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กราบบูชาธรรม

พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี วิ.

(ไชยบูลย์ ธมฺมชโย)

องค์สถาปนาสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย

ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ประเทศไทย

ในวาระอายุวัฒนมงคลได้ 70 ปี

วันคุ้มครองโลก

22 เมษายน พ.ศ. 2557
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สัมโมทนียกถา

สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ.
การให้ธรรมทาน ชนะการให้ทั้งปวงฯ

อาตมภาพได้รับทราบเรื่องอันเป็นที่น่าอนุโมทนายินดีเป็นอย่างยิ่ง 
ดังที่พระครูวิเทศสุธรรมญาณ (สุธรรม สุธมฺโม) และศาสตราจารย์กิตติคุณ  
สกุญัญา สดุบรรทดั มารายงานความก้าวหน้าของการทำางานวจัิยเร่ือง “สืบค้น
หลกัฐานธรรมกายในคัมภีร์พทุธโบราณ” ของ สถาบนัวจิยันานาชาตธิรรมชยั 
(DIRI) ที่ดำาเนินงานอย่างต่อเนื่องด้วยความมุ่งมั่นอุตสาหะและทำางานเป็น
คณะ โดยแบ่งความรับผิดชอบเพื่อสืบค้นแหล่งข้อมูลให้ได้มาซึ่งหลักฐานจาก
หลายภูมิภาคทั่วโลก

เป็นที่ทราบกันอย่างดีว่าพระธรรมคำาสอนอันบริสุทธิ์ของพระสัมมา 
สมัพทุธเจ้านัน้ มคีวามเป็นสจัธรรม ทีจ่ะนำาพาชวีติของสรรพสตัว์ทัง้หลายผูห้ยัง่ 
จิตลงสู่ความเพียรในสัมมาสมาธิ ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ในสังสารวัฏ และ
เข้าถึงสันติสุขอันไพบูลย์อย่างแท้จริงได้ โดยไม่ถูกจำากัดด้วยกาลเวลา เป็น  
“อกาลโิก” จวบจนเวลากว่า 13 ปีผ่านไปคณะทำางานได้พบหลักฐานธรรมกาย
ที่สำาคัญดังมีปรากฏในคัมภีร์ท่ีจารึกด้วยอักษรขโรษฐีในภาษาคานธารีบน
เปลือกไม้เบิร์ช ซึ่งเป็นวัตถุโบราณเก่าแก่ที่คัดลอกตั้งแต่พุทธศตวรรษท่ี 5-6 
อันนับเป็นก้าวใหม่ของการสืบค้นทางวิชาการ รวมถึงการพบหลักฐานจาก
คัมภีร์โบราณอื่นๆ ได้แก่ คัมภีร์อักษรจีน คัมภีร์อักษรขอม คัมภีร์อักษรธรรม
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และคัมภีร์อักษรเขมร เมื่อศึกษาวิจัยโดยเปรียบเทียบคัมภีร์พุทธโบราณเหล่า
นี้กับคัมภีร์บาลีมีพระไตรปิฎกเป็นต้น ได้พบว่ามีความถูกต้องสอดคล้องกัน
ดุจดังรสเปรี้ยวที่ปรากฏในมะนาว หรือรสหวานที่ปรากฏในน�า้ผึ้ง

ย่อมเป็นทีป่ระจกัษ์รบัรองความจรงิแท้ของพระสัทธรรมท่ีถูกเกบ็รักษา
ไว้ในภาษาและอักษรต่างๆ ซึ่งคัดลอกสืบต่อกันผ่านกาลเวลาที่ล่วงมากว่า 
2,000 ปี ผ่านยุคสมัยและแว่นแคว้นดินแดนอื่นๆ มากมายจนถึงยุคของเราใน 
ปัจจุบัน ผลของการศึกษาข้อมูลคำาสอนจากหลักฐานอันสำาคัญเหล่านี้ ทำาให้
ได้ภาพของหลักธรรมในส่วนภาคแห่งปฏิบัติสัทธรรม ซ่ึงอาจเลือนหายไป
บ้างตามกฎแห่งไตรลักษณ์นั้นกลับยิ่งมีความชัดเจนขึ้น อันเป็นการยืนยันว่า
พระธรรมเทศนาของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ที่
ได้รื้อฟื้นธรรมปฏิบัติวิชชาธรรมกายของพระพุทธองค์ไว้ในหลายแง่มุมนั้น 
มีความเป็นเอกภาพที่เป็นเอกายนมรรค ดังที่มีปรากฏในพระไตรปิฎกบาลี  
ทีฆนิกาย อัคคัญญสูตร ที่ว่า

“ตถาคตสฺส เหต� วาเสฏฺา อธิวจน� ธมฺมกาโย อิติปิ  
พฺรหฺมกาโย อิติปิ ธมฺมภูโต อิติปิ พฺรหฺมภูโต อิติปิฯ” (ที.ปา. 

11/55/92)

“ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะ เพราะคำาว่า ธรรมกาย
ก็ดี พรหมกายก็ดี ธรรมภูตก็ดี พรหมภูตก็ดี เป็นชื่อของพระ
ตถาคต” และพระพุทธวจนะที่กล่าวกับพระวักกลิ ว่า

  | 5

www.webkal.org



“โย โข วกฺกลิ ธมฺม� ปสฺสติ, โส ม� ปสฺสติฯ โย ม� ปสฺสติ, 
โส ธมฺม� ปสฺสติ ฯ

ธมฺม� หิ วกฺกลิ ปสฺสนฺโต, ม� ปสฺสติฯ ม� ปสฺสนฺโต, ธมฺม� 
ปสฺสติฯ” (สำ.ข. 17/216/147)

“ดูก่อนวักกลิ ผู้ใดแลเห็นธรรม ผู้น้ันชื่อว่าย่อมเห็นเรา, 
ผู้ใดเห็นเรา ผู้นั้นชื่อว่าย่อมเห็นธรรม, วักกลิ เป็นความจริง 
บคุคลเหน็ธรรมกย่็อมเหน็เรา บุคคลเหน็เรา กย่็อมเหน็ธรรม”

อาตมภาพขออนโุมทนากบัคณะทำางานวจิยัซึง่ม ีพระเทพญาณมหามนุี  
(ไชยบูลย์ ธมฺมชโย) ผู้สถาปนาสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย (DIRI) และ 
ผู้มีส่วนสนับสนุนทุกท่าน ที่ได้นำาความรู้ข้อแท้จริงด้านวิชาการเรื่องธรรมกาย
น้ี มาเติมเต็มในส่วนของปริยัติสัทธรรม และสร้างกำาลังใจให้แก่ชาวพุทธทั้ง
มวลในส่วนแห่งปฏิบัติสัทธรรม อันจะนำาไปสู่ผลคือปฏิเวธสัทธรรมที่สามารถ
รับรู้ได้ด้วยตนเองเป็นสันทิฏฐิกธรรม อนึ่งต้องขอชื่นชมคณะพุทธบริษัทเหล่า
กัลยาณมิตรที่ตั้งใจจัดพิมพ์เป็นธรรมบรรณาการเพื่อถวายแด่พระสังฆาธิการ  
30,000 วัดทั่วประเทศ เนื่องในวันคุ้มครองโลก 22 เมษายน พ.ศ. 2557 
ซึ่งจักอำานวยประโยชน์แก่วงการวิชาการที่ศึกษาพระพุทธศาสนาทั้งภายใน
ประเทศไทยและทั่วโลกอย่างกว้างขวางต่อไป 

เจ้าอาวาสวัดปากน�า้ภาษีเจริญ
ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
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สาส์นจากบรรณาธิการ

พระสัทธรรมคำาสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็น อกาลิโก ทรง

พระคุณโดยไม่จำากัดกาลเวลา นำาพาเวไนยสัตว์ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ 

ทรมานในวัฏฏะและเข้าถึงสันติสุขอันไพบูลย์ได้อย่างแท้จริง พระพุทธวจนะ 

คำาสอนท่ีสืบทอดต่อกันมาในรูปมุขปาฐะก็ดีหรือบันทึกบนใบลานหรือบน 

เปลอืกไม้กด็ ีย่อมเป็นเครือ่งแสดงความมอียู่ของธรรมปฏบิตัอินัเป็นเอกายนมรรค  

หนทางสายเดียว ที่มีปรากฏให้เห็นเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นพระพุทธศาสนา

นิกายใดในอดีตและปัจจุบัน

ด้วยมโนปณิธานในเรื่องดังกล่าว พระเดชพระคุณพระเทพญาณ 

มหามนุ ี ว.ิ องค์สถาปนาสถาบนัวจิยันานาชาตธิรรมชยั แห่งออสเตรเลยีและ

นวิซแีลนด์ จงึมอบหมายให้อาตมภาพและคณะทำางานดำาเนินการสบืค้นหลกัฐาน 

ของธรรมปฏิบัติจากคัมภีร์คำาสอนดั้งเดิม เพื่อยืนยันความถูกต้องมั่นคงที่

สืบทอดจากอดีตจนถึงปัจจุบันของพระสัทธรรม เหตุนี้จึงเป็นจุดกำาเนิด

ของโครงการ “การสืบค้นหลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ” ซึ่งมี

วัตถุประสงค์ที่จะทำาหน้าที่เสมือนทนายแก้ต่างแทนพระพุทธศาสนา ชี้แจง

ให้เกิดการยอมรับในสังคมต่างๆ โดยเฉพาะในวงการนักวิชาการที่อาจไม่เคย

ปฏิบตัสิมาธภิาวนา แต่กลบัใช้ความพยายามทีจ่ะอธบิายประสบการณ์ภายใน 

ซึ่งอาจสื่อความหมายเปลี่ยนผันไปบ้าง จึงควรให้นักวิชาการทั้งหลายนั้นได้
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เข้ามาพิสูจน์ ดังบทพระบาลีที่ว่า เอหิปัสสิโก ท่านจงมาพิสูจน์เถิด พระธรรม

ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั้น ควรน้อมนำามาปฏิบัติด้วยตนเองได้ทุกเมื่อ ซ่ึง 

ก็คือ โอปะนะยิโก และเป็นเรื่องอันวิญูชนพึงรู้ได้เฉพาะตนคนเดียวด้วยการ

ปฏิบัติ ซึ่งคนอ่ืนที่ยังไม่ปฏิบัติจนรู้แจ้งจะพลอยตามรู้ตามเห็นด้วยหาได้ไม่  

ดังพระบาลีที่ว่า ปัจจัตตังเวทิตัพโพวิญูหิติ นั่นเอง

โครงการสืบค้นค�าสอนดั้งเดิมจากคัมภีร์พุทธโบราณ นั้น จำาเป็น

ต้องดำาเนินขั้นตอนตามหลักการศึกษาวิจัยเชิงวิชาการ สำาหรับคณะทำางาน

ของสถาบันฯ ถือว่าเป็นการเริ่มต้นจากศูนย์ เพราะส่ิงแรกท่ีต้องทำาคือการ

สร้างบุคลากรให้เป็นนักวิชาการทางพุทธศาสนศึกษา โดยเริ่มเรียนรู้ระบบ

การค้นคว้าแบบตะวันตก เพื่อให้เข้าถึงแหล่งข้อมูลซ่ึงเป็นที่หวงแหนของ

สถาบันวิชาการระดับโลกต่างๆ ซึ่งคณะทำางานบางท่านต้องเปล่ียนสายงาน

จากพื้นฐานความรู้ความถนัดที่มีอยู่เดิม ทั้งนี้ต้องนับว่าเป็นคุณูปการอย่างยิ่ง

ของนักวิชาการตะวันตกสาขาต่างๆ ที่ได้รวบรวมและทำาการศึกษาหลักฐาน

ทางพระพุทธศาสนายุคต้นไว้แล้วเป็นอเนกอนันต์ ไม่ว่าจะเป็นวิชาการด้าน

โบราณคดี ประวัติศาสตร์ จารึกโบราณ นิรุกติศาสตร์ พุทธศาสนศึกษา ฯลฯ 

และสำาหรบัด้านบรหิารจดัการทางสถาบนัฯ กไ็ด้สร้างความสัมพันธ์กบัองค์กร 

ทางวิชาการนานาชาติ เพื่อส่งเสริมงานด้านวิชาการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และเพือ่ความทนัต่อการเคลือ่นไหวของวงวชิาการ องค์กรทางวชิาการเหล่านี ้

ได้แก่ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยออสโล นอร์เวย์ 

มหาวิทยาลัยโอทาโก้ นิวซีแลนด์ มหาวิทยาลัยเคลานีย่า ศรีลังกา และ

มหาวิทยาลัยโคตะมะ อินเดีย เป็นต้น และสิ่งที่ดำาเนินการควบคู่กันไป คือ

การวิจัยค้นคว้าในหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติของพระพุทธศาสนาด้ังเดิม 
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ซึ่งถือได้ว่าเป็นผลงานที่สำาคัญของสถาบันฯ ในงานวิจัยที่ทุ่มเทตลอดเวลา

กว่า 13 ปีที่ผ่านมานี้ เป็นการค้นคว้าในหลักฐานปฐมภูมิ อันได้แก่คัมภีร์ที่

จารึกด้วยอักษรขโรษฐีบนเปลือกไม้เบิร์ช ภาษาคานธารี ภาษาสันสกฤต และ

ภาษาโบราณต่างๆ ของเอเชียกลาง รวมถึงคัมภีร์ปฏิบัติสมาธิภาวนาภาษาจีน

ซ่ึงประพนัธ์โดยวปัิสสนาจารย์ชาวต่างชาต ิทีเ่ข้ามาเผยแผ่ต้ังแต่ยคุแรกๆ ของ

พระพุทธศาสนาในจีน การค้นคว้าในคัมภีร์อักษรขอมที่มีหลักฐานทางจารึก

โบราณสามารถอ้างอิงอายุได้ถึงสมัยอยุธยาตอนต้น รวมถึงกลุ่มคัมภีร์อักษร

ธรรมและอกัษรเขมรโบราณทีก่ล่าวถงึการทำาสมาธภิาวนาของพระพุทธศาสนา

ในอดีตของสุวรรณภูมิ

ผลจากงานวจิยัท่ีคณะทำางานได้ทุ่มเทด้วยความวริิยะอตุสาหะ เป็นเวลา

มากกว่า 13 ปีที่ผ่านนั้น คือการแสดงให้เห็นนัยสำาคัญหรือร่องรอยของวิชชา

ธรรมกายที่สูญหายไปกว่าสองพันปี บทความวิจัยที่เสนอไว้ในหนังสือเล่มน้ี 

รวบรวมจากข้อมูลหลักฐานมากมายหลายชิ้นงานและจากหลายแหล่ง

สถานท่ี ซึ่งเมื่อได้น�ามาศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับคัมภีร์ฉบับบาลีมี

พระไตรปิฎกเป็นต้น และเปรียบเทียบศึกษากับเทศนาค�าสอน ของพระ

เดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน�้า 

ภาษีเจริญ ก็พบความชัดเจนว่าธรรมกายเป็นที่รู้จักของชาวพุทธตั้งแต่

ยุคต้นๆ จนถึงอดีตที่ไม่ไกลนัก และธรรมกายเป็นกายที่ประกอบด้วยญาณ

ตรัสรู้ที่สามารถรู้เห็นได้ด้วยญาณมิใช่ด้วยวิญญาณรู้ อีกทั้งการปฏิบัติธรรมที่

เป็นประสบการณ์ภายในคือนิมิตดวงสว่าง และการปฏิบัติธรรมแบบเห็นองค์

พระภายในกลางตัว รวมถึงการหยุดใจไว้บริเวณเหนือสะดือกลางท้องนั้น  
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ย่อมบ่งชีว่้ามชีาวพทุธได้เรยีนรูแ้ละปฏบิตัธิรรมสบืทอดต่อเน่ืองกันมานาน

หลายสิบศตวรรษแล้ว

ขอเจริญพรขอบคุณอย่างยิ่งต่อคณาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่าน ท่ีเมตตา

ให้คำาแนะนำาและขัดเกลาผลงานวิจัยตามหลักวิชาการ จนสำาเร็จเป็นรูปธรรม 

ทันตามกรอบเวลา รวมถึงอนุโมทนาในมหากุศลของท่านสาธุชนเหล่า

กัลยาณมิตรทั้งหลาย ท่ีให้การอุปถัมภ์ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือ 

“หลกัฐานธรรมกายในคมัภร์ีพทุธโบราณ” เล่มที ่1 เพือ่ถวายแด่พระสงัฆาธกิาร 

ทั่วประเทศ 30,000 วัด เนื่องในวันคุ้มครองโลก วันที่ 22 เมษายน 2557  

นี้ และคณะศิษยานุศิษย์ก็ได้แสดงความกตัญูกตเวทิตา และพร้อมใจบูชา

ธรรมแด่พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี วิ. ซึ่งตรงกับวาระอายุวัฒนะ

มงคลได้ 70 ปี

การเผยแพร่ผลงานวจิยัเป็นธรรมทานครัง้นี ้จกัก่อให้เกดิคณุประโยชน์

แก่วงการศึกษาและเสริมสร้างศรัทธาสัมมาทิฏฐิแก่ผู ้ใฝ่ใคร่ต่อการศึกษา

พระพุทธศาสนาทางวิชาการจักได้เจริญรุ่งเรืองสืบไป.

(พระครูวิเทศสุธรรมญาณ วิ.)

บรรณาธิการบริหาร
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คํานํา

งานที่นำาเสนอฉบับนี้มีกำาเนิดจากศรัทธาอันแรงกล้า ที่จะสนองมโน

ปณิธานของพระเดชพระคณุพระเทพญาณมหามนุ ีว.ิ ในการหาร่องรอยวชิชา

ธรรมกายจากหลักฐานคำาสอนดั้งเดิมในส่วนต่างๆ ของโลก “ลูกๆ ชายหญิง” 

ของท่านได้ใช้เวลาหลายปีในการค้นคว้าเชิงวิชาการจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ท่ี

ยากต่อการเข้าถึง ทำางานวิจัยด้วยความอุตสาหะตอกยำ้าศรัทธาของตน พร้อม

กับใช้ศักยภาพความสามารถทั้งหมดอย่างเต็มที่ รวมถึงการประสานงานและ

ประสานแรงใจก้าวข้ามอปุสรรคทีละข้ันไปเป็นทีม ผลทีไ่ด้คอืข้อมลูขัน้ต้นทีใ่ห้

ร่องรอยของวชิชาธรรมกายย้อนไปได้ถงึพทุธศตวรรษที ่5 จนถงึพุทธศตวรรษ

ที่ 24 ตามที่ปรากฏในบทความต่างๆ จากนี้

ดร.ชนิดา จันทราศรีไศล  ได้ค้นคว้าหาร่องรอยของวิชชาธรรมกาย 

และการปฏิบัติสมาธิภาวนาพุทธานุสติท่ีมีนิมิตองค์พระกลางตัว จากคัมภีร์

โบราณเปลือกไม้เบิร์ชและใบลาน ภาษาคานธารี ภาษาสันสกฤต และภาษา

อื่นๆ ที่ใช้ในเอเชียกลาง อายุราวพุทธศตวรรษที่ 5  พบในคันธาระ (ปัจจุบัน

อยูใ่นอฟักานสิถานและปากสีถาน) และเอเชยีกลาง ในคมัภร์ีต่างๆ ทีไ่ด้รบัการ 

อ่านชำาระแล้วและท่ียงัไม่ได้รบัการอ่านชำาระจากนกัวชิาการ พบว่ามกีารกล่าว

ถงึการปฏิบตัทิีท่ำาให้เหน็องค์พระจำานวนมากกว่าเมด็ทรายในแม่นำา้คงคา การ

เหน็พระพทุธเจ้าตลอดท้ังวันและคนื และการมองพระพทุธเจ้าโดยธรรมะ พระ

สัมพุทธะมีธรรมเป็นกาย แต่สภาพแห่งธรรมะไม่เป็นที่รู้เห็นและไม่อาจรับรู้

ได้ด้วยวิญญาณ เป็นต้น ดร.ชนิดายังได้ให้ความคิดเห็นในการศึกษาเปรียบ

เทียบกับธรรมะในพระบาลีและวิชชาธรรมกายในหลายแง่มุม ชี้ให้เห็นหลัก

ธรรมทั่วไปและหลักปฏิบัติที่สอดคล้องกันของพระบาลี  วิชชาธรรมกายและ
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คัมภีร์โบราณนั้น ความคิดเห็นเหล่านี้ล้วนมีคุณประโยชน์ในวงวิชาการเป็น

อย่างมาก

ดร.ชัยสิทธิ์ สุวรรณวรางกูล  ได้ศึกษาเน้นไปที่คัมภีร์ปรินิรวาณสูตร

ต้นฉบับลายมือเขียน เขียนเป็นภาษาสันสกฤตด้วยอักษรพราหมี ซึ่งข้อความ

ในช้ินส่วนแตกหักกว่า 30 ชิ้นของคัมภีร์นี้ได้รับการตรวจชำาระแล้วจาก 

นกัวชิาการ ดร.ชัยสทิธิไ์ด้วเิคราะห์ความหมายของกายสงูสดุของพระพทุธเจ้า 

ทีป่รากฏในพระสตูรดงักล่าว ว่าแท้จรงิแล้วคอืพระธรรมกาย โดยเทยีบเคยีงกบั

ฉบับภาษาจีนและภาษาทิเบตหลายสำานวน ถือเป็นความชัดเจนในเรื่องความ

หมายของธรรมกายอย่างยิ่ง การค้นคว้ายังครอบคลุมไปถึงกลุ่มคัมภีร์อาคมะ 

ซึ่งทางมหายานถือว่าเป็นส่วนที่สืบทอดจากคำาสอนของสาวกยาน และได้พบ

ความหมายของธรรมกายในงานส่วนนี้เช่นกัน

พระวีรชัย เตชงฺกุโร  ได้ใช้ฐานข้อมูล GRETIL ซ่ึงเป็นข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ของคัมภีร์พระพุทธศาสนาภาษาสันสกฤตต่างๆ ท่ีเหลือ

ตกทอดมาถึงปัจจุบัน ในการค้นหาคำาว่า “ธรรมกาย” ที่เขียนไว้ในพระสูตร

ประมาณ 180 คัมภีร์นั้น พบว่าใน 33 พระสูตรมีคำาว่า “ธรรมกาย” อยู่ 194 

ตำาแหน่ง พระวีรชัยได้นำาผลที่ได้เทียบเคียงกับหลักฐานทางวิชาการอื่นๆ เพื่อ 

ตรวจสอบข้อมูลจำาเพาะของคำาว่าธรรมกายทีพ่บนัน้ จากนัน้ได้ค้นหาข้อมลูทาง

ประวัติศาสตร์และแนวคำาสอนในคัมภีร์ที่พบคำาว่าธรรมกาย แล้วจึงประมวล

ความหมายของคำาว่าธรรมกาย ในท้ายทีส่ดุกจ็ะได้ความหมายของธรรมกายทีม่ี

มาแต่เดมิในสมยัพระพทุธศาสนายคุต้นๆ ซึง่สามารถศกึษาเปรยีบเทยีบกบัคำา

สอนวิชชาธรรมกายโดยพระเดชพระคณุพระมงคลเทพมนุ ี(สด จนทฺสโร) ได้
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พระเกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ  ได้ค้นคว้าหลักการปฏิบัติสมาธิภาวนา

จากคมัภร์ีภาษาจนี โดยเน้นผลงานทีแ่ปลเป็นภาษาจนีของพระภกิษจุากเอเชยี

กลาง และดินแดนต่างๆ ของอินเดีย ที่เริ่มนำาพระพุทธศาสนาเข้าไปเผยแผ่ใน

ประเทศจีนราวพุทธศตวรรษที่ 6 และพบว่าคัมภีร์ได้กล่าวถึงการปฏิบัติสมาธิ

ของสาวกยานแบบลมหายใจ (อานาปานสติ) โดยขณะทำาสมาธิอยู่นั้นผู้ปฏิบัติ

พงึวางใจไว้ทีก่ลางมหาภตูรปูสี ่ซึง่ใกล้เคยีงกบัตำาแหน่งฐานที ่7 ทีต้ั่งอยูร่ะหว่าง

กลาง ธาตุดิน นำ้า  ลม ไฟ ภายในกายของผู้ปฏิบัติ ตามที่พระเดชพระคุณพระ

มงคลเทพมุนีได้สอนไว้  ในส่วนของคัมภีร์การปฏิบัติสมาธิภาวนาที่เก่าแก่ 

ที่สุดของมหายาน ก็พบเนื้อความว่าเมื่อผู้ปฏิบัติใจหยุดนิ่งจะสามารถเข้าถึง

ประสบการณ์ เห็นพระพุทธเจ้าจำานวนมากมายดุจทะเลองค์พระได้  นับเป็น

ธรรมปฏิบัติที่สืบทอดผ่านกาลเวลามาโดยไม่เปลี่ยนแปลง

ทีก่ล่าวไว้แล้วนัน้เป็นการค้นคว้าจากหลกัฐานคนัธาระ เอเชยีกลางและ

จีน สำาหรับหลักฐานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีนักวิจัยอีกกลุ่มหนึ่งทำาการ

ศึกษาค้นคว้าจากคัมภีร์ท้องถิ่นในเวลาเดียวกัน

พระครวิูเทศสธุรรมญาณ ว.ิ  (สธุรรม สธุมโฺม) และคณะได้ร่วมกนัศกึษา

คัมภีร์ “ธัมมกายาทิ” ฉบับเทพชุมนุม อักษรขอมไทย ซึ่งเป็นฉบับที่พระบาท

สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานไว้ประจำาวัดพระเชตุพนฯ มีคาถา

บาลีแสดงถึงพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ประกอบไปด้วยญาณ

ตรสัรูต่้างๆ พร้อมกบัอธบิายถงึพระญาณต่างๆ นัน้ ในงานวจัิยยงัได้แสดงทีม่า

ของคาถาพระธรรมกาย ซึ่งปรากฏอยู่ในอรรถกถามโนรถปูรณี และสรุปว่า 

พระธรรมกายที่ประกอบไปด้วยญาณตรัสรู้ต่างๆ นั้น เป็นหลักธรรมของ

เถรวาทอย่างแท้จริง
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สุปราณี พณิชยพงศ์  ได้ศึกษาคัมภีร์จตุรารักขา ซ่ึงเป็นคาถาพระ 

ปรติรทีแ่พร่หลายในศรลีงักาและบางภาคของไทย เนือ้หาในคมัภร์ีแสดงวธิกีาร

ปฏบิตัธิรรมโดยย่อ 4 ประการ คอื พทุธานสุสต ิเมตตานสุสติ อสภุานสุสติ และ

มรณานุสสติ และได้กล่าวถึงธรรมกายไว้ในคาถาที่ 11 ว่าพระธรรมกายมั่งคั่ง

ไปด้วยญาณอันเป็นอสาธารณะ ในงานวิจัยได้แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้อง

กับพระบาลีและวิชชาธรรมกายในเรื่องดังกล่าวไว้อย่างลึกซึ้ง

กิจชัย เอื้อเกษม  ได้ศึกษาการทำาสมาธิภาวนาจากคัมภีร์ใบลาน อักษร

ธรรม ซึง่เป็นอักษรทีใ่ช้บนัทกึพระธรรมคำาสอนในพระพทุธศาสนาของล้านนา  

ล้านช้าง ไทยลื้อ ไทยเขินและภาคอีสานมาตั้งแต่ต้นยุคประวัติศาสตร์ใน 

แต่ละพื้นที่ คัมภีร์ต่างๆ ที่ใช้ค้นคว้ามีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกัน โดยกล่าวถึงนิมิต

ดวงสว่างบริเวณสะดือ ภาวะที่ผู้ปฏิบัติจะไม่รู้สึกถึงการหายใจ การดับสังขาร

ทั้งสามให้อยู่ในสภาพ “หยุด” การบูชาข้าวพระ และกล่าวถึงพระธรรมกาย

ของพระพุทธเจ้าในลักษณะเดียวกับคัมภีร์ “พระธัมมกายาทิ” งานวิจัยสรุป

ไว้ว่าธรรมกายเป็นที่รู้จักในดินแดนที่ใช้อักษรธรรมมานานถึง 4-6 ศตวรรษ

พระปอเหม่า ธมมฺโิต  ได้ค้นคว้าการปฏิบัตธิรรมจากคมัภร์ีภาษาเขมร

โบราณ ซึ่งต้องเส่ียงภัยจากความไม่มั่นคงของประเทศเพื่อการเข้าถึงแหล่ง

ข้อมูล จากคัมภีร์เกือบ 1,000 ฉบับได้คัดเลือกคัมภีร์กรรมฐานโบราณไว้ได้ 

28 ฉบับ และใช้เนื้อหาในคัมภีร์ “มูลพระกัมมัฏฐาน” เป็นหลักในการเปรียบ

เทยีบกบัตำารากรรมฐานโบราณฉบับอืน่ๆ รวมถงึการเปรยีบเทยีบกบัคำาสอนใน

วิชชาธรรมกาย ซึ่งพบว่าคัมภีร์ดังกล่าวใช้คำาบริกรรมภาวนาว่า “อรหำ” และ

เน้นบริเวณ “กลางกั๊ก” ของร่างกายเป็นฐานสำาคัญในการปฏิบัติ ในคัมภีร์ยัง

กล่าวถงึการสอบอารมณ์โดยพระอาจารย์เพือ่ความก้าวหน้าของศษิย์ งานวจิยั

14  |  ดร.กิจชัย เอื้อเกษม

หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ 1 ฉบับรวมงานวิจัยโดยย่อ
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ได้พบคาถาพระธรรมกายเช่นเดียวกับท่ีปรากฏในคัมภีร์พระธัมมกายาทิด้วย 

ซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันถึงการรู้จักพระธรรมกายในกัมพูชาที่สำาคัญ

ความสอดคล้องต้องกันในหลักธรรมของคัมภีร์โบราณกับคำาสอนวิชชา

ธรรมกายโดยพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ย่อมเป็น

เครื่องแสดงความเป็น เอกายนมรรค หรือหนทางเดียวที่นำาไปสู่ความหลุดพ้น

ที่ตรัสรู้โดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่วนการแจกแจงปฏิเวธโดยละเอียดถี่ถ้วน

ตามหลักธรรมดังกล่าวของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี ย่อมแสดงถึง

ประสบการณ์ภายในของท่านเอง อันเป็นเครื่องยืนยันความจริงที่อยู่เหนือ

กาลเวลาของวิชชาธรรมกายที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้แล้วกว่า 2,500 ปี

กิจชัย เอื้อเกษม

ผู้เรียบเรียง
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สารบัญ

หน้า

บทที่ 1 ร่องรอยธรรมกายในคัมภีร์ภาษาคานธารี 18  

และภาษาสันสกฤต

บทที่ 2 คัมภีร์ภาษาสันสกฤตและปรากฤตจากแหล่งข้อมูล 94 

อิเล็กทรอนิกส์

บทที่ 3 สมาธิภาวนาและธรรมกายในคัมภีร์ภาษาจีน 115

บทที่ 4 ร่องรอยธรรมกายในคัมภีร์อักษรขอมไทย 167

บทที่ 5 สมาธิภาวนาและธรรมกายในคัมภีร์อักษรธรรม 214

บทที่ 6 ร่องรอยธรรมกายในคัมภีร์ใบลานภาษาเขมร 318

บทที่ 7 บทสรุปรวม 344
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หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ 1 ฉบับรวมงานวิจัยโดยย่อ

www.webkal.org



Abbreviation

A manuscript A
B  manuscript B
BLSF British Library Sanskrit Fragments
ChinD Chinese translation (Taisho vol. 12 No. 374 pp. 354-603) 

translated by Dharmakṣema
ChinF Chinese translation (Taisho vol. 12 No. 376 pp. 853-899) 

translated by Fa-xian
P fragments on St. Petersburg
r recto
Rgvbh Ratnagotravibhāgasūtra
SF Sanskrit Fragment of Mahāparinirvāṇamahāsūtra
SMS Srīmālādevīsiṃhanādasūtra
v verso
Tibetan tipitaka
P Peking edition (tsu) pp. 133b-215a
N Narthang edition (ma) pp. 207b-332a
D Derge edition (tsha) pp. 126a-206b
L Lhasaedition (ma) pp. 196a-315b
TaishoDaisokyoAgama
DA2 DīrghaĀgama vol. 1 No. 1 p. 13b10
DA10 DīrghaĀgama vol. 1 No. 13 p. 234b7
SA604 SamyuktaĀgama vol. 2 No. 99 p. 168b l.16
SA2 196 SamyuktaĀgama vol. 2 No. 100 p. 445c6
EA1 EgottaraĀgama vol. 2 No. 125 p. 549c14
EA37.1 EgottaraĀgama vol. 2 No. 125 p. 711c2
EA37.4 EgottaraĀgama vol. 2 No. 125 p. 712c2
EA45.4 EgottaraĀgama vol. 2 No. 125 p. 772c8
EA48.2 EgottaraĀgama vol. 2 No. 125 p. 787b28

  | 17

www.webkal.org



18  |  ดร.กิจชัย เอื้อเกษม

หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ 1 ฉบับรวมงานวิจัยโดยย่อ

บทที่ 1  

ร่องรอยธรรมกาย  
ในคัมภีร์ภาษาคานธารี  
และภาษาสันสกฤต

www.webkal.org



หลังสมัยพุทธกาลเป็นท่ีเช่ือว่าพระธรรมคำาสอนได้รับการถ่ายทอด

ด้วยมุขปาฐะ พระสงฆ์สาวกผู้ทรงจำาพระวัจนะได้เดินทางไปในแว่นแคว้น

ต่างๆ เพื่อเผยแผ่พระธรรม จวบจนกระทั่งพุทธศตวรรษที่ 5-6 จึงเริ่มปรากฏ 

หลักฐานทางโบราณคดี แสดงให้เห็นถึงการบันทึกพระธรรมคำาสอนเป็นลาย

ลักษณ์อักษร อันได้แก่คัมภีร์เปลือกไม้เบิร์ชที่พบในแถบคันธาระ การค้นคว้า

หาร่องรอยวิชชาธรรมกายในคำาสอนดั้งเดิม จึงเริ่มต้นจากการศึกษาคัมภีร์

บันทึกคำาสอนที่สืบทอดจากพุทธกาลมาถึงยุคที่สร้างคัมภีร์นั้น เมื่อพระพุทธ

ศาสนาเผยแผ่มาถึงสุวรรณภูมิ หลักฐานทางโบราณคดีชี้ให้เห็นการมาถึงของ

พระพุทธศาสนานิกายต่างๆ ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 11-12 หลักคำาสอนของ

นกิายต่างๆ ในอดตีได้รวมตวัผสมผสานอยูใ่นดนิแดนนีอ้ย่างกลมกลืน ร่องรอย

วิชชาธรรมกายอาจค้นคว้าได้จากคัมภีร์ที่เขียนด้วยอักษรท้องถิ่น เช่นอักษร

ขอม อักษรธรรมและอักษรเขมร โดยเฉพาะคัมภีร์ที่บันทึกคำาสอน การปฏิบัติ

สมาธิภาวนาที่เก็บรักษาไว้ในอารามต่างๆ

บทที ่1 ร่องรอยธรรมกายในคัมภีร์ภาษาคานธารีและภาษาสันสกฤต | 19
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เส้นทางการค้าโบราณทางบกที่สำาคัญอย่างยิ่งระหว่างทวีปเอเชียและ

ทวีปยุโรปรวมถึงภายในทวีปเอเชียเองคือเส้นทางไหม 1 เส้นทางนี้เริ่มมีก่อน

คริสตกาลราว 200 ปีในยุคราชวงศ์ฮั่นของจีน เริ่มต้นจากเมืองฉางอันหรือ 

ซีอาน ทอดตวัไปทางพรมแดนจนีสดุด้านตะวนัตก แล้วแยกตัวเป็นสองสายใหญ่ 

ในแถบเอเชียกลาง เข้าสู่อัฟกานิสถานและอิหร่าน ไปสิ้นสุดที่ชายฝั่งทะเล 

เมดิเตอร์เรเนียนของยุโรป ความยาวรวมกว่า 10,000 กิโลเมตร

เส้นทางไหม แสดงที่ตั้งเมืองแบคเทรีย ในคันธาระและ 
เทอร์ฟาน กุชา โขตาน ในเอเชียกลาง

หลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีแสดงให้เห็นว่า พระพุทธ

ศาสนาเจรญิรุง่เรอืงในดนิแดนต่างๆ ตามเส้นทางสายไหมนี ้ต้ังแต่ยคุต้นๆ ของ

การเผยแผ่ โดยตำาแหน่งทางภูมิศาสตร์ดินแดนคนัธาระเป็นประตบูานใหญ่เปิด

20  |  ดร.กิจชัย เอื้อเกษม
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ออกสูด่นิแดนเอเชยีกลาง และโดยกาลเวลาคนัธาระกเ็ป็นแหล่งสะสมแนวความคดิ

หลากสายหลายนกิายของพระพทุธศาสนาด้วย จากหลกัฐานทางโบราณคดพีบว่า 

ภาษาทีใ่ช้ในคมัภร์ีจากดนิแดนคนัธาระและเอเชยีกลางส่วนใหญ่คอืภาษาคานธารี

และภาษาสันสกฤต ส่วนภาษาอื่นๆ ที่ใช้ในเอเชียกลางพบเฉพาะบางพื้นที่

คมัภร์ีพระพทุธศาสนาฉบับเขียนเป็นภาษาคานธารแีละภาษาสนัสกฤต

ที่มีความเก่าแก่นับด้วยอายุของวัตถุตัวคัมภีร์นั้น ปัจจุบันได้แก่กลุ่มคัมภีร์ที่

เขียนบนเปลือกไม้เบิร์ช ซึ่งส่วนใหญ่คัดลอกหรือทำาขึ้นเมื่อ 2,000 ปีที่แล้ว 

ในยุคที่คันธาระและแถบเอเชียกลางเจริญรุ่งเรืองสูงสุดทางพระพุทธศาสนา 

ข้อมลูร่องรอยวชิชาธรรมกายได้จากการค้นคว้าคมัภร์ีดงักล่าว ซึง่บางส่วนถอด

ความและพมิพ์เนือ้หาเผยแพร่แล้ว และบางส่วนได้จากต้นฉบบัคมัภร์ีซ่ึงยงัไม่

ตพีมิพ์ ตวัคัมภีร์ทีก่ล่าวถงึนีไ้ด้จากแหล่งค้นพบทีส่ำาคญัๆ ได้แก่ ฮดัดา บามยินั   

บาจัวร์ กิลกิต และแบคเทรียในดินแดนคันธาระโบราณ และจาก โขตาน   

เทอร์ฟาน คิซิล และกุชา ในเอเชียกลาง
2จากการสำารวจเนื้อหาคัมภีร์แหล่งข้อมูลในขั้นต้น พบคัมภีร์ที่มีคำาว่า 

“ธรรมกาย” หรือมเีนือ้ความสอดคล้องในบางแง่มมุกบัวชิชาธรรมกายจำานวน

หนึ่ง ดังจะได้แสดงตัวอย่างบางส่วนดังนี้

คัมภีร์นิทเทสภาษาคานธารี
คัมภีร์นิทเทสเป็นคัมภีร์ประเภทหนึ่งที่อธิบายศัพท์หรือข้อความใน 

พระสูตรหรือคัมภีร์หลักอีกที คัมภีร์นิทเทสภาษาคานธารีฉบับนี้สันนิษฐานว่า

ได้มาจากฮัดดาหรืออาจมาจากปากีสถานตะวันตก มีอายุราว พ.ศ. 553-5733 

ส่วนคมัภีร์หลกัทีน่ำามาขยายความมเีนือ้ความบางส่วนตรงกบัพระไตรปิฎกบาลี 

บทที ่1 ร่องรอยธรรมกายในคัมภีร์ภาษาคานธารีและภาษาสันสกฤต | 21
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บางส่วนตรงกับธรรมบทภาษาคานธารี อุทานวรรคภาษาสันสกฤต และมีบาง

ส่วนที่ตรงกับคัมภีร์อื่นแต่ไม่พบในพระบาลี ข้อความที่สำาคัญ ได้แก่

สูตรว่า “อชโร ชิ-อ-มเณน” ในสูตรนั้น มีคำาอธิบายดังนี้ 

บทว่า “ไม่มีความแก่” หมายเอา อนปุาทเิสสนพิพานธาต ุบทว่า 

“แก่ไปอยู”่ หมายเอา อปุาทานขนัธ์ทัง้ 5 เขาย่อมละทิง้อปุาทาน

ขันธ์เหล่านั้นเสีย ควรแสวงหานิพพานในภาวะที่ไม่รู้จักแก่...4

สิ่งที่น่าสนใจคือข้อความที่ว่าพระนิพพานไม่มีความแก่ ตรงข้ามกับ

อปุาทานขนัธ์ทีก่ำาลังเสือ่มตลอดเวลา หลกัการอธบิายเช่นนีส้อดคล้องต้องกนั

ในพระพุทธศาสนาทุกนิกาย รวมถึงวิชชาธรรมกาย

ประติมากรรมพระพุทธเจ้าแสดงธรรม ศิลปะคันธาระ พบที่ฮัดดา 
ราวพุทธศตวรรษที่ 7-8
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วาสิชฏสูตร
แหล่งที่พบตัวคัมภีร์อาจเป็นฮัดดาหรืออาจเป็นปากีสถานตะวันตก 

คัมภีร์มีอายุราว พ.ศ. 673-6835 เป็นพระสูตรในภาษาคานธารีที่มีเนื้อความ 

ตรงกันกับพระบาลี สังยุตตนิกาย ในพระสูตรภาษาคานธารีท่ีกล่าวถึงนี้มี

ข้อความยืนยันความถูกต้องของหลักการในวิชชาธรรมกายคือ

ภิกษุท้ังหลาย เรากล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย

สำาหรับผู้ที่รู้อยู่ผู้ที่เห็นอยู่ มิใช่สำาหรับผู้ที่ไม่รู้มิใช่สำาหรับผู้ที่ไม่

เห็น เราย่อมกล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย... สำาหรับ 

ผู้ที่รู้อยู่เห็นอยู่ว่า นี้คือรูปนี้คือเหตุเกิดแห่งรูป นี้คือความดับไป

แห่งรูป ฯลฯ6

ข้อความภาษาคานธารีข้างต้น แสดงถึงหลักการเก่าแก่ที่เก็บรักษาไว้

ในพระไตรปิฎกบาลี พระไตรปิฎกแปลภาษาจีน ซึ่งตรงกับหลักการของวิชชา

ธรรมกาย แต่กลับเป็นหลักการที่ชาวพุทธ

เถรวาทจำานวนมากในปัจจุบันละเลยหรือ

ปฏิเสธ หลักฐานจากคัมภีร์คานธารีที่เก่าแก่นี้ 

จึงเป็นเครื่องยืนยันรับรองว่า ความเข้าใจว่า  

“การเห็น” เป็นเงื่อนไขสำาคัญข้อหนึ่งในการ

ตรัสรู้และกำาจัดกิเลสอาสวะนั้น เป็นหลักการ

เก่าแก่ในพระพุทธศาสนามาแต่ดั้งเดิม

ประติมากรรมเศียรพระพุทธรูป ศิลปะคันธาระ 
พบที่ฮัดดา
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โพธิสัตวปิฎก7

คัมภีร์ที่ใช้ศึกษาพบเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย 16 ชิ้น มีอายุในช่วงพุทธ

ศตวรรษที่ 10-12 ได้จากบามิยันเขียนด้วยภาษาสันสกฤต โดยพบว่าม ี

ชิ้นส่วนคัมภีร์อยู่ชิ้นหนึ่งเขียนข้อความเกี่ยวกับธรรมกาย  ปะติดปะต่อความ

ได้ว่า8 “พลังของธรรมกายไม่มีการสูญเสียไปหรือเสื่อมไป”9 เนื่องจากในวง

วิชาการเชื่อว่า บามิยันเป็นศูนย์กลางเผยแผ่พระพุทธศาสนานิกายมหาสาง 

ฆิกะ-โลโกตตรวาท ซึ่งมีคำาสอนว่า กายพระพุทธเจ้าเป็นกายที่ไม่แตกทำาลาย

อยู่แล้ว คำาว่าธรรมกายซึ่งปรากฏในคัมภีร์ที่พบชิ้นส่วนนี้ ดร.ชนิดากล่าวว่ามี

ความหมายอยู่ 2 นัยคือ เป็นคำานาม หมายถึงกายที่แท้จริงของพระพุทธองค์ 

ดังที่ปรากฏในข้อความว่า “พลังของธรรมกายนั้นไม่ลดหย่อนหรือหมดไป”  

และใช้เป็นคำาคุณศัพท์หมายถึง “ผู้มีธรรมเป็นกาย” ซึ่งกล่าวถึงพระพุทธ 

องค์ หรอืพระโพธสิตัว์ ข้อมลูนีเ้องแสดงความสอดคล้องของหลักการมหาสาง

ฆิกะ-โลโกตตรวาทและหลักการสำาคัญของวิชชาธรรมกายว่า พระพุทธองค์ 

มีธรรมเป็นกาย 10

ศตปัญจศติกสโตตระ11

ศตปัญจศติกสโตตระเป็นคาถาสรรเสริญคุณพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  

นักวิชาการสันนิษฐานว่าประพันธ์ขึ้น12ราวพุทธศตวรรษที่ 7-813 เป็นที่รู้จัก

แพร่หลายในหมู่ชาวพุทธอินเดีย14 ตัวคัมภีร์โบราณบันทึกเป็นภาษาสันสกฤต

ด้วยอักษรคุปตะตัวเอียง15 ซึ่งบ่งชี้ว่าคัมภีร์ท่ีค้นพบนี้ น่าจะคัดลอกในกุชา

ราวกลางพุทธศตวรรษที่ 9 ถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 1116 มีข้อความเกี่ยวกับ

ธรรมกายว่า17
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ด้วยพระดำารัสว่า “ธรรมกายและรูปกายของเรา (ดำารง

อยู่) ก็เพื่อประโยชน์ของผู้อื่นนั่นเอง” พระองค์ทรงแสดงพระ

นิพพานแก่ชาวโลกผู้เฉื่อยชา (เชื่อยาก)

ดังที่ทรงแสดงพระธรรมกาย18แก่ผู้มีศรัทธาโดยสิ้นเชิง 

(ไม่ปิดบัง) และทรงสละพระรูปกายให้ (กระจาย) ดังเมล็ดงา

แล้วเสด็จปรินิพพาน19

ข้อความทีต่ดัตอนมานีแ้สดงถงึคำาสอนทีว่่า พระพุทธองค์ทรงประกอบ

ด้วยพระรูปกายและพระธรรมกาย ซึ่งตรงกันกับคำาสอนของวิชชาธรรมกาย 

และตรงกันกับคัมภีร์ของเถรวาทและนิกายดั้งเดิมอื่นๆ ด้วยเช่นกัน

ประติมากรรมพระโพธิสัตว์ ศิลปะกุชา พุทธศตวรรษที่ 12
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จตุศติกาสโตตระ20

จตุศติกาสโตตระจัดเป็นคาถาสรรเสริญพระพุทธเจ้าและมีประวัติเช่น

เดียวกับศตปัญจศติกสโตตระ21 เนื้อหาท่ียกมาเป็นตัวอย่างด้านล่างนี้ กล่าว

ถึงธรรมะของพระพุทธองค์ว่าเหนือกว่าคุณธรรมของพระอรหันต์อย่างเทียบ

กันไม่ได้ แม้จะตรัสรู้นิพพานเดียวกันก็ตาม

ฉะนัน้ คณุธรรมของพระพทุธองค์จงึเป็นธรรมสูงสุดเหนอื

กว่าธรรมทัง้ปวง ส่วนธรรมอืน่ทีเ่หลอืกเ็ปรยีบได้เพยีงหยากเยือ่

ของความจริง

แม้ผูท้ีเ่สมอเหมอืนกบัพระองค์กย็งัหามไิด้ จะกล่าวอะไร

ถงึผูท้ีเ่หนอืกว่า? แม้จะหาผูท้ีด้่อยกว่าพระองค์เพียงเล็กน้อยยงั

หามิได้เลย

แล้วข้าพระองค์จะเปรยีบเทียบพระองค์กบัผูใ้ดได้? ข้าแต่

พระผูน้ำาของชาวโลก พระองค์เป็นผูไ้ม่มผีูเ้สมอ ผูข้จดัสิน้แล้วซ่ึง

โอกาสในการเปรียบเทียบ ขอความนอบน้อมจงมีแด่พระองค ์

ผู้ไร้ซึ่งอุปมา

ฉะนั้นแม้บุคคลอื่นๆ จะได้เข้าถึงพระนิพพานเดียวกัน

ก็ตาม ระยะห่างจากคุณธรรมของพระองค์ผู้เป็นพระพุทธเจ้าที่

ไม่มีผู้เสมอเหมือนก็ยังแสนไกล22
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หากจะอาศัยเพียงเหตุผลของความคล้ายคลึงในการเข้า

ถึงความว่าง (สุญญตา) เหมือนกัน แล้วจะสรุปว่าไม่มีอะไรยิ่ง

หย่อนกว่ากัน เราก็คงกำาลังเปรียบรูขุมขน ที่เป็นช่องเล็กจิ๋วว่า

เสมอเหมือนกันกับท้องนภากาศนั่นเอง23

ดร.ชนิดาได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อความข้างต้นว่า ข้อความในคาถา

แสดงถึงความเข้าใจของชาวพุทธในยุคนั้น ถึงคุณธรรมของพระสัมมาสัม

พุทธเจ้าที่เหนือกว่าธรรมของพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวก ซึ่ง

สอดคล้องกบัหลกัการในวชิชาธรรมกาย ทีก่ล่าวถงึธรรมกายของพระสัมมาสัม

พุทธเจ้าแยกจากธรรมกายของพระปัจเจกพุทธเจ้าและของพระอรหันตสาวก 

โดยมีข้อความบ่งบอกความไม่เหมือนกันดังนี้

ธรรมกายหรือกายธรรมหมดท้ังสิ้น ยกธรรมกายของ

พระสัพพัญูและธรรมกายของพระปัจเจกพุทธเจ้าออกเสีย 

นอกจากนัน้เป็นธรรมกายของพทุธสาวกท้ังสิน้ มมีากน้อยเท่าใด

เป็นสังฆรัตนะ แก้วคือสงฆ์24

เรือ่งความแตกต่างกนัน้ี พระไตรปิฎกบาลกีม็ข้ีอความกล่าวไว้ชดัเจนว่า 

ไม่มีพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเลยที่จะถึงพร้อมด้วยคุณธรรมเสมอด้วยพระพุทธ

องค์ทกุประการ25 ซึง่ตรงกนักบัเนือ้ความในโศลกสนัสกฤตนีแ้ละหลักการของ

วิชชาธรรมกาย
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ศรีมาลาเทวีสิงหนาทนิรเทศ 26

ชิ้นส่วนคัมภีร์ภาษาสันสกฤตนี้พบที่บามิยัน ซ่ึงเป็นแหล่งเผยแผ่ของ

นิกายมหาสางฆิกะ - โลโกตตรวาท เป็นเพียงชิ้นส่วนคัมภีร์ตอนท้ายของพระ

สูตร แต่ก็ทำาให้ทราบได้ว่าในช่วงพุทธศตวรรษที่ 10 คำาสอนในพระสูตรนี้

เผยแผ่อยู่ในดินแดนดังกล่าว พระสูตรศรีมาลาเทวีสิงหนาทนิรเทศเป็นพระ

สูตรมหายาน ซึ่งแสดงหลักการตถาคตครรภะ และธรรมกายที่ว่า ในมนุษย์

และสรรพสัตว์ล้วนมีธาตุแห่งความเป็นพุทธะอยู่ภายใน แต่ถูกปกปิดบดบังไว้

ด้วยกิเลสอาสวะ27 ซึ่งคล้ายกับพระบาลีที่มีว่า “จิตเป็นของเลื่อมใส แต่จิตนั้น

เศร้าหมองไปด้วยกเิลสทีจ่รมา และจติเป็นของเลือ่มใส จิตนัน้หลุดพ้นแล้วจาก

กิเลสที่จรมา”28  ดร.ชนิดาให้ความเห็นในกรณีนี้ว่า

แม้ว่าในพระไตรปิฎกบาลจีะไม่ได้กล่าวไว้ชดัเจนถงึคำาว่า 

“พุทธภาวะ” แต่อย่างน้อยการท่ีบอกว่า จิตเลื่อมใสมาแต่เดิม

แล้วมาเศร้าหมองไปเพราะกเิลสทีจ่รมา กบ่็งชดัถงึทีม่าของกเิลส

ว่า เป็นอาคันตกุะจรมาจากท่ีอืน่ คอืมทีีม่าไม่ได้เป็นของทีม่ตีดิตวั

มาแต่ดั้งเดิม และยังบอกด้วยว่าจิตหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะนั้น

ได้ จงึแสดงถงึศกัยภาพของมนษุย์ในการตรสัรูแ้ละกำาจดักเิลส

ในส่วนที่สอดคล้องกับวิชชาธรรมกายน้ัน คือการที่วิชชาธรรมกาย 

กล่าวถึงกายภายในซึ่งคือกายธรรม ว่าเป็นกายแห่งความหลุดพ้น ซึ่งมีนัยของ 

“พุทธภาวะ” อยู่ 29
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หุบเขาบามิยัน อัฟกานิสถาน

สมาธิราชสูตร30

สมาธิราชสูตรเป็นพระสูตรมหายาน ตัวคัมภีร์โบราณที่ใช้ศึกษานี้ทำา 

จากใบลาน พบใน 2 แหล่งของดินแดนคันธาระคือที่เมืองกิลกิต และบามิยัน 

เขยีนด้วยอกัษรกลิกติ - บามยินั แบบท่ี 131 จงึประมาณอายวุ่าน่าจะคดัลอกใน

ช่วงกลางพทุธศตวรรษที ่11-1332 แต่นกัวชิาการเชือ่กนัว่าสมาธริาชสตูรเขยีน

ขึ้นครั้งแรกในราวพุทธศตวรรษที่ 6-7 คัมภีร์นี้ยังพบในเอเชียกลางอีกด้วย 33 

ซึ่งแสดงว่าเป็นพระสูตรที่นิยมศึกษากันในดินแดนทั้งสอง

ในบทที่ชื่อว่าพุทธานุสติปริวรรตมีเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติสมาธิ

ภาวนา โดยการระลึกถึงรูปกายของพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระพุทธคุณ สาระ

โดยย่อมีว่าการจะเข้าถึง “สมาธินี้” ได้โดยไม่ยากนั้น ผู้ปฏิบัติต้องอยู่บน 

พื้นฐานของศีลและคุณธรรมประการต่างๆ เมื่อเข้าถึง “สมาธินี้” ได้แล้วย่อม
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เข้าถึงพระพุทธคุณอันเป็นอจินไตยได้เช่นกัน การตรึกระลึกถึงพระพุทธคุณ

จะทำาให้จิตใจสงบตั้งมั่นและมีความรู้กว้างขวาง มองเห็นพระพุทธเจ้าหลาย

พันโกฏิ หรือมากยิ่งกว่าเม็ดทรายในแม่นำ้าคงคา และกล่าวถึงการตั้งความ

ปรารถนาพระโพธิญาณอันเป็นอจินไตย และยังมีข้อความว่า “สมาธินี้” กับ

สุญญตาคือสิ่งเดียวกันด้วย

ในส่วนของการปฏิบัตินั้น คัมภีร์สอนให้ระลึกถึงพระรูปกายของ

พระพทุธองค์ในขัน้แรก แล้วกล่าวถึงการดำารงอยูใ่นอนมิติ ให้มองเหน็ทกุสิง่ว่า

ว่างเปล่า กล่าวถึงการเป็นอภาวะ ทั้งยังกล่าวถึงการดำารงอยู่ในพระธรรมกาย 

(อันเป็นอภาวะ) และการไม่เหน็พระองค์โดยพระรปูกาย ซึง่ในทีส่ดุจะทำาให้ได้

รู้ได้เหน็พระองค์ผูเ้ป็นนาถะของโลกตลอดคนืและตลอดวนั ไม่พรากจากไปแม้

ในยามเจ็บป่วยใกล้จะละสังขาร...

ดร.ชนิดาให้ความเห็นในเนื้อหาคัมภีร์ข้างต้นว่า การเห็นพระพุทธเจ้า

ตลอดวันและคืนนั้นเป็นการเห็นโดยพระธรรมกาย ซึ่งแตกต่างจากการเห็น

พระรูปกายของพระพุทธองค์ในเบ้ืองต้นซึ่งได้จากการทำาบริกรรมนิมิต และ

ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า

เมือ่เจ็บป่วยใกล้ตายก็ไมล่ะจากการเห็นพระพุทธเจ้านัน้ 

เป็นเพราะจิตได้สั่งสมอบรมมาดีแล้ว จนรู้แจ้งชัดในความว่าง

เปล่าของธรรมท้ังหลายท้ังในอดตีและอนาคต จติจงึไม่หลดุออก

ไปจากทางสายกลางซึ่งตรงกันกับที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ

สอนว่า เมือ่ปล่อยวางสิง่ทัง้ปวงกจ็ะเข้าถงึซึง่กลางและธรรมแท้
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ทีม่อียูภ่ายใน เป็นการเข้าถงึความว่างในว่างไปเรือ่ยๆ จนถงึทีส่ดุ

คือภาวะที่ว่างเปล่าจากกิเลสเครื่องร้อยรัดทั้งปวง

สรุปว่าระดับการให้ความสำาคัญกับสิ่งที่เห็นในสมาธิ อยู่ในระดับหรือ

ลักษณะเดียวกับวิชชาธรรมกาย คือเห็นสักแต่ว่าเห็นโดยไม่ไปยึดติดว่าเป็น 

ตัวเราของเรา จึงจะเข้าไปสู่สภาวธรรมที่ละเอียดยิ่งๆ ขึ้นได้

ในอกีบทหนึง่ท่ีชือ่ว่า เตชคณุราชาปรวิรรตของคมัภร์ีเดียวกนันี้34 กล่าว

ถึงความวุ่นวายหรือความไม่ดีไม่งามที่จะเกิดในหมู่สงฆ์ในอนาคต ข้อความ

ในคัมภีร์สอนให้ “อยู่ธุดงค์” ให้นึกถึงพระพุทธเจ้า บูชาพระเจดีย์และเคารพ

พระพุทธรูป เพื่อให้มีชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองอยู่เหนือผลจากความวุ่นวาย หรือสิ่ง

ไม่ดีไม่งามของสังคมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ดร.ชนิดาให้ความเห็นในเนื้อหา

ของบทนีว่้าสอดคล้องกบัรปูแบบของการสร้างบญุ ท่ีพระเดชพระคณุหลวงพ่อ

ชวนให้เหล่าลกูๆ กลัยาณมติรเพยีรกระทำากนัอยู ่เพือ่ให้มบีญุมากพอทีจ่ะสร้าง

บารมีรุดหน้าต่อเนื่องไปได้ โดยไม่มีอุปสรรค สามารถลอยตัวอยู่เหนือความ 

ขึ้นลงทั้งปวงของโลกได้

วัชรัจเฉทิกาปรัชญาปารมิตา 35

ชิ้นส่วนคัมภีร์ของพระสูตรมหายานน้ี ค้นพบในแหล่งคัมภีร์สองแหล่ง

คอืทีบ่ามิยนัในอัฟกานสิถานและทีก่ลิกติในปากสีถานตอนเหนอื ชิน้ส่วนทีพ่บ

ในบามิยันเป็นท่อนต้น 36 และส่วนที่ได้จากกิลกิตเป็นท่อนปลายมีเนื้อหาเข้า

กันได้พอดี37 ประมาณอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรษที่ 10-11 และยังพบคัมภีร์นี้

ในเขตโขตานของเอเชยีกลางอกีด้วย แต่เป็นฉบับกะทดัรัดตดัใจความบางส่วน 

ออกไป ในการศึกษาคัมภีร์วัชรัจเฉทิกา ปรัชญาปารมิตาได้ใช้ฉบับภาษา
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สันสกฤตจากบามิยันและกิลกิต  ซึ่งพบข้อความเกี่ยวกับธรรมกายในท่อน

ปลายดังนี้

ในเวลานัน้พระสมัมาสมัพทุธเจ้าได้ตรสัดังนี ้“ชนเหล่าใด

เหน็เราโดยรปู ตดิตามเราโดยเสยีง ประกอบความเพียรในทางท่ี

ผิด ชนเหล่าน้ันไม่ชือ่ว่าเหน็เรา ควรมองพระพทุธเจ้าโดยธรรมะ 

พระสัมพุทธะมีธรรมเป็นกาย แต่สภาพแห่งธรรมะนั้น38 ไม่เป็น

ที่รู้เห็นและไม่อาจรับรู้ได้ด้วยวิญญาณ”39

ข้อความจากคัมภีร์นี้แยกรูปกายออกจากธรรมกายอย่างชัดเจน และ

กล่าวว่าความเพียรที่ถูกต้องควรแก่การปฏิบัติคือความเพียรเพื่อให้เห็น

พระพุทธเจ้าด้วยธรรมะ เพราะว่าพระองค์มีธรรมกาย ทั้งหมดนี้สอดคล้องกับ

ข้อความทีป่รากฏในพระบาล ีเมือ่พระพทุธเจ้าตรสักบัพระวกักลิว่า “ผู้ใดเหน็

ธรรม ผู้นั้นเห็นเรา”40 และตรงกับวิชชาธรรมกายเป็นอย่างยิ่ง41

รูปสลักพระพุทธเจ้าบนก้อนหินใหญ่ กิลกิต ปากีสถาน
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รูปสลักพระพุทธเจ้าบนหน้าผาสูง กรคหะ กิลกิต ปากีสถาน
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นอกจากนี้ยังพบคัมภีร์เดียวกันแต่เขียนเป็นภาษาโขตานโบราณด้วย

อักษรคุปตะอีกหนึ่งฉบับ42 มีเน้ือหาแตกต่างกันจากฉบับภาษาสันสกฤตพอ

สมควร

ปัจจุบันโขตานคือส่วนหนึ่งของดินแดนเตอร์กีสถาน ตั้งอยู่ตอนใต้ของ

ทะเลทรายทากลามากัน มณฑลซินเกียง (ซินเจียง) สาธารณรัฐประชาชนจีน 

โขตานเคยเป็นศนูย์การเผยแผ่พระพทุธศาสนามากว่า 300 ปี ส้ินสุดอาณาจักร

เมื่อเสียเอกราชให้แก่กษัตริย์มุสลิมแห่งกาชคาร์อาณาจักรใกล้เคียง43 คัมภีร ์

พทุธทีพ่บทีโ่ขตานมอีายกุารคดัลอกตัง้แต่ราว พ.ศ. 900 เป็นต้นมา ภาษาโขตาน 

จัดอยู่ในตระกูลภาษาอิหร่านตะวันออกยุคกลาง ตัวอักษรโขตานดัดแปลง

จากอักษรพราหมี คัมภีร์โขตานและช้ินส่วนคัมภีร์ถูกค้นพบประมาณ 2,500 

ฉบับในกลางพุทธศตวรรษที่แล้ว ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่หอสมุดบริติช นับเป็น

แหล่งความรู้สำาคัญที่ให้ข้อมูลของพระพุทธศาสนาในดินแดนดังกล่าว คัมภีร์ 

หลายส่วนได้รับการตรวจทานและแปลไว้แล้วโดย นักจารึกวิทยา44 แต่ไม่

ปรากฏว่ามีนักวิชาการด้านพทุธศาสตร์45ให้ความสนใจอย่างจรงิจงัแต่อย่างใด  

คัมภีร์โขตานส่วนใหญ่แปลจากภาษาสันสกฤต46 แต่ท่ีประพันธ์ข้ึนเองใน 

โขตานก็มีหลักฐานอยู่บ้าง47 จากศักราชที่บันทึกไว้ทำาให้ทราบว่าคัมภีร์ภาษา 

โขตานกลุ่มท่ีได้จากตุนหวางของจีนเขียนขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 14 ถึง 1748  

และคมัภร์ีภาษาโขตานกลุม่ทีไ่ด้จากบรเิวณโขตานเองมอีายเุก่ากว่า คอืคดัลอก

ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 10 ถึง 13
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โบราณพุทธสถาน เมลิกวัต อาณาจักรโขตาน

ตัวอย่างภาพคัมภีร์พระพุทธศาสนาอักษรโขตาน

บทที ่1 ร่องรอยธรรมกายในคัมภีร์ภาษาคานธารีและภาษาสันสกฤต | 35

www.webkal.org



ประติมากรรมพระพุทธเจ้า มีจารึกที่ฐาน ศิลปะโขตานทองเหลือง
 สูง 42 ซม. กลางพุทธศตวรรษที่ 13 
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ภาพจิตรกรรมพระพุทธเจ้า ศิลปะโขตาน
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คัมภีร์วัชรัจเฉทิกาปรัชญาปารมิตาฉบับภาษาโขตานโบราณท่ีกล่าวถึง

นี้ มีสิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือ ภาพองค์พระนั่งสมาธิในกลางวงกลมสองวง

ซ้อนกนั ปรากฏอยูใ่นหน้าแรกและหน้าสดุท้ายของคมัภร์ีดังแสดงไว้ด้านล่าง

 องค์พระที่ปรากฏในหน้าแรก องค์พระที่ปรากฏในหน้าสุดท้าย
ภาพองค์พระนั่งสมาธิในกลางวงกลมซ้อนกันสองวง 

จากคัมภีร์ภาษาโขตานโบราณ

ฉบับโขตานที่กล่าวถึงนี้พบว่าใช้คำาบางคำาแตกต่างไปจากฉบับภาษา

สันสกฤตบ้าง ซึ่ง ดร.ชนิดามีความเห็นในเชิงวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อความ

เข้าใจพระพุทธศาสนาในยุคเดียวกับคัมภีร์ด้วย หลักฐานคำาบางคำาที่แตกต่าง

ไปดังนี้

อีกจุดหนึ่งท่ีฉบับโขตานแตกต่างจากฉบับสันสกฤตซ่ึง

อาจมีนัยสำาคัญ คือในข้อความที่กล่าวว่า พึงเห็นพระพุทธองค์

โดยความเป็น “ธรรมตา” (ธรฺมเหชฺส = ธรฺมตยา) นั้น ในฉบับ

สนัสกฤตทีต่พีมิพ์และท่ีพบในคนัธาระ 49กล่าวเพยีงว่า โดยความ

เป็นธรรม (ธรฺมโต)50 ซึ่งเนื้อความในภาษาสันสกฤต สามารถที่ 

จะช้ีนัยให้ตคีวาม “ธรรม” ว่าเป็นคำาสอนได้ ดงัทีน่กัวชิาการนยิม
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ตคีวามกนั แต่ในฉบับโขตานท่ีใช้คำาว่า “ธรรมตา” นัน้ ดจูะชีท้าง

ไปนยัเดยีวว่าหมายถงึธรรมกาย ในความหมายทีว่่าเป็นกายแท้ที่

เป็นธรรมชาตท่ีิแท้ของพระพทุธองค์น่ันเอง และไม่เปิดโอกาสให้ 

ตีความไปว่าหมายถึงพระธรรมคำาสอนเลย ซึ่งนับว่าตรงกับ 

หลักการของวิชชาธรรมกาย

ความเห็นข้อนี้สำาหรับนักวิชาการด้านศิลปศาสตร์ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่น่า

รับฟัง และควรค่าแก่การค้นคว้าต่อไป

ไมเตรยวยากรณ์ 51

นักวิชาการพบหลักฐานคัมภีร์นี้ในดินแดนคันธาระ 2 แห่งคือท่ีกิลกิต

และที่บามิยัน คัมภีร์จากกิลกิตประมาณอายุอยู่ในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 

12-14 ส่วนคัมภีร์จากบามิยันอยู่ในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 11-13 เป็นที่ 

น่าสงัเกตว่าคมัภร์ีส่วนใหญ่ในกลิกติมาจากนกิายมลูสรรวาสตวิาท ส่วนบามยินั 

นั้นเชื่อกันว่าเป็นแหล่งเผยแผ่ของนิกายมหาสางฆิกะ - โลโกตตรวาท การที่

คัมภีร์ของทั้งสองแห่งมีเนื้อหาคล้ายกันมาก จึงเป็นกรณีน่าสนใจท่ีนิกายต่าง

กันแต่มีความนิยมศึกษาคัมภีร์เดียวกัน ซึ่งอาจแสดงถึงการมีจุดเร่ิมต้นนิกาย

ร่วมกัน โดยสันนิษฐานจากข้อความที่ปรากฏในจารึกอักษรพราหมีและอักษร

ขโรษฐีของราชวงศ์กุษาณะ ซึ่งกล่าวถึงการมีอยู่ของทั้งสองนิกายนี้ในดินแดน

คันธาระ52

คัมภีร์น้ีบรรยายเรื่องของพระศรีอริยเมตไตรย์ ชิ้นส่วนจากบามิยัน

เป็นชิ้นส่วนคัมภีร์ช้ินเล็กๆ ส่วนท่ีได้จากกิลกิตน้ันสมบูรณ์กว่า และพบคำาว่า

ธรรมกายในข้อความดังนี้
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พระบรมศาสดาไมตรียะผู้สูงสุดในบรรดาสัตว์สองเท้า 

จักทรงแสดงพระสัทธรรมตลอดระยะเวลา 6 หมื่นปี ด้วยความ

เกือ้กลูต่อสตัว์โลก พระผูน้ำาโดยวเิศษ จกัทรงนำาเหล่าสัตว์หลาย

แสนชวีติ (ออกจากวฏัสงสาร) โดยพระธรรมกาย แล้วจากนัน้จกั

ทรงเสด็จเข้าสู่พระนิพพาน 53

พระธรรมกายในข้อความนี้อาจเข้าใจได้ว่า หมายถึงธรรมกายของ 

พระศรีอริยเมตไตรย์ แต่ในด้านวิชาการก็มีความเป็นไปได้ที่จะให้ความหมาย

อีกทางหนึ่ง ดร.ชนิดาได้ชี้ให้เห็นความเป็นไปได้นี้ว่า

แม้ว ่าการหลุดพ้นจากวัฏสงสารนั้นต้องอาศัยพระ

ธรรมกายในฐานะที่เป็นกายแห่งการตรัสรู้ธรรม หากแต่บริบท

ของคำาว่า ‘ธรรมกาย’ ในบทนีช้วนให้เข้าใจว่า ท่านผูเ้ขยีนคงจะ 

หมายเอาคำาสอนของพระพุทธองค์ ท่ีใช้เป็นเครื่องแนะนำา 

สรรพสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ในวัฏสงสารมากกว่า

เม่ือมีความเป็นไปได้เช่นนี้แล้ว ก็ควรแก่การค้นคว้าหาหลักฐานมา 

สนับสนุนเพื่อระบุความถูกต้องต่อไป

คัมภีร์ปฏิบัติธรรมของโยคาจาร54 (Yogalehrbuch)55

คัมภีร์น้ีค้นพบท่ีคิซิลทางตอนเหนือของเอเชียกลางไม่ไกลจากเมือง

กุชา56 มีลักษณะคล้ายเป็นคู่มือการปฏิบัติธรรม ได้พบอยู่หลายสำาเนาแต่ไม่

สมบรูณ์ แต่เมือ่นำาเน้ือความของหลายๆ สำาเนามาศึกษาร่วมกนัจงึทำาให้เข้าใจ

เน้ือหาได้ดขีึน้ ทกุสำาเนาทีพ่บเขยีนด้วยภาษาสนัสกฤต ต่างกนัแต่ว่าสำาเนาหลัก

40  |  ดร.กิจชัย เอื้อเกษม

หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ 1 ฉบับรวมงานวิจัยโดยย่อ

www.webkal.org



ท่ีนำามาศึกษานีเ้ขยีนบนเปลอืกไม้เบร์ิช ส่วนสำาเนาอืน่ๆ เขยีนบนกระดาษเช่น

เดียวกับคัมภีร์ท้องถ่ินท่ัวๆ ไปในแถบนั้น อีกท้ังตัวอักษรที่ใช้เขียนบนคัมภีร์

เปลอืกไม้เบร์ิช เป็นอกัษรคปุตะรุน่เก่า มอีายมุากกว่าอกัษรทีใ่ช้คดัลอกคมัภร์ี

กนัในเอเชียกลาง นกัวชิาการจงึตัง้ข้อสนันษิฐานว่าสำาเนาทีเ่ขยีนบนเปลอืกไม้ 

เบร์ิชนี ้น่าจะเป็นคมัภร์ีต้นฉบบัทีน่ำาเข้ามาจากอนิเดีย57 ในขณะท่ีบางท่านเหน็

ว่าน่าจะนำามาจากแคชเมียร์ซึ่งเป็นถิ่นฐานของนิกายสรรวาสติวาท เพราะที่

แคชเมียร์ในยุคนั้นคัมภีร์ของสรรวาสติวาทนิยมเขียนบนเปลือกไม้เบิร์ช และ

วธิปีฏิบตัธิรรมกเ็ป็นแบบเดยีวกบัทีใ่ช้กนัอยูใ่นแวดวงสรรวาสติวาททีแ่คชเมยีร์ 

ส่วนสำาเนาอืน่ๆ ทีเ่ขยีนบนกระดาษด้วยตวัอกัษรทีใ่ช้ในยคุหลงัจากนัน้ แน่นอน

ว่าเป็นสำาเนาที่คัดลอกกันในเอเชียกลาง

เนื้อหาของคัมภีร์กล่าวถึงแบบการปฏิบัติธรรมหลายแบบ คล้ายกับที่

ปรากฏในพระไตรปิฎกบาลี วิสุทธิมัคค์และในคัมภีร์ปฏิบัติธรรมอื่นๆ ได้แก่

การปฏบิตัแิบบ อสภุภาวนา อานาปานสต ิกายคตาสติ มรณสัสติ การพิจารณา

ขันธ์ ธาตุ อายตนะ พิจารณาปฏิจจสมุปบาท อัปปมัญญา และอนุสติต่างๆ แต่

มีสิ่งที่แตกต่างกันคือการแสดงรายละเอียดบางประการเกี่ยวกับวิธีการและ

ประสบการณ์ในการปฏิบัติ มีลักษณะทำานองเดียวกับคัมภีร์สายปฏิบัติของ

เอเชียอาคเนย์และศรีลังกา วิธีการและประสบการณ์ที่แสดงไว้นั้น มีทั้งสิ่งที่

คล้ายคลึงและที่แตกต่างจากที่เราคุ้นเคย ซึ่งบอกถึงประสบการณ์ภายในส่วน

บคุคล มากกว่าทีจ่ะแสดงหลกัการปฏบิตัโิดยทัว่ไป และค่อนไปทางคยุหลัทธิ58 

เพียงแต่เป็นของสรรวาสติวาทไม่ใช่เถรวาทเท่านั้น

การศึกษาเนื้อหาจากคัมภีร์นี้ทำาได้ไม่ง่ายเลย เพราะนอกจากข้อความ

จะขาดวิ่นไม่ปะติดปะต่อแล้ว ภาษาที่ใช้ก็ไม่ใช่ภาษาทั่วไป คล้ายเป็นภาษา
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ที่พยายามสื่อภาพที่เห็นจากประสบการณ์ภายในออกมาเป็นรูปธรรม จึงเป็น

คัมภีร์ที่น่าสนใจควรแก่การศึกษาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ในการศึกษาเบื้องต้น

เฉพาะในท่อนพุทธานุสติ อาจเปรียบเทียบกับการปฏิบัติในวิชชาธรรมกาย

ได้ดังนี้

พทุธานสุตทิีก่ล่าวถงึในคมัภร์ีเริม่ต้นด้วยการตรึกระลึกถงึพระพุทธคณุ 

เช่นเดียวกับที่เถรวาทนึกถึงพุทธคุณ 9 ประการในบท  “อิติปิ โส ฯ” ต่างกัน 

แต่เพียงว่าทางสรรวาสติวาทตรึกไปถึงพุทธประวัติด้วย เริ่มแต่ครั้งยังเป็น

พระบรมโพธิสัตว์ตั้งปณิธานจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จนกระทั่งจุติลงมา

จากสวรรค์ช้ันดุสิตในพระชาติสุดท้าย ไปถึงการตรัสรู้ธรรมมีพระมหากรุณา

ออกโปรดสัตว์โลก และเสด็จดับขันธปรินิพพาน เป็นที่น่าเสียดายว่าข้อความ

ขาดหายไปจึงศึกษาได้ไม่ครบถ้วน

ส่วนหลักการปฏิบัติในวิชชาธรรมกายนั้นเน้นที่การ “รวมใจหยุดนิ่ง

ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 เหนือสะดือข้ึนมาราว 2 นิ้ว” อาศัยบริกรรมนิมิต

และบริกรรมภาวนาเป็นเครื่องผูกจิตไว้ท่ีศูนย์กลางกาย และเน้นให้มีความ

สบายเป็นธรรมชาติ ซึ่งในกรณีของพุทธานุสติจะให้ตรึกระลึกถึงพระพุทธรูป

ที่คุ้นเคยไว้ที่ศูนย์กลางกายเป็นบริกรรมนิมิต และอาศัยคำาบริกรรมภาวนา

ว่า “สัมมาอะระหัง” ให้ออกมาจากศูนย์กลางกาย สำาหรับพุทธประวัตินั้น 

ในการนำาปฏิบัติธรรมบางครั้งพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (พระ 

สธุรรมยานเถระ) กน็ำาปฏิบตัโิดยให้วางใจหยดุนิง่ทีศ่นูย์กลางกายก่อน แล้วจึง

ทบทวนประวัติของพระพุทธองค์ตั้งแต่ภพชาติในอดีตเร่ือยมาจนถึงการสร้าง

บารมีในปัจจุบันเช่นเดียวกัน

42  |  ดร.กิจชัย เอื้อเกษม

หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ 1 ฉบับรวมงานวิจัยโดยย่อ

www.webkal.org



คัมภีร์ปฏิบัติธรรมของโยคาจารกล่าวถึงการเห็นภาพหลากหลาย

มากมาย ภาพที่เห็นเหล่านั้นสอดคล้องกับภาพประสบการณ์จากการปฏิบัติ

ธรรมวิชชาธรรมกายเป็นบางส่วน ที่น่าสนใจคือการเห็นสิ่งที่ “เป็นแก้ว” หรือ 

“สำาเรจ็ด้วยแก้ว”59 และส่วนทีค่มัภร์ีกล่าวถงึการเหน็พระพทุธเจ้าใน “มณฑล

แห่งพระอาทิตย์”60 ก็คล้ายกับการมองเห็นองค์พระภายในดวงกลมที่ใสสว่าง

หรือดวงธรรมนั่นเอง ในส่วนที่กล่าวไว้ในคัมภีร์ว่าพระพุทธเจ้าผู้รุ่งเรืองด้วย

ลักษณะและอนุพยัญชนะที่เห็นในมณฑลแห่งพระอาทิตย์นั้น ก็สอดคล้องกัน

กับพระธรรมกายที่กล่าวถึงในวิชชาธรรมกาย61

ในคมัภร์ีปฏบัิตธิรรมของโยคาจารบรรยายประสบการณ์ภายในออกมา 

เป็นภาพพร้อมกับการตีความ โดยถือว่าภาพท่ีเห็นในสมาธินั้นจัดเป็น “รูป

นิมิต” ของคุณธรรม62 หรือเป็นบุคลาธิษฐานของคุณธรรมแต่ละประการ63 

ส่วนในวิชชาธรรมกายเน้น “ความหยุดนิ่ง” เป็นหลัก โดยสอนให้ “เห็นสักแต่

ว่าเห็น” เพื่อไม่ให้ใจยึดติดหรือผลักไสสิ่งที่มองเห็นในเบื้องต้นนั้น ไม่ทำาให้ใจ

กระเพื่อมและสามารถหยุดนิ่งต่อไปได้อย่างต่อเนื่องลึกซ้ึงมากยิ่งขึ้น จนกว่า

จะเข้าถงึจดุทีส่ามารถเป็นทีพ่ึง่ให้กบัตนเองได้อย่างแท้จริง เมือ่ถงึตรงนัน้แล้ว

ก็ยังคงต้องอาศัยหลักการเดิมคือ “หยุดนิ่งท่ีศูนย์กลางกาย ในกลางของสิ่ง

ท่ีเห็น” เพื่อให้เข้าถึงธรรมะที่ละเอียดขึ้นไปตามลำาดับ ดังท่ีพระเดชพระคุณ

หลวงปู่วัดปากนำ้าภาษีเจริญได้กล่าวไว้ว่า “หยุดเป็นตัวสำาเร็จ ตั้งแต่เบื้องต้น

จนถึงนิพพาน”

ผู้ปฏิบัติ64 ในคัมภีร์ปฏิบัติธรรมของโยคาจารจะได้ชื่อว่าตรัสรู้ธรรม65 

ในลำาดับสุดท้ายที่เรียกว่า “การอภิเษก” ซึ่งในเนื้อความตอนที่ว่าด้วย 

พุทธานุสติน้ี คัมภีร์ใช้คำาว่า “การหยุดนิ่งท่ีเป็นแก้ว”66 ซ่ึงเข้ากันได้กับ 
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วิชชาธรรมกาย อาจกล่าวได้ว่ามีเนื้อหาในคัมภีร์ปฏิบัติธรรมของโยคาจารนี้

มีความสอดคล้องกันกับวิชชาธรรมกายในลักษณะการเข้าถึง “รัตนะ” หรือ 

“แก้วภายใน” แต่การจำาแนกประสบการณ์ภายในนั้นวิชชาธรรมกายให้ราย

ละเอียดมากกว่า สิ่งที่เห็นว่า “เป็นแก้ว” จึงอาจจัดอยู่ในระดับ “กุศลนิมิต” 

หรืออาจเป็น “ธรรมแท้ท่ีเข้าถึง” ก็ได้ อย่างไรก็ตามผู้ปฏิบัติในทุกระดับ 

ยังคงได้รับคำาแนะนำาให้มีความพอใจในสิ่งที่เข้าถึง เพ่ือประคองใจให้หยุดนิ่ง 

ละเอียดยิ่งๆ ขึ้นไป

ดร.ชนดิา ได้ให้ความรูอ้กีประเดน็หนึง่เรือ่งการ “อภเิษก” ซ่ึงเป็นศพัท์ที่

ใช้เรยีกจดุ “เข้าถงึธรรม” ของผูป้ฏบัิตใินสายนี้67 ท่ีเปรยีบเทยีบกบัมรูธาภเิษก

อันเป็นพิธีขึ้นครองราชย์ของกษัตริย์ด้วยการรดนำ้าที่พระเศียร ซึ่งคัมภีร์ได้

บรรยายไว้ว่าการ “รดนำ้าที่ศีรษะ”ทำาให้นำ้านั้นซึมซาบเข้าไปเอิบอาบทำาให้ 

“รูป(ภายใน)” เต็มอิ่มและบริบูรณ์ขึ้น ทั้งยังกล่าวถึง “กระแสนำ้าที่เป็นแก้ว” 

ไว้ด้วย นับเป็นการเปรียบเทียบเพื่ออธิบายประสบการณ์ท่ีเข้าถึงให้เห็นภาพ 

ได้ชัดเจน เพราะการเข้าถึงประสบการณ์ภายใน ทำาให้ผู้ปฏิบัติมีความรู้สึก 

เต็มอิ่มทำานองเดียวกันกับการได้รับ “มูรธาภิเษก” นั่นเอง ต่างกันแต่ว่าเป็น

ความเต็มอิ่มที่ละเอียดอ่อนกว่าและสะอาดบริสุทธิ์ ไม่มีภัย

อน่ึงขัน้ตอนสุดท้ายของการปฏบิตัใินแต่ละบทจะอธบิายไว้แตกต่างกนั  

แต่จะมีจุดร่วมเดียวกัน คือการที่ “ความรู้เห็น” กลับเข้าสู่ภายในกายของ 

ผู้ปฏิบัตินั่นเอง เช่น

- ในบทว่าด้วยอานาปานสติ ลงท้ายด้วยข้อความว่า “ลำาดับนั้นสิ่งที่

จะพึงรู้ทั้งปวงได้กลับเข้าไปภายในกาย68 ของพระโยคาจาร”
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- ในบทว่าด้วยกรุณาพรหมวิหารภาวนา เขียนไว้ว่า “ในที่สุดสิ่งที่จะ

พึงรู้ทั้งปวงได้มารวมหยุดที่สะดือ พระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้ทรงประทับนั่งบน

ดอกบัวปรากฏขึ้นภายในกาย”

- ในบทว่าด้วยการพจิารณาปฏิจจสมปุบาทและพุทธานสุติ มข้ีอความ

ว่า “ในที่สุดสิ่งที่จะพึงรู้ทั้งปวง ได้มารวมหยุดที่สะดือ”

การที่ “ความรู้เห็น” ย้อนกลับเข้ามาสู่ภายในนั้น ในความหมายของ

วิชชาธรรมกาย นับเป็นการเริ่มต้นคือเป็นการเข้าถึงมรรค ที่ยังต้องดำาเนินต่อ

ไปในกลางของกลาง69 ความรู้เห็นที่ย้อนกลับเข้ามาสู่ภายในยังมิใช่ข้ันตอน

สดุท้าย จึงเป็นไปได้ว่าสิง่ทีก่ล่าวไว้ในคมัภร์ีปฏบิตัธิรรมของโยคาจาร เป็นการ

พาผู้ปฏิบัติมาถึงจุดแห่งมรรคที่จะปฏิบัติต่อไปได้ด้วยตนเอง แต่ยังมิได้เข้าถึง

ความเป็น “พุทธะ” แต่อย่างใด

ถ�้าพระพุทธเจ้าพันพระองค์ คิซิล  มณฑลซินเจียง  สาธารณรัฐประชาชนจีน
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จิตรกรรมผนังถ�้าพระพุทธเจ้า คิซิล ปลายพุทธศตวรรษที่ 12

ส่วนหนึ่งของภาพจิตรกรรมผนังถ�้าพระพุทธเจ้าพันพระองค์ คิซิล
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ในแง่ประวัติศาสตร์ของคัมภีร์นี้ คิซิลซึ่งเป็นแหล่งท่ีพบคัมภีร์ต้ังอยู่ใน

ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเอเชียกลาง70 ซึ่งนักวิชาการบางท่านกล่าว

ว่าเป็นดนิแดนทีไ่ม่เคยพบคมัภร์ีมหายานเลย คมัภร์ีท่ีนี ่ท้ังหมดเป็นของสรรวา

สติวาท แนวการบรรยายเนือ้หาการปฏบิตัทิีป่รากฏในคมัภร์ีนี ้กต็รงกบัทีส่อน

กนัอยูใ่นแวดวงสรรวาสตวิาทแห่งแคชเมยีร์ด้วย ทำาให้นกัวชิาการผู้ถอดความ

คัมภร์ีโบราณนีล้งความเหน็ว่า เป็นคมัภีร์ปฏบัิตธิรรมของสรรวาสติวาทนัน่เอง 

แต่กระนัน้ยงัมีนักวชิาการบางท่านเห็นว่า มคีำาสอนบางอย่างคล้ายคลึงกบัของ

มหายาน จึงนำาเสนอว่า น่าจะเป็นของมูลสรรวาสติวาทมากกว่า เพราะน่าจะ

เป็นจุดเริ่มต้นของมหายาน แต่ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตาม ยังไม่มีนักวิชาการ

คนใดเลยที่ระบุว่าคัมภีร์น้ีเป็นของมหายาน คัมภีร์ปฏิบัติธรรมนี้อาจเป็นรอย

ต่อทีช่ดัเจนระหว่างมหายานกบันกิายหลกัดัง้เดมิก่อนการแยกเป็นมหายาน71 

และหากเป็นของมูลสรรวาสติวาทจริง นักวิชาการบางท่านให้ความเห็นว่า 

มูลสรรวาสตวิาทได้เกบ็รกัษาหลกัการท่ีเป็น “แกนกลางสากล” ซ่ึงใช้เหมอืนๆ  

กันทุกนิกายเอาไว้

ภัทรปาลสูตร72

ตัวคัมภีร์ค้นพบใกล้โขตาน ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นที่ ขัทลิก73 ในบริเวณ

แหล่งนำ้าโดโมโกกลางทะเลทราย74 เขียนเป็นภาษาสันสกฤตแบบผสมด้วย

อักษรคุปตะตัวตรงของอินเดีย75

คัมภีร์มีอายุราวกลางพุทธศตวรรษที่ 12-14 เนื้อหาในชิ้นส่วนคัมภีร์

สันสกฤตที่พบเป็นข้อความบางส่วนที่กล่าวถึง “สมาธินี้” และอานิสงส์บาง

ประการ โดยไม่มีข้อความระบุว่า “สมาธินี้” คืออะไร แต่เมื่อศึกษาแล้วพบ
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ว่า76ตรงกับเนื้อหาบางส่วน77ของพระสูตรท่ีชื่อว่า “ภัทรปาลสูตร”78 ว่าด้วย

การทำาสมาธิแบบเห็นพระพุทธเจ้าในปัจจุบันมาปรากฏอยู่เฉพาะหน้า ซึ่งเป็น

พระสูตรมหายานที่เก่าแก่ที่สุดว่าด้วยการทำาสมาธิ79 ต้นฉบับน่าจะเขียนขึ้น 

ในราว พ.ศ. 500 หรืออาจเก่าแก่กว่านั้น

จากการศึกษาฉบับภาษาจีนและทิเบตของพระสูตรนี้ พบว่ามีเนื้อหา

กล่าวถงึสมาธอิย่างหนึง่ ซึง่หากปฏิบัตด้ิวยดแีล้วจะเป็นเหตุให้ได้รบัการปกปัก

รักษาจากมนุษย์และอมนุษย์ ดึงดูดแต่สิ่งที่ดีงามเข้ามาหา ขับไล่สิ่งที่ไม่ดีงาม

ทั้งหลายออกไป และทำาให้ผู้ปฏิบัติมีญาณทัสนะที่กว้างไกล รู้แจ้งสัจจธรรมที่

เหนอืคำาบรรยายและเข้าถึงธรรมชาตอินัสงูสดุของสรรพสิง่ทีเ่รยีกว่า ตถตัวา80 

หรือ ตถตา ซึ่งหมายถึงธรรมกาย81

บริเวณที่น่าจะเป็นแหล่งโบราณคดี ขัทลิก 
ใกล้แหล่งน�า้โดโมโก มณฑลซินเจียง
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คัมภีร์มหาปรินิรวาณสูตร82

คัมภีร์มหาปรินิรวาณสูตร83 พบว่ามีคัมภีร์ต้นฉบับเขียนด้วยอักษร

พราหมี แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย 36 ชิ้น84 เกือบทุกชิ้นระบุว่ามาจากแหล่ง

โบราณคดี ขัทลิก ใกล้แหล่งนำ้าโดโมโก กลางทะเลทราย มณฑลซินเจียง 

(ซินเกียง) อันเป็นมณฑลไกลสุดทางตะวันตกของจีน มีพรมแดนติดกับรัสเซีย 

คาซัคสถาน ทาจิกิสถาน อัฟกานิสถาน ปากีสถาน และอินเดีย

พุทธโบราณสถานใกล้แหล่งน�้าโดโมโก กลางทะเลทราย

นกัวชิาการอกัษรโบราณได้อ่านชิน้ส่วนคมัภร์ีไม้เบร์ิชทีเ่ขยีนด้วยภาษา

สันสกฤตเหล่านี้ ในชั้นแรกพบว่าข้อความขาดเป็นท่อนๆ แต่เมื่อนำาข้อความ

เหล่าน้ันมาเรียงต่อกันเท่าที่จะทำาได้ และสอบทานกับคัมภีร์ในปัจจุบัน85 ก็

พบว่ามเีนือ้ความตรงกบัคมัภร์ีชือ่ “มหาปรนิริวาณสูตร” จึงกล่าวได้ว่าชิน้ส่วน 
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คัมภีร์ไม้เบิร์ชทั้ง 36 ชิ้นเป็นคัมภีร์  “มหาปรินิรวาณสูตร” ที่เก่าแก่ที่สุด 

ข้อความทีเ่ขยีนไว้จงึเป็นเนือ้หาดัง้เดมิทีต่กทอดผ่านกาลเวลามาถงึปัจจบุนั

ในคัมภีร์มหาปรินิรวาณสูตรฉบับเปลือกไม้เบิร์ชนี้ ส่วนของเนื้อหาที่

กล่าวถึงกายของพระตถาคตว่าเป็นกายอันสูงสุดหาที่เปรียบมิได้และเป็นกาย

ที่ไม่แตกสลายนั้น ดร.ชัยสิทธิ์ได้แปลเป็นภาษาไทยดังข้อความด้านล่าง ซึ่ง 

เป็นพระดำารัสที่พระตถาคตตรัสกับพระโพธิสัตว์มหากาศยปะ

(ลำาดับนั้นพระพุทธองค์ได้ตรัสสรรเสริญ) พระโพธิสัตว์

มหากาศยปะและกล่าวว่า “ดมีาก ดมีาก  ตถาคตมกีายแก้วและ

กายที่ไม่แตกสลาย เธอมีความเห็นชอบ (สัมมาทิฏฐิ) เป็นความ

เห็นที่บริสุทธิ์ และยังเป็นผู้ใฝ่ในการเรียนรู้ ตถาคตมีกายแก้ว

และกายที่ไม่แตกสลาย พระโพธิสัตว์มหาสัตว์มีความดำาริชอบ 

(สัมมาสังกัปปะ) แล้ว ยิ่งกว่านั้นเธอจะเห็นกายสูงสุด86อย่าง

ชัดเจน เหมือนกับการสะท้อนและการส่องสว่างอย่างชัดเจน

จากกระจกเงาฉะนั้น”87

ตัวอย่างชิ้นส่วนคัมภีร์เปลือก
ไม้เบิร์ช มหาปรินิรวาณสูตร 
(Matsuda 1988: Plate XXII) 
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ตัวอย่างชิ้นส่วนคัมภีร์เปลือกไม้เบิร์ช มหาปรินิรวาณสูตร
(equals to Matsuda 1988: Plate III)

ตัวอย่างชิ้นส่วนคัมภีร์เปลือกไม้เบิร์ช มหาปรินิรวาณสูตร
(equals to Matsuda 1988: Plate III)
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คมัภีร์มหาปรนิริวาณสตูรยงัขยายความเรือ่งกายพระตถาคตเพ่ิมเติมอกี

ด้วยว่า มิได้ประกอบด้วยธาตุต่างๆ จากอาหารแต่อย่างใด ดังข้อความที่แปล

จากภาษาสันสกฤตดังนี้

“ (ข้าแต่ พระผู้มีพระภาค) ก็เพราะเหตุใดเล่า”

“ เพราะว่า... กายของตถาคตมไิด้ประกอบจากธาตตุ่างๆ 

ของอาหาร แต่ใครก็ตามที่ตรึกระลึกถึงธรรมธาตุ ...ก็ก่อให้เกิด

ความตั้งใจและเจริญดำาเนินต่อไปได้เรื่อยๆ...”88

ดร.ชนิดา จันทราศรีไศล89ให้ความเห็นในชิ้นส่วนคัมภีร์โบราณนี้ว่า 

มหาปรินิรวาณสูตรเป็นพระสูตรมหายานสอนหลักการ

ตถาคตคัพภะทีว่่า ทกุชวีติมธีาตแุห่งความเป็นพทุธะอยู ่ชิน้ส่วน

ที่พบเป็นการเกริ่นนำากล่าวถึงความสำาคัญของพระสูตรนี้ ให้แก่

ผู้ที่ต้องการเข้าใจและเข้าถึง “ตถาคตคัพภะ” และกล่าวถึงการ

เผยแผ่มหาปรนิริวาณมหาสตูรโดยพระโพธสิตัว์จากภมูภิาคตอน

ใต้ ซึ่งเชื่อกันว่าหมายถึงตอนใต้ของอินเดีย คือที่แคว้นอานธระ

อนัเป็นศนูย์กลางของนิกายมหาสางฆกิะ ข้อความในคมัภร์ีกล่าว

ว่าพระสงฆ์นิกายนี้จะนำาสอนคำาเผยแผ่ไปไกล90 แล้วพระสูตร

หายไปซ่อนอยูใ่นแผ่นดนิรวมกบัพระสตูรมหายานอืน่ๆ ข้อความ

ดังกล่าวดูจะบอกเป็นนัยว่า ความเข้าใจเกี่ยวกับพุทธภาวะ

ภายในซึ่งมีอยู่มากมายในพระสูตรมหายานนั้น แม้จะเผยแผ่มา

จากนิกายมหาสางฆิกะก็จริง แต่เป็นคำาสอนเก่าแก่มาแต่เดิมท่ี
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ถกูนำาเข้ามาสูอ่านธระในเวลาท่ีพระสทัธรรมกำาลังจะเสือ่มไป ซึง่

มหาสางฆกิะทำาได้แต่เพยีงรบัไว้และถ่ายทอดต่อออกไปเท่านัน้

แม้ในชิ้นส่วนคัมภีร์จะหลงเหลือเพียงข้อความที่บอกความเป็นมาของ

พระสูตร โดยไม่มีเนื้อหาคำาสอนติดมาด้วยก็ตาม แต่อย่างน้อยการค้นพบ 

ช้ินส่วนนีก้บ่็งบอกว่า พระสตูรและคำาสอนในสายตถาคตคพัภะเคยแพร่หลาย

อยู่ในเอเชียกลางในช่วงเวลานั้นๆ

เป็นที่น่าเสียดายว่าชิ้นส่วนคัมภีร์เปลือกไม้เบิร์ชที่กล่าวถึงธรรมกาย

ปัจจบุนัศกึษาไว้เพยีงเท่านี ้แต่เนือ่งจากมหาปรนิริวาณสูตรนีเ้ป็นคมัภร์ีขนาด

ใหญ่ คัมภีร์ฉบับแปลเป็นภาษาจีนที่ตกทอดมาถึงปัจจุบันมีความยาวถึง 40 

ผูก91 เมื่อได้ทราบว่ามีข้อความในช้ินส่วนคัมภีร์เปลือกไม้เบิร์ชที่กล่าวถึง

ธรรมกายข้างต้นแล้ว จึงได้ติดตามศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมในฉบับแปลภาษาจีน

ขยายผลต่อไปอีก และผลจากการค้นคว้าพบคำาว่าธรรมกายอยู่ 41 คำา92 ซึ่ง

อธิบายถึงคุณลักษณะของธรรมกายดังตัวอย่างสำาคัญต่อไปนี้

ดูก่อนกุลบุตร เราได้อธิบายเนื้อความตามพระสูตรว่า 

กายของตถาคตประกอบด้วย 2 กาย หนึ่งคือรูปกายและสอง

คือธรรมกาย รูปกายเป็นชื่อของการแสดงออกของกายที่เกิด

จากกุศโลบาย ดังนั้นคำาที่จะใช้ได้กับคำานี้คือ การเกิด การเจริญ

เติบโต ความเจ็บป่วย ความตาย ยาว สั้น ดำา ขาว มันเป็นเช่น

นัน้เป็นเช่นนี ้เป็นความรูเ้ป็นความไม่รู ้สาวกทัง้หลายของเราได้

ฟังเน้ือหาคำาสอนและไม่เข้าใจประเดน็ทีก่ล่าวว่า “พระตถาคตได้

ตรสัว่า(รปู)กายของพระพทุธเจ้าเป็นสงัขตธรรม” ธรรมกาย เป็น
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นจิจงั สขุงั อตัตา และ ความบรสิทุธิ ์ปราศจากการเกดิ การเจริญ

เติบโต ความเจ็บป่วย ความตาย ยาว สั้น ดำา และ ขาวตลอด

กาล มันไม่เป็นเช่นนั้นไม่เป็นเช่นนี้ ไม่เป็นความรู้ไม่เป็นความ

ไม่รู ้ถงึแม้ว่าพระพทุธเจ้าจะปรากฏและไม่ปรากฏเกดิขึน้ในโลก

นี้ พระองค์ก็เป็นนิจจังมีความแน่วแน่และมั่นคง93

จากข้อความข้างต้นพระพทุธเจ้าม ี2 กาย คอื รปูกาย และ ธรรมกาย ใน

ส่วนของรูปกายของพระพุทธองค์นั้นเป็นสังขตธรรม94 และกล่าวว่าธรรมกาย

มีคุณสมบัติ 4 ประการคือ นิจจัง สุขัง อัตตา และความบริสุทธิ์ (วิสุทธิ์) ส่วน

คุณสมบัติทั้ง 4 ประการนั้นคัมภีร์กล่าวชัดเจนอีกว่า “อัตตาคือพระพุทธเจ้า 

นิจจังคือธรรมกาย ความสุขคือพระนิพพาน ความบริสุทธิ์คืออัตถธรรม”95  

และยังอธิบายถึงเหตุผลว่ากายของพระพุทธเจ้าเป็นนิจจัง ดังนี้

ดูก่อน กุลบุตร ท่านไม่ควรกล่าวเช่นนั้น มันเป็นการยาก

ที่กล่าวว่ามันเป็นเหมือนภาชนะธรรมดาอันหนึ่ง พระผู้มีพระ

ภาคเจ้าคือตถาคตผู้เปรียบเหมือนภาชนะแห่งธรรมอันสูงสุด 

ภาชนะธรรมดานั้นเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้แต่ไม่ใช่ของตถาคต 

ในธรรมทั้งหลายพระนิพพานเป็นนิจจัง ดังนั้นกายของตถาคต

ก็เป็นนิจจัง เช่นกัน96

นอกจากนี้คัมภีร์ได้อธิบายถึงลักษณะของธรรมกายเพิ่ม

เติมอีกว่า ธรรมกายเป็นกายแก้ว (กายเพชร, วัชระ) เป็นกาย

ที่เที่ยงแท้และเป็นกายที่ไร้ขอบเขต97 ธรรมกายนั้นสมบูรณ์จะ

นับจะประมาณไม่ได้และเป็นบุญละเอียด98 ธรรมกายเป็นกาย
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หลุดพ้นไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน99 ธรรมกายอยู่ภายในกาย 

เนื้อที่เจริญเติบโตด้วยอาหาร100 ผู้ถึงเบญจธรรมขันธ์ได้คือพระ

อเสขะ101 ผู้ดำาเนินตามคำาสอนและปฏิบัติได้ย่อมสามารถเห็น

ธรรมกายของพระตถาคต102 ในทางตรงข้ามการคบคนพาล

เป็นการทำาลายธรรมกาย103 นอกจากนี้คัมภีร์มหาปรินิรวาณ 

สูตรยังกล่าวถึงองค์ประกอบของมนุษย์ ว่ามีร่างกายประกอบ

ขึ้นจากธาตุธรรมของบิดามารดา104 และยังไม่สามารถเข้าถึง

ธรรมกายได้ในเบื้องต้น

ในการค้นคว้าหาร่องรอยวชิชาธรรมกาย พระธรรมเทศนาของพระเดช

พระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ที่ได้รับการบันทึกเสียงไว้เมื่อ พ.ศ. 

2488-2498 ได้นำามาใช้ในการเปรียบเทียบเนื้อหา เพื่อศึกษาความสัมพันธ ์

และความแตกต่างกับคัมภีร์มหาปรินิรวาณสูตร และจากการเปรียบเทียบนั้น 

พบว่า แนวความคิดและแนวทางปฏิบัติมีส่วนท่ีสอดคล้องกัน ดังตัวอย่าง 

คำาสอนของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีดังต่อไปนี้

...อนิจจังบอกนิจจัง ทุกขังบอกสุขัง อนัตตาบอกอัตตา... 

อะไรเล่าเป็นนิจจัง สุขัง อัตตา? ก็คือธรรมกายนี้เองเป็นตัว 

นิจจัง สุขัง อัตตา105

คำาสอนอีกตัวอย่างหนึ่งท่านกล่าวไว้ว่า

อัตตาสมมติ ได้แก่ กายมนุษย์ กายทิพย์ กายรูปพรหม 

กายอรูปพรหม เพราะกายเหล่านี้ยังมีเกิดมีตายเป็นกายส่วน
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โลกีย์ ยังมีกายอีกกายหนึ่งซึ่งเป็นกายโลกุตระคือธรรมกาย 

ธรรมกายนี้แหละเป็นอัตตาแท้หรือตนแท้ 106

ข้อความเหล่านี้นิยามไว้ชัดเจนว่าธรรมกายเป็นนิจจัง เป็นสุขัง และที่

สำาคัญธรรมกายเป็นอัตตา สำาหรับคำาสอนของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพ

มุนีที่กล่าวว่าธรรมกายบริสุทธิ์นั้น ท่านได้อธิบายไว้ว่าธรรมกายคือพุทธรัตนะ 

และพุทธรัตนะคือผู้ที่บริสุทธิ์ ดังนี้

พุทธรัตนะนั่นแหละเป็นพระตถาคตเจ้าละ ที่เราได้

ธรรมกายแล้วก็ถึงพุทธรัตนะ ธรรมกายคือพุทธรัตนะที่เป็น

โคตรภู ธรรมกายคือพุทธรัตนะคือพระโสดา ธรรมกายคือพุทธ

รัตนะที่เป็นพระสกทาคา ธรรมกายคือพุทธรัตนะที่เป็นพระ 

อนาคา ธรรมกายที่เป็นพุทธรัตนะที่เป็นพระอรหันต์ ทั้งหยาบ

ทั้งละเอียดเป็นพุทธรัตนะท้ังน้ัน แก้วคือพุทธรัตนะนั่นแหละ...

นั่นแหละ ตัวพระตถาคตเจ้าทีเดียว107

และในอีกวาระท่านกล่าวว่า

พุทธรัตนะท่านไม่มีกิเลส กิเลสไม่มีในท่าน ท่านเป็นผู้

บริสุทธิ์ทุกอย่าง ความเห็น ความจำา ความคิด ความรู้  ของท่าน

บริสุทธิ์ทุกอย่าง108

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าธรรมกายในวิชชาธรรมกายเป็นพุทธรัตนะ และ

ธรรมกายเป็นนิจจัง สุขัง อัตตาและบริสุทธิ์หรือวิสุทธิ์ สอดคล้องต้องกันกับ

ข้อความในคมัภร์ีโบราณ สำาหรบัเนือ้หาท่ีกล่าวถึงพระวรกายของพระพทุธเจ้า
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ว่ามี 2 ประการคือรปูกายและธรรมกายนัน้ พระเดชพระคณุพระมงคลเทพมนุี

แสดงพระธรรมเทศนาไว้ว่า

พระสิทธัตถราชกุมาร กายมนุษย์เป็นบุตรของพระเจ้า 

สุทโธทนะ พระนางมายา รูปพรรณสัณฐานก็เป็นมนุษย์

ธรรมดาอย่างเรานี้เอง...กายมนุษย์จะเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ 

จะเป็นพระพุทธเจ้าได้ต้องเป็นธรรมกาย ธรรมกายเท่านั้นเป็น

พระพทุธเจ้าได้ พระองค์ทรงรบัสัง่ด้วยพระองค์เองว่า ธมมฺกาโย 

อหำ อติปิิ เราตถาคตคอืธรรมกาย ธรรมกายนัน้เป็นพระพุทธเจ้า 

เป็นพระตถาคตแท้ๆ ไม่ใช่อื่น109

ด้วยนัยในข้อความนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีรูปกายอันเป็นกาย

มนษุย์ ซึง่ต้องอาศยัอาหารเป็นเครือ่งหล่อเลีย้งชวีติในธรรมชาต ิและท่านเป็น

พระพทุธเจ้าได้กเ็พราะเป็นธรรมกายตามท่ีพระองค์ตรสัแสดงไว้ ธรรมกายมไิด้

หล่อเลีย้งด้วยอาหารใดๆ พระเดชพระคณุพระมงคลเทพมนุอีธบิายถงึส่ิงทีห่ล่อ

เลีย้งธรรมกายไว้ว่า “ธรรมกายละเอยีดรกัษาดวงธรรมท่ีทำาให้เป็นธรรมกายไว้ 

น่ันแน่กายธรรมละเอยีดนัน่เป็นสงัฆรตันะ เป็นพระสงฆ์แท้ๆ”110 และกล่าวไว้

อีกด้วยว่า “กายธรรมละเอียดนั่นเองตัวสังฆรัตนะ”111

กล่าวโดยสรุปคือธรรมกายคือพุทธรัตนะที่มีธรรมรัตนะเป็น ดวงธรรม

ที่ทำาให้เป็นธรรมกาย และธรรมกายละเอียดที่อยู่ภายในคือสังฆรัตนะ ซึ่งเป็น

ผู้ที่รักษาธรรมรัตนะนั้นไว้ นอกจากนี้พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนียังได้

อธิบายถึงความเป็นอสังขตธรรมของธรรมกายไว้อย่างชัดเจนว่า
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ธรรมกายหยาบธรรมกายละเอียดท่ีเป็นโคตรภ ูธรรมกาย

หยาบธรรมกายละเอียดที่เป็นพระโสดา ธรรมกายหยาบ

ธรรมกายละเอยีดทีเ่ป็นพระสกทาคา ธรรมกายหยาบธรรมกาย

ละเอียดที่เป็นพระอนาคา ยกพระอรหัตออกเสีย ทั้ง 8 กายนี้

เป็นอสังขตธาตุ อสังขตธรรมทั้งนั้น ธาตุเหล่านี้ปัจจัยปรุงแต่ง

ไม่ได้ เป็นเหมือนแก้วใสสะอาดทเีดยีว นีเ่ป็นอสงัขตธาต ุอสงัขต

ธรรม ทีเดียว แต่ว่ายังไม่ใช่ “วิราคธาตุ วิราคธรรม” ถ้าจะเป็น 

วริาคธาต ุวริาคธรรมล่ะ ต้องกายพระอรหัตท้ังหยาบ ทัง้ละเอยีด

เป็นวิราคธาตุ วิราคธรรม112

คัมภีร์มหาปรินริวาณสตูรอนัเก่าแก่กล่าวว่าธรรมกายเป็น อสงัขตธรรม 

ซ่ึงสอดคล้องกับวชิชาธรรมกายว่าธรรมกายแปดกายแรกเป็นอสังขตธรรม ส่วน

ธรรมกายอรหัตทั้งหยาบและละเอียดนั้นพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี

กล่าวว่าเป็นวิราคธาตุ วิราคธรรม นอกจากนี้แล้วท่านได้ขยายความต่อไปอีก

ถึงธรรมขันธ์หรือธรรมธาตุในนิพพานว่า

นิพพานเขามีธรรมขันธ์ทั้ง 5113 ซึ่งขันธ์ 5 ของเขามี เรียก

ว่าธรรมขนัธ์ทีเ่รยีกว่าธรรมธาต ุกายกเ็รยีกว่าธรรมกาย ไม่เรยีก

ว่ารูปกายเหมือนกายมนุษย์ท้ังหลาย ในนิพพานจะมีรูปธรรม

นามธรรม114

จึงเข้าใจได้ว่าธรรมกายที่อยู่ในนิพพานมีธรรมขันธ์ 5 ประการซ่ึง 

พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมนุเีรยีกว่าธรรมธาต ุทีร่ะบไุวน้ีก้ส็อดคล้องกบั

คัมภีร์มหาปรินิรวาณสูตรอันเป็นคัมภีร์ต้นยุคของพระพุทธศาสนาที่กล่าวว่า  
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เมื่อบรรลุอีกฝั่งแล้วผลของพระอรหันต์คือการได้ธรรมขันธ์ 115 อันได้แก่ ศีล 

สมาธิ ปัญญา วิมุติ และวิมุติญาณทัสนะ สำาหรับผลทางโลกียะจากการได้

ธรรมกายนั้นพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีได้แสดงไว้ว่า

ถ้าได้เข้าถึงพระพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะ

แล้ว ก็แก้ไขโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ให้หายได้บ้าง ทำาอะไรได้ผล

อันศักดิ์สิทธิ์บ้าง นั่นก็เพราะคุณของพระรัตนตรัย ที่มีอยู่ในตัว

ของเรา116

การได้เข้าถึงพระรัตนตรัยซึ่งก็คือการเข้าถึงธรรมกายสามารถแก้ไข

โรคภัยไข้เจ็บของผู้เข้าถึงได้ ทั้งนี้เพราะคุณของธรรมกายอันเป็นกายที่ไม่เจ็บ

ป่วยไข้นั้นเอง

คัมภีร์มหาปรินิรวาณสูตรมีเนื้อหาแยกแยะรูปกายและธรรมกายของ

พระพุทธเจ้าออกจากกันอย่างชัดเจน โดยที่ธรรมกายไม่ใช่กายที่เติบโตขึ้น

จากอาหาร แต่เป็นกายที่ประกอบด้วยเบญจธรรมขันธ์ มี ศีล สมาธิ ปัญญา 

วิมุติ และวิมุติญาณทัสนะ เป็นต้น และมีลักษณะเป็น นิจจัง สุขัง อัตตาและ

บริสุทธิ์ ทั้งหมดนี้สอดคล้องกับคำาสอนในวิชชาธรรมกายในส่วนของลักษณะ

ธรรมกายเป็นอย่างยิง่ เมือ่ประกอบกบัอายอุนัเก่าแก่ของชิน้ส่วนคมัภร์ีเปลอืก

ไม้เบิร์ชแล้ว ข้อพิสูจน์นี้ย่อมแสดงถึงการมีอยู่และการรู้จักธรรมกายของ

พุทธศาสนิกชน อย่างน้อยในยุคต้นๆ ของพระพุทธศาสนาประมาณ 2,000 

ปีมาแล้ว
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พระสูตรไม่ปรากฏชื่อ117

คัมภีร์ภาษาสันสกฤตเขียนด้วยอักษรคุปตะตัวตรง118  ไม่ปรากฏชื่อ 

กล่าวถึงการปฏิบัติสมาธิของพระโพธิสัตว์ด้วยการตรึกระลึกถึงพระพุทธเจ้า  

ว่ามีอานสิงส์ทำาให้บารมเีตม็เป่ียม อนิทรย์ีแก่รอบ  กศุลมลูทัง้ปวงเจริญงอกงาม 

และอกุศลมูลทั้งปวงถึงความขาดสูญไม่เหลือวิบากอีกต่อไป การปฏิบัติสมาธิ

ดังกล่าวแบ่งเป็น 3 ระยะ

ในระยะแรกผู ้ปฏิบัติมีดวงจิตบริสุทธิ์หมดจด ดำารงอยู ่ในป่าน้อม

ระลกึ119ถงึพระพทุธเจ้าทีเ่กดิขึน้เฉพาะหน้า120เป็นเวลา 6 สัปดาห์ มผีลให้เกดิ

ความเจริญงอกงามด้วยทาน ทมะ สัญญมะ บารมีทั้ง 6 และอื่นๆ ในขันธ์ ธาตุ 

และอายตนะทัง้ปวง ถงึความเตม็เป่ียมบรบิรูณ์ด้วยพระรัศมขีองดวงตะวนัคอื

พระพุทธเจ้านั้น121

ระยะต่อมาใช้เวลา 3 สัปดาห์ ผู้ปฏิบัติเมื่อมีจิตดวงแรกเกิดขึ้นแล้ว122 

น้อมจิตไปเพื่อการตรัสรู้มีดวงจิตบริสุทธิ์หมดจด ดำารงอยู่ด้วยการตามเห็น123 

พระพุทธเจ้าที่ปรากฏเฉพาะหน้าในปัจจุบันทั่วทิศทั้ง 10  การปฏิบัติเช่นนี้

ย่อมยงัผลให้เกดิความต่อเนือ่งของสมาธ ิมอีนิทรย์ีแก่รอบดขีึน้ในภมูแิห่งบารมี 

ทั้งปวง เป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ผู้กำาลังบ่มอินทรีย์ให้แก่รอบ เป็นที่รักเคารพ

และบูชาของชนทุกวรรณะตลอดจนสรรพสัตว์ทั้งหลาย124

ระยะสุดท้ายใช้เวลา 3 สัปดาห์ ผู้ปฏิบัติผู้มีจิตดวงแรกเกิดขึ้นน้อมจิต

ไปเพื่อการตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันสูงสุด125 ดำารงอยู่ในเสนาสนะอันสงัด... 

ข้อความในตัวคัมภีร์ขาดหายไปเพียงเท่านี้

60  |  ดร.กิจชัย เอื้อเกษม

หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ 1 ฉบับรวมงานวิจัยโดยย่อ

www.webkal.org



ดร.ชนดิาได้ให้ความเห็นในการเปรยีบเทียบเนือ้หาของคมัภร์ี ไม่ปรากฏ

ชื่อนี้กับวิชชาธรรมกายไว้ว่า ระยะแรกตรงกับการปฏิบัติพุทธานุสติด้วยการ 

ตรกึระลกึถงึพระพทุธเจ้า ระยะต่อมาเมือ่เหน็พระพทุธเจ้าแล้วกป็ฏบิตัสิบืเนือ่ง

ด้วยการ “ตามเหน็” พระพทุธเจ้าทัง้หลายเรือ่ยๆ จะสอดคล้องกบั “อนปัุสสนา” 

ในมหาสติปัฏฐานสูตร ท่ีพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) 

แปลไว้ว่า “เห็นเนืองๆ” อันจะนำาไปสู่สภาวธรรมท่ีละเอียดอ่อนยิ่งๆ ข้ึน  

ส่วนระยะสดุท้ายคาดว่าอาจเป็นระดบัการเข้าถงึ และเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนั

กบัประสบการณ์ภายใน เช่นระดบัโคตรภบูคุคล แต่เป็นทีน่่าเสียดายทีตั่วคมัภร์ี

ขาดหายไป จึงไม่มีรายละเอียดของการปฏิบัติสมบูรณ์กว่านี้

อนึง่เป็นทีน่่าสงัเกตว่า มพีระสตูรจำานวนมากซึง่กล่าวถงึการทำาสมาธิของ

พระโพธสิตัว์ผูป้รารถนาพทุธภมูท่ีินิยมให้ฝึกสมาธแิบบพทุธานุสติ โดยอาจเริ่ม

อธบิายจากการนกึภาพพระพทุธรปูหรอืเพยีงแค่ระลึกถงึพระพุทธคณุในขัน้ต้น 

แล้วนำาไปสู่ประสบการณ์ภายในแบบ “เหน็พระ” ต่อไป พระสตูรดงักล่าวอาจ

มกีารขยายความบ้างเช่นท่ีปรากฏในปรตัยตุปันนสมาธสิตูร หรอืสมาธริาชสตูร 

หรือเขียนไว้ย่อๆ เช่นในชิ้นส่วนพระสูตรไม่ปรากฏชื่อที่พบนี้

สุวรรณประภาโสตตมสูตร 126

นักวิชาการพบชิ้นส่วนคัมภีร์ต้นฉบับ 2 ชิ้นอายุประมาณกลางพุทธ

ศตวรรษที่ 12-14 พบที่เอเชียกลาง เขียนเป็นภาษาสันสกฤตด้วยอักษร 

คุปตะตัวตรง127 ชิ้นแรกกล่าวถึงความคิดของมนุษย์ที่ผูกพันกับอายตนะ
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ท้ัง 6 ชิ้นหลังเป็นชิ้นที่มีข้อความเรื่องธรรมกาย และกล่าวถึงการ “เข้าไปสู่

ธรรมธาตุ” ดังนี้

พระสตูรนีเ้ราได้สดบัและอนโุมทนาแล้ว ด้วยเหตุนัน้ เรา

จึงได้บรรลุพระโพธิญาณพร้อมด้วยพระธรรมกาย128

อีกข้อความหนึ่งมีว่า

อนึ่งในการเข้าไปสู่ธรรมธาตุต้องเข้าไปในภายใน อัน 

เป็นตำาแหน่งท่ีพระสถูปซึง่เปรยีบด้วยอัตภาพแห่งธรรมอนัลกึซึง้ 

ประดิษฐานดีแล้ว และ ณ ที่นั้นจะพึงเห็นพระศากยมุนีชินเจ้า 

ทรงประกาศพระสตูรนีอ้ยูด้่วยพระสรุเสยีงทีไ่พเราะจับใจภายใน

กลางพระสถูปนั้น129

การตรสัรูพ้ระโพธญิาณพร้อมด้วยพระธรรมกายนัน้ บ่งบอกว่าธรรมกาย

เป็นองค์ประกอบหน่ึงในการตรสัรูพ้ระโพธญิาณ ตรงกนักบัหลกัการของวชิชา

ธรรมกายที่ว่า ธรรมกายคือกายแห่งการตรัสรู้ธรรม และการเข้าถึงธรรมกาย

มีความจำาเป็นต่อการตรัสรู้พระโพธิญาณ ส่วนข้อความอธิบายการเข้าถึง

ธรรมธาตุนั้น ดูจะเป็นการจำาลองประสบการณ์ภายในออกมากล่าว โดยการ

อุปมาว่าพระสถูปเปรียบเสมือน “อัตภาพแห่งธรรมอันลึกซึ้ง” และการเข้าไป

ใน “ภายใน” คือการไปสู่จุดท่ีพระสถูปนั้นตั้งอยู่ ซึ่งในท้ายที่สุดเมื่อเข้าไป

ภายในจุดทีพ่ระสถปูตัง้อยูแ่ล้ว จะได้พบพระศากยมนุพีทุธเจ้าทรงแสดงธรรม

อยู่ภายในพระสถูปนั้น
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เมื่อเปรียบเทียบวิธีการ “เข้าไปสู่ธรรมธาตุ” กับวิชชาธรรมกายแล้ว 

หากการเข้าไป “ภายใน” พระสถูปหมายถึงการหยุดใจเข้าไปในกลางกาย 

และพบดวงธรรมได้เหน็พระพทุธเจ้าอยูใ่นดวงธรรมนัน้ ข้อความนีก้อ็าจนบัได้ 

ว่าเป็น “ร่องรอยธรรมกาย” ชิ้นหนึ่ง ท่ีกล่าวถึงการเข้าถึงดวงธรรมและ 

องค์พระโดยการแสดงอุปมาและใช้ศัพท์เรียกขานแตกต่างกัน

ดังกล่าวไว้ข้างต้นแล้วว่าคัมภีร์นี้อธิบายถึงความผูกพันกับอายตนะทั้ง 

6 ของมนุษย์ 130 ข้อความที่ยกมาซึ่งกล่าวถึงการ “สดับพระสูตรนี้” ก็อาจ

ตีความได้ว่าการ “สดับพระสูตร” เป็นการอุปมาถึงการรู้เห็นและเข้าใจหลัก

ของ ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ฯลฯ อันเป็นผลจากการเข้าถึง “ผู้รู้ภายใน” ดังนั้น

การ “สดับพระสูตร” ในความหมายนี้จึงสัมพันธ์กับการเข้าถึงธรรมกายและ

การตรัสรู้พระโพธิญาณโดยตรง

ธรรมศรีรสูตร131

เป็นพระสตูรมหายานขนาดสัน้รวบรวมหัวข้อธรรมะทีน่ำาไปสู่การตรัสรู้

และธรรมะที่เข้าถึงจากการตรัสรู้ คัมภีร์เขียนเป็นภาษาสันสกฤต พบทั้งทาง

ตอนเหนือทะเลทรายทักลามากันแถบเมืองกุชา และ เทอร์ฟาน และพบทาง

ตอนใต้ของทะเลทรายเดยีวกนัแถบเมอืงโขตาน ประมาณอายคุมัภร์ีอยูใ่นช่วง

กลางพุทธศตวรรษที่ 12-14 นอกจากนี้ยังพบคัมภีร์ท่ีเขียนเป็นภาษาโขตาน

โบราณอายุประมาณกลางพุทธศตวรรษท่ี 11-13 และพบว่ามีคัมภีร์ฉบับที่

เขียนเป็นภาษาจีนอีกด้วย เนื้อหาคัมภีร์ท่ีใช้ในการศึกษาเป็นของฉบับภาษา
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โขตานโบราณ132 ซึ่งมีเนื้อหาใกล้เคียงกับฉบับภาษาสันสกฤตที่อยู่ในแหล่ง

เดียวกัน 133 แต่แตกต่างจากฉบับสันสกฤตที่พบจากเทอร์ฟานและคิซิล134

พระสูตรนี้กล่าวถึงพระพุทธเจ้าจำานวนมากมายเหมือนเม็ดทรายใน

แม่นำ้าคงคา ฉบับโขตานหมายเอาพระพุทธเจ้าในอดีต ส่วนฉบับสันสกฤตจาก 

เทอร์ฟานหมายถึงพระพุทธเจ้าในอนาคต นอกจากนี้ในเนื้อหาตอนต้นของ

คมัภร์ีฉบบัโขตานยงักล่าวถงึหลกัธรรมทีท่ำาให้ตรัสรูเ้ป็นพระสมัมาสมัพทุธเจ้า

ได้ ซึ่งเป็นหัวใจคำาสอนของมหายาน135 แต่ข้อความดังกล่าวไม่ปรากฏในฉบับ

ภาษาสันสกฤตจากเทอร์ฟานและคิซิล สรุปแล้วเนื้อหาจากคัมภีร์สันสกฤตท่ี

พบที่เทอร์ฟานและคิซิลนั้น ไม่มีร่องรอยของความเป็นมหายานใดๆ ตั้งแต่ต้น

จนลงท้าย ล้วนเป็นแนวสราวกยานท้ังหมด ส่วนในฉบบัภาษาโขตานนัน้ แสดง

ความเป็นมหายานอย่างชัดเจน แม้จะร่วมใช้ชื่อคัมภีร์ชื่อเดียวกัน

ในส่วนของความสอดคล้องและแตกต่างเมื่อเปรียบเทียบกับวิชชา

ธรรมกายนั้น ดร.ชนิดา ให้ความคิดเห็นว่า

ในเนื้อหาธรรมะซึ่งกล่าวถึงคุณธรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

กับการตรัสรู้ แล้วสรุปว่าทั้งหมดนี้เป็นธรรมศรีระ (ร่างแห่ง

ธรรม) น้ัน ดูจะเข้ากันได้กับธัมมกายานุสติกถาหรือคาถาพระ

ธรรมกายที่พบในเอเชียอาคเนย์ ซึ่งกล่าวถึงอวัยวะต่างๆ ของ

พระธรรมกายว่าหมายถึงคุณธรรมเหล่านี้ แต่ว่าจะตรงกันกับ

หลักการของวิชชาธรรมกายหรือไม่นั้นยังไม่เห็นชัดเจน

และมีความเห็นเพิ่มเติมในส่วนของคำาสอนท่ีเทียบได้กับหลักการของ

วิชชาธรรมกายในด้านการเข้าถึงประสบการณ์ภายใน กล่าวคือ 1) ตถาคต
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ครรภะเปรียบได้กับการเข้าถึงปฐมมรรค 2) ทางเอกสายเดียว เปรียบได้กับ

ทางสายกลางโดยการดำาเนินเข้าไปในกลางของกลาง 3) ธรรมกาย เปรียบได้

กับการเข้าถึงพระธรรมกาย และ 4) อนุตปาทนิโรธ เปรียบได้กับการเข้าถึง

พระนิพพาน136

ธรรมมกายสูตร(?)137

นกัวชิาการเสนอว่าพระสตูรสนัสกฤตพบทีเ่ทอร์ฟานบริเวณตอนเหนอื

ของทะเลทรายทักลามากันฉบับนี้อาจจะเป็นคัมภีร์ธรรมกายสูตร เนื้อหาใน

พระสูตรกล่าวถึงธรรมะที่เกี่ยวข้องกับการตรัสรู้ธรรม คล้ายหัวข้อธรรมะใน

คัมภีร์ธรรมศรีรสูตร แต่มีการขยายความให้รายละเอียดมากกว่า คัมภีร์กล่าว

ถึงอนุสติทั้ง 3 คือ พุทธานุสติ ธัมมานุสติ และสังฆานุสติ การระลึกถึงพระคุณ 

ของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 138  มีเนื้อหาคล้ายกับ อิติปิโส ภควา ฯลฯ  

ในพระบาล ีและมกีารขยายความเพิม่ขึน้มากเป็นพิเศษเมือ่กล่าวถึงพระสังฆคณุ  

พระสูตรย้อนกล่าวถึงความลึกซึ้งของธรรมที่ตรัสรู ้ และกล่าวโดยย่อถึง

พระพุทธคุณอีกครั้งในตอนท้ายว่า

พระสมัมาสมัพทุธเจ้าทัง้หลายเปรยีบดงัเมด็ทรายในแม่นำา้คงคา ทรงมี

พระลักษณะพิเศษเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เหมือนกันทุกพระองค์ ทรง

ตรัสรู้แล้วและได้ทรงบรรลุพระสัพพัญุตญาณ139 
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ดร.ชนดิาให้ความเหน็ว่าความเข้าใจท่ีว่าพระสมัมาสมัพทุธเจ้าทัง้หลาย

มีจำานวนมากดังเม็ดทรายในแม่นำ้าคงคา และท่ีว่าทรงมีลักษณะมหาบุรุษ

เหมือนกัน ตรงกันกับความเข้าใจในวิชชาธรรมกาย

พุทธสถานถ�้าพระพุทธรูปพันองค์ เบเซกลิก (Bezeklik Caves) เทอร์ฟาน
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จิตรกรรมฝาผนังพระพุทธเจ้า จากวัดที่ 9 
(ถ�้าที่ 20) เบเซกลิก ศิลปะเทอร์ฟาน
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วิมลเกียรตินิทเทสสูตร140

สำาหรับร่องรอยธรรมกายในคัมภีร์โบราณของโขตานนอกเหนือจาก

ท่ีกล่าวมาแล้วนั้น ยังปรากฏคำาว่าธรรมกายในคัมภีร์มหายานชื่อวิมลเกียรติ 

นิทเทสสูตร และเพื่อเป็นการทำาความรู้จักคัมภีร์วิมลเกียรตินิทเทสสูตร 

และพระพุทธศาสนามหายาน จะขอนำาคำาอธิบายจากนักปราชญ์ไทยซึ่งเป็น

ที่ยอมรับในวงการพุทธศาสนศึกษามาช้านาน คือท่านเสถียร โพธินันทะ มา

ประกอบให้ง่ายต่อความเข้าใจโดยย่อเสียก่อนดังนี้

ในพระสุตตันตปิฎกของพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน 

วิมลเกียรตินิทเทสสูตร นับว่าเป็นพระสูตรสำาคัญยิ่งสูตรหนึ่ง 

ทัง้นีเ้นือ่งด้วยพระสตูรน้ีได้รวบรวมสารตัถะของพระพทุธศาสนา

ฝ่ายมหายานไว้ ทั้งด้านปรมัตถธรรมและสมมติธรรม ทั้งยัง

แสดงถ่ายทอดออกมาด้วยรูปปุคคลาธิษฐาน มีลีลาชวนอ่าน

ให้เกิดความเพลิดเพลิน พร้อมทั้งได้รับธรรมรสซึมซาบเข้าไป

โดยมิรู ้ตัว พระสูตรนี้ไม่ปรากฏมีในพระไตรปิฎกฉบับภาษา

บาลี แต่ความข้อน้ีมิได้เป็นเหตุให้เราผู้เป็นนักศึกษาพระพุทธ

ศาสนาฝ่ายเถรวาทปฏเิสธคณุค่าของพระสตูรนีแ้ต่อย่างไร ทัง้นี้

เนื่องจากหลักธรรมท่ีประกาศในพระสูตรนี้ ก็คงดำาเนินไปตาม

แนวพระพุทธมติ คือในเรื่องของ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นั่นเอง 

แม้จะมีข้อแตกต่างบางประการก็เป็นเรื่องปลีกย่อยและเป็นสิ่ง

ธรรมดาที่ต้องเป็นไปเช่นน้ัน มิฉะน้ันก็คงไม่เกิดนิกายมหายาน

ขึ้น ถ้าทุกสิ่งทุกอย่างในนิกายนั้นจะเหมือนกับฝ่ายเถรวาท...

อุดมคติของฝ่ายมหายาน สอนให้ทุกคนบำาเพ็ญตนเป็นพระ
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โพธิสัตว์ เพื่อที่จะได้ช่วยปลดเปลื้องทุกข์ของสัตว์โลกได้กว้าง

ขวาง พระโพธิสัตว์หมายถึงผู้ที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่ง

ในฝ่ายเถรวาทก็รับรอง แต่ฝ่ายมหายานหยิบยกเอาเรื่องพระ

โพธิสัตว์ขึ้นมาเน้นเป็นพิเศษ ฝ่ายเถรวาทประกาศเร่ืองหลัก

อรยิสจั 4 เป็นสำาคญั แต่ฝ่ายมหายานประกาศเรือ่งทศบารมเีป็น

สำาคัญ ทั้งนี้มิได้หมายความว่าฝ่ายเถรวาทจะไม่มีเรื่องทศบารมี 

หรอืฝ่ายมหายานจะไม่มหีลกัอรยิสจักห็าไม่ เป็นเพยีงแต่ว่า ต่าง

ฝ่ายต่างหยิบเอาหลกัธรรมทัง้ 2 มายกขึน้เป็นจดุเด่นสำาคญัเหนอื

หลักธรรมข้ออื่นๆ ที่มีอยู่เท่านั้น

อนึ่งข้อความในวิมลเกียรตินิทเทสสูตรน้ีเป็นการบรรยายธรรมของ

ฆราวาสชื่อวิมลเกียรติ การบรรยายธรรมโดยฆราวาสเช่นนี้ปรากฏอยู่ในพระ

บาลีเช่นกัน ดังจะขอยกข้อความของท่านเสถียร โพธินันทะประกอบความ

เข้าใจอีกครั้งหนึ่งดังนี้

ข ้อที่ควรสังเกตข้อหนึ่งเกี่ยวกับบุคลิกลักษณะและ

ปฏิปทาของท่านวิมลเกียรติ มีส่วนคล้ายคลึงกับท่านจิตต

คฤหบดีในปกรณ์ฝ่ายบาลีมาก ท่านจิตตคฤหบดีเป็นชาวมัจฉิ

กาสัณฑนคร ได้บรรลุอนาคามิผลมีปัญญาปฏิภาณแตกฉาน

ในอรรถธรรม ได้รับยกย่องเป็นอุบาสกผู้เลิศในทางแสดงธรรม 

ท่านชอบสนทนาปัญหาธรรม ที่สุขุมลุ่มลึกกับพระเถรานุเถระ

เสมอ ในบาลีสังยุตตนิกาย รวบรวมเรื่องราวข้อสนทนาธรรม

ของท่านไว้หมวดหนึ่ง เรียกว่าจิตตคฤหบดีปุจฉาสังยุต จะเป็น
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ไปได้หรือไม่ที่วรรณิกฝ่ายมหายานได้ความคิดจากปฏิปทาของ

ท่านจิตตคฤหบดี ไปขยายเป็นบุคคลใหม่ขึ้นอีกท่านหนึ่งคือ

ท่านวิมลเกียรติ

ต้นฉบบัคัมภีร์วมิลเกยีรตนิทิเทสสตูรภาษาสนัสกฤตหายสาบสญูไปนาน

แล้ว เหลือแต่ฉบับแปลภาษาจีน ส่วนวิมลเกียรตินิทเทสสูตรภาษาโขตานนั้น 

ดร.ชยัสิทธ์ิ สวุรรณวรางกลูได้ศกึษาและได้ถ่ายทอดไว้ในงานวจิยัของท่าน พบ

ว่าคัมภร์ีได้กล่าวถงึธรรมกายไว้ในผลการบำาเพญ็บารมีของพระโพธสัิตว์ในภมูิ

ที่ 8 ชื่อ อจลาว่า

“…อจลา141เป็นท่ีรู้จักในภูมิท่ี 8 ท่ีนั่นธรรมกายไม่หวั่น

ไหวอนาโภคะ142 ในเวลานั้นรังสีอันบริสุทธิ์ทั้งหลายได้พุ่งออก

มาจากตัวเองในภูมิที่ 8 ที่ซึ่งได้ส่องแสงออกมา…”143

แม้ว่าพระโพธิสัตว์ของมหายานและเถรวาทจะมีการแจกแจงภูมิภพ 

และมีคุณสมบัติแตกต่างกันบ้าง แต่โดยหลักการพระโพธิสัตว์คือผู้ท่ีทำาความ

เพยีรอย่างมหนัต์ให้ได้ถงึความเป็นพระพทุธเจ้า ประเดน็ทีส่ำาคญัคอืธรรมกาย

นั้นเป็นธรรมกายที่ประกอบด้วยรังสีสามารถส่องแสงได้ นอกจากนี้ในคัมภีร์ 

โขตานเล่มเดียวกันมีข้อความว่า

บัดนี้พระสุภูติเถระเห็นธรรมกายได้อย่างไร ด้วยศรัทธา

ของตนเองต่อพระพุทธเจ้า ในเวลาน้ันท่านได้เห็นพระพุทธเจ้า

ทั้งปวงแล้วในทิฏฐิที่สมบูรณ์144
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ข้อความข้างต้นอาจมีความหมายว่าธรรมกายไม่สามารถเห็นได้โดย

ท่ัวไป ผู้เห็นธรรมกายได้ต้องมีคุณสมบัติพิเศษ ในท่ีนี้พระสุภูติเถระมีศรัทธา

ในพระพุทธเจ้าจึงเห็นธรรมกายได้

เมื่อเทียบกับวิชชาธรรมกายตามที่พระเดชพระคุณพระมงคลเทพ

มุนี (สด จนฺทสโร) ได้เทศน์ไว้ พบว่าท่านได้เคยเทศน์ถึงการเห็นธรรมกายใน

ลักษณะดังกล่าว แต่ก่อนที่จะไปถึงพระธรรมเทศนานั้นขอทำาความเข้าใจใน

เบื้องต้นว่า พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีได้ใช้คำาไทยว่า “ความเชื่อ” ใน

ความหมายเดยีวกนักบัคำาบาลว่ีา “สทัธา” และคำาสันสกฤตว่า “ศรัทธา” โดย

เฉพาะอย่างยิง่เมือ่ท่านกล่าวถึงความเชือ่ท่ีไม่หวัน่ไหว ดังข้อความทีท่่านกล่าว

เทียบบาลีกับคำาไทยว่า “ยสฺส สทฺธา ตถาคเต อจลา สุปติฏฺฐิตา ความเชื่อ 

ไม่หวั่นไหว ตั้งอยู่ด้วยดีแล้วในพระตถาคตเจ้า มีอยู่แก่บุคคลใด”145 ส่วนผล

ของการมีความเชื่อหรือมีศรัทธาอย่างไม่หวั่นไหวในพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น 

พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีได้มีพระธรรมเทศนาไว้ว่า

ความเชื่ออันนี้แหละให้รักษาไว้ให้มั่นในขันธสันดาน ชื่อ 

“อจลา” ไม่กลบักลอก ความเชือ่ทีไ่ม่กลบักลอกต้ังมัน่ด้วยดีแล้ว

ในพระตถาคตเจ้ามีอยู่แก่บุคคลใด ความเชื่ออันนี้ควรสำาทับให้

แน่นอนไว้ในใจ ความเชือ่นีเ้ป็นตวัสำาคญัในการปฏบิตัศิาสนา ถ้า

ความเชือ่นีไ้ม่แน่นอน ง่อนแง่นคลอนแคลนแล้วจะเอาตัวรอดไม่

ได้ ถ้าความเชือ่ไม่ง่อนแง่นไม่คลอนแคลนแน่นอนแล้วจะเอาตัว

รอด... นีร้กัษาความจรงิไว้ได้ ได้ชือ่ว่าความเชือ่อนันัน้ไม่ง่อนแง่น

คลอนแคลนตั้งมั่นด้วยดีแล้วในพระตถาคตเจ้า “ธมฺมกาโย อหำ 
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อิตปิิ เราผู้ตถาคตคอืธรรมกาย” พระตถาคตเจ้าน่ะคอืธรรมกาย 

เชือ่ธรรมกายนัน่เอง ไม่ใช่เชือ่ลอกแลกไปทางใดทางหนึง่ ให้เชือ่

ธรรมกาย ให้เห็นธรรมกาย ให้เป็นธรรมกาย146

กล่าวได้ว่าศรัทธาความเชื่อไม่หวั่นไหวหรือ “อจลา” ในพระพุทธเจ้า 

เป็นทางที่จะได้เห็นธรรมกายเป็นธรรมกาย ในเรื่องของความสว่างของ

ธรรมกายนั้น พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีได้แสดงพระธรรมเทศนาไว้

ว่า

ศีลอันดีงาม ศีลไม่ดีงามได้หรือ ? ถ้าไม่ดีงามก็กระเทือน

ถงึพระพทุธเจ้า ถ้าศลีไม่ดงีามธรรมกายกเ็ศร้าหมองไม่ผ่องใส ถ้า

ศีลดีงามธรรมกายมันก็สว่างแจ่มใสสะอาดสะอ้าน นั่นอุดหนุน

กันอย่างนี้147

และกล่าวไว้อีกว่า

เข้าถงึธรรมกายอยูใ่นกลางดวงธรรมท่ีทำาให้เป็นธรรมกาย

น้ัน เรียกว่ากายธรรมละเอียด เกตุดอกบัวตูมใสหนักขึ้นไปอีก 

นี่ธรรมกาย...148

พระธรรมเทศนาอีกวาระหนึ่งกล่าวว่า

ดวงธรรมที่ทำาให้เป็นพระอรหัตนั่นวัดผ่าศูนย์กลาง 20 

วากลมรอบตัว ดวงนั้นยิ่งกว่าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ไปอีก ดวง

จันทร์ก็ดีดวงอาทิตย์ก็ดีส่องให้ความสว่างในที่ที่ส่องได้ ที่ลึกลับ

ลงไปใต้แผ่นดินส่อง ไม่ได้ถำ้าคูหาส่องไม่ถึง ดวงธรรมของพระ
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อรหัตนั้นใต้แผ่นดินก็สว่างหมด เหนือดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ก็

สว่างหมดเห็นสว่างตลอดหมด ในถำ้าในเหวในปล่องในไส้พุงตับ

ไตเห็นตลอดหมด149

พระธรรมเทศนาทัง้สามตวัอย่างทีย่กมาประกอบกนันี ้สามารถประมวล

ได้ว่าธรรมกายสว่างไสว ธรรมกายมีดวงธรรมท่ีทำาให้เป็นธรรมกาย และดวง

ธรรมนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งดวงธรรมที่ทำาให้เป็นพระอรหัตส่องสว่างได้เหนือ

กว่าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ เนือ้หานีต้รงกบัคมัภร์ีโบราณจากอาณาจกัรโขตาน

ความสอดคล้องต้องกนัของคมัภร์ีโขตานและพระธรรมเทศนาของพระ

เดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีในเรื่องความสว่างของธรรมกายก็ตาม ในเร่ือง

ความมีศรทัธาอนัมัน่คงในพระสมัมาสมัพทุธเจ้าทีจ่ะนำาไปสู่การเหน็ธรรมกาย

ได้เห็นธรรมกายของพระพุทธเจ้าก็ตาม ย่อมชี้ให้เห็นว่าธรรมกายมีตัวตนมี

ความสว่างใสส่องให้เหน็ไปได้ทกุที ่ความเข้าใจและรูเ้หน็ในเรือ่งธรรมกายเช่น

นี้เป็นสากล แม้จะอธิบายด้วยภาษาและอักษรที่แตกต่างกันแต่ย่อมมีสาระ

คล้องจองต้องตามกันเสมอ

บทสรุป
การประมวลข้อมลูจากคมัภร์ีทีส่ำารวจและศึกษาคร้ังนีพ้บว่า ภาษาหลัก

ที่ใช้บันทึกคำาสอนของพระพุทธศาสนาในคันธาระและเอเชียกลางคือ ภาษา

คานธารีและภาษาสันสกฤต150 กลุ่มคัมภีร์ส่วนใหญ่ที่พบในดินแดนคันธาระ

มีความเก่าแก่กว่ากลุ่มคัมภีร์ที่พบในแถบเอเชียกลางราว 200 ถึง 300 ปี จึง

มีแนวโน้มสนับสนุนว่า ดินแดนคันธาระเป็นปากประตูหรือเป็นทางผ่านของ
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พระพุทธศาสนาจากอินเดียเข้าสู่เอเชียกลางและประเทศอื่นๆ บนเส้นทาง

สายไหม

เม่ือกล่าวเฉพาะในดินแดนคันธาระพบว่า กลุ่มคัมภีร์ภาษาคานธารีที่

คาดว่าได้จากฮัดดา อัฟกานิสถาน151 มีเนื้อความส่วนใหญ่คล้ายคลึงกับที่พบ

ในพระสูตร พระอภิธรรม อรรถกถาบาลีของเถรวาทและสันสกฤตของสรรวา

สตวิาท แต่ไม่พบร่องรอยของคมัภีร์มหายานเลย152 ในขณะเดียวกนักลุม่คมัภร์ี

คานธารแีต่ได้จากอกีแหล่งคอืบาจวัร์ ปากสีถาน153 กลบัมเีนือ้หาทีห่ลากหลาย

และดูจะเป็นที่รวมของคำาสอนจากต่างนิกายรวมท้ังพระสูตรมหายาน คล้าย

กันกับกลุ่มคัมภีร์จากบามิยัน154 สิ่งนี้ช้ีให้เห็นว่าในช่วงเวลาของการคัดลอก

คัมภีร์เหล่านี้ น่าจะมีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งสองฝ่ายคู่กันไปอยู่แล้ว

ในทางตรงกันข้ามภาพรวมของคัมภีร์ภาษาสันสกฤตในคันธาระเอง 

และที่พบในเอเชียกลางตอนบน ซึ่งมีคัมภีร์มหายานอยู่ไม่ตำ่ากว่าครึ่งหนึ่ง กับ

คมัภร์ีทีไ่ด้จากโขตานหรอืพืน้ท่ีเอเชยีกลางตอนล่าง ซึง่เป็นคมัภร์ีมหายานเกอืบ

ทั้งหมดนั้นบ่งชี้ว่า ในภายหลังคัมภีร์มหายานมีการแพร่หลายมากขึ้น และน่า

จะเป็นที่นิยมมากกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ของเอเชียกลาง ซึ่งเป็นทาง

เผยแผ่พระพทุธศาสนาเข้าไปสูป่ระเทศจนี อย่างไรกดี็ข้อสังเกตและบทสรุปใน 

เบือ้งต้นทัง้หมดนี ้ย่อมเปลีย่นแปลงได้เสมอตราบเท่าท่ีการศกึษาคมัภร์ีเปลือก

ไม้เบิร์ชในส่วนที่เหลือยังไม่สิ้นสุด

ความสอดคล้องกับวิชชาธรรมกายในหลักธรรมนั้น ดังที่กล่าวไว้แล้ว

ว่ากลุ่มคัมภีร์ภาษาคานธารีมีความคล้ายคลึงกันกับพระสูตรบาลี ร่องรอย

ธรรมกายจึงพบในระดับหลักธรรมทั่วไปและหลักปฏิบัติเช่น
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- นิพพานธาตุไม่มีความชรา

- การกำาจัดกิเลส ต้องทั้งรู้ทั้งเห็นความเป็นจริงของขันธ์ 5

- ทรงสอนให้หน่ายในขันธ์ 5 และปล่อยวางขันธ์ 5 ซึ่งไม่ใช่ตน

- ผู้ไม่ยึดติดในสิ่งใดย่อมมุ่งตรงไปสู่นิพพาน

- ความสุขในนิพพานเป็นสุขที่เที่ยงแท้ ไม่แปรผัน

- การมีกัลยาณมิตรและมีศีลบริสุทธิ์เป็นพื้นฐานในการบ่ม เจโตวิมุติ

และปัญญาวิมุติให้แก่รอบ

- การเจริญเมตตามีอานิสงส์มาก

การมีคำาสอนสอดคล้องกับพระบาลีแสดงให้เห็นว่า คำาสอนลักษณะ

ร่วมกนันีเ้คยมคีวามรุง่เรอืงในดนิแดนดงักล่าวมาแต่โบราณ และมกีารสบืทอด

รักษาเนื้อหาคำาสอนดั้งเดิมไว้ได้เป็นอย่างดีในพระบาลี แม้จะคัดลอกกันมา

หลายชั่วอายุคนแล้วก็ตาม

สำาหรับกลุม่คมัภร์ีภาษาสนัสกฤตซึง่ส่วนใหญ่เป็นคมัภร์ีมหายานนัน้ พบ

ความสอดคล้องในหลักธรรมด้วยเช่นกัน ดังประเด็นตัวอย่างต่อไปนี้

- หลักการที่ว่าในตัวทุกคนมี “ธาตุแห่งความเป็นพุทธะ” อยู่นั้น เป็น

หลักการสำาคัญในคัมภีร์ศรีมาลาเทวี และคัมภีร์มหาปรินิรวาณสูตร

- พระพุทธองค์มีธรรมเป็นกาย พึงเห็นพระองค์โดยธรรม มิใช่โดย 

รปูกาย เป็นข้อความท่ีแสดงไว้ชดัเจนในคมัภร์ีวชัรจัเฉทกิา และคมัภร์ีสมาธริาช 

สูตร

- พระพทุธองค์ทรงประกอบด้วยพระรปูกายและพระธรรมกาย แสดง

ไว้ในคัมภีร์ศตปัญจศติกา
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- พระพทุธคณุยิง่ใหญ่กว่าคณุของพระอรหนัต์เขยีนอธบิายไว้ในคมัภร์ี

จตุศติกา

- พระพุทธองค์ทรงนำาสัตว์โลกออกจากวัฏสงสารด้วยพระธรรมกาย 

เข้าใจได้จากข้อความพรรณนาในคัมภีร์ไมตรียวยากรณ์

- พระพุทธเจ้าท้ังหลายมีจำานวนมากเหมือนเม็ดทรายในแม่นำ้าคงคา 

เป็นข้อความในคัมภีร์ธรรมศรีระ และคัมภีร์ธรรมกายสูตร

- พระธรรมกายเป็นส่วนหนึ่งของการตรัสรู้พระโพธิญาณ เป็นเนื้อหา

ที่เขียนไว้ในคัมภีร์สุวรรณประภาโสตตมสูตร

- และการเข้าไปในกลาง “อัตภาพแห่งธรรม” แล้วเห็นพระพุทธเจ้า 

ก็ปรากฏอยู่ในคัมภีร์สุวรรณประภาโสตตมสูตรเช่นกัน

อย่างไรก็ตามร่องรอยธรรมกายที่พบในพระสูตรมหายานมักเป็นความ

สอดคล้องเพียงบางส่วนเท่าน้ัน ในส่วนท่ีพบเด่นชัดว่าสอดคล้องกับหลักการ

วิชชาธรรมกายมากที่สุด คือหลักการตถาคตครรภะที่กล่าวว่า ในตัวมนุษย์ทุก

คนมีพุทธภาวะอยู่ภายใน แต่ถูกบดบังไว้ด้วยกิเลสเครื่องเศร้าหมองต่างๆ จะ

เข้าถึงพุทธภาวะได้ด้วยการฝึกฝนชำาระจิตให้บริสุทธิ์ปลดเปลื้องกิเลสเครื่อง

เศร้าหมองนั้น หลักการนี้บ่งบอกถึงศักยภาพของมนุษย์ ว่าสามารถฝึกฝน

พฒันาตนเองให้ถงึจดุแห่งการรูแ้จ้งเหน็จรงิเป็นผูรู้ผู้ต่ื้นผู้เบกิบานได้ หลักการ

ดงักล่าวพบในคมัภร์ี ศรมีาลาเทวสีงิหนาทสตูร และมหาปรนิริวาณสตูรตามที่

กล่าวไว้ข้างต้น

ความสอดคล้องกบัวชิชาธรรมกายอีกด้านหน่ึง ได้แก่ความสอดคล้องใน

ระดับประสบการณ์ภายใน ที่ปรากฏเด่นชัดที่สุดคือ “การเห็นพระ” และการ

ปฏบิตัพิทุธานุสต ิซึง่มกีล่าวไว้ในคูม่อืปฏบัิตธิรรมของโยคาจาร สมาธริาชสตูร 
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ปรัตยุตปันนสมาธิสูตรหรือภัทรปาลสูตร และอีกพระสูตรหนึ่งที่ไม่ปรากฏชื่อ 

ในสมาธิราชสูตร ปรัตยุตปันนสมาธิสูตร กล่าวถึงการเห็นพระควบคู่กันไปกับ

การอบรมสญัญาว่าเป็นอภาวะและสญุญตา แต่ในขณะเดียวกนักเ็น้นความเป็น

หนึ่งกับสิ่งที่เห็นคือพระพุทธเจ้าด้วย ซึ่งจะทำาให้ได้เข้าถึงพระพุทธคุณอันไม่มี

ประมาณ  ในวิชชาธรรมกายมีคำาสอนว่า “มีอะไรให้ดูก็ดูไป ดูไปเรื่อยๆ อย่าง

สบายๆ โดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้น” ดูจะเป็นการอบรมสัญญาในอภาวะอยู่ใน

ตัว เพื่อให้ใจปล่อยว่างจากสิ่งที่เห็นแต่ยังคงนิ่งเป็นหนึ่งอยู่ในกลางนั้น ไม่ได้

ปล่อยใจให้หลุดออกไปฟุ้งซ่านในภายนอก จึงอาจกล่าวได้ว่าการปฏิบัติแบบ 

“เห็นพระ” สอดคล้องกับหลักปฏิบัติของวิชชาธรรมกาย

ส่วนในคัมภีร์ปฏิบัติธรรมของโยคาจารนั้น กล่าวถึงการวางใจที่ศีรษะ

หรือกระหม่อม มีลักษณะการบรรยายเหมือนมองเห็นภาพจากมุมบน155 และ

ยังกล่าวถึงการรวมตัวกันของกระแสแก้วใสจากศีรษะและจากสะดือ ชวนให้

คิดว่าอาจเป็นการบรรยายภาพที่เห็น แสดงความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์กลาง

กายโดยประมาณกับกระหม่อม คล้ายการเข้าไปถึงกายภายในโดยการเห็น

จากมมุบน แต่แท้จรงิแล้วคอืการเข้าหรอืการผดุขึน้จากกลางของกลางนัน่เอง 

ซึ่งหากเป็นดังกล่าวเช่นนั้นก็นับได้ว่า ภาพประสบการณ์ภายในที่บรรยายไว้

สอดคล้องกับภาพเห็นของวิชชาธรรมกาย อย่างไรก็ตามคัมภีร์ปฏิบัติธรรม

ของโยคาจารมักมีการขยายความเพิ่มเติมเชิงปรัชญาเข้าไปด้วย เช่นการเห็น 

เป็นรูปนิมิตของคุณธรรมต่างๆ มีความเป็นไปได้ท่ีต่อมาส่ิงท่ีขยายความ

เหล่านี้ ได้กลายมาเป็นทรรศนะหรือปรัชญามหายานที่มีความซับซ้อนมาก

ขึ้น รวมทั้งบางส่วนของพิธีกรรมในที่สุด156 เนื้อหาในคัมภีร์ต่างๆ ที่กล่าวมานี้  

นับเป็นร่องรอยที่แสดงให้เห็นว่าเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมกายและการปฏิบัติ
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ธรรมแบบเห็นพระนั้น ได้เคยเผยแผ่ไปสู่ชาวพุทธในคันธาระและเอเชียกลาง

ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 5-6 แล้ว
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1 เส้นทางสายไหม (Silk Road 丝绸之路 sīchóu zhī lù रेशम मार्ग)
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3 ค.ศ. 10-30
4 “อชโร ชิอมเณน สุโตฺร ตตฺร ณิเทโศฯ อชโร อณุอทิเศษ ณิวณธดุ ฯ ชิอมโณ ปจ อุอทณกธ ฯ เต โอ

สิรทิ นิวโณ ปเยษิทโว อชริภเว ฯ” (Baums, Stefan. 2009. “A Gāndhārī Commentary on Early 
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6 ชณส ภิกฺษเว ปศส อสวณ กฺษโอ วเทมิ ณ อชณท ณ อปศท กส ชณท กส ปศท อสวณ กฺษย วเท
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16 ค้นพบโดย  Sir Aurel Stein ที่  Khora
17 ในคาถาที่ 146-150
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 145. ปรารฺถเมว เม ธรฺมรูปกายาวิติ ตฺวยา ทุสฺกุหกาย โลกาย นิรฺวาณมุปทรฺศิตมฺ 
 146. ตถา หิ สตฺสุ ส�คมฺย ธรฺมกายมเศษตะ ติลโศ รูปกายญฺจ หิตวาสิ ปรินิรฺวฤตะ (Hoernle 1916a: 

74)
20 จตุศติกาสโตตฺร (Hoernle, A. F. Rudolf. 1916b. “Catuḥśataka Stotra.” In A. F. R. Hoernle, eds., 

Manuscript remains of Buddhist literature found in Eastern Turkestan, Oxford: Clarendon Press. 
pp. 75-84)

21 เชื่อว่าแต่งโดยผู้ประพันธ์ท่านเดียวกับศตปัญจศติกสโตตระ ตัวคัมภีร์ค้นพบโดย  Sir Aurel Stein ที่  
Khora บันทึกเป็นภาษาสันสกฤต ด้วยอักษรคุปตะตัวเอียง  (Slanting Gupta Script)

22 lit. = ช่องว่างกว้างใหญ่ยิ่งนัก (antaraṃ sumahāmahaṃ)
23 เอว�สรฺโวตฺตมา ธรฺมา พุทฺธสฺย ส�ปฺรธาริตา ภวนฺติ ยาติ เศษญฺจ วสฺตฺววสฺกรตามิ(ว)น เต’สฺติ สทฤศะ 

กศฺจิทฺทธิกสฺย กถาสฺตุ กา อลฺปมาเตฺรณ หีโณ’ปิ ไนว กศฺจน วิทฺยเตส เกโนยนยามิ ตฺวานุปเนโย’สิ 
นายก หฤโตปมาวกาศาย นิรุปมาย เต นมะ นิรฺวาณสามานฺยคไตสฺตโต’ นฺไยรปิ ปุทฺคไล ตวาตุไลรฺ
พุทฺธธรฺไมรนฺตร� สุมหามหมฺ ศูนฺยตามาตฺรสาทฤศฺยาทฺยทิ  นาธิกฺยตา ภเวตฺ โรมากูปาณุกจฺฉิเทฺรณา
กาศ� ปฺรติพิมฺพเยตฺ

24 พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) 2555 : 71
25 โคปกโมคคัลลานสูตร (ม.อุ. 14/106/90)
26 ศฺรีมาลาเทวีส�ิหนาทนิรเทศ
27 As Matsuda (2000: 65) notes, “This sūtra employs the narrative of Queen Śrīmālādevī to express 

the Tathāgatagarbha theory that although all beings are enmired in afflictions (kleśa), in essence 
they are the same as the Buddha, that is, all living beings dwell within the womb (garbha) of the 
Tathāgata (i.e., Buddha).”

28 ปภสฺสรมิท� ภิกฺขเว จิตฺต� ตญฺจ โข อาคนฺตุเกหิ อุปกฺกิเลเสหิ อุปกฺกิลิฏฺฐนฺติ ฯ ปภสฺสรมิท� ภิกฺขเว  
จิตฺต� ตญฺจ โข อาคนฺตุเกหิ อุปกฺกิเลเสหิ วิปฺปมุตฺตนฺติ ฯ (อง. เอก. 1/11)

29 โปรดศึกษาประกอบหัวข้อ คัมภีร์ศรีมาลาเทวีสิงหนาทสูตร ในบทที่ 2
30 สมาธิราชสูตฺร
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31 Gilgit-Bamiyan Type I
32 Sander, Lore. 2000. “Appendix: A brief paleographical analysis of the Braāhmī manuscripts 

in volume I.” In J. Braarvig, eds., Buddhist manuscripts vol 1, pp. 285 - 300. Oslo: Hermes 
Pub. Original edition, 97. Cf. Skilton, Andrew. 2002. “Samadhirajasutra.” In J. Braarvig, eds., 
Buddhist Manuscripts vol II,. Oslo: Hermes Pub. p. 295

33 St Petersburg Collection
34 เนือ้หาธรรมะในบทนีบ้รรยายความละเอยีดลึกซ้ึงของธรรมะ และมแีนว  argument แบบ  dialectic  

นักวิชาการส่วนใหญ่จึงตัดสินว่าคัมภีร์สมาธิราชสูตรเป็นหลักปรัชญาของนิกายมาธยมิกะ 
35 วชฺรจฺเฉทิกาปฺรชฺญาปารมิตา
36 Schøyen Collection
37 ศ.แฮริสันบันทึกไว้ว่า “There is sufficient overlap in the waist area to establish that the two manu-

scripts roughly represent the same recension of the text.” (Harrison, Paul. 2006. “Vajracchedikā 
Prajñāpāramitā: A New English Translation of the Sanskrit Text Based on Two Manuscripts from 
Greater Gandhāra.” In J. Braarvig, eds., Buddhist Manuscripts, Oslo Hermes Publ. p. 133)

38 ธรรมตา
39 แปลภาษาไทยโดยอ้างอิงผลงานค้นคว้าของ พระวีระชัย เตชงฺกุโร และคณะ 
 ye māṃ rūpeṇa adrākṣur ye māṃ ghoṣeṇa anvayuḥ mithyāprahāṇaprasṛtā na māṃ drakṣyanti 

te janāḥ draṣṭavyo dharmato buddho dharmakāyas tathāgataḥ dharmatā cāpy avijñeyā na 
sāśakyaṃ vijānituṃ

 แปลภาษาอังกฤษโดย Harison (2006)

40 S.III.120.
41 โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในบทที่ 2 หัวข้อ คัมภีร์วัชรัจเฉทิกา
42 เป็นอกัษรคุปตะตวัตัง้ตรง (Upright Gupta) แบบทีใ่ช้ในอนิเดยีและน�ามาใช้ในตอนใต้ของเอเชยีกลาง

อยู่ระยะหนึ่ง
43 ปัจจุบันอยู่ในมณฑลซินเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน ติดพรมแดนทาจิกิสถาน (Tajikistan) และ

คีร์กีซสถาน (Kyrgyzstan)
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44 นักจารึกวิทยา  philologists
45 พุทธศาสตร์  Buddhologists
46 Saddharmapuṇḍarīka-sūtra, Saṅghāṭa-sūtra, Śūraṅgamasamādhi-sūtra, Suvarṇabhāsottama-

sūtra, Vimalakīrtinirdeśa-sūtra, Bhadrakalpika-sūtra,  Bhaiṣajyaguruvaiḍūryaprabharājatath
āgata-sūtra, Aśokavadāna, Nandāvadāna and Sudhanāvadāna

47 Book of Zambasta, Khotanese Mañjuśrīnairātmyāvatāra and Book of Vimalakīrti
48 http://www.iranicaonline.org/articles/buddhism-iii 21 มกราคม  2557
49 Gilgit
50 อ้างอิงผลงานค้นคว้าของ พระวีระชัย เตชงฺกุโร และคณะ
51 ไมเตรยวฺยากรณ
52 Puri, Baij Nath. 1987. Buddhism in central Asia. 1st ed, Buddhist traditions; v. 4. Delhi: Motilal 

Banarsidass. pp. 102-3
53 ṣaṣṭiṃ varṣasahasrāṇi maitreyo dvipadottamaḥ deśayiṣyati saddharmaṃ śāstā lokānukampayā 

śatāni ca sahasrāṇi prāṇinaṃ sa vināyakaḥ vinīya dharmakāyena tato nirvāṇam 
eṣyati แปลภาษาไทยโดย ดร.ชนิดา จันทราศรีไศล 

54 ค�าว่าโยคาจาร (yogācāra) นั้นมาจากสองค�าประกอบกันคือ โยคะ (yoga) กับ อาจาระ (ācāra) ซึ่ง
แปลตรงตวัคือ “การปฏบิตัแิห่งโยคะ (practice of yoga)” เชือ่กนัว่าโยคาจารนัน้มคีวามสมัพันธ์อย่าง
ใกล้ชิดกับแนวคิดตถาคตครรภะ ซึ่งไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแนวคิดทฤษฎีหรือมุมมองทางวิชาการ 
แต่ดูเหมือนจะเป็นไปเพื่อการน�าเสนอการปฏิบัติ ค�าสอนในเชิงกวี รูปแบบของภาพ รวมถึงการ
อุปมาเปรยีบเทยีบ ล้วนมจีดุมุง่หมายเพือ่การส่งเสรมิการปฏบิตัธิรรมท้ังสิน้ (จากบทความ ดร.ชนิดา  
จันทราศรีไศล และงานวิจัยโดย พระวีระชัย เตชงฺกุโร และคณะ)

55 Schlingloff, Dieter. 1964. Ein Buddhistisches Yogalehrbuch. 2 vols, Sanskrittexte aus den Tur-
fanfunden. Berlin: Akademie-Verlag. p. 1967

56 คิซิล (Qïzïl) กุชา (Kucha)
57 Schlingloff นักวิชาการชาวเยอรมันซึ่งเป็นผู้ถอดความคัมภีร์นี ้
58 Esoteric practice
59 รตนมย
60 อาทิตยมณฺฑล
61 ธรฺมศรีร พุทธาศรฺย
62 อธิปติรูป
63 ดังที่ Ruegg เรียกว่า embodiment
64 โยคาจาร
65 awakened
66 รตนมยี สฺถิติ
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67 วฺยุตฺถาน� หรือ awakening
68 อาศรฺย
69 มัชฌิมาปฏิปทา
70 Qïzïl หรือ  Kizil 克孜尔乡
71 Röllicke
72 ภทฺรปาลสูตฺร
73 Khadalik
74 Domoko Oasis
75 เป็นอกัษรอนิเดยีทีใ่ช้บนัทกึคมัภร์ีพทุธศาสนาแถบตอนใต้ของเตอร์กิสถานตะวนัออกในยคุแรกๆ (Eastern 

Turkestan ปัจจบุนัเป็นส่วนหนึง่ของจนี) ก่อนจะพฒันาเป็นอกัษรท้องถ่ินในภายหลงั
76 Nanjio 1883:30-31; Lokakṣema, and Paul M. Harrison. 1998. The Pratyutpanna samādhi sūtra, 

BDK English Tripiṭaka. Berkeley, CA: Numata Center for Buddhist Translation and Research, 
และ Harrison, Paul. 2006. “Vajracchedikā Prajñāpāramitā: A New English Translation of the 
Sanskrit Text Based on Two Manuscripts from Greater Gandhāra.” In J. Braarvig, eds., Buddhist 
Manuscripts, pp. 133 - 160. Oslo Hermes Publ.

77 ตรงกับบางส่วนของบทที่ 14 ของฉบับทิเบต และบทที่ 8 ของฉบับภาษาจีน
78 ภทฺรปาลสูตฺร หรือ “ปรตฺยุตฺปนฺน-พุทฺธ-สมฺมุขาวสฺถิต-สมาธิสูตฺร” หรือเรียกสั้นๆ ว่า  “ปรตฺยุตฺปนฺน-

สมาธิสูตร”
79 Harrison, Paul. 2006. “Vajracchedikā Prajñāpāramitā: A New English Translation of the San-

skrit Text Based on Two Manuscripts from Greater Gandhāra.” In J. Braarvig, eds., Buddhist 
Manuscripts, pp. 133 - 160. Oslo Hermes Publ. p.viii

80 ตถตฺวา
81 ดร.ชนดิา จนัทราศรไีศล 2556 “ภทรฺปาลสูตรฺ” ร่องรอยวชิชาธรรมกายในคมัภร์ีพระพุทธศาสนาจาก

คันธาระและเอเชียกลาง และโปรดอ่านเนื้อหาเพิ่มเติมได้ในบทที่ 3 สมาธิภาวนาจากคัมภีร์ภาษาจีน
82 เรียบเรียงจากงานวิจัยของ ดร.ชัยสิทธิ์ สุวรรณวรางกูล (อาจารย์มหาวิทยาลัยโอทาโก้ นิวซีแลนด์) 

“ธรรมกายในคัมภีร์มหาปรินิรวาณสูตร คัมภีร์ต้นฉบับพระพุทธศาสนายุคต้น” 2556
83 มหาปรนิริวาณสตูร หรอื มหายานมหาปรนิริวาณสตูร (Mahāyāna Maha parinivāna Sūtra महायान 

महापररननरा्गण सूत्र )
84 ท้ังหมด 36 ชิน้ จดัเรียงได้เป็น 24 โฟลิโอ ในจ�านวนนี ้เป็นต้นฉบบัของ Stein and Hoernle collections 

แห่งห้องสมุดบริติช 29 ชิ้น เป็นของ Petervsky collection แห่ง St. Petersburg (Bongard-Levin 
1986) 6 ชิ้น และเป็นของ โคยาซัน (Koyasan) (Yuyama 1981) 1 ชิ้น ทั้งหมดยกเว้นของ โคยาซัน 
(Koyasan) ได้มาจาก ขัทลิก (Khadalik) มณฑลซินเจียง (Xinjinag) ตะวันตกของจีน

85 เทยีบกบัคมัภร์ีแปลภาษาจนีทัง้ของท่านธรรมเกษม (Dharmakṣema) และท่านฝาเสีย่นหรือฟาเหยีน 
(Faxian 法顯) และเทียบกับฉบับแปลภาษาทิเบต
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86 หมายถึงพระธรรมกาย ในพระไตรปิฎกทิเบตแปล don dam pa’i sku ว่าเป็นกายสูงสุด แต่ฉบับท่าน
ธรรมเกษม แปล 不可壞身 ว่ากายที่ไม่แตกสลาย ส่วนฉบับท่านฝาเสี่ยนหรือฟาเหียนแปล 無上法
身 ว่าธรรมกายสูงสุด (ไม่มีสิ่งใดเหนือกว่า)

87 SF 11
 Or. 15010/65 (Hoernle 143. SB.102): and Or. 15010/137 (Hoernle 142. SC.152) (in italic): SF 

11
 Matsuda A-3 (Hoernle 143. SB. 102) and A-4 (Hoernle 142. SC. 152)
 Folio No. 57
 Tib. P50b1-51a5; C50b2-51a6; D50a4-50b7; N73b6-75a1; L104a2-106a1; T99b4-100a3; 

S107a2-108a3
 ChinD 384c3-23; ChinF 867b17-c10

 ต้นฉบับภาษาสันสกฤต อ่านจากชิ้นส่วนคัมภีร์เปลือกไม้เบิร์ช (Habata:2009, 562.)
 verso
 6 gavān etāt* avocat* [s]ādhu [s]ā[dhu m]ahākāśya[p]. + .o + + .[ā] + + + + + + + + + + 

+ + + + [e]va[ṃ] samyagdarśanaśikṣā[k] . . [e]
 7 na bhavitavyaṃ. vajrābhedyakāyas tathā[g]. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

+ + + .. .. [da]r[ś](a) .. + +

 พระไตรปิฎกทิเบต (Habata:2009, 563.)
 ’od srung {S srungs} chen po dang rus gcig pa {T add. |} legs so legs so {L legs (s)o legs (s)o} 

|| de bzhin gshegs pa ni rdo rje ltar mi shigs pa’i sku {L add. |} ’dzin pa la zhugs pa yin te | de 
ltar {S lta} yang dag pa’i lta ba dang | bslab pa la gus par bya’o || de bzhin gshegs {L gshye : 
abbreviation for gshegs} [L106a]87 pa rdo rje ltar mi shigs pa’i sku dang ldan [N75a] par {TS 
add. |} yang dag par lta ba’i byang chub sems dpa’ sems dpa’ chen pos ni {LTS add. |} ji ltar 
me long gi ngos la {LT add. |} rang bzhin gyi {DLT gyis; S gi} gzugs brnyan snang ba de bzhin 
du {LTS add. |} don dam pa’i sku gsal {S bsal} bar mthong ngo ||

 พระไตรปิฎกจีน แปลโดยท่านธรรมเกษม (ChinD T374 12:384c18)
 爾時佛讃迦葉菩薩。善哉善哉。如來身者。即是金剛不可壞身。菩薩應當如是善學正見

正知。若能如是了了知見。即是見佛金剛之身不可壞身。如於鏡中見諸色像

 พระไตรปิฎกจีน แปลโดยท่านฝาเสี่ยนหรือฟาเหียน (ChinF T376 12:867c6-11)
 佛言。善哉善哉。迦葉。奉持金剛不壞法身。欲學等觀如來身者。當修金剛不壞法觀。

菩薩摩訶薩如是修者。便得等觀無上法身

88  SF15 London C7
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 ต้นฉบับภาษาสันสกฤต อ่านจากชิ้นส่วนคัมภีร์เปลือกไม้เบิร์ช
 C-7(a) (Matsuda:1988, 78)
 1./// .yakāye ārca .. ///
 2./// .ā dharmata[tva]ṃ sādh(u) ///
 3./// khaloṇḍiṃm aca ///
 4./// .. + .. .ā ///
 C-7(b) (Matsuda:1988, 78)
 4./// (e)va[ṃ]. tm(a) ///
 5./// ..lā : saddhar[m](a) ///
 6./// .ir manuṣya [a]ya[m].
 7./// nna : ayam eva .. ///

 พระไตรปิฎกทิเบต (P80b1-81a8, D78b5-79b3)
 (P80b1)(D78b5) de ci’i slad du zhen | bsags pa’i khams ma bshig pas na dngos po’i sgo nas 

mtshams med pa bgyid pa ma lags so || de bzhin gshegs pa’i sku la ni bsags pa’i khams kyi bag 
(P80b2) kyang (D78b6) ma mchi sa te | chos kyi khams lags na ji ltar bgrongs su rung | de bas 
na sems pa skyed pa dang | btsal ba tsam las mtshams med pa bgyid pa zhes ba gyi ste |

 พระไตรปิฎกจีน แปลโดยท่านธรรมเกษม (ChinD T37412:396b15-21.)

 何以故。如來身界不可壞故。所以者何。以無身聚唯有法性。法性之性理不可壞。是人
云何能壞佛身。直以惡心故成無間。

 พระไตรปิฎกจีน แปลโดยท่านฝาเสี่ยนหรือฟาเหียน (ChinF T376 12:875b29-876a3)

 所以者何。於長養身不傷壞者無無間罪。如來無有長養之身。名自在法身。云何傷害。
以彼發心惡方便故得無間罪。

89 นักวิชาการประจ�าสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย
90 ไปถึงแคชเมียร์หรือกัศมีร์
91 ฉบับที่แปลโดยท่านฝาเสี่ยนหรือฟาเหียน (Faxian) และท่านพุทธภัทระ (Buddhabhadra) ในราวปี 

พ.ศ. 959-961 มี 6 ผูก (T376 Vol.12 pp. 853-899)
 ฉบับที่แปลโดยท่านธรรมเกษม (Dharmakṣema) ในราวปี พ.ศ. 964-973 มี 40 ผูก (T374 Vol.12 

pp. 365c-603c)
 ฉบับที่แปลโดยท่านหุ้ยหยาน (Huiyan) ในราวปี พ.ศ. 996 มี 36 ผูก (T375 Vol.12 pp. 605 - 852)
 ส่วนฉบับที่แปลเป็นภาษาทิเบตโดยท่านชินมิตร(Jinamitra) ท่านชญาณครรภ์ (Jñāṇagarbha) และ

ท่านเทวจันทร์(Devacandra) แปลขึ้นในราวกลางพุทธศตวรรษที่ 15
92 จากรายงานของ ดร.ชัยสิทธิ์ สุวรรณวรางกูล 2556 “ธรรมกายในคัมภีร์มหาปรินิรวาณสูตร คัมภีร์

ต้นฉบับพระพุทธศาสนายุคต้น”
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93 善男子。我於經中説如來身凡有二種。一者生身。二者法身。言生身者。即是方便應化
之身。如是身者。可得言是生老病死長短黒白。是此是彼是學無學。我諸弟子聞是説已
不解我意。唱言如來。定説佛身是有爲法。法身即是常樂我淨。永離一切生老病死。非
白非黒非長非短。非此非彼非學非無學。若佛出世及不出世。常住不動無有變易。善
男子。我諸弟子聞是説已不解我意。唱言如來定説佛身是無爲法。(SAT Daizokyo, T374 
12:567a3, 6 )

94 สงัขตธรรม: สิง่ทีม่ปัีจจยัปรงุแต่ง เช่นขนัธ์ 5 ตรงข้ามกับอสังขตธรรม คอืสิง่ทีไ่ม่มปัีจจยัปรุงแต่ง เช่น 
นิพพาน

95 我者即是佛義。常者是法身義。樂者是涅槃義。淨者是法義。(SAT Daizokyo, T374 
12:377b21)

96 善男子。汝今不應作如是難如世間言器。如來世尊無上法器。而器無常非如來也。一切
法中涅槃爲常。如來體之故名爲常。(SAT Daizokyo, T374 12: 390a24)

97 ท่าน(ตถาคต)คือธรรมกาย มีกายที่ไร้ขอบเขต เป็นกายแก้ว 無後邊身常身法身金剛之身。(SAT 
Daizokyo, T374 12: 372a28)

98 如來法身皆悉成就如是無量微妙功徳 。(SAT Daizokyo, T374 12: 383b6)
99 無疾病者即眞解脱。眞解脱者即是如來。如來無病是故法身亦無有病。如是無病即是如

來。(SAT Daizokyo, T374 12: 392b8)
100 若復有人不知如來甚深境界常住不變微密法身。謂是食身非是法身。不知如來道徳威

力。(SAT Daizokyo, T374 12: 406b15)
101 善男子。阿羅漢人修是道者得沙門果。是故得名到於彼岸。阿羅漢果者即是無學。五

分法身戒定慧解脱解脱知見。因是五分得到彼岸。是故名爲到於彼岸。到彼岸故而自
説言。我生已盡梵行已立。所作已辦更不受有。(SAT Daizokyo, T374 12: 580a13)

 ปัญจธรรมขันธ์: ศีล สมาธิ ปัญญา วิมุติ วิมุติญาณทัสนะ (D.III.279; A.III.134; A.II.140. ที.ปา.
11/420/301; องฺ.ปญฺจก.22/108/152; องฺ.จตุกฺก.21/150/189. )

102 樂法衆生隨教修行。如是等衆乃能得見如來法身。(SAT Daizokyo, T374 12: 387b1)
103 是惡象等唯能破壞不淨臭身。惡知識者能壞淨身及以淨心。是惡象等能壞肉身。惡知識

者壞於法身。(SAT Daizokyo, T374 12: 497c26)
104 復次善男子。言本有者。我本有父母和合之身。是故現在無有金剛微妙法身。(SAT 

Daizokyo, T374 12:464c26)
105 พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) (2555) รวมพระธรรมเทศนา คณะศิษยานุศิษย์หลวงพ่อวัดปากน�า้ 

โดยพระวิชัย วิชโย และคณะ กรุงเทพฯ บ. เอกพิมพ์ไท จ�ากัด หน้า 27
106 เรื่องเดียวกัน หน้า 53
107 เรื่องเดียวกัน หน้า 370
108 เรื่องเดียวกัน หน้า 400
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109 เรื่องเดียวกัน หน้า 380
110 เรื่องเดียวกัน หน้า 287
111 เรื่องเดียวกัน หน้า 288
112 เรื่องเดียวกัน หน้า 182
113 ปัญจธรรมขันธ์: ศีล สมาธิ ปัญญา วิมุติ วิมุติญาณทัสนะ
114 พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) (2555) รวมพระธรรมเทศนา หน้า 796
115 善男子。阿羅漢人修是道者得沙門果。是故得名到於彼岸。阿羅漢果者即是無學。五

分法身戒定慧解脱解脱知見。因是五分得到彼岸。是故名爲到於彼岸。到彼岸故而自
説言。我生已盡梵行已立。所作已辦更不受有。(SAT Daizokyo, T374 12: 580a13)

116 พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) (2555) รวมพระธรรมเทศนา หน้า 393
117 พระสูตรไม่ปรากฏชื่อ (Hoernle MS., No. 144, SA, 5)
118 Upright Gupta
119 มนสิการ
120 พระพุทธเจ้าที่นึกได้ในขณะนั้น
121 ระยะแรกนี้ คัมภีร์ ศิกฺษาสมุจย เรียกว่า ปฺรถมจิตฺโตตฺปาทิก หรือผู้ซึ่งความปรารถนาจะเป็น

พระพุทธเจ้าได้ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นเป็นครั้งแรก
122 จิตที่ปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้า ?
123 อนุเปฺรกฺษิ คือ เห็นเนืองๆ
124 คัมภีร์ ศิกฺษาสมุจฺจย เรียกพระโพธิสัตว์ในระยะที่ 2 นี้ว่า โพธิจรฺยาปฺรติปนฺน ผู้ด�าเนินไปในวิถีปฏิบัติ

แห่งพระโพธิสัตว์
125 พระโพธิสัตว์ในระยะที่ 3 นี้ เรียกว่า อนุตฺปตฺติก-ธรฺม-กฺษานฺติ-ปฺรติลพฺธหรือ ผู้เข้าถึงความมั่นคงใน

ธรรมอันไม่มีการเกิด (นิพพาน)
126 สุวรฺณปฺรภาโสตฺตมสูตฺร (Hoernle Mss 143, SA. 16)
127 Upright Gupta
128 … me śrutaṃ sūtranumoditaṃ ca yathābhiprāyena mi bodhiprāptaṃ sa-dharmakāyaṃ hi mayā 

ca labdhaṃ… แปลภาษาไทยโดย ดร.ชนิดา จันทราศรีไศล 
129 dharmadhātupraveśe ca praveṣṭavyās tathāṃntare yatra dharmātmakaṃ stūpaṃ gaṃbhīraṃ su-

pratiṣṭhitaṃ. tatra ca stūpamaddhye’smin pa (śyet sākyamuniṃ jinam | idaṃ sūtraṃ prakāśantaṃ 
manojñena svareṇa ca แปลภาษาไทยโดย ดร.ชนดิา จนัทราศรไีศล

130 อายตนะภายใน 6 ได้แก่ จักขุ โสตะ ฆานะ ชิวหา กาย มโน (D.III.243; M.III.216; Vbh.70. ที.ปา.
11/304/255; ม.อุ.14/619/400; อภิ.วิ.35/99/85) อายตนะภายนอก 6 ได้แก่ รูปะ  สัททะ คันธะ รสะ 
โผฏฐพัพะ (สมัผสัทางกาย) ธรรมารมณ์ (อารมณ์ทีเ่กดิกบัใจ ) (D.III.243; M.III.216; Vbh.70. ที.ปา.
11/305/255; ม.อุ.14/620/400; อภิ.วิ.35/99/85.)

131 ธรฺมศรีรสูตฺร
132 เก็บรักษาไว้ใน  N. E. Petrovsky Collection ที่  St Petersburg (Leningrad)
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133 เก็บรักษาไว้ใน  N. E. Petrovsky Collection ที่  St Petersburg (Leningrad) (Bongard - Levin and 
Tyomkin 1969: 269-270)

134 อยู่ในกลุ่ม German Collection
135 ประกอบด้วย 1) ตถาคตครรภะ 2) ทางเอกสายเดียว 3) ธรรมกาย 4) สิ่งที่ไม่มีการเกิดและการดับ 

(อนุปปาทนิโรธ) 5) การด�ารงอยู่ในโลกธาตุโดยวิเศษ 6) พระโพธิสัตว์ และ 7) ความยิ่งใหญ่ของพระ
ตถาคต

136 โปรดอ่านรายละเอียดได้จากรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของ ดร.ชนิดา จันทราศรีไศล
137 ธรฺมกายสูตฺร(?) สันนิษฐานโดย  Klaus Wille
138 ākārata samanusmarati
139 nadīgaṅgāvālukopamā samyaksaṃbuddhā svalakṣaṇasāmānyalakṣaṇataś=c=āvabudhya 

sārvajñaṃ jñānam=adhigatavaṃtaḥ (SHT 4, p. 257, nr. 623.)
140 เรียบเรียงจากงานวิจัยของ ดร.ชัยสิทธิ์ สุวรรณวรางกูล (อาจารย์มหาวิทยาลัยโอทาโก้ นิวซีแลนด์) 

2556 “ธรรมกายในคัมภีร์มหาปรินิรวาณสูตร คัมภีร์ต้นฉบับพระพุทธศาสนายุคต้น”
141 อจลา (acalā अचला)
 ในพระพุทธศาสนามหายาน ทศภูมิของพระโพธิสัตว์ คือภูมิจิตของพระโพธิสัตว์ มี 10 ภูมิดังนี้
 1 มุทิตาภูมิ พระโพธิสัตว์มีความยินดีในความไร้ทุกข์ของสัตว์ (ภูมินี้บ�าเพ็ญหนักในทานบารมี)
 2 วิมลาภูมิ (ปราศจากมลทิน) พระโพธิสัตว์ละมิจฉาจริยาได้เด็ดขาด ปฏิบัติแต่ในสัมมาจริยา (ภูมินี้

มีศีลบารมีเป็นใหญ่)
 3 ประภาการภีมู ิ(มคีวามสว่าง) พระโพธิสัตว์ท�าลายอวชิชาได้เดด็ขาด มคีวามอดทนทกุประการ (ภมูิ

นี้มีขันติบารมีเป็นใหญ่)
 4 อรรถจสีมดีภมิู (รุง่เรอืง) พระโพธสิตัว์มคีวามเพยีรในการบ�าเพญ็ธรรม (ภมูนิีม้วีริยิะบารมเีป็นใหญ่)
 5 ทรุชยาภมู ิ(ผูอ้ืน่ชนะยาก) ละสภาวะสาวกญาณ กับปัจเจกโพธิญาณ ซึง่เป็นเคร่ืองกัน้พุทธภมู ิ(ภมูิ

นี้มีญาณบารมีเป็นใหญ่)
 6 อภิมุขีภูมิ (มุ่งหน้าต่อทางนิพพาน) บ�าเพ็ญปัญญาบารมี ยิ่งให้รู้แจ้งเห็นชัดในปฏิจจสมุปบาท (ภูมิ

นี้มีปัญญาบารมีเป็นใหญ่)
 7 ทูรังคมาภูมิ (ไปไกล) มีอุบายอันฉลาดแม้บ�าเพ็ญกุศลน้อยแต่ได้ผลแก่สรรพสัตว์มาก (ภูมินี้มีอุบาย

บารมีเป็นใหญ่)
 8 อจลาภูมิ (ไม่คลอนแคลน มั่นคง) พระโพธิสัตว์บ�าเพ็ญหนักในปณิธานบารมี
 9 สาธุบดีภูมิ พระโพธิสัตว์แตกฉานในอภิญญา และปฏิสัมภิทาญาณ (ภูมินี้บ�าเพ็ญหนักในพลบารมี)
 10 ธรรมเมฆภูมิ พระโพธิสัตว์บ�าเพ็ญหนักในญาณบารมีมีจิตอิสระ ไม่ติดในรูปธรรม นามธรรม 

(บ�าเพ็ญหนักญาณบารมี)
 เมื่อพระโพธิสัตว์บ�าเพ็ญทศภูมิเต็มบริบูรณ์แล้ว ย่อมมีพระคุณเทียบเท่าพระพุทธเจ้า เหลืออีกชาติ

เดียวก็จักตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า เช่นเดียวกับพระศรีอริยเมตไตรยโพธิสัตว์
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142 อนาโภคะ  (anābhoga अनाभोर) adj. having or offering no enjoyments
143 4,5. IOL Khot S.10 Ch. 00266.224 - 386: KBT, p. 104 (28) Book of Vim.
 226 duragama haudama būña ttye jsa himai satsāra hāysa acala ṣā haṣṭama būña vara dha-
 227 rmakāya akhauṣṭa anābaugai ttaña beḍa haṣṭamya būma hamaye vasva nairvattīda bāya
 228 tcana ttalaka harruñe maista ranīnai vaiysa bā’ yausta ttye baida naittapha ttāna beḍa tta
 แปลจาก Skjaervo, Prods Oktor. 2002:489, A new edition and translation of lines 224-232 in 

Maggi, “Le bhūmi” (forthc.), lines 232 - 263 in “More Verses” (forthc.).144 Skjaervo, Prods 
Oktor. 2002:496.

 352 ma daitta vainau dyāme khu ra dye dajagaiva sarvaña ba’ ysa khva ra vaña sthīra sūbvā-
 353 va dharmakāyaṣadai jsa ba’ ysa pa uysaña ttaiña baiḍa ba’ ysa baiśa sūmvaha dya
145 พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) (2555) รวมพระธรรมเทศนา คณะศิษยานุศิษย์หลวงพ่อวัดปากน�า้ 

โดยพระวิชัย วิชโย และคณะ กรุงเทพฯ บ. เอกพิมพ์ไท จ�ากัด หน้า 283
146 เรื่องเดียวกัน หน้า 284
147 เรื่องเดียวกัน หน้า 705
148 เรื่องเดียวกัน หน้า 397
149 เรื่องเดียวกัน หน้า 301
150 “สันสกฤต” ในที่นี้ หมายถึงภาษาสันสกฤตแบบเก่าหรือแบบผสม ซึ่ง  Edgerton เรียกว่า  Buddhist 

Hybrid Sanskrit ความจรงิกเ็ป็นภาษาปรากฤตภาษาหนึง่นัน่เอง เป็นภาษาทีม่รีปูศพัท์และการสะกด
ค�าคล้ายสันสกฤต แต่ไวยากรณ์เป็นแบบปรากฤตหรือค่อนไปทางบาลี 

151 British Library and Senior Collections
152 ยกเว้นเรื่องเล่าประเภทอวทานซึ่งคาดว่าน่าจะเขียนขึ้นในท้องถิ่นเท่านั้น
153 Split and Bajaur Collections  เป็นกลุ่มคัมภีร์ซึ่งมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันหรือเก่าแก่กว่ากลุ่ม 

คัมภีร์จากฮัดดา 
154 Schøyen, Hirayama and Hayashidera Collections เป็นกลุม่คมัภร์ีทีน่บัว่าอายนุ้อยทีส่ดุในสามแหล่ง 

คือ ฮัดดา บาจัวร์ และบามิยัน 
155 มุมบน  top view
156 ความเห็น
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ปัจจบุนัวชิาการพทุธศาสนศกึษาครอบคลมุเนือ้หากว้างและลึก มคีวาม

ก้าวหน้าด้วยวิธีการค้นคว้าทันสมัย ต้นฉบับคัมภีร์ในพระพุทธศาสนาท่ีเขียน

ด้วยภาษาสันสกฤตและปรากฤตส่วนใหญ่ได้สูญไปกับหายนาการต่างๆ เหลือ

ตกทอดมาเพียงส่วนน้อยไม่รวมที่ปรากฏอยู่ในบทแปลภาษาจีนและทิเบต 

การรวบรวมเนือ้หาคมัภร์ีภาษาสนัสกฤตและภาษาอนิเดียอืน่ๆ เท่าทีเ่หลืออยู่ 

พร้อมกับการช�าระและตพีมิพ์เผยแพร่ รวมถงึการเกบ็ข้อมลูอเิลก็ทรอนกิส์จดั

ท�าขึน้โดยมหาวทิยาลยักอทิงอัน (Göttingen) เยอรมน ีฐานข้อมลูดงักล่าวเป็น

ทีรู่จ้กักนัในนามฐานข้อมลู GRETIL2 ในการหาร่องรอยธรรมกายกไ็ด้อาศยัฐาน

ข้อมูลอิเลก็ทรอนกิส์นี ้เพือ่ค้นหาค�าว่า “ธรรมกาย” ทีอ่าจปรากฏอยูใ่นคมัภร์ี

โบราณแต่ละคัมภร์ีว่ามอียูห่รอืไม่และมอียูก่ีต่�าแหน่ง น�าสิง่ทีพ่บมาเทยีบเคยีง

กบัหลกัฐานทางวชิาการอืน่ๆ เพือ่ตรวจสอบข้อมลูจ�าเพาะของค�าว่าธรรมกาย

ที่พบน้ัน และค้นหาข้อมูลทางประวัติศาสตร์และแนวคิดในคัมภีร์ที่พบค�าว่า

ธรรมกาย3 แล้วจึงประมวลความหมายของค�าว่าธรรมกาย ในท้ายที่สุดก็จะ

ได้ความหมายของธรรมกายที่มีมาแต่เดิมในสมัยพระพุทธศาสนายุคต้นๆ ซ่ึง

สามารถน�ามาเปรยีบเทยีบกบัค�าสอนวชิชาธรรมกายโดยพระเดชพระคณุพระ

มงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ได้

งานดังกล่าวส�าเร็จลงโดยพระวีระชัย เตชงฺกุโร4 ผลจากการด�าเนินงาน

พบว่า จากฐานข้อมูล GRETIL ซึ่งมีข้อมูลจากพระสูตรต่างๆ 180 พระสูตร 

ปรากฏค�าว่าธรรมกาย 33 พระสูตร 194 ค�า ผนวกกับฐานข้อมูลอื่นพบค�าว่า

ธรรมกายเพิ่มอีก 2 พระสูตร 8 ค�า ในคัมภีร์พระสูตรดังกล่าวนั้นคัมภีร์ที่พบ

ธรรมกายหลายค�าได้แก่ วชัรจัเฉทกิาฏกีา: กมลศลีะ 40 ค�า สารตมา: รัตนากร

ศานต ิ25 ค�า คณัฑวยหูสตูร 17 ค�า สมาธริาชสตูร 16 ค�า มหายานสตูราลงัการะ  
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13 ค�า และสทัธรรมลงักาวตารสตูร (ลงักาวตารสตูร) 9 ค�า นอกเหนอืจากนีพ้บ

ธรรมกายตั้งแต่ 1-7 ค�า การค้นคว้าจึงมุ่งความสนใจไปยังกลุ่มคัมภีร์ปรัชญา

ปารมิตา อันมีคัมภีร์วัชรัจเฉทิกาเป็นต้น

กลุ่มคัมภีร์ปรัชญาปารมิตา
กลุ่มคัมภีร์ปรัชญาปารมิตามีความเก่าแก่และมีพัฒนาการต่อเนื่องมา

ตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. 400 ถึงประมาณ พ.ศ. 1700 5 นักวิชาการบางส่วนกล่าว

ว่ามีต้นก�าเนิดจากนิกายมหาสางฆิกะแห่งแคว้นอานธระภาคใต้ของอินเดีย6  

แต่บางส่วนเชื่อว่าน่าจะมีต้นก�าเนิดในแถบตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดีย 

และแถบดินแดนโขตาน7 ตัวอย่างข้อความเกี่ยวกับธรรมกายต่อไปนี้ ปรากฏ

อยู่ในคัมภีร์ต่างๆ ของกลุ่มปรัชญาปารมิตา ที่มีวิวัฒนาการต่อเนื่องมาตลอด

ช่วงเวลากว่า 1,200 ปี ตัวอย่างแรกคัดมาจากคัมภีร์อัษฏสาหสริกา ปรัชญา

ปารมติา8 ซึง่เป็นคมัภร์ีท่ีเขียนข้ึนคมัภีร์แรกๆ ของสายคมัภร์ีกลุม่นี ้ความว่า

ตถาคตไม่ควรถูกมองในฐานะแห่งรูปกาย [เพราะ] พระ

ตถาคตทั้งหลายคือธรรมกาย9

ตวัอย่างต่อมาได้จากคมัภร์ีปัญจวงิศตสิาหสรกิา ปรัชญาปารมติา 10  ซึ่ง

เขยีนขึน้ในราว พ.ศ. 600-800 อนัเป็นช่วงเวลาทีแ่ง่คดิของปรชัญาปารมติาได้

รบัการขยายความเพิม่เตมิออกไป ดงัมข้ีอความเกีย่วกบัธรรมกายบางตอนว่า

ผู้ปรารถนาจะเห็นทั้งธรรมกายและรูปกายควรได้สดับ

ตรับฟังและศึกษาอย่างถ่องแท้ซึ่งปรัชญาปารมิตา นี้ ...11
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ถดัมาเป็นตัวอย่างข้อความคดัจากคมัภีร์วัชรจัเฉทกิา ปรชัญาปารมติา12  

ซึ่งเป็นพระสูตรขนาดเล็ก เนื่องจากเขียนขึ้นในช่วงราว พ.ศ. 800 ถึง  

พ.ศ. 1000 อันเป็นเวลาของการตอกย�้าแนวคิดของปรัชญาปารมิตา คัมภีร์ 

จึงมีลักษณะรวบรัดและกระชับเนื้อหาให้สั้นลง

ชนเหล่าใดเห็นเราโดยรูปติดตามเราโดยเสียงประกอบ

ความเพียรในทางที่ผิด ชนเหล่านั้นไม่ชื่อว่า เห็นเรา ควรมอง

พุทธะโดยธรรม ตถาคตคือธรรมกาย13

จากข้อความตัวอย่างต่างๆ ข้างต้นชี้ให้เห็นว่าค�าว่า “ธรรมกาย” นั้น 

มีความหมายแยกจากรูปกาย และข้อความยังมีนัยในเชิงเปรียบเทียบ โดยท่ี

ธรรมกายอยู่ในสถานะที่เหนือกว่ารูปกาย

ในคัมภีร์กลุ่มปรัชญาปารมิตานี้มีคัมภีร์ที่น่าสนใจอีกเล่มหนึ่ง ควรแก่

การศกึษาประกอบความเข้าใจในธรรมกาย คอืคมัภร์ีมหาปรชัญาปารมโิตปเทศ  

หรือมหาปรัชญาปารมิตาศาสตรา14 ซึ่งได้รับการแปลจากภาษาสันสกฤต 

เป็นภาษาจีน นักวิชาการสันนิษฐานว่าเขียนข้ึนในช่วง พ.ศ. 693-79315  

หรืออาจเป็นไปได้ที่จะเขียนขึ้นในช่วง พ.ศ. 945-94916 คัมภีร์ดังกล่าวได้รับ

ความสนใจจากนกัวชิาการตะวนัตกและตะวนัออกหลายท่าน และได้แปลออก

เป็นภาษาต่างๆ มากมาย17 ในการค้นคว้าข้อความทีป่รากฏค�าว่าธรรมตากายะ  

ธรรมกาย และ ภูตกายะ18 พบว่าทั้งสามค�านั้นมีความหมายส่ือให้เห็นถึง 

การมรีปู ดงัจะได้น�าตวัอย่างข้อความทีแ่สดงว่าธรรมกายเป็นกายทีม่รีปูตามที่

ปรากฏในคัมภีร์มหาปรัชญาปารมิโตปเทศ ดังนี้
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ด�ารัสตอบว่า ด้วยเหตุที่สรรพสัตว์มีอาบัติอยู่จึงไม่อาจ

เหน็พระพุทธเจ้าและพระโพธสิตัว์เจ้าครัน้เสดจ็มาได้ และแม้ว่า

ธรรมกายของพระพุทธเจ้าจะฉายรัศมีต่อเนื่องหรือทรงเทศนา

ธรรมตลอดเวลา แต่สรรพสตัว์นัน้กไ็ม่อาจเหน็และได้ยนิพระองค์

เพราะมบีาปของตนๆ อยู ่เฉกเช่นคนตาบอดไม่อาจทศันาอาทติย์

อุทัย คนหูหนวกไม่อาจได้ยินกัมปนาทแห่งอสุนีบาต...เมื่อส่อง

น�้าใสกระจกกระจ่างเราจะมองเห็นหน้าชัดดี แต่ด้วยน�้าขุ่น

กระจกฝ้ามัวเราไม่อาจเห็นอย่างไรได้ เช่นเดียวกันหมู่สัตว์ที่มี

ใจบริสุทธิ์ก็ย่อมเห็นพระพุทธเจ้า แต่หมู่สัตว์ที่ใจไม่บริสุทธิ์ย่อม

ไม่เห็นพระพุทธเจ้าได้เลย แม้พระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์เจ้า 

จะด�ารงในทศทิศคอยพิทักษ์สรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่นี้ แต่สรรพ

สัตว์ก็ไม่อาจเห็นได้19

คัมภีร์นี้ระบุชัดเจนว่าพระพุทธเจ้ามี 2 กาย คือ ธรรมตากายะหรือ

กายแท้ของพระพุทธเจ้า และกายที่ได้จากบิดามารดาหรือรูปกายอันเป็นกาย

ที่เปลี่ยนแปรได้20 และจากข้อความที่ยกเป็นตัวอย่างข้างต้น หากยกเอาเรื่อง

พระโพธิสัตว์มหายานออกแล้ว สามารถกล่าวได้ว่าธรรมกายของพระพุทธเจ้า

จะเห็นได้ด้วยใจทีบ่รสิทุธิเ์ท่านัน้ ความหมายของธรรมกายในลกัษณะดังกล่าว 

ได้รับการถ่ายทอดรักษาไว้มาตลอด 700 ปีภายในกลุ่มคัมภีร์ปรัชญาปารมิตา 

หลังจากนั้นราว พ.ศ. 1100 แนวความคิดปรัชญาปารมิตาก็ได้รับอิทธิพลจาก

วัชรยาน และในที่สุดได้สูญหายไปจากอินเดียราว พ.ศ. 1700
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คัมภีร์โพธิสัตวปิฏกสูตร
เมือ่ได้นยัของค�าว่าธรรมกายจากฐานข้อมลู ซ่ึงถอืว่าเป็นการค้นคว้าทาง

วชิาการในเชิงกว้างแล้ว พระวรีะชยัได้ค้นคว้าเพิม่เตมิในเชงิลกึ โดยการน�านยั

ดังกล่าวตรวจสอบกบัค�าว่าธรรมกายทีป่รากฏในชิน้ส่วนคมัภร์ีโบราณ ทัง้นีเ้พ่ือ

พิสูจน์ความเกี่ยวเนื่องของธรรมกายตามนัยดังกล่าวย้อนไปในอดีตตามอายุ

ของวสัดทุีใ่ช้สร้างคมัภร์ีนัน้ ในการตรวจสอบพบว่าชิน้ส่วนคมัภร์ีโบราณทีว่จิยั

และพิมพ์เผยแพร่โดย สโคเยนคอลเลคชัน21 ได้กล่าวถึงธรรมกายอยู่เพียงสอง

คัมภีร์ ที่กล่าวถึงชิ้นแรกเป็นชิ้นส่วนของคัมภีร์โพธิสัตวปิฏกสูตร22 เขียนบน 

ใบลาน23ด้วยอกัษรคปุตะตะวนัตกเฉยีงเหนอื เมือ่ราวกลางพทุธศตวรรษที ่10 

ถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 11 ข้อความที่มีธรรมกายอยู่นั้นเขียนไว้ว่า

...สารีบุตรกายของโพธิสัตว์ผู้มีธรรมเป็นกาย ไม่จ�าต้อง

ได้รับการหล่อเลี้ยงจากข้าวและน�้า เขาผู้นั้นไม่จ�าต้องบริโภค

ข้าวแม้เพยีงเลก็น้อย แต่เขาปรบัตวักบัการหล่อเลีย้งด้วยอาหาร 

ก็เพราะอาศัยมหากรุณาต่อสรรพสัตว์ท้ังหลาย แต่แม้เขาจะ

บริโภคอาหารหยาบ เขาก็ไม่ได้น�าออกหรือน�าเข้าในร่างกาย 

ทั้งน้ีเพราะไม่มีการสูญหายหรือสูญเสียไปซ่ึงก�าลัง(พละ)ของ

ธรรมกายเลย...24

ข้อความข้างต้นกล่าวถึงวิริยบารมี ซึ่งกล่าวว่าพระโพธิสัตว์ผู้ประกอบ

ไปด้วยธรรมกายเท่าน้ันจึงจะสามารถช่วยเหลือสรรพสัตว์ได้ และกล่าวอย่าง

ชัดเจนว่าธรรมกายมิได้หล่อเลี้ยงด้วยอาหารหยาบเช่นข้าวและน�้า25
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คัมภีร์วัชรัจเฉทิกาปรัชญาปารมิตา
ชิ้นส่วนคัมภีร์ที่ปรากฏค�าว่าธรรมกายอีกชิ้นหนึ่งพบที่กิลกิตภาคเหนือ

ของปากีสถาน26 มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 11-12 บันทึกข้อความสันสกฤตใน

คัมภีร์วัชรัจเฉทิกาปรัชญาปารมิตา27 พิมพ์เผยแพร่โดย สโคเยนคอลเลคชัน

ว่า28

ชนเหล่าใดมองเห็นซึ่งรูปกายของเรา ติดตามฟังถ้อย

ส�าเนยีงแห่งเรา ประกอบตนพวัพนัในความเพยีรอนัผดิ ชนเหล่า

นั้นไม่ได้ชื่อว่าเห็นเราเลย พุทธะนั้นจะพึงเห็นในฐานะท่ีเป็น

ธรรมะ (เพราะ) ตถาคตทั้งหลายเป็นธรรมกาย แต่สภาพแห่ง

ธรรม (ธรรมตา) นั้น ไม่อาจรับรู้หรือหยั่งรู้ได้ด้วยวิญญาณ29

และเมื่อตรวจสอบเพิ่มเติมกับคัมภีร์วัชรัจเฉทิกาฉบับตรวจช�าระใหม่

เมือ่ พ.ศ. 2504 โดยไวทยะ30 กพ็บว่ามคีวามแตกต่างบ้างเลก็น้อย แต่มไิด้มผีล

ต่อเนือ้ความทีเ่กบ็รกัษาค�าสอนไว้ ข้อความนีก้ล่าวอย่างชดัเจนว่าพระพุทธเจ้า

ทัง้หลายเป็นธรรมกาย ดงันัน้จงึเป็นการพสิจูน์อย่างหนกัแน่นว่า ธรรมกายอยู่

ในค�าสอนพระพุทธศาสนามาแต่พทุธศตวรรษที ่7 โดยมคีวามหมายสือ่ถงึกาย

ของพระพทุธเจ้าทีม่ใิช่รปูกาย ความเข้าใจธรรมกายในลกัษณะนีส้ญูหายไปจาก

อินเดียอย่างสิ้นเชิงในพุทธศตวรรษที่ 1831

คัมภีร์สุวรรณประภาสสูตร
เพื่อเป็นการขยายผล พระวีระชัยได้ตรวจสอบด้วยการวิจัยวิธีเดียวกัน

นี้กับอีกคัมภีร์หน่ึงที่ค้นจากฐานข้อมูลพบว่ามีธรรมกายปรากฏอยู่ คือคัมภีร์
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สุวรรณประภาสสูตร32 โดยการใช้ฉบับที่ช�าระและพิมพ์เผยแพร่โดยบัคชิ33 

ตรวจเทียบกับต้นฉบับอักษรโขตาน34 ท่ีค้นพบในเตอร์กีสถานตะวันออก 

ในมณฑลซินเจียงของจีน ก็พบว่าคัมภีร์สุวรรณประภาสสูตรเก็บเนื้อความ

ของธรรมกายได้เป็นอย่างดี มีความสอดคล้องกันทั้ง 2 ฉบับแม้จะมีความ 

แตกต่างกันในต�าแหน่งและหน้าที่ของค�าในข้อความที่ใช้ศึกษา ข้อความ

ตัวอย่างด้านล่างนี้คัดจากคัมภีร์โขตานโบราณดังกล่าว

พระสูตรนี้เราได้ยินมาและยินดีด้วย และด้วยความ 

มุ่งมั่นนั้นเองปัญญาตรัสรู้ (โพธิ) ก็ได้เกิดขึ้นกับเราพร้อมกันกับ

ธรรมกายที่เราได้แล้ว35

ข้อความตัวอย่างแสดงว่าการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นพร้อมกับการได้

ธรรมกาย36

ความหมายและลักษณะของธรรมกายที่ได้บันทึกไว้ในคัมภีร์ต่างๆ ที่

กล่าวมาแล้วน้ัน ได้รวบรวมเพือ่เปรยีบเทยีบกบัค�าสอนวชิชาธรรมกายของพระ

เดชพระคณุพระมงคลเทพมนุ ี(สด จนทฺสโร) ในล�าดับต่อไป อย่างไรกต็ามยงัมี

คมัภีร์สนัสกฤตอ่ืนๆ อกีทีใ่ห้นยัของธรรมกายเพิม่เตมิควรแก่การศกึษาดงันี้

คัมภีร์ลังกาวตารสูตร
คมัภีร์ลงักาวตารสตูรซึง่เป็นหนึง่ในเก้าคมัภร์ีหลักของพระพุทธศาสนา

ในเนปาล37 มีความส�าคัญต่อพัฒนาการของพระพุทธศาสนาในจีน ทิเบต และ

ญ่ีปุน่ นกัวชิาการเชือ่ว่ามคีวามเก่าแก่ย้อนไปได้ถึงพทุธศตวรรษที ่8-938 คมัภร์ี

นี้จัดอยู่ในกลุ่มคัมภีร์ตถาคตครรภะ ซึ่งมีพื้นฐานความคิดว่า “สรรพสัตว์มี

ตถาคตอยู่ในตัว”39 เมื่อเปรียบสรรพสัตว์ดังดอกบัวแล้ว ย่อมมีพระผู้ตรัสรู้
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ประทับสมาธิอยู่ใจกลางดอกบัวนั้น40 พระผู้ตรัสรู้ที่กล่าวถึงก็คือธรรมกาย

นั่นเอง41

คมัภร์ีเดยีวกนันีไ้ด้ให้ความหมายของธรรมกายไว้ในข้อความท่ีพระมหา

มติโพธิสัตว์กล่าวอาราธนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เทศนาค�าสอน

ขอพระผู้มีพระภาคตรัสสอนธรรมะอันประณีตลึกซ้ึง 

อธบิายเรือ่งจติ มนสั มโนวญิญาณ ขนัธ์ห้า สวภาวะ และลกัษณะ

ที่ถือปฏิบัติโดยพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย...ขอได้

สอนด้วยเรื่องธรรมกายท่ีพระตถาคตท้ังหลายทรงสรรเสริญ 

อันเป็นภูมิแห่งอาลยวิญญาณเปรียบได้กับมหาสมุทรและคลื่น

ฉะนั้น42

ข้อความข้างต้นนี้แสดงให้เห็นว่าธรรมกายอยู่ในภพภูมิของ อาลย

วิญญาณ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือธรรมกายเป็นภูมิแห่งอาลยวิญญาณซึ่งมี

มากมายเกนิจะนบัได้ เหมอืนกบัคลืน่ทีไ่ม่อาจนบัได้ในมหาสมทุร ข้อความจาก

คัมภีร์ลังกาวตรสูตรนี้สื่อให้เห็นว่าธรรมกายไม่ได้มีเพียงหนึ่งเท่านั้น

คัมภีร์ศรีมาลาเทวีสิงหนาทสูตร
คัมภีร์ที่กล่าวถึงทวิกายของพระพุทธเจ้าคือรูปกายและธรรมกายที่

ส�าคัญอีกเล่มหนึ่ง คือศรีมาลาเทวีสิงหนาทสูตร43 กล่าวกันว่าเขียนขึ้นโดย

นิกายมหาสางฆิกะแห่งแคว้นอานธระของอินเดียในสมัยราชวงศ์อิกษวากุราว

พทุธศตวรรษที ่844 ศรมีาลาเทวสีงิหนาทสตูรได้ให้ค�าเชือ่มโยงระหว่างตถาคต

ครรภะและธรรมกายไว้ชัดเจนว่า
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ธรรมกาย นัน้ หาจดุเริม่ต้นมไิด้ ไม่มกีารเกดิไม่มกีารตาย ยัง่ยนืแน่นอน 

สงบ ด�ารงอยูน่รินัดร์ บรสิทุธิ ์โดยส่วนเดยีวปราศจากกองกเิลสทัง้หลาย กอปร

ด้วยพทุธภาวะมากกว่าเมด็ทรายในแม่น�า้คงคาซ่ึงไม่แยกจากกนั รูเ้หน็ถงึความ

หลุดพ้นแต่ลึกซึ้งเกินกว่าจะคาดคะเนได้ ธรรมกายของตถาคตนี้เองเมื่อยังไม่

หลุดออกจากกองกิเลสหมายเอาตถาคตครรภะ45

สรุปได้ว่าธรรมกายท่ียังไม่หลุดจากกิเลสได้รับการเรียกขานว่าตถาคต

ครรภะ และจากคัมภีร์ลังกาวตรสูตรข้างต้นเราทราบแล้วว่า ตถาคตครรภะ

และอาลยวญิญาณแยกจากกนัไม่ได้ ธรรมกายเองกม็สีภาวะเป็นอาลยวญิญาณ 

ทั้งหมดนี้เป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่าธรรมกายเป็นที่เข้าใจในสังคมพุทธมาช้านาน 

แต่ก็อาจสื่อด้วยชื่อที่เรียกแตกต่างกันออกไปตามสังคมที่ต่างกันด้วยยุคสมัย 

ภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม เราอาจจะเคยได้ยินหรือผ่านตาเรื่องของตถาคต

ครรภะหรือเรื่องของอาลยวิญญาณ ศัพท์ต่างๆ นั้นหมายถึงธรรมกายหรือ

ธรรมกายที่มีกิเลสห่อหุ้มอยู่ด้วยแล้วแต่กรณี และน่าจะเป็นไปได้ว่าศัพท์อื่นๆ 

ที่ใช้เรียกธรรมกายในท�านองเดียวกันนี้คงมีอยู่อีกไม่น้อย

การเปรียบเทียบกับคำาสอนวิชชาธรรมกาย
ดังที่กล่าวไว้แล้วว่าเมื่อได้รู้ถึงความหมายของธรรมกายจากฐานข้อมูล

คัมภีร์โบราณภาษาสันสกฤตและปรากฤต รวมถึงการค้นคว้าเพิ่มเติมจาก

ข้อความในคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้รับการตรวจช�าระจากนักวิชาการต่างๆ  

แล้ว จะได้เปรียบเทียบกับค�าสอนวิชชาธรรมกายของพระเดชพระคุณพระ

มงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) เป็นล�าดับต่อไป ในกรณีที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ได้

ปัญญาตรสัรูแ้ละเป็นผูไ้ด้ธรรมกายตามทีป่รากฏในคมัภร์ีสวุรรณประภาสสตูร 
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ต้นฉบับอักษรโขตานนั้น พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีได้เคยแสดง 

พระธรรมเทศนาในเรื่องนี้ไว้ว่า

พระพุทธเจ้า ท่านได้ส�าเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแล้ว ได้

บรรลธุรรมกายเข้าถงึโคตรภทูัง้หยาบทัง้ละเอยีด โสดาทัง้หยาบ

ทั้งละเอียด สกทาคาท้ังหยาบท้ังละเอียด อนาคาทั้งหยาบทั้ง

ละเอียด อรหัตต์ทั้งหยาบทั้งละเอียด46

ข้อความข้างต้นแสดงว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ได้ธรรมกาย ซึ่งวิญญาณ47 

โดยทั่วไปไม่อาจเห็นได้ พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีเคยเทศน์ไว้ว่า ตา

ธรรมกายทีม่ญีาณเท่านัน้ จงึจะเหน็สิง่ท่ีวญิญาณไม่อาจเหน็ได้ เช่น เบญจขนัธ์  

ดังข้อความต่อไปนี้

เมื่อท่านเป็นมนุษย์ ส่วนดวงวิญญาณของท่านก็เล็กเท่า

ดวงตาด�าข้างในของท่าน เมื่อท่านขึ้นไปเป็นพระพุทธเจ้าแล้ว 

ตาของท่านกม็เีหมอืนเราเช่นนี ้ตาธรรมกายมญีาณของธรรมกาย 

มดีวงวญิญาณนัน่แหละกลบัเป็นดวงญาณใหญ่โตมโหฬาร ใหญ่

โตขึน้ดวงใสเท่าดวงตาด�าข้างในแหละ ท่ีมคีวามรูอ้ยูใ่นใจนีแ้หละ

เขาเรียกว่าดวงวิญญาณ พอไปเป็นธรรมกายเข้าแล้วกลับเป็น

ดวงญาณทีเดียว วัดผ่าเส้นศูนย์กลางเท่าหน้าตักธรรมกาย ดวง

ญาณเท่าหน้าตักธรรมกาย นั้นแหละเรียกว่า จักขุกรณี เห็น

เป็นปกติ เห็นด้วยตาธรรมกายเห็นอะไรเห็นเบญจขันธ์ทั้ง 5 ใน

มนุษย์โลกนี้ 48
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ส�าหรับการเห็นธรรมกายนั้นพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีได้

อธิบายอย่างชัดเจนว่าเป็นการเห็นพระพุทธเจ้า ท่านได้ยกกรณีพระวักกลิใน

พระบาลีเป็นอุทาหรณ์ พร้อมกับกล่าวถึงเหตุผลสนับสนุนจากอัคคัญญสูตร

ดังนี้

เรื่องพระวักกลิ ดังที่ยกขึ้นมากล่าวข้างต้นนั้น เมื่อระลึก

ถึงความในอัคคัญญสูตรนี้ประกอบแล้วย่อมส่องความให้เห็นว่า 

ที่พระองค์ตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรานั้น หมายความว่า

ผู้ใดเห็นดวงธรรมที่ท�าให้เป็นธรรมกายผู้นั้นได้ชื่อว่าเห็นเราคือ

ตถาคตน่ันเอง มิใช่อื่นไกลหรือพูดให้เข้าใจง่ายกว่านี้ก็ว่า ผู้ใด

เห็นดวงธรรมที่ว่านี้ผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้า หรืออีกอย่างหนึ่งว่า

ผู้ใดเห็นธรรมกายผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้า ท�าไมจึงหมายความ

เช่นน้ัน ก็เพราะว่าขณะนั้นพระวักกลิก็อยู่ใกล้ๆ กับพระองค์ 

หากจะแลดูด้วยลูกตาธรรมท�าไมจะไม่เห็นพระองค์ เพราะไม่

ปรากฏว่าพระวักกลินั้นตาพิการ เมื่อเช่นนี้ไฉนพระองค์จะตรัส

เช่นนั้นเล่า ที่ตรัสเช่นนั้นจึงตีความหมายได้ว่า ที่แลเห็นด้วยตา

ธรรมดานั้น เป็นแต่เปลือกของพระองค์คือกายพระสิทธัตถะที่

ออกบวช ซึ่งมิได้อยู่ในความหมายแห่งค�าว่าเรา และยังตรัสว่า

เป็นกายที่เปื่อยเน่าด้วยนั่น คือกายพระสิทธัตถะที่ออกบวชซ่ึง

เป็นกายภายนอกน่ันเอง ค�าว่าเราในทีน้ี่จงึสนันษิฐานได้ว่าหมาย

ถงึกายภายในซึง่ไม่ใช่กายเป่ือยเน่า กายภายในคอือะไรเล่า กค็อื

ธรรมกายนั่นเอง49
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เม่ือศึกษาในรายละเอยีดจะพบว่าพระเดชพระคณุพระมงคลเทพมนุเีอ่ย

ถึง “ตาธรรมดา” ซึ่งก็คือจักขุวิญญาณ หนึ่งในหกวิญญาณ ที่ไม่อาจเห็นในสิ่ง

ที่ญาณเห็นได้ ตาธรรมดาไม่อาจเห็นพระพุทธเจ้าได้  ซึ่งตรงกับแนวค�าสอนที่

ปรากฏในกลุ่มคัมภีร์ปรัชญาปารมิตา นอกจากนี้ในพระธรรมเทศนาข้างต้น

ยังแสดงให้เห็นว่า พระพุทธเจ้ามีรูปกายที่ “เน่าเปื่อย” ได้และมีธรรมกายอยู่

ภายในอีกกายหนึ่งต่างหากแยกจากกัน แต่ที่ส�าคัญที่สุดจะพบว่าข้อความใน

คัมภีร์วัชรัจเฉทิกาและอัคคัญญสูตรที่พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีอ้าง

ถึงน้ัน มีความเหมือนกันจนแทบจะกล่าวได้ว่าลอกเลียนกัน ต่างกันตรงที่ใน

อัคคัญญสูตรพระพุทธองค์ตรัสกับสามเณรวาเสฏฐะ และสามเณรภารทวาชะ 

แต่ในวัชรัจเฉทิกานั้นพระพุทธเจ้าตรัสกับพระโพธิสัตว์ ส�าหรับลักษณะของ

ธรรมกายน้ัน พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีได้แสดงในพระธรรมเทศนา

ของท่านถึงกายในกาย และรูปร่างลักษณะของกายต่างๆ จนถึงธรรมกาย ซึ่ง

มีลักษณะเหมือนพระปฏิมาใสประทับสมาธิมีเกตรูปดอกบัวตูมดังนี้

ยังมีค�าว่า “กาเย กายานุปสฺสี” ในมหาสติปัฏฐานสูตร

เป็นหลักฐานสนับสนุนอีก กายานุปสฺสี แปลว่าเห็นตามหรือ

ตามเห็นซึ่งกาย กาเย แปลว่าในกาย รูปศัพท์มีวิภัติตรึงอยู่ชัด

เช่นน้ัน แปลตรงตามศัพท์และย่นค�าให้สั้นก็ว่าตามเห็นกายใน

กาย คือตามเห็นเรื่อยเข้าไปเป็นชั้นๆ เห็นกายมนุษย์ แล้วตาม

เข้าไปเห็นกายทิพย์ ตามเข้าเห็นกายรูปพรหม ตามเข้าไปเห็น

กายอรูปพรหม ตามเข้าไปเห็นกายธรรม ดังนี้เป็นหลักฐานรับ

สมกันอยู่ กายมนุษย์รูปร่างหน้าตาอย่างไร กายมนุษย์รูปร่าง

หน้าตากเ็ป็นมนษุย์ใช่อืน่ไกล คอืกายเรานีเ้อง กายทิพย์กเ็ป็นรูป
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เป็นร่างเช่นกนัแต่สวยกว่า กายรปูพรหมสวยกว่างามกว่านัน้อกี 

กายอรปูพรหมสวยงามยิง่กว่ารปูพรหมขึน้ไปอกี ธรรมกายนัน้มี

สใีสเหมอืนแก้ว สณัฐานดงัรปูพระพทุธปฏมิากรนัง่สมาธเิกตุเป็น

ดอกบัวตูมดังได้กล่าวมาแล้ว50

พระธรรมกายท่ีมีสัณฐานอย่างพระพุทธปฏิมากรสถิตอยู่ภายในตัวนั้น 

เป็นลักษณะซึ่งสอดคล้องกับค�าสอนพื้นฐานในคัมภีร์กลุ่มตถาคตครรภะเป็น

อย่างมาก ตามข้อความว่า “สรรพสตัว์มตีถาคตอยูใ่นตวั เมือ่เปรยีบสรรพสตัว์ 

ดังดอกบัวแล้ว ย่อมมีพระผู้ตรัสรู้ประทับสมาธิอยู่ใจกลางดอกบัวนั้น”

ส่วนการให้ได้ซึ่งธรรมกายอันบริสุทธ์ภายในนั้น กิเลสที่ปนเปื้อนอยู่จะ

ต้องถูกขจัดออกเป็นชั้นๆ ดังพระธรรมเทศนานี้

การละกิเลสของพระองค์หลุดไปเป็นชั้นๆ ตั้งแต่กิเลสใน

กายมนุษย์ กายทพิย์ กายรูปพรหม กายอรูปพรหมเป็นล�าดับไป 

กิเลสในกายมนุษย์ คือ อภิชฌา พยาบาท มิจฉาทิฏฐิ กิเลสใน

กายทพิย์ คอื โลภะ โทสะ โมหะ กเิลสในกายรูปพรหม คอื ราคะ  

โทสะ โมหะ กเิลสในกายอรปูพรหม คอื กามราคานสัุย ปฏฆิานสัุย  

อวิชชานุสัย ต่อแต่นี้ไปจึงชักเข้าถึงกายหนึ่ง คือกายธรรมหรือ

เรยีกว่า ธรรมกาย เข้าชัน้โคตรภูจติเรยีกว่าโคตรภบูคุคล โคตรภู

บคุคลนีเ้ดนิสมาบัตเิพ่งอรยิสจัจ์สีเ่ป็นอนุโลมปฏโิลม จนหลดุพ้น

จากกิเลสพวกสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาสแล้ว ตก

ศูนย์วบักลบัเป็นพระโสดาบันเป็นอนัว่าพระโสดาบนัละกเิลสได้ 

3 คือ สักกายทิฏฐิ วิกิจฉา สีลัพพตปรามาส แล้วกายโสดาบันนี้
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เดินสมาบัติต่อเพ่งอริยสัจจ์สี่เป็นอนุโลมปฏิโลมต่อไป ถึงขีดสุด

ละกิเลสได้อีก 2 คือ กามราคะ พยาบาทชั้นหยาบ จึงเลื่อนชั้น

ขึ้นเป็นสกทาคามี กายพระสกทาคามีเดินสมาบัติเพ่งอริยสัจจ์

สี่ ท�านองเดียวกันนั้นต่อไป ถึงขีดสุดละกิเลสได้อีก 2 คือ กาม

ราคะ พยาบาทข้ันละเอียด จึงเลื่อนช้ันเป็นพระอนาคามี แล้ว

กายพระอนาคามีเดินสมาบัติเพ่งอริยสัจจ์สี่ท�านองเดียวกันนั้น

ต่อไป ถึงขีดสุดละกิเลสได้อีก 5 คือ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ 

อุทธัจจะ อวิชชา จึงเลื่อนขึ้นจากพระอนาคามีเป็นพระอรหันต์ 

จิตของพระองค์บรสิทุธิผ์ดุผ่องปราศจากกเิลสทัง้มวล จงึได้พระ

เนมิตกนามว่า อรห�51

ค�าสอนในวชิชาธรรมกายนีม้หีลกัการของความบรสิทุธิท์ีม่มีาแต่ดัง้เดมิ 

แต่พัวพันกับกิเลสต่างๆ จนมัวหมองต้องวนเวียนอยู่ในวัฏสงสาร เมื่อไรที ่

ขจัดกิเลสเหล่านั้นออกไปได้ ความบริสุทธิ์ภายในซึ่งก็คือกายธรรมหรือกาย

แท้ในกรณีของทวิกายก็จะปรากฏขึ้น จึงเป็นที่ชัดเจนว่าอาจมีการเรียกขาน

ธรรมกายด้วยค�าอื่นๆ เช่น ตถาคตครรภะ อาลยวิญญาน กายแท้ ซึ่งขึ้นอยู่

กับวัฒนธรรมและสังคมในแต่ละดินแดนและยุคสมัย แต่หลักการอันแท้จริง

ของพระพุทธศาสนา ย่อมสอดคล้องและเป็นหลักการร่วมกันปรากฏให้เห็น

อย่างชัดเจน
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 Answer: Because the beings have āpatti, [from that they] cannot see even though Buddha-s and 
Bodhisattva-s come. In addition, Buddha’s dharmakāya emits continually their rays, and preaches 
dharma all of the time. But it is on account of their sins that those beings are not capable to 
see and hear. As if even though the sun rises, the blind is not able to see; the thunder shakes 
the earth, the deaf is not able to hear… If the mirror is clear and the water is limpid, [we can] 
see, but [this mirror are] dirty, cloudy and [the water] is muddy, [we] see nothing. Thus, the 
beings, whose mind is pure, see Buddha, whereas [the beings,] whose mind is impure could not 
see Buddha. As a result, now there are Buddhas and Bodhisattvas in ten regions, however, who 
come to save the beings, but these beings [whose mind is impure] are capable to see.

 答曰。衆生罪重故。諸佛菩薩雖來不見。又法身佛常放光明。常説法。而以罪故不見不
聞。譬如日出盲者不見。雷霆振地聾者不聞。如是法身常放光明常説法。衆生有無量劫
罪垢厚重 不見不聞。如明鏡淨水照面則見。垢翳不淨則無所見。如是衆生心清淨則見
佛。若心不淨則 不見佛。今雖實有十方佛及諸菩薩來度衆生。而不得見。(T25 No.1509, 
126b16-24)

20 復次佛有二種身。一者法性身。二者父母生身。(T 25, No.1509,121c26-122a4)
 而佛身有二種。一者眞身二者化身。衆生見佛眞身 (T25, No.1509,278a18-b2)
21 สโคเยนคอลเลคชนั (Schøyen Collection) เป็นองค์กรทีร่วบรวมคมัภร์ีต้นฉบบัต่างๆ ทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก  

ส่วนใหญ่รักษาไว้ท่ีออสโลและลอนดอน ก่อตั้งโดยมาร์ติน สโคเยนในศตวรรษที่แล้ว มีคัมภีร์ต่างๆ 
กว่า 13,000 เรื่อง 120 ภาษาจาก 134 ประเทศทั่วโลก ครอบคลุมช่วงประวัติศาสตร์ถึง 5,000 ปี 
ที่เก่าแก่ที่สุดอายุ 5,300 ปี

22 โพธิสัตวปิฏกสูตร (Bodhisattvapiṭakasūtra)
23 palm leaf fragments
24 Braarvig, Jens, and Ulrich Pagel. 2006. ‘Fragments of the Bodhisattvapiṭakasūtra’. In Buddhist 

Manuscripts, edited by Jens Braarvig. Vol. III. Oslo: Hermes.p. 82  แปลภาษาไทยโดย ดร.ชนิดา  
จันทราศรีไศล โปรดศึกษาประกอบหัวข้อ โพธิสัตวปิฎก ในบทที ่ 1

25 โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก บทที่ 1 ร่องรอยธรรมกายจากคัมภีร์ภาษาคานธารีฯ
26 กิลกิต (Gilgit)
27 Vajracchedikā Prajñāpāramitā
28 Harrison, Paul. 2006. “Vajracchedikā Prajñāpāramitā: A New English Translation of the San-

skrit Text Based on Two Manuscripts from Greater Gandhāra.” In J. Braarvig, eds., Buddhist 
Manuscripts, pp. 133-160. Oslo Hermes Publ. p.133

29 ye māṃ rūpeṇa adrākṣur ye māṃ ghoṣeṇa anvayuḥ mithyāprahāṇaprasṛtā na māṃ drakṣyanti 
te janāḥ draṣṭavyo dharmato buddho dharmakāyas tathāgataḥ dharmatā cāpy avijñeyā na sā 
śakyaṃ vijānituṃ || Gómez, Luis O., and Jonathan A. Silk. 1989. Studies in the Literature of 
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the Great Vehicle :Three Mahāyāna Buddhist Texts. Ann Arbor, Mich.: Collegiate Institute for  
the Study of Buddhist Literature and Center for South and Southeast Asian Studies, University 
of Michigan. p. 105

 Whoever saw me through my physical form, Whoever followed me through the sound of my voice, 
Engaged in the wrong endeavours, Those people will not see me. A Buddha is visible through the 
dharma, A Realized One has the dharma for a body, But the nature of dharma being unknowable 
by sensory consciousness, It cannot be known by sensory consciousness. (Harrison 2006, 156) 
แปลภาษาไทยโดย ดร.ชนิดา จันทราศรีไศล

30 (ค.ศ . 1961)
 วัชรัจเฉทิกา นามะ ไตรศติกา ปรัชญาปารมิตา (Vajracchedikā nāma triśatikā prajñāpāramitā)
 ye māṃ rūpeṇa cādrākṣurye māṃ ghoṣeṇa cānvaguḥ | mithyāprahāṇaprasṛtā na māṃ drakṣyanti 

te janāḥ || dharmato buddho draṣṭavyo dharmakāyā hi nāyakāḥ | dharmatā ca na vijñeyā na 
sā śakyā vijānitum || Vaidya 1961 ‘Mahāyāna-sūtra-saṃgraha Part I’. In Buddhist Sanskrit 
Texts-No.17.Darbhanga: The Mithila Institute. p.87

31 พ.ศ. 1701-1800 โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมหัวข้อ วัชรัจเฉทิกาปรัชญาปารมิตา ในบทที่ 1
32 สุวรรณประภาสสูตร (Suvarṇaprabhāsasūtra)
33 [tathā pramāṇaṃ bahu puṇyaskandhaṃ yan]me śrutaṃ sūtranumoditaṃ ca | yathābhiprāyeṇa 

mi bodhi prāptā saddharmakāyaśca mayā hi labdha || Bagchi, Sitansusekhar. 1967. Suvarn-
aprabhasasutram. Buddhist Sanskrit Text 8. Darbhanga: The Mithila Institute. p.82

34 [...] me śrutaṃ sūtranumoditaṃ ca |yathābhiprāyeṇa mi bodhi prāptaṃ sadharmakāyaṃ hi 
mayā ca labdhaṃ || Hoernle, A.F.R., F.E Pargiter, and Sten Konow. 1916. Manuscript Remains 
of Buddhist Literature Found in Eastern Turkestan: Facsimiles with Transcripts,Translations 
and Notes, Vol. 1, P.1/2, Manuscripts in Sanskrit, Khotanese, Kuchean, Tibetan and Chinese. 
Oxford. p.113

35 แปลภาษาไทยโดย ดร.ชนิดา จันทราศรีไศล
36 โปรดอ่านประกอบหัวข้อ สุวรรณประภาโสตตมสูตร ในบทที่ 1
37 ลังกาวตารสูตร (Saddharmalaṅkāvatārasūtra, Laṅkāvatārasūtra लंकावतारसूत्र)
38 Williams, Paul. 2009. Mahāyāna Buddhism. 2ndedition. London: Routledge. p.104
39 สรฺวสตฺตวาสฺ ตถาคตครฺภาะ
40 Ibid.,p.103
41 “รายงานการวิจัยการค้นพบค�าว่าธรรมกายในคัมภีร์สันสกฤต” โดยพระวีระชัย เตชงฺกุโร 2556  

หน้า 39

บทที ่2 คัมภีร์ภาษาสันสกฤตและปรากฤตจากแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ | 113

www.webkal.org



42 Teach me, Blessed One, concerning that most subtle doctrine which explains the Citta, Manas, 
Manovijñāna, the five Dharmas, the Svabhāvas, and the Lakṣanas; which is put in practice by 
the Buddhas and Bodhisattvas ... teach them regarding the Dharmakāya which is praised by the 
Tathāgatas and which is the realm of Ālayavijñāna which resembles the ocean with its waves. 
Suzuki 1932 The Lankavatara Sutra. London: Routledge & Kegan Paul. pp. 39-40

43 ศรีมาลาเทวีสิงหนาทสูตร (Śrīmālādevī Siṃhanāda Sūtra 勝鬘師子吼一乘大方便方廣經)
44 Brown, Brian Edward. The Buddha Nature 2010. A Study of the Tathāgatagarbha and 

Ālayavijñāna. p.3
45 Wayman, Alex, and Hideko Wayman. 1974. The Lion’s Roar of Queen Srīmālā: a Buddhist Scripture 

on the Tathāgatagarbha Theory. New York: Columbia University Press. p.98 แปลภาษาไทยโดย 
ดร.ชนิดา จันทราศรีไศล 

 โปรดศึกษาประกอบหัวข้อ ศรีมาลาเทวีสิงหนาทนิรเทศ ในบทที่ 1
46 พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) (2555) “รวมพระธรรมเทศนา พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร).” 

คณะศิษยานุศิษย์หลวงพ่อวัดปากน�า้ โดยพระวิชัย วิชโย และคณะ กรุงเทพฯ บ. เอกพิมพ์ไท จ�ากัด 
หน้า 588

47 วิญญาณ 6 คือความรู้แจ้งอารมณ์ 6 ประการ 1.) จักขุวิญญาณ ได้แก่ ความรู้อารมณ์ทางตา คือ รู้รูป
ด้วยตา, เห็น 2.) โสตวิญญาณ ได้แก่ ความรู้อารมณ์ทางหู คือ รู้เสียงด้วยหู, ได้ยิน 3.) ฆานวิญญาณ 
ได้แก่ ความรู้อารมณ์ทางจมูก คือ รู้กลิ่นด้วยจมูก, ได้กลิ่น 4.) ชิวหาวิญญาณ ได้แก่ ความรู้อารมณ์
ทางลิ้น คือ รู้รสด้วยลิ้น, รู้รส 5.) กายวิญญาณ ได้แก่ ความรู้อารมณ์ทางกาย คือ รู้โผฏฐัพพะด้วย
กาย, รู้สึกกายสัมผัส 6.) มโนวิญญาณ ได้แก่ ความรู้อารมณ์ทางใจ คือ รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจ, รู้ความ
นึกคิด D.III.243; Vbh.180. ที.ปา.11/306/255; อภิ.วิ.35/120/105.

48 พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) (2555) “รวมพระธรรมเทศนา พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)” 
หน้า 754

49 เรื่องเดียวกัน หน้า 51
50 เรื่องเดียวกัน หน้า 53
51 เรื่องเดียวกัน หน้า 17
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สมาธิภาวนาในคัมภีร์ภาษาจีน1

พระพุทธศาสนาเริ่มเป็นท่ีรู้จักของชาวจีนในรัชสมัยจักรพรรดิจ๋ินซี

ฮ่องเต้2 คณะพระศรีพันธุ3ได้เดินทางมาสู่ราชส�านักจีนพร้อมกับเชิญพระ

คัมภีร์มาด้วยจ�านวนหนึ่ง4 แต่องค์จักรพรรดิทรงวิตกว่าเป็นศาสนาต่างชาติ

จึงปฏิเสธที่จะรับพระพุทธศาสนา ซ�้ายังจ�าขังพระศรีพันธุและคณะ แต่คืนนั้น

คุกถูกเปิดและคณะพระศรีพันธุได้รับการปล่อยตัวโดยบุรุษร่างสีทองสูงราว 

5 เมตร เหตุการณ์อัศจรรย์นี้ท�าให้จักรพรรดิทรงเลื่อมใสถึงกับคุกพระชงฆ์ 

(คุกเข่า) ก้มพระเศียรลงกับพื้นถวายความเคารพ ขอขมาโทษต่อสิ่งที่พระองค์

กระท�าลงไป5

ประมาณ 200 ปีต่อมาในสมัยจักรพรรดิฮั่นหมิงตี้6 หนังสือโฮ่วฮั่นซู7 

บันทึกว่าพระจักรพรรดิทรงพระสุบินถึงบุรุษร่างสีทองมีรัศมีออกจากกาย 

และศีรษะ8 ได้เหาะเข้ามาในพระต�าหนักท่ีพระองค์ประทับอยู่ วันรุ่งขึ้น

จักรพรรดิทรงเรียกเหล่าโหราจารย์เข้ามาท�านายฝันนั้น มีโหราจารย์ผู้คงแก ่

เรียนชื่อ ฟู่อี้9 กราบทูลถึงบุรุษผู้มีชื่อเสียงในประเทศอินเดีย ซึ่งมีชีวิตในสมัย 

ราชวงศ์โจว ผู้คนต่างเรียกขานท่านว่า “พุทธะ”10 ได้ต้ังศาสนาใหม่ทาง 

ดนิแดนตะวนัตก พระจกัรพรรดทิรงพอพระทัยค�าท�านายนีม้าก11 ถงึกบัทรงส่ง 

คณะทูตน�าโดยขุนพล ไฉ้อิน12พร้อมคณะอีก 20 คน เดินทางไปอินเดียเพื่อ

เสาะหาพุทธธรรม13 เมื่อคณะทูตเดินทางไปถึงเมืองเย่ว์จือ14หรือเตอร์กีสถาน 

(ปัจจุบันคือซินเจียง) ก็ได้พบกับพระภิกษุเชื้อสายอินโดซีเธียน15 สองรูปนาม

ว่าพระกัศยปมาตังคะและพระธรรมรัตนะ16 จึงได้อาราธนาทั้งสองรูปเดินทาง

กลบัจนี พร้อมกบับรรทกุพระคมัภร์ีมาจ�านวนหนึง่บนหลังม้าขาว ถงึมหานคร

ลั่วหยางเมืองหลวงแห่งอาณาจักรฮั่นในปี พ.ศ. 61017 เมื่อพระภิกษุทั้งสอง
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รูปเข้าเฝ้าและสนทนาธรรมกับจักรพรรดิฮั่นหมิงต้ี พระองค์ทรงบังเกิดความ

เลื่อมใสประกาศตนเป็นพุทธมามกะ อีกทั้งยังได้พระราชทานพระบรมราชา 

นุญาตให้สร้างวัดม้าขาวถวายพระเถระท้ังสองรูป และทรงอุปถัมภ์พระเถระ 

ในการแปลพระคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาเป็นภาษาจีนอีกด้วย18

เมื่อพระพุทธศาสนาได้รับการประดิษฐานลงสู่ประเทศจีนในยุคโฮ่วฮั่น

แล้ว ศาสนกจิส�าคญัอย่างยิง่ของพระธรรมทตูในสมยันัน้ คอืการแปลพระสูตร

ต่างๆ จากต้นฉบบัภาษาดัง้เดมิ19เป็นภาษาจนี ซึง่งานแปลเหล่านีไ้ด้รบัการสาน

ต่อเรื่อยมา พระสูตรที่ส�าคัญๆ ทั้งหมดได้รับการแปลออกมาจนครบถ้วนและ

สิน้สดุลงในยคุราชวงศ์ถัง แม้ว่าในยคุต่อมาจะมกีารแปลพระสตูรต่างๆ ออกมา

บ้าง แต่ก็เป็นพระสูตรที่หลงเหลืออยู่ประปราย20 การแปลพระสูตรต่างๆ เป็น

ภาษาจีนน้ันมีความยากล�าบาก ไม่สามารถท�าได้ครบถ้วนภายในชัว่อายคุน ต้อง

ใช้เวลาทีย่าวนานหลายร้อยปี ประวตัศิาสตร์จนีได้แบ่งยคุงานแปลออกเป็นสาม

ช่วง21 ช่วงแรกคือยุคโฮ่วฮั่นหรือฮั่นตะวันออก (พ.ศ. 568-763) ซึ่งผู้แปลหลัก

คอืพระธรรมทตูชาวต่างชาต ิช่วงท่ีสองอยูใ่นยคุราชวงศ์ถงั (พ.ศ. 1161-1450) 

เป็นความร่วมมอืท�าการแปลของพระธรรมทูต ชาวต่างชาตกิบัชาวจนี และช่วง

สุดท้ายอยู่ในยุคราชวงศ์ซ่ง (พ.ศ. 1530-1822) นักแปลชาวจีนด�าเนินการเอง

ทั้งหมด เนื่องจากมีทักษะความช�านาญการแปลมากแล้ว ในช่วงแรกของการ

แปลพระคัมภีร์นั้น มหานครลั่วหยางเป็นศูนย์กลางการแปล มีคณะพระธรรม

ทูตชาวต่างชาติเป็นหลักการท�างาน พระธรรมทูตเหล่านี้เป็นชาวพาร์เธีย22  

ชาวกุษาณะ23 ชาวซอกเดียน24 และกลุ่มเชื้อสายชาวอินเดีย หนึ่งในนักแปล

ส�าคัญชาวพาร์เธียในยุคแรกนี้คือพระอันซื่อกาว25 ผู้ก่อตั้งส�านักปฏิบัติธรรม

ที่มีรากฐานค�าสอนของหินยาน โดยมีศิษย์ผู้ใกล้ชิดคือพระคังเซิงหุ้ย 26 และ 
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อบุาสกเฉนิหุย้27 ส่วนพระชาวกษุาณะได้แก่พระโลกเกษม28 ได้เน้นการแปลไปที่

คมัภร์ีมหายาน งานของท่านเป็นแหล่งคมัภร์ีมหายานทีส่�าคญัของจนีต่อมาอกี

ยาวนาน ส�าหรับพระชาวซอกเดียนได้แก่ พระคังจวี้29และคังเมิ่งเสียง30 ผู้แปล

พุทธประวัติเป็นท่านแรก31 นอกจากนี้ยังมีกลุ่มคณะศิษย์ของพระโลกเกษม  

เช่นจือเลี่ยง32 และท่านธรรมปาละ33ชาวแคว้นกปิลวัสตุ34ของอินเดียเป็นต้น 

ผลงานของท่านเหล่าน้ีล้วนเป็นหลักฐานคัมภีร์ช้ันต้นของจีน35 นับตั้งแต่สมัย

ที่พระพุทธศาสนาเริ่มเผยแผ่และหยั่งรากฐานมั่นคงในประเทศจีน

ดังกล่าวไว้แล้วว่าพระอันซื่อกาวได้ก่อตั้งส�านักภาวนาที่มีฐานค�าสอน

ของหนิยานตัง้แต่ต้นประวตัศิาสตร์พทุธศาสนาในจนี พระอนัซือ่กาวถอืก�าเนดิ

ในฐานะมกฎุราชกมุารแห่งแคว้นพาร์เธยี36 ต่อมาท่านบวชในนกิายสรรวาสตวิาท  

และได ้ เดินทางมาเผยแผ ่พระ

ศาสนายังมหานครลั่วหยางเมือง

หลวงแห่งราชวงศ์ฮั่นตะวันออก 

ท่านได้พ�านักอยู่ในเมืองนี้เป็นเวลา

หลายปี37 มีต�าแหน่งเป็นเหอซ่าง

หรอือุปัชฌาย์ 38 กล่าวกนัว่าผลงาน

แปลของท่านรวมแล้วมีจ�านวน 34 

คัมภีร์ (ปกรณ์) จ�านวน 40 ผูก39 

บ้างก็ว่า 176 ผูก40

ภาพวาดพระอันซื่อกาว
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ส�าหรับรูปแบบของสมาธิที่สอนในส�านักพระอันซ่ือกาวนั้น จากการ

วิเคราะห์ข้อมูลโดยพระเกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ พบว่า เป็นหนึ่งในเทคนิคการ 

ท�าสมาธิของอินเดียโบราณท่ีเรียกว่า “อานาปานสมฤติ” ในสมัยนั้นพระนัก

เผยแผ่ต้องประสบกับปัญหาในการเลือกใช้ค�าศัพท์ที่เหมาะสม จึงหยิบยืม

ศัพท์เฉพาะทาง41ของเต๋ามาใช้ในการแปลและอธิบายความหมายแนวคิดของ

พระพทุธศาสนา ศพัท์เฉพาะทางเหล่าน้ี พบได้ท่ัวไปในงานแปลของพระอนัซือ่

กาว42 ดังเช่นในคัมภีร์ชื่อ “ต้าอันปันโส่วอี้จิง”43 หรือ “มหาอานาปานสมฤติ

สูตร” ซึ่งเป็นคัมภีร์หลักคัมภีร์หนึ่งที่ใช้ในการค้นคว้าการปฏิบัติสมาธิภาวนา

แบบดั้งเดิม และเพราะการที่พระอันซื่อกาวได้ผสมผสานดึงเอาค�าศัพท์ของ

เต๋ามาใช้กับพระพุทธศาสนานี้เอง ท�าให้ชาวจีนที่ยังไม่คุ้นเคยกับพระพุทธ

ศาสนา สามารถเข้าใจพระพุทธศาสนาได้ง่ายขึ้น ทั้งเริ่มรู้จักวิธีการท�าสมาธิ

ในพระพุทธศาสนาอีกด้วย

ผลงานอกีชิน้ของพระอนัซือ่กาวคอืคมัภร์ีโยคาจารภมูิ44 ซ่ึงเป็นคมัภร์ีที่

ท่านแปลอย่างย่อ45 โดยต้องการให้เป็นคมัภร์ีอ่านประกอบส�าหรบัคมัภร์ีอานา

ปานสมฤติสูตร ซ่ึงเน้นไปท่ีการปฏิบัติสมาธิโดยก�าหนดสติเนื่องกับลมหายใจ 

นอกจากงานแปลต่างๆ แล้วพระอันซื่อกาวยังได้เรียบเรียงอรรถกถาของ  

“อานาปานสมฤติ”46 ขึ้นโดยตัวท่านเองอีกด้วย47 

ดงักล่าวไว้แล้วข้างต้นว่า คมัภร์ีหลกัทีใ่ช้ในการค้นคว้าการปฏบิตัสิมาธิ

ภาวนาดั้งเดิมนั้นชื่อคัมภีร์ “ต้าอันปันโส่วอี้จิง” หรือ “มหาอานาปานสมฤติ

สตูร” คมัภร์ีนี้48สนันิฐานว่าแต่เดมิเขียนด้วยภาษาคานธารใีนราวพทุธศตวรรษ

ที ่649 เป็นคูม่อืการปฏบิตัธิรรมฉบบัย่อ เรยีบเรยีงโดยพระโยคาจารแห่งนกิาย

สรรวาสตวิาท 50 ซึง่เป็นหนิยานทีม่คี�าสอนเป็นภาษาสันสกฤต51 อย่างไรกต็าม

บทที่ 3 สมาธิภาวนาและธรรมกายในคัมภีร์ภาษาจีน | 119

www.webkal.org



คมัภร์ีน้ีรูจ้กักันโดยทัว่ไปในชือ่ภาษาจนีว่า “โฝซวัต้าอนัปันโส่วอีจ้งิ”52 และใน

คัมภีร์นี้เองที่พบวลีที่ให้ความส�าคัญต่อศูนย์กลางกายว่า “ความสามารถใน

การเฝ้ารักษาสติไว้ภายในกลางกาย เรียกว่าสติที่ตามเห็นกาย แท้จริงแล้วนั่น

คือสติที่อยู่ตรงกลางกาย”53 เนื้อหาส�าคัญในอานาปานสมฤติสูตร เน้นอุบาย

การประคองรกัษาสตไิว้ภายในกลางกายผ่านลมหายใจ54 ส�าหรับต�าแหน่งการ

ประคองรักษาสติไว้ภายในกลางกายนั้น อุบาสกเฉินหุ้ย55ศิษย์ของพระอันซื่อ

กาวได้เรียบเรียงเพิ่มเติมไว้ในคัมภีร์ชื่อ“อินฉือรู่จิงจู้”56 ซึ่งในส่วนที่กล่าวถึง 

“อรรถาแห่งอานาปานสมฤติ” มีข้อความว่า57 “ในขณะที่หายใจออกมาจาก

ภายในทีป่ระกอบด้วยมหาภตูรปูสี ่ใจ [ต้องวาง] อยูภ่ายในนัน้”58 ค�าว่ามหาภตู

รูปสีน่ัน้คือ ธาตดุนิ น�า้ ลม ไฟ ข้อความดงักล่าวจงึหมายถงึการก�าหนดใจขณะ

ปฏิบัติธรรมไว้กลางธาตุทั้งสี่ จากข้อมูลในคัมภีร์จีนท�าให้ได้หลักฐานว่า อย่าง

น้อยในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 859 มีเทคนิคการปฏิบัติสมาธิของหินยาน

แบบลมหายใจ (อานาปานสติ) และขณะท�าสมาธิอยู่นั้นผู้ปฏิบัติพึงวางใจไว้ที่

กลางมหาภูตรูปสี่

เมื่อเปรียบเทียบกับหลักการสอนสมาธิของพระเดชพระคุณพระมงคล

เทพมุนี (สด จนฺทสโร) ที่กล่าวถึงการประคองรักษาสติ พระเดชพระคุณพระ

มงคลเทพมุนีกล่าวว่าให้รวมใจไว้ตรงต�าแหน่งที่สุดของลมหายใจเข้าออก อัน

เป็นต�าแหน่งศูนย์กลางกายฐานทีเ่จด็ซึง่เป็นฐานทีต่ัง้ของใจ60 และในส่วนของ

มหาภูตรูปทั้งสี่นั้น พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีได้แสดงไว้ในผังทางเดิน

ของใจและต�าแหน่งที่ตั้งของจิต ว่าขณะปฏิบัติสมาธิภาวนา ใจจะต้องวางอยู่

ตรงความว่างหรืออากาศธาตุซึ่งตั้งอยู่ระหว่างกลาง ธาตุดิน น�้า ลม ไฟภายใน

กายของผู้ปฏิบัติ
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ข้อมูลข้างต้นแสดงความสอดคล้องของต�าแหน่งทีต่ัง้ของใจขณะปฏบิตัิ

สมาธภิาวนา ตามทีป่รากฏในคมัภร์ีปฏบิตัขิองหนิยานแปลโดยพระอนัซือ่กาว

และค�าสอนของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมนุ ีว่าอยูก่ลางกายผู้ปฏบิติัและ

ตั้งอยู่ระหว่างธาตุทั้งสี่

ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกับที่พระอันซื่อกาวก�าลังเผยแผ่อานาปานสมฤติอยู่

นัน้ พระโลกเกษม61ได้สัง่สอนรปูแบบสมาธแิบบพทุธานสุติ ดังปรากฏในคมัภร์ี

จนีทีท่่านแปลจากพระสตูรมหายานชือ่ ปรตัยตุปันนสมาธสิตูร62 พระโลกเกษม

เป็นชาวกุษาณเกิดในคนัธาระเมือ่ พ.ศ. 690 อนัเป็นช่วงทีพ่ระเจ้ากนษิกะแห่ง 

กุษาณทรงท�านุบ�ารุงและส่งเสริมพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง พระโลกเกษม

มาถึงราชส�านักฮั่นตะวันออกมหานครลั่วหยางในสมัยพระเจ้าหวันตี้ (ครอง

ราชย์ พ.ศ. 689-710)63 และท�างานแปลระหว่างปี พ.ศ. 718-741 งานแปล

ของท่านเป็นรากฐานส�าคญัของพระพทุธศาสนาในจนีต่อมาอกียาวนาน64
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ภาพวาดพระโลกเกษม

พระสูตรปรัตยุตปันนสมาธิสูตรที่ท่านแปลไว้นั้น จัดเป็นพระสูตร

เกี่ยวกับสมาธิเก่าแก่ที่สุดของมหายาน เขียนข้ึนก่อนการแปลของท่านคือใน

ราว พ.ศ. 500 หรืออาจเก่าแก่กว่านั้น65 คัมภีร์นี้กล่าวถึงการท�าสมาธิแบบ

ก�าหนดนิมิตเป็นองค์พุทธเจ้าไว้ในใจ เมื่อผู้ปฏิบัติใจหยุดนิ่งจะสามารถเข้าถึง

ประสบการณ์ เห็นพระพุทธเจ้าจ�านวนมากมายดุจทะเลองค์พระได้ ในการ

ประมวลเนื้อหาจากฉบับภาษาจีนและทิเบตคัมภีร์ระบุไว้ว่า ให้ท�าสมาธิบน

พื้นฐานของศีลที่บริสุทธิ์ คุณธรรมที่บริบูรณ์ และความไม่ยึดติดในสิ่งใดๆ ดัง

ข้อความต่อไปนี้
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พระโพธิสัตว์จะเป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ก็ตาม (ช�าระ

ศีลให้บริสุทธิ์แล้วให้อยู่ในที่สงัด) น้อมระลึกถึงพระพุทธเจ้า

พระองค์หนึ่ง66 เหมือนระลึกถึงสิ่งน่าปลื้มใจที่เห็นในฝันด้วย

ใจที่แน่วแน่ไม่วอกแวก เขาไม่พึงท�าความรู้สึกเหมือนก�าลัง

รับรู้สิ่งที่มีตัวตน แต่ให้ท�าความรู้สึกเสมือนก�าลังรับรู้อากาศ

ท่ีว่างเปล่า (ท�าใจให้ว่างจากความคิดทั้งปวง) เมื่อใจตั้งมั่นใน

การรับรู้อากาศท่ีว่างเปล่าแล้วมีใจจดจ่ออยู่เฉพาะพระพุทธ

องค์ ก็จะเห็นพระองค์เสมือนมาปรากฏอยู่เฉพาะหน้า งดงาม

ดงัพทุธปฏิมาทีเ่ป็นรัตนะใสแจ่ม67 และเมือ่มใีจตัง้มัน่ในสมาธนิี้

แล้วพระโพธสิตัว์น้อมใจจดจ่อในทิศใด กจ็ะมองเหน็พระพทุธเจ้า

ทั้งหลายผู้ด�ารงอยู่ในทิศนั้น นี้คือผลตามธรรมชาติของสมาธินี้

ซึ่งเกิดจากเหตุ 3 ประการคือ 1) อานุภาพของพระพุทธเจ้า 2) 

อานภุาพของสมาธ ิและ 3) ก�าลงับญุทีส่ัง่สมมาของพระโพธสัิตว์

เอง เปรียบเหมือนคนส่องดูเงาของตนในถาดน�้ามันที่ใสและนิ่ง 

หรือในกระจกที่เรียบและใสสะอาด ย่อมมองเห็นเงาตนเองได้

ชัดเจนฉันใด พระโพธิสัตว์ก็ย่อมเห็นพระพุทธเจ้าทั้งหลายได ้

ไม่ยากด้วยใจท่ีน่ิงและใสเป็นสมาธฉินัน้ัน และเมือ่เหน็พระพทุธ

องค์แล้วก็กราบทูลสอบถามปัญหาได้ และยินดีกับค�าตอบที่

ได้รับจากพระองค์

อานิสงส์ของสมาธิในการเห็นองค์พระคือท�าให้มีบารมีเต็มเปี่ยม ท�าให้

เรียนรู้ได้ทุกสิ่ง และตรัสรู้ได้รวดเร็วประดุจดังพระพุทธองค์ ผู้สัพพัญญู68
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เมื่อเปรียบเทียบกับพระธรรมเทศนาของพระเดชพระคุณพระมงคล

เทพมุนี (สด จนฺทสโร) ซึ่งให้ไว้ในยุคสมัยวันเวลาที่ต่างกัน จะสามารถเห็น

ความสัมพันธ์บางประการ ตามที่ได้คัดลอกมาเป็นตัวอย่างดังนี้ ในกรณีการ

ท�าใจให้ว่าง

...เมือ่ไม่ตดิแล้ว ใจไม่เกาะอะไรเลย ใจมนักว่็างจากสงัขาร

เหล่านัน้ ไม่เกีย่วเกาะในสงัขารเหล่านัน้ ใจกว่็าง ใจว่างนัน้แหละ 

เป็นหนทางหมดจด ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใด ใจท่ีว่างนั้นแหละ เป็น

หนทางหมดจด ว่างจากสงัขารเหล่านัน้ ไม่เกีย่วเกาะด้วยสงัขาร

เหล่าน้ัน ไม่ตดิในสงัขารเหล่านัน้เรยีกว่า ใจหมดจด เป็นหนทาง

บรสิทุธิ ์นีแ่หละทางบรสิทุธิเ์ป็นทางไปของพระอรยิบคุคล ตัง้ต้น

แต่โสดา สกทาคา อนาคา อรหนัต์ ไปทางนี ้ไปทางหมดจดน้ี69

ในกรณีเห็นพระปฏิมากรแก้วใสเมื่อปฏิบัติได้ถูกส่วน

...ถูกส่วนเข้าก็เข้าถึงกายธรรม รูปเหมือนพระปฏิมากร 

เกตุดอกบัวตูม ใสเป็นกระจกคันฉ่องส่องเงาหน้า นี่แหละ 

ธรรมกายโคตรภูละ...70

ในกรณีได้เห็นพระพุทธเจ้า

...ถ้าท�าเป็นอย่างเขาแล้วละก็ ก็เข้าถึงพุทธรัตนะ ธรรม

รตันะ สงัฆรตันะ ถกูส่วนเข้าดงันีล้ะก ็พระพทุธเจ้าอยูท่ีไ่หนกพ็ดู

ได้นะ อยูน่พิพานกไ็ปได้ พระพทุธเจ้าอยูท่ี่ไหนไปได้หมด หรอืจะ
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อาราธนามาที่นี่ก็ได้ เดี๋ยวนี้ก็ได้ทีเดียว นี่เป็นหลักจริง เป็นหลัก

จริงอย่าทอดทิ้ง ให้เอาใจใส่ทุกถ้วนหน้า71

และในกรณีได้พูดหรือถามค�าถามกับพระพุทธเจ้า

...ไปพูดกันได้ ถามอะไรกันได้ ไปท�าอะไรกันได้ รู้เรื่อง

หมด ตลอดจนกระทั่งไปถึง รูปพรหม 16 ชั้น อรูปพรหม 4 ชั้น

ไปตลอด นิพพานไปตลอด พระพุทธเจ้าไปอยู่ในนิพพานที่ไหน

ไปพบกันหมด ไปพูดกันได้ ถามกันได้ทั้งนั้น72

จากข้อมลูการเปรยีบเทยีบข้างต้น จะพบว่าผลส�าเร็จจากการปฏบิติัธรรม

ท�าให้ผู้ปฏิบัติสามารถเห็นพระปฏิมากรแก้วใส ผู้ปฏิบัติสามารถพูดหรือถาม 

ค�าถามต่างๆ ได้ จะต่างกันตรงท่ีในวิชชาธรรมกายพระปฏิมากรแก้วใสนั้น

คือพระธรรมกายหน้าตักขนาดต่างๆ ซึ่งแตกต่างกันตามผลการปฏิบัติแต่ละ

ขั้น ในขณะที่คัมภีร์ปรัตยุตปันนสมาธิสูตรภาษาจีนไม่ปรากฏรายละเอียดว่า 

พระพุทธเจ้าที่เห็นและพูดหรือถามค�าถามได้นั้นมีขนาดเท่าไร อย่างไรก็ตาม

จุดร่วมอีกจุดหนึ่งคือผู้ปฏิบัติต้องท�าใจให้ว่างเปล่าหมดจดให้ได้เสียก่อน จึง

จะประสบความส�าเร็จในการปฏิบัติธรรม

ดร.ชนิดา ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมว่า73 พระ

สูตรนี้แม้จะกล่าวถึงการเห็นพระ แต่ก็เน้นการปล่อยวางและให้เห็นทุกสิ่งว่าง

เปล่ารวมทัง้องค์พระทีเ่หน็ด้วย กล่าวคอืในเวลาทีร่ะลกึถงึพระพทุธองค์หรอืใน

เวลาทีเ่ห็นพระ ก็ให้เหน็โดยปราศจากสญัญาว่าเป็นสิง่ทีม่อียูจ่รงิ (ภาวสญัญา) 

และว่างเปล่าจากความคดิด้วย และในการพฒันาสมาธนิีใ้ห้ก้าวหน้า กส็อนให้

ปฏิบัติสติปัฏฐาน 4 โดยมิได้ใช้ความคิดพิจารณา กล่าวคือ “ตามเห็นกายใน
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กายโดยไม่มีจิตคิดไปในแง่มุมต่างๆ เกี่ยวกับกาย” “ตามเห็นเวทนาในเวทนา 

โดยไม่มีจิตคิดไปในแง่มุมต่างๆ เกี่ยวกับเวทนา” เป็นต้น ซึ่งตรงกันกับค�าสอน

ในวิชชาธรรมกายที่อาศัยการหยุดนิ่งและเห็นเข้าไปตามล�าดับ หาได้เป็นการ

ใช้ความคิดพิจารณาแต่อย่างใดไม่ ดังที่พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหา

มุนีกล่าวสอนอยู่เสมอๆ ว่า “ให้เป็นผู้ดูมิได้เป็นผู้ก�ากับหรือผู้แสดง” และดังที่

พระเดชพระคณุพระมงคลเทพมนุแีปลค�าว่า “อนปุสสีฺ” อย่างตรงตัวว่า “เหน็

เนืองๆ” ดังข้อความที่คัดมานี้

อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ ดูก่อนภิกษุทั้ง

หลายทีศึ่กษาพระธรรมวนิยัของพระตถาคตเจ้า เหน็กายในกาย

เนืองๆ นั้นเป็นไฉนเล่า........ เห็นกายในกายเนืองๆ อยู่ ถ้าเห็น

เข้าแล้วท�าให้อาตาปี เพยีรเทยีว เพยีรให้เหน็อยูเ่สมอนัน้ ไม่เผลอ

ทีเดียว อาตาปี สมฺป ชาโน รู้รอบคอบอยู่เพียรแล้วก็รู้รอบคอบ 

สตมิา มีสติดว้ยไมเ่ผลอรูร้อบคอบไม่เผลอ วเินยยฺ โลเก อภิชฌฺา

โทมนสสฺ� คอยก�าจดัอภชิฌา ความเพ่งเฉพาะอยากได้ และความ

โทมนัสเสียใจ ........ ไอ้ดีใจเสียใจนี่แหละอย่าให้เล็ดลอดเข้าไป

ได้ทีเดียว...ข้อที่สองคือ เวทนาสุ เวทนา นุปสฺสี วิหรติ อาตาปี 

สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺส� เห็นเวทนาใน

เวทนาเนืองๆ อยู่ มีความเพียรเป็นเครื่องเผายังกิเลสให้เร่าร้อน 

มีความรอบคอบ มีสติมั่นไม่ฟั่นเฟือน น�าอภิชฌาโทมนัสในโลก

ออกเสีย ไม่ให้ลอดเล็ดเข้าไปได้ นี่ส่วนเวทนา ฯลฯ74
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ดร.ชนิดา ได้ท้ิงท้ายไว้ว่า พระสูตรเก่าแก่ที่เน้นวิธีปฏิบัติเช่น ปรัตยุต

ปันนสมาธสิตูรนี ้ควรค่าแก่ความสนใจศกึษาประวติัความเป็นมา  ซ่ึงอาจย้อน

รอยกลับไปได้ก่อนจะมาเป็นมหายาน75

อกีประมาณสองร้อยปีต่อมาตรงกบัยคุราชวงศ์ฉนิสมยัหลงั (พ.ศ. 927-

960)76 มีคัมภีร์ปฏิบัติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธานุสติเกิดขึ้นหลายเล่ม77 พระ

กมุารชพี78หรอืพระกมุารชวีะได้แปลคมัภร์ีเป็นภาษาจีนชือ่ “ซือเหวยเล่ียหย้าว

ฝ่า”79ซึ่งเป็นคัมภีร์การปฏิบัติแบบพุทธานุสติ เก่าแก่เป็นที่รู้จักกว้างขวาง

อนุสาวรีย์พระกุมารชีพหน้าถ�้าคิซิล เมืองกุชา มณฑลซินเกียง80

พระกุมารชีพมีบิดาเป็นชาวกัษมีรีชื่อกุมารายนะ81 มารดาคือเจ้าหญิง

ชวีกะ82ราชกนษิฐาของพระราชาแห่งกชุา เจ้าหญงิทรงพ�านกัในอารามภกิษณุี
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ตั้งแต่พระกุมารชีพอายุได้ 7 ขวบ สองปีต่อมาทรงน�าพระกุมารชีพเข้ารับการ

ศึกษาในส�านักพระพุทธทัตต์83 ที่แคว้นกัษมีร์ พระกุมารชีพใช้เวลา 3 ปีในการ

เรียน ทีรฆอาคมะ มัธยอาคมะ และกษุทรกะ84 เมื่อเดินทางกลับได้พ�านักที่ 

กัชคาร์85 เพือ่บวชพระกมุารชพีเป็นสามเณรศกึษาพระอภธิรรมและอาคมะอืน่ๆ 

จากพระพุทธยศ86แห่งนิกายสรรวาสติวาทเป็นเวลา 1 ปี เมื่ออายุได้ 12 ปีย้าย 

ไปพ�านกัทีเ่มอืงเทอร์ฟาน87 ได้เรยีนคมัภีร์นิกายมาธยมกิะของท่านนาคารชนุ88 

กิตติศัพท์ของท่านเริ่มต้นจากการที่ท่านชนะการแสดงวาทะทางธรรม และได้

กลับไปเป็นอาจารย์สอนธรรมะแก่พระราชธิดาแห่งกุชา เวลานั้นชื่อเสียงของ

ท่านเล่าลือไปถึงประเทศจีน ต่อมา พระเจ้าฝูเจียน89 กษัตริย์ฉินราชวงศ์แรก

ได้ส่งขนุพลหลีก่วง90ออกมาปราบแคว้นกชุาและชงิตวัพระกมุารชพี ขนุพลผูน้ี ้

ได้รับชัยชนะและควบคุมพระกุมารชีพกลับไปด้วย แต่ระหว่างทางทราบว่า 

พระเจ้าฝูเจียนเสียเมือง จึงตั้งตัวเป็นเอกราชที่เมืองเหลียวโจวเมื่อ พ.ศ. 929 

พระกุมารชีพถูกจ�าขัง เวลานั้นท่านอายุมากแล้ว เข้าใจว่าท่านคงใช้เวลาในที่

จ�าขงัศึกษาภาษาจีน จวบจนกระทัง่พระเจ้าเหยาซงิ91แห่งฉนิราชวงศ์หลงั กรธีา

ทัพมาปราบขุนพลผู้นี้ส�าเร็จ พระกุมารชีพจึงได้รับการนิมนต์ไปอยู่นครหลวง

ฉางอนั ท่ีนครฉางอนัท่านได้เป็นพระราชครแูละเป็นทีเ่คารพของพระเจ้าเหยาซงิ  

เป็นอย่างมาก ชาวจีนทุกเพศทุกวัยได้รับการสั่งสอนจากท่าน ทั้งจากการ

แสดงธรรมเทศนาและจากบทแปลพระสูตรต่างๆ เป็นภาษาจีน กล่าวกันว่า

กว่าเก้าในสิบของประชากรชาวจีนสมัยนั้น ใฝ่ธรรมะยอมรับนับถือพระพุทธ

ศาสนา แม้พระเจ้าเหยาซงิเองกห็ลกีเลีย่งการฆ่าฟันและโทษประหาร กลับมา

ใช้นโยบายผ่อนปรนอะลุ่มอล่วยแทน พระกุมารชีพได้แปลพระไตรปิฎกและ
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คัมภีร์มหายานเป็นภาษาจีนหลายเล่ม92 ซึ่งถือเป็นฐานการเผยแผ่พระพุทธ

ศาสนาทั้งในประเทศจีนและอื่นๆ สืบทอดต่อมากว่าพันปี

เนือ้หาของคมัภีร์ “ซอืเหวยเลีย่หย้าวฝ่า” ของพระกมุารชพี ในส่วนของ 

การท�าสมาธิด้วยการระลึกเห็นพระพุทธเจ้าเขียนไว้ว่า

...ผู้ปฏิบัติพบกับกายแก้ว... แล้วเห็นดวงสว่างผุดออกมา

จากกลางกายนั้น... เมื่อดวงสว่างผุดออกมาจากกลางกายนั้น

แล้ว ให้ผู้ปฏิบัตินึกเห็นพระอามิตายุ93ในกลางดวงสว่างกลาง

กายนั้น94

ชื่อพระอมิตายุเป็นพระนามของพระอมิตาพุทธะ ซ่ึงเป็นพระพุทธเจ้า

พระองค์หนึง่ของมหายาน ข้อความข้างต้นจงึหมายถงึการได้เหน็พระพทุธเจ้า

ในกลางดวงสว่าง ทีผ่ดุออกจากกลางกายแก้ว นอกจากนีย้งัปรากฏข้อความที่

ให้ความชดัเจนในการปฏบิตัเิพิม่ขึน้ ซึง่แสดงถงึการตรกึพระธรรมกายหรอืการ

เห็นพระธรรมกายว่า “พระธรรมกายซ้อนอยู่ภายในกายเนื้อของผู้ปฏิบัติ”95 

และอุปมาไว้ด้วยว่า “ดุจบุรุษผู้นึกถึงคนโทก่อน แล้วต่อมาจึงนึกถึงมุกมณ ี

ทีอ่ยูใ่นคนโทนัน้”96 พระกมุารชพียงัได้สรปุรปูแบบการปฏบิตัสิมาธแิบบพทุธานสุติ 

ไว้ในคัมภีร์ “ซือเหวยเลี่ยหย้าวฝ่า” อีกว่ามีทั้งหมดสี่ประเภทดังนี้97

1. นึกนิมิตพระพุทธรูป98 ประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะ 32 และอนุ

พยัญชนะ 80 ประการ

2. นึกนิมิตพระรูปกาย99 ประกอบด้วยขันธ์ 5 (เบญจขันธ์) ของพระพุทธ

องค์
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3. นึกนิมิตพระธรรมกาย100 ประกอบด้วยทศพลญาณและ 5 ธรรมขันธ์ คือ 

ศีลขันธ์ สมาธิขันธ์ ปัญญาขันธ์ วิมุติขันธ์ วิมุติ

ญาณทัสนขันธ์

4. พระพุทธเจ้าในทศทิศ101 รูปแบบเดียวกับที่ปรากฏในคัมภีร์ปรัตยุตปันน

สมาธิสูตรข้างต้น102 

ซึ่งสามารถสรุปเป็นขั้นตอนได้ว่าการท�าสมาธิแบบพุทธานุสตินั้นมีสี่

ระดับ ดังผังจ�าลองด้านล่างนี้

นิมิตพระพุทธรูป → นิมิตพระรูปกาย → นิมิตพระธรรมกาย → 

พระพุทธเจ้าในทศทิศ103

เบือ้งต้นผูป้ฏิบตันิกึถงึพระพทุธรปูเป็นนมิติ เมือ่ใจสงบระงบัแล้วให้นกึ

นิมิตพระรูปกายของพระพุทธองค์ หลังจากนั้นก็นึกถึงพระธรรมกายภายใน

พระรูปกาย และสุดท้ายประสบการณ์จะท�าให้เกิดญาณทัสนะ สามารถเห็น

และสอบถามปัญหากับพระพุทธเจ้ามากมายในทศทิศได้ ทั้งหมดนี้สอดคล้อง

กับข้อความในคัมภีร์ทศภูมิวิภาษาศาสตร์104 ซึ่งแปลไว้เป็นภาษาจีนโดยพระ

กุมารชีพเช่นกัน

เมื่อศึกษาพระธรรมเทศนาของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี 

(สด จนฺทสโร) พบว่าท่านได้กล่าวถึงการปฏิบัติที่ได้ผลเห็นกายแก้ว และจาก

กายแก้วก็ได้เห็นดวงสว่าง และจากดวงสว่างก็ได้เห็นธรรมกายคือกายของ

พระพทุธเจ้า ซึง่พบเหน็ได้ทีก่ลางกายผูป้ฏบัิต ิดงัข้อความตวัอย่างต่อไปนี้
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...หยุดอยู่กลางดวงธรรมที่ท�าให้เป็นกายอรูปพรหม ก็ 

เห็นกายอรูปพรหมละเอียด หยุดอยู่กลางดวงธรรมที่ท�าให้เป็น

กายอรูปพรหมละเอียด ก็เห็นกายธรรม รูปพระปฏิมากรเกตุ

ดอกบัวตูม ใสเหมือนกระจกคันฉ่องส่องเงาหน้า งามนัก105...ใจ

กายอรูปพรหมละเอียด หยุดนิ่งอยู่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ท�าให้

เป็นกายอรูปพรหมละเอียดอีก พอถูกส่วนเข้า เข้าถึงดวงธัม

มานุปัสสนา สติปัฏฐาน ดวงศีล สมาธิ ปัญญา วิมุติ วิมุติญาณ

ทัสนะ เข้าถึงกายธรรม พอเข้าถึงกายธรรมเท่านั้นแหละ รูป

ของพระพุทธปฏิมากรเกตุดอกบัวตูมใสเป็นกระจกคันฉ่องส่อง

เงาหน้างดงามนัก จะปั้นท�าให้เหมือนท่ีเขาปั้นไว้ในโบสถ์ ใน

วิหารการเปรียญ นี่ก็เพราะธรรมกายนี่แหละ รูปธรรมกายรูป

พุทธรัตนะนี่แหละ106

การปฏิบัติในตัวอย่างที่แสดงไว้ข้างต้น เป็นการปฏิบัติจากขั้นกายอรูป

พรหมละเอียดไปสูข่ัน้กายธรรมโคตรภ ูพระเดชพระคณุพระมงคลเทพมนุกีล่าว

ไว้ว่าทีก่ลางกายอรปูพรหมละเอยีดนัน้ เป็นทีต่ัง้ของดวงธรรมทีท่�าให้เป็นกาย

อรูปพรหมละเอียด ซึ่งมีลักษณะ “ใสเป็นแก้ว”107 เมื่อหยุดนิ่งอยู่ที่กลางดวง

ธรรมนั้นจนถูกส่วน จะเข้าถึงกายธรรมซึ่งมีลักษณะเหมือนพระพุทธปฏิมาที่

สวยงาม จากการเปรียบเทียบจะเห็นได้ว่า ข้อความในคัมภีร์ “ซือเหวยเลี่ย

หย้าวฝ่า” ของพระกุมารชีพ และค�าสอนน�าการปฏิบัติของพระเดชพระคุณ

พระมงคลเทพมนุวีชิชาธรรมกาย บรรยายประสบการณ์ภายในอนัเป็นผลจาก

การปฏิบตัไิปในทศิทางเดยีวกนัหรอืแทบจะเหมอืนกนั เริม่ตัง้แต่นกึนมิติ เข้าถงึ
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ธรรมกาย จนกระทั่งเห็นพระธรรมกายนับไม่ถ้วน เพียงแต่ว่าคัมภีร์ “ซือเหวย

เลี่ยหย้าวฝ่า”กล่าวถึงกายแก้วและดวงสว่างกลางกายแก้วเพียงกายเดียวขั้น

ตอนเดยีว และกล่าวถงึขัน้ตอนก่อนและหลงัการได้เหน็พระพุทธเจ้าโดยกว้าง 

แต่ค�าสอนของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีได้กล่าวถึงกายแก้วและดวง

สว่างกลางกายแก้วหลายกาย ตั้งแต่กายมนุษย์ไปจนถึงกายธรรมพระอรหัตต์

รวม 18 กาย โดยทีก่ายอรปูพรหมละเอยีดรวมถงึกายธรรมโคตรภ ูเป็นผลการ

ปฏิบัติในช่วงกลางของกายทั้ง 18 นั้น

ในประเทศจีนช่วงเวลาเดียวกับพระกุมารชีพ มีพระภิกษุต่างชาติอีก

ท่านหนึง่เป็นวปัิสสนาจารย์สัง่สอนการภาวนา และแปลคมัภร์ีการปฏบิติัธรรม

เป็นภาษาจนีหลายเล่ม ท่านผูน้ี้คอืพระธรรมมติร คมัภร์ีฉบบัแปลของท่านสอน 

ให้ผู้ปฏิบัติต้องก�าหนดสติไว้ตรงบริเวณสะดือ และจากการท�าสมาธิเช่นนี้  

ผู้ปฏิบัติจะได้ประสบการณ์มองเห็นดวงธรรมและองค์พระได้

พระธรรมมิตรฉายาฝ่าซิ่ว108เป็นชาวกัษมีรี เมื่ออายุ 7 ขวบได้ฉายแวว

ความเฉลยีวฉลาด มคีวามสนใจในกจิกรรมพทุธศาสนาเป็นอย่างมาก ทางบ้าน

เห็นว่ามีใจฝักใฝ่ในพระศาสนาจึงให้บวชตั้งแต่ยังเป็นเด็กชาย พระธรรมมิตร

จึงมีโอกาสได้รับฟังค�าเทศนาสั่งสอนจากพระอริยสงฆ์ที่พ�านักในแคว้นกัษมีร์

มากมายหลายรูปอยู่เนืองๆ ท่านได้ศึกษาคัมภีร์ต่างๆ ทางพระพุทธศาสนาจน

รอบรู้ และมีความช�านาญอย่างยิ่งในทางปฏิบัติ พระธรรมมิตรมีความคิดอ่าน

ล�า้ลกึรูจ้กัใช้ปฏภิาณแก้ไขปัญหาธรรมได้อย่างละเอยีดถ่ีถ้วน เมือ่เข้ามาเผยแผ่

พระศาสนาในประเทศจนี กไ็ด้สร้างวดัในพระศาสนาหลายวดั และแปลคมัภร์ี

เป็นภาษาจีนไว้เป็นจ�านวนมาก109 ท่านรักการเดินธุดงค์และได้จาริกไปในบุญ
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สถานต่างๆ ทั่วอาณาจักร กล่าวกันว่าท่านมีคิ้วยาวจรดกัน ท�าให้ได้รับสมญา

ว่าภาวนาจารย์คิ้วต่อ พระธรรมมิตรมรณภาพเมื่อ อายุ 87 ปี

ส�าหรับคัมภีร์ของพระธรรมมิตรท่ีกล่าวถึงก�าหนดสติไว้ตรงบริเวณ

สะดือในการท�าสมาธิชื่อ “ปัญจทวารธยานสูตรมหรถธรรม” ซึ่งมีชื่อภาษาจีน

ว่า “อู่เหมินฉันจิงหย้าวย่งฝ่า” ท่านเขียนไว้ว่า

...ให้อาจารย์แนะน�าต่อไปและกล่าวว่า “จากวนันีไ้ปกใ็ห้

ละการปฏิบัติสองวิธีแรกท่ีผ่านมา, แล้วให้รวมใจไว้ตรงสะดือ” 

หลังจากได้รับค�าแนะน�าจากอาจารย์ (ผู้ปฏิบัติ) ก็นึกรวมใจไป

ตั้งบริเวณสะดือ จากนั้นไม่นานรู้สึกว่า (ภายในท้อง) ช่วงสะดือ

มีลักษณะการเคลื่อนไหว (ภายใน) เมื่อดูไปนิ่งๆ พบว่ามีบาง

อย่างสขีาวคล้ายไข่นกกระสา (ผูป้ฏบิตั)ิ กเ็รยีนให้อาจารย์ทราบ 

อาจารย์กล่าวว่า “ให้ดูตรงนั้นต่อไป” เม่ือผู้ปฏิบัติท�าอย่างท่ี

รบัค�าแนะน�ากเ็หน็ว่า (กลางท้อง) มดีอกบวัก้านใสเป็นแก้ว ตรง

กลางดอกเป็นฝักบวัสเีหลอืงทอง บนฝักบวัมพีระพทุธเจ้าประทบั

ขัดสมาธิอยู่ และในกลางสะดือของพระพุทธเจ้าองค์แรกมีดอก

บัวผุดขึ้น กลางดอกบัวนั้นมีพระพุทธเจ้าองค์ที่สองประทับนั่ง

สมาธิอยู่ ปรากฏเป็นเช่นน้ีไปเรื่อยๆ ผุดต่อๆ กันขยายออกไป

เป็นมหาสมุทร110 เมื่อสุดขอบสมุทรแล้วพระพุทธเจ้าองค์แรก 

ทีป่ลายขอบสมทุรจะคนืกลบัเข้าไปกลางสะดอืพระพทุธเจ้าองค์ที่ ่

สองถัดเข้ามา องค์ที่สองคืนกลับเข้ากลางสะดือองค์ที่สาม เป็น
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เช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนถึงพระพุทธเจ้าองค์เดิมที่ออกจากสะดือ 

ผู้ปฏิบัติ111

เนื้อหาในลักษณะให้เอาใจวางไว้ที่ท้องบริเวณสะดือนี้112 จะมีความ

คล้ายคลงึกบัคมัภีร์การท�าสมาธแิบบพทุธานสุตอิืน่ๆ ทีเ่ขยีนขึน้ในสมยัเดียวกนั

ทั้งสิ้น113

เมือ่ศกึษาค�าสอนของพระเดชพระคณุพระมงคลเทพมนุ ี(สด จนทฺสโร) 

จะพบเนือ้หาการวางใจไว้บรเิวณสะดอืเช่นกนั ดงัตวัอย่างทีค่ดัลอกไว้ดังนี้

ที่เกิดของใจนั้นอยู่ศูนย์กลางดวงธรรม ที่ท�าให้เป็นกาย

มนุษย์ ใสบริสุทธิ์เท่าฟองไข่แดงของไก่ ที่ตั้งอยู่กลางใจมนุษย์นี้

สะดือทะลุหลัง ขึงด้ายกลุ่มเส้นตึงขวาทะลุซ้าย ขึงด้ายกลุ่มเส้น

ตงึกลางสะดอืเชียวนะ เจาะให้ทะลตุรงกนัไม่ให้ค่อนล่างค่อนบน

ละ ไม่ให้คอ่นหน้าค่อนปลายนะ ขวากเ็จาะขวาทะลุซา้ยไม่ค่อน

หน้าค่อนปลายนะตรงดิง่เชยีว เอาด้ายร้อยเข้าเส้นหนึง่ ข้างหน้า

ข้างหลงัร้อยเข้า เส้นขงึตงึตรงกลางเส้นด้ายจรดกนั ตรงนัน้เรียก

ว่ากลางกัก๊ ...เมือ่ใจไปหยดุน่ิงอยูศ่นูย์กลางดวงธรรมทีท่�าให้เป็น

กายมนุษย์นัน้ให้ถกูส่วนเข้า พอถกูส่วนเข้าเท่านัน้ เหน็ดวงใสเท่า

ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ผุดขึ้นมา114

และเมื่อท�าใจนิ่งที่บริเวณสะดือได้แล้วจะเกิดนิมิตดวงสว่างกลางกาย ซ่ึงม ี

ความส�าคัญต่อการปฏิบัติสมาธิภาวนาในล�าดับต่อไป พระเดชพระคุณ

พระมงคลเทพมุนีได้เทศนาไว้ว่า
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...ท�าใจให้หยุดน่ิงอยู่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ท�าให้เป็นกาย

มนุษย์ ใสบริสทุธิเ์ท่าฟองไข่แดงของไก่ ใจหยดุนิง่อยูก่ลางดวง

นั้น พอหยุดนิ่งอยู่กลางดวงนั้นได้แล้ว  นั่นแหละเป้าหมายใจด�า

พุทธศาสนา115

ทั้งคัมภีร์“ปัญจทวารธยานสูตรมหรถธรรม” หรือ “อู่เหมินฉันจิงหย้าว

ย่งฝ่า” และค�าสอนของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีล้วนแต่กล่าวถึง

บริเวณสะดือกลางตัวผู้ปฏิบัติว่าเป็นบริเวณส�าคัญในการท�าสมาธิภาวนา ใน

กรณีวิชชาธรรมกายจุดที่เหนือสะดือ 2 นิ้วเป็นที่ตั้งของจิตและเป็นจุดเริ่ม

ต้นของผลในการปฏิบัติน้ัน กล่าวคือเมื่อหยุดใจได้ถูกส่วนที่กลางท้องบริเวณ

สะดือก็จะเกิดความสว่างกระจ่างขาวใสเป็นดวงกลม และจากดวงกลมนั้น

เมื่อหยุดใจต่อไปก็จะได้ผลในระดับสูงขึ้นไป เช่นได้เห็นพระพุทธเจ้า การได้

เห็นพระพุทธเจ้าหรือกายธรรมในระดับต่างๆ จะเกิดขึ้นบริเวณสะดือกลาง

ตัวผู้ปฏิบัติที่ว่านี้เช่นกัน

ในส่วนของนิมิตที่เห็นพระพุทธรูปผุดซ้อนๆ กันนั้น ขอน�าโอวาทพระ

เดชพระคุณพระเทพญาณมหามนุ ี(ธมมฺชโย) มาเป็นตัวอย่าง ถงึประสบการณ์

ภายในดังกล่าวซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกันดังนี้

...พอหยุดนิ่งก็จะเข้าถึงพระภายใน องค์พระก็จะผุดเกิด

ขึน้มากมายทเีดยีว พอยิง่ปฏเิสธโดยการท�าใจน่ิงเฉยไม่สนใจ ยิง่

ไม่สนใจยิ่งมากันใหญ่ องค์พระผุดผ่านขึ้นมาทีละองค์ 2 องค์ 3 

องค์ จนกระทั่งมากันเป็นสายทีเดียว...116
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ลกัษณะการผดุขึน้ซ้อนๆ กนัขององค์พระนัน้ เป็นประสบการณ์ภายใน

เมือ่หยดุใจได้ถกูส่วน จ�านวนองค์พระนัน้มากมายจนกล่าวได้ว่าเป็นมหาสมทุร 

แต่การมีนิมิตองค์พระกลับเข้าไปยังองค์พระองค์ต้นๆ จนกลับเข้าไปยังสะดือ

ของผู้ปฏิบัติตามที่ปรากฏในคัมภีร์ “ปัญจทวารธยานสูตรมหรถธรรม” นั้น 

อาจเป็นความแตกต่างที่ขึ้นกับปัจจัยของผู้ปฏิบัติแต่ละบุคคล

ประติมากรรมพระโพธิสัตว์แสดงพระพุทธเจ้ากลางพระนาภี
พุทธศตวรรษที่ 8-11117 ขุดพบที่อัฟกานิสถาน
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ประตมิากรรมพระโพธสิตัว์นีอ้าจแสดงถงึเทคนคิหรือประสบการณ์การ

ท�าสมาธิเหน็องค์พระบรเิวณสะดอื ซึง่บ่งชีว่้าในยคุนัน้แถบเอเชยีกลางน่าจะมี

การท�าสมาธทิีเ่กีย่วกบัองค์พระทีก่ลางท้อง แล้วถ่ายทอดมายงัประเทศจีน

ธรรมกายในคัมภีร์ภาษาจีน118

อังคุลิมาลียสูตร
พระสตูรทีก่ล่าวถงึธรรมกายซึง่เหลอืเพยีงบทแปลในภาษาจนีพระสตูร

หนึ่งชื่อว่า อังคุลิมาลียสูตร พระสูตรนี้เป็นคนละพระสูตรกับอังคุลิมาลสูตร 

ในพระบาลี119 เนื้อหาของอังคุลิมาลียสูตรกล่าวสอนว่าพระพุทธเจ้าเป็นนิจจัง  

และมีค�าสอนเรื่องอนัตตาและศูนยตาว่าเป็นสภาวะเฉพาะของโลกียะมิใช่

สภาวะของนพิพาน และอธบิายว่าในใจของสรรพสตัว์นัน้ล้วนด�ารงอยูซ่ึ่งพุทธ

ธาตุ หรือธรรมชาติความเป็นพุทธะที่เรียกขานกันว่าตถาคตครรภะ เนื้อหาใน

อังคลุมิาลยีสตูรจงึสอดคล้องเป็นอย่างยิง่กบัมหาปรินริวาณสูตรภาษาสันสกฤต

ซึ่งมีขนาดยาวกว่ามาก คัมภีร์อังคุลิมาลียสูตรนี้ถูกแปลเป็นภาษาจีนโดย 

พระคุณภัทระ120 ในช่วงประมาณ พ.ศ. 988-996121

พระคุณภัทระเป็นพระภิกษุมหายานชาวมคธ เกิดในวรรณะพราหมณ์

ภายหลังเปล่ียนมานับถือพระพุทธศาสนา ได้เข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ในประเทศจีนทางเรือพร้อมกับพระคุณวรมันเมื่อ พ.ศ. 978122 ราชส�านักจีน

ได้ถวายเกียรติแด่ท่านทั้งสองเป็นอย่างมาก ท่านได้อุทิศชีวิตทุ่มเทให้กับการ

แปลคัมภีร์พระพุทธศาสนาจากภาษาสันสกฤตเป็นภาษาจีน ท่านมรณภาพ

เมื่อ พ.ศ. 1011123 สิริอายุ 75 ปี ผลงานแปลของท่านมีมากมายถึง 52 คัมภีร์  
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นบัรวมเป็น 134 ผกู งานการแปลท่ีโดดเด่นของพระคณุภทัระ ได้แก่ ลงักาวตาร 

สูตร124 ศรีมาลาสูตร และคัมภีร์ในกลุ่มอาคมะต่างๆ

รูปวาดของพระคุณภัทระ

ส�าหรับอังคุลิมาลียสูตรนี้ได้กล่าวถึงธรรมกายอยู่ทั้งสิ้น 17 แห่ง125  

ขอยกตวัอย่างสาระในคมัภร์ีและความหมายของค�าว่าธรรมกายซ่ึง ดร.ชยัสิทธิ์ 

สุวรรณวรางกูล ได้แปลไว้ดังนี้126

ตถาคตเป็นนิจจัง (nitya) มั่นคง (dhruva) ไม่

เปลี่ยนแปลง (śāśvata) และเป็นความสงบอย่างสูงสุด 

พระพทุธเจ้าเป็นความสขุ พระตถาคตคอืธรรมกาย ตถาคตครรภะ 

ย่อมไม่สูญสลาย127
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นอกจากจะกล่าวไว้ว่าพระตถาคตคือธรรมกาย และพระตถาคตเป็น

นจิจงัและสขุงัแล้ว ในคมัภร์ีองัคลุมิาลยีสตูรยงักล่าวเพิม่เตมิอกีว่าพระตถาคต

คือกายแห่งปัญญาที่ยิ่งใหญ่128 ธรรมกายคือกายที่ไร้ทุกข์ห่างทุกข์129 และ

ธรรมกายเป็นกายสูงสุด (ไร้สิ่งที่เหนือกว่า)130

ในการเปรยีบเทยีบกบัค�าสอนวชิชาธรรมกายของพระเดชพระคณุพระ

มงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) วัดปากน�า้ภาษีเจริญ พบว่าท่านได้เทศน์อ้างอิง

แนวพระโอวาทของพระพุทธเจ้าว่าด้วยเรื่อง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แล้วจึง

กล่าวถึงสิ่งตรงกันข้ามคือ นิจจัง สุขัง อัตตาของธรรมกายไว้ดังนี้

เหตุใดพระองค์จึงเน้นสอนหนักไปในทาง อนิจจัง ทุกขัง  

อนัตตา? เมื่อใคร่ครวญโดยสุขุมแล้วจะมองเห็นว่า พระองค์

สอนดังนั้นเพื่อตะล่อมให้คนที่มีความคิดใช้วิจารณปัญญาสอด

ส่องเห็นได้เอง เช่นพระองค์ตรัสถึง “อนิจจัง” ก็เพ่ือให้ค้นคิด

หา “นิจจัง” ตรัสถึง “ทุกขัง” ก็เพื่อให้ค้นคิดหา “สุขัง” ตรัสถึง 

“อนัตตา” ก็เพื่อให้คิดหา “อัตตา” คนที่มีปัญญาเฉลียวฉลาด

ประกอบด้วยความเพยีรพนิจิพจิารณาย่อมจะมองเหน็แนวพระ

โอวาทของพระองค์...อนิจจังบอกนิจจัง ทุกขังบอกสุขัง อนัตตา

บอกอัตตา...อะไรเล่าเป็นนจิจงั สขุงั อตัตา? กค็อืธรรมกายนีเ้อง

เป็นตัวนิจจัง สุขัง อัตตา131

กล่าวคือธรรมกายมีคุณสมบัติตรงข้ามกับอนิจจังหรือความไม่เที่ยง

แท้มั่นคง อีกทั้งตรงข้ามกับความทุกข์และอนัตตา จากข้อความนี้ธรรมกายมี

คุณสมบัติมั่นคงไม่เปลี่ยนแปรสูญสลาย และเป็นสุขไม่เป็นทุกข์ ซึ่งสอดคล้อง
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กับที่กล่าวไว้ในคัมภีร์อังคุลิมาลียสูตร ในส่วนของความเป็นกายแห่งปัญญาที่

ยิ่งใหญ่นั้น พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีได้กล่าวถึง “ปัญญาที่เห็นไม่ใช่

ปัญญาที่รู้”132 ว่าเป็นอธิปัญญา และเปรียบเทียบปัญญาในลักษณะของ “ดวง

ปัญญา” ว่ากายมนุษย์มีดวงปัญญาขนาดดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ สามารถเห็น

ได้อย่างมัวๆ

ดวงปัญญาของมนษุย์กข็นาดดวงจนัทร์ ดวงอาทติย์ ของ

มนุษย์ละเอียด ทิพย์-ทิพย์ละเอียด รูปพรหม-รูปพรหมละเอียด 

โตเป็นล�าดับขึ้นไป ของอรูปพรหม-อรูปพรหมละเอียด โตหนัก

ขึ้นไป แต่ว่าถึงเป็นล�าดับข้ึนไปเท่าไร ก็ยังไม่ถึงเท่ากายธรรม 

กายธรรมใหญ่มาก ดวงปัญญานัน้ขนาดไหน ปัญญาน่ะออกจาก

ดวงนั้น ธรรมดวงนั้นของปุถุชน ปัญญาของปุถุชนมัว ความเห็น

มัวไม่ชัดนัก คล้ายๆ เปลือกๆ ปัญญา ไม่ได้ใช้ก�าเนิดของปัญญา 

ไม่ได้ใช้ปัญญาทีเ่ป็นแก่น ใช้ปัญญาท่ีเป็นเปลอืกๆ เท่านัน้ ปถุชุน

ใช้ปัญญาผวิๆ เผนิๆ ตวัเองกไ็ม่เหน็ปัญญาไม่รูจ้กัว่ามนัอยูท่ีไ่หน 

และก็ไม่รู้จักว่ารูปพรรณสัณฐานมันเป็นอย่างไร เพราะไม่เห็น

เพราะท�าไม่เป็น พอท�าเป็นแล้วจึงเห็นท�าเป็นน่ะเห็นปัญญา 

ทีเดียว133

ในวิชชาธรรมกายนั้นธรรมกายอรหัตมีดวงธรรมขนาดใหญ่ที่สุด 20 

วา ดวงปัญญาของธรรมกายอรหัตก็มีขนาดเท่ากัน ดวงปัญญานั้นเป็นโลกุตร

ปัญญายงัให้ถงึซึง่ความหลดุพ้น อนัเป็นโลกตุระอย่างสงู ดังพระธรรมเทศนาของ 

พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีต่อไปนี้
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...สมาธิก็ดวงวัดผ่าเส้นศูนย์กลาง 20 วา ศีลก็เท่ากัน 

สมาธิก็เท่ากัน ปัญญาก็เท่ากัน นั่นแหละของพระอรหัตท่าน

เรียกว่าโลกุตรปัญญา เรียกศีลสมาธิปัญญาขั้นนั้นเป็นโลกุตระ

อย่างสูง เป็นวิราคธาตุวิราคธรรม ทีเดียว พ้นจากสราคธาตุ 

สราคธรรมไป134

ในส่วนทีก่ล่าวว่าธรรมกายเป็นกายสงูสดุไม่มสีิง่ใดเหนอืกว่านัน้ พระเดช

พระคุณพระมงคลเทพมุนีได้เคยเทศน์ไว้อย่างปราศจากข้อสงสัยว่า

...นี่เป็นที่พึ่งของเราจริง สิ่งอื่นไม่มี ให้แน่นอนลงไปเสีย

อย่างนี้ เมื่อแน่นอนลงไปเช่นนี้แล้ว ก็เห็นธรรมกายนั่นเองเป็น

ใหญ่ สิ่งอื่นเป็นใหญ่กว่านี้ไม่มี หมดทั้งสากลโลก หมดในธาตุใน

ธรรม ที่จะเป็นใหญ่กว่าธรรมกายนี้ไม่มี135

การที่คัมภีร์อังคุลิมาลียสูตรและวิชชาธรรมกายมีความสอดคล้องกัน

อย่างมากในเรือ่งคุณสมบัตขิองธรรมกายว่าเป็นนิจจงั  สขุงั อตัตา และทีส่�าคญั

ธรรมกายเป็นกายแห่งปัญญาที่ยิ่งใหญ่ ไม่มีสิ่งใดเหนือกว่าธรรมกายนั้น ย่อม

เป็นข้อพสิจูน์ว่าการรูจ้กัธรรมกายในลกัษณะดงักล่าวมมีานานแล้วในดินแดน

ที่นับถือพระพุทธศาสนาไม่ต�่ากว่า 1,500 ปี

ในการจัดหมวดหมู ่คัมภีร ์พระพุทธศาสนามหายานน้ัน136 ค�าว่า 

“อาคม”137หรอื อาคมะ มนียัสือ่ถึงค�าสอนและกลุม่คมัภร์ีทีร่วบรวมจากหนิยาน 

มีทั้งหมด 4-5 อาคมะ ในส่วนของเถรวาทเองได้จัดหมวดหมู่ค�าสอนส่วนนี้ไว้

ใน “นิกาย” หรือ นิกายะ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าประกอบกันเข้าเป็นพระสุต

ตันตปิฎกนั่นเอง บางส่วนของอาคมะได้แปลรักษาไว้เป็นภาษาจีนทิเบตและ
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คานธาร ีนักวชิาการจดัให้อาคมะเป็นค�าสอนดัง้เดมิทีย่งัเหลอือยูข่องพระพทุธ

ศาสนาสาขานิกายต่างๆ ในยุคต้นๆ มี สรรวาสติวาท มหาสางฆิกะ และธรรม

คปุตกะ เป็นต้น อาคมะจงึเป็นกลุม่คมัภร์ีหรอืพระสตูรทีส่มควรแก่การค้นคว้า

ร่องรอยธรรมกายอีกกลุ่มหนึ่ง

ในการค้นหาร่องรอยธรรมกายจากคัมภีร์อาคมะต่างๆ ได้ใช้ต้นฉบับ

ภาษาจนีคอืพระไตรปิฎกฉบบัไทโช (Taisho) ของมหาวทิยาลยัโตเกยีวเป็นหลกั 

จากการศึกษาของ ดร.ชัยสิทธิ์ สุวรรณวรางกูล พบว่าคัมภีร์อาคมะได้กล่าวถึง

ค�าว่าธรรมกายอยู่ทั้งสิ้น 11 ที่ คือพบใน ทีรฆาคมะ 2 ที่, สังยุกตาคมะ 2 ที่, 

เอโกตตราคมะ 7 ที่138 ซึ่งอาจยกตัวอย่างความหมายของค�าว่าธรรมกายจาก

พระสูตรในกลุ่มคัมภีร์อาคมะได้ดังนี้

ทีรฆาคมะ มหาปรินิพพานสูตร No. 2139

มหาปรินิพพานสูตรเป็นพระสูตรที่จับความเมื่อพระพุทธองค์ใกล้เสด็จ

ดับขันธปรินิพพาน ข้อความท่ียกมาเป็นข้อความท่ีตรัสแก่พระอานนท์พุทธ

อนุชา ว่าด้วยคุณสมบัติของพระอริยสาวก

พระสงฆ์สาวกเป็นผู้ปฏิบัติดี เป็นผู้มีความเป็นอยู่อย่าง

สงบสขุปราศจากค�าเยนิยอ ได้บรรลผุลของการปฏบิตัสิูก่ารหลดุ

พ้น และถงึพร้อมด้วยธรรมกายซึง่เป็นท่ีนับถือ ทัง้พระเถระ และ

พระนวกะ ได้แก่ โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล สกิทาคามิมรรค 

สกิทาคามิผล อนาคามิมรรค อนาคามิผล อรหัตมรรค อรหัตผล 

เป็นบรุษุสีคู่ ่แปดบคุคล เป็นพระสงฆ์สาวกของพระผู้มพีระภาค
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เจ้า เป็นผู้ควรแก่การค�านับ เป็นผู้ควรแก่ทักษิณาทาน เป็นเนื้อ

นาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า140

ข้อความนี้แสดงให้เห็นว่าพระอริยสาวกของพระพุทธองค์ อันได้แก่

บุคคล 4 คู่ 8 ประเภทซึ่งเป็นเนื้อนาบุญอย่างยิ่งนั้น เป็นผู้ถึงพร้อมด้วย

ธรรมกาย และให้ข้อมูลอีกด้วยว่าธรรมกายมิได้จ�ากัดเฉพาะพระพุทธเจ้า แต่

พระอริยสาวกทุกชั้นถึงพร้อมด้วยธรรมกาย

สังยุกตาคมะ ทิวยาวทานะ141

เนือ้หาในพระสตูรนีก้ล่าวถงึพระราชาผูก้�าลังจะน�าสมบติันบัโกฏกิระท�า

ทานบูชาพระสถูป ในเวลาน้ันหมู่อ�ามาตย์ของพระราชาได้ถามถึงเหตุที่ท�าให้

พระองค์ถวายทานเป็นจ�านวนมาก พระราชาตรัสตอบถึงเหตุที่ทานเหล่านี้

เหนือกว่าทานอื่นๆ ดังนี้

พระราชาตรัสว่า “ดังนั้นจงฟังว่าเราคิดอย่างไร กายของ

พระตถาคตคือธรรมกายเป็นภาวะอันบริสุทธิ์ สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น

ในใจด้วยความเคารพ ดังนั้นทานนี้ย่อมประเสริฐ...”142

ข้อความจากคัมภีร์ในพระสูตรกล่าวอย่างชัดเจนว่า

ธรรมกายมีสภาวะที่บริสุทธิ์ นอกจากนี้ในอาคมะเดียวกันยังมี

พระสูตรอื่นที่กล่าวถึงธรรมกาย ว่าจะคงอยู่เป็นนิจจังแม้กาย

หยาบจะสูญสลายไป ดังข้อความที่ยกมาแสดงต่อไปนี้
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สังยุกตาคมะ อัคคิวัจฉโคตตสูตร143

เรือ่งราวในพระสตูรกล่าวถงึวทัสปีตุรยิะพราหมณ์144 ได้เข้าเฝ้าพระผู้มี

พระภาคเจ้ายงัทีป่ระทบั ณ เวฬวุนักลนัทกนวิาปสถานเมอืงราชคฤห์ พราหมณ์

ได้ถามข้อธรรมะและได้รับค�าตอบอันประเสริฐจากพระพุทธองค์ ในท้ายที่สุด

พราหมณ์ได้กล่าวสรรเสริญพระพุทธเจ้าว่า

...ท่านพระโคดมกเ็ป็นเหมอืนเช่นนี ้กเิลสทีร้่อยรดัให้เกดิ

ความห่วงและความล�าบาก145ได้ถูกขจดัไปแล้ว ความคดิทีส่บัสน 

4 อย่าง146ก็ได้ขจัดไปแล้วเช่นกัน เหลือเพียงธรรมกายท่ีมั่นคง

และแท้จริงยังคงอยู่147

เอโกตตราคมะ มฆเทวะสูตร148

เน้ือเรือ่งในพระสตูรกล่าวถงึมหาสมาคมหน้าพระพกัตร์พระผูม้พีระภาค

เจ้าอันประกอบด้วย พระศรีอริยเมตไตรย พระโพธิสัตว์เป็นจ�านวนโกฏิ พระ

พรหม ท้าวสักกะ และท้าวจตุโลกบาล เหล่าเทวดาในมหาสมาคมนั้นได้กล่าว

อาราธนาพระอานนท์ ให้เมตตาน�าเอาธรรมของพระตถาคตมาแสดงต่ออย่าง

สมบูรณ์เพื่อไม่ให้สูญหายจากโลกนี้ ก่อนหน้าการอาราธนานั้นพระพุทธองค์

กล่าวเปรียบเทียบพระวรกายและพระธรรมกายของพระองค์ไว้ว่า

แม้พระศากยมนีุทรงมพีระชนมายไุม่ยาวนาน แม้ร่างกาย

เลือดและเนื้อจะสลายไป แต่ธรรมกายก็ยังคงอยู่149

144 | ดร.กิจชัย เอื้อเกษม

หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ 1 ฉบับรวมงานวิจัยโดยย่อ

www.webkal.org



ในล�าดับนั้นเอง พระอานนท์ผู้เปี่ยมด้วยมหากรุณาอันเป็นคุณธรรมใน

พรหมวิหาร 4 ก็รับอาราธนาที่จะบันลือสีหนาทถ่ายทอดพระธรรมค�าสอน150 

และกล่าวถึงธรรมกายว่า

พระอานนท์ได้กล่าวเช่นนี ้“ธรรมกายของพระตถาคตไม่

สูญสลาย และจะอยู่ในโลกนี้ตลอดกาล ไม่แตกสลายไป เทวดา

และมนุษย์ท้ังหลายสามารถได้ยินและได้รับผลของเส้นทางเดิน

นั้น”151

เอโกตตราคมะ อุโปสถสูตร (อมตะกรรม)152

ความในพระสตูรนีพ้ระอานนท์พทุธอนชุาน้อมถามพระผูม้พีระภาคเจ้า 

ขณะประทับอยู่ ณ เชตวันอนาถปิณฑิกอารามในเมืองสาวัตถี ถึงอายุของพระ

ศาสนา ซึ่งพระพุทธองค์ประทานค�าตอบว่า

เพราะฉะนั้น อานนท์ เธอควรจ�าไว้ในใจว่า เราศากยพุทธมีช่วงชีวิตที่

ยาวนาน ท�าไมจงึเป็นเช่นนัน้เล่า เพราะถงึแม้ว่ากายเราจะสลายไปแล้ว

ก็ตาม แต่ธรรมกายยังคงอยู่153

ทัง้สีพ่ระสตูรข้างต้นล้วนแสดงถงึธรรมกายว่า ธรรมกายเป็นกายบรสิทุธิ์

เป็นกายที่ยั่งยืนไม่สูญสลายเช่นกายเนื้อ กรณีเช่นนี้ ค�าว่าธรรมกายอาจหมาย

ถึง หมวดหมู่พระธรรมค�าสอนและก็อาจหมายถึงกายแห่งพระญาณรู้แจ้งก็ได้ 

แต่หากน�านัยว่าธรรมกายหมายถึงกายแห่งการรู้แจ้งมาศึกษาเปรียบเทียบ

กับพระธรรมเทศนาของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี ก็จะพบความ
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สอดคล้องต้องกนั อนัจะได้เปรยีบเทยีบให้เหน็ในล�าดบัถดัไป และทีจ่ะน�าเสนอ 

เป็นล�าดับสุดท้ายในกลุ่มคัมภีร์อาคมะคือ

เอโกตตราคมะ โภชนะสูตร154

พระสูตรนี้เป็นพระธรรมเทศนากล่าวถึงอานิสงส์ 5 ประการของการ

บรจิาคทาน อนัได้แก่ อาย ุวรรณะ สขุะ พละ และปฏิภาณ155 นอกจากอานสิงส์

แล้วพระสูตรยังได้กล่าวขยายความออกไปอีกว่า

ห้าสิ่งนี้คือผลแห่งการให้ทาน ถ้าหากทานนั้นเป็นไปเพื่อ

หวงัพระนิพพาน ดงันัน้กไ็ด้รบัผลบุญอย่างเตม็ที ่บคุคลใดกต็าม

ทีเ่กดิมา ไม่ว่าท่ีใดกต็ามย่อมจะเห็นพระพทุธเจ้าในปัจจบุนั และ

ได้รบัฟังธรรมนัน้ เช่น พรหมวหิาร 4 กตญัญ ู4 บารม ี6 โพธปัิกขยิ 

ธรรม 37 จะสามารถบรรลธุรรมกายจะมอีายขุยัยาวนานไม่ส้ินสุด  

จะได้ลักษณะมหาบุรุษและอนุพยัญชนะอย่างเด่นชัด156

กล่าวโดยย่อคือผู้ให้ทานที่หวังในนิพพานอันมิใช่ผลในทางโลกียะ ย่อมได้รับ

ผลต่างๆ อันเป็นปัจจัยให้ได้ธรรมกายนั่นเอง

ในการศึกษาเพื่อหาร่องรอยธรรมกายนั้น เมื่อยกข้อความในพระธรรม

เทศนาของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ที่แสดงไว้มา

เปรยีบเทยีบ จะพบว่ามเีน้ือหาท่ีเข้ากนัได้ดกีบัคมัภีร์ในกลุม่อาคมะ ดงัตวัอย่าง

ที่จะได้ยกมาแสดงต่อไปน้ี ในเรื่องของพระอริยสาวก 8 ประเภท พระเดช

พระคุณพระมงคลเทพมุนีได้เคยแสดงไว้ว่า
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ยกพระสาวกของพระตถาคตเจ้าตั้งแต่ โสดาปัตติมรรค-

โสดาปัตติผล, สกิทาคามิมรรค-สกิทาคามิผล, นาคามิมรรค- 

อนาคามิผล, อรหตัตมรรค-อรหตัตผล 8 จ�าพวกนีเ้ป็นอรยิสาวก 

ไม่ใช่เป็นปุถุชนสาวก ถ้าต�่ากว่าน้ันลงมามีธรรมกายแต่ว่าไม่ได้

พระโสดา สกิทาคา  อนาคา อรหัต อะไร นั่นสาวกชั้นโคตรภู 

พวกไม่มีธรรมกายมีมากน้อยเท่าใดเป็นสาวกชั้นปุถุชนเรียกว่า

ปุถุชนสาวก สาวกที่ยังหนาอยู่ด้วยกิเลส157

และเทศน์ในอีกวาระว่า

อคฺเค พุทฺเธ ปสนฺนาน� ทกฺขิเณยฺเย อนุตฺตเร เลื่อมใส

ในพระพุทธเจ้าผู ้เลิศคือธรรมกายทีเดียว ธรรมกายโคตรภู 

ธรรมกายโคตรภลูะเอยีด ธรรมกายโสดา โสดาละเอยีด ธรรมกาย

สกทาคา สกทาคาละเอียด ธรรมกายอนาคา อนาคาละเอียด 

ธรรมกายอรหัต อรหัตละเอียด นั่นแหละ ธรรมกาย158

จากตวัอย่างข้างต้นสองข้อความท�าให้ทราบได้อย่างชดัเจนว่า  พระอรยิ

สาวกทั้ง 8 ประเภทมีธรรมกายตามระดับมรรคและผลของแต่ละประเภทไป 

แม้กระทั่งผู้ที่ได้โคตรภูก็มีธรรมกายเช่นกัน และที่ส�าคัญอีกประการหนึ่งคือ

ธรรมกายไม่ได้จ�ากัดเฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้น

ในส่วนทีก่ล่าวถงึกายของพระสทิธตัถะหรอืรปูกายว่าเป็นของเน่าเป่ือย

ได้ และธรรมกายของพระพุทธเจ้าจะยังคงอยู่แม้รูปกายจะสูญสลายไปนั้น  

พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีได้เคยกล่าวถึงเรื่องนี้อย่างชัดเจนว่า
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ที่แลเห็นด้วยตาธรรมดานั้น เป็นแต่เปลือกของพระองค์

คือกายพระสิทธัตถะท่ีออกบวช ซึ่งมิได้อยู่ในความหมายแห่ง

ค�าว่าเรา และยังตรัสว่าเป็นกายที่เปื่อยเน่าด้วยนั่นคือกายพระ

สิทธัตถะที่ออกบวช ซึ่งเป็นกายภายนอกนั่นเอง ค�าว่าเราในที่นี้ 

จึงสันนิษฐานได้ว่าหมายถึงกายภายในซึ่งไม่ใช่กายเปื่อยเน่า  

กายภายในคืออะไรเล่า ก็คือธรรมกายนั่นเอง159

กล่าวได้ว่าสิ่งที่พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีเทศน์ไว้ มีสาระใน

เรื่องธรรมกายและรูปกายของพระพุทธเจ้า สอดคล้องต้องกับกลุ่มคัมภีร์ 

อาคมะภาษาจนีเป็นอย่างย่ิง นอกจากเรือ่งของธรรมกายแล้ว คมัภร์ีอาคมะยงัได้ 

กล่าวถงึเร่ืองการให้ทานและอานสิงส์ของการให้ทานนัน้ พระเดชพระคณุพระ

มงคลเทพมนุไีด้อธบิายถงึการให้ทาน พร้อมกบัอานสิงส์ทีจ่ะบงัเกดิแก่ผูใ้ห้ทาน

ที่เหมือนกัน อันได้แก่ อายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ

คนที่ได้ พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ อยู่ในตัว แจ่ม

เสมอนั่นเรียกว่า บุคคลผู้ตั้งอยู่ในไตรสรณคมน์ บุคคลชนิดนั้น

ย่อมไม่กระท�าบาปกรรม เพราะกลัวบาปกรรมเป็นที่สุด บุคคล

ผู้ตั้งอยู่ในไตรสรณคมน์เช่นนี้ เราให้อาหารอิ่มเดียวเท่านั้น บุญ

อานิสงส์คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณะ ย่อมตามสนอง

มากยิ่งขึ้นไปเป็นทวีคูณตลอดทุกภพทุกชาติเทียว160

และเป็นที่น่าประหลาดใจยิ่งขึ้นเมื่อท่านขยายความออกไปอีกว่า ทาน

ที่เกิดจากการสละขาดออกจากใจเป็นทานในทางปรมัตถ์ เป็นทางแห่งมรรค

และผลเป็นปัจจัยแห่งพระนิพพานดังนี้
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ที่สละทรัพย์สมบัติของหวงแหนรักษายินดีปรีดา มีเงิน

ทอง ข้าวของเหล่านั้น สละความรักใคร่ ความหวงแหน ความ

รกัษา อตุส่าห์เกบ็หอมรอมรบิ ความเหนยีวแน่นในทรัพย์สมบติั

นั้น สละออกมาเป็นก้อนใหญ่หาน้อยไม่ ได้สละออกมาให้ขาด

ออกไปจากใจ นีแ่หละเป็นทานในพระปรมตัถ์แท้ๆ ไม่ใช่ทานใน

พระสตูร หรอืพระวนัิย ความสละขาดออกไปจากใจเช่นนัน้เรยีก

ว่า จาคเจตนามัย เป็นทางไปแห่งมรรคผล และพระนิพพาน มี

บาลีเป็นหลักฐานว่า จาโค ปฏินิสฺสคฺโค วิมุตฺติ อนาลโย จาโค 

แปลว่า ความสละทรัพย์สมบัติ และไม่ค่อยระวังรักษา หรือรัก

ใคร่อกีต่อไป ละขาดออกให้แก่พระภกิษ ุสามเณร นีเ่ป็นปรมตัถ

ทานโดยแท้ พงึจ�าไว้ว่าให้ติดใจ จะได้เป็นอปุนสิยัปัจจยัแห่งพระ

นิพพาน ในภพนี้และภพต่อไปภายหน้า161

การถึงพระนิพพานในวิชชาธรรมกายคือการได้ธรรมกาย โดยถือตาม

ข้อความที่พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีกล่าวไว้ว่า

พอถึงกายธรรมเท่านั้นรูปพระพุทธปฏิมากรเกตุดอกบัว

ตูมบริสุทธิ์ใสเป็นกระจกคันฉ่องส่องเงาหน้ากายที่ 9 ของตัวเอง 

... เห็นนิพพานได้ทีเดียว ไม่ใช่กายเดียวนะ กายธรรม กายธรรม

ละเอียด กายธรรมโสดา กายธรรมโสดาละเอียด กายสกทาคา 

สกทาคาละเอียด กายธรรมอนาคา อนาคาละเอียด กายธรรม

อรหัต กายธรรมอรหัตละเอียด ไปนิพพานได้เหมือนกันทุกกาย 

นี่ไปนิพพานได้อย่างนี้162
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ปัจจยัแห่งนพิพานจงึหมายถึงปัจจยัท่ีท�าให้ได้ธรรมกาย ดังนัน้สิง่ทีท่่าน

แสดงไว้จึงสอดคล้องอย่างยิ่งกับคัมภีร์ในอาคมะว่า ทานท่ีให้ไปเพ่ือหวังผล

นิพพานย่อมอ�านวยปัจจัยต่างๆ ให้ได้ธรรมกาย

การท่ีธรรมเทศนาของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีแสดงสาระ

ของธรรมกายตรงกบัเนือ้หาทีป่รากฏในคมัภร์ีกลุม่อาคมะทีถ่่ายทอดเป็นอกัษร

จีน ซึ่งเป็นกลุ่มคัมภีร์ที่ทางพระพุทธศาสนามหายานบันทึกและสืบทอดจาก

พระพทุธศาสนาหนิยานแต่โบราณ โดยไม่ปรากฏว่าพระเดชพระคณุพระมงคล

เทพมนุไีด้เคยร�า่เรียนภาษาจนีจากทีไ่หนนัน้ ความต้องตรงกนันีไ้ม่น่าเป็นเหตุ

บังเอิญ แต่น่าจะมาจากผลการปฏิบัติที่ได้ให้ความรู้จริงที่ไม่ขึ้นกับกาลเวลา  

ขนบประเพณี และเชื้อชาติภาษาใด อันเป็นเอกายนมรรคทางสายเดียว 

สายอืน่ไม่ม ีผูไ้ด้รูไ้ด้เหน็ย่อมอธบิายออกมาเป็นอย่างหนึง่อย่างเดียวกนัเสมอ

ยุคต้นประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในประเทศจีนเริ่มตั้งแต่พุทธ

ศตวรรษที่ 6 จนถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 10163 คัมภีร์ที่บันทึกค�าสั่งสอนต่างๆ 

จากอินเดียและเอเชียกลางได้รับการแปลเป็นภาษาจีนโดยพระภิกษุต่างชาติ

เพื่อความเข้าใจของผู้คนในท้องถิ่น คัมภีร์สายปฏิบัติทั้งหินยานและมหายาน

ต่างก็ได้รับการถ่ายทอดเป็นภาษาจีน เนื้อหาที่ได้รับการถ่ายทอดมานี้ ย่อม

รวบรวมมาจากพระธรรมค�าสอนตั้งแต่ยุคพุทธกาล164หรือหลังจากนั้นราว 

500 ปี ความสอดคล้องต้องกันในแนวการปฏิบัติและผลจากการปฏิบัติสมาธิ

ภาวนา ระหว่างคมัภร์ีภาษาจนีด้วยกนัเองและทีพ้่องกบัค�าสอนวชิชาธรรมกาย 

เช่นเรื่องการวางใจที่ศูนย์กลางกาย นิมิตดวงใสสว่าง นิมิตองค์พระ ธรรมกาย

ปรากฏเป็นพระมหาบุรุษ และการได้เห็นพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมกายนั้น 

แสดงถงึความเป็นสากลของการปฏบิตัสิมาธภิาวนาของพระพุทธศาสนา และ
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แม้ดินแดนทั้งสองจะห่างไกลกันตามสภาพภูมิศาสตร์ ห่างไกลกันด้วยยุคสมัย

แรกรับพระพุทธศาสนา ห่างไกลกันด้วยภาษาวัฒนธรรมและการสื่อสาร อีก

ทั้งห่างไกลกันด้วยกาลเวลา แต่ความเป็นสากลหนึ่งเดียวในการปฏิบัติสมาธิ

ภาวนาอย่างถูกต้องเพื่อความหลุดพ้นนี้ ย่อมปรากฏเป็นประสบการณ์ภายใน

ที่เหมือนกันไม่มีประเด็นต้องถกเถียง และเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เลย
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Jing. Aph Publishing.

5 Zürcher, Erik. 2007.The Buddhist Conquest of China: The Spread and Adaptation of Buddhism 
in Early Medieval China. Leiden: Brill. p. 20

6 จักรพรรดิฮั่นหมิงตี้ (ฮั่นหมิงตี้ Han Ming Di 漢明帝) ครองราชย์ พ.ศ. 571-618
7 โฮ่วฮั่นซู ( Hou Hanshu 後漢書)
8 Nogami Toshi Shizuka (野上俊靜) and Sheng Yan (聖嚴) 1993: 10
9 ฟู่อี้ (Fu Yi 傅毅) มีชีวิตระหว่าง พ.ศ. 590-635
10 Zürcher, op.cit. p.320
11 พระมหาดาวสยาม วชิรปัญโญ (2009) พระพุทธศาสนาในจีน โรงพิมพ์เม็ดทราย พริ้นติ้ง กรุงเทพฯ 

หน้า 42
12  ไฉ้อิน  Cai Yin 蔡愔
13 Liang Qichao 梁启超, Zhang Pinxing 張品興, Yang Gang 楊鋼, and Wang Xiangyi 王相宜. 

1999. Liangqichao Quanji 梁启超全集. Beijing 北京: Beijing chuban she 北京出版社. p.3727
14 พวกเย่ว์จือ คือเผ่าเร่ร่อนเชื้อสายมองโกล ที่อพยพหลบหนีการรุกรานของพวกซงหนู (Xiongnu)
15 อินโดซีเธียน (Indo Scythian)
16 พระกัศยปมาตังคะ (Kasyapa Matanga 迦葉摩騰) พระธรรมรัตนะ (Dharmaratna หรือ 

พระโคภรณะ Gobharana 竺法蘭)
17 (Kumar 2005: 39)
18 เชื่อว่าพระคัมภีร์ที่พระเถระได้แปลออกมาได้แก่ ซื่อสือเอ้อจิง (Si shi er jing 四十二經) สือตี้ต้วน

เจ๋ (Shi di duan jie 十地斷結) โฝวเปิ่นเซิง (Fo ben sheng 佛本生) ฝาห่ายจั้ง (Fa hai zang 法海

藏) และโฝวเปิ่นสิง (Fo ben xing 佛本行)
19 ส่วนใหญ่เป็นภาษาสันสกฤต ภาษาคานธารี และภาษาอื่นๆ ที่ใช้ในเอเชียกลาง
20 ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์ (2525) ประเทศจีนกับพระพุทธศาสนา (ฝ่ายมหายาน) มหามกุฏราชวิทยาลัย 

หน้า 37
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21 Luo, Xuanmin, and Hong Lei. 2004. “Translation Theory and Practice in China.” Perspectives: 
Studies in Translatology 12, no. 1. p. 20.

22 พาร์เธีย (Parthia 安思國) ปัจจุบันอยู่ในประเทศอิหร่าน
23 กุษาณะ (Kushan ) หรือชาวเย่ว์จือ (Yuezhi 月支) หรือชาวอินโดซีเธียน (Indo-Scythian)
24 ซอกเดียน (Sogdian)
25 พระอันซื่อกาว (An Shigao 安世高) พ.ศ. 690-712
26 พระคังเซิงหุ้ย (Kang Senghui 康僧會), Sanghapala
27 เฉินหุ้ย (Chen Hui 陳慧)
28 พระโลกเกษม (Zhi Loujiachen 支婁迦讖 ชื่อย่อ Zhi Chen 支讖)
29 คังจวี้ (Kang Ju 康巨)
30 คังเมิ่งเสียง (Kang Meng Xiang 康孟祥)
31 Rhie, Marylin M. 1999. Early Buddhist Art of China and Central Asia: Later Han,Three Kingdoms 

and Western Chin in China and Bactria to Shanshan in Central Asia. Leiden: Brill. p.23–24
32 จือเลี่ยง (Zhi Liang 支亮)
33 ธรรมปาละ (Dhammapala, Tan Guo 曇果)
34 กปิลวัสตุ (Kapilavastu) หรือกบิลพัสดุ์
35 คัมภีร์ต้นฉบับที่แปลเป็นภาษาจีนซึ่งได้รับการคัดลอกหรือประยุกต์ในสมัยต่อๆ มา
36 Rhie, op.cit. p.32
37 ชีวประวัติของท่านถูกเรียบเรียงไว้หลายฉบับ ตัวอย่างเช่น “สารานุกรมบันทึกประวัติการแปล 

พระไตรปิฎกเป็นภาษาจีน”(出三藏記集 T.2145) รจนาโดยพระเซิงโย่ว
38 เหอซ่าง (heshang 和尚) ซึ่งนาเธียร์ (Nattier) ให้ค�าแปลว่า พระอุปัชฌาย์ (upādhayāya) (Nattier 

2008: 39)
39 “รวมดรรชนคีมัภร์ีธรรม” (จงหลีจ้่งจงิมูลู่ ่綜理衆經目錄) แต่งโดยพระต้าวอัน (Daoan’s ZLZJML) 

พ.ศ. 917
40 “ลี่ไต้ซันเป่าจี้”(歴代三寶紀 T.2034, 49) แต่งโดยเฟ่ยฉางฝัง (費長房) ราวปี พ.ศ. 1140
41 เทคนิคการยืมศัพท์เฉพาะทาง “เก๋ออี้” (geyi 格義 method of analogy)
42 จากข้อมูลของบุมบาคฮะร์ พระอันซื่อกาวได้หยิบยืมเอาค�าศัพท์ต่างๆ ของเต๋ามาใช้เช่นค�าว่า โซ่ว  

(shou 守) ซึ่งหมายถึง “การเฝ้ารักษาไว้” หรือ “การเฝ้าสังเกต” (guarding or observing) Bum-
bacher, Stephan Peter. 2007. “Early Buddhism in China: Daoist Reactions.” In The 
Spread of Buddhism, edited by Ann Heirman and Stephan Peter Bumbacher. Leiden: 
Brill. p.219

43 An Shigao 安世高, trans., “Foshuo Da Anban Shouyi Jing Juan Shang 佛説大安般守意經卷
上 T602,” Tripitaka (Tokyo, November 28, 2011), Tokyo, The SAT Daizōkyō Text Database.
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44 โยคาจารภูมิ (Yogācārabhūmi) Daodi jing道地經 (T607)
45 Deleanu, Florin. 1997. “A Preliminary Study of An Shigao’s Translation of the Yogācārabhūmi.” 

Kansai Medical University 17: 33–52. pp. 33–52
46 อรรถาธิบายแห่งคัมภีร์อานาปานสมฤต ิ (Anban jie 安般解) Zacchetti, Stefano. 2008 “A ‘New’ 

Early Chinese Buddhist Commentary: The Nature of the Da Anban Shouyi Jing (T 602) Recon-
sidered.” Journal of the International Association of Buddhist Studies 31: 421- 484. pp.473–475

47 ในช่วงนี้พระพุทธศาสนาและลัทธิเต๋าต่างมีอิทธิพลต่อกันและกัน พระอันซื่อกาวได้น�าค�าศัพท์ของ
เต๋ามาใช้ในงานแปล เช่นค�าว่า เฝ้าสังเกต ประคองรักษา (โส่ว shou 守 to keep watch; to observe) 
คิดพิจารณา (ซือ si 思to think; to consider) ความคิด (ซือเสี่ยง sixiang 思想 thought; thinking) 
ส่วนลัทธิเต๋าเองในต้นพุทธศตวรรษที่ 8 ก็ได้ใช้เทคนิคการสอนสมาธิในพระพุทธศาสนา เช่นเทคนิค
แบบอานาปานสมฤติ ซึ่งแนะน�าให้ผู้ท�าสมาธิหายใจเข้าออกผ่านจุดตันเถียน (呼吸盧間入丹田) 
และเทคนิคการนึกนิมิตองค์เทพ (ซือเสิน si shen 思神) ไว้ตรงจุดตันเถียน (思想丹田) นี้ ล้วนเป็น
ผลจากอิทธิพลพระสูตรท�าสมาธิในศาสนาพุทธที่แพร่หลายในยุคนั้น ซึ่งได้แปลออกมาเป็นภาษาจีน 
(Bumbacher 2007: 203–228) อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่าจุดตันเถียนดังกล่าวเป็นจุดที่ต�่ากว่า
สะดือลงมาประมาณสองนิ้วมือ

48 ด้วยชื่อ “อานาปานสวตี ” (Ānāpānasvadi)
49 พ.ศ. 501-600
50 Deleanu, Florin. 1997. “A Preliminary Study of An Shigao’s Translation of the Yogācārabhūmi.” 

Kansai Medical University. pp. 44-47
51 อภชิยั โพธิป์ระสทิธิศ์าสต์ (2539) พระพทุธศาสนามหายาน พมิพ์ครัง้ที ่4 กทม. มหามกฏุราชวทิยาลยั 

หน้า 61
52 โฝวซัวต้าอันปันโส่วอี้จิง (Foshuo da anban shouyi jing 佛說大安般守意經) (T602) สามารถ

แบ่งออกได้เป็นสองภาค ภาคแรกกล่าวถึงค�าอธิบายของศัพท์ 4 ค�า(四法義) คืออัน ปัน โส่ว อี้ (an, 
ban, shou, yi, 安 般 守 意) เทคนิค 6 แบบ (the six steps 六門) และโสฬสวัตถุกะ (the sixteen 
bases, soḷasavatthuka, 十六勝) (ibid. 51–52) ภาคสองกล่าวถึงโพธิปักขิยธรรม 37 ประการ (the 
37 bodhipakṣiyadharma 三十七品法義) (Huang Wuda 2009: 6) ส�าหรับเทคนิค 6 ขั้นหมายถึง
ขั้นตอนทางเทคนิคที่เกี่ยวกับลมหายใจ (the breath technique) คือ 1. การนับลมหายใจ (counting 
the breath, gaṇanā 數, 數息) 2. การตามลมหายใจ (pursuing the breath, anugama 隨, 相隨) 
3. ลมหยุด (“concentration” or “stillness”, sthāpanā 止) 4. การมองนิ่งๆ เฉยๆ (observation, 
upalakṣanā 觀) 5. การตกศูนย์ (the turning away, vivarta 還) 6. ความบริสุทธิ์ (purification, 
pariśuddhi 淨)
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53 『可守身中意者。謂意在身觀。是為身中意』(T-ABSYJ T602, 15:169c22-c23) As for the 
ability to guard mindfulness [smṛti] at the centre of the body, it is known as the mindfulness 
dwells contemplating [in] the body;’ [in truth] this is the mindfulness within the centre of the 
body..” โดยที่  Michael Radich  เสนอว่า 身觀 มีความหมายเช่นเดียวกับ ค�าบาลีว่า กาเย กายา
นุปสฺสี วิหรต ิ Kāye kāyānupassī viharati.

54 ส�าหรบัเนือ้หาในส่วนนีม้สีิง่ทีน่่าสนใจคอืค�าว่า อี ้(yi 意) ค�านีม้คีวามหมายได้สองนัย คอื 1. ใจ (mana)  
2. สติ (smṛti) โดยทั่วไปศัพท์เฉพาะทางพระพุทธศาสนา ในภาษาจีนค�านี้จะใช้ในความหมายว่าใจ
เป็นส่วนใหญ่ เช่นค�าว่า กาย (shen 身) วาจา (kou 口), ใจ (yi 意) นอกจากนี้ค�าว่าอี้ 意ในบางบริบท
ยังสื่อความหมายถึง สติ (smṛti, mindfulness) ได้เช่นกัน (Muller, A. Charles, ed. “Yi 意, Menta-
tion.” Digital Dictionary of Buddhism, n.d. Accessed August 26, 2013.) ยกตัวอย่างเช่นศัพท์ค�า
ว่า “สติปัฏฐานสี่” ในภาษาจีนสามารถใช้ค�าว่า “ซื่อ อี้ จื่อ” (si yi zhi 四意止) (Hung, Hung-lung 
2004: 320–316) และจากการท่ีพระเกียรตศิกัดิ ์กิตตปัิญโญ สอบถามศาสตราจารย์การาชมิา (Seishi 
Karashima 辛嶋静志) ได้รับการยืนยันว่า ในวลี 可守身中意者 หรือ “การรักษาสติภายในกลาง
กาย” นั้น ค�าว่า “อี้” (yi 意) หมายถึง “สติ”

55 เฉินหุ้ย (Chen Hui 陳慧)
56 อินฉือรู่จิงจู้ (Yin chi ru jing zhu 陰持入經註) (T 1694). 125 เป็นคัมภีร์อรรถาธิบายแห่งพระสูตร 

อินฉือรู่จิง 陰持入經 อธิบายเรื่องราวของ ขันธ์ 5 อายตนะ 12 ธาตุ 18 เรียบเรียงในราวกลางพุทธ
ศตวรรษที่ 8 โดยเฉินหุ้ย

57 อรรถาธิบายแห่งคัมภีร์อานาปานสมฤติ (Anban jie 安般解)
58 安般解曰: 『息從内出。息中具有四大。而心在中。謂之内身也。息由外來。四大亦

爾。』 (Chen Hui zhuan 陳慧撰, and The SAT Daizōkyō Text Database. “Yin Chi Ru Jing Zhu  
陰持入經註 T1694.” Tripitaka. Tokyo, November 28, 2011. The SAT Daizōkyō Text Database.) 
“Breathing comes out from within. In it are contained the four mahā-bhūta and the mind is 
located therein: this is called “internal [body].’ Breathing comes from without, and the same 
happens with the four mahā-bhūta.” (Zacchetti 2008: 474 - 475)

59 ช่วงกลางระหว่าง พ.ศ. 701-800
60 พระเมธีวราภรณ์ (วิเชียร อโนมคุโณ) ป.ธ. 9 (2525) โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อประชาชน วัดปากน�้า

ภาษีเจริญ. “ล�าดับที่ 7 ธรรมบรรยาย หลักอานาปานสติ.” ทางมรรค ผล นิพพาน ธรรมปฏิบัติตาม
แนววิชชาธรรมกาย พ.ศ. 2525, หน้า 723

61 พระโลกเกษม (Lokakṣema, Zhi Loujiachen 支婁迦讖 ชื่อย่อ Zhi Chen 支讖)
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62  ปรัตยุตปันนสมาธิสูตร  (Pratyutpanna Samādhi-sūtra, Foshuo banzhou sanmei jing 佛說般舟
三昧經 หรือ “The Samādhi of Being in the presence of all the Buddhas”) หรือ “ภัทรปาลสูตร” 
สันนิษฐานว่าพระโลกเกษม ท�าการแปลในช่วง พ.ศ.  707-729 Oldmeadow, Harry. 2007. Light From 
the East: Eastern Wisdom for the Modern West. World Wisdom, Inc. p.140

63 汉桓帝 huán dì (ค.ศ. 146-67)
64 งานแปลของพระโลกเกษมที่ส�าคัญ ได้แก่ : ศูรังคมสมาธิสูตร (Śūraṃgama-samādhi Sūtra, Shou 

lengyan sanmei jing, 首楞嚴三昧經) ซึ่งเป็นพระสูตรที่กล่าวถึงทศภูมิสมาธิแห่งพระโพธิสัตว์ 
ต้นฉบับหายสาบสูญไปแล้ว, ปรัชญาปรมิตาสูตร (Prajñāpāramitā Sūtra, Dao xing banruo jing, 
道行般若經) หรือ “The Practice of the Path”, ปรัตยุตปันนสูตร (Pratyutpanna Sūtra, Ban zhou 
sanmei jing 般舟三昧經), อชาตศัตรูราชสูตร (Adushi wang jing 阿闍世王經), จ๋าพี่อวี้จิง (Za 
biyu jing 雜譬 喻 經), อู๋เลี่ยงชิงจิ้งผิงเติ่งเจว๋จิง (Wuliang qingjing pingdeng jue jing 無量淸淨

平等覺經), และ เป๋าจีจิง (Baoji jing 寶積經)
65 ชนิดา จันทราศรีไศล รายงานประจ�าเดือนมิถุนายน 2556 ซีแอตเติล 6 มิถุนายน 2556 หน้า 2–5
66 ในทศันะของมหายาน พระพทุธเจ้ามนีบัพระองค์ไม่ถ้วน ทรงสถติอยูใ่นพทุธเกษตรมากมายทัว่ทัง้สบิ

ทิศ ในที่นี้ให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งก็ได้ด้วยใจที่แน่วแน่
67 ภาษาจีนบางฉบับว่า เห็นพระพุทธองค์นับพระองค์ไม่ถ้วน
68 ชนิดา จันทราศรีไศล รายงานประจ�าเดือนมิถุนายน 2556
69 พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) (2555) “รวมพระธรรมเทศนา พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร).” 

คณะศิษยานุศิษย์หลวงพ่อวัดปากน�า้ โดยพระวิชัย วิชโย และคณะ กรุงเทพฯ บ. เอกพิมพ์ไท จ�ากัด 
หน้า 530

70 เรื่องเดียวกัน หน้า 419
71 เรื่องเดียวกัน หน้า 498
72 เรื่องเดียวกัน หน้า 508
73 ดร.ชนิดา จันทราศรีไศล นักวิชาการประจ�าสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยแห่งออสเตรเลียและ

นิวซีแลนด์
74 พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร), รวมพระธรรมเทศนา หน้า 575
75 ก่อน พ.ศ. 500 โดยประมาณ
76 ราชวงศ์ฉินสมัยหลัง หรือ โฮ่วฉิน (houqin 後秦)
77 คมัภร์ีปฏบิตัสิมาธภิาวนาทีก่ล่าวถงึพทุธานสุตใินยคุนีไ้ด้แก่ “ต�าราจาก ซมับสัตา”(Book of Zambasta)

( Martini 2011: 121–194 และ Emmerick 1969: 59–74) “คัมภีร์โยควธิ”ี (Yogalehrbuch)(Yamabe 
1999: 60-71), “คู่มือสมาธิแห่งมองโกเลีย” (The Mongolian manual) (Yamabe 2010: 1045),  
อูเ่หมนิฉนัจงิหย้าวย่งฝ่า (The Essence of the Meditation Manual Consisting of Five Gates 五門禪經

要用法) T619, และ ซอืเหวยเล่ว์หย้าวฝ่า (The Abridged Essentials of Meditation 思惟畧要法) T617
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78 พระกุมารชีพ (Kumārajīva 鸠摩罗什)
79 ซือเหวยเล่ว์หย้าวฝ่า (Abridged Essentials 思惟畧要法) T617
80 ถ�า้คิซิล (Kizil Caves) มณฑลซินเกียง (ซินเจียง Xinjiang) สาธารณรัฐประชาชนจีน
81 กัษมีรี (Kashmiri) กุมารายนะ (Kumārāyana)
82 ชีวกะ (Jīvaka)
83 พระพุทธทัตต์ (Bandhudatta)
84 ทีรฆอาคมะ (Dīrgha Āgama) มัธยอาคมะ (Madhyama Āgama) กษุทรกะ (Kṣudraka)
85 กัชคาร์ (Kashgar) ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของมณฑลซินเจียงทางตะวันตกของจีน
86 พระพุทธยศ (Buddhayaśa)
87 เทอร์ฟาน (Turpan หรือ Turfan) ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของมณฑลซินเจียงทางตะวันตกของจีน
88 มาธยมิกะ (Madhyamaka) นาคารชุน (Nagarjuna)
89 พระเจ้าฝูเจียน (Fu Jian 苻堅)
90 หลี่กวง หรือ หลี่ว์กวง (Lu Guang呂光)
91 พระเจ้าเหยาซิง (Yao Xing 姚興)
92 คมัภร์ีภาษาจนีทีส่�าคญัซ่ึงพระกุมารชพีแปลไว้ได้แก่  Diamond Sūtra, Amitabha Sūtra, Lotus Sūtra, 

the Vimalakirti Nirdesa Sūtra, Mūlamadhyamakakārikā, Aṣṭasāhasrikā Prajñāpāramitā Sūtra, 
Mahāprajñāpāramitā Upadeśa

93 พระอมิตายุ อมิตาภะ (Amitābha 阿彌陀佛) : พระธยานิพุทธะ 1 ใน 5 องค์ ประทับในแดนสุขาวดี
ทางตะวันตก พระองค์มีหลายพระนาม เช่น อมิตายุ แปลว่า พระผู้มีอายุกาลไม่มีประมาณ และ 
อมิตาภะ แปลว่า พระผู้มีแสงส่องสว่างไม่มีประมาณ พระองค์มีรูปกายเป็นสีแดง นับถือกันมาก 
ในนิกายสุขาวดี

94 清淨視表徹裏。既得如是見者。當復教令從此琉璃身中放白光明。自近及遠遍滿閻浮。
唯見光明不見諸物。還攝光明入於身中。既入之後復放如初。凡此諸觀從易及難。其白
亦應初少 後多。既能如是。當從身中放此白光。乃於光中觀無量壽佛。無量壽佛其身姝

大光明亦妙。(T617, 15:299c27-300a04)
95 พระธรรมกายซ้อนอยู่ภายในกายเนื้อของผู้ปฏิบัติ (當因生身觀內法身 T161, 15:7299b11)
96 ดุจบุรุษผู้นึกถึงคนโทก่อน แล้วต่อมาจึงนึกถึงมุกมณีที่อยู่ในคนโทนั้น (如人先念金瓶後觀瓶內摩

尼寶珠 T617, 15:299b1)
97 (Shi Guohua 釋果化 1999: 10–11)
98 นึกนิมิตพระพุทธรูป (觀佛三昧法 (佛像觀)
99 นึกนิมิตพระรูปกาย (生身觀法)
100 นึกนิมิตพระธรรมกาย (法身觀法)
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101 พระพุทธเจ้าในทศทิศ (十方諸佛觀法)
102 คัมภีร์ปรัตยุตปันนสมาธิสูตร (Pratyutpanna Samādhi-sūtra 般舟三昧經)
103 「佛像觀」→「生身觀」→「法身觀」→「十方諸佛觀」
104 คมัภร์ีทศภมูวิภิาษาศาสตร์ (Daśabhūmivibhāsāśāstra 十住毘婆沙論) เป็นคัมภีร์อรรถกถาซึง่แต่ง

โดยนาคารชุน
105 พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) (2555) “รวมพระธรรมเทศนา พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร).” 

คณะศิษยานุศิษย์หลวงพ่อวัดปากน�า้ โดยพระวิชัย วิชโย และคณะ กรุงเทพฯ บ. เอกพิมพ์ไท จ�ากัด 
หน้า 506

106 เรื่องเดียวกัน หน้า 627
107 “กายอรปูพรหมละเอยีด ธรรมทีท่�าให้เป็นกายอรปูพรหมละเอยีด แปดเท่าฟองไข่แดงของไก่ ใจอรูป

พรหมละเอียดติดอยู่ที่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ท�าให้เป็นกายอรูปพรหมละเอียด เห็นใสชัดปรากฏแปด
เท่าฟองไข่แดงของไก่” เรื่องเดียวกัน หน้า 295

 “..ดวงธรรมที่ท�าให้เป็นกายมนุษย์ ก็ใสเป็นแก้ว หาหลักอื่นไม่ได้ ดวงธรรมที่ท�าให้เป็นกายมนุษย์
ละเอียด ดวงธรรมที่ท�าให้เป็นกายทิพย์ กายทิพย์ละเอียด กายรูปพรหม รูปพรหมละเอียด กายอรูป
พรหม อรูปพรหมละเอียด ใสหนักขึ้นไป สว่างหนักขึ้นไป” เรื่องเดียวกัน หน้า 322

108 พระธรรมมิตร (Dharmamitra Tanmomiduo 曇摩蜜多) ฝ่าซิ่ว (法秀)
109 ผลงานแปลที่ส�าคัญได้แก่ ปัญจทวารธยานสูตรมหรถธรรม (Pancadvara-dhyāna-sūtra-mahartha-

dharma 五門禪經要用法) กวนผู่เสียนผูซาสิงฝ่าจิง (Samantabhadra bodhisattva Sūtra 觀普賢

菩薩行法經) กวนซวีคงจั้งผูซ่าจิง (Ākāśagarbha bodhisattva sūtra 觀虛空藏菩薩經) และคัมภีร์
ฉานมี่หย้าวจิง (禪祕要經)

110 師復更教言。汝從今捨前二觀。係心在齊。即受師教一心觀齊。觀齊不久覺齊有動相諦
視不亂。見齊有物猶如鴈卵其色鮮白。

 即往白師。師言。汝更視在處。如師所教。觀已有蓮花。琉璃爲莖。黄金爲臺。臺上
有佛結跏趺坐。第一佛齊中復有蓮花出上復有佛結跏趺坐。如是展轉相出乃至大海。
海邊末後第一佛。還入第二佛齊。第二佛還 入第三佛齊。如是展轉還入乃至人齊佛 
(Fotuo mi duo T619, 15:326a20–a23) The master must further instruct him, saying: “From now 
on abandon the previous two contemplations. Concentrate your mind on your navel.” Having 
received the master’s instructions, [the practitioner] single-mindedly contemplates his navel. 
Having contemplated his navel for ashot time, he feels something moving inside his navel, like 
a heron’s egg, white in color. He goes and tells the master.The master says: “Look further at 
this place.” [The ractitioner] does as the master instructs. Having contemplated it [further], 
[he sees that] there is a lotus flower, with a beryl stem, and a golden centre platform-bud. On 
the platform is a Buddha, seated in the cross-legged posture.From within this Buddha’s navel 
another lotus flower emerges, atop which there is another Buddha sitting in the cross-legged 
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posture. This continues,[Buddha emerging from the navels of other buddhas,] until [the world is 
filled] up to the [edge of the] ocean. Then, at the edge of the ocean, the last Buddha reenters the 
previous Buddha’s navel, and so forth back to the [original] Buddha [that had emerged from] 
the practitioner’s navel. (Translated by Eric Matthew Greene)

111 ส�านวนแปลภาษาอังกฤษอีกส�านวนหนึ่ง  The last Buddha by the ocean returns into the navel of 
the next Buddha, and this Buddha returns into the navel of the third Buddha. Thus [the Bud-
dhas] disappear one after another, until [the final one] enters the practioner’s navel. When 
the [practioner] has made each Buddha enter the practioner’s navel. (Translated by Yamabe 
2010:1052) หลังจากพ้นขอบทะเล องค์พระ (พุทธเจ้า) พระองค์แรกจะกลับเข้ามาสู่กลางนาภีของ
พระองค์ทีส่อง, พระองค์ท่ีสองจะเข้าสู่กลางนาภีองค์ท่ีสาม, จากนัน้องค์พระแต่ละองค์จะค่อยๆ หาย
เข้าไปในองค์ที่ถัดเข้ามา องค์แล้วองค์เล่าจนกระทั่ง[องค์สุดท้าย]กลับเข้ากลางนาภีของผู้ปฏิบัติ

112 วางใจไว้กลางตัวบริเวณสะดือ (The practioner observes the inside of the navel)
113 คมัภร์ีคูม่อืนกึนมิติ  (Visualization Manual 觀經) T85 (“Foshuo guan jing 佛説觀經” T2914, Tripi-

taka (Tokyo, n.d.), The SAT DaizōkyōText Database, accessed November 20, 2012.) คู่มือสมาธิ  
(Chan Manual 坐禪儀) โดย ฉางหลูจงอี๋ (Changlu Zongyi 長蘆宗頤) กลางพุทธศตวรรษที่ 17 
– กลางพุทธศตวรรษที่ 12 (Yamabe 2010:1055) และคัมภีร์เคล็ดลับสมาธิ (Secret Essentials of 
Meditation) T613 (Yamabe 2010:1050)

114 พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) (2555) “รวมพระธรรมเทศนา พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร).” 
คณะศิษยานุศิษย์หลวงพ่อวัดปากน�า้ โดยพระวิชัย วิชโย และคณะ กรุงเทพฯ บ. เอกพิมพ์ไท จ�ากัด 
หน้า 622

115 เรื่องเดียวกัน หน้า 472
116 โอวาทพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) วันอาทิตย์ที่ 6, 13 มิถุนายน พ.ศ. 2542
117 ช่วงเวลาระหว่าง พ.ศ. 701-1100
118 เรียบเรียงจากงานวิจัยของ ดร.ชัยสิทธิ์ สุวรรณวรางกูล (2556) “ธรรมกายในคัมภีร์มหาปรินิรวาณ

สูตร คัมภีร์ต้นฉบับพระพุทธศาสนายุคต้น”
119 อังคุลิมาลสูตร มัชฌิมนิกาย สุตตันตปิฎก (บาล)ี
120 พระคุณภัทระ (Gunabhadra 求那跋陀羅) มีชีวิตระหว่าง พ.ศ. 937-1011 (ค.ศ. 394-468)
121 ค.ศ. 435-443 อ้างอิงจาก The Korean Buddhist Canon: A Description Catalogue, accessed on 

2nd May 2013.
 http://www.acmuller.net/descriptive_catalogue/files/k0410.html
122 ค.ศ. 435
123 ค.ศ. 468
124 ลังกาวตารสูตร 楞伽阿跋多羅寶經 หรือ 楞伽經
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125 พบค�าว่าธรรมกายในพระไตรปิฎกทิเบต 17 ที่ แต่พบในพระไตรปิฎกจีน 12 ที่ เท่านั้น แปลจากพระ
ไตรปิฎกทิเบต โดยเทียบเคียงกับภาษาจีน ผู้ร่วมแปลคือคุณสุมิตรา วิฑูรชาตรี

126 สนับสนุนข้อมูลจาก คุณสุมิตรา วิฑูรชาตรี ในเนื้อหาของอังคุลิมาลียสูตรนั้นมีอยู่ในทิเบตดังนี้คือ
 (1) P tsu 133b-215a (2) N ma 207b-332a (3) Dtsha 126a-206b (4) Lma 196a-315b
 ได้พบว่ามีค�าว่า ธรรมกาย อยู่ประมาณ 17 ที่และรายงานนี้ใช้ 2 ฉบับในพระไตรปิฎกทิเบต คือ 

Peking and Derge ในการเปรียบเทียบและการแปลความหมาย ในเนื้อหาอังคุลิมาลียสูตรในภาษา
ทิเบตนี้มีทั้งหมด 7 บท

127 [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 rgaba med pa'o zhes bya ba 'di ni [D169a4] 'phags pa'i lam yan lag brgyad pa 
yin par rig par bya'o ||

 如來常及恒 第一不變易 清淨極寂靜 正覺妙法身 甚深如來藏 畢竟無衰老是則摩訶衍 具

足八聖道 (T120 2: 532a20-29)
128 [P167a2] [D159b4] || de bzhin gshegs pa chos kyi sku || ... || de bzhin gshegs pa ye shes sku ||
 諸佛如虚空 虚空無生相 諸佛如虚空 虚空無色相 法猶如虚空 如來妙法身 智慧如虚空 如

來大智身 (T120 2: 527b08-13)
129 [D185a2] 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 ||

 我於無量阿僧祇劫恒河沙生。拂除無量衆生諸天及人一切煩惱。如除蛇毒故。生此無患

離患法身。(T120 2: 536b6-8)
130 [P193a3][D185b2]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 ||

 我於無量阿僧。祇劫恒河沙生。現隨世間支節不具。令無量衆生安立菩提故。生無上法
身。

131 พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) (2555) “รวมพระธรรมเทศนา พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร).” 
คณะศิษยานุศิษย์หลวงพ่อวัดปากน�า้ โดยพระวิชัย วิชโย และคณะ กรุงเทพฯ บ. เอกพิมพ์ไท จ�ากัด 
หน้า 27

132 เรื่องเดียวกัน หน้า 259
133 เรื่องเดียวกัน หน้า 261
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134 เรื่องเดียวกัน หน้า 264
135 เรื่องเดียวกัน หน้า 284
136 เรียบเรียงจากงานวิจัยของ ดร.ชัยสิทธิ์ สุวรรณวรางกูล (2556) “ธรรมกายในคัมภีร์มหาปรินิรวาณ

สูตร คัมภีร์ต้นฉบับพระพุทธศาสนายุคต้น”
137 อาคม (āgama: 阿含經) เถรวาทใช้ค�าว่า “นิกาย” หรือ นิกายะ
138 ไม่พบธรรมกายใน มธัยมาคมะ (Madhyamaāgama 中阿含經) และกษทุรกาคมะ (Kṣudrakāgama)
139 ทรีฆาคมะ (Dīrghāgama- DA2 長阿含經) ส่วนท่ียกมานีแ้ปลจากอาคมะของธรรมคปุตกะโดยท่าน

พุทธยศ (Buddhayaśa 佛陀耶舍) และท่านจู๋ฝอเนี่ยน (Zhu Fonian 竺佛念) ในสมัยโฮ่วฉิน ( 後
秦) พ.ศ. 956 (ค.ศ. 413) (二) 第一分遊行經第二初

140 道果成就上下和順法身具足。向須陀洹得須陀洹。向斯陀含得斯陀含。向阿那含得阿那

含。向阿羅漢得阿羅漢四雙八輩。是謂如来賢聖之衆。甚可恭敬世之福田。
141 สังยุกตาคมะ (Samyuktāgama- SA604 雜阿含經) ส่วนที่ยกมานี้แปลจากอาคมะของสรรวาสติวาท

โดยท่านคุณภัทร (Guṇabhadra 求那跋陀羅) ในแผ่นดินซ่งหลือซ้อง ราว พ.ศ. 978–986 (ค.ศ. 
435–443) 宋天竺三藏求那跋陀羅譯 ทิวยาวทานะ (Divyāvadāna) T099 2:168b15-23

142 王曰。聽吾所説心中所以。如來之體身法身性清淨 彼悉能奉持 是故供養勝...
143 สังยุกตาคมะ (Samyuktāgama- SA2 196 雜阿含經) อัคคิวัจฉโคตตสูตร (Aggivacchagotta Sutta) 

T100 2:445c 2-8
144 ในพระบาลี เป็น วัจฉโคตตปริพาชก
145 四煩惱 The four delusions in reference to the ego: 我痴 ignorance in regard to the ego; 我見 

holding to the ego idea; 我慢 self-esteem, egotism, pride; 我愛 self-seeking, or desire, both the 
latter arising from belief in the ego. Also 四惑.

146 四倒 อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อวิสุทธิ์ (The four viparyaya i. e. inverted or false beliefs in regard 
to 常樂我淨 that is to say impermanent, suffering, impersonal, and impure) 邪惑 โลภะ โทสะ 
โมหะ และ อวิชชา

147 汝今瞿曇。亦復如是。已斷一切煩惱結縛。四倒邪惑。皆悉滅盡。唯有堅固眞法身在。
148 เอโกตตราคมะ (Egottarāgama-EA1 增壹阿含經) มีความเป็นไปได้ว่าแปลจากอาคมะของ

สรรวาสติวาทหรืออาจแปลจากอาคมะของธรรมคุปตกะ ซึ่งแปลโดยท่านธรรมนันทิ (Dharmanandi 
曇摩難提) แห่งรัฐฝูฉิน (Fu Qin State 苻秦) และตรวจทานโดยท่าน โคตมสังฆเทวะ (Saṃghadeva  
僧伽提婆) แห่งราชวงศ์จิ้นตะวันออก (Eastern Jin Dynasty 東晉) ในช่วง พ.ศ. 940-941 (ค.ศ. 
397–398) มฆเทวะสูตร (Maghadeva Sutta) T125 2:549c14-550a1

149 釋師出世壽極短　肉體雖逝法身在
150 阿難仁和四等具　意轉入微師子吼
151 尊者阿難作是念　如來法身不敗壞　永存於世不斷絶　天人得聞成道果

บทที่ 3 สมาธิภาวนาและธรรมกายในคัมภีร์ภาษาจีน | 165

www.webkal.org



152 เอโกตตราคมะ (Egottarāgama- EA48.2 增壹阿含經) อุโปสถสูตร (อมตะกรรม 十不善品第四

十八) T125 2:787b20-29
153 是故阿難。當建此意。我釋迦文佛壽命極長。所以然者。肉身雖取滅度法身存在。
154 เอโกตตราคมะ (Egottarāgama 增壹阿含經) โภชนะสูตร (佛説食施獲五福報經) T132 

2:855b10-b19
155 何謂爲五。一曰施命。二曰施色。三曰施力。四曰施安。五曰施辯
156 是五福徳施。若發道意施於一切。所生之處常見現在佛諮受深法。四等四恩六度無極三

十七品。法身現相壽命無窮相好分明。
157 พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) (2555) “รวมพระธรรมเทศนา พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร).” 

คณะศิษยานุศิษย์หลวงพ่อวัดปากน�า้ โดยพระวิชัย วิชโย และคณะ กรุงเทพฯ บ. เอกพิมพ์ไท จ�ากัด 
หน้า 257 

158  เรื่องเดียวกัน หน้า 170
159  เรื่องเดียวกัน หน้า 51 
160  เรื่องเดียวกัน หน้า 386 
161  เรื่องเดียวกัน หน้า 389 
162  เรื่องเดียวกัน หน้า 669 
163  ช่วงเวลาตั้งแต่ พ.ศ. 501-1000
164  ช่วงเวลาที่พระพุทธองค์ด�ารงพระชนม์อยู่ยังไม่เข้าปรินิพพาน
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จากการศกึษาประวตัขิองพระเดชพระคณุพระมงคลเทพมนุ ี(สด จนทฺสโร)  

ก่อนการค้นพบธรรมกายนั้น พบว่าท่านได้ร�่าเรียนและปฏิบัติกัมมัฏฐานกับ

ครูบาอาจารย์หลายท่านมาแล้ว จึงเป็นเรื่องน่าสนใจท่ีจะติดตามศึกษา วิธี

ปฏิบัติธรรมที่มีอยู่ในท้องถ่ินก่อนหน้าท่ีท่านจะได้ค้นพบวิชชาธรรมกายนั้น

เป็นอย่างไร และค�าว่าธรรมกายเคยปรากฏมาก่อนหรือไม่ หากมีเคยเป็นที่

รู้จักและเข้าใจกันว่าอย่างไร

แผนที่แสดงที่มาของคัมภีร์
ในการค้นหาร่องรอยวิชชาธรรมกายในเอเชียอาคเนย์
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คัมภีร์พระธัมมกายาทิ 2

ส�าหรับความหมายและความรู ้เกี่ยวกับธรรมกายในภาคกลางของ

ประเทศไทยนั้น พระครูวิเทศสุธรรมญาณ วิ. (สุธรรม สุธมฺโม) และคณะได้

ศึกษาหาค�าตอบจากคัมภีร์พระธัมมกายาทิ ทางด้านวิชาการของไทยคัมภีร์นี้

ได้ถูกอ้างอิงเป็นครั้งแรกในโดย ศ.ฉ�่า ทองค�าวรรณ ในบทความ “จารึกพระ

ธรรมกาย” วารสารศิลปากร พ.ศ. 2504 และในประชุมศิลาจารึกภาคที่ 3 

พ.ศ. 25083 อย่างไรก็ตาม “หนังสือพระธรรมกายาทิ” ที่ ศ.ฉ�่า ใช้อ้างอิงใน

บทความน้ัน ไม่มรีายละเอยีดเพือ่การค้นคว้าทางวชิาการใดๆ ประกอบไว้ต้ังแต่

บทความดังกล่าวได้รับการเผยแพร่4 จนกระทั่งในเดือนมีนาคม 2556 ทีมงาน

สถาบนัวจิยันานาชาตธิรรมชยั (ออสเตรเลยีและนวิซีแลนด์) จงึได้ค้นพบคมัภร์ี

พระธมัมกายาท ิขณะปฏบิตังิานภาคสนามทีว่ดัพระเชตุพนฯ กรุงเทพมหานคร 

คัมภร์ีดงักล่าวเป็นคมัภร์ีใบลานฉบบัเทพชมุนมุทีพ่ระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้า

เจ้าอยู่หัวได้พระราชทานไว้ส�าหรับวัดพระเชตุพนฯ เป็นการเฉพาะ เพ่ือการ

ศึกษาของพระภิกษุสามเณร เขียนเป็นคาถาบาลี 16 หน้าลานด้วยอักษรขอม

ไทย ไม่ปรากฏวนัทีจ่าร ตอนต้นเป็นคาถาพระธรรมกายภาษาบาลีทีพ่รรณนา 

ถงึส่วนต่างๆ ของพระวรกายในพระพทุธองค์ว่าเป็นพระญาณหรอืพระคณุต่างๆ  

ตั้งแต่ สพฺพญฺญุตญาณปวรสีส� จนถึง อิม� ธมฺมกายพุทฺธลกฺขณ� โยคาวจรกุลปุตฺ

เตน ติกฺขญาเณน สพฺพญฺญุพุทฺธภาว� ปตฺเถนฺเตน ปุนปฺปุน� อนุสฺสริตพฺพ� ฯ และ

กล่าวว่าพุทธลักษณะเช่นนี้คือธรรมกาย ส่วนนี้มีความยาวประมาณ 2 หน้า

ลาน ที่เหลืออีก 14 หน้าลานเป็นการอธิบายถึงพระญาณและพระคุณต่างๆ

ที่กล่าวไว้ก่อนข้างต้นในลักษณะคล้ายอรรถกถา อันเป็นการให้รายละเอียด

เพิ่มเติม ในท้ายคัมภีร์ได้ผนวกคาถาบาลีชื่ออุณหิสสวิชัยไว้ จากนั้นคัมภีร์มี
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ค�าแนะน�าให้สวดคาถา สกฺกตฺวา พุทฺธรตน� โอสถ� อุตฺตม�...3 จบ ในท้ายคัมภีร์

ธมัมกายาทฉิบบัเทพชมุนมุเป็นคาถาบาลทีีใ่ช้ค�าสงัขยาบอกถงึการสร้างบารมี

ของพระพทุธเจ้าประเภทปัญญาธกิะ สทัธาธกิะและวริยิธกิะ คมัภร์ีพระธมัมกา 

ยาทิจึงจัดเป็นคัมภีร์โบราณที่แสดงรายละเอียดและขยายความหมายของ 

พระญาณแลธรรมะต่างๆ ของธรรมกาย

คาถาพระธรรมกายท่ีจารไว้ในตอนต้นของคัมภีร์ ได้กล่าวถึงพระพุทธ

วรกายอันประกอบด้วยพระญาณรู้แจ้งต่างๆ ซึ่งสรุปจากการถอดความได้

ดังนี้

คัมภีร์พระธัมมกายาทิ และหน้าประกับคัมภีร์ (ปก) 
ฉบับเทพชุมนุม วัดพระเชตุพนฯ 
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ญาณ/ธรรม	 ส่วนของพระวรกาย

สัพพัญญุตญาณ พระเศียร

อารมณ์ในพระนิพพาน พระเกสา

จตุตถฌาน พระนลาฏ

วชิรสมาปัตติญาณ พระอุณาโลม

นีลกสิณญาณ พระขนง

ทิพพจักษุ ปัญญาจักษุ สมันตจักษุ }  

พุทธจักษุ และธรรมจักษุ

ทิพยโสตญาณ พระโสต

โคตรภูญาณ  พระนาสิก

มรรคผลญาณ (วิมุติญาณ) พระปราง

โพธิปักขิยญาณ พระทนต์

โลกียโลกุตรญาณ ริมพระโอษฐ์

จตุมรรคญาณ พระทาฒา

จตุสัจจญาณ พระชิวหา

อปฏิหตญาณ พระหนุ

อนุตฺตรวิโมกขาธิคมญาณ พระศอ

ติลักขณญาณ ปล้องพระศอ

จตุเวสารัชชญาณ พระพาหา

ทสานุสสติญาณ นิ้วพระหัตถ์

พระเนตร
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โพชฌงค์ 7 พระอุระ

อาสยานุสยญาณ พระถัน

ทศพลญาณ กลางพระวรกาย

ปฏิจจสมุปปาทญาณ พระนาภี

อินทรีย์ 5 (และ) พละ 5 บั้นพระองค์

สัมมัปปธาน 4 พระอูรุ

กุศลกรรมบถ 10 พระชงฆ์

อิทธิบาท 4 พระบาท

ศีล สมาธิ ปัญญา สังฆาฏิ

หิริโอตตัปปะ จีวร

อัฏฐังคิกมรรคญาณ อันตรวาสก

สติปัฏฐาน 4 รัดประคด

รายการด้านบนแสดงส่วนพระวรกายกับญาณรู้แจ้งและธรรมะต่างๆ 26 

รายการพร้อมกับผ้าครอง 3 ผืนและรัดประคด5

ในการค้นคว้าทีม่าของคาถาบาลทีีก่ล่าวถงึนี ้พบว่ามอียูใ่นคมัภร์ีมโนรถ

ปูรณี อันเป็นอรรถกถาของอังคุตรนิกาย โดยปรากฏอยู่ในส่วนเอกนิบาต 

เอตทัคคะวรรคที่ 4 พระสูตรที่ 10 ประวัติพระสาคตเถระผู้เป็นเอตทัคคะทาง

เตโชธาตุกสิณ เป็นคาถาที่พระสาคตเถระกล่าวให้พญานาคดุร้ายผู้อาศัยอยู่

ใกล้ท่าข้ามเรือเมืองโกสัมพีฟัง หลังจากพระสาคตเถระทรมานให้ละพยศด้วย

เตโชธาตกุสณิได้แล้ว คาถาเริม่ตัง้แต่ สพพฺญญฺตุญาณปวรสสี ํจนถงึ สติปฏฺาน 
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ปวรกายพนธฺน ํครอบคลมุเนือ้หาการเทียบส่วนพระวรกายต่างๆ กบัพระญาณ 

และพระคุณ อย่างไรก็ตามคาถานี้ปรากฏเฉพาะในอรรถกถาฉบับสยามและ

พม่า แต่ไม่พบในฉบับสิงหล เนื้อความที่ปรากฏในอรรถกถาดังกล่าวและใน

คมัภีร์พระธัมมกายาทเิหมอืนกนัทกุประการเว้นแต่รายละเอยีดเลก็ๆ น้อยๆ

ในคมัภร์ีธมัมกายาทเิมือ่จบคาถาบาลแีจกแจงส่วนพระวรกายต่างๆ ของ

พระพุทธเจ้าแล้ว คัมภีร์ได้กล่าวว่าพระพุทธเจ้าทรงรุ่งเรืองกว่าความรุ่งเรือง

ของเทวดาและมนุษย์ใดๆ เพราะทรงญาณอันสูงสุดทรงเป็นผู้น�าโลก และ

ธรรมกายคือลักษณะของพระพุทธเจ้า ควรที่พระโยคาวจรผู้มีญาณแก่กล้า

หากปรารถนาความเป็นสพัพญัญพูทุธเจ้าจะพงึระลกึถงึพระธรรมกายเนอืงๆ

เนื้อหาในส่วนนี้ มีใน “ศิลาจารึกธรรมกาย” ของ ศ.ฉ�่า6 และมีในจารึก

ลานเงินประกับทองทีบ่รรจอุยูใ่นพระเจดย์ีศรสีรรเพชดาญาณ วดัพระเชตุพนฯ 

นอกจากนีย้งัพบข้อความดงักล่าวในคมัภร์ีใบลานอกัษรเขมรของกมัพชูา และ

คัมภีร์อักษรธรรมล้านนาอีกด้วย
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จารึกลานเงินประกับทองคาถาธรรมกายที่บรรจุอยู่ในพระเจดีย์ศรีสรรเพชดาญาณ
มีลักษณะคล้ายกับที่แสดงไว้ในรูป
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คาถาบาลีในอรรถกถา 

มโนรถปูรณี 7

สพฺพญฺญูตญณปวรสีส� จนถึง สติปฏฺาน 

ปวรกายพนฺธน�

คาถาธรรมกาย8 สพฺพญฺญูตญณปวรสีส� จนถึง สติปฏฺาน 

ปวรกายพนธฺน� + อมิ� ธมมฺกายพทุธฺลกขฺณ� 

โยคาวจรกลุปุตฺเตน ติกขฺญเณน สพฺพญญฺุ

พุทฺธภาว� ปตฺเถนฺเตน ปุนปฺปุน� อนุสฺสร ิ

ตพฺพ� ฯ

คัมภีร์ธัมมกาย 

(คัมภีร์ธรรมกาย)9
คาถาธรรมกาย + บทขยายความเป็น

ภาษาไทยยวน

คมัภร์ีธมัมกายาทิ ฉบับเทพชุมนุม 

(หนังสือธรรมกายาทิ)10

คาถาธรรมกาย + คาถาขยายความเป็น

ภาษาบาลี11

จารึกพระธรรมกาย12 บรรจุคาถาธรรมกายไว้เพียง 5 บรรทัด

เท่านั้น

ตารางแสดงปริมาณเนื้อความในคัมภีร์ต่างๆ เกี่ยวกับธรรมกาย
เพื่อความเข้าใจขอบเขตเนื้อหาแต่ละคัมภีร์

หลงัจากจบคาถาพระธรรมกายแล้ว คมัภีร์ธมัมกายาทยิงัมคีาถาอธบิาย

พระญาณต่างๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นพระธรรมกายด้วยภาษาบาลีเพิ่มเติมเป็น

พิเศษ ท�าให้เข้าใจถึงธรรมกายและพระญาณต่างๆ ได้มากขึ้น การอธิบายถึง

พระญาณและพระคณุต่างๆ ของพระธรรมกายนัน้มคีวามสอดคล้องกบัเนือ้หา

ในพระบาลเีป็นส่วนมาก จงึบอกถงึความเป็นเถรวาทของคมัภร์ีพระธมัมกายาทิ
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ได้ อย่างไรกต็ามมพีระญาณในคาถาพระธรรมกายบางประการทีน่่าสนใจเช่น 

วชิรสมาบัติญาณ และอัปปฏิหตญาณ ผู้ประพันธ์คัมภีร์พระธัมมกายาทิได้ให้

ความหมายของพระญาณดังกล่าวนั้นไว้ในคาถาบาลีขยายความ จึงได้น�ามา

เสนอดังต่อไปนี้

พระญาณของพระธรรมกายประการหนึ่งท่ีควรแก่การศึกษาคือวชิร

สมาบัติญาณ โดยเฉพาะค�าว่า “วชิร” การให้ความหมายของพระญาณนี้ใน

คาถาขยายความเริม่ต้นด้วยการกล่าวถงึช้าง 10 ตระกลูได้แก่ กาฬาวะ คงเคย

ยะ จนถึง อุโปสถะ และฉัททันต์13 โดยที่ฉัททันต์จะเป็นช้างที่มีก�าลังมากที่สุด

คือมีก�าลังเป็น 10 เท่าของช้างอุโปสถะ การบรรยายถึงก�าลังของช้างเป็นการ

บอกนยัว่า รศัมขีองพระพทุธเจ้ามกี�าลงัมากเท่ากบัช้างฉัททนัต์ 10 เชอืก ส่วน

ค�าว่า “วชริ”นัน้ ในคมัภร์ีธมัมกายาทฉิบบัเทพชมุนมุให้ความหมายว่าเป็นพลัง

ของ “นารายน” หรือ “นารายนพลัง” ซึ่งก็ได้ให้ค�าจ�ากัดความเพิ่มเติมไว้ว่า

เป็นรัศมีที่โชติช่วง ดังนั้น “วชิร” ในที่นี้จึงหมายถึงก�าลังของรัศมีที่โชติช่วง 

ศพัท์ค�าว่า นารายน ใช้ในลกัษณะคณุศพัท์ทัว่ๆ ไป มไิด้สือ่ถงึเทพเจ้าองค์ใด

ส่วนค�าว่าสมาบัติญาณคัมภีร์อธิบายว่า เป็นญาณที่เกิดขึ้นจากฌาน

สมาบัติ ผลสมาบัติ และนิโรธสมาบัติ และกล่าวต่อไปว่าสมาบัติญาณก็คือ 

สพัพญัญุตญาณ ทัง้น้ีเพราะฌานสมาบัต ิผลสมาบัต ิและนโิรธสมาบตัไิด้รวมอยู่

ในสัพพัญญุตญาณ เมื่อกล่าวโดยรวม วชิรสมาบัติญาณจึงเป็นญาณแห่งความ

รู้แจ้ง ที่เกิดขึ้นจากฌานสมาบัติ ผลสมาบัติ และนิโรธสมาบัติ มีรัศมีโชติช่วง

เป็นอย่างยิ่ง และเป็นพระอุณาโลมของพระธรรมกาย
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ในคัมภีร์ธัมมกายาทิ จักขุของพระธรรมกายประกอบด้วยทิพพจักขุ 

ปัญญาจักขุ สมันตจักขุ พุทธจักขุ และธรรมจักขุ แต่ในพระบาลีขุททกนิกาย

กล่าวถึงพระจักขุ 5 ประการของพระพุทธเจ้าไว้ว่าได้แก่ มังสจักขุ ทิพพจักขุ 

ปัญญาจักขุ พุทธจักขุ สมันตจักขุ14 การที่มังสจักขุไม่ปรากฏในธรรมกาย

แสดงให้เห็นว่า ธรรมกายซึ่งเป็นคุณสมบัติประการหนึ่งของพระพุทธเจ้า 

แตกต่างจากรปูกายของพระพทุธเจ้า และการมธีรรมจักขแุสดงความเป็นกาย

แห่งธรรมอย่างมีนัยส�าคัญ กล่าวคือพระบาลีแจกแจงคุณสมบัติเฉพาะในรูป

กายพระพุทธเจ้า แต่คัมภีร์พระธัมมกายาทิซึ่งเป็นคัมภีร์สายปฏิบัติ15แสดง

คุณสมบัติธรรมกายของพระพุทธเจ้า อนึ่งการแจกแจงธรรมกายด้วยจักขุ 5 

ประการนี้ ยังเป็นการปฏิเสธการตีความหมายของธรรมกายว่าเป็นหมวดหมู่

แห่งธรรมะอย่างชัดเจน

ส่วนอัปปฏิหตญาณหรือญาณท่ีไม่มีสิ่งใดขัดขวางนั้น พบในอรรถกถา

มโนรถปูรณีดังที่กล่าวไว้แล้ว และปรากฏพร้อมนัยอธิบายในคาถาบาลีชื่อ 

ธารณปริต ซึ่งแต่งเป็นคาถา 12 บท16 กล่าวถึงอัปปฏิหตญาณหรือพระญาณรู้

แจ้งในอดตี อนาคต และปัจจบุนั ด้วยพระญาณนีพ้ระพุทธเจ้าไม่ทรงเส่ือมถอย

ในความมุ่งม่ัน (ฉนทฺ) การแสดงธรรม (ธมมฺเทสนา) วริยิะ วปัิสสนา สมาธ ิและ

ความหลดุพ้น (วมิตุตฺ)ิ พระพทุธองค์ทรงมพีระญาณนีเ้ป็นเครือ่งน�าในกายกรรม 

วจีกรรม และมโนกรรมทั้งปวงของพระองค์

อนึ่งการที่พบคาถาบรรยายพุทธลักษณะกับพระญาณต่างๆ เฉพาะ 

ในคัมภีร์มโนรถปรูณฉีบับสยามและพม่านัน้ อาจเป็นร่องรอยการหายไปหรอืไม่ 

เป็นที่รู้จักในธรรมกายหรือกายธรรมของพระพุทธเจ้า โดยที่ฉบับสยามและ

พม่ายังคงรักษาไว้ได้เพียงฝ่ายดียวและหายไปจากอรรถกถาสิงหล หรือใน 
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ทางตรงข้ามทางฉบบัสยามและพม่าได้คาถาส่วนน้ีเข้ามาเตมิเสยีเอง โดยทีท่าง

สิงหลไม่ได้รับรู้ด้วย ซึ่งเป็นประเด็นที่จะต้องค้นคว้าศึกษาต่อไป

ในการเปรียบเทียบความหมายของธรรมกายในคัมภีร์พระธัมมกายาทิ

กับความหมายของธรรมกายในวิชชาธรรมกาย พบว่าในส่วนของหลักการมี

ความคล้ายคลึงกันมาก ดังนี้

การรู้แจ้งของพระธรรมกาย
ในคัมภีร์พระธัมมกายาทิได้กล่าวถึงจักขุทั้ง 5 ของพระธรรมกาย

พระพุทธเจ้าคือ ทิพพจักขุ ปัญญาจักขุ สมันตจักขุ พุทธจักขุ และธรรมจักขุ 

ในส่วนคาถาขยายความได้อธิบายถึงพุทธจักขุไว้ว่าประกอบด้วย อาสยานุสย

ญาณหรอืญาณทีรู่ใ้นนสิยัและอนสุยัของสตัว์ทัง้หลายและอนิทรียปโรปเรญาณ 

หรอืญาณทีรู่ใ้นอนิทรย์ีอนัหย่อนอนัยิง่ของสตัว์ท้ังปวง อย่างไรกต็ามยงัมญีาณ

อื่นก็ท�าหน้าที่รู้แจ้งในเรื่องราวนอกเหนือจากนี้อีกเช่น

- สจัจญาณ หรอืญาณท่ีรูเ้หน็ในอรยิสจัจ์ 4 คอืทกุข์ สมทุยั นโิรธ มรรค 

เป็นพระชิวหา

- ติลักขณญาณ หรือญาณรู้แจ้งใน อนิจฺจ� ทุกฺข� อนตฺตา เป็นปล้อง

พระศอ

- จุตูปปาตญาณ (ญาณที่ 9 ในทศพลญาณ) ซึ่งเป็นญาณรู้แจ้งในการ

เกิดการดับของสรรพสัตว์ เป็นช่วงกลางพระวรกาย

- ปฏจิจสมปุปาทญาณ หรอืญาณทีรู่แ้จ้งการเกิดข้ึนของธรรมท้ังหลาย

เพราะอาศัยกัน เป็นพระนาภี
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ญาณทั้งสี่ข้างต้นเป็นพระญาณท่ีรู้แจ้งในความเป็นไปของธรรมะต่างๆ

ในสัตว์โลกทั้งปวง กล่าวได้ว่าธรรมกายในคัมภีร์พระธัมมกายาทิไม่ได้ทรงรู้

แจ้งเฉพาะญาณทางพระเนตรเท่านั้น แต่ทรงมีพระญาณอื่นๆ ที่ประกอบเป็น

พระองค์ และทรงรู้แจ้งในสรรพสิ่งหรือทรงมีสัพพัญญุตญาณ

ในวชิชาธรรมกาย การรูแ้จ้งของพระธรรมกายได้แสดงไว้ในธรรมเทศนา

ของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ในวาระต่างๆ  ในส่วน

ของการรูแ้จ้งอนิทรย์ีนัน้ พระเดชพระคณุพระมงคลเทพมนุกีล่าวถงึอนิทรย์ี 22 

ว่าเป็นวิปัสสนาภูมิ และธรรมกายมองเห็นอินทรีย์เหล่านี้ “เมื่อว่าอินทรีย์ 22 

เป็นภูมิของวิปัสสนาแท้ๆ ถ้าไม่มีตาธรรมกายมองไม่เห็น มีตาธรรมกายมอง

เห็น” 17 คุณสมบัติของธรรมกายในด้านนี้จึงเทียบกับ อินทรียปโรปเรญาณใน

คัมภีร์พระธัมมกายาทิได้เป็นอย่างดี

ในส่วนของการรู้แจ้งอริยสัจจ์ 4 นั้นพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี

ได้เทศน์ถึงการรู้ของธรรมกายไว้ในบทเดียวกันว่า

…กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหานี่แหละเป็นเหตุให้

เกิดชาติ ต้องดับด้วยศีล สมาธิ ปัญญา วิมุติ วิมุติญาณทัสนะ 

ดังกล่าวแล้ว ถอดกันไปเป็นชั้นๆ จนกระทั่งพระอรหัตดับหมด 

ดบันัน่แหละเป็นตวันโิรธ ทีเ่ข้าถงึซึง่ความดบันัน่เป็นมรรค สัจจ

ธรรมทั้ง 4 นี่ต้องมีตาธรรมกายจึงจะมองเห็น ไม่มีตาธรรมกาย

มองไม่เห็น18
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การรู้แจ้งอริยสัจจ์ 4 ตรงกับสัจจญาณของธรรมกายในคัมภีร์พระธัมมกายาทิ 

ส�าหรับการรู้แจ้งในไตรลักษณ์นั้น พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีได้แสดง

ไว้เช่นกันว่า

…รู้ว่าเป็นธาตุ ล้วนแต่เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาทั้งนั้น 

เมื่อรู้ชัดว่าเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ดังนี้ละ ก็รู้ชัดๆ เช่นนี้เห็น

ชัดๆ เช่นนี้ นี้ก็ด้วยตาธรรมกาย ตากายมนุษย์ กายทิพย์ กาย

รูปพรหม อรูปพรหม ท้ังหยาบท้ังละเอียดเห็นไม่ได้ เห็นได้แต่

ตาธรรมกาย ธาตุ 18 นี่ก็เห็นได้ชัดๆ19

การรู้แจ้งใน อนิจฺจ� ทุกฺข� อนตฺตา นี้เทียบได้กับ ติลักขณญาณในคัมภีร์พระธัม

มกายาท ิอย่างตรงไปตรงมา ในส่วนญาณรูก้ารเกดิการดบั พระเดชพระคณุพระ

มงคลเทพมุนีกล่าวในธรรมเทศนา โดยยกเหตกุารณ์ปฐมเทศนาทีพ่ระพทุธเจ้า

ทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ไว้ว่า

…เมื่อจบพระธรรมเทศนาของพระจอมไตรแล้ว พระ

ปัญจวัคคีย์เปล่งวาจาว่า อายสมโต โกณฺฑญฺญสฺส วิรชํ วีตมลํ 

ธมฺมจกฺขุ ํอุทปาท ิความเหน็ธรรมปราศจากธลุแีละมลทนิได้เกดิ 

ขึ้นแก่ผู้มีอายุชื่อว่า อัญญาโกณฑัญญะ ยงฺกิญฺจิ สมุทยธมฺมํ  

สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมํ สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมมี

ความดับไปเป็นธรรมดา มีเกิดมีดับอยู่เท่านี้หมดท้ังสากลโลก 

เกิดดับทั้งนั้น ขึ้นชื่อว่าสังขารเกิดดับทั้งนั้น … ทั้งสากลโลกมี

เกิดดับเท่าน้ัน เห็นความเกิดดับตามความเป็นจริงของเรื่องที่

จรงิพระปัญจวคัคย์ีทัง้ 5 เมือ่เหน็จรงิเช่นนีก้ไ็ด้บรรลมุรรคผลได้
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บรรลุถึงธรรมกาย พระอัญญาโกณฑัญญะได้เห็นธรรมกายก่อน 

มีตาเห็นธรรมแล้วเห็นด้วยตาธรรมกาย ธรรมจักฺขุ เห็นด้วยตา

ธรรมกายที่ปราศจากมลทินเห็นชัดทีเดียว20

การรู้แจ้งในการเกิดดับดังกล่าวเทียบได้กับญาณที่ 9 ในทศพลญาณ 

(จตุปูปาตญาณ) ทีไ่ด้บรรยายไว้ในคมัภีร์พระธัมมกายาท ิจากข้อความตวัอย่าง

ต่างๆ ข้างต้นพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีได้กล่าวถึงการรู้แจ้งธรรมะ

หลายประการด้วยตาธรรมกายซึ่งหมายถึงธรรมจักขุ ความสัมพันธ์ระหว่าง

ตาธรรมกายและญาณรู้แจ้งนั้น ปรากฏอยู่ในบทธรรมเทศนาของท่านว่า

เมื่อท่านขึ้นไปเป็นพระพุทธเจ้าแล้ว ตาของท่านก็มี

เหมือนเราเช่นนี้ ตาธรรมกาย มีญาณของธรรมกาย…พอถึงกาย

ธรรมมันขั้นวิปัสสนา ตาพระพุทธเจ้าท่านก็เห็นเบญจขันธ์ทั้ง  

5 เป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แท้ๆ เห็นจริงๆ จังๆ อย่างนั้นละ

เห็นแท้ทีเดียวเห็นชัดๆ ไม่ได้เห็นด้วยตากายในภพ เห็นด้วยตา

ธรรมกาย รู้ด้วยญาณธรรมกาย เห็นด้วยตาพระพุทธเจ้า รู้ด้วย

ญาณพระพทุธเจ้า เหน็อย่างนีแ้หละเหน็ด้วยตาของพระตถาคต

เจ้า รูด้้วยญาณของพระตถาคตเจ้า ธรรมกายนัน่เป็นตัวของพระ

ตถาคตเจ้าทีเดียว ไม่ใช่อื่น เห็นชัดอย่างนี้ 21

สรปุได้ว่าธรรมกายเป็นกายรูแ้จ้งซึง่เหน็โดยตาธรรมกายหรอืธรรมจกัข ุ

และรู้ด้วยญาณ วิชชาธรรมกายและคัมภีร์พระธัมมกายาทิมีหลักการเช่นนี้

ตรงกัน22
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ธรรมกายคือกายแห่งมรรค ผลและวิมุติ
คัมภีร์พระธัมมกายาทิบอกถึงโคตรภูญาณ มรรคญาณ และผลญาณ 

ว่าเป็นส่วนประกอบพระวรกายของพระธรรมกาย จึงแสดงถึงความเป็นกาย

แห่ง อริยมรรค อริยผลและวิมุติ รวมถึงกายท่ีเป็นรอยต่อระหว่างปุถุชนกับ

อรยิบคุคลคอืโคตรภ ูตัวอย่างข้อความในธรรมเทศนาของพระเดชพระคณุพระ

มงคลเทพมุนีด้านล่างบอกถึงกายธรรมโคตรภู และพระโสดาปัตติมรรค พระ

โสดาปัตตผิล พระสกทาคามมิรรค พระสกทาคามผิล พระอนาคามมิรรค พระ

อนาคามิผล พระอรหตัมรรค พระอรหตัผล ซึง่ล้วนแต่เป็นธรรมกายทัง้สิน้

น่ีต่อจากธรรมกายโคตรภูขึ้นมาอีก 4 คู่ รวมเป็นพระ

อริยบุคคล 8 พระองค์ นี่ยกเป็นวาระพระบาลีว่า อฏฺปุริส 

ปคุคฺลา จดัเป็นปุรสิบุคคล 8 จดัเป็นบุคคล 8 หรอืจดัเป็น 4 คู ่คอื  

พระโสดาปัตตมิรรค พระโสดาปัตตผิล พระสกทาคามมิรรค พระ

สกทาคามิผล หยาบนั้นเป็นมรรค ส่วนละเอียดนั้นเป็นผล พระ

อนาคามิมรรค พระอนาคามิผล พระอรหัตมรรค พระอรหัตผล  

รวมเป็นพระอริยบุคคล 8 จ�าพวก หยาบเป็นมรรค ละเอียด

เป็นผล23

อีกข้อความหนึ่งที่แสดงความเป็นธรรมกายของอริยบุคคลที่บรรลุอริยมรรค

และอริยผล

โสดาปัตติมรรค-โสดาปัตติผล, สกิทาคามิมรรค-สกิทา

คามิผล, อนาคามิมรรค-อนาคามิผล, อรหัตตมรรค-อรหัตตผล 

8 จ�าพวกนี้ เป็นอริยสาวก ไม่ใช่เป็นปุถุชนสาวก ถ้าต�่ากว่านั้น
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ลงมามีธรรมกาย แต่ว่าไม่ได้พระโสดา สกิทาคา อนาคา อรหัต 

อะไร นั่นสาวกชั้นโคตรภู 24

ส�าหรบัวมุิตทิีต่ดัสงัโยชน์ทัง้เบ้ืองต�า่และสงัโยชน์เบือ้งสงูได้นัน้ พระเดชพระคณุ

พระมงคลเทพมุนีได้แสดงไว้ชัดเจนว่าอยู่ในธรรมกายอรหัต

ส่วนตนและธรรมที่เป็นธรรมกายโสดาทั้งหยาบทั้ง

ละเอียด สกทาคาท้ังหยาบท้ังละเอียด อนาคาทั้งหยาบทั้ง

ละเอียด นี่แหละเป็นพวกวิมุติทั้งนั้น แต่ไม่ใช่วิมุติขาดเด็ดลง

ไป วิมุติขาดเด็ดก็ได้แก่พระอรหัต ตนก็เป็นวิมุติขาดเด็ดทีเดียว 

ส่วนธรรมก็วิมุติขาดเด็ดทีเดียว หมดจากสังโยชน์เบื้องต�่าเบื้อง

สูงหมด หลุดไปหมดทีเดียว25

ธรรมกายที่แสดงในคัมภีร ์พระธัมมกายาทิเป ็นธรรมกายของ

พระพุทธเจ้า ซึ่งทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธะ โดยมีโคตรภูญาณ มรรค

ญาณ ผลญาณ และวิมุติในธรรมกายดังกล่าว ส่วนวิชชาธรรมกายมีธรรมกาย

หลายระดับตั้งแต่โคตรภูขึ้นไปจนถึงอรหัตตผล ในแต่ละธรรมกายจะละ

สังโยชน์ออกเป็นส่วนๆ ไปตามระดับมรรคและผลต่างๆ และได้รับการระบุ

ว่าเป็น “พวกวิมุติ” ทั้งสิ้น ธรรมกายจึงเป็นกายแห่งมรรค ผล และวิมุติ ซึ่ง

สอดคล้องกับคัมภีร์พระธัมมกายาทิ ต่างกันแต่ว่าธรรมกายในคัมภีร์พระธัมม 

กายาทิกล่าวถึงธรรมกายเพียงกายเดียว แต่ในวิชชาธรรมกายมีธรรมกาย 

หลายกายหลายระดับ
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การเข้าถึงธรรมกาย
อย่างไรก็ตามแม้ว่าคัมภีร์พระธัมมกายาทิจะกล่าวถึงธรรมกายของ

พระพุทธเจ้าเพียงกายเดียว แต่มิได้ปฏิเสธโอกาสการเข้าถึง “สัพพัญญูพุทธ

ภาวะ” ของบคุคลหน่ึงบุคคลใด แต่กลบัส่งเสรมิให้ “โยคาวจรบตุร” หรอืผูใ้ฝ่ใน

การปฏิบตัธิรรมได้ระลกึถงึพระธรรมกายเนอืงๆ เพือ่การเข้าถงึ “สัพพัญญพุูทธ

ภาวะ” นั้น ในเมื่อธรรมกายเป็น “ลักขณะ” หรือคุณสมบัติของพระพุทธเจ้า 

ดังนั้นใน “สัพพัญญูพุทธภาวะ” จึงมีธรรมกาย จึงสรุปได้ว่าบุคคลผู้มีความ

เพียรย่อมมีโอกาสเข้าถึงธรรมกาย

พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีได้กล่าวไว้เช่นกันว่าพระพุทธเจ้า

คือธรรมกาย โดยอ้างข้อความพระพุทธวจนะซึ่งตรัสกับวาเสฏฐะ26 พร้อมกับ

กล่าวสอนให้บุคคลเชื่อในธรรมกาย ปฏิบัติให้เห็นธรรมกาย ให้เป็นธรรมกาย 

ให้อยู่กับธรรมกายในทุกเวลาทุกอิริยาบถค�่ามืดดึกดื่นเท่ียงคืน ลืมตาหลับตา 

แม้กระทั่งหลับก็ให้อยู่กับธรรมกาย ตื่นขึ้นก็ให้ติดอยู่กับดวงธรรม

ธมมฺกาโย อห ํอติปิิ เราผูต้ถาคต คอื ธรรมกาย พระตถาคต

เจ้าน่ะคือธรรมกาย เช่ือธรรมกายน่ันเอง ไม่ใช่เชื่อลอกแลกไป

ทางใดทางหน่ึง เชือ่ธรรมกาย ให้เหน็ธรรมกาย ให้เป็นธรรมกาย 

ถ้าเหน็ธรรมกายเป็นธรรมกายแล้ว แก้ไขธรรมกายนัน่ให้สะอาด 

ให้ผ่องใสหนักขึ้น อย่าให้ยุ่ง อย่าให้มัวหมอง ถ้าเห็นบ้างไม่เห็น

บ้าง อย่างนั้นยังง่อนแง่น ยังใช้ไม่ได้ ถ้าเห็นเสียแจ่มใสบริสุทธิ์

ไม่มรีาคเีหมอืนกระจกส่องเงาหน้า เจ้าของเห็นเวลาไรแล้วยิม้จ้า

เวลานั้น ไม่ได้ซูบซีดเศร้าหมองเลย ผ่องใสอย่างนี้ … ใจต้องนิ่ง

อยูศู่นย์กลางดวงธรรมทีท่�าให้เป็นธรรมกายทเีดยีว ค�า่มดืดกึดืน่
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เที่ยงคืนไม่ลุกลืมตาก็แจ่มอยู่กับธรรมกายนั่น เมื่อนอนหลับเข้า

ก็แล้วไป เข้าที่ไปจนกระทั่งหลับอยู่กับธรรมกาย ตื่นขึ้นก็ติดอยู่

กับดวงธรรมที่ท�าให้เป็นธรรมกายนั้นแจ่มจ้าอยู่เสมอ27

กล่าวได้ว่าการระลกึถึงธรรมกายอยูเ่สมอๆ เป็นนัน้ เป็นแนวทางปฏบิติั

ท่ีตรงกันของทั้งวิชชาธรรมกายและข้อความค�าสอนในคัมภีร์พระธัมมกายาทิ 

ส�าหรับการเข้าถึงธรรมกายน้ันในวิชชาธรรมกายมีหนทางเดียวคือการท�าใจ

หยุดใจนิ่ง ซึ่งคือการปฏิบัติสมาธิภาวนานั่นเอง

… ต้องเอาใจของตนไปจรดอยู่ที่ศูนย์กลางกายของตน

นั้น แล้วท�าใจให้หยุด หยุดในหยุด หนักเข้าไปทุกทีไม่ให้คลาย

ออก ท�าไปจนใจไม่คลายออก ใจนั้นหยุดหนักเข้าไปทุกที นี้

เป็นทางไปของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ไม่ใช่ทางไปของปุถุชน 

ทางไปของปถุชุนไม่หยดุ ออกนอกจากหยดุนอกจากทางไปของ

พระพุทธเจ้าพระอรหันต์อยู่เสมอ 28

ในคัมภีร์พระธัมมกายาทิ มีข้อความว่า “อันพระโยคาวจรกุลบุตรผู้มี

ญาณอนัแขง็กล้า ซึง่ปรารถนาความเป็นสพัพญัญพูทุธภาวะพงึระลกึถงึเนอืงๆ” 

ค�าว่าโยคาวจรหมายถึงผู้มีความเพียรในการปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาธิ

ภาวนา แม้ว่าคัมภร์ีจะไม่ได้ระบุชดัเจนว่าการปฏบัิตสิมาธภิาวนาจะเป็นหนทาง

เดียวสู่สัพพัญญูพุทธภาวะ แต่เมื่อกล่าวถึงโยคาวจรก็อาจประมาณได้ว่า การ

ปฏิบัติสมาธิภาวนาเป็นหนทางหลักหรือหนทางส�าคัญเช่นเดียวกัน
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การสอนให้เชือ่และปฏบิตัสิมาธภิาวนาให้เหน็และให้เป็นธรรมกาย และ

ให้อยู่กับธรรมกายตลอดเวลาของวิชชาธรรมกาย ย่อมแสดงความสอดคล้อง

เหมือนกันในหลักการกับคัมภีร์พระธัมมกายาทิ ที่ส่งเสริมให้ผู้มีความเพียรใน

การปฏิบัติระลึกถึงธรรมกายเพื่อความเข้าถึงสัพพัญญูพุทธภาวะ และโดยที่

คัมภีร์ใบลานที่ใช้ศึกษานี้เป็นคัมภีร์ฉบับเทพชุมนุม ที่พระบาทสมเด็จพระนั่ง

เกล้าเจ้าอยูห่วัทรงมพีระราชศรทัธาพระราชทานไว้ส�าหรบัวดัพระเชตพุนฯ แด่

พระภิกษุสามเณรได้ศึกษา จึงกล่าวได้ว่าไม่เฉพาะแต่พระไตรปิฎกเท่านั้น แต่

คัมภร์ีธมัมกายาทก็ิได้รบัพระบรมราชานเุคราะห์จดัสร้างอย่างเป็นทางการด้วย 

คัมภีร์ธัมมกายาทิไม่ได้เป็นสิ่งเคลือบแคลงน่าสงสัย แต่เป็นคัมภีร์ที่กล่าวถึง

ธรรมกายว่าเป็นกายแห่งญาณรู้แจ้งต่างๆ และเน้นการตรึกระลึกถึงธรรมกาย

เพื่อการปฏิบัติสมาธิภาวนาให้ได้ “สัพพัญญูพุทธภาวะ”

คาถาธรรมกายในอรรถกถา
ตามทีไ่ด้กล่าวไว้แล้วว่าได้พบคาถาท่อนหลกัของคาถาธรรมกายปรากฏ

อยู่ในอรรถกถามโนรถปูรณี อันเป็นอรรถกถาของอังคุตตรนิกาย ในส่วน

เอกนิบาต เอตทัคคะวรรคที่ 4 พระสูตรที่ 10 ประวัติพระสาคตเถระผู้เป็น

เอตทัคคะทางเตโชธาตุกสิณ และมีอยู่เฉพาะในฉบับสยามและพม่าเท่านั้น 

เนือ้หาในข้อความบาลแีสดงแนวคดิทีว่่าพระธรรมกายประกอบด้วยพระญาณ

รู้แจ้งและ มรรคญาณ ผลญาณ และวิมุติญาณ ดังกล่าวแล้วนั้น ในการศึกษา

เพิ่มเติมหาหลักฐานการมีอยู่ของธรรมกายในคัมภีร์ชั้นอรรถกถาอื่นๆ พบว่า

มีค�าว่าธรรมกายในคัมภีร์ชั้นอรรถกถาอย่างน้อย 43 แห่ง29 ซึ่งมิได้ปรากฏแต่

เพยีงในฉบบัสยามเท่านัน้ในจ�านวนน้ีขอยกตวัอย่างเพือ่การศกึษา 2 ตวัอย่าง
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ตัวอย่างที่ 1 เป็นข้อความจากพระคัมภีร์ อรรถกถาขุททกนิกาย รัชชุมาลา

วิมานวัตถุ ชื่อ ปรมัตถทีปนี เล่มที่ 30 ข้อ 839 (มจร.)

ปาสาทิกนฺติ ปสาทาวหํ, ทวตฺตึสมหาปุริสลกฺขณอสีตฺยา

นพุยฺญชฺนพฺยามปฺปภาเกตมุาลาลงกฺตาย สมนตฺปาสาทกิาย อตตฺ

โน สรรีโสภาสมปฺตตฺยิา รปูกายทสสฺนพยฺาวฏสสฺ ชนสสฺ สาธภุาว

โต ปสาทสํวฑฺฒนนฺติ อตโถ. ปสาทนียนฺติ ทสพลจตุเวสารชฺช 

ฉอสาธารณญาณอฏฺารสาเวณิกพทฺุธธมมฺปภติุอปรมิาณคณุสมนฺ 

นาคตาย ธมฺมกายสมฺปตฺติยา สริกฺขกชนสฺส ปสีทิตพฺพยุตฺตํ,  

ปาสาทิกนฺติ อตฺโถ.

ค�าแปล : บทว่า ปาสาทิกํ แปลว่า น�ามาซึ่งความเลื่อมใส อธิบายว่าเป็น 

ผู้ท�าความเลื่อมใสให้เจริญยิ่งขึ้น เพราะความถึงพร้อมด้วยความงามแห่งพระ

สรีระของพระองค์ อันประดับประดาด้วยพระมหาปุริสลักษณะ 32 พระอนุ

พยัญชนะ 80 พระรัศมีข้างละวาและพระเกตุมาลาที่ก่อให้เกิดความเลื่อมใส

ทั่วไป เป็นของให้ส�าเร็จประโยชน์ส�าหรับชนผู้ขวนขวายจะดูรูปกาย บทว่า 

ปสาทนยี ํคอื ทรงประกอบด้วยพระธรรมกายสมบตั ิอนัพรัง่พร้อมด้วยพระคณุ

อันหาประมาณมิได้ คือ ทศพลญาณ 10 จตุเวสารัชชญาณ 4 อสาธารณญาณ 

6 และเป็นแดนเกิดแห่งพระพุทธธรรมอันประเสริฐ 18 ประการที่ชนผู้เห็น

สมณะจะพึงเลื่อมใส อธิบายว่า เป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใส

ตัวอย่างที่ 2 เป็นข้อความจาก เถร.อ.ปรมตฺถทีปนี สรภงฺคเถรคาถาวณฺณนา 

(ทุติโย ภาโค) (มมร.)
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ธมฺมภูเตหิติ ธมฺมกายตาย ธมฺมสภาเวหิ นวโลกุตฺตร 

ธมฺมโต วา ภูเตหิ ชาเตหิ ธมฺมํ วา ปตฺเตหิ.

ค�าแปล: บทว่า ธมฺมภูเตหิ ได้แก่ มีธรรมเป็นสภาวะ เพราะมีธรรมเป็นกาย คือ

เกิดจากโลกุตรธรรม 9 หรือบรรลุธรรม

ข้อมูลข้างต้นโดยเฉพาะตัวอย่างท่ี 1 แสดงการเปรียบเทียบระหว่าง

รูปกายและธรรมกายของพระพุทธเจ้า รูปกายประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะ 

32 และอนุพยัญชนะ 80 ส่วนธรรมกายเป็นกายที่ประกอบขึ้นด้วยญาณรู้แจ้ง 

ต่างๆ เช่น ทศพลญาณ เวสารัชชญาณ อสาธารณญาณ 6 ประการ30 และ 

อาเวณกิพทุธธรรม หรอืธรรมเฉพาะพระพทุธเจ้าอกี 18 ประการ ในอสาธารณ

ญาณนั้นมี อินทริยปโร ปริยัตตญาณ อาสยานุสยญาณ สัพพัญญุตญาณ และ

อนาวรณญาณ รวมอยู่ด้วย ซึ่งเป็นกลุ่มญาณที่ระบุไว้ในคัมภีร์ธัมมกายาทิเช่น

กัน ส่วนในตัวอย่างที่ 2 กล่าวชัดเจนว่าธรรมกายเกิดขึ้นด้วยนวโลกุตรธรรม 

9 ประการคือ โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล จนถึงอรหัตมรรค อรหัตผล และ

นพิพาน หลกัการเช่นนีส้อดคล้องกบัคมัภร์ีพระธมัมกายาทเิป็นอย่างยิง่ ดงันัน้

ในกรณท่ีอนต้นของคมัภีร์พระธัมมกายาทิซึง่ปรากฏเฉพาะในอรรถกถามโนรถ

ปูรณีฉบับสยามและพม่า ไม่ว่าจะเป็นการที่สยามและพม่าเติมเข้าไปเอง หรือ

จะเป็นการที่สยามและพม่าถนอมรักษาข้อความไว้ได้ก็ตาม ในเมื่อสาระและ

หลกัการเหมอืนกบัอรรถกถาต่างๆ ท่ีไม่ได้ปรากฏเฉพาะในฉบบัสยามและพม่า

ดังยกตัวอย่างแสดงไว้ข้างต้น จึงกล่าวได้ว่าธรรมกายของพระพุทธเจ้าอันเป็น

กายที่ประกอบด้วยญาณรู้แจ้ง มรรคญาณ ผลญาณ และวิมุติญาณ เป็นหลัก

ธรรมของเถรวาทอย่างแท้จริง
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ร่องรอยธรรมกายในคัมภีร์จตุรารักขา 31

ค�าว่าจตรุารกัขาแปลว่าการคุม้ครองปกป้อง เป็นชือ่คมัภร์ีทีแ่สดงวธิกีาร

ปฏิบัติธรรม 4 ประการ ได้แก่ พุทธานุสสติ เมตตานุสสติ อสุภานุสสติ และ

มรณานุสสติ คัมภีร์จตุรารักขาเป็นฉันท์บาลีความยาว 32 คาถา นิยมสวดเพื่อ

เจรญิภาวนาในหมูพ่ระภกิษศุรลีงักาและชาวไทยในภาคเหนอื ดงัได้พบว่าพมิพ์

รวมไว้กบับทสวดมนต์อืน่ๆ ในหนงัสอืสวดพระปรติฉบบัทีเ่ป็นทีน่ยิมมากทีสุ่ด

ของศรีลังกา และในหนังสือสวดมนต์ฉบับเหนือของไทย

คัมภีร์จตุรารักขา อักษรขอมไทย หอสมุดแห่งชาติ32

ส่วนแรกของคัมภีร์ได้ถูกร้อยเรียงขึ้นด้วยคาถาบาลีสั้นๆ จ�านวน 29 

คาถา33 ทั้งหมดแต่งเป็นกลอนปัฏฐยาวัตรผสมกับวิปุลาซ่ึงบรรยายวิธีการ

ปฏิบัติธรรม 4 วิธีดังกล่าวไว้ข้างต้นคือ พุทธานุสสติ เมตตานุสสติ อสุภา 

นุสสติ และมรณานุสสติ ส่วนต่อจากนี้ผู้แต่งได้เพิ่มกลอนอีก 3 คาถา แต่งเป็น

ปัฏฐยาวตัร 1 คาถา อปุชาต ิ1 คาถา และวสนัตดลิก 1 คาถา ทัง้ 3 คาถานีก้ล่าว

ถึงสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความสังเวช 8 ประการ คือ การเกิด แก่ เจ็บ ตาย อบาย 

วัฏฏะทุกข์ในอดีต วัฏฏะทุกข์ในอนาคต และทุกข์ในการแสวงหาอาหาร34 จุด

ประสงค์ในการแต่งคมัภีร์นีค้าดว่าแต่งข้ึนเพือ่เป็นคูม่อืแนะน�าการปฏบิติัธรรม
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ของพระภิกษุ โดยน�าเอาการปฏิบัติธรรมทั้ง 4 วิธีและสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความ

สงัเวชมารวมไว้ในคัมภร์ี การทีไ่ด้ชือ่ว่าจตรุารกัขาคงจะเป็นเพราะวธิฏีบิติัธรรม

ดงักล่าว เป็นวิธกีารฝึกจติและรกัษาใจของผูป้ฏบิตัไิม่ให้มวัหมองจากข้าศกึคอื

กิเลส เมื่อภิกษุหมั่นฝึกตามหลักการปฏิบัตินี้ จะท�าให้มีจิตผ่องใสด้วยความ

เลือ่มใสในพระสมัมาสมัพทุธเจ้า มจีติใจอ่อนโยนปรารถนาให้ผู้อืน่เป็นสุขเนอืง

นติย์เพราะมเีมตตา สามารถส�ารวมอินทรย์ีคลายก�าหนดัตดัขาดจากความยนิดี

ยนิร้ายในสิง่ทีน่่าชอบใจและไม่น่าชอบใจ อนัมมีลูฐานจากการหมัน่พิจารณาส่ิง

ทีไ่ม่งามเสมอ และเกิดความสงัเวชหมัน่ตกัเตอืนตนเองให้รบีเร่งท�าความเพยีร 

ไม่ประมาทในชีวิตเพราะความตายย่อมไม่มนีมิติหมาย คาถาสรปุจบท้ายว่าวธิี

ปฏิบัติทั้งหมดนี้มุ่งหมายการบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นส�าคัญ

คัมภีร์จตุรารักขา อักษรธรรมล้านนา หอสมุดแห่งชาติ

แม้ว่าคัมภีร์มีรูปแบบการประพันธ์เป็นบทปัฏฐยาวัตรสั้นๆ แต่ก็ให้เนื้อ

ความที่กระชับครบถ้วน เช่นแสดงคุณพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ครบตามข้อมูล

ที่มีมาในพระไตรปิฎกบาลี ทั้งแสดงอุปมาอุปไมยประกอบไว้ในการปฏิบัติทุก

วธิ ีเช่นเปรยีบเทยีบรปูกายกบัธรรมกายของพระสมัมาสมัพทุธเจ้าว่าเป็นเรือ่ง

อจนิไตยเหมอืนกนั35 เปรยีบเทยีบตวัผูป้ฏบิตัเิองกบัเหล่าสตัว์ทีม่คีวามต้องการ
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สุขเหมือนกัน36 เปรียบเทียบร่างกายว่าเกิดขึ้นในที่ที่ไม่สะอาด เหมือนหนอน

เกิดที่คูถและส้วมที่เต็มแล้ว37 และเปรียบเทียบตัวผู้ปฏิบัติเองว่าจะต้องตาย

เหมอืนสตัว์ทัง้หลาย38 การเปรยีบเทยีบดงักล่าวเป็นส่ิงสะท้อนให้เหน็ว่า วธิกีาร

ปฏบิตัมิหีลายวธิด้ีวยกนั ยากทีจ่ะจดจ�าและเรยีนรูไ้ด้หมดอย่างมปีระสิทธภิาพ 

ผูแ้ต่งคัมภีร์จึงพยายามน�าเนือ้หาวธิกีารปฏบัิตหิลกัๆ มาย่นย่อลง และประกอบ

เข้ากบัค�าอธบิายสัน้ๆ ให้ง่ายต่อการสวด ท่องจ�า และเรียนรู้ท�าความเข้าใจของ

พระภิกษุเพื่อการปฏิบัติต่อไป

ส�าหรับเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้องกับวิชชาธรรมกายนั้นปรากฏอยู่ใน

คาถาที่ 11 ของคัมภีร์จตุรารักขาดังนี้คือ

ทิสฺสมาโนปิ ตาวสฺส รูปกาโย อจินฺติโย

อสาธารณญาณฑฺเฒ39 ธมฺมกาเย กถา ว กาติ ฯ

แปลความได้ว่า รูปกายแม้ที่ปรากฏอยู่ของพระองค์นั้นเป็นเรื่องอจินไตยจง

ยกไว้ก่อน ไม่จ�าต้องพูดถึงธรรมกาย (ของพระองค์นั้น) ซึ่งมั่งคั่งไปด้วยญาณ 

คือความรู้ที่ไม่ทั่วไป (ว่าจะเป็นเรื่องอจินไตยเช่นเดียวกัน) ดังนี้ 40

จากเน้ือความในคาถาสามารถวเิคราะห์เนือ้หาส�าคญัได้เป็น 2 ประเดน็

หลักด้วยกันคือ

1. ผู้แต่งคมัภร์ีต้องการจะชีใ้ห้เหน็อย่างชดัเจนว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ทรงมีธรรมกาย ซึ่งแยกออกจากรูปกายอย่างชัดเจน

2. ลกัษณะท่ีส�าคญัของธรรมกายของพระองค์นัน้คอื มัง่คัง่ไปด้วยญาณ 

และลกัษณะของญาณคอืความรูเ้ฉพาะทีไ่ม่ทัว่ไปทีน่บัว่าเป็นเรือ่งอจนิไตย
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ร่องรอยวิชชาธรรมกายในคัมภีร์จตุรารักขากับ
คำาสอนของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

พระเดชพระคณุท่านได้กล่าวไว้ว่า พระสมัมาสมัพทุธเจ้าพระองค์ทรงมี

ธรรมกาย พระองค์ทรงเห็นสัจจธรรมทั้ง 4 ด้วยตาธรรมกาย รู้ด้วยญาณของ

ธรรมกาย หาได้เหน็หรอืรูด้้วยกายอืน่ไม่ เพราะกายอืน่ทีน่อกจากกายธรรมไป

แล้วมีแต่ดวงวิญญาณไม่มีญาณ ดังพระธรรมเทศนาต่อไปนี้

พระพุทธเจ้านะคือใครที่ไปเห็นสัจธรรมทั้ง 4 นะ เห็น

ด้วยพระสิทธัตถราชกุมารหรอืด้วยตาของพระสทิธัตถราชกุมาร 

ความเห็น ความรู้ของพระสิทธัตถราชกุมารหรือ ไม่ใช่ หรือเห็น

ด้วยกายละเอียดของพระสิทธัตถราชกุมาร กายที่นอนฝันออก 

ไปนะ ไม่ใช่... ท่านเห็นด้วยตาธรรมกาย ธรรมกายที่เป็นโคตรภู

นะ ยงัหาได้เป็นพระโสดา สกทาคาไม่ ยงัหาได้เป็นโสดามรรคผล 

สกทาคามรรคผล อนาคามรรคผล อรหัตมรรคผลไม่ เห็นด้วย

ตากายธรรม รู้ด้วยญาณของกายธรรม ไม่ใช่รู้ด้วยดวงวิญญาณ 

เพราะกายมนษุย์มดีวงวญิญาณ ญาณไม่ม ีกายมนษุย์ กายมนษุย์

ละเอียด กายทิพย์ กายทิพย์ละเอียด มีดวงวิญญาณทั้งนั้นดวง

ญาณไม่ม ีกายรปูพรหม รปูพรหมละเอยีด มแีต่ดวงวญิญาณ ดวง

ญาณไม่มี กายอรูปพรหม อรูปพรหมละเอียด มีแต่ดวงวิญญาณ

ดวงญาณไม่มี พอถึงกายธรรมเข้ามีญาณทีเดียว41

ข้อความนี้แสดงให้เห็นว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระธรรมกาย 

และเมื่อเข้าถึงพระธรรมกายแล้วเท่านั้นถึงจะมีญาณรู้ ซ่ึงก็ตรงกับเนื้อความ
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ที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์จตุรารักขาที่ว่า พระองค์มีกายธรรม และกายธรรมของ

พระองค์นั้นมีญาณ

ร่องรอยวิชชาธรรมกายในคัมภีร์
จตุรารักขากับพระไตรปิฎกบาลี

จากการศึกษาพบว่าร่องรอยวิชชาธรรมกายที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร ์

จตรุารกัขา ไม่มคีวามคลาดเคลือ่นจากค�าสอนในพระไตรปิฎกบาลีแต่อย่างใด

ในมหาปชาปตีโคตมีอปทานได้ระบุถึงการมีอยู่ของรูปกายของพระ

สัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระนางปชาปตีโคตมีเลี้ยงดูมา และธรรมกายที่พระนาง

เข้าถึงเพราะได้พระศาสดาเป็นครูผู้สอน ดังนี้42

ดูก่อนพระสุคต หม่อมฉันเป็นพระมารดาของพระองค์ 

และพระผู้ทรงปราชญ์ พระองค์ทรงเป็นพระบิดาของหม่อมฉัน  

ดูก่อนพระโคดม ขอพระองค์ทรงเป็นที่พ่ึง ให้ความสุขใน 

พระสัทธรรม หม่อมฉันเป็นผู้อันพระองค์ให้เกิดแล้ว ดูก่อนพระ

สคุต รปูกายของพระองค์นีอ้นัหม่อมฉนัให้เตบิโตแล้ว ธรรมกาย

อันหาที่ติเตียนมิได้ของหม่อมฉันอันพระองค์ทรงให้เติบโตแล้ว 

หม่อมฉันให้พระองค์ดื่มน�้านมเพื่อบรรเทาความกระหายเพียง

ชั่วขณะ [ส่วนว่า] พระองค์ทรงให้หม่อมฉันด่ืมน�้านมคือธรรม

อันสงบนิรันดร์ 43

เนื้อความในที่นี้ตรงกับที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์จตุรารักขาที่ว่า กายทั้ง

สองคือรูปกายกับธรรมกายมีลักษณะแยกกันอย่างชัดเจน รูปกายก็คือกาย
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เน้ือของคนตามปกติ ส่วนธรรมกายนั้น เมื่อได้ธรรมกายแล้วจะพบกับธรรม

อันสงบนิรันดร์

ส่วนพระบาลีในอัตถสันทัสสกเถรอปทานระบุไว้ว่า พระปทุมุตร สัมมา

สัมพุทธเจ้าทรงมีธรรมกายอันเป็นบ่อเกิดแห่งรัตนะโดยส่วนเดียวที่ใครๆ ไม่

อาจท�าให้หวั่นไหวได้ และลักษณะหน่ึงของพระผู้มีพระธรรมกายคือมีญาณรู้

ที่ไม่มีที่สิ้นสุดดังนี้ 44

[พระภิกษุ] เป็นเรือนแสน ผู้มีวิชชา 3 อภิญญา 6 ผู้มี

ฤทธิ์มากแวดล้อมพระสัมพุทธเจ้าอยู่ ใครเห็นแล้วจะไม่เลื่อมใส

เล่า ท่ามกลาง[มนุษย์]และเทวดาไม่มีใครเปรียบกับพระสัมมา

สัมพุทธเจ้าได้ในเรื่องการติดแน่นในญาณคือความรู้ พระองค์

เป็นผู้มีญาณไม่มีที่สิ้นสุด ใครเห็นแล้วจะไม่เลื่อมใสเล่า ใครๆ

ไม่อาจท�าให้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงแสดงพระธรรมกายอัน

เป็นบ่อเกิดแห่งรัตนะทั้งสิ้นให้หวั่นไหวได้ ใครเห็นแล้วจะไม่

เลื่อมใสเล่า 45

จากบทแปลพระบาลีนี้จะเห็นได้ว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระ

ธรรมกาย และความที่มีธรรมนี้ท�าให้พระองค์มีคุณสมบัติหลายประการที่เป็น

อจินไตย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระองค์ทรงมีญาณรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีใครเทียบ

ได้ทั้งในมนุษย์และเทวโลก ทั้งยังมีพระภิกษุผู้บรรลุวิชชา 3 อภิญญา 6 ล้วนมี

ฤทธิ์มากเป็นจ�านวนเรือนแสนห้อมล้อม เนื้อความตรงกับในคัมภีร์จตุรารักขา

ที่ว่า ธรรมกายของพระองค์มั่งคั่งหรือมากไปด้วยญาณ คือความรู้เฉพาะที่ไม่

ทั่วไป ซึ่งเป็นสิ่งอัศจรรย์ที่ใครๆ ไม่พึงคิด
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ยิ่งไปกว่านั้นในพระวินัยปิฎกยังมีพระบาลีแสดงลักษณะของธรรม 

ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าถึงเมื่อพระองค์ทรงตรัสรู ้ครั้งแรก ใต้ควงไม้

ศรีมหาโพธิ์ริมฝั่งแม่น�้าเนรัญชราว่าคือธรรมกายดังนี้46

ในกาลใดแลธรรมท้ังหลายปรากฏแก่พราหมณ์ผู้มีความ

เพยีรเพ่งอยู ่เมือ่นัน้ความสงสยัทัง้ปวงของพราหมณ์นัน้ย่อมส้ิน

ไป แต่นั้นเขาย่อมรู้ธรรมพร้อมทั้งเหตุ

ในกาลใดแลธรรมท้ังหลายปรากฏแก่พราหมณ์ผู้มีความ

เพยีรเพ่งอยู ่เมือ่นัน้ความสงสยัทัง้ปวงของพราหมณ์นัน้ย่อมส้ิน

ไป แต่นั้นเขาได้รู้ความสิ้นไปแห่งปัจจัยทั้งหลายแล้ว47

คาถาต่างๆ ข้างต้นแสดงว่าธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นแก่พราหมณ์ผู้มีความ

เพยีรเจรญิสมาธอิยูเ่ป็นปกต ิพราหมณ์ในท่ีนีพ้ระอรรถกถาจารย์ กล่าวอธบิาย

ไว้ว่า “พาหิตปาปสฺส ขีณาสวสฺส”แปลว่าผู้ห่างไกลจากบาปผู้หมดกิเลส 

อาสวะ48 หรือพราหมณ์นี้ก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วนั่นเอง แสดง

ให้เห็นว่าธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นแก่ผู้ที่มีสมาธิและมีจิตหลุดพ้นแล้วเท่านั้น เมื่อ

ธรรมเหล่านี้ปรากฏแล้วความสงสัยของพราหมณ์ผู้มีธรรมย่อมหมดสิ้นไป ใน

ที่นี้ อสฺส พระอรรถกถาจารย์ แก้ว่า “อสฺส เอวํ ปาตุภูตธมฺมสฺส” แปลว่าแห่ง

พราหมณ์นัน้ผูม้ธีรรมปรากฏแล้วอย่างนี ้49 แสดงให้เหน็ว่าธรรมนีไ้ม่ใช่ค�าสอน

พระพทุธเจ้าทีอ่ยูใ่นหนงัสอืหรอืบทเรยีนศาสนาทัว่ไป แต่เป็นธรรมท่ีได้มาจาก

การประพฤตปิฏิบตัธิรรมจนกระทัง่เป็นพระอรหนัต์หมดกเิลสแล้วเท่านัน้
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พุทธานุสสติในคัมภีร์จตุรารักขากับ

พระไตรปิฎกและอรรถกถาบาลี
การปฏิบัติธรรมแบบพุทธานุสสติปรากฏอยู่หลายแห่งในพระไตรปิฎก

บาลี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบรรดาอนุสสติ 6 ประการ50 การปฏิบัติธรรมแบบ

พุทธานุสสติถูกจัดวางไว้เป็นอันดับแรกสุด51 ซึ่งเหมือนกับที่ปรากฏในคัมภีร์

จตุรารักขานี้ ซึ่งผู้แต่งก็ได้วางพุทธานุสสติไว้เป็นอันดับแรกเช่นกัน นับได้ว่า

ผู้แต่งได้ยกย่องและให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติธรรมแบบพุทธานุสสติเป็น

อย่างมาก

จากเน้ือหาและการใช้ค�าของพุทธานุสสติในคัมภีร์จตุรารักขาท�าให้

ทราบว่า ผู้แต่งคัมภีร์จตุรารักขาได้ใช้ข้อมูลจากพระไตรปิฎกและอรรถกถา

บาล ีคอืน�าแบบอย่างมาตรฐานในการกล่าวสรรเสรญิและอธบิายคณุของพระ

สมัมาสมัพทุธเจ้า มาเป็นข้อมลูในการแต่งบทพทุธานสุสติได้อย่างกระชบัและ

ถูกต้องชัดเจน แบบอย่างมาตรฐานของคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระ

ไตรปิฎกได้แก่

อิติปิ โส ภควา อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต โลกวิทู

อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสานํ พุทฺโธ ภควาติ ฯ52

โส อิมํ โลกํ สเทวก ํสมารก ํสพรหมฺก ํสสสฺมณพรฺาหมฺณ ึปช ํสเทวมนสุสฺํ 

สยํ อภิญฺญา สจฺฉิกตฺวา ปเวเทสิ ฯ โส ธมฺมํ เทเสติ อาทิกลฺยาณํ มชฺเฌกลฺยาณํ 

ปริโยสานกลฺยาณํ สาตฺถํ สพยญฺชนํ เกวลปริปุณฺณํ ปริสุทฺธํพรหฺมจริยํ ปกาเส

ติ ฯ
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ซึ่งสามารถเทียบเคียงกับคาถาที่มีปรากฏในคัมภีร์จตุรารักขาดังนี้

อรห ํ สวาสเน กิเลเส โส เอโก สพฺเพ นิฆาติย

 อหู สุสุทฺธสนฺตาโน ปูชานญฺจ สทารโหฯ

ห่างไกลจากกิเลส พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงเป็นพระองค์ 

 เดียวที่ทรงก�าจัดเสียซ่ึงกิเสสพร้อมด้วยวาสนา 

 ทั้งปวง และได้เป็นผู้มีอุปนิสัยที่นอนเนื่องบริสุทธิ์ 

 ด้วยดี ควรแก่การบูชา  ในกาลทุกเมื่อ

สมฺมาสมฺพุทฺโธ สพฺพกาลคเต ธมฺเม สพฺเพ สมฺมา สยํ มุนิ

 สพพฺากาเรน พชุฌฺติวฺา เอโก สพพฺญญฺตุ ํคโตฯ

ตรสัรูช้อบโดยพระองค์เอง พระองค์ผู้เป็นจอมมุนีทรงตรัสรู้แล้วเอง โดยชอบ 

 ซึ่งธรรมทั้งปวงที่ถึงตามกาล ท้ังหมดโดยอาการ 

  ท้ังปวง เป็นพระองค์เดยีว ทีบ่รรลแุล้วซ่ึงพระสพัพญั 

 ญุตญาณ

วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน วิปสฺสนาทิวิชฺชาห ิ สีลาทิจรเณหิ จ

ถงึพร้อมแล้วด้วยวิชชา ทรงถึงพร้อมด้วยวิชชามีวิปัสสนาเป็นต้น และ

จรณะ และจรณะมีศีล เป็นต้น

สุคโต สมฺมา คโต สุภํ ฐานํ อโมฆวจโน จ โส

เสด็จไปดีแล้ว พระองค์นั้น ทรงเสด็จไปสู่ท่ีอันงามโดยชอบ 

 และเป็นผู้ไม่กล่าวค�าที่ไร้ประโยชน์
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โลกวิทู ติวิธสฺสาปิ โลกสฺส ญาตา นิรวเสสโต

รู้แจ้งโลก ทรงรู้จักโลกแม้ทั้งสามโดยไม่มีส่วนเหลือ

อนุตฺตโร อเนเกหิ คุโณเฆหิสพฺพสตฺตุตฺตโม อหุ

ไม่มีผู้อ่ืนยิ่งกว่า ได้ทรงเป็นผูส้งูสดุกว่าสตัว์ทัง้ปวงด้วยกอง คณุเป็น 

 อเนกประการ

ปุริสทมฺมสารถิ อเนเกหิ อุปาเยหินรทมฺเม ทเมสิ จ

ฝึกบุรุษที่ควรฝึก และทรงฝึกคนทีค่วรฝึกได้ด้วยอบุายทีห่ลากหลาย

สตฺถา เทวมนุสฺสานํ เอโก สพฺพสฺส โลกสฺสสพฺพอตฺถานุสาสโก

เป็นครูสอนเทวดาและ เป็นพระองค์เดยีวทีท่รงตามพร�า่สอนประโยชน์ มนษุย์

ทั้งหลาย ทั้งปวงแก่มวลสรรพสัตว์

พุทฺโธ ทยาย ปารมี จิตฺวา ปญฺญาย อตฺตานมุทฺธริ

 อุทฺธรี สพฺพธมฺเม จ ทยายญฺเญ จ อุทฺธริ ฯ

ผู้รู้ และสอนผู้อื่นให้รู ้ ทรงสั่งสมพระบารมีด้วยความเอ็นดูยก พระองค ์

 ขึ้นด้วยพระปัญญา ยกพระองค์ไว้ ในธรรมทั้งปวง  

 และยกผู้อื่นไว้ด้วยพระกรุณา

ภควา ภาคฺยอิสฺสริยาทีนํ คุณานํ ปรโม นิธิ

เป็นผู้มีอิสริยยศ มีโชค ทรงเป็นผูม้ขีมุทรพัย์อนัยอดเยีย่มด้วยคณุทัง้หลาย 

 มีลาภและความเป็นใหญ่ เป็นต้น
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และแบบอย่างมาตรฐานของคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกมี

อีกบทหนึ่งว่า

โส อิมํ โลกํ สเทวกํ สมารกํ สพรหฺมกํ สสฺสมณพฺราหฺมณึ 

ปชํ สเทวมนุสฺสํ สยํ อภิญฺญา สจฺฉิกตฺวา ปเวเทสิ ฯ โส ธมฺมํ  

เทเสติ อาทิกลฺยาณํ มชฺเฌกลฺยาณํ ปริโยสานกลฺยาณํ สาตฺถํ 

สพยญฺชนํ เกวลปริปุณฺณํ ปริสุทฺธํ พรหฺมจริยํปกาเสติ ฯ53

แปลได้ว่า[พระผูม้พีระภาคเจ้า] พระองค์นัน้ทรงท�าโลกนี ้พร้อมทัง้เทวโลก มาร

โลก พรหมโลกให้แจ้งชัดด้วยพระปัญญาอันยิ่งของพระองค์เอง แล้วทรงสอน

หมู่สัตว์ พร้อมทั้งสมณะ พราหมณ์ เทพ และมนุษย์ให้รู้ทั่ว พระองค์นั้น ทรง

แสดงธรรมพร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะ อันงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง 

งามในที่สุด ทรงประกาศพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วน

ส่วนในจตุรารักขาประพันธ์ไว้ว่า

ปญฺญาสฺส สพฺพธมฺเมสุ  กรุณา สพฺพชนฺเตสุ

อตฺตตฺถานํ ปรตฺถานํ  สาธิโก คุณเชฏฺิโก ฯ

แปลได้ว่าพระองค์นั้นทรงมีพระปัญญาในธรรมทั้งปวง มีพระกรุณาต่อสรรพ

สตัว์เป็นผูป้ระเสรฐิด้วยคณุ ทรงท�าประโยชน์ตนและประโยชน์ผูอ้ืน่ให้ส�าเรจ็

นอกจากนี้ยังมีข้อสังเกตท่ีน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือ การใช้ส�านวนการ

แต่งในคัมภีร์จตุรารักขามีลักษณะการให้ค�าจ�ากัดความค�าบาลีที่ปรากฏใน

พระไตรปิฎก คล้ายคลึงกับค�าและเนื้อหารวมถึงส�านวนที่พระพุทธโฆสาจารย์ 

ใช้อธบิายความหมายค�าบาลใีนสมนัตปาสาทิกา อรรถกถาพระวนิยัปิฎก54
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ความเหมอืนกันของการใช้ค�าและเน้ือความในคมัภร์ีจตรุารกัขากบัพระ

ไตรปิฎกและอรรถกถาบาลดีงัแสดงไว้ข้างต้น แสดงให้เหน็ว่าคมัภร์ีจตุรารกัขา

เป็นคัมภีร์ที่เก็บรักษาค�าสอนดั้งเดิมมีความเก่าแก่และน่าเชื่อถือ

คมัภร์ีจตรุารกัขาแม้จะแต่งด้วยบทกลอนสัน้ๆ เพียง 32 บท แต่กส็ามารถ 

สรุปเนื้อหาที่เป็นหัวใจการปฏิบัติธรรมที่ส�าคัญคือ พุทธานุสสติ เมตตานุสสติ 

อสภุานุสสต ิและมรณานสุสต ิไว้ด้วยกนัอย่างครบถ้วนชดัเจน คมัภร์ีจตรุารกัขา

แสดงประเดน็ส�าคัญทีค้่นพบคอืพระสมัมาสมัพทุธเจ้าทรงมธีรรมกายแยกออก

จากรปูกายอย่างชดัเจน และลกัษณะธรรมกายของพระองค์นัน้ มัง่คัง่หรอืมาก

ไปด้วยญาณรู้เฉพาะที่ไม่ทั่วไป เป็นเรื่องอจินไตยที่ใครๆ ไม่ควรคิด

ร่องรอยทีค้่นพบนี ้ตรงกบัค�าสอนวชิชาธรรมกายทีพ่ระเดชพระคณุพระ

มงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) เทศน์สอนทุกประการ แต่ท่านได้กล่าวอธิบาย

ขยายความจากคัมภีร์ตามผลการปฏิบัติที่ท่านเข้าถึงว่า ธรรมกายเท่านั้นที่มี

ญาณ กายอืน่ทีน่อกไปจากกายธรรมไปแล้วไม่มญีาณ มีแต่ดวงวญิญาณ55 ญาณ

ของธรรมกายเป็นดวงมีขนาดเท่ากับหน้าตักธรรมกาย ดวงญาณมีไว้ส�าหรับ 

รู้เห็น เมื่อเข้าถึงธรรมกายจะไปเห็นอริยสัจ 456 ญาณของธรรมกายเท่านั้นรู้

เห็นตรงกันทุกอย่าง รู้ตามถูก เห็นตามถูก รู้พร้อมทุกสรรพสิ่งไม่มีสิ่งใดที่จะ

ไม่รู้ และรู้ชัดแจ้งกว่ากายอื่นๆ57 เมื่อเข้าถึงธรรมกายแล้วสามารถเห็นด้วย 

ตาธรรมกาย รู้ด้วยญาณธรรมกายว่าขันธ์ 5 เป็น อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา58 และรู้

การเกิดดับของสิ่งทั้งปวงทั่วทั้งสากลโลก59

200 | ดร.กิจชัย เอื้อเกษม

หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ 1 ฉบับรวมงานวิจัยโดยย่อ

www.webkal.org



นอกจากนี้ ร่องรอยวิชชาธรรมกายที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ยังตรงกับค�า

สอนที่ถูกบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกบาลี ในมหาปชาปตีโคตมีอปทาน แสดง

การมอียูข่องรปูกายและธรรมกายของพระองค์ ทีแ่ยกออกจากกนัอย่างชดัเจน 
60 ในอัตถสันทัสสกเถรอปทานระบุไว้ว่า พระปทุมุตรสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมี

ธรรมกาย และลักษณะของพระองค์ผู้มีธรรมกายคือมีญาณรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด61 

ไม่มีใครเทียบพระองค์ได้ท้ังในมนุษย์โลกและเทวโลก มีพระภิกษุผู้ได้วิชชา 

3 อภิญญา 6 ประมาณแสนรูปเป็นบริวาร62 นอกจากส่วนของร่องรอยวิชชา

ธรรมกายแล้ว ยังพบว่าเนื้อหาท้ังหมดของพุทธานุสสติได้ถูกน�ามาจากพระ

ไตรปิฎกและอรรถกถาบาลี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คัมภีร์จตุรารักขาใช้ค�า และ

ส�านวนอธิบายคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนกับที่พระพุทธโฆสาจารย์ 

ใช้อธิบายความหมายคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสมันตปาสาทิกา อรรถ

กถาพระวินัย

ดงันัน้ คมัภีร์จตรุารกัขาจงึนบัว่าเป็นคมัภีร์ทีม่คีวามเก่าแก่ มกีารใช้งาน 

และถูกเก็บรักษาสืบทอดกันมาเป็นอย่างดี ทั้งมีความน่าเชื่อถือเป็นอย่างยิ่ง 

เป็นคัมภีร์ที่ยืนยันถึงการมีอยู่แต่ดั้งเดิมของการปฏิบัติธรรมวิชชาธรรมกายที่

พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีได้ค้นพบ และยืนยันว่า ธรรมกายเป็นสิ่งที่

อยู่เหนือปรากฏการณ์ธรรมชาติ เป็นคุณวิเศษท่ีเมื่อเข้าถึงแล้ว จะเป็นผู้มาก

ไปด้วยญาณ นับว่าสิ่งท่ีได้ค้นพบในคัมภีร์น้ี ให้ค�าจ�ากัดความค�าว่าธรรมกาย

แตกต่างจากความเห็นของนักวิชาการบางส่วน63 ที่เข้าใจกันว่าธรรมกายคือ

หมวดหมู่แห่งธรรม
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นอกเหนือจากคัมภีร์จาตุรารักขาแล้ว เชื่อว่าอาจมีคัมภีร์ที่บันทึกร่อง

รอยของการมอียูข่องการปฏบิตัธิรรมแบบวชิชาธรรมกายอกีเป็นจ�านวนไม่น้อย 

ทีถ่กูแต่งขึน้โดยพระภกิษทุ้องถิน่ภายในบรเิวณเอเชยีใต้และเอเชยีอาคเนย์ การ

สืบค้นศึกษาคัมภีร์ที่มีลักษณะเช่นนี้เป็นสิ่งจ�าเป็นและจะก่อให้เกิดประโยชน์ 

ต่อวงวชิาการและชาวพทุธทัว่ไป ในการท�าความเข้าใจทีถ่กูต้องมากขึน้เกีย่วกบั

การปฏบิตัธิรรมแบบวชิชาธรรมกาย อนัจะน�ามาซึง่สนัติสขุภายในสบืต่อไป
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บรรณานุกรม “คัมภีร์พระธัมมกายาทิ”

พระมงคลเทพมนุ ี(สด จนทฺสโร) (2555 ) รวมพระธรรมเทศนา พระมงคลเทพ

มุนี (สด จนฺทสโร). คณะศิษยานุศิษย์หลวงพ่อวัดปากน�้า โดยพระวิชัย วิชโย 

และคณะ กรุงเทพฯ: บ. เอกพิมพ์ไท จ�ากัด

จ�านงค์ ทองประเสริฐ (2540) บ่อเกิดลัทธิประเพณีอินเดีย เล่ม 1 ภาค 1-4, 
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เชิงอรรถท้ายบทที่ 4
1 อักษรขอมไทย: อกัษรขอมทีใ่ช้เขยีนภาษาไทยและภาษาบาลใีนประเทศไทย มลีกัษณะต่างจากอักษร

ของกัมพูชา
2 เรียบเรียงจากรายงานวิจัย คัมภีร์พระธัมมกายาทิ ฉบับเทพชุมนุม โดยพระครูวิเทศสุธรรมญาณ วิ. 

 (สุธรรม สุธมฺโม) และคณะ 2556
3 ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 3 พระนคร: สํานักนายกรัฐมนตรี 2508 หน้า 99-103
4 ยอร์จ เซเดส์ (Geores Coedes) ผูเ้ชีย่วชาญวทิยาการแขนงต่างๆทางภาคพืน้เอเชยีอาคเนย์และเอเชยี

ใต้ ได้เผยแพร่คาถาบาลบีทเดยีวกบัทีป่รากฏในคมัภร์ีพระธมัมกายาทิไว้ตัง้แต่ พ.ศ. 2499 แต่ใช้ชือ่ท่ี
แตกต่างออกไปว่า “ธมมฺกายสสฺ อตถฺวณณฺนา” อนัเป็นคําท่ีปรากฏอยูท้่ายทีส่ดุของคาถาดงักล่าวไว้ใน
บทความ “ธัมมกาย” (Dhammakāya) วารสาร แอดยาร์ ไลบรารี บูเลทิน (Adyar Library Bulletin) 
อินเดีย

5 โปรดศึกษาบทถ่ายถอดจากอักษรขอมเป็นอักษรไทย และบทแปลเป็นภาษาไทยได้จากรายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ “คัมภีร์พระธัมมกายาทิ” โดยพระครูวิเทศสุธรรมญาณ วิ.  (สุธรรม สุธมฺโม) และคณะ 
2556

6 พบในคัมภีร์อักษรเขมร ในชื่อ“ธมฺมกายสฺส อตฺถวณฺณนา” โดย ยอร์จ เซเดส์ และพบในคัมภีร์เขมร 
(Bizot, François. 1976. Le Figuier à Cinq Branches, Recherches Sur Le Bouddhisme Khmer. 
Paris: Ecole française d’Extrême-Orient. Appendix) และพบในคัมภีร์อักษรธรรมล้านนาชื่อ  
ธัมมกาย (Urkasame, Kitchai. 2013. “A Study of Elements in Yogāvacara Tradition from Tham 
Scripts Palm-leaf Manuscripts.” PhD Thesis, The University of Sydney. p.245)

7 เอกนิบาต เอตทัคคะ วรรคที่ 4 พระสูตรที่ 10 ประวัติพระสาคตเถระ ปรากฏในฉบับสยามและพม่า 
แต่ไม่ปรากฏในฉบับสิงหล

8 คาถาอักษรเขมรที่ Bizot อ้างอิงเมื่อ 1992 ใช้คําว่า le mot dhammakāya
9 สมุดไทยกระดาษสา อักษรธรรมล้านนา
10 อักษรขอมไทย
11 ลักษณะการประพันธ์คล้ายอรรถกถา
12 หลักที่ 54 วัดเสือ พิษณุโลก มีเพียง 9 บรรทัด
13 ช้าง 10 ตระกูลได้แก่ กาฬาวะ คงเคยยะ ปัณฑระ ตัมพะ ปิงคละ คันธะ มังคละ เหมะ  อุโปสถะ 

และ ฉัททันต์
14 Nd2235. ขุ.ม.29/51/5
15 ความเป็นคัมภีร์สายปฏิบัติของคัมภีร์พระธัมมกายาทิอาจระบุได้จากข้อความในคัมภีร์ที่แสดงความ

เจาะจงแนะนําให้ “โยคาวจร” หรือผู้ปฏิบัติสมาธิภาวนาตรึกระลึกถึงธรรมกายเนืองๆ อันเป็นหนึ่ง
ในวิธีปฏิบัติให้ได้ถึง “ความเป็นสัพพัญญูพุทธเจ้า”

16 บุณย์ นิลเกษ (2541) พระพุทธศาสนามหายานเข้าสู่ประเทศไทย เล่ม 1. หจก.เชียงใหม่ บี.เอส. 
การพิมพ์ เชียงใหม่ หน้า 209
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17 พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) (2555) รวมพระธรรมเทศนา คณะศิษยานุศิษย์หลวงพ่อวัดปากนํ้า 
โดยพระวิชัย วิชโย และคณะ กรุงเทพฯ: บ. เอกพิมพ์ไท จํากัด หน้า 325

18 เรื่องเดียวกัน, หน้า 326
19 เรื่องเดียวกัน, หน้า 325
20 เรื่องเดียวกัน หน้า 727
21 เรื่องเดียวกัน หน้า 755
22 concept
23 พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) (2555) รวมพระธรรมเทศนา หน้า 629
24 เรื่องเดียวกัน หน้า 256
25 เรื่องเดียวกัน หน้า 534
26 ที.ปา.11/55/92
27 พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) (2555) รวมพระธรรมเทศนา หน้า 285
28 เรื่องเดียวกัน, หน้า 72
29 http://dhammakaya.exteen.com/20050418/entry-18: วันที่ 24 มิถุนายน  2556
30 อสาธารณญาณ 6 ประการที่มีเฉพาะแก่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่มีแก่ พระปัจเจกพุทธเจ้า 

พระสาวกทั้งหลาย และสรรพสัตว์ทั้งหลาย ได้แก่ 1. อินทริยปโรปริยัตตญาณ ญาณรู้แจ้งอินทรีย์
อันยิ่งหย่อนของสัตว์ 2. อาสยานุสยญาณ ญาณรู้แจ้งอนุสัยคือความน้อมใจไปทั้งทางดีทางชั่ว และ
อนุสัยคือกิเลสที่นอนเนื่องในสันดานมีกามราคะ เป็นต้น มีอวิชชาเป็นที่สุด 3. ยมกปาฏิหิรญาณ  
ญาณอนัทาํให้สามารถแสดงปาฏหิารย์ิได้ คอืปาฏหิารย์ิเนือ่งด้วยธาตนุํา้และธาตุไฟ แสดงออกพร้อม
กัน 4. มหากรุณาสมาบัตติญาณ ญาณในการเข้าสมาบัติ มีมหากรุณาเป็นอารมณ์ 5. สัพพัญญุต
ญาณ ญาณคือความเป็นผู้รู้ส่ิงทั้งปวง 6.  อนาวรณญาณ ญาณอันไม่มีความข้องขัดไม่มีเครื่องกั้น 
(อภิ. ก. 4/1/587)

31 เรียบเรียงจาก รายงานวิจัย “ร่องรอยธรรมกายในคัมภีร์จตุรารักขา” ของ สุปราณี พณิชยพงศ์
32 อักษรขอมไทย: อักษรที่ประยุกต์จากอักษรขอมเพื่อใช้เขียนภาษาไทยและภาษาบาลี มีลักษณะต่าง

จากอักษรกัมพูชา
33 อ้างอิง (1) หนังสือสวดมนต์ Maha Pirit Pota (Guṇasena 1983) ซึ่งใช้กันแพร่หลายในศรีลังกา 

(2) หนังสือสวดมนต์ฉบับเหนือ โดย ทวี เขื่อนแก้ว 2524 (3) ใบลานอักษรขอม (6863/2/1) 
หอสมุดแห่งชาติ และ (4) ใบลานอักษรธรรมล้านนา (1298/1) หอสมุดแห่งชาติ

34 เนือ้หาคมัภร์ีโปรดศกึษาจากรายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์ “ร่องรอยธรรมกายในคัมภีร์จตรุารักขา” โดย 
สุปราณี พณิชยพงศ์

35 คาถาที่ 11 ของพุทธานุสสติ
36 คาถาที่ 12 ของเมตตานุสสติ
37 คาถาที่ 20 ของอสุภานุสสติ
38 คาถาที่ 24 ของมรณานุสสติ
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39 คําว่า อฑฺฒ ในคําว่า อสาธารณญาณฑฺเฒ แปลว่า มั่งคั่ง ร่ํารวย ส่วนสัททนีติปกรณ์ คัมภีร์บาลี
ไวยากรณ์ของพระอัครวงศาจารย์พระอาจารย์ชาวพม่า บันทึกว่าเป็น อสาธารณญฺญาณฏฺเฐ 
(Sadd.I.77) ในที่นี้ –เฐ มาจาก ฐา ธาตุ แปลว่า ดํารง หรือตั้งอยู่ บทสวดที่ชื่ออารักขกัมมัฏฐาน 
จัดทําโดยสํานักบาลีใหญ่วัดท่ามะโอ ลําปาง ใช้คําว่า อสาธารณญาณญฺเญ -ญฺเญ มาจาก อญฺญ แปล
ว่า อืน่ ซึง่ตรงกบัคาํอ่านของหนงัสือสวดมนต์ฉบับเหนอื แม้ว่าฉบับหลงัน้ีคาํโดยรวมจะสะกดผดิเป็น 
อสารณญาณญฺเญ งานวิจัยชิ้นนี้เลือกใช้อย่างแรก คือ -อฑฺฒ ซึ่งเป็นคําอ่านที่ปรากฏในฉบับศรีลังกา 
เพราะเป็นคําที่สะกดถูกต้องและเหมาะสมกับเนื้อความ รวมทั้งเป็นคําที่มีปรากฏอยู่ในใบลาน และ
เอกสารตีพิมพ์ที่ใช้เป็นฐานข้อมูลในการผลิตฉบับตีพิมพ์ใหม่นี้

40 แปลภาษาไทยโดย สุปราณี พณิชยพงศ์
41 พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) (2555) รวมพระธรรมเทศนา คณะศิษยานุศิษย์หลวงพ่อวัดปากนํ้า 

โดยพระวิชัย วิชโย และคณะ กรุงเทพฯ: บ. เอกพิมพ์ไท จํากัด หน้า 194-195
42   อหํ สุคต เต มาตา ตฺวํ จ ธีรา ปิตา มม
 สทฺธมฺมสุขโท นาถ  ตยา ชาตมฺหิ โคตมฯ
 สํวทฺธิโตยํ สุคต   รูปกาโย มยา ตว
 อนินฺทิโย ธมฺมกาโย มม สํวทฺธิโต ตยาฯ
 มุหุตฺตํ ตณฺหาสมนํ ขีรํ ตฺวํ ปายิโต มยา
 ตฺยาหํ สนฺตมจฺจนฺต ํ ธมฺมขีรมฺหิ ปายิตา ฯ (Ap.II.532)
43 แปลภาษาไทยโดย สุปราณี พณิชยพงศ์
44   สตสหสฺสเตวิชฺชา ฉฬภิญฺญา มหิทฺธิกา
 ปริวาเรนฺติ สมฺพุทฺธํ โก ทิสฺวา นปฺปสีทติฯ
 ญาเณ อุปนิธา ยสฺส น วิชฺชติ สเทวเก
 อนนฺตญาณํ สมฺพุทฺธํ โก ทิสฺวา นปฺปสีทติฯ
 ธมฺมกายญฺจ ทีเปนฺตํ เกวลํ รตนากรํ
 วิโกเปตุ น สกฺโกนฺติ โก ทิสฺวา นปฺปสีทติ ฯ (Ap.I.168)
45 แปลภาษาไทยโดย สุปราณี พณิชยพงศ์
46   ยทา หเว ปาตุภวนฺติ ธมฺมา อาตาปิโน ฌายโต พฺราหฺมณสฺส
 อถสฺส กงฺขา วปยนฺติ สพฺพายโต  ปชานาติ สเหตุธมฺมนฺติ ฯ
 ยทา หเว ปาตุภวนฺติ ธมฺมา อาตาปิโน ชายโต พฺราหฺมณสฺส
 อถสฺส กงฺขา วปยนฺติ สพฺพา ยโต ขยํ ปจฺจยานํ อเวทีติ ฯ (Vin.I.2; Ud.1; Kv.186)
47 แปลภาษาไทยโดย สุปราณี พณิชยพงศ์
48 VinA.V.954
49 VinA.V.954
50 พุทฺธานุสฺสติ ธมฺมานุสฺสติ สงฺฆานุสฺสติ สีลานุสฺสติ จาคานุสฺสติ เทวตานุสฺสติ
51 (D.III.250; A.III.284)
52 (D.I.49;D.II.93; D.III.5; M.I.37; S.II.69; S.IV.271; S.V.197; A.III.285)
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53 (Vin.I.1; Sn.103)
54 โปรดศึกษารายละเอียดจากรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ “ร่องรอยธรรมกายในคัมภีร์จตุรารักขา” โดย 

สุปราณี พณิชยพงศ์
55 พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) (2555 ) รวมพระธรรมเทศนา คณะศิษยานุศิษย์หลวงพ่อวัดปากนํ้า 

โดยพระวิชัย วิชโย และคณะ กรุงเทพฯ: บ. เอกพิมพ์ไท จํากัด หน้า 194-195
56 เรื่องเดียวกัน, หน้า 195
57 เรื่องเดียวกัน, หน้า 60-61
58 เรื่องเดียวกัน, หน้า 755
59 เรื่องเดียวกัน, หน้า 756
60 Ap.II.532
61 อนนฺตญาณ
62 Ap.I.168
63 ตัวอย่างความเห็นนี้ เช่น Dutt 1978: 139; Gombrich 1992: 165; Reynolds 1976: 376-377
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บันทึกของสมณะอี้จิงในพุทธศตวรรษท่ี 12 กล่าวไว้ว่า2 ดินแดนทาง 

ฝ่ังตะวนัออกของอ่าวเบงกอลมอีาณาจกัรต่างๆ หลายอาณาจกัร ทกุอาณาจกัร

มัน่คงในพระรตันตรยั โดยมชีือ่อาณาจกัรทวารวดรีวมอยูใ่นบนัทกึนัน้ด้วย การ

จ�าแนกโบราณวัตถุต่างๆ ในประเทศไทยตั้งแต่ยุคทวารวดีนั้น3 ท�าให้ทราบ

ได้ว่าดินแดนต่างๆ ในประเทศไทย เคยได้รับนับถือศาสนาพุทธนิกายต่างๆ 

หลายนิกาย เช่น นิกายสรรวาสติวาท นิกายสุขาวดีมหายาน วัชรยาน และ

เถรวาทเป็นต้น นิกายต่างๆที่เคยรุ่งเรืองและเสื่อมลงนั้น ได้ทิ้งร่องรอยของ

แนวความคิด4 และหลักปฏิบัติ5ต่างๆ ไว้ หลักฐานทางเอกสารประเภทหนึ่ง

ที่ช่วยในการหาร่องรอยเหล่านั้น คือคัมภีร์พระพุทธศาสนาที่จารึกบนใบลาน

และกระดาษสาในท้องถิ่นต่างๆ แม้ว่าจะมีการคัดลอกขึ้นใหม่ทดแทนคัมภีร์

ใบลานเก่าที่เสื่อมสภาพไป แต่ทว่าเนื้อหาสาระที่คัดลอกไว้นั้นย่อมด�ารงอยู่

และสืบทอดต่อกันมา

“อกัษรธรรม” เป็นอกัษรทีแ่พร่หลายอยูใ่นกลุ่มอารยธรรมไทย-ลาว มา

แต่เดมิ นยิมใช้เขยีนในพืน้ทีต่ัง้แต่เชยีงรุง้สบิสองปันนาของจนี เชยีงตงุในพม่า 

ดนิแดนล้านนา ล้านช้าง และภาคอสีานของไทย ส่วนใหญ่ใช้เขยีนหนงัสือทาง

ศาสนาจงึเรยีกกนัว่าอกัษรธรรม อกัษรธรรมทีใ่ช้ในล้านนาเรียกกนัทางวชิาการ

ว่าอักษรธรรมล้านนา ที่ใช้เขียนกันในลาวเรียกว่าอักษรธรรมลาวหรืออักษร

ธรรมล้านช้าง ส่วนท่ีพบในภาคอีสานของไทยเรียกว่าอักษรธรรมอีสาน และ

ยังมีอักษรธรรมไทยเขินในแถบเชียงตุง อักษรธรรมไทยล้ือของสิบสองปันนา

อีกด้วย อักษรธรรมของแต่ละพื้นที่จะมีลักษณะแตกต่างกันเล็กน้อย ปัจจุบัน

ในประเทศไทยมีผู้อ่านเขียนอักษรธรรมได้ไม่มาก
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กลุ่มคัมภีร์ที่จะกล่าวถึงนี้เป็นคัมภีร์ที่มีเนื้อหาแสดงการปฏิบัติสมาธิ

ภาวนาหรือเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติสมาธิภาวนาซึ่งอาจเรียกได้ว่าคัมภีร์สาย

ปฏบิตั ิได้แก่ คมัภีร์พทุธนรกนั คมัภร์ีพระญาณกสณิ คัมภร์ีบวัระพันธะ คมัภร์ี

ธรรมกาย คัมภีร์อุปปาตสันติ และคัมภีร์มูลลกัมมัฏฐาน ซึ่งรักษาไว้ในอาราม

ต่างๆ ทางภาคเหนือ ภาคอีสาน และลาว ดังจะได้น�าเสนอร่องรอยธรรมกาย

และการปฏิบัติที่สอดคล้องกับวิชชาธรรมกายต่อไป6 ในกลุ่มคัมภีร์ที่ศึกษา 

ส่วนใหญ่จะกล่าวถงึสมาธภิาวนาในระดบัโลกตุระ มเีพยีงคมัภร์ีมลูลกมัมฏัฐาน 

ที่กล่าวถึงสมาธิภาวนาในระดับต้น ดังที่จะได้น�าเสนอเป็นล�าดับแรก จากนั้น

จึงจะน�าเสนอสมาธิภาวนาในระดับโลกุตระต่อไป

วัดโพธารามมหาวิหาร (วัดเจ็ดยอด) เชียงใหม่
สถานที่สังคายนาพระไตรปิฎก สมัยพระเจ้าติโลกราช อาณาจักรล้านนา พ.ศ. 2020
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สมาธิภาวนาในคัมภีร์มูลลกัมมัฏฐาน
คมัภร์ีมลูลกมัมฏัฐานฉบบัทีใ่ช้ศกึษาเป็นคมัภร์ีพับสาขนาดเล่มเดียวจบ 

เขยีนด้วยอกัษรธรรมล้านนา เกบ็รกัษาไว้ทีว่ดัป่าเหมอืด อ�าเภอปัว จงัหวดัน่าน 

ข้อความในคัมภีร์เป็นการแนะน�าการปฏิบัติสมาธิภาวนาและกล่าวถึงผลจาก

การปฏิบัติเป็นขั้นตอนโดยละเอียด ในที่นี้จะแสดงไว้พอสังเขปเท่านั้น คัมภีร์

มูลลกมัมฏัฐานกล่าวถงึการเจรญิภาวนาว่าเป็นหนทางเดียวทีจ่ะไปสู่ “ธรรมะ

วิเศษ” ส�าหรับการปฏิบัตินั้นพระภิกษุควรเริ่มจากการรักษาจตุปาริสุทธิศีล

ให้ถึงศีลวิสุทธิ์ พร้อมกับปฏิบัติธุดงควัตรประการใดประการหนึ่ง และปฏิบัติ

คันถธุระคือการเล่าเรียน ส�าหรับวิปัสสนาธุระคือการปฏิบัติธรรมนั้น ท่าน

แบ่งเป็น 2 ประการคือ ศรัทธาธุระและปัญญาธุระ คัมภีร์กล่าวไว้ว่าศรัทธา

ธุระคือการเจริญภาวนาสมถกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง 50 ทัส7 จน

ศรัทธาบังเกิดแก่กล้า แล้วจึงปฏิบัติปัญญาธุระคือการเจริญภาวนาวิปัสสนา

ต่อไป โดยเริม่ตัง้แต่ทิฏฐิวสิทุธกิรรมฐานและกงัขาวสิทุธกิรรมฐาน แล้วภาวนา

ติลักขณวิปัสสนาทั้ง 3 ดวง ภาวนา อนุปัสสนา 7 ดวง มหาภาวนาวิปัสสนา 

11 ราศ ีภาวนามหาวชัชริวปัิสสนา 18 ดวงเป็นต้นดวงใดดวงหนึง่ แม้ภาวนา

ทัง้หมดยิง่เป็นการดี8

พับสาคัมภีร์มูลลกัมมัฏฐาน 
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยยวน
และภาษาบาลี
วัดป่าเหมือด อ�าเภอปัว จงัหวดัน่าน
(ส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
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คัมภีร์กล่าวถึงผลจากการปฏิบัติปัญญาธุระว่า เมื่อท�าให้ทิฏฐิกังขา

วปัิสสนาปัญญา9 บงัเกดิจะได้ชือ่ว่าเป็นปัญญาธรุะ ซึง่จะท�าให้ปัญญาวปัิสสนา

ญาณเกิดพร้อมกบัมสีมัมสนญาณเป็นต้นจนถงึอนโุลมญาณเป็นทีส่ดุ แล้วจงึเข้า

ถึงโคตรภูญาณถึงมรรค ผล อรหันต์จนได้เข้าถึง “เวียงแก้วคือ อมตมหานคร 

นิรพาน”10 ทั้งหมดนั้นเป็นภาพกว้างๆ ส�าหรับการปฏิบัติสมาธิภาวนา

นอกจากนัน้คมัภร์ียงักล่าวถงึประสบการณ์ภายในอืน่ๆ ในระหว่างการ 

ปฏิบัติ คือจะได้รู้ได้เห็นปีติธรรม 5 ประการ ได้เห็นอุคคหนิมิต ปฏิภาคนิมิต 

เกิดอุปจารสมาธิ อัปปนาสมาธิและฌานทั้ง 4 อภิญญาทั้ง 5 สมาบัติทั้ง 8 

ประการ11 ดังนั้นในบทสวดอธิษฐานก่อนการเจริญภาวนา จึงมีค�ากล่าวขอให้

ได้ถึงปีติ อุคคหนิมิต ปฏิภาคนิมิต สมาธิ ฌาน อภิญญา อริยมรรค อริยผล 

และนิพพาน12 หรืออย่างน้อยให้ได้ปีติและอุปจารสมาธิ13

คมัภร์ีมลูลกมัมฏัฐานกล่าวว่าผูป้ฏบิตันิอกจากจะต้องรกัษาศลี 8 ศลี 10 

หรอืจตปุารสิทุธศิลีตามเพศภาวะของแต่ละบคุคลแล้ว ยงัต้องน�าเครือ่งบชูาอนั

ได้แก่ดอกไม้และเทียนไปบูชาพระบาท พระธาตุ พระธรรม ต้นโพธิ์และเจดีย์

เพื่อขอขมา “แก้ว 5 โกฐาก” คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พระกรรมฐาน 

และ อาจารย์ผู้สอนกรรมฐาน14 จากนั้นให้หาที่สงัดเพื่อเริ่มการนั่งปฏิบัติ ซึ่ง

คัมภีร์ได้ระบุท่านั่งที่เหมาะสมส�าหรับชายหญิงและนักบวชไว้15 ให้ต้ังสติตรง

ต่อกรรมฐาน และให้พนมมือตั้งสติพิจารณาถึงทุกข์ในวัฏสงสาร16 พิจารณา

มหาสังเวควัตถุ17 และเทวทูตกัมมฐาน18 เสร็จแล้วเป็นการบูชาพระรัตนตรัย19 

และสรรเสริญพระพุทธคุณที่อยู่เหนือหมู่มารทั้งห้า20 จากนั้นคัมภีร์ได้เปรียบ

บทอุปมาผูกลูกวัวเพื่อให้ฟังการฝึกสอน เช่นเดียวกับใจของบุคคลท่ีต้องผูก

ให้มั่นไม่ให้ “จร” ไปที่ใด21 ต่อด้วยการอธิษฐานขอพระพุทธ พระธรรม พระ
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สงฆ์ กรรมฐาน และอาจารย์ผู้สอนกรรมฐานให้ได้เป็นท่ีพ่ึง22 โดยใช้บทบาลี 

พร้อมค�าแปลในการอธิษฐาน ท้ายที่สุดเป็นบทบาลีขอให้ได้ส�าเร็จใน “พุทธ

กัมมฐาน” ประการใดประการหนึ่ง ได้แก่ พุทธานุสติ เป็นต้น23

จากจุดนี้คัมภีร์ได้กล่าวถึงสมถกรรมฐาน 40 ประการ ในการภาวนาจะ

มีบทบรกิรรมภาวนาภาษาบาลเีฉพาะส�าหรบัแต่ละกรรมฐานไว้ให้ การภาวนา

ให้ปฏิบัติไปพร้อมกับนับลูกประค�า โดยภาวนาครั้งหนึ่งนับลูกประค�าลูกหนึ่ง 

เช่นนี้เรื่อยไป เมื่อครบห้าสิบครั้งให้คั่นด้วยบทร�าพึงภาษาบาลีส�าหรับ 

กรรมฐานนัน้ๆ แล้วกลบัมาบรกิรรมภาวนาด้วยบทบาลเีดมิต่อไป ให้ปฏบิตัเิช่นนี้ 

หลายๆ รอบตลอดการภาวนา ยิ่งได้หลายรอบยิ่งเป็นการดี เมื่อต้องการหยุด

ภาวนาให้ลืมตาหยุดการปิดปาก และยกมือพนมระหว่างคิ้วอธิษฐานขอหยุด

การภาวนาไว้ มีสิ่งที่น่าสังเกตคือในการบริกรรมภาวนานั้นคัมภีร์ได้ให้หลักไว้

ว่า จะต้องให้ค�าภาวนา “ร่อนลงไปต้องฝักหวัใจให้เสยีงอุน่เสยีงร้อนลงไป...”24 

และต้องตัง้ใจมัน่ต่อการปฏบิตัถิงึระดบัทีว่่า “แม้นข้าศกึคนโจรจักฆ่าฟัน ขนาบ

ว่าให้ได้ละเสียยังกรรมฐานและแก้วทั้ง 3 เป็นที่พึ่งก็บ่ละเสียได้แล ตายก็แล้ว

ให้ปลงใจตาย เป็นฉันนี้แท้ก็จึงได้เห็นธรรมวิเศษพายต�่ามี ปีติ สมาธิ...”25

ดงัได้กล่าวไว้แล้วว่าผลของการปฏบัิตคิอืประสบการณ์ภายในอนัได้แก่ 

ปีต ิ5 ประการ คมัภร์ีได้บรรยายลกัษณะอาการของปีติต่างๆนัน้ไว้อย่างชดัเจน 26  

เมื่อได้ปีติแล้วผู้ปฏิบัติจะได้ถึงอุปจารสมาธิ ในขั้นนี้สมาธิของผู้ปฏิบัติจะ 

มัน่คงแจ่มใสไม่หวัน่ไหวไม่ฟุง้ไปกบัอารมณ์ร้าย ถงึขนาดที ่“แม้นท่านผูอ้ืน่เอา

หลาวเล่มใหญ่มาทิม่มาค้าวตนแล ใจคอบ่เฟ่ืองบ่ไหวกด็ ีดธูรรมะและกรรมฐาน

ก็ดูแจ้งใส”27
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คัมภีร์กล่าวต่อไปถึงอัปปนาสมาธิ ซึ่งเป็นประสบการณ์ภายในจากการ

ปฏิบัติสมาธิภาวนาบางประเภท เช่น พรหมวิหาร กายคตาสติ อาหาเรปฏิกูล

สัญญา จตุธาตุววัตถาน และมรณานุสติ โดยบรรยายไว้ว่า “เย็นอ่อน ยอบ 

หายใจบ่รู้ ชะแล”28 ท�าให้ทราบได้ว่าในชั้นอัปปนาสมาธินั้น ผู้ปฏิบัติจะไม่รู้

สึกถึงการหายใจ

จากอัปปนาสมาธิผู้ปฏิบัติอาจอธิษฐานเข้าฌาน 4 อภิญญา 5 หรือ

สมาบัติ 8 ต่อไปได้ หรือจะเลือกภาวนา “ทิฏฐิกังขาวิปัสสนา” คือปฏิบัติ

วิปัสสนากรรมฐานต่อเลยก็ได้เช่นกัน โดยคัมภีร์ได้แสดงตัวอย่าง วิธีเข้าฌาน 

4 ด้วยการภาวนา “เกสา” ในกายคตาสติไว้โดยละเอียด

สมาธภิาวนาทีก่ล่าวไว้ในคมัภร์ีมลูลกมัมฏัฐานนี ้ล้วนเป็นสมถกรรมฐาน

ทั้งสิ้น การปฏิบัติถือเป็นจิตตวิสุทธิ 29 อีกทั้งเป็นอธิจิตตสิกขา เพื่อให้ได้ ตทัง

คปหาน วิกขัมภนปหาน30 กรรมฐานทั้งหมดสามารถก�าจัด “บุพฺพปาป เวรอัน

เก่า” และที่จะเกิดใหม่ได้ คัมภีร์แจงอานิสงส์การภาวนาสมถกรรมฐานไว้ว่า  

มีมากกว่าการบริจาคทานด้วยของมีค่าอย่างละแสนชิ้น31 การที่คัมภีร์ 

มูลลกัมมัฏฐานแสดงรายละเอียดเฉพาะสมถกรรมฐาน ซ่ึงให้ผลแก่ผู้ปฏิบัติ

ตัง้แต่อุคหนมิิต ปฏิภาคนมิติ อปุจารสมาธ ิอปัปนาสมาธ ิรปูฌานทัง้สีไ่ปถงึขัน้

อรูปฌานทั้งสี่ แต่ไม่ได้แสดงรายละเอียดของโลกุตรธรรมคือมรรคผลนิพพาน 

อาจเป็นทีม่าของชือ่คมัภร์ีทีส่ือ่ความว่าเป็นกรรมฐานชัน้ต้นชัน้มลูเท่านัน้
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การบูชาข้าวพระ
คมัภีร์มลูลกมัมฏัฐานได้กล่าวถงึการบชูาข้าวพระไว้ในท่อนท้ายหรือภาค 

ผนวก โดยเรียกการบูชาข้าวพระว่า “บูชาข้าวชีวิต” 32 การบูชาเกิดจากความ

ศรทัธาในพระรตันตรยั และเพือ่ให้ได้พระรตันตรยัเป็นทีพ่ึง่อนัประเสรฐิในชาติ

นี้และชาติหน้า

คัมภีร์แนะน�าให้เตรียมข้าวบชูา โดยใช้ข้าวในปรมิาณเท่ากบัทีผู่บ้ชูารบั

ประทานได้อิ่มหนึ่ง แบ่งเป็นสี่ส่วนเพื่อบูชาพระพุทธเจ้า พระบรมสารีริกธาตุ 

พระโลกุตรธรรมเก้า และพระอริยสงฆ์แปดบุคคล จากนั้นให้ผู้บูชาถือศีลหรือ

ปลงอาบตัติามเพศภาวะของตน แล้วน�าข้าวส่วนทีบ่ชูาพระธาตุมาตากแห้งต�า

ให้ฟลูะเอียด ผสมกบัเกสรดอกไม้และดอกจนัทน์ตากแห้งทีต่�าละเอยีดเช่นกนั 

สุมกับรักแล้วใช้สร้างพระพุทธรูป 33 ซึ่งระบุไว้ในคัมภีร์ว่าเป็น “พระเจ้าชีวิต

เกสรดอกไม้” ผลจากการกระท�านี้ “แม้ปรารถนาเป็นพระเจ้า34ก็สมดังความ

ต้องการ” 35 โดยผู้สร้างต้อง “วางอารมณ์” ไปยังพระพุทธรูป ก็จะได้เห็น 

“พระเจ้าชีวิต” นั้นมาปรากฏต่อหน้าเพื่อพาไปสู่ภพที่ดี

สามารถเข้าใจได้ว่าในท้ายที่สุดการบูชาข้าวพระเป็นประโยชน์เกื้อกูล

ต่อการภาวนาประเภทพุทธานุสติ เพื่อให้ได้พระพุทธเจ้าหรือพระพุทธรูป คือ 

“พระเจ้าชีวิต” เป็นอารมณ์ แล้วน�าไปสู่การปฏิบัติภาวนาในขั้นต่อไป เป็นที่

น่าสงัเกตว่าการบชูาข้าวพระนีไ้ด้รวมเอาค�ากล่าวถวายชวีติแด่พระผูม้พีระภาค

เจ้าไว้ด้วย ซึง่ในคมัภร์ีเองกล่าวว่าเป็นการกระท�าในระดบัครุกาภาวะ36หรือการ

เน้นความตั้งใจให้ความส�าคัญต่อการปฏิบัติอย่างยิ่งยวด
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ธรรมกายในคัมภีร์มูลลกัมมัฏฐาน
คัมภีร์มูลลกัมมฏัฐานฉบบันีก้ล่าวถงึธรรมกายสองครัง้ ครัง้แรกกล่าวไว้

ในเนือ้หาการปฏิบตัสิมาธภิาวนาโดยการระลกึถงึพระพทุธคณุ37 และครัง้ทีส่อง

กล่าวไว้ใน“คาถาธรรมกาย” ในภาคผนวกท้ายคัมภีร์38 เนื้อหาในท่อนที่กล่าว

ถึงการปฏิบัติสมาธิภาวนาโดยระลึกถึงพระพุทธคุณนั้น ท่านแสดงพระพุทธ

คุณด้วยบทบาลี อิติปิโส... แล้วแปลและขยายความพระพุทธคุณบาลีแต่ละ

ประการเป็นภาษาไทยยวน ซึง่ท้ังบทบาลแีละค�าแปลนีผู้ป้ฏบิตัจิะต้องสวดเพือ่

เป็นอนุสติก่อนการภาวนา ค�าว่า “ธรรมกาย” พบในส่วนค�าแปลขยายความ

บทพระพุทธคุณบาลีว่า “ภควา” ดังนี้

...ภควาผู้ได้หักเสียยังราคะ โทสะ โมหะ ตัณหา มานะ 

ทิฏฐิ อวิชา แล มีศรีโสภาคย์อันงามบารมีธรรมกายบุญคุณ 

ตั้งอยู่ในตน หาที่เสี้ยงที่สุดบ่ได้ 39

ค�าแปลภาษาไทยยวนขยายความหมายพระพุทธคุณในส่วนนี้ กล่าว

ถึงการท่ีพระพุทธเจ้าทรงตัดเสียซึ่ง ราคะ โทสะ โมหะ ตัณหา มานะ ทิฏฐิ 

อวิชชา ทรงมีศรีโสภาคย์อันงามด้วยบารมี ทรงมีธรรมกายซึ่งเป็นคุณแห่งบุญ

อันหาที่สุดมิได้ซึ่งอยู่ในตัวตนของพระองค์ กล่าวคือธรรมกายนี้เป็นธรรมกาย

ของพระพุทธเจ้าซึ่งสถิตอยู่ในพระองค์เอง เป็นผลจากบุญอันหาที่สุดมิได้ของ

พระองค์ กล่าวอีกนัยหนึง่คอืบุญไม่ได้อยูท่ีใ่ดนอกจากตดิอยูภ่ายในผูก้ระท�าบญุ 

นั้น อนึ่งค�าว่า “บุญคุณ” ไม่ปรากฏในพจนานุกรมภาษาถิ่นในความหมาย 

“มีบุญคุณ” หรือ “ทวงบุญคุณ” ตามที่นิยมใช้กันในภาษาไทยภาคกลาง  
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ดังนั้นค�าว่าบุญคุณในคัมภีร์นี้จึงหมายถึงคุณแห่งบุญ หรือความดีที่มีประจ�า

อยู่ในบุญ

ในส่วนต่อมาของเนื้อหาการภาวนาพุทธคุณ คัมภีร์ได้ระบุให้ผู้ปฏิบัติ

ก�าหนดกรรมฐานเป็นพระพทุธเจ้า หรอื “ตนพระเจ้า” คอืพระพทุธรปูนัง่หรอื

ในอิริยาบถอื่นๆ เพื่อให้เห็นรูปนั้นปรากฏเป็นนิมิตเฉพาะหน้าหรือปรากฏนั่ง

บนศีรษะ นิมิตดังกล่าวไม่ใช่ธรรมกาย ข้อความในคัมภีร์ระบุไว้ว่าเป็นนิมิต

พระพทุธรปูซึง่ภาษาไทยยวนเรยีกว่าพระเจ้า แต่ผูป้ฏบิตัต้ิองระลกึถงึธรรมกาย

ขณะภาวนาพุทธคุณนี้ ลักษณะของธรรมกายปรากฏอยู่ใน “คาถาธรรมกาย” 

ท้ายคัมภีร์ ดังจะได้กล่าวในล�าดับต่อไป

คาถาธรรมกายในคัมภีร์มูลลกัมมัฏฐาน
คาถาธรรมกายท่ีเขียนไว้ในท้ายพบัสาคมัภีร์มลูลกมัมฏัฐานนี ้เป็นคาถา

บทเดียวกับคาถาธรรมกายที่ปรากฏในศิลาจารึกหลักที่ 54 วัดเสือ จังหวัด

พษิณุโลก40 และตรงกบัคาถาธรรมกายในจารกึลานเงนิทีบ่รรจอุยูใ่นพระเจดย์ี

ศรีสรรเพชดาญาณวัดพระเชตุพนฯ อีกทั้งตรงกับคัมภีร์ธัมมกายใบลานที่เก็บ

รักษาไว้ที่วัดป่าสักน้อย อ.สันก�าแพง จ.เชียงใหม่ การพบคาถาธรรมกายใน

หลายที่ต่างสมัยต่างรูปแบบการจารึก ย่อมแสดงถึงความรู้จักแพร่หลายและ

การนับถือพระธรรมกายในหลายกลุ่มชนชั้น หลายสังคม หลายอาณาจักรใน

ส่วนต่างๆ ของประเทศไทยตลอดถึงพม่าและกมัพชูา41 และเป็นทีรู่จ้กัในสงัคม

ชัน้สูงของสยามมาตัง้แต่สมยัอยธุยาถงึรตันโกสนิทร์ตอนต้น สบืเนือ่งเป็นเวลา

ช้านานกว่าสี่ศตวรรษครึ่ง
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จารึกพระธรรมกาย (หลักที่ 54) วัดเสือ จังหวัดพิษณุโลก 42

ในคัมภีร์มูลลกัมมัฏฐานเขียนคาถาธรรมกายภาษาบาลีไว้เท่านั้น ไม่

ปรากฏค�าแปลหรือบทขยายทีเ่ป็นภาษาไทย แต่คมัภร์ีมลูลกมัมฏัฐานได้เขยีน

เพิ่มเติมถึงการใช้ประโยชน์จากคาถานี้43 ว่าใช้แก้อาการต่างๆ ที่ท�าให้ปฏิบัติ

ภาวนาไม่ได้ โดยต้องกระท�าพิธีขอขมา “แก้ว 5 โกฐาก” เสียก่อน แล้วจึง

ใช้คาถานี้เสกน�้ามาอาบกิน ซึ่งจะท�าให้หายจากอาการต่างๆ ที่ท�าให้ปฏิบัติ

ภาวนาไม่ได้ด้วยคุณแห่งพระพุทธเจ้าท้ังมวล เว้นแต่ว่าอาการนั้นเป็นผลจาก

กรรมวิบากในอดีตชาติ

คาถาธรรมกายกล่าวถงึสรรีะของพระพทุธเจ้าว่าเป็นญาณรูแ้จ้งต่างๆ44 

เช่นพระสัพพัญญุตญาณคือพระเศียร ทิพพโสตญาณคือพระโสต โคตรภูญาณ

คือพระนาสกิ ทศพลญาณคอืส่วนกลางพระวรกาย อทิธบิาทญาณคอืพระบาท

เป็นต้น ซึ่งธรรมกายในคาถาเป็นธรรมกายของพระพุทธเจ้า คัมภีร์อุปปาต
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สันติ45 ซึ่งเป็นหนึ่งในคัมภีร์ที่ศึกษานี้ ก็ระบุไว้ด้วยว่าพระธรรมกายสามารถ

เห็นได้ด้วยปัญญามิใช่ด้วยตาสามัญทั่วไป และในท้ายคาถาได้กล่าวไว้ว่า 

พระพุทธเจ้าอยู่เหนือเทวดาและมนุษย์ทั้งปวงด้วยธรรมกาย

มีข้อสังเกตประการหนึ่งซึ่งเป็นสาระในประโยคที่จารไว้ในคัมภีร์มูลล 

กัมมัฏฐานว่า “ให้ไหว้พระเจ้าในตนเสียก่อน”46 รวมทั้งที่จารไว้บริเวณขอบ

ใบลานว่า “ขอขมาโทษจิ่มพระเจ้าในตน”47 ซึ่งแสดงการบูชาและขอขมา

โทษต่อพระพุทธเจ้าที่มีในร่างกายของบุคคล และสาระท่ีได้จากประโยคใน

ท้ายคัมภีร์ว่า

ไฟทั้ง 4 อันมีในรูปร่างแห่งข้าพเจ้ารู้เล็งเห็นต่างๆ ขอ

ถวายไว้กับพระพทุธเจ้าตราบต่อเท่าถงึนพิพาน ขออย่าให้มมีาร

ประจญ ด้วยเดชกุสลบุญอันนี้ ขอจุ่งให้ผู้ข้าได้ไปเกิดในดวงแก้ว

ที่ข้ามานั้นเถิด48

ไฟในที่นี้หมายถึงไฟท่ีส่องให้เห็นทางไปสู่เมืองนิพพาน หรือคือโลกุตร 

มรรคทั้งสี่ได้แก่49 โสดาปัตติมรรค สกทาคามิมรรค อนาคามิมรรค และอรหัต

มรรค ข้อความนี้ยืนยันหลักการ50 ของคัมภีร์ที่ว่า หนทางไปสู่นิพพานอยู่ใน 

ตัวของแต่ละบุคคล และเมื่อประกอบกับประโยคในตอนท้ายว่า “ขอจุ่งให้ 

ผูข้้าได้ไปเกิดในดวงแก้วท่ีข้ามานัน้เถดิ” ย่อมหมายถงึแนวคดิในการกลบัเข้าไป

สู่ภาวะบริสุทธิ์ที่มีมาแต่เดิมในตัว แนวความคิดนี้ปรากฏทั่วไปในคัมภีร์สาย

ปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคัมภีร์อักษรธรรม
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นาภีในคัมภีร์มูลลกัมมัฏฐาน
ท้ายคมัภร์ีมลูลกมัมฏัฐานมเีรือ่งราวนอกเหนอืไปจากสมาธภิาวนา เป็น

เรื่องย่อยๆ หลายเรื่อง ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความต่อเนื่องของแนวคิดสาย

ปฏิบัติ ที่หลงเหลือจากพระพุทธศาสนาในอดีตของดินแดนท่ีใช้อักษรธรรม

มาถึงปัจจุบัน

คมัภร์ีสายปฏบัิตมิคีวามนยิมใช้ค�ากล่าวบาลปีระกอบการปฏบิตั ิซึง่อาจ

อยู่ในรูปบริกรรมภาวนา อยู่ในรูปมนต์หรือคาถา หนึ่งในค�ากล่าวบาลีนั้นคือ 

นโมพุทฺธาย ซึ่งเป็นที่รู้จักแพร่หลายดีในดินแดนแถบนี้ คัมภีร์มูลลกัมมัฏฐาน

ขยายความค�ากล่าวบาลีนี้51 ในท�านองเชิญพยางค์ทั้งห้าในค�ากล่าวอันได้แก่ 

“น-โม-พุ-ทฺธา-ย ” มาประดิษฐานตามส่วนส�าคัญของร่างกาย ซึ่งเป็นส่วนที่

สัมผัสกับสิ่งกระทบภายนอกและอยู่บนใบหน้ายกเว้นจุดเดียวคือ “นาภี” ซึ่ง

คัมภีร์กล่าวไว้ว่า “ทฺธา รูปดั่งแสงพระอาทิตย์อยู่นาภีแห่งข้าพระบาท” สิ่งนี้

แสดงถึงแนวความคิดเน้นบริเวณ “นาภี” เป็นจุดส�าคัญจุดหนึ่งในการปฏิบัติ 

แต่เนื่องจากคัมภีร์นี้มีเนื้อหาการปฏิบัติไปถึงฌานสี่ จึงไม่ปรากฏการย�้าความ

ส�าคัญของ “นาภี” ตามที่จะเห็นได้ในคัมภีร์พระญาณกสิณ และคัมภีร์บัวระ

พันธะ ซึ่งกล่าวถึงการปฏิบัติในช้ันอริยมรรคผลและได้กล่าวถึง “นาภี” ไว้

อย่างชัดเจน

เม่ือได้น�าเสนอสมาธิภาวนาเบื้องต้นตามที่ปรากฏในคัมภีร์มูลลกัมมัฏ

ฐานแล้ว ต่อไปจะได้น�าเสนอสมาธิภาวนาในระดับโลกุตรธรรม
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การปฏิบัติสมาธิภาวนาขั้นโลกุตรธรรม
การปฏิบัติสมาธิภาวนาที่กล่าวไว้ในคัมภีร์พุทธนรกัน คัมภีร์พระญาณ

กสณิ และ คัมภีร์บัวระพนัธะ ส่วนใหญ่เป็นการปฏบิตัใินขัน้โลกตุรธรรม กล่าว

คือเป็นการเริ่มบรรยายจากการเข้านิโรธสมาบัติเป็นต้นไป

คัมภีร์พุทธนรกัน อักษรธรรมอีสาน
วัดโพธิ์ศรี อ�าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม52

คมัภีร์พทุธนรกนัฉบบัทีใ่ช้ศกึษาคดัลอกไว้ในใบลานเมือ่ พ.ศ. 2466 เกบ็

รักษาไว้ที่วัดโพธิ์ศรี อ�าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เขียนด้วย

อักษรธรรมอีสาน เป็นภาษาไทยอีสานและภาษาบาลีความยาว 1 ผูก คัมภีร์

เรือ่งนีค้้นหาไม่พบในแถบล้านนา เข้าใจว่าสญูหายไปจากบริเวณดังกล่าวนาน

แล้ว หรืออาจจะใช้ชื่ออื่นต่างออกไป
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คัมภีร์พระญาณกสิณที่ใช้ในงานวิจัยมี 2 ฉบับ ฉบับแรกระบุเวลาที่คัด

ลอกตรงกับ พ.ศ. 244253 เก็บรักษาไว้ท่ีวัดป่าบงหลวง อ�าเภอพาน จังหวัด

เชยีงราย เป็นคัมภีร์ใบลานความยาว 1 ผกู เขยีนด้วยอกัษรธรรมล้านนาภาษา

ไทยยวนและภาษาบาลี54 ฉบับที่สองระบุเวลาที่คัดลอกตรงกับ พ.ศ. 2417 55 

เป็นคัมภีร์ของวัดข่วงสิงห์ อ�าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว 1 

ผูก อักษรธรรมล้านนาและเขียนบนใบลานเป็นภาษาไทยยวนและภาษาบาลี

เช่นกัน 56 คัมภีร์นีไ้ม่พบในบรเิวณอืน่ทีใ่ช้อกัษรธรรมนอกจากล้านนา และเท่า

ที่โอกาสอ�านวยพบเพียงสองฉบับเท่านั้น ทั้งสองฉบับมีเนื้อหาเข้ากันได้แม้ว่า

ความยาวของเนื้อหาจะไม่เท่ากัน

คมัภร์ีบวัรพนัธะฉบบัทีศ่กึษาระบเุวลาคดัลอกตรงกบั พ.ศ. 237957 โดย

จารึกไว้ที่หน้าลานว่า “นิไสบัวรพันธะ” เป็นคัมภีร์ใบลานใหญ่ขนาด 3 ผูก 

คัมภีร์ฉบับที่ใช้วิจัยเขียนด้วยอักษรธรรมลาว เป็นภาษาไทย-ลาวและภาษา

บาลี58 สร้างโดย “สมเดจ็พระราชภยัเจ้าแผ่นดนิเมอืงหลวงพระบาง ล้านช้างร่ม

ขาว” เพื่อถวายแด่ “พระอินตาเถรเจ้าตนชื่อกาญจนะ อรัญญวาสีเมืองแพร่” 

ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่วัดสูงเม่น อ�าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ คัมภีร์บัวระพันธะ

เป็นทีรู่จ้กัในหมูน่กัวชิาการตะวนัตกว่าเป็นคมัภร์ีสายปฏบิติัหรือเป็นคมัภร์ีของ 

“โยคาวจร” เท่าทีพ่บเหน็คมัภร์ีนีน้อกจากจะเขยีนไว้ด้วยอกัษรธรรมต่างๆ แล้ว  

ยงัพบว่าเขยีนด้วยภาษาเขมรในชือ่มลูพระกมัมฐานอกีด้วย59 จากการศกึษาพบ

ว่าคมัภีร์บวัระพนัธะได้อ้างองิข้อความและชือ่คมัภร์ีอืน่อย่างน้อย 2 คมัภร์ี คอื

คัมภีร์ “พุทธนรกัน” หรือ “พุทธนรพัน” และอีกคัมภีร์หนึ่งมีชื่อตามที่เขียน

ไว้ว่า “พระนากสิน” หรือ “พระยานาคสิน” ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีคัมภีร์ใดใช้ชื่อ 

ดงักล่าว แต่เมือ่ประสมอกัษรใหม่ตามหลกัการเขียนอกัษรธรรม สามารถอ่านได้ 
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ว่า “พระญาณกสิณ” จึงค้นหาคัมภีร์อ้างอิงคัมภีร์ที่สองด้วยชื่อที่ประสมขึ้น

ใหม่ และได้พบคัมภีร์ซึ่งได้น�ามาใช้ในการวิจัยนี้ นับได้ว่าคัมภีร์สายปฏิบัติทั้ง

สามเล่มมีความเกีย่วข้องกนัอย่างใกล้ชดิ ตามทีไ่ด้อ้างองิถงึกนัไว้ และสามารถ

พิสูจน์ได้จากเนื้อหาที่จะได้น�าเสนอต่อไป

ครูบาเจ้ากัญจนอรัญญะวาสีมหาเถระ วัดป่าสูงเม่น เมืองแพร่
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ในคัมภีร์สายปฏิบัติท่ีศึกษานี้บางครั้งใช้ศัพท์เรียกอริยมรรคอริยผลว่า 

“อภธิรรม” และโดยที ่“อภธิรรม” คอืหนึง่ในพระไตรปิฎก คมัภร์ีสายปฏบิตันิี้

จึงใช้พระปิฎกทัง้สามพร้อมกบัผ้าไตรสามผนืและภาวะลมหายใจสามประเภท 

คือ อัสสาสวาต ปัสสาสวาตและนสิสาสวาตเป็นแกนเดนิเรือ่ง60ในการสอนการ

ปฏบิตัสิมาธภิาวนา โดยให้ชือ่แกนเดนิเรือ่งนีว่้า “พระธมัมสามไตร”61 แกนเดิน

เรือ่งดงักล่าวเป็นทีท่ราบในวงนกัวชิาการตะวนัตก62 พระธมัมสามไตรสามารถ

สรุปได้ตามตารางด้านล่างนี้

อัสสาสวาต

ลมพระสงฆ์

พระสูตร 8 คัมภีร์ สบง แรกเกดิขึน้เมือ่คลอดจากท้อง

มารดาพร้อมกับอายตนะทั้ง

หก ซึ่งเริ่มลุกโชนพร้อมจะรับ 

“ลม”จากภายนอก

ปัสสาสวาต

ลมพระพุทธ

พระวินัย 5 คัมภีร์ จีวร ลมท่ีเดินอยู ่ระหว่างท้องถึง

จมูก เกิดขึ้นระหว่างที่อยู่ใน

ครรภ์มารดา

นิสสาสวาต

ลมพระธรรม

พระอภิธรรม 

7 คัมภีร์

สังฆาฏิ ลมห ่อไฟให ้นิ่ งที่ แต ่ งแปง 

(สร้าง) ร่างกาย

ลมนิสสาสวาต เป็นลมแห่งอภิธรรม แสดงนัยของโลกุตรธรรม มีภาวะ

นิ่งเหมือนพับผ้าสังฆาฏิ ในขณะที่ลม อัสสาสวาต และลม ปัสสาสวาต เป็น

ลมของสุตตันตธรรมและวินัยธรรมตามล�าดับ ผู้ที่ถือนิสสาสวาตจะปิดการรับ

รู้จากภายนอก และเข้าสู่ “อภิธรรมสุญาณสุขุมาล”63
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ผลจากการปฏบัิตหิากผูป้ฏบัิตกิ�าหนดใจไว้ทีส่ะดอืกจ็ะได้โสดาปัตตผิล 

เมือ่เคลือ่นใจไปทีห่วัใจจะได้สกทาคามผิล หากเคลือ่นไปทีค่อจะได้อนาคามผิล 

และสดุท้ายหากไปอยูท่ีก่ระหม่อมกจ็ะได้อรหตัผล64 การปฏบิตัเิช่นนีน้บัว่าเป็น

อานาปานสติ โดยรวมแล้วการปฏิบัติมีฐานท่ีตั้งของใจหลายแห่ง คือ สะดือ 

หัวใจ อก คอโคนลิ้น ปลายจมูก และ กระหม่อม โดยที่สะดือถูกระบุว่าเป็น

จุดทีส่�าคญั เพราะเป็นท่ีอยูข่องไฟท่ีรกัษาชวีติซึง่ถกูห่อไว้ด้วยลมและรองรบัไว้

ด้วยน�า้อีกชัน้หนึง่และสดุท้ายคอือากาศ การแตกของน�า้ทีร่องรบัอยูห่รอืทีเ่รยีก

ว่า “น�า้พระธรรม” หรือ “น�้าดวงจิต” นี้น�ามาซึ่งการตายของบุคคล65 หากน�า้

พระธรรมหรอืน�า้ดวงจิตยงัดอียูก่จ็ะเป็นสิง่บังคบัให้บคุคลมกีารกระท�ามีค�าพูด

และมีความคิดต่างๆ และท่ีส�าคัญสะดอืเป็นจดุท่ีโลกตุรธรรมเริม่ปรากฏขึน้66

คัมภีร์กล่าวว่าผู้ที่ก�าลังจะสิ้นชีวิตจะหมดการรับรู้จากสัมผัสภายนอก 

ซึ่งเป็นลักษณะใกล้เคียงกับผู้ที่เข้านิโรธ ในขณะจิตจะดับนั้นคัมภีร์เน้นว่าเป็น

ช่วงเวลาทีส่�าคญั หากบุคคลผูน้ัน้ไม่รูจ้กัหาทีพ่ึง่กล่าวคอืบญุกต้็องมนีรกเป็นที่

ไป แต่หากรูจั้กหาทีพ่ึง่คอืบุญหรอืแสงสว่างภายในหรอืศลีภายในหรอืไฟภายใน

ทั้งสี่กองก็จะ“เสวยพระธรรม” เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า

และพระอรหันต์ทั้งหลายและจะพ้นจากอบาย อย่างไรก็ตามบุคคลจะหาที่พึ่ง

เมื่อก�าลังจะสิ้นชีวิตได้ส�าเร็จก็ต่อเมื่อ ในขณะมีชีวิตสบายได้ฝึก “บังสุกุลตัว

เอง” อยูเ่นอืงๆ การบังสกุลุตวัเองกค็อืการท�านิสสาสวาตเข้านโิรธหยดุกระแส

ลมหายใจ และนิ่งเหมือนผ้าสังฆาฏิที่พับไว้ซึ่งเทียบได้กับศพนั่นเอง ต่างแต่ว่า 

ผูป้ฏิบตัยิงัมีชีวติอยู ่คมัภร์ีให้ข้อสรปุว่าพระสงฆ์ท่ีรบันมินต์ไปบงัสกุลุผูต้ายย่อม 

ไม่ส�าเร็จผลหากไม่สามารถบังสุกุลตนเองได้เสียก่อน67
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ในแง่ของการปฏิบัติ อนุโลม ปฏิโลม คัมภีร์กล่าวไว้ว่า “เมื่อนึกสัญญา

สมาธิจากจมูกถึงนาภีกุมให้มั่นชื่อว่าโสดา(ปัตติ)ผละ”68  หลังจากนั้นก็กล่าว

เป็นขั้นตอนตั้งแต่การเคลื่อนใจไปไว้ตั้งที่หัวใจได้ชื่อว่าสกทาคามิผล เมื่อไป

ตั้งไว้ที่คอก็เป็นอนาคามิผล เมื่อไปถึงกระหม่อมจะเป็นอรหัตผล ในทางย้อน

กลับคัมภีร์บรรยายไว้ทีละต�าแหน่งว่าเป็น อรหัตมรรค อนาคามิมรรค สกทา

คามิมรรค และ โสดา(ปัตติ)มรรค เป็นล�าดับไป ลักษณะทบทวนไปมาหรือ 

อนุโลม ปฏิโลม เช่นนี้ เป็นสิ่งที่คัมภีร์กล่าวว่าโยคาวจรจารย์เจ้าควรปฏิบัติ

อยู่เสมอ พระโยคาวจรจารย์เจ้าท่ีสามารถปฏิบัติได้เป็นพระสงฆ์ที่ “ทรงไตร

สรณคมน์”

แต่ก่อนทีจ่ะปฏบิตัถิงึขัน้เข้านโิรธได้ ผูป้ฏบิตัต้ิองภาวนาด้วยการระลึก

ถงึ ทกุข� อนจิจฺ� อนตตฺา70 โดยผ่านอทุาหรณ์ทีเ่ป็นรปูธรรมต่างๆ รอบตวัทีคุ่น้เคย  

เช่นส่วนประกอบของร่างกายต่างๆ 32 ประการหรือทวัตติงสาการ ซึ่งนับเป็น

กายคตาสติรูปแบบหนึ่ง จากนั้นคัมภีร์กล่าวไว้ว่า “...ปัญญามาพิจารณาเห็น

ทกุขสจัจะแล้ว...กระท�านโิรธให้แจ้งปลงสญัญาลงสูไ่ตรลักษณ์สัญญานัน้แล”71 

ซ่ึงอาจสรุปได้ว่าผู้จะปฏิบัติให้ได้โลกุตรธรรมจะต้องท�านิโรธ คือสภาวะขาด

จากการสัมผัสภายนอกได้อย่างสิ้นเชิง จึงจะก้าวต่อไปยังอริยมรรคอริยผล 

ดังบรรยายไว้ข้างต้นได้

นอกเหนือจากกายคตาสติแล้วคัมภีร์บัวระพันธะยังบรรยายถึงกรรม

ฐานอื่นๆ อีก เช่น มรณสติ อุปสมานุสติ จตุธาตุววัฏฐาน อาหาเรปฏิกูลสัญญา  

จนแทบจะครบทัง้ 40 กรรมฐานแต่เป็นการกล่าวโดยย่อ ประสงค์จะให้ครอบคลมุ 

ประเภทของกรรมฐานให้มากท่ีสดุ ซึง่ท้ังหมดให้พจิารณาด้วยไตรลกัษณ์สญัญา 

ผลจากการปฏิบัติจะได้อุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิต จากนั้นก็เข้าสู่นิโรธและ
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โลกตุรธรรมต่อไป ส�าหรบัคาถาทีใ่ช้ในการบรกิรรมให้ถึงสมาธ ิใช้ค�าว่า “อรห�” 

เป็นส่วนใหญ่ แต่ไม่มีรายละเอียดพอแก่การน�าเสนอในที่นี้ได้

ธรรมกายในคัมภีร์อักษรธรรม
คัมภีร์ที่ชื่อว่าธัมมกายเขียนด้วยอักษรธรรมล้านนาเก็บรักษาไว้ที่วัด 

ป่าสกัน้อย เชียงใหม่ ได้บนัทกึคาถาธรรมกายภาษาบาลไีว้พร้อมกบัค�าแปลภาษา 

ไทยยวน คาถานีเ้ป็นคาถาธรรมกายบทเดยีวกบัจารกึหลกัที ่54 วดัเสอื จงัหวดั

พษิณโุลก และตรงกบัคาถาธรรมกายในจารกึลานเงินทีบ่รรจุอยูใ่นพระเจดีย์ศรี

สรรเพชดาญาณวัดพระเชตุพนฯ และคาถาธรรมกายในคัมภีร์มูลลกัมมัฏฐาน

ทีก่ล่าวแล้วข้างต้น ข้อความภาษาไทยยวนทีอ่ธบิายศพัท์บาลดีงักล่าวมเีนือ้หา

ที่กล่าวถึงความส�าคัญของธรรมกายไว้ว่า

อิม� ธมฺมกาย� ยังธรรมกายอันนี้ พุทฺธลกฺขณ� เป็นลักขณะ

แห่งพระพุทธเจ้า โยคาวจฺจรปุตฺเตน อันกุลบุตรตนประกอบ

ด้วยเพียร ติกฺขญาเณน ด้วยอันมีปัญญาอันกล้าคม ปเถนฺเต อัน

ปรารถนามัก สพฺพญูพุทฺธภาว� ยังภาวะอันเป็นสัพพัญญูพุทธ

ภาวะน้ัน อนุสริตพฺพ� พึงนึกถึงตามคุณแห่งพระพุทธเจ้า ปุน  

ปุน� ไจ้ๆ คือว่าขึ้นใจได้แล้วพึงจ�าเริญสวาธิยายไหว้พระเจ้าชุวัน

อย่าขาด อาจเป็นปัจจัยรักษาตัวในภาวะอันนี้อันหน้ากันได้ถึง 

มรรค ผล นิพพาน อิติ ด้วยนัยประการดังนี้แล72
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และในตอนท้ายของคาถาธรรมกายนั้นมีข้อความระบุชื่อของคาถาไว้อย่าง

ชดัเจนว่า “คาถาบทนีช้ือ่ ธมัมกาย ขึน้ใจไว้จ�าเรญิดนีกัแล”73 ในส่วนทีแ่นะน�า

ให้ท่องคาถาธรรมกายจนขึน้ใจนัน้ จะให้ผลดแีก่ผูท่้องโดยเฉพาะในด้านปฏบิติั

สมาธิภาวนา

คัมภีร์ธัมมกาย อักษรธรรมล้านนา ใบลาน วัดป่าสักน้อย จังหวัดเชียงใหม่
(สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

อีกคัมภีร์หนึ่งท่ีให้ข้อมูลธรรมกายคือคัมภีร์อุปปาตสันติ ซึ่งประกอบ

ด้วยคาถาภาษาบาล ี272 บทและภาคภาษาไทยยวนทีใ่ช้ชือ่ว่ามงัคลสนัตงิหรอื

มหาสนัตงิหลวง74 คมัภร์ีนีพ้บฉบบัทีเ่ขยีนด้วยอกัษรธรรมลาวซ่ึงใช้ชือ่แตกต่าง

ไปเล็กน้อยคือ “อุปาตขันติ” คัมภีร์อุปปาตสันติมีประวัติในหลักฐานทางพม่า 

ว่าประพนัธ์ขึน้โดยพระภกิษุล้านนา อาจมอีายยุ้อนหลงัไปถงึสมยัสงครามล้านนา 

กับจีนฮ่อที่เชียงแสนเมื่อ พ.ศ. 1950 สมัยพระเจ้าสามฝั่งแกน ราชวงศ์มังราย  

ครองราชย์ พ.ศ. 1944-1989 คาถาอุปปาตสันติเป็นที่นิยมไปถึงพม่าใน 
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ความศกัดิส์ทิธิต์กทอดกนัมาถงึศตวรรษที ่2075 หากคาถาอปุปาตสันติแต่งขึน้ 

ใน พ.ศ. 1950 จรงิตามทีส่นันษิฐานไว้ ธรรมกายต้องเป็นทีรู่จ้กัในล้านนาอย่าง

น้อย 6 ศตวรรษมาแล้ว ประโยคหรือคาถาบทในคาถาอุปปาตสันติที่พบค�าว่า

ธรรมกายเขียนไว้ว่า

นานาคุณวิจิตฺตสฺส รูปกายสฺส สตฺถุโน

สพฺพเทวมนุสฺสาน� ภวพนฺธวิทฺธาริโน76

เมตตาพเลน มหตา สทา มงฺคลมตฺถุ เตฯ

สพพฺญญฺตุาทกิายสสฺะ ธมมฺกายสสฺ สตถฺโุน

จกฺขาทฺยโคจรสฺสาปิ โคจรสฺเสว ภูริยา

เตชมหตา ตสฺส 77 สพฺพมงฺคลมตฺถุ โนฯ

แปลว่า ด้วยเมตตานุภาพอันยิ่งใหญ่ของพระศาสดาผู้มีรูปกายอันงาม

วจิติรด้วยคณุนานาประการ78 ผูท้รงปลดเปลือ้งเวไนยชนจากบ่วงมาร ขอมงคล

จงมีแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดไป ด้วยเดชานุภาพอันยิ่งใหญ่แห่งธรรมกายมี

พระสัพพัญญุตญาณเป็นต้นของพระศาสดา อันมิใช่อารมณ์ของจักษุเป็นต้น 

แต่เป็นอารมณ์ของปัญญาเท่านั้น ขอสรรพมงคลจงมีแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
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คัมภีร์อุปปาตสันติ อักษรธรรมลาว
พ.ศ. 2388 วัดใหม่สุวันนะพูมาราม บ้านป่าขาม เมืองหลวงพระบาง ลาว
โคงกานปกปักรักสาหนังสืใบลานลาว (โคงกานร่วมมื ลาว-เอยยระมัน)

เป็นทีส่งัเกตได้ว่าคมัภร์ีหรอืคาถาอปุปาตสนัตแิยกพระวรกายและพระ

ธรรมกายของพระพุทธเจ้าออกจากกันอย่างชัดเจน โดยระบุว่าธรรมกายของ

พระพุทธเจ้าประกอบด้วยพระสัพพัญญุตญาณเป็นต้น และกล่าวอีกว่าพระ

ธรรมกายสามารถเห็นได้ด้วยปัญญามิใช่ด้วยตาสามัญทั่วไป

คัมภีร์สายปฏิบัติเขียนด้วยอักษรธรรมล้านนาอีกคัมภีร์หนึ่งคือ คัมภีร์

พระญาณกสิณ ถึงแม้จะไม่ได้เอ่ยถึงค�าว่าธรรมกายตรงๆ แต่คัมภีร์พระญาณ

กสิณก็ระบุถึง “ตัวธรรมภายใน” ของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ ว่าจะ 

หม่นหมองหากเกิดความโกรธในใจของพระพุทธองค์หรือพระอรหันต ์

ทั้งหลาย79
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และที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้นในคัมภีร์มูลลกัมมัฏฐานว่าด้วยการภาวนา

แบบพุทธคุณ ซึ่งขอทบทวนข้อความท่ีว่า…ภควา ผู้ได้หักเสียยังราคะ โทสะ 

โมหะ ตัณหา มานะ ทิฏฐิ อวิชา แล มีศรีโสภาคย์อันงาม บารมีธรรมกาย 

บุญคุณตั้งอยู่ในตนหาที่เสี้ยง ที่สุดบ่ได้80

เนือ้หาต่างๆ เกีย่วกบัธรรมกายในคมัภีร์อักษรธรรมทีก่ล่าวไว้แล้วนี ้เมือ่

น�าไปเปรยีบเทยีบกบัวชิชาธรรมตามท่ีปรากฏในพระธรรมเทศนาของพระเดช

พระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) จะพบความสอดคล้องต้องกัน ของ

ความหมายและความส�าคัญของธรรมกายในการปฏิบัติสมาธิภาวนา พระเดช

พระคุณพระมงคลเทพมุนีได้เคยกล่าวถึงธรรมกายโดยอ้างอิงข้อความในพระ

บาลีประกอบไว้ว่า

ธมฺมกาโย อห� อิติปิ เราผู้ตถาคตคือธรรมกาย พระ

ตถาคตเจ้าน่ะคือธรรมกาย เชื่อธรรมกายนั่นเอง ไม่ใช่เชื่อล่อก

แล่กไปทางใดทางหนึ่ง เชื่อธรรมกาย ให้เห็นธรรมกาย ให้เป็น

ธรรมกาย81

ข้อความดังกล่าวแสดงถึงความเป็นธรรมกายที่พระพุทธเจ้าทรงชี้แจง

ด้วยพระองค์เอง ในทางปฏิบัตินั้นธรรมกายในวิชชาธรรมกายเป็นผลจากการ

ปฏิบัติสมาธิภาวนาเพื่อการหลุดพ้น82 นอกจากการปฏิบัติสมาธิภาวนาให้ถึง

ธรรมกายแล้ว ไม่มีวิธีอื่นที่จะไปสู่การหลุดพ้นนั้นได้ การเริ่มต้นจากบริกรรม

นมิติเช่นลกูแก้วใสไปสูอ่คุคหนมิติและปฏภิาคนมิติ ซึง่เป็นเครือ่งแสดงอปุจาร

สมาธิจนส�าเร็จเป็นอัปปนาสมาธินั้น วิชชาธรรมกายมีหลักปฏิบัติในลักษณะ

ที่ปรากฏให้เห็นในสมาธิเป็นบุคคล ซึ่งจะมีความสว่างความใสและขนาด 
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หน้าตกัมากขึน้เรือ่ยๆ เมือ่พฒันาไปสูร่ะดบัสมาธทิีส่งูขึน้ไป รวมได้ถงึ 18 ระดับ

หรอื 18 กาย ได้แก่กายมนษุย์หยาบ กายมนษุย์ละเอยีด ไปจนถงึกายอนาคามี

หยาบ กายอนาคามีละเอียด กายอรหัตหยาบ กายอรหัตละเอียด โดยมีหลัก

การพื้นฐานว่าสัตว์โลกทั้งหลายมีธรรมกายอยู่ที่ศูนย์กลางกายของตน ผู้เข้า

ถึงธรรมกายย่อมเข้าถึงความหลุดพ้น พระพุทธเจ้าทรงสอนให้รู้จักธรรมกาย 

พระองค์เข้าถึงธรรมกายและเป็นธรรมกาย

แม้ว่าพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีจะมีชีวิตในพุทธศตวรรษที่ 25 

ต่อกบัต้นพทุธศตวรรษที ่26 แต่ท่านได้กล่าวถงึอายขุองวชิชาธรรมกายว่า “ที่

เราได้ธรรมกาย แล้วก็ถึงพุทธรัตนะ...เพราะฉะน้ันผู้ที่ได้พุทธรัตนะ ที่ได้แล้ว

อย่าดูเบาหนา ดับมาเกือบ 2,000 ปี หนา มาโผล่ขึ้นในครั้งนี้นะเป็นอัศจรรย์ที

เดยีว”83 ข้อความนีแ้สดงว่าวชิชาธรรมกายเป็นสิง่ทีม่อียูม่าก่อนเกอืบ 2,000 ปี 

และได้ถกูลมืเลอืนหรอืสญูหายไป จนกระทัง่ได้มาฟ้ืนฟใูหม่ในช่วงเวลาปัจจบุนั 

ค�าว่าธรรมกายพบในหลักฐานหลายแห่ง ดังกล่าวไว้แต่ต้นแล้วว่าหลักฐาน

โบราณคดีเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยได้แก่จารึกพระธรรมกายหลักที่ 54 ระบุ 

พ.ศ. 2092 ตรงกับสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ซ่ึงเป็นช่วงปลายอยุธยา

ตอนต้น หลักฐานทางคัมภีร์ใบลานก็พบคัมภีร์ใบลานอักษรล้านนาของวัดป่า

สักน้อย จังหวัดเชียงใหม่ ที่จารคาถาธรรมกายไว้และบันทึกเป็นไมโครฟิล์ม

โดยสถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ. 2525 สิ่งนี้ย่อมแสดง

ความต่อเนื่องการรู้จักและนับถือธรรมกายมาถึงยุคสมัยใกล้ๆ นี้ คัมภีร์สาย

ปฏิบัติกล่าวว่าธรรมกายเป็น “ลักขณะ” ของพระพุทธเจ้าซึ่งไม่ใช่รูปกาย แต่

เป็นกายทีป่ระกอบด้วยญาณต่างๆ มสีพัพญัญตุญาณเป็นต้น ไม่สามารถรบัรูไ้ด้

ด้วยนัยน์ตาแต่สามารถรับรู้ได้ด้วยปัญญา84 และด้วยเหตุที่ธรรมกายดังกล่าว
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เป็นลกัขณะของพระพทุธเจ้า บุคคลผูป้รารถนาสพัพญัญพุทุธภาวะพงึระลกึถงึ

โดยสม�า่เสมอเพ่ือให้ได้ดงัปรารถนานัน้ โดยนยันีธ้รรมกายในคมัภร์ีสายปฏบิตัิ

จึงเป็นทั้งกรรมฐานในการปฏิบัติภาวนาสมาธิประเภทพุทธานุสติ และเป็นทั้ง

ผลส�าเรจ็ของการปฏบัิตสิมาธภิาวนา แต่เนือ่งจากพบในกลุม่คมัภร์ีทีศ่กึษาอยู่

เพยีงกายเดยีวคอืธรรมกายของพระพทุธเจ้า ไม่มธีรรมกายของโสดาบนั สกทา

คามี หรืออนาคามี จึงไม่อาจกล่าวได้ว่าธรรมกายเป็นทางผ่านจากระดับหนึ่ง

ไปสู่ธรรมกายที่สูงกว่าละเอียดกว่าดังเช่นระบุไว้ในวิชชาธรรมกาย

อย่างไรกต็ามพบว่าในคมัภีร์บัวระพนัธะมกีารบรรยายถงึสิง่ทีอ่าจนบัได้

ว่าเป็นคณุสมบตัปิระการหนึง่ของพระพทุธเจ้า สิง่นัน้มศีพัท์บญัญติัว่า “พระยา

นากสิม” ดังข้อความว่า

การอนันีค้อืว่า ดาวเดอืนพระอาทติย์ ให้หลบัตาแลเหน็ดู

เมือ่นัง่เมือ่นอนนัน้ ได้ชือ่ว่าคดิถงึพระพทุธเจ้าแล เจ้ากใ็ห้พระยา

นากสมิน้ัน ลงมารบัเอายงับุคคลผูห้ลบัตาแลเหน็พระยานากสมิ 

อันส่องแจ้งดังแสงพระอาทิตย์ ในทางมรรคสี่นั้นแล85

ค�าว่าพระยานากสิมนั้นสามารถปรับเขียนเสียใหม่ พร้อมกับเว้นวรรค

ตอนให้เหมาะสม จะได้ศัพท์ใหม่อ่านได้ว่า “พระญาณกสิณ” ซึ่งคือชื่อของ

หนึ่งในคัมภีร์ที่ใช้ในงานวิจัยน้ี และเมื่อตรวจหาในคัมภีร์พระญาณกสิณก็พบ

ข้อความที่ให้ความหมายของพระญาณกสิณว่า

...ให้อยู่ในศีลนั้นทั้งสี่ทีนั้นเป็นหนทางมรรคสี่ผลสี่ ชื่อว่า

พระญาณกสิณแล พระพุทธเจ้าอยู่ในนิพพานส่องแจ้งผลญาณ
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ลงมาแต่นิพพาน บุคคลผู้ใดแลได้รักษาศีลให้เป็นดังผู้ชายหญิง

อันมีรูปอันงามนั้นแล86

ข้อความที่ยกมาท�าให้ทราบว่ามรรคสี่ผลสี่มีชื่อโดยรวมว่า “ศีล” หรือ 

“ศีลทั้งสี่” ซึ่งหมายถึงโลกุตรธรรมทั้งสี่คือ โสดาบัน สกทาคามี อนาคามี และ

อรหันต์ ดังนั้นการที่พระญาณกสิณหมายถึงโลกุตรธรรมท้ังส่ี สามารถเข้าใจ

จากข้อความข้างต้นได้ว่าโลกุตรธรรมทั้งสี่ปรากฏเป็นแสงสว่าง และไม่มี

เหตุผลใดที่จะเรียกแสงสว่างดังพระอาทิตย์ว่าพระญาณกสิณหากแสงนั้นไม่

ได้เป็นบุคลาธิษฐานประเภทหนึ่ง แต่จะเป็นรูปร่างหรือเป็นบุคคลหรือไม่นั้น

สุดที่จะกล่าวในที่นี้ได้ และอาจเป็นไปได้ที่ “ธรรมกาย” ในวิชชาธรรมกายจะ

พ้องกับ “พระญาณกสิณ” ของคัมภีร์เล่มนี้ด้วยชื่อที่ต่างกัน ลักษณะการเรียก

ธรรมกายด้วยช่ือทีต่่างกนันี ้อาจจะพบในคมัภร์ีทีม่าจากพืน้ทีต่่างกนัหรอืคมัภร์ี

ที่ประพันธ์ขึ้นในยุคสมัยที่ต่างกันได้ ควรแก่การค้นคว้าต่อไป87

นิพพาน
คัมภีร์สายปฏิบัติที่ศึกษาอยู่นี้ใช้ศัพท์ นีรพาน หรือ นิรพาน หรือ นีรัพ

พาน เมื่อกล่าวถึงนิพพาน โดยระบุว่านิพพานเป็น สุข� และ นิจฺจ� ชัดเจนหลาย

ต�าแหน่งตลอดเล่ม แต่ไม่ได้กล่าวถึงความเป็นหรือไม่เป็น อตฺตา ไว้ให้เห็น มี

ข้อความที่กล่าวถึงนิพพานในที่ต่างๆ ไว้ว่า

- นิพพานอยู่ที่สะดือ88

- การเข้าถึงปรมัตถ์คือการเห็นประตูทั้งสี่ของเมืองนิพพานและเห็น

พระพุทธเจ้า89
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- นิพพานเป็นสถานที่แห่งความสุขปราศจากทุกข์ทั้งมวล90

- “ดวงแก้วที่ข้ามา” อยู่ที่นิพพาน91

- นิพพานเป็นที่ชุมนุมของพระพุทธเจ้า92

ข้อความต่างๆ ข้างต้นแสดงถึงต�าแหน่งที่แน่นอนของนิพพานว่าอยู่ที่

สะดือ แสดงความเป็นสถานที่ว่าเป็นที่ชุมนุมของพระพุทธเจ้า ลักษณะเช่นนี้

ไม่ใช่อนัตตาแต่ก็ไม่สามารถระบุว่าเป็นอัตตา อย่างไรก็ตามคัมภีร์บัวระพันธะ

ได้ให้ค�าอธิบายถึงนิพพานไว้ว่า “อันว่านิพพานนั้นหารูปบ่มิได้ ยังแต่จิตอยู่ใน

ดวงแก้วอนัเหน็ส่องแจ้งอยูท่กุอนันัน้แล”93 นบัเป็นข้อความทีแ่สดงจดุยนืของ

คัมภร์ีสายปฏบิตั ิทีเ่ขยีนไว้ในพระพทุธศาสนาตัง้แต่โบราณถงึนพิพานและจิต

อย่างชัดเจน

ดวงแก้ว ดวงจิตแก้ว
คัมภีร์อักษรธรรมสายปฏิบัตินี้ได้กล่าวถึงสิ่งที่มีลักษณะเป็นดวงแก้วไว้

หลายครั้ง ในคัมภีร์ได้เทียบขันธ์ทั้ง 5 หรือเทียบร่างกายมนุษย์ที่ประกอบด้วย

รยางค์ทั้งห้าคือ ศีรษะ แขน ขา เป็นต้นมะเดื่อห้ากิ่ง94 และกล่าวถึงอริยผลทั้ง

สี่เป็นดวงแก้วสี่ดวงในดอกมะเดื่อ มีนกอินทรี 4 ตัวเฝ้าต้นมะเดื่อและคอยกิน

คนทั้งเป็น95 ซึ่งสามารถเทียบได้กับอายตนะ จักษุ โสต ฆานะ และ ชิวหา96 ที่

คอยชกัพาให้มนษุย์หลงไปในวฏัสงสาร ดวงแก้วทัง้ส่ีเป็นจุดมุง่หมายของมนษุย์

ที่มีอยู่ในตัวเอง ต้องหาไว้ให้ได้โดยการก�าจัดนกอินทรี และน�าดวงแก้วส่อง

ทางพาตัวเข้าไปพ�านักในเมืองนิพพาน ที่น่าสนใจคือวลี “เกิดมาหาดวงแก้ว” 

ซึ่งคล้ายกับค�ากล่าวของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ว่า 
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“เกิดมาว่าจะมาหาแก้ว พบแล้วไม่ก�าจะเกิดมาท�าไม...”97 นอกจากนี้ยังมีดวง

แก้วต่างๆ ซึ่งอาจรวบรวมน�าเสนอได้ดังนี้

ผลจากการปฏิบัติสมาธิภาวนานั้น ทางคัมภีร์ท่ีศึกษาอยู่ได้เรียกขาน

และบรรยายในรปูแบบหนึง่ว่า ในขณะทีไ่ด้อภธิรรมสญุาณสขุมุาลหากเหน็เป็น

แสงดาวก็จะได้ช่ือว่า “สงัฆรตันะ” หากเหน็เป็นแสงเดอืนกจ็ะได้ชือ่ว่า “ธรรม

รัตนะ” และหากเห็นเป็นแสงอาทิตย์ก็จะได้ชื่อว่า “พุทธรัตนะ”98 ซึ่งต่างจาก

ความหมายของรัตนตรัยทางปริยัติที่ทราบกันทั่วไป

คัมภีร์พระญาณกสิณกล่าวถึงสิ่งที่เป็นผู้ท�าให้มีการเกิดว่าคือ“ดวงจิต

สงฆ์”99 สงฆ์หรือพระสงฆ์ในที่นี้มีความเกี่ยวข้องกับ “ดวงแก้ว” ที่กล่าวไว ้

ข้างต้นโดยตรง ซึ่งสามารถทราบได้จากข้อความในคัมภีร์บัวระพันธะว่า

เมื่อรู้จักดิน น�้า ไฟ ลม ก็รู้จักอากาศก็รู้จักพระสงฆ์แล 

จักได้นิมนต์พระสงฆ์มาบังสุกุลตัวเมื่อตายให้น�าทางรู้กสิณตัว

อยู่ และได้น�าไปเกิดในดวงแก้ว...อันว่าคนใดได้ไปสู่อบายนรก

นั้น เห็นว่าบ่มิได้นิมนต์พระสงฆ์มาบังสุกุลตัวแล เมื่อสงฆ์เมือ

รักษาอยู่ให้ตื่นด้วยเดชสงฆ์นั้นแล100

และข้อความที่ว่า “พระพุทธเจ้า...ย่อมตั้งอนุโลมเสวยธรรม...สร้าง

กุศลเมื่อพระสงฆ์อยู่”101 และอีกข้อความในคัมภีร์เดียวกันว่า “อากาศรอง

พระพุทธเจ้าไว้ ครั้นว่าอากาศนั้นหาบ่ได้แล้ว พระธรรมเจ้าพระพุทธเจ้าก็หา

บ่ได้แล...อากาศนั้นคือพระสงฆเจ้าแล”102 ข้อความที่ยกมาแสดงเหล่านี้บอก

ให้ทราบว่าพระสงฆ์มิได้หมายถึงพระสงฆ์สาวกหรือสมมุติสงฆ์ใดๆ แต่หมาย

ถึงสิ่งที่หล่อเลี้ยง103 ให้ชีวิตด�ารงอยู่ในร่างกายได้ แนวความคิดนี้คล้ายคลึงกับ  
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“สังฆรัตนะที่หล่อเลี้ยงธรรมรัตนะอันเป็นละเอียดของพุทธรัตนะ” ซึ่งเป็น

เนื้อหาเฉพาะธรรมช้ันโลกุตระในวิชชาธรรมกาย อันจะได้ศึกษาเปรียบเทียบ

ในล�าดับต่อไป

คมัภีร์พุทธนรกนั คมัภร์ีพระญาณกสณิ และคมัภร์ีบวัระพนัธะ กล่าวถงึ

การถวายชีวิตให้แก่พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ โดยมีเจตนาในการป้องกัน

การตกไปสู่อบายภูมิ และเป็นการน�าไปเกิดใน “ดวงแก้วที่ข้ามา” การเรียก

ขานเช่นนี้เมื่อประกอบกับนิพพานซึ่งเป็นจุดหมายของการปฏิบัติ ย่อมชี้ให้

เหน็ว่า “ดวงแก้วท่ีข้ามา” คอืนิพพานท่ีก�าลงัพยายามจะไป คอืกลบัไปสูก่�าเนิด

เดิมที่บริสุทธิ์ เมื่อพิจารณาข้อความในคัมภีร์บัวระพันธะว่า “ตั้งไว้ยังน�า้ใจให้

ซื่อใสบริสุทธิ์หนัก แลเอาคลองนิพพานเป็นอารมณ์ แม้นว่าจักปรารถนาเป็น

พระพุทธเจ้าก็ดีก็ย่อมจักได้”104 จึงอาจกล่าวได้ว่าสภาวะบริสุทธิ์นั้นรวมเอา

จิตอันบริสุทธิ์ไว้ด้วย มนุษย์จ�าต้องปฏิบัติภาวนาสมาธิอันเป็นหนทางเดียวที่

จะกลับไปสู่จิตดั้งเดิมอันบริสุทธิ์นั้น ข้อความนี้ยังแสดงถึงความเป็นไปได้ที่

บุคคลจะกลับไปนิพพาน ซึ่งกล่าวไว้แล้วว่าเป็น “ดวงแก้วที่ข้ามา” คือการ

คืนสูส่ภาวะบรสิทุธิ ์และมผีลท�าให้บุคคลเป็นพระพุทธเจ้าได้ตามปรารถนา

การถือกำาเนิดของมนุษย์และจิตบริสุทธิ์
สิ่งที่ท�าให้เป็นมนุษย์ขึ้นมาได้นั้น วิชชาธรรมกายกล่าวว่าคือสัทธรรม 

ที่บริสุทธิ์กาย บริสุทธิ์วาจา และบริสุทธิ์ใจ ในระดับที่เหนือกว่าธรรมที่ท�าให้

เป็นสัตว์นรก สัตว์เดรัจฉาน เปรต อสุรกาย สัทธรรมดังกล่าวมีลักษณะเป็น

ดวงกลมมีขนาดเท่าฟองไข่แดงของไก่ สัทธรรมหรือดวงธรรมดวงนี้เองที่จะ

มีบทบาทส�าคัญในการปฏิบัติสมาธิภาวนาในวิชชาธรรมกายต่อไป เพ่ือการ
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เปรียบเทียบวิชชาธรรมกายและคัมภีร์อักษรธรรมสายปฏิบัติให้เห็นได้ชัดเจน 

จะขอน�าข้อความที่ปรากฏในคัมภีร์และข้อความที่ปรากฏในพระธรรมเทศนา

ของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมนุ ี(สด จนทฺสโร) แสดงเป็นกรณีๆ  ดังนี้

สัทธรรม แปลว่า ธรรมที่ท�าให้เป็นกายมนุษย์ ท�าให้

สัทธรรมของพวกนรก สัตว์เดรัจฉาน เปรต อสุรกาย ท่วมทับ

ธรรมให้เป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์เดรัจฉาน เปรต อสุรกายหายไป 

แทรกซอนเข้ามาไม่ได้ อยู่ด้วยความบริสุทธิ์กาย บริสุทธิ์วาจา 

บริสุทธิ์ใจ นี่เป็นสัทธรรมของมนุษย์105

ส�าหรับคัมภีร์พระญาณกสิณซึ่งอยู่ในกลุ่มคัมภีร์อักษรธรรมท่ีศึกษาไว้ปรากฏ

ข้อความดังต่อไปนี้

ดวงจิตนั้นน�าไปเกิดที่โสโครก ในดวงแก้วที่กูมานั้นแล บ่

น�าเอากูไปเกิดในดวงนั้นเล่าแล ดวงจิตกลับกลายได้106

ข้อความตัวอย่างอีกข้อความหนึ่ง

ด้วยเดชกุศลบุญแห่งข้า ขอให้ไปเกิดในดวงแก้วที่ข้ามา

นั้นเถิด107

อีกข้อความหนึ่ง

ข้าจักขอไปเกิดในดวงแก้วที่ข้ามานั้น ข้าจักขอไปอยู่ที่

ข้ามานั้นแล108

และจากคัมภีร์เดียวกันอีกข้อความหนึ่ง
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...จึงจักว่าดวงจิตตัวร้าย ในดวงแก้วที่กูมานั้นมันก็บ่น�ากู

ไปเกดิในดวงแก้วอนัเป็นสขุเกษมอนับ่รูเ้ฒ่าบ่รู้ตายนัน้แล109

ตวัอย่างข้อความต่างๆ จากคมัภีร์พระญาณกสณิข้างต้นกล่าวว่า มนษุย์

มกี�าเนดิจากดวงแก้วและมปีลายทางแห่งการเวยีนว่ายคอืดวงแก้วทีก่�าเนดิมา

น้ันเอง ดวงแก้วดวงนี้เป็นที่อันสุขเกษมไม่มีความชราไม่มีความตาย ซึ่งเป็น

สภาพทีจ่รีงัยัง่ยนื แต่แล้วจติกน็�าเอามนุษย์มาเกดิในทีโ่สโครก เช่นนีแ้ล้วแสดง

ว่ามนุษย์มีก�าเนิดที่ไม่โสโครกคือมีก�าเนิดที่บริสุทธิ์มีสภาพอันเป็นสุข จึงสรุป

ได้ว่าจุดร่วมของทั้งวิชชาธรรมกายและคัมภีร์ที่ศึกษาอยู่คือมนุษย์มีต้นก�าเนิด

ที่บริสุทธิ์ซึ่งมีสัณฐานเป็นดวงกลม

วิชชาธรรมกายอธิบายปรากฏการณ์การถือก�าเนิดของมนุษย์เริ่มจาก

แตกกายท�าลายขันธ์เดิม เหลือแต่ดวงธรรมบริสุทธิ์ดวงที่จะไปเกิดเป็นมนุษย์ 

ซึง่จะอาศัยกายทพิย์มาถงึศนูย์กลางภพ และประกอบกบัธาตทุีส่�าเร็จเป็นขนัธ์

ประจ�าภพแล้วเคลือ่นไปสูบ่ดิา ดวงธรรมช่วงนีม้ขีนาดเลก็เท่าเมลด็โพธิไ์ทร โดย

ชายเข้าทางจมูกขวาหญิงเข้าทางจมูกซ้ายของบิดา เมื่อบิดาได้ร่วมกับมารดา

อายตนะของมารดาจะรบัดงึดดูสูข้ั่วมดลกูของมารดาไปเป็นคพัภเสยสตัว์ จาก

นั้นรับกลรูปของบิดาและมารดาเข้าไว้ ในระหว่างนี้มนุษย์ยังเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์

อยู่ เนื้อหาดังกล่าวปรากฏในพระธรรมเทศนาของพระเดชพระคุณพระมงคล

เทพมุนี  (สด จนฺทสโร) ดังนี้

จะกล่าวถึงธรรมทั้งหลายต่อไป คือเป็นดวงใส มนุษย์ได้

มาด้วยความบริสุทธิ์กาย บริสุทธิ์วาจา บริสุทธิ์ใจ ไม่มีร่องพิรุธ

เลย พอแตกกายท�าลายขันธ์จากมนุษย์ ก็ติดดวงธรรมอันนั้น
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ส�าหรับให้เกิดเป็นมนุษย์ ได้ดวงธรรมดวงหนึ่งส�าหรับเกิดเป็น

มนุษย์ ใสบริสุทธิ์เท่าฟองไข่แดงของไก่ นี่เป็นกายมนุษย์มีธรรม

ดวงเท่านี้110

ท่านได้กล่าวไว้อีกว่า

เวลาที่จะส่งมาเป็นกายนั้น อาศัยกายทิพย์ท่ีมาถึง

ศูนย์กลางภพนั้นเข้าเครื่องประกอบพร้อมกับธาตุที่ส�าเร็จเป็น

ขนัธ์ประจ�าภพแล้ว กจ็ะส่งเข้ายงัเครือ่งทีศ่นูย์กลางกายพ่อ ธาตุ

ส�าเร็จทีส่่งเข้าไปในศนูย์กลางกายของพ่อนัน้ ขนาดเล็กเพียงเท่า

เมลด็โพธิเ์มลด็ไทรเท่านัน้ เป็นชายกส่็งผ่านเข้าโดยทางจมกูขวา

หญิงเข้าทางซ้าย เวลาที่จะออกจากศูนย์กลางกายพ่อไปอยู่ใน

ศูนย์กลางกายแม่ก็อาศัยความดึงดูดของอายตนะของเครื่องที่

มีอยู่ในศูนย์กลางกายแม่ รับเอามาจากศูนย์ของพ่อมาไว้ท่ีข้ัว

มดลูกของแม่ ต่อจากน้ันก็อาศัยธาตุส่วนหยาบรักษาหล่อเลี้ยง

กันต่อไป111

ส�าหรับกลุ่มคัมภีร์อักษรธรรมกล่าวว่า

แลรูปร่างเรานี้เป็นดั่งเรือน ตัวเรานี้เป็นดังเจ้าเรือน ได้

พึ่งแก่กันไปมาดังอั้น จักได้ไปในน�้าในบกแล เหตุว่ารูปนั้นมีแล 

ครั้นหารูปบ่ได้มีแต่ลมห่อไฟกับท้ังดวงจิต น�าหนทางไปเกิดแต่

ที่ใดก็จักได้ไปทางนั้นแล112
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คัมภีร์บัวระพันธะกล่าวถึงการปฏิสนธิว่า

เมื่อเรามาเกิดนั้นผิว่าผู้หญิงเข้ารูจมูกแม่เบื้องซ้าย อยู่ใน

ท้องแม่ก็เบื้องซ้ายแล ผิว่าผู้ชายเข้าก็รูจมูกแม่เบื้องขวา และอยู่

ในท้องแม่ก็เบื้องขวาแล... อันว่าน�้าราคะฝ่ายแม่นั้น มันเอาให้

บังเกิดเป็นธาตุน�้าสิบสองประการแล อันว่าน�้าราคะฝ่ายพ่อนั้น

ขุ่น เป็นประดุจดังน�้าทธิอันนอนไว้แรมคืนนั้นแล ให้บังเกิดเป็น

ธาตุยี่สิบเอ็ดประการแล113

คัมภีร์บัวระพันธะกล่าวถึงการถือก�าเนิดนี้ในลักษณะที่คล้ายกันมาก 

กล่าวคือเม่ือมนุษย์แตกกายไม่เหลือรูปแล้วจะเหลือแต่ “ลมห่อไฟ”และจิต 

ส�าหรบั “ลมห่อไฟ” คอืสภาวะของจติท่ีตดัหรอืหมดจากการรบัรูจ้ากสิง่กระทบ

ภายนอกทั้งปวง ซึ่งก็เป็นเรื่องท่ีสมเหตุผลเพราะเมื่อปราศจากรูปอันเป็นที่

ตั้งของ จักขุ โสต ฆานะ ชิวหา และกายแล้ว ก็ไม่สามารถรับรู้สิ่งกระทบจาก

ภายนอกได้114 เหลือแต่จิตท่ีพร้อมท่ีจะไปสู่ภพใหม่โดยการชักน�าของกรรมที่

ตนได้เคยกระท�าไว้ กล่าวคือจิตท่ีทุจริตก็จะไปเกิดใน “ที่โสโครก” วนเวียน

เช่นนี้ไม่รู้จบ

ส�าหรบัช่องทางเข้าสูร่่างมารดาเพือ่ถอืก�าเนดินัน้ ผู้หญงิจะเข้าทางรูจมกู

ซ้ายและอยู่ในครรภ์มารดาเบื้องซ้าย ในขณะที่ผู้ชายจะเข้าทางรูจมูกขวาและ

อยู่ในครรภ์เบื้องขวาของมารดา ส่วนวิชชาธรรมกายระบุว่าช่องจมูกเป็นทาง

เข้าเช่นกัน ต่างกันตรงที่เป็นช่องจมูกของบิดาไม่ใช่มารดา และเวลาที่จะออก
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จากศนูย์กลางกายพ่อไปอยูใ่นศนูย์กลางกายแม่ กอ็าศยัการดงึดดูของอายตนะ

ทีม่อียู่ในศนูย์กลางกายแม่ รบัเอามาจากศนูย์ของพ่อมาไว้ทีข่ัว้มดลกูของแม่

สัทธรรมหรือดวงธรรมที่ประกอบกับธาตุประจ�าภพในวิชชาธรรมกาย 

และจิตที่ประกอบกับลมห่อไฟในคัมภีร์อักษรธรรม ล้วนเป็นปัจจัยส�าคัญของ

การปฏสินธขิองมนษุย์ ทีจ่ดุต้นก�าเนดินีม้นษุย์ยงัเป็นสิง่ทีบ่รสิทุธิอ์ยู่115 ซึง่เป็น

อุทาหรณ์ที่จะถูกหยิบยกมากล่าวเมื่อคัมภีร์พูดถึงการปฏิบัติสมาธิภาวนาใน

ล�าดับต่อไป

มนุษย์และธรรมะ
วชิชาธรรมกายกล่าวถึงดวงธรรมท่ีท�าให้เกดิเป็นมนษุย์ ดวงธรรมนัน้คอื 

สัทธรรมท่ีมีสัณฐานทรงกลมดังกล่าวไว้แล้วข้างต้น พระธรรมเทศนาของ 

พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีในเรื่องนี้มีว่า

หญงิกด็ชีายกด็ ีเกดิในครรภ์มนุษย์ ท่ีจะเกดิในกายมนษุย์

ต้องเกิดในธรรมดวงนั้นจะไปเกิดที่อื่นไม่ได้ กายมนุษย์ละเอียด

ต้องเข้าไปอยู่ในกลางธรรมดวงนั้น ไปหยุดนิ่งอยู่ในกลางธรรม

ดวงนั้น เอาใจหยุดนิ่งกลางดวงธรรมที่ท�าให้เป็นกายมนุษย์ดวง

น้ันเข้าไปหยุดนิ่งอยู่ พอนิ่งแล้วอาศัยกลละรูปของพ่อแม่โอบ

อ้อมอยูข้่างนอกหล่อเลีย้งธรรมดวงนัน้ กเ็ป็นกายมนษุย์ปรากฏ

ขึ้นข้างนอก แต่ธรรมนั่นอยู่ข้างใน พอเป็นมนุษย์แล้วธรรมดวง

นั้นอยู่ในกลางตัว สะดือทะลุหลังขึงด้ายกลุ่มเส้นหนึ่งตึง ขวา

ทะลุซ้ายขึงด้ายกลุ่มเส้นหนึ่งตึงแค่กัน ตึงทั้ง 2 เส้นตรงกลาง

จรดกัน ตรงจรดกนันัน่แหละเรยีกว่า กลางกัก๊...ดวงนีแ้หละเป็น
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ธรรมส�าคัญ แล้วก็พระไตรปิฎก วินัยปิฎก สุตตันตปิฎก ปรมัตถ

ปิฎกอยู่ในกลางดวงธรรมนี่ทั้งนั้น ไม่ใช่อยู่ที่อื่น อยู่ในกลางดวง

ธรรมนีท่ัง้นัน้ ธรรม 84,000 พระธรรมขนัธ์อยูใ่นกลางดวงธรรม

นี้ทั้งนั้น ไม่ใช่อยู่ท่ีอ่ืน จะต้องรู้จักธรรมดวงนี้ก่อน ธรรมดวงนี้ 

เป็นประหนึ่งว่าพระไตรปิฎก หรือเป็นประหนึ่งว่าหีบของ 

พระไตรปิฎกส�าหรับบรรจุธรรมทั้งนั้น116

คัมภีร์พระญาณกสิณให้ค�าอธิบายในเรื่องนี้ว่า

พระพุทธเจ้าจึงเทศนาว่า เมื่อเราอยู่ในท้องแม่นั้นอยู่ใน

ท้องน�้าพ่อแม่ทั้งสองนั้นแล ลูกนั้นชื่อว่าพระธรรม ไฟนั้นได้แก่

ศีลแล ลมพัดไฟเคี่ยวน�้าให้แห้งใสเป็นดังน�้ามันงา เป็นอักษรตัว

หนึ่งชื่อว่า ส� ลมพัดไฟเคี่ยวน�้าให้แห้งเป็นเปือกตมอยู่ เกิดเป็น

อักษรแถมตัวหนึ่งชื่อว่า วี ลมพัดไฟเคี่ยวน�้าให้แห้งเป็นน�้าล้าง

เนือ้ เกดิเป็นอกัษรตวัหนึง่ชือ่ว่า ธา ลมพดัไฟเคีย่วน�า้ให้แห้งเป็น

เลือดขุ่นอยู่เกิดเป็นอักษรตัวหนึ่งชื่อว่า ปุ แล ลมพัดไฟเคี่ยวน�้า

ให้แห้ง เกิดเป็นอักษรตัวหนึ่งชื่อว่า ก แล พัดไฟเคี่ยวน�้าให้แห้ง

เป็นเลอืดตกมกู เกดิเป็นอกัษรตวัหนึง่ชือ่ว่า ย ลมพัดไฟเคีย่วน�า้

ให้แห้งเป็นก้อนเนื้ออยู่ เกิดเป็นอักษรตัวหนึ่งชื่อว่า ป แล เป็น

อักษรเจ็ดตัวคือได้ ส� วิ ธา ปุ ก ย ป หัวใจพระอภิธรรมเป็นก้อน

เนื้ออยู่ เราถือเอาพระอภิธรรมนิสสวาต นิโรธอยู่ แตก ปญฺจสฺส

ขาทั้งห้าแห่ง117
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จากข้อความท่ียกมาของวิชชาธรรมกายกล่าวว่ากายมนษุย์ละเอยีดต้อง

เข้าไปในดวงธรรมทีท่�าให้เป็นกายมนษุย์ เอาใจหยดุนิง่ทีด่วงธรรมนัน้ และเอา

กลรูปของบิดามารดาหล่อเลี้ยงเป็นกายภายนอกซึ่งเป็นกายมนุษย์ แต่ธรรม

หรือดวงธรรมนั้นอยู่ภายใน กล่าวคือมนุษย์มีดวงธรรมอยู่ภายในกาย ตั้งอยู่ที่

ศูนย์กลางกายบริเวณสะดือ

ดวงธรรมนั้นคืออะไร พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีกล่าวว่าดวง

ธรรมนี้เป็นที่รวมของพระไตรปิฎก คือพระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก และ

พระปรมัตถปิฎก รวมแปดหมืน่สีพ่นัพระธรรมขนัธ์ ส�าหรบัการสลบันามธรรม

เป็นรปูธรรมและรปูธรรมกลบัเป็นนามธรรมนัน้ ตวัอย่างทีอ่าจช่วยให้เหน็จริง

คือหลกัการของศาสนาพทุธเกีย่วกบัการตกับาตรและการอทุศิส่วนกศุล การน�า

อาหารหรือสิ่งของซึ่งเป็นรูปธรรมตักบาตรหรือถวายแด่พระสงฆ์ สามารถ

เปลี่ยนเป็นบุญอันเป็นนามธรรมได้ อีกทั้งสามารถอุทิศส่งบุญที่เกิดขึ้นซึ่งเป็น

นามธรรมให้แก่ผูล่้วงลบั โดยเปลีย่นเป็นรปูธรรมแก่ผูล่้วงลับในต่างภพได้ เช่น

กรณีพระเจ้าพิมพิสารอุทิศส่วนกุศลให้พระญาติที่เป็นเปรตให้พ้นจากความ

หิวโหย หรือกรณีพระสารีบุตรท�าบุญถวายสิ่งของแก่คณะสงฆ์แล้วอุทิศส่วน

กุศลให้เปรตมารดาในอดีตชาติ เปรตต่างๆ นั้นได้รับการอุทิศบุญซึ่งเป็นผล

ให้ได้รับข้าวน�้าเครื่องนุ่งห่มเป็นทิพย์ ในมุมมองของผู้ปฏิบัติสมาธิภาวนานั้น 

การเห็นค�าสอนแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์เป็นดวงธรรมจึงอยู่ในลักษณะ

การสลับนามธรรมเป็นรูปธรรมและรูปธรรมกลับเป็นนามธรรมตามที่ยกเป็น

ตัวอย่างข้างต้น

คัมภีร์พระญาณกสิณบรรยายการพัฒนาเป็นรูปร่างในครรภ์มารดา 

โดยกล่าวว่าเป็นพุทธาธิบายที่มีแก่พระอานนท์ว่า “ลูกนั้นชื่อว่า พระธรรม” 
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ทารกหรือลูกนั้นเป็นพระธรรมอันเกิดจากปรากฏการณ์ “ลมพัดไฟเคี่ยวน�้า” 

และเกิดเป็นอักษรเจ็ดตัวคือ “ส� วิ ธา ปุ ก ย ป” ซึ่งเป็นหัวใจพระอภิธรรม 

และเป็นก้อนเนือ้ต้นก�าเนดิของทารก ปรากฏการณ์ดังกล่าวแสดงว่าทารกเป็น 

“พระธรรม” หรือ “พระอภิธรรม” นั่นคือมนุษย์เกิดจากพระธรรมแล้วพัฒนา

เป็นปัญจสาขา หรือ ศีรษะแขนขาต่อไป

ทั้งวิชชาธรรมกายและคัมภีร์อักษรธรรมมีความพ้องกันในเรื่องความ

เป็นมนุษย์ว่าเป็นธรรมะ หลักการนี้จะถูกน�าไปใช้เป็นเหตุอ้างอิงในกรณีการ

มีพระธรรมอยู่ภายในกายมนุษย์มาตั้งแต่ถือก�าเนิดในหัวข้อถัดไป

บุญ-บาป
เมื่อจิตเป็นสิ่งบริสุทธิ์มาแต่เดิม สิ่งที่จรเข้ามาสู่จิตมีสองฝ่ายคือฝ่าย

สจุรติอนัเกดิจากวชิชาและอนาสวะปรากฏเป็นสขีาวสว่างในจติ ทางฝ่ายทจุรติ

เกิดจากอวิชชาและอาสวะปรากฏเป็นสีด�าขุ่นมัว หรือมีสีอื่นๆ เมื่อระคนด้วย

กิเลส เช่นเป็นสีแดงเมื่อเจือด้วยราคะหรือโลภะ เป็นสีด�าเมื่อระคนด้วยโทสะ 

และขุ่นเป็นตมหรือน�้าล้างเนื้อเมื่อระคนด้วยโมหะเป็นต้น เหล่านี้เห็นได้ด้วย

ธรรมกาย ทัง้ฝ่ายสจุรติและทจุรติต่างซ้อนอยูใ่นดวงธรรมทีท่�าให้เกดิเป็นมนษุย์ 

ซึ่งคอยอ�านวยการ (ไม่ใช่การตัดสินใจ) ให้ได้ท�าบุญและท�าบาป ดังปรากฏอยู่

ในพระธรรมเทศนาของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีดังนี้

พระองค์ทรงสอนไว้ในทางปรมัตถ์ว่า ธรรมดาจิตนั้นใส

บริสุทธิ์อยู่เสมอ ซึ่งหมายความว่าจิตที่ไม่มีกิเลสผสม ส่วนพวก

กิเลสเช่นโลภะเรียกว่าเป็นของจรมา เมื่อมาพ้องพานจิตก็ย้อม

จิตให้เป็นไปตามสภาพอันชั่วช้าของกิเลสนั้นๆ จิตระคนด้วย
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ราคะหรอืโลภะมสีีแดง ระคนด้วยโทสะสดี�า ระคนด้วยโมหะขุน่

เหมอืนตมหรอืน�า้ล้างเน้ือ สิง่เหล่านีพ้ระองค์ใช้ตาธรรมกายมอง

เห็นจริงๆ พวกเราเหล่าศาสนิกชนเมื่อเรียนภาวนาเพ่งถึงขนาด

จะเห็นจริงด้วยตนเอง118

พระธรรมเทศนาอีกวาระหนึ่งบันทึกไว้ว่า

สังขารคือความรู้สึกนึกคิดปรุงแต่ง และมีทางเกิดเป็น 2 

ฝ่าย ฝ่ายทุจริตเกิดจากอวิชชาและอาสวะ ฝ่ายสุจริตเกิดจาก

วิชชาและอนาสวะ ฝ่ายเหตุทุจริตเป็นดวงด�ามืดมน ฝ่ายเหตุ

สุจริตเป็นดวงขาวใสซ้อนอยู่ในดวงธรรมท่ีท�าให้เป็นกายมนุษย์

เป็นคู่ปราบกันอยู่ ฝ่ายชั่วเป็นภาคมารฝ่ายดีเป็นภาคพระต่าง

มีเจ้าของด้วยกัน ฝ่ายชั่วอ�านวยการให้มืด ฝ่ายดีอ�านวยการให้

สว่างคล้ายโรงงานท�าหมอกควันพวกหนึ่ง โรงงานท�าไฟฟ้าพวก

หน่ึง เมื่อเราไม่คอยระวังฝ่ายชั่วสอดเข้าไปได้ ย่อมเป็นเหตุให้

เราตกไปทางชัว่ คอืจะท�าอะไรกท็�าในทางชัว่จะพดูอะไรออกมา

ก็เป็นทางชั่ว จะคิดท�าอะไรก็เป็นไปทางชั่วหมด119

ในคัมภีร์อักษรธรรมที่ศึกษาอยู่ระบุว่าบุญเป็นสีขาวส่วนบาปเป็นสีด�า

แสดงให้เห็นทางใจเช่นกัน ยิ่งกว่านั้นยังกล่าวว่าบุญและบาปต่างก็ผูกอยู่กับ

ใจและส่งผลต่อผู้กระท�า

ครัน้ว่าไผกระท�าบญุๆ น้ันกจ็กัมาส�าแดงให้เหน็แต่คนงึใน

ใจนัน้แล เหน็ในตากเ็ชือ่เอา ถงึตวับาปนัน้กด็�าแสงนัน้กด็�ามดืมน

อนธการ เหตุว่าใจคิดนั้นคิดให้ด�าตาก็มืดอยู่ ให้กระท�าบุญให้
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ทานจ�าศีลเมตตา ภาวนา แลวันแลแสนโกฏิคาบ ก็ด้วยว่ามืดด�า

อยู่นั้นแล แม้นว่าไปเกิดในสถานที่ใดๆ ก็ดี ครั้นตายก็ไปตกนรก

อย่าสนเท่ห์เลย ก็จักได้เคียน120 ที่อยู่ตัวเรานั้นแลฯ ตัวบุญนั้นก็

ขาวแสงนัน้กข็าวผ่องส่องแจ้งรุง่เรอืงงาม ดงัแสงพระอาทิตย์121

เมื่อเป็นดังนั้นในวิชชาธรรมกายบุคคลจึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง

บ�าเพ็ญตนให้อยู่ในฝ่ายขาวเสมอ กล่าวคือต้องท�าให้จิตขาวใสเพื่อจะได้ไปสู่

สคุตไิม่หลงตายไปสูท่คุต ิตามทีป่รากฏในพระธรรมเทศนาของพระเดชพระคณุ

พระมงคลเทพมุนีดังนี้

ถ้าเราคอยระวังรักษาไว้ให้ดี บ�าเพ็ญสมาธิให้ดวงขาวใส

ปรากฏอยู่ในศูนย์กลางกายเสมอ เราจะท�าอะไรก็เป็นไปในทาง

ดี พูดอะไรก็พูดไปทางดี คิดอะไรก็คิดไปทางดี เพราะฉะนั้น จึง

ควรบ�าเพ็ญตนให้เป็นฝ่ายขาวเสมอ เวลาจะตายถ้าปล่อยให้ไป

ตกอยูฝ่่ายด�าเรยีกว่าหลงตายจะไปสูท่คุต ิถ้าอยูใ่นฝ่ายขาวเรยีก

ว่าไม่หลงตาย จะไปสู่สุคติแน่แท้ จึงเป็นการจ�าเป็นยิ่งที่จะระวัง

ให้อยู่ฝ่ายขาว122

ในทางคมัภร์ีอกัษรธรรมได้เสรมิเนือ้หานีอ้อกไปอกี โดยเน้นเวลาในช่วง

วิกฤตคือช่วงที่บุคคลก�าลังจะละโลก ว่าให้นึกถึงบุญที่ตนได้เคยท�าไว้เป็นที่พึ่ง 

มิฉะนั้นผู้ที่ตายด้วยการหลับตาเปล่าจะถูกบาปที่ตนกระท�าตามมาตันหนทาง
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นิพพาน ข้อความเหล่านี้ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ที่ศึกษาแทบทุกคัมภีร์ ดังตัวอย่าง

ข้อความที่ปรากฏในคัมภีร์พุทธนรกัน

บุญอันตวา123 ได้สร้างมานั้น ให้นึกเอาเป็นที่จังที่พึ่งแก่

ตัวเถิด เหตุว่าตัวตายทั้งหลับตานั้นแล อันบาปอันตนได้กระท�า

นั้นก็มาตามตน ก็ไปตันหนทางนิรพานไว้ บ่ให้เห็นทางนิรพาน

แล ให้รีบเอาไวๆ ดังกล่าวมานั้นเถิด124

มนษุย์จะเป็นผูต้ดัสนิใจกระท�าบุญหรอืบาปด้วยตนเอง ทัง้นีด้้วยสงัขาร

หรอืความรูส้กึนกึคดิปรงุแต่งของตนเอง หากฝ่ายชัว่สามารถแทรกเข้าได้บคุคล

จะกระท�าแต่ความชัว่มดืมน ในทางตรงข้ามบคุคลจะท�าดเีมือ่ฝ่ายดเีข้าซ้อนใน

ดวงธรรมทีท่�าให้เป็นกายมนุษย์ได้ สงัเกตได้ชดัเจนว่าในวชิชาธรรมกายบคุคล

จะต้องด�ารงอยู่ในฝ่ายดีเสมอ ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้นว่าดวงธรรมที่ท�าให้เกิด

เป็นกายมนุษย์อยู่ภายในกายมนุษย์ และดวงธรรมนี้เป็นธรรมแปดหมื่นส่ีพัน

พระธรรมขันธ์ วิชชาธรรมกายกล่าวต่อไปว่าดวงธรรมนี้ “ฝ่ายดีฝ่ายชั่วอยู่ใน

นี้เสร็จ” อีกทั้งบุญและบาปท่ีบุคคลกระท�าไว้จะติดอยู่ที่ดวงธรรมที่ท�าให้เกิด

กายมนุษย์นี้

ดวงนีแ้หละเป็นธรรมส�าคญั แล้วกพ็ระไตรปิฎกวนิยัปิฎก 

สุตตันตปิฎก ปรมัตถปิฎกอยู่ในกลางดวงธรรมนี่ทั้งนั้น ไม่ใช่อยู่

ที่อื่นอยู่ในกลางดวงธรรมนี่ทั้งนั้น ธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์

อยูใ่นกลางดวงธรรมนีท้ัง้นัน้ไม่ใช่อยูท่ีอ่ืน่ จะต้องรูจ้กัธรรมดวงนี้

ก่อน ธรรมดวงนีเ้ป็นประหนึง่ว่าพระไตรปิฎก หรอืเป็นประหนึง่

ว่าหีบของพระไตรปิฎกส�าหรับบรรจุธรรมทั้งนั้นไม่ได้บรรจุอื่น 
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ฝ่ายดีฝ่ายชั่วอยู่ในนี้เสร็จ อยู่ในกลางดวงธรรมท่ีท�าให้เป็นกาย

มนุษย์นั่น ติดอยู่ในกลางนั่น ท�าบาปบาปก็ไปติดอยู่กลางดวง

นั่น ท�าบุญดวงบุญก็ไปติดอยู่กลางนั่น125

ส่วนในทางคัมภีร์อักษรธรรมก็กล่าวว่ามนุษย์ระคนด้วยส่วนของบาป

หรือมีโอกาสถูกชักน�าจากบาป สิ่งนี้เกิดมากับมนุษย์ต้ังแต่หลังปฏิสนธิและ

พฒันาขึน้เป็นร่างกาย โดยแสดงไว้ในคมัภร์ีบัวระพนัธะว่า นอกจากจะได้ปัจจยั

ของบดิามารดาแล้ว ฝ่ายกศุลธรรมมาช่วยสร้างรปูร่างสีส่่วน และสตัว์นรกฝ่าย

อกุศลธรรมมาช่วยสร้างสองส่วน รวมทั้งสิ้นเป็นหกส่วนหกวัตถุคือจักขุวัตถุ 

โสตวัตถุ ฆานวัตถุ ชิวหาวัตถุ กายวัตถุ และจิตวัตถุ ทั้งหมดนี้เป็นส่วนภายใน

ที่พร้อมจะรับรู้สิ่งท่ีมากระทบหรือสัมผัสจากส่วนภายนอก อันได้แก่ รูป รส 

กลิ่น เสียง สัมผัส และธรรมารมณ์ต่างๆ เกิดเป็นปัจจัยสาเหตุชักน�าให้บุคคล

กระท�าต่างๆ นานานั่นเอง

สัตว์นรกมาช่วยแปลงรูปร่างเราเป็นสี่ชื่อถ้วนสองอกุศล

ธรรม ชาวนรกมาช่วยแปลงรูปร่างเรานี้แล เป็นสี่ชื่อถ้วนสอง

อกุศลธรรมนั้นแล บาปสองบุญเป็นสี่เป็นถ้วนหก เข้าช่วยแปลง

กระท�ารปูร่างเราน้ีแล... อันว่าตวักน้ีูคอืว่าวตัถหุกอนันัน้กล่าวมา

นี้แล มาแปลงให้บังเกิดนี้แล...จักขุวัตถุให้บังเกิดเป็นตาแล โสต

วตัถใุห้บงัเกดิเป็นหแูล ฆาตวตัถใุห้บงัเกดิเป็นดังแล ชวิหวตัถใุห้

บงัเกดิเป็นลิน้แล กายวตัถใุห้บงัเกดิเป็นรปูร่างแล วญิญาณวตัถุ

ให้บังเกิดเป็นจิตใจแล126
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ธรรมะที่เป็นมนุษย์นี้มีทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่ว จุดร่วมของวิชชาธรรมกาย

และคมัภีร์อกัษรธรรมเช่นนีอ้าจท�าให้ประเมนิความเป็นมนษุย์ในความเข้าใจใน

ยคุปัจจบุันได้วา่ ธรรมชาติของมนุษย์ อาจเลอืกกระท�าไดท้ัง้ความดีและความ

ชั่ว และอาจประเมินความหมายได้อีกว่าธรรมะในฝ่ายดีล้วนหรือฝ่ายขาวใส

เป็นสิง่ทีม่นษุย์ควรกลัน่กรองเหลอืรกัษาไว้ทีต่วั127 เพือ่เป็นปัจจยัเกือ้กลูความ

หลุดพ้น ตรงข้ามกับธรรมะฝ่ายชั่วหรือบาปที่ต้องละทิ้งก�าจัดออก128 มิฉะนั้น

จะต้องวนเวียนอยู่ในวัฏฏะตลอดไป

ขันธ์ 5 อุปกรณ์สำาคัญ
มนุษย์มีส่วนประกอบส�าคัญคือขันธ์ 5 ได้แก่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร 

และวิญญาณ วิชชาธรรมกายกล่าวว่าขันธ์ 5 ถูกใช้เป็นที่อาศัยไปเกิดมาเกิด 

มีดิน น�า้ ลม ไฟ และ “ที่ว่างๆ” หรืออากาศเป็นองค์ประกอบ ดังนั้นผู้ที่ไม่

ต้องการมีภพหรือมีการเกิดอีกจะต้องละขันธ์ 5 นี้เสีย129 ในวิชชาธรรมกาย

นอกจากกายมนุษย์แล้วยังมีกายอื่นๆ ซ้อนอยู่ภายใน กายภายในต่างๆ ที่ว่านี้ 

ต่างก็มีขันธ์ 5 เฉพาะตนทั้งสิ้น ขันธ์ 5 มีคุณสมบัติเป็น อนิจจัง ทุกขัง และ 

อนตัตา การละขนัธ์ 5 ของทุกร่างได้ส�าเรจ็จะน�าไปสูก่ารหลดุพ้นจากวฏัฏะการ

เวียนว่ายตายเกิดได้ แต่หากยังไม่สามารถละขันธ์ 5 ได้ทุกกาย อย่างน้อยการ

หลกีจากการไปเกิดในอบายภมูอิาจปฏบิตัไิด้โดยการละขนัธ์ 5 ของกายมนษุย์ 

แล้วไปเอาขันธ์ 5 ของกายทิพย์เมื่อบุคคลก�าลังจะละโลก เรื่องนี้ต้องฝึกหัดให้

ช�านาญในขณะมีชีวิตเสียก่อน จึงจะปฏิบัติได้เมื่อเผชิญกับเวลาวิกฤตนั้น
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จะขอยกข้อความในพระธรรมเทศนาของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี  

3 ข้อความจาก 3 วาระมาแสดง ข้อความแรกมีดังนี้

โลกน่ะคอืขนัธ์ 5 ขนัธ์ 5 นีแ้หละ ร่างกายอนันีแ้หละคอืตัว 

โลกส�าคัญล่ะ เขาเรยีกว่า สตัวโลก โอกาสโลก ขนัธโลก สัตวโลก 

โอกาสโลก ว่างๆ ที่ว่างๆ เหล่านี้ที่ว่างๆ ทั้งหลาย ดิน น�้า ไฟ ลม 

วญิญาณ อากาศนีเ่ขาเรยีกโอกาสโลก ขนัธโลกทีม่นัรวมเป็น รปู 

เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันเดียว ขันธโลก สัตวโลกไอ้

ที่อาศัยขันธ์นั่นแหละไปเกิดมาเกิด ไอ้ที่เป็นกายๆ เข้าไปข้างใน

น่ีเป็นสัตวโลกทั้งนั้น เป็นกายเข้าไปข้างในเป็นชั้นๆๆๆ เข้าไป 

สัตวโลกเป็นชั้นๆ เข้าไปสัตว์โลกทั้งนั้น เมื่อเห็นกายในกาย 

เวทนาในเวทนา จิตในจิต ธรรมในธรรมของกายมนุษย์ละเอียด

แล้ว กายมนุษย์ละเอียดนี่แหละ130

ข้อความที่ 2 มีว่า

ขนัธ์ 5 เป็นชือ่ของอปุาทาน ถ้าปล่อยขันธ์ 5 หรือวางขันธ์ 

5 ไม่ได้ก็พ้นจากภพไม่ได้ คงเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในกามภพ รูป

ภพ อรูปภพ นี้เอง มืดมนวนอยู่ในที่มืดคือโลกนี้เอง ได้ในค�าว่า 

อนฺธภูโต อย� โลโก ซึ่งแปลว่าโลกนี้น่ะมืด ผู้แสวงหาโมกขธรรม

ถ้ายงัตดิขนัธ์ 5 อยูแ่ล้วยงัจะพบโมกขธรรมไม่ได้เป็นอนัขาด กาย

มนษุย์ กายทิพย์ กายรปูพรหม กายอรปูพรหม เหล่านีอ้ยูใ่นพวก

มีขันธ์ 5 กล่าวคือ มนุษย์ เทวดา รูปพรหม อรูปพรหม เหล่านี้

บทที ่5 สมาธิภาวนาและธรรมกายในคัมภีร์อักษรธรรม | 257

www.webkal.org



อยู่ในพวกมีขันธ์ 5 สัตว์ดิรัจฉาน สัตว์นรกก็พวกมีขันธ์ 5 พวก

มืดทั้งนั้น ยิ่งในโลกันตนรกเรียกว่ามืดใหญ่ทีเดียว131

ข้อความที่กล่าวถึงการฝึกปฏิบัติให้ช�านาญมีว่า

เวลาถึงคราวเราก็ถอดคล่องช�านิช�านาญเสียแล้ว พอรู้ว่า

จะตายส่งขันธ์ 5 มนุษย์ออกไป ข้าก็เอาขันธ์ 5 ของทิพย์ ช�านิ

ช�านาญอย่างนี้แล้วก็ไม่มีความเสียดาย132

คัมภีร์สายปฏิบตัอิกัษรธรรมแสดงองค์ประกอบของขนัธ์ 5 ไว้ชดัเจนว่า 

รูปขันธ์คือดินหรือบก เวทนาขันธ์คือน�้า สัญญาขันธ์คือไฟ สังขารขันธ์คือลม 

และวิญญาณขันธ์คืออากาศ การเวียนว่ายตายเกิดมีดิน น�า้ ลม ไฟ เป็นปัจจัย

ส�าคัญประกอบกัน ในคัมภีร์พุทธนรกันกล่าวถึงการ “ว่าคาถา” ต่างๆ ส�าหรับ

ผูป้ฏบัิตก่ิอนเข้า “เมอืงนพิพาน” คาถาในทีน่ีห้มายถงึข้อความทีป่ระพนัธ์เป็น

ภาษาบาลี ในการศึกษาคาถาเหล่านี้พบว่ามีจุดประสงค์ในการ “ว่า” หรือ 

ภาวนาคาถาประกอบการแผ่เมตตา มิได้มีจุดประสงค์ด้านคุณวิเศษของคาถา

ในเชิงเวทมนต์ มีคาถาอยู่บทหนึ่งซึ่งผู้จะเข้า “เมืองนิพพาน” จะต้องกล่าว

เพื่อ “ประจุร่าง”133 อันเป็นการตั้งใจสละธาตุทั้งสี่ หรือ จตุภูติ ออกไปจาก

ตน ซึง่เป็นการปฏเิสธปัจจยัไม่ให้มกีารเกดิอกีต่อไป จตุภติูหรอืธาตุทัง้สีเ่มือ่ถกู

ละท้ิงแล้วจงึเหลอืแต่ความว่างเปล่าหรอือากาศ ซึง่กค็อืธาตุแห่งวญิญาณขนัธ์ 

ข้อความในเรื่องดังกล่าวคัดจากคัมภีร์พระญาณกสิณความว่า

ให้รูจ้กัรปูขนัธ์ทัง้ห้านัน้แล ปถวนีัน้ได้รปูขนัธ์จักได้กระท�า

นัน้บ่มแีล อาโปเวทนาขนัธ์จกัรูใ้ห้ไปกระท�าบาปนัน้บ่มแีล เตโช

สญัญาขนัธ์จักรูไ้ปกระท�าน้ัน(บ่ม)ีแล วาโยสงัขารขนัธ์นัน้จกัรูใ้ห้
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ไปกระท�าบาปนัน้บ่มแีล วญิญาณขนัธ์ แจก ดิน น�า้ ลม ไฟ ให้ไป

กระท�าบาปนัน้คอืว่า วญิญาณขนัธ์ด้วยเสยีแล้วดงัอัน้กน็อนหลบั

อยูแ่ล ชือ่ว่าวญิญาณขนัธ์ทัง้หกคอืได้เปลวไฟอนัลุกขึน้นัน้แล รูป

ร่างเรานี้เป็นดั่งเรือน ตัวเรานี้เป็นดังเจ้าเรือน ได้พึ่งแก่กันไปมา

ดังอั้น จักได้ไปในน�้าในบกแล เหตุว่ารูปนั้นมีแล ครั้นหารูปบ่ได้

มีแต่ลมห่อไฟกับทั้งดวงจิต...134

และคัมภีร์บัวระพันธะกล่าวถึงวิญญาณขันธ์ว่า

วิญญานขันธ์นั้นคืออากาศ บกดิน น�้า ลมอันเดินเทียว

ไปมาหาพญายมบาล ครั้นว่าพบพญายมบาลแล้วก็วาดน�้า ลม 

ไฟนั้นให้แก่พญายมบาลนั่นแล ครั้นว่ารู้จัก ดิน น�้า ไฟ ลม แล้ว 

ก็[รู้]จักอากาศแล้ว... อันว่าพระพุทธเจ้าและพระปัจเจกโพธิเจ้า

และอรหันตเจ้า เข้าสู่นิพพานทั้งสี่พระองค์นั้น จักได้ภาวนาอัน

หาลมบ่มไิด้แล เทียรย่อมภาวนาแต่วญิญาณขนัธ์คอือากาศนโิรธ

สัมมาจิตนั้นแล135

ส่วนคัมภีร์พุทธนรกันกล่าวถึงการ “ประจุร่าง”136 หรือปฏิเสธธาตุทั้ง 

4 หรือ จตุภูติไว้ว่า

ส่วนครัน้ว่าประจรุ่างแล้วให้เอาจตินกึผกูเอานพิพานเป็น

อารมณ์กนิเป็นอาหารต่างข้าวเถดิ แล้วว่าดังนีไ้ฟ137อนัใดๆ อย่า

มาเบยีดเบยีนกูๆ  จกัไปสูน่พิพานแล จตรุภตู ิแลทัง้สีน่ัน้รกัษาร่าง

เราไว้ให้เวยีนเกดิเวยีนตายนัน้ มนัออกหนไีปอยูน่อกฟ้าจกัรวาล

พู้นแล้ว ตวัเราจงึได้พ้นจากทุกข์ท้ังปวงแล เหตุว่าจตุรภติูหาบ่ได้
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ในร่างเรานั้นแล เมื่อจตุรภูติยังอยู่ในร่างเรานั้นทุกตัวดังนั้น มัน

ให้เวียนเกิดเวียนตายอยู่บ่มีรู้แล้วเลย ครั้นว่าประจุร่างเสียแล้ว

บ่ได้ลงมาเกิดเมืองลุ่มแล138

ความส�าคัญของวิญญาณขันธ์ปรากฏในคัมภีร์สายปฏิบัติอักษรธรรมว่า

วญิาณขนัธ์ได้แก่อากาศ รองพระธรรมเจ้าๆ ไว้ พระธรรม

รองพระพุทธเจ้าไว้แล139

คัมภีร์บวัระพันธะยงักล่าวว่าพระสมัมาสมัพทุธเจ้า พระปัจเจกพทุธเจ้า  

และพระอรหันต์ที่เข้าสู ่นิพพาน “เทียรย่อมภาวนาแต่วิญญาณขันธ์คือ 

อากาศนิโรธสัมมาจิตนั้นแล”140 คัมภีร์พระญาณกสิณกล่าวเสริมว่าวิญญาณ

ขนัธ์คอือากาศธาต ุซึง่รองรบัพระธรรม และพระธรรมรองรับพระพุทธเจ้าอกีที  

จึงกล่าวได้ว่าอากาศธาตุเป็นปัจจัยส�าคัญประการหนึ่งในการปฏิบัติสมาธิ

ภาวนาสู่นิพพาน

ในส่วนทีว่่าด้วยธาตใุนเชงิปฏบิตัสิมาธภิาวนานัน้ พระเดชพระคณุพระ

มงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ได้ใช้ภาพประกอบการสอนการท�าสมาธิอยู่ภาพ

หน่ึง ภาพดังกล่าวเป็นภาพด้านตัดของช่วงกลางท้องบุคคล141 มีกากบาทขึง 

อยู่กลางภาพ มีวงกลมขนาดเล็กอยู่ท่ีปลายท้ังสี่ของกากบาท และมีวงกลม

ขนาดเล็กอีกวงตั้งอยู่กลางกากบาท วงกลมที่ปลายกากบาททั้งสี่แสดงถึงธาตุ

สี ่แม้ว่าจะไม่มข้ีอมลูว่าธาตใุดหมายถงึขนัธ์ใด แต่วงกลมท่ีต้ังอยูก่ลางกากบาท

ถูกระบุว่าป็นอากาศธาตุ ซึ่งก็คือศูนย์กลางกายแหล่งที่ต้ังของจิต และเป็น

วิญญาณธาตุ142 เป็นเส้นการเดินทางของใจ และเป็นท่ีหมายในกระบวนการ

สมาธิภาวนาของวิชชาธรรมกาย
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1 ด้านหน้า ธาตุน�้า  2 ด้านขวา ธาตุดิน

3 ด้านหลัง ธาตุไฟ  4 ด้านซ้าย ธาตุลม

5 ศูนย์กลาง อากาศธาตุ และวิญญาณธาตุ143

ทั้งวิชชาธรรมกายและคัมภีร์อักษรธรรมมีหลักการพ้องกันในเร่ืองของ

ขันธ์ 5 ว่าเป็นที่มาของกองทุกข์โดยรวมถึงการเกิดการตาย การติดอยู่กับขันธ์ 

5 จะท�าให้บุคคลวนเวียนอยู่ในวัฏฏะ ในทางกลับกันขันธ์ 5 ก็เป็นอุปกรณ์

จ�าเป็นมีไว้เพื่อการดับ ซึ่งก็คือการละไม่ยึดติดโดยผ่านกระบวนการปฏิบัติ

สมาธิภาวนานั่นเอง
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ทางไปของพระพุทธเจ้า - วิถีสู่ความหลุดพ้น
ทางไปสู่การหลดุพ้นจากวฏัฏะเป็นหนทางด�าเนนิของพระพทุธเจ้าและ

พระอรหันต์ทั้งปวง ในวิชชาธรรมกายการเข้าสู่กระบวนการเพื่อการหลุดพ้น

น้ัน เริ่มที่การเอาใจไปจรดหรือหยุดไว้ท่ีศูนย์กลางกาย และประคองไว้ไม่ให้

เคลื่อนไปที่ใดตลอดเวลาของการภาวนา เมื่อปฏิบัติจนถึงระดับที่ถูกต้องหรือ 

“ถูกส่วน” แล้ว ก็จะได้ผลการปฏิบัติในระดับต่างๆ ดังพระธรรมเทศนาของ

พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ต่อไปนี้

ผู้ที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยต้องเอาใจของตนไปจรดอยู่ที่

ศูนย์กลางกายของตนน้ัน แล้วท�าใจให้หยุด หยุดในหยุด หนัก

เข้าไปทุกทีไม่ให้คลายออก ท�าไปจนใจไม่คลายออก ใจนั้นหยุด

ในหยุดหนักเข้าไปทุกที นี้เป็นทางไปของพระพุทธเจ้า พระ

อรหันต์ ไม่ใช่ทางไปของปุถุชน ทางไปของปุถุชนไม่หยุด ออก

นอกจากหยุด นอกจากทางไปของพระพุทธเจ้า พระอรหันต์

อยู่เสมอ จึงได้เจอะเจอพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ยากนัก ขอ

ผู้จงรักภักดีต่อตนของตนที่แท้แล้ว จงตั้งใจแน่แน่วให้ถูกทาง

ไปของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เถิดประเสริฐนัก พระพุทธเจ้า

พระอรหันต์ในอดีตอนาคต ปัจจุบันไปทางเดียวเหมือนกัน

ทั้งหมด144

กลุม่คัมภีร์อักษรธรรมทีศ่กึษาอยูก่ล่าวในท�านองเดยีวกนัว่า การปฏบิตัิ

สมาธิภาวนาเป็นหนทางเดียวเท่าน้ันท่ีจะน�าไปสู่พระธรรม ซึ่งเป็นกุญแจไข

ประตเูมอืงนพิพาน และหนทางน้ีเป็นหนทางของพระพทุธเจ้าและพระอรหนัต์
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ทัง้ในอดตี ปัจจบุนัและอนาคต คมัภร์ีอธบิายว่าการท�าสมาธไิด้แก่การ “เอาจติ

ผูกไว้ในดวงแก้ว” ดวงแก้วในท่ีน้ีคอื “ดวงแก้วท่ีข้ามา” หรอืดวงแก้วต้นก�าเนดิ

นัน้เอง ผลการปฏบิตัใินข้ันท่ีสงูข้ึนไปจากการได้สมาธคิอืการได้นวโลกตุรธรรม

หรือพระธรรมดังกล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งเท่ากับการได้เข้าไปในประตูเมืองนิพพาน 

และผลการปฏิบัติท่ีสูงข้ึนไปจากโลกุตรธรรมคือปรมัตถ์ ซ่ึงเป็นการได้พบ 

พระพุทธเจ้าผู้สถิตในเมืองนิพพานนั้น ดังข้อความท่ีคัดจากคัมภีร์พุทธนรกัน

ดังนี้

ทางพระสมาธเิจ้านีแ้วนประเสรฐิ145 นกัแล แม้นว่าพทุธเจ้า 

พระปัจเจกโพธิเจ้าและอรหันตเจ้าทั้งหลายอันพ้นจากทุกข์ 

ทั้งมวลนั้น ก็เทียรย่อมถือเอาในทางพระสมาธิเจ้านี้ ก็จึงได้ถึง

นิรพานแล อันว่าทางพระสมาธิเจ้าน้ันคือว่า ให้เอาจิตผูกไว้ใน

ดวงแก้วให้มั่นอย่าให้จิตฟ้ง146สว้าน147ไปแห่งใดๆ เลย อันนี้ชื่อ

ว่าทางสมาธแิล เหตวุ่าผกูจติใจในดวงแก้วให้ส่องรุง่เรอืงเข้าไปสู่

พระนิรพานนั้นแล สมฺมาทิ นญฺจ สหสฺสาโก148แต่นึกคิดเอาทาง

สมาธินั้นได้แล้วพันโกฏิคาบก็บ่เท่าทางพระนวโลกุตรธรรมเจ้า

แล อนัว่าทางพระนวโลกตุระนัน้คอืว่าได้แลเหน็ดวงแก้วรุ่งเรือง

งามชดัสว่าง เอาส่องเข้าไปในประตท้ัูงเก้าแห่งนัน้แล หลบัตาแล

เห็นมืนตา149ก็แลเห็นทั้งภายในและภายนอก อันนี้ชื่อว่า ทาง

พระนวโลกุตรธรรมเจ้าแล สหสฺสานวโลกุตฺตร มหาคต� แต่ถือ

เอาในทางพระนวโลกตุรธรรมได้เก้าพนัคาบ กบ่็เท่าอนัได้ถอืเอา

ในทางพระปรมัตถ์คาบนึงแล ในทางพระปรมัตถเจ้าเป็นที่หมด

ที่แล้ว ด้วยประตูเมืองแก้วชื่อว่านิรพานได้เห็นองค์พุทธเจ้าแล 
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จึงหวังจักได้ถึงนิรพานแลพุทธะ ได้แก่ พระพุทธเจ้านั้นแล อันนี้ 

ชื่อว่าปรมัตถ์จริงแล150

นอกจากจะเน้นว่าสมาธิภาวนาเป็นทางปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจาก

วฏัฏะเพยีงหนทางเดยีวแล้ว คมัภร์ีอกัษรธรรมยงักล่าวเพ่ิมเติมอกีว่า สงฆ์ผู้ไม่

ประสบผลในทางภาวนาถงึขัน้รูจ้กันโิรธหรอืการระงบัจากสิง่กระทบภายนอก 

สงฆ์เหล่านัน้จะไม่สามารถพ้นจากนรกได้เลย ด้วยเหตผุลว่าสงฆ์เหล่านัน้ยงัมไิด้

ฆ่าบาปธรรมในตัวได้ส�าเร็จ ดังข้อความต่อไปนี้

ช่ือว่าคันถธุระนั้นรู ้แต่อันจักไปเทศนานั้นได้ทุกนิยาย

แล ในพระจตุอริยสัจจ์ท้ังสี่น้ัน คือว่าทุกขสัจจ์นั้นมีสี่ประการ 

สมุทยสัจจ์เมื่อจักภาวนาบ่รู้จักหนทางเข้านิโรธนั้นแล ครั้นว่า

บ่รู้จักพระจตุอริยสัจจ์นั้น ได้ชื่อว่าสงฆ์รู้เทศนานั้นได้ทุนิยาย151 

เอาพระธรรมไปขายกนิ จกัได้น�าเอาตวัไปตกนรกเส้ียงแท้ชะแล 

เหตนุัน้พระพทุธเจ้าว่า “อสงฆ์” แล เหตทุัง้หลายยงัมบีาปธรรม

ทัง้สบิสีต่วันัน้ ยงัมอียูใ่นตวับ่ได้ฆ่าให้ตายเสีย้งนัน้แล จงึให้รูฉิ้บรู้

หายรูต้ายรูเ้กิดบ่จกัเสีย้งจกัสดุได้นัน้แล แม้นว่าจกัสวดมนต์ไหว้

พระพุทธเจ้าภาวนาอันใดก็ดี ครั้นว่าบ่ได้ฆ่าบาปธรรมสิบสี่ตัวนี้

เทื่อดังอั้น ก็ยังไกลแต่นิพพานอยู่แล152

คัมภีร์พระญาณกสิณยังให้ข้อความเปรียบเทียบในประเด็นนี้เพิ่มเติม

อีกว่า การปฏิบัติสมาธิภาวนาเพื่อการหลุดพ้นบุคคลพึงกระท�าด้วยตนเอง จะ

ให้ผูอ้ืน่กระท�าแทนไม่ได้ เปรยีบเหมอืนคนไข้ให้ผูอ้ืน่กินยาแทนตนไม่อาจหาย

จากความป่วยไข้ได้เลย
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อันใดเจ็บเป็นพยาธิบ่ได้กินอย่าพ้อยว่าให้คนอื่นกินยา

ต่างๆ กระท�าผิดรีตคลองประเพณีดังอั้น จึงจักเวียนตายเวียน

เกิดไปในนรกบ่รู้จักเสี้ยงจักสุดได้แล153

พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีก็กล่าวว่าการปฏิบัติให้เข้าถึงได้

เท่านั้นจึงจะให้ผลในทางปฏิเวธ และการปฏิบัติแท้จริงแล้วเป็นหลักของ

ศาสนาพุทธ จะนับถือศาสนาไปนานเท่าไรก็ไม่ได้ประโยชน์หากไม่ได้ปฏิบัติ 

ดังข้อความที่ยกมาแสดงต่อไปนี้

จะปฏิบัติไปอย่างไรก็ว่าไปเถอะ ปริยัติเมื่อเข้าถึงปฏิบัติ

แล้วก็เข้าถึงปฏิเวธเป็นล�าดับไป เข้าถึงโสดา โสดาละเอียด สก

ทาคา สกทาคาละเอียด อนาคา อนาคาละเอียด อรหัต อรหัต

ละเอียด เป็นล�าดับไป ไม่เคลื่อนละ ไม่เคลื่อนหลัก เอาหลักมา

ปรับดูเถอะ ปริยัติเอามาปรับดูเถอะ แต่ว่าผู้เรียนปริยัติ ผู้เรียน

บาลีท่านไม่เห็น ท่านก็เรียนตามศัพท์ของท่านไป เมื่อท่านเห็น

ท่านก็เรียนตามความเห็นของท่าน นี่เรื่องนี้ส�าคัญ เพราะเหตุ

นั้นการปฏิบัติศาสนาหรือนับถือศาสนา ถ้าว่าศึกษาไม่ได้หลัก

พระพุทธศาสนาแล้ว จะนับถือไปสัก 50 ปีก็เอาเรื่องไม่ได้ ถ้า

ได้หลักแล้วจึงจะเอาเรื่องได้154

ทัง้วชิชาธรรมกายและคมัภร์ีสายปฏบิตัอิกัษรธรรมต่างมหีลักการส�าคญั

ชัดเจนร่วมกัน ในวิธีปฏิบัติสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายในวัฏฏะ155 กล่าว

คอืการปฏบิตัสิมาธภิาวนาเท่านัน้นอกเหนอืจากนีไ้ม่ม ีการปฏบิติัสมาธภิาวนา

เป็นกระบวนการที่มีขั้นตอนของการสงบนิ่งหรือการท�าใจหยุดนิ่งที่ดวงธรรม
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หรือดวงแก้ว และให้ผลตั้งแต่สมาธิขั้นต้นหรือโลกียะผ่านไปสู่โลกุตระและ

ที่สุดคือปรมัตถ์

ภาวะสงบนิ่งในครรภ์มารดา
วชิชาธรรมกายกล่าวถงึภาวะสงบนิง่ในระหว่างการปฏบิตัสิมาธภิาวนา 

ว่าเป็นสภาวะที่เด็กในครรภ์มารดาท�าได้ และเป็นภาวะที่เทวดารูปพรหม 

อรูปพรหมก็ท�าได้ ภาวะท่ีเด็กในครรภ์ท�าได้นั้นคือการสงบสังขาร พระเดช

พระคณุพระมงคลเทพมนุไีด้แจกแจงเพิม่เตมิไว้ว่า กายสังขารสงบคอืลมหายใจ

หยุด วจีสังขารสงบคือความตรึกตรองหยุด และจิตสังขารสงบคือใจหยุดอยู่

ที่ศูนย์กลางดวงธรรมท่ีท�าให้เป็นกายมนุษย์ และกล่าวอีกว่าการเข้าถึงพระ

รัตนตรัยจ�าเป็นจะต้องจรดใจลงที่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ให้เกิดเป็นมนุษย์ การ

จรดใจดังกล่าวบุคคลได้เคยปฏิบัติมาแล้วเมื่ออยู่ในครรภ์มารดา ดังข้อความ

ที่น�ามาแสดงดังนี้

กายวาจาใจที่ละเอียดจรดลงที่ศูนย์กลางของธรรมนั้น ก็

หยุดพร้อมทั้งกายสังขาร วจีสังขาร จิตสังขารนับว่าหยุดเป็นจุด

เดียวกัน ได้ชื่อว่าสังขารสงบ การสงบสังขารชนิดนี้เด็กในท้อง

มารดาก็สงบจึงอยู่ในที่แคบเป็นอยู่ได้ เทวดาใน 6 ชั้นท�าได้ รูป

พรหม และอรปูพรหมท�าได้ เดก็ในท้องกนั็บว่าสงัขารสงบเทวดา

ก็นับว่าสังขารสงบได้ รูปพรหม และอรูปพรหมก็นับว่าสังขาร

สงบได้ การสงบสงัขารเสยีเป็นสขุ...กายสงัขารสงบคอืลมหายใจ

หยุดวจีสังขารสงบคือความตรึกตรองหยุด จิตสังขารสงบคือใจ

หยุดอยู่ที่ศูนย์กลางของดวงธรรมที่ท�าให้เป็นกายมนุษย์156
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ท่านได้กล่าวในพระธรรมเทศนาอีกบทว่า

การที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัย ที่ถูกแท้นั้น ต้องเอาใจของ

ตนจรดลงที่ศูนย์กลางของธรรมที่ท�าให้เป็นกายมนุษย์ เป็นดวง

ใสบริสุทธ์ิเท่าๆ ฟองไข่แดงของไก่ ตั้งอยู่ศูนย์กลางของกาย

มนุษย์ มีเหมอืนกนัหมดทุกคน จ�าเดมิแต่อยูใ่นท้องมารดา ใจของ

กุมารกุมารีจรดจี้หยุดนิ่งอยู่ตรงศูนย์กลางของดวงธรรมนั้นทุก

คน ตรงศูนย์กลางของดวงธรรมมีว่างอยู่ประมาณเท่าเมล็ดโพธิ์

หรอืเมลด็ไทร ใจของกมุารหรอืกมุารกีจ็รดอยูศ่นูย์กลางนัน้157

คัมภีร์อักษรธรรมยกสภาวะการหายใจของเด็กในครรภ์มารดาเป็น

อุทาหรณ์เช่นกัน โดยกล่าวว่าเด็กมีความทุกข์เมื่ออยู่ในครรภ์ และมีเพียง

กระแสลมหายใจที่จ�ากัดไว้จากสะดือถึงคอเท่านั้น กระแสลมหายใจชนิดนี้

เรียกว่า “ปัสสาวาต”158 ไม่มีกระแสลมพ้นออกจากจมูก เรื่องนี้กล่าวไว้อย่าง

สอดคล้องกันในคัมภีร์สายปฏิบัติต่างๆ ตัวอย่างข้อความอธิบายในคัมภีร์ 

บัวระพันธะมีว่า

ให้โยคาวจรจารย์เจ้าทัง้หลายร�าพงึด ูเมือ่อยูใ่นท้องแม่ให้

คิดถึงความตายว่า เมื่อกูจักตายจักหายใจแต่ดัง159 ลมถึงสะดือ

และหายใจออกจากจมูกบ่มิได้แล้วแล ถือเอายังสู้160 อย่าแปร

ตัวไปมาแล ให้รักษา ครพฺภวกี ในใจ สวาตมรรคสี่นิสสวาตผละ

นั้นแล161
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ข้อความจากคัมภีร์พระญาณกสิณกล่าวว่า

เมื่อเราทั้งหลายอยู่ในท้องแม่หายใจอยู่แต่ในท้องขึ้นลง

แต่สะดือขึ้นมาถึงดัง ออกนอกดังนั้นหาบ่ได้แล162

อีกข้อความจากคัมภีร์เล่มเดียวกัน

กุมเอาพระอภิธรรมาสุญาณสุขุมาลแต่คอถึงกระหม่อม

เทื่อ นิ่งกุมไว้ให้มั่นชื่อว่าถึงอรหันต์ เข้านิโรธได้หับประตูสวรรค์

เสียในตาแล้ว ได้เผยประตูนิพพานในกระหม่อม บ่ได้หายใจเข้า

ออกได้สะอ้ืนอยู ่เป็นดงัเราอยูใ่นท้องแม่นัน้ชือ่ว่าอรหนัต์163

แต่ในกรณีของหน่อพุทธางกูรทารกจะอยู่ในครรภ์มารดาอย่างมีความ

สุข นั่งท่าสมาธิหรือแพนงเชิงพร้อมกับภาวนา “นิสสวาต”164 คือการไม่มี

กระแสลมหายใจในขณะสมาธิภาวนา ดังข้อความอธิบายว่า

ตัวเรานี้เมื่ออยู่ในท้องแม่มารดาทนทุกข์ยากล�าบากยิ่ง

หนักหนา เมื่ออยู่นั้นนั่งโยงโย่เอามือเท้าคางบ่มิหนา165ต่อสัน

หลังแม่ ภาวนาปัสสาวาตอยู่แล... อันว่าเชื้อหน่อพุทธางกูรเจ้า

ทั้งหลายอันจักได้ตรัสรู้เป็นพระนั้นแล แม่มารดานั้นก็ปลิ้นหน้า

ออกตามหน้าแม่มาแล้ว และนัง่อยูพ่บัแพนงเชงิภาวนานสิสวาต 

อยู่สุขสบายดุจดังอยู่ในขง166ทองนั้นแล167

ไม่ว่าการจ�ากดักระแสลมหายใจอยูเ่ฉพาะสะดือถงึคอ หรือการหยดุนิง่

ไม่มีกระแสลมหายใจของคัมภีร์สายปฏิบัติอักษรธรรม รวมถึงการที่ลมหายใจ

หยุดหรือกายสังขารสงบของวิชชาธรรมกายย่อมเป็นท่ีประหลาดใจของผู้เร่ิม
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ปฏิบัติสมาธิภาวนา การน�าเสนอสภาวะเช่นนี้ว่าเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นในครรภ์

มารดา เข้าใจว่าเพื่อให้ผู้เริ่มปฏิบัติสมาธิภาวนาคุ้นเคยยอมรับได้ในภาวะการ

หยุดนิ่งต่างๆ นั้น โดยเฉพาะความรู้สึกไม่มีกระแสลมหายใจ

การพบพระพุทธเจ้า
หนึ่งในจุดมุ ่งหมายแห่งการปฏิบัติสมาธิภาวนาคือการพบเห็น

พระพุทธเจ้า ในวิชชาธรรมกายการได้พบธรรมกายหรือการได้ธรรมกายคือ

การได้พบพระพทุธเจ้า พระเดชพระคณุพระมงคลเทพมนุกีล่าวสรุปไว้ว่า “หรือ

พดูให้เข้าใจง่ายกว่านีก้ว่็า ผูใ้ดเหน็ดวงธรรมทีว่่านี ้ผู้นัน้เหน็พระพุทธเจ้า หรือ

อีกอย่างหนึ่งว่า ผู้ใดเห็นธรรมกาย ผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้า”168 และผู้ที่ได้ทั้ง

ธรรมกายหยาบและละเอียดเป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในไตรสรณคมน์ หรือผู้เข้าถึงพุทธ

รัตนะ ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะ169 ดังข้อความพระธรรมเทศนานี้

ใจต้องนิ่งอยู่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ท�าให้เป็นธรรมกายที

เดียว ค�่ามืดดึกดื่นเที่ยงคืนไม่ลุก ลืมตาก็แจ่มอยู่กับธรรมกาย

นั่น เมื่อนอนหลับเข้าก็แล้วไป เข้าที่ไปจนกระทั่งหลับอยู่กับ

ธรรมกาย ตื่นขึ้นก็ติดอยู่กับดวงธรรม ที่ท�าให้เป็นธรรมกายนั้น

แจ่มจ้าอยู่เสมอ นี่แหละเจอแล้วซึ่งพระตถาคตเจ้า นั่นตัวพระ

ตถาคตเจ้าทีเดียว170

และกล่าวไว้เช่นเดียวกันว่า
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เข้าถึงซึ่งพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ มีธรรมกาย

แล้ว มีธรรมกายทั้งหยาบทั้งละเอียดได้ชื่อว่าตั้งอยู่ในพระไตร

สรณคมน์171

คัมภีร์พุทธนรกนักล่าวว่าการได้ถงึเมอืงนพิพานแล้วได้พบพระพทุธเจ้า 

เป็นการตดัขาดพ้นจากวฏัฏะการเวยีนว่ายไม่มกีารตายการเกดิอกีต่อไป ซึง่เป็น 

“ปรมัตถ์” หรือที่สุดของการปฏิบัติ172 ดังข้อความต่อไปนี้

ในทางพระปรมัตถเจ้าเป็นที่หมดที่แล้ว ด้วยประตู

เมืองแก้วช่ือว่านิรพาน ได้เห็นองค์พุทธเจ้าแล จึงหวังจักได้ถึง

นิรพานแลพุทธะ ได้แก่พระพุทธเจ้านั้นแล อันนี้ชื่อว่าปรมัตถ์

จริงแล173

ในคัมภีร์เล่มเดียวกันมีข้อความอีกว่า

ให้ศีลส่องรุ่งเรืองแจ้งชวาลดังกล่าวมานั้นเถิด มีรัศมี

รุ่งเรืองอยู่ก็ให้ค่อยบินขึ้นไปรอด ปตฺตพิคุร174 เป็นที่บริสุทธิ์เสีย

สิ้นแล้วบริบูรณ์แล้วดังนั้น จักนับชาติเกิดแล้วตายก็หาบ่ได้แล 

ก็จักได้ถึงอรหันตเจ้า ไปเอาปฏิสนธิได้เกิดในดวงแก้ว แล้วก็ได้

ถึงพระนิรพานเป็นที่ส�าราญอยู่เย็นเป็นสุขพ้นจากทุกข์เวทนา

ทั้งปวงแล้วแล175

ความส�าเรจ็ในสมาธภิาวนาคอืการได้พบพระพทุธเจ้า ทัง้วชิชาธรรมกาย

และคัมภีร์ปฏิบัติอักษรธรรมกล่าวไว้สอดคล้องกันในเรื่องนี้ อนึ่งการได้

พบพระพุทธเจ้าในคัมภีร์อักษรธรรมก็มีนัยแสดงการได้เห็นบุคคลหรือองค์
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ของพระพุทธเจ้า ซึ่งแน่นอนว่ามิใช่ร่างที่เคยเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ แต่มีความ

เป็นไปได้ที่จะหมายถึงกายแห่งสัพพัญญุตญาณ หรือธรรมกายที่ปรากฏใน

ธรรมกายคาถานั่นเอง

จากข้อความตัวอย่างในเรื่อง “ทางไปของพระพุทธเจ้า” การท�าใจ

นิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางดวงธรรมท่ีให้เกิดเป็นกายมนุษย์เป็นทั้งวิธีที่จะเข้าถึงพระ

รัตนตรัย176 เช่นเดียวกับเป็นวิธีที่จะพบพระตถาคตเจ้า177 และการกลับเข้าไป

หาความบริสุทธิ์ที่เป็นก�าเนิดเดิม178

ที่ตั้งของธรรมที่ท�าให้เป็นกายนั้นๆ คือตรงกลางตัว

ตัดขาดแค่สะดือบังเวียนเข้าไปที่ศูนย์กลางพอดี ไม่เหล่ือมซ้าย

ขวาหน้าหลงั ส�าหรบัสตัว์ทีจ่ะไปเกดิมาเกดิ ต้องอาศยัศนูย์กลาง

นั้นด้วยกันทั้งหมดจึงได้ชื่อว่าที่สิบ เทวดาพรหมอรูปพรหม

ตลอดพระนิพพาน ใช้เป็นแบบเดียวกันทั้งสิ้น ตรงที่สิบนั้นว่าง

ประมาณเท่าเมล็ดโพธิ์หรือเมล็ดไทร เป็นอากาศว่าง เรียกว่า

ก�าเนิดเดิมก็ถูก ที่ก�าเนิดเดิมนั้นมีธรรมดวงหนึ่งเท่าฟองไข่แดง

ของไก่ สัณฐานกลมเนื้อละเอียดสีขาวใสหุ้มก�าเนิดเดิมนั้นโดย

รอบ ก�าเนิดเดิมนั้นอยู่ท่ีศูนย์กลางข้างในพอดี ธรรมดวงนั้น

แหละชื่อว่ามนุษยธรรม มนุษยธรรมที่ท�าให้เป็นกายมนุษย์อยู่

ศูนย์กลางของกายมนุษย์ มีเหมือนกันทุกกายทั้งสุดหยาบสุด

ละเอยีด มชีือ่ตามกายนัน้ๆ เช่น ธรรมทีท่�าให้เป็นกายทพิย์179
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ในกรณทีีย่งัปฏิบัตไิม่ถึงข้ันโลกตุระและนิพพาน สิง่ทีไ่ด้จากการพบพระ

พุทธเจ้าหรือได้ธรรมกายแล้วและ/หรือได้เข้าถึงพระพุทธรัตนะ พระธรรม

รัตนะ พระสังฆรัตนะแล้วนั้น ทางวิชชาธรรมกายกล่าวไว้ว่า เวลาเจ็บบุคคล

จะไม่เดือดร้อนไปตามกาย เวลาตายก็ไม่เป็นทุกข์แต่กลับสบาย สามารถช่วย

ให้ญาตพ้ินนรก ช่วยให้มนุษย์พ้นจากภัยอันตรายต่างๆ นอกจากนีพ้ระพทุธเจ้า

ยังส่องพระญาณ “ท่านก็ช่วยเหลือเผื่อแผ่ คอยแก้ไข บ�าบัดความทุกข์ บ�ารุง

ความสุข ให้ยิ่ง ๆ  ขึ้นไป” อีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้นพระเดชพระคุณพระมงคลเทพ

มนุยีงักล่าวถงึการช่วยเหลอืของพระพทุธเจ้าเช่นนีใ้นระดบัประเทศดงัปรากฏ

ในพระธรรมเทศนาว่า

ในพุทธรัตนะมีคุณอเนก เวลาเจ็บก็ไม่อาดูรเดือดร้อนไป

ตามกาย เวลาจะตายก็นั่งยิ้มสบายอกสบายใจ เห็นแล้วว่าละ

จากกายนี้ มันจะไปอยู่โน้น เห็นที่อยู่ มีความปรารถนา นี่คุณ

ของพุทธรัตนะ พรรณนาไม่ไหว นี้เรียกว่าคุณพระพุทธเจ้า คือ 

ธรรมกาย180

ในเรื่องอุทิศส่วนบุญท่านกล่าวไว้ว่า

ถ้าว่ามีธรรมกาย ง่ายเต็มที ท�าบุญเท่าไรได้หมด เพราะ

เหตุว่า ธรรมกายน�าไปบอกว่าให้อนุโมทนา ก็ได้ส�าเร็จสมความ

ปรารถนา แม้จะไปตกนรก ธรรมกายน�าส่วนกุศลท่ีญาติอุทิศ

ส่งไปให้ไปถึงนรก ก็ได้รับส่วนกุศลสมมาดปรารถนา พ้นจาก

นรกทีเดียว181
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ส�าหรับการพ้นภัยต่างๆ ปรากฏในพระธรรมเทศนาอีกบทว่า

มนุษย์ที่จะพ้นจากภัยอันตรายด้วยพุทธานุภาพ ด้วย 

ธรรมานุภาพ ด้วยสังฆานุภาพ มนุษย์ถ้ายังอยู่ในพุทธานุภาพ  

ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพแล้ว สิ่งหน่ึงสิ่งใดจะมาท�าให้เป็น

อันตรายนั้นไม่ได้182

ในระดับประเทศพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีกล่าวว่า

พระพุทธเจ้าท่านก็คอยดู สอดญาณส่องญาณคอยดู ได้

รับความสุขแค่ไหน ได้รับความทุกข์แค่ไหน ท่านก็ช่วยเหลือ

เผื่อแผ่คอยแก้ไข บ�าบัดความทุกข์ บ�ารุงความสุขให้ยิ่งๆ ขึ้นไป 

นี่ก็เพราะอาศัยพระพุทธเจ้าอยู่ลับๆ เรานับได้ ในประเทศไทย

พระพุทธเจ้ามีจริงๆ ในที่ลับๆ183

ทางคัมภีร์อักษรธรรมก็กล่าวในท�านองเดียวกันว่า การปฏิบัติสมาธิ

ภาวนาตามค�าสอนของพระพุทธเจ้าและหมั่นระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าตลอด

เวลา พระพุทธเจ้าจะท�าให้ผู้ปฏิบัติอยู่ในข่ายญาณของพระองค์ซึ่งประทับอยู่

ในเมืองนิพพาน ผู้ปฏิบัตินั้นจะพ้นจากการตกนรก นอกจากนี้ผู้ปฏิบัติยังจะ

ได้รับอานิสงส์ในภพชาติต่อไป โดยจะได้เกิดในฐานะสูงหรือเกิดเป็นเทวดา 

พระอินทร์ หรือชาวสวรรค์ชั้นพรหม ในทางตรงข้ามหากไม่ได้อยู่ในข่ายพระ

ญาณของพระพทุธเจ้า บคุคลผูน้ัน้กจ็ะต้องตดิอยูใ่นวฏัฏะต่อไป เนือ้หาท่ีกล่าว

ไว้นี้ได้จากข้อความในคัมภีร์พระญาณกสิณว่า
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พระพุทธเจ้าก็ให้ญาณส่องลงมาแต่นิพพาน...คร้ันได้เข้า

ในข่ายญาณพระพุทธเจ้าแล้วบ่ได้ไปตกนรกแล ครั้นหลับตาอยู่

ยังเห็นมืดด�าอยู่นั้น[บ่]พ้นจากนรกแล ครั้นเกิดมาย่อมกุศลอัน

ตนได้สร้างมาต่างๆ จึงจักมาเป็นท้าวพระยาและเทพดาอินทรา

พรหม ครั้นบ่ได้เข้าข่ายญาณพระเทื่อนั้น หลับตาเล็งเห็นมืด

อยูน่ัน้ยงัจกัเวยีนตายเวยีนเกดิอยูใ่นนรกบ่สญูเสีย้งแลเลย184

ข้อความเพิ่มเติมในคัมภีร์พระญาณกสิณเล่มเดียวกัน

พระพุทธเจ้าอยู ่ในนิพพานส่องแจ้งผลญาณลงมาแต่

นิพพาน บุคคลผู้ใดแลได้รักษาศีลให้เป็นดังผู้ชายหญิงอันมีรูป

อันงามนั้นแล ให้ได้ร�าพึงถึงเมื่อจักตายนั้นว่า มีแต่พระพุทธเจ้า

แลมาเป็นที่พ่ึงแก่กูนี้เป็นอันมั่นอันเที่ยงแท้จริงแล เมื่อนอน

นั้นเมื่อย่างเมื่อเทียวไปมาให้ระนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าดังอั้น 

พระพุทธเจ้าก็จักแผ่ญาณลงมาแต่นิพพาน โปรดเอาบุคคลผู้อัน

ร�าพึงถึงคุณพระพุทธเจ้าทุกยามนั้นชะแล185

ในวิชชาธรรมกายการปฏิบัติสมาธิภาวนาจนได้ธรรมกายคือการได้

พบพระพุทธเจ้า ในคัมภีร์ปฏิบัติอักษรธรรมการปฏิบัติสมาธิภาวนาจนได้แสง

สว่างคอืการได้ถงึดวงแก้วหรอืเมอืงแก้วนพิพานแล้วจึงได้พบพระพุทธเจ้า แต่

ทั้งสองฝ่ายระบุเหมือนกันว่าผลจากการได้พบพระพุทธเจ้านั้นคือการพ้นจาก

นรก รวมถึงการหลุดจากวัฏฏะตัดขาดจากการเกิดการตาย และเมื่อปฏิบัติ

และระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็จะได้รับการคุ้มครองจากพระองค์
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นิมิตความสว่าง
การปฏบิตัสิมาธภิาวนาทีป่ระสบความส�าเร็จอาจรับรู้ได้ด้วยความสว่าง

ภายใน ทางคัมภีร์อักษรธรรมผลการปฏิบัติในขั้นโลกุตระหรือขั้นปรมัตถ์จะ

ปรากฏความสว่างขนาดต่างๆ กัน กล่าวคือความสว่างขนาดหิ่งห้อยเป็นชั้น

โสดาบัน ความสว่างขนาดดวงดาวจะเป็นชั้นสกทาคามี ความสว่างขนาดดวง

จันทร์เป็นชั้นอนาคามี และความสว่างขนาดดวงอาทิตย์จะเป็นชั้นอรหันต์ จะ

ขอยกตัวอย่างข้อความที่ชัดเจนจากคัมภีร์พุทธนรกันดังนี้

ไฟกองหนึ่งเท่าหิ่งห้อยเมื่อจักตายให้รีบถือเอาได้ ครั้น

ว่าถือเอาแล้วบ่ได้ไปตกนรกแล แม้นว่ากระท�าบาปเท่าใดๆ ก็บ่ 

ได้ไปตกนรกเลย อันน้ีช่ือว่าโสดายังจักเวียนไปมาในชั้นฟ้าแล

ชั้นอินทร์ได้เจ็ดชาติ จึงจักได้ถึงนิรพานแล กองหนึ่งแลเห็นเท่า

ดาวรุ่งในฟ้า ไฟกองหนึ่งประเสริฐดีนัก เมื่อตนจักตายให้รีบถือ

เอาไว้ เอาไว้ให้ได้ไปเกิดเป็นพรหม แล้วจึงลงมาเกิดเป็นอินทร์

ยังสามชาติจึงจักได้ถึงนิรพาน อันนี้ชื่อว่าสกทาคาแล เพราะ

ว่าได้ไฟส่องในอารมณ์น้ันแล ไฟกองหน่ึงแลเห็นเท่าพระจันทร์

เมื่อวันเพ็ญ ไฟกองหนึ่งยังตัวนั้นได้เห็นถึงชั้นพรหมและชั้นดิน

แลรุ่งเรืองโชตการงาม เมื่อจักตายให้รีบถือเอาให้ได้ก็ค่อยเรือง

ขึ้นไปสู่นิรพาน อันนี้ชื่อว่าอนาคาแล... ไฟกองหนึ่งแลเห็นดัง

พระอาทิตย์ดูรุ่งเรืองงามยิ่งกว่าไฟทั้งหลาย ครั้นเมื่อตนเราจัก

ตายให้ถือเอาได้ ได้ถึงพระนิรพานเทียวพลันนักแล186
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ในส่วนของวิชชาธรรมกายนั้นแม้ว่าจะได้ระบุอย่างชัดเจนว่าผลการ

ปฏบิตัจิะได้ธรรมกายขนาดหน้าตกัต่างๆ ซึง่จะกว้างใหญ่ขึน้เมือ่ได้ผลในระดับ

สูงขึ้น แต่กระนั้นพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีก็ได้กล่าวขยายความไว้ว่า 

ผู้ที่ได้ธรรมกายจะได้ธรรมปรากฏอยู่ประจ�าตัว และธรรมนี้เองจะสว่างไสว

เหมือนดวงอาทิตย์ ธรรมมีหลายดวงมีความสว่างแตกต่างกันสว่างมากบ้าง

น้อยบ้าง

เรื่องนี้พระองค์ทรงรับสั่งในเรื่องธรรมว่า ทิฏฺธมฺมสุข 

วหิาร ีธรรมเครือ่งอยูเ่ป็นสขุในปัจจบัุนทนัตาเหน็ ธรรมทีบ่งัเกดิ

ปรากฏอยู่กับตัวน่ะ พวกมีธรรมกายมีธรรมปรากฏแก่ตัวเสมอ 

พวกไม่มีธรรมกายนานๆ จะปรากฏธรรมสักคร้ังหนึ่ง ธรรมท่ี 

ปรากฏขึ้นน่ะประจ�าตัวเชียวนะ ติดอยู ่กับใจของบุคคลนั้น 

สว่างไสว ถ้าปฏิบัติดีๆ เหมือนดวงอาทิตย์ในกลางวันเชียวนะ 

แจ่มจ้าอยู่เสมอ แต่ว่าใจนั้นต้องจรดอยู่กับธรรม ถ้าว่าใจไม่จรด

อยู่กับธรรมหรือธรรมไม่ติดอยู่กับใจละก็ ความสว่างนั้นก็หาย

ไปเสีย เหมือนอย่างตามประทีปในเวลากลางวัน ประทีปอย่าง

ย่อมๆ ความสว่างก็น้อย ประทีปนั้นขยายออกไป ความสว่างก็

ขยายออกไป อย่างนั้นแหละฉันใด ธรรมก็มีหลายดวง สว่างต่าง

กัน อย่างนั้นเหมือนกัน187

พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) มิได้ก�าหนดชัดเจน

ถึงขนาดความสว่างตามล�าดับความส�าเร็จอย่างที่ปรากฏในคัมภีร์อักษรธรรม 

แต่ผู้ที่มีธรรมปรากฏขึ้นประจ�าตัวหรือผู้ที่ได้ธรรมกายทั้งหลาย ย่อมหมายถึง
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กลุ่มผู้บรรลุโลกุตรธรรมชั้นใดชั้นหนึ่ง อันได้แก่ โสดาบัน สกทาคามี อนาคามี 

และอรหนัต์ จงึอาจอนโุลมได้ว่า “ธรรมทีม่หีลายดวง” ทีพ่ระเดชพระคณุพระ

มงคลเทพมุนีกล่าวไว้นั้น คือล�าดับชั้นต่างๆ ของโลกุตรธรรมนั้นเอง ดังนั้นใน

กรณีความสว่างขนาดต่างๆ ในวิชชาธรรมกาย จึงมีเนื้อหาไปในทิศทางเดียว

กับคัมภีร์อักษรธรรมกลุ่มนี้

ทัง้วชิชาธรรมกายและคมัภีร์อักษรธรรมท่ีศกึษาอยูน่ี ้ต่างบรรยายถงึผล

ส�าเรจ็จากการปฏบิตัสิมาธภิาวนาว่ามนีมิติเป็นความสว่างเหมอืนกนั ซึง่ขนาด

ของความสว่างขึน้อยูก่บัระดบัของธรรมะทีส่�าเรจ็ในบคุคลนัน้ๆ ส่ิงนีเ้ป็นความ

สอดคล้องกันประการหนึ่งในหลายๆ ประการของทั้งสองฝ่าย

พระอภิธรรมเป็นพระปิฎกสูงสุด
พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีเรียกพระอภิธรรมปิฎกในพระธรรม

เทศนาของท่านว่า “พระปรมตัถ์ปิฎก” และกล่าวเทยีบกบัพระปิฎกอืน่อกีสอง

ปิฎกไว้ว่า “คมัภร์ีพระวนิยัปิฎก คมัภร์ีสตุตนัตปิฎก คมัภร์ีปรมตัถปิฎก ในปิฎก

ทัง้ 3 ปรมัตถปิฎกเป็นคมัภร์ีสงู เป็นประธานหมดของพระวนิยัพระสตูร”188

คัมภีร์อักษรธรรมท่ีศึกษาเรียกพระอภิธรรมปิฎกว่าพระปรมัตถธรรม 

ในบางครัง้ ตวัอย่างเช่น “พระธรรมอสัสวาตพระสตุตันตะแปดคมัภร์ี ปัสสวาต 

พระวินัยห้าคัมภีร์ นิสสวาตพระอภิธรรมพระปรมัตถธรรมเจ็ดคัมภีร์ เข้ากับ

กันเป็นยี่สิบ”189 พระอภิธรรมถูกก�าหนดให้มีลมประจ�าอยู่ด้วย คือลมนิสสาส 

วาต ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญในการท�านิโรธเพื่อเข้าสู่โลกุตรธรรม ดังข้อความใน

คัมภีร์พุทธนรกันว่า

บทที ่5 สมาธิภาวนาและธรรมกายในคัมภีร์อักษรธรรม | 277

www.webkal.org



นิสสวาตให้เป็นนิโรธก็รู ้จักตัวพระธรรม อภิธรรมเจ็ด

พระธรรมเจ็ดคัมภีร์นี้ เอาเป็นขอกะดาน190 ไขประตูนิรพาน

เถิด ตามพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสังฆเจ้า ทั้งหลายได้เข้าสู่

นิรพาน ก็เทียรย่อมถือเอาพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์นี้191

การถือพระอภิธรรมปิฎกอยู่เหนือกว่าพระปิฎกอื่นในลักษณะที่ยกมา

ข้างต้น อาจเป็นลักษณะเดียวกับการถือพระอภิธรรมปิฎกเป็นใหญ่ในพุทธ

ศาสนาดั้งเดิมหลายนิกาย เช่นนิกายสรรวาสติวาทเป็นต้น ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น

นิกายดังกล่าวอาจจะเป็นนิกายที่เน้นการปฏิบัติเป็นอย่างยิ่งก็ได้

มุมมองของทาง “ปฏิบัติ”
ทัง้วชิชาธรรมกายและคมัภร์ีปฏบิตัอิกัษรธรรมต่างแสดงตนว่า ค�าสอน

ต่างๆ ที่อธิบายไว้หรือบันทึกไว้ล้วนเป็นค�าสอนจากมุมมองของทางปฏิบัติ192 

หรือมุมมองของทางวิปัสสนา ซึ่งโดยนัยแล้วก�าลังบอกถึงความเป็นไปได้ ที่

เนือ้หาหรอืความหมายของศพัท์ต่างๆ อาจอธบิายแตกต่างไปจากมมุมองอืน่ๆ 

โดยอาจหมายรวมถงึมมุมองทางฝ่ายปรยิตั ิพระเดชพระคณุพระมงคลเทพมนุี 

(สด จนทฺสโร) มกัจะอ้างองิเนือ้หาทางปรยิตัไิว้ในท่อนต้นพระธรรมเทศนาของ

ท่าน จากนัน้จงึเทศน์ด้วยเนือ้หาทางปฏบิตั ิท่านจะมปีระโยคเร่ิมต้นแจ้งให้ผู้รับ

ฟังทราบไว้เสมอ ดังตัวอย่างพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับขันธ์ 5 ที่แสดงไว้เมื่อ 

วันที่ 29 ธันวาคม 2496 ว่า “ที่แสดงแล้วนั่นเป็นปริยัติ ถ้าปฏิบัติต้องเห็นเห็น

ขันธ์ทั้ง 5 นั่น”193 หรืออีกตัวอย่างหนึ่งซึ่งมักจะพบบ่อยๆ “...ที่แสดงมาแล้ว

นี้เป็นทางปริยัติถ้าจะแสดงโดยปฏิบัติให้แน่ชัดลงไปแล้วละก็...”194 นอกจาก

นั้นท่านได้กล่าวแนะน�าอีกว่าผู้ประสบความส�าเร็จในการปฏิบัติ อาจน�าเอา
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ผลการปฏิบัติไป “ปรับ” เข้ากับ “หลัก” ของค�าสอนทางปริยัติได้ ซึ่งจะช่วย

ให้ได้ความเข้าใจที่ดี มุมมองทางปฏิบัติท่ีแตกต่างจากทางปริยัติอาจศึกษาได้

จากข้อความที่คัดจากพระธรรมเทศนาหลายวาระต่อไปนี้

พระรัตนตรัยเป็นแก้วจริงๆ หรือเปรียบด้วยแก้ว ถ้าเป็น

ทางปริยัติเข้าใจตามอักขระแล้วเป็นอันเปรียบด้วยแก้ว ถ้าเป็น

ทางปฏบิตัเิข้าใจตามปฏบิตัแิล้วเป็นแก้วจรงิๆ ซึง่นบัว่าประเสรฐิ

เลิศกว่าสวิญญาณกรัตนะและอวิญญาณกรัตนะซ่ึงมีในไตรภพ 

ลบรัตนะในไตรภพทั้งหมดสิ้น195

พระธรรมเทศนาอีกวาระหนึ่งเกี่ยวกับ “ธรรมบริสุทธิ์” มีว่า

อนันีเ้มือ่บรสิทุธิท์ัง้กาย วาจา ใจ ไม่มร่ีองเสยีแล้ว นีเ้รยีก

ว่าธรรมโดยทางปรยิตัยิงัไม่ใช่ทางปฏิบัต ิถ้ากลัน่เข้ามาถงึเจตนา

เจตนาก็บริสุทธิ์ บังคับกายบริสุทธิ์ บังคับวาจาบริสุทธิ์ บังคับ

ใจบริสุทธิ์ น่ันก็เป็นทางปริยัติอยู่เลยยังไม่ใช่ทางปฏิบัติ เข้าถึง

ทางปฏิบัติเข้าถึงดวงธรรมที่ท�าให้เป็นกายมนุษย์ ส�าเร็จมาจาก

บรสิทุธิก์าย วาจา ใจ ส�าเรจ็มาจากบรสิทุธิเ์จตนา เป็นดวงใสเท่า 

ฟองไข่แดงของไก่ ใสเป็นกระจกส่องเงาหน้า เท่าฟองไข่แดงของ

ไก่ นี่ธรรมที่ท�าให้เป็นกายมนุษย์196

ตัวอย่างข้อความที่กล่าวถึงการปรับ “หลัก” กับปริยัติ

เข้าถึงโสดา โสดาละเอียด สกทาคา สกทาคาละเอียด  

อนาคา อนาคาละเอียด อรหัต อรหัตละเอียด เป็นล�าดับไป ไม่
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เคลื่อนละ ไม่เคลื่อนหลัก เอาหลักมาปรับดูเถอะ ปริยัติเอามา

ปรับดูเถอะ197

ส่วนทางคัมภีร์อักษรธรรมกล่าวว่า ค�าสอนต่างๆ ของตนมีลักษณะการ

อธิบายแบบ “ว่ามาในทางวิปัสสนา” และเสริมว่าทางคันถธุระแม้จะรู้การ

เทศนา แต่เมื่อไม่รู้จักกระท�าให้ได้จตุอริยสัจจ์ก็จะ“น�าเอาตัวไปตกนรก” อีก

ท้ังให้ความส�าคัญของค�าสอนทางปฏบิตัว่ิา แม้จะเอาเงินทองทรัพย์สินมหาศาล

มาตอบแทนเป็นค่า“บอกหนทางมรรคสี่ผลสี่” ก็ไม่เป็นส่ิงท่ีพึงกระท�าได้ ดัง

ข้อความจากคัมภีร์พระญาณกสิณที่คัดไว้ด้านล่างนี้

เมื่อจักคืนเข้ามาสู่วัดก็ให้ร�าพึง พระวินัยเจ้าพาข้าเข้ามา

ในวัด ครั้นบ่ออกคืนมาก็จักตายเน่ากองอยู่ชะแล เป็นดังซากผี

ตายนั้นแล ครั้นว่ามารอดในวัดแล้ว ให้กุมเอาพระอภิธรรมแล้ว

สอนความตายอยู่ในตัวไจ้ๆ เป็นดังซากผีนั้นแล มันบ่ได้หายใจ

ออกมาดั่งว่ามาในผละสี่นั้นแล ว่ามาในทางวิปัสสนา198

อีกข้อความจากคัมภีร์เดียวกัน

อานนท์ถามพระพุทธเจ้าว่าเมื่อหลับตาเล็งเห็นภาวนา

ต่างๆ บาปธรรมอันเกิดได้ตานั้นหายเสี้ยงอันชะฤๅ เหตุตานั้น

ใช้ให้ไปกระท�าปานาติปาต พระพุทธเจ้าแก้จึงกล่าวว่า อันจัก

ถือทางวิปัสสนานั้นบ่มี เหตุว่าเขาบ่ได้รู้จักในเบญจขันธ์ทั้งห้า

ภาวนา จักได้พาเอาตัวไปตกนรกทั้งเสี้ยงชะแล เขาฝ่ายถือทาง 

คคฺถาธร199นั้นเล่า รู้จักเทศนาพ้อย200ได้ทุกนิยายแล แต่ได้จตุ

อริยสัจจ์นั้นพร่องก็กระท�าพร่องก็บ่กระท�าได้แล ...จึงจักได้ชื่อ
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ว่าเทศนาเอาธรรมขายกิน เหตุนั้นจึงจักได้เทศนาน�าเอาตัวไป

ตกนรกเสี้ยงจริง201

ข้อความว่าด้วยมูลค่าของมรรคสี่ผลสี่คัดจากคัมภีร์พระญาณกสิณเช่น

เดียวกัน

ครั้นผู้ใดว่ามี ยศ สมบัติ แก้ว แหวน เงิน ค�า เอาไปกองไว้

ในแผ่นดนิเตม็ทัว่ไปทัง้สีท่ศิและสงูขึน้ไปถงึภควพรหมอกนฏิฐา

แล้ว ว่าจักเอามาบูชาท่านผู้รู้จักหนทางมรรคสี่ผลสี่ นั้นดังอั้น 

ท่านผู้นั้นจักบอกหนทาง มรรคสี่ผลสี่ บ่สมบ่ควร202

การอธิบายด้วยมุมมองของการปฏิบัติอันอาจแตกต่างไปจากปริยัติ

ดังกล่าวมานี้ เมื่อประกอบเข้ากับการอธิบายประสบการณ์ภายในด้วยการ

บรรยายเป็นข้อความให้เกิดความเข้าใจนั้น เป็นความล�าบากอย่างยิ่ง โดย

เฉพาะปรากฏการณ์ภายในที่ผิดจากปรากฏการณ์ภายนอก เช่นสิ่งของขนาด

ใหญ่บรรจุอยู่ในสิ่งของขนาดเล็ก และหากเขียนด้วยภาษาบาลีก็จะยิ่งสร้าง

ความล�าบากต่อความเข้าใจเป็นทวีคูณ ดังนั้นการใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับการ

อุปมาด้วยสิง่ของทีคุ่น้เคยรอบตวัจะเป็นวธิสีือ่สารแก่ผู้อ่านทีดี่กว่า คมัภร์ีสาย

ปฏิบัติในเอเชียอาคเนย์จึงเขียนขึ้นด้วยภาษาท้องถิ่นประกอบกับอุปมาแต่ก็

อ้างอิงศัพท์บาลีด้วยลักษณะเฉพาะตัวเสมอ

บริกรรมภาวนา
ในการปฏบิตัสิมาธภิาวนาเพือ่ให้จตินิง่ไม่สดัส่าย อาจใช้บรกิรรมภาวนา

ช่วยในการท�าให้จติไม่ว่างไปคดิฟุง้ซ่านถึงเรือ่งอืน่ๆ ในวชิชาธรรมกายพระเดช
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พระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ก�าหนดให้ใช้ค�าบาลีส�าหรับบริกรรม

ภาวนาว่า “สมฺมา อรห�” ตามที่ปรากฏในพระธรรมเทศนาของท่านว่า “...

แล้วให้บริกรรมภาวนาประคองบริกรรมนิมิตนั้นไว้ว่า สัมมาอะระหัง”203 และ

ปรากฏในอีกพระธรรมเทศนาหนึ่งว่า “อรห� เป็นค�าพวกเรานักปฏิบัติธรรม

เชดิชกูนัหนักหนา ถงึแก่ได้น�ามาใช้เป็นบทบรกิรรมภาวนาในเมือ่นัง่สมาธ”ิ

ส่วนในคัมภีร์อักษรธรรมก�าหนดให้ใช้ค�าบาลีว่า “อรห�” ซึ่งไม่ได้ต่าง

กันในความหมาย ดังข้อความในคัมภีร์พระญาณกสิณว่า “...ใจนิ่งอยู่ระนึกว่า 

อรห� อรห� อรห� ให้เป็นดังแสงดาวได้สี่เทื่อคือผละทั้งสี่แล”205

ค�าว่า อรห� โดยศัพท์แล้วย่อมหมายถึงผู้ท่ีเจริญแล้วด้วยกาย ศีล จิต 

และปัญญา206 ซึ่งเป็นที่เข้าใจของผู้ปฏิบัติ จึงเป็นปกติที่ทั้งสองฝ่ายจะเลือก

บริกรรมภาวนานี้ร่วมกัน

บริกรรมนิมิต
ผู้ปฏิบัติอาจใช้บริกรรมนิมิตประกอบกับบริกรรมภาวนาในการช่วยให้

จติน่ิงไม่สดัส่าย วชิชาธรรมกายก�าหนดให้ใช้บรกิรรมนมิติเป็นดวงแก้วหรอืดวง

เพชรใส มีสัณฐานเป็นทรงกลมไม่มีมลทิน ส�าหรับชั้นโลกียธรรมนั้น พบว่าใน

กลุม่คมัภีร์อักษรธรรมได้บรรยายถงึกรรมฐานต่างๆ ซึง่รวมถงึอาโลกกสณิหรอื

กสิณความสว่าง ไว้ในคัมภีร์บัวระพันธะผูกที่สองและผูกที่สามและในคัมภีร์

มูลลกัมมัฏฐาน (ฉบับล้านนา) โดยไม่ได้เจาะจงให้ใช้กรรมฐานใดกรรมฐาน

หนึ่งเป็นการเฉพาะ ซึ่งในชั้นนี้การบริกรรมนิมิตท้ังดวงแก้วใสหรือเพชรลูก

และความสว่างของดวงอาทิตย์หรือดวงดาว ต่างก็สามารถจัดเข้าในกสิณกลุ่ม

อาโลกกสิณหรือกสิณความสว่างตามที่แจกแจงไว้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค207
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ในวิชชาธรรมกายบริกรรมนิมิตชั้นโลกุตรธรรมคือธรรมกายที่ใสและ

สว่าง โดยใช้กลางล�าตัวธรรมกายเป็นท่ีตั้งของจิต ส่วนคัมภีร์อักษรธรรมเมื่อ

ปฏบิตัถิงึชัน้โลกตุรธรรมนัน้ ได้ก�าหนดให้ใช้ความสว่างของดวงอาทติย์ดวงดาว 

ฯลฯ เป็นบริกรรมนิมิต ดังข้อความในคัมภีร์พุทธนรกันว่า “ให้ร�าพึงเห็นใน

มโนทวาร ให้สว่างแจ้งท้ังสี่ประตูนิรพานอยู่ในนาภีดังพระอาทิตย์นั้นเถิด”208 

และข้อความในคัมภีร์พระญาณกสิณว่า “ให้ค่อยระนึกสัญญาลงถึงสะดือ ว่า 

นโม ตสฺส แถมทีนึกชื่อว่าในหัวใจดังแสงดาวนั้น”209 จึงสรุปได้ว่าในส่วนชั้น

โลกุตรธรรมนั้น ทั้งสองฝ่ายบรรยายถึงความสว่างเช่นเดียวกัน

นิโรธสมาบัติ
การละกิเลสกับการหยุดของกระแสลมหายใจ

เมือ่ปฏิบตัสิมาธภิาวนาแล้วผลจากการปฏบัิติได้แก่ รูปฌาน 4 อรูปฌาน 

4 และสญัญาเวทยตินิโรธหรอืนิโรธสมาบัติ210 ท่ีเรยีกว่านโิรธสมาบตันิัน้คอืเป็น

สมาบตัทิีด่บัสญัญาและเวทนา ผูเ้ข้านโิรธสมาบตันิี ้วจีสังขาร กายสังขาร และ

จติตสงัขาร ดบัไปตามล�าดบั คมัภร์ีอกัษรธรรมนัน้กล่าวถึงการเข้านโิรธสมาบติั

ไว้ชดัเจนตามขัน้ตอนของอรยิบคุคลระดบัต่างๆ ได้แก่ โสดาปัตติผล สกาทาคา

มิผล อนาคามิผล และ อรหัตตผล ดังข้อความตัวอย่างด้านล่าง

ให้ค่อยอนโุลมปฏโิลมด้วยญาณสมาธแิต่นาภลีงถงึนาภใีห้

ม่ัน ช่ือว่าโสดาผละ เข้านโิรธหบัประตนูรกในตา ได้ฆ่าบาปธรรม

ตายสองตัวเสียแล ชื่อว่าวิจิกิจฉา จิตตุปปาท ... ให้ค่อยอนุโลม

ปฏิโลมด้วยปรยา211ญาณสมาธแิต่นาภลีงมาถงึหวัใจกด็ไีว้ให้มัน่ 

ได้ชื่อว่า สกทาคามี เข้านิโรธได้หับประตูสัตว์ดิรัจฉานในหูแล้ว 
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ได้ฆ่าปาปธรรมตายสาม212ตัวคือ ทิฏฐิ มาโน โลโภ โทโส ... ให้

ค่อยอนุโลมปฏิโลมด้วยญาณสมาธิถึงอกกุมไว้ให้มั่น ชื่อ อนาคา

มิผลแล เข้านิโรธได้หับประตูเมืองมนุษย์เสียในรูดังแล้ว ฆ่าปาป

ธรรมตายสี่ตัวคือว่า เมถุนธรรม มัจฉริยะ กุกกุจจะ ถีนะ ... ให้

ค่อยอนโุลมปฏโิลมด้วยญาณสมาธิแต่นาสกิอ่ิม213ลงไปเถงิคอกมุ

ไว้มั่น ชื่อว่าพระอรหันตผล เข้านิโรธได้หับประตูสวรรค์ในปาก 

ได้ไขประตูนิพพานอยู่ตรงกระหม่อม ... ชื่อพระอรหันตผล เข้า 

นิโรธสัมมาปฏิ214ได้ฆ่าบาปธรรมตายสี่ตัว มิทธะ อุทธัจจะ  

อหิริกะ อโนตตัปปะ อิสสา ได้ชื่อว่า อรหันต์215

สภาวะเข้านิโรธของคัมภีร์สายปฏิบัติอักษรธรรมมีลักษณะเด่นชัดใน

ส่วนของการหยดุหรอืไม่มกีระแสลมหายใจ ประเพณกีารอธบิายของคมัภร์ีจะ

แบ่งลมหายใจออกเป็น 3 ประเภท โดยใช้ศพัท์ทีบ่ญัญติัจากค�าบาลีว่า วาต ซ่ึง

แปลว่าลม ได้แก่ “ปัสสาสวาต” คือลมหายใจภายนอก “อัสสาสวาต” คือลม

หายใจที่แล่นอยู่ภายใน และ “นิสสาสวาต” คือลมหายใจที่อยู่นิ่งไม่มีกระแส 

คัมภีร์พระญาณกสิณเรียกลมหายใจนี้ด้วยชื่อ “นิสสวาต” และกล่าวถึงการ

หยุดนิ่งไม่มีกระแสลมหายใจกับนิโรธว่า

เมือ่จกัเอาผ้าสงัฆาฏิเข้ามาพาดตวัน้ันกใ็ห้ระนกึ นสิสวาต 

คอืลมห่อไฟไว้ ให้ระนกึอยูใ่นอภธิรรมบ่ปลิน้แปร ต้ังอยูเ่ป็นดังผ้า

สงัฆาฏพิบัไว้นิง่อยูบ่่ให้หายใจออก ได้ชือ่ว่าพระอภธิรรมนสิสวาต 

เข้าทางนิโรธสญาณสุขุมาล บ่ให้ได้หายใจออก216
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ส่วนคมัภร์ีพทุธนรกนัให้ความสมัพนัธ์ระหว่างนสิสาสวาตกบันโิรธไว้ว่า “ครัน้

ว่าผู้ใดรู้จัก นิสสวาตให้เป็นนิโรธ ก็รู้จักตัวพระธรรม”217 ซ่ึงหมายถึงการท�า

นิโรธด้วยการถือลมหายใจที่ไม่มีกระแสนั่นเอง

ส่วนในวิชชาธรรมกายนั้น พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีกล่าวถึง

การดับกิเลสหรือละกิเลสของอริยบุคคลเป็นล�าดับดังนี้

การละกิเลสของพระองค์หลุดไปเป็นชั้นๆ ตั้งแต่กิเลสใน

กายมนุษย์ กายทพิย์ กายรูปพรหม กายอรูปพรหมเป็นล�าดับไป  

กิเลสในกายมนุษย์ คือ อภิชฌา พยาบาท มิจฉาทิฏฐิ กิเลส 

ในกายทิพย์ คือ โลภะ โทสะ โมหะ กิเลสในกายรูปพรหม คือ 

ราคะ โทสะ โมหะ กิเลสในกายอรูปพรหม คือ กามราคานุสัย 

ปฏิฆานุสัย อวิชชานุสัย

ต่อแต่นี้ไปจึงชักเข้าถึงกายหนึ่งคือกายธรรมหรือเรียก

ว่าธรรมกาย เข้าชั้น โคตรภูจิต เรียกว่า โคตรภูบุคคล โคตรภู

บุคคลนี้เดินสมาบัติเพ่งอริยสัจจ์ 4 เป็นอนุโลมปฏิโลม จนหลุด

พ้นจากกิเลสพวกสกักายทฏิฐิ วจิกิจิฉา สลีพัพตปรามาสแล้วตก

ศูนย์วบักลบัเป็นพระโสดาบันเป็นอนัว่าพระโสดาบนัละกเิลสได้ 

3 คือ สักกายทิฏฐิ วิกิจฉา สีลัพพตปรามาส

แล้วกายโสดาบนันีเ้ดนิสมาบตัเิพ่งอรยิสัจจ์ 4 เป็นอนโุลม

ปฏิโลมต่อไปถึงขีดสุดละกิเลสได้อีก 2 คือ กามราคะ พยายาท

ชั้นหยาบ จึงเลื่อนชั้นขึ้นเป็นสกทาคามี
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กายพระสกทาคามีเดินสมาบัติเพ่งอริยสัจจ์ 4 ท�านอง

เดียวกันนั้นต่อไปถึงขีดสุดละกิเลสได้อีก 2 คือ กามราคะ 

พยาบาทขั้นละเอียดจึงเลื่อนชั้นเป็นพระอนาคามี

แล้วกายพระอนาคามีเดินสมาบัติเพ่งอริยสัจจ์ 4 ท�านอง

เดียวกันนั้นต่อไปถึงขีดสุดละกิเลสได้อีก 5 คือ รูปราคะ อรูป

ราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา จึงเลื่อนขึ้นจากพระอนาคามีเป็น

พระอรหันต์ จิตของพระองค์บริสุทธิ์ผุดผ่องปราศจากกิเลสทั้ง

มวล จึงได้พระเนมิตกนามว่า อรห�218

ที่ว่าเดินสมาบัตินั้นหมายถึงสมาบัติ 8 ดังพระธรรมเทศนาว่า

ธรรมกายนั้นแหละ ชื่อว่า โคตรภูบุคคล ถ้าจะให้เป็นอริยบุคคล

ต่อไป ธรรมกายต้องเข้าสมาบตั ิ8 ในระหว่างเข้าสมาบตันิัน้ตาธรรมกาย

ต้องดตูาย, ดเูจบ็, ดแูก่, ดเูกดิ, ของมนษุย์ให้เหน็ตามความเป็นจริงของ

ทุกข์ สมุทัย, นิโรธ, มรรค, ถ้ายังไม่เห็นตามความเป็นจริงต้องดูไปอีก 

แต่พอเหน็ถกูส่วนเข้าเท่านัน้ ธรรมกายตกศนูย์วดัเส้นผ่าศนูย์กลางของ

ศูนย์นั้น 5 วา แล้วศูนย์นั้นกลับเป็นธรรมกายหน้าตัก 5 วา เป็นพระ

โสดา ท�าต่อไป ธรรมกายของพระโสดานั้นเข้าสมาบัติ 8 ในระหว่างเข้า

สมาบตัน้ัินต้องเอาตาธรรมกายของพระโสดาดตูาย, ดเูจบ็, ดแูก่, ดเูกดิ, 

ของเทวกาย เหตุให้เกิดและความดับ เหตุให้ดับ ให้เห็นตามความเป็น

จริง ของทุกข์, สมุทัย, นิโรธ, มรรค, ... แล้วศูนย์นั้นกลับเป็นธรรมกาย

หน้าตัก 10 วา เป็นพระสกทาคา ท�าต่อไป ธรรมกายของพระสกทาคา

นั้น เข้าสมาบัติ 8 ในระหว่างเข้าสมาบัตินั้น ต้องเอาตาธรรมกายของ
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พระสกทาคาดูตาย, ดูเจ็บ, ดูแก่, ดูเกิด, ของพรหมกาย เหตุให้เกิดและ

ความดับและเหตุให้ดับ ให้เห็นตามความเป็นจริง ทุกข์, สมุทัย, นิโรธ, 

มรรค...แล้วศูนย์นั้นกลับเป็นธรรมกายหน้าตัก 15 วาเป็นพระอนาคา 

ท�าต่อไป ธรรมกายของพระอนาคานั้น เข้าสมาบัติ 8 ในระหว่างเข้า

สมาบัตินั้น ต้องเอาตาธรรมกายของพระอนาคา ดูตาย, ดูเจ็บ, ดูแก่, 

ดูเกิด, ของอรูปพรหมกาย ทั้งเหตุให้เกิด และความดับทั้งเหตุให้ดับให้

เห็นตามความเป็นจริง ของทุกข์, สมุทัย, นิโรธ, มรรค ... แล้วศูนย์นั้น

หายวับกลับเป็นธรรมกายหน้าตัก 20 วา เป็นพระอรหันต์ พระอรหันต์

น้ีแล ถ้าค้นคว้าหาให้เป็นขึน้ได้ด้วยตนเอง ไม่มผีูใ้ดแนะน�าสัง่สอนอย่าง

พระสิทธัตถราชกุมารนั้น นั่นเป็นพระพุทธเจ้าในศาสนาของท่าน เป็น

พระอรหันต์มากน้อยเท่าไรเป็นสาวกทั้งสิ้น219

สมาบัติ 8 ที่กล่าวถึงนั้น พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีได้แสดงพระธรรม

เทศนาไว้ว่า

พอแน่นอนในใจ เห็นทุกขสัจ สมุทัยสัจ นิโรธสัจ มรรคสัจ พอ

ครบสีเ่ข้าเท่านัน้แหละได้บรรลพุระโสดาทนัท ีพอพระโสดาเข้าสมาบตัิ 

นิ่งอยู่ในปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน อากาสานัญจายตน 

ฌาน วิญญาณัญจายตนฌาน อากิญจัญญายตนฌาน เนวสัญญา 

นาสัญญายตนฌาน ทบไปทวนมา ๆ ตาธรรมกายของพระโสดาไปเห็น

ทุกขสัจ สมุทัยสัจ นิโรธสัจ มรรคสัจ รู้ด้วยญาณของพระโสดา พอครบ

รอบ 4 เข้าเท่านั้นได้บรรลุพระสกทาคา หน้าตัก 10 วา สูง 10 วา เกตุ

ดอกบัวตูมใสบริสุทธิ์หนักขึ้นไป ธรรมกายพระสกทาคา เข้าปฐมฌาน 
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ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน อากาสานัญจายตนฌาน วิญญาณัญ

จายตนฌาน อากิญจัญญายตนฌาน เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน  

ทบไปทวนมาแบบเดยีวกนั เหน็ทกุขสจั สมทุยัสัจ นโิรธสัจ มรรคสัจ ใน

กายรูปพรหม เห็นชัด พอถูกส่วนเข้าก็ได้บรรลุพระอนาคา พระอนาคา

เดินสมาบัติแบบเดียวกัน เห็น ทุกขสัจ สมุทัยสัจ นิโรธสัจ มรรคสัจ ใน

กายอรูปพรหมเข้าก็ได้บรรลุพระอรหัตทีเดียว หมดกิเลสเป็นสมุทเฉท

ปหานทีเดียว220

กล่าวโดยสรุปคือการเดินสมาบัติหรือการเข้าสมาบัติ 8 คือการเข้ารูปฌาน 4 

อันได้แก่ ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน และต่อด้วยการเข้าอรูป

ฌาน ซึ่งก็คือ อากาสานัญจายตนฌาน วิญญาณัญจายตนฌาน อากิญจัญญาย

ตนฌาน เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุน ี

ไม่ได้กล่าวถึงนิโรธสมาบัติในกระบวนการละกิเลสนี้แต่อย่างไร

ส�าหรับลักษณะของนิโรธนั้น ปรากฏในพระธรรมเทศนาของพระเดช

พระคุณพระมงคลเทพมุนีว่า

กายมนุษย์ เมื่อปฏิบัติถูกส่วนเข้าแล้วเห็นกายมนุษย์ละเอียด 

นัน่เป็นนโิรธ เป็นปฏเิวธรูแ้จ้งแทงตลอดของกายมนษุย์ เมือ่กายมนษุย์

ละเอียดเข้าถึงกายทิพย์ ก็เป็นปฏิเวธของกายมนุษย์ละเอียด

กายทพิย์เมือ่เข้าถงึกายทพิย์ละเอยีด กเ็ป็นปฏเิวธของกายทพิย์ 

รู้จักกายทิพย์ละเอียดแล้ว เมื่อกายทิพย์ละเอียดเข้าถึงกายรูปพรหม ก็

เป็นปฏิเวธของกายทิพย์ละเอียด...
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กายธรรมพระอนาคาเห็นกายธรรมละเอียดของพระอนาคา

เอง ก็เป็นปฏิเวธของกายธรรมพระอนาคา กายธรรมของพระอนาคา

ละเอียดเห็นกายธรรมของพระอรหัต ก็เป็นปฏิเวธของกายธรรมพระ

อนาคาละเอียด

กายธรรมของพระอรหัตหยาบหรืออรหัตมรรคเข้าถึงกายธรรม

ของพระอรหัตละเอียดหรือพระอรหัตผลก็เป็นปฏิเวธของกายธรรม

พระอรหัต ...221

การได้ผ่านจากกายหนึ่งไปสู่อีกกายท่ีละเอียดกว่าท่านกล่าวว่าเป็น

ปฏิเวธ ซึ่งต้องอาศัยกระบวนการท�าให้สังขารบริสุทธิ์หรือ สังขารสงบ คือ ลม

หายใจหยดุ การตรกึตรองหยดุ และใจหยดุ พระเดชพระคณุพระมงคลเทพมนุ ี

มีพระธรรมเทศนาในเรื่องน้ีโดยย�้าถึงสภาวะ “หยุด” กระแสลมหายใจมี 

ว่าไว้ว่า

กายสงัขารสงบคอืลมหายใจหยดุ วจสัีงขารสงบคอืความ

ตรึกตรองหยุด จิตสังขารสงบคือใจหยุดอยู่ที่ศูนย์กลางของดวง

ธรรมทีท่�าให้เป็นกายมนษุย์ ชือ่ว่าสนัต ิลมหยดุลงไปในทีเ่ดยีวกนั

ชื่อว่า อานาปาน ซึ่งแปลว่าลมหยุดนิ่งหรือไม่มี222

เป็นที่สังเกตได้ว่ากิเลสที่ละไปตามพระธรรมเทศนาของพระเดช

พระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) นั้น จ�าแนกตามสังโยชน์ 10 หรือ

ธรรมท่ีมัดสัตว์ไว้กับทุกข์ แต่ในคัมภีร์อักษรธรรมจ�าแนกบาปตามอกุศล

เจตสิก 14 ซึ่งเป็นอกุศลธรรมที่เกิดทางใจเท่านั้น แม้ว่าประเภทของกิเลส
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หรอือกศุลธรรมจะแตกต่างกนั แต่การละกเิลสไปสูค่วามบริสทุธิข์องจติน้ัน 

ทัง้วชิชาธรรมกายและคมัภร์ีอกัษรธรรมระบวุ่าจะต้องผ่านหรืออยูใ่นภาวะ

ที่กระแสลมหายใจหยุดเช่นเดียวกัน

ความแตกต่างในการปฏิบัติ
การเปรียบเทียบการปฏิบัติสมาธิภาวนาจากพระธรรมเทศนาของ 

พระเดชพระคณุพระมงคลเทพมนุ ี(สด จนทฺสโร) กบัเนือ้หาในคมัภร์ีสายปฏบิติั 

อักษรธรรมที่ศึกษาอยู่นี้ ท�าให้พบความแตกต่างในการปฏิบัติระหว่างกันบาง

ประการ แม้ว่าในหลักการจะมีความเหมือนกันหรือคล้ายกันในหลายกรณี 

ส�าหรับการแจกแจงความแตกต่างให้เหน็ได้นี ้จ�าเป็นจะต้องยกข้อความอธบิาย

การปฏบิตัทิีม่เีนือ้หายืดยาวมาแสดงอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้ จากนัน้จงึจะชีใ้ห้เหน็

จุดส�าคัญที่ปรากฏในข้อความนั้นๆ

สมาธิภาวนาในขั้นโลกียฌาน
การปฏิบัติในชั้นโลกียธรรมนี้ไม่มีหัวข้อใดที่สามารถวิเคราะห์เปรียบ

เทียบกับวิชชาธรรมกายได้เลย223 เนื่องจากวิชชาธรรมกายก�าหนดให้ใช้กาย

ต่างๆ เป็นเครื่องมือ (means) ในการปฏิบัติ ตั้งแต่กายมนุษย์ซึ่งมีดวงธรรม

ที่ท�าให้เกิดเป็นมนุษย์หรือศูนย์กลางกายอยู่บริเวณสะดือ กายมนุษย์ละเอียด 

กายทิพย์ กายทิพย์ละเอียด กายรูปพรหม กายรูปพรหมละเอียด กายอรูป

พรหม และกายอรูปพรหมละเอียด รวม 8 กาย และให้หยุดใจไว้ที่ศูนย์กลาง

กาย นิ่งเข้ากลางของกลางต่อเนื่องเข้าไปสู่ล�าดับสมาธิที่สูงกว่า ไม่มีส่วนใด

เกี่ยวข้องกับนิมิตหรือวัตถุที่ก�าหนดในกรรมฐานทั้ง 40 ประการ ยกเว้นนิมิต
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แสงสว่างหรืออาโลกกสิณเท่านั้น ส่วนที่น่าสนใจมากคือธรรมกายที่ระบุไว้ใน 

คมัภร์ีมลูลกมัมฏัฐานว่าเป็นหนึง่ในพระพทุธคณุและใช้เป็นกรรมฐานในประเภท 

อนุสติคือพุทธานุสติ ปฏิบัติเพื่อให้ได้ปีติ อุคคหนิมิต ปฏิภาคนิมิต สมาธิและ

ฌาน ซึ่งแตกต่างจากวิชชาธรรมกายที่ธรรมกายจะไม่ปรากฏในสมาธิภาวนา

ชัน้โลกียธรรมนี ้แต่จะปรากฏในชัน้โลกตุรธรรมเท่านัน้ โดยมธีรรมกายโคตรภู

ค่ันกลาง ปรากฏการณ์นีช้ีใ้ห้เหน็ว่าโลกยีฌานอาจมกีระบวนการปฏบิติัให้เข้า

ถึงได้หลายวิธี

ทางเดินของใจและกระบวนการบรรลุอริยมรรคอริยผล
เมื่อส�าเร็จในชั้นโลกียณานแล้วการปฏิบัติสมาธิภาวนาในล�าดับต่อไป

เป็นการเข้าสู่ช้ันโลกุตรธรรม พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีได้กล่าวถึง

ธรรมชั้นนี้ โดยเริ่มเท้าความถึงกายอรูปพรหมละเอียดซึ่งเป็นกายสูงสุดของ

ฝ่ายโลกียธรรมก่อน

กายอรูปพรหมละเอียดฝัน ก็เกิดข้ึนอีกองค์หนึ่งเรียกว่า 

กายธรรมองค์หนึ่ง ไม่ใช่คนหรอก ทีนี้ เกิดขึ้นอีกองค์หนึ่ง รูป

เหมือนพระปฏมิากรเกตดุอกบัวตมู ใสเหมอืนกบักระจกคนัฉ่อง

ส่องเงาหน้า น่ีแน่ะตัวพระพุทธเจ้า กายอรูปพรหมละเอียดฝัน

ก็เกิดขึ้นอีกองค์หน่ึง เป็นกายธรรมเรียกว่าพระพุทธเจ้าทีเดียว 

กายธรรมฝันเข้าอกี เกดิขึน้อกีองค์หนึง่เรยีกว่ากายธรรมละเอยีด 

หน้าตัก 5 วา สูง 5 วา เกตุดอกบัวตูม กายธรรมละเอียดฝันเข้า 

เกิดขึ้นอีกองค์หน่ึงเท่ากันน้ัน เป็นกายธรรมพระโสดา หน้าตัก 

5 วา สูง 5 วา เกตุดอกบัวตูม กายธรรมพระโสดาฝันเข้า เกิด
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ขึ้นอีกองค์หนึ่งเรียกว่า กายธรรมพระโสดาละเอียด หน้าตัก 10 

วา สูง 10 วา เกตุดอกบัวตูม กายธรรมพระโสดาละเอียดฝัน

เข้า ก็เกิดขึ้นอีกองค์หนึ่งเรียกว่า กายธรรมพระสกทาคา หน้า

ตัก 10 วา สูง 10 วา เกตุดอกบัวตูม กายธรรมพระสกทาคาฝัน

เข้า ก็เกิดขึน้อกีองค์หนึง่เรยีกว่ากายธรรมพระสกทาคาละเอยีด  

หน้าตัก 15 วา สูง 15 วา กายธรรมพระสกทาคาละเอียดฝันเข้า 

ก็เกิดองค์หนึ่งเรียกว่ากายธรรมพระอนาคา หน้าตัก 15 วา สูง 

15 วา เกตุดอกบัวตูม กายธรรมพระอนาคาฝันเข้า ก็เกิดขึ้นอีก

องค์หนึ่งเรียกว่า กายธรรมพระอนาคาละเอียด หน้าตัก 20 วา 

สูง 20 วา เกตุดอกบัวตูม นี่พระพุทธเจ้าทั้งนั้น กายธรรมพระ

อนาคาละเอียดฝันเข้า ก็เกิดข้ึนอีกองค์หนึ่งเรียกว่า กายธรรม

พระอรหัต หน้าตัก 20 วา สูง 20 วา เกตุดอกบัวตูม กายธรรม

พระอรหัตฝันเข้าก็เกิดขึ้นอีกองค์หนึ่งเรียกว่า กายธรรมพระ

อรหัตละเอียด224

ค�าว่าธรรมกายทีก่ล่าวถงึในช่วงต้นข้อความทีย่กมานัน้ หมายถงึโคตรภู

บุคคลซึ่งยังมิใช่อริยบุคคล แต่เป็นช่วงต่อระหว่างปุถุชนและอริยบุคคล พระ

เดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีเทศน์ไว้ว่า

พอถูกส่วนเข้าก็จะเห็นกายธรรม มีรูปเหมือนพระ

ปฏิมากร เกตุดอกบัวตูม หน้าตักไม่ถึง 5 วา คือหย่อน 5 วา ยัง

ไม่ใช่ธรรมกายชัน้พระอรยิบคุคล เป็นเพยีงโคตรภบูคุคล นีแ่หละ

เป็นธรรมกายตัวพระตถาคตละ225
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เมื่อได้กายธรรมโคตรภูแล้วผู้ปฏิบัติสามารถเจริญสมาธิภาวนาต่อไปได้อีก ซึ่ง

จะได้ผลเป็นธรรมกายต่างๆ อีกคอืธรรมกายโคตรภลูะเอยีด ธรรมกายโสดาบนั 

ธรรมกายโสดาบันละเอียด ธรรมกายสกทาคามี ธรรมกายสกทาคามีละเอียด 

ธรรมกายอนาคามี ธรรมกายอนาคามีละเอียด ธรรมกายอรหัต และธรรมกาย

อรหัตละเอียดในท่ีสุด เป็นท่ีสังเกตได้ว่าธรรมกายหยาบของพระโสดาบัน

เทียบได้กับโสดาปัตติมรรค และธรรมกายละเอียดของพระโสดาบันเทียบได้

กับโสดาปัตติผล ซึ่งจะเป็นไปในลักษณะเดียวกันในระดับพระสกทาคามี พระ

อนาคามี และพระอรหันต์ ทั้งนี้แปลความหมายจากพระธรรมเทศนาของ 

พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีว่า

อฏฺฐปุริสปุคฺคลาจัดเป็นปุริสบุคคล 8 จัดเป็นบุคคล 8  

หรือจัดเป็น 4 คู่ คือ พระโสดาปัตติมรรค พระโสดาปัตติผล 

พระสกทาคามมิรรค พระสกทาคามผิล หยาบนัน้เป็นมรรคส่วน

ละเอียดนั้นเป็นผลพระอนาคามิมรรค พระอนาคามิผล พระ 

อรหัตต์มรรค พระอรหัตต์ผล รวมเป็นพระอริยบุคคล 8 จ�าพวก 

หยาบเป็นมรรคละเอียดเป็นผล226

ข้อความข้างต้นแสดงว่าความส�าเร็จข้ันมรรคจะต้องสลับกับขั้นผล 

กล่าวคือเม่ือส�าเร็จจากชัน้โสดาปัตตมิรรคแล้วจงึไปสู่โสดาปัตติผล ส�าเรจ็จาก 

สกทาคามมิรรคแล้วจงึไปสูส่กทาคามผิล จากอนาคามมิรรคแล้วจึงไปสู่อนาคา

มิผล อรหัตตมรรคแล้วจึงไปสู่อรหัตตผลในที่สุด

ส่วนกริยา “ฝัน” ท่ีกล่าวไว้ในการเทศน์ของพระเดชพระคุณพระ

มงคลเทพมุนีนั้น หมายถึงการหยุดใจให้น่ิงท่ีศูนย์กลางดวงธรรมที่ให้เกิดเป็น
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กายนั้นๆ หรือหยุดใจให้นิ่งที่ศูนย์กลางกาย ซึ่งจะลึกเข้าไปเป็นล�าดับตาม

ความละเอียดของกายต่างๆ ที่ส�าคัญและเป็นเอกลักษณ์การปฏิบัติของวิชชา

ธรรมกายจะไม่มีการเปลีย่นทีต่ัง้ของใจ คอืผูป้ฏบิตัต้ิองหยดุใจโดยมศีนูย์กลาง

กายเป็นที่ตั้งเท่านั้น

ภาพแสดงศูนย์กลางกาย และฐานที่ตั้งต่างๆ ของใจในวิชชาธรรมกาย

ส�าหรบัโลกตุรธรรมทางคมัภร์ีสายปฏบิตัอิกัษรธรรมเท้าความอ้างองิชัน้

โคตรภูจนกระทั่งถึงนิพพานนั้น ในคัมภีร์บัวระพันธะได้บรรยายไว้โดยพิศดาร 

แจกแจงชั้นของมรรคและผลไว้ต่างๆ ดังนี้

เมื่อจักเข้าสู่นิพพานนั้น สัญญานึกแลเห็นตนพรหมเป็น

ดังแสงดาวนั้น นึกให้สว่างลงถึงสะดือจึงว่า นโม ตสฺส ทีหนึ่ง

ชื่อว่าโสดามรรคแล แล นึกสว่างลงถึงนาภี จึงว่า นโม ตสฺส ที

หนึ่งชื่อว่า อนาคาแล แล้วจึงสัญญาให้สว่างแจ้งเห็นเป็นดังแสง

1. ปากช่องจมูก

ระดับสะดือ

2. เพลาตา
3. จอมประสาท

4. ช่องเพดานปาก

5. ปากช่องล�าคอ

7. ศูนย์กลางกาย

6. ฐานของศูนย์กลางกาย

หญิงซ้าย

หญิงซ้าย

ชายขวา

ชายขวา

ออกจากฐานที่ 6
สูงขึ้น 2 นิ้วมือ
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พระอาทิตย์ สว่างแจ้งภายใน สว่างใสในประตูทวารทั้งเก้า เป็น

ดังไต้โคมไฟไว้ทั้งเก้าแห่งนั้น จึงยกมือไว้นาภีจึงว่า นโม ตสฺส ที

หนึ่งชื่อว่า อรหันตมรรคได้รักษาไว้ยังรูปพระธรรม อันว่ารักษา

โลกุตระทั้งมรรคสี่ได้พันคาบ อานิสงส์ได้นั่งเมตตาตั้งปรมัตถ์

เสวยมรรคสี่นั้น ได้ชื่อว่ารักษาแต่ลูกพระธรรมเจ้าไว้ ยังบ่

มิได้กินรสธรรมเจ้าก่อนแล ...ให้อนุโลมด้วยสัญญาณสมาธิแต่ 

กระสกีถงึนาภแีละกมุไว้ให้มัน่ ชือ่ว่าโสดาผละเข้านโิรธ ได้ชือ่ว่า

บาปธรรมตายสองตัว คือ วิจิกิจฉา จิตตุปาทแล ถ้าสิ้นแล้วก็จัก

เกิดเป็นเทวดา มนุษย์ยังเจ็ดชาติก็จึงถึงนิพพาน และเสวยธรรม

เป็นอาหารก�านีแ้ล ให้ค่อยอนโุลมปฏโิลมด้วยญาณสมาธ ิคอืแต่

นาสกิลงถงึหวัใจกมุไว้ให้มัน่ชือ่ว่า สกทาคามผิละเข้าทางนโิรธ ได้

ฆ่าบาปและเสวยธรรมตายสามตวัคอื ทฏิฐมิโน โลโภ โทโส โมโห

เสยี ยงัสามชาตจิกัถงึนพิพาน และได้เสวยธรรมสีม่รรคธรรมสีแ่ล 

ให้ค่อยอนโุลมปฏโิลมด้วยญาณสมาธ ิแต่นาสิกลงถงึอกกมุไว้ให้

ม่ันช่ือว่า อนาคามผิละ เข้าทางนโิรธได้ฆ่าบาปธรรมตายส่ีตัวคอื

ว่า เมถุน มัจฉริยะ กุกกุจฺจะ ถีนมิทธะ สิ้น สว่างแล้วจักเอาตน

เคียน227เข้าสู่นิพพาน เพราะว่าให้เสวยธรรมแล ให้ค่อยอนุโลม

ปฏิโลมด้วยญาณธรรมสมาธิ แต่นาสิกลงถึงคอกุมไว้ให้มั่นอย่า

วางเสยี เม่ือหายใจเข้าออกแต่นาสกิลงถงึคอนัน้ ... พระพทุธเจ้า

และอรหันตเจ้าทั้งหลายได้ถึงร้อยตนก็ดีพันตนก็ดี ไฟธาตุในตัว

เองก็หากไหม้เผาตัวเอง ก็ได้เข้าสู่นิพพาน ชื่อว่าอรหันตผละ

จักเข้าทางนิโรธหายใจเข้าออกแต่สะดือขึ้นถึงคอแล ได้ฆ่าบาป
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ธรรมตายสี่ตัวคือว่า มิทธะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อุทธัจจะ โมหา  

ด้วยเดชได้นิมนต์พระสงฆเจ้ามาบ้านโพ้นเข้าทางนิโรธ ฆ่าบาป

ธรรมตายสิบสี่ตัว228

คัมภีร์พระญาณกสิณได้บรรยายถึงการปฏิบัติในระดับนี้แตกต่างออกไปบ้าง

ในรายละเอียด

ภาพแสดงที่ตั้งของใจตามที่ปรากฏในคัมภีร์พระญาณกสิณ

แม้ว ่าทั้งสองคัมภีร ์จะมีข ้อความสับสนไม่สอดคล้องกันในเร่ือง

ต�าแหน่งที่ตั้งของใจ ซึ่งเกินกว่าจะน�ามาตัดสินความถูกผิดของคัมภีร์ใดคัมภีร์

หนึ่งในที่นี้ได้229 แต่ก็อาจสรุปได้ว่าในทางคัมภีร์อักษรธรรมได้แยกการปฏิบัติ 

ในชัน้โลกตุรธรรมเป็นสองวถิ ีคอืวถิขีอง “โลกตุรมรรค” ได้แก่ โสดาปัตติมรรค 

ผลวิถี

กระหม่อม

นาสิก

คอ

หัวใจ, อก

สะดือ, นาภี

มรรควิถี
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สกาทาคามมิรรค อนาคามมิรรค และอรหตัมรรค ซ่ึงผู้ปฏบิติัจะต้องเจริญสมาธิ

ภาวนาไปในทศิทางน้ีให้ครบทุกช้ันเสยีก่อน จากโสดาปัตตมิรรคไปจนถงึอรหตั

มรรค โดยการ “สัญญานึก” เป็นความสว่างซึ่งมักจะก�าหนดขนาดว่าเป็นแสง

ดาวบางครั้งเป็นแสงอาทิตย์ ไปหยุดตามจุดต่างๆ ตั้งแต่กระหม่อม คอ หัวใจ 

อก สะดือ และนาภี พร้อมกับส�าทับด้วย “นโม ตสฺส” เมื่อเสร็จจากขั้น โลกุตร 

มรรค แล้วจึงด�าเนินไปสู่วิถีของโลกุตรผล อันได้แก่ โสดาปัตติผล สกาทาคา

มิผล อนาคามิผล และอรหันตผลในที่สุด ซึ่งเป็นการ “ไขประตูนิพพาน” ที่

กระหม่อม ในวิถีน้ีผู้ปฏิบัติจะต้อง “อนุโลมปฏิโลมด้วยญาณสมาธิ” ไปตาม

จุดต่างๆ ระหว่างกระหม่อม คอ อก หัวใจ และสะดือ นาภี เช่นกัน จึงอาจ

สรุปได้ว่าในทางปฏิบัตินั้น คัมภีร์อักษรธรรมมีจุดที่ตั้งของจิตประมาณ 5-6 

จุด แต่ละจุดเป็นจุดท่ีมีความส�าคัญเป็นท่ีเกิดของโลกุตรมรรคและโลกุตรผล

ในระดับต่างๆ ได้ทั้งสิ้น

เมื่อกล่าวถึงที่ตั้งของใจ วิชชาธรรมกายแม้จะมีการเดินของใจและมี

ฐานที่ตั้ง 7 จุด คือ ปากช่องจมูก, เพลาตา, กลางศีรษะระดับตา, ในปากช่อง

เพดาน, ในปากช่องคอ, กลางตัวระดับสะดือ และ กลางตัวเหนือสะดือ 2 นิ้ว 

แต่ 6 จุดแรกก็เป็นจุดที่ถูกก�าหนดให้เป็นจุด “ทางผ่าน” ของใจก่อนที่จะไป

ตั้งเพื่อ “หยุด”ที่ฐานสุดท้าย คือฐานกลางตัวเหนือสะดือ 2 นิ้วมือ230 ที่จุด

ส�าคัญจุดน้ีเป็นศูนย์กลางกายทีต่ัง้ของดวงธรรมทีท่�าให้เกดิเป็นกายต่างๆ ดงัที่

กล่าวมาแล้ว และเป็นจุดเดียวเท่านั้นที่จะเกิดโลกุตรธรรมตั้งแต่โสดาบัน สกา

ทาคามี อนาคามี ถึงอรหันต์เป็นที่สุด พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีย�้าว่า 

“จะไปสู่มรรคผลนพิพาน ต้องเข้ากลางดวงนัน้แห่งเดียว ไปได้ทางเดียวทางอืน่
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ไม่มี”231 ในทางปฏบิตัขิองวชิชาธรรมกายเพือ่ให้ได้มรรคผลไม่ได้ก�าหนดให้ใจ

ต้องเคลื่อนไปที่ฐานใดๆ อีกเลยนอกจากศูนย์กลางกายฐานที่ 7

บทสรุป
จากการวิเคราะห์ด้วยการศึกษาเปรียบเทียบ ทั้งในส่วนของหลักการ

และส่วนของการปฏิบัติระหว่างวิชชาธรรมกายและคัมภีร์อักษรธรรมนั้น พบ

ว่าท้ังสองฝ่ายมคีวามสอดคล้องกนัในหลกัการเป็นอย่างมาก อนัได้แก่การมอียู่

ของธรรมกายอนัเป็นกายแห่งญาณต่างๆ โดยเฉพาะธรรมกายของพระพทุธเจ้า 

เรื่องของมนุษย์และจิตบริสุทธิ์ เรื่องของมนุษย์และธรรมะ บุญและบาปที่เป็น

เครื่องตัดสินปรภพของมนุษย์ การปฏิบัติสมาธิภาวนาเป็นวิธีเดียวไปสู่ความ

หลุดพ้นจากวัฏฏะ เรื่องของขันธ์ 5 ที่เป็นอุปกรณ์ส�าคัญยิ่งในการเป็นมนุษย์ 

อีกทั้งเป็นสิ่งที่ต้องดับจากสัมผัสเพื่อความหลุดพ้น เรื่องการท�านิโรธหรือ

เข้านิโรธสมาบัติเพื่อขจัดบาป-อกุศลต่างๆ รวมถึงหลักการที่ว่าพระพุทธเจ้า 

ทัง้หลายยงัด�ารงอยูใ่นพระนพิพาน การไปนพิพานอนัเป็นจดุมุง่หมายของการ

ปฏิบัติคือการไปพบพระพุทธเจ้าในนิพพาน เรื่องของประสบการณ์ภายใน 

เป็นความสว่างในระดับต่างๆ และการอธิบายพรรณนาด้วยมุมมองของ สาย

ปฏบิตั ิหรอื “สายวปัิสสนา” แต่จะมคีวามแตกต่างกนับ้างในส่วนรายละเอยีด

เช่น ศพัท์บญัญตัขิองค�าว่าศีลภายใน และการแจกแจงบาป-อกศุลทีอ้่างองิพระ

บาลต่ีางบทกนั ส�าหรบัการปฏบิตัมิคีวามเหมอืนกนัระหว่างวชิชาธรรมกายและ

คัมภร์ีอกัษรธรรมในเรือ่ง การใช้บรกิรรมนมิติความสว่างและค�าทีใ่ช้ในบริกรรม

ภาวนา รวมถึงการท�าหรืออยู่ในนิโรธสมาบัติซึ่งเป็นการดับสังขารทั้งสามให้

อยูใ่นสภาพ “หยดุ” โดยมผีลให้เหน็ทางกายภาพท่ีเหมอืนการหยดุหายใจ
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แต่ส�าหรับกระบวนการในการท�าสมาธิภาวนานั้นมีความแตกต่างกัน

อย่างสิ้นเชิงในเรื่องต�าแหน่งที่ตั้งของใจภายในร่างกาย ทางเดินของใจและ

กระบวนการสูอ่รยิมรรคและอรยิผล โดยเฉพาะอย่างยิง่การมกีายธรรมในระดบั

ต่างๆ ในกระบวนการ “ผ่าน” จากกายธรรมหนึง่ไปสูก่ายธรรมทีส่งูชัน้ขึน้ กล่าว 

คือวชิชาธรรมกายให้ใช้กายต่างๆ 8 กายตัง้แต่กายมนษุย์หยาบไปจนกายอรูป

พรหมละเอียดส�าหรับการปฏิบัติในชั้นโลกียฌาน ใช้กายโคตรภู 2 กายในช่วง

หัวเลี้ยวหัวต่อ และอีก 8 กายในระดับโลกุตรธรรมรวม 18 กาย เปรียบเทียบ

กบัคมัภร์ีอกัษรธรรมในการใช้ธรรมกายเป็นบรกิรรมนมิติในกรรมฐานพุทธคณุ 

ซึ่งเป็นเพียงระดับที่จะไปสู่อุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิ แล้วจึงไปสู่ฌานใน

ชั้นต่างๆ ต่อไป

ความเหมือนกันในส่วนของหลักการและความแตกต่างในระดับ

กระบวนการปฏิบัตินี้ ชี้ให้เห็นว่าหลักการของทั้งสองฝ่ายมีโครงสร้างเดียวกัน 

แต่พัฒนากระบวนการในการปฏิบัติไว้ต่างกัน และมีความเป็นไปได้สูงท่ี

การพัฒนานั้นเป็นอิสระต่างคนต่างพัฒนา ซึ่งเห็นได้ชัดจากการหยุดนิ่งที่

ต�าแหน่งทีต่ัง้ของใจเพยีงจดุเดยีวในกรณวีชิชาธรรมกาย กบัการเคลือ่นของใจ

ไปในต�าแหน่งต่างๆ หลายต�าแหน่งในกรณคีมัภร์ีอกัษรธรรม และเหน็ได้ชดัอกี

ในกระบวนการท�าความส�าเรจ็ในชัน้ของอรยิมรรค (กายหยาบ) สลับกบัชัน้ของ

อริยผล (กายละเอียด) ของวิชชาธรรมกาย ซึ่งแตกต่างกับการท�าความส�าเร็จ

ในชั้นของอริยมรรคให้เสร็จสิ้นทั้งหมด ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการท�าความ

ส�าเร็จในชั้นของอริยผลของคัมภีร์อักษรธรรม

การวิเคราะห์นี้ให้ผลว่าธรรมกายเป็นที่รู ้จักกันมานานแล้วในสังคม

ชาวพทุธของเอเชยีอาคเนย์ซึง่อาจสบืสาวด้วยเงือ่นง�าทางวรรณกรรมไปได้ถงึ
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กลางพทุธศตวรรษที ่20 ธรรมกายเป็นทีรู่จ้กัว่าประกอบขึน้ด้วยญานและเป็น

คณุสมบตัขิองพระพทุธเจา้ การไปสู่นพิพานคอืการไดพ้บพระพุทธเจ้า ซึ่งควร

หมายถงึการได้พบพระธรรมกายด้วย คมัภร์ีอกัษรธรรมได้พฒันากระบวนการ

ปฏบิตัสิมาธภิาวนาเพือ่ไปถงึจดุดงักล่าว และได้บันทึกไว้เพือ่การท�าความเข้าใจ

ส�าหรับผู้ต้องการปฏิบัติ โดยได้สืบทอดมาจนถึงช่วงท้ายพุทธศตวรรษที่ 24 

ส่วนกระบวนการปฏิบัติสมาธิภาวนาของวิชชาธรรมกาย ซึ่งสั่งสอนโดยพระ

เดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ในครึ่งท้ายพุทธศตวรรตที่ 25 

ต่อมาถึงพุทธศตวรรษท่ี 26 และกล่าวว่าได้รื้อฟื้นข้ึนหลังจากสูญหายไปราว

สองพันปีนั้น มีความแตกต่างในนัยส�าคัญของการปฏิบัติเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งควร

ได้รับการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป
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“บัวรพันธะ”. (จุลศักราช 1295). สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

(หนังสือใบลาน 3 ผูก. อักษรธรรมล้านนา. ภาษาไทยยวน และ ภาษาบาลี.

ไมโครฟิล์ม. ฉบับวัดสันปง อ�าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่. 84.136.01D 031-

033)

“พระญาณกสิณ”. (จุลศักราช 1261). สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่. (หนงัสอืใบลาน 1 ผกู. อกัษรธรรมล้านนา. ภาษาไทยยวน และ ภาษา

บาล.ี ฉบบัวัดป่าบงหลวง อ�าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย. 82.117.11.057-057)

“พระญาณกสิณ”. (จุลศักราช 1236). สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่. (หนังสือใบลาน 1 ผูก. อักษรธรรมล้านนา. ภาษาไทยยวน และ 

ภาษาบาลี. ไมโครฟิล์ม. ฉบับวัดข่วงสิงห์ อ�าเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม่. 

82.117.11.057-057)

“มูลกัมมัฏฐาน”. (ไม่ปรากฏศักราช). ส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (หนังสือพับสา 1 เล่ม. อักษรธรรมล้านนา. ภาษาไทย

ยวน และ ภาษาบาลี. ไมโครฟิล์ม. ฉบับวัดป่าเหมือด อ�าเภอปัว จังหวัดน่าน. 

นน.06.20.011.00)

“พระธรรมสามไตร”. (พุทธศักราช 2385) โครงการปกปักรักษาหนังสือ 

ใบลานลาว (โครงการร่วมมือลาว-เยอรมัน) (หนังสือใบลาน 3 ผูก, อักษรธรรม

ลาว ภาษาลาว และ บาลี. ไมโครฟิลม์. ฉบับวัดโพนทอง บ้านสองเหมืองเหนือ 

เมืองหนองบก แขวงค�าม่วน 12030510004-03)

302  |  ดร.กิจชัย เอื้อเกษม

หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ 1 ฉบับรวมงานวิจัยโดยย่อ

www.webkal.org



หลักฐานอ้างอิงชั้นทุติยภูมิ

ฉ�า่ ทองค�าวรรณ (2508) “หลักที่ 54 ศิลาจารึกพระธรรมกาย” ใน ประชุม

ศิลาจารึก ภาคที่ 3 : ประมวลจารึกที่พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลางของประเทศไทย อันจารึกด้วยอักษร

และภาษาไทย, ขอม มอญ, บาลีสันสกฤต คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทาง

ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี ส�านักนายกรัฐมนตรี พระนคร

ธวัช ปุณโณทก (2540) อักษรโบราณอีสาน: อักขรวิทยาอักษรตัวธรรมและ

ไทยน้อย สยามเพรสแมเนจเม้นท์ กรุงเทพฯ

ธิดา สาระยา, แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย, และ ปราณี กล�่าส้ม (2533) สมบัติ 

วัดโพธิ์ ส�านักพิมพ์เมืองโบราณ กรุงเทพฯ

บุญเกิด พิมพ์วรเมธากุล, และ นภาพร พิมพ์วรเมธากุล (2545) พจนานุกรม

ภาษาถิ่นอีสาน บริษัท ขอนแก่น คลังนานาธรรม จ�ากัด ขอนแก่น

บุณย์ นิลเกษ (2541) พระพุทธศาสนามหายานเข้าสู่ประเทศไทย หจก. 

เชียงใหม่ บี.เอส. การพิมพ์ เชียงใหม่

บ�าเพ็ญ ระวิน, ผู้แปล (2540) อุปาตสนฺติปกรณ และ มังคลสันติงส�านวน 

ล้านนา เชียงใหม่: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พจนานุกรมลาว-ไทย-อังกฤษ (2543) คณาจารย์ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะ

มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
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พระคนัธสาราภวิงศ์. ผู้แปล (2552) บทสวดอุปปาตสนัต.ิ วดัท่ามะโอ ล�าปาง

พระธรรมปิฎก (2546) พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพฯ พิมพ์ครั้งที่ 12

พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) (2555) รวมพระธรรมเทศนา พระมงคลเทพ

มุนี (สด จนฺทสโร) คณะศิษยานุศิษย์หลวงพ่อวัดปากน�้า โดยพระวิชัย วิชโย 

และคณะ บ. เอกพิมพ์ไท จ�ากัด กรุงเทพฯ

พิริยะ ไกรฤกษ์ (2553) รากเหง้าแห่งศิลปะไทย. บริษัท ส�านักพิมพ์ริเวอร์  

บุ๊คส์ จ�ากัด กรุงเทพฯ

สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน) (2550) คู่มือสมถะ-

วิปัสนากรรมฐานมัชฌิมาแบบล�าดับ. วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร (พลับ) 

กรุงเทพฯ พิมพ์ครั้งที่ 3

สมหมาย เปรมจิตต์ (2545) เอกสารประกอบการเสวนาเรื่อง “วรรณกรรม

ทางพระพุทธศาสนาล้านนา” ในการจัดประชุม สัมมนาทางวิชาการเรื่อง 

“พระพุทธศาสนาในล้านนา” โดย คณะศาสนาและปรัชญา ระหว่างวันที่ 

20-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2545. ศูนย์ฝึกอบรม ธนาคารไทยพาณิชย์ ต.บ้านปง 

อ.หางดง จ.เชียงใหม่

แสง มนวิทูร (2524) “ความเป็นมาเกี่ยวกับพุทธศาสนาในล้านนาไทย”. ใน

รายงานการสัมมนาทางวิชาการวรรณกรรมล้านนา เล่ม 1. ศูนย์หนังสือ

เชียงใหม่. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่
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เสถยีร โพธนินัทะ (2543) กระแสพทุธธรรมฝ่ายมหายาน มหามกฏุราชวทิยาลยั 

กรุงเทพฯ

------- (2519) ปรัชญามหายาน มหามกุฏราชวิทยาลัย กรุงเทพฯ

อภิชัย โพธิ์ประสิทธิ์ศาสต์ (2539) พระพุทธศาสนามหายาน สภาการศึกษา 

มหามกฏุราชวทิยาลยั มหาวทิยาลยัพระพทุธศาสนา กรงุเทพฯ พมิพ์ครัง้ที ่4

อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว (2539) พจนานุกรมศัพท์ล้านนาเฉพาะค�าที่ปรากฏใน

ใบลาน สุริวงศ์บุ๊คเซนเตอร์ เชียงใหม่

อุดม รุ่งเรืองศรี (2547) พจนานุกรมล้านนา-ไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง ภาควิชา

ภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่
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เชิงอรรถท้ายบทที่ 5
1 เรียบเรียงจากรายงานวิจัย “สมาธิภาวนาในคัมภีร์อักษรธรรม” โดย กิจชัย เอื้อเกษม 2556
2 สมณะอี้จิง 義淨 หรือ 义净 Yìjìng; พ.ศ.1196-1256 (ค.ศ. 635-713)
3 พิริยะ ไกรฤกษ์ (2553) รากเหง้าแห่งศิลปะไทย. กรุงเทพฯ: บริษัท ส�านักพิมพ์ริเวอร์ บุ๊คส์ จากัด
4 concept
5 practice
6 โปรดศึกษารายละเอียดได้จากรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์“สมาธิภาวนาในคัมภีร์อักษรธรรม” โดย  

กิจชัย เอื้อเกษม 2556
7 ควรเป็น 40 ทัศ
8 มูลลกัมมัฏฐาน 1.10-2.2
 ตลอดหวัข้อ “สมาธภิาวนาในคัมภีร์มูลลกัมมัฏฐาน” นี ้อ้างองิคมัภร์ีพับสามลูลกมัมฏัฐาน โดยแสดง

เฉพาะเลขหน้า และบรรทดั เช่น มลูลกมัมฏัฐาน 1.10 หมายถงึหน้าท่ี 1 บรรทัดท่ี 10 บางกรณคัีมภีร์
ให้เลขหน้าซ�้ากันสองครั้ง บทความนี้จะอ้างเลข หน้า (เลขอารบิค) ครั้งที่ (เลขโรมัน) และบรรทัด 
(เลขอารบิค) เช่น 17I.5 คือ หน้าที่ 17 ครั้งที่ 1 บรรทัดที่ 5 เป็นต้น

9 จากเนือ้หาคมัภร์ีทีก่ล่าวมาตามล�าดบั ชวนให้เข้าใจว่า “ทฏิฐกีงัขาวปัิสสนาปัญญา” หมายถึงปัญญา
ที่เกิดจากการเจริญ ทิฏฐิวิสุทธิกรรมฐาน กังขาวิสุทธิกรรมฐาน และอนุปัสสนาหรือวิปัสสนาที่เหลือ 
ซึ่งนับเป็นปัญญาฝ่ายวิปัสสนา

10 มูลลกัมมัฏฐาน 2.5
11 มูลลกัมมัฏฐาน 3.2
12 มูลลกัมมัฏฐาน 4.7-4.9, 5.3-5.5
13 มูลลกัมมัฏฐาน 13.11
14 มูลลกัมมัฏฐาน 3.9-3.12
15 มูลลกัมมัฏฐาน 5.5-5.10
16 มูลลกัมมัฏฐาน 5.10-6.9
17 มูลลกัมมัฏฐาน 6.10-7.4
18 มูลลกัมมัฏฐาน 7.4-9.6
19 มูลลกัมมัฏฐาน 9.7-10.2
20 มูลลกัมมัฏฐาน 10.2-11.2
21 มูลลกัมมัฏฐาน 11.3-11.9
22 มูลลกัมมัฏฐาน 11.10-12.10
23 มูลลกัมมัฏฐาน 12.10-13.5
24 มูลลกัมมัฏฐาน 22.8
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25 มูลลกัมมัฏฐาน 22.12
26 มูลลกัมมัฏฐาน 24.7
27 มูลลกัมมัฏฐาน 25.14
28 มูลลกัมมัฏฐาน 33.1
29 มูลลกัมมัฏฐาน 43.11
30 มูลลกัมมัฏฐาน 45.13
31 มูลลกัมมัฏฐาน 49.5
32 มูลลกัมมัฏฐาน 50.1
33 คัมภีร์มิได้กล่าวไว้ว่าเป็นพระพิมพ์/พระผง หรือพระพุทธรูปบูชา
34 หมายถึง พระพุทธเจ้า
35 มูลลกัมมัฏฐาน 52.11
36 มูลลกัมมัฏฐาน 12.9
37 มูลลกัมมัฏฐาน 17I 8-19.3
38 มูลลกัมมัฏฐาน 53.1-54.3
39 มูลลกัมมัฏฐาน 18 II 5
40 ระบุ พ.ศ.2092 สมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ช่างผู้จารึกคือพระมหาเถรศรีพงศ์ ผู้สร้างจารึกคือ

มหาพรหมกุมารและทายก
41 จะได้กล่าวถึงพม่าและกัมพูชาในหัวข้อต่อไป
42 รูปโดย ชัชวาลย์ เสรีพุกกะณะ
43 มูลลกัมมัฏฐาน 54.3
44 Urkasame, Kitchai. 2013. “A Study of Elements in Yogāvacara Tradition from Tham Scripts 

Palmleaf Manuscripts.” Doctor of Philosophy. The University of Sydney. p.245
45 Ibid. p. 290
46 มูลลกัมมัฏฐาน 58.4
47 มูลลกัมมัฏฐาน 59
48 มูลลกัมมัฏฐาน 61.7
49 โปรดศึกษารายละเอียดจากรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ “สมาธิภาวนาในคัมภีร์อักษรธรรม” โดย 

กิจชัย เอื้อเกษม 2556
50 concept
51 มูลลกัมมัฏฐาน 60.7
52 รูปโดย ชัชวาลย์ เสรีพุกกะณะ
53 จุลศักราช 1261
54 ส�าเนาไมโครฟิล์มโดยสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 82.117.11.057-057
55 จุลศักราช 1236
56 ส�าเนาไมโครฟิล์มโดย สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 82.117.11.057-057
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57 จุลศักราช 1198
58 ส�าเนาไมโครฟิล์มโดย ส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร.01.20.132.02
59 โปรดอ่านเพิ่มเติมในบทที่ 6
60 theme
61 พระญาณกสิณ 2.1,13.1
62 Bizot 1994, 1992, 1981, 1976; Bizot & Lagirarde 1996
63 โปรดศึกษารายละเอียดจากรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ “สมาธิภาวนาในคัมภีร์อักษรธรรม” โดย 

กิจชัย เอื้อเกษม 2556
64 พระญาณกสิณ 6.4
65 พุทธนรกัน 9.2
66 โปรดศึกษาเปรียบเทียบคัมภีร์ภาษาเขมรในบทถัดไป
67 โปรดศึกษารายละเอียดจากรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ “สมาธิภาวนาในคัมภีร์อักษรธรรม” โดย 

กิจชัย เอื้อเกษม 2556
68 บัวระพันธะ 2.40.1
69 โยคาวจรจารย์เจ้าหมายถึงพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติ
70 บัวระพันธะ 2.5.2, 8.1, 13.4, 14.4,16.3
71 บัวระพันธะ 3.14.4
72 คัมภีร์ธัมมกาย 8.1-4
73 คัมภีร์ธัมมกาย 2.4
74 บ�าเพ็ญ ระวิน, ผู้แปล (2540) อุปาตสนฺติปกรณ และ มังคลสันติงส�านวนล้านนา เชียงใหม่: คณะ

มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
75 พระคันธสาราภิวงศ์. ผู้แปล (2552) บทสวดอุปปาตสันติ. ล�าปาง: วัดท่ามะโอ
76 ฉบับวัดบุพพาราม วัดท่ามะโอเขียน มารพนฺธวิโมจิโน
77 ฉบับวัดบุพพาราม วัดท่ามะโอเขียน เตโชพเลนมหตา
78 แปลภาษาไทยโดย บ�าเพ็ญ ระวิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2540.
79 พระญาณกสิณ 44.4
80 มูลลกัมมัฏฐาน หน้า 18 II. 5
81 พระมงคลเทพมนุ ี(สด จนทฺสโร) (2555) รวมพระธรรมเทศนา พระมงคลเทพมนีุ (สด จนทฺสโร) คณะ

ศิษยานุศิษย์หลวงพ่อวัดปากน�า้ โดยพระวิชัย วิชโย และคณะ กรุงเทพฯ: บ. เอกพิมพ์ไท จ�ากัด หน้า 
284

82 soteriology
83 พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) (2555) รวมพระธรรมเทศนา พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หน้า 

371
84 wisdom
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85 บัวระพันธะ 2.17.1
86 พระญาณกสิณ 53.27
87 โปรดศึกษาเพิ่มเติมในคัมภีร์ภาษาเขมรบทถัดไป
88 พุทธนรกัน 13.2
89 พุทธนรกัน 16.1
90 พุทธนรกัน 17.1
91 บัวระพันธะ 2.15.2
92 บัวระพันธะ 1.28.1, 45.3
93 บัวระพันธะ 2.48.3
94 บัวระพันธะ 1.43.1, 2.18.1
95 ฉบับเขมร มีนกอินทรี 6 ตัว
96 ฉบับเขมรเพิ่ม กาย และ ใจ
97 โปรดศึกษาเพิ่มเติมในคัมภีร์ภาษาเขมรในบทถัดไป
98 พระญาณกสิณ 16.3, บัวระพันธะ 3.5.3
99 พระญาณกสิณ 31.2
100 บัวระพันธะ 2.47.2
101 บัวระพันธะ 2.39.4
102 บัวระพันธะ 2.48.4
103 essence
104 บัวระพันธะ 1.30.1
105 พระมงคลเทพมนุ ี(สด จนทฺสโร) (2555) รวมพระธรรมเทศนา พระมงคลเทพมนุ ี(สด จนทฺสโร) คณะ

ศิษยานุศิษย์หลวงพ่อวัดปากน�้า โดยพระวิชัย วิชโย และคณะ กรุงเทพฯ: บ. เอกพิมพ์ไท จ�ากัด หน้า 
655

106 พระญาณกสิณ ฉบับวัดข่วงสิงห์ 6.2
107 พระญาณกสิณ 15.2-4
108 พระญาณกสิณ 27.1
109 พระญาณกสิณ 57.2
110 พระมงคลเทพมนุ ี(สด จนทฺสโร) (2555) รวมพระธรรมเทศนา พระมงคลเทพมนุ ี(สด จนทฺสโร) คณะ

ศิษยานุศิษย์หลวงพ่อวัดปากน�้า โดยพระวิชัย วิชโย และคณะ กรุงเทพฯ: บ. เอกพิมพ์ไท จ�ากัด หน้า 
531

111 เรื่องเดียวกัน หน้า 36
112 พระญาณกสิณ 57.1
113 บัวระพันธะ 1.48.4
114 extinction
115 decontaminated
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116 พระมงคลเทพมนุ ี(สด จนทฺสโร) (2555) รวมพระธรรมเทศนา พระมงคลเทพมนีุ (สด จนทฺสโร) คณะ
ศิษยานุศิษย์หลวงพ่อวัดปากน�า้ โดยพระวิชัย วิชโย และคณะ กรุงเทพฯ: บ. เอกพิมพ์ไท จ�ากัด หน้า 
427

117 พระญาณกสิณ 33.1
118 พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) (2555) รวมพระธรรมเทศนา พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หน้า 

20
119 เรื่องเดียวกัน, หน้า 54
120 เคียน: ก. พัน; คาด
121 พุทธนรกัน 10.4
122 พระมงคลเทพมนุ ี(สด จนทฺสโร) (2555) รวมพระธรรมเทศนา พระมงคลเทพมนีุ (สด จนทฺสโร) คณะ

ศิษยานุศิษย์หลวงพ่อวัดปากน�า้ โดยพระวิชัย วิชโย และคณะ กรุงเทพฯ: บ. เอกพิมพ์ไท จ�ากัด หน้า 
54

123 ตวา: ว. เมื่อวานนี้
124 พุทธนรกัน 20.3
125 พระมงคลเทพมนุ ี(สด จนทฺสโร) (2555) รวมพระธรรมเทศนา พระมงคลเทพมนีุ (สด จนทฺสโร) คณะ

ศิษยานุศิษย์หลวงพ่อวัดปากน�า้ โดยพระวิชัย วิชโย และคณะ กรุงเทพฯ: บ. เอกพิมพ์ไท จ�ากัด หน้า 
427

126 บัวระพันธะ 1.26.3
127 purify
128 eliminate
129 extinct
130 พระมงคลเทพมนุ ี(สด จนทฺสโร) (2555) รวมพระธรรมเทศนา พระมงคลเทพมนีุ (สด จนทฺสโร) คณะ

ศิษยานุศิษย์หลวงพ่อวัดปากน�า้ โดยพระวิชัย วิชโย และคณะ กรุงเทพฯ: บ. เอกพิมพ์ไท จ�ากัด หน้า 
598

131 เรื่องเดียวกัน, หน้า 22
132 เรื่องเดียวกัน, หน้า 797
133 จากบริบทมีความเป็นไปได้สูงว่า “ประจุร่าง” ใช้นัยเดียวกับ ประจุขาด (น. วิธีกล่าวค�าลาสึกจาก

พระ)
134 พระญาณกสิณ 56.3
135 บัวระพันธะ 2.47.1
136 จากบริบทมีความเป็นไปได้สูงว่า “ประจุร่าง” ใช้นัยเดียวกับ ประจุขาด (น. วิธีกล่าวค�าลาสึกจาก

พระ)
137 ควรเป็น ภัย
138 พุทธนรกัน 37.1
139 พระญาณกสิณ 48.4
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140 บัวระพันธะ 2.47.1
141 cross section
142 พระมงคลเทพมนุ ี(สด จนทฺสโร) (2555) รวมพระธรรมเทศนา พระมงคลเทพมนุ ี(สด จนทฺสโร) คณะ

ศิษยานุศิษย์หลวงพ่อวัดปากน�้า โดยพระวิชัย วิชโย และคณะ กรุงเทพฯ: บ. เอกพิมพ์ไท จ�ากัด หน้า 
44, 566, 598

143 ภาพจากหนังสือ รวมพระธรรมเทศนา พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) (2555) คณะศิษยานุศิษย์
หลวงพ่อวัดปากน�้า โดยพระวิชัย วิชโย และคณะ กรุงเทพฯ: บ. เอกพิมพ์ไท จ�ากัด

144 พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) รวมพระธรรมเทศนา พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หน้า 72
145 แวนประเสริฐ: ว. ประเสริฐยิ่ง
146 ฟ้ง(ฟ่ง): ก. กระเด็น, ปลิว, ตลบ
147 สว้าน: ก.(ลม) ตีขึ้นขางบน
148 บาลีถ่ายถอดตามที่ปรากฏในคัมภีร์ใบลาน
149 มืนตา: ก. ลืมตา
150 พุทธนรกัน 14.4
151 ควรเป็น ทุกนิยาย
152 พระญาณกสิณ 48.4
153 พระญาณกสิณ 56.1
154 พระมงคลเทพมนุ ี(สด จนทฺสโร) (2555) รวมพระธรรมเทศนา พระมงคลเทพมนุ ี(สด จนทฺสโร) คณะ

ศิษยานุศิษย์หลวงพ่อวัดปากน�้า โดยพระวิชัย วิชโย และคณะ กรุงเทพฯ: บ. เอกพิมพ์ไท จ�ากัด หน้า 
173

155 methodology
156 พระมงคลเทพมนุ ี(สด จนทฺสโร) (2555) รวมพระธรรมเทศนา พระมงคลเทพมนุ ี(สด จนทฺสโร) คณะ

ศิษยานุศิษย์หลวงพ่อวัดปากน�้า โดยพระวิชัย วิชโย และคณะ กรุงเทพฯ: บ. เอกพิมพ์ไท จ�ากัด หน้า 
69

157 เรื่องเดียวกัน หน้า 72
158 ปัสสาสวาต: ป+สาส+วาต ลมภายใน
159 ดัง: น. จมูก
160 สู้: ก. ยินดี. พอใจ, รับได้
161 บัวระพันธะ 2.37.4
162 พระญาณกสิณ ฉบับวัดข่วงสิงห์ 6.1
163 พระญาณกสิณ 7.3
164 นิสสาสวาต: นิ+สาส+วาต ไม่มีกระแสลม
165 หนาใจ: ก. สนใจ, ใฝ่ใจ มักใช้ในรูปปฏิเสธเป็น บ่หนา หรือ บ่หนาใจ
166 ขง: น. กรุง, เมือง, อาณาเขต
167 บัวระพันธะ 2.32.3
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168 พระมงคลเทพมนุ ี(สด จนทฺสโร) (2555) รวมพระธรรมเทศนา พระมงคลเทพมนีุ (สด จนทฺสโร) คณะ
ศิษยานุศิษย์หลวงพ่อวัดปากน�า้ โดยพระวิชัย วิชโย และคณะ กรุงเทพฯ: บ. เอกพิมพ์ไท จ�ากัด หน้า 
51

169 เรื่องเดียวกัน, หน้า 386
170 เรื่องเดียวกัน, หน้า 285
171 เรื่องเดียวกัน, หน้า 867
172 พุทธนรกัน 16.1
173 พุทธนรกัน 15.4
174 ปตฺตพิคุร: ควรเป็น ปตฺตพฺพคุณ หมายถึง คุณแห่งสิ่งที่ควรบรรลุ
175 พุทธนรกัน 16.4
176 พระมงคลเทพมนุ ี(สด จนทฺสโร) (2555) รวมพระธรรมเทศนา พระมงคลเทพมนีุ (สด จนทฺสโร) คณะ

ศิษยานุศิษย์หลวงพ่อวัดปากน�า้ โดยพระวิชัย วิชโย และคณะ กรุงเทพฯ: บ. เอกพิมพ์ไท จ�ากัด หน้า 
72

177 เรื่องเดียวกัน, หน้า 285
178 เรื่องเดียวกัน, หน้า 47
179 เรื่องเดียวกัน
180 เรื่องเดียวกัน, หน้า 464
181 เรื่องเดียวกัน, หน้า 773
182 เรื่องเดียวกัน, หน้า 775
183 เรื่องเดียวกัน, หน้า 100
184 พระญาณกสิณ 46.3
185 พระญาณกสิณ 53.3
186 พุทธนรกัน 7.1
187 พระมงคลเทพมนุ ี(สด จนทฺสโร) (2555) รวมพระธรรมเทศนา พระมงคลเทพมนีุ (สด จนทฺสโร) คณะ

ศิษยานุศิษย์หลวงพ่อวัดปากน�า้ โดยพระวิชัย วิชโย และคณะ กรุงเทพฯ: บ. เอกพิมพ์ไท จ�ากัด หน้า 
294

188 เรื่องเดียวกัน, หน้า 332
189 พระญาณกสิณ 57.3
190 ขอกระดาน: น. กุญแจ
191 พุทธนรกัน 31.4
192 task of practice
193 พระมงคลเทพมนุ ี(สด จนทฺสโร) (2555) รวมพระธรรมเทศนา พระมงคลเทพมนีุ (สด จนทฺสโร) คณะ

ศิษยานุศิษย์หลวงพ่อวัดปากน�า้ โดยพระวิชัย วิชโย และคณะ กรุงเทพฯ: บ. เอกพิมพ์ไท จ�ากัด หน้า 
145
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194 เรื่องเดียวกัน, หน้า 194
195 เรื่องเดียวกัน, หน้า 67
196 เรื่องเดียวกัน, หน้า167
197 เรื่องเดียวกัน, หน้า 173
198 พระญาณกสิณ 14.2
199 ตามบริบทควรเป็น คันถธุระ
200 พ้อย: ว.ไฉน, ท�าไม, กลับกลาย, แปรผัน
201 พระญาณกสิณ 47.3
202 พระญาณกสิณ 22.3
203 พระมงคลเทพมนุ ี(สด จนทฺสโร) (2555) รวมพระธรรมเทศนา พระมงคลเทพมนุ ี(สด จนทฺสโร) คณะ

ศิษยานุศิษย์หลวงพ่อวัดปากน�้า โดยพระวิชัย วิชโย และคณะ กรุงเทพฯ: บ. เอกพิมพ์ไท จ�ากัด หน้า 
925

204 เรื่องเดียวกัน, หน้า 16
205 พระญาณกสิณ 40.4
206 AIII.106. องฺ.ปญฺจก. 22/79/121.
207 Vism 118–169. วิสุทฺธิ.1/150–217
208 พุทธนรกัน 21.1
209 พระญาณกสิณ 19.1
210 อนุบุพพวิหาร หรือ อนุบุพพนิโรธ (M I.301; S IV.293. ม.มู. 12/510/549; ส�.สฬ. 18/564/362.)
211 แม้ว่า ปรญา จะหมายถึงปัญญา แต่ในที่นี้ความหมายน่าจะหมายถึงญาณ
212 ควรเป็น สี่
213 อิ่ม: ว. เบิกบาน, แช่มชื่น
214 ควรเป็น สมาบัติ
215 พระญาณกสิณ 20.1
216 พระญาณกสิณ ฉบับวัดข่วงสิงห์ 5.2
217 พุทธนรกัน 31.4
218 พระมงคลเทพมนุ ี(สด จนทฺสโร) (2555)  รวมพระธรรมเทศนา พระมงคลเทพมนุ ี(สด จนทฺสโร) คณะ

ศิษยานุศิษย์หลวงพ่อวัดปากน�้า โดยพระวิชัย วิชโย และคณะ กรุงเทพฯ: บ. เอกพิมพ์ไท จ�ากัด หน้า 
17

219 เรื่องเดียวกัน, หน้า 50
220 เรื่องเดียวกัน, หน้า 200-201
221 เรื่องเดียวกัน, หน้า 149
222 เรื่องเดียวกัน, หน้า 69
223 เรื่องเดียวกัน, หน้า 69
224 พระญาณกสิณ ฉบับวัดข่วงสิงห์ 5.2
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225 พุทธนรกัน 31.4
226 M I.301; S IV.293. ม.มู.12/509/550; ส�.สฬา. 18/561/361.
227 comparative analysis
228 พระมงคลเทพมนุ ี(สด จนทฺสโร) (2555) รวมพระธรรมเทศนา พระมงคลเทพมนีุ (สด จนทฺสโร) คณะ

ศิษยานุศิษย์หลวงพ่อวัดปากน�า้ โดยพระวิชัย วิชโย และคณะ กรุงเทพฯ: บ. เอกพิมพ์ไท จ�ากัด หน้า 
678

229 เรื่องเดียวกัน, หน้า 745
230 เรื่องเดียวกัน, หน้า 586
231 เคียน: ก. พัน, คาด, โพก. มัด 
232 บัวระพันธะ 2.38.3
233 โปรดอ่านรายละเอียดได้จากรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ “สมาธิภาวนาในคัมภีร์อักษรธรรม” โดย 

กิจชัย เอื้อเกษม 2556 
234 พระมงคลเทพมนุ ี(สด จนทฺสโร) (2555) รวมพระธรรมเทศนา พระมงคลเทพมนีุ (สด จนทฺสโร) คณะ

ศิษยานุศิษย์หลวงพ่อวัดปากน�า้ โดยพระวิชัย วิชโย และคณะ กรุงเทพฯ: บ. เอกพิมพ์ไท จ�ากัด หน้า 
35 

235 เรื่องเดียวกัน หน้า 608

บทที ่5 สมาธิภาวนาและธรรมกายในคัมภีร์อักษรธรรม | 317

www.webkal.org



318  |  กิจชัย เอื้อเกษม

บทที่ 6  
ร่องรอยธรรมกายในคัมภีร์
ใบลานภาษาเขมร1

www.webkal.org



บทที ่6 ร่องรอยธรรมกายในคัมภีร์ใบลานภาษาเขมร | 319

พระพุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้ามาในสุวรรณภูมิราวพุทธศตวรรษที่ 3  

และได้แพร่เข้ามาในกมัพชูา เวลานัน้กมัพชูามเีมอืงหลวงชือ่ว่า นครเกาะโกกธะ 

โลก (ช่วง พ.ศ. 300-500) ต่อมาในสมัยนครพนมหรือฟูนัน (ช่วง พ.ศ. 500-

1100) พระพุทธศาสนาได้รับการยอมรับในหมู่ประชาชน จนมาถึงในรัชสมัย

พระเจ้าพุธศรีมาระ พระพุทธศาสนาเถรวาทจากอินเดียได้รับการยกให้เป็น

ศาสนาประจ�าชาติ ในสมัยเจนละ (ช่วง พ.ศ. 1100-1300) พระพุทธศาสนา

รุง่เรอืงสบืต่อมาจนถงึพทุธศตวรรษที ่12 จงึได้มพีระพทุธศาสนามหายานนกิาย

อาจริยวาทแพร่เข้ามา โดยพระพทุธศาสนาเถรวาทและศาสนาพราหมณ์ได้รบั

ความนยิมนบัถอืกนัมาก ต่อมาในสมยัพระนคร (ช่วง พ.ศ. 1300-2000) ศาสนา

พราหมณ์ได้รับการยกย่องจากราชส�านักในระยะแรกเนื่องด้วยการน�า “ลัทธิ

เทวราช” เข้ามา แต่ในสมยัของพระเจ้าชยัวรมนัที ่7 (พ.ศ. 1724 - พ.ศ. 1762?) 

พระพุทธศาสนามหายานได้เข้ามามีบทบาทแทนศาสนาพราหมณ์ด้วยระบบ 

“ลทัธพิทุธราช” ส่วนพระพทุธศาสนาเถรวาทนัน้ยงัคงเจรญิอยูใ่นหมูป่ระชาชน

เป็นหลัก จนถงึปลายรชักาลพระเจ้าชยัวรมนัที ่7 โอรสของพระองค์ชือ่พระตา

มาลินทะได้น�าพระพุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกาวงศ์เข้ามาเผยแผ่ในกัมพูชา 

จนได้รบัการยกย่องจากราชส�านกั และได้เป็นศาสนาประจ�าชาติของกมัพชูาใน

เวลาต่อมา เมื่อถึงยุคหลังพระนคร (พ.ศ. 2000-2500) ซึ่งแบ่งออกได้เป็นสอง

สมัย คือสมัยกรุงละแวก กรุงอุดงค์มีชัยและสมัยอาณานิคมฝรั่งเศส พระพุทธ

ศาสนาเถรวาทก็ยังเป็นศาสนาประจ�าชาติตลอดมา มีพระภิกษุสงฆ์บวชเรียน 

และมีการศึกษาธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมตามอารามต่างๆ พระสงฆ์ในยุคนี้

มีบทบาทส�าคัญในการด�ารงรักษามรดกทางวัฒนธรรม ภาษา และความเป็น
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หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ 1 ฉบับรวมงานวิจัยโดยย่อ

เอกลกัษณ์ของชาต ิจวบจนกระทัง่กมัพชูาต้องเข้าสูส่ภาวะสงครามกลางเมอืง 

พระพุทธศาสนาได้รับผลกระทบจากสงครามนั้นอย่างรุนแรง

ประติมากรรมพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 อัครพุทธศาสนูปถัมภก
สมัยพระนคร (พ.ศ. 1724 - พ.ศ. 1762?)
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หลงัจากสงครามกลางเมอืงในกมัพชูาสงบลง พระพุทธศาสนาและวดัวา

อารามได้รับการฟื้นฟู คัมภีร์ใบลานภาษาเขมรท่ียังหลงเหลือจากการท�าลาย

ถูกรวบรวม โดยองค์กรที่ท�าหน้าที่หลักสององค์กรใหญ่ คือสถาบันพุทธศาสน

บันฑิตย์กัมพูชารวบรวมและลงทะเบียนไว้ได้ประมาณ 800 ผูก และองค์กร

การศึกษาและอนุรักษ์ใบลานเขมรรวบรวมได้ประมาณ 3400 ผูก2 แต่คัมภีร์ที่ 

กระจัดกระจายอยู่ตามวัดต่างๆ ในกัมพูชาก็ยังมีอีกเป็นจ�านวนมาก ใบลาน

เขมรที่หลงเหลือจากสมัยสงครามกลางเมืองที่มีอายุมากที่สุด เป็นคัมภีร์ที่

คัดลอกในช่วงกลางพุทธศตวรรษท่ี 253 ส่วนภาษาที่ใช้จารึกนั้นพบทั้งภาษา

เขมรล้วนและภาษาเขมรปนไทย เน่ืองจากกมัพชูาเคยอยูใ่นปกครองของสยาม

ระยะหนึ่ง

สมาธิภาวนาในคัมภีร์ใบลานเขมร
จากบัญชีรายการคัมภีร์ 927 ฉบับที่เก็บรวบรวมโดยองค์กรการศึกษา

และอนรุกัษ์ใบลานเขมร กรงุพนมเปญ พระปอเหม่าได้คดัเลอืกคมัภร์ีทีม่เีนือ้หา

น่าสนใจออกมาได้ 28 ฉบับ เพื่อศึกษาหาร่องรอยธรรมกาย และได้สรุปภาพ

รวมเนื้อหาคัมภีร์ไว้โดยสังเขป โดยได้เลือกศึกษาเนื้อหาในคัมภีร์ “มูลพระ

กัมมัฏฐาน” เป็นหลัก เพื่อเปรียบเทียบกับต�ารากรรมฐานโบราณฉบับอื่นๆ 

และเปรียบเทียบกับค�าสอนในวิชชาธรรมกาย

หลักสูตรการเรียนการสอนพระกรรมฐาน
แบบโบราณ

กมัพชูาในยคุโบราณน้ัน มแีนวทางการเรยีนการสอนพระกรรมฐานเป็น

ขั้นเป็นตอน และไล่ไปตามล�าดับชั้นในการเข้าถึงของผู้ปฏิบัติ พระผู้สอนจะ

www.webkal.org



322  |  ดร.กิจชัย เอื้อเกษม
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ใช้คัมภีร์ใบลานที่บันทึกผลการปฏิบัติของครูบาอาจารย์ของตนที่สืบทอดต่อ

กันมา เป็นบรรทัดฐานในการวัดผลการปฏิบัติของผู้เรียน ส่วนหลักสูตรหรือ

แนวทางการเรียนการสอนพระกรรมฐานนั้นมี 11 ชั้นและ15 ชั้น ซึ่งมีความ 

แตกต่างกันบ้างในรายละเอียด เนื้อหาในคัมภีร์กล่าวถึงวิธีการอาราธนาพระ 

กรรมฐาน และการรายงานผลของผูป้ฏบิตัทิีไ่ด้เข้าถงึสภาวธรรมในชัน้ต่างๆ ไปตาม 

ล�าดับได้แก่ 4 ชั้นพระปีติ 5 องค์ ชั้นพระยุคล 6 องค์ ชั้นพระกายสุข ๒ องค์ 

ชั้นอาณาปาณธัมมัชฌาน 8 องค์ ชั้นพระพุทธคุณ 10 พระองค์ ชั้นพระกสิณ

ทั้ง 10 ชั้นพระอสุภ 10 องค์ ชั้นพระอริยสงฆ์ 8 องค์ ชั้นมะมวงกัลป์ (ป่าวิราญ

ชร) และชั้นส�าเภาแก้ว ชั้นพรหมวิหาร 4 องค์ ชั้นพระจุฬามณี 5 พระองค์ ชั้น

คุณพระบิดา 21 ชั้นคุณมารดา 12 ชั้นพระอานาปาณะ 4 องค์ และชั้นดวงศีล 

5 องค์ โดยที่คัมภีร์ต่างกันก็อาจมีจ�านวนชั้น การจัดล�าดับชั้น ชื่อเรียกแต่ละ

ชั้นแตกต่างออกไปจากที่กล่าวมานี้บ้าง

วิธีการปฏิบัติ
ขั้นแรกนักเรียนเตรียมพานสักการะของตน (พานอุปจาร) จุดธูปเทียน

และสวดบูชาพระรัตนตรัย, วันทาพระประธานและครูกรรมฐาน, สมาทานศีล 

5 หรือ 8 จากนั้นครูผู้สอนกรรมฐานจะน�าอาราธนากรรมฐานและสอนวิธีการ

เจริญกรรมฐาน โดยเริ่มจากท่านั่งเอาเท้าขวาทับเท้าซ้าย มือขวาทับมือซ้าย 

และภาวนาค�าบรกิรรมภาวนา ในการปฏิบัตข้ัินแรกนัน้อาจารย์จะสอนให้ศษิย์

ศึกษาหาธรรมในชั้นที่ 1 คือชั้นพระปีติ 5 พระองค์ก่อน จากนั้นหากธรรมะ

ก้าวหน้าอาจารย์ผู้สอนจะแนะน�าชั้นที่สูงขึ้นในล�าดับถัดไป
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การใช้คำาภาวนา
คัมภีร์ภาวนาคาถาฉบับวัดจัก-อัง-เร-กรอม คัดลอกในปี พ.ศ. 2489 

ได้แนะน�าวิธีการเตือนสติของตัวเองไม่ให้ฟุ้งซ่าน โดยการตรึกระลึกถึงพระ

มหากรณุาธคุิณ พระบรสิทุธคิณุและพระปัญญาธคิณุของพระพทุธเจ้า และให้

บริกรรมภาวนาค�าว่า “อะระหังๆๆ” หรือ “สัมมาสัมพุทโธ” แต่หากต้องการ

ให้จิตเกิดการเบื่อหน่ายคลายก�าหนัดให้ใช้ค�าภาวนาว่า “นามะรูปัง อนัตตา” 

คมัภร์ีมลูธมัมไตรของสถาบนัพทุธศาสนบนัฑติ5 แนะน�าให้ใช้ค�าภาวนาแบบใด

แบบหนึ่งใน 3 แบบคือ “พุทโธ อะระหัง” “สัมมา อะระหัง” และ “อะระหัง”  

ส่วนในต�าราการเจริญสมาธิภาวนาแบบโบราณของวัดมุนีสุวรรณ อ�าเภอ

แสนสุข กรุงพนมเปญ ใช้ค�าว่า “สัมมา อะระหัง” ในการภาวนา

การกำาหนดใจขณะภาวนา
คมัภร์ีวารปรยิายพระวปัิสสนาสตูร จารโดยพระภกิษพุรหมสุวรรณ ราว

ปี พ.ศ. 2461 เป็นบันทึกประสบการณ์การเรียนพระกรรมฐานจากอาจารย์

พรหมสอ6ในจังหวัดเสียมเรียบ แสดงฐานที่ตั้งของจิต 5 ฐานคือที่ปลายจมูก 

ที่อาหารส�าลักที่ลิ้นไก่ ที่ล�าคอ ที่ปลายสุดลมหายใจ ที่สะดืออันเป็นกลางกั๊ก

ของกลางกาย

ทั้ง 5 ฐานนี้หากจะสอนในเชิงสัญลักษณ์ ท่านเปรียบเทียบกับตัวอักษร

ย่อ 5 ตัวคือ น-โม-พุทฺ-ธา-ยะ โดยฐานที่ 1 ที่ปลายจมูก เป็นท่ีต้ังของพระ

อักขระตัว “น” ฐานที่ 2 ที่ลิ้นไก่ เป็นที่ตั้งพระอักขระตัว “โม” ฐานที่ 3 ที่ 

ล�าคอ เป็นทีต่ัง้พระอกัขระตวั “พทฺุ” ฐานท่ี 4 ปลายสดุของลมหายใจ เป็นทีต้ั่ง 
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พระอักขระตัว “ธา” และฐานท่ี 5 ศูนย์กลางกั๊กของกลางกาย เป็นที่ตั้ง 

พระอักขระตัว “ยะ”

ในหนังสือการสอนพระกรรมฐานแบบโบราณของวัดมุนีสุวรรณบันทึก

ว่า น-โม-พุท-ธา-ยะ เป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ในภัทรกัป

นี้ ทรงประทับอยู่ภายในกายเราตรงที่ตั้งของฐานทั้ง 5 ฐานนั้น นอกจากนี้

ยังบอกว่า น-โม-พุทฺ-ธา-ยะ เป็นค�าภาวนา และเป็นสัญลักษณ์แทนปีติทั้ง 5 

องค์เช่นกัน ดังเช่นตัวอย่าง อาจารย์บางท่านเวลาสอนพระกรรมฐานจะบอก

ลูกศิษย์ในเชิงปริศนาธรรมว่า วันนี้ไปหาตัว “น” ภายในตัวให้พบ ตัว “น” ที่

อาจารย์ท่านว่านัน้หมายถงึ ให้ไปหาพระขทุทกาปีตอินัเป็นปีติข้อแรกในปีติท้ัง 

5 องค์นั่นเอง ส่วนในคัมภีร์วารมูลพระกัมมถาน น-โม-พุทฺ-ธา-ยะ จะหมายถึง

ดวงศีล 5 ดวงเป็นต้น

วิธีการสอนกรรมฐานแบบโบราณครูผู้สอนจะสอนในลักษณะปริศนา

ธรรม คือท่านจะไม่อธิบายรายละเอียดให้ศิษย์ทราบก่อนเลย ว่าเวลานั่ง

สมาธิไปแล้วจะพบประสบการณ์อะไรบ้าง แต่ท่านจะให้ลูกศิษย์เรียนรู้และ

มีประสบการณ์โดยตรงด้วยตนเอง และเมื่อเกิดประสบการณ์จากการปฏิบัติ

น้ันแล้ว ท่านจะสอบอารมณ์ทุกวันในช่วงเวลาท�าวัตรเย็น เพื่อตรวจสอบว่า

ประสบการณ์ที่ได้รับนั้น ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงเพียงใด หากไม่ตรง

ท่านจะแนะน�าตัวต่อตัว หรือหากมีศิษย์ติดขัดหรือสงสัยในข้อปฏิบัติ ท่านก็

จะอธิบายให้ทราบโดยตรงในช่วงดังกล่าวนั้นเอง
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ผลจากการปฏิบัติ
จากการศึกษาเน้ือหาในคัมภีร์มูลพระกัมมัฏฐานและคัมภีร์อื่นๆ ที่

เกี่ยวข้องพบว่า ในสมัยโบราณ ผู้ปฏิบัติธรรมได้ก�าหนดใจของตนไว้ภายใน

ตัวเวลาท�าภาวนา และเมื่อปฏิบัติแล้วก็เข้าถึงสภาวธรรมในระดับชั้นต่างๆ 

ตั้งแต่ชั้นปีติ 5 จนถึงอรูปฌาน โดยในช่วงแรกผู้ปฏิบัติจะเห็นนิมิตหรือเกิด

ประสบการณ์ทางอารมณ์ก่อน อย่างเช่นมีบุพนิมิตเกิดขึ้นแล้วมีอาการกาย 

เบา ใจสบาย กายขยาย กายลอย เป็นต้น จากนั้นเกิดแสงสว่างภายใน เห็น

สภาวธรรมต่างๆ ไปตามล�าดับ ได้แก่ เห็นแสงสว่าง เห็นดวงศีลหรือดวงธรรม 

เห็นพระพุทธเจ้า หรือพระอริยสงฆ์เป็นต้น เมื่อเข้าถึงสภาวธรรมนั้นแล้ว  

ผู้ปฏิบัติก็ท�าการศึกษาเปรียบเทียบในเชิงสัญลักษณ์ เพื่อแนวทางในการสอน

พระกรรมฐานแก่ลูกศิษย์ หรือเพื่อแนวทางในการทรงจ�าหมวดหมู่พระธรรม

ในพระไตรปิฎกต่อไป

ธรรมกายในคัมภีร์เขมร
ในกลุ่มคัมภีร์ใบลานภาษาเขมรที่ศึกษาอยู่พบค�าว่าธรรมกายสองแห่ง

คือ

ในคมัภีร์วารปรยิายพระวปัิสสนาสตูร หรอืผโลว์พระธรรมลงักา มคีาถา

สวดสรรเสรญิพระธมัมกาย7 ซึง่มข้ีอความสรปุในตอนท้ายว่า ธรรมกายคอืพทุธ

ลักษณะอันกุลบุตรผู้มีปัญญา มีญาณอันประเสริฐ พึงตามระลึกนึกถึงเนืองๆ

เป็นต้น เมื่อท�าการสวดสรรเสริญพระธรรมกาย สวดสรรเสริญในองค์พระ 

ผูม้บีญุทกุๆ วนัเช่นนี ้จะมอีานสิงส์ท�าให้สมหวงัได้ในทุกส่ิงท่ีปรารถนา บทสวด

มีเนื้อหาท�านองเดียวกับ “คาถาพระธรรมกาย” ที่พบในประเทศไทย ตั้งแต่
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ข้อความ สพฺพญฺญุตญฺญาณปวรสีส� จนถึง ธมฺมกายพุทฺธลกฺขณ� โยคาวจรกุล

ปุตฺเตน ติกฺขญาเณน สพฺพญฺญูพุทฺธภาว� ปฏฺเนฺเตน ปุนปฺปุน� อนุสฺสริตพฺพ�ฯ 

และมีค�าลงท้ายเพื่อเป็นการจบบทสวดสรรเสริญพระธรรมกายว่า “ธมฺมกาย

ปริปุณฺณา นิฏฺิตา”8

อีกแห่งที่พบค�าว่าธรรมกายคือหนังสือ “การเจริญกรรมฐานแบบ

โบราณ” ของวัดเชตพน อ�าเภอกองเมี๊ย จังหวัดก�าปงจาม กัมพูชา ซึ่งมีเนื้อหา

ท�านองเดียวกัน แต่มีข้อความเพิ่มเติมในตอนท้ายว่า “เกเสสุ เกสาฉินทิตฺวา  

สพเฺพพทุเฺธห ิเทสติ ํนพิพฺาน ํคมนตถฺาย…”9 แปลได้ว่าเพ่ือประโยชน์แก่การเข้า

ถงึพระนิพพานทีพ่ระพทุธเจ้าทัง้ปวงผูท้รงปลงพระเกษาเสดจ็ออกบรรพชาได้

แสดงไว้แล้ว ทั้งนี้อาจเป็นการเชื่อมโยงเนื้อหาคาถาพระธรรมกายเข้ากับการ

เจริญกรรมฐาน

ภาพแสดงคําว่า “พระธัมมกาย” ที่ปรากฏในคัมภีร์ภาษาเขมร
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เกิดมาเพื่อหาดวงแก้ว
ข้อความว่า “เกิดมาเพื่อหาดวงแก้ว” เป็นที่คุ้นเคยของผู้ปฏิบัติมาแต่

สมยัโบราณ จากการศกึษาเนือ้หาในคมัภร์ีเหล่านัน้พบว่า การเกดิมาเป็นมนษุย์

มีเป้าหมายหลักคือเกิดมาเพื่อหาดวงแก้วที่อยู่ในกายตน เพราะแก้วดวงนี้จะ

สามารถน�าพาผู้ปฏิบัติและสรรพสัตว์ให้ประสบความผาสุกจนถึงพระนิพพาน

ได้ เรื่องราวของการเกิดมาเพื่อหาดวงแก้วน้ีมีปรากฏในคัมภีร์โบราณหลายๆ

คัมภีร์ดังตัวอย่างต่อไปนี้10

โยคาวจารทัง้หลายหากอยากจะยกตนให้พ้นจากทุกข์ภยั

ในวัฏสงสาร ให้ค้นหาธรรมะที่เรียกว่า “มูลกัมมฐาน” เพราะ

ตอนมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ตั้งใจว่า จะมาหาดวงแก้ว...หากพบ

ดวงแก้วนั้นแล้วจงถือให้มั่น เดชะอานุภาพของดวงแก้วนี้จะพา

ตนเองให้ไปสู่พระนิพพานได้11

ค�ากล่าวนี้มีความหมายลึกซึ้งและสอดคลองกับค�าที่พระเดชพระคุณ

พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้คนพบวิชชาธรรมกายเคยกล่าวไว้ว่า

เกิดมาว่าจะมาหาแก้ว พบแล้วไม่ก�าจะเกิดมาท�าไม อ้าย

ที่อยาก มันก็หยอก อ้ายที่หลอกมันก็ลวง ท�าให้จิตเป็นห่วงเป็น

ใย เลกิอยากลาหยอก รบีออกจากกาม เดนิตามขันธ์สามเร่ือยไป 

เสร็จกิจสิบหกไม่ตกกันดาร เรียกว่านิพพานก็ได้12

“ดวงแก้ว” หรือ “แก้ว” ทั้งในค�ากล่าวของพระเดชพระคุณพระมงคล

เทพมุนี และในคัมภีร์เขมร ย่อมหมายถึงผลจากการปฏิบัติธรรมยกตนให้พ้น

จากวัฏสงสาร ซึ่งจะน�าไปสู่นิพพานในที่สุด
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ฐานที่ตั้งของใจ - การวางใจเข้าไปในตัว
จากหลักฐานคัมภีร์ปริยายพระวิปัสสนาสูตร หรือผโลว์พระธรรมลังกา 

พบว่า ฐานที่ตั้งของใจนั้น มี 5 ฐานคือ ที่ปลายจมูก ที่ส�าลักของลิ้นไก่ ที่ล�าคอ 

ที่ปลายสุดลมหายใจ และที่สะดือกลางท้อง เมื่อผู้ปฏิบัติวางใจในฐานที่ 1 คือ 

ท่ีปลายจมูกแล้ว ให้ภาวนา “สัมมาอะระหังๆๆ” จนใจสงบจะเห็นแสงรัศมี 

สขีาว จากนัน้เลือ่นใจไปท่ีฐานท่ี 2 ท่ีตัง้ของลิน้ไก่ แล้วภาวนาสมัมาอะระหงัต่อ

ไปจะเห็นแสงรศัมีสเีขยีว แล้วเคลือ่นใจไปฐานที ่3 ทีต้่นล�าคอ แล้วภาวนาสมัมา

อะระหังต่อไป จะเห็นแสงรัศมีสีเหลือง จากนั้นเดินใจไปฐานที่ 4 จะเห็นเป็น

ดวงกลมๆ ขนาดเท่าเมล็ดพริกไทย เรียงเป็นแถวลงไปจนถึงที่ตั้งปลายสุดของ

ลมหายใจ แล้วภาวนาสัมมาอะระหังไปเรื่อยๆ แล้ว จะเห็นแสงรัศมีสีแดง ต่อ 

จากนั้นน�าใจไปฐานที่ 5 ที่อยู่ตรงกลางกั๊กแนวเดียวกับสะดือ แล้วกล่าวสัมมา

อะระหังต่อไป ก็จะเห็นดวงธรรมสีขาวใสสว่างอยู่ตรงนั้น

จากนั้นท่านให้ค้นหาดวงพระ “อะ-ระ-หัง” ต่อจากฐานท่ี 5 อันเป็น

ศูนย์กลางกั๊กของกลางกาย ปรากฏว่าเมื่อผู้ปฏิบัติวางใจที่ศูนย์กลางกั๊กแล้วก็

เห็นดวงธรรม “อะ” ท่านเรียกดวงนี้ว่า “ดวงแก้วใหญ่” อันเป็นเหมือนโอสถ

ทิพย์สามารถช่วยรักษาตนให้พ้นทุกข์ได้ จากนั้นก็หาดวง “ระ” ท่านกล่าวว่า 

“ต้องเอาใจไปตั้งไว้ท่ีศูนย์กลางสะดือ เมื่อเห็นศูนย์กลางกั๊กขนาดเท่าเมล็ด

พริกไทยแล้ว ให้เอาดวงแก้วใหญ่วางซ้อนทับข้างบนจากเมล็ดพริกไทยนั้นไป

อีกที” แล้วจะเห็นดวง “ระ” ซ้อนในศูนย์กลางกั๊กของกลางกายนั้น จากนั้น

ท่านให้หาดวง “หัง” โดยเอาดวงแก้วใหญ่ “อะ” ซ้อนทับตรงกลางกั๊กซ้อน
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กับดวง “ระ” ขึ้นไปข้างบน แล้วจะเห็นดวง “หัง” อยู่ตรงบนสุดของการซ้อน

ทับระหว่างดวงแก้วกับศูนย์กลางกั๊ก

จากข้อความท่ีกล่าวมานั้น หากเปรียบเทียบกับวิชชาธรรมกายที่พระ

เดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีได้ค้นพบ จะเห็นว่าฐานที่ตั้งของใจมีที่เหมือน

และต่างกบัวชิชาธรรมกายในฐานบางฐานคอื ในส่วนทีข่าดหายไปคอืทางคมัภร์ี

ปฏิบัติภาษาเขมรไม่ได้กล่าวถึงที่ตั้งของใจ 3 ฐานคือ ฐานที่อยู่เพลาตา ฐานที่

จอมประสาท และศูนย์กลางกายฐานที่ 7

อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติหาดวงแก้วหรืออักขระ “อะ-ระ-หัง” ต่อจาก 

ศนูย์กลางก๊ักน้ัน นบัได้ว่าเป็นความสอดคล้องตรงกนักบัการปฏบิตัธิรรมวชิชา

ธรรมกาย ทีเ่น้นความส�าคญัของการวางใจไว้ภายในตวัราวช่วงกลางของล�าตวั 

การเห็นดวงจิต และดวงแก้วพระธรรมเจ้า
ในคัมภีร์ปรยิายพระวปัิสสนาสตูรฉบับเดยีวกนัได้กล่าวถงึเรือ่งการเหน็

ดวงจิตว่า เป็นดวงที่เกิดขึ้นในศูนย์กลางกายระดับเดียวกับสะดือ ดังข้อความ

ในคัมภีร์ดังนี้

ตั้งภาวนาไปแล้วเห็นจิตนั้นชื่อว่า “ดวงจิต”

เห็นดวงจิตนั้นบังเกิดมาจากที่ไหน ?

ผูป้ฏบัิตติอบว่า นัง่ภาวนาแล้วเห็นบังเกดิ ณ ศนูย์กลางกัก๊  

กลางกายระดับเดียวกับสะดือ

ค�าว่า “จติ” ในภาษาเขมรหมายถึงธรรมชาติทีส่ะสมอารมณ์ หรอืความ

คดิ ภาษาเขมรไม่มคี�าศพัท์ส�าหรบัเรยีกตวัจติว่า “ใจ” ดังนัน้ค�าว่า “จิต” ท่ีจาร
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หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ 1 ฉบับรวมงานวิจัยโดยย่อ

ไว้ในใบลานภาษาเขมรอาจแปลได้ 2 ความหมายคือ “จิต” และ “ใจ” ส่วนใน

วิชชาธรรมกายกล่าวว่า “จิต” เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของใจ

ค�าว่า “ใจ” ในวิชชาธรรมกายนั้น พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี 

(สด จนฺทสโร) อธิบายว่าเห็นอย่างหนึ่ง จ�าอย่างหนึ่ง คิดอย่างหนึ่ง รู้อย่างหนึ่ง 

ทั้ง 4 อย่างนี้รวมเข้าเป็นจุดเดียวกันเรียกว่า “ใจ” ดังนั้น “ใจ” จึงหมายถึง

ดวงเห็น ดวงจ�า ดวงคิด ดวงรู้ ทั้ง 4 ดวงนี้รวมกันมาจรดอยู่กลางกั๊กคือกลาง

กาย แล้วจะท�าให้เหน็ดวงธรรมทีท่�าให้เป็นกายมนษุย์ ซึง่ดวงธรรมทีท่�าให้เป็น

กายมนษุย์นีม้ทีีต่ัง้แห่งเดยีว คอืศนูย์กลางกัก๊ของกลางกายของเรานัน่เอง

ส่วนค�าว่า “ศูนย์กลางกั๊ก” ที่ปรากฏในคัมภีร์ใบลาน ซึ่งหมายถึง

ต�าแหน่งทีอ่ยูต่รงกลางกายระดบัเดยีวกบัสะดอืนัน้ มคีวามสอดคล้องกบัวชิชา

ธรรมกายตามที่พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีได้อธิบายว่า

ค�าที่เรียกว่า “ใจ” นี่แหละเราต้องบังคับให้หยุดเป็นจุด

เดียวกัน เห็น จ�า คิด รู้ สี่อย่างนี้ต้องมารวมหยุดเป็นจุดเดียวกัน 

อยู่กลางกายมนุษย์มารวมหยุดเป็นจุดเดียวกัน อยู่กลางกาย

มนุษย์สะดือทะลุหลังขวาทะลุซ้าย กลางกั๊กข้างใน สะดือทะลุ

หลังเป็นด้ายเส้นหนึ่งตึง ขวาทะลุซ้ายเป็นด้ายเส้นหนึ่งตึงตรง

กัน ตึงทั้ง ๒ เส้น ตรงกลางจรดกัน ที่กลางจรดกันนั้นแหละ

เรียกว่า กลางกั๊ก13
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จากนั้นเนื้อหาในคัมภีร์เดียวกัน ได้กล่าวถึง “ดวงแก้วธรรมเจ้า” ว่า 

เป็นดวงที่เกิดจากการท�าภาวนา โดยเอาพระ “อะ-ระ-หัง” มาผูกกับจิต แล้ว

เอาจิตนั้นมาผูกกับดวงแก้ว ดวงแก้วจึงมั่นคงไม่ขยับหายไปไหน เนื้อหานั้น

กล่าวดังนี้

เมือ่จติผกูกบัดวงแก้ว ดวงแก้วนัน้มชีือ่ว่า “พระธรรมเจ้า”  

จิตนั้นได้มาจากการท�าภาวนา ท�าภาวนาโดยพระ“อะระหัง”  

จิตจึงมาอยู่ หากไม่ได้ตั้งภาวนาโดยพระ “อะ-ระ-หัง” จิตนั้น

ย่อมไม่ได้มาตั้งอยู่ การภาวนาเอาพระ “อะ-ระ-หัง” มาผูกจิต

จึงท�าให้จิตสามารถอยู่ได้...เพราะจิตถูกผูกติดกับดวงแก้วจิต 

จงึไม่อาจไปไหนอืน่ได้ ดวงแก้วนัน้มชีือ่ว่า “พระธรรมเจ้า”14

กระบวนการเห็นธรรมที่ปรากฏในคัมภีร์นี้ ได้แสดงการเข้าถึงธรรม

ภายในเป็นล�าดบัว่า ช่วงแรกผูป้ฏบิตัไิด้เหน็จติของตนก่อน จากนัน้จงึทราบว่า

จติทีเ่ห็นน้ันเรียกว่าดวงจติ เป็นดวงจติทีบ่งัเกดิขึน้ทีศ่นูย์กลางกัก๊กลางกายอยู่

แนวเดียวกับสะดือ จากนั้นปฏิบัติสมาธิต่ออีกโดยเอาใจมาจรดต่อกับดวงแก้ว 

และภาวนาพระ “อะ-ระ-หงั” ทีก่ลางดวงจตินัน้จนใจต้ังมัน่ จากนัน้จึงเหน็ดวง

ธรรมอีกดวงหนึ่ง ซึ่งผู้ปฏิบัติเรียกว่า “ดวงแก้วพระธรรมเจ้า”

กล่าวโดยสรปุ การปฏบิตัธิรรมตามแนวทางในคัมภร์ีผโลว์พระธรรมลงักา

ภาษาเขมรน้ี มผีลท�าให้ผู้ปฏบัิตสิามารถเห็นสภาวธรรมทีเ่ป็นรูปธรรมได้ กล่าว

คือได้เห็นธรรมในลักษณะเป็นดวงๆ จึงอาจเรียกได้ว่าเป็นร่องรอยของวิชชา

ธรรมกายประการหนึ่ง ในประเด็นเรื่องศูนย์กลางกายและดวงธรรมานุปัสสนา 

สติปัฏฐาน ซึ่งคัมภีร์ใบลานเขมรเรียกต่างออกไปว่า “ดวงพระธรรมเจ้า”
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หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ 1 ฉบับรวมงานวิจัยโดยย่อ

การเห็นพระรัตนตรัยภายในตัว
ข้อความในคัมภีร์ผโลว์พระธรรมลังกาเล่มเดียวกัน15 ได้กล่าวถึง

ประสบการณ์จากการเห็นพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆะรัตนะซ้อนกันภายใน

ตัวว่า ท่านอาจารย์ให้ตั้งบริกรรมให้เกิดองค์พระที่ศูนย์กลางกาย นั่งบริกรรม

แล้วเห็นพระพุทธองค์เสด็จมาโปรด ทรงบังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกั๊กกลางกาย 

เห็นพระองค์ทรงพระจีวรมีพระสังฆาฎิบนบ่า ทรงมีรัศมี 6 ประการ ขนาด

ขององค์พระนั้นใหญ่ขนาดเท่านิ้วโป้ง จากนั้นอาจารย์ถามว่า “ภายในองค์

พระ เห็นอะไรบ้าง?” ผู้ท�าภาวนาตอบว่า “เห็นมีองค์พระธรรมเจ้าอยู่ข้างใน

องค์พระ เห็นดวงพระสงฆ์เจ้าอยู่รวมในนั้นด้วย” อาจารย์จึงถามกลับไปว่า 

“เห็นทั้ง 3 พระองค์ อยู่พร้อมกันหรืออย่างไร?” ผู้ท�าภาวนาตอบไปว่า “เห็น

ทั้ง 3 พระองค์ อยู่รวมพร้อมกันที่เดียว”

ในวิชชาธรรมกายพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) 

กล่าวไว้ว่า พระรัตนตรัยทั้งสามคือ พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ อยู่ใน

ตัวของเราทุกๆ คน

พระรัตนะทั้ง 3 คือ พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ 

เป็นเนมิตกนามเกิดขึ้น พุทฺโธ ธมฺโม สงฺโฆ ว่านี่แหละเป็นที่พึ่ง

ของเราจริงแท้แน่นอน โดยไม่ผิดเพี้ยนยักเยื้องแปรผัน ท่านจึง

ได้ตราต�ารับต�าราเป็นเนติแบบแผนไว้ว่า นานา โหนฺตมฺปิ วตฺถุ

โค ถ้าว่าโดยวัตถแุล้วแยกเป็น พทุธรตันะ ธรรมรตันะ สงัฆรตันะ 

เอกีภูตมฺปนตฺถโต ถ้าว่าโดยอรรถประสงค์แล้ว เป็นอันหนึ่งอัน

เดยีวกนั แยกจากกนัไม่ได้ อญญฺมญฺญาวิโยคาว พทุธรตันะ ธรรม

รัตนะ สังฆรัตนะ เป็นของเนื่องซึ่งกันและกัน แยกแตกจากกัน
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ไม่ได้ เมื่อรู้จักดังนี้แล้ว นี่แหละเป็นตัวพระพุทธศาสนาที่เรียก

ว่า “พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ อยู่ในตัวของเรา มีทุก

คนด้วยกัน”16

นับว่าประสบการณ์การปฏิบัติธรรมท่ีบันทึกไว้ในคัมภีร์ใบลานภาษา

เขมรน้ัน มีความสอดคล้องใกล้เคียงกันมากกับวิชชาธรรมกาย โดยเฉพาะที่

ระบุไว้ว่าพระรัตนตรัยอยู่ภายในตัว และพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ 

อยู่รวมด้วยกัน เป็นสิ่งท่ีเนื่องซึ่งกันและกันซึ่งแยกกันไม่ได้ นับเป็นมุมมอง 

พระรัตนตรัยของสายปฏิบัติที่มีร่วมกันประการหนึ่ง

ดวงศีล
การเห็นดวงศีลที่ปรากฏในเนื้อหาคัมภีร์มูลพระกัมมัฎฐาน ได้กล่าวถึง

ดวงศีลในทกุช้ันแห่งการปฏบัิต ิคอืตัง้แต่ชัน้ปีต ิ5 เป็นต้นไปจนถงึชัน้มหาจฬุา

มณี กล่าวคือผู้ปฏิบัติภาวนาแล้วจะพบตัวศีล มีลักษณะเป็นดวงกลมและมี

รศัมทีีแ่ตกต่างกนัในแต่ละช้ันแห่งการปฏิบัต ิอย่างเช่นในชัน้ปีต ิ5 กล่าวว่า

1. เมือ่พระขทุทกาปีตบิงัเกดิขึน้ภายในกาย ผูป้ฏบิตัริูส้กึขนลกุ กายเยน็

ชุ่มชื่น จากนั้นเห็นดวงศีลปาณาฯ (ศีลข้อ 1) มีแสงรัศมีสีขาว เมื่อ

ใจนิง่เป็นอปัปนาสมัมาธแิล้ว (ศลีขนัตซ้ิอนกนักบัศลีปาณา) ดวงศลี

นั้น ก็มีรัศมีเป็นวงกลมเหมือนพระจันท์วันเพ็ญ

2. เมื่อพระขณิกาปีติบังเกิดขึ้นภายในกาย ผู้ปฏิบัติรู้สึกขนลุก กายสั่น 

จากนัน้เหน็ดวงศลีอทนินาทานาฯ (ศลีข้อ 2) มรัีศมสีีม่วงเป็นวงกลม

เหมือนดาวพระศกุร์ แผ่รศัมอีอกไปทุกสารทศิ เมือ่พระอปัปนาสมาธิ
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หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ 1 ฉบับรวมงานวิจัยโดยย่อ

เอาศลีสจัจงัมาซ้อนกบัศลีอทนินาทานาแล้ว กม็แีสงรัศมสีีแดง เป็น

ดวงกลมเหมือนดังเช่นแสงฉัพพันณรังศีแผ่รอบทิศ

3. เมื่อพระโอกกันติกาปีติบังเกิดขึ้นภายในกาย ผู้ปฏิบัติรู้สึกขนลุก 

กายชุ่มชื่น จากนั้นเห็นดวงศีลกาเมฯ (ศีลข้อ 3) มีรัศมีสีเหลือง 

สเีขยีวเหมอืนสายรุง้ทัง้ 7 ส ีแผ่ออกเป็นแสงฉัพพรรณรังศรีอบทศิ

4. เมื่อพระอุเภงคาปีติบังเกิดขึ้นภายในกาย ผู้ปฏิบัติรู้สึกสงบนิ่ง กาย

เบาลอย จากนัน้เหน็ดวงศลีมสุาฯ (ศลีข้อที ่4) มรัีศมสีีเหลืองเหมอืน

มหาฤกษ์ทั้ง 7 ดวง

5. เมื่อพระผรณาปีติบังเกิดขึ้นภายในกาย ผู้ปฏิบัติรู้สึกกายเบา ใจนุ่ม

นวล จากนัน้เหน็ดวงศลีสรุาฯ (ศลีข้อที ่5) เป็นแสงสว่างสีเขยีวกลม

เหมือนดวงพระอาทิตย์ทั้ง 7 ดวง

ดวงศีลที่เจ้าวิปัสสนาเห็นนั้น ถูกเรียกตามชื่อแห่งศีล 5 ข้อ ส่วนดวงศีล 

ทีป่รากฏในชัน้พระยคุคล 6 นัน้ถกูเรยีกตามศลี 8 และศลี 10 ต่อจากดวงศลีใน

ชั้นปีติ 5 ได้แก่ดวงศีลวิกาลฯ (ศีลข้อ 6) ดวงศีลนจฺจคีตาฯ (ศีลข้อที่ 7) ดวงศีล 

มาลาฯ (ศีลข้อที่ 8) ดวงศีลอุจฺจาฯ (ศีลข้อที่ 9) และดวงศีลชาตรูปฯ (ศีลข้อ

ที่ 10)

จากข้อความในคัมภีร์ดังท่ียกแสดงข้างต้น เป็นตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นถึง

การมีตัวตนของดวงศีลท่ีเจ้าวิปัสสนา (ผู้ปฏิบัติ) ได้ไปรู้ไปเห็น แล้วเรียกชื่อ

ดวงนั้นไปตามหมวดแห่งศีลหรือหมวดแห่งธรรม ชื่อของดวงศีลนั้นมิใช่จ�ากัด

เฉพาะชื่อที่ปรากฏในศีล 5 ศีล 8 ศีล 10 แต่ยังมีศีล 227 ข้อและศีลข้ออื่นๆ

อีกเป็นจ�านวนมาก
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ตัวอย่างคัมภีร์ใบลานอักษรเขมร

ในวิชชาธรรมกาย ดวงศีลเป็นดวงที่สองรองมาจากดวงธัมมานุปัสสนา

สติปัฏฐาน พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีท่านกล่าวเรื่องนี้ว่าดังนี้

หยดุอยูก่ลางดวงธรรมทีท่�าให้เป็นกายมนษุย์ พอหยดุถกู

ส่วนก็เห็นดวงใส ดวงใสนั้นแหละเรียกว่า เอกายนมรรค หรือ

เรียกว่าปฐมมรรค หรือเรียกว่า  ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน เท่า

ดวงจนัทร์ดวงอาทติย์ ใจกห็ยดุนิง่อยูก่ลางดวงนัน้ พอหยดุนิง่ถูก

ส่วนเข้าเท่านั้น หยุดในหยุด หยุดในหยุด หยุดในหยุด พอถูก

ส่วนเข้าเท่านั้น หยุดในหยุด กลางของหยุด หยุดในหยุด กลาง

ของหยุดเรื่อยเข้า เห็นดวงอีกดวงหนึ่งเท่าๆ กัน อยู่กลาง ดวง

ธรรมานปัุสสนาสตปัิฏฐานเรยีกว่า ดวงศลี หยดุอยูก่ลางดวงศลี

นั่น พอถูกส่วนเข้าเห็นอีกดวงหนึ่งเท่าๆ กันเรียกว่า ดวงสมาธิ 

หยุดอยู่กลางดวงสมาธินั่น พอถูกส่วนเข้าเห็นอีกดวงหนึ่งเรียก

ว่า ดวงปัญญา ดวงเท่าๆ กัน หยุดอยู่กลางดวงปัญญานั่น พอถูก 

ส่วนเข้าเหน็อกีดวงหนึง่เรยีกว่า ดวงวมิตุ ิใส ละเอยีด หนกัลงไป 

หยุดอยู่กลางดวงวิมุตตินั่น พอถูกส่วนเข้าเห็นอีกดวงหนึ่ง เรียก

ว่า ดวงวิมุติญาณทัสนะ17
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หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ 1 ฉบับรวมงานวิจัยโดยย่อ

ข้อความข้างต้นเปรียบเทียบให้เห็นว่า การเห็นดวงศีลรัศมีสีต่างๆ ที่

ปรากฏในชั้นการปฏิบัติแต่ละชั้นตามคัมภีร์ใบลานมูลพระกัมมัฏฐานภาษา

เขมรนั้น มีความคล้ายคลึงกับที่กล่าวไว้ในวิชชาธรรมกาย แต่ก็แตกต่างกันใน

หลายด้านเช่นการทีด่วงศลีในคมัภีร์เขมรน้ันเรยีกช่ือตามศลีแต่ละข้อ และแตก

ต่างในขั้นตอนของการเข้าถึง ซึ่งเป็นเครื่องบ่งชี้ว่า แท้จริงแล้ว “ดวงศีล” ที่

กล่าวไว้ในคมัภร์ีสายปฏบิตัขิองเขมรกบั “ดวงศลี” ในวชิชาธรรมกายอาจไม่ใช่

สิง่เดยีวกัน อย่างไรก็ดกีารกล่าวถงึศลีในลกัษณะดวงใสทีห่น็ได้จากการปฏบิตัิ

ธรรม ก็แสดงความเป็นสากลในการปฏิบัติสมาธิภาวนาตามหลักพระพุทธ

ศาสนา ที่คัมภีร์สายปฏิบัติภาษาเขมรได้รักษาสืบทอดมาแต่โบราณกาล เช่น

เดียวกับที่พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีได้แสดงไว้ในยุคปัจจุบัน

การบรรลุมรรคผล
คัมภีร์ “มูลพระกัมมัถฐาน” ของวัดมงคลศิริเกียน-เฆลียง กัมพูชา 

กล่าวถึงผลการปฏิบัติธรรมในชั้นพระอริยสงฆ์ทั้ง 8 ตามแบบอานาปานสติ

กรรมฐานว่า

เมื่อลมหายใจลงมาถึงสะดือ ภาวนาให้ติดแน่นได้เห็น

พระรัศมีเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญ นี้เรียกกว่าได้บรรลุอนาคา

มรรคฯ เมื่อลมหายใจออกจากสะดือข้ึนไปถึงล�าคอ ภาวนาให้

ติดแน่นได้เห็นพระรัศมีเหมือนพระอาทิตย์อุทัยขึ้น นี้เรียกว่าได้ 

บรรลุอรหัตมรรค18
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เนื้อหาในส่วนน้ีคล้ายกับคัมภีร์บัวระพันธะอักษรธรรมเป็นอย่างมาก19 

ซ่ึงจะได้มีการค้นคว้าในล�าดับต่อไป ส�าหรับการปฏิบัติสมาธิภาวนาท่ีปรากฏ

ในคมัภีร์ใบลานมลูพระกมัมฏัฐานภาษาเขมรขอพกัไว้เพียงเท่านีก่้อน เนือ่งจาก

เนื้อหาในชั้นถัดไปยังต้องอาศัยหลักฐานทางวิชาการประกอบการศึกษาเพ่ิม

เติมอีกพอสมควร

กล่าวโดยสรปุส�าหรบัคมัภร์ีมลูพระกมัมฏัฐาน คมัภร์ีนีเ้ป็นบนัทกึผลจาก

การปฏิบัติธรรมของบุคคลในเวลาที่ท่านได้บรรลุระดับสมาธิชั้นต่างๆ ปรากฏ

รายละเอียดเป็นขั้นตอนตามหลักสูตรที่เขียนไว้ ซึ่งได้สืบทอดและเผยแผ่ไป

จากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง ต่อมาคัมภีร์นี้ก็มีการจารคัดลอกและอาจจะมีการ

อธบิายเนือ้หาเพิม่เตมิในเชงิสญัลกัษณ์ และอธบิายตามสภาวธรรมต่างๆ ด้วย

แนวทางการเรยีนการสอนของคนในสมยัหลงั ผลทีเ่กดิจากการปฏบิติัทีป่รากฏ

ในคัมภีร์นี้ กล่าวไว้ว่าผู้ปฏิบัติภาวนามีประสบการณ์ภายในคือ เกิดปีติ เห็น

แสงสว่าง เห็นดวงแก้ว ดวงศีลเห็นพระพุทธเจ้า เห็นพระอริยสงฆ์ และการ

เข้าฌานไปสวรรค์ ไปพรหมโลก เป็นต้น

สิ่งที่แตกต่างระหว่างผลแห่งการปฏิบัติในคัมภีร ์ฉบับนี้กับวิชชา

ธรรมกายก็คือ เนื้อหาในคัมภีร์นี้บอกรายละเอียดประสบการณ์ภายในเพียง

เบ้ืองต้น มิได้แสดงรายละเอียดการเข้าถึงธรรมในชั้นสูงขึ้นอย่างที่พระเดช

พระคณุพระมงคลเทพมนีุได้แสดงไว้ และอีกประการหนึง่คอืผลจากการปฏบิตัิ

ธรรมตามหลักสูตรที่ปรากฏในคัมภีร์นี้ กับผลจากการปฏิบัติที่บันทึกในคัมภีร์

พระกัมมัฏฐานฉบบัอืน่ๆ แสดงไว้ไม่ตรงกนั ซึง่อาจเป็นไปได้ว่าสภาวธรรมของ

ผูเ้จรญิภาวนาแต่ละท่านหรอืแต่ละส�านกัในสมยันัน้ ได้เข้าถงึประสบการณ์ทีม่ี

ความละเอียดอ่อนไม่เท่ากัน ถึงแม้จะเรียนและปฏิบัติตามหลักสูตรเดียวกัน
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หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ 1 ฉบับรวมงานวิจัยโดยย่อ

ก็ตาม แต่อย่างน้อยเนื้อหาที่ปรากฏในคัมภีร์ใบลานภาษาเขมรโบราณนี้ อาจ

เป็นเหลกัฐานทีแ่สดงความเป็นไปได้ของร่องรอยวชิชาธรรมกายทีข่าดหายไป

ยาวนาน คงเหลอืเพยีงบางส่วนทีค่นสมยัโบราณได้บนัทกึไว้ในคมัภร์ีเท่านัน้

ข้อสรุปจากเอเชียอาคเนย์ 20

ภาพรวมทางประวัติศาสตร์จากคัมภีร์ใบลานในประเทศไทยและ

ประเทศใกล้เคียง เกี่ยวกับค�าสอนเรื่องธรรมกายและธรรมปฏิบัติที่มีอยู่ใน

ท้องถิ่นก่อนที่พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีจะค้นพบธรรมกายนั้น อาจ

สรุปได้ดังนี้

การศึกษาของพระครูวิเทศสุธรรมญาณและกิจชัย เกี่ยวกับ “คาถา

พระธรรมกาย” ได้ข้อสรุปว่า “ธรรมกาย” ในฐานะที่เป็นพุทธคุณและเป็น

กายที่ประกอบด้วยญาณรู้แจ้งนั้น เป็นที่รู ้จักของชาวพุทธในหลายท้องที่

ของประเทศไทยมานานกว่า 4 ศตวรรษแล้ว โดยเฉพาะในท้องที่ที่มีการใช้

อักษรขอมและอักษรธรรมอย่างแพร่หลายเป็นทางการ อีกทั้งแนวทางในการ

พรรณนาคุณพระธรรมกายลักษณะนี้ ดูจะเป็นแนวทางของชาวพุทธเถรวาท

เช่นเดยีวกนักบัทีพ่บในอรรถกถาบาล ีแต่ไม่ปรากฏในคมัภร์ีมหายานหรอืคมัภร์ี

วัชรยานใดๆ พระปอเหม่าพบว่าในประเทศกัมพูชา ก็มีคาถาพระธรรมกายใน

คมัภร์ีใบลานภาษาเขมรเช่นเดยีวกนั โดยนยิมใช้เป็นบทสวดสรรเสรญิพระพทุธ

คณุเพือ่ความเป็นสริมิงคล และใช้ประกอบในการเจรญิภาวนา ส่วนการศกึษา

ของ สุปราณี ในเรื่อง “ธรรมกาย” ในคัมภีร์จตุรารักขานอกจากจะให้ข้อสรุป

เดียวกันว่า ธรรมกายเป็นกายที่อุดมด้วยญาณตรัสรู้ที่เป็นลักษณะเฉพาะของ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเป็นอจินไตยแล้ว เธอยังได้เชื่อมโยงให้เห็นด้วยว่า 
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ค�าสอนของพระเดชพระคณุพระมงคลเทพมนุเีกีย่วกบัความรูแ้จ้งของธรรมกาย 

กับหลักฐานที่พบในพระบาลีนั้นเข้ากันได้และไม่แตกต่างกัน กล่าวคือ เพราะ

ธรรมกายประกอบด้วยญาณรู้แจ้ง ดังนั้นการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้

อริยสัจธรรมได้ก็ด้วย “ตาและญาณของธรรมกาย” หาใช่ด้วยตาเนื้อและการ

รับรู้ของพระรูปกายแห่งพระสิทธัตถราชกุมารแต่อย่างใดไม่ ดังนั้นการเข้าถึง

ธรรมกายจึงมีความจ�าเป็นต่อการตรัสรู้อริยสัจธรรม ดังมีนัยแสดงไว้ในพระ

วนิยัปิฎกเกีย่วกบัเหตกุารณ์ทีพ่ระพทุธองค์ตรสัรูป้ฏจิจสมปุบาทธรรม ณ ควง

ไม้พระศรมีหาโพธิ ์และเพราะเหตนุีพ้ระสมัมาสมัพทุธเจ้าทัง้หลายผู้มธีรรมกาย

และเป็นธรรมกายจงึทรงอดุมด้วยธรรมจกัษแุละพระญาณอนัแจ่มแจ้งชดัเจน

ในสรรพสิง่ ดงัทีมี่พระคาถาสรรเสรญิพระพทุธคณุบนัทกึไว้ในคมัภร์ีอปทานนบั

เป็นการเชื่อมโยงที่ท�าให้ผู้ศึกษาได้เห็นชัดถึง “หน้าที่” และความจ�าเป็นของ

ธรรมกายต่อการตรัสรู้ธรรมตามนัยของวิชชาธรรมกาย

อย่างไรก็ดี แม้คัมภีร์สายปฏิบัติท้องถิ่นจะพรรณนาคุณของพระ

ธรรมกายไว้อย่างลึกซึ้ง โดยมีหลักการที่ตรงกันกับวิชชาธรรมกายว่า 

“ธรรมกายประกอบด้วยญาณรูแ้จ้ง” กต็าม แต่เรากลบัไม่เคยพบเหน็ข้อความ

ใดในคัมภีร์เหล่านี้ ท่ีระบุถึงความส�าคัญของธรรมกายต่อการตรัสรู้ธรรม

ของพระพุทธองค์หรือพุทธสาวกเลยสักครั้งเดียว การศึกษาแต่ “คาถาพระ

ธรรมกาย” เพียงอย่างเดียว จึงอาจท�าให้ผู้ศึกษาตีความไปว่า การที่ธรรมกาย

มญีาณรูแ้จ้งกเ็ป็นเพราะธรรมกายเป็นคณุสมบัตขิองพระพทุธองค์ผูต้รสัรูธ้รรม

แล้วเท่านั้น และดังนั้นจึงมีเพียงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่มีธรรมกาย 

เพราะญาณของธรรมกายเป็น “อสาธารณะ” มิได้เป็นของทั่วไปแก่พระสาวก

ด้วย เชื่อว่าความเข้าใจเช่นนี้ยังเป็นความเข้าใจของคนส่วนใหญ่ในแวดวง
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วิชาการปัจจุบันรวมทั้งในแวดวงชาวพุทธด้วย ทั้งเป็นไปได้ว่าอาจเป็นความ

เข้าใจของผู้ปฏิบัติในยุคสมัยของท่านเองด้วย

กล่าวได้ว่าหากขาดเสียซึ่งค�าอธิบายของพระเดชพระคุณพระมงคล

เทพมุนี (สด จนฺทสโร) ในเรื่องกายธรรมหลายระดับแล้ว เป็นไปได้ยากหรือ

เป็นไปไม่ได้เลยที่ผู้ศึกษาจะจินตนาการเอาเองว่า ธรรมกายได้บังเกิดขึ้นแก่

สิทธัตถราชกุมาร ตั้งแต่ก่อนท่ีพระองค์จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

แล้ว และธรรมกายนัน่เองที ่“ท�าหน้าทีใ่นการตรสัรูอ้รยิสัจธรรม” เปล่ียนแปลง 

สิทธัตถราชกุมารเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในท่ีสุด การที่พระเดชพระคุณ

พระมงคลเทพมุนีกล่าวอธิบายได้อย่างชัดเจนและยืนยันมาตลอดโดยไม่เคย

เปลี่ยนแปลงค�าสอนเลยนั้น อาจนับเป็นเครื่องรับรอง “การค้นพบ” ความรู้

เรื่องธรรมกายของท่าน ซึ่งเป็นสิ่งท่ีไม่อาจนึกคิดตีความหรือท�าความเข้าใจ

เอาเองจากการศึกษา “คาถาธรรมกาย” ที่เก็บรักษาและสืบทอดกันมาเป็น

เวลาหลายศตวรรษได้เลย

ส�าหรับผลการศึกษาคัมภีร์ปฏิบัติธรรมของพระพุทธศาสนาในท้องถิ่น

ที่ใช้อักษรธรรมในประเทศไทยและสปป.ลาวโดย กิจชัย และคัมภีร์ท้องถิ่นใน

ประเทศกัมพูชาโดยพระปอเหม่านั้น ให้ข้อสรุปในทิศทางเดียวกันว่า ค�าสอน

ในคัมภีร์สายปฏิบัติมีความสอดคล้องกับหลักการวิชชาธรรมกายเป็นอย่าง

มาก เช่นเรื่องมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เพื่อจะมาหาดวงแก้ว หรือการที่จะกลับไป

หา “ดวงแก้วที่ข้ามา” เรื่องบุญบาปเรื่องชมพูทวีปเป็นแหล่งสร้างบารมี เรื่อง

พระพุทธเจ้าทั้งหลายปรินิพพานแล้วยังด�ารงอยู่ในอายตนนิพพานเป็นต้น แม้

จะมีข้อแตกต่างกันในรายละเอียดบ้างก็ตาม ส่วนด้านธรรมปฏิบัติในคัมภีร ์

ท้องถิน่และวชิชาธรรมกายพบว่ามคีวามคล้ายคลงึกนัในวธิกีารเบือ้งต้น เกีย่วกบั 
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การใช้บริกรรมนิมิตความสว่างและค�าบริกรรมภาวนา “สัมมาอะระหัง” รวม

ไปถึงประสบการณ์เบื้องต้นในการปฏิบัติเช่นการเห็นความสว่าง เห็นดวงแก้ว

หรอืดวงธรรมใสสว่างเป็นต้น แต่แตกต่างกนัในเรือ่งฐานทีต่ัง้ของใจในการเจรญิ

ภาวนาและการบรรลมุรรคผล ในคมัภร์ีปฏบิตัธิรรมท้องถิน่ไม่ปรากฏหลกัการ

และขั้นตอนในการบรรลุมรรคผลนิพพานด้วยพระธรรมกายแต่อย่างไร

การทีค่มัภีร์ปฏบิตัธิรรมท้องถิน่สอดคล้องกนักบัวชิชาธรรมกายแต่เพียง

ในระดับของการเจริญภาวนาเบื้องต้น แต่ไม่ได้กล่าวถึงการบรรลุมรรคผล

นิพพานด้วยพระธรรมกายนั้น หากสรุปในภาษาวิชาการ ก็คงสรุปได้ว่า 

หลกัการในภาคปฏบัิตขิองทัง้คมัภร์ีปฏบิตัธิรรมของพระพทุธศาสนาในท้องถิน่ 

และวิชชาธรรมกาย เริ่มต้นจากโครงสร้างเดียวกันแต่พัฒนากระบวนการใน

การปฏิบัติไว้ต่างกัน ในขณะเดียวกันเมื่อมองในแง่ของประสบการณ์ ความ

ชัดเจนของพระเดชพระคณุพระมงคลเทพมนุใีนการชีแ้จงเร่ืองความส�าคญัของ

ธรรมกายในการตรสัรูธ้รรม และสามารถแจกแจงขัน้ตอนการบรรลุธรรมได้โดย

ละเอยีดทกุขัน้ตอนนัน้ น่าจะเกดิจากการรูเ้หน็จากประสบการณ์ในการปฏบิติั

ธรรมของตวัท่านเอง จงึอาจถอืได้ว่าเป็นเครือ่งยนืยนัการ “ค้นพบ” ค�าสอนใน

ส่วน “ปฏิเวธ” ที่เลือนหายไปจากคัมภีร์ท้องถิ่นนานแล้วนั่นเอง
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ด้วยทีต่ัง้ทางภูมศิาสตร์ดนิแดนคนัธาระเป็นทีรู่จ้กัในกลุม่นกัวชิาการ ว่า

เป็นปากประตูในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างอินเดียกับชนชาติต่างๆ ที่

สญัจรและท�าการค้าบนเส้นทางสายไหมมาแต่อดีตกาล ดินแดนนีจ้งึเป็นแหล่ง

รวมความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรม ในส่วนของพระพุทธศาสนา 

ความหลากหลายดงักล่าวได้สะท้อนออกมาให้เหน็ จากเนือ้หาค�าสอนทีป่รากฏ

ในคัมภีร์ของนิกายต่างๆ ท่ีพบในดินแดนคันธาระเอง รวมถึงที่พบในเอเชีย

กลางและประเทศจนี ซึง่เชือ่ว่ารบัเอาพระพทุธศาสนาไปจากคนัธาระด้วย

หลักฐานทางคัมภีร์ที่น�ามาศึกษาจากดินแดนต่างๆ ดังกล่าวนี้ พบว่า

มากกว่าครึ่งเป็นคัมภีร์พระพุทธศาสนามหายานที่หลากหลายด้วยเนื้อหา 

นอกจากนัน้เป็นคมัภร์ีของพระพทุธศาสนานกิายหลกัทีพ่บคละกนัหลายนกิาย 

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นของนิกายสรรวาสติวาทและนิกายธรรมคุปตก์ ท่ีมีเนื้อหา 

ค�าสอนใกล้เคยีงกนักบัพระไตรปิฎกบาลเีป็นอย่างมาก และมบีางส่วนเป็นของ

นิกายมหาสางฆกิะ-โลโกตตรวาท ซึง่มคี�าสอนทีแ่ตกต่างกนัไปบ้างแต่กย็งัรักษา

จุดร่วมบางอย่างไว้ คัมภีร์ลายมือเขียนที่ศึกษาจากคันธาระและเอเชียกลาง 

มีอายุของการคัดลอกมาตั้งแต่ราวกลางพุทธศตวรรษที่ 5 (คือประมาณ พ.ศ. 

450 เป็นต้นมา) จนถงึพทุธศตวรรษที ่18-19 ท�าให้ประมาณได้ว่าต้นฉบบัของ

ค�าสอนนั้นๆ น่าจะย้อนไปได้ถึงพุทธศตวรรษที่ 4 เป็นอย่างช้า

จากการศกึษาได้พบหลกัฐานค�าว่าธรรมกายปรากฏอยูใ่นคมัภร์ีเหล่านัน้ 

และได้พบร่องรอยวชิชาธรรมกายในลกัษณะความสอดคล้องทางหลักธรรม อกี

ทัง้พบหลกัฐานความสอดคล้องกบัวชิชาธรรมกายในเรือ่งวธิปีฏบิตัสิมาธภิาวนา 

หรือในแง่ของประสบการณ์จากการเจริญภาวนา
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ส�าหรบัหลกัฐานทางคมัภีร์ท่ีปรากฏค�าว่าธรรมกายจากภมูภิาคคนัธาระ 

เอเชียกลางและจีนนี ้พบในคมัภร์ีทีม่อีายกุารคดัลอกตัง้แต่ราวพทุธศตวรรษที่ 

6 เป็นต้นมา จนถงึคมัภีร์ท่ีมอีายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 14 หรอืหลงัจากนัน้ ความ

หมายของค�าว่าธรรมกายท่ีพบในคมัภร์ีมทีัง้ท่ีตรงกนัอย่างสมบรูณ์ ตรงกนัเพยีง

บางส่วน และตรงกนัในความหมายของธรรมกายแต่แตกต่างกนัในค�าสอนอืน่ๆ

เป็นต้น โดยภาพรวมพบว่า จากคัมภีร์ที่น�ามาศึกษามากกว่า 20 คัมภีร์ขึ้นไป 

ความหมายของค�าว่าธรรมกายที่ตรงกับวิชชาธรรมกายอย่างสมบูรณ์ จะพบ

อยู่ในคัมภีร์ของนิกายหลักและคัมภีร์ท่ีมีอายุเก่าแก่ ได้แก่ คัมภีร์อาคมะของ

จีน คัมภีร์พระพุทธศาสนามหายานยุคต้น และยุคกลางบางคัมภีร์ ส่วนคัมภีร์

พระพุทธศาสนามหายานท่ีมีการขยายความเชิงปรัชญาไปมากแล้ว พบว่า 

มีความสอดคล้องในหลักการเบื้องต้น แต่เมื่อกล่าวถึงรายละเอียดแล้วพบ

ว่าแตกต่างกัน ตัวอย่างความหมายของค�าว่าธรรมกายที่สอดคล้องกับวิชชา

ธรรมกายคือ พึงเห็นพระพุทธองค์โดยธรรม เพราะพระองค์ทรงมีธรรมเป็น

กาย (พระตถาคตเป็นธรรมกาย), พระพุทธองค์ทรงประกอบด้วยทั้งรูปกาย

และธรรมกาย, ธรรมกายเป็นกายแห่งการตรัสรู้ธรรม, อริยสงฆ์สาวกเป็นผู้ถึง

พร้อมด้วยธรรมกาย และกิเลสของพระพุทธองค์สิ้นแล้วคงเหลือแต่ธรรมกาย

เท่านั้นด�ารงอยู่ เป็นต้น

ในแง่ของลกัษณะความสอดคล้องทางหลกัธรรมทัว่ไปนัน้ พบหลกัฐานที่

มีค�าสอนตรงกบัหลกัการของวชิชาธรรมกาย จากคมัภร์ีทีม่อีายต้ัุงแต่ราวพุทธ

ศตวรรษที่ 6 เป็นต้นมา จ�านวน 11 พระสูตร ดังตัวอย่างบางประการต่อไปนี้

คือพระพทุธองค์ทรงเป็น “พทุธะ” เท่านัน้เพราะทรงหมดกเิลสทีจ่ะท�าให้เป็น

อย่างอ่ืนแล้ว, นพิพานเป็นแดนเกษมทีไ่ม่มคีวามชรา, ต้องทัง้รู้ทัง้เหน็จึงก�าจดั
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กิเลสได้, พึงปล่อยวางขันธ์ 5 ซึ่งไม่ใช่ตน และควรหน่ายในขันธ์ 5, ผู้ไม่ยึดติด

ในสิ่งใดยอ่มมุ่งตรงไปสูพ่ระนิพพาน, นิพพานเปน็สุขที่เทีย่งแท้ไม่แปรเปลี่ยน, 

พระพุทธองค์ทรงมีพระคุณเหนือพระอรหันต์แม้จะตรัสรู้นิพพานเดียวกัน, 

พระพุทธเจ้าในอดตีมมีากมายเสมอืนเมด็ทรายในคงคามหานท ีและธรรมกาย

เป็นส่วนหนึ่งในเส้นทางสายกลางสู่นิพพาน เป็นต้น

ในส่วนของหลักฐานแสดงความสอดคล้องกับวิชชาธรรมกายในวิธีการ

ท�าสมาธิภาวนาหรือในแง่ของประสบการณ์จากการเจริญภาวนานั้น คัมภีร์

สายปฏิบัติที่น�ามาศึกษาในครั้งนี้มีจ�านวน 10 คัมภีร์ เป็นคัมภีร์ท่ีสอนอานา

ปานสติ 2 คัมภีร์ และคัมภีร์ที่สอนพุทธานุสติ 8 คัมภีร์ มีทั้งที่พบเป็นต้นฉบับ

ลายมือเขยีนภาษาคานธารแีละภาษาสนัสกฤต และทีแ่ปลเป็นภาษาจนี พบว่า 

คัมภีร์ที่สอนอานาปานสติเป็นคัมภีร์ของนิกายหลักคือสรรวาสติวาท ม ี

เนื้อหาแนะน�าให้วางใจท่ีศูนย์กลางกาย ส่วนคัมภีร์ท่ีสอนเกี่ยวกับพุทธานุสติ

มีผลการปฏิบัติธรรมแบบเห็นพระ นอกจากนี้ยังมีคัมภีร์ที่ให้ความส�าคัญกับ

ศูนย์กลางกาย และมีคัมภีร์บางส่วนที่ไม่ได้แสดงฐานที่ตั้งของใจไว้ให้ชัดเจน 

แต่มีหลักการปฏิบัติในการวางใจในท�านองเดียวกับการปฏิบัติธรรมเพื่อเข้า

ถึงพระธรรมกาย

ในภาพรวมของคมัภร์ีเหล่านี ้คมัภร์ีทีแ่สดงถงึความสอดคล้องกบัวชิชา

ธรรมกายสงูมากเป็นคมัภร์ีในพระพทุธศาสนานกิายหลกัและพระพทุธศาสนา

มหายานยุคต้น แต่เริ่มแตกต่างมากขึ้นในคัมภีร์พระพุทธศาสนามหายานท่ีมี

การขยายความมากขึน้ ปรากฏการณ์เช่นนีน้อกจากจะบ่งชีว่้า ค�าสอนในวชิชา

ธรรมกายเป็นค�าสอนเก่าแก่ในพระพุทธศาสนาท่ียังเก็บรักษาไว้ในบางคัมภีร์
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หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ 1 ฉบับรวมงานวิจัยโดยย่อ

ของคันธาระ เอเชียกลาง และประเทศจีนแล้ว ยังแสดงให้เห็นประวัติศาสตร์

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยรวมอีกด้วย

ทางฝั่งตะวันออกของอ่าวเบงกอลตรงกันข้ามกับชมพูทวีป คือดินแดน

สวุรรณภมูอินัเป็นทีต่ัง้ของอาณาจกัรโบราณต่างๆ มอีาณาจกัรทวารวดเีป็นต้น 

หลักฐานโบราณคดแีละจารกึต่างๆ ทีแ่สดงความเป็นพระพุทธศาสนาจากทวาร

วด ีมีความเก่าแก่ตัง้แต่พทุธศตวรรษที ่11 เรือ่ยลงมา หลักฐานเหล่านีส้ะท้อน

ความหลากหลายของนิกายต่างๆ ของพระพุทธศาสนาในลักษณะการผสม

ผสานกลมกลืนกัน ซึ่งบางครั้งไม่สามารถแยกแยะออกจากกันได้ ทั้งนี้เพราะ

ความเป็นอู่สะสมที่รับการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมสืบเนื่องต่อกันมาหลายยุค

หลายสมัยของภูมิภาคนี้เอง

ในการศึกษาคัมภีร์โบราณจากเอเชียอาคเนย์นั้น พบหลักฐานค�าว่า  

“ธรรมกาย” อยู่ 2 ประเภท ประเภทแรกซึ่งเป็นประเภทที่พบมากที่สุดคือที่

ปรากฏในคาถาธรรมกาย และอีกประเภทคอืท่ีพบในคมัภร์ีทีบ่รรยายพระพทุธ

คุณ ซึง่เป็นเนือ้หาในส่วนการแนะน�าการปฏิบัตธิรรมแบบพทุธานสุติ หลกัฐาน

ของค�าว่าธรรมกายท้ังหมดที่พบในเอเชียอาคเนย์ ให้ความหมายของค�าว่า 

ธรรมกายไปในทิศทางเดียวกันว่า เป็นกายที่ประกอบด้วยพุทธญาณอันเป็น

เครื่องรู้แจ้ง ซึ่งเป็นความหมายที่สอดคล้องกับความหมายของค�าว่าธรรมกาย

ในวิชชาธรรมกายอย่างตรงไปตรงมา

ธรรมกายในความหมายของกายแห่งพุทธญาณเคร่ืองรู้แจ้งนี้ น่าจะ

เป็นที่รู้จักดีในเอเชียอาคเนย์หรืออย่างน้อยในดินแดนล้านนานานมากแล้ว 

ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 20 เป็นอย่างช้า เพราะเป็นไปได้ว่าคาถาอุปปาตสันติที่
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ประพนัธ์ขึน้ในล้านนา ซึง่กล่าวถึงธรรมกายในฐานะเป็นทีร่วมแห่งพทุธญาณม ี

พระสพัพญัญตุญาณเป็นต้นน้ัน อาจจะประพนัธ์ข้ึนในราวกลางพทุธศตวรรษที่ 

20 ซึ่งหากคัมภีร์ดังกล่าวประพันธ์ในช่วงเวลานั้นจริง แสดงว่าท่านผู้ประพันธ์

น่าจะรู้จักคุณสมบัติของธรรมกายมาก่อนหน้านั้นระยะหนึ่งแล้ว ส่วนคาถา

พระธรรมกายมหีลกัฐานทางโบราณคดท่ีียนืยนัวนัเวลาได้ชดัเจนในปลายพทุธ

ศตวรรษที ่21 อนัเป็นเวลาทีร่ะบไุว้บนศลิาจารกึพระธรรมกายทีพ่บทีพ่ระเจดีย์

วัดเสือ พิษณุโลก

ในคาถาพระธรรมกาย ธรรมกายที่กล่าวไว้เป็นพระธรรมกายของ

พระพุทธเจ้า มีลักษณะของการเป็นท่ีรวมแห่งพระพุทธญาณและพุทธคุณ 

มปีระการต่างๆ ญาณของพระธรรมกายมคีณุสมบตัขิองความรูแ้จ้ง จงึบ่งบอก

นัยของพระธรรมกายว่าเป็นกายแห่งความรู้แจ้งหรือกายแห่งการตรัสรู้ธรรม

ไปด้วย ในเวลาเดียวกันพระพุทธองค์ทรงได้ชื่อว่าเป็นธรรมกาย (ธมฺมกายมต� 

พุทฺธ�) ธรรมกายอันเป็นท่ีรวมแห่งพระพุทธคุณจึงเป็นพุทธลักษณะประการ

หน่ึง ทีผู่มี้ความเพยีรปฏบัิตธิรรมควรน้อมระลกึถงึเนอืงๆ ในการเจรญิพทุธาน ุ

สต ินอกจากนีย้งัได้พบว่าคาถาธรรมกายสามารถน�ามาใช้ประโยชน์ในลักษณะ

การอาศยัอานภุาพของพระพทุธคณุ ให้ได้มาซึง่ความส�าเรจ็ทัง้ทางโลกและใน

ทางธรรม

ในด้านหลักธรรมทั่วไปที่ปรากฏในคัมภีร์โบราณของเอเชียอาคเนย์ 

35 คัมภีร์ ซึ่งเป็นคาถาบาลี 3 คัมภีร์ ไม่มีข้อสงสัยในความเป็นเถรวาทของ 

คัมภร์ีเหล่านัน้ ทัง้นีเ้พราะความเป็นเถรวาทของภมูภิาคแหล่งก�าเนดิของคมัภร์ี

เอง และด้วยการศึกษาเปรียบเทียบเนื้อหาในคัมภีร์ดังกล่าวกับพระไตรปิฎก

บาล ีนอกจากนีแ้ล้วยงัพบว่าคมัภร์ีทีใ่ช้ศกึษามคี�าสอนในการปฏบิตัทิีส่อดคล้อง
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หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ 1 ฉบับรวมงานวิจัยโดยย่อ

กบัวชิชาธรรมกายเป็นอย่างมาก เช่นเรือ่งมาเกดิเป็นมนษุย์กเ็พ่ือจะมาหาดวง

แก้ว หรอืการทีจ่ะกลบัไปหา “ดวงแก้วทีข้่ามา”, เรือ่งบญุบาป, เรือ่งชมพทูวปี

เป็นแหล่งสร้างบารมี, เรื่องพระพุทธเจ้าทั้งหลายปรินิพพานแล้วยังด�ารงอยู่

ในอายตนนิพพาน เป็นต้น แม้จะมีข้อแตกต่างกันในรายละเอียดการใช้ศัพท์

ปรากฏอยู่บ้างก็ตาม

ส่วนด้านธรรมปฏบิตัพิบว่าในคมัภร์ีท้องถิน่และวชิชาธรรมกายมคีวาม

คล้ายคลงึกนัในวธิกีารเบ้ืองต้น เกีย่วกบัการใช้บรกิรรมนมิติความสว่างและค�า

บรกิรรมภาวนา “สมัมาอะระหงั” รวมไปถงึประสบการณ์เบือ้งต้นในการปฏบิตัิ 

เช่นการเห็นความสว่าง เห็นดวงแก้วหรือดวงธรรมใสสว่าง เป็นต้น แต่จะแตก

ต่างกันในเรื่องฐานที่ตั้งของใจในการเจริญภาวนาและการบรรลุมรรคผล ท่ี

ส�าคัญที่สุดในคัมภีร์ปฏิบัติธรรมท้องถิ่นไม่ปรากฏหลักการและขั้นตอนในการ

บรรลมุรรคผลนพิพานด้วยพระธรรมกายแต่อย่างไร แม้จะมร่ีองรอยของ “พระ

ญาณกสิณ” อยู่บ้าง แต่ก็เป็นประเด็นที่ไม่ชัดเจนต้องค้นคว้าต่อไป

การที่คัมภีร์โบราณจากภูมิภาคคันธาระ เอเชียกลาง และจีน รวมถึง 

คัมภีร์ปฏิบัติธรรมท้องถ่ินแถบเอเชียอาคเนย์มีความสอดคล้องกับวิชชา

ธรรมกายแต่เพียงบางระดับ ซึ่งแตกต่างกันไปขึ้นกับอายุความเก่าแก่ของ

นิกาย ภาษาวัฒนธรรม ยุคสมัยกาลเวลา หรือที่ตั้งภูมิศาสตร์ก็ตาม ย่อมให้

ภาพของแกนกลางที่ใช้ร่วมกัน (norm) ของพระพุทธศาสนาอันเป็นสากล

โดยเฉพาะในธรรมปฏิบัติสมาธิภาวนา หากสรุปในภาษาวิชาการ ก็คงกล่าว

ได้ว่าภาคปฏิบัติที่ปรากฏในคัมภีร์ของพระพุทธศาสนาในภูมิภาคต่างๆ และ

วชิชาธรรมกายมโีครงสร้างเดยีวกนัแต่พฒันากระบวนการในการปฏบิตัไิว้ต่าง

กัน ในขณะเดียวกันเมื่อมองในแง่ของประสบการณ์ ความชัดเจนของพระเดช
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พระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ในการสั่งสอนและชี้แจงความส�าคัญ

ของธรรมกายในการตรัสรู้ธรรม และสามารถแสดงขั้นตอนการบรรลุธรรมได้

โดยละเอียดทกุขัน้ตอนนัน้ เป็นสิง่ทีเ่กนิกว่าวฒันธรรมร่วมสมยัในรปูต�าราหรือ

ค�าสอนจะพึงมีได้ในยุคนั้น และจากที่มีผู้ปฏิบัติธรรมวิชชาธรรมกายที่ท่านได้

ถ่ายทอดให้ จนส�าเรจ็มรรคผลเป็นพยานบคุคลให้ท่านได้มากมาย จึงอาจสรุป

ได้ว่าค�าสอนวิชชาธรรมกายของพระเดชพระคณุพระมงคลเทพมนุเีกดิจากการ

รู้เห็นประสบการณ์ภายในจากการปฏิบัติธรรมของตัวท่านเอง สิ่งนี้ถือได้ว่า

เป็นเครื่องยืนยันการ “ค้นพบ” ค�าสอนในส่วน “ปฏิเวธ” ที่เลือนหายไปจาก

คัมภีร์ต่างๆ นานแล้วนั่นเอง

เชิงอรรถท้ายบทที่ 7

1 เรียบเรียงจากบทความของ ดร.ชนิดา จันทราศรีไศล
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หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ 1 ฉบับรวมงานวิจัยโดยย่อ

ประวัตินักวิจัย

พระครูวิเทศสุธรรมญาณ วิ.  (สุธรรม สุธมฺโม) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระ

ธรรมกาย ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย (Dhammachai Inter 

national Research Institute; DIRI) นติศิาสตรบัณฑิต มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

นักธรรมเอก พระอาจารย์สอนสมาธิภาวนา ร่วมประชุมวิชาการทางพระพุทธ

ศาสนา ทีม่หาวทิยาลยัลอนดอน สหราชอาณาจกัร ในปี พ.ศ. 2549 ร่วมประชมุ

วิชาการทางพระพุทธศาสนา ท่ีมหาวิทยาลัยเอมอรี่ สหรัฐอเมริกา ใน พ.ศ. 

2551 ร่วมประชุมวิชาการทางพระพุทธศาสนาที่ประเทศไต้หวัน เมื่อ พ.ศ. 

2553 ได้รับใบประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุน “โครงการปกปักรักษาคัมภีร ์

ใบลานลาว” จากหอสมุดแห่งชาติ สปป.ลาวใน พ.ศ. 2549 และเป็นประธาน

ผู้ด�าเนินการ “โครงการดิจิไทเซชั่น คัมภีร์ฉบับเทพชุมนุม”  วัดพระเชตุพนฯ 

กรุงเทพฯ เม่ือ พ.ศ. 2556 งานที่วิจัยอยู่เป็นการค้นคว้าค�าสอนด้ังเดิมจาก

คัมภีร์โบราณต่างๆ ในแถบสุวรรณภูมิ

พระมหา ดร.สุธรรม สุรตโน  (แก้วเคน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระ 

ธรรมกาย อาจารย์ใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย ผู้ช่วย 

ผู้อ�านวยการ ส�านักการศกึษา พระอาจารย์สอนสมาธภิาวนา พระวปัิสสนาจารย์  

พระอาจารย์สอนแผนกบาล ี- ธรรม ท่ีปรกึษาฝ่ายวิชาการ สถาบนัวจิยันานาชาติ

ธรรมชยั ครพูระสอนศีลธรรมในโรงเรยีน จบการศกึษาเปรยีญธรรม 9 ประโยค 

พ.ศ. 2541 ส�าเร็จการศกึษาปรญิญาเอกจากมหาวทิยาลัยมคธ ประเทศอนิเดีย 

สาขาปรัชญา พ.ศ. 2554 วิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษาพระพุทธศาสนา  

ศีลธรรมและการท�าสมาธิ” งานวิจัยค้นคว้าเกี่ยวกับหลักฐานธรรมกาย
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จากคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถาฎีกาและปกรณ์วิเสสต่างๆ ในภาษาบาลี  

งานวิจัยที่ก�าลังท�าคือเรื่อง “การศึกษาการปฏิบัติธรรมแบบพุทธานุสสติใน

คัมภีร์พุทธศาสนาภาษาบาลี”

พระเกษตร าณวชิโฺช  (วทิยานุภาพยนืยง) จบการศกึษา เกษตรศาสตร 

บัณฑิต สาขาสัตวบาล จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2520 และจบ 

ปรญิญาโท เกษตรศาสตร์ สาขาการผลติสตัว์ จากมหาวทิยาลยัแมสสย์ี ประเทศ

นวิซแีลนด์ พ.ศ. 2530 ปฏบิตัศิาสนกจิทีป่ระเทศออสเตรเลยีตัง้แต่ พ.ศ. 2541- 

2554 ปัจจุบันก�าลังท�าวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอก สาขาปรัชญา เรื่อง 

“ทฤษฎีตถาคตครรภะในคัมภีร์พระไตรปิฎกบาลี” เพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัย

ซิดนย์ี ประเทศออสเตรเลยี งานวจิยัทีก่�าลงัท�าคอืเรือ่ง “ค�าสอนวชิชาธรรมกาย

ในคัมภีร์พระไตรปิฎกบาลี” ในโครงการสืบค้นหลักฐานวิชชาธรรมกายใน

ค�าสอนดั้งเดิม ในอุปถัมภ์พระเทพญาณมหามุนี วิ.

พระเกยีรตศิกัดิ ์กติตฺปิโฺ  เป็นนสิติ DCI รุน่ 1 ได้รบัการคดัเลอืกให้ 

ไปศึกษาต่อที่วิทยาลัยสงฆ์ฉงหลิน วัดโฝกวงซัน 1 ปี และจบปริญญาตรีด้าน

ศาสนศาสตร์จากมหาวทิยาลยัเสวยีนจัง้ ไต้หวนั ปัจจุบนัก�าลงัศกึษาปริญญาโท

ด้านศาสนศาสตร์ ทีม่หาวทิยาลยัโอทาโก้ ประเทศนวิซแีลนด์ โดยท�าวจิยัเกีย่ว

กบัรปูแบบสมาธใินพทุธศาสนาจนียคุต้น, ธรรมกายในพระไตรปิฎกจีน, 4 เสา

หลกัองค์กรพทุธไต้หวัน มผีลงานการน�าเสนอบทความวชิาการ, เขยีนบทความ 

สารคด ีและเข้าร่วมประชมุวชิาการในประเทศต่างๆ เช่น ไทย, ฮ่องกง, ไต้หวนั, 

จีน, นิวซีแลนด์, ออสเตรเลีย และ เนเธอร์แลนด์ นักศึกษาทุน โครงการสืบค้น

หลกัฐานวชิชาธรรมกายในค�าสอนดัง้เดมิ ในอปุถมัภ์พระเทพญาณมหามนุ ีว.ิ
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หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ 1 ฉบับรวมงานวิจัยโดยย่อ

พระปอเหม่า ธมฺมิโต  ส�าเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิตจาก 

สถาบันธรรมกาย ปทุมธานี เมื่อ พ.ศ. 2549 ผ่านการอบรมในโครงการคัมภีร์

พุทธศาสนาดั้งเดิมภาษาคานธารีและสันสกฤตจากมหาวิทยาลัยวอชิงตัน  

ซีแอตเติล สหรัฐอเมริกา ปัจจุบันปฏิบัติศาสนากิจอยู่ท่ีศูนย์ปฏิบัติธรรม

วอชิงตัน งานวิจัยเมื่อปี พ.ศ. 2550 ค้นคว้าเกี่ยวกับผลกระทบจากสงคราม 

กลางเมืองที่มีต่อพระพุทธศาสนาในกัมพูชาระหว่าง พ.ศ. 2513-2534 และมี

งานวิจัยในปี พ.ศ. 2556 ด้วยหัวข้อ “ร่องรอยวิชชาธรรมกายในคัมภีร์เขมร”  

ในโครงการสืบค้นหลักฐานวิชชาธรรมกายในค�าสอนดั้งเดิม ในอุปถัมภ์ 

พระเทพญาณมหามุนี วิ.

พระวีรชัย เตชงฺกุโร (ลือฤทธิกุล)  ก�าลังศึกษาปริญญาโทภาควิชา

สนัสกฤต ทีม่หาวทิยาลยัออสโลว์ (Asia and Middle East Studies, University 

of Oslo) งานวิจัยวิทยานิพนธ์เป็นงานช�าระคัมภีร์อักษรโบราณกลุ่ม Gilgit  

Manuscripts ซึง่ค้นพบท่ีกลิกติในประเทศปากสีถานเมือ่ครสิต์ศกัราช 1931 คมัภร์ี 

มอีายใุนราวครสิต์ศตวรรษที ่5 งานวจิยันีเ้ป็นการช�าระจาก Facsimile Edition 

ที่ Professor Raghu Vira และ Lokesh Chandra ถ่ายภาพคัมภีร์ไว้ ในการนี้ 

งานวจิยัได้น�าเสนอการปรวิรรตอกัษรจาก Gilgit Manuscript เป็นอกัษรโรมนั 

พร้อมทั้งศึกษาและแปลใหม่ โดยใช้คัมภีร์พระวินัยของมูลสรรวาสติวาทิน ชื่อ 

โปษธสถาปนวสัต ุ(poṣadhasthāpanavastu) เป็นคมัภร์ีวจัิย ตามกระบวนการ

ช�าระคัมภีร ์ที่ เรียกว่า Diplomatic Edition ซึ่งจะท�าให้เห็นภาพของ

ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาได้ชัดเจนมากขึ้น นักศึกษาทุน โครงการสืบค้น

หลกัฐานวชิชาธรรมกายในค�าสอนดัง้เดมิ ในอปุถมัภ์พระเทพญาณมหามนุ ีว.ิ
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ดร.ชนิดา จันทราศรีไศล  บ.ศ.9 ส�าเร็จการศึกษาปริญญาเอก จาก

มหาวทิยาลยัซดินย์ี ประเทศออสเตรเลยี สาขาศาสนศาสตร์ ทนุโครงการสืบค้น 

หลักฐานวิชชาธรรมกายในค�าสอนดั้งเดิม ในอุปถัมภ์พระเทพญาณมหา

มุนี วิ. เป็นนักวิจัยของสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย ท�างานศึกษาร่องรอย

ธรรมกายในค�าสอนดั้งเดิมของพระพุทธศาสนา โดยศึกษาจากคัมภีร์ภาษา 

คานธารแีละสนัสกฤต เปรยีบเทียบกบับาล ีงานวจิยัทีผ่่านมา ศกึษาความหมาย 

ของธรรมกายในค�าสอนดั้งเดิม และความเข้าใจเรื่องธรรมกายในอรรถกถา

และฎีกาบาลี

ดร.ชัยสิทธิ์ สุวรรณวรางกูล  จบปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกียวโต และปริญญา

เอก มหาวิทยาลัยเดลลี คณะอักษรศาสตร์ เอกพุทธศาสนา เคยเป็น

อาจารย์พิเศษสอนที่มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยและสถาบันธรรมชัย 

ปัจจุบันเป็นนักวิจัยประจ�าสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย อาจารย์สอนวิชา

ภาษาสันสกฤตพระพุทธศาสนามหายานและเถรวาท ท่ีภาควิชาเทววิทยา

และศาสนา มหาวิทยาลัยโอทาโก้ ประเทศนิวซีแลนด์ ดร.ชัยสิทธิ์ได้รับ

ทุนการศึกษาจากรัฐบาลญี่ปุ ่นและสโมสรโรตารีญี่ปุ ่นเพ่ือท�างานวิจัยใน 

หวัข้อ “ปฏจิจสมปุบาทและสญุญตาในคมัภร์ีมาธยนัตวภิาค” ในระดบัปรญิญาโท  

และ “การศึกษาเรื่องธรรมกายในพระไตรปิฎกพุทธศาสนาทิเบต” เป็น 

นักเขยีนร่วม มผีลงานพมิพ์เป็นต�าราในหนงัสอื “Unifying Buddhist Philosophy  

Views” ของ สนพ.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย และ “Madhyamaka and 

Yogācāra: Allies or Rivals?” ของ สนพ.อ๊อกซ์ฟอร์ด

www.webkal.org



356  |  ดร.กิจชัย เอื้อเกษม
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สุปราณี พณิชยพงศ์  ปัจจุบันเป็นนักศึกษาวิจัยในโครงการสืบค้น 

หลักฐานวิชชาธรรมกายในค�าสอนดั้งเดิม ในอุปถัมภ์พระเทพญาณมหามุนี วิ. 

ส�าเร็จการศกึษาปรญิญาตร ีคณะอกัษรศาสตร์ มหาวทิยาลัยศลิปากร เรียนจบ 

บาลีศึกษา 9 มหามกุฏราชวิทยาลัย ส�าเร็จการศึกษาปริญญาโท สาขา

พระพุทธศาสนา โดยท�าวิทยานิพนธ์เรื่อง การตรวจช�าระและศึกษาคัมภีร์ 

จตรุารกัขา ขณะนีก้�าลงัศกึษาในระดบัปรญิญาเอก สาขาปรชัญา ทีม่หาวทิยาลยั 

ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย โดยท�าวิทยานิพนธ์เรื่อง การตรวจช�าระและ

ศึกษาคัมภีร์สฬายตนสังยุต สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค มีความสนใจในการ 

ตรวจช�าระ ศกึษาโครงสร้าง และเนือ้หาค�าสอนท่ีเกบ็รกัษาไว้ในคมัภร์ีพระพุทธ

ศาสนาดั้งเดิม ปัจจุบันเป็นนักวิจัยประจ�าสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย
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ประวัติผู้เรียบเรียง

กิจชัย เอื้อเกษม  ส�าเร็จการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จาก 

มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ออสเตรเลีย ในโครงการสืบค้นหลักฐานวิชชาธรรมกาย

ในค�าสอนดั้งเดิม ในอุปถัมภ์พระเทพญาณมหามุนี วิ. งานวิจัยเป็นงานค้นคว้า 

ร่องรอยวชิชาธรรมกายจากเอกสารอกัษรธรรม อกัษรขอมไทย และจารกึโบราณ  

มีผลงานส่วนใหญ่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในอดีตของไทย โดยค้นคว้าจาก

คัมภีร์อักษรธรรมล้านนา อักษรธรรมล้านช้าง และอักษรธรรมอีสาน ปัจจุบัน 

เป็นนักวิจัยของสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย
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รายนามเจ้าภาพร่วมอนุโมทนา

น้อมบูชาธรรม

พระมงคลเทพมุนี (หลวงปู่สด จันทสโร) 
พระเทพญาณมหามุนี วิ. (หลวงพ่อธัมมชโย) 
พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว) 
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาทองสุข ส�าแดงปั้น
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

เจ้าภาพกิตติมศักดิ์พิเศษสุด

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

เจ้าภาพกิตติมศักดิ์พิเศษ

วัดพระธรรมกายเมลเบิร์น
วัดพระธรรมกายโซโลมอน
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วัดพระธรรมกายดันนีดิน
วัดพระธรรมกายนครซิดนีย์
วัดพระธรรมกายบริสเบน
วัดพระธรรมกายเวสเทิร์นออสเตรเลีย
วัดพระธรรมกายนครโอ๊คแลนด์
ศูนย์ปฏิบัติธรรมเวลลิงตัน
ศูนย์ปฏิบัติธรรมอัลบูรี่
สมาคมบัณฑิตรัตน์
พระมหา ดร.สมชาย านวุฑฺโฒ
พระครูวิเทศสุธรรมญาณ วิ. กองทุน 9 กพ.
พระมหาชูพงษ์ ธมฺมิโก และคณะญาติมิตร
พระวิภาช ทนฺตจิตฺโต, 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
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คุณพงษ์ศักดิ์-คุณอรพินท์ วิเตียรณี และครอบครัว
คุณดิฐพงศ์ เรืองฤทธิเดช
ดร.กฤษฎา-คุณทัศนีย์ จ่างใจมนต์ และครอบครัว
คุณทวีชัย-คุณนิธินันท์-คุณจรรยา ฐานะโชติพันธุ์
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
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คุณสมควร วานิชสัมพันธ์ และคริสตอล กรุ๊ป
คุณสมจิตร์ บุญไชโย
คุณสรรพศักดิ์ -คุณไพแพรว - คุณกุลธิดา รักษ์ศีลขันธ์
คุณส�ารวย-ผ.ศ.ดร.นภา สุขใจ
คุณสิริพันธ์ นนทสูตร
คุณสุจินดา เรือนแก้ว-คุณแอนมรี-คุณเบญจมิน ซอ
คุณสุรีย์-วิชัย เจียมพิทยานุวัฒน์ และครอบครัว
คุณสุวณี เอมสุดา
คุณสุวิทย์-คุณศศินา-คุณพอเพียง วิมุตตานนท์
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

พระครูใบฎีกาอ�านวยศักดิ์ มุนิสกฺโก

พระครูปลัดพิพัฒนพร กิตฺติสุโภ

พระครูวิเทศสุธรรมญาณ วิ.

พระครูวินัยธรสุวิทย์ สุวิชฺชาโภ

พระครูสมุห์ทวี สุขิโต
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พระครูสังฆรักษ์รณรวี รวิปโภ

พระมหา ดร.สุธรรม สุรตโน และ ร.ร.พระปริยัติธรรม

พระมหาสมเกียรติ วรยโส

พระมหาสมคิด ติกฺขิโณ

พระมหาอริยะ อริยชโย-คุณประจักษ์-คุณเฉิดฉาย ถิรทินรัตน์

พระเกษตร ญาณวิชฺโช

พระเกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ

พระปอเหม่า (รวี) ธมฺมโิต

พระปัญญา านิโย

พระโปเทง กตทีโป

พระวีรชัย เตชฺงกุโร

พระครูสมุห์สกล กิตฺตินนฺโท

พระสาธิต ติธมฺโม

พระสายัณห์ จนฺทธมฺโม

พระอาธร ธมฺมจนฺโท

พระเอกศักดิ์ สุทฺธิสกฺโก

ครอบครัวคงรัตนานนท์

ครอบครัวโตศิริพัฒนา

ครอบครัวสุวรรณวรางกูล

คุณกมล-คุณยุพาภรณ์ พรวโรจนาบุญ

คุณกัญญา-คุณโอม ทองเจริญ

คุณกัมพล ตรีสหเกียรติ

คุณกัมพล-คุณกฤตยา-คุณอิศรา ตรีสหเกียรติ

คุณกิตติเดช-คุณอินทิรา-คุณอริสา-คุณสปัญญา-คุณธีวรา ภัทรธีรานนท์

คุณเกษมสุข ภมรสถิตย์ และสมาชิกบ้านมธุระ
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คุณคงศักด์-คุณคุณทิพย์วรรณ เอื้อเกษมและครอบครัว

คุณงามตา อนุกูล

คุณชัชวาลย์ เสรีพุกกะณะ

คุณฐปนีย์ ฐานะโชติพันธุ์

คุณณัฐธพัฒน์-ใจพิสุทธิ์ รัตนขจรศักดิ์

คุณดาราวรรณ ห่านศรีสุข

คุณดารุณี หนูหมื่น

คุณธนภร บุญธนาโรจน์

คุณนัทยา เทนเทอร์

คุณนิรมล พรมเพ็ชร์

คุณเบญจวรรณ โฉมปรางค์

คุณพจนีย์-คุณธวัชชัย อมรโกศลพันธ์

คุณพรพิมาน กะตะศิลา, ธนดล-เมทิกา ธนะวิโรจน์

คุณพรรณประภา กลิ่นจุ้ย และครอบครัว

คุณพวงเพ็ญ ฮีสช์

คุณพีรพงษ์ พฤกษานานนท์

คุณพุทธพล ภูมิพุทธ

คุณพุทธภูมิ-คุณเอื้อมพร ภูมิพุทธ

คุณเพ็ญศรี ทรงตระกูล

คุณมงคล-คุณลาวัลย์-คุณมัลลิกา-คุณวิชากร-คุณวิโรจน์ จิรพัฒนกุล

คุณลักษณา ช่วงเปีย

คุณวรชัย ชูชัยศรี

คุณวรรณี ปิยะธนศิริกุล

คุณวิชัย-คุณสุรีย์ เจียมพิทยานุวัฒน์

คุณวิรงรอง รัตนฉายา และครอบครัว
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คุณวีรยุทธ-คุณดอกเอื้อง ทวีเดช

คุณศรีสมัย-คุณวิศิษฎ์-ศุภวัฒน์-ศิริมาศ-รุจิรัตน์-ดร.สุพจน์ พัฒนะศรี

คุณศักดิ์ภวรรธน์ กุลถวายพร

คุณศิริเพ็ญ-คุณไผท-ดร.เอกพล เมธารมย์

คุณศิริรัตน์ กองทอง

คุณศิริอร แบนนิสเตอร์

คุณสมโชค พันธ์วิริยรัตน์

คุณสมพร พันธุ์มีเชาวน์

คุณสีฟ้า-คุณพงษ์ศักดิ์ ณ นคร

คุณสุชาดา พงศ์พันธ์

คุณสุเทพ ชลเวกสุวรรณ

คุณสุปราณี พณิชยพงศ์

คุณสุริยะ-คุณสุริสา-คุณศาตนันท์ จึงรุ่งเรืองกิจ

คุณแสงเดือน-คุณค�าตัน รัตนสมัย บุตรหลานและญาติมิตร

คุณเหมชาดา-คุณสุขุม-คุณสุชาดา-คุณรัชฎา-คุณผกาวรรณ-คุณสุขพัฒ พงศ์พันธ์

คุณอนงศ์ งามพูนสุข

คุณอภิชาติ รินทระ

คุณอิศรา ตรีสหเกียรติ

ดร.กิจชัย เอื้อเกษม

ดร.ชนิดา จันทราศรีไศล

ดร.ชัยสิทธิ์ สุวรรณวรางกูล

ดร.ศิริพร ศิริขวัญชัย

ดร.อนัญญา เมธมนัส

น.พ.วรพงษ์ ขวัญไพโรจน์

น.พ.ฉัตรชัย ศรีบัณฑิต
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คุณนฤพนธ์-เมย์-คชา-ชฎา-ชนา เตชะ
วัฒนวรรณา

ผ.ศ.สุนันท์ พันธุ์มีเชาวน์

พ.ต.อ.อดุลย์ เม่นบางผึ้ง

ศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ ดีสมโชค 
และครอบครัว

ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุกัญญา สุดบรรทัด 
และครอบครัว

อาจารย์ชะเอม แก้วคล้าย
Dr.Edward Crangle

Dr.Elizabeth Guthrie

Dr.Jeff Wilson

Emeritus Professor Garry Trompf

Kongkoe Souvannakane

Nadia Tarzi

เจ้าภาพอุปถัมภ์
พระโฆษิต ติญาโน

พระโทนี่ กตสิทฺโธ

พระบัณฑิต วิสุทฺธาโภ

พระพงษ์ศักดิ์ สุภว�โส

พระพีระ อคฺควีโร

พระไพบูลย์ ธมฺมวโร

พระมหา ดร.มนต์ชัย มนฺตาคโม

พระมหานรพล พลญฺชโย

พระมหาวิโรจน์ ญาณวิโรจโน

พระมหาอริยะ อริยชโย

พระวรเทพ รติโก

พระมหาอภิวัตร คุณวฑฺโฒ, คุณอัครเดช-

คุณกัลยา ปัญญาสกุลวงศ์ และครอบครัว

โพธิทัพพะ

พระวันชัย ธมฺมปิโย

พระวิดดาลิน สมตฺโถ

พระวินัย ปญญฺารตโน

พระสังเวียน อตฺธมฺโม
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พระสาทิตย์ ทิตฺตนนฺโท

พระอดุลย์ จนฺทูปโม

พระเอกบดินทร์ ปญฺญารตโน

กลุ่มมะลิพุทธบูชา

กัลยาณมิตรกลุ่มกุรุรัฐ

ครอบครัวเชวงศักดิ์โสภาคย์

คณะกลัยาณมติร สหพนัธ์รวมใจไทยทัง้ชาติ

คุณกมลทิพย์ พฤกษมาศ

คุณกัลยา นิยมสุข

คุณกิตติพงษ์ วงศ์อักษร

คุณเกียรติศักดิ์ ศิริรัตน์

คุณขนิษฐา วงษ์ชื่น

คุณจรูญ สมบูรณ์ศิลป์

คุณจ�าปี แก้วหนองแดง

คุณจ�าเรียง ขาวเกตุ

คุณญาดา ปิ่นมณี

คุณณัฏฐา ศิวะเถาว์

คุณณัฐปิยา สาระด�า

คุณดารณี นันติวานิช

คุณทนงศักดิ์ ปันทะสืบ

คุณทองธิดา กระเวนกิจ

คุณทิศารัตน์ ปันเจริญ

คุณเทพีพรรณ ฉวีวงษ์

คุณธนกร นันต๊ะภาพ

คุณธเนศร์ ลิมพิรานุรักษ์

คุณนพวรรณ ถาวรบุตร

คุณนฤมล โตนดแก้ว

คุณนฤมล ศรีสมนึก

คุณนันทา ดิฐภักดีธร

คุณนิตยา แซ่อุ๋ย

คุณนิตยา ผึ้งทอง

คุณบุญเลิศ ปิ่นมณี

คุณบุษรา แซ่หลือ

คุณปณิตา ชินประกายรัตน์

คุณปทุมา ศรีสุขทักษิณ

คุณประนม ติ๊บหน่อ

คุณประสงค์ สมน้อย

คุณปริยา กฤษฎาธิวัชร

คุณปิยะมาศ ศรีดาดิษฐ์

คุณปุณเมศวร์ จิราศิระพัฒน์

คุณพรทิพย์ นาทะพันธุ์

คุณพรพรม ทิพย์มนตรี

คุณพุทธพงษ์ ภูมิพุทธ

คุณมาฆะมาศ งามเกียรติทรัพย์

คุณยอดคม ชัยนิรัติสัย

คุณยุพา ศรีพลาย

คุณรัชตพงศ์ ดอนสระ

คุณวราภรณ์ วันแพ

คุณวัฒนาวรรณ จันทระกุล

คุณวัลภา เจือจันทร์

คุณวิไลวรรณ ทรัพย์สิน

คุณวุฒิเลิศ-คุณเพียงใจ ทองค�าแท้

คุณศุภชัย พรหมสันต์

คุณสมชาย เพชรบูรณ์
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คุณสมชาย ปาละกูล

คุณสมชาย-คุณนิภาพรรณ ครอบครัว

จิวัจฉรานุกูล และญาติมิตร,

บจก.รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977)

คุณสายชนนี รัศมีไพฑูรย์

คุณสิรินาม วัฒนศัพท์

คุณสุขอารมณ์ สโคลด์ และครอบครัว

คุณสุทธิสา ลาภเพิ่มทรัพย์

คุณสุมิตรา วิฑูรชาตรี

คุณสุรศักดิ์ เพชรอินทร์

คุณอธิพร พรหมพิทักษ์

คุณอภิรดี ตันติวิท, คุณแจนิศ-คุณเจสัน 

เด๊กนาเทล

คุณอารยา ศรีบุตร และครอบครัว,

คุณเบนจามิน กรีน

คุณอิสรีย์ สายจีน

คุณอุดม ท้วมสมบุญ

คุณอุษา จันผกา

คุณอโนชา เจริญธรรมาภรณ์

คุณเอกชัย ค�าแฝง

คุณอภิสิทธิ์ วิศิษฎ์วรพร

คุณนครินทร์ ฤกษ์ยรรยง

ร.ท.เครือวัลย์ แนบชิด

อาสาสมัครอธิษฐานธรรม 2

Alice Lee Seow Hong & Family

Collin-Namfon-Cartier-Lehi-Cole Jes-
sup

Dr.Ronny, Sunisa, DD and family

Lim Eng Koon and Family

Teh Beng Eong-Leong Shan Shan
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โครงการสืบค้น “หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ” 
สถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย (ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์)

องค์สถาปนา พระเทพญาณมหามุนี วิ. (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย)

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ)

 พระราชภาวนาจารย์ (เผด็จ ทตฺตชีโว)

 พระครูวินัยธรสุวิทย์ สุวิชฺชาโภ

ที่ปรึกษา พระมหาสมเกียรติ วรยโส ป.ธ.9

 พระครูภาวนาวิเทศ (วิรัตน์ มณิกนฺโต) ป.ธ.3

 พระครูใบฎีกาอ�านวยศักดิ์ มุนิสกฺโก

 พระมหา ดร.มนต์ชัย มนฺตาคโม ป.ธ.6

 ท่านอาจารย์ชะเอม แก้วคล้าย

 กัลฯ วรชัย ชูชัยศรี

 ดร.อนัญญา เมธมนัส 

 กัลฯ เกษมสุข ภมรสถิตย์

 กัลฯ วิรงรอง รัตนฉายา

 Dr. Edward F. Crangle

 Dr. Jeffrey P. Wilson

 Mrs. Nadia Tarzi

ประธานคณะกรรมการอำานวยการ (President: DIRI-Board of Directors)

 พระครูวิเทศสุธรรมญาณ วิ. (สุธรรม สุธมฺโม)

ผู้อำานวยการ ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุกัญญา สุดบรรทัด 

 ราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก

ผู้ช่วยผู้อำานวยการ  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 ญาณวิชฺโช

 พระเกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ

 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 ฝ่ายวิชาการ

 พระมหาสมคิด ติกฺขิโณ ป.ธ.3

 พระทอง กตทีโป

 พระมหาอริยะ อริยชโย ป.ธ.9

 พระมหานรพล พลญฺชโย ป.ธ.9

 พระเอกบดินทร์ รตฺนปญฺโญ

 พระมหาวิโรจน์ ญาณวิโรจโน ป.ธ.9

 กัลฯ ชัชวาลย์ เสรีพุกกะณะ

 กัลฯ กัมพล ตรีสหเกียรติ

 กัลฯ สุชาดา พงศ์พันธ์

 อุบาสิกา ประสงค์ สมน้อย

 อุบาสิกา ทองธิดา กระเวนกิจ

 อุบาสิกา สุมิตรา วิฑูรชาตรี

 กัลฯ ดารณี นันติวานิช

www.webkal.org



370  |  ดร.กิจชัย เอื้อเกษม

หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ 1 ฉบับรวมงานวิจัยโดยย่อ

 กัลฯ พรพรหม ทิพยมนตรี

 กัลฯ ณัฐปิยา สาระด�า

 กัลฯ อิศรา ตรีสหเกียรติ

 อุบาสิกา สุทธิสา ลาภเพิ่มทรัพย์

 กัลฯ ขนิษฐา วงษ์ชื่น

 กัลฯ สายชนนี รัศมีไพฑูรย์

 กัลฯ กิตติพงษ์ วงศ์อักษร

ผู้ช่วยนักวิจัย ฝ่ายเทคนิคและอนุรักษ์คัมภีร์

 พระสาธิต ิตธมฺโม

 พระอดุลย์ จนฺทูปโม

 พระปัญญา านิโย

 พระบัณฑิต วิสุทฺธาโภ

 กัลฯ Leng Kok An

 กัลฯ สุเทพ ชลเวกสุวรรณ

 กัลฯ ทนงศักดิ์ ปันทะสืบ

 กัลฯ บุญเลิศ ปิ่นมณี

 กัลฯ ปุณเมศวร์ จิราศิระพัฒน์

 กัลฯ พุทธพล ภูมิพุทธ

 กัลฯ เอกชัย ค�าแฝง

 กัลฯ เกียรติศักดิ์ ศิริรัตน์

 กัลฯ นิรมล พรมเพ็ชร

 อุบาสิกา ดารุณี หนูหมื่น

 กัลฯ วัลภา เจือจันทร์

 อาสาสมัคร “สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ”

 อาสมัคร “สมาคมบัณฑิตรัตน์”

www.webkal.org



บทที่ 7 บทสรุปรวม | 371

กราบขอบพระคุณและกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่าน
ที่มีส่วนสำาคัญกับความสำาเร็จของโครงการสืบค้น 

“หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ 1”

พระครูวิเทศปัญญาภรณ์ (สมบุญ สมฺมาปุญฺโญ)

พระครูวินัยธรไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล

พระครูวิเทศธรรมภาวนา (วิโรจน์ วิโรจโน) 

พระครูภาวนาพุทธิธรรม (วีระ วีรนฺธโร)

พระครูภาวนาวิเทศ (วิรัตน์ มณิกนฺโต)

พระครูวินัยธรบัณฑิต วรปญฺโญ

พระมหาบุญชัย จารุทตฺโต

พระครูภาวนาถิรธรรม วิ. (ผจญ เถรธมฺโม)

พระครูใบฎีกาอ�านวยศักดิ์ มุนิสกฺโก

พระถวัลย์ศักดิ์ ยติสโก

พระสนธยา สุทฺธาโภ

พระธีรวิทย์ ธีรวิชฺโช

พระจงห์ชพัฒน์ กุลธโร

อุบาสก ปรัชญา สัพพัญญูวิทย์

ดร.พิบูลย์ ชุมพลไพศาล

อุบาสิกา วิชญา ไตรวิเชียร

อุบาสิกา ศรีกานดา เบญพลสิริจิตต์

อุบาสิกา สุธีรา งามเกียรติทรัพย์

อุบาสิกา ขวัญจิตต์ จิตสินธุ

อุบาสิกา จารุวรรณ วศินสกุล

อุบาสิกา เบญจวรรณ สว่าง
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กัลฯ แสงเดือน - ค�าตัน 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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