาหรับภิกษุผปู้ ฏิบตั ธิ รรม
สมควรแก่ธรรม” เท่านัน้ นอกจากนีย้ งั มีขอ้ ความแบบเดียวกันในสังยุกตาคมะ
ฉบับแปลภาษาจีนด้วย (T48 2:12a18-26) (Glass and Allon 2007: 186)
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ในทำานองเดียวกัน พระมงคลเทพมุนีได้แสดงธรรมให้เห็นขันธ์ 5 ตาม
ความเป็นจริงและเบื่อหน่ายในทุกข์ ให้ตรึกระลึกถึงอารมณ์นั้นไว้เนืองๆ เพื่อ
ให้หน่ายและหลุดจากความยึดติดในขันธ์ 5 ว่า
ที่บอกแล้วในเบญจขันธ์ทั้ง น่ะ อ้ายที่เกิดของมันน่ะ
อ้ายที่เกิดเวลาใด ปรุงให้เกิดขึ้นเวลาใด ก็เป็นสังขารเวลานั้น ที่
เรียกว่าสังขารนะปรุงให้เกิด ปรุงให้เกิดเป็นมนุษย์ เป็นอัณฑชะ
สังเสทชะ ชลาพุชะ อุปปาติกะ กำาเนิด ใน กำาเนิดนี่แหละ
เรียกว่า สังขารทั้งนั้น ปรุงให้มีเป็นขึ้น สังขารทั้งหลายเหล่านั้น
แหละ ถ้าเห็นตามปัญญา หมดทั้งสากลโลกไม่เที่ยงเสียเลย เห็น
ว่าไม่เที่ยง เมื่อใดเห็นว่าไม่เที่ยง ก็เมื่อนั้นย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์
ว่าเวียนว่ายตายเกิดอยูน่ เี้ อาทีจ่ บทีแ่ ล้วไม่ได้ เมือ่ เห็นเช่นนัน้ แล้ว
ละก็ จิตมันก็ปล่อยหมด ความยึดถือมัน่ ในเบญจขันธ์ทงั้ มันก็
ปล่อย ไม่ห่วงไม่ใย ไม่อาลัย เพราะเห็นจริงตามจริงเสียเช่นนั้น
อ้ายเห็นจริงตามจริงเช่นนั้น อ้ายทางนั้นจำาเอาไว้ จำาเป็นรอยใจ
เอาไว้ อย่าให้ลบเชียว นึกไว้รำ่าไป คำ่ามืด ดึกดื่น เที่ยงคืนอย่างไร
นึกไว้ราำ่ ไป นึกถึงความเกิดดับเหล่านัน้ ก็เบือ่ หน่ายจากทุกข์ อ้าย
ที่เบื่อหน่ายจากทุกข์นั่นแหละ จิตบริสุทธิ์ (รธ. 136)
แม้ว่าในพระคัมภีร์กล่าวถึงการหน่ายในขันธ์ 5 แต่พระมงคลเทพมุนี
กล่าวถึงการหน่ายในทุกข์ แต่ก็คือทุกข์อันเนื่องด้วยอุปาทานขันธ์ 5 นั่นเอง
ความแตกต่างของสิ่งที่กล่าวในพระคัมภีร์กับสิ่งที่กล่าวไว้โดยพระมงคลเทพ
มุนีจึงเป็นเพียงเรื่องของพยัญชนะ แต่ในส่วนของอรรถแห่งคำาสอนนั้นตรงกัน
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หลักธรรมทีส่ อนให้หน่ายในขันธ์ 5 และปล่อยวางความยึดถือในขันธ์ 5
ซึง่ ไม่ใช่ตวั และไม่ใช่ของตัว จึงเป็นหลักธรรมเก่าแก่ของพระพุทธศาสนาทีเ่ ก็บ
รักษาไว้ในภาษาคานธารี และสืบทอดต่อเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ดังที่ปรากฏ
ในพระไตรปิฎกบาลี พระไตรปิฎกจีน และฎีกาภาษาทิเบต และเป็นหลักการ
เดียวกันกับที่แสดงไว้ในวิชชาธรรมกาย
.1.6. สัญญา 4 ประการ
บนเปลือกไม้เบิร์ชชิ้นเดียวกัน ยังมีอีกพระสูตรหนึ่งที่ผู้ตรวจชำาระให้
ชื่อว่า “สัญญาสูตร” (Glass and Allon 2007: 138-9) ซึ่งอาจนับว่าเป็นร่อง
รอยเกีย่ วกับสมาธิภาวนาทีห่ ลงเหลือให้เห็นเพียงประปราย15ในภาษาคานธารี
กล่าวถึงสัญญา 4 ประการ ได้แก่
1. อสุภสัญญา (อ อุ ส ) สัญญาในความไม่งาม พบเนือ้ ความคล้ายกัน
2. มรณสัญญา (มรณ ส ) สัญญาในความตาย
3. อาหารปฏิกูลสัญญา (อหรป ิกุล-ส ) สัญญาในความเป็นปฏิกูล
ของอาหาร และ
4. สัพพโลเก อนภิรตสัญญา (สรฺว โลค อณวิรท ส ) สัญญาในความ
ไม่ยินดีในโลกทั้งปวง

15

ในอนาคตสถานการณ์ตรงนี้อาจเปลี่ยนไปเมื่อการศึกษาคัมภีร์ภาษาคานธารีในส่วนที่เหลือเสร็จ
สิ้นและเผยแพร่ให้ได้รับรู้ อาจพบคัมภีร์ในภาษาคานธารีที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสมาธิภาวนาอย่างเต็ม
รูปแบบมากกว่านี้ให้ได้เห็น
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ดังนี้

สัญญาแต่ละประการมีเนื้อหากล่าวขยายความไว้ไม่เกินหนึ่งย่อหน้า
สมาธิประกอบด้วยสัญญาในความไม่งามเป็นไฉน ? ภิกษุ
ในธรรมวินยั นี้ อยูท่ โี่ คนไม้ เรือนว่าง หรือกลางแจ้ง ย่อมพิจารณา
กายนี้ตามที่เป็นอยู่ ตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นมา มีผิวหนังปกคลุม จนถึง
ปลายเส้นผม ว่าเต็มไปด้วยความไม่สะอาดนานัปการ ได้แก่ ผม
ขน เล็บ ... ฯลฯ ... ไขข้อ กะโหลก และมันสมอง นี้คือความเป็น
หนึ่งไม่หวั่นไหวแห่งจิตของบุคคล (ผู้รับรู้) ตามความเป็นจริง ที่
เรียกว่า “สมาธิประกอบด้วยสัญญาในความไม่งาม” (Glass and
Allon 2007: 138-9)

ในส่วนของสัญญาที่เหลืออีก 3 ประการก็คล้ายกัน เพียงแต่เปลี่ยนสิ่ง
ที่พิจารณาเท่านั้น กล่าวคือ ในกรณีของมรณสัญญา ให้พิจารณาว่าเราจะต้อง
ตาย เราจะไม่ดาำ รงอยูน่ าน เราจะต้องอันตรธานไป แล้วพระสูตรก็สรุปว่า นีค่ อื
ความเป็นหนึ่งไม่หวั่นไหวแห่งจิตของบุคคลผู้รับรู้ตามความเป็นจริงที่เรียกว่า
“สมาธิประกอบด้วยสัญญาในความตาย”
ในกรณีของสัญญาในความเป็นปฏิกูลของอาหาร ให้พิจารณาว่า นี้คือ
อุจจาระ นำ้าลาย อาเจียน อาหารเก่าที่ไม่สะอาด แล้วพระสูตรก็สรุปว่า นี่คือ
ความเป็นหนึ่งไม่หวั่นไหวแห่งจิตของบุคคลผู้รับรู้ตามความเป็นจริงที่เรียกว่า
“สมาธิประกอบด้วยสัญญาในความปฏิกูลของอาหาร”
และในกรณีของความไม่ยินดีในโลกทั้งปวง คัมภีร์แนะนำาว่า เมื่อมอง
เห็นหมู่บ้าน เมือง ตำาบล หรืออื่นๆ ก็ไม่ยึดถือ ไม่ทำาความพอใจ ให้พิจารณา
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ไม่ยนิ ดี ข่มและฝกจิตของตนให้เชือ่ ง ให้ควรแก่การงาน... หลังจากนัน้ เมือ่ เห็น
สวน สระ สนาม ป่าเขาทีน่ า่ รืน่ รมย์ เป็นต้น ก็ให้ฝกทำาใจอย่างนัน้ ... หลังจากนัน้
ข้างบน ข้างล่าง ด้านขวาง ในทุกด้าน ก็ฝกทำาใจอย่างนั้นให้ได้ตลอด แล้วพระ
สูตรจึงสรุปว่า นีค่ อื ความเป็นหนึง่ ไม่หวัน่ ไหวแห่งจิตของบุคคลผูร้ บั รูต้ ามความ
เป็นจริงที่เรียกว่า “สมาธิประกอบด้วยสัญญาในความไม่ยินดีในโลกทั้งปวง”
เนื้อหาของพระสูตรนี้ไม่ตรงกันกับพระสูตรใดในพระไตรปิฎกบาลี
โดยตรง หากแต่ละส่วนของคำาสอนพบกระจายอยู่หลายแห่งในพระไตรปิฎก
บาลีและคัมภีร์วิสุทธิมรรค
เป็นไปได้ว่า การเจริญอสุภกรรมฐานจะเป็นที่นิยมในท้องที่นี้ ณ ช่วง
เวลานั้น คัมภีร์จึงกล่าวถึงอสุภภาวนาเป็นอันดับแรก และในคัมภีร์คานธารี
อีกชิ้นหนึ่งที่พบจากแหล่งเดียวกัน ก็ยกตัวอย่างสมาธินิมิตเป็นซากศพ ดังที่
ได้แสดงไว้ข้างต้น (ดู 3.1.2 ย่อหน้าสุดท้าย) และในถำ้าที่เชื่อว่าเป็นที่สำาหรับ
เจริญสมาธิภาวนา ก็มภี าพวาดผนังถำา้ เป็นรูปโครงกระดูกซึง่ เชือ่ ว่ามีไว้สาำ หรับ
เป็นบริกรรมนิมิต
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ภาพที่ 8 ภาพวาดผนังถ�้าที่ฮัดดา อัฟกานิสถาน (Tarzi 2013: 54)

แม้ในคัมภีร์นี้จะไม่ได้กล่าวถึงประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ
โดยตรงก็ตาม แต่ในคัมภีร์ภาษาคานธารีชิ้นอื่นก็มีกล่าวถึงรูปฌานและอรูป
ฌานในระดับต่างๆ ในลักษณะคล้ายกันกับทีพ่ บในพระไตรปิฎกบาลี (ดูตวั อย่าง
3.1.8) ซึ่งบ่งบอกว่าชาวพุทธคันธาระในยุคนั้นรู้จักประสบการณ์ระดับฌาน
เป็นอย่างดี
ในแง่ของความสอดคล้องกันกับหลักการของวิชชาธรรมกาย พบว่าพระ
มงคลเทพมุนสี อนให้ระลึกถึงสัญญาเหล่านีเ้ ช่นเดียวกัน เพือ่ ให้ไม่ประมาทและ
เร่งทำาความเพียร
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ปฏิกูลมนสิการปัพพะ ข้อกำาหนดด้วยข้อปฏิกูลแห่ง
ร่างกายของคนเรา แห่งฟัน หนัง เนื้อตามบาลีว่า อตฺถิ อิมสฺม
กาเย เกสา โลมา นขา ทนฺตา ปฏิกลู นัน้ ไม่นา่ รักน่าชมเลย ปฏิกลู
แห่งร่างกายนี้ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา ที่ไหน ประสมกัน
แล้วก็เป็นร่างกาย ล้วนแต่เป็นดิน นำา้ ไฟ ลมไป นีเ้ ป็น ธาตุปพั พะ
พอกายมนุษย์ละเอียดออกจากกายมนุษย์หยาบแล้ว ก็เน่ากัน
ทั้งนั้น เป็นปฏิกูลอย่างนี้ ปฏิกูลนั่นเป็นข้อที่ 5 (รธ. 577)
อสุภานุปสฺส วิหรนฺตํ เห็นตามอารมณ์อนั ไม่งามอยู่ สำารวม
แล้วในอินทรีย์ทั้งหลาย รู้จักประมาณในโภชนะ เครื่องใช้สอย
กินอยู่ บริโภค มีศรัทธาปรารภความเพียร ไม่คลาดเคลื่อน นั่น
แหละมารรังควานไม่ได้ (รธ. 516)
ตตฺถ อปฺปมาเทน สมฺปาเทตพฺพํ ในเหตุนี้ ท่านทั้งหลาย
ไม่ควรประมาท อย่าเลินเล่ออย่าเผลอตัว ถ้าเผลอตัวไป วันคืน
ล่วงไปๆ ๆ นะ ไม่รอใครนะ เรารอใครก็ช่างเถอะ ความตายไม่
รอเลย ความตายไม่รอเลยสักวินาทีเดียว วันคืนเดือนปีล่วงไป
เท่านั้น (รธ. 633)
แม้จะกล่าวถึงเพียงการเจริญอสุภสัญญา มรณสัญญา หรือสัญญาใน
ความไม่ยินดี ซึ่งยังไม่ได้กล่าวถึงการเข้าถึงพระธรรมกายก็ตาม แต่การเจริญ
ภาวนาที่กล่าวไว้ในพระสูตรคานธารีนี้ก็ตรงกันกับหลักการพื้นฐานในการ
ปฏิบัติธรรมของวิชชาธรรมกายดังได้แสดงไว้แล้ว
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.1.7. ผู้ไม่ยึดติดในสิ่งต่างๆ ย่อมมุ่งตรงสู่พระนิพพาน
ในคัมภีรภ์ าษาคานธารีกลุม่ เดียวกัน ยังมีอกี ชิน้ หนึง่ ทีม่ เี นือ้ หาคล้ายคลึง
กันกับข้างบน คือสอนให้ไม่ติดในสิ่งต่างๆ จึงจะหลุดพ้นได้ คัมภีร์ชิ้นนี16้ มีอายุ
ของการคัดลอกราวปลายพุทธศตวรรษที่ 7 (กลางคริสต์ศตวรรษที่ 2) (Lee
2009: 43) มีเนื้อความโดยสรุปว่า ในขณะที่พระพุทธองค์เสด็จประทับ ณ ริม
ฝังแม่นำ้าคงคา ในอโยธยา มีพระภิกษุรูปหนึ่งมาทูลขอพระโอวาทโดยย่อที่จะ
นำาไปปฏิบตั เิ พือ่ ความหลุดพ้นได้ ในขณะนัน้ มีทอ่ นไม้ใหญ่ทอ่ นหนึง่ ถูกนำา้ พัด
ล่องมาในแม่นาำ้ คงคา พระพุทธองค์จงึ ทรงแสดงธรรมโดยอาศัยท่อนไม้นนั้ เป็น
อุปมาว่า ท่อนไม้นั้น หากไม่ติดอยู่ที่ฝังนี้หรือฝังโน้น ไม่จมลงในกลางลำานำ้า
และไม่ลอยไปเกยตื้น ไม่ถูกกักไว้โดยมนุษย์ อมนุษย์ หรือนำ้าวน และไม่เน่า
ในภายใน ท่อนไม้ใหญ่นั้นก็จะค่อยๆ ล่องออกไปสู่มหาสมุทรโดยสวัสดี ทั้งนี้
เพราะกระแสนำ้าคงคานั้นไหลไปสู่มหาสมุทรอยู่แล้ว พระพุทธองค์ทรงเปรียบ
อุปสรรคทั้ง 8 ประการนั้นว่า การติดอยู่ที่ฝังนี้และฝังโน้น เปรียบเหมือนการ
ติดอยู่ในอายตนะภายในและอายตนะภายนอก นันทิราคะคือสิ่งที่ทำาให้จมลง
ในท่ามกลาง อัสมิมานะคือสิ่งที่ทำาให้ลอยไปเกยตื้น การคลุกคลีกับคฤหัสถ์
จนถึงกับมีอารมณ์ดีใจเสียใจร่วมกับเขาหรือทำาธุรกิจร่วมกันด้วยนั้นคือการ
ถูกมนุษย์กกั ไว้ การตัง้ ความปรารถนาไปเกิดเป็นเทวดาหรือบริวารของเทวดา
คือถูกอมนุษย์จับไว้ และการลาสิกขากลับไปครองเรือนคือการถูกนำ้าวนกักไว้

16

เป็นคัมภีร์ภาษาคานธารีหมายเลข 19 ในกลุ่ม Senior Collection
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ส่วนการเน่าภายในหมายถึงการปกปิดความไม่บริสุทธิ์ของตนไว้ หากภิกษุ
ไม่ถูกกักไว้ด้วยอุปสรรคเหล่านี้ ก็ย่อมดำาเนินไปในหนทางตรงและบรรลุพระ
นิพพานได้ในที่สุด ทั้งนี้เพราะอริยมรรคมีองค์ 8 ตั้งแต่สัมมาทิฏฐิเป็นต้นไป
เป็นหนทางสู่พระนิพพานโดยตรงอยู่แล้ว
พระสูตรภาษาคานธารีนี้ มีเนื้อหาตรงกันกับทารุขันธสูตรในบาลี
(สำ.สฬ. 18/322-4/223-6) ต่างกันแต่เพียงว่าในพระสูตรบาลีนนั้ พระพุทธองค์
ทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุเป็นกลุ่ม ไม่ใช่เพียงรูปเดียว นอกจากนี้ยังพบในคัมภีร์
พระวินัยของมูลสรรวาสติวาท ฉบับภาษาสันสกฤตและฉบับแปลภาษาทิเบต
และจีน และพบในพระไตรปิฎกจีนส่วนสังยุกตาคมะ และเอโกตตราคมะ
อีกด้วย (Lee 2009: 12-26)
ภาพรวมของคำาสอนในพระสูตรนี้ เป็นเรือ่ งของความสำารวมกายและใจ
จากการยึดติดในสิง่ ต่างๆ มุง่ ตรงสูห่ นทางพระนิพพาน ซึง่ เป็นหลักการเดียวกัน
กับที่พระมงคลเทพมุนีสอนไว้ในวาระต่างๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
มัวงมอยู่แต่รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส นั้นแหละ มันก็ได้
เท่านัน้ จนแก่ตาย เอาดีไม่ได้เลย สุขแค่นนั้ เอง นีม่ นั สุขน้อยอย่าง
นี้ เพียงนิดเดียว เพราะอะไร เพราะรู้ไม่เท่าทันตัวเอง ไม่ฉลาด
รู้ไม่เท่าทันตัวเอง ไม่ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้า ไม่ได้ฝกฝน
ใจในทางพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ ไม่ได้ฟังธรรมของสัตบุรุษ
ไม่ได้ฝกฝนใจในธรรมของสัตบุรุษ ความเห็นจึงพิรุธไปเช่นนั้น
(รธ. 557)
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ไม่ให้ความยินดีเข้าไปประทุษร้าย ใจหยุดนิ่งเสีย ให้ใจ
หยุดเสีย หยุดนั้นแหละ ถูกต้องร่องรอยความประสงค์พระพุทธ
ศาสนา ทีไ่ ด้แนะนำาไว้ในครัง้ ก่อนๆ แล้วว่า อิธ อริยสาวโก โวสฺสคฺ
คารมฺมณํ กริตวฺ า กระทำาสละปล่อยอารมณ์ รูปารมณ์ คันธารมณ์
รสารมณ์ โผฏฐัพพารมณ์ ธัมมารมณ์ ปล่อยหมดทีเดียว ลภติ
สมาธ ได้สมาธิแล้วใจหยุดนิ่ง นั่นแน่เราจะปล่อยอารมณ์เสีย
อิธ อริยสาวโก โวสฺสคฺคารมฺมณํ อริยสาวกในธรรมวินัยของพระ
ตถาคตเจ้านี้ กระทำาปล่อยอารมณ์ สละอารมณ์เสียได้แล้ว ลภติ
สมาธ จิตไม่เกี่ยวกับอารมณ์ ใจไม่เกี่ยวกับอารมณ์ หยุดนิ่งที
เดียว ลภติ สมาธ ได้ซึ่งสมาธิ ลภติ จิตฺตสฺเสกกฺคตํ นิ่งหนักเข้า
พอได้หนักเข้า แน่นหนาหนักเข้าทุกที ก็ได้เอกัคคตาจิต นี่ต้อง
สำารวมอย่างนี้นะจึงจะถูกต้องความประสงค์ใจดำาของพระพุทธ
ศาสนา สำารวมได้เช่นนี้จะเอาตัวรอดได้ เข้าถึงซึ่งสมาธิ เมื่อเข้า
ถึงซึ่งสมาธิ ปัญญา วิมุตติ วิมุตติญาณทัสนะ เป็นลำาดับไปก็จะ
ได้บรรลุมรรคผล สมมาดปรารถนา (รธ. 524)
ตัวอย่างของคำาสอนเก่าแก่ข้างต้น ที่บันทึกไว้ในคัมภีร์คานธารีที่มีอายุ
ราวพุทธศตวรรษที่ 6-7 เหล่านี้ เป็นเครื่องยืนยันรับรองหลักการที่รักษาไว้ใน
ภาษาอื่นๆ และหลักการของวิชชาธรรมกายว่าเป็นหลักการเก่าแก่มาแต่เดิม
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3.1.8. นิพพานเป็นสุขแท้ ไม่แปรเปลี่ยน
ในกลุ่มคัมภีร์คานธารีที่พบที่บามิยัน อัฟกานิสถาน อายุคัมภีร์ราวต้น
พุทธศตวรรษที่ 8 ถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 917 ก็มีหลักคำาสอนหรือหลักปฏิบัติ
ทั่วไปตรงกันกับหลักการในวิชชาธรรมกายเช่นเดียวกัน ดังตัวอย่างพระสูตร
หนึ่งที่มีเนื้อหาตรงกับนิพพานสุขสูตรในบาลี18 (อง. นวก. 23/238/430-434)
มีเนื้อความโดยย่อดังนี้
พระอุทายีถามพระสารีบุตรว่า นิพพานเป็นสุขได้อย่างไรในเมื่อใน
นิพพานไม่มีเวทนา พระสารีบุตรตอบโดยอ้อม โดยกล่าวถึงสุขชั้นตำ่าคือกาม
สุข เมื่อภิกษุเข้าถึงปฐมฌานที่สงัดจากกามแล้ว (คือเข้าถึงความสุขที่ประณีต
ละเอียดขึ้นแล้ว) อาจมีบางครั้งที่สัญญาและมนสิการเก่าอันเกี่ยวเนื่องด้วย
กามจะฟุงขึ้นมารบกวน เรื่องนี้นับเป็นอาพาธและเป็นความทุกข์ของผู้ที่เข้า
ถึงปฐมฌาน พึงทราบโดยนัยนี้ว่านิพพานเป็นสุขอย่างไร
ในทำานองเดียวกัน สำาหรับภิกษุผู้เข้าถึงทุติยฌาน ตติยฌาน ขึ้นไปตาม
ลำาดับจนถึง เนวสัญญานาสัญญายตนะ อาจมีบางครัง้ ทีส่ ญ
ั ญาและมนสิการเก่า
อันเกีย่ วเนือ่ งด้วยองค์แห่งฌานขัน้ ตำา่ กว่านัน้ ทีล่ ะได้แล้วจะฟุงขึน้ มารบกวนอีก
การฟุงขึ้นขององค์ฌานในระดับตำ่ากว่านั้นนับเป็นอาพาธและเป็นความทุกข์
ของผู้เข้าถึงฌานขั้นสูง พึงทราบโดยนัยนี้ว่านิพพานเป็นสุขอย่างไร
17

18

คัมภีร์เหล่านี้ เป็นชิ้นส่วนที่แตกหักและกระจัดกระจาย ส่วนใหญ่จะเหลืออยู่เป็นชิ้นเล็กๆ แต่เมื่อ
เปรียบเทียบกับเนื้อหาในพระไตรปิฎกบาลีแล้วพบว่าหลายๆ ชิ้นมีข้อความตรงกันหรือล้อกันกับ
ข้อความในพระไตรปิฎกบาลีแทบจะคำาต่อคำา จึงอาศัยเนื้อความจากพระไตรปิฎกบาลีมาเสริมส่วน
ที่ขาดหายไปได้ในระดับหนึ่ง
ชิ้นส่วนคัมภีร์ภาษาคานธารีใน Schøyen Collection ชิ้นที่ 80 (Jantrasrisalai et al forthcoming)
บทที 3 คันธาระ เอเชียกลาง และประเทศจีน | 159

www.webkal.org
หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ 1 ฉบับวิชาการ

สุดท้าย พระสารีบตุ รกล่าวถึงภิกษุทขี่ า้ มพ้นเนวสัญญานาสัญญายตนะ
เข้าถึงสัญญาเวทยิตนิโรธ (ซึ่งสัญญาและเวทนาดับไปหมด) มองเห็นว่ากิเลส
อาสวะทัง้ หลายหมดสิน้ ไปแล้ว พึงทราบโดยปริยายนีว้ า่ นิพพานเป็นสุขอย่างไร
จากคำาอธิบายของพระสารีบุตร อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า ความสุขใน
นิพพานเป็นสุขที่เที่ยงแท้ ไม่แปรผัน ไม่ย้อนกลับ เพราะไม่มีอาพาธหรือทุกข์
ที่จะเกิดจากการฟุงขึ้นของสัญญาและมนสิการเก่าๆ มารบกวนได้อีกต่อไป
ด้วยเหตุนี้ นิพพานจึงเป็นสุขแท้
เช่นเดียวกัน หลักการที่ว่า ความสุขในนิพพานนั้นเที่ยงแท้ ไม่แปรผัน
และดังนั้นจึงเป็นสุขที่ยอดเยี่ยมต่างจากสุขในฌานหรืออรูปฌานนั้น มีกล่าว
ไว้โดยพระมงคลเทพมุนีในวาระต่างๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ไปเป็นพรหมเสีย 16 ชั้น ชั้นใดชั้นหนึ่ง ก็แบบเดียวกัน
พอสิ้นอำานาจรูปฌานแล้วก็ต้องไปเกิดมาเกิดอีก ไม่เที่ยง ไม่แน่
แปรผันทั้งนั้น ไปเกิดเป็นอรูปพรหมเถอะ อากาสานัญจายตนะ
วิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ เนวสัญญานาสัญญาย
ตนะ พอถึงเนวสัญญานาสัญญา ก็บอกว่า 84,000 มหากัลป์นั่น
แน่ ไปนอนอยู่เป็นสุขสบาย 84,000 มหากัลป์ ถึงสุขนานขนาด
นั้นก็ช่างเถอะ ถึงครบ 84,000 มหากัลป์ อรูปพรหมไปอีกแล้ว
ต้องเร่ร่อนไปอีกแล้ว ไม่เลิศ ไม่ประเสริฐ พวกเหล่านี้แปรผันอยู่
อย่างนี้ ไม่เยี่ยม (รธ. 843)
นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา แปลเป็นสยามภาษาว่า
พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงรับสั่งว่านิพพานเป็นเยี่ยม เยี่ยม
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อย่างไร เยี่ยมกว่าทั้งหมด (รธ. 843)
เมื่อถึงนิพพานแล้ว ก็จะได้รับสุขอันวิเศษไพศาลทีเดียว
นี่เป็นชั้นๆ ไปดังนี้ (รธ. 555)
กล่าวได้วา่ ความเข้าใจเกีย่ วกับสุขในนิพพานในวิชชาธรรมกาย ไม่แตก
ต่างจากทีก่ ล่าวไว้ในคัมภีรโ์ บราณราวพุทธศตวรรษที่ 8-9 และทีร่ กั ษาไว้ในพระ
ไตรปิฎกบาลีมาถึงปัจจุบัน
.1.9. พระพุทธองค์ทรงมีพระคุณเหนือกว่าพระอรหันต์แม้จะตรัสรู้
นิพพานเดียวกัน
คัมภีร์นี้บันทึกในภาษาสันสกฤต พบจาก 2 ท้องที่ในเอเชียกลาง มีอายุ
ราวกลางพุทธศตวรรษที่ 9-11 และพบเป็นชิ้นเล็กๆ จากบามิยัน อายุราว
ปลายพุทธศตวรรษที่ 10-13 ด้วยเนื้อความเป็นคาถาสรรเสริญคุณพระสัมมา
สัมพุทธเจ้าที่มีความยาว 400 โศลก ชื่อว่า “จตุศติกา สโตตระ” เป็นงาน
ประพันธ์ของชาวพุทธมหายานยุคต้นซึง่ มีชอื่ เสียงในด้านความไพเราะและสละ
สลวยของภาษา ผู้ประพันธ์คือ มาตฤเจฏ (Hoernle 1916b: 75; Hartmann
2002: 305) ชาวอินเดียผู้มีอายุอยู่ในราวกลางพุทธศตวรรษที่ 7-8 (Rahder
1953: 172)19

19

ภิกษุอี้จิง พระภิกษุชาวจีนผู้เดินทางไปอินเดียและพำานักที่มหาวิทยาลัยนาลันทาเป็นเวลา 10 ปี
ระหว่าง พ.ศ. 1218-1228 (ค.ศ. 675-685) บันทึกไว้ว่า บทสรรเสริญพระพุทธคุณทั้งสองบทที่
ประพันธ์โดยมาตฤเจฏเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางในอินเดียทั้งในสำานักสงฆ์นิกายหลักและมหายาน
ในอินเดียยุคนั้น ผู้ที่บวชเป็นพระภิกษุจะต้องเรียนโศลกเหล่านี้ทันทีที่สามารถท่องจำาศีล 5 และศีล
10 ได้ เมื่อจำาโศลกเหล่านี้ได้แล้วจึงจะได้เริ่มเรียนพระสูตรอื่นๆ (Hoernle 1916a: 59)
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ในบทที่ 1 คาถาที่ 7-11 มีข้อความกล่าวถึงธรรมะของพระพุทธองค์ว่า
เหนือคุณธรรมของพระอรหันต์อย่างเทียบกันไม่ได้ แม้จะตรัสรูน้ พิ พานเดียวกัน
ก็ตาม มีเนื้อความดังนี้
7. เอวำ สรฺโวตฺตมา ธรฺมา พุทฺธสฺย สำปฺรธาริตา ภวนฺติ ยา
ติ เศษฺจ วสฺตฺววสฺกรตามิ(ว)
8. น เต สฺติ สทฤศะ กศฺจิทฺทธิกสฺย กถาสฺตุ กา อลฺปมา
เตฺรณ หีโณ ปิ ไนว กศฺจน วิทฺยเต
9. ส เกโนยนยามิ ตฺวานุปเนโย สิ นายก หฤโตปมา
วกาศาย นิรุปมาย เต นมะ
10. นิรวฺ าณสามานฺยคไตสฺตโต นฺไยรปิ ปุทคฺ ไล ตวาตุไลรฺ
พุทฺธธรฺไมรนฺตรำ สุมหามหมฺ
11. ศูนฺยตามาตฺรสาทฤศฺยาทฺยทิ นาธิกฺยตา ภเวตฺ โรมา
กูปาณุกจฺฉิเทฺรณากาศำ ปฺรติพิมฺพเยตฺ
ค�าแปล:
7. ฉะนั้น คุณธรรมของพระพุทธองค์ จึงเป็นธรรมสูงสุด
เหนือกว่าธรรมทั้งปวง ส่วนธรรมอื่นที่เหลือ ก็เปรียบได้เพียง
หยากเยื่อของความจริง
8. แม้ผู้ที่เสมอเหมือนกับพระองค์ก็ยังหามิได้ จะกล่าว
อะไรถึงผู้ที่เหนือกว่า? แม้จะหาผู้ที่ด้อยกว่าพระองค์เพียง
เล็กน้อยยังหามิได้เลย
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9. แล้วข้าพระองค์จะเปรียบเทียบพระองค์กับผู้ใดได้?
ข้าแต่พระผู้นำาของชาวโลก พระองค์เป็นผู้ไม่มีผู้เสมอ ผู้ขจัด
สิ้นแล้วซึ่งโอกาสในการเปรียบเทียบ ขอความนอบน้อมจงมีแด่
พระองค์ผู้ไร้ซึ่งอุปมา
10. ฉะนั้น แม้บุคคลอื่นๆ จะได้เข้าถึงพระนิพพาน
เดี ย วกั น ก็ ต าม ระยะห่ า งจากคุ ณ ธรรมของพระองค์ ผู ้ เ ป็ น
พระพุทธเจ้าที่ไม่มีผู้เสมอเหมือนก็ยังกว้างใหญ่นัก
11. หากจะอาศัยเพียงเหตุผลของความคล้ายคลึงในการ
เข้าถึงความว่าง(สุญญตา)เหมือนกัน แล้วจะสรุปว่าไม่มีอะไรยิ่ง
หย่อนกว่ากัน เราก็คงกำาลังเปรียบรูขุมขนที่เป็นช่องเล็กจิวว่า
เสมอเหมือนกันกับท้องนภากาศนั่นเอง
ข้อความในคาถาแสดงถึงความเข้าใจของชาวพุทธในยุคนัน้ ว่า คุณธรรม
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านัน้ เหนือกว่าธรรมของพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระ
อรหันตสาวก สอดคล้องกับหลักการในวิชชาธรรมกายทีก่ ล่าวถึงธรรมกายของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ธรรมกายของพระปัจเจกพุทธเจ้า และของพระอรหันต
สาวก แยกกันต่างหาก ซึ่งบ่งบอกว่าไม่เหมือนกัน ดังนี้
ธรรมกายหรือกายธรรมหมดทั้งสิ้น ยกธรรมกายของ
พระสัพพัญูและธรรมกายของพระปัจเจกพุทธเจ้าออกเสีย
นอกจากนัน้ เป็นธรรมกายของพุทธสาวกทัง้ สิน้ มีมากน้อยเท่าใด
เป็นสังฆรัตนะ แก้วคือสงฆ์ (รธ. 71)
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การกล่าวถึง ธรรมกายของพระสัพพัญู ธรรมกายของพระปัจเจกพุทธ
เจ้า และ ธรรมกายของพุทธสาวก แยกกันอย่างนี้ แสดงว่าในวิชชาธรรมกาย
ถือว่า ธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ของพระปัจเจกพุทธเจ้า และของ
พระอรหันต์นั้น ต่างมีคุณสมบัติที่ไม่เสมอกัน เรื่องความแตกต่างกันของพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าและของพระพุทธสาวกนี้ พระไตรปิฎกบาลีก็แสดงไว้ชัดเจน
ว่า ไม่มพี ระภิกษุรปู ใดรูปหนึง่ เลยทีจ่ ะถึงพร้อมด้วยคุณธรรมเสมอด้วยพระพุทธ
องค์ทุกประการ (ม.อุ. 14/106/90) ซึ่งตรงกันกับเนื้อความในโศลกสันสกฤต
นี้และหลักการของวิชชาธรรมกาย
.1.1 . พระพุทธเจ้าในอดีตมีจ�านวนมากเหมือนเม็ดทราย
ความเข้าใจอย่างหนึ่งในวิชชาธรรมกายคือ พระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ล่วงไป
แล้วในอดีตมีมากนับประมาณมิได้ และทุกพระองค์ตา่ งมีลกั ษณะมหาบุรษุ เช่น
เดียวกัน เรือ่ งนีอ้ าจนับว่าเป็นความเข้าใจทีต่ รงกันของชาวพุทธในหลายท้องที่
ดังที่ปรากฏในคัมภีร์สันสกฤตจากเอเชียกลางเป็นตัวอย่าง
3.1.10.1. ธรรมกายสูตร
คัมภีร์นี้มีอายุการคัดลอกราวกลางพุทธศตวรรษที่ 12-14 ซึ่ง Wille
(2005) สันนิษฐานแบบไม่มั่นใจนักว่า อาจเป็น “ธรรมกายสูตร” เนื้อหาพระ
สูตรกล่าวถึงหมวดธรรมในลักษณะคล้ายสังคีตสิ ตู ร แต่เป็นธรรมฝ่ายกุศลล้วนๆ
รวมทัง้ แนะนำาการเจริญพุทธานุสติ ธัมมานุสติ สังฆานุสติ จากนัน้ กล่าวถึงความ
ลึกซึ้งของธรรมที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ ตามด้วยข้อความว่า “พระสัมมาสัม
พุทธเจ้าทั้งหลาย อุปมาดังเม็ดทรายในแม่นำ้าคงคา ทรงมีพระลักษณะเฉพาะ
ที่เหมือนกันทุกพระองค์ ทรงตรัสรู้แล้ว ได้ทรงบรรลุพระสัพพัญุตญาณ”
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(นทีคงฺคาวาลุโกปมา สมฺยกฺสมฺพุทฺธา สฺวลกฺษณสามานฺยลกฺษณต ฺจาวพุธฺย
สารฺวชฺ ํ ชฺ านมธิคตวํตะ) และยังมีข้อความอื่นๆ ตามมาภายหลังจากนั้น
ซึ่งเป็นจุดที่คัมภีร์ขาดวิ่น ข้อความจึงขาดหายไปอย่างน่าเสียดาย (Sander
1980: 251-7)

ความเข้าใจที่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตมีจำานวนมาก ในคำาสอน
พระมงคลเทพมุนีนั้น มีปรากฏในคำากล่าวบูชาพระรัตนตรัยก่อนการเจริญ
สมาธิภาวนา มีข้อความว่า:
ข้ า พระพุ ท ธเจ้ า ขออาราธนาสมเด็ จ พระพุ ท ธเจ้ า ที่
ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้ว ในอดีตกาล มากกว่าเม็ดทรายในท้อง
มหาสมุทรทั้ง ... (รธ. 924)
และยังมีในวาระอื่นๆ ที่ท่านกล่าวถึงพระพุทธเจ้าในอดีตว่ามีมาก แต่
ไม่ได้เปรียบเทียบว่าเหมือนเม็ดทราย เช่นในตัวอย่างข้างล่างนี้
เป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธในโลกแล้ว ท่านก็ส่องดู
ธรรมอุปนิสัยสัตว์ ว่านี่เราปฏิบัติมาถึงแค่นี้แล้ว เราจะเคารพ
อะไร ? เราไม่เห็นมีใครควรเคารพใน 3 ภพ... ฯลฯ ... ท่านก็
สอดธรรมกายพระอรหัตถอยออกไปนิพพาน มีเท่าไร มีเท่าไร
มีเท่าไร ก็เข้ากลางหนักเข้าไป ถามพระพุทธเจ้าที่ไปนิพพาน
แล้วเก่าๆ มากน้อยมีเท่าไรรู้เรื่องหมด ว่าพระพุทธเจ้าเก่าๆ
นับถือใคร บูชาใคร เคารพใคร... พระสัมพุทธเจ้าเหล่าใด ใน
อดีตกาลที่ล่วงไปแล้วทั้งหลาย พระพุทธเจ้าเหล่าใดที่ปรากฏ
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ในปัจจุบัน พระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่าใดที่จะมาในอนาคตกาล
ภายภาคข้างหน้า พระสัมพุทธเจ้าพระองค์ใด ผู้ซึ่งยังความโศก
ของประชาชนเป็นอันมากให้วนิ าศไป ซึง่ ปรากฏอยูใ่ นปัจจุบนั นี้
สพฺเพ สทฺธมฺมครุโน ล้วนเคารพสัทธรรมทั้งสิ้น เคารพสัทธรรม
ทีเดียว (รธ. 275-6)
แม้ว่าคัมภีร์สันสกฤตของ “ธรรมกายสูตร” นี้จะมีอายุไม่เก่าแก่นัก คือ
ราวพุทธศตวรรษที่ 12-14 แต่ความเข้าใจว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตมี
จำานวนมากนัน้ น่าจะเป็นความเข้าใจปกติของชาวพุทธมาแต่เดิมก่อนหน้านัน้
แม้ในมหาปทานสูตรบาลีพระพุทธองค์จะทรงเล่าเรื่องราวของพระสัมมาสัม
พุทธเจ้าไว้เพียง 7 พระองค์กต็ าม แต่พระองค์กไ็ ม่เคยตรัสว่าพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าในอดีตมีเพียงเท่านี้แต่อย่างใด อีกทั้งในพระไตรปิฎกบาลีส่วนอื่นก็มีกล่าว
ถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์อื่นๆ นอกจาก 7 พระองค์นี้ไว้ด้วย อนึ่ง ยังมี
คัมภีร์ภาษาคานธารีที่มีอายุราว พ.ศ. 337-60220 ระบุพระนามของพระสัมมา
สัมพุทธเจ้าในอดีตไว้จาำ นวนมากซึง่ บ่งบอกถึงความเข้าใจของชาวพุทธคันธาระ
ในยุคนั้นว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตมีมามากแล้ว

20

เป็นคัมภีร์คานธารีที่ Library of Congress เป็นเจ้าของ (Allon and Salomon 2010: 10, n. 39)
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3.1.10.2. ธรรมศรีรสูตร
คัมภีร์นี้เป็นพระสูตรมหายานขนาดสั้น รวบรวมหัวข้อธรรมที่นำาไป
สู่การตรัสรู้หรือธรรมที่เป็นผลจากการตรัสรู้ (Kumamoto 1995) พบคัมภีร์
เป็นภาษาสันสกฤตทัง้ ในตอนเหนือและตอนใต้ของเอเชียกลาง และยังพบเป็น
ภาษาโขตานโบราณและภาษาจีนอีกด้วย คัมภีร์ที่พบมีอายุการคัดลอกราว
กลางพุทธศตวรรษที่ 12-14 เนื้อหาที่นำามาศึกษาในงานวิจัยนี้เป็นเนื้อหาของ
คัมภีรภ์ าษาสันสกฤตทีพ่ บทีเ่ ทอร์ฟานโอเอซิส (Stönner 1904) และฉบับภาษา
โขตานโบราณ (Bongard-Levin and Tyomkin 1969)21 ซึ่งมีเนื้อหาใกล้เคียง
กันกับฉบับภาษาสันสกฤตที่อยู่ใน เปโตรว์สกินคอลเล็คชั่น (N. E. Petrovsky
Collection) แต่แตกต่างจากฉบับสันสกฤตใน เยอรมันคอลเล็คชั่น (German
Collection) ที่พบจากเทอร์ฟานโอเอซิสและคิซิล22 มีประเด็นในการเปรียบ
เทียบที่น่าสนใจดังนี้

21

ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ใน เปโตรว์สกินคอลเล็คชั่น (N. E. Petrovsky Collection) ที่ เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก
(Leningrad)

22

เนื้อหาของคัมภีร์ที่พบที่คิซิล (Walschmidt 1971: 141-2) พบเนื้อหาเฉพาะท่อนกลาง ส่วนท่อน
บนและท่อนล่างขาดหายไป รายการธรรมะในเนื้อหาท่อนกลางที่เหลืออยู่ตรงกันกับฉบับที่พบที่
เทอร์ฟานโอเอซิสเกือบทั้งหมด ยกเว้นสองรายการในพรหมวิหารที่ในฉบับเทอร์ฟานโอเอซิสมีครบ
แต่ฉบับคิซิลกล่าวเฉพาะมหากรุณาและอุเบกขาเท่านั้น เนื้อหาของฉบับคิซิลสิ้นสุดที่อานาปานสติ
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบเนื้อหาคัมภีร์ธรรมศรีรสูตรภาษาสันสกฤตกับ
ฉบับภาษาโขตาน
โครงสร้าง

คัมภีร์สันสก ตจากเทอร์ าน

บทนำา

นอบน้อมต่อพระพุทธเจ้า
พระธรรม พระสงฆ์
พระปัจเจกพุทธเจ้า
พระอรหันต์ พระอนาคามี
พระสกทาคามี พระโสดาบัน
ทั้งหลาย

ความเชื่อม

เมื่อนอบน้อมต่อท่านเหล่านั้น
แล้ว เราจะได้กล่าวพรรณนา
ธรรมศรีรสูตรนี้
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คัมภีร์ภาษาโขตานโบราณ
จากโขตาน
พระพุทธเจ้าอันเป็นทิพย์
ทั้งหลาย ที่มีมากมายเหมือน
เม็ดทรายในแม่นำ้าคงคา
และพระพุทธเจ้าทั้งหลายใน
ภัทรกัปนี้ ต่างตรัสรู้ด้วย
พระสูตรนี้ที่ได้สรุปรวมคำา
สอนมหายานอันประกอบด้วย
หนทาง 7 สาย (หรือ 7 ขั้น
ตอน) เป็นคำาสอนอันสุขุม
ลึกซึ้ง ซึ่งหาได้แต่ในมหายาน
แม้เนื้อหาคำาสอนจะมากมาย
เพียงใด แต่ความหมายโดย
ภาพรวมได้ประมวลมาไว้ใน
ธรรมศรีรสูตรนี้แล้ว

www.webkal.org

โครงสร้าง

คัมภีร์สันสก ตจากเทอร์ าน

เนื้อหา

กล่าวถึงธรรม 42 หมวด
เริ่มจาก สติปัฏฐาน 4 และ
ลงท้ายด้วย ปฏิจจสมุปบาท
12 หมวดธรรมที่มีในรายการ
มีทั้งที่เป็นข้อปฏิบัติ เช่น สติ
ปัฏฐาน 4, บุญญกิริยาวัตถุ
3, อสุภะและอานาปานสติ
เป็นต้น ที่เป็นคุณธรรมหรือ
คุณวิเศษ เช่น ตถาคตพละ
มหากรุณา เมตตา มุทิตา
อุเบกขา เป็นต้น หรือจำาแนก
ธรรม เช่น รัตนะ 3
ทรรศนมรรค ภาวนามรรค
เสกขมรรค อเสกขมรรค
เป็นต้น การกล่าวถึงหมวด
ธรรมเป็นลักษณะคละกันไป
โดยไม่ได้เรียงลำาดับตามตัวเลข
หรือการปฏิบัติใดๆ

คัมภีร์ภาษาโขตานโบราณ
จากโขตาน
กล่าวถึงธรรมะในทำานอง
เดียวกัน แต่ยกมาเพียงบาง
อย่าง และเรียงตามลำาดับ
ตัวเลขหมวดธรรม เริ่มต้นจาก
สติปัฏฐาน 4 และลงท้ายด้วย
ตถาคตพละ 10
ปิดท้ายด้วยข้อความว่า
“ธรรมศรีระนี้เพื่อประโยชน์
(แก่คุณธรรม) นี้ ซึ่งเป็น
ความหมายทั้งหมดของ
พระพุทธเจ้า”
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โครงสร้าง

คัมภีร์สันสก ตจากเทอร์ าน

บทลงท้าย

ลงท้ายว่า ธรรมอันลึกซึ้งเหล่า
นี้ อันท่านตั้งไว้ว่าเป็นธรรม
ศรีระพระพุทธเจ้าทั้งหลายใน
อดีตตรัสไว้แล้ว พระพุทธเจ้า
ทั้งหลายในอนาคตที่เสมือน
เม็ดทรายในแม่นำ้าคงคา
จักตรัส และพระตถาคตนาม
ว่าศากยมุนีอรหันตสัมมาสัม
พุทธเจ้าก็ตรัสธรรมศรีระนี้ไว้
แล้ว (ตามด้วยพระภิกษุชื่นชม
ยินดีในพระพุทธภาษิต)

คัมภีร์ภาษาโขตานโบราณ
จากโขตาน
ลงท้ายว่า เพื่อประโยชน์
นี้ พระพุทธเจ้าผูเ้ รืองเดชทัง้
หลายได้ตรัสธรรมศรีระไว้แล้ว
และกุลบุตรกุลธิดาใดก็ตาม
ได้บันทึกคำาสอนนี้ไว้ หรือให้
เขียนไว้ หรือทรงจำาไว้ หรือ
เข้าใจคำาสอนเหล่านี้ แม้ผู้ที่
เคยสร้างอนันตริยกรรม 5 ไว้
ก็จะไม่ตกนรก และจะไม่ต้อง
เวียนว่ายในวัฏสงสารอีก.....

การเปรี ย บเที ย บเนื้ อ หาของพระสู ต รพบว่ า ทั้ ง สองฉบั บ กล่ า วถึ ง
พระพุทธเจ้าจำานวนมากเหมือนเม็ดทรายในแม่นำ้าคงคาแต่กล่าวไว้คนละแห่ง
คือ ฉบับโขตานกล่าวถึงพระพุทธเจ้าในอดีตมีจำานวนมาก แต่ฉบับสันสกฤต
หมายเอาพระพุทธเจ้าในอนาคต ส่วนพระพุทธเจ้าในอดีตกลับใช้เพียงศัพท์
พหูพจน์ที่แปลว่า “พระพุทธเจ้าทั้งหลาย” เท่านั้น อย่างไรก็ดี เป็นไปได้ว่า
ความแตกต่างดังกล่าวจะเป็นผลเนื่องมาจากการเรียบเรียงที่เป็นฉันทลักษณ์
ต้องปรับนำ้าหนักเสียงตามข้อกำาหนดของคณะฉันท์และอาจไม่ได้มีเหตุผลใน
แง่ของเนื้อหาคำาสอนแต่อย่างใด ดังนั้นข้อความเพียงสั้นๆ ว่าพระพุทธเจ้าใน
อดีตทั้งหลาย อาจมีความหมายเสมือนพระพุทธเจ้ามากมายดังเม็ดทรายใน
170
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แม่นำ้าคงคาสำาหรับชาวพุทธในยุคนั้น จึงไม่ถือว่าแตกต่างกัน สำาหรับประเด็น
นี้ การศึกษาเพิม่ เติมเกีย่ วกับทรรศนะของชาวพุทธในแต่ละท้องที่ ณ ช่วงเวลา
นัน้ อาจช่วยให้ได้ขอ้ สรุปทีช่ ดั เจนกว่านี้ ส่วนในงานวิจยั นีถ้ อื ว่าทัง้ สองข้อความ
มีความหมายไม่แตกต่างกัน
ในเนื้อหาตอนต้นของพระสูตรฉบับโขตาน ซึ่งไม่ปรากฏในฉบับภาษา
สันสกฤต กล่าวถึงหลักธรรมที่ทำาให้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ และ
เป็นหัวใจของคำาสอนในมหายาน ซึ่งโดยภาพรวมแล้วคือเส้นทางจากการเป็น
พระโพธิสัตว์จนเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประกอบด้วย
1) ตถาคตครรภะ
2) ทางเอกสายเดียว
3) ธรรมกาย
4) การเข้าถึงภาวะที่ไม่มีการเกิดและการดับ (ส. อนุตปาทนิโรธ, บ.
อนุปปาทนิโรธ)
5) การดำารงอยู่ในโลกธาตุโดยวิเศษ
6) พระโพธิสัตว์ และ
7) ความยิ่งใหญ่ของพระตถาคต
เมือ่ มองในแง่ของนิกายทีเ่ กีย่ วข้อง จะเห็นได้วา่ แม้คมุ าโมโตะจะกล่าว
ไว้วา่ ธรรมศรีรสูตรนีเ้ ป็นพระสูตรมหายานก็ตาม แต่เนือ้ หาจากคัมภีรส์ นั สกฤต
ทีพ่ บทีเ่ ทอร์ฟานโอเอซิสนัน้ ยังไม่พบร่องรอยของความเป็นมหายานใดๆ การ
ดำาเนินเรือ่ ง ตลอดจนเนือ้ หาคำาสอน ตัง้ แต่ตน้ จนลงท้ายเป็นแนวของนิกายหลัก
ทัง้ หมด ต่างจากเนือ้ หาของฉบับภาษาโขตานซึง่ แสดงความเป็นมหายานอย่าง
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ชัดเจน กล่าวคือ ตั้งแต่เริ่มต้นก็กล่าวระบุไว้ว่าเป็นพระสูตรที่ประมวลหัวใจ
คำาสอนในมหายานซึ่งไม่อาจหาได้จากที่ใด ทั้งยังระบุชื่อคัมภีร์มหายาน 7
พระสูตร โดยเฉพาะมหาสันนิปาต ซึ่งเป็นพระสูตรมหายานที่เขียนขึ้นในยุค
หลังและเป็นพระสูตรใหญ่ทรี่ วมเนือ้ หาของพระสูตรมหายานทีส่ าำ คัญๆ ไว้ดว้ ย
กัน แสดงว่าธรรมศรีรสูตรฉบับภาษาโขตานนีเ้ ขียนขึน้ ในภายหลังมหาสันนิปาต
ด้วยวัตถุประสงค์ทตี่ รงกันข้ามกัน คือเพือ่ สรุปคำาสอนมหายานไว้อย่างรวบรัด
แต่ชดั เจน นอกจากนี้ ในตอนท้ายทีก่ ล่าวถึงอานิสงส์ของการคัดลอกและเผยแผ่
พระสูตรนี้ออกไปก็เป็นรูปแบบเฉพาะของพระสูตรมหายานเช่นกัน
ส่วนในแง่ของความเหมือนและความต่างกันกับหลักการของวิชชา
ธรรมกายนั้นอาจพิจารณาจากโครงสร้างในส่วนต่างๆ ดังนี้
1. รายการธรรมะที่ประมวลรวมกันแล้วสรุปว่าเป็น ธรรมศรีระ (ร่าง
แห่งธรรม) นั้น ดูจะเทียบกันได้อย่างหลวมๆ กับคาถาพระธรรมกายที่พบใน
เอเชียอาคเนย์ที่กล่าวถึงคุณธรรมต่างๆ ว่าเปรียบได้กับอวัยวะต่างๆ ของพระ
ธรรมกาย แต่เนือ่ งจากรายการธรรมะในธรรมศรีรสูตรมิได้มเี พียงคุณธรรมหรือ
คุณวิเศษเท่านัน้ แต่ยงั มีขอ้ ปฏิบตั เิ ช่น อานาปานสติ อสุภะ เป็นต้นด้วย รวมทัง้
ยังมีปฏิจจสมุปบาท และอริยสัจสี่ รวมทั้ง กฤษณายตนะ23 ซึ่งเป็นธรรมที่ต้อง
ทำาให้แจ้ง ไม่ใช่คุณธรรมของพระธรรมกายหรือของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึง
ไม่อาจนับได้ว่าธรรมศรีรสูตรนัน้ เทียบได้กบั คาถาพระธรรมกายอย่างสมบูรณ์
และยังไม่มีอะไรชัดเจนในความสอดคล้องกับหลักการของวิชชาธรรมกาย
23

คำานี้ พบในต้นฉบับภาษาสันสกฤตจากเทอร์ฟานและคิซลิ แต่ไม่พบในฉบับภาษาโขตานซึง่ มีเนือ้ ความ
ท่อนนี้เพียงย่อๆ เท่านั้น
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2. ในส่วนต้นของฉบับภาษาโขตานที่กล่าวถึงคำาสอนที่ประกอบด้วย
ทาง 7 สายหลักนั้น มองจากเนื้อหาแล้ว น่าจะเป็น 7 ขั้นตอนมากกว่า ซึ่ง
หากดำาเนินไปตามลำาดับก็น่าจะถือว่าตรงกันกับหลักการของวิชชาธรรมกาย
ได้อย่างน้อยก็ใน 4 ขั้นตอนแรกซึ่งอาจเปรียบได้กับระดับของการเข้าถึง
ประสบการณ์ภายในดังนี้
ก) ตถาคตครรภะ อาจเปรียบได้กับการเข้าถึงปฐมมรรค
ข) ทางเอกสายเดียว เปรียบได้กับการเข้าไปสู่ทางสายกลางที่มีจุด
เริ่มต้นจากปฐมมรรค
ค) ธรรมกาย เปรียบได้กับการเข้าถึงพระธรรมกาย
ง) อนุตปาทนิโรธ เปรียบได้กับการเข้าถึงพระนิพพาน
ในลำาดับนี้ การเข้าถึงธรรมกายเกิดในลำาดับต่อจากการเข้าถึงเส้นทาง
สายกลาง อันเป็นทางเอกสายเดียว และเป็นต้นทางสู่การเข้าถึงพระนิพพาน
ตรงกันกับหลักการของวิชชาธรรมกายดังที่แสดงไว้ข้างต้น (ใน 2.2.2)
3. การกล่าวถึงจำานวนพระพุทธเจ้าในอดีตว่ามีมากเหมือนเม็ดทรายใน
แม่นำ้าคงคานับว่าสอดคล้องกันกับความเข้าใจในวิชชาธรรมกาย
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ภาพที่ ภาพวา า นัง ถถําพระพุ
พระพุทธเจ้าพันพระองค์ ที่

(

)

.1.11. บทสรุปความสอดคล้องในหลักธรรมและหลักปฏิบัติทั่วไป
จากภาพรวมของคัมภีรท์ ยี่ กมาเป็นตัวอย่างข้างต้นซึง่ มีความเก่าแก่ของ
ตัวคัมภีรต์ งั้ แต่ราวพุทธศตวรรษที่ 6 จนถึงราวพุทธศตวรรษที่ 14 พบว่าระดับ
ความสอดคล้องตรงกันของคำาสอนในคัมภีร์กับหลักการในวิชชาธรรมกายมี
การลดหลั่นมาตามลำาดับ กล่าวคือ คำาสอนในคัมภีร์ของนิกายหลักที่บันทึก
เป็นภาษาคานธารีราวพุทธศตวรรษที่ 6-9 (3.1.1-3.1.8) และโศลกสรรเสริญ
พระพุทธคุณในภาษาสันสกฤตอายุราวพุทธศตวรรษที่ 9-11 (3.1.9) มีความ
สอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์กับหลักการของวิชชาธรรมกาย ในขณะที่คัมภีร์
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มหายานรุ่นหลังจากนั้นที่บันทึกในภาษาสันสกฤตราวพุทธศตวรรษที่ 1214 (3.1.10) และเป็นคัมภีร์ของมหายาน พบว่ามีความสอดคล้องกันในบาง
ประเด็น ตัวอย่างคัมภีรท์ แี่ สดงไว้ขา้ งต้นจึงบ่งบอกว่าหลักธรรมและหลักปฏิบตั ิ
ทัว่ ไปทีก่ ล่าวไว้ในวิชชาธรรมกายเป็นคำาสอนพระพุทธศาสนามาแต่โบราณกาล
ดังมีหลักฐานยืนยันเก่าแก่ราว 2,000 ปีเป็นอย่างน้อย
ในลำาดับต่อไปจะได้ศึกษาคำาว่า ธรรมกาย ที่พบในคัมภีร์จากภูมิภาค
เดียวกันนี้

3.2. ธรรมกาย ในคันธาระ เอเชียกลาง และประเทศจีน
คัมภีร์ที่พบในคันธาระ เอเชียกลาง และประเทศจีน มีที่ปรากฏคำาว่า
ธรรมกายอยู่ไม่น้อย งานวิจัยส่วนนี้ศึกษาความหมายของธรรมกายที่กล่าว
ถึงในคัมภีร์เหล่านั้น ทั้งที่พบเป็นชิ้นส่วนคัมภีร์โบราณ และที่รวบรวมไว้ใน
ฐานข้อมูลเพื่อการศึกษาพุทธวรรณกรรม พบคำาว่าธรรมกายในหลายบริบท
ดังนี้
.2.1. พึงเห็นพระพุทธองค์โดยธรรม พระพุทธองค์ทรงมีธรรม
เป็นกาย
ประเด็นหนึ่งเกี่ยวกับธรรมกายที่คุ้นเคยกันในหมู่ชาวพุทธคือประเด็น
ที่ว่าให้เห็นพระพุทธองค์โดยธรรม(กาย) ไม่ใช่โดยรูปกาย เพราะพระองค์เป็น
ธรรมกาย หรือเพราะพระองค์มธี รรมเป็นกาย ซึง่ มีกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกบาลี
และพบในคัมภีร์จากคันธาระ เอเชียกลาง และประเทศจีนด้วย หนึ่งในคัมภีร์
หลักที่กล่าวถึงประเด็นนี้คือ กลุ่มคัมภีร์ปรัชญาปารมิตา
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3.2.1.1. อัษฏสาหสริกาปรัชญาปารมิตา24
คัมภีร์ปรัชญาปารมิตาเป็นกลุ่มคัมภีร์ที่มีความสำาคัญมากในการศึกษา
พระพุทธศาสนามหายานเพราะมีความเก่าแก่และมีวิวัฒนาการมาอย่าง
ต่อเนื่อง25 นักวิชาการมีความเห็นตรงกันว่าอัษฏสาหสริกาปรัชญาปารมิตา
(ปรัชญาปารมิตาที่มีความยาวประมาณ 8,000 โศลก) เป็นคัมภีร์ที่เก่าแก่
ที่สุดในกลุ่มนี้ ซึ่ง Conze คาดการณ์ว่าคัมภีร์นี้น่าจะเขียนขึ้นเป็นครั้งแรกราว
กลางพุทธศตวรรษที่ 5-7 (Conze 1978: 1-4) ส่วนคัมภีร์ที่มีตกทอดมาจนถึง
ปัจจุบนั มีฉบับแปลในภาษาจีนหลายฉบับ ทีเ่ ก่าแก่ทสี่ ดุ คือฉบับทีแ่ ปลโดยพระ
โลกเกษมราว พ.ศ. 722-723 และต่อมาพบต้นฉบับคัมภีร์ในภาษาสันสกฤต
จากเนปาล (Vaidya 1960) อายุคัมภีร์ราวกลางพุทธศตวรรษที่ 16-18 และ
ชิ้นส่วนเล็กๆ จากบามิยัน (Sander 2000a; Sander 2002) ซึ่งคาดว่าคัดลอก
ในราวครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 9 (Sander 2000b: 285-8) และในที่สุดพบ
ในภาษาคานธารี (Falk and Karashima 2012; 2013) ที่คาดว่าคัดลอกราว
ปลายพุทธศตวรรษที่ 6 เป็นอย่างช้า (Falk and Karashima 2012: 19)
การศึกษาเปรียบเทียบต้นฉบับภาษาคานธารีกบั ฉบับแปลภาษาจีนโดย
พระโลกเกษมและฉบับภาษาสันสกฤตซึง่ มีเนือ้ ความคาบเกีย่ วกันทำาให้ฟอล์ก
และคาราชิม่าสรุปว่าคัมภีร์ทั้งสามฉบับนี้ไม่มีฉบับใดเป็นต้นฉบับของกันและ
24

25

นำาเนื้อหาหลักมาจากงานวิจัย “ร่องรอยวิชชาธรรมกายในคันธาระและเอเชียกลาง” (ชนิดา จันทรา
ศรีไศล 2557) และ “ธรรมกายในคัมภีร์สันสกฤต” (พระวีรชัย เตชงฺกุโร 2557) และบางส่วนจาก
“ทฤษฎีตถาคตครรภะในพระไตรปิฎกบาลี” (พระเกษตร าณวิชฺโช 2557)
รายละเอียดในการจำาแนกคัมภีร์ในกลุ่มปรัชญาปารมิตาและวิวัฒนาการของคัมภีร์ในสายนี้จาก
มุมมองของนักวิชาการ ได้แสดงไว้โดยละเอียดในงานวิจยั “ธรรมกายในคัมภีรส์ นั สกฤต” (พระวีรชัย
เตชงฺกุโร 2557)
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กันโดยตรง พวกเขาเชือ่ ว่าต้องมีตน้ ฉบับดัง้ เดิมทีเ่ ก่าแก่กว่านัน้ ทีพ่ ฒ
ั นามาตาม
ลำาดับจนเป็นคัมภีรส์ ามฉบับนี้ และต้นฉบับดังกล่าวน่าจะมีอายุราวกลางพุทธ
ศตวรรษที่ 5-6 เป็นอย่างช้า (Falk and Karashima 2013: 100)
ในคัมภีร์อัษฏสาหสริกาปรัชญาปารมิตา ฉบับเต็มในภาษาสันสกฤต
(Vaidya 1960) พบคำาว่าธรรมกายหลายแห่งซึ่งกล่าวไว้ในทำานองเดียวกันว่า
พระพุทธเจ้าทัง้ หลายเป็นธรรมกาย หรือมีธรรมเป็นกาย และพึงเห็นพระพุทธ
องค์โดยการบรรลุธรรมกาย ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ธรฺมกายปรินิษฺปตฺติโต มาำ ภิกฺษโว ทฺรกฺษยถ

(Vaidya

1960: 48)

ค�าแปล: ภิกษุทงั้ หลาย จงเห็นเราโดยการบรรลุธรรมกาย และ
น หิ ตถาคโต รูปกายโต ทฺรษฺฏวฺยะ ธรฺมกายาสฺตถาคตาะ
(Vaidya 1960: 253)

ค�าแปล: ไม่พึงเห็นพระตถาคตโดยรูปกาย พระตถาคต
ทั้งหลายมีธรรมเป็นกาย
เมื่อเปรียบเทียบกับคำาสอนในวิชชาธรรมกาย เห็นได้ว่าเป็นคำาสอนที่
สอดคล้องกัน ดังที่พระมงคลเทพมุนีกล่าวไว้ว่า ธรรมกายนั้นคือตัวจริงของ
พระพุทธเจ้า (ดู 3.1.1) และเป็นกายที่ประกอบด้วยธรรม ดังนี้
กายธรรมก็มีขันธ์เหมือนกัน แต่เป็นธรรมขันธ์ ท่านไม่
เรียกเบญจขันธ์ เป็นธรรมขันธ์เสีย มีธาตุเหมือนกันเป็นวิราค
ธาตุ เป็นวิราคธรรม เป็นธรรมไปทั้งก้อน (รธ. 533)
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นิพพานเขามีธรรมขันธ์ทั้ง ซึ่งขันธ์ ของเขามีเรียก
ว่า ธรรมขันธ์ ที่เรียกว่า ธรรมธาตุ กายก็เรียกว่า ธรรมกาย
ไม่เรียกว่ารูปกาย เหมือนกายมนุษย์ทั้งหลาย ในนิพพานจะมี
รูปธรรมนามธรรมอย่างกายมนุษย์ กายทิพย์ กายรูปพรหม กาย
อรูปพรหม ไม่มีเป็นของละเอียด (รธ. 796)
ประเด็นที่ว่า พระพุทธองค์มีธรรมเป็นกายนี้ มีกล่าวไว้ในพระไตรปิฎก
บาลีด้วยเช่นกัน ดังที่ปรากฏในอัคคัญญสูตร ว่า “วาเสฏฐะและภารทวาชะ
คำาว่า ธรรมกาย ก็ดี พรหมกาย ก็ดี ธรรมภูต ก็ดี พรหมภูต ก็ดี เป็นชื่อของ
ตถาคต”26 ซึ่งคำาว่า ธรรมกายในที่นี้ จะแปลเป็นคำานามว่า “ธรรมกาย” หรือ
จะแปลเป็นคำาคุณศัพท์ว่า “ผู้มีธรรมเป็นกาย” ก็ได้ ซึ่งเมื่อเป็นพระนามของ
พระตถาคตแล้ว ย่อมแสดงว่า พระตถาคตเจ้านั้นมีธรรมเป็นกาย หรือทรง
เป็นธรรมกายนั่นเอง
อีกแห่งหนึ่งในพระไตรปิฎกบาลีที่เป็นที่รู้จักกันดีว่าน่าจะสะท้อน
ประเด็นของการเห็นพระพุทธองค์โดยธรรม คือ พระดำารัสทีต่ รัสกับพระวักกลิ
ผู้คอยแต่ติดตามแลดูพระรูปกายของพระพุทธองค์อยู่เสมอจนไม่เป็นอันทำา
อะไร เมือ่ เห็นว่าพระวักกลิมอี นิ ทรียแ์ ก่กล้าพอทีจ่ ะแนะนำาได้แล้วพระพุทธองค์
จึงทรงตักเตือนว่า “พอเถอะวักกลิ จะมีประโยชน์อะไรกับการเห็นรูปกายอัน

26

ตถาคตสฺส เหตำ วาเสฏฺา อธิวจนำ ธมฺมกาโย อิติปิ พฺรหฺมกาโย อิติปิ ธมฺมภูโต อิติปิ พฺรหฺมภูโต อิติปิ ฯ
(ที.ปา. 11/55/92)
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เน่าเปือยนี้ ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นย่อมเห็นเรา ผู้ใดเห็นเราผู้นั้นย่อมเห็นธรรม”27
ในคำาว่า “ผู้ใดเห็นเรา ผู้นั้นย่อมเห็นธรรม” นั้น คำาว่า เห็นเรา ในที่
นี้ย่อมหมายถึงการเห็นกายที่แท้จริงของพระองค์ ไม่ใช่พระรูปกายดังที่พระ
วักกลิเห็นอยู่แล้ว แม้ว่าพระไตรปิฎกบาลีไม่ได้ระบุด้วยข้อความว่าธรรมกาย
แต่เมื่อพิจารณาปรียบเทียบกับพระดำารัสในอัคคัญญสูตรที่บอกว่า ธรรมกาย
เป็นชื่อของตถาคตแล้ว ก็ค่อนข้างชัดเจนอยู่ในตัวว่า “เห็นเรา” ในที่นี้คือเห็น
ธรรมกายนั่นเอง
ในประเด็นนี้ พระเกษตร ญาณวิชโช (2557) ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า รูป
กายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านัน้ ไม่ใช่กายทีแ่ ท้จริงของพระองค์ แต่ธรรมกาย
เป็นกายที่แท้จริงคือตถาคต ดังที่อรรถกถาสังฆาฏิสูตรยืนยันว่า ภิกษุผู้เห็น
รูปกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยตาเนื้อของตนหรือได้อยู่กับรูปกายของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มิใช่เป็นการได้เห็นหรือการได้อยู่กับกายที่แท้จริงของ
พระองค์เลย แต่การเห็นพระองค์ด้วยญาณจักษุและการอยู่กับกายแห่งธรรม
(ธรรมกาย) เท่านั้นที่นับว่าภิกษุนั้นได้เห็นและได้อยู่กับกายที่แท้จริงของ
พระองค์ ดังนี้
เอเตน มำสจกฺขนุ า ตถาคตทสฺสนำ รูปกายสโมธานฺจ อกา
รณำ าณจกฺขุนาว ทสฺสนำ ธมฺมกายสโมธานเมว จ ปมาณนฺติ ทสฺ
เสติ ฯ เตเนวาห ธมฺมำ หิ โส ภิกขเว ภิกฺขุ น ปสฺสติ ธมฺมำ อปสฺสนฺ
โต มำ น ปสฺสตีติ ฯ ตตฺถ ธมฺโม นาม นววิโธ โลกุตฺตรธมฺโม โส จ
27

อลำ วกฺกลิ กึ เต อิมินา ปูติกาเยน ทิฏฺเน ฯ โย โข วกฺกลิ ธมฺมำ ปสฺสติ โส มำ ปสฺสติ โย มำ ปสฺสติ โส
ธมฺมำ ปสฺสติ ฯ (สำ.ข. 17/216/146-7)
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อภิชฺฌาทีหิ ทุสฺสิตจิตฺเตน น สกฺกา ปสฺสิตุำ ตสฺมา ธมฺมสฺส อทสฺ
สนโต ธมฺมกายำ น ปสฺสตีติ (อิติ. อ. 334)
ค�าแปล: ด้วยคำานี้ พระองค์ทรงแสดงว่า การเห็นพระ
ตถาคตเจ้าด้วยมังสจักษุก็ดี การอยู่ร่วมกันโดยรูปกายก็ดี ไม่ใช่
เหตุ แต่การเห็นด้วยญาณจักษุและการอยู่ร่วมกันโดยธรรมกาย
เท่านั้นเป็นประมาณ ด้วยเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัส
ไว้ว่า ภิกษุทั้งหลาย เพราะว่าภิกษุนั้นไม่เห็นธรรม เมื่อไม่เห็น
ธรรมก็ไม่เห็นเรา ในข้อความนั้น “โลกุตรธรรม 9” ชื่อว่า
“ธรรม” เธอผู้มีจิตที่ถูกอภิชฌาเป็นต้นประทุษร้ายย่อมไม่อาจ
เห็น (โลกุตรธรรมนั้น) ได้ เมื่อไม่เห็นธรรม เธอจึงได้ชื่อว่า ไม่
เห็นธรรมกาย
ข้อความในอรรถกถาสังฆาฏิสูตรนี้ เชื่อมโยงคำาว่า “ธรรม” เข้ากับ
“โลกุตรธรรม 9” และ “ธรรมกาย” ว่า การเห็นธรรม ก็คอื การเห็นโลกุตรธรรม
9 ซึ่งก็คือการเห็นธรรมกาย ดังนั้น ผู้เห็นธรรม จึงได้ชื่อว่า เห็นพระตถาคต
(เพราะตถาคตคือธรรมกาย)
นอกจากนี้ อรรถกถายังอธิบายเพิม่ เติมว่า โลกุตรธรรม 9 ซึง่ จำาแนกเป็น
มรรค ผล และนิพพาน นั้น ได้ชื่อว่าเป็น “ธรรม” โดยตรง ไม่ใช่โดยอ้อม ดังนี้
มคฺคผลนิพฺพานปฺปเภโท หิ นววิโธ โลกุตฺตรธมฺโม นิปฺปริ
ยายธมฺโม นิพฺพตฺติตธมฺโมเยว น เกนจิ ปริยาเยน การเณน วา
เลเสน วา ธมฺโม ฯ (อิติ. อ. 364)
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ค�าแปล: โลกุตรธรรม 9 ซึ่งจำาแนกเป็นมรรค (4) ผล (4)
และนิพพาน (1) เป็นธรรมโดยตรง เป็นธรรมที่เกิดแล้ว หาได้
เป็นธรรมโดยปริยาย (โดยอ้อม) โดยเหตุ หรือโดยเลศใดๆ ไม่
การเชื่อมโยงการเห็นธรรม เข้ากับการเห็นโลกุตรธรรม 9 ประการ ซึ่ง
หมายถึงการเห็นธรรมกาย ว่าเป็นการเห็นตถาคต (พระเกษตร าณวิชฺโช
2557) นัน้ ตรงกันกับหลักการของวิชชาธรรมกาย ดังทีพ่ ระมงคลเทพมุนแี สดง
ไว้เสมอว่า โลกุตรธรรม 9 ได้แก่ มรรค 4 ผล 4 และนิพพาน นั้นคือธรรมกาย
และธรรมกายก็คือพระตถาคต
พระตถาคตเจ้าน่ะรูปพรรณสัณฐานเป็นอย่างไร? อยู่
ที่ไหน? ทีนี้เราจะรู้จักละ พระตถาคตเจ้าที่เรียกว่าเลิศประเสริฐ
กว่านะ ก็รัตนะอีกเหมือนกัน นั่นแหละ พุทธรัตนะนั่นแหละ
เป็นพระตถาคตเจ้าละ ที่เราได้ธรรมกาย แล้วก็ถึงพุทธรัตนะ
ธรรมกายคือพุทธรัตนะทีเ่ ป็นโคตรภู ธรรมกายคือพุทธรัตนะคือ
พระโสดา ธรรมกายคือพุทธรัตนะทีเ่ ป็นพระสกทาคา ธรรมกาย
คือพุทธรัตนะทีเ่ ป็นพระอนาคา ธรรมกายทีเ่ ป็นพุทธรัตนะทีเ่ ป็น
พระอรหันต์ ทั้งหยาบทั้งละเอียด เป็นพุทธรัตนะทั้งนั้น ... โย โข
วกฺกลิ ธมฺมํ ปสฺสติ โส มํ ปสฺสติ แน่ะ..สำาแดง วักกลิ ผูใ้ ดเห็นธรรม
ผู้นั้นเห็นเราผู้ตถาคต ธมฺมกาโย อหํ อิติปิ ผู้ตถาคตคือธรรมกาย
นัน่ แน่ะบอกตรงนัน้ แน่ะ ว่าเราผูต้ ถาคต คือ ธรรมกาย ธรรมกาย
นั้นเองเป็นตัวตถาคตเจ้า (รธ. 370)
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อคฺเค พุทฺเธ ปสนฺนานํ ทกฺขิเณยฺเย อนุตฺตเร เลื่อมใส
ในพระพุทธเจ้าผู้เลิศ คือธรรมกายทีเดียว ธรรมกายโคตรภู
ธรรมกายโคตรภูละเอียด ธรรมกายโสดา โสดาละเอียด ธรรมกาย
สกทาคา สกทาคาละเอียด ธรรมกายอนาคา อนาคาละเอียด
ธรรมกายอรหัต อรหัตละเอียด นั่นแหละธรรมกาย นั่นแหละ
พระพุทธเจ้าผู้เลิศ (รธ. 170)
ธรรมกายของพระสิทธัตถราชกุมารเข้าไปอยู่ในนิพพาน
นั้นเรียกว่าพระนิพพาน ธรรมกายนั่นเรียกว่าพระนิพพาน แต่
ว่านิพพานที่ยังเป็นเครื่องรองรับนั้นเรียกว่า อายตนนิพพาน
(รธ. 593)
หลักธรรมทีว่ า่ พระตถาคตเป็นธรรมกาย และพึงเห็นพระพุทธองค์โดย
ธรรม คือเห็นโดยธรรมกาย ดังที่พบในคัมภีร์อัษฏสาหสริกาปรัชญาปารมิตา
พระไตรปิฎก และอรรถกถาบาลีนั้น จึงเป็นหลักการที่ตรงกันกับหลักการของ
วิชชาธรรมกาย
นอกจากที่พบในคัมภีร์อัษฏสาหสริกาปรัชญาปารมิตา
ซึง่ นับเป็นคัมภีรใ์ นยุคแรก คือยุคปลุกกระแสความตืน่ ตัวในเรือ่ ง
ปัญญาบารมี (Conze 1978: 1) แล้ว คำาว่าธรรมกาย ยังปรากฏ
ในคัมภีรป์ รัชญาปารมิตาในยุคขยายความ ซึง่ นับเป็นยุคที่ 2 ตาม
การจำาแนกของ Conze ได้แก่ ในปัญจวิงศติสาหสริกาปรัชญา
ปารมิตา ซึ่งมีความยาวราวสองหมื่นห้าพันโศลกด้วย
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3.2.1.2. ปัญจวิงศติสาหสริกาปรัชญาปารมิตา28
ในทำานองเดียวกันกับคัมภีร์อัษฏสาหสริกาปรัชญาปารมิตาที่มีหลาย
ฉบับที่เนื้อหาแตกต่างกันไปบ้าง ชิ้นส่วนคัมภีร์ปัญจวิงศติสาหสริกาปรัชญา
ปารมิตาในภาษาสันสกฤตที่พบในเอเชียกลางหลายครั้ง (Bongard-Levin
1994; Watanabe 1994; Bongard-Levin and Kimura 1995; Karashima

ก็มีลักษณะเนื้อหาที่เรียบเรียงใหม่แตกต่างกันไปบ้างเช่นเดียวกัน
(Bongard-Levin and Kimura 1995: 355) ในคัมภีร์นี้พบคำาว่าธรรมกายอยู่
เช่นกัน ดังเช่นเนื้อหาต่อไปนี้
2005)

ตาำศ จ ธรฺมกาเยน จ รูปกาเยน จ ทฺรษฺฏกาเมน อิยเมว
ปฺรชฺาปารมิตา โศฺรตวฺโยทฺคฺรหีตวฺยา ธารยิตวฺยา วาจยิตวฺ
ยา ปรฺยวาปฺตวฺยา ปเรภฺยศฺ จ วิสฺตเรณ สำปฺรกาศยิตวฺยา โย
นิศศฺ จ มนสิกรฺตวฺยา ฯ สเจตฺ กุลปุโตฺร วา กุลทุหิตา วา
ตานฺ ทศสุ ทิกฺษุ ตถาคตานฺ อรฺหตะ สมฺยกฺสำพุทฺธานฺ อิจฺเฉทฺ
ทรฺษฺฏำ เตน กุลปุเตฺรน วา กุลทุหิตฺรา วา ปฺรชฺาปารมิตายาำ
จรตา พุทฺธานุสฺมฤติรฺ ภาวยิตวฺยา (Kimura 1986: 96)
ค�าแปล: ผู้ปรารถนาจะเห็นพระพุทธเจ้าเหล่านั้นทั้งโดย
ธรรมกายและโดยรูปกาย ควรสดับฟัง ศึกษา ทรงจำา บอกเล่า
บรรยาย ประกาศ ปรัชญาปารมิตานี้โดยพิศดาร แก่บุคคลอื่น
ด้วย และพึงกระทำาไว้ในใจโดยแยบคายด้วยฯ อนึ่ง ถ้ากุลบุตร
28

นำาเนื้อหาหลักมาจากงานวิจัย “ธรรมกายในคัมภีร์สันสกฤต” (พระวีรชัย เตชงฺกุโร 2557)
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หรือกุลธิดาจะพึงประสงค์ท่ีจะเห็นพระตถาคตอรหันตสัมมา
สัมพุทธเจ้าทัง้ หลายในทิศทัง้ สิบเหล่านัน้ กุลบุตรหรือกุลธิดานัน้
ผู้ประพฤติอยู่ในปรัชญาปารมิตาพึงเจริญพุทธานุสติฯ
ข้อความในปัญจวิงศติสาหสริกาปรัชญาปารมิตา แม้ไม่ได้กล่าวโดยตรง
ว่าพระตถาคตคือธรรมกาย แต่กแ็ นะนำาว่า ถ้าอยากเห็นพระพุทธองค์ทงั้ โดยรูป
กายและธรรมกายก็ให้ศกึ ษาคัมภีรป์ รัชญาปารมิตาและน้อมไว้ในใจ เนือ่ งจาก
เนื้อหาคัมภีร์ปรัชญาปารมิตาเป็นเนื้อหาที่สอนเกี่ยวกับสุญญตา จึงเป็นไปได้
ว่าในทีน่ จี้ ะหมายถึงการแนะนำาให้นอ้ มใจไว้ในสุญญตา คือความว่างจากความ
ยึดถือเป็นตัวตน บุคคล เรา เขา และเมื่อน้อมใจไว้ใน “ความว่าง” เป็นปกติ
แล้ว หากประสงค์จะเห็นพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ให้เจริญพุทธานุสติ ก็จะเห็น
พระพุทธองค์ได้ดังที่ปรารถนา
และอีกข้อความหนึ่งที่พบคำาว่าธรรมกายในคัมภีร์ปัญจวิงศติฯ เช่นกัน
ตตฺร กตมา โพธิสตฺตฺวสฺย มหาสตฺตฺวสฺย พุทฺธกายยถา
ภูตปฺรตฺยเวกฺษณตา ? ยา ธรฺมกายยถาภูตปฺรตฺยเวกฺษณตา, อิยำ
โพธิสตฺตฺวสฺย มหาสตฺตฺวสฺย พุทฺธกายยถาภูตปฺรตฺยเวกฺษณตา...
(Kimura 2009: 100)

ค�าแปล: ในข้อนั้น การที่พระโพธิสัตว์พระมหาสัตว์
พิจารณาเห็นกายของพระพุทธเจ้า (พุทธกาย) ตามความเป็นจริง
เป็นอย่างไร ? ก็คอื การพิจารณาเห็นธรรมกายตามความเป็นจริง
นีแ้ หละคือการทีพ่ ระโพธิสตั ว์พระมหาสัตว์พจิ ารณาเห็นกายของ
พระพุทธเจ้าตามความเป็นจริง...
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จะเห็นว่า จากคัมภีร์ปรัชญาปารมิตายุคต้นมาสู่ยุคกลาง แม้ว่าถ้อยคำา
จะเปลี่ยนไป และมีการขยายความเพิ่มเติมมาบ้าง แต่คัมภีร์ปรัชญาปารมิตา
ในยุคขยายความยังคงความเข้าใจที่ว่าธรรมกายคือกายแห่งพุทธะไว้ดังเดิม
การสืบต่อความหมายของธรรมกายในแง่มุมนี้ ยังคงถ่ายทอดต่อไป
สู่คัมภีร์ปรัชญาปารมิตารุ่นต่อไปที่เรียกว่า “รุ่นตอกยำ้าแนวคิดดั้งเดิม” ตาม
การจำาแนกของ Conze (1978: 1) ได้แก่ คัมภีร์วัชรัจเฉทิกาปรัชญาปารมิตา
3.2.1.3. วัชรัจเฉทิกาปรัชญาปารมิตา29
คัมภีร์นี้เป็นพระสูตรมหายานที่จัดอยู่ในวรรณกรรมประเภทปรัชญา
ปารมิตา เชื่อกันว่าเขียนขึ้นราวกลางพุทธศตวรรษที่ 9-11 (Conze 1957:9)30
ประกาศหลักปรัชญาแนวสุญญวาท และมักถูกจัดไว้ในจำาพวกปรัชญาของ
สายมาธยมิกะ
ในส่วนที่เป็นภาษาสันสกฤต มีที่ตรวจชำาระและตีพิมพ์แล้วถึง 9 ฉบับ31
ส่วนต้นฉบับทีน่ าำ มาศึกษาในครัง้ นี้ เป็นฉบับทีพ่ บทีก่ ลิ กิต อายุคมั ภีรร์ าวกลาง
พุทธศตวรรษที่ 11-13 และฉบับที่พบที่บามิยันในคันธาระ อายุใกล้เคียงกัน
ซึ่งได้เทียบเคียงเนื้อหากับฉบับตีพิมพ์ทั้ง 9 ฉบับนั้นแล้ว (Harrison and
Watanabe 2006) รวมทั้งฉบับภาษาโขตานโบราณจากเอเชียกลาง อายุราว
ปลายพุทธศตวรรษที่ 10 ถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 13 (Konow 1916a)
29
30
31

F. Max Müller, E. F. Pargiter, N. P. Chakravarti, E. Conze, N. Dutt, P. L. Vaidya, L. M. Joshi,G.
Schopen, Rushi foxue yanjiushi

ค.ศ. 300-500

F. Max Müller, E. F. Pargiter, N. P. Chakravarti, E. Conze, N. Dutt, P. L. Vaidya, L. M. Joshi,G.
Schopen, Rushi foxue yanjiushi
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ภาพที่ 1 ใบลานหน้าแรกและหน้าสุ ท้ายของคัมภีร์วัชรัจเฉทิกา
ในภาษาโขตานโบราณ

คัมภีร์ฉบับภาษาสันสกฤตที่พบในคันธาระทั้งสองชิ้นมีเนื้อหาคล้ายกัน
มาก โดยที่คัมภีร์จากบามิยันหลงเหลือส่วนต้น ส่วนที่พบจากกิลกิตเป็นส่วน
ท้าย ท่อนกลางซ้อนกันและมีเนื้อหาคล้ายกันมาก ดังที่ แฮริสันบันทึกไว้ว่า
There is su ceint overlap in the

aist area to establish that the t o

manuscripts roughly represent the same recension of the text” (Harrison
2006: 133) ท่านจึงได้แปลเป็นภาษาอังกฤษฉบับสมบูรณ์ออกมาจากต้นฉบับ

สันสกฤตของคัมภีร์ทั้งสองชิ้นนี้ที่เอามาต่อกัน (Harrison 2006)
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ในฉบับภาษาสันสกฤต พบคำาว่าธรรมกายในท่อนหลังซึง่ เป็นส่วนที่พบ
จากกิลกิต ดังนี้
เย มาำ รูเปณ อทฺรากฺษุรฺ
มิถฺยาปฺรหาณปฺรสฤตา
ทฺรษฺฏวฺโย ธรฺมโต พุทฺโธ
ธรฺมตา จาปยวิชฺเยา

เย มาำ โฆเษณ อนฺวยุะ
น มาำ ทฺรกฺษยนฺติ เต ชนาะ
ธรฺมกายสฺ ตถาคตะ
น สา ศกฺยำ วิชานิตุำ

( me and Silk 1989: 105/11a)
ค�าแปล: (ในเวลานั้น พระพุทธองค์ทรงเปล่งอุทานคาถา
เหล่านี้)
ชนเหล่าใดเห็นเราโดยรูป ชนเหล่าใดติดตาม(ฟัง)เราโดย
เสียง มัวประกอบความเพียรไม่ถูกทาง พวกเขาย่อมไม่ได้ชื่อว่า
เห็นเรา พึงเห็นพระพุทธเจ้าโดย(ความเป็น)ธรรม พระตถาคต
เจ้ามีธรรมเป็นกาย32 แต่สภาวะแห่งธรรม33 ไม่อาจสัมผัสรับรู้ได้
“ธรรมตา”จะรับรู้ด้วยวิญญาณ34ไม่ได้

32

33
34

ในที่นี้แปลแบบเดียวกันกับฉบับแปลภาษาอังกฤษโดยแฮริสัน (Harrison 2006: 133) คือแปลคำาว่า
ธรรมกายเป็นคำาคุณศัพท์ทขี่ ยายพระตถาคต แต่โดยไวยากรณ์และรูปประโยคอาจแปลธรรมกายเป็น
คำานามก็ได้ ว่า “พระตถาคตเจ้าเป็นธรรมกาย”
“ธรรมตา” สภาวะแห่งธรรม หมายถึง ธรรมกาย คือ ธรรมชาติแห่งพุทธะ
การรับรูด้ ว้ ยวิญญาณในทีน่ ี้ หมายถึงการรับรูผ้ า่ นประสาทสัมผัส ได้แก่ จักขุวญ
ิ ญาณ คือการรับรูผ้ า่ น
การเห็น โสตวิญญาณ คือการรับรู้ผ่านการได้ยิน ฆานวิญญาณ คือการรับรู้ผ่านการได้กลิ่น เป็นต้น
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พระวีรชัยได้ศึกษาเปรียบเทียบข้อความในคัมภีร์สันสกฤตจากกิลกิต
นี้กับฉบับตรวจชำาระของไวทยะ (Vaidya 1961a: 87) ซึ่งนำาเนื้อความมาจาก
ต้นฉบับคัมภีร์ใบลานรุ่นหลัง35 และฉบับแปลในภาษาทิเบต พบว่า มีเนื้อ
ความตรงกันเกือบทุกคำา แตกต่างกันเพียงเล็กน้อยในการเติมคำาว่า “และ”
ในการเชื่อมประโยค สลับตำาแหน่งคำากันบ้าง และในฉบับของไวทยะจะใช้
คำาว่า “พระผูน้ าำ (โลก)” (นายกา) เป็นพหูพจน์ แทนคำาว่า พระตถาคตเจ้าเพียง
พระองค์เดียวดังที่พบในต้นฉบับคัมภีร์จากกิลกิต ส่วนใจความอื่นๆ ของคาถา
นัน้ ตรงกันทัง้ หมด ฉบับแปลในภาษาทิเบตมีขอ้ ความล้อไปกับฉบับของไวทยะ
แบบคำาต่อคำา36
ดังนี้

ส่วนในฉบับภาษาโขตานโบราณ พบคาถาทีม่ ขี อ้ ความนีด้ ว้ ยเช่นเดียวกัน
cu muhu ruvane deda
cu ma salāyau-jsa mañāre
kūra cedāṃma ttyāṃ
tta muhu herṣṭāya na deda
dharmahe-jsa bays dyāṃña
dātīdāvīne taraṃdara ttyāṃna

35

36

ฉบับของไวทยะ ได้มาจากต้นฉบับคัมภีรใ์ บลานทีร่ วบรวมโดยสถาบันมิถลิ า (Mithila Institute) ใน
Darbhanga ประเทศอินเดีย คัมภีร์ใบลานที่รวบรวมและเก็บไว้ที่สถาบันนี้มีทั้งที่มาจากอินเดียและ
เนปาล ที่เก่าแก่ที่สุดมีอายุการคัดลอกราวกลางพุทธศตวรรษที่ 14-15
ศึกษารายละเอียดในการเปรียบเทียบคัมภีรว์ ชั รัจเฉทิกาปรัชญาปารมิตา ทีพ่ บทีก่ ลิ กิตกับฉบับภาษา
สันสกฤตของไวทยะ และฉบับภาษาทิเบตได้จากรายงานการวิจยั ของพระวีรชัย (พระวีรชัย เตชงฺกโุ ร
2557)
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dū ṣa busta darmaha raṣṭa
naiye kara tcāraṃṇa buśte37 (Kono 1 16a 2 -1)

ค�าแปล: (ในเวลานั้น พระพุทธองค์ทรงเปล่งอุทานคาถาเหล่านี้)
ชนเหล่าใดเห็นเราโดยรูป
ชนเหล่าใดนึกถึงเราโดยถ้อยคำา
วิธีคิดของพวกเขาผิดพลาด
พวกเขาย่อมไม่เคยเห็นเราเลยในกาลไหนๆ
พึงเห็นพระพุทธเจ้าทั้งหลายโดยธรรมตา
กายของพวกพระองค์ประกอบด้วยธรรม
พระพุทธเจ้าทรงป็นธรรมตาโดยตรง
ไม่อาจรับรู้ได้โดยอุบาย38
เมื่อเปรียบเทียบข้อความนี้กับฉบับภาษาสันสกฤตดังที่แสดงไว้ข้างบน
แล้ว พบว่ามีความแตกต่างกันในการประกอบรูปศัพท์ในบางจุด เช่น ฉบับภาษา
โขตานโบราณใช้คาำ ว่า พระพุทธเจ้าเป็นพหูพจน์ แทนคำาว่า ตถาคตเอกพจน์ใน
บางแห่ง และแทนทีจ่ ะใช้คาำ ว่า ธรรมกายในฐานะทีเ่ ป็นศัพท์สมาสขยายความ
คำาว่าตถาคตซึ่งจะเปิดโอกาสให้แปลได้สองแบบว่า “พระตถาคตมีธรรมเป็น
กาย” หรือ “พระตถาคตเป็นธรรมกาย” อย่างที่พบในคัมภีร์สันสกฤต คัมภีร์
วัชรัจเฉทิกาฉบับภาษาโขตานโบราณกลับแยกศัพท์ “ธรรม” และ “กาย”
37
38

ไม่ได้ปริวรรตภาษาโขตานโบราณเป็นอักษรไทยเพราะมีสัญลักษณ์บางอย่างที่ไม่มีใช้ในสัญลักษณ์
พิเศษของไทย
แปลจากคำาแปลภาษาอังกฤษของ Kono (1 6a 286) ร่วมกับการเปรียบเทียบกับคำาพ้องใน
ภาษาสันสกฤตที่แสดงไว้ และรูปศัพท์ภาษาโขตาน (Kono 1 6b Bailey 1 )
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ออกจากกันและระบุอย่างชัดเจนว่า “กายของพวกพระองค์สำาเร็จด้วยธรรม
(ส. ธรฺมมย)” ซึง่ บ่งบอกถึงทางเลือกในการตีความคำาว่า “ธรรมกาย” ของชาว
พุทธในท้องถิ่นนั้น ณ ช่วงเวลาของการคัดลอกคัมภีร39์
อย่างไรก็ดี นับได้ว่าความหมายของธรรมกายอันเป็นกายจริงแท้ที่
ประกอบด้วยธรรมของพระพุทธองค์นนั้ เป็นสิง่ ทีช่ าวพุทธในโขตานยุคโบราณ
ยังรักษาไว้ได้เป็นอย่างดี
จะเห็นได้ว่าแนวคิดและข้อเขียนเกี่ยวกับการมองพุทธะในฐานะที่เป็น
ธรรมกายนั้น มีมาในทุกยุคสมัยของปรัชญาปารมิตา ตั้งแต่ยุคแรกคืออัษฏ
สาหสริกา ถ่ายทอดมาสูย่ คุ ของการขยายความคัมภีรป์ รัชญาปารมิตา คือ ปัญจ
วิงศติสาหสริกา และตกทอดต่อมาจนถึงยุคของตอกยำ้าแนวคิดและรวบรัด
เก็บใจความสำาคัญ คือ ในคัมภีร์วัชรัจเฉทิกา40
ความหมายของธรรมกายในคั ม ภี ร ์ ก ลุ ่ ม ปรั ช ญาปารมิ ต าที่ เ ชื่ อ ว่ า
ประพันธ์ขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 5 เป็นต้นมา มีต้นฉบับคัมภีร์หลงเหลือ
ให้เห็นจากปลายพุทธศตวรรษที่ 6 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันและตรงกันกับที่
ปรากฏในพระไตรปิฎกบาลีจึงเป็นเครื่องรับรองความหมายของธรรมกายที่
ใช้ในคำาสอนวิชชาธรรมกายว่าเป็นความหมายเก่าแก่ในพระพุทธศาสนามา
แต่โบราณกาล
39
40

ศึกษารายละเอียดการเปรียบเทียบเพิ่มเติมได้จากรายงานวิจัยของ ชนิดา จันทราศรีไศล (2557)
สำาหรับความเก่าแก่และความสำาคัญของวัชรัจเฉทิกานี้ยังคงเป็นที่ถกเถียงกัน อย่างไรก็ตาม พอล
วิลเลียมส์ กล่าวว่า there is a reasonable possibility that the Vajracchedikā in some orm
or another dates rom a very early phase o Prajñāpāramitā literary activity. ( illiams
2009, 49) อ้างอิงในรายงานการวิจัย พระวีรชัย เตชงฺกุโร (2557)
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3.2.1.4. สมาธิราชสูตร41
สมาธิราชสูตรเป็นคัมภีร์มหายานอีกพระสูตรหนึ่งที่มีการกล่าวเปรียบ
เทียบพระพุทธองค์กับธรรมกาย เป็นพระสูตรที่สอนเรื่องการอบรมสัญญาใน
“อภาวะ” และการปฏิบัติธรรมแบบเห็นพระ ส่วนในเรื่องที่กล่าวเปรียบเทียบ
พระพุทธองค์กบั พระธรรมกายนัน้ พบในต้นฉบับคัมภีรภ์ าษาสันสกฤตทีต่ รวจ
ชำาระและตีพิมพ์โดยสถาบันมิถิลา (Vaidya 1961b) มีข้อความที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏอยู่หลายแห่ง ดังตัวอย่างนี้
1. โย ธรฺมกาเย ภวติ ปฺรติษฺโิ ต อภาว ชานาติ ส สรฺว
ภาวานฺ อภาวสำชฺาย วิภาวิตาย น รูปกาเยน ชิเนนฺทฺร ปศฺยติ
(Vaidya 1961b, 21)

ค�าแปล: ผู้ใด ย่อมดำารงมั่นอยู่ในพระธรรมกาย เขาย่อม
รูถ้ งึ ภาวะทัง้ ปวงว่าเป็นอภาวะ ด้วยความแจ่มแจ้งแห่งสัญญาว่า
เป็นอภาวะ เขาย่อมไม่เห็นพระชินเจ้าโดยรูปกาย
2. น หิ รูปโต ทศพลานฺ ปศฺยติ โส ธรฺมกาย นรสึหานฺ
(Vaidya 1961b: 77)

ค�าแปล: เขาย่อมไม่เห็นเหล่าพระทศพลผูเ้ ป็นสีหะในหมู่
นรชนโดยรูป (เพราะ)พระองค์ทรงมีธรรมเป็นกาย
41

นำาเนื้อหามาจากงานวิจัย “ธรรมกายในคัมภีร์สันสกฤต” (พระวีรชัย เตชงฺกุโร 2557) และ “ร่องรอย
วิชชาธรรมกายในคันธาระและเอเชียกลาง” (ชนิดา จันทราศรีไศล 2557)
บทที 3 คันธาระ เอเชียกลาง และประเทศจีน | 191

www.webkal.org
หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ 1 ฉบับวิชาการ

3. ตสฺมาตฺ ตรฺหิ กุมาร โพธิสตฺตฺเวน มหาสตฺตฺเวน น
รูปกายตสฺตถาคตะปฺรชฺญาตวฺยะ ตตฺ กสฺย เหโตะ? ธรฺมกายา
หิ พุทฺธา ภควนฺโต ธรฺมกายปฺรภาวิตาศฺจ น รูปกายปฺรภาวิตาะ
(Vaidya 1961b, 143)

ค�าแปล: เพราะฉะนั้น กุมาร ในเรื่องนี้ พระโพธิสัตว์มหา
สัตว์ไม่พึงรับรู้พระพุทธองค์โดยพระรูปกาย เพราะอะไร เพราะ
พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทั้งหลายทรงมีธรรมเป็นกาย ทรง
ปรากฏโดยพระธรรมกาย มิใช่ปรากฏโดยพระรูปกาย
ส่วนตัวคัมภีร์ใบลานของพระสูตรนี้ พบ 2 แห่งในแคว้นคันธาระ คือ
ที่กิลกิตและบามิยัน จารึกเป็นภาษาสันสกฤตด้วยอักษรพราหมีแบบ GilgitBamiyan Type I ซึง่ บ่งบอกว่าอายุคม
ั ภีรร์ าวกลางพุทธศตวรรษที่ 11-13 และ
พบในเอเชียกลางด้วย (St. Petersburg Collection) ส่วนที่พบในคันธาระ
มีเนื้อหาตรงกับบางส่วนของบทที่ 4, 5, 6, 7, 10, 17, 26, 27, 29, 31, 33,
35, 36, 38, และ 40 (Skilton 2002) บทที่ 4 กล่าวถึงการเจริญพุทธานุสติดัง
ที่จะกล่าวโดยละเอียดข้างหน้าในเรื่องคัมภีร์ว่าด้วยการเจริญสมาธิภาวนาใน
คันธาระ เอเชียกลาง และประเทศจีน (ดู 3.3.2.3)
แม้วา่ ชิน้ ส่วนคัมภีรท์ พี่ บในคันธาระซึง่ ขาดวิน่ และคงเหลืออยูเ่ พียงบาง
ส่วนนั้นจะไม่ตรงกับบทที่ปรากฏข้อความว่าธรรมกายโดยตรง แต่อย่างน้อย
การค้นพบคัมภีร์ลายมือเขียน (manuscript) ของพระสูตรในท้องถิ่นนี้ก็เป็น
เครื่องแสดงว่า ในสมัยก่อนพระสูตรนี้ซึ่งรวมถึงเนื้อหาส่วนที่ขาดหายไปด้วย
เคยเผยแพร่อยู่ในพื้นที่มาก่อน คัมภีร์ที่พบจึงนับเป็นพยานทางวัตถุของความ
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เข้าใจเกีย่ วกับธรรมกายในฐานะทีเ่ ป็นกายแท้ของพระพุทธองค์ทปี่ ระกอบด้วย
ธรรม ทีย่ งั สืบทอดต่อมาในท้องทีค่ นั ธาระจนถึงราวพุทธศตวรรษที่ 11-13 เป็น
อย่างน้อย
นอกจากจะกล่าวถึงพระตถาคตเจ้าว่ามีธรรมเป็นกายแล้ว ในคัมภีร์
มหายานยุคหลังๆ เริม่ ปรากฏทฤษฎีทวี่ า่ ด้วยพระโพธิสตั ว์มธี รรมเป็นกายด้วย
เช่นเดียวกัน ตัวอย่างที่พบในคันธาระและเอเชียกลางคือ โพธิสัตวปิฏกสูตร
3.2.1.5. โพธิสัตวปิฏกสูตร (Bodhisattvapiṭakasūtra)42
โพธิสัตวปิฏกสูตรเป็นคัมภีร์มหายานที่ว่าด้วยการสร้างบารมีของ
พระโพธิสตั ว์43 มีเนือ้ หาบันทึกไว้ทงั้ ในฉบับแปลภาษาจีนและภาษาทิเบตหลาย
ฉบับ ส่วนต้นฉบับภาษาอินเดียเคยเชือ่ กันว่าไม่มหี ลงเหลืออยูแ่ ล้ว จนกระทัง่ มี
การพบชิ้นส่วนของคัมภีร์นี้ทั้งในภาษาคานธารีและสันสกฤต ซึ่งสันนิษฐานว่า

42
43

นำาเนื้อหาหลักมาจากงานวิจัย “ธรรมกายในคัมภีร์สันสกฤต” (พระวีรชัย เตชงฺกุโร 2557) และ
“ร่องรอยวิชชาธรรมกายในคันธาระและเอเชียกลาง” (ชนิดา จันทราศรีไศล 2557)
คำาว่า “โพธิสัตวปิฏก” มีทั้งที่ใช้ในฐานะที่เป็นชื่อพระสูตรมหายานพระสูตรหนึ่งและที่ใช้ในฐานะ
ที่เป็นเสมือนกลุ่มคัมภีร์ที่ว่าด้วยข้อปฏิบัติของพระโพธิสัตว์ซึ่งครอบคลุมพระสูตรมหายานหลาย
พระสูตรไว้ดว้ ยกัน ยิง่ กว่านัน้ บางแหล่งข้อมูลยังระบุวา่ คัมภีรน์ เี้ ป็นส่วนหนึง่ ในพระไตรปิฎกของนิกาย
หลักบางนิกาย คือธรรมคุปตก์ และอาจจะพหุศรุตยี ะด้วย บางท่านว่าเป็นของมหาสางฆิกะ (Braar ig
and Pagel 2006: 11 erner 1996 Prebish 1999) ซึ่งสอดคล้องกับการที่พบชิ้นส่วนคัมภีร์นี้ที่
บามิยนั อันเป็นแหล่งทีเ่ คยพบชิน้ ส่วนคัมภีรพ์ ระปาฏิโมกข์ของมหาสางฆิกะ-โลโกตตรวาทมาก่อน จึง
ทำาให้นกั วิชาการเชือ่ ว่าบามิยนั เคยเป็นแหล่งเผยแผ่ของมหาสางฆิกะ-โลโกตตรวาท (Sander 2000b:
285) อย่างไรก็ดี ในภายหลัง การศึกษาเนื้อหาคัมภีร์ภาษาคานธารีจากบามิยันซึ่งเก่าแก่กว่าคัมภีร์
พระปาฏิโมกข์ของมหาสางฆิกะ-โลโกตตรวาทนัน้ กลับบ่งชีถ้ งึ การมีนกิ ายหลักอืน่ ๆ เผยแผ่อยูใ่ นพืน้ ที่
บามิยันก่อนการเข้ามาของมหาสางฆิกะ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานการวิจัยของ ชนิดา
จันทราศรีไศล (2557)
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พบทีบ่ ามิยนั ประเทศอัฟกานิสถาน ส่วนทีจ่ ารึกในภาษาคานธารีเป็นชิน้ เล็กๆ
ชิน้ หนึง่ มีอายุราวกลางพุทธศตวรรษที่ 8-10 ซึง่ มัตสุดะ (Kazunobu Matsuda)
ระบุว่ามีเนื้อหาตรงกับบทที่ 9 ของโพธิสัตวปิฏก (Allon and Salomon 2010:
8-9) ส่วนทีจ
่ ารึกในภาษาสันสกฤต พบเป็นชิน้ เล็กๆ 16 ชิน้ จำาแนกได้เป็นส่วน
ประกอบของใบลาน 12 ใบ จารึกในช่วงปลายยุคสมัยของอักษรคุปตะแบบทีใ่ ช้
ในอินเดียตะวันตกเฉียงเหนือ อายุราวกลางพุทธศตวรรษที่ 10-12 (Braarvig
and Pagel 2006: 30)

พบคำาว่าธรรมกายในชิ้นสุดท้ายของคัมภีร์ภาษาสันสกฤต บรรทัดที่
3 เป็นข้อความที่ขาดวิ่นไม่สมบูรณ์ว่า “... น จ ธรฺมกายพลาทฺ ธียเต น ป...”

ภาพที่ 11 ชินสวนภาษาสันสกฤตของโพธิสัตวปิฏกสตรจากบามิยัน
(
2 6
)
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เนือ้ ความทีพ่ บคำาว่า ธรรมกาย ในคัมภีรส์ นั สกฤตนัน้ ตรงกับเนือ้ หาของ
บทที่ 9 ในหัวข้อแพทย์แห่งธรรมและธรรมกายของพระโพธิสัตว์เช่นเดียวกัน
กับชิ้นส่วนภาษาคานธารี เนื่องจากประโยคไม่สมบูรณ์ เมื่อเติมข้อความเข้า
มาให้สมบูรณ์ขึ้นโดยการแปลกลับจากเนื้อหาในฉบับภาษาจีนและทิเบต จึง
ได้เนื้อความที่เกี่ยวข้องดังนี้
...โ(พ)ธิสตฺวสฺย นานฺนปานตยา กาย(ะ ปุษฺยติ) ... น จ
ธรฺมกายพลาทฺ ธียเต น ป(ริหียเต) ... (Braarvig and Pagel
2006: 81)44

ค�าแปล: ... กายของพระโพธิสตั ว์ ไม่จาำ ต้องได้รบั การหล่อ
เลี้ยงจากข้าวและนำ้า ... แต่กระนั้นกำาลังของธรรมกายก็มิได้ลด
ทอนหรือสูญเสียไปแต่อย่างใด ...
มีข้อสังเกตว่า ในบทที่ 9 นี้ซึ่งมีเนื้อความเต็มอยู่ในฉบับแปลภาษาจีน
และทิเบต ทุกข้อความที่กล่าวถึงพระโพธิสัตว์ จะมีคำาว่า “ธรรมกาย” กำากับ
ไว้เสมอ ซึ่งผู้ตรวจชำาระจะแปลควบคู่กันเสมอว่า “พระโพธิสัตว์ผู้มีธรรมเป็น
กาย” ดังเช่น ข้อความจากชิ้นส่วนภาษาสันสกฤตข้างบนนี้ หากเติมเนื้อความ
ที่แหว่งหายไปเพิ่มเข้ามาจากฉบับภาษาจีนและทิเบตแล้ว จะได้ข้อความ
ทั้งหมดว่า
44

ส่วนที่เป็นจุดไข่ปลา (...) บ่งบอกว่าข้อความในคัมภีร์ตรงนั้นขาดหายไป ดูจากภาพจะเห็นว่าชิ้นส่วน
คัมภีร์นี้ขาดวิ่นมากและแหว่งหายไปทั้งข้างหน้าและข้างหลัง เหลือเป็นชิ้นเล็กๆ เฉพาะตรงกลาง
ส่วนที่อยู่ในวงเล็บคือที่เติมเข้ามาเพื่อให้ประโยคสมบูรณ์ ส่วนที่อยู่นอกวงเล็บคือข้อความที่ปรากฏ
ในต้นฉบับคัมภีร์จริง
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สารีบุตร กายของพระโพธิสัตว์ผู้มีธรรมเป็นกาย ไม่จำา
ต้องได้รับการหล่อเลี้ยงจากข้าวและนำ้า เขาไม่ได้ถูกหล่อเลี้ยง
ด้วยการบริโภคอาหาร แต่เขาปรับตัวกับเครื่องหล่อเลี้ยงและ
รับประทานอาหารด้วยมหากรุณาต่อสรรพสัตว์ อนึ่ง แม้เขาจะ
บริโภคอาหารเขาก็ไม่ได้นาำ ออกหรือนำาเข้าในร่างกาย แต่กระนัน้
ก�าลังของธรรมกายก็มิได้ลดทอนหรือสูญเสียไปแต่อย่างใด
(Braar ig and Pagel 2006, 82)
ในข้อความข้างบนนี้ ประเด็นที่ว่า กายของพระโพธิสัตว์ไม่ต้องการ
อาหารหล่อเลีย้ งนัน้ อาจตีความได้สองนัยคือ อาจหมายถึงกายเนือ้ ไม่ตอ้ งการ
อาหาร หรืออาจหมายถึงกายธรรมไม่ต้องการอาหารหยาบหล่อเลี้ยง แต่โดย
ตรรกะของการให้เหตุผลมาตามลำาดับว่า พระโพธิสัตว์มิได้นำาธาตุอาหารออก
หรือเข้าสู่ร่างกาย แต่กระนั้นกำาลังของธรรมกายก็มิได้ลดทอนหรือสูญเสียไป
จึงชวนให้เข้าใจว่าข้อความนี้หมายถึงธรรมกายไม่ต้องการการหล่อเลี้ยงด้วย
อาหารหยาบ
ความมุง่ หมายดัง้ เดิมของพระสูตรจะเป็นอย่างไรในระหว่างสองกรณีนี้
คงต้องรอให้พบต้นฉบับคัมภีรภ์ าษาอินเดียเก่าแก่ทสี่ มบูรณ์มากกว่านีม้ าตัดสิน
ส่วนการศึกษาจากฉบับแปลภาษาทิเบตและภาษาจีน ยังพบข้อความ
อืน่ ๆ ในบทเดียวกันทีบ่ ง่ บอกว่า ในนัยของพระสูตรนี้ กายเนือ้ ของพระโพธิสตั ว์
เป็นสิ่งที่เสกสรรปั้นแต่งได้ดังใจเพื่อช่วยเหลือสรรพสัตว์ ดังนั้นแม้กายเนื้อ
เองก็ไม่ต้องการอาหารหยาบหล่อเลี้ยงเพราะเป็นเพียงสิ่งที่เนรมิตขึ้นมา เป็น
ลักษณะเฉพาะของแนวคิดมหายานที่เริ่มต้นจากมหาสางฆิกะ-โลโกตตรวาท
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เมื่อเปรียบเทียบกับคำาสอนของวิชชาธรรมกาย อาจแยกได้เป็นสอง
ประเด็นคือ ประเด็นแรกความหมายของธรรมกายในข้อความว่า “พระโพธิสตั ว์
ผู้มีธรรมเป็นกาย” ประเด็นที่สองคือกรณีที่กายของพระโพธิสัตว์ไม่ต้องการ
อาหารหล่อเลี้ยง
สำาหรับประเด็นแรก ในหลักการของวิชชาธรรมกายนั้น ธรรมกายหรือ
กายธรรม เป็นกายที่ประกอบด้วยธรรม และพระพุทธองค์มีธรรมเป็นกาย
(ดู 3.2.2.1) ดังนัน้ การทีค่ มั ภีรโ์ พธิสตั วปิฏกสูตรกล่าวถึงพระโพธิสตั ว์วา่ มีธรรม
เป็นกาย จึงนับว่าสอดคล้องกับหลักการของวิชชาธรรมกายอย่างมีเงื่อนไข
กล่าวคือ ในกรณีที่ “พระโพธิสัตว์” ที่กล่าวถึงในคัมภีร์หมายถึงผู้ที่เข้าถึงและ
เป็นธรรมกายแล้วเท่านั้น ไม่ใช่ใครก็ได้ที่ตั้งใจจะเป็นพระพุทธเจ้า อย่างไรก็ดี
คุณสมบัติพิเศษและปาฏิหาริย์ต่างๆ ของพระโพธิสัตว์ที่กล่าวไว้ในฉบับแปล
ภาษาทิเบตและจีนนั้นดูจะช่วยรับรองอยู่กลายๆ ว่า “พระโพธิสัตว์” ที่กล่าว
ถึงในที่นี้ไม่ใช่คนธรรมดาสามัญ หากเป็นผู้ที่ได้ผ่านการบำาเพ็ญบารมีมาแล้ว
อย่างยิ่งยวดและต้องอยูในฌานเป็นปกติ ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น ก็นับได้ว่า การที่
“พระโพธิสัตว์มีธรรมเป็นกาย” สอดคล้องกันกับหลักการของวิชชาธรรมกาย
สำาหรับประเด็นที่สองคือ ประเด็นที่กายของพระโพธิสัตว์ไม่ต้องการ
อาหารหล่อเลีย้ ง อาจแยกได้เป็นสองกรณีคอื กรณีทกี่ ายเนือ้ ของพระโพธิสตั ว์
ไม่ต้องการอาหารหยาบหล่อเลี้ยงเพราะเป็นเพียงกายที่เนรมิตขึ้นมา กับกรณี
ที่กายธรรมไม่ต้องการอาหารหยาบหล่อเลี้ยง
เรื่องการหล่อเลี้ยงกายแต่ละระดับด้วยอาหารต่างประเภทนั้น พระ
มงคลเทพมุนีกล่าวไว้ว่า
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อาหาร แปลว่า ประมวลมา หรือเครือ่ งปรนปรือ และแบ่ง
ออกเป็น ประเภท คือ ) กวฬิงการาหาร ) ผัสสาหาร )
มโนสัญเจตนาหาร ) วิญญาณาหาร
กวฬิงการาหาร หมายความว่าอาหารที่เป็นคำาๆ เช่น คำา
ข้าว ส่วนละเอียดของอาหาร คือโอชะ หรือที่เรียกกันใหม่ๆ ว่า
วิตามินนัน้ เข้าไปปรนปรือร่างกาย จึงเป็นปัจจัยให้สตั ว์ดาำ รงชีวติ
อยู่ได้ (รธ. 32)
มนุษย์กินอาหารละเอียดกว่าสัตว์ที่กล่าวมาเป็นชั้นๆ
เช่น ราษฎรสามัญกินหยาบกว่าพระมหากษัตริย์ พวกเทวดา
กินอาหารละเอียดกว่ามนุษย์ อย่างที่เรียกว่าทิพย์ก็คือโอชะ
ส่วนละเอียดของอาหาร พวกพรหมละเอียดยิ่งกว่าเทวดาอีก มี
จักรพรรดิคอยปรนปรือ แม้เลยชั้นรูปพรหม อรูปพรหมขึ้นไป
คือถึงชัน้ นิพพานก็มอี าหารส่วนละเอียดไปหล่อเลีย้ งเช่นเดียวกัน
อาหารละเอียดเป็นทีส่ ดุ แต่อยูน่ อกโลก นีเ่ ป็นการสาวหาเหตุผล
ประกอบเป็นลำาดับชั้นไป มิใช่ตำารับตำาราโดยตรง (รธ. 32-3)
การกินอาหารของพวกเทวดามีอาการเหมือนเราฝัน แล้ว
ก็มีความอิ่มเอิบไปตามระยะเวลา แต่ระยะเวลานานกว่ามนุษย์
ต่างกันเป็นลำาดับขึ้นไป (รธ. 33)
จากพระธรรมเทศนานี้ จะเห็นว่า ในหลักการของวิชชาธรรมกาย กาย
มนุษย์ยังต้องหล่อเลี้ยงด้วยอาหารหยาบ และกายทิพย์ยังต้องหล่อเลี้ยงด้วย
โอชะของอาหาร ส่วนกายอื่นๆ หลังจากนั้น มิได้อาศัยอาหารหยาบหล่อเลี้ยง
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แต่มีเครื่องหล่อเลี้ยงที่ละเอียดอย่างอื่นเป็นอาหาร
ดังนั้นประเด็นของการหล่อเลี้ยงกายของพระโพธิสัตว์ในโพธิสัตวปิฏก
สูตรนี้ จะถือว่าตรงกันกับหลักการของวิชชาธรรมกายเฉพาะในกรณีทกี่ ายธรรม
ไม่ตอ้ งการอาหารหยาบเท่านัน้ ส่วนกรณีทกี่ ายเนือ้ ของพระโพธิสตั ว์ไม่ตอ้ งการ
อาหารหยาบนัน้ แตกต่างจากคำาสอนในวิชชาธรรมกาย แม้วา่ พระมงคลเทพมุนี
จะมีกล่าวถึงกรณียกเว้นที่กายเนื้อไม่ต้องการอาหารหยาบแล้วยังดำารงอยู่ได้
ระยะหนึ่งไว้ด้วยก็ตาม เช่นการที่พระสารีบุตรยืนกั้นร่มให้พระศาสดาได้เป็น
เวลา 7 วันโดยไม่หิวโหยก็เพราะผัสสาหาร (รธ. 33) แต่ก็เป็นเพียงระยะเวลา
หนึง่ ไม่ใช่ตลอดเวลา และไม่ใช่เพราะกายเนือ้ เป็นกายทีเ่ นรมิตเอาได้ตามใจแต่
อย่างใด อนึง่ แม้พระมงคลเทพมุนจี ะเคยกล่าวถึงการแสดงอิทธิปาฏิหาริยข์ อง
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเวลาโปรดสัตว์โลกไว้ดว้ ยก็ตาม (รธ. 37-38) แต่กเ็ ป็น
เฉพาะกรณีพเิ ศษเท่านัน้ ทีพ่ ระองค์จะทรงทำาอย่างนัน้ และถึงกระนัน้ พระองค์
ก็ยังต้องทรงรับอาหารหยาบอยู่นั่นเอง
หลักธรรมในโพธิสัตวปิฏกสูตรจึงสอดคล้องกับหลักการของวิชชา
ธรรมกายในเรือ่ งความหมายของ “ธรรมกาย” ว่าเป็นกายทีป่ ระกอบด้วยธรรม
แต่สอดคล้องอย่างมีเงือ่ นไขในประเด็นทีว่ า่ “พระโพธิสตั ว์มธี รรมเป็นกาย” คือ
หมายเอาเฉพาะพระโพธิสัตว์ที่เข้าถึงธรรมกายแล้วเท่านั้น ส่วนกรณีกายของ
พระโพธิสัตว์ไม่ต้องการอาหารหล่อเลี้ยงนั้นถือว่าสอดคล้องเฉพาะในกรณีที่
“กายของพระโพธิสัตว์” หมายถึง ธรรมกาย เท่านั้น
เป็นไปได้ว่า หลักปฏิบัติและคุณสมบัติของพระโพธิสัตว์ที่แสดงไว้
ในโพธิสัตวปิฏกสูตรนี้ อาจเป็นความพยายามที่จะกำาหนด “มาตรฐานของ
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พระโพธิสัตว์ในอุดมคติ” ขึ้นมาว่า ต้องเป็นพระโพธิสัตว์ที่เข้าถึงและเป็น
ธรรมกายแล้วเท่านั้น และเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยปาฏิหาริย์และบารมี เราจะพบ
แนวทางทำานองนีอ้ ยูใ่ นพระสูตรมหายานหลายฉบับ ซึง่ หากนำามาเปรียบเทียบ
กันดูแล้ว จะเห็นว่ามีร่องรอยความสอดคล้องและความต่อเนื่องของ “การ
ขยายความคำาสอนออกไปเรื่อยๆ” ดังเช่นประเด็นที่กายของพระโพธิสัตว์ไม่
ต้องการอาหารนี้ อาจเป็นประเด็นที่ขยายความมาจากหลักการในมหาปรินิร
วาณสูตร ฉบับมหายาน ที่กล่าวถึง “ธรรมกาย คือกายแท้ของพระตถาคต
ไม่ได้ถูกหล่อเลี้ยงด้วยอาหาร” ดังจะกล่าวต่อไปข้างหน้า (ดู 3.2.4.2)
กล่าวได้วา่ หลักการเกีย่ วกับธรรมกายและพระโพธิสตั ว์ของมหาสางฆิกะ
-โลโกตตรวาทซึ่งเป็นต้นเค้าของมหายานบางสายนั้น ตรงกันกับคำาสอนใน
วิชชาธรรมกายในนิยามศัพท์และหลักการเบื้องต้น แต่เมื่อศึกษาลึกลงไปถึง
รายละเอียดแล้วกลับพบว่าแตกต่างกันในรายละเอียดบางประการ
.2.2. พระพุทธองค์ทรงประกอบด้วยพระรูปกายและพระธรรมกาย
การจำาแนกว่าพระพุทธองค์ทรงประกอบด้วยพระรูปกายและพระ
ธรรมกายนั้นมีกล่าวไว้ทั่วไปในคัมภีร์พระพุทธศาสนานิกายต่างๆ ซึ่งมีการ
ตีความหมายของธรรมกายไปในรูปแบบที่แตกต่างกัน คัมภีร์ที่ศึกษาจาก
คันธาระ เอเชียกลาง และประเทศจีน ก็พบประเด็นนี้ในหลายคัมภีร์
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3.2.2.1. ศตปัญจสัตก45 สโตตระ46
คัมภีร์นี้เป็นคาถาสรรเสริญคุณพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ประพันธ์โดย
มาตฤเจฏ (ดู 3.1.9) เป็นคาถาที่นิยมมากในหมู่ชาวพุทธในอินเดีย (Hoernle
1916a: 59) และในเอเชียกลาง (Hartmann 2002: 305) มีการแปลเป็นภาษา
ทิเบตและภาษาจีน และคัดลอกสำาเนาภาษาสันสกฤตหลายฉบับ ฉบับที่พบที่
เอเชียกลางจารึกด้วยอักษรคุปตะตัวเอียง เป็นอักษรที่ใช้ในพื้นที่ซินเจียงตอน
เหนือราวพุทธศตวรรษที่ 9-11 บ่งชีว้ า่ คัมภีรน์ นี้ า่ จะคัดลอกในกุชาในช่วงเวลา
ดังกล่าว พบข้อความเกี่ยวกับธรรมกายในคาถาที่ 145-146 ดังนี้
145. ปรารฺถเมว เม ธรฺมรูปกายาวิติ ตฺวยา ทุสฺกุหกาย
โลกาย นิรฺวาณมุปทรฺศิตมฺ
146. ตถา หิ สตฺสุ สำคมฺย ธรฺมกายมเศษตะ ติลโศ
รูปกายฺจ หิตวาสิ ปรินิรฺวฤตะ (Hoernle 1916a: 74)
ค�าแปล:
145. ด้วยพระดำารัสว่า “ธรรมกายและรูปกายของเรา
ก็เพื่อประโยชน์ของผู้อื่นนั่นเอง” พระองค์จึงทรงแสดงพระ
นิพพานแก่ชาวโลกผู้เฉื่อยชา(เชื่อยาก)47
12. ดังทีท่ รงแสดงพระธรรมกายแก่ผมู้ ศี รัทธาโดยสิน้ เชิง
และทรงแบ่งพระรูปกายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย (ดังเมล็ดงา) แล้ว
เสด็จปรินิพพาน
45
46
47

Hoernle (1916a: 59) เขียนเป็น ศตปัญจสติก
งานวิจัย “ร่องรอยวิชชาธรรมกายในคันธาระและเอเชียกลาง” (ชนิดา จันทราศรีไศล 2557)
ข้อความภาษาสันสกฤตในชิน้ ทีพ่ บทีเ่ อเชียกลางนี้ มีเนือ้ หาแตกต่างจากฉบับทีต่ รวจชำาระโดย Bailey
(1951) เล็กน้อย ข้อความตรงนี้ ในฉบับของ Bailey จะต้องแปลว่า แม้ทรงอยู่ในพระนิพพานแล้ว ก็
ยังทรงสอนชาวโลกผู้เชื่อยาก
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บทสรรเสริญนี้ กล่าวถึงพระพุทธองค์วา่ ทรงประกอบด้วยพระธรรมกาย
และพระรูปกาย ทัง้ พระรูปกายและพระธรรมกายต่างมีเพือ่ ประโยชน์ของผูอ้ นื่
คือทรงแสดงพระธรรมกายแก่ผู้มีศรัทธาจนหมดสิ้น และทรงแบ่งแยกพระรูป
กายดังเมล็ดงา (เป็นพระบรมสารีริกธาตุ?)
ประเด็ น ที่ ว ่ า พระพุ ท ธองค์ ท รงประกอบด้ ว ยพระรู ป กายแยกจาก
พระธรรมกายนั้น ตรงกันกับหลักการของวิชชาธรรมกาย
ส่วนประเด็นที่ว่าทรงมีพระธรรมกายเพื่อประโยชน์ของผู้อ่ืนเท่านั้น มี
ความสอดคล้องกันเพียงครึ่งหนึ่งกับหลักการของวิชชาธรรมกาย กล่าวคือ ใน
หลักการของวิชชาธรรมกายนั้น ธรรมกายมีเพื่อประโยชน์ของพระพุทธองค์
เองและประโยชน์ผู้อื่นด้วย ในเรื่องประโยชน์ตน พระมงคลเทพมุนีกล่าวไว้ว่า
พระองค์ทรงอาศัยธรรมกายเพื่อตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า:
ธรรมกายนี้เองเป็นพุทธรัตนะ ซึ่งแปลว่าแก้วคือพุทธะ
(รธ. 71)
พุทธรัตนะนั่นแหละท่านเป็นผู้ตรัสรู้ ตรัสรู้สัจธรรมทั้ง
เข้าเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นทีเดียว เป็นเนมิตกนามเกิดขึ้นเรียกว่า
พุทโธ (รธ. 421 ดูเพิ่มเติมใน 3.1.1, 3.1.4, รธ. 17)
ธรรมกาย เข้าชัน้ โคตรภูจติ เรียกว่าโคตรภูบคุ คล โคตรภู
บุคคลนี้เดินสมาบัติ เพ่งอริยสัจสี่เป็นอนุโลม ปฏิโลม จนหลุด
พ้นจากกิเลสพวกสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาสแล้ว
ตกศูนย์วับ กลับเป็นพระโสดาบัน ฯลฯ แล้วกายพระอนาคามี
เดินสมาบัติเพ่งอริยสัจ ทำานองเดียวกันนั้นต่อไป ถึงขีดสุดละ
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กิเลสได้อีก คือ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา
จึงเลื่อนขึ้นจากพระอนาคามี เป็นพระอรหันต์ จิตของพระองค์
บริสุทธิ์ผุดผ่อง ปราศจากกิเลสทั้งมวล จึงได้พระเนมิตกนามว่า
อรหำ (รธ. 42)
สำาหรับเรื่องที่พระพุทธองค์ทรงมีธรรมกายเพื่อประโยชน์ผู้อื่น คือทรง
แสดงธรรมกายแก่ชาวโลกนั้น พระมงคลเทพมุนีกล่าวไว้ดังนี้
เหมื อ นพระพุ ท ธเจ้ า ท่ า นอุ บั ติ ต รั ส ขึ้ น ในโลก ท่ า นมี
ธรรมกาย ธรรมกายเป็นพระพุทธเจ้า เป็นตถาคตเจ้า ท่านมอง
ทีเดียวแหละ ใครจะมีธรรมกายเหมือนเราบ้าง ท่านมีความรู้
วิเศษ คนนี้มีเหตุได้สั่งสมอบรมมา สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยกันแล้ว
บารมีเป็นเหตุ บารมีแก่แล้ว สมควรที่จะได้มรรคผล สมควรจะ
มีได้ธรรมกายเหมือนเรา ไม่ว่าอยู่ใกล้อยู่ไกล พระองค์อุตส่าห์
พยายามไปแนะนำาให้มีธรรมกายเหมือนท่าน (รธ. 785)
ในประเด็นของพระรูปกายก็เช่นกัน พระพุทธองค์ตอ้ งทรงอาศัยพระรูป
กายเพื่อการสร้างบารมีและบำาเพ็ญเพียรเพื่อการตรัสรู้ธรรมของพระองค์เอง
ด้วย48 แสดงว่าทรงมีพระรูปกายทั้งเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่น เป็น
48

ในพระไตรปิฎกบาลีก็มีกล่าวเรื่องนี้ไว้เช่นกัน เช่น ใน โพธิราชกุมารสูตร (ม.ม. 13/489-508/44361) พระพุทธองค์ตรัสเล่าเรื่องราวการแสวงหาความพ้นทุกข์ของพระองค์ให้ราชกุมารฟัง ตั้งแต่การ
เสด็จไปหาท่านอาฬารดาบส อุทกดาบส การบำาเพ็ญทุกรกิริยา จนกระทั่งหันกลับมาทำาความเพียร
อย่างถูกวิธีจนได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดเวลานั้น พระรูปกายที่ประกอบด้วยลักษณะ
มหาบุรุษ สมส่วนและแข็งแรงของพระองค์นั้นมีอุปการะอย่างยิ่งต่อการสร้างบารมีจนได้ตรัสรู้ธรรม
เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
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ไปได้ว่าชาวพุทธในยุคของการแต่งโศลกสรรเสริญพระพุทธคุณบทนี้จะทราบ
เรื่องนี้ดีอยู่แล้ว แต่เพื่อจะเน้นพระมหากรุณาต่อหมู่สัตว์ จึงแสดงไว้เพียงเรื่อง
ของประโยชน์ผอู้ นื่ เท่านัน้ ส่วนประเด็นทีว่ า่ ธรรมกายเป็นไปเพือ่ ประโยชน์ผอู้ นื่
เท่านั้น เป็นไปได้ว่าอาจสะท้อนถึงความเข้าใจของชาวพุทธอินเดียในท้องถิ่น
นัน้ ในราวพุทธศตวรรษที่ 9-11 ว่าธรรมกายหมายถึงคำาสอนของพระพุทธองค์
3.2.2.2. ชิ้นส่วนคัมภีร์ภาษาโขตานจากเอเชียกลาง49
คัมภีร์ในภาษาโขตานที่พบจากเอเชียกลาง จำานวนราว 2,500 ชิ้น มี
เนื้อหาเป็นคัมภีร์พุทธมหายานและวัชรยาน มีอายุราวกลางพุทธศตวรรษ
ที่ 10-16 (คริสต์ศตวรรษที่ 5-10) ค้นพบโดย เซอร์ออเร็ล สไตน์ (Sir Aurel
Stein) ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่หอสมุดแห่งชาติประเทศอังกฤษ ซึ่งนักวิชาการ
ชาวรัสเซียได้รวบรวมและแปลออกมาเป็นภาษาอังกฤษ (Skjaervo 2002:
254) มีชิ้นหนึ่ง50เป็นชิ้นส่วนคัมภีร์ที่ขาดวิ่น มีเนื้อหา 5 บรรทัด บรรทัดละ
5-9 คำา ข้อความที่หลงเหลือบ่งบอกว่าเป็นคัมภีร์มหายานเพราะกล่าวถึงชื่อ
พระโพธิสตั ว์สมันตภัทรจรรยา (Samantabhadra -caryā) ในบรรทัดแรก กล่าว
ถึงพระศากยมุนีพุทธเจ้าในบรรทัดที่สอง และมีข้อความในบรรทัดที่ 4 ที่มีคำา
ว่า “ธรรมกาย รูปกาย ความไม่แตกต่างกัน...” โดยไม่มีข้อความใดๆ ที่แสดง
ความสัมพันธ์ของคำาเหล่านี้ แต่อย่างน้อยการที่ระบุคำาว่า ธรรมกาย และรูป
กาย ก็ทำาให้ได้ความว่ากล่าวถึงธรรมกายและรูปกายของพระพุทธองค์ แม้จะ
ไม่ทราบว่ากล่าวอย่างไร
49
50

เนื้อหาจากงานวิจัย “ธรรมกายในคัมภีร์มหาปรินิรวาณสูตร” (ชัยสิทธิ์ สุวรรณวรางกูล 2557)
หมายเลขแค็ตตาล็อก IOL Khot 35/8 Kha. ii.29.3: KBT,p.9 (5) Rel. Bailey’s folio A.
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คัมภีร์ที่รวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้พบคำาว่า ธรรมกายอยู่ 13 แห่ง
นอกจากจะกล่าวถึงพระรูปกายและพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
แล้ว ยังมีประเด็นอื่นๆ อีกดังนี้51
- ธรรมกายคือตถตา และสุญญตา (p. 301 จากวัชรัจเฉทิกา ปรัชญา
ปารมิตา)
- การสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์ในภูมิที่ 8 เมื่อเข้าถึงพระธรรมกาย
ภายในแล้วจะเป็นผู้ไม่หวั่นไหว (p. 489 จากวิมลเกียรตินิเทศสูตร)
- ธรรมกายไม่มนี มิ ติ และลักษณะ (p. 490, 491, 493 จากวิมลเกียรติ
นิเทศสูตร)
- ประเด็นปลีกย่อยเหล่านี้กล่าวถึงธรรมกายจากมุมมองของพุทธ
ปรัชญามหายานซึ่งไม่มีกล่าวไว้ในวิชชาธรรมกายโดยตรง แต่หากศึกษาหลัก
การของคัมภีร์และเปรียบเทียบกับหลักการของวิชชาธรรมกายแล้ว มักพบว่า
สอดคล้องกับวิชชาธรรมกายอย่างมีเงื่อนไขในการตีความ เช่นการที่พระสูตร
กล่าวถึงธรรมกายว่าเป็นสุญญตา ก็นับว่าสอดคล้องกันกับหลักการของวิชชา
ธรรมกาย หากสุญญตานั้นหมายถึงความว่างจากกิเลส ไม่ใช่ความว่างจาก
สาระที่แท้จริง เป็นต้น
หลักการทีว่ า่ พระพุทธองค์ประกอบด้วยพระรูปกายและพระธรรมกาย
นัน้ พบได้ทวั่ ไปในคัมภีรพ์ ทุ ธทัง้ ของนิกายหลักและมหายาน เช่นในคัมภีรส์ าย
ปรัชญาปารมิตาที่กล่าวมาแล้ว
51

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากรายงานการวิจัยของ ชัยสิทธิ์ สุวรรณวรางกูล (2557)
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.2. . พระพุทธองค์นา� สรรพสัตว์สนู่ พิ พานด้วยพระธรรมกาย52
พุทธวรรณกรรมที่เรียบเรียงมาตลอดการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้น
มิได้กล่าวถึงแต่เฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตและพระองค์ปจั จุบนั เท่านัน้
หากยังกล่าวถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตด้วย หนึ่งในวรรณกรรมเหล่า
นั้นคือ ไมเตรยวยากรณ์ที่พบจากสองท้องที่ในคันธาระ กล่าวถึงการพยากรณ์
สิ่งที่จะเกิดขึ้นในพุทธันดรของพระศรีอริยเมตไตรย

ภาพที่ 12 รปปนพระโพธิสัตว์จากคันธาระ (
52
53

2

) 53

เนื้อหาจากงานวิจัย “ร่องรอยวิชชาธรรมกายในคันธาระและเอเชียกลาง” (ชนิดา จันทราศรีไศล
2557)
Likely a standing Bodhisattva. Afghanistan, likely 3 rd - 6 th century. marble, height
97.0 cm. Located in the Museum für Indische Kunst, Berlin-Dahlem. (Saamiblog 2009)
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พบชิน้ ส่วนคัมภีรน์ จี้ ากกิลกิต (Dutt et al 1984: 185-214) อันเป็นสถานที่
ที่มักจะพบคัมภีร์ของมูลสรรวาสติวาท และที่บามิยัน (Hartmann 2006) ซึ่ง
เชือ่ กันว่าเคยเป็นแหล่งเผยแผ่ของมหาสางฆิกะ-โลโกตตรวาท54 ชิน้ ส่วนทีพ่ บที่
บามิยนั มีอายุราวกลางพุทธศตวรรษที่ 11-13 ในขณะทีช่ นิ้ ส่วนทีพ่ บจากกิลกิต
มีอายุราวกลางพุทธศตวรรษที่ 12-14 เนื้อหาของคัมภีร์ที่พบจากคันธาระทั้ง
สองแห่งคล้ายกันมาก ต่างกันแต่เพียงรูปแบบอักษรทีใ่ ช้บนั ทึก จึงเป็นตัวอย่าง
ทีน่ า่ สนใจในการทีช่ าวพุทธต่างนิกายมีความนิยมศึกษาคัมภีรเ์ ดียวกัน ซึง่ อาจ
แสดงถึงการทีม่ จี ดุ เริม่ ต้นเดียวกัน ดังทีม่ ขี อ้ ความปรากฏในจารึกอักษรพราหมี
และขโรษฐีของราชวงศ์กุษาณะ ที่กล่าวถึงการมีอยู่ของทั้งสองนิกายนี้ใน
ดินแดนคันธาระ (Puri 1987: 102-3)
ชิ้นส่วนที่พบที่บามิยัน พบเป็นชิ้นเล็กๆ นิดเดียว ส่วนที่พบที่กิลกิตจะ
สมบูรณ์กว่า และพบคำาว่า ธรรมกาย ดังนี้
เนื้อหา
ษษฺฏึ วรฺษสหสฺราณิ ไมเตฺรโย ทฺวิปโทตฺตมะ
เทศยิษฺยติ สทฺธรฺมำ ศาสฺตา โลกานุกมฺปยา 101
ศตานิ จ สหสฺราณิ ปฺราณินำ ส วินายกะ
วินีย ธรฺมกาเยน
ตโต นิรวฺ าณำ เอษฺยติ 102 (Dutt et al 1984: 213)
ค�าแปล: พระบรมศาสดาไมตรียะ ผู้สูงสุดในบรรดาสัตว์
สองเท้า จักทรงแสดงพระสัทธรรมตลอดระยะเวลา 6 หมื่นปี
54

ก่อนหน้านีม้ กี ารพบต้นฉบับภาษาสันสกฤตของคัมภีรน์ ใี้ นอินเดียและเนปาลด้วย (Hartmann 2006: 7)
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ด้วยความเกื้อกูลต่อสัตว์โลก พระผู้นำาโดยวิเศษ จักทรงนำาเหล่า
สัตว์หลายแสนชีวติ ไปสูค่ ณ
ุ วิเศษ55ด้วยพระธรรมกายแล้วจากนัน้
จักทรงเสด็จเข้าสู่พระนิพพาน
เนื้อความของคาถานี้มีความชัดเจนในตัว บอกความว่าธรรมกายเป็น
ส่วนสำาคัญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าใน
อดีต ปัจจุบัน หรือในอนาคตก็ตาม อย่างไรก็ดี แม้วา่ การนำาสรรพสัตว์ให้เข้า
ถึงคุณวิเศษและหลุดพ้นจากวัฏสงสารนั้นต้องอาศัยพระธรรมกายในฐานะที่
เป็นกายแห่งการตรัสรู้ธรรม หากแต่บริบทของคำาว่า ธรรมกาย ในบทนี้ ชวน
ให้เข้าใจว่า บางทีท่านผู้เขียนอาจหมายเอาคำาสอนของพระพุทธองค์ที่ใช้เป็น
เครื่องแนะนำาสรรพสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ในวัฏสงสารว่าเป็น ธรรมกาย ก็ได้ ซึ่ง
หากเป็นเช่นนัน้ แสดงว่าการตีความธรรมกายว่าหมายถึงคำาสอนของพระพุทธ
องค์ในท้องถิน่ คันธาระนัน้ เริม่ มาตัง้ แต่ราวพุทธศตวรรษที่ 11 เป็นอย่างช้า (ใน
3.2.1.1 ในทำานองเดียวกัน เป็นไปได้วา่ ความเข้าใจนีเ้ ริม่ ต้นในอินเดียราวพุทธ
ศตวรรษที่ 9-11 เป็นอย่างช้า)
.2.4. มนุษย์และสรรพสัตว์มีธาตุแห่งความเป็นพุทธะอยู่ภายใน56
ความเข้าใจที่ว่าภายในมนุษย์และสรรพสัตว์มีธาตุแห่งความเป็นผู้รู้
แจ้งอยูน่ นั้ นิยมเรียกกันว่าแนวคิดตถาคตครรภะมีปรากฏในพระสูตรมหายาน
55
56

เป็นคำาแปลของ วินีย “นำาไปวิเศษแล้ว” คือนำาให้เข้าถึงคุณวิเศษอันมีอยู่ในพระพุทธศาสนา
เนื้อหาหลักจากงานวิจัย “ธรรมกายในคัมภีร์สันสกฤต” (พระวีรชัย เตชงฺกุโร 2557) และบางส่วน
จาก “ทฤษฎีตถาคตครรภะในพระไตรปิฎกบาลี” (พระเกษตร าณวิชฺโช 2557)
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หลายพระสูตรซึ่งอาจเรียกรวมกันว่าพุทธวรรณกรรมสายตถาคตครรภะ
(Tathāgatagarbha iterature) กล่าวถึงธรรมชาติของสรรพสัตว์วา่ มีศก
ั ยภาพ
ในการตรัสรู้ เพราะธรรมชาติจริงแท้ดงั้ เดิมนัน้ มีความสะอาดบริสทุ ธิ์ แต่มาถูก
หุ้มเคลือบด้วยกิเลสในภายหลัง
คัมภีรท์ เี่ ก่าทีส่ ดุ ในสายนีน้ า่ จะเป็นตถาคตครรภสูตรซึง่ คาดว่าเขียนขึน้
ในราวปลายพุทธศตวรรษที่ 7-8 (ครึ่งหลังของคริสต์ศตวรรษที่ 2-3) เป็นพระ
สูตรขนาดสัน้ ประกอบด้วยเก้าตัวอย่างทีเ่ ปรียบเทียบถึงการทีต่ ถาคตถูกบรรจุ
ซ่อนอยู่ในสรรพสัตว์ทั้งหลาย พระสูตรกล่าวว่า นี้เป็นธรรมชาติของสรรพสิ่ง
(ธรรมตา) คือไม่ว่าพุทธะจะบังเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตาม ตถาคตครรภะของสรรพ
สัตว์ก็จะดำารงอยู่ตลอดไปไม่เปลี่ยนแปลง
เอษา กุลปุตฺร ธรฺมานาำ ธรฺมตา อุตฺปาทาทฺ วา ตถาคตา
นามฺ อนุตฺปาทาทฺ วา สไทไวเต สตฺตฺวาสฺ ตถาคตครฺภา อิติ
(Zimmerman 2002: 40)

ค�าแปล: กุลบุตร นี้เป็นธรรมดาของธรรมทั้งหลาย คือ
ไม่ว่าจะมีการบังเกิดขึ้น หรือการไม่บังเกิดขึ้นของตถาคตก็ตาม
สัตว์โลกทั้งหลายเหล่านี้ล้วนมีตถาคตตลอดเวลา
ซิมเมอร์แมนขยายความเพิ่มเติมว่า
สัตว์โลกทั้งหลายเหล่านี้มีตถาคต โดยอยู่ภายใต้การปกคลุมของกิเลส
ดังที่ตถาคตครรภสูตรกล่าวว่า พระพุทธเจ้าสังเกตสัตว์โลกทั้งหลายด้วยพุทธ
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จักษุ (Zimmerman 2002: 103, n. 55) ก็พบว่าสัตว์โลกทั้งหลายล้วนมีพุทธ
ญาณ พุทธจักษุ และพุทธกายนั่งอยู่ภายในสัตว์โลกทั้งหลายภายใต้การปกปิด
ของมวลกิเลส (Zimmerman 2002: 104, n. 60)57
ซิมเมอร์แมนผู้ศึกษาตถาคตครรภสูตรมาเป็นเวลานานให้ความเห็นว่า
ความหมายที่เก่าแก่และตรงไปตรงมาที่สุดของตถาคตครรภะน่าจะหมายถึง
“บรรจุอยู่ซึ่งตถาคต” (containing a Tathāgata) ( illiams 2 1 4) ดัง
นั้น ข้อความว่า sarvasattvās tathāgatagarbhā จึงน่าจะหมายความว่า
สรรพสัตว์ทั้งหลายมีตถาคตบรรจุอยู่ เช่นนี้แล้วสรรพสัตว์จึงเปรียบเสมือน
ดอกบัวซึ่งแต่ละดอกก็ล้วนมีพุทธะผู้รู้แจ้งนั่งขัดสมาธิอยู่ตรงกลาง และพุทธะ
ผู้รู้แจ้งนี้เอง ท่านหมายเอาธรรมกาย (พระวีรชัย เตชงฺกุโร 2557)
ไดอาน่า พอล (Paul 1979: 191) ให้ความเห็นว่า แนวคิดตถาคตครรภะ
ทำาหน้าทีเ่ ชือ่ มโยงสิง่ มีชวี ติ ทัง้ หลายเข้ากับพระพุทธเจ้าโดยมีวตั ถุประสงค์ทจี่ ะ
สร้างแรงบันดาลใจในการตรัสรู้
สำ า หรั บ ประเด็ น นี้ พ ระเกษตรได้ แ สดงไว้ ค ล้ า ยกั น ว่ า สรรพสั ต ว์
ทัง้ หลายมีความเชือ่ มโยงกับพระตถาคตเจ้าโดยเส้นทางทีเ่ รียกว่า เอกายนมรรค
คือทางเอกสายเดียวอันมีจุดเริ่มต้นจากสติปัฏฐาน 4 และมรรคมีองค์ 8 ผ่าน
จากโลกิยะเข้าสูโ่ ลกุตระ เป็นเส้นทางสายกลางอันประกอบด้วยธรรมทีม่ คี วาม
ต่อเนื่องกันตามลำาดับ คือ มรรค 4 ผล 4 ที่เรียงต่อกันไป ได้แก่ ธรรมกาย
โสดาปัตติมรรค ธรรมกายโสดาปัตติผล ธรรมกายสกทาคามิมรรค ธรรมกาย
57
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สกทาคามิผล ธรรมกายอนาคามิมรรค ธรรมกายอนาคามิผล ธรรมกายอรหัตต
มรรค และธรรมกายอรหัตตผล ไปจนถึงธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ชือ่ ว่าตถาคต โดยนัยนี้ สัตว์โลกทัง้ หลายจึงมีการเชือ่ มต่อกับพระตถาคตตลอด
เวลา (พระเกษตร าณวิชฺโช 2557)
แนวคิดนี้ปรากฏในพระสูตรมหายานหลายพระสูตรที่พบในคันธาระ
เอเชียกลาง และประเทศจีน
3.2.4.1. ศรีมาลาเทวีสิงหนาทนิรเทศ58
ศรีมาลาเทวีสงิ หนาทนิรเทศ ซึง่ ในบางครัง้ เรียกว่า ศรีมาลาเทวีสงิ หนาท
สูตร หรือศรีมาลาเทวีสูตร เป็นหนึ่งในพระสูตรหลักที่สอนเรื่องการมีอยู่ของ
พุทธภาวะในมนุษย์และสรรพสัตว์ มัตสุดะ ( atsuda 2000: 65) ระบุวา่ พระ
สูตรนี้อาศัยเรื่องเล่าของพระนางศรีมาลาเทวี พระธิดาของพระเจ้าปเสนชิต
(คือพระเจ้าปเสนทิโกศลในคัมภีรเ์ ถรวาท) เป็นตัวเดินเรือ่ งเพือ่ จะสอนแนวคิด
ตถาคตครรภะ
พระสูตรนี้มีฉบับแปลเป็นภาษาจีนสองฉบับ โดยท่านคุณภัทรในปี
พ.ศ. 979 (ค.ศ. 436) และโดยท่านโพธิรุจิใน พ.ศ. 1253 (ค.ศ. 710) และฉบับ
แปลภาษาทิเบตราวกลางพุทธศตวรรษที่ 14-15 (คริสต์ศตวรรษที่ 9) ส่วน
ต้นฉบับในภาษาอินเดียเชือ่ ว่าสูญหายไปแล้วหลงเหลือเพียงข้อความทีอ่ า้ งอิง
มาในรัตนโคตรวิภาคและศิกษาสมุจจัย
58

เนือ้ หาหลักจากงานวิจยั “ร่องรอยธรรมกายในคันธาระและเอเชียกลาง” (ชนิดา จันทราศรีไศล 2557)
และ “ธรรมกายในคัมภีร์สันสกฤต” (พระวีรชัย เตชงฺกุโร 2557) และบางส่วนจาก “ทฤษฎีตถาคต
ครรภะในพระไตรปิฎกบาลี” (พระเกษตร าณวิชฺโช) และ“ธรรมกายในคัมภีร์มหาปรินิรวาณสูตร”
(ชัยสิทธิ์ สุวรรณวรางกูล 2557)
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ในภายหลังมีการค้นพบบางส่วนของพระสูตรในภาษาสันสกฤตจาก
บามิยัน ตัวคัมภีร์ที่พบเป็นใบลานที่เกือบสมบูรณ์ 3 ใบครอบคลุมเนื้อหาบท
สุดท้ายของพระสูตรกล่าวถึงการที่พระพุทธองค์ทรงอนุโมทนาแก่พระนาง
ศรีมาลาเทวีและทรงถ่ายทอดคำาสอนนั้นให้ท้าวสักกะนำาไปสอนเทวดาในชั้น
ดาวดึงส์ และอีก 2 ชิน้ เล็กๆ ทีม่ เี นือ้ หาตรงกับส่วนอืน่ ของพระสูตรแต่ไม่ชดั เจน
ว่าเป็นส่วนใด (Matsuda 2000) อายุของคัมภีรท์ คี่ ดั ลอกราวกลางพุทธศตวรรษ
ที่ 10-11 (คริสต์ศตวรรษที่ 5 Sander 2000b: 291-3) ซึ่งเป็นเวลาที่ใกล้เคียง
กันกับทีท่ า่ นคุณภัทรแปลพระสูตรนีเ้ ป็นภาษาจีน แม้ชนิ้ ทีพ่ บจะไม่ครอบคลุม
เนื้อหาส่วนที่เป็นคำาสอน แต่อย่างน้อยก็ทำาให้ทราบว่าคำาสอนในพระสูตรนี้มี
เผยแผ่อยู่ในท้องถิ่นบามิยัน ณ ช่วงเวลานั้น
นักวิชาการบางท่านแสดงความเห็นว่าคัมภีร์ศรีมาลาเทวีสิงหนาทสูตร
แสดงความหมายของสุญญตาจากมุมมองของพุทธวรรณกรรมสายตถาคต
ครรภะ (Cholvijarn 2008: 90) กล่าวคือ ตถาคตครรภะนัน้ ว่างเปล่าจากกิเลส
อาสวะแต่ไม่ว่างเปล่าจากพุทธคุณ ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นความว่างเปล่าสอง
แบบ ดังที่กล่าวไว้ในพระสูตรว่า
ข้าแต่พระผูม้ พี ระภาคเจ้า ความรูแ้ ละความหมายของความ
ว่าง (สุญญตา) ของตถาคตครรภะมีสองประการดังนี้ ตถาคต
ครรภะคือความว่างจากกิเลสอาสวะทั้งหลายซึ่งเป็นตัวทำาให้
ไม่หลุดพ้น ตถาคตครรภะคือความไม่ว่างจากพุทธธรรมซึ่งเป็น
อจินไตยที่มีมากกว่าเม็ดทรายในมหาคงคานทีและทำาให้หลุด
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พ้นได้ (Wayman and Wayman 1990: 99)59
ศรีมาลาเทวีสิงหนาทสูตรกล่าวถึงธรรมกายและตถาคตครรภะว่า
ธรรมกายนั้นหาจุดเริ่มต้นมิได้ ไม่มีการเกิด เป็นอมตะ ไม่มีการตาย ถาวร
มัน่ คง สงบ ดำารงอยูน่ ริ นั ดร์ บริสทุ ธิโ์ ดยเนือ้ แท้ ปราศจากกิเลสทัง้ หลาย กอปร
ด้วยพุทธภาวะทีม่ มี ากมายกว่าเม็ดทรายในแม่นาำ้ คงคาซึง่ ไม่แยกจากกัน รูเ้ ห็น
ถึงความหลุดพ้น ละเอียดเกินกว่าจะสัมผัสถูกต้องได้ ธรรมกายของตถาคตนี้
เอง เมื่อยังไม่หลุดพ้นจากกองกิเลสเรียกว่าตถาคตครรภะ60 กล่าวโดยสรุปได้
ว่า พระสูตรนี้ แสดงความหมายของตถาคตครรภะว่า หมายถึงธรรมกายของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีบ่ ริบรู ณ์ดว้ ยพุทธคุณอันไม่มปี ระมาณทีซ่ อ่ นอยูภ่ ายใน
บุคคลที่ยังมีกิเลสอยู่
แม้ตถาคตครรภะจะถูกปกปิดด้วยมวลกิเลส แต่ตถาคต
ครรภะนั้นก็คือ ธรรมธาตุ, ธรรมกาย, โลกุตตรธรรม และธรรม
นั่นเอง ดังคัมภีร์ศรีมาลาสูตรของฝ่ายมหายานกล่าวว่า ตถาคต
ครรภะเป็นตัวอ่อนของธรรมธาตุ, เป็นตัวอ่อนของธรรมกาย,
59
60

เรื่องความว่างและไม่ว่างในความหมายของคัมภีร์ศรีมาลาเทวีสิงหนาทสูตร มีอภิปรายไว้โดยย่อใน
รายงานวิจัยของ ชัยสิทธิ์ สุวรรณวรางกูล (2557)
…beginningless, uncreate, unborn, undying, free from death; permanent, steadfast, calm, etera i tri sica y pure ree rom a the de eme t store a d accompa ied by uddha atures
more numerous than the sands of the Ganges, which are nondiscrete, knowing as liberated, and
i co ceivab e his harmakāya o the athāgata he ot ree rom the store o de eme t
i e the k e as passio s is re erred to as the athāgatagarbha
ayma a d ayma

พระวีรชัยได้อภิปรายเรือ่ งธรรมกาย ตถาคตครรภะและอาลยวิญญาณไว้ในรายงานการวิจยั ของ
พระวีรชัย เตชงฺกุโร (2557)
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เป็นตัวอ่อนของโลกุตตรธรรม, เป็นตัวอ่อนของธรรมอันบริสุทธิ์
ที่อยู่ภายใน (Wayman and Wayman 1974: 106)61
คำาสอนในแนวคิดตถาคตครรภะนี้ตรงกันกับคำาสอนในพระไตรปิฎก
บาลี ทีว่ า่ จิตดัง้ เดิมนัน้ เลือ่ มประภัสสรแต่มาเศร้าหมองลงไปเพราะอุปกิเลสที่
จรมา และจิตนัน้ หลุดพ้นจากอุปกิเลสทีจ่ รมาได้ ปุถชุ นผูไ้ ม่ได้สดับธรรมนีย้ อ่ ม
ไม่ทราบตามความเป็นจริงและจึงไม่ยอมเจริญภาวนา ตรงกันข้ามกับพระอริย
สาวกผู้ได้สดับธรรมนี้ ทราบชัดตามความเป็นจริง จึงเจริญสมาธิภาวนา (อง.
เอก. 20/50-53/11-12)
แม้วา่ พระไตรปิฎกบาลีจะไม่ได้ใช้คาำ ว่าพุทธภาวะโดยตรง แต่การทีบ่ อก
ว่าจิตเป็นของผ่องใสมาแต่เดิมแล้วมาเศร้าหมองในภายหลังเพราะกิเลสทีจ่ รมา
นัน้ ก็แสดงถึงทีม่ าของกิเลสว่าเป็นอาคันตุกะ คือจรมาจากทีอ่ นื่ ไม่ได้เป็นของที่
ติดตัวมาแต่เดิม ยิง่ กว่านัน้ การทีบ่ อกว่าจิตหลุดพ้นจากสิง่ เศร้าหมองได้กแ็ สดง
ถึงศักยภาพของมนุษย์ในการตรัสรู้และกำาจัดกิเลสนั่นเอง
ในหลักการของวิชชาธรรมกาย (ดู 2.2.2) มนุษย์ทุกคนมีกายที่ละเอียด
ซ้อนกันเป็นชัน้ ๆ เข้าไปภายในตามลำาดับ กายทีซ่ อ้ นอยูภ่ ายในก็มคี วามสะอาด
บริสุทธิ์มากขึ้นไปเป็นลำาดับ หากนับจากภายนอกเข้าไป จะเริ่มตั้งแต่กาย
มนุษย์ซึ่งเป็นกายที่มีกิเลสหนาแน่นที่สุด ไปถึงกายทิพย์ กายรูปพรหม กาย
อรูปพรหม ที่กิเลสเบาบางลงเรื่อยๆ จนสุดท้ายถึงธรรมกายอรหัตที่หมดจด
จากกิเลส ธรรมกายข้างในสุดนั้นเป็นธรรมชาติดั้งเดิมที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริง
61

จากรายงานการวิจัยของ พระเกษตร ญาณวิชฺโช (2557)
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ของมนุษย์ จึงนับว่าเป็นตัวตนแท้ที่ควรปฏิบัติให้เข้าถึง (รธ. 536) ในทางกลับ
กัน หากมองจากภายในออกมา จะเริ่มจากธรรมกายที่เป็นธรรมชาติดั้งเดิมที่
สะอาดบริสุทธิ์ ค่อยๆ มีกิเลสหุ้มเคลือบมากขึ้นตามลำาดับ จากกายอรูปพรหม
กายรูปพรหม กายทิพย์ จนถึงระดับหยาบที่สุดคือกายมนุษย์ เมื่อมองในแง่นี้
จะเห็นชัดเจนถึงความสอดคล้องกันกับหลักการตถาคตครรภะ ที่ว่าจิตดั้งเดิม
เป็นของสะอาดบริสทุ ธิน์ นั้ หมายถึงธรรมกายหรือพุทธภาวะ แต่เมือ่ ยังถูกกิเลส
หุม้ เคลือบไว้จงึ เรียกว่าตถาคตครรภะ ซึง่ มีอยูภ่ ายในของมนุษย์และสรรพสัตว์
3.2.4.2. มหาปรินิรวาณสูตร ฉบับมหายาน62
คัมภีร์มหาปรินิรวาณสูตร ฉบับมหายาน ที่นักวิชาการบางท่านเรียกว่า
มหาปรินิรวาณมหาสูตร (Habata 2009) เป็นพระสูตรที่สอนหลักการตถาคต
ครรภะเช่นเดียวกัน คือ หลักการทีว่ า่ ทุกชีวติ มีธาตุแห่งความเป็นพุทธะอยู่ หรือ
บางครั้งเรียกว่าตถาคตครรภะ การมีพระตถาคตบรรจุอยู่ภายใน
คัมภีร์นี้มีการแปลเป็นภาษาจีน 3 ครั้งในเวลาที่ใกล้เคียงกัน ครั้งแรก
แปลโดยท่านฝาเสีย่ น (Faxian) และท่านพุทธภัทร (Buddhabhadra) ในราวปี
พ.ศ. 959-961 (ค.ศ. 416-418) ครัง้ ทีส่ องโดยท่านธรรมเกษม (Dharmakṣema)
ราวปี พ.ศ. 964-973 (ค.ศ. 421-430) และครัง้ ทีส่ ามโดยท่านหุย้ ยาน (Huiyan)
ราวปี พ.ศ. 996 (ค.ศ. 453) ในทั้งสามฉบับนี้ มีเพียงท่านธรรมเกษมเท่านั้นที่
แปลเนื้อหาของพระสูตรออกมาเป็นภาษาจีนครบทั้ง 40 ผูก63
62
63

เนื้อหาจากงานวิจัย “ธรรมกายในคัมภีร์มหาปรินิรวาณสูตร” (ชัยสิทธิ์ สุวรรณวรางกูล 2557)
รายละเอียดมีแสดงไว้ในรายงานการวิจัยของ ชัยสิทธิ์ สุวรรณวรางกูล (2557)
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ในเอเชียกลางมีการค้นพบต้นฉบับคัมภีร์มหาปรินิรวาณสูตรฉบับ
มหายาน จารึกในภาษาสันสกฤตแบบผสม อักษรพราหมี ทั้งหมด 36 ชิ้น
(Habata 2009: 551) เป็นชิ้นส่วนจากใบลาน 24 ใบ ได้มาจากคาห์ดาลิค
( hadalik) อายุของชิ้นส่วนคัมภีร์ราวกลางพุทธศตวรรษที่ 12-14 เป็นการ
คัดลอกภายหลังจากที่มีการแปลเป็นภาษาจีนแล้วราวสองศตวรรษขึ้นไป
หนึง่ ในจำานวนชิน้ ส่วนคัมภีรส์ นั สกฤตจากฮอร์เน็ลคอลเล็คชัน่ (Hoernle
MS 143, SA. 4) เป็นเนื้อหาตอนเกริ่นนำาพระสูตร เขียนบนกระดาษที่ดูเก่า
เหลือง จารึกด้วยอักษรคุปตะตัวตรง (Thomas1916c: 93) มีข้อความกล่าวถึง
ความสำาคัญของพระสูตรนีใ้ นการกระตุน้ ให้เกิดความเพียรต่อ “ตถาคตครรภะ”
และกล่าวถึงพุทธพยากรณ์วา่ พระโพธิสตั ว์จากภูมภิ าคตอนใต้64 จะนำาพระสูตร
นี้เผยแพร่ไปถึงแคชเมียร์ (กัศมีระ, กาศมีระ)
อีกชิน้ หนึง่ (Or. 15010/72; Hoernle 147. SB. 109) ทีด่ า้ นหลัง ( erso)
ของใบลานที่ขาดวิ่น บรรทัดแรกมีข้อความกล่าวถึงตถาคตครรภะในสรรพ
สัตว์ ดังนี้
...นิตโฺ ย ธฺรวุ ะ ศาศฺวเต65 หฺยฺ อจล สุโข ภควาำนฺ อิติ ตถาคต
ครฺภะ สรฺวฺวสตฺวานาำ สำปฺรกาศยิษฺยตีติ เอวำ ปรฺยุปา(สิต-)....
(Habata 2009: 568)

64
65

สันนิษฐานว่าหมายถึงพระภิกษุนิกายมหาสางฆิกะที่อยู่ในแคว้นอานธระทางตอนใต้ของอินเดีย
ผู้ตรวจชำาระทำาหมายเหตุไว้ว่า ข้อความที่ถูกต้องควรเป็น ศาศฺวโต (Habata 2009: 568, n. 118)

216

ร ชนิ า ันทรา รี ล

www.webkal.org

ค�าแปล: ...จะนำาไปสู่ความเข้าใจอย่างสมบูรณ์ว่า พระผู้
มีพระภาคเจ้าเที่ยง ยั่งยืน มั่นคง ไม่หวั่นไหว ทรงเป็นบรมสุข
จักทรงประกาศว่า ตถาคตครรภะมีอยู่ในสรรพสัตว์ทั้งหลาย...
และอีกชิน้ หนึง่ (Or. 15009/287: Hoernle unnumbered) ด้านหลังของ
ชิ้นส่วนคัมภีร์ มีข้อความเกี่ยวกับตถาคตครรภะในบรรทัดที่ 3-4 ดังนี้
(3)... ตถาคตครฺโภ สฺตตี ิ เท...ยามิ มา ภิกษฺ โว ไภษฺฏ พาล
วตฺย ///(4) ... อสฺมากมุปริ ตถาคตครฺโภ สฺตีติ วิมฤศฺย ภาวนา
ยา... (Habata 2009: 572)
ค�าแปล: ...เราจักแสดงว่า “ตถาคตครรภะมีอยู่” ภิกษุ
ทั้งหลาย พวกเธออย่าได้กลัวเลย พวกเธอเปรียบเหมือนเด็ก
น้อย ... เมื่อได้พิจารณาแล้วว่า “ในพวกเราก็มีตถาคตครรภะ
อยู่” จงเจริญภาวนาเถิด...
นอกจากนี้ยังมีชิ้นส่วนคัมภีร์เล็กๆ อีกสองชิ้นที่แตกหักออกมาจาก
ใบลานใบเดียวกันและมีเนือ้ หาต่อเนือ่ งกัน (Or. 15010/65: Hoernle 143. SB.
102 และ Or.15010/137: Hoernle 142. SC. 152) ในบรรทัดที่ 7 ของด้าน
หลัง กล่าวถึงกายของพระตถาคตว่าเป็นกายเพชรที่ไม่แตกสลาย:
... น ภวิตวฺยำ ฯ วชฺราเภทฺยกายสฺ ตถาค... (Habata 2009: 562)
ค�าแปล: ไม่พึงมี... ฯ ...ตถาคตมีกายเป็นเพชร ไม่แตกสลาย...
แม้ในชิน้ ส่วนคัมภีรม์ หาปรินริ วาณสูตรฉบับมหายานทีพ่ บในเอเชียกลาง
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จะเป็นชิ้นส่วนเล็กๆ ที่ขาดวิ่นและมีเนื้อความไม่สมบูรณ์ก็ตาม แต่อย่างน้อย
การค้นพบชิ้นส่วนคัมภีร์ก็เป็นพยานทางวัตถุที่บ่งบอกว่า พระสูตรนี้และ
คำาสอนในสายตถาคตครรภะเคยแพร่หลายอยู่ในเอเชียกลางในช่วงเวลาราว
พุทธศตวรรษที่ 12-14 เป็นอย่างน้อย
ในแง่ของความสอดคล้องกับหลักการของวิชชาธรรมกาย อาจแยกได้
เป็นสองประเด็น
ในประเด็นที่ว่าในสรรพสัตว์มีตถาคตครรภะอยู่นั้นนับว่าสอดคล้อง
โดยหลักการ ดังที่ได้แสดงแล้วไว้ในส่วนที่เกี่ยวกับคัมภีร์ศรีมาลาเทวีสิงหนาท
นิรเทศ 3.2.4.1)
ส่วนประเด็นที่ว่า พระตถาคตมีกายเป็นเพชรที่ไม่แตกสลายนั้น ขึ้นอยู่
กับว่าจะตีความ “กายเพชรที่ไม่แตกสลาย” อย่างไร หากตีความว่า เป็นกาย
ทีม่ คี วามแข็งประดุจเพชรจึงไม่แตกสลายก็นบั ว่าเป็นคุณสมบัตทิ ไี่ ม่ตรงกันกับ
ธรรมกายที่กล่าวถึงในวิชชาธรรมกาย แต่หากตีความว่า เป็นกายที่ใสสะอาด
บริสุทธิ์คล้ายเพชร ส่วนที่ว่าไม่แตกสลายเพราะเป็นกายที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่ง
(อสังขตะ) ก็นับว่าสอดคล้องกับธรรมกายในหลักการของวิชชาธรรมกาย ดัง
ที่พระมงคลเทพมุนี กล่าวไว้ว่า
สังขตธาตุ สังขตธรรมน่ะ เป็นอย่างไร? นี่แหละที่เรา
อาศัยอยู่นี่แหละ ตัวสังขตธาตุสังขตธรรมทั้งนั้น อยู่กับธรรม
ในกายมนุษย์นี่ก็เป็นสังขตธรรม อยู่กับธาตุมนุษย์นี่ก็เป็นสังขต
ธาตุ ธาตุธรรมที่ปัจจัยปรุงแต่งได้ บังคับบัญชาได้ เป็นสังขต
ธาตุสังขตธรรม
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ถ้าอสังขตธาตุอสังขตธรรมล่ะอยู่ที่ไหน? อสังขตธาตุ
อสังขตธรรมตั้งแต่ธรรมกายขึ้นไป ธรรมกายที่เป็นโคตรภูทั้ง
หยาบทั้งละเอียด ธรรมกายที่เป็นโสดาทั้งหยาบทั้งละเอียด...
ส่วนที่เป็นธรรมกายแล้ว เป็นอสังขตธาตุ อสังขตธรรม แต่ยัง
ไม่ใช่ “วิราคธาตุวิราคธรรม” ... ธาตุเหล่านี้ปจจัยปรุงแต่งไม่
ได้ เป็นเหมือนแก้วใสสะอาดทีเดียว นีเ่ ป็นอสังขตธาตุ อสังขต
ธรรมทีเดียว แต่ว่ายังไม่ใช่ “วิราคธาตุวิราคธรรม” ถ้าจะเป็น
วิราคธาตุวิราคธรรมล่ะ ต้องกายพระอรหัตทั้งหยาบทั้งละเอียด
เป็นวิราคธาตุวิราคธรรม (รธ. 182)
พระธรรมเทศนานี้แสดงไว้ว่า ธรรมกายเป็นอสังขตธรรม ไม่มีปัจจัย
ปรุงแต่ง และ มีความใส สะอาด บริสุทธิ์ เหมือนแก้ว
ดังนั้น ลักษณะของธรรมกายในมหาปรินิรวาณสูตรของมหายานจึง
นับว่าสอดคล้องกับหลักการของวิชชาธรรมกายเฉพาะในกรณีที่คำาว่า “ไม่
แตกสลาย” นั้น หมายถึงความเป็นอสังขตธรรม คือไม่ได้ถูกปรุงแต่ง ไม่มีเหตุ
ปัจจัย แต่มิได้หมายถึงความแข็งของเพชรที่มีอยู่ในโลกมนุษย์ ส่วนความมุ่ง
หมายดั้งเดิมของพระสูตรจะเป็นอย่างไรในสองกรณีนี้ การศึกษาเนื้อหาของ
คัมภีร์ฉบับเต็มที่แปลเป็นภาษาจีนจะช่วยให้ตัดสินได้ชัดเจนขึ้น
ในมหาปรินิรวาณสูตรของมหายานฉบับแปลเป็นภาษาจีนโดยท่าน
ธรรมเกษม พบคำาว่า ธรรมกาย ( ) ทั้งหมด 41 แห่ง กล่าวถึงธรรมกาย
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ในแง่มุมต่างๆ ดังนี66้
1. ธรรมกายเป็นอสังขตธรรม เป็นนิจจัง สุขัง อัตตา และ
บริสุทธิ์
1.1.

經

( 374 12: 567a3,6)

ค�าแปล: ดูก่อนกุลบุตร เราได้อธิบายเนื้อความตาม
พระสูตรว่า กายของตถาคตประกอบด้วย 2 กาย หนึง่ คือรูปกาย
และสองคือธรรมกาย รูปกายเป็นชือ่ ของการแสดงออกของกาย
ที่เกิดจากกุศโลบาย ดังนั้นคำาที่จะใช้ได้กับคำานี้คือ การเกิด การ
เจริญเติบโต ความเจ็บป่วย ความตาย ยาว สั้น ดำา และ ขาว
มันเป็นเช่นนั้น เป็นเช่นนี้ เป็นความรู้ เป็นความไม่รู้ สาวกทั้ง
หลายของเราได้ฟังเนื้อหาคำาสอนและไม่เข้าใจประเด็นที่กล่าว
ว่า “พระตถาคตได้ตรัสว่า(รูป)กายของพระพุทธเจ้าเป็นสังขต
ธรรม” ธรรมกายเป็นนิจจัง สุขัง อัตตา และ ความบริสุทธิ์
66

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากรายงานการวิจัยของ ชัยสิทธิ์ สุวรรณวรางกูล (2557) การอ้างอิง
พระไตรปิฎก ฉบับภาษาจีน ใช้ฉบับไทโช (S Dai okyo)
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ปราศจากการเกิด การเจริญเติบโต ความเจ็บป่วย ความตาย
ยาว สั้น ดำา และ ขาว ตลอดกาล มันไม่เป็นเช่นนั้น ไม่เป็นเช่นนี้
ไม่เป็นความรู้ ไม่เป็นความไม่รู้ ถึงแม้ว่าพระพุทธเจ้าจะปรากฏ
หรือไม่ปรากฏเกิดขึ้นในโลกนี้ พระองค์ก็เป็นนิจจัง มีความแน่ว
แน่ และมัน่ คง ดูกอ่ นกุลบุตร สาวกทัง้ หลายของเราได้ฟงั เนือ้ หา
คำาสอนและไม่เข้าใจประเด็นที่กล่าวว่า “พระตถาคตได้ตรัสว่า
(ธรรม)กายของพระพุทธเจ้าเป็นอสังขตธรรม”
เนือ้ หาของพระสูตรตอนนี้ กล่าวถึง “กายของพระพุทธเจ้า” ว่ามีความ
หมายสองด้าน คืออาจหมายถึงรูปกาย ซึ่งเป็นเพียงการแสดงออกของกายที่
เกิดจากกุศโลบาย และเป็นสังขตธรรม หรืออาจหมายถึงธรรมกายซึ่งเป็นกาย
ทีแ่ ท้จริงของพระพุทธองค์ เป็นอสังขตธรรม เป็นนิจจัง สุขงั อัตตา และบริสทุ ธิ์
ข้อความนี้นับว่าได้ตอบคำาถามเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของพระสูตรใน
การกล่าวถึงกายของพระตถาคตว่าเป็น “กายเพชรที่ไม่ถูกทำาลาย” ดังที่
ค้างประเด็นไว้ข้างต้น โดยแสดงว่ากายของพระตถาคตที่กล่าวถึงในกรณีนั้น
หมายถึงธรรมกายที่เป็นอสังขตธรรม มีความเที่ยงแท้ และสะอาดบริสุทธิ์ จึง
เรียกว่าไม่แตกสลาย และมิได้หมายถึงกายทีม่ คี วามแข็งอย่างเพชรแต่อย่างใด
ดังนั้นความหมายของธรรมกายที่กล่าวไว้ในพระสูตรนี้ว่า “เป็นกายเพชรที่ไม่
แตกสลาย” นั้นนับว่าสอดคล้องกันกับหลักการของวิชชาธรรมกาย
ประเด็นที่ว่ากายเนื้อของพระพุทธองค์เป็นสังขตธรรมส่วนกายธรรม
เป็นอสังขตะและมีความสะอาดบริสุทธิ์นั้นตรงกันกับหลักการของวิชชา
ธรรมกายดังที่แสดงไว้แล้วเช่นกัน (รธ. 182)
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ส่วนประเด็นที่ว่า ธรรมกายเป็นนิจจัง สุขัง อัตตา ก็ตรงกันกับหลัก
การของวิชชาธรรมกายดังที่พระมงคลเทพมุนีกล่าวไว้ว่า “อะไรเล่าเป็นนิจจัง
สุขัง อัตตา? ก็คือ ธรรมกายนี้เอง เป็นตัวนิจจัง สุขัง อัตตา” (รธ. 27) ซึ่ง
ท่านแสดงไว้ว่าเป็นคุณสมบัติที่ตรงกันข้ามกับขันธ์ 5 ที่เป็นอนิจจัง ทุกขัง
และอนัตตา
อย่างไรก็ดี เนื้อความของพระสูตรในส่วนนี้ ยังกล่าวถึงประเด็นใหม่
เพิ่มเติมไว้อีกประเด็นหนึ่งด้วยคือ “รูปกายของพระพุทธองค์เป็นเพียงการ
แสดงออกของกายที่เกิดจากกุศโลบาย” นับเป็นการขยายความรูปกายของ
พระพุทธองค์ออกไปในลักษณะทีเ่ ป็นสิง่ ทีเ่ นรมิตขึน้ มาได้ ซึง่ แตกต่างจากหลัก
การของวิชชาธรรมกาย ประเด็นนี้ ในภายหลังได้ถูกขยายความต่อไปอีกเป็น
“รูปกายของพระโพธิสัตว์เป็นการแสดงออกโดยกุศโลบาย” ดังที่พบในโพธิ
สัตวปิฏกสูตร (3.2.2.5)
ในคัมภีรม์ หาปรินริ วาณสูตรของมหายาน ยังมีเนือ้ ความอืน่ ๆ อีกหลาย
ตอนที่แสดงแนวคิดที่น่าจะเป็นต้นตอของการขยายความเพิ่มเติมออกไปใน
พระสูตรมหายานรุ่นหลัง เช่น
2. กายของพระตถาคตไม่ได้ถูกหล่อเลี้ยงด้วยอาหาร เพราะตถาคตคือ
ธรรมกาย
2.1.
374c9)

( 374 12:

ค�าแปล: ... เช่นนัน้ เราได้ทราบแล้วว่ากายของพระตถาคต
คือธรรมกาย และเป็นกายที่ไม่ได้ถูกหล่อเลี้ยงด้วยอาหาร
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ในเบือ้ งต้น หลักการทีว่ า่ กายทีแ่ ท้จริงของพระตถาคตคือ
ธรรมกาย และธรรมกายไม่ได้ถูกหล่อเลี้ยงด้วยอาหารหยาบนั้น
เป็นหลักการทีต่ รงกันกับหลักการของวิชชาธรรมกายดังกล่าวไว้
ข้างบนแล้ว (3.2.2.5) อย่างไรก็ตาม เนื้อหาในคัมภีร์มหาปรินิร
วาณสูตรของมหายานอาจมีความหมายไกลไปยิ่งกว่านั้น เช่น
(T374 12:
388b27)

ค�าแปล: โดยประการทั้งปวง กายของเรานี้มิได้เกิดจาก
การรวมกันของกิเลสและตัณหา เราได้สละออกห่างแล้วจาก
กิเลสและตัณหามาเป็นเวลานานนับไม่ถ้วน กายของเรานี้คือ
ธรรมกาย และตามวิถขี องชาวโลกเราจึงต้องผ่านมาจากครรภ์
ของมารดา
ในข้อความที่ยกมาข้างบนนี้ หากพิจารณาข้อความที่ทำาเป็นตัวเข้ม
ไว้จะเห็นว่า คำาสอนในมหาปรินิรวาณสูตรของมหายาน มีแนวโน้มของการ
เป็นต้นเค้าในการขยายความต่อเติมเกี่ยวกับปาฏิหาริย์ของพระโพธิสัตว์ใน
พระสูตรมหายานยุคหลังๆ เช่น ข้อความที่ว่า พระองค์ได้สละออกห่างจาก
กิเลสตัณหามานานนับไม่ถ้วน อาจทำาให้เข้าใจไปว่าทรงหมดกิเลสแล้วตั้งแต่
ยังเป็นพระโพธิสัตว์ ทั้งยังบอกอีกว่า ที่ยังต้องผ่านจากครรภ์มารดาก็เพื่อให้
เป็นไปตามวิถีของชาวโลกเท่านั้น เสมือนจะบอกว่า อันที่จริงพระองค์ไม่ต้อง
ทรงออกจากครรภ์มารดาก็ได้ ส่วนการออกจากครรภ์พระมารดานัน้ เป็นเพียง
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“การแสดง” ให้คล้ายคลึงกับชาวโลก มิได้เป็นผลของวิบากกรรม ทัง้ ๆ ทีค่ วาม
มุ่งหมายดั้งเดิมของพระสูตรอาจไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นก็ได้
มีบางข้อความในพระสูตรทีย่ งั กล่าวถึงรูปกายของพระพุทธองค์ในฐานะ
ที่เป็นกายเนื้อที่เกิดจากบิดามารดาตามปกติ ดังนี้
(T374 12: 464c26)

ค�าแปล: ดูก่อนกุลบุตร เรากล่าวว่า “เป็นตั้งแต่ดั้งเดิม”
ตั้งแต่ถือกำาเนิดมาเราได้ร่างกายที่เกิดจากการประกอบธาตุ
ธรรมของบิดาและมารดา ดังนั้นเราจึงยังไม่ได้เข้าถึงธรรมกาย
ที่ใสสว่าง
ข้อความนี้กล่าวถึง ธรรมกายที่ใสสว่าง ที่ดูสอดคล้องกับที่ปรากฏใน
วิชชาธรรมกาย และในขณะเดียวกันข้อความนี้ยังกล่าวถึงรูปกายในฐานะที่
เกิดมาจากบิดามารดาตามปกติ อย่างไรก็ตาม เป็นไปได้ว่าในภายหลังแนวคิด
ทีม่ จี ดุ เริม่ ต้นจากข้อความในพระสูตรทีก่ ล่าวว่าพระพุทธองค์ทรงห่างไกลจาก
กิเลสมายาวนานและการที่ทรงถือกำาเนิดผ่านครรภ์มารดาเป็นเพียง “การ
แสดง” ให้เหมือนชาวโลกนั้นได้พัฒนาต่อไปจนเป็นการยกพระโพธิสัตว์ทั้ง
หลายว่ามีคุณธรรมและปาฏิหาริย์เสมอกันกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังที่พบ
ในโพธิสตั วปิฏกสูตรว่าข้อความบรรยายคุณวิเศษและปาฏิหาริยข์ องพระสัมมา
สัมพุทธเจ้าทีพ่ บในมหาปรินริ วาณสูตรนีถ้ กู นำาไปใช้ในการบรรยายลักษณะของ
พระโพธิสัตว์แทน รวมทั้งการที่บอกว่า “พระโพธิสัตว์มีธรรมเป็นกาย” และ
“ร่างกายของพระโพธิสัตว์ไม่ต้องการอาหารหล่อเลี้ยง” ด้วย
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3. ธรรมกายกับการหลุดพ้น
3.1.
(T374 12: 392b8)

ค�าแปล: การไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ หมายถึงการมีความหลุด
พ้นที่แท้จริง การหลุดพ้นหมายถึงพระตถาคต พระตถาคตไม่มี
โรคภัยไข้เจ็บ ฉะนั้นธรรมกายก็ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ การไม่มีโรค
ภัยไข้เจ็บคือพระตถาคต
ข้อความนี้ กล่าวถึงคุณสมบัตขิ องธรรมกายและพระตถาคตว่าเป็นความ
หลุดพ้นซึง่ เปรียบเทียบกับความไม่มโี รคภัยไข้เจ็บ คือ “ไม่มอี าพาธ” นัน่ เอง ซึง่
นับเป็นคุณสมบัตขิ องนิพพานทีม่ กี ล่าวไว้ในคำาสอนเก่าแก่ของพระพุทธศาสนา
ที่ปรากฏในคัมภีร์ภาษาคานธารีและพระไตรปิฎกบาลี (ดู 3.1.3 และ 3.1.8)
ดังนั้น เนื้อความในมหาปรินิรวาณสูตรนี้จึงเสมือนจะกล่าวถึงคุณสมบัติของ
ธรรมกาย และตถาคตว่ามีคุณสมบัติเดียวกันกับนิพพาน
ยังมีอีกบางแห่งที่พระสูตรกล่าวถึงธรรมกายว่ามีคุณลักษณะเดียวกัน
กับนิพพาน เช่น
3.2.

(T374 12:

390a24)

ค�าแปล: ในธรรมทั้งหลายพระนิพพานเป็นนิจจัง ดังนั้น
กายของตถาคตก็เป็นนิจจังเช่นกัน
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ในหลักการของวิชชาธรรมกาย ก็มีกล่าวถึงคุณสมบัติของธรรมกายที่
ตรงกันกับคุณสมบัติของนิพพานเช่นกัน ดังที่ท่านกล่าวไว้ว่า ธรรมกายเป็น
นิจจัง สุขัง อัตตา (รธ. 27) ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ตรงกันกับนิพพานที่แสดงไว้ใน
พระไตรปิฎกบาลี ดังนี้
ก) อาโรคฺยปรมา ลาภา
อฏฺงฺคิโก จ มคฺคานำ

นิพฺพานำ ปรมำ สุขำ
เขมำ อมตคามินำ
(ม.ม. 13/288/283)

ค� า แปล: ลาภทั้ ง หลายมี ค วามไม่ มี โ รคเป็ น อย่ า งยิ่ ง
นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง บรรดาหนทางสู่อมตะทั้งหลาย มรรค
มีองค์ 8 เป็นทางเกษม
ข) นิพฺพานำ นิจฺจำ ธุวำ สสฺสตำ อวิปริณามธมฺมนฺติ อสำหิรำ
อสงฺกุปฺป ฯ (ขุ.จูฬ. 30/619/315)
ค�าแปล: นิพพาน เที่ยง ถาวร ยั่งยืน เป็นธรรมที่ไม่
แปรปรวน ดังนั้นท่านจึงเรียกว่า อสำหิรำ อสงฺกุปฺป ไม่ง่อนแง่น
ไม่คลอนแคลน
ค) สุสุขำ วต นิพฺพานำ สมฺมาสมฺพุทฺธเทสิตำ อโสกำ วิรชำ เขมำ
ยตฺถ ทุกฺขำ นิรุชฺฌตีติ ฯ (ขุ.เถร. 26/309/305)
ค�าแปล: นิพพาน อันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้
แล้ว เป็นสุขจริงหนอ ไม่มคี วามโศก ปราศจากธุลี เป็นแดนเกษม
เป็นที่ที่ความทุกข์ดับไป
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ในแง่นี้ จึงกล่าวได้ว่าคุณลักษณะของธรรมกายที่ไม่มีอาพาธ อันเป็น
คุณสมบัติเดียวกันกับนิพพานนั้นตรงกันกับหลักการของวิชชาธรรมกาย
นอกจากเรื่องของธรรมกายแล้ว มหาปรินิรวาณสูตรของมหายาน เป็น
พระสูตรหนึ่งที่ประกาศการมีอยู่ของพุทธภาวะในสรรพสัตว์ทั้งหลาย นอก
เหนือจากชิ้นส่วนภาษาสันสกฤตที่พบในเอเชียกลางแล้ว มีข้อความปรากฏ
อยู่ในฉบับแปลภาษาจีนเช่นกัน
4. สรรพสัตว์ทั้งหลายมีพุทธภาวะอยู่ภายใน
4.1.

經
經

藏
大

( 374 12: 411c11)
ค�าแปล: หลังจากได้ยินพระสูตรนี้แล้ว บุคคลนั้นก็จะรู้
ถึงพุทธภาวะที่ถูกซ่อนเร้นไว้และพระตถาคตได้นำามาเปิดเผย
เหมือนดังฟาผ่าลงมาสู่ดอกไม้ที่วางอยู่บนงาช้าง หลังจากได้ยิน
พระสูตรนี้แล้วเขาก็ทราบว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายมีพุทธภาวะอยู่
ภายใน
5. ธรรมกายเป็นอจินไตย
5.1

(T374 12: 382b29)

ค� า แปล: ธรรมกายของพระพุ ท ธเจ้ า ทั้ ง หลายและ
กุศโลบายต่างๆ เป็นอจินไตย
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ข้อความนี้ กล่าวถึงธรรมกายของพระพุทธเจ้าว่าเป็นอจินไตย คือไม่
พึงคิด หรือไม่อาจหยั่งถึงได้ด้วยการใช้ความคิด คาดคะเน หรือการให้เหตุผล
ด้วยตรรกะใดๆ ซึ่งหากถือว่า ธรรมกายในที่นี้หมายถึงพระพุทธคุณ ก็นับว่า
เป็นหลักการที่สอดคล้องกันกับที่กล่าวไว้ในพระไตรปิฎกบาลี ดังที่มีกล่าวไว้
ในพระไตรปิฎกถึงอจินไตย คือสิ่งที่ไม่พึงคิด 4 ประการ ได้แก่ พุทธวิสัย ฌาน
วิสัย กรรมวิบาก และความคิดเรื่องโลก ทั้งสี่เรื่องนี้ไม่ควรคิด ผู้ที่คิดจะพึงมี
ส่วนแห่งความเป็นบ้า เดือดร้อน (องฺ.จตุกฺก. 21/77/104)
ในหลักการของวิชชาธรรมกาย แม้วา่ พระมงคลเทพมุนจี ะไม่ได้กล่าวคำา
ว่า “อจินไตย” โดยตรง แต่การที่ท่านกล่าวถึงพระพุทธคุณและพระธรรมกาย
ว่าไม่มีประมาณนั้นก็นับว่ามีนัยเดียวกัน คือพระคุณของพระพุทธองค์นั้นเกิน
กว่าจะหยั่งถึงได้ด้วยความตรึกนึกคิดใดๆ
ถึงพระพุทธเจ้า ก็คอื ตัวธรรมกาย ถึงธรรมกายก็เหมือนถึง
พระพุทธเจ้า ถึงธรรมกายได้ ไปกับธรรมกายได้ ไปนรกสวรรค์
ไปนิพพานได้ ผู้เข้าถึงไตรสรณคมน์ ถึงพุทธรัตนะเช่นนี้ละก็ จะ
รู้จักคุณพุทธรัตนะว่า ให้ความสุขแก่ตัวแค่ไหน บุคคลผู้ใดเข้า
ถึงแล้วก็ปลาบปลื้มเอิบอิ่มตื้นเต็ม สบายอกสบายใจเพราะพุทธ
รัตนะบันดาลสุขให้แล้ว ส่งความสุขให้แล้ว ถึงว่าจะให้ความสุข
สักเท่าไร มากน้อยเท่าไร ตามความปรารถนา สุขกายสบายใจ
เรามีอายุยืนเจริญหนักเข้า มีอายุยืน ทำาหนักเข้า ทำาชำานาญ
หนักเข้าในพุทธรัตนะมีคุณอเนก เวลาเจ็บก็ไม่อาดูรเดือดร้อน
ไปตามกาย เวลาจะตายก็นั่งยิ้มสบายอกสบายใจ เห็นแล้วว่า
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ละจากกายนี้มันจะไปอยู่โน้น เห็นที่อยู่ มีความปรารถนา นี่คุณ
ของพุทธรัตนะพรรณนาไม่ไหว นี้เรียกว่าคุณพระพุทธเจ้า คือ
ธรรมกาย (รธ. 464)
โดยนัยนี้ หลักธรรมในมหาปรินิรวาณสูตรที่กล่าวถึงธรรมกายว่าเป็น
อจินไตยจึงนับว่าสอดคล้องกันกับหลักการของวิชชาธรรมกาย
เมื่อกล่าวโดยภาพรวมจากประเด็นข้างต้น จะเห็นว่าคำาสอนเกี่ยวกับ
ธรรมกายที่พบในมหาปรินิรวาณสูตรฉบับมหายานนั้น ส่วนใหญ่มีความ
สอดคล้องกันกับหลักธรรมในวิชชาธรรมกาย แต่ในรายละเอียดมีบางอย่างที่
ไม่สอดคล้องกัน ซึง่ มักเป็นประเด็นทีพ่ ระสูตรมหายานเริม่ มีแนวโน้มการขยาย
ความออกไปในลักษณะที่ว่ารูปกายของพระพุทธองค์มิได้เกิดมาอย่างมนุษย์
ธรรมดา แต่เป็นสิ่งที่เนรมิตขึ้นมาหรือกำาหนดให้เปลี่ยนแปลงได้ดังใจ รวมทั้ง
เนื้อหาบางส่วนที่อาจเป็นต้นตอของการเชิดชูพระโพธิสัตว์วา่ มีคุณสมบัติและ
ปาฏิหาริยเ์ ช่นเดียวกันกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึง่ สิง่ เหล่านีไ้ ม่พบในหลักการ
ของวิชชาธรรมกาย
ลักษณะของพระสูตรมหายานทีใ่ นหลักการเบือ้ งต้นเสมือนจะสอดคล้อง
กับวิชชาธรรมกายแต่มีรายละเอียดแตกต่างกันนั้น จะเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นใน
อังคุลิมาลียสูตร
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3.2.4.3. อังคุลิมาลียสูตร67
อังคุลมิ าลียสูตรเป็นอีกพระสูตรทีก่ ล่าวเรือ่ งราวเกีย่ วกับตถาคตครรภะ
และพุทธธาตุ แปลเป็นภาษาจีนโดยท่านคุณภัทร ราว พ.ศ. 978-986 (ค.ศ.
435-443)68 และแปลเป็นภาษาทิเบต69 พบคำาว่า ธรรมกาย (chos kyi sku
หรือ ) ในฉบับภาษาทิเบต 17 แห่ง และในภาษาจีน 12 แห่ง มีประเด็น
ต่างๆ ดังนี้70
1. ตถาคตเป็นธรรมกาย
1.1. [P176a4][D169a3] de bzhin gshegs pa’i rtag pa
ther zug g.yung drung gi mchog bsil bar gyur pa | [P176a5]
shis pa ni sangs rgyas te | de bzhin gshegs pa ni chos kyi
sku’o || de bzhin gshegs pa’i snying po rga ba med pa’o zhes
bya ba ‘di ni [D169a4] ‘phags pa’i lam yan lag brgyad pa
正

yin par
藏

(T120

2: 532a20-29)

67
68
69

70

เนื้อหาจากงานวิจัย “ธรรมกายในคัมภีร์มหาปรินิรวาณสูตร” (ชัยสิทธิ์ สุวรรณวรางกูล 2557)
The Korean Buddhist Canon: A Description Catalogue, accessed on 2nd May 2 13. http
acmuller.net descriptive catalogue les k 41 .html

.

การแปลคัมภีรใ์ นพระพุทธศาสนาจากภาษาสันสกฤตเป็นภาษาทิเบตนัน้ เกิดขึน้ ในช่วงระหว่างกลาง
พุทธศตวรรษที่ 13-14 (ราวคริสต์ศตวรรษที่ 8) สมัยพระเจ้าทริ ซอง เดท เสน ผู้แปลคือท่านชินมิตร
(Jinamitra) และท่านสุเรนทรโพธิ (Surendrabodhi) ซึง่ เดินทางมาจากแบคเทรียและอินเดียสูท
่ เิ บต และ
มีพระชาวทิเบต คือท่านรัตนรักษิต at arak ita เป็นผู้ร่วมแปล (Ch’en, Kenneth K. S. 1946)
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายงานการวิจยั ของ ชัยสิทธิ์ สุวรรณวรางกูล (2557) แปลภาษาไทย
โดยชัยสิทธิ์ สุวรรณวรางกูล และสุมิตร วิฑูรชาตรี
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ค�าแปล: ตถาคตเป็นนิจจัง ยั่งยืน แน่นอน และเป็น
ความสงบอย่างสูงสุด พระพุทธเจ้าเป็นความสุข พระตถาคตคือ
ธรรมกาย ตถาคตครรภะย่อมไม่สญ
ู สลาย ดังนัน้ จึงควรทราบว่า
นี้คืออริยมรรคมีองค์ 8
1.2. [P173b2] [D166a7] btsun pa mauda gal gyi bu
chen po gang de bzhin gshegs pa’i snying po bden pa yang
dag pa nyid | don dam pa’i sku rtag pa’i sku | de bzhin gshegs
pa’i bsam gyis mi khyab pa’i sku | [P173b3] don [D166b1]
dam pa’i sku | ther zug gi sku rtag pa’i sku | don dam pa’i
sku | chos kyi sku | zhi ba’i sku | don dam pa’i sku | de kho
na las skyes pa’i sku | de ji ltar ston || de bas na mi bden ba’i
chos kyis ‘byung ngo | bcom ldan ‘das kyi bstan pa thams
cad ni mi bde na ba [D166b2] dang bral ba ste | de bas na
sangs rgyas zhes bya’o ||
藏

(T120 2:530c03-12)

ค�าแปล: ดูก่อน ภิกษุมหาโมคคัลลานะ ตถาคตครรภะ
เป็นความจริงที่แท้ เป็นกายสูงสุด เป็นกายที่เที่ยงแท้ ตถาคต
เป็นกายอจินไตยทีเ่ ป็นกายสูงสุด เป็นกายทีม่ นั่ คง เป็นนิตยกาย
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ทีเ่ ป็นกายสูงสุด เป็นธรรมกาย เป็นกายแห่งสันติทเี่ ป็นกายสูงสุด
รูปกายก็เป็นเช่นนั้น เหตุไรจึงกล่าวเช่นนั้น เพราะว่า รูปกาย
เกิดจากธรรมทีย่ งั ไม่ถกู ต้อง พระพุทธเจ้าทรงสอนทุกสิง่ ทุกอย่าง
ถูกต้อง ดังนั้นจึงกล่าวว่าเป็น พระพุทธเจ้า
สองข้อความนี้ กล่าวถึงตถาคตว่าเป็นธรรมกายและมีคณ
ุ สมบัตคิ อื เทีย่ ง
ยั่งยืน ถาวร เป็นต้น ตรงกันกับคุณสมบัติของธรรมกายและนิพพาน ซึ่งนับ
ได้ว่าสอดคล้องกันกับหลักการของวิชชาธรรมกาย ดังที่กล่าวมาแล้วในมหา
ปรินิรวาณสูตร (3.2.3.3)
นอกจากนี้ยังกล่าวถึงตถาคตครรภะด้วยถ้อยคำาเดียวกัน ซึ่งบ่งบอก
ถึงความเป็นสิ่งเดียวกันของธรรมกายและตถาคตครรภะ ดังที่กล่าวไว้แล้วใน
ตอนต้น
อย่างไรก็ดี การขยายความเกีย่ วกับรูปกายในข้อความทีส่ อง (1.2.) แสดง
ให้เห็นแนวโน้มในการรวมคุณสมบัตขิ องธรรมกายและรูปกายเข้าด้วยกันซึง่ จะ
เห็นชัดขึน้ ในพระสูตรทีก่ ล่าวถึงรูปกายว่าเป็นการแสดงออกของธรรมกาย การ
ขยายความในทำานองนี้ไม่มีในวิชชาธรรมกาย
2. ธรรมกายเป็นกุศโลบาย
2.1. [P165b8] [D158b2] sor mo’i phreng bas mdzes
dga’ la slar smras pa | de bzhin gshegs pa la rus pa’ang med
| rgyus pa yang med na | sku gdung dang ring bsrel lta ga
la yod de | ring bsrel med pa thabs kyi mchog chos kyi sku
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ni sangs rgyas bsam gyis mi khyab pa ste | de [P166a2]
[D158b3] bzhin gshegs pa ni bsam gyis mi khyab pa’o ||

(T120 2:526c16-19)

ค�าแปล: อังคุลิมาลียะได้กล่าวด้วยความรื่นเริงอีกว่า
“พระตถาคตมิได้ประกอบด้วยอัฐิธาตุและมิได้ประกอบด้วย
เส้นเอ็น ท่านจะมีทั้งสรีระและอัฐิธาตุได้อย่างไร ธรรมกายคือ
กุศโลบายที่ดีที่สุดที่ไม่ใช่อัฐิธาตุ พระพุทธเจ้าเป็นอจินไตยและ
พระตถาคตก็เป็นอจินไตย...”
จากแนวคิดดั้งเดิมที่ว่า “ธรรมกายเป็นกายที่แท้จริงของตถาคต” ซึ่ง
มิได้ปฏิเสธการมีอยู่ของรูปกาย จะเห็นได้ว่าอังคุลิมาลียสูตรได้ขยายความ
ไกลไปกว่านั้น คือกล่าวถึงพระตถาคตว่ามิได้ทรงประกอบด้วยสรีระหรืออัฐิ
ธาตุ ซึ่งหมายความว่าไม่ทรงมีพระรูปกายที่ประกอบด้วยเลือดเนื้อ นอกจาก
นั้นพระสูตรยังกล่าวด้วยว่า “ธรรมกายเป็นกุศโลบาย” เมื่อเอาความหมาย
ของธรรมกายในลักษณะนี้มาเชื่อมเข้ากับความหมายของรูปกายที่พบในมหา
ปรินิรวาณสูตรซึ่งเป็นพระสูตรที่แสดงคำาสอนคล้ายๆ กันว่า รูปกายเป็นการ
แสดงออกของกายอันเกิดจากกุศโลบายแล้ว ทำาให้ได้ข้อสรุปว่า พระสูตรทั้ง
สองถือว่ารูปกายเป็นเพียง “การแสดงออกตามที่ธรรมกายบันดาลให้เป็นไป”
ซึ่งเป็นความหมายของ “นิรมาณกาย” ที่พบในทฤษฎีตรีกายของมหายาน
นั่นเอง รูปกายในความหมายนี้ รวมทั้งธรรมกายที่เป็นกุศโลบายนั้นไม่ปรากฏ
ในวิชชาธรรมกาย
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นอกจากนี้ พ ระสู ต รยั ง กล่ า วถึ ง พระธรรมและพระสงฆ์ ว ่ า เป็ น
“กุศโลบายที่พึ่ง”71 ตถาคตครรภะและธรรมกายเกิดด้วยสมาธิที่สมบูรณ์ผ่าน
ประสาทสัมผัสทางกาย72 ซึ่งไม่มีในหลักการของวิชชาธรรมกายเช่นกัน
3. พระพุทธองค์ทรงสร้างบารมีมายาวนานจนในที่สุดจึงได้บรรลุ
ธรรมกาย
มีข้อความหลายตอนในอังคุลิมาลียสูตรที่คล้ายคลึงกัน กล่าวถึงการ
เวียนว่ายตายเกิดที่ยาวนานในอดีตของพระตถาคต ดังตัวอย่างนี้
D18 a2 nga tshe rabs mang bo gang gā i klung
gi bye ma snyed du bskal pa bye ba mang po grangs med
[D185a3] par lha dang mir bcas pa’i sems can bye ba mang
po ‘dod pa’i dbang du gyur pa rnams nyon mongs pa med
pa la bkod pas na |nga’i lus gtse ba dang bral zhing gtse ba
med pa’i chos kyi skur gyur to ||

เราได้เคยเกิดเป็นเทพ มนุษย์ และสัตว์มาเป็นเวลา
ยาวนานเท่าจำานวนเม็ดทรายในมหาคงคานทีเป็นเวลาหลาย
กัลป์ เราเป็นผูท้ ถี่ กู กิเลสครอบงำาแล้ว แต่เราก็ทาำ ให้กเิ ลสหมดไป
ได้ กายของเราได้ปราศจากภัยอันตราย และได้บรรลุถงึ ธรรมกาย
ซึ่งเป็นสภาพปราศจากภัยอันตราย

71
72

[P172b2] chos dang dge ‘dun [D165a6] gnyis ni thabs kyi skyabs lags te ||
P175b5-8: D168b5-6; D168b1-3: P175b2-4
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P1 3a3 D18 b2 ngas tshe rabs mang po gang gā i
klung gi bye ma snyed du bskal pa bye ba mang po grangs
med par lha dang mir bcas [D185b3] pa’i sems can bye
ba mang po rnams ‘jigs pa thams cad las bsgral te | byang
chub pa la bkod pas na | nga’i lus bla na med pa’i chos kyi
skur gyur to ||

เราได้เคยเกิดเป็นเทพ มนุษย์ และสัตว์มาเป็นเวลา
ยาวนานเท่าจำานวนเม็ดทรายในมหาคงคานทีเป็นเวลาหลาย
กัลป์ เราได้ปลดปล่อยความกลัวทั้งหลายออกไป และดำารงมั่น
เพื่อการตรัสรู้ กายของเรากลายเป็นธรรมกายที่สูงสุด
ข้อความที่กล่าวถึงการที่พระองค์สร้างบารมีมายาวนานจนถึงกำาจัด
กิเลสได้และในที่สุดได้ “มีธรรมเป็นกาย” นั้น มีความสอดคล้องกันกับหลัก
การของวิชชาธรรมกาย ดังทีพ่ ระมงคลเทพมุนกี ล่าวไว้ถงึ ระยะเวลาทีย่ าวนาน
ในการสร้างบารมีของพระพุทธองค์ว่า
ที่จะข้ามไปถึงฝังนิพพานนะแสนยาก ไม่ใช่เป็นของง่าย
เลย พระพุทธเจ้าท่านสร้างบารมี 4 อสงไขยแสนกัลป์ 8 อสงไขย
แสนกัลป์ 16 อสงไขยแสนกัลป์ จึงจะข้ามวัฏสงสารได้ (รธ. 616)
ส่วนประเด็นทีว่ า่ พระพุทธองค์ทรงกำาจัดกิเลสได้หมดสิน้ และทรงบรรลุ
ธรรมกายนั้นได้แสดงไว้แล้วข้างบน (3.1.1)
โดยภาพรวมจะเห็นว่า เนื้อหาในอังคุลิมาลียสูตร มีความสอดคล้องกัน
กับหลักการของวิชชาธรรมกายในส่วนของหลักการเบื้องต้น เช่น การที่พระ
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ตถาคตเป็นธรรมกาย ระยะเวลาที่ยาวนานในการสร้างบารมี เป็นต้น แต่แตก
ต่างในรายละเอียดและส่วนที่ขยายความ ลักษณะเดียวกันนี้เห็นได้จากพระ
สูตรมหายานอื่นๆ ด้วยเช่นกัน
.2.5. ธรรมกายเป็นกายแห่งการตรัสรู้ธรรม
แผนผังการเข้าถึงธรรมตามลำาดับในหลักปฏิบตั ขิ องวิชชาธรรมกาย (ข้อ
2.2.2) กล่าวถึงธรรมกายหลายระดับ แต่ละระดับทำาหน้าที่ในการละกิเลสที่
ละเอียดขึ้นไปตามลำาดับจนกระทั่งหมดกิเลสอาสวะโดยสิ้นเชิง สาระสำาคัญ
ของหลักการนี้คือการเข้าถึงธรรมกายเกิดขึ้นในขั้นตอนของการตรัสรู้และมี
ความสำาคัญในการนำาผูป้ ฏิบตั ไิ ปถึงจุดสูงสุดของการตรัสรูแ้ ละหมดกิเลสอย่าง
สมบูรณ์ ธรรมกายจึงได้ช่ือว่าเป็นกายแห่งการตรัสรู้ธรรมเพราะทำาหน้าที่นำา
ให้ตรัสรู้
หลักการที่ว่าธรรมกายเกิดขึ้นในระหว่างการตรัสรู้ธรรมนั้น มีปรากฏ
ร่องรอยอยูใ่ นคัมภีรพ์ ระพุทธศาสนาจากต่างท้องที่ หนึง่ ในนัน้ คือชิน้ ส่วนคัมภีร์
สุวรรณประภาโสตตมสูตรที่พบในเอเชียกลาง
3.2.5.1. สุวรรณประภาโสตตมสูตร73
พระสูตรนี้บางครั้งเรียกชื่อแตกต่างกันว่า สุวรรณภาโสตตมสูตร หรือ
สุวรรณประภาสสูตร เป็นพระสูตรทีส่ อนเกีย่ วกับสุญญตาในฉบับกะทัดรัดกว่า
73

เนื้อหาจากงานวิจัย “ร่องรอยวิชชาธรรมกายในคันธาระและเอเชียกลาง” (ชนิดา จันทราศรีไศล
2557) และบางส่วนจาก “ธรรมกายในคัมภีรส์ นั สกฤต” (พระวีรชัย เตชงฺกโุ ร 2557) และ “ธรรมกาย
ในคัมภีร์มหาปรินิรวาณสูตร” (ชัยสิทธิ์ สุวรรณวรางกูล 2557)
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พระสูตรมหายานอืน่ ๆ ซึง่ น่าจะง่ายต่อการทำาความเข้าใจมากกว่า และคงเป็น
ทีน่ ยิ มศึกษาไม่นอ้ ยเพราะปรากฏต้นฉบับคัมภีรภ์ าษาสันสกฤตจากเนปาลถึง 4
ฉบับ และยังมีฉบับแปลเป็นภาษาจีน ภาษาทิเบต ภาษามองโกล ภาษาโขตาน
และภาษาอุยกูร์ ( iguri) ด้วย ซึ่งบางส่วนก็เคยตีพิมพ์เนื้อหาออกมาแล้ว
ต้นฉบับทีพ่ บในเอเชียกลางนีเ้ ป็นชิน้ ส่วนคัมภีร์ 2 ชิน้ เขียนบนกระดาษ
ทีด่ จู ะใหม่กว่าคัมภีรอ์ นื่ ๆ ในภาษาสันสกฤตแบบผสม ด้วยอักษรคุปตะตัวตรง
ประเมินอายุของคัมภีรร์ าวกลางพุทธศตวรรษที่ 12-14 (Thomas 1916d: 109)
ในคัมภีรท์ พี่ บ 2 ชิน้ นัน้ ชิน้ แรก เป็นเนือ้ หาส่วนหมายเหตุ (colophon)
ของบทที่ 5 ตามด้วย 9 คาถาแรกของบทที่ 6 ซึ่งประพันธ์เป็นฉันท์แบบ
อุปชาติ (Upajāti) มีขอ้ ความระบุวา่ เป็นตอนจบของบทที่ 5 ทีช่ อื่ ว่า “หิรณฺยาวตี
ธารณี” จากนั้นกล่าวนำาเรื่องว่าพระสูตรนี้จะแสดงหลักการสุญญตาอย่าง
รวบรัดชัดเจนเพื่อให้เข้าใจง่าย กล่าวถึงร่างกายว่าเป็นประดุจหมู่บ้านร้างที่
เป็นที่อยู่ของหมู่โจรคืออินทรีย์ 6 ส่วนจิตนั้นเป็นประดุจมายาที่ซัดส่ายไม่รู้จัก
อยูน่ งิ่ ชอบแล่นไปหาและผูกพันอยูก่ บั อายตนะทัง้ 6 เหมือนคนวิง่ พล่านไปใน
หมู่บ้านร้างนั้นและถูกโจรทั้ง 6 จับขังไว้
ส่วนชิ้นที่สอง มีเนื้อหาตรงกับคาถาสุดท้ายของบทที่ 15 ซึ่งเรียบเรียง
เป็นอุเปนทรวิเชียรฉันท์ ตามด้วยหมายเหตุของบทที่ 15 และอีก 6 คาถากว่าๆ
ในตอนต้นของบทที่ 1674
74

เมื่อเปรียบเทียบกับคัมภีร์ใบลานฉบับอื่นของพระสูตรเดียวกัน เนื้อหาตรงนี้ตรงกับส่วนสุดท้ายของ
บทที่ 14 และตอนต้นของบทที่ 15 เป็นไปได้ว่าคัมภีร์ที่พบในเอเชียกลางฉบับนี้จะมีเนื้อหาเพิ่มขึ้น
มาอีกบทหนึ่งที่ฉบับอื่นๆ ไม่มี
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ข้อความตอนท้ายบทที่ 15 กล่าวถึงการตรัสรูพ้ ระโพธิญาณและเข้าถึง
พระธรรมกายด้วยการสดับฟังพระสูตรนี้
(ตอนท้ายบทที่ 15) ... เม ศฺรุตำ สูตฺรนุโมทิตำ จ ยถาภิปฺราเยณ มิ โพธิ
ปฺราปฺตำ สธรฺมกายำ หิ มยา จ ลพฺธำ... (Thomas 1916d: 113)
ค�าแปล: พระสูตรนี้เราได้สดับและอนุโมทนาแล้ว ด้วย
ความตั้งใจนั้น เราจึงได้บรรลุพระโพธิญาณ พร้อมกับได้พระ
ธรรมกาย
ข้อความในคาถานี้บ่งบอกว่าการได้เข้าถึงธรรมกายเกิดร่วมกันกับการ
บรรลุโพธิญาณ ซึ่งตรงกันกับหลักการของวิชชาธรรมกายที่ว่า ธรรมกายเป็น
กายแห่งการตรัสรู้ธรรม และการเข้าถึงธรรมกายมีความจำาเป็นต่อการตรัสรู้
พระวีรชัยได้ศกึ ษาเปรียบเทียบข้อความข้างต้นนีก้ บั ฉบับภาษาสันสกฤต
ที่นำาเนื้อหามาจากคัมภีร์ใบลานรุ่นหลัง ตรวจชำาระโดยบัคชิและจัดพิมพ์โดย
สถาบันมิถิลา พบว่ามีการปรับข้อความตามหลักไวยากรณ์ในหลายจุด แต่
ความหมายโดยรวมใกล้เคียงกัน75
นอกจากนี้ เนือ้ หาใน 6 คาถาแรกของบทที่ 16 กล่าวถึงบุญมหาศาลอัน
เกิดจากพุทธบูชาด้วยการตัง้ ใจฟังพระสูตรนีโ้ ดยทีใ่ จไม่วอกแวก การ “เข้าไปสู่
ธรรมธาตุ” และการเข้าถึง “ธรฺมาตฺมก” อัตภาพแห่งธรรมอันลึกซึง้ ซึง่ เปรียบ
เสมือนพระสถูปอันมีพระชินพุทธเจ้าอยู่ภายใน ดังนี้
75

ดูรายละเอียดการเปรียบเทียบได้ในรายงานการวิจัยของพระวีรชัย (พระวีรชัย เตชงฺกุโร 2557)
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(คาถาที่ 6 ของบทที่ 16) ธรฺมธาตุปฺรเวเศ จ ปฺรเวษฺฏวฺ
ยาสฺ ตถาำนฺตเร ยตฺร ธรฺมาตฺมกำ สฺตูป คมฺภีรำ สุปฺรติษฺฐิตำ ฯ ตตฺร
จ สฺตูปมทฺธฺเย สมินฺ ป(ศฺเยตฺ ศากฺยมุนึ ชินำ อิทำ ปฺรกาศนฺตำ มโนชฺ
เญน สฺวเรณ จ) ( homas 1916d: 114)
ค�าแปล: อนึง่ ในการเข้าไปสูธ่ รรมธาตุ พึงเข้าไปในภายใน
อันเป็นตำาแหน่งทีพ่ ระสถูปซึง่ เปรียบด้วยอัตภาพแห่งธรรมอันลึก
ซึ้งประดิษฐานดีแล้ว และ ณ ที่นั้น ในกลางพระสถูป จะพึงเห็น
พระศากยมุนีชินเจ้าทรงประกาศพระสูตรนี้อยู่ด้วยพระสุรเสียง
ที่ไพเราะจับใจ
เป็นไปได้ว่าข้อความดังกล่าว เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ภายใน
ออกมาเป็นลำาดับ คือกล่าวถึงการหยุดใจเข้าไปในกลางกายและพบดวงธรรม
(ได้แก่อัตภาพแห่งธรรมซึ่งเปรียบได้กับพระสถูป) และได้เห็นพระพุทธเจ้าอยู่
ในดวงธรรมนั้น ซึ่งเป็นวิธีการ “เข้าไปสู่ธรรมธาตุ”
การที่เนื้อหาพระสูตรกล่าวถึง “พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมอยู่ภายใน
กลางพระสถูปคืออัตภาพแห่งธรรม” นั้น คล้ายคลึงกันกับที่บรรยายไว้ใน
ตำาราการปฏิบัติธรรมของโยคาจาร (ดู 3.3.2.4) ที่พบในเอเชียกลางที่กล่าวถึง
ภาพจากประสบการณ์ภายในอันเกิดจากการเจริญพุทธานุสติว่า “ในระหว่าง
ดวงแก้วเหล่านั้น พระพุทธเจ้าประทับอยู่บนสิงหาสน์ ทรงแสดงธรรมแก่สัตว์
ทั้งหลาย” และยังคล้ายกันกับที่กล่าวไว้ในปรัตยุตปันนสมาธิสูตร (3.3.2.1)
และสมาธิราชสูตร (3.3.2.3) ว่า หลังจากปฏิบัติพุทธานุสติแล้ว “จะเห็น
พระพุทธเจ้าและได้ฟังธรรมจากพระองค์”
บทที 3 คันธาระ เอเชียกลาง และประเทศจีน | 239

www.webkal.org
หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ 1 ฉบับวิชาการ

ในคัมภีร์มหาปรินิรวาณสูตรฉบับแปลภาษาจีนโดยท่านธรรมเกษมใน
ปลายพุทธศตวรรษที่ 10 มีข้อความระบุถึงการสดับฟังพระธรรมกายในสมาธิ
ด้วย ดังนี้76
(T374 12: 504b2)

ค�าแปล: กายของผูท้ มี่ คี วามกลัวจะไปสูส่ นามสงคราม ใน
ขณะที่กายของผู้ที่ งธรรมกายในสมาธิจะมีความชื่นชมยินดี
นำ้าตาของผู้มีความเศร้าโศกจะไหลออกมา สิ่งนี้เราเรียกว่ากาย
ดำาเนินตามจิต
แม้ข้อความที่กล่าวไว้ในมหาปรินิรวาณสูตรภาษาจีนนี้ จะมิได้กล่าวถึง
วิธีการเจริญสมาธิภาวนาโดยตรง แต่การที่บอกว่า ฟังธรรมกายในสมาธินั้นก็
บ่งบอกอยู่ในตัวว่าเป็นประสบการณ์ภายในจากการเจริญภาวนา
ความคล้ายคลึงกันดังกล่าวดูจะสนับสนุนการตีความที่ว่า ข้อความ
ที่กล่าวไว้ในตอนต้นของคาถาที่ 16 ในสุวรรณประภาโสตตมสูตรนี้เป็นการ
ถ่ายทอดประสบการณ์ภายในจากการปฏิบัติธรรมออกมา ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น
ข้อความนีอ้ าจนับได้วา่ เป็น “ร่องรอยธรรมกาย” ชิน้ หนึง่ ทีก่ ล่าวถึงการเข้าถึง
ประสบการณ์ภายในอันเป็นสากลที่คล้ายคลึงกัน

76

นำามาจาก “ธรรมกายในคัมภีร์มหาปรินิรวาณสูตร” (ชัยสิทธิ์ สุวรรณวรางกูล 2557)
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อนึ่ง การที่พระสูตรกล่าวถึงการ “สดับพระสูตรนี้” อาจมองได้อีกทาง
หนึง่ ว่า เป็นการอุปมาเพือ่ หมายเอาการรูเ้ ห็นและเข้าใจหลักของสุญญตา ของ
ขันธ์ ธาตุ อายตนะ อันเป็นผลจากการเข้าถึง “ผู้รู้ภายใน” ซึ่งเป็นทางมาของ
“ความรู้และคุณวิเศษ” ของพระองค์ การ “สดับพระสูตร” ในความหมายดัง
กล่าวจึงสัมพันธ์กนั กับการเข้าถึงธรรมกายและการตรัสรูพ้ ระโพธิญาณโดยตรง
3.2.5.2. สัมพุทธสูตร ในสังยุกตาคมะจีน77
สำาหรับประเด็นที่กล่าวถึงธรรมกายในฐานะที่เป็นกายแห่งการตรัสรู้
ธรรมนั้น ยังมีพระสูตรจีนอยู่พระสูตรหนึ่งในสังยุกตาคมะที่ดูจะแสดงถึงเรื่อง
นี้ได้อย่างชัดเจน
เนื้อหาของพระสูตรโดยรวมเป็นการแสดงเหตุผลว่าทำาไมจึงว่าพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระคุณเหนือกว่าพระอรหันตสาวก แม้จะตรัสรู้นิพพาน
เดียวกัน คล้ายกันกับพระสูตรบาลีทพี่ บในมัชฌิมนิกาย (ดู 3.1.9) ต่างกันเพียง
ว่าในสังยุตตนิกายบาลีและสังยุกตาคมะจีนนี้พระพุทธองค์ตรัสกับพระภิกษุ
ส่วนในโคปกโมคคัลลานสูตร มัชฌิมนิกายนั้น พระอานนท์กล่าวกับพราหมณ์
โคปกโมคคัลลานะ
เรื่องความแตกต่างกันระหว่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต
สาวกนั้น สัมพุทธสูตรบาลีกล่าวว่า พระองค์ทรงทำามรรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น
และทรงแสดงมรรคทีย่ งั ไม่มใี ครแสดง ทรงเป็นผูร้ แู้ จ้งมรรค ค้นพบมรรค และ
ฉลาดในมรรค ส่วนพระสาวกทัง้ หลายดำาเนินตามมรรคและเป็นผูถ้ งึ พร้อมด้วย
77

เนื้อหาจากงานวิจัย “ร่องรอยวิชชาธรรมกายในคันธาระและเอเชียกลาง” (ชนิดา จันทราศรีไศล
2557)
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มรรคในภายหลัง (สำ.ข. 17/126/82 ตรงกันกับ ม.อุ. 14/106/90)
ข้อความทีก่ ล่าวไว้ในพระไตรปิฎกบาลีนี้ กล่าวถึง “มรรค” ในสองความ
หมาย กล่าวคือ ในตอนแรกที่วา่ พระองค์ทรงทำามรรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นนั้น
บ่งบอกความหมายของมรรคในฐานะที่เป็นสภาวธรรมที่ทรงเข้าถึงจากการ
ปฏิบัติธรรมของพระองค์เอง ส่วนที่กล่าวว่าพระพุทธองค์ทรงแสดงมรรคและ
พระสาวกดำาเนินตามมรรคนั้น เป็นการกล่าวถึงมรรคในฐานะที่เป็นคำาสอน
และข้อปฏิบัติที่ทรงบัญญัติเป็นแนวทางแก่พระสาวก ท้ายที่สุดในข้อความ
ว่า “พระสาวกถึงพร้อมด้วยมรรคในภายหลัง” นั้น เป็นการกล่าวถึงมรรค
ในฐานะของสภาวธรรมที่พระสาวกได้เข้าถึง อันเป็นผลของการดำาเนินตาม
มรรคคือข้อปฏิบัติท่ีทรงบัญญัติไว้อีกที ลักษณะเช่นนี้คล้ายคลึงกับการกล่าว
ถึง “ธรรม” ในฐานะที่เป็นคำาสอนและสภาวธรรมที่เข้าถึงได้ควบคู่กันไป (ดู
ตัวอย่าง ม.ม. 13/509/461)
ส่วนข้อความที่พบในฉบับแปลภาษาจีนของสังยุกตาคมะที่ตรงกันกับ
สัมพุทธสูตรบาลี นี้ แปลโดยท่านคุณภัทร ราว พ.ศ. 978-986 (ค.ศ. 435-443)
กล่าวไว้คล้ายกัน แต่เจาะจงมากกว่า โดยบอกว่า พระองค์เป็นผู้ค้นพบ ทรง
เข้าถึงปญญาของธรรมกายแล้วจึงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ และทรง
แสดงพระสัทธรรมแก่พทุ ธสาวกเพือ่ ประโยชน์แก่การตรัสรูธ้ รรมของพระสาวก
ต่อไป ดังนั้นพระองค์จึงทรงเป็น “สัมมาสัมพุทธะผู้ไม่มีใครเปรียบได้”78 (T99
2:19b21-c11)
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หากเปรียบเทียบข้อความในบาลีสงั ยุตตนิกาย กับฉบับจีนสังยุกตาคมะ
จะพบว่า “มรรค” ในสองความหมายที่กล่าวไว้ในพระไตรปิฎกบาลีนั้น ระบุ
ไว้ในฉบับภาษาจีนด้วยข้อความที่แตกต่างกัน กล่าวคือ มรรคในฐานะของ
สภาวธรรมที่พระพุทธองค์ทรงเข้าถึง ในฉบับภาษาจีนเรียกว่า “ธรรมกาย/
ปัญญาของธรรมกาย” ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างขั้นตอนการตรัสรู้ธรรม และเป็น
ส่วนสำาคัญที่ทำาให้พระองค์ตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณ ส่วนมรรคในฐานะ
ของคำาสอนและบทบัญญัตนิ นั้ คัมภีรจ์ นี สังยุกตาคมะเรียกว่า “พระสัทธรรม”
การแยกแยะอย่างที่ปรากฏในคัมภีร์สังยุกตาคมะภาษาจีน กับความ
หมายของธรรมกายที่ปรากฏ ตรงกันกับหลักการของวิชชาธรรมกายทุก
ประการ ดังทีพ่ ระมงคลเทพมุนไี ด้แสดงไว้วา่ ธรรมกายนัน่ เองทีท่ าำ หน้าทีต่ รัสรู้
ธรรม ทำาให้ทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังนี้:
ธรรมกายนี้เองเป็นพุทธรัตนะ ซึ่งแปลว่าแก้วคือพุทธะ
(รธ. 71)
พิจารณาเห็นแจ้งชัดอริยสัจ 4 ด้วยตาธรรมกาย รูช้ ดั ด้วย
ญาณธรรมกาย จึงเป็นวิปัสสนาวิชชา (รธ. 28)
ที่เราได้ธรรมกาย แล้วก็ถึงพุทธรัตนะ ธรรมกายคือ
พุทธรัตนะที่เป็นโคตรภู ธรรมกายคือพุทธรัตนะคือพระโสดา
ธรรมกายคือพุทธรัตนะที่เป็นพระสกทาคา ธรรมกายคือพุทธ
รัตนะที่เป็นพระอนาคา ธรรมกายที่เป็นพุทธรัตนะที่เป็นพระ
อรหันต์ ทั้งหยาบทั้งละเอียด เป็นพุทธรัตนะทั้งนั้น (รธ. 370)
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พุทธรัตนะนั่นแหละท่านเป็นผู้ตรัสรู้ ตรัสรู้สัจธรรมทั้ง 4
เข้าเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นทีเดียว เป็นเนมิตกนามเกิดขึ้นเรียกว่า
พุทโธ (รธ. 421)
ความหมายของ “ธรรมกาย” ที่เก็บรักษาไว้ในสังยุกตาคมะฉบับแปล
ภาษาจีน ณ จุดนี้จึงเป็นความหมายที่ตรงกันกับหลักการในวิชชาธรรมกาย
ทุกประการ
3.2.6. อริยสาวกเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยธรรมกาย79
ในมหาปรินิรวาณสูตร ฉบับทีรฆาคมะ80 ที่แปลเป็นภาษาจีนโดยท่าน
พุทธยศและท่านจูฝอเหนียน ( 001 1: 13b2-10) ในราวปี พ.ศ. 95681 มี
ข้อความกล่าวถึงพระอริยสงฆ์สาวกว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยธรรมกาย ดังนี้82
…

ค�าแปล: พระสงฆ์สาวกเป็นผูป้ ฏิบตั ดิ ี มีความเป็นอยูอ่ ย่าง
สงบสุข ปราศจากคำาเยินยอ ได้บรรลุผลของการปฏิบัติสู่ความ
79
80

81
82

เนื้อหาจากงานวิจัย “ธรรมกายในคัมภีร์มหาปรินิรวาณสูตร” (ชัยสิทธิ์ สุวรรณวรางกูล 2557)
เป็นหนึ่งในคัมภีร์ “อาคมะ” ซึ่งเป็นคัมภีร์ของนิกายหลัก ไม่ใช่ของมหายาน แต่ที่เรียกชื่อว่า มหา
ปรินิรวาณสูตร แทนที่จะเป็น “มหาปรินิพพานสูตร” นั้น เพราะเป็นการสะกดคำาที่ใช้แบบสันสกฤต
สำาหรับคัมภีร์อาคมะโดยทั่วไป มิได้หมายถึงมหาปรินิรวาณสูตรฉบับมหายาน
คัมภีร์ทีรฆาคมะฉบับนี้เชื่อกันว่าแปลมาจากภาษาคานธารี ไม่ใช่ภาษาสันสกฤต
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายงานการวิจัยของ ชัยสิทธิ์ สุวรรณวรางกูล (2557)
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หลุดพ้น และถึงพร้อมด้วยธรรมกาย เคารพและให้เกียรติซึ่งกัน
และกันทั้งพระเถระและพระนวกะ ได้แก่ (พระผู้เข้าถึง) โสดา
ปัตติมรรค โสดาปัตติผล สกิทาคามิมรรค สกิทาคามิผล อนาคา
มิมรรค อนาคามิผล เป็นบุรุษสี่คู่ แปดบุคคล เป็นพระสงฆ์สาวก
ของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ควรคำานับ เป็นผู้ควรแก่ทักษิณา
ทาน เป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า
ข้อความนี้ตรงกันกับที่พบในพระไตรปิฎกบาลีที่กล่าวถึงคุณของพระ
อริยสงฆ์สาวก ดังนี้
สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ อุชปุ ฏิปนฺโน ภควโต สาวก
สงฺโฆ ายปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ สามีจิปฏิปนฺโน ภควโต
สาวกสงฺโฆ ยทิทำ จตฺตาริ ปุริสยุคานิ อฏฺ ปุริสปุคฺคลา เอส
ภควโต สาวกสงฺโฆ อาหุเนยฺโย ปาหุเนยฺโย ทกฺขิเณยฺโย อฺชลิ
กรณีโย อนุตฺตรำ ปฺุกฺเขตฺตำ โลกสฺสาติ (ที.มหา. 10/89/112)
ค�าแปล: พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้
ปฏิบตั ดิ แี ล้ว พระสงฆ์สาวกของพระผูม้ พี ระภาคเจ้าเป็นผูป้ ฏิบตั ิ
ตรง พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อ
ความรู้ พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติชอบ
ได้แก่ คูแ่ ห่งบุรษุ สีค่ ู่ นับเป็นบุรษุ บุคคลแปด นีค้ อื พระสงฆ์สาวก
ของพระผูม้ พี ระภาคเจ้า เป็นผูค้ วรของคำานับ เป็นผูค้ วรแก่ของที่
เขานำามาต้อนรับ เป็นผูค้ วรแก่ทกั ษิณา เป็นผูค้ วรทำาอัญชลี เป็น
นาบุญอันสูงสุดของโลก ดังนี้
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จะเห็นได้วา่ ข้อความทีบ่ รรยายคุณของพระอริยสงฆ์สาวกในฉบับทีรฆา
คมะภาษาจีน มีความคล้ายคลึงกันมากกับที่พบในพระไตรปิฎกบาลี เพียงแต่
ใช้ภาษาที่แตกต่างกันในการพรรณนาคุณของพระอริยสงฆ์เท่านั้น ซึ่งในที่นี้
พระอริยสงฆ์ทั้ง 8 ระดับ ตั้งแต่ผู้ที่เข้าถึงโสดาปัตติมรรค ขึ้นไปจนถึงผู้ที่เข้า
ถึงอรหัตผล ท่านอ้างถึงด้วยคำาว่า “(เป็นผู้)ได้บรรลุผลของการปฏิบัติสู่ความ
หลุดพ้น และถึงพร้อมด้วยธรรมกาย” ซึง่ มีความสอดคล้องกันกับหลักการของ
วิชชาธรรมกายอย่างชัดเจน ดังที่พระมงคลเทพมุนีกล่าวไว้ว่า
ธรรมกายมี ห ลายชั้ น ธรรมกายโคตรภู ทั้ ง หยาบทั้ ง
ละเอียด ธรรมกายโสดา ทัง้ หยาบทัง้ ละเอียด ธรรมกายสกทาคา
ทั้งหยาบทั้งละเอียด ธรรมกายอนาคา ทั้งหยาบทั้งละเอียด
ธรรมกายพระอรหัต ทั้งหยาบทั้งละเอียด สิบกาย กายหยาบ
กายละเอียดทั้งมรรคทั้งผลด้วย รวมทั้งมรรคทั้งผล 10 กาย
นี่เรียกว่า ธรรมกาย (รธ. 180)
ต่อจากธรรมกายโคตรภูขึ้นมาอีก 4 คู่ รวมเป็นพระอริย
บุคคล 8 พระองค์ นี่ยกเป็นวาระพระบาลีว่า อฏ ปุริสปุคฺคลา
จัดเป็นปุริสบุคคล 8 จัดเป็นบุคคล 8 หรือจัดเป็น 4 คู่ คือ
พระโสดาปัตติมรรค พระโสดาปัตติผล พระสกทาคามิมรรค
พระสกทาคามิผล หยาบนั้นเป็นมรรค ส่วนละเอียดนั้นเป็นผล
พระอนาคามิมรรค พระอนาคามิผล พระอรหัตมรรค พระอรหัต
ผล รวมเป็นพระอริยบุคคล 8 จำาพวก (รธ. 654)
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แม้ในภาษาของพระมงคลเทพมุนี ท่านจะนิยมใช้คำาว่า ธรรมกาย
หยาบและธรรมกายละเอียด แทนคำาว่า มรรคและผล แต่ท่านก็ได้แสดงให้
เห็นชัดเจนแล้วว่า “หยาบเป็นมรรค ละเอียดเป็นผล” ดังนั้นในหลักการของ
วิชชาธรรมกาย พระอริยบุคคล 8 จำาพวก จึงหมายถึงผู้ที่เข้าถึงธรรมกายใน
8 ระดับ หรืออาจกล่าวโดยรวมได้ว่าพระอริยสาวกล้วนเป็นผู้เข้าถึงธรรมกาย
ทั้งสิ้น ตรงกันกับในคัมภีร์ทีรฆาคมะ ภาษาจีน ข้างต้นนั้น
.2.7. กิเลสสิ้นไป ธรรมกายเท่านั้นด�ารงอยู่83
พระสูตรหนึ่งในสังยุกตาคมะภาษาจีน ( 100 2: 445c2-8) ไม่ปรากฏ
นามผู้แปลและปี พ.ศ.ที่แปล มีเนื้อความตรงกันกับอัคคิวัจฉโคตตสูตรใน
มัชฌิมนิกายบาลี (ม.ม. 13/244-252/240-9) กล่าวถึงเรื่องราวที่พราหมณ์
อัคคิวัจฉโคตร ซึ่งในฉบับภาษาจีนเรียกชื่อว่า “วัตสีปุตริยพราหมณ์” เข้าไป
สนทนาธรรมกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในตอนท้ายของการสนทนา ก่อนที่
จะกราบทูลลาพระพุทธองค์ วัตสีปุตริยพราหมณ์ได้กราบทูลข้อความหนึ่งซึ่ง
ปรากฏคำาว่า ธรรมกาย ดังนี84้

83
84

เนื้อหาจากงานวิจัย “ธรรมกายในคัมภีร์มหาปรินิรวาณสูตร” (ชัยสิทธิ์ สุวรรณวรางกูล 2557)
ศึกษารายละเอียดเพิม่ เติมได้จากรายงานการวิจยั “ธรรมกายในคัมภีรม์ หาปรินริ วาณสูตร” (ชัยสิทธิ์
สุวรรณวรางกูล 2557)
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ค�าแปล: วัตสีปุตริยะพราหมณ์กล่าวว่า ดังเช่นที่ไม่ไกล
จากเมืองนี้มีป่าชื่อว่าสาลวัน เมื่อผ่านกาลเวลาไปร่วมร้อยปี กิ่ง
และใบทั้งหลายได้ร่วงหล่นไป เหลือไว้เพียงแก่นเท่านั้น ท่าน
พระโคดมก็เป็นเช่นนัน้ กิเลสทีร่ อ้ ยรัดให้เกิดความห่วงและความ
ลำาบากได้ถูกขจัดไปแล้ว ความคิดที่สับสน 4 อย่างก็ได้ขจัดไป
แล้วเช่นกัน เหลือเพียงธรรมกายที่มั่นคงและแท้จริงยังคงอยู่
ข้อความเดียวกันในพระไตรปิฎกบาลีบันทึกไว้ต่างกัน ดังนี้
เอวำ วุตฺเต วจฺฉโคตฺโต ปริพฺพาชโก ภควนฺตำ เอตทโวจ
เสยฺยถาปิ โภ โคตม คามสฺส วา นิคมสฺส วา อวิทเู ร มหาสาลรุกโฺ ข
ตสฺส อนิจจฺ ตา สาขาปลาสำ ปลุชเฺ ชยฺย ตจปปฺปฏิกา ปลุชเฺ ชยฺยำ เผคฺคุ
ปลุชฺเชยฺย โส อปเรน สมเยน อปคตสาขาปลาโส อปคตตจปปฺ
ปฏิโก อปคตเผคฺคโุ ก สุทเฺ ธ สาเร ปติฏฺ โิ ต เอวเมว โภโต โคตมสฺส
ปาวจนำ อปคตสาขาปลาสำ อปคตตจปปฺปฏิกำ อปคตเผคฺคกุ ำ สุทเฺ ธ
สาเร ปติฏฺติ ำ (ม.ม. 13/252/248-9)
ค� า แปล: ครั้ น พระผู ้ มี พ ระภาคเจ้ า ตรั ส อย่ า งนี้ แ ล้ ว
วัจฉโคตรปริพาชกจึงทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ข้าแต่ท่านพระ
โคดม เปรียบเหมือนต้นสาละใหญ่ ในที่ไม่ไกลจากหมู่บ้านหรือ
นิคม เพราะความไม่เที่ยง กิ่ง ใบ เปลือก สะเก็ด และกะพี้ ของ
ต้นสาละใหญ่นั้นพึงหลุดร่วงไป ในเวลาต่อมา ต้นสาละใหญ่นั้น
จึงปราศจาก กิ่ง ใบ เปลือก สะเก็ด และกะพี้แล้ว คงเหลืออยู่แต่
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แก่นล้วนๆ ที่ดำารงอยู่ฉันใด พระพุทธพจน์ของท่านพระโคดม ก็
ฉันนั้นเหมือนกัน คือปราศจากกิ่ง ใบ เปลือก สะเก็ด และกะพี้
คงเหลืออยู่แต่ถ้อยคำาอันเป็นสาระล้วนๆ
เมือ่ เปรียบเทียบเนือ้ ความของฉบับภาษาจีนกับฉบับภาษาบาลีแล้ว พบ
ว่าในย่อหน้านี้ เนื้อเรื่องกล่าวถึงคนละอย่าง กล่าวคือ พราหมณ์วัตสีปุตริยะ
ในสังยุกตาคมะจีนกล่าวถึงพระพุทธองค์ว่า กิเลสอาสวะของพระองค์มลาย
สิ้นไปหมดแล้ว คงเหลือแต่เพียงธรรมกายที่เป็นแก่นแท้ของชีวิตยังดำารงอยู่
ส่วนพราหมณ์อคั คิวจั ฉโคตรในมัชฌิมนิกายบาลี กล่าวถึงคำาสอนของพระองค์
ว่า ปราศจากกิ่ง ใบ ฯลฯ โดยมิได้เปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนว่า กิ่ง ใบ ก้าน ที่
ร่วงหล่นไปนั้นเปรียบเหมือนอะไร
ส่วนในแง่ความสอดคล้องกันกับหลักการของวิชชาธรรมกายนัน้ พบว่า
เนือ้ หาของฉบับภาษาจีนสอดคล้องกันในประเด็นทีว่ า่ พระพุทธองค์ทรงกำาจัด
กิเลสได้หมดสิ้นแล้ว คงเหลือแต่เพียงพระธรรมกายอันเป็นสาระที่แท้จริงที่
ยังดำารงอยู่ ส่วนฉบับภาษาบาลีก็นับว่าสอดคล้องในแง่ของหลักธรรมทั่วไปที่
ไม่เกี่ยวข้องกับธรรมปฏิบัติโดยตรง กล่าวคือพุทธวจนะของพระพุทธองค์นั้น
ปราศจากสิ่งที่ไร้สาระ มีแต่เพียงถ้อยคำาที่เป็นประโยชน์เท่านั้น
ความแตกต่างของเนื้อหาของพระสูตรในทั้งสองฉบับนี้ บ่งชี้ถึงความ
แตกต่างในการบันทึกคำาสอนของชาวพุทธนิกายหลักคนละนิกาย ที่มักจะมี
รายละเอียดเนื้อหาแตกต่างกันมากบ้างน้อยบ้าง เป็นสิ่งที่พบอยู่เสมอในการ
ศึกษาเปรียบเทียบคัมภีร์ในลักษณะนี้
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.2. . ห้า ส่วน ธรรม กาย
ในคัมภีร์เอโกตตราคมะภาษาจีน ที่แปลโดยพระโคตม
สังฆเทวะ ชาวแคชเมียร์ พบคำาว่า ธรรมกาย ( ) อยู่หลาย
แห่ง85 ส่วนใหญ่จะพบเป็นกลุ่มคำา
แปลตามศัพท์ว่า
“ห้า-ส่วน-ธรรม-กาย” ซึ่งอาจแปลเบื้องต้นตามที่นิยมกันทั่วไป
ว่า “เบญจธรรมกาย” (ธรรมกายทัง้ ห้า) ประกอบด้วย ศีล สมาธิ
ปัญญา วิมุตติ และวิมุตติญาณทัสนะ ซึ่งตรงกันกับ “ธรรมขันธ์
5” ในพระไตรปิฎกบาลี (ที.ปา. 11/420/301-2)
เบญจธรรมกาย นี้ มักพบในฐานะที่เป็นคุณธรรมของพระภิกษุใน
พระพุทธศาสนา หรือเป็นคุณสมบัตทิ พี่ ระภิกษุจะต้องฝกฝนตนเองให้ได้อย่าง
นั้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้
1. (

)

(T125 2:711b29-c2)

ค�าแปล: (พระกาศยปภิกษุ) ท่านถึงพร้อมด้วยศีล สมาธิ
ปัญญา วิมตุ ติ วิมตุ ติญาณทัสนะ ดังนัน้ ท่านจึงสัง่ สอนสรรพสัตว์
ทั้งหลายเพื่อให้เข้าถึงเบญจธรรมกาย เป็นผู้ที่สามารถจะอบรม
สัง่ สอนและผลักดันให้สรรพสัตว์ทงั้ หลายได้ปฏิบตั ธิ รรมนีเ้ ช่นกัน
85

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากรายงานวิจัย “ธรรมกายในคัมภีร์มหาปรินิรวาณสูตร” ชัยสิทธิ์
สุวรรณวรางกูล (2557)
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2.
( 125 2: 712b28-c3)

ค�าแปล: หากมีพระภิกษุผู้มีตนถึงพร้อมด้วยศีล สมาธิ
ปัญญา วิมตุ ติ วิมตุ ติญาณทัสนะ เมือ่ เป็นเช่นนัน้ นาคผูเ้ ป็นทิพย์
ยักษ์ เทพ ผู้เห็นอย่างชัดแจ้งในการทำาทาน ย่อมทราบว่าท่าน
เหล่านัน้ คือผูค้ วรแก่การรับทักษิณาทานเพือ่ เทวาและมนุษย์ทงั้
หลาย ท่านคือภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยเบญจธรรมกาย เป็นบุญเขต
เป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีใครยิ่งกว่า ดังนั้น ภิกษุทั้งหลายพึง
ศึกษาและฝกฝนตนเอง
คุณธรรมทั้ง 5 ประการคือ ศีล สมาธิ ปัญญา วิมุตติและวิมุตติญาณ
ทัสนะนั้น เป็นสิ่งที่พระมงคลเทพมุนีกล่าวถึงเสมอในฐานะที่เป็นคุณธรรม
สำาคัญทีม่ อี ยูใ่ นแต่ละกายรวมทัง้ ธรรมกายด้วย กล่าวคือ ภายในกายของมนุษย์
ทีซ่ อ้ นกันเข้าไปเป็นชัน้ ๆ ตามความละเอียดนัน้ แต่ละกายจะมีธรรม 5 ประการ
นี้อยู่ปรากฏให้เห็นเป็นดวงใส ซ้อนกันเป็นชั้นๆ เข้าไปในกลางดวงธัมมานุ
ปัสสนาสติปัฏฐานของแต่ละกาย เริ่มตั้งแต่ดวงศีล ดวงสมาธิ ดวงปัญญา
ดวงวิมุตติ และดวงวิมุตติญาณทัสนะ
ดวงธรรมเหล่านีใ้ นวิชชาธรรมกายไม่ได้เรียกว่าธรรมขันธ์ และไม่ได้เรียก
ว่าธรรมกาย แต่กระนั้นดวงธรรมทั้ง 5 ก็มีความสัมพันธ์กันกับธรรมกายอย่าง
แยกกันไม่ออก เพราะธรรมกายในแต่ละระดับต่างประกอบด้วยคุณธรรมทัง้ 5
นี้เหมือนกันทั้งหมด ต่างกันแต่เพียงระดับความละเอียดเท่านั้น
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ภาพที่ 13 แ น ังแส งลํา ับของ วงธรรมในแตละกาย

อนึ่ง การแปลและตีความกลุ่มคำา “อู่-เฟิน-ฝ่า-เซิน” (
) นี้เป็น
ไปได้หลายแบบ เพราะในภาษาจีน กลุ่มคำาที่เรียงต่อกันอย่างนี้อาจเป็นศัพท์
สมาสประเภทใดประเภทหนึ่งก็ได้ ดังนั้น คำาว่า “ห้า-ส่วน-ธรรม-กาย” จึง
อาจแปลว่า ธรรมกายทั้งห้า หรือเบญจธรรมกาย ดังที่แปลไว้ข้างบนก็ได้ หรือ
อาจจะแปลว่า “ธรรมทั้ง 5 ที่นำาไปสู่ธรรมกาย” หรือ “ธรรมทั้ง 5 ที่ก่อให้เกิด
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ธรรมกาย” หรือ “คุณธรรมทัง้ 5 ทีเ่ ป็นองค์ประกอบของธรรมกาย” ก็ได้เช่นกัน
ซึ่งหากแปลในสามลักษณะนี้ จะนับได้ว่าคำาสอนที่ปรากฏในคัมภีร์เอโกตตรา
คมะจีนในส่วนนี้ตรงกันกับหลักการของวิชชาธรรมกายอย่างสมบูรณ์ ส่วน
ความตั้งใจดั้งเดิมของคัมภีร์เป็นเช่นไรนั้น ข้อมูลเท่าที่มีอยู่ยังไม่อาจตัดสินได้
แน่นอน การศึกษาเจาะลึกต่อไปในความเป็นมาของคัมภีร์อาจช่วยให้ตัดสิน
ประเด็นนี้ได้แน่นอนยิ่งขึ้น
ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า การกล่าวถึงธรรมกาย 5 ส่วนในคัมภีร์เอโกต
ตราคมะนั้น มีความสอดคล้องกันกับหลักการของวิชชาธรรมกายในระดับสูง
ส่วนว่าจะสูงเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับการแปลและตีความกลุ่มคำา “อู่-เฟิน-ฝ่าเซิน” (
) เป็นสำาคัญ
.2.9. บทสรุปธรรมกายในคันธาระ เอเชียกลาง และประเทศจีน
จากเนื้อหาของคัมภีร์ที่พบในคันธาระ เอเชียกลาง และประเทศจีน ดัง
ทีแ่ สดงไว้ขา้ งต้นนัน้ อาจสรุปความหมายและลักษณะของธรรมกายทีก่ ล่าวไว้
ในคัมภีร์ในแง่ของความสอดคล้องกับหลักการของวิชชาธรรมกายได้ดังนี้
1. พบคำาว่า ธรรมกาย ในคัมภีร์ที่มีอายุตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ 6
เป็นต้นมา บ่งบอกว่าคำาว่าธรรมกายเป็นที่รู้จักดีของชาวพุทธในทุกยุคสมัย
มาแต่ครั้งโบราณ
2. ความสอดคล้องกับหลักการของวิชชาธรรมกายนั้น พบตั้งแต่ความ
สอดคล้องอย่างสมบูรณ์ไปจนถึงความสอดคล้องโดยมีเงื่อนไขในการตีความ
หรือมีความสอดคล้องในหลักการเบือ้ งต้นแต่แตกต่างกันในรายละเอียด จนถึง
ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
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3. พบความสอดคล้องอย่างสมบูรณ์ในประเด็นต่อไปนี้
3.1. “พึงเห็นพระพุทธองค์โดยธรรมกาย ไม่ใช่โดยรูปกาย เพราะ
พระองค์มธี รรมเป็นกาย” พบในคัมภีรส์ ายปรัชญาปารมิตา และสมาธิราชสูตร
อายุคัมภีร์ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 6 เป็นต้นมา
3.2. “ธรรมกายเป็นกายแห่งการตรัสรู้ธรรม” ซึ่งพบในคัมภีร์
สังยุกตาคมะจีนทีแ่ ปลราวปลายพุทธศตวรรษที่ 10 และสุวรรณประภาโสตตม
สูตร อายุคัมภีร์ราวพุทธศตวรรษที่ 12-14
3.3. “อริยสงฆ์สาวกเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยธรรมกาย” พบในทีรฆา
คมะภาษาจีน แปลราว พ.ศ. 956 (ค.ศ. 413)
3.4. “กิเลสของพระพุทธองค์สนิ้ ไปคงเหลือแต่ธรรมกายเป็นแก่น
แท้ที่ดำารงอยู่” พบในสังยุกตาคมะจีน ไม่ปรากฏนามผู้แปลและปี พ.ศ. ที่แปล
3.5. “มนุษย์และสรรพสัตว์มพี ระตถาคตอยูภ่ ายใน” พบในคัมภีร์
ศรีมาลาเทวีสิงหนาทสูตร อายุคัมภีร์ราวพุทธศตวรรษที่ 10-11
4. พบความสอดคล้องในระดับสูง แต่มีการขยายความที่ไม่พบในวิชชา
ธรรมกาย ในคัมภีรม์ หาปรินริ วาณสูตร ฉบับแปลภาษาจีน แปลราวปลายพุทธ
ศตวรรษที่ 10 และมีชิ้นส่วนคัมภีร์อายุราวพุทธศตวรรษที่ 12-14 มีความ
สอดคล้องในประเด็นที่ว่า “ธรรมกายเป็นอสังขตธาตุ เป็นนิจจัง สุขัง อัตตา
และเป็นอจินไตย” และแนวคิดตถาคตครรภะ แต่แตกต่างกันที่พระสูตร
มีการขยายความออกไปว่า รูปกายเป็นเพียงการแสดงออกของกายที่เกิดจาก
กุศโลบาย และแนวโน้มในการยกพระโพธิสัตว์ว่าเป็นผู้หมดกิเลสแล้วเสมอ
ด้วยพระพุทธองค์
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5. พบความสอดคล้องอย่างมีเงื่อนไขตามการตีความเนื้อหาคัมภีร์ ใน
ประเด็นต่อไปนี้
5.1. “ธรรม 5 ประการนำาสูธ่ รรมกาย” พบในคัมภีรเ์ อโกตตราคมะ
ภาษาจีน แปลโดยท่านโคตม สังฆเทวะ ราว พ.ศ. 940-941 (ค.ศ. 397-8)
5.2. “พระโพธิสัตว์มีธรรมเป็นกาย และกายของพระโพธิสัตว์ไม่
ต้องการอาหารหล่อเลีย้ ง” พบในโพธิสตั วปิฏกสูตร อายุคมั ภีรร์ าวพุทธศตวรรษ
ที่ 8-10
5.3. “รูปกายและธรรมกายของพระพุทธองค์เป็นไปเพือ่ ประโยชน์
ผูอ้ นื่ ” พบในศตปัญจสัตก สโตรตระ อายุคมั ภีรท์ พี่ บราวพุทธศตวรรษที่ 11-13
5.4. “พระศรีอริยเมตไตรย์พทุ ธเจ้าจะนำาพาสรรพสัตว์ให้พน้ ทุกข์
ด้วยธรรมกาย” พบในไมเตรยวยากรณ์ อายุคัมภีร์ที่พบราวพุทธศตวรรษที่
11-14
6. พบความสอดคล้องในหลักการเบื้องต้น แต่แตกต่างกันมากใน
รายละเอียดหรือการตีความ ได้แก่ อังคุลิมาลียสูตร ฉบับแปลภาษาจีน แปล
ราวพุทธศตวรรษที่ 10 แม้จะสอดคล้องในหลักการเบื้องต้นว่าในสรรพสัตว์
มีพุทธภาวะอยู่ภายใน และตถาคตเป็นธรรมกาย แต่ในพระสูตรนี้ ตถาคต
และธรรมกายถูกขยายความออกไปมากมาย ซึ่งไม่มีปรากฏในหลักการของ
วิชชาธรรมกาย นอกจากนี้ พบหลักธรรมทำานองเดียวกันในชิ้นส่วนคัมภีร์
ภาษาโขตานในวิมลเกียรตินิรเทศสูตรที่กล่าวถึงธรรมกายตามความหมายใน
พุทธปรัชญามหายานที่ไม่มีกล่าวไว้ในวิชชาธรรมกาย
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โดยภาพรวม คำาว่าธรรมกายเป็นทีร่ จู้ กั ดีของชาวพุทธในคันธาระ เอเชีย
กลาง และประเทศจีน มาเป็นเวลานานไม่ตำ่ากว่า 2 พันปี คัมภีร์ที่มีความ
สอดคล้องสูงมากกับหลักการของวิชชาธรรมกายส่วนใหญ่เป็นคัมภีรข์ องนิกาย
หลัก เช่น อาคมะฉบับแปลภาษาจีน และคัมภีร์มหายานบางส่วนที่ยังไม่มีการ
ขยายความเกี่ยวกับธรรมกายออกไปในเชิงปรัชญามากนัก มีอายุคัมภีร์ตั้งแต่
ราวพุทธศตวรรษที่ 6-14 ส่วนคัมภีร์มหายานที่มีการขยายความธรรมกาย
ออกไปในเชิงปรัชญา หรือในแง่ของปาฏิหาริย์ของกายเนื้อของพระพุทธองค์
หรือของพระโพธิสตั ว์นนั้ หากพบความสอดคล้องก็เพียงในคำาสอนบางส่วนของ
พระสูตรที่ยังไม่ขยายความ

3.3. สมาธิภาวนาในคันธาระ เอเชียกลาง และประเทศจีน
ด้วยวัตถุประสงค์ดั้งเดิมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่จะนำาพาเพื่อน
มนุษย์ให้หลุดพ้นจากวัฏสงสาร สมาธิภาวนาจึงเป็นหัวใจสำาคัญในการนำา
พระพุทธศาสนาเข้าไปยังดินแดนต่างๆ ของโลก ในท้องถิ่นคันธาระ เอเชีย
กลาง และประเทศจีนก็เช่นเดียวกัน มีร่องรอยคำาสอนเกี่ยวกับสมาธิภาวนา
กระจัดกระจายอยูม่ ากบ้างน้อยบ้าง น่าเสียดายทีค่ มั ภีรเ์ ก่าแก่ในภาษาคานธารี
ผุพงั ไปมากแล้ว หรืออาจยังไม่คน้ พบ จึงหลงเหลือร่องรอยของการปฏิบตั สิ มาธิ
ภาวนาให้เห็นเพียงประปรายเท่านั้น (ดู 3.1.6, 3.3.2 และ 3.3.2.1) ส่วนที่
ตกทอดมาให้เห็นส่วนใหญ่จึงเป็นคัมภีร์ภาษาสันสกฤตที่บันทึกหรือคัดลอก
มาในภายหลัง กับคัมภีร์ท่ีแปลเป็นภาษาจีนซึ่งชาวจีนเก็บรักษาและสืบทอด
ต่อมาได้เป็นอย่างดี และมีในภาษาท้องถิ่นบ้าง
256
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คัมภีรเ์ กีย่ วกับการปฏิบตั ธิ รรมจากเอเชียกลาง ส่วนใหญ่ทพี่ บจะคัดลอก
หลังจากการแปลพระสูตรนัน้ ๆ เป็นภาษาจีน ต้นฉบับคัมภีรล์ ายมือเขียนทีพ่ บ
จึงไม่อาจนับเป็นต้นฉบับก่อนการแปลเป็นภาษาจีนได้ นอกจากนี้นักวิชาการ
หลายท่านยังสันนิษฐานว่าคัมภีร์ลายมือเขียนเหล่านี้อาจได้มาจากการแปล
กลับจากภาษาจีนเป็นภาษาสันสกฤตอีกที
สมาธิภาวนาในท้องถิน่ นี้ ทีพ่ บว่าคล้ายคลึงกับวิชชาธรรมกายในแง่ของ
วิธกี าร หรือประสบการณ์จากการปฏิบตั ิ มีสองแบบใหญ่ๆ คือ อานาปานสมฤติ
และพุทธานุสติ (เห็นพระ)
. .1. อานาปานสม ติในพระพุทธศาสนาจีน
ในประเทศจีน มีการปฏิบตั สิ มาธิภาวนาหลายแบบ อานาปานสมฤติ (บ.
อานาปานสติ) เป็นหนึ่งในวิธีที่เก่าแก่ที่สุดที่ชาวจีนได้ศึกษาตั้งแต่ยุคแรกเริ่ม
ที่พระพุทธศาสนาเดินทางเข้าไปสู่ประเทศจีน มีคัมภีร์บันทึกไว้ ซึ่งมีประเด็น
สอดคล้องกันกับคำาสอนธรรมกายอย่างน่าสนใจ
3.3.1.1. อานาปานสมฤติสูตร86
หนึ่ ง ในคั ม ภี ร ์ ที่ มี ชื่ อ เสี ย งมากที่ สุ ด ในงานแปลของพระอั น ซื่ อ กาว
คือ “อันปันโส่วอี้จิง” หรือ “อานาปานสมฤติสูตร” (
經 T602) ซึ่ง
นักวิชาการทีศ่ กึ ษาเรือ่ งนี้ (Deleanu 1992: 47) สันนิษฐานว่าน่าจะแปลมาจาก
ต้นฉบับภาษาคานธารีชื่อ อานาปานสฺวดิ ( nāpānasvadi) ในราว พ.ศ. 643
86

งานวิจัย “สมาธิกับศูนย์กลางกายในพระพุทธศาสนาจีนยุคตงฮั่นและยุคโฮ่วฉิน” (พระเกียรติศักดิ์
กิตฺติปฺโ 2557)
บทที 3 คันธาระ เอเชียกลาง และประเทศจีน | 257

www.webkal.org
หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ 1 ฉบับวิชาการ

(ค.ศ. 100) โดยพระโยคาจารแห่งนิกายสรรวาสติวาท เป็นคูม่ อื การปฏิบตั ธิ รรม
เล่มเล็กๆ รู้จักกันทั่วไปในชื่อ อานาปานสมฤติสูตร ( nāpānasm ti Sūtra)
เนื้อหาของคัมภีร์ส่วนที่ว่าด้วยธรรมปฏิบัติ แบ่งการ กสติด้วย
ลมหายใจเป็น 6 ขั้นตอน
1. นับลม
2. ตามลม
3. ลมหยุด
4. ดูเฉยๆ
5. จิตตกศูนย์
6. จิตบริสุทธิ์

(คณนา , ),
(อนุคมะ , ),
(สถาปนา ),
(อุปลักษนา ),
(วิวรรตะ ),
(ปริ ุทธิ )

ประเด็นสำาคัญของคัมภีร์นี้คือ มีการระบุถึงการวางใจไว้ที่กลางกาย
ความสามารถในการรักษาใจไว้ทกี่ ลางกาย เรียกว่า กายา
นุปัสสนาสติปัฏฐาน คือ การตามเห็นกายในกาย นั่นคือ มีสติ
อยู่ภายในกลางกาย 87
เมื่อเทียบเคียงกับการสอนสมาธิของพระมงคลเทพมุนี พบว่าเป็นหลัก
การทีต่ รงกัน ทีท่ า่ นสอนให้ประคองรักษาสติไว้ ณ ตำาแหน่งทีส่ ดุ ของลมหายใจ
เข้าออก รวมใจหยุดนิ่งไว้ทตี่ ำาแหน่งศูนย์กลางกายฐานที่ 7 (พระมงคลเทพมุนี
87
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และคณะศิษย์ 2525: 215) อันเป็นฐานที่ตั้งของใจ ตำาแหน่งนี้พระมงคล
เทพมุนีเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการดำาเนินจิตเข้าไปสู่เส้นทางสายกลางหรือ
มัชฌิมาปฏิปทา
นอกจากนี้เทคนิควิธีในการปฏิบัติที่ให้ดูเฉยๆ และผลการปฏิบัติที่ตาม
มาคือ จิตตกศูนย์ เข้าถึงความบริสุทธิ์ ก็สอดคล้องกันกับเทคนิควิธีการที่สอน
และประสบการณ์ที่แสดงไว้ในวิชชาธรรมกายเช่นกัน (ดู 2.2.1)
3.3.1.2. อรรถาธิบายแห่งอานาปานสมฤติ88
พระคัมภีร์อินฉือรู่จิงจู้ (
經 ) เป็นคัมภีร์อรรถาธิบายการปฏิบัติ
อานาปานสมฤติในคัมภีร์อินฉือรู่จิง (
經)89 แห่งสำานักพระอันซื่อกาว
เรียบเรียงราวกลางพุทธศตวรรษที่ 8 โดยอุบาสกเฉินหุ้ย มีวลีสำาคัญว่า “ใน
ขณะที่หายใจออกมาจากภายใน ที่ซึ่งประกอบด้วยมหาภูตรูปสี่ ใจต้องวาง
อยู่ภายในนั้น”
หลักฐานชิ้นนี้แสดงให้เห็นว่า การปฏิบัติสมาธิของชาวพุทธจีนในยุค
นั้น แม้จะใช้เทคนิคการทำาสมาธิแบบกำาหนดลมหายใจ (อานาปานสติ) แต่ผู้
ปฏิบตั กิ ย็ งั ได้รบั คำาแนะนำาให้วางใจไว้ทกี่ ลางมหาภูตรูปสี่ แต่คมั ภีรม์ ไิ ด้ระบุไว้
ให้ชดั เจนว่ากลางมหาภูตรูปสีน่ นั้ อยูท่ ใี่ ด พระเกียรติศกั ดิจ์ งึ ได้ศกึ ษาจากแหล่ง
ข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม มีรายละเอียดดังนี้
88
89

งานวิจัย “สมาธิกับศูนย์กลางกายในพระพุทธศาสนาจีนยุคตงฮั่นและยุคโฮ่วฉิน” (พระเกียรติศักดิ์
กิตฺติปฺโ 2557)
คัมภีร์อินฉือรู่จิง เป็นคนละคัมภีร์กันกับ อันปันโส่วอี้จิง (
經) แต่เป็นคัมภีร์ท่ีว่าด้วยอานา
ปานสมฤติ เหมือนกัน และเป็นของสำานักพระอันซื่อกาวเหมือนกัน
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ในพระพุทธศาสนานัน้ รูปกาย (physical body) มีบทบาทในฐานะเป็น
ที่ตั้งของจิต ซึ่งกายหรืออัตภาพของแต่ละคนโดยทั่วไปจะทราบกันดีว่า จะมี
ขนาดกว้าง 1 ศอก ยาว 1 วา หนา 1 คืบ ของคนคนนั้น และกายยังประกอบ
ด้วยธาตุสี่คือ ดิน นำ้า ลม ไฟ
ในโรหิตัสสสูตร พระพุทธองค์ได้เปรียบอัตภาพหรือรูปกายว่าเป็นโลก
ชนิดหนึ่งดังนี้
เราย่ อ มบั ญ ญั ติ โ ลก เหตุ เ กิ ด แห่ ง โลก ความดั บ แห่ ง
โลก และปฏิปทาเครื่องให้ถึงความดับแห่งโลก ในอัตภาพอันมี
ประมาณวาหนึ่ง มีสัญญา และมีใจนี้เท่านั้น (สำ.ส. 15/298/89)
อรรถกถาแห่งโรหิตัสสสูตรอธิบายว่า
โลกำ คือ ทุกขสัจ. บทว่า โลกสมุทยำ คือ สมุทยสัจ. บทว่า
โลกนิโรธำ คือ นิโรธสัจ. บทว่า ปฏิปทำ คือ มรรคสัจ. พระผู้มีพระ
ภาคเจ้าทรงแสดงว่า ผูม้ อี ายุ เราย่อมไม่บญ
ั ญัตสิ จั จะ 4 เหล่านีล้ ง
ในหญ้าและไม้เป็นต้น แต่เราย่อมบัญญัติลงในกายนี้ที่มีมหาภูต
4 เท่านั้น (สำ.อ. 1/109/112)
จากคำาอธิบายนี้สามารถวิเคราะห์ตีความได้ว่า โลกบัญญัติคือรูปกาย
นี้เป็นที่ประชุมรวมของอริยสัจสี่ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค นั่นหมาย
ถึงว่า โลกคือรูปกายนี้ยังเป็นที่ตั้งแห่งมรรคด้วย คำาว่า “มรรค” ในที่นี้ หมาย
ถึงหนทางแห่งความดับทุกข์ เพราะจิตที่ถูกส่งออกนอกกายคือสมุทัย (เหตุที่
ทำาให้เกิดทุกข์) ย่อมมีผลคือความทุกข์ ส่วนจิตที่ถูกส่งกลับเข้าสู่ภายในกาย
คือมรรค มีผลคือความดับทุกข์ (นิโรธ)
260
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เป็นคำาอธิบายทีส่ อดคล้องกันกับวลีสาำ คัญทีพ่ บในคัมภีรอ์ นิ ฉือรูจ่ งิ จูท้ วี่ า่
“ในขณะทีห่ ายใจออกมาจากภายใน ทีซ่ งึ่ ประกอบด้วยมหาภูตรูปสี่ ใจต้องวาง
อยูภ่ ายในนัน้ ” ซึง่ น่าจะหมายความว่า คัมภีรแ์ นะนำาให้วางใจไว้ภายในกายอัน
ประกอบด้วยมหาภูตรูปสี่นี่เอง
อนึ่งคำาว่า “ทางแห่งความดับทุกข์” หรือ “มรรค” นี้ บทปฐมเทศนา
ในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร หมายถึง ทางดำาเนินสายกลาง “มัชฌิมาปฏิปทา”
ภิกษุทั้งหลาย ที่สุดสองอย่างนี้อันบรรพชิตไม่ควรเสพ
คือ การประกอบตนให้พัวพันด้วยกามสุขในกามทั้งหลาย ฯลฯ
และการประกอบความเหน็ดเหนื่อยแก่ตน ฯลฯ ภิกษุทั้งหลาย
ปฏิปทาสายกลาง ที่ไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างนั้น ตถาคตได้
ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่ง ทำาดวงตาให้เกิด90 ทำาญาณให้เกิด
ย่อมเป็นไปเพื่อความสงบ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ เพื่อ
นิพพาน
ภิกษุทั้งหลาย ก็ปฏิปทาสายกลางที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้ว
ด้วยปัญญาอันยิ่ง ทำาดวงตาให้เกิด ฯลฯ นั้นเป็นไฉน? ปฏิปทา
สายกลางนัน้ ได้แก่อริยมรรคมีองค์ 8 นีแ้ หละ คือความเห็นชอบ
ความดำาริชอบ เจรจาชอบ การงานชอบ เลีย้ งชีวติ ชอบ พยายาม
ชอบ ระลึกชอบ และตั้งสติชอบ91 (สำ.ม. 19/1664/528)
90
91

ดวงตา ในที่นี้หมายถึง ธรรมจักษุ
“ชอบ” ในที่นี้ มาจากคำาบาลีว่า “สมฺมา” ซึ่งครอบคลุมความหมายว่า “ถูกต้อง เหมาะสม ดีงาม”
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จากเนื้อหาข้างบน ทางสายกลางบ่งชี้ถึงการไม่นำาชีวิตไปคลุกคลีกับ
ความสุดโต่งสองอย่าง คือการทรมานตนและการหมกมุ่นในกาม นับเป็นการ
ดำาเนินชีวิตบนความพอดี ซึ่งในภาษาสมัยใหม่อาจเรียกว่า “ภาวะแห่งความ
สมดุล” หรือ “ภาวะแห่งความพอดี” ซึง่ พระพุทธศาสนาสอนว่าเป็นสิง่ สำาคัญ
จะนำาไปสู่การบรรลุธรรมได้
ในทางฟิสิกส์มีทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องความสมดุลว่า การที่วัตถุอยู่ใน
สภาวะสมดุลแสดงว่าวัตถุนั้นหยุดนิ่ง ใจของเราก็เช่นกัน ใจที่สมดุล แสดงว่า
ใจนั้นหยุดนิ่ง
การที่ วั ต ถุ ห ยุ ด นิ่ ง และอยู ่ ใ นภาวะสมดุ ล นั้ น มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
“จุดศูนย์ถ่วง” (center of gra ity) คือตำาแหน่งศูนย์กลางมวลที่ทำาให้วัตถุ
เกิดความสมดุลจากแรงดึงดูดของโลก ร่างกายมนุษย์กจ็ ดั เป็นวัตถุอย่างหนึง่ มี
จุดศูนย์ถว่ งอยูบ่ ริเวณกลางท้อง และน่าแปลกว่าตำาแหน่งกลางท้องทีว่ า่ นีก้ ค็ อื
ตำาแหน่งศูนย์กลางกายฐานที่ 7 พอดี เป็นจุดทีโ่ ลกส่งแรงโน้มถ่วงดึงดูดร่างกาย
มนุษย์ไว้ เพื่อไม่ให้กายมนุษย์หลุดออกไปจากโลก ใจที่วางไว้ที่ตำาแหน่งนี้ จึง
เป็นใจที่หยุดนิ่งและมีสภาวะสมดุล ( herora 2013)
ในคำาสอนของพระมงคลเทพมุนี มีข้อความระบุไว้ว่า ตำาแหน่งของ
ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 อันเป็น “ฐานที่ตั้งดั้งเดิมของใจ” นั้น เป็นที่ตั้งของดวง
ธาตุทั้งสี่ (มหาภูตรูป) และภายในกลางของดวงธาตุทั้งสี่นั้น เป็นจุดที่แนะนำา
ให้ผู้ปฏิบัตินำาใจมาวาง ให้ใจหยุดนิ่ง เพื่อดำาเนินจิตเข้าไปสู่เส้นทางสายกลาง
(บ. มชฺฌิมา ปฏิปทา, ส. มธฺยมา-ปฺรติปทา)
จึงมีความเป็นไปได้ว่า คัมภีร์อินฉือรู่จิงจู้ที่อธิบายการปฏิบัติอานาปาน
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สมฤติไว้อย่างกำากวม92ว่า ในลมหายใจเข้าออกมีมหาภูตรูป 4 และให้วางใจ
ไว้ในนั้น อาจหมายถึงให้วางใจที่ศูนย์กลางกายอันเป็นจุดศูนย์กลางแห่งดวง
ธาตุทั้ง 4 ก็เป็นได้
อนึ่ง หากพิจารณาว่า คัมภีร์อินฉือรู่จิงจู้นี้ เป็นคัมภีร์อธิบายอรรถแห่ง
การปฏิบัติอานาปานสมฤติของสำานักท่านอันซื่อกาว และในอานาปานสมฤติ
สูตรของสำานักนี้ก็มีคำาแนะนำาให้วางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายอยู่แล้ว (ดู 3.3.1.1)
จึงมีความเป็นไปได้สูงมากว่า นัยของวลีเกี่ยวกับมหาภูตรูป 4 ที่ปรากฏใน
คัมภีร์อินฉือรู่จิงจู้นี้จะเป็นการระบุให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่า การวางใจไว้ในกลาง
กายที่กล่าวไว้ในอานาปานสมฤติสูตรนั้น ก็คือให้วางใจไว้ในกลางดวงธาตุทั้ง
สี่ที่ศูนย์กลางกายนั่นเอง เพราะโดยธรรมชาติของคัมภีร์อรรถาธิบายย่อมมี
วัตถุประสงค์เพื่อทำาเนื้อความให้กระจ่างชัดยิ่งขึ้น ไม่ใช่เพื่อทำาให้กำากวมมาก
ไปกว่าเดิม และหากเป็นอย่างนั้นก็นับได้ว่าคัมภีร์นี้สอนหลักการที่ตรงกันกับ
หลักปฏิบัติที่สอนโดยพระมงคลเทพมุนีโดยตรง
. .2. การปฏิบัติธรรมแบบเห็นพระ
ในคันธาระ เอเชียกลาง และประเทศจีน การปฏิบัติธรรมแบบเห็นพระ
น่าจะเป็นวิธีหนึ่งที่นิยมปฏิบัติไม่น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ชาวพุทธ
มหายานที่มีปณิธานจะสร้างบารมีตามอย่างพระบรมโพธิสัตว์ ในกลุ่มคัมภีร์
คานธารีจากบามิยนั อายุคมั ภีรร์ าวต้นพุทธศตวรรษที่ 8 ถึงปลายพุทธศตวรรษ
92

เป็นไปได้ว่า ความกำากวมที่เกิดขึ้นจะเป็นผลมาจากการใช้ภาษาจีนในการแปลคัมภีร์พุทธ ซึ่งอาจไม่
สามารถทำาให้ชัดเจนได้มากกว่านั้น
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ที่ 9 พบชิน้ ส่วนเล็กๆ ชิน้ หนึง่ มีคาำ ว่า พุทธานุสติ (พุธนุสมฤติ) อยู่ แม้วา่ ชิน้ ส่วน
คัมภีร์นั้นจะเป็นชิ้นเล็กจิวที่มีข้อความอยู่เพียงคำาเดียว ไม่มีคำาอื่นๆ ประกอบ
ด้วยก็ตาม อย่างน้อยคำาที่พบนี้ก็บ่งบอกว่าชาวคันธาระในยุคเก่าก่อนรู้จักการ
ปฏิบัติพุทธานุสติมาตั้งแต่ยุคนั้นแล้ว
ส่วนในดินแดนโขตาน ก็มีคัมภีร์พุทธอีกฉบับหนึ่งที่เรียบเรียงเป็น
บทกลอนทั้งฉบับ เรียกกันว่า The Book of Zambasta จารึกด้วยภาษาโขตาน
ทีค่ าดว่าแปลมาจากภาษาอินเดียโบราณ เป็นคัมภีรท์ รี่ วมเรือ่ งราวและคำาสอน
หลายอย่างในพระพุทธศาสนาไว้ดว้ ยกัน แม้จะไม่นบั ว่าเก่าแก่แต่มคี วามสำาคัญ
และเป็นที่นิยมในท้องถิ่น (Emmerick 1969) ในคัมภีร์นี้มีเนื้อหาบางตอน
สอนการปฏิบัติธรรมแบบพุทธานุสติ และมีร่องรอยของการให้ความสำาคัญ
กับศูนย์กลางกายในการปฏิบตั ธิ รรมด้วย93 แม้วา่ จะไม่มรี ายละเอียดอืน่ ใดนอก
เหนือจากนี้ แต่ขอ้ มูลเท่าทีม่ อี ยูก่ ร็ บั รองว่า อย่างน้อยทีส่ ดุ ชาวพุทธในดินแดน
โขตานก็เคยรูจ้ กั การปฏิบตั ธิ รรมแบบให้ความสำาคัญกับศูนย์กลางกายและการ
เจริญพุทธานุสติมาก่อน
คัมภีร์อื่นๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่พบในคันธาระและเอเชียกลาง
ส่วนใหญ่บันทึกเป็นภาษาสันสกฤต

93

ศึกษาเพิม่ เติมได้จากงานวิจยั “สมาธิกบั ศูนย์กลางกายในพระพุทธศาสนาจีนยุคตงฮัน่ และยุคโฮ่วฉิน”
(พระเกียรติศักดิ์ กิตฺติปฺโ 2557)
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3.3.2.1. ปรัตยุตปันนสมาธิสูตร94
ในจำานวนคัมภีร์ที่พบในเอเชียกลางและเก็บรักษาไว้ในฮอร์เน็ลคอล
เล็คชั่น (Hoernle Collection) นั้น พบคัมภีร์หนึ่ง (Hoernle Ms 143, SA3) มี
เนื้อหากล่าวถึงสมาธิอย่างหนึ่งที่เมื่อปฏิบัติด้วยดีแล้ว จะเป็นเหตุให้ได้รับการ
ปกปักรักษาจากมนุษย์และอมนุษย์ ดึงดูดแต่สงิ่ ทีด่ งี ามเข้ามาหา ขับไล่สงิ่ ทีไ่ ม่ดี
งามทัง้ หลาย และทำาให้ผปู้ ฏิบตั มิ ญ
ี าณทัสนะทีก่ ว้างไกล รูแ้ จ้งสัจธรรมทีเ่ หนือ
คำาบรรยาย และเข้าถึงธรรมชาติอันสูงสุดของสรรพสิ่ง ที่เรียกว่า ตถตฺวา หรือ
ตถตา ซึ่งหมายถึงธรรมกาย (Thomas 1916b)
จดหมายของรัฐบาลอินเดียระบุวา่ พบตัวคัมภีรท์ ที่ ะเลทรายทากลามากัน
ใกล้โขตาน ซึง่ โธมัส (Thomas) คาดว่าน่าจะเป็นทีค่ าห์ดาลิค ในบริเวณโดโมโก
โอเอซิส (Domoko Oasis) เขียนด้วยอักษรคุปตะตัวตรงของอินเดีย95 ใน
ภาษาสันสกฤตแบบผสม
เนื้อหาในคัมภีร์ที่พบคงเหลือเพียงข้อความที่กล่าวถึง “สมาธินี้” และ
อานิสงส์บางส่วน แต่ไม่มีอะไรที่ระบุว่า “สมาธินี้” คืออะไร เมื่อศึกษาจาก
แค็ตตาล็อกเปรียบเทียบพระสูตรของ Nanjio (1883: 30-1) และเทียบเนื้อหา
กับต้นฉบับเต็มของปรัตยุตปันนสมาธิสตู ร ฉบับแปลภาษาอังกฤษจากต้นฉบับ
ภาษาจีน (Harrison 1998) และทิเบต (Harrison 1990) แล้ว พบว่าเนื้อหา
ของชิน้ ส่วนคัมภีรท์ พี่ บทีเ่ อเชียกลางนี้ เป็นเนือ้ หาบางส่วน96ของพระสูตรทีช่ อื่
94
95
96

เนื้อหาจากงานวิจัย “ร่องรอยวิชชาธรรมกายในคันธาระและเอเชียกลาง” (ชนิดา จันทราศรีไศล
2557)
เป็นอักษรอินเดียที่นำามาใช้บันทึกคัมภีร์พุทธฯ อยู่ในตอนใต้ของ astern urkestan ในยุคแรกๆ
ก่อนจะเริ่มพัฒนาเป็นแบบอักษรท้องถิ่นในภายหลัง
ตรงกับบางส่วนของบทที่ 14 ของฉบับทิเบต และบทที่ 8 ของฉบับภาษาจีน
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ว่ า “ปรตฺ ยุ ตฺ ป นฺ น พุ ทฺ ธ สมฺ มุ ข าวสฺ ถิ ต สมาธิ ส ตฺ ร ” หรื อ เรี ย กสั้ น ๆ ว่ า
“ปรตฺยตุ ปฺ นฺน สมาธิสตฺร” หรือ “ภทฺรปาลสตฺร” ว่าด้วยการทำาสมาธิแบบเห็น
พระพุทธเจ้าในปัจจุบันมาปรากฏอยู่เฉพาะหน้า ซึ่งแฮริสัน (Harrison 1990:
viii) ระบุวา่ เป็นพระสูตรมหายานทีเ่ ก่าแก่ทส
ี่ ดุ ทีเ่ กีย่ วกับการทำาสมาธิ ต้นฉบับ
น่าจะเขียนขึ้นในราว พ.ศ. 500 หรืออาจเก่าแก่กว่านั้น97
พระสูตรนีถ้ กู แปลในหลายภาษา คือใน ภาษาจีน ทิเบต มองโกเลีย และ
ญีป่ นุ่ บ่งบอกถึงความแพร่หลาย ส่วนชิน้ ส่วนคัมภีรใ์ นภาษาสันสกฤตทีพ่ บจาก
เอเชียกลางมีอายุการคัดลอกมาอยูใ่ นราวกลางพุทธศตวรรษที่ 11-14 ซึง่ นับว่า
ไม่เก่าแก่นกั นักวิชาการจึงสันนิษฐานว่า น่าจะเป็นคัมภีรส์ นั สกฤตทีแ่ ปลกลับ
มาจากภาษาจีนอีกทีหนึ่ง
เนื้อหาคำาสอนในพระสูตร ซึ่งประมวลมาจากฉบับภาษาจีนและทิเบต
นัน้ สอนการทำาสมาธิโดยให้อยูบ่ นพืน้ ฐานของศีลทีบ่ ริสทุ ธิ์ คุณธรรมทีบ่ ริบรู ณ์
และความไม่ยึดติดในสิ่งใดๆ ดังนี้
1. พระโพธิสตั ว์ จะเป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์กต็ าม (ชำาระศีลให้บริสทุ ธิ์
แล้วให้อยู่ในที่สงัด) น้อมระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่ง98 เหมือนระลึกถึง
97

98

มีการค้นพบชิน้ ส่วนคัมภีรท์ บี่ นั ทึกพระสูตรนีใ้ นภาษาคานธารี อายุคมั ภีรร์ าวกลางพุทธศตวรรษที่ 5-8
ซึง่ นับว่าเป็นต้นฉบับทีเ่ ก่าแก่ทสี่ ดุ ของพระสูตรนีเ้ ท่าทีพ่ บมา แม้เนือ้ หาของชิน้ ส่วนจะไม่ใช่บททีส่ อน
การเจริญสมาธิภาวนาโดยตรง แต่อย่างน้อยการทีพ่ บบางส่วนของพระสูตรนีท้ เี่ ก่าแก่มากก็เป็นเครือ่ ง
ยืนยันรับรองความเก่าแก่ของพระสูตรนี้ และหมายความว่าการปฏิบตั ธิ รรมแบบเห็นพระจะต้องเป็น
ทีร่ จู้ กั ของชาวพุทธในคันธาระมาตั้งแต่ยคุ โบราณแล้ว อย่างช้าก็ในราวช่วงเวลากลางพุทธศตวรรษที่
5-8 ซึ่งเป็นประมาณเวลาของการคัดลอกคัมภีร์ชิ้นนี้นั่นเอง
ในทัศนะของมหายาน พระพุทธเจ้าในปัจจุบนั มีนบั พระองค์ไม่ถว้ น ทรงดำารงอยูใ่ นพุทธเกษตรมากมาย
ที่ปรากฏอยู่ในทิศทั้งสิบ ในที่นี้ ให้ระลึกถึงพระองค์ใดพระองค์หนึ่งก็ได้ ด้วยใจที่แน่วแน่
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สิ่งน่าปลื้มใจที่เห็นในฝัน ด้วยใจที่แน่วแน่ ไม่วอกแวก เขาไมพงทําความร้สก
เหมือนกําลังรับร้สงิ่ ทีม่ ตี วั ตน แตให้ทาํ ความร้สกเสมือนกําลังรับร้อากา ทีว่ าง
เปลา เมือ่ ใจตังมัน่ ในการรับร้อากา ทีว่ างเปลาแล้ว มีใจจ จออยกับพระพุทธ
องค์ กจะเหนพระองค์เสมือนมาปรากฏอยเฉพาะหน้า ง งาม ังพุทธปฏิมาที่
เปนรัตนะใสแจม99 (3A-3C, 3H; Harrison 1990: 31-2, 39-40)
2. เมื่อมีใจตั้งมั่นในสมาธินี้แล้ว พระโพธิสัตว์น้อมใจจดจ่อในทิศใด ก็
จะมองเห็นพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้ดำารงอยู่ในทิศนั้น นี้คือผลตามธรรมชาติ
ของสมาธินี้ ซึ่งเกิดจากเหตุ 3 ประการคือ 1) อานุภาพของพระพุทธเจ้า
2) อานุภาพของสมาธิ และ 3) กำาลังบุญที่สั่งสมมาของพระโพธิสัตว์เอง
(3J; Harrison 1990: 40-1)
3. เปรียบเหมือนคนส่องดูเงาของตนในถาดนำ้ามันที่ใสและนิ่ง หรือ
ในกระจกที่เรียบและใสสะอาด ย่อมมองเห็นเงาตนเองได้ชัดเจน ฉันใด พระ
โพธิสตั ว์กย็ อ่ มเห็นพระพุทธเจ้าทัง้ หลายได้ไม่ยาก ด้วยใจทีน่ งิ่ และใส เป็นสมาธิ
ฉันนั้น และเมื่อเห็นพระพุทธองค์แล้ว ก็กราบทูลถามปัญหาได้ และยินดีกับ
คำาตอบที่ได้รับจากพระพุทธองค์ (3L; Harrison 1990: 42)
4. พระสูตรสอนเทคนิคในการตรึกระลึกถึงพระพุทธเจ้าไว้ว่า เปรียบ
เสมือนคนมองขึ้นไปบนท้องฟาในเวลากลางคืน เห็นดวงดาวดารดาษอยู่เต็ม
ผืนฟา เขาก็ย่อมสามารถจะระลึกถึงภาพดวงดาวนั้นในเวลากลางวันได้ด้วย
เช่นกัน การน้อมระลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทำาอย่างนั้น (5B; Harrison 1990: 49)
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5. พระสูตรนี้ เน้นสุญญตา คือ แม้จะกล่าวถึงการเห็นพระ แต่ก็เน้น
การปล่อยวางและความเป็นของว่างเปล่าของทุกสิ่งที่เห็นในสมาธิ โดยบอก
ว่าเป็นสิ่งที่ปรากฏเพียงในความคิดหรือภาพในดวงจิต ให้เห็นทุกสิ่งว่างเปล่า
รวมทั้งองค์พระที่เห็นด้วย กล่าวคือ ในเวลาที่ระลึกถึงพระพุทธองค์หรือใน
เวลาทีเ่ ห็นพระ ก็ให้เห็นโดยปราศจากสัญญาว่าเป็นสิง่ ทีม่ อี ยูจ่ ริง (ภาวสัญญา)
และให้ว่างเปล่าจากความคิดด้วย แต่ในเวลาเดียวกันก็เน้นความเป็นหนึ่งกับ
สิ่งที่เห็นนั้นด้วย เช่นในฉบับภาษาจีน กล่าวว่า “พระพุทธเจ้าถูกสร้างขึ้นโดย
จิต และมีแต่จิตเท่านั้นที่มองเห็นพระองค์ พระองค์เป็นจิตของฉัน จิตเท่านั้น
คือพระตถาคต จิตเท่านั้นเป็นกายของฉัน และพระพุทธองค์ถูกมองเห็นด้วย
จิต จิตเท่านั้นคือความรู้แจ้ง กระนั้น จิตนั้นก็มิได้มีสภาวะของตนเอง ฯลฯ”
(3N-3O; Harrison 1990: 43-4)

6. ในการพัฒนาสมาธินใี้ ห้กา้ วหน้า พระสูตรสอนให้ปฏิบตั สิ ติปฏั ฐาน 4
โดยมิได้ใช้ความคิดพิจารณา กล่าวคือ “ตามเห็นกายในกายโดยไม่มีจิตคิดไป
ในแง่มุมต่างๆ เกี่ยวกับกาย” “ตามเห็นเวทนาในเวทนา โดยไม่มีจิตคิดไปใน
แง่มุมต่างๆ เกี่ยวกับเวทนา” (15J; Harrison 1990: 125) เป็นต้น
หลักการดังกล่าวนีต้ รงกันกับคำาสอนในวิชชาธรรมกายทีอ่ าศัยการหยุด
นิง่ และตามเห็นเข้าไปตามลำาดับ โดยมิได้เป็นการใช้ความคิดพิจารณาแต่อย่าง
ใด ดังที่พระมงคลเทพมุนีท่านแปลคำาว่า “อนุปสฺสี“ อย่างตรงตัวว่า “เห็น
เนืองๆ” แทนที่จะแปลว่า “พิจารณา” อย่างที่นิยมกันทั่วไป ดังนี้
อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ ดูก่อนภิกษุทั้ง
หลายทีศ่ กึ ษาพระธรรมวินยั ของพระตถาคตเจ้า เห็นกายในกาย
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เนืองๆ นั้นเป็นไฉนเล่า ... เห็นกายในกายเนืองๆ อยู่ ถ้าเห็นเข้า
แล้ว ทำาให้อาตาป เพียรเทียว เพียรให้เห็นอยู่เสมอนั้น ไม่เผลอ
ทีเดียว อาตาป สมฺปชาโน รู้รอบคอบอยู่ เพียรแล้วก็รู้รอบคอบ
สติมา มีสติด้วย ไม่เผลอ รู้รอบคอบไม่เผลอ วิเนยฺย โลเก อภิ
ชฺ าโทมนสฺสํ คอยกำาจัดอภิชฌา ความเพ่งเฉพาะอยากได้ และ
ความโทมนัสเสียใจ ... ไอ้ดใี จเสียใจนีแ่ หละอย่าให้เล็ดลอดเข้าไป
ได้ทีเดียว (รธ. 574-5)
ข้อที่ 2 คือ เวทนาสุ เวทนานุปสฺสี วิหรติ อาตาป สมฺป
ชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺ าโทมนสฺสํ เห็นเวทนาในเวทนา
เนืองๆ อยู่ มีความเพียรเป็นเครือ่ งเผายังกิเลสให้เร่าร้อน มีความ
รอบคอบ มีสติมั่นไม่ฟันเฟือนนำาอภิชฌาโทมนัสในโลกออกเสีย
ไม่ให้ลอดเล็ดเข้าไปได้ นี่ส่วนเวทนา ฯลฯ (รธ. 575)
ในขณะทีพ่ ระสูตรสอนให้เห็นทุกสิง่ ว่างเปล่า แต่ในเวลาเดียวกันก็สอน
ให้ “หมั่นระลึกถึงพระพุทธองค์ผู้บริบูรณ์ด้วยบุญลักษณะตั้งร้อย งดงามน่า
ทัศนาดุจภาพทองคำา และสว่างไสวไปทั่วทุกทิศ” และยังสอนให้ “นอบน้อม
บูชาพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ทั้งในอดีต อนาคต และปัจจุบัน ด้วยจิตที่เลื่อมใส
ด้วยดอกไม้ ของหอม เครื่องลูบไล้ อาหารและเครื่องดื่ม” หรือ “วาดภาพ
พระพุทธองค์ขนาดใหญ่ลงบนผืนผ้า ให้บริบูรณ์ด้วยพระลักษณะ งดงามดัง
ทองคำา ไม่มที ตี่ ”ิ เป็นต้น ซึง่ จะมีอานิสงส์ให้เข้าถึง “สมาธิน”ี้ ได้อย่างง่ายดาย
ด้วย ดังนัน้ แฮริสนั ผูแ้ ปลพระสูตรจึงวิจารณ์ไว้วา่ เป็นพระสูตรทีป่ ระนีประนอม
หลักคำาสอนของสาย “เห็นพระ” ที่มักสอนว่าพระพุทธเจ้าในพุทธเกษตร
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ทั้งหลายนั้นมีตัวตนอยู่จริง กับคำาสอนสาย “ปรัชญาปารมิตา” ที่สอนเรื่อง
สุญญตาเข้าด้วยกันได้เป็นอย่างดี
ในมุมมองเชิงประวัติศาสตร์ การที่เนื้อหาพระสูตรแสดงถึงความ
พยายามไกล่เกลี่ยคำาสอนของทั้งสองสายดังกล่าวนั้น บ่งชี้ว่า ก่อนหน้าการ
ประพันธ์พระสูตรนี้ ต้องมีการปฏิบัติแบบเห็นพระและความเชื่อว่าองค์พระ
นั้นเป็นตัวตนมาก่อนแล้ว ซึ่งพระสูตรนี้รับรองประสบการณ์ในการเห็นพระ
(หลักการของสายเห็นพระ) แต่สอนให้มองทุกอย่างว่างเปล่าเพื่อความไม่ยึด
มั่นถือมั่นในตัวตนใดๆ ซึ่งเป็นหลักการของสายสุญญตา
หากมองในแง่ของความสอดคล้องกันกับหลักการของวิชชาธรรมกาย
นับว่าพระสูตรนี้สอดคล้องกันกับหลักการของวิชชาธรรมกายในแง่ของการ
ปฏิบัติที่รับรองประสบการณ์ในการเห็นพระพร้อมกับสอนหลักในการวางใจ
ไม่ให้เกิดความยึดติดในสิ่งที่เห็น
เมือ่ เห็นแสงสว่างอะไรปรากฏขึน้ ก็ให้ทาำ ใจนิง่ เฉยไว้ตรง
นัน้ และถ้าเห็นวัตถุอะไรจะเป็นดอกไม้ ใบไม้ ก้อนเมฆ หรืออะไร
โผล่ขึ้นตรงนั้น ก็เฝาดูสิ่งนั้นเรื่อยไป อย่าเลือก อย่านึกถึงสิ่งอื่น
แล้วสิง่ ทีเ่ ราเห็นนัน้ จะเปลีย่ นแปลงไปเอง อย่ารีบเร่ง อย่าอยาก
เห็นนั่นเห็นนี่ ทำาถูกตามวิธีแล้วจะเห็นเอง เมื่อยังไม่เห็นอะไรก็
อย่าเสียใจ จะต้องเห็นจนได้อย่างแน่นอนไม่ต้องสงสัย เมื่อเห็น
แล้วอย่าดีใจ วางใจเฉยๆ ไว้ ดูเรือ่ ยไปตามปกติ อย่าตืน่ เต้น อย่า
ดีใจ อย่าเสียใจ (ดู 2.2.1)
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การที่ท่านแนะนำาให้วางใจเฉยๆ ไม่ตื่นเต้น ไม่ดีใจ ไม่เสียใจ ไม่ให้ยึด
ติดกับสิ่งที่เห็นอยู่ ทั้งในแง่ของความชอบและความชัง เป็นหลักการที่ทำาให้
ใจหยุดนิ่งยิ่งไปกว่าเดิม ดังที่พระมงคลเทพมุนีเรียกว่า “หยุดในหยุด” เพื่อให้
ใจปล่อยผ่านประสบการณ์ทเี่ ข้าถึงในปัจจุบนั เข้าไปสูร่ ะดับทีล่ ะเอียดยิง่ ขึน้ ได้
วิธีการทำาสมาธิที่ระบุไว้ในปรัตยุตปันนสมาธิสูตรนี้ เป็นการทำาสมาธิ
ที่แนะนำาสำาหรับพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเพื่อพัฒนาคุณธรรม คุณสมบัติ และ
คุณวิเศษ ของพระโพธิสัตว์ให้เป็นผู้ตรัสรู้ธรรม โดยระลึกถึงพุทธคุณของ
พระพุทธเจ้าทีท่ ราบว่ามีอยูใ่ นทิศใดทิศหนึง่ หรือระลึกถึงพระนามของพระองค์
(เช่น อมิตาภพุทธเจ้า ในทิศตะวันตก เป็นต้น) มีจิตไม่วอกแวก ระลึกถึง
พระพุทธเจ้าอยู่รำ่าไป และมีใจไม่ติดในคน สัตว์ สิ่งของ ฯลฯ ในที่สุดจะเห็น
ภาพพระพุทธเจ้าปรากฏอยู่ต่อหน้า หรือมิฉะนั้นก็จะเห็นในความฝัน มีรูป
งดงามเหมือนแก้วไพฑูรย์ และได้ฟังคำาสอนจากพระองค์ด้วย
นอกจากนี้ มีข้อความที่น่าสนใจจากพระสูตรซึ่งสอดคล้องกันกับวิชชา
ธรรมกายดังนี้
เมื่อตามเห็นกายในกายเข้าไปเรื่อยๆ แล้ว ด้วยความที่
ไม่ยึดติด (หรือใส่ใจ) ในรูป ฯลฯ พระโพธิสัตว์ไม่เห็นธรรมะใดๆ
ทั้งสิ้น แต่กระนั้นท่านก็ไม่คิดฟุงซ่าน และก็ไม่ได้ตาบอดหรือ
หูหนวกแต่อย่างใด ท่านไม่มีความยึดติด และไม่มีความสงสัย
ในธรรม และ “เมื่อใส่ใจที่จะเห็น” ก็จะมองเห็นพระพุทธเจ้า
จำานวนมาก พระอรหันต์จำานวนมากได้
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ในแง่ของฐานที่ตั้งของสิ่งที่เห็น ในขณะที่วิชชาธรรมกายรับรองสิ่งที่
เห็นใน “กลางกาย” หรือสภาวธรรมละเอียดที่เข้าถึงได้ภายในสภาวะหยาบ
ภายนอก ปรัตยุตปันนสมาธิสูตรมักกล่าวว่า “เห็นเหมือนปรากฏอยู่เฉพาะ
หน้า” อย่างไรก็ดี เป็นไปได้ว่าข้อความดังกล่าวอาจมิได้เจาะจงว่าต้องเป็น
ต่อหน้าต่อตาของกายมนุษย์หยาบอย่างนี้เท่านั้น คืออาจเป็นเพียงการเปรียบ
เทียบว่าชัดเจนเสมือนปรากฏอยูเ่ ฉพาะหน้าก็ได้ ดังนัน้ ความเหมือนหรือความ
แตกต่างกันกับหลักการของวิชชาธรรมกายในแง่นี้จึงยังสรุปได้ไม่ชัดเจน
3.3.2.2. สมาธิราชสูตร100
สมาธิราชสูตร เป็นคัมภีรม์ หายานทีส่ นั นิษฐานว่าเป็นของสายมาธยมิกะ
ทีเ่ ขียนขึน้ ระหว่างกลางพุทธศตวรรษที่ 7-8 (คริสต์ศตวรรษที่ 2)101 พบตัวคัมภีร์
ใบลาน 2 แห่งในแคว้นคันธาระ คือที่เมืองกิลกิตและที่บามิยัน ทั้งคู่เขียนด้วย
อักษรทีเ่ รียกว่า “กิลกิต-บามิยนั แบบที่ 1” (Gilgit-Bamiyan Type I) บ่งบอก
ว่าน่าจะคัดลอกมาราวกลางพุทธศตวรรษที่ 11-13102 ซึง่ แตกต่างจากอายุคมั ภีร์
จากกิลกิตที่ดัทท์เคยประเมินไว้ (Dutt 1939: ii) ในยุคแรกเริ่มของการศึกษา
คัมภีร์จากกิลกิตไปราว 1-2 ศตวรรษ เนื้อหาของคัมภีร์จากบามิยันและกิลกิต
เนื้อหาจากงานวิจัย “ร่องรอยวิชชาธรรมกายในคันธาระและเอเชียกลาง” (ชนิดา จันทราศรีไศล
2557)
101
me และ Silk ให้ความเห็นว่า ข้อสันนิษฐานทั้งหลายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของคัมภีร์นี้
ยังไม่มีอะไรที่แน่นอน ( me and Silk 1989: 14) อย่างไรก็ดี ชื่อ “สมาธิราช” มีอ้างอิงอยู่ใน
คัมภีรม์ หายานอืน่ ๆ จำานวนมาก รวมทัง้ ชิน้ ส่วนคัมภีรป์ ญ
ั จวิงสติสาหสริกาและอัษฏสาหสริกาปรัชญา
ปารมิตาที่พบจากเอเชียกลาง (Bidyabinod 1927) ซึ่งอาจเป็นตัวบ่งชี้ว่า เนื้อหาของสมาธิราชสูตร
อาจจะเก่าแก่กว่าที่นักวิชาการสันนิษฐานกันไว้
102
คือราวคริสต์ศตวรรษที่ 6-7 (Skilton 2002: 97. f. Sander 2000b: 295)
100
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ใกล้เคียงกันมาก (Skilton 2002: 100) นอกจากนี้ คัมภีรน์ ยี้ งั พบในเอเชียกลาง
อีกด้วย103 แสดงว่าน่าจะเป็นพระสูตรที่นิยมศึกษากันในทั้งสองพื้นที่
ในบทที่ 4 ที่ชื่อว่า พุทธานุสติปริวรรต มีเนื้อหากล่าวถึงการทำาสมาธิ
สำาหรับพระโพธิสัตว์ โดยการระลึกถึงพระรูปกายและพระพุทธคุณ มีเนื้อหา
ทั้งหมด 25 คาถา ชิ้นส่วนจากบามิยันตรงกับเนื้อหาของคาถาที่ 16-25
(Skilton 2002: 106-7) ส่วนคาถาอื่นๆ นอกจากนี้นำามาจากคัมภีร์ที่พบที่
กิลกิตและเนปาล (Gómez and Silk 1989: 75-8) มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
1. การที่จะเข้าถึง “สมาธินี้” ได้โดยไม่ยากนั้น ต้องอยู่บนพื้นฐานของ
ศีลและคุณธรรมหลายประการ เช่น ไม่คบคนพาล คบกัลยาณมิตร ยินดีใน
ธุดงควัตร ไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะ เจริญเมตตาภาวนา มีศีลบริสุทธิ์ เป็นต้น
(คาถาที่ 2 และ 3)
หลักการนี้สอดคล้องกันกับที่กล่าวไว้ในพระไตรปิฎกบาลี เช่น เมฆิย
สูตร ในอังคุตตรนิกาย กล่าวถึงการเจริญภาวนาที่จะทำาให้เจโตวิมุตติแก่รอบ
ต้องอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม เช่น การคบกัลยาณมิตร การมีศีลบริสุทธิ์อัน
เป็นไปเพื่อสมาธิ เป็นต้น (องฺ.นวก. 23/207/369)
ส่วนในคำาสอนธรรมกาย พระมงคลเทพมุนีกล่าวไว้ในทำานองเดียวกัน
ว่า “การเห็นดวงธรรมที่ทำาให้เป็นกายมนุษย์ ก็มาจากบริสุทธิ์ด้วยกาย วาจา
ใจ บริสุทธิ์ด้วย กาย วาจา ใจ นั่นแหละ เห็นถูกอันนั้น จนกระทั่งเข้าถึง
ดวงธรรม” (รธ. 280)
103

ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่ St. Petersburg ollection
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2. เมื่อเข้าถึง “สมาธินี้” ย่อมได้เข้าถึงพระพุทธคุณอันเป็นอจินไตย
ด้วย (คาถาที่ 4) ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของวิชชาธรรมกายในการเข้าถึง
“ผู้รู้ภายใน” คือธรรมกายอันเป็นทางมาแห่งคุณวิเศษ เช่น วิชชา 8 ที่ทำาได้ก็
เพราะได้เข้าถึงธรรมกาย เป็นต้น (รธ. 28-9)
3. ในคาถาที่ 9-12 ท่านกล่าวถึงอานิสงส์ของการตรึกระลึกถึงพระพุทธ
คุณ ว่าจะทำาให้มีจิตใจสงบ ตั้งมั่น และมีความรู้กว้างขวาง และย่อมมองเห็น
พระพุทธเจ้าหลายพันโกฏิหรือมากยิง่ กว่าเม็ดทรายในแม่นาำ้ คงคา และสอนให้
ตั้งความปรารถนาถึงพระโพธิญาณอันเป็นอจินไตย
4. ในคาถาที่ 7 มีขอ้ ความกล่าวไว้วา่ สมาธินกี้ บั สุญญตาก็คอื อันเดียวกัน
และเนื้อความในคาถาที่ 13-20 ที่เสมือนจะแสดงถึงการปรับเปลี่ยนสภาวะ
ของประสบการณ์ในการปฏิบัติจากระดับเบื้องต้นไปสู่ระดับที่ละเอียดขึ้น คือ
ในคาถาที่ 13 พระสูตรสอนให้ระลึกถึงรูปกายของพระพุทธองค์ นับ
เป็นบริกรรมนิมิต
คาถาที่ 14 สอนให้ดำารงอยู่ในอนิมิต ให้มองเห็นทุกสิ่งว่าว่างเปล่า
คาถา 15 การดำารงอยูม่ นั่ คงในพระธรรมกาย รับรูท้ กุ อย่างว่าเป็นอภาวะ
หลุดพ้นจากการรับรู้อภาวะ และไม่เห็นพระพุทธองค์โดยรูปกาย
คาถา 16-19 เมือ่ เข้าถึงจุดนีข้ องสมาธิ ใจจะยิง่ แนบแน่นอยูก่ บั พระพุทธ
องค์และพุทธคุณมากขึ้น ในที่สุดจะตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้า
พระองค์หนึ่งในอนาคต และเคารพสักการะอานุภาพอันยิ่งใหญ่ของพระองค์
คาถาที่ 20 จิตของผู้ปฏิบัติจะยิ่งสงบมากยิ่งขึ้น และจะสรรเสริญ
พระพุทธเจ้าทั้งหลายตลอดเวลา และจะเห็นพระพุทธองค์ตลอดคืนและวัน
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คาถาที่ 21 ความระลึกที่อยู่กับพระพุทธเจ้าไม่เคยจางหาย ไม่พราก
จากไปแม้ในยามเจ็บป่วยใกล้จะละสังขาร จึงไม่ถูกครอบงำาด้วยทุกขเวทนา
ทั้งหลาย
ลำาดับของสภาวะใจหรือการปฏิบัติที่กล่าวไว้จากคาถาที่ 13 มาถึง 20
เสมือนจะบ่งบอกถึงการปรับเปลีย่ นสภาวะของใจจากบริกรรมนิมติ ในเบือ้ งต้น
เข้าไปสูส่ ภาวธรรมทีล่ ะเอียดประณีตยิง่ ขึน้ คือเข้าถึงความว่าง และในทีส่ ดุ การ
รับรู้พระพุทธคุณ และได้เห็นพระองค์ผู้เป็นนาถะของโลกตลอดคืนและวัน
คล้ายคลึงกันกับลำาดับประสบการณ์ที่กล่าวถึงในวิชชาธรรมกายที่
เปลีย่ นจากบริกรรมนิมติ ในเบือ้ งต้น เข้าไปสูเ่ หตุวา่ ง ก่อนทีจ่ ะเข้าไปถึงสภาวะ
ที่ละเอียดยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการว่างในว่างเข้าไปตามลำาดับ ดังนั้นภาพที่เห็นใน
ภายหลังจึงเป็นภาพใหม่ที่เกิดขึ้นเองจากสมาธิ มิได้เกิดจากการนึกคิดเอาเอง
อย่างบริกรรมนิมิตในเบื้องต้น
ในเมือ่ สติปฏั ฐานทัง้ สามถูกส่วนพร้อมกันเข้า เกิดเป็นดวง
ใสขึ้นเท่าฟองไข่แดง หรือเท่าดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ ใสบริสุทธิ์
สนิทเหมือนกระจกส่องเงาหน้านั่นแหละ ธัมมานุปัสสนาสติปัฏ
ฐาน ดวงนี้บางท่านเรียกว่าพระธรรมดวงแก้ว โบราณท่านใช้
แปลในมูลกัจจายน์ว่า “ปฐมมรรค” ในกลางธรรมดวงนี้แหละ
คือดวงศีล เพราะอยู่ในเหตุว่างของธรรมที่ทำาให้เป็นกายมนุษย์
ใสบริสุทธิ์ไม่มีราคี ตาของกายทิพย์เห็น ต้องเอาใจของตนจด
ลงที่ตรงกลางดวงศีลนั้น ทำาใจให้หยุดนิ่งแต่พอถูกส่วนเข้าใจก็
ละเอียดยิ่งกว่าดวงศีล ดวงศีลก็ว่างออกไปเห็นดวงสมาธิ เอาใจ
หยุดนิ่งลงไปที่กลางดวงสมาธิ แต่พอถูกส่วนเข้าใจก็ละเอียดยิ่ง
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กว่าดวงปัญญา ดวงปัญญาก็ว่างออกไปตาของกายทิพย์ก็เห็น
ดวงวิมุตติที่อยู่ในกลางดวงปัญญานั้น... (รธ. 69)
อาจกล่าวได้วา่ การวางใจต่อสิง่ ทีเ่ ห็นในสมาธิดงั ทีก่ ล่าวไว้ในสมาธิราช
สูตรนี้เข้ากันได้กับหลักการปฏิบัติในวิชชาธรรมกายที่สอนให้ “เห็นสักแต่ว่า
เห็น” โดยไม่ไปยึดติดว่าเป็นตัวเรา ของเรา จึงสามารถเข้าไปสู่สภาวธรรมที่
ละเอียดยิ่งๆ ขึ้นได้
หลักการเกี่ยวกับการปล่อยวางภายนอกแล้วเข้าถึงความว่างไปตาม
ลำาดับจนหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะโดยสิ้นเชิงนั้นมีบันทึกไว้ในทำานองเดียวกัน
ในพระไตรปิฎกบาลี จูฬสุญญตสูตร (ม.อุ.14/333-342/226-233) เพียงแต่
บรรยายด้วยถ้อยคำาที่แตกต่างกันเท่านั้น
พุทธานุสติทกี่ ล่าวไว้ในสมาธิราชสูตรจึงนับได้วา่ เป็นร่องรอยของคำาสอน
ธรรมกายที่มีมาแต่โบราณอีกชิ้นหนึ่ง
3.3.2.3. ตำาราปฏิบัติธรรมของโยคาจาร104
คัมภีร์ปฏิบัติธรรมนี้เรียกผู้ปฏิบัติธรรมว่า “โยคาจาร” (yogācāra)
(Schlingloff 1964; Ruegg 1967) คล้ายกับที่คัมภีร์ปฏิบัติธรรมของฝ่าย
เถรวาทเรียกผู้ปฏิบัติธรรมว่า “โยคาวจร” (yogāvacara) นั่นเอง

104

เนื้อหาจากงานวิจัย “ร่องรอยวิชชาธรรมกายในคันธาระและเอเชียกลาง” (ชนิดา จันทราศรีไศล
2557) และงานวิจัย “สมาธิกับศูนย์กลางกายในพระพุทธศาสนาจีนยุคตงฮั่นและยุคโฮ่วฉิน” (พระ
เกียรติศักดิ์ กิตฺติปฺโ 2557)
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คัมภีร์ชุดนี้พบบริเวณคิซิล ใกล้กุชาในเอเชียกลาง พบหลายสำาเนาซึ่ง
ล้วนแต่ขาดวิ่น มีเนื้อหาไม่สมบูรณ์ ทั้งหมดจารึกในภาษาสันสกฤต ส่วนใหญ่
เขียนบนกระดาษด้วยอักษรพราหมีแบบที่ใช้ในท้องถิ่นเอเชียกลาง แต่สำาเนา
หลักที่นำามาศึกษานี้เขียนบนเปลือกไม้เบิร์ช ด้วยตัวอักษรคุปตะซึ่งเก่าแก่กว่า
ประเมินอายุได้ราวกลางพุทธศตวรรษที่ 11-13
ยามาเบะ (Yamabe 1999) มีความเห็นว่าเนือ้ หาคัมภีรแ์ บ่งออกเป็นสอง
ส่วนที่แตกต่างกันทั้งตัวศัพท์และเนื้อหา ส่วนแรกกล่าวถึงหลักทฤษฎีโยคะวิธี
คือวิธีการปฏิบัติสมาธิภาวนา ในรูปแบบการอธิบายเชิงอภิธรรม ส่วนที่สอง
กล่าวถึงคำาอธิบายลักษณะการเห็นในสมาธิที่หลากหลาย
เนือ้ หาของคัมภีรก์ ล่าวถึงการปฏิบตั ธิ รรมหลายแบบ คล้ายกันกับทีพ่ บ
ในพระไตรปิฎกบาลี วิสุทธิมรรค และในคัมภีร์ปฏิบัติธรรมอื่นๆ ได้แก่ อสุภ
ภาวนา อานาปานสติ กายคตาสติ มรณัสสติ การพิจารณาขันธ์ ธาตุ อายตนะ
ปฏิจจสมุปบาท อัปปมัญญา และอนุสติต่างๆ แต่สิ่งที่แตกต่างกันคือมีการ
แสดงรายละเอียดบางอย่างเพิ่มเติมในวิธีการและประสบการณ์ในการปฏิบัติ
ทำานองเดียวกันกับคัมภีร์ประเภทคู่มือปฏิบัติธรรมที่พบในเอเชียอาคเนย์และ
ศรีลังกา วิธีปฏิบัติและประสบการณ์ที่แสดงไว้นั้นมีทั้งสิ่งที่คล้ายคลึงและที่
แตกต่างจากทีค่ นไทยคุน้ เคย และเวลากล่าวถึงสิง่ ทีเ่ ห็นในสมาธิ ก็มกั จะตีความ
เป็นเชิงปรัชญาไปด้วยเสมอ
คัมภีรน์ มี้ เี นือ้ หาทีศ่ กึ ษาไม่งา่ ย เพราะนอกจากเนือ้ ความจะขาดวิน่ ไม่ปะ
ติดปะต่อแล้ว ภาษาทีใ่ ช้กไ็ ม่ใช่ภาษาทัว่ ไปอีกด้วย เหมือนเป็นภาษาทีพ่ ยายาม
สื่อภาพที่เห็นจากประสบการณ์ภายในออกมาให้เป็นรูปธรรม จึงเป็นคัมภีร์ที่
น่าสนใจที่จะศึกษาให้ครบถ้วน
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ในการศึกษาเบื้องต้นเฉพาะในส่วนของพุทธานุสติ105 อาจเปรียบเทียบ
ความเหมือนและความต่างของการปฏิบตั ทิ ปี่ รากฏในคัมภีรน์ กี้ บั การปฏิบตั ใิ น
วิชชาธรรมกายได้อย่างน้อยใน 4 แง่มุม ได้แก่ วิธีปฏิบัติ ภาพที่เห็นในสมาธิ
การตีความหรือให้ความสำาคัญกับสิ่งที่เห็นในสมาธิ และเกณฑ์ตัดสินการเข้า
ถึงธรรม เป็นต้น
ก) วิธีปฏิบัติ
พุทธานุสติทกี่ ล่าวถึงในคัมภีรน์ ี้ เริม่ ต้นจากการตรึกระลึกถึงพระพุทธคุณ
เช่นเดียวกันกับทีช่ าวพุทธเถรวาทเรานึกถึงพุทธคุณ 9 ประการตามทีบ่ รรยาย
ไว้ในบท อิติปิ โส ภควา ตามด้วยการระลึกหรือเห็น106ภาพเหตุการณ์ในพุทธ
ประวัตติ งั้ แต่ยงั เป็นพระบรมโพธิสตั ว์ ตัง้ ปณิธานจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากงานวิจัย “ร่องรอยวิชชาธรรมกายในคันธาระและเอเชียกลาง”
(ชนิดา จันทราศรีไศล 2557)
106
เนื่องจากตัวคัมภีร์ไม่สมบูรณ์ เนื้อหาคัมภีร์ขาดหายไปในบางตอนของพุทธานุสติพอดี จึงไม่ทราบว่า
ภาพเหตุการณ์ที่กล่าวถึงนั้นเป็นการระลึกเอาเองตามพุทธประวัติที่ได้เรียนรู้มา หรือว่าเป็นการเห็น
ภาพในสมาธิ ข้อความก่อนและหลังส่วนที่ขาดหายไปมีดังนี้ (จุดไข่ปลาแสดงถึงส่วนที่เนื้อความใน
คัมภีร์ขาดหายไป ส่วนใหญ่จะหายไปเป็นช่วงยาวๆ)
“เมื่ออริยสาวกระลึกถึงพระตถาคตโดยอาการอยู่ อย่างนี้......ทอง เงิน แก้วไพฑูรย์ แก้วผลึก หิน
ปะการัง หยก.... ด้วยกายพระพุทธเจ้าที่มีสีอย่างนั้น......ยังแผ่นดินให้เต็ม.....และวัชรอาสน์....จากที่
นัน่ แหละ....พระผูม้ พี ระภาคเจ้า จนถึงอกนิษฐพรหมโลก.....เมือ่ ครัง้ ยังเป็นพระโพธิสตั ว์อยู.่ .. ปณิธาน
เพื่อการตรัสรู้.....ทาน ศีล วิริยะ ปัญญา อันยอดเยี่ยม......จนถึงการเสด็จจุติลงมาจากภพดุสิต......
การมีพระสัมปชัญญะก้าวออกจากพระครรภ์ของพระมารดา (การบำาเพ็ญ) ทุกรกิริยา....การโปรด
ภิกษุปัญจวัคคีย์ การโปรดพระเจ้าพิมพิสาร การโปรดอุปติสสะและโกลิตะ การโปรดพระบิดา มหา
ปาฏิหาริย.์ .....จนถึง ในกาลแห่งปรินพิ พาน ทรงตรัสเรียกพระอานนทเถระ “อานนท์ จงปูลาดเครือ่ ง
ไสยาสน์ในระหว่างต้นสาละคู่ หันศีรษะไปทางทิศอุดร วันนี้การปรินิพพานในอนุปาทิเสสนิพพาน
ธาตุของตถาคตจักมีในมัชฌิมยามแห่งราตรี” ..... แวดล้อม.....ตราบเท่าที่เจ้ามัลละทั้งหลาย.....ใส่
ไว้ในรางเหล็ก...... เหล่าเทวดา.... ด้วยหม้อทั้งหลายอันสำาเร็จด้วยรัตนะ... เทวาทั้งหลาย...ไฟ......”
105

(YL164V-YL164R)
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จนถึงจุตลิ งมาจากสวรรค์ชนั้ ดุสติ ในพระชาติสดุ ท้าย ไปถึงการตรัสรูแ้ ละโปรด
สัตว์โลก กระทั่งเสด็จดับขันธปรินิพพาน แม้คัมภีร์จะไม่ได้ระบุฐานที่ตั้งของ
การวางใจไว้โดยตรง แต่หลังจากที่กล่าวถึงการระลึกถึงพุทธประวัติในตอนที่
ปรินพิ พานแล้ว มีขอ้ ความว่า “เมือ่ พระโยคาจารผูกจิตไว้ทกี่ ระหม่อม มีพทุ ธา
นุสติเป็นเบือ้ งหน้า...” จึงเป็นไปได้วา่ การปฏิบตั ใิ นคัมภีรน์ จี้ ะแนะนำาให้วางใจ
ที่กระหม่อม
ส่วนหลักการปฏิบัติในวิชชาธรรมกาย เน้นที่การ “รวมใจหยุดนิ่งที่
ศูนย์กลางกายฐานที่ 7” เหนือสะดือขึ้นมาราว 2 นิ้วมือที่วางนอนซ้อนกันใน
กลางลำาตัว โดยอาศัยบริกรรมนิมิตและบริกรรมภาวนาเป็นเครื่องผูกจิตไว้ที่
ศูนย์กลางกาย และเน้นให้มีความสบายเป็นธรรมชาติ ในกรณีของพุทธานุสติ
ท่านแนะนำาให้ตรึกระลึกถึงพระพุทธรูปแก้วใสหรือพระพุทธรูปที่คุ้นเคยไว้ที่
ศูนย์กลางกายเพื่อเป็นบริกรรมนิมิต และอาศัยคำาบริกรรมภาวนาว่า “สัมมา
อะระหัง” ให้ได้ยินหรือรับรู้จากศูนย์กลางกาย
การตรึกระลึกถึงพระพุทธคุณนับว่าเป็นประโยชน์และยังใจของผูป้ ฏิบตั ิ
ให้ออ่ นโยนและเข้าถึงธรรมได้งา่ ยขึน้ แม้ไม่ได้กล่าวไว้ในหลักการเจริญภาวนา
วิชชาธรรมกายโดยตรง แต่ในการนำาธรรมปฏิบัติบางครั้งครูผู้สอนจะกล่าวถึง
พระพุทธคุณด้วยเช่นเดียวกัน การระลึกถึงพระพุทธคุณจึงอาจเรียกได้ว่าเป็น
ความสอดคล้องกันกับหลักการของวิชชาธรรมกาย ส่วนตำาแหน่งของการวางใจ
นั้นแตกต่างกัน
อย่างไรก็ดี ในการกล่าวถึงประสบการณ์ที่เข้าถึง ในขั้นตอนสุดท้าย
คัมภีร์โยคาจารมีข้อความที่ดูจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับศูนย์กลางกายอยู่เหมือน
กัน ดังจะเห็นชัดเจนขึ้นข้างล่าง
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ข) ภาพที่เห็นในสมาธิ
ตำาราปฏิบัติธรรมของโยคาจารกล่าวถึงการเห็นภาพในสมาธิที่หลาก
หลาย บางส่วนมีความคล้ายคลึงกันกับภาพทีเ่ ห็นจากสมาธิในการปฏิบตั ธิ รรม
วิชชาธรรมกาย แต่บางอย่างก็แตกต่างกัน ลำาดับของภาพทีเ่ ห็นในสมาธิทแี่ สดง
ไว้ในคัมภีร์มีดังนี้
1. เมื่อพระโยคาจารผูกจิตไว้ที่กระหม่อม มีพุทธานุสติเป็นเบื้องหน้า
ก็บังเกิดรูปสตรีแก้วใส เทินภาชนะแก้วไพฑูรย์ที่เต็มไปด้วยนำ้ามันไว้
2. ในภาชนะนำ้ามันเหล่านั้น ปรากฏวัชรอาสน์ขึ้น
3. ในวัชรอาสน์เหล่านั้น ปรากฏมณฑลแห่งพระอาทิตย์
4. ในมณฑลแห่งพระอาทิตย์เหล่านั้น ปรากฏพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า
ผูท้ รงรุง่ เรืองด้วยพระลักษณะและอนุพยัญชนะ... (ข้อความในคัมภีรข์ าดหายไป)
5. ในด้านขวามือ ปรากฏช้างสีขาว 5 เชือกที่มีกายแจ่มจ้าด้วยมณฑล
พระอาทิตย์ บนหลังช้างนั้นมีพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ผู้มีพระฉวีสีเดียวกัน
และแจ่มจ้าด้วยมณฑลแห่งพระอาทิตย์เหมือนกันประทับอยู่ นี้เป็นรูปนิมิต
ของ พละ 5
6. ที.่ .. มีดวงแก้ว 4 ดวง และในระหว่างดวงแก้วเหล่านัน้ มีพระพุทธเจ้า
หลายพระองค์ประทับนั่งบนสิงหาสน์ ทรงแสดงธรรมแก่เวไนยสัตว์ทั้งหลาย
อยู่ นี้เป็นรูปนิมิตของเวสารัชชธรรม (ไวศารทฺย)
7. ส่วนรูปนิมิตของสติปัฏฐานที่เป็นอสาธารณะทั้งหลาย ปรากฏภาพ
เป็นบุรุษ 3 คนถูกควบคุมตัวด้วยอาวุธ ในมือของพวกเขามีภาชนะที่บรรจุ
นำ้ามันไว้เต็มเปียม
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8. ส่วนรูปนิมิตของมหากรุณา ปรากฏเป็นสตรีมีสีผิวดังอากาศ ที่หัวใจ
... (ข้อความขาดหาย)
9. ร่างแห่งธรรม (ธรฺม รีร) ปรากฏขึ้นในกายแห่งพุทธะ (พุทฺธา ฺรย)
ทั้งหลาย แสงสว่างจากพระสรีรกายและพระธรรมสรีระ แผ่ขยายครอบคลุม
ไปทั้งโลก
10. จากนั้นพระพุทธเจ้าทั้งหลายเสด็จเข้าไปในมณฑลพระอาทิตย์
11. มณฑลพระอาทิตย์กลับเข้าไปในวัชรอาสน์
12. วัชรอาสน์กลับเข้าไปในภาชนะ
13. ภาชนะกลับเข้าไปในสตินิมิต
14. สตินิมิตอยู่ที่ศีรษะของพระโยคาจาร
15. ในเวลา “อภิเษก” ... กระแสนำ้านั้นไหลแผ่ไปเอิบอาบ ซึมซาบไป
ทั่ว และเติมรูปนั้น (ตทฺ อา ฺรย) ให้เต็มโดยการรดที่ศีรษะ
16. กระแสแห่งรัตนะที่ไหลออกมาจากกระหม่อม ได้ให้การเห็น
(ทรฺ น).....หน้าผาก.... โดยลำาดับ จนกระทัง่ มารวมกันเข้ากับกระแสทีไ่ หลออก
มาจากสะดือ จึงเติม “ความหยุดนิ่ง” (สฺถิติ)ให้เต็ม
17. “ความหยุดนิ่งที่เป็นแก้ว (รตฺนมยี สฺถิติ)” ปรากฏขึ้น พระพุทธเจ้า
ทั้งหลาย..... ด้วยเรือนยอดทั้งหลายอันล้วนแล้วด้วยรัตนะ....
18. ในที่สุด สิ่งที่จะพึงรู้ (ชฺเ ยมฺ) ก็มารวมหยุดที่สะดือ นี้แล คือ การ
ตื่นขึ้น (วฺยุตฺถานมฺ การตรัสรู้)
ภาพในสมาธิเหล่านี้ อาจเปรียบเทียบกับสิง่ ทีก่ ล่าวไว้ในวิชชาธรรมกาย
ได้ดังนี้
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบภาพในสมาธิจากคัมภีร์โยคาจาร กับ วิชชา
ธรรมกาย
ลำาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

ตำาราปฏิบัติธรรมของโยคาจาร
สตรีแก้วเทินภาชนะแก้วบรรจุนาำ้ มัน
วัชรอาสน์
มณฑลแห่งพระอาทิตย์
พระพุทธเจ้าผู้มีพระวรกายรุ่งเรือง
ด้วยลักษณะและอนุพยัญชนะ
ช้างสีขาวที่มีกายแจ่มจ้าด้วย
อาทิตยมณฑล
พระพุทธเจ้านั่งบนสิงหาสน์แสดง
ธรรม
ธรฺมศรีร (กายแห่งธรรม)
พุทธาศฺรย (กายพระพุทธเจ้า)

สิ่งที่คล้ายในวิชชาธรรมกาย
แผ่นฌาน, กุศลนิมิต
ดวงธรรม, กุศลนิมิต
ธรรมกาย, กุศลนิมิต
ธรรมกาย, กุศลนิมิต
ธรรมกาย, กุศลนิมิต

ค) การให้ความสำาคัญกับสิ่งที่เห็น
คัมภีร์โยคาจารเน้นการบรรยายประสบการณ์ภายในออกมาเป็นภาพ
และมีการตีความภาพที่เห็นด้วย โดยถือว่าภาพที่เห็นในสมาธินั้นจัดเป็นรูป
นิมิต (อธิปติรูป) ของคุณธรรมบางอย่าง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ถือสิ่งที่เห็น
ว่าเป็นบุคลาธิษฐานของคุณธรรมแต่ละอย่าง ดังที่มักเรียกในภาษาอังกฤษกัน
ว่า embodiment นั่นเอง
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ส่วนในวิชชาธรรมกาย เน้นความหยุดนิ่งของใจเป็นหลัก โดยสอนให้
“เห็นสักแต่วา่ เห็น” เพือ่ ไม่ให้ใจมีความยึดติดหรือผลักไสสิง่ ทีม่ องเห็นในเบือ้ ง
ต้นนั้น ใจจะได้ไม่กระเพื่อมและสามารถหยุดนิ่งต่อไปได้อย่างต่อเนื่องและ
ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น จนกว่าจะเข้าถึงจุดที่สามารถเป็นที่พึ่งให้กับตนเองได้อย่าง
แท้จริง ซึ่งเมื่อถึงตรงนั้นแล้ว ก็ยังคงต้องอาศัยหลักการเดิมคือ “หยุดใจนิ่งต่อ
ไปในกลางของกลางด้วยใจที่ไม่กระเพื่อม” เพื่อให้เข้าถึงธรรมะที่ละเอียดขึ้น
ไปตามลำาดับ ดังที่พระมงคลเทพมุนีได้กล่าวไว้ว่า “หยุดเป็นตัวสำาเร็จ ตั้งแต่
เบื้องต้นจนถึงนิพพาน”
ในหลักการของวิชชาธรรมกายไม่มกี ารตีความของสิง่ ทีเ่ ห็นในสมาธิ แต่
เน้นการหยุดนิง่ ของใจอันจะนำาไปสูค่ วามเห็นแจ้งและรูแ้ จ้งตามทีเ่ ป็นจริงโดย
ปราศจากความคิดปรุงแต่ง ในแง่นี้อาจกล่าวได้ว่าคัมภีร์โยคาจารและวิชชา
ธรรมกายแตกต่างกัน
ง) เกณฑ์ในการตัดสินการเข้าถึงธรรม
ในคัมภีร์ปฏิบัติธรรมของโยคาจาร ผู้ปฏิบัติจะได้ชื่อว่า ตรัสรู้ธรรม
(awakened) ในลำาดับสุดท้าย ทีเ่ รียกว่า “การอภิเษก”107 ซึง่ หากดูจากเนือ้ ความ

107

คำาว่า อภิเษก มีความหมายดั้งเดิมในการทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับอะไรสักอย่างด้วยความจริงจังจริงใจ
ต่อมาความหมายได้ขยายออกไปและนำามาใช้ในพิธีกรรมต่างๆ เช่น การรับเข้าหมู่ การยอมรับ การ
แต่งตั้ง การมอบอำานาจ เป็นต้น โดยใช้การหลั่งนำ้า หรือรดนำ้า เป็นองค์ประกอบสำาคัญของพิธีกรรม
แต่ในบางครั้งก็ใช้การ “เจิม” หรือทาด้วยนำ้ามันหรือขี้ผึ้ง ในภายหลังการอภิเษกได้นำามาใช้กับการ
แต่งตั้งกษัตริย์อย่างเป็นทางการด้วยวิธีการที่เรียกว่า มูรธาภิเษก ซึ่งเป็นศัพท์สมาส แปลว่า การหลั่ง
นำา้ รดศีรษะ หรือการพรมนำา้ ทีศ่ รี ษะ ในพระพุทธศาสนามหายานและวัชรยานบางกลุม่ คำาว่า อภิเษก
ถูกนำามาใช้กบั พิธกี รรมในการแต่งตัง้ หรือยอมรับเป็นพระโพธิสตั ว์ หรือการรับเข้าเป็นศิษย์ทจี่ ะรับการ
ถ่ายทอดวิชาโดยตรงในสายการปฏิบตั ทิ เี่ รียกกันว่า esoteric practice ( mez 2 3 S earer 2 3)
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ในตอนที่ว่าด้วยพุทธานุสติ จะเห็นได้ว่า หมายถึง “การหยุดนิ่งที่เป็นแก้ว”
(รตฺนมยี สฺถิติ) นั่นเอง
เมื่อเปรียบเทียบกับวิชชาธรรมกาย อาจกล่าวได้ว่ามีความคล้ายคลึง
กันในแง่ของการเข้าถึง “รัตนะ” คือแก้วภายใน หากด้วยเหตุที่การจำาแนก
ประสบการณ์ภายในมีความละเอียดอ่อน สิ่งที่เห็นว่าเป็นแก้วนั้นจึงอาจเป็น
เพียง “กุศลนิมิต” หรืออาจเป็น “ธรรมแท้ที่เข้าถึง” ก็ได้
อนึง่ การให้คาำ จำากัดความของขัน้ ตอนสุดท้ายของการปฏิบตั แิ ต่ละแบบ
ทีร่ ะบุไว้ในคัมภีรน์ ี้ แม้จะมีความแตกต่างกันบ้าง แต่กม็ จี ดุ ร่วมเดียวกันคือ การ
ที่ “ความรู้เห็น” กลับเข้าสู่ภายในกายของผู้ปฏิบัติ เช่น
- ในบทว่าด้วยอานาปานสติ ลงท้ายด้วยข้อความว่า “ลำาดับนั้น สิ่งที่
จะพึงรู้ทั้งปวงได้กลับเข้าไปภายในกาย (อา ฺรย) ของผู้ปฏิบัติ” (Schlingloff
1964: 80; Cf. Ruegg 1967: 165)

- ในบทที่ว่าด้วยกรุณาพรหมวิหารภาวนา “ในที่สุด สิ่งที่จะพึงรู้ทั้ง
ปวงได้มารวมหยุดที่สะดือ พระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้ทรงประทับนั่งบนดอกบัว
ปรากฏขึ้นภายในกาย” (Schlingloff 1964: 148)
- ในบทที่ว่าด้วยการพิจารณาปฏิจจสมุปบาทและพุทธานุสติ “ใน
ทีส่ ดุ สิง่ ทีจ่ ะพึงรูท้ งั้ ปวงก็มารวมหยุดทีส่ ะดือ” (Schlingloff 1964: 114, 179)
การที่ความรู้ความเห็นย้อนกลับเข้ามาสู่ภายในนั้น ในความหมายของ
วิชชาธรรมกายนับเป็นการเริม่ ต้น คือการเข้าถึงมรรค ทีผ่ ปู้ ฏิบตั ยิ งั ต้องดำาเนิน
ต่อไปในกลางของกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา) ยังมิใช่การสิ้นสุด
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เป็นไปได้วา่ การทีค่ มั ภีรโ์ ยคาจารบอกว่า ในทีส่ ดุ ความรูเ้ ห็นจะรวมกลับ
เข้ามาภายในนั้น อาจมีความหมายในทำานองเดียวกัน คือได้พาผู้ปฏิบัติมาถึง
จุดแห่งมรรคเบื้องต้นที่ถูกต้องแล้วซึ่งผู้ปฏิบัติยังจะต้องดำาเนินต่อไปจากจุดนี้
ยังมิได้หมายความว่าเข้าถึงความเป็น “พุทธะ” แต่อย่างใด ซึ่งน่าจะตรงกัน
กับความหมายของคำาว่า อภิเษก ของชาวพุทธมหายานบางกลุ่มที่ใช้กับการ
รับเข้าในกลุ่มพระโพธิสัตว์ หรือชาวพุทธวัชรยานหรือตันตระที่ใช้กับการรับ
เป็นศิษย์ที่จะรับถ่ายทอดวิชาจากครูโดยตรง ( mez 2 3 S earer 2 3)
ดังนั้น หากเปรียบเทียบกับหลักการของวิชชาธรรมกายแล้ว ภาพใน
สมาธิที่แสดงไว้มากมายนั้นน่าจะอยู่ในระดับกุศลนิมิต ยังไม่นับว่าเป็นระดับ
ของการเข้าถึงดวงธรรมหรือพระธรรมกายภายในแต่อย่างใด
อย่างไรก็ดี การทีค่ มั ภีรก์ ล่าวถึงความรูท้ มี่ ารวมหยุดอยูท่ สี่ ะดือนัน้ อาจ
เป็นเครือ่ งบ่งชีถ้ งึ การให้ความสำาคัญกับบริเวณศูนย์กลางกายในการตรัสรูธ้ รรม
ซึ่งนับว่าเป็นความสอดคล้องกันกับหลักการของวิชชาธรรมกาย
ในแง่ของประวัติศาสตร์ คัมภีร์นี้ พบในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของเอเชียกลาง คือในคิซิลอันเป็นพื้นที่ที่ไม่เคยพบคัมภีร์มหายาน และการที่
ตัวคัมภีร์จารึกบนเปลือกไม้เบิร์ช ซึ่งต่างจากคัมภีร์ที่คัดลอกในท้องถิ่น ทำาให้
นักวิชาการบางท่านคิดว่า น่าจะเป็นคัมภีรท์ นี่ าำ มาจากแคชเมียร์อนั เป็นถิน่ ฐาน
ของชาวพุทธนิกายสรรวาสติวาทมากกว่า เพราะคัมภีร์ของสรรวาสติวาทใน
แคชเมียร์ยคุ นัน้ จะเขียนบนเปลือกไม้เบิรช์ อีกทัง้ แนวทางการปฏิบตั ทิ ปี่ รากฏ
ในคัมภีร์นี้ก็ตรงกันกับที่สอนกันอยู่ในแวดวงสรรวาสติวาทในแคชเมียร์ด้วย
(Ruegg 1967) แต่กระนัน
้ ก็มนี กั วิชาการอืน่ บางท่านเห็นว่า คำาสอนในคัมภีรน์ ี้
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มีบางอย่างคล้ายคลึงกับมหายาน จึงนำาเสนอว่า น่าจะเป็นของมูลสรรวาสติวาท
ที่เป็นต้นสายของมหายานมากกว่า (Yamabe 2006: 326) แต่ไม่ว่าจะเป็น
กรณีใดก็ตาม ยังไม่มีนักวิชาการคนใดเลยที่ระบุว่าคัมภีร์นี้เป็นของมหายาน
แล้ว ส่วน Röllicke ได้สรุปไว้ว่า คู่มือปฏิบัติธรรมนี้เป็นคัมภีร์ที่แสดงความ
เป็นรอยต่อระหว่างมหายานกับนิกายหลักดั้งเดิมที่ชัดเจน (Röllicke 2006)
ซึ่งกิจชัยให้ความเห็นไว้อย่างน่าสนใจว่า สิ่งที่ดูเสมือนจะเป็นรอยต่อนี้อาจไม่
ได้แสดงถึงการเปลีย่ นยุคของคำาสอนแต่อย่างใด หากเป็นไปได้ทจี่ ะเป็นคำาสอน
ที่เป็นแกนกลางสากลที่ทั้งนิกายหลักและมหายานต่างก็ใช้เหมือนๆ กันและ
ชาวพุทธมูลสรรวาสติวาทยังเก็บรักษาไว้
3.3.2.4. ธรรมปฏิบัติของพระโพธิสัตว์108
คัมภีร์อีกชิ้นหนึ่งที่พบในเอเชียกลางและเก็บรักษาในฮอร์เน็ลคอล
เล็คชั่น (Hoernle MS., No. 144, SA, 5) เขียนด้วยอักษรคุปตะตัวตรง ใน
ภาษาสันสกฤตแบบผสม อายุคมั ภีรร์ าวกลางพุทธศตวรรษที่ 12-14 ยังไม่มกี าร
ระบุว่าเป็นคัมภีร์หรือพระสูตรใดแน่นอน แต่แนวการเขียนเป็นแบบพระสูตร
มหายาน กล่าวถึงการทำาสมาธิของพระโพธิสัตว์ 3 ขั้นตอน โดยตรึกระลึกถึง
พระพุทธเจ้าในปัจจุบัน หรือที่ปรากฏเฉพาะหน้า ซึ่งมีอานิสงส์ทำาให้บารมี
เต็มเปียม อินทรีย์แก่รอบ กุศลมูลทั้งปวงเจริญงอกงามเพื่อการบรรลุพระ
โพธิญาณ และอกุศลมูลทั้งปวงถึงความขาดสูญ ดับสลายไป ไม่ส่งผลอีกต่อ
ไป (Thomas 1916a)
108

เนื้อหาจากงานวิจัย “ร่องรอยวิชชาธรรมกายในคันธาระและเอเชียกลาง” (ชนิดา จันทราศรีไศล
2557)
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การปฏิบัติสมาธิในพระสูตรนี้ แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่
ระยะแรก ผู้ปฏิบัติซึ่งอาจเป็นกุลบุตรหรือกุลธิดา มีจิตบริสุทธิ์หมดจด
ดำารงอยู่ในป่า น้อมระลึก (มนสิการ) ถึงพระพุทธเจ้าที่ปรากฏเฉพาะหน้า109
เป็นเวลา 6 สัปดาห์
การตรึกระลึกถึงดวงตะวันคือพระพุทธเจ้า110นั้น ย่อมยังผลให้เจริญ
งอกงามด้วยทาน ทมะ สัญญมะ และบารมีทั้ง 6 ในขันธ์ ธาตุ และอายตนะ
ทั้งปวง และมีความเต็มเปียมบริบูรณ์ด้วยพระรัศมีทั้งหลาย ดังดอกไม้ได้รับ
แสงอาทิตย์ในเดือนสุดท้ายของคิมหันตฤดู ย่อมเบ่งบาน มีผล เมล็ด และ
ตัวยา111 เจริญงอกงาม จนกระทั่งสุกงอม นำามาใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภค
ของสรรพสัตว์ทั้งหลายได้ฉะนั้น
ระยะที่สอง กุลบุตรหรือกุลธิดาผู้มีจิตดวงแรกที่ปรารถนาจะเป็น
พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้ว112 น้อมจิตไปเพื่อการตรัสรู้ มีดวงจิตบริสุทธิ์หมดจด
ดำารงอยูด่ ว้ ยการตามเห็น113 พระพุทธเจ้าทีป่ รากฏเฉพาะหน้าในปัจจุบนั ในทิศ
ทั้ง 10 ตลอดเวลา 3 สัปดาห์
พระสูตรใช้คาำ ว่า “ปรตฺยตุ ปฺ นฺนพุทธฺ ” ซึง่ อาจหมายถึงพระพุทธเจ้าทีป่ รากฏ (realized buddhahood)
ตามที่ ดร.โธมัสแปล หรืออาจหมายถึงพระพุทธเจ้าในปัจจุบนั ในทิศใดทิศหนึง่ ในทรรศนะของมหายาน
ก็เป็นได้
110
พุทฺธ รฺย ดวงตะวันคือพระพุทธเจ้า
111
ศัพท์สันสกฤตว่า โอษธ ตัวยา หมายถึง สรรพคุณทางยาที่มีอยู่ในพืช
112
ปฺรถมจิตฺโตตฺปาทิก ผู้ซึ่งความปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นเป็นครั้งแรก เป็น
พระโพธิสัตว์ในระยะที่ 1 ใน 3 ระยะตามที่จำาแนกไว้ในคัมภีร์ศิกษาสมุจจัย ส่วนระยะที่ 2 และ
3 คือ โพธิจรฺยาปฺรติปนฺน ผู้ดำาเนินไปในวิถีปฏิบัติแห่งพระโพธิสัตว์ และอนุตฺปตฺติก ธรฺม กฺษานฺติ
ปฺรติลพฺธ ผู้เข้าถึงความมั่นคงในธรรมอันไม่มีการเกิด ตามลำาดับ (Thomas 1916a: 98)
113
อนุเปฺรกฺษิ คือ เห็นเนืองๆ
109
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ด้วยรัศมีแห่งการมีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจ ย่อมยังผลให้ความต่อเนื่อง
ของสมาธิอันเปรียบประดุจดอกไม้ถึงความเบ่งบาน กุศลมูลทั้งหลายเจริญ
งอกงามเพื่อโพธิจรรยา อกุศลมูลทั้งปวงถึงความขาดสูญ พินาศสิ้นไป ไม่มี
ส่วนเหลือ และไม่มีวิบากอีกต่อไป เขาย่อมมีอินทรีย์แก่รอบเต็มที่ในภูมิแห่ง
บารมีทั้งปวง เป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ผู้กำาลังบ่มอินทรีย์ให้แก่รอบ เสมือนมหา
วิมานแห่งดวงอาทิตย์ทอี่ ทุ ยั ขึน้ ในชมพูทวีปในยามเช้าทีข่ จัดเสียซึง่ ความมืดมน
อนธกาลทั้งปวง เป็นที่รัก ชื่นชม บูชา ของเหล่าชนในทุกวรรณะ รวมไปถึง
สรรพสัตว์ทั้งหลาย
ระยะที่ กุ ล บุ ต รหรื อ กุ ล ธิ ด าผู ้ มี จิ ต ดวงแรกที่ ป รารถนาจะเป็ น
พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้ว น้อมจิตไปเพื่อการตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันสูงสุด
ดำารงอยู่ในเสนาสนะอันสงัด เป็นเวลา 3 สัปดาห์ ...
น่าเสียดายที่เนื้อหาในคัมภีร์ขาดหายไป เหลือมาให้ศึกษาเพียงเท่านี้
อย่างไรก็ตาม ตัวเลขลำาดับหน้า 45 หรือ 75 ที่เขียนไว้บนขอบชิ้นส่วนคัมภีร์นี้
ทำาให้ ดร.โธมัสสันนิษฐานว่า คัมภีร์นี้น่าจะมีเนื้อหายาวไม่น้อย
คัมภีร์นี้แนะนำาให้พระโพธิสัตว์ปฏิบัติพุทธานุสติอยู่ในป่าด้วยการตรึก
ระลึกถึงพระพุทธเจ้าที่ปรากฏเฉพาะหน้า วิธีการปฏิบัติที่บรรยายไว้ในคัมภีร์
เข้ากันได้กับขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็นสากลและตรงกับในวิชชาธรรมกาย คือ
ระยะแรก ในเบื้องต้น ปฏิบัติพุทธานุสติด้วยการตรึกระลึก (มนสิการ)
ถึงพระพุทธเจ้า
ระยะที่สอง เมื่อเห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ปฏิบัติด้วยการ “ตามเห็น”
พระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นเรื่อยๆ คำาว่า อนุเปฺรกฺษิ มีความหมายทำานอง
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เดียวกันกับ “อนุปัสสี” ในมหาสติปัฏฐานสูตรที่พระมงคลเทพมุนีแปลไว้ว่า
“เห็นเนืองๆ” (ดู 3.3.2.1) ในขั้นตอนนี้ผู้ปฏิบัติจะรักษาระดับความต่อเนื่อง
ของสมาธิไว้ซงึ่ จะทำาให้ “เห็นได้เนืองๆ” และพัฒนาไปสูส่ ภาวธรรมทีล่ ะเอียด
อ่อนยิ่งขึ้นได้
มี ข ้ อ สั ง เกตว่ า พระสู ต รที่ ก ล่ า วถึ ง การทำ า สมาธิ ข องพระโพธิ สั ต ว์
ผูป้ รารถนาพุทธภูมนิ นั้ มีจาำ นวนไม่นอ้ ยทีน่ ยิ มให้ฝกสมาธิแบบพุทธานุสติ โดย
อาจเริ่มต้นจากการนึกภาพพระพุทธรูป หรือเพียงแค่ระลึกถึงพระพุทธคุณ
ซึ่งมักนำาไปสู่ประสบการณ์ภายในแบบ “เห็นพระ” ดังที่บันทึกไว้ในหลายๆ
พระสูตร หลักการนี้ พบในแวดวงชาวพุทธในเอเชียอาคเนย์ด้วยเช่นกัน
ดังจะกล่าวต่อไปในบทที่ 4
3.3.2.5. สรุปสาระแห่งธรรมปฏิบัติโดยพระกุมารชีพ114
นอกจากพระสูตรต่างๆ แล้ว คัมภีร์พระพุทธศาสนาในประเทศจีนยัง
มีตำาราปฏิบัติธรรมอยู่ไม่น้อย และมีคัมภีร์สรุปสาระในการปฏิบัติธรรมไว้
The Abidged
ด้วย หนึ่งในนั้นคือคัมภีร์ซือเหวยเลี่ยหย้าวฝ่า (
่ ปลเป็นภาษาจีนโดยท่านกุมารชีพ ราวกลางพุทธศตวรรษ
Essential T617) ทีแ
1999) แนะนำาการทำาสมาธิพุทธานุสติใน 4
ที่ 10-11 (Shi Guohua
ขั้นตอน ได้แก่

114

เนื้อหาจากงานวิจัย “สมาธิกับศูนย์กลางกายในพระพุทธศาสนาจีนยุคตงฮั่นและยุคโฮ่วฉิน” (พระ
เกียรติศักดิ์ กิตฺติปฺโ 2557)
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1. ขั้นเริ่มต้น115 ให้นึกนิมิตพระพุทธรูปที่มีลักษณะมหาบุรุษครบถ้วน
32 ประการและอนุพยัญชนะ 80
2. เมื่อใจสงบลงแล้ว ให้นึกนิมิตพระรูปกาย116ที่ประกอบด้วยขันธ์ 5
(เบญจขันธ์) ของพระพุทธองค์
3. ต่อมา ให้นึกนิมิตพระธรรมกาย117 ที่ประกอบด้วยธรรมขันธ์ 5 อย่าง
คือ ศีลขันธ์ สมาธิขนั ธ์ ปัญญาขันธ์ วิมตุ ติขนั ธ์ วิมตุ ติญาณทัสนขันธ์ และทศพล
ญาณ 10 ประการ ไว้ภายในพระรูปกาย
4. สุดท้าย ให้นึกพระพุทธเจ้าทั้งหมดในทิศทั้งสิบ118 ในทำานองเดียวกัน
กับที่กล่าวไว้ในคัมภีร์ปรัตยุตปันนสมาธิสูตร (
經 ดู 3.3.2.1)
เมื่อเปรียบเทียบกับการปฏิบัติที่สอนโดยพระมงคลเทพมุนี ประเด็น
สำาคัญอยู่ที่การระลึกถึงพระธรรมกายในพระรูปกาย ดังที่พระเกียรติศักดิ์สรุป
ไว้วา่ ข้อมูลจากคัมภีรน์ บี้ ง่ ชีว้ า่ อย่างน้อยราวกลางพุทธศตวรรษที่ 6-11 ในช่วง
(คริสต์ศตวรรษที่ 1-5) มีการทำาสมาธิที่ระบุถึงการนึกนิมิตพระธรรมกายซึ่ง
ซ้อนอยู่ภายในรูปกาย ดุจบุรุษนึกถึงคนโทก่อนแล้วต่อมาจึงนึกถึงมุกมณีที่อยู่
ในคนโทนั้น ( .617 15:299b1) นับเป็นความสอดคล้องโดยหลักการที่กล่าว
ถึงพระธรรมกายในพระรูปกาย

115
116
117
118
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นอกจากนีใ้ นคัมภีรเ์ ดียวกันยังมีเนือ้ หาอีกส่วนหนึง่ กล่าวถึงประสบการณ์
แห่งการปฏิบตั ทิ คี่ ล้ายคลึงกันกับคำาสอนของพระมงคลเทพมุนคี อื การเห็นกาย
แก้ว และการเห็นแสงสว่างในกลางกาย ซึ่งคัมภีร์กล่าวว่า ผู้ปฏิบัติพบกับกาย
แก้วแล้วเห็นดวงสว่างผุดออกมาจากกลางกายนัน้ เมือ่ ดวงสว่างผุดออกมาจาก
กลางกายนั้นแล้วให้ผู้ปฏิบัตินึกพระอมิตายุสในกลางดวงสว่างกลางกายนั้น119
3.3.2.6. สรุปสาระแห่งธรรมปฏิบัติโดยพระธรรมมิตร120
ราวกลางพุทธศตวรรษที่ 11-12 หลังจากช่วงเวลาของท่านกุมารชีพ
ราวหนึง่ ศตวรรษ ปรากฏคัมภีรส์ รุปสาระสำาคัญของธรรมปฏิบตั ขิ นึ้ อีกเล่มหนึง่
แปลโดยท่านธรรมมิตร ให้ชื่อว่า “สาระของคู่มือปฏิบัติธรรมอันประกอบด้วย
ประตูใหญ่ 5 ประตู”121 หรือที่นิยมเรียกสั้นๆ ว่า “ประตูใหญ่ทั้งห้า” (Five
Gates)

ที่เรียกว่าประตูใหญ่ทั้ง 5 แห่งธรรมปฏิบัตินั้น ท่านธรรมมิตรหมาย
ถึงการปฏิบัติ 5 อย่าง ได้แก่ อานาปานสมฤติ อสุภะ เมตตา ปฏิจจสมุปบาท
และพุทธานุสติ

119

大

(T.617 15:299c27-300a04)

เนื้อหาจากงานวิจัย “สมาธิกับศูนย์กลางกายในพระพุทธศาสนาจีนยุคตงฮั่นและยุคโฮ่วฉิน” (พระ
เกียรติศักดิ์ กิตฺติปฺโ 2557)
121
อู่เหมินฉานจิงหย้าวย่งฝ่า (
經
619)
120
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ยามาเบะ (Yamabe 2010: 1049-50) พบว่าคัมภีร์นี้มีเนื้อหาบางตอน
ที่ตรงกันกับคัมภีร์อื่นๆ เช่น คัมภีร์ซือเหวยเล่ว์หย้าวฝ่า (
The
Abidged Essential), คัมภีร์ฉานมี่หย้าวฝ่าจิง (
經 the Secret Essentials of Meditation T15 No. 613) และคัมภีร์กวนจิง ( 經 the Visualization
Manual T85 No. 2914) เป็นต้น จึงเป็นไปได้ว่าคัมภีร์นี้จะประมวลรวมเอา
คำาสอนจากหลายๆ ฉบับเข้ามาสรุปรวมกันไว้
สิง่ ทีน่ า่ สนใจคือในส่วนของพุทธานุสติ ทีก่ ล่าวถึงเทคนิคในการทำาสมาธิ
ว่า รวมใจให้แน่แน่วเฝาดูที่บริเวณสะดือ (
) ผลจากการทำาสมาธิแบบ
นีจ้ ะทำาให้ผปู้ ฏิบตั มิ ปี ระสบการณ์ทสี่ ามารถมองเห็นดวงธรรมและองค์พระได้
ประมวลหัวใจการปฏิบัตทิ ี่รวบรวมโดยพระภิกษุชาวจีนทั้งสองฉบับจึง
นับว่ามีหลักการที่สอดคล้องกันกับวิชชาธรรมกาย ทั้งในประเด็นเกี่ยวกับการ
เห็นพระและดวงสว่างภายใน รวมทั้งการวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกาย
3.3.2.7. คู่มือธรรมปฏิบัติภาษามองโกเลีย122
คัมภีรน์ ี้ เป็นคูม่ อื ปฏิบตั ธิ รรมทีเ่ ขียนในภาษามองโกเลียแล้วนำามาแปล
เป็นภาษาจีนราว พ.ศ. 1800 กล่าวถึงการปฏิบัติธรรมที่ชลิงลอฟ (Schlingloff) ระบุว่าคล้ายคลึงกันกับวิธีปฏิบัติธรรมที่กล่าวไว้ในตำาราปฏิบัติธรรมของ
โยคาจาร (ดู 3.3.2.4) คัมภีร์นี้แบ่งเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติธรรมไว้ 7
หมวด ได้แก่
122

เนื้อหาจากงานวิจัย “สมาธิกับศูนย์กลางกายในพระพุทธศาสนาจีนยุคตงฮั่นและยุคโฮ่วฉิน” (พระ
เกียรติศักดิ์ กิตฺติปฺโ 2557)
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หมวดที่ 1 ปฐมบท: กล่าวถึงวิธีปฏิบัติธรรมสามแแบบที่ช่วยบรรเทา
จริต 3 แบบ หรือกิเลส 3 ตระกูล ได้แก่
- อสุภภาวนา บรรเทา ราคจริต
- พุทธานุสติ บรรเทา โมหจริต
- เมตตาภาวนา บรรเทา โทสจริต
หมวดที่ 2 อธิบายท่านั่งสมาธิ
หมวดที่ 3 แนะนำาวิธีการเจริญอสุภภาวนา
หมวดที่ 4 แนะนำาวิธีการเจริญพุทธานุสติ
หมวดที่ 5 แนะนำาการนึกนิมิตพระรูปกายของพระพุทธองค์
หมวดที่ 6 แนะนำาการนึกนิมิตเป็นธรรมกายของพระพุทธองค์
หมวดที่ 7 กล่าวถึงประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติที่วางใจไว้ที่สะดือว่าจะ
สามารถมองเห็นองค์พระผุดซ้อนได้
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ภาพที่ 14 ภาพจําลองเทียบประสบการณ์การเหนองค์พระ ุ ้อนจากกลางกาย
ของ ้ปฏิบัติกับเทคนิคในคัมภีร์ปฏิบัติธรรมของจีน

. . . บทสรุปสมาธิภาวนาในคันธาระ เอเชียกลาง และประเทศจีน
จากข้อมูลทัง้ หมดทีน่ าำ เสนอมาข้างต้น สิง่ หนึง่ ทีเ่ ห็นได้ชดั เจนคือ การเจริญ
พุทธานุสติน่าจะเป็นวิธีปฏิบัติที่เป็นที่นิยมในคันธาระ เพราะหลักฐานภาษา
คานธารีที่เก่าแก่ที่สุดในเรื่องสมาธิภาวนาในท้องถิ่นนี้คือพุทธานุสติ (3.3.2.1)
พบในคัมภีร์พุทธมหายานที่คาดว่าน่าจะมาจากบาจัวร์หรือบริเวณใกล้เคียง
นอกจากนี้ยังพบคัมภีร์เกี่ยวกับพุทธานุสติจำานวนมากในภาษาสันสกฤตทั้ง
จากคันธาระ เอเชียกลาง และประเทศจีน (3.3.2.1-3.3.2.7) ในช่วงเวลาที่ลด
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หลัน่ กันไปซึง่ แสดงถึงความต่อเนือ่ งไม่ขาดระยะของการเผยแผ่ธรรมปฏิบตั ใิ น
รูปแบบนี้ในภูมิภาคที่ศึกษา ส่วนใหญ่จะเป็นพระสูตรมหายาน แต่ก็มีคัมภีร์
ปฏิบัติธรรมที่เชื่อว่าเป็นของสรรวาสติวาทหรือมูลสรรวาสติวาทด้วย
อานาปานสติภาวนาก็นา่ จะเป็นทีน่ ยิ มเช่นกัน และเชือ่ ว่าเป็นการเจริญ
สมาธิภาวนาแบบแรกที่ชาวพุทธในประเทศจีนรู้จัก โดยพระอันซื่อกาว พระ
ภิกษุชาวพาร์เธียนผูบ้ วชในนิกายสรรวาสติวาทเป็นผูน้ าำ มาเผยแผ่ในราวปี พ.ศ.
698-712 ก่อนหน้าที่พระโลกเกษมจะนำาพุทธานุสติจากพระสูตรมหายาน
เข้าไป (พ.ศ. 707-729) เพียงไม่กี่ปี
การปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาทั้งสองแบบนี้ที่เผยแผ่เข้าไปใน
ประเทศจีน น่าจะมีอิทธิพลต่อการปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติธรรมของศาสนา
ท้องถิ่นในประเทศจีนไม่น้อย กล่าวคือ ภายหลังจากที่พระอันซื่อกาวสอน
อานาปานสมฤติเกือบสิบปี ศาสนาเตาของจีนเริ่มสอนให้วางใจในการเจริญ
ภาวนาโดยให้หายใจผ่านจุดตันเถียนซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับบริเวณสะดือ ตำ่ากว่า
สะดือราวสองนิว้ มือ และในราวเวลาทีพ่ ระโลกเกษมนำาพุทธานุสติเข้าไปเผยแผ่
นั้น ศูนย์กลางของศาสนาเตาในหลายท้องที่ของประเทศจีน ซึ่งรวมถึงในมหา
นครลัว่ หยางอันเป็นศูนย์กลางการแปลคัมภีรพ์ ระพุทธศาสนาเป็นภาษาจีนด้วย
ได้ปรับเปลีย่ นวิธกี ารปฏิบตั สิ มาธิของตนมาเป็นการนึกภาพขององค์เทพไว้ทจี่ ดุ
ตันเถียน ในทำานองเดียวกันกับทีช่ าวพุทธระลึกถึงพระพุทธเจ้าทีศ่ นู ย์กลางกาย
นั่นเอง ในเรื่องนี้ นักวิชาการผู้ศึกษาเรื่องนี้ได้แสดงความเห็นว่า วิธีการปฏิบัติ
แบบใหม่ของเตานั้นได้รับอิทธิพลมาจากวิธีการฝกสมาธิในพระพุทธศาสนา
ที่เผยแผ่ในประเทศจีนอยู่ในช่วงเวลานั้น (Bumbacher 2007: 221, 228)
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ในราวกลางพุทธศตวรรษที่ 10-11 (คริสต์ศตวรรษที่ ) พระกุมารชีพ
ได้แปลคัมภีรเ์ กีย่ วกับสมาธิหลายคัมภีร์ แนะนำาเทคนิคการทำาสมาธิแบบพุทธา
นุสติโดยให้ผู้ปฏิบัตินึกนิมิตพระพุทธเจ้าไว้ในบริเวณสะดือ ซึ่งจะทำาให้เกิด
ประสบการณ์การเห็นดวงธรรมและองค์พระผุดซ้อนจากกลางกาย คัมภีร์ที่
แปลโดยพระกุมารชีพชาวเอเชียกลางผู้ถือกำาเนิดในกุชา และได้รับการศึกษา
จนมีความเชี่ยวชาญทั้งในคำาสอนของนิกายหลักคือสรรวาสติวาทและคำาสอน
ของพระพุทธศาสนามหายานนี้ บ่งบอกถึงความต่อเนื่องไม่ขาดสายของความ
นิยมในการปฏิบัติพุทธานุสติในท้องถิ่นเอเชียกลางและประเทศจีน
นอกจากอานาปานสติ และพุทธานุสติแล้ว ข้อมูลประกอบจากหลาย
แหล่งยังบ่งบอกว่า การเจริญสมาธิภาวนาของชาวพุทธในดินแดนทีศ่ กึ ษาอยูน่ ี้
มีหลากหลายรูปแบบเช่นเดียวกันกับทีพ่ บในภูมภิ าคอืน่ ๆ และวัตถุประสงค์ใน
การเจริญภาวนาในเบือ้ งต้นน่าจะเน้นการปล่อยวางจากความยึดติดกับร่างกาย
และสิ่งภายนอก ดังจะเห็นได้ว่าในหลักฐานเก่าแก่ในภาษาคานธารี (3.1.6)
จะกล่าวถึงอสุภสัญญาเป็นอันดับแรก ก่อนที่จะไปกล่าวถึงสัญญาอื่นๆ ซึ่ง
ล้วนแล้วแต่เป็นไปเพื่อการปล่อยวางจากความยึดมั่นในขันธ์และอายตนะทั้ง
สิ้น แม้แต่คัมภีร์ปฏิบัติธรรมของโยคาจารที่พบในเอเชียกลาง (3.3.2.4) ก็เริ่ม
ต้นด้วยอสุภภาวนาเช่นเดียวกัน ก่อนที่จะตามด้วยอานาปานสติและวิธีอื่นๆ
ยิ่งกว่านั้นภาพวาดผนังถำ้าที่เก่าที่สุดในฮัดดา แหล่งเดียวกันกับที่เชื่อว่าเป็น
ที่ค้นพบคัมภีร์คานธารีที่กล่าวถึง (3.1.6 และ 3.3.2.4) ก็เป็นภาพวาดโครง
กระดูกซึ่งน่าจะสะท้อนถึงวิธีการปฏิบัติสมาธิภาวนาที่เป็นที่นิยมในท้องถิ่นที่
เชื่อว่าเคยเป็นที่เผยแผ่ของสรรวาสติวาทและธรรมคุปตก์
296

ร ชนิ า ันทรา รี ล

www.webkal.org

การปฏิบตั สิ มาธิภาวนาทีพ่ บในพระสูตรมหายานในท้องถิน่ นีก้ เ็ น้นการ
ปล่อยวางเช่นเดียวกัน กล่าวคือ ส่วนใหญ่จะนำาหลักการของสุญญตาหรือ
“อภาวะ” เข้ามาประกอบในธรรมปฏิบัติ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติไม่ยึดติดกับสิ่งที่เข้า
ถึงอยูแ่ ละสามารถพัฒนาจิตให้เข้าสูส่ ภาวะทีล่ ะเอียดยิง่ ขึน้ ได้ หลักการนีพ้ บใน
คัมภีร์ที่เก่าแก่ที่สุด (คือปรัตยุตปันนสมาธิสูตร) และในสมาธิราชสูตร

ภาพที่ 15 ไวโรจนพุทธะตามคติของวัชรยาน กลางกายมีองค์พระ ้อนอย
(
)

วิธกี ารทำาสมาธิภาวนาทีพ่ บในท้องทีค่ นั ธาระ เอเชียกลาง และประเทศ
จีน จึงมีความสอดคล้องกันกับการสอนสมาธิของพระมงคลเทพมุนีในหลาย
แง่มุม ตั้งแต่หลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดในปรัตยุตปันนสมาธิสูตรที่ตรงกันในเรื่อง
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ของการเห็นพระพุทธองค์โดยกายที่แท้จริง คือกายธรรม และการปฏิบัติโดย
ไม่ยึดติดกับสิ่งที่เข้าถึงในแต่ละขั้นตอน จนในที่สุด “จะได้เห็นพระพุทธองค์
ผู้เป็นนาถะของโลกตลอดคืนและวัน” หลักฐานเก่าแก่รองลงมาในเรื่องของ
อสุภภาวนา ก็สอดคล้องกันในเรื่องของหลักการปฏิบัติเบื้องต้นอันเป็นสากล
การปฏิบัติอานาปานสติที่สอนให้วางใจที่ศูนย์กลางของกาย นับว่าตรงกัน
ในเทคนิควิธีการปฏิบัติ การปฏิบัติธรรมแบบเห็นพระในคัมภีร์ต่างๆ ซึ่งมี
อยู่มากมายดังที่แสดงไว้แล้ว ซึ่งสอดคล้องตรงกันกับหลักการของพระมงคล
เทพมุนีมากบ้าง น้อยบ้าง ย่อมเป็นเครื่องยืนยันว่า หลักการปฏิบัติเบื้องต้น
เหล่านัน้ ตลอดจนประสบการณ์ในการเห็นพระนัน้ เป็นแนวทางการปฏิบตั ขิ อง
ชาวพุทธมาตั้งแต่โบราณกาล

3.4. ภาพรวมหลักฐานธรรมกาย ในคันธาระ เอเชียกลาง
และประเทศจีน
ด้ ว ยเหตุ ผ ลทางภู มิ ศ าสตร์ ดิ น แดนคั น ธาระจึ ง เป็ น ที่ รู ้ จั ก ในกลุ ่ ม
นักประวัตศิ าสตร์ในฐานะทีเ่ ป็นปากประตูในการแลกเปลีย่ นวัฒนธรรมระหว่าง
อินเดียกับชนชาติตา่ งๆ ทีส่ ญ
ั จรและทำาการค้าบนเส้นทางสายไหม ดินแดนนีจ้ งึ
นับว่าเป็นแหล่งรวมความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรม123 ความหลาก
หลายดังกล่าวได้สะท้อนออกมาให้เห็นในคำาสอนของพระพุทธศาสนาต่าง
123

ในเรื่องนี้ ซาโลมอนกล่าวว่า This ar-reaching in uence o andhāra in ancient times is directly
attributable to its strategic location at the primary gate ay to the Indian subcontinent, a location
that has enabled it to play, over and over throughout the history, the role of a crossroads and
melting pot of cultures.” (Salomon 1999: 4)
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นิกายในคัมภีร์ที่ค้นพบจากดินแดนแห่งนี้ รวมทั้งในเอเชียกลาง และประเทศ
จีนที่เชื่อว่ารับเอาพระพุทธศาสนาไปจากคันธาระด้วย
หลักฐานทางคัมภีร์ที่นำามาศึกษาจากดินแดนดังกล่าวนี้ พบว่ามากกว่า
ครึง่ เป็นคัมภีรพ์ ทุ ธมหายานทีม่ เี นือ้ หาหลากหลาย นอกจากนัน้ เป็นคัมภีรข์ อง
นิกายหลักที่พบคละกันหลายนิกาย ส่วนใหญ่คาดว่าเป็นของสรรวาสติวาท
ธรรมคุปตก์ ซึ่งมีเนื้อหาใกล้เคียงกันกับพระไตรปิฎกบาลีเป็นอย่างมาก รวม
ทั้งมหาสางฆิกะ-โลโกตตรวาทซึ่งมีคำาสอนที่แตกต่างกันไปบ้าง แต่ก็ยังรักษา
จุดร่วมกันในบางอย่างไว้
คัมภีร์ลายมือเขียนที่ศึกษาในคันธาระและเอเชียกลางมีอายุของการ
คัดลอกมาตั้งแต่ราวกลางพุทธศตวรรษที่ 5 (คือประมาณ พ.ศ. 450 เป็นต้น
มา) จนถึงพุทธศตวรรษที่ 18-19 ทำาให้คาดเดาได้ว่า ต้นฉบับหรือต้นตอของ
คำาสอนนั้นๆ น่าจะย้อนรอยไปได้ถึงพุทธศตวรรษที่ 4 เป็นอย่างช้า
หลักฐานทางคัมภีร์ที่ศึกษาในภูมิภาคนี้ พบความสอดคล้องกับคำาสอน
ธรรมกายทั้งสามรูปแบบคือ พบความสอดคล้องในแง่ของหลักธรรมหรือหลัก
ธรรมปฏิบัติโดยทั่วไป พบหลักฐานที่ปรากฏคำาว่าธรรมกาย และพบหลักฐาน
ที่มีความสอดคล้องกันกับวิชชาธรรมกายในวิธีการทำาสมาธิภาวนาหรือในแง่
ของประสบการณ์จากการเจริญภาวนา
ในแง่ของหลักธรรมทั่วไปนั้น พบหลักฐานที่มีคำาสอนตรงกับหลักการ
ของวิชชาธรรมกาย อายุคัมภีร์ตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ 6 เป็นต้นมา ดังที่ยก
เป็นตัวอย่างไว้ในตอนต้นของบทนี้จำานวน 11 พระสูตร ที่พบความสอดคล้อง
ใน 11 ประเด็น ได้แก่
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- พระพุทธองค์ทรงเป็น “พุทธะ” เท่านั้นเพราะทรงหมดกิเลสที่จะ
ทำาให้เป็นอย่างอื่นแล้ว
- ทรงสอนให้ทำาความเพียร 4 อย่าง คือ เพียรระวังไม่ให้อกุศลเกิด
ขึ้น เพียรละอกุศลที่เกิดแล้ว เพียรเจริญกุศลที่ยังไม่เกิด และเพียรรักษากุศล
ที่เกิดแล้ว
- นิพพานเป็นแดนเกษมที่ไม่มีความชรา
- ต้องทั้งรู้ทั้งเห็นจึงกำาจัดกิเลสได้
- พึงปล่อยวางขันธ์ 5 ซึ่งไม่ใช่ตน และควรหน่ายในขันธ์ 5
- ทรงสอนให้อบรมสัญญา 4 ประการ ได้แก่ อสุภสัญญา มรณสัญญา
อาหารปฏิกูลสัญญา และสัพพโลเกอนภิรตสัญญา
- ผู้ไม่ยึดติดในสิ่งใดย่อมมุ่งตรงไปสู่พระนิพพาน
- นิพพานเป็นสุขที่เที่ยงแท้ไม่แปรเปลี่ยน
- พระพุทธองค์ทรงมีพระคุณเหนือพระอรหันต์แม้จะตรัสรู้นิพพาน
เดียวกัน
- พระพุทธเจ้าในอดีตมีมากมายเสมือนเม็ดทรายในคงคามหานที
- ธรรมกายเป็นส่วนหนึ่งในเส้นทางสายกลางสู่นิพพาน
ส่วนหลักฐานทางคัมภีร์ที่ปรากฏคำาว่าธรรมกายจากภูมิภาคนี้ พบใน
คัมภีร์ที่มีอายุการคัดลอกตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ 6 เป็นต้นมาจนถึงคัมภีร์ที่
มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 18 หรือหลังจากนั้น ความหมายของธรรมกายที่พบ
ในคัมภีรม์ ที งั้ ทีต่ รงกันอย่างสมบูรณ์ ตรงกันเพียงบางส่วน หรือตรงกันในความ
หมายของธรรมกายแต่แตกต่างกันในคำาสอนอื่นๆ เป็นต้น โดยภาพรวมพบว่า
จากคัมภีร์ที่นำามาศึกษาในส่วนนี้จำานวนราว 20 คัมภีร์ขึ้นไป ความหมายของ
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ธรรมกายที่ตรงกันกับที่ใช้ในวิชชาธรรมกายอย่างเต็มร้อยจะพบอยู่ในคัมภีร์
ของนิกายหลักและคัมภีรท์ มี่ อี ายุเก่าแก่ ได้แก่ คัมภีรอ์ าคมะของจีน คัมภีรพ์ ทุ ธ
มหายานยุคต้น และยุคกลางบางคัมภีร์ ส่วนคัมภีรม์ หายานทีม่ กี ารขยายความ
เชิงปรัชญาไปมากแล้ว พบว่ามีความสอดคล้องเพียงในหลักการเบื้องต้น แต่
เมื่อลงรายละเอียดแล้วพบว่าแตกต่างกัน ตัวอย่างประเด็นเกี่ยวกับธรรมกาย
ที่สอดคล้องกันกับวิชชาธรรมกายมีดังนี้
- พึงเห็นพระพุทธองค์โดยธรรม เพราะพระองค์ทรงมีธรรมเป็นกาย
(พระตถาคตเป็นธรรมกาย)
- พระพุทธองค์ทรงประกอบด้วยทั้งรูปกายและธรรมกาย
- มนุษย์และสรรพสัตว์มีธาตุแห่งความเป็นพุทธะอยู่ภายใน
- ธรรมกายเป็นกายแห่งการตรัสรู้ธรรม
- อริยสงฆ์สาวกเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยธรรมกาย
- กิเลสของพระพุทธองค์สิ้นแล้วคงเหลือแต่ธรรมกายเท่านั้นดำารงอยู่
สำาหรับคัมภีรท์ ส่ี อนการเจริญภาวนา ทีน่ าำ มาศึกษาในบทนีม้ จี าำ นวน 10
คัมภีร์ เป็นคัมภีร์ที่สอนอานาปานสติ 2 คัมภีร์ และคัมภีร์ที่สอนพุทธานุสติ 8
คัมภีร์ มีทั้งที่พบเป็นต้นฉบับลายมือเขียนภาษาคานธารี และภาษาสันสกฤต
และที่แปลมาเป็นภาษาจีน พบว่าคัมภีร์ที่สอนอานาปานสติเป็นคัมภีร์ของ
นิกายหลักคือสรรวาสติวาท มีเนื้อหาแนะนำาให้วางใจที่ศูนย์กลางกาย ส่วน
คัมภีร์ที่สอนเกี่ยวกับพุทธานุสติ มีผลการปฏิบัติธรรมแบบเห็นพระ และมีทั้ง
ที่ให้บ่งชี้ว่าให้ความสำาคัญกับศูนย์กลางกาย กับที่ไม่ได้แสดงฐานที่ตั้งของใจ
ไว้ให้ชัดเจน แต่มีหลักการปฏิบัติในการวางใจในทำานองเดียวกันกับที่สอนใน
การปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าถึงพระธรรมกาย
บทที 3 คันธาระ เอเชียกลาง และประเทศจีน | 301
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ภาพรวมคำาสอนในหลักฐานทางคัมภีร์เหล่านี้ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
วิชชาธรรมกายสูงมากในนิกายหลักและมหายานยุคต้น และเริ่มแตกต่างมาก
ขึน้ ในคัมภีรม์ หายานทีม่ กี ารขยายความมากนัน้ นับเป็นเครือ่ งบ่งชีว้ า่ คำาสอนใน
วิชชาธรรมกายเป็นคำาสอนเก่าแก่ในพระพุทธศาสนาทีย่ งั มีรอ่ งรอยเก็บรักษาไว้
ในบางคัมภีร์ในท้องถิ่นคันธาระ เอเชียกลาง และประเทศจีน
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ธรรมชาติของหลักฐานธรรมกายในเอเชียอาคเนย์ แตกต่างจากหลัก
ฐานในคันธาระ เอเชียกลาง และประเทศจีนเป็นอย่างมาก ในขณะที่หลักฐาน
ทีน่ าำ มาศึกษาจากดินแดนตอนเหนือของอินเดียมีความหลากหลาย ทัง้ ในเรือ่ ง
ของนิกายที่เกี่ยวข้องซึ่งมีทั้งนิกายหลักหลายนิกาย และมหายาน และในเรื่อง
ประเภทของหลักฐานที่มีทั้งพระสูตรของนิกายหลัก พระสูตรมหายานที่มี
เนือ้ หาหลากหลาย คัมภีรแ์ นะนำาธรรมปฏิบตั ิ ตลอดจนโศลกสรรเสริญพระพุทธ
คุณ และคัมภีร์ท้องถิ่นอื่นๆ การศึกษาหลักฐานในเอเชียอาคเนย์กลับเน้นการ
เจาะลึกในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาทท้องถิ่น เฉพาะที่เป็นคัมภีร์แนะนำา
การปฏิบัติสมาธิภาวนากับคาถาสรรเสริญพระพุทธคุณเท่านั้น โดยเหตุนี้ การ
ประมวลรวมผลงานวิจัยของสองภูมิภาคจึงย่อมมีความลักลั่นกันอย่างหลีก
เลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตาม การนำาเสนอผลการวิจัยในบทนี้จะพยายามรักษา
รูปแบบให้ใกล้เคียงกันกับในบทที่ 3 เท่าที่จะทำาได้
ในเอเชียอาคเนย์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ประเทศไทยและประเทศเพือ่ นบ้าน
ได้แก่ประเทศลาว พม่า และกัมพูชา ต่างมีพระพุทธศาสนาเป็นคำาสอนหลักของ
ประเทศมาช้านาน จึงไม่ใช่เรือ่ งแปลกทีเ่ ราได้พบคัมภีรพ์ ระพุทธศาสนาจำานวน
ไม่นอ้ ยจากหลายท้องทีใ่ นประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง แม้คมั ภีรท์ พี่ บใน
ท้องถิ่นนี้จะอายุไม่เก่าแก่นักเมื่อเปรียบเทียบกับคัมภีร์ที่พบในคันธาระและ
เอเชียกลาง ทัง้ นีเ้ นือ่ งด้วยภูมอิ ากาศร้อนชืน้ ของเอเชียอาคเนย์ทาำ ให้เก็บรักษา
คัมภีรไ์ ด้ไม่นานมากก็ตาม หากเนือ้ หาของคัมภีรน์ น้ั เป็นคำาสอนทีค่ ดั ลอกสืบต่อ
กันมาเป็นเวลาไม่นอ้ ยแล้ว คำาสอนในบางส่วนอาจสืบย้อนกลับไปได้ถงึ ราวพุทธ
ศตวรรษที่ 5 เป็นอย่างน้อยดังที่มีปรากฏข้อความรับรองในพระไตรปิฎกบาลี
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งานวิจัยในบทนี้ศึกษาหลักฐานทางคัมภีร์ในประเทศไทยและประเทศ
ใกล้เคียง โดยประมวลรวมสิ่งที่ค้นพบจากงานวิจัยย่อย 5 ชิ้น ที่แม้แต่ละชิ้น
งานจะมีรูปแบบและวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่แตกต่างกันบ้าง แต่ภาพรวม
ของสิ่งที่ค้นพบก็ทำาให้มองเห็นร่องรอยของคำาสอนธรรมกายที่ยืนหยัดอยู่ใน
ท้องถิ่นเอเชียอาคเนย์มานานกว่าสหัสวรรษ
การศึกษาคัมภีร์พระธัมมกายาทิและคาถาธรรมกายในคัมภีร์สมาธิ
ภาวนาโดยพระครูวิเทศสุธรรมญาณ และกิจชัย เอื้อเกษม พบว่า “ธรรมกาย”
เป็นทีร่ จู้ กั ของชาวพุทธในเอเชียอาคเนย์มาเป็นเวลาหลายร้อยปีแล้วในฐานะที่
เป็นพุทธลักษณะหรือกายแห่งการตรัสรูธ้ รรมอันประกอบด้วยญาณรูแ้ จ้งและ
คุณธรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรัสรู้
คัมภีรจ์ ตุรารักขาทีศ่ กึ ษาโดย สุปราณี พณิชยพงศ์ ให้คาำ ตอบคล้ายกันว่า
ในความเข้าใจของชาวพุทธในเอเชียอาคเนย์นนั้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามิได้ทรง
มีแต่พระรูปกาย หากทรงมีพระธรรมกายอันประกอบด้วยญาณและพระพุทธคุณ
อันเป็นอจินไตยด้วย ความเข้าใจดังกล่าวนี้น่าจะปรากฏให้เห็นอย่างช้าตั้งแต่
ราวกลางพุทธศตวรรษที่ 10-16 (คริสต์ศตวรรษที่ 5-10) อันเป็นเวลาที่
สันนิษฐานว่ามีการประพันธ์คัมภีร์นี้ขึ้นเป็นครั้งแรก
การศึ ก ษาเนื้ อ หาคั ม ภี ร ์ เ กี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ธ รรมในท้ อ งถิ่ น เอเชี ย
อาคเนย์โดยพระปอเหม่า ธมฺมิโต กิจชัย เอื้อเกษม และสุปราณี พณิชย
พงศ์ พบว่าในท้องถิ่นนี้มีการปฏิบัติธรรมหลายวิธีซึ่งตรงกันกับที่แสดงไว้ใน
คัมภีร์วิสุทธิมรรค แต่พุทธานุสติดูจะเป็นวิธีหนึ่งที่มีความนิยมมาก เพราะ
ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ปฏิบัติธรรมท้องถิ่นแทบทุกฉบับ ทั้งยังมีความเก่าแก่ที่
บทที 4 เอเชียอาคเนย์ | 305
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สืบย้อนกลับไปได้ถึงพระไตรปิฎกบาลี แสดงถึงความต่อเนื่องในการปฏิบัติ
พุทธานุสติทมี่ คี วามนิยมไม่ขาดสายในแวดวงชาวพุทธเถรวาทมาจนถึงปัจจุบนั
อนึ่ง การศึกษาพุทธานุสติในคัมภีร์บาลีโดย ดร.พม.สุธรรม สุรตโน ได้
ข้อสรุปว่า การเจริญสมาธิภาวนาโดยการวางใจไว้ภายในตัว และหยุดใจไว้
ในกลางสมาธินิมิตเดิมเรื่อยไปดังที่พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) สอนนั้น
เป็นหลักการดั้งเดิมที่พระพุทธองค์ทรงปฏิบัติและสั่งสอนพระสงฆ์สาวก ดังที่
ปรากฏหลักฐานอยู่หลายแห่งในพระไตรปิฎกบาลี
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ภาพที่ 16 แส งจุ ค้นพบคัมภีร์ในเอเชียอาคเนย์ที่นํามา กษาวิจัย 1

1

ขอขอบคุณ ดร.กิจชัย เอื้อเกษม ผู้เอื้อเฟื้อภาพถ่ายทั้งหมดในบทนี้
บทที 4 เอเชียอาคเนย์ | 307
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หลักฐานทางคัมภีรท์ นี่ บั เป็นร่องรอยคำาสอนธรรมกายในเอเชียอาคเนย์
ก็เช่นเดียวกันกับทีพ่ บในคันธาระ เอเชียกลาง และประเทศจีน คือมีทงั้ หลักฐาน
ที่ พ บคำ า ว่ า ธรรมกาย หลั ก ฐานที่ มี ค วามสอดคล้ อ งในแง่ ข องวิ ธี ก ารหรื อ
ประสบการณ์ในการเจริญสมาธิภาวนา และหลักฐานที่มีความสอดคล้องใน
หลักธรรมหรือหลักปฏิบตั โิ ดยทัว่ ไป การรายงานผลการวิจยั ในบทนี้ จะเริม่ ต้น
ด้วยหลักฐานที่มีคำาว่าธรรมกายก่อน ตามด้วยหลักฐานเกี่ยวกับสมาธิภาวนา
และหลักฐานที่มีความสอดคล้องกับวิชชาธรรมกายในหลักธรรมทั่วไป ตาม
ลำาดับ2

4.1. หลักฐานทีมีคําว่าธรรมกาย
ในดินแดนเอเชียอาคเนย์พบข้อความเกี่ยวกับธรรมกายในหลักฐาน
หลายประเภท นอกจากที่พบในพระไตรปิฎก อรรถกถา และฎีกาบาลี ดังที่
งานวิจัยในอดีตเคยทำาไว้แล้ว (ดู 2.4) ยังพบในคัมภีร์ที่เขียนขึ้นหรือคัดลอก
ในท้องถิ่นเอเชียอาคเนย์เอง ตั้งแต่หลักศิลาจารึก คัมภีร์ใบลาน จนถึงสมุด
พับสา ที่พบมากที่สุดคือหลักฐานที่มี “คาถาธรรมกาย” นอกจากนั้น ยังพบ
ในหลักฐานที่เป็นคัมภีร์แนะนำาการปฏิบัติธรรม และคัมภีร์อื่นๆ ที่มีเนื้อหา
สรรเสริญพระพุทธคุณ

2

เหตุผลที่การจัดลำาดับของการนำาเสนอหลักฐานที่มีความสอดคล้องแต่ละประเภท แตกต่างจากที่นำา
เสนอในบทที่ 3 เพราะในบทนีห้ ลักฐานทีใ่ ช้มอี ายุใกล้เคียงกันเป็นส่วนใหญ่ ส่วนหลักฐานจากคันธาระ
เอเชียกลาง และประเทศจีนนั้น มีช่วงอายุแตกต่างกันมาก จึงเริ่มต้นด้วยกลุ่มหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุด
ก่อน
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4.1.1. คาถาธรรมกาย3
คาถาธรรมกาย คือข้อความที่ประพันธ์ขึ้นเพื่อพรรณนาพระพุทธคุณ
โดยเปรียบเทียบพุทธญาณและพุทธคุณต่างๆ ว่าเป็นประดุจอวัยวะทีป่ ระกอบ
รวมกันขึน้ เป็น “กายแห่งธรรม” ของพระพุทธองค์ ธรรมกายจึงเป็นทีร่ วมแห่ง
พุทธคุณอันแสดงถึงพุทธลักษณะที่ผู้ปฏิบัติธรรมควรระลึกถึงเป็นประจำา
พบคาถาธรรมกายในหลักฐานหลายชิ้นที่กระจายอยู่หลายแห่งของ
ประเทศไทย ในภาคกลางได้แก่ ศิลาจารึกพระธรรมกายที่พระเจดีย์วัดเสือ
จังหวัดพิษณุโลก จารึกเมื่อ พ.ศ. 20924 จารึกลานเงินประกับทองที่บรรจุอยู่
ในพระเจดียศ์ รีสรรเพชดาญาณ วัดพระเชตุพนฯ กรุงเทพมหานคร และคัมภีร์
พระธัมมกายาทิฉบับเทพชุมนุม วัดพระเชตุพนฯ ส่วนในภาคเหนือพบในคัมภีร์
ใบลานธัมมกายที่เก็บรักษาที่วัดป่าสักน้อย จังหวัดเชียงใหม่ และในคัมภีร์
มูลลกัมมฐาน ฉบับวัดป่าเหมือด จังหวัดน่าน เป็นต้น นอกจากนีย้ งั พบในคัมภีร์
ภาษาเขมรจากกัมพูชาอีกด้วย

3
4

นำามาจากงานวิจัย “ธรรมกายในคัมภีร์พระธัมมกายาทิ ฉบับเทพชุมนุม” (พระครูวิเทศสุธรรมญาณ
2557) และ “สมาธิภาวนาในคัมภีร์อักษรธรรม” (กิจชัย เอื้อเกษม 2557)
ศิลาจารึกหลักนี้ทำาจากหินชนวนสีเขียว ชำารุดแตกหัก เหลือเพียงชิ้นส่วนขนาด 48 33 4.5
เซนติเมตร มีข้อความจารึกเป็นอักษรขอมหลงเหลืออยู่เพียง 9 บรรทัด ข้อความตอนต้นเป็นภาษา
ไทย 4 บรรทัดระบุวัน เวลา ฤกษ์ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสถาปนาศิลาจารึกหลักนี้ ส่วนที่
เหลืออีก 5 บรรทัดเป็นข้อความภาษาบาลีตอนต้นของคาถาพระธรรมกาย ปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ที่
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร กรุงเทพฯ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากรายงานการวิจัยของ
พระครูวิเทศสุธรรมญาณ (2557)
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ภาพที่ 1 จารกพระธรรมกาย (หลักที่ 54) วั เสือ จังหวั พิษณุโลก 5

ในปี พ.ศ. 2499 ยอร์จ เซเดส์ (George Cœdès) ผู้เชี่ยวชาญวิทยาการ
แขนงต่างๆ ในภาคพืน้ เอเชียอาคเนย์และเอเชียใต้ ได้พมิ พ์เผยแพร่เนือ้ หาคาถา
ธรรมกายไว้ ในชือ่ ว่า “ธมฺมกายสฺส อตฺถวณฺณนา” โดยนำาเนือ้ หามาจากคัมภีร์
ใบลานอักษรเขมร ที่ได้จากวัดอุณาโลม กรุงพนมเปญ เปรียบเทียบกับคัมภีร์
ใบลานอักษรขอมไทย จากหอสมุดวชิรญาณ กรุงเทพฯ และในตอนท้ายมีบท
อรรถาธิบายพุทธคุณต่างๆ เป็นภาษาบาลีไว้ด้วย ( d s 1956)

5

ภาพถ่ายโดย ชัชวาลย์ เสรีพุกกะณะ
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4.1.1.1. เนื้อหาหลัก 2 ส่วนของคาถาธรรมกาย
คาถาธรรมกายประกอบด้วยเนื้อหา 2 ส่วนหลัก ซึ่งอาจเรียกว่า บท
แจกแจงพุทธคุณ และบทประมวลความ
ก. บทแจกแจงพุทธคุณ
บทแจกแจงพุทธคุณในคาถาธรรมกาย คือข้อความที่กล่าวถึงพุทธ
ญาณและพุทธคุณนานาประการโดยเปรียบเทียบว่าเป็นเสมือนส่วนประกอบ
ต่างๆ ของพระวรกาย ขึ้นต้นด้วยข้อความว่า สพฺพ ฺ ุต าณปวรสีสํ แปล
ว่า “มีพระสัพพัญุตญาณเป็นพระเศียรอันประเสริฐ” และลงท้ายว่า จตุสติ
ปฏ านปวรกายพนฺธนํ แปลว่า “มีสติปัฏฐานสี่เป็นรัดประคด” เป็นเนื้อหาที่
แสดงพระพุทธคุณรวม 30 หมวดว่าเปรียบเสมือนอวัยวะต่างๆ 26 ส่วนของ
พระวรกาย และส่วนประกอบของผ้าครองอีก 4 ชิ้น (ดูรายละเอียดในการ
ศึกษาคัมภีร์พระธัมมกายาทิ 4.1.1.2)
ข้อความแจกแจงพุทธคุณดังกล่าว ปรากฏอยู่ในคัมภีร์มโนรถปูรณี
อรรถกถาของอังคุตตรนิกายเล่มที่ 1 ในเนื้อหาที่เล่าเรื่องราวของพระสาคต
เถระตอนปราบพญานาคอัมพติตถะจนหายพยศและสอนพญานาคให้ขอถึง
พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง ข้อความนี้พบในอรรถกถาบาลีอักษรไทยทั้งสองฉบับ
คือฉบับสยามรัฐ6 (องฺ.อ. 1/437-8 มมร.) และฉบับมหาจุฬาลงกรณราช
6

คัมภีร์มโนรถปูรณี ฉบับสยามรัฐ เล่ม 1 หน้า 437 ระบุไว้ในเชิงอรรถว่า “ข้อความนี้ไม่ปรากฏใน
ฉบับสิงหลและฉบับพม่า (แต่กระนั้น) ในบางแห่ง มาเป็นฉันทลักษณ์อย่างนี้” (สี. ม. อิโต ปรำ ฯเปฯ
สพฺพฺุตำปิ สงฺคโตติ ปาฐา น ทิสฺสนฺติ ฯ กตฺถจิ. อิเม ปาา เอวำ ฉนฺทลกฺขณวเสน อาคตา) แล้วแสดง
ข้อความเป็นฉันทลักษณ์แบบที่พบในฉบับฉัฏฐสังคีติของพม่าไว้ด้วย
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วิทยาลัย7 (องฺ.อ. 1/289) นอกจากนี้ยังพบเป็นเนื้อหาทำานองเดียวกันแต่เรียบ
เรียงเป็นฉันทลักษณ์ ในคัมภีร์มโนรถปูรณี ฉบับฉัฏฐสังคีติของพม่าอีกด้วย8
อนึ่ง คัมภีร์มโนรถปูรณีฉบับสมาคมบาลีปกรณ์ (P S) ก็แสดงข้อความที่เป็น
ฉันทลักษณ์แบบพม่าไว้ในเชิงอรรถด้วยเช่นกัน โดยระบุวา่ เป็นเนือ้ ความทีน่ าำ
มาจากต้นฉบับคัมภีร์ใบลานอักษรพม่า9 ( alleser 1973: 326, n. 10) แสดง
ว่าการเปรียบเทียบพระพุทธคุณทัง้ หลายว่าเป็นเสมือนส่วนประกอบต่างๆ ของ
พระวรกายแห่งพระพุทธองค์นี้เป็นที่รู้จักกันดีในแวดวงการศึกษาพระปริยัติ
ธรรมในประเทศไทยและพม่าในอดีต อย่างน้อยก็ตั้งแต่ช่วงเวลาที่มีการจารึก
คัมภีร์ใบลานที่เป็นต้นฉบับของอรรถกถาเหล่านี้ จึงเป็นสิ่งที่น่าติดตามศึกษา
ต่อไปว่าต้นฉบับคัมภีร์ดังกล่าวมีความเป็นมาอย่างไร

7

8

9

ในมโนรถปูรณี ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึง่ จัดทำาโดยอาศัยข้อมูลจากต้นฉบับอักษรพม่า มี
ข้อความระบุไว้ในเชิงอรรถว่า “ข้อความเหล่านี้ไม่ปรากฏในฉบับสิงหล” (อิเม ปาา สีหฬโปตฺถเก น
ทิสฺสนฺติ)
เนือ้ หาของบทแจกแจงพุทธคุณทีพ่ บในอรรถกถาฉบับสยามรัฐ และฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
คล้ายกันมากกับที่พบในคาถาพระธรรมกาย แต่มีความแตกต่างกันบ้างเล็กๆ น้อยๆ ในแต่ละฉบับ
เช่น จักษุที่กล่าวถึงในอรรถกถาทั้งสองฉบับ จะมีแค่ 3 ประการ คือ ทิพยจักษุ ปัญญาจักษุ และ
สมันตจักษุเท่านั้น ส่วนในฉบับที่เรียบเรียงเป็นฉันทลักษณ์ กล่าวถึงจักษุ 5 ประการอีกนัยหนึ่ง คือ
ทิพยจักษุ ปัญญาจักษุ สมันตจักษุ ธรรมจักษุ และมังสจักษุ เป็นต้น
ใน มโนรถปูรณี ฉบับฉัฏฐสังคีติของพม่านี้ แสดงเนื้อหาแจกแจงพระพุทธคุณในรูปฉันทลักษณ์ไว้ใน
เชิงอรรถ โดยระบุวา่ เป็นเนือ้ หาทีพ่ บในหน้า คัมภีรใ์ บลานของพม่าบางฉบับ (Buddhasāsana Society

2

8 2 2, n. 2)

มโนรถปูรณี ฉบับของสมาคมบาลีปกรณ์ จัดทำาขึ้นโดยเปรียบเทียบเนื้อหาของคัมภีร์ใบลานอักษร
สิงหล 3 ฉบับกับฉบับอักษรพม่า 1 ฉบับ ต้นฉบับอักษรพม่านี้ เก็บรักษาที่ “ห้องสมุดสำานักงาน
อินเดีย” (India f ce ibrary) ในหอสมุดแห่งชาติของประเทศอังกฤษ (British ibrary)
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หลังจากข้อความเปรียบเทียบพุทธญาณและพุทธคุณประการต่างๆ กับ
ส่วนต่างๆ ของพระวรกายแล้ว คาถาธรรมกายยังมีขอ้ ความลงท้าย ซึง่ อาจเรียก
ได้ว่าเป็น “บทประมวลความ”
ข. บทประมวลความ
บทประมวลความ คือข้อความที่ประมวลสรุปความหมายและความ
สำาคัญของธรรมกาย ในฐานะทีเ่ ป็นแหล่งรวมพระพุทธคุณทีไ่ ด้แจกแจงมาแล้ว
ทั้งหมด และเป็นเหตุที่ทำาให้พระพุทธองค์ทรงสูงส่งกว่าสัตว์โลกทั้งหลาย บท
ประมวลความนี้ประพันธ์เป็นฉันทลักษณ์ ความยาวหนึ่งคาถาครึ่ง ตามด้วย
ข้อความร้อยแก้วที่แนะนำาการปฏิบัติธรรมอีก 1 ประโยค ดังนี้
อฺเสำ เทวมนุสฺสานำ
ยสฺส ตมุตฺตมงฺคาทิ
ธมฺมกายมตำ พุทฺธำ

พุทฺโธ อติวิโรจติ
าณำ สพฺพฺุตาทิกำ
นเม ตำ โลกนายกำ ฯ

อิมำ ธมฺมกายพุทธฺ ลกฺขณำ โยคาวจรกุลปุตเฺ ตน ติกขฺ าเณน
สพฺพฺุพุทฺธภาวำ ปตฺเถนฺเตน ปุนปฺปุนำ อนุสฺสริตพฺพำ ฯ
ค�าแปล: พระพุทธเจ้าพระองค์ใด เป็นผู้ทรงญาณมีพระ
สัพพัญุตญาณเป็นอาทิอันเปรียบได้กับพระเศียรเป็นต้น ทรง
รุ่งโรจน์เหนือเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ข้าพเจ้าขอนอบน้อม
ต่อพระพุทธเจ้าผู้นำาโลกพระองค์นั้น ผู้ได้ชื่อว่าเป็นธรรมกาย
พุทธลักษณะคือพระธรรมกายนี้ อันโยคาวจรกุลบุตร
ผูม้ ญ
ี าณคมกล้า ปรารถนาอยูซ่ งึ่ ความเป็นพระสัพพัญูพทุ ธเจ้า
พึงระลึกถึงเนืองๆ
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บทประมวลความนี้ ชี้ชัดว่า พุทธคุณทั้งหลายที่เปรียบเสมือนอวัยวะ
ต่างๆ แห่งพระวรกายนั้น ประมวลรวมกันแล้วทำาให้พระพุทธองค์ได้ชื่อว่า
เป็นธรรมกาย คือ “ผู้มีธรรมเป็นกาย” กายแห่งธรรมหรือธรรมกายอันเป็นที่
ประชุมรวมของคุณธรรมและคุณวิเศษนี้เองที่ทำาให้พระพุทธองค์ทรงรุ่งโรจน์
เหนือเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย และจึงเป็นพุทธลักษณะที่พระโยคาวจร
ผู้ปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพึงตรึกระลึกนึกถึงเนืองๆ10
คำาแนะนำาให้ผู้ที่ปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าระลึกถึงธรรม
กายเนืองๆ โดยใจความก็คอื การแนะนำาให้พระโพธิสตั ว์เจริญพุทธานุสติ ระลึก
ถึงพระพุทธคุณอยู่เสมอนั่นเอง จึงเป็นหลักการเดียวกันกับหลักฐานที่พบใน
คันธาระ เอเชียกลาง และประเทศจีน ทีแ่ นะนำาให้พระโพธิสตั ว์เจริญพุทธานุสติ
(ดู 3.3.2) อันนับเป็นการบ่มบารมีให้แก่รอบเพือ่ การเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ในอนาคต จึงเป็นสิ่งที่น่าศึกษาต่อไปว่า คาถาธรรมกายนี้มีความเป็นมา
อย่างไร และมีความสัมพันธ์อย่างไรในเชิงประวัติศาสตร์กับคัมภีร์พุทธานุสติ
ในภูมิภาคอื่นๆ ของโลก

10

เนือ้ หาในบทประมวลความนีไ้ ม่ปรากฏในคัมภีร์มโนรถปูรณี (อรรถกถาอังคุตตรนิกาย) หรือในอรรถ
กถาและฎีกาใดๆ ซึง่ อาจสันนิษฐานถึงความเป็นไปได้ในสองทางว่า การประมวลภาพรวมออกมาอย่าง
ชัดเจนว่าพระพุทธคุณเหล่านี้รวมเรียกว่าธรรมกายและเป็นพุทธลักษณะที่ควรแก่การระลึกถึงนั้น
อาจเกิดขึ้นในภายหลังยุคของคัมภีร์อรรถกถาบาลี หรืออาจเกิดขึ้นต่างหากในแวดวงของชาวพุทธ
เถรวาทท้องถิ่นในประเทศไทยหรือพม่า และเป็นที่รู้จักกว้างขวางจนเป็นเหตุให้เนื้อหาบางส่วน คือ
เฉพาะข้อความแจกแจงพุทธคุณถูกนำาไปเติมเข้าในอรรถกถาอีกที การสืบค้นเพิ่มเติมอาจให้คำาตอบ
ทีช่ ดั เจนได้ซงึ่ อาจมีความสำาคัญในเชิงประวัตศิ าสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยเฉพาะทีเ่ กีย่ วกับ
เรื่องราวของธรรมกาย
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ในเอเชียอาคเนย์ คำาแนะนำาให้เจริญพุทธานุสติมจี ดุ เริม่ ต้นมาตัง้ แต่พระ
ไตรปิฎกบาลี (ดูเพิม่ เติมใน 4.2.1.1) ดังทีม่ ขี อ้ ความแนะนำาให้เจริญพุทธานุสติ
คือให้ตรึกระลึกถึงพระพุทธเจ้าเนืองๆ เช่นเดียวกัน โดยกล่าวถึงความสำาคัญ
และอานิสงส์ไว้หลายประการ เช่น การเจริญพุทธานุสติย่อมเป็นไปเพื่อความ
หน่าย เพือ่ คลายกำาหนัด เพือ่ ความดับ เพือ่ ความสงบ เพือ่ ความรูย้ งิ่ เพือ่ ความ
ตรัสรู้ เพื่อนิพพาน (องฺ.เอก. 20/179/39) เป็นต้น
ในวิชชาธรรมกาย พระมงคลเทพมุนีได้กล่าวไว้เช่นกันว่า พระพุทธเจ้า
คือธรรมกาย และสอนให้เชื่อมั่นในธรรมกาย ให้ปฏิบัติให้เห็นธรรมกาย เป็น
ธรรมกาย และอยู่กับธรรมกายในทุกเวลา ทุกอิริยาบถ แม้เวลาหลับก็ให้อยู่
กับธรรมกาย
ธมฺมกาโย อหํ อิติปิ เราผู้ตถาคตคือธรรมกาย พระตถาคตเจ้าน่ะคือ
ธรรมกาย เชื่อธรรมกายนั่นเอง ไม่ใช่เชื่อล่อกแล่กไปทางใดทางหนึ่ง
เชื่อธรรมกาย ให้เห็นธรรมกาย ให้เป็นธรรมกาย ถ้าเห็นธรรมกายเป็น
ธรรมกายแล้ว แก้ไขธรรมกายนัน่ ให้สะอาด ให้ผอ่ งใสหนักขึน้ อย่าให้ยงุ่
อย่าให้มัวหมอง ถ้าเห็นบ้างไม่เห็นบ้าง อย่างนั้นยังง่อนแง่น ยังใช้ไม่ได้
ถ้าเห็นเสียแจ่มใสบริสุทธิ์ไม่มีราคีเหมือนกระจกส่องเงาหน้า เจ้าของ
เห็นเวลาไรแล้วยิม้ จ้าเวลานัน้ ไม่ได้ซบู ซีดเศร้าหมองเลย ผ่องใสอย่างนี้
ใจต้องนิ่งอยู่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำาให้เป็นธรรมกายทีเดียว คำ่ามืด
ดึกดื่นเที่ยงคืนไม่ลุกลืมตาก็แจ่มอยู่กับธรรมกายนั่น เมื่อนอนหลับเข้า
ก็แล้วไป เข้าที่ไปจนกระทั่งหลับอยู่กับธรรมกาย ตื่นขึ้นก็ติดอยู่กับดวง
ธรรมที่ทำาให้เป็นธรรมกายนั้นแจ่มจ้าอยู่เสมอ (รธ. 285)
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อาจกล่าวได้ว่าการระลึกถึงธรรมกายอยู่เสมอนั้น เป็นแนวทางปฏิบัติ
ที่ตรงกันของทั้งวิชชาธรรมกายและคำาสอนในคาถาธรรมกาย อย่างไรก็ดี
การระลึกถึงพระธรรมกายตามนัยของพระมงคลเทพมุนีที่แสดงไว้ข้างต้นนั้น
เป็นคำาแนะนำาที่ผู้เข้าถึงพระธรรมกายแล้วเท่านั้นจึงจะทำาได้ ส่วนในเบื้องต้น
สำาหรับผู้ที่ยังไม่เข้าถึงพระธรรมกาย ท่านแนะนำาให้เจริญภาวนาน้อมใจมา
หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกาย อันเป็นหนทางเดียวที่จะทำาให้เข้าถึงพระธรรมกาย
และอยู่กับพระธรรมกายได้อย่างนั้น
พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ ทั้ง นี้ อยู่ที่ไหน? อยู่ในตัวของเรา
นีเ่ อง อยูใ่ นตัวตรงไหน? ... พระพุทธเจ้าอยูต่ รงกลางกาย ... พระพุทธเจ้า
อยู่นอกใจหรือในใจ? ให้เอาใจไปหยุดนิ่งอยู่ตรงนั้น พอใจหยุดนิ่งก็เข้า
กลางของใจทีห่ ยุดนิง่ นัน้ ทีเดียว ... พอหยุดถูกส่วนเข้าเท่านัน้ จะเห็นทาง
ทีจ่ ะเข้าไปถึงกายละเอียดเป็นชัน้ ๆ เข้าไปจน ถึงพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ
สังฆรัตนะ เราต้องรู้ ถ้าไม่รู้เราจะระลึกถึง พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆ
รัตนะ ไม่ถูก (รธ. 376)
แม้ในคาถาธรรมกาย จะไม่ได้กล่าวถึงการเจริญสมาธิภาวนาโดยตรง
แต่การที่สอนให้ตรึกระลึกถึงพระธรรมกายเนืองๆ ก็คือการสอนให้ทำาสมาธิ
ภาวนาในตัวอยูแ่ ล้ว อนึง่ คำาว่า “โยคาวจรกุลบุตรผู้มญ
ี าณอันคมกล้า” นัน้ บ่ง
บอกอยูใ่ นตัวอยูแ่ ล้วว่า กล่าวถึงผูท้ มี่ ใี จหยุดนิง่ ดีแล้วจากการเจริญสมาธิภาวนา
จึงกล่าวได้ว่า คำาแนะนำาในการเจริญภาวนาที่ปรากฏในคาถาธรรมกายนี้ เป็น
หลักการทีต่ รงกันกับหลักการของวิชชาธรรมกาย และเป็นสิง่ ทีท่ าำ ให้คมั ภีรท์ มี่ ี
คาถาธรรมกายถูกจัดอยูใ่ นกลุม่ คัมภีรส์ ายปฏิบตั หิ รือโยคาวจรโดยนักวิชาการ
บางท่าน ( rosby 2000: 142)
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คาถาธรรมกายนี้ พบในคัมภีรท์ อ้ งถิน่ หลายฉบับ แต่บางคัมภีรม์ ขี อ้ ความ
เพิ่มเติมในตอนท้าย เป็นประโยคสั้นๆ บ้าง หรือเป็นบทอรรถกถาขยายความ
พระพุทธคุณแต่ละหมวดบ้าง ตามวัตถุประสงค์ในการใช้งานของคัมภีร์นั้นๆ
ในคัมภีร์ที่ศึกษาในบทนี้ พบ “คาถาธรรมกาย” ในหลายฉบับ ได้แก่
-

คัมภีร์พระธัมมกายาทิ ฉบับเทพชุมนุม จากวัดพระเชตุพนฯ
คัมภีร์ธัมมกาย อักษรธรรมล้านนา
คัมภีร์มูลลกัมมฐาน อักษรธรรมล้านนา
คัมภีร์ปริยายพระวิปัสสนาสูตร อักษรเขมร
หนังสือการเจริญกรรมฐานแบบโบราณของกัมพูชา
4.1.1.2. คัมภีร์พระธัมมกายาทิ11

ชื่อคัมภีร์ “พระธัมมกายาทิ” ได้รับการอ้างอิงถึงเป็นครั้งแรกในทาง
วิชาการโดย ศ.ฉำ่า ทองคำาวรรณ ในบทความ “จารึกพระธรรมกาย” วารสาร
ศิลปากร พ.ศ. 2504 และในประชุมศิลาจารึกภาคที่ 3 (ฉำ่า ทองคำาวรรณ
2508: 99-103) ในนาม “หนังสือพระธรรมกายาทิ” แต่ไม่มีรายละเอียดเพื่อ
การค้นคว้าทางวิชาการใดๆ ประกอบไว้ ต่อมาในเดือนมีนาคม 2556 ทีม
งานสถาบันธรรมชัยวิจัยนานาชาติได้พบคัมภีร์พระธัมมกายาทิในขณะปฏิบัติ
งานภาคสนามที่วัดพระเชตุพนฯ กรุงเทพมหานคร เป็นคัมภีร์ใบลานฉบับ

11

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในงานวิจัย “ธรรมกายในคัมภีร์พระธัมมกายาทิ ฉบับเทพชุมนุม”
(พระครูวิเทศสุธรรมญาณ 2557)
บทที 4 เอเชียอาคเนย์ | 317

www.webkal.org
หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ 1 ฉบับวิชาการ

เทพชุมนุมที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานไว้สาำ หรับวัด
พระเชตุพนฯ เป็นการเฉพาะ12 เขียนเป็นคาถาภาษาบาลี 16 หน้าลานด้วย
อักษรขอมไทย จารึกในพุทธศตวรรษที่ 24 ด้วยลายมือที่เป็นระเบียบสวยงาม

ภาพที่ 1 คัมภีร์ใบลานพระธัมมกายาทิ ฉบับเทพชุมนุม วั พระเชตุพน

เนือ้ ความตอนต้นของคัมภีรพ์ ระธัมมกายาทิ เป็นคาถาธรรมกายครบทัง้
สองส่วนดังที่แสดงไว้ข้างต้น มีความยาวประมาณ 2 หน้าลาน ส่วนที่เหลืออีก
14 หน้าลานเป็นบทอรรถาธิบาย (อตฺถวณฺณนา) ในภาษาบาลี ขยายความพระ
12

ในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงโปรดเกล้าให้สร้างพระไตรปิฎกขึน้ หลายฉบับ
โดยให้จัดทำาให้มีอักขระถูกต้องที่สุดเพื่อเก็บรักษาไว้ในหอหลวงและพระราชทานให้กับพระอาราม
หลวง ชุดที่พระราชทานสำาหรับวัดพระเชตุพนฯ เรียกว่า ฉบับเทพชุมนุม ตามลายรดนำ้าที่ปกที่เป็น
รูปเทพชุมนุม (พระครูภาวนามงคล 2546: 33) การที่พบคัมภีร์พระธัมมกายาทิฉบับเทพชุมนุมด้วย
จึงเป็นเครือ่ งบ่งชีถ้ งึ สถานะของพระคัมภีรน์ วี้ า่ เป็นทีย่ อมรับในสังคมไทยในฐานะทีเ่ ป็นหนึง่ ในคัมภีร์
หลักในการศึกษาพระพุทธศาสนาในยุคสมัยนั้น ซึ่งเป็นช่วงครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 24
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ญาณและพุทธคุณต่างๆ ทีก่ ล่าวไว้ในคาถาธรรมกาย และลงท้ายด้วยภาคผนวก
ที่รวมคาถาอุณหิสสวิชัยและคาถาบาลีที่แสดงความนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้า
ในอดีตจำานวนมากไว้ด้วย13
เนื้อหาของคาถาธรรมกายและบทอรรถาธิบายที่ปรากฏในคัมภีร์พระ
ธัมมกายาทินตี้ รงกันกับเนือ้ หาคัมภีรท์ ยี่ อร์จ เซเดส์ เคยตีพมิ พ์และอธิบายภาพ
รวมไว้แต่ไม่มีการแปล ( d s 1956) พระครูวิเทศสุธรรมญาณและคณะจึง
ได้ทาำ การแปลเป็นภาษาไทยไว้ในรายงานการศึกษาวิจยั คัมภีรพ์ ระธัมมกายาทิ
(พระครูวิเทศสุธรรมญาณ 2557)14
ก. พุทธ าณและพุทธคุณในคัมภีร์พระธัมมกายาทิ
พระพุทธญาณและพุทธคุณทีเ่ ปรียบได้กบั ส่วนต่างๆ ของพระธรรมกาย
ดังทีแ่ สดงไว้ในคาถาธรรมกาย ในคัมภีรพ์ ระธัมมกายาทินี้ อาจสรุปได้ดงั ตาราง
ข้างล่างนี้

13

14

เป็นไปได้วา่ การทีม่ บี ทอรรถาธิบายและบทอืน่ ๆ ผนวกในข้างท้ายนี้ เป็นทีม่ าของชือ่ ธัมมกายาทิ ซึง่
แปลว่า “(คัมภีร์) ธัมมกาย เป็นต้น” คือขึ้นต้นด้วย “คัมภีร์ธัมมกาย” (4.1.1.3) และตามด้วยคัมภีร์
หรือข้อความอื่นๆ อันได้แก่บทอรรถาธิบายและคาถาอุณหิสสวิชัยและบทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
จำานวนมากเป็นต้น
เนื่องจากเนื้อหาหลักของคัมภีร์พระธัมมกายาทิ ก็คือคาถาพระธรรมกาย และบทอรรถาธิบาย
(อตฺถวณฺณนา) ดังนั้น การศึกษาเนื้อหาของคัมภีร์และการวิเคราะห์ในแง่มุมต่างๆ ในคัมภีร์พระธัม
มกายาทินี้ จึงถือเป็นการศึกษาคาถาพระธรรมกายโดยรวม
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ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบพระพุทธคุณกับส่วนต่างๆ ของพระวรกาย
ในคาถาธรรมกาย
ญาณ/ธรรม
สัพพัญุตญาณ
อารมณ์ในพระนิพพาน
จตุตถฌาน
วชิรสมาปัตติญาณ
นีลกสิณ
ทิพพจักษุ ปัญญาจักษุ สมันตจักษุ พุทธจักษุ และ
ธรรมจักษุ
ทิพยโสต
โคตรภูญาณ
มรรคผลญาณ (วิมุตติญาณ)
โพธิปักขิยญาณ
โลกียโลกุตรญาณ
จตุมรรคญาณ
จตุสัจจญาณ
อปฏิหตญาณ
อนุตฺตรวิโมกขาธิคมญาณ
ติลักขณญาณ
จตุเวสารัชชญาณ
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ส่วนของพระวรกาย
พระเศียร
พระเกสา
พระนลาฏ
พระอุณาโลม
พระขนง
พระเนตร
พระโสต
พระนาสิก
พระปราง
พระทนต์
พระโอษฐ์
พระทาฒา
พระชิวหา
พระหนุ
พระศอ
ปล้องพระศอ
พระพาหา

www.webkal.org

ญาณ/ธรรม
ทสานุสสติญาณ
โพชฌงค์ 7
อาสยานุสยญาณ
ทศพลญาณ
ปฏิจจสมุปปาทญาณ
อินทรีย์ 5 (และ) พละ 5
สัมมัปปธาน 4
กุศลกรรมบถ 10
อิทธิบาท 4
ศีล สมาธิ ปัญญา
หิริโอตตัปปะ
อัฏฐังคิกมรรคญาณ
สติปัฏฐาน 4

ส่วนของพระวรกาย
นิ้วพระหัตถ์
พระอุระ
พระถัน
กลางพระวรกาย
พระนาภี
บั้นพระองค์
พระอูรุ
พระชงฆ์
พระบาท
สังฆาฏิ
จีวร
อันตรวาสก
รัดประคด

พระพุทธญาณและพุทธคุณต่างๆ ทีร่ ะบุไว้ในคาถาธรรมกายว่าเป็นองค์
ประกอบของธรรมกายนั้นมีกล่าวถึงกระจัดกระจายอยู่ในพระไตรปิฎก อรรถ
กถา และฎีกาบาลี และคำาอธิบายในคัมภีรเ์ หล่านัน้ ก็สอดคล้องกันกับคำาอธิบาย
ในคัมภีรพ์ ระธัมมกายาทิ ยกเว้นเพียง วชิรสมาบัตญ
ิ าณทีไ่ ม่ปรากฏชือ่ ในคัมภีร์
บาลีโดยตรง ซึ่งจะได้สรุปคำาอธิบายโดยย่อไว้ ณ ที่นี้
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ข. วชิรสมาบัติ าณ
วชิรสมาบัตญ
ิ าณ เป็นหนึง่ ในญาณของพระธรรมกายทีแ่ สดงไว้ในคาถา
ธรรมกาย แต่เป็นคำาที่ไม่พบในพระไตรปิฎกหรืออรรถกถาบาลี15 ในการแสดง
ความหมายของพระญาณนี้ บทอรรถาธิบายกล่าวแยกกันเป็น 2 คำา คือ “วชิร”
และ “สมาบัติญาณ”
สำาหรับการอธิบายความหมายของ “วชิร” พระคัมภีร์เริ่มต้นด้วยการ
กล่าวถึงช้าง 10 ตระกูลที่มีกำาลังเพิ่มขึ้นตามลำาดับ ตั้งแต่ ตระกูลกาฬาวก
คังไคย จนถึง อุโบสถ และฉัททันต์ 16 ช้างในตระกูลฉัททันต์เป็นช้างที่มีกำาลัง
มากที่สุด คือมีกำาลังเป็น 10 เท่าของช้างตระกูลอุโบสถ ส่วนกำาลังของพระ
ตถาคตนั้นเท่ากับกำาลังของช้างตระกูลฉัททันต์ 10 เชือกรวมกัน กำาลังอัน
มหาศาลของพระตถาคตนี้เอง ท่านให้ชื่อว่า “นารายน์” ซึ่งคัมภีร์แสดงความ
หมายไว้ว่า เป็นชื่อของรัศมีอันโชติช่วงที่เปล่งออกมา17 และ “นารายนพลัง”
นัน้ ท่านเรียกว่า “วชิร” ดังนัน้ อาจกล่าวโดยสรุปได้วา่ ความหมายของ “วชิร”
หรือ “วชิรพลัง” ก็คือพลังอันมหาศาลซึ่งแสดงออกในรูปของรัศมีอันโชติช่วง
15
16

17

ฎีกาสัมปสาทนียสูตร กล่าวถึงศัพท์ที่คล้ายกัน คือ “วชิราณำ” โดยเชื่อมโยงกับการเข้ามหากรุณา
สมาบัติและอรหัตตผลสมาบัติของพระพุทธองค์ (DṬ 3 CS)
ช้าง 10 ตระกูลได้แก่ 1. กาฬาวกหัตถี สีดำา 2. คังไคยหัตถี สีเหมือนสีนำ้าไหล 3. ปัณฑรหัตถี สีขาว
ดังเขาไกรลาส 4. ตามพหัตถี สีทองแดง 5. ปิงคลหัตถี สีทองอ่อนดั่งสีตาแมว 6. คันธหัตถี สีไม้
กฤษณา มีกลิ่นตัวหอม 7. มงคลหัตถี สีนิลอัญชัน มีกิริยาท่าทางเดินงดงาม 8. เหมหัตถี สีเหลือง
ดัง่ ทอง 9. อุโบสถหัตถี สีทองคำา 10. ฉัททันตหัตถี กายสีขาวบริสทุ ธิด์ งั่ สีเงินยวง แต่ปากและเท้าสีแดง
(พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน 2542: “กาฬาวก”) ซึ่งบทอรรถาธิบายได้แสดงไว้เป็นภาษาบาลีว่า
กาลาวกฺจ คงฺเคยฺยำ ปณฺฑรำ ตามฺพำ ปิงฺคลำ คนฺธำ มงฺคลำ เหมฺจ อุโปสถำ ฉทฺทนฺติเม ฯ (ธมฺมก. กี1.1)
ตตฺถ นารายนาติ รสฺมิโชตา นิกฺขมนฺติ ฯ (ธัมมกายาทิ กิ1.2)
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ที่เปล่งออกมานั่นเอง
ส่วนคำาว่า สมาบัติญาณ คัมภีร์อธิบายว่าเป็นญาณที่เกิดขึ้นจากฌาน
สมาบัติ ผลสมาบัติ และนิโรธสมาบัติ และกล่าวต่อไปว่าสมาบัติญาณก็คือ
สัพพัญุตญาณ อันเป็นที่รวมของฌานสมาบัติ ผลสมาบัติ และนิโรธสมาบัติ
ดังนั้น เมื่อกล่าวโดยรวม วชิรสมาบัติญาณจึงมีความหมายว่า เป็นญาณแห่ง
ความรู้แจ้ง อันเกิดจากฌานสมาบัติ ผลสมาบัติ และนิโรธสมาบัติ ได้แก่พระ
สัพพัญุตญาณอันมีรัศมีโชติช่วงเป็นอย่างยิ่ง และเปรียบได้กับพระอุณาโลม
ของพระธรรมกาย
ค. จักษุของพระธรรมกาย
พระไตรปิฎกและอรรถกถาบาลี กล่าวถึงจักษุของพระผู้มีพระภาคเจ้า
ไว้อย่างน้อย 4 นัย
นัยแรก กล่าวถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าทรงประกอบด้วยจักษุ 5
ประการได้แก่ มังสจักษุ ทิพยจักษุ ปัญญาจักษุ พุทธจักษุ และสมันตจักษุ (ขุ.ม.
29/51/54, ขุ.ม. 29/727/443, ขุ.จูฬ. 30/492/236, ขุ.จูฬ. 30/556/274)
นัยที่สอง กล่าวว่าพระองค์ทรงประกอบด้วยจักษุ 5 ประการ อีกแบบ
หนึ่ง ได้แก่ พุทธจักษุ ธรรมจักษุ ทิพยจักษุ ปัญญาจักษุ และ สมันตจักษุ
(อิติ.อ. 190)
นัยที่สาม กล่าวว่าพระองค์ทรงประกอบด้วยจักษุ 2 ประการ คือ มังส
จักษุ และ ญาณจักษุ โดยที่ ญาณจักษุ แบ่งออกเป็น 5 ประการ ได้แก่ พุทธ
จักษุ ธรรมจักษุ สมันตจักษุ ทิพยจักษุ และปัญญาจักษุ (สำ.อ. 3/1, พุทธฺ .อ. 61)
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นัยที่สี่ คล้ายกันกับนัยที่สามแต่สลับ ญาณจักษุ กับ ปัญญาจักษุ กล่าว
คือพระพุทธองค์ทรงประกอบด้วยจักษุ 2 ประการ ได้แก่ มังสจักษุ และปัญญา
จักษุ ส่วนปัญญาจักษุก็แบ่งออกเป็น 5 ประการ ได้แก่ พุทธจักษุ สมันตจักษุ
ญาณจักษุ ทิพยจักษุ และ ธรรมจักษุ (อิติ.อ. 113, ปฏิ.อ. 1/86, สงฺ.อ. 365)
คาถาธรรมกาย กล่าวถึง “ดวงตาพระธรรมกาย” ไว้ตามนัยทีส่ อง หรือ
อาจกล่าวได้ว่าเป็น “ญาณจักษุ” ตามนัยที่สาม ซึ่งประกอบด้วย ทิพยจักษุ
ปัญญาจักษุ สมันตจักษุ พุทธจักษุ และธรรมจักษุ (ธัมมกายาทิ กุ1.4-1.5
d s 1956: 260) แต่ บทอรรถาธิบาย กลับให้ความหมายเสมือนกำาลัง
ขยายความ “ปัญญาจักษุในนัยที่สี่” กล่าวคือ แสดงความหมายของ พุทธ
จักษุ ธรรมจักษุ สมันตจักษุ ญาณจักษุ และทิพยจักษุ (ธัมมกายาทิ กิ2.3-2.5
d s 1956: 268) รวมทั้งแสดงความหมายสองด้านของมังสจักษุไว้ด้วย
ตามนัยที่ปรากฏในอรรถกถานั่นเอง
แต่ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตาม เช่นการที่คาถาธรรมกายเลือกที่จะแสดง
จักษุ 5 ประการ ตามนัยที่สองหรือสาม หรือที่บทอรรถาธิบายแสดงไว้ในนัย
ที่สี่ ล้วนมีสิ่งที่ตรงกันอยู่อย่างหนึ่งคือ แสดงธรรมจักษุไว้แทนมังสจักษุ ทั้งนี้
น่าจะเนื่องด้วยเหตุผลของการแสดงคุณสมบัติของธรรมกาย มิได้กล่าวถึง
รูปกายของพระพุทธองค์นั่นเอง
ง. ความร้แจ้งของพระธรรมกายในคัมภีร์ธัมมกายาทิ เปรียบเทียบกับ
วิชชาธรรมกาย
คาถาธรรมกายในคัมภีร์พระธัมมกายาทิกล่าวถึงจักษุทั้ง 5 ของพระ
ธรรมกาย ได้แก่ ทิพยจักษุ ปัญญาจักษุ สมันตจักษุ พุทธจักษุ และธรรมจักษุ
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ส่วนบทอรรถาธิบาย ขยายความจักษุ 3 ประการจาก 5 ประการนีว้ า่ เป็นญาณ
ทีแ่ ตกต่างกัน และอธิบายจักษุอกี 2 ประการทีเ่ หลือ ในฐานะทีเ่ ป็นดวงตาต่าง
ประเภทกัน ดังนี้
พุทธจักษุ หมายถึง ญาณรู้แจ้งในนิสัยและอนุสัยของสัตว์ทั้งหลาย
รวมทั้งญาณรู้แจ้งในอินทรีย์ที่ยิ่งและหย่อนกว่ากันของสัตว์เหล่านั้น
ธรรมจักษุ หมายถึง ญาณในมรรคเบื้องตำ่าทั้งสาม18
สมันตจักษุ คือ ความรู้แจ้งในสรรพสิ่ง ได้แก่สัพพัญุตญาณ
ญาณจักษุ ได้แก่ ดวงตาเห็นธรรม ดังที่กล่าวไว้ในข้อความว่า “จกฺขุำ
อุทปาทิ” (ดวงตาเกิดขึ้นแล้ว) นั่นเอง
ทิพยจักษุ หมายถึง ตาทิพย์ ได้แก่ ปัญญาอันเกิดจากจิตที่ทรงอภิญญา
การขยายความจักษุทงั้ ห้าในความหมายเดียวกันนี้ ปรากฏในอรรถกถา
บาลีหลายแห่ง (อิติ.อ. 113, สงฺ.อ. 365)
โดยเนื้อความในอรรถาธิบาย จักษุทั้ง 5 ประการนี้ บางอย่างเป็น
ประโยชน์ต่อการตรัสรู้ธรรมของพระองค์เอง ได้แก่ ธรรมจักษุและญาณจักษุ
และบางประการเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือสัตว์โลก เช่น พุทธจักษุ ทีข่ ยาย
ความไว้ว่า ประกอบด้วย อาสยานุสยญาณคือญาณที่รู้ในนิสัยและอนุสัยของ
สัตว์ทั้งหลาย และอินทรียปโรปเรญาณ19คือญาณหยั่งรู้ในอินทรีย์อันยิ่งและ
18
19

มรรคเบือ้ งตำา่ ทัง้ สาม หมายถึง โสดาปัตติมรรค สกทาคามิมรรค และอนาคามิมรรค ทีท่ าำ หน้าทีก่ าำ จัด
สังโยชน์เบื้องตำ่าทั้ง 5 ประการ (เถร.อ. 2/259, เนตฺติวิ. 401)
ศัพท์นี้ ในพระไตรปิฎกเรียกว่า อินทริยปโรปริยัตตญาณ (สำ.ม. 19/1295/390, ขุ.ปฏิ. 31/631/552)
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หย่อนกว่ากันของสัตว์ทั้งปวง เป็นญาณที่จะยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับผู้ที่จะ
ทรงสั่งสอน
นอกจากนี้ คาถาธรรมกายยังกล่าวถึงญาณเป็นเครื่องรู้แจ้งอีกหลาย
ประการว่าเป็นองค์ประกอบของพระธรรมกายด้วย เช่น
- จตุสัจจญาณ หรือญาณที่รู้เห็นในอริยสัจ 4 คือทุกข์ สมุทัย นิโรธ
มรรค เป็นพระชิวหา
- ติลักขณญาณ หรือญาณรู้แจ้งใน ทุกฺขํ อนิจฺจํ อนตฺตา เป็นปล้อง
พระศอ
- ปฏิจจสมุปปาทญาณ หรือญาณทีร่ แู้ จ้งการเกิดขึน้ ของธรรมทัง้ หลาย
เพราะอาศัยกัน เป็นพระนาภี
รวมทั้งพระสัพพัญุตญาณที่รู้แจ้งในสรรพสิ่ง
โดยภาพรวม ธรรมกายที่กล่าวถึงในคัมภีร์พระธัมมกายาทินี้ ประกอบ
ด้วยทั้ง จักษุ และญาณ คือทั้งความเห็น และความรู้แจ้งในเวลาเดียวกัน
ในอรรถกถาบาลีก็มีกล่าวไว้หลายแห่งว่าธรรมกายประกอบด้วยญาณ
ต่างๆ ซึ่งล้วนเป็นการกล่าวเพียงแค่เป็นตัวอย่างโดยมิได้แจกแจงรายละเอียด
เช่น อรรถกถาพาหิยสูตร (อุ.อ. 90) อรรถกถารัชชุมาลาวิมาน (วิมาน.อ. 246)
และอรรถกถาโลภสูตร (อิติ.อ. 13) ระบุว่าธรรมกายประกอบด้วยทศพลญาณ
เวสารัชชญาณ อสาธารณญาณ และอาเวณิกพุทธธรรม20 เป็นต้น
20

บางครัง้ เรียกว่า อาเวณิยพุทธธรรม หมายถึงคุณธรรมทีเ่ ป็นอสาธารณะมีเฉพาะในพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าเท่านั้น มีทั้งหมด 18 ประการ มีจุดเริ่มต้นจากนิกายสรรวาสติวาท
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ในหลักการของวิชชาธรรมกาย ความรู้แจ้งของพระธรรมกายมีแสดง
ไว้ในพระธรรมเทศนาของพระมงคลเทพมุนีในวาระต่างๆ เช่น กล่าวถึงการรู้
แจ้งอริยสัจ 4 ว่า
กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหานี่แหละเป็นเหตุให้
เกิดชาติ ต้องดับด้วยศีล สมาธิ ปัญญา วิมุติ วิมุติญาณทัสสนะ
ดังกล่าวแล้ว ถอดกันไปเป็นชั้นๆ จนกระทั่งพระอรหัตดับหมด
ดับนัน่ แหละเป็นตัวนิโรธ ทีเ่ ข้าถึงซึง่ ความดับนัน่ เป็นมรรค สัจจ
ธรรมทั้ง 4 นี่ต้องมีตาธรรมกายจึงจะมองเห็น ไม่มีตาธรรมกาย
มองไม่เห็น (รธ. 326)
ความรูแ้ จ้งในอริยสัจสีน่ ตี้ รงกับจตุสจั จญาณของพระธรรมกายในคัมภีร์
พระธัมมกายาทิ สำาหรับความรู้แจ้งในไตรลักษณ์นั้น ท่านแสดงไว้เช่นกันว่า
รู้ว่าเป็นธาตุ ล้วนแต่เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาทั้งนั้น
เมื่อรู้ชัดว่าเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ดังนี้ละ ก็รู้ชัดๆ เช่นนี้เห็น
ชัดๆ เช่นนี้ นี้ก็ด้วยตาธรรมกาย ตากายมนุษย์ กายทิพย์ กาย
รูปพรหม อรูปพรหม ทั้งหยาบทั้งละเอียดเห็นไม่ได้ เห็นได้แต่
ตาธรรมกาย (รธ. 325)
การรู้แจ้งใน ทุกฺขำ อนิจฺจำ อนตฺตา นี้เทียบได้กับ ติลักขณญาณในคัมภีร์
พระธัมมกายาทิ อย่างตรงไปตรงมา ในส่วนญาณรู้การเกิดการดับ ท่านยก
เหตุการณ์ครั้งปฐมเทศนาว่า
ความเห็นธรรมปราศจากธุลีและมลทินได้เกิดขึ้นแก่
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ผู้มีอายุชื่อว่า อัญญาโกณฑัญญะ ยงฺกิฺจิ สมุทยธมฺมำ สพฺพนฺตำ
นิโรธธมฺมำ สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมมีความดับไป
เป็นธรรมดา มีเกิดมีดับอยู่เท่านี้หมดทั้งสากลโลก เกิดดับทั้งนั้น
ขึน้ ชือ่ ว่าสังขารเกิดดับทัง้ นัน้ ทัง้ สากลโลกมีเกิดดับเท่านัน้ เห็น
ความเกิดดับตามความเป็นจริงของเรื่องที่จริงพระปัญจวัคคีย์
ทั้ง 5 เมื่อเห็นจริงเช่นนี้ก็ได้บรรลุมรรคผล ได้บรรลุถึงธรรมกาย
พระอัญญาโกณฑัญญะได้เห็นธรรมกายก่อน มีตาเห็นธรรมแล้ว
เห็นด้วยตาธรรมกาย ธมฺมจกฺขุ เห็นด้วยตาธรรมกายทีป่ ราศจาก
มลทิน เห็นชัดทีเดียว (รธ. 727)
การรู้แจ้งในการเกิดดับดังกล่าวเทียบได้กับญาณที่ 9 ในทศพลญาณ
(จุตูปปาตญาณ) ที่บรรยายไว้ในคัมภีร์พระธัมมกายาทิ จากข้อความตัวอย่าง
ข้างต้น พระมงคลเทพมุนีได้กล่าวถึงการรู้แจ้งธรรมะต่างๆ ด้วยตาธรรมกาย
ความสัมพันธ์ระหว่างตาธรรมกายและญาณรู้แจ้งนั้น ปรากฏอยู่ในบทเทศนา
ในปีถัดมาว่า
เมื่อท่านขึ้นไปเป็นพระพุทธเจ้าแล้ว ตาของท่านก็มี
เหมือนเราเช่นนี้ ตาธรรมกาย มีญาณของธรรมกาย พอถึงกาย
ธรรมมันขั้นวิปัสสนา ตาพระพุทธเจ้าท่านก็เห็นเบญจขันธ์ทั้ง 5
เป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แท้ๆ เห็นจริงๆ จังๆ อย่างนั้นละ
เห็นแท้ทีเดียว เห็นชัดๆ ไม่ได้เห็นด้วยตากายในภพ เห็นด้วยตา
ธรรมกาย รู้ด้วยญาณธรรมกาย เห็นด้วยตาพระพุทธเจ้า รู้ด้วย
ญาณพระพุทธเจ้า เห็นอย่างนีแ้ หละ เห็นด้วยตาของพระตถาคต
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เจ้า รู้ด้วยญาณของพระตถาคตเจ้า ธรรมกายนั่นเป็นตัวของ
พระตถาคตเจ้าทีเดียว ไม่ใช่อื่น เห็นชัดอย่างนี้ (รธ. 755)
การที่ธรรมกายเป็นกายแห่งความรู้แจ้งที่ทั้งรู้และทั้งเห็น คือประกอบ
ด้วย จักษุและญาณ จึงเป็นหลักการที่ตรงกันของคัมภีร์พระธัมมกายาทิและ
วิชชาธรรมกาย
จ. กายแหงมรรค ลและวิมุตติ
คาถาธรรมกาย ที่ปรากฏในคัมภีร์พระธัมมกายาทินี้ กล่าวถึงโคตรภู
ญาณ มรรคญาณ และมรรคผลญาณ ว่าเป็นส่วนของพระธรรมกาย ซึง่ บ่งบอก
ว่าธรรมกายเป็นกายแห่งอริยมรรคอริยผลและวิมตุ ติ รวมทัง้ กายของโคตรภู21อัน
เป็นรอยต่อระหว่างปุถุชนกับอริยบุคคลด้วย ซึ่งตรงกันกับหลักการของวิชชา
ธรรมกายที่กล่าวถึงธรรมกายในระดับโคตรภู พระโสดาปัตติมรรค พระโสดา
ปัตติผล พระสกทาคามิมรรค พระสกทาคามิผล พระอนาคามิมรรค พระ
อนาคามิผล พระอรหัตมรรค พระอรหัตผล ดังที่พระมงคลเทพมุนีกล่าวไว้ว่า
นี่ต่อจากธรรมกายโคตรภูขึ้นมาอีก 4 คู่ รวมเป็นพระ
อริยบุคคล 8 พระองค์ นี่ยกเป็นวาระพระบาลีว่า อฏปุริส
ปุคคฺ ลา จัดเป็นปุรสิ บุคคล 8 จัดเป็นบุคคล 8 หรือจัดเป็น 4 คู่ คือ
พระโสดาปัตติมรรค พระโสดาปัตติผล พระสกทาคามิมรรค
21

อย่างไรก็ดี บทอรรถาธิบายที่ผนวกไว้ท้ายคัมภีร์พระธัมมกายาทิ กลับอธิบาย “โคตรภูญาณ” ใน
ความหมายที่แตกต่างออกไป คือ แสดงโคตรภูญาณว่าเป็นอริยมรรคจิตในระดับต่างๆ ตั้งแต่โสดา
ปัตติมรรคจิตจนถึงอรหัตมรรคจิต ทำาหน้าที่กำาจัดกิเลสหรือสังโยชน์ในแต่ละระดับ (ธัมมก. กุ 2.2-4)
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พระสกทาคามิผล หยาบนั้นเป็นมรรค ส่วนละเอียดนั้นเป็นผล
พระอนาคามิมรรค พระอนาคามิผล พระอรหัตมรรค พระอรหัต
ผล รวมเป็นพระอริยบุคคล 8 จำาพวก หยาบ เป็นมรรค ละเอียด
เป็นผล (รธ. 629)
อีกข้อความหนึ่งที่แสดงความเป็นธรรมกายของอริยบุคคลที่บรรลุ
อริยมรรคและอริยผล
โสดาปัตติมรรค-โสดาปัตติผล, สกิทาคามิมรรค-สกิทา
คามิผล, อนาคามิมรรค-อนาคามิผล, อรหัตตมรรค-อรหัตตผล
8 จำาพวกนี้ เป็นอริยสาวก ไม่ใช่เป็นปุถุชนสาวก ถ้าตำ่ากว่านั้น
ลงมามีธรรมกาย แต่ว่าไม่ได้พระโสดา สกิทาคา อนาคา อรหัต
อะไร นั่นสาวกชั้นโคตรภู (รธ. 256)
สำาหรับวิมตุ ติทตี่ ดั สังโยชน์ทงั้ เบือ้ งตำา่ และสังโยชน์เบือ้ งสูงได้หมดสิน้ นัน้
พระมงคลเทพมุนีได้แสดงไว้ชัดเจนว่าได้แก่ธรรมกายอรหัต
ส่ ว นตนและธรรมที่ เ ป็ น ธรรมกาย โสดาทั้ ง หยาบทั้ ง
ละเอียด สกทาคาทั้งหยาบทั้งละเอียด อนาคาทั้งหยาบทั้ง
ละเอียด นี่แหละเป็นพวกวิมุตติทั้งนั้น แต่ไม่ใช่วิมุตติขาดเด็ด
ลงไป วิมุตติขาดเด็ดก็ได้แก่พระอรหัต ตนก็เป็นวิมุตติขาดเด็ด
ทีเดียว ส่วนธรรมก็วิมุตติขาดเด็ดทีเดียว หมดจากสังโยชน์เบื้อง
ตำ่าเบื้องสูงหมด หลุดไปหมดทีเดียว (รธ. 534)
ธรรมกายที่แสดงไว้ในคาถาธรรมกาย เป็นธรรมกายของพระอรหันต
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สัมมาสัมพุทธเจ้า โดยมีโคตรภู อริยมรรค อริยผล และวิมุตติพร้อมมูลอยู่ใน
ธรรมกายเดียวดังกล่าว ส่วนวิชชาธรรมกายกล่าวถึงกายธรรมหลายระดับ
ตั้งแต่โคตรภูข้ึนไปจนถึงอรหัตผล ธรรมกายอริยบุคคลแต่ละระดับต่างละ
สังโยชน์ได้เป็นส่วนๆ ตามระดับมรรคและผลนั้นๆ ซึ่งทั้งหมดต่างเรียกว่าเป็น
“วิมุตติ” ด้วยกันทั้งสิ้น ธรรมกายในหลักการของวิชชาธรรมกายจึงเป็นกาย
แห่งมรรค ผล และวิมุตติ เช่นเดียวกันกับที่กล่าวไว้ในคัมภีร์พระธัมมกายาทิ
ต่างกันแต่เพียงว่า คัมภีร์พระธัมมกายาทิมิได้กล่าวถึงกายธรรมหลายระดับ
อย่างในวิชชาธรรมกายเท่านั้น
4.1.1.3. คัมภีร์ธัมมกาย22
คัมภีร์ที่นำามาศึกษาเป็นภาพถ่ายไมโครฟิล์มของต้นฉบับคัมภีร์ใบลาน
ฉบับวัดป่าสักน้อย จังหวัดเชียงใหม่ จารึกด้วยอักษรธรรมล้านนา ไม่ปรากฏ
รายละเอียดของปีที่คัดลอก มีเนื้อหาของคาถาธรรมกายในภาษาบาลีครบทั้ง
สองส่วน และในตอนท้าย มีบทอรรถาธิบายเป็นภาษาไทยยวนประกอบไว้ดว้ ย
ในตอนต้นก่อนจะเข้าเนื้อหาของคาถาธรรมกาย มีข้อความว่า “คาถา
บทนี้ชื่อ ธัมมกาย ขึ้นใจไว้จำาเริญดีนักแล” (ธัมมกาย 2.4) บ่งบอกถึงการ
ใช้ประโยชน์โดยนำามาเป็นบทสวดหรือให้ท่องจำาเนื้อหาคัมภีร์เพื่อความเป็น
ศิริมงคล

22

นำามาจากงานวิจัย “สมาธิภาวนาในคัมภีร์อักษรธรรม” (กิจชัย เอื้อเกษม 2557)
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ภาพที่ 1 คัมภีร์ธัมมกาย อักษรธรรมล้านนา ใบลาน วั ปาสักน้อย จังหวั เชียงใหม
(สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม)

ส่วนในตอนท้าย หลังจากคำาอธิบายคาถาธรรมกายแล้ว มีคาำ แนะนำาให้
ใช้สวดบูชาพระพุทธเจ้าทุกวัน เพื่อเป็นปัจจัยรักษาตัวตราบถึงบรรลุนิพพาน
ดังนี้
ว่าขึ้นใจได้แล้ว พึงจำาเริญสวาธิยายไหว้พระเจ้าชุวัน อย่าขาด อาจเป็น
ปัจจัยรักษาตัวในภาวะอันนีอ้ นั หน้ากันได้ถงึ มรรค ผล นิพพาน อิติ ด้วย
นัยประการดังนี้แล (ธัมมกาย 8.1-4)
แม้ข้อความในคาถาพระธรรมกายจะยังมีเนื้อความคงเดิมว่า ให้พระ
โยคาวจรผู้มีญาณคมกล้า ผู้ตั้งความปรารถนาจะเป็นพระสัพพัญูพุทธเจ้า
พึงระลึกถึงพระพุทธลักษณะคือธรรมกายนี้เนืองๆ ก็ตาม แต่คำ าลงท้ายใน
บทอรรถาธิบายภาษาไทยยวนนี้ กลับแสดงเปาหมายในการบรรลุมรรค ผล
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นิพพาน ไม่ได้เน้นการเป็นพระสัพพัญูพุทธเจ้าแต่อย่างใด ซึ่งบ่งบอกถึง
ลักษณะการนำาคาถาธรรมกายมาใช้จริงในทางปฏิบัติของชาวพุทธในท้องถิ่น
ล้านนา
4.1.1.4. คาถาธรรมกายในคัมภีร์มูลลกัมมฐาน23
คัมภีร์มูลลกัมมฐาน เป็นคัมภีร์แนะนำาการเจริญสมาธิภาวนาตั้งแต่เริ่ม
ต้น ฉบับทีศ่ กึ ษานีเ้ ป็นหนังสือพับสา 1 เล่ม จากวัดป่าเหมือด จังหวัดน่าน เขียน
ด้วยอักษรธรรมล้านนา พบคาถาธรรมกายในตอนท้ายของคัมภีร24์ ครอบคลุม
เนือ้ หาหลักของคาถาธรรมกายในภาษาบาลีทงั้ สองส่วน แต่ไม่มบี ทอรรถาธิบาย
หรือคำาแปลใดๆ
ในตอนท้ายของคาถาธรรมกายในคัมภีร์มูลลกัมมฐาน เป็นข้อความ
แนะนำาการใช้ประโยชน์จากคาถานี้ในการแก้ไขอาการผิดปกติต่างๆ อันเป็น
อุปสรรคทีท่ าำ ให้ปฏิบตั พิ ระกรรมฐานไม่ได้ เช่น การมีใจกระด้าง ไม่ตงั้ มัน่ เบือ่
หน่ายเกียจคร้าน ง่วงเหงาหาวนอน สะดุง้ หวาดกลัว เป็นต้น โดยให้ทาำ พิธขี อขมา
“แก้ว 5 โกฐาก”25 ก่อน แล้วใช้คาถานี้เสกนำ้ามาอาบกิน26 ด้วยอานุภาพแห่ง
พระพุทธคุณคือพระธรรมกาย จะทำาให้หายจากอาการผิดปกติตา่ งๆ เหล่านัน้
ได้ เว้นแต่จะเป็นผลจากกรรมวิบากในชาติก่อน
23
24
25
26

นำามาจากงานวิจัย “สมาธิภาวนาในคัมภีร์อักษรธรรม” (กิจชัย เอื้อเกษม 2557)
หน้า 53-54 ความยาวเกือบ 2 หน้าพับสา
“แก้ว 5 โกฐาก” ได้แก่ พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ กรรมฐาน และ อาจารย์ผู้สอนกรรมฐาน
(มูลล. 3.11-3.12)
คัมภีร์แสดงขั้นตอนการทำานำ้ามนต์นี้ไว้โดยละเอียด (มูลล. 54.3-54.11) ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
ได้จาก “สมาธิภาวนาในคัมภีร์อักษรธรรม” (กิจชัย เอื้อเกษม 2557)
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การอาศัยคาถาธรรมกายแก้ไขอาการผิดปกติทั้งปวงดังกล่าวด้วย
อานุภาพของพระพุทธคุณนี้ อาจนับว่าสอดคล้องกันกับที่พระพุทธองค์ทรง
สอนพระภิกษุให้เจริญพุทธานุสติเพื่อให้คลายความหวาดกลัวต่างๆ ดังที่
ปรากฏในพระไตรปิฎกบาลีว่า27
ภิกษุทงั้ หลาย หากความกลัว ความหวาดสะดุง้ หรือความ
ขนพองสยองเกล้า จะพึงบังเกิดแก่พวกเธอผู้อยู่ในป่า อยู่ที่โคน
ไม้ หรืออยู่ในเรือนว่างก็ตาม พวกเธอพึงตามระลึกถึงเราว่า แม้
เพราะเหตุนๆี้ พระผูม้ พี ระภาคพระองค์นนั้ เป็นพระอรหันต์ เป็น
ผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ เป็นผู้ถึงพร้อม ด้วยวิชชาและจรณะ เสด็จ
ไปดีแล้ว เป็นผู้รู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝกบุรุษที่ควรฝกไม่มีผู้อื่นจะ
ยิ่งกว่า เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้ตื่นแล้ว
เป็นผูจ้ าำ แนกธรรม ดังนี้ ภิกษุทงั้ หลาย เพราะว่า เมือ่ พวกเธอตาม
ระลึกถึงเราอยู่ ความกลัว ความหวาดสะดุ้ง ความขนพองสยอง
เกล้าที่มีขึ้นนั้นจักหายไป28
และตรงกันกับอานิสงส์ของพุทธานุสติทที่ าำ ให้เกิดปีติ และพ้นจากนิวรณ์
ทั้งหลาย มีความหดหู่และความเกียจคร้านเป็นต้น ดังที่พระเตกิจฉกานิเถระ
และพระวักกลิเถระกล่าวไว้ตามลำาดับว่า
27
28

นำามาจากงานวิจัย “พุทธานุสติในคัมภีร์พุทธศาสนาภาษาบาลี” (พระมหาสุธรรม สุรตโน 2557)
สเจ ตุมฺหากำ ภิกฺขเว อรฺคตานำ วา รุกฺขมูลคตานำ วา สฺุาคารคตานำ วา อุปฺปชฺเชยฺย ภยำ วา
ฉมฺภิตตฺตำ วา โลมหำโส วา มเมว ตสฺมึ สมเย อนุสฺสเรยฺยาถ อิติปิ โส ภควา อรหำ สมฺมาสมฺพุทฺโธ วิชฺชา
จรณสมฺปนฺโน สุคโต โลกวิทู อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสานำ พุทฺโธ ภควาติ ฯ มมำ หิ โว
ภิกฺขเว อนุสฺสรตำ ยมฺภวิสฺสติ ภยำ วา ฉมฺภิตตฺตำ วา โลมหำโส วา โส ปหียิสฺสติ ฯ (สำ.ส. 15/865/322)
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ท่านจงระลึกถึงพระพุทธเจ้า ผู้มีพระคุณหาประมาณ
มิได้ จักมีใจเลื่อมใส เป็นผู้มีสรีระอันปีติถูกต้องแล้ว มีจิตเบิก
บานแล้วเนืองๆ29
เมื่อข้าพระองค์ระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้ฝกพระองค์ดีแล้ว
มีพระหฤทัยตั้งมั่น จึงเป็นผู้ไม่เกียจคร้านตลอดทั้งกลางคืนและ
กลางวันอยู่ในป่า30
การนำาคาถาธรรมกายมาใช้ประโยชน์ในทำานองนีพ้ บในประเทศกัมพูชา
ด้วยเช่นกัน
4.1.1.5. คาถาธรรมกายในคัมภีร์วิปัสสนาของกัมพูชา31
คัมภีร์ปริยายพระวิปัสสนาสูตร หรือ ผโลว์ พระธรรมลังกา (Bi ot
1992) จากกัมพูชา จารึกเป็นภาษาเขมร ราวปี พ.ศ. 2461 เป็นคัมภีร์แนะนำา
การปฏิบัติสมาธิภาวนา และแสดงประสบการณ์ภายในจากการปฏิบัติไว้โดย
ละเอียด ตอนท้ายของคัมภีร์ มีข้อความแสดงรายละเอียดการจารึกคัมภีร์ไว้
และมีภาคผนวกเป็นคาถาสวดสรรเสริญพระธรรมกายเป็นภาษาบาลีไว้ด้วย
(Bi ot 1992, 297-299)
29
30
31

พุทฺธมปฺปเมยฺยำ อนุสฺสร ปสนฺโน
ปีติยา ผุฏฺสรีโร โหหิสิ สตฺตมุทคฺโค (ขุ.เถร. 26/348/326)
อนุสฺสรนฺโต สมฺพุทฺธำ อตฺตทนฺตำ สมาหิตำ
อตนฺทิโต รตฺตินฺทิวำ วิหริสฺสามิ กานเนติ ฯ (ขุ.เถร. 26/321-2)
ศึกษารายละเอียดเพิม่ เติมได้จาก “สมาธิภาวนาในคัมภีรใ์ บลานเขมร” (พระปอเหม่า ธมฺมิโต 2557)
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เนื้อหาของบทสวดสรรเสริญในภาคผนวกของคัมภีร์นี้ เป็นเนื้อหา
เดียวกันกับ “คาถาธรรมกาย” ที่พบในประเทศไทย ครอบคลุมเนื้อหาหลัก
ทั้ ง สองส่ ว น ตั้ ง แต่ ข ้ อ ความ สพฺ พ ฺ ุ ต ฺ าณปวรสี สํ จนถึ ง ปุ น ปฺ ปุ นํ
อนุสฺสริตพฺพํ และยังมีคำาลงท้ายเพื่อเป็นการจบบทสวดสรรเสริญเพิ่มเติมว่า
ธมฺมกาย ปริปณ
ุ ณ
ฺ า นิฏิตา แปลว่า “บทสวดพระธรรมกายทีส่ มบูรณ์จบแล้ว”
ในตอนจบคาถาสรรเสริญพระธรรมกาย คัมภีรม์ ขี อ้ ความสรุปตอนท้าย
เป็นภาษาเขมรว่า “นรชนใดนมัสการพระธรรมกาย สรรเสริญในองค์พระผู้มี
บุญ หากใครๆ ได้กราบไหว้ สวดรำาลึก หรือศึกษาทุกๆ วัน จะปรารถนาสิ่งใด
ก็จะได้สมหวังทุกประการ”
ข้อความทีล่ งท้ายดังกล่าว แสดงถึงการนำาคาถาธรรมกายมาเป็นบทสวด
เพื่อความเป็นศิริมงคล เพื่อนำามาซึ่งความสำาเร็จและสมหวังในสิ่งที่ปรารถนา
ด้วยอำานาจแห่งพุทธคุณ
4.1.1.6. หนังสือ “การเจริญกรรมฐานแบบโบราณ” ของกัมพูชา32
หนังสือ “การเจริญกรรมฐานแบบโบราณ” ภาษาเขมร ฉบับของวัดเชต
พน จังหวัดกำาปงจาม ประเทศกัมพูชา มีเนื้อหาสอนสมาธิภาวนา และในตอน
ท้าย (หน้า 90-100) ได้ผนวกเอาข้อความที่เป็น “คาถาธรรมกาย” ไว้ด้วย
เนื้อหาคาถาธรรมกายภาษาบาลีที่ผนวกไว้ในตำาราเจริญภาวนาฉบับนี้
มีขอ้ ความตรงกันกับคาถาธรรมกายทีพ่ บในประเทศไทยทัง้ สองส่วน คือส่วนที่

32

ศึกษารายละเอียดเพิม่ เติมได้จาก “สมาธิภาวนาในคัมภีรใ์ บลานเขมร” (พระปอเหม่า ธมฺมิโต 2557)
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แจกแจงพระพุทธคุณ และส่วนทีเ่ ป็นบทประมวลความ นอกจากนีใ้ นตอนท้าย
ยังมีข้อความเพิ่มเติมว่า เกเสสุ เกสา ฉินทิตฺวา สพฺเพพุทฺเธหิ เทสิตํ นิพพานํ
ขมนตฺถาย33 แปลว่า “เพื่อประโยชน์แก่การไปสู่พระนิพพานที่พระพุทธเจ้า
ทั้งปวงผู้ทรงปลงพระเกศา (เสด็จออกบรรพชา) ได้แสดงไว้แล้ว” ข้อความ
ลงท้ายนี้ เชื่อมโยงการระลึกถึงพุทธคุณในคาถาธรรมกายเข้ากับการบรรลุ
มรรคผลนิพพานโดยตรง อนึ่งข้อความนี้บ่งบอกเปาหมายในการปฏิบัติแบบ
เถรวาทเช่นเดียวกันกับทีพ่ บในคัมภีรธ์ มั มกายฉบับวัดป่าสักน้อย คือมุง่ สูม่ รรค
ผล นิพพาน ไม่ได้มุ่งเปาหมายการเป็นพระพุทธเจ้าแต่อย่างใด
หลังจากคาถาธรรมกายและข้อความเพิ่มเติมดังกล่าวมาแล้ว คัมภีร์
ยังมีข้อความกล่าวถึงหมวดธรรมต่างๆ ต่อไปอีก ได้แก่ โพธิปักขิยธรรม สติ
ปัฏฐาน 4 สัมมัปปธาน 4 อิทธิบาท 4 อินทรีย์ 5 พละ 5 โพชฌงค์ 7 อริยมรรค
มีองค์ 8 โลกุตรฌาน เป็นต้น แต่ข้อความขาดหายไปก่อนจะจบ และยังไม่มี
บทสรุปใดๆ ให้เห็นเพิ่มเติม
การที่คัมภีร์เชื่อมโยง “การระลึกถึงพระธรรมกายเนืองๆ” เข้ากับ
การบรรลุมรรคผลนิพพานนั้น สอดคล้องกับคุณของพุทธานุสติดังที่พระมหา
กัจจายนะแสดงแก่สหธรรมิกว่า อริยสาวกย่อมระลึกถึงพระตถาคตในเวลา
ใด ในเวลานั้น จิตของท่านย่อมไม่ถูกราคะโทสะ หรือโมหะกลุ้มรุม เป็นจิต
ที่ดำาเนินไปตรงทาง พ้นไปจากความอยากคือเบญจกามคุณ และย่อมมีใจ
33

การสะกดคำาศัพท์ และไวยากรณ์ ที่ผิดเพี้ยนจากบาลีปกตินี้ เป็นลักษณะปกติที่พบได้ทั่วไปในคัมภีร์
ใบลานท้องถิ่น สำาหรับคัมภีร์ใบลานเขมรนั้น นักวิชาการบางท่านแสดงความเห็นว่าการศึกษาภาษา
บาลีในประเทศกัมพูชา ค่อนข้างอ่อนแอ พระสงฆ์ ท่องจำาบทสวดโดยไม่เข้าใจความหมาย (Bernon

2

6

3)
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กว้างใหญ่ ไม่มีเวร ไม่มีความเบียดเบียน สัตว์โลกที่มีพุทธานุสติเป็นอารมณ์
ย่อมเป็นผู้มีความบริสุทธิ์เป็นธรรมดา (องฺ.ฉกฺก. 22/297/351) และตรงกับที่
กล่าวไว้ในอรรถกถาบาลีว่า พุทธานุสติทำาให้จิตตั้งมั่น ผ่องใส34
เมื่อภิกษุนั้นระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ จิตตุปบาทย่อม
ผ่องใสปราศจากนิวรณ์ (องฺ.อ. 33/178 ไทย มมร.)
อนึ่ง การสวดสรรเสริญพระธรรมกายเพื่อความเป็นสิริมงคล และเพื่อ
เป็นเหตุนำาไปสู่นิพพานนั้น อาจกล่าวได้ว่าคล้ายคลึงกันกับที่แสดงไว้ในอรรถ
กถาติณสูลกฉาทนิยเถราปทาน
เราเมื่อเดิน ยืน นั่ง หรือนอน ย่อมระลึกถึงพระพุทธเจ้า
ผู้ประเสริฐสุดอยู่ทุกขณะ ความพร่องในปัจจัยนั้นๆ คือ จีวร
บิณฑบาต ที่นอน ที่นั่ง และคิลานปัจจัย มิได้มีแก่เรา นี้เป็นผล
แห่งพุทธบูชา บัดนี้ เราบรรลุอมตบท อันสงบระงับ เป็นธรรม
ยอดเยี่ยม กำาหนดรู้อาสวะทั้งปวงแล้ว เป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่35

34
35

นำามาจากงานวิจัย “พุทธานุสติในคัมภีร์พุทธศาสนาภาษาบาลี” (พระมหาสุธรรม สุรตโน 2557)
จงฺกมนฺโต นิปชฺชนฺโต นิสินฺโน อถวา ิโต
พุทฺธเสฏฺำ สริตฺวาน วิหรามิ อหำ ตทา ฯ
จีวเร ปิณฺฑปาเต จ ปจฺจเย สยนาสเน
ตตฺถ เม อูนตา นตฺถิ พุทฺธปูชายิทำ ผลำ ฯ
โส ทานิ ปตฺโต อมตำ สนฺตำ ปทมนุตฺตรำ
สพฺพาสเว ปริฺาย วิหรามิ อนาสโว ฯ (ขุ.อป. 33/3/11)
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หลั ก ในการตรึก ระลึก ถึงพระพุท ธคุณ แล้ วทำ าให้ พ ้ นจากสิ่ ง ที่ ไ ม่ พึ ง
ปรารถนา และนำามาซึง่ สิง่ ทีพ่ งึ ปรารถนาได้ รวมทัง้ ทำาให้จติ บริสทุ ธิ์ ดังทีค่ มั ภีร์
มูลลกัมมฐานและคัมภีร์ปฏิบัติธรรมจากกัมพูชากล่าวไว้นั้น อาจกล่าวได้ว่า
สอดคล้องกันกับหลักการของวิชชาธรรมกาย ดังทีพ่ ระมงคลเทพมุนกี ล่าวไว้วา่
พุทธศาสนิกชน ภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา มีพระ
รัตนตรัยเป็นหลัก คือ พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ เป็น
หลัก เมื่อระลึกถึงหลักอันนี้แล้วย่อมไม่หวาดเสียว ย่อมไม่กลัว
ย่อมไม่สะดุ้ง มั่นคงในพระพุทธศาสนา เมื่อมั่นคงแน่แท้เช่นนี้
แล้วจะเอาชัยชนะได้ไม่ตอ้ งสงสัยละ กระทำาสิง่ ใดสำาเร็จสมความ
ปรารถนาทีเดียว (รธ. 472)
อย่างไรก็ดี พระมงคลเทพมุนียังได้แนะนำาให้ปฏิบัติสมาธิภาวนาให้ใจ
หยุดนิง่ เพือ่ ให้ “เข้าถึงตัวจริงของพระพุทธเจ้า” ด้วย มิใช่เพียง “ขอถึง” เท่านัน้
เมือ่ เรารูแ้ นวปฏิบตั ขิ องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและ
พระสาวกดังกล่าวมาข้างต้นนี้แล้ว เรามีหน้าที่จะต้องพิจารณา
ไตร่ตรองดูวา่ เราจะทำาอย่างไร? เราเพียงท่องจำา อิตปิ โิ ส ภควาฯ
ไว้กระนั้นหรือ หรือจะพยายามนึกคำาแปลไว้ให้เข้าใจด้วย และ
ระลึกถึงพระคุณเหล่านี้เนืองๆ ดังนี้หรือ เราไม่พึงกระทำาอะไร
ยิ่งไปกว่านี้หรือ ... (รธ. 44)
เราจะระลึกถึงพระพุทธเจ้านั้น เมื่อมาถึงพระประธาน
เข้านี้แล้ว เราจะเอาใจจรดตรงไหนล่ะ? ถึงจะถูกพระพุทธเจ้า
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... เมือ่ ยังเข้าไม่ถงึ พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ ยังไม่มพี ทุ ธ
รัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ จะจรดตรงไหนล่ะ? ใจต้องจรด
นิ่งเข้าที่ศูนย์กลางของดวงธรรม ที่ทำาให้เป็นกายมนุษย์ ตรงนั้น
ถ้าว่าได้กายมนุษย์แล้ว ตรงนั้นแหละที่จะเป็นพุทธรัตนะ ธรรม
รัตนะ สังฆรัตนะ ต้องทำาใจให้หยุดตรงนั้น ให้หยุดนิ่ง ... ถ้าว่า
เข้าถึง กายพระอรหัตละเอียด หยุดนิ่งอยู่ศูนย์กลางดวงธรรมที่
ทำาให้เป็นกายพระอรหัตละเอียด ที่ตั้งของใจที่จรด ที่จรดของ
ใจเรียกว่า ถูกพุทธรัตนะ ถูกธรรมรัตนะ ถูกสังฆรัตนะ ตัวจริงที
เดียวให้จรดอย่างนี้ (รธ. 313-4)
นอกจากคัมภีร์แนะนำาการปฏิบัติธรรมสองฉบับนี้ และคัมภีร์ “ธมฺม
กายสฺส อตฺถวณฺณนา” ที่ตีพิมพ์โดยยอร์จ เซเดส์ แล้ว ในกัมพูชายังมีคัมภีร์อื่น
ที่อาจรวม “คาถาธรรมกาย” เป็นส่วนหนึ่งในนั้นด้วย เช่น คัมภีร์พระคุณแก้ว
ปิฎกฉบับวัดเกาะจ้นเลีย พนมเปญ ทีค่ ดั ลอกเมือ่ ปี พ.ศ. 2487 มีขอ้ ความเกีย่ ว
กับพิธบี ญ
ุ และระบุวา่ พิธบี ญ
ุ นีเ้ ป็นเนือ้ หาส่วนหนึง่ ทีร่ บั มาจากคัมภีรช์ อื่ “พระ
ธัมมกาย” เป็นไปได้ว่า คัมภีร์ “พระธรรมกาย” ดังกล่าวจะหมายถึงคัมภีร์ที่มี
คาถาธรรมกายและมีเนือ้ หาเกีย่ วกับพิธกี รรมบางอย่างทีอ่ าศัยคาถาธรรมกาย
เป็นส่วนสำาคัญ ซึ่งยังต้องสืบค้นโดยละเอียดต่อไป
4.1.1.7. บทสรุปคาถาธรรมกาย
คาถาธรรมกายเป็ น คั ม ภี ร ์ ภ าษาบาลี ที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะของเอเชี ย
อาคเนย์ พบหลายแห่งในประเทศไทย และกัมพูชา ประกอบด้วยเนื้อหาสอง
ส่วนหลักคือ บทแจกแจงพระพุทธคุณที่เปรียบเทียบพุทธคุณแต่ละหมวดว่า
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เปรียบเสมือนส่วนประกอบหนึ่งๆ ของพระธรรมกาย และบทประมวลความ
ซึ่งสรุปความหมายและความสำาคัญของธรรมกายในฐานะที่เป็นที่รวมแห่ง
พระพุทธคุณและคำาแนะนำาให้หมั่นระลึกถึงพระธรรมกายเนืองๆ
ล่างนี้

ภาพรวมเนื้อหาของคัมภีร์ที่มีคาถาธรรมกายอาจสรุปได้ดังตารางข้าง

ตารางที่ 5 สรุปเนื้อหาคาถาธรรมกายและข้อความประกอบที่พบใน
แหล่งต่างๆ
ข้อความที่พบ
หลักฐาน

คาถาธรรมกาย

บท
อรรถาธิบาย
บท
บท
แจกแจง ประมวล (อตฺถวณฺณ
นา)
พุทธคุณ ความ

จารึกพระ
ธรรมกาย พ.ศ.
2092

มี

พระธัมมกายาทิ
ฉบับเทพชุมนุม
(ศ.24)

มี

คัมภีร์ธัมมกาย
อักษรธรรม
ล้านนา

มี

(ไม่มี ข้อมูล/
จารึก
แตกหัก)
มี
ภาษาบาลี

มี

ภาษาไทย
ยวน

ข้อความประกอบอื่นๆ

-

-

ในตอนต้นบอกชื่อคาถา
ลงท้ายเป็นคำาแนะนำาให้
สวดทุกวันจะรักษาตัวได้
ตราบถึงนิพพาน
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มูลลกัมมฐาน

มี

มี

-

ปริยายพระ
วิปัสสนาสูตร

มี

มี

-

กรรมฐานแบบ
โบราณ (เขมร)

มี

มี

-

บทความ
ธรรมกาย
(ยอร์จ เซเดส์)

มี

มี

ภาษาบาลี

วิธีการนำาคาถาธรรมกาย
มาใช้ รั ก ษาโรคและแก้
อุปสรรค
การสวดสรรเสริ ญ พระ
ธรรมกายเป็นประจำาจะ
ทำาให้สมหวังทุกสิ่ง
(คาถาธรรมกาย) เพื่อนำา
ไปสู ่ พ ระนิ พ พานที่ ท รง
แสดงไว้
-

มโนรถปูรณี
(ไทย, พม่า)

มี

-

-

-

พุ ท ธคุ ณ และพุ ท ธญาณที่ แ สดงไว้ ใ นคาถาธรรมกายมี ที่ ม าในพระ
ไตรปิฎกและอรรถกถา เว้นแต่ “วชิรสมาบัติญาณ” ที่ไม่มีชื่อปรากฏในคัมภีร์
บาลีอนื่ ใด แต่โดยความหมายก็คอื พระสัพพัญุตญาณนัน่ เอง ดังนัน้ ธรรมกาย
ที่กล่าวถึงใน “คาถาธรรมกาย” จึงมีลักษณะเนื้อหาและคำาอธิบายเป็นแบบ
เถรวาทท้องถิ่นมากกว่าที่จะเป็นคำาสอนจากมหายานหรือวัชรยาน
การแสดงความหมายของธรรมกายในฐานะทีเ่ ป็นกายอันประกอบด้วย
พุทธคุณและพุทธญาณอันเป็นเครื่องรู้แจ้ง และในฐานะที่เป็นกายแห่งมรรค
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ผล และวิมตุ ตินนั้ นับว่าสอดคล้องกันกับคัมภีรส์ ายบาลีและสอดคล้องกันโดย
หลักการกับวิชชาธรรมกาย ส่วนคำาแนะนำาให้ผู้ปฏิบัติตรึกระลึกถึงพระธรรม
กายเนืองๆ ก็ตรงกันกับพุทธานุสติที่แสดงไว้ในพระบาลี และตรงกันกับหลัก
การของวิชชาธรรมกาย
ส่วนการทีบ่ างคัมภีรแ์ สดงอานิสงส์หรือประโยชน์ของคาถาธรรมกาย ใน
การรักษาโรค ปัดเป่าอันตรายหรืออุปสรรค การนำามาซึ่งสิ่งที่หวัง และการนำา
ไปสูน่ พิ พาน ก็เนือ่ งด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธคุณทีแ่ สดงไว้ในคาถาธรรมกาย
ตรงกันกับอานิสงส์ของพุทธานุสติทแี่ สดงไว้ในพระไตรปิฎกและอรรถกถาบาลี
และอาจกล่าวได้ว่าตรงกันกับที่พระมงคลเทพมุนีกล่าวไว้ในบางส่วน
สำาหรับกลุ่มเปาหมายและวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติ หากถือเอาตาม
เนื้อหาคัมภีร์อาจนับได้ว่ามีความแตกต่างกัน กล่าวคือ ในขณะที่พระไตรปิฎก
บาลีและวิชชาธรรมกายกล่าวถึงพุทธานุสติสำาหรับบุคคลทั่วไป เพื่อการนำา
ไปสู่นิพพาน คาถาธรรมกายกลับระบุว่าสำาหรับผู้ที่ปรารถนาความเป็นพระ
สัพพัญูพทุ ธเจ้า อย่างไรก็ดี มีขอ้ สังเกตว่า ในคัมภีรธ์ มั มกาย ทีจ่ ารึกด้วยอักษร
ธรรมล้านนานัน้ มีคาำ แนะนำาในตอนท้ายให้สวดคาถานีเ้ พือ่ เป็นปัจจัยรักษาตน
ไปตราบบรรลุมรรคผลนิพพาน และหนังสือการเจริญกรรมฐานแบบโบราณของ
กัมพูชาก็เชื่อมโยงการระลึกถึงพระพุทธคุณเหล่านี้เข้ากับการบรรลุมรรคผล
นิพพานเช่นกัน แสดงว่าในทางปฏิบัติของชาวพุทธท้องถิ่นนั้น พุทธานุสติ
ในคาถาธรรมกายนั้นมีไว้สำาหรับคนทั่วไปที่มีเปาหมายในการบรรลุมรรคผล
นิพพาน ไม่จำาเพาะสำาหรับพระโพธิสัตว์ที่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้น
เป็นไปได้ว่าความขัดแย้งกันเองในเนื้อหาคัมภีร์ดังกล่าวจะเป็นเครื่อง
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บ่งชี้ถึงความเป็นมาของคาถาธรรมกายว่า การเปรียบเทียบพระพุทธคุณกับ
ส่วนต่างๆ ของพระธรรมกายในลักษณะนี้อาจเป็นคำาสอนเก่าของพระพุทธ
ศาสนาดัง้ เดิมบางนิกายทีย่ กย่องการตัง้ ความปรารถนาเป็นพระสัพพัญูพทุ ธ
เจ้าและเป็นต้นสายของพุทธมหายาน ที่เคยแผยแผ่มาถึงเอเชียอาคเนย์หรือ
อย่างน้อยประเทศไทยแต่ครั้งโบราณ (ดู 2.3.1) ซึ่งเป็นคนละสายการเผยแผ่
กันกับพระพุทธศาสนาเถรวาทจากศรีลังกา ส่วนข้อความที่แสดงเปาหมายถึง
มรรคผลนิพพานที่ปรากฏในท้ายคัมภีร์นั้นเป็นการเติมเข้าไปตามคตินิยมของ
ชาวพุทธเถรวาทท้องถิ่นในภายหลัง
ส่วนการที่มีข้อความส่วนแจกแจงพระพุทธคุณผนวกไว้ในอรรถกถา
อังคุตตรนิกายฉบับอักษรไทยและพม่า โดยไม่ปรากฏในฉบับอักษรสิงหลนั้น
ดูจะเป็นการสนับสนุนข้อสันนิษฐานที่ว่า คาถาธรรมกายมีจุดเริ่มต้นมาจาก
พระพุทธศาสนาต่างสายการเผยแผ่กบั เถรวาทแบบศรีลงั กา ส่วนการทีม่ เี ฉพาะ
ข้อความแจกแจงพระพุทธคุณ โดยไม่มีบทประมวลความของคาถาพระธรรม
กายผนวกไว้ในอรรถกถาด้วยนั้น อาจบ่งชี้ว่าคณะสงฆ์ที่มีหน้าที่ในการจัดทำา
คัมภีร์อรรถกถาเหล่านั้นยอมรับเนื้อหาของบทแจกแจงพระพุทธคุณว่า แต่ไม่
ยอมรับเนือ้ หาของบทประมวลความทีอ่ าจจะดูขดั แย้งกับคตินยิ มของเถรวาท
แบบทีน่ บั ถือกันอยู่ การสืบค้นต่อไปในเชิงประวัตศิ าสตร์อาจช่วยให้ได้คาำ ตอบ
ถึงความเป็นมาของคาถาธรรมกายที่ชัดเจนขึ้น
อย่างไรก็ตาม สิ่งหนึ่งที่ทราบแน่นอนจากข้อมูลที่มีในขณะนี้คือ คาถา
ธรรมกายเคยเป็นที่นิยมแพร่หลายในประเทศไทย ดังจะเห็นได้จากการพบ
คาถาธรรมกายในต่างพื้นที่ ต่างยุคสมัย และจารึกด้วยอักษรหลายแบบใน
ท้องถิ่นต่างๆ ของไทย และยังพบคัมภีร์พระธัมมกายาทิ ฉบับเทพชุมนุม ใน
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สมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งบ่งบอกถึงสถานะของคัมภีร์ว่าเป็นที่รู้จักและยอมรับกันใน
สังคมพุทธเถรวาทและในสังคมชัน้ สูงของสยามประเทศ อย่างช้าก็ในราวปลาย
พุทธศตวรรษที่ 21 ตามอายุของศิลาจารึกพระธรรมกายเป็นต้นมา
4.1.2. ธรรมกายในคัมภีร์แนะน�าการปฏิบัติธรรม
นอกจากคำาว่าธรรมกายที่พบเป็นหลักในคาถาธรรมกายแล้ว ยังพบ
คำาว่าธรรมกายหลายครั้งในคัมภีร์แนะนำาการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะในส่วนที่
กล่าวถึงพุทธานุสติ ทีน่ าำ มาศึกษาในบทนีพ้ บในคัมภีรจ์ ตุรารักขา และในคัมภีร์
มูลลกัมมฐานในส่วนที่ว่าด้วยพุทธานุสติ
4.1.2.1. คัมภีร์จตุรารักขา36
จตุรารักขา แปลว่า การคุม้ ครอง ปกปอง หรือการรักษา 4 ประการ เป็น
ชื่อของคัมภีร์แนะนำาการปฏิบัติสมาธิภาวนา 4 วิธี ได้แก่ พุทธานุสติ เมตตา
ภาวนา อสุภภาวนา และมรณานุสติ37 เรียบเรียงเป็นฉันท์บาลีแบบปัฏฐยาวัตร
ผสมกับวิปลุ าและวสันตดิลก ความยาว 32 คาถา โดยคาถาที่ 2-2938 เป็นเนือ้ หา
36
37

38

นำามาจากงานวิจัย “ร่องรอยธรรมกายในคัมภีร์จตุรารักขา” (สุปราณี พณิชยพงศ์ 2557)
พุทฺธานุสฺสติ เมตฺตา จ
อสุภำ มรณสฺสติ
อิติ อิมา จตุรารกฺขา
ภิกฺขุ ภาเวยฺย สีลวา ฯ (1) (สุปราณี พณิชยพงศ์ 2557)
พระภิกษุผู้มีศีล พึงเจริญการรักษา 4 อย่างเหล่านี้คือ พุทธานุสติ เมตตาภาวนา อสุภภาวนา และ
มรณานุสติ
คาถาแรกของคัมภีร์จตุรารักขาเป็นข้อความแสดงความหมายของชื่อ “จตุรารักขา” และแนะนำาให้
พระภิกษุปฏิบตั ิ (ดูเชิงอรรถก่อนหน้านี)้ ส่วนคาถาสุดท้ายเป็นคาถาสรุปความโดยแนะนำาให้ปฏิบตั ทิ งั้
เช้าและเย็นเป็นประจำา เพื่อนำามาซึ่งความสุขอันไพบูลย์ที่ทราบกันว่าเป็นสิ่งประเสริฐสุด (วิสิฏฺมตำ,
เสฏฺมตำ)
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การปฏิบัติสมาธิภาวนา และคาถาที่ 30-31 กล่าวถึงวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความ
สังเวช 8 ประการ39 นิยมใช้สวดเพื่อเจริญภาวนาในหมู่พระภิกษุชาวศรีลังกา
และชาวไทยในภาคเหนือดังที่มีปรากฏอยู่ในหนังสือพระปริตรของประเทศ
ศรีลังกาและหนังสือสวดมนต์ไทยเหนือของประเทศไทย
เนือ่ งจากคัมภีร์จตุรารักขาเป็นคัมภีร์ที่เป็นที่นิยม มีการเผยแพร่ใช้งาน
กันในหลายแห่ง และมีการคัดลอกคัมภีร์ซำ้ากันบ่อยครั้ง จึงเป็นไปได้ว่าในการ
คัดลอกแต่ละครั้งจะมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อน ข้อความในคัมภีร์ที่พบใน
แต่ละท้องที่จึงมีความแตกต่างกัน สุปราณีจึงได้จัดทำาเนื้อหาคัมภีร์ขึ้นมาใหม่
โดยเทียบเคียงเอกสารและใบลาน 4 ฉบับ เพือ่ ให้ได้เนือ้ หาทีน่ า่ จะถูกต้องและ
ใกล้เคียงกับฉบับดั้งเดิมมากที่สุด40

39
40

สังเวควัตถุ 8 ได้แก่ การเกิด แก่ เจ็บ ตาย อบาย ความทุกข์ในอดีต ทุกข์ในอนาคต ในวัฏสงสาร และ
ทุกข์ในการแสวงหาอาหาร
เอกสารและใบลานทั้งสี่ฉบับที่ใช้เทียบเคียงกันเพื่อจัดทำาเนื้อหาใหม่ ได้แก่
1) หนังสือสวดมนต์พระปริตร ( aha Pirit Pota) ของประเทศศรีลังกา (De undara 1983)
2) หนังสือสวดมนต์ฉบับเหนือ (ทวี เขื่อนแก้ว 2524)
3) ใบลานอักษรขอม (6863/2/1) และ
4) ใบลานอั ก ษรธรรมล้ า นนา (1298/1) คั ม ภี ร ์ ใ บลานทั้ ง สองฉบั บ ปั จ จุ บั น เก็ บ รั ก ษาไว้ ที่
หอสมุดแห่งชาติ
การตรวจชำาระหรือจัดทำาเนื้อหาขึ้นใหม่บนพื้นฐานของภาษาศาสตร์ในลักษณะนี้ เป็นที่ยอมรับ
ในทางวิชาการว่าเป็นงานที่มีคุณค่าในแวดวงการศึกษาคัมภีร์ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก
“ร่องรอยธรรมกายในคัมภีร์จตุรารักขา” (สุปราณี พณิชยพงศ์ 2557)
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จากการศึกษาเนื้อหา คาดว่าคัมภีร์นี้น่าจะเรียบเรียงขึ้นเพื่อเป็นคู่มือ
แนะนำาการปฏิบัติธรรมของพระภิกษุเป็นหลัก ส่วนการที่นำาเอาการปฏิบัติ
ธรรมทั้ง 4 วิธีมารวมกันแล้วตั้งชื่อว่า “จตุรารักขา” น่าจะเป็นเพราะเป็นวิธี
การสำาคัญในการฝกจิตรักษาใจไม่ให้มวั หมองจากข้าศึกคือกิเลส เป็นการกำาจัด
นิวรณ์ ทำาให้เกิดการเห็นแจ้งในทีส่ ดุ ดังทีม่ รี ะบุไว้ในอรรถกถาว่า พระพุทธองค์
ตรัสสอนอสุภกรรมฐาน เมตตาภาวนา และมรณานุสติ สำาหรับบรรเทากิเลส
3 ตระกูลหลักได้แก่ ราคะ โทสะ โมหะ ตามลำาดับ และทรงสอนพุทธานุสสติ
เป็นต้นสำาหรับผู้ที่มีศรัทธาจริต ( hp .232)
ส่วนการที่นำาบทพุทธานุสติมาไว้เป็นอันดับแรกน่าจะเป็นเพราะเป็น
กรรมฐานทีบ่ รรเทาได้ทงั้ ราคะ โทสะ และโมหะ ทำาให้เกิดปีตสิ ขุ กายสงบ และ
จิตตั้งมั่น ( .V.329) ผ่องใส ปราศจากนิวรณ์ เกื้อกูลต่อการปฏิบัติกรรมฐาน
อืน่ โดยเฉพาะอสุภกรรมฐาน ทำาให้จติ ร่าเริง เข้าถึงฌาน และหยัง่ ลงสูอ่ ริยภูมไิ ด้
( .II.20-21) ส่วนวัตถุเป็นทีต่ งั้ แห่งความสังเวช 8 ประการนัน้ ท่านผนวกไว้ใน
ตอนท้ายสุดเพือ่ เตือนใจให้ผปู้ ฏิบตั พิ จิ ารณาเห็นความเป็นจริงของสรรพสิง่ แล้ว
เกิดความสังเวช ไม่ประมาทในชีวติ หมัน่ ตักเตือนตนเองให้รบี เร่งทำาความเพียร
เพื่อจะได้บรรลุมรรคผลนิพพาน ซึ่งน่าเป็นวัตถุประสงค์ของการแต่งคัมภีร์นี้
มีเนือ้ หาบางส่วนของคัมภีรจ์ ตุรารักขาปรากฏอยูใ่ นคัมภีรบ์ าลีฉบับอืน่ ๆ
เช่น พบคาถาที่ 11 ในคัมภีร์สัททนีติปกรณ์41 และสองบาทแรกของคาถาที่ 1
41

สัททนีติปกรณ์เป็นคัมภีร์อธิบายบาลีไวยากรณ์ แต่งเป็นภาษาบาลีโดยพระอัครวงศาจารย์ พระภิกษุ
ชาวพม่าเมื่อ พ.ศ. 1697 (ค.ศ. 1154) มีบันทึกไว้ว่า หลังจากที่คัมภีร์นี้เขียนเสร็จได้ 2-3 ปี ก็ได้ถูก
จัดส่งไปเผยแพร่ในประเทศศรีลังกา และก็ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายในที่นั้น (Bode 1966:
16-17)

348

ร ชนิ า ันทรา รี ล

www.webkal.org

ในคัมภีร์ขุทฺทสิกฺขา-มูลสิกฺขา42 การศึกษาข้อความของคัมภีร์จตุรารักขาที่
ปรากฏในคัมภีร์เหล่านั้น และประเมินร่วมกับข้อมูลจากหนังสือรวมวรรณคดี
บาลีและเอกสารใบลาน รวมทัง้ ลักษณะของการใช้คาำ และสำานวนบาลีในคัมภีร์
ทำาให้สันนิษฐานได้ว่าคัมภีร์จตุรารักขาน่าจะแต่งขึ้นราวกลางพุทธศตวรรษที่
10-16 (คริสต์ศตวรรษที่ 5-10) โดยพระภิกษุทมี่ คี วามรูด้ ใี นพระไตรปิฎก อรรถ
กถา และภาษาบาลี และมีการเก็บรักษาและสืบทอดต่อกันมาในหมู่ชาวพุทธ
ในเอเชียใต้และเอเชียอาคเนย์จนถึงปัจจุบัน
ธรรมกายในคัมภีร์จตุรารักขา
ในเนื้อหาที่แนะนำาการปฏิบัติพุทธานุสติในคัมภีร์จตุรารักขา (คาถา
ที่ 2-11) นี้ พบคำาว่า ธรรมกายในคาถาที่ 11 ซึ่งเป็นข้อความสรุปการปฏิบัติ
พุทธานุสติในพระคัมภีร์ มีเนื้อความว่า
ทิสฺสมาโน ปิ ตาวสฺส
อสาธารณาณฑฺเฒ

42

รูปกาโย อจินฺติโย
ธมฺมกาเย กถา ว กาติ ฯ

คัมภีร์ขุทฺทสิกฺขา-มูลสิกฺขา เป็นคัมภีร์พระวินัยบาลีท่ีสรุปกฎสำาคัญๆ ในพระปาฏิโมกข์ เขียนขึ้น
มาเพื่อให้พระใหม่ศึกษาได้ง่าย (von in ber 1 6 1 ) มีการอ้างอิงชื่อคัมภีร์นี้ไว้ในคัมภีร์
Parakramabāhu-Katikāvata เมื่อปี พ.ศ. 1708 (ค.ศ. 1165) และที่ศิลาจารึกขนาดใหญ่ของ
พระเจ้าปรักกมพาหุ ทีก่ ลั วิหาร แห่งเมืองโปโลนนารุวะ ประเทศศรีลงั กาเมือ่ ปี พ.ศ. 1608 (ค.ศ. 1065)
ท่านมาลลเสเกระ (Malalasekera 1994: 76-77) ระบุว่าคัมภีร์ขุทฺทสิกฺขา-มูลสิกฺขาน่าจะแต่งขึ้น
โดยพระภิกษุชาวอนุราธปุระก่อนทีพ่ ระพุทธโฆษาจารย์จะเดินทางไปทีเ่ กาะศรีลงั กา ส่วน ดร.มูลเลอร์
(M ller 1883 86-8 ) ระบุว่าภาษาและรูปแบบของคำาศัพท์ที่ใช้บ่งบอกว่าคัมภีร์นี้แต่งขึ้นในราว
กลางพุทธศตวรรษที่ 11-13 (คริสต์ศตวรรษที่ 6-7)
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ค�าแปล: แม้พระรูปกายของพระองค์ทปี่ รากฏอยูก่ ย็ งั เป็น
เรื่องอจินไตย ไม่จำาต้องพูดถึงพระธรรมกาย (ของพระองค์) ซึ่ง
มั่งคั่งไปด้วยญาณ คือความรู้ที่ไม่ทั่วไป
จากเนื้อความในคาถา อาจสรุปประเด็นสำาคัญได้เป็น 2 ประเด็นหลัก
ด้วยกันคือ
1. ท่านผู้รจนาคัมภีร์นี้ต้องการจะชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า พระสัมมา
สัมพุทธเจ้าทรงมีธรรมกาย ซึ่งแยกออกจากรูปกายอย่างชัดเจน
2. ลักษณะที่สำาคัญของธรรมกายของพระพุทธองค์ คือ มั่งคั่งไปด้วย
ญาณ และลักษณะของญาณ คือ เป็นความรู้เฉพาะที่ไม่ทั่วไป ซึ่งเป็นเรื่อง
อจินไตย
สำ า หรั บ ประเด็ น แรกที่ ว ่ า พระพุ ท ธองค์ มี พ ระธรรมกายแยกจาก
พระรูปกายนั้น ตรงกันกับที่แสดงไว้ในพระไตรปิฎก ดังที่พระมหาปชาปดี
โคตมีเถรี ได้ระบุถึงการมีอยู่ของรูปกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์
ทรงเลี้ยงดูมา และธรรมกายที่พระเถรีเข้าถึงเพราะได้พระบรมศาสดาเป็น
ผู้สอน ดังนี้
อหํ สุคต เต มาตา
สทฺธมฺมสุขโท นาถ
สํวทฺธิโตยํ สุคต
อนินฺทิโย ธมฺมกาโย
มุหุตฺตํ ตณฺหาสมนํ
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ตฺวํ จ ธีรา ปิตา มม
ตยา ชาตมฺหิ โคตม
รปกาโย มยา ตว
มม สํวทฺธิโต ตยา
ขีรํ ตฺวํ ปายิโต มยา
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ตฺยาหํ สนฺตมจฺจนฺตํ

ธมฺมขีรมฺหิ ปายิตา ( p.II.532)

ค� า แปล: ข้ า แต่ พ ระสุ ค ต หม่ อ มฉั น เป็ น มารดาของ
พระองค์ และพระผู้ทรงปราชญ์ พระองค์ทรงเป็นพระบิดาของ
หม่อมฉัน ข้าแต่พระโคดม พระองค์ทรงเป็นที่พึ่ง ให้ความสุขใน
พระสัทธรรม หม่อมฉันเป็นผู้อันพระองค์ให้เกิดแล้ว ข้าแต่พระ
สุคต รูปกายของพระองค์นี้ อันหม่อมฉันให้เติบโตแล้ว ธรรมกาย
อันหาที่ติเตียนมิได้ของหม่อมฉันอันพระองค์ทรงให้เติบโตแล้ว
หม่อมฉันให้พระองค์ดื่มนำ้านมเพื่อบรรเทาความกระหายเพียง
ชั่วขณะ ส่วนว่า พระองค์ทรงให้หม่อมฉันดื่มนำ้านมคือธรรม
อันสงบนิรันดร์
เนือ้ ความในมหาปชาบดีโคตมีเถรีอปทานนี้ ตรงกับทีป่ รากฏอยูใ่ นคัมภีร์
จตุรารักขาที่ว่า กายทั้งสอง คือ รูปกายกับธรรมกาย มีลักษณะแยกกันอย่าง
ชัดเจน รูปกาย ก็คือกายเนื้อของคนตามปกติ ส่วนธรรมกายนั้นจะมีลักษณะ
พิเศษบางประการที่อยู่เหนือกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ ซึ่งเถรีอปทานกล่าวว่า
เมื่อได้ธรรมกายแล้วจะพบกับธรรมอันสงบนิรันดร์ ส่วนคัมภีร์จตุรารักขา
กล่าวว่า เมื่อมีธรรมกายแล้วจะมั่งคั่งหรือมากไปด้วยญาณ คือความรู้เฉพาะ
ที่ไม่ทั่วไปแก่ผู้อื่น
ในวิชชาธรรมกาย มีการแบ่งแยกรูปกายและธรรมกายอย่างชัดเจน
เช่นเดียวกัน ซึ่งส่วนใหญ่พระมงคลเทพมุนีมักเรียก รูปกายว่า “กายมนุษย์”
ดังนี้
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นิพพานเขามีธรรมขันธ์ทั้ง ซึ่งขันธ์ ของเขามีเรียกว่า
ธรรมขันธ์ ที่เรียกว่า ธรรมธาตุ กายก็เรียกว่าธรรมกาย ไม่เรียก
ว่ารูปกาย เหมือนกายมนุษย์ทั้งหลาย (รธ. 796)
การมีธรรมกายแยกจากรูปกายดังที่แสดงไว้ในคัมภีร์จตุรารักขา จึง
นับว่าสอดคล้องกันกับหลักการในพระไตรปิฎกบาลีและหลักการของวิชชา
ธรรมกาย
สำาหรับประเด็นที่สอง ที่ว่าธรรมกายมั่งคั่งไปด้วยญาณ อันเป็นความรู้
ที่ไม่ทั่วไปนั้น อาจเห็นได้จากพระบาลีในอัตถสันทัสสกเถรอปทานที่กล่าวถึง
พระปทุมุตรสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทรงเป็นธรรมกาย ตามนัยที่มาในอัคคัญญ
สูตร43 และลักษณะหนึง่ ของพระผูเ้ ป็นธรรมกาย คือ มีญาณรูท้ ไี่ ม่มที สี่ นิ้ สุด ดังนี้
สตสหสฺสเตวิชฺชา
ปริวาเรนฺติ สมฺพุทฺธํ
าเณ อุปนิธา ยสฺส
อนนฺต าณํ สมฺพุทฺธํ
ธมฺมกาย ฺจ ทีเปนฺตํ
วิโกเปตุ น สกฺโกนฺติ

43

ฉฬภิฺา มหิทฺธิกา
โก ทิสฺวา นปฺปสีทติ
น วิชฺชติ สเทวเก
โก ทิสฺวา นปฺปสีทติ
เกวลํ รตนากรํ
โก ทิสฺวา นปฺปสีทติ
( p.I.168)

ตถาคตสฺส เหตำ วาเสฏฺา อธิวจนำ ธมฺมกาโย อิติปิ ฯลฯ (ที.ปา. 11/55/92)
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พระภิกษุ เป็นเรือนแสน ผูม้ วี ชิ ชา 3 อภิญญา 6 ผูม้ ฤี ทธิ์
มากแวดล้อมพระสัมพุทธเจ้าอยู่ ใครเห็นแล้วจะไม่เลื่อมใสเล่า
ท่ามกลาง มนุษย์ และเทวดา ไม่มีใครเปรียบกับพระสัมมาสัม
พุทธเจ้าได้ในเรื่องการติดแน่นในญาณ คือความรู้ พระองค์เป็น
ผู้มีญาณไม่มีที่สิ้นสุด ใครเห็นแล้วจะไม่เลื่อมใสเล่า ใครๆ ไม่
อาจทำาให้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระธรรมกาย ผู้ทรงแสดง
อยู่ซึ่งบ่อเกิดแห่งรัตนะทั้งสิ้นให้หวั่นไหวได้ ใครเห็นแล้วจะไม่
เลื่อมใสเล่า
จากพระบาลี นี้ จะเห็ น ได้ ว ่ า พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า ทรงเป็ น พระ
ธรรมกาย จึงทำาให้พระองค์มคี ณ
ุ สมบัตหิ ลายประการทีเ่ ป็นอจินไตย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง พระองค์ทรงมีญาณรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีใครเทียบได้ ทั้งในมนุษย์และ
เทวโลก ทัง้ ยังมีพระภิกษุผบู้ รรลุวชิ ชา 3 อภิญญา 6 ล้วนมีฤทธิม์ ากเป็นจำานวน
เรือนแสนห้อมล้อม ตรงกับเนื้อความในคัมภีร์จตุรารักขาที่ว่า ธรรมกายของ
พระองค์มั่งคั่ง หรือมากไปด้วยญาณ คือความรู้เฉพาะที่ไม่ทั่วไป ซึ่งเป็นสิ่ง
อัศจรรย์ที่ใครๆ ไม่พึงคิด
ในวิชชาธรรมกาย พระมงคลเทพมุนีได้กล่าวถึงญาณคือความรู้ของ
ธรรมกายไว้ว่า
พระพุ ท ธเจ้ า นะคื อ ใคร ที่ ไ ปเห็ น สั จ ธรรมทั้ ง 4 นะ
... เห็นด้วยตากายธรรม รู้ด้วยญาณของกายธรรม ไม่ใช่
รู ้ ด ้ ว ยดวงวิ ญ ญาณ เพราะกายมนุ ษ ย์ มี ด วงวิ ญ ญาณ ญาณ
ไม่ มี กายมนุ ษ ย์ กายมนุ ษ ย์ ล ะเอี ย ด กายทิ พ ย์ กายทิ พ ย์
ละเอียด มีดวงวิญญาณทั้งนั้น ดวงญาณไม่มี กายรูปพรหม
บทที 4 เอเชียอาคเนย์ | 353

www.webkal.org
หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ 1 ฉบับวิชาการ

รูปพรหมละเอียด มีแต่ดวงวิญญาณ ดวงญาณไม่มี กายอรูป
พรหม อรูปพรหมละเอียด มีแต่ดวงวิญญาณ ดวงญาณไม่มี พอ
ถึงกายธรรมเข้า มีญาณทีเดียว (รธ. 194-195)
ในพระธรรมเทศนาข้างบนนี้ พระมงคลเทพมุนีแสดงไว้ว่า มีเพียง
ธรรมกายเท่านัน้ ทีม่ ญ
ี าณรูแ้ จ้ง ส่วนกายอืน่ ๆ ทีเ่ ป็นโลกิยะไม่มญ
ี าณ นอกจากนี้
ท่านยังอธิบายเพิ่มเติมว่า ญาณของพระธรรมกายนั้น ทั้งเห็นและรู้แจ้งชัดว่า
ขันธ์ 5 ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา
พอถึงกายธรรมมันขั้นวิปัสสนา เห็นจริงๆ จังๆ อย่าง
นั้นละ เห็นแท้ทีเดียว เห็นชัด ๆ ไม่ได้เห็นด้วยตากายใน
ภพ เห็นด้วยตาธรรมกาย รู้ด้วยญาณธรรมกาย เห็นด้วยตา
พระพุทธเจ้า รู้ด้วยญาณพระพุทธเจ้า เห็นอย่างนี้แหละ เห็น
ด้วยตาของพระตถาคตเจ้า ธรรมกายนัน่ เป็นตัวของพระตถาคต
เจ้าทีเดียว ไม่ใช่อื่น เห็นชัดอย่างนี้แหละ เห็นอย่างนี้แหละเขา
เรียกว่า วิปัสสนา เห็นเบญจขันธ์ทั้ง เป็น อนิจฺจำ ทุกฺขำ อนตฺตา
(รธ.755)
จะเห็นได้ว่า ลักษณะของญาณ ดังที่พระมงคลเทพมุนีได้กล่าวอธิบาย
มานี้ ตรงกับเนื้อหาที่พบในคัมภีร์จตุรารักขาและที่พบในพระไตรปิฎกบาลีว่า
ธรรมกายของพระพุทธองค์นั้น อุดมไปด้วยญาณรู้แจ้ง
โดยภาพรวม คัมภีร์จตุรารักขาจึงนับว่ามีเนื้อหาที่สอดคล้องกันกับ
พระไตรปิฎกและอรรถกถาบาลี ทั้งในแง่ของการเจริญพุทธานุสติและใน
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ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับธรรมกาย สำาหรับความสอดคล้องกันกับหลักการของ
วิชชาธรรมกาย โดยภาพรวมนับว่าสอดคล้องเช่นเดียวกัน เช่นการที่กล่าวถึง
ธรรมกายในฐานะทีเ่ ป็นกายทีป่ ระกอบด้วยญาณและเป็นอจินไตย รวมทัง้ ความ
หมายของธรรมกายในฐานะทีเ่ ป็นกายแห่งการตรัสรูธ้ รรม เพราะประกอบด้วย
ญาณที่สามารถรู้แจ้งธรรมตามความเป็นจริง มิได้มีความหมายเพียงแค่เป็น
หมวดหมู่แห่งคำาสอนของพระพุทธองค์ดังที่เข้าใจกันในภายหลัง ธรรมกาย
ที่พบในคัมภีร์จตุรารักขาจึงนับได้ว่าเป็นหลักฐานเก่าแก่ชิ้นหนึ่งของคำาสอน
ธรรมกายในท้องถิ่นเอเชียอาคเนย์ที่อาจมีจุดเริ่มต้นราวกลางพุทธศตวรรษที่
10-16 ตามที่สุปราณีได้ประเมินเวลาของการประพันธ์คัมภีร์นี้เป็นครั้งแรกไว้
4.1.2.2. ธรรมกายในคัมภีร์มูลลกัมมฐาน44
ในคัมภีร์มูลลกัมมฐาน ฉบับอักษรธรรมล้านนา ที่มีคาถาธรรมกาย
(4.1.1.4) พบคำาว่า ธรรมกาย อีกครั้งหนึ่งในเนื้อหาที่แนะนำาการเจริญ
พุทธานุสติโดยตรึกระลึกถึงพระพุทธคุณ คำาว่าธรรมกายปรากฏอยูใ่ นข้อความ
ที่แปลและอธิบายความหมายของพระพุทธคุณบทสุดท้ายคือ “ภควา” ดังนี้
ภควา ผูไ้ ด้หกั เสียยังราคะ โทสะ โมหะ ตัณหา มานะ ทิฏฐิ
อวิชา แลมีศรีโสภาคย์อันงาม บารมีธรรมกาย บุญคุณตั้งอยู่ใน
ตน หาที่เสี้ยงที่สุดบ่ได้ (มูลล. 18 2 .5)45
44
45

นำามาจากงานวิจัย “สมาธิภาวนาในคัมภีร์อักษรธรรม” (กิจชัย เอื้อเกษม 2557)
คัมภีรม์ ลู ลกัมมฐานฉบับนีม้ กี ารให้เลขหน้าซำา้ กัน 2 หน้า คือมีหน้าที่ 17 และ 18 สองครัง้ โดยเนือ้ หา
ในหน้าที่ 17 และ 18 ครั้งที่สองเป็นเนื้อหาที่ดำาเนินต่อเนื่องจากหน้า 17-18 ครั้งที่ 1 แต่ละหน้ามี
ความยาว 12-13 บรรทัด ดังนั้นตัวเลข 18 2 .5 จึงหมายถึง หน้าที่ 18 ครั้งที่ 2 บรรทัดที่ 5
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จากข้อความข้างต้น คำาว่าธรรมกายปรากฏอยู่ในบทขยายความของ
ภควา ในลักษณะคล้ายกันกับทีก่ ล่าวไว้ในอรรถกถาบาลีและวิสทุ ธิมรรค กิจชัย
ซึ่งอธิบายว่าพุทธคุณในส่วนนี้หมายถึงการที่พระพุทธเจ้าทรงตัดเสียซึ่ง ราคะ
โทสะ โมหะ ตัณหา มานะ ทิฏฐิ อวิชชา มีศรีโสภาคย์อันงามด้วยบารมี ทรงมี
ธรรมกายซึง่ เป็นคุณแห่งบุญอันหาทีส่ ดุ มิได้และอยูใ่ นตัวตนของพระองค์ กล่าว
คือธรรมกายนีเ้ ป็นธรรมกายของพระพุทธเจ้า สถิตย์อยูใ่ นพระองค์เอง และเป็น
ผลจากบุญอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์
เนื้อความที่กล่าวเชื่อมโยงพระธรรมกายเข้ากับบุญและพระพุทธองค์
นี้ มีความคล้ายคลึงกันกับข้อความที่พบในคัมภีร์ปริยายพระวิปัสสนาสูตร
(4.1.1.5) ในตอนท้ายคาถาพระธรรมกายทีก่ ล่าวถึงพระพุทธองค์ดว้ ยข้อความ
ว่า “องค์พระผู้มีบุญ”46
แม้คัมภีร์จะไม่ได้ขยายความอะไรเกี่ยวกับธรรมกายไว้มากกว่านี้ แต่
การที่กล่าวว่าพระพุทธองค์ทรงมีธรรมกาย ซึ่งมีลักษณะเป็นบุญและคุณอยู่
ภายในตนนั้นก็นับได้ว่าเป็นประเด็นที่มีความสอดคล้องกับวิชชาธรรมกาย
โดยหลักการ
4.1. . ธรรมกายในคัมภีร์อื่นๆ ในเอเชียอาคเนย์
นอกจากทีพ่ บในคาถาธรรมกายและในคัมภีรส์ อนธรรมปฏิบตั ทิ วี่ า่ ด้วย
พุทธานุสติซงึ่ เป็นสองแหล่งหลักทีพ่ บคำาว่าธรรมกายแล้ว ในเอเชียอาคเนย์ยงั
46

“นรชนใดนมัสการพระธรรมกาย สรรเสริญในองค์พระผู้มีบุญ ...”
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พบคำาว่าธรรมกายประปรายอยูใ่ นคัมภีรอ์ นื่ ๆ ด้วย หนึง่ ในนัน้ คือคัมภีรอ์ ปุ ปาต
สันติ หรือ มหาสันติงหลวง47

ภาพที่ 21 คัมภีร์อุปปาตสันติ อักษรธรรมลาว พ. . 23
วั ใหมสุวันนะพมาราม บ้านปาขาม เมืองหลวงพระบาง ลาว
โคงกานปกปกรักสาหนังสืใบลานลาว (โคงกานรวมมื ลาว เอยยระมัน)

คัมภีร์อุปปาตสันติ เป็นวรรณกรรมบาลีแห่งอาณาจักรล้านนา เรียบ
เรียงเป็นฉันทลักษณ์ โดยพระมหามังคลสีลวังสเถระในเมืองเชียงใหม่ มีความ
เก่าแก่ทอี่ าจสืบสาวไปได้ถงึ ราว พ.ศ. 1950 ในรัชสมัยของพระเจ้าสามฝังแกน
กษัตริย์เชียงใหม่ผู้ครองราชย์ในราว พ.ศ. 1944-1989 ( rkasame 2013:
292) มีเนื้อหาในเชิงอ้อนวอนขออานุภาพพระรัตนตรัยและผู้มีฤทธิ์ทั้งหลาย
47

นำามาจากงานวิจัย “สมาธิภาวนาในคัมภีร์อักษรธรรม” (กิจชัย เอื้อเกษม 2557)
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ให้ช่วยนำามาซึ่งความสงบสุข ความสวัสดี และความไม่มีโรค เป็นต้น นิยมใช้
เป็นบทสวดเพื่อปองกันหรือปัดเป่าภยันตราย หรือเหตุร้ายต่างๆ และเพื่อนำา
มาซึ่งความสำาเร็จและชัยชนะ
อุปปาตสันติประกอบด้วยคาถาภาษาบาลี 272 บท และเนื้อความใน
ภาคภาษาไทยยวนที่ใช้ชื่อว่ามหาสันติงหลวง ฉบับที่นำามาศึกษาในงานวิจัย
นี้ จารึกด้วยอักษรธรรมลาว ซึ่งบ่งบอกถึงความนิยมแพร่หลายไปถึงดินแดน
ในฝังตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ในคาถาที่ 256 มีข้อความกล่าวถึงพระ
ธรรมกายไว้ดังนี้
นานาคุณวิจิตฺตสฺส รูปกายสฺส สตฺถุโน
สพฺพเทวมนุสฺสานำ ภวพนฺธวิทฺธาริโน48
เมตตาพเลน มหตา สทา มงฺคลมตฺถุ เตฯ
สพฺพฺุตาทิกายสฺส ธมฺมกายสฺส สตฺถุโน
จกฺขาทฺยโคจรสฺสาปิ โคจรสฺเสว ภูริยา
เตโชพเลน มหตา สพฺพมงฺคลมตฺถุ โน (อุปปาตสันติ โคลงบทที่ 255-6)
ค�าแปล: ด้วยเมตตานุภาพอันยิง่ ใหญ่ของพระศาสดาผูม้ รี ปู กายอันงาม
วิจติ รด้วยคุณนานา ประการ49 ผูท้ รงปลดเปลือ้ งเวไนยชนจากบ่วงมาร ขอมงคล
จงมีแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดไป ด้วยเดชานุภาพอันยิ่งใหญ่แห่งธรรมกายมี
พระสัพพัญุตญาณเป็นต้นของพระศาสดา อันมิใช่อารมณ์ของจักษุเป็นต้น
แต่เป็นอารมณ์ของปัญญาเท่านั้น ขอสรรพมงคลจงมีแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
48
49

ฉบับวัดบุพพาราม วัดท่ามะโอเขียน มารพนฺธวิโมจิโน
แปลภาษาไทยโดย บำาเพ็ญ ระวิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2540.
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เห็นได้ว่าคัมภีร์หรือคาถาอุปปาตสันติแยกรูปกายและธรรมกายของ
พระพุทธเจ้าออกจากกันอย่างชัดเจน โดยระบุว่าธรรมกายของพระพุทธเจ้า
ประกอบด้วยพระสัพพัญุตญาณเป็นต้น และกล่าวอีกว่าพระธรรมกาย
สามารถเห็นได้ดว้ ยปัญญามิใช่ดว้ ยตาสามัญทัว่ ไป ซึง่ เป็นความเข้าใจทีต่ รงกัน
กับคาถาธรรมกายที่กล่าวไว้ข้างต้น (4.1.1.3) และสอดคล้องกันกับหลักการ
ในวิชชาธรรมกาย
4.1.4. บทสรุปเกี่ยวกับธรรมกายในเอเชียอาคเนย์
คัมภีร์โบราณที่นำามาศึกษาจากเอเชียอาคเนย์ พบหลักฐานที่มีคำาว่า
ธรรมกาย 2 ประเภทหลักคือ พบมากที่สุดในคาถาธรรมกาย และพบหลาย
แห่งในคัมภีร์ที่บรรยายพระพุทธคุณ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นส่วนหนึ่งของคัมภีร์
แนะนำาการปฏิบัติธรรมแบบพุทธานุสติ
หลักฐานของคำาว่า ธรรมกาย ทั้งหมดที่พบในเอเชียอาคเนย์ให้ความ
หมายของธรรมกายไปในทิศทางเดียวกันว่า เป็นกายทีป่ ระกอบด้วยพุทธญาณ
อันเป็นเครื่องรู้แจ้งซึ่งเป็นความหมายที่ตรงกันกับความหมายของธรรมกาย
ในวิชชาธรรมกาย
ธรรมกายในฐานะที่รุ่งเรืองด้วยพุทธญาณอันเป็นอจินไตยอาจจะเป็น
ที่รู้จักของชาวพุทธในเอเชียอาคเนย์ตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ 10-16 อัน
เป็นเวลาโดยประมาณของการประพันธ์คัมภีร์จตุรารักขาดังที่สุปราณีระบุ
ไว้ (4.1.2.1) หรืออาจจะเป็นหลังจากนั้นในเวลาที่คัมภีร์จตุรารักขาเริ่มเผย
แพร่จากศรีลังกาเข้ามาสู่เอเชียอาคเนย์ซึ่งยังไม่มีการศึกษาในรายละเอียดว่า
น่าจะเป็นราวเวลาใด
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อย่างไรก็ตาม อย่างช้าในพุทธศตวรรษที่ 20 ธรรมกายน่าจะเป็นที่รู้จัก
ดีในเอเชียอาคเนย์หรืออย่างน้อยในดินแดนล้านนาแล้ว เพราะเป็นไปได้ว่า
คาถาอุปปาตสันติซึ่งกล่าวถึงธรรมกายในฐานะที่เป็นที่รวมแห่งพุทธญาณมี
พระสัพพัญุตญาณเป็นต้นนั้น อาจจะประพันธ์ขึ้นในราวกลางพุทธศตวรรษ
ที่ 20 ดังที่กิจชัยนำาเสนอ (4.1.3) ซึ่งหากคัมภีร์ดังกล่าวประพันธ์ในช่วงเวลา
นัน้ จริง แสดงว่าท่านผูป้ ระพันธ์นา่ จะรูจ้ กั คุณสมบัตขิ องธรรมกายมาก่อนหน้า
นั้นระยะหนึ่งแล้ว
ส่วนคาถาพระธรรมกายมีหลักฐานที่ยืนยันวันเวลาได้ชัดเจนในปลาย
พุทธศตวรรษที่ 21 อันเป็นเวลาของการจารึกบนศิลาหินชนวนที่พบที่พระ
เจดีย์วัดเสือ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเนื้อหาของบทแจกแจงพระพุทธคุณใน
คาถาพระธรรมกายปรากฏอยูใ่ นอรรถกถาอังคุตตรนิกายเล่มที่ 1 ในฉบับสยาม
รัฐและฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย การศึกษาประวัติความเป็นมาของ
ต้นฉบับอรรถกถาฉบับนี้ อาจนำาไปสู่ข้อสรุปเรื่องวันเวลาที่ปรากฏหลักฐาน
เกี่ยวกับธรรมกายในเวลาที่เร็วกว่าที่คาดไว้
ในคาถาพระธรรมกาย ธรรมกายมีลักษณะของการเป็นที่รวมแห่ง
พระพุทธญาณและพุทธคุณมีประการต่างๆ ญาณของธรรมกายมีคณ
ุ สมบัตขิ อง
ความรูแ้ จ้ง จึงบ่งบอกถึงคุณสมบัตขิ องพระธรรมกายว่าเป็นกายแห่งความรูแ้ จ้ง
หรือกายแห่งการตรัสรู้ธรรมไปด้วยในเวลาเดียวกัน พระพุทธองค์ทรงได้ช่ือ
ว่าเป็นธรรมกาย (ธมฺมกายมตํ พุทฺธํ) ธรรมกายอันเป็นที่รวมแห่งพระพุทธคุณ
จึงเป็นพุทธลักษณะที่ผู้ปฏิบัติธรรมควรน้อมระลึกถึงเนืองๆ ในการเจริญ
พุทธานุสติ
360

ร ชนิ า ันทรา รี ล

www.webkal.org

คาถาพระธรรมกายพบในที่หลายแห่งในเอเชียอาคเนย์ โดยเฉพาะ
ในประเทศไทย และกัมพูชา และในหลักฐานหลายประเภท ตั้งแต่คัมภีร์ที่มี
คาถาธรรมกายเป็นเนื้อหาหลัก ไปจนถึงคัมภีร์แนะนำาการปฏิบัติธรรมที่มักมี
ธรรมกายเป็นส่วนประกอบอยู่ด้านท้าย และศิลาจารึก บ่งบอกถึงความนิยม
แพร่หลายในการนำามาใช้งาน ข้อความในตอนท้ายที่ต่อจากเนื้อหาหลักของ
คาถาพระธรรมกายที่พบในคัมภีร์ต่างๆ ดังที่ได้สรุปไว้ในตารางที่ 5 เป็นสิ่งที่
แสดงให้เห็นว่าคาถาธรรมกายถูกนำามาใช้งานในลักษณะใดบ้าง ซึ่งแม้ว่าจะ
เป็นการใช้งานในคนละลักษณะ แต่โดยรวมก็มีจุดร่วมเดียวกันประการหนึ่ง
คือ เป็นการอาศัยอานุภาพของพระพุทธคุณช่วยเหลือเพื่อการนำามาซึ่งความ
สำาเร็จทั้งในทางโลกและในทางธรรม

4.2. หลักฐานเกียวกับสมาธิภาวนา
เมื่อศึกษาความสอดคล้องของคำาว่า ธรรมกาย ที่ปรากฏในคัมภีร์จาก
เอเชียอาคเนย์กับหลักการของวิชชาธรรมกายแล้ว ในลำาดับต่อไปจะได้ศึกษา
ความสอดคล้องกันในแง่ของการเจริญสมาธิภาวนา
จากการศึกษาหลักฐานที่มีคำาว่า ธรรมกาย ในเอเชียอาคเนย์ดังที่แสดง
ไว้ข้างบน เห็นได้ว่าคำาว่าธรรมกายมักปรากฏอยู่ในคัมภีร์ที่แนะนำาการปฏิบัติ
พุทธานุสติ ในส่วนของการระลึกถึงพระพุทธคุณ แม้คาถาพระธรรมกายเอง
ก็มีเนื้อหาแนะนำาให้ทำาพุทธานุสติเช่นเดียวกัน การที่พบคัมภีร์เหล่านี้อยู่ใน
หลายแห่งในประเทศไทยและกัมพูชาจึงแสดงถึงความนิยมในการปฏิบตั พิ ทุ ธา
นุสติทมี่ ใี นท้องถิน่ เอเชียอาคเนย์ การศึกษาเรือ่ งการเจริญสมาธิภาวนาในบทนี้
จึงเริ่มต้นจากการปฏิบัติพุทธานุสติเป็นต้นไป
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4.2.1. พุทธานุสติในเอเชียอาคเนย์
โดยเหตุทกี่ ารเจริญพุทธานุสติในเอเชียอาคเนย์มหี ลักฐานเก่าแก่ทสี่ ดุ ใน
พระไตรปิฎกและอรรถกถาบาลี ดังนั้น ก่อนจะไปศึกษาเนื้อหาคัมภีร์ที่เขียน
ในท้องถิ่น จึงควรศึกษาภาพรวมการปฏิบัติพุทธานุสติดังที่แสดงไว้ในพระ
ไตรปิฎกและอรรถกถาบาลีโดยสังเขปเพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษาพุทธานุสติ
ที่กล่าวไว้ในคัมภีร์ต่างๆ ต่อไป
4.2.1.1. พุทธานุสติในพระไตรปิฎกและอรรถกถาบาลี50
พุทธานุสติ มาจากคำาบาลีว่า พุทฺธานุสฺสติ เป็นศัพท์สมาสประกอบ
ด้วยศัพท์บาลี 2 คำาคือ พุทฺธ และ อนุสฺสติ คำาว่า พุทฺธ นั้นในพระไตรปิฎก
บาลีหมายถึง องค์พระพุทธเจ้า แต่ในอรรถกถามีการขยายความออกไปว่า
หมายถึงพระพุทธคุณ คือคุณธรรมต่างๆ ของพระพุทธองค์ด้วย ส่วน อนุสฺสติ
ก็คือสติหรือความระลึกที่เกิดขึ้นบ่อยๆ เนืองๆ เมื่อรวมความแล้วพุทธานุสติ
จึงหมายถึงการตามตรึกระลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประกอบด้วย
พุทธคุณต่างๆ หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า เป็นชื่อของสติที่มีพระพุทธคุณ
เป็นอารมณ์นั่นเอง
คำาว่า พุทฺธานุสฺสติ มีระบุไว้ในพระไตรปิฎกบาลีถึง 29 ครั้ง ในอรรถ
กถา 83 ครั้ง ในฎีกา และในคัมภีร์ปกรณ์วิเศษอื่นๆ อีกไม่ตาำ่ กว่า 75 ครั้ง ซึ่ง
บ่งบอกว่าชาวพุทธเถรวาทรู้จักและคุ้นเคยกับพุทธานุสติเป็นอย่างดี

50

นำามาจากงานวิจัย “พุทธานุสติในคัมภีร์พุทธศาสนาภาษาบาลี” (พระมหาสุธรรม สุรตโน 2557)
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ข้อความเกี่ยวกับพุทธานุสติที่พบในพระไตรปิฎกบาลี ส่วนใหญ่จะ
แสดงถึงความสำาคัญและอานิสงส์ของพุทธานุสติ เช่น แสดงไว้เป็นอันดับแรก
ของ อนุสฺสติฏ าน “ที่ตั้งแห่งการระลึก” (องฺ.ฉกฺก. 14/280/317) และเป็น
ประการแรกในอนุสติทั้ง 6 ที่พึงเจริญเพื่อความรู้แจ้ง เพื่อการละ เพื่อความ
สิ้น ความเสื่อม ความดับไปแห่งราคะ โทสะ โมหะ และอุปกิเลสทั้งหลาย
(องฺ.ฉกฺก. 14/398-401/502-3)51 การระลึกถึงพุทธคุณทำาให้มสี ติ มีปตี เิ หมือน
ได้อยู่ร่วมกับพระพุทธเจ้า จิตจะเป็นสมาธิ ไม่ฟุงซ่าน เป็นเอกัคคตารมณ์
(มีอารมณ์เดียว) มีจิตเบิกบานเนืองๆ (ขุ.เถร. 26/348/326) ทำาให้ไม่มีความ
กลัว ความหวาดสะดุง้ ความขนพองสยองเกล้าใดๆ (สำ.ส. 15/865/322) ทำาให้
เป็นผู้ไม่เกียจคร้านตลอดทั้งกลางคืนและกลางวัน (ขุ.เถร. 26/342/321-2)
ย่อมละกามได้โดยการข่มไว้ (ขุ.ม. 29/12/7) ย่อมเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่าย
คลายกำาหนัด เพื่อความดับ เพื่อสงบระงับ เพื่อรู้ยิ่ง เพื่อตรัสรู้ เพื่อนิพพาน
(องฺ.เอก. 20/179/39)
เอกธมฺโม ภิกขฺ เว ภาวิโต พหุลกี โต เอกนฺตนิพพฺ ทิ าย วิราคาย
นิโรธาย อุปสมาย อภิฺาย สมฺโพธาย นิพฺพานาย สำวตฺตติฯ
กตโม เอกธมฺโม พุทฺธานุสฺสติฯ (องฺ.เอก. 20/179/39)

51

พระไตรปิฎกบาลีฉบับสยามรัฐ แสดงข้อความไว้โดยย่อว่า “ธรรม 6 ประการนี้” แต่ไม่ได้แสดง
รายละเอียดไว้ว่าได้แก่อะไรบ้างในตอนหลังๆ ที่กล่าวถึงความสิ้นไปแห่งกิเลสทั้งหลาย ส่วนในฉบับ
ฉัฏฐสังคีติของพม่า แสดงข้อความไว้โดยย่อในทำานองเดียวกัน แต่แสดงจำานวนข้อธรรมที่กล่าวถึง
ไว้ด้วยทำาให้มีความชัดเจนว่า กำาลังกล่าวถึงอนุสติ 6 เริ่มตั้งแต่พุทธานุสติด้วย ในจำานวนธรรม 6
ประการที่พึงเจริญเพื่อให้รู้แจ้ง เพื่อการละ เพื่อความสิ้น ความเสื่อมไป ความดับไปแห่งราคะ โทสะ
โมหะ และกิเลสทั้งหลาย ( .II.393 S)
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ค�าแปล: ภิกษุทงั้ หลาย ธรรมอย่างหนึง่ ทีบ่ คุ คลเจริญแล้ว
กระทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพือ่ ความหน่ายโดยส่วนเดียว เพือ่
คลายกำาหนัด เพื่อความดับ เพื่อความสงบ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อ
ความตรัสรู้ เพื่อนิพพาน ธรรมอย่างหนึ่งคืออะไร คือพุทธานุสติ
ในบรรดาการเจริญภาวนาเพื่ออบรมจิตให้สะอาดบริสุทธิ์จนกระทั่ง
หมดจดปราศจากกิเลสอาสวะนั้น การเจริญพุทธานุสติ ถือว่าเป็นการเจริญ
ภาวนาที่สำาคัญและยอดเยี่ยม มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แม้พระพุทธเจ้า
ทั้งหลายในอดีตก็ทรงยกย่อง ดังเช่นที่พระปทุมุตรพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ในอดีต
ชาติของพระสุภตู เิ ถระว่า “ท่านจงเจริญพุทธานุสติอนั ยอดเยีย่ มกว่าภาวนาทัง้
หลาย เมื่อเจริญพุทธานุสตินี้แล้ว จะยังใจให้เต็มเปียมได้” (ขุ.อป. 32/23/98)
ซึ่งท่านก็ได้เจริญพุทธานุสติอย่างดีในชาตินั้น กระทั่งได้เป็นอุปนิสัยต่อๆ มา
ถึงในชาติสุดท้ายนี้ ที่ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ ตัดกิเลสได้เด็ดขาดบรรลุ
มรรคผลนิพพาน ดังที่ท่านกล่าวไว้ว่า
เราอั น พระโลกนาถทรงพรำ่ า สอนแล้ ว นมั ส การพระ
ตถาคต มีจิตเบิกบาน เจริญพุทธานุสติอันอุดมทุกเมื่อ ด้วยกุศล
กรรมที่เราทำาดีแล้วนั้น และด้วยการตั้งเจตนาไว้ เราละกาย
มนุษย์แล้ว ได้ไปสูภ่ พดาวดึงส์ได้เป็นจอมเทวดา เสวยทิพยสมบัติ
80 ครัง้ และได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ 1,000 ครัง้ ได้เป็นพระเจ้า
ประเทศราชอันไพบูลย์โดยคณานับมิได้ ได้เสวยสมบัติเป็นอัน
ดี นี้เป็นผลแห่งพุทธานุสติ เมื่อท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่
เราย่อมได้โภคสมบัตมิ าก เราไม่มคี วามบกพร่องโภคะเลย นีเ้ ป็น
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ผลแห่งพุทธานุสติ ในแสนกัปแต่กัปนี้ เราได้ทำากรรมอันใดไว้ใน
กาลนั้น ด้วยผลแห่งกรรมนั้นเราไม่รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่ง
พุทธานุสติ คุณวิเศษเหล่านี้ คือปฏิสมั ภิทา 4 วิโมกข์ 8 และอภิญญา 6
เราทำาให้แจ้งชัดแล้ว คำาสอนของพระพุทธเจ้า เราได้ทาำ เสร็จแล้ว
ดังนี้แล (ขุ.อป. 32/23/99)
มีข้อสังเกตว่า สำาหรับอริยสาวก พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงแนะนำาให้
เจริญพุทธานุสติ ดังมีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกว่า ครั้งหนึ่ง พระเจ้ามหานามะ
ทูลถามพระพุทธองค์วา่ อริยสาวกผูไ้ ด้บรรลุผล ทราบชัดพระศาสนาแล้ว ย่อม
อยู่ด้วยวิหารธรรมชนิดใดเป็นส่วนมาก ทรงตอบว่า
อริยสาวกผู้ได้บรรลุผลทราบชัดพระศาสนาแล้ว ย่อม
อยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นส่วนมาก คือ อริยสาวกในพระศาสนา
นี้ ย่อมระลึกถึงพระตถาคตเนืองๆ ว่า แม้เพราะเหตุนี้ๆ พระผู้
มีพระภาคพระองค์นั้น เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้เองโดยชอบ ทรง
ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ ฯลฯ เป็นผู้เบิกบานแล้ว เป็น
ผู้จำาแนกธรรม มหานามะ สมัยใดอริยสาวกย่อมระลึกถึงพระ
ตถาคตเนืองๆ สมัยนัน้ จิตของอริยสาวกย่อมไม่ถกู ราคะกลุม้ รุม
ไม่ถกู โทสะกลุม้ รุม ไม่ถกู โมหะกลุม้ รุม ย่อมเป็นจิตดำาเนินไปตรง
ทีเดียว ก็อริยสาวกผูม้ จี ติ ดำาเนินไปตรงเพราะปรารภพระตถาคต
ย่อมได้ความซาบซึ้งในอรรถ ในธรรม ย่อมได้ความปราโมทย์
อันประกอบด้วยธรรม เมื่อปราโมทย์แล้ว ย่อมเกิดปีติ กาย
ย่อมสงบ ผู้มีกายสงบแล้วย่อมเสวยสุข เมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่น
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มหานามะ โดยเหตุนี้อาตมภาพกล่าวว่า อริยสาวกเป็นผู้ถึง
ความสงบเรียบร้อยอยู่ในเมื่อหมู่สัตว์ยังไม่สงบเรียบร้อย เป็น
ผู้ไม่มีความพยาบาทอยู่ ในเมื่อหมู่สัตว์ยังมีความพยาบาท
เป็นผู้ถึงพร้อมกระแสธรรม ย่อมเจริญพุทธานุสสติ (องฺ.ฉกฺก.
22/281/317)
ก. วิธีปฏิบัติพุทธานุสติ
เมื่อจะเริ่มต้นปฏิบัติ ที่จะให้ได้ผลการปฏิบัติตั้งแต่เกิดฌาน เจริญ
วิปัสสนา จนกระทั่งบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้นั้น ท่านแสดงไว้ว่า เริ่มต้น
ต้องเป็นผู้มีศรัทธา เชื่อมั่นในพระปัญญาตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสีย
ก่อน เพราะความศรัทธานับเป็นหนึ่งในองค์แห่งความเพียร 5 ประการ ดังที่
แสดงไว้ในทสุตตรสูตรว่า
ธรรม อย่างที่มีอุปการะมากเป็นไฉน คือองค์เป็นที่ตั้ง
แห่งความเพียร 5 คือ ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธา
เชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตว่า แม้เพราะเหตุนี้ๆ พระ
ผู้มีพระภาคพระองค์นั้น เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้เองโดยชอบ ถึง
พร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแล้ว ทรงรู้แจ้งโลก เป็น
สารถีฝกบุรุษที่ควรฝก ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า เป็นศาสดาของเทวดา
และมนุษย์ทงั้ หลาย เป็นผูเ้ บิกบานแล้ว เป็นผูจ้ าำ แนกพระธรรม...
(ที.ปา. 11/411/295)
เมื่อมีศรัทธามั่นคง เป็นสัทธินทรีย์แล้ว เจริญพุทธานุสติมีพระพุทธเจ้า
เป็นอารมณ์ ก็จะทำาให้ได้รับผลการปฏิบัติที่ดีได้ง่าย
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สำาหรับวิธกี ารเจริญพุทธานุสตินนั้ พระไตรปิฎกและอรรถกาบาลีมกี ล่าว
ไว้อย่างน้อย 3 ลักษณะ ได้แก่
1. การระลึ ก ถึ ง พระพุ ท ธคุ ณ ตามนั ย ที่ แ สดงไว้ ใ นบทสรรเสริ ญ
พระพุทธเจ้า ว่า อิติปิ โส ภควา ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งอาจใช้ในการประคองจิตของ
ผู้ปฏิบัติที่เกิดความหดหู่จากการเจริญกรรมฐานแบบอื่น เช่น อสุภกรรมฐาน
ให้กลับมีกำาลังขึ้นมาได้
ในขณะนัน้ จิตตุปบาทนัน้ ละกรรมฐานเดิมเสีย แล้วระลึก
ถึงโลกิยคุณและโลกุตรคุณของพระตถาคตโดยนัยว่า อิติปิ โส
ภควา ดังนี้เป็นต้น (องฺ.อ. 33/178 ไทย มมร.)
2. การน้อมระลึกถึงพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธลักษณะมาเป็นนิมิตใน
การเจริญภาวนา
เขาเห็นพุทธลักษณะอันสำาเร็จด้วยอิทธาภิสงั ขารนัน้ แล้ว
มีใจเลื่อมใสเกินประมาณ ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว
กระทำาพุทธลักษณะนั้นให้เป็นนิมิต แล้วไปสู่เรือนของตน ไม่
ละปีติที่มีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ กระทำากาละด้วยโรคลมบาง
อย่าง บังเกิดในสวรรค์ชนั้ ดุสติ แล้วกระทำาบุญอืน่ ๆ อีก ท่องเทีย่ ว
ไปในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย” (เถร.อ. 50/323-4 ไทย มมร.)
3. การเห็นสิ่งที่เนื่องด้วยพระพุทธเจ้าแล้วระลึกถึงพระพุทธองค์
ครั้งนั้น เราได้เห็นบังสุกุลจีวร ซึ่งแขวนอยู่บนยอดไม้ใน
ป่านั้น จึงวางธนูลง ณ ที่นั้นเอง ประณมกรอัญชลีเหนือเศียร
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เกล้า เรามีจิตเลื่อมใส มีใจโสมนัส และมีปีติเป็นอันมาก ระลึก
ถึงพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด (ขุ.อป. 33/71/99)
ในการเจริญพุทธานุสติ ผู้ปฏิบัติอาจระลึกถึงพระพุทธเจ้าโดยภาพรวม
โดยมิได้เจาะจงว่าเป็นพระองค์ใด และอาจระลึกถึงได้แม้พระพุทธเจ้าในอดีต
และในอนาคต
เราได้เห็นกวางทองกำาลังเที่ยวเดินอยู่ในไพรวัน จึงยังจิต
ให้เลือ่ มใสในกวางทอง แล้วระลึกถึงพระพุทธเจ้าผูเ้ จริญทีส่ ดุ ใน
โลก เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าเหล่าอื่น คือ พระพุทธเจ้าในอดีต
ในปัจจุบัน และในอนาคต ด้วยจิตเลื่อมใสนั้นว่า พระพุทธเจ้า 3
จำาพวกนัน้ ย่อมไพโรจน์ดงั พญาเนือ้ ฉะนัน้ (ขุ.อป. 32/327/400)
ไม่ว่าจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าในลักษณะใดใน 3 ประการนี้ ต่างถือเป็น
พุทธานุสติและมีอานิสงส์มากเช่นกัน ดังที่มีแสดงไว้มากมายในที่ต่างๆ อนึ่ง
ในการตรึกระลึกถึงพระพุทธคุณนัน้ ภายในใจของผูป้ ฏิบตั ยิ อ่ มมีพระพุทธองค์
ปรากฏเป็นมโนภาพอยู่แล้วโดยธรรมชาติ ส่วนจะมีความแจ่มชัดมากน้อย
เพียงใดย่อมขึ้นกับสภาวะใจของผู้ปฏิบัติแต่ละท่าน ดังนั้น การระลึกถึง
พระพุทธคุณและการระลึกถึงพุทธลักษณะในทางปฏิบัติจึงมักเกิดขึ้นร่วมกัน
และยากที่จะแยกจากกันได้
ข. ฐานที่ตังของใจ
ข้อความในพระไตรปิฎก อรรถกถา และฎีกาบาลี ที่กล่าวถึงการเจริญ
สมาธิภาวนา มักไม่ได้แสดงฐานที่ตั้งของใจไว้อย่างชัดเจนนัก และดูเหมือนจะ
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เป็นเรื่องธรรมดาของคัมภีร์ส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม ข้อความที่ปรากฏในพระ
ไตรปิฎกบาลีนั้นชี้ชัดว่า พระพุทธองค์ทรงสอนให้ “วางใจไว้ภายในตัว” และ
ในการอธิบายสภาวะของจิตที่เป็นสมาธิตามแบบที่พระองค์ทรงสอน ก็แสดง
ไว้เสมอว่า จิตนั้นอยู่ภายใน มิได้อยู่ภายนอกแต่อย่างใด
ภิกษุทงั้ หลาย คราใดทีภ่ กิ ษุขม่ จิตไว้ดแี ล้วในผัสสายตนะ
6 ครานั้น จิตย่อมดำารงอยู่ ย่อมตั้งมั่น สงบนิ่งในภายใน มีธรรม
เอกผุดขึ้น ฉะนั้นแล (สำ.สฬ. 18/344/244)
ภิกษุถ้าแม้หวังว่า จะบรรลุสุญญตสมาบัติภายในอยู่เธอ
พึงดำารงจิตภายใน ให้จิตภายในสงบ ทำาจิตภายในให้เป็นธรรม
เอกผุดขึ้นตั้งจิตภายในให้มั่นเถิด ฯ (ม.อุ. 14/346/236)
ภิกษุบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายใน เป็น
ธรรมเอกผุดขึ้น เพราะวิตก วิจารสงบไป ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร มี
ปีติและสุข เกิดแต่สมาธิอยู่ (ที.สี. 9/127/98)
แม้พระพุทธองค์เองก็ทรงดำารงจิตไว้ภายในตัว และภายในสมาธินมิ ติ เดิมตลอด
เวลา
อัคคิเวสสนะ เรารูเ้ ฉพาะอยูว่ า่ เป็นผูแ้ สดงธรรมแก่บริษทั
หลายร้อย ถึงแม้บุคคลคนหนึ่งๆ เข้าใจว่า พระสมณโคดมแสดง
ธรรมปรารภเขาเท่านั้น ท่านอย่าพึงเห็นอย่างนั้น พระตถาคต
ย่อมแสดงธรรมแก่บุคคลเหล่านั้นโดยชอบ เพื่อประโยชน์ให้รู้
แจ้งอย่างเดียว เราประคองจิตสงบตั้งมั่น ทำาให้เป็นสมาธิ ณ
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ภายใน ในสมาธินิมิตเดิมนั้นในเวลาสิ้นสุดคาถานั้นทีเดียว เรา
ดำารงอยู่อย่างนี้ ตลอดกาลเป็นนิตย์52
อนึ่ง เมื่อถือเอาสมาธินิมิต หรือมีสมาธินิมิตเกิดขึ้นแล้ว พระองค์ทรง
สอนให้ “ทำาใจให้ตั้งมั่นไว้ภายในสมาธินิมิตเดิมนั้น ภายในตัว”
เตนานนฺท ภิกขฺ นุ า ตสฺมเึ ยว ปุรมิ สฺมึ สมาธินมิ ติ เฺ ต อชฺฌตฺต
เมว จิตฺตำ สณฺเปตพฺพำ สนฺนิสาเทตพฺพำ เอโกทิกาตพฺพำ สมาท
หาตพฺพำ ฯ (ม.อุ. 14/347/237)
ค�าแปล: อานนท์ ภิกษุนนั้ พึงดำารงจิตภายใน ให้จติ ภายใน
สงบ ทำาจิตภายในให้เป็นธรรมเอกผุดขึ้น ตั้งจิตภายในให้มั่น ใน
สมาธินิมิตก่อนหน้านั้นแล
ข้อความที่ปรากฏในพระบาลีนี้ สอนให้ทำาใจให้ตั้งมั่น เป็นหนึ่ง ภายใน
สมาธินิมิตเดิม ภายในตัว คำาว่า “ตั้งจิตให้มั่น” กับ “ทำาใจหยุดนิ่ง” โดยอรรถ
ก็มคี วามหมายเดียวกัน ดังนัน้ หลักการทีพ่ ระพุทธองค์ทรงสอนดังทีป่ รากฏใน
พระไตรปิฎกนี้ จึงนับว่าสอดคล้องกันกับหลักการของวิชชาธรรมกาย ที่ว่า ให้
ทำาใจหยุดนิ่ง ตั้งมั่นอยู่ภายใน และภายในกลางของกลาง คือภายในกลางของ
สมาธินิมิตเดิมที่อยู่ในกลางตัว
52

อภิชานามิ โข ปนาหำ อคฺคิเวสฺสน อเนกสตาย ปริสาย ธมฺมำ เทเสตา ฯ อปิสฺสุ มำ เอกเมโก เอวำ มฺติ
มเมวารพฺภ สมโณ โคตโม ธมฺมำ เทเสตีติ ฯ น โข ปเนตำ อคฺคิเวสฺสน เอวำ ทฏฺพฺพำ ยาวเทว วิฺา
ปนตฺถาย ตถาคโต สมฺมเทว เตสำ ธมฺมำ เทเสตีติ ฯ โส โข อหำ อคฺคิเวสฺสน ตสฺสาเยว คาถาย ปริโยสาเน
ตสฺมึเยว ปุริมสฺมึ สมาธินิมิตฺเต อชฺฌตฺตเมว จิตฺตำ สณฺเปมิ สนฺนิสีทามิ สมาทหามิ เอโกทึ กโรมิ เยน
สุทำ นิจฺจกปฺป วิหรามีติ ฯ (ม.อุ. 12/431/458-9)
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...หยุดอยูก่ ลางดวงธรรมนัน้ ถูกส่วนเข้า เห็นดวงศีล หยุด
อยู่กลางดวงศีล ถูกส่วนเข้า ก็เห็นดวงสมาธิ หยุดอยู่กลางดวง
สมาธิ ถูกส่วนเข้า เห็นดวงปัญญา หยุดอยู่ศูนย์กลางดวงปัญญา
ถูกส่วนเข้า ก็เห็นดวงวิมตุ ิ หยุดอยูศ่ นู ย์กลางดวงวิมตุ ถิ กู ส่วนเข้า
เห็นดวงวิมุติญาณทัสสนะ... (ร.ธ. 686-7)
...พอเข้าถึงดวงธรรมที่ทำาให้เป็นกายอรูปพรหมละเอียด
แล้ว ใจก็หยุดอยู่กลางดวงธรรมที่ทำาให้เป็นกายอรูปพรหม
ละเอียดนั่นแหละ เข้ากลางของกลาง กลางของกลาง กลาง
ของกลาง กลางของกลาง กลางของกลางหนักเข้าก็จะเข้าถึง
ดวงธรรมทีท่ าำ ให้เป็นกายธรรม ใจก็หยุดอยูก่ ลางของหยุดอีกนัน่
แหละ กลางของกลาง ... (ร.ธ. 160)
ค. ประสบการณ์และ ลจากการปฏิบัติ
ประสบการณ์หรือผลทีไ่ ด้จากการเจริญพุทธานุสติ มีกล่าวไว้หลายอย่าง
ตั้งแต่ทำาให้มีใจอาจหาญร่าเริง มีจิตบริสุทธิ์ผ่องใส ละกามราคะได้ ได้อนิจจ
สัญญา หรือสัญญาอื่นๆ อันเป็นประโยชน์แก่การเจริญวิปัสสนา เป็นต้น
ธรรม ประการ ย่อมเป็นไปเพือ่ ความเกิดขึน้ แห่งปีตสิ มั โพชฌงค์ ได้แก่
ระลึกถึงพระพุทธคุณ ... เมื่อระลึกถึงพระพุทธคุณก็ดี ปีติสมั โพชฌงค์
ย่อมเกิดขึน้ แผ่ไปทัว่ สรีระจนถึงอุปจาระ (สำ.อ. 30/288 ไทย มมร.)
เมื่อภิกษุนั้นระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ จิตตุปบาทย่อมผ่องใส ปราศจาก
นิวรณ์ (องฺ.อ. 33/178 ไทย มมร.)
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เราเป็นผู้มีสติ ได้อนิจจสัญญาอันสหรคตด้วยพุทธานุสติ
อยู่ที่โคนอัสสัตถพฤกษ์อันสว่างไสวไปด้วยแสงแห่งไฟและแก้ว
มณี และผ้ามีสีเขียวงาม ความสิ้นอาสวะเราได้บรรลุแล้วเร็ว
พลัน เพราะสัญญาทีเ่ ราได้แล้วในครัง้ นัน้ (ขุ.เถร. 26/306/303)
อนึ่ง สำาหรับผู้ที่บรรลุมรรคผลในเบื้องต้นแล้ว ย่อมเห็นพระพุทธองค์
ได้ชัดเจนเหมือนเห็นด้วยตา ดังที่พระปิงคิยเถระผู้เคยเป็นศิษย์ของพราหมณ์
พาวรี ถูกอาจารย์สง่ ไปถามคำาถามกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ฟงั คำาตอบและ
บรรลุธรรมแล้ว กลับมาหาอาจารย์พร้อมกับกล่าวสรรเสริญพระพุทธองค์ และ
เล่าให้พราหมณ์ฟังว่า ท่านเจริญพุทธานุสติและเห็นพระพุทธองค์แจ่มชัดแจ้ง
ทั้งวันและคืนเสมือนเห็นด้วยจักษุ
ท่านพราหมณ์ อาตมาย่อมเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น
ด้วยใจเหมือนเห็นด้วยจักษุ อาตมาเป็นผู้ไม่ประมาทตลอดคืน
และวัน นมัสการอยู่ตลอดคืนและวัน อาตมาย่อมสำาคัญการไม่
อยู่ปราศจากพระพุทธเจ้านั่นแล (ขุ.จูฬ. 30/624/301)
คำาว่าเหมือนเห็นด้วยจักษุ มีคำาอธิบายเพิ่มเติมไว้ว่า
คำาว่า อาตมาย่อมเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยใจ
เหมือนเห็นด้วยจักษุ ความว่า บุรุษผู้มีนัยน์ตาพึงแลเห็น มองดู
แลดู ตรวจดู เพ่งดู พิจารณาดู ซึ่งรูปทั้งหลายฉันใด อาตมาแล
เห็น มองดู แลดู ตรวจดู เพ่งดู พิจารณาดู ซึ่งพระผู้มีพระภาค
ผู้ตรัสรู้แล้วฉันนั้นเหมือนกัน เพราะฉะนั้น จึงชื่อว่า อาตมาย่อม
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เห็นพระพุทธเจ้าพระองค์นน้ั ด้วยใจเหมือนเห็นด้วยจักษุ (ขุ.จูฬ.
30/625/301-2)
อริยบุคคลได้ชอื่ ว่าเป็นผูเ้ ห็นพระพุทธเจ้าเป็นปกติ เมือ่ เจริญพุทธานุสสติ
ต่อไปไม่นานก็ย่อมบรรลุพระอรหัตผลได้ ดังที่พระสิงคาลมาตาเถรีกล่าวไว้ว่า
ครั้งนั้นดิฉันไปในที่ประชุมนั้นได้ฟังสุคตภาษิตแล้ว ได้
บรรลุโสดาปัตติผลแล้วออกบวชเป็นภิกษุณี ดิฉนั ผูป้ รารถนาเห็น
พระพุทธเจ้า เจริญพุทธานุสติอยู่ไม่นาน ก็ได้บรรลุอรหัตผล (ขุ.
อป. 33/174/387)
อนึ่ ง มี ข ้ อ ความหลายแห่ ง ในอรรถกถาบาลี ที่ เ ชื่ อ มโยงการเห็ น
พระพุทธเจ้ากับการบรรลุมรรคผล ดังที่มีข้อความบรรยายไว้ว่า
เพราะข้าพเจ้าได้เห็นพระผูม้ พี ระภาคพุทธเจ้าพระองค์นนั้ แล้ว ร่างกาย
นี้จึงเป็นที่สุด วงจรแห่งการเกิดสิ้นสุดแล้ว บัดนี้ภพใหม่จะไม่มีอีกต่อไป53
อรรถกถาได้อธิบายการเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าในที่นี้ไว้ว่า หมายถึง
การ “เห็นพระธรรมกาย”ด้วยการเห็นอริยธรรม ดังนี้
เพราะพระผูม้ พี ระภาคเจ้าพระองค์นนั้ เป็นธรรมกาย เป็น
พระสัมมาสัมพุทธะ อันข้าพเจ้าเห็นแล้วด้วยการเห็นอริยธรรมที่
ตนได้บรรลุ ฉะนัน้ ร่างกายนีจ้ งึ เป็นทีส่ ดุ ด้วยว่าพระผูม้ พี ระภาค
53

ทิฏฺโ หิ เม โส ภควา
วิกฺขีโณ ชาติสำสาโร

อนฺติโมยำ สมุสฺสโย
นตฺถิ ทานิ ปุนพฺภโว ฯ (ขุ.เถรี. 26/421/445 ขุ.เถรี. 26/456/463)
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พุทธเจ้า และพระอริยะอื่นๆ ย่อมได้ชื่อว่า ข้าพเจ้าได้เห็นแล้ว
ด้วยการเห็นอริยธรรม ไม่ใช่ด้วยเพียงเห็นรูปกาย54
ในข้อนั้น บทว่า ทิฏโ หิ เม โส ภควา ความว่า หม่อมฉัน
ได้เห็นพระผูม้ พี ระภาคเจ้าผูต้ รัสรูช้ อบด้วยพระองค์เองพระองค์
นัน้ โดยประจักษ์ ด้วยจักษุคอื ญาณ โดยการเห็นโลกุตรธรรมทีไ่ ด้
เห็นแล้วด้วยตนเอง55
เนื้อหาของการเจริญพุทธานสุติในพระไตรปิฎกและอรรถกถาบาลี จึง
นับว่ามีความสอดคล้องกันกับหลักการของวิชชาธรรมกาย ทั้งในเรื่องของวิธี
การเบื้องต้นที่ให้วางใจไว้ภายในตัว วิธีการในระดับที่สูงขึ้นไป คือให้หยุดใจ
ให้ตั้งมั่นภายในสมาธินิมิตที่เข้าถึงนั้นๆ เรื่อยไป รวมทั้งการที่ผู้ที่บรรลุธรรม
สามารถมองเห็นพระพุทธเจ้าด้วยใจอย่างชัดเจนเสมือนเห็นด้วยตา ซึ่งหมาย
ถึงการเห็นพระธรรมกายอันเป็นเหตุแห่งการสิ้นสุดวัฏสงสาร ทั้งหมดนี้ เป็น
หลักการเดียวกันกับที่กล่าวไว้ในวิชชาธรรมกาย

54

55

ยสฺมา โส ภควา ธมฺมกาโย สมฺมาสมฺพุทฺโธ อตฺตนา อธิคตอริยธมฺมทสฺสเนน ทิฏฺโ, ตสฺมา อนฺติโมยำ
สมุสฺสโยติ โยชนาฯ อริยธมฺมทสฺสเนน หิ พุทฺธา ภควนฺโต อฺเ จ อริยา ทิฏฺา นาม โหนฺติ, น
รูปกายทสฺสนมตฺเตนฯ (เถรี.อ. 35)
ตตฺถ ทิฏโฺ  หิ เม โส ภควาติ โส ภควา สมฺมาสมฺพทุ โฺ ธ อตฺตนา ทิฏฺ โลกุตตฺ รธมฺมทสฺสเนน าณจกฺขนุ า
มยา ปจฺจกฺขโต ทิฏฺโฯ

374

ร ชนิ า ันทรา รี ล

www.webkal.org

4.2.1.2. พุทธานุสติในคัมภีร์จตุรารักขา56
พุทธานุสติ เป็นสมาธิภาวนาประการแรกที่ระบุไว้ในคัมภีร์จตุรารักขา
เช่นเดียวกันกับพระไตรปิฎกบาลีที่จัดพุทธานุสติไว้เป็นอันดับแรกของอนุสติ
ทั้งหลาย (D.III.250 .III.284) ซึ่งน่าจะบ่งบอกถึงความสำาคัญของการเจริญ
พุทธานุสติสำาหรับท่านผู้รจนาคัมภีร์นี้
ข้อความเกีย่ วกับพุทธานุสติมคี วามยาว 10 คาถา คือตัง้ แต่คาถาที่ 2 ถึง
คาถาที่ 11 เนื้อหาของคาถาที่ 257 เป็นคำาแนะนำาให้พระภิกษุเจริญพุทธานุสติ
โดยการระลึกถึงพระพุทธคุณอันกว้างใหญ่ไม่มที สี่ ดุ ส่วนคาถาที่ 3-11 เป็นเนือ้ หา
พรรณนาพระพุทธคุณ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการขยายความนัยของพระพุทธคุณ
จากแบบมาตรฐานที่แสดงไว้ในพระไตรปิฎกบาลี ตั้งแต่ อรหำ สมฺมาสมฺพุทฺโธ
จนถึง พุทฺโธ ภควา โดยประพันธ์เป็นคาถาที่มีเนื้อความกระชับ ชัดเจน และ
สละสลวย อาจเปรียบเทียบบทพรรณนาพระพุทธคุณในคัมภีร์จตุรารักขากับ
บทบาลีที่กล่าวถึงพระพุทธคุณได้ดังนี้58
56
57

58

นำามาจากงานวิจัย “ร่องรอยธรรมกายในคัมภีร์จตุรารักขา” (สุปราณี พณิชยพงศ์ 2557) โดยมีการ
ปรับปรุงคำาแปลในบางส่วน
อนนฺตวิตฺถารคุณำ
คุณโตนุสฺสรำ มุนึ
ภาเวยฺย พุทฺธิมา ภิกฺขุ
พุทฺธานุสฺสติมาทิโต ฯ (2)
พระภิกษุผู้มีปัญญาเมื่อระลึกอยู่ถึงพระจอมมุนีผู้ทรงมีพระคุณที่แผ่ขยายไปไม่มีที่สิ้นสุดโดยคุณ
พึงเจริญพุทธานุสสติเป็นเบื้องต้น
แบบมาตรฐานทีแ่ สดงพระคุณดังทีบ่ นั ทึกไว้ในพระไตรปิฎก ซึง่ คัมภีรจ์ ตุรารักขาได้นาำ มาขยายความ
ได้แก่ข้อความว่า
อิติปิ โส ภควา อรหำ สมฺมาสมฺพุทฺโธ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต โลกวิทู อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ
สตฺถา เทวมนุสฺสานำ พุทฺโธ ภควาติ ฯ (D.I.4 D.II. 3 D.III. M.I.3 S.II.6 S.IV.2 1 S.V.1
A.III.28 )

ศึกษารายละเอียดเพิม่ เติมได้จาก “ร่องรอยธรรมกายในคัมภีรจ์ ตุรารักขา” (สุปราณี พณิชยพงศ์ 2557)
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ตารางที่ 6 เปรียบเทียบพุทธคุณในพระไตรปิฎกและในคัมภีร์จตุรารักขา
พระพุทธคุณในพระไตรปิฎก
อรหํ
ทรงห่างไกลจากกิเลส

พระพุทธคุณในคัมภีร์จตุรารักขา

สวาสเน กิเลเส
โสเอโก สพฺเพ นิ าติย
อห สุสุทฺธสนฺตาโน
ปชาน ฺจ สทารโห (3)
พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงเป็นพระองค์
เดี ย วที่ ท รงกำ า จั ด เสี ย ซึ่ ง กิ เ สสพร้ อ มด้ ว ยวาสนา
ทั้งปวง และได้เป็นผู้มีอุปนิสัยที่นอนเนื่องบริสุทธิ์
ด้วยดี ควรแก่การบูชาในกาลทุกเมื่อ
สพฺพกาลคเต ธมฺเม
สพฺเพ สมฺมา สยํ มุนิ
สมฺมาสมฺพุทฺโธ
ทรงตรัสรูช้ อบโดยพระองค์เอง สพฺพากาเรน พุชฺ ิตฺวา เอโก สพฺพ ฺ ุตํ คโต (4)
พระองค์ผู้เป็นจอมมุนีทรงตรัสรู้แล้วเองโดยชอบซึ่ง
ธรรมทั้งปวงที่ถึงตามกาลทั้งหมดโดยอาการทั้งปวง
เป็นพระองค์เดียวที่บรรลุแล้วซึ่งพระสัพพัญุต
ญาณ
วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน
วิปสฺสนาทิวิชฺชาหิ
สีลาทิจรเณหิ จ
ทรงถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ สุสมิทฺเธหิ สมฺปนฺโน คคนาเภหิ นายโก (5)
พระผู้นำา ทรงถึงพร้อมด้วยวิชชามีวิปัสสนาเป็นต้น
และจรณะมี ศี ล เป็ น ต้ น อั น รุ ่ ง โรจน์ เ ป็ น อย่ า งดี
ประหนึ่งรัศมีในท้องฟา
สุคโต
สมฺมา คโตสุภํ านํ อโม วจโน จ โส (6)
ทรงเสด็จไปดีแล้ว
พระองค์นนั้ ทรงเสด็จไปสูท่ อี่ นั งามโดยชอบ และเป็น
ผู้ไม่กล่าวคำาที่ไร้ประโยชน์
โลกวิท
ติวิธสฺสาปิ โลกสฺส าตา นิรวเสสโต (6)
ทรงรู้แจ้งโลก
ทรงรู้จักโลกแม้ทั้งสามโดยไม่มีส่วนเหลือ
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พระพุทธคุณในพระไตรปิฎก

พระพุทธคุณในคัมภีร์จตุรารักขา

อนุตฺตโร
ทรงไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า

อเนเกหิ คุโณเ หิ สพฺพสตฺตุตฺตโม อหุ (7)
ได้ทรงเป็นผู้สูงสุดกว่าสัตว์ทั้งปวงด้วยกองคุณเป็น
อเนกประการ
ปุริสทมฺมสารถิ
อเนเกหิ อุปาเยหิ
นรทมฺเม ทเมสิ จ (7)
ทรงฝกบุรุษที่ควรฝก
และทรงฝกคนที่ควรฝกได้ด้วยอุบายที่หลากหลาย
สตฺถา เทวมนุสฺสานํ
เอโก สพฺพสฺส โลกสฺส สพฺพอตฺถานุสาสโก (8)
ทรงเป็ น ครู ส อนเทวดาและ เป็นพระองค์เดียวที่ทรงตามพรำ่าสอนประโยชน์
มนุษย์ทั้งหลาย
ทั้งปวงแก่มวลสรรพสัตว์
พุทฺโธ
ทยาย ปารมี จิตฺวา
ป ฺ าย อตฺตานมุทฺธริ
ทรงเป็นผู้รู้
อุทฺธรี สพฺพธมฺเม จ ทยาย ฺเ จ อุทฺธริ (10)
และทรงสอนผู้อื่นให้รู้ด้วย
ทรงสัง่ สมพระบารมีดว้ ยความเอ็นดู ทรงยกพระองค์
เองขึ้นด้วยพระปัญญา ทรงยกขึ้นไว้ในธรรมทั้งปวง
และทรงยกผู้อื่นขึ้นด้วยพระกรุณา
ภควา
ภาคฺยอิสฺสริยาทีนํ
คุณานํ ปรโม นิธิ (8)
เป็นผู้มีอิสริยยศ มีโชค
ทรงเป็นผู้มีขุมทรัพย์อันยอดเยี่ยมแห่งคุณทั้งหลาย
มีลาภและความเป็นใหญ่เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีอีกคาถาหนึ่งในส่วนพุทธานุสติของคัมภีร์จตุรารักขาที่
ประมวลรวมความหมายของแบบมาตรฐานในการพรรณนาพระพุทธคุณอีก
แบบหนึ่งที่พบในพระไตรปิฎกบาลี ซึ่งเป็นที่รู้จักไม่น้อยไปกว่าแบบข้างต้น
ได้แก่
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โส อิมำ โลกำ สเทวกำ สมารกำ สพรหฺมกำ สสฺสมณพฺราหฺมณึ
ปชำ สเทวมนุสสฺ ำ สยำ อภิ
ฺ า สจฺฉกิ ตฺวา ปเวเทสิ ฯ โส ธมฺมำ เทเสติ
อาทิกลฺยาณำ มชฺเฌกลฺยาณำ ปริโยสานกลฺยาณำ สาตฺถำ สพยฺชนำ
เกวลปริปุณฺณำ ปริสุทฺธำ พรหฺมจริยำ ปกาเสติ ฯ (Vin.I.1 Sn.103)
ค�าแปล: พระองค์นั้นทรงทำาโลกนี้ พร้อมทั้งเทวโลก มาร
โลก พรหมโลกให้แจ้งชัดด้วยพระปัญญาอันยิ่งของพระองค์เอง
แล้วทรงสอนหมูส่ ตั ว์ พร้อมทัง้ สมณะ พราหมณ์ เทพ และมนุษย์
ให้รทู้ วั่ พระองค์นนั้ ทรงแสดงธรรมพร้อมทัง้ อรรถและพยัญชนะ
อันงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด ทรงประกาศ
พรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วน
อาจกล่าวได้ว่าความหมายของพระพุทธคุณดังกล่าว ได้ประมวลมาไว้
ในคาถาที่ 9 ของคัมภีร์จตุรารักขา
ปฺาสฺส สพฺพธมฺเมสุ
อตฺตตฺถานํ ปรตฺถานํ

กรุณา สพฺพชนฺตุสุ
สาธิโก คุณเชฏิโก ( )

ค�าแปล: พระองค์นั้นทรงมีพระปัญญาในธรรมทั้งปวง
มีพระกรุณาต่อสรรพสัตว์ เป็นผู้ประเสริฐด้วยคุณ ทรงทำา
ประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้สำาเร็จ
แม้เนื้อหาในส่วนพุทธานุสติของคัมภีร์จตุรารักขาจะไม่ได้อธิบายอะไร
ไว้มากถึงวิธีการในการปฏิบัติพุทธานุสติ แต่การที่แสดงไว้ตั้งแต่ต้นในคาถาที่
2 ว่า พระภิกษุผู้มีปัญญาพึงเจริญพุทธานุสติ ระลึกถึงพระคุณของพระพุทธ
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องค์ที่กว้างใหญ่ไม่มีประมาณนั้น ก็เป็นการแสดงวิธีการอยู่ในตัว คือสอนให้
ระลึกถึงพระพุทธคุณ เป็นการบอกวิธีการโดยย่อเช่นเดียวกันกับที่พบในพระ
ไตรปิฎกบาลี และที่พบในคาถาธรรมกายดังกล่าวมาแล้ว (ดู 4.1.1.2) ซึ่งอาจ
ถือว่าเป็นเรื่องปกติของการบันทึกคัมภีร์ที่มีเนื้อหาในลักษณะนี้
อนึ่ง มีข้อสังเกตว่า สำานวนการประพันธ์ในคัมภีร์จตุรารักขามีลักษณะ
ของการอธิบายคำาที่พบในพระไตรปิฎกบาลี โดยมีถ้อยคำา สำานวน และเนื้อหา
หลายตอนคล้ายคลึงกันกับที่พระพุทธโฆษาจารย์ใช้ในการเรียบเรียงคัมภีร์
สมันตปาสาทิกา อรรถกถาของพระวินัยปิฎก59 ความคล้ายคลึงกันของการใช้
ถ้อยคำาและเนื้อความในคัมภีร์จตุรารักขากับพระไตรปิฎกและอรรถกถาบาลี
ดังกล่าว น่าจะเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าคัมภีร์จตุรารักขาเป็นคัมภีร์เก่าแก่ น่าเชื่อถือ
และเนื้อหาที่บันทึกไว้ในคัมภีร์นี้น่าจะสะท้อนความเข้าใจของชาวพุทธในยุค
โบราณอย่างช้าในพุทธศตวรรษที่ 11-16 เกี่ยวกับพุทธคุณและพระธรรมกาย
ดังที่แสดงไว้ข้างต้น
4.2.1.3. พุทธานุสติในคัมภีร์มูลลกัมมฐาน60
ในคัมภีร์มูลลกัมมฐานฉบับวัดป่าเหมือด (4.1.1.4) พบเนื้อหาที่แนะนำา
การเจริญพุทธานุสติ 2 ครัง้ ครัง้ แรกเป็นคำาแนะนำาการเจริญสมาธิภาวนาแบบ
พุทธานุสติโดยตรง ส่วนครั้งที่สองเป็นคำาแนะนำาในการ “บูชาข้าวชีวิต” ซึ่งมี
เนื้อหาแนะนำาการเจริญพุทธานุสติเช่นเดียวกัน
59
60

ศึกษารายละเอียดเพิม่ เติมได้จากงานวิจยั “ร่องรอยธรรมกายในคัมภีรจ์ ตุรารักขา” (สุปราณี พณิชยพงศ์
2557)
ศึกษารายละเอียดเพิม่ เติมได้จากงานวิจยั “สมาธิภาวนาในคัมภีรอ์ กั ษรธรรม” (กิจชัย เอือ้ เกษม 2557)
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คำาแนะนำาสมาธิภาวนาแบบพุทธานุสติที่พบในคัมภีร์มูลลกัมมฐานนี้
มีความยาวราว 3 หน้าครึ่งของสมุดพับสา (มูลล. 17 1 .8-19.3) เขียนเป็น
ภาษาไทยยวนทั้งในการแนะนำาวิธีปฏิบัติและในการอธิบายศัพท์บาลีที่แสดง
พระพุทธคุณ มีบทบาลีแสดงพระพุทธคุณพร้อมคำาแปลและอธิบายความใน
ภาษาไทยยวนเพื่อใช้เป็นบทสวดก่อนการภาวนาด้วย
เนื้อหาของคำาแนะนำาการปฏิบัติพุทธานุสติในคัมภีร์มูลลกัมมฐาน อาจ
สรุปได้ดังนี้
1. ทำาตามข้อควรปฏิบัติก่อนการเจริญสมาธิภาวนาที่แนะนำาไว้เป็น
กลางๆ (ดู 4.2.3.2 )
2. กล่าว “พุทฺโธ เม นาโถ” พร้อมคำาแปล 3 ครั้ง
3. สวดบท “อิติปิ โส ฯ” 3 รอบ
4. สวดบทแปลกึ่งอธิบายในภาษาไทยยวนที่ขยายความบทบาลีแสดง
พระพุทธคุณ ตั้งแต่ “อรหำ” จนถึง “ภควา”
5. สวดบท “อรหำ สมฺมาสมฺพุทฺโธ” 3 ครั้ง จากนั้นวางมือไว้บนตัก และ
ปรับท่านั่งพร้อมจะทำาสมาธิภาวนา
6. ให้น้อมระลึกถึงภาพพระพุทธรูปปางใดก็ได้เป็นบริกรรมนิมิต โดย
นึกให้มาปรากฏตรงหน้าหรือประทับนั่งบนศีรษะ เพื่อเป็นที่พึ่ง น้อมระลึกถึง
พระพุทธคุณดังทีไ่ ด้แปลมาแล้ว (ในข้อ 4) พร้อมกับบริกรรมภาวนาว่า “พุทโฺ ธ”
และนับลูกประคำาไปด้วย ภาวนาพุทโธครั้งหนึ่งก็นับลูกประคำาลูกหนึ่ง พอนับ
ได้ 50 ลูก ก็คั่นด้วยคำารำาพึงว่า “อรหำ สมฺมาสมฺพุทฺโธ” ครั้งหนึ่ง ทำาอย่างนี้
เรื่อยไปยิ่งมากยิ่งดี
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คำาแนะนำาเกีย่ วกับวิธปี ฏิบตั พิ ทุ ธานุสติในคัมภีรม์ ลู ลกัมมฐานนี้ เป็นการ
ผสมผสานสองวิธีการเข้าด้วยกันคือ การระลึกถึงพระพุทธลักษณะโดยมี
พระพุทธรูปเป็นองค์แทน และการระลึกถึงพระพุทธคุณ ซึ่งทั้งสองวิธีก็มีระบุ
ไว้ในพระไตรปิฎกและอรรถกถาดังที่ได้แสดงไว้ข้างต้น (4.2.1.1) ส่วนการนับ
ลูกประคำาน่าจะเป็นวิธีการของท้องถิ่นเพื่อเป็นเครื่องช่วยไม่ให้หลงลืมหรือ
เผลอสติจากบริกรรมภาวนา
ในบทแปลกึ่งอธิบายพระพุทธคุณที่กล่าวไว้ในส่วนของพุทธานุสตินี้
คัมภีร์มูลลกัมมฐานอธิบายความหมายของพุทธคุณไปในแนวทางเดียวกันกับ
คัมภีร์สายบาลีเป็นส่วนใหญ่ แต่เป็นสำานวนภาษาท้องถิ่นและมีการอธิบาย
ละเอียดขึ้นในบางจุด มีข้อสังเกตว่าคัมภีร์นี้เรียกวิชชา 8 ในภาษาท้องถิ่นว่า
“ปัญญาทิพย์ 8 ดวง” การกล่าวถึงคุณธรรมว่าเป็นดวงนี้ อาจเป็นลักษณะ
ของชาวพุทธท้องถิ่นที่พบได้ในหลายแห่ง ซึ่งคล้ายคลึงกันกับที่พบในวิชชา
ธรรมกาย ดังที่กล่าวถึงดวงศีล ดวงสมาธิ ดวงปัญญา เป็นต้น
การบชาข้าวชีวิต
ในคัมภีร์มูลลกัมมฐานยังมีเนื้อหาอีกตอนหนึ่งที่จัดว่าเกี่ยวข้องกับ
พุทธานุสติเช่นกัน คือในภาคผนวกที่แสดงกรรมวิธีในการ “บูชาข้าวชีวิต” ไว้
มีความยาว 3 หน้าพับสา (หน้า 50-52) การบูชาเกิดจากความศรัทธาใน
พระรัตนตรัย และเพื่อให้ได้เป็นที่พึ่งอันประเสริฐในชาตินี้และชาติหน้า
คัมภีรแ์ นะนำาให้เตรียมข้าวบูชา โดยใช้ขา้ วในปริมาณเท่ากับทีผ่ บู้ ชู ารับ
ประทานได้อมิ่ หนึง่ แบ่งเป็นสีส่ ว่ น บูชาพระพุทธเจ้า พระบรมสารีรกิ ธาตุ พระ
โลกุตรธรรมเก้า และพระอริยสงฆ์แปดจำาพวก จากนัน้ ให้ผบู้ ชู าถือศีลหรือปลง
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อาบัติตามเพศภาวะของตน แล้วเอาข้าวส่วนที่บูชาพระธาตุมาตากแห้ง ตำาให้
ฟูละเอียด ผสมกับเกสรดอกไม้และดอกจันทน์ตากแห้งที่ตำาละเอียดเช่นกัน
สุมกับรักแล้วใช้สร้างพระพุทธรูป ซึ่งระบุในคัมภีร์ว่าเป็น “พระเจ้าชีวิตเกสร
ดอกไม้” ด้วยผลของการบูชานี้ “แม้ปรารถนาเป็นพระ(พุทธ)เจ้าก็สมดังความ
ต้องการ” (มูลล. 52.11) โดยผู้สร้างต้อง “วางอารมณ์” ไปยังพระพุทธรูป
ก็จะได้เห็น “พระเจ้าชีวิต” นั้นมาปรากฏต่อหน้าเพื่อพาไปสู่ที่ (ภพ) ที่ดี

ภาพที่ 22 พับสาคัมภีร์มลลกัมมฐาน อักษรธรรมล้านนา
วั ปาเหมือ อําเภอปว จังหวั นาน (สํานักสงเสริม ิลปวั นธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม)

เห็นได้ว่าในท้ายที่สุดของการบูชาเป็นการภาวนาประเภทพุทธานุสติ
ให้ได้พระพุทธเจ้าหรือพระพุทธรูป คือ “พระเจ้าชีวิต” เป็นอารมณ์ เพื่อนำา
ไปสู่การปฏิบัติภาวนาในขั้นต่อไป เป็นที่น่าสังเกตว่าการบูชาข้าวชีวิตนี้ได้
รวมเอาคำากล่าวถวายชีวิตแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าไว้ด้วย ซึ่งคัมภีร์กล่าวไว้ว่า
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เป็นการกระทำาในระดับครุกาภาวะ (มูลล. 12.9) คือความตั้งใจในการปฏิบัติ
อย่างยิ่งยวด
แม้วา่ กรรมวิธใี นการบูชาข้าวชีวติ ในคัมภีรม์ ลู ลกัมมฐานนี้ จะมีลกั ษณะ
ของการบูชามากกว่าที่จะเป็นการสอนเจริญกรรมฐานอย่างเต็มรูปแบบ
ก็ตาม แต่พุทธานุสติที่แนะนำาไว้ในส่วนนี้ก็คล้ายคลึงกับส่วนที่สอนพุทธานุสติ
กรรมฐานโดยตรงข้างต้น คือในประเด็นที่สอนให้ระลึกถึงพระพุทธรูปมาเป็น
อารมณ์ของกรรมฐาน วิธีการปฏิบัติเบื้องต้นดังกล่าวนี้ มีความสอดคล้องกับ
ทีแ่ สดงไว้ในพระไตรปิฎกบาลี และสอดคล้องกันกับวิธปี ฏิบตั เิ บือ้ งต้นในวิชชา
ธรรมกายด้วยเช่นกัน (พระมงคลเทพมุนีและคณะศิษย์ 2525: 23)
4.2.2. สมาธิภาวนาในคัมภีร์จตุรารักขา61
ในคัมภีร์จตุรารักขา นอกจากการปฏิบัติพุทธานุสติที่มีเนื้อหายาวที่สุด
แล้ว ยังมีข้อความแนะนำาการปฏิบัติธรรมแบบอื่นอีก 3 แบบ ซึ่งคัมภีร์ให้ชื่อ
ว่า เมตตานุสติภาวนา (คาถา 12-16) อสุภานุสติภาวนา (คาถา 17-22) และ
มรณานุสติ (คาถา 23-29) 62
ในการเจริญเมตตา คัมภีร์แนะนำาให้ระลึกว่า สรรพสัตว์ทั้งหลายก็
ปรารถนาความสุขเช่นเดียวกันกับเรา แล้วตัง้ ความปรารถนาดีในสรรพสัตว์โดย
61
62

ศึกษารายละเอียดได้จากรายงานการวิจัย “ร่องรอยธรรมกายในคัมภีร์จตุรารักขา” (สุปราณี
พณิชยพงศ์ 2557)
ศึกษารายละเอียดได้จากรายงานการวิจัย “ร่องรอยธรรมกายในคัมภีร์จตุรารักขา” (สุปราณี
พณิชยพงศ์ 2557)
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เริม่ ต้นจากตนเองว่า ขอให้เราเป็นสุข ปราศจากความทุกข์เป็นนิตย์ และขอให้
ผูท้ มี่ คี วามเกือ้ กูลต่อเรา ผูท้ เี่ ป็นกลางๆ และแม้ผทู้ มี่ เี วรต่อเรา ก็จงเป็นสุขเช่น
เดียวกันกับเรา ขอสัตว์ทงั้ หลายในหมูบ่ า้ นนี้ ในแว่นแคว้นอืน่ ๆ และในจักรวาล
ทั้งหลายที่ไม่มีที่สิ้นสุด ผู้คน สิ่งมีชีวิต ทั้งหญิงชาย ทั้งที่เป็นอริยบุคคลและที่
ยังไม่เป็นอริยบุคคล ทั้งเหล่าเทวดา มนุษย์ สัตว์ที่อยู่ในอบาย ทั้งหมดในทิศ
ทั้งสิบ ก็ขอให้เป็นสุขเช่นเดียวกันกับเรา
ในการเจริญอสุภภาวนา คัมภีรแ์ นะนำาให้พจิ ารณาร่างกายนีท้ ปี่ ระกอบ
ด้วยอาการ 32 ว่าเป็นสิ่งไม่งามโดยประการต่างๆ เป็นต้นว่า กายนี้เป็นปฏิกูล
ทั้งโดยสี กลิ่น รูปร่าง ประดุจซากศพ ทั้งสิ่งที่อาศัยร่างกายนี้อยู่ และสิ่งที่หลุด
ออกไปจากร่างกาย ก็เป็นปฏิกูล กายนี้เกิดในที่ที่ไม่สะอาด ประดุจหนอนที่
เกิดในคูถ ภายในล้วนมีแต่สิ่งไม่สะอาด ประดุจส้วมที่เต็มฉะนั้น อนึ่ง สิ่งที่ไม่
สะอาดย่อมไหลออกจากร่างกายนี้เสมอ และกายนี้ยังเป็นที่อยู่ของหมู่หนอน
ประดุจบ่อนำ้าครำา กายนี้เต็มไปด้วยโรค เป็นเหมือนฝีหรือแผลที่รักษาไม่หาย
และเหมือนซากศพที่แตกประทุแล้วฉะนั้น
ในการเจริญมรณานุสติ คัมภีร์แนะนำาให้นึกเปรียบเทียบตนเองกับ
ผู้อื่นที่สิ้นอายุแล้วว่า แม้สัตว์ทั้งหลายที่มีสมบัติมากมายก็ต้องตาย เราก็ต้อง
ตายเหมือนกัน ความตายมาพร้อมกันกับการเกิด เสมือนเพชฌฆาตที่จ้องหา
โอกาสจะฆ่าอยู่เสมอ ชีวิตเป็นของน้อย ไหลไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่หวนกลับ
ประดุจดวงอาทิตย์ที่เคลื่อนคล้อยไปตั้งแต่อุทัยจนอัสดง ชีวิตนี้สั้นเสมือน
ฟองนำ้าหรือนำ้าค้างที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับหรือหายไปโดยเร็ว ความตายได้ฆ่าทั้ง
ผูม้ ชี อื่ เสียง ผูม้ กี าำ ลัง ผูม้ บี ญ
ุ มีฤทธิ์ และแม้พระพุทธเจ้าทัง้ หลายผูม้ พี ระปัญญา
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ตรัสรู้ ประสาอะไรกับคนเช่นเรา ก็เพราะความบกพร่องแห่งปัจจัยทั้งหลาย
อันตรายจึงมีได้ทั้งจากภายในและภายนอก เราจะตายได้ในทุกขณะแม้เพียง
ชั่วเวลากระพริบตา
ในที่สุด คัมภีร์แนะนำาว่า เมื่อเจริญภาวนาทั้ง 4 ประการดังนี้แล้ว ภิกษุ
ควรมีความเพียร พิจารณาสิง่ ทีเ่ ป็นทีต่ งั้ แห่งความสังเวช 8 ประการ ได้แก่ การ
เกิด แก่ เจ็บ ตาย อบาย ความทุกข์ในอดีต ทุกข์ในอนาคต ทุกข์ในวัฏสงสาร
และทุกข์ในการแสวงหาอาหาร อย่างต่อเนื่องเรื่อยไป และเมื่อภิกษุผู้ใคร่
ประโยชน์แก่ตนเองได้เจริญอนุสติเหล่านี้อย่างต่อเนื่องแล้ว เป็นผู้สงบ ขจัด
อุปสรรคได้แล้วย่อมเข้าถึงความสวัสดีและความสุขอันไพบูลย์ที่ทราบกันว่า
เป็นสิ่งประเสริฐสุด
การเจริญภาวนา 4 ประการและการพิจารณาสังเวควัตถุที่กล่าวไว้ใน
คัมภีร์จตุรารักขานี้ มีที่มาจากพระไตรปิฎกและอรรถกถาบาลี ดังที่มีแสดง
มากมายในที่ต่างๆ เกี่ยวกับการเจริญพุทธานุสติ (ดู 4.2.1.1) การเจริญเมตตา
โดยประการต่างๆ (ม.ม. 13/730/664-5, ขุ.ปฏิ. 31/574-587/482-497)
การพิจารณาร่างกายว่าเป็นปฏิกูล (ที.มหา. 10/277/330-1) การพิจารณา
ว่าความแก่และความตายย่อมมาถึงเราอย่างแน่นอนโดยมิต้องสงสัย (ม.อุ.
14/527/265, สำ.ส. 15/415/148) และสังขารทัง้ ปวงเป็นทุกข์ (ขุ.ธ. 25/30/51)
เป็นต้น
ในวิชชาธรรมกาย พระมงคลเทพมุนกี แ็ นะนำาถึงการพิจารณาสิง่ เหล่านี้
เพือ่ ให้ไม่ประมาทและเร่งทำาความเพียรเช่นเดียวกัน ดังทีท่ า่ นกล่าวไว้ในวาระ
ต่างๆ
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ถ้าว่าเราตั้งอยู่ได้ในความไม่ประมาทคอยนึกถึงความ
เสือ่ มไป มีอารมณ์อยู่ ไม่ใช่ไม่มอี ารมณ์ ว่าตัง้ ใจว่าเรานึกถึงความ
เสื่อมนี้ว่าตั้งแต่นี้ไป เมื่อรู้เมื่อเข้าใจแล้ว จะนึกถึงความเสื่อมใน
สกลร่างกายนี้ไม่ขาดอยู่ จะเอาใจจดอยู่ที่ความเสื่อมนั่นแหละ
เราจะนึกถึงความเสือ่ มของตน นึกถึงความเสือ่ มบุคคลผูอ้ นื่ เมือ่
ลืมตาขึน้ เห็นภิกษุสามเณร อุบาสกอุบาสิกา แน่ะ ความเสือ่ มมัน
แสดงให้ดู นั่นแปรผันไปถึงแค่นั้นแล้ว นั่นก็แปรผันไปถึงแค่นั้น
ประเดียวก็ตายให้ดู แน่ะ ทำาให้ดแู ล้ว ได้ยนิ เสียงพระสวดก็ดี เห็น
โลงก็ดี แน่ะเป็นอย่างนีแ้ หละหมดทัง้ สากลโลก เราก็เป็นอย่างนี้
เพราะเหตุฉะนั้น เมื่อบุคคลไม่เผลอในความเสื่อมเช่นนี้ ไม่พลั้ง
ไม่เผลอละก็ นั่นแหละผู้นั้นแหละได้ช่ือว่า ได้ตั้งอยู่ในความไม่
ประมาท พระจอมปราชญ์สรรเสริญนัก (รธ. 225, ดูเพิ่มเติมใน
3.1.6 “สัญญา 4 ประการ”)
คำาแนะนำาในการเจริญสมาธิภาวนาในคัมภีรจ์ ตุรารักขาจึงเป็นนัยทีต่ รง
กันกับพระบาลีและตรงกันกับหลักการของวิชชาธรรมกายด้วยเช่นกัน
4.2. . สมาธิภาวนาในคัมภีร์โยคาวจร63
“โยคาวจร” เป็นศัพท์ที่นักวิชาการตะวันตกบัญญัติขึ้น เพื่อความ
สะดวกในการเรียกพุทธศาสนาที่ได้รับการนับถือปฏิบัติแพร่หลายในแถบ
63

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากงานวิจัย “สมาธิภาวนาในคัมภีร์อักษรธรรม” (กิจชัย เอื้อเกษม
2557) และ “สมาธิภาวนาในคัมภีร์ใบลานเขมร” (พระปอเหม่า ธมฺมิโต 2557)
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ดินแดนเอเชียอาคเนย์ ก่อนพุทธศตวรรษที่ 25 ( rosby 2000:141) มีคาำ สอน
เก็บรักษาไว้ในคัมภีร์ใบลานและกระดาษพับสาที่จารึกด้วย “อักษรธรรม”
ซึ่งเป็นอักษรทีใ่ ช้แพร่หลายในกลุม่ อารยธรรมไทย-ลาว ตัง้ แต่เชียงรุง้ สิบสองปันนา
ในประเทศจีน เชียงตุงในพม่า ดินแดนล้านนา ลาวหรือล้านช้าง และภาค
อีสานของไทยในปัจจุบัน และในคัมภีร์ใบลานอักษรเขมร ในประเทศกัมพูชา

ภาพที่ 23 คัมภีร์พุทธนรกัน อักษรธรรมอีสาน

การศึกษาเกีย่ วกับคำาสอนของโยคาวจรในแวดวงวิชาการเริม่ ต้นขึน้ ราว
40 ปีทผี่ า่ นมา เมือ่ บิซอท (Bi ot) นักวิชาการชาวฝรัง่ เศสได้ศกึ ษาคัมภีรใ์ บลาน
ภาษาเขมรและพบว่าคำาสอนในพระพุทธศาสนาดังกล่าวมีลกั ษณะเฉพาะของ
ท้องถิ่น (indigenous uni ueness) ที่ไม่เคยเป็นที่รับรู้กันมาก่อน เพราะที่
ผ่านมาการศึกษาพุทธศาสนาในเอเชียอาคเนย์ได้จำากัดวงค้นคว้าแต่ในเมือง
ใหญ่ และใช้แต่ขอ้ มูลจากกลุม่ นักวิชาการด้วยกันเองมากกว่าทีจ่ ะรับข้อมูลจาก
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ชาวพุทธในระดับพืน้ บ้าน (Bi ot 1976 cDaneil 2011) บิซอทพบว่าคัมภีร์
ปฏิบตั ธิ รรมภาษาเขมรนัน้ มีมมุ มองในการปฏิบตั แิ ตกต่างไปจากทีไ่ ด้เคยทราบ
ทั่วไป และเชื่อว่าคัมภีร์ที่มีเนื้อหาในลักษณะนี้ยังมีอยู่ในพื้นที่อื่นหรือจารด้วย
อักษรอื่นในเอเชียอาคเนย์ด้วยเช่นกัน
เกือบ 20 ปีต่อมา ลากิคร์าด ( agirarde 1993) นักวิชาการชาว
ฝรัง่ เศสอีกท่านหนึง่ พบว่าคัมภีรพ์ ระพุทธศาสนาอักษรธรรมล้านนาก็มเี นือ้ หา
ในลักษณะเดียวกัน จากนั้นจึงมีการขยายวงการค้นคว้าเปรียบเทียบคัมภีร์ท่ี
จารึกด้วยอักษรโบราณต่างๆ ในภูมิภาคนี้อย่างกว้างขวางโดยนักวิชาการชาว
เยอรมัน อังกฤษ และอเมริกนั ทีม่ ผี ลงานเป็นทีย่ อมรับได้แก่ ครอสบี้ ( rosby)
ชาวอังกฤษ ผูน้ าำ เสนอความสัมพันธ์ระหว่างศรีลงั กาและเอเชียอาคเนย์ดว้ ยการ
ปฏิบตั ภิ าวนาแบบ“โบราณ” เธอพบว่ามีคมั ภีรท์ เี่ หมือนกันนีท้ ศี่ รีลงั กาด้วยเช่น
เดียวกัน ( rosby et.al., 2012)
กลุม่ คัมภีรท์ นี่ าำ มาศึกษาในงานวิจยั นีไ้ ด้แก่ คัมภีรพ์ ทุ ธนรกัน คัมภีรพ์ ระ
ญาณกสิณ คัมภีร์บัวระพันธะ คัมภีร์ธัมมกาย และคัมภีร์มูลลกัมมฐาน ที่เก็บ
รักษาไว้ในอารามต่างๆ ทางภาคเหนือ ภาคอีสานของไทย และในประเทศลาว
รวมทั้งคัมภีร์มูลพระกรรมฐาน ปริยายพระวิปัสสนาสูตร และคัมภีร์ในกลุ่ม
เดียวกันจากกัมพูชา เนือ้ หาของสมาธิภาวนาทีแ่ สดงไว้ในคัมภีรเ์ หล่านีบ้ ง่ บอก
ว่าเป็นคัมภีร์จากสายการปฏิบัติเดียวกัน
เนือ้ หาของคัมภีรโ์ ยคาวจร นอกจากการแนะนำาการปฏิบตั สิ มาธิภาวนา
และกล่าวถึงผลการปฏิบตั ทิ เี่ กิดขึน้ แล้ว ยังกล่าวถึงหลักการทัว่ ไปไว้ดว้ ย ซึง่ ใน
ที่นี้จะสรุปเนื้อหาตามลำาดับตั้งแต่ ภาพรวมการศึกษาและปฏิบัติในพระพุทธ
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ศาสนา ข้อปฏิบัติก่อนการเจริญสมาธิภาวนา การเจริญสมาธิภาวนาเบื้องต้น
ผลของการปฏิบัติในระดับโลกิยะ การปฏิบัติในระดับโลกุตระและผลของการ
ปฏิบัติ และสุดท้ายเป็นการเปรียบเทียบความสอดคล้องและความแตกต่าง
ของสมาธิภาวนาของโยคาวจรกับหลักการในพระไตรปิฎกบาลีและหลักการ
ของวิชชาธรรมกาย
4.2.3.1. ภาพรวมการศึกษาและปฏิบัติในพระพุทธศาสนา64
ก่อนเข้าสู่เนื้อหาแนะนำาการปฏิบัติสมาธิภาวนา คัมภีร์โยคาวจรบาง
ฉบับได้ให้ภาพรวมของการศึกษาและการปฏิบัติในพระพุทธศาสนา และหลัก
ในการปฏิบัติโดยทั่วไปไว้ดังนี้
1. นิพพานเป็นธรรมที่เที่ยงแท้ เป็นสุขยิ่ง เป็นแก่นสาร ไม่มีความเกิด
แก่ เจ็บ ตาย เป็นหนทางที่พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอรหันต์ และ
อริยสัปปุรุษแต่โบราณทั้งหลายดำาเนินไปกันแล้วนับได้มากกว่าอสงไขยโกฏิ
โดยไม่ต้องหวนกลับมา (มูลล. 1.2-1.6)
2. บัณฑิตผู้มีปัญญา จะเป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตก็ตาม หากกลัวทุกข์
ภัยในวัฏสงสาร และปรารถนาจะไปให้ถึงหนทางนั้น ก็ควรบำาเพ็ญกุศล ตั้งใจ
ให้ทาน รักษาศีลให้บริสุทธิ์ตามเพศภาวะของตน ให้เป็นศีลวิสุทธิ์ เป็นอธิศีล
สิกขา แล้วปฏิบัติธุดงควัตรประการใดประการหนึ่ง หรือทั้งหมด และปฏิบัติ
คันถธุระคือการเล่าเรียน และเจริญวิปัสสนาธุระ (มูลล. 1.1-1.9)
64

ศึกษารายละเอียดเพิม่ เติมได้ในงานวิจยั “สมาธิภาวนาในคัมภีรอ์ กั ษรธรรม” (กิจชัย เอือ้ เกษม 2557)
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3. วิปสั สนาธุระ แบ่งเป็น 2 ประการคือ ศรัทธาธุระ (สมถกรรมฐาน) และ
ปัญญาธุระ (วิปสั สนากรรมฐาน) ท่านแนะนำาให้ปฏิบตั ศิ รัทธาธุระก่อน โดยอาจ
เลือกอย่างใดอย่างหนึง่ หรือหลายอย่างก็ได้ เมือ่ มีศรัทธาแก่กล้าดีแล้วจึงปฏิบตั ิ
ปัญญาธุระต่อไป โดยอาจเลือกวิปัสสนาแบบใดแบบหนึ่ง ได้แก่ ทิฏฐิวิสุทธิ
กรรมฐาน กังขาวิสุทธิกรรมฐาน ติลักขณวิปัสสนา 3 ดวง65 ภาวนาอนุปัสสนา
7 ดวง มหาภาวนาวิปัสสนา 11 ราศี มหาวัชชิรวิปัสสนา 18 ดวง66 เป็นต้น
65
66

ติลักขณวิปัสสนา 3 ดวง น่าจะหมายถึง อนิจจานุปัสสนา ทุกขานุปัสสนา และ อนัตตานุปัสสนา
คัมภีร์ไม่ได้ให้รายละเอียดวิปัสสนาเหล่านี้ไว้ว่าหมายถึงอะไร เป็นไปได้ว่า อนุปัสสนาและวิปัสสนา
เหล่านี้ จะมีความเกี่ยวข้องอย่างใดอย่างหนึ่งกับอนุปัสสนา 18 ประการที่ควรรู้ยิ่ง (อภิฺเยฺยา) ที่
กล่าวไว้ในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรค ได้แก่ 1. อนิจจานุปัสสนา 2. ทุกขานุปัสสนา 3. อนัตตานุปัสสนา
4. นิพพิทานุปัสสนา 5. ราคานุปัสสนา 6. นิโรธานุปัสสนา 7. ปฏินิสสัคคานุปัสสนา 8. ขยานุปัสสนา
9. วยานุปัสสนา 10. วิปริณามานุปัสสนา 11. อนิมิตตานุปัสสนา 12. อัปปณิหิตานุปัสสนา 13.
สฺุ ตานุปัสสนา 14. อธิปัญญาธัมมวิปัสสนา 15. ยถาภูตญาณทัสนะ 16. อาทีนวานุปัสสนา 17.
ปฏิสังขานุปัสสนา 18. วิวัฏฏนานุปัสสนา ฯ (ขุ.ปฏิ. 31/48/30-1)
อนุปสั สนา 18 ประการนี้ มีกล่าวถึงมากและขยายความไว้หลายแง่มมุ ในคัมภีรป์ ฏิสมั ภิทามรรค โดย
มักกล่าวไว้ในลำาดับก่อนการเข้าถึงโสดาปัตติมรรค อนึง่ คัมภีรส์ ารัตถมัญชูสา ฎีกาอังคุตตรนิกาย ได้
แจกแจงอนุปสั สนา 18 ประการนีโ้ ดยเรียกว่า “มหาวิปสั สนา 18 ประการ” และระบุวา่ อนุปสั สนา 7
ประการ หมายถึง 7 ลำาดับแรกใน 18 ประการนี้ คือ ตัง้ แต่อนิจจานุปสั สนา จนถึง ปฏินสิ สัคคานุปสั สนา
(AṬ.I. ) เป็นไปได้ว่า อนุปัสสนา 7 ในคัมภีร์มูลลกัมมฐาน จะหมายถึงอนุปัสสนา 7 ประการแรก
นี้ และ มหาภาวนาวิปสั สนาได้แก่อนุปสั นาทีเ่ หลืออีก 11 ประการ ซึง่ เมือ่ รวมกันทัง้ หมดจะประกอบ
กันเป็น “มหาวัชชิรวิปัสสนา” 18 ดวง ที่ฎีกาเรียกว่า “มหาวิปัสสนา 18 ประการ” อย่างไรก็ดี ที่
กล่าวมานี้เป็นเพียงข้อสันนิษฐานเท่านั้น คำาแนะนำาจากท่านผู้รู้จริงในเรื่องนี้จะมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อ
การปรับปรุงงานวิจัยนี้ในครั้งต่อไป
“สตฺตสุ วา อนุปสฺสนาสูติ เอตฺถ สตฺต อนุปสฺสนา นาม อนิจฺจานุปสฺสนา ทุกฺขานุปสฺสนา อนตฺตา
นุปสฺสนา นิพฺพิทานุปสฺสนา วิราคานุปสฺสนา นิโรธานุปสฺสนา ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสนา ขยานุปสฺสนา
วยานุปสฺสนา วิปริณามานุปสฺสนา อนิมิตฺตานุปสฺสนา อปฺปณิหิตานุปสฺสนา สฺุตานุปสฺสนา
อธิปฺาธมฺมวิปสฺสนา ยถาภูตาณทสฺสนำ อาทีนวานุปสฺสนา ปฏิสงฺขานุปสฺสนา วิวฏฺฏานุปสฺสนาติ
อิมาสุ อฏฺารสสุ มหาวิปสฺสนาสุ อาทิโต วุตฺตา อนิจฺจานุปสฺสนาทิ-ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสนาปริยนฺตา
สตฺตฯ”
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ดวงใดดวงหนึ่ง หรือทั้งหมดยิ่งดี (มูลล. 1.10-2.2)
5. คัมภีร์กล่าวถึงผลจากการปฏิบัติปัญญาธุระว่า เมื่อทำาให้ทิฏฐิกังขา
วิปสั สนาปัญญา67บังเกิด ได้ชอื่ ว่าเป็นปัญญาธุระ จะทำาให้ปญ
ั ญาวิปสั สนาญาณ
เกิด พร้อมมีสมั มสนญาณเป็นต้นจนถึงอนุโลมญาณเป็นทีส่ ดุ แล้วเข้าถึงโคตรภู
ญาณ ถึงมรรค ผล อรหันต์จนได้เข้าถึง “เวียงแก้ว คือ อมตมหานครนิรพาน”
ตามรอยบาทพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระอรหันตเจ้า
ทั้งหลาย ผู้ไม่รู้เกิด ไม่รู้แก่ ไม่รู้ตาย (มูลล. 2.2-2.6)
6. ให้มีความเพียรต่อเนื่อง อย่าเกียจคร้านหยุดๆ หย่อนๆ ให้เกรง
กลัวภัยในวัฏสงสารว่าเป็นดังหมู่โจรห้าร้อยถือหอกดาบวิ่งไล่ตามฟันแทงมา
หวุดหวิดอยู่ (มูลล. 2.7-2.9) และให้ระลึกถึงความตายเนืองๆ เพื่อจะได้ไม่
ประมาทและมีใจมั่นคงในพระกรรมฐานและธรรมที่เข้าถึง (ญาณก. 5.4-5.5)
7. ให้นอ้ มเอาพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ พระกรรมฐาน และครูผู้
สอนกรรมฐาน (แก้ว 5 โกฐาก) เป็นทีพ่ งึ่ เรือ่ ยๆ ทุกวัน ตัง้ ใจปฏิบตั ภิ าวนาจะได้
เห็นธรรมวิเศษ จะได้ชยั ชนะเข้าสู่ “เวียงแก้ว” คือพระนิพพาน (มูลล. 2.9-3.2)
8. ประสบการณ์ภายในที่จะเกิดแก่ผู้ปฏิบัติ ได้ชื่อว่า “ธรรมวิเศษ”
ได้แก่ ปีติ 5 ประการ และอุคคหนิมิต ปฏิภาคนิมิต เกิดอุปจารสมาธิ อัปปนา
สมาธิและฌาน 4 อภิญญา 5 สมาบัติ 8 ได้ทฏิ ฐิกงั ขาวิปสั สนญาณ อนุโลมญาณ
โคตรภูญาณ อริยมรรค อริยผล และนิพพาน (มูลล. 3.2-3.5) ดังนั้นในบทสวด
67

“ทิฏฐีกังขาวิปัสสนาปัญญา” หมายถึงปัญญาที่เกิดจากการเจริญ ทิฏฐิวิสุทธิกรรมฐาน กังขาวิสุทธิ
กรรมฐาน และอนุปัสสนาหรือวิปัสสนาที่เหลือ ซึ่งนับเป็นปัญญาฝ่ายวิปัสสนา
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ก่อนการเจริญภาวนา จะมีคำากล่าวขอให้ได้ถึงปีติ อุคคหนิมิต ปฏิภาคนิมิต
สมาธิ ฌาน อภิญญา อริยมรรค อริยผล และนิพพาน (มูลล. 4.7-4.9, 5.3-5.5)
หรืออย่างน้อยให้ได้ปตี แิ ละอุปจารสมาธิ (มูลล. 13.11) ส่วนในคัมภีรเ์ ขมรเป็น
คำาอาราธนาปีติทั้ง 5 ให้มาปรากฏเป็นบุพนิมิตอยู่ภายในกาย และอาราธนา
พระธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์ให้มาบังกิดในจักขุทวาร เป็นต้น (มูลพ. 0/2)
ภาพรวมเบือ้ งต้นเหล่านี้ เป็นภาพรวมทีเ่ ป็นกลางๆ ในพระพุทธศาสนา
ทีเ่ ข้าใจตรงกันในชาวพุทธเถรวาทไทยในปัจจุบนั รวมทัง้ ในวิชชาธรรมกายด้วย
อย่างไรก็ดี วิชชาธรรมกายไม่มีคาำ กล่าวอาราธนาปีติทั้ง 5 หรือประสบการณ์
ในการปฏิบัติเบื้องต้นอย่างที่ปรากฏในคัมภีร์โยคาวจรแต่อย่างใด ในคำากล่าว
อาราธนาพระรัตนตรัยในเบือ้ งต้นของการเจริญภาวนาในส่วนของพระธรรมจะ
ระบุไว้เพียง“พระนพโลกุตรธรรม” เท่านัน้ ความแตกต่างในประเด็นนีน้ บั เป็น
ประเด็นที่เล็กน้อยเมื่อเทียบกับความสอดคล้องกันในภาพรวม
4.2.3.2. ข้อปฏิบัติเบื้องต้นก่อนการเจริญสมาธิภาวนา
ก่อนการปฏิบัติกรรมฐาน คัมภีร์แนะนำาให้ทำาดังนี้
1. รักษาศีล 5 ศีล 8 ศีล 10 หรือจตุปาริสุทธิศีลตามเพศภาวะของตน
(มูลล. 3.8, คัมภีร์เขมร)
2. คัมภีร์มูลลกัมมฐานแนะนำาให้นำาเครื่องบูชาอันได้แก่ดอกไม้และ
เทียนไปบูชาพระบาท พระธาตุ พระธรรม ต้นโพธิ์ และเจดียเ์ พือ่ ขอขมา “แก้ว
5 โกฐาก” คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ กรรมฐาน และ อาจารย์ผู้สอน
กรรมฐาน (มูลล. 3.9-3.12)
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คัมภีร์เขมรแนะนำาคล้ายกัน โดยให้ผู้ปฏิบัติเตรียมพานสักการะที่เรียก
ว่า “พานอุปจาร์” เพือ่ ใช้ในการอาราธนาธรรม จุดธูปเทียนทีแ่ ท่นบูชาครู แล้ว
จากนั้นจึงจุดธูปเทียนที่พานอุปจาร์ของตนเอง (คัมภีร์เขมร)
3. จากนั้นให้หาที่สงัดเพื่อเริ่มการนั่งปฏิบัติ ซึ่งคัมภีร์ได้ระบุท่านั่งที่
เหมาะสมสำาหรับชายหญิงและนักบวชไว้ด้วย (มูลล. 5.5-5.10)
4. ให้ตงั้ สติตรงต่อกรรมฐาน พนมมือ ตัง้ สติพจิ ารณาถึงทุกข์ในวัฏสงสาร
(มูลล. 5.10-6.9) พิจารณามหาสังเวควัตถุ (มูลล. 6.10-7.4) และเทวทูตกัมม
ฐาน (มูลล. 7.4-9.6)
5. บูชาพระรัตนตรัย (มูลล. 9.7-10.2) และสรรเสริญพระพุทธคุณที่อยู่
เหนือหมู่มารทั้งห้า (มูลล. 10.2-11.2)
6. จากนั้นคัมภีร์ได้เปรียบบทอุปมาผูกลูกวัวเพื่อให้ฟังการฝกสอน เช่น
เดียวกับจิตใจของบุคคลที่ต้องผูกให้มั่นไม่ให้ “จร” ไปที่ใด (มูลล. 11.3-11.9)
ต่อด้วยการอธิษฐานโดยใช้บทบาลีพร้อมคำาแปล ขอพระพุทธ พระธรรม พระ
สงฆ์ กรรมฐาน และอาจารย์ผู้สอนกรรมฐานให้ได้เป็นที่พึ่ง (มูลล. 11.1012.10) ตามด้วยบทบาลีอธิษฐานขอให้ได้สำาเร็จใน “พุทธกัมมฐาน” ประการ
ใดประการหนึ่ง ได้แก่ พุทธานุสติ เป็นต้น (มูลล. 12.10-13.5)
4.2.3.3. การเจริญสมาธิภาวนาเบื้องต้น68
คัมภีร์ของโยคาวจรที่ศึกษาในงานวิจัยนี้ ที่กล่าวถึงการปฏิบัติสมาธิ
68

ศึกษารายละเอียดเพิม่ เติมได้ในงานวิจยั “สมาธิภาวนาในคัมภีรอ์ กั ษรธรรม” (กิจชัย เอือ้ เกษม 2557)
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ภาวนาเบื้องต้นโดยละเอียดมีเพียงคัมภีร์มูลลกัมมฐานอักษรธรรมล้านนา
เท่านั้น ในขณะที่คัมภีร์อื่นๆ กล่าวถึงการปฏิบัติในระดับนี้เพียงย่อๆ โดยไม่
ได้แสดงรายละเอียดไว้ ส่วนของกัมพูชาจัดเป็นหลักสูตรสอนสมาธิภาวนาโดย
เฉพาะซึ่งจะแสดงแยกไว้ข้างล่าง (ดู 4.2.3.4)
คัมภีร์มูลลกัมมฐานกล่าวถึงวิธีปฏิบัติสมถกรรมฐาน 40 ประการ และ
แจกแจงรายละเอียดการปฏิบัติสำาหรับกรรมฐานแต่ละประเภทในลักษณะ
คล้ายกัน ประกอบด้วยบทบาลีพร้อมคำาแปลของคำาอธิษฐานให้ได้กรรมฐาน
นัน้ ๆ และให้ได้ประสบการณ์ภายใน เช่น ปีติ อุปจารสมาธิ อุคคหนิมติ ปฏิภาค
นิมิต ฌาน อภิญญา และสมาบัติ เป็นต้น
คำาอธิษฐานขออาราธนาพระกรรมฐาน ประกอบด้วยคำากล่าวถวายชีวติ
ให้กับ “แก้ว 5 โกฐาก” (มูลล. 12.4-9) หรือถวายกาย ใจ ชีวิต และวิญญาณ
ต่อพระธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์ (มูลพ. 0/2) ด้วย
คั มภี ร ์ มูล ลกั มมฐาน มีบทบริก รรมภาวนาภาษาบาลี เ ฉพาะแต่ ล ะ
กรรมฐาน ให้ภาวนาพร้อมกับนับลูกประคำาไปด้วย โดยบริกรรมภาวนาครั้ง
หนึ่งนับลูกประคำาลูกหนึ่ง เมื่อนับได้ 50 ลูกแล้ว ให้คั่นด้วยบทรำาพึงภาษา
บาลีสาำ หรับกรรมฐานนัน้ ๆ ครัง้ หนึง่ ดังตัวอย่างทีแ่ สดงไว้ขา้ งต้นในพุทธานุสติ
(4.2.1.3) ทำาดังนี้เรื่อยไปยิ่งมากยิ่งดี เมื่อต้องการหยุดภาวนา ให้ลืมตา และ
ยกมือพนมระหว่างคิ้วอธิษฐานขอพักการภาวนาไว้
ในการบริกรรมภาวนานับลูกประคำา คัมภีร์ให้หลักว่า จะต้องให้คำา
ภาวนา “ร่อนลงไปต้องฝักหัวใจให้เสียงอุ่นเสียงร้อนลงไป...” (มูลล. 22.8)
และต้องตั้งมั่นต่อการปฏิบัติถึงขนาด “แม้นข้าศึกคนโจรจักฆ่าฟัน ขนาบว่า
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ให้ได้ละเสียยังกรรมฐานและแก้วทั้ง 3 เป็นที่พึ่งก็บ่ละเสียได้แล ตายก็แล้ว
ให้ปลงใจตายเป็นฉันนี้แท้ ก็จึงได้เห็นธรรมวิเศษพายตำ่ามี ปีติ สมาธิ” (มูลล.
22.12) ซึ่งกล่าวโดยสรุปได้ว่า ให้เสียงของคำาภาวนาดังก้องเข้าไปถึงกลางใจ
และให้มั่นต่อการปฏิบัติอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน
มีข้อสังเกตในการเจริญภาวนาเมตตาพรหมวิหาร คัมภีร์ได้ระบุถึงบท
บาลีสำาหรับการภาวนาเมตตาต่อตนเองเพิ่มขึ้นมา ก่อนที่จะภาวนาเมตตาต่อ
ผูอ้ นื่ ด้วย (มูลล. 27.8) โดยกล่าวว่าเป็นคำาแนะนำาของ “ครูบาอาจริยาบางพร่อง”
หรือ “ลางครู” ซึง่ แสดงให้เห็นว่าคัมภีรม์ ลู ลกัมมฐานนี้ รวบรวมจากการปฏิบตั ิ
ของอาจารย์สายปฏิบัติมากกว่าหนึ่งสำานัก นอกจากนี้ ในส่วนของกายคตาสติ
คัมภีร์ยังให้นัยเพิ่มเติมในการพิจารณา “มถลุงฺค” หรือมันสมอง (มูลล. 32.9)
ว่า อาจพิจารณาแยกมันสมองและกะโหลกออกเป็นอาการ (อวัยวะ) สอง
แทนทีจ่ ะเป็นอวัยวะเดียวดังการพิจารณาอาการ 32 โดยทัว่ ไปก็ได้ ดังนัน้ การ
ปฏิบัติกายคตาสติตามแบบคัมภีร์มูลลกัมมฐานนี้ จึงอาจพิจารณาอวัยวะหรือ
ส่วนประกอบของร่างกายแยกเป็น 33 ส่วน แทนที่จะเป็น 32 ก็ได้
กรรมฐานประเภทสุดท้ายที่กล่าวไว้ในคัมภีร์มูลลกัมมฐานคืออรูป
กรรมฐาน (มูลล. 42.5) ซึ่งมีบทบาลีประกอบด้วยบทบูชาพระรัตนตรัย และ
บทอธิษฐานขอปีติ สมาธิ ฌานและอภิญญา
สมาธิภาวนาทีแ่ สดงรายละเอียดไว้ในคัมภีรม์ ลู ลกัมมฐานนีล้ ว้ นเป็นสมถ
กรรมฐานทั้งสิ้น การปฏิบตั ิถือเป็นจิตตวิสทุ ธิ (มูลล. 43.11) อีกทั้งเป็นอธิจติ ต
สิกขา เพื่อให้ได้ ตทังคปหาน วิกขัมภนปหาน (มูลล. 45.13) กรรมฐานทั้งหมด
สามารถกำาจัด “บุพฺพปาป เวรอันเก่า” และที่จะเกิดใหม่ได้ คัมภีร์กล่าวไว้ว่า
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อานิสงส์การภาวนาสมถกรรมฐานมีมากกว่าการบริจาคทานด้วยของมีคา่ อย่าง
ละแสนชิ้น (มูลล. 49.5)
4.2.3.4. การสอนพระกรรมฐานแบบโบราณในคัมภีรใ์ บลานเขมร69
กัมพูชาในยุคโบราณมีแนวทางการเรียนการสอนพระกัมมัฏฐานเป็นขัน้
เป็นตอน ไล่ไปตามลำาดับชั้นในการเข้าถึงของผู้ปฏิบัติ พระผู้สอนจะใช้คัมภีร์
ใบลานทีบ่ นั ทึกผลการปฏิบตั ขิ องครูบาอาจารย์ของตนทีส่ บื ทอดต่อกันมาเป็น
บรรทัดฐานในการวัดผลการปฏิบตั ขิ องผูศ้ กึ ษา หลักสูตรหรือแนวทางการเรียน
การสอนพระกรรมฐานทีน่ ยิ มมี 2 แบบ เรียกว่าหลักสูตร 11 ชัน้ และหลักสูตร
15 ชัน้ มีเนือ้ หาบอกถึงวิธกี ารอาราธนาพระกรรมฐาน และการรายงานผลของ
ผูป้ ฏิบตั ทิ ไี่ ด้เข้าถึงสภาวธรรมในชัน้ ต่างๆ ไปตามลำาดับ ลำาดับชัน้ ในการปฏิบตั ิ
สมาธิภาวนาของหลักสูตรทั้งสองมีดังนี้
ตารางที่ 7 หลักสูตรพระกรรมฐานแบบโบราณของกัมพูชา แบบ 11 ชัน้
และ 15 ชั้น

69

หลักสูตร 11 ชั้น

หลักสูตร 15 ชั้น

1. ชั้นพระปีติ 5 องค์

1. ชั้นพระปีติ 5 องค์

2. ชั้นพระยุคล 6 องค์

2. ชั้นพระยุคล 6 องค์

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากงานวิจัย “สมาธิภาวนาในคัมภีร์ใบลานเขมร” (พระปอเหม่า
ธมฺมิโต 2557)
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หลักสูตร 11 ชั้น

หลักสูตร 15 ชั้น

3. ชั้นพระกายสุข 2 องค์

3. ชั้นพระกายสุข 2 องค์

4. ชั้นอานาปานธรรมฌาน 8 องค์

4. ชั้นอานาปานธรรมฌาน 8 องค์

5. ชั้นพระพุทธคุณ 10 พระองค์

5. ชั้นพระพุทธานุสติ 2 พระองค์

6. ชั้นพระกสิณทั้ง 10

6. ชั้นพระกสิณทั้ง 10

7. ชั้นพระอสุภะ 10 องค์

7. ชั้นพระพรหมวิหาร 4 องค์

8. ชั้นพระอริยสงฆ์ 8 องค์

8. ชั้นพระพรหมวิหารวิปัสสนา 4 องค์

9. ชั้นมะมวงกัลป์ (ป่าวิราญชร) และ
ชั้นสำาเภาแก้ว

9. ชั้นพระรูป 10 องค์

10. ชั้นพรหมวิหาร 4 องค์

11. ชั้นพระอรูปนิพพาน

11. ชั้นพระจูฬามณี 5 พระองค์

11. ชั้นคุณพระบิดา 21
12. ชั้นคุณมารดา 12
13. ชั้นพระอสุภะ 10
14. ชั้นพระอานาปาน 4 องค์
15. ดวงศีล 5 องค์

ในหลักสูตร 11 และ 15 ชัน้ นี้ บางชัน้ ก็เป็นหมวดธรรมทีค่ นุ้ เคย เช่น พระ
ปีติ 5 องค์ หมายถึงปีติ 5 ประการ พระยุคล 6 องค์ หมายถึงคุณภาพกายและ
จิตที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติธรรม ได้แก่ ปัสสัทธิ ลหุตา มุทุตา กัมมัญญตา
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ปาคุญญตา และอุชุกตา70 และดวงศีล 5 องค์ หมายถึงศีล 5 เป็นต้น แต่ใน
บางหมวดก็เป็นชื่อที่ไม่คุ้นเคย เช่น อานาปานธรรมฌาน ซึ่งประกอบด้วย
อานาปานธรรมฌาน ปราสาทแก้ว เป็นต้น ซึง่ ท่านไม่ได้แจกแจงรายละเอียดไว้
การศึกษากรรมฐานแบบโบราณของกัมพูชา เป็นการศึกษากับครู
โดยตรง ครูผู้สอนจะแนะนำาวิธีการในแต่ละระดับให้ศิษย์แต่ละคนเป็นการ
เฉพาะ และบางครั้งจะสอนในลักษณะของปริศนาธรรม โดยไม่มีการอธิบาย
รายละเอียดให้ศิษย์ทราบล่วงหน้าว่าปฏิบัติไปแล้วจะมีประสบการณ์อย่างไร
ทั้งนี้เพื่อให้ศิษย์เรียนรู้และมีประสบการณ์ตรงด้วยตนเอง และเมื่อศิษย์มา
รายงานผลแก่ทา่ นในเวลาทีก่ าำ หนด ครูกจ็ ะแนะนำาการปฏิบตั ใิ นชัน้ ต่อไปและ
แก้ปัญหาให้เป็นรายบุคคล

ภาพที่ 24 คําวา “พระธัมมกาย” ที่ปรากฏในคัมภีร์ใบลานเขมร
70

“ยุคล” แปลว่า คู่ เพราะศัพท์เหล่านี้จะปรากฏเป็นคำาคู่ของกายและจิตในคัมภีร์ธัมมสังคณีในพระ
อภิธรรมปิฎก ได้แก่ กายปัสสัทธิ จิตตปัสสัทธิ อันได้แก่ความสงบระงับของกายและใจ กายลหุตา
จิตตลหุตา คือความเบากายเบาใจ กายมุทตุ า จิตตมุทตุ า ความนุม่ นวลของกายและใจ กายกัมมัญญตา
จิตตกัมมัญญตา ความควรแก่การงานของกายและใจ กายปาคุญญตา จิตตปาคุญญตา ความ
คล่องแคล่วของกายและใจ และ กายุชุกตา จิตตุชุกตา ความเที่ยงตรงของกายและใจ
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4.2.3.5. ผลของการปฏิบัติในระดับโลกิยะ
ผลของการปฏิบัติในระดับโลกิยะที่บันทึกไว้ในคัมภีร์ของโยคาวจร มี
ประสบการณ์ภายในอันได้แก่ ปีติ 5 ประการ (มูลล. 24.7) โดยคัมภีรม์ ลู ลกัมม
ฐานฉบับล้านนาได้บรรยายลักษณะอาการของปีตติ ่างๆ ไว้อย่างชัดเจน71 ส่วน
ในคัมภีร์มูลพระกรรมฐานของเขมร72 นอกจากจะบรรยายลักษณะของปีติไว้
ดังกล่าวแล้ว ยังระบุไว้ดว้ ยว่า “บังเกิดบุพนิมติ ภายในกาย” ข้อความนีป้ รากฏ
อยู่ในทุกระดับของประสบการณ์ในธรรมปฏิบัติ คัมภีร์บรรยายไว้ว่าบุพนิมิต
ดังกล่าวมีแสงรัศมีสีต่างๆ กัน และในบางครั้งจะถูกเรียกเป็นศีลต่างๆ และ
ดวงแก้วต่างๆ เช่น
ศีลปัพพจักขุ แสงรัศมีดังดวงดาวโรนีย์... ศีลอฆานิจ มี
แสงรัศมีเหมือนพระจันทร์เสี้ยว แผ่รอบทิศเป็นฉัพพรรณรังสี นี้
คือตัวดวงแก้วคุณมารดา (มูลพ. 1/1)
ศีลปาณาชั้นที่ 5 มีรัศมีเป็นสีเหลืองแสด ขยายเป็นวง
กลมเป็นฉัพพรรณรังสีแผ่รอบทิศทั้งสิบ นี้คือดวงแก้วองค์พระ
ธรรม (มูลพ. 2/1)
เมือ่ ได้ปตี แิ ล้วผูป้ ฏิบตั จิ ะได้ถงึ อุปจารสมาธิ ในขัน้ นีส้ มาธิของผูป้ ฏิบตั จิ ะ
มั่นคงแจ่มใสไม่หวั่นไหวไม่ฟุงไปกับอารมณ์ร้าย ถึงขนาด “แม้นท่านผู้อื่นเอา
71
72

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากงานวิจัย “สมาธิภาวนาในคัมภีร์อักษรธรรม” (กิจชัย เอื้อเกษม
2557)
ศึกษารายละเอียดเพิม่ เติมได้จากงานวิจยั “สมาธิภาวนาในคัมภีรใ์ บลานเขมร” (พระปอเหม่า ธมฺมิโต
2557)
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หลาวเล่มใหญ่มาทิม่ มาค้าวตนแล ใจคอบ่เฟืองบ่ไหวก็ดี ดูธรรมะและกรรมฐาน
ก็ดูแจ้งใส” (มูลล. 25.14)
ประสบการณ์ภายในจากการปฏิบัติสมาธิภาวนาบางอย่าง เช่น พรหม
วิหาร กายคตาสติ อาหาเรปฏิกูลสัญญา จตุธาตุววัตถาน และมรณานุสติ มี
กล่าวต่อไปถึงอัปปนาสมาธิ ซึง่ บรรยายไว้วา่ “เย็นอ่อน ยอบ หายใจบ่รู้ ชะแล”
(มูลล. 33.1) ทำาให้รไู้ ด้วา่ ในชัน้ อัปปนาสมาธินนั้ ผูป้ ฏิบตั จิ ะไม่รสู้ กึ ถึงการหายใจ
จากอัปปนาสมาธิ ผู้ปฏิบัติอาจอธิษฐานเข้าฌาน 4 อภิญญา 5 หรือ
สมาบัติ 8 ต่อไปได้ หรือจะเลือกภาวนา “ทิฏฐิกังขาวิปัสสนา” คือปฏิบัติ
วิปสั สนากรรมฐานต่อเลยก็ได้เช่นกัน โดยคัมภีรไ์ ด้แสดงวิธเี ข้าฌาน 4 จากการ
ภาวนา “เกสา” ในกายคตาสติไว้โดยละเอียดเพื่อเป็นตัวอย่าง แต่ไม่ได้แสดง
วิธีปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานไว้
ผลของการปฏิบัติในเบื้องต้นของคัมภีร์โยคาวจร มีความคล้ายคลึงกัน
กับประสบการณ์เบือ้ งต้นในการเจริญสมาธิภาวนาทีก่ ล่าวไว้ในวิชชาธรรมกาย
เช่น ปีตชิ มุ่ ชืน่ การเห็นแสงสว่าง เป็นต้น ซึง่ อาจจัดว่าเป็นประสบการณ์สากลที่
มีบนั ทึกไว้ตงั้ แต่โบราณกาล ดังทีป่ รากฏให้เห็นในพระไตรปิฎกบาลีและคัมภีร์
ต่างๆ ในพระพุทธศาสนา
ปฏิบัติ

4.2.3.6. การเจริญสมาธิภาวนาในขั้นโลกุตระและผลของการ

การปฏิบัติสมาธิภาวนาในระดับโลกุตระมีกล่าวไว้ในคัมภีร์พุทธนรกัน
คัมภีร์พระญาณกสิณ และคัมภีร์บัวระพันธะ คัมภีร์กลุ่มนี้นิยมใช้ศัพท์แทน
อริยมรรคอริยผลว่า“อภิธรรม” โดยยึดความหมายของรากศัพท์บาลีเป็นเกณฑ์
และโดยเหตุที่คำาว่า อภิธรรม มาพ้องกันกับหนึ่งในพระไตรปิฎก คัมภีร์อักษร
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ธรรมจึงอาศัยปิฎกทัง้ สาม ผ้าไตรสามผืน และภาวะของลมหายใจสามประเภท
ได้แก่ อัสสาสวาต ปัสสาสวาต และนิสสาสวาต73 มาเปรียบเทียบเป็นแกนเดิน
เรื่อง (theme) ในการสอนสมาธิภาวนา โดยให้ชื่อว่า “พระธัมมสามไตร”
(ญาณก 2.1, 13.1) ซึ่งเป็นที่รู้จักดีในแวดวงนักวิชาการตะวันตกที่ศึกษาเรื่อง
นี้ (Bi ot 1994, 1992, 1981, 1976 Bi ot agirarde 1996) โดยอาจ
สรุปข้อเปรียบเทียบได้ดังตารางข้างล่างนี้
อัสสาสวาต
ลมพระสงฆ์

พระสูตร 8 คัมภีร์

สบง

แรกเกิดขึ้นเมื่อคลอดจาก
ท้องมารดาพร้อมกับอายตนะ
ทั้งหก ซึ่งเริ่มลุกโชนพร้อมจะ
รับ “ลม”จากภายนอก

จีวร

ลมที่เดินอยู่ระหว่างท้องถึง
จมูก เกิดขึ้นระหว่างที่อยู่ใน
ครรภ์มารดา

ปัสสาสวาต
ลมพระพุทธ

พระวินัย 5 คัมภีร์

นิสสาสวาต
ลมพระธรรม

พระอภิธรรม 7 คัมภีร์ สังฆาฏิ

ลมห่อไฟให้นิ่งที่แต่ง
แปง(สร้าง)ร่างกาย

ตารางที่ 8 “พระธัมมสามไตร” เปรียบเทียบลมหายใจสามประเภทกับ
ปิฎกทั้งสามและผ้าไตร
73

ในคัมภีร์เรียกว่า อัสสวาต ปัสสวาต และนิสสวาต คือ ลมหายใจออก ลมหายใจเข้า และภาวะที่ลม
หายใจหยุดนิ่งเสมือนไม่มีลมหายใจ ลมหายใจทั้งสามประเภทนี้มีกล่าวไว้ในคัมภีร์เขมรด้วยเช่นกัน
โดยเรียกเป็นคำาคู่ซึ่งคาดว่ามาจากศัพท์สันสกฤตและบาลีตามลำาดับ ว่า “ปัสวาตถะ ปสาสะ, อัสวาต
ถะ อสาสะ และ นิสวาตะ นิสาสะ” (มูลพ. 4/2-5/1)
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หลักคำาสอนของพระธรรมสามไตรนี้ในเบื้องต้นมีวัตถุประสงค์ให้พระ
ภิกษุดำารงอยู่ในความไม่ประมาท ระลึกถึงความตายอยู่เสมอ โดยผูกเหตุของ
ความตายไว้กบั ลมหายใจเข้าออกว่า หากหายใจออกแล้วไม่เข้า หรือหายใจเข้า
แล้วไม่ออกก็ตอ้ งตาย แล้วนำาไปผูกไว้กบั ผ้าสามผืนเพือ่ เป็นเครือ่ งเตือนใจในทุก
เวลาทีใ่ ช้นงุ่ ห่ม ดังทีท่ า่ นบรรยายไว้วา่ “เมือ่ จักนุง่ ผ้าสบงนัน้ ได้ชอื่ ว่า พระสูตร
เจ้ารักษาลมให้หายใจออก บ่ให้เราตาย” (ญาณก. 4.2) และ
อัสสวาต พระสูตรเจ้าพาเอากูจึงจักได้ออกไปให้กูได้
เหยียดมือนุ่งผ้าสบง ครั้นบ่คืนเข้ามากูก็จักตายบัดเดียวนี้แล กู
จักหยุบผ้าสบงนี้นุ่งบ่ได้แล ให้ระนึกถึงลมหายใจออกมานั้นมา
เป็นที่พึ่ง ผ้าสบงรักษาลมออกหายใจออกนั้นบ่ให้ตาย (ญาณ
ก. 4.3-4.4)
คราใดทีจ่ ะห่มผ้าจีวร ก็ให้ระลึกในทำานองเดียวกันว่า พระวินยั 5 คัมภีร์
ช่วยรักษาลมหายใจเข้า ถ้าเราหายใจเข้าแล้วไม่ออก เราก็ตาย ไม่อาจห่มจีวรได้
เมือ่ จักห่มผ้าจีวรนัน้ เล่าให้ระนึกปัสสวาต พระวินยั เจ้าห้า
คัมภีร์มาให้กูหายใจเข้า จึงจักได้ห่มผ้าจีวร ครั้นว่าบ่คืนออกมา
ตัวกูก็ตายเน่ากองอยู่แล จักไหว้พระเจ้าภาวนาด้วยตนบ่ได้เล่า
แล เมื่อจักห่มผ้าจีวรนั้น ก็ให้ได้ระนึกดังนี้ทุกเมื่อทุกยาม ห่มผ้า
จีวร แล้วจึงจักเข้ามาไหว้พระวินัยที่รักษาลมอันหายใจเข้า บ่ให้
เราตายนี้เป็นที่พึ่งแก่ข้าแล (ญาณก. 4.5-5.1)
และในเวลาที่จะพาดผ้าสังฆาฏิ ท่านแนะนำาให้ระลึกดังนี้
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เมื่อจักเอาผ้าสังฆาฏิเข้ามาพาดตัวนั้นก็ให้ระนึก นิส
สวาต คือลมห่อไฟไว้ ให้ระนึกอยู่ในอภิธรรมบ่ปลิ้นแปร ตั้ง
อยู่เป็นดังผ้าสังฆาฏิพับไว้นิ่งอยู่บ่ให้หายใจออก ได้ชื่อว่าพระ
อภิธรรม นิสสวาต เข้าทางนิโรธสญาณสุขุมาล บ่ให้ได้หายใจ
ออก เมื่อพาดผ้าสังฆาฏินั้นให้ระนึกว่า เมื่อกูจักตายนั้นกูจัก
บังสุกุลตัวเอง บ่ได้หายใจออกนิ่งอยู่เป็นดังผ้าสังฆาฏิอันพับ
ไว้นิ่งอยู่นั้นแล ได้ชื่อว่าพระปรมัตถธรรม ได้แก่ นิสสวาต
นัน้ แล ให้สงั วรความตายดังนีท้ กุ เมือ่ ทุกยาม จึงได้ชอื่ ว่ารักษาศีล
แล คือได้มรรคทั้งสี่สว่างรุ่งเรืองงาม ผละทั้งสี่เข้านิ่งอยู่ทั้งสี่เทื่อ
อันนั้นแล (ญาณก. 5.2-5.5)
นิสสาสวาต
สภาวะที่สำาคัญในการปฏิบัติที่ท่านแสดงไว้ในที่นี้คือ ลมนิสสาสวาต
(นิสสวาต) ทีเ่ ปรียบเทียบว่าเป็นลมแห่งอภิธรรม โดยแสดงนัยของโลกุตรธรรม
ทีม่ ภี าวะนิง่ เหมือนผ้าสังฆาฏิทพี่ บั ไว้ ในขณะทีล่ มอัสสาสวาต และปัสสาสวาต
ท่านเปรียบว่าเป็นลมของสุตตันตธรรมและวินัยธรรมตามลำาดับซึ่งมีนัยของ
ธรรมชาติ คือการหายใจเข้าออกตามปกติ ผู้ที่ถือนิสสาสวาตคือสภาวะที่หยุด
หายใจ จะปิดการรับรู้จากภายนอก และเข้าสู่ “อภิธรรมสุญาณสุขุมาล” ซึ่ง
อาจเปรียบเทียบได้กับนิโรธสมาบัติที่ตัดการรับรู้จากภายนอกโดยสิ้นเชิง
ผลจากการปฏิบตั ิ หากผูป้ ฏิบตั กิ าำ หนดจิตไว้ทสี่ ะดือก็จะได้โสดาปัตติผล
เมือ่ เคลือ่ นจิตไปทีห่ วั ใจจะได้สกทาคามิผล หากเคลือ่ นไปทีค่ อจะได้อนาคามิผล
และสุดท้ายหากไปอยู่ที่กระหม่อมก็จะได้อรหัตผล (ญาณก. 6.4)
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คัมภีร์อักษรธรรมนับการปฏิบัติเช่นนี้เข้าในอานาปานสติ ซึ่งกล่าวถึง
ฐานที่ตั้งของจิตหลายแห่ง ได้แก่ สะดือ หัวใจ อก คอ โคนลิ้น ปลายจมูก และ
กระหม่อม โดยที่สะดือถูกระบุว่าเป็นจุดที่สำาคัญ เพราะเป็นที่อยู่ของไฟรักษา
ชีวิตซึ่งถูกห่อไว้ด้วยลมและรองรับไว้ด้วยนำ้าอีกชั้นหนึ่งและสุดท้ายคืออากาศ
การแตกของนำ้าที่รองรับอยู่ที่เรียกว่า “นำ้าพระธรรม” หรือ “นำ้าดวงจิต” นี้
เป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย (พุทธน. 9.2) หากนำ้าพระธรรมหรือนำ้าดวงจิตยังดี
อยูก่ จ็ ะบังคับให้บคุ คลมีการกระทำา มีคาำ พูด และมีความคิดต่างๆ และทีส่ าำ คัญ
สะดือเป็นจุดที่โลกุตรธรรมเริ่มปรากฏ
ผูท้ กี่ าำ ลังจะสิน้ ชีวติ จะหมดการรับรูจ้ ากสัมผัสภายนอก ซึง่ เป็นลักษณะ
ใกล้เคียงกับผูท้ เี่ ข้านิโรธ ในขณะจิตจะดับนัน้ คัมภีรอ์ กั ษรธรรมเน้นว่าเป็นช่วง
เวลาที่สำาคัญ หากบุคคลผู้นั้นไม่รู้จักหาที่พึ่งกล่าวคือบุญก็ต้องมีนรกเป็นที่ไป
แต่หากรู้จักหาที่พึ่งคือบุญหรือแสงสว่างภายในหรือศีลภายในหรือไฟภายใน
ทั้งสี่กองก็จะ “เสวย (ผล) พระธรรม” เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้า พระปัจเจก
พุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายและพ้นจากอบาย อย่างไรก็ตามบุคคลจะ
หาที่พึ่งเมื่อกำาลังจะสิ้นชีวิตได้สำาเร็จก็ต่อเมื่อได้ฝก “บังสุกุลตัวเอง” ในขณะ
มีชีวิตสบายอยู่เนืองๆ การบังสุกุลตัวเองก็คือการการทำานิสสาสวาตเข้านิโรธ
หยุดกระแสลมหายใจ และนิ่งเหมือนผ้าสังฆาฏิซึ่งเทียบได้กับซากศพนั่นเอง
ต่างแต่วา่ ผูป้ ฏิบตั ยิ งั มีชวี ติ อยู่ พระสงฆ์ทรี่ บั นิมนต์ไปบังสุกลุ ผูต้ ายย่อมไม่สาำ เร็จ
ผลหากไม่สามารถบังสุกุลตนเองได้เสียก่อน
แสงสว่างภายในที่กล่าวถึงข้างต้นสามารถปองกันอบายเพราะฆ่าบาป
ธรรมได้ บาปธรรมทีโ่ ยคาวจรกล่าวถึงคือ สัพพากุสลสาธารณเจตสิกและปกิณกา
กุสลสาธารณเจตสิกรวม 14 ประการ ได้แก่ โมหะ โทสะ เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็น
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เรื่องของภาวะทางใจมากกว่าที่จะเป็นอกุศลกรรมบถโดยตรง ทั้งนี้อธิบายได้
ว่าหากใจสว่างบุคคลย่อมไม่กระทำาผิดด้วยเจตสิกไม่ดีงาม
ในแง่ของการปฏิบัติโดยอนุโลม ปฏิโลม คัมภีร์กล่าวไว้ว่า “เมื่อนึก
สัญญาสมาธิจากจมูกถึงนาภี กุมให้มั่นชื่อว่าโสดา(ปัตติ)ผละ ฆ่าวิจิกิจฉา
จิตตุปาท” (บัวร. 2.40.1) หลังจากนั้นก็กล่าวเป็นขั้นตอนตั้งแต่การเคลื่อนจิต
ไปไว้ที่หัวใจได้ชื่อว่าสกทาคามิผล เมื่อไปตั้งไว้ที่คอเป็น อนาคามิผล เมื่อไปถึง
กระหม่อมเป็นอรหัตผล ในทางย้อนกลับ คัมภีรบ์ รรยายไว้ทลี ะตำาแหน่งว่าเป็น
อรหัตมรรค อนาคามิมรรค สกทาคามิมรรค และ โสดา(ปัตติ)มรรค เป็นลำาดับ
ไป ลักษณะทบทวนไปมาหรือ อนุโลม ปฏิโลม เช่นนี้เป็นสิ่งที่คัมภีร์กล่าวว่า
พระโยคาวจรควรปฏิบตั อิ ยูเ่ สมอ ผูท้ สี่ ามารถปฏิบตั ไิ ด้ยอ่ มนับว่าเป็นพระสงฆ์
ที่ทรง “ไตรสรณคมน์”
แต่กอ่ นทีจ่ ะปฏิบตั ถิ งึ ขัน้ เข้านิโรธได้ ผูป้ ฏิบตั ติ อ้ งภาวนาด้วยการระลึก
ถึง ทุกขฺ ำ อนิจจฺ ำ อนตฺตา (บัวร. 2.5.2, 8.1, 13.4, 14.4,16.3) ผ่านวัตถุภายนอก
และภายใน เช่นทวัตติงสาการหรือส่วนประกอบของร่างกายต่างๆ 32 ประการ
ซึ่งนับเป็นกายคตาสติรูปแบบหนึ่ง จากนั้นคัมภีร์กล่าวไว้ว่า “...ปัญญามา
พิจารณาเห็นทุกขสัจจะแล้ว...กระทำานิโรธให้แจ้งปลงสัญญาลงสู่ไตรลักษณ์
สัญญานั้นแล” (บัวร. 3.14.4)
4.2.3.7. ความสอดคล้องและความแตกต่างในทางปฏิบัติ
จากเนื้อหาการแนะนำาสมาธิภาวนาและประสบการณ์ในการปฏิบัติที่
บันทึกไว้ในคัมภีร์ของโยคาวจรที่แสดงไว้ข้างต้น มีทั้งสิ่งที่สอดคล้องกันและ
สิ่งที่แตกต่างจากหลักการของวิชชาธรรมกายในประเด็นต่างๆ ดังนี้
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ก. บริกรรมภาวนา
คัมภีรโ์ ยคาวจรแต่ละฉบับกล่าวถึงบริกรรมภาวนาทีแ่ ตกต่างกันไปบ้าง
ในระดับต้น คัมภีร์มูลลกัมมฐานอักษรธรรมล้านนาแนะนำาคำาบริกรรม
ภาวนาที่หลากหลายตามประเภทของกรรมฐานที่เลือกปฏิบัติ (ดู 4.2.3.3)
คัมภีร์ภาวนาคาถาภาษาเขมร ฉบับวัดจัก-อัง-เร-กรอม แนะนำาให้
ภาวนาว่า อรหํ หรือ สมฺมาสมฺพุทฺโธ ส่วนในเวลาที่ต้องการให้เบื่อหน่าย คลาย
กำาหนัด ให้ภาวนาว่า นามรป อนตฺตา
คัมภีรม์ ลู ธัมมไตรภาษาเขมร แนะนำาให้ใช้คาำ ภาวนา 3 แบบ คือ 1. พุทโฺ ธ
อรหํ 2. สมฺมาอรหํ และ 3. อรหํ (มูลธัมมไตร 8ก.3-4)
ตำาราเจริญสมาธิภาวนาแบบโบราณของวัดมุนสี วุ รรณ ประเทศกัมพูชา
แนะนำาให้ภาวนาว่า สมฺมาอรหํ เช่นกัน
ส่วนในระดับโลกุตระ คัมภีรพ์ ระญาณกสิณแนะนำาให้ใช้คาำ ภาวนา อรหำ
ใจนิ่งอยู่ระนึกว่า อรหํ อรหํ อรหํ ให้เป็นดังแสงดาวได้สี่
เทื่อคือผละทั้งสี่แล (ญาณก. 40.4)
จะเห็นได้วา่ ไม่วา่ จะเป็นระดับเบือ้ งต้นหรือการปฏิบตั ใิ นระดับโลกุตระ
ก็ตาม คัมภีร์โยคาวจรก็นิยมแนะนำาคำาบริกรรมภาวนาที่เนื่องด้วยพุทธานุสติ
ซึง่ สอดคล้องกับข้อสรุปก่อนหน้านีว้ า่ พุทธานุสตินา่ จะเคยเป็นทีน่ ยิ มในท้องถิน่
นี้ นับเป็นความสอดคล้องกันของท้องถิ่นเอเชียอาคเนย์กับดินแดนตอนเหนือ
ของอินเดียอันได้แก่ คันธาระ เอเชียกลาง และประเทศจีน
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อนึง่ การเจริญพุทธานุสติในระดับโลกุตระ อาจนับได้วา่ สอดคล้องกันกับ
หลักการในพระไตรปิฎกบาลี ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตอบคำาถามพระเจ้า
มหานามะว่า โดยมากอริยสาวกมักดำารงอยู่ด้วยพุทธานุสติ (ดู 4.2.1.1 องฺ.
ฉกฺก. 22/281/317)
ส่วนในวิชชาธรรมกาย แนะนำาให้บริกรรมภาวนาว่า “สมฺมาอรหำ” ตัง้ แต่
ต้น เพือ่ เป็นอุบายให้ใจหยุดนิง่ เมือ่ ใจหยุดนิง่ ดีแล้วให้ประคองใจหยุดนิง่ ต่อไป
โดยไม่ต้องบริกรรมภาวนาอีก ดังที่พระมงคลเทพมุนีแสดงธรรมไว้ว่า
อรหำ เป็นคำาพวกเรานักปฏิบัติธรรมเชิดชูกันหนักหนา
ถึงแก่ได้นาำ มาใช้เป็นบทบริกรรมภาวนาในเมือ่ นัง่ สมาธิ (รธ. 16)
...แล้วให้บริกรรมภาวนา ประคองบริกรรมนิมิตนั้นไว้ว่า
สัมมาอะระหัง (รธ. 925)
ที่บริกรรมว่าดังนี้ ก็เพื่อจะประคองใจของเราให้หยุด
สัมมาอะระหัง สัมมาอะระหัง ... พอหยุดนิ่งไม่ต้องบริกรรม
เพ่งเฉย วางอารมณ์เฉย ให้หยุดอยู่นั่นแหละ หยุดเท่านั้นแหละ
อย่าไปนึกถึงมืดสว่างนะ หยุดอยู่นั่นแหละ หยุดนั่นแหละเป็น
ตัวสำาเร็จ (ร.ธ. 927)
อย่างไรก็ดี แม้จะหยุดบริกรรมภาวนาเพือ่ ประคองจิตให้หยุดในหยุดได้
ต่อเนื่องขึ้น วิธีการของวิชชาธรรมกายก็ยังอาจเรียกว่าเป็นพุทธานุสติได้อยู่
นั่นเอง เพราะการหยุดนิ่ง ณ ศูนย์กลางกายนั้นเป็นเหตุนำาไปสู่การเข้าถึง
“พระพุทธเจ้าภายใน” ดังที่ท่านแสดงไว้ว่า
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... พระพุทธเจ้าอยู่นอกใจหรือในใจ? ให้เอาใจไปหยุดนิ่ง
อยูต่ รงนัน้ พอใจหยุดนิง่ ก็เข้ากลางของใจทีห่ ยุดนิง่ นัน้ ทีเดียว ...
พอหยุดถูกส่วนเข้าเท่านัน้ จะเห็นทางทีจ่ ะเข้าไปถึงกายละเอียด
เป็นชั้นๆ เข้าไปจน ถึงพุทธรัตนะ ... (รธ. 376)
หลักการของวิชชาธรรมกายและคัมภีร์อักษรธรรม จึงอาจนับได้ว่า
สอดคล้องกันในประเด็นนี้ และสอดคล้องกันกับหลักการที่แสดงไว้ในพระ
ไตรปิฎกบาลี
ข. บริกรรมนิมิต
คัมภีรอ์ กั ษรธรรม บรรยายถึงกรรมฐานต่างๆ ซึง่ รวมถึงอาโลกกสิณหรือ
กสิณความสว่างไว้ในคัมภีร์บัวระพันธะผูกที่สองและผูกที่สามและในคัมภีร์
มูลลกัมมฐาน (ฉบับล้านนา) โดยไม่ได้เจาะจงให้ใช้กรรมฐานใดเป็นการเฉพาะ
และกล่าวถึงบริกรรมนิมิตเป็นพระพุทธรูปไว้ด้วยในการปฏิบัติพุทธานุสติ
(ดู 4.2.1.3) ส่วนในชั้นโลกุตรธรรมนั้น ได้กำาหนดให้ใช้ความสว่างของดวง
อาทิตย์ดวงดาว ฯลฯ เป็นบริกรรมนิมิต
ให้รำาพึงเห็นในมโนทวาร ให้สว่างแจ้งทั้งสี่ประตูนิรพาน
อยู่ในนาภีดังพระอาทิตย์นั้นเถิด (พุทธน. 21.1)
ให้ค่อยระนึกสัญญาลงถึงสะดือ ว่า นโม ตสฺส แถมทีนึก
ชื่อว่าในหัวใจดังแสงดาวนั้น (ญาณก. 19.1)
ส่วนในวิชชาธรรมกาย ท่านแนะนำาให้ใช้บริกรรมนิมติ เป็นดวงแก้วหรือ
ดวงเพชรใสสัณฐานกลมไม่มีมลทิน
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วิธีทำาสมถวิปัสสนา ต้องมีบริกรรมภาวนากับบริกรรม
นิมติ เป็นคูก่ นั บริกรรมนิมติ ให้กาำ หนด เครือ่ งหมายเข้า ใสเหมือน
อย่างกับเพชรลูกที่เจียระไนแล้ว ไม่มีขนแมว โตเท่าแก้วตา (รธ.
925)
การกำาหนดนึกถึงดวงแก้วใสหรือเพชรลูก และความสว่างของดวง
อาทิตย์ ดวงจันทร์หรือดวงดาว สามารถจัดเข้าในการเจริญภาวนาประเภท
สัญญาในแสงสว่าง (อาโลกสัญญา) ที่พระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นประเภทของ
การเจริญสมาธิภาวนาเพื่อการได้ญาณทัสนะ
ภิกษุทั้งหลาย ก็สมาธิภาวนาอันบุคคลเจริญแล้ว กระทำา
ให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อได้เฉพาะซึ่งญาณทัสสนะเป็นไฉน
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ มนสิการอาโลกสัญญา อธิษฐานทิวาสัญญา
ว่า กลางคืนเหมือนกลางวัน กลางวันเหมือนกลางคืน มีใจอัน
สงัด ปราศจากเครือ่ งรัดรึง อบรมจิตให้มคี วามสว่างอยู่ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย สมาธิภาวนานี้ อันบุคคลเจริญแล้ว กระทำาให้มากแล้ว
ย่อมเป็นไปเพื่อได้ญาณทัสนะ74

74

กตมา จ ภิกฺขเว สมาธิภาวนา ภาวิตา พหุลีกตา าณทสฺสนปฏิลาภาย สำวตฺตติ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ
อาโลกสฺำ มนสิกโรติ ทิวาสฺำ อธิฏฺ าติ ยถา ทิวา ตถา รตฺตึ ยถา รตฺตึ ตถา ทิวา อิติ วิวติ เฺ ตน เจตสา
อปริโยนทฺเธน สปฺปภาสำ จิตตฺ ำ ภาเวติ อยำ ภิกขฺ เว สมาธิภาวนา ภาวิตา พหุลกี ตา าณทสฺสนปฏิลาภาย
สำวตฺตติ ฯ (องฺ.จตุกฺก. 21/41/57-8)
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การกำาหนดนิมติ ความสว่างทีแ่ สดงไว้ในคัมภีรโ์ ยคาวจรและทีส่ อนอยูใ่ น
วิชชาธรรมกาย จึงนับว่าสอดคล้องกัน และเป็นวิธกี ารเก่าแก่ทปี่ ฏิบตั กิ นั มาแต่
โบราณกาลดังปรากฏหลักฐานในพระไตรปิฎกบาลี
ค. การ ับกิเลสกับลมหายใจหยุ
ดังได้กล่าวข้างต้นว่าภาวะทีส่ าำ คัญในการเจริญสมาธิภาวนาของโยคาวจร
คือ นิสสาสวาต ซึ่งหมายถึงภาวะที่ลมหายใจหยุดนิ่งและตัดการรับรู้สิ่งต่างๆ
ภายนอกรอบตัวโดยสิ้นเชิง ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าตรงกันกับนิโรธสมาบัติ หรือ
สัญญาเวทยิตนิโรธ ที่แสดงไว้ในพระไตรปิฎกบาลีว่า เป็นสมาบัติที่ดับสัญญา
และเวทนา ผู้เข้านิโรธสมาบัตินี้ วจีสังขาร กายสังขาร และจิตตสังขาร ดับไป
ตามลำาดับ (ม.มู. 12/510/549 สำ.สฬ. 18/564/362)
มีคำาอธิบายแสดงไว้ในพระไตรปิฎกว่า “วจีสังขาร” อันได้แก่วิตกวิจาร
นั้นดับไปตั้งแต่ฌานที่ 2 ส่วน “กายสังขาร” คือลมหายใจเข้าออกจะดับไปใน
ฌานที่ 475 และ “จิตตสังขาร” ได้แก่ สัญญาและเวทนาดับในสัญญาเวทยิต
นิโรธ หรือนิโรธสมาบัติ (ขุ.ปฏิ. 31/222/145)
การดับของกายสังขารคือลมหายใจเข้าออกในสภาวะของนิโรธสมาบัติ
นั้น ได้แก่ ลมนิสสาสวาต ซึ่งคัมภีร์อักษรธรรมนำามาเกี่ยวโยงเข้ากับการกำาจัด
75

อนึ่ง การดับไปของกายสังขารในฌานที่ 4 นั้นมีแสดงไว้ในบาลีอังคุตตรนิกายว่า “ภิกษุในธรรมวินัย
นี้ บรรลุจตุตถฌาน ไม่มีทุกข์ ไม่มีสุข เพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัสโทมนัสก่อนๆ ได้ มีอุเบกขา
เป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่ ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเป็นผู้มีกายสังขารอันสงบระงับแล้ว อย่างนี้แล ฯ”
(องฺ.ทสก. 24/20/33)
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กิเลสและการบรรลุมรรคผล ของอริยบุคคลระดับต่างๆ ได้แก่ โสดาปัตติผล
สกาทาคามิผล อนาคามิผล และ อรหัตตผล ดังข้อความตัวอย่างด้านล่าง
ให้คอ่ ยอนุโลมปฏิโลมด้วยญาณสมาธิแต่นาภีลงถึงนาภีให้
มัน่ ชือ่ ว่าโสดาผละ เข้านิโรธหับประตูนรกในตา ได้ฆา่ บาปธรรม
ตายสองตัวเสียแล ชื่อว่าวิจิกิจฉา จิตตุปปาท ... ให้ค่อยอนุโลม
ปฏิโลมด้วยปรยา76 ญาณสมาธิแต่นาภีลงมาถึงหัวใจก็ดี ไว้ให้มนั่
ได้ชื่อว่า สกทาคามี เข้านิโรธได้หับประตูสัตว์ดิรัจฉานในหูแล้ว
ได้ฆ่าปาปธรรมตายสาม77ตัวคือ ทิฏฐิ มาโน โลโภ โทโส ... ให้
ค่อยอนุโลมปฏิโลมด้วยญาณสมาธิถงึ อกกุมไว้ให้มนั่ ชือ่ อนาคามิ
ผลแล เข้านิโรธได้หับประตูเมืองมนุษย์เสียในรูดังแล้ว ฆ่าปาป
ธรรมตายสี่ตัวคือว่า เมถุนธรรม มัจฉริยะ กุกกุจจะ ถีนะ ... ให้
ค่อยอนุโลมปฏิโลมด้วยญาณสมาธิแต่นาสิกอิ่ม78ลงไปเถิงคอกุม
ไว้มั่นชื่อว่าพระอรหันตผล เข้านิโรธได้หับประตูสวรรค์ในปาก
ได้ไขประตูนิพพานอยู่ตรงกระหม่อม ... ชื่อพระอรหันตผล เข้า
นิโรธสัมมาปฏิ79 ได้ฆ่าบาปธรรมตายสี่ตัว มิทธะ อุทธัจจะ
อหิริกะ อโนตตัปปะ อิสสา ได้ชื่อว่า อรหันต์ (ญาณก. 20.1)

76
77
78
79

แม้ว่า ปรญา จะหมายถึงปัญญา แต่ในที่นี้ความหมายน่าจะหมายถึงญาณ
ควรเป็น สี่
อิ่ม: ว. เบิกบาน, แช่มชื่น
ควรเป็น สมาบัติ
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เห็นได้วา่ คัมภีรอ์ กั ษรธรรม เชือ่ มโยงการกำาจัดกิเลสเข้ากับนิโรธสมาบัติ
(นิโรธสัมมาปฏิ) ซึ่งมีลักษณะเด่นชัดในส่วนของการหยุดหรือไม่มีกระแสลม
หายใจ ประเพณีของโยคาวจรจะแบ่งลมหายใจออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
“ปัสสาสวาต” คือลมหายใจภายนอก “อัสสาสวาต” คือลมหายใจที่แล่นอยู่
ภายใน และ “นิสสาสวาต” คือลมหายใจทีอ่ ยูน่ งิ่ ไม่มกี ระแส คัมภีรอ์ กั ษรธรรม
เรียกลมหายใจชนิดหลังนี้ด้วยชื่อ “นิสสวาต” และกล่าวถึงการหยุดนิ่งไม่มี
กระแสลมหายใจกับนิโรธว่า “เมือ่ จักเอาผ้าสังฆาฏิเข้ามาพาดตัวนัน้ ก็ให้ระนึก
นิสสวาต คือลมห่อไฟไว้ ให้ระนึกอยู่ในอภิธรรมบ่ปลิ้นแปร ตั้งอยู่เป็นดังผ้า
สังฆาฏิพับไว้นิ่งอยู่บ่ให้หายใจออก ได้ชื่อว่าพระอภิธรรมนิสสวาตเข้าทาง
นิโรธสญาณสุขุมาล บ่ให้ได้หายใจออก” (ญาณก. ฉบับวัดข่วงสิงห์ 5.2) ส่วน
คัมภีร์พุทธนรกันให้ความสัมพันธ์ระหว่างนิสสวาตกับนิโรธไว้ว่า “ครั้นว่าผู้ใด
รู้จัก นิสสวาตให้เป็นนิโรธ ก็รู้จักตัวพระธรรม” (พุทธนรกัน 31.4) ซึ่งหมาย
ถึงการทำานิโรธด้วยการถือลมหายใจที่ไม่มีกระแสนั่นเอง
ส่วนในวิชชาธรรมกายกล่าวถึงการละกิเลสเป็นลำาดับไปดังนี้
โคตรภูบุคคลนี้เดินสมาบัติ เพ่งอริยสัจ 4 เป็นอนุโลม
ปฏิโลม จนหลุดพ้นจากกิเลสพวกสักกายทิฏฐิ วิจกิ จิ ฉา สีลพั พต
ปรามาส แล้วตกศูนย์วับกลับเป็นพระโสดาบัน เป็นอันว่าพระ
โสดาบัน ละกิเลสได้ 3 คือ สักกายทิฏฐิ วิกจิ ฉา สีลพั พตปรามาส
... แล้วกายพระอนาคามีเดินสมาบัติเพ่งอริยสัจ 4 ทำานอง
เดียวกันนั้นต่อไปถึงขีดสุดละกิเลสได้อีก 5 คือ รูปราคะ อรูป
ราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา จึงเลื่อนขึ้นจากพระอนาคามีเป็น
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พระอรหันต์ จิตของพระองค์บริสุทธิ์ผุดผ่อง ปราศจากกิเลสทั้ง
มวล จึงได้พระเนมิตกนามว่า อรหำ (รธ. 17)
จะเห็นได้วา่ พระมงคลเทพมุนไี ม่ได้เชือ่ มโยงการกำาจัดกิเลสเข้ากับนิโรธ
สมาบัตอิ ย่างทีค่ มั ภีรอ์ กั ษรธรรมระบุไว้ แต่การหลุดล่อนจากกิเลสไปเป็นชัน้ ๆ
ในวิชชาธรรมกายก็อาศัยการเดินสมาบัติคือสมาธิในระดับฌานที่แน่วแน่เช่น
เดียวกัน ซึ่งเป็นสภาวะที่ “นิโรธ” คือความหลุดล่อนจากกิเลสในแต่ละระดับ
เกิดขึ้นได้ และถือเป็นปฏิเวธของแต่ละกาย
กายมนุษย์ เมื่อปฏิบัติถูกส่วนเข้าแล้วเห็นกายมนุษย์
ละเอียด นั่นเป็นนิโรธ เป็นปฏิเวธ รู้แจ้งแทงตลอดของกาย
มนุษย์ เมื่อกายมนุษย์ละเอียดเข้าถึงกายทิพย์ ก็เป็นปฏิเวธของ
กายมนุษย์ละเอียด ... กายธรรมของพระอรหัตหยาบหรืออรหัต
มรรค เข้าถึงกายธรรมของพระอรหัตละเอียดหรือพระอรหัตผล
ก็เป็นปฏิเวธของกายธรรมพระอรหัต ... (รธ. 149)
ในภาวะที่ใจหยุดนิ่งดังกล่าว ลมหายใจของผู้ปฏิบัติก็หยุดเช่นเดียวกัน
ดังที่ท่านกล่าวไว้ว่า
บริสุทธิ์กายนะ บริสุทธิ์กาย ลมก็หยุด ลมหยุดเสียก็เรียก
ว่า บริสุทธิ์กาย ลมหยุด ลมนั้นแหละปรนปรือใจให้เป็นอยู่ ลม
หายใจเข้าออกปรนปรือกายให้เป็นอยู่ ลมหยุดกึกในเวลาไร เวลา
นั้นเรียกว่ากายบริสุทธิ์แล้ว กายสังขารบริสุทธิ์แล้ว
ความตรึกตรองที่จะพูด หยุดอีกเหมือนกัน ความตรึก
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ตรองที่จะพูดหยุดอีกเหมือนกัน พอหยุดเวลาไร เวลานั้นเรียก
ว่าวจีสังขารบริสุทธิ์แล้ว
หยุดเข้านะอย่าให้เคลื่อนที่นะ ความรู้สึกก็สุขทุกข์อยู่ใน
ตัวนั้นแหละ จะรู้สึกว่ามันหยุดอีกดุจเดียว กาย วาจา ใจ หยุด
ดุจเดียวกัน พอใจหยุดกึกลงไปในขณะใด ขณะนั้นเรียกว่าจิต
สังขารระงับแล้ว นั้นเป็นจิตบริสุทธิ์แล้ว
กายบริสุทธิ์ วาจาบริสุทธิ์ ใจบริสุทธิ์ ยังมืดตื้ออยู่นั้น
บริสุทธิ์ของสามัญสัตว์ ไม่ใช่บริสุทธิ์วิเศษ บริสุทธิ์วิเศษ สว่าง
โล่ง ยิ่งกว่ากลางวัน เห็นชัด ความหยุดกาย ลมหยุด หรือความ
ตรึกตรองหยุด ใจหยุด เห็นทีเดียว สว่างแจ่มแจ้ง เห็นดวงเท่านัน้
เท่าที่ปรากฏทีเดียว (รธ. 666)
อย่างไรก็ดี แม้ทา่ นจะกล่าวถึงการระงับของจิตตสังขาร แต่ในทีน่ หี้ มาย
เอาการที่ใจหยุดในระดับเบื้องต้นเท่านั้น ดังจะเห็นได้จากที่กล่าวถึงความ
บริสทุ ธิข์ องสามัญสัตว์ อนึง่ ในการกำาจัดกิเลสเพือ่ บรรลุอริยมรรคและอริยผล
นั้น เป็นการอาศัยธรรมกายที่เข้าฌานสมาบัติในระดับต่างๆ โดยมิได้หมายถึง
นิโรธสมาบัติแต่อย่างใด ดังจะเห็นได้จากพระธรรมเทศนาด้านล่างนี้
พอแน่นอนในใจ เห็นทุกขสัจ สมุทยั สัจ นิโรธสัจ มรรคสัจ
พอครบสี่เข้าเท่านั้นแหละได้บรรลุพระโสดาทันที พอพระโสดา
เข้าสมาบัติ นิ่งอยู่ในปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน
อากาสานัญจายตนฌาน วิญญาณัญจายตนฌาน อากิญจัญญายตน
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ฌาน เนวสั ญ ญานาสั ญ ญายตนฌาน ทบไปทวนมาๆ ตา
ธรรมกายของพระโสดาไปเห็นทุกขสัจ สมุทัยสัจ นิโรธสัจ มรรค
สัจ รูด้ ว้ ยญาณของพระโสดา พอครบรอบ เข้าเท่านัน้ ได้บรรลุ
พระสกทาคา หน้าตัก
วา สูง
วา เกตุดอกบัวตูมใส
บริสุทธิ์หนักขึ้นไป ธรรมกายพระสกทาคา เข้าปฐมฌาน ทุติย
ฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน อากาสานัญจายตนฌาน วิญญาณัญ
จายตนฌาน อากิญจัญญายตนฌาน เนวสัญญานาสัญญายตน
ฌาน ทบไปทวนมาแบบเดียวกัน เห็นทุกขสัจ สมุทยั สัจ นิโรธสัจ
มรรคสัจ ในกายรูปพรหม เห็นชัด พอถูกส่วนเข้าก็ได้บรรลุพระ
อนาคา พระอนาคาเดินสมาบัตแิ บบเดียวกัน เห็น ทุกขสัจ สมุทยั
สัจ นิโรธสัจ มรรคสัจ ในกายอรูปพรหมเข้าก็ได้บรรลุพระอรหัต
ทีเดียว หมดกิเลสเป็นสมุทเฉทปหานทีเดียว (รธ. 200-201)
จึงกล่าวได้วา่ คัมภีรข์ องโยคาวจรและวิชชาธรรมกายมีความสอดคล้อง
กันในประเด็นที่ ว่าการดับกิเลสเกิดขึน้ ในภาวะทีล่ มหายใจหยุด แต่แตกต่างกัน
ในประเด็นที่โยคาวจรเชื่อมโยงการกำาจัดกิเลสเข้ากับนิโรธสมาบัติ
ง. ฐานที่ตังของใจกับการสอนภาวนาในคัมภีร์ใบลานเขมร
คัมภีรป์ ริยายพระวิปสั สนาสูตร ทีจ่ ารโดยพระพรหมสุวรรณ ราวปี พ.ศ.
2461 เป็นบันทึกประสบการณ์จากการเรียนพระกรรมฐานกับอาจารย์พรหม
สอ (Brahm Sar) ในจังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา กล่าวถึง ฐานที่ตั้งของ
จิต 5 ฐาน เมื่อวางใจไว้ที่แต่ละฐานนั้นแล้ว เห็นธรรมดังนี้
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1. ที่ปลายจมูก
2. ที่สำาลักของลิ้นไก่
3. ที่ลำาคอ
4. ที่ปลายสุดลมหายใจ
5. ที่สะดือกลางท้อง
เมื่อผู้ปฏิบัติวางใจในฐานที่ 1 คือที่ปลายจมูก แล้วให้ ภาวนา “สัมมา
อะระหังๆๆ” จนใจสงบจะเห็นแสงรัศมีสขี าว จากนัน้ เลือ่ นใจไปทีฐ่ านที่ 2 ทีต่ งั้
ของลิ้นไก่ แล้วภาวนาสัมมาอะระหังต่อไป จะเห็นแสงรัศมีสีเขียว เมื่อเคลื่อน
ใจไปฐานที่ 3 ณ ต้นลำาคอ แล้วภาวนาสัมมาอะระหังต่อไป จะเห็นแสงรัศมี
สีเหลือง จากนั้นเดินใจไปฐานที่ 4 จะเห็นเป็นดวงกลมๆ ขนาดเท่าเมล็ดพริก
ไทย เรียงเป็นแถวลงไปจนถึงทีต่ งั้ ของ ณ ปลายสุดของลมหายใจ ภาวนาสัมมา
อะระหังไปต่อไปเรื่อยๆ แล้วจะเห็นแสงรัศมีสีแดง จากนั้นนำาใจไปฐานที่ 5 ที่
อยูต่ รงกลางกายในระดับเดียวกันกับสะดือ ภาวนาสัมมาอะระหังต่อไปจะเห็น
ดวงธรรมสีขาวใสสว่างอยู่ตรงนั้น
จากนั้น ท่านให้ค้นหาตัวดวงพระ “อะ-ระ-หัง” ต่อจากฐานที่ 5 อัน
เป็นศูนย์กลางกักของกลางกาย ปรากฏว่า เมื่อผู้ปฏิบัติวางใจ ณ ศูนย์กลางกัก
แล้วก็เห็นดวงธรรม “อะ” ท่านเรียกดวงนีว้ า่ “ดวงแก้วใหญ่” จากนัน้ ก็หาดวง
“ระ” ท่านกล่าวว่า “ต้องเอาใจไปตั้งไว้ที่ศูนย์กลางสะดือ เมื่อเห็นศูนย์กลาง
กักนัน้ ขนาดเท่าเมล็ดพริกไทยแล้ว ให้เอาดวงแก้วใหญ่วางซ้อนทับข้างบนจาก
เมล็ดพริกไทยนัน้ ไปอีกที” แล้วจะเห็นดวง “ระ” ซ้อนในศูนย์กลางกักของกลาง
กายนั้น จากนั้นท่านให้หาดวง “หัง” โดยเอาดวงแก้วใหญ่ “อะ” ซ้อนทับตรง
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กลางกัก ซ้อนกับดวง “ระ” ขึ้นไปข้างบนแล้วจะเห็นดวง “หัง” อยู่ตรงบนสุด
ระหว่างดวงแก้วใหญ่นั้น

ภาพที่ 25 วงพระ “อะ ระ หัง” ที่กลางกายในใบลานเขมร

จากข้อความที่กล่าวมานั้น หากเปรียบเทียบกับวิชชาธรรมกายที่พระ
เดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี ที่ท่านได้ค้นพบ จะเห็นร่องรอยเรื่องฐานที่ตั้ง
ของใจที่เหมือนและต่างกับวิชชาธรรมกายในฐานบางฐาน ดังนี้
-

ฐานที่ 1 ของใบลาน
ฐานที่ 2 ของใบลาน
ฐานที่ 3 ของใบลาน
ฐานที่ 4 ของใบลาน
ฐานที่ 5 ของใบลาน

ตรงกับฐานที่ 1 ของวิชชาธรรมกาย
ตรงกับฐานที่ 4 ของวิชชาธรรมกาย
ตรงกับฐานที่ 5 ของวิชชาธรรมกาย
ตรงกับฐานที่ 7 ของวิชชาธรรมกาย (?)
ตรงกับฐานที่ 6 ของวิชชาธรรมกาย
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ในคัมภีรใ์ บลาน ไม่มกี ารกล่าวถึงฐานที่ 2-3 ทีก่ ล่าวไว้ในวิชชาธรรมกาย
ได้แก่ ฐานที่เพลาตา และในกลางกักศีรษะ ส่วนฐานที่ 7 ของวิชชาธรรมกาย
นั้นเป็นไปได้ว่าอาจตรงกันกับฐานที่ 4 ในคัมภีร์ใบลานเขมรซึ่งหมายถึงที่สุด
ของลมหายใจ ส่วน “ฐานที่ตั้งถาวร” ของใจในลำาดับสุดท้าย ในขณะที่วิชชา
ธรรมกายแนะนำาให้วางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 ในระดับที่สูงขึ้นมากว่า
ระดับสะดือราว 2 นิ้วมือ การนั่งหาดวงแก้วหรืออักขระพระ “อะ-ระ-หัง”
ของคัมภีร์ใบลานเขมรยึดเอาศูนย์กลางกายในระดับสะดือเป็นฐาน ซึ่งนับได้
ว่ามีความคล้ายคลึงกันในแง่ของการวางใจไว้ในราวกลางลำาตัว
การให้ความสำาคัญกับระดับสะดือดูเหมือนจะเป็นลักษณะเด่นอย่างหนึง่
ของโยคาวจร ดังจะเห็นได้ในคัมภีร์อักษรธรรมที่ให้ความสำาคัญกับ “นาภี”
เช่นเดียวกัน (ดู “ทางเดินของจิตและกระบวนการบรรลุอริยมรรคอริยผล”
ข้างล่าง”)
ทั้ง 5 ฐานของคัมภีร์ใบลานเขมรนี้ บางครั้งท่านสอนในเชิงสัญลักษณ์
โดยเปรียบเทียบกับตัวอักษรย่อ 5 ตัวคือ น-โม-พุทฺ-ธา-ยะ ตั้งแต่ฐานที่ 1 ถึง
ฐานที่ 5 ตามลำาดับ การสอนเชิงสัญลักษณ์นี้แต่ละอาจารย์อาจสอนแตกต่าง
กันไป เช่น หนังสือการสอนพระกัมมัฎฐานแบบโบราณของ วัดมุนสี วุ รรณ ระบุ
ว่า น-โม-พุท-ธา-ยะ เป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ในภัทรกัปนี้
ที่ประทับอยู่ภายในกายเราตรง ณ ฐานทั้ง 5 นอกจากนี้ยังบอกว่า น-โม-พุทฺธา-ยะ เป็นคำาภาวนา และเป็นสัญลักษณ์แทนปีติทั้ง 5 องค์ด้วย เช่น อาจารย์
บางท่านเวลาสอนพระกรรมฐานจะบอกลูกศิษย์ในเชิงปริศนาธรรมว่า วันนี้
ไปหาตัว “น” ภายในตัวให้เจอ ตัว “น” ที่อาจารย์ท่านว่านั้น หมายถึงให้
ไปหาพระขุททกาปีติ อันเป็นปีติประการแรกในชั้นปีติ 5 องค์นั่นเอง ส่วนใน
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คัมภีร์วารมูลพระกัมมถาน น-โม-พุทฺ-ธา-ยะ หมายถึงดวงศีล 5 ดวง (คือศีล 5
ประการ) เป็นต้น
เมือ่ เปรียบเทียบกันแล้ว ในการแนะนำาธรรมปฏิบตั ขิ องวิชชาธรรมกาย
จะเป็นการแนะนำาวิธกี ารและเทคนิคการวางใจอย่างตรงไปตรงมา แม้จะมีการ
อุปมาอุปไมยก็แสดงไว้เพือ่ ให้เข้าใจสิง่ ทีส่ อนชัดเจนยิง่ ขึน้ โดยไม่มกี ารสอนเชิง
สัญลักษณ์หรือปริศนาธรรมทีท่ งิ้ ไว้ให้ขบคิด ทัง้ นีน้ า่ จะเป็นเพราะหลักการของ
วิชชาธรรมกายเน้นการหยุดนิ่งของใจเพื่อการรู้เห็นธรรมโดยปราศจากความ
คิดปรุงแต่ง หลักการสอนในเชิงสัญลักษณ์หรือปริศนาธรรมของกัมพูชาจึงนับ
เป็นหลักการที่แตกต่างจากวิชชาธรรมกาย
จ. ทางเ ินของจิตและกระบวนการบรรลุอริยมรรคอริย ล
เส้นทางการปฏิบัติสู่โลกุตรมรรคและโลกุตรผลของโยคาวจรมีกล่าวไว้
ในคัมภีรอ์ กั ษรธรรม โดยเริม่ ต้นจากการกล่าวถึง “ตนพรหม” อันเป็นคำาท้องถิน่
ที่มีความหมายว่า “กายพรหม” เป็นกายที่เป็นทางผ่านไปสู่มรรคผล คัมภีร์
อักษรธรรมแต่ละฉบับกล่าวถึงเส้นทางของการบรรลุมรรคผลไว้แตกต่างกัน
บ้าง แต่ก็ยังมีหลักการร่วมกันในภาพรวม
คัมภีรบ์ วั ระพันธะบรรยายเส้นทางเดินของจิตกับการกำาจัดกิเลสไว้โดย
พิศดาร และแจกแจงชัน้ ของมรรคและผลต่างๆ ไว้ โดยเริม่ จากการบรรลุโลกุตร
มรรค ตั้งแต่โสดาปัตติมรรคจนถึงอรหัตมรรคก่อน แล้วจึงไปสู่โสดาปัตติผล
จนถึงอรหัตผล ดังนี้
เมือ่ จักเข้าสูน่ พิ พานนัน้ สัญญานึกแลเห็นตนพรหมเป็นดัง
แสงดาวนั้น นึกให้สว่างลงถึงสะดือจึงว่า นโม ตสฺส ทีหนึ่งชื่อว่า
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โสดามรรคแล และนึกสว่างลงถึงนาภีจงึ ว่า นโม ตสฺส ทีหนึง่ ชือ่ ว่า
อนาคาแล แล้วจึงสัญญาให้สว่างแจ้งเห็นเป็นดังแสงพระอาทิตย์
สว่างแจ้งภายใน สว่างใสในประตูทวารทั้งเก้า เป็นดังไต้โคมไฟ
ไว้ทั้งเก้าแห่งนั้น จึงยกมือไว้นาภี จึงว่า นโม ตสฺส ทีหนึ่งชื่อว่า
อรหันตมรรค ได้รกั ษาไว้ยงั รูปพระธรรม อันว่ารักษาโลกุตระทัง้
มรรคสีไ่ ด้พนั คาบ อานิสงส์ได้นงั่ เมตตาตัง้ ปรมัตถ์เสวยมรรคสีน่ นั้
ได้ชอื่ ว่ารักษาแต่ลกู พระธรรมเจ้าไว้ ยังบ่มไิ ด้กนิ รสธรรมเจ้าก่อน
แล ... ให้อนุโลมด้วยสัญญาณสมาธิแต่กระสีกถึงนาภีและกุมไว้
ให้มั่น ชื่อว่าโสดาผละเข้านิโรธ ได้ชื่อว่าบาปธรรมตายสองตัว
คือ วิจิกิจฉา จิตตุปาทแล ถ้าสิ้นแล้วก็จักเกิดเป็นเทวดา มนุษย์
ยังเจ็ดชาติก็จึงถึงนิพพาน และเสวยธรรมเป็นอาหารกำานี้แล ให้
ค่อยอนุโลมปฏิโลมด้วยญาณสมาธิ คือแต่นาสิกลงถึงหัวใจ กุม
ไว้ให้มั่นชื่อว่า สกทาคามิผละเข้าทางนิโรธ ได้ฆ่าบาปและเสวย
ธรรมตายสามตัวคือ ทิฏฐิมโน โลโภ โทโส โมโหเสีย ยังสามชาติ
จักถึงนิพพาน และได้เสวยธรรมสีม่ รรคธรรมสีแ่ ล ให้คอ่ ยอนุโลม
ปฏิโลมด้วยญาณสมาธิ แต่นาสิกลงถึงอก กุมไว้ให้มั่นชื่อว่า
อนาคามิผละ เข้าทางนิโรธได้ฆ่าบาปธรรมตายสี่ตัวคือว่า เมถุน
มัจฉริยะ กุกกุจฺจะ ถีนมิทธะ สิ้นสว่างแล้วจักเอาตนเคียน80 เข้า
สู่นิพพาน เพราะว่าให้เสวยธรรมแล ให้ค่อยอนุโลมปฏิโลมด้วย

80
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ญาณธรรมสมาธิ แต่นาสิกลงถึงคอ กุมไว้ให้มั่นอย่าวาง
เสีย เมือ่ หายใจเข้าออกแต่นาสิกลงถึงคอนัน้ ... พระพุทธเจ้าและ
อรหันตเจ้าทัง้ หลายได้ถงึ ร้อยตนก็ดพี นั ตนก็ดี ไฟธาตุในตัวเองก็
หากไหม้เผาตัวเอง ก็ได้เข้าสู่นิพพาน ชื่อว่าอรหันตผละ จักเข้า
ทางนิโรธหายใจเข้าออกแต่สะดือขึ้นถึงคอแล ได้ฆ่าบาปธรรม
ตายสี่ตัวคือว่า มิทธะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อุทธัจจะ โมหา ด้วย
เดชได้นมิ นต์พระสงฆเจ้ามาบ้านโพ้นเข้าทางนิโรธ ฆ่าบาปธรรม
ตายสิบสี่ตัว (บัวระพันธะ 2.38.3)
การบรรยายในลักษณะคล้ายกันปรากฏอยู่ในคัมภีร์มูลพระกรรมฐาน
ฉบับของวัดมงคลศิริเกียน-เฆลียง ประเทศกัมพูชา ในส่วนที่ว่าด้วยอานาปาน
สติกรรมฐาน ในชั้นพระอริยสงฆ์ทั้ง 8
เมื่อลมหายใจลงมาถึงสะดือ ภาวนาให้ติดแน่น ได้เห็น
พระรัศมีเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญ นี้เรียกว่าได้บรรลุอนาคา
มรรค เมื่อลมหายใจออกจากสะดือขึ้นไปถึงลำาคอ ภาวนาให้ติด
แน่น ได้เห็นพระรัศมีเหมือนพระอาทิตย์อุทัยขึ้น นี้เรียกว่า ได้
บรรลุอรหัตตมรรค นี้คือการเข้านิโรธสมาบัติ (มูลพ. วัดมงคล
ศิริ. 56)
คัมภีร์พระญาณกสิณได้บรรยายถึงการปฏิบัติในระดับนี้ด้วยวิธีการที่
คล้ายคลึงกัน แต่มีความแตกต่างกันบ้างในรายละเอียดของฐานที่ตั้งของใจ
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ให้สัญญาเห็นต้นกระหม่อมเป็นดังแสงดาวสว่างลงไปถึง
คอ ว่า นโม ตสฺส ทีหนึ่งนึกได้ชื่อว่า โสมคฺค81แล ระนึกในคอดัง
แสงดาวด้วยตน ระนึกสัญญาสว่างลงหัวใจว่า นโม ตสฺส แถม
ที นึกได้ชื่อว่า สกทาคามิมคฺค แล ระนึกในหัวใจดังแสงดาวนั้น
ให้ค่อยระนึกสัญญาลงถึงสะดือ ว่า นโม ตสฺส แถมทีหนึ่ง...ชื่อ
ว่า อนาคามิมคฺค แล ระนึกในนาภีดังแสงพระอาทิตย์นั้น ค่อย
ระนึกสัญญาลงถึงที่นั้นแล้วซำ้าระนึกให้สว่างรุ่งเรืองขึ้นภายบน
ระนึกที่อั้นสว่างรุ่งเรืองให้อั้นออกด้วยประตูทวารทั้งสี่ ชื่อว่า
อรหนฺตมคฺค แล ได้ถึงนวโลกุตฺตรธมฺม คือเป็นดังตามโคมเจาะ
ส่องไว้ทงั้ สีแ่ ห่งนัน้ แลมาบ82กิเลสตัณหาอวิชามืดมัวเมาหายเสีย้ ง
แล้วยกมือขึน้ ไหว้พระธรรมเจ้าอันอยูใ่ นนาภีดงั แสงพระอาทิตย์
เป็นดังว่ามาดังหลังแล โลกุตฺตรมหุตฺตกำ สหสฺสวร มตฺตปทฺฏเจว
พุทฺธภาวนา แล ได้รักษารูปร่างพระธรรม ได้มรรคสี่ พันคาบ
อานิสงส์นั้นก็บ่เท่าทางปรมัตถพุทธภาวนาแล...ให้ค่อยอนุโลม
ปฏิโลมด้วยญาณสมาธิแต่นาภีลงถึงนาภีให้ม่ัน ชื่อว่าโสดาผละ
เข้านิโรธหับประตูนรกในตา ได้ฆ่าบาปธรรมตายสองตัวเสียแล
ชื่อว่าวิจิกิจฉา จิตตุปปาท ครั้นเสี้ยงชาติตายก็จักได้เอาตัวไป
เกิดในชั้นฟาอินทร์ยังอยู่เจ็ดชาติก็จักได้ถึงนิพพานบ่อย่าได้ไป
ตกนรกแล้ว ให้ค่อยอนุโลมปฏิโลมด้วยปรยา83 ญาณสมาธิแต่
81
82
83

คือ โสดาปัตติมรรค
มาบ: ก. เกิดประกายวูบวาบอย่างแสงไฟฉาย
แม้ว่า ปรญา จะหมายถึงปัญญา แต่ในที่นี้ความหมายน่าจะหมายถึงญาณ
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นาภีลงมาถึงหัวใจก็ดี ไว้ให้มั่นได้ชื่อว่า สกทาคามี เข้านิโรธได้
หับประตูสัตว์ดิรัจฉานในหูแล้ว ได้ฆ่าปาปธรรมตายสาม84ตัวคือ
ทิฏฐิ มาโน โลโภ โทโส ครั้นดับจิตจักได้เอาตัวไปเกิดในชั้นฟา
ชั้นอินทร์ยังสามชาติ ก็จักได้ถึงนิพพานแล ชื่อว่าจักได้ไปเกิด
ในอันเป็นสัตว์ดิรัจฉานนั้นบ่มีแล้ว เหตุว่าได้หับประตูในหูเสีย
แล้ว ให้ค่อยอนุโลมปฏิโลมด้วยญาณสมาธิถึงอกกุมไว้ให้มั่น ชื่อ
อนาคามิผล แล เข้านิโรธ ได้หบั ประตูเมืองมนุษย์เสียในรูดงั แล้ว
ฆ่าปาปธรรมตายสี่ตัวคือว่า เมถุนธรรม มัจฉริยะ กุกกุจจะ ถีนะ
ครัน้ ว่าเสีย้ งชาติกจ็ กั ได้เอาตัวไปเกิดในสวรรค์ แล้วค่อยขึน้ เข้าสู่
นิพพานแล้ว ชื่อว่ามนุษย์บ่ได้ลงมาเกิดแล้ว เหตุว่าได้หับประตู
ในเมืองมนุษย์เสียแล้วแล ให้คอ่ ยอนุโลมปฏิโลมด้วยญาณสมาธิ
แต่นาสิกอิม่ 85ลงไปเถิงคอกุมไว้มนั่ ชือ่ ว่าพระอรหันตผล เข้านิโรธ
ได้หับประตูสวรรค์ในปาก ได้ไขประตูนิพพานอยู่ตรงกระหม่อม
หายใจเข้าออกแต่ดังลงถึงคอ สะอึกอยู่บ่ให้พระธรรมออกไป
ชื่อพระอรหันตผล เข้านิโรธสัมมาปฏิ ได้ฆ่าบาปธรรมตายสี่ตัว
มิทธะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อิสสา ได้ชื่อว่า อรหันต์
(พระญาณกสิณ 18.4)

84
85

ควรเป็น สี่
อิ่ม: ว. เบิกบาน, แช่มชื่น
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กระหม่อม
นาสิก
คอ
ผลวิถี

มรรควิถี

หัวใจ, อก
สะดือ, นาถี

ภาพที่ 26 แส งที่ตังของจิตในการบรรลุมรรค ลตามนัยของคัมภีร์พระ าณกสิณ

แม้ว่าคัมภีร์โยคาวจรเหล่านี้จะกล่าวถึงตำาแหน่งที่ตั้งของจิตไม่ตรงกัน
ซึ่งเกินกว่าจะตัดสินความถูกผิดของคัมภีร์ใดคัมภีร์หนึ่งในที่นี้ได้ แต่อาจสรุป
ได้ว่าโยคาวจรได้แยกการปฏิบัติในชั้นโลกุตรธรรมเป็นสองวิถี (track) คือวิถี
ของ “โลกุตรมรรค” ซึ่งผู้ปฏิบัติจะต้องเจริญสมาธิภาวนาไปในทิศทางนี้ให้
ครบทุกขัน้ เสียก่อน ตัง้ แต่โสดาปัตติมรรค ไปยังสกทาคามิมรรค อนาคามิมรรค
จนถึงอรหัตมรรค โดยการ “สัญญานึก”เป็นความสว่างซึ่งมักจะกำาหนดขนาด
ว่าเป็นแสงดาวบางครั้งเป็นแสงอาทิตย์ ไปหยุดตามจุดต่างๆ ตั้งแต่กระหม่อม
คอ หัวใจ อก สะดือ และนาภี พร้อมกับบริกรรมภาวนาไปด้วยว่า “นโม ตสฺส”
เมื่อเสร็จจากขั้นโลกุตรมรรค แล้วจึงดำาเนินไปสู่วิถีของโลกุตรผลต่อไป ได้แก่
โสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล และอรหัตผลในที่สุด ซึ่งนับเป็นการ
“ไขประตูนิพพาน” ที่กระหม่อม ในวิถีนี้ผู้ปฏิบัติจะต้อง “อนุโลมปฏิโลมด้วย
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ญาณสมาธิ” ไปตามจุดต่างๆ ระหว่างกระหม่อม คอ อก หัวใจ และสะดือ นาภี
เช่นกัน จึงอาจสรุปได้ว่าในทางปฏิบัตินั้น โยคาวจรมีจุดที่ตั้งของจิตประมาณ
5-6 จุด แต่ละจุดล้วนมีความสำาคัญโดยเป็นที่เกิดของโลกุตรมรรคและโลกุตร
ผลในระดับต่างๆ ได้
การเปรียบเทียบความเหมือนและความต่างกันของคัมภีร์โยคาวจร
และวิชชาธรรมกาย ในเรื่องนี้อาจแยกได้เป็นสองประเด็น ได้แก่ 1. เรื่องฐาน
ที่ตั้งของใจในการเกิดอริยมรรคอริยผล และ 2. เรื่องลำาดับของอริยมรรคและ
อริยผลที่เข้าถึง
สำาหรับประเด็นแรก แม้วิชชาธรรมกายจะกล่าวถึงฐานที่ตั้งของใจ 7
ฐานก็ตาม แต่ฐานที่ 1-6 เป็นเพียงเส้นทางเดินของใจเท่านั้น ส่วนการบรรลุ
มรรคผลเกิดขึ้นที่ฐานสุดท้ายคือฐานที่ 7 อันเป็นฐานที่ตั้งอย่างถาวรของใจ
เพียงตำาแหน่งเดียว ด้วยวิธีการ “หยุดในหยุดเข้าไปในกลางของกลาง”
... ศูนย์นั้นเป็นสำาคัญนัก จะเกิดมาในมนุษย์โลก ก็ต้อง
เกิดที่ศูนย์นั้น จะไปนิพพานก็ต้องเข้าศูนย์นั้นไปเหมือนกัน จะ
ไปสู่มรรคผลนิพพานก็ต้องเข้าศูนย์นั้นเหมือนกัน แบบเดียวกัน
ถ้าจะตายจะเกิดเดินตรงกันข้าม ถ้าว่าจะเกิดก็ตอ้ งเดินนอกออก
ไป ถ้าว่าจะไม่เกิดก็ต้องเดินในเข้าไป กลางเข้าไว้ หยุดเข้าไว้ ไม่
คลาดเคลือ่ น นีต่ ายเกิดอย่างนี้ ให้รจู้ กั หลักอย่างนี้ เมือ่ รูจ้ กั หลัก
ดังนีแ้ ล้วละก็ เราก็รทู้ เี ดียว รูเ้ มือ่ เช้านี้ ทีใ่ จเราวุน่ วายอยูน่ ี่ มันทำา
อะไร? มันจะเวียนว่ายตายเกิด ถ้าใจเรานิง่ อยูใ่ นกลางนัน้ มันจะ
เลิกเวียนว่ายตายเกิด เราก็รู้ตัวของเราอยู่ เราไม่ต้องง้อใคร เรา
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รู้แล้ว เราเรียนแล้วเราเข้าใจแล้ว เราก็ต้องทำาใจของเราให้นิ่ง
ให้หยุด ทำาใจให้หยุดอยู่ศูนย์กลางนั่น ทำาใจให้หยุดเชียว หยุดก็
เข้ากลางหยุด กลางของกลาง ๆๆๆ ซ้ายขวา หน้าหลัง ล่างบน
นอกใน ไม่ไป (ร.ธ. 926 ดู 2.2)
สำาหรับประเด็นที่สอง การบรรลุอริยมรรคและอริยผลในหลักการของ
วิชชาธรรมกายจะเป็นไปตามลำาดับของอริยบุคคลแต่ละขั้น ตั้งแต่มรรคและ
ผลเบื้องตำ่า ได้แก่โสดาปัตติมรรคและโสดาปัตติผล ขึ้นไปจนถึงมรรคและผล
เบื้องสูงอันได้แก่ อรหัตมรรคและอรหัตผล ดังตัวอย่างพระธรรมเทศนาของ
พระมงคลเทพมุนีด้านล่างนี้
... พอเข้ า ถึ ง ดวงวิ มุ ต ติ ญ าณทั ส สนะแล้ ว หยุ ด อยู ่
ศูนย์กลางของใจที่หยุดนั่นแหละ กลางของกลาง ๆๆ หนักเข้าก็
เห็นกายพระโสดา เข้าถึงกายพระโสดา อ้อ พอเข้าถึงกายพระ
โสดาก็รจู้ กั เชียว นีพ่ ระพุทธเจ้าพระอรหันต์ไปทางนี้ ไม่ใช่ไปทาง
อืน่ เลย แต่พอเข้าถึงกายพระโสดาละเอียด ทำาแบบเดียวกันอย่าง
นัน้ หยุดอย่างเดียวกันนัน่ แหละ หยุดอย่างนัน้ แหละ พอหยุดเข้า
รูปนั้นจริง ๆ เข้าถึงกายพระสกทาคา สกทาคาละเอียด อนาคา
อนาคาละเอียด ก็รู้รสชาติของใจทีเดียว พอเข้าถึงพระอรหัต
พระอรหัตละเอียด เข้าแล้วหลุดหมด กามตัณหา ภวตัณหา
วิภวตัณหา ทุกขฺ ปู สมคามินำ อย่างนีเ้ อง ถึงพระนิพพานเป็นทีด่ บั
แห่งทุกข์ พอถึงพระอรหัตก็เห็นนิพพานแจ่ม เข้านิพพานไปได้
ทีเดียว (ร.ธ. 200)
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จะเห็ น ได้ ว ่ า ลำ า ดั บ ของการเข้ า ถึ ง อริ ย มรรคและอริ ย ผลในวิ ช ชา
ธรรมกาย เป็นลำาดับแบบเดียวกันกับที่แสดงไว้ในพระไตรปิฎกบาลี
โสดาปัตติมรรค ควรรู้ยิ่ง โสดาปัตติผลสมาบัติ ควรรู้ยิ่ง
สกทาคามิมรรค ควรรูย้ งิ่ สกทาคามิผลสมาบัติ ควรรูย้ งิ่ อนาคามิ
มรรค ควรรู้ยิ่ง อนาคามิผลสมาบัติ ควรรู้ยิ่ง อรหัตมรรค ควร
รู้ยิ่ง อรหัตผลสมาบัติ ควรรู้ยิ่ง ฯ86
จึงกล่าวได้ว่า ในเรื่องของการบรรลุมรรคผล วิชชาธรรมกายแตกต่าง
จากคัมภีรโ์ ยคาวจร ทัง้ ในเรือ่ งของเส้นทางหรือตำาแหน่งแห่งการเกิดอริยมรรค
อริยผล และในเรื่องของลำาดับธรรมที่เข้าถึง ในเวลาเดียวกัน ลำาดับการเข้าถึง
ธรรมในหลักการของวิชชาธรรมกายตรงกันกับลำาดับทีแ่ สดงไว้ในพระไตรปิฎก
บาลี ส่วนฐานทีต่ งั้ ของใจในการเข้าถึงอริยมรรคอริยผลนัน้ ก็นบั ว่าสอดคล้องกับ
หลักการ “มชฺฌิมาปฏิปทา” คือเส้นทางสายกลาง (ดู 3.3.1.2) และหลักการ
ทีพ่ ระพุทธองค์ทรงสอนให้วางใจภายในตัว และในกลางของสมาธินมิ ติ เดิม (ดู
4.2.1.1 ในหัวข้อย่อย “ฐานที่ตั้งของใจ”)

86

โสตาปตฺติมคฺโค อภิฺเยฺโย โสตาปตฺติผลสมาปตฺติ อภิฺเยฺยา สกทาคามิมคฺโค อภิฺเยฺโย
สกทาคามิผลสมาปตฺติ
อภิเฺ ยฺยา อนาคามิมคฺโค อภิเฺ ยฺโย อนาคามิผลสมาปตฺติ อภิเฺ ยฺยา อรหตฺตมคฺโค อภิเฺ ยฺโย
อรหตฺตผลสมาปตฺติ
อภิฺเยฺยา ฯ (ขุ.ปฏิ. 31/49/30)
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4.2.4. บทสรุปสมาธิภาวนาในเอเชียอาคเนย์
สมาธิภาวนาในเอเชียอาคเนย์ที่เก่าแก่ที่สุดย้อนไปได้ถึงเวลาของการ
บันทึกพระไตรปิฎกบาลี การศึกษาเรื่องของพุทธานุสติในพระไตรปิฎกบาลี
โดย ดร.พระมหาสุธรรม สุรตโน ป.ธ.9 ให้ข้อสรุปที่น่าสนใจในหลายประเด็น
เป็นต้นว่า ในการเจริญสมาธิภาวนา พระพุทธองค์ทรงหยุดใจไว้ภายในตัว
และภายในนิมิตก่อนหน้านั้นเป็นนิตย์ และทรงสอนพระพุทธสาวกให้หยุดใจ
ไว้ภายในในทำานองเดียวกัน การเจริญพุทธานุสติสามารถทำาได้หลายวิธี ทั้ง
โดยการระลึกถึงพระพุทธคุณและโดยการระลึกถึงพระพุทธลักษณะ และอาจ
ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระองค์ปจั จุบนั หรือพระพุทธเจ้าพระองค์อนื่ ก็ได้เช่นกัน
อนึง่ การเจริญพุทธานุสติของผูท้ บี่ รรลุธรรมแล้วนำามาซึง่ การเห็นพระพุทธองค์
อย่างชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืน ซึ่งบ่งบอกว่าการ “เห็นพระพุทธองค์”
นั้นเป็นการเห็นพระธรรมกาย ไม่ใช่โดยพระรูปกาย หลักการในพุทธานุสติ
จากพระไตรปิฎกบาลีดังกล่าวมาข้างต้นนี้สอดคล้องกันกับหลักการของวิชชา
ธรรมกาย
เนือ้ หาของการเจริญพุทธานุสติจากคัมภีรโ์ บราณให้คาำ ตอบทีค่ ล้ายคลึง
กัน ในคัมภีรจ์ ตุรารักขา คัมภีรบ์ อกเพียงให้ระลึกถึงพระพุทธคุณอันกว้างใหญ่
ไม่มีที่สิ้นสุด และแสดงบทพรรณนาพระพุทธคุณไว้ถึง 9 คาถา ส่วนพุทธานุ
สติที่ปรากฏในคัมภีร์มูลลกัมมฐานมีคำาแนะนำามากไปกว่านั้น คือให้ระลึกถึง
พุทธลักษณะอันมีพระพุทธรูปเป็นองค์แทนเพิ่มขึ้นมาด้วย หลักการที่แสดง
ไว้ในคัมภีร์เหล่านี้นับว่าสอดคล้องกันกับวิชชาธรรมกายและไม่มีอะไรขัดแย้ง
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เนื้อหาการเจริญสมาธิภาวนาประเภท “อนุสติ”87 อื่นๆ อีก 3 ประการ
ที่แสดงไว้ในคัมภีร์จตุรารักขาก็มีความสอดคล้องกันกับคำาสอนของพระมงคล
เทพมุนี (สด จนฺทสโร) ในทำานองเดียวกันกับ “สัญญา 4 ประการ” ที่พบใน
คัมภีร์จากคันธาระ
ส่วนการศึกษาการเจริญสมาธิภาวนาในคัมภีร์โยคาวจร ที่พบในคัมภีร์
อักษรธรรมและคัมภีร์ใบลานเขมร ให้ข้อสรุปว่า หลักการในภาพรวมเกี่ยวกับ
การศึกษาและปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนานั้น (4.2.3.1) ความเข้าใจของ
โยคาวจรและวิชชาธรรมกายมีความสอดคล้องกัน และเป็นหลักการที่ตรงกัน
กับในพระไตรปิฎกบาลี ส่วนคำาแนะนำาในการปฏิบัติสมาธิภาวนาก็มีความ
คล้ายคลึงกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของพุทธานุสติ บริกรรมภาวนา และ
บริกรรมนิมิต
สำาหรับฐานที่ตั้งของใจ แม้ว่าจะแตกต่างกันไปบ้าง แต่โยคาวจรและ
วิชชาธรรมกายยังมีความคล้ายคลึงกันในประเด็นของการให้ความสำาคัญกับ
“จุดกลางกาย”
หลักการบางอย่างของโยคาวจรมีความคล้ายคลึงกันกับ “สมถวิปสั สนา
แบบโบราณ” ทีร่ วบรวมไว้ในหนังสือ “พุทธรังษีธฤษดีญาณ” เช่น หลักคำาสอน

87

โดยทั่วไปเมตตาภาวนาและอสุภภาวนาถูกแยกเป็นกรรมฐานคนละประเภทกันกับอนุสติในความ
เข้าใจของชาวพุทธเถรวาทในปัจจุบันดังที่สะท้อนให้เห็นจากพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา และ
วิสทุ ธิมรรค ชาวพุทธในล้านนากลับจัดเมตตาภาวนาและอสุภภาวนาไว้ในจำาพวกอนุสติ ดังจะเห็นได้
จากชือ่ ทีป่ รากฏในคัมภีรใ์ บลานอักษรธรรมล้านนา และหนังสือสวดมนต์ไทยเหนือซึง่ ใช้คาำ ว่า เมตตา
นุสสติภาวนา เป็นต้น ด้วยการสะกดคำาที่แตกต่างกัน
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“พระธรรมสามไตร” มีกล่าวไว้ในคัมภีรป์ ฏิบตั ธิ รรมจากเวียงจันทน์ (พระมหา
โชติปฺ โ 2479: 289-90) แต่คัมภีร์จากสองแห่งแสดงการเปรียบเทียบและ
แนวทางการพิจารณาที่แตกต่างกัน การบูชาแก้ว 5 โกฏฐาส (ตรงกับ “แก้ว
5 โกฐาก” ในคัมภีร์มูลลกัมมฐานอักษรธรรมล้านนา) อันได้แก่ พระรัตนตรัย
ครูผู้สอนกรรมฐานและพระกรรมฐานก็มีกล่าวไว้ในคัมภีร์เหล่านี้ด้วยเช่นกัน
(พระมหาโชติปฺ โ 2479: 166) และหลักสูตรการสอนสมถวิปสั สนาในคัมภีร์
ใบลานเขมรที่แบ่งเป็นชั้นๆ อาจเทียบได้กับการแบ่งเป็น “ห้อง” ของสมถ
วิปัสสนาโบราณ เป็นต้น ความคล้ายคลึงกันในหลายประการบ่งชี้ว่าคัมภีร์
โยคาวจรกับคัมภีร์สมถวิปัสสนาโบราณน่าจะมาจากสายการปฏิบัติเดียวกัน
หรือมีต้นเค้าเดียวกัน
หลักการบางอย่างโยคาวจรก็แตกต่างจากวิชชาธรรมกาย ในขณะที่
วิชชาธรรมกายจะสอดคล้องกันกับพระไตรปิฎกบาลีมากกว่า เช่นในประเด็น
ที่ว่าการกำาจัดกิเลสและบรรลุธรรมเป็นอริยบุคคลไม่ได้เกิดขึ้นในขณะที่เข้า
นิโรธสมาบัติ และเส้นทางของการบรรลุมรรคผลนัน้ จะดำาเนินจากมรรคและผล
เบื้องตำ่าขึ้นไปสู่มรรคและผลเบื้องสูงตามลำาดับ มิได้เป็นการดำาเนินตามมรรค
วิถีจนจบแล้วจึงเริ่มดำาเนินตามผลวิถีตามแนวทางของโยคาวจร
ความแตกต่างที่พบในเชิงการบรรลุมรรคผลระหว่างวิชชาธรรมกาย
และโยคาวจรบ่งชี้ว่า การบรรลุธรรมของพระมงคลเทพมุนีไม่ได้เป็นการได้รับ
อิทธิพลจากคำาสอนของชาวพุทธร่วมสมัย และชีถ้ งึ ความเป็นไปได้ของคำากล่าว
ที่ว่า ท่านค้นพบวิชชาธรรมกายจากการปฏิบัติด้วยตนเอง
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4.3. หลักฐานธรรมกายในเชิงหลักธรรมทัวไป
นอกจากความสอดคล้องในความหมายของธรรมกายและในหลักการ
เจริญสมาธิภาวนาแล้ว หลักฐานจากเอเชียอาคเนย์ที่นำามาศึกษายังมีความ
สอดคล้องกับวิชชาธรรมกายในหลักคำาสอนและหลักการปฏิบตั ทิ วั่ ไปในหลาย
แง่มุมอย่างน่าทึ่ง ความสอดคล้องดังกล่าวปรากฏให้เห็นมาแล้วครั้งหนึ่งใน
หัวข้อ “ภาพรวมการศึกษาและปฏิบัติในพระพุทธศาสนา” (ดู 4.2.3.1) และ
ยังมีอีกหลายแง่มุมที่จะได้นำาเสนอเพิ่มเติมในที่นี้
4. .1. ดวงแก้ว ดวงธรรม ดวงสว่าง
คัมภีร์โยคาวจรกล่าวถึงสิ่งที่มีลักษณะเป็นดวงแก้วหรือดวงสว่างไว้
หลายครัง้ หลายแห่ง88 เช่น กล่าวถึงอริยมรรคและอริยผลทัง้ สีว่ า่ เปรียบได้กบั ไฟ
ทั้งสี่ หรือ ศีลภายในทั้งสี่ หรือ ดวงแก้วสี่ดวงในดอกมะเดื่อ เป็นต้น ในบรรดา
เรื่องราวเกี่ยวกับดวงแก้วนั้น มีวลีหนึ่งที่น่าสนใจคือ “เกิดมาหาดวงแก้ว”
4.3.1.1. “เกิดมาหาดวงแก้ว”89
คำาว่าเกิดมาเพือ่ หาดวงแก้ว เป็นคำาทีค่ นุ้ เคยของผูป้ ฏิบตั ใิ นสมัยโบราณ
ทัง้ ในดินแดนทีใ่ ช้อกั ษรธรรมและในประเทศกัมพูชา วลีนสี้ อื่ ความหมายว่า การ
เกิดมาเป็นมนุษย์มเี ปาหมายหลักคือเกิดมาเพือ่ หาดวงแก้วทีอ่ ยูภ่ ายในกายตน
ทีค่ มั ภีรม์ กั เรียกว่า “กายนคร” เพราะแก้วดวงนีจ้ ะสามารถนำาพาผูป้ ฏิบตั แิ ละ
สรรพสัตว์ให้ผาสุกจนถึงพระนิพพานได้
88
89

ศึกษารายละเอียดเพิม่ เติมได้จากงานวิจยั “สมาธิภาวนาในคัมภีรอ์ กั ษรธรรม” (กิจชัย เอือ้ เกษม 2557)
นำามาจากงานวิจัย “สมาธิภาวนาในคัมภีร์อักษรธรรม” (กิจชัย เอื้อเกษม 2557) และ “สมาธิภาวนา
ในคัมภีร์ใบลานเขมร” (พระปอเหม่า ธมฺมิโต 2557)
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เรือ่ งราวของการเกิดมาเพือ่ หาดวงแก้ว หรือในบางแห่งกล่าวว่า เกิดมา
หาดวงแก้วในดอกมะเดือ่ หรือผลมะเดือ่ ปรากฏอยูใ่ นคัมภีรโ์ บราณหลายคัมภีร์
โดยนิยมผูกเป็นเรื่องราวของ “จิตตกุมารี” ซึ่งเป็นตัวแทนดวงจิตของมนุษย์
ผู้จะมาเกิด และเปรียบกายมนุษย์ที่ประกอบด้วยรยางค์ทั้งห้าคือ ศีรษะ แขน
ขา ว่าเป็นต้นมะเดือ่ ห้ากิง่ เทียบอริยผลทัง้ สีเ่ ป็นดวงแก้วสีด่ วงในดอกมะเดือ่ มี
นกอินทรี 4 ตัว (ในคัมภีร์อักษรธรรม) หรือ 6 ตัว (ในฉบับเขมร) คอยเฝาและ
กินคนทั้งเป็น ซึ่งเปรียบได้กับอายตนะ 4 หรือ 6 ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น (ฉบับ
เขมรเพิ่ม กาย และ ใจ) ที่คอยชักพาให้มนุษย์หลงไปในวัฏสงสาร เปาหมาย
ของการมาเกิดในโลกมนุษย์คือเพื่อมาหา “ดวงแก้วทั้งสี่ในดอกมะเดื่อ” อัน
ได้แก่ อริยผลทั้งสี่ภายในกาย โดยการฆ่านกอินทรี และนำาดวงแก้วส่องเข้าไป
พำานักในเมืองนิพพาน เป็นต้น (บัวร. 1.43.1-1.45.4 )90 นับเป็นอุปมาอุปไมยที่
แสดงให้เห็นจุดมุง่ หมายและหลักการปฏิบตั ใิ นพระพุทธศาสนาได้อย่างชัดเจน
คัมภีร์บัวระพันธะกล่าวถึงประเด็นนี้ไว้หลายแห่ง (บัวร. 1.43.1, 2.18.1) และ
พบในคัมภีร์ใบลานเขมรหลายฉบับ91 ดังตัวอย่างต่อไปนี้
“โยคาวจรทัง้ หลาย หากอยากจะยกตนให้พน้ จากทุกข์ภยั
ในวัฏสงสาร ให้คน้ หาธรรมทีเ่ รียกว่า “มูลกัมมฐาน” เพราะตอน
มาเกิดเป็นมนุษย์ได้ตั้งใจว่าจะมาหาดวงแก้ว...หากพบดวงแก้ว
90
91

ศึกษารายละเอียดเพิม่ เติมได้จากงานวิจยั “สมาธิภาวนาในคัมภีรอ์ กั ษรธรรม” (กิจชัย เอือ้ เกษม 2557)
เนื้อความในทำานองเดียวกันมีกล่าวไว้ในคัมภีร์ใบลานเขมร “มูลพระกัมมัฏฐาน” วัดมงคลศิริ เกียนเฆลียง หน้า 7, “ขษฺตรา นครกาย” ของวัดเกียน-เฆลียง หน้า 18, “ขษฺตรากรรมฐาน” ของวัด
เกียน-เฆลียง หน้า 4-5, คัมภีร์ “กายนคร” ของวัดธิบดี จังหวัดเสียมเรียบ กัมพูชา, คัมภีร์ “นคร
กาย” ของวัดภูมิใหม่ศิริมงคล จังหวัดกำาปงจาม กัมพูชา เป็นต้น ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก
งานวิจัย “สมาธิภาวนาในคัมภีร์ใบลานเขมร” (พระปอเหม่า ธมฺมิโต)
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นัน้ แล้วจงถือให้มนั่ เดชะอานุภาพของดวงแก้วนีจ้ ะพาตนเองให้
ไปสูพ่ ระนิพพานได้” (มูลกัมมฐาน ฉบับวัดคิรสี ระสรอง หน้า 66)
คำากล่าวนี้ เปรียบเทียบดวงแก้วกับธรรมภายใน สอดคล้องกันกับ
คติธรรมที่พระมงคลเทพมุนี (สด จฺนทสโร) กล่าวไว้เนืองๆ ว่า
เกิดมาว่าจะมาหาแก้ว พบแล้วไม่กาำ จะเกิดมาทำาอะไร สิง่
ทีอ่ ยากเขาก็หลอก สิง่ ทีห่ ยอกเขาก็ลวง ทำาให้จติ เป็นห่วงเป็นใย
เลิกอยาก ลาหยอก รีบออกจากกาม เดินตามขันธ์สามเรื่อยไป
เสร็จกิจสิบหกไม่ตกกันดาร เรียกว่า “นิพพาน” ก็ได้ (พระทิพย์
ปริญญา 2499: ธ)
ในคติธรรมของพระมงคลเทพมุนีที่ยกมาข้างต้นนี้ นอกจากจะแสดง
ถึงเปาหมายในการ “เกิดมาหาแก้ว” ดังกล่าวแล้ว ยังแสดงรายละเอียดของ
การปฏิบัติชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีกว่า ในการหาแก้วคือธรรมนั้น ต้องละทิ้งกามซึ่ง
เป็นเสมือนเหยื่อล่อให้หลงติดมีห่วงผูกพันอยู่ในวัฏสงสาร และให้เร่งเดินตาม
“ขันธ์สาม” คือ ศีล สมาธิ ปัญญา อันเป็นทางมุ่งตรงสู่นิพพาน การบรรลุ “กิจ
สิบหก” ก็คือบรรลุอริยผลทั้งสี่ภายในกายนั่นเอง92

92

“กิจสิบหก” คือ การอาศัยธรรมกาย 4 ระดับพิจารณาอริยสัจสี่ ในกายโลกิยะ 4 กาย ดังนี้
1. กายธรรมโคตรภูเข้าสมาบัติพิจารณาอริยสัจสี่ในกายมนุษย์ (เมื่อถูกส่วนก็บรรลุโสดาบัน)
2. กายธรรมโสดาบันเข้าสมาบัติพิจารณาอริยสัจสี่ในกายทิพย์ (เมื่อถูกส่วนก็บรรลุสกทาคามี)
3. กายธรรมสกทาคามีเข้าสมาบัติพิจารณาอริยสัจสี่ในกายรูปพรหม (เมื่อถูกส่วนบรรลุอนาคามี)
4. กายธรรมอนาคามีเข้าสมาบัติพิจารณาอริยสัจสี่ในกายอรูปพรหม (เมื่อถูกส่วนจึงบรรลุอรหัต)
รวม 4 รอบเป็นกิจสิบหก ผลที่ได้คือการบรรลุกายธรรมอรหัต
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ในพระไตรปิฎกบาลี มีข้อความที่กล่าวถึงความเป็นของสูงส่ง ละเอียด
ประณีตของ “แก้วคือธรรม” (ธรรมรัตนะ) ได้แก่นิพพานและสมาธิอันเป็น
เครื่องนำาสู่นิพพาน ซึ่งสื่อความหมายในทำานองเดียวกัน
พระศากยมุนมี พี ระหทัยตัง้ มัน่ ทรงบรรลุธรรมใดอันเป็น
ที่สิ้นกิเลส เป็นที่สำารอกกิเลส เป็นอมตธรรมอันประณีต สิ่งอื่น
จะเสมอด้วยพระธรรมนั้นย่อมไม่มี ธรรมรัตนะนี้เป็นรัตนะอัน
ประณีต ด้วยสัจจวาจานี้ ขอความสวัสดีจงมี
พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด ทรงสรรเสริญสมาธิใดว่าเป็น
ธรรมอันสะอาด เหล่าบัณฑิตกล่าวถึงสมาธิใดว่าให้ผลในลำาดับ
สิง่ อืน่ จะเสมอด้วยสมาธินนั้ ย่อมไม่มี แม้ธรรมรัตนะนีก้ เ็ ป็นรัตนะ
อันประณีต ด้วยสัจจวาจานี้ ขอความสวัสดีจงมี (ขุ.ขุ. 25/7/5-6)
คติธรรมว่า “เกิดมาหาแก้ว” ของโยคาวจร จึงนับเป็นสิ่งที่ตรงกันกับ
หลักการของวิชชาธรรมกาย เป็นความเข้าใจเก่าแก่ที่มีมาแต่ดั้งเดิมดังที่มี
ร่องรอยปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกบาลี
นอกจากคติธรรมในการเกิดมาหาแก้วคือโลกุตรธรรมแล้ว โยคาวจรยัง
มีอีกวลีหนึ่งเกี่ยวกับดวงแก้วที่พบบ่อยมากคือ “ดวงแก้วที่ข้ามา”
4.3.1.2. “ดวงแก้วที่ข้ามา” 93
ในคัมภีรอ์ กั ษรธรรมมีหลายตอนทีก่ ล่าวถึงเปาหมายหรือความพยายาม
93
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ที่จะกลับไปเกิดใน “ดวงแก้วที่ข้ามา” ซึ่งคัมภีร์บรรยายไว้ว่า เป็นสภาวะที่สุข
เกษม ไม่มีความแก่และความตาย
ดวงจิตนั้นนำาไปเกิดที่โสโครก ในดวงแก้วที่กูมานั้นแลบ่
นำาเอากูไปเกิดในดวงนั้นเล่าแล ดวงจิตกลับกลายได้ (ญาณก.
ฉบับวัดข่วงสิงห์ 6.2)
ด้วยเดชกุศลบุญแห่งข้า ขอให้ไปเกิดในดวงแก้วที่ข้ามา
นั้นเถิด (ญาณก. 15.2)
ข้าจักขอไปเกิดในดวงแก้วทีข่ า้ มานัน้ ข้าจักขอไปอยูท่ ขี่ า้
มานั้นแล (ญาณก. 27.1)
...จึงจักว่าดวงจิตตัวร้าย ในดวงแก้วที่กูมานั้นมันก็บ่นำากู
ไปเกิดในดวงแก้วอันเป็นสุขเกษมอันบ่รเู้ ฒ่าบ่รตู้ ายนัน้ แล (ญาณ
ก. 57.2)
ในข้อความนี้ คัมภีรก์ ล่าวว่ามนุษย์มกี าำ เนิดจากดวงแก้ว และมีปลายทาง
แห่งการเวียนว่ายตายเกิดคือดวงแก้วที่กำาเนิดมานั้น ดวงแก้วดวงนี้มีสภาวะ
เป็นสุขเกษม ไม่มีความชรา ไม่มีความตาย เป็นสภาพที่จิรังยั่งยืน แต่แล้วจิต
ที่ร้ายหรือจิตที่กลับกลายก็นำาเอามนุษย์มาเกิดในที่โสโครก ดังนั้น แสดงว่า
มนุษย์มีกำาเนิดเดิมที่ไม่โสโครก คือมีกำาเนิดดั้งเดิมที่บริสุทธิ์มีสภาพอันเป็นสุข
คัมภีรพ์ ทุ ธนรกัน คัมภีรพ์ ระญาณกสิณ และคัมภีรบ์ วั ระพันธะ กล่าวถึง
การถวายชีวิตให้แก่พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ โดยมีเจตนาในการปองกัน
การตกไปสู่อบายภูมิ และเป็นการนำาไปเกิดใน “ดวงแก้วที่ข้ามา” ซึ่งเป็นที่
เดียวกันกับจุดหมายที่ต้องการจะกลับไป การเรียกขานเช่นนี้เมื่อประกอบกับ
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นิพพานซึง่ เป็นจุดหมายของการปฏิบตั ิ ย่อมชีใ้ ห้เห็นว่า “ดวงแก้วทีข่ า้ มา” คือ
นิพพานที่กำาลังพยายามจะไป ดังนั้นการไปสู่นิพพานก็คือการกลับไปสู่กำาเนิด
ดั้งเดิมที่บริสุทธิ์นั่นเอง
อาจกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า มนุษย์มีจิตดั้งเดิมที่บริสุทธิ์ซึ่งอาจพ้องกับ
ศัพท์ “โพธิ”94 หรืออาจพ้องกับทฤษฎีตถาคตครรภะ เมื่อมาแปดเปื้อนเพราะ
บาปธรรมจิตจึงหม่นหมอง แม้จะมีโพธิอยู่ในตนก็ยังไม่อาจบรรลุโพธินั้นได้
เพราะมีอวิชชาบดบังและมีบาปธรรมครอบงำาอยู่ ต้องปฏิบัติภาวนาสมาธิอัน
เป็นหนทางเดียวทีจ่ ะกลับไปสูจ่ ติ ดัง้ เดิมอันบริสทุ ธิน์ นั้ (Zimmermann 2002:
62) แนวคิดนี้มีข้อความสนันสนุนในคัมภีร์บัวระพันธะว่า “ตั้งไว้ยังนำ้าใจให้
ซื่อใสบริสุทธิ์หนักแล เอาคลองนิพพานเป็นอารมณ์ แม้นว่าจักปรารถนาเป็น
พระพุทธเจ้าก็ดีก็ย่อมจักได้” (บัวร. 1.26.3) ข้อความแสดงถึงความเป็นไป
ได้ที่บุคคลจะกลับไปนิพพาน ซึ่งเป็น “ดวงแก้วที่ข้ามา” เป็นการคืนสู่สภาวะ
บริสุทธิ์ และมีผลทำาให้บุคคลเป็นพระพุทธเจ้าได้ตามปรารถนา95
ในเรื่องนี้ พระมงคลเทพมุนีเคยแสดงธรรมไว้ในทำานองเดียวกันว่า
พระองค์ทรงสอนไว้ในทางปรมัตถ์ว่า ธรรมดาจิตนั้นใส
บริสุทธิ์อยู่เสมอ ซึ่งหมายความว่า จิตที่ไม่มีกิเลสผสม ส่วนพวก
กิเลส เช่น โลภะ เรียกว่าเป็นของจรมา เมื่อมาพ้องพานจิต ก็
ย้อมจิตให้เป็นไปตามสภาพอันชัว่ ช้าของกิเลสนัน้ ๆ จิตระคนด้วย
94
95

โพธิ คือปัญญาในการตรัสรู้ธรรม
กิจชัยได้อภิปรายเรื่องการกำาเนิดของมนุษย์และจิตบริสุทธิ์ไว้โดยละเอียดในงานวิจัย “สมาธิภาวนา
ในคัมภีร์อักษรธรรม” (กิจชัย เอื้อเกษม 2557)
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ราคะหรือโลภะ มีสีแดง ระคนด้วย โทสะ สีดำา ระคนด้วยโมหะ
ขุ่นเหมือนตมหรือนำ้าล้างเนื้อ สิ่งเหล่านี้พระองค์ใช้ตาธรรมกาย
มองเห็นจริงๆ พวกเราเหล่าศาสนิกชน เมื่อเรียนภาวนาเพ่งถึง
ขนาดจะเห็นจริงด้วยตนเอง การปฏิบัติกิจทางภาวนานั้นก็คือ
พยายามกลัน่ เอากิเลสออกเสียจากจิต ให้จติ ใจบริสทุ ธิ์ อันได้ชอื่
ว่ากิรยิ าจิต กิรยิ าจิตเช่นนีเ้ ป็นอัพยากฤตแล้วต่อนัน้ ไปจะเป็นจิต
ที่ควรแก่การทุกอย่าง (รธ. 20)
หลักการของโยคาวจรที่ว่าธรรมชาติดั้งเดิมของมนุษย์มีความสะอาด
บริสุทธิ์น้ันจึงเป็นสิ่งที่สอดคล้องต้องกันกับหลักการของวิชชาธรรมกาย และ
เป็นความเข้าใจของชาวพุทธมาแต่เดิมดังทีม่ ขี อ้ ความรับรองอยูใ่ นพระไตรปิฎก
บาลี
4.3.1.3. ดวงธรรมที่ทำาให้เป็นกายมนุษย์ ธรรมที่ทรงรักษาชีวิต96
วิชชาธรรมกายกล่าวถึงดวงธรรมที่ทำาให้เป็นกายมนุษย์อยู่เสมอ ดวง
ธรรมนั้นคือพระสัทธรรมที่มีสัณฐานเป็นทรงกลม
คำาว่าธรรมนะอะไร? ธรรมก็สำาหรับให้ตนนั้นเป็นอยู่ ตน
นัน้ ไม่มธี รรมเลยก็เป็นอยูไ่ ม่ได้ ทัง้ กายมนุษย์ กายมนุษย์ละเอียด
กายทิพย์ กายทิพย์ละเอียด กายรูปพรหม กายรูปพรหมละเอียด
กายอรูปพรหม กายอรูปพรหมละเอียด มีธรรมให้ตงั้ อยูท่ งั้ นัน้ ถ้า
ไม่มีธรรมก็ดับหมด กายธรรม กายธรรมละเอียด ... กายธรรม
96
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พระอรหัต กายธรรมพระอรหัตละเอียด มีธรรมให้เป็นอยูท่ งั้ นัน้
ถ้าไม่มีธรรมแล้ว กายธรรมนั้นก็เป็นอยู่ไม่ได้
คำาว่าธรรมนีอ้ ยูท่ ไี่ หนล่ะ? อยูก่ ลางกายมนุษย์ สะดือทะลุ
หลังขวาทะลุซ้าย ด้ายกลุ่มสองเส้นขึงให้ตึงตรงกลางเส้นด้ายที่
พาดกันนั้นเรียกว่า กลางกัก นั่นคือถูกกลางดวงธรรมทำาให้เป็น
กายมนุษย์ ดวงธรรมทีท่ าำ ให้เป็นกายมนุษย์ใสเท่าฟองไข่แดงของ
ไก่ ดวงนั้นแหละเรียกว่าธรรม ธรรมดวงนั้นดับไป กายมนุษย์ก็
ดับ ธรรมดวงนั้นผ่องใสสะอาดสะอ้าน กายมนุษย์ก็รุ่งโรจน์โชต
นาการ ธรรมดวงนั้นซูบซีด เศร้าหมอง กายมนุษย์ก็ไม่ผ่องใส
ซอมซ่อ ไม่สวยไม่งาม น่าเกลียดน่าชังไป เพราะธรรมดวงนั้น
สำาคัญนัก ธรรมดวงนั้นแหละเป็นชีวิตของมนุษย์ คือความเป็น
อยู่ของมนุษย์ ความเห็น ความจำา ความคิด ความรู้ อยู่กลาง
ดวงนั้น ออกจากกลางธรรมดวงนั้นเป็นชีวิต ธรรมสำาคัญทีเดียว
นั่นแหละธรรมดวงนั้นแหละ อยู่กลางกายของเราเหมือนกัน
ทุก ๆ คนไป (รธ. 87)
ลักษณะของดวงธรรมที่ทำาให้เป็นกายมนุษย์ดังที่พระมงคลเทพมุนี
กล่าวไว้นี้ มีลักษณะคล้ายกันกับ “นำ้าพระธรรม”97 ที่กล่าวถึงในคัมภีร์ของ

97

ในทรรศนะของโยควจร ไฟรักษาชีวิต จะถูกห่อหุ้มด้วยลม เรียกว่า “ลมห่อไฟ” ซึ่งถูกรองรับด้วยนำ้า
อีกชัน้ หนึง่ และชัน้ อากาศภายนอกสุด นำา้ ทีร่ องรับไฟรักษาชีวติ นีไ้ ว้เรียกว่า “นำา้ พระธรรม” หรือ “นำา้
ดวงจิต” ทำาหน้าที่ในการรักษาขันธ์ 5 ของมนุษย์ให้ดำาเนินไปตามปกติ เมื่อนำา้ พระธรรมแตก มนุษย์
ก็ตาย และเหลือแต่ “ลมห่อไฟ” ที่เทียบได้กับ “ดวงวิญญาณ” ไปแสวงหาที่เกิดใหม่
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โยคาวจร ว่าเป็นสิง่ ทีท่ าำ หน้าทีร่ กั ษากายมนุษย์ให้ดาำ รงอยูไ่ ด้ และเป็นตัวบังคับ
มนุษย์ให้คิด พูด และมีการกระทำา ส่วนในพระไตรปิฎกบาลี แสดงไว้ว่า การ
ตายของมนุษย์เกิดขึ้นเมื่ออายุ ไออุ่น และวิญญาณ ละจากกายนี้ไป (ม.มู.
12/502/540)
อาจกล่าวได้ว่าวิชชาธรรมกายกับโยคาวจรมีความสอดคล้องกันใน
ประเด็นทีว่ า่ มีสงิ่ หนึง่ ทีท่ าำ หน้าทีท่ รงรักษากายมนุษย์ให้ดาำ รงอยูไ่ ด้ และมีความ
สำาคัญต่อความเป็นไปของกายมนุษย์นี้ในเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่ วิชชาธรรมกาย
เรียกสิ่งนี้ว่า “ดวงธรรม” โยคาวจรเรียกว่า “นำ้าพระธรรม” ส่วนพระไตรปิฎก
บาลีเรียกว่าอย่างไรยังไม่ชัดเจนนัก
ในทางโยคาวจร เวลาที่นำ้าพระธรรมแตกคือเวลาที่กายมนุษย์แตกดับ
ก่อนจะถึงเวลานั้น คัมภีร์แนะนำาว่าให้มนุษย์รู้จักหาพี่พึ่งซึ่งมีชื่อเรียกหลาย
อย่าง ได้แก่ “แสงสว่างภายใน” “ไฟภายในสีก่ อง” หรือ “ศีลภายใน” เป็นต้น
คำาเหล่านีเ้ ป็นชือ่ ของอริยผลทัง้ สีภ่ ายในตัว ทีโ่ ยคาวจรนิยมเปรียบเทียบว่าเป็น
ดวงแก้วสีด่ วงในดอกหรือผลมะเดือ่ อันเป็นเปาหมายทีท่ กุ ชีวติ ต้องแสวงหา (ดู
4.3.1.1)
ธรรม98

4.3.1.4. ขนาดของแสงสว่างภายใน หรือดวงสว่าง กับโลกุตร

การปฏิบัติสมาธิภาวนาที่ประสบความสำาเร็จอาจรับรู้ (recogni e) ได้
ด้วยความสว่างภายใน ในทางโยคาวจร ผลการปฏิบัติในขั้นโลกุตระหรือขั้น
98

ศึกษารายละเอียดเพิม่ เติมได้จากงานวิจยั “สมาธิภาวนาในคัมภีรอ์ กั ษรธรรม” (กิจชัย เอือ้ เกษม 2557)
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ปรมัตถ์จะปรากฏเป็นความสว่างขนาดต่างๆ กัน กล่าวคือความสว่างขนาด
หิ่งห้อยเป็นชั้นโสดาบัน ความสว่างขนาดดวงดาวจะเป็นชั้นสกทาคามี ความ
สว่างขนาดดวงจันทร์เป็นชั้นอนาคามี และความสว่างขนาดดวงอาทิตย์จะ
เป็นชัน้ อรหันต์ คัมภีรโ์ ยคาวจรทุกคัมภีรร์ ะบุขนาดความสว่างตามลำาดับความ
สำาเร็จในการปฏิบตั สิ มาธิภาวนาไม่แตกต่างกัน ดังตัวอย่างทีช่ ดั เจนจากคัมภีร์
พุทธนรกันด้านล่าง
ไฟกองหนึ่งเท่าหิ่งห้อย เมื่อจักตายให้รีบถือเอาได้ ครั้น
ว่าถือเอาแล้วบ่ได้ไปตกนรกแล แม้นว่ากระทำาบาปเท่าใดๆ ก็บ่
ได้ไปตกนรกเลย อันนี้ชื่อว่าโสดา ยังจักเวียนไปมาในชั้นฟาแล
ชั้นอินทร์ได้เจ็ดชาติจึงจักได้ถึงนิรพานแล กองหนึ่งแลเห็นเท่า
ดาวรุ่งในฟา ไฟกองหนึ่งประเสริฐดีนัก เมื่อตนจักตายให้รีบถือ
เอาไว้ เอาไว้ให้ได้ไปเกิดเป็นพรหม แล้วจึงลงมาเกิดเป็นอินทร์
ยังสามชาติจึงจักได้ถึงนิรพาน อันนี้ชื่อว่าสกทาคาแล เพราะ
ว่าได้ไฟส่องในอารมณ์นั้นแล ไฟกองหนึ่งแลเห็นเท่าพระจันทร์
เมื่อวันเพ็ญ ไฟกองหนึ่งยังตัวนั้นได้เห็นถึงชั้นพรหมและชั้นดิน
แลรุ่งเรืองโชตการงาม เมื่อจักตายให้รีบถือเอาให้ได้ก็ค่อยเรือง
ขึ้นไปสู่นิรพาน อันนี้ชื่อว่าอนาคาแล... ไฟกองหนึ่งแลเห็นดัง
พระอาทิตย์ ดูรุ่งเรืองงามยิ่งกว่าไฟทั้งหลาย ครั้นเมื่อตนเราจัก
ตายให้ถือเอาได้ ได้ถึงพระนิรพานเทียวพลันนักแล (พุทธนรกัน
7.1-8.1)
ในวิชชาธรรมกาย มีการกล่าวถึงขนาดที่แตกต่างกันของดวงสว่างหรือ
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ดวงธรรมซึ่งมีความสัมพันธ์กันกับระดับของโลกุตรธรรมที่เข้าถึงในทำานอง
เดียวกัน
... เห็นกายธรรม รูปพระปฏิมากรเกตุดอกบัวตูม ใส
เหมือนกระจกคันฉ่องส่องเงาหน้า งามนัก อย่างน้อยๆ หน้าตัก
ไม่ถึง วา แต่ว่านี่ธรรมกายหยาบ ดวงธรรมที่ทำาให้เป็น
ธรรมกายหยาบ วัดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าหน้าตักธรรมกาย ใจ
ธรรมกายไปหยุดอยู่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำาให้เป็นธรรมกาย
หยาบนั่นแหละ ... พอถูกส่วนเข้าแล้ว จะเข้าถึงธรรมกายพระ
โสดา หน้าตัก วา สูง วา เกตุดอกบัวตูม หยุดอยู่กลางดวง
ธรรมที่ทำาให้เป็นธรรมกายพระโสดา ... พอถูกส่วนเข้า จะเข้า
ถึงธรรมกายพระสกทาคา หน้าตัก วา สูง วา ดวงธรรม
ที่ทำาให้เป็นธรรมกายพระสกทาคา วัดเส้นผ่าศูนย์กลาง ...
พอถูกส่วนเข้าแล้ว จะเข้าถึงธรรมกายพระอนาคา หน้าตัก
วาสูง
วา และดวงธรรมวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง
วา กลม
รอบตัว ... ธรรมกายพระอรหัต หน้าตัก วา สูง วา เกตุ
ดอกบัวตูม ดวงธรรมที่ทำาให้เป็นธรรมกายพระอรหัต วัดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง วา กลมรอบตัว ... (รธ. 506-8)
นีป้ รากฏเป็นพระอรหัตแล้วอย่างนี้ สว่างเป็นพระอาทิตย์
กลางวันเรื่อยไม่มีคำ่าเลย เมื่อยังไม่ถึงพระอรหัตละก็ยังมีค่ำายัง
มีสว่างอยู่ ถ้าถึงพระอรหัตละก็ไม่มีคำ่าเลยทีเดียว มีสว่างตลอด
เพราะดวงธรรมเต็มทีแ่ ล้ว ดวงธรรมทีท่ าำ ให้เป็นพระอรหัตนัน่ วัด
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ผ่าเส้นศูนย์กลาง วา กลมรอบตัว ดวงนั้นยิ่งกว่าดวงจันทร์
ดวงอาทิตย์ไปอีก ดวงจันทร์กด็ ี ดวงอาทิตย์กด็ ี ส่องให้สว่างในที่
ทีส่ อ่ งได้ ทีล่ กึ ลับลงไปใต้แผ่นดินส่องไม่ได้ ถำา้ คูหาส่องไม่ถงึ ดวง
ธรรมของพระอรหัตนั้น ใต้แผ่นดินก็สว่างหมด เหนือดวงจันทร์
ดวงอาทิตย์ก็สว่างหมด เห็นสว่างตลอดหมด ในถำ้า ในเหว ใน
ปล่อง ในไส้พุง ตับไต เห็นตลอดหมด ปรากฏอย่างนี้ ท่านจึงได้
เทียบด้วย สูโรว โอภาสยมนฺตลิกฺขนฺติ เหมือนดวงอาทิตย์อุทัย
ขึ้นมา แล้วกำาจัดมืดทำาอากาศให้สว่าง (รธ. 301)
ในพระไตรปิฎกบาลีก็กล่าวถึงแสงสว่างที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการตรัสรู้
อริยสัจของพระพุทธองค์ด้วยเช่นกัน (สำ.นิ. 16/251/332) ส่วนอรรถกถา
ธรรมสังคณีเปรียบแสงสว่างของมรรคเบือ้ งล่างทัง้ สามกับดวงประทีป และการ
เกิดขึ้นของอรหัตมรรคกับการอุทัยขึ้นแห่งพระอาทิตย์99
จึงกล่าวได้ว่า ทั้งวิชชาธรรมกายและโยคาวจรมีความสอดคล้องกันใน
การกล่าวถึงขนาดที่แตกต่างกันของความสว่างหรือดวงธรรมโดยสัมพันธ์กับ
ระดับชัน้ ของโลกุตรธรรมทีเ่ ข้าถึง และมีความสอดคล้องกันกับความเข้าใจของ
ชาวพุทธเถรวาทแต่โบราณอันมีพระไตรปิฎกบาลีเป็นตัวแทน

99

ทีโปภาโส วิย โสตาปตฺติมคฺคภาโส ฯ (DhS 242), ทีโปภาโส วิย สกทาคามิมคฺโคภาโส ฯ (DhS
242), ทีโปภาโส วิย อนาคามิมคฺโคภาโส ฯ (DhS 242), สูรยิ คุ คฺ มนำ วิย อรหตฺตมคฺคปุ ปฺ าโทฯ (DhS
242)
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4.3.1.5. ศีลภายใน โลกุตรธรรม กับการไปสู่สุคติ100
ดังกล่าวไว้ข้างต้นว่า ในโยคาวจรมีศัพท์เปรียบเทียบโลกุตรธรรม 4
ระดับกับ “ไฟ 4 กอง” ซึ่งหมายถึงความสว่างภายใน (ดู 4.3.1.4) ไฟในร่าง
เหล่านี้ ยังมีศัพท์เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ศีลภายใน หรือศีลทั้งสี่ ดังที่ปรากฏใน
คัมภีร์อักษรธรรมดังนี้
ครั้ นว่าผู้ใดรู้จัก ไฟในร่างตัวเรานี้ แ ล้ ว ก็ รู้ จัก หนทาง
เมือ101เมืองสวรรค์และนิรพาน เห็นบุญและบาปทัง้ หลายแล พระ
อรหันตเจ้าทัง้ หลายได้ถงึ พระนิพพานก็ยอ่ มเอาไฟนีเ้ ข้าสูน่ ริ พาน
แล ไฟสีก่ องนีค้ อื ว่าศีลทัง้ สี่ ศีลสีป่ ระการนีพ้ าเอาเราเขาสูน่ ริ พาน
และพาไปให้เกิดเป็นท้าวพระยา ก็เดชบุญและศีลหากพาเรา
ไปให้เกิดเมืองสวรรค์เป็นอินทร์เป็นพรหมเป็นเทพดาทั้งหลาย
ด้วยเดชบุญหากพาเราไปเข้าสู่พระนิพพาน ก็หากแม้นบุญทั้งสี่
ประการนั้นหากพาเอาไปแล (พุทธนรกัน 8.1-3)
ในคัมภีรใ์ บลานเขมร ก็มขี อ้ ความกล่าวถึงศีลทัง้ สีท่ หี่ มายถึงโลกุตรธรรม
และเป็นความสว่างในทำานองเดียวกัน102
ศีลโสดา มีแสงสว่างเหมือนแก้วมณีรัตน์ เป็นฉัพพรรณ
รังสี (แผ่รอบทิศ)ทั้ง 10 ทุกสี ... ศีลสกทาคามิผล มีแสงสว่าง
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากงานวิจัย “สมาธิภาวนาในคัมภีร์อักษรธรรม” (กิจชัย เอื้อเกษม
2557)
101
เมือ: ก. ไป, กลับ
102
ข้อมูลจากงานวิจัย “สมาธิภาวนาในคัมภีร์ใบลานเขมร” (พระปอเหม่า ธมฺมิโต 2557)
100
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เหมือนแก้วไพฑูรย์ เป็นฉัพพรรณรังสี (แผ่รอบทิศ) ทั้ง 10 ทุก
สี... ศีลอนาคามิผล มีแสงสว่างเหมือนแก้วปทุมรัตน์ เป็นฉัพ
พรรณรังสี (แผ่รอบทิศ) ทั้ง 10 ทุกสี... ศีลอรหัตผล มีแสง
สว่ า งเหมื อ นแก้ ว มณี รั ต น์ เป็ น ฉั พ พรรณรั ง สี (แผ่ ร อบทิ ศ )
ทั้ง 10 ทุกสี... (มูลพ. 5/1-6/1)
โลกุตรธรรมทีม่ ชี อื่ เรียกว่า “ไฟ” “ศีล” หรือ “บุญ” เหล่านี้ มีอานุภาพ
ในการนำาพาผูท้ ี่ “ถือเอาได้” หรือ “รูจ้ กั ” ซึง่ หมายถึงผูท้ เี่ ข้าถึงไฟเหล่านัน้ ให้
พ้นนรก ไปสู่สุคติและนิพพานได้
วิชชาธรรมกายกล่าวถึง “ธรรม” ในระดับโลกุตระในทำานองเดียวกันว่า
เป็นเหตุนำาไปสู่สุคติและนิพพาน ผู้เข้าถึงธรรมย่อมไม่ไปนรก ดังนี้
ธมฺโม สุจณ
ิ โฺ ณ สุขมาวหาติ ธรรมอันบุคคลสัง่ สมดีแล้วนำา
ความสุขมาให้ ผูป้ ระพฤติบริสทุ ธิก์ ายวาจาและบริสทุ ธิใ์ จ บริสทุ ธิ์
เจตนา จนกระทั่งใจผ่องใส นั่งก็เป็นสุข นอนก็เป็นสุข ยืนเที่ยว
เป็นสุขทั้งนั้น ไม่มีทุกข์อันหนึ่งอันใดมาแผ้วพาน เพราะเหตุว่า
ในเรื่องทุจริตไม่มี มีแต่สุจริตฝ่ายเดียว นี่แค่นี้ขั้นหนึ่ง เพราะว่า
ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม
สูงขึ้นไปกว่านี้ผู้ที่ได้บรรลุเป็นโคตรภูบุคคล มีธรรมกาย
ใจก็อยู่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำาให้เป็นกายธรรม อย่างนี้สูงขึ้น
ไปธรรมก็ย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมไว้ เป็นโคตรภู เป็นโสดา
ทั้งหยาบทั้งละเอียด เป็นสกทาคาทั้งหยาบทั้งละเอียด เป็น
อนาคาทัง้ หยาบทัง้ ละเอียด เป็นอรหัตทัง้ หยาบทัง้ ละเอียด พวก
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นี้หมดทุกข์ มีสุขฝ่ายเดียว ทุกข์มีน้อยนัก ไปถึงพระอรหัตหมด
ทุกข์ ไม่มีทุกข์เลย มีสุขฝ่ายเดียว เรียกว่า เอกนฺต เป็นบรมสุข
ฝ่ายเดียว เข้าวิราคธาตุวิราคธรรม ทีเดียว อย่างนี้แหละ ได้ชื่อ
ว่าธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม (รธ. 643)
ในพระไตรปิฎกบาลี มีข้อความที่กล่าวถึงความเป็นโสดาบันในทำานอง
เดียวกันว่า ผู้เป็นโสดาบันบุคคลขึ้นไปย่อมไม่ตกนรก และมีนิพพานเป็นเบื้อง
หน้า ดังตัวอย่างข้อความต่อไปนี้
คหบดี เมื่อใด ภัยเวร 5 ประการของอริยสาวกสงบระงับ
แล้ว เมื่อนั้นอริยสาวกย่อมประกอบด้วยธรรมเป็นองค์แห่งการ
ถึงกระแส (โสตาปตฺติยงฺค) 4 ประการ และญายธรรมอย่าง
ประเสริฐ อริยสาวกเห็นดีแล้ว แทงตลอดด้วยปัญญา อริยสาวก
นั้นหวังอยู่พึงพยากรณ์ตนด้วยตนเองได้ว่า เราเป็นผู้มีนรกสิ้น
แล้ว มีกำาเนิดสัตว์ดิรัจฉานสิ้นแล้ว มีปิตติวิสัยสิ้นแล้ว มีอบาย
ทุคติ วินิบาตสิ้นแล้ว เราเป็นโสดาบันมีอันไม่ตกตำ่าเป็นธรรมดา
เป็นผู้เที่ยงจะตรัสรู้ในภายหน้า ฯ (สำ.นิ. 16/151/82)
จึงกล่าวได้ว่า คำาสอนของโยคาวจรและคำาสอนในวิชชาธรรมกายใน
ประเด็นทีเ่ กีย่ วกับโลกุตรธรรม หรือไฟภายใน ศีลภายใน แสงสว่างภายใน หรือ
ธรรมภายในที่นำาไปสู่สุคตินั้น สอดคล้องกัน และเป็นความเข้าใจดั้งเดิมดังที่มี
บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกบาลี
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4.3.1.6. พระญาณกสิณ ตนพรหม หรือ “ตัวธรรมภายใน”103
ในคัมภีรบ์ วั ระพันธะและพระญาณกสิณ มีขอ้ ความทีบ่ ง่ บอกถึงบางสิง่ ที่
มีลกั ษณะคล้าย “ตัวธรรมภายใน” กล่าวคือ ในคัมภีรบ์ วั ระพันธะ ตอนทีก่ ล่าว
ถึงขั้นตอนก่อนจะเข้าสู่โลกุตรธรรม มีข้อความดังนี้
ให้นึกแลเห็นตนพรหมเป็นดังแสงดาวนั้น นึกให้สว่าง
ลงถึงสะดือจึงว่า นโม ตสฺส ทีหนึ่ง ชื่อว่าโสดามรรคแล (บัวร.
2.38.4)
ข้อความนี้บ่งบอกว่า “ตนพรหม” เป็นเครื่องมือ (instrument) หรือ
อย่างน้อยเป็นทางผ่านไปสู่โลกุตรธรรม ซึ่งเป็นความหมายที่คล้ายคลึงกันกับ
กายธรรมโคตรภูหรือกายภายในในวิชชาธรรมกาย
ส่วนคัมภีร์พระญาณกสิณ มีข้อความระบุถึง “ตัวธรรมภายใน” ของ
พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ว่าจะหม่นหมองหากเกิดความโกรธในใจของ
พระพุทธองค์หรือพระอรหันต์ทงั้ หลาย (ญาณก. 44.4-45.1) ข้อความนี้ มีความ
คล้ายคลึงกันกับทีพ่ ระมงคลเทพมุนกี ล่าวถึงดวงธรรมทีท่ าำ ให้เป็นกายมนุษย์วา่
ดวงธรรมที่ทำาให้เป็นกายมนุษย์ใสเท่าฟองไข่แดงของ
ไก่ ดวงนั้นแหละเรียกว่าธรรม ธรรมดวงนั้นดับไป กายมนุษย์
ก็ดับ ธรรมดวงนั้นผ่องใสสะอาดสะอ้าน กายมนุษย์ก็รุ่งโรจน์
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ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากงานวิจัย “สมาธิภาวนาในคัมภีร์อักษรธรรม” (กิจชัย เอื้อเกษม
2557)
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โชตนาการ ธรรมดวงนัน้ ซูบซีด เศร้าหมอง กายมนุษย์กไ็ ม่ผอ่ งใส
ซอมซ่อ ไม่สวยไม่งาม น่าเกลียดน่าชังไป เพราะธรรมดวงนั้น
สำาคัญนัก ธรรมดวงนั้นแหละเป็นชีวิตของมนุษย์ คือความเป็น
อยู่ของมนุษย์ ความเห็น ความจำา ความคิด ความรู้ อยู่กลาง
ดวงนั้น ออกจากกลางธรรมดวงนั้นเป็นชีวิต ธรรมสำาคัญทีเดียว
นั่นแหละธรรมดวงนั้นแหละ อยู่กลางกายของเราเหมือนกัน
ทุก ๆ คนไป (รธ. 87)
แม้ข้อความที่ระบุไว้ในคัมภีร์พระญาณกสิณเกี่ยวกับความโกรธของ
พระพุทธองค์และของพระอรหันต์จะนับว่าเป็นหลักการที่แตกต่างจากวิชชา
ธรรมกายก็ตาม หากการกล่าวถึงตัวธรรมภายในที่สื่อถึง “ธรรมภายในที่อยู่
ในกายภายนอก” นั้น สอดคล้องกันกับการกล่าวถึงดวงธรรมที่ทาำ ให้เป็นกาย
มนุษย์ หรือดวงธรรมที่ทำาให้เป็นกายต่างๆ ในหลักการของวิชชาธรรมกาย ดัง
ที่ยกตัวอย่างไว้ข้างต้น
อนึ่ง ความหมายของพระญาณกสิณยิ่งชัดแจ้งขึ้นในระดับโลกุตระ
คัมภีร์บัวระพันธะกล่าวถึง “พระญาณกสิณ” ในลักษณะที่บ่งบอกลักษณะว่า
เป็นดวงสว่างทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับโลกุตรธรรม และการไปสูน่ พิ พานของมนุษย์
การอันนี้คือว่า ดาวเดือนพระอาทิตย์ ให้หลับตาแลเห็น
ดูเมื่อนั่งเมื่อนอนนั้น ได้ชื่อว่าคิดถึงพระพุทธเจ้าแล เจ้าก็ให้
พระญาณกสิณนั้นลงมารับเอายังบุคคลผู้หลับตาแลเห็นพระ
ญาณกสิณอันส่องแจ้งดังแสงพระอาทิตย์ในทางมรรคสี่นั้นแล
(บัวร. 2.17.1)
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ส่วนในคัมภีรพ์ ระญาณกสิณก็พบข้อความทีแ่ สดงความหมายของ “พระ
ญาณกสิณ” ว่า
ให้อยู่ในศีลนั้นทั้งสี่ทีนั้นเป็นหนทางมรรคสี่ผลสี่ ชื่อว่า
พระญาณกสิณแล พระพุทธเจ้าอยู่ในนิพพานส่องแจ้งผลญาณ
ลงมาแต่นิพพาน บุคคลผู้ใดแลได้รักษาศีลให้เป็นดังผู้ชายหญิง
อันมีรูปอันงามนั้นแล (ญาณก. 53.2)
ข้อความที่ยกมาจากคัมภีร์พระญาณกสิณทำาให้ทราบว่า ศัพท์ “พระ
ญาณกสิณ” เป็นชื่อโดยรวมของ “ศีลทั้งสี่” (ดู 4.3.1.5) ซึ่งโยคาวจรหมายถึง
“โลกุตรธรรม 4 ระดับ” อันได้แก่ โสดาบัน สกทาคามี อนาคามี และอรหันต์
นั่นเอง ส่วนข้อความที่ปรากฏในคัมภีร์บัวระพันธะ บ่งบอกว่า พระญาณกสิณ
หรือโลกุตรธรรมทัง้ สีท่ กี่ ล่าวถึงนัน้ มีลกั ษณะเป็นแสงสว่าง หรือดวงสว่าง และ
มีหน้าที่ในการ “รับเอามนุษย์ผู้หลับตาแลเห็นพระญาณกสิณอันส่องแจ้งดัง
แสงพระอาทิตย์” นั้นไปสู่นิพพาน
โดยหลักการนี้ คำาสอนเกี่ยวกับโลกุตรธรรม ไฟภายใน และพระญาณ
กสิณของโยคาวจร จึงเป็นคำาสอนที่สอดคล้องกันกับวิชชาธรรมกาย และ
ลักษณะของพระญาณกสิณก็พ้องกันกับลักษณะของ “ดวงธรรม” ในวิชชา
ธรรมกายด้วย ซึ่งในระดับโลกุตรธรรมอาจเทียบได้กับดวงธรรมที่ทำาให้เป็น
กายธรรมในระดับอริยมรรคหรืออริยผล แต่มขี อ้ แตกต่างตรงทีโ่ ยคาวจรกล่าว
ถึงความโกรธว่ายังมีในพระอรหันต์หรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งไม่มีในหลัก
การของวิชชาธรรมกาย
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4.3.1.7. ดวงศีล104
นอกจาก “ศีลภายใน” อันหมายถึงโลกุตรธรรมแล้ว โยคาวจรยังกล่าว
ถึง “ศีล” ในอีกความหมายหนึ่ง ที่เรียกว่า “ดวงศีล” มีข้อความปรากฏใน
คัมภีร์มูลพระกัมมัฏฐาน ภาษาเขมร กล่าวถึงดวงศีลซึ่งมีลักษณะเป็นดวง
กลมและมีรัศมีที่แตกต่างกันในแต่ละชั้นของการปฏิบัติสมาธิภาวนา เช่น ใน
ชั้นปีติ 5 กล่าวว่า
1. เมือ่ พระขุททกาปีตบิ งั เกิดขึน้ ภายในกาย ผูป้ ฏิบตั ริ สู้ กึ
ขนลุก กายเย็นชุม่ ชืน่ จากนัน้ เห็นดวงศีลปาณา (ศีลข้อ 1) มีแสง
รัศมีสีขาว เมื่อใจนิ่งเป็นอัปปนาสัมมาธิแล้ว (ศีลขันติซ้อนกัน
กับศีลปาณา) ดวงศีลนั้น ก็มีรัศมีเป็นวงกลมเหมือนพระจันทร์
วันเพ็ญ
2. เมื่อพระขณิกาปีติบังเกิดขึ้นภายในกาย ผู้ปฏิบัติรู้สึก
ขนลุก กายสั่น จากนั้นเห็นดวงศีลอทินนาทาน (ศีลข้อ 2) มีรัศมี
สีมว่ งวงกลมเหมือนดาวพระศุกร์ แผ่รัศมีออกไปทุกสารทิศ เมือ่
พระอัปปนาสมาธิเอาศีลสัจจังมาซ้อนกับศีลอทินนาทานแล้ว ก็
มีแสงรัศมีสแี ดง เป็นดวงวงกลมเหมือนดังเช่นแสงฉัพพรรณรังสี
แผ่รอบทิศ
3. เมื่อพระโอกกันติกาปีติบังเกิดขึ้นภายในกาย ผู้ปฏิบัติ
104
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รู้สึกขนลุก กายชุ่มชื่น จากนั้นเห็นดวงศีลกาเม (ศีลข้อ 3) มีรัศมี
สีเหลือง สีเขียว เหมือนสายรุ้งทั้ง 7 สี ออกเป็นแสงฉัพพรรณ
รังสีแผ่รอบทิศ
4. เมื่อพระอุเภงคาปีติ105บังเกิดขึ้นภายในกาย ผู้ปฏิบัติ
รู้สึกสงบนิ่ง กายเบาลอย จากนั้นเห็นดวงศีลมุสา (ศีลข้อที่ 4)
มีรัศมีสีเหลือง เหมือนมหาฤกษ์ทั้ง 7 ดวง
5. เมือ่ พระผรณาปีตบิ งั เกิดขึน้ ภายอยูใ่ นกาย ผูป้ ฏิบตั ริ สู้ กึ
กายเบาใจนุ่มนวล จากนั้นเห็นดวงศีลสุรา (ศีลข้อที่ 5) เป็นแสง
สว่างสีเขียว วงกลมเหมือนดวงพระอาทิตย์ทั้ง 7 ดวง
ดวงศีลทีเ่ จ้าวิปสั สนาเห็นนัน้ ถูกสมมติชอื่ เรียกไปตามชือ่
แห่งศีล 5 ข้อ ส่วนดวงศีลทีป่ รากฏในชัน้ พระยุคล 6 นัน้ ถูกเรียก
ตามชื่อของศีล 8 และศีล 10 ต่อจากดวงศีลในชั้นปีติ 5 ดังนี้
1. เมื่อพระกายปัสสธิ จิตตปัสสธิ106บังเกิดขึ้นในภายใน
กาย ผู้ปฏิบัติรู้สึกกายเย็น ชุ่มชื่น จากนั้นเห็นดวงศีลวิกาล (ศีล
ข้อ 6) มีแสงสว่างเป็นวงสีเขียวออกจากร่างกาย
2. เมื่อกายลหุตา จิตตลหุตา บังเกิดขึ้นภายในกาย ผู้
ปฏิบตั ริ สู้ กึ กายเบา ใจนุม่ นวล จากนัน้ เห็นดวงศีล นจฺจคี (ศีลข้อ
ที่7) มีรัศมีสีแดงเหมือนพระอาทิตย์ในเวลารุ่งอรุณ
105
106

อุพเพงคาปีติ
กายปัสสัทธิ จิตตปัสสัทธิ
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3. เมื่อกายมุทุตา จิตตมุทุตา เกิดขึ้นภายในกาย ผู้ปฏิบัติ
รู้สึก กายใจเบิกบาน จากนั้นเห็นดวงศีลมาลา (ศีลข้อที่ 8) มี
รัศมีเป็นแสงสีเหลืองแสด แผ่รัศมีออกรอบทิศ
4. เมื่อกายกัมมัญญตา บังเกิดขึ้นภายในกาย ผู้ปฏิบัติ
รู้สึกขนลุก โปร่งโล่ง เบาสบาย สบายกาย สบายใจ จากนั้นเห็น
ดวงศีลอุจฺจา (ศีลข้อที่ 9 ศีลสามเณร) มีแสงสีเขียวเป็นวงขยาย
แผ่รัศมีออกรอบทิศ
5. เมือ่ พระกายปาตุตฺตา จิตปาตุตา บังเกิดขึน้ ภายใน
กาย ผูป้ ฏิบตั ริ สู้ กึ สบาย ตัวเบาขยายใจเบาขยาย จากนัน้ เห็นดวง
ศีลชาตรูป (ศีลข้อที่ 10) มีแสงสว่างเหมือนดาวพระศุกร์ แผ่รศั มี
ออกไปรอบทิศ
จากข้อความในคัมภีร์ที่ยกมาแสดงข้างบน เป็นตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นถึง
การมีตัวตนของดวงศีลที่เจ้าวิปัสสนา(ผู้ปฏิบัติ)ได้ไปรู้ไปเห็นแล้วก็สมมติช่ือ
เรียกดวงนั้นไปตามหมวดแห่งศีลหรือหมวดแห่งธรรม การตั้งชื่อให้ดวงศีลนั้น
มิใช่มีเพียงแค่ชื่อที่ปรากฏในศีล 5 ศีล 8 ศีล 10 แต่ยังมีศีล 227 ข้อและศีล
ข้ออื่นๆ อีกเป็นจำานวนมาก
ในวิชชาธรรมกาย ดวงศีลเป็นดวงที่สองรองมาจากดวงธัมมานุปัสสนา
สติปัฏฐาน ซึ่งพระมงคลเทพมุนีกล่าวไว้ว่า
หยุดอยู่กลางดวงธรรมที่ทำาให้เป็น กายมนุษย์ พอหยุด
ถูกส่วนก็เห็นดวงใส ดวงใสนั้นแหละเรียกว่า เอกายนมรรค
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หรือเรียกว่าปฐมมรรค หรือเรียกว่า ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน
เท่าดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ ใจก็หยุด นิ่งอยู่กลางดวงนั้น พอ
หยุดนิ่งถูกส่วนเข้าเท่านั้น หยุดในหยุด หยุดในหยุด หยุดใน
หยุด พอถูกส่วนเข้าเท่านั้น หยุดในหยุด กลางของหยุด หยุด
ในหยุ ด กลางของหยุดเรื่อยเข้า เห็นดวงอี ก ดวงหนึ่ ง เท่ า ๆ
กันอยู่กลางดวงธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานเรียกว่า ดวงศีล หยุด
อยู่กลางดวงศีลนั่น พอถูกส่วนเข้า เห็นอีกดวงหนึ่งเท่าๆ กัน
เรียกว่า ดวงสมาธิ หยุดอยู่กลางดวงสมาธินั่น พอถูกส่วนเข้า
เห็นอีกดวงหนึ่งเรียกว่า ดวงปัญญา ดวงเท่าๆ กัน หยุดอยู่กลาง
ดวงปัญญานัน่ พอถูกส่วนเข้า เห็นอีกดวงหนึง่ เรียกว่า ดวงวิมตุ ติ
ใส ละเอียด หนักลงไป หยุดอยูก่ ลางดวงวิมตุ ตินนั่ พอถูกส่วนเข้า
เห็นอีกดวงหนึ่ง เรียกว่า ดวงวิมุตติญาณทัสสนะ (รธ. 910-1)
จากข้อความทีแ่ สดงเปรียบเทียบกันไว้ขา้ งต้น เห็นได้วา่ ดวงศีลทีก่ ล่าว
ถึงในคัมภีร์ใบลานมูลพระกัมมัฎฐานนั้น มีความคล้ายคลึงกันกับที่กล่าวไว้ใน
วิชชาธรรมกายในแง่ของการเป็นดวงกลมทีม่ รี ศั มีสว่างไสว แต่มคี วามแตกต่าง
กันในประเด็นทีด่ วงศีลในคัมภีรใ์ บลานเขมรเรียกชือ่ ตามศีลแต่ละข้อ และแตก
ต่างกันในขัน้ ตอนของการเข้าถึง ซึง่ เป็นเครือ่ งบ่งชีว้ า่ แท้จริงแล้ว “ดวงศีล” ที่
กล่าวไว้ในคัมภีร์เขมรกับ “ดวงศีล” ในวิชชาธรรมกายน่าจะไม่ใช่สิ่งเดียวกัน
อย่างไรก็ดี การกล่าวถึงศีลในฐานะที่เป็นดวงใสที่มองเห็นได้จากการปฏิบัติ
ธรรมก็นับเป็นความสอดคล้องกันโดยหลักการเบื้องต้น แม้จะแตกต่างกันใน
รายละเอียด
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4. .2. มนุษย์ กับการปฏิบัติสมาธิภาวนา
นอกจากการกล่าวถึงดวงสว่าง ดวงแก้ว และดวงศีล เป็นต้นแล้ว คัมภีร์
ของโยคาวจร ยังกล่าวถึงประเด็นอื่นๆ ซึ่งมีความคล้ายคลึงกันกับที่พระมงคล
เทพมุนีกล่าวไว้ หนึ่งในนั้นคือ ช่องทางการมาเกิดของกายมนุษย์
4.3.2.1. การมาเกิดของกายมนุษย์107
คัมภีร์โยคาวจรกล่าวถึงการไปเกิดและมาเกิดของกายมนุษย์ว่า เมื่อ
มนุษย์แตกกายไม่เหลือรูปแล้วจะเหลือแต่ “ลมห่อไฟ” และจิต ที่พร้อมที่จะ
ไปสู่ภพใหม่โดยการชักนำาของผลที่ตนได้กระทำาไว้ กล่าวคือจิตที่ทุจริตก็จะไป
เกิดใน “ที่โสโครก” วนเวียนเช่นนี้ไม่รู้จบ สำาหรับช่องทางเข้าสู่ร่างมารดาเพื่อ
ถือกำาเนิดนั้น ผู้หญิงจะเข้าทางรูจมูกซ้ายและอยู่ในครรภ์มารดาเบื้องซ้าย ใน
ขณะที่ผู้ชายจะเข้าทางรูจมูกขวาและอยู่ในครรภ์เบื้องขวาของมารดา ดังนี้
รูปร่างเรานีเ้ ป็นดัง่ เรือน ตัวเรานีเ้ ป็นดังเจ้าเรือนได้พงึ่ แก่
กันไปมาดังอัน้ จักได้ไปในนำา้ ในบกแล เหตุวา่ รูปนัน้ มีแล ครัน้ หา
รูปบ่ได้ มีแต่ลมห่อไฟกับทัง้ ดวงจิต นำาหนทางไปเกิดแต่ทใี่ ดก็จกั
ได้ไปทางนั้นแล (พระญาณกสิณ 57.1)
เมื่อเรามาเกิดนั้นผิว่าผู้หญิงเข้ารูจมูกแม่เบื้องซ้าย อยู่ใน
ท้องแม่ก็เบื้องซ้ายแล ผิว่าผู้ชายเข้าก็รูจมูกแม่เบื้องขวา และอยู่
ในท้องแม่ก็เบื้องขวาแล... (บัวระพันธะ 1.48.4 )
107

ศึกษารายละเอียดเพิม่ เติมได้จากงานวิจยั “สมาธิภาวนาในคัมภีรอ์ กั ษรธรรม” (กิจชัย เอือ้ เกษม 2557)
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อันว่ารูปกายปัจจุบันนี้ ตอนเข้ามาอาศัยในครรภ์มารดา
หากเป็นชาย ธาตุธรรมจัดให้เข้าไปตามรูจมูกด้านขวา หากเป็น
หญิง เมื่อมาถือปฏิสันธิจึงนำาเข้ามาทางรูจมูกซ้ายนั้นคือเป็น
ไปตามโดยหลักแห่งธาตุธรรม อันพระธรรมแสดงไว้แล้ว (นโม
กายา 8.3)108
การกล่าวถึงช่องทางมาเกิดของกายมนุษย์นั้น มีความคล้ายคลึงกันกับ
ที่พระมงคลเทพมุนีแสดงไว้ ดังนี้
จะกล่าวถึงธรรมทั้งหลายต่อไป คือเป็น ดวงใส มนุษย์ได้
มาด้วยความบริสุทธิ์กาย บริสุทธิ์วาจา บริสุทธิ์ใจ ไม่มีร่องพิรุธ
เลย พอแตกกายทำาลายขันธ์จากมนุษย์ ก็ติดดวงธรรมอันนั้น
สำาหรับให้เกิดเป็นมนุษย์ ได้ดวงธรรมดวงหนึ่งสำาหรับเกิดเป็น
มนุษย์ ใสบริสุทธิ์เท่าฟองไข่แดงของไก่ นี่เป็นกายมนุษย์มีธรรม
ดวงเท่านี้ (รธ. 531)
เวลาที่ จ ะส่ ง มาเป็ น กายนั้ น อาศั ย กายทิ พ ย์ ที่ ม าถึ ง
ศูนย์กลางภพนั้นเข้าเครื่องประกอบพร้อมกับธาตุที่สำาเร็จเป็น
ขันธ์ประจำาภพแล้ว ก็จะส่งเข้ายังเครือ่ งทีศ่ นู ย์กลางกายพ่อ ธาตุ
สำาเร็จทีส่ ง่ เข้าไปในศูนย์กลางกายของพ่อนัน้ ขนาดเล็กเพียงเท่า
เมล็ดโพธิเ์ มล็ดไทรเท่านัน้ เป็นชายก็สง่ ผ่านเข้าโดยทางจมูกขวา

108

นำามาจากงานวิจัย “สมาธิภาวนาในคัมภีร์ใบลานเขมร” (พระปอเหม่า ธมฺมิโต 2557)
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หญิงเข้าทางซ้าย เวลาที่จะออกจากศูนย์กลางกายพ่อไปอยู่ใน
ศูนย์กลางกายแม่ ก็อาศัยความดึงดูดของอายตนะของเครื่องที่
มีอยู่ในศูนย์กลางกายแม่ รับเอามาจากศูนย์ของพ่อมาไว้ที่ขั้ว
มดลูกของแม่ ต่อจากนั้นก็อาศัยธาตุส่วนหยาบรักษาหล่อเลี้ยง
กันต่อไป (รธ. 36)
ในข้อความทีแ่ สดงไว้ขา้ งต้น จะเห็นว่า ทัง้ โยคาวจรและวิชชาธรรมกาย
กล่าวไว้คล้ายกันในสองประเด็น ประเด็นแรกคือเมื่อแตกกายทำาลายขันธ์แล้ว
สัตว์โลกย่อมไปตามเส้นทางที่ตนเองเป็นผู้ลิขิต กล่าวคือไปตามกรรมที่ตนเอง
กระทำาไว้ ส่วนประเด็นที่สองเป็นเรื่องของช่องทางการมาเกิดของกายมนุษย์
ซึ่งทั้งสองฝ่ายกล่าวไว้คล้ายกันว่า หากเป็นชายเข้าทางช่องจมูกขวา ถ้าเป็น
หญิงเข้าทางช่องจมูกซ้าย แต่มีความแตกต่างกันคือ คัมภีร์โยคาวจรกล่าวถึง
การเข้าทางช่องจมูกของมารดา แต่วิชชาธรรมกายกล่าวถึงการเข้าทางช่อง
จมูกของบิดา อนึง่ โยคาวจรยังกล่าวเพิม่ เติมด้วยว่า เมือ่ เข้าสูค่ รรภ์มารดาแล้ว
หากเป็นหญิงจะอยูใ่ นครรภ์เบือ้ งซ้าย หากเป็นชายจะอยูใ่ นครรภ์เบือ้ งขวา ซึง่
ประเด็นนี้ไม่มีกล่าวไว้ในวิชชาธรรมกาย
อาจกล่าวได้ว่า คำาสอนของโยคาวจรและวิชชาธรรมกายในกรณีนี้ มี
ความสอดคล้องกันโดยหลักการ แต่แตกต่างกันในรายละเอียด
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4.3.2.2. ทางไปของพระพุทธเจ้า-วิธีสู่ความหลุดพ้น109
ทางไปสู่ความหลุดพ้นจากวัฏฏะเป็นหนทางดำาเนินของพระพุทธเจ้า
และพระอรหันต์ทั้งปวง ในวิชชาธรรมกายการดำาเนินไปในเส้นทางดังกล่าว
เริ่มที่การเอาใจไปหยุดไว้ที่ศูนย์กลางกาย ซึ่งนับว่าเป็นทางแห่งการเข้าถึง
พระรัตนตรัย
ผู้ที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัย ต้องเอาใจของตนไปจรดอยู่ที่
ศูนย์กลางกายของตนนั้น แล้วทำาใจให้หยุด หยุดในหยุด หนัก
เข้าไปทุกทีไม่ให้คลายออก ทำาไปจนใจไม่คลายออก ใจนั้นหยุด
ในหยุดหนักเข้าไปทุกที นี้เป็นทางไปของพระพุทธเจ้า พระ
อรหันต์ ไม่ใช่ทางไปของปุถุชน ทางไปของปุถุชนไม่หยุด ออก
นอกจากหยุด นอกจากทางไป ของพระพุทธเจ้า พระอรหันต์
อยู่เสมอ จึงได้เจอะเจอพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ยากนัก ขอผู้
จงรักภักดีต่อตนของตนที่แท้แล้ว จงตั้งใจแน่แน่วให้ถูกทางไป
ของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เถิดประเสริฐนัก พระพุทธเจ้าพระ
อรหันต์ในอดีต อนาคต ปัจจุบัน ไปทางเดียวเหมือนกันทั้งหมด
(รธ. 72)
ทางโยคาวจรกล่าวในทำานองเดียวกันว่าการปฏิบัติสมาธิภาวนาเป็น
หนทางเดียวเท่านั้นที่จะนำาไปสู่พระธรรม ซึ่งเป็นกุญแจไขประตูเมืองนิพพาน
และหนทางนีเ้ ป็นหนทางของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทงั้ ในอดีต ปัจจุบนั
และอนาคต โยคาวจรอธิบายว่าการทำาสมาธิได้แก่การ “เอาจิตผูกไว้ในดวง
109
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แก้ว” ดวงแก้วในทีน่ คี้ อื “ดวงแก้วทีข่ า้ มา” หรือดวงแก้วต้นกำาเนิดนัน้ เอง สิง่ ที่
มีอานิสงส์ยงิ่ กว่าการทำาสมาธิคอื การได้นวโลกุตตรธรรมหรือพระธรรมซึง่ หมาย
ถึงการได้เข้าไปในประตูเมืองนิพพาน และยิง่ กว่าการได้โลกุตรธรรมคือปรมัตถ์
หมายถึง การได้พบพระพุทธเจ้าผู้ทรงสถิตในเมืองนิพพานนั้น
ทางพระสมาธิเจ้านี้แวนประเสริฐ110นักแล แม้นว่าพุทธ
เจ้าพระปัจเจกโพธิเจ้าและอรหันตเจ้าทั้งหลายอันพ้นจากทุกข์
ทั้งมวลนั้น ก็เทียรย่อมถือเอาในทางพระสมาธิเจ้านี้ ก็จึงได้ถึง
นิรพานแล อันว่าทางพระสมาธิเจ้านั้นคือว่า ให้เอาจิตผูกไว้
ในดวงแก้วให้มั่น อย่าให้จิตฟง111สว้าน112ไปแห่งใดๆ เลย อัน
นี้ชื่อว่าทางสมาธิแล เหตุว่าผูกจิตใจในดวงแก้วให้ส่องรุ่งเรือง
เข้าไปสู่พระนิรพานนั้นแล สมฺมาทิ นฺจ สหสฺสาโก 113 แต่
นึกคิดเอาทางสมาธินั้นได้แล้วพันโกฏิคาบก็บ่เท่าทางพระนว
โลกุตตรธรรมเจ้าแล อันว่าทางพระนวโลกุตตระนั้นคือว่า ได้
แลเห็นดวงแก้วรุ่งเรืองงามชัดสว่าง เอาส่องเข้าไปในประตู
ทั้งเก้าแห่งนั้นแล หลับตาแลเห็นมืนตา114 ก็แลเห็นทั้งภายใน
และภายนอก อันนี้ชื่อว่า ทางพระนวโลกุตตรธรรมเจ้าแล
สหสฺสานวโลกุตฺตร มหาคตํ แต่ถือเอาในทางพระนวโลกุตตร
ธรรมได้เก้าพันคาบ ก็บ่เท่าอันได้ถือเอาในทางพระปรมัตถ์
แวนประเสริฐ: ว. ประเสริฐยิ่ง
้ง(ฟ่ง): ก. กระเด็น, ปลิว, ตลบ
112
สว้าน: ก.(ลม) ตีขึ้นขางบน
113
บาลีถ่ายถอดตามที่ปรากฏในคัมภีร์ใบลาน
114
มืนตา: ก. ลืมตา
110
111
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คาบนึงแล ในทางพระปรมัตถเจ้าเป็นที่หมดที่แล้ว ด้วยประตู
เมืองแก้วชื่อว่านิรพานได้เห็นองค์พุทธเจ้าแล จึงหวังจักได้ถึงนิ
รพานแลพุทธะ ได้แก่พระพุทธเจ้านั้นแล อันนี้ชื่อว่าปรมัตถ์จริง
แล (พุทธน. 14.4)
นอกจากจะเน้นว่าสมาธิภาวนาเป็นทางปฏิบตั เิ พียงหนทางเดียวทีจ่ ะนำา
ให้หลุดพ้นจากวัฏฏะแล้ว โยคาวจรยังกล่าวเพิม่ เติมอีกว่าสงฆ์ผไู้ ม่ประสบผลใน
ทางภาวนาถึงขัน้ รูจ้ กั นิโรธหรือการระงับ (e tinct) จากสิง่ กระทบภายนอกจะ
ไม่สามารถพ้นจากนรกได้เลย ด้วยเหตุผลที่ยังมิได้ฆ่าบาปธรรมในตัวได้สำาเร็จ
ซึง่ คัมภีรพ์ ระญาณกสิณได้แสดงคำาเปรียบเทียบว่า การปฏิบตั สิ มาธิภาวนาเพือ่
การหลุดพ้นเป็นสิง่ ทีต่ อ้ งกระทำาด้วยตนเอง จะให้ผอู้ นื่ กระทำาแทนไม่ได้ เปรียบ
เหมือนคนไข้ให้ผู้อื่นกินยาแทนตนย่อมไม่อาจหายจากความป่วยไข้ได้เลย
ชื่อว่า คันถธุระ นั้นรู้แต่อันจักไปเทศนานั้นได้ทุกนิยาย
แล ในพระจตุอริยสัจจ์ทั้งสี่นั้น คือว่าทุกขสัจจ์นั้นมีสี่ประการ
สมุทยสัจจ์เมื่อจักภาวนาบ่รู้จักหนทางเข้านิโรธนั้นแล ครั้นว่าบ่
รูจ้ กั พระจตุอริยสัจจ์นนั้ ได้ชอื่ ว่าสงฆ์รเู้ ทศนานัน้ ได้ทนุ ยิ าย115เอา
พระธรรมไปขายกิน จักได้นาำ เอาตัวไปตกนรกเสีย้ งแท้ชะแล เหตุ
นั้นพระพุทธเจ้าว่า “อสงฆ์” แล เหตุทั้งหลายยังมีบาปธรรมทั้ง
สิบสี่ตัวนั้น ยังมีอยู่ในตัวบ่ได้ฆ่าให้ตายเสี้ยงนั้นแล จึงให้รู้ฉิบรู้
หายรูต้ ายรูเ้ กิดบ่จกั เสีย้ งจักสุดได้นนั้ แล แม้นว่าจักสวดมนต์ไหว้
พระพุทธเจ้าภาวนาอันใดก็ดี ครั้นว่าบ่ได้ฆ่าบาปธรรมสิบสี่ตัวนี้
115
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เทื่อดังอั้น ก็ยังไกลแต่นิพพานอยู่แล (ญาณก. 48.4)
อันใดเจ็บเป็นพยาธิบ่ได้กินอย่าพ้อยว่าให้คนอื่นกินยา
ต่างๆ กระทำาผิดรีตคลองประเพณีดังอั้น จึงจักเวียนตายเวียน
เกิดไปในนรกบ่รู้จักเสี้ยงจักสุดได้แล (ญาณก. 56.1)
พระมงคลเทพมุนีกล่าวไว้คล้ายกันว่า การปฏิบัติให้เข้าถึงได้เท่านั้นจึง
จะให้ผลในทางปฏิเวธ และแท้จริงแล้วการปฏิบตั ไิ ด้ชอื่ ว่าเป็นหลักของศาสนา
พุทธ จะนับถือศาสนาไปนานเท่าไรก็ไม่ได้ประโยชน์หากไม่ได้ปฏิบัติ
จะปฏิบัติไปอย่างไรก็ว่าไปเถอะ ปริยัติ เมื่อเข้าถึงปฏิบัติ
แล้วก็เข้าถึงปฏิเวธ เป็นลำาดับไป เข้าถึงโสดา โสดาละเอียด
สกทาคา สกทาคาละเอียด อนาคา อนาคาละเอียด อรหัต อรหัต
ละเอียด เป็นลำาดับไป ไม่เคลื่อนละ ไม่เคลื่อนหลัก เอาหลักมา
ปรับดูเถอะ ... นี่เรื่องนี้สำาคัญ เพราะเหตุนั้น การปฏิบัติศาสนา
หรือนับถือศาสนา ถ้าว่าศึกษาไม่ได้หลักพระพุทธศาสนาแล้ว
จะนับถือไปสัก 50 ปี ก็เอาเรื่องไม่ได้ ถ้าได้หลักแล้วจึงจะเอา
เรื่องได้ (รธ. 173)
ทั้งวิชชาธรรมกายและโยคาวจรจึงมีหลักการสำาคัญที่ชัดเจนร่วมกันใน
วิธปี ฏิบตั ิ (methodology) สูค่ วามหลุดพ้นว่า ต้องปฏิบตั สิ มาธิภาวนาเท่านัน้
วิธีอื่นนอกเหนือจากนี้ไม่มี
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4.3.2.3. ภาวะสงบนิ่งในครรภ์มารดากับผู้เจริญภาวนา116
คัมภีร์โยคาวจรนิยมยกสภาวะการหายใจของเด็กในครรภ์มารดามา
เป็นอุทาหรณ์สำาหรับผู้ปฏิบัติธรรม โดยกล่าวว่าเด็กมีความทุกข์เมื่ออยู่ใน
ครรภ์ และมีเพียงกระแสลมหายใจที่จำากัดไว้จากสะดือถึงคอเท่านั้น กระแส
ลมหายใจชนิดนี้โยคาวจรเรียกว่า “ปัสสาวาต”117 ไม่มีกระแสลมพ้นออกจาก
จมูก แต่ในกรณีของบรมโพธิสัตว์ผู้จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทารก
จะอยูใ่ นครรภ์มารดาอย่างมีความสุข นัง่ ขัดสมาธิพร้อมกับภาวนา “นิสสวาต”118
คือการไม่มีกระแสลมหายใจ
ให้โยคาวจรจารย์เจ้าทั้งหลายรำาพึงดู เมื่ออยู่ในท้องแม่
ให้คดิ ถึงความตายว่า เมือ่ กูจกั ตายจักหายใจแต่ดงั 119ลมถึงสะดือ
และหายใจออกจากจมูกบ่มิได้แล้วแล ถือเอายังสู120้ อย่าแปรตัว
ไปมาแล ให้รักษา ครพฺภวกี ในใจ สวาตมรรคสี่นิสสวาตผละ
นั้นแล (บัวร. 2.37.4)
เมื่อเราทั้งหลายอยู่ในท้องแม่ หายใจอยู่แต่ในท้องขึ้นลง
แต่สะดือขึ้นมาถึงดัง ออกนอกดังนั้นหาบ่ได้แล (ญาณก. ฉบับ
วัดข่วงสิงห์ 6.1)
กุมเอาพระอภิธรรมาสุญาณสุขุมาลแต่คอถึงกระหม่อม
เทื่อ นิ่งกุมไว้ให้มั่นชื่อว่าถึงอรหันต์ เข้านิโรธได้หับประตูสวรรค์
นำามาจากงานวิจัย “สมาธิภาวนาในคัมภีร์อักษรธรรม” (กิจชัย เอื้อเกษม 2557)
ปัสสาสวาต: ป สาส วาต ลมภายใน
118
นิสสาสวาต: นิ สาส วาต ไม่มีกระแสลม
119
ดัง: น. จมูก
120
สู้: ก. ยินดี. พอใจ, รับได้
116
117
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เสียในตาแล้ว ได้เผยประตูนิพพานในกระหม่อม บ่ได้หายใจ
เข้าออกได้สะอื้นอยู่ เป็นดังเราอยู่ในท้องแม่นั้นชื่อว่าอรหันต์
(ญาณก. 7.3)
ตัวเรานี้เมื่ออยู่ในท้องแม่มารดาทนทุกข์ยากลำาบากยิ่ง
หนักหนา เมื่ออยู่นั้นนั่งโยงโย่เอามือเท้าคางบ่มิหนา121ต่อสัน
หลังแม่ ภาวนาปัสสาวาต อยู่แล... อันว่าเชื้อหน่อพุทธางกูรเจ้า
ทั้งหลายอันจักได้ตรัสรู้เป็นพระนั้นแล แม่มารดานั้นก็ปลิ้นหน้า
ออกตามหน้าแม่มาแล้ว และนัง่ อยูพ่ บั แพนงเชิงภาวนานิสสวาต
อยู่สุขสบายดุจดังอยู่ในขง122ทองนั้นแล (บัวร. 2.32.3)
ในวิชชาธรรมกาย บางครัง้ พระมงคลเทพมุนกี น็ าำ เอาสภาวะของเด็กใน
ครรภ์มาเป็นอุทาหรณ์ในการปฏิบัติธรรมเช่นกัน โดยกล่าวถึงภาวะสงบนิ่งใน
ระหว่างการปฏิบัติสมาธิภาวนาว่าเป็นสภาวะที่เด็กในครรภ์มารดาทำาได้หรือ
กระทำาอยู่ และเป็นภาวะที่เทวดา รูปพรหม อรูปพรหมก็ทำาได้
กายวาจาใจที่ละเอียดจรดลงที่ศูนย์กลางของธรรมนั้น ก็
หยุดพร้อมทั้งกายสังขาร วจีสังขาร จิตสังขาร นับว่าหยุดเป็น
จุดเดียวกัน ได้ชื่อว่าสังขารสงบ การสงบสังขารชนิดนี้ เด็กใน
ท้องมารดาก็สงบ จึงอยู่ในที่แคบเป็นอยู่ได้ เทวดาใน 6 ชั้น
ทำาได้ รูปพรหม และอรูปพรหมทำาได้ เด็กในท้องก็นับว่าสังขาร
สงบ เทวดาก็นบั ว่าสังขารสงบได้ รูปพรหม และอรูปพรหมก็นบั
121
122

หนาใจ: ก. สนใจ, ใฝ่ใจ มักใช้ในรูปปฏิเสธเป็น บ่หนา หรือ บ่หนาใจ
ขง: น. กรุง, เมือง, อาณาเขต
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ว่าสังขารสงบได้ การสงบสังขารเสียเป็นสุข กายสังขารสงบ
คือลมหายใจหยุด วจีสังขารสงบ คือความตรึกตรองหยุด จิต
สังขารสงบคือใจหยุด อยู่ที่ศูนย์กลางของดวงธรรมที่ทำาให้เป็น
กายมนุษย์ (รธ. 69)
การที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัย ที่ถูกแท้นั้น ต้องเอาใจของ
ตนจรดลงที่ศูนย์กลางของธรรมที่ทำาให้เป็นกายมนุษย์ เป็นดวง
ใสบริสุทธิ์เท่าๆ ฟองไข่แดงของไก่ ตั้งอยู่ศูนย์กลางของกาย
มนุษย์ มีเหมือนกันหมดทุกคน จำาเดิมแต่อยู่ในท้องมารดา ใจ
ของกุมารกุมารีจรดจี้หยุดนิ่งอยู่ตรงศูนย์กลางของดวงธรรมนั้น
ทุกคน ตรงศูนย์กลางของดวงธรรมมีว่างอยู่ประมาณเท่าเมล็ด
โพธิ์หรือเมล็ดไทร ใจของกุมารหรือกุมารีก็จรดอยู่ศูนย์กลาง
นั้น (รธ. 72)
การนำาสภาวะของเด็กในครรภ์มาเป็นอุทาหรณ์นนั้ เข้าใจว่าเพือ่ ให้ผเู้ ริม่
ปฏิบตั มิ คี วามเข้าใจและยอมรับได้กบั สภาวะทีต่ อ้ งนิง่ ในการเจริญภาวนา ดังที่
ท่านยืนยันว่า การเข้าถึงพระรัตนตรัยจำาเป็นต้องจรดใจลงทีศ่ นู ย์กลางดวงธรรม
ที่ให้เกิดเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนเคยทำาได้มาแล้วเมื่ออยู่ในครรภ์มารดา
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4.3.2.4. การพบพระพุทธเจ้า กับการเข้าถึงไตรสรณคมน์123
หนึ่ ง ในจุ ด มุ ่ ง หมายแห่ ง การปฏิ บั ติ ส มาธิ ภ าวนาคื อ การพบเห็ น
พระพุทธเจ้า คัมภีร์โยคาวจรกล่าวว่าการได้ถึงเมืองนิพพาน แล้วได้พบพระ
พุทธเจ้าเป็นการตัดขาดจากวัฏฏะ ไม่มีการเวียนว่ายตายการเกิดอีกต่อไป ซึ่ง
เป็น “ปรมัตถ์”หรือที่สุดของการปฏิบัติ (พุทธน. 16.1)
ในทางพระปรมั ต ถเจ้ า เป็ น ที่ ห มดที่ แ ล้ ว ด้ ว ยประตู
เมืองแก้วชื่อว่านิรพาน ได้เห็นองค์พุทธเจ้าแล จึงหวังจักได้ถึง
นิรพานแลพุทธะ ได้แก่พระพุทธเจ้านัน้ แล อันนีช้ อื่ ว่าปรมัตถ์จริง
แล (พุทธน. 15.4)
ให้ศลี ส่องรุง่ เรืองแจ้งชวาลดังกล่าวมานัน้ เถิด มีรศั มีรงุ่ เรืองอยูก่ ใ็ ห้คอ่ ย
บินขึ้นไปรอด ปตฺตพิคุร124เป็นที่บริสุทธิ์เสียสิ้นแล้วบริบูรณ์แล้วดังนั้น จักนับ
ชาติเกิดแล้วตายก็หาบ่ได้แล ก็จกั ได้ถงึ อรหันตเจ้า ไปเอาปฏิสนธิได้เกิดในดวง
แก้วแล้วก็ได้ถึงพระนิรพาน เป็นที่สำาราญอยู่เย็นเป็นสุขพ้นจากทุกข์เวทนา
ทั้งปวงแล้วแล (พุทธน. 16.4)
ส่วนในวิชชาธรรมกาย พระมงคลเทพมุนีกล่าวว่า การเห็นธรรมกาย
นั่นเองคือการเห็นพระพุทธเจ้า และในบางครั้งก็กล่าวถึงการเห็น “ดวงธรรม
ที่ทำาให้เป็นธรรมกาย” ในลักษณะเดียวกัน และผู้ที่ได้ทั้งธรรมกายหยาบและ
ละเอียดเป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในไตรสรณคมน์ คือเป็นผู้เข้าถึงพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ
และสังฆรัตนะ (รธ. 386)
นำามาจากงานวิจัย “สมาธิภาวนาในคัมภีร์อักษรธรรม” (กิจชัย เอื้อเกษม 2557) และ “สมาธิภาวนา
ในคัมภีร์ใบลานเขมร” (พระปอเหม่า ธมฺมิโต 2557)
124
ปตฺตพิคุร: ควรเป็น ปตฺตพฺพคุณ หมายถึง คุณที่พึงบรรลุ
123
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ใจกายอรูปพรหมละเอียดหยุดนิ่งอยู่ศูนย์กลางดวงธรรม
ที่ทำาให้เป็นกายอรูปพรหมละเอียด ถูกส่วนเข้าเห็นกายธรรม
หน้าตักหย่อนกว่า 5 วา สูง 5 วา นั้น เรียกว่ากายธรรม กาย
ธรรมนั่นเองเป็นพระพุทธเจ้า ธมฺมกาโย อหำ อิติปิ เราตถาคต
คือธรรมกาย นั่นแหละพระพุทธเจ้าละ (รธ. 715)
ใจต้องนิ่งอยู่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำาให้เป็นธรรมกายที
เดียว คำ่ามืดดึกดื่นเที่ยงคืนไม่ลุก ลืมตาก็แจ่มอยู่กับธรรมกาย
นั่น เมื่อนอนหลับเข้าก็แล้วไป เข้าที่ไปจนกระทั่งหลับอยู่กับ
ธรรมกาย ตื่นขึ้นก็ติดอยู่กับดวงธรรม ที่ทำาให้เป็นธรรมกายนั้น
แจ่มจ้าอยู่เสมอ นี่แหละเจอแล้วซึ่งพระตถาคตเจ้า นั่นตัวพระ
ตถาคตเจ้าทีเดียว (รธ. 285)
เข้าถึงซึ่งพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ มีธรรมกาย
แล้ว มีธรรมกายทั้งหยาบทั้งละเอียดได้ชื่อว่าตั้งอยู่ในพระไตร
สรณคมน์ (รธ. 867)
จากข้อความข้างบนนี้ การทำาใจหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ให้
เป็นกายมนุษย์จึงเป็นทั้งวิธีที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัย (รธ. 72) และวิธีที่จะ
พบพระตถาคตเจ้าด้วย (รธ. 285)
คัมภีรใ์ บลานเขมร กล่าวถึงการเข้าถึงพระรัตนตรัยทีซ่ อ้ นกันอยูภ่ ายใน
ตัว ในลักษณะที่คล้ายกัน
ท่านอาจารย์ให้ตงั้ บริกรรมให้เกิดองค์พระที่ “กลางหลัก”
(ท่านถามว่า) นั่งบริกรรมภาวนาแล้วเห็นอะไร ? (ตอบว่า) นั่ง
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บริกรรมแล้วเห็นพระพุทธองค์ทรงมาโปรด ทรงบังเกิดขึ้นที่
ศูนย์กลางกัก กลางกาย (ท่านถามอีกว่า) เห็นอะไรในตัวของ
องค์พระ ? (ตอบว่า) เห็นองค์พระทรงพระจีวร มีพระสังฆาฏิ
บนบ่า ทรงมีรัศมี 6 ประการ (ท่านถามว่า) เห็นองค์พระใหญ่
ขนาดไหน ? (ตอบว่า) เห็นองค์พระทรงใหญ่ขนาดเท่านิ้วโปง
(ท่านถามว่า) ภายในองค์พระ เห็นอะไรบ้าง ? (ตอบว่า) เห็น
มีองค์พระธรรมเจ้าอยู่ข้างในองค์พระ เห็นดวงพระสงฆ์เจ้าอยู่
รวมในนั้นด้วย (ท่านถามว่า) เห็นทั้ง 3 พระองค์ อยู่พร้อมกัน
หรืออย่างไร ? (ตอบว่า) เห็นทั้ง 3 พระองค์ อยู่รวมพร้อมกันที่
เดียว (ปริยาย. 42.1-42.11)
ในวิชชาธรรมกาย พระมงคลเทพมุนีกล่าวไว้ว่า รัตนะทั้งสามคือ พุทธ
รัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ เป็นสิ่งที่เนื่องกัน แยกจากกันไม่ได้
พระรัตนะทั้ง 3 คือ พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ
เป็นเนมิตกนามเกิดขึ้น พุทฺโธ ธมฺโม สงฺโฆ ว่านี่แหละเป็นที่พึ่ง
ของเราจริงแท้แน่นอน โดยไม่ผิดเพี้ยนยักเยื้องแปรผัน ท่านจึง
ได้ตราตำารับตำาราเป็นเนติแบบแผนไว้ว่า นานา โหนฺตมฺปิ วตฺถุ
โต ถ้าว่าโดยวัตถุแล้วแยกเป็น พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ
เอกีภูตมฺปนตฺถโต ถ้าว่าโดยอรรถประสงค์แล้ว เป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน แยกจากกันไม่ได้ อฺมฺาวิโยคาว พุทธรัตนะ ธรรม
รัตนะ สังฆรัตนะ เป็นของเนื่องซึ่งกันและกัน แยกแตกจากกัน
ไม่ได้ เมื่อรู้จักดังนี้แล้ว นี่แหละเป็นตัวพระพุทธศาสนาที่เรียก
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ว่า “พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ อยู่ในตัวของเรา มีทุก
คนด้วยกัน” (รธ. 96)
ธรรมกาย มีสีใสเหมือนแก้วจริงๆ จึงได้ชื่อว่าพุทธรัตนะ ธรรมทั้งหลาย
ที่กลั่นออกจากหัวใจ ธรรมกาย จึงได้ชื่อว่า ธรรมรัตนะ ธรรมรัตนะคือหัวใจ
ธรรมกายนัน้ เอง ดวงจิตของธรรมกายนัน้ ได้ชอื่ ว่า สังฆรัตนะ นีแ่ หละทีว่ า่ พุทธ
รัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะทั้ง 3 ประการนี้เกี่ยวเนื่องเป็นอันเดียวนั้น เกี่ยว
กันอย่างนี้ จะพรากจากกันไม่ได้ ผู้ใดเข้าถึงพุทธรัตนะ ก็ได้ชื่อว่า เข้าถึงธรรม
รัตนะ สังฆรัตนะด้วย (รธ. 51)
ในกรณีทยี่ งั ปฏิบตั ไิ ม่ถงึ ขัน้ โลกุตระและนิพพาน สิง่ ทีไ่ ด้จากการพบพระ
พุทธเจ้าหรือได้ธรรมกาย ซึง่ ก็คอื การได้เข้าถึงพระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ
พระสังฆรัตนะในเบื้องต้นแล้วนั้น ยังมีอานิสงส์มากมาย เป็นต้นว่า เวลาเจ็บก็
ไม่เดือดร้อนไปตามกาย เวลาตายก็ไม่เป็นทุกข์แต่กลับสบาย สามารถช่วยให้
ญาติพน้ นรก ช่วยให้รอดพ้นจากอันตรายต่างๆ นอกจากนีพ้ ระพุทธเจ้ายังส่อง
พระญาณ “ท่านก็ชว่ ยเหลือเผือ่ แผ่ คอยแก้ไข บำาบัดความทุกข์ บำารุงความสุข
ให้ยิ่งๆ ขึ้นไป” อีกด้วย
ในพุทธรัตนะมีคุณอเนก เวลาเจ็บก็ไม่อาดูรเดือดร้อนไป
ตามกาย เวลาจะตายก็นั่งยิ้มสบายอกสบายใจ เห็นแล้วว่าละ
จากกายนี้ มันจะไปอยู่โน้น เห็นที่อยู่ มีความปรารถนา นี่คุณ
ของพุทธรัตนะ พรรณนาไม่ไหว นี้เรียกว่าคุณพระพุทธเจ้า คือ
ธรรมกาย (รธ. 464)
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ถ้าว่ามีธรรมกาย ง่ายเต็มที ทำาบุญเท่าไรได้หมด เพราะ
เหตุว่า ธรรมกายนำาไปบอกว่าให้อนุโมทนา ก็ได้สำาเร็จสมความ
ปรารถนา แม้จะไปตกนรก ธรรมกายนำาส่วนกุศลที่ญาติอุทิศส่ง
ไปให้ ไปถึงนรก ก็ได้รับส่วนกุศลสมมาดปรารถนา พ้นจากนรก
ทีเดียว (รธ. 773)
มนุษย์ที่จะพ้นจากภัยอันตรายด้วย พุทธานุภาพ ด้วย
ธรรมานุภาพ ด้วยสังฆานุภาพ มนุษย์ถ้ายังอยู่ในพุทธานุภาพ
ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพแล้ว สิง่ หนึง่ สิง่ ใดจะมาทำาให้เป็นอันตราย
นั้นไม่ได้ (รธ. 775)
พระพุทธเจ้าท่านก็คอยดู สอดญาณส่องญาณคอยดู ได้
รับความสุขแค่ไหน ได้รบั ความทุกข์แค่ไหน ท่านก็ชว่ ยเหลือเผือ่
แผ่ คอยแก้ไข บำาบัดความทุกข์ บำารุงความสุข ให้ยิ่งๆ ขึ้นไป นี่
ก็เพราะอาศัยพระพุทธเจ้าอยู่ลับๆ เรานับได้ ในประเทศไทย
พระพุทธเจ้ามีจริงๆ ในที่ลับๆ ประเทศนิดเดียวเท่านี้แหละเป็น
เอกราชอยู่ได้ ปืนผาหน้าไม้ทำากับเขาไม่เป็น เรือแพนาวา เรือ
ยนต์กลไฟต่อไม่ได้ทั้งนั้น แต่ว่าเป็นเอกราชได้ แปลกเหลือเกิน
เป็นเอกราชได้ด้วยอะไร นี่เป็นเอกราชด้วยพุทธศาสนา ด้วย
พระพุทธเจ้าท่านคอยดูแลแก้ไข รักษาชาติศาสนาของท่านไว้ ให้
ศาสนาดำารงอยู่ เพราะหมดทั้งชมพูทวีป ศาสนาเดียวนี้มาแน่น
หนาอยู่ในเมืองไทยเท่านั้น (รธ. 100)
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โยคาวจรกล่าวในทำานองเดียวกันว่า การปฏิบัติสมาธิภาวนาตาม
คำาสอนของพระพุทธเจ้า หมั่นระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าตลอดเวลา จะทำาให้
ผูป้ ฏิบตั อิ ยูใ่ นข่ายพระญาณของพระองค์ผปู้ ระทับอยูใ่ นเมืองนิพพาน ผูป้ ฏิบตั ิ
นั้นจะพ้นจากการตกนรกแม้ว่าจะได้ผลเป็นความสว่างหรือยังพบแต่ความมืด
ก็ตาม นอกจากนี้ผู้ปฏิบัติยังจะได้รับอานิสงส์ในภพชาติต่อไป โดยจะได้เกิด
ในฐานะสูงหรือเกิดเป็นเทวดา พระอินทร์ หรือชาวสวรรค์ชั้นพรหม ในทาง
ตรงข้ามหากไม่ได้อยู่ในข่ายพระญาณของพระพุทธเจ้า บุคคลผู้นั้นก็จะต้อง
ติดอยู่ในวัฏฏะต่อไป
พระพุทธเจ้าก็ให้ญาณส่องลงมาแต่นิพพาน...ครั้นได้เข้า
ในข่ายญาณพระพุทธเจ้าแล้วบ่ได้ไปตกนรกแล ครั้นหลับตาอยู่
ยังเห็นมืดดำาอยูน่ นั้ พ้นจากนรกแล ครัน้ เกิดมาย่อมกุศลอันตนได้
สร้างมาต่างๆ จึงจักมาเป็นท้าวพระยาและเทพดาอินทราพรหม
ครัน้ บ่ได้เข้าข่ายญาณพระเทือ่ นัน้ หลับตาเล็งเห็นมืดอยูน่ นั้ ยังจัก
เวียนตายเวียนเกิดอยู่ในนรกบ่สูญเสี้ยงแลเลย (ญาณก. 46.3)
พระพุทธเจ้าอยู่ในนิพพานส่องแจ้งผลญาณลงมาแต่
นิพพาน บุคคลผู้ใดแลได้รักษาศีลให้เป็นดังผู้ชายหญิงอันมีรูป
อันงามนั้นแล ให้ได้รำาพึงถึงเมื่อจักตายนั้นว่า มีแต่พระพุทธเจ้า
แลมาเป็นที่พึ่งแก่กูนี้เป็นอันมั่นอันเที่ยงแท้จริงแล เมื่อนอน
นั้นเมื่อย่างเมื่อเทียวไปมาให้ระนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าดังอั้น
พระพุทธเจ้าก็จักแผ่ญาณลงมาแต่นิพพาน โปรดเอาบุคคลผู้อัน
รำาพึงถึงคุณพระพุทธเจ้าทุกยามนัน้ ชะแล (พระญาณกสิณ 53.3)
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กล่าวโดยสรุปได้ว่า ในวิชชาธรรมกาย การปฏิบัติสมาธิภาวนาจนได้
ธรรมกายคือการได้พบพระพุทธเจ้า และเป็นการเข้าถึงไตรสรณคมน์ด้วย ใน
โยคาวจรกล่าวไว้คล้ายกันว่า การปฏิบตั สิ มาธิภาวนาจนได้แสงสว่างคือการได้
ถึงดวงแก้วหรือเมืองแก้วนิพพานแล้วจึงได้พบพระพุทธเจ้า และทัง้ สองยังกล่าว
ตรงกันอีกว่า พระพุทธเจ้าในนิพพานยังส่องญาณมาช่วยเหลือในโลกมนุษย์ได้
จึงกล่าวได้วา่ ในประเด็นเกีย่ วกับการพบพระพุทธเจ้าและอานิสงส์หรือผลดีที่
ได้รับนั้น โยคาวจรและวิชชาธรรมกายมีหลักการที่ตรงกัน
สำาหรับประเด็นของการเข้าถึงไตรสรณคมน์ วิชชาธรรมกายระบุวา่ การ
พบพระพุทธเจ้า หรือการเข้าถึงธรรมกายทัง้ หยาบและละเอียดในทุกระดับ ต่าง
เรียกว่าเป็นการเข้าถึงไตรสรณคมน์ เพราะรัตนะทั้งสามเนื่องเป็นอันเดียวกัน
ส่วนคัมภีร์อักษรธรรมของโยคาวจร กล่าวถึง พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ และสังฆ
รัตนะแยกกันในโลกุตรธรรมต่างระดับ กล่าวคือผู้ที่ปฏิบัติจนกระทั่งถึงระดับ
สกทาคามีซงึ่ หลับตาเห็นแสงดาวเป็นสังฆรัตนะ ผูไ้ ด้แสงเดือนเป็นธรรมรัตนะ
และผูไ้ ด้แสงอาทิตย์เป็นพุทธรัตนะ และกล่าวถึงผูท้ รงไตรสรณคมน์วา่ หมายถึง
ผู้ที่ได้โลกุตรธรรมทั้ง 4 ประเภท ได้แก่ผู้ที่ประสบความสำาเร็จด้วยการเข้า
นิโรธถือสภาพ “นิ่ง” ของลมนิสสาสวาตซึ่งเป็นลมแห่งอภิธรรม แสดงนัยของ
โลกุตตรธรรมเทียบกับผ้าสังฆาฏิที่พับไว้
ถ้าหลับตาลงเห็นดังแสงดาว ทานจักบุญเห็นส่องแจ้งจึง
ได้ชื่อว่า สังฆรัตนะ จักให้เกิดเป็นท้าวพระยามียศศักดิ์มากนัก
แล ถ้าหลับตาลงเป็นดังพระจันทร์เพ็ญจักได้เป็นอินทรา พรหมา
ชื่อว่าธรรมรัตนะ แล ถ้าเห็นดังพระอาทิตย์นั้นชื่อว่า พุทธรัตนะ
แล จักได้ไปสู่นิพพาน (บัวร. 3.5.3)
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เห็นแสงดาวได้พระญาณได้ชื่อสังฆรัตนะแล เห็นแสง
เดือนชือ่ ว่าธรรมรัตนะแล ชีห้ นทางนิพพานแล125 (ญาณก. 16.3)
พระสัพพัญูพระพุทธเจ้า ก็โปรดบรรดาสัตว์ท้ังหลายมวล ก็มา
ประดิษฐานตัง้ ไว้ยงั พระธรรมเจ้าทัง้ สามไตร คือว่าผ้าสามผืน อันตรวาสก และ
อุตตระ สังฆาฏิแล คือได้แก่สรณคมน์ทั้งสามแล (พุทธน. 1.4)
ข้าจักกุมเอาพระอภิธรรม นิสสวาต นิง่ อยูเ่ หมือนดัง่ ผ้าสังฆาฏิพบั ไว้ นิง่
อยู่ให้ได้สี่เทื่อคือได้ผละสี่ที่เป็นดังว่ามาแต่ภายหลังนั้นแล คืออนุโลมปฏิโลม
ด้วยญาณกสิณสมาธิทกุ เมือ่ แล้วจึงได้ชอื่ ว่าตนทรงยังไตรสรณคมน์ทงั้ สามจริง
แล (ญาณก. 12.4)
ดังนั้นในโยคาวจร การเข้าถึงพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะจะ
กระทำาได้รัตนะละหนึ่งครั้งเท่านั้น โดยเริ่มจากสังฆรัตนะไปหาพุทธรัตนะ ดัง
นัน้ “ผูท้ ที่ รงไตรสรณคมน์” จึงเป็นคำาเรียกโดยรวม หมายถึงผูท้ ไี่ ด้โลกุตรธรรม
ระดับใดระดับหนึง่ ประเด็นนี้ นับได้วา่ เป็นความแตกต่างกันระหว่างโยคาวจร
และวิชชาธรรมกาย
4.3.2.5. การเห็นพระอริยสงฆ์126
เรื่องของการเห็นพระอริยสงฆ์มีกล่าวไว้ในการปฏิบัติสมาธิภาวนาชั้น
พระอริยสงฆ์ 8 ในหลักสูตร 11 ชั้น ดังที่บันทึกไว้ในคัมภีร์มูลพระกัมมัฏฐาน
ข้อความที่สื่อถึงพุทธรัตนะอาจจารตกไป แต่ก็พอจะประมาณเนื้อความได้จากตัวอย่างข้อความที่
คล้ายกันในคัมภีร์บัวระพันธะ
126
นำามาจากงานวิจัย “สมาธิภาวนาในคัมภีร์ใบลานเขมร” (พระปอเหม่า ธมฺมิโต 2557)
125
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ภาษาเขมร ผู้ปฏิบัติบันทึกประสบการณ์ไว้ว่า หลังจากเกิดนิมิตภายในแล้ว
จิตเกิดปีติยินดี จากนั้นดวงตาแห่งธรรมก็บังเกิดขึ้น ได้เห็นพระอริยสงฆ์หนึ่ง
องค์ท่านนั่งในประตูนิพพานทรงจีวรสีเหลือง ในชั้นนี้ท่านกล่าวถึงดวงศีลว่า
มีรัศมีสว่างไสวขยายไปหนึ่งโยชน์ แผ่รัศมีทั่วทิศ จากนั้นก็อธิบายถึงผลแห่ง
การปฏิบัติในชั้นอื่นๆ ต่อว่าเห็นพระอริยสงฆ์และดวงศีลที่มีรัศมีแตกต่างกัน
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ข้าพระเจ้า ผู้เป็นเจ้าวิปัสสนา ได้เข้าถึงชั้นพระอริยสงฆ์
ทั้ง 8 เป็นลำาดับต่อไปฯ
1. พระอริ ย สงฆ์ ห นึ่ ง องค์ มี ชื่ อ ว่ า พุ ท ธานุ ส ติ บั ง เกิ ด
บุพนิมติ อยูภ่ ายในกาย มีจติ ปีตยิ นิ ดี ธรรมบังเกิดขึน้ ในจักขุ เห็น
พระอริยสงฆ์ 1 องค์ ประทับนัง่ อยู่ ณ ประตูพระนิพพาน ทรงไตร
จีวรสีเหลืองสว่างฯ อักขรา“อะ” ทิศบูรพา, เป็นตัวพระอภิธรรม
สถิตอยู่ที่ประตูพระนิพพาน ฯ ศีลขันติ มีรัศมีเป็นดวงสว่างไสว
เป็นวงขยายไปหนึ่งโยชน์ แผ่รัศมีรอบทิศทั้ง 10 ฯ
2. พระอริยสงฆ์หนึ่งองค์พระนามธัมมานุสติ บังเกิด
บุพนิมิตอยู่ภายในกาย จนกายขยายขึ้นถึง 500 โยชน์, ธรรม
บังเกิดขึน้ ในจักขุ, เห็นพระอริยสงฆ์ 1 องค์ ทรงไตรจีวร ประทับ
นัง่ ณ ท่ามกลางประตูนพิ พาน ฯ ทิศอาคเนย์ฯ อักษรเป็นตัวพระ
วินัย ฯ ศีลสัมมาขันธ์ มีรัศมีสีแดงเป็นวงรอบโลก แผ่รัศมีรอบ
ทิศทั้ง 10 ฯ
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3. พระอริยสงฆ์หนึ่งองค์พระนามสังฆานุสสติ บังเกิด
บุพนิมิตอยู่ภายในกาย รู้สึกกายโยกไปด้านหน้า, ธรรมบังเกิด
ขึ้นในจักขุ เห็นพระอริยสงฆ์ 1 องค์ ทรงจีวรสีม่วงสว่างประทับ
นัง่ ณ กลางประตูนพิ พานฯ ทิศทักษิณ, เป็นตัวองค์สตุ ตันตปิฎก,
อักษรเป็นตัว (อิ) ศีลวิภังค์ มีรัศมีสว่างเหมือนแก้ว แผ่รัศมีรอบ
ทิศทั้ง 10 ฯ
4. ฯลฯ
ผลของการปฏิบัติธรรมในชั้นพระอริยสงฆ์ 8 นี้คือ มีผลได้เห็นพระอริย
สงฆ์จาำ นวน 1 องค์ตอ่ หนึง่ ชัน้ หากปฏิบตั คิ รบทุกชัน้ จะเห็นพระอริยสงฆ์จาำ นวน
8 องค์ ที่ท่านประทับนั่ง ณ ประตูนิพพาน และในบทท้ายสุด ท่านสรุปไว้ว่า
อริยสงฆ์ทั้ง 8 องค์นี้เป็นคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ที่เรียกว่า “คุณแก้ว
ทั้ง 3 อยู่ภายในกาย” นอกจากนี้ ท่านยังอธิบายถึงสัญลักษณ์ว่า ประตูพระ
นิพพานนั้นมีอยู่ทั้งหมด 8 ประตูอยู่ในทิศทั้ง 8 และแทนด้วยอักษรย่อ 8 ตัว
พระปอเหม่าอธิบายว่า การเห็นพระอริยสงฆ์นั่ง ณ ประตูนิพพานใน
ชั้นนี้ ถือว่าเป็นร่องรอยที่แสดงให้เห็นถึงผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมของ
คนสมัยโบราณที่ได้เข้าถึง คำาว่า ประทับนั่ง ณ ประตูนิพพาน หากมองในเชิง
สัญลักษณ์อาจหมายถึงสภาวธรรมทีอ่ ยูใ่ นชัน้ โคตรภู ส่วนพระอริยสงฆ์นนั้ อาจ
หมายถึงกายธรรมโคตรภู เพราะคำาว่าพระอริยสงฆ์ทนี่ งั่ ณ ประตูพระนิพพาน
นั้นหมายถึงพระอริยสงฆ์ที่ท่านไปถึงหน้าประตูแต่ยังไม่ได้เข้าไปข้างใน กล่าว
คือได้ถึงแค่ประตูพระนิพพานเท่านั้น ส่วนประตูนิพพานนั้นมีทั้งหมด 8 ประตู
ตัง้ อยูใ่ น 8 ทิศ ทิศทัง้ 8 นี้ หากมองในทางสัญลักษณ์หรือสภาวธรรมอาจหมาย
ถึง อริยบุคคล 8 ที่ท่านอยู่ข้างในประตูพระนิพพาน
472

ร ชนิ า ันทรา รี ล

www.webkal.org

อย่างไรก็ตาม พระปอเหม่าได้สรุปในที่สุดว่า คัมภีร์มูลพระกัมมัฏฐาน
นี้ เป็นคัมภีร์ที่บันทึกผลจากการปฏิบัติธรรมของคนสมัยก่อนที่ได้บรรลุสมาธิ
จิตในระดับชั้นต่างๆ ตามหลักสูตรที่เขียนไว้ มีการสืบทอดและเผยแผ่ไปจาก
รุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง ต่อมาคัมภีร์นี้ก็มีการจารคัดลอกและอาจจะมีอธิบาย
เนือ้ หาเพิม่ เติมในเชิงสัญลักษณ์และอธิบายตามสภาวธรรมต่างๆ ตามแนวทาง
การเรียนการสอนของคนในยุคหลัง ผลทีเ่ กิดจากการปฏิบตั ทิ ปี่ รากฏในคัมภีรน์ ี้
ผู้ทำาภาวนาสามารถมีประสบการณ์ภายในกายคือ กายเกิดปีติ เกิดดวงตาเห็น
ธรรม เห็นแสงสว่าง เห็นดวงแก้ว ดวงศีล เห็นพระพุทธเจ้า เห็นพระอริยสงฆ์
และการเข้าฌานไปสวรรค์ ไปชั้นพรหมโลกเป็นต้น เมื่อเอาผลแห่งการปฏิบัติ
จากคัมภีร์นี้ไปเทียบกับวิสุทธิมรรค จะเห็นว่า มีผลแห่งการปฏิบัติตั้งแต่ระดับ
ปีติ 5 เป็นต้นไปจนถึงชั้นอรูปพรหม
สิ่งที่แตกต่างกันระหว่างผลแห่งการปฏิบัติในคัมภีร์ฉบับนี้กับวิชชา
ธรรมกายก็คอื เนือ้ หาในคัมภีรน์ จี้ ะบอกรายละเอียดประสบการณ์ภายในเพียง
ในเบือ้ งต้น โดยมิได้แสดงรายละเอียดของการเข้าถึงธรรมในชัน้ สูงขึน้ ดังทีพ่ ระ
มงคลเทพมุนไี ด้แสดงไว้ และอีกประการหนึง่ ก็คอื ผลจากการปฏิบตั ธิ รรมตาม
หลักสูตรทีป่ รากฏในคัมภีรน์ กี้ บั ผลจากการปฏิบตั ทิ บี่ นั ทึกในคัมภีรพ์ ระกัมมัฎ
ฐานฉบับอืน่ ๆ ก็มผี ลจากการปฏิบตั อิ อกมาไม่ตรงกัน กล่าวคือสภาวธรรมของ
ผู้เจริญภาวนาแต่ละท่านหรือแต่ละสำานักในสมัยนั้น จะเข้าถึงประสบการณ์
ที่มีความลึก-ตื้น ไม่เท่ากัน ถึงแม้จะเรียนและปฏิบัติตามหลักสูตรเดียวกัน
ก็ตาม แต่อย่างน้อย เนื้อหาที่ปรากฏในคัมภีร์ใบลานในภาษาเขมรโบราณนี้
อาจถือได้ว่าเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงร่องรอยของวิชชาธรรมกายที่ขาด
หายไปมายาวนาน คงเหลือเพียงแค่บางส่วนของคำาสอนที่คนสมัยโบราณได้
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บันทึกไว้เท่านั้น
อย่างไรก็ดีการศึกษาชิ้นนี้เป็นเพียงการสำารวจร่องรอยที่คล้ายคลึงกัน
กับวิชชาธรรมกายในเบือ้ งต้นโดยยังไม่มกี ารศึกษาในรายละเอียดอย่างจริงจัง
การศึกษาเจาะลึกต่อไปในอนาคตน่าจะให้คำาตอบที่ชัดเจนยิ่งกว่านี้ในเชิง
ความสัมพันธ์ของประสบการณ์ที่แสดงไว้ในคัมภีร์มูลพระกัมมัฏฐานกับวิชชา
ธรรมกาย
4. . . มนุษย์ กับการสร้างบุญและบาป
4.3.3.1. บุญ-บาป ดวงบุญ-ดวงบาป127
โยคาวจรกล่าวถึงบุญและบาปว่าต่างก็ผกู อยูก่ บั ใจและส่งผลต่อผูก้ ระทำา
โดยเน้นเวลาในช่วงวิกฤตคือช่วงที่คนกำาลังจะละโลกว่า ให้นึกถึงบุญที่ตนได้
เคยทำาไว้เป็นทีพ่ งึ่ มิฉะนัน้ ผูท้ ตี่ ายด้วยการหลับตาเปล่าจะถูกบาปทีต่ นกระทำา
ตามมาตันหนทางนิพพาน ข้อความทำานองนีป้ รากฏอยูใ่ นคัมภีรโ์ ยคาวจรแทบ
ทุกคัมภีร์ ดังตัวอย่างข้อความที่ปรากฏในคัมภีร์พุทธนรกัน
บุญอันตวา128ได้สร้างมานั้น ให้นึกเอาเป็นที่จังที่พึ่งแก่ตัว
เถิด เหตุวา่ ตัวตายทัง้ หลับตานัน้ แล อันบาปอันตนได้กระทำานัน้ ก็
มาตามตน ก็ไปตันหนทางนิรพานไว้ บ่ให้เห็นทางนิรพานแล ให้
รีบเอาไวๆ ดังกล่าวมานั้นเถิด (พุทธน. 20.3)
127
128

นำามาจากงานวิจัย “สมาธิภาวนาในคัมภีร์อักษรธรรม” (กิจชัย เอื้อเกษม 2557)
ตวา: ว. เมื่อวานนี้
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พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) กล่าวไว้ในทำานองเดียวกัน แต่ในบาง
ครั้ง ท่านจะใช้คำาแทนบุญว่า ฝ่ายขาว ในวิชชาธรรมกาย บุญและบาปเหล่านี้
เห็นได้ด้วยธรรมกาย ทั้งฝ่ายสุจริตและทุจริตต่างซ้อนอยู่ในดวงธรรมที่ทำาให้
เกิดเป็นมนุษย์คอยอำานวยการให้ได้ทำาบุญทำาบาป เมื่อเป็นดังนั้นจึงจำาเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องบำาเพ็ญตนให้อยู่ในฝ่ายขาวเสมอ กล่าวคือต้องทำาให้จิตขาว
ใสจะได้ไปสู่สุคติไม่หลงตายไปสู่ทุคติ
ถ้าเราคอยระวังรักษาไว้ให้ดี บำาเพ็ญสมาธิให้ดวงขาวใส
ปรากฏอยู่ในศูนย์กลางกายเสมอ เราจะทำาอะไรก็เป็นไปในทาง
ดี พูดอะไรก็พูดไปทางดี คิดอะไรก็คิดไปทางดี เพราะฉะนั้น จึง
ควรบำาเพ็ญตนให้เป็นฝ่ายขาวเสมอ เวลาจะตายถ้าปล่อยให้ไป
ตกอยู่ฝ่ายดำา เรียกว่าหลงตาย จะไปสู่ทุคติ ถ้าอยู่ในฝ่ายขาว
เรียกว่าไม่หลงตาย จะไปสู่สุคติแน่แท้ จึงเป็นการจำาเป็นยิ่งที่จะ
ระวังให้อยู่ฝ่ายขาว (รธ. 54)
ส่วนในทางโยคาวจรแม้วา่ จะส่งเสริมให้บคุ คลดำารงตนอยูใ่ นฝ่ายบุญ แต่
ก็ไม่ปฏิเสธว่ามนุษย์ระคนด้วยส่วนของบาป หรือมีโอกาสถูกชักนำาจากบาป สิง่
นี้เกิดมากับมนุษย์ตั้งแต่หลังปฏิสนธิและพัฒนาขึ้นเป็นร่างกาย โดยแสดงเป็น
บุคลาธิษฐานไว้ในคัมภีร์บัวระพันธะว่า สิ่งที่ปรุงแต่งเป็นกายมนุษย์นั้น มีฝ่าย
กุศลธรรมมาช่วยสร้างรูปร่างสี่ส่วน และสัตว์นรกฝ่ายอกุศลธรรมมาช่วยสร้าง
สองส่วน รวมทั้งสิ้นเป็นหกส่วน แบ่งออกเป็นวัตถุทั้งหก ได้แก่ จักขุวัตถุ โสต
วัตถุ ฆานวัตถุ ชิวหาวัตถุ กายวัตถุ และจิตวัตถุ ทั้งหกนี้เป็นอายตนะภายในที่
พร้อมจะรับรู้สิ่งที่มากระทบหรือสัมผัสจากอายตนะภายนอก อันได้แก่ รูป รส
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กลิน่ เสียง สัมผัส และธรรมารมณ์ตา่ งๆ เกิดเป็นเหตุชกั นำาให้บคุ คลกระทำาการ
ต่างๆ ทั้งดีและชั่วนั่นเอง
สัตว์นรกมาช่วยแปลงรูปร่างเราเป็นสี่ ชื่อถ้วนสองอกุศล
ธรรม ชาวนรกมาช่วยแปลงรูปร่างเรานี้แล เป็นสี่ชื่อถ้วนสอง
อกุศลธรรมนั้นแล บาปสองบุญเป็นสี่เป็นถ้วนหก เขาช่วยแปลง
กระทำารูปร่างเรานีแ้ ล... อันว่าตัวกูนคี้ อื ว่าวัตถุหกอันนัน้ กล่าวมา
นี้แล มาแปลงให้บังเกิดนี้แล...จักขุวัตถุให้บังเกิดเป็นตาแล โสต
วัตถุให้บงั เกิดเป็นหูแล ฆาตวัตถุให้บงั เกิดเป็นดังแล ชิวหวัตถุให้
บังเกิดเป็นลิ้นแล กายวัตถุให้บังเกิดเป็นรูปร่างแลวิญญาณวัตถุ
ให้บังเกิดเป็นจิตใจแล (บัวร. 1.26.3)
เรื่องการมองเห็นบุญบาปเป็นสีขาว หรือใสสว่าง และเห็นบาปเป็นสี
ดำานั้น มีกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกด้วยเช่นกัน เช่น ในอุทกสูตร ปัญจกนิบาต
อังคุตตรนิกาย130 พระภิกษุรปู หนึง่ เข้ามาสอบถามพระอานนท์ถงึ เหตุทพี่ ระพุทธ
องค์ทรงพยากรณ์พระเทวทัตว่า “พระเทวทัตจะต้องเกิดในอบาย ตกนรก ดำารง
อยู่ (ในนรกนั้น) ตลอดกัป ไม่มีทางช่วยได้” นั้น พระองค์ทรงรู้ทุกอย่างแล้วจึง
พยากรณ์หรือว่าทรงพยากรณ์โดยหลักการเท่านั้น พระอานนท์ทรงนำาเรื่องนี้
กราบทูลแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์จงึ ตรัสตอบว่า เป็นเพราะพระองค์
ทรงเห็นแล้วว่าในใจของพระเทวทัตไม่เหลือความขาวอยู่เลยแม้สักเท่าปลาย
เส้นขน จึงได้พยากรณ์อย่างนั้น
129

129
130

นำามาจากงานวิจยั “ร่องรอยวิชชาธรรมกายในคันธาระและเอเชียกลาง” (ชนิดา จันทราศรีไศล 2557)
องฺ.ฉกฺก. 22/333/449-58
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อานนท์ เราย่อมไม่พิจารณาเห็นบุคคลอื่นแม้สักคนหนึ่ง
ที่เราได้กำาหนดรู้เหตุทั้งปวงด้วยใจแล้วพยากรณ์อย่างนี้เหมือน
เทวทัตเลย ก็หากว่าเราได้เห็นธรรมขาวของเทวทัตแม้เพียงเท่า
หยดนำา้ ทีส่ ลัดออกจากปลายขนทรายอยูต่ ราบใด ตราบนัน้ เราก็
ยังไม่พยากรณ์ว่าเทวทัตจะต้องเกิดในอบาย ตกนรก อยู่ตลอด
กัป เยียวยาไม่ได้ แต่เมื่อเราไม่ได้เห็นธรรมขาวของเทวทัตเลย
แม้เพียงเท่านำา้ ทีส่ ลัดออกจากปลายขนทราย เราจึงได้พยากรณ์
ว่าเทวทัตจะต้องเกิดในอบาย ตกนรก ดำารงอยูต่ ลอดกัป เยียวยา
ไม่ได้....(องฺ.ฉกฺก. 22/333/451)
การที่ดวงบุญและดวงบาปเป็นเหตุของการไปสู่สุคติหรือทุคตินั้น พระ
เดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีก็ได้กล่าวไว้คล้ายกันว่า
สภาพทีเ่ ป็นบุญ เป็นดวงใส ติดอยูใ่ นศูนย์กลางดวงธรรมที่
ทำาให้เป็นมนุษย์ สภาพทีเ่ ป็นบาปเป็น ดวงดำา ติดอยูใ่ นศูนย์กลาง
ดวงธรรมที่ทำาให้เป็นมนุษย์แบบเดียวกัน ถ้าดวงบุญใหญ่โตก
ว่าก็นำาไปสู่สวรรค์ ถ้าดวงบาปใหญ่โตกว่าก็นำาไปสู่นรก ใครจะ
แก้ไขอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ทั้งนั้น ย่อมเป็นไปตามคติของตน
(รธ. 407)
จึงกล่าวได้ว่า หลักการของโยคาวจรในประเด็นที่ว่า บุญเป็นเหตุนำา
ไปสู่สุคติ บาปนำาไปสู่ทุคติ และมนุษย์ควรดำารงตนอยู่ในบุญ เอาใจผูกติดไว้
กับบุญนั้นตรงกันกับหลักการของวิชชาธรรมกาย และตรงกันกับที่กล่าวไว้ใน
พระไตรปิฎกบาลี
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4.3.3.2. ชมพูทวีปเป็นแหล่งสร้างบุญบารมี131
โยคาวจรกล่าวถึงชมพูทวีปว่าเป็นสถานที่ที่มนุษย์จะสร้างบุญบาป
และชดใช้เวรกรรมแก่กันในระดับหนึ่ง และการที่จะพ้นทุกข์ได้จะต้องทำาโดย
การแสวงหาดวงแก้วที่มีลักษณะสว่างไสว ซึ่งมีอยู่ในชมพูทวีปเท่านั้น แม้พระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าและพระปัจเจกพุทธเจ้าที่ทรงพ้นทุกข์ได้ก็เพราะได้แก้วมณี
ดังกล่าวนัน้ ในชมพูทวีปนัน่ เอง โดยนัยนี้ ชมพูทวีปจึงเป็นสถานทีห่ รือภพเดียว
ที่จะปฏิบัติตนให้ได้โลกุตตรธรรมหรือดวงแก้ว ที่จะนำาไปสู่ความหลุดพ้นจาก
วัฏสงสารได้
เมื่ อ ว่ า จั ก ไปเกิ ด ในเมิ ง ชมพู ท วี ป นั้ น ก็ จั ก ได้ ก ระทำ า
บาปกรรมต่างๆ แล้ว และจักกระทำาเวรเวทนา และบาปอันนั้น
ก็จกั มาติดมาตามตอมตนแล้ว อนึง่ เขาก็จกั ได้ไปใช้ชาติ อนึง่ เขา
ก็จกั ได้ทรมานทานกรรมแก่กนั ทุกวิบากมากหนักหนาแล ก็ดว้ ย
เหตุวา่ ได้ไปเกิดในเมืองชมพูทวีปนัน้ แล เหตุดงั นัน้ ข้าก็จงึ บ่อยาก
ไปเกิดในเมืองชมพูทวีปนัน้ ก็ขา้ แล ทีนนั้ เทวดาจึงกล่าวแก่นางว่า
ดูรานาง ผิว่านางบ่ไปเกิดในเมืองชมพูทวีป ดังนั้นนางก็บ่ได้ยัง
แก้วมณีโชติอันนั้นแล แม้นว่าพระพุทธเจ้าและพระปัจเจกโพธิ
เจ้าก็ดี ก็เทียรย่อมได้พ้นจากทุกข์อันนั้น ก็ด้วยเดชแห่งแก้วอัน
อยู่ในเมืองชมพูทวีปนั้นแล (บัวร. 1.44.1)
พระมงคลเทพมุนีกล่าวถึงโลกมนุษย์ไว้ในทำานองเดียวกัน
131

นำามาจากงานวิจัย “สมาธิภาวนาในคัมภีร์อักษรธรรม” (กิจชัย เอื้อเกษม 2557)
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คำาว่า โลก หมายความว่า เป็นที่ก่อแห่งสัตว์หรือนัยหนึ่ง
ว่าเป็นที่ก่อผลแห่งสัตว์ ซึ่งว่าเป็นที่ก่อแห่งสัตว์ก็คือเป็นที่เกิดที่
อยู่แห่งสัตว์ ที่ว่าเป็นที่ก่อผลแห่งสัตว์ก็คือเป็นที่ซึ่งสัตว์ได้อาศัย
ก่อกุศลและอกุศล ว่าโดยเฉพาะโลกมนุษย์เป็นที่มนุษย์อาศัย
สร้างบุญ แล้วก็ได้ผลไปบังเกิดในสวรรค์ หรือบำาเพ็ญบารมีแล้ว
ส่งผลไปสู่นิพพาน ดั่งเช่นองค์สมเด็จพระศาสดา ถ้าสร้างบาป
แล้วก็เป็นผลให้ไปเกิดในนรก (รธ. 32)
อรรถกถาอัจฉริยัพภูตธัมมสูตร กล่าวไว้เช่นเดียวกันว่า พระพุทธเจ้า
ทั้งหลายย่อมทรงบังเกิดในชมพูทวีปเท่านั้น
จากนั้น (พระบรมโพธิสัตว์) เมื่อทรงตรวจดูทวีป ทรง
แลดูแล้วซึ่งทวีปทั้งสี่ ทรงเห็นทวีป (ที่จะพึงไปบังเกิด) แล้วว่า
“พระพุทธเจ้าทัง้ หลายย่อมไม่ทรงบังเกิดในทวีปทัง้ สามเหล่าอืน่
ทรงบังเกิดในชมพูทวีปเท่านั้น”132
โลกหรือชมพูทวีปจึงเป็นปัจจัยสำาคัญด้านสถานที่ต่อการปฏิบัติเพื่อ
การหลุดพ้นอันเป็นหลักการทีพ่ อ้ งตรงกันทัง้ ในคำาสอนของโยคาวจรและวิชชา
ธรรมกาย รวมทัง้ ในกระแสหลักของพระพุทธศาสนาเถรวาทดังทีม่ บี นั ทึกไว้ใน
อรรถกถาบาลี

132

ตโต ทีป วิโลเกนฺโต สปริวาเร จตฺตาโร ทีเป โอโลเกตฺวา
ทีเปเยว นิพฺพตฺตนฺตี ติ ทีป ปสฺสิ ฯ ( .IV.172)

ตีสุ ทีเปสุ พุทฺธา น นิพฺพตฺตนฺติ, ชมฺพุ
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4.4. บทสรปหลักฐานธรรมกายในเอเชียอาคเนย์
พระพุทธศาสนาเถรวาทแบบท้องถิน่ ในเอเชียอาคเนย์ เป็นทีร่ จู้ กั กันใน
วงวิชาการทีศ่ กึ ษาเรือ่ งนีใ้ นชือ่ ว่า “โยคาวจร” ในฐานะทีเ่ ป็นพระพุทธศาสนาที่
เน้นความสำาคัญของธรรมปฏิบัติ ในบทนี้ของงานวิจัย จะใช้ศัพท์ “โยคาวจร”
ในความหมายนี้
คัมภีร์ของโยคาวจร อันได้แก่คัมภีร์ที่จารึกด้วยอักษรธรรมแบบต่างๆ
และคัมภีร์ใบลานเขมร มีเนื้อหาคำาสอนที่สอดคล้องกันกับหลักการในวิชชา
ธรรมกายหลายประการ แสดงถึงหลักการเบื้องต้นและความเข้าใจพื้นฐานที่
ตรงกัน เป็นพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับโลก ชีวิต การไปเกิดมาเกิด รวมทั้ง
การสิ้นสุดการเกิด ในมุมมองของพระพุทธศาสนาเถรวาทท้องถิ่นซึ่งมีต้นเค้า
มาจากพระไตรปิฎกและอรรถกถาบาลี เป็นต้นว่า กำาเนิดดั้งเดิมของมนุษย์
นั้นสะอาดบริสุทธิ์ (4.3.1.2) แต่มาเศร้าหมองไปด้วยกิเลสที่จรมาปนเปื้อน
ในภายหลัง การปนเปื้อนด้วยกิเลสนั้นเป็นเหตุนำาพามนุษย์ให้ไปเกิดในที่ที่ไม่
สมควรคือทุคติ และเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารที่ไม่มีที่สิ้นสุด ในระหว่างเวลา
นั้นพระพุทธศาสนาก็มีคำาสอนที่ตักเตือนว่า มนุษย์เกิดมามีเปาหมายในการ
แสวงหาโลกุตรธรรมภายในกายของตน (4.3.1.1) ทีเ่ ป็นประดุจ “ดวงแก้วสีด่ วง
ในผลมะเดือ่ ” จะทำาได้โดยการหลีกห่างจากกาม ซึง่ เปรียบได้กบั การกำาจัดนก
อินทรีที่คอยจิกกินคนทั้งเป็น และเจริญสมาธิภาวนา (4.3.2.2) เพื่อจะได้เข้า
ถึง “ดวงแก้วภายใน” “ศีลภายใน” หรือ “พระญาณกสิณ” (4.3.1.4-4.3.1.6)
อันจะเป็นเครื่องนำาพาให้กลับไปสู่สภาวะที่สะอาดบริสุทธิ์แท้จริงคือ นิพพาน
ที่คัมภีร์โยคาวจรเรียกว่า “ดวงแก้วที่ข้ามา” ที่มีลักษณะเป็นสุขเกษม ไม่รู้แก่
และไม่รู้ตาย (4.3.1.2) และจะได้พบกับพระพุทธเจ้าผู้ทรงดำารงอยู่ในนิพพาน
480

ร ชนิ า ันทรา รี ล

www.webkal.org

นั้น (4.3.2.4) ผู้คอยเล็งแลพระญาณเพื่อช่วยเหลือสัตว์โลกให้รอดพ้นจากภัย
พิบตั แิ ละจากกับดักแห่งวัฏสงสารอยูเ่ ป็นนิจ และในการทีจ่ ะสร้างบุญบารมีให้
พ้นจากทุกข์ในวัฏสงสารได้นนั้ ต้องมาเกิดในชมพูทวีป (4.3.3.2) และสัง่ สมแต่
บุญ ละบาปอกุศลให้หมดไป (4.3.3.1)
หลักการในเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิด การสร้างบุญบารมี และ
การกลับไปสูส่ ภาวะดัง้ เดิมอันสะอาดบริสทุ ธิ์ รวมทัง้ การได้พบกับพระพุทธเจ้า
เป็นต้น นับเป็นความสอดคล้องกันโดยหลักการระหว่างโยคาวจรกับวิชชา
ธรรมกาย ยิ่งกว่านั้น การใช้คำาภาวนาที่บ่งบอกถึงพุทธานุสติ เช่น อะระหัง
สัมมาอะระหัง พุทโธ หรือสัมมาสัมพุทโธ รวมทั้งวิธีการเจริญภาวนาเบื้องต้น
และการกำ า หนดบริ ก รรมนิ มิ ต เป็ น พระพุ ท ธรู ป หรื อ ระลึ ก ถึ ง แสงสว่ า ง
(4.2.3.7.ก-ข) ตลอดจนการกล่าวถึงดวงสว่าง ความสว่าง หรือแม้กระทัง่ ดวงศีล
ที่มีลักษณะสว่างไสวอันเป็นประสบการณ์จากการเจริญภาวนา (4.3.1.44.3.1.6) ก็นับเป็นความสอดคล้องในแง่มุมของการปฏิบัติด้วยเช่นเดียวกัน
อย่างไรก็ดี เมื่อศึกษาลงในรายละเอียดแล้ว กลับพบว่า หลักการใน
การบรรลุอริยมรรคและอริยผลของวิชชาธรรมกายและโยคาวจรนั้นแตกต่าง
กัน (4.2.3.7.จ) ทั้งในเรื่องลำาดับของอริยมรรคและอริยผลที่เข้าถึง หลักการ
ในการเข้าถึง และฐานที่ตั้งแห่งการเข้าถึงอริยมรรคและอริยผล กล่าวคือ ใน
ขณะที่วิชชาธรรมกายแนะนำาให้หยุดใจนิ่งที่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำาให้เป็น
ธรรมกาย (ภายหลังจากการเข้าถึงธรรมกายโคตรภูแล้ว) และให้หยุดในหยุด
เข้าไปในกลางของกลางเรื่อยไปอันเป็นทางแห่งการบรรลุมรรคผล คัมภีร์ของ
โยคาวจรกลับสอนให้ “ดำาเนินจิตโดยอนุโลมปฏิโลม” โดยกำาหนดตำาแหน่ง
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ต่างๆ ของร่างกายว่าเป็นทีก่ าำ เนิดของโลกุตรธรรมแต่ละระดับ เช่น เมือ่ กำาหนด
ความสว่างจากกระหม่อมลงไปถึงคอ ได้ชื่อว่าโสดาปัตติมรรค ลงไปที่หัวใจได้
ชื่อว่า สกทาคามิมรรค เป็นต้น และเมื่อดำาเนินจิตตาม “มรรควิถี” ดังนี้จนถึง
อรหัตมรรคแล้ว จึงจะเริ่มต้นดำาเนิน “ผลวิถี” ตั้งแต่โสดาปัตติผลเป็นต้นไป
จนถึงอรหัตผลในภายหลัง (4.2.3.7.จ)
ความแตกต่างในการบรรลุอริยมรรคและอริยผลของวิชชาธรรมกายกับ
โยคาวจร อาจสรุปได้ดังตารางข้างล่างนี้
ตารางที่ 9 เปรียบเทียบการบรรลุอริยมรรคอริยผลของโยคาวจรกับ
วิชชาธรรมกายและพระไตรปิฎกบาลี
ประเด็น
ฐานที่ตั้ง
ของใจ

วิธีการ

482

โยคาวจร
วิชชาธรรมกาย
กระหม่อม คอ ปลาย ศูนย์กลางกาย ฐาน
จมูก อก สะดือ
ที่ 7 (เหนือระดับ
สะดือขึ้นมาราว 2
นิ้วมือ)
“สัญญานึก” ให้เห็น หยุดใจไว้ภายใน
ความสว่างลงไปถึง กลางของสิ่งที่เข้า
แต่ละฐานที่กำาหนด ถึงที่กลางกายไป
โดย “อนุโลมปฏิโลม เรื่อยๆ ธรรมใหม่
ด้วยญาณสมาธิ” ไป ปรากฏขึ้นในกลาง
ยังฐานต่างๆ เหล่า นั้น
นั้น
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ประเด็น
โยคาวจร
ลำาดับมรรคผล โสดาปัตติมรรค
ที่เข้าถึง
สกทาคามิมรรค
อนาคามิมรรค
อรหัตมรรค
โสดาปัตติผล
สกทาคามิผล
อนาคามิผล
อรหัตผล

วิชชาธรรมกาย
โสดาปัตติมรรค
โสดาปัตติผล
สกทาคามิมรรค
สกทาคามิผล
อนาคามิมรรค
อนาคามิผล
อรหัตมรรค
อรหัตผล

พระไตรปิฎกบาลี
โสดาปัตติมรรค
โสดาปัตติผล
สกทาคามิมรรค
สกทาคามิผล
อนาคามิมรรค
อนาคามิผล
อรหัตมรรค
อรหัตผล

ความคล้ายคลึงกันกับคัมภีร์โยคาวจรในหลักการเบื้องต้นและหลัก
คำาสอนทัว่ ไปบ่งบอกว่าคำาสอนวิชชาธรรมกายเป็นคำาสอนในพระพุทธศาสนาที่
สืบทอดกันมาดังทีม่ คี มั ภีรพ์ ระพุทธศาสนาในท้องถิน่ เป็นหลักฐานรับรอง ส่วน
ความแตกต่างในการบรรลุมรรคผลเป็นเครือ่ งบ่งชีว้ า่ เส้นทางสายกลางทีส่ อน
อยูใ่ นวิชชาธรรมกายไม่ใช่สงิ่ ที่ “เรียนรูม้ า” จากพระพุทธศาสนาร่วมสมัย หาก
เป็นสิ่งที่พระมงคลเทพมุนีค้นพบเองจากการปฏิบัติสมาธิภาวนาที่เริ่มต้นด้วย
วิธกี ารเดียวกัน ส่วนความสอดคล้องกับคำาสอนในพระไตรปิฎกบาลีในประเด็น
ดังกล่าว เป็นการรับรองว่าสิง่ ทีท่ า่ นค้นพบนัน้ เป็นหลักการดัง้ เดิมของชาวพุทธ
แต่โบราณ การประมวลผลสรุปเปรียบเทียบกับหลักฐานธรรมกายที่พบจาก
คันธาระ เอเชียกลาง และประเทศจีน ที่จะนำาเสนอต่อไปในบทที่ 5 จะให้ภาพ
ที่ชัดเจนยิ่งขึ้นสำาหรับประเด็นนี้
ในการศึกษาหลักฐานจำานวน 7 คัมภีร์ที่ปรากฏคำาว่า ธรรมกาย 8 แห่ง
จากเอเชียอาคเนย์ พบว่าความหมายของธรรมกายในหลักฐานทุกชิ้นชี้ไปใน
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ทิศทางเดียวกัน คือ “กายที่ประกอบด้วยญาณรู้แจ้งอันเป็นอจินไตย” ซึ่งเป็น
ความหมายที่สอดคล้องกับความหมายของธรรมกายในวิชชาธรรมกายอย่าง
ตรงไปตรงมา และบ่งบอกถึงความเป็นวัฒนธรรมเดียวของพระพุทธศาสนา
ท้องถิน่ ในประเทศไทยและกัมพูชา ซึง่ เป็นข้อสรุปทีต่ รงกันกับการศึกษาคัมภีร์
สมาธิภาวนาในท้องถิ่น
จากหลักฐานที่ศึกษาบ่งบอกว่า คำาว่าธรรมกายเป็นที่รู้จักในเอเชีย
อาคเนย์ไม่ช้าไปกว่าพุทธศตวรรษที่ 20 ซึ่งเป็นเวลาของการประพันธ์คาถา
อุปปาตสันติตามที่กิจชัยประเมินไว้133 และอาจย้อนไปได้เร็วยิ่งกว่านั้นหาก
คัมภีร์จตุรารักขาที่น่าจะเรียบเรียงในประเทศศรีลังการาวกลางพุทธศตวรรษ
ที่ 10-16 ตามที่สุปราณีประเมินไว้134 ได้เผยแพร่เข้ามาสู่เอเชียอาคเนย์ก่อน
หน้านั้น ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาต่อไปถึงวันเวลาเริ่มแรกที่คัมภีร์จตุรารักขา
เดินทางมาถึงประเทศไทยหรือเอเชียอาคเนย์
คัมภีรจ์ ตุรารักขาและอุปปาตสันติกล่าวถึงธรรมกายไว้สนั้ ๆ ในลักษณะ
ที่คล้ายคลึงกันว่า ธรรมกายของพระพุทธองค์อุดมไปด้วยอสาธารณญาณ อัน
เป็นอจินไตย มีพระสัพพัญุตญาณเป็นต้น ส่วนหลักฐานเกี่ยวกับธรรมกายที่
แพร่หลายมากที่สุดและน่าจะเป็นที่รู้จักมากที่สุดในเอเชียอาคเนย์คือ “คาถา
ธรรมกาย” ทีป่ รากฏอยูใ่ นหลายท้องทีใ่ นประเทศไทยเป็นระยะเวลาไม่ตาำ่ กว่า
สี่ศตวรรษครึ่งมาแล้ว ตั้งแต่ยุคกรุงศรีอยุธยาราวปลายพุทธศตวรรษที่ 21
อันเป็นเวลาประดิษฐานศิลาจารึกพระธรรมกาย ที่พระเจดีย์วัดเสือ จังหวัด
พิษณุโลก จนถึงปัจจุบัน
133
134

ศึกษาเพิ่มเติมได้จาก “สมาธิภาวนาในคัมภีร์อักษรธรรม” (กิจชัย เอื้อเกษม 2557)
ศึกษาเพิ่มเติมได้จาก “ร่องรอยธรรมกายในคัมภีร์จตุรารักขา” (สุปราณี พณิชยพงศ์ 2557)
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กล่าวเฉพาะในยุครัตนโกสินทร์ คาถาธรรมกายได้รับการจารึกไว้ใน
ลานทองคำา ประดิษฐานไว้ในเจดีย์พระศรีสรรเพชดาญาณ ในรัชกาลที่ 1 ได้
รับการตรวจชำาระและแปลเป็นภาษาไทยไว้ในบทสวดมนต์ฉบับหอสมุดวชิร
ญาณในชื่อ “ธัมมกายานุสติกถา” ในรัชกาลที่ 2 และได้รับการจารึกเป็น
คัมภีร์พระราชทานฉบับเทพชุมนุม ในรัชกาลที่ 3 และยังมีจารึกไว้ในคัมภีร์
อื่นๆ อีกมาก
เนือ้ หาหลักของ “คาถาธรรมกาย” มีนยั ทีล่ กึ ซึง้ และมีความสมบูรณ์อยู่
ในตัว ทัง้ ในแง่ของความหมายของธรรมกายทีบ่ ง่ บอกถึงลักษณะของพระพุทธ
คุณและพุทธญาณ ทีป่ ระกอบกันขึน้ เป็น “กายแห่งการตรัสรูธ้ รรม” ตลอดจน
ถึงคำาแนะนำาในเชิงปฏิบัติ ธรรมกายซึ่งถูกนำามาใช้ในความหมายว่าเป็นกาย
หรือตัวตนที่แท้จริงของ “พระพุทธองค์” 135 จึงเป็น “พุทธลักษณะ” ที่
“โยคาวจรกุลบุตรผู้มีญาณคมกล้า ปรารถนาอยู่ซึ่งความเป็นพระสัพพัญู
พุทธเจ้า” พึงระลึกถึงเนืองๆ
คำาแนะนำาสุดท้ายที่ให้ผู้ปฏิบัติสมาธิภาวนา ผู้มีญาณคมกล้า และ
ปรารถนาจะเป็นพระสัพพัญูพุทธเจ้า ซึ่งหมายถึงพระโพธิสัตว์ผู้ฝกฝนตน
ดีแล้ว ให้ระลึกถึงพระพุทธลักษณะคือพระธรรมกายเนืองๆ นั้น เป็นหลักการ
เดียวกันกับทีพ่ บในคัมภีรม์ หายานเก่าแก่จากคันธาระและเอเชียกลาง ซึง่ บ่งชี้
ถึงความสัมพันธ์ในเชิงประวัติศาสตร์ว่าคำาสอนที่ปรากฏในคาถาธรรมกายน่า
จะมีต้นกำาเนิดเดียวกันกับคัมภีร์มหายานเหล่านั้น ในขณะที่เนื้อหาของพุทธ
135

ธมฺมกายมตำ พุทฺธำ แปลตรงตัวว่า “พระพุทธเจ้า ผู้เป็นที่ทราบกันว่าทรงเป็นธรรมกาย”
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ญาณและพุทธคุณในคาถาพระธรรมกายกลับแสดงความเป็นเถรวาทอย่างเต็ม
เปียม อนึง่ ข้อความในภาษาท้องถิน่ ทีต่ อ่ ท้ายคาถาธรรมกายในแต่ละคัมภีรท์ บี่ ง่
บอกถึงเปาหมายถึงพระนิพพานอันเป็นลักษณะของพุทธแบบเถรวาทท้องถิน่
นั้น บ่งบอกถึงการนำาคาถาธรรมกายมาใช้งานจริงในท้องถิ่นเอเชียอาคเนย์ว่า
มิได้เจาะจงตามที่ระบุไว้ในบทประมวลความของคาถาธรรมกาย
ความหมายของธรรมกายทีพ่ บในเอเชียอาคเนย์จงึ เป็นเครือ่ งรับรองว่า
ธรรมกายในฐานะทีเ่ ป็นกายแห่งการตรัสรูธ้ รรมนัน้ เป็นทีร่ จู้ กั กันดีของชาวพุทธ
เถรวาทในเอเชียอาคเนย์ตงั้ แต่กอ่ นยุคสมัยของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
หลวงพ่อวัดปากนำ้า ภาษีเจริญ อย่างช้าก็ในยุคกรุงศรีอยุธยาเป็นต้นมา
การศึกษาหลักฐานธรรมกายในสองภูมิภาคที่ห่างไกลกันมากในทาง
ภูมิศาสตร์นี้ ยังมีประเด็นที่น่าศึกษาและอภิปรายต่อไปอีกดังจะได้นำาเสนอ
ต่อไปในบทที่ 5
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จากวัตถุประสงค์ของโครงการวิจยั ในการศึกษาความมีอยูจ่ ริงของวิชชา
ธรรมกายในพระพุทธศาสนาตัง้ แต่ดงั้ เดิม คณะวิจยั ได้ศกึ ษาหลักฐานธรรมกาย
จากคัมภีร์พุทธในสองภูมิภาค ได้แก่ ดินแดนตอนเหนือของอินเดีย ตั้งแต่
คันธาระโบราณผ่านเส้นทางสายไหมสูเ่ อเชียกลางและประเทศจีน และภูมภิ าค
เอเชียอาคเนย์ ดังที่ได้แสดงผลการศึกษาไว้แล้วในบทที่ 3 และ 4 ส่วนการ
ศึกษางานวิจยั ในอดีตเพือ่ เป็นข้อมูลประกอบได้แสดงไว้ในบทที่ 2 (ดู 2.4)
ในบทนี้ จะได้สรุปและอภิปรายผลการวิจยั เพือ่ ตอบปัญหานำาวิจยั 3 ข้อ
ที่แสดงไว้ตั้งแต่ต้น (ดู 1.5.ก)

5.1. คําตอบถงการมีอยู่ของหลักฐานธรรมกาย
ในคําสอนพระพุทธศาสนา
จากคำาถามนำาวิจัยข้อแรกที่ว่า ในคำาสอนของพระพุทธศาสนาที่บันทึก
ไว้ในภูมภิ าคต่างๆ นัน้ มีคาำ สอนทีจ่ ดั เป็นหลักฐานหรือร่องรอยวิชชาธรรมกาย
หรือไม่และอะไรบ้าง ได้คำาตอบว่า มีหลักฐานธรรมกายจำานวนมากในทั้งสอง
ภูมิภาคที่ศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ดังรายละเอียดที่แสดงไว้แล้วในบทที่ 3 ว่าด้วย
หลักฐานธรรมกายจากคันธาระ เอเชียกลาง และประเทศจีน และบทที่ 4
ว่าด้วยหลักฐานธรรมกายจากเอเชียอาคเนย์

5.2. คําตอบเกียวกับความสัมพันธ์ ในเชิงประวัติศาสตร์
ของหลักฐานธรรมกาย
คำาถามนำาวิจัยข้อที่สองคือ หลักฐานธรรมกายที่พบเหล่านั้น มีความ
สอดคล้องและแตกต่างจากหลักการของวิชชาธรรมกายอย่างไร และมีความ
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สอดคล้องและแตกต่างกันเองอย่างไร ความสอดคล้องกับความแตกต่างที่พบ
นัน้ มีความสำาคัญอย่างไรในเชิงประวัตศิ าสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
สำ า หรั บ ประเด็ น ความเหมื อ นและความแตกต่ า งระหว่ า งหลั ก ฐาน
ที่ ศึ ก ษากั บ วิ ช ชาธรรมกาย ได้ แ สดงไว้ แ ล้ ว ในการแสดงผลหลั ก ฐาน
แต่ละชิ้น (บทที่ 3 และ 4) พร้อมกับแสดงข้อสันนิษฐานเบื้องต้นในเชิง
ประวัติศาสตร์ไว้เป็นบางส่วน ส่วนความสอดคล้องและแตกต่างกันเองของ
หลักฐานธรรมกายและข้อสรุปหรือข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ
หลั ก ฐานเหล่ า นั้ นกับวิชชาธรรมกายในแง่ของประวั ติ ศ าสตร์ ก ารเผยแผ่
พระพุทธศาสนาโดยรวมนั้น น่าจะเห็นได้ชัดขึ้นโดยการเปรียบเทียบหลักฐาน
ที่พบจากทั้งสองภูมิภาค
โดยภาพรวม หลักฐานธรรมกายที่พบในสองภูมิภาคมีธรรมชาติที่
แตกต่างกัน กล่าวคือ หลักฐานที่พบจากดินแดนที่เชื่อมต่อกันด้วยเส้นทาง
สายไหม ได้แก่ คันธาระ เอเชียกลาง และประเทศจีน มีอายุคัมภีร์ตั้งแต่ราว
พุทธศตวรรษที่ 6-18 และมีทั้งหลักฐานจากนิกายหลักหลายนิกาย พระสูตร
มหายานที่มีเนื้อหาหลากหลาย ตลอดจนคัมภีร์อื่นๆ เช่น โศลกสรรเสริญ
พระพุทธคุณ และคู่มือปฏิบัติธรรม เป็นต้น ส่วนหลักฐานที่ศึกษาจากเอเชีย
อาคเนย์ อายุของหลักฐานราวพุทธศตวรรษที่ 10-25 แสดงความเป็นพุทธ
เถรวาทล้วนๆ และมีแต่คัมภีร์เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมและคัมภีร์ที่พบคำาว่า
ธรรมกายเท่านั้น คำาสอนที่พบในคัมภีร์เหล่านั้นมีความคล้ายคลึงกันเป็น
ส่วนใหญ่ บ่งบอกว่าเป็นคำาสอนของพระพุทธศาสนานิกายเดียวกัน อย่างไร
ก็ดีเมื่อนำาหลักฐานจากทั้งสองภูมิภาคมาเปรียบเทียบกันแล้วจะเห็นว่า สิ่งที่
ดูผิวเผินเหมือนแตกต่างกันนั้น ในรายละเอียดกลับมีความสอดคล้องกันใน
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หลายประการ หรืออาจเรียกว่าเป็นหลักการเดียวกันได้ในบางกรณี แต่ก่อน
จะไปถึงตรงนัน้ การรับทราบผลการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างคัมภีรท์ เี่ ก่าแก่
ที่สุดของทั้งสองภูมิภาค น่าจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาเปรียบเทียบคำาสอน
ในลำาดับต่อไป
บาลี

5.2.1. การศึกษาเปรียบเทียบคัมภีรก์ บั ความเก่าแก่ของพระไตรปิฎก

ในการศึกษาคัมภีรล์ ายมือเขียน (manuscripts) โดยเฉพาะคัมภีรภ์ าษา
คานธารีโบราณ สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือการเปรียบเทียบเนื้อหาของต้นฉบับ
คัมภีร์ที่ศึกษากับคัมภีร์พระพุทธศาสนาที่เป็นที่รู้จักดีอยู่แล้ว ซึ่งส่วนใหญ่จะ
เป็นพระไตรปิฎกบาลี พระไตรปิฎกฉบับแปลภาษาจีน ภาษาทิเบต รวมทั้งชิ้น
ส่วนคัมภีร์ภาษาสันสกฤตและคานธารีที่พบมาก่อนหน้านั้น
บ่อยครั้งที่การศึกษาเปรียบเทียบเนื้อหาของคัมภีร์คานธารีกับพระ
ไตรปิฎกบาลีจะให้คำาตอบที่น่าทึ่ง เมื่อพบว่าคัมภีร์พุทธเก่าแก่ในอักษร
ขโรษฐีที่มีอายุราวสองพันปีก่อน ไม่เคยผ่านการตรวจชำาระใดๆ และเผยแผ่
ถ่ายทอดกันอยู่ในดินแดนที่ห่างไกล กลับมามีเนื้อหาพ้องกันหรือตรงกัน และ
ในบางครั้งแทบจะล้อกันคำาต่อคำากับเนื้อหาของพระไตรปิฎกบาลี ส่วนความ
แตกต่างที่พบกลับเป็นเพียงรายละเอียดเล็กน้อยซึ่งไม่ใช่ประเด็นหลักของคำา
สอน เช่น ลำาดับคำา การสะกดคำา เป็นต้น (ดูตัวอย่าง 3.1.4, 3.1.5, 3.1.8)
อย่างไรก็ดีในบางกรณีกลับพบว่า เนื้อหาคำาสอนบางส่วนที่พบในคัมภีร์
คานธารีไปพ้องตรงกับคัมภีรอ์ าคมะจีนและไม่พบในพระไตรปิฎกบาลีกม็ ี หรืออาจ
พบเนือ้ หาเพียงบางส่วนในคัมภีรจ์ นี และบางส่วนในบาลี (ดูตวั อย่าง 3.1.3)
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ปรากฏการณ์นี้ ในด้านหนึ่ง อาจกล่าวได้ว่า เป็นเครื่องยืนยันรับรอง
ความเทีย่ งตรงของชาวพุทธเถรวาทในการสืบทอดคำาสอนในพระไตรปิฎกบาลี
ว่า แม้จะผ่านการสังคายนามาหลายครั้งและผ่านการตรวจชำาระมาครั้งแล้ว
ครั้งเล่า พระไตรปิฎกบาลีก็ยังคงรักษาคำาสอนเก่าแก่ของพระพุทธศาสนาไว้
ได้อย่างถูกต้องดังที่มีเนื้อหาของคัมภีร์คานธารีโบราณเป็นเครื่องรับรอง แต่
ในเวลาเดียวกันก็ต้องยอมรับว่า สิ่งที่เก็บรักษาไว้ในพระไตรปิฎกบาลีไม่ใช่
ทั้งหมดของคำาสอนดั้งเดิมในพระพุทธศาสนา ดังนั้นการที่จะศึกษาคำาสอน
ในเชิงปริยัติให้เข้าใจพระพุทธศาสนาดั้งเดิมได้อย่างสมบูรณ์นั้น การศึกษา
พระไตรปิฎกบาลีรว่ มกันกับคัมภีรพ์ ทุ ธโบราณอืน่ ๆ ด้วยน่าจะให้ภาพรวมของ
คำาสอนดั้งเดิมที่ครบถ้วนรอบด้านมากขึ้น
5.2.2. หลักการที่ตรงกันในสองภูมิภาค : แกนกลางสากลของ
พระพุทธศาสนา
หลักคำาสอนจากภูมิภาคทั้งสองที่ศึกษาในงานวิจัยนี้ ที่เมื่อมองดูโดย
ผิวเผินเหมือนจะแตกต่างกันนั้น หากพิจารณาในรายละเอียดแล้วกลับมีส่วน
สอดคล้องหรือตรงกันในหลายประเด็น ดังที่ยกมาเป็นตัวอย่างด้านล่างนี้
5.2.2.1. จิตบริสุทธิ์ดั้งเดิม กับหลักการตถาคตครรภะ และ “ดวง
แก้วที่ข้ามา”
คั มภี ร ์ ป ฏิ บัติธรรมของพระพุท ธศาสนาเถรวาทท้ อ งถิ่ นจากเอเชี ย
อาคเนย์กล่าวถึงสภาวะดัง้ เดิมของมนุษย์ ทีเ่ รียกว่า “ดวงแก้วทีข่ า้ มา” ว่าเป็น
สภาวะทีเ่ ป็นสุขเกษม ไม่แก่ และไม่ตาย ทัง้ ยังเป็นเปาหมายทีท่ กุ ชีวติ ต้องการ
จะกลับไปให้ถึง (ดู 4.3.1.2)
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- ในเวลาสร้างบุญกุศล ก็อธิษฐานจิตว่า “ขอเดชแห่งบุญนี้ ขอให้
ข้าพเจ้าได้กลับไปเกิดในดวงแก้วที่ข้ามานั้นด้วยเถิด”
- หากประมาทพลาดพลัง้ ไปคิด พูด หรือทำาในทางทุจริตเข้า “ดวงจิต
ที่กลับกลาย” ก็จะพามนุษย์ไปเกิดใน “ที่โสโครก” คือ อบายหรือทุคติ แทนที่
จะพากลับไปเกิดใน “ดวงแก้วที่ข้ามา” ตามที่ตั้งความปรารถนาไว้
โดยนัยนี้ คุณสมบัตขิ อง “ดวงแก้วทีข่ า้ มา” ดังกล่าวจึงเป็นคุณลักษณะ
ของนิพพาน ซึ่งนอกจากจะเป็นสุขและยั่งยืนแล้ว ยังเป็นสภาวะที่สะอาด
บริสุทธิ์และเป็นเปาหมายของทุกชีวิต ส่วนการที่จะกลับไปสู่ภาวะที่สะอาด
บริสุทธิ์ดั้งเดิมได้นั้น ดวงจิตต้อง “ไม่กลับกลาย” คือต้องอยู่ในสภาวะของจิต
ดั้งเดิมที่สะอาดบริสุทธิ์ เพราะดวงจิตที่กลับกลายจะพาไปสู่ทุคติ
หลักการที่ว่ามนุษย์มีต้นกำาเนิดดั้งเดิมที่สะอาดบริสุทธิ์นั้น มีแสดงไว้
ในพระไตรปิฎกบาลีด้วยเช่นกันว่า จิตเป็นของผ่องใส แต่มาเศร้าหมองไป
ภายหลังเพราะอุปกิเลสที่จรมา และจิตสามารถหลุดพ้นจากอุปกิเลสนั้นได้
อริยสาวกได้สดับดังนี้แล้ว จึงเจริญสมาธิภาวนา (องฺ.เอก. 20/50-3/11-2)
การทีบ่ อกว่า “อุปกิเลสทีจ่ รมา” นัน้ บ่งบอกถึงแหล่งทีม่ าของกิเลส ว่ามาจาก
ที่อื่น ไม่ได้เป็นธรรมชาติดั้งเดิมของจิต และเมื่อมาแล้วก็มาปนเปื้อน ทำาให้
จิตที่เคยสะอาดผ่องใสนั้นเศร้าหมองไป ซึ่งก็คือ “จิตที่กลับกลาย” ที่จะพา
ไปสู่อบายนั่นเอง ส่วนการที่บอกว่า จิตหลุดพ้นจากอุปกิเลสที่จรมาได้นั้น
บ่งบอกถึงศักยภาพในการตรัสรู้และเข้าถึงนิพพาน โดยการกลั่นจิตให้กลับมา
อยู่ในสภาวะดั้งเดิมที่สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสอีกครั้ง
ศักยภาพของมนุษย์ในการตรัสรู้เพื่อกลับไปสู่สภาวะที่สะอาดบริสุทธิ์
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ดั้งเดิมในทำานองนี้ มีกล่าวไว้ในคำาสอนของดินแดนที่เชื่อมต่อกันด้วยเส้นทาง
สายไหมด้วยเช่นกัน เป็นหลักการที่เรียกว่า “แนวคิดตถาคตครรภะ” ที่เก็บ
รักษาไว้โดยชาวพุทธมหายานว่า มนุษย์ทุกคนมีธาตุแห่งความเป็นพุทธะ อยู่
ภายใน แต่ถูกบดบังไว้ด้วยกิเลส ตถาคตครรภะก็คือธรรมกาย ซึ่งเป็นสุญญตา
คือว่างเปล่าจากกิเลส แต่บริบูรณ์ด้วยพุทธคุณอันไม่มีประมาณ (ดู 3.2.4.1)
พุทธภาวะที่มีอยู่ภายในของสรรพสัตว์นั้น บริสุทธิ์บริบูรณ์มาแต่ดั้งเดิม และ
ก็มีปัญญารู้แจ้งอยู่แล้ว กิเลสอาสวะก็เป็นเพียงมาย้อมภายนอก ซึ่งจะต้อง
ชำาระล้างออกไป
ไมเคิล ซิมเมอร์แมนน์ (Zimmermann 2011) ได้แสดงไว้วา่ พุทธภาวะ
ที่อยู่ในตัวมนุษย์นั้น มีชื่อเรียกหลายอย่าง และหลายๆ ชื่อก็บ่งบอกถึงความ
เป็น “กายพระ” ดังตัวอย่างต่อไปนี้
- ชินกาย (กายของพระชินเจ้า)
- สุคตกาย (กายของพระสุคต)
- ตถาคตกาย (กายของพระตถาคต)
- พุทธตฺวา หรือ พุทฺธตฺตา (ความเป็นพระพุทธเจ้า)
- พุทฺธชฺานโกศ (ชั้นแห่งพุทธญาณ)
- ตถาคตธรฺมตา (ธรรมชาติของพระตถาคต)
- ตถาคตสฺย อวินาศธรฺมตา (ธรรมชาติทไี่ ม่ถกู ทำาลายของพระตถาคต)
เป็นต้น
การที่หลักคำาสอนเกี่ยวกับดวงแก้วที่เป็นต้นกำาเนิดอันสะอาดบริสุทธิ์
ของมนุษย์ที่กล่าวไว้ในคำาสอนเถรวาทท้องถิ่นในเอเชียอาคเนย์ กับศักยภาพ
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ในการตรัสรู้ที่จะกลับไปสู่สภาวะดั้งเดิมที่สะอาดบริสุทธิ์ของจิตดังที่กล่าวไว้
ในพระไตรปิฎกบาลี ที่มาพ้องตรงกันกับหลักการตถาคตครรภะในพระพุทธ
ศาสนามหายานนั้น บ่งบอกถึงคำาสอนที่เป็น “แกนกลางร่วมกันระหว่าง
พระพุทธศาสนาต่างนิกาย” ทีน่ า่ จะเป็นคำาสอนเก่าแก่ทมี่ มี าตัง้ แต่กอ่ นการแตก
นิกายแล้ว และเป็นหัวใจคำาสอนในพระพุทธศาสนาที่หลายนิกายต่างรักษาไว้
เหมือนกัน แต่อธิบายหรือกล่าวถึงด้วยถ้อยคำาทีแ่ ตกต่างกันเท่านัน้ ดังที่ ไมเคิล
ซิมเมอร์แมน ผูศ้ กึ ษาวิจยั เรือ่ งนีม้ าอย่างลึกซึง้ ได้แสดงความเห็นไว้วา่ “ตถาคต
ครรภสูตรของอินเดีย เขียนขึ้นโดยชาวพุทธ เป็นภาพรวมที่สมบูรณ์ของ
คำาสอนในพระพุทธศาสนาที่ดั้งเดิมมากๆ และน่าจะไม่ได้เขียนขึ้นเพื่อโต้ตอบ
นักคิดรุน่ หลังอย่างทีห่ ลายๆ ท่านเข้าใจ เพราะน่าจะเขียนขึน้ มานานก่อนยุคของ
การถกเถียงกันเชิงปรัชญา และไม่ใช่เขียนเพื่อจะแก้ไขพุทธปรัชญาให้ถูกต้อง
แต่เพือ่ อธิบายให้ชาวพุทธในยุคแรกเริม่ เข้าใจว่าพุทธภาวะนัน้ มีอยูแ่ ล้วภายใน
ตัวทุกคนและมีความเต็มเปียมบริบรู ณ์อยูภ่ ายใน” (Zimmermann 2011)
ตาย

5.2.2.2. นิพพานเป็นแก่นสาร เที่ยงแท้ เป็นสุข ไม่มีแก่ และไม่มี

คัมภีร์ของโยคาวจรในเอเชียอาคเนย์กล่าวถึงนิพพานว่า เป็นธรรมที่
เที่ยงแท้ เป็นสุขอย่างยิ่ง เป็นแก่นสาร ไม่มีความเกิด แก่ เจ็บ ตาย (4.2.3.1)
ส่วนคัมภีร์ภาษาคานธารีจากคันธาระโบราณกล่าวว่า นิพพานธาตุไม่มีความ
ชรา คือเป็นสภาวะที่เที่ยงแท้ ไม่แปรผันเป็นอย่างอื่น (3.1.3) และเป็นสุขที่
เที่ยงแท้ ไม่กลับกลายเช่นกัน (3.1.8) ส่วนพระพุทธศาสนามหายานที่พบใน
ดินแดนที่เชื่อมต่อกันด้วยเส้นทางสายไหม กล่าวถึงธรรมกายและนิพพานใน
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ลักษณะเดียวกันว่า “นิพพานเป็นนิจจัง กายของตถาคตก็เป็นนิจจังเช่นกัน”
(3.2.4.2) หลักการที่ว่า นิพพานเป็นธรรมที่เที่ยงแท้ เป็นสุข และไม่มีแก่ ไม่มี
ตาย จึงนับว่าเป็นหลักการที่ตรงกันของคัมภีร์จากภูมิภาคทั้งสอง และตรง
กันกับพระไตรปิฎกบาลี (ม.มู. 12/315/314, อง.นวก. 23/238/430-434)
เสมอ

5.2.2.3. พระพุทธเจ้าในนิพพานยังคอยช่วยเหลือสัตว์โลกอยู่

คัมภีรข์ องโยคาวจรในเอเชียอาคเนย์ระบุวา่ พระพุทธเจ้าในนิพพานยัง
คอยสอดพระญาณช่วยเหลือสัตว์โลกผู้เข้าในข่ายพระญาณอยู่เสมอ และการ
ที่จะเข้าไปอยู่ในข่ายพระญาณของพระองค์ก็โดยการระลึกถึงพระพุทธเจ้า
และพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง (4.3.2.4) และยังมีคาถาธรรมกายที่แนะนำาให้
ผู้ปฏิบัติธรรมที่ตั้งความปรารถนาจะเป็นพระสัพพัญูพุทธเจ้าหมั่นระลึกถึง
พุทธลักษณะคือพระธรรมกายเนืองๆ (4.1.1.1.ข)
ส่วนคัมภีร์พุทธมหายานที่พบในคันธาระ เอเชียกลาง และประเทศจีน
กล่าวถึงการทีผ่ ปู้ ฏิบตั เิ จริญสมาธิภาวนาและเห็นพระพุทธเจ้าแล้วจะสามารถ
รับฟังคำาสอนจากพระองค์ได้ และได้รบั อานุภาพต่างๆ รวมทัง้ ความช่วยเหลือ
จากพระองค์ด้วย (3.3.2.1, 3.3.2.2) นอกจากนี้คัมภีร์มหายานบางคัมภีร์ยัง
กล่าวถึงผลดีที่จะได้รับจากการตรึกระลึกถึงพระพุทธองค์คือ ทำาให้กุศลมูล
เจริญงอกงาม อกุศลวิบากถูกขจัดสิ้นไป มีอินทรีย์แก่รอบ เหลือแต่กุศลที่จะ
นำาให้ถึงความเป็นพระพุทธเจ้าได้โดยง่าย
ในพระไตรปิฎกบาลี แม้จะไม่มีข้อความกล่าวถึงการช่วยเหลือจาก
พระพุทธเจ้าในนิพพานโดยตรง แต่ก็มีคำาสอนที่แนะนำาให้เจริญพุทธานุสติ
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โดยกล่าวถึงอานิสงส์ไว้มากมายในทำานองเดียวกัน (4.2.1.1) พระพุทธองค์
ยังทรงแนะนำาอริยสาวกให้เจริญพุทธานุสติอีกด้วย และทรงสอนพระภิกษุให้
ระลึกถึงพระองค์ในยามมีภัยด้วย แม้จะไม่ได้กล่าวไว้จะแจ้งดังที่กล่าวไว้ใน
คัมภีร์โยคาวจรก็ตาม แต่ก็นับได้ว่าเป็นหลักคำาสอนที่เข้ากันได้และไม่ขัดแย้ง
กันแต่อย่างใด
จึงกล่าวได้ว่า หลักการที่แนะนำาให้เจริญพุทธานุสติ ระลึกถึงพระพุทธ
องค์และจะได้รับความช่วยเหลือจากพระองค์จึงเป็นหลักการกลางๆ ร่วมกัน
ที่พระพุทธศาสนาหลายนิกายต่างเก็บรักษาไว้เหมือนๆ กัน ซึ่งบ่งบอกว่าน่า
จะเป็นคำาสอนเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่ก่อนการแตกนิกายที่นิกายต่างๆ รักษาไว้
เหมือนๆ กัน
5.2.2.4. หลักการปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้น
คำาสอนในคัมภีร์คานธารีเก่าแก่ แนะนำาหลักในการปฏิบัติเพื่อถึงพระ
นิพพาน ซึ่งอาจแบ่งเป็นประเด็นย่อยได้ 3 ประเด็น ดังนี้
ก. ให้ปลอยวางขันธ์ 5 ที่ไมใชตน
ในคัมภีรเ์ ก่าแก่ภาษาคานธารี มีคาำ แนะนำาให้ปล่อยวางขันธ์ 5 ทีไ่ ม่ใช่ตน
และให้หน่ายในขันธ์ 5 (3.1.5) และคำาแนะนำาให้เจริญสัญญา 4 ประการ1เพื่อ
ไม่ยึดติดในสิ่งใด (3.1.6) เพราะผู้ที่ไม่ยึดติดในสิ่งต่างๆ ย่อมมุ่งตรงสู่นิพพาน
(3.1.7)
1

สัญญา 4 ประการ ได้แก่ อสุภสัญญา (มองสังขารร่างกายว่าไม่งาม) มรณสัญญา (หมั่นระลึกถึงความ
ตายที่จะมาถึง) อาหาเรปฏิกูลสัญญา (พิจารณาเห็นว่าอาหารเป็นสิ่งปฏิกูล) และสัพพโลเกอนภิรต
สัญญา (ความไม่ยดึ ติดยินดีผกู พันในโลกทัง้ ปวง ซึง่ ก็คอื ไม่ผกู พันหรือติดใจในสังขารทัง้ หลายนัน่ เอง)
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คำาสอนให้ปล่อยวางขันธ์ 5 และการอบรมสัญญาต่างๆ ที่จะช่วยให้ไม่
ยึดติดในขันธ์ 5 นั้น มีกล่าวไว้มากในคัมภีร์จากเอเชียอาคเนย์เช่นกัน เช่น ใน
คัมภีรข์ องโยคาวจร แนะนำาเป็นอุปมาอุปไมยว่า ให้กาำ จัดนกอินทรีทคี่ อยจิกกิน
คนทั้งเป็น “นกอินทรี” เป็นชื่อของอายตนะภายใน ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย
ใจ ซึง่ เป็นอีกชือ่ หนึง่ ของขันธ์ 5 นัน่ เอง (4.3.1.1) นอกจากนี้ ยังมีคาำ แนะนำาให้
เจริญอสุภสัญญา และมรณสัญญาในคัมภีรจ์ ตุรารักขา (4.2.2) และสัญญาอืน่ ๆ
ในลักษณะคล้ายกันในคัมภีรม์ ลู ลกัมมฐานของล้านนา และในพระไตรปิฎกบาลี
มีกล่าวไว้มากถึงสัญญา 52 ประการทีน่ าำ ไปสูอ่ มตะ (องฺ.ปฺจ. 22/62/91) และ
ยังมีสัญญา 9 และสัญญา 10 ในลักษณะที่คล้ายกัน
ส่วนในคัมภีรพ์ ทุ ธมหายาน แนะนำาให้ปล่อยวางขันธ์ 5 เช่นเดียวกัน แต่
ใช้ถอ้ ยคำาทีแ่ ตกต่างกันว่า ให้มองทุกสิง่ ว่างเปล่า ไม่มแี ก่นสาร แม้แต่สงิ่ ทีเ่ ข้าถึง
ในสมาธิ เมือ่ อบรมสัญญาว่าเป็นอภาวะแล้ว ต่อจากนัน้ จึงจะเห็นพระพุทธเจ้า
(3.3.2.1, 3.3.2.2)
ข. ให้ประกอบความเพียรเจริ สมาธิภาวนา
ในคัมภีรค์ านธารีเก่าแก่ของนิกายหลัก มีคาำ สอนให้ประกอบความเพียร
ในฐานะ 4 คือ เพียรระวังอกุศลไม่ให้เกิดขึ้น เพียรละอกุศลที่เกิดแล้ว เพียร
เจริญกุศลที่ยังไม่เกิด และเพียรรักษากุศลที่เกิดแล้ว (3.1.2) นอกจากนี้ยังมี
คูม่ อื ปฏิบตั ธิ รรมทีแ่ นะนำาการเจริญสมาธิภาวนาในรูปแบบต่างๆ ทัง้ ทีเ่ ป็นของ
นิกายหลัก (3.3.1, 3.3.2.3) และมหายาน (3.3.2.1-3.3.2.2, 3.3.2.4-3.3.2.7)
2

สัญญา 5 ประการ ได้แก่ อนิจจสัญญา (มองขันธ์ 5 ว่าไม่เที่ยง) อนัตตสัญญา (ขันธ์ 5 ไม่ใช่ตน) มรณ
สัญญา อาหาเรปฏิกูลสัญญา และสัพพโลเกอนภิรตสัญญา
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ในเอเชียอาคเนย์ มีคำาแนะนำาให้เจริญภาวนาในทำานองเดียวกัน เช่น
ปธาน 4 ในพระไตรปิฎกบาลี (ที.ปา. 11/238/237) คัมภีร์โยคาวจรเน้นให้
เจริญสมาธิภาวนาซึง่ เป็นวิธเี ดียวทีจ่ ะพาไปสูน่ พิ พานได้ตามอย่างพระพุทธเจ้า
พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระอรหันต์ (4.3.2.2) และมีคู่มือแนะนำาการปฏิบัติ
ธรรมโดยตรง เช่น จตุรารักขา (4.2.1.2, 4.2.2) มูลลกัมมฐานของล้านนา และ
มูลพระกัมมัฏฐานของเขมร (4.2.1.3, 4.2.3) เป็นต้น
ค. ต้องทังร้ทังเหนจงจะกําจั กิเลสไ ้
ในคัมภีร์คานธารี กล่าวถึงหลักการหนึ่งในการกำาจัดกิเลสว่า ต้อง
ประกอบด้วยทัง้ ความรูแ้ ละความเห็น เพราะผูท้ ไี่ ม่รู้ หรือไม่เห็นนัน้ กำาจัดกิเลส
ไม่ได้ (3.1.4) ความรูเ้ ห็นในทีน่ คี้ อื ความรูเ้ ห็นความเกิดดับของขันธ์ 5 เมือ่ รูเ้ ห็น
แล้วจึงเกิดความหน่าย คลายกำาหนัด ปล่อยวาง มีใจมุ่งตรงสู่นิพพาน คำาสอน
ที่ว่าต้องทั้งรู้ทั้งเห็นจึงจะกำาจัดกิเลสได้นี้ตรงกันกับที่กล่าวไว้ในพระไตรปิฎก
บาลี (สำ.นิ. 16/68/35) ของเอเชียอาคเนย์
ส่วนในคำาสอนของโยคาวจรนัน้ แม้จะไม่ได้กล่าวถ้อยคำาว่า “ทัง้ รูท้ งั้ เห็น”
โดยตรง แต่ก็สอนไว้ว่า การที่จะหลุดพ้นได้นั้น ต้องหาดวงแก้วภายในตัวคือ
โลกุตรธรรมสี่ระดับ ได้แก่ โสดาบัน สกทาคามี อนาคามี และอรหันต์เพื่อที่
จะไปนำาดวงแก้วนี้ “ส่องแจ้งนำาเข้าไปในประตูพระนิพพาน” การกล่าวถึงดวง
แก้วสี่ดวงคือโลกุตรธรรม 4 ระดับในลักษณะที่สว่างไสวนั้น สื่อถึงความหมาย
ของ “การเห็น” ที่เกิดจากสมาธิภาวนาด้วยเช่นกัน (4.3.1.1, 4.3.1.4,
4.3.1.6)
ในพระสูตรมหายานที่พบในคันธาระ เอเชียกลาง และประเทศจีน มี
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ลักษณะเดียวกันกับคัมภีรข์ องโยคาวจรคือ แม้จะไม่ได้กล่าวว่าต้องทัง้ รูท้ งั้ เห็น
โดยตรง แต่พระสูตรแนะนำาการเจริญสมาธิภาวนาก็กล่าวถึงทั้ง “ความเห็น”
และ “ความสว่าง” ที่เกิดขึ้นในการเจริญสมาธิภาวนา (ตัวอย่างใน 3.3.2.1,
3.3.2.2, 3.3.2.4, 3.2.5.1) รวมทั้ง “ความรู้” ว่าสิ่งต่างๆ ล้วน “ว่างเปล่า”
(Skilton 2002 : 137)

คำาแนะนำาให้ปล่อยวางจากสิ่งที่ไม่ใช่ตนคือขันธ์ 5 และคำาแนะนำาให้
ประกอบความเพียร เจริญสมาธิภาวนา เพือ่ เป็นหนทางหลุดพ้นจากวัฏสงสาร
เข้าสูพ่ ระนิพพาน รวมทัง้ หลักการทีว่ า่ ในการปฏิบตั ติ อ้ งให้ถงึ ขัน้ ทีท่ งั้ รูแ้ ละทัง้
เห็น คือมีทั้งจักษุและญาณ จึงจะนำาตัวรอดพ้นจากทุกข์ได้ จึงอาจนับว่าเป็น
คำาสอนหลักที่เป็นแกนกลางคำาสอนของทุกนิกายร่วมกันอีกประการหนึ่ง
5.2.2.5. พระพุทธองค์ทรงเป็น “พุทธะ” เป็น “ธรรมกาย” มิใช่
มนุษย์หรือเทวดา
ในคัมภีร์นิกายหลักเก่าแก่ จารึกในภาษาคานธารี มีพระสูตรหนึ่งที่
พระพุทธองค์ตรัสว่า พระองค์มไิ ด้เป็นมนุษย์ และมิได้เป็นเทวดาประเภทต่างๆ
แต่ทรงเป็น “พุทธะ” เพราะพระองค์ทรงหมดกิเลสที่จะทำาให้เป็นอย่างอื่น
แล้ว แม้จะยังทรงดำารงอยู่ในโลกแต่ก็ไม่ติดโลก ประดุจดอกบัวที่ไม่เปื้อนนำา้
และโคลนตมฉะนั้น (3.1.1) เป็นคำาสอนที่ตรงกันกับในพระไตรปิฎกบาลีซึ่ง
จัดเป็นนิกายหลักเหมือนกัน (องฺ.เอก. 21/36/48-50) แต่ของคนละภูมภิ าค
อนึง่ หลักการนี้ นับว่าเป็นหลักการเดียวกันกับทีต่ รัสไว้ในอัคคัญญสูตร
ว่า พระองค์ทรงเป็นธรรมกาย หรือธรรมกายเป็นพระนามของพระองค์ (ที.ปา.
11/55/92) ซึ่งบ่งบอกว่า รูปกายไม่ใช่กายที่แท้จริงของพระองค์ แต่ธรรมกาย
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เท่านั้นที่เป็นพระพุทธองค์ที่แท้
ในคัมภีร์พุทธเถรวาทท้องถิ่น มีข้อความทำานองเดียวกันปรากฏอยู่ใน
คาถาธรรมกาย คือ ธมฺมกายมตํ พุทธฺ ํ ทีแ่ ปลว่า “(ระลึกถึง) พระพุทธเจ้าผูเ้ ป็น
ที่ทราบกันว่า เป็นธรรมกาย” ข้อความนี้บ่งบอกชัดเจนถึงความเข้าใจของ
ชาวพุทธในยุคนั้นว่าธรรมกายเป็นตัวตนที่แท้จริงของพระองค์ ไม่ใช่รูปกาย
และดังนั้นพระองค์จึงเป็น “ธรรม” (ธมฺมภโต) มิใช่ “มนุษย์”
ส่วนพระสูตรมหายานยุคต้น มีข้อความกล่าวไว้มากมายถึงการที่
พระองค์ทรงเป็นธรรมกาย และให้มองเห็นพระองค์โดยธรรมกาย มิใช่โดย
รูปกาย โดยเฉพาะในคัมภีร์สายปรัชญาปารมิตา ตั้งแต่อัษฏสาหสริกาปรัชญา
ปารมิตา เป็นต้นมา เป็นความเข้าใจทีย่ งั คงเดิมอยูต่ ลอดในทุกยุคสมัยของพุทธ
วรรณกรรมสายปรัชญาปารมิตา (3.2.1.1-3.2.1.3) และในคัมภีรพ์ ทุ ธมหายาน
อื่นๆ เช่น สมาธิราชสูตรที่กล่าวถึงการปฏิบัติพุทธานุสติ (3.2.1.4)
หลักการที่พระพุทธองค์ทรงเป็นธรรมกายหรือเป็นพุทธะ มิได้เป็นรูป
กายหรือกายมนุษย์ทตี่ รงกันทัง้ ในนิกายหลักของคันธาระ ในนิกายหลักเถรวาท
ฝ่ายบาลี และในคัมภีร์เถรวาทท้องถิ่นรวมทั้งในพระพุทธศาสนามหายาน จึง
มีสถานะของการเป็นหลักการกลางร่วมกันของพระพุทธศาสนาทุกนิกาย และ
น่าจะเป็นคำาสอนเก่าแก่ดั้งเดิมที่มีมาก่อนการแตกนิกาย ทั้งยังเป็นหัวใจที่
พระพุทธศาสนาทุกนิกายเก็บรักษาไว้ร่วมกัน
5.2.2.6. ธรรมกายเป็นกายแห่งการตรัสรู้ธรรม
ในคำาสอนนิกายหลักทีเ่ ก็บรักษาไว้ในคัมภีรส์ งั ยุกตาคมะ ภาษาจีน มีคาำ
สอนทีแ่ สดงถึงความสำาคัญของธรรมกายในฐานะทีเ่ ป็นกายแห่งการตรัสรูธ้ รรม
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โดยเกิดขึน้ ในขัน้ ตอนของการตรัสรูข้ องพระพุทธองค์และทำาหน้าทีใ่ นการตรัสรู้
เปลีย่ นแปลงพระสิทธัตถราชกุมารจาก “มนุษย์” เป็น “พุทธะ” (3.2.5.2)
หลักการคล้ายกันพบในคัมภีร์มหายานจากท้องถิ่นเดียวกันด้วย คือใน
สุวรรณประภาโสตตมสูตรที่กล่าวถึงการบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณกับการ
ได้เข้าถึงพระธรรมกายว่าเกิดขึ้นร่วมกัน (3.2.5.1) และในคัมภีร์ของโยคาวจร
อันได้แก่คาถาธรรมกายทีแ่ สดงไว้ชดั เจนว่า ในบรรดาพุทธญาณทีป่ ระกอบกัน
ขึ้นเป็นธรรมกายนั้นนอกจากจะมีญาณเพื่อการทำาหน้าที่บรมศาสดาในการ
โปรดสัตว์โลกทั้งหลายแล้ว ยังมีญาณที่มีความสำาคัญในการตรัสรู้ธรรมของ
พระองค์เองด้วยซึ่งเป็นตัวบ่งบอกว่าธรรมกายเป็นกายแห่งการตรัสรู้ธรรม
(4.1.1.2.ง-จ)
ส่วนในพระไตรปิฎกบาลี แม้ประเด็นนีจ้ ะไม่มแี สดงไว้อย่างแจ้งชัดก็ตาม
หากข้อความเกี่ยวกับธรรมกายที่พบในปัจเจกพุทธาปทานก็บ่งชี้ไปในทิศทาง
เดียวกันว่าธรรมกายเป็นกายแห่งการตรัสรู้ธรรม เพราะกล่าวถึงธรรมกายใน
ลำาดับของการบรรยายคุณวิเศษที่เกี่ยวข้องกับการตรัสรู้ธรรมของพระปัจเจก
พุทธเจ้า (ขุ.อป. 32/2/20) และในอัตถสันทัสสกเถราปทานก็กล่าวถึงธรรมกาย
ในลำาดับของการบรรยายพระพุทธคุณของพระปทุมุตรพุทธเจ้าในฐานะที่ทรง
เป็นเลิศด้วยพุทธญาณแห่งการตรัสรู้ (4.1.2.1.ก)
5.2.2.7. บทสรุปหลักการที่ตรงกันในสองภูมิภาค
ตัวอย่างทีย่ กมาข้างบนนีเ้ ป็นการเปรียบเทียบคำาสอนทีจ่ ดั เป็นหลักฐาน
ธรรมกายจากสองภูมิภาค ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นตัวแทนของพระพุทธศาสนา
ต่างนิกาย ได้แก่
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1. พระพุทธศาสนานิกายหลักในดินแดนคันธาระโบราณ ซึง่ นักวิชาการ
สันนิษฐานว่าอาจเป็นธรรมคุปตก์หรือสรรวาสติวาท เป็นคำาสอนที่เผยแผ่จาก
อินเดียขึ้นไปทางทิศเหนือ เผยแผ่และเติบโตอยู่ในท้องถิ่นที่เรียกว่าเป็นแคว้น
คันธาระในยุคสมัยกว่าสองพันปีก่อน คัมภีร์ที่พบจารึกในภาษาคานธารีมีอายุ
การคัดลอกตัง้ แต่ราวพุทธศตวรรษที่ 5-6 จนถึงราวพุทธศตวรรษที่ 8-9 ซึง่ อาจ
สืบย้อนไปถึงต้นตอของคำาสอนได้ถึงพุทธศตวรรษที่ 3 เป็นอย่างช้า
2. พระพุทธศาสนานิกายหลักในเอเชียอาคเนย์ อันได้แก่พระพุทธ
ศาสนาเถรวาทกระแสหลักซึง่ มีพระไตรปิฎกบาลีเป็นตัวแทน ตำานานว่าเผยแผ่
จากอินเดียตรงไปยังศรีลงั กา และมาสูเ่ อเชียอาคเนย์ในภายหลัง ต้นฉบับตีพมิ พ์
มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 24 เป็นต้นมา แต่อาจสืบย้อนไปถึงอายุของต้นฉบับ
ดั้งเดิมได้ถึงราวพุทธศตวรรษที่ 5
3. พระพุทธศาสนาเถรวาทแบบท้องถิน่ ของเอเชียอาคเนย์ มีตวั แทนคือ
คัมภีร์กลุ่มโยคาวจร จารึกในอักษรขอม อักษรธรรมแบบต่างๆ และในอักษร
และภาษาเขมร ประวัติความเป็นมาไม่ชัดเจนนัก อาจเป็นไปได้ว่าเผยแผ่มา
โดยตรงจากอินเดียโดยสมณทูตยุคเดียวกันกับที่ไปยังศรีลังกา3 และยังมีการ
รับพระพุทธศาสนามาจากศรีลังกาและอีกหลายทางในภายหลังด้วย คัมภีร์
ที่นำามาศึกษาคัดลอกมาราวพุทธศตวรรษที่ 21-25 แต่อาจสืบย้อนไปถึงอายุ
ของต้นฉบับที่เรียบเรียงได้ถึงราวพุทธศตวรรษที่ 10-16 และหลังจากนั้น
3

งานวิจยั “สมาธิภาวนาในคัมภีรใ์ บลานเขมร” (พระปอเหม่า ธมฺมิโต 2557) ระบุวา่ พระพุทธศาสนา
เดินทางเข้ามายังสุวรรณภูมิครั้งแรกราว พ.ศ. 300-500 และรุ่งเรืองมากในกัมพูชาราวพุทธศตวรรษ
ที่ 7-8 ในรัชสมัยของพระเจ้าพุธศรีมาระ ก่อนจะมีการเผยแผ่มาจากเส้นทางอื่นอีกในภายหลัง
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4. คัมภีร์พระพุทธศาสนามหายานจากคันธาระ เอเชียกลาง และ
ประเทศจีน อายุของต้นฉบับคัมภีร์ที่คัดลอกมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 5 จนถึง
ราวพุทธศตวรรษที่ 18-19 และอาจสาวย้อนไปถึงต้นฉบับดัง้ เดิมได้ถงึ ราวพุทธ
ศตวรรษที่ 5 เป็นอย่างช้า
ในคำาสอนของพระพุทธศาสนาทีเ่ ผยแผ่และเติบโตจากต่างท้องทีซ่ งึ่ ห่าง
ไกลกันมากในทางภูมิศาสตร์ มีอายุของคัมภีร์แตกต่างกันมาก และเผยแผ่มา
จากคนละสายกันดังแสดงไว้ข้างต้นนั้น พบว่ามีหลักคำาสอนที่ตรงกันในทั้ง
4 สายอยู่ไม่น้อย และที่ตรงกันในหลักฐานจากต่างภูมิภาค และต่างนิกาย
แม้จะไม่ถึงกับพบในทั้ง 4 สาย ก็มีอีกไม่น้อย เป็นไปได้ว่าความสอดคล้อง
กันนี้จะบ่งบอกถึงความเป็นแกนกลางสากลของคำาสอนเหล่านี้ในพระพุทธ
ศาสนา ซึ่งน่าจะเป็นสิ่งที่พระพุทธศาสนาทุกสายได้รับมาเหมือนๆ กัน โดย
อาจเป็นคำาสอนเก่าแก่ดั้งเดิมมาก่อนการแตกนิกาย ทั้งยังเป็นคำาสอนสำาคัญ
ทีเ่ ป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาจึงทำาให้ทกุ นิกายยังเก็บรักษาไว้และถ่ายทอด
สืบต่อกันมา และที่มีความสำาคัญสำาหรับงานวิจัยนี้โดยเฉพาะคือ คำาสอน
เหล่านี้นับเป็นหลักฐานธรรมกายด้วย คือเป็นคำาสอนที่ตรงกันกับคำาสอนของ
วิชชาธรรมกาย และจึงเป็นตัวรับรองว่า คำาสอนวิชชาธรรมกาย อย่างน้อย
ในประเด็นเหล่านี้ เป็นคำาสอนดั้งเดิมในพระพุทธศาสนาที่มีมาตั้งแต่ก่อนการ
แตกนิกายแล้ว
5.2. . หลักการทีแ่ ตกต่างกันในสองภูมภิ าค : เอกเทศในการเผยแผ่
นอกเหนือจากหลักการทีต่ รงกันในสองภูมภิ าคและในทุกนิกายทีพ่ บใน
ทั้งสองภูมิภาคนั้นแล้ว ยังพบคำาสอนที่เป็นหลักฐานธรรมกายได้ในระดับหนึ่ง
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ซึ่งมีอยู่ในภูมิภาคหนึ่งแต่อาจไม่พบในอีกนิกายหนึ่ง หรือในอีกภูมิภาคหนึ่ง
ซึ่งอาจมีหลายเหตุผล ดังตัวอย่างต่อไปนี้
5.2.3.1. พระพุทธองค์ทรงมีคณ
ุ เหนือกว่าพระอรหันต์แม้จะตรัสรู้
นิพพานเดียวกัน
หลักการนี้พบในโศลกสรรเสริญพระพุทธคุณที่ประพันธ์ในประเทศ
อินเดียราวกลางพุทธศตวรรษที่ 7-8 เป็นชิ้นส่วนคัมภีร์ที่พบจากเอเชียกลาง
บรรยายพระพุทธคุณว่าสูงส่งและกล่าวด้วยว่าพระพุทธคุณนั้นเหนือกว่า
คุณของพระอรหันต์มากมายนัก แม้จะตรัสรูน้ พิ พานเดียวกันก็ตาม (3.1.9) พบ
หลักการเดียวกันแสดงไว้ในพระไตรปิฎกบาลี และในคัมภีรอ์ าคมะจีน (3.2.5.2)
ซึ่งนับว่าตรงกันกับคำาสอนของพระพุทธศาสนาต่างสายการเผยแผ่และต่าง
ภูมิภาค ดังนั้นแม้จะไม่พบในหลักฐานที่เป็นพระสูตรมหายานในคันธาระหรือ
เอเชียกลาง และในคัมภีร์พุทธเถรวาทท้องถิ่นที่นำามาศึกษา ก็อาจเป็นเพราะ
คัมภีรท์ นี่ าำ มาศึกษานัน้ มีความจำากัดทัง้ ประเภทของคัมภีรท์ เี่ ลือกมา ดังทีแ่ สดง
ไว้ตงั้ แต่ตน้ และความจำากัดของคัมภีรเ์ ก่าแก่ทพี่ บ แต่อย่างน้อย การทีพ่ บเป็น
คำาสอนที่ตรงกันกับต่างสายการเผยแผ่คือบาลี และยังพบในอาคมะจีนด้วย
นี้ ก็เป็นเครื่องรับรองถึงการเป็นหลักการกลางร่วมกันในพระพุทธศาสนาต่าง
นิกายได้ในระดับหนึ่ง การศึกษาเพิ่มเติมในกลุ่มคัมภีร์ที่กว้างกว่านี้น่าจะช่วย
ให้ยืนยันประเด็นนี้ได้หนักแน่นขึ้น
5.2.3.2. พระโพธิสัตว์มีธรรมเป็นกาย
ในคัมภีรท์ พี่ บจากคันธาระและเอเชียกลาง มีชนิ้ ส่วนของคัมภีรม์ หายาน
หรืออาจเป็นของนิกายหลักบางนิกาย ซึ่งนักวิชาการสันนิษฐานว่าเป็นของ
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มหาสางฆิกะ-โลโกตตรวาท กล่าวถึงการที่พระโพธิสัตว์มีธรรมเป็นกาย และ
กายของพระโพธิสัตว์ไม่ต้องการอาหารหล่อเลี้ยง (3.2.1.5) หลักการนี้ไม่พบ
ในคัมภีร์อื่นๆ ในทั้งสองภูมิภาค ซึ่งน่าจะบ่งบอกถึงความเป็นเอกเทศในการ
เผยแผ่คำาสอนของพระพุทธศาสนานิกายใดนิกายหนึ่ง
จากตัวอย่างทั้งสองที่ยกมาข้างต้น จะเห็นว่าคัมภีร์ที่ไม่พบหลักฐานที่
ตรงกันในทุกนิกายของทัง้ สองภูมภิ าค อาจเป็นคำาสอนกลางร่วมกันในพระพุทธ
ศาสนาก็ได้ โดยพิจารณาจากการที่พบเป็นส่วนร่วมในนิกายอื่นหรือภูมิภาค
อืน่ ในบางส่วน ทีแ่ สดงถึงความเป็นหลักการร่วมกันของพระพุทธศาสนาทีต่ า่ ง
สายการเผยแผ่ ส่วนบางคัมภีรท์ ไี่ ม่พบในคำาสอนนิกายอืน่ หรือในต่างสายการ
เผยแผ่ มีความเป็นไปได้มากว่าเป็นคำาสอนทีเ่ ผยแผ่อย่างเป็นเอกเทศเฉพาะใน
นิกายนั้นๆ หรือในกลุ่มนั้นๆ
อนึ่ง มีข้อสังเกตว่า คัมภีร์ที่จัดเป็นหลักฐานธรรมกายและมีความ
สอดคล้องในระดับสูง มักเป็นคัมภีรเ์ ก่าแก่ทเี่ ป็นคำาสอนร่วมกันของหลายนิกาย
(ดู 5.2.1 และ 3.1.9) ในขณะที่คัมภีร์ที่เผยแผ่อย่างเป็นเอกเทศเฉพาะนิกาย
นัน้ มักพบว่ามีความสอดคล้องกันในบางอย่างเพียงผิวเผินและมีความแตกต่าง
มากกว่า ซึง่ ส่วนใหญ่จะพบว่าเป็นคำาสอนของพระพุทธศาสนามหายานทีม่ กี าร
ขยายความในเชิงปรัชญาไปมากแล้ว (ดู 3.2.1.5) ซึ่งอาจนับได้ว่าเป็นข้อบ่งชี้
โดยปริยายว่า คำาสอนในวิชชาธรรมกายเป็นคำาสอนเก่าแก่ในพระพุทธศาสนา
ที่มีมาก่อนการแตกนิกาย
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5.3. คําตอบเกียวกับการค้นพบวิชชาธรรมกาย
ของพระมงคลเทพมุนี
สำาหรับคำาถามนำาวิจยั ข้อทีส่ ามเกีย่ วกับความเป็นไปได้ของคำากล่าวทีว่ า่
คำาสอนในวิชชาธรรมกายเป็นคำาสอนดั้งเดิมในพระพุทธศาสนาที่พระมงคล
เทพมุนีค้นพบขึ้นมาใหม่หลังจากที่สูญหายไปเป็นเวลายาวนานแล้วนั้น อาจ
แยกประเด็นพิจารณาเป็น 2 ประเด็น กล่าวคือ
1. คำาสอนในวิชชาธรรมกายเป็นคำาสอนดั้งเดิมในพระพุทธศาสนาจริง
หรือไม่ และ
2. วิชชาธรรมกายสูญหายไปนานก่อนการค้นพบขึ้นมาใหม่ของพระ
มงคลเทพมุนีจริงหรือไม่
สำาหรับประเด็นแรกที่ว่า คำาสอนในวิชชาธรรมกายเป็นคำาสอนดั้งเดิม
ในพระพุทธศาสนาจริงหรือไม่นั้น การศึกษาเปรียบเทียบหลักฐานธรรมกายที่
พบในทัง้ สองภูมภิ าคดังทีแ่ สดงไว้ในข้อ 5.2 ได้ให้คำาตอบนีไ้ ว้แล้ว โดยแสดงไว้
อย่างชัดเจนว่า คำาสอนในวิชชาธรรมกาย อย่างน้อยในประเด็นทีย่ กมาใน 5.2.1
เป็นคำาสอนเก่าแก่ในพระพุทธศาสนาทีม่ มี าแต่ดงั้ เดิมก่อนการแตกนิกาย และ
แสดงไว้โดยอ้อมในตอนสรุปของ 5.2.2
สำาหรับประเด็นที่สองที่ว่า วิชชาธรรมกายสูญหายไปนานก่อนการ
ค้นพบขึ้นมาใหม่ของพระมงคลเทพมุนีน้ัน มีความซับซ้อนและละเอียดอ่อน
มากกว่าประเด็นแรกเป็นอย่างมาก เพราะในเมื่อพบหลักฐานธรรมกายใน
ภูมิภาคต่างๆ มากมายอย่างนี้แล้ว น่าจะแสดงว่าคำาสอนในพระพุทธศาสนา
เหล่านัน้ มีการเผยแผ่และสืบทอดต่อกันมาแต่โบราณจนถึงปัจจุบนั จะบอกว่า
หายไปและมาค้นพบใหม่ได้อย่างไร
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5. .1. หลักฐานที่รักษาค�าสอนไว้เพียงบางส่วน
ในการหาข้อสรุปสำาหรับประเด็นที่สองนี้ มีสิ่งที่น่าพิจารณาอยู่ว่า ใน
หลักฐานธรรมกายที่พบนั้น แม้ที่พบว่ามีความสอดคล้องในระดับเต็มร้อย
และแสดงความเป็นคำาสอนแกนกลางที่เป็นสากลของทุกนิกายก็ตาม มีหลัก
ฐานชิ้นใดชิ้นหนึ่งที่แสดงเส้นทางการเข้าถึงธรรมกายและรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภายในในการบรรลุมรรคผลจนถึงขัน้ สูงสุดไว้อย่างครบถ้วนหรือ
ไม่ คำาตอบทีไ่ ด้รบั คือ ไม่มี ในคัมภีรท์ นี่ าำ มาศึกษาทีจ่ ดั ว่าเป็นหลักฐานธรรมกาย
ทั้งหมดนั้น แสดงคำาสอนของธรรมกายไว้เพียงบางส่วนทั้งสิ้น กล่าวคือ
บางชิน้ กล่าวถึงแต่เพียงว่า พระพุทธองค์ทรงมีธรรมเป็นกาย (3.2.1) แต่
ไม่มีอะไรที่บ่งบอกว่า มีธรรมเป็นกายนั้น คืออะไร สามารถปฏิบัติให้เข้าถึงได้
หรือไม่ หรือว่าธรรมกายนั้นมีเฉพาะในพระพุทธองค์แต่เพียงผู้เดียวหรือเปล่า
หรือว่าพุทธสาวกก็เข้าถึงได้ด้วย เป็นต้น
บางชิ้นบอกเพียงว่า นิพพานเป็นสุขที่เที่ยงแท้ และยั่งยืน แต่ไม่มี
ข้อความอื่นใดที่แสดงถึงธรรมกายหรือการเข้าถึงธรรมกายได้
แม้ในหลักฐานเกี่ยวกับหลักการตถาคตครรภะ ก็บอกไว้เพียงว่าจิต
ดั้งเดิมนั้นสะอาดบริสุทธิ์ และมนุษย์มีศักยภาพที่จะหลุดพ้นจากอุปกิเลสที่
จรมา และเข้าถึงความเป็นพุทธะภายในได้เท่านั้น แต่ไม่มีอะไรที่จะแสดง
ไว้เลยว่า การกำาจัดกิเลสและเข้าถึงพุทธะภายในนั้น ทำาได้อย่างไร และมี
ขั้นตอนอย่างไร
แม้ในคัมภีรอ์ กั ษรธรรมหลายฉบับทีน่ าำ มาศึกษาร่วมกันอย่างเป็นระบบ
ซึง่ เมือ่ ศึกษาร่วมกันหลายคัมภีรแ์ ล้วน่าจะแสดงเส้นทางการเข้าถึงธรรมกายที่
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ชัดเจนได้มากกว่าคัมภีรท์ ศี่ กึ ษาเดีย่ วอืน่ ๆ แต่กลับพบว่า มีความสอดคล้องกับ
วิชชาธรรมกายเพียงบางส่วนเท่านั้น ที่สำาคัญยิ่งกว่านั้นคือ รายละเอียดของ
ประสบการณ์บางอย่างที่แสดงไว้ในคัมภีร์โยคาวจรเหล่านั้นกลับบ่งบอกถึง
หลักการและความเป็นเอกเทศในการเผยแผ่ ในขณะที่สิ่งที่แสดงไว้ในวิชชา
ธรรมกายบ่งบอกถึงหลักการและประสบการณ์ที่เป็นสากลมากกว่า (ดูตาราง
ที่ 8 ใน 4.4)
โดยเหตุนี้ จึงอาจกล่าวได้วา่ หลักฐานธรรมกายทีแ่ สดงไว้ทงั้ หมด ตัง้ แต่
บทที่ 2 จนถึงบทที่ 4 นั้น เป็นหลักฐานธรรมกายที่รักษา “ร่องรอย” ของ
ประสบการณ์ไว้เพียงบางส่วน และดังนั้น “วิชชาธรรมกาย” จึงมิได้ปรากฏ
อยู่ในหลักฐานชิ้นใดชิ้นหนึ่งเลย
5. .2. แบบแผนในการสอนภาวนาของพระมงคลเทพมุนี
สิง่ ทีน่ า่ จะนำามาพิจารณาในลำาดับต่อไปคือ วิชชาธรรมกายทีพ่ ระมงคล
เทพมุนีสอนอยู่นั้นเป็นสิ่งที่ท่านได้รับถ่ายทอดมาจากครูบาอาจารย์ผู้สอน
กรรมฐานในช่วงเวลาที่ท่านไปศึกษาวิปัสสนาธุระหรือไม่ สำาหรับประเด็นนี้
อาจแยกพิจารณาได้เป็นสองส่วน ได้แก่ แบบแผนในการสอนภาวนาของ
ท่าน และลำาดับในการเข้าถึงธรรมและบรรลุมรรคผล อันเป็นเครื่องแสดงถึง
ประสบการณ์จากการปฏิบัติ
5.3.2.1. แบบแผนในการสอนภาวนา
การศึกษาแบบแผนในการสอนภาวนาของพระมงคลเทพมุนี พบว่า
ประกอบด้วยลำาดับขั้นตอนดังนี้ (ดู 2.2.1)
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ก. กิจเบืองต้นกอนเจริ สมาธิภาวนา
1. แนะนำาเบื้องต้นเกี่ยวกับความสำาคัญของสมาธิภาวนา
2. ให้จุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูป และนำาสวดบูชาพระรัตนตรัย (อรหํ
สมฺมา ฯลฯ) ตามด้วยบท “นโม ตสฺส ฯลฯ” 3 จบ เพื่อนอบน้อมพระพุทธเจ้า
ในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคต
3. นำากล่าวขอขมาโทษต่อพระรัตนตรัยตามแบบ เพื่อความบริสุทธิ์
กาย วาจา ใจ
4. นำากล่าวอาราธนาตามแบบ
5. สอนให้นั่งขัดสมาธิตามแบบ
ข. คําแนะนําในการเจริ สมาธิภาวนาเบืองต้น
1. ใช้บริกรรมภาวนา “สัมมาอะระหัง” (บ.สมฺมาอรหํ)
2. ใช้บริกรรมนิมิตเป็น ดวงแก้วกลมใส
3. แนะนำาให้น้อมใจเข้าไปตามฐานทางเดินของใจทั้ง 7 ฐาน
4. จุดสุดท้ายให้ประคองใจหยุดนิง่ ทีศ่ นู ย์กลางกายฐานที่ 7 เรือ่ ยไป
5.3.2.2. ลำาดับในการเข้าถึงธรรมและบรรลุมรรคผล
เมื่อปฏิบัติได้ถูกส่วน ถึงจุดของการ “เข้าถึงธรรม” แล้ว ประสบการณ์
จะดำาเนินไปตามลำาดับดังนี้ (ดู 2.2.2)
ก. วงธรรมภายในกาย
ผู้ปฏิบัติจะเข้าถึงดวงธรรม 6 ดวงตามลำาดับดังนี้
1. ดวงธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน
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2. ดวงศีล
3. ดวงสมาธิ
4. ดวงปัญญา
5. ดวงวิมุตติ
6. ดวงวิมุตติญาณทัสนะ
ข. กายภายใน
ต่อจากดวงธรรมทัง้ 6 ดวง ผูป้ ฏิบตั จิ ะเข้าถึงกายภายในตามลำาดับ ดังนี้
1. กายมนุษย์ละเอียด
2. กายทิพย์หยาบ
3. กายทิพย์ละเอียด
4. กายรูปพรหมหยาบ
5. กายรูปพรหมละเอียด
6. กายอรูปพรหมหยาบ
7. กายอรูปพรหมละเอียด
8. ธรรมกายโคตรภูหยาบ
9. ธรรมกายโคตรภูละเอียด
10. ธรรมกายโสดาบันหยาบ
11. ธรรมกายโสดาบันละเอียด
12. ธรรมกายสกทาคามีหยาบ
13. ธรรมกายสกทาคามีละเอียด
14. ธรรมกายอนาคามีหยาบ
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15. ธรรมกายอนาคามีละเอียด
16. ธรรมกายอรหัตหยาบ
17. ธรรมกายอรหัตละเอียด
นับรวมกายภายในเหล่านี้กับกายมนุษย์ชั้นนอกเป็น 18 กาย
ในระหว่างกายภายในแต่ละกาย จะคั่นด้วยการเข้าถึงดวงธรรมทั้ง 6
ดังแสดงไว้ใน (ก) ซึ่งนับเป็นดวงธรรมของแต่ละกาย
5.3.2.3. บทสรุปเกี่ยวกับแบบแผนในการสอนภาวนา
จากแบบแผนในการสอนภาวนา จะเห็นได้ว่า ในเรื่องของกิจเบื้องต้น
ก่อนเจริญสมาธิภาวนานั้น (5.3.2.1.ก) พระมงคลเทพมุนีได้นำาแบบฉบับของ
โบราณาจารย์ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมามาใช้ (ดูเปรียบเทียบ 4.2.3.2) รวมทั้งแบบ
คำากล่าวขอขมาพระรัตนตรัยก่อนการฝกภาวนาซึง่ อาจเป็นแบบแผนทีท่ า่ นได้
รับถ่ายทอดมาจากสำานักอาจารย์ (พระมหาโชติปฺ โ 2479 : 251)
ในเรือ่ งของคำาแนะนำาในการเจริญสมาธิภาวนาเบือ้ งต้น (5.3.2.1.ข) คำา
ภาวนา “สัมมาอะระหัง” ก็เป็นของเก่าทีส่ อนโดยโบราณาจารย์ (พระมหาโชติ
ปฺ โ 2479 : 325) และเป็นคำาภาวนากลางๆ ทีใ่ ช้ในการปฏิบตั ขิ องโยคาวจร
(ดู 4.2.3.7.ก) ส่วนการใช้บริกรรมนิมิตเป็นดวงแก้วกลมใส ก็สอดคล้องกัน
กับหลักของโบราณาจารย์ดังที่พบในคัมภีร์อักษรธรรมและคัมภีร์ใบลานเขมร
(ดู 4.2.3.7.ข) การน้อมใจเข้าไปตามฐานทางเดินของใจทั้ง 7 ฐาน รวมทั้งการ
วางใจที่ศูนย์กลางกายนั้น ก็มีความคล้ายคลึงกันกับวิธีการที่แสดงไว้ในคัมภีร์
สมถวิปัสสนาแบบโบราณ (พระมหาโชติปฺ โ 2479 : 368, 384-6)
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ส่วนการสอนให้หยุดใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 เรื่อยไป และสอน
ให้หยุดนิ่งภายในกลางของกลางเรื่อยไปนั้น ยังไม่พบหลักฐานการสอนของ
โบราณาจารย์ที่ตรงกัน แต่กลับคล้ายคลึงกับหลักการในพระไตรปิฎกบาลี
(4.2.1.1.ข)
จึงอาจกล่าวได้วา่ วิธกี ารสอนภาวนาของพระมงคลเทพมุนี ตัง้ แต่บรุ พกิจ
ก่อนการภาวนาเป็นต้นมา เป็นการสอนตามแบบแผนของโบราณาจารย์โดย
มิได้มีอะไรแตกต่าง แต่สิ่งที่เป็นเอกเทศในการสอนของท่านคือ การสอนให้
หยุดใจนิ่งที่ฐานที่ 7 อย่างถาวร และประสบการณ์ภายใน (5.3.2.2) ซึ่งบ่งชี้
ว่า การหยุดนิ่งที่ฐานที่ 7 และประสบการณ์ในการปฏิบัติของวิชชาธรรมกาย
นั้น น่าจะเป็นสิ่งที่ท่านค้นพบเองจากการปฏิบัติมากกว่าที่จะเป็นการได้รับ
มาจากอาจารย์
5. . . กลางของกลาง ฐานที่ 7 และประสบการณ์ภายในกับค�าสอน
ของพุทธ
เมื่อได้ข้อสรุปว่า สิ่งที่พระมงคลเทพมุนีน่าจะค้นพบเองจากการปฏิบัติ
นั้น ได้แก่
1. หลักในการหยุดใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 และการหยุดใจไว้ใน
กลางของกลางเรื่อยไป กับ
2. ลำาดับประสบการณ์ภายในที่เข้าถึง (5.3.2.2)
ประเด็นต่อมาที่น่าจะต้องพิจารณาคือ ในเมื่อสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่ท่าน
ได้รับจากครูอาจารย์ผู้สอนภาวนาแล้ว ประสบการณ์ดังกล่าวเป็นคำาสอนใน
พระพุทธศาสนาหรือไม่
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ในกรณีนี้ อาจพิจารณาเป็นลำาดับ โดยดูจากความสอดคล้องกับหลัก
คำาสอนทีแ่ สดงไว้ในพระไตรปิฎกบาลีและคำาสอนในพระพุทธศาสนาทีจ่ ดั เป็น
“หลักฐานธรรมกาย” ดังได้แสดงไว้แล้ว ซึ่งบ่งบอกว่าสิ่งที่ท่านค้นพบนั้นเป็น
สิ่งที่มีอยู่ในพระพุทธศาสนาจริง ดังนี้
5.3.3.1. ความสำ า คั ญ ของศู น ย์ ก ลางกาย ฐานที่ 7 ในการ

บรรลุธรรม
สำาหรับความสำาคัญของศูนย์กลางกายฐานที่ 7 ในฐานะทีเ่ ป็นจุดเริม่ ต้น
ของเส้นทางสายกลาง มีความสอดคล้องกับคำาสอนเรื่องมัชฌิมาปฏิปทา
ในพระไตรปิฎกบาลี และคำาสอนเกี่ยวกับอานาปานสติที่พระภิกษุนิกาย
สรรวาสติวาทนำาเข้าไปเผยแผ่ในประเทศจีน (ดู 3.3.1) ซึ่งเป็นสิ่งรับรองว่า
คำาสอนในการวางใจทีก่ ลางกายของพระมงคลเทพมุนเี ป็นคำาสอนในพระพุทธ
ศาสนา มีหลักฐานให้เห็นแม้ในพระพุทธศาสนาทีเ่ ผยแผ่อยูใ่ นดินแดนทีห่ า่ งไกล
ซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นสากลของหลักการดังกล่าว
5.3.3.2. คำาสอนให้หยุดใจไว้ในกลางของกลางเรื่อยไป
สำาหรับคำาสอนของพระมงคลเทพมุนีในการหยุดใจไว้ในกลางของสิ่งที่
เข้าถึงไปเรือ่ ยๆ นัน้ สอดคล้องกับสิง่ ทีแ่ สดงไว้ในพระไตรปิฎกบาลีวา่ เป็นปฏิปทา
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงสอนพระพุทธสาวกด้วย
ดังทีไ่ ด้แสดงไว้ในหัวข้อ “ฐานทีต่ งั้ ของใจ” ใน “พุทธานุสติในพระไตรปิฎกบาลี”
(ดู 4.2.1.1.ข) จึงเป็นข้อสรุปว่า หลักการดังกล่าวนี้ แม้วา่ จะไม่มคี รูบาอาจารย์
ท่านใดในยุคของท่านสอนไว้ แต่สิ่งที่ท่านค้นพบด้วยตนเองก็เป็นสิ่งที่ถูกต้อง
ตามหลักการของพระพุทธศาสนา โดยมีหลักฐานในพระไตรปิฎกบาลีรบั รอง
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5.3.3.3. ประสบการณ์การเข้าถึงธรรมไปตามลำาดับ
การพิ จ ารณาความถู ก ต้ อ งตามหลั ก การในพระพุ ท ธศาสนาของ
ประสบการณ์การเข้าถึงธรรมไปตามลำาดับดังที่พระมงคลเทพมุนีสอนไว้นั้น
ได้แสดงไว้เป็นตารางข้างล่าง
ตารางที่ 10 ลำาดับการเข้าถึงธรรมในวิชชาธรรมกาย เปรียบเทียบกับ
หลักฐานในคัมภีร์พุทธ
ลำาดับ
1

2-6

1
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ระดับประสบการณ์ทเี่ ข้าถึง ร่องรอยหรือหลักฐานของพุทธ
ประสบการณ์ในระดับดวงธรรม
ดวงธัมมานุปัสสนาสติ
พบคำาว่า “ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน”
ปัฏฐาน
ในพระไตรปิฎกบาลี เป็นอนุปัสสนา
ที่ 4 ในสติปัฏฐาน 4 เป็นธรรมที่ควร
เจริญ (สำ.ม. 19/799/240)
ดวงศีล ดวงสมาธิ ดวง
พบเป็นธรรมขันธ์ทั้ง 5
ปัญญา ดวงวิมุตติ
(ที.ปา. 11/252/187)
ดวงวิมุตติญาณทัสนะ
ประสบการณ์ในระดับกายโลกิยะ
กายทิพย์
ในพุทธรังสีธฤษดีญาณ หน้า 328
กล่าวถึงผลการปฏิบัติแบบมัคคปาลีมุต
ของสมเด็จพระสังฆราชไก่เถื่อน ว่า
“ปรากฏเห็นรูปร่างตนเอง ทรงเครื่อง
มงกุฎสร้อยสังวาลย์ ชื่นชมยินดี
สบาย...” (ดู 2.4.4 พระมหาโชติปฺโ
2479: 328)
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2
3

กายรูปพรหม
กายอรูปพรหม

1

ธรรมกายโคตรภู

2-5

ธรรมกายโสดาบัน
ธรรมกายอรหัต

-“ตนพรหม” ในฐานะทีเ่ ป็นกายก่อนการ
เข้าถึงโลกุตรธรรม (ดู 4.3.1.6)
- มโนมยกายในพระไตรปิฎกบาลี
(ดู 5.3.3.4)
ธรรมกาย
- โคตรภูญาณเป็นญาณในลำาดับก่อนจะ
ย่างเข้าสู่อริยธรรม (อภิ.ปุ.36/541/143)
- “การเห็นพระ” ในพระสูตรมหายาน
มหาปรินิรวาณสูตรของนิกายหลัก
ในคัมภีร์ทีรฆาคมะจีน (ดู 3.2.6)

จากที่แสดงตารางไว้ข้างต้น พบว่าสิ่งที่เป็นลำาดับของการเข้าถึงธรรม
อันเป็นประสบการณ์ในการปฏิบัติของวิชชาธรรมกายนั้น มีร่องรอยหรือหลัก
ฐานอยู่ในพระไตรปิฎกบาลีหรือในคัมภีร์พุทธอื่นๆ แต่เป็นชื่อธรรมที่บันทึกไว้
ในเชิงปริยัติเป็นส่วนใหญ่โดยไม่มีข้อความที่บ่งบอกถึงการเป็นประสบการณ์
จากการปฏิบัติโดยตรง แต่ก็มีในบางระดับที่แสดงถึงความเป็นประสบการณ์
ด้วย เช่น หลักฐานในระดับกายทิพย์ และธรรมกาย
หลักฐานจากคัมภีรพ์ ทุ ธเหล่านี้ แม้จะไม่ถงึ กับระบุชดั เจนว่าเป็นสิง่ ทีเ่ ข้า
ถึงหรือรูแ้ จ้งได้จากการปฏิบตั ิ แต่กร็ บั รองความเป็นพุทธของประสบการณ์จาก
การปฏิบตั ทิ พี่ ระมงคลเทพมุนคี น้ พบ และหากพิจารณาว่าคำาสอนในพระพุทธ
ศาสนานัน้ เดิมทีกเ็ ป็นสิง่ ทีไ่ ม่เคยมีใครสอนมาก่อน สิง่ ทีพ่ ระพุทธองค์ทรงสอนก็
ล้วนมาจากประสบการณ์ในการปฏิบตั ขิ องพระองค์เองแล้วทรงนำาออกมาสอน
ก็จะทำาให้เข้าใจและยอมรับได้ว่า ธรรมที่บันทึกไว้ในถ้อยคำาของปริยัติเหล่านี้
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เป็นสิ่งที่รู้แจ้งด้วยประสบการณ์ภายในได้จริง
อนึ่ง การที่ใครสักคนจะนำา “ศัพท์ในทางปริยัติ” ที่กระจัดกระจาย
อยู่อย่างนี้มาร้อยเรียงเข้าเป็นลำาดับประสบการณ์ในการปฏิบัติโดยการใช้
จินตนาการนั้น ไม่น่าจะเป็นไปได้ เพราะธรรมปฏิบัติและประสบการณ์ที่เกิด
ขึน้ นัน้ เป็นอจินไตยมิใช่สงิ่ ทีเ่ สกสรรปัน้ แต่งขึน้ ได้ อนึง่ จากชีวประวัตขิ องพระ
มงคลเทพมุนีที่แสดงไว้ในบทที่ 2 ก็เห็นได้ชัดเจนว่า ท่านมิใช่นักปริยัติ แม้ว่า
ท่านจะตั้งใจศึกษาพระปริยัติธรรมก็เพียงเพื่อให้สามารถศึกษาคัมภีร์เกี่ยวกับ
ธรรมปฏิบัติคือคัมภีร์มหาสติปัฏฐานให้ได้เท่านั้น เมื่อมีความรู้พอที่จะแปล
คัมภีร์ดังกล่าวได้ ท่านก็หยุดการศึกษาคันถธุระ หันหน้าสู่วิปัสสนาธุระเพียง
อย่างเดียว ดังนั้นโอกาสที่ท่านจะได้ศึกษาคัมภีร์ต่างๆ มากมายดังที่ปรากฏ
ในงานวิจัยนี้แล้วนำาเอาร่องรอยแห่งประสบการณ์ภายในที่กระจัดกระจายอยู่
ในคัมภีรต์ า่ งๆ จากหลายภูมภิ าคมาร้อยเรียงกันเข้าเป็นระบบการปฏิบตั ธิ รรม
แบบหนึ่งด้วยความคิดสร้างสรรค์จึงไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปได้ แหล่งที่มาของสิ่งที่
ท่านสอนอย่างเป็นระบบในการปฏิบตั จิ งึ น่าจะเป็นสิง่ ทีท่ า่ นได้คน้ พบจากการ
ปฏิบัติด้วยตนเอง
อนึ่ง หลักการเกี่ยวกับ “กายภายใน” มีความสอดคล้องกันกับหลัก
การในการเข้าถึง “มโนมยกาย” หรือหลักการ “มโนมยิทธิ” ที่กล่าวไว้ในพระ
ไตรปิฎกบาลี (ดู 5.3.3.4) และการสอนของพระมงคลเทพมุนีได้นำาให้ผู้คน
จำานวนมหาศาลเข้าถึงประสบการณ์ตามลำาดับดังทีแ่ สดงไว้นนั้ ได้ ทัง้ ๆ ทีใ่ นการ
สอนท่านจะเน้นให้หยุดใจเพียงอย่างเดียวโดยไม่ได้ชแี้ จงไว้ลว่ งหน้าว่าปฏิบตั ไิ ป
แล้วจะได้พบอะไรบ้าง (ดู 2.2.1) ประสบการณ์ในการปฏิบัติของผู้ที่มาปฏิบัติ
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ที่เข้าถึงและตรงกัน และยังมาตรงกันกับสิ่งที่กล่าวไว้ในคัมภีร์พุทธฯ จาก
คันธาระ เอเชียกลาง และประเทศจีน ทีอ่ ยูห่ า่ งไกล ซึง่ เป็นดินแดนทีพ่ ระมงคล
เทพมุนีไม่เคยไป และเป็นคัมภีร์ที่ไม่เคยอ่าน จึงเป็นเครื่องยืนยันถึงความเป็น
ประสบการณ์สากลที่ทุกคนเข้าถึงได้เหมือนๆ กัน และจึงเป็นเครื่องรับรอง
ความจริงแท้ของสิ่งที่พระมงคลเทพมุนีสอนในวิชชาธรรมกาย
5.3.3.4. มโนมยกาย (กายอันเกิดแต่ใจ) : ความสำาคัญของการเข้า
ถึง “กายภายใน”
ศัพท์ว่า “มโนมยกาย” พบในพระไตรปิฎกบาลีใน 2 ความหมาย 4 ใน
ความหมายแรกใช้เป็นคำาเรียกพรหมชั้นรูปาวจร ส่วนในอีกความหมายหนึ่ง
เป็นคำากล่าวถึงกายที่แสดงออกหรือเข้าถึงได้ด้วยจิตที่เป็นสมาธิในระดับ
จตุุตถฌาน
ในภาวะทีจ่ ติ ตัง้ มัน่ ในระดับของจตุตถฌาน (ฌานที่ 4) พระไตรปิฎกบาลี
มีคาำ แนะนำาในการฝกฝนจิตด้วยมโนมยิทธิ คือ การ “เนรมิตกายอันเกิดแต่ใจ”
(มโนมยกาย) โดยเปรียบเทียบกับการชักไส้หญ้าปล้องออกจากปล้อง การชัก
ดาบออกจากฝัก และการงูที่ลอกคราบ โดยอธิบายว่า หญ้าปล้องกับไส้หญ้า
ปล้องก็เป็นคนละส่วนกัน แต่ไส้หญ้าปล้องก็ถกู ชักออกมาจากหญ้าปล้องทีซ่ อ้ น
กันอยู่ ดาบกับฝักก็เป็นคนละชิ้นกัน แต่ดาบก็ถูกชักออกมาจากฝักที่ซ้อนกัน
อยู่ และตัวงูก็ลอกออกมาจากคราบซึ่งเป็นคนละชิ้นกันแต่ซ้อนกันอยู่เหมือน
4

สำาหรับเรื่องของมโนมยกายในพระไตรปิฎกบาลี ที่ศึกษาและอภิปรายไว้โดยละเอียด ศึกษาเพิ่มเติม
ได้จาก Jantrasrisalai 2008 : 182-8, 205-211
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กัน ในทำานองเดียวกันนั้น ภิกษุผู้มีจิตตั้งมั่น ผ่องใส ปราศจากอุปกิเลส เป็น
จิตที่นุ่มนวลควรแก่การงาน ก็อาจน้อมจิตไปเพื่อการเนรมิตกายอื่นออกจาก
รูปกายของมนุษย์(ที่ซ้อนกันอยู่)ได้ในลักษณะเดียวกัน (ที.สี. 9/132/102) ใน
ภาวะเช่นนี้ ท่านเปรียบ “กายใหม่” ว่าเสมือนกับไส้หญ้าปล้องทีถ่ กู ชักออกจาก
ปล้อง ดาบที่ถูกชักออกจากฝัก หรือตัวงูที่ลอกคราบออกไปแล้ว ส่วน “กาย
เดิม” หรือรูปกายมนุษย์นนั้ ได้กลายเป็นเพียง “เปลือกนอก” เสมือนกับ ปล้อง
หญ้า ฝักของดาบ และคราบที่งูลอกทิ้งไว้นั่นเอง
การเนรมิต “กายใหม่ทซี่ อ้ นอยูภ่ ายใน” ออกจาก “กายเดิมทีเ่ ป็นเปลือก
นอก” นั้น เป็นลักษณะเดียวกันกับที่พระมงคลเทพมุนีกล่าวถึงการเข้าไปถึง
กายภายในที่ซ้อนกันเป็นชั้นๆเข้าไปเป็นลำาดับ
อนึ่ง พระไตรปิฎกบาลีกล่าวไว้ชัดเจนว่า “กายใหม่” ที่อยู่ภายใน
กายเดิมภายนอกนั้น “มีรูป สำาเร็จด้วยใจ มีอวัยวะทั้งปวง และมีอินทรีย์ไม่
บกพร่อง” (รป มโนมยํ สพฺพงฺคปจฺจงฺคํ อหีนินฺทฺริยํ) บ่งบอกถึงความเป็น
“กาย” ที่สมบูรณ์ ในลักษณะเดียวกันกับ “กายภายใน” ที่กล่าวไว้ในวิชชา
ธรรมกาย
ในสามัญญผลสูตร พระพุทธองค์ทรงยกย่องความสามารถในการเข้าถึง
กายภายใน ที่เปรียบเสมือนการชักกายใหม่ออกมาจากกายภายนอกนี้ว่าเป็น
ผลแห่งความเป็นสมณะที่ละเอียดประณีตประการหนึ่ง (ที.สี. 9/132/102-3)
ส่วนในมหาสกุลุทายีสูตร พระพุทธองค์ตรัสบอกพราหมณ์สกุลุทายีว่า การ
เนรมิตกายอื่นจากภายในกายนี้ในลักษณะที่กล่าวมาแล้ว เป็นสิ่งที่พระองค์
ทรงสอนพระสาวก และเพราะพระสาวกปฏิบัติตาม พระสาวกเหล่านั้นจึงได้
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บรรลุบารมีอันเป็นที่สุดแห่งอภิญญาอยู่ (ม.ม. 13/348/334)
อรรถกถามัชฌิมนิกายขยายความว่า ที่ว่า พระสาวกได้บรรลุบารมีอัน
เป็นทีส่ ดุ แห่งอภิญญานัน้ หมายถึงการบรรลุพระอรหัตนัน่ เอง ( .III.260)
พุทธวิธีในการ “เนรมิตกายอันเกิดแต่ใจ” หรือการ “เข้าถึงกายภายใน
ที่อยู่ในกายภายนอก” ที่กล่าวไว้ในพระไตรปิฎกบาลี จึงเป็นทั้งผลอันประณีต
แห่งความเป็นสมณะ และเป็นการปฏิบตั ทิ นี่ าำ ไปสูค่ วามหลุดพ้นจากวัฏสงสาร
ในทีส่ ดุ ซึง่ นับเป็นหลักการเดียวกันกับทีก่ ล่าวไว้ในวิชชาธรรมกาย และอาจนับ
ได้ว่าเป็นหลักฐานชิ้นสำาคัญที่รับรองการมีอยู่ของ “กายภายใน” ที่สามารถ
เข้าถึงได้ดังที่พระมงคลเทพมุนีได้กล่าวไว้
5.3.4. บทสรุปคำาตอบเกีย่ วกับการค้นพบวิชชาธรรมกายของพระมงคล
เทพมุนี
ข้อพิจารณาที่แสดงไว้เป็นลำาดับข้างต้น ทำาให้ได้ข้อสรุปดังนี้
1. การที่พบหลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ ในทั้งสองภูมิภาค
ที่เป็น (หรือเคยเป็น) แหล่งสำาคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา บ่งบอกว่า
คำาสอนในวิชชาธรรมกายเป็นคำาสอนเก่าแก่ของพระพุทธศาสนาจริง
2. หลักการที่แนะนำาให้หยุดใจไว้ในศูนย์กลางกาย และในกลางของ
กลางเรื่อยไป รวมทั้งประสบการณ์จากการปฏิบัติที่เป็นระบบ เป็นขั้นตอน
ชัดเจน ที่แตกต่างหรือเกินกว่าสิ่งที่ระบุไว้ในคัมภีร์พุทธโบราณเหล่านั้น บ่งชี้
ว่า หลักการดังกล่าวเป็นสิ่งที่พระมงคลเทพมุนีค้นพบเองจากการปฏิบัติ ซึ่ง
เกินกว่าสิ่งที่ได้รับถ่ายทอดมาจากครูบาอาจารย์
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3. การที่สิ่งที่ “เกินกว่าสิ่งที่ได้รับการถ่ายทอดจากครูบาอาจารย์”
มาพ้องตรงกันกับหลักการในพระไตรปิฎกบาลี และคัมภีร์เก่าแก่ในดินแดน
ที่ห่างไกลย่อมเป็นเครื่องรับรองว่า หลักการและประสบการณ์ดังกล่าวเป็น
คำาสอนเก่าแก่ในพระพุทธศาสนาจริง และเป็นสิง่ ทีส่ ญ
ู หายมานานจึงไม่มแี สดง
ไว้อย่างชัดเจนในคำาสอนของโบราณาจารย์ท่านใดโดยเฉพาะ
จากข้อพิจารณาตามลำาดับนี้ งานวิจัยนี้จึงได้คำาตอบสำาหรับคำาถามนำา
วิจัยข้อที่สามว่า คำากล่าวที่ว่า คำาสอนในวิชชาธรรมกายเป็นคำาสอนเก่าแก่ใน
พระพุทธศาสนาที่สูญหายไปนาน แล้วมาค้นพบใหม่โดยพระมงคลเทพมุนีนั้น
เป็นไปได้จริง

5.4. บทสรุปหลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ
การศึกษาหลักฐานธรรมกายฉบับนี้ได้แสดงความเป็นมาของงานวิจัย
วัตถุประสงค์ ขอบเขตและวิธกี ารทำางาน ตลอดจนสิง่ ทีค่ น้ พบจากแหล่งข้อมูล
และได้ตอบคำาถามนำาวิจัยที่ตั้งไว้ตามวัตถุประสงค์มาโดยลำาดับ สิ่งที่แสดงไว้
ตั้งแต่ต้นจนถึงบทนี้ให้ข้อสรุปว่า คำาสอนในวิชชาธรรมกายเป็นคำาสอนเก่าแก่
ดั้งเดิมของพระพุทธศาสนาจริง รวมทั้งน่าจะเป็นสิ่งที่สูญหายไปนานแล้ว
และถูกค้นพบขึ้นมาใหม่จากการปฏิบัติสมาธิภาวนาของพระมงคลเทพมุนี
(สด จนฺทสโร) จริง
ในเวลาเดียวกัน สิ่งที่ค้นพบในงานวิจัยนี้ก็มิได้ปฏิเสธคุณค่าแห่งธรรม
ปฏิบัติแบบอื่นในพระพุทธศาสนาแต่อย่างใด การเดินทางและแผ่ขยายของ
พระพุทธศาสนาจากประเทศอินเดียแต่ครั้งพุทธกาลไปยังดินแดนต่างๆ ของ
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โลก อันนำามาซึง่ ประโยชน์สขุ อันยิง่ ใหญ่แก่มนุษยชาติมาเป็นเวลานานกว่าสอง
พันห้าร้อยปีแล้วนี้ ล้วนเกิดขึ้นได้ด้วยความเพียรและความเสียสละของคณะ
สงฆ์และชาวพุทธทุกหมู่เหล่านับแต่อดีตถึงปัจจุบัน
ในการทำางานวิจยั นี้ คณะวิจยั มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ทำาการศึกษาและพิสจู น์
อย่างเป็นระบบในทางวิชาการในสิ่งที่เป็นข้อสงสัยเกี่ยวกับวิชชาธรรมกายว่า
ความจริงเป็นอย่างไร ด้วยความปรารถนาดีในการที่จะนำามาซึ่งความเข้าใจ
อันดีต่อกันในหมู่ชาวพุทธ ซึ่งคณะวิจัยได้พยายามทำาตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
อย่างสุดความสามารถในระยะเวลาที่มีอยู่อย่างจำากัดนี้ คำาแนะนำาอันใด
จากท่านผู้รู้ท้ังหลายที่จะมีให้ภายหลังจากการอ่านรายงานการวิจัยฉบับนี้
ย่อมจะมีคณ
ุ ค่าอย่างยิง่ ต่อการปรับปรุงงานวิจยั นีใ้ ห้สมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ ในอนาคต
ขอความสุขและความเจริญรุง่ เรืองในธรรมจงมีแก่มนุษย์และสรรพสัตว์
ทั้งหลาย
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ภาคผนวก
วิธีบูชาพระ
สวดก่อนนั่งภาวนาทุกครั้ง 1
ยมหัง สัมมาสัมพุทธัง ภควันตัง สรณัง คโต (หญิงว่า “คตา”)
อิมินา สักกาเรน ตัง ภควันตัง อภิปูชยามิ
ข้ า พเจ้ า บู ช าบั ด นี้ ซึ่ ง พระผู ้ มี พ ระภาค ผู ้ ต รั ส รู ้ แ ล้ ว เองโดยชอบ
ซึ่งข้าพเจ้าถึงว่า เป็นที่พึ่งกำาจัดทุกข์ได้จริง ด้วยสักการะนี้
ยมหัง สวากขาตัง ภควตา ธัมมัง สรณัง คโต (หญิงว่า “คตา”)
อิมินา สักกาเรน ตัง ภควันตัง อภิปูชยามิ
ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ ซึ่งพระธรรม อันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้ว
ซึ่งข้าพเจ้าถึงว่า เป็นที่พึ่งกำาจัดภัยได้จริง ด้วยสักการะนี้
ยมหัง สุปฏิปันนัง สังฆัง สรณัง คโต (หญิงว่า “คตา”)
อิมินา สักกาเรน ตัง สังฆัง อภิปูชยามิ
ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ ซึง่ พระสงฆ์ผปู้ ฏิบตั ดิ ี ซึง่ ข้าพเจ้าถึงว่า เป็นทีพ่ งึ่ กำาจัด
โรคได้จริง ด้วยสักการะนี้.
1

นำามาจาก “ทางมรรคผล พร้อมด้วยวิธีบูชาพระก่อนนั่งภาวนา” (พระมงคลราชมุนี 2499) หน้า 1-4
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ไหว้พระต่อไป
อรหัง สัมมาสัมพุทโธ ภควา พุทธัง ภควันตัง อภิวาเทมิ.
กราบลง หน
สวากขาโต ภควตา ธัมโม ธัมมัง นมัสสามิ. กราบ ลง หน
สุปฏิปันโน ภควโต สาวกสังโฆ สังฆัง นมามิ. กราบลง หน

ค�าขอขมาโทษ
ตั้ง นโม หนแล้ว ขอขมาโทษดังต่อไปนี้
อุกาส อัจจโย โน ภันเต อัจจคมา ยถาพาเล ยถามุฬเห ยถาอกุสเล เย
มยัง กรัมหา เอวัง ภันเต มยัง อัจจโย โน ปฏิคคัณหถ อายติง สังวเรยยามิ
ข้าพระพุทธเจ้า ขอวโรกาสทีไ่ ด้พลัง้ พลาดด้วยกาย วาจา ใจ ในพระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ์ เพียงไรแต่ขา้ พระพุทธเจ้า เป็นคนพาล เป็นคนหลง อกุศล
เข้าสิงจิต ให้กระทำาความผิดต่อพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ขอพระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ์ จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้นแก่ข้าพระพุทธเจ้า จำาเดิม
แต่วันนี้เป็นต้นไป ข้าพระพุทธเจ้าจักขอสำารวมระวังต่อไปฯ
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ค�าอาราธนา
อุกาส ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา สมเด็จพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้
ล่วงไปแล้วในอดีตกาล มากกว่าเมล็ดทรายในท้องมหาสมุทรทั้ง แลสมเด็จ
พระพุทธเจ้าอันจักได้ตรัสรู้ในอนาคตกาลภายภาคเบื้องหน้า แลสมเด็จ
พระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้ในปัจจุบันนี้ ขอจงมาบังเกิดในจักขุทวาร โสตทวาร
ฆานทวาร ชิวหาทวาร กายทวาร มโนทวาร แห่งข้าพระพุทธเจ้า ในกาลบัด
เดียวนี้เถิด
อุกาส ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา พระนพโลกุตตรธรรมเจ้า ประการ
ในอนาคตกาลล่วงลับไปแล้ว จะนับประมาณมิได้ และพระนพโลกุตตรธรรม
เจ้า ประการในอนาคตกาลภายภาคเบื้องหน้า และพระนพโลกุตตรธรรม
เจ้า ประการในปัจจุบันนี้ขอจงมาบังเกิดในจักขุทวาร โสตทวาร ฆานทวาร
ชิวหาทวาร กายทวาร มโนทวาร แห่งข้าพระพุทธเจ้าในกาลบัดเดียวนี้เถิด.
อุกาส ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา พระอริยสงฆ์กับสมมติสงฆ์ ใน
อดีตกาลล่วงลับไปแล้ว จะนับจะประมาณมิได้ และพระอริยสงฆ์กบั สมมติสงฆ์
ในอนาคตกาลภายภาคเบื้องหน้า และพระอริยสงฆ์กับสมมติสงฆ์ในปัจจุบันนี้
ขอจงมาบังเกิด ในจักขุทวาร โสตทวาร ฆานทวาร ชิวหาทวาร กายทวาร
มโนทวาร แห่งข้าพระพุทธเจ้าในกาลบัดเดียวนี้เถิด.
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ค�าอธิษฐานต่อไป
ขอเดชคุณพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสงฆ์เจ้า คุณครูอุปัชฌาย์
อาจารย์ (หญิงว่า “คุณครูบาอาจารย์”) คุณมารดาบิดา คุณทานบารมี ศีลบารมี
เนกขัมมบารมี ปัญญาบารมี วิริยบารมี ขันติบารมี สัจจบารมี อธิษฐานบารมี
เมตตาบารมี อุเบกขาบารมี ที่ข้าพเจ้าได้บำาเพ็ญมาแต่ร้อยชาติ พันชาติ
หมื่นชาติ แสนชาติ ก็ดี ที่ข้าพได้บำาเพ็ญมาตั้งแต่เล็กแต่น้อย ระลึกได้ก็ดี
มิระลึกได้ก็ดี ขอบารมีทั้งหลายเหล่านั้น จงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้า
ขอให้ขา้ พเจ้าได้สาำ เร็จมรรคและผลในกาลบัดเดียวนีเ้ ถิด นิพพานปัจจโย โหตุฯ
จบวิธีบูชาพระไหว้พระ
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ประวัตินักวิจัย
พระครูวิเทศสุธรรมญาณ วิ. (สุธรรม สุธมฺโม) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระ
ธรรมกาย ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย (Dhammachai Inter
national Research Institute; DIRI) นิตศ
ิ าสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
นักธรรมเอก พระอาจารย์สอนสมาธิภาวนา ร่วมประชุมวิชาการทางพระพุทธ
ศาสนา ทีม่ หาวิทยาลัยลอนดอน สหราชอาณาจักร ในปี พ.ศ. 2549 ร่วมประชุม
วิชาการทางพระพุทธศาสนา ที่มหาวิทยาลัยเอมอร์รี่ สหรัฐอเมริกา ใน พ.ศ.
2551 ร่วมประชุมวิชาการทางพระพุทธศาสนาที่ประเทศไต้หวัน เมื่อ พ.ศ.
2553 ได้รับใบประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุน “โครงการปกปักรักษาคัมภีร์
ใบลานลาว” จากหอสมุดแห่งชาติ สปป.ลาวใน พ.ศ. 2549 และเป็นประธาน
ผู้ดำาเนินการ “โครงการดิจิไทเซชั่น คัมภีร์ฉบับเทพชุมนุม” วัดพระเชตุพนฯ
กรุงเทพฯ เมื่อ พ.ศ. 2556 งานที่วิจัยอยู่เป็นการค้นคว้าคำาสอนดั้งเดิมจาก
คัมภีร์โบราณต่างๆ ในแถบสุวรรณภูมิ
พระมหา ดร.สุธรรม สุรตโน (แก้วเคน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระ
ธรรมกาย อาจารย์ใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย ผู้ช่วย
ผูอ้ าำ นวยการ สำานักการศึกษา พระอาจารย์สอนสมาธิภาวนา พระวิปสั สนาจารย์
พระอาจารย์สอนแผนกบาลี - ธรรม ทีป่ รึกษาฝ่ายวิชาการ สถาบันวิจยั นานาชาติ
ธรรมชัย ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จบการศึกษาเปรียญธรรม 9 ประโยค
พ.ศ. 2541 สำาเร็จการศึกษาปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยมคธ ประเทศอินเดีย
สาขาปรัชญา พ.ศ. 2554 วิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษาพระพุทธศาสนา
ศีลธรรมและการทำาสมาธิ” งานวิจัยค้นคว้าเกี่ ย วกั บหลั ก ฐานธรรมกาย
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จากคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถาฎีกาและปกรณ์วิเสสต่างๆ ในภาษาบาลี
งานวิจัยที่กำาลังทำาคือเรื่อง “การศึกษาการปฏิบัติธรรมแบบพุทธานุสสติใน
คัมภีร์พุทธศาสนาภาษาบาลี”
พระเกษตร าณวิชโฺ ช (วิทยานุภาพยืนยง) จบการศึกษา เกษตรศาสตร
บัณฑิต สาขาสัตวบาล จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2520 และจบ
ปริญญาโท เกษตรศาสตร์ สาขาการผลิตสัตว์ จากมหาวิทยาลัยแมสสีย์ ประเทศ
นิวซีแลนด์ พ.ศ. 2530 ปฏิบตั ศิ าสนกิจทีป่ ระเทศออสเตรเลียตัง้ แต่ พ.ศ. 25412554 ปัจจุบันกำาลังทำาวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอก สาขาปรัชญา เรื่อง
“ทฤษฎีตถาคตครรภะในคัมภีร์พระไตรปิฎกบาลี” เพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัย
ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย งานวิจยั ทีก่ าำ ลังทำาคือเรือ่ ง “คำาสอนวิชชาธรรมกาย
ในคัมภีร์พระไตรปิฎกบาลี” ในโครงการสืบค้นหลักฐานวิชชาธรรมกายใน
คำาสอนดั้งเดิม ในอุปถัมภ์พระเทพญาณมหามุนี วิ.
พระเกียรติศักดิ์ กิตฺติป ฺโ เป็นนิสิต DCI รุ่น 1 ได้รับการคัดเลือก
ให้ไปศึกษาต่อทีว่ ทิ ยาลัยสงฆ์ฉงหลิน วัดโฝกวงซัน 1 ปี และจบปริญญาตรีดา้ น
ศาสนศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเสวียนจัง้ ไต้หวัน ปัจจุบนั กำาลังศึกษาปริญญาโท
ด้านศาสนศาสตร์ ทีม่ หาวิทยาลัยโอทาโก้ ประเทศนิวซีแลนด์ โดยทำาวิจยั เกีย่ ว
กับรูปแบบสมาธิในพุทธศาสนาจีนยุคต้น, ธรรมกายในพระไตรปิฎกจีน, 4 เสา
หลักองค์กรพุทธไต้หวัน มีผลงานการนำาเสนอบทความวิชาการ, เขียนบทความ
สารคดี และเข้าร่วมประชุมวิชาการในประเทศต่างๆ เช่น ไทย, ฮ่องกง, ไต้หวัน,
จีน, นิวซีแลนด์, ออสเตรเลีย และ เนเธอร์แลนด์ นักศึกษาทุน โครงการสืบค้น
หลักฐานวิชชาธรรมกายในคำาสอนดัง้ เดิม ในอุปถัมภ์พระเทพญาณมหามุนี วิ.
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พระปอเหม่ า ธมฺ ม ิโ ต สำ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ มหาบั ณ ฑิ ต จาก
สถาบันธรรมกาย ปทุมธานี เมื่อ พ.ศ. 2549 ผ่านการอบรมในโครงการคัมภีร์
พุทธศาสนาดั้งเดิมภาษาคานธารีและสันสกฤตจากมหาวิทยาลัยวอชิงตัน
ซีแอตเติล สหรัฐอเมริกา ปัจจุบันปฏิบัติศาสนากิจอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรม
วอชิงตัน งานวิจัยเมื่อปี พ.ศ. 2550 ค้นคว้าเกี่ยวกับผลกระทบจากสงคราม
กลางเมืองที่มีต่อพระพุทธศาสนาในกัมพูชาระหว่าง พ.ศ. 2513-2534 และมี
งานวิจัยในปี พ.ศ. 2556 ด้วยหัวข้อ “ร่องรอยวิชชาธรรมกายในคัมภีร์เขมร”
ในโครงการสื บ ค้นหลัก ฐานวิชชาธรรมกายในคำ าสอนดั้ ง เดิ ม ในอุ ปถั ม ภ์
พระเทพญาณมหามุนี วิ.
พระวีรชัย เตชงฺกุโร (ลือฤทธิกุล) กำาลังศึกษาปริญญาโทภาควิชา
สันสกฤต ทีม่ หาวิทยาลัยออสโลว์ (Asia and Middle East Studies, University
of Oslo) งานวิจัยวิทยานิพนธ์เป็นงานชำาระคัมภีร์อักษรโบราณกลุ่ม Gilgit
Manuscripts ซึ่งค้นพบที่กิลกิตในประเทศปากีสถานเมื่อคริสต์ศักราช 1931
คัมภีร์มีอายุในราวคริสต์ศตวรรษที่ 5 งานวิจัยนี้เป็นการชำาระจาก Facsimile
Edition ที่ Professor Raghu Vira และ Lokesh Chandra ถ่ายภาพคัมภีร์
ไว้ ในการนี้งานวิจัยได้นำาเสนอการปริวรรตอักษรจาก Gilgit Manuscript
เป็นอักษรโรมันพร้อมทั้งศึกษาและแปลใหม่ โดยใช้คัมภีร์พระวินัยของ
มูลสรรวาสติวาทิน ชื่อ โปษธสถาปนวัสตุ (poṣadhasthāpanavastu) เป็น
คัมภีร์วิจัย ตามกระบวนการชำาระคัมภีร์ที่เรียกว่า Diplomatic Edition
ซึ่งจะทำาให้เห็นภาพของประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาได้ชัดเจนมากขึ้น
นั ก ศึ ก ษาทุ น โครงการสื บ ค้ น หลั ก ฐานวิ ช ชาธรรมกายในคำ า สอนดั้ ง เดิ ม
ในอุปถัมภ์พระเทพญาณมหามุนี วิ.
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ดร.กิจชัย เอื้อเกษม สำาเร็จการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จาก
มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ออสเตรเลีย ในโครงการสืบค้นหลักฐานวิชชาธรรมกาย
ในคำาสอนดั้งเดิม ในอุปถัมภ์พระเทพญาณมหามุนี วิ. งานวิจัยเป็นงานค้นคว้า
ร่องรอยวิชชาธรรมกายจากเอกสารอักษรธรรม อักษรขอมไทย และจารึกโบราณ
มีผลงานส่วนใหญ่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในอดีตของไทย โดยค้นคว้าจาก
คัมภีร์อักษรธรรมล้านนา อักษรธรรมล้านช้าง และอักษรธรรมอีสาน ปัจจุบัน
เป็นนักวิจัยของสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย
ดร.ชั ย สิ ท ธิ์ สุ ว รรณวรางกู ล จบปริ ญ ญาตรี คณะเภสั ช ศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกียวโต และปริญญา
เอก มหาวิ ท ยาลั ย เดลลี คณะอั ก ษรศาสตร์ เอกพุ ท ธศาสนา เคยเป็ น
อาจารย์ พิ เ ศษสอนที่ ม หาจุ ฬ าลงกรณ์ ร าชวิ ท ยาลั ย และสถาบั น ธรรมชั ย
ปัจจุบันเป็นนักวิจัยประจำาสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย อาจารย์สอนวิชา
ภาษาสันสกฤตพระพุทธศาสนามหายานและเถรวาท ที่ภาควิชาเทววิทยา
และศาสนา มหาวิทยาลัยโอทาโก้ ประเทศนิวซีแลนด์ ดร.ชัยสิทธิ์ได้รับ
ทุน การศึ ก ษาจากรั ฐบาลญี่ปุ่นและสโมสรโรตารีญี่ ปุ่ นเพื่ อ ทำ างานวิ จัย ใน
หัวข้อ “ปฏิจจสมุปบาทและสุญญตาในคัมภีรม์ าธยันตวิภาค” ในระดับปริญญาโท
และ “การศึกษาเรื่องธรรมกายในพระไตรปิฎกพุทธศาสนาทิเบต” เป็น
นักเขียนร่วม มีผลงานพิมพ์เป็นตำาราในหนังสือ “Unifying Buddhist Philosophy
Views” ของ สนพ.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย และ “Madhyamaka and
ogācāra Allies or ivals ของ สนพ.ออกซ์ฟอร์ด
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สุปราณี พณิชยพงศ์ ปัจจุบันเป็นนักศึกษาวิจัยในโครงการสืบค้น
หลักฐานวิชชาธรรมกายในคำาสอนดั้งเดิม ในอุปถัมภ์พระเทพญาณมหามุนี วิ.
สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรียนจบ
บาลีศึกษา 9 มหามกุฏราชวิทยาลัย สำาเร็จการศึกษาปริญญาโท สาขา
พระพุทธศาสนา โดยทำาวิทยานิพนธ์เรื่อง การตรวจชำาระและศึกษาคัมภีร์
จตุรารักขา ขณะนีก้ าำ ลังศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาปรัชญา ทีม่ หาวิทยาลัย
ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย โดยทำาวิทยานิพนธ์เรื่อง การตรวจชำาระและ
ศึกษาคัมภีร์สฬายตนสังยุต สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค มีความสนใจในการ
ตรวจชำาระ ศึกษาโครงสร้าง และเนือ้ หาคำาสอนทีเ่ ก็บรักษาไว้ในคัมภีรพ์ ระพุทธ
ศาสนาดั้งเดิม ปัจจุบันเป็นนักวิจัยประจำาสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย
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ประวัติผู้เรียบเรียง
ดร.ชนิดา จันทราศรีไศล บ.ศ.9 สำาเร็จการศึกษาปริญญาเอก จาก
มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย สาขาศาสนศาสตร์ ทุนโครงการสืบค้น
หลักฐานวิชชาธรรมกายในคำาสอนดั้งเดิม ในอุปถัมภ์พระเทพญาณมหา
มุนี วิ. เป็นนักวิจัยของสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย ทำางานศึกษาร่องรอย
ธรรมกายในคำาสอนดั้งเดิมของพระพุทธศาสนา โดยศึกษาจากคัมภีร์ภาษา
คานธารีและสันสกฤต เปรียบเทียบกับบาลี งานวิจยั ทีผ่ า่ นมา ศึกษาความหมาย
ของธรรมกายในคำาสอนดั้งเดิม และความเข้าใจเรื่องธรรมกายในอรรถกถา
และฎีกาบาลี
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รายนามเจ้าภาพร่วมอนุโมทนา
น้อมบูชาธรรม
พระมงคลเทพมุนี (หลวงปู่สด จันทสโร)
พระเทพญาณมหามุนี วิ. (หลวงพ่อธัมมชโย)
พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว)
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาทองสุข สำาแดงปั้น
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

เจ้าภาพกิตติมศักดิ์พิเศษสุด
คุณอนันต์ อัศวโภคิน และครอบครัว
คุณบุญชัย เบญจรงคกุล และครอบครัว
ดร.ประกอบ-คุณวรรณา จิรกิติ
คุณบรรณพจน์-คุณบุษบา-คุณพลภูมิ ดามาพงศ์
คุณชาลิสา-คุณอาชนัน อัศวโภคิน
คุณศรีสุภร จาตุรงควนิชย์ และ ครอบครัว
คุณประสงค์ สุวิวัฒนธนชัย

เจ้าภาพกิตติมศักดิ์พิเศษ
วัดพระธรรมกายเมลเบิร์น
วัดพระธรรมกายโซโลมอน
วัดพระธรรมกายดันนีดิน
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วัดพระธรรมกายนครซิดนีย์
วัดพระธรรมกายบริสเบน
วัดพระธรรมกายเวสเทิร์นออสเตรเลีย
วัดพระธรรมกายนครโอคแลนด์
ศูนย์ปฏิบัติธรรมเวลลิงตัน
ศูนย์ปฏิบัติธรรมอัลบูรี่
สมาคมบัณฑิตรัตน์
พระครูวินัยธรสุวิทย์ สุวิชฺชาโภ
พระครูวิเทศสุธรรมญาณ วิ. กองทุน 9 กพ.
พระมหา ดร.สมชาย านวุฑฺโฒ
พระมหาชูพงษ์ ธมฺมิโก และคณะญาติมิตร
พระวิภาช ทนฺตจิตโต, วิภาดา-ภัทระ-ธนกร กาญจน์อาภากร
โยมพ่อสุภร-โยมแม่ธรรมนูญ และครอบครัวตีระวนิช
ครอบครัวใต้ธงชัย
คุณกิตติเดช-คุณอินทิรา ภัทรธีรานนท์ และครอบครัว
คุณจงเจริญ นวพร ศรายุธ พรพิมล
คุณจันทร์เย็น ควาเตอร์เมน
คุณจิตรา ร่วมญาติ และครอบครัว
คุณฉวีวรรณ กลิ่นจุ้ย
คุณชัย-คุณวิลาวัลย์ นิมากร
คุณชัยยศ เตชะทวีวัฒน์
คุณเชิงชาย-กัลฯ สุพัตรา-คุณชลภัทร์-ชนพล ภูริปัญโญ
คุณพงษ์ศักดิ์-คุณอรพินท์ วิเตียรณี และครอบครัว
คุณดิฐพงศ์ เรืองฤทธิเดช
ดร.กฤษฎา-คุณทัศนีย์ จ่างใจมนต์ และครอบครัว
คุณทวีชัย-คุณนิธินันท์-คุณจรรยา ฐานะโชติพันธุ์
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คุณทัน เลถิ และครอบครัว
คุณธนกันย์ พงศวรินทร์
คุณธวัชกิตตน์-คุณชิญาณ์การณ์ ธนานันต์ตระกูล
คุณบุญยัง สวนทองและครอบครัว
คุณปัณณิภัสร์ ใต้ธงชัย
คุณพรรณทิพย์-คุณพรทิพย์ พิริยะโยธิน
คุณพวงเพ็ญ ทิสยากร และครอบครัว
คุณพิสมัย แสงหิรัญ และครอบครัว
คุณมงคล-คุณลาวัลย์ จิรพัฒนกุล
คุณมัลลิกา จิรพัฒนกุล
คุณมานพ พุ่มเข็ม และครอบครัว
คุณรุจิรา ไชยเสือ
คุณลภัส จิตติวสุรัตน์
คุณลักษณา ช่วงเปีย
คุณวิมลวรรณ ตันติสุนทร
คุณวิระศักดิ์ ฮาดดา
คุณศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์
คุณศุภวิทย์ ชะนะ-คุณแน่งน้อย พันธุ์มีเชาวน์
คุณสมควร วานิชสัมพันธ์ และคริสตอล กรุป
คุณสมจิตร์ บุญไชโย
คุณสรรพศักดิ์-คุณไพแพรว-คุณกุลธิดา รักษ์ศีลขันธ์
คุณสำารวย-ผ.ศ.ดร.นภา สุขใจ
คุณสิริพันธ์ นนทสูตร
คุณสุจินดา เรือนแก้ว-คุณแอนมรี-คุณเบญจมิน ซอ
คุณสุรีย์-วิชัย เจียมพิทยานุวัฒน์ และครอบครัว
คุณสุวณี เอมสุดา
คุณสุวิทย์-คุณศศินา-คุณพอเพียง วิมุตตานนท์
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คุณอภิชาติ-คุณนงกรณ์ จิวัจฉรานุกูล
ทพ.ว่องไว โกวิทย์จินดาชัย และครอบครัว
นายแพทย์มานัส-คุณจารุวรรณ ประเสริฐธรรม และครอบครัว
พ.อ.ทพ. ไพเกียรติ แสนยานุสิน และครอบตรัว
พ.อ.พิเศษ กล้าณรงค์-คุณเนตรชนก ไพรีพ่ายฤทธิเดช
Jeenanath Brady & Family

เจ้าภาพกิตติมศักดิ์
วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์
พระครูใบฎีกาอำานวยศักดิ์ มุนิสกฺโก
พระครูปลัดพิพัฒนพร กิตฺติสุโภ
พระครูสมุห์ทวี สุขิโต
พระครูสังฆรักษ์รณรวี รวิปโภ
พระมหา ดร.สุธรรม สุรตโน และ ร.ร.พระปริยัติธรรม
พระมหาสมเกียรติ วรยโส
พระมหาสมคิด ติกฺขิโณ
พระมหาอริยะ อริยชโย-คุณประจักษ์-คุณเฉิดฉาย ถิรทินรัตน์
พระเกษตร าณวิชฺโช
พระเกียรติศักดิ์ กิตฺติปฺโ
พระปอเหม่า (รวี) ธมฺมิโต
พระปัญญา านิโย
พระโปเทง กตทีโป
พระวีรชัย เตชฺงกุโร
พระครูสมุห์สกล กิตฺตินนฺโท
พระสาธิต ิตธมฺโม
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พระสายัณห์ จนฺทธมฺโม
พระอาธร ธมฺมจนฺโท
พระเอกศักดิ์ สุทฺธิสกฺโก
กลุ่มเก็บทุกบุญยุวกัลยาณมิตร
ครอบครัวคงรัตนานนท์
ครอบครัวโตศิริพัฒนา
ครอบครัวสุวรรณวรางกูล
คุณกมล-คุณยุพาภรณ์-คุณณัฐพร-คุณกรณิกา พรวโรจนาบุญ
คุณกัญญา-คุณโอม ทองเจริญ
คุณกัมพล ตรีสหเกียรติ
คุณกัมพล-คุณกฤตยา-คุณอิศรา ตรีสหเกียรติ
คุณกิตติเดช-คุณอินทิรา-คุณอริสา-คุณสปัญญา-คุณธีวรา ภัทรธีรานนท์
คุณเกษมสุข ภมรสถิตย์ และสมาชิกบ้านมธุระ
คุณคงศักด์-คุณคุณทิพย์วรรณ เอื้อเกษมและครอบครัว
คุณงามตา อนุกูล
คุณชัชวาลย์ เสรีพุกกะณะ
คุณฐปนีย์ ฐานะโชติพันธุ์
คุณณัฐธพัฒน์-ใจพิสุทธิ์ รัตนขจรศักดิ์
คุณดาราวรรณ ห่านศรีสุข
คุณดารุณี หนูหมื่น
คุณธนภร บุญธนาโรจน์
คุณนวลนิจ หงษ์วิวัฒน์
คุณนัทยา เทนเทอร์
คุณนิตยา แซ่ด่าน และญาติมิตร
คุณนิรมล พรมเพ็ชร์
คุณเบญจวรรณ โฉมปรางค์
คุณพจนีย์-คุณธวัชชัย อมรโกศลพันธ์
คุณพรพิมาน กะตะศิลา, ธนดล-เมทิกา ธนะวิโรจน์
คุณพรรณประภา กลิ่นจุ้ยและครอบครัว
คุณพวงเพ็ญ ฮีสช์
รายนามเจ้าภาพร่วมอนุโมทนา | 561

www.webkal.org
หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ 1 ฉบับวิชาการ

คุณพีรพงษ์ พฤกษานานนท์
คุณพุทธพล ภูมิพุทธ
คุณพุทธภูมิ-คุณเอื้อมพร ภูมิพุทธ
คุณเพ็ญจันทร์ ล้อจักรชัย และครอบครัว
คุณเพ็ญศรี ทรงตระกูล
คุณมงคล-คุณลาวัลย์-คุณมัลลิกา-คุณวิชากร-คุณวิโรจน์ จิรพัฒนกุล
คุณลักษณา ช่วงเปีย
คุณวรชัย ชูชัยศรี และครอบครัว
คุณวรรณี ปิยะธนศิริกุล
คุณวิชัย-คุณสุรีย์ เจียมพิทยานุวัฒน์
คุณวิรงรอง รัตนฉายา และครอบครัว
คุณวีรยุทธ-คุณดอกเอื้อง ทวีเดช
คุณศรีสมัย-คุณวิศิษฎ์-ศุภวัฒน์-ศิริมาศ-รุจิรัตน์-ดร.สุพจน์ พัฒนะศรี
คุณศักดิ์ภวรรธน์ กุลถวายพร
คุณศิริเพ็ญ-คุณไผท-ดร.เอกพล เมธารมณ์
คุณศิริรัตน์ กองทอง
คุณศิริอร แบนนิสเตอร์
คุณสมโชค พันธ์วิริยรัตน์
คุณสมพร พันธุ์มีเชาวน์
คุณสีฟา-คุณพงษ์ศักดิ์ ณ นคร
คุณสุชาดา พงศ์พันธ์
คุณสุเทพ ชลเวกสุวรรณ
คุณสุปราณี พณิชยพงศ์
คุณสุริยะ-คุณสุริสา-คุณศาตนันท์ จึงรุ่งเรืองกิจ
คุณแสงเดือน-คุณคำาตัน รัตนสมัย บุตรหลานและญาติมิตร
คุณเหมชาดา-คุณสุขุม-คุณสุชาดา-คุณรัชฎา-คุณผกาวรรณ-คุณสุขพัฒ พงศ์พันธ์
คุณอนงศ์ งามพูนสุข
คุณอภิชาติ รินทระ
คุณอิศรา ตรีสหเกียรติ
ดร.กิจชัย เอื้อเกษม
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ดร.ชนิดา จันทราศรีไศล
ดร.ชัยสิทธิ์ สุวรรณวรางกูล
ดร.ศิริพร ศิริขวัญชัย
ดร.สมสุดา ผู้พัฒน์
ดร.อนัญญา เมธมนัส
น.พ.วรพงษ์ ขวัญไพโรจน์
น.พ.ฉัตรชัย ศรีบัณฑิต
คุณนฤพนธ์-เมย์-คชา-ชฎา-ชนา เตชะวัฒนวรรณา
ผ.ศ.สุนันท์ พันธุ์มีเชาวน์
พ.ต.อ.อดุลย์ เม่นบางผึ้ง
ศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ ดีสมโชค และครอบครัว
ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุกัญญา สุดบรรทัด และครอบครัว
คุณอนวัช-คนิดา-สุทธิกุล-ต่อศักดิ์ กิตติอุดม
อาจารย์ชะเอม แก้วคล้าย
Dr.Edward Crangle
Dr.Elizabeth Guthrie
Dr.Jeff Wilson
Emeritus Professor Garry Trompf
Kongkoe Souvannakane
Nadia Tarzi
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โครงการสืบค้น หลักฐานธรรมกายในคัมภีรพ์ ทุ ธโบราณ
สถาบันวิจยั นานาชาติธรรมชัย (ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์)
องค์สถาปนา
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

พระเทพญาณมหามุนี วิ. (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย)
พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขาโณ)
พระราชภาวนาจารย์ (เผด็จ ทตฺตชีโว)
พระครูวินัยธรสุวิทย์ สุวิชฺชาโภ
ที่ปรึกษา
พระมหาสมเกียรติ วรยโส ป.ธ.9
พระครูภาวนาวิเทศ (วิรัตน์ มณิกนฺโต) ป.ธ.3
พระครูใบฎีกาอำานวยศักดิ์ มุนิสกฺโก
พระมหา ดร.มนต์ชัย มนฺตาคโม ป.ธ.6
ท่านอาจารย์ชะเอม แก้วคล้าย
กัลฯ วรชัย ชูชัยศรี
ดร.อนัญญา เมธมนัส
กัลฯ เกษมสุข ภมรสถิตย์
กัลฯ วิรงรอง รัตนฉายา
Dr. dward . rangle
Dr. effrey P. ilson
rs. Nadia ar i
ประธานคณะกรรมการอ�านวยการ (
: I IB
พระครูวิเทศสุธรรมญาณ วิ. (สุธรรม สุธมฺโม)
ผู้อ�านวยการ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุกัญญา สุดบรรทัด
ราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ
ศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ ดีสมโชค
เลขาธิการ
อุบาสิกา ดร.ศิริพร ศิริขวัญชัย
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นักวิจัย

พระครูวิเทศสุธรรมญาณ วิ. (สุธรรม สุธมฺโม)
พระมหา ดร.สุธรรม สุรตโน ป.ธ.9
พระเกษตร าณวิชฺโช
พระเกียรติศักดิ์ กิตฺติปฺโ
พระวีรชัย เตชงฺกุโร
พระปอเหม่า (รวี) ธมฺมิโต
ดร.กิจชัย เอื้อเกษม
ดร.ชัยสิทธิ์ สุวรรณวรางกูล
อุบาสิกา ดร.ชนิดา จันทราศรีไศล บ.ศ.9
อุบาสิกา สุปราณี พณิชยพงศ์ บ.ศ.9
ผู้ช่วยนักวิจัย ายวิชาการ
พระมหาสมคิด ติกฺขิโณ ป.ธ.3
พระทอง กตทีโป
พระมหาอริยะ อริยชโย ป.ธ.9
พระมหานรพล พลฺชโย ป.ธ.9
พระเอกบดินทร์ รตฺนปฺโ
พระมหาวิโรจน์ าณวิโรจโน ป.ธ.9
กัลฯ ชัชวาลย์ เสรีพุกกะณะ
กัลฯ กัมพล ตรีสหเกียรติ
กัลฯ สุชาดา พงศ์พันธ์
อุบาสิกา ประสงค์ สมน้อย
อุบาสิกา ทองธิดา กระเวนกิจ
อุบาสิกา สุมิตรา วิฑูรชาตรี
กัลฯ ดารณี นันติวานิช
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กัลฯ พรพรหม ทิพยมนตรี
กัลฯ ณัฐปิยา สาระดำา
กัลฯ อิศรา ตรีสหเกียรติ
อุบาสิกา สุทธิสา ลาภเพิ่มทรัพย์
กัลฯ ขนิษฐา วงษ์ชื่น
กัลฯ สายชนนี รัศมีไพฑูรย์
กัลฯ กิตติพงษ์ วงศ์อักษร
ผู้ช่วยนักวิจัย ายเทคนิคและอนุรักษ์คัมภีร์
พระสาธิต ิตธมฺโม
พระอดุลย์ จนฺทูปโม
พระปัญญา านิโย
พระบัณฑิต วิสุทฺธาโภ
กัลฯ eng ok n
กัลฯ สุเทพ ชลเวกสุวรรณ
กัลฯ ทนงศักดิ์ ปันทะสืบ
กัลฯ บุญเลิศ ปินมณี
กัลฯ ปุณเมศวร์ จิราศิระพัฒน์
กัลฯ พุทธพล ภูมิพุทธ
กัลฯ เอกชัย คำาแฝง
กัลฯ เกียรติศักดิ์ ศิริรัตน์
กัลฯ นิรมล พรมเพ็ชร
อุบาสิกา ดารุณี หนูหมื่น
กัลฯ วัลภา เจือจันทร์
อาสาสมัคร “สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ”
อาสมัคร “สมาคมบัณฑิตรัตน์”
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กราบขอบพระคุณและกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่าน
ทีมีส่วนสําคัญกับความสําเรจของโครงการสืบค้น
หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ 1
พระครูวิเทศปัญญาภรณ์ (สมบุญ สมฺมาปฺุโ)
พระครูวินัยธรไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล
พระครูวิเทศธรรมภาวนา (วิโรจน์ วิโรจโน)
พระครูภาวนาพุทธิธรรม (วีระ วีรนฺธโร)
พระครูภาวนาวิเทศ (วิรัตน์ มณิกนฺโต)
พระครูวินัยธรบัณฑิต วรปฺโ
พระมหาบุญชัย จารุทตฺโต
พระครูภาวนาถิรธรรม วิ. (ผจญ เถรธมฺโม)
พระครูใบฎีกาอำานวยศักดิ์ มุนิสกฺโก
พระถวัลย์ศักดิ์ ยติสโก
พระสนธยา สุทฺธาโภ
พระธีรวิทย์ ธีรวิชฺโช
พระจงห์ชพัฒน์ กุลธโร
อุบาสก ปรัชญา สัพพัญูวิทย์
ดร.พิบูลย์ ชุมพลไพศาล
อุบาสิกา วิชญา ไตรวิเชียร
อุบาสิกา ศรีกานดา เบญจพลสิริจิตต์
อุบาสิกา สุธีรา งามเกียรติทรัพย์
อุบาสิกา ขวัญจิตต์ จิตสินธุ
อุบาสิกา จารุวรรณ วศินสกุล
อุบาสิกา เบญจวรรณ สว่าง
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กัลฯ แสงเดือน - คำาตัน รัตนสมัย
กัลฯ งามตา อนุกูล
กัลฯ พวงเพ็ญ ฮีสช์
กัลฯ ศิริรัตน์ กองทอง
กัลฯ สมหทัย มนัสวโรวงศ์
กัลฯ สุนิสา ศรีนวล
คณะพระภิกษุ เจ้าหน้าที่ และกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย
คณะพระภิกษุ เจ้าหน้าที่ และกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายซีแอตเติล
คณะพระภิกษุ เจ้าหน้าที่ และกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายนอร์เวย์
คณะพระภิกษุ เจ้าหน้าที่ และกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายลอนดอน
คณะพระภิกษุ เจ้าหน้าที่ และกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายชวาร์ชวัลด์
คณะพระภิกษุ เจ้าหน้าที่ และกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายเบอร์ลิน
คณะพระภิกษุ เจ้าหน้าที่ และกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายแฟรงก์เฟิร์ต
คณะพระภิกษุ เจ้าหน้าที่ และกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายเบเนลักซ์
คณะพระภิกษุ เจ้าหน้าที่ และกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายประเทศ
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์
คณะพระภิกษุเจ้าหน้าที่กองรับบริจาค
ผู้ประสานงาน เจ้าหน้าที่ ภาคนครหลวงและแก้วภูธรทุกภาค
หัวหน้าชั้น ทีมงานพิธีกร ศูนย์ประสานงานโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลก
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สถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย (ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์)

หลักฐานธรรมกาย
ในคัมภีร์พุทธโบราณ
ฉบับวิชาการ

