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บทคัดย่อ

	 ปัจจุบันพระพุทธรูปถูกสร้างขึ้นมาอย่างมากมายด้วยวัตถุประสงค์ที่

หลากหลายแตกต่างกันออกไปตามพื้นที่และความประสงค์ของผู้สร้าง	 กระบวนการ

และวิธีการสร้างสะดวก	 ง่าย	 และรวดเร็ว	 พระพุทธรูปหลายชิ้นถูกวางขายตาม

ท้องตลาด	จนบางครั้งปราศจากคุณค่าและความหมายทางศาสนา	จากการวิเคราะห์

ข้อมูลทางด้านคัมภีร์และการสัมภาษณ์เจ้าพิธีกรรมผู้เชี่ยวชาญในการสร้าง	“พระเจ้า”	

(พระพุทธรูป)	 ล้านนา	 พบว่ากระบวนการและวิธีการสร้างพระเจ้าของชาวล้านนา

มีความละเอียดพิถีพิถัน	 แต่ละขั้นตอนแฝงไปด้วยปริศนาธรรมที่ลึกซ้ึง	 ผู้เขียนพบว่า

พิธีกรรมโบราณระหว่างการก่อพระเจ้าล้านนาหรือ	“พิธีบรรจุธัมมกายพระเจ้า”	ถือว่า

เป็นหัวใจส�าคัญของการสร้างพระเจ้าล้านนา	 แต่หลายคนมองข้ามหรือไม่รู ้จัก

นอกจากน้ันพิธีกรรมน้ีสะท้อนให้เห็นคติของชาวล้านนาที่ว่า	 พระพุทธรูปไม่ใช่เพียง

เครื่องระลึกถึงพระพุทธเจ้าหลังพุทธปรินิพพาน	 แต่คือพระพุทธองค์ที่ทรง	 “ธรมาน”	

(ทรงด�ารง)	อยู่ในสังสาร	ปรากฏอยู่ด้วย	 “พระธัมมกาย”	ดังนั้นบทความชิ้นนี้มุ่งเน้น

ศึกษาพิธีกรรมการสร้างและบรรจุธัมมกายพระเจ้า	 เพื่อหาวัตถุประสงค์และมุมมอง

การสร้างพระเจ้าของนักปราชญ์ล้านนา	 ตลอดจนไขปริศนาธรรมที่แฝงไว้ในพิธีกรรม

นี้ด้วย

ค�าส�าคัญ:	พระพุทธรูป,	ธรมาน,	ธัมมกาย,	ล้านนา
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Dhamma Puzzles from Buddha Image 

Construction in Lanna: An Image of 

the Buddha or Dhammakāya?

Woramat Malasart
๒

Abstract 

	 Today,	 a	 number	 of	 Buddha	 images	 have	 been	 constructed	with	

multiple	 purposes	 depending	 on	 the	 area	 and	 the	 wishes	 of	 donors.

The	processes	and	methods	in	the	modern	day	are	convenient,	easy	and	fast.	

Some	of	 the	 images	 are	 sold	 in	markets	without	 the	 element	 of	 religious	

meaning.	According	to	an	analysis	of	manuscripts	and	interviews,	Buddha	

image	construction	in	Lanna	consists	of	elaborated	rituals	and	detail	and	each	

procedure	 contains	 doctrinal	 meaning	 and	 profound	 Dhamma	 puzzles.

The	finding	of	this	study	reveals	that	the	ancient	ritual	called	“the	installation	

of	the	Dhammakāya	of	the	Buddha”	has	played	a	significant	role	in	Lanna	

Buddha	image	construction,	but	has	been	neglected	and	is	unknown	by	some	

modern	 practitioners.	 This	 reflects	 the	 idea	 that	 a	 Buddha	 image	 is	 not	

perceived	as	“a	reminder	of	the	passing	one,”	but	rather	“the	Buddha	himself”	

who	exists	in	the	world	by	means	of	the	“dhammakāya.”	The	research	for	this	

article	aimed	to	study	the	construction	and	installation	of	the	Dhammakāya	
in	order	to	identify	the	purposes	and	perspectives	of	experts	and	intellectuals	

in	the	past	associated	with	this	issue.	The	study	also	found	Buddhist	religious	

doctrines	underlined	the	performance.

Keywords: Buddha	image, Dharamāna, Dhammakāya,	Lanna
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บทน�า

	 “พุทธปฏิมา”	 หรือ	 “พุทธพิมพา”	 ถูกตีความและเข้าใจกันไปต่าง	 ๆ	 นานา

ขึ้นอยู่กับความรู้	 ประสบการณ์	 ความเช่ือของแต่ละบุคคล	 ส่วนใหญ่แล้วจะหมายถึง	

“เครื่องระลึก”	ถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากพุทธปรินิพพาน	แต่อย่างไรก็ตาม	ใน

คติของชาวล้านนา	 พระพุทธรูปน้ันไม่ได้เป็นเพียงแค่รูปแทนของพระพุทธองค์เท่าน้ัน	

แต่หมายถึง	พระพุทธเจ้าที่มีชีวิตอยู่สังสาร	ในคัมภีร์โบราณเกี่ยวกับการสร้างพระเจ้า

ล้านนาได้ระบุขั้นตอน	วิธีการที่ละเอียดลออตั้งแต่แรกสร้าง	การเตรียมวัสดุ	ฤกษ์ยาม

มื้อวันที่จะสร้าง	 เครื่องสักการบูชา	 ตลอดจนคุณสมบัติของช่างปั้นและพระสงฆ์

ผู้ประกอบพธิ	ีมากไปกว่าน้ันขัน้ตอนระหว่างและหลังการสร้างแฝงไปด้วยปรศินาธรรม

ที่ลึกซึ้ง	 สะท้อนถึงภูมิรู้	 ภูมิธรรมของบูรพาจารย์ในอดีต	 (Sooksawasdi,	 2016	 and	

Kotsupho,	2017)	

	 ใน	“ต�าราการสร้างพระเจ้า	ฉบบัวัดเชียงหมัน้”	และ	“ต�าราการสร้างพระพทุธ

พิมพาสารูปและพระเจติยะธาตุ”	 ที่รวบรวมโดย	 พระสาธุเจ้าสยาม	 (สิริปญฺโญ)

ในหนังสืออริยะประเพณีล้านนา	 กล่าวถึงข้ันตอนที่ส�าคัญที่สุดในการสร้างพระเจ้า

ล้านนา	 คือการสร้าง	 “ธัมมกายพระเจ้า”	 ชาวล้านนาเช่ือว่าพิธีกรรมน้ีจะท�าให้

พระพุทธเจ้าทรงด�ารงอยู่	 “ธรมาน”	 (ทะ-ระ-มา-นะ)	 เหมือนครั้งที่พระพุทธองค์ยังมี

พระชนม์ชีพอยู่ในสังสารน้ี	 แม้รูปกายของพระองค์จะดับสลายหายไปตามกาลเวลา	

เหลือเพียงพระบรมสารีริกธาตุเป็นตัวแทน	 หรืออาจกล่าวได้ว่า	 ที่ไหน	 “ธัมมกาย”	

ปรากฏ	พระพทุธเจ้าย่อมทรงอยู	่ณ	ทีน้ั่น	แม้ว่าข้ันตอนการสร้างธัมมกายพระเจ้าจัดเป็น

พิธีกรรมส่วนที่ส�าคัญที่สุดของการสร้างพระพุทธรูป	 ในเอกสารโบราณกล่าวว่า

“คันก่อพระเจ้าบ่ใส่ธัมมกาย	 ได้ช่ือว่าไหว้จุ่มปลวกบ่ดายน้ันแล	 ฯ”	 (Siam,	 2016,	

pp.	39-40)	แต่ในปัจจุบันเจ้าพิธีบางท่าน	ตลอดจนผู้ร่วมพิธีและนักวิชาการยังไม่ทราบ

ข้อมูลน้ีหรืออาจจะมองข้ามความส�าคัญในขั้นตอนน้ีไป	 ในบทความชิ้นน้ีผู้เขียนจึงได้

วิเคราะห์	ถอดความหมาย	และอธิบายปริศนาธรรมต่าง	ๆ	ที่แฝงอยู่ใน	“พิธีกรรมการ

สร้างและบรรจุธัมมกายพระเจ้า”	 ของชาวล้านนา	 เพื่อให้คนในปัจจุบันได้เข้าใจและ

ตระหนกัถึงความส�าคญัของพธิกีรรมโบราณขัน้ตอนนี	้ตลอดจนเข้าใจถงึความสมัพนัธ์

ของเนื้อหาของคาถาโบราณที่ชื่อ	“ธัมมกาย”	(textual	consideration)	กับบริบทของ

การปฏิบัติ	ในรูปแบบของพิธีกรรม	(practical	consideration)
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วัตถุประสงค์

	 ๑.	ศึกษาและน�าเสนอหน่ึงในพิธีกรรมโบราณในการสร้างพระพุทธรูปของ

ชาวล้านนา	 ซ่ึงมีความส�าคัญมากที่สุด	 คือ	 “พิธีกรรมการสร้างและบรรจุธัมมกาย

พระเจ้า”

	 ๒.	วิเคราะห์	 อธิบาย	 และถอดความหลักธรรมและพุทธปรัชญาที่แฝงไว้ใน

ขั้นตอนนี้ด้วย	

สมมติฐาน

	 พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานไปนานกว่า	 ๒,๕๐๐	 ปีแล้ว

การสร้างรูปของพระพุทธองค์	 โดยนักปราชญ์และบูรพาจารย์ในสมัยโบราณของ

ล้านนาไม่ได้มวัีตถปุระสงค์เพือ่สร้างเครือ่งระลึกถงึพระองค์หลังพทุธปรนิิพพานเท่าน้ัน	

แต่ยังมีความหมายว่าพระพุทธองค์ผู้ยัง	 “ธรมาน”	 ด�ารงอยู	่ ในโลกน้ีเหมือนครั้งยังมี

ชีวิต	ดังนั้นการสร้างพระเจ้าล้านนาน่าจะมีพุทธวิธีพิเศษ	และอาจจะแฝงคติธรรมหรือ

หลักปรัชญาทางพระพุทธศาสนาไว้อย่างแยบคาย	เพื่อสอนชาวพุทธรุ่นหลัง

ระเบียบวิธีวิจัย

	 ในบทความน้ีผู้เขยีนใช้ระเบยีบวิธวิีจัยทางคมัภร์ีเป็นหลัก	(textual	approach)	

เพื่อวิเคราะห์เอกสารโบราณที่บันทึกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการสร้างพระพุทธรูปและ

อาศัยข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์	 (interview)	 ผู้เช่ียวชาญในการสร้างพระเจ้า

ล้านนา	

ต�าราการสร้างพระเจ้าล้านนา

 ปัจจุบันเอกสารโบราณจ�านวนมากมายในดินแดนล้านนาถูกถ่ายส�าเนาดิจิทัล

และเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์	 ซ่ึงผู้สนใจสามารถเข้าถึงได้ง่าย	 สะดวก	 และรวดเร็ว	

ยกตวัอย่างเช่น	ภาพถ่ายดจิิทลัของเอกสารโบราณในภาคเหนือบนเว็บไซต์	www.lanna-

manuscripts.net.	 พับสาและคัมภีร์ใบลานจ�านวนไม่น้อยบันทึกข้อมูลการสร้าง

พระพุทธรูปล้านนา	 จากการวิเคราะห์อวสานพจน์	 (colophon)	 หรือหมายเหตุท้าย

คมัภร์ี	พบว่าคมัภร์ีเหล่าน้ีน่าจะคดัลอกมาจากต้นฉบบัเดยีวกนั	เพราะข้อมลูในอวสานพจน์
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เขียนไว้ว่า

…คันว่าวัดใดบ่มี[ต�าราการสร้างพระเจ้านี้] เทื่อหื้อสืบสาวหา แต้ม

เขียนไว้ชู่วาแท้เน้อ เหตุว่าสืบสาสนทายาท สืบน�้าธัมม์ค�าสอน

พระเจ้าไว้บ่หื้อหลิ่งค้อยถอยเถียวไพเสียแม้แล ฯ…	 (Siam,	 2016,	

p.	23)

	 ส่วนใหญ่คัมภีร์ที่พบไม่ปรากฏอายุ	 ส�าหรับเล่มที่เก่าที่สุดที่พบ	 ณ	 ปัจจุบัน	

คัดลอกเมื่อ	จ.ศ.	๑๑๘๘	หรือ	พ.ศ.	๒๓๖๙	แต่คาดว่าต�าราสร้างพระเจ้าล้านนาน่าจะ

สืบทอดกนัมาอย่างน้อยตัง้แต่สมยัพระเมอืงแก้วแห่งล้านนาแล้ว	(พ.ศ.	๒๐๓๘-๒๐๖๘)	

เพราะในอวสานพจน์ของคัมภีร์บางฉบับกล่าวว่า

…อันพระมหินทะเถระเจ้าตนอยู่ป่าหนองท่าเมืองสะปุง หากน�าเอา

[ต�าราการสร้างพระเจ้า]มาแต่ส�านักสมเดจ็ เข้าเมอืงพกุาม สืบมาไว้

ในเมอืงพงิค์เชียงใหม่แต่เช่นพระเมืองแก้วตนเป็นเอกราชาปรากฏ

แต่น้ันมาตราบเถิงสมเด็จเชฏฐาอัคควรราชครู มหาป่าเจ้าปัญญา

วชิระเถระ วัดสวนดอกไม้… (Siam,	 2016,	 p.	 23,	 เน้นข้อความ

โดยผู้วิจัย)

	 พิสิฏฐ์	 โคตรสุโพธิ์	 (Kotsupho,	 2017,	 p.	 67-96)	 ได้ศึกษาพับสาโบราณ	

ชื่อว่า	 “ต�าราการสร้างพระเจ้า	 (พระพุทธรูป)	 ฉบับวัดเชียงหมั้น”	 ที่อธิบายถึงวิธีการ

สร้างพระเจดีย์และพระพุทธรูป,	 สัดส่วนของพระพุทธรูป,	 ลักษณะของพระพุทธรูป

ตามแบบสกลุช่างพะเยา	(แบบราชสห์ี/สีหลักษณะ/สิงหลักษณะ,	แบบช้าง/คชลักษณะ	

และแบบต้นนิโครธ/แบบต้นไทร/	 นิโครธลักษณะ)	 และการยกฉัตรพระธาตุ	 (เจดีย์)	

นอกจากอธบิายรายละเอียดการก่อสร้างพระเจดย์ีและพระพทุธรปูแล้ว	ต�าราการสร้าง

พระเจ้าได้อธิบายถึงคาถาธัมมกาย	 และการบรรจุส่วนต่าง	 ๆ	 ของพระธัมมกาย	

(ตามที่ปรากฏในคาถาธัมมกาย)	ลงในส่วนต่าง	ๆ	ของพระพุทธรูป	 เพื่อท�าให้พุทธรูป

ที่สร้างใหม่น้ันเปรียบเสมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จริง	 เมื่อครั้งยังคง	

“ธรมาน”	หรือยังคงพระชนม์ชีพอยู่	

	 ต�าราการสร้างพระเจ้าเขียนข้ึนด้วยอักษรธรรมล้านนา	 เน้ือหาของต�ารา

เล่มน้ีเป็นภาษาบาลีและภาษาถิ่นล้านนา	 พิสิฏฐ์ไม่ได้วิเคราะห์อายุของของพับสา	
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แต่เน้ือหาในพับสา	 เช่น	 การใช้การันต์	 บ่งบอกว่าตัวพับสาเล่มน้ีน่าจะถูกคัดลอก

ในระยะเวลาไม่เกินประมาณ	 ๘๐-๑๐๐	 ปี	 อย่างไรก็ตามเน้ือหาของพับสาน่าจะ

สืบทอดมาก่อนหน้าน้ี	สเวียร์เรอสันนิษฐานว่าน่าจะสบืทอดมาตัง้แต่ยคุทองของล้านนา	

ประมาณพุทธศตวรรษที่	๒๐-๒๑	(Swearer,	2004,	p.	50)

คาถาธัมมกายบาลี

	 คาถาธัมมกาย	 คือ	 ร้อยแก้วที่รจนาด้วยภาษาบาลี	 ซ่ึงอธิบายลักษณะและ

ส่วนประกอบของพระธมัมกาย	คาถาธมัมกายสามารถพบได้ในกลุ่มคมัภร์ีธมัมกาย	หรอื

ที่นักวิชาการเรียกว่า	 “the	 Dhammakāya	 Genre”๒	 ซ่ึงประกอบด้วย	 คัมภีร์ใบลาน

ศิลาจารึก	 พับสา	 และสมุดพิมพ์	 กล่าวอีกนัยหน่ึงคือ	 กลุ่มคัมภีร์ธัมมกายได้บันทึก

แกนคาถาบาลีที่เหมือนกัน	 (the	 core	 Pāli	 passages)	 ซ่ึงอธิบายลักษณะและ

องค์ประกอบของพระธัมมกาย	 หรือเรียกว่า	 “คาถาธัมมกาย”	 จากหลักฐานทาง

โบราณคดี	 (จารึกพระธัมมกาย)	 ยืนยันว่าคาถาธัมมกายมีอายุเก่าแก่ถึงพุทธศตวรรษ

ที่	 ๒๑
๓
	 (Ketpan,	 2017)	 อักษรที่ใช้จารึกคาถาธัมมกายมีความหลากหลายต่างกัน

ออกไปตามภมูภิาค	เช่น	อักษรขอมสุโขทยั	อักษรขอมไทย	อักษรมลู	อักษรธรรมล้านนา	

และอักษรไทย	 เป็นต้น	 เน้ือหาของคาถาธัมมกายรจนาโดยอ้างอิงหลักการที่พบใน

คมัภร์ีอภธิรรมและวิสุทธมิรรค	ส�าหรบัคาถาบาลีทีใ่ช้รจนาคาถาธมัมกายแบ่งออกเป็น	

๓	ส่วนดังต่อไปนี้
๔
 

	 ๑.	บทพรรณนาส่วนต่าง	 ๆ	 ของ	 “พระธัมมกาย”	 ตั้งเเต่พระเศียรไปจนถึง

พระบาทเทียบกับพระญาณและพระพุทธคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	(ดูภาพที่	๑)

	 ๒.	บทสรรเสริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงรุ่งเรือง	 งดงามยิ่งกว่าเทวดา

และมนุษย์ทั้งหลายด้วย	“พระธัมมกาย”

 
๒	
นักวิชาการหลายท่านได้ศึกษาวิจัยกลุ ่มคัมภีร์ธัมมกาย	 เช่น	 ยอร์ช	 เซเดส์,	 ฉ�่า	

ทองค�าวรรณ,	 พระครูภาวนามงคล,	 แฟรงค์	 รีนัลด์,	 ฟรานซิส	 บิโซท์,	 โดนัลด์	 สเวียร์เรอ,	 กิจชัย	

เอื้อเกษม,	พระครูปลัดนายกวรวัตร,	เคท	ครอสบี,	เทรน	วอร์คเกอร์	และ	วรเมธ	มลาศาสตร์

 
๓
	 ศึกษาเพิ่มได้ที่	https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/186

 
๔	
ดูร้อยแก้วบาลีที่ใช้รจนาคาถาธัมมกายเพิ่มเติมได้ใน	 Coedès,	 1956,	 p.	 260-86;	

Swearer,	2004,	p.	55-6;	Urkasame,	2013,	p.	A366-80;	Malasart,	2019,	p.	49-63.	Malasart,	

2021,	p.	82-4
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	 ๓.	บทรวมความที่แนะน�าให้พระโยคาวจรกุลบุตร	(เช่น	นักปฏิบัติธรรม)	ผู้มี

ญาณอันแก่กล้า	ผู้ที่ปรารถนาเข้าถึงพระสัพพัญญุตญาณ	พึงระลึกนึกถึงพระธัมมกาย

เนือง	ๆ

 สพฺพญฺญูตญาณปวรสีส� นิพฺพานารมฺมณปวรวิลสิตเกส� 

จตุตฺถชฺฌานปวรลลาต� วชฺชิรสมาปตฺติญาณปวรอุณฺณาภาส� 

นีลกสิณโสภาติกฺกนฺต�ปวรภมุยุคฺคล� ทิพฺพจกฺขุ สมนฺตจกฺขุ ปญฺญา

จกขฺ ุพทุธฺจกขฺ ุธมมฺจกขฺปุวรจกขฺ[ุทวฺย�] ทพิพฺโสตญาณปวรโสตทวฺย� 

โคตรภูญาณปวรอุตุงฺคฆาน� มคฺคผลวิมุตติผลญาณปวรคณฺฑทฺวย� 

อนุตฺตรวิโมกขาธิคมญาณปวรกนฺตทฺวย� โลกิยโลกุตฺตรญาณปวร

โอฏฺฐทวฺย� สตตฺติ�สโพธปิกขิฺญญาณปวรสุภทนฺตา จตมุคคฺญาณปวร

จตุทาฐา จตุสจฺจญาณปวรชิวฺหา อปฺปฎิหตญาณปวรหนุก� อนุตฺตร

วิโมกฺขาธิมคฺคญาณปวรกณฺฐ� ติลกฺขณญาณปวรวิลสิตคิววิราชิต� 

จตุเวสารชฺชญาณปวรพาหุทฺวย� ทสานุสฺสติญาณปวรวตฺต�คุลิโสภา 

สตฺตโพชฺฌงฺคญาณปวรปีณอุรตล� อาสยานุสยญาณปวรถนยุคฺคล� 

ทสผลญาณปวรมชฺฌมิงคฺ� ปฏจฺิจสมปุปฺาทญาณปวรนาภ ีปญฺจินฺทรฺยิ� 

ปญฺญาพล� ปวรชฆน� ทสกุสลกมฺมปถปวรอุรุทฺวย� ทสผลญาณปวร

ชงฺฆทฺวย� จตุริทฺธิปาทญาณปวรปาททฺวย� สีลสมฺมาธิ[ปญฺญา]

ปวรสงฆฺาฎ ิหโิรตตฺปปฺญาณปวรปงสฺุกลุปฏจฺิฉาทนจีวร� อฏฺฐ�คกิมคคฺ

ญาณปวรอนฺตรวาสก� จตุสติปฏฺฐานญาณปวรกายพนฺธน�

 อญฺเญส� เทวมนุสฺสาน� พุทฺโธ อติวิโรจติ

ยสฺส ตมุตฺตมงฺคาทิ ญาณ� สพฺพญฺญุตาทิก�

ธมฺมกายมต� พุทฺธ� นเม ต� โลกนายก�

อิม� ธมมฺกายพทุธฺลกขฺณ� โยคาวจรกลุปุตเฺตน ตกิขฺญาเณน สพพฺญฺญุ

พทุธฺภาว� ปตเฺถนฺเตน ปนุปฺปุน� อนุสฺสรติพพฺ�	(Siam,	2016,	p.	40-41)

	 คาถาธมัมกายภาษาบาลี	หรอื	“ธมัมกายพระเจ้า”	จะมคีวามส�าคญัในข้ันตอน

การบรรจุธัมมกายลงในกลวงท้องของพระพุทธรูป	 ซ่ึงจะอธิบายในล�าดับต่อไป	 และ

บทบาลีของคาถาธัมมกายน้ีจะถูกแปลยกศัพท์	 หรือเรียกว่า	 “นิไสร/นิสสัยธัมมกาย”	

เพื่อน�าไปบรรจุลงในส่วนต่างๆ	ของพระพุทธรูป	
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นิไสร (นิสสัย) ธัมมกาย
๕

 เนื้อหาส่วนนี้รจนาด้วยสองภาษา	(bilingual	text)	คือภาษาบาลีและล้านนา

รูปแบบการเขียนส่วนน้ี	 บทบาลีถูกยกขึ้นมาและถูกแปลเป็นภาษาถิ่นล้านนา	 บท

นิไสรธัมมกายน้ีผู้เขียนได้เทียบส�านวนที่พบต�าราการสร้างพระเจ้า	 ปริวรรตโดยพระ

สาธุเจ้าสยาม	 ในหนังสือ	อริยะประเพณีล้านนา	 (Siam,	 2016,	 p.	 41-44)
๖
	 กับต�ารา

การสร้างพระเจ้า	ฉบับวัดเชียงหมั้น	จังหวัดพะเยา	ปริวรรตไว้ในหนังสือ	พระพุทธรูป: 

คตกิารสร้างและพธิกีรรมจากเอกสารโบราณ ของพสิิฏฐ์	โคตรสุโพธิ	์พบว่าทัง้สองฉบบั

มสี�านวนทีค่ล้ายคลึงกนัมากซ่ึงอาจจะเกดิจากการคดัลอกกนัต่อ	ๆ 	มา	แต่อย่างไรกต็าม

ยังมีรายละเอียดบางส่วนที่แตกต่างกัน	เช่น	“โคตรภูญาณปวรอุตุงฺคฆานํ ปรยาอันรู้

ยังมัคค์ผล	วิมุตติผลญาณ	เป็นแก้มทั้ง	๒	อันประเสริฐของพระพุทธเจ้าแล”	ปรากฏ

ในต�าราของพระสาธุเจ้าสยาม	แต่ไม่พบในต�าราของพิสิฏฐ์	เป็นต้น

	 เน้ือหาของนิไสรธัมมกายต่อไปน้ี	ผู้เขยีนแบ่งตอนของเน้ือหาให้อ่านเข้าใจง่าย

ขึ้น	และแสดงให้เห็นโครงสร้างของเนื้อหาที่มี	๓	ส่วน	คือ	๑)	บทพรรณนาส่วนต่าง	ๆ	

ของพระธัมมกาย	 ๒)	 บทสรรเสริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 และ	 ๓)	 บทรวมความให้

ระลึกถึงพระธัมมกาย

Table 1:	The	Dhammakāya	Gāthā	with	vernacular	Lanna	language

สพฺพญฺญูตญาณปวรสีส� (๑ ใส่หัว)

อันว่าปรยาสัพพัญญูตญาณเป็นหัวอันประเสริฐของ

พระพุทธเจ้าแล	

นิพฺพานารมฺมณปวรวิลสิตเกส� (๒ ใส่ผม)

อันว่าปรยาอันหยั่งรู้อารมณ์แห่งนิพพานเป็นเส้นผมอัน

ประเสริฐของพระพุทธเจ้าแล	

จตุตฺถชฺฌานปวรลลาต� (๓ ใส่หน้าผาก)

ปรยาอันหยั่งรู้ยังจตุตถัชฌานเป็นหน้าผากแห่ง

พระพุทธเจ้าแล	

 
๕
	ในบทความนี้จะใช้ค�าว่า	“นิไสร”	แทน	“นิสสัย”	อ้างอิงตามอักขรวิธีของล้านนาเป็นหลัก

 
๖
	ดูเพิ่มเติม	Kotsupho,	2017,	p.	70-73
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วชฺชิรสมาปตฺติญาณปวรอุณฺณาภาส� (๔ ใส่หว่างคิ้ว)

ปรยาอันรู้วชิรสัมมาปติเป็นกิ้วอัน

อยู่ระหว่างหน้าผากคิ้วมีรัสมีรุ่งเรืองงามอันประเสริฐ

แห่งพระพุทธเจ้าแล	

นีลกสิณโสภาติกฺกนฺต�ปวรภมุยุคฺคล� (๕ ใส่คิ้ว ๒ ข้าง)

ปรยาอันรู้ยังกสิณทั้งหลายมีนิลกสิณเป็นต้นอันงามยิ่ง

นักเป็นคิ้วทั้ง	๒	อันประเสริฐแห่งพระพุทธเจ้าแล	

ทิพฺพจกฺขุ สมนฺตจกฺขุ ปญฺญาจกฺขุ พุทฺธจกฺขุ ธมฺม

จกฺขุปวรจกฺขุ[ทฺวย�] 

(๖ ใส่ตา ๒ ข้าง)

หน่วยตา	๕	ประการเป็นตาทั้ง	๒	แห่งพระพุทธเจ้าแล	

ทิพฺพโสตญาณปวรโสตทฺวย� (๗ ใส่หู ๒ ข้าง)

ปรยาอันรู้ยังทิพพโสตา	คือว่า	หูทิพย์เป็นโสตา

ปราสาทหูทั้ง	๒	อันประเสริฐของพระพุทธเจ้าแล	

โคตรภูญาณปวรอุตุงฺคฆาน� (๘ ใส่จมูกดัง)

ปรยาอันรู้ยังโคตรญาณเป็นจมูกดังอันประเสริฐ

ของพระพุทธเจ้าแล	

มคฺคผลวิมุตติผลญาณปวรคณฺฑทฺวย� (๙ ใส่แก้มทั้ง ๒ ข้าง)

ปรยาอันรู้ยังมัคค์ผล	วิมุตติผลญาณ	เป็นแก้มทั้ง	

๒	อันประเสริฐของพระพุทธเจ้าแล	

อนุตฺตรวิโมกขาธิคมญาณปวรกนฺตทฺวย� (๑๐ ใส่ใบหู ๒ ข้าง)

ปรยาอันรู้ยังอุปปายอันหื้อได้เถิงยังโลกุตตรธัมม์เป็น

ใบหู	[ทั้งสอง]	อันประเสริฐของพระพุทธเจ้าแล	

โลกิยโลกุตฺตรญาณปวรโอฏฺฐทฺวย� (๑๑ ใส่ริมปากบน-ล่าง)

ปรยาอันรู้ยังโลกียโลกุตตรธัมม์ทั้งมวลอันบ่

เสสหลอเป็นริมฝีปากเบื้องลุ่ม	เบื้องบน

อันประเสริฐของพระพุทธเจ้าแล	
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สตฺตติ�สโพธิปกฺขิญญาณปวรสุภทนฺตา (๑๒ ใส่ในปากเป็นเขี้ยว)

ปรยาอันรู้ยังโพธิปักขิยธัมม์	๓๗	เป็นเขี้ยว

อันประเสริฐแห่งพระเจ้าแล	

จตุมคฺคญาณปวรจตุทาฐา (๑๓ ใส่ในปากเป็นเขี้ยว

ฝางทั้ง ๔)ปรยาอันรู้ยังมัคค์ทั้ง	๔	เป็นเขี้ยวฝางทั้ง	๔	เล่มอัน

ประเสริฐแห่งพระเจ้า	

จตุสจฺจญาณปวรชิวฺหา (๑๔ ใส่ในปากเป็นลิ้น)

ปรยาอันรู้ยังสัจจะทั้ง	๔	มีทุกขสัจจะเป็นต้น	

เป็นลิ้นอันประเสริฐแห่งพระเจ้าแล	

อปฺปฎิหตญาณปวรหนุก� (๑๕ ใส่ในต่อมคาง)

ปรยาอันรู้ยังบ่หดย่อท้อยังเยยยธัมม์อันปัญหาอันคน

แลเทวดาทั้งหลายหากมาถาม	เป็นคางอันประเสริฐ

แห่งพระเจ้า	

อนุตฺตรวิโมกฺขาธิมคฺคญาณปวรกณฺฐ� (๑๖ ใส่ในล�าคอ)

ปรยาอันรู้ยังอุปปายอันหื้อได้เถิงยังวิโมกธัมม์คือว่า

ธัมม์อันจักได้เถิงยังนิพพานอันประเสริฐกว่าธัมม์ทั้ง

มวลเป็นล�าคออันประเสริฐแห่งพระเจ้าแล	

ติลกฺขณญาณปวรวิลสิตคิววิราชิต� (๑๗ ใส่ในกาบคอทั้ง ๓)

ปรยาอันรู้ยังลักขณะทั้ง	๓	มี	อนิจจา	ทุกข์	เป็นต้น	

เป็นล�าคออันราบ	๓	อัน	คือว่ากาบคอ	

๓	ปล้องอันประเสริฐแห่งพระเจ้า

จตุเวสารชฺชญาณปวรพาหุทฺวย� (๑๘ ใส่ในแขนทั้ง ๒)

ปรยาอันรู้ชื่อว่า	เวสารัชชญาณ	๔	ประการเป็นแขน

ทั้ง	๒	อันประเสริฐแห่งพระเจ้า	
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ทสานุสฺสติญาณปวรวตฺต�คุลิโสภา (๑๙ ใส่ในนิ้วมือทั้ง ๑๐ 

นิ้ว)ปรยาอันรู้ยังอนุสติ	๑๐	อันมีพุทธานุสติ	เป็นต้น	เป็น

นิ้วมืออันเสี้ยวกลมงามอันประเสริฐ	

สตฺตโพชฺฌงฺคญาณปวรปีณอุรตล� (๒๐ ใส่กลางอก)

โพชฌงค์ทั้ง	๗	ประการมีสติโพชฌงค์เป็นต้น	เป็นพื้น

อกเต็มงามอันประเสริฐแห่งพระพุทธเจ้าแล	

อาสยานุสยญาณปวรถนยุคฺคล� (๒๑ ใส่นมทั้ง ๒)

ปรยาอันรู้ยังอาสยานุสยญาณเป็นนมทั้ง	๒	อัน

ประเสริฐแห่งพระเจ้าแล	

ทสผลญาณปวรมชฺฌิมงฺค� (๒๒ ใส่ท่ามกลางล�าตัว)

ปรยาอันรู้ยังผละ	๑๐	อันเป็นองค์ท่ามกลางตนอัน

ประเสริฐแห่งพระเจ้าแล	

ปฏิจฺจสมุปฺปาทญาณปวรนาภี (๒๓ ใส่สะดือ)

ปรยาอันรู้ยังปฏิจจสมุปปาทธัมม์ทั้งมวลมี	อวิชชา

เป็นต้น	มีนิโรโธเป็นที่สุด	เป็นสะดืออันประเสริฐแห่ง

พระเจ้าแล	

ปญฺจินฺทฺริย� ปญฺญาพล� ปวรชฆน� (๒๔ ใส่เอว)

อินทรีย์	๕	พละ	๕	เป็นเอว	อันประเสริฐแห่งพระเจ้า

แล	

ทสกุสลกมฺมปถปวรอุรุทฺวย� (๒๕ ใส่หน้าแข้งทั้ง ๒)

ปรยาอันรู้ยังกัมมบถ	๑๐	อัน	เป็นหน้าแข้งทั้ง	๒	อัน

ประเสริฐแห่งพระเจ้าแล	

ทสผลญาณปวรชงฺฆทฺวย� (๒๖ ใส่ขาทั้ง ๒)

ปรยาอันรู้ยังผละทั้ง	๑๐	อันเป็นหน้าแข้งทั้ง	๒	อัน

ประเสริฐของพระเจ้าแล	
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จตุริทฺธิปาทญาณปวรปาททฺวย� (๒๗ ใส่ตีนทั้ง ๒ ข้าง)

อันว่า	อิทธิบาททั้ง	๔	อันมีสันติทธิบาทเป็นต้น	

มีวิมังสาเป็นที่สุด	เป็นตีนทั้ง	๒	อันประเสริฐ

แห่งพระเจ้าแล	

สีลสมฺมาธิ[ปญฺญา]ปวรสงฺฆาฎิ (๒๘ ใส่ผ้าสังฆาฏิ)

คือว่า	สีลขันธ์	แลสัมมาธิขันธ์แลปัญญาขันธ์	

เท่านี้	เป็นผ้าสังฆาฎิผืนประเสริฐแห่งพระเจ้า	

หิโรตฺตปฺปญาณปวรปงฺสุกุลปฏิจฺฉาทนจีวร� (๒๙ ใส่ผ้าจีวร)

อันว่า	ผ้าบังสุกุลผืนกั้งบังบรรเทาเอาเสียยังสิ่ง	

เป็นต้นว่า	ร้อนแลหนาวแห่งพระเจ้าแล	

อฏฺฐ�คิกมคฺคญาณปวรอนฺตรวาสก� (๓๐ ใส่ผ้าสบง)

ปรยาอันรู้ยังอฏฺฐังคิกมัคค์	๘	ประการ	อันมีสัมมา

ทิฏฺฐิอันดีเป็นต้นว่ามีสัมมาธิเป็นที่สุด	เป็นอันตรวาสก

ผ้านุ่งดวงประเสริฐแห่งพระเจ้าแล	

จตุสติปฏฺฐานญาณปวรกายพนฺธน� (๓๑ ใส่สายกัมพล)

ปรยาอันรู้ยังสติปัฏฐาน	๔	อันเป็นผ้ากายพันธนกัมพล

เส้นประเสริฐแห่งพระเจ้าแล	

พุทฺโธ

ส่วนท่ี ๒ บทสรรเสริญ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่

ทรงรุ่งเรือง	งดงามยิ่ง

กว่าเทวดาและมนุษย์

ทั้งหลายด้วย	

“พระธัมมกาย”

อันว่าพระพุทธเจ้า

สจฺจ� ธมฺโม

ตนตรัสรู้ยังธัมม์	๔	ประการ

อติวิโรจติ

ก็รุ่งเรืองงามยิ่งนัก

อญฺเญส� เทวมนุสฺสาน�

กว่าคนแลเทวดาทั้งหลายฝูงอื่นกว่าตนแล
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ยสฺสตมุตฺตม� คาทิญาณ� อนุสฺสตพฺพนฺติ 

อิม� ธมฺมกาย�

ส่วนที่ ๓ บทรวมความที่

แนะน�าให้พระโยคาวจร

กุลบุตร	(เช่น	นักปฏิบัติ

ธรรม)	ผู้มีญาณอัน

แก่กล้า	ผู้ที่ปรารถนา

เข้าถึง

พระสัพพัญญุตญาณ	

พึงระลึกนึกถึง

พระธัมมกายเนือง	ๆ

ยังธัมมกายอันประเสริฐอันพระพุทธเจ้าเรา

ทั้งหลาย

พุทฺธลกฺขณ�

เป็นลักขณะแห่งพระพุทธเจ้าแล

โยคาวจรกุลปุตฺเตน

อันกุลบุตรตนอันประกอบด้วยเพียร

ติลกฺขณญาเณน

อันมีปรยากล้าคม

ปเถนฺเตน

อันปรารถนามักใฝ่ใคร่ได้ยัง

สพฺพญฺญูพุทฺธภาว�

ยังอันเป็นสัพพัญญูพุทธภาวะ

อนาคเต

อันจักมาภายหน้า

อนุสฺสริตพฺพ�

ก็เพิ่งระนึกคึดเถิงตามคุณแห่งพระพุทธเจ้าดวงนี้

ปุณฺณปุณฺณ�

อยู่ไจ้	ๆ	ให้ขึ้นใจได้แล้วแล	ควรจ�าเริญสวาดธิยายไหว้

นพครบย�าพระเจ้าพระธัมม์ชุวันอย่าได้ขาด	ให้เป็น

ปัจจัยรักษาค�้าชูตนในภวะอันนี้แลภวะภายหน้าก็จัก

พลันจุรอดเถิงมัคคะ	ผละ	นิพพานตามบุญสมภาร

อันตนหากได้กระท�ามาได้ไหว้สาจ�าเริญธัมมกายบ่

คลาดบ่คลาเสียไหนแก่บุคคลผู้นั้นชะแล
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อิติ วุตฺต ปกาเลน ประโยคจบ

ด้วยประการดั่งกล่าวมานี้แล

ธมฺมกาย นิฏฺฐิต�

มักว่า

สมต�

ก็แล้ว

อิติ

ดั่งนี้แล

Figure 1:	The	elements	of	 the	dhammakāya	as	 listed	 in	 the	Dhammakāya	

	 Gāthā	 (illustrated	 by	 Uthakhamkong,	 detailed	 by	Malasart,	 and	

	 published	in	DIRI,	2018).
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พิธีกรรมการสร้างและบรรจุธัมมกาย

	 จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้เขียนแสดงให้เห็นว่า	 คาถาธัมมกายในล้านนามีอยู่

สองประเภทคือ	 ภาษาบาลีอย่างเดียว	 (monolingual	 text)	 และนิไสรธัมมกาย	

(bilingual	 text)	 นอกจากโครงสร้างทางภาษาของคาถาธัมมกายแต่ละประเภทจะ

แตกต่างกันแล้ว	 การใช้งานในพิธีกรรมยังแตกต่างกัน	 ในกรณีที่เป็นคาถาธัมมกาย

ที่เป็นภาษาบาลีอย่างเดียว	 เน้ือหาของคาถาธัมมกายภาษาบาลี-อักษรธรรมล้านนา

จะถูกจารลงบนแผ่นโลหะตามแต่จะหาได้ในพื้นที่นั้น	 ๆ	 (ภาพที่	 ๒)	 แล้วน�าแผ่นจารึก

ไปใส่ในโกศทองค�า	 เมื่อก่อสร้างพระพุทธรูปไปถึงบริเวณสะดือให้เอาโกศทองบรรจุ

ใส่ใน	“กลวง”	ท้องพระพุทธรูปบริเวณทั้งนี้ยังมีบทบาลีอีก	๒	บทที่ต้องบรรจุลงด้วยใน

ขั้นตอนนี้	คือ	อสีติพยัญชนะ	๘๐	และ	มหาปุริสลักขณะ	๓๒	พระอธิการพงศธรและ

พระธวัชชัย	 (Phromwaro,	 2021	 and	 Raksa,	 2022)	 ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า	

ในกรณีทีจ่ะสร้างพระพทุธรปูแบบหล่อโลหะ	ท่านจะเขยีนคาถาธมัมกายลงบนแผ่นเงนิ

หรือแผ่นทองแดง	 จากน้ันจะน�าแผ่นจารึกธัมมกายไปหลอมรวมกับโลหะที่จะใช้

หล่อพระเป็นล�าดับต่อไป
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Figure 2:	The	Dhammakāya	Yantra	written	in	Pāli	using	Tham	Lanna	script	

	 as	 inscribed	on	 a	 copper	plate.	 The	plate	will	 then	be	 installed

	 inside	a	Buddha	image.	This	picture	was	offered	by	Phra	Thawatchai	

	 Raksa	during	an	interview	(Raksa,	2022).	
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	 กรณีนิไสรธัมมกาย	 ส่วนแรก	 (บทพรรณนาส่วนต่าง	 ๆ	 ของพระธัมมกาย)

ของคาถาจะถูกเขียนใส่แผ่นเงินหรือแผ่นทองค�า	 ซ่ึงสอดคล้องตามเน้ือหาของต�ารา	

เพื่อน�าไปบรรจุตามส่วนต่าง	 ๆ	 (๓๑	 ส่วน)	 ขององค์สารูปเจ้า	 ซ่ึงในต�าราการสร้าง

พระเจ้าล้านนาแนะน�าว่า	

Figure 3:	The	Dhammakāya	inscription	will	be	put	in	a	casket	and	the	casket	

	 will	be	installed	inside	a	Buddha	image.	This	picture	was	offered	

 by	Phra	Athikan	Phromwaro	during	an	interview	(Phromwaro,	2021).  

Figure 4: An	original	image	of	a	manual	for	a	Buddha	image	construction,

	 Wat	Chiang	Man,	Phayao	Province	(the	scribe’s	name	and	the	date	

	 are	not	given)	that	was	digitised	by	the	Social	Research	Institute,	

	 Chiang	Mai	University	(for	more	detail,	see	Kotsupho,	2017,	p.	194).
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…บุคคลเจ้าทั้งหลายจักมักใคร่สร้างแปงยังพุทธรูป และ พระเจดีย์ 

ดั่งอ้ัน ก็ควรสร้างธัมมกาย คือว่า วรกายของพระพุทธเจ้าน้ีไส้ 

มักว่าลงสาตามองค์ที่อยู่ตามธัมมกายนี้เทอะ ลงแผ่นเงิน แผ่นค�า 

ทอง เหียก (แผ่นตะกั่ว/ ดีบุก) สตุ ก็ดี ตามแต่จะหาได้เทอะ…

(Kotsupho, 2017, p. 194)

	 พระอธกิารพงศธร	ได้อธบิายขัน้ตอนพธิบีรรจุธมัมกายลงในพระพทุธรปูไว้ว่า	

เมื่อครั้งที่ท่านได้สร้างพระประธานในพระอุโบสถ	 ปี	 ๒๕๖๑	 ท่านได้เขียนส่วนต่างๆ

ของพระธัมมกาย	 (๓๑	 ส่วน)	 ที่ปรากฏในเน้ือหาของนิไสรธัมมกายด้วยอักษรธรรม

ล้านนาลงในแผ่นเงิน	 เมื่อช่างปั้น	 ปั้นไปถึงส่วนประกอบขององค์พระที่สอดคล้องกับ

ส่วนประกอบของพระธัมมกาย	 ท่านจะบรรจุแผ่นเงินน้ันลงไป	 ตามภาพที่	 ๕

(Phromwaro,	2021)

Figure 5:	This	shows	the	ways	that	the	elements	of	the	dhammakāya	(listed	
	 in	the	Dhammakāya	Gāthā)	are	installed	in	each	part	of	a	Buddha	
	 image,	which	suggests	that	the	set	of	the	Buddha’s	characteristics,	

	 as	seen	here	like	a	Buddha	image,	is	considered	“dhammakāya.”	
	 This	picture	was	offered	by	Phra	Athikan	Pongsathon	Phromwaro	

	 during	an	interview	(Phromwaro,	2021).	

แผ่นเงินจารบทบาลี “อาสยานุสย

ญาณปวรถนยุคฺคลํ ปรยาอันรู้ยัง

อาสายานุสยญาณเป็นมทั้ง 2 อัน

ประเสริญแห่งพระเจ้าแล” ใสนมทั้ง

สองข้าง

แผ่นเงินจารบทบาลี “ทสผลญาณ

ปวรมชฺฌิมงฺคํ ปรยาอันรู้ยังผละ ๑๐ อัน

เป็นองค์ท่ามกลางตนอันประเสริญแห่ง

พระเจ้าแล” ใส่ท่ามกลางลําตัว
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	 คาถาธัมมกาย	เป็นที่รู้จักในกัมพูชาอีกชื่อหนึ่งคือ	“คาถาบรรจุพระลักษณะ”	

งานวิจัยของฟรานซิโอ	 บิโซท์	 (Bizot,	 1992,	 p.	 295)	 ช้ีให้เห็นว่า	 พระญาณและ

พระพุทธคุณที่ประกอบเป็นพระธัมมกายที่ปรากฏในคาถาธัมมกายถูกเช่ือมโยงกับ

ส่วนต่าง	 ๆ	 ของพระพุทธรูปในพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปของชาวกัมพูชา	 ระหว่าง	

“พิธีบรรจุพระลักษณะ”	(ดูเพิ่มเติมใน	Walker,	pp.	113,	349-51,	417,	598,	789-91)	

คณะสงฆ์จะสวดคาถาธมัมกาย	ระหว่างน้ันพระสงฆ์เจ้าพธิจีะให้เขม็แตะตามส่วนต่าง	ๆ 	

ของพระพุทธรูปซ่ึงสอดคล้องกับส่วนต่าง	 ๆ	 ของพระธัมมกาย	 เพื่อบรรจุหรือ

อาราธนาพระธัมมกาย	 (บิโซท์ใช้ค�าว่า	 “invisible	 body”	 หรือ	 “กายที่มองไม่เห็น”)
๗
  

ลงประดษิฐานในส่วนต่าง	ๆ 	ของพระพทุธรปู	เพือ่ท�าให้พระพทุธรปูทีท่�าจากวัสดตุ่าง	ๆ 	

กลับมา	“ธรมาน”	เหมือนครั้งที่พระพุทธองค์ยังทรงพระชนม์ชีพอยู่ในสังสาร

ต�าราการบรรจุหัวใจพระเจ้าและพระเจดีย์ (Mongkholrangsi, -)

…โยคาวจรกุลบุตรชายหญิงใดได้นมัสการ ภาวนาเถิงพระคาถา

ธัมมกายนี้ ประกอบด้วยผละอานิสงส์อันมากนัก เถิงจักปรารถนา

เอาพระพทุธภมูสัิมบตั ิ กจั็กส�าเรจ็ดัง่ก�าปรารถนา ชแลฯ ประการ ๑

ปุคคลผู้ใดได้สร้างพระพุทธรูปเจ้า แลเจดีย์ใหม่ หื้อเขียนคาถา

 
๗	
ในบรบิทของพธิพีทุธาภเิษกพระพทุธรปู	สเวียร์เรอตคีวามค�าว่า	ธมัมกาย	คอื	“the	Holy	

Spirit	of	the	Buddha”	(Swearer,	2004,	p.	96)	ดูความหมายและการวิเคราะห์	“ธรรมกาย”	ได้ใน

หนังสือหลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ	ฉบับวิชาการ	(Jantrasrisalai,	2014).

Figure 6:	An	original	image	of	a	manual	for	the	Installation	of	the	Buddha’s	

	 Heart	 into	 a	 Buddha	 Image	 and	 a	 Stupa,	 today	 preserved	 at	

	 Wat	Srimongkon	and	digitised	by	the	Dhammachai	 International	

	 Research	Institute	(DIRI,	2018).
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ธัมมกายนี้ใส่ ก็เสมอดั่งเมื่อพระพุทธเจ้ายังธอรมาน (ธรมาน) อยู่

นั้นแล หากเอาติดตั้งไว้ ที่วัดใดก็หากจัก ก้านกุ่ง รุ่งเรื่อง อยู่สวัสดี 

มากนักชะแล (Malasart, 2021, p. 87)

	 แม้คาถาธมัมกายถกูใช้ในวิธกีารทีแ่ตกต่างกนัออกไปในล้านนา	กล่าวคอืแทนที่

จะใช้เข็มแตะตามส่วนต่าง	 ๆ	 ขององค์พระพุทธรูป	 ส่วนประกอบของธัมมกายจะถูก

บรรจุลงองค์สารูประหว่างสร้าง	 จากการลงพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย	 ผู้วิจัย

ยงัไม่พบการสวดคาถาธมัมกายระหว่างพธีิพทุธาภเิษก	แต่คาถาธมัมกายถกูสวดในชวิีต

ประจ�าวันของชาวล้านนาเพื่อความเป็นสิริมงคล	 ตามที่ต�าราของครูบาก๋งได้กล่าวไว้

ข้างต้น	แต่อย่างไรกต็ามแม้การใช้คาถาธมัมกายในการสร้างพระพทุธรปูจะแตกต่างกนั

ออกไปตามพื้นที่	กล่าวได้ว่าไม่ว่าจะสวดหรือบรรจุธัมมกายไว้ภายใน	ก็มีวัตถุประสงค์

เดียวกันคือ	 เพื่อท�าให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าธรมานอยู่ในโลกน้ี	 หรือกล่าวอีกนัยหน่ึง

คือเปล่ียนพระอิฐพระปูนให้กลายเป็นพระที่มีชีวิตจิตใจ	 ดังที่ต�าราการสร้างพระเจ้า	

ที่รวบรวมโดยพระสาธุเจ้าสยาม	สิริปญฺโญว่า

…หื้อเขียนตัวยันต์ธัมมกายน้ี หื้อเหมือนมีตามหนังสือที่บอกไว้น้ัน

แล้วหื้อใส่ฝังไว้ในองค์สารูปเจ้าตามที่คาถาธัมมกายบอกน้ันเทอะ 

คันว่าได้กระท�าตามน้ีค็เหมือนดั่งพระพุทธเจ้ายังธรมานอยู่น้ันแล 

สาสนะวัดวาอาราม ที่น้ันจักวุฒิก้านกุ่งรุ่งเรืองมากนักแล อย่าได้

สันเทหะแท้เน้อ…(Siam, 2016, p. 39-40)

	 หลายคนอาจสงสัยว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานไป

ประมาณ	 ๒,๕๐๐	 ปีแล้ว	 และรูปกายของพระองค์ถูกประชุมเพลิงและเหลือเพียง

พระบรมสารีริกธาตุที่เป็นตัวแทน	แล้วท�าไมพระพุทธเจ้าจึงทรงอยู่	“ธรมาน”	ในโลกนี้

ได้?	 แนวคิดน้ีปรากฏในบทสนทนาพระอุปคุตกับพญามาร	 ที่ปรากฏในหนังสือปฐม

สมโพธิกถา	ประพันธ์โดย	สมเด็จพระมหาสมณเจ้า	กรมพระปรมานุชิตชิโนรส	ว่า		

…อน่ึงท่านจงได้อนุเคราะห์แก่อาตมา ด้วยสมเด็จพระศาสนาดา

บังเกิดในโลกเสด็จเข้าสู่พระปรินิพพานเสียแล้ว เราได้เห็นแต่

พระธรรมกายบ่มิได้เห็นซ่ึงพระสรีรกาย ท่านจงสงเคราะห์นฤมิต

พระรูปกายแห่งพระศาสดาจารย์ พร้อมด้วยอาการทั้งปวง… 

(Phra Paramanuchitchinorot, 1962, p. 546) 
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	 ข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นว่า	 พระอุปคุตไม่ได้เห็นพระสรีรกาย	 (กายเน้ือ

หรือรูปกาย)	 ของพระพุทธองค์ด้วยตาเน้ือ	 เพราะพระองค์ทรงดับขันธ์ปรินิพพาน

ไปก่อน	 อย่างไรก็ตามท่านได้เห็นแต่พระธัมมกายของพระตถาคต	 “พระธัมมกาย”

ในที่น้ี	 สเวียร์เรอร์ได้ตีความหมาย	 “eternal	 body”	 ว่า	 กายที่เป็นอมตะและไม่ตาย	

แม้รูปกายของพระพุทธเจ้าสูญสลายไปแต่กายน้ีก็ยังปรากฏอยู่	 ซ่ึงพระอรหันต์	 เช่น	

พระอุปคตุได้เข้าถงึแล้วจากการท�าสมาธ	ิ(Swearer,	2004,	p.111)	หลักการและแนวคดิ

นี้ยังปรากฏในคู่มือปฏิบัติธรรมสมัยอยุธยาที่ว่า

…ธรรมกาย เป็นที่พึ่งอันยอดเยี่ยมโดยสิ้นเชิง ถึงสถานที่อันสงบ

ระงับประเสรฐิเทีย่งแท้ เพราะความอ�านวยของ ธรรมกาย น้ันเป็น 

“อมตะ” ฯ (Yasothornrat, 1935, p. 370, เน้นข้อความโดยผู้วิจัย)

บทสรุป: ธมฺมกาย พทฺุธลกฺขณ� “พทุธลกัษณะน้ีคือพระธัมมกาย” ลกัษณะ

นี้เป็นอย่างไร?

	 บทบาลีธัมมกาย	มหาปุริสลักขณะ	๓๒	และ	อสีติพยัญชนะ	๘๐	ที่ถูกบรรจุไว้

ในกลวงท้องพระเจ้า	 บริเวณสะดือของพระพุทธรูปแสดงให้เห็นปริศนาธรรมที่ว่า

พระธมัมกายประกอบไปด้วย	๓๑	ส่วน	สมบรูณ์พร้อมด้วยลักษณะมหาบรุษุ	๓๒	ประการ

และอสีติพยัญชนะ	๘๐	สถิตอยู่ต�าแหน่งนี้	ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของที่ปรากฏอยู่ใน

คู่มือปฏิบัติธรรมสมัยอยุธยาที่ว่า

…พระโยคาวจรผู้รูว่้า “ธรรมกาย” ด�ารงอยูใ่นหทยัประเทศ (ขอบเขต

ของใจ/กลางท้อง) แห่งสรรพภูต ท�าให้หมุนดังว่าหุ่นยนต์ ท่าน

ตัง้ใจเจรญิพระวิปัสสนา เพือ่ให้ถงึธรรมกายเป็นทีพ่ึง่อันยอดเยีย่ม… 

(Yasothornrat, 1935, p. 370)

	 การวิเคราะห์เน้ือหาของคาถาธมัมกายสามารถบอกได้เพยีงว่า	พระธมัมกาย	

คือ	พุทธลักษณะ	“ธมฺมกาย	พุทฺธลกฺขณ�”	อันประกอบไปด้วยพระญาณและธรรม	หรือ	

ธัมม์	ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้ว
๘
	หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า	พระธัมมกาย	คือ	

กายแห่งธรรม	“the	Body	of	Dhamma”	หรือ	กายแห่งญาณ	“the	Body	of	Wisdom”	

 
๘	
ดูเพิ่มเติม	Ketpan,	2014,	p.	1-12.
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ไม่ใช่	“หมวดหมู่แห่งธัมม์”	ที่บันทึกไว้ในพระไตรปิฏก	(collection	of	Dhamma)	ตาม

ที่นักวิชาการบางท่านกล่าว	เช่น	Collins	(2014)	แต่อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์โดยใช้

ความรูท้างบาลไีวยากรณ์	(textual	analysis)	ไม่เพยีงพอทีจ่ะบ่งบอกว่า	พทุธลักษณะน้ี

มลัีกษณะหรอืรปูร่างเป็นอย่างไร	การหาความหมายของธมัมกายในบรบิทรอบข้าง	เช่น

การใช้งานจรงิ	(contextual	analysis)	ในพธิกีรรมการสร้างและบรรจุธมัมกายพระเจ้า

ท�าให้ความหมายของ	 “ธมฺมกาย	 พุทฺธลกฺขณ�”	 ชัดเจนขึ้น	 องค์ประกอบของธัมมกาย	

๓๑	ส่วนถกูจารลงแผ่นโลหะและบรรจุลงตามส่วนต่างขององค์พระพทุธรปู	และสุดท้าย

ประกอบกนัขึน้เป็นองค์พระพทุธรปู	เป็นปรศินาธรรมทีบู่รพาจารย์ในอดตีต้องการทีจ่ะ

ชี้ให้เห็นว่า	พุทธลักษณะที่ประกอบขึ้นเป็นองค์พระพุทธรูปนี้	คือ	“ธัมมกาย”	

	 ดังน้ันพระพุทธรูปที่ทุกท่านเห็นไม่ใช่เป็นเพียงตัวแทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

หลังพุทธปรินิพพานเหมือนที่หลายคนเข้าใจ	แต่คือ	“พระธัมมกาย”	พระธัมมกายไม่ใช่

กายเน้ือหรอื	“รปูกาย”	แต่เป็นวรกายหรอืกายอันประเสรฐิของพระพทุธเจ้า	มลีกัษณะ

คล้ายพระพุทธรูป	(Swearer,	2004,	p.	185)	แม้พระธัมมกายจะไม่สามารถมองเห็นได้

ด้วยตาเปล่า	 (invisible	 body)	 แต่สามารถเห็นได้ด้วยปัญญา	 อย่างไรก็ตามเพื่อ

อธิบายขยายความค�าสอนที่อยู่ในคาถาธัมมกายให้ชัดเจน	 เป็นรูปธรรม	 สามารถ

จับต้องได้	และเพื่อการเข้าถึงที่ง่ายกว่าการอธิบายผ่านทางคัมภีร์	บูรพาจารย์ในอดีต

เลยสมมุติสร้างพระธัมมกายขึ้นมาให้เป็นรูปธรรม	 สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า	

เพื่อว่าโยคาวจรกุลบุตรนักปฏิบัติธรรมผู้มีปัญญาอันคมกล้าจะได้น�าไปใช้เป็นเครื่อง

สมมุติระลึกถึงพระธัมมกาย	 เพื่อจะเป็นพาหนะให้เข้าถึงพระธัมมกายของจริงภายใน

และเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้	 เพราะการที่จะเป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้าได	้ ต้องมี	

“สัพพัญญุตญาณ”	และสัพพัญญุตญาณนี้ก็เป็นส่วนพระเศียรของพระธัมมกาย	ตามที่

กล่าวไว้ในคาถาธัมมกาย

…อิมํ ธมฺมกายพุทฺธลกฺขณํ โยคาวจรกุลปุตฺเตน ติกฺขญาเณน

สพฺพญฺญุพุทฺธภาวํ ปตฺเถนฺเตน ปุนปฺปุนํ อนุสฺสริตพฺพํ…

 พทุธลักษณะอันเป็น “พระธมัมกาย” น้ี พระโยคาวจรกลุบตุร

ผู้มีญาณอันแข็งกล้า เมื่อปรารถนาซ่ึงความเป็นพระสัพพัญญู

พทุธเจ้า พงึระลึกถงึเนือง ๆ  (Malasart, 2021, p. 82, เน้นข้อความ

โดยผู้วิจัย)
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	 นอกจากน�าเสนอคุณค่าของพิธีกรรมโบราณในล้านนาแล้ว	 บทความช้ินน้ี

ยังแสดงให้เห็นว่า	ค�าสอนทางพุทธศาสนาไม่ได้ถ่ายทอดผ่านทางคัมภีร์เท่านั้น	ยังมีอีก

ช่องทางคือผ่านทางพิธีกรรม	 ทั้งสองวิธีมีความเกื้อกูลกันเพื่อช่วยในผู้ศึกษาเข้าใจ

ความหมายของค�าสอนทีแ่ฝงอยูใ่นปรศินาธรรม	โดยเฉพาะเรือ่งราวของ	“พระธมัมกาย”	

ที่ได้กล่าวไว้ในบทความให้ชัดเจนขึ้น	
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