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สัมโมทนียกถา
สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ.
การให้ธรรมทาน ชนะการให้ทั้งปวงฯ
อาตมภาพได้รับทราบเรื่องอันเป็นที่น่าอนุโมทนายินดีเป็นอย่างยิ่ง
ดังที่พระครูวิเทศสุธรรมญาณ (สุธรรม สุธมฺโม) และศาสตราจารย์กิตติคุณ
สุกญ
ั ญา สุดบรรทัด มารายงานความก้าวหน้าของการท�ำงานวิจยั เรือ่ ง “สืบค้น
หลักฐานธรรมกายในคัมภีรพ์ ทุ ธโบราณ” ของ สถาบันวิจยั นานาชาติธรรมชัย
(DIRI) ที่ด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่องด้วยความมุ่งมั่นอุตสาหะและท�ำงานเป็น
คณะ โดยแบ่งความรับผิดชอบเพื่อสืบค้นแหล่งข้อมูลให้ได้มาซึ่งหลักฐานจาก
หลายภูมิภาคทั่วโลก
เป็นที่ทราบกันอย่างดีว่าพระธรรมค�ำสอนอันบริสุทธิ์ของพระสัมมา
สัมพุทธเจ้านัน้ มีความเป็นสัจธรรม ทีจ่ ะน�ำพาชีวติ ของสรรพสัตว์ทงั้ หลายผูห้ ยัง่
จิตลงสู่ความเพียรในสัมมาสมาธิ ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ในสังสารวัฏ และ
เข้าถึงสันติสุขอันไพบูลย์อย่างแท้จริงได้ โดยไม่ถูกจ�ำกัดด้วยกาลเวลา เป็น
“อกาลิโก” จวบจนเวลากว่า 13 ปีผา่ นไปคณะท�ำงานได้พบหลักฐานธรรมกาย
ที่ส�ำคัญดังมีปรากฏในคัมภีร์ที่จารึกด้วยอักษรขโรษฐีในภาษาคานธารีบน
เปลือกไม้เบิร์ช ซึ่งเป็นวัตถุโบราณเก่าแก่ที่คัดลอกตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 5-6
อันนับเป็นก้าวใหม่ของการสืบค้นทางวิชาการ รวมถึงการพบหลักฐานจาก
คัมภีร์โบราณอื่นๆ ได้แก่ คัมภีร์อักษรจีน คัมภีร์อักษรขอม คัมภีร์อักษรธรรม
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และคัมภีร์อักษรเขมร เมื่อศึกษาวิจัยโดยเปรียบเทียบคัมภีร์พุทธโบราณเหล่า
นี้กับคัมภีร์บาลีมีพระไตรปิฎกเป็นต้น ได้พบว่ามีความถูกต้องสอดคล้องกัน
ดุจดังรสเปรี้ยวที่ปรากฏในมะนาว หรือรสหวานที่ปรากฏในน�ำ้ ผึ้ง
ย่อมเป็นทีป่ ระจักษ์รบั รองความจริงแท้ของพระสัทธรรมทีถ่ กู เก็บรักษา
ไว้ในภาษาและอักษรต่างๆ ซึ่งคัดลอกสืบต่อกันผ่านกาลเวลาที่ล่วงมากว่า
2,000 ปี ผ่านยุคสมัยและแว่นแคว้นดินแดนอื่นๆ มากมายจนถึงยุคของเราใน
ปัจจุบัน ผลของการศึกษาข้อมูลค�ำสอนจากหลักฐานอันส�ำคัญเหล่านี้ ท�ำให้
ได้ภาพของหลักธรรมในส่วนภาคแห่งปฏิบัติสัทธรรม ซึ่งอาจเลือนหายไป
บ้างตามกฎแห่งไตรลักษณ์นั้นกลับยิ่งมีความชัดเจนขึ้น อันเป็นการยืนยันว่า
พระธรรมเทศนาของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ที่
ได้รื้อฟื้นธรรมปฏิบัติวิชชาธรรมกายของพระพุทธองค์ไว้ในหลายแง่มุมนั้น
มีความเป็นเอกภาพที่เป็นเอกายนมรรค ดังที่มีปรากฏในพระไตรปิฎกบาลี
ทีฆนิกาย อัคคัญญสูตร ที่ว่า
“ตถาคตสฺส เหตํ วาเสฏฺา อธิวจนํ ธมฺมกาโย อิติปิ
พฺรหฺมกาโย อิติปิ ธมฺมภูโต อิติปิ พฺรหฺมภูโต อิติปิฯ” (ที.ปา.
11/55/92)

“ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะ เพราะค�ำว่า ธรรมกาย
ก็ดี พรหมกายก็ดี ธรรมภูตก็ดี พรหมภูตก็ดี เป็นชื่อของพระ
ตถาคต” และพระพุทธวจนะที่กล่าวกับพระวักกลิ ว่า
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“โย โข วกฺกลิ ธมฺมํ ปสฺสติ, โส มํ ปสฺสติฯ โย มํ ปสฺสติ,
โส ธมฺมํ ปสฺสติ ฯ
ธมฺมํ หิ วกฺกลิ ปสฺสนฺโต, มํ ปสฺสติฯ มํ ปสฺสนฺโต, ธมฺมํ
ปสฺสติฯ” (สํ.ข. 17/216/147)
“ดูก่อนวักกลิ ผู้ใดแลเห็นธรรม ผู้นั้นชื่อว่าย่อมเห็นเรา,
ผู้ใดเห็นเรา ผู้นั้นชื่อว่าย่อมเห็นธรรม, วักกลิ เป็นความจริง
บุคคลเห็นธรรมก็ยอ่ มเห็นเรา บุคคลเห็นเรา ก็ยอ่ มเห็นธรรม”
อาตมภาพขออนุโมทนากับคณะท�ำงานวิจยั ซึง่ มี พระเทพญาณมหามุนี
(ไชยบูลย์ ธมฺมชโย) ผู้สถาปนาสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย (DIRI) และ
ผู้มีส่วนสนับสนุนทุกท่าน ที่ได้น�ำความรู้ข้อแท้จริงด้านวิชาการเรื่องธรรมกาย
นี้ มาเติมเต็มในส่วนของปริยัติสัทธรรม และสร้างก�ำลังใจให้แก่ชาวพุทธทั้ง
มวลในส่วนแห่งปฏิบัติสัทธรรม อันจะน�ำไปสู่ผลคือปฏิเวธสัทธรรมที่สามารถ
รับรู้ได้ด้วยตนเองเป็นสันทิฏฐิกธรรม อนึ่งต้องขอชื่นชมคณะพุทธบริษัทเหล่า
กัลยาณมิตรที่ตั้งใจจัดพิมพ์เป็นธรรมบรรณาการเพื่อถวายแด่พระสังฆาธิการ
30,000 วัดทั่วประเทศ เนื่องในวันคุ้มครองโลก 22 เมษายน พ.ศ. 2557
ซึ่งจักอ�ำนวยประโยชน์แก่วงการวิชาการที่ศึกษาพระพุทธศาสนาทั้งภายใน
ประเทศไทยและทั่วโลกอย่างกว้างขวางต่อไป

เจ้าอาวาสวัดปากน�้ำภาษีเจริญ
ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
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สาส์นจากบรรณาธิการ
พระสัทธรรมค�ำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็น อกาลิโก ทรง
พระคุณโดยไม่จ�ำกัดกาลเวลา น�ำพาเวไนยสัตว์ให้หลุดพ้นจากความทุกข์
ทรมานในวัฏฏะและเข้าถึงสันติสุขอันไพบูลย์ได้อย่างแท้จริง พระพุทธวจนะ
ค�ำสอนที่สืบทอดต่อกันมาในรูปมุขปาฐะก็ดีหรือบันทึกบนใบลานหรือบน
เปลือกไม้กด็ ี ย่อมเป็นเครือ่ งแสดงความมีอยูข่ องธรรมปฏิบตั อิ นั เป็นเอกายนมรรค
หนทางสายเดียว ที่มีปรากฏให้เห็นเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นพระพุทธศาสนา
นิกายใดในอดีตและปัจจุบัน
ด้วยมโนปณิธานในเรื่องดังกล่าว พระเดชพระคุณพระเทพญาณ
มหามุนี วิ. องค์สถาปนาสถาบันวิจยั นานาชาติธรรมชัย แห่งออสเตรเลียและ
นิวซีแลนด์ จึงมอบหมายให้อาตมภาพและคณะท�ำงานด�ำเนินการสืบค้นหลักฐาน
ของธรรมปฏิบัติจากคัมภีร์ค�ำสอนดั้งเดิม เพื่อยืนยันความถูกต้องมั่นคงที่
สืบทอดจากอดีตจนถึงปัจจุบันของพระสัทธรรม เหตุนี้จึงเป็นจุดก�ำเนิด
ของโครงการ “การสืบค้นหลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ” ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ที่จะท�ำหน้าที่เสมือนทนายแก้ต่างแทนพระพุทธศาสนา ชี้แจง
ให้เกิดการยอมรับในสังคมต่างๆ โดยเฉพาะในวงการนักวิชาการที่อาจไม่เคย
ปฏิบตั สิ มาธิภาวนา แต่กลับใช้ความพยายามทีจ่ ะอธิบายประสบการณ์ภายใน
ซึ่งอาจสื่อความหมายเปลี่ยนผันไปบ้าง จึงควรให้นักวิชาการทั้งหลายนั้นได้
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เข้ามาพิสูจน์ ดังบทพระบาลีที่ว่า เอหิปัสสิโก ท่านจงมาพิสูจน์เถิด พระธรรม
ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั้น ควรน้อมน�ำมาปฏิบัติด้วยตนเองได้ทุกเมื่อ ซึ่ง
ก็คือ โอปะนะยิโก และเป็นเรื่องอันวิญญูชนพึงรู้ได้เฉพาะตนคนเดียวด้วยการ
ปฏิบัติ ซึ่งคนอื่นที่ยังไม่ปฏิบัติจนรู้แจ้งจะพลอยตามรู้ตามเห็นด้วยหาได้ไม่
ดังพระบาลีที่ว่า ปัจจัตตังเวทิตัพโพวิญญูหิติ นั่นเอง
โครงการสืบค้นค�ำสอนดั้งเดิมจากคัมภีร์พุทธโบราณ นั้น จ�ำเป็น
ต้องด�ำเนินขั้นตอนตามหลักการศึกษาวิจัยเชิงวิชาการ ส�ำหรับคณะท�ำงาน
ของสถาบันฯ ถือว่าเป็นการเริ่มต้นจากศูนย์ เพราะสิ่งแรกที่ต้องท�ำคือการ
สร้างบุคลากรให้เป็นนักวิชาการทางพุทธศาสนศึกษา โดยเริ่มเรียนรู้ระบบ
การค้นคว้าแบบตะวันตก เพื่อให้เข้าถึงแหล่งข้อมูลซึ่งเป็นที่หวงแหนของ
สถาบันวิชาการระดับโลกต่างๆ ซึ่งคณะท�ำงานบางท่านต้องเปลี่ยนสายงาน
จากพื้นฐานความรู้ความถนัดที่มีอยู่เดิม ทั้งนี้ต้องนับว่าเป็นคุณูปการอย่างยิ่ง
ของนักวิชาการตะวันตกสาขาต่างๆ ที่ได้รวบรวมและท�ำการศึกษาหลักฐาน
ทางพระพุทธศาสนายุคต้นไว้แล้วเป็นอเนกอนันต์ ไม่ว่าจะเป็นวิชาการด้าน
โบราณคดี ประวัติศาสตร์ จารึกโบราณ นิรุกติศาสตร์ พุทธศาสนศึกษา ฯลฯ
และส�ำหรับด้านบริหารจัดการทางสถาบันฯ ก็ได้สร้างความสัมพันธ์กบั องค์กร
ทางวิชาการนานาชาติ เพื่อส่งเสริมงานด้านวิชาการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และเพือ่ ความทันต่อการเคลือ่ นไหวของวงวิชาการ องค์กรทางวิชาการเหล่านี้
ได้แก่ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยออสโล นอร์เวย์
มหาวิทยาลัยโอทาโก้ นิวซีแลนด์ มหาวิทยาลัยเคลานีย่า ศรีลังกา และ
มหาวิทยาลัยโคตะมะ อินเดีย เป็นต้น และสิ่งที่ด�ำเนินการควบคู่กันไป คือ
การวิจัยค้นคว้าในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติของพระพุทธศาสนาดั้งเดิม
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ซึ่งถือได้ว่าเป็นผลงานที่ส�ำคัญของสถาบันฯ ในงานวิจัยที่ทุ่มเทตลอดเวลา
กว่า 13 ปีที่ผ่านมานี้ เป็นการค้นคว้าในหลักฐานปฐมภูมิ อันได้แก่คัมภีร์ที่
จารึกด้วยอักษรขโรษฐีบนเปลือกไม้เบิร์ช ภาษาคานธารี ภาษาสันสกฤต และ
ภาษาโบราณต่างๆ ของเอเชียกลาง รวมถึงคัมภีร์ปฏิบัติสมาธิภาวนาภาษาจีน
ซึง่ ประพันธ์โดยวิปสั สนาจารย์ชาวต่างชาติ ทีเ่ ข้ามาเผยแผ่ตงั้ แต่ยคุ แรกๆ ของ
พระพุทธศาสนาในจีน การค้นคว้าในคัมภีร์อักษรขอมที่มีหลักฐานทางจารึก
โบราณสามารถอ้างอิงอายุได้ถึงสมัยอยุธยาตอนต้น รวมถึงกลุ่มคัมภีร์อักษร
ธรรมและอักษรเขมรโบราณทีก่ ล่าวถึงการท�ำสมาธิภาวนาของพระพุทธศาสนา
ในอดีตของสุวรรณภูมิ
ผลจากงานวิจยั ทีค่ ณะท�ำงานได้ทมุ่ เทด้วยความวิรยิ ะอุตสาหะ เป็นเวลา
มากกว่า 13 ปีที่ผ่านนั้น คือการแสดงให้เห็นนัยส�ำคัญหรือร่องรอยของวิชชา
ธรรมกายที่สูญหายไปกว่าสองพันปี บทความวิจัยที่เสนอไว้ในหนังสือเล่มนี้
รวบรวมจากข้อมูลหลักฐานมากมายหลายชิ้นงานและจากหลายแหล่ง
สถานที่ ซึ่งเมื่อได้น�ำมาศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับคัมภีร์ฉบับบาลีมี
พระไตรปิฎกเป็นต้น และเปรียบเทียบศึกษากับเทศนาค�ำสอน ของพระ
เดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน�้ำ
ภาษีเจริญ ก็พบความชัดเจนว่าธรรมกายเป็นที่รู้จักของชาวพุทธตั้งแต่
ยุคต้นๆ จนถึงอดีตที่ไม่ไกลนัก และธรรมกายเป็นกายที่ประกอบด้วยญาณ
ตรัสรู้ที่สามารถรู้เห็นได้ด้วยญาณมิใช่ด้วยวิญญาณรู้ อีกทั้งการปฏิบัติธรรมที่
เป็นประสบการณ์ภายในคือนิมิตดวงสว่าง และการปฏิบัติธรรมแบบเห็นองค์
พระภายในกลางตัว รวมถึงการหยุดใจไว้บริเวณเหนือสะดือกลางท้องนั้น
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ย่อมบ่งชีว้ า่ มีชาวพุทธได้เรียนรูแ้ ละปฏิบตั ธิ รรมสืบทอดต่อเนือ่ งกันมานาน
หลายสิบศตวรรษแล้ว
ขอเจริญพรขอบคุณอย่างยิ่งต่อคณาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่าน ที่เมตตา
ให้ค�ำแนะน�ำและขัดเกลาผลงานวิจัยตามหลักวิชาการ จนส�ำเร็จเป็นรูปธรรม
ทั น ตามกรอบเวลา รวมถึ ง อนุ โ มทนาในมหากุ ศ ลของท่ า นสาธุ ช นเหล่ า
กัลยาณมิตรทั้งหลาย ที่ให้การอุปถัมภ์ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือ
“หลักฐานธรรมกายในคัมภีรพ์ ทุ ธโบราณ” เล่มที่ 1 เพือ่ ถวายแด่พระสังฆาธิการ
ทั่วประเทศ 30,000 วัด เนื่องในวันคุ้มครองโลก วันที่ 22 เมษายน 2557
นี้ และคณะศิษยานุศิษย์ก็ได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตา และพร้อมใจบูชา
ธรรมแด่พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี วิ. ซึ่งตรงกับวาระอายุวัฒนะ
มงคลได้ 70 ปี
การเผยแพร่ผลงานวิจยั เป็นธรรมทานครัง้ นี้ จักก่อให้เกิดคุณประโยชน์
แก่วงการศึกษาและเสริมสร้างศรัทธาสัมมาทิฏฐิแก่ผู้ใฝ่ใคร่ต่อการศึกษา
พระพุทธศาสนาทางวิชาการจักได้เจริญรุ่งเรืองสืบไป.

(พระครูวิเทศสุธรรมญาณ วิ.)
บรรณาธิการบริหาร
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คำ�นำ�
งานที่น�ำเสนอฉบับนี้มีก�ำเนิดจากศรัทธาอันแรงกล้า ที่จะสนองมโน
ปณิธานของพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี วิ. ในการหาร่องรอยวิชชา
ธรรมกายจากหลักฐานค�ำสอนดั้งเดิมในส่วนต่างๆ ของโลก “ลูกๆ ชายหญิง”
ของท่านได้ใช้เวลาหลายปีในการค้นคว้าเชิงวิชาการจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่
ยากต่อการเข้าถึง ท�ำงานวิจัยด้วยความอุตสาหะตอกย�้ำศรัทธาของตน พร้อม
กับใช้ศักยภาพความสามารถทั้งหมดอย่างเต็มที่ รวมถึงการประสานงานและ
ประสานแรงใจก้าวข้ามอุปสรรคทีละขัน้ ไปเป็นทีม ผลทีไ่ ด้คอื ข้อมูลขัน้ ต้นทีใ่ ห้
ร่องรอยของวิชชาธรรมกายย้อนไปได้ถงึ พุทธศตวรรษที่ 5 จนถึงพุทธศตวรรษ
ที่ 24 ตามที่ปรากฏในบทความต่างๆ จากนี้
ดร.ชนิดา จันทราศรีไศล ได้ค้นคว้าหาร่องรอยของวิชชาธรรมกาย
และการปฏิบัติสมาธิภาวนาพุทธานุสติที่มีนิมิตองค์พระกลางตัว จากคัมภีร์
โบราณเปลือกไม้เบิร์ชและใบลาน ภาษาคานธารี ภาษาสันสกฤต และภาษา
อื่นๆ ที่ใช้ในเอเชียกลาง อายุราวพุทธศตวรรษที่ 5 พบในคันธาระ (ปัจจุบัน
อยูใ่ นอัฟกานิสถานและปากีสถาน) และเอเชียกลาง ในคัมภีรต์ า่ งๆ ทีไ่ ด้รบั การ
อ่านช�ำระแล้วและทีย่ งั ไม่ได้รบั การอ่านช�ำระจากนักวิชาการ พบว่ามีการกล่าว
ถึงการปฏิบตั ทิ ที่ �ำให้เห็นองค์พระจ�ำนวนมากกว่าเม็ดทรายในแม่นำ�้ คงคา การ
เห็นพระพุทธเจ้าตลอดทัง้ วันและคืน และการมองพระพุทธเจ้าโดยธรรมะ 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
ในชิ้นส่วนแตกหักกว่า 30 ชิ้นของคัมภีร์นี้ได้รับการตรวจช�ำระแล้วจาก
นักวิชาการ ดร.ชัยสิทธิไ์ ด้วเิ คราะห์ความหมายของกายสูงสุดของพระพุทธเจ้า
ทีป่ รากฏในพระสูตรดังกล่าว ว่าแท้จริงแล้วคือพระธรรมกาย โดยเทียบเคียงกับ
ฉบับภาษาจีนและภาษาทิเบตหลายส�ำนวน ถือเป็นความชัดเจนในเรื่องความ
หมายของธรรมกายอย่างยิ่ง การค้นคว้ายังครอบคลุมไปถึงกลุ่มคัมภีร์อาคมะ
ซึ่งทางมหายานถือว่าเป็นส่วนที่สืบทอดจากค�ำสอนของสาวกยาน และได้พบ
ความหมายของธรรมกายในงานส่วนนี้เช่นกัน
พระวี ร ชั ย เตชงฺ กุ โ ร ได้ ใ ช้ ฐ านข้ อ มู ล GRETIL ซึ่ ง เป็ น ข้ อ มู ล
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องคั ม ภี ร ์ พ ระพุ ท ธศาสนาภาษาสั น สกฤตต่ า งๆ ที่ เ หลื อ
ตกทอดมาถึงปัจจุบัน ในการค้นหาค�ำว่า “ธรรมกาย” ที่เขียนไว้ในพระสูตร
ประมาณ 180 คัมภีร์นั้น พบว่าใน 33 พระสูตรมีค�ำว่า “ธรรมกาย” อยู่ 194
ต�ำแหน่ง พระวีรชัยได้น�ำผลที่ได้เทียบเคียงกับหลักฐานทางวิชาการอื่นๆ เพื่อ
ตรวจสอบข้อมูลจ�ำเพาะของค�ำว่าธรรมกายทีพ่ บนัน้ จากนัน้ ได้คน้ หาข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์และแนวค�ำสอนในคัมภีร์ที่พบค�ำว่าธรรมกาย แล้วจึงประมวล
ความหมายของค�ำว่าธรรมกาย ในท้ายทีส่ ดุ ก็จะได้ความหมายของธรรมกายทีม่ ี
มาแต่เดิมในสมัยพระพุทธศาสนายุคต้นๆ ซึง่ สามารถศึกษาเปรียบเทียบกับค�ำ
สอนวิชชาธรรมกายโดยพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ได้
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พระเกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโ  ได้ค้นคว้าหลักการปฏิบัติสมาธิภาวนา
จากคัมภีรภ์ าษาจีน โดยเน้นผลงานทีแ่ ปลเป็นภาษาจีนของพระภิกษุจากเอเชีย
กลาง และดินแดนต่างๆ ของอินเดีย ที่เริ่มน�ำพระพุทธศาสนาเข้าไปเผยแผ่ใน
ประเทศจีนราวพุทธศตวรรษที่ 6 และพบว่าคัมภีร์ได้กล่าวถึงการปฏิบัติสมาธิ
ของสาวกยานแบบลมหายใจ (อานาปานสติ) โดยขณะท�ำสมาธิอยู่นั้นผู้ปฏิบัติ
พึงวางใจไว้ทกี่ ลางมหาภูตรูปสี่ ซึง่ ใกล้เคียงกับต�ำแหน่งฐานที่ 7 ทีต่ งั้ อยูร่ ะหว่าง
กลาง ธาตุดิน น�้ำ ลม ไฟ ภายในกายของผู้ปฏิบัติ ตามที่พระเดชพระคุณพระ
มงคลเทพมุนีได้สอนไว้ ในส่วนของคัมภีร์การปฏิบัติสมาธิภาวนาที่เก่าแก่
ที่สุดของมหายาน ก็พบเนื้อความว่าเมื่อผู้ปฏิบัติใจหยุดนิ่งจะสามารถเข้าถึง
ประสบการณ์ เห็นพระพุทธเจ้าจ�ำนวนมากมายดุจทะเลองค์พระได้ นับเป็น
ธรรมปฏิบัติที่สืบทอดผ่านกาลเวลามาโดยไม่เปลี่ยนแปลง
ทีก่ ล่าวไว้แล้วนัน้ เป็นการค้นคว้าจากหลักฐานคันธาระ เอเชียกลางและ
จีน ส�ำหรับหลักฐานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีนักวิจัยอีกกลุ่มหนึ่งท�ำการ
ศึกษาค้นคว้าจากคัมภีร์ท้องถิ่นในเวลาเดียวกัน
พระครูวเิ ทศสุธรรมญาณ วิ. (สุธรรม สุธมฺโม) และคณะได้รว่ มกันศึกษา
คัมภีร์ “ธัมมกายาทิ” ฉบับเทพชุมนุม อักษรขอมไทย ซึ่งเป็นฉบับที่พระบาท
สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานไว้ประจ�ำวัดพระเชตุพนฯ มีคาถา
บาลีแสดงถึงพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ประกอบไปด้วยญาณ
ตรัสรูต้ า่ งๆ พร้อมกับอธิบายถึงพระญาณต่างๆ นัน้ ในงานวิจยั ยังได้แสดงทีม่ า
ของคาถาพระธรรมกาย ซึ่งปรากฏอยู่ในอรรถกถามโนรถปูรณี และสรุปว่า
พระธรรมกายที่ประกอบไปด้วยญาณตรัสรู้ต่างๆ นั้น เป็นหลักธรรมของ
เถรวาทอย่างแท้จริง
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สุปราณี พณิชยพงศ์ ได้ศึกษาคัมภีร์จตุรารักขา ซึ่งเป็นคาถาพระ
ปริตรทีแ่ พร่หลายในศรีลงั กาและบางภาคของไทย เนือ้ หาในคัมภีรแ์ สดงวิธกี าร
ปฏิบตั ธิ รรมโดยย่อ 4 ประการ คือ พุทธานุสสติ เมตตานุสสติ อสุภานุสสติ และ
มรณานุสสติ และได้กล่าวถึงธรรมกายไว้ในคาถาที่ 11 ว่าพระธรรมกายมั่งคั่ง
ไปด้วยญาณอันเป็นอสาธารณะ ในงานวิจัยได้แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้อง
กับพระบาลีและวิชชาธรรมกายในเรื่องดังกล่าวไว้อย่างลึกซึ้ง
กิจชัย เอื้อเกษม ได้ศึกษาการท�ำสมาธิภาวนาจากคัมภีร์ใบลาน อักษร
ธรรม ซึง่ เป็นอักษรทีใ่ ช้บนั ทึกพระธรรมค�ำสอนในพระพุทธศาสนาของล้านนา
ล้านช้าง ไทยลื้อ ไทยเขินและภาคอีสานมาตั้งแต่ต้นยุคประวัติศาสตร์ใน
แต่ละพื้นที่ คัมภีร์ต่างๆ ที่ใช้ค้นคว้ามีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกัน โดยกล่าวถึงนิมิต
ดวงสว่างบริเวณสะดือ ภาวะที่ผู้ปฏิบัติจะไม่รู้สึกถึงการหายใจ การดับสังขาร
ทั้งสามให้อยู่ในสภาพ “หยุด” การบูชาข้าวพระ และกล่าวถึงพระธรรมกาย
ของพระพุทธเจ้าในลักษณะเดียวกับคัมภีร์ “พระธัมมกายาทิ” งานวิจัยสรุป
ไว้ว่าธรรมกายเป็นที่รู้จักในดินแดนที่ใช้อักษรธรรมมานานถึง 4-6 ศตวรรษ
พระปอเหม่า ธมฺมิโต ได้คน้ คว้าการปฏิบตั ธิ รรมจากคัมภีรภ์ าษาเขมร
โบราณ ซึ่งต้องเสี่ยงภัยจากความไม่มั่นคงของประเทศเพื่อการเข้าถึงแหล่ง
ข้อมูล จากคัมภีร์เกือบ 1,000 ฉบับได้คัดเลือกคัมภีร์กรรมฐานโบราณไว้ได้
28 ฉบับ และใช้เนื้อหาในคัมภีร์ “มูลพระกัมมัฏฐาน” เป็นหลักในการเปรียบ
เทียบกับต�ำรากรรมฐานโบราณฉบับอืน่ ๆ รวมถึงการเปรียบเทียบกับค�ำสอนใน
วิชชาธรรมกาย ซึ่งพบว่าคัมภีร์ดังกล่าวใช้ค�ำบริกรรมภาวนาว่า “อรหํ” และ
เน้นบริเวณ “กลางกั๊ก” ของร่างกายเป็นฐานส�ำคัญในการปฏิบัติ ในคัมภีร์ยัง
กล่าวถึงการสอบอารมณ์โดยพระอาจารย์เพือ่ ความก้าวหน้าของศิษย์ งานวิจยั
14 | ดร.กิจชัย เอื้อเกษม
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ได้พบคาถาพระธรรมกายเช่นเดียวกับที่ปรากฏในคัมภีร์พระธัมมกายาทิด้วย
ซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันถึงการรู้จักพระธรรมกายในกัมพูชาที่ส�ำคัญ
ความสอดคล้องต้องกันในหลักธรรมของคัมภีร์โบราณกับค�ำสอนวิชชา
ธรรมกายโดยพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ย่อมเป็น
เครื่องแสดงความเป็น เอกายนมรรค หรือหนทางเดียวที่น�ำไปสู่ความหลุดพ้น
ที่ตรัสรู้โดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่วนการแจกแจงปฏิเวธโดยละเอียดถี่ถ้วน
ตามหลักธรรมดังกล่าวของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี ย่อมแสดงถึง
ประสบการณ์ภายในของท่านเอง อันเป็นเครื่องยืนยันความจริงที่อยู่เหนือ
กาลเวลาของวิชชาธรรมกายที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้แล้วกว่า 2,500 ปี
กิจชัย เอื้อเกษม
ผู้เรียบเรียง
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บทที
่
1
ร่องรอยธรรมกาย

ในคัมภีร์ภาษาคานธารี
และภาษาสันสกฤต
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หลังสมัยพุทธกาลเป็นที่เชื่อว่าพระธรรมค�ำสอนได้รับการถ่ายทอด
ด้วยมุขปาฐะ พระสงฆ์สาวกผู้ทรงจ�ำพระวัจนะได้เดินทางไปในแว่นแคว้น
ต่างๆ เพื่อเผยแผ่พระธรรม จวบจนกระทั่งพุทธศตวรรษที่ 5-6 จึงเริ่มปรากฏ
หลักฐานทางโบราณคดี แสดงให้เห็นถึงการบันทึกพระธรรมค�ำสอนเป็นลาย
ลักษณ์อักษร อันได้แก่คัมภีร์เปลือกไม้เบิร์ชที่พบในแถบคันธาระ การค้นคว้า
หาร่องรอยวิชชาธรรมกายในค�ำสอนดั้งเดิม จึงเริ่มต้นจากการศึกษาคัมภีร์
บันทึกค�ำสอนที่สืบทอดจากพุทธกาลมาถึงยุคที่สร้างคัมภีร์นั้น เมื่อพระพุทธ
ศาสนาเผยแผ่มาถึงสุวรรณภูมิ หลักฐานทางโบราณคดีชี้ให้เห็นการมาถึงของ
พระพุทธศาสนานิกายต่างๆ ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 11-12 หลักค�ำสอนของ
นิกายต่างๆ ในอดีตได้รวมตัวผสมผสานอยูใ่ นดินแดนนีอ้ ย่างกลมกลืน ร่องรอย
วิชชาธรรมกายอาจค้นคว้าได้จากคัมภีร์ที่เขียนด้วยอักษรท้องถิ่น เช่นอักษร
ขอม อักษรธรรมและอักษรเขมร โดยเฉพาะคัมภีร์ที่บันทึกค�ำสอน การปฏิบัติ
สมาธิภาวนาที่เก็บรักษาไว้ในอารามต่างๆ
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เส้นทางการค้าโบราณทางบกที่ส�ำคัญอย่างยิ่งระหว่างทวีปเอเชียและ
ทวีปยุโรปรวมถึงภายในทวีปเอเชียเองคือเส้นทางไหม 1 เส้นทางนี้เริ่มมีก่อน
คริสตกาลราว 200 ปีในยุคราชวงศ์ฮั่นของจีน เริ่มต้นจากเมืองฉางอันหรือ
ซีอาน ทอดตัวไปทางพรมแดนจีนสุดด้านตะวันตก แล้วแยกตัวเป็นสองสายใหญ่
ในแถบเอเชียกลาง เข้าสู่อัฟกานิสถานและอิหร่าน ไปสิ้นสุดที่ชายฝั่งทะเล
เมดิเตอร์เรเนียนของยุโรป ความยาวรวมกว่า 10,000 กิโลเมตร

เส้นทางไหม แสดงที่ตั้งเมืองแบคเทรีย ในคันธาระและ
เทอร์ฟาน กุชา โขตาน ในเอเชียกลาง

หลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีแสดงให้เห็นว่า พระพุทธ
ศาสนาเจริญรุง่ เรืองในดินแดนต่างๆ ตามเส้นทางสายไหมนี้ ตัง้ แต่ยคุ ต้นๆ ของ
การเผยแผ่ โดยต�ำแหน่งทางภูมิศาสตร์ดินแดนคันธาระเป็นประตูบานใหญ่เปิด
20 | ดร.กิจชัย เอื้อเกษม
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ออกสูด่ นิ แดนเอเชียกลาง และโดยกาลเวลาคันธาระก็เป็นแหล่งสะสมแนวความคิด
หลากสายหลายนิกายของพระพุทธศาสนาด้วย จากหลักฐานทางโบราณคดีพบว่า
ภาษาทีใ่ ช้ในคัมภีรจ์ ากดินแดนคันธาระและเอเชียกลางส่วนใหญ่คอื ภาษาคานธารี
และภาษาสันสกฤต ส่วนภาษาอื่นๆ ที่ใช้ในเอเชียกลางพบเฉพาะบางพื้นที่
คัมภีรพ์ ระพุทธศาสนาฉบับเขียนเป็นภาษาคานธารีและภาษาสันสกฤต
ที่มีความเก่าแก่นับด้วยอายุของวัตถุตัวคัมภีร์นั้น ปัจจุบันได้แก่กลุ่มคัมภีร์ที่
เขียนบนเปลือกไม้เบิร์ช ซึ่งส่วนใหญ่คัดลอกหรือท�ำขึ้นเมื่อ 2,000 ปีที่แล้ว
ในยุคที่คันธาระและแถบเอเชียกลางเจริญรุ่งเรืองสูงสุดทางพระพุทธศาสนา
ข้อมูลร่องรอยวิชชาธรรมกายได้จากการค้นคว้าคัมภีรด์ งั กล่าว ซึง่ บางส่วนถอด
ความและพิมพ์เนือ้ หาเผยแพร่แล้ว และบางส่วนได้จากต้นฉบับคัมภีรซ์ งึ่ ยังไม่
ตีพมิ พ์ ตัวคัมภีรท์ กี่ ล่าวถึงนีไ้ ด้จากแหล่งค้นพบทีส่ �ำคัญๆ ได้แก่ ฮัดดา บามิยนั
บาจัวร์ กิลกิต และแบคเทรียในดินแดนคันธาระโบราณ และจาก โขตาน
เทอร์ฟาน คิซิล และกุชา ในเอเชียกลาง
2
จากการส�ำรวจเนื้อหาคัมภีร์แหล่งข้อมูลในขั้นต้น พบคัมภีร์ที่มีค�ำว่า
“ธรรมกาย” หรือมีเนือ้ ความสอดคล้องในบางแง่มมุ กับวิชชาธรรมกายจ�ำนวน
หนึ่ง ดังจะได้แสดงตัวอย่างบางส่วนดังนี้

คัมภีร์นิทเทสภาษาคานธารี
คัมภีร์นิทเทสเป็นคัมภีร์ประเภทหนึ่งที่อธิบายศัพท์หรือข้อความใน
พระสูตรหรือคัมภีร์หลักอีกที คัมภีร์นิทเทสภาษาคานธารีฉบับนี้สันนิษฐานว่า
ได้มาจากฮัดดาหรืออาจมาจากปากีสถานตะวันตก มีอายุราว พ.ศ. 553-5733
ส่วนคัมภีรห์ ลักทีน่ �ำมาขยายความมีเนือ้ ความบางส่วนตรงกับพระไตรปิฎกบาลี
บทที่ 1 ร่องรอยธรรมกายในคัมภีร์ภาษาคานธารีและภาษาสันสกฤต | 21
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บางส่วนตรงกับธรรมบทภาษาคานธารี อุทานวรรคภาษาสันสกฤต และมีบาง
ส่วนที่ตรงกับคัมภีร์อื่นแต่ไม่พบในพระบาลี ข้อความที่ส�ำคัญ ได้แก่
สูตรว่า “อชโร ชิ-อ-มเณน” ในสูตรนั้น มีค�ำอธิบายดังนี้
บทว่า “ไม่มคี วามแก่” หมายเอา อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ บทว่า
“แก่ไปอยู”่ หมายเอา อุปาทานขันธ์ทงั้ 5 เขาย่อมละทิง้ อุปาทาน
ขันธ์เหล่านั้นเสีย ควรแสวงหานิพพานในภาวะที่ไม่รู้จักแก่...4
สิ่งที่น่าสนใจคือข้อความที่ว่าพระนิพพานไม่มีความแก่ ตรงข้ามกับ
อุปาทานขันธ์ทกี่ �ำลังเสือ่ มตลอดเวลา หลักการอธิบายเช่นนีส้ อดคล้องต้องกัน
ในพระพุทธศาสนาทุกนิกาย รวมถึงวิชชาธรรมกาย

ประติมากรรมพระพุทธเจ้าแสดงธรรม ศิลปะคันธาระ พบที่ฮัดดา
ราวพุทธศตวรรษที่ 7-8
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วาสิชฏสูตร
แหล่งที่พบตัวคัมภีร์อาจเป็นฮัดดาหรืออาจเป็นปากีสถานตะวันตก
คัมภีร์มีอายุราว พ.ศ. 673-6835 เป็นพระสูตรในภาษาคานธารีที่มีเนื้อความ
ตรงกันกับพระบาลี สังยุตตนิกาย ในพระสูตรภาษาคานธารีที่กล่าวถึงนี้มี
ข้อความยืนยันความถูกต้องของหลักการในวิชชาธรรมกายคือ
ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย
ส�ำหรับผู้ที่รู้อยู่ผู้ที่เห็นอยู่ มิใช่ส�ำหรับผู้ที่ไม่รู้มิใช่ส�ำหรับผู้ที่ไม่
เห็น เราย่อมกล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย... ส�ำหรับ
ผู้ที่รู้อยู่เห็นอยู่ว่า นี้คือรูปนี้คือเหตุเกิดแห่งรูป นี้คือความดับไป
แห่งรูป ฯลฯ6
ข้อความภาษาคานธารีข้างต้น แสดงถึงหลักการเก่าแก่ที่เก็บรักษาไว้
ในพระไตรปิฎกบาลี พระไตรปิฎกแปลภาษาจีน ซึ่งตรงกับหลักการของวิชชา
ธรรมกาย แต่กลับเป็นหลักการที่ชาวพุทธ
เถรวาทจ�ำนวนมากในปั จ จุ บั น ละเลยหรื อ
ปฏิเสธ หลักฐานจากคัมภีร์คานธารีที่เก่าแก่นี้
จึงเป็นเครื่องยืนยันรับรองว่า ความเข้าใจว่า
“การเห็น” เป็นเงื่อนไขส�ำคัญข้อหนึ่งในการ
ตรัสรู้และก�ำจัดกิเลสอาสวะนั้น เป็นหลักการ
เก่าแก่ในพระพุทธศาสนามาแต่ดั้งเดิม
ประติมากรรมเศียรพระพุทธรูป ศิลปะคันธาระ
พบที่ฮัดดา
บทที่ 1 ร่องรอยธรรมกายในคัมภีร์ภาษาคานธารีและภาษาสันสกฤต | 23
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โพธิสัตวปิฎก7
คัมภีร์ที่ใช้ศึกษาพบเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย 16 ชิ้น มีอายุในช่วงพุทธ
ศตวรรษที่ 10-12 ได้จากบามิยันเขียนด้วยภาษาสันสกฤต โดยพบว่ามี
ชิ้นส่วนคัมภีร์อยู่ชิ้นหนึ่งเขียนข้อความเกี่ยวกับธรรมกาย ปะติดปะต่อความ
ได้ว่า8 “พลังของธรรมกายไม่มีการสูญเสียไปหรือเสื่อมไป”9 เนื่องจากในวง
วิชาการเชื่อว่า บามิยันเป็นศูนย์กลางเผยแผ่พระพุทธศาสนานิกายมหาสาง
ฆิกะ-โลโกตตรวาท ซึ่งมีค�ำสอนว่า กายพระพุทธเจ้าเป็นกายที่ไม่แตกท�ำลาย
อยู่แล้ว ค�ำว่าธรรมกายซึ่งปรากฏในคัมภีร์ที่พบชิ้นส่วนนี้ ดร.ชนิดากล่าวว่ามี
ความหมายอยู่ 2 นัยคือ เป็นค�ำนาม หมายถึงกายที่แท้จริงของพระพุทธองค์
ดังที่ปรากฏในข้อความว่า “พลังของธรรมกายนั้นไม่ลดหย่อนหรือหมดไป”
และใช้เป็นค�ำคุณศัพท์หมายถึง “ผู้มีธรรมเป็นกาย” ซึ่งกล่าวถึงพระพุทธ
องค์ หรือพระโพธิสตั ว์ ข้อมูลนีเ้ องแสดงความสอดคล้องของหลักการมหาสาง
ฆิกะ-โลโกตตรวาทและหลักการส�ำคัญของวิชชาธรรมกายว่า พระพุทธองค์
มีธรรมเป็นกาย 10

ศตปัญจศติกสโตตระ11
ศตปัญจศติกสโตตระเป็นคาถาสรรเสริญคุณพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
นักวิชาการสันนิษฐานว่าประพันธ์ขึ้น12ราวพุทธศตวรรษที่ 7-813 เป็นที่รู้จัก
แพร่หลายในหมู่ชาวพุทธอินเดีย14 ตัวคัมภีร์โบราณบันทึกเป็นภาษาสันสกฤต
ด้วยอักษรคุปตะตัวเอียง15 ซึ่งบ่งชี้ว่าคัมภีร์ที่ค้นพบนี้ น่าจะคัดลอกในกุชา
ราวกลางพุทธศตวรรษที่ 9 ถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 1116 มีข้อความเกี่ยวกับ
ธรรมกายว่า17
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ด้วยพระด�ำรัสว่า “ธรรมกายและรูปกายของเรา (ด�ำรง
อยู่) ก็เพื่อประโยชน์ของผู้อื่นนั่นเอง” พระองค์ทรงแสดงพระ
นิพพานแก่ชาวโลกผู้เฉื่อยชา (เชื่อยาก)
ดังที่ทรงแสดงพระธรรมกาย18แก่ผู้มีศรัทธาโดยสิ้นเชิง
(ไม่ปิดบัง) และทรงสละพระรูปกายให้ (กระจาย) ดังเมล็ดงา
แล้วเสด็จปรินิพพาน19
ข้อความทีต่ ดั ตอนมานีแ้ สดงถึงค�ำสอนทีว่ า่ พระพุทธองค์ทรงประกอบ
ด้วยพระรูปกายและพระธรรมกาย ซึ่งตรงกันกับค�ำสอนของวิชชาธรรมกาย
และตรงกันกับคัมภีร์ของเถรวาทและนิกายดั้งเดิมอื่นๆ ด้วยเช่นกัน

ประติมากรรมพระโพธิสัตว์ ศิลปะกุชา พุทธศตวรรษที่ 12
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จตุศติกาสโตตระ20
จตุศติกาสโตตระจัดเป็นคาถาสรรเสริญพระพุทธเจ้าและมีประวัติเช่น
เดียวกับศตปัญจศติกสโตตระ21 เนื้อหาที่ยกมาเป็นตัวอย่างด้านล่างนี้ กล่าว
ถึงธรรมะของพระพุทธองค์ว่าเหนือกว่าคุณธรรมของพระอรหันต์อย่างเทียบ
กันไม่ได้ แม้จะตรัสรู้นิพพานเดียวกันก็ตาม
ฉะนัน้ คุณธรรมของพระพุทธองค์จงึ เป็นธรรมสูงสุดเหนือ
กว่าธรรมทัง้ ปวง ส่วนธรรมอืน่ ทีเ่ หลือก็เปรียบได้เพียงหยากเยือ่
ของความจริง
แม้ผทู้ เี่ สมอเหมือนกับพระองค์กย็ งั หามิได้ จะกล่าวอะไร
ถึงผูท้ เี่ หนือกว่า? แม้จะหาผูท้ ดี่ อ้ ยกว่าพระองค์เพียงเล็กน้อยยัง
หามิได้เลย
แล้วข้าพระองค์จะเปรียบเทียบพระองค์กบั ผูใ้ ดได้? ข้าแต่
พระผูน้ �ำของชาวโลก พระองค์เป็นผูไ้ ม่มผี เู้ สมอ ผูข้ จัดสิน้ แล้วซึง่
โอกาสในการเปรียบเทียบ ขอความนอบน้อมจงมีแด่พระองค์
ผู้ไร้ซึ่งอุปมา
ฉะนั้นแม้บุคคลอื่นๆ จะได้เข้าถึงพระนิพพานเดียวกัน
ก็ตาม ระยะห่างจากคุณธรรมของพระองค์ผู้เป็นพระพุทธเจ้าที่
ไม่มีผู้เสมอเหมือนก็ยังแสนไกล22
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หากจะอาศัยเพียงเหตุผลของความคล้ายคลึงในการเข้า
ถึงความว่าง (สุญญตา) เหมือนกัน แล้วจะสรุปว่าไม่มีอะไรยิ่ง
หย่อนกว่ากัน เราก็คงก�ำลังเปรียบรูขุมขน ที่เป็นช่องเล็กจิ๋วว่า
เสมอเหมือนกันกับท้องนภากาศนั่นเอง23
ดร.ชนิดาได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อความข้างต้นว่า ข้อความในคาถา
แสดงถึงความเข้าใจของชาวพุทธในยุคนั้น ถึงคุณธรรมของพระสัมมาสัม
พุทธเจ้าที่เหนือกว่าธรรมของพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวก ซึ่ง
สอดคล้องกับหลักการในวิชชาธรรมกาย ทีก่ ล่าวถึงธรรมกายของพระสัมมาสัม
พุทธเจ้าแยกจากธรรมกายของพระปัจเจกพุทธเจ้าและของพระอรหันตสาวก
โดยมีข้อความบ่งบอกความไม่เหมือนกันดังนี้
ธรรมกายหรือกายธรรมหมดทั้งสิ้น ยกธรรมกายของ
พระสัพพัญญูและธรรมกายของพระปัจเจกพุทธเจ้าออกเสีย
นอกจากนัน้ เป็นธรรมกายของพุทธสาวกทัง้ สิน้ มีมากน้อยเท่าใด
เป็นสังฆรัตนะ แก้วคือสงฆ์24
เรือ่ งความแตกต่างกันนี้ พระไตรปิฎกบาลีกม็ ขี อ้ ความกล่าวไว้ชดั เจนว่า
ไม่มีพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเลยที่จะถึงพร้อมด้วยคุณธรรมเสมอด้วยพระพุทธ
องค์ทกุ ประการ25 ซึง่ ตรงกันกับเนือ้ ความในโศลกสันสกฤตนีแ้ ละหลักการของ
วิชชาธรรมกาย
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ศรีมาลาเทวีสิงหนาทนิรเทศ 26
ชิ้นส่วนคัมภีร์ภาษาสันสกฤตนี้พบที่บามิยัน ซึ่งเป็นแหล่งเผยแผ่ของ
นิกายมหาสางฆิกะ - โลโกตตรวาท เป็นเพียงชิ้นส่วนคัมภีร์ตอนท้ายของพระ
สูตร แต่ก็ท�ำให้ทราบได้ว่าในช่วงพุทธศตวรรษที่ 10 ค�ำสอนในพระสูตรนี้
เผยแผ่อยู่ในดินแดนดังกล่าว พระสูตรศรีมาลาเทวีสิงหนาทนิรเทศเป็นพระ
สูตรมหายาน ซึ่งแสดงหลักการตถาคตครรภะ และธรรมกายที่ว่า ในมนุษย์
และสรรพสัตว์ล้วนมีธาตุแห่งความเป็นพุทธะอยู่ภายใน แต่ถูกปกปิดบดบังไว้
ด้วยกิเลสอาสวะ27 ซึ่งคล้ายกับพระบาลีที่มีว่า “จิตเป็นของเลื่อมใส แต่จิตนั้น
เศร้าหมองไปด้วยกิเลสทีจ่ รมา และจิตเป็นของเลือ่ มใส จิตนัน้ หลุดพ้นแล้วจาก
กิเลสที่จรมา”28 ดร.ชนิดาให้ความเห็นในกรณีนี้ว่า
แม้วา่ ในพระไตรปิฎกบาลีจะไม่ได้กล่าวไว้ชดั เจนถึงค�ำว่า
“พุทธภาวะ” แต่อย่างน้อยการที่บอกว่า จิตเลื่อมใสมาแต่เดิม
แล้วมาเศร้าหมองไปเพราะกิเลสทีจ่ รมา ก็บง่ ชัดถึงทีม่ าของกิเลส
ว่า เป็นอาคันตุกะจรมาจากทีอ่ นื่ คือมีทมี่ าไม่ได้เป็นของทีม่ ตี ดิ ตัว
มาแต่ดั้งเดิม และยังบอกด้วยว่าจิตหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะนั้น
ได้ จึงแสดงถึงศักยภาพของมนุษย์ในการตรัสรูแ้ ละก�ำจัดกิเลส
ในส่วนที่สอดคล้องกับวิชชาธรรมกายนั้น คือการที่วิชชาธรรมกาย
กล่าวถึงกายภายในซึ่งคือกายธรรม ว่าเป็นกายแห่งความหลุดพ้น ซึ่งมีนัยของ
“พุทธภาวะ” อยู่ 29
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หุบเขาบามิยัน อัฟกานิสถาน

สมาธิราชสูตร30
สมาธิราชสูตรเป็นพระสูตรมหายาน ตัวคัมภีร์โบราณที่ใช้ศึกษานี้ท�ำ
จากใบลาน พบใน 2 แหล่งของดินแดนคันธาระคือที่เมืองกิลกิต และบามิยัน
เขียนด้วยอักษรกิลกิต - บามิยนั แบบที่ 131 จึงประมาณอายุวา่ น่าจะคัดลอกใน
ช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 11-1332 แต่นกั วิชาการเชือ่ กันว่าสมาธิราชสูตรเขียน
ขึ้นครั้งแรกในราวพุทธศตวรรษที่ 6-7 คัมภีร์นี้ยังพบในเอเชียกลางอีกด้วย 33
ซึ่งแสดงว่าเป็นพระสูตรที่นิยมศึกษากันในดินแดนทั้งสอง
ในบทที่ชื่อว่าพุทธานุสติปริวรรตมีเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติสมาธิ
ภาวนา โดยการระลึกถึงรูปกายของพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระพุทธคุณ สาระ
โดยย่อมีว่าการจะเข้าถึง “สมาธินี้” ได้โดยไม่ยากนั้น ผู้ปฏิบัติต้องอยู่บน
พื้นฐานของศีลและคุณธรรมประการต่างๆ เมื่อเข้าถึง “สมาธินี้” ได้แล้วย่อม
บทที่ 1 ร่องรอยธรรมกายในคัมภีร์ภาษาคานธารีและภาษาสันสกฤต | 29
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เข้าถึงพระพุทธคุณอันเป็นอจินไตยได้เช่นกัน การตรึกระลึกถึงพระพุทธคุณ
จะท�ำให้จิตใจสงบตั้งมั่นและมีความรู้กว้างขวาง มองเห็นพระพุทธเจ้าหลาย
พันโกฏิ หรือมากยิ่งกว่าเม็ดทรายในแม่น�้ำคงคา และกล่าวถึงการตั้งความ
ปรารถนาพระโพธิญาณอันเป็นอจินไตย และยังมีข้อความว่า “สมาธินี้” กับ
สุญญตาคือสิ่งเดียวกันด้วย
ในส่ ว นของการปฏิ บั ติ นั้ น คั ม ภี ร ์ ส อนให้ ร ะลึ ก ถึ ง พระรู ป กายของ
พระพุทธองค์ในขัน้ แรก แล้วกล่าวถึงการด�ำรงอยูใ่ นอนิมติ ให้มองเห็นทุกสิง่ ว่า
ว่างเปล่า กล่าวถึงการเป็นอภาวะ ทั้งยังกล่าวถึงการด�ำรงอยู่ในพระธรรมกาย
(อันเป็นอภาวะ) และการไม่เห็นพระองค์โดยพระรูปกาย ซึง่ ในทีส่ ดุ จะท�ำให้ได้
รูไ้ ด้เห็นพระองค์ผเู้ ป็นนาถะของโลกตลอดคืนและตลอดวัน ไม่พรากจากไปแม้
ในยามเจ็บป่วยใกล้จะละสังขาร...
ดร.ชนิดาให้ความเห็นในเนื้อหาคัมภีร์ข้างต้นว่า การเห็นพระพุทธเจ้า
ตลอดวันและคืนนั้นเป็นการเห็นโดยพระธรรมกาย ซึ่งแตกต่างจากการเห็น
พระรูปกายของพระพุทธองค์ในเบื้องต้นซึ่งได้จากการท�ำบริกรรมนิมิต และ
ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า
เมือ่ เจ็บป่วยใกล้ตายก็ไม่ละจากการเห็นพระพุทธเจ้านัน้
เป็นเพราะจิตได้สั่งสมอบรมมาดีแล้ว จนรู้แจ้งชัดในความว่าง
เปล่าของธรรมทัง้ หลายทัง้ ในอดีตและอนาคต จิตจึงไม่หลุดออก
ไปจากทางสายกลางซึ่งตรงกันกับที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ
สอนว่า เมือ่ ปล่อยวางสิง่ ทัง้ ปวงก็จะเข้าถึงซึง่ กลางและธรรมแท้
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ทีม่ อี ยูภ่ ายใน เป็นการเข้าถึงความว่างในว่างไปเรือ่ ยๆ จนถึงทีส่ ดุ
คือภาวะที่ว่างเปล่าจากกิเลสเครื่องร้อยรัดทั้งปวง
สรุปว่าระดับการให้ความส�ำคัญกับสิ่งที่เห็นในสมาธิ อยู่ในระดับหรือ
ลักษณะเดียวกับวิชชาธรรมกาย คือเห็นสักแต่ว่าเห็นโดยไม่ไปยึดติดว่าเป็น
ตัวเราของเรา จึงจะเข้าไปสู่สภาวธรรมที่ละเอียดยิ่งๆ ขึ้นได้
ในอีกบทหนึง่ ทีช่ อื่ ว่า เตชคุณราชาปริวรรตของคัมภีรเ์ ดียวกันนี้34 กล่าว
ถึงความวุ่นวายหรือความไม่ดีไม่งามที่จะเกิดในหมู่สงฆ์ในอนาคต ข้อความ
ในคัมภีร์สอนให้ “อยู่ธุดงค์” ให้นึกถึงพระพุทธเจ้า บูชาพระเจดีย์และเคารพ
พระพุทธรูป เพื่อให้มีชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองอยู่เหนือผลจากความวุ่นวาย หรือสิ่ง
ไม่ดีไม่งามของสังคมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ดร.ชนิดาให้ความเห็นในเนื้อหา
ของบทนีว้ า่ สอดคล้องกับรูปแบบของการสร้างบุญ ทีพ่ ระเดชพระคุณหลวงพ่อ
ชวนให้เหล่าลูกๆ กัลยาณมิตรเพียรกระท�ำกันอยู่ เพือ่ ให้มบี ญ
ุ มากพอทีจ่ ะสร้าง
บารมีรุดหน้าต่อเนื่องไปได้ โดยไม่มีอุปสรรค สามารถลอยตัวอยู่เหนือความ
ขึ้นลงทั้งปวงของโลกได้

วัชรัจเฉทิกาปรัชญาปารมิตา 35
ชิ้นส่วนคัมภีร์ของพระสูตรมหายานนี้ ค้นพบในแหล่งคัมภีร์สองแหล่ง
คือทีบ่ ามิยนั ในอัฟกานิสถานและทีก่ ลิ กิตในปากีสถานตอนเหนือ ชิน้ ส่วนทีพ่ บ
ในบามิยันเป็นท่อนต้น 36 และส่วนที่ได้จากกิลกิตเป็นท่อนปลายมีเนื้อหาเข้า
กันได้พอดี37 ประมาณอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรษที่ 10-11 และยังพบคัมภีร์นี้
ในเขตโขตานของเอเชียกลางอีกด้วย แต่เป็นฉบับกะทัดรัดตัดใจความบางส่วน
ออกไป ในการศึกษาคัมภีร์วัชรัจเฉทิกา ปรัชญาปารมิตาได้ใช้ฉบับภาษา
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สันสกฤตจากบามิยันและกิลกิต ซึ่งพบข้อความเกี่ยวกับธรรมกายในท่อน
ปลายดังนี้
ในเวลานัน้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสดังนี้ “ชนเหล่าใด
เห็นเราโดยรูป ติดตามเราโดยเสียง ประกอบความเพียรในทางที่
ผิด ชนเหล่านัน้ ไม่ชอื่ ว่าเห็นเรา ควรมองพระพุทธเจ้าโดยธรรมะ
พระสัมพุทธะมีธรรมเป็นกาย แต่สภาพแห่งธรรมะนั้น38 ไม่เป็น
ที่รู้เห็นและไม่อาจรับรู้ได้ด้วยวิญญาณ”39
ข้อความจากคัมภีร์นี้แยกรูปกายออกจากธรรมกายอย่างชัดเจน และ
กล่าวว่าความเพียรที่ถูกต้องควรแก่การปฏิบัติคือความเพียรเพื่อให้เห็น
พระพุทธเจ้าด้วยธรรมะ เพราะว่าพระองค์มีธรรมกาย ทั้งหมดนี้สอดคล้องกับ
ข้อความทีป่ รากฏในพระบาลี เมือ่ พระพุทธเจ้าตรัสกับพระวักกลิวา่ “ผูใ้ ดเห็น
ธรรม ผู้นั้นเห็นเรา”40 และตรงกับวิชชาธรรมกายเป็นอย่างยิ่ง41

รูปสลักพระพุทธเจ้าบนก้อนหินใหญ่ กิลกิต ปากีสถาน
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บทที่ 1 ร่องรอยธรรมกายในคัมภีร์ภาษาคานธารีและภาษาสันสกฤต | 33

www.webkal.org
หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ 1 ฉบับรวมงานวิจัยโดยย่อ

นอกจากนี้ยังพบคัมภีร์เดียวกันแต่เขียนเป็นภาษาโขตานโบราณด้วย
อักษรคุปตะอีกหนึ่งฉบับ42 มีเนื้อหาแตกต่างกันจากฉบับภาษาสันสกฤตพอ
สมควร
ปัจจุบันโขตานคือส่วนหนึ่งของดินแดนเตอร์กีสถาน ตั้งอยู่ตอนใต้ของ
ทะเลทรายทากลามากัน มณฑลซินเกียง (ซินเจียง) สาธารณรัฐประชาชนจีน
โขตานเคยเป็นศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนามากว่า 300 ปี สิน้ สุดอาณาจักร
เมื่อเสียเอกราชให้แก่กษัตริย์มุสลิมแห่งกาชคาร์อาณาจักรใกล้เคียง43 คัมภีร์
พุทธทีพ่ บทีโ่ ขตานมีอายุการคัดลอกตัง้ แต่ราว พ.ศ. 900 เป็นต้นมา ภาษาโขตาน
จัดอยู่ในตระกูลภาษาอิหร่านตะวันออกยุคกลาง ตัวอักษรโขตานดัดแปลง
จากอักษรพราหมี คัมภีร์โขตานและชิ้นส่วนคัมภีร์ถูกค้นพบประมาณ 2,500
ฉบับในกลางพุทธศตวรรษที่แล้ว ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่หอสมุดบริติช นับเป็น
แหล่งความรู้ส�ำคัญที่ให้ข้อมูลของพระพุทธศาสนาในดินแดนดังกล่าว คัมภีร์
หลายส่วนได้รับการตรวจทานและแปลไว้แล้วโดย นักจารึกวิทยา44 แต่ไม่
ปรากฏว่ามีนกั วิชาการด้านพุทธศาสตร์45ให้ความสนใจอย่างจริงจังแต่อย่างใด
คัมภีร์โขตานส่วนใหญ่แปลจากภาษาสันสกฤต46 แต่ที่ประพันธ์ขึ้นเองใน
โขตานก็มีหลักฐานอยู่บ้าง47 จากศักราชที่บันทึกไว้ท�ำให้ทราบว่าคัมภีร์ภาษา
โขตานกลุ่มที่ได้จากตุนหวางของจีนเขียนขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 14 ถึง 1748
และคัมภีรภ์ าษาโขตานกลุม่ ทีไ่ ด้จากบริเวณโขตานเองมีอายุเก่ากว่า คือคัดลอก
ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 10 ถึง 13
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โบราณพุทธสถาน เมลิกวัต อาณาจักรโขตาน

ตัวอย่างภาพคัมภีร์พระพุทธศาสนาอักษรโขตาน
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ประติมากรรมพระพุทธเจ้า มีจารึกที่ฐาน ศิลปะโขตานทองเหลือง
สูง 42 ซม. กลางพุทธศตวรรษที่ 13
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ภาพจิตรกรรมพระพุทธเจ้า ศิลปะโขตาน
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คัมภีร์วัชรัจเฉทิกาปรัชญาปารมิตาฉบับภาษาโขตานโบราณที่กล่าวถึง
นี้ มีสิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือ ภาพองค์พระนั่งสมาธิในกลางวงกลมสองวง
ซ้อนกัน ปรากฏอยูใ่ นหน้าแรกและหน้าสุดท้ายของคัมภีรด์ งั แสดงไว้ดา้ นล่าง

องค์พระที่ปรากฏในหน้าแรก
องค์พระที่ปรากฏในหน้าสุดท้าย
ภาพองค์พระนั่งสมาธิในกลางวงกลมซ้อนกันสองวง
จากคัมภีร์ภาษาโขตานโบราณ

ฉบับโขตานที่กล่าวถึงนี้พบว่าใช้ค�ำบางค�ำแตกต่างไปจากฉบับภาษา
สันสกฤตบ้าง ซึ่ง ดร.ชนิดามีความเห็นในเชิงวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อความ
เข้าใจพระพุทธศาสนาในยุคเดียวกับคัมภีร์ด้วย หลักฐานค�ำบางค�ำที่แตกต่าง
ไปดังนี้
อีกจุดหนึ่งที่ฉบับโขตานแตกต่างจากฉบับสันสกฤตซึ่ง
อาจมีนัยส�ำคัญ คือในข้อความที่กล่าวว่า พึงเห็นพระพุทธองค์
โดยความเป็น “ธรรมตา” (ธรฺมเหชฺส = ธรฺมตยา) นั้น ในฉบับ
สันสกฤตทีต่ พี มิ พ์และทีพ่ บในคันธาระ 49กล่าวเพียงว่า โดยความ
เป็นธรรม (ธรฺมโต)50 ซึ่งเนื้อความในภาษาสันสกฤต สามารถที่
จะชีน้ ยั ให้ตคี วาม “ธรรม” ว่าเป็นค�ำสอนได้ ดังทีน่ กั วิชาการนิยม
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ตีความกัน แต่ในฉบับโขตานทีใ่ ช้ค�ำว่า “ธรรมตา” นัน้ ดูจะชีท้ าง
ไปนัยเดียวว่าหมายถึงธรรมกาย ในความหมายทีว่ า่ เป็นกายแท้ที่
เป็นธรรมชาติทแี่ ท้ของพระพุทธองค์นนั่ เอง และไม่เปิดโอกาสให้
ตีความไปว่าหมายถึงพระธรรมค�ำสอนเลย ซึ่งนับว่าตรงกับ
หลักการของวิชชาธรรมกาย
ความเห็นข้อนี้ส�ำหรับนักวิชาการด้านศิลปศาสตร์ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่น่า
รับฟัง และควรค่าแก่การค้นคว้าต่อไป

ไมเตรยวยากรณ์ 51
นักวิชาการพบหลักฐานคัมภีร์นี้ในดินแดนคันธาระ 2 แห่งคือที่กิลกิต
และที่บามิยัน คัมภีร์จากกิลกิตประมาณอายุอยู่ในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่
12-14 ส่วนคัมภีร์จากบามิยันอยู่ในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 11-13 เป็นที่
น่าสังเกตว่าคัมภีรส์ ว่ นใหญ่ในกิลกิตมาจากนิกายมูลสรรวาสติวาท ส่วนบามิยนั
นั้นเชื่อกันว่าเป็นแหล่งเผยแผ่ของนิกายมหาสางฆิกะ - โลโกตตรวาท การที่
คัมภีร์ของทั้งสองแห่งมีเนื้อหาคล้ายกันมาก จึงเป็นกรณีน่าสนใจที่นิกายต่าง
กันแต่มีความนิยมศึกษาคัมภีร์เดียวกัน ซึ่งอาจแสดงถึงการมีจุดเริ่มต้นนิกาย
ร่วมกัน โดยสันนิษฐานจากข้อความที่ปรากฏในจารึกอักษรพราหมีและอักษร
ขโรษฐีของราชวงศ์กุษาณะ ซึ่งกล่าวถึงการมีอยู่ของทั้งสองนิกายนี้ในดินแดน
คันธาระ52
คัมภีร์นี้บรรยายเรื่องของพระศรีอริยเมตไตรย์ ชิ้นส่วนจากบามิยัน
เป็นชิ้นส่วนคัมภีร์ชิ้นเล็กๆ ส่วนที่ได้จากกิลกิตนั้นสมบูรณ์กว่า และพบค�ำว่า
ธรรมกายในข้อความดังนี้
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พระบรมศาสดาไมตรียะผู้สูงสุดในบรรดาสัตว์สองเท้า
จักทรงแสดงพระสัทธรรมตลอดระยะเวลา 6 หมื่นปี ด้วยความ
เกือ้ กูลต่อสัตว์โลก พระผูน้ �ำโดยวิเศษ จักทรงน�ำเหล่าสัตว์หลาย
แสนชีวติ (ออกจากวัฏสงสาร) โดยพระธรรมกาย แล้วจากนัน้ จัก
ทรงเสด็จเข้าสู่พระนิพพาน 53
พระธรรมกายในข้อความนี้อาจเข้าใจได้ว่า หมายถึงธรรมกายของ
พระศรีอริยเมตไตรย์ แต่ในด้านวิชาการก็มีความเป็นไปได้ที่จะให้ความหมาย
อีกทางหนึ่ง ดร.ชนิดาได้ชี้ให้เห็นความเป็นไปได้นี้ว่า
แม้ ว ่ า การหลุ ด พ้ น จากวั ฏ สงสารนั้ น ต้ อ งอาศั ย พระ
ธรรมกายในฐานะที่เป็นกายแห่งการตรัสรู้ธรรม หากแต่บริบท
ของค�ำว่า ‘ธรรมกาย’ ในบทนีช้ วนให้เข้าใจว่า ท่านผูเ้ ขียนคงจะ
หมายเอาค�ำสอนของพระพุทธองค์ ที่ใช้เป็นเครื่องแนะน�ำ
สรรพสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ในวัฏสงสารมากกว่า
เมื่อมีความเป็นไปได้เช่นนี้แล้ว ก็ควรแก่การค้นคว้าหาหลักฐานมา
สนับสนุนเพื่อระบุความถูกต้องต่อไป

คัมภีร์ปฏิบัติธรรมของโยคาจาร54 (Yogalehrbuch)

55

คัมภีร์นี้ค้นพบที่คิซิลทางตอนเหนือของเอเชียกลางไม่ไกลจากเมือง
กุชา มีลักษณะคล้ายเป็นคู่มือการปฏิบัติธรรม ได้พบอยู่หลายส�ำเนาแต่ไม่
สมบูรณ์ แต่เมือ่ น�ำเนือ้ ความของหลายๆ ส�ำเนามาศึกษาร่วมกันจึงท�ำให้เข้าใจ
เนือ้ หาได้ดขี นึ้ ทุกส�ำเนาทีพ่ บเขียนด้วยภาษาสันสกฤต ต่างกันแต่วา่ ส�ำเนาหลัก
56
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ทีน่ �ำมาศึกษานีเ้ ขียนบนเปลือกไม้เบิรช์ ส่วนส�ำเนาอืน่ ๆ เขียนบนกระดาษเช่น
เดียวกับคัมภีร์ท้องถิ่นทั่วๆ ไปในแถบนั้น อีกทั้งตัวอักษรที่ใช้เขียนบนคัมภีร์
เปลือกไม้เบิรช์ เป็นอักษรคุปตะรุน่ เก่า มีอายุมากกว่าอักษรทีใ่ ช้คดั ลอกคัมภีร์
กันในเอเชียกลาง นักวิชาการจึงตัง้ ข้อสันนิษฐานว่าส�ำเนาทีเ่ ขียนบนเปลือกไม้
เบิรช์ นี้ น่าจะเป็นคัมภีรต์ น้ ฉบับทีน่ �ำเข้ามาจากอินเดีย57 ในขณะทีบ่ างท่านเห็น
ว่าน่าจะน�ำมาจากแคชเมียร์ซึ่งเป็นถิ่นฐานของนิกายสรรวาสติวาท เพราะที่
แคชเมียร์ในยุคนั้นคัมภีร์ของสรรวาสติวาทนิยมเขียนบนเปลือกไม้เบิร์ช และ
วิธปี ฏิบตั ธิ รรมก็เป็นแบบเดียวกับทีใ่ ช้กนั อยูใ่ นแวดวงสรรวาสติวาททีแ่ คชเมียร์
ส่วนส�ำเนาอืน่ ๆ ทีเ่ ขียนบนกระดาษด้วยตัวอักษรทีใ่ ช้ในยุคหลังจากนัน้ แน่นอน
ว่าเป็นส�ำเนาที่คัดลอกกันในเอเชียกลาง
เนื้อหาของคัมภีร์กล่าวถึงแบบการปฏิบัติธรรมหลายแบบ คล้ายกับที่
ปรากฏในพระไตรปิฎกบาลี วิสุทธิมัคค์และในคัมภีร์ปฏิบัติธรรมอื่นๆ ได้แก่
การปฏิบตั แิ บบ อสุภภาวนา อานาปานสติ กายคตาสติ มรณัสสติ การพิจารณา
ขันธ์ ธาตุ อายตนะ พิจารณาปฏิจจสมุปบาท อัปปมัญญา และอนุสติต่างๆ แต่
มีสิ่งที่แตกต่างกันคือการแสดงรายละเอียดบางประการเกี่ยวกับวิธีการและ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติ มีลักษณะท�ำนองเดียวกับคัมภีร์สายปฏิบัติของ
เอเชียอาคเนย์และศรีลังกา วิธีการและประสบการณ์ที่แสดงไว้นั้น มีทั้งสิ่งที่
คล้ายคลึงและที่แตกต่างจากที่เราคุ้นเคย ซึ่งบอกถึงประสบการณ์ภายในส่วน
บุคคล มากกว่าทีจ่ ะแสดงหลักการปฏิบตั โิ ดยทัว่ ไป และค่อนไปทางคุยหลัทธิ58
เพียงแต่เป็นของสรรวาสติวาทไม่ใช่เถรวาทเท่านั้น
การศึกษาเนื้อหาจากคัมภีร์นี้ท�ำได้ไม่ง่ายเลย เพราะนอกจากข้อความ
จะขาดวิ่นไม่ปะติดปะต่อแล้ว ภาษาที่ใช้ก็ไม่ใช่ภาษาทั่วไป คล้ายเป็นภาษา
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ที่พยายามสื่อภาพที่เห็นจากประสบการณ์ภายในออกมาเป็นรูปธรรม จึงเป็น
คัมภีร์ที่น่าสนใจควรแก่การศึกษาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ในการศึกษาเบื้องต้น
เฉพาะในท่อนพุทธานุสติ อาจเปรียบเทียบกับการปฏิบัติในวิชชาธรรมกาย
ได้ดังนี้
พุทธานุสติทกี่ ล่าวถึงในคัมภีรเ์ ริม่ ต้นด้วยการตรึกระลึกถึงพระพุทธคุณ
เช่นเดียวกับที่เถรวาทนึกถึงพุทธคุณ 9 ประการในบท “อิติปิ โส ฯ” ต่างกัน
แต่เพียงว่าทางสรรวาสติวาทตรึกไปถึงพุทธประวัติด้วย เริ่มแต่ครั้งยังเป็น
พระบรมโพธิสัตว์ตั้งปณิธานจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จนกระทั่งจุติลงมา
จากสวรรค์ชั้นดุสิตในพระชาติสุดท้าย ไปถึงการตรัสรู้ธรรมมีพระมหากรุณา
ออกโปรดสัตว์โลก และเสด็จดับขันธปรินิพพาน เป็นที่น่าเสียดายว่าข้อความ
ขาดหายไปจึงศึกษาได้ไม่ครบถ้วน
ส่วนหลักการปฏิบัติในวิชชาธรรมกายนั้นเน้นที่การ “รวมใจหยุดนิ่ง
ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 เหนือสะดือขึ้นมาราว 2 นิ้ว” อาศัยบริกรรมนิมิต
และบริกรรมภาวนาเป็นเครื่องผูกจิตไว้ที่ศูนย์กลางกาย และเน้นให้มีความ
สบายเป็นธรรมชาติ ซึ่งในกรณีของพุทธานุสติจะให้ตรึกระลึกถึงพระพุทธรูป
ที่คุ้นเคยไว้ที่ศูนย์กลางกายเป็นบริกรรมนิมิต และอาศัยค�ำบริกรรมภาวนา
ว่า “สัมมาอะระหัง” ให้ออกมาจากศูนย์กลางกาย ส�ำหรับพุทธประวัตินั้น
ในการน�ำปฏิบัติธรรมบางครั้งพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (พระ
สุธรรมยานเถระ) ก็น�ำปฏิบตั โิ ดยให้วางใจหยุดนิง่ ทีศ่ นู ย์กลางกายก่อน แล้วจึง
ทบทวนประวัติของพระพุทธองค์ตั้งแต่ภพชาติในอดีตเรื่อยมาจนถึงการสร้าง
บารมีในปัจจุบันเช่นเดียวกัน

42 | ดร.กิจชัย เอื้อเกษม

www.webkal.org

คั มภี ร ์ ป ฏิ บัติธรรมของโยคาจารกล่าวถึง การเห็ นภาพหลากหลาย
มากมาย ภาพที่เห็นเหล่านั้นสอดคล้องกับภาพประสบการณ์จากการปฏิบัติ
ธรรมวิชชาธรรมกายเป็นบางส่วน ที่น่าสนใจคือการเห็นสิ่งที่ “เป็นแก้ว” หรือ
“ส�ำเร็จด้วยแก้ว”59 และส่วนทีค่ มั ภีรก์ ล่าวถึงการเห็นพระพุทธเจ้าใน “มณฑล
แห่งพระอาทิตย์”60 ก็คล้ายกับการมองเห็นองค์พระภายในดวงกลมที่ใสสว่าง
หรือดวงธรรมนั่นเอง ในส่วนที่กล่าวไว้ในคัมภีร์ว่าพระพุทธเจ้าผู้รุ่งเรืองด้วย
ลักษณะและอนุพยัญชนะที่เห็นในมณฑลแห่งพระอาทิตย์นั้น ก็สอดคล้องกัน
กับพระธรรมกายที่กล่าวถึงในวิชชาธรรมกาย61
ในคัมภีรป์ ฏิบตั ธิ รรมของโยคาจารบรรยายประสบการณ์ภายในออกมา
เป็นภาพพร้อมกับการตีความ โดยถือว่าภาพที่เห็นในสมาธินั้นจัดเป็น “รูป
นิมิต” ของคุณธรรม62 หรือเป็นบุคลาธิษฐานของคุณธรรมแต่ละประการ63
ส่วนในวิชชาธรรมกายเน้น “ความหยุดนิ่ง” เป็นหลัก โดยสอนให้ “เห็นสักแต่
ว่าเห็น” เพื่อไม่ให้ใจยึดติดหรือผลักไสสิ่งที่มองเห็นในเบื้องต้นนั้น ไม่ท�ำให้ใจ
กระเพื่อมและสามารถหยุดนิ่งต่อไปได้อย่างต่อเนื่องลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น จนกว่า
จะเข้าถึงจุดทีส่ ามารถเป็นทีพ่ งึ่ ให้กบั ตนเองได้อย่างแท้จริง เมือ่ ถึงตรงนัน้ แล้ว
ก็ยังคงต้องอาศัยหลักการเดิมคือ “หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกาย ในกลางของสิ่ง
ที่เห็น” เพื่อให้เข้าถึงธรรมะที่ละเอียดขึ้นไปตามล�ำดับ ดังที่พระเดชพระคุณ
หลวงปู่วัดปากน�้ำภาษีเจริญได้กล่าวไว้ว่า “หยุดเป็นตัวส�ำเร็จ ตั้งแต่เบื้องต้น
จนถึงนิพพาน”
ผู้ปฏิบัติ64 ในคัมภีร์ปฏิบัติธรรมของโยคาจารจะได้ชื่อว่าตรัสรู้ธรรม65
ในล�ำดั บ สุ ด ท้ า ยที่ เ รี ย กว่ า “การอภิ เ ษก” ซึ่ ง ในเนื้ อ ความตอนที่ ว ่ า ด้ ว ย
พุทธานุสตินี้ คัมภีร์ใช้ค�ำว่า “การหยุดนิ่งที่เป็นแก้ว”66 ซึ่งเข้ากันได้กับ
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วิชชาธรรมกาย อาจกล่าวได้ว่ามีเนื้อหาในคัมภีร์ปฏิบัติธรรมของโยคาจารนี้
มีความสอดคล้องกันกับวิชชาธรรมกายในลักษณะการเข้าถึง “รัตนะ” หรือ
“แก้วภายใน” แต่การจ�ำแนกประสบการณ์ภายในนั้นวิชชาธรรมกายให้ราย
ละเอียดมากกว่า สิ่งที่เห็นว่า “เป็นแก้ว” จึงอาจจัดอยู่ในระดับ “กุศลนิมิต”
หรืออาจเป็น “ธรรมแท้ที่เข้าถึง” ก็ได้ อย่างไรก็ตามผู้ปฏิบัติในทุกระดับ
ยังคงได้รับค�ำแนะน�ำให้มีความพอใจในสิ่งที่เข้าถึง เพื่อประคองใจให้หยุดนิ่ง
ละเอียดยิ่งๆ ขึ้นไป
ดร.ชนิดา ได้ให้ความรูอ้ กี ประเด็นหนึง่ เรือ่ งการ “อภิเษก” ซึง่ เป็นศัพท์ที่
ใช้เรียกจุด “เข้าถึงธรรม” ของผูป้ ฏิบตั ใิ นสายนี้67 ทีเ่ ปรียบเทียบกับมูรธาภิเษก
อันเป็นพิธีขึ้นครองราชย์ของกษัตริย์ด้วยการรดน�้ำที่พระเศียร ซึ่งคัมภีร์ได้
บรรยายไว้ว่าการ “รดน�้ำที่ศีรษะ”ท�ำให้น�้ำนั้นซึมซาบเข้าไปเอิบอาบท�ำให้
“รูป(ภายใน)” เต็มอิ่มและบริบูรณ์ขึ้น ทั้งยังกล่าวถึง “กระแสน�้ำที่เป็นแก้ว”
ไว้ด้วย นับเป็นการเปรียบเทียบเพื่ออธิบายประสบการณ์ที่เข้าถึงให้เห็นภาพ
ได้ชัดเจน เพราะการเข้าถึงประสบการณ์ภายใน ท�ำให้ผู้ปฏิบัติมีความรู้สึก
เต็มอิ่มท�ำนองเดียวกันกับการได้รับ “มูรธาภิเษก” นั่นเอง ต่างกันแต่ว่าเป็น
ความเต็มอิ่มที่ละเอียดอ่อนกว่าและสะอาดบริสุทธิ์ ไม่มีภัย
อนึง่ ขัน้ ตอนสุดท้ายของการปฏิบตั ใิ นแต่ละบทจะอธิบายไว้แตกต่างกัน
แต่จะมีจุดร่วมเดียวกัน คือการที่ “ความรู้เห็น” กลับเข้าสู่ภายในกายของ
ผู้ปฏิบัตินั่นเอง เช่น
- ในบทว่าด้วยอานาปานสติ ลงท้ายด้วยข้อความว่า “ล�ำดับนั้นสิ่งที่
จะพึงรู้ทั้งปวงได้กลับเข้าไปภายในกาย68 ของพระโยคาจาร”
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- ในบทว่าด้วยกรุณาพรหมวิหารภาวนา เขียนไว้ว่า “ในที่สุดสิ่งที่จะ
พึงรู้ทั้งปวงได้มารวมหยุดที่สะดือ พระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้ทรงประทับนั่งบน
ดอกบัวปรากฏขึ้นภายในกาย”
- ในบทว่าด้วยการพิจารณาปฏิจจสมุปบาทและพุทธานุสติ มีขอ้ ความ
ว่า “ในที่สุดสิ่งที่จะพึงรู้ทั้งปวง ได้มารวมหยุดที่สะดือ”
การที่ “ความรู้เห็น” ย้อนกลับเข้ามาสู่ภายในนั้น ในความหมายของ
วิชชาธรรมกาย นับเป็นการเริ่มต้นคือเป็นการเข้าถึงมรรค ที่ยังต้องด�ำเนินต่อ
ไปในกลางของกลาง69 ความรู้เห็นที่ย้อนกลับเข้ามาสู่ภายในยังมิใช่ขั้นตอน
สุดท้าย จึงเป็นไปได้วา่ สิง่ ทีก่ ล่าวไว้ในคัมภีรป์ ฏิบตั ธิ รรมของโยคาจาร เป็นการ
พาผู้ปฏิบัติมาถึงจุดแห่งมรรคที่จะปฏิบัติต่อไปได้ด้วยตนเอง แต่ยังมิได้เข้าถึง
ความเป็น “พุทธะ” แต่อย่างใด

ถ�้ำพระพุทธเจ้าพันพระองค์ คิซิล มณฑลซินเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน
บทที่ 1 ร่องรอยธรรมกายในคัมภีร์ภาษาคานธารีและภาษาสันสกฤต | 45

www.webkal.org
หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ 1 ฉบับรวมงานวิจัยโดยย่อ

จิตรกรรมผนังถ�้ำพระพุทธเจ้า คิซิล ปลายพุทธศตวรรษที่ 12

ส่วนหนึ่งของภาพจิตรกรรมผนังถ�ำ้ พระพุทธเจ้าพันพระองค์ คิซิล
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ในแง่ประวัติศาสตร์ของคัมภีร์นี้ คิซิลซึ่งเป็นแหล่งที่พบคัมภีร์ตั้งอยู่ใน
ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเอเชียกลาง70 ซึ่งนักวิชาการบางท่านกล่าว
ว่าเป็นดินแดนทีไ่ ม่เคยพบคัมภีรม์ หายานเลย คัมภีรท์ นี่ ี่ ทัง้ หมดเป็นของสรรวา
สติวาท แนวการบรรยายเนือ้ หาการปฏิบตั ทิ ปี่ รากฏในคัมภีรน์ ี้ ก็ตรงกับทีส่ อน
กันอยูใ่ นแวดวงสรรวาสติวาทแห่งแคชเมียร์ดว้ ย ท�ำให้นกั วิชาการผูถ้ อดความ
คัมภีรโ์ บราณนีล้ งความเห็นว่า เป็นคัมภีรป์ ฏิบตั ธิ รรมของสรรวาสติวาทนัน่ เอง
แต่กระนัน้ ยังมีนกั วิชาการบางท่านเห็นว่า มีค�ำสอนบางอย่างคล้ายคลึงกับของ
มหายาน จึงน�ำเสนอว่า น่าจะเป็นของมูลสรรวาสติวาทมากกว่า เพราะน่าจะ
เป็นจุดเริ่มต้นของมหายาน แต่ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตาม ยังไม่มีนักวิชาการ
คนใดเลยที่ระบุว่าคัมภีร์นี้เป็นของมหายาน คัมภีร์ปฏิบัติธรรมนี้อาจเป็นรอย
ต่อทีช่ ดั เจนระหว่างมหายานกับนิกายหลักดัง้ เดิมก่อนการแยกเป็นมหายาน71
และหากเป็นของมูลสรรวาสติวาทจริง นักวิชาการบางท่านให้ความเห็นว่า
มูลสรรวาสติวาทได้เก็บรักษาหลักการทีเ่ ป็น “แกนกลางสากล” ซึง่ ใช้เหมือนๆ
กันทุกนิกายเอาไว้

ภัทรปาลสูตร72
ตัวคัมภีร์ค้นพบใกล้โขตาน ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นที่ ขัทลิก73 ในบริเวณ
แหล่งน�้ำโดโมโกกลางทะเลทราย74 เขียนเป็นภาษาสันสกฤตแบบผสมด้วย
อักษรคุปตะตัวตรงของอินเดีย75
คัมภีร์มีอายุราวกลางพุทธศตวรรษที่ 12-14 เนื้อหาในชิ้นส่วนคัมภีร์
สันสกฤตที่พบเป็นข้อความบางส่วนที่กล่าวถึง “สมาธินี้” และอานิสงส์บาง
ประการ โดยไม่มีข้อความระบุว่า “สมาธินี้” คืออะไร แต่เมื่อศึกษาแล้วพบ
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ว่า76ตรงกับเนื้อหาบางส่วน77ของพระสูตรที่ชื่อว่า “ภัทรปาลสูตร”78 ว่าด้วย
การท�ำสมาธิแบบเห็นพระพุทธเจ้าในปัจจุบันมาปรากฏอยู่เฉพาะหน้า ซึ่งเป็น
พระสูตรมหายานที่เก่าแก่ที่สุดว่าด้วยการท�ำสมาธิ79 ต้นฉบับน่าจะเขียนขึ้น
ในราว พ.ศ. 500 หรืออาจเก่าแก่กว่านั้น
จากการศึกษาฉบับภาษาจีนและทิเบตของพระสูตรนี้ พบว่ามีเนื้อหา
กล่าวถึงสมาธิอย่างหนึง่ ซึง่ หากปฏิบตั ดิ ว้ ยดีแล้วจะเป็นเหตุให้ได้รบั การปกปัก
รักษาจากมนุษย์และอมนุษย์ ดึงดูดแต่สิ่งที่ดีงามเข้ามาหา ขับไล่สิ่งที่ไม่ดีงาม
ทั้งหลายออกไป และท�ำให้ผู้ปฏิบัติมีญาณทัสนะที่กว้างไกล รู้แจ้งสัจจธรรมที่
เหนือค�ำบรรยายและเข้าถึงธรรมชาติอนั สูงสุดของสรรพสิง่ ทีเ่ รียกว่า ตถัตวา80
หรือ ตถตา ซึ่งหมายถึงธรรมกาย81

บริเวณที่น่าจะเป็นแหล่งโบราณคดี ขัทลิก
ใกล้แหล่งน�ำ้ โดโมโก มณฑลซินเจียง

48 | ดร.กิจชัย เอื้อเกษม

www.webkal.org

คัมภีร์มหาปรินิรวาณสูตร82
คัมภีร์มหาปรินิรวาณสูตร83 พบว่ามีคัมภีร์ต้นฉบับเขียนด้วยอักษร
พราหมี แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย 36 ชิ้น84 เกือบทุกชิ้นระบุว่ามาจากแหล่ง
โบราณคดี ขัทลิก ใกล้แหล่งน�้ำโดโมโก กลางทะเลทราย มณฑลซินเจียง
(ซินเกียง) อันเป็นมณฑลไกลสุดทางตะวันตกของจีน มีพรมแดนติดกับรัสเซีย
คาซัคสถาน ทาจิกิสถาน อัฟกานิสถาน ปากีสถาน และอินเดีย

พุทธโบราณสถานใกล้แหล่งน�้ำโดโมโก กลางทะเลทราย

นักวิชาการอักษรโบราณได้อา่ นชิน้ ส่วนคัมภีรไ์ ม้เบิรช์ ทีเ่ ขียนด้วยภาษา
สันสกฤตเหล่านี้ ในชั้นแรกพบว่าข้อความขาดเป็นท่อนๆ แต่เมื่อน�ำข้อความ
เหล่านั้นมาเรียงต่อกันเท่าที่จะท�ำได้ และสอบทานกับคัมภีร์ในปัจจุบัน85 ก็
พบว่ามีเนือ้ ความตรงกับคัมภีรช์ อื่ “มหาปรินริ วาณสูตร” จึงกล่าวได้วา่ ชิน้ ส่วน
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คัมภีร์ไม้เบิร์ชทั้ง 36 ชิ้นเป็นคัมภีร์ “มหาปรินิรวาณสูตร” ที่เก่าแก่ที่สุด
ข้อความทีเ่ ขียนไว้จงึ เป็นเนือ้ หาดัง้ เดิมทีต่ กทอดผ่านกาลเวลามาถึงปัจจุบนั
ในคัมภีร์มหาปรินิรวาณสูตรฉบับเปลือกไม้เบิร์ชนี้ ส่วนของเนื้อหาที่
กล่าวถึงกายของพระตถาคตว่าเป็นกายอันสูงสุดหาที่เปรียบมิได้และเป็นกาย
ที่ไม่แตกสลายนั้น ดร.ชัยสิทธิ์ได้แปลเป็นภาษาไทยดังข้อความด้านล่าง ซึ่ง
เป็นพระด�ำรัสที่พระตถาคตตรัสกับพระโพธิสัตว์มหากาศยปะ
(ล�ำดับนั้นพระพุทธองค์ได้ตรัสสรรเสริญ) พระโพธิสัตว์
มหากาศยปะและกล่าวว่า “ดีมาก ดีมาก ตถาคตมีกายแก้วและ
กายที่ไม่แตกสลาย เธอมีความเห็นชอบ (สัมมาทิฏฐิ) เป็นความ
เห็นที่บริสุทธิ์ และยังเป็นผู้ใฝ่ในการเรียนรู้ ตถาคตมีกายแก้ว
และกายที่ไม่แตกสลาย พระโพธิสัตว์มหาสัตว์มีความด�ำริชอบ
(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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คัมภีรม์ หาปรินริ วาณสูตรยังขยายความเรือ่ งกายพระตถาคตเพิม่ เติมอีก
ด้วยว่า มิได้ประกอบด้วยธาตุต่างๆ จากอาหารแต่อย่างใด ดังข้อความที่แปล
จากภาษาสันสกฤตดังนี้
“ (ข้าแต่ พระผู้มีพระภาค) ก็เพราะเหตุใดเล่า”
“ เพราะว่า... กายของตถาคตมิได้ประกอบจากธาตุตา่ งๆ
ของอาหาร แต่ใครก็ตามที่ตรึกระลึกถึงธรรมธาตุ ...ก็ก่อให้เกิด
ความตั้งใจและเจริญด�ำเนินต่อไปได้เรื่อยๆ...”88
ดร.ชนิดา จันทราศรีไศล89ให้ความเห็นในชิ้นส่วนคัมภีร์โบราณนี้ว่า
มหาปรินิรวาณสูตรเป็นพระสูตรมหายานสอนหลักการ
ตถาคตคัพภะทีว่ า่ ทุกชีวติ มีธาตุแห่งความเป็นพุทธะอยู่ ชิน้ ส่วน
ที่พบเป็นการเกริ่นน�ำกล่าวถึงความส�ำคัญของพระสูตรนี้ ให้แก่
ผู้ที่ต้องการเข้าใจและเข้าถึง “ตถาคตคัพภะ” และกล่าวถึงการ
เผยแผ่มหาปรินริ วาณมหาสูตรโดยพระโพธิสตั ว์จากภูมภิ าคตอน
ใต้ ซึ่งเชื่อกันว่าหมายถึงตอนใต้ของอินเดีย คือที่แคว้นอานธระ
อันเป็นศูนย์กลางของนิกายมหาสางฆิกะ ข้อความในคัมภีรก์ ล่าว
ว่าพระสงฆ์นิกายนี้จะน�ำสอนค�ำเผยแผ่ไปไกล90 แล้วพระสูตร
หายไปซ่อนอยูใ่ นแผ่นดินรวมกับพระสูตรมหายานอืน่ ๆ ข้อความ
ดังกล่าวดูจะบอกเป็นนัยว่า ความเข้าใจเกี่ยวกับพุทธภาวะ
ภายในซึ่งมีอยู่มากมายในพระสูตรมหายานนั้น แม้จะเผยแผ่มา
จากนิกายมหาสางฆิกะก็จริง แต่เป็นค�ำสอนเก่าแก่มาแต่เดิมที่
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ถูกน�ำเข้ามาสูอ่ านธระในเวลาทีพ่ ระสัทธรรมก�ำลังจะเสือ่ มไป ซึง่
มหาสางฆิกะท�ำได้แต่เพียงรับไว้และถ่ายทอดต่อออกไปเท่านัน้
แม้ในชิ้นส่วนคัมภีร์จะหลงเหลือเพียงข้อความที่บอกความเป็นมาของ
พระสูตร โดยไม่มีเนื้อหาค�ำสอนติดมาด้วยก็ตาม แต่อย่างน้อยการค้นพบ
ชิน้ ส่วนนีก้ บ็ ง่ บอกว่า พระสูตรและค�ำสอนในสายตถาคตคัพภะเคยแพร่หลาย
อยู่ในเอเชียกลางในช่วงเวลานั้นๆ
เป็นที่น่าเสียดายว่าชิ้นส่วนคัมภีร์เปลือกไม้เบิร์ชที่กล่าวถึงธรรมกาย
ปัจจุบนั ศึกษาไว้เพียงเท่านี้ แต่เนือ่ งจากมหาปรินริ วาณสูตรนีเ้ ป็นคัมภีรข์ นาด
ใหญ่ คัมภีร์ฉบับแปลเป็นภาษาจีนที่ตกทอดมาถึงปัจจุบันมีความยาวถึง 40
ผูก91 เมื่อได้ทราบว่ามีข้อความในชิ้นส่วนคัมภีร์เปลือกไม้เบิร์ชที่กล่าวถึง
ธรรมกายข้างต้นแล้ว จึงได้ติดตามศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมในฉบับแปลภาษาจีน
ขยายผลต่อไปอีก และผลจากการค้นคว้าพบค�ำว่าธรรมกายอยู่ 41 ค�ำ92 ซึ่ง
อธิบายถึงคุณลักษณะของธรรมกายดังตัวอย่างส�ำคัญต่อไปนี้
ดูก่อนกุลบุตร เราได้อธิบายเนื้อความตามพระสูตรว่า
กายของตถาคตประกอบด้วย 2 กาย หนึ่งคือรูปกายและสอง
คือธรรมกาย รูปกายเป็นชื่อของการแสดงออกของกายที่เกิด
จากกุศโลบาย ดังนั้นค�ำที่จะใช้ได้กับค�ำนี้คือ การเกิด การเจริญ
เติบโต ความเจ็บป่วย ความตาย ยาว สั้น ด�ำ ขาว มันเป็นเช่น
นัน้ เป็นเช่นนี้ เป็นความรูเ้ ป็นความไม่รู้ สาวกทัง้ หลายของเราได้
ฟังเนือ้ หาค�ำสอนและไม่เข้าใจประเด็นทีก่ ล่าวว่า “พระตถาคตได้
ตรัสว่า(รูป)กายของพระพุทธเจ้าเป็นสังขตธรรม” ธรรมกาย เป็น
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นิจจัง สุขงั อัตตา และ ความบริสทุ ธิ์ ปราศจากการเกิด การเจริญ
เติบโต ความเจ็บป่วย ความตาย ยาว สั้น ด�ำ และ ขาวตลอด
กาล มันไม่เป็นเช่นนั้นไม่เป็นเช่นนี้ ไม่เป็นความรู้ไม่เป็นความ
ไม่รู้ ถึงแม้วา่ พระพุทธเจ้าจะปรากฏและไม่ปรากฏเกิดขึน้ ในโลก
นี้ พระองค์ก็เป็นนิจจังมีความแน่วแน่และมั่นคง93
จากข้อความข้างต้นพระพุทธเจ้ามี 2 กาย คือ รูปกาย 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 ผู้ด�ำเนินตามค�ำสอนและปฏิบัติได้ย่อมสามารถเห็น
ธรรมกายของพระตถาคต102 ในทางตรงข้ามการคบคนพาล
เป็นการท�ำลายธรรมกาย103 นอกจากนี้คัมภีร์มหาปรินิรวาณ
สูตรยังกล่าวถึงองค์ประกอบของมนุษย์ ว่ามีร่างกายประกอบ
ขึ้นจากธาตุธรรมของบิดามารดา104 และยังไม่สามารถเข้าถึง
ธรรมกายได้ในเบื้องต้น
ในการค้นคว้าหาร่องรอยวิชชาธรรมกาย พระธรรมเทศนาของพระเดช
พระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ที่ได้รับการบันทึกเสียงไว้เมื่อ พ.ศ.
2488-2498 ได้น�ำมาใช้ในการเปรียบเทียบเนื้อหา เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
และความแตกต่างกับคัมภีร์มหาปรินิรวาณสูตร และจากการเปรียบเทียบนั้น
พบว่า แนวความคิดและแนวทางปฏิบัติมีส่วนที่สอดคล้องกัน ดังตัวอย่าง
ค�ำสอนของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีดังต่อไปนี้
...อนิจจังบอกนิจจัง ทุกขังบอกสุขัง อนัตตาบอกอัตตา...
อะไรเล่าเป็นนิจจัง สุขัง อัตตา? ก็คือธรรมกายนี้เองเป็นตัว
นิจจัง สุขัง อัตตา105
ค�ำสอนอีกตัวอย่างหนึ่งท่านกล่าวไว้ว่า
อัตตาสมมติ ได้แก่ กายมนุษย์ กายทิพย์ กายรูปพรหม
กายอรูปพรหม เพราะกายเหล่านี้ยังมีเกิดมีตายเป็นกายส่วน
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โลกีย์ ยังมีกายอีกกายหนึ่งซึ่งเป็นกายโลกุตระคือธรรมกาย
ธรรมกายนี้แหละเป็นอัตตาแท้หรือตนแท้ 106
ข้อความเหล่านี้นิยามไว้ชัดเจนว่าธรรมกายเป็นนิจจัง เป็นสุขัง และที่
ส�ำคัญธรรมกายเป็นอัตตา ส�ำหรับค�ำสอนของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพ
มุนีที่กล่าวว่าธรรมกายบริสุทธิ์นั้น ท่านได้อธิบายไว้ว่าธรรมกายคือพุทธรัตนะ
และพุทธรัตนะคือผู้ที่บริสุทธิ์ ดังนี้
พุ ท ธรั ต นะนั่ น แหละเป็ น พระตถาคตเจ้ า ละ ที่ เ ราได้
ธรรมกายแล้วก็ถึงพุทธรัตนะ ธรรมกายคือพุทธรัตนะที่เป็น
โคตรภู ธรรมกายคือพุทธรัตนะคือพระโสดา ธรรมกายคือพุทธ
รัตนะที่เป็นพระสกทาคา ธรรมกายคือพุทธรัตนะที่เป็นพระ
อนาคา ธรรมกายที่เป็นพุทธรัตนะที่เป็นพระอรหันต์ ทั้งหยาบ
ทั้งละเอียดเป็นพุทธรัตนะทั้งนั้น แก้วคือพุทธรัตนะนั่นแหละ...
นั่นแหละ ตัวพระตถาคตเจ้าทีเดียว107
และในอีกวาระท่านกล่าวว่า
พุทธรัตนะท่านไม่มีกิเลส กิเลสไม่มีในท่าน ท่านเป็นผู้
บริสุทธิ์ทุกอย่าง ความเห็น ความจ�ำ ความคิด ความรู้ ของท่าน
บริสุทธิ์ทุกอย่าง108
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าธรรมกายในวิชชาธรรมกายเป็นพุทธรัตนะ และ
ธรรมกายเป็นนิจจัง สุขัง อัตตาและบริสุทธิ์หรือวิสุทธิ์ สอดคล้องต้องกันกับ
ข้อความในคัมภีรโ์ บราณ ส�ำหรับเนือ้ หาทีก่ ล่าวถึงพระวรกายของพระพุทธเจ้า
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ว่ามี 2 ประการคือรูปกายและธรรมกายนัน้ พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี
แสดงพระธรรมเทศนาไว้ว่า
พระสิทธัตถราชกุมาร กายมนุษย์เป็นบุตรของพระเจ้า
สุ ท โธทนะ พระนางมายา รู ป พรรณสั ณ ฐานก็ เ ป็ น มนุ ษ ย์
ธรรมดาอย่างเรานี้เอง...กายมนุษย์จะเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้
จะเป็นพระพุทธเจ้าได้ต้องเป็นธรรมกาย ธรรมกายเท่านั้นเป็น
พระพุทธเจ้าได้ พระองค์ทรงรับสัง่ ด้วยพระองค์เองว่า ธมฺมกาโย
อหํ อิตปิ ิ เราตถาคตคือธรรมกาย ธรรมกายนัน้ เป็นพระพุทธเจ้า
เป็นพระตถาคตแท้ๆ ไม่ใช่อื่น109
ด้วยนัยในข้อความนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีรูปกายอันเป็นกาย
มนุษย์ ซึง่ ต้องอาศัยอาหารเป็นเครือ่ งหล่อเลีย้ งชีวติ ในธรรมชาติ และท่านเป็น
พระพุทธเจ้าได้กเ็ พราะเป็นธรรมกายตามทีพ่ ระองค์ตรัสแสดงไว้ ธรรมกายมิได้
หล่อเลีย้ งด้วยอาหารใดๆ พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนอี ธิบายถึงสิง่ ทีห่ ล่อ
เลีย้ งธรรมกายไว้วา่ “ธรรมกายละเอียดรักษาดวงธรรมทีท่ �ำให้เป็นธรรมกายไว้
นัน่ แน่กายธรรมละเอียดนัน่ เป็นสังฆรัตนะ เป็นพระสงฆ์แท้ๆ”110 และกล่าวไว้
อีกด้วยว่า “กายธรรมละเอียดนั่นเองตัวสังฆรัตนะ”111
กล่าวโดยสรุปคือธรรมกายคือพุทธรัตนะที่มีธรรมรัตนะเป็น ดวงธรรม
ที่ท�ำให้เป็นธรรมกาย และธรรมกายละเอียดที่อยู่ภายในคือสังฆรัตนะ ซึ่งเป็น
ผู้ที่รักษาธรรมรัตนะนั้นไว้ นอกจากนี้พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนียังได้
อธิบายถึงความเป็นอสังขตธรรมของธรรมกายไว้อย่างชัดเจนว่า
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ธรรมกายหยาบธรรมกายละเอียดทีเ่ ป็นโคตรภู ธรรมกาย
หยาบธรรมกายละเอี ย ดที่ เ ป็ น พระโสดา ธรรมกายหยาบ
ธรรมกายละเอียดทีเ่ ป็นพระสกทาคา ธรรมกายหยาบธรรมกาย
ละเอียดที่เป็นพระอนาคา ยกพระอรหัตออกเสีย ทั้ง 8 กายนี้
เป็นอสังขตธาตุ อสังขตธรรมทั้งนั้น ธาตุเหล่านี้ปัจจัยปรุงแต่ง
ไม่ได้ เป็นเหมือนแก้วใสสะอาดทีเดียว นีเ่ ป็นอสังขตธาตุ อสังขต
ธรรม ทีเดียว แต่ว่ายังไม่ใช่ “วิราคธาตุ วิราคธรรม” ถ้าจะเป็น
วิราคธาตุ วิราคธรรมล่ะ ต้องกายพระอรหัตทัง้ หยาบ ทัง้ ละเอียด
เป็นวิราคธาตุ วิราคธรรม112
คัมภีรม์ หาปรินริ วาณสูตรอันเก่าแก่กล่าวว่าธรรมกายเป็น อสังขตธรรม
ซึง่ สอดคล้องกับวิชชาธรรมกายว่าธรรมกายแปดกายแรกเป็นอสังขตธรรม ส่วน
ธรรมกายอรหัตทั้งหยาบและละเอียดนั้นพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี
กล่าวว่าเป็นวิราคธาตุ วิราคธรรม นอกจากนี้แล้วท่านได้ขยายความต่อไปอีก
ถึงธรรมขันธ์หรือธรรมธาตุในนิพพานว่า
นิพพานเขามีธรรมขันธ์ทั้ง 5113 ซึ่งขันธ์ 5 ของเขามี เรียก
ว่าธรรมขันธ์ทเี่ รียกว่าธรรมธาตุ กายก็เรียกว่าธรรมกาย ไม่เรียก
ว่ารูปกายเหมือนกายมนุษย์ทั้งหลาย ในนิพพานจะมีรูปธรรม
นามธรรม114
จึงเข้าใจได้ว่าธรรมกายที่อยู่ในนิพพานมีธรรมขันธ์ 5 ประการซึ่ง
พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนเี รียกว่าธรรมธาตุ ทีร่ ะบุไว้นกี้ ส็ อดคล้องกับ
คัมภีร์มหาปรินิรวาณสูตรอันเป็นคัมภีร์ต้นยุคของพระพุทธศาสนาที่กล่าวว่า
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เมื่อบรรลุอีกฝั่งแล้วผลของพระอรหันต์คือการได้ธรรมขันธ์ 115 อันได้แก่ ศีล
สมาธิ ปัญญา วิมุติ และวิมุติญาณทัสนะ ส�ำหรับผลทางโลกียะจากการได้
ธรรมกายนั้นพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีได้แสดงไว้ว่า
ถ้าได้เข้าถึงพระพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะ
แล้ว ก็แก้ไขโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ให้หายได้บ้าง ท�ำอะไรได้ผล
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 ทั้งหมดนี้สอดคล้องกับค�ำสอนในวิชชาธรรมกายในส่วนของลักษณะ
ธรรมกายเป็นอย่างยิง่ เมือ่ ประกอบกับอายุอนั เก่าแก่ของชิน้ ส่วนคัมภีรเ์ ปลือก
ไม้เบิร์ชแล้ว ข้อพิสูจน์นี้ย่อมแสดงถึงการมีอยู่และการรู้จักธรรมกายของ
พุทธศาสนิกชน อย่างน้อยในยุคต้นๆ ของพระพุทธศาสนาประมาณ 2,000
ปีมาแล้ว
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พระสูตรไม่ปรากฏชื่อ117
คัมภีร์ภาษาสันสกฤตเขียนด้วยอักษรคุปตะตัวตรง118 ไม่ปรากฏชื่อ
กล่าวถึงการปฏิบัติสมาธิของพระโพธิสัตว์ด้วยการตรึกระลึกถึงพระพุทธเจ้า
ว่ามีอานิสงส์ท�ำให้บารมีเต็มเปีย่ ม อินทรียแ์ ก่รอบ กุศลมูลทัง้ ปวงเจริญงอกงาม
และอกุศลมูลทั้งปวงถึงความขาดสูญไม่เหลือวิบากอีกต่อไป การปฏิบัติสมาธิ
ดังกล่าวแบ่งเป็น 3 ระยะ
ในระยะแรกผู ้ ปฏิ บัติ มีด วงจิ ต บริ สุ ท ธิ์ ห มดจด ด�ำรงอยู่ในป่า น้อม
119
ระลึก ถึงพระพุทธเจ้าทีเ่ กิดขึน้ เฉพาะหน้า120เป็นเวลา 6 สัปดาห์ มีผลให้เกิด
ความเจริญงอกงามด้วยทาน ทมะ สัญญมะ บารมีทั้ง 6 และอื่นๆ ในขันธ์ ธาตุ
และอายตนะทัง้ ปวง ถึงความเต็มเปีย่ มบริบรู ณ์ดว้ ยพระรัศมีของดวงตะวันคือ
พระพุทธเจ้านั้น121
ระยะต่อมาใช้เวลา 3 สัปดาห์ ผู้ปฏิบัติเมื่อมีจิตดวงแรกเกิดขึ้นแล้ว122
น้อมจิตไปเพื่อการตรัสรู้มีดวงจิตบริสุทธิ์หมดจด ด�ำรงอยู่ด้วยการตามเห็น123
พระพุทธเจ้าที่ปรากฏเฉพาะหน้าในปัจจุบันทั่วทิศทั้ง 10 การปฏิบัติเช่นนี้
ย่อมยังผลให้เกิดความต่อเนือ่ งของสมาธิ มีอนิ ทรียแ์ ก่รอบดีขนึ้ ในภูมแิ ห่งบารมี
ทั้งปวง เป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ผู้ก�ำลังบ่มอินทรีย์ให้แก่รอบ เป็นที่รักเคารพ
และบูชาของชนทุกวรรณะตลอดจนสรรพสัตว์ทั้งหลาย124
ระยะสุดท้ายใช้เวลา 3 สัปดาห์ ผู้ปฏิบัติผู้มีจิตดวงแรกเกิดขึ้นน้อมจิต
ไปเพื่อการตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันสูงสุด125 ด�ำรงอยู่ในเสนาสนะอันสงัด...
ข้อความในตัวคัมภีร์ขาดหายไปเพียงเท่านี้

60 | ดร.กิจชัย เอื้อเกษม

www.webkal.org

ดร.ชนิดาได้ให้ความเห็นในการเปรียบเทียบเนือ้ หาของคัมภีร์ ไม่ปรากฏ
ชื่อนี้กับวิชชาธรรมกายไว้ว่า ระยะแรกตรงกับการปฏิบัติพุทธานุสติด้วยการ
ตรึกระลึกถึงพระพุทธเจ้า ระยะต่อมาเมือ่ เห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ปฏิบตั สิ บื เนือ่ ง
ด้วยการ “ตามเห็น” พระพุทธเจ้าทัง้ หลายเรือ่ ยๆ จะสอดคล้องกับ “อนุปสั สนา”
ในมหาสติปัฏฐานสูตร ที่พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
แปลไว้ว่า “เห็นเนืองๆ” อันจะน�ำไปสู่สภาวธรรมที่ละเอียดอ่อนยิ่งๆ ขึ้น
ส่วนระยะสุดท้ายคาดว่าอาจเป็นระดับการเข้าถึง และเป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน
กับประสบการณ์ภายใน เช่นระดับโคตรภูบคุ คล แต่เป็นทีน่ า่ เสียดายทีต่ วั คัมภีร์
ขาดหายไป จึงไม่มีรายละเอียดของการปฏิบัติสมบูรณ์กว่านี้
อนึง่ เป็นทีน่ า่ สังเกตว่า มีพระสูตรจ�ำนวนมากซึง่ กล่าวถึงการท�ำสมาธิของ
พระโพธิสตั ว์ผปู้ รารถนาพุทธภูมทิ นี่ ยิ มให้ฝกึ สมาธิแบบพุทธานุสติ โดยอาจเริ่ม
อธิบายจากการนึกภาพพระพุทธรูปหรือเพียงแค่ระลึกถึงพระพุทธคุณในขัน้ ต้น
แล้วน�ำไปสูป่ ระสบการณ์ภายในแบบ “เห็นพระ” ต่อไป พระสูตรดังกล่าวอาจ
มีการขยายความบ้างเช่นทีป่ รากฏในปรัตยุตปันนสมาธิสตู ร หรือสมาธิราชสูตร
หรือเขียนไว้ย่อๆ เช่นในชิ้นส่วนพระสูตรไม่ปรากฏชื่อที่พบนี้

สุวรรณประภาโสตตมสูตร 126
นักวิชาการพบชิ้นส่วนคัมภีร์ต้นฉบับ 2 ชิ้นอายุประมาณกลางพุทธ
ศตวรรษที่ 12-14 พบที่เอเชียกลาง เขียนเป็นภาษาสันสกฤตด้วยอักษร
คุปตะตัวตรง127 ชิ้นแรกกล่าวถึงความคิดของมนุษย์ที่ผูกพันกับอายตนะ
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ทั้ง 6 ชิ้นหลังเป็นชิ้นที่มีข้อความเรื่องธรรมกาย และกล่าวถึงการ “เข้าไปสู่
ธรรมธาตุ” ดังนี้
พระสูตรนีเ้ ราได้สดับและอนุโมทนาแล้ว ด้วยเหตุนนั้ เรา
จึงได้บรรลุพระโพธิญาณพร้อมด้วยพระธรรมกาย128
อีกข้อความหนึ่งมีว่า
อนึ่งในการเข้าไปสู่ธรรมธาตุต้องเข้าไปในภายใน อัน
เป็นต�ำแหน่งทีพ่ ระสถูปซึง่ เปรียบด้วยอัตภาพแห่งธรรมอันลึกซึง้
ประดิษฐานดีแล้ว และ ณ ที่นั้นจะพึงเห็นพระศากยมุนีชินเจ้า
ทรงประกาศพระสูตรนีอ้ ยูด่ ว้ ยพระสุรเสียงทีไ่ พเราะจับใจภายใน
กลางพระสถูปนั้น129
การตรัสรูพ้ ระโพธิญาณพร้อมด้วยพระธรรมกายนัน้ บ่งบอกว่าธรรมกาย
เป็นองค์ประกอบหนึง่ ในการตรัสรูพ้ ระโพธิญาณ ตรงกันกับหลักการของวิชชา
ธรรมกายที่ว่า ธรรมกายคือกายแห่งการตรัสรู้ธรรม และการเข้าถึงธรรมกาย
มีความจ�ำเป็นต่อการตรัสรู้พระโพธิญาณ ส่วนข้อความอธิบายการเข้าถึง
ธรรมธาตุนั้น ดูจะเป็นการจ�ำลองประสบการณ์ภายในออกมากล่าว โดยการ
อุปมาว่าพระสถูปเปรียบเสมือน “อัตภาพแห่งธรรมอันลึกซึ้ง” และการเข้าไป
ใน “ภายใน” คือการไปสู่จุดที่พระสถูปนั้นตั้งอยู่ ซึ่งในท้ายที่สุดเมื่อเข้าไป
ภายในจุดทีพ่ ระสถูปตัง้ อยูแ่ ล้ว จะได้พบพระศากยมุนพี ทุ ธเจ้าทรงแสดงธรรม
อยู่ภายในพระสถูปนั้น
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เมื่อเปรียบเทียบวิธีการ “เข้าไปสู่ธรรมธาตุ” กับวิชชาธรรมกายแล้ว
หากการเข้าไป “ภายใน” พระสถูปหมายถึงการหยุดใจเข้าไปในกลางกาย
และพบดวงธรรมได้เห็นพระพุทธเจ้าอยูใ่ นดวงธรรมนัน้ ข้อความนีก้ อ็ าจนับได้
ว่าเป็น “ร่องรอยธรรมกาย” ชิ้นหนึ่ง ที่กล่าวถึงการเข้าถึงดวงธรรมและ
องค์พระโดยการแสดงอุปมาและใช้ศัพท์เรียกขานแตกต่างกัน
ดังกล่าวไว้ข้างต้นแล้วว่าคัมภีร์นี้อธิบายถึงความผูกพันกับอายตนะทั้ง
6 ของมนุษย์ 130 ข้อความที่ยกมาซึ่งกล่าวถึงการ “สดับพระสูตรนี้” ก็อาจ
ตีความได้ว่าการ “สดับพระสูตร” เป็นการอุปมาถึงการรู้เห็นและเข้าใจหลัก
ของ ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ฯลฯ อันเป็นผลจากการเข้าถึง “ผู้รู้ภายใน” ดังนั้น
การ “สดับพระสูตร” ในความหมายนี้จึงสัมพันธ์กับการเข้าถึงธรรมกายและ
การตรัสรู้พระโพธิญาณโดยตรง

ธรรมศรีรสูตร131
เป็นพระสูตรมหายานขนาดสัน้ รวบรวมหัวข้อธรรมะทีน่ �ำไปสูก่ ารตรัสรู้
และธรรมะที่เข้าถึงจากการตรัสรู้ คัมภีร์เขียนเป็นภาษาสันสกฤต พบทั้งทาง
ตอนเหนือทะเลทรายทักลามากันแถบเมืองกุชา และ เทอร์ฟาน และพบทาง
ตอนใต้ของทะเลทรายเดียวกันแถบเมืองโขตาน ประมาณอายุคมั ภีรอ์ ยูใ่ นช่วง
กลางพุทธศตวรรษที่ 12-14 นอกจากนี้ยังพบคัมภีร์ที่เขียนเป็นภาษาโขตาน
โบราณอายุประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ 11-13 และพบว่ามีคัมภีร์ฉบับที่
เขียนเป็นภาษาจีนอีกด้วย เนื้อหาคัมภีร์ที่ใช้ในการศึกษาเป็นของฉบับภาษา
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โขตานโบราณ132 ซึ่งมีเนื้อหาใกล้เคียงกับฉบับภาษาสันสกฤตที่อยู่ในแหล่ง
เดียวกัน 133 แต่แตกต่างจากฉบับสันสกฤตที่พบจากเทอร์ฟานและคิซิล134
พระสูตรนี้กล่าวถึงพระพุทธเจ้าจ�ำนวนมากมายเหมือนเม็ดทรายใน
แม่น�้ำคงคา ฉบับโขตานหมายเอาพระพุทธเจ้าในอดีต ส่วนฉบับสันสกฤตจาก
เทอร์ฟานหมายถึงพระพุทธเจ้าในอนาคต นอกจากนี้ในเนื้อหาตอนต้นของ
คัมภีรฉ์ บับโขตานยังกล่าวถึงหลักธรรมทีท่ �ำให้ตรัสรูเ้ ป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ได้ ซึ่งเป็นหัวใจค�ำสอนของมหายาน135 แต่ข้อความดังกล่าวไม่ปรากฏในฉบับ
ภาษาสันสกฤตจากเทอร์ฟานและคิซิล สรุปแล้วเนื้อหาจากคัมภีร์สันสกฤตที่
พบที่เทอร์ฟานและคิซิลนั้น ไม่มีร่องรอยของความเป็นมหายานใดๆ ตั้งแต่ต้น
จนลงท้าย ล้วนเป็นแนวสราวกยานทัง้ หมด ส่วนในฉบับภาษาโขตานนัน้ แสดง
ความเป็นมหายานอย่างชัดเจน แม้จะร่วมใช้ชื่อคัมภีร์ชื่อเดียวกัน
ในส่วนของความสอดคล้องและแตกต่างเมื่อเปรียบเทียบกับวิชชา
ธรรมกายนั้น ดร.ชนิดา ให้ความคิดเห็นว่า
ในเนื้อหาธรรมะซึ่งกล่าวถึงคุณธรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการตรัสรู้ แล้วสรุปว่าทั้งหมดนี้เป็นธรรมศรีระ (ร่างแห่ง
ธรรม) นั้น ดูจะเข้ากันได้กับธัมมกายานุสติกถาหรือคาถาพระ
ธรรมกายที่พบในเอเชียอาคเนย์ ซึ่งกล่าวถึงอวัยวะต่างๆ ของ
พระธรรมกายว่าหมายถึงคุณธรรมเหล่านี้ แต่ว่าจะตรงกันกับ
หลักการของวิชชาธรรมกายหรือไม่นั้นยังไม่เห็นชัดเจน
และมีความเห็นเพิ่มเติมในส่วนของค�ำสอนที่เทียบได้กับหลักการของ
วิชชาธรรมกายในด้านการเข้าถึงประสบการณ์ภายใน กล่าวคือ 1) ตถาคต
64 | ดร.กิจชัย เอื้อเกษม

www.webkal.org

ครรภะเปรียบได้กับการเข้าถึงปฐมมรรค 2) ทางเอกสายเดียว เปรียบได้กับ
ทางสายกลางโดยการด�ำเนินเข้าไปในกลางของกลาง 3) ธรรมกาย เปรียบได้
กับการเข้าถึงพระธรรมกาย และ 4) อนุตปาทนิโรธ เปรียบได้กับการเข้าถึง
พระนิพพาน136

ธรรมมกายสูตร(?)137
นักวิชาการเสนอว่าพระสูตรสันสกฤตพบทีเ่ ทอร์ฟานบริเวณตอนเหนือ
ของทะเลทรายทักลามากันฉบับนี้อาจจะเป็นคัมภีร์ธรรมกายสูตร เนื้อหาใน
พระสูตรกล่าวถึงธรรมะที่เกี่ยวข้องกับการตรัสรู้ธรรม คล้ายหัวข้อธรรมะใน
คัมภีร์ธรรมศรีรสูตร แต่มีการขยายความให้รายละเอียดมากกว่า คัมภีร์กล่าว
ถึงอนุสติทั้ง 3 คือ พุทธานุสติ ธัมมานุสติ และสังฆานุสติ การระลึกถึงพระคุณ
ของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 138 มีเนื้อหาคล้ายกับ อิติปิโส ภควา ฯลฯ
ในพระบาลี และมีการขยายความเพิม่ ขึน้ มากเป็นพิเศษเมือ่ กล่าวถึงพระสังฆคุณ
พระสูตรย้อนกล่าวถึงความลึกซึ้งของธรรมที่ตรัสรู้ และกล่าวโดยย่อถึง
พระพุทธคุณอีกครั้งในตอนท้ายว่า
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทัง้ หลายเปรียบดังเม็ดทรายในแม่นำ�้ คงคา ทรงมี
พระลักษณะพิเศษเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เหมือนกันทุกพระองค์ ทรง
ตรัสรู้แล้วและได้ทรงบรรลุพระสัพพัญญุตญาณ139
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ดร.ชนิดาให้ความเห็นว่าความเข้าใจทีว่ า่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทัง้ หลาย
มีจ�ำนวนมากดังเม็ดทรายในแม่น�้ำคงคา และที่ว่าทรงมีลักษณะมหาบุรุษ
เหมือนกัน ตรงกันกับความเข้าใจในวิชชาธรรมกาย

พุทธสถานถ�้ำพระพุทธรูปพันองค์ เบเซกลิก (Bezeklik Caves) เทอร์ฟาน
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จิตรกรรมฝาผนังพระพุทธเจ้า จากวัดที่ 9
(ถ�้ำที่ 20) เบเซกลิก ศิลปะเทอร์ฟาน
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วิมลเกียรตินิทเทสสูตร140
ส�ำหรับร่องรอยธรรมกายในคัมภีร์โบราณของโขตานนอกเหนือจาก
ที่กล่าวมาแล้วนั้น ยังปรากฏค�ำว่าธรรมกายในคัมภีร์มหายานชื่อวิมลเกียรติ
นิทเทสสูตร และเพื่อเป็นการท�ำความรู้จักคัมภีร์วิมลเกียรตินิทเทสสูตร
และพระพุทธศาสนามหายาน จะขอน�ำค�ำอธิบายจากนักปราชญ์ไทยซึ่งเป็น
ที่ยอมรับในวงการพุทธศาสนศึกษามาช้านาน คือท่านเสถียร โพธินันทะ มา
ประกอบให้ง่ายต่อความเข้าใจโดยย่อเสียก่อนดังนี้
ในพระสุตตันตปิฎกของพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน
วิมลเกียรตินิทเทสสูตร นับว่าเป็นพระสูตรส�ำคัญยิ่งสูตรหนึ่ง
ทัง้ นีเ้ นือ่ งด้วยพระสูตรนีไ้ ด้รวบรวมสารัตถะของพระพุทธศาสนา
ฝ่ายมหายานไว้ ทั้งด้านปรมัตถธรรมและสมมติธรรม ทั้งยัง
แสดงถ่ายทอดออกมาด้วยรูปปุคคลาธิษฐาน มีลีลาชวนอ่าน
ให้เกิดความเพลิดเพลิน พร้อมทั้งได้รับธรรมรสซึมซาบเข้าไป
โดยมิรู้ตัว พระสูตรนี้ไม่ปรากฏมีในพระไตรปิฎกฉบับภาษา
บาลี แต่ความข้อนี้มิได้เป็นเหตุให้เราผู้เป็นนักศึกษาพระพุทธ
ศาสนาฝ่ายเถรวาทปฏิเสธคุณค่าของพระสูตรนีแ้ ต่อย่างไร ทัง้ นี้
เนื่องจากหลักธรรมที่ประกาศในพระสูตรนี้ ก็คงด�ำเนินไปตาม
แนวพระพุทธมติ คือในเรื่องของ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นั่นเอง
แม้จะมีข้อแตกต่างบางประการก็เป็นเรื่องปลีกย่อยและเป็นสิ่ง
ธรรมดาที่ต้องเป็นไปเช่นนั้น มิฉะนั้นก็คงไม่เกิดนิกายมหายาน
ขึ้น ถ้าทุกสิ่งทุกอย่างในนิกายนั้นจะเหมือนกับฝ่ายเถรวาท...
อุดมคติของฝ่ายมหายาน สอนให้ทุกคนบ�ำเพ็ญตนเป็นพระ
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โพธิสัตว์ เพื่อที่จะได้ช่วยปลดเปลื้องทุกข์ของสัตว์โลกได้กว้าง
ขวาง พระโพธิสัตว์หมายถึงผู้ที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่ง
ในฝ่ายเถรวาทก็รับรอง แต่ฝ่ายมหายานหยิบยกเอาเรื่องพระ
โพธิสัตว์ขึ้นมาเน้นเป็นพิเศษ ฝ่ายเถรวาทประกาศเรื่องหลัก
อริยสัจ 4 เป็นส�ำคัญ แต่ฝา่ ยมหายานประกาศเรือ่ งทศบารมีเป็น
ส�ำคัญ ทั้งนี้มิได้หมายความว่าฝ่ายเถรวาทจะไม่มีเรื่องทศบารมี
หรือฝ่ายมหายานจะไม่มหี ลักอริยสัจก็หาไม่ เป็นเพียงแต่วา่ ต่าง
ฝ่ายต่างหยิบเอาหลักธรรมทัง้ 2 มายกขึน้ เป็นจุดเด่นส�ำคัญเหนือ
หลักธรรมข้ออื่นๆ ที่มีอยู่เท่านั้น
อนึ่งข้อความในวิมลเกียรตินิทเทสสูตรนี้เป็นการบรรยายธรรมของ
ฆราวาสชื่อวิมลเกียรติ การบรรยายธรรมโดยฆราวาสเช่นนี้ปรากฏอยู่ในพระ
บาลีเช่นกัน ดังจะขอยกข้อความของท่านเสถียร โพธินันทะประกอบความ
เข้าใจอีกครั้งหนึ่งดังนี้
ข้ อ ที่ ค วรสั ง เกตข้ อ หนึ่ ง เกี่ ย วกั บ บุ ค ลิ ก ลั ก ษณะและ
ปฏิ ป ทาของท่ า นวิ ม ลเกี ย รติ มี ส ่ ว นคล้ า ยคลึ ง กั บ ท่ า นจิ ต ต
คฤหบดีในปกรณ์ฝ่ายบาลีมาก ท่านจิตตคฤหบดีเป็นชาวมัจฉิ
กาสัณฑนคร ได้บรรลุอนาคามิผลมีปัญญาปฏิภาณแตกฉาน
ในอรรถธรรม ได้รับยกย่องเป็นอุบาสกผู้เลิศในทางแสดงธรรม
ท่านชอบสนทนาปัญหาธรรม ที่สุขุมลุ่มลึกกับพระเถรานุเถระ
เสมอ ในบาลีสังยุตตนิกาย รวบรวมเรื่องราวข้อสนทนาธรรม
ของท่านไว้หมวดหนึ่ง เรียกว่าจิตตคฤหบดีปุจฉาสังยุต จะเป็น
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ไปได้หรือไม่ที่วรรณิกฝ่ายมหายานได้ความคิดจากปฏิปทาของ
ท่านจิตตคฤหบดี ไปขยายเป็นบุคคลใหม่ขึ้นอีกท่านหนึ่งคือ
ท่านวิมลเกียรติ
ต้นฉบับคัมภีรว์ มิ ลเกียรตินทิ เทสสูตรภาษาสันสกฤตหายสาบสูญไปนาน
แล้ว เหลือแต่ฉบับแปลภาษาจีน ส่วนวิมลเกียรตินิทเทสสูตรภาษาโขตานนั้น
ดร.ชัยสิทธิ์ สุวรรณวรางกูลได้ศกึ ษาและได้ถา่ ยทอดไว้ในงานวิจยั ของท่าน พบ
ว่าคัมภีรไ์ ด้กล่าวถึงธรรมกายไว้ในผลการบ�ำเพ็ญบารมีของพระโพธิสตั ว์ในภูมิ
ที่ 8 ชื่อ อจลาว่า
“…อจลา141เป็นที่รู้จักในภูมิที่ 8 ที่นั่นธรรมกายไม่หวั่น
ไหวอนาโภคะ142 ในเวลานั้นรังสีอันบริสุทธิ์ทั้งหลายได้พุ่งออก
มาจากตัวเองในภูมิที่ 8 ที่ซึ่งได้ส่องแสงออกมา…”143
แม้ว่าพระโพธิสัตว์ของมหายานและเถรวาทจะมีการแจกแจงภูมิภพ
และมีคุณสมบัติแตกต่างกันบ้าง แต่โดยหลักการพระโพธิสัตว์คือผู้ที่ท�ำความ
เพียรอย่างมหันต์ให้ได้ถงึ ความเป็นพระพุทธเจ้า ประเด็นทีส่ �ำคัญคือธรรมกาย
นั้นเป็นธรรมกายที่ประกอบด้วยรังสีสามารถส่องแสงได้ นอกจากนี้ในคัมภีร์
โขตานเล่มเดียวกันมีข้อความว่า
บัดนี้พระสุภูติเถระเห็นธรรมกายได้อย่างไร ด้วยศรัทธา
ของตนเองต่อพระพุทธเจ้า ในเวลานั้นท่านได้เห็นพระพุทธเจ้า
ทั้งปวงแล้วในทิฏฐิที่สมบูรณ์144
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ข้อความข้างต้นอาจมีความหมายว่าธรรมกายไม่สามารถเห็นได้โดย
ทั่วไป ผู้เห็นธรรมกายได้ต้องมีคุณสมบัติพิเศษ ในที่นี้พระสุภูติเถระมีศรัทธา
ในพระพุทธเจ้าจึงเห็นธรรมกายได้
เมื่อเทียบกับวิชชาธรรมกายตามที่พระเดชพระคุณพระมงคลเทพ
มุนี (สด จนฺทสโร) ได้เทศน์ไว้ พบว่าท่านได้เคยเทศน์ถึงการเห็นธรรมกายใน
ลักษณะดังกล่าว แต่ก่อนที่จะไปถึงพระธรรมเทศนานั้นขอท�ำความเข้าใจใน
เบื้องต้นว่า พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีได้ใช้ค�ำไทยว่า “ความเชื่อ” ใน
ความหมายเดียวกันกับค�ำบาลีวา่ “สัทธา” และค�ำสันสกฤตว่า “ศรัทธา” โดย
เฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ ท่านกล่าวถึงความเชือ่ ทีไ่ ม่หวัน่ ไหว ดังข้อความทีท่ า่ นกล่าว
เทียบบาลีกับค�ำไทยว่า “ยสฺส สทฺธา ตถาคเต อจลา สุปติฏฺฐิตา ความเชื่อ
ไม่หวั่นไหว ตั้งอยู่ด้วยดีแล้วในพระตถาคตเจ้า มีอยู่แก่บุคคลใด”145 ส่วนผล
ของการมีความเชื่อหรือมีศรัทธาอย่างไม่หวั่นไหวในพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น
พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีได้มีพระธรรมเทศนาไว้ว่า
ความเชื่ออันนี้แหละให้รักษาไว้ให้มั่นในขันธสันดาน ชื่อ
“อจลา” ไม่กลับกลอก ความเชือ่ ทีไ่ ม่กลับกลอกตัง้ มัน่ ด้วยดีแล้ว
ในพระตถาคตเจ้ามีอยู่แก่บุคคลใด ความเชื่ออันนี้ควรส�ำทับให้
แน่นอนไว้ในใจ ความเชือ่ นีเ้ ป็นตัวส�ำคัญในการปฏิบตั ศิ าสนา ถ้า
ความเชือ่ นีไ้ ม่แน่นอน ง่อนแง่นคลอนแคลนแล้วจะเอาตัวรอดไม่
ได้ ถ้าความเชือ่ ไม่งอ่ นแง่นไม่คลอนแคลนแน่นอนแล้วจะเอาตัว
รอด... นีร้ กั ษาความจริงไว้ได้ ได้ชอื่ ว่าความเชือ่ อันนัน้ ไม่งอ่ นแง่น
คลอนแคลนตั้งมั่นด้วยดีแล้วในพระตถาคตเจ้า “ธมฺมกาโย อหํ
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อิตปิ ิ เราผูต้ ถาคตคือธรรมกาย” พระตถาคตเจ้าน่ะคือธรรมกาย
เชือ่ ธรรมกายนัน่ เอง ไม่ใช่เชือ่ ลอกแลกไปทางใดทางหนึง่ ให้เชือ่
ธรรมกาย ให้เห็นธรรมกาย ให้เป็นธรรมกาย146
กล่าวได้ว่าศรัทธาความเชื่อไม่หวั่นไหวหรือ “อจลา” ในพระพุทธเจ้า
เป็นทางที่จะได้เห็นธรรมกายเป็นธรรมกาย ในเรื่องของความสว่างของ
ธรรมกายนั้น พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีได้แสดงพระธรรมเทศนาไว้
ว่า
ศีลอันดีงาม ศีลไม่ดีงามได้หรือ ? ถ้าไม่ดีงามก็กระเทือน
ถึงพระพุทธเจ้า ถ้าศีลไม่ดงี ามธรรมกายก็เศร้าหมองไม่ผอ่ งใส ถ้า
ศีลดีงามธรรมกายมันก็สว่างแจ่มใสสะอาดสะอ้าน นั่นอุดหนุน
กันอย่างนี้147
และกล่าวไว้อีกว่า
เข้าถึงธรรมกายอยูใ่ นกลางดวงธรรมทีท่ �ำให้เป็นธรรมกาย
นั้น เรียกว่ากายธรรมละเอียด เกตุดอกบัวตูมใสหนักขึ้นไปอีก
นี่ธรรมกาย...148
พระธรรมเทศนาอีกวาระหนึ่งกล่าวว่า
ดวงธรรมที่ท�ำให้เป็นพระอรหัตนั่นวัดผ่าศูนย์กลาง 20
วากลมรอบตัว ดวงนั้นยิ่งกว่าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ไปอีก ดวง
จันทร์ก็ดีดวงอาทิตย์ก็ดีส่องให้ความสว่างในที่ที่ส่องได้ ที่ลึกลับ
ลงไปใต้แผ่นดินส่อง ไม่ได้ถ�้ำคูหาส่องไม่ถึง ดวงธรรมของพระ
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อรหัตนั้นใต้แผ่นดินก็สว่างหมด เหนือดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ก็
สว่างหมดเห็นสว่างตลอดหมด ในถ�้ำในเหวในปล่องในไส้พุงตับ
ไตเห็นตลอดหมด149
พระธรรมเทศนาทัง้ สามตัวอย่างทีย่ กมาประกอบกันนี้ สามารถประมวล
ได้ว่าธรรมกายสว่างไสว ธรรมกายมีดวงธรรมที่ท�ำให้เป็นธรรมกาย และดวง
ธรรมนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งดวงธรรมที่ท�ำให้เป็นพระอรหัตส่องสว่างได้เหนือ
กว่าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ เนือ้ หานีต้ รงกับคัมภีรโ์ บราณจากอาณาจักรโขตาน
ความสอดคล้องต้องกันของคัมภีรโ์ ขตานและพระธรรมเทศนาของพระ
เดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีในเรื่องความสว่างของธรรมกายก็ตาม ในเรื่อง
ความมีศรัทธาอันมัน่ คงในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารเห็นธรรมกาย
ได้เห็นธรรมกายของพระพุทธเจ้าก็ตาม ย่อมชี้ให้เห็นว่าธรรมกายมีตัวตนมี
ความสว่างใสส่องให้เห็นไปได้ทกุ ที่ ความเข้าใจและรูเ้ ห็นในเรือ่ งธรรมกายเช่น
นี้เป็นสากล แม้จะอธิบายด้วยภาษาและอักษรที่แตกต่างกันแต่ย่อมมีสาระ
คล้องจองต้องตามกันเสมอ

บทสรุป
การประมวลข้อมูลจากคัมภีรท์ สี่ �ำรวจและศึกษาครัง้ นีพ้ บว่า ภาษาหลัก
ที่ใช้บันทึกค�ำสอนของพระพุทธศาสนาในคันธาระและเอเชียกลางคือ ภาษา
คานธารีและภาษาสันสกฤต150 กลุ่มคัมภีร์ส่วนใหญ่ที่พบในดินแดนคันธาระ
มีความเก่าแก่กว่ากลุ่มคัมภีร์ที่พบในแถบเอเชียกลางราว 200 ถึง 300 ปี จึง
มีแนวโน้มสนับสนุนว่า ดินแดนคันธาระเป็นปากประตูหรือเป็นทางผ่านของ
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พระพุทธศาสนาจากอินเดียเข้าสู่เอเชียกลางและประเทศอื่นๆ บนเส้นทาง
สายไหม
เมื่อกล่าวเฉพาะในดินแดนคันธาระพบว่า กลุ่มคัมภีร์ภาษาคานธารีที่
คาดว่าได้จากฮัดดา อัฟกานิสถาน151 มีเนื้อความส่วนใหญ่คล้ายคลึงกับที่พบ
ในพระสูตร พระอภิธรรม อรรถกถาบาลีของเถรวาทและสันสกฤตของสรรวา
สติวาท แต่ไม่พบร่องรอยของคัมภีรม์ หายานเลย152 ในขณะเดียวกันกลุม่ คัมภีร์
คานธารีแต่ได้จากอีกแหล่งคือบาจัวร์ ปากีสถาน153 กลับมีเนือ้ หาทีห่ ลากหลาย
และดูจะเป็นที่รวมของค�ำสอนจากต่างนิกายรวมทั้งพระสูตรมหายาน คล้าย
กันกับกลุ่มคัมภีร์จากบามิยัน154 สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าในช่วงเวลาของการคัดลอก
คัมภีร์เหล่านี้ น่าจะมีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งสองฝ่ายคู่กันไปอยู่แล้ว
ในทางตรงกันข้ามภาพรวมของคัมภีร์ภาษาสันสกฤตในคันธาระเอง
และที่พบในเอเชียกลางตอนบน ซึ่งมีคัมภีร์มหายานอยู่ไม่ต�่ำกว่าครึ่งหนึ่ง กับ
คัมภีรท์ ไี่ ด้จากโขตานหรือพืน้ ทีเ่ อเชียกลางตอนล่าง ซึง่ เป็นคัมภีรม์ หายานเกือบ
ทั้งหมดนั้นบ่งชี้ว่า ในภายหลังคัมภีร์มหายานมีการแพร่หลายมากขึ้น และน่า
จะเป็นที่นิยมมากกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ของเอเชียกลาง ซึ่งเป็นทาง
เผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าไปสูป่ ระเทศจีน อย่างไรก็ดขี อ้ สังเกตและบทสรุปใน
เบือ้ งต้นทัง้ หมดนี้ ย่อมเปลีย่ นแปลงได้เสมอตราบเท่าทีก่ ารศึกษาคัมภีรเ์ ปลือก
ไม้เบิร์ชในส่วนที่เหลือยังไม่สิ้นสุด
ความสอดคล้องกับวิชชาธรรมกายในหลักธรรมนั้น ดังที่กล่าวไว้แล้ว
ว่ากลุ่มคัมภีร์ภาษาคานธารีมีความคล้ายคลึงกันกับพระสูตรบาลี ร่องรอย
ธรรมกายจึงพบในระดับหลักธรรมทั่วไปและหลักปฏิบัติเช่น
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- นิพพานธาตุไม่มีความชรา
- การก�ำจัดกิเลส ต้องทั้งรู้ทั้งเห็นความเป็นจริงของขันธ์ 5
- ทรงสอนให้หน่ายในขันธ์ 5 และปล่อยวางขันธ์ 5 ซึ่งไม่ใช่ตน
- ผู้ไม่ยึดติดในสิ่งใดย่อมมุ่งตรงไปสู่นิพพาน
- ความสุขในนิพพานเป็นสุขที่เที่ยงแท้ ไม่แปรผัน
- การมีกัลยาณมิตรและมีศีลบริสุทธิ์เป็นพื้นฐานในการบ่ม เจโตวิมุติ
และปัญญาวิมุติให้แก่รอบ
- การเจริญเมตตามีอานิสงส์มาก
การมีค�ำสอนสอดคล้องกับพระบาลีแสดงให้เห็นว่า ค�ำสอนลักษณะ
ร่วมกันนีเ้ คยมีความรุง่ เรืองในดินแดนดังกล่าวมาแต่โบราณ และมีการสืบทอด
รักษาเนื้อหาค�ำสอนดั้งเดิมไว้ได้เป็นอย่างดีในพระบาลี แม้จะคัดลอกกันมา
หลายชั่วอายุคนแล้วก็ตาม
ส�ำหรับกลุม่ คัมภีรภ์ าษาสันสกฤตซึง่ ส่วนใหญ่เป็นคัมภีรม์ หายานนัน้ พบ
ความสอดคล้องในหลักธรรมด้วยเช่นกัน ดังประเด็นตัวอย่างต่อไปนี้
- หลักการที่ว่าในตัวทุกคนมี “ธาตุแห่งความเป็นพุทธะ” อยู่นั้น เป็น
หลักการส�ำคัญในคัมภีร์ศรีมาลาเทวี และคัมภีร์มหาปรินิรวาณสูตร
- พระพุทธองค์มีธรรมเป็นกาย พึงเห็นพระองค์โดยธรรม มิใช่โดย
รูปกาย เป็นข้อความทีแ่ สดงไว้ชดั เจนในคัมภีรว์ ชั รัจเฉทิกา และคัมภีรส์ มาธิราช
สูตร
- พระพุทธองค์ทรงประกอบด้วยพระรูปกายและพระธรรมกาย แสดง
ไว้ในคัมภีร์ศตปัญจศติกา
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- พระพุทธคุณยิง่ ใหญ่กว่าคุณของพระอรหันต์เขียนอธิบายไว้ในคัมภีร์
จตุศติกา
- พระพุทธองค์ทรงน�ำสัตว์โลกออกจากวัฏสงสารด้วยพระธรรมกาย
เข้าใจได้จากข้อความพรรณนาในคัมภีร์ไมตรียวยากรณ์
- พระพุทธเจ้าทั้งหลายมีจ�ำนวนมากเหมือนเม็ดทรายในแม่น�้ำคงคา
เป็นข้อความในคัมภีร์ธรรมศรีระ และคัมภีร์ธรรมกายสูตร
- พระธรรมกายเป็นส่วนหนึ่งของการตรัสรู้พระโพธิญาณ เป็นเนื้อหา
ที่เขียนไว้ในคัมภีร์สุวรรณประภาโสตตมสูตร
- และการเข้าไปในกลาง “อัตภาพแห่งธรรม” แล้วเห็นพระพุทธเจ้า
ก็ปรากฏอยู่ในคัมภีร์สุวรรณประภาโสตตมสูตรเช่นกัน
อย่างไรก็ตามร่องรอยธรรมกายที่พบในพระสูตรมหายานมักเป็นความ
สอดคล้องเพียงบางส่วนเท่านั้น ในส่วนที่พบเด่นชัดว่าสอดคล้องกับหลักการ
วิชชาธรรมกายมากที่สุด คือหลักการตถาคตครรภะที่กล่าวว่า ในตัวมนุษย์ทุก
คนมีพุทธภาวะอยู่ภายใน แต่ถูกบดบังไว้ด้วยกิเลสเครื่องเศร้าหมองต่างๆ จะ
เข้าถึงพุทธภาวะได้ด้วยการฝึกฝนช�ำระจิตให้บริสุทธิ์ปลดเปลื้องกิเลสเครื่อง
เศร้าหมองนั้น หลักการนี้บ่งบอกถึงศักยภาพของมนุษย์ ว่าสามารถฝึกฝน
พัฒนาตนเองให้ถงึ จุดแห่งการรูแ้ จ้งเห็นจริงเป็นผูร้ ผู้ ตู้ นื่ ผูเ้ บิกบานได้ หลักการ
ดังกล่าวพบในคัมภีร์ ศรีมาลาเทวีสงิ หนาทสูตร และมหาปรินริ วาณสูตรตามที่
กล่าวไว้ข้างต้น
ความสอดคล้องกับวิชชาธรรมกายอีกด้านหนึง่ ได้แก่ความสอดคล้องใน
ระดับประสบการณ์ภายใน ที่ปรากฏเด่นชัดที่สุดคือ “การเห็นพระ” และการ
ปฏิบตั พิ ทุ ธานุสติ ซึง่ มีกล่าวไว้ในคูม่ อื ปฏิบตั ธิ รรมของโยคาจาร สมาธิราชสูตร
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ปรัตยุตปันนสมาธิสูตรหรือภัทรปาลสูตร และอีกพระสูตรหนึ่งที่ไม่ปรากฏชื่อ
ในสมาธิราชสูตร ปรัตยุตปันนสมาธิสูตร กล่าวถึงการเห็นพระควบคู่กันไปกับ
การอบรมสัญญาว่าเป็นอภาวะและสุญญตา แต่ในขณะเดียวกันก็เน้นความเป็น
หนึ่งกับสิ่งที่เห็นคือพระพุทธเจ้าด้วย ซึ่งจะท�ำให้ได้เข้าถึงพระพุทธคุณอันไม่มี
ประมาณ ในวิชชาธรรมกายมีค�ำสอนว่า “มีอะไรให้ดูก็ดูไป ดูไปเรื่อยๆ อย่าง
สบายๆ โดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้น” ดูจะเป็นการอบรมสัญญาในอภาวะอยู่ใน
ตัว เพื่อให้ใจปล่อยว่างจากสิ่งที่เห็นแต่ยังคงนิ่งเป็นหนึ่งอยู่ในกลางนั้น ไม่ได้
ปล่อยใจให้หลุดออกไปฟุ้งซ่านในภายนอก จึงอาจกล่าวได้ว่าการปฏิบัติแบบ
“เห็นพระ” สอดคล้องกับหลักปฏิบัติของวิชชาธรรมกาย
ส่วนในคัมภีร์ปฏิบัติธรรมของโยคาจารนั้น กล่าวถึงการวางใจที่ศีรษะ
หรือกระหม่อม มีลักษณะการบรรยายเหมือนมองเห็นภาพจากมุมบน155 และ
ยังกล่าวถึงการรวมตัวกันของกระแสแก้วใสจากศีรษะและจากสะดือ ชวนให้
คิดว่าอาจเป็นการบรรยายภาพที่เห็น แสดงความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์กลาง
กายโดยประมาณกับกระหม่อม คล้ายการเข้าไปถึงกายภายในโดยการเห็น
จากมุมบน แต่แท้จริงแล้วคือการเข้าหรือการผุดขึน้ จากกลางของกลางนัน่ เอง
ซึ่งหากเป็นดังกล่าวเช่นนั้นก็นับได้ว่า ภาพประสบการณ์ภายในที่บรรยายไว้
สอดคล้องกับภาพเห็นของวิชชาธรรมกาย อย่างไรก็ตามคัมภีร์ปฏิบัติธรรม
ของโยคาจารมักมีการขยายความเพิ่มเติมเชิงปรัชญาเข้าไปด้วย เช่นการเห็น
เป็นรูปนิมิตของคุณธรรมต่างๆ มีความเป็นไปได้ที่ต่อมาสิ่งที่ขยายความ
เหล่านี้ ได้กลายมาเป็นทรรศนะหรือปรัชญามหายานที่มีความซับซ้อนมาก
ขึ้น รวมทั้งบางส่วนของพิธีกรรมในที่สุด156 เนื้อหาในคัมภีร์ต่างๆ ที่กล่าวมานี้
นับเป็นร่องรอยที่แสดงให้เห็นว่าเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมกายและการปฏิบัติ
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เชิงอรรถท้ายบทที่ 1
1
2
3
4

5
6

เส้นทางสายไหม (Silk Road 丝绸之路 sīchóu zhī lù रे शम मार्ग)
เรียบเรียงจากรายงานวิจัยของ ดร.ชนิดา จันทราศรีไศล “ร่องรอยวิชชาธรรมกายในคัมภีร์พระพุทธ
ศาสนาจากคันธาระและเอเชียกลาง” พ.ศ. 2556
ค.ศ. 10-30
“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

Buddhist Verses: British Library Kharoṣṭhī Fragments 7, 9, 13 and 18.” PhD Dissertation.
University of Washington. P. 280) แปลภาษาไทยโดย ดร.ชนิดา จันทราศรีไศล

ค.ศ. 130-140
ชณส ภิกฺษเว ปศส อสวณ กฺษโอ วเทมิ ณ อชณท ณ อปศท กส ชณท กส ปศท อสวณ กฺษย วเท
มิ สยสิท อย รุโอ อย รุอส สมุทอ อย รุอส อสฺตคโม อย เวทโณ อย สเญ อย สขเร อย วิญโณ อย
วิญณส สมุทเอ อย วิญณส อสฺตคโม เอว โอ ชณท เอว ปศท อสวณ กฺษย วเทมิ ฯ (Glass, Andrew,

and Mark Allon. 2007. Four Gāndhārī Saṃyuktāgama sūtras: Senior Kharoṣṭhī fragment 5,
Gandhāran Buddhist texts. Seattle: University of Washington Press. p.140) แปลภาษาไทยโดย
7
8

ดร.ชนิดา จันทราศรีไศล
โพธิสตฺตวปิฎกสูตร

na ca dharmakāyabalāddhīyate na pa (rihīyate)

ทิเบต

9
10
11

ค�ำในวงเล็บได้จากโพธิสัตวปิฎกภาษาจีนและ

“There is no loss or diminuation of the power of the Dharmakāya.”

แปลภาษาไทยโดย ดร.ชนิดา จันทราศรีไศล
โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในบทที่ 2 หัวข้อ คัมภีร์โพธิสัตวปิฎกสูตร
ศตปญฺจศติกสโตตฺร (Hoernle, A. F. Rudolf. 1916a. “Śatapañcaśatikā Stotra.” In A. F. R. Hoernle,

eds., Manuscript remains of Buddhist literature found in Eastern Turkestan. Oxford: Clarendon
Press. pp. 58 -75)
12
ผูป้ ระพันธ์คอื มาตฤเจฏ (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. p. 75; Hartmann, Jens-Uwe. 2002. “Buddhastotras by Mātṛceṭa.” In J. Braarvig, eds.,
Buddhist manuscripts vol. 2, pp. 303-312. Oslo: Hermes Pub. Original edition: p. 305) ชาว

อินเดียผู้มีอายุอยู่ในราวกลางพุทธศตวรรษที่ 7-8 (Rahder, Johannes. 1953. “The Śatapañcāśatka
of Mātṛceṭa by D. R. Shackleton Bailey.” Journal of the American Oriental Society 73 (3): 172

13

-3. p. 172)
ระหว่าง พ.ศ. 601-800
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14

15

16
17
18
19

20

สมณะอีจ้ งิ บันทึกว่า ในสมัยทีท่ า่ นจาริกไปยังอินเดีย พบว่าชาวพุทธทุกคนในอินเดียทัง้ มหายานและ
หินยาน จะเรียนท่องโศลกเหล่านี้ทันทีที่สามารถจ�ำศีล 5 และศีล 10 ได้ จึงถือเป็นโศลกที่มีความ
ส�ำคัญอย่างยิ่ง
อักษรคุปตะตัวเอียง (Slanting Gupta Script) เป็นอักษรที่พัฒนามาใช้ในพื้นที่ Eastern Turkestan ตอนเหนือ คือพื้นที่แคว้นกุชา (ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของมณฑลซินเจียง) ในราวกลางพุทธ
ศตวรรษที่ 9 ถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 11
ค้นพบโดย Sir Aurel Stein ที่ Khora
ในคาถาที่ 146-150
Hoernle แปลศัพท์ไว้ว่า spiritual body
แปลภาษาไทยโดย ดร.ชนิดา จันทราศรีไศล
145. ปรารฺถเมว เม ธรฺมรูปกายาวิติ ตฺวยา ทุสฺกุหกาย โลกาย นิรฺวาณมุปทรฺศิตมฺ
146. ตถา หิ สตฺสุ สํคมฺย ธรฺมกายมเศษตะ ติลโศ รูปกายญฺจ หิตวาสิ ปรินิรฺวฤตะ (Hoernle 1916a:
74)

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
เอวํสรฺโวตฺตมา ธรฺมา พุทฺธสฺย สํปฺรธาริตา ภวนฺติ ยาติ เศษญฺจ วสฺตฺววสฺกรตามิ(ว)น เต’สฺติ สทฤศะ

24
25
26
27

28
29
30

กศฺจิทฺทธิกสฺย กถาสฺตุ กา อลฺปมาเตฺรณ หีโณ’ปิ ไนว กศฺจน วิทฺยเตส เกโนยนยามิ ตฺวานุปเนโย’สิ
นายก หฤโตปมาวกาศาย นิรุปมาย เต นมะ นิรฺวาณสามานฺยคไตสฺตโต’ นฺไยรปิ ปุทฺคไล ตวาตุไลรฺ
พุทฺธธรฺไมรนฺตรํ สุมหามหมฺ ศูนฺยตามาตฺรสาทฤศฺยาทฺยทิ นาธิกฺยตา ภเวตฺ โรมากูปาณุกจฺฉิเทฺรณา
กาศํ ปฺรติพิมฺพเยตฺ
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) 2555 : 71
โคปกโมคคัลลานสูตร (ม.อุ. 14/106/90)
ศฺรีมาลาเทวีสํิหนาทนิรเทศ

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).”

ปภสฺสรมิทํ ภิกฺขเว จิตฺตํ ตญฺจ โข อาคนฺตุเกหิ อุปกฺกิเลเสหิ อุปกฺกิลิฏฺฐนฺติ ฯ ปภสฺสรมิทํ ภิกฺขเว
จิตฺตํ ตญฺจ โข อาคนฺตุเกหิ อุปกฺกิเลเสหิ วิปฺปมุตฺตนฺติ ฯ (อง. เอก. 1/11)
โปรดศึกษาประกอบหัวข้อ คัมภีร์ศรีมาลาเทวีสิงหนาทสูตร ในบทที่ 2
สมาธิราชสูตฺร
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31
32

33
34
35
36
37

38
39

Gilgit-Bamiyan Type I
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
St Petersburg Collection

เนือ้ หาธรรมะในบทนีบ้ รรยายความละเอียดลึกซึง้ ของธรรมะ และมีแนว argument แบบ dialectic
นักวิชาการส่วนใหญ่จึงตัดสินว่าคัมภีร์สมาธิราชสูตรเป็นหลักปรัชญาของนิกายมาธยมิกะ
วชฺรจฺเฉทิกาปฺรชฺญาปารมิตา
Schøyen Collection

ศ.แฮริสันบันทึกไว้ว่า “There is sufficient overlap in the waist area to establish that the two manuscripts 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)
ธรรมตา
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
41
42
43

S.III.120.

โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในบทที่ 2 หัวข้อ คัมภีร์วัชรัจเฉทิกา
เป็นอักษรคุปตะตัวตัง้ ตรง (Upright Gupta) แบบทีใ่ ช้ในอินเดียและน�ำมาใช้ในตอนใต้ของเอเชียกลาง
อยู่ระยะหนึ่ง
ปัจจุบันอยู่ในมณฑลซินเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน ติดพรมแดนทาจิกิสถาน (Tajikistan) และ
คีร์กีซสถาน (Kyrgyzstan)
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44
45
46

นักจารึกวิทยา philologists
พุทธศาสตร์ Buddhologists

Saddharmapuṇḍarīka-sūtra, Saṅghāṭa-sūtra, Śūraṅgamasamādhi-sūtra, Suvarṇabhāsottamasūtra, 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

49

Gilgit

50
51
52

มกราคม 2557

อ้างอิงผลงานค้นคว้าของ พระวีระชัย เตชงฺกุโร และคณะ
ไมเตรยวฺยากรณ

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�ำว่าโยคาจาร (yogācāra) นั้นมาจากสองค�ำประกอบกันคือ โยคะ (yoga) กับ อาจาระ (ācāra) ซึ่ง
แปลตรงตัวคือ “การปฏิบตั แิ ห่งโยคะ (practice of yoga)” เชือ่ กันว่าโยคาจารนัน้ มีความสัมพันธ์อย่าง

55

ใกล้ชิดกับแนวคิดตถาคตครรภะ ซึ่งไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแนวคิดทฤษฎีหรือมุมมองทางวิชาการ
แต่ดูเหมือนจะเป็นไปเพื่อการน�ำเสนอการปฏิบัติ ค�ำสอนในเชิงกวี รูปแบบของภาพ รวมถึงการ
อุปมาเปรียบเทียบ ล้วนมีจดุ มุง่ หมายเพือ่ การส่งเสริมการปฏิบตั ธิ รรมทัง้ สิน้ (จากบทความ ดร.ชนิดา
จันทราศรีไศล และงานวิจัยโดย พระวีระชัย เตชงฺกุโร และคณะ)

Schlingloff, Dieter. 1964. Ein Buddhistisches Yogalehrbuch. 2 vols, Sanskrittexte aus den Turfanfunden. Berlin: Akademie-Verlag. p. 1967
56
คิซิล (Qïzïl) กุชา (Kucha)

นักวิชาการชาวเยอรมันซึ่งเป็นผู้ถอดความคัมภีร์นี้

57

Schlingloff

58

Esoteric practice

59
60
61
62
63
64
65
66

รตนมย
อาทิตยมณฺฑล
ธรฺมศรีร พุทธาศรฺย
อธิปติรูป
ดังที่ Ruegg เรียกว่า embodiment
โยคาจาร
awakened

รตนมยี สฺถิติ
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67
68
69
70
71
72
73
74

วฺยุตฺถานํ หรือ awakening
อาศรฺย
มัชฌิมาปฏิปทา
Qïzïl หรือ Kizil 克孜尔乡
Röllicke

ภทฺรปาลสูตฺร
Khadalik

Domoko Oasis

เป็นอักษรอินเดียทีใ่ ช้บนั ทึกคัมภีรพ์ ทุ ธศาสนาแถบตอนใต้ของเตอร์กสิ ถานตะวันออกในยุคแรกๆ (Eastern
Turkestan ปัจจุบน
ั เป็นส่วนหนึง่ ของจีน) ก่อนจะพัฒนาเป็นอักษรท้องถิน่ ในภายหลัง
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
75

77
78
79

80
81
82
83
84

85

Manuscripts, pp. 133 - 160. Oslo Hermes Publ.

ตรงกับบางส่วนของบทที่ 14 ของฉบับทิเบต และบทที่ 8 ของฉบับภาษาจีน
ภทฺรปาลสูตฺร หรือ “ปรตฺยุตฺปนฺน-พุทฺธ-สมฺมุขาวสฺถิต-สมาธิสูตฺร” หรือเรียกสั้นๆ ว่า “ปรตฺยุตฺปนฺนสมาธิสูตร”
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. p.viii

ตถตฺวา
ดร.ชนิดา จันทราศรีไศล 2556 “ภทฺรปาลสูตรฺ ” ร่องรอยวิชชาธรรมกายในคัมภีรพ์ ระพุทธศาสนาจาก
คันธาระและเอเชียกลาง และโปรดอ่านเนื้อหาเพิ่มเติมได้ในบทที่ 3 สมาธิภาวนาจากคัมภีร์ภาษาจีน
เรียบเรียงจากงานวิจัยของ ดร.ชัยสิทธิ์ สุวรรณวรางกูล (อาจารย์มหาวิทยาลัยโอทาโก้ นิวซีแลนด์)
“ธรรมกายในคัมภีร์มหาปรินิรวาณสูตร คัมภีร์ต้นฉบับพระพุทธศาสนายุคต้น” 2556
มหาปรินริ วาณสูตร หรือ มหายานมหาปรินริ วาณสูตร (Mahāyāna Maha parinivāna Sūtra महायान
महापरिनिर्वाण सूत्र )

ทัง้ หมด 36 ชิน้ จัดเรียงได้เป็น 24 โฟลิโอ ในจ�ำนวนนี้ เป็นต้นฉบับของ 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
เทียบกับคัมภีรแ์ ปลภาษาจีนทัง้ ของท่านธรรมเกษม (Dharmakṣema) และท่านฝาเสีย่ นหรือฟาเหียน
(Faxian 法顯) และเทียบกับฉบับแปลภาษาทิเบต
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86

87

หมายถึงพระธรรมกาย ในพระไตรปิฎกทิเบตแปล don dam pa’i sku ว่าเป็นกายสูงสุด แต่ฉบับท่าน
ธรรมเกษม แปล 不可壞身 ว่ากายที่ไม่แตกสลาย ส่วนฉบับท่านฝาเสี่ยนหรือฟาเหียนแปล 無上法
身 ว่าธรรมกายสูงสุด (ไม่มีสิ่งใดเหนือกว่า)
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
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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
90
91

นักวิชาการประจ�ำสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย
ไปถึงแคชเมียร์หรือกัศมีร์
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)

92

ฉบับที่แปลโดยท่านหุ้ยหยาน (Huiyan) ในราวปี พ.ศ. 996 มี 36 ผูก (T375 Vol.12 pp. 605 - 852)
ส่วนฉบับที่แปลเป็นภาษาทิเบตโดยท่านชินมิตร(Jinamitra) ท่านชญาณครรภ์ (Jñāṇagarbha) และ
ท่านเทวจันทร์(Devacandra) แปลขึ้นในราวกลางพุทธศตวรรษที่ 15
จากรายงานของ ดร.ชัยสิทธิ์ สุวรรณวรางกูล 2556 “ธรรมกายในคัมภีร์มหาปรินิรวาณสูตร คัมภีร์
ต้นฉบับพระพุทธศาสนายุคต้น”
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93

94
95

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 )

สังขตธรรม: สิง่ ทีม่ ปี จั จัยปรุงแต่ง เช่นขันธ์ 5 ตรงข้ามกับอสังขตธรรม คือสิง่ ทีไ่ ม่มปี จั จัยปรุงแต่ง เช่น
นิพพาน
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
103

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)
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�ำ้

โดยพระวิชัย วิชโย และคณะ กรุงเทพฯ บ. เอกพิมพ์ไท จ�ำกัด หน้า 27
เรื่องเดียวกัน หน้า 53
107
เรื่องเดียวกัน หน้า 370
108
เรื่องเดียวกัน หน้า 400
106
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เรื่องเดียวกัน หน้า 380
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
109
110

115

116
117
118

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)

พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) (2555) รวมพระธรรมเทศนา หน้า 393
พระสูตรไม่ปรากฏชื่อ (Hoernle MS., No. 144, SA, 5)
Upright Gupta

มนสิการ
พระพุทธเจ้าที่นึกได้ในขณะนั้น
121
ระยะแรกนี้ คัมภีร์ ศิกฺษาสมุจย เรียกว่า ปฺรถมจิตฺโตตฺปาทิก หรือผู้ซึ่งความปรารถนาจะเป็น
พระพุทธเจ้าได้ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นเป็นครั้งแรก
122
จิตที่ปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้า ?
123
อนุเปฺรกฺษิ คือ เห็นเนืองๆ
124
คัมภีร์ ศิกฺษาสมุจฺจย เรียกพระโพธิสัตว์ในระยะที่ 2 นี้ว่า โพธิจรฺยาปฺรติปนฺน ผู้ด�ำเนินไปในวิถีปฏิบัติ
แห่งพระโพธิสัตว์
125
พระโพธิสัตว์ในระยะที่ 3 นี้ เรียกว่า อนุตฺปตฺติก-ธรฺม-กฺษานฺติ-ปฺรติลพฺธหรือ ผู้เข้าถึงความมั่นคงใน
ธรรมอันไม่มีการเกิด (นิพพาน)
126
สุวรฺณปฺรภาโสตฺตมสูตฺร (Hoernle Mss 143, SA. 16)
119
120

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 supratiṣṭhitaṃ. tatra ca stūpamaddhye’smin pa (śyet sākyamuniṃ jinam | idaṃ sūtraṃ prakāśantaṃ
manojñena svareṇa ca แปลภาษาไทยโดย ดร.ชนิดา จันทราศรีไศล
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
โผฏฐัพพะ (สัมผัสทางกาย) ธรรมารมณ์ (อารมณ์ทเี่ กิดกับใจ ) (D.III.243; M.III.216; Vbh.70. ที.ปา.
11/305/255; ม.อุ.14/620/400; อภิ.วิ.35/99/85.)
131
132

ธรฺมศรีรสูตฺร
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)

อยู่ในกลุ่ม German Collection
135
ประกอบด้วย 1) ตถาคตครรภะ 2) ทางเอกสายเดียว 3) ธรรมกาย 4) สิ่งที่ไม่มีการเกิดและการดับ
(อนุปปาทนิโรธ) 5) การด�ำรงอยู่ในโลกธาตุโดยวิเศษ 6) พระโพธิสัตว์ และ 7) ความยิ่งใหญ่ของพระ
ตถาคต
136
โปรดอ่านรายละเอียดได้จากรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของ ดร.ชนิดา จันทราศรีไศล
137
ธรฺมกายสูตฺร(?) สันนิษฐานโดย Klaus Wille
134

138

ākārata samanusmarati

139

nadīgaṅgāvālukopamā samyaksaṃbuddhā svalakṣaṇasāmānyalakṣaṇataś=c=āvabudhya
sārvajñaṃ jñānam=adhigatavaṃtaḥ (SHT 4, p. 257, nr. 623.)

เรียบเรียงจากงานวิจัยของ ดร.ชัยสิทธิ์ สุวรรณวรางกูล (อาจารย์มหาวิทยาลัยโอทาโก้ นิวซีแลนด์)
2556 “ธรรมกายในคัมภีร์มหาปรินิรวาณสูตร คัมภีร์ต้นฉบับพระพุทธศาสนายุคต้น”
141
อจลา (acalā अचला)
ในพระพุทธศาสนามหายาน ทศภูมิของพระโพธิสัตว์ คือภูมิจิตของพระโพธิสัตว์ มี 10 ภูมิดังนี้
1 มุทิตาภูมิ พระโพธิสัตว์มีความยินดีในความไร้ทุกข์ของสัตว์ (ภูมินี้บำ� เพ็ญหนักในทานบารมี)
2 วิมลาภูมิ (ปราศจากมลทิน) พระโพธิสัตว์ละมิจฉาจริยาได้เด็ดขาด ปฏิบัติแต่ในสัมมาจริยา (ภูมินี้
มีศีลบารมีเป็นใหญ่)
3 ประภาการีภมู ิ (มีความสว่าง) พระโพธิสตั ว์ทำ� ลายอวิชชาได้เด็ดขาด มีความอดทนทุกประการ (ภูมิ
นี้มีขันติบารมีเป็นใหญ่)
4 อรรถจีสมดีภมู ิ (รุง่ เรือง) พระโพธิสตั ว์มคี วามเพียรในการบ�ำเพ็ญธรรม (ภูมนิ มี้ วี ริ ยิ ะบารมีเป็นใหญ่)
5 ทุรชยาภูมิ (ผูอ้ นื่ ชนะยาก) ละสภาวะสาวกญาณ กับปัจเจกโพธิญาณ ซึง่ เป็นเครือ่ งกัน้ พุทธภูมิ (ภูมิ
นี้มีญาณบารมีเป็นใหญ่)
6 อภิมุขีภูมิ (มุ่งหน้าต่อทางนิพพาน) บ�ำเพ็ญปัญญาบารมี ยิ่งให้รู้แจ้งเห็นชัดในปฏิจจสมุปบาท (ภูมิ
นี้มีปัญญาบารมีเป็นใหญ่)
7 ทูรังคมาภูมิ (ไปไกล) มีอุบายอันฉลาดแม้บำ� เพ็ญกุศลน้อยแต่ได้ผลแก่สรรพสัตว์มาก (ภูมินี้มีอุบาย
บารมีเป็นใหญ่)
8 อจลาภูมิ (ไม่คลอนแคลน มั่นคง) พระโพธิสัตว์บำ� เพ็ญหนักในปณิธานบารมี
9 สาธุบดีภูมิ พระโพธิสัตว์แตกฉานในอภิญญา และปฏิสัมภิทาญาณ (ภูมินี้บ�ำเพ็ญหนักในพลบารมี)
10 ธรรมเมฆภูมิ พระโพธิสัตว์บ�ำเพ็ญหนักในญาณบารมีมีจิตอิสระ ไม่ติดในรูปธรรม นามธรรม
(บ�ำเพ็ญหนักญาณบารมี)
เมื่อพระโพธิสัตว์บ�ำเพ็ญทศภูมิเต็มบริบูรณ์แล้ว ย่อมมีพระคุณเทียบเท่าพระพุทธเจ้า เหลืออีกชาติ
เดียวก็จักตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า เช่นเดียวกับพระศรีอริยเมตไตรยโพธิสัตว์
140
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142
143

อนาโภคะ (anābhoga अनाभोग) adj. having or offering no enjoyments

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 dha227 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 sūbvā145

353 va dharmakāyaṣadai jsa ba’ ysa pa uysaña ttaiña baiḍa ba’ ysa baiśa sūmvaha dya
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) (2555) รวมพระธรรมเทศนา คณะศิษยานุศิษย์หลวงพ่อวัดปากน�ำ้

โดยพระวิชัย วิชโย และคณะ กรุงเทพฯ บ. เอกพิมพ์ไท จ�ำกัด หน้า 283
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 ความจริงก็เป็นภาษาปรากฤตภาษาหนึง่ นัน
่ เอง เป็นภาษาทีม่ รี ปู ศัพท์และการสะกด
ค�ำคล้ายสันสกฤต แต่ไวยากรณ์เป็นแบบปรากฤตหรือค่อนไปทางบาลี
146

151

British Library and Senior Collections

ยกเว้นเรื่องเล่าประเภทอวทานซึ่งคาดว่าน่าจะเขียนขึ้นในท้องถิ่นเท่านั้น
Split and Bajaur Collections เป็นกลุ่มคัมภีร์ซึ่งมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันหรือเก่าแก่กว่ากลุ่ม
คัมภีร์จากฮัดดา
154
Schøyen, Hirayama and Hayashidera Collections เป็นกลุม
่ คัมภีรท์ นี่ บั ว่าอายุนอ้ ยทีส่ ดุ ในสามแหล่ง
คือ ฮัดดา บาจัวร์ และบามิยัน
155
มุมบน top view
156
ความเห็น
152
153
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บทที
่
2
คัมภีร์ภาษาสันสกฤตและปรากฤต
จากแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์1
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ปัจจุบนั วิชาการพุทธศาสนศึกษาครอบคลุมเนือ้ หากว้างและลึก มีความ
ก้าวหน้าด้วยวิธีการค้นคว้าทันสมัย ต้นฉบับคัมภีร์ในพระพุทธศาสนาที่เขียน
ด้วยภาษาสันสกฤตและปรากฤตส่วนใหญ่ได้สูญไปกับหายนาการต่างๆ เหลือ
ตกทอดมาเพียงส่วนน้อยไม่รวมที่ปรากฏอยู่ในบทแปลภาษาจีนและทิเบต
การรวบรวมเนือ้ หาคัมภีรภ์ าษาสันสกฤตและภาษาอินเดียอืน่ ๆ เท่าทีเ่ หลืออยู่
พร้อมกับการช�ำระและตีพมิ พ์เผยแพร่ รวมถึงการเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จดั
ท�ำขึน้ โดยมหาวิทยาลัยกอทิงอัน (Göttingen) เยอรมนี ฐานข้อมูลดังกล่าวเป็น
ทีร่ จู้ กั กันในนามฐานข้อมูล GRETIL2 ในการหาร่องรอยธรรมกายก็ได้อาศัยฐาน
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นี้ เพือ่ ค้นหาค�ำว่า “ธรรมกาย” ทีอ่ าจปรากฏอยูใ่ นคัมภีร์
โบราณแต่ละคัมภีรว์ า่ มีอยูห่ รือไม่และมีอยูก่ ตี่ ำ� แหน่ง น�ำสิง่ ทีพ่ บมาเทียบเคียง
กับหลักฐานทางวิชาการอืน่ ๆ เพือ่ ตรวจสอบข้อมูลจ�ำเพาะของค�ำว่าธรรมกาย
ที่พบนั้น และค้นหาข้อมูลทางประวัติศาสตร์และแนวคิดในคัมภีร์ที่พบค�ำว่า
ธรรมกาย3 แล้วจึงประมวลความหมายของค�ำว่าธรรมกาย ในท้ายที่สุดก็จะ
ได้ความหมายของธรรมกายที่มีมาแต่เดิมในสมัยพระพุทธศาสนายุคต้นๆ ซึ่ง
สามารถน�ำมาเปรียบเทียบกับค�ำสอนวิชชาธรรมกายโดยพระเดชพระคุณพระ
มงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ได้
งานดังกล่าวส�ำเร็จลงโดยพระวีระชัย เตชงฺกุโร4 ผลจากการด�ำเนินงาน
พบว่า จากฐานข้อมูล GRETIL ซึ่งมีข้อมูลจากพระสูตรต่างๆ 180 พระสูตร
ปรากฏค�ำว่าธรรมกาย 33 พระสูตร 194 ค�ำ ผนวกกับฐานข้อมูลอื่นพบค�ำว่า
ธรรมกายเพิ่มอีก 2 พระสูตร 8 ค�ำ ในคัมภีร์พระสูตรดังกล่าวนั้นคัมภีร์ที่พบ
ธรรมกายหลายค�ำได้แก่ วัชรัจเฉทิกาฏีกา: กมลศีละ 40 ค�ำ สารตมา: รัตนากร
ศานติ 25 ค�ำ คัณฑวยูหสูตร 17 ค�ำ สมาธิราชสูตร 16 ค�ำ มหายานสูตราลังการะ
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13 ค�ำ และสัทธรรมลังกาวตารสูตร (ลังกาวตารสูตร) 9 ค�ำ นอกเหนือจากนีพ้ บ
ธรรมกายตั้งแต่ 1-7 ค�ำ การค้นคว้าจึงมุ่งความสนใจไปยังกลุ่มคัมภีร์ปรัชญา
ปารมิตา อันมีคัมภีร์วัชรัจเฉทิกาเป็นต้น

กลุ่มคัมภีร์ปรัชญาปารมิตา
กลุ่มคัมภีร์ปรัชญาปารมิตามีความเก่าแก่และมีพัฒนาการต่อเนื่องมา
ตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. 400 ถึงประมาณ พ.ศ. 1700 5 นักวิชาการบางส่วนกล่าว
ว่ามีต้นก�ำเนิดจากนิกายมหาสางฆิกะแห่งแคว้นอานธระภาคใต้ของอินเดีย6
แต่บางส่วนเชื่อว่าน่าจะมีต้นก�ำเนิดในแถบตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดีย
และแถบดินแดนโขตาน7 ตัวอย่างข้อความเกี่ยวกับธรรมกายต่อไปนี้ ปรากฏ
อยู่ในคัมภีร์ต่างๆ ของกลุ่มปรัชญาปารมิตา ที่มีวิวัฒนาการต่อเนื่องมาตลอด
ช่วงเวลากว่า 1,200 ปี ตัวอย่างแรกคัดมาจากคัมภีร์อัษฏสาหสริกา ปรัชญา
ปารมิตา8 ซึง่ เป็นคัมภีรท์ เี่ ขียนขึน้ คัมภีรแ์ รกๆ ของสายคัมภีรก์ ลุม่ นี้ ความว่า
ตถาคตไม่ควรถูกมองในฐานะแห่งรูปกาย [เพราะ] พระ
ตถาคตทั้งหลายคือธรรมกาย9
ตัวอย่างต่อมาได้จากคัมภีรป์ ญ
ั จวิงศติสาหสริกา ปรัชญาปารมิตา 10 ซึ่ง
เขียนขึน้ ในราว พ.ศ. 600-800 อันเป็นช่วงเวลาทีแ่ ง่คดิ ของปรัชญาปารมิตาได้
รับการขยายความเพิม่ เติมออกไป ดังมีขอ้ ความเกีย่ วกับธรรมกายบางตอนว่า
ผู้ปรารถนาจะเห็นทั้งธรรมกายและรูปกายควรได้สดับ
ตรับฟังและศึกษาอย่างถ่องแท้ซึ่งปรัชญาปารมิตา นี้ ...11
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ถัดมาเป็นตัวอย่างข้อความคัดจากคัมภีรว์ ชั รัจเฉทิกา ปรัชญาปารมิตา12
ซึ่ ง เป็ น พระสู ต รขนาดเล็ ก เนื่ อ งจากเขี ย นขึ้ น ในช่ ว งราว พ.ศ. 800 ถึ ง
พ.ศ. 1000 อันเป็นเวลาของการตอกย�้ำแนวคิดของปรัชญาปารมิตา คัมภีร์
จึงมีลักษณะรวบรัดและกระชับเนื้อหาให้สั้นลง
ชนเหล่าใดเห็นเราโดยรูปติดตามเราโดยเสียงประกอบ
ความเพียรในทางที่ผิด ชนเหล่านั้นไม่ชื่อว่า เห็นเรา ควรมอง
พุทธะโดยธรรม ตถาคตคือธรรมกาย13
จากข้อความตัวอย่างต่างๆ ข้างต้นชี้ให้เห็นว่าค�ำว่า “ธรรมกาย” นั้น
มีความหมายแยกจากรูปกาย และข้อความยังมีนัยในเชิงเปรียบเทียบ โดยที่
ธรรมกายอยู่ในสถานะที่เหนือกว่ารูปกาย
ในคัมภีร์กลุ่มปรัชญาปารมิตานี้มีคัมภีร์ที่น่าสนใจอีกเล่มหนึ่ง ควรแก่
การศึกษาประกอบความเข้าใจในธรรมกาย คือคัมภีรม์ หาปรัชญาปารมิโตปเทศ
หรือมหาปรัชญาปารมิตาศาสตรา14 ซึ่งได้รับการแปลจากภาษาสันสกฤต
เป็นภาษาจีน นักวิชาการสันนิษฐานว่าเขียนขึ้นในช่วง พ.ศ. 693-793 15
หรืออาจเป็นไปได้ที่จะเขียนขึ้นในช่วง พ.ศ. 945-94916 คัมภีร์ดังกล่าวได้รับ
ความสนใจจากนักวิชาการตะวันตกและตะวันออกหลายท่าน และได้แปลออก
เป็นภาษาต่างๆ มากมาย17 ในการค้นคว้าข้อความทีป่ รากฏค�ำว่าธรรมตากายะ
ธรรมกาย และ ภูตกายะ18 พบว่าทั้งสามค�ำนั้นมีความหมายสื่อให้เห็นถึง
การมีรปู ดังจะได้น�ำตัวอย่างข้อความทีแ่ สดงว่าธรรมกายเป็นกายทีม่ รี ปู ตามที่
ปรากฏในคัมภีร์มหาปรัชญาปารมิโตปเทศ ดังนี้
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ด�ำรัสตอบว่า ด้วยเหตุที่สรรพสัตว์มีอาบัติอยู่จึงไม่อาจ
เห็นพระพุทธเจ้าและพระโพธิสตั ว์เจ้าครัน้ เสด็จมาได้ และแม้วา่
ธรรมกายของพระพุทธเจ้าจะฉายรัศมีต่อเนื่องหรือทรงเทศนา
ธรรมตลอดเวลา แต่สรรพสัตว์นนั้ ก็ไม่อาจเห็นและได้ยนิ พระองค์
เพราะมีบาปของตนๆ อยู่ เฉกเช่นคนตาบอดไม่อาจทัศนาอาทิตย์
อุทัย คนหูหนวกไม่อาจได้ยินกัมปนาทแห่งอสุนีบาต...เมื่อส่อง
น�้ำใสกระจกกระจ่างเราจะมองเห็นหน้าชัดดี แต่ด้วยน�้ำขุ่น
กระจกฝ้ามัวเราไม่อาจเห็นอย่างไรได้ เช่นเดียวกันหมู่สัตว์ที่มี
ใจบริสุทธิ์ก็ย่อมเห็นพระพุทธเจ้า แต่หมู่สัตว์ที่ใจไม่บริสุทธิ์ย่อม
ไม่เห็นพระพุทธเจ้าได้เลย แม้พระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์เจ้า
จะด�ำรงในทศทิศคอยพิทักษ์สรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่นี้ แต่สรรพ
สัตว์ก็ไม่อาจเห็นได้19
คัมภีร์นี้ระบุชัดเจนว่าพระพุทธเจ้ามี 2 กาย คือ ธรรมตากายะหรือ
กายแท้ของพระพุทธเจ้า และกายที่ได้จากบิดามารดาหรือรูปกายอันเป็นกาย
ที่เปลี่ยนแปรได้20 และจากข้อความที่ยกเป็นตัวอย่างข้างต้น หากยกเอาเรื่อง
พระโพธิสัตว์มหายานออกแล้ว สามารถกล่าวได้ว่าธรรมกายของพระพุทธเจ้า
จะเห็นได้ดว้ ยใจทีบ่ ริสทุ ธิเ์ ท่านัน้ ความหมายของธรรมกายในลักษณะดังกล่าว
ได้รับการถ่ายทอดรักษาไว้มาตลอด 700 ปีภายในกลุ่มคัมภีร์ปรัชญาปารมิตา
หลังจากนั้นราว พ.ศ. 1100 แนวความคิดปรัชญาปารมิตาก็ได้รับอิทธิพลจาก
วัชรยาน และในที่สุดได้สูญหายไปจากอินเดียราว พ.ศ. 1700
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คัมภีร์ โพธิสัตวปิฏกสูตร
เมือ่ ได้นยั ของค�ำว่าธรรมกายจากฐานข้อมูล ซึง่ ถือว่าเป็นการค้นคว้าทาง
วิชาการในเชิงกว้างแล้ว พระวีระชัยได้คน้ คว้าเพิม่ เติมในเชิงลึก โดยการน�ำนัย
ดังกล่าวตรวจสอบกับค�ำว่าธรรมกายทีป่ รากฏในชิน้ ส่วนคัมภีรโ์ บราณ ทัง้ นีเ้ พือ่
พิสูจน์ความเกี่ยวเนื่องของธรรมกายตามนัยดังกล่าวย้อนไปในอดีตตามอายุ
ของวัสดุทใี่ ช้สร้างคัมภีรน์ นั้ ในการตรวจสอบพบว่าชิน้ ส่วนคัมภีรโ์ บราณทีว่ จิ ยั
และพิมพ์เผยแพร่โดย สโคเยนคอลเลคชัน21 ได้กล่าวถึงธรรมกายอยู่เพียงสอง
คัมภีร์ ที่กล่าวถึงชิ้นแรกเป็นชิ้นส่วนของคัมภีร์โพธิสัตวปิฏกสูตร22 เขียนบน
ใบลาน23ด้วยอักษรคุปตะตะวันตกเฉียงเหนือ เมือ่ ราวกลางพุทธศตวรรษที่ 10
ถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 11 ข้อความที่มีธรรมกายอยู่นั้นเขียนไว้ว่า
...สารีบุตรกายของโพธิสัตว์ผู้มีธรรมเป็นกาย ไม่จ�ำต้อง
ได้รับการหล่อเลี้ยงจากข้าวและน�้ำ เขาผู้นั้นไม่จ�ำต้องบริโภค
ข้าวแม้เพียงเล็กน้อย แต่เขาปรับตัวกับการหล่อเลีย้ งด้วยอาหาร
ก็เพราะอาศัยมหากรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย แต่แม้เขาจะ
บริโภคอาหารหยาบ เขาก็ไม่ได้น�ำออกหรือน�ำเข้าในร่างกาย
ทั้งนี้เพราะไม่มีการสูญหายหรือสูญเสียไปซึ่งก�ำลัง(พละ)ของ
ธรรมกายเลย...24
ข้อความข้างต้นกล่าวถึงวิริยบารมี ซึ่งกล่าวว่าพระโพธิสัตว์ผู้ประกอบ
ไปด้วยธรรมกายเท่านั้นจึงจะสามารถช่วยเหลือสรรพสัตว์ได้ และกล่าวอย่าง
ชัดเจนว่าธรรมกายมิได้หล่อเลี้ยงด้วยอาหารหยาบเช่นข้าวและน�ำ้ 25
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คัมภีร์วัชรัจเฉทิกาปรัชญาปารมิตา
ชิ้นส่วนคัมภีร์ที่ปรากฏค�ำว่าธรรมกายอีกชิ้นหนึ่งพบที่กิลกิตภาคเหนือ
ของปากีสถาน26 มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 11-12 บันทึกข้อความสันสกฤตใน
คัมภีร์วัชรัจเฉทิกาปรัชญาปารมิตา27 พิมพ์เผยแพร่โดย สโคเยนคอลเลคชัน
ว่า28
ชนเหล่าใดมองเห็นซึ่งรูปกายของเรา ติดตามฟังถ้อย
ส�ำเนียงแห่งเรา ประกอบตนพัวพันในความเพียรอันผิด ชนเหล่า
นั้นไม่ได้ชื่อว่าเห็นเราเลย พุทธะนั้นจะพึงเห็นในฐานะที่เป็น
ธรรมะ (เพราะ) ตถาคตทั้งหลายเป็นธรรมกาย แต่สภาพแห่ง
ธรรม (ธรรมตา) นั้น ไม่อาจรับรู้หรือหยั่งรู้ได้ด้วยวิญญาณ29
และเมื่อตรวจสอบเพิ่มเติมกับคัมภีร์วัชรัจเฉทิกาฉบับตรวจช�ำระใหม่
เมือ่ พ.ศ. 2504 โดยไวทยะ30 ก็พบว่ามีความแตกต่างบ้างเล็กน้อย แต่มไิ ด้มผี ล
ต่อเนือ้ ความทีเ่ ก็บรักษาค�ำสอนไว้ ข้อความนีก้ ล่าวอย่างชัดเจนว่าพระพุทธเจ้า
ทัง้ หลายเป็นธรรมกาย ดังนัน้ จึงเป็นการพิสจู น์อย่างหนักแน่นว่า ธรรมกายอยู่
ในค�ำสอนพระพุทธศาสนามาแต่พทุ ธศตวรรษที่ 7 โดยมีความหมายสือ่ ถึงกาย
ของพระพุทธเจ้าทีม่ ใิ ช่รปู กาย ความเข้าใจธรรมกายในลักษณะนีส้ ญ
ู หายไปจาก
31
อินเดียอย่างสิ้นเชิงในพุทธศตวรรษที่ 18

คัมภีร์สุวรรณประภาสสูตร
เพื่อเป็นการขยายผล พระวีระชัยได้ตรวจสอบด้วยการวิจัยวิธีเดียวกัน
นี้กับอีกคัมภีร์หนึ่งที่ค้นจากฐานข้อมูลพบว่ามีธรรมกายปรากฏอยู่ คือคัมภีร์
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สุวรรณประภาสสูตร32 โดยการใช้ฉบับที่ช�ำระและพิมพ์เผยแพร่โดยบัคชิ33
ตรวจเทียบกับต้นฉบับอักษรโขตาน34 ที่ค้นพบในเตอร์กีสถานตะวันออก
ในมณฑลซินเจียงของจีน ก็พบว่าคัมภีร์สุวรรณประภาสสูตรเก็บเนื้อความ
ของธรรมกายได้เป็นอย่างดี มีความสอดคล้องกันทั้ง 2 ฉบับแม้จะมีความ
แตกต่างกันในต�ำแหน่งและหน้าที่ของค�ำในข้อความที่ใช้ศึกษา ข้อความ
ตัวอย่างด้านล่างนี้คัดจากคัมภีร์โขตานโบราณดังกล่าว
พระสู ต รนี้ เ ราได้ ยิ น มาและยิ น ดี ด้ว ย และด้ วยความ
มุ่งมั่นนั้นเองปัญญาตรัสรู้ (โพธิ) ก็ได้เกิดขึ้นกับเราพร้อมกันกับ
ธรรมกายที่เราได้แล้ว35
ข้อความตัวอย่างแสดงว่าการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นพร้อมกับการได้
ธรรมกาย36
ความหมายและลักษณะของธรรมกายที่ได้บันทึกไว้ในคัมภีร์ต่างๆ ที่
กล่าวมาแล้วนัน้ ได้รวบรวมเพือ่ เปรียบเทียบกับค�ำสอนวิชชาธรรมกายของพระ
เดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ในล�ำดับต่อไป อย่างไรก็ตามยังมี
คัมภีรส์ นั สกฤตอืน่ ๆ อีกทีใ่ ห้นยั ของธรรมกายเพิม่ เติมควรแก่การศึกษาดังนี้

คัมภีร์ลังกาวตารสูตร
คัมภีรล์ งั กาวตารสูตรซึง่ เป็นหนึง่ ในเก้าคัมภีรห์ ลักของพระพุทธศาสนา
ในเนปาล37 มีความส�ำคัญต่อพัฒนาการของพระพุทธศาสนาในจีน ทิเบต และ
ญีป่ นุ่ นักวิชาการเชือ่ ว่ามีความเก่าแก่ยอ้ นไปได้ถงึ พุทธศตวรรษที่ 8-938 คัมภีร์
นี้จัดอยู่ในกลุ่มคัมภีร์ตถาคตครรภะ ซึ่งมีพื้นฐานความคิดว่า “สรรพสัตว์มี
ตถาคตอยู่ในตัว”39 เมื่อเปรียบสรรพสัตว์ดังดอกบัวแล้ว ย่อมมีพระผู้ตรัสรู้
บทที่ 2 คัมภีร์ภาษาสันสกฤตและปรากฤตจากแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ | 101

www.webkal.org
หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ 1 ฉบับรวมงานวิจัยโดยย่อ

ประทับสมาธิอยู่ใจกลางดอกบัวนั้น40 พระผู้ตรัสรู้ที่กล่าวถึงก็คือธรรมกาย
นั่นเอง41
คัมภีรเ์ ดียวกันนีไ้ ด้ให้ความหมายของธรรมกายไว้ในข้อความทีพ่ ระมหา
มติโพธิสัตว์กล่าวอาราธนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เทศนาค�ำสอน
ขอพระผู้มีพระภาคตรัสสอนธรรมะอันประณีตลึกซึ้ง
อธิบายเรือ่ งจิต มนัส มโนวิญญาณ ขันธ์หา้ สวภาวะ และลักษณะ
ที่ถือปฏิบัติโดยพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย...ขอได้
สอนด้วยเรื่องธรรมกายที่พระตถาคตทั้งหลายทรงสรรเสริญ
อันเป็นภูมิแห่งอาลยวิญญาณเปรียบได้กับมหาสมุทรและคลื่น
ฉะนั้น42
ข้อความข้างต้นนี้แสดงให้เห็นว่าธรรมกายอยู่ในภพภูมิของ อาลย
วิญญาณ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือธรรมกายเป็นภูมิแห่งอาลยวิญญาณซึ่งมี
มากมายเกินจะนับได้ เหมือนกับคลืน่ ทีไ่ ม่อาจนับได้ในมหาสมุทร ข้อความจาก
คัมภีร์ลังกาวตรสูตรนี้สื่อให้เห็นว่าธรรมกายไม่ได้มีเพียงหนึ่งเท่านั้น

คัมภีร์ศรีมาลาเทวีสิงหนาทสูตร
คัมภีร์ที่กล่าวถึงทวิกายของพระพุทธเจ้าคือรูปกายและธรรมกายที่
ส�ำคัญอีกเล่มหนึ่ง คือศรีมาลาเทวีสิงหนาทสูตร43 กล่าวกันว่าเขียนขึ้นโดย
นิกายมหาสางฆิกะแห่งแคว้นอานธระของอินเดียในสมัยราชวงศ์อิกษวากุราว
พุทธศตวรรษที่ 844 ศรีมาลาเทวีสงิ หนาทสูตรได้ให้คำ� เชือ่ มโยงระหว่างตถาคต
ครรภะและธรรมกายไว้ชัดเจนว่า
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ธรรมกาย นัน้ หาจุดเริม่ ต้นมิได้ ไม่มกี ารเกิดไม่มกี ารตาย ยัง่ ยืนแน่นอน
สงบ ด�ำรงอยูน่ ริ นั ดร์ บริสทุ ธิ์ โดยส่วนเดียวปราศจากกองกิเลสทัง้ หลาย กอปร
ด้วยพุทธภาวะมากกว่าเม็ดทรายในแม่นำ�้ คงคาซึง่ ไม่แยกจากกัน รูเ้ ห็นถึงความ
หลุดพ้นแต่ลึกซึ้งเกินกว่าจะคาดคะเนได้ ธรรมกายของตถาคตนี้เองเมื่อยังไม่
หลุดออกจากกองกิเลสหมายเอาตถาคตครรภะ45
สรุปได้ว่าธรรมกายที่ยังไม่หลุดจากกิเลสได้รับการเรียกขานว่าตถาคต
ครรภะ และจากคัมภีร์ลังกาวตรสูตรข้างต้นเราทราบแล้วว่า ตถาคตครรภะ
และอาลยวิญญาณแยกจากกันไม่ได้ ธรรมกายเองก็มสี ภาวะเป็นอาลยวิญญาณ
ทั้งหมดนี้เป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่าธรรมกายเป็นที่เข้าใจในสังคมพุทธมาช้านาน
แต่ก็อาจสื่อด้วยชื่อที่เรียกแตกต่างกันออกไปตามสังคมที่ต่างกันด้วยยุคสมัย
ภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม เราอาจจะเคยได้ยินหรือผ่านตาเรื่องของตถาคต
ครรภะหรือเรื่องของอาลยวิญญาณ ศัพท์ต่างๆ นั้นหมายถึงธรรมกายหรือ
ธรรมกายที่มีกิเลสห่อหุ้มอยู่ด้วยแล้วแต่กรณี และน่าจะเป็นไปได้ว่าศัพท์อื่นๆ
ที่ใช้เรียกธรรมกายในท�ำนองเดียวกันนี้คงมีอยู่อีกไม่น้อย

การเปรียบเทียบกับคำ�สอนวิชชาธรรมกาย
ดังที่กล่าวไว้แล้วว่าเมื่อได้รู้ถึงความหมายของธรรมกายจากฐานข้อมูล
คัมภีร์โบราณภาษาสันสกฤตและปรากฤต รวมถึงการค้นคว้าเพิ่มเติมจาก
ข้อความในคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้รับการตรวจช�ำระจากนักวิชาการต่างๆ
แล้ว จะได้เปรียบเทียบกับค�ำสอนวิชชาธรรมกายของพระเดชพระคุณพระ
มงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) เป็นล�ำดับต่อไป ในกรณีที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ได้
ปัญญาตรัสรูแ้ ละเป็นผูไ้ ด้ธรรมกายตามทีป่ รากฏในคัมภีรส์ วุ รรณประภาสสูตร
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ต้นฉบับอักษรโขตานนั้น พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีได้เคยแสดง
พระธรรมเทศนาในเรื่องนี้ไว้ว่า
พระพุทธเจ้า ท่านได้ส�ำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแล้ว ได้
บรรลุธรรมกายเข้าถึงโคตรภูทงั้ หยาบทัง้ ละเอียด โสดาทัง้ หยาบ
ทั้งละเอียด สกทาคาทั้งหยาบทั้งละเอียด อนาคาทั้งหยาบทั้ง
ละเอียด อรหัตต์ทั้งหยาบทั้งละเอียด46
ข้อความข้างต้นแสดงว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ได้ธรรมกาย ซึ่งวิญญาณ47
โดยทั่วไปไม่อาจเห็นได้ พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีเคยเทศน์ไว้ว่า ตา
ธรรมกายทีม่ ญ
ี าณเท่านัน้ จึงจะเห็นสิง่ ทีว่ ญ
ิ ญาณไม่อาจเห็นได้ เช่น เบญจขันธ์
ดังข้อความต่อไปนี้
เมื่อท่านเป็นมนุษย์ ส่วนดวงวิญญาณของท่านก็เล็กเท่า
ดวงตาด�ำข้างในของท่าน เมื่อท่านขึ้นไปเป็นพระพุทธเจ้าแล้ว
ตาของท่านก็มเี หมือนเราเช่นนี้ ตาธรรมกายมีญาณของธรรมกาย
มีดวงวิญญาณนัน่ แหละกลับเป็นดวงญาณใหญ่โตมโหฬาร ใหญ่
โตขึน้ ดวงใสเท่าดวงตาด�ำข้างในแหละ ทีม่ คี วามรูอ้ ยูใ่ นใจนีแ้ หละ
เขาเรียกว่าดวงวิญญาณ พอไปเป็นธรรมกายเข้าแล้วกลับเป็น
ดวงญาณทีเดียว วัดผ่าเส้นศูนย์กลางเท่าหน้าตักธรรมกาย ดวง
ญาณเท่าหน้าตักธรรมกาย นั้นแหละเรียกว่า จักขุกรณี เห็น
เป็นปกติ เห็นด้วยตาธรรมกายเห็นอะไรเห็นเบญจขันธ์ทั้ง 5 ใน
มนุษย์โลกนี้ 48
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ส�ำหรับการเห็นธรรมกายนั้นพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีได้
อธิบายอย่างชัดเจนว่าเป็นการเห็นพระพุทธเจ้า ท่านได้ยกกรณีพระวักกลิใน
พระบาลีเป็นอุทาหรณ์ พร้อมกับกล่าวถึงเหตุผลสนับสนุนจากอัคคัญญสูตร
ดังนี้
เรื่องพระวักกลิ ดังที่ยกขึ้นมากล่าวข้างต้นนั้น เมื่อระลึก
ถึงความในอัคคัญญสูตรนี้ประกอบแล้วย่อมส่องความให้เห็นว่า
ที่พระองค์ตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรานั้น หมายความว่า
ผู้ใดเห็นดวงธรรมที่ท�ำให้เป็นธรรมกายผู้นั้นได้ชื่อว่าเห็นเราคือ
ตถาคตนั่นเอง มิใช่อื่นไกลหรือพูดให้เข้าใจง่ายกว่านี้ก็ว่า ผู้ใด
เห็นดวงธรรมที่ว่านี้ผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้า หรืออีกอย่างหนึ่งว่า
ผู้ใดเห็นธรรมกายผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้า ท�ำไมจึงหมายความ
เช่นนั้น ก็เพราะว่าขณะนั้นพระวักกลิก็อยู่ใกล้ๆ กับพระองค์
หากจะแลดูด้วยลูกตาธรรมท�ำไมจะไม่เห็นพระองค์ เพราะไม่
ปรากฏว่าพระวักกลินั้นตาพิการ เมื่อเช่นนี้ไฉนพระองค์จะตรัส
เช่นนั้นเล่า ที่ตรัสเช่นนั้นจึงตีความหมายได้ว่า ที่แลเห็นด้วยตา
ธรรมดานั้น เป็นแต่เปลือกของพระองค์คือกายพระสิทธัตถะที่
ออกบวช ซึ่งมิได้อยู่ในความหมายแห่งค�ำว่าเรา และยังตรัสว่า
เป็นกายที่เปื่อยเน่าด้วยนั่น คือกายพระสิทธัตถะที่ออกบวชซึ่ง
เป็นกายภายนอกนัน่ เอง ค�ำว่าเราในทีน่ จี้ งึ สันนิษฐานได้วา่ หมาย
ถึงกายภายในซึง่ ไม่ใช่กายเปือ่ ยเน่า กายภายในคืออะไรเล่า ก็คอื
ธรรมกายนั่นเอง49
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เมือ่ ศึกษาในรายละเอียดจะพบว่าพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนเี อ่ย
ถึง “ตาธรรมดา” ซึ่งก็คือจักขุวิญญาณ หนึ่งในหกวิญญาณ ที่ไม่อาจเห็นในสิ่ง
ที่ญาณเห็นได้ ตาธรรมดาไม่อาจเห็นพระพุทธเจ้าได้ ซึ่งตรงกับแนวค�ำสอนที่
ปรากฏในกลุ่มคัมภีร์ปรัชญาปารมิตา นอกจากนี้ในพระธรรมเทศนาข้างต้น
ยังแสดงให้เห็นว่า พระพุทธเจ้ามีรูปกายที่ “เน่าเปื่อย” ได้และมีธรรมกายอยู่
ภายในอีกกายหนึ่งต่างหากแยกจากกัน แต่ที่ส�ำคัญที่สุดจะพบว่าข้อความใน
คัมภีร์วัชรัจเฉทิกาและอัคคัญญสูตรที่พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีอ้าง
ถึงนั้น มีความเหมือนกันจนแทบจะกล่าวได้ว่าลอกเลียนกัน ต่างกันตรงที่ใน
อัคคัญญสูตรพระพุทธองค์ตรัสกับสามเณรวาเสฏฐะ และสามเณรภารทวาชะ
แต่ในวัชรัจเฉทิกานั้นพระพุทธเจ้าตรัสกับพระโพธิสัตว์ ส�ำหรับลักษณะของ
ธรรมกายนั้น พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีได้แสดงในพระธรรมเทศนา
ของท่านถึงกายในกาย และรูปร่างลักษณะของกายต่างๆ จนถึงธรรมกาย ซึ่ง
มีลักษณะเหมือนพระปฏิมาใสประทับสมาธิมีเกตรูปดอกบัวตูมดังนี้
ยังมีค�ำว่า “กาเย กายานุปสฺสี” ในมหาสติปัฏฐานสูตร
เป็นหลักฐานสนับสนุนอีก กายานุปสฺสี แปลว่าเห็นตามหรือ
ตามเห็นซึ่งกาย กาเย แปลว่าในกาย รูปศัพท์มีวิภัติตรึงอยู่ชัด
เช่นนั้น แปลตรงตามศัพท์และย่นค�ำให้สั้นก็ว่าตามเห็นกายใน
กาย คือตามเห็นเรื่อยเข้าไปเป็นชั้นๆ เห็นกายมนุษย์ แล้วตาม
เข้าไปเห็นกายทิพย์ ตามเข้าเห็นกายรูปพรหม ตามเข้าไปเห็น
กายอรูปพรหม ตามเข้าไปเห็นกายธรรม ดังนี้เป็นหลักฐานรับ
สมกันอยู่ กายมนุษย์รูปร่างหน้าตาอย่างไร กายมนุษย์รูปร่าง
หน้าตาก็เป็นมนุษย์ใช่อนื่ ไกล คือกายเรานีเ้ อง กายทิพย์กเ็ ป็นรูป
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เป็นร่างเช่นกันแต่สวยกว่า กายรูปพรหมสวยกว่างามกว่านัน้ อีก
กายอรูปพรหมสวยงามยิง่ กว่ารูปพรหมขึน้ ไปอีก ธรรมกายนัน้ มี
สีใสเหมือนแก้ว สัณฐานดังรูปพระพุทธปฏิมากรนัง่ สมาธิเกตุเป็น
ดอกบัวตูมดังได้กล่าวมาแล้ว50
พระธรรมกายที่มีสัณฐานอย่างพระพุทธปฏิมากรสถิตอยู่ภายในตัวนั้น
เป็นลักษณะซึ่งสอดคล้องกับค�ำสอนพื้นฐานในคัมภีร์กลุ่มตถาคตครรภะเป็น
อย่างมาก ตามข้อความว่า “สรรพสัตว์มตี ถาคตอยูใ่ นตัว เมือ่ เปรียบสรรพสัตว์
ดังดอกบัวแล้ว ย่อมมีพระผู้ตรัสรู้ประทับสมาธิอยู่ใจกลางดอกบัวนั้น”
ส่วนการให้ได้ซึ่งธรรมกายอันบริสุทธ์ภายในนั้น กิเลสที่ปนเปื้อนอยู่จะ
ต้องถูกขจัดออกเป็นชั้นๆ ดังพระธรรมเทศนานี้
การละกิเลสของพระองค์หลุดไปเป็นชั้นๆ ตั้งแต่กิเลสใน
กายมนุษย์ กายทิพย์ กายรูปพรหม กายอรูปพรหมเป็นล�ำดับไป
กิเลสในกายมนุษย์ คือ อภิชฌา พยาบาท มิจฉาทิฏฐิ กิเลสใน
กายทิพย์ คือ โลภะ โทสะ โมหะ กิเลสในกายรูปพรหม คือ ราคะ
โทสะ โมหะ กิเลสในกายอรูปพรหม คือ กามราคานุสยั ปฏิฆานุสยั
อวิชชานุสัย ต่อแต่นี้ไปจึงชักเข้าถึงกายหนึ่ง คือกายธรรมหรือ
เรียกว่า ธรรมกาย เข้าชัน้ โคตรภูจติ เรียกว่าโคตรภูบคุ คล โคตรภู
บุคคลนีเ้ ดินสมาบัตเิ พ่งอริยสัจจ์สเี่ ป็นอนุโลมปฏิโลม จนหลุดพ้น
จากกิเลสพวกสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาสแล้ว ตก
ศูนย์วบั กลับเป็นพระโสดาบันเป็นอันว่าพระโสดาบันละกิเลสได้
3 คือ สักกายทิฏฐิ วิกิจฉา สีลัพพตปรามาส แล้วกายโสดาบันนี้
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เดินสมาบัติต่อเพ่งอริยสัจจ์สี่เป็นอนุโลมปฏิโลมต่อไป ถึงขีดสุด
ละกิเลสได้อีก 2 คือ กามราคะ พยาบาทชั้นหยาบ จึงเลื่อนชั้น
ขึ้นเป็นสกทาคามี กายพระสกทาคามีเดินสมาบัติเพ่งอริยสัจจ์
สี่ ท�ำนองเดียวกันนั้นต่อไป ถึงขีดสุดละกิเลสได้อีก 2 คือ กาม
ราคะ พยาบาทขั้นละเอียด จึงเลื่อนชั้นเป็นพระอนาคามี แล้ว
กายพระอนาคามีเดินสมาบัติเพ่งอริยสัจจ์สี่ท�ำนองเดียวกันนั้น
ต่อไป ถึงขีดสุดละกิเลสได้อีก 5 คือ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ
อุทธัจจะ อวิชชา จึงเลื่อนขึ้นจากพระอนาคามีเป็นพระอรหันต์
จิตของพระองค์บริสทุ ธิผ์ ดุ ผ่องปราศจากกิเลสทัง้ มวล จึงได้พระ
เนมิตกนามว่า อรหํ51
ค�ำสอนในวิชชาธรรมกายนีม้ หี ลักการของความบริสทุ ธิท์ มี่ มี าแต่ดงั้ เดิม
แต่พัวพันกับกิเลสต่างๆ จนมัวหมองต้องวนเวียนอยู่ในวัฏสงสาร เมื่อไรที่
ขจัดกิเลสเหล่านั้นออกไปได้ ความบริสุทธิ์ภายในซึ่งก็คือกายธรรมหรือกาย
แท้ในกรณีของทวิกายก็จะปรากฏขึ้น จึงเป็นที่ชัดเจนว่าอาจมีการเรียกขาน
ธรรมกายด้วยค�ำอื่นๆ เช่น ตถาคตครรภะ อาลยวิญญาน กายแท้ ซึ่งขึ้นอยู่
กับวัฒนธรรมและสังคมในแต่ละดินแดนและยุคสมัย แต่หลักการอันแท้จริง
ของพระพุทธศาสนา ย่อมสอดคล้องและเป็นหลักการร่วมกันปรากฏให้เห็น
อย่างชัดเจน
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เชิงอรรถท้ายบทที่ 2
1
2

เรียบเรียงจาก “รายงานการวิจัยการค้นพบค�ำว่าธรรมกายในคัมภีร์สันสกฤต” โดยพระวีระชัย
เตชงฺกุโร 2556

Göttingen Register of Electronic Texts in Indian Languages and Related Indological materials
from Central and Southeast Asia

3

Historical & Doctrinal Approach

4

ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจอยู่ที่กรุงออสโล นอร์เวย์

5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

Conze, Edward. 1978. The Prajñāpāramitā Literature. Tokyo: Reiyukai. p.1

มหาสางฆิกะ (Mahāsāṅghika) อานธระ(Āndhra)
โขตานเป็นอาณาจักรชาวพุทธโบราณ ปัจจุบันคือดินแดนทางตอนใต้มณฑลซินเจียงของจีน
อัษฏสาหสริกา ปรัชญาปารมิตา (Aṣṭasāhasrikā Prajñāpāramitā ฉบับ 8,000 โศลก)

na hi tathāgato rūpakāyato draṣṭavyaḥ | dharmakāyāstathāgatāḥ | Vaidya, P.L. 1960
‘Aṣṭasahasrika Prajnāpāramita’. In Buddhist Sanskrit Texts-No.4.Darbhanga: The Mithila
Institute. p.253

ปัญจวิงศติสาหสริกา ปรัชญาปารมิตา (Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā ฉบับ 25,000 โศลก)

tāṃś ca dharmakāyena ca rūpakāyena ca draṣṭukāmena iyam eva prajñāpāramitā
śrotavyodgrahītavyā... (Kimura 1986, cited in Gretil, 96)

วัชรัจเฉทิกาปรัชญาปารมิตา (Vajracchedikā Prajñāpāramitā ฉบับ 300 โศลก)

ye māṃ rūpeṇa adrākṣur ye māṃ ghoṣeṇa anvayuḥ mithyāprahāṇaprasṛtā na māṃ drakṣyanti
te janāḥ draṣṭavyo dharmato buddho dharmakāyas tathāgataḥ...(Gómez and Silk 1989, 105)

มหาปรัชญาปารมิโตปเทศ หรือมหาปรัชญาปารมิตาศาสตรา

(Mahāprajñāpāramitopadeśa,

Mahāprajñāpāramita-śāstra 大智度論)

15
16
17
18
19

เขียนโดยท่านนาคารชุน (Nāgārjuna नागार्नजु 龍樹龍猛) สันนิษฐานว่ามีชีวิตอยู่ระหว่าง พ.ศ.
693-793 (ค.ศ. 150-250)
อาจเขียนโดยท่านกุมารชีพ (Kumārajīva कुमारजीव 鳩摩羅什) มีชีวิตอยู่ระหว่าง พ.ศ. 877-956
(ค.ศ. 334-413) และเขียนในเวลาระหว่าง พ.ศ. 945-949 (ค.ศ. 402-406)
โปรดอ่านรายละเอียดจาก “รายงานการวิจัยการค้นพบค�ำว่าธรรมกายในคัมภีร์สันสกฤต” โดย
พระวีระชัย เตชงฺกุโร 2556 เรื่อง Pitakteeradham’s portion หน้า 30-38
dharmatākāya, dharmakāya และ bhūtakāya
แปลจากภาษาอังกฤษของ Lamotte 546
Tentative translation:
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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

22
23
24

สโคเยนคอลเลคชัน (Schøyen Collection) เป็นองค์กรทีร่ วบรวมคัมภีรต์ น้ ฉบับต่างๆ ทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในโลก
ส่วนใหญ่รักษาไว้ที่ออสโลและลอนดอน ก่อตั้งโดยมาร์ติน สโคเยนในศตวรรษที่แล้ว มีคัมภีร์ต่างๆ
กว่า 13,000 เรื่อง 120 ภาษาจาก 134 ประเทศทั่วโลก ครอบคลุมช่วงประวัติศาสตร์ถึง 5,000 ปี
ที่เก่าแก่ที่สุดอายุ 5,300 ปี
โพธิสัตวปิฏกสูตร (Bodhisattvapiṭakasūtra)
palm leaf fragments

Braarvig, Jens, and Ulrich Pagel. 2006. ‘Fragments of the Bodhisattvapiṭakasūtra’. In Buddhist
Manuscripts, edited by Jens Braarvig. Vol. III. Oslo: Hermes.p. 82

25
26
27

แปลภาษาไทยโดย ดร.ชนิดา

จันทราศรีไศล โปรดศึกษาประกอบหัวข้อ โพธิสัตวปิฎก ในบทที่ 1
โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก บทที่ 1 ร่องรอยธรรมกายจากคัมภีร์ภาษาคานธารีฯ
กิลกิต (Gilgit)
Vajracchedikā Prajñāpāramitā

28

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. 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)
30

แปลภาษาไทยโดย ดร.ชนิดา จันทราศรีไศล
(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
32
33

พ.ศ. 1701-1800 โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมหัวข้อ วัชรัจเฉทิกาปรัชญาปารมิตา ในบทที่ 1
สุวรรณประภาสสูตร (Suvarṇaprabhāsasūtra)

[tathā pramāṇaṃ bahu puṇyaskandhaṃ yan]me śrutaṃ sūtranumoditaṃ ca | yathābhiprāyeṇa
mi bodhi prāptā saddharmakāyaśca mayā hi labdha || Bagchi, Sitansusekhar. 1967. Suvarnaprabhasasutram. 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
โปรดอ่านประกอบหัวข้อ สุวรรณประภาโสตตมสูตร ในบทที่ 1
ลังกาวตารสูตร (Saddharmalaṅkāvatārasūtra, Laṅkāvatārasūtra लंकावतारसत्रू )

36
37
38
39
40
41

Williams, Paul. 2009. Mahāyāna Buddhism. 2ndedition. London: Routledge. p.104

สรฺวสตฺตวาสฺ ตถาคตครฺภาะ
Ibid.,p.103

“รายงานการวิจัยการค้นพบค�ำว่าธรรมกายในคัมภีร์สันสกฤต” โดยพระวีระชัย เตชงฺกุโร 2556
หน้า 39
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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
45

46

47

48
49
50
51

Brown, Brian Edward. The Buddha Nature 2010. A Study of the Tathāgatagarbha and
Ālayavijñāna. p.3
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
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) (2555) “รวมพระธรรมเทศนา พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร).”
คณะศิษยานุศิษย์หลวงพ่อวัดปากน�้ำ โดยพระวิชัย วิชโย และคณะ กรุงเทพฯ บ. เอกพิมพ์ไท จ�ำกัด
หน้า 588
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.
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) (2555) “รวมพระธรรมเทศนา พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)”
หน้า 754
เรื่องเดียวกัน หน้า 51
เรื่องเดียวกัน หน้า 53
เรื่องเดียวกัน หน้า 17

114 | ดร.กิจชัย เอื้อเกษม

www.webkal.org

บทที
่
3
สมาธิภาวนาและธรรมกาย
ในคัมภีร์ภาษาจีน

บทที่ 3 สมาธิภาวนาและธรรมกายในคัมภีร์ภาษาจีน | 115

www.webkal.org
หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ 1 ฉบับรวมงานวิจัยโดยย่อ

สมาธิภาวนาในคัมภีร์ภาษาจีน1
พระพุทธศาสนาเริ่มเป็นที่รู้จักของชาวจีนในรัชสมัยจักรพรรดิจิ๋นซี
ฮ่องเต้2 คณะพระศรีพันธุ3ได้เดินทางมาสู่ราชส�ำนักจีนพร้อมกับเชิญพระ
คัมภีร์มาด้วยจ�ำนวนหนึ่ง4 แต่องค์จักรพรรดิทรงวิตกว่าเป็นศาสนาต่างชาติ
จึงปฏิเสธที่จะรับพระพุทธศาสนา ซ�ำ้ ยังจ�ำขังพระศรีพันธุและคณะ แต่คืนนั้น
คุกถูกเปิดและคณะพระศรีพันธุได้รับการปล่อยตัวโดยบุรุษร่างสีทองสูงราว
5 เมตร เหตุการณ์อัศจรรย์นี้ท�ำให้จักรพรรดิทรงเลื่อมใสถึงกับคุกพระชงฆ์
(คุกเข่า) ก้มพระเศียรลงกับพื้นถวายความเคารพ ขอขมาโทษต่อสิ่งที่พระองค์
กระท�ำลงไป5
ประมาณ 200 ปีต่อมาในสมัยจักรพรรดิฮั่นหมิงตี6้ หนังสือโฮ่วฮั่นซู7
บันทึกว่าพระจักรพรรดิทรงพระสุบินถึงบุรุษร่างสีทองมีรัศมีออกจากกาย
และศีรษะ8 ได้เหาะเข้ามาในพระต�ำหนักที่พระองค์ประทับอยู่ วันรุ่งขึ้น
จักรพรรดิทรงเรียกเหล่าโหราจารย์เข้ามาท�ำนายฝันนั้น มีโหราจารย์ผู้คงแก่
เรียนชื่อ ฟู่อี้9 กราบทูลถึงบุรุษผู้มีชื่อเสียงในประเทศอินเดีย ซึ่งมีชีวิตในสมัย
ราชวงศ์โจว ผู้คนต่างเรียกขานท่านว่า “พุทธะ”10 ได้ตั้งศาสนาใหม่ทาง
ดินแดนตะวันตก พระจักรพรรดิทรงพอพระทัยค�ำท�ำนายนีม้ าก11 ถึงกับทรงส่ง
คณะทูตน�ำโดยขุนพล ไฉ้อิน12พร้อมคณะอีก 20 คน เดินทางไปอินเดียเพื่อ
เสาะหาพุทธธรรม13 เมื่อคณะทูตเดินทางไปถึงเมืองเย่ว์จือ14หรือเตอร์กีสถาน
(ปัจจุบันคือซินเจียง) ก็ได้พบกับพระภิกษุเชื้อสายอินโดซีเธียน15 สองรูปนาม
ว่าพระกัศยปมาตังคะและพระธรรมรัตนะ16 จึงได้อาราธนาทั้งสองรูปเดินทาง
กลับจีน พร้อมกับบรรทุกพระคัมภีรม์ าจ�ำนวนหนึง่ บนหลังม้าขาว ถึงมหานคร
ลั่วหยางเมืองหลวงแห่งอาณาจักรฮั่นในปี พ.ศ. 61017 เมื่อพระภิกษุทั้งสอง
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รูปเข้าเฝ้าและสนทนาธรรมกับจักรพรรดิฮั่นหมิงตี้ พระองค์ทรงบังเกิดความ
เลื่อมใสประกาศตนเป็นพุทธมามกะ อีกทั้งยังได้พระราชทานพระบรมราชา
นุญาตให้สร้างวัดม้าขาวถวายพระเถระทั้งสองรูป และทรงอุปถัมภ์พระเถระ
ในการแปลพระคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาเป็นภาษาจีนอีกด้วย18
เมื่อพระพุทธศาสนาได้รับการประดิษฐานลงสู่ประเทศจีนในยุคโฮ่วฮั่น
แล้ว ศาสนกิจส�ำคัญอย่างยิง่ ของพระธรรมทูตในสมัยนัน้ คือการแปลพระสูตร
ต่างๆ จากต้นฉบับภาษาดัง้ เดิม19เป็นภาษาจีน ซึง่ งานแปลเหล่านีไ้ ด้รบั การสาน
ต่อเรื่อยมา พระสูตรที่ส�ำคัญๆ ทั้งหมดได้รับการแปลออกมาจนครบถ้วนและ
สิน้ สุดลงในยุคราชวงศ์ถงั แม้วา่ ในยุคต่อมาจะมีการแปลพระสูตรต่างๆ ออกมา
บ้าง แต่ก็เป็นพระสูตรที่หลงเหลืออยู่ประปราย20 การแปลพระสูตรต่างๆ เป็น
ภาษาจีนนัน้ มีความยากล�ำบาก ไม่สามารถท�ำได้ครบถ้วนภายในชัว่ อายุคน ต้อง
ใช้เวลาทีย่ าวนานหลายร้อยปี ประวัตศิ าสตร์จนี ได้แบ่งยุคงานแปลออกเป็นสาม
ช่วง21 ช่วงแรกคือยุคโฮ่วฮั่นหรือฮั่นตะวันออก (พ.ศ. 568-763) ซึ่งผู้แปลหลัก
คือพระธรรมทูตชาวต่างชาติ ช่วงทีส่ องอยูใ่ นยุคราชวงศ์ถงั (พ.ศ. 1161-1450)
เป็นความร่วมมือท�ำการแปลของพระธรรมทูต ชาวต่างชาติกบั ชาวจีน และช่วง
สุดท้ายอยู่ในยุคราชวงศ์ซ่ง (พ.ศ. 1530-1822) นักแปลชาวจีนด�ำเนินการเอง
ทั้งหมด เนื่องจากมีทักษะความช�ำนาญการแปลมากแล้ว ในช่วงแรกของการ
แปลพระคัมภีร์นั้น มหานครลั่วหยางเป็นศูนย์กลางการแปล มีคณะพระธรรม
ทูตชาวต่างชาติเป็นหลักการท�ำงาน พระธรรมทูตเหล่านี้เป็นชาวพาร์เธีย22
ชาวกุษาณะ23 ชาวซอกเดียน24 และกลุ่มเชื้อสายชาวอินเดีย หนึ่งในนักแปล
ส�ำคัญชาวพาร์เธียในยุคแรกนี้คือพระอันซื่อกาว25 ผู้ก่อตั้งส�ำนักปฏิบัติธรรม
ที่มีรากฐานค�ำสอนของหินยาน โดยมีศิษย์ผู้ใกล้ชิดคือพระคังเซิงหุ้ย 26 และ
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อุบาสกเฉินหุย้ 27 ส่วนพระชาวกุษาณะได้แก่พระโลกเกษม28 ได้เน้นการแปลไปที่
คัมภีรม์ หายาน งานของท่านเป็นแหล่งคัมภีรม์ หายานทีส่ ำ� คัญของจีนต่อมาอีก
ยาวนาน ส�ำหรับพระชาวซอกเดียนได้แก่ พระคังจวี29้ และคังเมิ่งเสียง30 ผู้แปล
พุทธประวัติเป็นท่านแรก31 นอกจากนี้ยังมีกลุ่มคณะศิษย์ของพระโลกเกษม
เช่นจือเลี่ยง32 และท่านธรรมปาละ33ชาวแคว้นกปิลวัสตุ34ของอินเดียเป็นต้น
ผลงานของท่านเหล่านี้ล้วนเป็นหลักฐานคัมภีร์ชั้นต้นของจีน35 นับตั้งแต่สมัย
ที่พระพุทธศาสนาเริ่มเผยแผ่และหยั่งรากฐานมั่นคงในประเทศจีน
ดังกล่าวไว้แล้วว่าพระอันซื่อกาวได้ก่อตั้งส�ำนักภาวนาที่มีฐานค�ำสอน
ของหินยานตัง้ แต่ตน้ ประวัตศิ าสตร์พทุ ธศาสนาในจีน พระอันซือ่ กาวถือก�ำเนิด
ในฐานะมกุฎราชกุมารแห่งแคว้นพาร์เธีย36 ต่อมาท่านบวชในนิกายสรรวาสติวาท
และได้ เ ดิ น ทางมาเผยแผ่ พ ระ
ศาสนายั ง มหานครลั่ ว หยางเมื อ ง
หลวงแห่ ง ราชวงศ์ ฮั่ น ตะวั น ออก
ท่านได้พ�ำนักอยู่ในเมืองนี้เป็นเวลา
หลายปี37 มีต�ำแหน่งเป็นเหอซ่าง
หรืออุปชั ฌาย์ 38 กล่าวกันว่าผลงาน
แปลของท่านรวมแล้วมีจ�ำนวน 34
คัมภีร์ (ปกรณ์) จ�ำนวน 40 ผูก39
บ้างก็ว่า 176 ผูก40
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ส�ำหรับรูปแบบของสมาธิที่สอนในส�ำนักพระอันซื่อกาวนั้น จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยพระเกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโ พบว่า เป็นหนึ่งในเทคนิคการ
ท�ำสมาธิของอินเดียโบราณที่เรียกว่า “อานาปานสมฤติ” ในสมัยนั้นพระนัก
เผยแผ่ต้องประสบกับปัญหาในการเลือกใช้ค�ำศัพท์ที่เหมาะสม จึงหยิบยืม
ศัพท์เฉพาะทาง41ของเต๋ามาใช้ในการแปลและอธิบายความหมายแนวคิดของ
พระพุทธศาสนา ศัพท์เฉพาะทางเหล่านี้ พบได้ทวั่ ไปในงานแปลของพระอันซือ่
กาว42 ดังเช่นในคัมภีร์ชื่อ “ต้าอันปันโส่วอี้จิง”43 หรือ “มหาอานาปานสมฤติ
สูตร” ซึ่งเป็นคัมภีร์หลักคัมภีร์หนึ่งที่ใช้ในการค้นคว้าการปฏิบัติสมาธิภาวนา
แบบดั้งเดิม และเพราะการที่พระอันซื่อกาวได้ผสมผสานดึงเอาค�ำศัพท์ของ
เต๋ามาใช้กับพระพุทธศาสนานี้เอง ท�ำให้ชาวจีนที่ยังไม่คุ้นเคยกับพระพุทธ
ศาสนา สามารถเข้าใจพระพุทธศาสนาได้ง่ายขึ้น ทั้งเริ่มรู้จักวิธีการท�ำสมาธิ
ในพระพุทธศาสนาอีกด้วย
ผลงานอีกชิน้ ของพระอันซือ่ กาวคือคัมภีรโ์ ยคาจารภูมิ44 ซึง่ เป็นคัมภีรท์ ี่
ท่านแปลอย่างย่อ45 โดยต้องการให้เป็นคัมภีรอ์ า่ นประกอบส�ำหรับคัมภีรอ์ านา
ปานสมฤติสูตร ซึ่งเน้นไปที่การปฏิบัติสมาธิโดยก�ำหนดสติเนื่องกับลมหายใจ
นอกจากงานแปลต่างๆ แล้วพระอันซื่อกาวยังได้เรียบเรียงอรรถกถาของ
“อานาปานสมฤติ”46 ขึ้นโดยตัวท่านเองอีกด้วย47
ดังกล่าวไว้แล้วข้างต้นว่า คัมภีรห์ ลักทีใ่ ช้ในการค้นคว้าการปฏิบตั สิ มาธิ
ภาวนาดั้งเดิมนั้นชื่อคัมภีร์ “ต้าอันปันโส่วอี้จิง” หรือ “มหาอานาปานสมฤติ
สูตร” คัมภีรน์ 48ี้ สันนิฐานว่าแต่เดิมเขียนด้วยภาษาคานธารีในราวพุทธศตวรรษ
ที่ 649 เป็นคูม่ อื การปฏิบตั ธิ รรมฉบับย่อ เรียบเรียงโดยพระโยคาจารแห่งนิกาย
สรรวาสติวาท 50 ซึง่ เป็นหินยานทีม่ คี ำ� สอนเป็นภาษาสันสกฤต51 อย่างไรก็ตาม
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คัมภีรน์ รี้ จู้ กั กันโดยทัว่ ไปในชือ่ ภาษาจีนว่า “โฝซัวต้าอันปันโส่วอีจ้ งิ ”52 และใน
คัมภีร์นี้เองที่พบวลีที่ให้ความส�ำคัญต่อศูนย์กลางกายว่า “ความสามารถใน
การเฝ้ารักษาสติไว้ภายในกลางกาย เรียกว่าสติที่ตามเห็นกาย แท้จริงแล้วนั่น
คือสติที่อยู่ตรงกลางกาย”53 เนื้อหาส�ำคัญในอานาปานสมฤติสูตร เน้นอุบาย
การประคองรักษาสติไว้ภายในกลางกายผ่านลมหายใจ54 ส�ำหรับต�ำแหน่งการ
ประคองรักษาสติไว้ภายในกลางกายนั้น อุบาสกเฉินหุ้ย55ศิษย์ของพระอันซื่อ
กาวได้เรียบเรียงเพิ่มเติมไว้ในคัมภีร์ชื่อ“อินฉือรู่จิงจู้”56 ซึ่งในส่วนที่กล่าวถึง
“อรรถาแห่งอานาปานสมฤติ” มีข้อความว่า57 “ในขณะที่หายใจออกมาจาก
ภายในทีป่ ระกอบด้วยมหาภูตรูปสี่ ใจ [ต้องวาง] อยูภ่ ายในนัน้ ”58 ค�ำว่ามหาภูต
รูปสีน่ นั้ คือ ธาตุดนิ น�ำ้ ลม ไฟ ข้อความดังกล่าวจึงหมายถึงการก�ำหนดใจขณะ
ปฏิบัติธรรมไว้กลางธาตุทั้งสี่ จากข้อมูลในคัมภีร์จีนท�ำให้ได้หลักฐานว่า อย่าง
น้อยในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 859 มีเทคนิคการปฏิบัติสมาธิของหินยาน
แบบลมหายใจ (อานาปานสติ) และขณะท�ำสมาธิอยู่นั้นผู้ปฏิบัติพึงวางใจไว้ที่
กลางมหาภูตรูปสี่
เมื่อเปรียบเทียบกับหลักการสอนสมาธิของพระเดชพระคุณพระมงคล
เทพมุนี (สด จนฺทสโร) ที่กล่าวถึงการประคองรักษาสติ พระเดชพระคุณพระ
มงคลเทพมุนีกล่าวว่าให้รวมใจไว้ตรงต�ำแหน่งที่สุดของลมหายใจเข้าออก อัน
เป็นต�ำแหน่งศูนย์กลางกายฐานทีเ่ จ็ดซึง่ เป็นฐานทีต่ งั้ ของใจ60 และในส่วนของ
มหาภูตรูปทั้งสี่นั้น พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีได้แสดงไว้ในผังทางเดิน
ของใจและต�ำแหน่งที่ตั้งของจิต ว่าขณะปฏิบัติสมาธิภาวนา ใจจะต้องวางอยู่
ตรงความว่างหรืออากาศธาตุซึ่งตั้งอยู่ระหว่างกลาง ธาตุดิน น�ำ้ ลม ไฟภายใน
กายของผู้ปฏิบัติ
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ข้อมูลข้างต้นแสดงความสอดคล้องของต�ำแหน่งทีต่ งั้ ของใจขณะปฏิบตั ิ
สมาธิภาวนา ตามทีป่ รากฏในคัมภีรป์ ฏิบตั ขิ องหินยานแปลโดยพระอันซือ่ กาว
และค�ำสอนของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี ว่าอยูก่ ลางกายผูป้ ฏิบตั แิ ละ
ตั้งอยู่ระหว่างธาตุทั้งสี่
ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกับที่พระอันซื่อกาวก�ำลังเผยแผ่อานาปานสมฤติอยู่
นัน้ พระโลกเกษม61ได้สงั่ สอนรูปแบบสมาธิแบบพุทธานุสติ ดังปรากฏในคัมภีร์
จีนทีท่ า่ นแปลจากพระสูตรมหายานชือ่ ปรัตยุตปันนสมาธิสตู ร62 พระโลกเกษม
เป็นชาวกุษาณเกิดในคันธาระเมือ่ พ.ศ. 690 อันเป็นช่วงทีพ่ ระเจ้ากนิษกะแห่ง
กุษาณทรงท�ำนุบำ� รุงและส่งเสริมพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง พระโลกเกษม
มาถึงราชส�ำนักฮั่นตะวันออกมหานครลั่วหยางในสมัยพระเจ้าหวันตี้ (ครอง
ราชย์ พ.ศ. 689-710)63 และท�ำงานแปลระหว่างปี พ.ศ. 718-741 งานแปล
ของท่านเป็นรากฐานส�ำคัญของพระพุทธศาสนาในจีนต่อมาอีกยาวนาน64
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ภาพวาดพระโลกเกษม

พระสูตรปรัตยุตปันนสมาธิสูตรที่ท่านแปลไว้นั้น จัดเป็นพระสูตร
เกี่ยวกับสมาธิเก่าแก่ที่สุดของมหายาน เขียนขึ้นก่อนการแปลของท่านคือใน
ราว พ.ศ. 500 หรืออาจเก่าแก่กว่านั้น65 คัมภีร์นี้กล่าวถึงการท�ำสมาธิแบบ
ก�ำหนดนิมิตเป็นองค์พุทธเจ้าไว้ในใจ เมื่อผู้ปฏิบัติใจหยุดนิ่งจะสามารถเข้าถึง
ประสบการณ์ เห็นพระพุทธเจ้าจ�ำนวนมากมายดุจทะเลองค์พระได้ ในการ
ประมวลเนื้อหาจากฉบับภาษาจีนและทิเบตคัมภีร์ระบุไว้ว่า ให้ท�ำสมาธิบน
พื้นฐานของศีลที่บริสุทธิ์ คุณธรรมที่บริบูรณ์ และความไม่ยึดติดในสิ่งใดๆ ดัง
ข้อความต่อไปนี้
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พระโพธิสัตว์จะเป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ก็ตาม (ช�ำระ
ศีลให้บริสุทธิ์แล้วให้อยู่ในที่สงัด) น้อมระลึกถึงพระพุทธเจ้า
พระองค์หนึ่ง66 เหมือนระลึกถึงสิ่งน่าปลื้มใจที่เห็นในฝันด้วย
ใจที่แน่วแน่ไม่วอกแวก เขาไม่พึงท�ำความรู้สึกเหมือนก�ำลัง
รับรู้สิ่งที่มีตัวตน แต่ให้ท�ำความรู้สึกเสมือนก�ำลังรับรู้อากาศ
ที่ว่างเปล่า (ท�ำใจให้ว่างจากความคิดทั้งปวง) เมื่อใจตั้งมั่นใน
การรับรู้อากาศที่ว่างเปล่าแล้วมีใจจดจ่ออยู่เฉพาะพระพุทธ
องค์ ก็จะเห็นพระองค์เสมือนมาปรากฏอยู่เฉพาะหน้า งดงาม
ดังพุทธปฏิมาทีเ่ ป็นรัตนะใสแจ่ม67 และเมือ่ มีใจตัง้ มัน่ ในสมาธินี้
แล้วพระโพธิสตั ว์นอ้ มใจจดจ่อในทิศใด ก็จะมองเห็นพระพุทธเจ้า
ทั้งหลายผู้ด�ำรงอยู่ในทิศนั้น นี้คือผลตามธรรมชาติของสมาธินี้
ซึ่งเกิดจากเหตุ 3 ประการคือ 1) อานุภาพของพระพุทธเจ้า 2)
อานุภาพของสมาธิ และ 3) ก�ำลังบุญทีส่ งั่ สมมาของพระโพธิสตั ว์
เอง เปรียบเหมือนคนส่องดูเงาของตนในถาดน�ำ้ มันที่ใสและนิ่ง
หรือในกระจกที่เรียบและใสสะอาด ย่อมมองเห็นเงาตนเองได้
ชัดเจนฉันใด พระโพธิสัตว์ก็ย่อมเห็นพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้
ไม่ยากด้วยใจทีน่ งิ่ และใสเป็นสมาธิฉนั นัน้ และเมือ่ เห็นพระพุทธ
องค์แล้วก็กราบทูลสอบถามปัญหาได้ และยินดีกับค�ำตอบที่
ได้รับจากพระองค์
อานิสงส์ของสมาธิในการเห็นองค์พระคือท�ำให้มีบารมีเต็มเปี่ยม ท�ำให้
เรียนรู้ได้ทุกสิ่ง และตรัสรู้ได้รวดเร็วประดุจดังพระพุทธองค์ ผู้สัพพัญญู68
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เมื่อเปรียบเทียบกับพระธรรมเทศนาของพระเดชพระคุณพระมงคล
เทพมุนี (สด จนฺทสโร) ซึ่งให้ไว้ในยุคสมัยวันเวลาที่ต่างกัน จะสามารถเห็น
ความสัมพันธ์บางประการ ตามที่ได้คัดลอกมาเป็นตัวอย่างดังนี้ ในกรณีการ
ท�ำใจให้ว่าง
...เมือ่ ไม่ตดิ แล้ว ใจไม่เกาะอะไรเลย ใจมันก็วา่ งจากสังขาร
เหล่านัน้ ไม่เกีย่ วเกาะในสังขารเหล่านัน้ ใจก็วา่ ง ใจว่างนัน้ แหละ
เป็นหนทางหมดจด ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใด ใจที่ว่างนั้นแหละ เป็น
หนทางหมดจด ว่างจากสังขารเหล่านัน้ ไม่เกีย่ วเกาะด้วยสังขาร
เหล่านัน้ ไม่ตดิ ในสังขารเหล่านัน้ เรียกว่า ใจหมดจด เป็นหนทาง
บริสทุ ธิ์ นีแ่ หละทางบริสทุ ธิเ์ ป็นทางไปของพระอริยบุคคล ตัง้ ต้น
แต่โสดา สกทาคา อนาคา อรหันต์ ไปทางนี้ ไปทางหมดจดนี69้
ในกรณีเห็นพระปฏิมากรแก้วใสเมื่อปฏิบัติได้ถูกส่วน
...ถูกส่วนเข้าก็เข้าถึงกายธรรม รูปเหมือนพระปฏิมากร
เกตุดอกบัวตูม ใสเป็นกระจกคันฉ่องส่องเงาหน้า นี่แหละ
ธรรมกายโคตรภูละ...70
ในกรณีได้เห็นพระพุทธเจ้า
...ถ้าท�ำเป็นอย่างเขาแล้วละก็ ก็เข้าถึงพุทธรัตนะ ธรรม
รัตนะ สังฆรัตนะ ถูกส่วนเข้าดังนีล้ ะก็ พระพุทธเจ้าอยูท่ ไี่ หนก็พดู
ได้นะ อยูน่ พิ พานก็ไปได้ พระพุทธเจ้าอยูท่ ไี่ หนไปได้หมด หรือจะ
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อาราธนามาที่นี่ก็ได้ เดี๋ยวนี้ก็ได้ทีเดียว นี่เป็นหลักจริง เป็นหลัก
จริงอย่าทอดทิ้ง ให้เอาใจใส่ทุกถ้วนหน้า71
และในกรณีได้พูดหรือถามค�ำถามกับพระพุทธเจ้า
...ไปพูดกันได้ ถามอะไรกันได้ ไปท�ำอะไรกันได้ รู้เรื่อง
หมด ตลอดจนกระทั่งไปถึง รูปพรหม 16 ชั้น อรูปพรหม 4 ชั้น
ไปตลอด นิพพานไปตลอด พระพุทธเจ้าไปอยู่ในนิพพานที่ไหน
ไปพบกันหมด ไปพูดกันได้ ถามกันได้ทั้งนั้น72
จากข้อมูลการเปรียบเทียบข้างต้น จะพบว่าผลส�ำเร็จจากการปฏิบตั ธิ รรม
ท�ำให้ผู้ปฏิบัติสามารถเห็นพระปฏิมากรแก้วใส ผู้ปฏิบัติสามารถพูดหรือถาม
ค�ำถามต่างๆ ได้ จะต่างกันตรงที่ในวิชชาธรรมกายพระปฏิมากรแก้วใสนั้น
คือพระธรรมกายหน้าตักขนาดต่างๆ ซึ่งแตกต่างกันตามผลการปฏิบัติแต่ละ
ขั้น ในขณะที่คัมภีร์ปรัตยุตปันนสมาธิสูตรภาษาจีนไม่ปรากฏรายละเอียดว่า
พระพุทธเจ้าที่เห็นและพูดหรือถามค�ำถามได้นั้นมีขนาดเท่าไร อย่างไรก็ตาม
จุดร่วมอีกจุดหนึ่งคือผู้ปฏิบัติต้องท�ำใจให้ว่างเปล่าหมดจดให้ได้เสียก่อน จึง
จะประสบความส�ำเร็จในการปฏิบัติธรรม
ดร.ชนิดา ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมว่า73 พระ
สูตรนี้แม้จะกล่าวถึงการเห็นพระ แต่ก็เน้นการปล่อยวางและให้เห็นทุกสิ่งว่าง
เปล่ารวมทัง้ องค์พระทีเ่ ห็นด้วย กล่าวคือในเวลาทีร่ ะลึกถึงพระพุทธองค์หรือใน
เวลาทีเ่ ห็นพระ ก็ให้เห็นโดยปราศจากสัญญาว่าเป็นสิง่ ทีม่ อี ยูจ่ ริง (ภาวสัญญา)
และว่างเปล่าจากความคิดด้วย และในการพัฒนาสมาธินใี้ ห้กา้ วหน้า ก็สอนให้
ปฏิบัติสติปัฏฐาน 4 โดยมิได้ใช้ความคิดพิจารณา กล่าวคือ “ตามเห็นกายใน
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กายโดยไม่มีจิตคิดไปในแง่มุมต่างๆ เกี่ยวกับกาย” “ตามเห็นเวทนาในเวทนา
โดยไม่มีจิตคิดไปในแง่มุมต่างๆ เกี่ยวกับเวทนา” เป็นต้น ซึ่งตรงกันกับค�ำสอน
ในวิชชาธรรมกายที่อาศัยการหยุดนิ่งและเห็นเข้าไปตามล�ำดับ หาได้เป็นการ
ใช้ความคิดพิจารณาแต่อย่างใดไม่ ดังที่พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหา
มุนีกล่าวสอนอยู่เสมอๆ ว่า “ให้เป็นผู้ดูมิได้เป็นผู้กำ� กับหรือผู้แสดง” และดังที่
พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนแี ปลค�ำว่า “อนุปสฺส”ี อย่างตรงตัวว่า “เห็น
เนืองๆ” ดังข้อความที่คัดมานี้
อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ ดูก่อนภิกษุทั้ง
หลายทีศ่ กึ ษาพระธรรมวินยั ของพระตถาคตเจ้า เห็นกายในกาย
เนืองๆ นั้นเป็นไฉนเล่า........ เห็นกายในกายเนืองๆ อยู่ ถ้าเห็น
เข้าแล้วท�ำให้อาตาปี เพียรเทียว เพียรให้เห็นอยูเ่ สมอนัน้ ไม่เผลอ
ทีเดียว อาตาปี สมฺป ชาโน รู้รอบคอบอยู่เพียรแล้วก็รู้รอบคอบ
สติมา มีสติดว้ ยไม่เผลอรูร้ อบคอบไม่เผลอ วิเนยฺย โลเก อภิชฌ
ฺ า
โทมนสฺสํ คอยก�ำจัดอภิชฌา ความเพ่งเฉพาะอยากได้ และความ
โทมนัสเสียใจ ........ ไอ้ดีใจเสียใจนี่แหละอย่าให้เล็ดลอดเข้าไป
ได้ทีเดียว...ข้อที่สองคือ เวทนาสุ เวทนา นุปสฺสี วิหรติ อาตาปี
สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ เห็นเวทนาใน
เวทนาเนืองๆ อยู่ มีความเพียรเป็นเครื่องเผายังกิเลสให้เร่าร้อน
มีความรอบคอบ มีสติมั่นไม่ฟั่นเฟือน น�ำอภิชฌาโทมนัสในโลก
ออกเสีย ไม่ให้ลอดเล็ดเข้าไปได้ นี่ส่วนเวทนา ฯลฯ74

126 | ดร.กิจชัย เอื้อเกษม

www.webkal.org

ดร.ชนิดา ได้ทิ้งท้ายไว้ว่า พระสูตรเก่าแก่ที่เน้นวิธีปฏิบัติเช่น ปรัตยุต
ปันนสมาธิสตู รนี้ ควรค่าแก่ความสนใจศึกษาประวัตคิ วามเป็นมา ซึง่ อาจย้อน
รอยกลับไปได้ก่อนจะมาเป็นมหายาน75
อีกประมาณสองร้อยปีตอ่ มาตรงกับยุคราชวงศ์ฉนิ สมัยหลัง (พ.ศ. 92776
960) มีคัมภีร์ปฏิบัติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธานุสติเกิดขึ้นหลายเล่ม77 พระ
กุมารชีพ78หรือพระกุมารชีวะได้แปลคัมภีรเ์ ป็นภาษาจีนชือ่ “ซือเหวยเลีย่ หย้าว
ฝ่า”79ซึ่งเป็นคัมภีร์การปฏิบัติแบบพุทธานุสติ เก่าแก่เป็นที่รู้จักกว้างขวาง

อนุสาวรีย์พระกุมารชีพหน้าถ�ำ้ คิซิล เมืองกุชา มณฑลซินเกียง80

พระกุมารชีพมีบิดาเป็นชาวกัษมีรีชื่อกุมารายนะ81 มารดาคือเจ้าหญิง
ชีวกะ82ราชกนิษฐาของพระราชาแห่งกุชา เจ้าหญิงทรงพ�ำนักในอารามภิกษุณี
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ตั้งแต่พระกุมารชีพอายุได้ 7 ขวบ สองปีต่อมาทรงน�ำพระกุมารชีพเข้ารับการ
ศึกษาในส�ำนักพระพุทธทัตต์83 ที่แคว้นกัษมีร์ พระกุมารชีพใช้เวลา 3 ปีในการ
เรียน ทีรฆอาคมะ มัธยอาคมะ และกษุทรกะ84 เมื่อเดินทางกลับได้พ�ำนักที่
กัชคาร์85 เพือ่ บวชพระกุมารชีพเป็นสามเณรศึกษาพระอภิธรรมและอาคมะอืน่ ๆ
จากพระพุทธยศ86แห่งนิกายสรรวาสติวาทเป็นเวลา 1 ปี เมื่ออายุได้ 12 ปีย้าย
ไปพ�ำนักทีเ่ มืองเทอร์ฟาน87 ได้เรียนคัมภีรน์ กิ ายมาธยมิกะของท่านนาคารชุน88
กิตติศัพท์ของท่านเริ่มต้นจากการที่ท่านชนะการแสดงวาทะทางธรรม และได้
กลับไปเป็นอาจารย์สอนธรรมะแก่พระราชธิดาแห่งกุชา เวลานั้นชื่อเสียงของ
ท่านเล่าลือไปถึงประเทศจีน ต่อมา พระเจ้าฝูเจียน89 กษัตริย์ฉินราชวงศ์แรก
ได้สง่ ขุนพลหลีก่ วง90ออกมาปราบแคว้นกุชาและชิงตัวพระกุมารชีพ ขุนพลผูน้ ี้
ได้รับชัยชนะและควบคุมพระกุมารชีพกลับไปด้วย แต่ระหว่างทางทราบว่า
พระเจ้าฝูเจียนเสียเมือง จึงตั้งตัวเป็นเอกราชที่เมืองเหลียวโจวเมื่อ พ.ศ. 929
พระกุมารชีพถูกจ�ำขัง เวลานั้นท่านอายุมากแล้ว เข้าใจว่าท่านคงใช้เวลาในที่
จ�ำขังศึกษาภาษาจีน จวบจนกระทัง่ พระเจ้าเหยาซิง91แห่งฉินราชวงศ์หลัง กรีธา
ทัพมาปราบขุนพลผู้นี้สำ� เร็จ พระกุมารชีพจึงได้รับการนิมนต์ไปอยู่นครหลวง
ฉางอัน ทีน่ ครฉางอันท่านได้เป็นพระราชครูและเป็นทีเ่ คารพของพระเจ้าเหยาซิง
เป็นอย่างมาก ชาวจีนทุกเพศทุกวัยได้รับการสั่งสอนจากท่าน ทั้งจากการ
แสดงธรรมเทศนาและจากบทแปลพระสูตรต่างๆ เป็นภาษาจีน กล่าวกันว่า
กว่าเก้าในสิบของประชากรชาวจีนสมัยนั้น ใฝ่ธรรมะยอมรับนับถือพระพุทธ
ศาสนา แม้พระเจ้าเหยาซิงเองก็หลีกเลีย่ งการฆ่าฟันและโทษประหาร กลับมา
ใช้นโยบายผ่อนปรนอะลุ่มอล่วยแทน พระกุมารชีพได้แปลพระไตรปิฎกและ
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คัมภีร์มหายานเป็นภาษาจีนหลายเล่ม92 ซึ่งถือเป็นฐานการเผยแผ่พระพุทธ
ศาสนาทั้งในประเทศจีนและอื่นๆ สืบทอดต่อมากว่าพันปี
เนือ้ หาของคัมภีร์ “ซือเหวยเลีย่ หย้าวฝ่า” ของพระกุมารชีพ ในส่วนของ
การท�ำสมาธิด้วยการระลึกเห็นพระพุทธเจ้าเขียนไว้ว่า
...ผู้ปฏิบัติพบกับกายแก้ว... แล้วเห็นดวงสว่างผุดออกมา
จากกลางกายนั้น... เมื่อดวงสว่างผุดออกมาจากกลางกายนั้น
แล้ว ให้ผู้ปฏิบัตินึกเห็นพระอามิตายุ93ในกลางดวงสว่างกลาง
กายนั้น94
ชื่อพระอมิตายุเป็นพระนามของพระอมิตาพุทธะ ซึ่งเป็นพระพุทธเจ้า
พระองค์หนึง่ ของมหายาน ข้อความข้างต้นจึงหมายถึงการได้เห็นพระพุทธเจ้า
ในกลางดวงสว่าง ทีผ่ ดุ ออกจากกลางกายแก้ว นอกจากนีย้ งั ปรากฏข้อความที่
ให้ความชัดเจนในการปฏิบตั เิ พิม่ ขึน้ ซึง่ แสดงถึงการตรึกพระธรรมกายหรือการ
เห็นพระธรรมกายว่า “พระธรรมกายซ้อนอยู่ภายในกายเนื้อของผู้ปฏิบัติ”95
และอุปมาไว้ด้วยว่า “ดุจบุรุษผู้นึกถึงคนโทก่อน แล้วต่อมาจึงนึกถึงมุกมณี
ทีอ่ ยูใ่ นคนโทนัน้ ”96 พระกุมารชีพยังได้สรุปรูปแบบการปฏิบตั สิ มาธิแบบพุทธานุสติ
ไว้ในคัมภีร์ “ซือเหวยเลี่ยหย้าวฝ่า” อีกว่ามีทั้งหมดสี่ประเภทดังนี97้
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�ำสมาธิแบบพุทธานุสตินั้นมีสี่
ระดับ ดังผังจ�ำลองด้านล่างนี้
นิมิตพระพุทธรูป → นิมิตพระรูปกาย → นิมิตพระธรรมกาย →
พระพุทธเจ้าในทศทิศ103
เบือ้ งต้นผูป้ ฏิบตั นิ กึ ถึงพระพุทธรูปเป็นนิมติ เมือ่ ใจสงบระงับแล้วให้นกึ
นิมิตพระรูปกายของพระพุทธองค์ หลังจากนั้นก็นึกถึงพระธรรมกายภายใน
พระรูปกาย และสุดท้ายประสบการณ์จะท�ำให้เกิดญาณทัสนะ สามารถเห็น
และสอบถามปัญหากับพระพุทธเจ้ามากมายในทศทิศได้ ทั้งหมดนี้สอดคล้อง
กับข้อความในคัมภีร์ทศภูมิวิภาษาศาสตร์104 ซึ่งแปลไว้เป็นภาษาจีนโดยพระ
กุมารชีพเช่นกัน
เมื่อศึกษาพระธรรมเทศนาของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี
(สด จนฺทสโร) พบว่าท่านได้กล่าวถึงการปฏิบัติที่ได้ผลเห็นกายแก้ว และจาก
กายแก้วก็ได้เห็นดวงสว่าง และจากดวงสว่างก็ได้เห็นธรรมกายคือกายของ
พระพุทธเจ้า ซึง่ พบเห็นได้ทกี่ ลางกายผูป้ ฏิบตั ิ ดังข้อความตัวอย่างต่อไปนี้
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...หยุดอยู่กลางดวงธรรมที่ท�ำให้เป็นกายอรูปพรหม ก็
เห็นกายอรูปพรหมละเอียด หยุดอยู่กลางดวงธรรมที่ท�ำให้เป็น
กายอรูปพรหมละเอียด ก็เห็นกายธรรม รูปพระปฏิมากรเกตุ
ดอกบัวตูม ใสเหมือนกระจกคันฉ่องส่องเงาหน้า งามนัก105...ใจ
กายอรูปพรหมละเอียด หยุดนิ่งอยู่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ท�ำให้
เป็นกายอรูปพรหมละเอียดอีก พอถูกส่วนเข้า เข้าถึงดวงธัม
มานุปัสสนา สติปัฏฐาน ดวงศีล สมาธิ ปัญญา วิมุติ วิมุติญาณ
ทัสนะ เข้าถึงกายธรรม พอเข้าถึงกายธรรมเท่านั้นแหละ รูป
ของพระพุทธปฏิมากรเกตุดอกบัวตูมใสเป็นกระจกคันฉ่องส่อง
เงาหน้างดงามนัก จะปั้นท�ำให้เหมือนที่เขาปั้นไว้ในโบสถ์ ใน
วิหารการเปรียญ นี่ก็เพราะธรรมกายนี่แหละ รูปธรรมกายรูป
พุทธรัตนะนี่แหละ106
การปฏิบัติในตัวอย่างที่แสดงไว้ข้างต้น เป็นการปฏิบัติจากขั้นกายอรูป
พรหมละเอียดไปสูข่ นั้ กายธรรมโคตรภู พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนกี ล่าว
ไว้วา่ ทีก่ ลางกายอรูปพรหมละเอียดนัน้ เป็นทีต่ งั้ ของดวงธรรมทีท่ ำ� ให้เป็นกาย
อรูปพรหมละเอียด ซึ่งมีลักษณะ “ใสเป็นแก้ว”107 เมื่อหยุดนิ่งอยู่ที่กลางดวง
ธรรมนั้นจนถูกส่วน จะเข้าถึงกายธรรมซึ่งมีลักษณะเหมือนพระพุทธปฏิมาที่
สวยงาม จากการเปรียบเทียบจะเห็นได้ว่า ข้อความในคัมภีร์ “ซือเหวยเลี่ย
หย้าวฝ่า” ของพระกุมารชีพ และค�ำสอนน�ำการปฏิบัติของพระเดชพระคุณ
พระมงคลเทพมุนวี ชิ ชาธรรมกาย บรรยายประสบการณ์ภายในอันเป็นผลจาก
การปฏิบตั ไิ ปในทิศทางเดียวกันหรือแทบจะเหมือนกัน เริม่ ตัง้ แต่นกึ นิมติ เข้าถึง
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ธรรมกาย จนกระทั่งเห็นพระธรรมกายนับไม่ถ้วน เพียงแต่ว่าคัมภีร์ “ซือเหวย
เลี่ยหย้าวฝ่า”กล่าวถึงกายแก้วและดวงสว่างกลางกายแก้วเพียงกายเดียวขั้น
ตอนเดียว และกล่าวถึงขัน้ ตอนก่อนและหลังการได้เห็นพระพุทธเจ้าโดยกว้าง
แต่ค�ำสอนของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีได้กล่าวถึงกายแก้วและดวง
สว่างกลางกายแก้วหลายกาย ตั้งแต่กายมนุษย์ไปจนถึงกายธรรมพระอรหัตต์
รวม 18 กาย โดยทีก่ ายอรูปพรหมละเอียดรวมถึงกายธรรมโคตรภู เป็นผลการ
ปฏิบัติในช่วงกลางของกายทั้ง 18 นั้น
ในประเทศจีนช่วงเวลาเดียวกับพระกุมารชีพ มีพระภิกษุต่างชาติอีก
ท่านหนึง่ เป็นวิปสั สนาจารย์สงั่ สอนการภาวนา และแปลคัมภีรก์ ารปฏิบตั ธิ รรม
เป็นภาษาจีนหลายเล่ม ท่านผูน้ คี้ อื พระธรรมมิตร คัมภีรฉ์ บับแปลของท่านสอน
ให้ผู้ปฏิบัติต้องก�ำหนดสติไว้ตรงบริเวณสะดือ และจากการท�ำสมาธิเช่นนี้
ผู้ปฏิบัติจะได้ประสบการณ์มองเห็นดวงธรรมและองค์พระได้
พระธรรมมิตรฉายาฝ่าซิ่ว108เป็นชาวกัษมีรี เมื่ออายุ 7 ขวบได้ฉายแวว
ความเฉลียวฉลาด มีความสนใจในกิจกรรมพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก ทางบ้าน
เห็นว่ามีใจฝักใฝ่ในพระศาสนาจึงให้บวชตั้งแต่ยังเป็นเด็กชาย พระธรรมมิตร
จึงมีโอกาสได้รับฟังค�ำเทศนาสั่งสอนจากพระอริยสงฆ์ที่พ�ำนักในแคว้นกัษมีร์
มากมายหลายรูปอยู่เนืองๆ ท่านได้ศึกษาคัมภีร์ต่างๆ ทางพระพุทธศาสนาจน
รอบรู้ และมีความช�ำนาญอย่างยิ่งในทางปฏิบัติ พระธรรมมิตรมีความคิดอ่าน
ล�ำ้ ลึกรูจ้ กั ใช้ปฏิภาณแก้ไขปัญหาธรรมได้อย่างละเอียดถีถ่ ว้ น เมือ่ เข้ามาเผยแผ่
พระศาสนาในประเทศจีน ก็ได้สร้างวัดในพระศาสนาหลายวัด และแปลคัมภีร์
เป็นภาษาจีนไว้เป็นจ�ำนวนมาก109 ท่านรักการเดินธุดงค์และได้จาริกไปในบุญ
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สถานต่างๆ ทั่วอาณาจักร กล่าวกันว่าท่านมีคิ้วยาวจรดกัน ท�ำให้ได้รับสมญา
ว่าภาวนาจารย์คิ้วต่อ พระธรรมมิตรมรณภาพเมื่อ อายุ 87 ปี
ส�ำหรับคัมภีร์ของพระธรรมมิตรที่กล่าวถึงก�ำหนดสติไว้ตรงบริเวณ
สะดือในการท�ำสมาธิชื่อ “ปัญจทวารธยานสูตรมหรถธรรม” ซึ่งมีชื่อภาษาจีน
ว่า “อู่เหมินฉันจิงหย้าวย่งฝ่า” ท่านเขียนไว้ว่า
...ให้อาจารย์แนะน�ำต่อไปและกล่าวว่า “จากวันนีไ้ ปก็ให้
ละการปฏิบัติสองวิธีแรกที่ผ่านมา, แล้วให้รวมใจไว้ตรงสะดือ”
หลังจากได้รับค�ำแนะน�ำจากอาจารย์ (ผู้ปฏิบัติ) ก็นึกรวมใจไป
ตั้งบริเวณสะดือ จากนั้นไม่นานรู้สึกว่า (ภายในท้อง) ช่วงสะดือ
มีลักษณะการเคลื่อนไหว (ภายใน) เมื่อดูไปนิ่งๆ พบว่ามีบาง
อย่างสีขาวคล้ายไข่นกกระสา (ผูป้ ฏิบตั )ิ ก็เรียนให้อาจารย์ทราบ
อาจารย์กล่าวว่า “ให้ดูตรงนั้นต่อไป” เมื่อผู้ปฏิบัติท�ำอย่างที่
รับค�ำแนะน�ำก็เห็นว่า (กลางท้อง) มีดอกบัวก้านใสเป็นแก้ว ตรง
กลางดอกเป็นฝักบัวสีเหลืองทอง บนฝักบัวมีพระพุทธเจ้าประทับ
ขัดสมาธิอยู่ และในกลางสะดือของพระพุทธเจ้าองค์แรกมีดอก
บัวผุดขึ้น กลางดอกบัวนั้นมีพระพุทธเจ้าองค์ที่สองประทับนั่ง
สมาธิอยู่ ปรากฏเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆ ผุดต่อๆ กันขยายออกไป
เป็นมหาสมุทร110 เมื่อสุดขอบสมุทรแล้วพระพุทธเจ้าองค์แรก
ทีป่ ลายขอบสมุทรจะคืนกลับเข้าไปกลางสะดือพระพุทธเจ้าองค์ที่
สองถัดเข้ามา องค์ที่สองคืนกลับเข้ากลางสะดือองค์ที่สาม เป็น
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เช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนถึงพระพุทธเจ้าองค์เดิมที่ออกจากสะดือ
ผู้ปฏิบัต111
ิ
เนื้อหาในลักษณะให้เอาใจวางไว้ที่ท้องบริเวณสะดือนี้112 จะมีความ
คล้ายคลึงกับคัมภีรก์ ารท�ำสมาธิแบบพุทธานุสติอนื่ ๆ ทีเ่ ขียนขึน้ ในสมัยเดียวกัน
ทั้งสิ้น113
เมือ่ ศึกษาค�ำสอนของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
จะพบเนือ้ หาการวางใจไว้บริเวณสะดือเช่นกัน ดังตัวอย่างทีค่ ดั ลอกไว้ดงั นี้
ที่เกิดของใจนั้นอยู่ศูนย์กลางดวงธรรม ที่ท�ำให้เป็นกาย
มนุษย์ ใสบริสุทธิ์เท่าฟองไข่แดงของไก่ ที่ตั้งอยู่กลางใจมนุษย์นี้
สะดือทะลุหลัง ขึงด้ายกลุ่มเส้นตึงขวาทะลุซ้าย ขึงด้ายกลุ่มเส้น
ตึงกลางสะดือเชียวนะ เจาะให้ทะลุตรงกันไม่ให้คอ่ นล่างค่อนบน
ละ ไม่ให้คอ่ นหน้าค่อนปลายนะ ขวาก็เจาะขวาทะลุซา้ ยไม่ค่อน
หน้าค่อนปลายนะตรงดิง่ เชียว เอาด้ายร้อยเข้าเส้นหนึง่ ข้างหน้า
ข้างหลังร้อยเข้า เส้นขึงตึงตรงกลางเส้นด้ายจรดกัน ตรงนัน้ เรียก
ว่ากลางกัก๊ ...เมือ่ ใจไปหยุดนิง่ อยูศ่ นู ย์กลางดวงธรรมทีท่ ำ� ให้เป็น
กายมนุษย์นนั้ ให้ถกู ส่วนเข้า พอถูกส่วนเข้าเท่านัน้ เห็นดวงใสเท่า
ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ผุดขึ้นมา114
และเมื่อท�ำใจนิ่งที่บริเวณสะดือได้แล้วจะเกิดนิมิตดวงสว่างกลางกาย ซึ่งมี
ความส� ำ คั ญ ต่ อ การปฏิ บั ติ ส มาธิ ภ าวนาในล� ำ ดั บ ต่ อ ไป พระเดชพระคุ ณ
พระมงคลเทพมุนีได้เทศนาไว้ว่า
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...ท�ำใจให้หยุดนิ่งอยู่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ท�ำให้เป็นกาย
มนุษย์ ใสบริสทุ ธิเ์ ท่าฟองไข่แดงของไก่ ใจหยุดนิง่ อยูก่ ลางดวง
นั้น พอหยุดนิ่งอยู่กลางดวงนั้นได้แล้ว นั่นแหละเป้าหมายใจด�ำ
พุทธศาสนา115
ทั้งคัมภีร์“ปัญจทวารธยานสูตรมหรถธรรม” หรือ “อู่เหมินฉันจิงหย้าว
ย่งฝ่า” และค�ำสอนของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีล้วนแต่กล่าวถึง
บริเวณสะดือกลางตัวผู้ปฏิบัติว่าเป็นบริเวณส�ำคัญในการท�ำสมาธิภาวนา ใน
กรณีวิชชาธรรมกายจุดที่เหนือสะดือ 2 นิ้วเป็นที่ตั้งของจิตและเป็นจุดเริ่ม
ต้นของผลในการปฏิบัตินั้น กล่าวคือเมื่อหยุดใจได้ถูกส่วนที่กลางท้องบริเวณ
สะดือก็จะเกิดความสว่างกระจ่างขาวใสเป็นดวงกลม และจากดวงกลมนั้น
เมื่อหยุดใจต่อไปก็จะได้ผลในระดับสูงขึ้นไป เช่นได้เห็นพระพุทธเจ้า การได้
เห็นพระพุทธเจ้าหรือกายธรรมในระดับต่างๆ จะเกิดขึ้นบริเวณสะดือกลาง
ตัวผู้ปฏิบัติที่ว่านี้เช่นกัน
ในส่วนของนิมิตที่เห็นพระพุทธรูปผุดซ้อนๆ กันนั้น ขอน�ำโอวาทพระ
เดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (ธมฺมชโย) มาเป็นตัวอย่าง ถึงประสบการณ์
ภายในดังกล่าวซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกันดังนี้
...พอหยุดนิ่งก็จะเข้าถึงพระภายใน องค์พระก็จะผุดเกิด
ขึน้ มากมายทีเดียว พอยิง่ ปฏิเสธโดยการท�ำใจนิง่ เฉยไม่สนใจ ยิง่
ไม่สนใจยิ่งมากันใหญ่ องค์พระผุดผ่านขึ้นมาทีละองค์ 2 องค์ 3
องค์ จนกระทั่งมากันเป็นสายทีเดียว...116
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ลักษณะการผุดขึน้ ซ้อนๆ กันขององค์พระนัน้ เป็นประสบการณ์ภายใน
เมือ่ หยุดใจได้ถกู ส่วน จ�ำนวนองค์พระนัน้ มากมายจนกล่าวได้วา่ เป็นมหาสมุทร
แต่การมีนิมิตองค์พระกลับเข้าไปยังองค์พระองค์ต้นๆ จนกลับเข้าไปยังสะดือ
ของผู้ปฏิบัติตามที่ปรากฏในคัมภีร์ “ปัญจทวารธยานสูตรมหรถธรรม” นั้น
อาจเป็นความแตกต่างที่ขึ้นกับปัจจัยของผู้ปฏิบัติแต่ละบุคคล

ประติมากรรมพระโพธิสัตว์แสดงพระพุทธเจ้ากลางพระนาภี
พุทธศตวรรษที่ 8-11117 ขุดพบที่อัฟกานิสถาน
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ประติมากรรมพระโพธิสตั ว์นอี้ าจแสดงถึงเทคนิคหรือประสบการณ์การ
ท�ำสมาธิเห็นองค์พระบริเวณสะดือ ซึง่ บ่งชีว้ า่ ในยุคนัน้ แถบเอเชียกลางน่าจะมี
การท�ำสมาธิทเี่ กีย่ วกับองค์พระทีก่ ลางท้อง แล้วถ่ายทอดมายังประเทศจีน

ธรรมกายในคัมภีร์ภาษาจีน118
อังคุลิมาลียสูตร
พระสูตรทีก่ ล่าวถึงธรรมกายซึง่ เหลือเพียงบทแปลในภาษาจีนพระสูตร
หนึ่งชื่อว่า อังคุลิมาลียสูตร พระสูตรนี้เป็นคนละพระสูตรกับอังคุลิมาลสูตร
ในพระบาลี119 เนื้อหาของอังคุลิมาลียสูตรกล่าวสอนว่าพระพุทธเจ้าเป็นนิจจัง
และมีค�ำสอนเรื่องอนัตตาและศูนยตาว่าเป็นสภาวะเฉพาะของโลกียะมิใช่
สภาวะของนิพพาน และอธิบายว่าในใจของสรรพสัตว์นนั้ ล้วนด�ำรงอยูซ่ งึ่ พุทธ
ธาตุ หรือธรรมชาติความเป็นพุทธะที่เรียกขานกันว่าตถาคตครรภะ เนื้อหาใน
อังคุลมิ าลียสูตรจึงสอดคล้องเป็นอย่างยิง่ กับมหาปรินริ วาณสูตรภาษาสันสกฤต
ซึ่งมีขนาดยาวกว่ามาก คัมภีร์อังคุลิมาลียสูตรนี้ถูกแปลเป็นภาษาจีนโดย
พระคุณภัทระ120 ในช่วงประมาณ พ.ศ. 988-996121
พระคุณภัทระเป็นพระภิกษุมหายานชาวมคธ เกิดในวรรณะพราหมณ์
ภายหลังเปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนา ได้เข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ในประเทศจีนทางเรือพร้อมกับพระคุณวรมันเมื่อ พ.ศ. 978122 ราชส�ำนักจีน
ได้ถวายเกียรติแด่ท่านทั้งสองเป็นอย่างมาก ท่านได้อุทิศชีวิตทุ่มเทให้กับการ
แปลคัมภีร์พระพุทธศาสนาจากภาษาสันสกฤตเป็นภาษาจีน ท่านมรณภาพ
เมื่อ พ.ศ. 1011123 สิริอายุ 75 ปี ผลงานแปลของท่านมีมากมายถึง 52 คัมภีร์
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นับรวมเป็น 134 ผูก งานการแปลทีโ่ ดดเด่นของพระคุณภัทระ ได้แก่ ลังกาวตาร
สูตร124 ศรีมาลาสูตร และคัมภีร์ในกลุ่มอาคมะต่างๆ

รูปวาดของพระคุณภัทระ

ส�ำหรับอังคุลิมาลียสูตรนี้ได้กล่าวถึงธรรมกายอยู่ทั้งสิ้น 17 แห่ง125
ขอยกตัวอย่างสาระในคัมภีรแ์ ละความหมายของค�ำว่าธรรมกายซึง่ ดร.ชัยสิทธิ์
สุวรรณวรางกูล ได้แปลไว้ดังนี126
้
ตถาคตเป็ น นิ จ จั ง (nitya) มั่ น คง (dhruva) ไม่
เปลี่ ย นแปลง (śāśvata) และเป็ น ความสงบอย่ า งสู ง สุ ด
พระพุทธเจ้าเป็นความสุข พระตถาคตคือธรรมกาย ตถาคตครรภะ
ย่อมไม่สูญสลาย127
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นอกจากจะกล่าวไว้ว่าพระตถาคตคือธรรมกาย และพระตถาคตเป็น
นิจจังและสุขงั แล้ว ในคัมภีรอ์ งั คุลมิ าลียสูตรยังกล่าวเพิม่ เติมอีกว่าพระตถาคต
คือกายแห่งปัญญาที่ยิ่งใหญ่128 ธรรมกายคือกายที่ไร้ทุกข์ห่างทุกข์129 และ
ธรรมกายเป็นกายสูงสุด (ไร้สิ่งที่เหนือกว่า)130
ในการเปรียบเทียบกับค�ำสอนวิชชาธรรมกายของพระเดชพระคุณพระ
มงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) วัดปากน�ำ้ ภาษีเจริญ พบว่าท่านได้เทศน์อ้างอิง
แนวพระโอวาทของพระพุทธเจ้าว่าด้วยเรื่อง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แล้วจึง
กล่าวถึงสิ่งตรงกันข้ามคือ นิจจัง สุขัง อัตตาของธรรมกายไว้ดังนี้
เหตุใดพระองค์จึงเน้นสอนหนักไปในทาง อนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา? เมื่อใคร่ครวญโดยสุขุมแล้วจะมองเห็นว่า พระองค์
สอนดังนั้นเพื่อตะล่อมให้คนที่มีความคิดใช้วิจารณปัญญาสอด
ส่องเห็นได้เอง เช่นพระองค์ตรัสถึง “อนิจจัง” ก็เพื่อให้ค้นคิด
หา “นิจจัง” ตรัสถึง “ทุกขัง” ก็เพื่อให้ค้นคิดหา “สุขัง” ตรัสถึง
“อนัตตา” ก็เพื่อให้คิดหา “อัตตา” คนที่มีปัญญาเฉลียวฉลาด
ประกอบด้วยความเพียรพินจิ พิจารณาย่อมจะมองเห็นแนวพระ
โอวาทของพระองค์...อนิจจังบอกนิจจัง ทุกขังบอกสุขัง อนัตตา
บอกอัตตา...อะไรเล่าเป็นนิจจัง สุขงั อัตตา? ก็คอื ธรรมกายนีเ้ อง
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
ดวงปัญญาของมนุษย์กข็ นาดดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ ของ
มนุษย์ละเอียด ทิพย์-ทิพย์ละเอียด รูปพรหม-รูปพรหมละเอียด
โตเป็นล�ำดับขึ้นไป ของอรูปพรหม-อรูปพรหมละเอียด โตหนัก
ขึ้นไป แต่ว่าถึงเป็นล�ำดับขึ้นไปเท่าไร ก็ยังไม่ถึงเท่ากายธรรม
กายธรรมใหญ่มาก ดวงปัญญานัน้ ขนาดไหน ปัญญาน่ะออกจาก
ดวงนั้น ธรรมดวงนั้นของปุถุชน ปัญญาของปุถุชนมัว ความเห็น
มัวไม่ชัดนัก คล้ายๆ เปลือกๆ ปัญญา ไม่ได้ใช้ก�ำเนิดของปัญญา
ไม่ได้ใช้ปญ
ั ญาทีเ่ ป็นแก่น ใช้ปญ
ั ญาทีเ่ ป็นเปลือกๆ เท่านัน้ ปุถชุ น
ใช้ปญ
ั ญาผิวๆ เผินๆ ตัวเองก็ไม่เห็นปัญญาไม่รจู้ กั ว่ามันอยูท่ ไี่ หน
และก็ไม่รู้จักว่ารูปพรรณสัณฐานมันเป็นอย่างไร เพราะไม่เห็น
เพราะท�ำไม่เป็น พอท�ำเป็นแล้วจึงเห็นท�ำเป็นน่ะเห็นปัญญา
ทีเดียว133
ในวิชชาธรรมกายนั้นธรรมกายอรหัตมีดวงธรรมขนาดใหญ่ที่สุด 20
วา ดวงปัญญาของธรรมกายอรหัตก็มีขนาดเท่ากัน ดวงปัญญานั้นเป็นโลกุตร
ปัญญายังให้ถงึ ซึง่ ความหลุดพ้น อันเป็นโลกุตระอย่างสูง ดังพระธรรมเทศนาของ
พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีต่อไปนี้
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...สมาธิก็ดวงวัดผ่าเส้นศูนย์กลาง 20 วา ศีลก็เท่ากัน
สมาธิก็เท่ากัน ปัญญาก็เท่ากัน นั่นแหละของพระอรหัตท่าน
เรียกว่าโลกุตรปัญญา เรียกศีลสมาธิปัญญาขั้นนั้นเป็นโลกุตระ
อย่างสูง เป็นวิราคธาตุวิราคธรรม ทีเดียว พ้นจากสราคธาตุ
สราคธรรมไป134
ในส่วนทีก่ ล่าวว่าธรรมกายเป็นกายสูงสุดไม่มสี งิ่ ใดเหนือกว่านัน้ พระเดช
พระคุณพระมงคลเทพมุนีได้เคยเทศน์ไว้อย่างปราศจากข้อสงสัยว่า
...นี่เป็นที่พึ่งของเราจริง สิ่งอื่นไม่มี ให้แน่นอนลงไปเสีย
อย่างนี้ เมื่อแน่นอนลงไปเช่นนี้แล้ว ก็เห็นธรรมกายนั่นเองเป็น
ใหญ่ สิ่งอื่นเป็นใหญ่กว่านี้ไม่มี หมดทั้งสากลโลก หมดในธาตุใน
ธรรม ที่จะเป็นใหญ่กว่าธรรมกายนี้ไม่มี135
การที่คัมภีร์อังคุลิมาลียสูตรและวิชชาธรรมกายมีความสอดคล้องกัน
อย่างมากในเรือ่ งคุณสมบัตขิ องธรรมกายว่าเป็นนิจจัง สุขงั อัตตา และทีส่ ำ� คัญ
ธรรมกายเป็นกายแห่งปัญญาที่ยิ่งใหญ่ ไม่มีสิ่งใดเหนือกว่าธรรมกายนั้น ย่อม
เป็นข้อพิสจู น์วา่ การรูจ้ กั ธรรมกายในลักษณะดังกล่าวมีมานานแล้วในดินแดน
ที่นับถือพระพุทธศาสนาไม่ตำ�่ กว่า 1,500 ปี
ในการจั ด หมวดหมู ่ คั ม ภี ร ์ พ ระพุ ท ธศาสนามหายานนั้ น136 ค� ำ ว่ า
“อาคม”137หรือ อาคมะ มีนยั สือ่ ถึงค�ำสอนและกลุม่ คัมภีรท์ รี่ วบรวมจากหินยาน
มีทั้งหมด 4-5 อาคมะ ในส่วนของเถรวาทเองได้จัดหมวดหมู่ค�ำสอนส่วนนี้ไว้
ใน “นิกาย” หรือ นิกายะ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าประกอบกันเข้าเป็นพระสุต
ตันตปิฎกนั่นเอง บางส่วนของอาคมะได้แปลรักษาไว้เป็นภาษาจีนทิเบตและ
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คานธารี นักวิชาการจัดให้อาคมะเป็นค�ำสอนดัง้ เดิมทีย่ งั เหลืออยูข่ องพระพุทธ
ศาสนาสาขานิกายต่างๆ ในยุคต้นๆ มี สรรวาสติวาท มหาสางฆิกะ และธรรม
คุปตกะ เป็นต้น อาคมะจึงเป็นกลุม่ คัมภีรห์ รือพระสูตรทีส่ มควรแก่การค้นคว้า
ร่องรอยธรรมกายอีกกลุ่มหนึ่ง
ในการค้นหาร่องรอยธรรมกายจากคัมภีร์อาคมะต่างๆ ได้ใช้ต้นฉบับ
ภาษาจีนคือพระไตรปิฎกฉบับไทโช (Taisho) ของมหาวิทยาลัยโตเกียวเป็นหลัก
จากการศึกษาของ ดร.ชัยสิทธิ์ สุวรรณวรางกูล พบว่าคัมภีร์อาคมะได้กล่าวถึง
ค�ำว่าธรรมกายอยู่ทั้งสิ้น 11 ที่ คือพบใน ทีรฆาคมะ 2 ที่, สังยุกตาคมะ 2 ที่,
เอโกตตราคมะ 7 ที138
่ ซึ่งอาจยกตัวอย่างความหมายของค�ำว่าธรรมกายจาก
พระสูตรในกลุ่มคัมภีร์อาคมะได้ดังนี้

ทีรฆาคมะ มหาปรินิพพานสูตร No. 2139
มหาปรินิพพานสูตรเป็นพระสูตรที่จับความเมื่อพระพุทธองค์ใกล้เสด็จ
ดับขันธปรินิพพาน ข้อความที่ยกมาเป็นข้อความที่ตรัสแก่พระอานนท์พุทธ
อนุชา ว่าด้วยคุณสมบัติของพระอริยสาวก
พระสงฆ์สาวกเป็นผู้ปฏิบัติดี เป็นผู้มีความเป็นอยู่อย่าง
สงบสุขปราศจากค�ำเยินยอ ได้บรรลุผลของการปฏิบตั สิ กู่ ารหลุด
พ้น และถึงพร้อมด้วยธรรมกายซึง่ เป็นทีน่ บั ถือ ทัง้ พระเถระ และ
พระนวกะ ได้แก่ โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล สกิทาคามิมรรค
สกิทาคามิผล อนาคามิมรรค อนาคามิผล อรหัตมรรค อรหัตผล
เป็นบุรษุ สีค่ ู่ แปดบุคคล เป็นพระสงฆ์สาวกของพระผูม้ พี ระภาค
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เจ้า เป็นผู้ควรแก่การค�ำนับ เป็นผู้ควรแก่ทักษิณาทาน เป็นเนื้อ
นาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า140
ข้อความนี้แสดงให้เห็นว่าพระอริยสาวกของพระพุทธองค์ อันได้แก่
บุคคล 4 คู่ 8 ประเภทซึ่งเป็นเนื้อนาบุญอย่างยิ่งนั้น เป็นผู้ถึงพร้อมด้วย
ธรรมกาย และให้ข้อมูลอีกด้วยว่าธรรมกายมิได้จำ� กัดเฉพาะพระพุทธเจ้า แต่
พระอริยสาวกทุกชั้นถึงพร้อมด้วยธรรมกาย

สังยุกตาคมะ ทิวยาวทานะ141
เนือ้ หาในพระสูตรนีก้ ล่าวถึงพระราชาผูก้ ำ� ลังจะน�ำสมบัตนิ บั โกฏิกระท�ำ
ทานบูชาพระสถูป ในเวลานั้นหมู่อ�ำมาตย์ของพระราชาได้ถามถึงเหตุที่ท�ำให้
พระองค์ถวายทานเป็นจ�ำนวนมาก พระราชาตรัสตอบถึงเหตุที่ทานเหล่านี้
เหนือกว่าทานอื่นๆ ดังนี้
พระราชาตรัสว่า “ดังนั้นจงฟังว่าเราคิดอย่างไร กายของ
พระตถาคตคือธรรมกายเป็นภาวะอันบริสุทธิ์ สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น
ในใจด้วยความเคารพ ดังนั้นทานนี้ย่อมประเสริฐ...”142
ข้ อ ความจากคั ม ภี ร ์ ใ นพระสู ต รกล่ า วอย่ า งชั ด เจนว่ า
ธรรมกายมีสภาวะที่บริสุทธิ์ นอกจากนี้ในอาคมะเดียวกันยังมี
พระสูตรอื่นที่กล่าวถึงธรรมกาย ว่าจะคงอยู่เป็นนิจจังแม้กาย
หยาบจะสูญสลายไป ดังข้อความที่ยกมาแสดงต่อไปนี้
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สังยุกตาคมะ อัคคิวัจฉโคตตสูตร143
เรือ่ งราวในพระสูตรกล่าวถึงวัทสีปตุ ริยะพราหมณ์144 ได้เข้าเฝ้าพระผูม้ ี
พระภาคเจ้ายังทีป่ ระทับ ณ เวฬุวนั กลันทกนิวาปสถานเมืองราชคฤห์ พราหมณ์
ได้ถามข้อธรรมะและได้รับค�ำตอบอันประเสริฐจากพระพุทธองค์ ในท้ายที่สุด
พราหมณ์ได้กล่าวสรรเสริญพระพุทธเจ้าว่า
...ท่านพระโคดมก็เป็นเหมือนเช่นนี้ กิเลสทีร่ อ้ ยรัดให้เกิด
ความห่วงและความล�ำบาก145ได้ถกู ขจัดไปแล้ว ความคิดทีส่ บั สน
4 อย่าง146ก็ได้ขจัดไปแล้วเช่นกัน เหลือเพียงธรรมกายที่มั่นคง
และแท้จริงยังคงอยู147
่

เอโกตตราคมะ มฆเทวะสูตร148
เนือ้ เรือ่ งในพระสูตรกล่าวถึงมหาสมาคมหน้าพระพักตร์พระผูม้ พี ระภาค
เจ้าอันประกอบด้วย พระศรีอริยเมตไตรย พระโพธิสัตว์เป็นจ�ำนวนโกฏิ พระ
พรหม ท้าวสักกะ และท้าวจตุโลกบาล เหล่าเทวดาในมหาสมาคมนั้นได้กล่าว
อาราธนาพระอานนท์ ให้เมตตาน�ำเอาธรรมของพระตถาคตมาแสดงต่ออย่าง
สมบูรณ์เพื่อไม่ให้สูญหายจากโลกนี้ ก่อนหน้าการอาราธนานั้นพระพุทธองค์
กล่าวเปรียบเทียบพระวรกายและพระธรรมกายของพระองค์ไว้ว่า
แม้พระศากยมุนที รงมีพระชนมายุไม่ยาวนาน แม้รา่ งกาย
เลือดและเนื้อจะสลายไป แต่ธรรมกายก็ยังคงอยู่149
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ในล�ำดับนั้นเอง พระอานนท์ผู้เปี่ยมด้วยมหากรุณาอันเป็นคุณธรรมใน
พรหมวิหาร 4 ก็รับอาราธนาที่จะบันลือสีหนาทถ่ายทอดพระธรรมค�ำสอน150
และกล่าวถึงธรรมกายว่า
พระอานนท์ได้กล่าวเช่นนี้ “ธรรมกายของพระตถาคตไม่
สูญสลาย และจะอยู่ในโลกนี้ตลอดกาล ไม่แตกสลายไป เทวดา
และมนุษย์ทั้งหลายสามารถได้ยินและได้รับผลของเส้นทางเดิน
นั้น”151

เอโกตตราคมะ อุโปสถสูตร (อมตะกรรม)152
ความในพระสูตรนีพ้ ระอานนท์พทุ ธอนุชาน้อมถามพระผูม้ พี ระภาคเจ้า
ขณะประทับอยู่ ณ เชตวันอนาถปิณฑิกอารามในเมืองสาวัตถี ถึงอายุของพระ
ศาสนา ซึ่งพระพุทธองค์ประทานค�ำตอบว่า
เพราะฉะนั้น อานนท์ เธอควรจ�ำไว้ในใจว่า เราศากยพุทธมีช่วงชีวิตที่
ยาวนาน ท�ำไมจึงเป็นเช่นนัน้ เล่า เพราะถึงแม้วา่ กายเราจะสลายไปแล้ว
ก็ตาม แต่ธรรมกายยังคงอยู่153
ทัง้ สีพ่ ระสูตรข้างต้นล้วนแสดงถึงธรรมกายว่า ธรรมกายเป็นกายบริสทุ ธิ์
เป็นกายที่ยั่งยืนไม่สูญสลายเช่นกายเนื้อ กรณีเช่นนี้ ค�ำว่าธรรมกายอาจหมาย
ถึง หมวดหมู่พระธรรมค�ำสอนและก็อาจหมายถึงกายแห่งพระญาณรู้แจ้งก็ได้
แต่หากน�ำนัยว่าธรรมกายหมายถึงกายแห่งการรู้แจ้งมาศึกษาเปรียบเทียบ
กับพระธรรมเทศนาของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี ก็จะพบความ
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สอดคล้องต้องกัน อันจะได้เปรียบเทียบให้เห็นในล�ำดับถัดไป และทีจ่ ะน�ำเสนอ
เป็นล�ำดับสุดท้ายในกลุ่มคัมภีร์อาคมะคือ

เอโกตตราคมะ โภชนะสูตร154
พระสูตรนี้เป็นพระธรรมเทศนากล่าวถึงอานิสงส์ 5 ประการของการ
บริจาคทาน อันได้แก่ อายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ155 นอกจากอานิสงส์
แล้วพระสูตรยังได้กล่าวขยายความออกไปอีกว่า
ห้าสิ่งนี้คือผลแห่งการให้ทาน ถ้าหากทานนั้นเป็นไปเพื่อ
หวังพระนิพพาน ดังนัน้ ก็ได้รบั ผลบุญอย่างเต็มที่ บุคคลใดก็ตาม
ทีเ่ กิดมา ไม่วา่ ทีใ่ ดก็ตามย่อมจะเห็นพระพุทธเจ้าในปัจจุบนั และ
ได้รบั ฟังธรรมนัน้ เช่น พรหมวิหาร 4 กตัญญู 4 บารมี 6 โพธิปกั ขิย
ธรรม 37 จะสามารถบรรลุธรรมกายจะมีอายุขยั ยาวนานไม่สนิ้ สุด
จะได้ลักษณะมหาบุรุษและอนุพยัญชนะอย่างเด่นชัด156
กล่าวโดยย่อคือผู้ให้ทานที่หวังในนิพพานอันมิใช่ผลในทางโลกียะ ย่อมได้รับ
ผลต่างๆ อันเป็นปัจจัยให้ได้ธรรมกายนั่นเอง
ในการศึกษาเพื่อหาร่องรอยธรรมกายนั้น เมื่อยกข้อความในพระธรรม
เทศนาของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ที่แสดงไว้มา
เปรียบเทียบ จะพบว่ามีเนือ้ หาทีเ่ ข้ากันได้ดกี บั คัมภีรใ์ นกลุม่ อาคมะ ดังตัวอย่าง
ที่จะได้ยกมาแสดงต่อไปนี้ ในเรื่องของพระอริยสาวก 8 ประเภท พระเดช
พระคุณพระมงคลเทพมุนีได้เคยแสดงไว้ว่า
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ยกพระสาวกของพระตถาคตเจ้าตั้งแต่ โสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผล, สกิทาคามิมรรค-สกิทาคามิผล, นาคามิมรรคอนาคามิผล, อรหัตตมรรค-อรหัตตผล 8 จ�ำพวกนีเ้ ป็นอริยสาวก
ไม่ใช่เป็นปุถุชนสาวก ถ้าต�่ำกว่านั้นลงมามีธรรมกายแต่ว่าไม่ได้
พระโสดา สกิทาคา อนาคา อรหัต อะไร นั่นสาวกชั้นโคตรภู
พวกไม่มีธรรมกายมีมากน้อยเท่าใดเป็นสาวกชั้นปุถุชนเรียกว่า
ปุถุชนสาวก สาวกที่ยังหนาอยู่ด้วยกิเลส157
และเทศน์ในอีกวาระว่า
อคฺเค พุทฺเธ ปสนฺนานํ ทกฺขิเณยฺเย อนุตฺตเร เลื่อมใส
ในพระพุทธเจ้าผู้เลิศคือธรรมกายทีเดียว ธรรมกายโคตรภู
ธรรมกายโคตรภูละเอียด ธรรมกายโสดา โสดาละเอียด ธรรมกาย
สกทาคา สกทาคาละเอียด ธรรมกายอนาคา อนาคาละเอียด
ธรรมกายอรหัต อรหัตละเอียด นั่นแหละ ธรรมกาย158
จากตัวอย่างข้างต้นสองข้อความท�ำให้ทราบได้อย่างชัดเจนว่า พระอริย
สาวกทั้ง 8 ประเภทมีธรรมกายตามระดับมรรคและผลของแต่ละประเภทไป
แม้กระทั่งผู้ที่ได้โคตรภูก็มีธรรมกายเช่นกัน และที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่งคือ
ธรรมกายไม่ได้จ�ำกัดเฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้น
ในส่วนทีก่ ล่าวถึงกายของพระสิทธัตถะหรือรูปกายว่าเป็นของเน่าเปือ่ ย
ได้ และธรรมกายของพระพุทธเจ้าจะยังคงอยู่แม้รูปกายจะสูญสลายไปนั้น
พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีได้เคยกล่าวถึงเรื่องนี้อย่างชัดเจนว่า
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ที่แลเห็นด้วยตาธรรมดานั้น เป็นแต่เปลือกของพระองค์
คือกายพระสิทธัตถะที่ออกบวช ซึ่งมิได้อยู่ในความหมายแห่ง
ค�ำว่าเรา และยังตรัสว่าเป็นกายที่เปื่อยเน่าด้วยนั่นคือกายพระ
สิทธัตถะที่ออกบวช ซึ่งเป็นกายภายนอกนั่นเอง ค�ำว่าเราในที่นี้
จึงสันนิษฐานได้ว่าหมายถึงกายภายในซึ่งไม่ใช่กายเปื่อยเน่า
กายภายในคืออะไรเล่า ก็คือธรรมกายนั่นเอง159
กล่าวได้ว่าสิ่งที่พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีเทศน์ไว้ มีสาระใน
เรื่องธรรมกายและรูปกายของพระพุทธเจ้า สอดคล้องต้องกับกลุ่มคัมภีร์
อาคมะภาษาจีนเป็นอย่างยิง่ นอกจากเรือ่ งของธรรมกายแล้ว คัมภีรอ์ าคมะยังได้
กล่าวถึงเรือ่ งการให้ทานและอานิสงส์ของการให้ทานนัน้ พระเดชพระคุณพระ
มงคลเทพมุนไี ด้อธิบายถึงการให้ทาน พร้อมกับอานิสงส์ทจี่ ะบังเกิดแก่ผใู้ ห้ทาน
ที่เหมือนกัน อันได้แก่ อายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ
คนที่ได้ พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ อยู่ในตัว แจ่ม
เสมอนั่นเรียกว่า บุคคลผู้ตั้งอยู่ในไตรสรณคมน์ บุคคลชนิดนั้น
ย่อมไม่กระท�ำบาปกรรม 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
รักษา อุตส่าห์เก็บหอมรอมริบ ความเหนียวแน่นในทรัพย์สมบัติ
นั้น สละออกมาเป็นก้อนใหญ่หาน้อยไม่ ได้สละออกมาให้ขาด
ออกไปจากใจ นีแ่ หละเป็นทานในพระปรมัตถ์แท้ๆ ไม่ใช่ทานใน
พระสูตร หรือพระวินยั ความสละขาดออกไปจากใจเช่นนัน้ เรียก
ว่า จาคเจตนามัย เป็นทางไปแห่งมรรคผล และพระนิพพาน มี
บาลีเป็นหลักฐานว่า จาโค ปฏินิสฺสคฺโค วิมุตฺติ อนาลโย จาโค
แปลว่า ความสละทรัพย์สมบัติ และไม่ค่อยระวังรักษา หรือรัก
ใคร่อกี ต่อไป ละขาดออกให้แก่พระภิกษุ สามเณร นีเ่ ป็นปรมัตถ
ทานโดยแท้ พึงจ�ำไว้วา่ ให้ตดิ ใจ จะได้เป็นอุปนิสยั ปัจจัยแห่งพระ
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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ปัจจัยแห่งนิพพานจึงหมายถึงปัจจัยทีท่ ำ� ให้ได้ธรรมกาย ดังนัน้ สิง่ ทีท่ า่ น
แสดงไว้จึงสอดคล้องอย่างยิ่งกับคัมภีร์ในอาคมะว่า ทานที่ให้ไปเพื่อหวังผล
นิพพานย่อมอ�ำนวยปัจจัยต่างๆ ให้ได้ธรรมกาย
การที่ธรรมเทศนาของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีแสดงสาระ
ของธรรมกายตรงกับเนือ้ หาทีป่ รากฏในคัมภีรก์ ลุม่ อาคมะทีถ่ า่ ยทอดเป็นอักษร
จีน ซึ่งเป็นกลุ่มคัมภีร์ที่ทางพระพุทธศาสนามหายานบันทึกและสืบทอดจาก
พระพุทธศาสนาหินยานแต่โบราณ โดยไม่ปรากฏว่าพระเดชพระคุณพระมงคล
เทพมุนไี ด้เคยร�ำ่ เรียนภาษาจีนจากทีไ่ หนนัน้ ความต้องตรงกันนีไ้ ม่นา่ เป็นเหตุ
บังเอิญ แต่น่าจะมาจากผลการปฏิบัติที่ได้ให้ความรู้จริงที่ไม่ขึ้นกับกาลเวลา
ขนบประเพณี และเชื้อชาติภาษาใด อันเป็นเอกายนมรรคทางสายเดียว
สายอืน่ ไม่มี ผูไ้ ด้รไู้ ด้เห็นย่อมอธิบายออกมาเป็นอย่างหนึง่ อย่างเดียวกันเสมอ
ยุคต้นประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในประเทศจีนเริ่มตั้งแต่พุทธ
ศตวรรษที่ 6 จนถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 10163 คัมภีร์ที่บันทึกค�ำสั่งสอนต่างๆ
จากอินเดียและเอเชียกลางได้รับการแปลเป็นภาษาจีนโดยพระภิกษุต่างชาติ
เพื่อความเข้าใจของผู้คนในท้องถิ่น คัมภีร์สายปฏิบัติทั้งหินยานและมหายาน
ต่างก็ได้รับการถ่ายทอดเป็นภาษาจีน เนื้อหาที่ได้รับการถ่ายทอดมานี้ ย่อม
รวบรวมมาจากพระธรรมค�ำสอนตั้งแต่ยุคพุทธกาล164หรือหลังจากนั้นราว
500 ปี ความสอดคล้องต้องกันในแนวการปฏิบัติและผลจากการปฏิบัติสมาธิ
ภาวนา ระหว่างคัมภีรภ์ าษาจีนด้วยกันเองและทีพ่ อ้ งกับค�ำสอนวิชชาธรรมกาย
เช่นเรื่องการวางใจที่ศูนย์กลางกาย นิมิตดวงใสสว่าง นิมิตองค์พระ ธรรมกาย
ปรากฏเป็นพระมหาบุรุษ และการได้เห็นพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมกายนั้น
แสดงถึงความเป็นสากลของการปฏิบตั สิ มาธิภาวนาของพระพุทธศาสนา และ
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แม้ดินแดนทั้งสองจะห่างไกลกันตามสภาพภูมิศาสตร์ ห่างไกลกันด้วยยุคสมัย
แรกรับพระพุทธศาสนา ห่างไกลกันด้วยภาษาวัฒนธรรมและการสื่อสาร อีก
ทั้งห่างไกลกันด้วยกาลเวลา แต่ความเป็นสากลหนึ่งเดียวในการปฏิบัติสมาธิ
ภาวนาอย่างถูกต้องเพื่อความหลุดพ้นนี้ ย่อมปรากฏเป็นประสบการณ์ภายใน
ที่เหมือนกันไม่มีประเด็นต้องถกเถียง และเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เลย
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อินโดซีเธียน (Indo Scythian)
พระกัศยปมาตังคะ (Kasyapa Matanga 迦葉摩騰) พระธรรมรัตนะ (Dharmaratna หรือ
พระโคภรณะ Gobharana 竺法蘭)
(Kumar 2005: 39)

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)
ส่วนใหญ่เป็นภาษาสันสกฤต ภาษาคานธารี และภาษาอื่นๆ ที่ใช้ในเอเชียกลาง
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
กุษาณะ (Kushan ) หรือชาวเย่ว์จือ (Yuezhi 月支) หรือชาวอินโดซีเธียน (Indo-Scythian)
ซอกเดียน (Sogdian)
พระอันซื่อกาว (An Shigao 安世高) พ.ศ. 690-712
พระคังเซิงหุ้ย (Kang Senghui 康僧會), Sanghapala
เฉินหุ้ย (Chen Hui 陳慧)
พระโลกเกษม (Zhi Loujiachen 支婁迦讖 ชื่อย่อ Zhi Chen 支讖)
คังจวี้ (Kang Ju 康巨)
คังเมิ่งเสียง (Kang Meng Xiang 康孟祥)

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

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

จือเลี่ยง (Zhi Liang 支亮)
ธรรมปาละ (Dhammapala, Tan Guo 曇果)
กปิลวัสตุ (Kapilavastu) หรือกบิลพัสดุ์
คัมภีร์ต้นฉบับที่แปลเป็นภาษาจีนซึ่งได้รับการคัดลอกหรือประยุกต์ในสมัยต่อๆ มา
Rhie, op.cit. p.32

ชีวประวัติของท่านถูกเรียบเรียงไว้หลายฉบับ ตัวอย่างเช่น “สารานุกรมบันทึกประวัติการแปล
พระไตรปิฎกเป็นภาษาจีน”(出三藏記集 T.2145) รจนาโดยพระเซิงโย่ว
เหอซ่าง (heshang 和尚) ซึ่งนาเธียร์ (Nattier) ให้คำ� แปลว่า พระอุปัชฌาย์ (upādhayāya) (Nattier

2008: 39)
39
40
41
42

43

“รวมดรรชนีคมั ภีรธ์ รรม” (จงหลีจ่ ง้ จิงมูล่ ู่ 綜理衆經目錄) แต่งโดยพระต้าวอัน (Daoan’s ZLZJML)
พ.ศ. 917
“ลี่ไต้ซันเป่าจี้”(歴代三寶紀 T.2034, 49) แต่งโดยเฟ่ยฉางฝัง (費長房) ราวปี พ.ศ. 1140
เทคนิคการยืมศัพท์เฉพาะทาง “เก๋ออี้” (geyi 格義 method of analogy)
จากข้อมูลของบุมบาคฮะร์ พระอันซื่อกาวได้หยิบยืมเอาค�ำศัพท์ต่างๆ ของเต๋ามาใช้เช่นค�ำว่า โซ่ว
(shou 守) ซึ่งหมายถึง “การเฝ้ารักษาไว้” หรือ “การเฝ้าสังเกต” (guarding or observing) Bumbacher, 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
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
45
46

โยคาจารภูมิ (Yogācārabhūmi) Daodi jing道地經 (T607)

Deleanu, Florin. 1997. “A Preliminary Study of An Shigao’s Translation of the Yogācārabhūmi.”
Kansai Medical University 17: 33–52. pp. 33–52

อรรถาธิบายแห่งคัมภีร์อานาปานสมฤติ

(Anban jie 安般解) Zacchetti, Stefano. 2008 “A ‘New’

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

47

48
49
50
51
52

ในช่วงนี้พระพุทธศาสนาและลัทธิเต๋าต่างมีอิทธิพลต่อกันและกัน พระอันซื่อกาวได้น�ำค�ำศัพท์ของ
เต๋ามาใช้ในงานแปล เช่นค�ำว่า 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�ำให้ผู้ท�ำสมาธิหายใจเข้าออกผ่านจุดตันเถียน (呼吸盧間入丹田)
และเทคนิคการนึกนิมิตองค์เทพ (ซือเสิน si shen 思神) ไว้ตรงจุดตันเถียน (思想丹田) นี้ ล้วนเป็น
ผลจากอิทธิพลพระสูตรท�ำสมาธิในศาสนาพุทธที่แพร่หลายในยุคนั้น ซึ่งได้แปลออกมาเป็นภาษาจีน
(Bumbacher 2007: 203–228) อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่าจุดตันเถียนดังกล่าวเป็นจุดที่ตำ�่ กว่า
สะดือลงมาประมาณสองนิ้วมือ
ด้วยชื่อ “อานาปานสวตี ” (Ānāpānasvadi)
พ.ศ. 501-600

Deleanu, Florin. 1997. “A Preliminary Study of An Shigao’s Translation of the Yogācārabhūmi.”
Kansai Medical University. pp. 44-47

อภิชยั โพธิป์ ระสิทธิศ์ าสต์ (2539) พระพุทธศาสนามหายาน พิมพ์ครัง้ ที่ 4 กทม. มหามกุฏราชวิทยาลัย
หน้า 61
โฝวซัวต้าอันปันโส่วอี้จิง (Foshuo da anban shouyi jing 佛說大安般守意經) (T602) สามารถ
แบ่งออกได้เป็นสองภาค ภาคแรกกล่าวถึงค�ำอธิบายของศัพท์ 4 ค�ำ(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�ำหรับเทคนิค 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

54

55
56

57
58

59
60

61

『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�ำบาลีว่า กาเย กายา
นุปสฺสี วิหรติ Kāye kāyānupassī viharati.

ส�ำหรับเนือ้ หาในส่วนนีม้ สี งิ่ ทีน่ า่ สนใจคือค�ำว่า อี้ (yi 意) ค�ำนีม้ คี วามหมายได้สองนัย คือ 1. ใจ (mana)
2. สติ (smṛti) โดยทั่วไปศัพท์เฉพาะทางพระพุทธศาสนา ในภาษาจีนค�ำนี้จะใช้ในความหมายว่าใจ
เป็นส่วนใหญ่ เช่นค�ำว่า กาย (shen 身) วาจา (kou 口), ใจ (yi 意) นอกจากนี้คำ� ว่าอี้ 意ในบางบริบท
ยังสื่อความหมายถึง สติ (smṛti, mindfulness) ได้เช่นกัน (Muller, A. Charles, ed. “Yi 意, Mentation.” Digital Dictionary of Buddhism, n.d. Accessed August 26, 2013.) ยกตัวอย่างเช่นศัพท์ค�ำ
ว่า “สติปัฏฐานสี่” ในภาษาจีนสามารถใช้คำ� ว่า “ซื่อ อี้ จื่อ” (si yi zhi 四意止) (Hung, Hung-lung
2004: 320–316) และจากการทีพ
่ ระเกียรติศกั ดิ์ กิตติปญ
ั โญ สอบถามศาสตราจารย์การาชิมา (Seishi
Karashima 辛嶋静志) ได้รับการยืนยันว่า ในวลี 可守身中意者 หรือ “การรักษาสติภายในกลาง
กาย” นั้น ค�ำว่า “อี้” (yi 意) หมายถึง “สติ”
เฉินหุ้ย (Chen Hui 陳慧)
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
อรรถาธิบายแห่งคัมภีร์อานาปานสมฤติ (Anban jie 安般解)

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)

ช่วงกลางระหว่าง พ.ศ. 701-800
พระเมธีวราภรณ์ (วิเชียร อโนมคุโณ) ป.ธ. 9 (2525) โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อประชาชน วัดปากน�้ำ
ภาษีเจริญ. “ล�ำดับที่ 7 ธรรมบรรยาย หลักอานาปานสติ.” ทางมรรค ผล นิพพาน ธรรมปฏิบัติตาม
แนววิชชาธรรมกาย พ.ศ. 2525, หน้า 723
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�ำการแปลในช่วง 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

65
66
67
68
69

70
71
72
73
74
75
76
77

งานแปลของพระโลกเกษมที่สำ� คัญ 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)
ชนิดา จันทราศรีไศล รายงานประจ�ำเดือนมิถุนายน 2556 ซีแอตเติล 6 มิถุนายน 2556 หน้า 2–5
ในทัศนะของมหายาน พระพุทธเจ้ามีนบั พระองค์ไม่ถว้ น ทรงสถิตอยูใ่ นพุทธเกษตรมากมายทัว่ ทัง้ สิบ
ทิศ ในที่นี้ให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งก็ได้ด้วยใจที่แน่วแน่
ภาษาจีนบางฉบับว่า เห็นพระพุทธองค์นับพระองค์ไม่ถ้วน
ชนิดา จันทราศรีไศล รายงานประจ�ำเดือนมิถุนายน 2556
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) (2555) “รวมพระธรรมเทศนา พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร).”
คณะศิษยานุศิษย์หลวงพ่อวัดปากน�้ำ โดยพระวิชัย วิชโย และคณะ กรุงเทพฯ บ. เอกพิมพ์ไท จ�ำกัด
หน้า 530
เรื่องเดียวกัน หน้า 419
เรื่องเดียวกัน หน้า 498
เรื่องเดียวกัน หน้า 508
ดร.ชนิดา จันทราศรีไศล นักวิชาการประจ�ำสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยแห่งออสเตรเลียและ
นิวซีแลนด์
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร), รวมพระธรรมเทศนา หน้า 575
ก่อน พ.ศ. 500 โดยประมาณ
ราชวงศ์ฉินสมัยหลัง หรือ โฮ่วฉิน (houqin 後秦)
คัมภีรป์ ฏิบตั สิ มาธิภาวนาทีก่ ล่าวถึงพุทธานุสติในยุคนีไ้ ด้แก่ “ต�ำราจาก ซัมบัสตา”(Book of Zambasta)
( Martini 2011: 121–194 และ Emmerick 1969: 59–74) “คัมภีรโ์ ยควิธ”
ี (Yogalehrbuch)(Yamabe
1999: 60-71), “คู่มือสมาธิแห่งมองโกเลีย” (The Mongolian manual) (Yamabe 2010: 1045),
อูเ่ หมินฉันจิงหย้าวย่งฝ่า (The Essence of the Meditation Manual Consisting of Five Gates 五門禪經
要用法) T619, และ ซือเหวยเล่วห
์ ย้าวฝ่า (The Abridged Essentials of Meditation 思惟畧要法) T617

160 | ดร.กิจชัย เอื้อเกษม

www.webkal.org

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

พระกุมารชีพ (Kumārajīva 鸠摩罗什)
ซือเหวยเล่ว์หย้าวฝ่า (Abridged Essentials 思惟畧要法) T617
ถ�้ำคิซิล (Kizil Caves) มณฑลซินเกียง (ซินเจียง Xinjiang) สาธารณรัฐประชาชนจีน
กัษมีรี (Kashmiri) กุมารายนะ (Kumārāyana)
ชีวกะ (Jīvaka)
พระพุทธทัตต์ (Bandhudatta)
ทีรฆอาคมะ (Dīrgha Āgama) มัธยอาคมะ (Madhyama Āgama) กษุทรกะ (Kṣudraka)
กัชคาร์ (Kashgar) ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของมณฑลซินเจียงทางตะวันตกของจีน
พระพุทธยศ (Buddhayaśa)
เทอร์ฟาน (Turpan หรือ Turfan) ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของมณฑลซินเจียงทางตะวันตกของจีน
มาธยมิกะ (Madhyamaka) นาคารชุน (Nagarjuna)
พระเจ้าฝูเจียน (Fu Jian 苻堅)
หลี่กวง หรือ หลี่ว์กวง (Lu Guang呂光)
พระเจ้าเหยาซิง (Yao Xing 姚興)
คัมภีรภ์ าษาจีนทีส่ ำ� คัญซึง่ พระกุมารชีพแปลไว้ได้แก่ Diamond Sūtra, Amitabha Sūtra, Lotus Sūtra,

the Vimalakirti Nirdesa Sūtra, Mūlamadhyamakakārikā, Aṣṭasāhasrikā Prajñāpāramitā Sūtra,
Mahāprajñāpāramitā Upadeśa
93

94

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

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)

96

พระธรรมกายซ้อนอยู่ภายในกายเนื้อของผู้ปฏิบัติ (當因生身觀內法身 T161, 15:7299b11)
ดุจบุรุษผู้นึกถึงคนโทก่อน แล้วต่อมาจึงนึกถึงมุกมณีที่อยู่ในคนโทนั้น (如人先念金瓶後觀瓶內摩

97

(Shi Guohua 釋果化 1999: 10–11)

95

尼寶珠 T617, 15:299b1)

นึกนิมิตพระพุทธรูป (觀佛三昧法 (佛像觀)
นึกนิมิตพระรูปกาย (生身觀法)
100
นึกนิมิตพระธรรมกาย (法身觀法)
98
99
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101
102
103

พระพุทธเจ้าในทศทิศ (十方諸佛觀法)
คัมภีร์ปรัตยุตปันนสมาธิสูตร (Pratyutpanna Samādhi-sūtra 般舟三昧經)
「佛像觀」→「生身觀」→「法身觀」→「十方諸佛觀」

คัมภีรท์ ศภูมวิ ภิ าษาศาสตร์ (Daśabhūmivibhāsāśāstra 十住毘婆沙論) เป็นคัมภีรอ์ รรถกถาซึง่ แต่ง
โดยนาคารชุน
105
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) (2555) “รวมพระธรรมเทศนา พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร).”
คณะศิษยานุศิษย์หลวงพ่อวัดปากน�้ำ โดยพระวิชัย วิชโย และคณะ กรุงเทพฯ บ. เอกพิมพ์ไท จ�ำกัด
หน้า 506
106
เรื่องเดียวกัน หน้า 627
107
“กายอรูปพรหมละเอียด ธรรมทีท่ ำ� ให้เป็นกายอรูปพรหมละเอียด แปดเท่าฟองไข่แดงของไก่ ใจอรูป
พรหมละเอียดติดอยู่ที่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำ� ให้เป็นกายอรูปพรหมละเอียด เห็นใสชัดปรากฏแปด
เท่าฟองไข่แดงของไก่” เรื่องเดียวกัน หน้า 295
“..ดวงธรรมที่ท�ำให้เป็นกายมนุษย์ ก็ใสเป็นแก้ว หาหลักอื่นไม่ได้ ดวงธรรมที่ท�ำให้เป็นกายมนุษย์
ละเอียด ดวงธรรมที่ทำ� ให้เป็นกายทิพย์ กายทิพย์ละเอียด กายรูปพรหม รูปพรหมละเอียด กายอรูป
พรหม อรูปพรหมละเอียด ใสหนักขึ้นไป สว่างหนักขึ้นไป” เรื่องเดียวกัน หน้า 322
108
พระธรรมมิตร (Dharmamitra Tanmomiduo 曇摩蜜多) ฝ่าซิ่ว (法秀)
109
ผลงานแปลที่สำ� คัญได้แก่ ปัญจทวารธยานสูตรมหรถธรรม (Pancadvara-dhyāna-sūtra-maharthadharma 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)
104

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�ำนวนแปลภาษาอังกฤษอีกส�ำนวนหนึ่ง 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
พระองค์ทสี่ อง, พระองค์ทสี่ องจะเข้าสูก่ ลางนาภีองค์ทสี่ าม, จากนัน้ องค์พระแต่ละองค์จะค่อยๆ หาย
เข้าไปในองค์ที่ถัดเข้ามา องค์แล้วองค์เล่าจนกระทั่ง[องค์สุดท้าย]กลับเข้ากลางนาภีของผู้ปฏิบัติ
112
วางใจไว้กลางตัวบริเวณสะดือ (The practioner observes the inside of the navel)
113
คัมภีรค์ มู่ อื นึกนิมติ (Visualization Manual 觀經) T85 (“Foshuo guan jing 佛説觀經” T2914, Tripitaka (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�้ำ โดยพระวิชัย วิชโย และคณะ กรุงเทพฯ บ. เอกพิมพ์ไท จ�ำกัด
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 (บาลี)
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

ค.ศ. 435
ค.ศ. 468
124
ลังกาวตารสูตร 楞伽阿跋多羅寶經 หรือ 楞伽經
122
123
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พบค�ำว่าธรรมกายในพระไตรปิฎกทิเบต 17 ที่ แต่พบในพระไตรปิฎกจีน 12 ที่ เท่านั้น แปลจากพระ
ไตรปิฎกทิเบต โดยเทียบเคียงกับภาษาจีน ผู้ร่วมแปลคือคุณสุมิตรา วิฑูรชาตรี
126
สนับสนุนข้อมูลจาก คุณสุมิตรา วิฑูรชาตรี ในเนื้อหาของอังคุลิมาลียสูตรนั้นมีอยู่ในทิเบตดังนี้คือ
125

(1) P tsu 133b-215a (2) N ma 207b-332a (3) Dtsha 126a-206b (4) Lma 196a-315b

127

ได้พบว่ามีค�ำว่า ธรรมกาย อยู่ประมาณ 17 ที่และรายงานนี้ใช้ 2 ฉบับในพระไตรปิฎกทิเบต คือ
Peking and Derge ในการเปรียบเทียบและการแปลความหมาย ในเนื้อหาอังคุลิมาลียสูตรในภาษา
ทิเบตนี้มีทั้งหมด 7 บท
[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。

พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) (2555) “รวมพระธรรมเทศนา พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร).”
คณะศิษยานุศิษย์หลวงพ่อวัดปากน�ำ้ โดยพระวิชัย วิชโย และคณะ กรุงเทพฯ บ. เอกพิมพ์ไท จ�ำกัด
หน้า 27
132
เรื่องเดียวกัน หน้า 259
133
เรื่องเดียวกัน หน้า 261
131
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เรื่องเดียวกัน หน้า 264
เรื่องเดียวกัน หน้า 284
136
เรียบเรียงจากงานวิจัยของ ดร.ชัยสิทธิ์ สุวรรณวรางกูล (2556) “ธรรมกายในคัมภีร์มหาปรินิรวาณ
สูตร คัมภีร์ต้นฉบับพระพุทธศาสนายุคต้น”
137
อาคม (āgama: 阿含經) เถรวาทใช้คำ� ว่า “นิกาย” หรือ นิกายะ
138
ไม่พบธรรมกายใน มัธยมาคมะ (Madhyamaāgama 中阿含經) และกษุทรกาคมะ (Kṣudrakāgama)
139
ทีรฆาคมะ (Dīrghāgama- DA2 長阿含經) ส่วนทีย่ กมานีแ้ ปลจากอาคมะของธรรมคุปตกะโดยท่าน
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
134
135

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

142

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
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...

สังยุกตาคมะ (Samyuktāgama- SA2 196 雜阿含經) อัคคิวัจฉโคตตสูตร (Aggivacchagotta Sutta)
T100 2:445c 2-8
144
ในพระบาลี เป็น วัจฉโคตตปริพาชก
143

145

146

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.

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อวิสุทธิ์ (The four viparyaya i. e. inverted or false beliefs in regard
โลภะ โทสะ
โมหะ และ อวิชชา

四倒

to 常樂我淨 that is to say impermanent, suffering, impersonal, and impure) 邪惑
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
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152
153
154
155
156

เอโกตตราคมะ (Egottarāgama- EA48.2 增壹阿含經) อุโปสถสูตร (อมตะกรรม 十不善品第四
十八) T125 2:787b20-29
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。

เอโกตตราคมะ
2:855b10-b19

(Egottarāgama 增壹阿含經)

โภชนะสูตร

(佛説食施獲五福報經)

T132

何謂爲五。一曰施命。二曰施色。三曰施力。四曰施安。五曰施辯
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。

พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) (2555) “รวมพระธรรมเทศนา พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร).”
คณะศิษยานุศิษย์หลวงพ่อวัดปากน�้ำ โดยพระวิชัย วิชโย และคณะ กรุงเทพฯ บ. เอกพิมพ์ไท จ�ำกัด
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
ช่วงเวลาที่พระพุทธองค์ดำ� รงพระชนม์อยู่ยังไม่เข้าปรินิพพาน
157
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บทที
่
4
ร่องรอยธรรมกายในคัมภีร์
อักษรขอมไทย1
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จากการศึกษาประวัตขิ องพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
ก่อนการค้นพบธรรมกายนั้น พบว่าท่านได้ร�่ำเรียนและปฏิบัติกัมมัฏฐานกับ
ครูบาอาจารย์หลายท่านมาแล้ว จึงเป็นเรื่องน่าสนใจที่จะติดตามศึกษา วิธี
ปฏิบัติธรรมที่มีอยู่ในท้องถิ่นก่อนหน้าที่ท่านจะได้ค้นพบวิชชาธรรมกายนั้น
เป็นอย่างไร และค�ำว่าธรรมกายเคยปรากฏมาก่อนหรือไม่ หากมีเคยเป็นที่
รู้จักและเข้าใจกันว่าอย่างไร

แผนที่แสดงที่มาของคัมภีร์
ในการค้นหาร่องรอยวิชชาธรรมกายในเอเชียอาคเนย์
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คัมภีร์พระธัมมกายาทิ 2
ส�ำหรับความหมายและความรู้เกี่ยวกับธรรมกายในภาคกลางของ
ประเทศไทยนั้น พระครูวิเทศสุธรรมญาณ วิ. (สุธรรม สุธมฺโม) และคณะได้
ศึกษาหาค�ำตอบจากคัมภีร์พระธัมมกายาทิ ทางด้านวิชาการของไทยคัมภีร์นี้
ได้ถูกอ้างอิงเป็นครั้งแรกในโดย ศ.ฉ�่ำ ทองค�ำวรรณ ในบทความ “จารึกพระ
ธรรมกาย” วารสารศิลปากร พ.ศ. 2504 และในประชุมศิลาจารึกภาคที่ 3
พ.ศ. 25083 อย่างไรก็ตาม “หนังสือพระธรรมกายาทิ” ที่ ศ.ฉ�่ำ ใช้อ้างอิงใน
บทความนัน้ ไม่มรี ายละเอียดเพือ่ การค้นคว้าทางวิชาการใดๆ ประกอบไว้ตงั้ แต่
บทความดังกล่าวได้รับการเผยแพร่4 จนกระทั่งในเดือนมีนาคม 2556 ทีมงาน
สถาบันวิจยั นานาชาติธรรมชัย (ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์) จึงได้คน้ พบคัมภีร์
พระธัมมกายาทิ ขณะปฏิบตั งิ านภาคสนามทีว่ ดั พระเชตุพนฯ กรุงเทพมหานคร
คัมภีรด์ งั กล่าวเป็นคัมภีรใ์ บลานฉบับเทพชุมนุมทีพ่ ระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้า
เจ้าอยู่หัวได้พระราชทานไว้ส�ำหรับวัดพระเชตุพนฯ เป็นการเฉพาะ เพื่อการ
ศึกษาของพระภิกษุสามเณร เขียนเป็นคาถาบาลี 16 หน้าลานด้วยอักษรขอม
ไทย ไม่ปรากฏวันทีจ่ าร ตอนต้นเป็นคาถาพระธรรมกายภาษาบาลีทพี่ รรณนา
ถึงส่วนต่างๆ ของพระวรกายในพระพุทธองค์วา่ เป็นพระญาณหรือพระคุณต่างๆ
ตั้งแต่ สพฺพญฺญุตญาณปวรสีสํ จนถึง อิมํ ธมฺมกายพุทฺธลกฺขณํ โยคาวจรกุลปุตฺ
เตน ติกฺขญาเณน สพฺพญฺญุพุทฺธภาวํ ปตฺเถนฺเตน ปุนปฺปุนํ อนุสฺสริตพฺพํ ฯ และ
กล่าวว่าพุทธลักษณะเช่นนี้คือธรรมกาย ส่วนนี้มีความยาวประมาณ 2 หน้า
ลาน ที่เหลืออีก 14 หน้าลานเป็นการอธิบายถึงพระญาณและพระคุณต่างๆ
ที่กล่าวไว้ก่อนข้างต้นในลักษณะคล้ายอรรถกถา อันเป็นการให้รายละเอียด
เพิ่มเติม ในท้ายคัมภีร์ได้ผนวกคาถาบาลีชื่ออุณหิสสวิชัยไว้ จากนั้นคัมภีร์มี
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ค�ำแนะน�ำให้สวดคาถา สกฺกตฺวา พุทฺธรตนํ โอสถํ อุตฺตมํ...3 จบ ในท้ายคัมภีร์
ธัมมกายาทิฉบับเทพชุมนุมเป็นคาถาบาลีทใี่ ช้ค�ำสังขยาบอกถึงการสร้างบารมี
ของพระพุทธเจ้าประเภทปัญญาธิกะ สัทธาธิกะและวิรยิ ธิกะ คัมภีรพ์ ระธัมมกา
ยาทิจึงจัดเป็นคัมภีร์โบราณที่แสดงรายละเอียดและขยายความหมายของ
พระญาณแลธรรมะต่างๆ ของธรรมกาย
คาถาพระธรรมกายที่จารไว้ในตอนต้นของคัมภีร์ ได้กล่าวถึงพระพุทธ
วรกายอันประกอบด้วยพระญาณรู้แจ้งต่างๆ ซึ่งสรุปจากการถอดความได้
ดังนี้

คัมภีร์พระธัมมกายาทิ และหน้าประกับคัมภีร์ (ปก)
ฉบับเทพชุมนุม วัดพระเชตุพนฯ

170 | ดร.กิจชัย เอื้อเกษม

www.webkal.org

ญาณ/ธรรม
สัพพัญญุตญาณ
อารมณ์ในพระนิพพาน
จตุตถฌาน
วชิรสมาปัตติญาณ
นีลกสิณญาณ
ทิพพจักษุ ปัญญาจักษุ สมันตจักษุ
พุทธจักษุ และธรรมจักษุ
ทิพยโสตญาณ
โคตรภูญาณ
มรรคผลญาณ (วิมุติญาณ)
โพธิปักขิยญาณ
โลกียโลกุตรญาณ
จตุมรรคญาณ
จตุสัจจญาณ
อปฏิหตญาณ
อนุตฺตรวิโมกขาธิคมญาณ
ติลักขณญาณ
จตุเวสารัชชญาณ
ทสานุสสติญาณ

}

ส่วนของพระวรกาย
พระเศียร
พระเกสา
พระนลาฏ
พระอุณาโลม
พระขนง
พระเนตร
พระโสต
พระนาสิก
พระปราง
พระทนต์
ริมพระโอษฐ์
พระทาฒา
พระชิวหา
พระหนุ
พระศอ
ปล้องพระศอ
พระพาหา
นิ้วพระหัตถ์
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โพชฌงค์ 7
อาสยานุสยญาณ
ทศพลญาณ
ปฏิจจสมุปปาทญาณ
อินทรีย์ 5 (และ) พละ 5
สัมมัปปธาน 4
กุศลกรรมบถ 10
อิทธิบาท 4
ศีล สมาธิ ปัญญา
หิริโอตตัปปะ
อัฏฐังคิกมรรคญาณ
สติปัฏฐาน 4

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

รายการด้านบนแสดงส่วนพระวรกายกับญาณรู้แจ้งและธรรมะต่างๆ 26
รายการพร้อมกับผ้าครอง 3 ผืนและรัดประคด5
ในการค้นคว้าทีม่ าของคาถาบาลีทกี่ ล่าวถึงนี้ พบว่ามีอยูใ่ นคัมภีรม์ โนรถ
ปูรณี อันเป็นอรรถกถาของอังคุตรนิกาย โดยปรากฏอยู่ในส่วนเอกนิบาต
เอตทัคคะวรรคที่ 4 พระสูตรที่ 10 ประวัติพระสาคตเถระผู้เป็นเอตทัคคะทาง
เตโชธาตุกสิณ เป็นคาถาที่พระสาคตเถระกล่าวให้พญานาคดุร้ายผู้อาศัยอยู่
ใกล้ท่าข้ามเรือเมืองโกสัมพีฟัง หลังจากพระสาคตเถระทรมานให้ละพยศด้วย
เตโชธาตุกสิณได้แล้ว คาถาเริม่ ตัง้ แต่ สพฺพญฺญตุ าณปวรสีสํ จนถึง สติปฏฺาน
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ปวรกายพนฺธนํ ครอบคลุมเนือ้ หาการเทียบส่วนพระวรกายต่างๆ กับพระญาณ
และพระคุณ อย่างไรก็ตามคาถานี้ปรากฏเฉพาะในอรรถกถาฉบับสยามและ
พม่า แต่ไม่พบในฉบับสิงหล เนื้อความที่ปรากฏในอรรถกถาดังกล่าวและใน
คัมภีรพ์ ระธัมมกายาทิเหมือนกันทุกประการเว้นแต่รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ
ในคัมภีรธ์ มั มกายาทิเมือ่ จบคาถาบาลีแจกแจงส่วนพระวรกายต่างๆ ของ
พระพุทธเจ้าแล้ว คัมภีร์ได้กล่าวว่าพระพุทธเจ้าทรงรุ่งเรืองกว่าความรุ่งเรือง
ของเทวดาและมนุษย์ใดๆ เพราะทรงญาณอันสูงสุดทรงเป็นผู้น�ำโลก และ
ธรรมกายคือลักษณะของพระพุทธเจ้า ควรที่พระโยคาวจรผู้มีญาณแก่กล้า
หากปรารถนาความเป็นสัพพัญญูพทุ ธเจ้าจะพึงระลึกถึงพระธรรมกายเนืองๆ
เนื้อหาในส่วนนี้ มีใน “ศิลาจารึกธรรมกาย” ของ ศ.ฉ�ำ่ 6 และมีในจารึก
ลานเงินประกับทองทีบ่ รรจุอยูใ่ นพระเจดียศ์ รีสรรเพชดาญาณ วัดพระเชตุพนฯ
นอกจากนีย้ งั พบข้อความดังกล่าวในคัมภีรใ์ บลานอักษรเขมรของกัมพูชา และ
คัมภีร์อักษรธรรมล้านนาอีกด้วย
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จารึกลานเงินประกับทองคาถาธรรมกายที่บรรจุอยู่ในพระเจดีย์ศรีสรรเพชดาญาณ
มีลักษณะคล้ายกับที่แสดงไว้ในรูป
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คาถาบาลีในอรรถกถา
มโนรถปูรณี 7

สพฺพญฺญูตญณปวรสีสํ จนถึง สติปฏฺาน
ปวรกายพนฺธนํ

คาถาธรรมกาย8

สพฺพญฺญูตณปวรสีสํ จนถึง สติปฏฺาน
ปวรกายพนฺธนํ + อิมํ ธมฺมกายพุทธฺ ลกฺขณํ
โยคาวจรกุลปุตเฺ ตน ติกขฺ เณน สพฺพญฺญุ
พุทฺธภาวํ ปตฺเถนฺเตน ปุนปฺปุนํ อนุสฺสริ
ตพฺพํ ฯ

คัมภีร์ธัมมกาย
(คัมภีร์ธรรมกาย)9
คัมภีรธ์ มั มกายาทิ ฉบับเทพชุมนุม
(หนังสือธรรมกายาทิ)10

คาถาธรรมกาย + บทขยายความเป็น
ภาษาไทยยวน
คาถาธรรมกาย + คาถาขยายความเป็น
ภาษาบาลี11

จารึกพระธรรมกาย12

บรรจุคาถาธรรมกายไว้เพียง 5 บรรทัด
เท่านั้น

ตารางแสดงปริมาณเนื้อความในคัมภีร์ต่างๆ เกี่ยวกับธรรมกาย
เพื่อความเข้าใจขอบเขตเนื้อหาแต่ละคัมภีร์

หลังจากจบคาถาพระธรรมกายแล้ว คัมภีรธ์ มั มกายาทิยงั มีคาถาอธิบาย
พระญาณต่างๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นพระธรรมกายด้วยภาษาบาลีเพิ่มเติมเป็น
พิเศษ ท�ำให้เข้าใจถึงธรรมกายและพระญาณต่างๆ ได้มากขึ้น การอธิบายถึง
พระญาณและพระคุณต่างๆ ของพระธรรมกายนัน้ มีความสอดคล้องกับเนือ้ หา
ในพระบาลีเป็นส่วนมาก จึงบอกถึงความเป็นเถรวาทของคัมภีรพ์ ระธัมมกายาทิ
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ได้ อย่างไรก็ตามมีพระญาณในคาถาพระธรรมกายบางประการทีน่ ่าสนใจเช่น
วชิรสมาบัติญาณ และอัปปฏิหตญาณ ผู้ประพันธ์คัมภีร์พระธัมมกายาทิได้ให้
ความหมายของพระญาณดังกล่าวนั้นไว้ในคาถาบาลีขยายความ จึงได้น�ำมา
เสนอดังต่อไปนี้
พระญาณของพระธรรมกายประการหนึ่งที่ควรแก่การศึกษาคือวชิร
สมาบัติญาณ โดยเฉพาะค�ำว่า “วชิร” การให้ความหมายของพระญาณนี้ใน
คาถาขยายความเริม่ ต้นด้วยการกล่าวถึงช้าง 10 ตระกูลได้แก่ กาฬาวะ คงเคย
ยะ จนถึง อุโปสถะ และฉัททันต์13 โดยที่ฉัททันต์จะเป็นช้างที่มีกำ� ลังมากที่สุด
คือมีก�ำลังเป็น 10 เท่าของช้างอุโปสถะ การบรรยายถึงก�ำลังของช้างเป็นการ
บอกนัยว่า รัศมีของพระพุทธเจ้ามีกำ� ลังมากเท่ากับช้างฉัททันต์ 10 เชือก ส่วน
ค�ำว่า “วชิร”นัน้ ในคัมภีรธ์ มั มกายาทิฉบับเทพชุมนุมให้ความหมายว่าเป็นพลัง
ของ “นารายน” หรือ “นารายนพลัง” ซึ่งก็ได้ให้คำ� จ�ำกัดความเพิ่มเติมไว้ว่า
เป็นรัศมีที่โชติช่วง ดังนั้น “วชิร” ในที่นี้จึงหมายถึงก�ำลังของรัศมีที่โชติช่วง
ศัพท์คำ� ว่า นารายน ใช้ในลักษณะคุณศัพท์ทวั่ ๆ ไป มิได้สอื่ ถึงเทพเจ้าองค์ใด
ส่วนค�ำว่าสมาบัติญาณคัมภีร์อธิบายว่า เป็นญาณที่เกิดขึ้นจากฌาน
สมาบัติ ผลสมาบัติ และนิโรธสมาบัติ และกล่าวต่อไปว่าสมาบัติญาณก็คือ
สัพพัญญุตญาณ ทัง้ นีเ้ พราะฌานสมาบัติ ผลสมาบัติ และนิโรธสมาบัตไิ ด้รวมอยู่
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
แตกต่างจากรูปกายของพระพุทธเจ้า และการมีธรรมจักขุแสดงความเป็นกาย
แห่งธรรมอย่างมีนัยส�ำคัญ กล่าวคือพระบาลีแจกแจงคุณสมบัติเฉพาะในรูป
กายพระพุทธเจ้า แต่คัมภีร์พระธัมมกายาทิซึ่งเป็นคัมภีร์สายปฏิบัต15ิ แสดง
คุณสมบัติธรรมกายของพระพุทธเจ้า อนึ่งการแจกแจงธรรมกายด้วยจักขุ 5
ประการนี้ ยังเป็นการปฏิเสธการตีความหมายของธรรมกายว่าเป็นหมวดหมู่
แห่งธรรมะอย่างชัดเจน
ส่วนอัปปฏิหตญาณหรือญาณที่ไม่มีสิ่งใดขัดขวางนั้น พบในอรรถกถา
มโนรถปูรณีดังที่กล่าวไว้แล้ว และปรากฏพร้อมนัยอธิบายในคาถาบาลีชื่อ
ธารณปริต ซึ่งแต่งเป็นคาถา 12 บท16 กล่าวถึงอัปปฏิหตญาณหรือพระญาณรู้
แจ้งในอดีต อนาคต และปัจจุบนั ด้วยพระญาณนีพ้ ระพุทธเจ้าไม่ทรงเสือ่ มถอย
ในความมุง่ มัน่ (ฉนฺท) การแสดงธรรม (ธมฺมเทสนา) วิรยิ ะ วิปสั สนา สมาธิ และ
ความหลุดพ้น (วิมตุ ตฺ )ิ พระพุทธองค์ทรงมีพระญาณนีเ้ ป็นเครือ่ งน�ำในกายกรรม
วจีกรรม และมโนกรรมทั้งปวงของพระองค์
อนึ่งการที่พบคาถาบรรยายพุทธลักษณะกับพระญาณต่างๆ เฉพาะ
ในคัมภีรม์ โนรถปูรณีฉบับสยามและพม่านัน้ อาจเป็นร่องรอยการหายไปหรือไม่
เป็นที่รู้จักในธรรมกายหรือกายธรรมของพระพุทธเจ้า โดยที่ฉบับสยามและ
พม่ายังคงรักษาไว้ได้เพียงฝ่ายดียวและหายไปจากอรรถกถาสิงหล หรือใน
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ทางตรงข้ามทางฉบับสยามและพม่าได้คาถาส่วนนีเ้ ข้ามาเติมเสียเอง โดยทีท่ าง
สิงหลไม่ได้รับรู้ด้วย ซึ่งเป็นประเด็นที่จะต้องค้นคว้าศึกษาต่อไป
ในการเปรียบเทียบความหมายของธรรมกายในคัมภีร์พระธัมมกายาทิ
กับความหมายของธรรมกายในวิชชาธรรมกาย พบว่าในส่วนของหลักการมี
ความคล้ายคลึงกันมาก ดังนี้

การรู้แจ้งของพระธรรมกาย
ในคัมภีร์พระธัมมกายาทิได้กล่าวถึงจักขุทั้ง 5 ของพระธรรมกาย
พระพุทธเจ้าคือ ทิพพจักขุ ปัญญาจักขุ สมันตจักขุ พุทธจักขุ และธรรมจักขุ
ในส่วนคาถาขยายความได้อธิบายถึงพุทธจักขุไว้ว่าประกอบด้วย อาสยานุสย
ญาณหรือญาณทีร่ ใู้ นนิสยั และอนุสยั ของสัตว์ทงั้ หลายและอินทรียปโรปเรญาณ
หรือญาณทีร่ ใู้ นอินทรียอ์ นั หย่อนอันยิง่ ของสัตว์ทงั้ ปวง อย่างไรก็ตามยังมีญาณ
อื่นก็ท�ำหน้าที่รู้แจ้งในเรื่องราวนอกเหนือจากนี้อีกเช่น
- สัจจญาณ หรือญาณทีร่ เู้ ห็นในอริยสัจจ์ 4 คือทุกข์ สมุทยั นิโรธ มรรค
เป็นพระชิวหา
- ติลักขณญาณ หรือญาณรู้แจ้งใน อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา เป็นปล้อง
พระศอ
- จุตูปปาตญาณ (ญาณที่ 9 ในทศพลญาณ) ซึ่งเป็นญาณรู้แจ้งในการ
เกิดการดับของสรรพสัตว์ เป็นช่วงกลางพระวรกาย
- ปฏิจจสมุปปาทญาณ หรือญาณทีร่ แู้ จ้งการเกิดขึน้ ของธรรมทัง้ หลาย
เพราะอาศัยกัน เป็นพระนาภี
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ญาณทั้งสี่ข้างต้นเป็นพระญาณที่รู้แจ้งในความเป็นไปของธรรมะต่างๆ
ในสัตว์โลกทั้งปวง กล่าวได้ว่าธรรมกายในคัมภีร์พระธัมมกายาทิไม่ได้ทรงรู้
แจ้งเฉพาะญาณทางพระเนตรเท่านั้น แต่ทรงมีพระญาณอื่นๆ ที่ประกอบเป็น
พระองค์ และทรงรู้แจ้งในสรรพสิ่งหรือทรงมีสัพพัญญุตญาณ
ในวิชชาธรรมกาย การรูแ้ จ้งของพระธรรมกายได้แสดงไว้ในธรรมเทศนา
ของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ในวาระต่างๆ ในส่วน
ของการรูแ้ จ้งอินทรียน์ นั้ พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนกี ล่าวถึงอินทรีย์ 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
ดับนัน่ แหละเป็นตัวนิโรธ ทีเ่ ข้าถึงซึง่ ความดับนัน่ เป็นมรรค สัจจ
ธรรมทั้ง 4 นี่ต้องมีตาธรรมกายจึงจะมองเห็น ไม่มีตาธรรมกาย
มองไม่เห็น18
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การรู้แจ้งอริยสัจจ์ 4 ตรงกับสัจจญาณของธรรมกายในคัมภีร์พระธัมมกายาทิ
ส�ำหรับการรู้แจ้งในไตรลักษณ์นั้น พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีได้แสดง
ไว้เช่นกันว่า
…รู้ว่าเป็นธาตุ ล้วนแต่เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาทั้งนั้น
เมื่อรู้ชัดว่าเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ดังนี้ละ ก็รู้ชัดๆ เช่นนี้เห็น
ชัดๆ เช่นนี้ นี้ก็ด้วยตาธรรมกาย ตากายมนุษย์ กายทิพย์ กาย
รูปพรหม อรูปพรหม ทั้งหยาบทั้งละเอียดเห็นไม่ได้ เห็นได้แต่
ตาธรรมกาย ธาตุ 18 นี่ก็เห็นได้ชัดๆ19
การรู้แจ้งใน อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา นี้เทียบได้กับ ติลักขณญาณในคัมภีร์พระธัม
มกายาทิ อย่างตรงไปตรงมา ในส่วนญาณรูก้ ารเกิดการดับ พระเดชพระคุณพระ
มงคลเทพมุนกี ล่าวในธรรมเทศนา โดยยกเหตุการณ์ปฐมเทศนาทีพ่ ระพุทธเจ้า
ทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ไว้ว่า
…เมื่อจบพระธรรมเทศนาของพระจอมไตรแล้ว พระ
ปัญจวัคคีย์เปล่งวาจาว่า อายสมโต โกณฺฑญฺสฺส วิรชํ วีตมลํ
ธมฺมจกฺขุํ อุทปาทิ ความเห็นธรรมปราศจากธุลแี ละมลทินได้เกิด
ขึ้นแก่ผู้มีอายุชื่อว่า อัญญาโกณฑัญญะ ยงฺกิญฺจิ สมุทยธมฺมํ
สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมํ สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมมี
ความดับไปเป็นธรรมดา มีเกิดมีดับอยู่เท่านี้หมดทั้งสากลโลก
เกิดดับทั้งนั้น ขึ้นชื่อว่าสังขารเกิดดับทั้งนั้น … ทั้งสากลโลกมี
เกิดดับเท่านั้น เห็นความเกิดดับตามความเป็นจริงของเรื่องที่
จริงพระปัญจวัคคียท์ งั้ 5 เมือ่ เห็นจริงเช่นนีก้ ไ็ ด้บรรลุมรรคผลได้
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บรรลุถึงธรรมกาย พระอัญญาโกณฑัญญะได้เห็นธรรมกายก่อน
มีตาเห็นธรรมแล้วเห็นด้วยตาธรรมกาย ธรรมจักฺขุ เห็นด้วยตา
ธรรมกายที่ปราศจากมลทินเห็นชัดทีเดียว20
การรู้แจ้งในการเกิดดับดังกล่าวเทียบได้กับญาณที่ 9 ในทศพลญาณ
(จุตปู ปาตญาณ) ทีไ่ ด้บรรยายไว้ในคัมภีรพ์ ระธัมมกายาทิ จากข้อความตัวอย่าง
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
ญาณพระพุทธเจ้า เห็นอย่างนีแ้ หละเห็นด้วยตาของพระตถาคต
เจ้า รูด้ ว้ ยญาณของพระตถาคตเจ้า ธรรมกายนัน่ เป็นตัวของพระ
ตถาคตเจ้าทีเดียว ไม่ใช่อื่น เห็นชัดอย่างนี้ 21
สรุปได้วา่ ธรรมกายเป็นกายรูแ้ จ้งซึง่ เห็นโดยตาธรรมกายหรือธรรมจักขุ
และรู้ด้วยญาณ วิชชาธรรมกายและคัมภีร์พระธัมมกายาทิมีหลักการเช่นนี้
ตรงกัน22
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ธรรมกายคือกายแห่งมรรค ผลและวิมุติ
คัมภีร์พระธัมมกายาทิบอกถึงโคตรภูญาณ มรรคญาณ และผลญาณ
ว่าเป็นส่วนประกอบพระวรกายของพระธรรมกาย จึงแสดงถึงความเป็นกาย
แห่ง อริยมรรค อริยผลและวิมุติ รวมถึงกายที่เป็นรอยต่อระหว่างปุถุชนกับ
อริยบุคคลคือโคตรภู ตัวอย่างข้อความในธรรมเทศนาของพระเดชพระคุณพระ
มงคลเทพมุนีด้านล่างบอกถึงกายธรรมโคตรภู และพระโสดาปัตติมรรค พระ
โสดาปัตติผล พระสกทาคามิมรรค พระสกทาคามิผล พระอนาคามิมรรค พระ
อนาคามิผล พระอรหัตมรรค พระอรหัตผล ซึง่ ล้วนแต่เป็นธรรมกายทัง้ สิน้
นี่ต่อจากธรรมกายโคตรภูขึ้นมาอีก 4 คู่ รวมเป็นพระ
อริยบุคคล 8 พระองค์ นี่ยกเป็นวาระพระบาลีว่า อฏฺปุริส
ปุคคฺ ลา จัดเป็นปุรสิ บุคคล 8 จัดเป็นบุคคล 8 หรือจัดเป็น 4 คู่ คือ
พระโสดาปัตติมรรค พระโสดาปัตติผล พระสกทาคามิมรรค พระ
สกทาคามิผล หยาบนั้นเป็นมรรค ส่วนละเอียดนั้นเป็นผล พระ
อนาคามิมรรค พระอนาคามิผล พระอรหัตมรรค พระอรหัตผล
รวมเป็นพระอริยบุคคล 8 จ�ำพวก หยาบเป็นมรรค ละเอียด
เป็นผล23
อีกข้อความหนึ่งที่แสดงความเป็นธรรมกายของอริยบุคคลที่บรรลุอริยมรรค
และอริยผล
โสดาปัตติมรรค-โสดาปัตติผล, สกิทาคามิมรรค-สกิทา
คามิผล, อนาคามิมรรค-อนาคามิผล, อรหัตตมรรค-อรหัตตผล
8 จ�ำพวกนี้ เป็นอริยสาวก ไม่ใช่เป็นปุถุชนสาวก ถ้าต�่ำกว่านั้น
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ลงมามีธรรมกาย แต่ว่าไม่ได้พระโสดา สกิทาคา อนาคา อรหัต
อะไร นั่นสาวกชั้นโคตรภู 24
ส�ำหรับวิมตุ ทิ ตี่ ดั สังโยชน์ทงั้ เบือ้ งต�ำ่ และสังโยชน์เบือ้ งสูงได้นนั้ พระเดชพระคุณ
พระมงคลเทพมุนีได้แสดงไว้ชัดเจนว่าอยู่ในธรรมกายอรหัต
ส่ ว นตนและธรรมที่ เ ป็ น ธรรมกายโสดาทั้ ง หยาบทั้ ง
ละเอียด สกทาคาทั้งหยาบทั้งละเอียด อนาคาทั้งหยาบทั้ง
ละเอียด นี่แหละเป็นพวกวิมุติทั้งนั้น แต่ไม่ใช่วิมุติขาดเด็ดลง
ไป วิมุติขาดเด็ดก็ได้แก่พระอรหัต ตนก็เป็นวิมุติขาดเด็ดทีเดียว
ส่วนธรรมก็วิมุติขาดเด็ดทีเดียว หมดจากสังโยชน์เบื้องต�่ำเบื้อง
สูงหมด หลุดไปหมดทีเดียว25
ธรรมกายที่ แ สดงในคั ม ภี ร ์ พ ระธั ม มกายาทิ เ ป็ น ธรรมกายของ
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” ของบุคคลหนึง่ บุคคลใด แต่กลับส่งเสริมให้ “โยคาวจรบุตร” หรือผูใ้ ฝ่ใน
การปฏิบตั ธิ รรมได้ระลึกถึงพระธรรมกายเนืองๆ เพือ่ การเข้าถึง “สัพพัญญูพทุ ธ
ภาวะ” นั้น ในเมื่อธรรมกายเป็น “ลักขณะ” หรือคุณสมบัติของพระพุทธเจ้า
ดังนั้นใน “สัพพัญญูพุทธภาวะ” จึงมีธรรมกาย จึงสรุปได้ว่าบุคคลผู้มีความ
เพียรย่อมมีโอกาสเข้าถึงธรรมกาย
พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีได้กล่าวไว้เช่นกันว่าพระพุทธเจ้า
คือธรรมกาย โดยอ้างข้อความพระพุทธวจนะซึ่งตรัสกับวาเสฏฐะ26 พร้อมกับ
กล่าวสอนให้บุคคลเชื่อในธรรมกาย ปฏิบัติให้เห็นธรรมกาย ให้เป็นธรรมกาย
ให้อยู่กับธรรมกายในทุกเวลาทุกอิริยาบถค�่ำมืดดึกดื่นเที่ยงคืน ลืมตาหลับตา
แม้กระทั่งหลับก็ให้อยู่กับธรรมกาย ตื่นขึ้นก็ให้ติดอยู่กับดวงธรรม
ธมฺมกาโย อหํ อิตปิ ิ เราผูต้ ถาคต คือ ธรรมกาย พระตถาคต
เจ้าน่ะคือธรรมกาย เชื่อธรรมกายนั่นเอง ไม่ใช่เชื่อลอกแลกไป
ทางใดทางหนึง่ เชือ่ ธรรมกาย ให้เห็นธรรมกาย ให้เป็นธรรมกาย
ถ้าเห็นธรรมกายเป็นธรรมกายแล้ว แก้ไขธรรมกายนัน่ ให้สะอาด
ให้ผ่องใสหนักขึ้น อย่าให้ยุ่ง อย่าให้มัวหมอง ถ้าเห็นบ้างไม่เห็น
บ้าง อย่างนั้นยังง่อนแง่น ยังใช้ไม่ได้ ถ้าเห็นเสียแจ่มใสบริสุทธิ์
ไม่มรี าคีเหมือนกระจกส่องเงาหน้า เจ้าของเห็นเวลาไรแล้วยิม้ จ้า
เวลานั้น ไม่ได้ซูบซีดเศร้าหมองเลย ผ่องใสอย่างนี้ … ใจต้องนิ่ง
อยูศ่ นู ย์กลางดวงธรรมทีท่ ำ� ให้เป็นธรรมกายทีเดียว ค�ำ่ มืดดึกดืน่
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เที่ยงคืนไม่ลุกลืมตาก็แจ่มอยู่กับธรรมกายนั่น เมื่อนอนหลับเข้า
ก็แล้วไป เข้าที่ไปจนกระทั่งหลับอยู่กับธรรมกาย ตื่นขึ้นก็ติดอยู่
กับดวงธรรมที่ท�ำให้เป็นธรรมกายนั้นแจ่มจ้าอยู่เสมอ27
กล่าวได้วา่ การระลึกถึงธรรมกายอยูเ่ สมอๆ เป็นนัน้ เป็นแนวทางปฏิบตั ิ
ที่ตรงกันของทั้งวิชชาธรรมกายและข้อความค�ำสอนในคัมภีร์พระธัมมกายาทิ
ส�ำหรับการเข้าถึงธรรมกายนั้นในวิชชาธรรมกายมีหนทางเดียวคือการท�ำใจ
หยุดใจนิ่ง ซึ่งคือการปฏิบัติสมาธิภาวนานั่นเอง
… ต้องเอาใจของตนไปจรดอยู่ที่ศูนย์กลางกายของตน
นั้น แล้วท�ำใจให้หยุด หยุดในหยุด หนักเข้าไปทุกทีไม่ให้คลาย
ออก ท�ำไปจนใจไม่คลายออก ใจนั้นหยุดหนักเข้าไปทุกที นี้
เป็นทางไปของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ไม่ใช่ทางไปของปุถุชน
ทางไปของปุถชุ นไม่หยุด ออกนอกจากหยุดนอกจากทางไปของ
พระพุทธเจ้าพระอรหันต์อยู่เสมอ 28
ในคัมภีร์พระธัมมกายาทิ มีข้อความว่า “อันพระโยคาวจรกุลบุตรผู้มี
ญาณอันแข็งกล้า ซึง่ ปรารถนาความเป็นสัพพัญญูพทุ ธภาวะพึงระลึกถึงเนืองๆ”
ค�ำว่าโยคาวจรหมายถึงผู้มีความเพียรในการปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาธิ
ภาวนา แม้วา่ คัมภีรจ์ ะไม่ได้ระบุชดั เจนว่าการปฏิบตั สิ มาธิภาวนาจะเป็นหนทาง
เดียวสู่สัพพัญญูพุทธภาวะ แต่เมื่อกล่าวถึงโยคาวจรก็อาจประมาณได้ว่า การ
ปฏิบัติสมาธิภาวนาเป็นหนทางหลักหรือหนทางส�ำคัญเช่นเดียวกัน
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การสอนให้เชือ่ และปฏิบตั สิ มาธิภาวนาให้เห็นและให้เป็นธรรมกาย และ
ให้อยู่กับธรรมกายตลอดเวลาของวิชชาธรรมกาย ย่อมแสดงความสอดคล้อง
เหมือนกันในหลักการกับคัมภีร์พระธัมมกายาทิ ที่ส่งเสริมให้ผู้มีความเพียรใน
การปฏิบัติระลึกถึงธรรมกายเพื่อความเข้าถึงสัพพัญญูพุทธภาวะ และโดยที่
คัมภีร์ใบลานที่ใช้ศึกษานี้เป็นคัมภีร์ฉบับเทพชุมนุม ที่พระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงมีพระราชศรัทธาพระราชทานไว้สำ� หรับวัดพระเชตุพนฯ แด่
พระภิกษุสามเณรได้ศึกษา จึงกล่าวได้ว่าไม่เฉพาะแต่พระไตรปิฎกเท่านั้น แต่
คัมภีรธ์ มั มกายาทิกไ็ ด้รบั พระบรมราชานุเคราะห์จดั สร้างอย่างเป็นทางการด้วย
คัมภีร์ธัมมกายาทิไม่ได้เป็นสิ่งเคลือบแคลงน่าสงสัย แต่เป็นคัมภีร์ที่กล่าวถึง
ธรรมกายว่าเป็นกายแห่งญาณรู้แจ้งต่างๆ และเน้นการตรึกระลึกถึงธรรมกาย
เพื่อการปฏิบัติสมาธิภาวนาให้ได้ “สัพพัญญูพุทธภาวะ”

คาถาธรรมกายในอรรถกถา
ตามทีไ่ ด้กล่าวไว้แล้วว่าได้พบคาถาท่อนหลักของคาถาธรรมกายปรากฏ
อยู่ในอรรถกถามโนรถปูรณี อันเป็นอรรถกถาของอังคุตตรนิกาย ในส่วน
เอกนิบาต เอตทัคคะวรรคที่ 4 พระสูตรที่ 10 ประวัติพระสาคตเถระผู้เป็น
เอตทัคคะทางเตโชธาตุกสิณ และมีอยู่เฉพาะในฉบับสยามและพม่าเท่านั้น
เนือ้ หาในข้อความบาลีแสดงแนวคิดทีว่ า่ พระธรรมกายประกอบด้วยพระญาณ
รู้แจ้งและ มรรคญาณ ผลญาณ และวิมุติญาณ ดังกล่าวแล้วนั้น ในการศึกษา
เพิ่มเติมหาหลักฐานการมีอยู่ของธรรมกายในคัมภีร์ชั้นอรรถกถาอื่นๆ พบว่า
มีค�ำว่าธรรมกายในคัมภีร์ชั้นอรรถกถาอย่างน้อย 43 แห่ง29 ซึ่งมิได้ปรากฏแต่
เพียงในฉบับสยามเท่านัน้ ในจ�ำนวนนีข้ อยกตัวอย่างเพือ่ การศึกษา 2 ตัวอย่าง
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ตัวอย่างที่ 1 เป็นข้อความจากพระคัมภีร์ อรรถกถาขุททกนิกาย รัชชุมาลา
วิมานวัตถุ ชื่อ ปรมัตถทีปนี เล่มที่ 30 ข้อ 839 (มจร.)
ปาสาทิกนฺติ ปสาทาวหํ, ทวตฺตึสมหาปุริสลกฺขณอสีตฺยา
นุพยฺ ญฺชนพฺยามปฺปภาเกตุมาลาลงฺกตาย สมนฺตปาสาทิกาย อตฺต
โน สรีรโสภาสมฺปตฺตยิ า รูปกายทสฺสนพฺยาวฏสฺส ชนสฺส สาธุภาว
โต ปสาทสํวฑฺฒนนฺติ อตโถ. ปสาทนียนฺติ ทสพลจตุเวสารชฺช
ฉอสาธารณญาณอฏฺารสาเวณิกพุทธฺ ธมฺมปภุตอิ ปริมาณคุณสมนฺ
นาคตาย ธมฺมกายสมฺปตฺติยา สริกฺขกชนสฺส ปสีทิตพฺพยุตฺตํ,
ปาสาทิกนฺติ อตฺโถ.
ค�ำแปล : บทว่า ปาสาทิกํ แปลว่า น�ำมาซึ่งความเลื่อมใส อธิบายว่าเป็น
ผู้ทำ� ความเลื่อมใสให้เจริญยิ่งขึ้น เพราะความถึงพร้อมด้วยความงามแห่งพระ
สรีระของพระองค์ อันประดับประดาด้วยพระมหาปุริสลักษณะ 32 พระอนุ
พยัญชนะ 80 พระรัศมีข้างละวาและพระเกตุมาลาที่ก่อให้เกิดความเลื่อมใส
ทั่วไป เป็นของให้ส�ำเร็จประโยชน์ส�ำหรับชนผู้ขวนขวายจะดูรูปกาย บทว่า
ปสาทนียํ คือ ทรงประกอบด้วยพระธรรมกายสมบัติ อันพรัง่ พร้อมด้วยพระคุณ
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�ำแปล: บทว่า ธมฺมภูเตหิ ได้แก่ มีธรรมเป็นสภาวะ เพราะมีธรรมเป็นกาย คือ
เกิดจากโลกุตรธรรม 9 หรือบรรลุธรรม
ข้อมูลข้างต้นโดยเฉพาะตัวอย่างที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบระหว่าง
รูปกายและธรรมกายของพระพุทธเจ้า รูปกายประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะ
32 และอนุพยัญชนะ 80 ส่วนธรรมกายเป็นกายที่ประกอบขึ้นด้วยญาณรู้แจ้ง
ต่างๆ เช่น ทศพลญาณ เวสารัชชญาณ อสาธารณญาณ 6 ประการ30 และ
อาเวณิกพุทธธรรม หรือธรรมเฉพาะพระพุทธเจ้าอีก 18 ประการ ในอสาธารณ
ญาณนั้นมี อินทริยปโร ปริยัตตญาณ อาสยานุสยญาณ สัพพัญญุตญาณ และ
อนาวรณญาณ รวมอยู่ด้วย ซึ่งเป็นกลุ่มญาณที่ระบุไว้ในคัมภีร์ธัมมกายาทิเช่น
กัน ส่วนในตัวอย่างที่ 2 กล่าวชัดเจนว่าธรรมกายเกิดขึ้นด้วยนวโลกุตรธรรม
9 ประการคือ โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล จนถึงอรหัตมรรค อรหัตผล และ
นิพพาน หลักการเช่นนีส้ อดคล้องกับคัมภีรพ์ ระธัมมกายาทิเป็นอย่างยิง่ ดังนัน้
ในกรณีทอ่ นต้นของคัมภีรพ์ ระธัมมกายาทิซงึ่ ปรากฏเฉพาะในอรรถกถามโนรถ
ปูรณีฉบับสยามและพม่า ไม่ว่าจะเป็นการที่สยามและพม่าเติมเข้าไปเอง หรือ
จะเป็นการที่สยามและพม่าถนอมรักษาข้อความไว้ได้ก็ตาม ในเมื่อสาระและ
หลักการเหมือนกับอรรถกถาต่างๆ ทีไ่ ม่ได้ปรากฏเฉพาะในฉบับสยามและพม่า
ดังยกตัวอย่างแสดงไว้ข้างต้น จึงกล่าวได้ว่าธรรมกายของพระพุทธเจ้าอันเป็น
กายที่ประกอบด้วยญาณรู้แจ้ง มรรคญาณ ผลญาณ และวิมุติญาณ เป็นหลัก
ธรรมของเถรวาทอย่างแท้จริง
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ร่องรอยธรรมกายในคัมภีร์จตุรารักขา 31
ค�ำว่าจตุรารักขาแปลว่าการคุม้ ครองปกป้อง เป็นชือ่ คัมภีรท์ แี่ สดงวิธกี าร
ปฏิบัติธรรม 4 ประการ ได้แก่ พุทธานุสสติ เมตตานุสสติ อสุภานุสสติ และ
มรณานุสสติ คัมภีร์จตุรารักขาเป็นฉันท์บาลีความยาว 32 คาถา นิยมสวดเพื่อ
เจริญภาวนาในหมูพ่ ระภิกษุศรีลงั กาและชาวไทยในภาคเหนือ ดังได้พบว่าพิมพ์
รวมไว้กบั บทสวดมนต์อนื่ ๆ ในหนังสือสวดพระปริตฉบับทีเ่ ป็นทีน่ ยิ มมากทีส่ ดุ
ของศรีลังกา และในหนังสือสวดมนต์ฉบับเหนือของไทย

คัมภีร์จตุรารักขา อักษรขอมไทย หอสมุดแห่งชาติ32

ส่วนแรกของคัมภีร์ได้ถูกร้อยเรียงขึ้นด้วยคาถาบาลีสั้นๆ จ�ำนวน 29
คาถา ทั้งหมดแต่งเป็นกลอนปัฏฐยาวัตรผสมกับวิปุลาซึ่งบรรยายวิธีการ
ปฏิบัติธรรม 4 วิธีดังกล่าวไว้ข้างต้นคือ พุทธานุสสติ เมตตานุสสติ อสุภา
นุสสติ และมรณานุสสติ ส่วนต่อจากนี้ผู้แต่งได้เพิ่มกลอนอีก 3 คาถา แต่งเป็น
ปัฏฐยาวัตร 1 คาถา อุปชาติ 1 คาถา และวสันตดิลก 1 คาถา ทัง้ 3 คาถานีก้ ล่าว
ถึงสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความสังเวช 8 ประการ คือ การเกิด แก่ เจ็บ ตาย อบาย
วัฏฏะทุกข์ในอดีต วัฏฏะทุกข์ในอนาคต และทุกข์ในการแสวงหาอาหาร34 จุด
ประสงค์ในการแต่งคัมภีรน์ คี้ าดว่าแต่งขึน้ เพือ่ เป็นคูม่ อื แนะน�ำการปฏิบตั ธิ รรม
33
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ของพระภิกษุ โดยน�ำเอาการปฏิบัติธรรมทั้ง 4 วิธีและสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความ
สังเวชมารวมไว้ในคัมภีร์ การทีไ่ ด้ชอื่ ว่าจตุรารักขาคงจะเป็นเพราะวิธฏี บิ ตั ธิ รรม
ดังกล่าว เป็นวิธกี ารฝึกจิตและรักษาใจของผูป้ ฏิบตั ไิ ม่ให้มวั หมองจากข้าศึกคือ
กิเลส เมื่อภิกษุหมั่นฝึกตามหลักการปฏิบัตินี้ จะท�ำให้มีจิตผ่องใสด้วยความ
เลือ่ มใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีจติ ใจอ่อนโยนปรารถนาให้ผอู้ นื่ เป็นสุขเนือง
นิตย์เพราะมีเมตตา สามารถส�ำรวมอินทรียค์ ลายก�ำหนัดตัดขาดจากความยินดี
ยินร้ายในสิง่ ทีน่ า่ ชอบใจและไม่นา่ ชอบใจ อันมีมลู ฐานจากการหมัน่ พิจารณาสิง่
ทีไ่ ม่งามเสมอ และเกิดความสังเวชหมัน่ ตักเตือนตนเองให้รบี เร่งท�ำความเพียร
ไม่ประมาทในชีวติ เพราะความตายย่อมไม่มนี มิ ติ หมาย คาถาสรุปจบท้ายว่าวิธี
ปฏิบัติทั้งหมดนี้มุ่งหมายการบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นส�ำคัญ

คัมภีร์จตุรารักขา อักษรธรรมล้านนา หอสมุดแห่งชาติ

แม้ว่าคัมภีร์มีรูปแบบการประพันธ์เป็นบทปัฏฐยาวัตรสั้นๆ แต่ก็ให้เนื้อ
ความที่กระชับครบถ้วน เช่นแสดงคุณพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ครบตามข้อมูล
ที่มีมาในพระไตรปิฎกบาลี ทั้งแสดงอุปมาอุปไมยประกอบไว้ในการปฏิบัติทุก
วิธี เช่นเปรียบเทียบรูปกายกับธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นเรือ่ ง
อจินไตยเหมือนกัน35 เปรียบเทียบตัวผูป้ ฏิบตั เิ องกับเหล่าสัตว์ทมี่ คี วามต้องการ
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สุขเหมือนกัน36 เปรียบเทียบร่างกายว่าเกิดขึ้นในที่ที่ไม่สะอาด เหมือนหนอน
เกิดที่คูถและส้วมที่เต็มแล้ว37 และเปรียบเทียบตัวผู้ปฏิบัติเองว่าจะต้องตาย
เหมือนสัตว์ทงั้ หลาย38 การเปรียบเทียบดังกล่าวเป็นสิง่ สะท้อนให้เห็นว่า วิธกี าร
ปฏิบตั มิ หี ลายวิธดี ว้ ยกัน ยากทีจ่ ะจดจ�ำและเรียนรูไ้ ด้หมดอย่างมีประสิทธิภาพ
ผูแ้ ต่งคัมภีรจ์ งึ พยายามน�ำเนือ้ หาวิธกี ารปฏิบตั หิ ลักๆ มาย่นย่อลง และประกอบ
เข้ากับค�ำอธิบายสัน้ ๆ ให้งา่ ยต่อการสวด ท่องจ�ำ และเรียนรูท้ ำ� ความเข้าใจของ
พระภิกษุเพื่อการปฏิบัติต่อไป
ส�ำหรับเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้องกับวิชชาธรรมกายนั้นปรากฏอยู่ใน
คาถาที่ 11 ของคัมภีร์จตุรารักขาดังนี้คือ
ทิสฺสมาโนปิ ตาวสฺส รูปกาโย อจินฺติโย
อสาธารณาณฑฺเฒ39 ธมฺมกาเย กถา ว กาติ ฯ
แปลความได้ว่า รูปกายแม้ที่ปรากฏอยู่ของพระองค์นั้นเป็นเรื่องอจินไตยจง
ยกไว้ก่อน ไม่จำ� ต้องพูดถึงธรรมกาย (ของพระองค์นั้น) ซึ่งมั่งคั่งไปด้วยญาณ
คือความรู้ที่ไม่ทั่วไป (ว่าจะเป็นเรื่องอจินไตยเช่นเดียวกัน) ดังนี้ 40
จากเนือ้ ความในคาถาสามารถวิเคราะห์เนือ้ หาส�ำคัญได้เป็น 2 ประเด็น
หลักด้วยกันคือ
1. ผูแ้ ต่งคัมภีรต์ อ้ งการจะชีใ้ ห้เห็นอย่างชัดเจนว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทรงมีธรรมกาย ซึ่งแยกออกจากรูปกายอย่างชัดเจน
2. ลักษณะทีส่ ำ� คัญของธรรมกายของพระองค์นนั้ คือ มัง่ คัง่ ไปด้วยญาณ
และลักษณะของญาณคือความรูเ้ ฉพาะทีไ่ ม่ทวั่ ไปทีน่ บั ว่าเป็นเรือ่ งอจินไตย
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ร่องรอยวิชชาธรรมกายในคัมภีร์จตุรารักขากับ
คำ�สอนของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
พระเดชพระคุณท่านได้กล่าวไว้วา่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงมี
ธรรมกาย พระองค์ทรงเห็นสัจจธรรมทั้ง 4 ด้วยตาธรรมกาย รู้ด้วยญาณของ
ธรรมกาย หาได้เห็นหรือรูด้ ว้ ยกายอืน่ ไม่ เพราะกายอืน่ ทีน่ อกจากกายธรรมไป
แล้วมีแต่ดวงวิญญาณไม่มีญาณ ดังพระธรรมเทศนาต่อไปนี้
พระพุทธเจ้านะคือใครที่ไปเห็นสัจธรรมทั้ง 4 นะ เห็น
ด้วยพระสิทธัตถราชกุมารหรือด้วยตาของพระสิทธัตถราชกุมาร
ความเห็น ความรู้ของพระสิทธัตถราชกุมารหรือ ไม่ใช่ หรือเห็น
ด้วยกายละเอียดของพระสิทธัตถราชกุมาร กายที่นอนฝันออก
ไปนะ ไม่ใช่... ท่านเห็นด้วยตาธรรมกาย ธรรมกายที่เป็นโคตรภู
นะ ยังหาได้เป็นพระโสดา สกทาคาไม่ ยังหาได้เป็นโสดามรรคผล
สกทาคามรรคผล อนาคามรรคผล อรหัตมรรคผลไม่ เห็นด้วย
ตากายธรรม รู้ด้วยญาณของกายธรรม ไม่ใช่รู้ด้วยดวงวิญญาณ
เพราะกายมนุษย์มดี วงวิญญาณ ญาณไม่มี กายมนุษย์ กายมนุษย์
ละเอียด กายทิพย์ กายทิพย์ละเอียด มีดวงวิญญาณทั้งนั้นดวง
ญาณไม่มี กายรูปพรหม รูปพรหมละเอียด มีแต่ดวงวิญญาณ ดวง
ญาณไม่มี กายอรูปพรหม อรูปพรหมละเอียด มีแต่ดวงวิญญาณ
ดวงญาณไม่มี พอถึงกายธรรมเข้ามีญาณทีเดียว41
ข้อความนี้แสดงให้เห็นว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระธรรมกาย
และเมื่อเข้าถึงพระธรรมกายแล้วเท่านั้นถึงจะมีญาณรู้ ซึ่งก็ตรงกับเนื้อความ
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ที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์จตุรารักขาที่ว่า พระองค์มีกายธรรม และกายธรรมของ
พระองค์นั้นมีญาณ

ร่องรอยวิชชาธรรมกายในคัมภีร์
จตุรารักขากับพระไตรปิฎกบาลี
จากการศึกษาพบว่าร่องรอยวิชชาธรรมกายที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์
จตุรารักขา ไม่มคี วามคลาดเคลือ่ นจากค�ำสอนในพระไตรปิฎกบาลีแต่อย่างใด
ในมหาปชาปตีโคตมีอปทานได้ระบุถึงการมีอยู่ของรูปกายของพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระนางปชาปตีโคตมีเลี้ยงดูมา และธรรมกายที่พระนาง
เข้าถึงเพราะได้พระศาสดาเป็นครูผู้สอน ดังนี42้
ดูก่อนพระสุคต หม่อมฉันเป็นพระมารดาของพระองค์
และพระผู้ทรงปราชญ์ พระองค์ทรงเป็นพระบิดาของหม่อมฉัน
ดู ก ่ อ นพระโคดม ขอพระองค์ ท รงเป็ น ที่ พึ่ ง ให้ ค วามสุ ข ใน
พระสัทธรรม หม่อมฉันเป็นผู้อันพระองค์ให้เกิดแล้ว ดูก่อนพระ
สุคต รูปกายของพระองค์นอี้ นั หม่อมฉันให้เติบโตแล้ว ธรรมกาย
อันหาที่ติเตียนมิได้ของหม่อมฉันอันพระองค์ทรงให้เติบโตแล้ว
หม่อมฉันให้พระองค์ดื่มน�้ำนมเพื่อบรรเทาความกระหายเพียง
ชั่วขณะ [ส่วนว่า] พระองค์ทรงให้หม่อมฉันดื่มน�้ำนมคือธรรม
อันสงบนิรันดร์ 43
เนื้อความในที่นี้ตรงกับที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์จตุรารักขาที่ว่า กายทั้ง
สองคือรูปกายกับธรรมกายมีลักษณะแยกกันอย่างชัดเจน รูปกายก็คือกาย
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เนื้อของคนตามปกติ ส่วนธรรมกายนั้น เมื่อได้ธรรมกายแล้วจะพบกับธรรม
อันสงบนิรันดร์
ส่วนพระบาลีในอัตถสันทัสสกเถรอปทานระบุไว้ว่า พระปทุมุตร สัมมา
สัมพุทธเจ้าทรงมีธรรมกายอันเป็นบ่อเกิดแห่งรัตนะโดยส่วนเดียวที่ใครๆ ไม่
อาจท�ำให้หวั่นไหวได้ และลักษณะหนึ่งของพระผู้มีพระธรรมกายคือมีญาณรู้
ที่ไม่มีที่สิ้นสุดดังนี้ 44
[พระภิกษุ] เป็นเรือนแสน ผู้มีวิชชา 3 อภิญญา 6 ผู้มี
ฤทธิ์มากแวดล้อมพระสัมพุทธเจ้าอยู่ ใครเห็นแล้วจะไม่เลื่อมใส
เล่า ท่ามกลาง[มนุษย์]และเทวดาไม่มีใครเปรียบกับพระสัมมา
สัมพุทธเจ้าได้ในเรื่องการติดแน่นในญาณคือความรู้ พระองค์
เป็นผู้มีญาณไม่มีที่สิ้นสุด ใครเห็นแล้วจะไม่เลื่อมใสเล่า ใครๆ
ไม่อาจท�ำให้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงแสดงพระธรรมกายอัน
เป็นบ่อเกิดแห่งรัตนะทั้งสิ้นให้หวั่นไหวได้ ใครเห็นแล้วจะไม่
เลื่อมใสเล่า 45
จากบทแปลพระบาลีนี้จะเห็นได้ว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระ
ธรรมกาย และความที่มีธรรมนี้ทำ� ให้พระองค์มีคุณสมบัติหลายประการที่เป็น
อจินไตย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระองค์ทรงมีญาณรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีใครเทียบ
ได้ทั้งในมนุษย์และเทวโลก ทั้งยังมีพระภิกษุผู้บรรลุวิชชา 3 อภิญญา 6 ล้วนมี
ฤทธิ์มากเป็นจ�ำนวนเรือนแสนห้อมล้อม เนื้อความตรงกับในคัมภีร์จตุรารักขา
ที่ว่า ธรรมกายของพระองค์มั่งคั่งหรือมากไปด้วยญาณ คือความรู้เฉพาะที่ไม่
ทั่วไป ซึ่งเป็นสิ่งอัศจรรย์ที่ใครๆ ไม่พึงคิด
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ยิ่งไปกว่านั้นในพระวินัยปิฎกยังมีพระบาลีแสดงลักษณะของธรรม
ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าถึงเมื่อพระองค์ทรงตรัสรู้ครั้งแรก ใต้ควงไม้
ศรีมหาโพธิ์ริมฝั่งแม่น�้ำเนรัญชราว่าคือธรรมกายดังนี้46
ในกาลใดแลธรรมทั้งหลายปรากฏแก่พราหมณ์ผู้มีความ
เพียรเพ่งอยู่ เมือ่ นัน้ ความสงสัยทัง้ ปวงของพราหมณ์นนั้ ย่อมสิน้
ไป แต่นั้นเขาย่อมรู้ธรรมพร้อมทั้งเหตุ
ในกาลใดแลธรรมทั้งหลายปรากฏแก่พราหมณ์ผู้มีความ
เพียรเพ่งอยู่ เมือ่ นัน้ ความสงสัยทัง้ ปวงของพราหมณ์นนั้ ย่อมสิน้
ไป แต่นั้นเขาได้รู้ความสิ้นไปแห่งปัจจัยทั้งหลายแล้ว47
คาถาต่างๆ ข้างต้นแสดงว่าธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นแก่พราหมณ์ผู้มีความ
เพียรเจริญสมาธิอยูเ่ ป็นปกติ พราหมณ์ในทีน่ พี้ ระอรรถกถาจารย์ กล่าวอธิบาย
ไว้ว่า “พาหิตปาปสฺส ขีณาสวสฺส”แปลว่าผู้ห่างไกลจากบาปผู้หมดกิเลส
อาสวะ48 หรือพราหมณ์นี้ก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วนั่นเอง แสดง
ให้เห็นว่าธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นแก่ผู้ที่มีสมาธิและมีจิตหลุดพ้นแล้วเท่านั้น เมื่อ
ธรรมเหล่านี้ปรากฏแล้วความสงสัยของพราหมณ์ผู้มีธรรมย่อมหมดสิ้นไป ใน
ที่นี้ อสฺส พระอรรถกถาจารย์ แก้ว่า “อสฺส เอวํ ปาตุภูตธมฺมสฺส” แปลว่าแห่ง
พราหมณ์นนั้ ผูม้ ธี รรมปรากฏแล้วอย่างนี้ 49 แสดงให้เห็นว่าธรรมนีไ้ ม่ใช่คำ� สอน
พระพุทธเจ้าทีอ่ ยูใ่ นหนังสือหรือบทเรียนศาสนาทัว่ ไป แต่เป็นธรรมทีไ่ ด้มาจาก
การประพฤติปฏิบตั ธิ รรมจนกระทัง่ เป็นพระอรหันต์หมดกิเลสแล้วเท่านัน้
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พุทธานุสสติในคัมภีร์จตุรารักขากับ
พระไตรปิฎกและอรรถกถาบาลี
การปฏิบัติธรรมแบบพุทธานุสสติปรากฏอยู่หลายแห่งในพระไตรปิฎก
บาลี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบรรดาอนุสสติ 6 ประการ50 การปฏิบัติธรรมแบบ
พุทธานุสสติถูกจัดวางไว้เป็นอันดับแรกสุด51 ซึ่งเหมือนกับที่ปรากฏในคัมภีร์
จตุรารักขานี้ ซึ่งผู้แต่งก็ได้วางพุทธานุสสติไว้เป็นอันดับแรกเช่นกัน นับได้ว่า
ผู้แต่งได้ยกย่องและให้ความส�ำคัญกับการปฏิบัติธรรมแบบพุทธานุสสติเป็น
อย่างมาก
จากเนื้อหาและการใช้ค�ำของพุทธานุสสติในคัมภีร์จตุรารักขาท�ำให้
ทราบว่า ผู้แต่งคัมภีร์จตุรารักขาได้ใช้ข้อมูลจากพระไตรปิฎกและอรรถกถา
บาลี คือน�ำแบบอย่างมาตรฐานในการกล่าวสรรเสริญและอธิบายคุณของพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า มาเป็นข้อมูลในการแต่งบทพุทธานุสสติได้อย่างกระชับและ
ถูกต้องชัดเจน แบบอย่างมาตรฐานของคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระ
ไตรปิฎกได้แก่
อิติปิ โส ภควา อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต โลกวิทู
อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสานํ พุทฺโธ ภควาติ ฯ52
โส อิมํ โลกํ สเทวกํ สมารกํ สพรหฺมกํ สสฺสมณพฺราหฺมณึ ปชํ สเทวมนุสสฺ ํ
สยํ อภิญฺญา สจฺฉิกตฺวา ปเวเทสิ ฯ โส ธมฺมํ เทเสติ อาทิกลฺยาณํ มชฺเฌกลฺยาณํ
ปริโยสานกลฺยาณํ สาตฺถํ สพยญฺชนํ เกวลปริปุณฺณํ ปริสุทฺธํพรหฺมจริยํ ปกาเส
ติ ฯ
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ซึ่งสามารถเทียบเคียงกับคาถาที่มีปรากฏในคัมภีร์จตุรารักขาดังนี้
อรหํ

สวาสเน กิเลเส โส เอโก สพฺเพ นิฆาติย
อหู สุสุทฺธสนฺตาโน ปูชานญฺจ สทารโหฯ

ห่างไกลจากกิเลส

พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงเป็นพระองค์
เดียวที่ทรงก�ำจัดเสียซึ่งกิเสสพร้อมด้วยวาสนา
ทั้งปวง และได้เป็นผู้มีอุปนิสัยที่นอนเนื่องบริสุทธิ์
ด้วยดี ควรแก่การบูชา ในกาลทุกเมื่อ

สมฺมาสมฺพุทฺโธ

สพฺพกาลคเต ธมฺเม สพฺเพ สมฺมา สยํ มุนิ
สพฺพากาเรน พุชฌฺ ติ วฺ า เอโก สพฺพญฺญตุ ํ คโตฯ

ตรัสรูช้ อบโดยพระองค์เอง พระองค์ผู้เป็นจอมมุนีทรงตรัสรู้แล้วเอง โดยชอบ
ซึ่งธรรมทั้งปวงที่ถึงตามกาล ทั้งหมดโดยอาการ
ทัง้ ปวง เป็นพระองค์เดียว ทีบ่ รรลุแล้วซึง่ พระสัพพัญ
ญุตญาณ
วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน
ถึงพร้อมแล้วด้วยวิชชา
จรณะ

วิปสฺสนาทิวิชฺชาหิ สีลาทิจรเณหิ จ
ทรงถึงพร้อมด้วยวิชชามีวิปัสสนาเป็นต้น และ
และจรณะมีศีล เป็นต้น

สุคโต
เสด็จไปดีแล้ว

สมฺมา คโต สุภํ ฐานํ อโมฆวจโน จ โส
พระองค์ นั้ น ทรงเสด็ จ ไปสู ่ ที่ อั น งามโดยชอบ
และเป็นผู้ไม่กล่าวค�ำที่ไร้ประโยชน์
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โลกวิทู
รู้แจ้งโลก

ติวิธสฺสาปิ โลกสฺส าตา นิรวเสสโต
ทรงรู้จักโลกแม้ทั้งสามโดยไม่มีส่วนเหลือ

อนุตฺตโร
ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า
ปุริสทมฺมสารถิ
ฝึกบุรุษที่ควรฝึก

อเนเกหิ คุโณเฆหิสพฺพสตฺตุตฺตโม อหุ
ได้ทรงเป็นผูส้ งู สุดกว่าสัตว์ทงั้ ปวงด้วยกอง คุณเป็น
อเนกประการ
อเนเกหิ อุปาเยหินรทมฺเม ทเมสิ จ
และทรงฝึกคนทีค่ วรฝึกได้ดว้ ยอุบายทีห่ ลากหลาย

สตฺถา เทวมนุสฺสานํ
เป็นครูสอนเทวดาและ
ทั้งหลาย

เอโก สพฺพสฺส โลกสฺสสพฺพอตฺถานุสาสโก
เป็นพระองค์เดียวทีท่ รงตามพร�ำ่ สอนประโยชน์ มนุษย์
ทั้งปวงแก่มวลสรรพสัตว์

พุทฺโธ

ทยาย ปารมี จิตฺวา ปญฺญาย อตฺตานมุทฺธริ
อุทฺธรี สพฺพธมฺเม จ ทยายญฺเ จ อุทฺธริ ฯ

ผู้รู้ และสอนผู้อื่นให้รู้

ทรงสั่งสมพระบารมีด้วยความเอ็นดูยก พระองค์
ขึ้นด้วยพระปัญญา ยกพระองค์ไว้ ในธรรมทั้งปวง
และยกผู้อื่นไว้ด้วยพระกรุณา

ภควา
เป็นผู้มีอิสริยยศ มีโชค

ภาคฺยอิสฺสริยาทีนํ คุณานํ ปรโม นิธิ
ทรงเป็นผูม้ ขี มุ ทรัพย์อนั ยอดเยีย่ มด้วยคุณทัง้ หลาย
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
แปลได้วา่ [พระผูม้ พี ระภาคเจ้า] พระองค์นนั้ ทรงท�ำโลกนี้ พร้อมทัง้ เทวโลก มาร
โลก พรหมโลกให้แจ้งชัดด้วยพระปัญญาอันยิ่งของพระองค์เอง แล้วทรงสอน
หมู่สัตว์ พร้อมทั้งสมณะ พราหมณ์ เทพ และมนุษย์ให้รู้ทั่ว พระองค์นั้น ทรง
แสดงธรรมพร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะ อันงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง
งามในที่สุด ทรงประกาศพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วน
ส่วนในจตุรารักขาประพันธ์ไว้ว่า
ปญฺาสฺส สพฺพธมฺเมสุ กรุณา สพฺพชนฺเตสุ
อตฺตตฺถานํ ปรตฺถานํ
สาธิโก คุณเชฏฺิโก ฯ
แปลได้ว่าพระองค์นั้นทรงมีพระปัญญาในธรรมทั้งปวง มีพระกรุณาต่อสรรพ
สัตว์เป็นผูป้ ระเสริฐด้วยคุณ ทรงท�ำประโยชน์ตนและประโยชน์ผอู้ นื่ ให้สำ� เร็จ
นอกจากนี้ยังมีข้อสังเกตที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือ การใช้ส�ำนวนการ
แต่งในคัมภีร์จตุรารักขามีลักษณะการให้ค�ำจ�ำกัดความค�ำบาลีที่ปรากฏใน
พระไตรปิฎก คล้ายคลึงกับค�ำและเนื้อหารวมถึงส�ำนวนที่พระพุทธโฆสาจารย์
ใช้อธิบายความหมายค�ำบาลีในสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินยั ปิฎก54
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ความเหมือนกันของการใช้คำ� และเนือ้ ความในคัมภีรจ์ ตุรารักขากับพระ
ไตรปิฎกและอรรถกถาบาลีดงั แสดงไว้ขา้ งต้น แสดงให้เห็นว่าคัมภีรจ์ ตุรารักขา
เป็นคัมภีร์ที่เก็บรักษาค�ำสอนดั้งเดิมมีความเก่าแก่และน่าเชื่อถือ
คัมภีรจ์ ตุรารักขาแม้จะแต่งด้วยบทกลอนสัน้ ๆ เพียง 32 บท แต่กส็ ามารถ
สรุปเนื้อหาที่เป็นหัวใจการปฏิบัติธรรมที่สำ� คัญคือ พุทธานุสสติ เมตตานุสสติ
อสุภานุสสติ และมรณานุสสติ ไว้ดว้ ยกันอย่างครบถ้วนชัดเจน คัมภีรจ์ ตุรารักขา
แสดงประเด็นส�ำคัญทีค่ น้ พบคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีธรรมกายแยกออก
จากรูปกายอย่างชัดเจน และลักษณะธรรมกายของพระองค์นนั้ มัง่ คัง่ หรือมาก
ไปด้วยญาณรู้เฉพาะที่ไม่ทั่วไป เป็นเรื่องอจินไตยที่ใครๆ ไม่ควรคิด
ร่องรอยทีค่ น้ พบนี้ ตรงกับค�ำสอนวิชชาธรรมกายทีพ่ ระเดชพระคุณพระ
มงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) เทศน์สอนทุกประการ แต่ท่านได้กล่าวอธิบาย
ขยายความจากคัมภีร์ตามผลการปฏิบัติที่ท่านเข้าถึงว่า ธรรมกายเท่านั้นที่มี
ญาณ กายอืน่ ทีน่ อกไปจากกายธรรมไปแล้วไม่มญ
ี าณ มีแต่ดวงวิญญาณ55 ญาณ
ของธรรมกายเป็นดวงมีขนาดเท่ากับหน้าตักธรรมกาย ดวงญาณมีไว้ส�ำหรับ
รู้เห็น เมื่อเข้าถึงธรรมกายจะไปเห็นอริยสัจ 456 ญาณของธรรมกายเท่านั้นรู้
เห็นตรงกันทุกอย่าง รู้ตามถูก เห็นตามถูก รู้พร้อมทุกสรรพสิ่งไม่มีสิ่งใดที่จะ
ไม่รู้ และรู้ชัดแจ้งกว่ากายอื่นๆ57 เมื่อเข้าถึงธรรมกายแล้วสามารถเห็นด้วย
ตาธรรมกาย รู้ด้วยญาณธรรมกายว่าขันธ์ 5 เป็น อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา58 และรู้
การเกิดดับของสิ่งทั้งปวงทั่วทั้งสากลโลก59
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นอกจากนี้ ร่องรอยวิชชาธรรมกายที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ยังตรงกับค�ำ
สอนที่ถูกบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกบาลี ในมหาปชาปตีโคตมีอปทาน แสดง
การมีอยูข่ องรูปกายและธรรมกายของพระองค์ ทีแ่ ยกออกจากกันอย่างชัดเจน
60
ในอัตถสันทัสสกเถรอปทานระบุไว้ว่า พระปทุมุตรสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมี
ธรรมกาย และลักษณะของพระองค์ผู้มีธรรมกายคือมีญาณรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด61
ไม่มีใครเทียบพระองค์ได้ทั้งในมนุษย์โลกและเทวโลก มีพระภิกษุผู้ได้วิชชา
3 อภิญญา 6 ประมาณแสนรูปเป็นบริวาร62 นอกจากส่วนของร่องรอยวิชชา
ธรรมกายแล้ว ยังพบว่าเนื้อหาทั้งหมดของพุทธานุสสติได้ถูกน�ำมาจากพระ
ไตรปิฎกและอรรถกถาบาลี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คัมภีร์จตุรารักขาใช้ค�ำ และ
ส�ำนวนอธิบายคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนกับที่พระพุทธโฆสาจารย์
ใช้อธิบายความหมายคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสมันตปาสาทิกา อรรถ
กถาพระวินัย
ดังนัน้ คัมภีรจ์ ตุรารักขาจึงนับว่าเป็นคัมภีรท์ มี่ คี วามเก่าแก่ มีการใช้งาน
และถูกเก็บรักษาสืบทอดกันมาเป็นอย่างดี ทั้งมีความน่าเชื่อถือเป็นอย่างยิ่ง
เป็นคัมภีร์ที่ยืนยันถึงการมีอยู่แต่ดั้งเดิมของการปฏิบัติธรรมวิชชาธรรมกายที่
พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีได้ค้นพบ และยืนยันว่า ธรรมกายเป็นสิ่งที่
อยู่เหนือปรากฏการณ์ธรรมชาติ เป็นคุณวิเศษที่เมื่อเข้าถึงแล้ว จะเป็นผู้มาก
ไปด้วยญาณ นับว่าสิ่งที่ได้ค้นพบในคัมภีร์นี้ ให้ค�ำจ�ำกัดความค�ำว่าธรรมกาย
แตกต่างจากความเห็นของนักวิชาการบางส่วน63 ที่เข้าใจกันว่าธรรมกายคือ
หมวดหมู่แห่งธรรม
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นอกเหนือจากคัมภีร์จาตุรารักขาแล้ว เชื่อว่าอาจมีคัมภีร์ที่บันทึกร่อง
รอยของการมีอยูข่ องการปฏิบตั ธิ รรมแบบวิชชาธรรมกายอีกเป็นจ�ำนวนไม่นอ้ ย
ทีถ่ กู แต่งขึน้ โดยพระภิกษุทอ้ งถิน่ ภายในบริเวณเอเชียใต้และเอเชียอาคเนย์ การ
สืบค้นศึกษาคัมภีร์ที่มีลักษณะเช่นนี้เป็นสิ่งจ�ำเป็นและจะก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อวงวิชาการและชาวพุทธทัว่ ไป ในการท�ำความเข้าใจทีถ่ กู ต้องมากขึน้ เกีย่ วกับ
การปฏิบตั ธิ รรมแบบวิชชาธรรมกาย อันจะน�ำมาซึง่ สันติสขุ ภายในสืบต่อไป

202 | ดร.กิจชัย เอื้อเกษม

www.webkal.org

บรรณานุกรม “คัมภีร์พระธัมมกายาทิ”
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) (2555 ) รวมพระธรรมเทศนา พระมงคลเทพ
มุนี (สด จนฺทสโร). คณะศิษยานุศิษย์หลวงพ่อวัดปากน�้ำ โดยพระวิชัย วิชโย
และคณะ กรุงเทพฯ: บ. เอกพิมพ์ไท จ�ำกัด
จ�ำนงค์ ทองประเสริฐ (2540) บ่อเกิดลัทธิประเพณีอินเดีย เล่ม 1 ภาค 1-4,
กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน
ฉ�่ำ ทองค�ำวรรณ ( 2508) “หลักที่ 54 ศิลาจารึกพระธรรมกาย” ใน ประชุม
ศิลาจารึก ภาคที่ 3 : ประมวลจารึกทีพ่ บในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก และภาคกลางของประเทศไทย อันจารึกด้วยอักษรและภาษา
ไทย, ขอม มอญ, บาลีสนั สกฤต. พระนคร : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทาง
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ธิดา สาระยา, แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย, และ ปราณี กล�่ำส้ม. (2533) สมบัติ
วัดโพธิ์ กรุงเทพฯ: ส�ำนักพิมพ์เมืองโบราณ
บุณย์ นิลเกษ. (2541) พระพุทธศาสนามหายานเข้าสูป่ ระเทศไทย เล่ม 1. หจก.
เชียงใหม่ บี.เอส. การพิมพ์ เชียงใหม่
ประโยชน์ ส่งกลิ่น (2540) “พระสัมมาสัมพุทธเจ้า: ศึกษาเปรียบเทียบแนว
ความคิดในพระพุทธศาสนาเถรวาท และ มหายาน.” วิทยานิพนธ์ อักษรศาสตร
มหาบัณฑิต (ศาสนาเปรียบเทียบ). ภาควิชามนุษยศาสตร์. คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์. มหาวิทยาลัยมหิดล
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พระครูปลัดประจาก สิริวัณโณ (2551) พระคาถาธารณปริตร. ส�ำนักปฏิบัติ
ธรรม “ตาณัง เลณัง” ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 18 เมษายน 2551.
พระธรรมกิตติวงศ์. (2548) พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ ชุด ค�ำวัด.
กรุงเทพฯ: วัดราชโอรสาราม
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พระสังฆปาละ ( 2553) มัญชุศรีปรัชญาปารมิตาสูตร, แปลจากภาษาสันสกฤต
สู่ภาษาจีน, พระวิศวภัทร เซี่ยเกี๊ยก (釋聖傑) แปลไทย
พระอุดรคณาธิการ, และ จ�ำลอง สารพัดนึก. (2548) พจนานุกรม บาลี-ไทย
ฉบับ นิสติ -นักศึกษา. พิมพ์ครัง้ ที่ 5. กรุงเทพฯ: ร้านเรืองปัญญา ท่าพระจันทร์
สุภาพรรณ ณ บางช้าง. (2526) ประวัติวรรณคดีบาลีในอินเดียและลังกา.
กรุงเทพฯ: ส�ำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-------. (2529) วิวัฒนาการงานเขียนภาษาบาลีในประเทศไทย, รายงานการ
วิจัย. กรุงเทพฯ: มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย
-------. (2533) วิวัฒนาการวรรณคดีบาลีสายพระสุตตันตปิฎกที่แต่งใน
ประเทศไทย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เสถียร โพธินันทะ (2548) ปรัชญามหายาน. กรุงเทพฯ: มหามกุฏราช
วิทยาลัย
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Fragile Palm Leaves Foun-dation. Lumbini International Research Institute.
Snellgrove. 2004. David L. Ankor-Before and After: A Culture History of the
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Snodgrass. 1988. Adrian. The Matrix and Diamond World mandalas in Shingon
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-------. 2004. Materials for the Study of the Tripitaka Volume 2 Pāli and Vernacular Literature Transmited in Central and Northern Siam. Bangkok: Fragile
Palm Leaves Founda-tion. Lumbini International Research Institute.
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of Morradok Dhamma of Luang Phaw Wat Pak Nam Phra Mongkolthepmuni.
Berrilee: The 60th Dhammachai Education Foundation.
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of Morradok Dhamma of Luang Phaw Wat Pak Nam Phra Mongkolthepmuni
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Urkasame, Kitchai. 2013. “A Study of Elements in Yogāvacara Tradition from
Tham Scripts Palm-leaf Manuscripts.” PhD Thesis, The University of Sydney.

บรรณานุกรม “ร่องรอยธรรมกายในคัมภีร์จตุรารักขา”
หลักฐานชั้นปฐมภูมิ (เรียงตามชื่อเรื่อง)

จตุรารักขา ใบลานอักษรขอม (6863/2/1) หอสมุดแห่งชาติ
จตุรารักขา ใบลานอักษรธรรมล้านนา (1298/1) หอสมุดแห่งชาติ
Aṅguttaranikāya. 6 Vols., eds. Richard Morris, Edmund Hardy, Mabel Hunt,
and Caroline A.F. Rhys Davids. Oxford: The Pali Text Society, 1885-1910.
Apadāna. 2 Vols., ed. Mary E. Lilly. Lancaster: The Pali Text Society, 1925;
Vol. 2, 1927 reprinted as one, 2000.
Dīghanikāya. 3 Vols., eds. T.W. Rhys Davids and J. E. Carpenter. London: The
Pali text Society, 1889-1910.
Itivuttaka. ed. Ernst Windisch. London: The Pali Text Society, 1889-2010.
Kathāvatthu. 3 Vols., ed. Arnold C. Taylor., Index volume, Satoshi Nonome et
al.,1982. Oxford: The Pali Text Society, 1894-1982.
Khuddakapāṭha Together with Its Commentary Paramatthajotikā I. ed. Helmer
Smith. Oxford: The Pali Text Society, 1915-1978.
Khuddhasikkhā-Mūlasikkhā. ed. Müller, Edward. “ Journal of the Pali Text
Society 1. 1883: 86-132.
Majjhimanikāya. 4 Vols., eds. V. Trenckner and Robert Chalmers. Oxford: The
Pali Text Society, 1888-2006. Vol. 4 index by M. Yamazaki, Y. Ousaka, 2006.
Manorathapūraṇī: Buddhaghosa’s Commentary on the Aṅguttaranikāya. 5 Vols.,
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Vols.1-2, eds. Max Walleser and Hermann Kopp. London: Luzac&Company,
Ltd, 1924-1930; Vols. 3-5, ed. Hermann Kopp. Oxford: The Pali Text Society,
1936-1957.
Nettipakaraṇa with Extracts from Dhammapāla’s Commentary. ed. Hardy, E.
London: The Pali Text Society, 1902.
Pirūvānā Pot Vahansē Nam Yut Maha Pirit Pota. ed. Devundara, Śrī Vācissara.
Colombo: Guṇasēna, 1983.
Saddanīti. ed. Smith, Helmer. Vol. 1-5, Oxford: The Pali Text Society, 19282001.
Samantapāsādikā: Buddhaghosa’s Commentary on the Vinaya-pițaka. 8 Vols.,
eds. J. Takakusu and M. Nagai. London: The Pali Text Society, 1924-1947; Vol.
8, Indexes by H. Kopp, 1977.
Saṃyuttanikāya. 7 Vols., ed. M. Lèon Feer. Oxford: The Pali Text Society,
1884-2010; Vol. 6, Indexes by Mrs C.A.F. Rhys Davids, 1904; Index to the
Saṃyuttanikāya by M. Yamazaki, Y. Ousaka, 2010.
Suttanipāta (New Edition). eds. Dines Andersen and Helmer Smith. Oxford:
The Pali Text Society, 1913-1990.
Udāna. ed. Paul Steinthal. Oxford: The Pali Text Society, 1885-1982.
Vibhaṅga. ed. Mrs C.A.F. Rhys Davids. Oxford: The Pali Text Society, 19041978.
Vinayapiṭakaṃ. 5 Vols., ed. Hermann Oldenberg. Oxford: The Pali Text Society,
1879-1883.
Visuddhimagga. ed. Caroline A.F, Rhys Davids. London: Pali Text Society,
1975.
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หลักฐานชั้นทุติยภูมิ
ทวี เขื่อนแก้ว (2524) สวดมนต์ฉบับเหนือ เชียงใหม่ รุ่งเรืองการพิมพ์
พระมงคลเทพมุนี (2555) รวมพระธรรมเทศนา พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
พิมพ์ในโอกาสสมโภชพระมหาเจดีย์มหารัชมงคล กรุงเทพฯ เอกพิมพ์ไท
Adikaram, E.W. 1946. Early History of Buddhism in Ceylon. Dehiwala: The
Buddhist Cultural Centre.
Ānandajoti, Bhikkhu. 2000. Pāḷi Prosody: Texts and Studies. Torino: Indologica
Taurinensia.
Bode, M.H. 1966. The Pali Literature of Burma. London: The Royal Asiatic
Society of Great Britain and Ireland.
Cone, Margaret. 2001. A Dictionary of Pāli (a-kh ). Vol. 1: Vol. 2 (g-n). 2010.
Oxford: The Pali Text Society.
Dutt, Nalinaksha. 1978. Mahayana Buddhism. Delhi: Motilal Banarsidass.
Geiger, Wilhelm. 1916. A Pāli Grammar. Oxford: The Pali Text Society.
———. 1943. Pāli Literature and Language. New Delhi: Munshiram Manoharlal.
Gombrich, Richard. 1992. “The Buddha’s Book of Genesis.” Indo-Iranian
Journal 35: 159-78.
Gray, James. 1892. Buddhaghosuppatti or the Historical Romance of the Rise
and Career of Buddhaghosa. Oxford: The Pali Text Society.
Hinüber, O. von. 1996. A Handbook of Pāli Literature. Berlin: Walter de
Gruyter.
Hudak, T. J. 1986. “The Thai Corpus of Chăn Meters.” Journal of the American
Oriental Society 106, no. 4: 707-23.
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Macdonell, Arthur. 1974. A Sanskrit Grammar for Students. Delhi: Motilal
Banarsidass.
Malalasekera, G.P. 1994. The Pāli Literature of Ceylon. Kandy: Buddhist
Publication Society.
Masefield, Peter. “Indo-Chinese Pali.” Mahachulalongkorn Journal of Buddhist
Studies 1. 2008: 1-9.
Norman, K.R. 1993. “External Sandhi in Pāli with Special Reference to the
Suttanipāta.” Journal of the Pali Text Society 19: 203-13.
———. 1983. Pāli Literature: Including the Canonical Literature in Prakrit
and Sanskrit of All the Hīnayāna Schools of Buddhism. Wiesbaden: Otto Harrassowitz.
Reynolds, Frank E. 1976. “The Several Bodies of the Buddha: Reflection on a
Neglected Aspect of Theravada Tradition.” History of Religion 16: 374-89.
Rhys Davids, T.W, Stede, W. 1921-25. The Pali Text Society’s Pali-English
Dictionary. Oxford: The Pali Text Society.
Saddhātissa, H. 1990. Pāli Literature of South-East Asia. Singapore: Singapore
Buddhist Meditation Centre.
Skilling, Peter. 2009.”Language and Writing in South-East Asia and in Sukhothai.” in Buddhism and Buddhist Literature of South-East Asia: Selected Papers,
edited by Claudio Cicuzza. Bangkok: Fragile Palm Leaves Foundation.
Skilling Peter and Santi Pakdeekham. 2002. Pāli Literature Transmitted in
Central Siam, Materials for the Study of the Tripiṭaka. Vol. 1: Bangkok.
Warder, A.K. 1967. Pali Metre: A Contribution to the History of Indian Literature. London: Messrs. Luzac and Company.

บทที่ 4 ร่องรอยธรรมกายในคัมภีร์อักษรขอมไทย | 209

www.webkal.org
หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ 1 ฉบับรวมงานวิจัยโดยย่อ

เชิงอรรถท้ายบทที่ 4
1
2
3
4

5

6

7
8
9
10
11
12
13
14
15

16

อักษรขอมไทย: อักษรขอมทีใ่ ช้เขียนภาษาไทยและภาษาบาลีในประเทศไทย มีลกั ษณะต่างจากอักษร
ของกัมพูชา
เรียบเรียงจากรายงานวิจัย คัมภีร์พระธัมมกายาทิ ฉบับเทพชุมนุม โดยพระครูวิเทศสุธรรมญาณ วิ.
(สุธรรม สุธมฺโม) และคณะ 2556
ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 3 พระนคร: ส�ำนักนายกรัฐมนตรี 2508 หน้า 99-103
ยอร์จ เซเดส์ (Geores Coedes) ผูเ้ ชีย่ วชาญวิทยาการแขนงต่างๆทางภาคพืน้ เอเชียอาคเนย์และเอเชีย
ใต้ ได้เผยแพร่คาถาบาลีบทเดียวกับทีป่ รากฏในคัมภีรพ์ ระธัมมกายาทิไว้ตงั้ แต่ พ.ศ. 2499 แต่ใช้ชอื่ ที่
แตกต่างออกไปว่า “ธมฺมกายสฺส อตฺถวณฺณนา” อันเป็นค�ำทีป่ รากฏอยูท่ า้ ยทีส่ ดุ ของคาถาดังกล่าวไว้ใน
บทความ “ธัมมกาย” (Dhammakāya) วารสาร แอดยาร์ ไลบรารี บูเลทิน (Adyar Library Bulletin)
อินเดีย
โปรดศึกษาบทถ่ายถอดจากอักษรขอมเป็นอักษรไทย และบทแปลเป็นภาษาไทยได้จากรายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ “คัมภีร์พระธัมมกายาทิ” โดยพระครูวิเทศสุธรรมญาณ วิ. (สุธรรม สุธมฺโม) และคณะ
2556
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)

เอกนิบาต เอตทัคคะ วรรคที่ 4 พระสูตรที่ 10 ประวัติพระสาคตเถระ ปรากฏในฉบับสยามและพม่า
แต่ไม่ปรากฏในฉบับสิงหล
คาถาอักษรเขมรที่ Bizot อ้างอิงเมื่อ 1992 ใช้ค�ำว่า le mot dhammakāya
สมุดไทยกระดาษสา อักษรธรรมล้านนา
อักษรขอมไทย
ลักษณะการประพันธ์คล้ายอรรถกถา
หลักที่ 54 วัดเสือ พิษณุโลก มีเพียง 9 บรรทัด
ช้าง 10 ตระกูลได้แก่ กาฬาวะ คงเคยยะ ปัณฑระ ตัมพะ ปิงคละ คันธะ มังคละ เหมะ อุโปสถะ
และ ฉัททันต์
Nd2235. ขุ.ม.29/51/5
ความเป็นคัมภีร์สายปฏิบัติของคัมภีร์พระธัมมกายาทิอาจระบุได้จากข้อความในคัมภีร์ที่แสดงความ
เจาะจงแนะน�ำให้ “โยคาวจร” หรือผู้ปฏิบัติสมาธิภาวนาตรึกระลึกถึงธรรมกายเนืองๆ อันเป็นหนึ่ง
ในวิธีปฏิบัติให้ได้ถึง “ความเป็นสัพพัญญูพุทธเจ้า”
บุณย์ นิลเกษ (2541) พระพุทธศาสนามหายานเข้าสู่ประเทศไทย เล่ม 1. หจก.เชียงใหม่ บี.เอส.
การพิมพ์ เชียงใหม่ หน้า 209
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31
32
33

34
35
36
37
38

พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) (2555) รวมพระธรรมเทศนา คณะศิษยานุศิษย์หลวงพ่อวัดปากน�้ำ
โดยพระวิชัย วิชโย และคณะ กรุงเทพฯ: บ. เอกพิมพ์ไท จ�ำกัด หน้า 325
เรื่องเดียวกัน, หน้า 326
เรื่องเดียวกัน, หน้า 325
เรื่องเดียวกัน หน้า 727
เรื่องเดียวกัน หน้า 755
concept

พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) (2555) รวมพระธรรมเทศนา หน้า 629
เรื่องเดียวกัน หน้า 256
เรื่องเดียวกัน หน้า 534
ที.ปา.11/55/92
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) (2555) รวมพระธรรมเทศนา หน้า 285
เรื่องเดียวกัน, หน้า 72
http://dhammakaya.exteen.com/20050418/entry-18: วันที่ 24 มิถุนายน 2556
อสาธารณญาณ 6 ประการที่มีเฉพาะแก่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่มีแก่ พระปัจเจกพุทธเจ้า
พระสาวกทั้งหลาย และสรรพสัตว์ทั้งหลาย ได้แก่ 1. อินทริยปโรปริยัตตญาณ ญาณรู้แจ้งอินทรีย์
อันยิ่งหย่อนของสัตว์ 2. อาสยานุสยญาณ ญาณรู้แจ้งอนุสัยคือความน้อมใจไปทั้งทางดีทางชั่ว และ
อนุสัยคือกิเลสที่นอนเนื่องในสันดานมีกามราคะ เป็นต้น มีอวิชชาเป็นที่สุด 3. ยมกปาฏิหิรญาณ
ญาณอันท�ำให้สามารถแสดงปาฏิหาริยไ์ ด้ คือปาฏิหาริยเ์ นือ่ งด้วยธาตุนำ�้ และธาตุไฟ แสดงออกพร้อม
กัน 4. มหากรุณาสมาบัตติญาณ ญาณในการเข้าสมาบัติ มีมหากรุณาเป็นอารมณ์ 5. สัพพัญญุต
ญาณ ญาณคือความเป็นผู้รู้สิ่งทั้งปวง 6. อนาวรณญาณ ญาณอันไม่มีความข้องขัดไม่มีเครื่องกั้น
(อภิ. ก. 4/1/587)
เรียบเรียงจาก รายงานวิจัย “ร่องรอยธรรมกายในคัมภีร์จตุรารักขา” ของ สุปราณี พณิชยพงศ์
อักษรขอมไทย: อักษรที่ประยุกต์จากอักษรขอมเพื่อใช้เขียนภาษาไทยและภาษาบาลี มีลักษณะต่าง
จากอักษรกัมพูชา
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
เนือ้ หาคัมภีรโ์ ปรดศึกษาจากรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ “ร่องรอยธรรมกายในคัมภีรจ์ ตุรารักขา” โดย
สุปราณี พณิชยพงศ์
คาถาที่ 11 ของพุทธานุสสติ
คาถาที่ 12 ของเมตตานุสสติ
คาถาที่ 20 ของอสุภานุสสติ
คาถาที่ 24 ของมรณานุสสติ
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ค�ำว่า อฑฺฒ ในค�ำว่า อสาธารณญาณฑฺเฒ แปลว่า มั่งคั่ง ร�่ำรวย ส่วนสัททนีติปกรณ์ คัมภีร์บาลี
ไวยากรณ์ของพระอัครวงศาจารย์พระอาจารย์ชาวพม่า บันทึกว่าเป็น อสาธารณญฺญาณฏฺเฐ
(Sadd.I.77) ในที่นี้ –เฐ มาจาก ฐา ธาตุ แปลว่า ด�ำรง หรือตั้งอยู่ บทสวดที่ชื่ออารักขกัมมัฏฐาน
จัดท�ำโดยส�ำนักบาลีใหญ่วัดท่ามะโอ ล�ำปาง ใช้ค�ำว่า อสาธารณญาณญฺเญ -ญฺเญ มาจาก อญฺญ แปล
ว่า อืน่ ซึง่ ตรงกับค�ำอ่านของหนังสือสวดมนต์ฉบับเหนือ แม้วา่ ฉบับหลังนีค้ �ำโดยรวมจะสะกดผิดเป็น
อสารณญาณญฺเญ งานวิจัยชิ้นนี้เลือกใช้อย่างแรก คือ -อฑฺฒ ซึ่งเป็นค�ำอ่านที่ปรากฏในฉบับศรีลังกา
เพราะเป็นค�ำที่สะกดถูกต้องและเหมาะสมกับเนื้อความ รวมทั้งเป็นค�ำที่มีปรากฏอยู่ในใบลาน และ
เอกสารตีพิมพ์ที่ใช้เป็นฐานข้อมูลในการผลิตฉบับตีพิมพ์ใหม่นี้
แปลภาษาไทยโดย สุปราณี พณิชยพงศ์
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) (2555) รวมพระธรรมเทศนา คณะศิษยานุศิษย์หลวงพ่อวัดปากน�้ำ
โดยพระวิชัย วิชโย และคณะ กรุงเทพฯ: บ. เอกพิมพ์ไท จ�ำกัด หน้า 194-195
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 สนฺตมจฺจนฺตํ
ธมฺมขีรมฺหิ ปายิตา ฯ (Ap.II.532)
แปลภาษาไทยโดย สุปราณี พณิชยพงศ์
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)
แปลภาษาไทยโดย สุปราณี พณิชยพงศ์
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)
แปลภาษาไทยโดย สุปราณี พณิชยพงศ์
VinA.V.954
VinA.V.954

พุทฺธานุสฺสติ ธมฺมานุสฺสติ สงฺฆานุสฺสติ สีลานุสฺสติ จาคานุสฺสติ เทวตานุสฺสติ
(D.III.250; A.III.284)

(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
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

(Vin.I.1; Sn.103)

โปรดศึกษารายละเอียดจากรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ “ร่องรอยธรรมกายในคัมภีร์จตุรารักขา” โดย
สุปราณี พณิชยพงศ์
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) (2555 ) รวมพระธรรมเทศนา คณะศิษยานุศิษย์หลวงพ่อวัดปากน�้ำ
โดยพระวิชัย วิชโย และคณะ กรุงเทพฯ: บ. เอกพิมพ์ไท จ�ำกัด หน้า 194-195
เรื่องเดียวกัน, หน้า 195
เรื่องเดียวกัน, หน้า 60-61
เรื่องเดียวกัน, หน้า 755
เรื่องเดียวกัน, หน้า 756
Ap.II.532

อนนฺตญาณ
Ap.I.168

ตัวอย่างความเห็นนี้ เช่น Dutt 1978: 139; Gombrich 1992: 165; Reynolds 1976: 376-377
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บทที
่
5
สมาธิภาวนาและธรรมกาย
ในคัมภีร์อักษรธรรม

214 | ดร.กิจชัย เอื้อเกษม

www.webkal.org

บันทึกของสมณะอี้จิงในพุทธศตวรรษที่ 12 กล่าวไว้ว่า2 ดินแดนทาง
ฝัง่ ตะวันออกของอ่าวเบงกอลมีอาณาจักรต่างๆ หลายอาณาจักร ทุกอาณาจักร
มัน่ คงในพระรัตนตรัย โดยมีชอื่ อาณาจักรทวารวดีรวมอยูใ่ นบันทึกนัน้ ด้วย การ
จ�ำแนกโบราณวัตถุต่างๆ ในประเทศไทยตั้งแต่ยุคทวารวดีนั้น3 ท�ำให้ทราบ
ได้ว่าดินแดนต่างๆ ในประเทศไทย เคยได้รับนับถือศาสนาพุทธนิกายต่างๆ
หลายนิกาย เช่น นิกายสรรวาสติวาท นิกายสุขาวดีมหายาน วัชรยาน และ
เถรวาทเป็นต้น นิกายต่างๆที่เคยรุ่งเรืองและเสื่อมลงนั้น ได้ทิ้งร่องรอยของ
แนวความคิด4 และหลักปฏิบัติ5ต่างๆ ไว้ หลักฐานทางเอกสารประเภทหนึ่ง
ที่ช่วยในการหาร่องรอยเหล่านั้น คือคัมภีร์พระพุทธศาสนาที่จารึกบนใบลาน
และกระดาษสาในท้องถิ่นต่างๆ แม้ว่าจะมีการคัดลอกขึ้นใหม่ทดแทนคัมภีร์
ใบลานเก่าที่เสื่อมสภาพไป แต่ทว่าเนื้อหาสาระที่คัดลอกไว้นั้นย่อมด�ำรงอยู่
และสืบทอดต่อกันมา
“อักษรธรรม” เป็นอักษรทีแ่ พร่หลายอยูใ่ นกลุม่ อารยธรรมไทย-ลาว มา
แต่เดิม นิยมใช้เขียนในพืน้ ทีต่ งั้ แต่เชียงรุง้ สิบสองปันนาของจีน เชียงตุงในพม่า
ดินแดนล้านนา ล้านช้าง และภาคอีสานของไทย ส่วนใหญ่ใช้เขียนหนังสือทาง
ศาสนาจึงเรียกกันว่าอักษรธรรม อักษรธรรมทีใ่ ช้ในล้านนาเรียกกันทางวิชาการ
ว่าอักษรธรรมล้านนา ที่ใช้เขียนกันในลาวเรียกว่าอักษรธรรมลาวหรืออักษร
ธรรมล้านช้าง ส่วนที่พบในภาคอีสานของไทยเรียกว่าอักษรธรรมอีสาน และ
ยังมีอักษรธรรมไทยเขินในแถบเชียงตุง อักษรธรรมไทยลื้อของสิบสองปันนา
อีกด้วย อักษรธรรมของแต่ละพื้นที่จะมีลักษณะแตกต่างกันเล็กน้อย ปัจจุบัน
ในประเทศไทยมีผู้อ่านเขียนอักษรธรรมได้ไม่มาก
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กลุ่มคัมภีร์ที่จะกล่าวถึงนี้เป็นคัมภีร์ที่มีเนื้อหาแสดงการปฏิบัติสมาธิ
ภาวนาหรือเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติสมาธิภาวนาซึ่งอาจเรียกได้ว่าคัมภีร์สาย
ปฏิบตั ิ ได้แก่ คัมภีรพ์ ทุ ธนรกัน คัมภีรพ์ ระญาณกสิณ คัมภีรบ์ วั ระพันธะ คัมภีร์
ธรรมกาย คัมภีร์อุปปาตสันติ และคัมภีร์มูลลกัมมัฏฐาน ซึ่งรักษาไว้ในอาราม
ต่างๆ ทางภาคเหนือ ภาคอีสาน และลาว ดังจะได้นำ� เสนอร่องรอยธรรมกาย
และการปฏิบัติที่สอดคล้องกับวิชชาธรรมกายต่อไป6 ในกลุ่มคัมภีร์ที่ศึกษา
ส่วนใหญ่จะกล่าวถึงสมาธิภาวนาในระดับโลกุตระ มีเพียงคัมภีรม์ ลู ลกัมมัฏฐาน
ที่กล่าวถึงสมาธิภาวนาในระดับต้น ดังที่จะได้น�ำเสนอเป็นล�ำดับแรก จากนั้น
จึงจะน�ำเสนอสมาธิภาวนาในระดับโลกุตระต่อไป

วัดโพธารามมหาวิหาร (วัดเจ็ดยอด) เชียงใหม่
สถานที่สังคายนาพระไตรปิฎก สมัยพระเจ้าติโลกราช อาณาจักรล้านนา พ.ศ. 2020
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สมาธิภาวนาในคัมภีร์มูลลกัมมัฏฐาน
คัมภีรม์ ลู ลกัมมัฏฐานฉบับทีใ่ ช้ศกึ ษาเป็นคัมภีรพ์ บั สาขนาดเล่มเดียวจบ
เขียนด้วยอักษรธรรมล้านนา เก็บรักษาไว้ทวี่ ดั ป่าเหมือด อ�ำเภอปัว จังหวัดน่าน
ข้อความในคัมภีร์เป็นการแนะน�ำการปฏิบัติสมาธิภาวนาและกล่าวถึงผลจาก
การปฏิบัติเป็นขั้นตอนโดยละเอียด ในที่นี้จะแสดงไว้พอสังเขปเท่านั้น คัมภีร์
มูลลกัมมัฏฐานกล่าวถึงการเจริญภาวนาว่าเป็นหนทางเดียวทีจ่ ะไปสู่ “ธรรมะ
วิเศษ” ส�ำหรับการปฏิบัตินั้นพระภิกษุควรเริ่มจากการรักษาจตุปาริสุทธิศีล
ให้ถึงศีลวิสุทธิ์ พร้อมกับปฏิบัติธุดงควัตรประการใดประการหนึ่ง และปฏิบัติ
คันถธุระคือการเล่าเรียน ส�ำหรับวิปัสสนาธุระคือการปฏิบัติธรรมนั้น ท่าน
แบ่งเป็น 2 ประการคือ ศรัทธาธุระและปัญญาธุระ คัมภีร์กล่าวไว้ว่าศรัทธา
ธุระคือการเจริญภาวนาสมถกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง 50 ทัส7 จน
ศรัทธาบังเกิดแก่กล้า แล้วจึงปฏิบัติปัญญาธุระคือการเจริญภาวนาวิปัสสนา
ต่อไป โดยเริม่ ตัง้ แต่ทฏิ ฐิวสิ ทุ ธิกรรมฐานและกังขาวิสทุ ธิกรรมฐาน แล้วภาวนา
ติลักขณวิปัสสนาทั้ง 3 ดวง ภาวนา อนุปัสสนา 7 ดวง มหาภาวนาวิปัสสนา
11 ราศี ภาวนามหาวัชชิรวิปสั สนา 18 ดวงเป็นต้นดวงใดดวงหนึง่ แม้ภาวนา
ทัง้ หมดยิง่ เป็นการดี8

พับสาคัมภีร์มูลลกัมมัฏฐาน
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยยวน
และภาษาบาลี
วัดป่าเหมือด อ�ำเภอปัว จังหวัดน่าน
(ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
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คัมภีร์กล่าวถึงผลจากการปฏิบัติปัญญาธุระว่า เมื่อท�ำให้ทิฏฐิกังขา
วิปสั สนาปัญญา9 บังเกิดจะได้ชอื่ ว่าเป็นปัญญาธุระ ซึง่ จะท�ำให้ปญ
ั ญาวิปสั สนา
ญาณเกิดพร้อมกับมีสมั มสนญาณเป็นต้นจนถึงอนุโลมญาณเป็นทีส่ ดุ แล้วจึงเข้า
ถึงโคตรภูญาณถึงมรรค ผล อรหันต์จนได้เข้าถึง “เวียงแก้วคือ อมตมหานคร
นิรพาน”10 ทั้งหมดนั้นเป็นภาพกว้างๆ ส�ำหรับการปฏิบัติสมาธิภาวนา
นอกจากนัน้ คัมภีรย์ งั กล่าวถึงประสบการณ์ภายในอืน่ ๆ ในระหว่างการ
ปฏิบัติ คือจะได้รู้ได้เห็นปีติธรรม 5 ประการ ได้เห็นอุคคหนิมิต ปฏิภาคนิมิต
เกิดอุปจารสมาธิ อัปปนาสมาธิและฌานทั้ง 4 อภิญญาทั้ง 5 สมาบัติทั้ง 8
ประการ11 ดังนั้นในบทสวดอธิษฐานก่อนการเจริญภาวนา จึงมีค�ำกล่าวขอให้
ได้ถึงปีติ อุคคหนิมิต ปฏิภาคนิมิต สมาธิ ฌาน อภิญญา อริยมรรค อริยผล
และนิพพาน12 หรืออย่างน้อยให้ได้ปีติและอุปจารสมาธิ13
คัมภีรม์ ลู ลกัมมัฏฐานกล่าวว่าผูป้ ฏิบตั นิ อกจากจะต้องรักษาศีล 8 ศีล 10
หรือจตุปาริสทุ ธิศลี ตามเพศภาวะของแต่ละบุคคลแล้ว ยังต้องน�ำเครือ่ งบูชาอัน
ได้แก่ดอกไม้และเทียนไปบูชาพระบาท พระธาตุ พระธรรม ต้นโพธิ์และเจดีย์
เพื่อขอขมา “แก้ว 5 โกฐาก” คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พระกรรมฐาน
และ อาจารย์ผู้สอนกรรมฐาน14 จากนั้นให้หาที่สงัดเพื่อเริ่มการนั่งปฏิบัติ ซึ่ง
คัมภีร์ได้ระบุท่านั่งที่เหมาะสมส�ำหรับชายหญิงและนักบวชไว้15 ให้ตั้งสติตรง
ต่อกรรมฐาน และให้พนมมือตั้งสติพิจารณาถึงทุกข์ในวัฏสงสาร16 พิจารณา
มหาสังเวควัตถุ17 และเทวทูตกัมมฐาน18 เสร็จแล้วเป็นการบูชาพระรัตนตรัย19
และสรรเสริญพระพุทธคุณที่อยู่เหนือหมู่มารทั้งห้า20 จากนั้นคัมภีร์ได้เปรียบ
บทอุปมาผูกลูกวัวเพื่อให้ฟังการฝึกสอน เช่นเดียวกับใจของบุคคลที่ต้องผูก
ให้มั่นไม่ให้ “จร” ไปที่ใด21 ต่อด้วยการอธิษฐานขอพระพุทธ พระธรรม พระ
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สงฆ์ กรรมฐาน และอาจารย์ผู้สอนกรรมฐานให้ได้เป็นที่พึ่ง22 โดยใช้บทบาลี
พร้อมค�ำแปลในการอธิษฐาน ท้ายที่สุดเป็นบทบาลีขอให้ได้ส�ำเร็จใน “พุทธ
กัมมฐาน” ประการใดประการหนึ่ง ได้แก่ พุทธานุสติ เป็นต้น23
จากจุดนี้คัมภีร์ได้กล่าวถึงสมถกรรมฐาน 40 ประการ ในการภาวนาจะ
มีบทบริกรรมภาวนาภาษาบาลีเฉพาะส�ำหรับแต่ละกรรมฐานไว้ให้ การภาวนา
ให้ปฏิบัติไปพร้อมกับนับลูกประค�ำ โดยภาวนาครั้งหนึ่งนับลูกประค�ำลูกหนึ่ง
เช่ น นี้ เ รื่ อ ยไป เมื่ อ ครบห้ า สิ บ ครั้ ง ให้ คั่ น ด้ ว ยบทร� ำ พึ ง ภาษาบาลี ส� ำ หรั บ
กรรมฐานนัน้ ๆ แล้วกลับมาบริกรรมภาวนาด้วยบทบาลีเดิมต่อไป ให้ปฏิบตั เิ ช่นนี้
หลายๆ รอบตลอดการภาวนา ยิ่งได้หลายรอบยิ่งเป็นการดี เมื่อต้องการหยุด
ภาวนาให้ลืมตาหยุดการปิดปาก และยกมือพนมระหว่างคิ้วอธิษฐานขอหยุด
การภาวนาไว้ มีสิ่งที่น่าสังเกตคือในการบริกรรมภาวนานั้นคัมภีร์ได้ให้หลักไว้
ว่า จะต้องให้คำ� ภาวนา “ร่อนลงไปต้องฝักหัวใจให้เสียงอุน่ เสียงร้อนลงไป...”24
และต้องตัง้ ใจมัน่ ต่อการปฏิบตั ถิ งึ ระดับทีว่ า่ “แม้นข้าศึกคนโจรจักฆ่าฟัน ขนาบ
ว่าให้ได้ละเสียยังกรรมฐานและแก้วทั้ง 3 เป็นที่พึ่งก็บ่ละเสียได้แล ตายก็แล้ว
ให้ปลงใจตาย เป็นฉันนี้แท้ก็จึงได้เห็นธรรมวิเศษพายต�่ำมี ปีติ สมาธิ...”25
ดังได้กล่าวไว้แล้วว่าผลของการปฏิบตั คิ อื ประสบการณ์ภายในอันได้แก่
ปีติ 5 ประการ คัมภีรไ์ ด้บรรยายลักษณะอาการของปีตติ า่ งๆนัน้ ไว้อย่างชัดเจน 26
เมื่อได้ปีติแล้วผู้ปฏิบัติจะได้ถึงอุปจารสมาธิ ในขั้นนี้สมาธิของผู้ปฏิบัติจะ
มัน่ คงแจ่มใสไม่หวัน่ ไหวไม่ฟงุ้ ไปกับอารมณ์รา้ ย ถึงขนาดที่ “แม้นท่านผูอ้ นื่ เอา
หลาวเล่มใหญ่มาทิม่ มาค้าวตนแล ใจคอบ่เฟือ่ งบ่ไหวก็ดี ดูธรรมะและกรรมฐาน
ก็ดูแจ้งใส”27
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คัมภีร์กล่าวต่อไปถึงอัปปนาสมาธิ ซึ่งเป็นประสบการณ์ภายในจากการ
ปฏิบัติสมาธิภาวนาบางประเภท เช่น พรหมวิหาร กายคตาสติ อาหาเรปฏิกูล
สัญญา จตุธาตุววัตถาน และมรณานุสติ โดยบรรยายไว้ว่า “เย็นอ่อน ยอบ
หายใจบ่รู้ ชะแล”28 ท�ำให้ทราบได้ว่าในชั้นอัปปนาสมาธินั้น ผู้ปฏิบัติจะไม่รู้
สึกถึงการหายใจ
จากอัปปนาสมาธิผู้ปฏิบัติอาจอธิษฐานเข้าฌาน 4 อภิญญา 5 หรือ
สมาบัติ 8 ต่อไปได้ หรือจะเลือกภาวนา “ทิฏฐิกังขาวิปัสสนา” คือปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐานต่อเลยก็ได้เช่นกัน โดยคัมภีร์ได้แสดงตัวอย่าง วิธีเข้าฌาน
4 ด้วยการภาวนา “เกสา” ในกายคตาสติไว้โดยละเอียด
สมาธิภาวนาทีก่ ล่าวไว้ในคัมภีรม์ ลู ลกัมมัฏฐานนี้ ล้วนเป็นสมถกรรมฐาน
ทั้งสิ้น การปฏิบัติถือเป็นจิตตวิสุทธิ 29 อีกทั้งเป็นอธิจิตตสิกขา เพื่อให้ได้ ตทัง
คปหาน วิกขัมภนปหาน30 กรรมฐานทั้งหมดสามารถก�ำจัด “บุพฺพปาป เวรอัน
เก่า” และที่จะเกิดใหม่ได้ คัมภีร์แจงอานิสงส์การภาวนาสมถกรรมฐานไว้ว่า
มี ม ากกว่ า การบริ จ าคทานด้ ว ยของมี ค ่ า อย่ า งละแสนชิ้ น 31 การที่ คั ม ภี ร ์
มูลลกัมมัฏฐานแสดงรายละเอียดเฉพาะสมถกรรมฐาน ซึ่งให้ผลแก่ผู้ปฏิบัติ
ตัง้ แต่อคุ หนิมติ ปฏิภาคนิมติ อุปจารสมาธิ อัปปนาสมาธิ รูปฌานทัง้ สีไ่ ปถึงขัน้
อรูปฌานทั้งสี่ แต่ไม่ได้แสดงรายละเอียดของโลกุตรธรรมคือมรรคผลนิพพาน
อาจเป็นทีม่ าของชือ่ คัมภีรท์ สี่ อื่ ความว่าเป็นกรรมฐานชัน้ ต้นชัน้ มูลเท่านัน้
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การบูชาข้าวพระ
คัมภีรม์ ลู ลกัมมัฏฐานได้กล่าวถึงการบูชาข้าวพระไว้ในท่อนท้ายหรือภาค
ผนวก โดยเรียกการบูชาข้าวพระว่า “บูชาข้าวชีวิต” 32 การบูชาเกิดจากความ
ศรัทธาในพระรัตนตรัย และเพือ่ ให้ได้พระรัตนตรัยเป็นทีพ่ งึ่ อันประเสริฐในชาติ
นี้และชาติหน้า
คัมภีรแ์ นะน�ำให้เตรียมข้าวบูชา โดยใช้ขา้ วในปริมาณเท่ากับทีผ่ บู้ ชู ารับ
ประทานได้อิ่มหนึ่ง แบ่งเป็นสี่ส่วนเพื่อบูชาพระพุทธเจ้า พระบรมสารีริกธาตุ
พระโลกุตรธรรมเก้า และพระอริยสงฆ์แปดบุคคล จากนั้นให้ผู้บูชาถือศีลหรือ
ปลงอาบัตติ ามเพศภาวะของตน แล้วน�ำข้าวส่วนทีบ่ ชู าพระธาตุมาตากแห้งต�ำ
ให้ฟลู ะเอียด ผสมกับเกสรดอกไม้และดอกจันทน์ตากแห้งทีต่ ำ� ละเอียดเช่นกัน
สุมกับรักแล้วใช้สร้างพระพุทธรูป 33 ซึ่งระบุไว้ในคัมภีร์ว่าเป็น “พระเจ้าชีวิต
เกสรดอกไม้” ผลจากการกระท�ำนี้ “แม้ปรารถนาเป็นพระเจ้า34ก็สมดังความ
ต้องการ” 35 โดยผู้สร้างต้อง “วางอารมณ์” ไปยังพระพุทธรูป ก็จะได้เห็น
“พระเจ้าชีวิต” นั้นมาปรากฏต่อหน้าเพื่อพาไปสู่ภพที่ดี
สามารถเข้าใจได้ว่าในท้ายที่สุดการบูชาข้าวพระเป็นประโยชน์เกื้อกูล
ต่อการภาวนาประเภทพุทธานุสติ เพื่อให้ได้พระพุทธเจ้าหรือพระพุทธรูป คือ
“พระเจ้าชีวิต” เป็นอารมณ์ แล้วน�ำไปสู่การปฏิบัติภาวนาในขั้นต่อไป เป็นที่
น่าสังเกตว่าการบูชาข้าวพระนีไ้ ด้รวมเอาค�ำกล่าวถวายชีวติ แด่พระผูม้ พี ระภาค
เจ้าไว้ดว้ ย ซึง่ ในคัมภีรเ์ องกล่าวว่าเป็นการกระท�ำในระดับครุกาภาวะ36หรือการ
เน้นความตั้งใจให้ความส�ำคัญต่อการปฏิบัติอย่างยิ่งยวด
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ธรรมกายในคัมภีร์มูลลกัมมัฏฐาน
คัมภีรม์ ลู ลกัมมัฏฐานฉบับนีก้ ล่าวถึงธรรมกายสองครัง้ ครัง้ แรกกล่าวไว้
ในเนือ้ หาการปฏิบตั สิ มาธิภาวนาโดยการระลึกถึงพระพุทธคุณ37 และครัง้ ทีส่ อง
กล่าวไว้ใน“คาถาธรรมกาย” ในภาคผนวกท้ายคัมภีร38์ เนื้อหาในท่อนที่กล่าว
ถึงการปฏิบัติสมาธิภาวนาโดยระลึกถึงพระพุทธคุณนั้น ท่านแสดงพระพุทธ
คุณด้วยบทบาลี อิติปิโส... แล้วแปลและขยายความพระพุทธคุณบาลีแต่ละ
ประการเป็นภาษาไทยยวน ซึง่ ทัง้ บทบาลีและค�ำแปลนีผ้ ปู้ ฏิบตั จิ ะต้องสวดเพือ่
เป็นอนุสติก่อนการภาวนา ค�ำว่า “ธรรมกาย” พบในส่วนค�ำแปลขยายความ
บทพระพุทธคุณบาลีว่า “ภควา” ดังนี้
...ภควาผู้ได้หักเสียยังราคะ โทสะ โมหะ ตัณหา มานะ
ทิฏฐิ อวิชา แล มีศรีโสภาคย์อันงามบารมีธรรมกายบุญคุณ
ตั้งอยู่ในตน หาที่เสี้ยงที่สุดบ่ได้ 39
ค�ำแปลภาษาไทยยวนขยายความหมายพระพุทธคุณในส่วนนี้ กล่าว
ถึงการที่พระพุทธเจ้าทรงตัดเสียซึ่ง ราคะ โทสะ โมหะ ตัณหา มานะ ทิฏฐิ
อวิชชา ทรงมีศรีโสภาคย์อันงามด้วยบารมี ทรงมีธรรมกายซึ่งเป็นคุณแห่งบุญ
อันหาที่สุดมิได้ซึ่งอยู่ในตัวตนของพระองค์ กล่าวคือธรรมกายนี้เป็นธรรมกาย
ของพระพุทธเจ้าซึ่งสถิตอยู่ในพระองค์เอง เป็นผลจากบุญอันหาที่สุดมิได้ของ
พระองค์ กล่าวอีกนัยหนึง่ คือบุญไม่ได้อยูท่ ใี่ ดนอกจากติดอยูภ่ ายในผูก้ ระท�ำบุญ
นั้น อนึ่งค�ำว่า “บุญคุณ” ไม่ปรากฏในพจนานุกรมภาษาถิ่นในความหมาย
“มีบุญคุณ” หรือ “ทวงบุญคุณ” ตามที่นิยมใช้กันในภาษาไทยภาคกลาง
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ดังนั้นค�ำว่าบุญคุณในคัมภีร์นี้จึงหมายถึงคุณแห่งบุญ หรือความดีที่มีประจ�ำ
อยู่ในบุญ
ในส่วนต่อมาของเนื้อหาการภาวนาพุทธคุณ คัมภีร์ได้ระบุให้ผู้ปฏิบัติ
ก�ำหนดกรรมฐานเป็นพระพุทธเจ้า หรือ “ตนพระเจ้า” คือพระพุทธรูปนัง่ หรือ
ในอิริยาบถอื่นๆ เพื่อให้เห็นรูปนั้นปรากฏเป็นนิมิตเฉพาะหน้าหรือปรากฏนั่ง
บนศีรษะ นิมิตดังกล่าวไม่ใช่ธรรมกาย ข้อความในคัมภีร์ระบุไว้ว่าเป็นนิมิต
พระพุทธรูปซึง่ ภาษาไทยยวนเรียกว่าพระเจ้า แต่ผปู้ ฏิบตั ติ อ้ งระลึกถึงธรรมกาย
ขณะภาวนาพุทธคุณนี้ ลักษณะของธรรมกายปรากฏอยู่ใน “คาถาธรรมกาย”
ท้ายคัมภีร์ ดังจะได้กล่าวในล�ำดับต่อไป

คาถาธรรมกายในคัมภีร์มูลลกัมมัฏฐาน
คาถาธรรมกายทีเ่ ขียนไว้ในท้ายพับสาคัมภีรม์ ลู ลกัมมัฏฐานนี้ เป็นคาถา
บทเดียวกับคาถาธรรมกายที่ปรากฏในศิลาจารึกหลักที่ 54 วัดเสือ จังหวัด
พิษณุโลก40 และตรงกับคาถาธรรมกายในจารึกลานเงินทีบ่ รรจุอยูใ่ นพระเจดีย์
ศรีสรรเพชดาญาณวัดพระเชตุพนฯ อีกทั้งตรงกับคัมภีร์ธัมมกายใบลานที่เก็บ
รักษาไว้ที่วัดป่าสักน้อย อ.สันก�ำแพง จ.เชียงใหม่ การพบคาถาธรรมกายใน
หลายที่ต่างสมัยต่างรูปแบบการจารึก ย่อมแสดงถึงความรู้จักแพร่หลายและ
การนับถือพระธรรมกายในหลายกลุ่มชนชั้น หลายสังคม หลายอาณาจักรใน
ส่วนต่างๆ ของประเทศไทยตลอดถึงพม่าและกัมพูชา41 และเป็นทีร่ จู้ กั ในสังคม
ชัน้ สูงของสยามมาตัง้ แต่สมัยอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น สืบเนือ่ งเป็นเวลา
ช้านานกว่าสี่ศตวรรษครึ่ง
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จารึกพระธรรมกาย (หลักที่ 54) วัดเสือ จังหวัดพิษณุโลก 42

ในคัมภีร์มูลลกัมมัฏฐานเขียนคาถาธรรมกายภาษาบาลีไว้เท่านั้น ไม่
ปรากฏค�ำแปลหรือบทขยายทีเ่ ป็นภาษาไทย แต่คมั ภีรม์ ลู ลกัมมัฏฐานได้เขียน
เพิ่มเติมถึงการใช้ประโยชน์จากคาถานี้43 ว่าใช้แก้อาการต่างๆ ที่ทำ� ให้ปฏิบัติ
ภาวนาไม่ได้ โดยต้องกระท�ำพิธีขอขมา “แก้ว 5 โกฐาก” เสียก่อน แล้วจึง
ใช้คาถานี้เสกน�้ำมาอาบกิน ซึ่งจะท�ำให้หายจากอาการต่างๆ ที่ท�ำให้ปฏิบัติ
ภาวนาไม่ได้ด้วยคุณแห่งพระพุทธเจ้าทั้งมวล เว้นแต่ว่าอาการนั้นเป็นผลจาก
กรรมวิบากในอดีตชาติ
คาถาธรรมกายกล่าวถึงสรีระของพระพุทธเจ้าว่าเป็นญาณรูแ้ จ้งต่างๆ44
เช่นพระสัพพัญญุตญาณคือพระเศียร ทิพพโสตญาณคือพระโสต โคตรภูญาณ
คือพระนาสิก ทศพลญาณคือส่วนกลางพระวรกาย อิทธิบาทญาณคือพระบาท
เป็นต้น ซึ่งธรรมกายในคาถาเป็นธรรมกายของพระพุทธเจ้า คัมภีร์อุปปาต
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สันติ45 ซึ่งเป็นหนึ่งในคัมภีร์ที่ศึกษานี้ ก็ระบุไว้ด้วยว่าพระธรรมกายสามารถ
เห็นได้ด้วยปัญญามิใช่ด้วยตาสามัญทั่วไป และในท้ายคาถาได้กล่าวไว้ว่า
พระพุทธเจ้าอยู่เหนือเทวดาและมนุษย์ทั้งปวงด้วยธรรมกาย
มีข้อสังเกตประการหนึ่งซึ่งเป็นสาระในประโยคที่จารไว้ในคัมภีร์มูลล
กัมมัฏฐานว่า “ให้ไหว้พระเจ้าในตนเสียก่อน”46 รวมทั้งที่จารไว้บริเวณขอบ
ใบลานว่า “ขอขมาโทษจิ่มพระเจ้าในตน”47 ซึ่งแสดงการบูชาและขอขมา
โทษต่อพระพุทธเจ้าที่มีในร่างกายของบุคคล และสาระที่ได้จากประโยคใน
ท้ายคัมภีร์ว่า
ไฟทั้ง 4 อันมีในรูปร่างแห่งข้าพเจ้ารู้เล็งเห็นต่างๆ ขอ
ถวายไว้กบั พระพุทธเจ้าตราบต่อเท่าถึงนิพพาน ขออย่าให้มมี าร
ประจญ ด้วยเดชกุสลบุญอันนี้ ขอจุ่งให้ผู้ข้าได้ไปเกิดในดวงแก้ว
ที่ข้ามานั้นเถิด48
ไฟในที่นี้หมายถึงไฟที่ส่องให้เห็นทางไปสู่เมืองนิพพาน หรือคือโลกุตร
มรรคทั้งสี่ได้แก่49 โสดาปัตติมรรค สกทาคามิมรรค อนาคามิมรรค และอรหัต
มรรค ข้อความนี้ยืนยันหลักการ50 ของคัมภีร์ที่ว่า หนทางไปสู่นิพพานอยู่ใน
ตัวของแต่ละบุคคล และเมื่อประกอบกับประโยคในตอนท้ายว่า “ขอจุ่งให้
ผูข้ า้ ได้ไปเกิดในดวงแก้วทีข่ า้ มานัน้ เถิด” ย่อมหมายถึงแนวคิดในการกลับเข้าไป
สู่ภาวะบริสุทธิ์ที่มีมาแต่เดิมในตัว แนวความคิดนี้ปรากฏทั่วไปในคัมภีร์สาย
ปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคัมภีร์อักษรธรรม
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นาภีในคัมภีร์มูลลกัมมัฏฐาน
ท้ายคัมภีรม์ ลู ลกัมมัฏฐานมีเรือ่ งราวนอกเหนือไปจากสมาธิภาวนา เป็น
เรื่องย่อยๆ หลายเรื่อง ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความต่อเนื่องของแนวคิดสาย
ปฏิบัติ ที่หลงเหลือจากพระพุทธศาสนาในอดีตของดินแดนที่ใช้อักษรธรรม
มาถึงปัจจุบัน
คัมภีรส์ ายปฏิบตั มิ คี วามนิยมใช้ค�ำกล่าวบาลีประกอบการปฏิบตั ิ ซึง่ อาจ
อยู่ในรูปบริกรรมภาวนา อยู่ในรูปมนต์หรือคาถา หนึ่งในค�ำกล่าวบาลีนั้นคือ
นโมพุทฺธาย ซึ่งเป็นที่รู้จักแพร่หลายดีในดินแดนแถบนี้ คัมภีร์มูลลกัมมัฏฐาน
ขยายความค�ำกล่าวบาลีนี้51 ในท�ำนองเชิญพยางค์ทั้งห้าในค�ำกล่าวอันได้แก่
“น-โม-พุ-ทฺธา-ย ” มาประดิษฐานตามส่วนส�ำคัญของร่างกาย ซึ่งเป็นส่วนที่
สัมผัสกับสิ่งกระทบภายนอกและอยู่บนใบหน้ายกเว้นจุดเดียวคือ “นาภี” ซึ่ง
คัมภีร์กล่าวไว้ว่า “ทฺธา รูปดั่งแสงพระอาทิตย์อยู่นาภีแห่งข้าพระบาท” สิ่งนี้
แสดงถึงแนวความคิดเน้นบริเวณ “นาภี” เป็นจุดส�ำคัญจุดหนึ่งในการปฏิบัติ
แต่เนื่องจากคัมภีร์นี้มีเนื้อหาการปฏิบัติไปถึงฌานสี่ จึงไม่ปรากฏการย�้ำความ
ส�ำคัญของ “นาภี” ตามที่จะเห็นได้ในคัมภีร์พระญาณกสิณ และคัมภีร์บัวระ
พันธะ ซึ่งกล่าวถึงการปฏิบัติในชั้นอริยมรรคผลและได้กล่าวถึง “นาภี” ไว้
อย่างชัดเจน
เมื่อได้น�ำเสนอสมาธิภาวนาเบื้องต้นตามที่ปรากฏในคัมภีร์มูลลกัมมัฏ
ฐานแล้ว ต่อไปจะได้น�ำเสนอสมาธิภาวนาในระดับโลกุตรธรรม
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การปฏิบัติสมาธิภาวนาขั้นโลกุตรธรรม
การปฏิบัติสมาธิภาวนาที่กล่าวไว้ในคัมภีร์พุทธนรกัน คัมภีร์พระญาณ
กสิณ และ คัมภีรบ์ วั ระพันธะ ส่วนใหญ่เป็นการปฏิบตั ใิ นขัน้ โลกุตรธรรม กล่าว
คือเป็นการเริ่มบรรยายจากการเข้านิโรธสมาบัติเป็นต้นไป

คัมภีร์พุทธนรกัน อักษรธรรมอีสาน
วัดโพธิ์ศรี อ�ำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม52

คัมภีรพ์ ทุ ธนรกันฉบับทีใ่ ช้ศกึ ษาคัดลอกไว้ในใบลานเมือ่ พ.ศ. 2466 เก็บ
รักษาไว้ที่วัดโพธิ์ศรี อ�ำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เขียนด้วย
อักษรธรรมอีสาน เป็นภาษาไทยอีสานและภาษาบาลีความยาว 1 ผูก คัมภีร์
เรือ่ งนีค้ น้ หาไม่พบในแถบล้านนา เข้าใจว่าสูญหายไปจากบริเวณดังกล่าวนาน
แล้ว หรืออาจจะใช้ชื่ออื่นต่างออกไป
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คัมภีร์พระญาณกสิณที่ใช้ในงานวิจัยมี 2 ฉบับ ฉบับแรกระบุเวลาที่คัด
ลอกตรงกับ พ.ศ. 244253 เก็บรักษาไว้ที่วัดป่าบงหลวง อ�ำเภอพาน จังหวัด
เชียงราย เป็นคัมภีรใ์ บลานความยาว 1 ผูก เขียนด้วยอักษรธรรมล้านนาภาษา
ไทยยวนและภาษาบาลี54 ฉบับที่สองระบุเวลาที่คัดลอกตรงกับ พ.ศ. 2417 55
เป็นคัมภีร์ของวัดข่วงสิงห์ อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว 1
ผูก อักษรธรรมล้านนาและเขียนบนใบลานเป็นภาษาไทยยวนและภาษาบาลี
เช่นกัน 56 คัมภีรน์ ไี้ ม่พบในบริเวณอืน่ ทีใ่ ช้อกั ษรธรรมนอกจากล้านนา และเท่า
ที่โอกาสอ�ำนวยพบเพียงสองฉบับเท่านั้น ทั้งสองฉบับมีเนื้อหาเข้ากันได้แม้ว่า
ความยาวของเนื้อหาจะไม่เท่ากัน
คัมภีรบ์ วั รพันธะฉบับทีศ่ กึ ษาระบุเวลาคัดลอกตรงกับ พ.ศ. 237957 โดย
จารึกไว้ที่หน้าลานว่า “นิไสบัวรพันธะ” เป็นคัมภีร์ใบลานใหญ่ขนาด 3 ผูก
คัมภีร์ฉบับที่ใช้วิจัยเขียนด้วยอักษรธรรมลาว เป็นภาษาไทย-ลาวและภาษา
บาลี58 สร้างโดย “สมเด็จพระราชภัยเจ้าแผ่นดินเมืองหลวงพระบาง ล้านช้างร่ม
ขาว” เพื่อถวายแด่ “พระอินตาเถรเจ้าตนชื่อกาญจนะ อรัญญวาสีเมืองแพร่”
ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่วัดสูงเม่น อ�ำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ คัมภีร์บัวระพันธะ
เป็นทีร่ จู้ กั ในหมูน่ กั วิชาการตะวันตกว่าเป็นคัมภีรส์ ายปฏิบตั หิ รือเป็นคัมภีรข์ อง
“โยคาวจร” เท่าทีพ่ บเห็นคัมภีรน์ นี้ อกจากจะเขียนไว้ดว้ ยอักษรธรรมต่างๆ แล้ว
ยังพบว่าเขียนด้วยภาษาเขมรในชือ่ มูลพระกัมมฐานอีกด้วย59 จากการศึกษาพบ
ว่าคัมภีรบ์ วั ระพันธะได้อา้ งอิงข้อความและชือ่ คัมภีรอ์ นื่ อย่างน้อย 2 คัมภีร์ คือ
คัมภีร์ “พุทธนรกัน” หรือ “พุทธนรพัน” และอีกคัมภีร์หนึ่งมีชื่อตามที่เขียน
ไว้ว่า “พระนากสิน” หรือ “พระยานาคสิน” ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีคัมภีร์ใดใช้ชื่อ
ดังกล่าว แต่เมือ่ ประสมอักษรใหม่ตามหลักการเขียนอักษรธรรม สามารถอ่านได้
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ว่า “พระญาณกสิณ” จึงค้นหาคัมภีร์อ้างอิงคัมภีร์ที่สองด้วยชื่อที่ประสมขึ้น
ใหม่ และได้พบคัมภีร์ซึ่งได้น�ำมาใช้ในการวิจัยนี้ นับได้ว่าคัมภีร์สายปฏิบัติทั้ง
สามเล่มมีความเกีย่ วข้องกันอย่างใกล้ชดิ ตามทีไ่ ด้อา้ งอิงถึงกันไว้ และสามารถ
พิสูจน์ได้จากเนื้อหาที่จะได้น�ำเสนอต่อไป

ครูบาเจ้ากัญจนอรัญญะวาสีมหาเถระ วัดป่าสูงเม่น เมืองแพร่
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ในคัมภีร์สายปฏิบัติที่ศึกษานี้บางครั้งใช้ศัพท์เรียกอริยมรรคอริยผลว่า
“อภิธรรม” และโดยที่ “อภิธรรม” คือหนึง่ ในพระไตรปิฎก คัมภีรส์ ายปฏิบตั นิ ี้
จึงใช้พระปิฎกทัง้ สามพร้อมกับผ้าไตรสามผืนและภาวะลมหายใจสามประเภท
คือ อัสสาสวาต ปัสสาสวาตและนิสสาสวาตเป็นแกนเดินเรือ่ ง60ในการสอนการ
ปฏิบตั สิ มาธิภาวนา โดยให้ชอื่ แกนเดินเรือ่ งนีว้ า่ “พระธัมมสามไตร”61 แกนเดิน
เรือ่ งดังกล่าวเป็นทีท่ ราบในวงนักวิชาการตะวันตก62 พระธัมมสามไตรสามารถ
สรุปได้ตามตารางด้านล่างนี้
อัสสาสวาต พระสูตร 8 คัมภีร์ สบง
ลมพระสงฆ์
ปัสสาสวาต
ลมพระพุทธ
นิสสาสวาต
ลมพระธรรม

แรกเกิดขึน้ เมือ่ คลอดจากท้อง
มารดาพร้อมกับอายตนะทั้ง
หก ซึ่งเริ่มลุกโชนพร้อมจะรับ
“ลม”จากภายนอก
พระวินัย 5 คัมภีร์ จีวร ลมที่ เ ดิ น อยู ่ ร ะหว่ า งท้ อ งถึ ง
จมูก เกิดขึ้นระหว่างที่อยู่ใน
ครรภ์มารดา
พระอภิธรรม
สังฆาฏิ ลมห่ อ ไฟให้ นิ่ ง ที่ แ ต่ ง แปง
7 คัมภีร์
(สร้าง) ร่างกาย

ลมนิสสาสวาต เป็นลมแห่งอภิธรรม แสดงนัยของโลกุตรธรรม มีภาวะ
นิ่งเหมือนพับผ้าสังฆาฏิ ในขณะที่ลม อัสสาสวาต และลม ปัสสาสวาต เป็น
ลมของสุตตันตธรรมและวินัยธรรมตามล�ำดับ ผู้ที่ถือนิสสาสวาตจะปิดการรับ
รู้จากภายนอก และเข้าสู่ “อภิธรรมสุญาณสุขุมาล”63
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ผลจากการปฏิบตั หิ ากผูป้ ฏิบตั กิ ำ� หนดใจไว้ทสี่ ะดือก็จะได้โสดาปัตติผล
เมือ่ เคลือ่ นใจไปทีห่ วั ใจจะได้สกทาคามิผล หากเคลือ่ นไปทีค่ อจะได้อนาคามิผล
และสุดท้ายหากไปอยูท่ กี่ ระหม่อมก็จะได้อรหัตผล64 การปฏิบตั เิ ช่นนีน้ บั ว่าเป็น
อานาปานสติ โดยรวมแล้วการปฏิบัติมีฐานที่ตั้งของใจหลายแห่ง คือ สะดือ
หัวใจ อก คอโคนลิ้น ปลายจมูก และ กระหม่อม โดยที่สะดือถูกระบุว่าเป็น
จุดทีส่ ำ� คัญ เพราะเป็นทีอ่ ยูข่ องไฟทีร่ กั ษาชีวติ ซึง่ ถูกห่อไว้ดว้ ยลมและรองรับไว้
ด้วยน�ำ้ อีกชัน้ หนึง่ และสุดท้ายคืออากาศ การแตกของน�ำ้ ทีร่ องรับอยูห่ รือทีเ่ รียก
ว่า “น�ำ้ พระธรรม” หรือ “น�้ำดวงจิต” นี้นำ� มาซึ่งการตายของบุคคล65 หากน�ำ้
พระธรรมหรือน�ำ้ ดวงจิตยังดีอยูก่ จ็ ะเป็นสิง่ บังคับให้บคุ คลมีการกระท�ำมีคำ� พูด
และมีความคิดต่างๆ และทีส่ ำ� คัญสะดือเป็นจุดทีโ่ ลกุตรธรรมเริม่ ปรากฏขึน้ 66
คัมภีร์กล่าวว่าผู้ที่ก�ำลังจะสิ้นชีวิตจะหมดการรับรู้จากสัมผัสภายนอก
ซึ่งเป็นลักษณะใกล้เคียงกับผู้ที่เข้านิโรธ ในขณะจิตจะดับนั้นคัมภีร์เน้นว่าเป็น
ช่วงเวลาทีส่ ำ� คัญ หากบุคคลผูน้ นั้ ไม่รจู้ กั หาทีพ่ งึ่ กล่าวคือบุญก็ตอ้ งมีนรกเป็นที่
ไป แต่หากรูจ้ กั หาทีพ่ งึ่ คือบุญหรือแสงสว่างภายในหรือศีลภายในหรือไฟภายใน
ทั้งสี่กองก็จะ“เสวยพระธรรม” เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า
และพระอรหันต์ทั้งหลายและจะพ้นจากอบาย อย่างไรก็ตามบุคคลจะหาที่พึ่ง
เมื่อก�ำลังจะสิ้นชีวิตได้ส�ำเร็จก็ต่อเมื่อ ในขณะมีชีวิตสบายได้ฝึก “บังสุกุลตัว
เอง” อยูเ่ นืองๆ การบังสุกลุ ตัวเองก็คอื การท�ำนิสสาสวาตเข้านิโรธหยุดกระแส
ลมหายใจ และนิ่งเหมือนผ้าสังฆาฏิที่พับไว้ซึ่งเทียบได้กับศพนั่นเอง ต่างแต่ว่า
ผูป้ ฏิบตั ยิ งั มีชวี ติ อยู่ คัมภีรใ์ ห้ขอ้ สรุปว่าพระสงฆ์ทรี่ บั นิมนต์ไปบังสุกลุ ผูต้ ายย่อม
ไม่ส�ำเร็จผลหากไม่สามารถบังสุกุลตนเองได้เสียก่อน67
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ในแง่ของการปฏิบัติ อนุโลม ปฏิโลม คัมภีร์กล่าวไว้ว่า “เมื่อนึกสัญญา
สมาธิจากจมูกถึงนาภีกุมให้มั่นชื่อว่าโสดา(ปัตติ)ผละ”68 หลังจากนั้นก็กล่าว
เป็นขั้นตอนตั้งแต่การเคลื่อนใจไปไว้ตั้งที่หัวใจได้ชื่อว่าสกทาคามิผล เมื่อไป
ตั้งไว้ที่คอก็เป็นอนาคามิผล เมื่อไปถึงกระหม่อมจะเป็นอรหัตผล ในทางย้อน
กลับคัมภีร์บรรยายไว้ทีละต�ำแหน่งว่าเป็น อรหัตมรรค อนาคามิมรรค สกทา
คามิมรรค และ โสดา(ปัตติ)มรรค เป็นล�ำดับไป ลักษณะทบทวนไปมาหรือ
อนุโลม ปฏิโลม เช่นนี้ เป็นสิ่งที่คัมภีร์กล่าวว่าโยคาวจรจารย์เจ้าควรปฏิบัติ
อยู่เสมอ พระโยคาวจรจารย์เจ้าที่สามารถปฏิบัติได้เป็นพระสงฆ์ที่ “ทรงไตร
สรณคมน์”
แต่กอ่ นทีจ่ ะปฏิบตั ถิ งึ ขัน้ เข้านิโรธได้ ผูป้ ฏิบตั ติ อ้ งภาวนาด้วยการระลึก
ถึง ทุกขํ อนิจจฺ ํ อนตฺตา70 โดยผ่านอุทาหรณ์ทเี่ ป็นรูปธรรมต่างๆ รอบตัวทีค่ นุ้ เคย
เช่นส่วนประกอบของร่างกายต่างๆ 32 ประการหรือทวัตติงสาการ ซึ่งนับเป็น
กายคตาสติรูปแบบหนึ่ง จากนั้นคัมภีร์กล่าวไว้ว่า “...ปัญญามาพิจารณาเห็น
ทุกขสัจจะแล้ว...กระท�ำนิโรธให้แจ้งปลงสัญญาลงสูไ่ ตรลักษณ์สญ
ั ญานัน้ แล”71
ซึ่งอาจสรุปได้ว่าผู้จะปฏิบัติให้ได้โลกุตรธรรมจะต้องท�ำนิโรธ คือสภาวะขาด
จากการสัมผัสภายนอกได้อย่างสิ้นเชิง จึงจะก้าวต่อไปยังอริยมรรคอริยผล
ดังบรรยายไว้ข้างต้นได้
นอกเหนือจากกายคตาสติแล้วคัมภีร์บัวระพันธะยังบรรยายถึงกรรม
ฐานอื่นๆ อีก เช่น มรณสติ อุปสมานุสติ จตุธาตุววัฏฐาน อาหาเรปฏิกูลสัญญา
จนแทบจะครบทัง้ 40 กรรมฐานแต่เป็นการกล่าวโดยย่อ ประสงค์จะให้ครอบคลุม
ประเภทของกรรมฐานให้มากทีส่ ดุ ซึง่ ทัง้ หมดให้พจิ ารณาด้วยไตรลักษณ์สญ
ั ญา
ผลจากการปฏิบัติจะได้อุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิต จากนั้นก็เข้าสู่นิโรธและ
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โลกุตรธรรมต่อไป ส�ำหรับคาถาทีใ่ ช้ในการบริกรรมให้ถงึ สมาธิ ใช้ค�ำว่า “อรหํ”
เป็นส่วนใหญ่ แต่ไม่มีรายละเอียดพอแก่การน�ำเสนอในที่นี้ได้

ธรรมกายในคัมภีร์อักษรธรรม
คัมภีร์ที่ชื่อว่าธัมมกายเขียนด้วยอักษรธรรมล้านนาเก็บรักษาไว้ที่วัด
ป่าสักน้อย เชียงใหม่ ได้บนั ทึกคาถาธรรมกายภาษาบาลีไว้พร้อมกับค�ำแปลภาษา
ไทยยวน คาถานีเ้ ป็นคาถาธรรมกายบทเดียวกับจารึกหลักที่ 54 วัดเสือ จังหวัด
พิษณุโลก และตรงกับคาถาธรรมกายในจารึกลานเงินทีบ่ รรจุอยูใ่ นพระเจดียศ์ รี
สรรเพชดาญาณวัดพระเชตุพนฯ และคาถาธรรมกายในคัมภีร์มูลลกัมมัฏฐาน
ทีก่ ล่าวแล้วข้างต้น ข้อความภาษาไทยยวนทีอ่ ธิบายศัพท์บาลีดงั กล่าวมีเนือ้ หา
ที่กล่าวถึงความส�ำคัญของธรรมกายไว้ว่า
อิมํ ธมฺมกายํ ยังธรรมกายอันนี้ พุทฺธลกฺขณํ เป็นลักขณะ
แห่งพระพุทธเจ้า โยคาวจฺจรปุตฺเตน อันกุลบุตรตนประกอบ
ด้วยเพียร ติกฺขญาเณน ด้วยอันมีปัญญาอันกล้าคม ปเถนฺเต อัน
ปรารถนามัก สพฺพญูพุทฺธภาวํ ยังภาวะอันเป็นสัพพัญญูพุทธ
ภาวะนั้น อนุสริตพฺพํ พึงนึกถึงตามคุณแห่งพระพุทธเจ้า ปุน
ปุนํ ไจ้ๆ คือว่าขึ้นใจได้แล้วพึงจ�ำเริญสวาธิยายไหว้พระเจ้าชุวัน
อย่าขาด อาจเป็นปัจจัยรักษาตัวในภาวะอันนี้อันหน้ากันได้ถึง
มรรค ผล นิพพาน อิติ ด้วยนัยประการดังนี้แล72
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และในตอนท้ายของคาถาธรรมกายนั้นมีข้อความระบุชื่อของคาถาไว้อย่าง
ชัดเจนว่า “คาถาบทนีช้ อื่ ธัมมกาย ขึน้ ใจไว้จำ� เริญดีนกั แล”73 ในส่วนทีแ่ นะน�ำ
ให้ทอ่ งคาถาธรรมกายจนขึน้ ใจนัน้ จะให้ผลดีแก่ผทู้ อ่ งโดยเฉพาะในด้านปฏิบตั ิ
สมาธิภาวนา

คัมภีร์ธัมมกาย อักษรธรรมล้านนา ใบลาน วัดป่าสักน้อย จังหวัดเชียงใหม่
(สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

อีกคัมภีร์หนึ่งที่ให้ข้อมูลธรรมกายคือคัมภีร์อุปปาตสันติ ซึ่งประกอบ
ด้วยคาถาภาษาบาลี 272 บทและภาคภาษาไทยยวนทีใ่ ช้ชอื่ ว่ามังคลสันติงหรือ
มหาสันติงหลวง74 คัมภีรน์ พี้ บฉบับทีเ่ ขียนด้วยอักษรธรรมลาวซึง่ ใช้ชอื่ แตกต่าง
ไปเล็กน้อยคือ “อุปาตขันติ” คัมภีร์อุปปาตสันติมีประวัติในหลักฐานทางพม่า
ว่าประพันธ์ขนึ้ โดยพระภิกษุลา้ นนา อาจมีอายุยอ้ นหลังไปถึงสมัยสงครามล้านนา
กับจีนฮ่อที่เชียงแสนเมื่อ พ.ศ. 1950 สมัยพระเจ้าสามฝั่งแกน ราชวงศ์มังราย
ครองราชย์ พ.ศ. 1944-1989 คาถาอุปปาตสันติเป็นที่นิยมไปถึงพม่าใน
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ความศักดิส์ ทิ ธิต์ กทอดกันมาถึงศตวรรษที่ 2075 หากคาถาอุปปาตสันติแต่งขึน้
ใน พ.ศ. 1950 จริงตามทีส่ นั นิษฐานไว้ ธรรมกายต้องเป็นทีร่ จู้ กั ในล้านนาอย่าง
น้อย 6 ศตวรรษมาแล้ว ประโยคหรือคาถาบทในคาถาอุปปาตสันติที่พบค�ำว่า
ธรรมกายเขียนไว้ว่า
นานาคุณวิจิตฺตสฺส รูปกายสฺส สตฺถุโน
สพฺพเทวมนุสฺสานํ ภวพนฺธวิทฺธาริโน76
เมตตาพเลน มหตา สทา มงฺคลมตฺถุ เตฯ
สพฺพญฺญตุ าทิกายสฺสะ ธมฺมกายสฺส สตฺถโุ น
จกฺขาทฺยโคจรสฺสาปิ โคจรสฺเสว ภูริยา
เตชมหตา ตสฺส 77 สพฺพมงฺคลมตฺถุ โนฯ
แปลว่า ด้วยเมตตานุภาพอันยิ่งใหญ่ของพระศาสดาผู้มีรูปกายอันงาม
วิจติ รด้วยคุณนานาประการ78 ผูท้ รงปลดเปลือ้ งเวไนยชนจากบ่วงมาร ขอมงคล
จงมีแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดไป ด้วยเดชานุภาพอันยิ่งใหญ่แห่งธรรมกายมี
พระสัพพัญญุตญาณเป็นต้นของพระศาสดา อันมิใช่อารมณ์ของจักษุเป็นต้น
แต่เป็นอารมณ์ของปัญญาเท่านั้น ขอสรรพมงคลจงมีแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
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คัมภีร์อุปปาตสันติ อักษรธรรมลาว
พ.ศ. 2388 วัดใหม่สุวันนะพูมาราม บ้านป่าขาม เมืองหลวงพระบาง ลาว
โคงกานปกปักรักสาหนังสืใบลานลาว (โคงกานร่วมมื ลาว-เอยยระมัน)

เป็นทีส่ งั เกตได้วา่ คัมภีรห์ รือคาถาอุปปาตสันติแยกพระวรกายและพระ
ธรรมกายของพระพุทธเจ้าออกจากกันอย่างชัดเจน โดยระบุว่าธรรมกายของ
พระพุทธเจ้าประกอบด้วยพระสัพพัญญุตญาณเป็นต้น และกล่าวอีกว่าพระ
ธรรมกายสามารถเห็นได้ด้วยปัญญามิใช่ด้วยตาสามัญทั่วไป
คัมภีร์สายปฏิบัติเขียนด้วยอักษรธรรมล้านนาอีกคัมภีร์หนึ่งคือ คัมภีร์
พระญาณกสิณ ถึงแม้จะไม่ได้เอ่ยถึงค�ำว่าธรรมกายตรงๆ แต่คัมภีร์พระญาณ
กสิณก็ระบุถึง “ตัวธรรมภายใน” ของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ ว่าจะ
หม่ น หมองหากเกิ ด ความโกรธในใจของพระพุ ท ธองค์ ห รื อ พระอรหั น ต์
ทั้งหลาย79
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และที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้นในคัมภีร์มูลลกัมมัฏฐานว่าด้วยการภาวนา
แบบพุทธคุณ ซึ่งขอทบทวนข้อความที่ว่า…ภควา ผู้ได้หักเสียยังราคะ โทสะ
โมหะ ตัณหา มานะ ทิฏฐิ อวิชา แล มีศรีโสภาคย์อันงาม บารมีธรรมกาย
บุญคุณตั้งอยู่ในตนหาที่เสี้ยง ที่สุดบ่ได้80
เนือ้ หาต่างๆ เกีย่ วกับธรรมกายในคัมภีรอ์ กั ษรธรรมทีก่ ล่าวไว้แล้วนี้ เมือ่
น�ำไปเปรียบเทียบกับวิชชาธรรมตามทีป่ รากฏในพระธรรมเทศนาของพระเดช
พระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) จะพบความสอดคล้องต้องกัน ของ
ความหมายและความส�ำคัญของธรรมกายในการปฏิบัติสมาธิภาวนา พระเดช
พระคุณพระมงคลเทพมุนีได้เคยกล่าวถึงธรรมกายโดยอ้างอิงข้อความในพระ
บาลีประกอบไว้ว่า
ธมฺมกาโย อหํ อิติปิ เราผู้ตถาคตคือธรรมกาย พระ
ตถาคตเจ้าน่ะคือธรรมกาย เชื่อธรรมกายนั่นเอง ไม่ใช่เชื่อล่อก
แล่กไปทางใดทางหนึ่ง เชื่อธรรมกาย ให้เห็นธรรมกาย ให้เป็น
ธรรมกาย81
ข้อความดังกล่าวแสดงถึงความเป็นธรรมกายที่พระพุทธเจ้าทรงชี้แจง
ด้วยพระองค์เอง ในทางปฏิบัตินั้นธรรมกายในวิชชาธรรมกายเป็นผลจากการ
ปฏิบัติสมาธิภาวนาเพื่อการหลุดพ้น82 นอกจากการปฏิบัติสมาธิภาวนาให้ถึง
ธรรมกายแล้ว ไม่มีวิธีอื่นที่จะไปสู่การหลุดพ้นนั้นได้ การเริ่มต้นจากบริกรรม
นิมติ เช่นลูกแก้วใสไปสูอ่ คุ คหนิมติ และปฏิภาคนิมติ ซึง่ เป็นเครือ่ งแสดงอุปจาร
สมาธิจนส�ำเร็จเป็นอัปปนาสมาธินั้น วิชชาธรรมกายมีหลักปฏิบัติในลักษณะ
ที่ปรากฏให้เห็นในสมาธิเป็นบุคคล ซึ่งจะมีความสว่างความใสและขนาด
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หน้าตักมากขึน้ เรือ่ ยๆ เมือ่ พัฒนาไปสูร่ ะดับสมาธิทสี่ งู ขึน้ ไป รวมได้ถงึ 18 ระดับ
หรือ 18 กาย ได้แก่กายมนุษย์หยาบ กายมนุษย์ละเอียด ไปจนถึงกายอนาคามี
หยาบ กายอนาคามีละเอียด กายอรหัตหยาบ กายอรหัตละเอียด โดยมีหลัก
การพื้นฐานว่าสัตว์โลกทั้งหลายมีธรรมกายอยู่ที่ศูนย์กลางกายของตน ผู้เข้า
ถึงธรรมกายย่อมเข้าถึงความหลุดพ้น พระพุทธเจ้าทรงสอนให้รู้จักธรรมกาย
พระองค์เข้าถึงธรรมกายและเป็นธรรมกาย
แม้ว่าพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีจะมีชีวิตในพุทธศตวรรษที่ 25
ต่อกับต้นพุทธศตวรรษที่ 26 แต่ทา่ นได้กล่าวถึงอายุของวิชชาธรรมกายว่า “ที่
เราได้ธรรมกาย แล้วก็ถึงพุทธรัตนะ...เพราะฉะนั้นผู้ที่ได้พุทธรัตนะ ที่ได้แล้ว
อย่าดูเบาหนา ดับมาเกือบ 2,000 ปี หนา มาโผล่ขึ้นในครั้งนี้นะเป็นอัศจรรย์ที
เดียว”83 ข้อความนีแ้ สดงว่าวิชชาธรรมกายเป็นสิง่ ทีม่ อี ยูม่ าก่อนเกือบ 2,000 ปี
และได้ถกู ลืมเลือนหรือสูญหายไป จนกระทัง่ ได้มาฟืน้ ฟูใหม่ในช่วงเวลาปัจจุบนั
ค�ำว่าธรรมกายพบในหลักฐานหลายแห่ง ดังกล่าวไว้แต่ต้นแล้วว่าหลักฐาน
โบราณคดีเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยได้แก่จารึกพระธรรมกายหลักที่ 54 ระบุ
พ.ศ. 2092 ตรงกับสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ซึ่งเป็นช่วงปลายอยุธยา
ตอนต้น หลักฐานทางคัมภีร์ใบลานก็พบคัมภีร์ใบลานอักษรล้านนาของวัดป่า
สักน้อย จังหวัดเชียงใหม่ ที่จารคาถาธรรมกายไว้และบันทึกเป็นไมโครฟิล์ม
โดยสถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ. 2525 สิ่งนี้ย่อมแสดง
ความต่อเนื่องการรู้จักและนับถือธรรมกายมาถึงยุคสมัยใกล้ๆ นี้ คัมภีร์สาย
ปฏิบัติกล่าวว่าธรรมกายเป็น “ลักขณะ” ของพระพุทธเจ้าซึ่งไม่ใช่รูปกาย แต่
เป็นกายทีป่ ระกอบด้วยญาณต่างๆ มีสพั พัญญุตญาณเป็นต้น ไม่สามารถรับรูไ้ ด้
ด้วยนัยน์ตาแต่สามารถรับรู้ได้ด้วยปัญญา84 และด้วยเหตุที่ธรรมกายดังกล่าว
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เป็นลักขณะของพระพุทธเจ้า บุคคลผูป้ รารถนาสัพพัญญุพทุ ธภาวะพึงระลึกถึง
โดยสม�ำ่ เสมอเพือ่ ให้ได้ดงั ปรารถนานัน้ โดยนัยนีธ้ รรมกายในคัมภีรส์ ายปฏิบตั ิ
จึงเป็นทั้งกรรมฐานในการปฏิบัติภาวนาสมาธิประเภทพุทธานุสติ และเป็นทั้ง
ผลส�ำเร็จของการปฏิบตั สิ มาธิภาวนา แต่เนือ่ งจากพบในกลุม่ คัมภีรท์ ศี่ กึ ษาอยู่
เพียงกายเดียวคือธรรมกายของพระพุทธเจ้า ไม่มธี รรมกายของโสดาบัน สกทา
คามี หรืออนาคามี จึงไม่อาจกล่าวได้ว่าธรรมกายเป็นทางผ่านจากระดับหนึ่ง
ไปสู่ธรรมกายที่สูงกว่าละเอียดกว่าดังเช่นระบุไว้ในวิชชาธรรมกาย
อย่างไรก็ตามพบว่าในคัมภีรบ์ วั ระพันธะมีการบรรยายถึงสิง่ ทีอ่ าจนับได้
ว่าเป็นคุณสมบัตปิ ระการหนึง่ ของพระพุทธเจ้า สิง่ นัน้ มีศพั ท์บญ
ั ญัตวิ า่ “พระยา
นากสิม” ดังข้อความว่า
การอันนีค้ อื ว่า ดาวเดือนพระอาทิตย์ ให้หลับตาแลเห็นดู
เมือ่ นัง่ เมือ่ นอนนัน้ ได้ชอื่ ว่าคิดถึงพระพุทธเจ้าแล เจ้าก็ให้พระยา
นากสิมนัน้ ลงมารับเอายังบุคคลผูห้ ลับตาแลเห็นพระยานากสิม
อันส่องแจ้งดังแสงพระอาทิตย์ ในทางมรรคสี่นั้นแล85
ค�ำว่าพระยานากสิมนั้นสามารถปรับเขียนเสียใหม่ พร้อมกับเว้นวรรค
ตอนให้เหมาะสม จะได้ศัพท์ใหม่อ่านได้ว่า “พระญาณกสิณ” ซึ่งคือชื่อของ
หนึ่งในคัมภีร์ที่ใช้ในงานวิจัยนี้ และเมื่อตรวจหาในคัมภีร์พระญาณกสิณก็พบ
ข้อความที่ให้ความหมายของพระญาณกสิณว่า
...ให้อยู่ในศีลนั้นทั้งสี่ทีนั้นเป็นหนทางมรรคสี่ผลสี่ ชื่อว่า
พระญาณกสิณแล พระพุทธเจ้าอยู่ในนิพพานส่องแจ้งผลญาณ
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ลงมาแต่นิพพาน บุคคลผู้ใดแลได้รักษาศีลให้เป็นดังผู้ชายหญิง
อันมีรูปอันงามนั้นแล86
ข้อความที่ยกมาท�ำให้ทราบว่ามรรคสี่ผลสี่มีชื่อโดยรวมว่า “ศีล” หรือ
“ศีลทั้งสี่” ซึ่งหมายถึงโลกุตรธรรมทั้งสี่คือ โสดาบัน สกทาคามี อนาคามี และ
อรหันต์ ดังนั้นการที่พระญาณกสิณหมายถึงโลกุตรธรรมทั้งสี่ สามารถเข้าใจ
จากข้อความข้างต้นได้ว่าโลกุตรธรรมทั้งสี่ปรากฏเป็นแสงสว่าง และไม่มี
เหตุผลใดที่จะเรียกแสงสว่างดังพระอาทิตย์ว่าพระญาณกสิณหากแสงนั้นไม่
ได้เป็นบุคลาธิษฐานประเภทหนึ่ง แต่จะเป็นรูปร่างหรือเป็นบุคคลหรือไม่นั้น
สุดที่จะกล่าวในที่นี้ได้ และอาจเป็นไปได้ที่ “ธรรมกาย” ในวิชชาธรรมกายจะ
พ้องกับ “พระญาณกสิณ” ของคัมภีร์เล่มนี้ด้วยชื่อที่ต่างกัน ลักษณะการเรียก
ธรรมกายด้วยชือ่ ทีต่ า่ งกันนี้ อาจจะพบในคัมภีรท์ มี่ าจากพืน้ ทีต่ า่ งกันหรือคัมภีร์
ที่ประพันธ์ขึ้นในยุคสมัยที่ต่างกันได้ ควรแก่การค้นคว้าต่อไป87

นิพพาน
คัมภีร์สายปฏิบัติที่ศึกษาอยู่นี้ใช้ศัพท์ นีรพาน หรือ นิรพาน หรือ นีรัพ
พาน เมื่อกล่าวถึงนิพพาน โดยระบุว่านิพพานเป็น สุขํ และ นิจฺจํ ชัดเจนหลาย
ต�ำแหน่งตลอดเล่ม แต่ไม่ได้กล่าวถึงความเป็นหรือไม่เป็น อตฺตา ไว้ให้เห็น มี
ข้อความที่กล่าวถึงนิพพานในที่ต่างๆ ไว้ว่า
- นิพพานอยู่ที่สะดือ88
- การเข้าถึงปรมัตถ์คือการเห็นประตูทั้งสี่ของเมืองนิพพานและเห็น
พระพุทธเจ้า89
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- นิพพานเป็นสถานที่แห่งความสุขปราศจากทุกข์ทั้งมวล90
- “ดวงแก้วที่ข้ามา” อยู่ที่นิพพาน91
- นิพพานเป็นที่ชุมนุมของพระพุทธเจ้า92
ข้อความต่างๆ ข้างต้นแสดงถึงต�ำแหน่งที่แน่นอนของนิพพานว่าอยู่ที่
สะดือ แสดงความเป็นสถานที่ว่าเป็นที่ชุมนุมของพระพุทธเจ้า ลักษณะเช่นนี้
ไม่ใช่อนัตตาแต่ก็ไม่สามารถระบุว่าเป็นอัตตา อย่างไรก็ตามคัมภีร์บัวระพันธะ
ได้ให้ค�ำอธิบายถึงนิพพานไว้ว่า “อันว่านิพพานนั้นหารูปบ่มิได้ ยังแต่จิตอยู่ใน
ดวงแก้วอันเห็นส่องแจ้งอยูท่ กุ อันนัน้ แล”93 นับเป็นข้อความทีแ่ สดงจุดยืนของ
คัมภีรส์ ายปฏิบตั ิ ทีเ่ ขียนไว้ในพระพุทธศาสนาตัง้ แต่โบราณถึงนิพพานและจิต
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
คอยชักพาให้มนุษย์หลงไปในวัฏสงสาร ดวงแก้วทัง้ สีเ่ ป็นจุดมุง่ หมายของมนุษย์
ที่มีอยู่ในตัวเอง ต้องหาไว้ให้ได้โดยการก�ำจัดนกอินทรี และน�ำดวงแก้วส่อง
ทางพาตัวเข้าไปพ�ำนักในเมืองนิพพาน ที่น่าสนใจคือวลี “เกิดมาหาดวงแก้ว”
ซึ่งคล้ายกับค�ำกล่าวของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ว่า
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“เกิดมาว่าจะมาหาแก้ว พบแล้วไม่กำ� จะเกิดมาท�ำไม...”97 นอกจากนี้ยังมีดวง
แก้วต่างๆ ซึ่งอาจรวบรวมน�ำเสนอได้ดังนี้
ผลจากการปฏิบัติสมาธิภาวนานั้น ทางคัมภีร์ที่ศึกษาอยู่ได้เรียกขาน
และบรรยายในรูปแบบหนึง่ ว่า ในขณะทีไ่ ด้อภิธรรมสุญาณสุขมุ าลหากเห็นเป็น
แสงดาวก็จะได้ชอื่ ว่า “สังฆรัตนะ” หากเห็นเป็นแสงเดือนก็จะได้ชอื่ ว่า “ธรรม
รัตนะ” และหากเห็นเป็นแสงอาทิตย์ก็จะได้ชื่อว่า “พุทธรัตนะ”98 ซึ่งต่างจาก
ความหมายของรัตนตรัยทางปริยัติที่ทราบกันทั่วไป
คัมภีร์พระญาณกสิณกล่าวถึงสิ่งที่เป็นผู้ท�ำให้มีการเกิดว่าคือ“ดวงจิต
99
สงฆ์” สงฆ์หรือพระสงฆ์ในที่นี้มีความเกี่ยวข้องกับ “ดวงแก้ว” ที่กล่าวไว้
ข้างต้นโดยตรง ซึ่งสามารถทราบได้จากข้อความในคัมภีร์บัวระพันธะว่า
เมื่อรู้จักดิน น�้ำ ไฟ ลม ก็รู้จักอากาศก็รู้จักพระสงฆ์แล
จักได้นิมนต์พระสงฆ์มาบังสุกุลตัวเมื่อตายให้น�ำทางรู้กสิณตัว
อยู่ และได้น�ำไปเกิดในดวงแก้ว...อันว่าคนใดได้ไปสู่อบายนรก
นั้น เห็นว่าบ่มิได้นิมนต์พระสงฆ์มาบังสุกุลตัวแล เมื่อสงฆ์เมือ
รักษาอยู่ให้ตื่นด้วยเดชสงฆ์นั้นแล100
และข้อความที่ว่า “พระพุทธเจ้า...ย่อมตั้งอนุโลมเสวยธรรม...สร้าง
กุศลเมื่อพระสงฆ์อยู่”101 และอีกข้อความในคัมภีร์เดียวกันว่า “อากาศรอง
พระพุทธเจ้าไว้ ครั้นว่าอากาศนั้นหาบ่ได้แล้ว พระธรรมเจ้าพระพุทธเจ้าก็หา
บ่ได้แล...อากาศนั้นคือพระสงฆเจ้าแล”102 ข้อความที่ยกมาแสดงเหล่านี้บอก
ให้ทราบว่าพระสงฆ์มิได้หมายถึงพระสงฆ์สาวกหรือสมมุติสงฆ์ใดๆ แต่หมาย
ถึงสิ่งที่หล่อเลี้ยง103 ให้ชีวิตด�ำรงอยู่ในร่างกายได้ แนวความคิดนี้คล้ายคลึงกับ
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“สังฆรัตนะที่หล่อเลี้ยงธรรมรัตนะอันเป็นละเอียดของพุทธรัตนะ” ซึ่งเป็น
เนื้อหาเฉพาะธรรมชั้นโลกุตระในวิชชาธรรมกาย อันจะได้ศึกษาเปรียบเทียบ
ในล�ำดับต่อไป
คัมภีรพ์ ทุ ธนรกัน คัมภีรพ์ ระญาณกสิณ และคัมภีรบ์ วั ระพันธะ กล่าวถึง
การถวายชีวิตให้แก่พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ โดยมีเจตนาในการป้องกัน
การตกไปสู่อบายภูมิ และเป็นการน�ำไปเกิดใน “ดวงแก้วที่ข้ามา” การเรียก
ขานเช่นนี้เมื่อประกอบกับนิพพานซึ่งเป็นจุดหมายของการปฏิบัติ ย่อมชี้ให้
เห็นว่า “ดวงแก้วทีข่ า้ มา” คือนิพพานทีก่ ำ� ลังพยายามจะไป คือกลับไปสูก่ ำ� เนิด
เดิมที่บริสุทธิ์ เมื่อพิจารณาข้อความในคัมภีร์บัวระพันธะว่า “ตั้งไว้ยังน�ำ้ ใจให้
ซื่อใสบริสุทธิ์หนัก แลเอาคลองนิพพานเป็นอารมณ์ แม้นว่าจักปรารถนาเป็น
พระพุทธเจ้าก็ดีก็ย่อมจักได้”104 จึงอาจกล่าวได้ว่าสภาวะบริสุทธิ์นั้นรวมเอา
จิตอันบริสุทธิ์ไว้ด้วย มนุษย์จ�ำต้องปฏิบัติภาวนาสมาธิอันเป็นหนทางเดียวที่
จะกลับไปสู่จิตดั้งเดิมอันบริสุทธิ์นั้น ข้อความนี้ยังแสดงถึงความเป็นไปได้ที่
บุคคลจะกลับไปนิพพาน ซึ่งกล่าวไว้แล้วว่าเป็น “ดวงแก้วที่ข้ามา” คือการ
คืนสูส่ ภาวะบริสทุ ธิ์ และมีผลท�ำให้บคุ คลเป็นพระพุทธเจ้าได้ตามปรารถนา

การถือกำ�เนิดของมนุษย์และจิตบริสุทธิ์
สิ่งที่ท�ำให้เป็นมนุษย์ขึ้นมาได้นั้น วิชชาธรรมกายกล่าวว่าคือสัทธรรม
ที่บริสุทธิ์กาย บริสุทธิ์วาจา และบริสุทธิ์ใจ ในระดับที่เหนือกว่าธรรมที่ทำ� ให้
เป็นสัตว์นรก สัตว์เดรัจฉาน เปรต อสุรกาย สัทธรรมดังกล่าวมีลักษณะเป็น
ดวงกลมมีขนาดเท่าฟองไข่แดงของไก่ สัทธรรมหรือดวงธรรมดวงนี้เองที่จะ
มีบทบาทส�ำคัญในการปฏิบัติสมาธิภาวนาในวิชชาธรรมกายต่อไป เพื่อการ
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เปรียบเทียบวิชชาธรรมกายและคัมภีร์อักษรธรรมสายปฏิบัติให้เห็นได้ชัดเจน
จะขอน�ำข้อความที่ปรากฏในคัมภีร์และข้อความที่ปรากฏในพระธรรมเทศนา
ของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) แสดงเป็นกรณีๆ ดังนี้
สัทธรรม แปลว่า ธรรมที่ท�ำให้เป็นกายมนุษย์ ท�ำให้
สัทธรรมของพวกนรก สัตว์เดรัจฉาน เปรต อสุรกาย ท่วมทับ
ธรรมให้เป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์เดรัจฉาน เปรต อสุรกายหายไป
แทรกซอนเข้ามาไม่ได้ อยู่ด้วยความบริสุทธิ์กาย บริสุทธิ์วาจา
บริสุทธิ์ใจ นี่เป็นสัทธรรมของมนุษย์105
ส�ำหรับคัมภีร์พระญาณกสิณซึ่งอยู่ในกลุ่มคัมภีร์อักษรธรรมที่ศึกษาไว้ปรากฏ
ข้อความดังต่อไปนี้
ดวงจิตนั้นน�ำไปเกิดที่โสโครก ในดวงแก้วที่กูมานั้นแล บ่
น�ำเอากูไปเกิดในดวงนั้นเล่าแล ดวงจิตกลับกลายได้106
ข้อความตัวอย่างอีกข้อความหนึ่ง
ด้วยเดชกุศลบุญแห่งข้า ขอให้ไปเกิดในดวงแก้วที่ข้ามา
นั้นเถิด107
อีกข้อความหนึ่ง
ข้าจักขอไปเกิดในดวงแก้วที่ข้ามานั้น ข้าจักขอไปอยู่ที่
ข้ามานั้นแล108
และจากคัมภีร์เดียวกันอีกข้อความหนึ่ง
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...จึงจักว่าดวงจิตตัวร้าย ในดวงแก้วที่กูมานั้นมันก็บ่น�ำกู
ไปเกิดในดวงแก้วอันเป็นสุขเกษมอันบ่รเู้ ฒ่าบ่รตู้ ายนัน้ แล109
ตัวอย่างข้อความต่างๆ จากคัมภีรพ์ ระญาณกสิณข้างต้นกล่าวว่า มนุษย์
มีกำ� เนิดจากดวงแก้วและมีปลายทางแห่งการเวียนว่ายคือดวงแก้วทีก่ ำ� เนิดมา
นั้นเอง ดวงแก้วดวงนี้เป็นที่อันสุขเกษมไม่มีความชราไม่มีความตาย ซึ่งเป็น
สภาพทีจ่ รี งั ยัง่ ยืน แต่แล้วจิตก็นำ� เอามนุษย์มาเกิดในทีโ่ สโครก เช่นนีแ้ ล้วแสดง
ว่ามนุษย์มีก�ำเนิดที่ไม่โสโครกคือมีก�ำเนิดที่บริสุทธิ์มีสภาพอันเป็นสุข จึงสรุป
ได้ว่าจุดร่วมของทั้งวิชชาธรรมกายและคัมภีร์ที่ศึกษาอยู่คือมนุษย์มีต้นก�ำเนิด
ที่บริสุทธิ์ซึ่งมีสัณฐานเป็นดวงกลม
วิชชาธรรมกายอธิบายปรากฏการณ์การถือก�ำเนิดของมนุษย์เริ่มจาก
แตกกายท�ำลายขันธ์เดิม เหลือแต่ดวงธรรมบริสุทธิ์ดวงที่จะไปเกิดเป็นมนุษย์
ซึง่ จะอาศัยกายทิพย์มาถึงศูนย์กลางภพ และประกอบกับธาตุทสี่ ำ� เร็จเป็นขันธ์
ประจ�ำภพแล้วเคลือ่ นไปสูบ่ ดิ า ดวงธรรมช่วงนีม้ ขี นาดเล็กเท่าเมล็ดโพธิไ์ ทร โดย
ชายเข้าทางจมูกขวาหญิงเข้าทางจมูกซ้ายของบิดา เมื่อบิดาได้ร่วมกับมารดา
อายตนะของมารดาจะรับดึงดูดสูข่ วั้ มดลูกของมารดาไปเป็นคัพภเสยสัตว์ จาก
นั้นรับกลรูปของบิดาและมารดาเข้าไว้ ในระหว่างนี้มนุษย์ยังเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์
อยู่ เนื้อหาดังกล่าวปรากฏในพระธรรมเทศนาของพระเดชพระคุณพระมงคล
เทพมุนี (สด จนฺทสโร) ดังนี้
จะกล่าวถึงธรรมทั้งหลายต่อไป คือเป็นดวงใส มนุษย์ได้
มาด้วยความบริสุทธิ์กาย บริสุทธิ์วาจา บริสุทธิ์ใจ ไม่มีร่องพิรุธ
เลย พอแตกกายท�ำลายขันธ์จากมนุษย์ ก็ติดดวงธรรมอันนั้น
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ส�ำหรับให้เกิดเป็นมนุษย์ ได้ดวงธรรมดวงหนึ่งส�ำหรับเกิดเป็น
มนุษย์ ใสบริสุทธิ์เท่าฟองไข่แดงของไก่ นี่เป็นกายมนุษย์มีธรรม
ดวงเท่านี110
้
ท่านได้กล่าวไว้อีกว่า
เวลาที่ จ ะส่ ง มาเป็ น กายนั้ น อาศั ย กายทิ พ ย์ ที่ ม าถึ ง
ศูนย์กลางภพนั้นเข้าเครื่องประกอบพร้อมกับธาตุที่ส�ำเร็จเป็น
ขันธ์ประจ�ำภพแล้ว ก็จะส่งเข้ายังเครือ่ งทีศ่ นู ย์กลางกายพ่อ ธาตุ
ส�ำเร็จทีส่ ง่ เข้าไปในศูนย์กลางกายของพ่อนัน้ ขนาดเล็กเพียงเท่า
เมล็ดโพธิเ์ มล็ดไทรเท่านัน้ เป็นชายก็สง่ ผ่านเข้าโดยทางจมูกขวา
หญิงเข้าทางซ้าย เวลาที่จะออกจากศูนย์กลางกายพ่อไปอยู่ใน
ศูนย์กลางกายแม่ก็อาศัยความดึงดูดของอายตนะของเครื่องที่
มีอยู่ในศูนย์กลางกายแม่ รับเอามาจากศูนย์ของพ่อมาไว้ที่ขั้ว
มดลูกของแม่ ต่อจากนั้นก็อาศัยธาตุส่วนหยาบรักษาหล่อเลี้ยง
กันต่อไป111
ส�ำหรับกลุ่มคัมภีร์อักษรธรรมกล่าวว่า
แลรูปร่างเรานี้เป็นดั่งเรือน ตัวเรานี้เป็นดังเจ้าเรือน ได้
พึ่งแก่กันไปมาดังอั้น จักได้ไปในนํ้าในบกแล เหตุว่ารูปนั้นมีแล
ครั้นหารูปบ่ได้มีแต่ลมห่อไฟกับทั้งดวงจิต น�ำหนทางไปเกิดแต่
ที่ใดก็จักได้ไปทางนั้นแล112
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คัมภีร์บัวระพันธะกล่าวถึงการปฏิสนธิว่า
เมื่อเรามาเกิดนั้นผิว่าผู้หญิงเข้ารูจมูกแม่เบื้องซ้าย อยู่ใน
ท้องแม่ก็เบื้องซ้ายแล ผิว่าผู้ชายเข้าก็รูจมูกแม่เบื้องขวา และอยู่
ในท้องแม่ก็เบื้องขวาแล... อันว่านํ้าราคะฝ่ายแม่นั้น มันเอาให้
บังเกิดเป็นธาตุนํ้าสิบสองประการแล อันว่านํ้าราคะฝ่ายพ่อนั้น
ขุ่น เป็นประดุจดังนํ้าทธิอันนอนไว้แรมคืนนั้นแล ให้บังเกิดเป็น
ธาตุยี่สิบเอ็ดประการแล113
คัมภีร์บัวระพันธะกล่าวถึงการถือก�ำเนิดนี้ในลักษณะที่คล้ายกันมาก
กล่าวคือเมื่อมนุษย์แตกกายไม่เหลือรูปแล้วจะเหลือแต่ “ลมห่อไฟ”และจิต
ส�ำหรับ “ลมห่อไฟ” คือสภาวะของจิตทีต่ ดั หรือหมดจากการรับรูจ้ ากสิง่ กระทบ
ภายนอกทั้งปวง ซึ่งก็เป็นเรื่องที่สมเหตุผลเพราะเมื่อปราศจากรูปอันเป็นที่
ตั้งของ จักขุ โสต ฆานะ ชิวหา และกายแล้ว ก็ไม่สามารถรับรู้สิ่งกระทบจาก
ภายนอกได้114 เหลือแต่จิตที่พร้อมที่จะไปสู่ภพใหม่โดยการชักน�ำของกรรมที่
ตนได้เคยกระท�ำไว้ กล่าวคือจิตที่ทุจริตก็จะไปเกิดใน “ที่โสโครก” วนเวียน
เช่นนี้ไม่รู้จบ
ส�ำหรับช่องทางเข้าสูร่ า่ งมารดาเพือ่ ถือก�ำเนิดนัน้ ผูห้ ญิงจะเข้าทางรูจมูก
ซ้ายและอยู่ในครรภ์มารดาเบื้องซ้าย ในขณะที่ผู้ชายจะเข้าทางรูจมูกขวาและ
อยู่ในครรภ์เบื้องขวาของมารดา ส่วนวิชชาธรรมกายระบุว่าช่องจมูกเป็นทาง
เข้าเช่นกัน ต่างกันตรงที่เป็นช่องจมูกของบิดาไม่ใช่มารดา และเวลาที่จะออก
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จากศูนย์กลางกายพ่อไปอยูใ่ นศูนย์กลางกายแม่ ก็อาศัยการดึงดูดของอายตนะ
ทีม่ อี ยูใ่ นศูนย์กลางกายแม่ รับเอามาจากศูนย์ของพ่อมาไว้ทขี่ วั้ มดลูกของแม่
สัทธรรมหรือดวงธรรมที่ประกอบกับธาตุประจ�ำภพในวิชชาธรรมกาย
และจิตที่ประกอบกับลมห่อไฟในคัมภีร์อักษรธรรม ล้วนเป็นปัจจัยส�ำคัญของ
การปฏิสนธิของมนุษย์ ทีจ่ ดุ ต้นก�ำเนิดนีม้ นุษย์ยงั เป็นสิง่ ทีบ่ ริสทุ ธิอ์ ยู115
่ ซึง่ เป็น
อุทาหรณ์ที่จะถูกหยิบยกมากล่าวเมื่อคัมภีร์พูดถึงการปฏิบัติสมาธิภาวนาใน
ล�ำดับต่อไป

มนุษย์และธรรมะ
วิชชาธรรมกายกล่าวถึงดวงธรรมทีท่ ำ� ให้เกิดเป็นมนุษย์ ดวงธรรมนัน้ คือ
สัทธรรมที่มีสัณฐานทรงกลมดังกล่าวไว้แล้วข้างต้น พระธรรมเทศนาของ
พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีในเรื่องนี้มีว่า
หญิงก็ดชี ายก็ดี เกิดในครรภ์มนุษย์ ทีจ่ ะเกิดในกายมนุษย์
ต้องเกิดในธรรมดวงนั้นจะไปเกิดที่อื่นไม่ได้ กายมนุษย์ละเอียด
ต้องเข้าไปอยู่ในกลางธรรมดวงนั้น ไปหยุดนิ่งอยู่ในกลางธรรม
ดวงนั้น เอาใจหยุดนิ่งกลางดวงธรรมที่ทำ� ให้เป็นกายมนุษย์ดวง
นั้นเข้าไปหยุดนิ่งอยู่ พอนิ่งแล้วอาศัยกลละรูปของพ่อแม่โอบ
อ้อมอยูข่ า้ งนอกหล่อเลีย้ งธรรมดวงนัน้ ก็เป็นกายมนุษย์ปรากฏ
ขึ้นข้างนอก แต่ธรรมนั่นอยู่ข้างใน พอเป็นมนุษย์แล้วธรรมดวง
นั้นอยู่ในกลางตัว สะดือทะลุหลังขึงด้ายกลุ่มเส้นหนึ่งตึง ขวา
ทะลุซ้ายขึงด้ายกลุ่มเส้นหนึ่งตึงแค่กัน ตึงทั้ง 2 เส้นตรงกลาง
จรดกัน ตรงจรดกันนัน่ แหละเรียกว่า กลางกัก๊ ...ดวงนีแ้ หละเป็น
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ธรรมส�ำคัญ แล้วก็พระไตรปิฎก วินัยปิฎก สุตตันตปิฎก ปรมัตถ
ปิฎกอยู่ในกลางดวงธรรมนี่ทั้งนั้น ไม่ใช่อยู่ที่อื่น อยู่ในกลางดวง
ธรรมนีท่ งั้ นัน้ ธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์อยูใ่ นกลางดวงธรรม
นี้ทั้งนั้น ไม่ใช่อยู่ที่อื่น จะต้องรู้จักธรรมดวงนี้ก่อน ธรรมดวงนี้
เป็ น ประหนึ่ ง ว่ า พระไตรปิ ฎ ก หรื อ เป็ น ประหนึ่ ง ว่ า หี บ ของ
พระไตรปิฎกส�ำหรับบรรจุธรรมทั้งนั้น116
คัมภีร์พระญาณกสิณให้ค�ำอธิบายในเรื่องนี้ว่า
พระพุทธเจ้าจึงเทศนาว่า เมื่อเราอยู่ในท้องแม่นั้นอยู่ใน
ท้องนํ้าพ่อแม่ทั้งสองนั้นแล ลูกนั้นชื่อว่าพระธรรม ไฟนั้นได้แก่
ศีลแล ลมพัดไฟเคี่ยวนํ้าให้แห้งใสเป็นดังนํ้ามันงา เป็นอักษรตัว
หนึ่งชื่อว่า สํ ลมพัดไฟเคี่ยวนํ้าให้แห้งเป็นเปือกตมอยู่ เกิดเป็น
อักษรแถมตัวหนึ่งชื่อว่า วี ลมพัดไฟเคี่ยวนํ้าให้แห้งเป็นนํ้าล้าง
เนือ้ เกิดเป็นอักษรตัวหนึง่ ชือ่ ว่า ธา ลมพัดไฟเคีย่ วนาํ้ ให้แห้งเป็น
เลือดขุ่นอยู่เกิดเป็นอักษรตัวหนึ่งชื่อว่า ปุ แล ลมพัดไฟเคี่ยวนํ้า
ให้แห้ง เกิดเป็นอักษรตัวหนึ่งชื่อว่า ก แล พัดไฟเคี่ยวนํ้าให้แห้ง
เป็นเลือดตกมูก เกิดเป็นอักษรตัวหนึง่ ชือ่ ว่า ย ลมพัดไฟเคีย่ วนาํ้
ให้แห้งเป็นก้อนเนื้ออยู่ เกิดเป็นอักษรตัวหนึ่งชื่อว่า ป แล เป็น
อักษรเจ็ดตัวคือได้ สํ วิ ธา ปุ ก ย ป หัวใจพระอภิธรรมเป็นก้อน
เนื้ออยู่ เราถือเอาพระอภิธรรมนิสสวาต นิโรธอยู่ แตก ปญฺจสฺส
ขาทั้งห้าแห่ง117
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จากข้อความทีย่ กมาของวิชชาธรรมกายกล่าวว่ากายมนุษย์ละเอียดต้อง
เข้าไปในดวงธรรมทีท่ ำ� ให้เป็นกายมนุษย์ เอาใจหยุดนิง่ ทีด่ วงธรรมนัน้ และเอา
กลรูปของบิดามารดาหล่อเลี้ยงเป็นกายภายนอกซึ่งเป็นกายมนุษย์ แต่ธรรม
หรือดวงธรรมนั้นอยู่ภายใน กล่าวคือมนุษย์มีดวงธรรมอยู่ภายในกาย ตั้งอยู่ที่
ศูนย์กลางกายบริเวณสะดือ
ดวงธรรมนั้นคืออะไร พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีกล่าวว่าดวง
ธรรมนี้เป็นที่รวมของพระไตรปิฎก คือพระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก และ
พระปรมัตถปิฎก รวมแปดหมืน่ สีพ่ นั พระธรรมขันธ์ ส�ำหรับการสลับนามธรรม
เป็นรูปธรรมและรูปธรรมกลับเป็นนามธรรมนัน้ ตัวอย่างทีอ่ าจช่วยให้เห็นจริง
คือหลักการของศาสนาพุทธเกีย่ วกับการตักบาตรและการอุทศิ ส่วนกุศล การน�ำ
อาหารหรือสิ่งของซึ่งเป็นรูปธรรมตักบาตรหรือถวายแด่พระสงฆ์ สามารถ
เปลี่ยนเป็นบุญอันเป็นนามธรรมได้ อีกทั้งสามารถอุทิศส่งบุญที่เกิดขึ้นซึ่งเป็น
นามธรรมให้แก่ผลู้ ว่ งลับ โดยเปลีย่ นเป็นรูปธรรมแก่ผลู้ ว่ งลับในต่างภพได้ เช่น
กรณีพระเจ้าพิมพิสารอุทิศส่วนกุศลให้พระญาติที่เป็นเปรตให้พ้นจากความ
หิวโหย หรือกรณีพระสารีบุตรท�ำบุญถวายสิ่งของแก่คณะสงฆ์แล้วอุทิศส่วน
กุศลให้เปรตมารดาในอดีตชาติ เปรตต่างๆ นั้นได้รับการอุทิศบุญซึ่งเป็นผล
ให้ได้รับข้าวน�้ำเครื่องนุ่งห่มเป็นทิพย์ ในมุมมองของผู้ปฏิบัติสมาธิภาวนานั้น
การเห็นค�ำสอนแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์เป็นดวงธรรมจึงอยู่ในลักษณะ
การสลับนามธรรมเป็นรูปธรรมและรูปธรรมกลับเป็นนามธรรมตามที่ยกเป็น
ตัวอย่างข้างต้น
คัมภีร์พระญาณกสิณบรรยายการพัฒนาเป็นรูปร่างในครรภ์มารดา
โดยกล่าวว่าเป็นพุทธาธิบายที่มีแก่พระอานนท์ว่า “ลูกนั้นชื่อว่า พระธรรม”
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ทารกหรือลูกนั้นเป็นพระธรรมอันเกิดจากปรากฏการณ์ “ลมพัดไฟเคี่ยวนํ้า”
และเกิดเป็นอักษรเจ็ดตัวคือ “สํ วิ ธา ปุ ก ย ป” ซึ่งเป็นหัวใจพระอภิธรรม
และเป็นก้อนเนือ้ ต้นก�ำเนิดของทารก ปรากฏการณ์ดงั กล่าวแสดงว่าทารกเป็น
“พระธรรม” หรือ “พระอภิธรรม” นั่นคือมนุษย์เกิดจากพระธรรมแล้วพัฒนา
เป็นปัญจสาขา หรือ ศีรษะแขนขาต่อไป
ทั้งวิชชาธรรมกายและคัมภีร์อักษรธรรมมีความพ้องกันในเรื่องความ
เป็นมนุษย์ว่าเป็นธรรมะ หลักการนี้จะถูกน�ำไปใช้เป็นเหตุอ้างอิงในกรณีการ
มีพระธรรมอยู่ภายในกายมนุษย์มาตั้งแต่ถือก�ำเนิดในหัวข้อถัดไป

บุญ-บาป
เมื่อจิตเป็นสิ่งบริสุทธิ์มาแต่เดิม สิ่งที่จรเข้ามาสู่จิตมีสองฝ่ายคือฝ่าย
สุจริตอันเกิดจากวิชชาและอนาสวะปรากฏเป็นสีขาวสว่างในจิต ทางฝ่ายทุจริต
เกิดจากอวิชชาและอาสวะปรากฏเป็นสีด�ำขุ่นมัว หรือมีสีอื่นๆ เมื่อระคนด้วย
กิเลส เช่นเป็นสีแดงเมื่อเจือด้วยราคะหรือโลภะ เป็นสีดำ� เมื่อระคนด้วยโทสะ
และขุ่นเป็นตมหรือน�้ำล้างเนื้อเมื่อระคนด้วยโมหะเป็นต้น เหล่านี้เห็นได้ด้วย
ธรรมกาย ทัง้ ฝ่ายสุจริตและทุจริตต่างซ้อนอยูใ่ นดวงธรรมทีท่ �ำให้เกิดเป็นมนุษย์
ซึ่งคอยอ�ำนวยการ (ไม่ใช่การตัดสินใจ) ให้ได้ท�ำบุญและท�ำบาป ดังปรากฏอยู่
ในพระธรรมเทศนาของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีดังนี้
พระองค์ทรงสอนไว้ในทางปรมัตถ์ว่า ธรรมดาจิตนั้นใส
บริสุทธิ์อยู่เสมอ ซึ่งหมายความว่าจิตที่ไม่มีกิเลสผสม ส่วนพวก
กิเลสเช่นโลภะเรียกว่าเป็นของจรมา เมื่อมาพ้องพานจิตก็ย้อม
จิตให้เป็นไปตามสภาพอันชั่วช้าของกิเลสนั้นๆ จิตระคนด้วย
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ราคะหรือโลภะมีสีแดง ระคนด้วยโทสะสีด�ำ ระคนด้วยโมหะขุน่
เหมือนตมหรือน�ำ้ ล้างเนือ้ สิง่ เหล่านีพ้ ระองค์ใช้ตาธรรมกายมอง
เห็นจริงๆ พวกเราเหล่าศาสนิกชนเมื่อเรียนภาวนาเพ่งถึงขนาด
จะเห็นจริงด้วยตนเอง118
พระธรรมเทศนาอีกวาระหนึ่งบันทึกไว้ว่า
สังขารคือความรู้สึกนึกคิดปรุงแต่ง และมีทางเกิดเป็น 2
ฝ่าย ฝ่ายทุจริตเกิดจากอวิชชาและอาสวะ ฝ่ายสุจริตเกิดจาก
วิชชาและอนาสวะ ฝ่ายเหตุทุจริตเป็นดวงด�ำมืดมน ฝ่ายเหตุ
สุจริตเป็นดวงขาวใสซ้อนอยู่ในดวงธรรมที่ท�ำให้เป็นกายมนุษย์
เป็นคู่ปราบกันอยู่ ฝ่ายชั่วเป็นภาคมารฝ่ายดีเป็นภาคพระต่าง
มีเจ้าของด้วยกัน ฝ่ายชั่วอ�ำนวยการให้มืด ฝ่ายดีอำ� นวยการให้
สว่างคล้ายโรงงานท�ำหมอกควันพวกหนึ่ง โรงงานท�ำไฟฟ้าพวก
หนึ่ง เมื่อเราไม่คอยระวังฝ่ายชั่วสอดเข้าไปได้ ย่อมเป็นเหตุให้
เราตกไปทางชัว่ คือจะท�ำอะไรก็ทำ� ในทางชัว่ จะพูดอะไรออกมา
ก็เป็นทางชั่ว จะคิดท�ำอะไรก็เป็นไปทางชั่วหมด119
ในคัมภีร์อักษรธรรมที่ศึกษาอยู่ระบุว่าบุญเป็นสีขาวส่วนบาปเป็นสีด�ำ
แสดงให้เห็นทางใจเช่นกัน ยิ่งกว่านั้นยังกล่าวว่าบุญและบาปต่างก็ผูกอยู่กับ
ใจและส่งผลต่อผู้กระท�ำ
ครัน้ ว่าไผกระท�ำบุญๆ นัน้ ก็จกั มาส�ำแดงให้เห็นแต่คนึงใน
ใจนัน้ แล เห็นในตาก็เชือ่ เอา ถึงตัวบาปนัน้ ก็ดำ� แสงนัน้ ก็ดำ� มืดมน
อนธการ เหตุว่าใจคิดนั้นคิดให้ด�ำตาก็มืดอยู่ ให้กระท�ำบุญให้
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ทานจ�ำศีลเมตตา ภาวนา แลวันแลแสนโกฏิคาบ ก็ด้วยว่ามืดด�ำ
อยู่นั้นแล แม้นว่าไปเกิดในสถานที่ใดๆ ก็ดี ครั้นตายก็ไปตกนรก
อย่าสนเท่ห์เลย ก็จักได้เคียน120 ที่อยู่ตัวเรานั้นแลฯ ตัวบุญนั้นก็
ขาวแสงนัน้ ก็ขาวผ่องส่องแจ้งรุง่ เรืองงาม ดังแสงพระอาทิตย์121
เมื่อเป็นดังนั้นในวิชชาธรรมกายบุคคลจึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
บ�ำเพ็ญตนให้อยู่ในฝ่ายขาวเสมอ กล่าวคือต้องท�ำให้จิตขาวใสเพื่อจะได้ไปสู่
สุคติไม่หลงตายไปสูท่ คุ ติ ตามทีป่ รากฏในพระธรรมเทศนาของพระเดชพระคุณ
พระมงคลเทพมุนีดังนี้
ถ้าเราคอยระวังรักษาไว้ให้ดี บ�ำเพ็ญสมาธิให้ดวงขาวใส
ปรากฏอยู่ในศูนย์กลางกายเสมอ เราจะท�ำอะไรก็เป็นไปในทาง
ดี พูดอะไรก็พูดไปทางดี คิดอะไรก็คิดไปทางดี เพราะฉะนั้น จึง
ควรบ�ำเพ็ญตนให้เป็นฝ่ายขาวเสมอ เวลาจะตายถ้าปล่อยให้ไป
ตกอยูฝ่ า่ ยด�ำเรียกว่าหลงตายจะไปสูท่ คุ ติ ถ้าอยูใ่ นฝ่ายขาวเรียก
ว่าไม่หลงตาย จะไปสู่สุคติแน่แท้ จึงเป็นการจ�ำเป็นยิ่งที่จะระวัง
ให้อยู่ฝ่ายขาว122
ในทางคัมภีรอ์ กั ษรธรรมได้เสริมเนือ้ หานีอ้ อกไปอีก โดยเน้นเวลาในช่วง
วิกฤตคือช่วงที่บุคคลก�ำลังจะละโลก ว่าให้นึกถึงบุญที่ตนได้เคยท�ำไว้เป็นที่พึ่ง
มิฉะนั้นผู้ที่ตายด้วยการหลับตาเปล่าจะถูกบาปที่ตนกระท�ำตามมาตันหนทาง
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นิพพาน ข้อความเหล่านี้ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ที่ศึกษาแทบทุกคัมภีร์ ดังตัวอย่าง
ข้อความที่ปรากฏในคัมภีร์พุทธนรกัน
บุญอันตวา123 ได้สร้างมานั้น ให้นึกเอาเป็นที่จังที่พึ่งแก่
ตัวเถิด เหตุว่าตัวตายทั้งหลับตานั้นแล อันบาปอันตนได้กระท�ำ
นั้นก็มาตามตน ก็ไปตันหนทางนิรพานไว้ บ่ให้เห็นทางนิรพาน
แล ให้รีบเอาไวๆ ดังกล่าวมานั้นเถิด124
มนุษย์จะเป็นผูต้ ดั สินใจกระท�ำบุญหรือบาปด้วยตนเอง ทัง้ นีด้ ว้ ยสังขาร
หรือความรูส้ กึ นึกคิดปรุงแต่งของตนเอง หากฝ่ายชัว่ สามารถแทรกเข้าได้บคุ คล
จะกระท�ำแต่ความชัว่ มืดมน ในทางตรงข้ามบุคคลจะท�ำดีเมือ่ ฝ่ายดีเข้าซ้อนใน
ดวงธรรมทีท่ ำ� ให้เป็นกายมนุษย์ได้ สังเกตได้ชดั เจนว่าในวิชชาธรรมกายบุคคล
จะต้องด�ำรงอยู่ในฝ่ายดีเสมอ ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้นว่าดวงธรรมที่ท�ำให้เกิด
เป็นกายมนุษย์อยู่ภายในกายมนุษย์ และดวงธรรมนี้เป็นธรรมแปดหมื่นสี่พัน
พระธรรมขันธ์ วิชชาธรรมกายกล่าวต่อไปว่าดวงธรรมนี้ “ฝ่ายดีฝ่ายชั่วอยู่ใน
นี้เสร็จ” อีกทั้งบุญและบาปที่บุคคลกระท�ำไว้จะติดอยู่ที่ดวงธรรมที่ท�ำให้เกิด
กายมนุษย์นี้
ดวงนีแ้ หละเป็นธรรมส�ำคัญ แล้วก็พระไตรปิฎกวินยั ปิฎก
สุตตันตปิฎก ปรมัตถปิฎกอยู่ในกลางดวงธรรมนี่ทั้งนั้น ไม่ใช่อยู่
ที่อื่นอยู่ในกลางดวงธรรมนี่ทั้งนั้น ธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์
อยูใ่ นกลางดวงธรรมนีท้ งั้ นัน้ ไม่ใช่อยูท่ อี่ นื่ จะต้องรูจ้ กั ธรรมดวงนี้
ก่อน ธรรมดวงนีเ้ ป็นประหนึง่ ว่าพระไตรปิฎก หรือเป็นประหนึง่
ว่าหีบของพระไตรปิฎกส�ำหรับบรรจุธรรมทั้งนั้นไม่ได้บรรจุอื่น
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ฝ่ายดีฝ่ายชั่วอยู่ในนี้เสร็จ อยู่ในกลางดวงธรรมที่ท�ำให้เป็นกาย
มนุษย์นั่น ติดอยู่ในกลางนั่น ท�ำบาปบาปก็ไปติดอยู่กลางดวง
นั่น ท�ำบุญดวงบุญก็ไปติดอยู่กลางนั่น125
ส่วนในทางคัมภีร์อักษรธรรมก็กล่าวว่ามนุษย์ระคนด้วยส่วนของบาป
หรือมีโอกาสถูกชักน�ำจากบาป สิ่งนี้เกิดมากับมนุษย์ตั้งแต่หลังปฏิสนธิและ
พัฒนาขึน้ เป็นร่างกาย โดยแสดงไว้ในคัมภีรบ์ วั ระพันธะว่า นอกจากจะได้ปจั จัย
ของบิดามารดาแล้ว ฝ่ายกุศลธรรมมาช่วยสร้างรูปร่างสีส่ ว่ น และสัตว์นรกฝ่าย
อกุศลธรรมมาช่วยสร้างสองส่วน รวมทั้งสิ้นเป็นหกส่วนหกวัตถุคือจักขุวัตถุ
โสตวัตถุ ฆานวัตถุ ชิวหาวัตถุ กายวัตถุ และจิตวัตถุ ทั้งหมดนี้เป็นส่วนภายใน
ที่พร้อมจะรับรู้สิ่งที่มากระทบหรือสัมผัสจากส่วนภายนอก อันได้แก่ รูป รส
กลิ่น เสียง สัมผัส และธรรมารมณ์ต่างๆ เกิดเป็นปัจจัยสาเหตุชักน�ำให้บุคคล
กระท�ำต่างๆ นานานั่นเอง
สัตว์นรกมาช่วยแปลงรูปร่างเราเป็นสี่ชื่อถ้วนสองอกุศล
ธรรม ชาวนรกมาช่วยแปลงรูปร่างเรานี้แล เป็นสี่ชื่อถ้วนสอง
อกุศลธรรมนั้นแล บาปสองบุญเป็นสี่เป็นถ้วนหก เข้าช่วยแปลง
กระท�ำรูปร่างเรานีแ้ ล... อันว่าตัวกูนคี้ อื ว่าวัตถุหกอันนัน้ กล่าวมา
นี้แล มาแปลงให้บังเกิดนี้แล...จักขุวัตถุให้บังเกิดเป็นตาแล โสต
วัตถุให้บงั เกิดเป็นหูแล ฆาตวัตถุให้บงั เกิดเป็นดังแล ชิวหวัตถุให้
บังเกิดเป็นลิน้ แล กายวัตถุให้บงั เกิดเป็นรูปร่างแล วิญญาณวัตถุ
ให้บังเกิดเป็นจิตใจแล126
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ธรรมะที่เป็นมนุษย์นี้มีทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่ว จุดร่วมของวิชชาธรรมกาย
และคัมภีรอ์ กั ษรธรรมเช่นนีอ้ าจท�ำให้ประเมินความเป็นมนุษย์ในความเข้าใจใน
ยุคปัจจุบันได้วา่ ธรรมชาติของมนุษย์ อาจเลือกกระท�ำได้ทงั้ ความดีและความ
ชั่ว และอาจประเมินความหมายได้อีกว่าธรรมะในฝ่ายดีล้วนหรือฝ่ายขาวใส
เป็นสิง่ ทีม่ นุษย์ควรกลัน่ กรองเหลือรักษาไว้ทตี่ วั 127 เพือ่ เป็นปัจจัยเกือ้ กูลความ
หลุดพ้น ตรงข้ามกับธรรมะฝ่ายชั่วหรือบาปที่ต้องละทิ้งก�ำจัดออก128 มิฉะนั้น
จะต้องวนเวียนอยู่ในวัฏฏะตลอดไป

ขันธ์ 5 อุปกรณ์ส�ำ คัญ
มนุษย์มีส่วนประกอบส�ำคัญคือขันธ์ 5 ได้แก่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร
และวิญญาณ วิชชาธรรมกายกล่าวว่าขันธ์ 5 ถูกใช้เป็นที่อาศัยไปเกิดมาเกิด
มีดิน น�้ำ ลม ไฟ และ “ที่ว่างๆ” หรืออากาศเป็นองค์ประกอบ ดังนั้นผู้ที่ไม่
ต้องการมีภพหรือมีการเกิดอีกจะต้องละขันธ์ 5 นี้เสีย129 ในวิชชาธรรมกาย
นอกจากกายมนุษย์แล้วยังมีกายอื่นๆ ซ้อนอยู่ภายใน กายภายในต่างๆ ที่ว่านี้
ต่างก็มีขันธ์ 5 เฉพาะตนทั้งสิ้น ขันธ์ 5 มีคุณสมบัติเป็น อนิจจัง ทุกขัง และ
อนัตตา การละขันธ์ 5 ของทุกร่างได้ส�ำเร็จจะน�ำไปสูก่ ารหลุดพ้นจากวัฏฏะการ
เวียนว่ายตายเกิดได้ แต่หากยังไม่สามารถละขันธ์ 5 ได้ทุกกาย อย่างน้อยการ
หลีกจากการไปเกิดในอบายภูมอิ าจปฏิบตั ไิ ด้โดยการละขันธ์ 5 ของกายมนุษย์
แล้วไปเอาขันธ์ 5 ของกายทิพย์เมื่อบุคคลก�ำลังจะละโลก เรื่องนี้ต้องฝึกหัดให้
ช�ำนาญในขณะมีชีวิตเสียก่อน จึงจะปฏิบัติได้เมื่อเผชิญกับเวลาวิกฤตนั้น
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จะขอยกข้อความในพระธรรมเทศนาของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี
3 ข้อความจาก 3 วาระมาแสดง ข้อความแรกมีดังนี้
โลกน่ะคือขันธ์ 5 ขันธ์ 5 นีแ้ หละ ร่างกายอันนีแ้ หละคือตัว
โลกส�ำคัญล่ะ เขาเรียกว่า สัตวโลก โอกาสโลก ขันธโลก สัตวโลก
โอกาสโลก ว่างๆ ที่ว่างๆ เหล่านี้ที่ว่างๆ ทั้งหลาย ดิน น�้ำ ไฟ ลม
วิญญาณ อากาศนีเ่ ขาเรียกโอกาสโลก ขันธโลกทีม่ นั รวมเป็น รูป
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันเดียว ขันธโลก สัตวโลกไอ้
ที่อาศัยขันธ์นั่นแหละไปเกิดมาเกิด ไอ้ที่เป็นกายๆ เข้าไปข้างใน
นี่เป็นสัตวโลกทั้งนั้น เป็นกายเข้าไปข้างในเป็นชั้นๆๆๆ เข้าไป
สัตวโลกเป็นชั้นๆ เข้าไปสัตว์โลกทั้งนั้น เมื่อเห็นกายในกาย
เวทนาในเวทนา จิตในจิต ธรรมในธรรมของกายมนุษย์ละเอียด
แล้ว กายมนุษย์ละเอียดนี่แหละ130
ข้อความที่ 2 มีว่า
ขันธ์ 5 เป็นชือ่ ของอุปาทาน ถ้าปล่อยขันธ์ 5 หรือวางขันธ์
5 ไม่ได้ก็พ้นจากภพไม่ได้ คงเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในกามภพ รูป
ภพ อรูปภพ นี้เอง มืดมนวนอยู่ในที่มืดคือโลกนี้เอง ได้ในค�ำว่า
อนฺธภูโต อยํ โลโก ซึ่งแปลว่าโลกนี้น่ะมืด ผู้แสวงหาโมกขธรรม
ถ้ายังติดขันธ์ 5 อยูแ่ ล้วยังจะพบโมกขธรรมไม่ได้เป็นอันขาด กาย
มนุษย์ กายทิพย์ กายรูปพรหม กายอรูปพรหม เหล่านีอ้ ยูใ่ นพวก
มีขันธ์ 5 กล่าวคือ มนุษย์ เทวดา รูปพรหม อรูปพรหม เหล่านี้
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อยู่ในพวกมีขันธ์ 5 สัตว์ดิรัจฉาน สัตว์นรกก็พวกมีขันธ์ 5 พวก
มืดทั้งนั้น ยิ่งในโลกันตนรกเรียกว่ามืดใหญ่ทีเดียว131
ข้อความที่กล่าวถึงการฝึกปฏิบัติให้ชำ� นาญมีว่า
เวลาถึงคราวเราก็ถอดคล่องช�ำนิช�ำนาญเสียแล้ว พอรู้ว่า
จะตายส่งขันธ์ 5 มนุษย์ออกไป ข้าก็เอาขันธ์ 5 ของทิพย์ ช�ำนิ
ช�ำนาญอย่างนี้แล้วก็ไม่มีความเสียดาย132
คัมภีรส์ ายปฏิบตั อิ กั ษรธรรมแสดงองค์ประกอบของขันธ์ 5 ไว้ชดั เจนว่า
รูปขันธ์คือดินหรือบก เวทนาขันธ์คือน�ำ้ สัญญาขันธ์คือไฟ สังขารขันธ์คือลม
และวิญญาณขันธ์คืออากาศ การเวียนว่ายตายเกิดมีดิน น�ำ้ ลม ไฟ เป็นปัจจัย
ส�ำคัญประกอบกัน ในคัมภีร์พุทธนรกันกล่าวถึงการ “ว่าคาถา” ต่างๆ ส�ำหรับ
ผูป้ ฏิบตั กิ อ่ นเข้า “เมืองนิพพาน” คาถาในทีน่ หี้ มายถึงข้อความทีป่ ระพันธ์เป็น
ภาษาบาลี ในการศึกษาคาถาเหล่านี้พบว่ามีจุดประสงค์ในการ “ว่า” หรือ
ภาวนาคาถาประกอบการแผ่เมตตา มิได้มีจุดประสงค์ด้านคุณวิเศษของคาถา
ในเชิงเวทมนต์ มีคาถาอยู่บทหนึ่งซึ่งผู้จะเข้า “เมืองนิพพาน” จะต้องกล่าว
เพื่อ “ประจุร่าง”133 อันเป็นการตั้งใจสละธาตุทั้งสี่ หรือ จตุภูติ ออกไปจาก
ตน ซึง่ เป็นการปฏิเสธปัจจัยไม่ให้มกี ารเกิดอีกต่อไป จตุภตู หิ รือธาตุทงั้ สีเ่ มือ่ ถูก
ละทิง้ แล้วจึงเหลือแต่ความว่างเปล่าหรืออากาศ ซึง่ ก็คอื ธาตุแห่งวิญญาณขันธ์
ข้อความในเรื่องดังกล่าวคัดจากคัมภีร์พระญาณกสิณความว่า
ให้รจู้ กั รูปขันธ์ทงั้ ห้านัน้ แล ปถวีนนั้ ได้รปู ขันธ์จกั ได้กระท�ำ
นัน้ บ่มแี ล อาโปเวทนาขันธ์จกั รูใ้ ห้ไปกระท�ำบาปนัน้ บ่มแี ล เตโช
สัญญาขันธ์จกั รูไ้ ปกระท�ำนัน้ (บ่ม)ี แล วาโยสังขารขันธ์นนั้ จักรูใ้ ห้
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ไปกระท�ำบาปนัน้ บ่มแี ล วิญญาณขันธ์ แจก ดิน นาํ้ ลม ไฟ ให้ไป
กระท�ำบาปนัน้ คือว่า วิญญาณขันธ์ดว้ ยเสียแล้วดังอัน้ ก็นอนหลับ
อยูแ่ ล ชือ่ ว่าวิญญาณขันธ์ทงั้ หกคือได้เปลวไฟอันลุกขึน้ นัน้ แล รูป
ร่างเรานี้เป็นดั่งเรือน ตัวเรานี้เป็นดังเจ้าเรือน ได้พึ่งแก่กันไปมา
ดังอั้น จักได้ไปในนํ้าในบกแล เหตุว่ารูปนั้นมีแล ครั้นหารูปบ่ได้
มีแต่ลมห่อไฟกับทั้งดวงจิต...134
และคัมภีร์บัวระพันธะกล่าวถึงวิญญาณขันธ์ว่า
วิญญานขันธ์นั้นคืออากาศ บกดิน นํ้า ลมอันเดินเทียว
ไปมาหาพญายมบาล ครั้นว่าพบพญายมบาลแล้วก็วาดนํ้า ลม
ไฟนั้นให้แก่พญายมบาลนั่นแล ครั้นว่ารู้จัก ดิน นํ้า ไฟ ลม แล้ว
ก็[รู้]จักอากาศแล้ว... อันว่าพระพุทธเจ้าและพระปัจเจกโพธิเจ้า
และอรหันตเจ้า เข้าสู่นิพพานทั้งสี่พระองค์นั้น จักได้ภาวนาอัน
หาลมบ่มไิ ด้แล เทียรย่อมภาวนาแต่วญ
ิ ญาณขันธ์คอื อากาศนิโรธ
สัมมาจิตนั้นแล135
ส่วนคัมภีร์พุทธนรกันกล่าวถึงการ “ประจุร่าง”136 หรือปฏิเสธธาตุทั้ง
4 หรือ จตุภูติไว้ว่า
ส่วนครัน้ ว่าประจุรา่ งแล้วให้เอาจิตนึกผูกเอานิพพานเป็น
อารมณ์กนิ เป็นอาหารต่างข้าวเถิด แล้วว่าดังนีไ้ ฟ137อันใดๆ อย่า
มาเบียดเบียนกูๆ จักไปสูน่ พิ พานแล จตุรภูติ แลทัง้ สีน่ นั้ รักษาร่าง
เราไว้ให้เวียนเกิดเวียนตายนัน้ มันออกหนีไปอยูน่ อกฟ้าจักรวาล
พ้นู แล้ว ตัวเราจึงได้พน้ จากทุกข์ทงั้ ปวงแล เหตุวา่ จตุรภูตหิ าบ่ได้
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ในร่างเรานั้นแล เมื่อจตุรภูติยังอยู่ในร่างเรานั้นทุกตัวดังนั้น มัน
ให้เวียนเกิดเวียนตายอยู่บ่มีรู้แล้วเลย ครั้นว่าประจุร่างเสียแล้ว
บ่ได้ลงมาเกิดเมืองลุ่มแล138
ความส�ำคัญของวิญญาณขันธ์ปรากฏในคัมภีร์สายปฏิบัติอักษรธรรมว่า
วิญาณขันธ์ได้แก่อากาศ รองพระธรรมเจ้าๆ ไว้ พระธรรม
รองพระพุทธเจ้าไว้แล139
คัมภีรบ์ วั ระพันธะยังกล่าวว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า
และพระอรหั น ต์ ที่ เ ข้ า สู ่ นิ พ พาน “เที ย รย่ อ มภาวนาแต่ วิ ญ ญาณขั น ธ์ คื อ
อากาศนิโรธสัมมาจิตนั้นแล”140 คัมภีร์พระญาณกสิณกล่าวเสริมว่าวิญญาณ
ขันธ์คอื อากาศธาตุ ซึง่ รองรับพระธรรม และพระธรรมรองรับพระพุทธเจ้าอีกที
จึงกล่าวได้ว่าอากาศธาตุเป็นปัจจัยส�ำคัญประการหนึ่งในการปฏิบัติสมาธิ
ภาวนาสู่นิพพาน
ในส่วนทีว่ า่ ด้วยธาตุในเชิงปฏิบตั สิ มาธิภาวนานัน้ พระเดชพระคุณพระ
มงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ได้ใช้ภาพประกอบการสอนการท�ำสมาธิอยู่ภาพ
หนึ่ง ภาพดังกล่าวเป็นภาพด้านตัดของช่วงกลางท้องบุคคล141 มีกากบาทขึง
อยู่กลางภาพ มีวงกลมขนาดเล็กอยู่ที่ปลายทั้งสี่ของกากบาท และมีวงกลม
ขนาดเล็กอีกวงตั้งอยู่กลางกากบาท วงกลมที่ปลายกากบาททั้งสี่แสดงถึงธาตุ
สี่ แม้วา่ จะไม่มขี อ้ มูลว่าธาตุใดหมายถึงขันธ์ใด แต่วงกลมทีต่ งั้ อยูก่ ลางกากบาท
ถูกระบุว่าป็นอากาศธาตุ ซึ่งก็คือศูนย์กลางกายแหล่งที่ตั้งของจิต และเป็น
วิญญาณธาตุ142 เป็นเส้นการเดินทางของใจ และเป็นที่หมายในกระบวนการ
สมาธิภาวนาของวิชชาธรรมกาย
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1 ด้านหน้า ธาตุน�้ำ		
2 ด้านขวา ธาตุดิน
3 ด้านหลัง ธาตุไฟ		
4 ด้านซ้าย ธาตุลม
5 ศูนย์กลาง อากาศธาตุ และวิญญาณธาตุ143
ทั้งวิชชาธรรมกายและคัมภีร์อักษรธรรมมีหลักการพ้องกันในเรื่องของ
ขันธ์ 5 ว่าเป็นที่มาของกองทุกข์โดยรวมถึงการเกิดการตาย การติดอยู่กับขันธ์
5 จะท�ำให้บุคคลวนเวียนอยู่ในวัฏฏะ ในทางกลับกันขันธ์ 5 ก็เป็นอุปกรณ์
จ�ำเป็นมีไว้เพื่อการดับ ซึ่งก็คือการละไม่ยึดติดโดยผ่านกระบวนการปฏิบัติ
สมาธิภาวนานั่นเอง

บทที่ 5 สมาธิภาวนาและธรรมกายในคัมภีร์อักษรธรรม | 261

www.webkal.org
หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ 1 ฉบับรวมงานวิจัยโดยย่อ

ทางไปของพระพุทธเจ้า - วิถีสู่ความหลุดพ้น
ทางไปสูก่ ารหลุดพ้นจากวัฏฏะเป็นหนทางด�ำเนินของพระพุทธเจ้าและ
พระอรหันต์ทั้งปวง ในวิชชาธรรมกายการเข้าสู่กระบวนการเพื่อการหลุดพ้น
นั้น เริ่มที่การเอาใจไปจรดหรือหยุดไว้ที่ศูนย์กลางกาย และประคองไว้ไม่ให้
เคลื่อนไปที่ใดตลอดเวลาของการภาวนา เมื่อปฏิบัติจนถึงระดับที่ถูกต้องหรือ
“ถูกส่วน” แล้ว ก็จะได้ผลการปฏิบัติในระดับต่างๆ ดังพระธรรมเทศนาของ
พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ต่อไปนี้
ผู้ที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยต้องเอาใจของตนไปจรดอยู่ที่
ศูนย์กลางกายของตนนั้น แล้วท�ำใจให้หยุด หยุดในหยุด หนัก
เข้าไปทุกทีไม่ให้คลายออก ท�ำไปจนใจไม่คลายออก ใจนั้นหยุด
ในหยุดหนักเข้าไปทุกที นี้เป็นทางไปของพระพุทธเจ้า พระ
อรหันต์ ไม่ใช่ทางไปของปุถุชน ทางไปของปุถุชนไม่หยุด ออก
นอกจากหยุด นอกจากทางไปของพระพุทธเจ้า พระอรหันต์
อยู่เสมอ จึงได้เจอะเจอพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ยากนัก ขอ
ผู้จงรักภักดีต่อตนของตนที่แท้แล้ว จงตั้งใจแน่แน่วให้ถูกทาง
ไปของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เถิดประเสริฐนัก พระพุทธเจ้า
พระอรหันต์ในอดีตอนาคต ปัจจุบันไปทางเดียวเหมือนกัน
ทั้งหมด144
กลุม่ คัมภีรอ์ กั ษรธรรมทีศ่ กึ ษาอยูก่ ล่าวในท�ำนองเดียวกันว่า การปฏิบตั ิ
สมาธิภาวนาเป็นหนทางเดียวเท่านั้นที่จะน�ำไปสู่พระธรรม ซึ่งเป็นกุญแจไข
ประตูเมืองนิพพาน และหนทางนีเ้ ป็นหนทางของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์
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ทัง้ ในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต คัมภีรอ์ ธิบายว่าการท�ำสมาธิได้แก่การ “เอาจิต
ผูกไว้ในดวงแก้ว” ดวงแก้วในทีน่ คี้ อื “ดวงแก้วทีข่ า้ มา” หรือดวงแก้วต้นก�ำเนิด
นัน้ เอง ผลการปฏิบตั ใิ นขัน้ ทีส่ งู ขึน้ ไปจากการได้สมาธิคอื การได้นวโลกุตรธรรม
หรือพระธรรมดังกล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งเท่ากับการได้เข้าไปในประตูเมืองนิพพาน
และผลการปฏิบัติที่สูงขึ้นไปจากโลกุตรธรรมคือปรมัตถ์ ซึ่งเป็นการได้พบ
พระพุทธเจ้าผู้สถิตในเมืองนิพพานนั้น ดังข้อความที่คัดจากคัมภีร์พุทธนรกัน
ดังนี้
ทางพระสมาธิเจ้านีแ้ วนประเสริฐ145 นักแล แม้นว่าพุทธเจ้า
พระปัจเจกโพธิเจ้าและอรหันตเจ้าทั้งหลายอันพ้นจากทุกข์
ทั้งมวลนั้น ก็เทียรย่อมถือเอาในทางพระสมาธิเจ้านี้ ก็จึงได้ถึง
นิรพานแล อันว่าทางพระสมาธิเจ้านั้นคือว่า ให้เอาจิตผูกไว้ใน
ดวงแก้วให้มั่นอย่าให้จิตฟ้ง146สว้าน147ไปแห่งใดๆ เลย อันนี้ชื่อ
ว่าทางสมาธิแล เหตุวา่ ผูกจิตใจในดวงแก้วให้สอ่ งรุง่ เรืองเข้าไปสู่
พระนิรพานนั้นแล สมฺมาทิ นญฺจ สหสฺสาโก148แต่นึกคิดเอาทาง
สมาธินั้นได้แล้วพันโกฏิคาบก็บ่เท่าทางพระนวโลกุตรธรรมเจ้า
แล อันว่าทางพระนวโลกุตระนัน้ คือว่าได้แลเห็นดวงแก้วรุง่ เรือง
งามชัดสว่าง เอาส่องเข้าไปในประตูทงั้ เก้าแห่งนัน้ แล หลับตาแล
เห็นมืนตา149ก็แลเห็นทั้งภายในและภายนอก อันนี้ชื่อว่า ทาง
พระนวโลกุตรธรรมเจ้าแล สหสฺสานวโลกุตฺตร มหาคตํ แต่ถือ
เอาในทางพระนวโลกุตรธรรมได้เก้าพันคาบ ก็บเ่ ท่าอันได้ถอื เอา
ในทางพระปรมัตถ์คาบนึงแล ในทางพระปรมัตถเจ้าเป็นที่หมด
ที่แล้ว ด้วยประตูเมืองแก้วชื่อว่านิรพานได้เห็นองค์พุทธเจ้าแล
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จึงหวังจักได้ถึงนิรพานแลพุทธะ ได้แก่ พระพุทธเจ้านั้นแล อันนี้
ชื่อว่าปรมัตถ์จริงแล150
นอกจากจะเน้นว่าสมาธิภาวนาเป็นทางปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจาก
วัฏฏะเพียงหนทางเดียวแล้ว คัมภีรอ์ กั ษรธรรมยังกล่าวเพิม่ เติมอีกว่า สงฆ์ผไู้ ม่
ประสบผลในทางภาวนาถึงขัน้ รูจ้ กั นิโรธหรือการระงับจากสิง่ กระทบภายนอก
สงฆ์เหล่านัน้ จะไม่สามารถพ้นจากนรกได้เลย ด้วยเหตุผลว่าสงฆ์เหล่านัน้ ยังมิได้
ฆ่าบาปธรรมในตัวได้ส�ำเร็จ ดังข้อความต่อไปนี้
ชื่อว่าคันถธุระนั้นรู้แต่อันจักไปเทศนานั้นได้ทุกนิยาย
แล ในพระจตุอริยสัจจ์ทั้งสี่นั้น คือว่าทุกขสัจจ์นั้นมีสี่ประการ
สมุทยสัจจ์เมื่อจักภาวนาบ่รู้จักหนทางเข้านิโรธนั้นแล ครั้นว่า
บ่รู้จักพระจตุอริยสัจจ์นั้น ได้ชื่อว่าสงฆ์รู้เทศนานั้นได้ทุนิยาย151
เอาพระธรรมไปขายกิน จักได้นำ� เอาตัวไปตกนรกเสีย้ งแท้ชะแล
เหตุนนั้ พระพุทธเจ้าว่า “อสงฆ์” แล เหตุทงั้ หลายยังมีบาปธรรม
ทัง้ สิบสีต่ วั นัน้ ยังมีอยูใ่ นตัวบ่ได้ฆา่ ให้ตายเสีย้ งนัน้ แล จึงให้รฉู้ บิ รู้
หายรูต้ ายรูเ้ กิดบ่จกั เสีย้ งจักสุดได้นนั้ แล แม้นว่าจักสวดมนต์ไหว้
พระพุทธเจ้าภาวนาอันใดก็ดี ครั้นว่าบ่ได้ฆ่าบาปธรรมสิบสี่ตัวนี้
เทื่อดังอั้น ก็ยังไกลแต่นิพพานอยู่แล152
คัมภีร์พระญาณกสิณยังให้ข้อความเปรียบเทียบในประเด็นนี้เพิ่มเติม
อีกว่า การปฏิบัติสมาธิภาวนาเพื่อการหลุดพ้นบุคคลพึงกระท�ำด้วยตนเอง จะ
ให้ผอู้ นื่ กระท�ำแทนไม่ได้ เปรียบเหมือนคนไข้ให้ผอู้ นื่ กินยาแทนตนไม่อาจหาย
จากความป่วยไข้ได้เลย
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อันใดเจ็บเป็นพยาธิบ่ได้กินอย่าพ้อยว่าให้คนอื่นกินยา
ต่างๆ กระท�ำผิดรีตคลองประเพณีดังอั้น จึงจักเวียนตายเวียน
เกิดไปในนรกบ่รู้จักเสี้ยงจักสุดได้แล153
พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีก็กล่าวว่าการปฏิบัติให้เข้าถึงได้
เท่านั้นจึงจะให้ผลในทางปฏิเวธ และการปฏิบัติแท้จริงแล้วเป็นหลักของ
ศาสนาพุทธ จะนับถือศาสนาไปนานเท่าไรก็ไม่ได้ประโยชน์หากไม่ได้ปฏิบัติ
ดังข้อความที่ยกมาแสดงต่อไปนี้
จะปฏิบัติไปอย่างไรก็ว่าไปเถอะ ปริยัติเมื่อเข้าถึงปฏิบัติ
แล้วก็เข้าถึงปฏิเวธเป็นล�ำดับไป เข้าถึงโสดา โสดาละเอียด สก
ทาคา สกทาคาละเอียด อนาคา อนาคาละเอียด อรหัต อรหัต
ละเอียด เป็นล�ำดับไป ไม่เคลื่อนละ ไม่เคลื่อนหลัก เอาหลักมา
ปรับดูเถอะ ปริยัติเอามาปรับดูเถอะ แต่ว่าผู้เรียนปริยัติ ผู้เรียน
บาลีท่านไม่เห็น ท่านก็เรียนตามศัพท์ของท่านไป เมื่อท่านเห็น
ท่านก็เรียนตามความเห็นของท่าน นี่เรื่องนี้ส�ำคัญ เพราะเหตุ
นั้นการปฏิบัติศาสนาหรือนับถือศาสนา ถ้าว่าศึกษาไม่ได้หลัก
พระพุทธศาสนาแล้ว จะนับถือไปสัก 50 ปีก็เอาเรื่องไม่ได้ ถ้า
ได้หลักแล้วจึงจะเอาเรื่องได้154
ทัง้ วิชชาธรรมกายและคัมภีรส์ ายปฏิบตั อิ กั ษรธรรมต่างมีหลักการส�ำคัญ
ชัดเจนร่วมกัน ในวิธีปฏิบัติสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายในวัฏฏะ155 กล่าว
คือการปฏิบตั สิ มาธิภาวนาเท่านัน้ นอกเหนือจากนีไ้ ม่มี การปฏิบตั สิ มาธิภาวนา
เป็นกระบวนการที่มีขั้นตอนของการสงบนิ่งหรือการท�ำใจหยุดนิ่งที่ดวงธรรม
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หรือดวงแก้ว และให้ผลตั้งแต่สมาธิขั้นต้นหรือโลกียะผ่านไปสู่โลกุตระและ
ที่สุดคือปรมัตถ์

ภาวะสงบนิ่งในครรภ์มารดา
วิชชาธรรมกายกล่าวถึงภาวะสงบนิง่ ในระหว่างการปฏิบตั สิ มาธิภาวนา
ว่าเป็นสภาวะที่เด็กในครรภ์มารดาท�ำได้ และเป็นภาวะที่เทวดารูปพรหม
อรูปพรหมก็ท�ำได้ ภาวะที่เด็กในครรภ์ท�ำได้นั้นคือการสงบสังขาร พระเดช
พระคุณพระมงคลเทพมุนไี ด้แจกแจงเพิม่ เติมไว้วา่ กายสังขารสงบคือลมหายใจ
หยุด วจีสังขารสงบคือความตรึกตรองหยุด และจิตสังขารสงบคือใจหยุดอยู่
ที่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ท�ำให้เป็นกายมนุษย์ และกล่าวอีกว่าการเข้าถึงพระ
รัตนตรัยจ�ำเป็นจะต้องจรดใจลงที่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ให้เกิดเป็นมนุษย์ การ
จรดใจดังกล่าวบุคคลได้เคยปฏิบัติมาแล้วเมื่ออยู่ในครรภ์มารดา ดังข้อความ
ที่นำ� มาแสดงดังนี้
กายวาจาใจที่ละเอียดจรดลงที่ศูนย์กลางของธรรมนั้น ก็
หยุดพร้อมทั้งกายสังขาร วจีสังขาร จิตสังขารนับว่าหยุดเป็นจุด
เดียวกัน ได้ชื่อว่าสังขารสงบ การสงบสังขารชนิดนี้เด็กในท้อง
มารดาก็สงบจึงอยู่ในที่แคบเป็นอยู่ได้ เทวดาใน 6 ชั้นท�ำได้ รูป
พรหม และอรูปพรหมท�ำได้ เด็กในท้องก็นบั ว่าสังขารสงบเทวดา
ก็นับว่าสังขารสงบได้ รูปพรหม และอรูปพรหมก็นับว่าสังขาร
สงบได้ การสงบสังขารเสียเป็นสุข...กายสังขารสงบคือลมหายใจ
หยุดวจีสังขารสงบคือความตรึกตรองหยุด จิตสังขารสงบคือใจ
หยุดอยู่ที่ศูนย์กลางของดวงธรรมที่ทำ� ให้เป็นกายมนุษย์156
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ท่านได้กล่าวในพระธรรมเทศนาอีกบทว่า
การที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัย ที่ถูกแท้นั้น ต้องเอาใจของ
ตนจรดลงที่ศูนย์กลางของธรรมที่ทำ� ให้เป็นกายมนุษย์ เป็นดวง
ใสบริสุทธิ์เท่าๆ ฟองไข่แดงของไก่ ตั้งอยู่ศูนย์กลางของกาย
มนุษย์ มีเหมือนกันหมดทุกคน จ�ำเดิมแต่อยูใ่ นท้องมารดา ใจของ
กุมารกุมารีจรดจี้หยุดนิ่งอยู่ตรงศูนย์กลางของดวงธรรมนั้นทุก
คน ตรงศูนย์กลางของดวงธรรมมีว่างอยู่ประมาณเท่าเมล็ดโพธิ์
หรือเมล็ดไทร ใจของกุมารหรือกุมารีกจ็ รดอยูศ่ นู ย์กลางนัน้ 157
คัมภีร์อักษรธรรมยกสภาวะการหายใจของเด็กในครรภ์มารดาเป็น
อุทาหรณ์เช่นกัน โดยกล่าวว่าเด็กมีความทุกข์เมื่ออยู่ในครรภ์ และมีเพียง
กระแสลมหายใจที่จ�ำกัดไว้จากสะดือถึงคอเท่านั้น กระแสลมหายใจชนิดนี้
เรียกว่า “ปัสสาวาต”158 ไม่มีกระแสลมพ้นออกจากจมูก เรื่องนี้กล่าวไว้อย่าง
สอดคล้องกันในคัมภีร์สายปฏิบัติต่างๆ ตัวอย่างข้อความอธิบายในคัมภีร์
บัวระพันธะมีว่า
ให้โยคาวจรจารย์เจ้าทัง้ หลายร�ำพึงดู เมือ่ อยูใ่ นท้องแม่ให้
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
ออกได้สะอืน้ อยู่ เป็นดังเราอยูใ่ นท้องแม่นนั้ ชือ่ ว่าอรหันต์163
แต่ในกรณีของหน่อพุทธางกูรทารกจะอยู่ในครรภ์มารดาอย่างมีความ
สุข นั่งท่าสมาธิหรือแพนงเชิงพร้อมกับภาวนา “นิสสวาต”164 คือการไม่มี
กระแสลมหายใจในขณะสมาธิภาวนา ดังข้อความอธิบายว่า
ตัวเรานี้เมื่ออยู่ในท้องแม่มารดาทนทุกข์ยากล�ำบากยิ่ง
หนักหนา เมื่ออยู่นั้นนั่งโยงโย่เอามือเท้าคางบ่มิหนา165ต่อสัน
หลังแม่ ภาวนาปัสสาวาตอยู่แล... อันว่าเชื้อหน่อพุทธางกูรเจ้า
ทั้งหลายอันจักได้ตรัสรู้เป็นพระนั้นแล แม่มารดานั้นก็ปลิ้นหน้า
ออกตามหน้าแม่มาแล้ว และนัง่ อยูพ่ บั แพนงเชิงภาวนานิสสวาต
อยู่สุขสบายดุจดังอยู่ในขง166ทองนั้นแล167
ไม่วา่ การจ�ำกัดกระแสลมหายใจอยูเ่ ฉพาะสะดือถึงคอ หรือการหยุดนิง่
ไม่มีกระแสลมหายใจของคัมภีร์สายปฏิบัติอักษรธรรม รวมถึงการที่ลมหายใจ
หยุดหรือกายสังขารสงบของวิชชาธรรมกายย่อมเป็นที่ประหลาดใจของผู้เริ่ม
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ปฏิบัติสมาธิภาวนา การน�ำเสนอสภาวะเช่นนี้ว่าเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นในครรภ์
มารดา เข้าใจว่าเพื่อให้ผู้เริ่มปฏิบัติสมาธิภาวนาคุ้นเคยยอมรับได้ในภาวะการ
หยุดนิ่งต่างๆ นั้น โดยเฉพาะความรู้สึกไม่มีกระแสลมหายใจ

การพบพระพุทธเจ้า
หนึ่ ง ในจุ ด มุ ่ ง หมายแห่ ง การปฏิ บั ติ ส มาธิ ภ าวนาคื อ การพบเห็ น
พระพุทธเจ้า ในวิชชาธรรมกายการได้พบธรรมกายหรือการได้ธรรมกายคือ
การได้พบพระพุทธเจ้า พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนกี ล่าวสรุปไว้วา่ “หรือ
พูดให้เข้าใจง่ายกว่านีก้ ว็ า่ ผูใ้ ดเห็นดวงธรรมทีว่ า่ นี้ ผูน้ นั้ เห็นพระพุทธเจ้า หรือ
อีกอย่างหนึ่งว่า ผู้ใดเห็นธรรมกาย ผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้า”168 และผู้ที่ได้ทั้ง
ธรรมกายหยาบและละเอียดเป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในไตรสรณคมน์ หรือผู้เข้าถึงพุทธ
รัตนะ ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะ169 ดังข้อความพระธรรมเทศนานี้
ใจต้องนิ่งอยู่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ท�ำให้เป็นธรรมกายที
เดียว ค�่ำมืดดึกดื่นเที่ยงคืนไม่ลุก ลืมตาก็แจ่มอยู่กับธรรมกาย
นั่น เมื่อนอนหลับเข้าก็แล้วไป เข้าที่ไปจนกระทั่งหลับอยู่กับ
ธรรมกาย ตื่นขึ้นก็ติดอยู่กับดวงธรรม ที่ท�ำให้เป็นธรรมกายนั้น
แจ่มจ้าอยู่เสมอ นี่แหละเจอแล้วซึ่งพระตถาคตเจ้า นั่นตัวพระ
ตถาคตเจ้าทีเดียว170
และกล่าวไว้เช่นเดียวกันว่า
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เข้าถึงซึ่งพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ มีธรรมกาย
แล้ว มีธรรมกายทั้งหยาบทั้งละเอียดได้ชื่อว่าตั้งอยู่ในพระไตร
สรณคมน์171
คัมภีรพ์ ทุ ธนรกันกล่าวว่าการได้ถงึ เมืองนิพพานแล้วได้พบพระพุทธเจ้า
เป็นการตัดขาดพ้นจากวัฏฏะการเวียนว่ายไม่มกี ารตายการเกิดอีกต่อไป ซึง่ เป็น
“ปรมัตถ์” หรือที่สุดของการปฏิบัติ172 ดังข้อความต่อไปนี้
ในทางพระปรมั ต ถเจ้ า เป็ น ที่ ห มดที่ แ ล้ ว ด้ ว ยประตู
เมืองแก้วชื่อว่านิรพาน ได้เห็นองค์พุทธเจ้าแล จึงหวังจักได้ถึง
นิรพานแลพุทธะ ได้แก่พระพุทธเจ้านั้นแล อันนี้ชื่อว่าปรมัตถ์
จริงแล173
ในคัมภีร์เล่มเดียวกันมีข้อความอีกว่า
ให้ศีลส่องรุ่งเรืองแจ้งชวาลดังกล่าวมานั้นเถิด มีรัศมี
รุ่งเรืองอยู่ก็ให้ค่อยบินขึ้นไปรอด ปตฺตพิคุร174 เป็นที่บริสุทธิ์เสีย
สิ้นแล้วบริบูรณ์แล้วดังนั้น จักนับชาติเกิดแล้วตายก็หาบ่ได้แล
ก็จักได้ถึงอรหันตเจ้า ไปเอาปฏิสนธิได้เกิดในดวงแก้ว แล้วก็ได้
ถึงพระนิรพานเป็นที่สําราญอยู่เย็นเป็นสุขพ้นจากทุกข์เวทนา
ทั้งปวงแล้วแล175
ความส�ำเร็จในสมาธิภาวนาคือการได้พบพระพุทธเจ้า ทัง้ วิชชาธรรมกาย
และคัมภีร์ปฏิบัติอักษรธรรมกล่าวไว้สอดคล้องกันในเรื่องนี้ อนึ่งการได้
พบพระพุทธเจ้าในคัมภีร์อักษรธรรมก็มีนัยแสดงการได้เห็นบุคคลหรือองค์
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ของพระพุทธเจ้า ซึ่งแน่นอนว่ามิใช่ร่างที่เคยเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ แต่มีความ
เป็นไปได้ที่จะหมายถึงกายแห่งสัพพัญญุตญาณ หรือธรรมกายที่ปรากฏใน
ธรรมกายคาถานั่นเอง
จากข้อความตัวอย่างในเรื่อง “ทางไปของพระพุทธเจ้า” การท�ำใจ
นิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ให้เกิดเป็นกายมนุษย์เป็นทั้งวิธีที่จะเข้าถึงพระ
รัตนตรัย176 เช่นเดียวกับเป็นวิธีที่จะพบพระตถาคตเจ้า177 และการกลับเข้าไป
หาความบริสุทธิ์ที่เป็นก�ำเนิดเดิม178
ที่ ตั้ ง ของธรรมที่ ท� ำ ให้ เ ป็ น กายนั้ น ๆ คื อ ตรงกลางตั ว
ตัดขาดแค่สะดือบังเวียนเข้าไปที่ศูนย์กลางพอดี ไม่เหลื่อมซ้าย
ขวาหน้าหลัง ส�ำหรับสัตว์ทจี่ ะไปเกิดมาเกิด ต้องอาศัยศูนย์กลาง
นั้นด้วยกันทั้งหมดจึงได้ชื่อว่าที่สิบ เทวดาพรหมอรูปพรหม
ตลอดพระนิพพาน ใช้เป็นแบบเดียวกันทั้งสิ้น ตรงที่สิบนั้นว่าง
ประมาณเท่าเมล็ดโพธิ์หรือเมล็ดไทร เป็นอากาศว่าง เรียกว่า
ก�ำเนิดเดิมก็ถูก ที่ก�ำเนิดเดิมนั้นมีธรรมดวงหนึ่งเท่าฟองไข่แดง
ของไก่ สัณฐานกลมเนื้อละเอียดสีขาวใสหุ้มก�ำเนิดเดิมนั้นโดย
รอบ ก�ำเนิดเดิมนั้นอยู่ที่ศูนย์กลางข้างในพอดี ธรรมดวงนั้น
แหละชื่อว่ามนุษยธรรม มนุษยธรรมที่ท�ำให้เป็นกายมนุษย์อยู่
ศูนย์กลางของกายมนุษย์ มีเหมือนกันทุกกายทั้งสุดหยาบสุด
ละเอียด มีชอื่ ตามกายนัน้ ๆ เช่น ธรรมทีท่ �ำให้เป็นกายทิพย์179
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ในกรณีทยี่ งั ปฏิบตั ไิ ม่ถงึ ขัน้ โลกุตระและนิพพาน สิง่ ทีไ่ ด้จากการพบพระ
พุทธเจ้าหรือได้ธรรมกายแล้วและ/หรือได้เข้าถึงพระพุทธรัตนะ พระธรรม
รัตนะ พระสังฆรัตนะแล้วนั้น ทางวิชชาธรรมกายกล่าวไว้ว่า เวลาเจ็บบุคคล
จะไม่เดือดร้อนไปตามกาย เวลาตายก็ไม่เป็นทุกข์แต่กลับสบาย สามารถช่วย
ให้ญาติพน้ นรก ช่วยให้มนุษย์พน้ จากภัยอันตรายต่างๆ นอกจากนีพ้ ระพุทธเจ้า
ยังส่องพระญาณ “ท่านก็ช่วยเหลือเผื่อแผ่ คอยแก้ไข บ�ำบัดความทุกข์ บ�ำรุง
ความสุข ให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป” อีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้นพระเดชพระคุณพระมงคลเทพ
มุนยี งั กล่าวถึงการช่วยเหลือของพระพุทธเจ้าเช่นนีใ้ นระดับประเทศดังปรากฏ
ในพระธรรมเทศนาว่า
ในพุทธรัตนะมีคุณอเนก เวลาเจ็บก็ไม่อาดูรเดือดร้อนไป
ตามกาย เวลาจะตายก็นั่งยิ้มสบายอกสบายใจ เห็นแล้วว่าละ
จากกายนี้ มันจะไปอยู่โน้น เห็นที่อยู่ มีความปรารถนา นี่คุณ
ของพุทธรัตนะ พรรณนาไม่ไหว นี้เรียกว่าคุณพระพุทธเจ้า คือ
ธรรมกาย180
ในเรื่องอุทิศส่วนบุญท่านกล่าวไว้ว่า
ถ้าว่ามีธรรมกาย ง่ายเต็มที ท�ำบุญเท่าไรได้หมด เพราะ
เหตุว่า ธรรมกายน�ำไปบอกว่าให้อนุโมทนา ก็ได้ส�ำเร็จสมความ
ปรารถนา แม้จะไปตกนรก ธรรมกายน�ำส่วนกุศลที่ญาติอุทิศ
ส่งไปให้ไปถึงนรก ก็ได้รับส่วนกุศลสมมาดปรารถนา พ้นจาก
นรกทีเดียว181
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ส�ำหรับการพ้นภัยต่างๆ ปรากฏในพระธรรมเทศนาอีกบทว่า
มนุษย์ที่จะพ้นจากภัยอันตรายด้วยพุทธานุภาพ ด้วย
ธรรมานุภาพ ด้วยสังฆานุภาพ มนุษย์ถ้ายังอยู่ในพุทธานุภาพ
ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพแล้ว สิ่งหนึ่งสิ่งใดจะมาท�ำให้เป็น
อันตรายนั้นไม่ได้182
ในระดับประเทศพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีกล่าวว่า
พระพุทธเจ้าท่านก็คอยดู สอดญาณส่องญาณคอยดู ได้
รับความสุขแค่ไหน ได้รับความทุกข์แค่ไหน ท่านก็ช่วยเหลือ
เผื่อแผ่คอยแก้ไข บ�ำบัดความทุกข์ บ�ำรุงความสุขให้ยิ่งๆ ขึ้นไป
นี่ก็เพราะอาศัยพระพุทธเจ้าอยู่ลับๆ เรานับได้ ในประเทศไทย
พระพุทธเจ้ามีจริงๆ ในที่ลับๆ183
ทางคัมภีร์อักษรธรรมก็กล่าวในท�ำนองเดียวกันว่า การปฏิบัติสมาธิ
ภาวนาตามค�ำสอนของพระพุทธเจ้าและหมั่นระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าตลอด
เวลา พระพุทธเจ้าจะท�ำให้ผู้ปฏิบัติอยู่ในข่ายญาณของพระองค์ซึ่งประทับอยู่
ในเมืองนิพพาน ผู้ปฏิบัตินั้นจะพ้นจากการตกนรก นอกจากนี้ผู้ปฏิบัติยังจะ
ได้รับอานิสงส์ในภพชาติต่อไป โดยจะได้เกิดในฐานะสูงหรือเกิดเป็นเทวดา
พระอินทร์ หรือชาวสวรรค์ชั้นพรหม ในทางตรงข้ามหากไม่ได้อยู่ในข่ายพระ
ญาณของพระพุทธเจ้า บุคคลผูน้ นั้ ก็จะต้องติดอยูใ่ นวัฏฏะต่อไป เนือ้ หาทีก่ ล่าว
ไว้นี้ได้จากข้อความในคัมภีร์พระญาณกสิณว่า
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พระพุทธเจ้าก็ให้ญาณส่องลงมาแต่นิพพาน...ครั้นได้เข้า
ในข่ายญาณพระพุทธเจ้าแล้วบ่ได้ไปตกนรกแล ครั้นหลับตาอยู่
ยังเห็นมืดด�ำอยู่นั้น[บ่]พ้นจากนรกแล ครั้นเกิดมาย่อมกุศลอัน
ตนได้สร้างมาต่างๆ จึงจักมาเป็นท้าวพระยาและเทพดาอินทรา
พรหม ครั้นบ่ได้เข้าข่ายญาณพระเทื่อนั้น หลับตาเล็งเห็นมืด
อยูน่ นั้ ยังจักเวียนตายเวียนเกิดอยูใ่ นนรกบ่สญ
ู เสีย้ งแลเลย184
ข้อความเพิ่มเติมในคัมภีร์พระญาณกสิณเล่มเดียวกัน
พระพุทธเจ้าอยู่ในนิพพานส่องแจ้งผลญาณลงมาแต่
นิพพาน บุคคลผู้ใดแลได้รักษาศีลให้เป็นดังผู้ชายหญิงอันมีรูป
อันงามนั้นแล ให้ได้ร�ำพึงถึงเมื่อจักตายนั้นว่า มีแต่พระพุทธเจ้า
แลมาเป็นที่พึ่งแก่กูนี้เป็นอันมั่นอันเที่ยงแท้จริงแล เมื่อนอน
นั้นเมื่อย่างเมื่อเทียวไปมาให้ระนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าดังอั้น
พระพุทธเจ้าก็จักแผ่ญาณลงมาแต่นิพพาน โปรดเอาบุคคลผู้อัน
ร�ำพึงถึงคุณพระพุทธเจ้าทุกยามนั้นชะแล185
ในวิชชาธรรมกายการปฏิบัติสมาธิภาวนาจนได้ธรรมกายคือการได้
พบพระพุทธเจ้า ในคัมภีร์ปฏิบัติอักษรธรรมการปฏิบัติสมาธิภาวนาจนได้แสง
สว่างคือการได้ถงึ ดวงแก้วหรือเมืองแก้วนิพพานแล้วจึงได้พบพระพุทธเจ้า แต่
ทั้งสองฝ่ายระบุเหมือนกันว่าผลจากการได้พบพระพุทธเจ้านั้นคือการพ้นจาก
นรก รวมถึงการหลุดจากวัฏฏะตัดขาดจากการเกิดการตาย และเมื่อปฏิบัติ
และระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็จะได้รับการคุ้มครองจากพระองค์
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นิมิตความสว่าง
การปฏิบตั สิ มาธิภาวนาทีป่ ระสบความส�ำเร็จอาจรับรูไ้ ด้ดว้ ยความสว่าง
ภายใน ทางคัมภีร์อักษรธรรมผลการปฏิบัติในขั้นโลกุตระหรือขั้นปรมัตถ์จะ
ปรากฏความสว่างขนาดต่างๆ กัน กล่าวคือความสว่างขนาดหิ่งห้อยเป็นชั้น
โสดาบัน ความสว่างขนาดดวงดาวจะเป็นชั้นสกทาคามี ความสว่างขนาดดวง
จันทร์เป็นชั้นอนาคามี และความสว่างขนาดดวงอาทิตย์จะเป็นชั้นอรหันต์ จะ
ขอยกตัวอย่างข้อความที่ชัดเจนจากคัมภีร์พุทธนรกันดังนี้
ไฟกองหนึ่งเท่าหิ่งห้อยเมื่อจักตายให้รีบถือเอาได้ ครั้น
ว่าถือเอาแล้วบ่ได้ไปตกนรกแล แม้นว่ากระท�ำบาปเท่าใดๆ ก็บ่
ได้ไปตกนรกเลย อันนี้ชื่อว่าโสดายังจักเวียนไปมาในชั้นฟ้าแล
ชั้นอินทร์ได้เจ็ดชาติ จึงจักได้ถึงนิรพานแล กองหนึ่งแลเห็นเท่า
ดาวรุ่งในฟ้า ไฟกองหนึ่งประเสริฐดีนัก เมื่อตนจักตายให้รีบถือ
เอาไว้ เอาไว้ให้ได้ไปเกิดเป็นพรหม แล้วจึงลงมาเกิดเป็นอินทร์
ยังสามชาติจึงจักได้ถึงนิรพาน อันนี้ชื่อว่าสกทาคาแล เพราะ
ว่าได้ไฟส่องในอารมณ์นั้นแล ไฟกองหนึ่งแลเห็นเท่าพระจันทร์
เมื่อวันเพ็ญ ไฟกองหนึ่งยังตัวนั้นได้เห็นถึงชั้นพรหมและชั้นดิน
แลรุ่งเรืองโชตการงาม เมื่อจักตายให้รีบถือเอาให้ได้ก็ค่อยเรือง
ขึ้นไปสู่นิรพาน อันนี้ชื่อว่าอนาคาแล... ไฟกองหนึ่งแลเห็นดัง
พระอาทิตย์ดูรุ่งเรืองงามยิ่งกว่าไฟทั้งหลาย ครั้นเมื่อตนเราจัก
ตายให้ถือเอาได้ ได้ถึงพระนิรพานเทียวพลันนักแล186
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ในส่วนของวิชชาธรรมกายนั้นแม้ว่าจะได้ระบุอย่างชัดเจนว่าผลการ
ปฏิบตั จิ ะได้ธรรมกายขนาดหน้าตักต่างๆ ซึง่ จะกว้างใหญ่ขนึ้ เมือ่ ได้ผลในระดับ
สูงขึ้น แต่กระนั้นพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีก็ได้กล่าวขยายความไว้ว่า
ผู้ที่ได้ธรรมกายจะได้ธรรมปรากฏอยู่ประจ�ำตัว และธรรมนี้เองจะสว่างไสว
เหมือนดวงอาทิตย์ ธรรมมีหลายดวงมีความสว่างแตกต่างกันสว่างมากบ้าง
น้อยบ้าง
เรื่องนี้พระองค์ทรงรับสั่งในเรื่องธรรมว่า ทิฏฺธมฺมสุข
วิหารี ธรรมเครือ่ งอยูเ่ ป็นสุขในปัจจุบนั ทันตาเห็น ธรรมทีบ่ งั เกิด
ปรากฏอยู่กับตัวน่ะ พวกมีธรรมกายมีธรรมปรากฏแก่ตัวเสมอ
พวกไม่มีธรรมกายนานๆ จะปรากฏธรรมสักครั้งหนึ่ง ธรรมที่
ปรากฏขึ้นน่ะประจ�ำตัวเชียวนะ ติดอยู่กับใจของบุคคลนั้น
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�ำหนดชัดเจน
ถึงขนาดความสว่างตามล�ำดับความส�ำเร็จอย่างที่ปรากฏในคัมภีร์อักษรธรรม
แต่ผู้ที่มีธรรมปรากฏขึ้นประจ�ำตัวหรือผู้ที่ได้ธรรมกายทั้งหลาย ย่อมหมายถึง
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กลุ่มผู้บรรลุโลกุตรธรรมชั้นใดชั้นหนึ่ง อันได้แก่ โสดาบัน สกทาคามี อนาคามี
และอรหันต์ จึงอาจอนุโลมได้วา่ “ธรรมทีม่ หี ลายดวง” ทีพ่ ระเดชพระคุณพระ
มงคลเทพมุนีกล่าวไว้นั้น คือล�ำดับชั้นต่างๆ ของโลกุตรธรรมนั้นเอง ดังนั้นใน
กรณีความสว่างขนาดต่างๆ ในวิชชาธรรมกาย จึงมีเนื้อหาไปในทิศทางเดียว
กับคัมภีร์อักษรธรรมกลุ่มนี้
ทัง้ วิชชาธรรมกายและคัมภีรอ์ กั ษรธรรมทีศ่ กึ ษาอยูน่ ี้ ต่างบรรยายถึงผล
ส�ำเร็จจากการปฏิบตั สิ มาธิภาวนาว่ามีนมิ ติ เป็นความสว่างเหมือนกัน ซึง่ ขนาด
ของความสว่างขึน้ อยูก่ บั ระดับของธรรมะทีส่ ำ� เร็จในบุคคลนัน้ ๆ สิง่ นีเ้ ป็นความ
สอดคล้องกันประการหนึ่งในหลายๆ ประการของทั้งสองฝ่าย

พระอภิธรรมเป็นพระปิฎกสูงสุด
พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีเรียกพระอภิธรรมปิฎกในพระธรรม
เทศนาของท่านว่า “พระปรมัตถ์ปฎิ ก” และกล่าวเทียบกับพระปิฎกอืน่ อีกสอง
ปิฎกไว้วา่ “คัมภีรพ์ ระวินยั ปิฎก คัมภีรส์ ตุ ตันตปิฎก คัมภีรป์ รมัตถปิฎก ในปิฎก
ทัง้ 3 ปรมัตถปิฎกเป็นคัมภีรส์ งู เป็นประธานหมดของพระวินยั พระสูตร”188
คัมภีร์อักษรธรรมที่ศึกษาเรียกพระอภิธรรมปิฎกว่าพระปรมัตถธรรม
ในบางครัง้ ตัวอย่างเช่น “พระธรรมอัสสวาตพระสุตตันตะแปดคัมภีร์ ปัสสวาต
พระวินัยห้าคัมภีร์ นิสสวาตพระอภิธรรมพระปรมัตถธรรมเจ็ดคัมภีร์ เข้ากับ
กันเป็นยี่สิบ”189 พระอภิธรรมถูกก�ำหนดให้มีลมประจ�ำอยู่ด้วย คือลมนิสสาส
วาต ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญในการท�ำนิโรธเพื่อเข้าสู่โลกุตรธรรม ดังข้อความใน
คัมภีร์พุทธนรกันว่า
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นิสสวาตให้เป็นนิโรธก็รู้จักตัวพระธรรม อภิธรรมเจ็ด
พระธรรมเจ็ดคัมภีร์นี้ เอาเป็นขอกะดาน190 ไขประตูนิรพาน
เถิด ตามพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสังฆเจ้า ทั้งหลายได้เข้าสู่
นิรพาน ก็เทียรย่อมถือเอาพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์น191
ี้
การถือพระอภิธรรมปิฎกอยู่เหนือกว่าพระปิฎกอื่นในลักษณะที่ยกมา
ข้างต้น อาจเป็นลักษณะเดียวกับการถือพระอภิธรรมปิฎกเป็นใหญ่ในพุทธ
ศาสนาดั้งเดิมหลายนิกาย เช่นนิกายสรรวาสติวาทเป็นต้น ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น
นิกายดังกล่าวอาจจะเป็นนิกายที่เน้นการปฏิบัติเป็นอย่างยิ่งก็ได้

มุมมองของทาง “ปฏิบัติ”
ทัง้ วิชชาธรรมกายและคัมภีรป์ ฏิบตั อิ กั ษรธรรมต่างแสดงตนว่า ค�ำสอน
ต่างๆ ที่อธิบายไว้หรือบันทึกไว้ล้วนเป็นค�ำสอนจากมุมมองของทางปฏิบัต192
ิ
หรือมุมมองของทางวิปัสสนา ซึ่งโดยนัยแล้วก�ำลังบอกถึงความเป็นไปได้ ที่
เนือ้ หาหรือความหมายของศัพท์ตา่ งๆ อาจอธิบายแตกต่างไปจากมุมมองอืน่ ๆ
โดยอาจหมายรวมถึงมุมมองทางฝ่ายปริยตั ิ พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี
(สด จนฺทสโร) มักจะอ้างอิงเนือ้ หาทางปริยตั ไิ ว้ในท่อนต้นพระธรรมเทศนาของ
ท่าน จากนัน้ จึงเทศน์ดว้ ยเนือ้ หาทางปฏิบตั ิ ท่านจะมีประโยคเริม่ ต้นแจ้งให้ผรู้ บั
ฟังทราบไว้เสมอ ดังตัวอย่างพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับขันธ์ 5 ที่แสดงไว้เมื่อ
วันที่ 29 ธันวาคม 2496 ว่า “ที่แสดงแล้วนั่นเป็นปริยัติ ถ้าปฏิบัติต้องเห็นเห็น
ขันธ์ทั้ง 5 นั่น”193 หรืออีกตัวอย่างหนึ่งซึ่งมักจะพบบ่อยๆ “...ที่แสดงมาแล้ว
นี้เป็นทางปริยัติถ้าจะแสดงโดยปฏิบัติให้แน่ชัดลงไปแล้วละก็...”194 นอกจาก
นั้นท่านได้กล่าวแนะน�ำอีกว่าผู้ประสบความส�ำเร็จในการปฏิบัติ อาจน�ำเอา
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ผลการปฏิบัติไป “ปรับ” เข้ากับ “หลัก” ของค�ำสอนทางปริยัติได้ ซึ่งจะช่วย
ให้ได้ความเข้าใจที่ดี มุมมองทางปฏิบัติที่แตกต่างจากทางปริยัติอาจศึกษาได้
จากข้อความที่คัดจากพระธรรมเทศนาหลายวาระต่อไปนี้
พระรัตนตรัยเป็นแก้วจริงๆ หรือเปรียบด้วยแก้ว ถ้าเป็น
ทางปริยัติเข้าใจตามอักขระแล้วเป็นอันเปรียบด้วยแก้ว ถ้าเป็น
ทางปฏิบตั เิ ข้าใจตามปฏิบตั แิ ล้วเป็นแก้วจริงๆ ซึง่ นับว่าประเสริฐ
เลิศกว่าสวิญญาณกรัตนะและอวิญญาณกรัตนะซึ่งมีในไตรภพ
ลบรัตนะในไตรภพทั้งหมดสิ้น195
พระธรรมเทศนาอีกวาระหนึ่งเกี่ยวกับ “ธรรมบริสุทธิ์” มีว่า
อันนีเ้ มือ่ บริสทุ ธิท์ งั้ กาย วาจา ใจ ไม่มรี อ่ งเสียแล้ว นีเ้ รียก
ว่าธรรมโดยทางปริยตั ยิ งั ไม่ใช่ทางปฏิบตั ิ ถ้ากลัน่ เข้ามาถึงเจตนา
เจตนาก็บริสุทธิ์ บังคับกายบริสุทธิ์ บังคับวาจาบริสุทธิ์ บังคับ
ใจบริสุทธิ์ นั่นก็เป็นทางปริยัติอยู่เลยยังไม่ใช่ทางปฏิบัติ เข้าถึง
ทางปฏิบัติเข้าถึงดวงธรรมที่ท�ำให้เป็นกายมนุษย์ ส�ำเร็จมาจาก
บริสทุ ธิก์ าย วาจา ใจ ส�ำเร็จมาจากบริสทุ ธิเ์ จตนา เป็นดวงใสเท่า
ฟองไข่แดงของไก่ ใสเป็นกระจกส่องเงาหน้า เท่าฟองไข่แดงของ
ไก่ นี่ธรรมที่ท�ำให้เป็นกายมนุษย์196
ตัวอย่างข้อความที่กล่าวถึงการปรับ “หลัก” กับปริยัติ
เข้าถึงโสดา โสดาละเอียด สกทาคา สกทาคาละเอียด
อนาคา อนาคาละเอียด อรหัต อรหัตละเอียด เป็นล�ำดับไป ไม่
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เคลื่อนละ ไม่เคลื่อนหลัก เอาหลักมาปรับดูเถอะ ปริยัติเอามา
ปรับดูเถอะ197
ส่วนทางคัมภีร์อักษรธรรมกล่าวว่า ค�ำสอนต่างๆ ของตนมีลักษณะการ
อธิบายแบบ “ว่ามาในทางวิปัสสนา” และเสริมว่าทางคันถธุระแม้จะรู้การ
เทศนา แต่เมื่อไม่รู้จักกระท�ำให้ได้จตุอริยสัจจ์ก็จะ“น�ำเอาตัวไปตกนรก” อีก
ทัง้ ให้ความส�ำคัญของค�ำสอนทางปฏิบตั วิ า่ แม้จะเอาเงินทองทรัพย์สนิ มหาศาล
มาตอบแทนเป็นค่า“บอกหนทางมรรคสี่ผลสี่” ก็ไม่เป็นสิ่งที่พึงกระท�ำได้ ดัง
ข้อความจากคัมภีร์พระญาณกสิณที่คัดไว้ด้านล่างนี้
เมื่อจักคืนเข้ามาสู่วัดก็ให้รำ� พึง พระวินัยเจ้าพาข้าเข้ามา
ในวัด ครั้นบ่ออกคืนมาก็จักตายเน่ากองอยู่ชะแล เป็นดังซากผี
ตายนั้นแล ครั้นว่ามารอดในวัดแล้ว ให้กุมเอาพระอภิธรรมแล้ว
สอนความตายอยู่ในตัวไจ้ๆ เป็นดังซากผีนั้นแล มันบ่ได้หายใจ
ออกมาดั่งว่ามาในผละสี่นั้นแล ว่ามาในทางวิปัสสนา198
อีกข้อความจากคัมภีร์เดียวกัน
อานนท์ถามพระพุทธเจ้าว่าเมื่อหลับตาเล็งเห็นภาวนา
ต่างๆ บาปธรรมอันเกิดได้ตานั้นหายเสี้ยงอันชะฤๅ เหตุตานั้น
ใช้ให้ไปกระท�ำปานาติปาต พระพุทธเจ้าแก้จึงกล่าวว่า อันจัก
ถือทางวิปัสสนานั้นบ่มี เหตุว่าเขาบ่ได้รู้จักในเบญจขันธ์ทั้งห้า
ภาวนา จักได้พาเอาตัวไปตกนรกทั้งเสี้ยงชะแล เขาฝ่ายถือทาง
คคฺถาธร199นั้นเล่า รู้จักเทศนาพ้อย200ได้ทุกนิยายแล แต่ได้จตุ
อริยสัจจ์นั้นพร่องก็กระท�ำพร่องก็บ่กระท�ำได้แล ...จึงจักได้ชื่อ
280 | ดร.กิจชัย เอื้อเกษม

www.webkal.org

ว่าเทศนาเอาธรรมขายกิน เหตุนั้นจึงจักได้เทศนาน�ำเอาตัวไป
ตกนรกเสี้ยงจริง201
ข้ อ ความว่ า ด้ ว ยมู ล ค่ า ของมรรคสี่ ผ ลสี่ คั ด จากคั ม ภี ร ์ พ ระญาณกสิ ณ เช่ น
เดียวกัน
ครั้นผู้ใดว่ามี ยศ สมบัติ แก้ว แหวน เงิน ค�ำ เอาไปกองไว้
ในแผ่นดินเต็มทัว่ ไปทัง้ สีท่ ศิ และสูงขึน้ ไปถึงภควพรหมอกนิฏฐา
แล้ว ว่าจักเอามาบูชาท่านผู้รู้จักหนทางมรรคสี่ผลสี่ นั้นดังอั้น
ท่านผู้นั้นจักบอกหนทาง มรรคสี่ผลสี่ บ่สมบ่ควร202
การอธิบายด้วยมุมมองของการปฏิบัติอันอาจแตกต่างไปจากปริยัติ
ดังกล่าวมานี้ เมื่อประกอบเข้ากับการอธิบายประสบการณ์ภายในด้วยการ
บรรยายเป็นข้อความให้เกิดความเข้าใจนั้น เป็นความล�ำบากอย่างยิ่ง โดย
เฉพาะปรากฏการณ์ภายในที่ผิดจากปรากฏการณ์ภายนอก เช่นสิ่งของขนาด
ใหญ่บรรจุอยู่ในสิ่งของขนาดเล็ก และหากเขียนด้วยภาษาบาลีก็จะยิ่งสร้าง
ความล�ำบากต่อความเข้าใจเป็นทวีคูณ ดังนั้นการใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับการ
อุปมาด้วยสิง่ ของทีค่ นุ้ เคยรอบตัวจะเป็นวิธสี อื่ สารแก่ผอู้ า่ นทีด่ กี ว่า คัมภีรส์ าย
ปฏิบัติในเอเชียอาคเนย์จึงเขียนขึ้นด้วยภาษาท้องถิ่นประกอบกับอุปมาแต่ก็
อ้างอิงศัพท์บาลีด้วยลักษณะเฉพาะตัวเสมอ

บริกรรมภาวนา
ในการปฏิบตั สิ มาธิภาวนาเพือ่ ให้จติ นิง่ ไม่สดั ส่าย อาจใช้บริกรรมภาวนา
ช่วยในการท�ำให้จติ ไม่วา่ งไปคิดฟุง้ ซ่านถึงเรือ่ งอืน่ ๆ ในวิชชาธรรมกายพระเดช
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พระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ก�ำหนดให้ใช้คำ� บาลีส�ำหรับบริกรรม
ภาวนาว่า “สมฺมา อรหํ” ตามที่ปรากฏในพระธรรมเทศนาของท่านว่า “...
แล้วให้บริกรรมภาวนาประคองบริกรรมนิมิตนั้นไว้ว่า สัมมาอะระหัง”203 และ
ปรากฏในอีกพระธรรมเทศนาหนึ่งว่า “อรหํ เป็นค�ำพวกเรานักปฏิบัติธรรม
เชิดชูกนั หนักหนา ถึงแก่ได้นำ� มาใช้เป็นบทบริกรรมภาวนาในเมือ่ นัง่ สมาธิ”
ส่วนในคัมภีร์อักษรธรรมก�ำหนดให้ใช้ค�ำบาลีว่า “อรหํ” ซึ่งไม่ได้ต่าง
กันในความหมาย ดังข้อความในคัมภีร์พระญาณกสิณว่า “...ใจนิ่งอยู่ระนึกว่า
อรหํ อรหํ อรหํ ให้เป็นดังแสงดาวได้สี่เทื่อคือผละทั้งสี่แล”205
ค�ำว่า อรหํ โดยศัพท์แล้วย่อมหมายถึงผู้ที่เจริญแล้วด้วยกาย ศีล จิต
และปัญญา206 ซึ่งเป็นที่เข้าใจของผู้ปฏิบัติ จึงเป็นปกติที่ทั้งสองฝ่ายจะเลือก
บริกรรมภาวนานี้ร่วมกัน

บริกรรมนิมิต
ผู้ปฏิบัติอาจใช้บริกรรมนิมิตประกอบกับบริกรรมภาวนาในการช่วยให้
จิตนิง่ ไม่สดั ส่าย วิชชาธรรมกายก�ำหนดให้ใช้บริกรรมนิมติ เป็นดวงแก้วหรือดวง
เพชรใส มีสัณฐานเป็นทรงกลมไม่มีมลทิน ส�ำหรับชั้นโลกียธรรมนั้น พบว่าใน
กลุม่ คัมภีรอ์ กั ษรธรรมได้บรรยายถึงกรรมฐานต่างๆ ซึง่ รวมถึงอาโลกกสิณหรือ
กสิณความสว่าง ไว้ในคัมภีร์บัวระพันธะผูกที่สองและผูกที่สามและในคัมภีร์
มูลลกัมมัฏฐาน (ฉบับล้านนา) โดยไม่ได้เจาะจงให้ใช้กรรมฐานใดกรรมฐาน
หนึ่งเป็นการเฉพาะ ซึ่งในชั้นนี้การบริกรรมนิมิตทั้งดวงแก้วใสหรือเพชรลูก
และความสว่างของดวงอาทิตย์หรือดวงดาว ต่างก็สามารถจัดเข้าในกสิณกลุ่ม
อาโลกกสิณหรือกสิณความสว่างตามที่แจกแจงไว้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค207
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ในวิชชาธรรมกายบริกรรมนิมิตชั้นโลกุตรธรรมคือธรรมกายที่ใสและ
สว่าง โดยใช้กลางล�ำตัวธรรมกายเป็นที่ตั้งของจิต ส่วนคัมภีร์อักษรธรรมเมื่อ
ปฏิบตั ถิ งึ ชัน้ โลกุตรธรรมนัน้ ได้กำ� หนดให้ใช้ความสว่างของดวงอาทิตย์ดวงดาว
ฯลฯ เป็นบริกรรมนิมิต ดังข้อความในคัมภีร์พุทธนรกันว่า “ให้ร�ำพึงเห็นใน
มโนทวาร ให้สว่างแจ้งทั้งสี่ประตูนิรพานอยู่ในนาภีดังพระอาทิตย์นั้นเถิด”208
และข้อความในคัมภีร์พระญาณกสิณว่า “ให้ค่อยระนึกสัญญาลงถึงสะดือ ว่า
นโม ตสฺส แถมทีนึกชื่อว่าในหัวใจดังแสงดาวนั้น”209 จึงสรุปได้ว่าในส่วนชั้น
โลกุตรธรรมนั้น ทั้งสองฝ่ายบรรยายถึงความสว่างเช่นเดียวกัน

นิโรธสมาบัติ
การละกิเลสกับการหยุดของกระแสลมหายใจ
เมือ่ ปฏิบตั สิ มาธิภาวนาแล้วผลจากการปฏิบตั ไิ ด้แก่ รูปฌาน 4 อรูปฌาน
4 และสัญญาเวทยิตนิโรธหรือนิโรธสมาบัต210
ิ ทีเ่ รียกว่านิโรธสมาบัตนิ นั้ คือเป็น
สมาบัตทิ ดี่ บั สัญญาและเวทนา ผูเ้ ข้านิโรธสมาบัตนิ ี้ วจีสงั ขาร กายสังขาร และ
จิตตสังขาร ดับไปตามล�ำดับ คัมภีรอ์ กั ษรธรรมนัน้ กล่าวถึงการเข้านิโรธสมาบัติ
ไว้ชดั เจนตามขัน้ ตอนของอริยบุคคลระดับต่างๆ ได้แก่ โสดาปัตติผล สกาทาคา
มิผล อนาคามิผล และ อรหัตตผล ดังข้อความตัวอย่างด้านล่าง
ให้คอ่ ยอนุโลมปฏิโลมด้วยญาณสมาธิแต่นาภีลงถึงนาภีให้
มัน่ ชือ่ ว่าโสดาผละ เข้านิโรธหับประตูนรกในตา ได้ฆา่ บาปธรรม
ตายสองตัวเสียแล ชื่อว่าวิจิกิจฉา จิตตุปปาท ... ให้ค่อยอนุโลม
ปฏิโลมด้วยปรยา211ญาณสมาธิแต่นาภีลงมาถึงหัวใจก็ดไี ว้ให้มนั่
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
ค่อยอนุโลมปฏิโลมด้วยญาณสมาธิแต่นาสิกอิม่ 213ลงไปเถิงคอกุม
ไว้มั่น ชื่อว่าพระอรหันตผล เข้านิโรธได้หับประตูสวรรค์ในปาก
ได้ไขประตูนิพพานอยู่ตรงกระหม่อม ... ชื่อพระอรหันตผล เข้า
นิโรธสัมมาปฏิ214ได้ฆ่าบาปธรรมตายสี่ตัว มิทธะ อุทธัจจะ
อหิริกะ อโนตตัปปะ อิสสา ได้ชื่อว่า อรหันต์215
สภาวะเข้านิโรธของคัมภีร์สายปฏิบัติอักษรธรรมมีลักษณะเด่นชัดใน
ส่วนของการหยุดหรือไม่มกี ระแสลมหายใจ ประเพณีการอธิบายของคัมภีรจ์ ะ
แบ่งลมหายใจออกเป็น 3 ประเภท โดยใช้ศพั ท์ทบี่ ญ
ั ญัตจิ ากค�ำบาลีวา่ วาต ซึง่
แปลว่าลม ได้แก่ “ปัสสาสวาต” คือลมหายใจภายนอก “อัสสาสวาต” คือลม
หายใจที่แล่นอยู่ภายใน และ “นิสสาสวาต” คือลมหายใจที่อยู่นิ่งไม่มีกระแส
คัมภีร์พระญาณกสิณเรียกลมหายใจนี้ด้วยชื่อ “นิสสวาต” และกล่าวถึงการ
หยุดนิ่งไม่มีกระแสลมหายใจกับนิโรธว่า
เมือ่ จักเอาผ้าสังฆาฏิเข้ามาพาดตัวนัน้ ก็ให้ระนึก นิสสวาต
คือลมห่อไฟไว้ ให้ระนึกอยูใ่ นอภิธรรมบ่ปลิน้ แปร ตัง้ อยูเ่ ป็นดังผ้า
สังฆาฏิพบั ไว้นงิ่ อยูบ่ ใ่ ห้หายใจออก ได้ชอื่ ว่าพระอภิธรรมนิสสวาต
เข้าทางนิโรธสญาณสุขุมาล บ่ให้ได้หายใจออก216
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ส่วนคัมภีรพ์ ทุ ธนรกันให้ความสัมพันธ์ระหว่างนิสสาสวาตกับนิโรธไว้วา่ “ครัน้
ว่าผู้ใดรู้จัก นิสสวาตให้เป็นนิโรธ ก็รู้จักตัวพระธรรม”217 ซึ่งหมายถึงการท�ำ
นิโรธด้วยการถือลมหายใจที่ไม่มีกระแสนั่นเอง
ส่วนในวิชชาธรรมกายนั้น พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีกล่าวถึง
การดับกิเลสหรือละกิเลสของอริยบุคคลเป็นล�ำดับดังนี้
การละกิเลสของพระองค์หลุดไปเป็นชั้นๆ ตั้งแต่กิเลสใน
กายมนุษย์ กายทิพย์ กายรูปพรหม กายอรูปพรหมเป็นล�ำดับไป
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
พ้นจากกิเลสพวกสักกายทิฏฐิ วิจกิ จิ ฉา สีลพั พตปรามาสแล้วตก
ศูนย์วบั กลับเป็นพระโสดาบันเป็นอันว่าพระโสดาบันละกิเลสได้
3 คือ สักกายทิฏฐิ วิกิจฉา สีลัพพตปรามาส
แล้วกายโสดาบันนีเ้ ดินสมาบัตเิ พ่งอริยสัจจ์ 4 เป็นอนุโลม
ปฏิโลมต่อไปถึงขีดสุดละกิเลสได้อีก 2 คือ กามราคะ พยายาท
ชั้นหยาบ จึงเลื่อนชั้นขึ้นเป็นสกทาคามี

บทที่ 5 สมาธิภาวนาและธรรมกายในคัมภีร์อักษรธรรม | 285

www.webkal.org
หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ 1 ฉบับรวมงานวิจัยโดยย่อ

กายพระสกทาคามีเดินสมาบัติเพ่งอริยสัจจ์ 4 ท�ำนอง
เดียวกันนั้นต่อไปถึงขีดสุดละกิเลสได้อีก 2 คือ กามราคะ
พยาบาทขั้นละเอียดจึงเลื่อนชั้นเป็นพระอนาคามี
แล้วกายพระอนาคามีเดินสมาบัติเพ่งอริยสัจจ์ 4 ท�ำนอง
เดียวกันนั้นต่อไปถึงขีดสุดละกิเลสได้อีก 5 คือ รูปราคะ อรูป
ราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา จึงเลื่อนขึ้นจากพระอนาคามีเป็น
พระอรหันต์ จิตของพระองค์บริสุทธิ์ผุดผ่องปราศจากกิเลสทั้ง
มวล จึงได้พระเนมิตกนามว่า อรหํ218
ที่ว่าเดินสมาบัตินั้นหมายถึงสมาบัติ 8 ดังพระธรรมเทศนาว่า
ธรรมกายนั้นแหละ ชื่อว่า โคตรภูบุคคล ถ้าจะให้เป็นอริยบุคคล
ต่อไป ธรรมกายต้องเข้าสมาบัติ 8 ในระหว่างเข้าสมาบัตนิ นั้ ตาธรรมกาย
ต้องดูตาย, ดูเจ็บ, ดูแก่, ดูเกิด, ของมนุษย์ให้เห็นตามความเป็นจริงของ
ทุกข์ สมุทัย, นิโรธ, มรรค, ถ้ายังไม่เห็นตามความเป็นจริงต้องดูไปอีก
แต่พอเห็นถูกส่วนเข้าเท่านัน้ ธรรมกายตกศูนย์วดั เส้นผ่าศูนย์กลางของ
ศูนย์นั้น 5 วา แล้วศูนย์นั้นกลับเป็นธรรมกายหน้าตัก 5 วา เป็นพระ
โสดา ท�ำต่อไป ธรรมกายของพระโสดานั้นเข้าสมาบัติ 8 ในระหว่างเข้า
สมาบัตนิ นั้ ต้องเอาตาธรรมกายของพระโสดาดูตาย, ดูเจ็บ, ดูแก่, ดูเกิด,
ของเทวกาย เหตุให้เกิดและความดับ เหตุให้ดับ ให้เห็นตามความเป็น
จริง ของทุกข์, สมุทัย, นิโรธ, มรรค, ... แล้วศูนย์นั้นกลับเป็นธรรมกาย
หน้าตัก 10 วา เป็นพระสกทาคา ท�ำต่อไป 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�ำต่อไป ธรรมกายของพระอนาคานั้น เข้าสมาบัติ 8 ในระหว่างเข้า
สมาบัตินั้น ต้องเอาตาธรรมกายของพระอนาคา ดูตาย, ดูเจ็บ, ดูแก่,
ดูเกิด, ของอรูปพรหมกาย ทั้งเหตุให้เกิด และความดับทั้งเหตุให้ดับให้
เห็นตามความเป็นจริง ของทุกข์, สมุทัย, นิโรธ, มรรค ... แล้วศูนย์นั้น
หายวับกลับเป็นธรรมกายหน้าตัก 20 วา เป็นพระอรหันต์ พระอรหันต์
นีแ้ ล ถ้าค้นคว้าหาให้เป็นขึน้ ได้ดว้ ยตนเอง ไม่มผี ใู้ ดแนะน�ำสัง่ สอนอย่าง
พระสิทธัตถราชกุมารนั้น นั่นเป็นพระพุทธเจ้าในศาสนาของท่าน เป็น
พระอรหันต์มากน้อยเท่าไรเป็นสาวกทั้งสิ้น219
สมาบัติ 8 ที่กล่าวถึงนั้น พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีได้แสดงพระธรรม
เทศนาไว้ว่า
พอแน่นอนในใจ เห็นทุกขสัจ สมุทัยสัจ นิโรธสัจ มรรคสัจ พอ
ครบสีเ่ ข้าเท่านัน้ แหละได้บรรลุพระโสดาทันที พอพระโสดาเข้าสมาบัติ
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
ทบไปทวนมาแบบเดียวกัน เห็นทุกขสัจ สมุทยั สัจ นิโรธสัจ 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 พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี
ไม่ได้กล่าวถึงนิโรธสมาบัติในกระบวนการละกิเลสนี้แต่อย่างไร
ส�ำหรับลักษณะของนิโรธนั้น ปรากฏในพระธรรมเทศนาของพระเดช
พระคุณพระมงคลเทพมุนีว่า
กายมนุษย์ เมื่อปฏิบัติถูกส่วนเข้าแล้วเห็นกายมนุษย์ละเอียด
นัน่ เป็นนิโรธ เป็นปฏิเวธรูแ้ จ้งแทงตลอดของกายมนุษย์ เมือ่ กายมนุษย์
ละเอียดเข้าถึงกายทิพย์ ก็เป็นปฏิเวธของกายมนุษย์ละเอียด
กายทิพย์เมือ่ เข้าถึงกายทิพย์ละเอียด ก็เป็นปฏิเวธของกายทิพย์
รู้จักกายทิพย์ละเอียดแล้ว เมื่อกายทิพย์ละเอียดเข้าถึงกายรูปพรหม ก็
เป็นปฏิเวธของกายทิพย์ละเอียด...
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กายธรรมพระอนาคาเห็นกายธรรมละเอียดของพระอนาคา
เอง ก็เป็นปฏิเวธของกายธรรมพระอนาคา กายธรรมของพระอนาคา
ละเอียดเห็นกายธรรมของพระอรหัต ก็เป็นปฏิเวธของกายธรรมพระ
อนาคาละเอียด
กายธรรมของพระอรหัตหยาบหรืออรหัตมรรคเข้าถึงกายธรรม
ของพระอรหัตละเอียดหรือพระอรหัตผลก็เป็นปฏิเวธของกายธรรม
พระอรหัต ...221
การได้ผ่านจากกายหนึ่งไปสู่อีกกายที่ละเอียดกว่าท่านกล่าวว่าเป็น
ปฏิเวธ ซึ่งต้องอาศัยกระบวนการท�ำให้สังขารบริสุทธิ์หรือ สังขารสงบ คือ ลม
หายใจหยุด การตรึกตรองหยุด และใจหยุด พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี
มีพระธรรมเทศนาในเรื่องนี้โดยย�้ำถึงสภาวะ “หยุด” กระแสลมหายใจมี
ว่าไว้ว่า
กายสังขารสงบคือลมหายใจหยุด วจีสงั ขารสงบคือความ
ตรึกตรองหยุด จิตสังขารสงบคือใจหยุดอยู่ที่ศูนย์กลางของดวง
ธรรมทีท่ ำ� ให้เป็นกายมนุษย์ ชือ่ ว่าสันติ ลมหยุดลงไปในทีเ่ ดียวกัน
ชื่อว่า อานาปาน ซึ่งแปลว่าลมหยุดนิ่งหรือไม่มี222
เป็นที่สังเกตได้ว่ากิเลสที่ละไปตามพระธรรมเทศนาของพระเดช
พระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) นั้น จ�ำแนกตามสังโยชน์ 10 หรือ
ธรรมที่มัดสัตว์ไว้กับทุกข์ แต่ในคัมภีร์อักษรธรรมจ�ำแนกบาปตามอกุศล
เจตสิก 14 ซึ่งเป็นอกุศลธรรมที่เกิดทางใจเท่านั้น แม้ว่าประเภทของกิเลส
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หรืออกุศลธรรมจะแตกต่างกัน แต่การละกิเลสไปสูค่ วามบริสทุ ธิข์ องจิตนัน้
ทัง้ วิชชาธรรมกายและคัมภีรอ์ กั ษรธรรมระบุวา่ จะต้องผ่านหรืออยูใ่ นภาวะ
ที่กระแสลมหายใจหยุดเช่นเดียวกัน

ความแตกต่างในการปฏิบัติ
การเปรียบเทียบการปฏิบัติสมาธิภาวนาจากพระธรรมเทศนาของ
พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) กับเนือ้ หาในคัมภีรส์ ายปฏิบตั ิ
อักษรธรรมที่ศึกษาอยู่นี้ ท�ำให้พบความแตกต่างในการปฏิบัติระหว่างกันบาง
ประการ แม้ว่าในหลักการจะมีความเหมือนกันหรือคล้ายกันในหลายกรณี
ส�ำหรับการแจกแจงความแตกต่างให้เห็นได้นี้ จ�ำเป็นจะต้องยกข้อความอธิบาย
การปฏิบตั ทิ มี่ เี นือ้ หายืดยาวมาแสดงอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ จากนัน้ จึงจะชีใ้ ห้เห็น
จุดส�ำคัญที่ปรากฏในข้อความนั้นๆ

สมาธิภาวนาในขั้นโลกียฌาน
การปฏิบัติในชั้นโลกียธรรมนี้ไม่มีหัวข้อใดที่สามารถวิเคราะห์เปรียบ
เทียบกับวิชชาธรรมกายได้เลย223 เนื่องจากวิชชาธรรมกายก�ำหนดให้ใช้กาย
ต่างๆ เป็นเครื่องมือ (means) ในการปฏิบัติ ตั้งแต่กายมนุษย์ซึ่งมีดวงธรรม
ที่ท�ำให้เกิดเป็นมนุษย์หรือศูนย์กลางกายอยู่บริเวณสะดือ กายมนุษย์ละเอียด
กายทิพย์ กายทิพย์ละเอียด กายรูปพรหม กายรูปพรหมละเอียด กายอรูป
พรหม และกายอรูปพรหมละเอียด รวม 8 กาย และให้หยุดใจไว้ที่ศูนย์กลาง
กาย นิ่งเข้ากลางของกลางต่อเนื่องเข้าไปสู่ล�ำดับสมาธิที่สูงกว่า ไม่มีส่วนใด
เกี่ยวข้องกับนิมิตหรือวัตถุที่กำ� หนดในกรรมฐานทั้ง 40 ประการ ยกเว้นนิมิต
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แสงสว่างหรืออาโลกกสิณเท่านั้น ส่วนที่น่าสนใจมากคือธรรมกายที่ระบุไว้ใน
คัมภีรม์ ลู ลกัมมัฏฐานว่าเป็นหนึง่ ในพระพุทธคุณและใช้เป็นกรรมฐานในประเภท
อนุสติคือพุทธานุสติ ปฏิบัติเพื่อให้ได้ปีติ อุคคหนิมิต ปฏิภาคนิมิต สมาธิและ
ฌาน ซึ่งแตกต่างจากวิชชาธรรมกายที่ธรรมกายจะไม่ปรากฏในสมาธิภาวนา
ชัน้ โลกียธรรมนี้ แต่จะปรากฏในชัน้ โลกุตรธรรมเท่านัน้ โดยมีธรรมกายโคตรภู
คัน่ กลาง ปรากฏการณ์นชี้ ใี้ ห้เห็นว่าโลกียฌานอาจมีกระบวนการปฏิบตั ใิ ห้เข้า
ถึงได้หลายวิธี

ทางเดินของใจและกระบวนการบรรลุอริยมรรคอริยผล
เมื่อส�ำเร็จในชั้นโลกียณานแล้วการปฏิบัติสมาธิภาวนาในล�ำดับต่อไป
เป็นการเข้าสู่ชั้นโลกุตรธรรม พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีได้กล่าวถึง
ธรรมชั้นนี้ โดยเริ่มเท้าความถึงกายอรูปพรหมละเอียดซึ่งเป็นกายสูงสุดของ
ฝ่ายโลกียธรรมก่อน
กายอรูปพรหมละเอียดฝัน ก็เกิดขึ้นอีกองค์หนึ่งเรียกว่า
กายธรรมองค์หนึ่ง ไม่ใช่คนหรอก ทีนี้ เกิดขึ้นอีกองค์หนึ่ง รูป
เหมือนพระปฏิมากรเกตุดอกบัวตูม ใสเหมือนกับกระจกคันฉ่อง
ส่องเงาหน้า นี่แน่ะตัวพระพุทธเจ้า กายอรูปพรหมละเอียดฝัน
ก็เกิดขึ้นอีกองค์หนึ่ง เป็นกายธรรมเรียกว่าพระพุทธเจ้าทีเดียว
กายธรรมฝันเข้าอีก เกิดขึน้ อีกองค์หนึง่ เรียกว่ากายธรรมละเอียด
หน้าตัก 5 วา สูง 5 วา เกตุดอกบัวตูม กายธรรมละเอียดฝันเข้า
เกิดขึ้นอีกองค์หนึ่งเท่ากันนั้น 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 ก็เกิดขึน้ อีกองค์หนึง่ เรียกว่ากายธรรมพระสกทาคาละเอียด
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 ก็เกิดขึ้นอีกองค์หนึ่งเรียกว่า กายธรรม
พระอรหัต หน้าตัก 20 วา สูง 20 วา เกตุดอกบัวตูม กายธรรม
พระอรหัตฝันเข้าก็เกิดขึ้นอีกองค์หนึ่งเรียกว่า กายธรรมพระ
อรหัตละเอียด224
ค�ำว่าธรรมกายทีก่ ล่าวถึงในช่วงต้นข้อความทีย่ กมานัน้ หมายถึงโคตรภู
บุคคลซึ่งยังมิใช่อริยบุคคล แต่เป็นช่วงต่อระหว่างปุถุชนและอริยบุคคล พระ
เดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีเทศน์ไว้ว่า
พอถู ก ส่ ว นเข้ า ก็ จ ะเห็ น กายธรรม มี รู ป เหมื อ นพระ
ปฏิมากร เกตุดอกบัวตูม หน้าตักไม่ถึง 5 วา คือหย่อน 5 วา ยัง
ไม่ใช่ธรรมกายชัน้ พระอริยบุคคล เป็นเพียงโคตรภูบคุ คล นีแ่ หละ
เป็นธรรมกายตัวพระตถาคตละ225
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เมื่อได้กายธรรมโคตรภูแล้วผู้ปฏิบัติสามารถเจริญสมาธิภาวนาต่อไปได้อีก ซึ่ง
จะได้ผลเป็นธรรมกายต่างๆ อีกคือธรรมกายโคตรภูละเอียด ธรรมกายโสดาบัน
ธรรมกายโสดาบันละเอียด ธรรมกายสกทาคามี ธรรมกายสกทาคามีละเอียด
ธรรมกายอนาคามี ธรรมกายอนาคามีละเอียด ธรรมกายอรหัต และธรรมกาย
อรหัตละเอียดในที่สุด เป็นที่สังเกตได้ว่าธรรมกายหยาบของพระโสดาบัน
เทียบได้กับโสดาปัตติมรรค และธรรมกายละเอียดของพระโสดาบันเทียบได้
กับโสดาปัตติผล ซึ่งจะเป็นไปในลักษณะเดียวกันในระดับพระสกทาคามี พระ
อนาคามี และพระอรหันต์ ทั้งนี้แปลความหมายจากพระธรรมเทศนาของ
พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีว่า
อฏฺฐปุริสปุคฺคลาจัดเป็นปุริสบุคคล 8 จัดเป็นบุคคล 8
หรือจัดเป็น 4 คู่ คือ พระโสดาปัตติมรรค พระโสดาปัตติผล
พระสกทาคามิมรรค พระสกทาคามิผล หยาบนัน้ เป็นมรรคส่วน
ละเอียดนั้นเป็นผลพระอนาคามิมรรค พระอนาคามิผล พระ
อรหัตต์มรรค พระอรหัตต์ผล รวมเป็นพระอริยบุคคล 8 จ�ำพวก
หยาบเป็นมรรคละเอียดเป็นผล226
ข้อความข้างต้นแสดงว่าความส�ำเร็จขั้นมรรคจะต้องสลับกับขั้นผล
กล่าวคือเมือ่ ส�ำเร็จจากชัน้ โสดาปัตติมรรคแล้วจึงไปสูโ่ สดาปัตติผล ส�ำเร็จจาก
สกทาคามิมรรคแล้วจึงไปสูส่ กทาคามิผล จากอนาคามิมรรคแล้วจึงไปสูอ่ นาคา
มิผล อรหัตตมรรคแล้วจึงไปสู่อรหัตตผลในที่สุด
ส่วนกริยา “ฝัน” ที่กล่าวไว้ในการเทศน์ของพระเดชพระคุณพระ
มงคลเทพมุนีนั้น หมายถึงการหยุดใจให้นิ่งที่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ให้เกิดเป็น
บทที่ 5 สมาธิภาวนาและธรรมกายในคัมภีร์อักษรธรรม | 293

www.webkal.org
หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ 1 ฉบับรวมงานวิจัยโดยย่อ

กายนั้นๆ หรือหยุดใจให้นิ่งที่ศูนย์กลางกาย ซึ่งจะลึกเข้าไปเป็นล�ำดับตาม
ความละเอียดของกายต่างๆ ที่สำ� คัญและเป็นเอกลักษณ์การปฏิบัติของวิชชา
ธรรมกายจะไม่มกี ารเปลีย่ นทีต่ งั้ ของใจ คือผูป้ ฏิบตั ติ อ้ งหยุดใจโดยมีศนู ย์กลาง
กายเป็นที่ตั้งเท่านั้น
2. เพลาตา
หญิงซ้าย
ชายขวา

1. ปากช่องจมูก
หญิงซ้าย
ชายขวา

3. จอมประสาท
4. ช่องเพดานปาก
5. ปากช่องล�ำคอ

7. ศูนย์กลางกาย
ระดับสะดือ

ออกจากฐานที่ 6
สูงขึ้น 2 นิ้วมือ

6. ฐานของศูนย์กลางกาย

ภาพแสดงศูนย์กลางกาย และฐานที่ตั้งต่างๆ ของใจในวิชชาธรรมกาย

ส�ำหรับโลกุตรธรรมทางคัมภีรส์ ายปฏิบตั อิ กั ษรธรรมเท้าความอ้างอิงชัน้
โคตรภูจนกระทั่งถึงนิพพานนั้น ในคัมภีร์บัวระพันธะได้บรรยายไว้โดยพิศดาร
แจกแจงชั้นของมรรคและผลไว้ต่างๆ ดังนี้
เมื่อจักเข้าสู่นิพพานนั้น สัญญานึกแลเห็นตนพรหมเป็น
ดังแสงดาวนั้น นึกให้สว่างลงถึงสะดือจึงว่า นโม ตสฺส ทีหนึ่ง
ชื่อว่าโสดามรรคแล แล นึกสว่างลงถึงนาภี จึงว่า นโม ตสฺส ที
หนึ่งชื่อว่า อนาคาแล แล้วจึงสัญญาให้สว่างแจ้งเห็นเป็นดังแสง
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พระอาทิตย์ สว่างแจ้งภายใน สว่างใสในประตูทวารทั้งเก้า เป็น
ดังไต้โคมไฟไว้ทั้งเก้าแห่งนั้น จึงยกมือไว้นาภีจึงว่า นโม ตสฺส ที
หนึ่งชื่อว่า อรหันตมรรคได้รักษาไว้ยังรูปพระธรรม อันว่ารักษา
โลกุตระทั้งมรรคสี่ได้พันคาบ อานิสงส์ได้นั่งเมตตาตั้งปรมัตถ์
เสวยมรรคสี่นั้น ได้ชื่อว่ารักษาแต่ลูกพระธรรมเจ้าไว้ ยังบ่
มิได้กินรสธรรมเจ้าก่อนแล ...ให้อนุโลมด้วยสัญญาณสมาธิแต่
กระสีกถึงนาภีและกุมไว้ให้มนั่ ชือ่ ว่าโสดาผละเข้านิโรธ ได้ชอื่ ว่า
บาปธรรมตายสองตัว คือ วิจิกิจฉา จิตตุปาทแล ถ้าสิ้นแล้วก็จัก
เกิดเป็นเทวดา มนุษย์ยังเจ็ดชาติก็จึงถึงนิพพาน และเสวยธรรม
เป็นอาหารก�ำนีแ้ ล ให้คอ่ ยอนุโลมปฏิโลมด้วยญาณสมาธิ คือแต่
นาสิกลงถึงหัวใจกุมไว้ให้มนั่ ชือ่ ว่า สกทาคามิผละเข้าทางนิโรธ ได้
ฆ่าบาปและเสวยธรรมตายสามตัวคือ ทิฏฐิมโน โลโภ โทโส โมโห
เสีย ยังสามชาติจกั ถึงนิพพาน และได้เสวยธรรมสีม่ รรคธรรมสีแ่ ล
ให้คอ่ ยอนุโลมปฏิโลมด้วยญาณสมาธิ แต่นาสิกลงถึงอกกุมไว้ให้
มัน่ ชือ่ ว่า อนาคามิผละ เข้าทางนิโรธได้ฆา่ บาปธรรมตายสีต่ วั คือ
ว่า เมถุน มัจฉริยะ กุกกุจฺจะ ถีนมิทธะ สิ้น สว่างแล้วจักเอาตน
เคียน227เข้าสู่นิพพาน เพราะว่าให้เสวยธรรมแล ให้ค่อยอนุโลม
ปฏิโลมด้วยญาณธรรมสมาธิ แต่นาสิกลงถึงคอกุมไว้ให้มั่นอย่า
วางเสีย เมือ่ หายใจเข้าออกแต่นาสิกลงถึงคอนัน้ ... พระพุทธเจ้า
และอรหันตเจ้าทั้งหลายได้ถึงร้อยตนก็ดีพันตนก็ดี ไฟธาตุในตัว
เองก็หากไหม้เผาตัวเอง ก็ได้เข้าสู่นิพพาน ชื่อว่าอรหันตผละ
จักเข้าทางนิโรธหายใจเข้าออกแต่สะดือขึ้นถึงคอแล ได้ฆ่าบาป
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ธรรมตายสี่ตัวคือว่า มิทธะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อุทธัจจะ โมหา
ด้วยเดชได้นิมนต์พระสงฆเจ้ามาบ้านโพ้นเข้าทางนิโรธ ฆ่าบาป
ธรรมตายสิบสี่ตัว228
คัมภีร์พระญาณกสิณได้บรรยายถึงการปฏิบัติในระดับนี้แตกต่างออกไปบ้าง
ในรายละเอียด
กระหม่อม
นาสิก
คอ
ผลวิถี

มรรควิถี

หัวใจ, อก
สะดือ, นาภี

ภาพแสดงที่ตั้งของใจตามที่ปรากฏในคัมภีร์พระญาณกสิณ

แม้ ว ่ า ทั้ ง สองคั ม ภี ร ์ จ ะมี ข ้ อ ความสั บ สนไม่ ส อดคล้ อ งกั น ในเรื่ อ ง
ต�ำแหน่งที่ตั้งของใจ ซึ่งเกินกว่าจะน�ำมาตัดสินความถูกผิดของคัมภีร์ใดคัมภีร์
หนึ่งในที่นี้ได้229 แต่ก็อาจสรุปได้ว่าในทางคัมภีร์อักษรธรรมได้แยกการปฏิบัติ
ในชัน้ โลกุตรธรรมเป็นสองวิถี คือวิถขี อง “โลกุตรมรรค” ได้แก่ โสดาปัตติมรรค
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สกาทาคามิมรรค อนาคามิมรรค และอรหัตมรรค ซึง่ ผูป้ ฏิบตั จิ ะต้องเจริญสมาธิ
ภาวนาไปในทิศทางนีใ้ ห้ครบทุกชัน้ เสียก่อน จากโสดาปัตติมรรคไปจนถึงอรหัต
มรรค โดยการ “สัญญานึก” เป็นความสว่างซึ่งมักจะก�ำหนดขนาดว่าเป็นแสง
ดาวบางครั้งเป็นแสงอาทิตย์ ไปหยุดตามจุดต่างๆ ตั้งแต่กระหม่อม คอ หัวใจ
อก สะดือ และนาภี พร้อมกับส�ำทับด้วย “นโม ตสฺส” เมื่อเสร็จจากขั้น โลกุตร
มรรค แล้วจึงด�ำเนินไปสู่วิถีของโลกุตรผล อันได้แก่ โสดาปัตติผล สกาทาคา
มิผล อนาคามิผล และอรหันตผลในที่สุด ซึ่งเป็นการ “ไขประตูนิพพาน” ที่
กระหม่อม ในวิถีนี้ผู้ปฏิบัติจะต้อง “อนุโลมปฏิโลมด้วยญาณสมาธิ” ไปตาม
จุดต่างๆ ระหว่างกระหม่อม คอ อก หัวใจ และสะดือ นาภี เช่นกัน จึงอาจ
สรุปได้ว่าในทางปฏิบัตินั้น คัมภีร์อักษรธรรมมีจุดที่ตั้งของจิตประมาณ 5-6
จุด แต่ละจุดเป็นจุดที่มีความส�ำคัญเป็นที่เกิดของโลกุตรมรรคและโลกุตรผล
ในระดับต่างๆ ได้ทั้งสิ้น
เมื่อกล่าวถึงที่ตั้งของใจ วิชชาธรรมกายแม้จะมีการเดินของใจและมี
ฐานที่ตั้ง 7 จุด คือ ปากช่องจมูก, เพลาตา, กลางศีรษะระดับตา, ในปากช่อง
เพดาน, ในปากช่องคอ, กลางตัวระดับสะดือ และ กลางตัวเหนือสะดือ 2 นิ้ว
แต่ 6 จุดแรกก็เป็นจุดที่ถูกก�ำหนดให้เป็นจุด “ทางผ่าน” ของใจก่อนที่จะไป
ตั้งเพื่อ “หยุด”ที่ฐานสุดท้าย คือฐานกลางตัวเหนือสะดือ 2 นิ้วมือ230 ที่จุด
ส�ำคัญจุดนีเ้ ป็นศูนย์กลางกายทีต่ งั้ ของดวงธรรมทีท่ ำ� ให้เกิดเป็นกายต่างๆ ดังที่
กล่าวมาแล้ว และเป็นจุดเดียวเท่านั้นที่จะเกิดโลกุตรธรรมตั้งแต่โสดาบัน สกา
ทาคามี อนาคามี ถึงอรหันต์เป็นที่สุด พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีย�้ำว่า
“จะไปสูม่ รรคผลนิพพาน ต้องเข้ากลางดวงนัน้ แห่งเดียว ไปได้ทางเดียวทางอืน่
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ไม่ม”ี 231 ในทางปฏิบตั ขิ องวิชชาธรรมกายเพือ่ ให้ได้มรรคผลไม่ได้กำ� หนดให้ใจ
ต้องเคลื่อนไปที่ฐานใดๆ อีกเลยนอกจากศูนย์กลางกายฐานที่ 7

บทสรุป
จากการวิเคราะห์ด้วยการศึกษาเปรียบเทียบ ทั้งในส่วนของหลักการ
และส่วนของการปฏิบัติระหว่างวิชชาธรรมกายและคัมภีร์อักษรธรรมนั้น พบ
ว่าทัง้ สองฝ่ายมีความสอดคล้องกันในหลักการเป็นอย่างมาก อันได้แก่การมีอยู่
ของธรรมกายอันเป็นกายแห่งญาณต่างๆ โดยเฉพาะธรรมกายของพระพุทธเจ้า
เรื่องของมนุษย์และจิตบริสุทธิ์ เรื่องของมนุษย์และธรรมะ บุญและบาปที่เป็น
เครื่องตัดสินปรภพของมนุษย์ การปฏิบัติสมาธิภาวนาเป็นวิธีเดียวไปสู่ความ
หลุดพ้นจากวัฏฏะ เรื่องของขันธ์ 5 ที่เป็นอุปกรณ์ส�ำคัญยิ่งในการเป็นมนุษย์
อีกทั้งเป็นสิ่งที่ต้องดับจากสัมผัสเพื่อความหลุดพ้น เรื่องการท�ำนิโรธหรือ
เข้านิโรธสมาบัติเพื่อขจัดบาป-อกุศลต่างๆ รวมถึงหลักการที่ว่าพระพุทธเจ้า
ทัง้ หลายยังด�ำรงอยูใ่ นพระนิพพาน การไปนิพพานอันเป็นจุดมุง่ หมายของการ
ปฏิบัติคือการไปพบพระพุทธเจ้าในนิพพาน เรื่องของประสบการณ์ภายใน
เป็นความสว่างในระดับต่างๆ และการอธิบายพรรณนาด้วยมุมมองของ สาย
ปฏิบตั ิ หรือ “สายวิปสั สนา” แต่จะมีความแตกต่างกันบ้างในส่วนรายละเอียด
เช่น ศัพท์บญ
ั ญัตขิ องค�ำว่าศีลภายใน และการแจกแจงบาป-อกุศลทีอ่ า้ งอิงพระ
บาลีตา่ งบทกัน ส�ำหรับการปฏิบตั มิ คี วามเหมือนกันระหว่างวิชชาธรรมกายและ
คัมภีรอ์ กั ษรธรรมในเรือ่ ง การใช้บริกรรมนิมติ ความสว่างและค�ำทีใ่ ช้ในบริกรรม
ภาวนา รวมถึงการท�ำหรืออยู่ในนิโรธสมาบัติซึ่งเป็นการดับสังขารทั้งสามให้
อยูใ่ นสภาพ “หยุด” โดยมีผลให้เห็นทางกายภาพทีเ่ หมือนการหยุดหายใจ
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แต่ส�ำหรับกระบวนการในการท�ำสมาธิภาวนานั้นมีความแตกต่างกัน
อย่างสิ้นเชิงในเรื่องต�ำแหน่งที่ตั้งของใจภายในร่างกาย ทางเดินของใจและ
กระบวนการสูอ่ ริยมรรคและอริยผล โดยเฉพาะอย่างยิง่ การมีกายธรรมในระดับ
ต่างๆ ในกระบวนการ “ผ่าน” จากกายธรรมหนึง่ ไปสูก่ ายธรรมทีส่ งู ชัน้ ขึน้ กล่าว
คือวิชชาธรรมกายให้ใช้กายต่างๆ 8 กายตัง้ แต่กายมนุษย์หยาบไปจนกายอรูป
พรหมละเอียดส�ำหรับการปฏิบัติในชั้นโลกียฌาน ใช้กายโคตรภู 2 กายในช่วง
หัวเลี้ยวหัวต่อ และอีก 8 กายในระดับโลกุตรธรรมรวม 18 กาย เปรียบเทียบ
กับคัมภีรอ์ กั ษรธรรมในการใช้ธรรมกายเป็นบริกรรมนิมติ ในกรรมฐานพุทธคุณ
ซึ่งเป็นเพียงระดับที่จะไปสู่อุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิ แล้วจึงไปสู่ฌานใน
ชั้นต่างๆ ต่อไป
ความเหมื อ นกั น ในส่ ว นของหลั ก การและความแตกต่ า งในระดั บ
กระบวนการปฏิบัตินี้ ชี้ให้เห็นว่าหลักการของทั้งสองฝ่ายมีโครงสร้างเดียวกัน
แต่พัฒนากระบวนการในการปฏิบัติไว้ต่างกัน และมีความเป็นไปได้สูงที่
การพัฒนานั้นเป็นอิสระต่างคนต่างพัฒนา ซึ่งเห็นได้ชัดจากการหยุดนิ่งที่
ต�ำแหน่งทีต่ งั้ ของใจเพียงจุดเดียวในกรณีวชิ ชาธรรมกาย กับการเคลือ่ นของใจ
ไปในต�ำแหน่งต่างๆ หลายต�ำแหน่งในกรณีคมั ภีรอ์ กั ษรธรรม และเห็นได้ชดั อีก
ในกระบวนการท�ำความส�ำเร็จในชัน้ ของอริยมรรค (กายหยาบ) สลับกับชัน้ ของ
อริยผล (กายละเอียด) ของวิชชาธรรมกาย ซึ่งแตกต่างกับการท�ำความส�ำเร็จ
ในชั้นของอริยมรรคให้เสร็จสิ้นทั้งหมด ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการท�ำความ
ส�ำเร็จในชั้นของอริยผลของคัมภีร์อักษรธรรม
การวิเคราะห์นี้ให้ผลว่าธรรมกายเป็นที่รู้จักกันมานานแล้วในสังคม
ชาวพุทธของเอเชียอาคเนย์ซงึ่ อาจสืบสาวด้วยเงือ่ นง�ำทางวรรณกรรมไปได้ถงึ
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กลางพุทธศตวรรษที่ 20 ธรรมกายเป็นทีร่ จู้ กั ว่าประกอบขึน้ ด้วยญานและเป็น
คุณสมบัตขิ องพระพุทธเจ้า การไปสู่นพิ พานคือการได้พบพระพุทธเจ้า ซึ่งควร
หมายถึงการได้พบพระธรรมกายด้วย คัมภีรอ์ กั ษรธรรมได้พฒ
ั นากระบวนการ
ปฏิบตั สิ มาธิภาวนาเพือ่ ไปถึงจุดดังกล่าว และได้บนั ทึกไว้เพือ่ การท�ำความเข้าใจ
ส�ำหรับผู้ต้องการปฏิบัติ โดยได้สืบทอดมาจนถึงช่วงท้ายพุทธศตวรรษที่ 24
ส่วนกระบวนการปฏิบัติสมาธิภาวนาของวิชชาธรรมกาย ซึ่งสั่งสอนโดยพระ
เดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ในครึ่งท้ายพุทธศตวรรตที่ 25
ต่อมาถึงพุทธศตวรรษที่ 26 และกล่าวว่าได้รื้อฟื้นขึ้นหลังจากสูญหายไปราว
สองพันปีนั้น มีความแตกต่างในนัยส�ำคัญของการปฏิบัติเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งควร
ได้รับการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป
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ภาษาบาลี. ไมโครฟิล์ม. ฉบับวัดข่วงสิงห์ อ�ำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม่.
82.117.11.057-057)
“มู ล กั ม มั ฏ ฐาน”. (ไม่ ป รากฏศั ก ราช). ส� ำ นั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (หนังสือพับสา 1 เล่ม. อักษรธรรมล้านนา. ภาษาไทย
ยวน และ ภาษาบาลี. ไมโครฟิล์ม. ฉบับวัดป่าเหมือด อ�ำเภอปัว 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�ำม่วน 12030510004-03)
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หลักฐานอ้างอิงชั้นทุติยภูมิ
ฉ�่ำ ทองค�ำวรรณ (2508) “หลักที่ 54 ศิลาจารึกพระธรรมกาย” ใน ประชุม
ศิลาจารึก ภาคที่ 3 : ประมวลจารึกที่พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลางของประเทศไทย อันจารึกด้วยอักษร
และภาษาไทย, ขอม มอญ, บาลีสันสกฤต คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทาง
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี ส�ำนักนายกรัฐมนตรี พระนคร
ธวัช ปุณโณทก (2540) อักษรโบราณอีสาน: อักขรวิทยาอักษรตัวธรรมและ
ไทยน้อย สยามเพรสแมเนจเม้นท์ กรุงเทพฯ
ธิดา สาระยา, แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย, และ ปราณี กล�่ำส้ม (2533) สมบัติ
วัดโพธิ์ ส�ำนักพิมพ์เมืองโบราณ กรุงเทพฯ
บุญเกิด พิมพ์วรเมธากุล, และ นภาพร พิมพ์วรเมธากุล (2545) พจนานุกรม
ภาษาถิ่นอีสาน บริษัท ขอนแก่น คลังนานาธรรม จ�ำกัด ขอนแก่น
บุณย์ นิลเกษ (2541) พระพุทธศาสนามหายานเข้าสู่ประเทศไทย หจก.
เชียงใหม่ บี.เอส. การพิมพ์ เชียงใหม่
บ�ำเพ็ญ ระวิน, ผู้แปล (2540) อุปาตสนฺติปกรณ และ มังคลสันติงส�ำนวน
ล้านนา เชียงใหม่: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พจนานุกรมลาว-ไทย-อังกฤษ (2543) คณาจารย์ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
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พระคันธสาราภิวงศ์. ผูแ้ ปล (2552) บทสวดอุปปาตสันติ. วัดท่ามะโอ ล�ำปาง
พระธรรมปิ ฎ ก (2546) พจนานุ ก รมพุ ท ธศาสตร์ ฉบั บ ประมวลธรรม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพฯ พิมพ์ครั้งที่ 12
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) (2555) รวมพระธรรมเทศนา พระมงคลเทพ
มุนี (สด จนฺทสโร) คณะศิษยานุศิษย์หลวงพ่อวัดปากน�ำ้ โดยพระวิชัย วิชโย
และคณะ บ. เอกพิมพ์ไท จ�ำกัด กรุงเทพฯ
พิริยะ ไกรฤกษ์ (2553) รากเหง้าแห่งศิลปะไทย. บริษัท ส�ำนักพิมพ์ริเวอร์
บุ๊คส์ จ�ำกัด กรุงเทพฯ
สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน) (2550) คู่มือสมถะวิปัสนากรรมฐานมัชฌิมาแบบล�ำดับ. 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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เสถียร โพธินนั ทะ (2543) กระแสพุทธธรรมฝ่ายมหายาน มหามกุฏราชวิทยาลัย
กรุงเทพฯ
------- (2519) ปรัชญามหายาน มหามกุฏราชวิทยาลัย กรุงเทพฯ
อภิชัย โพธิ์ประสิทธิ์ศาสต์ (2539) พระพุทธศาสนามหายาน สภาการศึกษา
มหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา กรุงเทพฯ พิมพ์ครัง้ ที่ 4
อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว (2539) พจนานุกรมศัพท์ล้านนาเฉพาะค�ำที่ปรากฏใน
ใบลาน สุริวงศ์บุ๊คเซนเตอร์ เชียงใหม่
อุดม รุ่งเรืองศรี (2547) พจนานุกรมล้านนา-ไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง ภาควิชา
ภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่
Bhattacharyya, Benoytosh. 1980. An Introduction to Buddhist Esoterism. Motilal
Banarsidass. Delhi.
Bizot, François. 1994. Le Bouddhisme des Thaïs. Cahiers de France. Bangkok.
-------. 1992. “Le Chemin de Laṅkā”. in Textes bouddhiques du Cambodge.
École française d’Extrême-Orient. Paris.
-------. 1981. “Le don de soi-même: recherches sur le bouddhisme khmer, III”.
in Publications de L’École Française d’Extrême-Orient, Vol. CXXX. 206 pp.
École Française d’Extrême-Orient. Paris.
-------. 1976 Le Figuier à Cinq Branches, Recherches Sur Le Bouddhisme Khmer.
Ecole française d’Extrême-Orient. Paris.
-------. 1980. “La grotte de la naissance Recherches sur le bouddisme Khmer,
II”. in Bulletin de l’Ecole Française d’Extrême-Orient, vol. LLXVII. École
Française d’Extrême-Orient, 221-273. Paris.
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Bizot, 1994. François and Hinüber, Oskar von. La Guirlande de joyaux, “Textes
bouddhiques du Cambodge “. École française d’Extrême-Orient. Paris.
Bizot, François and Lagirarde, François. 1996. La pureté par les mots, “Textes
bouddhiques du Laos”. Chiang Mai: EFEO, FEM (Fonds d’édition des manuscrits). Paris.
Buddhaghosâcariya. 1989. Visuddhimagga of Buddhaghosâcariya. Edited by
Warren, Henry Clarke. Revised by Dharmananda Kosambi. Motilal Banarsidass
Publishers Private Limited, Reprint. Delhi.
Cheng, Hsueh-li. 1991. Empty Logic: Mādhyamika Buddhism from Chinese
Sources. Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd. Delhi.
Coedès, George. 1956. “Dhammakāya”. in The Adyar Library Bulletin. vol
XX, 254ff. Madras.
Crangle, Edward Fitzpatrick. 1994. The Origin and Development of Early
Indian Contemplative Practices. Studies in Oriental Religions. Hubert & Co.
Göttingen.
-------. 2007. “The Bodhisattwa Intent: Guanyin and the Dynamics of Healing
in Buddhist Meditation.” in Bodhisattva Avalokiteśvara (Guanyin) and Modern Society Proceedings of the Fifth Chung-Hwa International Conference on
Buddhism. Ed. Magee, William and Yi-hsun Huang. Dhamma Drum Publishing
corporation, Taipei. 65-110.
-------. 2010. “Stopping of the Āsavas (Cankers) in Buddhist Meditation.” in
The Pathway to the Center-Purity and the Mind Proceedings of the Inaugural
International Samādhi Forum. Ed. Crangle, Edward F. Dhammachai International Research Institute Inc. Sydney.
-------. 1984. “A Comparison of Hidu and Buddhist Techniques of Attaining
Samādhi” in Under The Shade of A Coolibah Tree Australian Studies in Consciousness. Ed. Hutch, Richard A. and Fenner, Peter G. Lanham.New York.
London.
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-------. Centre-of-the-Centre: Efficacy in Buddhist Meditation. A work in progress
presented to the international conference on Meditative Traditions of East Asia,
National Tsing Hua University (NTHU) and Dharma Drum Buddhist College
in Taiwan on 29 – 31 October 2009 (unpublished).
Crosby, Kate et.al. “The Sutta on Understanding Death in the Transmission
of Born Meditation from Siam to the Kandyan Court,” in Journal of Indian
Philosophy, 40 (2). 177- 198.
-------. 1999. “The History versus Modern Myth: the Abhayagivirvihāra, the
Vimuttimagga and yogāvacara Meditation” in Journal of Indian Philosophy
issue 6. 503-550. B-6
------. 2000. “Tantric Theravāda: A Bibliographic Essay on the Writings of
François Bizot and Others on the Yogāvacara Tradition,” in Contemporary
Buddhism 1.2 , 141 - 198.
-------. 2000. “Uddis and Ācikh. The inclusion of the sikkhāpada in the pabbajjā
liturgy according to the Samantapāsādikā”, in Journal of Indian Philosophy,
November 2000, 461- 477.
-------. 2005. “Devotion to the Buddha in Theravada and its Role in Meditation”
in Anna King (eds.) The Intimate Other: Love Divine in Indic Religions, 244277, Chap-ter Eight, Orient Longman.
Griffiths, Paul J. 1986. On Being Mindless: Buddhist Meditation and the MindBody Problem. Open Court. La Salle.
King, Winston L. 1980. Theravāda Meditation: The Buddhist Transformation of
Yoga. The Pennsylvania State University Press. University Park and London.
Lagirarde, François. 1993. “Textes Bouddhiques Du Pays Khmer Et Du Lanna
: Un Exemple De Parenté” in Nouvelles Recherches Sur Le Cambodge. Ed.
François Bizot. École française d’Extrême-Orient. Paris.
-------. 1998. “Une Interprétation Bouddhique Des Rites Funéraires Du Lanna
Et Du Laos : Le Sutta Apocryphe De Maha Kala.” in The Journal Aséanie 2:
44-77.
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McDaniel, Justin Thomas. 2011. The lovelorn ghost and the magical monk : practicing Buddhism in modern Thailand. Columbia University Press. New York .
Snellgrove, David. 2004. Indo-Tibetan Buddhism : Indian buddhists and their
Tibetan succes-sors. Orchid Press. Bangkok.
Urkasame, Kitchai. 2013. “A Study of Elements in Yogāvacara Tradition from
Tham Scripts Palmleaf Manuscripts.” Doctor of Philosophy. The University
of Sydney.
Visudhivācā Translation of Morradok Dhamma of Luang Phaw Wat Pak Nam
Phra Mongkolthepmuni. 2006. The 60th Dhammachai Education Foundation.
Berrilee.
Visudhivācā Translation of Morradok Dhamma of Luang Phaw Wat Pak Nam
Phra Mongkolthepmuni (Volume II). 2008. The 60th Dhammachai Education
Founda-tion. Berrilee.
Wú Rǔ Jūn. 1995. Buddhism Dictionary. 3rd ed. Běijīng: National Printing
House. ( 吳汝鈞. 1995.佛教大辭典. 3rd ed. 北京: 民族印刷廠.)
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เชิงอรรถท้ายบทที่ 5
1
2
3
4
5
6
7
8

9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

เรียบเรียงจากรายงานวิจัย “สมาธิภาวนาในคัมภีร์อักษรธรรม” โดย กิจชัย เอื้อเกษม 2556
สมณะอี้จิง 義淨 หรือ 义净 Yìjìng; พ.ศ.1196-1256 (ค.ศ. 635-713)
พิริยะ ไกรฤกษ์ (2553) รากเหง้าแห่งศิลปะไทย. กรุงเทพฯ: บริษัท ส�ำนักพิมพ์ริเวอร์ บุ๊คส์ จากัด
concept

practice

โปรดศึกษารายละเอียดได้จากรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์“สมาธิภาวนาในคัมภีร์อักษรธรรม” โดย
กิจชัย เอื้อเกษม 2556
ควรเป็น 40 ทัศ
มูลลกัมมัฏฐาน 1.10-2.2
ตลอดหัวข้อ “สมาธิภาวนาในคัมภีรม์ ลู ลกัมมัฏฐาน” นี้ อ้างอิงคัมภีรพ์ บั สามูลลกัมมัฏฐาน โดยแสดง
เฉพาะเลขหน้า และบรรทัด เช่น มูลลกัมมัฏฐาน 1.10 หมายถึงหน้าที่ 1 บรรทัดที่ 10 บางกรณีคมั ภีร์
ให้เลขหน้าซ�้ำกันสองครั้ง บทความนี้จะอ้างเลข หน้า (เลขอารบิค) ครั้งที่ (เลขโรมัน) และบรรทัด
(เลขอารบิค) เช่น 17I.5 คือ หน้าที่ 17 ครั้งที่ 1 บรรทัดที่ 5 เป็นต้น
จากเนือ้ หาคัมภีรท์ กี่ ล่าวมาตามล�ำดับ ชวนให้เข้าใจว่า “ทิฏฐีกงั ขาวิปสั สนาปัญญา” หมายถึงปัญญา
ที่เกิดจากการเจริญ ทิฏฐิวิสุทธิกรรมฐาน กังขาวิสุทธิกรรมฐาน และอนุปัสสนาหรือวิปัสสนาที่เหลือ
ซึ่งนับเป็นปัญญาฝ่ายวิปัสสนา
มูลลกัมมัฏฐาน 2.5
มูลลกัมมัฏฐาน 3.2
มูลลกัมมัฏฐาน 4.7-4.9, 5.3-5.5
มูลลกัมมัฏฐาน 13.11
มูลลกัมมัฏฐาน 3.9-3.12
มูลลกัมมัฏฐาน 5.5-5.10
มูลลกัมมัฏฐาน 5.10-6.9
มูลลกัมมัฏฐาน 6.10-7.4
มูลลกัมมัฏฐาน 7.4-9.6
มูลลกัมมัฏฐาน 9.7-10.2
มูลลกัมมัฏฐาน 10.2-11.2
มูลลกัมมัฏฐาน 11.3-11.9
มูลลกัมมัฏฐาน 11.10-12.10
มูลลกัมมัฏฐาน 12.10-13.5
มูลลกัมมัฏฐาน 22.8
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25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

มูลลกัมมัฏฐาน 22.12
มูลลกัมมัฏฐาน 24.7
มูลลกัมมัฏฐาน 25.14
มูลลกัมมัฏฐาน 33.1
มูลลกัมมัฏฐาน 43.11
มูลลกัมมัฏฐาน 45.13
มูลลกัมมัฏฐาน 49.5
มูลลกัมมัฏฐาน 50.1
คัมภีร์มิได้กล่าวไว้ว่าเป็นพระพิมพ์/พระผง หรือพระพุทธรูปบูชา
หมายถึง พระพุทธเจ้า
มูลลกัมมัฏฐาน 52.11
มูลลกัมมัฏฐาน 12.9
มูลลกัมมัฏฐาน 17I 8-19.3
มูลลกัมมัฏฐาน 53.1-54.3
มูลลกัมมัฏฐาน 18 II 5
ระบุ พ.ศ.2092 สมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ช่างผู้จารึกคือพระมหาเถรศรีพงศ์ ผู้สร้างจารึกคือ
มหาพรหมกุมารและทายก
จะได้กล่าวถึงพม่าและกัมพูชาในหัวข้อต่อไป
รูปโดย ชัชวาลย์ เสรีพุกกะณะ
มูลลกัมมัฏฐาน 54.3

Urkasame, Kitchai. 2013. “A Study of Elements in Yogāvacara Tradition from Tham Scripts
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196
เรื่องเดียวกัน, หน้า167
197
เรื่องเดียวกัน, หน้า 173
198
พระญาณกสิณ 14.2
199
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200
พ้อย: ว.ไฉน, ท�ำไม, กลับกลาย, แปรผัน
201
พระญาณกสิณ 47.3
202
พระญาณกสิณ 22.3
203
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) (2555) รวมพระธรรมเทศนา พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) คณะ
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925
204
เรื่องเดียวกัน, หน้า 16
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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; สํ.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
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) (2555) รวมพระธรรมเทศนา พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) คณะ
ศิษยานุศิษย์หลวงพ่อวัดปากน�้ำ โดยพระวิชัย วิชโย และคณะ กรุงเทพฯ: บ. เอกพิมพ์ไท จ�ำกัด 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
194
195
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231
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232
บัวระพันธะ 2.38.3
233
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พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) (2555) รวมพระธรรมเทศนา พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) คณะ
ศิษยานุศิษย์หลวงพ่อวัดปากน�้ำ โดยพระวิชัย วิชโย และคณะ กรุงเทพฯ: บ. เอกพิมพ์ไท จ�ำกัด หน้า
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ใบลานภาษาเขมร1
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พระพุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้ามาในสุวรรณภูมิราวพุทธศตวรรษที่ 3
และได้แพร่เข้ามาในกัมพูชา เวลานัน้ กัมพูชามีเมืองหลวงชือ่ ว่า นครเกาะโกกธะ
โลก (ช่วง พ.ศ. 300-500) ต่อมาในสมัยนครพนมหรือฟูนัน (ช่วง พ.ศ. 5001100) พระพุทธศาสนาได้รับการยอมรับในหมู่ประชาชน จนมาถึงในรัชสมัย
พระเจ้าพุธศรีมาระ พระพุทธศาสนาเถรวาทจากอินเดียได้รับการยกให้เป็น
ศาสนาประจ�ำชาติ ในสมัยเจนละ (ช่วง พ.ศ. 1100-1300) พระพุทธศาสนา
รุง่ เรืองสืบต่อมาจนถึงพุทธศตวรรษที่ 12 จึงได้มพี ระพุทธศาสนามหายานนิกาย
อาจริยวาทแพร่เข้ามา โดยพระพุทธศาสนาเถรวาทและศาสนาพราหมณ์ได้รบั
ความนิยมนับถือกันมาก ต่อมาในสมัยพระนคร (ช่วง พ.ศ. 1300-2000) ศาสนา
พราหมณ์ได้รับการยกย่องจากราชส�ำนักในระยะแรกเนื่องด้วยการน�ำ “ลัทธิ
เทวราช” เข้ามา แต่ในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 (พ.ศ. 1724 - พ.ศ. 1762?)
พระพุทธศาสนามหายานได้เข้ามามีบทบาทแทนศาสนาพราหมณ์ด้วยระบบ
“ลัทธิพทุ ธราช” ส่วนพระพุทธศาสนาเถรวาทนัน้ ยังคงเจริญอยูใ่ นหมูป่ ระชาชน
เป็นหลัก จนถึงปลายรัชกาลพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โอรสของพระองค์ชอื่ พระตา
มาลินทะได้น�ำพระพุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกาวงศ์เข้ามาเผยแผ่ในกัมพูชา
จนได้รบั การยกย่องจากราชส�ำนัก และได้เป็นศาสนาประจ�ำชาติของกัมพูชาใน
เวลาต่อมา เมื่อถึงยุคหลังพระนคร (พ.ศ. 2000-2500) ซึ่งแบ่งออกได้เป็นสอง
สมัย คือสมัยกรุงละแวก กรุงอุดงค์มีชัยและสมัยอาณานิคมฝรั่งเศส พระพุทธ
ศาสนาเถรวาทก็ยังเป็นศาสนาประจ�ำชาติตลอดมา มีพระภิกษุสงฆ์บวชเรียน
และมีการศึกษาธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมตามอารามต่างๆ พระสงฆ์ในยุคนี้
มีบทบาทส�ำคัญในการด�ำรงรักษามรดกทางวัฒนธรรม ภาษา และความเป็น
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เอกลักษณ์ของชาติ จวบจนกระทัง่ กัมพูชาต้องเข้าสูส่ ภาวะสงครามกลางเมือง
พระพุทธศาสนาได้รับผลกระทบจากสงครามนั้นอย่างรุนแรง

ประติมากรรมพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 อัครพุทธศาสนูปถัมภก
สมัยพระนคร (พ.ศ. 1724 - พ.ศ. 1762?)
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หลังจากสงครามกลางเมืองในกัมพูชาสงบลง พระพุทธศาสนาและวัดวา
อารามได้รับการฟื้นฟู คัมภีร์ใบลานภาษาเขมรที่ยังหลงเหลือจากการท�ำลาย
ถูกรวบรวม โดยองค์กรที่ท�ำหน้าที่หลักสององค์กรใหญ่ คือสถาบันพุทธศาสน
บันฑิตย์กัมพูชารวบรวมและลงทะเบียนไว้ได้ประมาณ 800 ผูก และองค์กร
การศึกษาและอนุรักษ์ใบลานเขมรรวบรวมได้ประมาณ 3400 ผูก2 แต่คัมภีร์ที่
กระจัดกระจายอยู่ตามวัดต่างๆ ในกัมพูชาก็ยังมีอีกเป็นจ�ำนวนมาก ใบลาน
เขมรที่หลงเหลือจากสมัยสงครามกลางเมืองที่มีอายุมากที่สุด เป็นคัมภีร์ที่
คัดลอกในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 253 ส่วนภาษาที่ใช้จารึกนั้นพบทั้งภาษา
เขมรล้วนและภาษาเขมรปนไทย เนือ่ งจากกัมพูชาเคยอยูใ่ นปกครองของสยาม
ระยะหนึ่ง

สมาธิภาวนาในคัมภีร์ ใบลานเขมร
จากบัญชีรายการคัมภีร์ 927 ฉบับที่เก็บรวบรวมโดยองค์กรการศึกษา
และอนุรกั ษ์ใบลานเขมร กรุงพนมเปญ พระปอเหม่าได้คดั เลือกคัมภีรท์ มี่ เี นือ้ หา
น่าสนใจออกมาได้ 28 ฉบับ เพื่อศึกษาหาร่องรอยธรรมกาย และได้สรุปภาพ
รวมเนื้อหาคัมภีร์ไว้โดยสังเขป โดยได้เลือกศึกษาเนื้อหาในคัมภีร์ “มูลพระ
กัมมัฏฐาน” เป็นหลัก เพื่อเปรียบเทียบกับต�ำรากรรมฐานโบราณฉบับอื่นๆ
และเปรียบเทียบกับค�ำสอนในวิชชาธรรมกาย

หลักสูตรการเรียนการสอนพระกรรมฐาน
แบบโบราณ
กัมพูชาในยุคโบราณนัน้ มีแนวทางการเรียนการสอนพระกรรมฐานเป็น
ขั้นเป็นตอน และไล่ไปตามล�ำดับชั้นในการเข้าถึงของผู้ปฏิบัติ พระผู้สอนจะ
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ใช้คัมภีร์ใบลานที่บันทึกผลการปฏิบัติของครูบาอาจารย์ของตนที่สืบทอดต่อ
กันมา เป็นบรรทัดฐานในการวัดผลการปฏิบัติของผู้เรียน ส่วนหลักสูตรหรือ
แนวทางการเรียนการสอนพระกรรมฐานนั้นมี 11 ชั้นและ15 ชั้น ซึ่งมีความ
แตกต่างกันบ้างในรายละเอียด เนื้อหาในคัมภีร์กล่าวถึงวิธีการอาราธนาพระ
กรรมฐาน และการรายงานผลของผูป้ ฏิบตั ทิ ไี่ ด้เข้าถึงสภาวธรรมในชัน้ ต่างๆ ไปตาม
ล�ำดับได้แก่ 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�ำเภาแก้ว ชั้นพรหมวิหาร 4 องค์ ชั้นพระจุฬามณี 5 พระองค์ ชั้น
คุณพระบิดา 21 ชั้นคุณมารดา 12 ชั้นพระอานาปาณะ 4 องค์ และชั้นดวงศีล
5 องค์ โดยที่คัมภีร์ต่างกันก็อาจมีจ�ำนวนชั้น การจัดล�ำดับชั้น ชื่อเรียกแต่ละ
ชั้นแตกต่างออกไปจากที่กล่าวมานี้บ้าง

วิธีการปฏิบัติ
ขั้นแรกนักเรียนเตรียมพานสักการะของตน (พานอุปจาร) จุดธูปเทียน
และสวดบูชาพระรัตนตรัย, วันทาพระประธานและครูกรรมฐาน, สมาทานศีล
5 หรือ 8 จากนั้นครูผู้สอนกรรมฐานจะน�ำอาราธนากรรมฐานและสอนวิธีการ
เจริญกรรมฐาน โดยเริ่มจากท่านั่งเอาเท้าขวาทับเท้าซ้าย มือขวาทับมือซ้าย
และภาวนาค�ำบริกรรมภาวนา ในการปฏิบตั ขิ นั้ แรกนัน้ อาจารย์จะสอนให้ศษิ ย์
ศึกษาหาธรรมในชั้นที่ 1 คือชั้นพระปีติ 5 พระองค์ก่อน จากนั้นหากธรรมะ
ก้าวหน้าอาจารย์ผู้สอนจะแนะน�ำชั้นที่สูงขึ้นในล�ำดับถัดไป
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การใช้คำ�ภาวนา
คัมภีร์ภาวนาคาถาฉบับวัดจัก-อัง-เร-กรอม คัดลอกในปี พ.ศ. 2489
ได้แนะน�ำวิธีการเตือนสติของตัวเองไม่ให้ฟุ้งซ่าน โดยการตรึกระลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคณ
ุ พระบริสทุ ธิคณ
ุ และพระปัญญาธิคณ
ุ ของพระพุทธเจ้า และให้
บริกรรมภาวนาค�ำว่า “อะระหังๆๆ” หรือ “สัมมาสัมพุทโธ” แต่หากต้องการ
ให้จิตเกิดการเบื่อหน่ายคลายก�ำหนัดให้ใช้คำ� ภาวนาว่า “นามะรูปัง อนัตตา”
คัมภีรม์ ลู ธัมมไตรของสถาบันพุทธศาสนบันฑิต5 แนะน�ำให้ใช้คำ� ภาวนาแบบใด
แบบหนึ่งใน 3 แบบคือ “พุทโธ อะระหัง” “สัมมา อะระหัง” และ “อะระหัง”
ส่วนในต�ำราการเจริญสมาธิภาวนาแบบโบราณของวัดมุนีสุวรรณ อ�ำเภอ
แสนสุข กรุงพนมเปญ ใช้คำ� ว่า “สัมมา อะระหัง” ในการภาวนา

การกำ�หนดใจขณะภาวนา
คัมภีรว์ ารปริยายพระวิปสั สนาสูตร จารโดยพระภิกษุพรหมสุวรรณ ราว
ปี พ.ศ. 2461 เป็นบันทึกประสบการณ์การเรียนพระกรรมฐานจากอาจารย์
พรหมสอ6ในจังหวัดเสียมเรียบ แสดงฐานที่ตั้งของจิต 5 ฐานคือที่ปลายจมูก
ที่อาหารส�ำลักที่ลิ้นไก่ ที่ลำ� คอ ที่ปลายสุดลมหายใจ ที่สะดืออันเป็นกลางกั๊ก
ของกลางกาย
ทั้ง 5 ฐานนี้หากจะสอนในเชิงสัญลักษณ์ ท่านเปรียบเทียบกับตัวอักษร
ย่อ 5 ตัวคือ น-โม-พุทฺ-ธา-ยะ โดยฐานที่ 1 ที่ปลายจมูก เป็นที่ตั้งของพระ
อักขระตัว “น” ฐานที่ 2 ที่ลิ้นไก่ เป็นที่ตั้งพระอักขระตัว “โม” ฐานที่ 3 ที่
ล�ำคอ เป็นทีต่ งั้ พระอักขระตัว “พุท”ฺ ฐานที่ 4 ปลายสุดของลมหายใจ เป็นทีต่ งั้
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พระอักขระตัว “ธา” และฐานที่ 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�ำภาวนา และเป็นสัญลักษณ์แทนปีติทั้ง 5
องค์เช่นกัน ดังเช่นตัวอย่าง อาจารย์บางท่านเวลาสอนพระกรรมฐานจะบอก
ลูกศิษย์ในเชิงปริศนาธรรมว่า วันนี้ไปหาตัว “น” ภายในตัวให้พบ ตัว “น” ที่
อาจารย์ทา่ นว่านัน้ หมายถึง ให้ไปหาพระขุททกาปีตอิ นั เป็นปีตขิ อ้ แรกในปีตทิ งั้
5 องค์นั่นเอง ส่วนในคัมภีร์วารมูลพระกัมมถาน น-โม-พุทฺ-ธา-ยะ จะหมายถึง
ดวงศีล 5 ดวงเป็นต้น
วิธีการสอนกรรมฐานแบบโบราณครูผู้สอนจะสอนในลักษณะปริศนา
ธรรม คือท่านจะไม่อธิบายรายละเอียดให้ศิษย์ทราบก่อนเลย ว่าเวลานั่ง
สมาธิไปแล้วจะพบประสบการณ์อะไรบ้าง แต่ท่านจะให้ลูกศิษย์เรียนรู้และ
มีประสบการณ์โดยตรงด้วยตนเอง และเมื่อเกิดประสบการณ์จากการปฏิบัติ
นั้นแล้ว ท่านจะสอบอารมณ์ทุกวันในช่วงเวลาท�ำวัตรเย็น เพื่อตรวจสอบว่า
ประสบการณ์ที่ได้รับนั้น ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงเพียงใด หากไม่ตรง
ท่านจะแนะน�ำตัวต่อตัว หรือหากมีศิษย์ติดขัดหรือสงสัยในข้อปฏิบัติ ท่านก็
จะอธิบายให้ทราบโดยตรงในช่วงดังกล่าวนั้นเอง
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ผลจากการปฏิบัติ
จากการศึกษาเนื้อหาในคัมภีร์มูลพระกัมมัฏฐานและคัมภีร์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องพบว่า ในสมัยโบราณ ผู้ปฏิบัติธรรมได้ก�ำหนดใจของตนไว้ภายใน
ตัวเวลาท�ำภาวนา และเมื่อปฏิบัติแล้วก็เข้าถึงสภาวธรรมในระดับชั้นต่างๆ
ตั้งแต่ชั้นปีติ 5 จนถึงอรูปฌาน โดยในช่วงแรกผู้ปฏิบัติจะเห็นนิมิตหรือเกิด
ประสบการณ์ทางอารมณ์ก่อน อย่างเช่นมีบุพนิมิตเกิดขึ้นแล้วมีอาการกาย
เบา ใจสบาย กายขยาย กายลอย เป็นต้น จากนั้นเกิดแสงสว่างภายใน เห็น
สภาวธรรมต่างๆ ไปตามล�ำดับ ได้แก่ เห็นแสงสว่าง เห็นดวงศีลหรือดวงธรรม
เห็นพระพุทธเจ้า หรือพระอริยสงฆ์เป็นต้น เมื่อเข้าถึงสภาวธรรมนั้นแล้ว
ผู้ปฏิบัติก็ท�ำการศึกษาเปรียบเทียบในเชิงสัญลักษณ์ เพื่อแนวทางในการสอน
พระกรรมฐานแก่ลูกศิษย์ หรือเพื่อแนวทางในการทรงจ�ำหมวดหมู่พระธรรม
ในพระไตรปิฎกต่อไป

ธรรมกายในคัมภีร์เขมร
คือ

ในกลุ่มคัมภีร์ใบลานภาษาเขมรที่ศึกษาอยู่พบค�ำว่าธรรมกายสองแห่ง

ในคัมภีรว์ ารปริยายพระวิปสั สนาสูตร หรือผโลว์พระธรรมลังกา มีคาถา
สวดสรรเสริญพระธัมมกาย7 ซึง่ มีขอ้ ความสรุปในตอนท้ายว่า ธรรมกายคือพุทธ
ลักษณะอันกุลบุตรผู้มีปัญญา มีญาณอันประเสริฐ พึงตามระลึกนึกถึงเนืองๆ
เป็นต้น เมื่อท�ำการสวดสรรเสริญพระธรรมกาย สวดสรรเสริญในองค์พระ
ผูม้ บี ญ
ุ ทุกๆ วันเช่นนี้ จะมีอานิสงส์ท�ำให้สมหวังได้ในทุกสิง่ ทีป่ รารถนา บทสวด
มีเนื้อหาท�ำนองเดียวกับ “คาถาพระธรรมกาย” ที่พบในประเทศไทย ตั้งแต่
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ข้อความ สพฺพญฺญุตญฺญาณปวรสีสํ จนถึง ธมฺมกายพุทฺธลกฺขณํ โยคาวจรกุล
ปุตฺเตน ติกฺขาเณน สพฺพญฺญูพุทฺธภาวํ ปฏฺเนฺเตน ปุนปฺปุนํ อนุสฺสริตพฺพํฯ
และมีค�ำลงท้ายเพื่อเป็นการจบบทสวดสรรเสริญพระธรรมกายว่า “ธมฺมกาย
ปริปุณฺณา นิฏฺิตา”8
อีกแห่งที่พบค�ำว่าธรรมกายคือหนังสือ “การเจริญกรรมฐานแบบ
โบราณ” ของวัดเชตพน อ�ำเภอกองเมี๊ย จังหวัดก�ำปงจาม กัมพูชา ซึ่งมีเนื้อหา
ท�ำนองเดียวกัน แต่มีข้อความเพิ่มเติมในตอนท้ายว่า “เกเสสุ เกสาฉินทิตฺวา
สพฺเพพุทเฺ ธหิ เทสิตํ นิพพฺ านํ คมนตฺถาย…”9 แปลได้วา่ เพือ่ ประโยชน์แก่การเข้า
ถึงพระนิพพานทีพ่ ระพุทธเจ้าทัง้ ปวงผูท้ รงปลงพระเกษาเสด็จออกบรรพชาได้
แสดงไว้แล้ว ทั้งนี้อาจเป็นการเชื่อมโยงเนื้อหาคาถาพระธรรมกายเข้ากับการ
เจริญกรรมฐาน

ภาพแสดงค�ำว่า “พระธัมมกาย” ที่ปรากฏในคัมภีร์ภาษาเขมร
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เกิดมาเพื่อหาดวงแก้ว
ข้อความว่า “เกิดมาเพื่อหาดวงแก้ว” เป็นที่คุ้นเคยของผู้ปฏิบัติมาแต่
สมัยโบราณ จากการศึกษาเนือ้ หาในคัมภีรเ์ หล่านัน้ พบว่า การเกิดมาเป็นมนุษย์
มีเป้าหมายหลักคือเกิดมาเพื่อหาดวงแก้วที่อยู่ในกายตน เพราะแก้วดวงนี้จะ
สามารถน�ำพาผู้ปฏิบัติและสรรพสัตว์ให้ประสบความผาสุกจนถึงพระนิพพาน
ได้ เรื่องราวของการเกิดมาเพื่อหาดวงแก้วนี้มีปรากฏในคัมภีร์โบราณหลายๆ
คัมภีร์ดังตัวอย่างต่อไปนี้10
โยคาวจารทัง้ หลายหากอยากจะยกตนให้พน้ จากทุกข์ภยั
ในวัฏสงสาร ให้ค้นหาธรรมะที่เรียกว่า “มูลกัมมฐาน” เพราะ
ตอนมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ตั้งใจว่า จะมาหาดวงแก้ว...หากพบ
ดวงแก้วนั้นแล้วจงถือให้มั่น เดชะอานุภาพของดวงแก้วนี้จะพา
ตนเองให้ไปสู่พระนิพพานได้11
ค�ำกล่าวนี้มีความหมายลึกซึ้งและสอดคลองกับค�ำที่พระเดชพระคุณ
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้คนพบวิชชาธรรมกายเคยกล่าวไว้ว่า
เกิดมาว่าจะมาหาแก้ว พบแล้วไม่ก�ำจะเกิดมาท�ำไม อ้าย
ที่อยาก มันก็หยอก อ้ายที่หลอกมันก็ลวง ท�ำให้จิตเป็นห่วงเป็น
ใย เลิกอยากลาหยอก รีบออกจากกาม เดินตามขันธ์สามเรือ่ ยไป
เสร็จกิจสิบหกไม่ตกกันดาร เรียกว่านิพพานก็ได้12
“ดวงแก้ว” หรือ “แก้ว” ทั้งในค�ำกล่าวของพระเดชพระคุณพระมงคล
เทพมุนี และในคัมภีร์เขมร ย่อมหมายถึงผลจากการปฏิบัติธรรมยกตนให้พ้น
จากวัฏสงสาร ซึ่งจะน�ำไปสู่นิพพานในที่สุด
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ฐานที่ตั้งของใจ - การวางใจเข้าไปในตัว
จากหลักฐานคัมภีร์ปริยายพระวิปัสสนาสูตร หรือผโลว์พระธรรมลังกา
พบว่า ฐานที่ตั้งของใจนั้น มี 5 ฐานคือ ที่ปลายจมูก ที่สำ� ลักของลิ้นไก่ ที่ลำ� คอ
ที่ปลายสุดลมหายใจ และที่สะดือกลางท้อง เมื่อผู้ปฏิบัติวางใจในฐานที่ 1 คือ
ที่ปลายจมูกแล้ว ให้ภาวนา “สัมมาอะระหังๆๆ” จนใจสงบจะเห็นแสงรัศมี
สีขาว จากนัน้ เลือ่ นใจไปทีฐ่ านที่ 2 ทีต่ งั้ ของลิน้ ไก่ แล้วภาวนาสัมมาอะระหังต่อ
ไปจะเห็นแสงรัศมีสเี ขียว แล้วเคลือ่ นใจไปฐานที่ 3 ทีต่ น้ ล�ำคอ แล้วภาวนาสัมมา
อะระหังต่อไป จะเห็นแสงรัศมีสีเหลือง จากนั้นเดินใจไปฐานที่ 4 จะเห็นเป็น
ดวงกลมๆ ขนาดเท่าเมล็ดพริกไทย เรียงเป็นแถวลงไปจนถึงที่ตั้งปลายสุดของ
ลมหายใจ แล้วภาวนาสัมมาอะระหังไปเรื่อยๆ แล้ว จะเห็นแสงรัศมีสีแดง ต่อ
จากนั้นน�ำใจไปฐานที่ 5 ที่อยู่ตรงกลางกั๊กแนวเดียวกับสะดือ แล้วกล่าวสัมมา
อะระหังต่อไป ก็จะเห็นดวงธรรมสีขาวใสสว่างอยู่ตรงนั้น
จากนั้นท่านให้ค้นหาดวงพระ “อะ-ระ-หัง” ต่อจากฐานที่ 5 อันเป็น
ศูนย์กลางกั๊กของกลางกาย ปรากฏว่าเมื่อผู้ปฏิบัติวางใจที่ศูนย์กลางกั๊กแล้วก็
เห็นดวงธรรม “อะ” ท่านเรียกดวงนี้ว่า “ดวงแก้วใหญ่” อันเป็นเหมือนโอสถ
ทิพย์สามารถช่วยรักษาตนให้พ้นทุกข์ได้ จากนั้นก็หาดวง “ระ” ท่านกล่าวว่า
“ต้องเอาใจไปตั้งไว้ที่ศูนย์กลางสะดือ เมื่อเห็นศูนย์กลางกั๊กขนาดเท่าเมล็ด
พริกไทยแล้ว ให้เอาดวงแก้วใหญ่วางซ้อนทับข้างบนจากเมล็ดพริกไทยนั้นไป
อีกที” แล้วจะเห็นดวง “ระ” ซ้อนในศูนย์กลางกั๊กของกลางกายนั้น จากนั้น
ท่านให้หาดวง “หัง” โดยเอาดวงแก้วใหญ่ “อะ” ซ้อนทับตรงกลางกั๊กซ้อน
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กับดวง “ระ” ขึ้นไปข้างบน แล้วจะเห็นดวง “หัง” อยู่ตรงบนสุดของการซ้อน
ทับระหว่างดวงแก้วกับศูนย์กลางกั๊ก
จากข้อความที่กล่าวมานั้น หากเปรียบเทียบกับวิชชาธรรมกายที่พระ
เดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีได้ค้นพบ จะเห็นว่าฐานที่ตั้งของใจมีที่เหมือน
และต่างกับวิชชาธรรมกายในฐานบางฐานคือ ในส่วนทีข่ าดหายไปคือทางคัมภีร์
ปฏิบัติภาษาเขมรไม่ได้กล่าวถึงที่ตั้งของใจ 3 ฐานคือ ฐานที่อยู่เพลาตา ฐานที่
จอมประสาท และศูนย์กลางกายฐานที่ 7
อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติหาดวงแก้วหรืออักขระ “อะ-ระ-หัง” ต่อจาก
ศูนย์กลางกัก๊ นัน้ นับได้วา่ เป็นความสอดคล้องตรงกันกับการปฏิบตั ธิ รรมวิชชา
ธรรมกาย ทีเ่ น้นความส�ำคัญของการวางใจไว้ภายในตัวราวช่วงกลางของล�ำตัว

การเห็นดวงจิต และดวงแก้วพระธรรมเจ้า
ในคัมภีรป์ ริยายพระวิปสั สนาสูตรฉบับเดียวกันได้กล่าวถึงเรือ่ งการเห็น
ดวงจิตว่า เป็นดวงที่เกิดขึ้นในศูนย์กลางกายระดับเดียวกับสะดือ ดังข้อความ
ในคัมภีร์ดังนี้
ตั้งภาวนาไปแล้วเห็นจิตนั้นชื่อว่า “ดวงจิต”
เห็นดวงจิตนั้นบังเกิดมาจากที่ไหน ?
ผูป้ ฏิบตั ติ อบว่า นัง่ ภาวนาแล้วเห็นบังเกิด ณ ศูนย์กลางกัก๊
กลางกายระดับเดียวกับสะดือ
ค�ำว่า “จิต” ในภาษาเขมรหมายถึงธรรมชาติทสี่ ะสมอารมณ์ หรือความ
คิด ภาษาเขมรไม่มคี �ำศัพท์สำ� หรับเรียกตัวจิตว่า “ใจ” ดังนัน้ ค�ำว่า “จิต” ทีจ่ าร
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ไว้ในใบลานภาษาเขมรอาจแปลได้ 2 ความหมายคือ “จิต” และ “ใจ” ส่วนใน
วิชชาธรรมกายกล่าวว่า “จิต” เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของใจ
ค�ำว่า “ใจ” ในวิชชาธรรมกายนั้น พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี
(สด จนฺทสโร) อธิบายว่าเห็นอย่างหนึ่ง จ�ำอย่างหนึ่ง คิดอย่างหนึ่ง รู้อย่างหนึ่ง
ทั้ง 4 อย่างนี้รวมเข้าเป็นจุดเดียวกันเรียกว่า “ใจ” ดังนั้น “ใจ” จึงหมายถึง
ดวงเห็น ดวงจ�ำ ดวงคิด ดวงรู้ ทั้ง 4 ดวงนี้รวมกันมาจรดอยู่กลางกั๊กคือกลาง
กาย แล้วจะท�ำให้เห็นดวงธรรมทีท่ ำ� ให้เป็นกายมนุษย์ ซึง่ ดวงธรรมทีท่ �ำให้เป็น
กายมนุษย์นมี้ ที ตี่ งั้ แห่งเดียว คือศูนย์กลางกัก๊ ของกลางกายของเรานัน่ เอง
ส่วนค�ำว่า “ศูนย์กลางกั๊ก” ที่ปรากฏในคัมภีร์ใบลาน ซึ่งหมายถึง
ต�ำแหน่งทีอ่ ยูต่ รงกลางกายระดับเดียวกับสะดือนัน้ มีความสอดคล้องกับวิชชา
ธรรมกายตามที่พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีได้อธิบายว่า
ค�ำที่เรียกว่า “ใจ” นี่แหละเราต้องบังคับให้หยุดเป็นจุด
เดียวกัน เห็น จ�ำ 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�ำภาวนา โดยเอาพระ “อะ-ระ-หัง” มาผูกกับจิต แล้ว
เอาจิตนั้นมาผูกกับดวงแก้ว ดวงแก้วจึงมั่นคงไม่ขยับหายไปไหน เนื้อหานั้น
กล่าวดังนี้
เมือ่ จิตผูกกับดวงแก้ว ดวงแก้วนัน้ มีชอื่ ว่า “พระธรรมเจ้า”
จิตนั้นได้มาจากการท�ำภาวนา ท�ำภาวนาโดยพระ“อะระหัง”
จิตจึงมาอยู่ หากไม่ได้ตั้งภาวนาโดยพระ “อะ-ระ-หัง” จิตนั้น
ย่อมไม่ได้มาตั้งอยู่ การภาวนาเอาพระ “อะ-ระ-หัง” มาผูกจิต
จึงท�ำให้จิตสามารถอยู่ได้...เพราะจิตถูกผูกติดกับดวงแก้วจิต
จึงไม่อาจไปไหนอืน่ ได้ ดวงแก้วนัน้ มีชอื่ ว่า “พระธรรมเจ้า”14
กระบวนการเห็นธรรมที่ปรากฏในคัมภีร์นี้ ได้แสดงการเข้าถึงธรรม
ภายในเป็นล�ำดับว่า ช่วงแรกผูป้ ฏิบตั ไิ ด้เห็นจิตของตนก่อน จากนัน้ จึงทราบว่า
จิตทีเ่ ห็นนัน้ เรียกว่าดวงจิต เป็นดวงจิตทีบ่ งั เกิดขึน้ ทีศ่ นู ย์กลางกัก๊ กลางกายอยู่
แนวเดียวกับสะดือ จากนั้นปฏิบัติสมาธิต่ออีกโดยเอาใจมาจรดต่อกับดวงแก้ว
และภาวนาพระ “อะ-ระ-หัง” ทีก่ ลางดวงจิตนัน้ จนใจตัง้ มัน่ จากนัน้ จึงเห็นดวง
ธรรมอีกดวงหนึ่ง ซึ่งผู้ปฏิบัติเรียกว่า “ดวงแก้วพระธรรมเจ้า”
กล่าวโดยสรุป การปฏิบตั ธิ รรมตามแนวทางในคัมภีรผ์ โลว์พระธรรมลังกา
ภาษาเขมรนี้ มีผลท�ำให้ผปู้ ฏิบตั สิ ามารถเห็นสภาวธรรมทีเ่ ป็นรูปธรรมได้ กล่าว
คือได้เห็นธรรมในลักษณะเป็นดวงๆ จึงอาจเรียกได้ว่าเป็นร่องรอยของวิชชา
ธรรมกายประการหนึ่ง ในประเด็นเรื่องศูนย์กลางกายและดวงธรรมานุปัสสนา
สติปัฏฐาน ซึ่งคัมภีร์ใบลานเขมรเรียกต่างออกไปว่า “ดวงพระธรรมเจ้า”
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การเห็นพระรัตนตรัยภายในตัว
ข้ อ ความในคั มภีร ์ผโลว์พ ระธรรมลังกาเล่ม เดี ย วกั น15 ได้ ก ล่ า วถึ ง
ประสบการณ์จากการเห็นพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆะรัตนะซ้อนกันภายใน
ตัวว่า ท่านอาจารย์ให้ตั้งบริกรรมให้เกิดองค์พระที่ศูนย์กลางกาย นั่งบริกรรม
แล้วเห็นพระพุทธองค์เสด็จมาโปรด ทรงบังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกั๊กกลางกาย
เห็นพระองค์ทรงพระจีวรมีพระสังฆาฎิบนบ่า ทรงมีรัศมี 6 ประการ ขนาด
ขององค์พระนั้นใหญ่ขนาดเท่านิ้วโป้ง จากนั้นอาจารย์ถามว่า “ภายในองค์
พระ เห็นอะไรบ้าง?” ผู้ท�ำภาวนาตอบว่า “เห็นมีองค์พระธรรมเจ้าอยู่ข้างใน
องค์พระ เห็นดวงพระสงฆ์เจ้าอยู่รวมในนั้นด้วย” อาจารย์จึงถามกลับไปว่า
“เห็นทั้ง 3 พระองค์ อยู่พร้อมกันหรืออย่างไร?” ผู้ทำ� ภาวนาตอบไปว่า “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�ำรับต�ำราเป็นเนติแบบแผนไว้ว่า นานา โหนฺตมฺปิ วตฺถุ
โค ถ้าว่าโดยวัตถุแล้วแยกเป็น พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ
เอกีภูตมฺปนตฺถโต ถ้าว่าโดยอรรถประสงค์แล้ว เป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน แยกจากกันไม่ได้ อญฺญมญฺญาวิโยคาว พุทธรัตนะ ธรรม
รัตนะ สังฆรัตนะ เป็นของเนื่องซึ่งกันและกัน แยกแตกจากกัน
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ไม่ได้ เมื่อรู้จักดังนี้แล้ว นี่แหละเป็นตัวพระพุทธศาสนาที่เรียก
ว่า “พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ อยู่ในตัวของเรา มีทุก
คนด้วยกัน”16
นับว่าประสบการณ์การปฏิบัติธรรมที่บันทึกไว้ในคัมภีร์ใบลานภาษา
เขมรนั้น มีความสอดคล้องใกล้เคียงกันมากกับวิชชาธรรมกาย โดยเฉพาะที่
ระบุไว้ว่าพระรัตนตรัยอยู่ภายในตัว และพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ
อยู่รวมด้วยกัน เป็นสิ่งที่เนื่องซึ่งกันและกันซึ่งแยกกันไม่ได้ นับเป็นมุมมอง
พระรัตนตรัยของสายปฏิบัติที่มีร่วมกันประการหนึ่ง

ดวงศีล
การเห็นดวงศีลที่ปรากฏในเนื้อหาคัมภีร์มูลพระกัมมัฎฐาน ได้กล่าวถึง
ดวงศีลในทุกชัน้ แห่งการปฏิบตั ิ คือตัง้ แต่ชนั้ ปีติ 5 เป็นต้นไปจนถึงชัน้ มหาจุฬา
มณี กล่าวคือผู้ปฏิบัติภาวนาแล้วจะพบตัวศีล มีลักษณะเป็นดวงกลมและมี
รัศมีทแี่ ตกต่างกันในแต่ละชัน้ แห่งการปฏิบตั ิ อย่างเช่นในชัน้ ปีติ 5 กล่าวว่า
1. เมือ่ พระขุททกาปีตบิ งั เกิดขึน้ ภายในกาย ผูป้ ฏิบตั ริ สู้ กึ ขนลุก กายเย็น
ชุ่มชื่น จากนั้นเห็นดวงศีลปาณาฯ (ศีลข้อ 1) มีแสงรัศมีสีขาว เมื่อ
ใจนิง่ เป็นอัปปนาสัมมาธิแล้ว (ศีลขันติซอ้ นกันกับศีลปาณา) ดวงศีล
นั้น ก็มีรัศมีเป็นวงกลมเหมือนพระจันท์วันเพ็ญ
2. เมื่อพระขณิกาปีติบังเกิดขึ้นภายในกาย ผู้ปฏิบัติรู้สึกขนลุก กายสั่น
จากนัน้ เห็นดวงศีลอทินนาทานาฯ (ศีลข้อ 2) มีรศั มีสมี ว่ งเป็นวงกลม
เหมือนดาวพระศุกร์ แผ่รศั มีออกไปทุกสารทิศ เมือ่ พระอัปปนาสมาธิ
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เอาศีลสัจจังมาซ้อนกับศีลอทินนาทานาแล้ว ก็มแี สงรัศมีสแี ดง เป็น
ดวงกลมเหมือนดังเช่นแสงฉัพพันณรังศีแผ่รอบทิศ
3. เมื่อพระโอกกันติกาปีติบังเกิดขึ้นภายในกาย ผู้ปฏิบัติรู้สึกขนลุก
กายชุ่มชื่น จากนั้นเห็นดวงศีลกาเมฯ (ศีลข้อ 3) มีรัศมีสีเหลือง
สีเขียวเหมือนสายรุง้ ทัง้ 7 สี แผ่ออกเป็นแสงฉัพพรรณรังศีรอบทิศ
4. เมื่อพระอุเภงคาปีติบังเกิดขึ้นภายในกาย ผู้ปฏิบัติรู้สึกสงบนิ่ง กาย
เบาลอย จากนัน้ เห็นดวงศีลมุสาฯ (ศีลข้อที่ 4) มีรศั มีสเี หลืองเหมือน
มหาฤกษ์ทั้ง 7 ดวง
5. เมื่อพระผรณาปีติบังเกิดขึ้นภายในกาย ผู้ปฏิบัติรู้สึกกายเบา ใจนุ่ม
นวล จากนัน้ เห็นดวงศีลสุราฯ (ศีลข้อที่ 5) เป็นแสงสว่างสีเขียวกลม
เหมือนดวงพระอาทิตย์ทั้ง 7 ดวง
ดวงศีลที่เจ้าวิปัสสนาเห็นนั้น ถูกเรียกตามชื่อแห่งศีล 5 ข้อ ส่วนดวงศีล
ทีป่ รากฏในชัน้ พระยุคคล 6 นัน้ ถูกเรียกตามศีล 8 และศีล 10 ต่อจากดวงศีลใน
ชั้นปีติ 5 ได้แก่ดวงศีลวิกาลฯ (ศีลข้อ 6) ดวงศีลนจฺจคีตาฯ (ศีลข้อที่ 7) ดวงศีล
มาลาฯ (ศีลข้อที่ 8) ดวงศีลอุจฺจาฯ (ศีลข้อที่ 9) และดวงศีลชาตรูปฯ (ศีลข้อ
ที่ 10)
จากข้อความในคัมภีร์ดังที่ยกแสดงข้างต้น เป็นตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นถึง
การมีตัวตนของดวงศีลที่เจ้าวิปัสสนา (ผู้ปฏิบัติ) ได้ไปรู้ไปเห็น แล้วเรียกชื่อ
ดวงนั้นไปตามหมวดแห่งศีลหรือหมวดแห่งธรรม ชื่อของดวงศีลนั้นมิใช่จำ� กัด
เฉพาะชื่อที่ปรากฏในศีล 5 ศีล 8 ศีล 10 แต่ยังมีศีล 227 ข้อและศีลข้ออื่นๆ
อีกเป็นจ�ำนวนมาก
334 | ดร.กิจชัย เอื้อเกษม

www.webkal.org

ตัวอย่างคัมภีร์ใบลานอักษรเขมร

ในวิชชาธรรมกาย ดวงศีลเป็นดวงที่สองรองมาจากดวงธัมมานุปัสสนา
สติปัฏฐาน พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีท่านกล่าวเรื่องนี้ว่าดังนี้
หยุดอยูก่ ลางดวงธรรมทีท่ �ำให้เป็นกายมนุษย์ พอหยุดถูก
ส่วนก็เห็นดวงใส ดวงใสนั้นแหละเรียกว่า เอกายนมรรค หรือ
เรียกว่าปฐมมรรค หรือเรียกว่า ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน เท่า
ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ ใจก็หยุดนิง่ อยูก่ ลางดวงนัน้ พอหยุดนิง่ ถูก
ส่วนเข้าเท่านั้น หยุดในหยุด หยุดในหยุด หยุดในหยุด พอถูก
ส่วนเข้าเท่านั้น หยุดในหยุด กลางของหยุด หยุดในหยุด กลาง
ของหยุดเรื่อยเข้า เห็นดวงอีกดวงหนึ่งเท่าๆ กัน อยู่กลาง ดวง
ธรรมานุปสั สนาสติปฏั ฐานเรียกว่า ดวงศีล หยุดอยูก่ ลางดวงศีล
นั่น พอถูกส่วนเข้าเห็นอีกดวงหนึ่งเท่าๆ กันเรียกว่า ดวงสมาธิ
หยุดอยู่กลางดวงสมาธินั่น พอถูกส่วนเข้าเห็นอีกดวงหนึ่งเรียก
ว่า ดวงปัญญา ดวงเท่าๆ กัน หยุดอยู่กลางดวงปัญญานั่น พอถูก
ส่วนเข้าเห็นอีกดวงหนึง่ เรียกว่า ดวงวิมตุ ิ ใส ละเอียด หนักลงไป
หยุดอยู่กลางดวงวิมุตตินั่น พอถูกส่วนเข้าเห็นอีกดวงหนึ่ง เรียก
ว่า ดวงวิมุติญาณทัสนะ17
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ข้อความข้างต้นเปรียบเทียบให้เห็นว่า การเห็นดวงศีลรัศมีสีต่างๆ ที่
ปรากฏในชั้นการปฏิบัติแต่ละชั้นตามคัมภีร์ใบลานมูลพระกัมมัฏฐานภาษา
เขมรนั้น มีความคล้ายคลึงกับที่กล่าวไว้ในวิชชาธรรมกาย แต่ก็แตกต่างกันใน
หลายด้านเช่นการทีด่ วงศีลในคัมภีรเ์ ขมรนัน้ เรียกชือ่ ตามศีลแต่ละข้อ และแตก
ต่างในขั้นตอนของการเข้าถึง ซึ่งเป็นเครื่องบ่งชี้ว่า แท้จริงแล้ว “ดวงศีล” ที่
กล่าวไว้ในคัมภีรส์ ายปฏิบตั ขิ องเขมรกับ “ดวงศีล” ในวิชชาธรรมกายอาจไม่ใช่
สิง่ เดียวกัน อย่างไรก็ดกี ารกล่าวถึงศีลในลักษณะดวงใสทีห่ น็ ได้จากการปฏิบตั ิ
ธรรม ก็แสดงความเป็นสากลในการปฏิบัติสมาธิภาวนาตามหลักพระพุทธ
ศาสนา ที่คัมภีร์สายปฏิบัติภาษาเขมรได้รักษาสืบทอดมาแต่โบราณกาล เช่น
เดียวกับที่พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีได้แสดงไว้ในยุคปัจจุบัน

การบรรลุมรรคผล
คัมภีร์ “มูลพระกัมมัถฐาน” ของวัดมงคลศิริเกียน-เฆลียง กัมพูชา
กล่าวถึงผลการปฏิบัติธรรมในชั้นพระอริยสงฆ์ทั้ง 8 ตามแบบอานาปานสติ
กรรมฐานว่า
เมื่อลมหายใจลงมาถึงสะดือ ภาวนาให้ติดแน่นได้เห็น
พระรัศมีเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญ นี้เรียกกว่าได้บรรลุอนาคา
มรรคฯ เมื่อลมหายใจออกจากสะดือขึ้นไปถึงล�ำคอ ภาวนาให้
ติดแน่นได้เห็นพระรัศมีเหมือนพระอาทิตย์อุทัยขึ้น นี้เรียกว่าได้
บรรลุอรหัตมรรค18
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เนื้อหาในส่วนนี้คล้ายกับคัมภีร์บัวระพันธะอักษรธรรมเป็นอย่างมาก19
ซึ่งจะได้มีการค้นคว้าในล�ำดับต่อไป ส�ำหรับการปฏิบัติสมาธิภาวนาที่ปรากฏ
ในคัมภีรใ์ บลานมูลพระกัมมัฏฐานภาษาเขมรขอพักไว้เพียงเท่านีก้ อ่ น เนือ่ งจาก
เนื้อหาในชั้นถัดไปยังต้องอาศัยหลักฐานทางวิชาการประกอบการศึกษาเพิ่ม
เติมอีกพอสมควร
กล่าวโดยสรุปส�ำหรับคัมภีรม์ ลู พระกัมมัฏฐาน คัมภีรน์ เี้ ป็นบันทึกผลจาก
การปฏิบัติธรรมของบุคคลในเวลาที่ท่านได้บรรลุระดับสมาธิชั้นต่างๆ ปรากฏ
รายละเอียดเป็นขั้นตอนตามหลักสูตรที่เขียนไว้ ซึ่งได้สืบทอดและเผยแผ่ไป
จากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง ต่อมาคัมภีร์นี้ก็มีการจารคัดลอกและอาจจะมีการ
อธิบายเนือ้ หาเพิม่ เติมในเชิงสัญลักษณ์ และอธิบายตามสภาวธรรมต่างๆ ด้วย
แนวทางการเรียนการสอนของคนในสมัยหลัง ผลทีเ่ กิดจากการปฏิบตั ทิ ปี่ รากฏ
ในคัมภีร์นี้ กล่าวไว้ว่าผู้ปฏิบัติภาวนามีประสบการณ์ภายในคือ เกิดปีติ เห็น
แสงสว่าง เห็นดวงแก้ว ดวงศีลเห็นพระพุทธเจ้า เห็นพระอริยสงฆ์ และการ
เข้าฌานไปสวรรค์ ไปพรหมโลก เป็นต้น
สิ่ ง ที่ แ ตกต่ า งระหว่ า งผลแห่ ง การปฏิ บั ติ ใ นคั ม ภี ร ์ ฉ บั บ นี้ กั บ วิ ช ชา
ธรรมกายก็คือ เนื้อหาในคัมภีร์นี้บอกรายละเอียดประสบการณ์ภายในเพียง
เบื้องต้น มิได้แสดงรายละเอียดการเข้าถึงธรรมในชั้นสูงขึ้นอย่างที่พระเดช
พระคุณพระมงคลเทพมุนไี ด้แสดงไว้ และอีกประการหนึง่ คือผลจากการปฏิบตั ิ
ธรรมตามหลักสูตรที่ปรากฏในคัมภีร์นี้ กับผลจากการปฏิบัติที่บันทึกในคัมภีร์
พระกัมมัฏฐานฉบับอืน่ ๆ แสดงไว้ไม่ตรงกัน ซึง่ อาจเป็นไปได้วา่ สภาวธรรมของ
ผูเ้ จริญภาวนาแต่ละท่านหรือแต่ละส�ำนักในสมัยนัน้ ได้เข้าถึงประสบการณ์ทมี่ ี
ความละเอียดอ่อนไม่เท่ากัน ถึงแม้จะเรียนและปฏิบัติตามหลักสูตรเดียวกัน
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ก็ตาม แต่อย่างน้อยเนื้อหาที่ปรากฏในคัมภีร์ใบลานภาษาเขมรโบราณนี้ อาจ
เป็นเหลักฐานทีแ่ สดงความเป็นไปได้ของร่องรอยวิชชาธรรมกายทีข่ าดหายไป
ยาวนาน คงเหลือเพียงบางส่วนทีค่ นสมัยโบราณได้บนั ทึกไว้ในคัมภีรเ์ ท่านัน้

ข้อสรุปจากเอเชียอาคเนย์ 20
ภาพรวมทางประวั ติ ศ าสตร์ จ ากคั ม ภี ร ์ ใ บลานในประเทศไทยและ
ประเทศใกล้เคียง เกี่ยวกับค�ำสอนเรื่องธรรมกายและธรรมปฏิบัติที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่นก่อนที่พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีจะค้นพบธรรมกายนั้น อาจ
สรุปได้ดังนี้
การศึกษาของพระครูวิเทศสุธรรมญาณและกิจชัย เกี่ยวกับ “คาถา
พระธรรมกาย” ได้ข้อสรุปว่า “ธรรมกาย” ในฐานะที่เป็นพุทธคุณและเป็น
กายที่ประกอบด้วยญาณรู้แจ้งนั้น เป็นที่รู้จักของชาวพุทธในหลายท้องที่
ของประเทศไทยมานานกว่า 4 ศตวรรษแล้ว โดยเฉพาะในท้องที่ที่มีการใช้
อักษรขอมและอักษรธรรมอย่างแพร่หลายเป็นทางการ อีกทั้งแนวทางในการ
พรรณนาคุณพระธรรมกายลักษณะนี้ ดูจะเป็นแนวทางของชาวพุทธเถรวาท
เช่นเดียวกันกับทีพ่ บในอรรถกถาบาลี แต่ไม่ปรากฏในคัมภีรม์ หายานหรือคัมภีร์
วัชรยานใดๆ พระปอเหม่าพบว่าในประเทศกัมพูชา ก็มีคาถาพระธรรมกายใน
คัมภีรใ์ บลานภาษาเขมรเช่นเดียวกัน โดยนิยมใช้เป็นบทสวดสรรเสริญพระพุทธ
คุณเพือ่ ความเป็นสิรมิ งคล และใช้ประกอบในการเจริญภาวนา ส่วนการศึกษา
ของ สุปราณี ในเรื่อง “ธรรมกาย” ในคัมภีร์จตุรารักขานอกจากจะให้ข้อสรุป
เดียวกันว่า ธรรมกายเป็นกายที่อุดมด้วยญาณตรัสรู้ที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเป็นอจินไตยแล้ว เธอยังได้เชื่อมโยงให้เห็นด้วยว่า
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ค�ำสอนของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนเี กีย่ วกับความรูแ้ จ้งของธรรมกาย
กับหลักฐานที่พบในพระบาลีนั้นเข้ากันได้และไม่แตกต่างกัน กล่าวคือ เพราะ
ธรรมกายประกอบด้วยญาณรู้แจ้ง ดังนั้นการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้
อริยสัจธรรมได้ก็ด้วย “ตาและญาณของธรรมกาย” หาใช่ด้วยตาเนื้อและการ
รับรู้ของพระรูปกายแห่งพระสิทธัตถราชกุมารแต่อย่างใดไม่ ดังนั้นการเข้าถึง
ธรรมกายจึงมีความจ�ำเป็นต่อการตรัสรู้อริยสัจธรรม ดังมีนัยแสดงไว้ในพระ
วินยั ปิฎกเกีย่ วกับเหตุการณ์ทพี่ ระพุทธองค์ตรัสรูป้ ฏิจจสมุปบาทธรรม ณ ควง
ไม้พระศรีมหาโพธิ์ และเพราะเหตุนพี้ ระสัมมาสัมพุทธเจ้าทัง้ หลายผูม้ ธี รรมกาย
และเป็นธรรมกายจึงทรงอุดมด้วยธรรมจักษุและพระญาณอันแจ่มแจ้งชัดเจน
ในสรรพสิง่ ดังทีม่ พี ระคาถาสรรเสริญพระพุทธคุณบันทึกไว้ในคัมภีรอ์ ปทานนับ
เป็นการเชื่อมโยงที่ท�ำให้ผู้ศึกษาได้เห็นชัดถึง “หน้าที่” และความจ�ำเป็นของ
ธรรมกายต่อการตรัสรู้ธรรมตามนัยของวิชชาธรรมกาย
อย่ า งไรก็ ดี แม้ คั ม ภี ร ์ ส ายปฏิ บั ติ ท ้ อ งถิ่ น จะพรรณนาคุ ณ ของพระ
ธรรมกายไว้ อ ย่ า งลึ ก ซึ้ ง โดยมี ห ลั ก การที่ ต รงกั น กั บ วิ ช ชาธรรมกายว่ า
“ธรรมกายประกอบด้วยญาณรูแ้ จ้ง” ก็ตาม แต่เรากลับไม่เคยพบเห็นข้อความ
ใดในคัมภีร์เหล่านี้ ที่ระบุถึงความส�ำคัญของธรรมกายต่อการตรัสรู้ธรรม
ของพระพุทธองค์หรือพุทธสาวกเลยสักครั้งเดียว การศึกษาแต่ “คาถาพระ
ธรรมกาย” เพียงอย่างเดียว จึงอาจท�ำให้ผู้ศึกษาตีความไปว่า การที่ธรรมกาย
มีญาณรูแ้ จ้งก็เป็นเพราะธรรมกายเป็นคุณสมบัตขิ องพระพุทธองค์ผตู้ รัสรูธ้ รรม
แล้วเท่านั้น และดังนั้นจึงมีเพียงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่มีธรรมกาย
เพราะญาณของธรรมกายเป็น “อสาธารณะ” มิได้เป็นของทั่วไปแก่พระสาวก
ด้วย เชื่อว่าความเข้าใจเช่นนี้ยังเป็นความเข้าใจของคนส่วนใหญ่ในแวดวง
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วิชาการปัจจุบันรวมทั้งในแวดวงชาวพุทธด้วย ทั้งเป็นไปได้ว่าอาจเป็นความ
เข้าใจของผู้ปฏิบัติในยุคสมัยของท่านเองด้วย
กล่าวได้ว่าหากขาดเสียซึ่งค�ำอธิบายของพระเดชพระคุณพระมงคล
เทพมุนี (สด จนฺทสโร) ในเรื่องกายธรรมหลายระดับแล้ว เป็นไปได้ยากหรือ
เป็นไปไม่ได้เลยที่ผู้ศึกษาจะจินตนาการเอาเองว่า ธรรมกายได้บังเกิดขึ้นแก่
สิทธัตถราชกุมาร ตั้งแต่ก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
แล้ว และธรรมกายนัน่ เองที่ “ท�ำหน้าทีใ่ นการตรัสรูอ้ ริยสัจธรรม” เปลีย่ นแปลง
สิทธัตถราชกุมารเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในที่สุด การที่พระเดชพระคุณ
พระมงคลเทพมุนีกล่าวอธิบายได้อย่างชัดเจนและยืนยันมาตลอดโดยไม่เคย
เปลี่ยนแปลงค�ำสอนเลยนั้น อาจนับเป็นเครื่องรับรอง “การค้นพบ” ความรู้
เรื่องธรรมกายของท่าน ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อาจนึกคิดตีความหรือท�ำความเข้าใจ
เอาเองจากการศึกษา “คาถาธรรมกาย” ที่เก็บรักษาและสืบทอดกันมาเป็น
เวลาหลายศตวรรษได้เลย
ส�ำหรับผลการศึกษาคัมภีร์ปฏิบัติธรรมของพระพุทธศาสนาในท้องถิ่น
ที่ใช้อักษรธรรมในประเทศไทยและสปป.ลาวโดย กิจชัย และคัมภีร์ท้องถิ่นใน
ประเทศกัมพูชาโดยพระปอเหม่านั้น ให้ข้อสรุปในทิศทางเดียวกันว่า ค�ำสอน
ในคัมภีร์สายปฏิบัติมีความสอดคล้องกับหลักการวิชชาธรรมกายเป็นอย่าง
มาก เช่นเรื่องมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เพื่อจะมาหาดวงแก้ว หรือการที่จะกลับไป
หา “ดวงแก้วที่ข้ามา” เรื่องบุญบาปเรื่องชมพูทวีปเป็นแหล่งสร้างบารมี เรื่อง
พระพุทธเจ้าทั้งหลายปรินิพพานแล้วยังด�ำรงอยู่ในอายตนนิพพานเป็นต้น แม้
จะมีข้อแตกต่างกันในรายละเอียดบ้างก็ตาม ส่วนด้านธรรมปฏิบัติในคัมภีร์
ท้องถิน่ และวิชชาธรรมกายพบว่ามีความคล้ายคลึงกันในวิธกี ารเบือ้ งต้น เกีย่ วกับ
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การใช้บริกรรมนิมิตความสว่างและค�ำบริกรรมภาวนา “สัมมาอะระหัง” รวม
ไปถึงประสบการณ์เบื้องต้นในการปฏิบัติเช่นการเห็นความสว่าง เห็นดวงแก้ว
หรือดวงธรรมใสสว่างเป็นต้น แต่แตกต่างกันในเรือ่ งฐานทีต่ งั้ ของใจในการเจริญ
ภาวนาและการบรรลุมรรคผล ในคัมภีรป์ ฏิบตั ธิ รรมท้องถิน่ ไม่ปรากฏหลักการ
และขั้นตอนในการบรรลุมรรคผลนิพพานด้วยพระธรรมกายแต่อย่างไร
การทีค่ มั ภีรป์ ฏิบตั ธิ รรมท้องถิน่ สอดคล้องกันกับวิชชาธรรมกายแต่เพียง
ในระดับของการเจริญภาวนาเบื้องต้น แต่ไม่ได้กล่าวถึงการบรรลุมรรคผล
นิพพานด้วยพระธรรมกายนั้น หากสรุปในภาษาวิชาการ ก็คงสรุปได้ว่า
หลักการในภาคปฏิบตั ขิ องทัง้ คัมภีรป์ ฏิบตั ธิ รรมของพระพุทธศาสนาในท้องถิน่
และวิชชาธรรมกาย เริ่มต้นจากโครงสร้างเดียวกันแต่พัฒนากระบวนการใน
การปฏิบัติไว้ต่างกัน ในขณะเดียวกันเมื่อมองในแง่ของประสบการณ์ ความ
ชัดเจนของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนใี นการชีแ้ จงเรือ่ งความส�ำคัญของ
ธรรมกายในการตรัสรูธ้ รรม และสามารถแจกแจงขัน้ ตอนการบรรลุธรรมได้โดย
ละเอียดทุกขัน้ ตอนนัน้ น่าจะเกิดจากการรูเ้ ห็นจากประสบการณ์ในการปฏิบตั ิ
ธรรมของตัวท่านเอง จึงอาจถือได้วา่ เป็นเครือ่ งยืนยันการ “ค้นพบ” ค�ำสอนใน
ส่วน “ปฏิเวธ” ที่เลือนหายไปจากคัมภีร์ท้องถิ่นนานแล้วนั่นเอง
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ด้วยทีต่ งั้ ทางภูมศิ าสตร์ดนิ แดนคันธาระเป็นทีร่ จู้ กั ในกลุม่ นักวิชาการ ว่า
เป็นปากประตูในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างอินเดียกับชนชาติต่างๆ ที่
สัญจรและท�ำการค้าบนเส้นทางสายไหมมาแต่อดีตกาล ดินแดนนีจ้ งึ เป็นแหล่ง
รวมความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรม ในส่วนของพระพุทธศาสนา
ความหลากหลายดังกล่าวได้สะท้อนออกมาให้เห็น จากเนือ้ หาค�ำสอนทีป่ รากฏ
ในคัมภีร์ของนิกายต่างๆ ที่พบในดินแดนคันธาระเอง รวมถึงที่พบในเอเชีย
กลางและประเทศจีน ซึง่ เชือ่ ว่ารับเอาพระพุทธศาสนาไปจากคันธาระด้วย
หลักฐานทางคัมภีร์ที่น�ำมาศึกษาจากดินแดนต่างๆ ดังกล่าวนี้ พบว่า
มากกว่าครึ่งเป็นคัมภีร์พระพุทธศาสนามหายานที่หลากหลายด้วยเนื้อหา
นอกจากนัน้ เป็นคัมภีรข์ องพระพุทธศาสนานิกายหลักทีพ่ บคละกันหลายนิกาย
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นของนิกายสรรวาสติวาทและนิกายธรรมคุปตก์ ที่มีเนื้อหา
ค�ำสอนใกล้เคียงกันกับพระไตรปิฎกบาลีเป็นอย่างมาก และมีบางส่วนเป็นของ
นิกายมหาสางฆิกะ-โลโกตตรวาท ซึง่ มีคำ� สอนทีแ่ ตกต่างกันไปบ้างแต่กย็ งั รักษา
จุดร่วมบางอย่างไว้ คัมภีร์ลายมือเขียนที่ศึกษาจากคันธาระและเอเชียกลาง
มีอายุของการคัดลอกมาตั้งแต่ราวกลางพุทธศตวรรษที่ 5 (คือประมาณ พ.ศ.
450 เป็นต้นมา) จนถึงพุทธศตวรรษที่ 18-19 ท�ำให้ประมาณได้วา่ ต้นฉบับของ
ค�ำสอนนั้นๆ น่าจะย้อนไปได้ถึงพุทธศตวรรษที่ 4 เป็นอย่างช้า
จากการศึกษาได้พบหลักฐานค�ำว่าธรรมกายปรากฏอยูใ่ นคัมภีรเ์ หล่านัน้
และได้พบร่องรอยวิชชาธรรมกายในลักษณะความสอดคล้องทางหลักธรรม อีก
ทัง้ พบหลักฐานความสอดคล้องกับวิชชาธรรมกายในเรือ่ งวิธปี ฏิบตั สิ มาธิภาวนา
หรือในแง่ของประสบการณ์จากการเจริญภาวนา
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ส�ำหรับหลักฐานทางคัมภีรท์ ปี่ รากฏค�ำว่าธรรมกายจากภูมภิ าคคันธาระ
เอเชียกลางและจีนนี้ พบในคัมภีรท์ มี่ อี ายุการคัดลอกตัง้ แต่ราวพุทธศตวรรษที่
6 เป็นต้นมา จนถึงคัมภีรท์ มี่ อี ายุราวพุทธศตวรรษที่ 14 หรือหลังจากนัน้ ความ
หมายของค�ำว่าธรรมกายทีพ่ บในคัมภีรม์ ที งั้ ทีต่ รงกันอย่างสมบูรณ์ ตรงกันเพียง
บางส่วน และตรงกันในความหมายของธรรมกายแต่แตกต่างกันในค�ำสอนอืน่ ๆ
เป็นต้น โดยภาพรวมพบว่า จากคัมภีร์ที่น�ำมาศึกษามากกว่า 20 คัมภีร์ขึ้นไป
ความหมายของค�ำว่าธรรมกายที่ตรงกับวิชชาธรรมกายอย่างสมบูรณ์ จะพบ
อยู่ในคัมภีร์ของนิกายหลักและคัมภีร์ที่มีอายุเก่าแก่ ได้แก่ คัมภีร์อาคมะของ
จีน คัมภีร์พระพุทธศาสนามหายานยุคต้น และยุคกลางบางคัมภีร์ ส่วนคัมภีร์
พระพุทธศาสนามหายานที่มีการขยายความเชิงปรัชญาไปมากแล้ว พบว่า
มีความสอดคล้องในหลักการเบื้องต้น แต่เมื่อกล่าวถึงรายละเอียดแล้วพบ
ว่าแตกต่างกัน ตัวอย่างความหมายของค�ำว่าธรรมกายที่สอดคล้องกับวิชชา
ธรรมกายคือ พึงเห็นพระพุทธองค์โดยธรรม เพราะพระองค์ทรงมีธรรมเป็น
กาย (พระตถาคตเป็นธรรมกาย), พระพุทธองค์ทรงประกอบด้วยทั้งรูปกาย
และธรรมกาย, ธรรมกายเป็นกายแห่งการตรัสรู้ธรรม, อริยสงฆ์สาวกเป็นผู้ถึง
พร้อมด้วยธรรมกาย และกิเลสของพระพุทธองค์สิ้นแล้วคงเหลือแต่ธรรมกาย
เท่านั้นด�ำรงอยู่ เป็นต้น
ในแง่ของลักษณะความสอดคล้องทางหลักธรรมทัว่ ไปนัน้ พบหลักฐานที่
มีคำ� สอนตรงกับหลักการของวิชชาธรรมกาย จากคัมภีรท์ มี่ อี ายุตงั้ แต่ราวพุทธ
ศตวรรษที่ 6 เป็นต้นมา จ�ำนวน 11 พระสูตร ดังตัวอย่างบางประการต่อไปนี้
คือพระพุทธองค์ทรงเป็น “พุทธะ” เท่านัน้ เพราะทรงหมดกิเลสทีจ่ ะท�ำให้เป็น
อย่างอืน่ แล้ว, นิพพานเป็นแดนเกษมทีไ่ ม่มคี วามชรา, ต้องทัง้ รูท้ งั้ เห็นจึงก�ำจัด
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กิเลสได้, พึงปล่อยวางขันธ์ 5 ซึ่งไม่ใช่ตน และควรหน่ายในขันธ์ 5, ผู้ไม่ยึดติด
ในสิ่งใดย่อมมุ่งตรงไปสูพ่ ระนิพพาน, นิพพานเป็นสุขที่เทีย่ งแท้ไม่แปรเปลี่ยน,
พระพุทธองค์ทรงมีพระคุณเหนือพระอรหันต์แม้จะตรัสรู้นิพพานเดียวกัน,
พระพุทธเจ้าในอดีตมีมากมายเสมือนเม็ดทรายในคงคามหานที และธรรมกาย
เป็นส่วนหนึ่งในเส้นทางสายกลางสู่นิพพาน เป็นต้น
ในส่วนของหลักฐานแสดงความสอดคล้องกับวิชชาธรรมกายในวิธีการ
ท�ำสมาธิภาวนาหรือในแง่ของประสบการณ์จากการเจริญภาวนานั้น คัมภีร์
สายปฏิบัติที่น�ำมาศึกษาในครั้งนี้มีจ�ำนวน 10 คัมภีร์ เป็นคัมภีร์ที่สอนอานา
ปานสติ 2 คัมภีร์ และคัมภีร์ที่สอนพุทธานุสติ 8 คัมภีร์ มีทั้งที่พบเป็นต้นฉบับ
ลายมือเขียนภาษาคานธารีและภาษาสันสกฤต และทีแ่ ปลเป็นภาษาจีน พบว่า
คั ม ภี ร ์ ที่ ส อนอานาปานสติ เ ป็ น คั ม ภี ร ์ ข องนิ ก ายหลั ก คื อ สรรวาสติ ว าท มี
เนื้อหาแนะน�ำให้วางใจที่ศูนย์กลางกาย ส่วนคัมภีร์ที่สอนเกี่ยวกับพุทธานุสติ
มีผลการปฏิบัติธรรมแบบเห็นพระ นอกจากนี้ยังมีคัมภีร์ที่ให้ความส�ำคัญกับ
ศูนย์กลางกาย และมีคัมภีร์บางส่วนที่ไม่ได้แสดงฐานที่ตั้งของใจไว้ให้ชัดเจน
แต่มีหลักการปฏิบัติในการวางใจในท�ำนองเดียวกับการปฏิบัติธรรมเพื่อเข้า
ถึงพระธรรมกาย
ในภาพรวมของคัมภีรเ์ หล่านี้ คัมภีรท์ แี่ สดงถึงความสอดคล้องกับวิชชา
ธรรมกายสูงมากเป็นคัมภีรใ์ นพระพุทธศาสนานิกายหลักและพระพุทธศาสนา
มหายานยุคต้น แต่เริ่มแตกต่างมากขึ้นในคัมภีร์พระพุทธศาสนามหายานที่มี
การขยายความมากขึน้ ปรากฏการณ์เช่นนีน้ อกจากจะบ่งชีว้ า่ ค�ำสอนในวิชชา
ธรรมกายเป็นค�ำสอนเก่าแก่ในพระพุทธศาสนาที่ยังเก็บรักษาไว้ในบางคัมภีร์
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ของคันธาระ เอเชียกลาง และประเทศจีนแล้ว ยังแสดงให้เห็นประวัติศาสตร์
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยรวมอีกด้วย
ทางฝั่งตะวันออกของอ่าวเบงกอลตรงกันข้ามกับชมพูทวีป คือดินแดน
สุวรรณภูมอิ นั เป็นทีต่ งั้ ของอาณาจักรโบราณต่างๆ มีอาณาจักรทวารวดีเป็นต้น
หลักฐานโบราณคดีและจารึกต่างๆ ทีแ่ สดงความเป็นพระพุทธศาสนาจากทวาร
วดี มีความเก่าแก่ตงั้ แต่พทุ ธศตวรรษที่ 11 เรือ่ ยลงมา หลักฐานเหล่านีส้ ะท้อน
ความหลากหลายของนิกายต่างๆ ของพระพุทธศาสนาในลักษณะการผสม
ผสานกลมกลืนกัน ซึ่งบางครั้งไม่สามารถแยกแยะออกจากกันได้ ทั้งนี้เพราะ
ความเป็นอู่สะสมที่รับการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมสืบเนื่องต่อกันมาหลายยุค
หลายสมัยของภูมิภาคนี้เอง
ในการศึกษาคัมภีร์โบราณจากเอเชียอาคเนย์นั้น พบหลักฐานค�ำว่า
“ธรรมกาย” อยู่ 2 ประเภท ประเภทแรกซึ่งเป็นประเภทที่พบมากที่สุดคือที่
ปรากฏในคาถาธรรมกาย และอีกประเภทคือทีพ่ บในคัมภีรท์ บี่ รรยายพระพุทธ
คุณ ซึง่ เป็นเนือ้ หาในส่วนการแนะน�ำการปฏิบตั ธิ รรมแบบพุทธานุสติ หลักฐาน
ของค�ำว่าธรรมกายทั้งหมดที่พบในเอเชียอาคเนย์ ให้ความหมายของค�ำว่า
ธรรมกายไปในทิศทางเดียวกันว่า เป็นกายที่ประกอบด้วยพุทธญาณอันเป็น
เครื่องรู้แจ้ง ซึ่งเป็นความหมายที่สอดคล้องกับความหมายของค�ำว่าธรรมกาย
ในวิชชาธรรมกายอย่างตรงไปตรงมา
ธรรมกายในความหมายของกายแห่งพุทธญาณเครื่องรู้แจ้งนี้ น่าจะ
เป็นที่รู้จักดีในเอเชียอาคเนย์หรืออย่างน้อยในดินแดนล้านนานานมากแล้ว
ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 20 เป็นอย่างช้า เพราะเป็นไปได้ว่าคาถาอุปปาตสันติที่
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ประพันธ์ขนึ้ ในล้านนา ซึง่ กล่าวถึงธรรมกายในฐานะเป็นทีร่ วมแห่งพุทธญาณมี
พระสัพพัญญุตญาณเป็นต้นนัน้ อาจจะประพันธ์ขนึ้ ในราวกลางพุทธศตวรรษที่
20 ซึ่งหากคัมภีร์ดังกล่าวประพันธ์ในช่วงเวลานั้นจริง แสดงว่าท่านผู้ประพันธ์
น่าจะรู้จักคุณสมบัติของธรรมกายมาก่อนหน้านั้นระยะหนึ่งแล้ว ส่วนคาถา
พระธรรมกายมีหลักฐานทางโบราณคดีทยี่ นื ยันวันเวลาได้ชดั เจนในปลายพุทธ
ศตวรรษที่ 21 อันเป็นเวลาทีร่ ะบุไว้บนศิลาจารึกพระธรรมกายทีพ่ บทีพ่ ระเจดีย์
วัดเสือ พิษณุโลก
ในคาถาพระธรรมกาย ธรรมกายที่กล่าวไว้เป็นพระธรรมกายของ
พระพุทธเจ้า มีลักษณะของการเป็นที่รวมแห่งพระพุทธญาณและพุทธคุณ
มีประการต่างๆ ญาณของพระธรรมกายมีคณ
ุ สมบัตขิ องความรูแ้ จ้ง จึงบ่งบอก
นัยของพระธรรมกายว่าเป็นกายแห่งความรู้แจ้งหรือกายแห่งการตรัสรู้ธรรม
ไปด้วย ในเวลาเดียวกันพระพุทธองค์ทรงได้ชื่อว่าเป็นธรรมกาย (ธมฺมกายมตํ
พุทฺธํ) ธรรมกายอันเป็นที่รวมแห่งพระพุทธคุณจึงเป็นพุทธลักษณะประการ
หนึง่ ทีผ่ มู้ คี วามเพียรปฏิบตั ธิ รรมควรน้อมระลึกถึงเนืองๆ ในการเจริญพุทธานุ
สติ นอกจากนีย้ งั ได้พบว่าคาถาธรรมกายสามารถน�ำมาใช้ประโยชน์ในลักษณะ
การอาศัยอานุภาพของพระพุทธคุณ ให้ได้มาซึง่ ความส�ำเร็จทัง้ ทางโลกและใน
ทางธรรม
ในด้านหลักธรรมทั่วไปที่ปรากฏในคัมภีร์โบราณของเอเชียอาคเนย์
35 คัมภีร์ ซึ่งเป็นคาถาบาลี 3 คัมภีร์ ไม่มีข้อสงสัยในความเป็นเถรวาทของ
คัมภีรเ์ หล่านัน้ ทัง้ นีเ้ พราะความเป็นเถรวาทของภูมภิ าคแหล่งก�ำเนิดของคัมภีร์
เอง และด้วยการศึกษาเปรียบเทียบเนื้อหาในคัมภีร์ดังกล่าวกับพระไตรปิฎก
บาลี นอกจากนีแ้ ล้วยังพบว่าคัมภีรท์ ใี่ ช้ศกึ ษามีคำ� สอนในการปฏิบตั ทิ สี่ อดคล้อง
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กับวิชชาธรรมกายเป็นอย่างมาก เช่นเรือ่ งมาเกิดเป็นมนุษย์กเ็ พือ่ จะมาหาดวง
แก้ว หรือการทีจ่ ะกลับไปหา “ดวงแก้วทีข่ า้ มา”, เรือ่ งบุญบาป, เรือ่ งชมพูทวีป
เป็นแหล่งสร้างบารมี, เรื่องพระพุทธเจ้าทั้งหลายปรินิพพานแล้วยังด�ำรงอยู่
ในอายตนนิพพาน เป็นต้น แม้จะมีข้อแตกต่างกันในรายละเอียดการใช้ศัพท์
ปรากฏอยู่บ้างก็ตาม
ส่วนด้านธรรมปฏิบตั พิ บว่าในคัมภีรท์ อ้ งถิน่ และวิชชาธรรมกายมีความ
คล้ายคลึงกันในวิธกี ารเบือ้ งต้น เกีย่ วกับการใช้บริกรรมนิมติ ความสว่างและค�ำ
บริกรรมภาวนา “สัมมาอะระหัง” รวมไปถึงประสบการณ์เบือ้ งต้นในการปฏิบตั ิ
เช่นการเห็นความสว่าง เห็นดวงแก้วหรือดวงธรรมใสสว่าง เป็นต้น แต่จะแตก
ต่างกันในเรื่องฐานที่ตั้งของใจในการเจริญภาวนาและการบรรลุมรรคผล ที่
ส�ำคัญที่สุดในคัมภีร์ปฏิบัติธรรมท้องถิ่นไม่ปรากฏหลักการและขั้นตอนในการ
บรรลุมรรคผลนิพพานด้วยพระธรรมกายแต่อย่างไร แม้จะมีรอ่ งรอยของ “พระ
ญาณกสิณ” อยู่บ้าง แต่ก็เป็นประเด็นที่ไม่ชัดเจนต้องค้นคว้าต่อไป
การที่คัมภีร์โบราณจากภูมิภาคคันธาระ เอเชียกลาง และจีน รวมถึง
คัมภีร์ปฏิบัติธรรมท้องถิ่นแถบเอเชียอาคเนย์มีความสอดคล้องกับวิชชา
ธรรมกายแต่เพียงบางระดับ ซึ่งแตกต่างกันไปขึ้นกับอายุความเก่าแก่ของ
นิกาย ภาษาวัฒนธรรม ยุคสมัยกาลเวลา หรือที่ตั้งภูมิศาสตร์ก็ตาม ย่อมให้
ภาพของแกนกลางที่ใช้ร่วมกัน (norm) ของพระพุทธศาสนาอันเป็นสากล
โดยเฉพาะในธรรมปฏิบัติสมาธิภาวนา หากสรุปในภาษาวิชาการ ก็คงกล่าว
ได้ว่าภาคปฏิบัติที่ปรากฏในคัมภีร์ของพระพุทธศาสนาในภูมิภาคต่างๆ และ
วิชชาธรรมกายมีโครงสร้างเดียวกันแต่พฒ
ั นากระบวนการในการปฏิบตั ไิ ว้ตา่ ง
กัน ในขณะเดียวกันเมื่อมองในแง่ของประสบการณ์ ความชัดเจนของพระเดช
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พระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ในการสั่งสอนและชี้แจงความส�ำคัญ
ของธรรมกายในการตรัสรู้ธรรม และสามารถแสดงขั้นตอนการบรรลุธรรมได้
โดยละเอียดทุกขัน้ ตอนนัน้ เป็นสิง่ ทีเ่ กินกว่าวัฒนธรรมร่วมสมัยในรูปต�ำราหรือ
ค�ำสอนจะพึงมีได้ในยุคนั้น และจากที่มีผู้ปฏิบัติธรรมวิชชาธรรมกายที่ท่านได้
ถ่ายทอดให้ จนส�ำเร็จมรรคผลเป็นพยานบุคคลให้ทา่ นได้มากมาย จึงอาจสรุป
ได้วา่ ค�ำสอนวิชชาธรรมกายของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนเี กิดจากการ
รู้เห็นประสบการณ์ภายในจากการปฏิบัติธรรมของตัวท่านเอง สิ่งนี้ถือได้ว่า
เป็นเครื่องยืนยันการ “ค้นพบ” ค�ำสอนในส่วน “ปฏิเวธ” ที่เลือนหายไปจาก
คัมภีร์ต่างๆ นานแล้วนั่นเอง

เชิงอรรถท้ายบทที่ 7
1

เรียบเรียงจากบทความของ ดร.ชนิดา จันทราศรีไศล
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ประวัตินักวิจัย
พระครูวิเทศสุธรรมญาณ วิ. (สุธรรม สุธมฺโม) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระ
ธรรมกาย ผู้อำ� นวยการสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย (Dhammachai Inter
national Research Institute; DIRI) นิตศ
ิ าสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
นักธรรมเอก พระอาจารย์สอนสมาธิภาวนา ร่วมประชุมวิชาการทางพระพุทธ
ศาสนา ทีม่ หาวิทยาลัยลอนดอน สหราชอาณาจักร ในปี พ.ศ. 2549 ร่วมประชุม
วิชาการทางพระพุทธศาสนา ที่มหาวิทยาลัยเอมอรี่ สหรัฐอเมริกา ใน พ.ศ.
2551 ร่วมประชุมวิชาการทางพระพุทธศาสนาที่ประเทศไต้หวัน เมื่อ พ.ศ.
2553 ได้รับใบประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุน “โครงการปกปักรักษาคัมภีร์
ใบลานลาว” จากหอสมุดแห่งชาติ สปป.ลาวใน พ.ศ. 2549 และเป็นประธาน
ผู้ดำ� เนินการ “โครงการดิจิไทเซชั่น คัมภีร์ฉบับเทพชุมนุม” วัดพระเชตุพนฯ
กรุงเทพฯ เมื่อ พ.ศ. 2556 งานที่วิจัยอยู่เป็นการค้นคว้าค�ำสอนดั้งเดิมจาก
คัมภีร์โบราณต่างๆ ในแถบสุวรรณภูมิ
พระมหา ดร.สุธรรม สุรตโน (แก้วเคน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระ
ธรรมกาย อาจารย์ใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย ผู้ช่วย
ผูอ้ ำ� นวยการ ส�ำนักการศึกษา พระอาจารย์สอนสมาธิภาวนา พระวิปสั สนาจารย์
พระอาจารย์สอนแผนกบาลี - ธรรม ทีป่ รึกษาฝ่ายวิชาการ สถาบันวิจยั นานาชาติ
ธรรมชัย ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จบการศึกษาเปรียญธรรม 9 ประโยค
พ.ศ. 2541 ส�ำเร็จการศึกษาปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยมคธ ประเทศอินเดีย
สาขาปรัชญา พ.ศ. 2554 วิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษาพระพุทธศาสนา
ศีลธรรมและการท�ำ สมาธิ” งานวิจัยค้นคว้าเกี่ยวกั บหลั ก ฐานธรรมกาย
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จากคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถาฎีกาและปกรณ์วิเสสต่างๆ ในภาษาบาลี
งานวิจัยที่ก�ำลังท�ำคือเรื่อง “การศึกษาการปฏิบัติธรรมแบบพุทธานุสสติใน
คัมภีร์พุทธศาสนาภาษาบาลี”
พระเกษตร าณวิชโฺ ช (วิทยานุภาพยืนยง) จบการศึกษา เกษตรศาสตร
บัณฑิต สาขาสัตวบาล จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2520 และจบ
ปริญญาโท เกษตรศาสตร์ สาขาการผลิตสัตว์ จากมหาวิทยาลัยแมสสีย์ ประเทศ
นิวซีแลนด์ พ.ศ. 2530 ปฏิบตั ศิ าสนกิจทีป่ ระเทศออสเตรเลียตัง้ แต่ พ.ศ. 25412554 ปัจจุบันก�ำลังท�ำวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอก สาขาปรัชญา เรื่อง
“ทฤษฎีตถาคตครรภะในคัมภีร์พระไตรปิฎกบาลี” เพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัย
ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย งานวิจยั ทีก่ ำ� ลังท�ำคือเรือ่ ง “ค�ำสอนวิชชาธรรมกาย
ในคัมภีร์พระไตรปิฎกบาลี” ในโครงการสืบค้นหลักฐานวิชชาธรรมกายใน
ค�ำสอนดั้งเดิม ในอุปถัมภ์พระเทพญาณมหามุนี วิ.
พระเกียรติศกั ดิ์ กิตตฺ ปิ ญฺโ เป็นนิสติ DCI รุน่ 1 ได้รบั การคัดเลือกให้
ไปศึกษาต่อที่วิทยาลัยสงฆ์ฉงหลิน วัดโฝกวงซัน 1 ปี และจบปริญญาตรีด้าน
ศาสนศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเสวียนจัง้ ไต้หวัน ปัจจุบนั ก�ำลังศึกษาปริญญาโท
ด้านศาสนศาสตร์ ทีม่ หาวิทยาลัยโอทาโก้ ประเทศนิวซีแลนด์ โดยท�ำวิจยั เกีย่ ว
กับรูปแบบสมาธิในพุทธศาสนาจีนยุคต้น, ธรรมกายในพระไตรปิฎกจีน, 4 เสา
หลักองค์กรพุทธไต้หวัน มีผลงานการน�ำเสนอบทความวิชาการ, เขียนบทความ
สารคดี และเข้าร่วมประชุมวิชาการในประเทศต่างๆ เช่น ไทย, ฮ่องกง, ไต้หวัน,
จีน, นิวซีแลนด์, ออสเตรเลีย และ เนเธอร์แลนด์ นักศึกษาทุน โครงการสืบค้น
หลักฐานวิชชาธรรมกายในค�ำสอนดัง้ เดิม ในอุปถัมภ์พระเทพญาณมหามุนี วิ.
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พระปอเหม่ า ธมฺ ม ิโ ต ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ มหาบั ณ ฑิ ต จาก
สถาบันธรรมกาย ปทุมธานี เมื่อ พ.ศ. 2549 ผ่านการอบรมในโครงการคัมภีร์
พุทธศาสนาดั้งเดิมภาษาคานธารีและสันสกฤตจากมหาวิทยาลัยวอชิงตัน
ซีแอตเติล สหรัฐอเมริกา ปัจจุบันปฏิบัติศาสนากิจอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรม
วอชิงตัน งานวิจัยเมื่อปี พ.ศ. 2550 ค้นคว้าเกี่ยวกับผลกระทบจากสงคราม
กลางเมืองที่มีต่อพระพุทธศาสนาในกัมพูชาระหว่าง พ.ศ. 2513-2534 และมี
งานวิจัยในปี พ.ศ. 2556 ด้วยหัวข้อ “ร่องรอยวิชชาธรรมกายในคัมภีร์เขมร”
ในโครงการสื บ ค้ น หลัก ฐานวิชชาธรรมกายในค�ำสอนดั้ ง เดิ ม ในอุ ปถั ม ภ์
พระเทพญาณมหามุนี วิ.
พระวีรชัย เตชงฺกุโร (ลือฤทธิกุล) ก�ำลังศึกษาปริญญาโทภาควิชา
สันสกฤต ทีม่ หาวิทยาลัยออสโลว์ (Asia and Middle East Studies, University
of Oslo) งานวิจัยวิทยานิพนธ์เป็นงานช�ำระคัมภีร์อักษรโบราณกลุ่ม Gilgit
Manuscripts ซึง่ ค้นพบทีก
่ ลิ กิตในประเทศปากีสถานเมือ่ คริสต์ศกั ราช 1931 คัมภีร์
มีอายุในราวคริสต์ศตวรรษที่ 5 งานวิจยั นีเ้ ป็นการช�ำระจาก Facsimile Edition
ที่ Professor Raghu Vira และ Lokesh Chandra ถ่ายภาพคัมภีร์ไว้ ในการนี้
งานวิจยั ได้นำ� เสนอการปริวรรตอักษรจาก Gilgit Manuscript เป็นอักษรโรมัน
พร้อมทั้งศึกษาและแปลใหม่ โดยใช้คัมภีร์พระวินัยของมูลสรรวาสติวาทิน ชื่อ
โปษธสถาปนวัสตุ (poṣadhasthāpanavastu) เป็นคัมภีรว์ จิ ยั ตามกระบวนการ
ช� ำ ระคั ม ภี ร ์ ที่ เ รี ย กว่ า Diplomatic Edition ซึ่ ง จะท� ำ ให้ เ ห็ น ภาพของ
ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาได้ชัดเจนมากขึ้น นักศึกษาทุน โครงการสืบค้น
หลักฐานวิชชาธรรมกายในค�ำสอนดัง้ เดิม ในอุปถัมภ์พระเทพญาณมหามุนี วิ.
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ดร.ชนิดา จันทราศรีไศล บ.ศ.9 ส�ำเร็จการศึกษาปริญญาเอก จาก
มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย สาขาศาสนศาสตร์ ทุนโครงการสืบค้น
หลักฐานวิชชาธรรมกายในค�ำสอนดั้งเดิม ในอุปถัมภ์พระเทพญาณมหา
มุนี วิ. เป็นนักวิจัยของสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย ท�ำงานศึกษาร่องรอย
ธรรมกายในค�ำสอนดั้งเดิมของพระพุทธศาสนา โดยศึกษาจากคัมภีร์ภาษา
คานธารีและสันสกฤต เปรียบเทียบกับบาลี งานวิจยั ทีผ่ า่ นมา ศึกษาความหมาย
ของธรรมกายในค�ำสอนดั้งเดิม และความเข้าใจเรื่องธรรมกายในอรรถกถา
และฎีกาบาลี
ดร.ชั ย สิ ท ธิ์ สุ ว รรณวรางกู ล จบปริ ญ ญาตรี คณะเภสั ช ศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกียวโต และปริญญา
เอก มหาวิ ท ยาลั ย เดลลี คณะอั ก ษรศาสตร์ เอกพุ ท ธศาสนา เคยเป็ น
อาจารย์ พิ เ ศษสอนที่ ม หาจุ ฬ าลงกรณ์ ร าชวิ ท ยาลั ย และสถาบั น ธรรมชั ย
ปัจจุบันเป็นนักวิจัยประจ�ำสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย อาจารย์สอนวิชา
ภาษาสันสกฤตพระพุทธศาสนามหายานและเถรวาท ที่ภาควิชาเทววิทยา
และศาสนา มหาวิทยาลัยโอทาโก้ ประเทศนิวซีแลนด์ ดร.ชัยสิทธิ์ได้รับ
ทุน การศึ ก ษาจากรัฐบาลญี่ปุ่นและสโมสรโรตารี ญี่ ปุ่ นเพื่ อ ท� ำ งานวิ จัย ใน
หัวข้อ “ปฏิจจสมุปบาทและสุญญตาในคัมภีรม์ าธยันตวิภาค” ในระดับปริญญาโท
และ “การศึกษาเรื่องธรรมกายในพระไตรปิฎกพุทธศาสนาทิเบต” เป็น
นักเขียนร่วม มีผลงานพิมพ์เป็นต�ำราในหนังสือ “Unifying Buddhist Philosophy
Views” ของ สนพ.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย และ “Madhyamaka and
Yogācāra: Allies or Rivals?” ของ สนพ.อ๊อกซ์ฟอร์ด
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สุปราณี พณิชยพงศ์ ปัจจุบันเป็นนักศึกษาวิจัยในโครงการสืบค้น
หลักฐานวิชชาธรรมกายในค�ำสอนดั้งเดิม ในอุปถัมภ์พระเทพญาณมหามุนี วิ.
ส�ำเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรียนจบ
บาลีศึกษา 9 มหามกุฏราชวิทยาลัย ส�ำเร็จการศึกษาปริญญาโท สาขา
พระพุทธศาสนา โดยท�ำวิทยานิพนธ์เรื่อง การตรวจช�ำระและศึกษาคัมภีร์
จตุรารักขา ขณะนีก้ ำ� ลังศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาปรัชญา ทีม่ หาวิทยาลัย
ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย โดยท�ำวิทยานิพนธ์เรื่อง การตรวจช�ำระและ
ศึกษาคัมภีร์สฬายตนสังยุต สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค มีความสนใจในการ
ตรวจช�ำระ ศึกษาโครงสร้าง และเนือ้ หาค�ำสอนทีเ่ ก็บรักษาไว้ในคัมภีรพ์ ระพุทธ
ศาสนาดั้งเดิม ปัจจุบันเป็นนักวิจัยประจ�ำสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย
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ประวัติผู้เรียบเรียง
กิ จ ชั ย เอื้ อ เกษม ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษา ปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต จาก
มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ออสเตรเลีย ในโครงการสืบค้นหลักฐานวิชชาธรรมกาย
ในค�ำสอนดั้งเดิม ในอุปถัมภ์พระเทพญาณมหามุนี วิ. งานวิจัยเป็นงานค้นคว้า
ร่องรอยวิชชาธรรมกายจากเอกสารอักษรธรรม อักษรขอมไทย และจารึกโบราณ
มีผลงานส่วนใหญ่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในอดีตของไทย โดยค้นคว้าจาก
คัมภีร์อักษรธรรมล้านนา อักษรธรรมล้านช้าง และอักษรธรรมอีสาน ปัจจุบัน
เป็นนักวิจัยของสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย
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รายนามเจ้าภาพร่วมอนุโมทนา
น้อมบูชาธรรม
พระมงคลเทพมุนี (หลวงปู่สด จันทสโร)
พระเทพญาณมหามุนี วิ. (หลวงพ่อธัมมชโย)
พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว)
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาทองสุข ส�ำแดงปั้น
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�ำรวย-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�ำนวยศักดิ์ 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 าณวิชฺโช
พระเกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโ
พระปอเหม่า (รวี) ธมฺมิโต
พระปัญญา านิโย
พระโปเทง กตทีโป
พระวีรชัย เตชฺงกุโร
พระครูสมุห์สกล กิตฺตินนฺโท
พระสาธิต ิตธมฺโม
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�ำตัน 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 ิตาโน
พระโทนี่ กตสิทฺโธ
พระบัณฑิต วิสุทฺธาโภ
พระพงษ์ศักดิ์ สุภวํโส
พระพีระ อคฺควีโร
พระไพบูลย์ ธมฺมวโร
พระมหา ดร.มนต์ชัย มนฺตาคโม
พระมหานรพล พลญฺชโย
พระมหาวิโรจน์ าณวิโรจโน

พระมหาอริยะ อริยชโย
พระวรเทพ รติโก
พระมหาอภิวัตร คุณวฑฺโฒ, คุณอัครเดชคุณกัลยา ปัญญาสกุลวงศ์ และครอบครัว
โพธิทัพพะ
พระวันชัย ธมฺมปิโย
พระวิดดาลิน สมตฺโถ
พระวินัย ปญฺารตโน
พระสังเวียน อตฺธมฺโม
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พระสาทิตย์ ทิตฺตนนฺโท
พระอดุลย์ จนฺทูปโม
พระเอกบดินทร์ ปญฺารตโน
กลุ่มมะลิพุทธบูชา
กัลยาณมิตรกลุ่มกุรุรัฐ
ครอบครัวเชวงศักดิ์โสภาคย์
คณะกัลยาณมิตร สหพันธ์รวมใจไทยทัง้ ชาติ
คุณกมลทิพย์ พฤกษมาศ
คุณกัลยา นิยมสุข
คุณกิตติพงษ์ วงศ์อักษร
คุณเกียรติศักดิ์ ศิริรัตน์
คุณขนิษฐา วงษ์ชื่น
คุณจรูญ สมบูรณ์ศิลป์
คุณจ�ำปี แก้วหนองแดง
คุณจ�ำเรียง ขาวเกตุ
คุณญาดา ปิ่นมณี
คุณณัฏฐา ศิวะเถาว์
คุณณัฐปิยา สาระด�ำ
คุณดารณี นันติวานิช
คุณทนงศักดิ์ ปันทะสืบ
คุณทองธิดา กระเวนกิจ
คุณทิศารัตน์ ปันเจริญ
คุณเทพีพรรณ ฉวีวงษ์
คุณธนกร นันต๊ะภาพ
คุณธเนศร์ ลิมพิรานุรักษ์
คุณนพวรรณ ถาวรบุตร
คุณนฤมล โตนดแก้ว
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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�ำแท้
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�ำแฝง
คุณอภิสิทธิ์ วิศิษฎ์วรพร
คุณนครินทร์ ฤกษ์ยรรยง
ร.ท.เครือวัลย์ แนบชิด
อาสาสมัครอธิษฐานธรรม 2

Dr.Ronny, Sunisa, DD and family
Lim Eng Koon and Family
Teh Beng Eong-Leong Shan Shan

Alice Lee Seow Hong & Family
Collin-Namfon-Cartier-Lehi-Cole Jessup
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โครงการสืบค้น “หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ”
สถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย (ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์)
องค์สถาปนา
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

พระเทพญาณมหามุนี วิ. (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย)
พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขาโณ)
พระราชภาวนาจารย์ (เผด็จ ทตฺตชีโว)
พระครูวินัยธรสุวิทย์ สุวิชฺชาโภ
ที่ปรึกษา
พระมหาสมเกียรติ วรยโส ป.ธ.9
พระครูภาวนาวิเทศ (วิรัตน์ มณิกนฺโต) ป.ธ.3
พระครูใบฎีกาอำ�นวยศักดิ์ 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
ประธานคณะกรรมการอำ�นวยการ (President: DIRI-Board of Directors)
พระครูวิเทศสุธรรมญาณ วิ. (สุธรรม สุธมฺโม)
ผู้อำ�นวยการ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุกัญญา สุดบรรทัด
ราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก
ผู้ช่วยผู้อ�ำ นวยการ
ศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ ดีสมโชค
เลขาธิการ
อุบาสิกา ดร.ศิริพร ศิริขวัญชัย
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นักวิจัย

พระครูวิเทศสุธรรมญาณ วิ. (สุธรรม สุธมฺโม)
พระมหา ดร.สุธรรม สุรตโน ป.ธ.9
พระเกษตร าณวิชฺโช
พระเกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโ
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 รตฺนปญฺโ
พระมหาวิโรจน์ าณวิโรจโน ป.ธ.9
กัลฯ ชัชวาลย์ เสรีพุกกะณะ
กัลฯ กัมพล ตรีสหเกียรติ
กัลฯ สุชาดา พงศ์พันธ์
อุบาสิกา ประสงค์ สมน้อย
อุบาสิกา ทองธิดา กระเวนกิจ
อุบาสิกา สุมิตรา วิฑูรชาตรี
กัลฯ ดารณี นันติวานิช
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กัลฯ พรพรหม ทิพยมนตรี
กัลฯ ณัฐปิยา สาระดำ�
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 คำ�แฝง
กัลฯ เกียรติศักดิ์ ศิริรัตน์
กัลฯ นิรมล พรมเพ็ชร
อุบาสิกา ดารุณี หนูหมื่น
กัลฯ วัลภา เจือจันทร์
อาสาสมัคร “สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ”
อาสมัคร “สมาคมบัณฑิตรัตน์”
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กราบขอบพระคุณและกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่าน
ที่มีส่วนสำ�คัญกับความสำ�เร็จของโครงการสืบค้น
“หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ 1”
พระครูวิเทศปัญญาภรณ์ (สมบุญ สมฺมาปุญฺโ)
พระครูวินัยธรไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล
พระครูวิเทศธรรมภาวนา (วิโรจน์ วิโรจโน)
พระครูภาวนาพุทธิธรรม (วีระ วีรนฺธโร)
พระครูภาวนาวิเทศ (วิรัตน์ มณิกนฺโต)
พระครูวินัยธรบัณฑิต วรปญฺโ
พระมหาบุญชัย จารุทตฺโต
พระครูภาวนาถิรธรรม วิ. (ผจญ เถรธมฺโม)
พระครูใบฎีกาอ�ำนวยศักดิ์ 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�ำตัน 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

372 | ดร.กิจชัย เอื้อเกษม

www.webkal.org

