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บทค ัด ย ่อ ภาษา ไทย 

57116805 : สันสกฤตศึกษา แบบ  2.1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
ค าส าคัญ : คุหยสมาชตันตระ / วัชรยาน / มณฑล 

นางสาว สุดาพร เ ขียวงามดี: การศึกษาวิเคราะห์คัมภีร์คุหยสมาชตันตระ  อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ มั่งมีสุขศิริ 

 
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อปริวรรตและแปลคัมภีร์คุหยสมาชตันตระจากภาษา

สันสกฤตให้เป็นภาษาไทย และศึกษาวิเคราะห์เนื้อหา ประวัติความเป็นมา การแบ่งระดับข้ันตอนของการ
ปฏิบัติโยคะ พระธยานิพุทธ ศักติ เทพเจ้า มณฑล มนตร์ การบรรลุโพธิจิต และการท าพิ ธีกรรมต่างๆท่ี
ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ 

ในตอนต้นกล่าวถึงข้อถกเถียงในการก าเนิดข้ึนของคัมภีร์โดยมีนักวิชาการหลายส านักใ ห้
ความเห็นว่าคัมภีร์น่าจะมีการแต่งและพัฒนาข้ึนในหลายยุคสมัย โดยคัมภีร์ประกอบไปด้วยร้อยแก้วและร้อย
กรอง มี 18 บท บทท่ี 18 ส าคัญท่ีสุดเพราะเป็นบทสรุปของเ ร่ืองราวในคัมภีร์ท้ังหมด การปฏิบัติพิ ธีกรรม
แบบตันตระในคัมภีร์ถูกเผยแพร่ออกไปโดยสองส านักหลัก  คือ ส านักของสิทธะนาคารชุน และส านักของ
พุทธศรีชญาน 

จากการศึกษาพบว่า การแบ่งระดับของโยคะในคัมภีร์มีอยู่ 2 แบบหลัก คือ แบบสามานยะ
(ท่ัวไป) และแบบสมบูรณ์(ข้ันสูง) และแบ่งประเภทของโยคะเป็น 4 ข้ันตอนใหญ่ คือ ข้ันเสวา  ข้ันอุปสาธนะ 
ข้ันสาธนะ ข้ันมหาสาธนะ ในโยคะท้ัง 4 ข้ันตอนนี้ถูกผสมอยู่ในโยคะท้ัง 2 แบบหลัก 

ลัทธิศักติถูกน าเข้ามารวมกับพระธยานิพุทธท้ัง 5 ซ่ึง เป็นตัวแทนขันธ์ท าใ ห้เกิดพลัง และ
ก่อก าเนิดเป็นเทพเจ้าต่างๆตามสายของแต่ละตระกูล ประจ าอยู่ทิศต่างๆของมณฑลโดยมีพระอักโษภยะเป็น
ตัวแทนของวัชรธรอยู่ตรงกลาง  เทพแต่ละองค์มีมนตร์ประจ าองค์  สาระในด้านพิธีกรรมท่ีถูกก าหนดให้ต้อง
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในคัมภีร์ต้ังแต่แรกเร่ิม  คือ การใช้ชีวิตอย่างสุดโต่ง  ขัดแย้งกับศีลธรรมจนท าให้คนต่าง
นิกายเข้าใจว่าส านักตันตระสายนี้เป็นลัทธิน่ารังเกียจและเลวร้ายมาก อย่างไรก็ตาม การกระท าเหล่านี้ชาว
ตันตระถือว่าเป็นเคร่ืองประกอบของการปฏิบัติโยคะให้บรรลุถึงโพธิจิต  และข้ันตอนสุดท้ายท่ีจะท าให้สาวก
ตันตระบรรลุถึงข้ันสมบูรณ์ได้คือพิธีกรรมอภิเษกท่ีอาจารย์ผู้ท าพิธีต้องถ่ายทอดให้แก่ศิษย์  
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บทค ัด ย ่อ ภาษา อ ัง กฤษ 

57116805 : Major (SANSKRIT STUDIES) 
Keyword : GUHYASAMĀJA TANTRA / VAJRAYĀNA / MAṆḌALA 

MISS SUDAPORN KHIEWNGAMDEE : AN ANALYTICAL STUDY 

OF  GUHYASAMāJA TANTRA THESIS ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR SOMBAT 
MANGMEESUKSIRI 

This thesis aims to transcribe and translate the Guhyasamā ja Tantra from Sanskrit 
into Thai and to analytically study the contents, the histories, the process of dividing the levels 
of yoga practice,  Dhyā nibuddhas, Ś aktis, Gods, Maṇḍ ala, Mantra, Achieving Bodhicitta and 
performing various rituals that appear in the scripture. 

At the beginning, it discussed the ongoing debate about the origins of the scripture, 
with many scholars commenting that the scripture must have been composed and developed 
over many eras. The scriptures consists of both prose and verse. There are 18 chapters. Chapter 
18 is the most important because it is a summary of all the scriptural stories. The Tantra ritual 
practice in the scripture is spread by two main schools : the Siddhanā gā rjuna's School and the 
Buddhaś rī jñā na's School. 

From the study it was found that : there are 2 main types of yoga in the scripture, 
namely Sā mā nya (general) and complete (advanced). There are 4 main stages of yoga, namely, 
Sevā , Upasā dhana, Sā dhana and Mahā sā dhana step. These 4 steps of yoga are combined 
into the two main types of yoga. 

Ś haktiism was brought together with the five Dhyanibuddhas which represent 
Khandha, creating power and formed various gods according to the lines of each family. They are 
stationed in different directions of the Maṇḍ ala, with Akṣ obhya Buddha being the 
representative of Vajradhara in the middle. Each god has his own magic mantra. The rituals that 
were required to follow the rules of the scripture from the outset is to live life to the extreme, 
conflicts with morals to make people of different doctrines understand that this Tantra school is 
a very offensive and terrible religion. However, in these actions, the Tantra are considered an 
integral part of the practice of yoga to achieve Bodhicitta. And the final step that will allow the 
followers of Tantra to achieve the perfect ritual is the consecrated ritual that the master 
conducting it must relay to his disciples. 
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ก ิตต ิก ร ร มประ กา ศ 
 

กิตติกรรมประกาศ  
  

วิทยานิพนธฉ์บับนี้ส าเรจ็ลงไดด้ว้ยความอนเุคราะหแ์ละสนบัสนุนใหค้  าแนะน าดา้นข้อมูล  และก าลังใจจาก
หลายท่านด้วยดีตลอดมา ซึ่งผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณและขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ 

ขอขอบพระคณุในความเมตตานเุคราะห์ของรองศาสตราจารย์ ดร .สมบัต ิ ม่ังมีสุขศิร ิ อาจารย์ที่ปร ึกษา
วิทยานิพนธ์ ที่สละเวลาตรวจแก้ไขงานวิจัย คอยแนะน า ช่วยเหลือ ให้ค  าปร ึกษาที่ เป็นประโยชน์หลายประการ
จนกระทั่งท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นและส าเร ็จลุล่วงด ้วยดี 

ขอขอบพระคณุในความเมตตานเุคราะห์ของผู้ชว่ยศาสตราจารยเ์พ็ญพรรณ เจรญิพร และรองศาสตราจารย ์
ดร .จ านง คนัธกิที่ไดใ้ห้ความอนเุคราะห ์อุปถัมภ์ทางดา้นทุนทร ัพย์แก่ผู้วิจัยมาตั้งแต ่ต ้นจนงานวิจัยฉบับนี้ส าเร ็จลง  
รวมทั้งให้ค  าปร ึกษา ให้ก าลังใจ ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้วิจัยในยามยากมาโดยตลอด  

ขอขอบพระคณุในความเมตตานเุคราะห์ของผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.จริพัฒน์ ประพันธว์ิทยา คุณคร ูผู้สอน
ภาษาสันสกฤตคนแรกของผูว้ิจัยที่ไดใ้ห้ความอนคุราะห์ อุปถมัภ์ค ้ าชูทางดา้นการศึกษา ช่วยเหลอืงานทางดา้นวิชาการ  
ให้ค  าปร ึกษาที่เป็นประโยชน์ในทุกทางแก่ผู้วิจัยเสมอมา 

กราบขอบพระคณุในความเมตตานเุคราะห์ของท่านเจ้าค ุณพระราชปร ิยัต ิมุนี (เทียบ สิร ิญาโณ, ป.ธ .9, 
M.A., PH.D) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ ที่ได ้แก้ไขข้อบกพร ่องและแนะน าสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นอันมาก 

ขอขอบพระคณุในความเมตตานเุคราะห์ของรองศาสตราจารย์ ดร.มณีปิน่ พรหมสุทธริกัษ ์ที่คอยใหก้ าลงัใจ 
ให้ความช่วยเหลือทางดา้นวิชาการทั้งการเรยีนและการท างาน ให้ค  าปรกึษาในทุกเร ือ่ง คอยถามไถ่เป็นหว่งเปน็ใยตลอด
มา 

ขอขอบพระคณุในความเมตตานเุคราะห์ของรองศาสตราจารย์ ดร.ส าเนยีง เลื่อมใส  รองศาสตราจารย์ ดร .
ปรมัตถ์ ค าเอก   ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ชัยณรงค ์กลิ่นน้อย  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.กังวล คัชชิมา และดร.อุเทน วงศ์
สถิตย์  ที่คอยอบรมสั่งสอนด้านการศึกษาและวิชาการ  คอยช่วยเหลือ ให้ค  าปร ึกษา และให้ค  าแนะน าต ่างๆที่เป็น
ประโยชน์แก่ผู้วิจัยเสมอมา 

ขอขอบพระคุณในความเมตต านุเค ราะห์ของศาสต ราจารย์พิเศษ ด ร .จ าลอง สารพัดนึก และรอง
ศาสตราจารยช์ูศักด ิ ์ทิพย์เกสร ที่ให้ความร ูอ้บรมสอนสั่งดา้นการเรยีนการสอน คอยให้ก าลังใจ ถามไถ่เป็นห่วงเป็นใย
อยู่เสมอ 

ขอขอบคุณ อาจารย์เสกสรรค ์สว่างศร ีผู้เป็นเพ่ือนที่คอยช่วยเหลือดา้นการเรยีนดว้ยกัน และช่วยเหลือน า
ข้อมูลวิทยานิพนธฉ์บบันี้ลงระบบของมหาวิทยาลยัให ้ ขอขอบคณุอาจารยส์ าราญ ธรุะตา ที่เป็นเหมือนพ่ีน้องและเป็น
เพ่ือนร ่วมเรยีนทีร่ว่มทุกข์สุข เป็นกัลยาณมิตรทีด่ ีคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาตลอดการศึกษา ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรทีค่อยชว่ยเหลือดา้นการลงทะเบียนในทุกภาคการศึกษา ให้ค  าปรกึษาดา้นระบบ
การเร ียน  อ านวยความสะดวกให้ทุกคร ั้งที่ได ้ต ิดต ่อประสานงานขอความช่วยเหลือตลอดหลักสูตร  

  
  

สุดาพร  เขียวงามด ี
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บทที่ 1 

บทน า 

 

ความเปน็มาและความส าคญัของปญัหา 

หลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว พระพุทธศาสนาได้รับการเผยแผ่โดย
สาวกท าให้เกดิการขยายตวัออกไป  แต่ก็ได้บ่มเพาะปัญหาข้อขัดแย้งกันในเรื่องของพระธรรมวินัย  
เม ื่อสาวกอีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่าควรปรับแก้พระธรรมวินัยบางประการได้และยังม ีแนวทางปฏิบัติตาม
ค าสั่งสอนของอาจารย์ในส านักของตน  ความคิดเห็นที่ไม ่ตรงกันของคณะสงฆ์ท าให้เกิดการแบ่งฝัก
แบ่งฝ่ายกันขึ้น การท าสังคายนาครั้งส าคัญๆจึงเ กิดขึ้น 4 ครั้ง ผลของการท าสังคายนาที่ท าให้คณะ
สงฆ์เกิดการแบ่งแยกกันอย่างชัดเจน คือ การสังคายนาครั้งที่ 2  ซึ่งก็ท าให้พระพุทธศาสนาถูก
แบ่งแยกออกเป็นนกิายใหญ่ๆ 2 นิกาย ได้แก่ 1.) นิกายเถรวาท (สถวีรวาทิน) คือ ฝ่ายสงฆ์ที่เห็นด้วย
กับมติของพระเถระในการท าสังคายนาครั้งแรก  2.)  นิกายอาจริยวาท(มหาสังฆิกะ) คือ ฝ่ายสงฆ์ที่
ยึดถือมติของเกจิอาจารย์ของส านักตน ในกาลต่อมา พุทธศตวรรษที ่2 ทั้งสองนิกายนี้ก็ได้แตกแขนง
ออกไปอีกเป็น 18 นิกาย ตามฝ่ายปกรณ์บาลี แต่ถ้านับตามปกรณ์ฝ่ายสันสกฤตแยกออกไปเป็น 20 
นิกาย และรวมเถรวาทอัน เป็นของดั้งเดิมก็จะเป็น 21 นิกาย1 แต่ อังเดร บารัว (André Bareau) 
ผู้เชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนาชาวฝรั่งเศสได้รวบรวมรายชื่อนิกายต่างๆของพระพุทธศาสนาจาก
หลักฐานด้านวรรณกรรมและจารึก กล่าวว่านิกายในพระพุทธศาสนาได้แตกออกทั้งหมดถงึ 34 นิกาย
ด้วยกัน  ซึ่งนิกายพระพุทธ ศาสนาของบารัวที่ เพิ่ม เข้ามานอกเหนือจากปกรณ์ฝ่ายสันสกฤต                          

คือ อนฺธ ก  (Andhaka), ราชคิรีย  (Rājagirīya), สิทฺธ าร ฺถิก (Siddhārthika), มูลสรฺวาสฺ ติวาทิ นฺ 

(Mūlasarvāstivādin), ทาร ฺษฺฏานฺต ิก (Dārstāntika), วิภชฺยวาทินฺ (Vibhajyavādin), ตามรศาฏีย 

(Tāmraśātīya), ม ห าวิ ห าร  (Mahāvihāra), อ ภ ย คิ ริว าสิ นฺ  (Abhayagirivāsin), เ ช ต ว นี ย 

(Jetavanīya) หรือ สาคลิก (Sāgalika), เหตุวาทินฺ (Hetuvādin), อุตฺตราปถก (Uttarāpathaka), 
เวตุลฺลก (Vetullaka)2   

                                                             
1อภิชัย โพธ์ิประสิทธ์ิศาสต์, พระพทุธ ศ าสนามหายาน , พิมพ์คร้ังท่ี 1 ed. (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2551), 25. 
2
Paul Groner, A History of Indian Buddhism : From Śakyamuni to Early 

Mahāyāna (Delhi: Motilal Banarsidass , 1998), 115. 
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การท าสังคายนาครั้งที่ 3 โดยการอุปถัมภข์องพระเจ้าอโศกมหาราช และครัง้ที่  4 โดยพระเจ้า
กนิษกะเป็นผลให้พระพุทธศาสนาถูกเผยแผ่ไปยังแว่นแคว้นต่างๆอย่างกว้างขวาง เนื่องจากภูม ิ
ประเทศและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน อีกทั้งเพื่อใหก้ารเผยแผพ่ระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาใหมเ่ข้าถึง
ประชาชนในภูมภิาคนั้นอย่างเขา้ใจง่าย จึงต้องใช้วธิกีารปรับเปลี่ยนการเผยแผ่และหลักปฏิบัติให้เข้า
กับประเพณีของถิ่นนั้นๆ   ราวพุทธศตวรรษที่ 6-7  พระอาจารย์จากนิกายมหาสังฆิกะหลายท่านได้
แบ่งแยกตนออกไปอกีเพราะความขดัแยง้ด้านปรัชญาและพระธรรมวินยัเนือ่งจากมคีวามต้องการที่จะ
ปรับให้เข้ากับสังคมทีเ่ปลีย่นไป การแยกตัวของคณะสงฆน์ี้เปน็รปูโฉมใหมท่ีท่ าใหพ้ระพุทธศาสนาโดด
เด่นขึ้นมากกว่าแตก่่อน เปน็ความเลือ่มใสศรัทธาแบบใหมข่องชาวพุทธ ซึ่งก็ได้ถือก าเนิดขึ้นและเปิด
ตัวอย่างชัดเจน คือ นิกายมหายาน  
 แนวคิดทางด้านปรัชญาของมหายานก่อก าเนดิทฤษฏีใหม่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าขึ้น คือ แบ่ง
กายพระพุทธเจ้าออกเป็น 3 กาย เรียกวา่ ตรีกาย ซึ่งแนวคิดที่ไดเ้กิดขึน้มาตั้งแต่ครั้งนิกายสังฆกิะแล้ว 
กายทั้งสามของพระองค์แบ่งเป็น  

1. ธรรมกาย คือ กายแห่งธรรม เปน็สภาวธรรมที่อยูใ่นสรรพสิ่ง เป็นตถตาคือความเป็นของ
มันอยู่เช่นนั้น เป็นกายในกาย หรืออาจเปรียบว่าเป็นวิญญาณหรือกายทิพย์ของพระพุทธเจ้าอีกที 

2. สัมโภคกาย คือ กายที่รุ่งโรจน์และปรากฏแสดงอยู่เพื่อเทศนาธรรมแกบ่รรดาพระโพธสิัตว์
หรือพระสาวกในสภาวะที่เรยีกว่า กายทิพย์ ดั่งปรากฏใหเ้ห็นเช่นในดนิแดนพุทธเกษตรต่างๆ เป็นต้น 
ซึ่งปุถุชนทั่วไปมิอาจเห็นกายได้ 

3. นิรมาณกาย คือ กายที่ปรากฏในรปูของกายเนื้อ มนษุยส์ามารถพบเห็น จับต้องได้ และมี
ความเสื่อมของสังขาร  มีคุณสมบัติเหมือนกับกายของมนุษย์ทุกประการ  อันมีเหตุผลว่าการที่พระ
พุทธองค์ทรงแสดงนิรมาณกายนี ้ก็เพือ่ให้มนษุยเ์ห็นโทษภัยของสงัขาร เพื่อไมป่ระมาทในการแสวงหา
โมกขธรรมเพื่อความหลุดพ้น ซึ่งแม้แต่องค์ตถาคตยังต้องทรงดับขันธ ์ 3 

ต้นเหตุของแนวคิดเรื่องตรีกายนีเ้กดิจากทัศนะของสาวกที่คดิว่า พระพุทธเจ้าทรงไมใ่ชปุ่ถชุน
คนธรรมดา พระองค์ทรงมีอ านาจวิเศษมากกว่านั้น พระกายที่ทรงดับขันธ ์ไปเป็นเพียงกายเนื้อ  
หากแต่ยังคงเหลือไว้อีก 2 กาย คือ ธรรมกาย และสัมโภคกาย   

นิกายมหายาน มีนักปราชญ์หลายทา่นได้แต่งวรรณกรรมและคัมภีรท์างศาสนาไว้มากมายซึ่ง
ก็ได้เสนอแนวคิดใหม่ๆ และตีความพุทธดั้งเดิมให้แตกต่างออกไปหลายแง่ม ุม ในบางคัมภีร์ก็ยึดตาม
แนวคิดค าสอนของนิกายมหายานเทา่นั้น  แต่ต่อมาก็ยงัได้ส่งอิทธพิลเป็นพื้นฐานส าคัญต่อแนวทางค า
สอนในนกิายวัชรยานและลัทธ ิย่อยต่างๆที่ก่อก าเนิดขึ้นนอกอินเดียอีกด้วย  นักปราชญ์ผู้แต่งคัมภีร์

                                                             
3พระวิศวภัทร เซ่ียเก๊ียก, พระพทุธเจา้และพระธรรมสูตรฝ ่ายมหายาน  (กรุงเทพฯ: หมื่นคุณธรรม

สถาน, 2549), 28. 
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ทางศาสนาคนส าคัญอาทิ เช่น นาคารชุน (Nāgārjuna) ม ีชวีิตอยูใ่นราวพุทธศตวรรษที่ 7 เป็นผู้ก่อตัง้
ส านักมาธยมิก  ผลงานส าคัญของท่านคือ มาธยมิกการิกา (มาธยมิกศาสตร์) อันเป็นพื้นฐานส าคัญ

ของแนวคิดศูนยวาทประกอบด้วยการิกา  400 การิกา ใน 27 ปริเฉท, อสังคะ (Asaṅga) และวสพุนัธ ุ
(Vasubandhu) นักปราชญ์สองพี่นอ้งนีม้ชีีวิตอยู่ในราวพุทธศตวรรษที ่9  พวกท่านเป็นผู้ก่อตั้งส านัก
โยคาจารหรือ วิชญาณวาท ผลงานที่ส าคัญของพวกท่านคือ มหายานสัมปริครหะ  ประกรณอารย

วาจา  โยคาจารภูม ิศาสตร ์ อภิธรรมโกศะ,4 ทินนาคะ (Dignāga) ม ีชีวติอยูใ่นราวพุทธศตวรรษที่ 10 
ท่านเป็นผู้น าทางด้านปรชัญาตรรกศาสตร์ และได้แตง่ต าราทางด้านตรรกศาสตร์ประมาณ 100 เล่ม, 

ธรรมกีรติ (Dharmakīrti) ผู้ม ีชื่อเสียงทางด้านปรัชญาและทางวาทศาสตร์  เป็นต้น 5 
จากความเชื่อของลัทธ ิและส านักต่างๆที่แข่งขันกัน  เป็นเหตุที่ท าใ ห้พระพุทธศาสนาต้อง

ปรับตัวเพื่อความอยู่รอด แม้วา่จะต้องเปลี่ยนแนวค าสอนดั้งเดิมไปอย่างมากก็ตาม  การเปลี่ยนแปลง
ระยะสุดท้ายก่อนที่พระพุทธศาสนาจะเสื่อมไปจากอินเดีย ได้ผสานความเชื่อของลัทธติันตระเข้าไปยัง
ความเชื่อทางไสยศาสตรใ์นสังคมด้วย ลัทธนิีแ้พรห่ลายในชว่งพุทธศตวรรษที่ 11-12  พระพุทธศาสนา
ในช่วงเ วลานี้ถูกเรียกว่า พระพุทธศาสนานิกายตันตรยานหรือวัชรยาน เน้นปฏิบัติด้านพิธ ีกรรม       
เวทมนตร์คาถา และได้รับอิทธ ิพลจากศาสนาพราหมณ์ -ฮินดูในการปรากฏรูปเทพเจ้าปางดุร้าย        
ที่ส าคัญคือการรับเอาความเชื่อเรื่องศักติเขา้มาผสม ท าให้พระพุทธเจ้าและพระโพธสิัตว์ม ีนางคู่บารมี  
พระพุทธศาสนานิกายตันตระมีต้นก าเนิดแนวคิดและแพร่หลายอยู่บริเวณภาคเหนือของอินเดีย   
ทั้งทางด้านตะวันออกในเบงกอล  ในทิวเขาของแคว้นอัสสัม  และในทิศตะวันตกเฉ ียงเหนือใ น

อาณาจักรที่ เ รียกว่า อุฑฑิยาน (Uddiyāna) ซึ่งปกครองโ ดยจักรพรรดิที่ เ รียกว่า อินท รภู ติ

(indrabhūti)6 การอุปถัมภ์นกิายตนัตระของราชวงศ์ปาละ (ค.ศ. 750-1150) ท าให้ค าสอนของนกิาย
นี้พัฒนาขึ้นมาก มีการแต่งคัมภรี์สันสกฤตที่เกี่ยวกับนิกายนี้ขึ้นมา เช่น ปรัชญาปารมิตา คุหยสมาช 
มัญชูศรีม ูลกัลปะ เหวัชรตันตระและสาธนมาลา เป็นต้น 7 และนิกายตันตระยังถูกเผยแผ่ออกไปยัง
ดินแดนอื่นๆ เช่น จีน ทิเบต เนปาล เป็นต้น  

พระพุทธศาสนานิกายตันตระมชีือ่เรียกมากมาย ซึ่งม ีที่มาจากแนวทางปฏิบัติและค าสอนที่

พัฒนาขึ้นเป็นล าดับ คือ ระยะที่  1 เรียกว่า ม ันตรยาน (Mantrayāna) ยานสายนี้ได้น าแนวคิด      
                                                             

4มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, จากนาลันทาถงึมหาจุฬาฯ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, 2542), 36-38. 
5บุณย์ นิลเกษ, พุทธศาสนามหายาน (กรุงเทพฯ: แพร่พิทยา, 2562), 62-63. 
6
Philippe Cornu, Dictionnaire Encyclopédique Bouddhisme (Paris: Editions du 

Seuil, 2001), 256. 
7ผาสุข อินทราวุธ, พุทธ ปฎ ิมาฝ ่ายมหายาน (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อักษรสมัย, 2543), 46. 
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เรื่องมณฑล ซึ่งก็คือ ภาวะที่ม ีระบบเป็นวงล้อเข้ามาใช้ในการอธ ิบายการเข้าถึงพุทธภาวะของผู้ฝึก
ปฏิบัติสมาธ ิโดยใช้เป็นสัญลักษณ์บง่บอกถึงสภาวะแหง่จักรวาลที่มจุีดศูนย์กลางเป็นต้นก าเนดิของสิ่ง
ต่างๆ แม้แต่ในตัวของมนุษย์เองก็ถือว่าเป็นมณฑลลักษณะหนึ่งซึ่งก็ม ีพุทธภาวะเป็นจุดศูนย์กลาง 8  

ระยะที่ 2 เรียกว่า วัชรยาน  (Vajrayāna) เป็นระยะที่สืบเนื่องมาจากมันตรยาน มีความเจริญรุ่งเรือง
ในช่วง ค.ศ. 750 ยานสายนี้ม ีแนวคิดเรื่องพระธยานิพุทธ  5 พระองค์ซึ่งเป็นพระพุทธเ จ้าใ นรูป
สัมโภคกาย แนวคิดเรือ่งพระธยานพิุทธนีม้ ีมาแต่เดิมแล้วในนิกายมหายาน แต่เม ื่อพุทธตันตระสาย
วัชรยานรับอิทธพิลเขา้มา ได้น าพระพุทธเจ้ามาจัดให้เป็นหมวดหมูเ่ปน็ระเบียบมากขึน้9  สายวัชรยาน
นี้ถือว่าอวิชชาเปน็เหตุใหม้นุษยม์องเหน็โลกแตกต่างออกไป แท้จริงแล้วสภาวะของโลกมีอย่างเดียว
คือ สิ่งที่เราเรียกกันว่า “ปรมัตถ์”ซึ่งอยู่ในตัวเราเอง หากจะเข้าสู่ความเป็นปรมัตถ์หรือสภาพอัน
แท้จริงของตนเองก็ต้องท าลายอวิชชาที่ครอบง าอยู่ให้หมดไป 10 

ระยะที่ 3 เรียกว่า สหัชยาน (sahajayāna) เป็นยานสายที่ยึดหลักปรัชญาที่ว่า วัฏสงสาร
และนิพพานนั้นมอียูใ่นดวงจิตเดียวกันหรอืเกิดมาพรอ้มกันในดวงจิตอยูแ่ลว้ จิตเป็นสาเหตุที่ชีน้  าว่าสิ่ง
ทั้งหลายแตกต่างกันออกไป แต่แท้จริงสรรพสิ่งม ีพุทธภาวะเป็นธาตุแท้เช่นเดียวกันหมด  สายสหัช
ยานเน้นการฝกึสมาธเิพื่อสรา้งปัญญาที่ม ีอยูแ่ลว้ให้บรรลุธรรมขั้นสูงสุด ไม่เน้นให้ผู้ปฏิบัติยึดติดกับ
พิธ ีกรรมต่างๆ แต่เนน้การอุทิศตนเพื่อสังคมและเมตตากรณุาต่อผู้อืน่ และยังไดส้ร้างหลักการที่น าไปสู่
การบรรลุธรรมอยู่ 2 ประการ คือ หลักปัญญา และหลักอุปายะหรืออุบายวิธ ีการอันแยบยล 

ระยะที่ 4 เรียกว่า กาลจักรยาน (Kālacakrayāna) หมายถึง วัฏจักรของกาละ คือ สภาวะ
แห่งปัญญาและมหากรุณาซึ่งเป็นคุณธรรมที่น าไปสู่การตรัสรู้ นิกายตันตระสายกาลจักรนี้ม ีแนวคิด
การน าหลักดาราศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องกับปรัชญาศาสนา โดยอยู่บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่าทุกอย่าง
เป็นระบบทีด่ าเนนิไปภายใต้ภาวะการณ์ทางตรรกศาสตรห์รอืสรุิยจักรวาล 11 และยังผสานกับแนวคิด
เรื่องพระอาทิพุทธเปน็ตน้ก าเนดิของทุกสรรพสิ่งในจักรวาลทั้งที่เป็นนามธรรมและรูปธรรม ทรงเป็น
พระพุทธเจ้าสูงสุดและใหก้ าเนิดพระธยานิพุทธทั้ง 5 ด้วย อีกทั้งยังม ีการวเิคราะห์เปรียบเปรยว่าพระ
อาทิพุทธทรงเปน็เสมอืนจิตจักรวาล คือ ทรงเป็นจุดเริ่มต้นแหง่การอุบัติขึน้และจุดสิ้นสุดของทกุสรรพ
สิ่ง ที่ด ารงตนอยู่ในหว้งจักรวาลอันไพศาล ทรงเปน็ผูก้ าหนดกฎแห่งความสมดุลที่เรียกว่า สัจธรรม 12 

                                                             
8บุณย์ นิลเกษ, 87.  
9ผาสุข อินทราวุธ, 14. 
10บุณย์ นิลเกษ, 129. 
11

Ibid., 130-32. 
12พระมหา สมจินต์ สมฺปญฺโญ, อารยธรรมพทุธศาสนาในทเิบต (กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ, 2547), 92. 
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พระพุทธศาสนานิกายตันตระได้มวีธิกีารปฏบิัติตามแนวทางที่ปรากฎอยู่ในคัมภีร์แบ่งระดับของการ
บรรลุธรรมเป็น 4 ระดับตามการจัดหมวดหมู่ของคัมภีร์ ได้แก่   

1. คั ม ภี ร์ ก ริ ย าตั น ต ร ะ  (Kriyātantra)  คื อ  ธ ารณี  เ ป็ น คั ม ภี ร์ ที่ บ อ ก ก ล่ าวถึ ง                        
การด าเนินชีวิตทางโลก เป็นการท่องบ่นหรือสวดมนต์ควรท าอยู่สม ่ าเสมอจะท าให้เกิดพลังอ านาจ                                  
แ ล ะน าไ ป สู่ ค ว าม ป ล อ ดภั ย ใ น ชี วิ ต ไ ด้  คั ม ภี ร์ ใ น ห ม ว ด นี้ ไ ด้ แ ก่  สุ สิ ท ธ ิ  (Susiddhi)                              
สมั นย วิธ ินั ม คุห ยตัน ต ระ (Samanyavidhinajguhyatantra)    สุพ าหุ ปริป ฤ จฉ น าม ตัน ตร ะ

(Subāhupariprcchanāmatantra) ธยาโนตตระ (Dhyānottara) เป็นต้น13   

2. คัมภีร์จารยะตันตระ (Cāryatantra) เ ป็น เรื่องของการเพ่งมณฑลให้เป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกับพระพุทธเจ้า และยังเน้นเรื่องเ กี่ยวกับสิ่งที่ควรประพฤติตามข้อปฏิบัติในทางโลกด้วย                 

คัมภีร์ที่ส าคัญในหมวดนี้อาทิเช่น มหาไวโรจนสูตร (Mahāvairocanasūtra) วัชรปาณยภิเษก 

(Vajrapānyabhiseka) เป็นต้น14    
3. คัมภีร์โยคตันตระ(yogatantra) เป็นการให้ความส าคัญของการฝึกสมาธ ิและอบรมจิตซึ่ง

เกิดขึ้นไล่เลี่ยกับจารยะตันตระ คัมภีร์นี้เน้นแนวคิดเรื่องมณฑลแห่งวัชรธาตุ ม ีการจัดกลุ่มพระชิน
พุทธะตามทิศที่สถิตของพุทธะ รวมทั้งบ่งชี้ถึงพระลักษณะ สี ท่าทาง ธาตุและพระปัญญาญาณ เป็น
ต้น คัมภีร์ในหมวดนี้ใช้คัมภีร์หมวดเดียวกับจารยะตันตระ ที่ม ีเพิ่มม าก็คือ คัมภีร์วัชรเษขรสูตร 

(Vajraśekharasūtra) เป็นต้น15 
4. คัมภีร์อนุตระโยคตันตระ(Anuttarayogatantra) เป็นภาวะที่ผู้ปฏิบัติได้ก้าวไปสู่กระแส

ธรรมอนัสงูด้วยตัวเอง ไมม่สีิง่ที่เปน็ทวิภาวะเหลืออยู่อีกต่อไป ในระดับนีพ้ระชนิพุทธะจึงเป็นตัวแทน
ของธาตุ ขันธ ์ และกิเลส เพราะเมือ่ไมม่กีเิลสกไ็ม ่ม ีพระชินพุทธะ คัมภีร์ที่ส าคัญในหมวดนี้ คือ คุหย

สมาช ตันต ระ (Guhyasamājatantra) วัช รมห าไภรวตั นต ระ (Vajramahābhairavatantra)  

กาลจักรตันตระ (Kālacakratantra)  ปัญจกรมะ(Pañcakrama)  เป็นต้น16 
คัมภีร์คุหยสมาชตันตระ เป็นหนึ่งในคัมภีร์ที่ส าคัญอย่างยิ่งของคัมภีร์ในหมวดอนุตระโยค

ตันตระ เรียกไดว้่าเป็นสุดยอดวรรณกรรมของอาณาจักรแห่งพุทธตันตระ ที่ว่าด้วยเรื่องของวิถีแห่ง
การปฏิบัติตนเพื่อหนทางแห่งการบรรลุตามแนวทางของวัชรยาน 17  และเป็นผู้น าแห่งต าราชิ้นเอก
                                                             

13
Cornu, 566. 

14
Ibid., 567. 

15
Ibid., 568. 

16
Ibid., 570. 

17
S Bagchi, Guhyasamājatantra / Buddhist Sanskrit Texts No.9 (Darbhanga: 

The Mithila Institute, 1965), 1. 
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ของการฝึกปฏิบัตโิยคะ  ไมป่รากฏทัง้กาลเวลาที่รจนา และนามของผู้รจนา เนื้อหานั้นรจนามีทั้ งหมด 
18 ปริเฉท แต่ละปรเิฉทรจนาไว้ด้วยรอ้ยแก้วและแทรกไว้ด้วยบทร้อยกรองปะปนกันในบางปริเฉท  
ได้รับการแปลเป็นภาษาทิเบตในราวคริสตศตวรรษที่ 10 หรือราวพุทธศตวรรษที่ 15 โดยท่านรินเชน 
ซังโป (Rinchen Zangpo) พระอาจารย์ชาวทิเบต และต่อมาก็ได้รับการแปลเป็นภาษาจีนและภาษา
อื่นๆอีก18 ที่มาในการปรากฏขึ้นของคัมภีรน์ีพ้ร้อมกบัคัมภรี์ตนัตระอื่นๆ สันนิษฐานว่าเริ่มต้นขึ้นจาก  

อินทรภูติ(indrabhūti) จักรพรรดแิหง่อุฑฑิยาน(Uddiyāna) ได้น าเอาวิธฝีกึปฏบิัติและพิธกีรรมแนว
พุทธตันตระขึน้มาใชใ้นอาณาจักรตน โดยอ้างว่าสิ่งนีก้็เปน็แนวการสอนของพระศากยมนุดี้วย จากนั้น
ค าสอนของนิกายนี้ก็ได้แพร่กระจายไปยังตอนใต้ของอินเดีย ทิเบตและอาณาจักรใกล้เคียงอื่น 19 

ในบรรดาคัมภีร์ที่ส าคัญของนิกายตันตระวัชยานนี้ คัมภีร์คุหยสมาชตันตระจึงนับว่าเป็น
คัมภีร์ที่ส าคัญและมีค่ามากเล่มหนึ่งที่ควรน ามาศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงหลักการทางศาสนา 
และหลักพุทธปรชัญาของฝ่ายวัชรยาน  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษาวิเคราะห์คัมภีร์เล่มนี้  
ทั้งในด้านประวัติความเป็นมาและศึกษาเนื้อหาจากการแปลคัมภีร์ว่าได้ม ีการน าเสนอแนวความคิด
เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า เทพเจ้า  มณฑล  มนตรา พิธ ีกรรม อุบายธรรม และวิถีแห่งการปฏิบัติโยคะไว้
อย่างไรบ้าง  ม ีขอบเขตกว้างขวางแค่ไหน โดยจะเริม่ศึกษาจากเนื้อหาในคัมภีรน์ี้ดว้ยการปรวิรรตและ
แปลให้ครบทั้งเล่ม แล้วศึกษาทรรศนะปรัชญาวัชรยานในคัมภีร ์ อันประกอบไปด้วยเรื่องของมณฑล
แห่งพระธยานพิุทธ  พระพุทธเจ้า นางคู่บารมี(พุทธศักติ)  พระโพธ ิสัตว์ พิธ ีกรรมอันลึกลับ ขั้นตอน
ของโยคะ และลักษณะของเทพเจ้าต่างๆที่ปรากฏในเรื่อง  นอกจากนี้ยังจะศึกษาเปรียบเทียบเนื้อหา
และแนวคิดทางอภิปรัชญาในคัมภีร์นี้กับคัมภีร์อื่นๆในนิกายเดียวกัน  
 

วัตถ ุประสงคข์องการวจิยั 

1. เพื่อปริวรรตคัมภีร์คุหยสมาชตันตระจากอักษรเทวนาครีเป็นอักษรไทย และแปลจาก
ภาษาสันสกฤตเป็นภาษาไทย 

2. เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา การแบ่งระดับ แบ่งส่วนและขั้นตอนของการปฏิบัติโยคะ 
พระธยานิพุทธ ศักติ เทพเจ้า มณฑล มนตร์ การบรรลุโพธ ิจิต และการท าพิธ ีกรรมต่างๆที่ปรากฏใน
คัมภีร์คุหยสมาชตันตระ   
 3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์คุหยสมาชตันตระ  
 

                                                             
18

Ibid., 2. 
19

Cornu, 225. 
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ขอบเขตของการวิจยั 

การ ศึ กษ าวิจัยใ น ค รั้ งนี้  ผู้วิ จัย จะ ใ ช้ คั ม ภีร์ ชื่ อว่ า GUHYASAMĀJA TANTRA  OR  

TATHĀGATAGUHYAKA / BUDDHIST SANSKRIT TEXTS NO. 9  ที่ตรวจช าระโดย ดร. เอส บั๊คฉ ิ 
(Dr. S. Bagchi) ฉ บับรจน าเป็น ภาษาสัน สกฤต  ซึ่ งอ ยู่ ใ นต าราชุด (Series) ของ BUDDHIST 
SANSKRIT TEXTS แห่งสถาบันมิถิลา  ตีพิมพ์ไว้เม ื่อคริสตศักราช 1965 จัดพิมพ์โดย The Mithila 
Institute of Post-Graduate Studies and Research in Sanskrit Learning , Darbhanga ม า
ศึกษาวิจัยเป็นหลกั เนื้อหาในเล่มนี้จะประกอบไปด้วย Sanskrit text 18 บทของคุหยสมาชตันตระ 
และส่วนท้ายเล่มเป็นดัชนีค า  ผู้วิจัยจะแปลและศึกษาวิจัยเฉพาะส่วนของเนื้อหาคัมภีร์เท่านั้น  
 

ขั้นตอนของการวิจยั 

การศึกษาวิจัยในครัง้นี ้ ผู้วิจัยจะใช้วิธกีารส ารวจเอกสาร (Documentary Research) โดย
ผู้วิ จัย จะท าการ ปริ วรรต  แ ละแ ปล คัม ภี ร์เ ฉ พ าะส่ วนข องคุ หย สม าชตั นต ระใน หนั งสื อ  

GUHYASAMĀJA TANTRA  OR  TATHĀGATAGUHYAKA / BUDDHIST SANSKRIT TEXTS NO. 
9  ที่ตรวจช าระโดย ดร. เอส บั๊คฉ ิ (Dr. S. Bagchi) ฉบับรจนาจากภาษาสันสกฤตให้เป็นภาษาไทย 
ต่อจากนั้นก็จะท าการส ารวจข้อมูลทั้งจากคัมภีร์นี้และจากเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ พร้อมทั้งขอ
สัมภาษณ์และข้อความรู ้ ความเหน็จากบุคคลทีเ่กี่ยวข้องกับนิกายตันตระวัชรยาน ทั้งพระภิกษุสงฆ์
และฆราวาส แล้วก็น าข้อมลูทีส่ ารวจได้นั้นมาศึกษาวิเคราะห์  ตีความ  แยกแยะ พร้อมกบัจัดรวบรวม
ให้เป็นหมวดหมู่  แล้วเรียบเรียงน าเสนอเป็นผลงานวิจัยตามล าดับ  
 

ข้อตกลงเบือ้งตน้  

1. ชื่อคัมภีร์คุหยสมาชตันตระนี้   นักปราชญ์หลายท่านเ รียกชื่อแตกต่างกันออกไป เช่น 
ตถาคตคุหยกะ หรือ ศรีสมาชะ  เพื่อม ิใหเ้กิดความสบัสน ตลอดงานวิจัยฉบบันี ้ผู้วิจัยจะใช้ชือ่คัมภีรน์ี้
ว่า คุหยสมาชตันตระ หรือบางครั้งถ้ากล่าวถึงบ่อยจะเรียกสั้นๆว่า คุหยสมาชะ  

2. ข้อความที่เปน็ภาษาสันสกฤตและภาษาอื่นๆ นั้น  เม ือ่จ าเป็นจะต้องน ามาอ้างอิงประกอบ
ในงานวิจัยนี้  ผู้วิจัยจะท าการปรวิรรตเปน็อักษรไทยทัง้หมด โดยจะยังคงรักษารูปศพัท์ไว้ตามเดิมทุก
ประการ เช่น คุหฺยสมาช  ศฺรีคุหฺยสมาชตนตฺฺรม  ฺเป็นต้น ส่วนข้อความที่เป็นชื่อเฉพาะที่เป็นเนื้อหานั้น
จะใช้วิธ ีการเขียนแบบสันสกฤตอักษรไทย เพื่อหลีกเลี่ยงการสะกดแบบไทยที่ผิดเ พี้ยนไป เช่น 
วชฺรธ ฺฤกฺ  รตฺนธ ฺฤกฺ มหาราคสมฺภววชฺร ปฺรชฺญานฺตกฺฤตฺ อุษฺณีษจกฺรวรฺตินฺ เป็นต้น 

3. ชื่อเฉพาะของคัมภีร์หรือค าศัพท์อื่นๆ ที่เป็นภาษาสันสกฤตปริวรรตแบบอักษรไทยและ
โรมัน จะเขียนไปตามความนิยมที่ใชก้ันในภาษาไทยปัจจุบัน และจะแสดงรูปค าเดิมไว้ในวงเล็บดัว ย
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อักษรโรมัน เฉพาะการปรากฎครั้งแรก เช่น  ศักติ(śakti)  พระฏักกิราชะ (Ṭakkiraja) เม ืองโภฏะ

(Bhoṭa) คัมภีร์ม ัญชุศรีม ูลกัลปะ (Mañjuśrīmūlakalpa) เป็นต้น  ส่วนชื่อบุคคลหรือนักปราชญ์
ทั้งหลายจะใช้อักษรโรมันหรือภาษาอังกฤษก ากับไว้ในวงเล็บข้างท้าย เม ื่อกล่าวถึงครั้งแรก เช่นกัน  
เช่น  ศาสตาจารย์ฟูเ ช่ร์ (Professor A.Foucher)  ดร.เ อส บัคฉ ิ  (Dr. S. Bagchi) สิทธะนาคารชุน

(Siddha Nāgārjuna)  จันทรกีรติ(Candrakīrti) เป็นต้น 
4. ต้นฉบับภาษาสันสกฤตที่เป็นพีชมนตรห์รอืพยางค์มนตรจ์ะไมแ่ปลแตจ่ะยกทับศัพท์มนตร์

นั้นลงในค าแปลภาษาไทย โดยเฉพาะในบทที่ 14  เช่น โอม ฺรุ รุ สฺผุรุ ชฺวล ติษฺ สิทฺธ ิโลจเน สรฺวารฺถ
สาธนิ สฺวาหา  เป็นต้น 
 

ค  านยิามศพัท ์

1. มนตร์ (mantra)  หมายถึง ค าเปลง่เสียงอันเร้นลับ ซึ่งบางครั้งเรียกว่า “ธารณี” นับเป็น
หัวใจส าคัญของนิกายตันตระและเปน็หนทางลัดไปสู่การตรัสรู้  บางครั้งอาจไม่ม ีความหมายทางด้าน
ภาษาเลย  เชื่อกันว่าการเปล่งมนตร์ ถ้ากระท าถกูวิธแีล้วก็จะก่อให้เกดิพลังมหาศาล และท าให้เข้าถึง
ความเป็นหนึ่งกับสิ่งสูงสุด 

2. ม ุทรา (mudrā)  หมายถึง  เป็นการกระท าสัญลักษณ์ต่างๆด้วยมือและนิ้ว หรืออิริยาบถ
ของผู้รู้แ จ้งในขณะที่ท่องมนตร์  พระพุทธเจ้า คู่ศักติ พระโ พธ ิสัตว์ และเทพเจ้าต่างก็ม ีม ุทราของ
ตนเอง  แต่ละองค์จะกระท ามุทราด้วยเครื่องหมายที่แตกต่างกัน  

3. มณฑล (manḍala)  หมายถึง ขอบเขตวงกลมอันลีล้ับ หรือแผนผังจักรวาล เป็นแหล่งที่
รวบรวมเหล่าพระพุทธ พระโพธสิัตว ์และเทพต่างๆมาประชุมกนั เป็นแผนผงัที่แสดงต าแหนง่ของเทพ
เจ้าต่างๆในแต่ละทิศของจักรวาล 

4. อภิเษก (abhiṣeka) หมายถึง การมอบตัวเป็นศิษยส์ู่ส านกัอันเร้นลับของวัชราจารย์  การ
ผ่านการอภิเษกจากอาจารย์เปน็สิง่ที่ส าคัญยิ่งถือวา่ไดบ้รรลุธรรมขั้นสูง  ผู้ที่ไม ่ได้ผ่านการอภิเษกจะ
ไม่ได้รับการเปิดเผยค าสอนอันลี้ลับจากอาจารย์ 

5. โยคะ (yoga) หมายถึง กระบวนการทั้งหมดของการท าสมาธ ิซึ่งเป็นการควบคุมร่างกาย 
วาจา และจิตใจ และท าให้บริสทุธ ิ ์การปฎบิัตโิยคะเป็นเครือ่งมอืทีส่ าคัญในการประสานตวัเองกับเทพ  
และวิธ ีปฏิบัติพิเศษอย่างโยคะขั้นสูงเป็นโยคะหกขั้นตอนซึ่งถ้าปฏิบัติไ ด้ส าเร็จก็จะบรรลุเป็น          
นักสิทธ ิ์ 

6. สิทธ ิ (siddhi) หมายถึง การบรรลุถงึพลังเหนือธรรมชาติและการบรรลุอย่างรูแ้จ้งโดยผ่าน
การฝึกโยคะและการอภิเษกจากอาจารย์ 
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7. สาธนะ (sādhana) หมายถึง วิธกีารหรือเครื่องมอืที่น าไปสู่จุดหมายสูงสดุ  เป็นเครื่องมือ
ที่น าไปสู่การอภิเษกของศิษย์สาวก และได้บรรลุเป็นนักสิทธ ิ์  

8. สาธกะ (sādhaka) หมายถึง ผู้ปฏิบัติสาธนะ เช่น ผู้ใกล้ส าเร็จ 
9. สมยะ (samaya) หมายถึง การเข้าถึงหรือการบรรลุถึงความลี้ลับ  
10. วัชระ (vajra) หมายถึง สายฟ้า หรือเพชร เป็นสัญลักษณ์ของพลังความแข็งแกร่งหรือ

การต้านทานที่ท าลายไมไ่ด้   นอกจากนี้ยังใชเ้ป็นอุปกรณใ์นการประกอบพิธกีรรมรวมกับอุปกรณอ์ืน่ๆ 
เช่น กริช หรือดอกบัว  วัชระเป็นสัญลักษณ์ของพระอักโษภยะและหมายถึงตระกูลของพระองค์ด้วย
(วัชรโคตร) วัชระถูกน าไปใชก้ับทกุแง่มมุของการฝึกปฏบิัติ นัยยะทางภาษาสัญลักษณ์หมายถงึ อวัยวะ
เพศชาย  
 

ค  าช ีแ้จงการใชอ้กัษรยอ่และหมายเลข  
 

การใชอ้กัษรยอ่ 

อักษรย่อในวิทยานิพนธฉ์บับนี้  ผู้วิจัยได้อ้างอิงจากคัมภีรค์ุหยสมาชตันตระภาษาสันสกฤตใน

ห นั ง สื อ ที่ ชื่ อ ว่ า  GUHYASAMĀJA TANTRA  OR  TATHĀGATAGUHYAKA / BUDDHIST 
SANSKRIT TEXTS NO. 9  ที่ตรวจช าระโดย ดร. เ อส บั๊คฉ ิ (Dr. S. Bagchi) ฉ บับรจนาเป็นภาษา
สันสกฤต  ซึ่งอยู่ในต าราชุด(Series) ของ BUDDHIST SANSKRIT TEXTS แห่งสถาบันมิถิลา  ตีพิมพ์
ไว้เม ื่อคริสตศักราช 1965 จัดพิมพ์โดย The Mithila Institute of Post-Graduate Studies and 
Research in Sanskrit Learning , Darbhanga, คัมภีร์อ้างอิงอื่นๆ ฉบับรจนาเป็นภาษาสันสกฤตซึ่ง
สามารถพบที่มาไดใ้นเชงิอรรถและบรรณานุกรมของงานวจัิยฉบบันี ้และพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับ
หลวงของกรมการศาสนา ปี พ.ศ. 2521  มีรายละเอียดดังนี้ 
 ภาษาสันสกฤต 
 คัมภีร์หลักอย่างคัมภรี์คุหยสมาชตันตระ จะใช้ชื่อย่อว่า คุหยสมาชะ ส่วนคัมภีร์อื่นในภาษา
สันสกฤตที่อ้างเชิงอรรถจะใช้ชื่อเต็มทั้งหมด  ได้แก่ ภควัทคีตา คุหยสมาชปิณฑิกฺฤต-สาธนะ 
โยคสูตร กถา-อุปนิษัท  ปัญจกรรมะ  จิตตวิศุทธปิรกรณะ  มัญชุศรีมลูกัลปะ  สาธนมาลา  ซึ่งอ้างอยู่
ในบทที่ 2-4  
 ภาษาบาลี 
 ค าย่อ  ค าเต็ม 
 ที. ปา.  พระสุตตันตปิฎกทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค 
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การใช ้หมายเลข 
1. ในคัมภรี์คุหยสมาชตันตระมทีัง้เป็นร้อยแกว้และร้อยกรอง เม ือ่กลา่วถึงเนือ้หาในร้อยแก้ว

ใช้หมายเลขแบบตอนเดียว  ระบุถึงปรจิเฉทหรอืบท  ตัวอย่างเช่น  คุหยสมาชะ. 12 หมายถึง คัมภีร์
คุหยสมาชตันตระ ปริจเฉทที่ 12  และเมือ่กลา่วถึงเนือ้หาที่เปน็รอ้ยกรองใช้หมายเลข  แบบ 2 ตอน 
ระบุถึง  ปริเฉท / โศลก  ตัวอย่างเ ช่น  (คุหยสมาชะ. 9 / 14) หมายถึง  คัมภีร์คุหยสมาชตันตระ 
ปริจเฉทที ่9  โศลกที่ 14.  (ปัญจกรรมะ 3/79) หมายถึง คัมภรี์ปัญจกรรมะปริจเฉทที่ 3 โศลกที่ 79 

2. ในคัมภีร์พระไ ตรปิฎกใช้หมายเลขแบบ 3 ตอน ระบุถึง เล่ม / ข้อ / หน้า ตัวอย่างเช่น 
ที.ปา. 11/404-405/298  หมายถึง คัมภรี์พระสุตตนัตปฎิก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เล่ม 11 ข้อ 404-
405 หน้า 298 
 

ประโยชนท์ ีค่าดวา่จะไดร้บัจากการศกึษา 

1. ท าให้ได้ปริวรรตคัมภีรค์ุหยสมาชตันตระจากอักษรเทวนาครเีป็นอักษรไทย และแปลจาก
ภาษาสันสกฤตเป็นภาษาไทยส าเร็จ 

2. ท าให้ทราบถึงประวัติความเป็นมา  การแบ่งระดับ แบ่งส่วนและขั้นตอนของการปฏิบัติ
โยคะ พระธยานิพุทธ ศักติ เทพเจ้า มณฑล  มนตร์  การบรรลุโพธ ิจิต  และการท าพิธ ีกรรมต่างๆที่
ปรากฏในคัมภีร์คุหยสมาชตันตระ   
 3. ท าให้ทราบถึงแนวคิดของเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์คุหยสมาชตันตระ  
 

เ อกสารและงานวจิยัท ีเ่ก ีย่วขอ้ง 

อเล็กซ์ เวย์แมน (Alex Wayman)20 ได้แสดงทรรศนะถึงการเกิดขึ้นของลัทธ ิตันตระและ
คัมภีร์คุหยสมาชตันตระไว้ในบทน าของหนังสือ “พระพุทธศาสนานิกายตันตระ”(The Buddhist 
Tantras) สรุปได้ว่า ความเปน็มาของการปฏิบตัิพิธกีรรมแบบตันตระซึ่งเป็นลัทธ ิที่ลึกลับอาจจะมีอยู่
แล้วในอินเดียกอ่นการเกิดขึน้ของพระพุทธศาสนาในยุคแรกเริ่ม ซึ่งลัทธ ินี้ก็ม ีความแตกต่างจากการ
ปฏิบัติแบบมหายานในยุคทีว่รรณกรรมตันตระและส านักต่างๆของตนัตระเฟื่องฟู  ทั้งฮินดูตันตระและ
พุทธตันตระได้หล่อหลอมรวมกันอย่างแยกไมอ่อกจนกลายเปน็ลทัธทิี่กลมกลืนกันไป ค าศัพท์หรือค า
เรียกชื่อต่างๆใ นนิกายพุทธตันตระนั้นก็น ามาจากนิกายมหายานเป็นหลักโ ดยเฉ พาะอย่างยิ่งไ ด้
วิวัฒนาการมาจากนิกายยอ่ยอย่างส านกัมาธยมกิ และโยคาจาร   เนื่องจากว่าความหมายของตันตระ
ซึ่งเป็นแนวไสยเวทยถ์ูกพบอยูใ่นค าสอนของวรรณกรรมอภธิรรมหรอืต าราของสองส านักที่กลา่วมานัน้
ในนิกายมหายาน  แม้ว่าค าสอนในพุทธตันตระจะเป็นค าสอนที่ท าให้แนวพุทธดั้งเดิมเสื่อมถอยลง  แต่
                                                             

20
Alex Wayman, The Buddhist Tantra (Delhi: Motilal Banarsidass, 1990), 36-

42. 



  11 

ก็ท าให้พระสงฆส์าวกในนกิายนีม้วีินยัและมคีวามเป็นระเบยีบในการปฏิบัตตินตามกฏเกณฑ์ต่างๆ เชน่ 
การสวดมนต์  การท าสมาธ ิ ฯลฯ  ซึ่งการปฏิบตัิตนทั้งหลายนี้ได้ปรากฏอยู่ในคัมภีร์หลักของตันตระ  
วรรณกรรมของพุทธตันตระมปีระเด็นข้อวพิากษ์มากมาย แต่เม ือ่ได้ศึกษาเนื้อหาหลักจากกาลจักรใน
คุหยสมาชตันตระแล้ว ก็เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจให้กับทรรศนะทางปรัชญาที่ส่งผ่านไปยังส านั กอื่นๆ
ด้วย  เนื่องจากเนื้อหาและแก่นสารทีส่มบรูณ์ของคัมภรี์ ท าใหค้วามลับแห่งตันตระ (tantric secrets)
ได้ถูกเปิดเผยขึน้ซึง่เชื่อมโยงไปถึงการได้ลว่งรูถ้ึงประวัตศิาสตรข์องอนิเดียด้วย  ดังนั้น ลัทธ ิตันตระทั้ง
พุทธและฮินดูเป็นการศึกษาค้นคว้าที่ท้าทาย อีกทั้งยังสั่นคลอนประวัติศาสตร์ด้วยอ านาจลึกลับที่
เหนือธรรมชาติ  

ลลิดา ชัยกุล21 ผู้ท าวิจัยเรื่อง “พุทธจิตรกรรมทงักาในลทัธวิัชรยานแบบทิเบตที่เก็บรักษาไวท้ี่
วัดโพธ ิ์เยน็(โผวเหย่งหยี่) อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรีและ มูลนิธ ิพันดารา อ าเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี” ได้กล่าวแสดงความคิดเหน็ถงึการเรยีกชื่อพระพุทธศาสนาลัทธ ิตันตระว่า  หลักปฏิบัติของ
พระพุทธศาสนาลัทธติันตระบางประการต้องอาศัยการตคีวาม และการชี้แนะสั่งสอนของพระอาจารย์
ผู้รู้ จึงก่อให้เ กิดการให้ความส าคัญกับพระอาจารย์ผู้ถ่ายทอดค าสอน หากไม่ม ีอาจารย์ชี้แนะการ
ปฏิบัติอย่างถูกต้องก็ไม ่สามารถบรรลุธ รรมขั้นสูงได้ ในทางกลับกันพระอาจารย์เองก็พิจารณาถึง
ศักยภาพของผู้ปฏิบตัิแตล่ะคน ว่าสมควรมีแนวทางปฏิบัติเช่นไรจึงจะสามารถบรรลุธรรมได้ ปัจจัย
เหล่านี้ท าใหพ้ระพุทธศาสนาลัทธติันตระจึงได้ชื่อเรียกอีกว่า คุหยยาน ซึ่งหมายถึง ยานลึกลบั  หรืออีก
ชื่อว่า รหัสยาน อันมีต้นเหตุมาจากหลกัธรรมบางอย่างเป็นรหัสทีต่้องอาศัยการตคีวาม และการชี้แนะ
โดยครูบาอาจารย์เพื่อให้ศิษย์ฝึกอย่างถูกต้องและเป็นการถ่ายทอดค าสอนเฉพาะศิษย์ผู้ที่ได้รับการ
เห็นชอบจากอาจารย์เท่านั้น  อย่างไรก็ตาม พระพุทธศาสนาลัทธ ิตันตระไม่ว่ าจะถูกพัฒนาให้ม ี
แนวทางปฏิบัติและหลักปรัชญาแตกแขนงออกไปมากมาย และมีชื่อเ รียกหลากหลาย  แต่สาย
วัช รยาน เป็ นสายที่รู้ จักกว้างขวางและหลายครั้งพระพุท ธ ศาสนาลัทธ ิตันต ระถู กเรียก ว่า 
พระพุทธศาสนาลัทธวิัชรยานซึ่งรวมเอาทุกหลกัปรชัญา ความเชือ่ และแนวทางปฏบิัติทีส่ าคัญของทกุ
สายในลัทธตินัตระเข้าไว้หมดและใช้สื่อแทนพระพุทธศาสนาที่เจริญอยู่ในอินเดียเป็นระยะสุดท้าย  
ดังนั้นพระพุทธศาสนาที่ถูกเผยแพร่เขา้ไปยังทเิบตสว่นใหญ่จะใช้ว่าพระพุทธศาสนาลัทธวิัชรยานแทน
พระพุทธศาสนาลัทธติันตระเพื่อไมใ่ห้เกิดความสับสนกับลทัธติันตระอันเปน็ลัทธบิูชาเทพดั้งเดิมที่อยู่
ในอินเดีย 

                                                             
21ลลิดา ชัยกุล, "พุทธจติรกรรมทงักาในลทัธวิชัรยานแบบทเิบตทีเ่กบ็รกัษาไว้ที่ว ัดโพธ ิ์เย็น(โผว

เหย่งหยี)่ อ าเภอทา่มะกา จังหวดักาญจนบรุแีละ ม ูลนธิพินัดารา อ าเภอเมอืง จังหวัดนนทบุร ี" (บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), 27. 
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บุณย์ นิลเกษ22 ได้กล่าวไว้ในหนังสือ “พุทธศาสนามหายาน” ถึงค าสอนที่วิวัฒนาการขึ้น
เรื่อยๆของมนต์พิธแีละสภาวะแห่งจิตในนิกายตันตรยานว่า ในทางปรัชญานั้น แรกเริ่มเดิมทีม ันตร
ยานถือว่าโลกียภาวะกบัโลกุตรภาวะเป็นสิ่งเดยีวกนัโดยก าเนดิ และถือว่าทุกสิ่งทุกอยา่งเกดิขึ้นมาจาก
เหตุผลที่เกี่ยวข้องกันโดยตรง  ในยคุต่อมาพวกมันตรยานเห็นว่า สิ่งที่เป็นมายาทั้งหลายหรือโลกียะ
เหล่านี้เนือ่งมาจากโลกุตระ เราสามารถท าให้หมดไปโดยอาศัยบทสวดต่างๆที่ช่วยในการขจัดปัดเป่า
สิ่งเหล่านี้ได้ แต่ตันตระอีกพวกหนึง่มไิด้ยอมรับหลักการนี้  อย่างไรก็ตาม พวกแรกก็พยายามยืนยัน
หลักการเดิมนี้ดว้ยการชี้ให้เห็นความส าคัญของลักษณะหรือท่าทางในเวลาประกอบพิธ ีกรรมซึ่งเรา
เรียกว่า “มุทรา” ต่างๆ ว่า ม ีความสัมพันธกั์บบทสวดหรือมนตราโดยตรงด้วยเช่นกัน   จากความ
เชื่อเช่นนี้ ท าใ ห้มันตรยานสร้างพระพุทธเจ้า พระโพธสิตัว์ และเทพต่างๆให้อยู่ในปางที่โหดร้ายน่า
กลัวและปางที่งดงามอืน่ๆเชน่เดียวกับฮินดูในยุคเดียวกันด้วย  หลักค าสอนโดยทั่วไปของวัชรยานค
ล้ายๆกับฝ่ายโยคาจาร โดยถือว่า คนเราสามารถมองเห็นโลกแห่งปรากฏการณ์นี้ได้อย่างเต็มตา ก็
เพราะว่าอวิชชาบอกใหเ้รารู้สกึเช่นนัน้ ขณะเดยีวกนัเราไมม่โีอกาสรบัรูห้รอืสมัผัสสภาวะแห่งปรมัตถ์
หรือสภาวะแห่งองคธ์ยานพิุทธหรือองค์โพธ ิสัตว์ได้  นอกจากการใช้จิตสัมผัสในการฝึกสมาธ ิเท่านั้น  
สุมาลี มหณรงค์ชัย23 ได้กล่าวถึงค าสอนของวัชรยานและวิธ ีการแบบตันตระไว้ในหนังสือ “พระชิน
พุทธะห้าพระองค์” ว่า ตันตระเป็นค าสอนเชิงวิธ ีการที่เน้นพิธ ีกรรมและการเพ่งสมาธ ิ เป็นเทคนิค 
หรืออุบายธรรมซึ่งการเพ่งมณฑลกเ็ป็นส่วนหนึง่ของวธิกีารแบบนีเ้พื่อให้จิตเกิดพลังอ านาจและเชื่อม
รวมตัวตนของผู้เพ่งเขา้กับปญัญาญาณของพระพุทธเจ้าท าให้เห็นว่ารา่งกายของผู้เพ่งเปน็รา่งกายของ
บรรดาเทพศักดิ์สทิธ ิใ์นมณฑล ต้องใช้จินตนาการในการเพ่งเป็นอยา่งสูง เม ือ่ก้าวหน้าไปถึงระดับหนึ่ง
แล้วจะกลายเป็นแก่นสารทางจิตของผู้ปฏิบัติท าให้ร่างกายของผู้เพ่งเป็นกายเดียวกับพระชินพุทธะ
และเหล่าเทพทั้งหลายจนไมเ่หลือทวิภาวะใดๆอยูอ่ีก  ค าสอนแบบองคร์วมเช่นนี้ถือเป็นลักษณะเด่น
ของวิธ ีคิดแบบตันตระ ส่วนวัชรยานคอืค าสอนที่น าเอาวิธ ีการแบบตันตระมาใช้เพื่อน าไปสู่การรู้แจ้ง
พุทธภาวะ อาจกล่าวให้เข้าใจอย่างง่ายวา่ตันตระคือเทคนิควิธ ีการปฏิบัติ  ส่วนวัชรยานคือตัวปัญญา
ญาณ อย่างที่ชาวทิเบตน าเอาค าว่าวัชรยานมาใชเ้รียกพุทธศาสนาในรปูแบบเฉพาะของตนโดยผสาน
กับวิธ ีการปฏิบัติแนวตันตระของฮินดู 

แจมกอน คองทรุล(Jamgön Kongtrul)24 ได้แสดงทรรศนะเกี่ยวกับความหมายของค าว่า
ตันตระไว้ในหนังสือของเขาเรื่อง “คลังแห่งระบบความรู้ของพุทธ ตันตระ”(The Treasury of  

                                                             
22บุณย์ นิลเกษ, 62-63. 
23สุมาลี มหณรงค์ชัย, พระชนิพทุธะห้าพระองค  ์(กรุงเทพฯ: ส่องศยาม, 2547), 29-30. 
24

Jamgön Kongtrul Lodrö Tayé, The Treasury of Knowledge Systems of 

Buddhist Tantra. Book 6, Part 4  (New York: Snow Lion Publications, 2005), 13-14. 
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Knowledge Systems of  Buddhist Tantra) ว่า ล าดับ แรกเ ริ่ม ของพระพุ ทธ ศาสนามี การ
วิวัฒนาการค าสอนไปตามส านักลัทธ ิต่างๆ หากพิจารณาหรือตีความจากความหมายอย่างเข้าใจง่าย
แล้ว หีนยานก็คือ หนทางเฉ พาะตน  มหายานคือหนทางแห่งสรรพสิ่ง  มนตรยานคือ หนทางแห่ง
มนต์อันลึกลับ วิชญาณวาทคือจิตนิยม  มาธยมิกคือ ศูนยวาท  แต่เม ื่อมาถึงหนทางของตันตระ มัน
เป็นเรื่องยากทีจ่ะตีความความหมายนยันี ้ เพราะตันตระเป็นการแสดงออกจากสิ่งทีซ่่อนอยูภ่ายในตัว
เราเองให้ออกมาอย่างชัดเจน  มันไม่ต้องอิงทฤษฏีค าสอนที่มาจากเหตุผล ทรรศนะปรัชญา หรือ
กระบวนการคิดใดๆ ตันตระเปน็การผสมผสานในการปฏิบัติของวิธ ีการใช้พลังงานและการรับรู้จาก
ภายในที่เป็นอารมณ์เฉพาะตน(รวมถึงอารมณ์ทางเพศ) เนื่องจากวิธ ีการปฏิบัติบางอย่างอาจท าใ ห้
ศีลธรรมทางสังคมเสื่อมลง  ในแง่ของความหมายค าว่าตันตระ มันได้รวมลักษณะสามประการเข้า
ด้วยกัน คือ มณฑล สภาวะ และการรวมเป็นหนึ่ง  ลักษณะของสภาวะเปรียบเป็นสาเหตุ   ลักษณะ
ของมณฑลเปรียบเป็นวธิกีาร  และการรวมเปน็หนึง่เดียวเปรยีบเปน็ผลลัพธ ์  สามประการนี้ถูกบรรจุ
อยู่ในความหมายของค าว่าตันตระ 

ณัฏฐจิตต์ เลาห์วีระ25 ผู้ท าวิจัยเรื่อง “ศึกษาเรื่องศักติในพุทธตันตระ” ได้กล่าวแสดงความ
คิดเห็นถึงความแตกต่างระหว่างฮินดูตันตระกับพุทธตันตระว่า รูปแบบของพุทธตันตระที่ปรากฎต่อ
สาธารณชนอาจดูคล้ายกนัในบางอยา่ง แต่ความแตกต่างที่ส าคัญก็คือลัทธติันตระในพุทธศาสนาไม่ใช่
ลัทธ ิศักติแบบฮินดูตนัตระ เพราะในพระพุทธศาสนานัน้ ความคิดเรือ่งศักติ เรื่องอ านาจ เรื่องสตรเีพศ
ของเทพเจ้า หรือเรือ่งตา่งๆที่เกิดจากพระศิวะไมไ่ด้มอียูใ่นค าสอนพุทธ ซึ่งตรงกันข้ามกับตันตระของ
ฮินดูที่ม ีแนวคิดเรื่องอ านาจ(ศักติ)เป็นจุดรวมแห่งความสนใจที่ส าคัญ  ส่วนจุดมุ่งหมายที่ส าคัญของ
พุทธแบบตันตระกลับอยู่ทีป่ัญญา  พุทธศาสนิกชนไม่ปรารถนาอ านาจ แต่ปรารถนาที่จะปลดเปลื้อง
ตนให้พ้นจากอ านาจเหล่านัน้ เพราะอ านาจเหลา่นั้นเองที่ท าให้เราต้องตกเป็นทาสของวัฏสงสารเป็น
เวลานาน เราต้องพยายามก าหนดรู้อ านาจเหล่านั้นเพื่อปลดเปลื้องให้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด 
เราไม่ได้ท าลายอ านาจเหล่านั้น เพียงแต่จะเปลี่ยนให้ม ันกลายเป็น “ประทีปแห่งการตรัสรู้” ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดเอกภาพของความกลมกลนืและความสมบรูณ์  อย่างเชน่ วัตถุประสงค์ของฮินดตูันตระในกลุ
จุฑามณีตันตระแสดงไว้วา่ “เมื่อรวมเขา้กับศักติแลว้จะเพียบพร้อมไปด้วยอ านาจ เพราะการรวมกัน
ของพระศิวะกับศักตินัน่เอง โลกจึงถูกสร้างขึน้”  ตรงกันข้ามกับพระพุทธศาสนา  ชาวพุทธไมต่้องการ
สร้างโลก หากแต่ต้องการ “ศูนยตา” อันเป็นสภาวะที่ไมม่อีะไรสรา้ง ไมม่ ีอะไรปรุงแต่ง  การสร้างทั้ง
ปวงไม่เกี่ยวกับศูนยตาเพราะศูนยตามีอยู่ก่อนการสร้าง และพ้นจากการสร้างทั้งปวง 

                                                             
25ณัฏฐจิตต์ เลาห์วีระ, "ศ ึกษาเร ือ่งศกัต ิในพุทธ ต ันตระ" (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, 2548), 98-99. 



  14 

เบนอยโตษ ภัฏฏจารยยะ (Benoytosh  Bhattacharyya)26 ได้แสดงความคิดเห็นถึงลัทธ ิ
ตันตระที่อยู่ในสงัคมอินเดียไว้ในค าน าของหนงัสือ “ลัทธลิึกลบัของพุทธเบื้องต้น”(An Introduction 
to Buddhist Esoterism) ว่า ช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ของอินเดีย จิตวิญญาณของคนในชาติเหมอืน
ถูกครอบง าด้วยเชื้อโ รค ช่วงเวลานั้นก็คือยุคของตันตระหรือยุคก่อนหน้าที่กองทัพอิสลาม               
จะโจมตีอินเดยี  เรื่องราวที่เกีย่วขอ้งกับงานของตันตระที่มเีป็นจ านวนมากนั้นถูกมองว่าไม่น่ายอมรับ
อย่างยิ่ง นักวิชาการที่น่านับถอืทุกคน(ยกเวน้ไมก่ีค่น) ประณามงานเหล่านีโ้ดยรวม และทิ้งงานตันตระ
ไว้อย่างโดดเดี่ยวโดยสิ้นเชิง  แต่อย่างไรก็ตามสิ่งซึ่งนักประวัติวรรณคดีสันสกฤตกล่าวต่อต้านลัทธ ิ
ตันตระและวรรณกรรมตันตระ ก็ไมค่วรที่จะลืมว่าทุกวนันีช้าวฮินดูในอนิเดียได้ใชช้ีวิตประจ าวันและมี
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เกีย่วขอ้งกับตันตระอย่างมาก และก าลังทนทุกขจ์ากเชือ้โรคแบบเดียวกันที่
ม ีแหล่งก าเนดิมาเมือ่ 1,300 ปีก่อน  และสังคมยงัได้ซมึซับอ านาจของตันตระอย่างช้าๆเป็นเวลานาน
หลายศตวรรษ  ดังนั้น นักวิชาการบางคนจึงควรที่จะใช้เวลาในการศึกษาอันประกอบไปด้วย การ
วินิจฉ ัย การหาเหตุผล เวชศาสตร์ และการพยากรณโ์รค เพื่อให้คนที่มคีวามสามารถอย่างมากอาจจะ
ใช้เวลาในการเยียวยาและก าจัดตันตระออกไปในอนาคต  ในปัจจุบัน งานที่เป็นตัวแทนแรกๆที่ไ ด้
สร้างไว้จ านวนหลายฉบับสามารถน าไ ปวิเคราะห์ศึกษาในสาขาที่น่าสนใจ และพยายามที่จะ
วางรากฐานไว้ก่อนส าหรับนักวิชาการที่ต่อต้านลัทธ ิตันตระ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพุทธตันตระ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             

26
Benoytosh Bhattacharyya, An Introduction to Buddhist Esoterism (Delhi: 

Motilal Banarsidass, 1989), VIII. 
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บทที่ 2 

ประวัติความเป็นมา การปร ิวรรตและการแปลค ัมภีร ์ค ุหยสมาชตันตระ  
 

ความหมายของคมัภรี  ์

 คัมภีร์คุหยสมาชตันตระ เป็นคัมภีร์ซึ่งรจนาด้วยภาษาสันสกฤตที่ม ีอิทธ ิพลที่สุดของ

พระพุทธศาสนานิกายตันตระสายวัชรยาน เป็นคัมภีร์หลักของการปฏิบัติอยู่ ใ นระดับขั้นของ    

โ ยโคตฺตรตันตระของเหล่าสาวกสายโยคะตันตระเพื่อพัฒนาประวัติศาสตร์ของวรรณกรรม

ตันตระอย่างต่อเนื่อง  คัมภีร์นี้มีเนื้อหาพรรณนาถึงความสัมพันธ ์ทางเพศอันลึกลับ ลักษณะ

และอารมณ์ของเทพเจ้ามากมาย อาวุธหรืออุปกรณ์ต่างๆที่ เป็นสัญลักษณ์ และการสร้างภาพ

ว่ามีเ พศสัมพันธ์กับคู่ศักติของตน เป็นการสอนให้บริโภคสิ่งที่ เป็นมลทินเพื่อการบรรลุ และถูก

อ้างว่าเ ป็นค าสอนของวรรณกรรมตันตระที่พระพุทธเจ้าสอนอยู่  ณ ที่ใ ดที่หนึ่ง และพระองค์ได้

ประกาศคัมภีร์นี้ ในช่องคลอดของสตรีนั่นก็คือเทพีศักติ แม้ว่าคัมภีร์ของนิกายตันตระจะไ ด้รับ

การพัฒนามาจากคัมภีร์ดั้งเดิมของนิกายมหายาน แต่ก็มีการวิวัฒนาการแนวคิดและวิธ ีการที่

พิสดารขึ้นม าเพื่อการบรรลุพระโ พธ ิญาณ  

 คุหฺยสมาชตนฺตฺร มาจากค าสมาสกันของค า 3 ค า คือ คุหฺย , สมาช และ ตนฺตฺร 

 คุหฺย (นปุงสกลิงค์) แปลว่า  ลึกลับ, ลี้ลับ, ซ่อนเร้น  

 สมาช (ปุลลิงค์)  แปลว่า  รวบรวม , ชุมนุม , ร่วมกัน 

 ตนฺตฺร (นปุงสกลิงค์)  แปลว่า  วิธ ีการ , ทฤษฎี, ลัทธ ิ, ระบบจัดการ, คุณลักษณะ 

คุหฺยสมาชตนฺตฺร จึงหมายถึง การรวบรวมวิธ ีการต่างๆอันลี้ลับเพื่อการบรรลุ  

สมเกียรติ โล่ห์เพชรัตน์ ได้บรรยายถงึคุหยสมาชว่า คุหยสมาชเป็นชื่อเทพเจ้ายิดัมหรอืเป็นเทพเจ้าใน

การท าสมาธ ิ ม ีชื่อในภาษาทิเบตว่า Sangwa Dupa เป็นร่างอวตารของพระอักโษภยะพุทธะ มีกายสี

น้ าเงินเข้ม มี 3 หน้า หน้ากลางสีน้ าเงินเข้ม หน้าขวาสีขาว หน้าซ้ายสีแดง แต่ละหน้ามี 3 หน้า ม ี 6 

กร มือคู่หน้าข้างขวาถือวัชระ ข้างซ้ายถือกระดิ่ง ม ืออื่นๆถือจินดามณี ธรรม จักร พระขรรค์ และ

ดอกบัว  แต่บางนิกายบอกว่าเป็นร่างอวตารของพระมัญชูศรีและกายสีเหลืองสวมกอดศักติกับนาง

ผัสสวัชระ (Sparshavajra) หรือนางอาทิปรัชญา (Adiprajna)27 

                                                             
27สมเกียรติ โล่ห์เพชรัตน์, พุทธ ตนัตระ (กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย, 2561), 134. 
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ยูเกอิ ม ัตสุนะคะ (Yukei Matsunaga) ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับคัมภรีค์ุหยสมาชตันตระไว้ว่า  

ท่ามกลางการฝึกปฏิบัติในขั้นอนุตตรโยคะตันตระซึ่งแบ่งออกเป็นสายปรัชญาตันตระ หรือโยคินี

ตันตระ(mother tantras) และสายอุปายตันตระ หรือมหาโยคะตันตระ(father tantras) คัมภีร์คุหย

สมาชตันตระเป็นที่นยิมมากทีสุ่ดในด้านเนือ้หาสาระของสายอปุายตันตระและเปน็ตัวแทนของตระกูล

ของพระอักโษภยะตันตระ (Akṣobhya-kula Tantra) สาวกตันตระชาวอินเดียและชาวทิเบตปฏิบัติ

ตามคัมภีร์กันอย่างกว้างขวางและต่อเนื่องกันมาเป็น เวลานาน จึงท าให้คัมภีร์นี้ม ีความส าคัญทาง

ประวัติศาสตร์และได้รับการเปรียบเทียบกับคัมภีร์เ หวัชระตันตระ (Hevajra-tantra) หรือสัมพร

ตันตระซึ่งเป็นสายของปรัชญาตันตระ(Sambara-tantra)28 

ดร.เอส บัคฉ ิ (Dr. S. Bagchi) ได้กล่าวว่าคุหยสมาชได้เปิดเผยหนทางที่จะน าไปสู่การรู้แจ้ง

แห่งพุทธะในชวีิตประจ าวันโดยเปน็การฝึกให้บรรลุโดยใชเ้วลาน้อยทีสุ่ด ม ีการอา้งถึงผู้ปฏิบัติเพื่อการ

ตรัสรู้ที่ไมส่ามารถจะบรรลุความประสงค์ที่ตอ้งการได้ แม้ว่าจะปฏิบตัิตามกฎระเบียบทางศาสนาอยา่ง

เคร่งครัด แต่สาวกของคุหยสมาชได้ประกาศตนอย่างมั่นใจว่าบุคคลที่จะประสบความส า เร็จในการ

บรรลุจุดสูงสุดได้จะต้องท าความพอใจในความปรารถนาราคะให้เกิดขึ้น เปน็วธิกีารปฏิบตัิที่งา่ยในการ

ปลดปล่อยจิตอย่างรวดเรว็โดยผ่านสือ่กลางอย่างอาจารย์ผูส้อนหรือโยคีผูม้ตีบะกลา้แข็ง ประกอบกับ

การกระท าพิธ ีกรรมของตันตระอย่างเคร่งครัด29 

ดร.เบนอยโตษ ภัททจารยยะ (Dr. Benoytosh Bhattacharyya) ได้แสดงทัศนะว่าคุณค่าที่

ยิ่งใหญ่ของคัมภีรค์ุหยสมาชตนัตระคือการศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมตันตระของอินเดียที่ม ีลักษณะ

ค าสอนที่สุดโต่ง และคัมภีร์นี้ก็เป็นแหล่งที่มาของแรงบันดาลใจชิ้นเอกของนักเขียนตันตระยุคหลัง 

คุหยสมาชถูกน ามาผสมผสานกับการด ารงชีวติโดยใช้องค์ประกอบของลัทธ ิศักติเอามาอยู่ในรูปแบบ

ของการฝึกปฏิบัติโยคะ นับว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจในการศึกษาที่มาและการพัฒนาวรรณกรรม

ตันตระต่อไป เนือ้หาในคัมภีรเ์ต็มไปด้วยความคิดอย่างเป็นระบบที่ชัดเจนและเป็นแบบแผน และมี

                                                             
28

Yukei Matsunaga, The Guhyasamaja Tantra (Osaka: Toho Shuppan, INC, 

1978), 20. 
29

Bagchi, III. 
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ค าศัพท์เฉพาะของการปฏบิัตโิยคะที่นา่ศึกษารวมทั้งค าสอน  ค าแนะน า และปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ในการฝึกโยคะ30   

สารานุกรมของอี.เจ. บิล (E. J. Brill) ได้แปลความหมายของ คุหยสมาชตันตระ ว่าหมายถึง 

คัมภีร์ของการรวบรวมเรื่องราวอันลึกลับ (Scripture of Esoteric Assembly) กุญแจส าคัญของค าวา่ 

“การรวบรวมเรือ่งลกึลับ”(esoteric assembly) ถูกอธ ิบายอยู่ในบทที่ 18 ของคัมภีร์ หมายถึง ผล

การรวบรวม (= สมาช) ของกาย วาจา จิต (= คุหยะ)  คัมภีร์คุหยสมาชตันตระมีอยู่ 18 บท  17 บท

แรกเป็นรากของคัมภีร์(Mūlatantra)  และบทสุดท้ายเป็นบทเสริมของคัมภีร์(Uttaratantra) ซึ่งได้

รวมเข้ามาในภายหลัง31 

 ความลี้ลับ(คุหย) เป็นความหมายเชิงสัญลักษณ์ของชื่อคัมภีร์ หมายถึงความลี้ลับของกาย 

วาจา และจิตที่ได้เอามารวมไว้(สมาช)ให้เป็นหนึ่งเดียว ดังโศลกที่ 24 ในบทที่ 18 
 

 ให้ถือเอาความลี้ลับทั้ง 3 อย่างแห่งกาย วาจา จิต เอามารวบรวมเป็นหน่ึงเดียว แล้ว

กล่าวด้วยเสียงแห่งพุทธะทั้งปวง || 24 ||32 
 

ประวัตคิวามเปน็มาของคมัภรี  ์

คัมภีร์คุหยสมาชตันตระเปน็คัมภรี์ทีน่ ักวิชาการชาวตะวันตกและตะวันออกให้ความสนใจใน

การศึกษาค้นคว้ากันอย่างมาก  โดยเฉพาะเนือ้หาสาระในคัมภีรท์ี่ลว้นวเิคราะห์ตีความกันต่างๆ นา ๆ 

แต่ประวัติความเป็นมาของผู้ประพันธ ์คัมภีร์นั้นยังไม ่ทราบแน่ชัดว่าคือผู้ใดและคัมภีร์เกิดขึ้นใ น

ศตวรรษใด  มีแต่ขอ้สันนษิฐานวา่คัมภรี์นีเ้กิดขึน้ในสมยัพุทธตันตระยคุเริ่มแรก  ตามประเพณีเดิมเชื่อ

กันว่าคัมภีร์นีถู้กเปดิเผยโดยพระพุทธเจ้าสูงสุด (the supreme Buddha) ผ่านมาทางพระโพธ ิสัตว์

วัชรธรรม ถ่ายทอดให้แก่อินทรภตูิ (Indrabhūti) กษัตริย์แห่งอุฑฑิยาน (Uḍḍiyāna) (ปัจจุบันคือรฐัโอ

ริสสา)  และตั้งแต่นั้นมาการปฏบิัติพธิกีรรมแบบตันตระนี้กถ็ูกเผยแพร่ออกไปโดยสองส านักหลัก คือ 

                                                             
30

Bhattacharyya Benoytosh, Guhyasamaja Tantra or Tathagataguhyaka 

(Baroda: Oriental Institute, 1967), VII-VIII. 
31

E.J.  Brill, Brill’s Encyclopedia of Buddhism. Volume 1: Literature and 

Languges  (Leiden: Brill Academic Publishers, 2015), 326. 
 32ตฺริวิธ  กายวากฺจิตฺต  คุหฺยมิตฺยภิธียเต | 

 สมาช  มีลน  โปฺรกฺต  สรฺวพุทฺธาภิธานกมฺ || (คุหยสมาช. 18/24) 
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ส านักของสิทธะนาคารชนุ (Siddha Nāgārjuna) ชื่อส านักอารยะ (Ārya school) และส านักของพุทธ

ศรีชญาน(Buddhaśrījñāna)หรือชญานปาท(Jñānapāda)  และศิษย์สาวกของนาคารชุนคือ จันทรกีรติ

(Candrakīrti) ก็ได้พยายามท าอรรถาธ ิบายวรรณกรรมตันตระเรื่องนี้ซึ่งเรียกว่า ประทีโปทโยตนะ 

(Pradīpodyotana)  

ช่วงเวลาการเกิดขึ้นของคัมภรี์คุหยสมาชตันตระก็ยังคงไม่แน่ชัด นักวิชาการตันตระมีความ

คิดเห็นหลากหลาย เช่น ภัททจารยยะคิดว่าคัมภีรน์ีถู้กแต่งขึน้ในศตวรรษที่ 3 ในยคุของอสังคะ33  แต่

วินเทอร์นทิซ์บอกวา่น่าถูกจะแตง่ขึ้นในศตวรรษที่ 8-10  ส่วนยูเกอิ ม ัตสุนะคะ นักวิชาการร่วมสมัย

ชาวญ่ีปุ่นกล่าวว่าคัมภีรน์ี้เกดิขึ้นในปลายยุคศตวรรษที่ 8  ต่อมา อเล็กซ์ เวย์แมน (Alex Wayman) 

ได้พยายามหาหลกัฐานเพื่อค้นหาช่วงเวลาการเกิดขึ้นของคัมภีร์นี้ ซึ่งก็สรุปได้ว่า คัมภีร์ส่วนสุดท้าย

(บทที่ 18) ถูกเขียนขึ้นในศตวรรษที่ 5 ส่วนคัมภีร์ส่วนหน้า คือ มูลตันตระ(บทที่ 1-17) ถูกเขียนขึ้น

อย่างน้อย 1 ศตวรรษก่อนคัมภรี์สว่นสุดทา้ย และเชือ่ว่าคัมภีรไ์ด้รบัการแต่งเตมิพัฒนาขึ้นอกีในหลาย

ศตวรรษ 

สาเหตุที่ไมส่ามารถก าหนดชว่งเวลาที่แนช่ัดของคัมภรี์ได ้นั่นเปน็เพราะว่ากษัตรยิ์อนิทรภูติม ี

หลายองค์ ไม ่ทราบแน่ชดัว่าองคใ์ดเป็นสาวกเริม่แรกของตันตระ เพราะนักประวัติศาสตร์ชาวทิเบตก็

ไม ่ได้แยกแยะความแตกต่างระหว่างกษัตริย์ผู้นั้น  แต่ตั้งข้อสังเกตว่าน่าจะเป็นสิทธะอินทรภูติ ผู้ม ี

ผลงานประพันธ ์หลายชิ้นที่เชื่อมโยงกับคุหยสมาชะ และพระองค์ม ีพระขนิษฐานามว่าลักษีงกรา

(Lakṣīṅkarā)34 ซึ่งเป็นนกัเขยีนและเปน็อาจารย์ผู้ท าพิธ ีกรรมด้วย นอกจากนี้ท่านอินทรภูติองค์นี้ยัง

เป็นบิดาบุญธรรมของท่านปทัมสัมภพ(Padmasambhava) ผู้ซึ่งมชีีวิตอยู่ในช่วงครึง่แรกของศตวรรษ

ที่ 8  จากการวิเคราะห์ช่วงเวลาของกษัตริยอ์งคน์ี้ดูเหมอืนว่าจะช้าเกินไปส าหรบัการแต่งต้นฉบับเดิ ม

                                                             
33

Benoytosh, XXXVIII. 
34ลักษีงกรา (Lakṣīṅkarā) (ค.ศ. 729) เป็นน้องสาวของท่านอินทรภูติ เป็นผู้มีความคิดกล้าหาญ 

งานเขียนท่ีมีช่ือเสียงของพระนางคือ อทวยสิทธิ โดยวาทกรรมท่ีท าให้พระนางมีช่ือเสียง คือ “ไม่มีค าว่าทุกข์ 
ไม่มีการอดอาหาร ไม่มีพิธีกรรม ไม่มีการอาบ ไม่มีการท าใ ห้บริสุทธ์ิ และไม่มีกฎอ่ืนใดในสังคม ท่านไม่
จ าเป็นต้องโค้งค านับเทวรูป แต่ท่านควรต้ังใจกระท าการบูชาตนเองซ่ึงเป็นท่ีสิงสถิตของเทพเจ้าทุกพระองค์”  
พระนางให้ความส าคัญกับพลังของสตรี  สตรีเป็นร่างแห่งปัญญา และให้ผู้ศรัทธาอาศัยความช่วยเหลือจาก
ครูอาจารย์จึงจะบรรลุมรรคผลได้ ดูใน พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ, "ศ ึกษ าอิทธ ิพลข องต ันต ระที่ม ีต ่อ
พระพทุธศ าสนาเถรวาทในประเทศ ไทย" (บัณฑิตวิทยาลัย  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2543), 57. 
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ของคัมภีร์ตันตระ จึงเป็นไปไมไ่ด้ที่จะมผีู้เขยีนคัมภีรต์้นฉบับเพียงคนเดียว  แต่ทว่าเรื่องราวของความ

ลี้ลับในคัมภีร์ต้องใช้เวลาหลายยุคสมัยในการประพันธ ์ขึ้นมา35 

ด้วยความนิยมของคัมภรี์นีท้ี่ยงัคงมมีาเรื่อยๆ ท าให้ตน้ฉบับภาษาสันสกฤตจ านวนหนึ่งยังคง

เหลืออยู่  ถ้าหากค านึงถึงด้านเนื้อหา ต้นฉบับของคัมภีร์ที่ม ีอยู่จะจัดแบ่งออกเป็นสามประเภท คือ   

1.) ต้นฉบับที่มเีนื้อหาทั้งหมด 18 บท  2.) ต้นฉบับที่มเีนือ้หาของคัมภีร์ 18 บท โดยที่ม ีส่วนครึ่งแรก 

(ปูรฺวารฺธ) และส่วนเสรมิที่ตรวจช าระ(สมปฺุฏตนตฺฺร) ในครึง่หลงั (อุตฺตรารฺธ)  3.) ต้นฉบับที่ม ีเพียงครึ่ง

หลังของคัมภีรเ์ท่านัน้  นอกจากนี้ ก็ยังมตี้นฉบับอื่นๆอีกมากที่ยังไม ่สามารถจ าแนกได้จากหมวดหมู่

รายการ  คัมภีร์คุหยสมาชตนัตระได้รบัการตีพิมพ์อย่างครบถ้วน 4 ครั้ง โดย ฉบับของภัททจารยยะ 

(ค .ศ. 1931), บั คฉ ิ  (ค.ศ. 1965), มั ตสุน ะคะ (ค.ศ. 1978) แ ละฉ บับ ของทวริก ทัส  ศ าสต รี

(Dwarikadas Shastri) (ค.ศ. 1984)  คัมภีร์ไ ด้รับการแปลเป็นภาษาสมัยใ หม่ 3 ครั้ง ได้แ ก่ 

ภาษาอังกฤษโดย ฟรานเซสซา ฟรีแมนเทิล (Francesca Fremantle) (ค.ศ. 1971), ภาษาเยอรมัน

โดย แก็ง (Gäng) (ค.ศ. 1988) และเป็นภาษาญ่ีปุ่น โดย มัตสุนะคะ(ค.ศ. 1998) 

การมีอยู่ของต้นฉบบัตุนหวงแสดงให้เห็นถึงคัมภีร์ที่ชัดเจน (บทที่ 1-17) ถูกแปลเป็นภาษา

ทิเบตในยุคจักรวรรดิ( ค.ศ. 600-842)  ส่วนบทที่ 18 ถูกรวมอยู่ที่คัมภีร์ส่วนอื่นในพระไตรปิฎกของ

ทิเบต ศรัทธากรวรมัน(śraddhākaravarman) และ ริน เชน บซาง โป (Rin chen bzang po) ถูก

จารึกชื่อไว้ว่าเปน็ผูแ้ปลและตรวจช าระคัมภีรภ์าษาทิเบต36  ในบทที่ 18 ของคัมภีร์คุหยสมาชตันตระ

ได้รับการแปลเป็นภาษาจีนโดย ซีหู (Shīhù) ในปี ค.ศ. 1012  แต่การแปลครั้งนี้  เม ื่อพบส านวนที่

ก้าวร้าวหรือลามกกจ็ะถูกละเว้นหรอืเขยีนใหม ่อย่างเช่น ค าว่า “โยษิทฺภค” (ช่องคลอดของผู้หญิง) ก็

จะถูกแปลว่า รูปทรงกลมที่บริสทุธ ิซ์ึง่เป็นการเปลี่ยนรปูของความรู้ที่ถูกต้องแห่งตถาคตทั้งปวง ( the 

purified sphere that is a transformation of right knowledge of all tathāgatas) ดังนั้น การ

แปลจึงมีบางส่วนที่ไม ่ชัดเจน 

                                                             
35

Francesca Fremantle, A Critical Study of the Guhyasamāja Tantra 

(London: University of London Library, 1971), 13-15. 
36

Tsukamoto Keisho. et al, Bongo Butten No Kenkyu Iv Mikkyo Kyoten 

Hen ; a Descriptive Bibliography of the Sanskrit Buddhist Literature : Vol. Iv : 

The Buddhist Tantra (Kyoto: Heirakuji-Shoten, 1989), 231. 
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แนวคิดหรือส านวนในคัมภรี์สรฺวตถาคตตตฺตฺวส คฺรห (การรวบรวมคุณสมบัติของตถาคตทั้งปวง)  เป็น

คัมภีร์หลักทีอ่ยูใ่นคัมภรี์เริม่แรกของโยคะตันตระซึ่งคัมภีร์ฉบับแรกๆถูกแปลเป็นภาษาจีน ในปี ค.ศ. 

443 ซึ่งคัมภีร์คุหยสมาชตันตระก็ได้รับการพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับการฝึกสมาธ ิและการท าพิธ ีใ น

สถานที่ศักดิ์สิทธ ิม์าจากคัมภีรเ์ริ่มแรก37  ส่วนในฉบบัภาษาญ่ีปุ่น ได้รับการเรียบเรียงโดยท่านอโมฆ

วัชระ (Amoghavajra) (ค.ศ. 705-774) มีคัมภีร์ชื่อว่า Jīngāngdǐngjīng เป็นคัมภีร์ที่ม ี 100,000 

โศลก ประกอบด้วย 18 ส่วน ส่วนของโยคะตันตระจะอยู่ในส่วนที่ 15 และเนื้อหาของบทสรุปในส่วน

นี้ก็สอดคล้องกับบทที่ 5 ของคัมภีร์คุหยสมาชตันตระในฉบับปัจจุบัน แต่ทว่าคัมภีร์ไม ่อาจจะคงรูป

แบบเดิมไว้ได้ อาจเพราะในช่วงเวลาของการเรียบเรียงคัมภีร์ ในยุคของอโมฆวัชระ(ค.ศ. 746-774)  

คัมภีร์ม ีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆในยุคแรกๆ38 

ในยุคของพุทธ ศรีชญานถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ส าคัญในการก าหนดระยะเวลาที่คัมภีร์ -       

คุหยสมาชตันตระถูกแต่งขึน้ เพราะส านักชญานปาทะที่ทา่นพุทธศรีชญานเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นนัน้ เป็นหนึง่

ในส านักที่เก่าแกท่ี่สดุในการปฏบิัตติามพธิกีรรมในคัมภรี์ ซึ่งพุทธศรชีญานได้เกี่ยวข้องกับธรรมปาละ 

กษัตริย์แห่งราชวงศ์ปาละ (ค.ศ. 775-812) และฮาโดโนะ ฮากุยุ (Hadano Hakuyu) นักวิชาการ

ศาสนาชาวญ่ีปุ่น (ค.ศ. 1950) พิสูจน์ว่า พุทธศรีชญาณมีบทบาทอยู่ในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 8 

และคัมภีร์คุหยสมาชตนัตระมรีูปแบบบางชิ้นส่วนอยู่ในยุคของพุทธศรีชญาณ โดยมีหลักฐานอ้างอิง 

ดังต่อไปนี้ : 1.) ไวโรจนะซึ่งเป็นอาจารย์ชาวทิเบตและเป็นบุคคลร่วมสมัยของพระเจ้าตริสองเดซัน 

(Khri Song lde brtsan) (ค.ศ. 775-797) ไ ด้ แน ะน าการฝึก ปฏิ บั ติที่ เ รียก ว่า อุตฺ ปนฺ น กฺร ม

(utpannakrama)39 ของส านักชญานปาทะมาสู่ดินแดนทิเบต  2.) ผลงานของท่านพุทธศรีชญาณได้

ถูกบันทึกไว้อยูใ่นหมวดหมูค่ัมภีรช์ื่อ Ladan dkar ma ซึ่งได้แปลเปน็ภาษาทิเบต  และ 3.) ค าอธ ิบาย

เพิ่มเติมของคัมภีร์(บทที่  18)ถูกเขียนขึ้นโดยท่านวิศวามิตร (Viśvamitra) และค าอธ ิบายเกี่ยวกับ

รากฐานของคัมภีร(์17 บท)ถูกท าขึ้นโดยท่านวัชรธาส (Vajrahāsa) ในปี ค.ศ. 785-810 ซึ่งได้รับการ

                                                             
37

Wayman, 15. 
38

Matsunaga, 23. 
39การปฏิบัติอุตฺปนฺนกฺรมในส านักนี้  ผู้ปฏิบัติจะบรรลุถึงกายอันบริสุทธ์ิ (วิศุทฺธิกาย) โดยการฝึก

โยคะของอนุภาคในจักระท่ีต้ังอยู่ในใจ ซ่ึงเก่ียวข้องกับการมีเพศสัมพันธ์กับหญิงสาวคู่ของตนและความสุข
จากการร่วมเพศ แต่เนื่องจากแหล่งข้อมูลหลักในเร่ืองนี้ยังมีอยู่อย่างจ ากัด และมีการศึกษาจ านวนน้อยใน
ศาสตร์นี้ จึงท าให้การฝึกปฏิบัติในส่วนนี้ยังไม่ชัดเจน Brill, 329. 
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แปลเป็นภาษาทิเบตในช่วงเวลาที่พระพุทธศาสนาถูกเผยแผ่ไปยังทิเบต (ยุค snga dar) บนพื้นฐาน

ของข้อพิสูจน์ของฮาโดโนะ ฮากุยุนั้น  ยูเกอิ ม ัตสุนะคะก็ได้เสนอว่า บทที่ 18 ของคัมภีร์คุหยสมาช

ตันตระถูกแต่งขึ้นในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 8   

ในส่วนของรากฐ านของคัมภีร์ จะมีการพัฒนาอย่างน้อยสองขั้นตอน กล่าวคือ เพิ่มบทที่    

13-17 ในตอนต่อไป หลังจากที่เขียน 12 บทแรกเสร็จ ยูเกอ ิม ัตสนุะคะไดใ้ห้เหตุผลเสนอ ดังนี้ 1.) ใน

คัมภีร์สนฺธ ฺยาวฺยากรณ (Sandhyāvyākaraṇa) ซึ่งเ ป็นหนึ่งใ นคัมภีร์อรรถาธ ิบายของตันตระ 

(vyākhyātantra) ไม ่มสี านักใดเปน็เจ้าของการตีความของคัมภรี์นี ้ ในคัมภรี์ไดใ้ห้ค าอธบิายเฉพาะใน 

12 บทแรกเท่านั้น นั่นอาจแสดงว่า คัมภีร์คุหยสมาชตันตระประกอบด้วย 12 บทแรกก่อนเมื่อ

คัมภีร์สนฺธยฺาวฺยากรณถกูแต่งขึ้น  2.) รูปแบบเต็มจ านวนของเทพเจ้าที่ประกอบไปด้วยมณฑลทั้ง 19 

เทพเจ้าของส านักชญานปาทะ ไม่พบอยู่ใน 12 บทแรก มีเพียงแต่ใน 5 บทหลังเท่านั้น  ม ีมณฑลที่

สอนอยู่ในบทที่ 1 ประกอบด้วย 13 เทพเจ้า และมณฑลนี้ก็ เหมือนกับที่สอนในส านักชญานสิทธ ิ

(Jñānasiddhi)ของอินทรภตูิ ซึ่งก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นมณฑลเดียวกันกับส านักของอินทรภูติ  3.) 

การท าสมาธ ิแบบสีข่ั้นตอน (caturvidhopāya)  เป็นสิ่งที่ส าคัญในบทเสริมบทที่ 18 และต้นแบบใน

การท าสมาธ ิแบบสีข่ั้นตอนนี้กถ็ูกสอนอยูใ่นบทที่ 12  หรือสิ่งนี้อาจบอกเป็นนัยยะว่าคัมภีร์จบลงด้วย

บทที่ 12  4.) เม ื่อเทียบกับ 12 บทแรก  บทที่ 13-17 มีความยาวของเนื้อหามากกว่า นอกจากนี้

เนื้อหาและลักษณะของขัน้ตอนพธิกีรรมจะมคีวามชัดเจนอยูใ่นบทที่ 13-17  5.) บทเพิ่มเตมิ บทที่ 18 

เป็นการสรุปและอธ ิบายค าสอนของรากฐานของคัมภีร์ในรูปแบบของค าถามและค าตอบ  หัวข้อ

ทั้งหมดของค าถามและค าตอบเหล่านี้มอียู่ในบทที่ 1-12  ในคัมภรี์เพิ่มเติมบทที่ 18 พยายามที่จะสอน

ถึงโยคะชนิดต่างๆ ที่สอนในรากฐ านของคัมภีร์พร้อมกับขั้นตอนของโยคะทั้ง 4 ขั้นตอน ซึ่งเป็น

เอกลักษณ์ของส านักชญาปาทะ ดังนั้นจึงอาจสรุปไดว้่าส านักชญาปาทะอาจมีสว่นรว่มในการแต่งบทที ่

13 -17 ของคัมภีร์คุหยสมาชตันตระ40 
 

 

 

                                                             
40

Matsunaga, 28. 
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เน ื้อหาโดยยอ่ของคมัภรี  ์

 คัมภีร์คุหยสมาชตันตระมีเ นื้อหาหลักมุ่งบรรยายถึงสถานที่ศักดิ์สิทธ ิ์ในการท าพิธ ีกรรม 

การปฏิบัติท าสมาธ ิ และขั้นตอนพิธ ีกรรมอันลกึลับ แต่ทว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไมไ่ด้สอนอย่างเป็นระบบ

ผ่านบทต่างๆ (ทั้ง 18 บท)  ในแต่ละบทจะมีพระเจ้าสูงสุดที่ได้ตรัสค าสอนต่างๆ พระองค์ทรงมี

พระนามที่ถูกเรียกหลายนาม เช่น อธ ิบดีแหง่กาย วาจา จิตและตถาคตทั้งปวง (สรฺวตถาคต-กายวากฺ

จิตฺตาธ ิปติ) 

เนื้อหาของคัมภีรค์ุหยสมาชตันตระนี้แบ่งออกเป็น 18 บท แต่ละบทจะรจนาเป็นร้อยกรอง

หรือโศลกและแทรกบทร้อยแก้ว อีกทั้งยังม ีการแทรกคาถาที่ เป็นพีชมนตร์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ

ตันตระลงไปด้วย  เนื้อหาโดยสังเขปของแต่ละบทมีดังนี้ 
 

บทที่ 1 กล่าวถึง การก่อก าเนิดและปรากฏขึน้ของพุทธะทั้ง 5 องค์ และเทพีทั้ง 4 องค์ และ

เทพเจ้าที่เป็นตัวแทนแหง่ความโกรธทั้ง 4 องค์  และมีการสร้างมณฑลของเทพเจ้าทั้ง 13 องค์นี้ขึ้นมา 
 

บทที่ 2 กล่าวถึง สาระส าคัญของจิตอันแน่วแน่ในการตื่นรู้(โพธ ิจิต) ซึ่งถูกกล่าวเป็นโศลก 

และมี 4 ฉ ันทลักษณ์ทีถู่กสอนโดยพระอักโษภยะ พระรัตนเกตุ พระอมิตายุส และพระอโมฆสิทธ ิซึ่ง

เข้าสู่สมาธ ิ และบางฉ ันท์ที่ถูกสอนโดยพระไวโรจนะซึ่งได้เข้าสู่สมาธ ิที่ชื่ อว่า “ไวโรจนาภิสัมโพธ ิ” 
 

บทที่  3 กล่าวถึง การสร้างภาพมณฑล และการปฏิบัติโ ยคะให้ขยายออกและหดเข้า 

นอกจากนี้ยังม ีการกล่าวถึงสัญลักษณ์ต่างๆของพระพุทธเจ้าห้าองค์ด้วย  
 

บทที่ 4 กล่าวถึง หนทางในการท าจิตแหง่มณฑลทีไ่ด้รับการสอนสั่งซึ่งประกอบด้วยการอ้อน

วอนเทพเจ้า อีกทั้งยังสอนเรือ่งการฝึกโยคะทางเพศสัมพันธ ์กับหญิงสาววัย 16 ปีซึ่งได้รับพลังอ านาจ

เป็นเสมอืนพระนางมามกี และมีขอ้ก าหนดไวถ้ึงการบูชาเทพเจ้าที่เกีย่วขอ้งกบัการบรโิภคสิง่ปฏกิูลอนั

ไม่บริสุทธ ิ์ 
 

บทที่ 5 กล่าวถึง การก าหนดบุคคลที่เหมาะสมที่จะฝึกปฏิบตัิตามค าสอนในคัมภีร์นี้ โดยเน้น

ว่าผู้ที่ม ีวรรณะจัณฑาล เป็นบุคคลที่ท าบาปใหญ่หลวง และโดยบุคคลที่ไม ่บริสุทธ ิ์โดยมีมลทินทาง

โลกีย์ม ีความเหมาะสมในฐานะผู้ปฏิบัติตามคัมภีร์นี้ 
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บทที่ 6 กล่าวถึง พระพุทธเจ้าทั้ง 5 องค์สอนเรือ่งของมนตร์  ได้แก ่พระอักโษภยะสอนมนตร์

ของการเพิ่มพลงัแหง่จิต  พระไวโรจนะสอนมนตรข์องการเพิ่มพลังแห่งกาย  พระอมิตายุสสอนมนตร์

ของการเพิ่มพลงัแหง่วาจา  พระรัตนเกตุสอนมนตร์ของความสเิน่หา  พระอโมฆสิทธ ิสอนมนตร์แห่ง

การบูชา  ในบทนีย้ังสอนการปฏบิัตโิยคะทีล่ะเอียดอ่อนซึ่งผู้ฝึกปฏิบัติม ุ่งเน้นสมาธ ิและให้สร้างภาพ

วัชระและสิ่งศักดิ์สิทธ ิ์อื่นๆขึ้นที่ปลายจมูก  และมีการก าหนดกฎเกณฑ์ในการบริโภคสิ่งปฏิกูลและ

เนื้อสัตว์ 
 

บทที่ 7 กล่าวถึง ความเพลิดเพลินกับการบริโ ภคตัณหาหรือความอยากทั้งหลายทั้งปวงซึ่ง

เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรบัการบรรลคุวามส าเร็จ (siddhi)  ในค าสอนนีเ้กี่ยวข้องกับสิง่รับรู้หรืออินทรยี์ทั้ง 5 

จะเชื่อมโยงกับพระพุทธเจ้าทั้ง 5 องค์ ไ ด้แก่ รูปคือพระไ วโรจนะ เ สียงคือพระรัตนเกตุ กลิ่นคือ

พระอมิตายุส รสคือพระอโมฆสทิธ ิและสัมผสัคืออกัโษภยะ ในบทนี้ยงัสอนถึงการจินตนาการภาพขึ้น

ที่เรียกว่าการระลึกไ ด้ (anusmṛti) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการฝึกโยคะทางเพศสัมพันธ ์กับหญิงสาวที่          

เป็นคู่ศักติ 
 

บทที่ 8 กล่าวถึง พระรัตนเกตุรอ้งขอใหพ้ระวชัรธรสอนวิธ ีบูชามณฑลที่ถูกสร้างขึ้นและบูชา

อาจารย์ว่าควรท าอย่างไร การบูชาในเรือ่งนีเ้กี่ยวข้องกบัการปฏบิัตโิยคะทางเพศและความเพลดิเพลนิ

กับการบริโภคกามารมณ์ทั้ง 5 รวมถึงการเสพสิ่งปฏิกูลทั้งหลาย 
 

บทที่ 9 กล่าวถึง ค าสอนที่ม ุ่งสู่การบรรลุ (samaya) ของตระกูลพระพุทธเจ้าทั้งห้านั้นถูก

สอนในบทนี้ ได้แก่ ค าสอนของตระกลูแห่งความเกลียดชัง (dveṣakula) คือ การฆาตกรรม , ค าสอน

ของตระกูลแห่งความไมรู่(้mohakula) คือ การโจรกรรม , ค าสอนของตระกูลแห่งตัณหา (rāgakula) 

คือ ความสุขทางเพศ, ค าสอนของตระกูลแห่งความหลงใหล (samayākarṣaṇakula) คือ การพูดปด 

และ ค าสอนของตระกูลแห่งรัตนะ (ratnakula) คือ การละเมิด  พระวัชรธรผู้เปน็ราชาทั้งปวงยังสอน

อีกว่าการปฏิบัติตามความปรารถนาก็คือการปฏิบัติของพระโพธ ิสัตว์ซึ่งเป็นวิธ ีปฏิบัติที่สูงสุด พระ

โพธ ิสัตว์ถามถึงค าสอนทีก่้าวร้าวนีด้้วยความประหลาดใจ  พระวัชรธรตอบวา่นี้คือวิธ ีการปฏิบัติความ

จริงอันสูงสุดของพระโพธสิตัว์โดยการท าตามความปรารถนา และจงเผยแผธ่รรมแหง่ความรู้นี้ออกไป

เฉกเช่นเดียวกับอากาศที่แพร่กระจายไปทุกหนทุกแห่งซึ่งไม ่ได้จ ากัดอยู่แค่ในสถานที่เฉพาะเท่านั้น  
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บทที่ 10 กล่าวถึง พระวัชรธรผู้เป็นราชาสูงสุดไดส้อนเรื่องของมนตร์แห่งกาย วาจา และจิต  

การฝึกสมาธทิี่ต้องอาศัยมนตร์เหล่านั้น และการปฏบิัตโิยคะทางเพศกับหญิงสาวคู่ศักตทิี่เรยีกว่า มหา

มุทรา (mahāmudrā) 
 

บทที่ 11 กล่าวถึง เมล็ดพันธ ุแ์ห่งพยางค์มนตร์ของวัชระทัง้สาม เช่น โอมฺ, อาะ, หูม ฺ เป็นต้น 

และมนตร์ของหัวใจแห่งความรู้ของวัชระ(jñānavajrahṛdaya) เช่น ภรูม ฺไดถู้กสอนขึ้น ผู้เป็นเจ้าแห่ง

ตถาคตทั้งปวงได้สอนถึงโยคะของตรีวัชระของพุทธะทั้งห้าและด้วยพยางค์มนตร์ทั้งสาม  
 

บทที่ 12 กล่าวถึง สาระส าคัญของบทนี้คือ ข้อวัตรปฏิบตัิ ผู้เป็นเจ้าแห่งตถาคตทั้งปวงไดส้อน

ถึงการท าสมาธทิั้ง 5 อย่างที่เกี่ยวขอ้งกับปณธิานของพระพุทธเจ้าทั้ง 5 องค์  จากนั้นพระองค์สอนถึง

การสร้างภาพที่แปรสภาพหรือเปลี่ยนรูปของพยางค์มนตร์ทั้งสาม  และสอนถึงการสร้างภาพของ

พระพุทธเจ้าทั้งหา้ที่เป็นตัวแทนของเทพเจ้าแห่งความโกรธ  อีกทั้งสอนถงึการดึงวิธกีารบรรลุอันลี้ลับ

ออกมา  ต่อจากนั้นพระองค์ทรงสอนถงึผลที่เกิดจากการบรโิภคเนื้อทั้งห้า และสิ่งปฏิกูล และผลจาก

การปฏิบัติข้อวัตรต่างๆ  ท้ายที่สุดทรงสอนถึงโยคะทั้ง 4 ขั้น  
 

บทที่ 13 กล่าวถึง ผู้เป็นเจ้าแหง่ตถาคตทัง้ปวงได้สอนการท าสมาธ ิแบบต่างๆ เช่น การท่อง

พยางค์มนตร์ทั้งสามแห่งวชัระ และการบรรยายถึงสรรพสัตว์ทั้ง 10 ทิศที่เข้าไปอยู่ในพิธ ีกรรมทั้ง 4 

มณฑล นั้นคือ การปราบปรามภัยพิบัติ (śāntika), การเกิดขึ้นของโชคชะตา(pauṣṭika), การเอาชนะ

(vaśya) และการปราบศัตรู(abhicāraka)  และบรรยายถึงเทพเจ้าที่ใช้ในการประกอบพิธ ีกรรมแต่    

ละพิธ ี จากนั้นพระองค์ยังทรงสอนถึงการสร้างภาพเทพเจ้าแห่งความโกรธอันหลากหลาย  
 

บทที่ 14 กล่าวถึง พระมหาวัชรธรได้สอนถงึมนตร์ของเทพีทัง้สี่องค์รวมถึงผลลัพธ ์ของมนตร์

นั้น จากนั้นก็ทรงสอนถึงมนตร์ของเทพเจ้าแห่งความโกรธทั้งเก้าองค์รวมถึงผลลัพธ ์ของมนตร์นั้น       

ถัดมาพระองค์ทรงสอนถึงวธิกีารดึงเทพเจ้าออกมาว่าต้องท าอย่างไร จากนั้นจึงก าหนดพิธ ีอภิจารกะ 

(การปราบศัตรู) ซึ่งต้องใช้ของที่เกี่ยวข้องกับพิธ ีนี้ เช่น หอก(kīla)ซึ่งเป็นอาวุธที่ปราบศรัตรูมาเป็น

เชลย 

บทที่ 15 กล่าวถึง พระวัชรธ รทรงสอนถึง 1. การปฏิบัติโ ยคะทางเพศกับหญิงสาว  2. 

พิธ ีกรรมต่างๆ เพื่อสังหารคนที่เป็นศัตรู  3. การบริโภคยาที่ท าจากสิ่งปฏิกูลที่ไม ่บริสุทธ ิ์ เนื้อ โลหะ 

และอื่นๆ รวมทั้งผลที่เ กิดขึ้น  4. รักษางูกัดและอื่นๆ  5. รักษาโรคต่างๆ 6. การติดต่อเชื่อมโยง
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ระหว่างความฝันและผลเหนือธ รรมชาติ(siddhi)  พระองค์ยังทรงสอนว่าทุกสิ่งที่ขาดเนื้อแท้จาก

ธรรมชาติภายในแล้ว สิ่งเหล่านัน้ก็เปน็ไดแ้ค่ภาพลวงตา  ดังนั้นผลของพิธ ีกรรมจะไม่ม ีอยู่ในมุมมอง

ของความจริงสูงสุด  หากแต่ตั้งอยู่ในกาย วาจา จิตของตัวเราเอง 
 

บทที่ 16 กล่าวถึง พระวัชรปาณีได้สอนวิธกีารวาดภาพของมณฑลแห่งวชัระกาย(มณฑลกาย

ของตถาคตทั้งปวง) และมณฑลแห่งวัชระวาจา(มณฑลวาจาของตถาคตทั้งปวง)  จากนั้น พระองค์ได้

เปิดเผยความลับอันสูงสุด มณฑลอันลี้ลับจากวัชระกาย วาจา จิตของพระองค์  ทรงสอนถึงข้อห้ าม

บางอย่างในการวาดมณฑล  วาดภาพมณฑลอย่างไรที่เปน็การประกอบพิธกีรรมที่ใช้ไฟ  ทรงสอนถึง

พิธ ีการอภิเษกของสาวกและอธ ิบายอย่างสั้นและง่าย  จากนั้นก็สอนถึงข้อวัตรปฏิบัติที่ต้องรักษาไว้

จากการอภิเษก  ต่อจากนั้น ม ีการสร้างภาพของเทพเจ้าที่ถูกก าหนดไว้  สุดท้ายพระองค์ทร งสอนถึง

ข้อวัตรปฏิบัติที่ถูกเรียกว่า “วิทยาวฺรต” ซึ่งต้องปฏิบัติพร้อมกับหญิงสาวที่เป็นคู่ศักติ(วิทยา) 
 

บทที่ 17 กล่าวถึง บทกลอนสรรเสรญิพระพุทธเจ้าห้าองค์  จากนั้นพระวัชรปาณีสอนข้อวัตร

ปฏิบัติต่างๆ รวมถึงกฎส าหรับอาหาร  พระองค์กล่าวถึงวัชระกาย วาจา จิตที่อยู่น อกเหนือการ

แสดงออกทางวาจา  พระองค์ทรงสอนถงึการติดต่อเชื่อมโยงกันระหวา่งพระพุทธเจ้าทั้งห้าองคก์บัขนัธ ์

ห้า และระหว่างเทพีทั้งสีอ่งค์กบัธาตุทัง้สี่  บรรยายความยิ่งใหญ่ของอาจารย์ผู้ท าพิธทีี่ปรากฏในคัมภรี์

นี้  จากนั้นพระองค์ทรงสอนการสร้างภาพของมหามณฑลที่ชื่อวัชระ เป็น เสมือนแหล่งที่อาศัยของ

ตถาคตและพระโพธสิตัว์ พิธ ีกรรมส าหรบัการท าลายศตัรู และบูชาเทพเจ้าด้วยสิ่งปฏิกูลและด้วยการ

เสพสังวาส  ยิ่งไปกว่านัน้ ในข้อความต่อไป ห้ามมใิหม้พีิธกีรรมภายนอก และสอนวิธ ีการล้างพิษจาก

พิษทั้งปวงและสอนว่าท าอย่างไรจึงท าลายศัตรูของเราได ้ ในบทรอ้ยแกว้หลงัจากโศลกที ่71 พระองค์

ทรงให้เหตุผลว่าเหตใุดพระพุทธเจ้าในอดีตจึงไม่ได้เปิดเผยคุหยสมาชตันตระให้ผู้คนรับรู้ นั่นก็เป็น

เพราะผู้คนยังไมม่คีวามพรอ้มเพรยีงพอทีจ่ะรับรู ้ แต่จากนี้เปน็ต้นไป จุดเริม่ต้นของคัมภีร์นี้จะตื่นขึ้น  

จากนั้นเทพีทั้งสี่ได้สรรเสรญิพระมหาวัชรธร(ผูถ้ือวชัระอันยิง่ใหญ่) และขอให้พระพุทธเจ้าคู่ครองของ

ตนบริโภคกามกับตน  สุดท้ายความลับของกาย วาจา จิตก็ได้ถูกเปิดเผยออกมา 
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บทที่ 18 กล่าวถึง ในบทนี้ประกอบด้วยค าถาม  53 ข้อจากพระโพธ ิสัตว์ถึงผู้ เป็นเ จ้าแห่ง

ตถาคตทั้งปวง  ในค าตอบเหลา่นั้น พระองค์ทรงก าหนดพธิกีรรมการเริ่มต้นที่เรียกว่า “คุหยาภิเษก” 

และ “ปฺรช าช านาภิเษก”  และสอนการบริโภคน้ าอมฤตทั้งห้า เ นื้อทั้งห้า และสอนการปฏิบัติ

โยคะของโภคะทั้งสี่(เทพีทั้งสี่) 
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ภาคผนวก ก  

ตารางเท ียบอักษรและหลักการปร ิวรรต  
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ตารางเท ียบอักษรเทวนาคร ี-โ รมัน -ไทย 
ภาษาสันสกฤต 
พยัญชนะวรรค  

ก วรรค क्       k        กฺ ख ्         kh     ข ฺ ग  ्           g           คฺ घ ्          gh       ฆฺ ङ्         ṅ            ง ฺ

จ วรรค च ्         c         จฺ छ्        ch      ฉฺ ज  ्           j            ช ฺ झ ्          jh        ฌฺ ञ ्          ñ           

ญฺ 

ฏ วรรค ट्          t            ฏ ฺ ठ्        tḥ         ฐฺ ड्        ḍ       ฑฺ ढ्            dḥ       ฒ ฺ ण ्      ṇ       ณ ฺ

ต วรรค त ्      t       ตฺ थ ्         th       
ถฺ 

द्        d       ทฺ ध ्        dh       ธฺ न ्      n       นฺ 

ป วรรค प ्       p      ปฺ फ्            ph         

ผฺ 
ब ्         b        พ ฺ भ ्       bh      ภฺ म ्         m         มฺ 

 

พยัญชนะอวรรค  

อวรรค 
य ्       y        ยฺ र ्              r        รฺ ल ्            l         ลฺ व ्          v         ว ฺ

श ्        ś        ศฺ ष ्       ṣ       ษฺ स ्           s        สฺ ह्          h         หฺ 

 

สระ 
สระลอย/สระจม โรมัน/ไทย สระลอย/สระจม โรมัน/ไทย 

  अ                         -                a                                      อ      आ                  ा             ā                    อา      

  इ                    िा          i                       อิ     ई                  ा       ī                     อี 

  उ                   ा             u                      อุ     ऊ                  ा       ū                     อ ู

  ऋ                  ा        ṛ                        ฤ     ॠ                  ा       ṝ                      ฤา 

  ऌ                    ा        ḷ                        ฦ     ए                   ा       e                      เอ 
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  ऐ                     ा        ai                     ไอ     ओ                     ा       o                     โอ 

   औ                  ा        au                   เอา 

 
อน ุสวาระและวิสรคะ  

เทวนาครี โรมัน/ไทย 

    अं                ां       aṃ             อํ     

   अः               ाः      aḥ                อะ 

 

ภาษาบาลี 
พยัญชนะวรรค  

ก วรรค क्       k         กฺ ख ्      kh      ขฺ ग ्         g              คฺ घ ्          gh           
ฆฺ 

ङ्           ṅ             ง ฺ

จ วรรค च ्         c           จฺ छ्       ch      ฉฺ ज ्          j          ชฺ झ ्            jh         ฌฺ ञ ्            ñ         ญฺ 

ฏ วรรค ट्           ṭ           ฏฺ ठ्         tḥ        ฐฺ ड्        ḍ        ฑฺ ढ्          dḥ         ฒ ฺ ण ्          ṇ       
ณฺ 

ต วรรค त ्       t         ตฺ थ ्         th       
ถฺ 

द्        d        ทฺ ध ्          dh        ธฺ न ्        n       นฺ 

ป วรรค प ्         p        
ปฺ 

फ्         ph        ผฺ ब ्           b        พฺ भ ्       bh      ภฺ म ्             m          มฺ 

 

พยัญชนะอวรรค  

อวรรค 

य ्        y         ยฺ र ्                r        รฺ ल ्            l          ลฺ व  ्             v         ว ฺ

स ्        s            สฺ ह्              h       หฺ ळ ्             ḷ         
ฬฺ 

अं <      aṃ         อํ            
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สระ 

สระลอย/สระจม โรมัน/ไทย สระลอย/สระจม โรมัน/ไทย 

    अ                                -                 a                                    อ      आ                  ा             ā                    อา      

    इ                    िा          i                       อิ     ई                  ा       ī                     อี 

    उ                    ा             u                      อุ     ऊ                   ा       ū                     อ ู

   ए                     ा       e                      เอ     ओ                 ा       o                     โอ 

 

หลักการปร ิวรรต 
 

1.  พยัญชนะอักษรเทวนาครีที่มีเคร่ืองหมายวิราม (  ा्  ) อยู่ใต้ ถือว่าไม่มีสระใดผสมอยู่
ออกเสียงตามลําพังไม่ได้ เช่น क्  च ्   ट्  त ् प ् ปริวรรตเป็นอักษรโรมันดังน้ี  k c  t ṭ  p และเมื่อปริวรรต
เป็นอักษรไทยจะใส่เคร่ืองหมายพินทุ ( . ) ไว้ใต้ดังน้ี  กฺ  จฺ  ตฺ  ฏฺ  ปฺ  

2.  พยัญชนะอักษรเทวนาครีที่มีเคร่ืองหมายวิรามอยู่ใต้ ไม่ว่าจะตามหลังสระใดก็ตาม ถือ
ว่าพยัญชนะน้ันเป็นตัวสะกด เมื่อปริวรรตเป็นอักษรโรมันจะเขียนเฉพาะรูปพยัญชนะและเมื่อปริวรรต
เป็นอักษรไทยจะใส่เคร่ืองหมายพินทุไว้ใต้ เช่น 

भगव न ् อักษรโรมัน = bhagavān  อักษรไทย = ภควานฺ 
क ल त ् อักษรโรมัน = kulāt  อักษรไทย = กุลาตฺ 

3. พยัญชนะอักษรเทวนาครีที่ไม่มีเคร่ืองหมายวิรามอยู่ใต้และไม่มีรูปสระใดผสมอยู่จะถือ
ว่าพยัญชนะน้ันมีสระ อะ ผสมอยู่  เช่น ङ ञ ण न म เมื่อปริวรรตเป็นอักษรโรมันจะใส่ a ผสมกับ
พยัญชนะน้ัน ดังน้ี ṅa ña ṇa na ma และเมื่อปริวรรตเป็นอักษรไทยจะไม่ใส่เคร่ืองหมายพินทุไว้ใต้ดัง น้ี 
ง  ณ  น  ม 

4. พยัญชนะอักษรเทวนาครีคร่ึงรูปที่ใช้เป็นตัวสะกด ไม่ว่าจะตามหลังสระใดก็ตาม       
ถือว่าพยัญชนะน้ันเป็นตัวสะกด เมื่อปริวรรตเป็นอักษรโรมันจะเขียนเฉพาะรูปพยัญชนะและเมื่อ
ปริวรรตเป็นอักษรไทยจะใส่เคร่ืองหมายพินทุไว้ใต้ เช่น 

प ष्प อักษรโรมัน = puṣpa  อักษรไทย = ปุษฺป 
भभक्ष  อักษรโรมัน = bhikṣu  อักษรไทย = ภิกฺษุ 
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5. พยัญชนะอักษรเทวนาครีคร่ึงรูปซึ่งควบกล้ํากับพยัญชนะอื่น ไม่ได้ใช้เป็นตัวสะกด เมื่อ
ปริวรรตเป็นอักษรโรมันจะเขียนเฉพาะรูปพยัญชนะและเมื่อปริวรรตเป็นอักษรไทยจะใส่เคร่ืองหมาย
พินทุไว้ใต้ เช่น 

क्षत्रिय อักษรโรมัน = kṣatriya  อักษรไทย = กฺษตฺริย 
प्रणणध न อักษรโรมัน = praṇidhāna  อักษรไทย = ปฺรณิธาน 

6. พยัญชนะอักษรเทวนาครีที่ควบกล้ํากับพยัญชนะ ย  ร  ล  ว หรือ ษ และผสมกับสระ 
เอ ไอ โอ เอา เมื่อปริวรรตเป็นอักษรโรมันจะเขียนรูปสระต่อท้ายพยัญชนะที่ควบกล้ําน้ัน และเมื่อ
ปริวรรตเป็นอักษรไทยจะเขียนรูปสระไว้หน้าและ/หรือคร่อมพยัญชนะควบกล้ําน้ัน เช่น 

प ण्य न อักษรโรมัน = puṇyena  อักษรไทย = ปุเณฺยน 
क्ष ि    อักษรโรมัน = kśetre  อักษรไทย = เกฺษเตฺร 
क्ल श อักษรโรมัน = kleśa  อักษรไทย = เกฺลศ 
अशव  ः อักษรโรมัน = aśvaiḥ  อักษรไทย = อไศฺวะ 
आढ्य   อักษรโรมัน = āḍhyo   อักษรไทย = อาโฒฺย 

र ि   อักษรโรมัน = rātrau  อักษรไทย = ราเตฺรา 
7. พยัญชนะอักษรเทวนาครีที่ผสมกับสระ ऋ   (ा   ) เมื่อปริวรรตเป็นอักษรโรมันจะเขียน

รูปสระ ṛ  ต่อท้ายพยัญชนะ และเมื่อปริวรรตเป็นอักษรไทยจะใส่เคร่ืองหมายพินทุไว้ใต้พยัญชนะที่อยู่
ข้างหน้าสระ ฤ น้ันเพื่อแสดงว่าพยัญชนะและสระ ฤ น้ันออกเสียงควบกล้ํากัน เช่น 

ग हपतत อักษรโรมัน = gṛhapati  อักษรไทย = คฺฤหปติ 
त त य อักษรโรมัน = tṛtīya  อักษรไทย = ตฺฤตีย 
म ग  อักษรโรมัน = mṛga  อักษรไทย = มฺฤค 

8. พยัญชนะอักษรเทวนาครีรูป  รฺ  เรผะ ( £› ) ที่ เขียนซ้อนบนพยัญชนะอื่น เมื่อปริวรรต
เป็นอักษรโรมันจะเขียนเฉพาะรูปพยัญชนะ r และเมื่อปริวรรตเป็นอักษรไทยจะใส่เคร่ืองหมายพินทุไว้
ใต้รูปพยัญชนะ ร เช่น 

स्वग ग  อักษรโรมัน = svarga  อักษรไทย = สฺวรฺค 
ऐशवयग อักษรโรมัน = aiśvarya  อักษรไทย = ไอศฺวรฺย 

9. เคร่ืองหมายอวครหะ ( ऽ ) ที่ใช้แสดงการสนธิวิสรคะท้ายคําหน้ากับสระ อะ ต้นคํา
หลังตามหลักการสนธิในภาษาสันสกฤต เมื่อปริวรรตเป็นอักษรโรมันและอักษรไทยนิยมใช้
เคร่ืองหมาย     ( ’ ) แทน เช่น 

स ऽप िः อักษรโรมัน = so'putraḥ  อักษรไทย = โส’ปุตฺระ 

द व ऽि อักษรโรมัน = devo'tra  อักษรไทย = เทโว’ตฺร  
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10. เคร่ืองหมายจบประโยคและ/หรือโศลกจะใช้เคร่ืองหมายเดิมที่ตรงกับต้นฉบับภาษา
สันสกฤตอักษรเทวนาครีดังน้ี 

เคร่ืองหมายทัณฑะ  | ใช้ปิดท้ายบาทที่สองของโศลกและ/หรือจบประโยค 
เคร่ืองหมายทวิทัณฑะ || ใช้ปิดท้ายบาทที่สี่ของโศลก จบโศลกและ/หรือจบย่อหน้า 
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ค ัมภรีค์หุยสมาชตนัตระ ภาคภาษาสนัสกฤต 

ศ ฺร ีค ุห ฺยสมาชตน ฺตฺรมฺ 

โอมฺ นมะศฺรีวชฺรสตฺตฺวาย 

ปฺรถมะ ปฏละ  

สร ฺวตถาคตสมาธ ิมณฺฑลาธ ิษฺ านปฏละ ปฺรถมะ  
 

เอว  มยา ศฺรุตมฺ | เอกสฺม ินฺ สมเย ภควานฺ สรฺวตถาคตกายวากฺจิตฺตหฺฤทยวชฺรโยษิทฺภเคษุ     

วิชหาร | อนภิลาปฺยานภิลาปฺไยะ สรฺวพุทธฺเกษฺตฺรสุเมรุปรมาณุรชะสไมรฺโพธ ิสตฺตไวรฺมหาสตฺตไวะ | 

ตทฺยถา | สมยวเชฺรณ จ นาม โพธ ิสตฺตเวน มหาสตฺตฺเวน | กายวเชฺรณ จ นาม โพธ ิสตฺตเวน มหา -    

สตฺตฺเวน | สมาธ ิวเชฺรณ จ  นาม โพธ ิสตฺตฺเวน มหาสตฺตฺเ วน | จิตฺตวเชฺรณ จ นาม โพธ ิสตฺตฺเวน 

มหาสตฺตฺเวน | สมาธ ิวเชฺรณ จ นาม โพธ ิสตฺตฺเวน มหาสตฺตฺเวน | ชปวเชฺรณ จ นาม โ พธ ิสตฺตฺเวน 

มหาสตฺตฺเวน | ปฺฤถิวีวเชฺรณ จ นาม โพธ ิสตฺตฺเวน  มหาสตฺตฺเวน | อพฺวเชฺรณ จ นาม โพธ ิสตฺตฺเวน 

มหาสตฺตฺเวน | เตโชวเชฺรณ จ นาม โพธ ิสตฺตฺเวน มหาสตฺตฺเวน | วายุวเชฺรณ จ นาม โ พธ ิสตฺตฺเวน 

มหาสตฺตฺเวน | อากาศวเชฺรณ จ นาม โ พธ ิสตฺตฺเวน มหาสตฺตฺเวน | รูปวเชฺรณ จ นาม โพธ ิสตฺตฺเวน 

มหาสตฺตฺเวน | ศพฺทวเชฺรณ จ นาม โพธ ิสตฺตฺเวน มหาสตฺตฺเวน | คนฺธวเชฺรณ จ นาม โพธ ิสตฺตฺเวน 

มหาสตฺตฺเ วน | รสวเชฺรณ จ นาม โพธ ิสตฺตฺเวน มหาสตฺตฺเ วน | สฺปรฺศวเชฺรณ จ นาม โพธ ิสตฺตฺเวน 

มหาสตฺตฺเวน | ธรฺมธาตุวเชฺรณ จ นาม โพธ ิสตฺตฺเวน มหาสตฺตฺเวน |  

เอว  ปฺรม ุไขรนภิลาปฺยานภิลาปฺไยสรฺว รฺพุทฺธ เกฺษตฺรสุเม รุปรมาณุรชะ สไมรฺโ พธ ิสตฺตฺไวรฺ

มหาสตฺตฺไวรากาศธาตุสมาธมฺาไตศฺจ ตถาคไตะ | ตทฺยถา | อโกฺษภฺยวเชฺรณ จ นาม ตถาคเตน | ไวโร

จนวเชฺรณ จ นาม ตถาคเตน | รนฺตเกตุวเชฺรณ จ นาม ตถาคเตน | อมิตวเชฺรณ จ นาม ตถาคเตน | 

อโมฆวเชฺรณ จ นาม ตถาคเตน |  

เอว  ปฺรม ุไ ขะ สรฺวากาศธาตุสมาธ ฺมาไตศฺจ ตถาคไตะ | ตทฺยถา | อปิ นาม ติลพิม ฺพมิว ปริ

ปูรฺณะ สรฺวากาศธาตุะ สรฺวตถาคไตะ ส ทฺทศยเต สฺม |  

อถ ภควานฺ มหาไวโรจนสฺตถาคตะ สรฺวตถาคตมหาราควชรฺ  นาม สมาธ ึ สมาปนฺนะ ต  สรฺวต

ถาคตวฺยูต  สฺวกายวากฺจิตฺตวเชฺรษุ ปฺรเวศยามาส | อถ เต สรฺวตถาคตา ภควตะ สรฺวตถาคตกายวากฺ

จิตฺตวชฺราธ ิปเตะ ปริโตษณารฺย  สฺวพิม ฺพาน ิสฺตฺรีพิม ฺพานฺยภินิรฺมาย ภควโต  ไวโรจนสฺย กายาทภินิ ษฺ

กานฺตา อภูวนฺ | ตตฺร เกจิตฺพุทฺธโลจนากาเรณ เกจิตฺ มามกฺยากาเรณ เกจิตฺ ปาณฺฑรวาสินฺยากาเรณ  
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เกจิตฺ สมยตารากาเรณ  ส สฺถิตา อภูวนฺ | ตตฺร เกจิตฺ รูปสฺวภาวากาเรณ เกจิตฺ ศพฺทสฺวภาวากาเรณ เก

จิตฺ คนฺธสฺวภาวากาเรณ เกจิตฺ สฺปรฺศสฺวภาวากาเรณ  ส สฺถิตา อภูวนฺ | 

อถ ขลุ อโกฺษภฺยสฺตถาคตะ สรฺวตถาคตกายวากฺจิตฺตหฺฤทยวชฺรโยษิทฺภเ คษุจตุรสฺร  วิรชสฺก  

มหาสมยมณฺฑลมธ ิษฺ าปยามาส |  

สฺวจฺฉ   จ ตตฺสฺวภาว  จ นานารูปํ สมนฺตตะ |  

  พุทฺธมคฺนิ สมากีรฺณ  สฺผุลิงฺคคหนชฺวลมฺ | 

  สฺวจฺฉาทิมณฺฑไลรฺยุกฺต  สรฺวตาถาคต  ปุรม ฺ || 1 || 

อถ ภควานฺ สรฺวตถาคตกายวากฺจิตฺตวชรฺาธปิติะ สรฺวตถาคตมณฺฑลมธเฺย ปฺรติษฺ าปยามาส | 

อถ ขลุ อโกฺษภฺยสฺตถาคตะ รตฺนเกตุสตฺถาคตะ อมิตายุสตฺถาคตะ อโมฆสทิฺธสิตฺถาคตะ ไวโรจนสตฺถาค

ตะ โพธ ิจิตฺตวชฺรสฺย ตถาคตสฺย หฺฤทเย วิชหาร |    

อถ ภควานฺ โ พธ ิจิตฺตวชฺรสฺตถาคตะ สรฺวตถาคตาภิภวนว ชฺร  นาม  สมาธ ึ สมาปนฺนะ | 

สมนนฺตรสมาปนฺนสย จ สรฺวสถาคตาธ ิปเตะ อถาย  สรฺวากาศธาตุะ สรฺวตถาคตวชฺรมยะ ส สฺถิโต ’ ภูตฺ | 

อถ ยาวนฺตะ สรฺวากาศธาตุส สฺถิตาะ สรฺวสตฺตฺวาะ สรฺเว จ เตน วชฺรสตฺตฺวาธ ิษฺ าเนน สรฺวตถาคตสุข

เสามนสฺยลาภิโน’ ภูวนฺ | 

อถ ภควานฺ โพธ ิจิตฺตวชรฺสตฺถาคตะ สรฺวตถาคตกายวากฺจิตฺตวชฺรสมโยทฺภววชฺร  นาม สมาธ ึ 

สมาปทฺเยม า มหาวิทยฺาปุรษุมรูตฺึ สรฺวตถาคตสตฺตฺวาธษิฺ านมธษิฺ าปยามาส | สมนนฺตราธ ิษฺ ตมาเตฺร 

ส เอว ภควานฺ โพธ ิจิตฺตวชฺรสฺตถาสฺตฺริม ุขากาเรณ สรฺวตถาคไตะ สนฺทฺทศฺยเต สฺม | 

อถ อโกฺษภฺยปรฺมุขาะ สรฺวตถาคตา ภควโต โพธ ิจิตฺตวชฺรสฺย หฺฤทยาทภินิษฺกมฺย อิทมุทานมุทานยา

มาสุะ  

อโห หิ สรฺวพุทฺธาน า โพธ ิจิตฺตปฺรวรฺตนมฺ | 

สรฺวตาถาคต  คุหฺย  อปฺรตรฺกฺยมนาวิลมฺ || 2 || อิติ || 

อถ ภควนฺตะ สรฺวตถาคตาะ ปุนะ สมาชมาคมยฺ ภควนฺต  โพธจิิตฺตวชรฺ  สรฺวตถาคตปูชาสผฺรณ

สมยตตฺตฺวรตฺนเมไธะ สมฺปูชฺย ปฺรณิปตฺไยวมาหุะ – 

ภาษสฺว ภควนฺ ตตฺตว  วชฺรสารสมุจฺจย  | 

สรฺวตาถาคต  คุหฺย  สมาช  คุหฺยสมฺภคมฺ || 3 || อิติ || 

อถ ภควานฺ โพธ ิจิตฺตวชรฺสตฺถาคตสตฺานฺ สรฺวตถาคตานฺ เอวมาห | สาธ ุ สาธ ุ ภควนฺตะ สรฺวต

ถาคตาะ | กินฺตุ สรฺวตถาคตานามปิ ส ศยกโร’ย   กุโต’นฺเยษ า โพธ ิสตฺตฺวานามิติ |  



  35 

อถ ภควนฺตะ สรฺวตถาคตาะ อาศฺวรฺยปฺราปฺตาะ อทฺภุตปฺราปฺตาะ | สรฺวตถาคต ส ศยจฺเฉตฺตาร  

ภควนฺต  สรฺวตถาคตสฺวามนิ  ปปฺรจฺฉะุ | ยทฺภควาเนว คุณวศิิษฺเฏ’ ปิ สรฺวตถาคตวรษฺท ิสรฺวตถาคตกาย

วากฺจิตฺตคุหฺย  นิรฺเทษฺฐุ โนตฺสหเต ตทฺภควานฺ สรฺวตถาคตาธษิฺ าน  กฺฤตฺวา สรฺวตถาคตวชฺรสมยสมภฺวป

ไทะ สรฺวตถาคตาน า สุขเสามนสฺยานุภาวนารฺถ  ยาวตฺสรฺวตถาคตชฺ านาภิชฺ าวาปฺติผลเหโตะ ส ปฺรกา

ศยตฺวิติ |  

อถ ภควานฺ สรฺวตถาคตกายวากฺจิตฺตวชฺรสฺตถาคตะ สรฺวตถาคตาธ ฺเยษณ า วิทิตฺวา ชฺ านปฺร

ทีปวชฺร  นาม สมาธ ึ สมาปทฺเยท  ทฺเวษกุลปรมสารหฺฤทย สฺวกายวากฺจิตฺตวเชฺรภฺโย นิศฺจารยามาส || 

วชฺรธ ฺฤกฺ || อถาสฺม ินฺ ภาษิตมาเตฺร ส เอว ภควานฺ สรฺวตถาคตกายวากฺจิตฺตวิทฺยาปุรุษะ อโกฺษภฺยมหา

มุทฺราส โยคปรมปไทะ กฺฤษฺณสิตรกฺตากาเรณ สรฺวตถาคตกายวากฺจิตฺตวชฺรสฺย  สรฺวตถาคตกายวากฺ

จิตฺตวเชฺร นิษีทยามาส |  

อถ ภควานฺ สรฺวตถาคตสมยสมฺภววชฺร  นาม สมาธ ึ สมาปทฺเยท  โมหกุลปรมสารหฺฤทย  สฺว

กายวากฺจิตฺตวเชฺรภฺโย นิศฺจารยามาส || ชินชิกฺ || อถาสฺม ินฺ ภาษิตมาเตฺร ส เอว ภควานฺ สรฺวตถาคต

กายวากฺจิตฺตวิทฺยาปุรุโษ ไวโรจนมหามุทฺราส โยคปรมปไทะ สิตกฺฤษฺณรกฺตากาเรณ สรฺวตถาคตกาย

วากฺจิตฺตวชฺรสฺย ปุรโต นิษีทยามาส | 

อถ ภควานฺ สรฺวตถาคตรตฺนสมฺภววชฺรศฺริย  นาม สมาธ ึ สมาปทฺเยท  จินฺตามณิกุลปรมสาร

หฺฤทย  สฺวกายวากฺจิตฺตวเชฺรภฺโย นิศฺจารยามาส | รตฺนธ ฺฤกฺ | อถาสฺม ินฺ ภาษิตมาเตฺร ส เอว ภควานฺ 

สรฺวตถาคตกายวากฺจิตฺตวิทฺยาปุรโุษ รตฺนเกตุมหามทฺุราส โยคปรมปไทะ ปีตสิตกฺฤษฺณากาเรณ สรฺวต

ถาคตกายวากฺจิตฺตวชฺรสฺย ทกฺษิเณ นิษีทยามาส |  

อถ ภควานฺ สรฺวตถาคตมหาราคสมฺภววชฺร  นาม สมาธ ึ สมาปทฺเยท  วชฺรราคกุลปรมสาร

หฺฤทย   สฺวกายวากฺจิตฺตวเชฺรภฺโย นิศฺจารยามาส || อาโรลิกฺ || อถาสฺม ินฺ ภาษิตมาเตฺร ส เอว ภควานฺ 

สรฺวตถาคตกายวากฺจิตฺตวิทฺยาปุรโุษ โลเกศฺวรมหาวิทฺยาธปิติมหามทฺุราส โยคปรมไปไท รกฺตสติกฺฤษฺณา

กาเรณ สรฺวตถาคตกายวากฺจิตฺตวชฺรสฺย ปฺฤษฺ โต นิษีทยามาส |  

อถ ภควานฺ สรฺวตถาคตาโมธสมยสมภฺววชฺร  นาม สมาธ ึสมาปทฺเยท  สมยากรฺษณกุลปรมสาร

หฺฤทย  สฺวกายวากฺจิตฺตวเชฺรภโย นิศฺจารยามาส || ปฺรชฺ าธ ฺฤกฺ || อถาสฺม ินฺ ภาษิตมาเตฺร ส เอว 

ภควานฺ สรฺวตถาคตกายวากฺจิตฺตวิทฺยาปุรโุษ’ โมธวชรฺมหามุทฺราส โยคปรมปไทะ  หริตสิตกฺฤษฺณากา

เรณ สรฺวตถาคตกายวากฺจิตฺตวชฺรสฺย  อุตฺตเร นิษีทยามาส |  
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  ทฺเวษโมหสฺตถาราคศฺจินฺตามณิสมยสฺตถา |  

กุลา หฺเยเต ตุ ไว ปญฺจ กามโมกฺษปฺรสาธกาะ  || 4 || อิติ || 

อถ ภควานฺ สรฺวตถาคต วชฺร ธรานุราคณสมย  นาม สมาธ ึสมาปทเฺยม า สรฺววชฺรธราคฺรมหิษี     สฺวกาย

วากฺจิตฺตวเชฺรภฺโ ย นิศฺจารยามาส ||  ทฺเวษรติ || อถาสฺย า วินิะสฺฤตมาตฺราย า ส เอว ภควานฺ สรฺวต

ถาคตกายวากฺจิตฺตวิทฺยา ปุรุษะ สฺตฺรีรูปธโร ภูตฺวา (สรฺวตถาคตกายวากฺจิตฺตวเชฺร) นิษีทยามาส |  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 อถ ภควานฺ สรฺวตถาคตานุราคณวชรฺ  นาม สมาธ ึสมาปทเฺยม า สรฺวตถาคตาคฺรมหิษี     สฺว

กายวากฺจิตฺตวเชฺรภโฺย นิศฺจารยามาส ||  โมหรติ || อถาสฺย า วินิะสฺฤตมาตฺราย า ส เอว ภควานฺ สรฺวต

ถาคตกายวากฺจิตฺตวิทฺยาปุรุษะ สฺตฺรีรูปธโร ภูตฺวา ปูรฺวโกเณ นิษีทยามาส |  

วิฆฺนานตฺก 

อโกษฺภยฺ  
ทเฺวษรติ   

 

 

วชรฺรติ โมหรติ 

อีรฺษยฺารติ ราครติ 

ปทมฺานตฺก ยมานตฺก 

ปฺรชญฺานตฺก 

อมิตาภ ไวโรจน 

อโมฆสิทธิฺ 

รตนฺสมภฺว 
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 (อถ ภควานฺ สรฺวตถาคตรตฺนธรานุราคณวชฺร  นาม สมาธ ึสมาปทฺเยม า สรฺเวรฺษฺยาธราคฺ

รมหิษี    สฺวกายวากฺจิตฺตวเชฺรภฺโย นิศฺจารยามาส || อีรฺษฺยารติ ||  อถาสฺย า วินิะสฺฤตมาตฺราย า ส เอว 

ภควานฺ สรฺวตถาคตกายวากฺจิตฺตวิทฺยาปุรุษะ สฺตฺรีรูปธโร ภูตฺวาทกฺษิณโกเณ นิษีทยามาส) | 

 อถ ภควานฺ สรฺวตถาคตราคธรานุราคณวชฺร  นาม สมาธ ึ สมาปทฺเยม า สรฺวราคธราคฺ

รมหิษี       สฺวกายวากฺจิตฺตวเชฺรภฺโย นิศฺจารยามาส || ราครติ || อถาสฺย า วินิะสฺฤสมาตฺราย า ส เอว 

ภควานฺ สรฺวตถาคตกายวากฺจิตฺตวิทฺยาปุรุษะ สฺตฺรีรูปธโร ภูตฺวาปศฺจิมโกเณ นิษีทยามาส |  

 อถ ภควานฺ สรฺวตถาคตกายวากฺจิตฺตวิสมฺวาทนวชฺร  นาม  สมาธ ึ สมาปทฺเยม า สรฺว -

ตถาคตปฺรชฺ าธราคฺรมหิษี     สฺวกายวากฺจิตฺตวเชฺรภฺโย นิศฺจารยามาส  || วชฺรรติ ||  อถาสฺย า วินิะสฺฤ

สมาตฺราย า ส เอว ภควานฺ สรฺวตถาคตกายวากฺจิตฺตวิทยฺาปุรษุะ สฺตฺรีรูปธโรภูตวฺา อุตฺตรโกเณ นิษีทยา

มาส |   

 อถ ภควานฺ มหาไวโรจนวชรฺ  นาม สมาธ ึ สมาปทฺเยท  สรฺวตถาคตมณฺฑลาธ ิษฺ าน  นาม 

มหาโกฺรธ   สฺวกายวากฺจิตฺตวเชฺรภโฺย นิศฺจารยามาส ||  ยมานฺตกฺฤตฺ ||  อถาสฺม ินฺ วินิะสฺฤตมาเตฺร ส เอว 

ภควานฺ สรฺวตถาคตกายวากฺจิตฺตวิทฺยาปุรุษะ สรฺวตถาคตสนตฺฺราสนากาเรณ ปูรฺวทฺวาเร นิษีทยามาส |  

อถ ภควานฺ สรฺวตถาคตาภิสมโฺพธ ิวชฺร  นาม สมาธ ิสมาปทเฺยม  สรฺวตถาคตมณฺฑลาธษิฺ าน  นาม มหา

โกฺรธ   สฺวกายวากฺจิตฺตวเชฺรภฺโย นิศฺจารยามาส || ปฺรชฺ านฺตกฺฤตฺ || อถาสฺม ินฺ วินิะสฺฤสมาเตฺร ส เอว 

ภควานฺ สรฺวตถาคตกายวากฺจิตฺตวิทฺยาปุรโุษ วชฺรสมยสนตฺฺราสนากาเรณ ทกฺษิณทฺวาเร นิษีทยามาส |   

อถ ภควานฺ สรฺวตถาคตธรมฺวศงกฺริ นาม สมาธ ึสมาปทฺเยม  สรฺวตถาคตราคธร มณฺฑลาธ ิษฺ าน  นาม 

มหาโกฺรธ   สฺวกายวากฺจิตฺตวเชฺรภโฺย นิศฺจารยามาส || ปทฺมานฺตกฺฤตฺ || อถาสฺม ินฺ วินิะสฺฤตมาเตฺร ส เอว 

ภควานฺ สรฺวตถาคต กายวากฺจิตฺตวิทฺยาปุรุษะ สรฺวตถาคตวาคากาเรณ ปศฺจิมทฺวาเร นิษีทยามาส |  

อถ ภควานฺ สรฺวตถาคตกายวากฺจิตฺตวชรฺ  นาม สมาธ ึสมาปทเฺยม  สรฺวตถาคตกายวากฺจิตฺตมณฺฑลาธ ิษฺ

าน  นาม มหาโกฺรธ   สฺวกายวากฺจิตฺตวเชฺรภฺโย นิศฺจารยามาส || วิฆฺนานฺตกฺฤตฺ ||  อถาสฺม ินฺ วินิะสฺฤต

มาเตฺร ส เอว ภควานฺ สรฺวตถาคตกายวากฺจิตฺตวิทฺยาปุรษุะ สรฺวตถาคตกายวากฺจิตฺตา กาเรณ อุตฺตรทฺ

วาเร นิษีทยามาส |  

  สรฺวตถาคตกายวากฺจิตฺตสมฺมาษณมณฺฑลสมยสตฺตวาะ | 

 อิติ ศฺรี สรฺวตถาคตกายวากฺจิตฺตรหสยฺาติรหสฺเย คุหฺยสมาเช มหาคุหฺยตนฺตฺรราเช สรฺวต

ถาคตสมาธ ิมณฺฑลาธ ิษฺ านปฏละ ปฺรถโม’ ธ ฺยายะ | 
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ทฺวิต ียะ ปฏละ  

โพธ ิจ ิต ฺตปฏโล  ท ฺวิต ียะ  
 

 อถ ภควนฺตะ สรฺวตถาคตาะ ภควตะ สรฺวตถาคตกายวากฺจิตฺตาธปิเตะ ปูช า กฺฤตฺวา 

ปฺรณิปตฺไยวมาหุะ – 

  ภาษสฺว ภควนฺ สาร  กายวากฺจิตฺตมุตฺตมม ฺ| 

  สรฺวตาถาคต  คุหฺย  โพธ ิจิตฺตมนุตฺตรม ฺ|| 1 || 

 อถ ภควานฺ สรฺวตถาคตกายวากฺจิตฺตวชรฺสตฺถาคตะ สรฺวตถาคตานามธเฺยษณ า วิทิตฺวา 

สรฺวโพธสิตฺตวาน า  เจตไมว จิตฺตปริวิตรฺกมาชฺ าย โพธสิตฺตวฺาเนว  อาห | อุตฺปาทยนฺตุ ภวนฺตะ จิตฺต  

กายากาเรณ กาย  จิตฺตากาเรณ จิตฺต  วากฺปฺรวฺยาหาเรเณติ |  

 อถ เต มหาโพธสิตตฺฺวาะ สรฺวตถาคตกายวากฺจิตฺตากาศากาเรณ ส โยชฺย อิทมทุานมทุาน

ยามาสุะ – 

  อโห หิ สมนฺตภทฺรสยฺ กายวากฺจิตฺตวชฺรณิะ | 

  อนุตฺปาทปฺรโยเคณ อุตฺปาโท’ ย   ปฺรคียเต || 2 || 

 อถ ภควานฺ สรฺวตถาคตกายวากฺจิตฺตวชรฺสตฺถาคตะ สรฺวตถาคตาภิสมโฺพธนิยวชรฺ  นาม 

สมาธ ึ สมาปทฺเยท  โพธจิิตฺตมทุาชหาร – 

  อภาเว ภาวนาภาโว ภาวนา ไนว ภาวนา | 

  อิติ ภาโว น ภาวะ สฺยาทฺ ภาวนา โนปลภฺยเต || 3 || 

 อิตฺยาห ภควานฺ สรฺวตถาคตกายวากฺจิตฺตวชฺรสฺตถาคตะ |  

 อถ ภควานฺ ไวโรจนวชฺรสฺตถาคตะ สรฺวตถาคตาภสิมยวชฺร  นาม สมาธ ึสมาปทฺเยท  โพธ ิ

จิตฺตมุทาชหาร | สรฺวภาววิคต  สฺกนฺธธาตฺวายตนคฺราหฺยคฺราหกวรชฺิต  ธรมฺไนราตฺมยฺสมตยา สฺวจิตฺต

มาทฺยนุตฺปนฺน  ศูนฺยตาภาวม ฺ| อิตฺยาห ภควานฺ ไวโรจนวชฺรสฺตถาคตะ |  

 อถ ภควานฺ อโกฺษภฺยวชฺรสฺตถาคตะ สรฺวตถาคตากฺษยวชฺร  นาม สมาธ ึสมาปเทฺยท  โพธ ิ

จิตฺตมุทาชหาร – 

  อนุตฺปนฺนา อิเม ภาวา น ธรฺมา น จ ธรฺมตา | 

  อากาศมิว ไนราตฺม ฺยมทิ  โพธนิย  ทฺทฒม ฺ|| 4 || 

 อิตฺยาห ภควานฺ อโกฺษภฺยวชฺรสฺตถาคตะ |  
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 อถ ภควานฺ รตฺนเกตุวชรฺสตฺถาคตะ สรฺวตถาคไนราตฺมยฺวชรฺ  นาม สมาธ ึสมาปทฺเยท  โพธ ิ

จิตฺตมุทาชหาร  –  

  อภาวาะ สรฺวธรฺมาสฺเต ธรมฺลกฺษณวรชฺิตาะ | 

  ธรฺมไนราตฺมยฺสมภฺูตา อิท  โพธ ินย  ทฺทฒม ฺ || 5 || 

 อิตฺยาห ภควานฺ รตฺนเกตุวชฺรสฺตถาคตะ | 

 อถ ภควานฺ อมิตายุรฺวชฺรสฺตถาคตะ สรฺวตถาคตชฺ านารฺจิะปฺรทปีวชรฺ  นาม สมาธ ึ

สมาปทฺเยท  โพธจิิตฺตมทุาชหาร   – 

  อนุตฺปนฺเนษุ ธรฺเมษ ุน  ภาโว น จ ภาวนา | 

  อากาศปทโยเคน อิติ ภาวะ ปฺรคียเต || 6 || 

 อิตฺยาห ภควานฺ อมิตายุรฺวชฺรสฺตถาคตะ | 

 อถ ภควานฺ อโมฆสิทธฺวิชฺรสฺตถาคตะ  สรฺวตถาคตาภิภวนวชฺร  นาม สมาธ ึสมาปทฺเยท  

โพธ ิจิตฺตมทุาชหาร  – 

   ปฺรกฺฤติปฺรภาสฺวรา ธรมฺาะ สุวิศุทฺธา นภะ สมาะ | 

   น โพธ ิรฺนาภิสมยมทิ  โพธนิย  ทฺทฒม ฺ || 7 || 

 อิตฺยาห ภควานฺ อโมฆสิทธฺวิชรฺสตฺถาคตะ | 

 อถ ขลุ ไมเตฺรยปรฺมขุา มหาโพธสิตฺตฺวาะ สรฺวตถาคตกายวากฺจิตฺตคุหฺยธรมฺตตฺตฺวากฺษร    

ศฺรุตฺวา อาศฺจรฺยปฺราปฺตาะ อทฺภุตปฺราปฺตา อิทมุทานมทุานยามาสุะ | 

   อโห พุทฺธ อโห ธรมฺ อโห สงฺฆสยฺ เทศนา | 

   ศุทฺธตตฺตฺวารฺถ ศุทฺธารฺถ โพธจิิตฺต นโม’ สตุ เต || 8 || 

   ธรฺมไนราตฺมยฺสมภฺูต พุทฺธโพธปิฺรปูรกะ | 

   นิรฺวิกลฺป นิราลมฺพ โพธจิิตฺต  นโม’ สตุ เต || 9 || 

   สมนฺตภทฺร สตฺตฺวารถฺ โพธจิิตฺตปรฺวรฺตก | 

   โพธ ิจรฺย มหาวชรฺ โพธจิิตฺต นโม’ สตุ เต || 10 || 

   จิตฺต  ตาถาคต  ศุทฺธ   กายวากฺจิตฺตวชฺรธฤฺกฺ | 

   พุทฺธโพธปิรฺทาตา จ โพธ ิจิตฺต นโม’ สตุ เต || 11 || 

 อิติ สรฺวตถาคตกายวากฺจิตฺต รหสฺยาติรหสเฺย คุหฺยสมาเช มหาคุหยฺตนตฺฺรราเช โพธ ิ

จิตฺตปฏโล ทฺวิตีโย’ ธ ฺยายะ | 
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ตฺฤตียะ ปฏละ  

วช ฺรวฺย ูโ ห นาม สมาธ ิปฏลสฺตฺฤตียะ  
 

 อถ ภควานฺ กายวากฺจิตฺตวชฺรสฺตถาคตะ สรฺวตถาคตสฺผรณเมฆวฺยหู  นาม สมาธ ึสมาปท-ฺ

เยท  วชฺรวฺยูห  นาม สมาธษิฏลมทุาชหาร || 

 โอ  ศูนฺยตาชฺ านวชฺรสฺวภาวาตฺมโก’ หมฺ || 

   อากาศธาตุมธยฺสฺถ  ภาวเยท ฺพุทฺธมณฺฑลม ฺ| 

   รศฺม ิเมฆมหาวฺยูห  พุทฺธชวฺาลาสมปรฺภม ฺ|| 1 || 

   ปญฺจรศฺม ิสมากีรฺณ  สมนฺตาตฺ ปริมณฺฑลม ฺ| 

   ปญฺจกามคุณากีรฺณ  ปญฺโจปหารมณฺฑิตม ฺ || 2 || 

   ภาวยิตฺวา สมาเสน พิม ฺพมธเฺย วิภาวเยตฺ | 

   ไวโรจนมหามทฺุร า กายวากฺจิตฺตลกฺษิตามฺ || 3 || 

   กายวากฺจิตฺตวชฺรสฺย มุทฺร า วา’ถ วิภาวเยตฺ | 

   อโกฺษภฺย ปฺรวร า ม ุทฺร า สมฺมารทฺวยโยคตะ || 4 || 

   รตฺนเกตุมหามทฺุรามมติายุะ ปฺรภากรีม ฺ| 

   อโมฆสทิฺธมิหามทฺุร า ภาวเยทฺ พุทฺธมณฺฑเล || 5 || 

   อินฺทฺรนีลปฺรภาการ  กายวากฺจิตฺตวชรฺิณม ฺ| 

   วชฺรหสฺต  มหาชฺวาล  วิกโฏตฺกฏภีษณม ฺ|| 6 || 

   สฺผฏิเกนฺทุปรฺภาการ  ชฏามุกฏุมณฺฑิตม ฺ| 

   จกฺรหสฺต  มหาชฺวาล  นานาลงฺการภูษิตม ฺ|| 7 || 

   ชามฺพูนทปฺรภาการ  พุทฺธเมฆสมากุลม ฺ| 

   นวศูล  มหาวชฺร  ปาเณา ตสฺย วิภาวเยตฺ || 8 || 

   มรกตปฺรภาการ  วชฺรชฺวาลาวิภษูิตม ฺ| 

   รตฺนหสฺต  วิภาวิตฺวา ชฺวาลาเมฆ  สมนตฺตะ || 9 || 

   ปทฺมราคปฺรภาการ  ชฏามุกุฏมณฺฑิตม ฺ| 

   ปทฺมหสฺต  มหาชฺวาล  ภาวเยทฺ ราควชฺรณิม ฺ|| 10 || 

   ปญฺจรศฺม ิปฺรภาการ  พิม ฺพมโมฆวชรฺิณม ฺ| 
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   ขฑฺคหสฺตธร   เสามยฺ  ภาวเยทฺพุทธฺมณฺฑลม ฺ|| 11 || 

 อถ ภควานฺ กายวากฺจิตฺตวชฺรสฺตถาคตะ ธรมฺธาตุสฺวภาววชรฺ  นาม สมาธ ึสมาปทเฺยท  

กายวากฺจิตฺตาธ ิษฺ านมนฺตฺรมทุาชหาร || โอ  ธรฺมธาตุวชฺรสฺวภาวาตฺมโก’ หม ฺ|| 

   ปญฺจวรฺณ  มหารตฺน  สรฺษปสฺถลมาตฺรกม ฺ| 

   นาสิกาเคฺร ปฺรยตฺเนน ภาวเยท ฺโยคตะ สทา || 12 || 

   สฺถิร  ตุ สฺผารเยทฺ รตฺนมสฺถริ  ไนว สฺผารเยตฺ | 

   สฺผารเยตฺ ปฺรวไรรเฺมไธรวฺชฺรชฺวาลาสมปฺรไภะ || 13 || 

   จกฺรวชฺรมหาเมไธะ ปทฺมโกศวรายุไธะ | 

   โพธ ิสตฺตฺวมหาเมไธะ สฺผารเยตฺ สฺผรณาตฺมกะ || 14 || 

   อากาศธาตุมธยฺสฺถ  วชฺรมณฺฑลมาลิเขตฺ | 

   สฺวจฺฉมณฺฑลมธยฺสฺถ  ภาวเยต ฺจกฺรมณฺฑลม ฺ|| 15 || 

   ปทฺมมณฺฑลสงฺกาศ  ภาวเยตปฺทฺมภาวไนะ | 

   รตฺนมณฺฑลสงฺกาศ  ภาวเยตฺ รตฺนตตฺประ || 16 || 

   โยคมณฺฑลสมภฺูต  ลิเขทากาศสนนฺิเธา | 

   เอเต ไว ปฺรวรา พุทฺธาะ กายวากฺจิตฺตภาวไนะ | 

   มณฺฑลวชฺรสมภฺูตาะ สรฺวชฺ าการลาภินะ || 19 || 

 อิติ ศฺรี สรฺวถาคตกายวากฺจิตฺตรหสฺยาติรหสฺเย คุหฺยสมาเช มหาคุหฺยตนฺตรฺราเช วชฺรวฺ

ยูโห นาม สมาธ ิปฏลสฺตฺฤตียะ | 
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จตุร ฺถะ ปฏละ  

ค ุห ฺยกายวาก ฺจ ิต ฺตมณฺฑลปฏลศ ฺจตุร ฺถะ  

 

 อถ ภควนฺตะ สรฺวตถาคตาะ ปุนะ สมาชมาคมยฺ ภควนฺต  สรฺวตถาคตคุหยฺกายวากฺจิตฺต -

วชฺราธ ิปตึ อเนน สฺโตตรฺราเชนาธเฺยษิตวนฺตะ | 

สรฺวตาถาคต  ศานฺต  สรฺวตาถาคตาลยมฺ | 

   สรฺวธรฺมาคฺรไนราตฺมยฺ  เทศ มณฺฑลมตฺุตมม ฺ|| 1 || 

   สรฺวลกฺษณสมปฺูรณฺ  สรฺวลกฺษณวรชฺิตม ฺ| 

   สมนฺตภทฺรกายาคฺรฺย  ภาษมณฺฑลมตุตฺมม ฺ|| 2 || 

   ศานฺตธรฺมาคฺรสมภฺตู  ชฺ านจรฺยาวิโศธกม ฺ| 

   สมนฺตภทฺรวาจาคฺรฺย  ภาษมณฺฑลมตฺุตมม ฺ|| 3 || 

   สรฺวสตฺตฺวมหาจิตฺต  ศุทฺธ   ปฺรกฺฤตนิิรมฺลม ฺ| 

   สมนฺตภทฺรจิตฺตาคฺรฺย  โฆษมณฺฑลมตฺุตมม ฺ|| 4 || 

   อถ วชฺรธระ ศาสฺตา ตฺริโลกสฺตุ ตฺริธาตุกะ | 

   ตฺริโลกวรวชฺราคฺรฺยสฺตฺรโิลกาคฺรานุศาสกะ || 5 || 

   ภาษเต มณฺฑล  รมฺย  สรฺวตาถาคตาลยม ฺ| 

   สรฺวตาถาคต  จิตฺต  มณฺฑล  มณฺฑลากฺฤติม ฺ || 6 || 

   อถาตะ สมฺปฺรวกฺษฺยามิ จิตฺตมณฺฑลมตุตฺมม ฺ| 

   จิตฺตวชฺรปฺรตีกาศ  กายวากฺจิตฺตมณฺฑลม ฺ|| 7 || 

   นเวน สุวิศุทฺเธน สุปฺรมาเณน จารุณา | 

   สูเตฺรณ สูตฺรเยต ฺปฺราชฺ ะ กายวากฺจิตฺตภาวไนะ || 8 || 

   ทฺวาทศหสฺต  ปฺรกุรฺวีต จิตฺตมณฺฑลมตฺุตมม ฺ| 

   จตุรสฺร  จตุรฺทฺวาร  จตุษฺโกณ  ปฺรกลฺปเยตฺ || 9 || 

   ตสฺยาภฺยนฺตรตศฺจกฺรมาลิเขตปฺรมิณฺฑลม ฺ| 

   มุทฺรานฺยาส  ตตะ กุรฺยาตฺ วิธ ิทฺทษฺเฏน กรฺมณา || 10 || 

   ตสฺย มธ ฺเย ลิเขทฺ  วชฺรมนิทฺฺรนีลสมปฺรภม ฺ| 

   ปญฺจศูล  มหาชฺวาล  ภยสฺยาปิ ภยงฺกรม ฺ|| 11 || 
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   ปูรฺเวณ ตุ มหาจกฺร  วชฺรชฺวาลาวิภูษิตม ฺ| 

   ทกฺษิเณน มหารตฺน  สฺผุลงิฺคคหนากุลม ฺ|| 12 || 

   ปศฺจิเมน มหาปทฺม   ปทฺมราคสมปฺรภม ฺ| 

   อุตฺตเรณ มหาขงฺค  รศฺม ิชวฺาลากุโลชฺวลม ฺ|| 13 || 

   ปูรฺวโกเณ ลิเขนเฺนตฺร  เมฆมธยฺ สมปฺรภม ฺ| 

   ทกฺษิเณน ตโต วชฺร  มามกีกลุสมภฺวม ฺ|| 14 || 

   ปศฺจิเมน ลิเขตฺปทฺม   สกนฺท  วิกจานนม ฺ| 

   อุตฺตเรโณตฺปล  กุรฺยานฺนีลาภฺรมวิ โศภนม ฺ|| 15 || 

   อาลิเขตฺ ปูรฺวทฺวาเร ตุ ม ุทฺคร  ชฺวาลสุปรฺภม ฺ| 

   ทกฺษิเณนาลิเขทฺทณฺฑ  วชฺรชฺวาลทสิุปรฺภม ฺ|| 16 || 

   ปศฺจิเมนาลิเขตฺปทฺม   ขงฺคชฺวาลาปรฺภากรม ฺ| 

   อุตฺตเรณ ลิเขทฺวชรฺ  วชฺรกณฺุฑลิวชรฺิณม ฺ|| 17 || 

   ปริสฺผุฏ  ตุ วิชฺ าย มณฺฑล  จิตฺตมุตฺตมุตฺตมม ฺ| 

   ปูช า กุรฺวีต ยตฺเนน กายวากฺจิตฺตปูชไนะ || 18 || 

   โษฑศาพฺทิก า ส ปฺราปฺย โยษิต  กานฺติสุปฺรภาม ฺ| 

   คนฺธปุษฺปากุล า กฺฤตฺวา ตสฺย มธ ฺเย ตุ กามเยตฺ || 19 || 

   อาธ ิเวษฺฏฺย จ ต า ปฺรชฺ า มามกี
◦
 คุณเมขลาม ฺ| 

   สฺฤเชทฺพุทฺธปท  เสามยฺมากาศธาตฺวลงฺกฺฤตม ฺ|| 20 || 

   วิณฺม ูตฺรศุกรกฺตาทีนฺ เทวตาน า นิเวทเยตฺ | 

   เอว  ตุษฺยนฺติ สมฺพุทฺธาะ โพธสิตฺตฺวา มหาศยาะ || 21 || 

 อิติ ศฺรีสรฺวตถาคตกายวากฺจิตฺตรหสยฺาติรหสเฺย คุหฺยสมาเช มหาคุหยฺตนตฺฺรราเช คุหฺ ย

กายวากฺจิตฺตมณฺฑลปฏลศจฺตุรฺโถ’ ธ ฺยายะ | 
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ปญฺจมะ ปฏละ  

สมน ฺตจร ฺยาค ฺรปฏละ  ปญฺจมะ  
 

 อถ ภควานฺ สรฺวตถาคตกายวากฺ – 

   จิตฺตวชฺรธโรราชา สรฺวาคฺรฺโย ภุวเนศฺวระ | 

   ธรฺมจรฺยาคฺรฺยธรฺมารถฺ  ภาษเต จรฺยลกฺษณม ฺ|| 1 || 

   นิรฺวิกลฺปารฺถสมภฺูต า ราคทฺเวปมหากุลาม ฺ| 

   สาธเยตฺ ปฺรวร า สิทฺธ ิมคฺรยาเนหยฺนตฺุตเร || 2 || 

   จณฺฑาลเวณุการาทฺยา มารณารฺถารฺถาจินฺตกาะ | 

   สิทฺธ ฺยนฺตฺยคฺรยฺยาเน’ สฺม ิน ฺมหายาเน หฺยนุตฺตเร || 3 || 

   อานนฺตรฺยปฺรภฤฺตยะ มหาปาปกฤฺโต’ ปิ จ | 

   สิทฺธ ฺยนฺเต พุทฺธยาเน’ สฺมนิฺ มหายานมโหทเธา || 4 || 

   อาจารฺยนินฺทนปรา ไนว สิทฺธยฺนตฺิ สาธเน | 

   ปฺราณาติปาตินะ สตฺตฺวา มฺฤษาวาทรตาศฺจ เย || 5 || 

   เย ปรทฺรวฺยาภิรตา นิตฺย  กามรตาศฺจ เย | 

   วิณฺม ูตฺราหารกฺฤตฺยา เย ภวฺยาสฺเต ขลุ สาธเน || 6 || 

   มาตฺฤภคินีปุตฺรี◦ศฺจ กามเยทฺยสตฺุ สาธกะ | 

   ส สิทฺธ ิ◦ วิปุล า คจฺเฉตฺ มหายานาคฺรธรมฺตามฺ || 7 || 

   มาตร  พุทฺธสฺย วิโภะ กามยนนฺ จ ลิปฺยเต | 

   สิทฺธ ฺยเต ตสฺย พุทฺธตฺว  นิรฺวกิลฺปสฺย ธ ีมตะ || 8 || 

 อถ ขลุ สรฺวนิวรณวิสฺกมมฺปิฺรภฺฤตโย มหาโพธสิตตฺฺวา อาศฺจรฺยปฺราปฺตา อทฺภุตปฺราปฺตาะ 

| กิมย  ภควานฺ สรฺวตถาคตสฺวามี สรฺวตถาคตปรษฺนมฺณฺฑลมธเฺย ทุรโฺภษิตวจโนทาหาร  ภาษเต | อถ เต 

สรฺวตถาคตาะ สรฺวนิวรณวิสกฺมภฺิปรฺภฤฺตนี า มหาโพธสิตฺตฺวาน า อาศฺจรฺยวจนมุปศฺรุตไฺยตานฺ โพธ ิสตฺตฺ

วาเนว  อาหุะ-  

 อล  กุลปุตฺรา มา เอวมฺ โวจต | 

   อิย  สา ธรฺมตา ศุทฺธา พุทฺธาน า สารชฺ านินามฺ | 

   สารธรฺมารฺถสมฺภูตา เอษา โพธ ิจริปทมฺ || 9 || 
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 อถ ขลฺวนภิลาปฺยานภิลาปฺยพุทฺธเกฺษตฺรปรมาณุรชะสมา โพธ ิสตฺตฺวา ภีตาะ สนฺตฺรสฺตา 

มูรฺจฺฉ ิตา อภูวนฺ | อถ ภควนฺตะ สรฺวตถาคตาสฺตานฺ สรฺวโพธ ิสตฺตฺวานฺ ม ูรฺจฺฉ ิตานฺ ทฺฤษฺฏฺวา ภควนฺต  

สรฺวตถาคตกายวากฺจิตฺตาธ ิปติเมวมาหุะ | อุตฺถาปยตุ ภควนฺเนตานฺ มหาโพธ ิสตฺตฺวานฺ | 

 อถ ภควานฺ สรฺวตถาคตกายวากฺจิตฺตวชฺรสฺตถาคตะ อากาศสมตาทฺวยวชฺร  นาม สมาธ ึ 

สมาปนฺนะ | สมนนฺตรสมาปนฺนสฺย จ ภควตะ สรฺวตถาคตกายวากฺจิตฺตวชฺราธ ิปเตะ ปฺรภยา สฺปฺฤษฺฏ

มาตฺรา อถ เต โพธ ิสตฺตฺวาะ สฺเวษุ สฺเวษฺวาสนสถฺาเนษุ สฺถิตา อภูวนฺ | อถ เต สรฺวตถาคตา อาศฺจรฺยปฺ

ราปฺตา อทฺภูตปฺราปฺตาะ ปฺรีตฺโยทฺเวลปฺรายาะ เอว  ธรฺมโฆษมการฺษุะ | 

   อโห ธรฺม อโห ธรฺม อโห ธรฺมารฺถสมฺภว | 

   ธรฺมศุทฺธารฺถไนราตฺม ฺย วชฺรราช นโม นมะ || 10 || 

   กายวากฺจิตฺตส ศุทฺเธ อากาศสมตาลย | 

   นิรฺวิการ นิราภาส วชฺรกาย นโม นมะ || 11 || 

   จิตฺต  ตาถาคต  เศฺรษฺ ◦  ไนยธ ฺวปถวรฺตินมฺ | 

   ธาตุภูตมหากาศ อากาศารฺถ นโม นมะ || 12 || 

   อากาศกายสมฺภูต อากาศวากฺปฺรวรฺตก | 

   อากาศจิตฺตธรฺมาคฺร จรฺยาปทฺ นโม ’ สฺตุ เต || 13 || 

 อิติ ศฺรีสรฺวตถาคตกายวากฺจิตฺตรหสฺยาติรหสฺเย คุหฺยสมาเช มหาคุหฺยตนฺตฺรราเ ช 

สมนฺตจรฺยาคฺรปฏละ ปญฺจโม ’ ธ ฺยายะ | 
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 ษษฺ ะ ปฏละ  

กายวาก ฺจ ิต ฺตาธ ิษฺ านปฏละ ษษฺ ะ 
 

 อถ ขลุ อโกฺษภฺยวชฺรสฺตถาคตะ สรฺวตถาคตกายวากฺจิตฺตคุหฺยวชฺร  นาม สมาธ ึ สมาปทฺ -

เยท  จิตฺตาธ ิษฺ านมนฺตฺรม ุทาชหาร | 

  || โอ  สรฺวตถาคตจิตฺตวชฺรสฺวภาวาตฺมโก’ หม ฺ|| 

 อถ ภควานฺ ไ วโรจนวชฺรสฺตถาคโ ต วิรชปทวชฺร  นาม สมาธ ึ สมาปทฺเยท  กายาธ ิษฺ

านมนฺตฺรม ุทาชหาร | 

 || โอ  สรฺวตถาคตกายวชฺรสวฺภาวาตฺมโก’ หมฺ || 

 อถ ภควานมิตายุวชฺรสฺตถาคตะ สรฺวตถาคตสมตา ทฺวยวชฺร  นาม สมาธ ึ สมาปทฺเยท  

วาคธ ิษฺ านมนฺตฺรม ุทาชหาร | 

 โอ  สรฺวตถาคตวาคฺวชฺรสฺวภาวาตฺมโก’ หมฺ || 

 ตฺริวชฺร  ตาถาคต  ศุทฺธ   ปท  ปทวิภาวนมฺ | 

 นิษฺปาทเยเทภิะ ปฺรวไรรฺมนฺตฺรลกฺษณลกฺษิตมฺ || 1 || 

 อถ ภควานฺ รตฺน เกตุวชฺรสฺตถาคตะ ชฺ านปฺรทีปวชฺร  นาม  สมาธ ึ สมาปทฺเ ยท  อนุ -

ราคณมนฺตฺรม ุทาชหาร | 

 || โอ  สรฺวตถาคตานุราคณวชฺรสฺวภาวาตฺมโก’ หมฺ || 

 อถ ภควานโมฆสิทธฺวิชฺรสฺตถาคโต’ โมฆวชฺร  นาม สมาธ ิ สมาปทฺเยท  ปูชามนฺตฺรม ุทาช

หาร | 

 || โอ  สรฺวตถาคตปูชาวชฺรสฺวภาวาตฺมโก’ หมฺ || 

 ปญฺจกามคุไณรฺพุทฺธานฺ ปูชเยทฺวิธ ิวตฺสทา | 

 ปญฺโจปหารปูชาภิรฺลฆุพุทฺธตฺวมาปฺนุยาตฺ || 2 || 

 อิตฺยาห ภควานฺ สรฺวตถาคตกายวากฺจิตฺตวชฺราธ ิปติรฺวชฺรธระ | 

 อถ ภควานฺ สรฺวตถาคตกายวากฺจิตฺตวชรฺาธปิติรฺวชฺรธร อิท  สรฺวตถาคตมนฺตฺรรหสฺยมทุาช

หาร |   

 || โอ  สรฺวตถาคตกายวากฺจิตฺตวชฺรสฺวภาวาตฺมโก’ หมฺ || 

 มนฺตฺรนิธ ฺยปฺติกาเยน วาจา มนสิ โจทิตะ | 
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   สาธเยตฺ ปฺรวร า สิทฺธ ึ มนะ สนฺโตษณปฺริยามฺ || 3 || 

   จิตฺตนิธ ฺยปฺติไนราตฺม ฺย  วาจา กายวิภาวนมฺ | 

   นิษฺปาทยนฺติ ส โยคมากาศสมตาลยมฺ || 4 || 

   กายวากฺจิตฺตนิธ ฺยปฺเตะ สฺวภาโว โนปลภฺยเต | 

   มนฺตฺรม ูรฺติปฺรโยเคณ โพธ ิจิตฺเต จ ภาวนา || 5 || 

   วิจารฺเยท  สมาเสน กายวากฺจิตฺตลกฺษณมฺ | 

   ภาวเยทฺ วิธ ิส โยค  สมาธ ึ มนฺตฺรกลฺปิตมฺ || 6 || 

   อถ วชฺรธระ ศฺรีมานฺ สรฺวตาถาคตานฺวิตะ | 

   สรฺวพุทฺธาคฺรสรฺวโชฺ ภาษเต ภาวโนตฺตมมฺ || 7 || 

   อากาศธาตุมธ ฺยสฺถ  ภาวเยจฺจนฺทฺรมณฺฑลมฺ | 

  พุทฺธพิม ฺพ  วิภาวิตฺวา สูกฺษฺมโยค  สมารเภตฺ || 8 || 

  นาสาเคฺร สรฺษปํ จินฺเตตฺ สรฺษเป สจราจรมฺ | 

  ภาวเยตฺ ชฺ านท  รมฺย  รหสฺย  ช านกลฺปิตมฺ || 9 || 

  อากาศธาตุมธ ฺยสฺถ  ภาวเยตฺ สูรฺยมณฺฑลมฺ | 

  พุทฺธพิม ฺพ  วิภาวิตฺวา ปท  ตสฺโยปรินฺยเสตฺ || 10 || 

    || หู || 

  อากาศธาตุมธ ฺยสฺถ  ภาวเยจฺจกฺรมณฺฑลมฺ | 

  โลจนาการส โยค  วชฺรปทฺเม วิภาวเยตฺ || 11 || 

  อากาศธาตุมธ ฺยสฺถ  ภาวเยทฺ รตฺนมณฺฑลมฺ | 

  อาทิโยค  ปฺรยตฺเนน ตสฺโยปริ วิภาวเยตฺ || 12 || 

  อากาศธาตุมธ ฺยสฺถ  ภาวเยตฺ ปทฺมณฺฑลมฺ | 

  ปทฺมาการสุส โยค  ภาวเยทฺ ราควชฺริณมฺ || 13 || 

  อากาศธาตุมธ ฺยสฺถ  ภาวเยทฺ รศฺม ิมณฺฑลมฺ | 

  สฺฤเชหฺพุทฺธปท  เสามฺย  ปริวาร  วิเศษตะ || 14 || 

  นีโลตฺปลทลาการ  ปญฺจศูล  วิเศษตะ | 

  ยวมาตฺร  ปฺรยตฺเนน นาสิกาเคฺร วิจินฺตเยตฺ || 15 || 

  จณกาสฺถิปฺรมาณ  ตุ อษฺฏปตฺร  สเกศรมฺ | 
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  นาสิกาคฺร อิท  สฺปษฺฏ  ภาวเยทฺ โพธ ิตตฺประ || 16 || 

  จกฺราทีน า วิเศเษณ ภาวน า ตตฺร กลฺปเยตฺ | 

  สิทฺธ ฺเยทฺโพธ ิปท  รมฺย  มนฺตฺรสิทฺธ ิคุณาลยมฺ || 17 || 

  สฺฤเชตฺตตฺร สมาเสน พุทฺธโพธ ิปฺรติษฺ ตมฺ | 

  นิศฺจารเยทฺธรฺมปท  กายวากฺจิตฺตลกฺษิตมฺ || 18 || 

  อถ วชฺรธระ ศฺรีมานฺ สรฺวตตฺตฺวารฺถเทศกะ | 

  สรฺวจรฺยาคฺรสมฺภูโต ภาษเต คุหฺยมุตฺตมมฺ || 19 || 

  ษณฺมาสานฺ ภาวเยตฺ ปฺราโชฺ รูปศพฺทรสานฺวิตะ | 

  คุหฺยตตฺตฺวมหาปูช า สมฺปูชฺย จ วิภาวเยตฺ || 20 || 

   วิณฺม ูตฺรหารกฺฤตฺยารฺถ  กุรฺยาตฺ สิทฺธ ิผลารฺถินะ | 

   สิทฺธ ฺยเต’ นุตฺตร  ตตฺตฺว  โพธ ิจิตฺตมนาพิลมฺ || 21 || 

   ม าสาหาราทิกฺฤตฺยารฺถ  มหาม าส  ปฺรกลปฺเยตฺ | 

   สิทฺธ ฺยเต กายวากฺจิตฺตรหสยฺ  สรฺวสิทธฺษิุ || 22 || 

   หสฺติม  าส  หยม าส  ศฺวานม าส  ตโถตฺตมม ฺ| 

   ภเกฺษทาหารกฺฤตยฺารฺถ  น จานฺยตฺตุ วิภกฺษเยตฺ || 23 || 

   ปฺริโย ภวติ พุทฺธาน า โพธสิตฺตฺวศฺจ ธ ีมตาม ฺ| 

   อเนน ขลุ โยเคน ลฆุพุทธฺตฺวมาปฺนยุาตฺ || 24 || 

   กามธาตฺวีศฺวโร โลเก ส ภเวตฺปร กรฺมกฤฺตฺ | 

   เตชสฺวี พลวานฺ เศฺรษฺ ะ กานฺติมานฺ ปฺริยทรฺศนะ || 25 || 

   สมฺมานเยทมิ   โลเก ทรฺศเนไนว โจทิตะ | 

   อิท  ตตฺ สรฺวพุทฺธาน า รหสฺย  โพธมิตฺุตมม ฺ| 

   มนฺตฺรคุหฺยมทิ  ตตฺตฺว  กายวากฺจิตฺตลกฺษิตม ฺ|| 26 || 

 อิติ ศฺรีสรฺวตถาคตกายวากฺจิตฺตรหสฺยาติรหสฺเย คุหฺยสมาเช มหาคุหฺยตนฺตฺรราเช กาย -

วากฺจิตฺตาธ ิษฺ านปฏละ ษษฺโ ’ ธ ฺยายะ ||   
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สปฺตมะ ปฏละ  

มน ฺตฺรจร ฺยาปฏละ  สปฺตมะ  
 

 อถ ภควานฺ สรฺวตถาคตกายวากฺจิตฺตาธ ิปติรฺมหาสมุจฺจยมนฺตฺรจรฺยาคฺรส โพธ ิปฏลมุทา -

ชหาร | 

   สรฺวกาโมปโภไคศฺจ เสวฺยมาไนรฺยเถจฺฉตะ | 

   อเนน ขลุ โยเคน ลฆุพุทฺธตฺวมาปฺนุยาตฺ || 1 || 

   สรฺวกาโมปโภไคสฺตุ เสวฺยมาไนรฺยเถจฺฉตะ | 

   สฺวาธ ิไทวตโยเคน ปรางฺไคศฺจ ปฺรปูชเยตฺ || 2 || 

   ทุษฺกไรรฺนิยไมสฺตีไวฺระ เสวฺยมาโน น สิทฺธ ฺยติ | 

   สรฺวกาโมปโภไคสฺตุ เสวย ศฺจาศุ สิทฺธ ฺยติ || 3 || 

   ภิกฺษาศินา น ชปฺตวฺย  ไนว ไภกฺษฺยรโต ภเวตฺ | 

   ชปมนฺไตฺรรภินฺนางฺคะ สรฺวกาโมปโภคกฺฤตฺ || 4 || 

   กายวากฺจิตฺตเสาสฺถิตฺย  ปฺราปฺย โพธ ิ สมศฺนุเต | 

   อนฺยถา’ กาลมรณ  ปจฺยเต นรเก ธ ฺรุวม ฺ || 5 || 

   พุทฺธาศฺจ โพธ ิสตฺตฺวาศฺจ มนฺตฺรจรฺยาคฺรจาริณาะ | 

   ปฺราปฺตา ธรฺมาสน  เศฺรษฺ สรฺวกาโมปเสวไนะ || 6 || 

   เสวเยตฺกามคาน ฺปญฺจ ชฺ านารฺถิคณินะ สทา | 

   โตษเยทโฺพธสิตฺตฺว าศฺจ ราคเยท ฺโพธเิสาริณา || 7 || 

   รูปํ วิชฺ าย ตฺริวิธ   ปูชเยตฺ ปูชนาตฺมกะ | 

   ส เอว  ภควานฺ วิโชฺ พุทฺโธ ไวโรจนะ ปฺรภุะ || 8 ||  

   ศพฺท  ตฺริวิธ   วิชฺ าย เทวตาน า นิเวทเยตฺ | 

   ส เอว  ภควานฺ พุทฺโธ พุทฺธรตฺนากระ ปฺรภะุ || 9 || 

   คนฺธ   ชฺ าตฺวา ตุ ตฺริวิธ   พุทฺธาเทา ตุ นิเวทเยตฺ | 

   ส เอว  ภควานฺ พุทฺโธ ราคธรฺมธระ ปฺรภุะ || 10 || 

   รส  ชฺ าตฺวา ตุ ตฺริวิธ   เทวตาน า นิเวทเยต ฺ| 

   ส เอว  ภควานฺ พิม ฺโพ พุทฺโธ โย’ โมฆวชฺรมิานฺ || 11 || 
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   สฺปรฺศ  ชฺ าตฺวา ตุ ตฺริวิธ   สฺวกุลสฺย นิเวทเยต ฺ| 

   ส เอว  ภควานฺ วชฺรี อโกฺษภฺยาการลาภินะ || 12 || 

   รูปศพฺทรสาทีน า สทา จิตฺเต นิโยชเยตฺ | 

   อิทนฺตตฺ สรฺวพุทฺธาน า คุหฺยสารสมจฺุจยม ฺ|| 13 || 

   สฺปรฺศศพฺทาทิภิรฺมนตฺฺร ีเทวต า ภาวเยต ฺสทา | 

   อถวา ภาวเยตฺตตฺร กุลเภทวิภาวไนะ || 14 || 

   พุทฺธานุสฺม ฺฤติสญฺโจทโฺยปสฺถานสฺมฤฺติภาวนา | 

   ภาวนากายวากฺจิตฺตวชฺรานุสฺมฤฺติภาวนา || 15 || 

   กุลานุสฺม ฺฤติโยเคน โกรฺธานสฺุมฤฺติภาวนา | 

   สมยานุสฺมฤฺติโยคาตฺ ภาวยนฺ โพธมิาปนฺุยาตฺ || 16 || 

   ต า ต า ตจฺฉกฺติก า ปฺราปฺย โยษิต  รูปสุปฺรภามฺ | 

   ปฺรจฺฉนฺนมารเภตฺ  ปูชามธษิฺ านปทสฺมฤฺติะ || 17 || 

   ตถาคตมหาภาส า โลจน า วา วิภาวเยตฺ | 

   ทฺวเยนฺทฺรยิสมาปตฺยา พุทฺธสิทธฺมิวาปฺนยุาตฺ || 18 || 

   หูการ  จ โอ การ  จ ปํการ  จ วิกลฺปเยตฺ | 

   ปญฺจรศฺม ิสมากีรฺณ  วชฺรปทฺม   จ ภาวเยตฺ || 19 || 

   วชฺร าศุม ิว สชฺชฺวาล า ภาวเยตฺต า มโนรมาม ฺ| 

   พุทฺธานุสฺม ฺฤติโยคาทีน ฺภาวเยตฺต า มโนรมาม ฺ| 

   พุทฺธานุสฺม ฺฤติโยคาทีน ฺภาวเยท ฺโพธกิางฺกฺษณิะ || 20 || 

  ตตฺร กถ  พุทฺธานุสฺม ฺฤติภาวนา | 

   [ ทฺวเยนฺทฺริย สมาปตฺยา ] พุทฺภพิม ฺพ  วิภาวเยตฺ | 

   โรมกูปาคฺรวิวเร พุทฺธเมธานฺ สฺผเรทฺพธุะ || 21 || 

  ตตฺร กถ  ธรฺมานุสมฺฤฺติภาวนา | 

   [ ทฺวเยนฺทฺริย สมาปตฺยา ] วชฺรธรฺม   วิภาวเยตฺ | 

   โรมกูปาคฺรวิวเร ธรมฺเมฆาน ฺสฺผเรทฺพุธะ || 22 || 

  ตตฺร กถ  วชฺรานุสฺม ฺฤตภิาวนา | 

   [ ทฺวเยนฺทฺริย สมาปตฺยา ] วชฺรสตฺตฺว  วิภาวเยตฺ | 
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   โรมกูปาคฺรวิวเร วชฺรเมฆานฺ สฺผเรทฺพธุะ || 23 || 

  ตตฺร กถ  กุลานุสฺม ฺฤติภาวนา | 

   [ ทฺวเยนฺทฺริย สมาปตฺยา ] พุทฺธพิม ฺพ  วิภาวเยตฺ | 

   โรมกูปาคฺรวิวเร กุลเมฆานฺ สฺผเรทพฺุธะ || 24 || 

  ตตฺร กถ  โกฺรธานสฺุมฤฺติภาวนา | 

   [ ทฺวเยนฺทฺริย สมาปตฺยา ] โกฺรเธศฺวร  วิภาวเยตฺ | 

   โรมกูปาคฺรวิวเร โกฺรธเมฆานฺ สฺผเรทพฺุธะ || 25 || 

  ตตฺร กถ  สมานุสฺม ฺฤตภิาวนา | 

   สฺววชฺร  ปทฺมส ยุกตฺ  ทฺวเยนฺทรฺิยปฺรโยคตะ | 

   สฺวเรโตพิมทฺุภริฺพุทธฺานฺ วชฺรสตฺตฺว าศฺจ ปูชเยตฺ || 26 || 

  ตตฺร กถ  มณฺฑลานุสฺม ฺฤตภิาวนา | 

   [ ทฺวเยนฺทฺริย สมาปตฺยา ] สฺวเรตสฺตุ วิจกฺษณะ | 

   นิะสารเยตฺ สทา โยคี มณฺฑลานฺ มณฺฑลากรานฺ || 27 || 

  ตตฺร กถ  กายานุสฺม ฺฤติภาวนา | 

   ยตฺกาย  สรฺวพุทฺธาน า ปญฺจสฺกนฺธปฺรปูรติม ฺ| 

   พุทฺธกายสฺวภาเวน มมาปิ ตาทฺทศ  ภเวตฺ || 28 || 

  ตตฺร กถ  วาจานุสฺม ฺฤติภาวนา | 

   ยเทว วชฺรธรมฺสฺย วาโจ นิรฺยุกฺติ สมฺปทะ  | 

   มมาปิ ตาทฺทโศ วาโจ ภเวทธฺรฺมธโรปมะ || 29 || 

 ตตฺร กถ  จิตฺตานุสฺม ฺฤติภาวนา | 

   ยจฺจิตฺต  สมนฺตภทฺรสยฺ คุหฺยเกนทฺฺรสฺย ธมีตะ | 

   มมาปิ ตาทฺทศ  จิตฺต  ตทฺวทฺวชฺรธโรปมม ฺ|| 30 || 

 ตตฺร กถ  สตฺตฺวานุสฺม ฺฤติภาวนา | 

   ยจฺจิตฺต  สรฺวสตฺตฺวาน า กายวากฺจิตฺตลกฺษิตม ฺ| 

   มมาปิ ตาทฺทศ  จิตฺต  อากาศสมสาริณมฺ || 31 || 

 ตตฺร กถ  สรฺวมนฺตฺรมรฺูติกายวากฺจิตฺตานุสมฺฤฺติภาวนา | 

   ยตฺกาย  มนฺตฺรวชฺรสยฺ วาจา กายวิภาวนมฺ | 
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   มมาปิ ตาทฺทศ  จิตฺต  ภเวนฺมนตฺฺรธโรปมม ฺ|| 32 || 

 ตตฺร กถ  สมยานุสฺมฤฺติภาวนา | 

   สมยากฺษเรนฺทรฺวธินิา วิธ ิวตฺผลก ากฺษิณะ | 

   มานเยตฺ ตาถาคต  วฺยูห  สุตร า สิทฺธ ิมาปฺนยุาตฺ || 33 || 

 ตตฺร กถ  ปฺรชฺ าปารมิตาสมยานสฺุมฤฺตภิาวนา | 

   ปฺรกฺฤติปฺรภาสฺวราะ สรฺเว อนุตฺปนฺนา นิราศฺรวาะ | 

   น โพธ ิรฺนาภิสมโย นวานฺต  น จ สมฺภวะ || 34 || 

 ตตฺร กถมนุตฺปาทานุสฺมฤฺติภาวนา | 

   ปฺรกฺฤติปฺรภาสฺวร  สรฺว  นิรฺณิมติฺต  นิรกษฺรม ฺ| 

   น ทฺวย  นาทฺวย  ศานฺต  ขสทฺทศ  สุนิรฺมลม ฺ|| 35 || 

 ตตฺร กถ  ทฺเวษกุลปูชานสฺุมฤฺตภิาวนา | 

   ทฺวาทศาพฺทิก า ส ปฺราปฺย โยษิต  สฺถิรเจตสม ฺ| 

   กุลโยคปฺรเภเทน สฺวศุเกรฺณ ปฺรปูชเยต ฺ|| 36 || 

   อเนน ตาถาคต  กาย  จิตฺต  วชฺรธรสฺย จ | 

   วาจ  ธรฺมธราคฺรสยฺ ปฺราปฺเยเตไหว ชนฺมน ิ|| 37 || 

   กายวากฺจิตฺตส สิทฺเธา เย จานฺเย หีนชาะ สฺม ฺฤตาะ | 

   สิทฺธ ฺยนฺติ ตสฺย ชาเปน ตฺริวชฺราเภทฺยภาวไนะ || 38 || 

 อิติ ศฺรี สรฺวตถาคตกายวากฺจิตฺตรหสยฺาติรหสฺเย คุหฺยสมาเช มหาคุหฺยตนตฺฺรราเช 

มนฺตฺรจรฺยาปฏละ สปฺตโม’ ธ ฺยายะ |  
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อษฺฏมะ ปฏละ  

จิตฺตสมยปฏโล’ ษฺฏมะ 
 

 อถ ภควานฺ รตฺน เกตุสฺตถาคโต ภควนฺต  สรฺวตถาคตกายวากฺจิตฺตาธ ิปตึ ปรเมศฺวร  

มหาวชฺรธรมเนน สฺโตตฺรราเชณาธ ฺเยษยามาส | 

   วชฺรสตฺตฺว มหายานากาศจรฺย วิโศธกะ | 

   สมนฺตภทฺร ปูชาคฺร เทศ ปูช า ชิโนตฺตม || 1 || 

   ราคทฺเวษโมหวชรฺ วชฺรยานปฺรเทศก | 

   อากาศธาตุกลฺปาคฺร โฆษ ปูช า ชินาลย || 2 || 

   โมกฺษมารฺคปรฺเณตา จ ตฺริยานปถวรฺตก | 

   พุทฺธ เสาภาคฺยศุทฺธาตฺม ภาษ ปูช า นโรตฺตม || 3 || 

   โพธ ิจิตฺต วิศาลากฺษ ธรฺมจกฺรปรฺวรตฺก | 

   กายวากฺจิตฺตส ศุทฺธ วชฺรยาน นโม’ สฺตุ เต || 4 || 

   อถ วชฺรธโร ราชา สรฺวากาศมหากฺษระ | 

   สรฺวาภิเษกสรวฺารฺถะ สรฺเวโศ วชฺรรตนฺธฤฺกฺ || 5 || 

   ปูช า ตาถาคตี◦เศฺรษฺ ำ ตฺริวชฺราเภทยฺส สถฺิตาม ฺ| 

   กายวากฺจิตฺตเสาภาคฺย า ภาษเต ชินสมภฺวาม ฺ|| 6 || 

   ปฺราปฺย กนฺย า วิศาลากฺษี◦ รูปเยาวนมณฑิฺตามฺ | 

   ปญฺจวึศติก า คุหฺเย ติรฺยคสฺยาะ ปฺรกลฺปเยตฺ || 7 || 

    ศุเจา วิวิกฺเต ปฺฤถิวีปฺรเทเศ 

     ชินาตฺมช  ศานฺตศิวาลเย จ | 

    วิศุทฺธโตยาทิวิเลปน  วา 

     กุรฺวีต ศศฺวชฺชินปูชเหโตะ || 8 || 

    สฺตนานฺตร  ยาวจฺฉ ิขานฺตมธเฺย 

     วลฺคานฺตเร จาปิ นฺยเสทฺวิธชิฺ ะ | 

    นาภิกฏิคุหฺเย ชินาตฺมชาน า 

     นฺยาส  ปฺรกุรฺยาตฺ กุลปญฺจกานามฺ || 9 || 
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   อากาศธาตุมธยฺสฺถ  ภาวเยท ฺชฺ านสาครม ฺ| 

   อาตฺมาน  จนฺทฺรมธยฺสฺถ  ภาวเยทฺ หฺฤทเย ปุนะ || 10 || 

   ส หาร  จ ปฺรกุรฺวีต ยทีจฺเฉตฺ ศานฺตวชฺรธฤฺกฺ | 

   จตูรตฺนมย  สฺตูปํ รศฺม ิชฺวาลาวิภูษิตม ฺ|| 11 || 

   ช าโนทธ ึ สฺตฺริย  ปฺรสถฺาปฺย อาลยนฺตุ วิจินฺตเยตฺ | 

   สฺวโรมกูปววิเร ปูชาเมธานฺ สฺผเรทฺพธุะ || 12 || 

   ปทฺม   ปญฺจวิธ   ชฺ าตฺวา อุตฺปล  จ วิจกฺษณะ | 

   ชาติก า ตฺริวิธ   กฺฤตฺวา เทวตาน า นิเวทเยตฺ || 13 || 

   กรฺณิการสฺย กุสุม   มลฺลิก า ยูถิก า ตถา | 

   กรวีรสฺย กุสุม   ธ ฺยาตฺวา ปูช า ปฺรกลฺปเยตฺ || 14 || 

   โยชนศตวิสตฺาร  ภาวเยตฺ จกฺรมณฺฑลม ฺ| 

   กุลานานฺตุ ปฺรกุรฺวีต สทาธ ฺยานวิจกฺษณะ || 15 || 

   ปทฺม   วชฺร  ตถา ขงฺค  อุตฺปล  ภาวเยทฺพุธะ | 

   โยชนโกฏวิิสฺตาร  จตุรสฺร  สุโศภนม ฺ|| 16 || 

   จตูรตฺนมย  ไจตฺย  สฺวจฺฉ   ปฺรกฺฤตินิรมฺลม ฺ| 

   ภาวเยจฺจามร  ปฺราชฺ ะ กุลาน า ปูชเหตุนา || 17 || 

   ปญฺจกามคุไณะ สฺวจฺฉ  า ยาทวี◦ จ สมารเภตฺ | 

   รตฺนวสฺตฺราทิภิรนฺติฺย  ปูชเยทโฺพธกิ ากฺษยา || 18 || 

   ปญฺโจปหารปูชาไคฺรรฺเทวต า โตษเยต ฺสทา | 

   กนฺย า รตฺนกรี◦ เศฺรษฺ ำ นานารตฺนาทฺยลงฺกฤฺตาม ฺ|| 19 || 

   ททฺยาไทฺว สรฺวพุทฺธาน า สิทฺธเย ตีวฺรสาธกาะ | 

   สปฺตรตฺไนรทิ  กฺฤตฺวา ปริปูรณฺ  วิจกฺษณะ || 20 || 

   ททฺยาตฺ ปฺรติทิน  ปฺราโชฺ ทานาพฺธ ิสทิฺธกิางฺกฺษยา | 

   อรฺจิปติม ุทฺร า สมาทาย พุทฺธมณฺฑลมธยฺตะ || 21 || 

   ททฺยาตฺ สฺปรฺศสมาโยค  พุทฺธาน า ราคพุทฺธนิา | 

   อากาศธาตุมธยฺสฺถ  ภาวเยท ฺพุทฺธมณฺฑลม ฺ|| 22 || 

   พิม ฺพ  ตาถาคตมย  วิธ ิภิะ ปูชยนฺติ เย | 
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   ตูรฺณ  สมฺปฺราปฺย สุภค า จารุวกฺตฺร า สุโศภนาม ฺ|| 23 || 

   อธ ิษฺ านปท  ธ ฺยาตฺตฺวา ตตฺตฺวปูช า ปฺรกลฺปเยตฺ | 

   คุหฺยศุกฺร  วิศาลาโกฺษ ภกฺษเยตฺ ทฺฤฒพุทธฺมิานฺ || 24 || 

   อิท  ตตฺ สรฺวมนฺตฺราณ า กายวากฺจิตฺตปูชนม ฺ| 

   มนฺตฺรสิทฺธกิร  โปรฺกฺต  รหสยฺ  ช านวชฺรณิามฺ || 25 || 

 อิติ ศฺรี สรฺวตถาคตกายวากฺจิตฺตรหสยฺาติรหสฺเย คุหฺยสมาเช มหาคุหฺยตนตฺฺรราเช จิตฺต

สมยปฏละ อษฺฏโม’ ธ ฺยายะ | 
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นวมะ ปฏละ  

ปรมาร ฺถาท ฺวยตตฺตฺวาร ฺถสมยปฏโล  นวมะ  

 

   อถ วชฺรธโร ราชา สรฺวากาศ มหากฺษระ | 

   สรฺวาภิเษกจรฺยาคฺระ สรฺววิตฺ ปรเมศฺวระ || 1 || 

   กายวากฺจิตฺตส โยค  ตฺริวชฺราเภทฺยมณฺฑลม ฺ| 

   โธษเยตฺ ปรม  รมฺย  รหสฺย  พุทฺธชฺ านินาม ฺ|| 2 || 

   อากาศธาตุมธยฺสฺถ  ภาวเยทพฺุธมณฺฑลม ฺ| 

   อโกฺษภฺยวชรฺ  ภาวิตฺวา ปาเณา วชฺร  วิภาวเยตฺ || 3 || 

   สฺผุลิงฺคคหนากีรฺณ  ปญฺจรศฺมปิฺรปูรติม ฺ| 

   พุทฺธสฺย ปฺรภุต า ธ ฺยาตฺวา ตตฺร วชฺเรณ จูรฺณเยตฺ || 4 || 

   กายวากฺจิตฺตส โยค  อษฺฏวชฺเรณ จูณิตมฺ | 

   ภาวเยตฺ ปรม  ธ ฺยาน  จิตฺตาสิทฺธสิมาวหม ฺ|| 5 || 

   อเนน คุหฺยวชฺเรณ สรฺวสตฺตฺว  วิธาตเยตฺ | 

   เย’ ปฺยสฺย ตสฺย วชฺรสฺย พุทฺธเกฺษตรฺ ชิเนารสาะ | 

   ทฺเวษกุลสมาโยค  เชฺ ยะ สรฺวกุโลนนฺตม ฺ|| 6 || 

   อถ วชฺรธโร ราชา ชฺ านโมกฺษปฺรสาธกะ | 

   สฺวภาวศุทฺธนริฺเลโป โพธจิรยฺาปฺรวรตฺกะ || 7 || 

   ภาษเต สมย  ตตฺตฺว  พุทฺธโพธปิฺรสาธกม ฺ| 

   อากาศธาตุมธยฺสฺถ  ภาวเยจฺจกฺรมณฺฑลม ฺ|| 8 || 

   ไวโรจน  วิภาวิตฺวา สรฺวพุทธฺานฺ วิภาวเยตฺ | 

   สรฺวรตฺนปฺรโยเคณ วชฺรพิมพฺ  ปฺรกลฺปเยตฺ || 9 ||  

   หรณ  สรฺวทฺรวฺยาณ า ตฺริวชฺเรณวิภาวเยต ฺ| 

   ภวนฺติ จินฺตามณิสมา ทฺรวฺโยทธปิฺรปูรติาะ || 10 || 

   เอารสาะ สรฺวพุทฺธาน า ภวนฺติ ม ุนปิํควาะ | 

   โมหกุลสม  ตตฺตฺว  เชฺ ย  สรฺวกโุลทภฺไวะ || 11 || 

   อถ วชฺรธโร ราชา ราคโมหปฺรสาธกะ | 
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   คุหฺยศุทฺธนริาลมพฺ อุทฺโฆษยต ิมณฺฑลม ฺ|| 12 || 

   อากาศธาตุมธยฺสฺถ  ภาวเยตปฺทฺมมณฑฺลม ฺ| 

   อมิตาภ  ปฺรภาวิตฺวา พุทฺไธะ สรฺว  ปฺรปูรเยต ฺ|| 13 || 

   โยษิทาการส โยค  สรฺเวษ า ตตฺร ภาวเยตฺ | 

   จตุะสมยโยเคน อิท  วชฺรนโยตฺตมม ฺ|| 14 || 

   ทฺวเยนฺทฺรยิปรฺโยเคณ สรฺว าสฺตานปุภญฺุชเยตฺ | 

   อิทนฺตตฺ สรฺวพุทฺธาน า ตฺริกายาเภทยฺภาวนม ฺ|| 

   ราคกุลสมาโยค  ภาวนีย  ตุ มนฺตฺริณา || 15 || 

   อถ วชฺรธโร ราชา วชฺรมนฺตฺรารฺถสาธกะ | 

   ชฺ านสมฺภูตไนราตฺมยฺ อิท  วจนมพฺรวตีฺ || 16 || 

   อากาศธาตุมธยฺสฺถ  ภาวเยทพฺุทธฺมณฺฑลม ฺ| 

   วชฺราโมฆ  ปฺรภาวิตฺวา สรฺวพุทฺธ  าสฺตุ ภาวเยตฺ || 17 || 

   มฺฤษาวาท  วชฺรปท  สรฺวพิมพฺานฺ วิภาวเยตฺ | 

   วิสมฺพาทเยชชฺินานฺ สรฺว าสฺตถา สรฺวชินาลยานฺ || 18 || 

   อิทนฺตตฺ สรฺวพุทฺธาน า วาคากาศ  สุนิรฺมลมฺ | 

   มนฺตฺรสิทฺธกิร  โปรฺกฺต  รหสยฺ  ชฺ านพุทฺธนิามฺ || 19 || 

   สมยา กรฺษณกุล  เปฺรรณีย  ยถารฺถตะ |   

   อถ วชฺรธโร ราชา ตฺริวชฺราเภทฺยวชฺรณิม ฺ| 

   สิทฺธ ิวชฺรปรฺเณตา จ อิท  วจนมพฺรวีตฺ || 20 || 

   อากาศธาตุมธยฺสฺถ  ภาวเยต ฺสมยมณฺฑลม ฺ| 

   รตฺนเกต ปฺรภาวิตฺวา สรฺวพิมไฺพรทิ  สฺผเรตฺ || 21 || 

   ปารุษฺยวจนาทฺไยสฺตุ เสวยฺน ฺชฺ านมาปฺนุยาตฺ | 

   อิตฺยาห ภควานฺ สรฺวตถาคตวชฺรวฺยหูะ || 22 || 

 อถ ขลุ สรฺวตถาคตสมยวชฺรเกตุปรฺม ุขาสฺเต มหาโพธ ิสตฺตฺวา อาศฺวรฺยปฺราปฺตา อทฺภุตปฺ

ราปฺตา อิท  วาคฺวชฺร โฆษมการฺษุะ | กิมย  ภควานฺ สรฺวตถาคตาธ ิปติะ ไตฺรธาตุวฺยติริกฺตานฺ สรฺวโลก

ธาตุวฺยติริกฺตานฺ สรฺวตถาคตสรฺวโพธ ิสตฺตฺวปรฺษนฺ มธ ฺเย อทฺภุตวากฺยารฺถวชฺรปท  ภาษเต สฺม | 
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 อถ ภควนฺตะ สรฺวตถาคตาสฺตานภิลาปฺยานภิลาปฺยพุทฺธเกฺษตฺรสุเมรุปรมาณุรชะสมานฺ 

สรฺวตถาคตสมยวชฺรเกตุปรฺมขุานฺ มหาโพธสิตฺตฺวาเนวมาหุะ | มา กุลปุตฺรา อิม  า หีนส ชฺ ำ ชุคุณฺสิตส ชฺ

ำ โจตฺปาทยถ | ตตะ กสฺมาทฺเธโตะ | ราคจรฺยา กุลปุตฺรา ยทุต โพธ ิสตฺตฺวจรฺยา ยทุต อคฺรจรฺยา | 

ตทฺยถา อปิ นาม กุลปุตฺรา อากาศ  สรฺวตฺรานุคต  อากาศานุคตานิ สรฺวธรฺมาณิ | ตานิ น กามธาตุสฺถิตา

นิ น รูปธาตุสฺถิตานิ นารูปธ าตุสฺถิตานิ น จตุรฺมหาภูตสฺถิ ตานิ | เ อวเมว กุลปุตฺราะ สรฺวธรฺม า 

อนุคนฺตวฺยาะ | อิทมรฺถวศ  วิชฺ ายสรฺวตถาคตาะ สรฺว สตฺตฺวานามาศย  วิชฺ าย ตโต ธรฺม   เทศยนฺติ |  

 เอวเมว กุลปตฺุรา อากาศธาตุปท นิรกฺุตฺยา เต ตถาคตสมยา อนุคนฺตวฺยาะ | ตทฺยถา อปิ 

นาม กุลปุตฺราะ กาณฺฑ  จ มถนีย  จ ปุรุษหสฺตวฺยายาม  จ ปฺรตีตฺยธ ูมะ ปฺราทุรฺภวติ อคฺนิมภิวรฺตยติ 

สจาคฺนิรฺน กาณฺฑสฺถิโต น มถนียสฺถโิต น ปุรุษหสฺต วฺยายามสฺถติะ | เอวเมว กุลปุตรฺาะ สรฺวตถาคตวชฺ

รสมยา อนุคนฺตวฺยา | คมนาคมนาทฺไยรติิ | อถ เต สรฺเว โพธสิตฺตวฺา อาศฺวรฺยปฺราปฺตา อทฺภุตปฺราปฺตา 

วิสฺมโยตฺผุลฺลโลจนา อิท  โฆษมการฺษุะ |  

   มหาทฺภุเตษุ ธรฺเมษุ อากาศสทฺทเศษุ จ |  

   นิรฺวิกลฺเปษุ ศุทฺเธษุ ส วฺฤติ สฺตุ ปฺรคียเต || 23 || 

 อิติ ศฺรี สรฺวตถาคตกายวากฺจิตฺตรหสยฺาติรหสฺเย คุหฺยสมาเช มหาคุหฺยตนตฺฺรราเช ปรมารฺ

ถาทฺวยตตฺตฺวารฺถสมยปฏละ นวโม ’ ธ ฺยายะ | 
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ทศมะ ปฏละ  

สร ฺวฺวตถาคตหฺฤทยสญฺโจทนปฏโล  ทศมะ  
 

 อถ ภควนฺตะ สรฺวตถาคตาะ ปุนะ สมาชมาคตฺย ภควนฺต  สรฺวตถาคตาธ ิปตึ มหา

สมยวชฺรตตฺตฺวาภิสมฺโพธ ิกายวากฺจิตฺตคุหฺย  ตถาคต  นมสฺไยวมาหุะ |  

   ภาษสฺว ภควนฺ ตตฺตฺว  มนฺตฺรสารสมุจฺจยมฺ | 

   กายวากฺจิตฺตคุหฺยาขฺย  มหาสิทฺธ ินโยตฺตมมฺ || อิติ | 1 || 

   อถ วชฺรธโร ราชา สรฺวเกฺลศานฺตกฺฤตฺ ปฺรภุะ | 

   ทีปฺตวรฺโณ วิศาลากฺษ อิท  วจนมพฺรวีตฺ || 2 || 

   กายวากฺจิตฺตวชฺราณ า กายวากฺจิตฺตภาวนมฺ | 

   นิรฺวิกลฺป นิราลมฺพสมตา น กฺวจิตฺ สฺถิตมฺ || 3 || 

 อถ ภควานฺ สฺวภาวศุทฺธสตฺถาคตะ ปารมติามนตฺฺรนยวชฺร  นาม สมาธ ึ สมาปนฺนะ ต าศฺจ 

สรฺวตถาคตาเนว  อาห | อสฺติ ภควนฺตะ สรฺวตถาคตาะ อโกฺษภฺยปฺรมขุาะ สรฺวตถาคตา อเนกวิทฺยาโกฏิ

นิยุตศตสหไสฺระ สรฺวารฺถกฺรยิานาฏก  ทรฺศยนตฺิ | ทศทิคฺโลกธาตุปรยฺวสาเนษุ สรฺวโลกธาตุษุ ปญฺจกาม

คุไณะ กฺรีฑนฺติ รมนฺเต ปริวารยนฺติ | น จ เต มนฺตฺร จรฺยาภิยุกฺตมวโลกยนฺติ | ตตฺกสฺมาทฺเธโตะ ?   

นิษฺปนฺโน พตาย  ตถาคตมนฺตฺรจรฺยานยธรฺมตตฺตฺเว | ตตฺร เตษ า มหามตฺปุรุษาณ า วฺยวโลกนารฺถมิท  

สรฺวตถาคตกายวากฺจิตฺตมนฺตฺรรหสฺย  มนฺตฺรหฺฤทยส โจทน  นาม มหาปรมคุหฺย  สรฺวตถาคตกายวากฺจิตฺต

สมยาลมฺพน   สรฺววชฺรธรกาย วากฺจิตฺตสมยาลมพฺน  สรฺวธรฺมธรกายวากฺจิตฺตสมยาลมฺพน  สฺวกายวากฺ

จิตฺตวชฺเรภฺโย วากฺปถนิรุกฺตฺยา อิท  มนฺตฺรสมุจฺจยมุทาชหาร | 

    || ห โอ  อาะ สฺวาหา || 

   อถาสฺม ินฺ ภาษิตมาเตฺร สรฺวพุทฺธาะ สเหา รสาะ | 

   กมฺปิตา มูรฺจฺฉามาเปเท วชฺรสตฺตฺวมนุสฺมรนฺ || 4 ||  

  อถ วชฺรปาณิะ สรฺวตถาคตาธ ิปติริม   สมยมุทาชหาร | 

   อากาศธาตุมธ ฺยสฺถ  ภาวเยทฺ พุทฺธมณฺฑลมฺ | 

   หุ   การ  ตตฺร มธ ฺยสฺถ  สฺวพิม ฺเพน ปฺรกลฺปเยตฺ || 5 || 

   วชฺรรศฺม ิมหาทีปฺต  วิสฺผุรนฺต  วิจินฺตเยตฺ | 

   พุทฺธาน า กายวากฺจิตฺต  หฺฤต  เตน วิภาวเยตฺ || 6 || 
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   ส ภเวตฺตตฺกฺษณาเทว กายวากฺจิตฺตวชฺรธ ฺฤกฺ | 

   วชฺรสตฺตฺโว มหาราชะ สรฺวาคฺระ ปรเมศฺวระ || 7 || 

   สฺวมณฺฑล  สฺวมนฺเตฺรณ นิปฺปาทนวิธ ิรฺภเวตฺ | 

   อิทนฺตตฺ สรฺวพุทฺธาน า สาร  วชฺรสมุจฺจยมฺ || 8 || 

   สฺวมนฺตฺรปุรุษ  ธ ฺยาตฺวา จตุะสฺถาเนษุ รูปตะ | 

   ตฺริม ุขาการโยเคน ตฺริวรฺเณน วิภาวเยตฺ || 9 || 

  อิตฺยาห ภควานฺ ขวชฺรสมยะ | ตเตฺรท  ปรม  วชฺรหสฺยมฺ | 

   หฺฤทยมธ ฺยคต  สูกฺษฺม   มณฺฑลาน า วิภาวนมฺ | 

   ตสฺย มธ ฺยคต  จินฺเตทกฺษร  ปรม  ปทมฺ || 10 || 

   ปญฺจศูล  มหาวชฺร  ภาวเยตฺ โยควิตฺ สทา | 

   จินฺตเยตฺ ตฺรีณิ วชฺราณิ วชฺรางฺกุศปฺรเภทตะ || 11 || 

   หฺฤทย  ตาฑเยตฺเตน เทวตาทฺย  ปฺรโจทเยตฺ | 

   อิท  ตตฺสรฺววชฺราณ า พุทฺธพิม ฺพ ปฺรสาธนมฺ || 12 || 

   จกฺรปทฺมกราภฺย า ตุ วชฺรางฺกุศวิภาวนมฺ | 

   โจทน  หฺฤทเย โปฺรกฺตมิท  นาฏกสมฺภวมฺ || 13 || 

   สปฺตาห  ยาวตฺกุรฺวีต อิท  วชฺรนโยตฺตมมฺ | 

   สิทฺธ ฺยฺเต กายวากฺจิตฺตรหสฺย  ชฺ านวชฺริณามฺ || 14 || 

   วฺยวโลกยนฺติ วรทา ภีตาะ สนฺตฺรสฺตมานสาะ | 

   ททนฺติ วิปุล า สิทฺธ ึ มนะสนฺโตษณปฺริยามฺ || 15 || 

   พุทฺธาศฺจ โพธ ิสตฺตฺวาศฺจ มนฺตฺรจรฺยาคฺรสาธกาะ | 

   อติกฺราเมทฺยาทิ โมหาตฺตทนฺต  ตสฺย ชีวิตมฺ || 16 || 

   อถ วชฺรธโร ราชา ตฺริโลกาคฺรานุศาสกะ | 

   ตฺริโลกวรวชฺราคฺรมิท  โธษมการฺษีตฺ || 17 || 

   ยาวนฺโต มนฺตฺรปุรุษาสฺริวชฺรชฺ านปุโรตาะ | 

   ทฺวเยนฺทฺริยปฺรโยเคณ สรฺวภาววิกลฺปนมฺ || 18 || 

   อิทนฺตตฺ สรฺวพุทฺธาน า มนฺตฺรสมยสาธนมฺ | 

   วิศฺเว ศฺวรีปฺรวิษฺเฏษุ วชฺรส โยคภาวนา | 
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   รกฺต า รกฺเตกฺษณ า วีกฺษฺเยตฺ อิท  สมยมณฺฑลมฺ || 19 || 

   อถ วชฺรธโร ราชา สรฺวตาถาคตาตฺมชะ | 

   สรฺวาภิเษกพุทฺธาคฺร อิท  วจนมพฺรวีตฺ || 20 || 

   โลกธาตุษุ สรฺเวษุ ยาวตฺโย โยษิตะ สฺม ฺฤตาะ | 

   มหามุทฺราปฺรโยเคณ สรฺวาสฺตา อุปมุญฺจเยตฺ || 21 || 

   สฺผเรทฺพุทฺธปท  ตตฺร อส ขฺยา โกฎิวชฺริณามฺ | 

  อิตฺยาห ภควานฺ โพธ ิสมยะ | 

   อเนน ปฺราปฺนุยาทฺโพธ ิ ตฺริวชฺรากาศสนฺนิภามฺ | 

   ส ภเวทฺ วชฺรสตฺตฺวาคฺโร โพธ ิจิตฺตชิโนทธ ิะ || 22 || 

 อิติ ศฺรี สรฺวตถาคตกายวากฺจิตฺตรหสยฺาติรหสฺเย คุหฺยสมาเช มหาคุหฺยตนฺตฺรราเช สรฺวต

ถาคตหฺฤทยสญฺโจทโน นาม ปฏละ ทศโม ’ ธ ฺยายะ || 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  62 

เ อกาทศะ ปฏละ  

สร ฺวฺวตถาคตมน ฺตฺรสมยตตฺตฺววช ฺรวิท ฺยาปุร ุโษตฺตมปฏล เอกาทศะ  
 

 อถ ภควานฺ กายวากฺจิตฺตวชฺรสฺตถาคโต วชฺรปุรุโษตฺตม  นาม สมาธ ึ สมาปทฺเยท  สรฺวต

ถาคตมนฺตฺรวชฺรปุรุโษตฺตมปฏลมุทาชหาร | 

   ตฺริวชฺรากฺษรมนฺตฺราไคฺรรฺมหามุทฺราวิภาวนมฺ | 

   กรฺตวฺย  ชฺ านวชฺเรณ สรฺวโพธ ิสมาวหมฺ || 1 || 

   โอมฺ การ  ชฺ านหฺฤทย  กายวชฺรสมาวหมฺ | 

   อาะการ  โพธ ิไนราตฺม ฺย  วากฺยวชฺรสมาวหมฺ || 2 || 

   หู   การ  กายวากฺจิตฺต  ตฺริวชฺราเภทฺยมาวหมฺ | 

 อิตฺยาห ภควานฺ สรฺวตถาคตกายวากฺจิตฺตมนฺตฺรปุรุษะ | 

   ขวชฺรมธ ฺยค  จินฺเต นฺมณฺฑล  สรฺววชฺรคมฺ | 

   ภฺรุ การ  ภาวเยตฺตตฺร วชฺรเมธสฺผรา วหมฺ || 3 || 

 ตเตฺรท  ชฺ านวชฺรหฺฤทยมฺ || 

     || ภฺรุ || 

   วชฺรมณฺฑลมธ ฺยสฺถ  โอ การ  ตุ ปฺรภาวเยตฺ | 

   สฺวจฺฉมณฺฑลมธ ฺยสฺถ  อาะ การ  ตุ วิจินฺตเยตฺ || 4 || 

   ธรฺม ฺมมณฺฑลมธ ฺยสฺถหูการสฺย วิภาวนา | 

   ภฺรุการมาลย  ธ ฺยาตฺวา ตฺริวชฺโรตฺปตฺติภาวนา || 5 || 

 หตฺยาห ภควานฺ คุหฺยสมยะ | 

   หฺฤทย  ตฺรฺยธ ฺว พุทฺเธภฺยะ กายวากฺจิตฺตรญฺช นมฺ | 

   โอ  การ  พุทฺธกายาคฺรฺย  อาะการ  วากฺปถ  ตถา || 6 || 

   หู   การ  จิตฺตชฺ าเนาธ   อิท  โพธ ินโยตฺตมมฺ | 

   อิท  ตตฺสรฺวพุทฺธาน า พุทฺธโพธ ิปฺรสาธกมฺ || 7 || 

   นิรฺม ิต  ชฺ านวชฺเรณ พุทฺธเหตุผโลทยมฺ | 

   เอเต ไว พุทฺธปุรุษา มนฺตฺรวิทฺเยติ กีรฺติตาะ || 8 || 

   นิษฺปาทนาทิสมไยสฺริวชฺราเภทฺยภาวไนะ | 



  63 

  || สรฺวตถาคต สมยตตฺตฺว ชฺ านวชฺราธ ิษฺ านเหตุรฺนาม สมาธ ิะ || 

   วิวิกฺเตษุ จ รมฺเยษุ อิท  โยค  สมารเภตฺ | 

   สิธ ฺยเต กายวากฺจิตฺต  ปไกฺษเกน น ส ศยะ || 9 || 

   สวชฺรมธ ฺยค  จินฺเตตฺ สฺวจฺฉมณฺฑลมุตฺตมมฺ | 

   นิษฺปาทฺยสฺวมนฺตฺรสมย  โอ  การ  หฺฤทเย นฺยเสตฺ || 10 || 

   ปญฺจรศฺม ิมหาเมธานฺ ไวโรจนาคฺรภาวไนะ | 

   อเนน กาย  พุทฺธสฺย วชฺรไวโรจโนทธ ิะ || 11 || 

   สิทฺธ ฺยเต ปกฺษมาเตฺรณ พุทฺธกายสมปฺรภะ | 

   ตฺริวชฺรกลฺปํ ติษฺเ ยุะ เสวยนฺ ปญฺจชฺ านินามฺ || 12 || 

  อิตฺยาห ภควานฺ กายวชฺรคุหฺยะ | 

  || สรฺวตถาคตกายรศฺม ิวฺยูโห นาม สมาธ ิะ || 

   ขวชฺรมธ ฺยค  จินฺเตตฺ ธรฺมมณฺฑลมุตฺตมมฺ | 

   นิษฺปาทฺย สฺวมนฺตฺรปุรุษมาะการ  วากฺปเถ นฺยเสตฺ || 13 || 

   ปญฺจวรฺณมหาวชฺร  โลเกศฺวราคฺรภาวไนะ | 

   นิษฺปาทฺย สมยชฺ านวากฺสมยปฺรปญฺจกมฺ || 14 || 

   ธรฺมวากฺย สมารูโฒ ธรฺมวชฺรสโม ภเวตฺ | 

   ตฺริวชฺรกลฺปํ ติษฺเ ยุะ เสวยนฺ ปญฺจชฺ านินามฺ || 15 || 

  อิตฺยาห ภควานฺ วาคฺวชฺรคุหฺยะ | 

  || สรฺวตถาคตวาคฺวชฺรสมยสมฺภโว นาม สมาธ ิะ || 

   ขวชฺรมธ ฺยค  จินฺเตตฺ วชฺรมณฺฑลมุตฺตมมฺ | 

   นิษฺปาทฺย สฺวมนฺตฺรปุรุษ  หู   การ  จิตฺตส สฺถิตมฺ || 16 || 

   มหาสมยตตฺตฺว  ไว ปญฺจวรฺณ  วิภาวเยตฺ | 

   กรฺตวฺย  ชฺ านวชฺเรณ สรฺววชฺรชินาลยมฺ || 17 || 

   วชฺรจิตฺตสมะ ศาสฺตา ส ภเวทฺชฺ านคุโณทธ ิะ | 

   ตฺริวชฺรกลฺปํ ติษฺเ ยุะ เสวยนฺ ปญฺจชฺ านินามฺ  || 18 || 

  อิตฺยาห ภควานฺ วชฺรจิตฺตคุหฺยะ | 

  || สรฺวตถาคตกายวากฺจิตฺตวชฺโร นาม สมาธ ิะ || 
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   มหาวชฺร  สมาธาย ชฺ านมณฺฑลมธ ฺยตะ | 

   ข การ  สรฺวการฺเยษุ ขวชฺรชฺ านสโมภเวตฺ || 19 || 

     || ข  || 

  พุทฺไธศฺว โพธ ิสตฺตฺไวศฺว ปูชฺยมาโน มุหุรฺม ุหุะ | 

   ติษฺเ ตฺ ตฺริกลฺปสมย  พุทฺไธรปิ น ทฺฤศฺยเต  || 20 || 

  อิตฺยาห ภควานฺ ขวชฺรสมยะ | 

  กายวากฺจิตฺตวชฺรานฺตรฺชฺวาลสมฺภววฺยูหมาลี นาม สมาธ ิะ | 

   ธ ฺยาตฺวา สฺวมนฺตฺรปุรุษ  วชฺรมณฺฑลมธ ฺยตะ | 

   หฺฤทเย หูการวชฺราขฺย  กฺฤตฺวา รศฺม ิวิภาวนมฺ || 21 || 

     || หู || 

   มญฺชุศฺรีสมยสมฺโมค  กายวากฺจิตฺตวชฺริณะ | 

   ส ภเวทฺ โพธ ิสตฺตฺวาตฺมา ทศภฺฤมิปฺรติษฺ ตะ || 22 || 

  || โพธ ิสตฺตฺวชฺ านสมยจนฺทฺรวชฺโร นาม สมาธ ิะ || 

   ขธาตุมธ ฺยค  ธ ฺยาตฺวา ถฺลี   การ  ชฺวาลสุปฺรภมฺ | 

   ปรมาสฺโร วชฺรกาเยน วชฺรกายสโม ภเวตฺ || 23 || 

     || ถฺลี    || 

  || ขวชฺรสมยวฺยูหาลโย นาม สมาธ ิะ || 

   พุทฺธาภิชฺ าคฺรสมไยะ ปญฺจาภิชฺ สโม ภเวตฺ | 

   อิทนฺตตฺ สรฺวพุทฺธาน า พุทฺธาภิชฺ าคฺรสาธนมฺ || 24 || 

   ขธาตุมธ ฺยค  จินฺเตตฺ วชฺรมณฺฑลมุตฺตมมฺ | 

   วชฺรสตฺตฺว  ปฺรภาวิตฺวา ชฺ านาการ  ปฺรภาวเยตฺ || 25 || 

     || โอ  || 

  ตฺริวชฺรสมยธ ฺยาเนน ตฺริวชฺราโกฺษภฺยสโม ภเวทิตฺยาห ภควานโกฺษภฺยวชฺระ | 

   อโกฺษภฺยสมกาเยน วากฺจิตฺตาคฺรธ ฺฤกฺ สทา | 

   โลกธาตุษุ สรฺเวษุ ปูชฺยเต’ โกฺษภฺยวชฺริณะ || 26 || 

  || อโกฺษภฺยสมยกายาภิสมฺโพธ ิวชฺโร นาม สมาธ ิะ || 
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   ขธาตุมธ ฺยคต  จินฺเตตฺ พุทฺธมณฺฑลมุตฺตมมฺ | 

   อากาศวชฺร  ปฺรภาวิตฺวา ตฺรามาการ  ปฺรภาวเยตฺ || 27 || 

     || ตฺร า || 

  ตฺริวชฺรสมยธ ฺยาเนน ตฺริวชฺรเกตุสโม ภเวทิตฺยาห ภควานฺ รตฺนเกตุวชฺระ | 

   กายวากฺจิตฺตวชฺเรณ รตฺนเกตุสมปฺรภะ | 

   ส ภเวทฺโพธ ิไนราตฺม ฺยชฺ านวชฺร สมาวหะ || 28 || 

   || รตฺนเกตุ สมยสมฺโภควชฺโร นาม สมาธ ิะ || 

   ขธาตุมธ ฺยคต  จินฺเตตฺ พุทฺธมณฺฑลมุตฺตมมฺ | 

   โลเกศฺวร ปฺรภาวิตฺวา ธรฺโม  การ  วิภาวเยตฺ || 29 || 

     || โอ  || 

  ตฺริวชฺรสมยธ ฺยาเนน ตฺริวชฺรามิต สโม ภเวทิตฺยาห ภควานมิตวชฺระ | 

   กายวากฺจิตฺตวชฺเรณ อมิตายุะ สมปฺรภะ | 

   ส ภเวตฺสรฺวสตฺตฺวาน า มหายานปโถทยะ || 30 || 

  || อมิตวชฺรปฺรภาวศฺรีรฺนาม สมาธ ิะ || 

   ขธาตุมธ ฺยคต  จินฺเตตฺ พุทฺธมณฺฑลมุตฺตมมฺ | 

   วชฺโรตฺปล  ปฺรภาวิตฺวา สมเย าการ  ปฺรภาวเยตฺ || 31 || 

     || โอ  || 

  ตฺริวชฺรสมยธ ฺยาเนน ตฺริวชฺราโมฆสโม ภเวทิตฺยาห ภควานโมฆวฺรชะ | 

   กายวากฺจิตฺตวชฺเรณ วชฺราโมฆสมปฺรภะ | 

   ส ภเวทฺ ชฺ าโนทธ ิะ ศฺรีมานฺ สรฺวสตฺตฺวารฺถสมฺภวะ || 32 || 

  || อโมฆสมยรศฺม ิชฺ านาคฺรสมฺภโว นาม สมาธ ิะ || 

   ขธาตุมธ ฺยคต  จินฺเตตฺ พุทฺธมณฺฑลมุตฺตมมฺ | 

   ไวโรจนวชฺร  ปฺรภาวิตฺวา ตฺริโร การ  ปฺรภาวเยตฺ || 33 || 

     || โอ   โอ   โอ   || 

  ตฺริวชฺรสมยธ ฺยาเนน ไวโรจนวชฺรสโม ภเวทิตฺยาห ภควานฺ ไวโรจนวชฺระ | 

   กายวากฺจิตฺตวชฺเรณ ไวโรจนสมปฺรภะ | 

   ส ภเวชฺชฺ านสมฺโพธ ิสฺตฺริกายาเภทฺยสาธกะ || 34 || 
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  || กายวากฺจิตฺตาลมฺพนสมฺโพธ ิวชฺโร นาม สมาธ ิะ || 

   ปรฺวเตษุ วิวิกฺเตษุ นทีปฺรสฺรวเณษุ จ | 

   ศฺมศานาทิษฺวปิ การฺยมิท  ธ ฺยานสมุจฺจยมฺ || 35 || 

   อโกฺษภฺยชฺ านวชฺราทีนฺ ธ ฺยาตฺวา ขวชฺรมธ ฺยตะ | 

   ปญฺจาภิชฺ ปฺรโยเคณ สฺถาเน พุทฺธาคฺรภาวนา || 36 || 

  อิตฺยาห ภควานฺ มหาวชฺรสมยวชฺราภิชฺ ะ | 

   ปญฺจศูล  มหาวชฺร  ปญฺจชฺวาลาวิภูษิตมฺ | 

   ปญฺจสฺถานปฺรโยเคณ ปญฺจาภิชฺ สโม ภเวตฺ || 37 || 

   สฺวมนฺตฺร  ภาวเยจฺจกฺร  สฺผุลิงฺคคหนากุลมฺ | 

   ปญฺจวชฺรปฺรโยเคณ ปญฺจาภิชฺ สโม ภเวตฺ || 38 || 

   ขวชฺรมธ ฺยค  จินฺเตตฺ พุทฺธชฺวาลาสมปฺรภมฺ | 

   ธ ฺยาตฺวา พุทฺธปฺรเวเศน พุทฺธาศฺรยสโม ภเวตฺ || 39 || 

   พุทฺธมณฺฑลมธ ฺยสฺถ  กาเย ไวโรจน  นฺยเสตฺ | 

   โอ  การ  หฺฤทเย ธ ฺยาตฺวา มนฺตฺรวิชฺ านภาวนา || 40 || 

   นิโรธวชฺรคต  จิตฺเต ยทา ตสฺย ปฺรชายเต | 

   ส ภเวจฺจินฺตามณิะ ศฺรีมานฺ สรฺวพุทฺธาคฺรสาธกะ || 41 || 

   พุทฺธมณฺฑลมธ ฺยสฺถ  วชฺราโกฺษภฺย  ปฺรภาวเยตฺ | 

   หูการ  หฺฤทเย ธ ฺยาตฺวา จิตฺตพินฺทุคต  นฺยเสตฺ || 42 || 

   พุทฺธมณฺฑลมธ ฺยสฺถ  อมิตาภ  ปฺรภาวเยตฺ | 

   อาะการ  หฺฤทเย ธ ฺยาตฺวา จิตฺต พินฺทุ คต  นฺยเสตฺ || 43 || 

   อิทนฺตตฺ สมยาคฺราตฺรฺย  ตฺริวชฺรา เภทฺยภาวนมฺ | 

   นิโรธสมยชฺ าน  พุทฺธสิทฺธ ิสมาวหมฺ || 44 || 

   ขวชฺรธาตุมธ ฺยสฺถ  ภาวเยตฺ สฺวจฺฉมณฺฑลมฺ | 

   โอ  การ  กายวากฺจิตฺเต ธ ฺยาตฺวา กลฺปํ ส ติษฺ ติ || 45 || 

   ขวชฺรธาตุมธ ฺยสฺถ  ภาวเยทฺธรฺมมณฺฑลมฺ | 

   อาะการ  กายวากฺจิตฺเต ธ ฺยาตฺวา กลฺปํ ส ติษฺ ติ || 46 || 

   ขวชฺรธาตุมธ ฺยสฺถ  ภาวเยทฺวชฺรมณฺฑลมฺ | 
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   หูการ  กายวากฺจิตฺเต ธ ฺยาตฺวา กลฺปํ ส ติษฺ ติ || 47 || 

  อิตฺยาห ภควานฺ ตฺริวชฺร ชฺ านสมยะ | 

   ยะ ปฺรภูตมิม   โยค  กายวากฺจิตฺตวชฺริณะ | 

   ปเ ทฺวา จินฺตเยทฺวาปิ โส’ ปิ วชฺรธโร ภเวตฺ || 48 || 

  อิติ ศฺรีสรฺวตถาคตกายวากฺจิตฺตรหสฺยาติรหสฺเย คุหฺยสมาเช มหาคุหฺยตนฺตฺรราเ ช 

สรฺวตถาคตมนฺตฺรสมยตตฺตฺววชฺรวิทฺยาปุรุโ ษตฺตมปฏล เอกาทโศ’ ธ ฺยายะ || 
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ทฺวาทศะ ปฏละ  

สมยสาธนาค ฺรน ิร ฺเ ทศปฏโล  ท ฺวาทศะ  
 

 อถ วชฺรธระศาสฺตา สฺรษฺฏา ชฺ านาคฺรสาธกะ ตฺริวชฺรสมยตตฺตฺววากฺ วชฺรมุทาชหาร | 

   ขธาตุสมภูเตษุ นิรฺวิกลฺปสฺวภาวิษุ | 

   สฺวภาวศุทฺธธรฺเมษุ นาฏโก’ ย  ปฺรภาวฺยเต || 1 || 

   มหาฏวีปฺรเทเศษุ ผลปุษฺปาทฺยลงฺกฺฤเต | 

   ปรฺวเต วิชเน สาธ ฺย  สรฺวสิทฺธ ิสมุจฺจยมฺ || 2 || 

|| ม  || 

   กายวากฺ จิตฺตวชฺเรษุ มญฺชุวชฺรปฺรภาวนา | 

   สฺผรณ  กายวากฺจิตฺเต มญฺชุวชฺรสโม ภเวตฺ || 3 || 

   โยชนศตวิสตฺาร  ปฺรภยา ทีปฺตวชฺรยา | 

   อาภาสยติ สิทฺธาตฺมา สรฺวาลงฺการ ภูษิตะ || 4 || 

   พฺรหฺมรุทฺราทโย เทวา น ปศฺยนฺติ กทาจน | 

   || มญฺชุ ศฺรีวชฺราคฺรสมยานฺตรทฺฺธาน กรี นาม สมาธะิ || 5 || 

   วิณฺม ูตฺรปญฺจสมไยสฺร ิวชฺราเภทฺยสมภฺไวะ | 

   กฺฤตฺวา ตฺริโลหสหิต  ม ุเข ปฺรกฺษปิฺย ภาวเยตฺ || 6 || 

   อเภทฺย  สรฺวพุทฺธาน า จิตฺต  ตตฺร ปฺรภาวเยตฺ | 

   ส ภเวตฺตตฺกฺษณาเทว มญฺชุวชรฺสมปฺรภะ || 7 || 

   สฺวมนฺเตฺรณ ปฺรภาวิตฺวา จกฺร  สฺผุลิงฺคสุปฺรภม ฺ|   

   อาลย  สรฺวพุทฺธาน า ธ ฺยาตฺวา พุทฺธสโม ภเวตฺ || 8 || 

   ษฏฺตฺรึศตฺสุเมรณู า ยาวนฺตะ ปรมาณวะ | 

   ภวนฺติ ตสฺยานุจราะ สรฺววชฺรธโรปมาะ || 9 || 

  || จกฺรสมโย นาม สมาธะิ || 

   สฺวมนฺเตฺรณ มหาวชรฺ  ธ ฺยาตฺวา มณฺฑลมธยฺตะ | 

   อาลย  สรฺว วชฺราณ า จิตฺตวชฺรสโม ภเวตฺ || 10 || 

   ษฏฺตฺรึศตฺสุเมรณู า ยาวนฺตะ ปรมาณวะ | 
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   โยษิตสฺตสฺย ตาวนฺตโฺย ภวิษฺยนตฺิ คุณาลยาะ || 

   ไตฺรธาตุกมหาวชฺโร ภเวทรฺุทรฺนมสฺกฤฺตะ || 11 || 

  || วชฺรสมตา นาม สมาธ ิะ || 

   ปทฺม   สฺวมนฺตฺรวชฺเรณ ธ ฺยาตฺวา อษฺฏทล  มหตฺ | 

   อาลย  สรฺวธรฺมาณ า จินฺตฺยธรมฺสโม ภเวตฺ || 12 || 

   ษฏฺตฺรึศตฺสุเมรณู า ยาวนฺตะ ปรมาณวะ | 

   ส สฺถาปยติ ศุทฺธาตฺมา พุทฺธปุชาคฺรมณฺฑเล || 13 || 

  || ปทฺมสมตา นาม สมาธะิ || 

   ติษฺเ ตฺ ตฺริกลฺปสมย  เสวยน ฺปญฺจชฺ านินาม ฺ| 

   ทศทิกฺสรฺวพุทฺธาน า ตฺริคุหฺย  ปรฺยฺยุ ปาสเต || 14 || 

   สฺวมนฺตฺร  ภาวเยตฺขงฺค  ปญฺจรศฺมสิมปรฺภม ฺ| 

   ปาเณา คฺฤหฺยวิศาลากฺษะ วชฺรวิทฺยาธโร ภเวตฺ || 15 || 

   ไตฺรธาตุกมหาปูชโฺย ไทตฺยพฺรหฺเมนทฺฺรนมสฺกฤฺตะ | 

   ตฺริสาหสฺรมหาศูโร ภเวทฺพฺรหฺม นโรตฺตมะ || 16 || 

   ยทภิลษติ จิตฺเตน กายวากฺจิตฺตวชฺริณะ | 

   ททาติ ตาทฺฤศีº สิทฺธ ึ จิตฺตวชฺรปฺรภาวิตาม ฺ|| 17 || 

  || สรฺวขงฺโคตฺตโม นาม สมาธะิ || 

   โอ การคุฏิก า ธ ฺยาตฺวา จณกาสฺถิปฺรมาณตะ | 

   มธ ฺเย สฺวเทวตาพิมพฺ  ม ุเข จินฺตฺย วิภาวเยตฺ || 18 || 

   ส ภเวตฺตตฺกฺษณาเทว โพธสิตฺตฺวสมปฺรภะ || 

   อุทิตาทิตฺยสงฺกาโศ ชามฺพูนทสมปฺรภะ || 19 || 

   อาะการคุฏิก า ธ ฺยาตฺวา จณกาสฺถิปฺรมาณตะ | 

   มธ ฺเย สฺวเทวตาพิมพฺ  ม ุเข จินฺตฺย วิภาวเยตฺ || 20 || 

   ส ภเวตฺตตฺกฺษณาเทว โพธจิิตฺตสมปฺรภะ | 

   อุทิตาทิตฺยสงฺกาโศ ชามฺพูนทสมปฺรภะ || 21 || 

   หูºการคุฏิก า ธ ฺยาตฺวา จณกาสฺถิปฺรมาณตะ | 
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   มธ ฺเย สฺวเทวตาพิมพฺ  ม ุเข จินฺตฺย วิภาวเยตฺ || 22 || 

   ส ภเวตฺตตฺกฺษณาเทว วชฺรกายสมปรฺภะ | 

   อุทิตาทิตฺยสงฺกาโศ ชามฺพูนทสมปฺรภะ || 23 || 

   ขธาตุสฺวจฺฉมธยฺสถฺ  ไวโรจน  ปฺรภาวเยตฺ | 

   หสฺเต จกฺร  ปฺรภาวิตฺวา จกฺรวิทฺยาธโร ภเวตฺ || 24 || 

   มหาจกฺรกุล  ธ ฺยาตฺวา อิท  จกฺราคฺรสาธนม ฺ| 

   กรฺตวฺย  ชฺ านวชฺเรณ จกฺรกายาคฺรโยคตะ || 25 || 

   ขธาตุวชฺรมธยฺสฺถ  ชฺ านาโกฺษภยฺ  วิภาวเยตฺ | 

   หสฺเต วชฺร  ปฺรภาวิตฺวา วชฺรวิทฺยาธโร ภเวตฺ || 26 || 

   มหาวชฺรกุล  ธ ฺยาตฺวา อิท  วชฺราคฺรสาธนม ฺ| 

   กรฺตวฺย  ชฺ านวฺชเรณ วชฺรกายาคฺรโยคตะ || 27 || 

   ขธาตุรตฺนมธยฺสฺถ  รตฺนวชฺร  ปฺรภาวเยต ฺ| 

   หสฺเต รตฺน  ปฺรภาวิตฺวา รตฺนวิทฺยาธโร ภเวตฺ || 28 || 

   มหารตฺนกุล  ธ ฺยาตฺวา อิท  รตฺนาคฺรสาธนม ฺ| 

   กรฺตวฺย  ชฺ านวชฺเรณ รตฺนกายาคฺรโยคตะ || 29 || 

   ขธาตุปทฺม มธยฺสฺถ  อมติาภ  ปฺรภาวเยตฺ | 

   หสฺเต ปทฺม   ปฺรภาวิตฺวา ปทฺมวทิฺยาธโร ภเวตฺ || 30 || 

   มหาปทฺมกุล  ธยฺาตฺวา อิท  ปทฺมาคฺรสาธนม ฺ| 

   กรฺตวฺย  ชฺ านวชฺเรณ ธรมฺกายปรฺโยคตะ  || 31 || 

   ขธาตุสมยมธยฺสถฺ  อโมฆาคฺร  ปฺรภาวเยตฺ | 

   หสฺเต ขงฺค  ปฺรภาวิตฺวา ขงฺควิทฺยาธโร ภเวต ฺ|| 32 || 

   มหาสมยกุล  ธยฺาตฺวา อิท  สมยาคฺรสาธนม ฺ| 

   กรฺตวฺย  ชฺ านวชฺเรณ กายสมยโยคตะ || 33 || 

   ตฺริศูลชฺ านางฺกุศาทยะ สาธ ฺยา วชฺรปฺรเภทตะ | 

   สิธ ฺยนฺติ ตสฺย ธ ฺยาเนน กายวากฺจิตฺตสาธไนะ || 34 || 

  อิตฺยาห ภควานฺ มหาสมยสิทธฺวิชฺระ | 

   จตุษฺปไถกวฺฤเกฺษ วา เอกลิงฺเค ศิวาลเย | 
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   สาธเยตฺ สาธโก นิตฺย  วชฺรากรษฺ  วิเศษตะ || 35 || 

   ตฺริโยคมนฺตฺรปุรษุ  ธ ฺยาตฺวา ตฺริโยควชโฺรณม ฺ| 

   องฺกุศ  กายวากฺจิตฺต  พุทฺธาน า ชฺ านพุทฺธ ินาม ฺ|| 36 || 

   วายวฺยมณฺฑลาคฺรสฺถ  พุทฺธากรษฺณมตฺุตมม ฺ| 

   ทศทิกฺสมยสมมฺตู  วชฺเรณากฺฤษฺย ภุญฺชเยตฺ || 37 || 

  || ขธาตุสมยวชรฺากรษฺณม ฺ|| 

   ไวโรจน  มหาจกฺร  ธ ฺยาตฺวางฺกศุ  ชินาลยม ฺ| 

   วชฺรปทฺมาทิภะิ การฺย  สมยากรฺษณมตฺุตมม ฺ|| 38 || 

  ||ไตฺรธาตุกสมยากรษฺณม ฺ|| 

   สรฺวาการวโรเปต  พุทฺธพิมพฺ  วิภาวเยตฺ | 

   ปาเณา จ กายวากฺจิตฺต  องฺกุศาทีนิ ภาวเยตฺ || 39 || 

   อเนน ขลุ โยเคน ส ภเวตฺปรกรมฺกฺฤตฺ | 

   สรฺวาการวโรเปต  กายวชฺร  วิภาวเยต ฺ|| 40 || 

   ชิหฺวาวชฺรปฺรโยเคณ ธ ฺยาตฺวา วาคฺวชฺรสโม ภเวตฺ | 

   ตฺริคุหฺยสมยปูชาคฺรีº ปูช า ปูชฺย ปฺรภาวเยตฺ || 41 || 

   อิทนฺตตฺ สรฺวสิทฺธนี า สาร  คุหฺยสมุจฺจยม ฺ| 

  || อิตฺยาห ภควานฺ มหาคุหฺยสมยะ | 

   มหาม าสสมยาเคฺรณ สาธเยตฺ ตฺริวชฺรมตฺุตมม ฺ| 

   วิณฺม ูตฺรสมยาเคฺรณ ภเวทฺวทิฺยาธระ ปฺรภุะ || 42 || 

   หสฺติสมยม าเสน ปญฺจาภิชฺ ตฺวมาปฺนยุาตฺ | 

   อศฺวสมยม าเสนานฺตรฺทธฺานาธโิป ภเวตฺ || 43 || 

   ศฺวานสมยม าเสน สรฺวสทิฺธปิรฺสาธนม ฺ| 

   โคม าสสมยาเคฺรณ วชฺรากรฺษณมตฺุตมม ฺ|| 44 || 

   อลาเภ สรฺวม าสาน า ธ ฺยาตฺวา สตฺตฺว  วิกลฺปเยตฺ | 

   อเนน วชฺรโยเคน สรฺวพุทฺไธรธษิฐฺฺยเต || 45 || 

   สรฺวาการวโรเปต  กายวากฺจิตฺตวชฺรณิม ฺ| 
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   หฺฤทเย ชฺ านสมย  ม ุกเุฏ วชฺราคฺรธาริณม ฺ|| 46 || 

   ปฺรีณน  สรฺวพุทฺธาน า อิท  สมยนโยตฺตมม ฺ| 

   กรฺตวฺย  สมยาเคฺรณ สรฺวสิทธฺกิร  ปรม ฺ || 47 || 

  || สรฺวสมยชฺ านวชรฺาหาโร นาม สมาธะิ || 

   ชิหฺวา สมยวชฺราเคฺร ธ ฺยาตฺวา หูการวชฺริณม ฺ| 

   ปญฺจามฺฤปฺรโยเคณ วชฺรสตฺตวฺตฺวมาปนฺุยาตฺ || 48 || 

   อาะกาเราการสมยมทิ  วชฺรนโยตฺตมม ฺ| 

   อเนน ขลุ โยเคน วชฺรสตตฺฺวสโม ภเวตฺ || 49 || 

  || สมยวชฺรามฺฤตมาลิน ีนาม สมาธะิ || 

   ตฺริวชฺรสมยสิทธฺยฺรถฺ  ภเวตฺตฺรกิายวชฺรณิะ | 

   ทศทิกฺสรฺวพุทฺธาน า ภเวจฺจินฺตามณโฺยทธะิ || 50 ||  

   อาภาสยติ วชฺราตฺมา โลกธาตุº สมนฺตตะ | 

   จกฺรสมยสิทฺธยฺนเฺต พุทฺธกายสโม ภเวตฺ || 51 || 

   วิจเรตฺ สมนฺตตะ สิทฺโธ คงฺคาวาลุกสรวฺตะ | 

   สรฺเวษุ สมยาเคฺรษ ุวิทฺยาธรปฺรภุรภฺเวตฺ || 52 || 

   สรฺวสมยสทิฺธยฺเคฺร กายวชฺรปฺรภาวตะ | 

   อนฺตรฺทฺธาเนษุ สรฺเวษุ สาหไสรฺกาวภาสกะ | 

   หรเต สรฺวสิทฺธนี า ภุงฺกฺเต กนฺย า สุราคฺรชาม ฺ|| 53 || 

   คงฺคาวาลุกสมานฺ พุทฺธ  าสฺริวชฺราลยส สฺถิตานฺ | 

   ปศฺยเต จกฺษุรฺวชฺเรณ สฺวหสฺไตก  ยถามลม ฺ|| 54 || 

   คงฺคาวาลุกสไมะ เกฺษไตรฺะ เย ศพฺทาะ ส ปฺรกีรฺติตาะ | 

   ศฺฤโณตฺยภิชฺ าวศตะ โศฺรตฺรสฺถมวิ สรฺวตะ || 55 || 

   คงฺคาวาลุกสไมะ เกฺษไตรฺะ กายวากฺจิตฺตลกฺษณม ฺ| 

   ส เวตฺติ สรฺวสตฺตฺวาน า จิตฺตาขฺย  นาฏโกทฺภวม ฺ|| 56 || 

   คงฺคาวาลุกสไภะ กลฺไปะ ส สารสฺถติิสมภฺวม ฺ| 

   ปูรฺวนิวาสสมย  ทินตฺรยมวิ สฺมเรตฺ || 57 || 

   คงฺคาวาลุกสไมะ การฺไยะ พุทฺธเมฆาทฺยล กฺฤไตะ | 
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   คงฺคาวาลุกสมานฺ กลฺปานฺ สฺผเรท ฺทฺฤฒาคฺรวชรฺิณะ || 58 || 

  อิตฺยาห ภควานฺ สมยาภิชฺ ะ | 

   วชฺรจกฺษุรฺวชฺรโศฺรตฺร  วชฺรจิตฺต  วชฺรปาณี วชฺรฤทฺธศิฺเจติ | 

   พุทฺธาภิชฺ ารฺถส สทิฺเธา พุทฺธกายสโม ภเวตฺ | 

   คงฺคาวาลุกส ขฺไยศฺจ ปริวาไระ ปรีวฺฤตะ | 

   วิจเรตฺ กายวาคฺวชฺโร โลกธาตุ สมนตฺตะ || 59 || 

   เสวาสมยส โยมปุสาธนสมภฺวม ฺ| 

   สาธนารฺถสมย  จ มหาสาธนจตุรฺถกม ฺ|| 60 || 

   วิชฺ าย วชฺรเภเทน ตตะ กรฺมาณิ สาธเยตฺ | 

   เสวาสมาธสิ โยค  ภาวเยตฺ โพธมิตฺุตมม ฺ|| 61 || 

   อุปสาธนสิทธฺยฺเคฺร วชฺรายตนวิจารณม ฺ| 

   สาธเน โจทน  โปรฺกตฺ  มนฺตฺราธปิตภิาวนม ฺ|| 62 || 

   มหาสาธนกาเลษ ุพิม ฺพ  สฺวมนฺตรฺวชรฺิณะ | 

   มุกุเฏ’ธปิตึ ธ ฺยาตฺวา สิทฺธยฺเต ชฺ านวชฺรณิะ  || 63 || 

   เสวาชฺ านามฺฤเต’ ไนว กรฺตวยฺ  สรฺวตะ สทา | 

   เอโษ หิ สรฺวมนฺตรฺาณ า สรฺวมนฺตฺรารฺถ สาธกะ || 64 || 

   มหาฏวีปฺรเทเศษ ุวิชเนษุ มหตฺสุ จ | 

   คิริคหฺวรกุเลษุ สทา สิทฺธ ิรวาปฺยเต || 65 || 

  อิตฺยาห ภควานฺ มหาสาธนวชฺระ | 

   อถ วชฺรจตุษฺเกณ เสวา การฺยา ทฺฤฒวฺรไตะ | 

   ตฺริวชฺรกายมนเฺตฺรณ ภาวยนฺ สิทฺธมิศฺนเุต || 66 || 

   จตุะสนฺธ ฺยปฺรโยเคณ ปญฺจสฺถาเนษุ พุทฺธมิานฺ | 

   โอ การชฺ านวชฺเรณ ธ ฺยาตฺวา สมฺพรมาวิเศตฺ || 67 || 

   ทินานิ สปฺต ปกฺษ  จ มาสมปฺยพฺทเมว จ | 

   อุตฺปาทฺย วชฺรสมย  ลฆุ สิทฺธริวาปฺยเต || 68 || 

   วิสฺตเรณ มยา โปฺรกตฺ  ทินเภทปรฺโจทตะ | 

   ปกฺษาภฺยนฺตรตะ สิทฺธริุกตฺา คุหฺยาคฺรสมภฺไวะ || 69 || 
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  ตเตฺรทมุปสาธนสมพฺรวิษยม ฺ| 

   พุทฺธกายธระ ศฺรีมาน ฺตฺริวชรฺาเภทยฺภาวิตะ | 

   อาธ ิษฺ านปท  เม’ ทฺย กโรตุ กายวชฺรณิะ || 70 || 

   ทศทิกฺส สฺถิตา พุทฺธาสฺริวชฺราเภทฺยภาวิตาะ | 

   อธ ิษฺ านปท  เม’ ทฺย กุรฺวนฺตุ กายลกฺษิตม ฺ|| 71 || 

  ตเตฺรท  สาธนสมพฺรวิษยม ฺ|| 

   ธรฺโม ไว วากฺปถะ ศฺรีมาน ฺตฺริวชรฺาเภทยฺภาวิตะ | 

   อธ ิษฺ านปท  เม’ ทฺย กโรตุ วากฺยวชรฺิณะ || 72 || 

   ทศทิกฺส สฺถิตา พุทฺธาสฺริวชฺราเภทฺยภาวิตาะ | 

   อธ ิษฺ านปท  ตสฺย กุรฺวนฺต ุวากฺปโถทฺภวม ฺ|| 73 || 

  ตเตฺรท  มหาสาธนสมพฺรวิษยม ฺ| 

   จิตฺตวชฺรธระ ศฺรีมาน ฺตฺริวชรฺาเภทยฺภาวิตะ | 

   อธ ิษฺ านปท  เม’ ทฺย กุรฺวนฺตุ จิตฺตวชฺริณะ || 74 || 

   ทศทิกฺส สฺถิตา พุทฺธาะ ตฺริวชฺราเภทฺยภาวิตาะ | 

   อธ ิษฺ านปท  เม’ ทฺย กุรฺวนฺตุ จิตฺตสมฺภวาะ || 75 || 

   พุทฺโธ วา วชฺรธรโฺม วา วชฺรสตฺตฺโว’ ปิ วา ยทิ | 

   อติกฺรเมทยฺท ิโมหาตฺมา สฺผุเฏยรฺุนาตฺร ส ศยะ || 76 || 

  อิติ ศฺรีสรฺวตถาคตกายวากฺจิตฺตรหสยฺาติรหสเฺย คุหฺยสมาเช มหาคุหยฺตนตฺฺรราเช 

สมยสาธนาคฺรนริฺเทศปฏโล ทฺวาทโศ’ ธ ฺยายะ | 
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ตฺรโยทศะ ปฏละ  

สมยวฺย ูหตตฺตฺวาร ฺถภาวนาสมฺโพธ ิปฏลสฺรโยทศะ  
 

 อถ ภควนฺตะ สรฺวตถาคตา ชฺ านวชฺราคฺรจาริณะสรวฺสตตฺฺวารฺถสมภฺตูา โพธสิตฺตวฺาศฺจ ธ ี

มนฺตะ ปฺรณิปตฺย มหาศาสฺตาร  ม ุนึ สตฺตฺวารฺถวชฺรณิ  ปูชาสมยตตตฺฺวชฺ วชฺรโฆษมทุรียน ฺ| 

   อโห พุทฺธนย  ทิวฺยมโห โพธนิโยตฺตมม ฺ| 

   อโห ธรฺมนย ศานฺตมโห มนฺตฺรนย  ทฺฤฒม ฺ|| 1 || 

   อนุตฺปนฺเนษุ ธรฺเมษ ุสฺวภาวาติศเยษุ จ | 

   นิรฺวิกลฺเปษุ ธรฺเมษุ ชฺ าโนตฺปาทะ ปฺรคียเต || 2 || 

   ภาษสฺว ภควนฺ รมฺย  สรฺวธรมฺสมจฺุจยม ฺ| 

   วชฺรชาปํ มหาชฺ าน  ตฺริกายาเภทฺยมณฺฑลม ฺ|| 3 || 

   ปฺราปฺยนฺเต พุทฺธชฺ านาน ิตฺริวชรฺาเภทยฺภาวไนะ | 

   ชปนฺ วชฺรปฺรโยเคณ สรฺวพุทไฺธรธษิฺฐยฺเต || 4 || 

   กุลาน า สรฺวมนฺตฺราณ า กายวากฺจิตฺตลกฺษณม ฺ| 

   มนฺตฺรชาปํ ปฺรโธษาถ วชฺรชาปมทุาหรน ฺ|| 5 || 

   พุทฺธาศฺจ ตฺรฺยธ ฺวสมภฺตูาะ กายวากฺจิตฺตวชฺริณะ | 

   ส ปฺราปฺตา ชฺ านมตุล  วชฺรมนตฺฺรปรฺภาวไนะ || อิติ || 6 || 

   อถ วชฺรธระ ศาสฺตา ขวชฺรชฺ านสมฺภวะ | 

   กรฺตา สฺรษฺฏา วราคฺราคฺรฺโย ฺวชฺรชาปมทุาหรต ฺ|| 7 || 

   สรฺวมนฺตฺรารฺถชาเปษุ ตฺริวชฺราเภทฺยลกฺษณม ฺ| 

   ตฺริเภเท วชฺรปรฺยยฺนโฺต นฺยาโส’ ย  ตฺริวชฺรมจฺุยเต || 8 || 

  อิตฺยาห จ | 

   ตฺริวิธ   สฺผุรณ  การฺย  กายวากฺจิตฺตสนฺนิเธา | 

   อเนน ชาปวชฺเรณ วชฺรจิตฺตสโม ภเวตฺ || 9 || 

   พุทฺธาน า กายวากฺจิตฺต  ธ ฺยาตฺวา ปูชาปฺรกลฺปนม ฺ| 

   กรฺตวฺย  ชฺ านวชฺเรณ อิท  โพธสิมาวหม ฺ || 10 || 

   อถวา สฺผุรณ  การฺย  ตฺริเภเทน ปฺรติ ปฺรติ | 
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   กายวากฺจิตฺตไนราตฺมยฺ  ชฺ าจิตฺเตน ส สฺผเรตฺ || 11 || 

   อุจฺจารยนฺ สฺผเรทฺวชฺร  สมาปฺเตา ส หารมาทิเศต ฺ| 

   อิทนฺตตฺ สรฺวพุทฺภาน า ชฺ าโนนฺมลีติจกฺษุษาม ฺ|| 12 || 

   กายวชฺราภิสมโฺพธ ึภาวาภาววิจารณม ฺ| 

   พุทฺธกาย อิติ โปฺรกฺตะ กายชาปะ ส อุจฺยเต || 13 || 

   วากฺยสมยสมโฺพธะิ ศพฺทาศพฺทวิจารณมฺ | 

   วาคฺวชฺร อิติ โปฺรกฺโต วาคฺชาปะ ส อุจฺยเต || 14 || 

   จิตฺตสมยสมโฺพธะิ สฺถิติวชฺรวิจารณม ฺ| 

   วชฺรจิตฺตมิติ โปฺรกตฺ  จิตฺตชาปะ ส อุจฺยเต || 15 || 

   อถานุคมชาเปน นิะสฺวภาเวน จารุณา | 

   วิจารณ  ตฺรฺยธ ฺวพุทฺเธภฺโย รตฺนชาปะ ส อุจฺยเต || 16 || 

   สฺผรณ  กายเมเฆน พุทฺธเกษฺตฺราตฺ สมนฺตตะ | 

   คมนาคมนวชรฺารถฺมโมฆชาปะ ส อุจฺยเต || 17 || 

   ศฺฤโณติ มนฺตฺรากฺษรปท  สฺววชไฺรรฺฆษฺุฏมณฺฑลม ฺ| 

   โกฺรธสมยชฺ าเนน โกฺรธชาปะ ส อุจฺยเต || 18 || 

   กามารฺถ  วิหฺวลีภูตานฺ สรฺวตฺราณหไิตษิณะ | 

   สตฺตฺวานฺ โมหปเท สฺถาปฺย โมหชาป อิติ สฺม ฺฤตะ || 19 || 

   ราควชฺโรทฺภว  วาจ  กายวากฺจิตฺตส สฺถิตามฺ | 

   สตฺตฺวานฺ ราคปเท สฺถาปฺย ราคชาป อิติ สฺม ฺฤตะ || 20 || 

   ทฺเวษวชฺโรทภฺว  จิตฺต  กายวากฺจิตฺตส สฺถิตม ฺ| 

   สตฺตฺวานฺ ทฺเวษาลเย สฺถาปฺย ทฺเวษชาปะ ส อุจฺยเต || 21 || 

   ตฺริวชฺรสมย  ตตฺตฺว  มธ ฺยม  สมยวชฺรณิม ฺ| 

   ตเทว สรฺว วชฺราณ า ชาโป นปุสก อุจฺยเต || 22 || 

   วชฺราธ ิปตยะ สรฺเว ราคตตฺตฺวารฺถจินฺตกาะ | 

   กุรฺวนฺติ ราคช า โพธ ึ สรฺวสตฺตฺวหไิตษิณีม ฺ|| 23 || 

   โลจนาทฺยา มหาวิทฺยา นิตฺย  กามารฺถตตปฺราะ | 

   สิธ ฺยนฺติ กามโภไคสฺตุ เสวฺยมาไนรยฺเถจฺฉตะ || 24 || 
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   โมหสมยสมภฺูตา วิทฺยาราชาโน วชฺริณะ | 

   นปุสกปเท สิทฺธาะ ททนฺติ สิทฺธมิตฺุตมาม ฺ|| 25 || 

   โกฺรธา เทฺวษาลเย ชาตา นิตฺย  มารณตตฺปราะ | 

   สิทฺธ ฺยนฺติ มารณารเฺถน เสวฺยมาไนรฺยเถจฺฉตะ || 26 || 

  อิตฺยาห ภควานฺ มหาปุรุษสมยะ | 

   หฺฤทิ มธ ฺยคต  จกฺร  ภาวเยตฺ ชฺ านวชฺริณามฺ | 

   สฺวจฺฉมณฺฑลมธยฺสฺถ  จกฺรมนตฺฺรารฺถภาวนา || 27 || 

   หฺฤทิ มธ ฺยคต  วชฺร  ภาวเยตฺ ชฺ านวชฺริณะ | 

   วชฺรมณฺฑลมธยฺสถฺ  วชฺรมนตฺฺรารถฺภาวนา || 28 || 

   หฺฤทิ มธ ฺยคต  รตฺน  ภาวเยทฺรตฺนชฺ านินะ | 

   รตฺนมณฺฑลมธยฺสถฺ  รตฺนมนตฺฺรารฺถภาวนา || 29 || 

   หฺฤทิ มธ ฺยคต  ปทฺม   ภาวเยตฺ ปทฺมชฺ านินะ | 

   ธรฺมมณฺฑลมธยฺสฺถ  ปทฺมมนตฺฺรารฺถภาวนา || 30 || 

   หฺฤทิ มธ ฺยคต  ขงฺค  ภาวเยตฺ ขงฺคชฺ านินะ | 

   สมยมณฺฑลมธยฺสฺถ  ขงฺคมนตฺฺรารฺถภาวนา || 31 || 

   สรฺวมณฺฑลปารฺศฺเวษุ สรฺวพุทธฺานฺนิเวศเยตฺ | 

   ปญฺจรศฺม ิปฺรเภเทน สฺผารยน ฺโพธมิาปฺนเุต || 32 || 

   สฺผุรณ  สรฺวมนฺตฺราณ า ทฺวิธา เภเทน กีรฺติตม ฺ| 

   ตฺริกายวชฺรเภเทน ส หารสฺผรณ  ภเวต ฺ|| 33 || 

   กายสฺวภาว  กาเยน จิตฺต  จิตฺตสฺวภาวตะ | 

   วาจ  วาจสฺวภาเวน ปูชฺย ปูชามวาปฺนยุาตฺ || 34 || 

   มหามณฺฑลจเกฺรณ ปญฺจวชฺรวิภาวนา | 

   มธ ฺเย ตฺวธปิตึ ธ ฺยาตฺวา สฺวพิมพฺ  ตฺริกายวชฺรณิม ฺ|| 35 || 

   พิม ฺพ สฺวมนฺตรฺวชรฺสยฺ มณฺฑลาน า จตุษฺฏยมฺ | 

   จตุรฺวรฺเณน ส กลฺปฺย หฺฤท ิมนตฺฺรารฺถภาวนา || 36 || 

   วชฺรจตุษฺฏย  กรฺม กโรติ ธ ฺยานวชฺรณิะ | 

   เอโษ หิ สรฺวมนฺตรฺาณ า รหสฺย  ปรมศาศฺวตม ฺ|| 37 || 
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   ศานฺติเก โลจนาการ  เปาษฺฏิเก ปทฺมวชรฺิณม ฺ| 

   วศฺเย ไวโรจนปท  วชฺรโกฺรโธ’ ภิจารเก || 38 || 

   อิทนฺตตฺ สรฺวมนฺตฺราณ า คุหฺย  ตฺริกายสมฺภวม ฺ| 

   นิรฺม ิต  ชฺ านวชฺเรณ กฺริยานาฏกลกฺษิตม ฺ|| 39 || 

   อภกฺติวาทินะ สตฺตฺวา นินฺทกาจารฺยวชฺริเณ | 

   อนฺเยษามป ิทุษฺฎานามิท  การฺย  ปฺรโจทนม ฺ|| 40 || 

  อิตฺยาห ภควานฺ มหาชฺ านจกฺรวชฺระ || 

   ไตฺรธาตุกสถฺิตาน ฺสรฺวานฺ พุทฺธกาเย วิภาวเยตฺ | 

   ส ปุโฏทฺฆาฏิตานฺ กฺฤตฺวา ตตะ กรฺมปฺรสาธนม ฺ|| 41 || 

   ขธาตุมธยฺค  วชฺร  ปญฺจศูล  จตุรฺม ุขม ฺ| 

   สรฺวาการวโรเปต  วชฺรสตตฺฺว  วิภาวเยตฺ || 42 || 

   ตฺราธ ฺวสมยสมภฺตู  พุทฺธจกฺร  วิภาวเยตฺ | 

   ทกฺษปาณาวิท  การฺย  พุทฺธจกฺร  มหาพลมฺ || 43 || 

   สตฺตฺวานฺ ทศทิกฺ ส ภูตานฺ พุทฺธกายปฺรเภทตะ | 

   ส หฺฤตฺย ปิณฺฑโยเคน สฺวกาเย ตานฺ ปฺรเทศเยตฺ || 44 || 

   สฺผุรณนฺตุ ปุนะ การฺย  พุทฺธาน า ชฺ านวชฺริณามฺ | 

   กฺรุทฺธานฺ โกฺรธากุลาน ฺธยฺาตฺวา วิกโฏตฺกฏภีษณานฺ || 45 || 

   นานาปฺรหรณหสตฺาคฺรานฺ มารณารถฺาคฺรยฺจินฺตกานฺ | 

   ฆาตยนฺโต มหาทุษฏฺานฺ วชฺรสตฺตฺวมป ิสฺวยม ฺ|| 46 || 

   พุทฺธาสฺริกายวรทาะ ตฺริวชฺราลยมณฺฑเล | 

   ททาติ สิทฺธ ึ โมหาตฺมา มฺริยเต นาตฺร ส ศยะ || 

   ทินานิ สปฺเตท  การฺย  พุทฺธสฺยาปิ น สิธ ฺยติ || 47 || 

  || วชฺรสมยาชฺ าจโกฺร นาม สมาธะิ || 

   ขธาตุมธยฺค  จกฺร  วชฺรชฺวาลวภิูษิตม ฺ| 

   สรฺวาการวโรเปต  ไวโรจน  ปฺรภาวเยตฺ || 48 || 

   ตฺรฺยธ ฺวสมยสมภฺตูานฺ วชฺรสตตฺฺวานฺ มหายศานฺ | 

   วชฺร  สฺผุลิงฺคคหน  ปาเณา ตสฺย วิภาวเยตฺ || 49 || 
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   สตฺตฺวานฺ ทศาทิกฺส ภูตานฺ วชฺรกายปฺรเภทตะ | 

   ส หฺฤตฺย รศฺม ิโยเคน สฺวกาเย ตานฺ ปฺรเวศเยตฺ || 50 || 

   สฺผุรณ  สรฺววชฺราณ า การฺย  ชฺ านาคฺรพุทฺธ ินา | 

   ศฺฤณฺวนฺตุ สรฺวพุทฺธาตฺมา กายวากฺจิตฺตโยคินะ || 51 || 

   อห  วชฺรธระ ศฺรีมานฺ อาชฺ าจกฺรปฺรเภทตะ | 

   วชฺเรณาทีปฺตวปษุา สฺผารยาม ิตฺริกายชานฺ || 

   ล ฆเยทฺยทิ สมย  วิศีรฺยเต น ส ศยะ || 52 || 

  || จกฺรสมยาชฺ าวชฺโร นาม สมาธะิ || 

   ขวชฺรมธยฺค  จินฺเตทฺพุทธฺมณฺฑลวชรฺิณม ฺ| 

   ยมานฺตก  มหาจกฺร  ขวชฺราขฺย  ปฺรกลฺปเยตฺ || 53 || 

   พุทฺธ  าศฺจ ตฺรฺยธ ฺวสมภฺตูานฺ ปฺรวิษฺฏ าสฺริกายมณฺฑเล | 

   ปุนะ ส สฺผารเยทฺพุทธฺานฺ ยมานฺตกาการสนนฺภิานฺ || 54 || 

   สตฺตฺว าศฺจ ตฺรฺยธ ฺวสมภฺตูานฺ ริปูณ า ทุษฺฏเจตสาม ฺ| 

   ฆาติตานฺ ภาวเยตฺ กฺรุทฺธ อิท  วชฺราชฺ ามณฺฑลม ฺ|| 55 || 

  || สรฺวสมยสมภฺวยมานตฺกสฺมานยฺ ตฺริกายาชฺ าวชโฺร นาม สมาธะิ || 

   กายวากฺจิตฺตวชฺไรสตฺุ สฺวมนตฺฺรารถฺคุเณน วา | 

   อถวา (เปาษฺป) สมเย อาชฺ าจกฺรปฺรวรตฺนม ฺ|| 56 || 

   รกฺษารฺถ  สรฺวมนฺตฺราณ า การฺย  ชฺ านาคฺรวชฺริณาม ฺ| 

   อิท  ตตฺ สรฺวพุทฺธาน า โพธริกฺษารฺถมจฺุยเต || 57 || 

  || อิตฺยาห ภควานฺ โพธ ิจิตฺตะ | 

   ขวชฺรมธยฺค  ธรฺม   ไวโรจนาคฺรสมภฺวม ฺ| 

   ธ ฺยาตฺวา ตฺริกายวชฺราคฺร  อาสนนฺต ุปฺรกลฺปเยตฺ || 58 || 

   ขธาตุ สรฺวพุทฺไธสตฺุ ปริปูรณฺ  วิภาวเยตฺ | 

   มนฺตฺรากฺษรปท  ชฺ าน  จิตฺตาการ  ปฺรกลฺปเยตฺ || 59 || 

   ปุนสฺตุ ส สฺผเรทฺพุทธฺานฺ จิตฺตวชฺรปรฺภาวิตานฺ | 

   จิตฺตวชฺรมิติ กฺฤตฺวา ตฺริกาเย ตานฺ ปฺรเวศเยต ฺ|| 60 || 

  อิตฺยาห ภควานฺ ขวชฺรสมยะ || 



  80 

  || วชฺรมนฺตฺรรตฺนปฺรทฺโยตกโร นาม สมาธะิ || 

   สรฺวาการวโรเปต  วชฺรสตตฺฺว  วิภาวเยตฺ | 

   พุทฺธาสฺตุ กฺรมศะ สฺถาปฺย ชลสฺโยปริ จ กฺรเมต ฺ|| 

   สมโยทกปฺรโยเคณ มูรฺธนฺ ิปาทวิภาวนม ฺ|| 61 || 

  อิตฺยาห ภควานฺ สฺวภาวศุทฺธะ || วชฺโรทธปิทากฺรานโฺต นาม สมาธะิ || 

   มาเหนฺทฺรมณฺฑล  ธ ฺยาตฺวา มธ ฺเย โกฺรธกุล  นฺยเสตฺ | 

   กรฺมวชฺรปทากฺรานตฺ  ม ูรฺธนฺ ิตสฺย วิภาวเยตฺ || 

  อิตฺยาห จ || สรฺวตีรฺถปฺวาทิสฺตมภฺนวชโฺร นาม สมาธะิ || 62 || 

   โกฺรธาการ  ตฺริวชรฺาคฺรานฺ ปีตกึชลฺกสนนฺิภานฺ | 

   คิริราช อิว สรฺวานฺ ธ ฺยาตฺวา มูรฺธนฺิ ปฺรภาวเยตฺ || 

   พุทฺธไสนยฺมป ิสฺตมเฺม มฺริยเต นาตฺร ส ศยะ || 63 || 

  อิตฺยาห ภควานฺ สรฺวตถาคตกายวากฺจิตฺตสมภฺวะ || สรฺวไสนยฺสตฺมภฺโน นาม     

สมาธ ิะ || 

   ริปุสนฺตฺราสนสมเย อิท   ธ ฺยาน  ปฺรกลฺปเยตฺ | 

   อติกฺรเมทยฺท ิพุทฺธะ สฺผุฏเต นาตฺร ส ศยะ  || 64 || 

  อิตฺยาห ภควานฺ ตฺริวชฺรสมยะ | 

   หูการกีลก  ธ ฺยาตฺวา ปญฺจ ศูลปฺรมาณตะ | 

   วชฺรกีล  กฺฤต  เตน หฺฤทเย ตทฺวิภาวเยตฺ || 

   พุทฺธไสนยฺมป ิกฺรุทธฺ   นาศ  คจฺเฉนนฺ ส ศยะ || 65 || 

  || ริปุมหาปหาโร นาม สมาธะิ || 

   นคเร วา’ ปฺยถวา คฺราเม วิษเย วา ปฺรโยชเยตฺ | 

   อเนน นิตฺย  ภเวจฺฉานฺติะ สรฺวโรควิวรฺชติา || 66 || 

   อนฺตริกฺษคต  วชฺร  ปญฺจศูล  ปฺรภาวเยตฺ | 

   กลฺโปทฺทาหมวิ ธยฺาตฺวา ปุนะ ส หารมาทิเศต ฺ|| 67 || 

   สฺผุรณ  จ ปุนะ การฺย  รตฺนจินฺตามณิปฺรไภะ | 

   ภาวเยทฺธรฺมเมธานไฺว อภิเษก  สมาทิเศตฺ || 68 || 

   อเนน ธ ฺยานวชเฺรณ ทุษฺปโูร’ ปิ ปฺรปูรฺยเต | 
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   ส ภเวจฺจินฺตามณิะ ศฺรีมานฺ ทานวชฺรปฺรสาธกะ || 

   พุทฺธเมไธรมฺหาธรไฺมรฺวชฺรสตฺตฺไวศฺจ ตตฺ สฺผุเรตฺ || 69 || 

   ตฺริกลฺปาส ขฺเยยสถฺาน  สรฺวพุทไฺธรธษิฺฐยฺเต | 

   อิท  ตตฺ สรฺพพุทฺธาน า กายคุหฺยมนาวิลม ฺ|| 70 || 

  || สรฺวสตฺตฺวโรคาปนยนวชฺรสมภฺโว นาม สมาธะิ || 

   ธ ฺยานวชฺเรณ สมาทาน  ยตฺร สฺถาเน สมาจเรต ฺ| 

   อเนน ธ ฺยานโยเคน ติษฺ น ฺพุทฺไธรธษิฺฐยฺเต || 71 || 

   ธ ฺวชามฺฤตมหาราช  วชฺรกีล  ปฺรภาวเยตฺ | 

   นิขเนทฺทศทิกฺจกฺร  สฺผุลงิฺคชฺวาลสนนฺิภม ฺ|| 72 || 

  || อิตฺยาห จ || ชคทฺวิชยศานฺติวชโฺร นาม สมาธ ิะ || 

   ขธาตุมธยฺค  จินฺเตจฺฉานฺติมณฺฑลมตุตฺมม ฺ| 

   พิม ฺพ ไวโรจน  ธยฺาตฺวา หฺฤทเย’ ถ ปฺรวินฺยเสตฺ || 73 || 

   ขธาตุ โลจนาไคฺรศฺจ ปริปูรฺณ  วิภาวเยตฺ | 

   ส หฺฤตฺย รศฺม ิปิณฺเฑน อารมฺภสฺย นิปาตเน || 74 || 

   โรมกูปาคฺรวิวไรรพฺุทธฺเมธานฺ สฺผเรทฺวรฺตี | 

   อภิเษก  ตทา ตสฺย พุทฺธเมฆา ททนฺติ หิ || 

   อเนน วชฺรสมยะ ศฺรีมาน ฺภวติ ตตฺกฺษณาตฺ || 75 || 

  || พุทฺธสมยเมฆวฺยโูห นาม สมาธะิ || 

   ขวชฺรมธยฺค  จินฺเตนฺมาเหนทฺฺรมณฺฑล  ศุภม ฺ| 

   พิม ฺพ  ธรฺม  ปร   ธ ฺยาตฺวา หฺฤทเย วา’ ถ วินฺยเสตฺ || 76 || 

   ขธาตุภวน  รมฺย  ปาณฺฑราขฺไยะ ปฺรปูรเยตฺ | 

   ส หเรทฺรศฺมปิณิฺเฑน รตฺนจินตฺามณปิฺรภม ฺ|| 77 || 

   กายวากฺจิตฺตนิลเย’ รฺถิเน ตจฺจ นิเวทเยตฺ | 

   โรมกูปาคฺรวิวเร รตฺนเมฆานฺ สฺผเรทฺวรฺตี || 78 || 

   ภาวเยทฺธรฺมเมฆานฺไว อภิเษก  สมาทิเศตฺ | 

   อเนน ธ ฺยานวชเฺรณ ทุษฺปโูร’ ปิ ปฺรปูรฺยเต | 

   ส ภเวจฺจินฺตามณิะ ศฺรีมานฺ ทานวชฺรปฺรสาธกะ || 79 || 
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  || ธรฺมสมยเมฆวฺยโูห นาม สมาธะิ || 

   ขธาตุมธยฺค  จินฺเตทฺวชรฺจนทฺฺรารกฺมณฺฑลม ฺ| 

   พิม ฺพ ขวชฺรธรมฺาคฺรมรถฺิโน  หฺฤทิ วินฺยเสตฺ || 80 || 

   พุทฺไธศฺจ โพธสิตตฺฺไวศฺจ ปูริปูรณฺ  สมณฺฑลม ฺ| 

   ปญฺจรศฺม ิปฺรโยเคณ เตชสฺตตฺร นิปาตเยตฺ || 81 || 

   ส ภเวตฺตตฺกฺษณาเทว สรฺวพุทธฺมโนชฺ กะ | 

   มญฺชุศฺรีตุลฺยสงฺกาศะ ส ภเวตฺปรกรมฺกฺฤตฺ || 82 || 

   ททาติ จ ปฺรหฺฤษฺฏาตฺมา อภิเษก  มโหตฺสกุะ 

   วศมานยติ ชนานฺ สรฺวานฺ ทรฺศเนไนว โจทิตานฺ || 83 || 

  || รตฺนสมยเมฆวฺยโูห นาม สมาธะิ || 

   ขวชฺร  รากฺษไสะ กฺรูไรศฺจณฺไฑะ โกฺรธสทุารไุณะ | 

   ศฺฤคาไลรฺวิวิไธะ กาไกรคฺฺฤไธรฺะ ศฺวาไนะ ปฺรภาวเยต ฺ|| 84 || 

   อาคฺเนยมณฺฑลสถฺ  ตุ ภาวเยทฺ ริปวะ สทา | 

   อปการี สรฺวพุทฺธาน า ธ ฺยาตฺวา โยค  ปฺรโยชเยตฺ || 85 || 

   อนฺตฺรมชฺชารธุริาทฺย  สรฺวากฺฤษฏฺ  ปฺรภาวเยตฺ | 

   นานาปฺรหรณธไรรากฺรานฺโต มฺรยิเต ริปุะ || 86 || 

   พุทฺโธ วชฺรฆโร วาปิ ยทฺยเนน ปฺรภาวฺยเต | 

   ปกฺษาภฺยนฺตรปูรเฺณน มฺรยิเต นาตฺร ส ศยะ || 87 || 

  || วชฺรเมฆสมยวยฺโูห นาม สมาธะิ || 

   ตฺริม ุข  ไวโรจน  จินฺเตจฺฉรตฺกาณฺฑสมปฺรภม ฺ| 

   สิตกฺฤษฺณมหารกตฺ  ชฏามุกุฏมณฺฑิตม ฺ|| 88 || 

   ตฺริม ุข  วชฺริณ  จินฺเตตฺกฺฤษฺณรกฺตสิตานนม ฺ| 

   ชฏามุกุฏธร  ทีปฺต  โลกธาตุสมากุลม ฺ|| 89 || 

   ตฺริม ุข  ราคิณ  จินฺเตทฺรกฺตกฺฤษฺณสิตานนม ฺ| 

   ชฏามุกุฏส โภค  ภาวยนฺ สิธ ฺยเต ฆฺรุวม ฺ|| 90 || 

   จกฺร  วชฺร  มหาปทฺม   สวฺยปาโณ วิภาวเยต ฺ| 

   ษฑฺภุชานฺ ภาวเยทฺวชฺรานนฺานาปฺรหรณธราน ฺศุภานฺ || 91 || 
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   โลจน า ตฺริม ุข า จินฺเตตฺ สรฺวสตฺตฺวหไิตษิณีม ฺ| 

   สิตกฺฤษฺณมหารกตฺ า จารุรูปํา วิภาวเยตฺ || 92 ||  

   ขวชฺรเนตฺรีº  มหาราชฺ º ตฺริม ุข า ภาวเยตฺสทา | 

   กฺฤษฺณรกฺตสิตาการ า จารุรูปํา วิภาวเยตฺ || 93 || 

   วาคฺวชฺรีº  จ มหาราชฺ º ตฺริม ุข า ภาวเยตฺสทา | 

   รกฺตสิตกฺฤษฺณาการ า จารุวรฺณ า วิภาวเยตฺ || 94 || 

   วชฺโรตฺปลธร า วิทฺย า ตฺริม ุข า กานฺติสุปฺรภาม ฺ| 

   ปีตกฺฤษฺณสิตาการ า ภาวยนฺ ชฺ านมาปฺนุยาตฺ || 95 || 

   ยมานฺตก  มหาโกรฺธ   ตฺริมขุ  กฺรุทธฺสุปฺรภม ฺ| 

   ภยสฺยาปิ ภย  ตีกฺษฺณ  กฺฤษฺณวรฺณ  วิภาวเยตฺ || 96 || 

   อปราชิต  มหาโกฺรธมฏฺฏาฏฺฏหาสนาทินฺม ฺ| 

   ตฺริม ุข  สฺผุลิงฺคคหน  วิสฺผุรนฺต  วิจินฺตเยต ฺ|| 97 || 

   หยคฺรีว  มหาโกฺรธ   กลฺโปททฺาหมโิวทฺภวม ฺ| 

   ตฺริม ุข  ทุษฺฏปทากฺรานตฺ  ภาวเยทโฺยคตะ สทา || 98 || 

   วชฺรามฺฤต  มหาโกฺรธ   สฺผุลงิฺคากุลเจตสม ฺ| 

   ทีปฺตวชฺรนิภ  กฺรูร  ภยสยฺาปิ ภยปฺรทม ฺ|| 99 || 

   ฏกฺกิราช  มหาโกฺรธ   ตฺริม ุข  ตฺริภยปรฺทม ฺ| 

   จตุรฺภุช  ภยสฺยาคฺร  ฏกฺกิราช  ปฺรภาวเยตฺ || 100 || 

   มหาพล  มหาวชฺร  ไตฺรโลกฺยารฺถารถฺธารณิม ฺ| 

   นาศก  สรฺวทุษฺฏาน า ตฺริม ุข  ภาวเยตฺสทา || 101 ||   

   นีลทณฺฑ  มหาโกฺรธ   ตฺรโลกฺยสยฺ ภยปฺรทม ฺ| 

   ตฺริม ุข  ตฺริวชฺรสมภฺตู  ตีกฺษฺณชฺวาล  ปฺรภาวเยตฺ || 102 || 

   วชฺราจล  มหาโกฺรธ   เกกร  วชฺรส ภวม ฺ| 

   ขงฺคปาศธร  เสามยฺ  ตฺริม ุข  ภาวเยทวฺฺรตี || 103 || 

   เอกากฺษร  มโหษฺณีษ  วิสฺผุรนฺต  สมนตฺตะ | 

   ตฺริม ุข  วชฺริณ  ทีปฺต  ภาวเยทฺ ธ ฺยานมณฺฑเล || 104 || 
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   สุม ฺภ  ชฺ านาคฺรธร  กฺรูร  ภโยทธสิมปรฺภม ฺ| 

   ตฺริม ุข  ชฺวาลารฺจิวปุษ  ภาวเยท ฺฆฺยานสุปรฺภม ฺ|| 105 || 

   เตโชราศิชโยษณฺีษ  เย จานฺเย มนฺตรฺวชรฺิณะ | 

   เอภิะ สมยสมโฺภไครฺภาวนียาะ ปฺรติ ปฺรติ || 106 || 

   อมิตานิ สามธ ีนิ มนตฺฺราณ า สมุทาหฺฤตาะ | 

   เอไกกสฺย ตุ โกฺรธสฺย พหุตฺเว ตุ วิศิษฺยเต || 107 || 

   ขธาตุมธยฺค  จินฺเตตฺ สฺวจฺฉมณฺฑลมตฺุตมม ฺ| 

   พุทฺธพิม ฺพ  ปฺรภาวิตฺวา ไวโรจน  ปฺรภาวเยตฺ || 108 || 

   สฺวจฺฉ   จนฺทฺรนิภ  ศานฺต  นานารศฺม ิสมปรฺภม ฺ| 

   อาทรฺศมิว ส ภฺฤต  ไตฺรธาตุกสฺย มณฺฑลม ฺ|| 109 || 

   สรฺวาลงฺการรจิต  ธ ฺยาตฺวา โพธ ึส ปศฺยติ | 

   อเนน พุทฺธมาหาตฺมยฺ  สรฺวสตฺตฺววศงฺกรม ฺ|| 110 || 

   ปฺราปฺยเต ชนฺมนไีหว ธ ฺยานวชฺรปฺรภาวไนะ | 

   || ไวโรจนสมยส ภวจารุวชโฺร นาม สมาธะิ || 111 || 

   ขธาตุมธยฺค  จินฺเตทฺวชรฺมณฺฑลมตฺุตมม ฺ| 

   พุทฺธพิม ฺพ  ปฺริภาวิตฺวา วชฺรสตฺตฺว  วิภาวเยตฺ || 112 || 

   สฺวจฺฉกายนิภ  กฺรุทธฺ   นานาชฺวาลสมปฺรภม ฺ| 

   สรฺวาการวโรเปต  สรฺวาลงฺการภูษิตม ฺ|| 113 || 

   ธ ฺยาตฺวา ชฺ านปท  ศานฺต  ลฆุวชฺรตฺวมาปฺนุยาตฺ | 

   อเนน วชฺรมาหาตฺมยฺ  สรฺวสตฺตวฺวศ กรม ฺ|| 114 || 

   ปฺราปฺยเต ชนฺมนไีหว ธ ฺยานวชฺรปฺรโยคตะ | 

   || สรฺววชฺรสมยส ภวจารุวชโฺร นาม สมาธะิ || 115 || 

   ขวชฺรมธยฺค  จินฺเตทฺธรมฺมณฺฑลมตฺุตมม ฺ| 

   พุทฺธพิม ฺพ  ปฺรภาวิตฺวา ธรฺมสตฺตฺว  วิจินฺตเยตฺ || 116 || 

   สฺวจฺฉกายธร  เสามยฺ  สรฺวาลงฺการภูษติม ฺ| 

   รศฺม ิเมฆมหาวชฺร  วิสฺผุรนตฺ  ปฺรภาวเยตฺ || 117 || 

   อเนน ธรฺมมาหาตฺมยฺ  ตฺริกายาเมทฺยสมภฺวม ฺ| 
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   ปฺราปฺยฺเต ชนฺมนไีหว ชฺ าโนทธวิิภษูณม ฺ|| 118 || 

  || ธรฺมสตฺตฺวสมยส ภวจารุวชฺโร นาม สมาธะิ || 

   ขวชฺรมธยฺค  จินฺเตจฺจกฺรมณฺฑลมตฺุตมม ฺ| 

   พุทฺธพิม ฺพ  ปฺรภาวิตฺวา โลจนาคฺรีº  วิภาวเยตฺ || 119 || 

   จารุวกฺตฺร า วิศาลากฺษีº นานาภรณภูษิตาม ฺ| 

   สรฺวลกฺษณสมปฺูรณฺ า ตฺริกายาคฺรธาริณีม ฺ|| 120 || 

   ปาเณา ปฺรภาวเยจฺจกฺร  ไตฺรธาตุกวศงฺกรม ฺ| 

   สรฺวสิทฺธ ิกร  ชฺ าน  จกฺร  จินฺตามณิปฺรทม ฺ|| 121 || 

  || โลจนาสมยาชฺ านหสฺตาคฺรวตี นาม สมาธะิ || 

   ขวชฺรมธยฺค  จินฺเตจฺจนฺทฺรมณฺฑลมตฺุตมม ฺ| 

   พุทฺธพิม ฺพ  ปฺรภาวิตฺวา ขวชฺร าคฺรีº ปฺรภาวเยตฺ || 122 || 

   จารุวกฺตฺร า วิศาลากฺษีº นีโลตฺปลสมปฺรภาม ฺ| 

   สรฺวลกฺษณสมปฺูรณฺ า ขมายาคฺรีº วิภาวเยต ฺ|| 123 || 

   ปาเณา นีโลตฺปล  จกฺร  ไตฺรธาตุกนมสฺกฺฤตม ฺ| 

   พุทฺธโพธกิร  ทิวฺย  รหสฺย  สิทฺธวิชฺรณิาม ฺ|| 124 || 

  || ขภานุรศฺม ิเมฆวชฺราหฺลาทนวตี นาม สมาธะิ | 

   ขวชฺรมธยฺค  จินฺเตทฺธรมฺมณฺฑลมตฺุตมม ฺ| 

   พุทฺธพิม ฺพ  ปฺรภาวิตฺวา ธรฺมวชฺรºี ปฺรภาวเยตฺ || 125 || 

   จารุวกฺตฺร า วิศาลากฺษีº ปทฺมราเคนทฺฺรสนนฺภิาม ฺ| 

   มายาชาลาคฺรส ภูต า ราครกฺตวรปรฺิยาม ฺ|| 126 || 

   สรฺวลกฺษณสมปฺูรณฺ า สรฺวาลงฺการภษูิตาม ฺ| 

   ปาเณา รกฺโตตฺปล  ทิวฺย  สรฺวพุทฺธปรฺภาวิตม ฺ|| 127 || 

   ธรฺมชฺ านากร  ทิวฺย  คุหฺย  สมยวชรฺิณาม ฺ| 

  || ธรฺมสมยตตตฺฺวาภิสมโฺพธทิรฺศนวชโฺร นาม สมาธะิ || 

   ขวชฺรมธยฺค  จินฺเตตฺ สิทฺธมิณฺฑลมตฺุตมม ฺ| 

   พุทฺธพิม ฺพ  ปฺรภาวิตฺวา ตาราคฺรีº ตุ ปฺรภาวเยต ฺ|| 128 || 

   จารุวกฺตฺร า วิศาลากฺษีº นานาภรณภูษิตาม ฺ| 
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   ปีตวรฺณนิภ า ธ ฺยาตฺวา สฺรีศาฐฺยมทโนตฺสกุาม ฺ|| 129 || 

   ปาเณา ปฺรภาวเยตฺ วฺยกฺตมตฺุปล  ปีตสนนฺิภม ฺ| 

   วชฺรสมาธสิมภฺตู  สรฺวสตฺตฺวนมสกฺฺฤตม ฺ|| 130 || 

  || สมยตาราคฺรวตี นาม สมาธะิ || 

   ขวชฺรมธยฺค  จินฺเตตฺ สูรฺยมณฺฑลมตฺุตมม ฺ| 

   พุทฺธพิม ฺพ  ปฺรภาวิตฺวา ยมานฺตกาคฺร  วิภาวเยต ฺ|| 131 || 

   สฺผุลิงฺคคหน  ทีปฺต  ส กฺรุทฺธ   ภวมณฑฺลม ฺ|| 

   รกฺตากฺษ  ท ษฺฏฺราวิกฏ  ขงฺคปาณึ วิภาวเยตฺ || 132 || 

   มุกุเฏ ไวโรจนปท  ธยฺาตฺวา ตุษฺยนฺติ วชฺริณะ | 

   เอโษ หิ สรฺวโกฺรธาน า สมโย ชฺ านวชฺริณาม ฺ|| 133 || 

  || ยมานฺตกสฺผุรณาวภาสวฺยโูห นาม สมาธะิ || 

   ขวชฺรมธยฺค  จินฺเตตฺ สูรฺยมณฺฑลมตฺุตมม ฺ| 

   พุทฺธพิม ฺพ  ปฺรภาวิตฺวา’ ปราชิตาขฺย  ปฺรภาวเยต ฺ|| 134 || 

   สฺผุลิงฺคคหน  ทีปฺต  สรฺป มณฺฑิตเมขลม ฺ| 

   วิกราล  วิกฏวกฺตฺร  สิตวรฺณ  ปฺรภาวเยตฺ || 135 || 

   มุกุเฏ’ โกฺษภยฺสมย  ธ ฺยาตฺวา ตุษฺยนฺติ วชฺริณะ | 

   เอโษ หิ สรฺวโกฺรธาน า สมโย ชฺ านวชฺริณาม ฺ|| 136 || 

  อปราชิตวชฺรวฺยโูห นาม สมาธะิ || 

   ขวชฺรมธยฺค  จินฺเตตฺ สูรฺยมณฺฑลมตฺุตมม ฺ| 

   พุทฺธพิม ฺพ  ปฺรภาวิตฺวา หยคฺรีว  ปฺรภาวเยต ฺ|| 137 || 

   สฺผุลิงฺคคหน  กฺรุทฺธ   วิสฺผุรนตฺ  สมนตฺตะ | 

   สรฺวทุษฺฏปทากฺรานฺต  รกฺตวรณฺ  วิภาวเยตฺ || 138 || 

   มุกุเฏ’ มิตสมพฺุทธฺ   ธยฺาตฺวา ตุษฺยนฺติ วชฺริณะ | 

   เอโษ หิ สรฺวโกฺรธาน า สมโย ชฺ าวชฺริณาม ฺ|| 139 ||  

  || หยคฺรีโวตฺปตตฺิ สมฺภววฺยโูห นาม สมาธะิ || 

   ขวชฺรมธยฺค  จินฺเตตฺ สูรฺยมณฺฑลมตฺุตมม ฺ| 

   พุทฺธพิม ฺพ  ปฺรภาวิตฺวา วชฺรามฺฤต  ปฺรภาวเยตฺ || 140 || 
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   สฺผุลิงฺคคหน  ทีปฺต  วชฺรเมฆสมากุลม ฺ| 

   กฺรุทฺธ   สโรษณ  กฺฤษฺณ  ตีกฺษฺณท ษฺฏฺร  ปฺรภาวเยต ฺ|| 141 || 

   มุกุเฏ’ โกฺษภยฺสมย  ธ ฺยาตฺวา ตุษฺยติ โกฺรธธฤฺกฺ | 

   เอโษ หิ สรฺวโกฺรธาน า สมโย ทุรติกฺรมะ || 142 || 

  || อมฺฤตสมยสมภฺววชฺโร นาม สมาธะิ || 

   ขวชฺรมธยฺค  จินฺเตตฺสูรยฺมณฺฑลมตฺุตมม ฺ| 

   พุทฺธพิม ฺพ  วิภาวิตฺวา ฏกฺกิสตฺตฺว  ปฺรภาวเยตฺ || 143 || 

   กฺรุร  วิกฺฤตเกศาคฺร  ภยสฺยาปิ ภยงฺกรม ฺ| 

   สรฺวาลงฺการสมฺปรฺูณ  ภาวเยทฺวชฺรสุปรฺภม ฺ|| 144 || 

   มุกุเฏ’ โกฺษภยฺสมย  ธ ฺยาตฺวา ตุษฺฏิปฺรวรธฺนม ฺ| 

   เอโษ หิ สรฺวโกฺรธาน า สมโย ทุรติกฺรมะ || 145 || 

  || ธ ฺยานวชฺรสมโฺพธริตริฺนาม สมาธะิ || 

   ขวชฺรมธยฺค  จินฺเตตฺ สูรฺยมณฺฑลมตฺุตมม ฺ| 

   พุทฺธพิม ฺพ  ปฺรภาวิตฺวา มหาพล  ปฺรภาวเยตฺ || 146 || 

   สฺผุลิงฺคคหน  ทีปฺต  ตฺริวชฺราลยมณฺฑลม ฺ| 

   กฺรูร  ปาศธร  กฺรุทฺธ   ภาวเยทฺพลวชรฺิณม ฺ|| 147 || 

   มุกุเฏ’ โกฺษภยฺสมย  ธ ฺยาตฺวา ตุษฺฏิปฺรวรธฺนม ฺ| 

   เอโษ หิ สรฺวโกฺรธาน า สมโย ทุรติกฺรมะ || 148 || 

  || ตฺริพลวชฺโร นาม สมาธะิ || 

   สวชฺรมธยฺค  จินฺเตตฺ สูรฺยมณฺฑลมตฺุตมม ฺ| 

   พุทฺธพิม ฺพ  ปฺรภาวิตฺวานีลวชรฺ  ปฺรภาวเยตฺ || 149 || 

   กฺฤษฺณรูปธร  ตีกฺษณ  กฺฤษฺโณทธวิวิรธฺนม ฺ| 

   สฺผุลิงฺคคหน  ทีปฺต  ภาวเยทฺทณฺฑวชฺรณิม ฺ| 

   สฺผุเฏ’ โกฺษภฺยสมย  ธยฺาตฺวา ตุษฺฏิปฺรวรธฺนม ฺ| 

   เอโษ หิ สรฺวโกฺรธาน า สมโย ทุรติกฺรมะ || 150 || 

   มุกุเฏ’ โกฺษภยฺสมย  ธ ฺยาตฺวา ตุษฺฏิปฺรวรธฺนม ฺ| 

   เอโษ หิ สรฺวโกฺรธาน า สมโย ทุรติกฺรมะ || 151 || 
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  || วชฺรทณฺฑสมยาคฺรวตี นาม สมาธะิ || 

   ขวชฺรมธยฺค  จินฺเตตฺสูรยฺมณฺฑลมตฺุตมม ฺ| 

   พุทฺธพิม ฺพ  ปฺรภาวิตฺวา อจลาคฺร  วิภาวเยตฺ || 152 || 

   เกกร  วิกฺฤต  กฺรุทฺธ   ปาศขงฺคธรากุลม ฺ| 

   สฺผุลิงฺคคหน  ทีปฺต  ภาวเยทจลวชฺรณิม ฺ|| 153 || 

   มุกุเฏ’ โกฺษภยฺสมย  ธ ฺยาตฺวา ตุษฺฏิปฺรวรธฺนม ฺ| 

   เอโษ หิ สรฺวโกฺรธาน า สมโย ทุรติกฺรมะ || 154 || 

  || ขวชฺรธาตุสมยปทากฺรานฺโต นาม สมาธะิ || 

   || ขวชฺรมธยฺค  จินฺเตตฺสรฺูยมณฺฑลมตฺุตมม ฺ| 

   พุทฺธพิม ฺพ  ปฺรภาวิตฺวา วิทฺยาจกฺร  วิภาวเยตฺ || 155 || 

   สรฺวลกฺษณสมปฺูรณฺ  จกฺรชฺวาลาปริวฤฺตม ฺ| 

   อุษฺณีษจกฺรสมย  วิสฺผุรนฺต  ปฺรภาวเยตฺ || 156 || 

   มุกุเฏ’ โกฺษภยฺสมย  ธ ฺวาตฺวา ตุษฺฏิปฺรวรธฺนม ฺ| 

   เอโษ หิ สรฺวโกฺรธาน า สมโย ทุรติกฺรมะ || 157 || 

  || อุษฺณีษวิทฺยาจลจโกฺร นาม สมาธะิ || 

   ขวชฺรมธยฺค  จินฺเตตฺสูรยฺมณฺฑลมตฺุตมม ฺ| 

   พุทฺธพิม ฺพ  วิภาวิตฺวา วชฺรสุมภฺ  ปฺรภาวเยตฺ || 158 || 

   ตีกฺษฺณชฺวาลารฺจิรฺวปุษ  สฺผุรนตฺ  เมฆวชฺรณิม ฺ| 

   วชฺรหสฺต  มหาชฺวาล  ภาวยนฺ สิทฺธมิาปฺนยุาตฺ || 159 || 

   มุกุเฏ’ โกฺษภยฺสมย  ธ ฺยาตฺวา ตุษฺฏิปฺรวรธฺนม ฺ| 

   เอโษ หิ สรฺวโกฺรธาน า สมโย ทุรติกฺรมะ || 160 || 

  || วชฺรสมยศุมภฺวชฺโร นาม สมาธะิ || 

   นิโรธโกฺรธจเกฺรณ พุทฺธจกฺรนิเษวณิา | 

   สมาธ ิวชฺรชฺ านานิ สิธยฺนเฺต วชฺรมณฺฑลาตฺ || 161 || 

  อิติ ศฺรีสรฺวตถาคตกายวากฺจิตฺตรหสยฺาติรหสเฺย คุหฺยสมาเช มหาคุหยฺตนตฺฺรราเช 

สมยวฺยูหตตตฺฺวารฺถภาวนาสมโฺพธปิฏลสฺรโยทโศ’ ธ ฺยายะ | 
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จตุร ฺทศะ ปฏละ  

มน ฺตฺรากร ฺษณวิช ฺฤมฺภิตราโช นาม สมาธ ิปฏลศ ฺจตุร ฺทศะ  

 

 อถ ภควานฺ สรฺวตถาคตสมยาธปิตริฺมหาวชฺรธระ ศานฺติสมยาคฺร  นาม สมาธ ึสมาปทเฺยม า 

สรฺวตถาคตภารฺย า กายวากฺจิตฺตวชฺเรภโฺย นิศฺจารยามาส | 

  || โอ  รุ รุ สฺผุรู ชฺวล ติษฺ สิทฺธโลจเน สรฺวารฺถสาธน ิสฺวาหา || 

   อถาสฺย า คีตมาตฺราย า สรฺวสมฺปนนฺีษิณะ | 

   ตุษฺฏา หรฺษ  สมาเปเท พุทฺธวชฺรมนุสมฺรน ฺ|| 1 ||  

   พุทฺธาน า ศานฺติชนนี สรฺวกรฺมปรฺสาธนิี | 

   มฺฤตสญฺชีวนี โปฺรกฺตา วชฺรสมยโจทน ี|| 2 || 

  อิตฺยาห จ || 

 อถ ภคว าสฺริกายสมยโกฺรธวชฺระ ภาวาภาวสมยวชรฺ  นาม สมาธ ึสมาปทเฺยม า สรฺววชรฺ

ธราคฺรมหษิีº สฺวกายวากฺจิตฺตวชฺเรภฺโย นิศฺจารยามาส | 

  || โอ  ศงฺกเร ศานฺติกเร ฆุฏฺฏ ฆุฏฺฏ ฆุฏฺฏน ิฆาตย ฆาตย ฆุฏฺฏน ิสฺวาหา || 

   อถาสฺย า คีตมาตฺราย า ตฺริวชฺราเภทฺยวชรฺิณะ | 

   อุตฺผุลฺลจารุนยนา วชฺรจิตฺตมนุสมฺรน ฺ|| 3 || 

   รกฺษาวชฺรปฺรโยเคษุ นิตฺย  กรฺมปฺรสาธน ี| 

   มหาวชฺรภยารตฺาน า นิตฺย  พลกรี สฺม ฺฤตา || 4 || 

 อถ ภควานฺ มหาราคสมยาวโลกน  นาม สมาธ ึสมาปทเฺยม า ธรฺมกายาคฺรภารฺย า สฺวกาย

วากฺจิตฺตวชฺเรภฺโย นิศฺจารยามาส | 

  || โอ  กเฏ วิกเฏ กฏงฺกเฏ กโรฏวีรเฺย สฺวาหา || 

   อถาสฺย า คีตมาตฺราย า วชฺรธรฺมาคฺรธาริณะ | 

   ตุษฺฏา ธ ฺยาน  สมาเปเท วชฺรธรมฺมนุสมฺรน ฺ|| 5 || 

   ธรฺมปุษฏฺึ พล  นิตฺย  มหาโกศวตี สทา | 

   กโรติ ชาปมาเตฺรณ วาคฺวชฺรสฺย วโจ ยถา || 6 || 

 อถ ภควานฺ สมนฺตสมภฺววชฺร  นาม สมาธ ึสมาปทฺเยม า สมยสตฺตฺวาคฺรภารฺย า สฺวกายวากฺ

จิตฺตวชฺเรภฺโย นิศฺจารยามาส | 
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  || โอ  ตาเร ตุตฺตาเร ตุเร สฺวาหา || 

   อถาสฺย า คีตมาตฺราย า สรฺวพุทฺธา มหาตฺมชาะ | 

   หรฺษิตา ชฺ านมาเปเท วชฺรกายมนสฺุมรนฺ || 7 || 

   พุทฺธวชฺรมหาไสนฺย  สตฺตฺวธาตุ สมนฺตตะ | 

   กโรติ ทาสวตฺ สรฺว  นิศฺเจษฺฏ   วศกฺฤตฺ กฺษณาตฺ || 8 || 

  อิตฺยาห จ | 

 อถ ภควานฺ สรฺวตถาคตกายวากฺจิตฺตวชรฺสตฺถาคโต วิมลรศฺมเิมฆวยฺูหวชฺร  นาม สมาธ ึ

สมาปทฺเยม  วชฺรยมานฺตกมหาโกฺรธ   สฺวกายวากฺจิตฺตวชเฺรภโฺย นิศฺจารยามาส | 

 || นมะ สมนฺตกายวากฺจิตฺตวชฺราณามฺ | โอ  ข ข ขาหิ ขาหิ สรฺวทุษฺฏทมก อสิม ุสลปรศุ

ปาศหสฺต จตุรฺม ุข จตุรฺภุช ษฏฺจรณ อาคจฺฉาคจฺฉ สรฺวทุษฺฏปฺราณหาริเณ มหาวิฆฺนานฺตก วิกฺฤตานน 

สรฺวภูตภยงฺกร อฏฺฏาฏฺฏหาสนาทิเน วฺยาฆฺรจรฺมนวิสเน กุรุ กุรุ สรฺวกรฺมาณิ ฉ ินฺท ฉ ินฺท สรฺวมนฺตฺร านฺ 

ภินฺท ภินฺท ปรมุทฺราณากรษฺย อากรฺษย สรฺวภูตานฺ นิรฺมถ นิรมฺถ สรฺวทุษฏฺานฺ ปฺรเวศย ปฺรเวศย มณฺฑ

ลมธ ฺเย ไววสฺวตชวีิตานตฺกร กุรุ กุรุ มม การฺย  ทห ทห ปจ ปจ มา วิลมฺพ วิลมฺพ สมยมนุสฺมร หู หู ผฏฺ 

ผฏฺ สฺโผฏย สรฺวาศาปริปูรก สรฺวานฺ นาศย ริปูนฺ กร กร เห เห ภควนฺ กึ จิรายสิ มม สรฺวารฺถานฺ สาธย 

สาธย สฺวาหา | 

   อถาสฺม ินฺ ภาษิตมาเตฺร สรฺเว พุทฺธา มหายศาะ | 

   ภีตาะ ส ตฺรสฺตมนโส วชฺรจิตฺตมนุสฺมรนฺ || 9 || 

   กปาล  นิรฺวฺรณ  ปฺราปฺย จารุรูปํ มนีษิณมฺ | 

   ปาทากฺรานฺตคต  กฺฤตฺวา มนฺตฺรเมนมนุสฺมรนฺ || 10 || 

   โลจน า มามกีº จาปิ มหาวชฺรกุโลจฺจยามฺ | 

   ทฺวิตฺรีนฺ วารานฺ สมุจฺจารฺย ธ ฺรุวมากฺฤษฺยเต กฺษณาตฺ || 11 || 

   อิตฺยาห จ ภควานฺ โพธ ิจิตฺตวชฺระ | 

 อถ ภควานฺ ไวโรจนวชฺรสฺตถาคตะ สมยรศฺม ิฆนาคฺร  นาม สมาธ ึ สมาปทฺเยมมมฺฤต

สมยวชฺรโกฺรธ   สฺวกายวากฺจิตฺตวชฺเรภฺโย นิศฺจารยามาส | 

 นมะ สมนฺตกายวากฺจิตฺตวชรฺาณาม ฺ| นโม วชฺรโกฺรธาย มหาท ษฺโฏรฺตฺกฎไภรวาย อสิม ุสล

ปรศุปาศคฺฤหีตหสฺตาย โอ  อมฺฤตกุณฺฑลิ ข ข ขาหิ ขาหิ ติษฺ ติษฺ พนฺธ พนฺธ หน หน ทห ทห ครฺช 

ครฺช วิสฺโผฏย วิสฺโผฏย สรฺววิฆฺนวินายกานฺ มหาคณปติชีวิตานฺตกราย สฺวาหา || 
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   อถาสฺม ินฺ ภาษิตมาเตฺร สรฺเว พุทฺธา มหายศาะ | 

   มูรฺจฺฉ ิตา ภคมาเปเท วชฺรกายมนุสฺมรนฺ || 12 || 

   สรฺวมนฺตฺรปฺรโยเคษุ วชฺโรจฺจาฏนกรฺมณิ | 

   อจฺจาฏยติ วิธ ินา พุทฺธไสนฺยมปิ สฺวยมฺ || 13 || 

 อถ ภควานฺ รตฺนเกตุสฺตถาคโต พุทฺธรศฺมวิชฺร  นาม สมาธ ึ สมาปทฺเยม  วชฺราปราชิตมหา

โกฺรธ   สฺวกายวากฺจิตฺตวชฺเรภฺโย นิศฺจารยามาส | 

  || นมะ สมนฺตกายวากฺจิตฺตวชฺราณามฺ | โอ  หู ชินริฏิ เห หู หู ผฏฺ ผฏฺ สฺวาหา || 

   อถาสฺม ินฺ คีต มาเตฺร มาเตฺร ตุ สรฺเว พุทฺธา มหายศาะ | 

   ภีตาะ มนฺตฺรสฺตมนโส โพธ ิจิตฺตมนุสฺมรนฺ || 14 || 

   รากฺษสวฺยาลกฺรูเรษุ มหาภยสมากุเล | 

   กโรติ วิธ ิวตฺกรฺม วชฺรจิตฺตมนุสฺมรนฺ || 15 || 

 อถ ภควานมิตายุสฺตถาคโต’ มิตสปฺภววชฺร  นาม สมาธ ึสมาปทเฺยม  ปทฺมสมภฺววชฺรโกฺรธ   

สฺวกายวากฺจิตฺตวชฺเรภฺโย นิศฺจารยามาส || 

  นมะ สมนฺตกายวากฺจิตฺตวชรฺาณามฺ | โอ  หู หู หู ตรุล วิรุล สรฺววิษฆาตก ชฺวลิตวิสฺผุ

ลิงฺคาฏฺฏาฏฺฏหาส เกสริสฏาโฏปฏงฺการวชฺรขุรนิรฺฆาตนจลิตวสุธาตล นิศฺวาสมารุโตตฺกฺษิปฺตธรณีธร  

ภีษณาฏฺฏาฏฺฏหาส อปริม ิตพลปรากฺรม  อารฺยคณภีตภูตคณาธ ฺยุษิต พุทฺธ พุทฺธ หยคฺรีว ขาท ขาท 

ปรมนฺตฺราน ฺฉนิฺท ฉนิทฺ สิทฺธ ึเม ทิศ อาเวศย สรฺวชฺวรปปิาสาทีน ฺสรฺวคฺรเหษฺวปรฺตหิโต ภว วชฺรท ษฏฺฺร 

กึ จิรายสิ หม  สรฺว ทุษฺฏคฺรห  ทุษฺฏสงฺฆ  วา ธ ุน ธ ุน วิธ ุน วิธนุ มถ มถ มฏ มฏ ฆาตย ฆาตย พนฺธ พนฺธ 

พุทฺธธรมฺสงฺฆานุชฺ าตกรฺม กุรุ ศีฆฺรม ฺ| หยคฺรีวาย ผฏฺ วชฺรคาตฺราย ผฏฺ วชฺรเนตฺราย ผฏฺ วชฺรท ษฏฺฺราย 

ผฏฺ วชฺรขุราย ผฏฺ วชฺรขุรนิรฆฺาตนาย ผฏฺ ปรมนตฺฺรวินาศาย ผฏฺ ไตฺรโลกยฺภยงฺกราย ผฏฺ สรฺวกรเฺมษวฺปฺ

รติหตาย ผฏฺ วชฺรกุลสนฺตฺราสนาย ผฏฺ หู หู หู ผฏฺ ผฏฺ ผฏฺ สฺวาหา || 

   อถาสฺม ินฺ วินิะสฺฤต มาเตฺร ธรฺมวชฺรา มหาคฺรชาะ | 

   ภีตาะ ส ม ูรฺจฺฉมาเปเท ชฺ านราชมนุสฺมรนฺ || 16 || 

   ขธาตุ วิษสมฺปูรฺณ  วชฺรหาลาหลปฺรภมฺ | 

   กโรติ นิรฺวิษ  สรฺว  โกฺรธราชปฺรโจทไนะ || 17 || 

  อิตฺยาห จ | 
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 อถ ภควานฺ อโมฆสิทธฺสิฺตถาคตะ อโมฆสมย สมภฺวเกตุวชฺร  นาม สมาธ ึสมาปทเฺยม  

นีลวชฺร ทณฺฑโกฺรธราช  สฺวกายวากฺจิตฺตวชฺเรภฺโย นิศฺจารยามาส | 

  || นมะ สมนฺตกายวากฺจิตฺตวชฺราณามฺ | โอ  เอเหฺยหิ ภควนฺ นีลวชฺรทณฺฑ ตุรุ ตุรุ หุลุ 

หุลุ หาหา คุลุ คุลุ คุลาปย คุลาปย กฺรม กฺรม ภควนฺ วายุเวเคน ภูตานฺ ศีฆฺร  ทห ทห ทร ทร วห วห 

ปจ ปจ มถ มถ ปาตย ปาตย มฏฺฏ มฏฺฏ มฏฺฏาปย มฏฺฏาปย สรฺวกรฺมาณิ ฉ ินฺท ฉ ินฺท ภกฺษ ภกฺษ 

เมทม าสรธุริมตฺสฺยเมทมชชฺาปฺรยิ เอเหฺยหิ ภควน ฺสรฺววิฆนฺาน ิสรฺวมนฺตฺราณิ สรฺวมลูกรมฺาณิ สรฺวมลูครฺ

หานฺ หน หน ภญฺช ภญฺช มรฺท มรฺท อิท  เม การฺย  สาธย หู นีลาย นีลวชฺรทณฺฑาย ตุรุ ตุรุ วิฆ ฺนวินายก

นาศกาย หุรุ หุรุ ทีปฺตจณฺหาย สรฺวศตฺรูณ า หฺฤทยานิ ปีฑย ฉ ินฺท ฉ ินฺท วิทฺยาน า เ ฉทก หู วิทฺยาน า 

ศิษฺฏานฺ สฺมร สฺมร สมย  วชฺรธรวจน  กรฺมาณิ นิกฺฤนฺตย หู หู หน หน ทห ทห กุรุ กุรุ ตุรุ ตุรุ หุรุ หุรุ 

ผฏฺ ผฏฺ หู หู หู ภกฺษาปย กฺฤตานฺตาย เทวฤษิวิทฺราปกาย หน หน วชฺรทณฺฑาย สฺวาหา ||  

   อถาสฺม ินฺ ภาษิตมาเตฺร สรฺวทุษฺฏาคฺรสมฺภวาะ | 

   ภีตาะ สนฺตฺรสฺตมนโส วชฺรสตฺตฺวมนุสฺมรนฺ || 18 || 

   ชเปนาษฺฏศเตนาย  โกฺรธราโช มหายศะ | 

   ฆาตกะ สรฺวทุษฺฏาน า วิธ ิจกฺร ปฺรโยชไนะ || 19 || 

  อิตฺยาห จ | 

 อถ ภควานฺ อโกฺษภฺยวชฺรสฺตถาคตะ สมนฺตเมฆศฺรยิ  นาม สมาธ ึสมาปทเฺยม  มหาพลวชฺร  

สฺวกายวากฺจิตฺตวชฺเรภฺโย นิศฺจารยามาส | 

  || นมะ สมนฺตกายวากฺจิตวชฺราณามฺ | โอ  หู หู หู ผฏฺ ผฏฺ ผฏฺ โอ  อูคฺรศูลปาณิ หู หู หู

ผฏฺ ผฏฺ ผฏฺ โอ  ชฺโยติรฺนิรฺณาทฺ หู หู หู โอ  ผฏฺ ผฏฺ ผฏฺ โอ  มหาพลาย สฺวาหา | 

   อถาสฺม ินฺ ภาษิตมาเตฺร สรฺเว นาคา มหาพลาะ | 

   ภีตาะ สนฺตฺรสฺตมนสะ ตฺริกายวชฺรมนุสฺมรนฺ || 20 || 

   ชาปมาตฺรปฺรโยเคณ สรฺวกรฺมาณิ สาธเยตฺ | 

   อนาวฺฤษฺฏิสมเย จ ปาตเยทฺวาริมณฺฑลมฺ || 21 || 

 อถ ภควานฺ สมนฺตนิรฆฺาตวชฺร  นาม สมาธ ึสมาปทฺเยม  สรฺวตถาคตฏกฺกิราชมหาโกรฺธ   สฺว

กายวากฺจิตฺตวชฺเรภฺโย นิศฺจารยามาส | 

  || นมะ สมนฺตกายวากฺจิตฺตวชฺราณามฺ | โอ  ฏกฺกิ หู ชะ || 

   อถาสฺม ินฺ ภาษิตมาเตฺร สรฺวพุทฺธา มหาตฺมชาะ | 
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   ภีตาะ สมยมาเปเท ตฺริวชฺรกายมนุสฺมรนฺ || 22 || 

   ลิงฺค  ทกฺษิณปาเทน วชฺรสตฺตฺวปฺรโยคตะ | 

   ตฺริวชฺรมนฺตฺรจเกฺรณ สรฺวสตฺตฺวากรฺษณ  ภเวตฺ || 23 || 

 อถ ภควานฺ ชฺ านมาลามฺพุวชฺร  นาม สมาธ ึ สมาปทฺเยมมจลวชฺรจณฺฑสมย  สฺวกายวากฺ

จิตฺตวชฺเรภฺโย นิศฺจารยามาส | 

  || นมะ สมนฺตกายวากฺจิตฺตวชฺราณามฺ | โอ  อจลการณ หู หู โมฏฏฺ โมฏฺฏ สฏฺฏ สฏฺฏ 

ห ห โมห โมห สห สห หน หน  ทห ทห ตฏฺฏ ตฏฺฏ ติษฺ ติษฺ อาวิศ อาวิศ มหามตฺตปาลก ธ ุน ธ ุน 

ติณิ ติณิ กิณิ กิณิ ขาท ขาท วิฆฺนานฺ มารย มารย ทุษฺฏานฺ ภกฺษ ภกฺษ สรฺวานฺ กุรุ กุรุ กิริ กิริ  มหา

วิษมวชฺร สฺโผฏย สฺโผฏย หู หู หู นฺฤพลติร คนรตฺก อ า อ า ห า ห า อจลเจต สฺโผฏย สฺโผฏย โอ  อสมนฺ

ติก ตฺราฏฺ มหาพล สาตย สมย  ม   ตฺร า ห า ม  า ศุธ ฺยตุ วชฺรี ตุษฺยตุ วชฺรี นโม ’ สฺตฺวปฺรติพเลภฺยะ ชฺวาลย 

ตฺราฏฺ อสห นมะ สฺวาหา ||  

   อถาสฺม ินฺ ภาษิตมาเตฺร สรฺเว เทวาะ สกิงฺกราะ | 

   มูรฺจฺฉตาสฺรสฺตมนโส มนฺตฺร กายมนุสฺมรนฺ || 24 || 

   อเนน โกฺรธมนฺเตฺรณ มหาเทวาทยะ สุราะ | 

   ภีตาะ สมฺปุฏกาเยน อากฺฤษฺยนฺติ มหรฺธ ิกาะ || 25 || 

 อถ ภควานฺ สมยวิชฺฤมภฺติวชรฺ  นาม สมาธ ึสมาปทเฺยม  สรฺววชรฺธรสมย  สุม ฺภ มหาโกฺรธ   

สฺวกายวากฺจิตฺตวชฺเรภฺโย นิศฺจารยามาส | 

  || โอ  นมะ สมนฺตกายวากฺจิตฺตวชรฺาณาม ฺ| โอ  สุม ฺภ นิสุมภฺ หู คฺฤณฺห คฺฤณฺห หู คฺฤณฺ

หาปย คฺฤณฺหาปย หู อานย โห ภควนฺ วิทฺยาราช หู ผฏฺ || 

   อถาสฺม ินฺ ภาษิตมาเตฺร สรฺวกนฺยา มหรฺธ ิกาะ | 

   มุกฺตเกศา วิวสฺรางฺคา วชฺรสตฺตฺวมนุสฺมรนฺ || 26 || 

   วชฺรสตฺตฺวปทากฺรานฺต  สรฺวตาถาคตาธ ิปมฺ | 

   วชฺรางฺกุศปาเศน วชฺรกนฺยากรฺษณ  ปรมฺ || 27 || 

 อถ ภควานฺ มหาสมยตตตฺฺโวตปฺตฺติวชฺร  นาม สมาธ ึ สมาปทฺเยท  มหาสมยวชฺรคุหฺยวากฺ

สมยตตฺตฺวปท  สฺวกายวากฺจิตฺตวชฺเรภฺโย นิศฺจารยามาส | 

   พุทฺธวชฺรตฺริกาเยษุ วชฺรสตฺตฺววิภาวนา | 

   ปาศวชฺรางฺกุศธไรรฺพุทฺธากรฺษณมุตฺตมมฺ || 28 || 
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   พุทฺธวากฺกายโยเคน มหาจกฺรปฺรโยคตะ | 

   วชฺรสตฺตฺโว มหาราโช ธ ฺรุวมากฺฤษฺยเต สทา || 29 || 

   จกฺรปทฺมมหาวชฺไระ ตฺริวชฺราเภทฺยภาวไนะ | 

   วชฺรางฺกุศปฺรเภเทน สรฺวมนฺตฺรากรฺษณ  ธ ฺรุวม ฺ || 30 || 

   สฺวมนฺตฺรปุรุษ  ธ ฺยาตฺวา สรฺววชฺรมย  ศิวมฺ | 

   กนฺย า ตุ มานุษีº เศฺรษฺ า หฺฤทฺวชฺรางฺกุศ โยคตะ || 31 || 

   วาตมณฺฑลส โยเค ธ ฺรุวมากฺฤษฺยเต สทา | 

   ไวโรจนมหาพิม ฺพ  ภาวเยจฺจนฺทฺรมณฺฑลมฺ || 32 || 

   ศจีº ตตฺร สฺถิต า จินฺเตทฺวชฺรามฺฤตปฺรโยคตะ | 

   ปญฺจาศวารานุจฺจารฺย ธ ฺรุวมากฺฤษฺยเต สทา || 33 || 

   วชฺรางฺกุศมหาพิม ฺพ  ตีกฺษฺณชฺวาลาสมปฺรภมฺ | 

   วชฺรมณฺฑลก  ธ ฺยาตฺวา ขกนฺยากรฺษณมุตฺตมมฺ || 34 || 

   สฺวโกฺรธวชฺรสมย  วชฺรปาตาลวาสินมฺ | 

   ศูลวชฺรางฺกุศปาไศรฺไทตฺยกนฺยากรฺษณมุตฺตมมฺ || 35 || 

   เคาริก า ขฏิก าง วาปิ วชฺรางฺกุศปฺรโยคตะ | 

   จนฺโทฺรปราคสมเย มุเข ปฺรกฺษิปฺย สาธเยตฺ || 36 || 

   พฺรหฺเมนฺทฺรรุทฺรเทวาน า ยสฺย นาม สมาลิเขตฺ | 

   อาคจฺฉนฺติ ภยตฺรสฺตาะ วากฺยวชฺรวโจ ยถา || 37 || 

   สรฺวาการวโรเปต  มญฺชุวชฺร  วิภาวเยตฺ | 

   ยมานฺตก  มหาโกฺรธ   วชฺรางฺกุศ  วิจินฺตเยตฺ || 38 || 

   กลฺโปทฺทาหมหาจกฺร  ธ ฺยาตฺวา ยกฺษีºสฺตุ สาธเยตฺ | 

  อิตฺยาห จ || 

   มุทฺราเภเทน สรฺเวษ า มนฺตฺรเภเทน สรฺวถา | 

   อากรฺษณปท โปฺรกฺต  น เจนฺนาศมวาปฺนุยาตฺ || 39 || 

   วชฺรสตฺตฺโว มหาราชศฺโจทนีโย มุหุรฺม ุหุะ | 

   ส เอว สรฺวมนฺตฺราณ า ราชา ปรมศาศฺวตะ || 40 || 
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 อถ ภควานฺ สมนฺตวิชฺฤมภฺิตชฺ านวชฺร  นาม สมาธ ึสมาปทเฺยม า วชฺไรกชฏ า นาม มหาสรฺ

ปาปราชิตวาคฺวชฺราคฺรีº  สฺวหายวากฺจิตฺตวชฺเรภฺโย นิศฺจารยามาส | โอ  ศูลินิ สวาหา || 

   อถาสฺย า ภาษิตมาตฺราย า นาคกนฺยา มหรฺธ ิกาะ | 

   ทหฺยมานา วิวสฺรางฺคา พุทฺธโพธ ิมนุสฺมรนฺ || 41 || 

   อนยา มนฺตฺรวิทฺยยา สรฺเว อากฺฤษฺยนฺติ ปนฺนคาะ | 

   นาคกนฺย า วิศาลากฺษีº สมากฺฤษฺโยปภุชเยตฺ || 42 || 

 อถ ภควานฺ คคน สมยสมฺภวชฺร  นาม สมาธ ึ สมาปทฺเยม า มหาธรฺมสมยวชฺรภฺฤกุฏี º สฺว

กายวากฺจิตฺตวชฺเรภฺโย นิศฺจารยามาส | 

 โอ  ภยนาศนิ ตฺราสนิ ตฺราสย ภฺฤกุฏี ตฏิ เวตฏิ เวตฏิ ไวรฏิ ไวรฏิ ศฺเวเต ศฺเวตชฏินิ สฺวา

หา || 

   อถาสฺย า คีตมาตฺราย า สรฺววิทฺยาธราตฺมชาะ | 

   กมฺปิตา ภยมาเปเท ชฺ านราชมนุสฺมรนฺ || 43 || 

   วิทฺยาธรมหากนฺย า จลตฺกนกกุณฺฑลามฺ | 

   อากฺฤษฺย สมยาทฺเยน อนยา มนฺตฺรวิทฺยยา || 44 || 

   นิโรธวชฺรราเชน นิษฺปนฺเนนาคฺรจารุณา | 

   ตฺริวชฺรชฺ านสมฺภูตาะ กฺษณาตฺ กฺฤษฺยนฺติ สรฺวตะ || 45 || 

   อถวา สรฺวโกฺรธาน า ลกฺษชาเปน มนฺตฺริณะ | 

   สรฺวกรฺมกราะ โปฺรกฺตาะ วิชเนษุ มหตฺสุ จ || 46 || 

   อาจารฺยนินฺทนปรา มหายานาคฺรนินฺทกาะ | 

   มารณียาะ ปฺรยตฺเนน อถวา สฺถานจาลนมฺ || 47 || 

   อเนน โพธ ึ ปรม า มนฺตฺรสิทฺธ ิญฺจ ปฺราปฺนุยาตฺ | 

  อิตฺยาห จ || 

   ทศทิกฺสรฺวพุทฺธาน า กายวากฺจิตฺตฆาตนมฺ || 48 || 

   ภาวนีย  วิธาเนน ริปูณ า ทุษฺฏเจตสามฺ | 

   รุธ ิรารฺทฺร  สลิลารฺทฺร  วิณฺม ูตฺรารฺทฺร  วาปิ การเยตฺ || 49 || 

   ปฺราวฺฤตฺย ลิงฺค  จากฺรมฺย โกฺรธราช  ปฺรโยชเยตฺ | 

   ศตาษฺเฏน ตุ ปูรฺเณน ธ ฺรุว  พุทฺโธ ’ ปิ ศีรฺยฺยเต || 50 || 
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  อิตฺยาห จ | 

   สลิลารฺทฺรคต  วสฺตฺร  กฺฤตฺวา โกฺรธาคฺรพนฺธนาตฺ | 

   ลิงฺค  ปาเทน จากฺรมฺย ธ ฺรุว  พุทฺโธ’ ปิ นศฺยติ || 51 || 

   วิณฺม ูตฺรารฺทฺรคต  วสฺตฺร  ปูติคนฺธชุคุปฺสิตมฺ | 

   ปฺราวฺฤตฺย มนฺตฺรมาวรฺเตตฺ ศุษฺยเต มฺริยเต กฺษณาตฺ || 52 || 

   ภสฺโมทการฺทฺรคต  วสฺตฺร  ปฺราวฺฤตฺย โกฺรธสงฺกุลมฺ | 

   ศตาษฺฏวารานุจฺจารฺย วชฺรสตฺตฺโว’ ปิ ศีรฺยฺยเต || 53 || 

  อิตฺยาห จ |  

   สลิลารฺทฺรคต  วสฺตฺร  ปฺราวฺฤตฺย กฺรุทฺธเจตสา | 

   นคฺโน มุกฺตศิโข ภูตฺวา วิกโฏตฺกฏสมฺภฺรมะ || 54 || 

   ลิงฺค  ปาเทน จากฺรมฺย ขธาตุมปิ นาศเยตฺ | 

  อิตฺยาห จ | 

   มาตฺฤคฺฤเห ศฺมศาเน ศูนฺยเวศฺมนิ จตุษฺปเถ || 55 || 

   เอกลิงฺไคกวฺฤเกฺษ วา อภิจาร  สมารเภตฺ | 

   มานุษาสฺถิมย  กีล  อษฺฏางฺคุลปฺรมาณตะ || 56 || 

   ศตาษฺฏวารานุจฺจารฺย อริทฺวาเรษุ โคปเยตฺ | 

   พุทฺธสฺริกายวรโท ชฺ านาชฺ านวิวรฺชิตะ || 57 || 

   ปกฺษาภฺยนฺตรปูรฺเณน ภฺรศฺยเต มฺริยเต’ ปิ วา | 

   กปาล  ปริปูรฺณ วา ปฺราปฺย วิโชฺ วิเศษตะ || 58 || 

   ลิเขนฺมนฺตฺรปท  ตตฺร ชาปยา วชฺรภาษยา | 

   อริทฺวาเร’ ถวา คฺราเม โคปฺโยจฺจาฏยเต ธ ฺรุวม ฺ || 59 || 

   ตาลปเตฺร’ ถวา’ นฺยตฺร โกฺรธมนฺตฺร  สมาลิเขตฺ | 

   อริคฺฤเห’ ถวา ทฺวาเร โคปฺย นศฺยติ ศุษฺยติ || 60 || 

  อิตฺยาห ภควานฺ มหาสมยเกตุ วชฺระ | 

 อถ ภควานฺ สรฺวตถาคตกายวากฺจิตฺตนิพนฺธนวชรฺ  นาม สมาธ ึสมาปทเฺยท  สรฺวไตฺรธาตุก

กายวากฺจิตฺตกีลนวชฺร  สฺวกายวากฺจิตฺตวชฺเรภฺโย นิศฺจารยามาส | 
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  || โอ  ฆ  ฆ ฆาตย ฆาตย สรฺวทุษฺฏานฺ ผฏ กีลย กีลย สรฺวปาปานฺ ผฏฺ หู หู หู วชฺร 

กีลย วชฺรธร อาชฺ าปยติ กายวากฺจิตฺตวชฺร  กีลย หู ผฏ || 

   อถาสฺม ินฺ ภาษิตมาเตฺร สรฺเว วชฺรา มหรฺธ ิกาะ | 

   มูรฺจฺฉ ิตา ภยมาปนฺนาะ ขวชฺรจิตฺตมนุสฺมรนฺ || 61 || 

   มานุษาสฺถิมย  กีล  อถวา ขทิราคฺรชมฺ | 

   อโยมยกฺฤต  กีล  ตฺริวชฺรกายนาศนมฺ || 62 || 

   วชฺรสตฺตฺว  สมาธาย สฺผุลิงฺคากุลสุปฺรภมฺ | 

   ตฺริวชฺรกายปรฺยนฺต  พิม ฺพ  ธ ฺยาตฺวา ปฺรโยชเยตฺ || 63 || 

   ไวโรจนมหามุทฺรามถวา ราควชฺริณะ | 

   ยมานฺตกมหามุทฺร า ธ ฺยาตฺวา ตฺริวชฺรกีลนมฺ || 64 || 

   กุณฺฑลามฺฤตวชฺเรณ ทุษฺฏกฺรูรนิกฺฤนฺตนมฺ | 

   กรฺตวฺย  วชฺรโยเคน พุทฺธสฺยาปิ มหาตฺมนะ || 65 || 

   หฺฤทย  ยาวตฺ ปาทานฺต  วชฺรกีลวิภาวนมฺ | 

   อูรฺธ ฺวนฺตเทวสมยมิท  กีลวิชฺฤมฺภิตมฺ || 66 || 

   ธ ฺยานวชฺรปฺรโยเคณ ธ ฺรุว  พุทฺโธ ’ ปิ กีลฺยเต | 

   วชฺรสตฺตฺโว มหาราชา กีลยนฺ ภฺริยเต ลฆุ || 67 || 

 อถ ภควานฺ มหาไวโรจนะ กายวิชฺฤมฺภิตวชฺร  นาม สมาธ ึ สมาปทฺเยท  สฺวกายสมยา

เกฺษปวชฺรกีลนมนฺตฺร  สฺวกายวากฺจิตฺตวชฺเรภฺโย นิศฺจารยามาส | 

  || โอ  ฉ ินฺท ฉ ินฺท ภินฺท ภินฺท หน หน ทห ทห ทีปฺตวชฺรจกฺร กฺษุ ผฏ || 

   อนฺโยนฺยเวษฺฏนาการมงฺคุษฺ ปทมีลนมฺ | 

   ไวโรจนปทากฺรานฺต  วชฺรกีลนิปาตนมฺ || 68 || 

   หตมาเตฺร มหาสตฺตฺเว ตฺริกายวชฺรสมฺภวะ | 

   อุตฺติษฺเ ตฺ สมยาเคฺรณ น เจนฺนาศปท  ภเชตฺ || 69 || 

 อถ ภควานฺ โลเกศฺวโร วาคฺวชฺฤมภฺติ  นาม สมาธ ึสมาปทเฺยท  วากฺสมยาเกฺษปกีลนมนฺตฺร  

สฺวกายวากฺจิตฺตวชฺเรภฺโย นิศฺจารยามาส | 

  || โอ  หฺรีะ ภูรฺภุวะ || 

   วิกสิตชฺ าน ปทฺเม วชฺรางฺคุลินิเวศนมฺ | 
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   วากฺย วชฺรปทากฺรานฺต  วชฺรกีลนิปาตนมฺ || 70 || 

   หตมาเตฺร มหาวชฺเร ตฺริกายาลยสมฺภวะ | 

   อุตฺติษฺเ ตฺ หตมาเตฺรณ น เจนฺนาศปท  ภเชตฺ || 71 || 

 อถ ภควานฺ มหาวชฺรธระ จิตฺตวิชฺฤมฺภติวชฺร  นาม สมาธ ึ สมาปทฺเยท  จิตฺตสมยาเกฺษปกี

ลนมนฺตฺร  สฺวกายวากฺจิตฺตวชฺเรภฺโย นิศฺจารยามาส | 

  || โอ  วชฺรราช หู || 

   ปญฺจศูลนิเวเศน สฺผุลิงฺคากุลสาธนมฺ | 

   จิตฺตวชฺรปทากฺรานฺต  วชฺรกีลนิปาตนมฺ || 72 || 

   หตมาเตฺร มหาวชฺเร ตฺริวชฺราลยสมฺภวะ | 

   อุตฺติษฺเ ตฺ หตมาเตฺรณ น เจนฺนาศปท  ภเชตฺ || 73 || 

   สมฺยคฺวิธานมารฺเคณ กายวากฺจิตฺตโยคตะ | 

   ขธาตุวชฺรปรฺยนฺต  กีลเยนฺนาตฺร ส ศยะ || 74 || 

  อิตฺยาห ภควานฺ มหากีลวชฺระ | 

   อถ พุทฺธาสฺริกายาคฺราะ สตฺตฺวธาตุหิไตษิณะ | 

   ตุษฺฏาะ ปฺราโมทฺยส ปฺราปฺตาะ อิท  โฆษมการยนฺ || 75 || 

   อโห คุหฺยปท  เศฺรษฺ มโห สารสมุจฺจยมฺ | 

   อโห ธรฺมปท  ศานฺตมโห วชฺรวิทารณมฺ || 76 || 

   กีลน  สรฺวพุทฺธาน า โพธ ิสตฺตฺวา มหายศาะ | 

   กายวากฺจิตฺตวชฺราณ า กีลน  สมุทาหฺฤตมฺ || 77 || 

   อิท  ตตฺ สรฺวมนฺตฺราณ า กีลน  ตตฺตฺวสมฺภวมฺ | 

   กายวากฺจิตฺตวรท  มนฺตฺรตตฺตฺวสมุจฺจยมฺ || อิติ || 78 || 

 อิติ ศฺรี สรฺวถาคตกายวากฺจิตฺตรหสฺยาติรหสฺเย คุหฺยสมาเช มหาคุหฺยตนฺตรฺราเช กายวากฺ

จิตฺตาทฺภุตมนฺตฺรากรฺษณวิชฺฤมฺภิตราโช นาม สมาธ ิปฏลศฺจตุรฺทโศ’ ธ ฺยายะ || 
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ปญฺจทศะ ปฏละ  

สร ฺวจ ิต ฺตสมยสารวช ฺรส ภูต ิร ฺนาม ปฏละ ปญฺจทศะ  
 

   อถ วชฺรธโร ราชา สรฺวากาศมหากฺษระ | 

   สรฺวาภิเษกสรวฺโชฺ วาคฺวชฺร  สมุทีรยตฺ || 1 || 

   ทฺวาทศาพฺทิก า กนฺย า ต า จาณฺฑาลสฺย มหาตฺมนะ | 

   สาธเยตฺ สาธโก นิตฺย  วิชเนษ ุวิเศษตะ || 2 || 

   วิณฺม ูตฺรสมยาทฺเยน จตุรสฺร  วิธานตะ | 

   มณฺฑล  การเยตฺ ตตฺร วชฺรมณฺฑลสาธไนะ || 3 || 

   สรฺวลกฺษณส ศุทธฺ  า จารุวกฺตฺร า สุโศภนาม ฺ| 

   สรฺวาลงฺการสมฺปรฺูณามงฺเก สฺถาปฺย วิภาวเยตฺ || 4 || 

   ปญฺจมณฺฑลจเกฺรณ พุทฺธพิมพฺวภิาวนม ฺ| 

   ภาวเยตฺปูชาปท  รมยฺ  รหสฺย  มนตฺฺรวชรฺิณาม ฺ|| 5 || 

   ไวโรจนมหาพิมพฺ  กายวากฺจิตฺตวชฺริณม ฺ| 

   ธ ฺยานมนตฺฺรปรฺโยเคณ ภเวทฺพุทธฺสมปรฺภะ || 6 || 

   นีโลตฺปลทลาการ า รชกสฺย มหาตฺมนะ | 

   กนฺย า ตุ สาธเยนฺนติฺย  วชฺรสตฺตฺวปรฺโยคตะ || 7 || 

   ตเทว วิธ ิส โยค  กฺฤตฺวา กรฺม สมารเภตฺ | 

   เอโษ หิ สรฺวมนฺตรฺาณ า สมโย ทุรติกรฺมะ || 8 || 

   ส ภเวตฺตตฺกฺษณาเทว วชฺรสตฺตฺวสมปฺรภะ | 

   สรฺวธรฺมธโร ราชา กามโมกฺษปฺรสาธกะ || 9 || 

   จารุวกฺตฺร า วิศาลากฺษีº นฏกนฺย า สุโศภนาม ฺ| 

   สาธเยตฺ สาธโก นิตฺย  วชฺรธรฺมวภิาวไนะ || 10 || 

   ส ภเวทฺวชฺรธรฺมาตฺมา ทศภูมปิฺรติษฺ ตะ | 

   วากฺสมยธโร ราชา สรฺวาคฺระ ปรเมศฺวระ || 11 || 

   พฺรหฺมกฺษตฺริยไวศฺยาน า กนฺย า ศูทฺรกุโลทภฺวามฺ | 

   สาธเยทฺวชฺรธรฺมาตฺมา อิท  คุหฺยสมาวหม ฺ|| 12 || 
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   อสฺตมิเต ตุ วชฺรารฺเก สาธน  ตุ สมารเภต ฺ| 

   อรุโณทฺคมเวลาย า สิธ ฺยเต ภาวโนตฺตไมะ || 13 || 

   สรฺวาลงฺการสมฺปรฺูณ า คนฺธปุษปฺวิภษูิตาม ฺ| 

   ธ ฺยาตฺวา ตุ วชฺรสตฺตฺวาคฺรฺย า ลฆุสิทธฺมิวาปฺนยุาตฺ || 14 || 

   ส ภเวตฺตฺริกายวรโท พุทฺธลกฺษณลกฺษิตะ | 

   โยชนศตวิสตฺารมวภาส  กโรตฺยเสา || 15 || 

   ทฺวเยนฺทฺรปิฺรโยเคณ สรฺวโยคานฺ สมารเภตฺ | 

   เอโษ หิ สรฺวสิทฺธนี า สมโย ทุรติกฺรมะ || 16 || 

   วิณฺม ูตฺรสมย  ภเกฺษตฺ ยทีจฺเฉตฺ สิทฺธ ิวชฺรณิะ | 

   เอโษ หิ สรฺวสิทฺธนี า สมโย ทุรติกฺรมะ || 17 || 

   วิณฺม ูตฺรสมยาทฺเยน ทฺวเยนทฺฺรยิปรฺโยคตะ | 

   สิธ ฺยเต’ นุตฺตร  ตตฺตฺว  พุทฺธโพธปิท  ศิวมฺ || 18 || 

  อิตฺยาห ภควานฺ กามโมกฺษสมยวชฺระ | 

 อถ ภควานฺ มหาสมยวชฺรโกฺรธ   นาม สมาธ ึสมาปทเฺยท  สรฺวสถาคตวชรฺสนฺตรฺาสนโกฺรธ   

สฺวกายวากฺจิตฺตวชฺเรภฺโย นิศฺจารยามาส || 

 โอ  หฺรีะ ษฺฏฺรีะ วิกฺฤตานน สรฺวศตฺรูนฺนาศย สฺตมฺภย หู หู ผฏฺ ผฏฺ สฺวาหา || 

   วิษฺรุธ ิรส ยกฺุต  ลวณ  ราชิกานฺตถา | 

   กณฺฏกาคฺเนา ชุเหตฺ กฺรุทฺธะ กนฺยานามปไทะ สห || 19 || 

   สธ ฺยาเหฺร’ รฺธราเตฺร วา อิท  ศสฺยติ สรฺวถา | 

   ตฺริโกเณ ตุ ชุเหตฺ ปฺราโชฺ ’ ษฺฏสหสฺร  วิธานตะ || 20 || 

   ทินตฺรยมิท  การฺย  กนฺยาน า ผลเหตุตะ | 

   สฺตมฺภน  ภวเต เตน ตฺริกลปฺาส ขยฺมป ิสทา || 21 || 

   พุทฺโธ ธรมฺธโร วาปิ วชฺรสตฺตโฺว’ ปิ วา ยทิ | 

   อติกฺรเมทยฺท ิโมหาตฺมา ตทนฺต  ตสฺย ชีวิตมฺ || 22 || 

   จตุรฺทศฺย า ตถาษฺฏมฺย า คฺฤหฺยางฺคาร  ศฺมศานตะ | 

   อภิมนฺตฺรฺย วิธาเนน ทาสกะ ส ภเวตฺ สทา || 23 || 

   เรข า ททาติ ธ ฺยาตฺวา ตุ มนฺตฺรโชฺ ยสฺย กสฺยจิตฺ | 
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   ศโตฺระ ปฺรติกฺฤตึ กฺฤตฺวา มฺริยเต นาตฺร ส ศยะ || 24 || 

   มุทฺคร  ธ ฺยานโยเคน ปาตยนฺ ปติต  ธ ฺรุวม ฺ| 

   หูการ  ชฺวาลส ยุกฺต  ทีปฺตวชฺร  ปฺรภาวเยต ฺ|| 25 || 

   นาศกะ สรฺวทุษฺฏาน า วชฺรปาณิกุละ สฺม ฺฤตะ | 

   ขฏิกางฺคาราทิภิรฺเลขฺย ปุรุษ  วา’ ถวา สฺริยมฺ || 26 || 

   กุ าร  ปาเณา วิภาวิตฺวา คฺรีว า ฉ ินฺน า วิภาวเยตฺ | 

   พุทฺธาสฺริวชฺรรตฺนาคฺราะ สรฺวสตฺตวฺหิไตษิณะ || 27 || 

   อเนน หนฺยเต วาปิ ม ฺริยเต นาตฺร ส ศยะ | 

   กรฺมวชฺรมหาทีปฺต   สฺผุลิงฺคคหนากุลม ฺ|| 28 || 

   มธ ฺเย วชฺร  วิภาวิตฺวา วาริสฺตมฺภนมตฺุตมม ฺ| 

   มณฺฑเล ลิขฺยมาเน ตุ วาตาทฺย  ยทิ ชายเต || 29 || 

   ท ษฺฏฺรามุทฺร า ตโต พทฺธวฺา ทุษฺฏสตฺตฺวมนุสมฺเรตฺ | 

   พุทฺไธศฺจ โพธสิตตฺฺไวศฺจ นิรฺมติ  วาปิ ยทฺภเวต ฺ|| 30 || 

   ศีรฺยเต ทฺฤษฺฏมาเตฺรณ น เจนฺนาศ  สมาปฺนุยาตฺ | 

   พุทฺธาศฺจ โพธ ิสตฺตฺวาศฺจ เย จานฺเย ทุษฺฏชนฺตวะ | 

   ตฺราสิตาสฺเตน มนฺเตฺรณ มฺริยนฺเต นาตฺร ส ศยะ || 31 || 

   ตเตฺรท  สรฺวตถาคตมนฺตรฺรหสยฺหฤฺทยม ฺ| 

   ชฺ านสตฺตฺวปฺรโยเคณ มธเฺย พิม ฺพ  ปฺรภาวเยตฺ | 

   จตุะสฺถาเนษุ มนฺตฺรโชฺ โยษิต  สฺถาปเยตสฺทา || 32 || 

   สรฺวาลงฺการสมฺปรฺูณ า สรฺวลกษฺณลกษฺิตาม ฺ| 

   ปทฺม   ปฺรสาริต  กฺฤตฺวา อิท  มนฺตฺร  วิภาวเยตฺ || 33 || 

     || หู || 

   ปญฺจรศฺม ิปฺรภ  ทีปฺต  ภาวเยต ฺโยควชรฺิณม ฺ| 

   กายวากฺจิตฺตวชฺเรษุ ปาตยนฺ โพธมิาปฺนุยาตฺ || 34 || 

   ส ภเวตฺตตฺกฺษณาเทว ไวโรจนสมปฺรภะ | 

   วชฺรสตฺตฺโว มหาราชะ ส พุทฺธกายวชรฺธฤฺกฺ || 35 || 

   สรฺวสตฺตฺโวตฺปาทนกโร นาม สมาธะิ | 
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   โยษิต  ปฺราปฺย วิธ ินา จารุวกฺตฺร า หิไตษิณีม ฺ| 

   ปฺรจฺฉนฺเน ปฺรารเภตฺ ปูช า คุหฺยาคุหฺย  วิภกฺษเยตฺ || 36 || 

   ส ภเวตฺตตฺกฺษณาเทว มญฺชุศฺรตีุลฺยเตชสะ | 

   อนฺตรฺทฺธานาธปิะ ศฺรีมาน ฺชามฺพูนทสมปฺรภะ || 37 || 

   อกฺษฺย  วา อถวา วิษฺ ม  าส  วาปิ ปฺรเวศเยตฺ | 

   อภิมนฺตฺรฺย วิธาเนน ภกฺษฺย  พุทฺไธรนฺ ทฺฤศฺยเต || 38 || 

  อิตฺยาห จ | 

   วิษฺ ส คฺฤหฺย วิธ ินา ศราวสมปฺุเฏ นฺยเสตฺ | 

   ศตาษฺฏวารานฺ สญฺโจทฺย พุทฺธสูรไฺยรนฺ ทฺฤศฺยเต || 39 || 

   ศฺวานม าส  หยม าส  มหาม าส  วิธานตะ | 

   คฺฤหฺย สมฺปุฏโยเคน ภกฺษย สไฺตรฺน ทฺฤศฺยเต || 40 || 

   วิษฺเ น สห ส ยุกฺต า คุลิก า ตฺริโลหเวษฺฏิตาม ฺ| 

   ทฺวเยนฺทฺรยิปรฺโยเคณ สรฺวพุทไฺธรนฺ ทฺฤศฺยเต || 41 || 

   มหาม าเสน ส ยุกตฺ า คุลิก า ตฺริโลหเวษฏฺิตาม ฺ| 

   ทฺวเยนฺทฺรยิปรฺโยเคณ สรฺวพุทไฺธรนฺ ทฺฤศฺยเต || 42 || 

   ศฺวานม าเสน ส ยุกฺต า คุลิก า ตฺริโลหเวษฺฏติาม ฺ| 

   ทฺวเยนฺทฺรยิปรฺโยเคณ สรฺวพุทไฺธรนฺ ทฺฤศฺยเต || 43 || 

   โคม าเสน จ ส ยุกฺต า คุลิก า ตฺริโลหเวษฺฏติาม ฺ| 

   ทฺวเยนฺทฺรปิฺรโยเคณ สรฺวพุทฺไธรนฺ ทฺฤศฺยเต || 44 || 

   ปฺราณไกรฺวิษฺ ส ภไูตรฺคุลกิ า การเยทวฺฺรตี | 

   ทฺวเยนฺทฺรยิปรฺโยเคณ สรฺวพุทไฺธรนฺ ทฺฤศฺยเต || 45 || 

   กรฺปูรจนฺทไนรยฺุกตฺ า คุลิก า ตฺริโลหเวษฏฺิตาม ฺ| 

   ทฺวเยนฺทฺรยิปรฺโยเคณ สรฺวพุทไฺธรนฺ ทฺฤศฺยเต || 46 || 

   โรจนาคุรุส ยุกตฺ า คุลิก า ตฺริโลหเวษฏฺิตาม ฺ| 

   ทฺวเยนฺทฺรยิปรฺโยเคณ ภเวทฺวชรฺมหาพละ || 47 || 

   กรฺปูรกุงฺกุไมรฺยกฺุต า คุลิก า ตฺริโลหเวษฺฏติามฺ | 

   ทฺวเยนฺทฺรยิปรฺโยเคณ สรฺวพุทไฺธรนฺ ทฺฤศฺยเต || 48 || 
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  อิตฺยาห จ | 

   อธ ิษฺ าย มหามุทฺร า ยสฺย กสฺยาปิ วชฺริณะ | 

   ส ภเวตฺ ตาทฺฤศะ ศฺรีมานฺ มหาพลปรากฺรมะ || 49 || 

   โยชนโกฏ ิสมปฺูรณฺมรูทฺฺธวฺ  วชฺรคติรฺภเวตฺ | 

   ตฺริสาหสฺรคติะ ศฺรีมานฺ ภเวทพฺุทธฺสมปฺรภะ || 50 || 

   กามธาตุสฺถิต า กนฺย า สุรโภค า กุลวฺรตาม ฺ| 

   รูปธาตุสฺถิตาญฺจาปิ กามเยต มหาพละ || 51 || 

  อิตฺยาห ภควานฺ สมยานฺตรฺทฺธานมหาวชฺระ | 

   อถ พุทฺธาะ ปฺรหฺฤษฺฏาตฺมา’ ภฺรานฺตาจิตฺตา มนีษิณะ | 

   วิสฺมโยตผฺุลฺลนยนา อิท  โฆษมทุีรยน ฺ|| 52 || 

   อโห สุวิสฺมยมทิมโห คุหฺยมหากฺษรม ฺ| 

   อโห สฺวภาวส ศุทฺธมโห ธรฺม   สุนิรมฺลม ฺ|| อิติ || || 53 || 

   อถ วชฺรธระ ศาสฺตา สฺรษฺฏา กรฺตฺตา มหากฺษระ | 

   ศุทฺธวชฺโร มหาธรโฺม วชฺรโฆษมการยตฺ || 54 || 

   สรฺว วชฺรปฺรโยเคณ โตษณ  พุทฺธวชรฺิณามฺ | 

   พุทฺธโพธ ิปฺรเภเทน โตษณ  วชฺรจาริณาม ฺ|| 55 || 

   วชฺรโลจนพิมพฺาทฺไธะ อุษฺณีษาราธน า สฺม ฺฤตม ฺ| 

   โกฺรธานามป ิตจฺเฉรฺษฺ พุทฺธวชฺรปฺรภาวนม ฺ|| 56 || 

   วิทฺยาราชาคฺรธรมฺาณ า รตฺนเกตุวิภาวนม ฺ| 

   วิทฺยาราชฺ ปฺรโยเคษุ อมิตายรฺุวภิาวนม ฺ|| 57 || 

   สรฺวกรฺม ิกมนตฺฺราณ า อโมฆชฺ านภาวนม ฺ| 

   สรฺเวษาเมว มนตฺฺราณ า วชฺรสตฺตวฺวิภาวนม ฺ|| 58 || 

  อิตฺยาห จ | 

   ยกฺษิณีมนฺตฺรตนฺตฺราณ า ยมานฺตกสยฺ กลฺปนม ฺ| 

   สรฺเวษ า โยคมนฺตฺราณ า สสฺตมฺภ  วิปฺรโจทนม ฺ|| 59 || 

  อิตฺยาห จ ภควานฺ มหาสมยวชรฺะ | 

   อเนน ธ ฺยานวชเฺรณ มนตฺฺราราธนมณฺฑลม ฺ| 
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   สาธกาน า หิต  โปฺรกฺต  มหาสมยสาธนม ฺ|| 60 || 

   อถ วชฺรธระ ศาสฺตา สรฺวธรฺเมศฺวระ ปฺรภุะ | 

   กายวากฺจิตฺตส ศุทฺโธ ชฺ านวชฺรมทุีรยตฺ || 61 || 

   ปรฺวตาเคฺรษุ รมฺเยษุ วิชเนษุ วเนษุ จ | 

   ธ ฺยานวชฺร  ปฺรกุรวฺีต ชปมนฺตรฺปรฺโยคตะ || 62 || 

   วชฺรสตฺตฺวาทยะ สรฺเว มนตฺฺรธยฺานปฺรโจทิตาะ | 

   กุรฺวนฺติ จิตฺรกรฺมาณิ วากฺยวชฺรวโจ ยถา || 63 || 

   วชฺร ธรฺมมหาพิมพฺ  ปทฺมราคสมปรฺภม ฺ| 

   กายวากฺจิตฺตมหาวชฺร  ตตฺสฺถาเน กุลกลฺปนม ฺ|| 64 || 

   อาเวศนวิธ ึสรฺว  การยน ฺสิทธฺยฺติ ธ ฺรวุม ฺ| 

   สฺโตภสฺตมภฺ  มหาพิม ฺพมารยฺเภาม  จตุรฺถกม ฺ|| 65 || 

   กรฺตวฺย  สิทฺธ ิวชฺเรณ เอว  สิทฺธยฺต ิศาศฺวตม ฺ| 

   ทฺวาทศวารฺษิก า กนฺย า ปุรุษ  ทฺวาทศาพฺทิกมฺ || 66 || 

   สรฺวลกฺษณสมปฺูรณฺ  คฺฤหฺยเวศ  ปฺรกลปฺเยตฺ || 

   วิธานานิ ตุ สรฺวาณิ กฺฤตฺวา กรฺมปฺรสาธนม ฺ| 

   อนฺยถา หาสฺยมาปฺโนติ ไตฺรธาตุเกษ ุชนฺตุษ ุ|| 67 || 

   ตเตฺรมานิ หฺฤทยมนฺตฺรากฺษรปทานิ 

 

 ห ู   หะ    อาะ    เอะ 
 

   ขธาตุมปิ นิศฺเจษฺฏ  สรฺวกลฺปวิวรชฺิตม ฺ| 

   อาเวศยติ วิธ ินา วชฺรสตฺตฺวมปฺร ิสฺวยม ฺ|| 68 || 

   หูกาเร วชฺรสตฺตฺวาตฺมา หะกาเร กายวชฺริณะ | 

   อาะกาเร ธรฺมธโร ราชา อิท  คุหฺยปท  ทฺฤฒมฺ || 69 || 

   เอะการ  สฺโตภน  โปรฺกฺต  ภฺรมณ  กมฺปน  สฺมฤฺตม ฺ| 

   เอโษ หิ สรฺวสฺโตภาน า รหสฺโย’ ย  ปฺรคียเต || 70 || 

  อิตฺยาห จ | 
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   หสฺตมาตฺร  ทฺวิหสฺต  วา ยาวทฺธสฺตาษฺฏปญฺจกมฺ | 

   อุตฺติษฺ นฺติ ภยตฺรสฺตา วชฺรราชปรฺโจทิตาะ || 

   ตไถว สรฺว  ยถาปูรฺวมทิ  คุหฺยสมาวหม ฺ|| อิติ || 71 || 

   อถ วชฺรธโร ราชา สรฺวตถาคตาธปิะ | 

   ตฺริกายปทส โฆษมทิ  โฆษมทุรียตฺ || 72 || 

   อเนกาคฺรคเตนาปิ อิท  การฺย  ทฺฤฒวฺรไตะ | 

   กรฺตวฺย  วานฺยโยเคน สรฺวทุษฏฺวิทารณม ฺ|| 73 || 

   ศโตฺระ ปฺรติกฺฤตึ กฺฤตฺวา จิตางฺคารตุษาทิภิะ | 

   นคฺโน มุกฺตศิโข ภูตฺวา ไตฺรโลกฺยมปิ นาศเยตฺ || 74 || 

   ศโตฺระ ปฺริกฺฤตึ กฺฤตฺวา ศฺมศานจิติภสฺมนา | 

   สหสฺราษฺฏศเตนาปิ ม ฺริยเต นาตฺร ส ศยะ || 75 || 

   โคม าสหยม าเสน ศฺวานม าเสน จิตฺริณา | 

   ตฺริโกณมณฑฺเล การฺย  ธ ฺรว  วชฺโร’ ปิ นศฺยติ || 76 || 

   มหาม าเสน สรฺเวษ า นาศน  วชฺรช  สฺม ฺฤตม ฺ| 

   เอโษ หิ สรฺวกฺรูราณ า นาศโก ทารุณะ สฺม ฺฤตะ || 77 || 

   ศโตฺระ ปฺรติกฺฤตึ กฺฤตฺวา วิณฺม ูเตรฺณาคฺรธรมฺณิา | 

   กณฺฏกาคฺเนา ชุเหตฺ กฺรุทฺโธ ธ ฺรวุ  พุทฺโธ’ ปิ นศฺยติ || 78 || 

  อิตฺยาห จ | 

   ศโตฺระ ปฺรติกฺฤตึ กฺฤตฺวา นทีโสรฺโตคโยรป ิ| 

   ติลมาตฺรมปิ สรฺวางฺค  กณฺฏไกรวฺิษสมภฺไวะ | 

   ปูรเยจฺโจทนปไทรธฺรฺุว  พุทฺโธ’ ปิ นศฺยติ || 79 || 

  อิตฺยาห จ | 

   ราชิก า ลวณ  ไตล  วิษ  ธตฺตูรก  ตถา | 

   มารณ  สรฺวพุทฺธาน า อิท  เศฺรษฺ ตม  สฺม ฺฤตม ฺ|| 80 || 

   องฺคารารฺทฺรคต  วสฺร  ปฺราวฺฤตฺย โกฺรธเจตสา | 

   ลิงฺค  ปาเทน จากฺรมฺย รากฺษไสรฺคฺฤหฺยเต ธ ฺรุวม ฺ|| 81 || 

   ปฺรติกฺฤติมสฺถจูิรฺเณน วิเษณ รุธเิรณ จ | 
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   กฺฤตฺวา ตุ คฺฤหฺยเต ศีฆฺร  วชฺรสตฺตฺโว’ ปิ ทารุณะ || 82 || 

   ลิงฺคราชิกส ยุกฺต า วิณฺม ูเตฺรณาปิ ปูริตม ฺ| 

   ปาทากฺรานฺตคต  กฺฤตฺวา มหาเมเฆน คฺฤหฺยเต || 83 || 

  อิตฺยาห จ | 

   ตเตฺรท  สรฺวตถาคตวชรฺมหาโกรฺธสมยหฤฺทยม ฺ| 

  || นมะ สมนฺตกายวากฺจิตฺตวชฺราณามฺ | โอ  หูลู หูลู ติษฺ ติษฺ พนฺธ พนฺธ หน หน ทห 

ทห ครฺช ครฺช วิสฺโผฏย วิสฺโผฏย สรฺววิฆฺนวินายกานฺมหาคณปติชีวิตานฺตกราย หู ผฏฺ || 

   โหม  วา’ ปฺยถวา ธ ฺยาน  กายวากฺจิตฺตเภทนมฺ | 

   กรฺตวฺย  นานฺยจิตฺเตน อิท  มารณมุตฺตมมฺ || 84 || 

   วชฺรสตฺตฺว  มหากฺรูร  วิกโฏตฺกฏภีษณมฺ | 

   กุ ารมุทฺครหสฺต  ธ ฺยาตฺวา ธ ฺยาน  ปฺรกลฺปเยตฺ || 85 ||     

  || ตเตฺรท  มหากฺรูรโกฺรธสมยมฺ || 

   ศฺวธาตุ ปริปูรฺณ  ตุ สรฺวพุทฺไธะ ปฺรภาวเยตฺ | 

   ฆาติต  เตน ทุษฺเฏน ธ ฺยาตฺวา มฺริเยต ตตฺกฺษณาตฺ || 86 || 

   พุทฺไธศฺว โพธ ิสตฺตฺไวศฺจ ปริปูรฺณ  วิภาวเยตฺ | 

   ฆาติต  สรฺวทุษฺเฏน มฺริยเต วชฺรธระ สฺวยมฺ || 87 || 

   จินฺตเยตฺปุรโต มนฺตฺรี ริปุ พุทฺธาปการิณมฺ | 

   ภีต  ภยากุล  จินฺเตตฺ ม ฺริยเต นาตฺร ส ศยะ || 88||    

   รากฺษไสรฺวิวิไธะ กฺรูไระ ปฺรจณฺไฑะ โกฺรธทารุไณะ | 

   ตฺราสิต  ภาวเยตฺเตน มฺริยเต วชฺรธระ สฺวยมฺ || 89 || 

   อุลูไกะ กากคฺฤไธ ฺรศฺจ ศฺฤคาไลรฺทีรฺฆตุณฺฑไกะ | 

   ภกฺษิต  ภาวย สฺเตน ธ ฺรุว  พุทฺโธ ’ ปิ นศฺยติ | 

   กฺฤษฺณสรฺปํ มหากฺรูร  ภยสฺยาปิ ภยปฺรทมฺ || 90 || 

   ธ ฺยาตฺวา วิษาคฺรสมย  ลลาเฏ ต  วิศิษฺยเต | 

   ภกฺษิต  เตน สรฺเปณ ธ ฺรุว  พุทฺโธ ’ ปิ นศฺยติ || 91 || 

   ทศทิกฺสรฺวสตฺตฺวานามีเต ศฺโจปทฺรวสฺย วา | 

   นิปาตน  ริปเว เศฺรษฺ ม ิท  โจทนมุตฺตมมฺ || 92 || 
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   มุทฺคเรณ ปฺรจณฺเฑน อุรสิ ตาฑเยทฺวฺรตี | 

   นศฺยติ ชีวิตาจฺฉกฺระ วชฺรธรฺมวโจ ยถา || 93 || 

   สฺผาลน  กุฏฺฏน  จินฺเตตฺ กุ าราทฺยาทฺธ ิ วชฺริณะ |      

   มฺริยเต ตฺริกายวรโท วชฺรสตฺตฺโวปิ ทารุณะ || 94 || 

   รกฺษาทฺยานิ ตุ มนฺตฺราณิ เทวตานิ จ กีลเยตฺ | 

   เอโษ หิ มารณาคฺราคฺระ สมโย ทุรติกฺรมะ || 95 || 

   สฺกนฺธวชฺเรณ ยาวนฺตะ สตฺตฺวาสฺติษฺ นฺติมณฺฑเล | 

   ทฺโยต นาตฺมคต า จินฺเตเทว  ตุษฺยนฺติ นานฺยถา || 96 || 

   พุทฺโธ วชฺรธระ ศาสฺตา วชฺรธรฺโม ’ ปิ จกฺริณะ | 

   มฺริยเต วฺยาฑโยเคน จิตฺตวชฺรวโจ ยถา || 97 || 

  อิตฺยาห ภควานฺ มหากฺรูรสมยวชฺรโกฺรธะ | 

   อถ วชฺรธโร ราชา สรฺวากาโศ มหามุนิะ || 

   สรฺวาภิเษกสมฺพุทฺโธ ชฺ านวชฺรมุทีรยตฺ || 98 ||   

   อโห สฺวภาวส ศุทฺธ   วชฺรยานมนุตฺตมมฺ || 

   อนุตฺปนฺเนษุ ธรฺเมษุ อุตฺปตฺติะ กถิตา ชิไนะ || 99 || 

  ตเตฺรท  กฺษุทฺรกรฺมรหสฺยมฺ | 

   ขฏิกางฺคาเรณ ลิเขตฺสรฺปํ วิกฺฤต  ตุ ภยปฺรทมฺ | 

   กฺฤษฺณชฺวาลากุล  กฺรุทฺธ   ทฺวิชิหฺว  ท ษฺฏฺรมาลินมฺ || 100 ||      

  ตเตฺรท  กฺรูรนาคโจทนหฺฤทยมฺ | 

     || ข  || 

   วกฺตฺรมธ ฺยคต  จินฺเตทฺวิษ  หาลาหลปฺรภมฺ | 

  ตเตฺรท  สรฺววิษากรฺษณหฺฤทยมฺ | 

     || หฺรีะ || 

   ไตฺรธาตุกสฺถิต  สรฺว  วิษ  วิวิธสมฺภพมฺ | 

   หฺฤต  ตุ ภาวเยตฺเตน ปตมาน  วิจินฺตเยตฺ || 101 ||   

   ส ภเวตฺตตฺกฺษณาเทว วิโษทธ ิสุทารุณะ | 

   สฺปฺฤษฺฏมาเตฺร ชคตฺสรฺว  นาศเยนฺนาตฺร ส ศยะ || 102 || 
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  อิตฺยาห จ | 

   มณฺฑูกวฺฤศฺจิกาทีนิ สรฺปาณิ วิวิธานิ จ | 

   กรฺตวฺยานิ วิธาเนน ยาโคตฺปตฺติกลกฺษไณะ || 103 || 

  ตเตฺรท  สรฺววิษมหาส กฺรมณหฺฤทยมฺ | 

         || โอ  || 

   ทุษฺฏวชฺรวิษาทีนิ เย จานฺเย วิษทารุณาะ | 

   อากฺฤษฺย ชฺ านจเกฺรณ เปฺรรณ  ขวชฺรมณฺฑเล || 104 || 

  อิตฺยาห ภควานฺ มหาวิษสมยวชฺระ | ตเตฺรท  วิษวิกิตฺสนวชฺรหฺฤทยมฺ | 

     || หู || 

   หฺฤทเย ต  มหาวชฺร  สิตวรฺณ  วิจินฺตเยตฺ | 

   รศฺม ิเมธ   มหาทีปฺต  จนฺทฺร าศุม ิว นิรฺมลมฺ || 105 || 

   จตุะ สฺถานปฺรโยเคณ ส หรนฺ ตตฺร ติษฺ เต | 

   ทฺวิตฺริวารานฺ ปฺรภาวิตฺวา เฉทยนฺต  วิจินฺตเยตฺ || 106 || 

   ขธาตุ วิษสมฺปูรฺณ  นิรฺวิษ  กุรุเต กฺษณาตฺ | 

 อิตฺยาห จ | 

 ตเตฺรท  สรฺววิษากรฺษณหฺฤทยมฺ | 

     || อาะ || 

   คณฺหปิฏกลูตาศฺจ เย จานฺเย วฺยาธยะ สฺม ฺฤตาะ | 

   นศฺยนฺติ ธ ฺยานมาเตฺรณ วชฺรปาณิวโจ ยถา || 107 || 

   อษฺฏปตฺร  มหาทฺม   ศศางฺกมิว นิรฺมลมฺ | 

   ตตฺร มธ ฺยคต  จินฺเตตฺปญฺจรศฺม ิปฺรปูริตมฺ || 108 || 

   ส หเรตฺกฺฤษฺณสมย  โจทเน สิตสนฺนิภมฺ | 

   อิท  ธ ฺยานปท  คุหฺย  รหสฺย  ชฺ านนิรฺมลมฺ || อิติ || 109 ||  

  ตเตฺรมานิ พาหฺยาธ ฺยาตฺม ิกวฺยาธ ิจิกิตฺสาวชฺรหฺฤทยมนฺตฺรากฺษรปทานิ | 

  || ชินชิกฺ || อาโรลิกฺ | วชฺรธ ฺฤกฺ || 

   ยเทวากฺษรปทมิษฺฏ  ภเวทฺภกฺติคุณาวหมฺ | 

   ภาวเยตฺตาทฺฤศ  วฺยาธ ึ วิศฺววชฺรปฺรโจทไนะ || 110 || 
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   วานราการสมยมถวา ศฺวานสมฺภวมฺ | 

   สฺวกายวากฺจิตฺตปเท นิศฺจรนฺต  วิจินฺตเยตฺ || 111 ||  

   จกฺร  วา’ ปฺยถวา วชฺร  ธ ฺยาตฺวา วชฺรปเท สฺถิตะ | 

   กายวากฺจิตฺตสมย  จูรฺณิต  เตน ภาวเยตฺ || 112 || 

   ตตะ ปฺรภฺฤติ ส พุทฺธา โพธ ิสตฺตฺวา มหายศาะ | 

   อธ ิษฺ านปท  รมฺย  ททนฺติ หฺฤษฺฏจกฺษุษะ || 113 ||        

 อิตฺยาห จ | 

   สฺวกายจิตฺตวชฺเรษุ พุทฺธเมธานฺ วิจินฺตเยตฺ | 

   วชฺรราคมหาเมธ   ภาวเยทฺวฺยาธ ิโมกฺษณมฺ || อิติ || 114 || 

   ทศทิกฺสรฺวพุทฺธาน า วชฺรสตฺตฺวสุธ ีมตามฺ | 

   กฺรุทฺโธ ภาวยตสฺตสฺย มารณ  ปารมารฺถิกมฺ || 115 || 

   อเนน ธ ฺยานมาเตฺรณ กรฺมช  วาปิ ยตฺสฺม ฺฤตมฺ | 

   ศตาษฺฏชปโยเคน สปฺตทิไนรฺวินศฺยติ || 116 || 

   อถวา สฺวมนฺตฺรราเชน วชฺรธ ฺยานวิธ ิะ สฺม ฺฤตะ | 

   เอโษ หิ สรฺวฺยาธ ีน า สมโย ทุรติกฺรมะ || 117 || 

   อถ วชฺรธโร ราชา ชฺ านางฺกุศมหาทฺยุติะ | 

   กามโมกฺษมหาวชฺร อิท  วจนมพฺรวีตฺ || 118 || 

   สฺวปฺโนปเมษุ ธรฺเมษุ อนุตฺปาทสฺวภาวิษุ | 

   สฺภาวศุทฺธตตฺตฺเวษุ ภฺรานฺติวชฺระ ปฺรคียเต || 119 || 

   ปศฺยนฺติ สาธกา นิตฺย  ชปฆฺยานารฺถตตฺปราะ | 

   พุทฺธ  าศฺจ โพธ ิสตฺตฺว าศฺจ ทฺวิธาเมเทน ทรฺศนมฺ || 120 || 

  ตเตฺรท  มหาสฺวปฺนสมยปทมฺ | 

   โพธ ิชฺ านาคฺรสมฺปฺราปฺต  ปศฺยติ ชฺ านสุปฺรภมฺ | 

   พุทฺธสมฺโภคกาย  วา อาตฺมาน  ลฆุ ปศฺยติ || 121 || 

   ไตฺรธาตุกมหาสตฺตฺไวะ ปูชฺยมาน  ส ปศฺยติ | 

   พุทฺไธศฺจ โพธ ิสตฺตฺไวศฺจ ปญฺจกามคุไณรปิ || 

   ปูชิต  ปศฺยเต พิม ฺพ  มหาชฺ านสมปฺรภมฺ || 122 ||  
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   วชฺรสตฺตฺว  มหาพิม ฺพ  วชฺรธรฺม   มหาศยมฺ | 

   สฺวพิสฺพ  ปศฺยเต สฺวปฺเน คุหฺยวชฺรมหายศาะ || 123 || 

   ปฺรณมนฺติ มหาพุทฺธา โพธ ิสตฺตฺวาศฺจ วชฺริณะ | 

   ทฺรกฺษฺยเต อีทฺฤศ  สฺวปฺน  กายวากฺจิตฺตสิทฺธ ิทมฺ || 124 || 

   สรฺวาลงฺการสมฺปูรฺณ า สุรกนฺย า มโนรมามฺ | 

   ทาราก  ทาริก า ปศฺยนฺ ส สิทฺธ ิมธ ิคจฺฉติ || 125 || 

   ทศทิกฺสรฺวพุทฺธาน า เกฺษตฺรสฺถ  ปศฺยติ ธ ฺรุวม ฺ | 

   ททนฺติ หฺฤษฺฏจิตฺตาตฺมา ธรฺมคญฺช  มโนรมมฺ || 126 || 

   ธรฺมจกฺรคต  กาย  สรฺวพุทฺไธะ ปริวฺฤตมฺ | 

   ปศฺยเต โยคสมเย ธ ฺยานวชฺรปฺรติษฺ ตะ || 127 || 

   อาราโมทฺยานวิวิธานฺ สุรกนฺยาทฺยลงฺกฺฤตานฺ | 

    ปศฺยติ ธ ฺยานสมเย สรฺวพุทฺไธรธ ิษฺ ตานฺ || 128 ||   

   พุทฺไธศฺจ โพธ ิสตฺตฺไวศฺจ อภิษิกฺต  ส ปศฺยติ | 

   วิทฺยาธรมหาราไชะ ปูชฺยมาน  ส ปศฺยติ || 129 || 

  อิตฺยาห จ || 

   วิวิธานฺ วชฺรสมฺภูตานฺ สฺวปฺนานฺ ปศฺยติ นิรฺมลานฺ | 

   สิธ ฺยเต’ นุตฺตร  ตสฺย กายวากฺจิตฺตวชฺรชมฺ || 130 || 

   จณฺฑาลศฺวานโยคาทีนฺ ปศฺยติ ยทิ วชฺรธ ีะ | 

   สิธ ฺยเต จิตฺตนิลย  วชฺรสตฺตฺวสฺย ธ ีมตะ || 131 ||    

  ตเตฺรท  สฺวปฺนวิจารณสมยหฺฤทยมฺ | 

   สฺวจิตฺต  จิตฺตนิธ ฺยปฺเตา สรฺวธรฺมาะ ปฺรติษฺ ตาะ | 

   ขวชฺรสฺถา หฺยมี ธรฺมา น ธรฺมา น จ ธรฺมตา || 132 ||    

 อถ ภควนฺตะ สรฺวตถาคตา อาศฺจรฺยปฺราปฺตา อทฺภุตปฺราปฺตาะ สรฺวตถาคตกายวากฺจิตฺตส 

ศยจฺเฉตฺตาร  วชฺรสตฺตฺว  ปปฺรจฺฉ ุะ | กิม ิท  ภควนฺ – 

   นิะสฺวภาเวษุ ธรฺเมษุ ธรฺมตตฺตฺวม ุทาหฺฤตมฺ | 

    อโห วิสฺมยสมภฺตูมากาศากาศภาวนมฺ || อิติ || 133 || 
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 อถ ภควานฺ กายวากฺจิตฺตวชฺรปาณิสฺตถาคตะ สรฺวตถาคตาเนวมาห | ภควนฺตะ สรฺวตถาค

ตา อากาศ  น เกนจิทฺธรฺเมณ ส ยุกฺต  นาปฺยส ยุกฺตม ฺน จากาศสฺไยว  ภวติ | สรฺวคโต’ ย  สรฺวตฺรานุทรฺศี จ 

| เอวเมว ภควนตฺะ สรฺวตถาคตาะ สรฺวธรฺมาะ สฺวปฺนาะ สฺวปฺนสมยสมภฺูตาศฺจานุคนตฺวฺยาะ | ตทฺยถาปิ 

นาม ภควนฺตะ สรฺวตถาคตา อากาศมนิรูปฺยมนิทรฺศนมปฺรติปาทฺยม ฺ| เอวเมว ภควนฺตะ สรฺวตถาคตาะ 

สรฺวธรฺมา อนุคนฺตวฺยาะ |  

 ตทฺยถาปิ นาม ภควนฺตะ สรฺวตถาคตาะ สรฺวธรมฺกายวากฺจิตฺตวชฺรปทสมย  สรฺวตฺรานุคต

เมกสฺวภาว  ยทุต จิตฺตสฺวภาวมฺ | ยศฺจ กายวากฺจิตฺตธาตุรากาศธาตุศฺจาทฺวฺยเมตททฺไวธ ีกรมฺ | 

 ตทฺยถาปิ นาม ภควนฺตะ สรฺวตถาคตา อากาศธาตุสฺถิตาะ สรฺวธรฺมาะ , ส จากาศธาตุรฺน 

กามธาตุสฺถิโต น รูปธาตุสฺถโิต นารูปธาตุสฺถติะ | ยศฺจ ธรฺมธาตุไสรฺธาตุเก น สฺถิตะ ตสฺโยตฺปาโท นาสตฺิ

, ยสฺโยตฺปาโท นาสฺติ นาเสา เกนจิตฺ ธรฺเมณ สมภฺาวฺยเต | ตสฺมาตฺตรฺหิ ภควนฺตะ สรฺวตถาคตา นิะสฺว

ภาวาะ สรฺวธรฺมา อิติ | 

 ตทฺยถาปิ นาม ภควนฺตะ สรฺวตถาคตา โพธ ิจิตฺต  สรฺวตถาคตชฺ าโนตฺปาทนวชรฺปทกรมฺ | 

ตจฺจ โพธ ิจิตฺต  น กายสฺถิต  น วากฺสฺถิต  น จิตฺตสฺถิตมฺ | ยศฺจธรฺมไสฺรธาตุเก น สฺถิตะ ตสฺโยตฺปาโท นาสฺ

ติ | อิท  สรฺวตถาคตชฺ าโนตฺปาทนวชฺรปทมฺ | 

 น จ ภควนฺตะ สรฺวตถาคตาะ สฺวปฺนสฺไยว  ภวติ อห  ไตฺรธาตุเก สฺวปฺนปท  ทรฺศเยยมฺ | น 

จ ปุรุษสฺไยว  ภวติ อห  สฺวปฺน  ปศฺเยยมติิ | สา จ ไตฺรธาตุกกรฺิยา สฺวปฺโนปมา สฺวปฺนสทฺฤศี สฺวปฺนสมฺภู

ตา | เอวเมว ภควนฺตะ สรฺวตถาคตา ยาวนฺโต ทศทิกฺสรฺวโลกธาตุษุ พุทฺธาศฺจ โพธ ิสตฺตฺวาศฺจ ยาวนฺตะ 

สรฺวสตฺตฺวาะ สรฺเว เต สฺวปฺนไนราตฺม ฺยปเทนานุคนฺตวฺยาะ | 

 ตทฺยถาปิ นาม ภควนฺตะ สรฺวตถาคตาะ จินฺตามณิรตฺน  สรฺวรตฺนปรฺธาน  สรฺวคุโณเปตมฺ | 

เย จ สตฺตฺวาะ ปฺรารฺถยนฺติ สุวรฺณ  วา รตฺน  วา เราปฺย  วา ตตฺ สรฺว  จินฺตามาเตฺรไณว  สมฺปาทยนฺติ | 

ตจฺจ รตฺนาทฺย  น  จิตฺตสฺถิต  น  จินฺตามณิสฺถิตมฺ | เ อวเมว ภควนฺตะ สรฺวตถาคตาะ สรฺวธ รฺม า 

อนุคนฺตวฺยาะ | 

 อถ ภควนฺตะ สรฺวตถาคตาะ ปฺรหรฺโษตฺผุลฺลโลจนาะ สรฺวตถาคตกายวากฺจิตฺตวชฺ ร  

ตถาคตเมวมาหุะ | อาศฺวรฺย  ภควนฺ ยตฺร หิ นาม อากาศธาตุ สมวสเรษุ สรฺวธรฺเมษุ พุทฺธธ รฺมาะ 

สมวสรณ  คจฺฉนฺติ | 

 อถ เต สรฺวพุทฺธโพธสิตฺตวฺา ภควนฺโต วชฺรปาเณสตฺถาคตสยฺ ปาทโยะ ปฺรณิปตไฺยวมาหะุ | 

ยทฺภควตา สรฺวมนฺตฺรวชฺรสิทฺธ ิสมุจฺจย  ภาษิต  ตานิ จ สรฺวมนฺตฺรวชฺร สมุจฺจยสิทฺธ ีนิ กุตฺร สฺถิตานิ | 
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 อถ วชฺรปาณิสฺเ ตษ า ตถาคตาน า โ พธ ิสตฺตฺวาน า จ สาธ ุการ  ทตฺตฺวา ตานฺ สรฺวตถาค

ตาเนวมาห | น จ ภควนฺตะ สรฺวตถาคตาะ สรฺวมนฺตฺรสิทฺธ ีนิ สรฺวมนฺตฺรกายวากฺจิตฺตวชฺรสฺถิตานิ | 

ตตฺกสฺย เหโตะ | ปรมารฺถตะ กายวากฺจิตฺตมนฺตฺรสิทฺธ ีนามสมฺภวาตฺ | กินฺตุ ภควนฺตะ สรฺวตถาคตาะ 

สรฺวมนฺตฺรสิทธฺนีิ สรฺวพุทธฺธรมฺาณิ สฺวกายวากฺจิตฺตวชฺรสฺถิตานิ | ตจฺจ กายวากฺจิตฺต  น กามธาตุสฺถิต  น 

รูปธาตุสฺถิต  นารูปธ าตุสฺถิตมฺ | น จิตฺต  กายสฺถิต  น กายศฺจิตฺตสฺถิตะ น วากฺจิตฺตสฺถิตา น จิตฺต  

วากฺสฺถิตมฺ | ตตฺกสฺย เหโตะ? อากาศวตฺ สฺวภาวศุทฺธตฺวาตฺ | 

 อถ เต สรฺวตถาคตาะ สรฺวตถาคตกายวากฺจิตฺตวชรฺ  ตถาคตเมวมาหุะ | สรฺวตถาคตธรฺมา 

ภควนฺ กุตฺร สฺถิตาะ กฺว วา สมฺภูตาะ | วชฺรสตฺตฺว อาห |  สฺวกายวากฺจิตฺตส สฺถิตาะ สฺวกายวากฺจิตฺตสมฺ

ภูตาะ | ภควนฺตะ สรฺวตถาคตา อาหุะ | สฺวกายวากฺจิตฺตวชฺร  กุตฺร สฺถิตมฺ? อากาศสฺถิตมฺ | อากาศ  กุตฺร 

สฺถิตมฺ? น กฺวจิตฺ |  

 อถ เต สรฺวพุทฺธโพธ ิสตฺตฺวา อาศฺจรฺยปฺราปฺตา อทฺภุตปฺราปฺตาะ สฺวจิตฺตธรฺมตาวิหาร  ธ ฺ

ยาย สฺตูษฺณีº สฺถิตา อภูวนฺนิติ | 

 อิติ ศฺรีสรฺวตถาคตกายวากฺจิตฺตรหสฺยาติรหสฺเย คุหฺยสมาเช มหาคุหฺยตนฺตฺรราเช สรฺว

จิตฺตสมยสารวชฺรสมฺภูติรฺนามฺ ปฏละ ปญฺจทโศ’ ธ ฺยายะ | 
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โษฑศะ ปฏละ  

สร ฺวสิท ฺธ ิมณฺฑลวช ฺราภิส  โพธ ิร ฺนาม ปฏละ โษฑศะ  
  

 อถ ภควนฺตะ สรฺวตถาคตาะ ปุนะ สมาชมาคมฺย ภควนฺต  สรฺวตถาคตกายวากฺจิตฺตวชฺร  

ตถาคต  สรฺวตถาคตกายวากฺจิตฺตวชรฺปไทรธ ฺเยษฺย สรฺวตถาคตรตฺนวชฺรปูชาวฺยูไหะ ปูชยามาสุะ | อถ 

ภควานฺ วชฺรปาณิสฺถาคตะ สรฺววชฺรมณฺฑลสิทธฺสิมยราชวฺยหู  นาม สมาธ ึสมาปทฺเยท  วชฺรกายมณฺฑล  

สรฺวพุทฺธาน า สฺวกายวากฺจิตฺตวชฺเรภฺโย นิศฺจารยามาส |  

   อถาตะ ส ปฺรวกฺษฺยามิ กายมณฺฑลมุตฺตมมฺ | 

   จิตฺตวชฺรปฺรตีกาศ  สรฺวมณฺฑลมุตฺตมมฺ || 1 || 

   โษฑศหสฺต  ปฺรกุรฺวีต จตุรสฺร  สุโศภนมฺ | 

   มณฺฑล  สรฺวพุทฺธาน า กายวชฺรปฺรติษฺ ตมฺ || 2 || 

   ตสฺยาภฺยนฺตรตศฺจกฺรมาลิเขทฺวิธ ิวชฺรยา | 

   มุทฺราวชฺรปท  กุรฺยานฺมนฺตฺราณ า คุหฺยมุตฺตมมฺ || 3 || 

   มธ ฺเย ไวโรจนปทมโกฺษภฺยาทีนฺ สมาลิเขตฺ | 

   กายวากฺจิตฺตวชฺราคฺรีนฺ สรฺวโกเณ นิเวศเยตฺ || 4 || 

   โกฺรธานฺ สมาลิเขทฺทฺวาริ มหาพลปรากฺรมานฺ | 

   ปูช า กุรฺวีต มนฺตฺรโชฺ คุหฺยวชฺรปฺรภาวิตามฺ || 5 || 

   เอโษ หิ สรฺวโกฺรธาน า สมโย ทุรติกฺรมะ | 

   อวศฺยเมว ทาตวฺย  วิณฺม ูตฺราทฺย  วิเศษตะ || 6 || 

  เอโษ หิ สรฺวมนฺตฺราณ า สมยะ กายวชฺริณามฺ | 

    || สรฺวตถาคตกายมณฺฑลมฺ || 

 อถ ภควานฺ วชฺรปาณิสฺตถาคตะ สรฺววาคฺวชฺรสมยเมฆวฺยูห  นาม สมาธ ึ สมาปทฺเยท  

วาคฺวชฺรมณฺฑล  สฺวกายวากฺจิตฺตวชฺเรภฺย อุทาชหาร | 

   อถาตะ ส ปฺรวกฺษฺยามิ วางฺมณฺฑลมุตฺตมมฺ | 

   วิตฺตวชฺรปฺรตีกาศ  สรฺวมณฺฑลมุตฺตมมฺ || 7 || 

   วึศติหสฺต  ปฺรกุรฺวีต จตุรสฺร  วิธานตะ | 

   จตุษฺโกณ  จตุรฺทฺวาร  สูตฺรเยทฺวชฺรภาวไนะ || 8 || 
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   สฺววางฺมณฺฑลปท  วากฺยวชฺรคุณาวหมฺ | 

   วชฺรธรฺมมหาราช  วิทฺเวษมวตารเยตฺ || 9 || 

   ตสฺย มธ ฺเย มหาจกฺรมาลิเขตฺปริมณฺฑลมฺ | 

   สรฺวมุทฺรา สมาเสน อาลิเขทฺวิธ ิตตฺประ || 10 || 

   อมิตายุรฺมหามุทฺร า ตสฺย มธ ฺเย นิเวศเยตฺ | 

   ตเทว วชฺรปท  รมฺย  สรฺเวษ า ปริกลฺปเยตฺ || 11 || 

   ปริสฺผุฏ  วิธาเนน กฺฤตฺวา มณฺฑลมุตฺตมมฺ | 

   คุหฺยปูช า ตตะ กุรฺยาเทว  ตุษฺยนฺติ วชฺริณะ || 12 || 

   วิณฺม ูตฺรศุกฺรสมไยะ ปูชฺย สิทฺธ ิรวาปฺยเต | 

   เอโษ หิ สรฺวพุทฺธาน า สมโย ทุรติกฺรมะ || 13 || 

    || สรฺวตถาคตวางฺมณฺฑลมฺ || 

 อถ ภควานฺ วชฺรปาณิสฺตถาคตะ สมนฺตเมฆวฺยูห  นาม  สมาธ ึ สมาปทฺเยท  ปรมคุหฺ

ยมณฺฑลรหสฺย  สฺวกายวากฺจิตฺตวชฺเรภฺโย นิศฺจารยามาส | 

   ยสฺย วชฺรธราคฺรสฺย มธ ฺเย พิม ฺพ  สมาลิเขตฺ || 

   ภเวนฺมณฺฑลปท  ตสฺย กายวากฺจิตฺตคุหฺยชมฺ || 14 || 

  อิติ ภควานฺ วชฺรปาณิสฺตถาคตะ สรฺวมณฺฑลจกฺรสมฺภว  นาม  สมาธ ึ สมาปทฺเยท  

สรฺวมณฺฑลกายวากฺจิตฺตคุหฺยช  สฺวกายวากฺจิตฺตวชฺเรภฺย อุทาชหาร | ตโต มณฺฑลมนฺตฺระ || มนฺตฺรากฺ

ษรหฺฤทยสูตฺรากฺษรปทานิ || 

 || หู โอ  อาะ || 

   ปาตน  วชฺรสูตฺรสฺย รชสฺยาปิ นิปาตนมฺ | 

   น การฺย  มนฺตฺรสตฺตฺเวน การยนฺ โพธ ิทุรฺลฺลภะ || 15 || 

   ตสฺมาตฺสมยวิธานโชฺ ’ วตารฺยฺย มนฺตฺรเทวตานฺ | 

   อธ ิษฺ านปท  ธ ฺยาตฺวา มณฺฑลาน า วิกลฺปนมฺ || 16 || 

   ไวโรจนมหาราช  โลจน า จาวตารเยตฺ | 

   กายมณฺฑลปท   รมฺย  กายวชฺรคุณาวหมฺ || 17 || 

   วชฺรธรฺมมหาราช  สธรฺม   จาวตารเยตฺ | 

   อิท  ตตฺสรฺวมนฺตฺราณ า รหสฺย  ปรมศาศฺวตมฺ || 18 || 
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   วชฺรสตฺตฺวมหาราช  มามกีº จาวตารเยตฺ | 

   อิท  ตตฺสรฺวมนฺตฺราณ า รหสฺย  ปรมาทฺภุตมฺ || 19 || 

   เอว  กฺฤเตน สานฺนิธ ฺย  สฺวยเมว มนีษิณะ | 

   อาคตฺย คุหฺยปรม  ลิขนฺติ หริษานฺวิตาะ || 20 || 

  อิตฺยาห จ | 

   กรฺตวฺย  มนฺตฺรสิทฺเธ จ วชฺรคุหฺย  มหาทฺภุตมฺ | 

   อากฺฤษฺย โกฺรธราเชน สรฺวพุทฺธ  าสฺตุ ปูชเยตฺ || 21 || 

   ตฺริกาลสมเย ปูชา ตฺริวชฺรามลวชฺริณะ | 

   กรฺตวฺย  ตฺริวชฺรโยเคน มนฺตฺรสิทฺธ ิปฺรวรฺตนมฺ || อิติ || 22 || 

  อิตฺยาห จ | 

   สรฺเวษาเมว มนฺตฺราณ า พลึ ททฺยานฺมหาทฺภุตมฺ | 

   วิณฺม ูตฺรม  าสไตล  จ ปญฺจม  จิตฺตสมฺภวมฺ || 23 || 

   ศุเกฺรณ สรฺวมนฺตฺราณ า ปฺราณน  สมุทาหฺฤตมฺ | 

   เอโษ หิ สมยเศฺรษฺโ พุทฺธโพธ ิปฺรปูรกะ || 24 || 

   สูตฺรสฺย ปาตนมิท  สฺวยเมว สมาจเรตฺ | 

   ไวโรจน  ปฺรภาวิตฺวา วชฺรสตฺตฺว  วิภาวเยตฺ || 25 || 

   อถวา’ มฺฤตวชฺราขฺย  ศิษฺย  วชฺรมหาทฺยุติม ฺ | 

   วิภาวเยตฺกรฺมปท  สรฺวพุทฺธนิเษวิตมฺ || 26 || 

   ปญฺจพุทฺธมหาราช  สูตฺร  วชฺรคต  นฺยเสตฺ | 

   เอโษ หิ สรฺวพุทฺธาน า รหสฺย  ปรมาทฺภุตมฺ || 27 || 

   ปญฺจวึศติเภเทน รชสฺยาปิ นิปาตนมฺ | 

   อิท  ตตฺสรฺววชฺราณ า รหสฺย  โพธ ิม ุตฺตมมฺ || 28 || 

   สรฺเวษาเมว มนฺตฺราณ า วชฺรหูการภาวนา | 

   กายวากฺจิตฺตสมย  ปญฺจสฺถาเนษุ ภาวเยตฺ || 29 || 

   เอว  กฺฤเตน สานฺนิธ ฺย  ตฺริวชฺราเภทฺยวชฺรชาะ | 

   กุรฺวนฺติ ภยส ตฺรสฺตา วชฺรสตฺตฺวสฺย ธ ีมตะ || 30 || 

   นฺยาส  กลศวชฺราณ า มนฺตฺรตนฺตฺรานฺวิไตะ สฺม ฺฤตมฺ | 
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   วชฺรสตฺตฺว  สมาธ ิสฺถ  กลฺปเยตฺ ทฺฤฒพุทฺธ ิมานฺ || 31 || 

   โหม  กุรฺวีต มนฺตฺรชฺ ะ สรฺวสิทฺธ ิผลารฺถินะ | 

   วิณฺม ูตฺรม  าสไตลาทฺไยราหุตึ ปฺรติปาทเยตฺ || 32 || 

   ปูรฺณ า วชฺราหุติ ททฺยาตฺ ตฺริวชฺราทฺย  สมาจเรตฺ | 

   ศุกฺร  วา อถวา วิษฺ ามภิมนฺตฺรย วิธานตะ || 33 || 

   ภกฺษเยทฺวชฺรโยเคน เอว  สิทฺธรฺน ทุรฺลภา | 

   กฺฤตฺวา วชฺรมหาคุหฺย  รหสฺย  สรฺววชฺริณามฺ || 34 || 

   สฺรีรูปมนฺตฺรจเกฺรณ สฺถิตาะ สตฺตฺวารฺถจรฺยยา | 

   || ตเตฺรท  สรฺววชฺรมณฺฑลมนฺตฺราราธนรหสฺยมฺ || 35 || 

   หสฺติม  าส  หยม าส  มหามาส  จ ภกฺษเยตฺ | 

   ททฺยาทฺไว สรฺวมนฺตฺราณาเมว  ตุษฺยนฺติ นายกาะ || 36 || 

   ปฺรตฺยห  วชฺรศิษฺยสฺย ทรฺศเยตฺ มณฺฑล  พุธะ | 

   วิณฺม ูตฺรม  าสกฺฤตฺเยน วชฺรคุหฺยปเทน จ || 37 || 

   โอ  การ  สรฺวมนฺตฺราณ า ธ ฺยาตฺวา ชฺวลติ ตตฺกฺษณาตฺ | 

   อิตฺยาห จ ภควานฺ มหามนฺตฺรวชฺรวิทฺยาปุรุษวชฺระ | 

   สาธน  สรฺวสิทฺธ ีน า มหาสมยสาธนมฺ | 

   สาธนีย  ปฺรยตฺเนน พุทฺธโพธ ิมปิ สฺวยมฺ || 38 || 

   อนฺตรฺทฺธาน  พล  วีรฺย  วชฺรากรฺษณมุตฺตมมฺ | 

   สิธ ฺยเต มณฺฑเล สรฺว  กายวชฺรวโจ ยถา || 39 || 

   วิณฺม ูตฺร  จ มหาม าส  สมภาค  ตุ การเยตฺ | 

   ศราวสมฺปุเฏ สฺถาปฺย พุทฺไธะ สห จ ส วเสตฺ || 40 || 

  อิตฺยาห จ | ตเตฺรท  สรฺวคุหฺยวชฺรกิงฺกรมหาสาธนปท  วรมฺ | 

   ขวชฺรมธ ฺยคต  จินฺเตตฺ หีะ การ  ชฺวาลสุปฺรภมฺ | 

   ขธาตุ สรฺวพุทฺไธสฺตุ ปริปูรฺณ  วิภาวเยตฺ | 

   กายวากฺจิตฺตปท  เตษ า ตตฺร มนฺเตฺร นิปาตเยตฺ || 41 || 

  ตเตฺรท  กายวากฺจิตฺตมนฺตฺรวชฺราธ ิษฺ านปทมฺ | 

     || อาะ  ข    วีºะ || 
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   วชฺรปาณิมหาพิม ฺพ  ปทฺมปาณิมหาทฺยุติม ฺ | 

   อปราชิตมหาพิม ฺพ  ธ ฺยาตฺวา คุหฺยปท  นฺยเสตฺ || 42 || 

  ตเตฺรท  วชฺรคุหฺยปทมฺ | 

   สูรฺยมณฺฑลมธ ฺยสฺถมโกฺษภฺย  วา ปฺรกลฺปเยตฺ | 

   อมิตายุรฺมหาวิม ฺพ  วชฺรไวโรจน  ตถา | 

   โจทเยทฺ หฺฤทเย สรฺวานฺ ตีวฺรทุะขมหาทฺยุตีนฺ || 43 || 

  ตเตฺรท  สรฺววชฺรหฺฤทยวชฺรส โจทนมฺ | 

      || อ า || 

   มหาศูไลรฺมหาวชฺไรรงฺกุไศรฺวิวิไธรฺพไละ | 

   โจทเยทฺวิธ ิวทฺวชฺร  พุทฺธโพธ ิะ ปฺรสิธ ฺยติ || 44 || 

  อิตฺยาห จ || 

   ปรฺวเตษุ จ รมฺเยษุ ทฺวีเปษุ วิวิเธษุ จ | 

   ปกฺษาภฺยนฺตรปูรฺเณน ธ ฺรุว  พุทฺธตฺวมาปฺนุยาตฺ || 45 || 

   ษฏฺตฺรึศตฺสุเมรูณ า ยาวนฺตะ ปรมาณวะ | 

   ปริวารคณาสฺตสฺย สิธ ฺยนฺเต โพธ ิวชฺริณะ || 46 || 

   ทศทิกฺสรฺวพุทฺธาน า พุทฺธเกฺษตฺราณิ การเยตฺ | 

   มธ ฺเย สฺวเทวตาพิม ฺพ  ธ ฺยาตฺวา วชฺเรณ ปาตเยตฺ || 47 || 

  อิตฺยาห จ | 

   ทฺวเยนฺทฺริยปฺรโยเคณ ชุหุยาทยุต  พุธะ | 

   เอโษ หิ สรฺวพุทฺธาน า  สมโย ทุรติกฺรมะ || 48 || 

   ไวโรจนปฺรโยเคณ ศิษฺย  ตฺริวชฺรสมฺภวมฺ | 

   อาะการ  กายวากฺจิตฺเต ธ ฺยาตฺวา วชฺเรณ คฺฤหฺยเต || 49 || 

   วชฺรสตฺตฺโว มหาราโช ไวโรจโน มหายศาะ | 

   กายวากฺจิตฺตสมยมธ ิษฺ าน  ททาติ หิ || 50 || 

 ตเตฺรท  มหามณฺฑลปฺรเวศนวชฺรปทมฺ | 

     || อาะ  ข   วีร  หู || 
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 สรฺวสมยกายวากฺจิตฺตหฺฤทยมนฺตฺรวชโฺร’ยม ฺ| ตเตฺรท  มหาวชฺราภิเษกคหฺุยชฺ านรหสฺยม ฺ|  

   ขธาตุ สรฺวพุทฺไธสฺตุ ปริปูรฺณ  วิภาวเยตฺ | 

   วาทฺยคนฺธมหาเมไธรฺภาวเยทฺวชฺรโศฺรตฺรธ ีะ || 51 || 

  อิตฺยาห จ | 

   ตฺริวชฺรกายมนฺไตฺรสฺตุ สรฺษไปสฺตาฑเยตฺ วฺรตี | 

   อภิเษก  ตทา ตสฺย สฺวยเมว ททนฺติ หิ || 52 || 

   อถวา ภาวเยตฺ พุทฺธานฺ วชฺรสตฺตฺวสมาธ ินา | 

   กลศานฺ สมยาไคฺรสฺตุ ธาริตานฺ ภาวเยทฺพุธะ || 53 || 

   วชฺรไวโรจน  จินฺเตตฺ ศิษฺโย ทฺฤฒมติสฺตทา | 

   นฺยาส  กุรฺวีต มนฺตฺรชฺ ะ กายวากฺจิตฺตวชฺริณะ || 54 || 

  ตเตฺรท  สรฺวาภิเษกรหสฺย  สรฺวาจารฺยวาคฺวชฺโรทีรณมฺ | 

   อภิเษก  มหาวชฺร  ไตฺรธาตุกนมสฺกฺฤตมฺ | 

   ททามิ สรฺวพุทฺธาน า ตฺริคุหฺยาลยสมฺภวมฺ || 55 || 

  ตเตฺรท  สรฺวาภิเษก มหาวชฺรปฺรารฺถนาวิธ ิรหสฺยมฺ | 

   โพธ ิวชฺเรณ พุทฺธาน า ยถา ทตฺโต มหามหะ | 

   มมาปิ ตฺราณนารฺถาย ขวชฺราทฺย  ททาหิ เม || 56 || 

   อภิเษก  ตทา ตสฺย ททฺยาตฺ ปฺรหฺฤษฺฏเจตสะ | 

   เทวตาพิม ฺพโยเคน หฺฤทเย’ ธ ิปตึ นฺยเสตฺ || 57 || 

   มนฺตฺรากฺษรปท  ทตฺตฺวา สมย  จ วิธานตะ | 

   ทรฺศเยนฺมณฺฑล  ตสฺย วชฺรศิษฺยสฺย ธ ีมตะ || 58 || 

   สมย  ศฺราวเยทฺคุหฺย  สรฺวพุทฺไธรุทาหฺฤตมฺ | 

   ปฺราณินศฺจ ตฺวยา ฆาตฺยา วกฺตวฺย  จ มฺฤษา วจะ || 59 || 

   อทตฺต  จ ตฺวยา คฺราหฺย  เสวน  โยษิตามปิ | 

   อเนน วชฺรมารฺเคณ วชฺรสตฺตฺวานฺ ปฺรโจทเยตฺ || 60 || 

   เอโษ หิ สรฺวพุทฺธาน า สมยะ ปรมศาศฺวตะ || 

  อิตฺยาห จ | 

   มนฺตฺร  ททฺยาตฺ ตทา ตสฺย มนฺตฺรโจทนภาษิไตะ || 61 || 
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   สมาธ ึ มนฺตฺรราชสฺย ทตฺตฺวา คุหฺย  สมารเภตฺ | 

   ธรฺม   ศฺฤโณติ คามฺภีรฺยฺย  พุทฺธภูม ึ จ ปฺราปฺนุยาตฺ || 62 || 

   อิตฺยาห จ ภควานฺ มหาสมยวชฺรหาสะ | ตเตฺรท  สรฺวกิงฺกรคุหฺยวชฺรรหสฺยมฺ | 

   วชฺรสตฺตฺวมหาชฺ าน  วากฺยวชฺรธร  ตถา | 

   กายวชฺรมหานฺยาไสะ กิงฺกร  โจทเยตฺสทา || 63 || 

 ตเตฺรท  วชฺรชฺ านจกฺร  จตุะสมยปทม ฺ| สมยโจทน  สมยเปฺรณ  สมยมนฺตฺรณ  สมยพนฺธน  

เจติ | 

   ขธาตุ วิมล  ศุทฺธ   สรฺวธรฺมวิวรฺชิตมฺ | 

   กุรฺวนฺติ ปิณฺฑรูเปณ ตฺริวชฺราทฺภุตรูปิณะ || 64 || 

  อิตฺยาห ภควานฺ สรฺวพุทฺไธกปุโตฺร มหาวชฺรธระ | 

   พุทฺธ   วา วชฺรสตฺตฺว  วา ยทีจฺเฉทฺ วศมานิตุม ฺ | 

   จินฺตเยทิท  มหาคุหฺย  ตฺริวชฺราคฺรธร  มหตฺ || 65 || 

   ขวชฺรมธ ฺยคต  จินฺเตนฺมญฺชุวชฺร  มหาพลมฺ | 

   ปญฺจพาณปฺรโยเคณ มุกุฏาคฺร  ตุ ส สฺมเรตฺ || 66 || 

   ปญฺจสฺถาเนษุ มนฺตฺรชฺ ะ กฺรูรวชฺเรณ ปาตเยตฺ | 

   มูรฺจฺฉ ิต  ภาวเยตฺ ตฺรสฺต  พาลพุทฺธ ึ มหายศาะ || 67 || 

   ปกฺษเมกมิท  ธ ฺยาน  กรฺตวฺย  คุหฺยโจทไนะ | 

   รหสฺย  สรฺวมนฺตฺราณ า คีต  วชฺรารฺถพุทฺธ ินา || 68 || 

   ขวชฺรมธ ฺยคต  จินฺเตทฺพุทฺธมณฺฑลมุตฺตมมฺ | 

   หูการวชฺรมนฺตฺราทฺไยะ ตฺริวชฺรทีนฺ ปฺรภาวเยตฺ || 69 || 

   โอ  การ  จกฺษุรฺคต  ธ ฺยาตฺวา ทรฺศเยตฺ วิธานตะ | 

   ปศฺเยต สรฺวมนฺตฺราณ า พิม ฺพ  ตฺริกายวชฺริณามฺ || 70 || 

   กฺษุตฺตฺฤษาทฺไยรฺมหาเกฺลไศริท  โยค  วิจินฺตเยตฺ | 

   นศฺยนฺติ สรฺวทุะขานิ จิตฺตวชฺรวโจ ยถา || 71 || 

   ไวโรจนมหาพิม ฺพ  ธ ฺยาตฺวา สรฺวารฺถสมฺปทมฺ | 

   ว การ  วกฺตฺรคต  ธ ฺยาตฺวา โอ  การ  ชิหฺวาค  นฺยเสตฺ || 72 || 

   อาลย  สรฺวภกฺษฺยาณ า จินฺตามณิวิภูษิตมฺ | 
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   สรฺวทุะขหร  ศานฺต  ชฺ านวชฺรปฺรภาวิตมฺ || 73 || 

  อิตฺยาห ภควานฺ จินฺตามณิวชฺระ | อถ ภควานฺ วชฺรปาณิสฺตถาคตะ มหาวีรวชฺรต

ถาคต  วชฺรภาวนาวชฺรปทาคฺร  วาคฺวชฺเรภฺโย นิศฺจารยามาส | 

     || วีะ || 

   ขวชฺรมธ ฺยคต  จินฺเตทฺพุทฺธมณฺฑลสุปฺรภมฺ | 

   ตฺริวชฺรกายโยเคน นิษฺปาทฺเยท  วิจินฺตเยตฺ || 74 || 

   สรฺวาลงฺการสมฺปูรฺณ  ปีต  วชฺรวิชฺฤมฺภิตมฺ | 

   ชฏามุกุฏธร  ศานฺต  ธ ฺยาตฺวา สรฺว  สมารเภตฺ || 75 || 

    || วีรวชฺโรรฺม ิมาลา นาม สมาธ ิะ ||  

 อถ ภควานฺ วชฺรธระ สมนตฺนริโฺฆษวชฺร  นาม สมาธ ึ สมาปทฺเยท  มหาวชฺรภาวนาปท  สฺว

กายวากฺจิตฺตวชฺเรภฺโย นิศฺจารยามาส | 

     || จู || 

   ขวชฺรมธ ฺยคต  จินฺเตตฺสูรฺยมณฺฑลมุตฺตมมฺ | 

   พุทฺธเมฆานฺ วิธาเนน ตฺริวชฺราตฺมา มหายศาะ || 76 || 

   ปาตน  กายวากฺจิตฺเต จุนฺทวชฺรีº วิภาวเยตฺ | 

   สรฺวาลงฺการสมฺปูรฺณ า สิตวรฺณ า วิภาวเยตฺ || 77 || 

   วชฺรสตฺตฺวมหาราช  ธ ฺยาตฺวา มนฺตฺรปท  นฺยเสตฺ | 

    || วชฺรรศฺม ิชฺ านสมย  นาม สมาธ ิะ || 78 || 

 อถ ภควานฺ วชฺรปาณิสฺตถาคตะ สรฺวาศาวชฺรสมฺโภค  นาม สมาธ ึ สมาปทฺเยท  สมาธ ิวชฺ

รนย  สฺวกายวากฺจิตฺตวชฺเรภฺโย นิศฺจารยามาส || 

     || ช  || 

   ขวชฺรมธ ฺยคต  จินฺเตทฺพุทฺธมณฺฑลมุตฺตมมฺ | 

   สรฺวพุทฺธานฺ วิธาเนน ปาตเยทฺวชฺรภาวไนะ || 79 || 

   นิษฺปาทเยนฺมหายกฺษ  ชมฺภล  ทฺรวฺยสาธกมฺ | 

   ยกฺษรูปธร  ศานฺต  ชฏามุกุฏวชฺริณมฺ || 80 || 

   ปญฺจพุทฺธานฺ วิธาเนน ปญฺจสฺถาเนษุ ภาวเยตฺ | 

   วชฺรามฺฤโตทก  ตสฺย ททฺยาทฺธ ฺยานปเท สฺถิตะ || 81 || 
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   วชฺรสตฺตฺว  วิธาเนน มุกุเฏ ตสฺย จินฺตเยตฺ | 

   เอว  ตุษฺยติ ยเกฺษนฺโทฺร ชมฺภเลนฺโทฺร มหาทฺยุติะ || 82 || 

   || วชฺรสมยทฺรวฺยาราธนเกตุศฺรีรฺนาม สมาธ ิะ || 

 อถ ภควานฺ วชฺรปาณิสฺตถาคโต วชฺรกาโมปโภคศฺริย  นาม สมาธ ึสมาปทฺเยท  สรฺวยกฺษิณี

สมยวชฺรปท  สฺวกายวากฺจิตฺตวชฺเรภฺโย นิศฺจารยามาส | 

     || กฺษึ || 

   ขวชฺรธาตุมธ ฺยสฺถ  จตุรสฺร  สุโศภนมฺ | 

   จตูรตฺนมย  สรฺว  ปุษฺปคนฺธสมากุลมฺ || 83 || 

   ขธาตุ สรฺวยกฺษิณฺไยะ ปริปูรฺณ  วิจินฺตเยตฺ | 

   หฺฤทยมนฺตฺรปท  ธ ฺยาตฺวา วชฺรโยค  สมารเภตฺ || 84 || 

   || สรฺวยกฺษิณีสมตาวิหารภาวนวชฺโร นาม สมาธ ิะ || 

 อถ ภควานฺ วชฺรปาณิสฺตถาคตะ สรฺวพุทฺธมนฺตฺรสิทฺธ ิวิชฺฤมฺภิตวชฺร  นาม สมาธ ึ สมาปทฺ

เยม า  หีนสิทฺธ ึ สฺวกายวากฺจิตฺตวชฺเรภฺโย นิศฺจารยามาส | 

   กายวากฺจิตฺตส สิทฺธา พุทฺธรูปธรปฺรภาะ | 

   ชามฺพูนทปฺรภาการา หีนสิทฺธ ิสมาศฺริตาะ || 85 || 

   อนฺตรฺทฺธานาทิส สิทฺเธา ภเวทฺวชฺรธระ ปฺรภุะ | 

   ยกฺษราชาทิส สิทฺเธา ภเวทฺวิทฺยาธระ ปฺรภุะ || 86 || 

   ตเตฺรมานิ สรฺววชฺรสิทฺธ ิรูปคุหฺยมนฺตฺรสิทฺธ ีนิ | 

   สรฺวาณิ จารุรูปาณิ มนฺตฺรสิทฺธ ิมนีษิไตะ | 

   ปฺรีณยนฺติ ทรฺศเนน โลกธาตุ สมนฺตตะ || 87 || 

   อุษฺณีษะ สรฺวสิทฺธ ีน า ภเวจฺจินฺตามณิปฺรภุะ | 

   พุทฺธโพธ ิกร  เศฺรษฺ พุทฺธวชฺรปฺรภาวิตมฺ || 88 || 

   อิตฺยาห ภควานฺ สรฺวาศาปริปูรกวชฺระ | 

 อถ ภควานฺ วชฺรปาณิะ สรฺวตถาคตาธ ิปติะ สรฺวตถาคตกายวากฺจิตฺตวชฺรวิทฺยาวฺรต

สมาทานจรฺย  สฺวกายวากฺจิตฺตวชฺเรภฺโย นิศฺจารยามาส | 

   กายวากฺจิตฺตวชฺราณ า กายวากฺจิตฺตภาวนมฺ | 

   สฺวรูเปไณว ตตฺการฺยเมว สิทฺธ ิรวาปฺยเต || 89 || 
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   ตเตฺรท  สฺวกายวากฺจิตฺตวิทฺยาวฺรตมฺ | 

   ชฏามุกุฏธร  พิม ฺพ  สิตวรฺณนิภ  มหตฺ | 

   การเยตฺ วิธ ิวตฺ สรฺว  มนฺตฺรส วรส วฺฤตมฺ || 90 || 

   โษฑศาพฺทิก า คฺฤหฺย สรฺวาลงฺการภูษิตามฺ | 

   จารุวกฺตฺร า วิศาลากฺษีº ปฺราปฺย วิทฺยาวฺรต  จเรตฺ || 91 || 

   โลจนาปทส โภคี วชฺรจิหฺร  ตุ ภาวเยตฺ | 

   มุทฺรามนฺตฺรวิธานโชฺ มนฺตฺรตนฺตฺรสุศิกฺษิตามฺ || 92 || 

   การเยตฺตาถาคตีº ภารฺย า พุทฺธโพธ ิปฺรติษฺ ตามฺ | 

   คุหฺยปูช า ปฺรกุรฺวีต จตุะส ธ ฺย  มหาวฺรตี || 93 || 

   กนฺทมูลผไละ สรฺว  โภชฺย  ภกฺษฺย  สมาจเรตฺ | 

   เอว  พุทฺโธ ภเวจฺฉ ฺรีฆ ฺร  มหาชฺ าโนทธ ิะ ปฺรภุะ || 94 || 

   ษณฺมาเสไนว ตตฺสรฺว  ปฺราปฺนุยาตฺ นาตฺร ส ศยะ || อิติ || 

   ปรสฺวหรณ  นิตฺย  ฆาตน  จ มหาทฺภุตมฺ || 95 || 

   ราควชฺรปท  คุปฺต  อิท  ส วรส วฺฤตมฺ | 

   ราควชฺรางฺกุศีº ภารฺย า มามกีº คุณเมขลามฺ || 96 || 

   วาคฺวชฺราคฺรจิตฺเตภฺย อิท  ปูชยติ สรฺวถา | 

   สฺวมุทฺร า วา’ ถวา จินฺเตทฺธ ฺยาน  ตฺรฺยกฺษรวชฺริณามฺ || 97 || 

   ปญฺจพุทฺธาศฺจ สรฺวชฺ าะ ปฺรีณนฺเต นาตฺร ส ศยะ | 

   วเน ภิกฺษ า ภฺรเมนฺนิตฺย  สาธโก ทฺฤฒนิศฺจยะ || 98 || 

   ททนฺติ ภยส ตฺรสฺตา โภชน  ทิวฺยมณฺฑิตมฺ | 

   อติกฺรเมทฺยทิ วชฺราตฺมา นาศ  วชฺรากฺษร  ภเวตฺ || 99 || 

   สุรีº นาคีº มหายกฺษีมสุรีº มานุษีมปิ | 

   ปฺราปฺย วิทฺยาวฺรต  การฺย  ตฺริวชฺรชฺ านเสวิตมฺ || 100 || 

   อิท  ตตฺสรฺวมนฺตฺราณ า คุหฺย  ตตฺตฺว  มหานยมฺ | 

   ตฺริวชฺรชฺ านสมฺภูต  พุทฺธโพธ ิปฺรเวศกมฺ || 101 ||  

  อิตฺยาห ภควานฺ สรฺวตถาคตวิทฺยาวฺรตสมยตตฺตฺววชฺระ | 
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  อิติ ศฺรีสรฺวตถาคตกายวากฺจิตฺตรหสยฺาติรหสเฺย คุหฺยสมาเช มหาคุหยฺตนตฺฺรราเช สรวฺ

สิทฺธ ิมณฺฑลวชฺราภิสมฺโพธ ิรฺนาม ปฏละ โษฑโศ’ ธ ฺยายะ || 
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สปฺตทศะ ปฏละ  

สร ฺวตถาคตสมยสมฺพรวช ฺราธ ิษฺ านปฏละ สปฺตทศะ  

  

 อถ ภควนฺตะ สรฺวตถาคตาะ ปุนะ สมาชมาคมยฺ ภควนฺต  สรฺวตถาคตกายวากฺจิตฺตวชฺร  

ตถาคตมเนน สฺโตตฺรราเชนาธเฺยษิตวนตฺะ | 

   อโกฺษภฺยวชรฺ มหาชฺ าน วชฺรธาตุ มหาพุธ | 

   ตฺริมณฺฑล ตฺริวชฺราคฺร โฆษวชรฺ นโม’ สฺตุ เต || 1 || 

   ไวโรจน มหาศุทฺธ วชฺรศานตฺ มหารต | 

   ปฺรกฺฤติปฺรภาสฺวราน ฺธรฺมานฺ เทศ วชฺร นโม’ สตุ เต || 2 || 

   รตฺนราชสุคามฺภรีฺย ขวชรฺากาศนริฺมล | 

   สฺวภาวศุทฺธนริฺเลป กายวชฺร นโม’ สฺตุ เต || 3 || 

   วชฺรามิตมหาราช นิรฺวิกลปฺ ขวชฺรธฤฺก ฺ| 

   ราคปารมิตาปฺราปฺต ภาษ วชฺร นโม’ สฺตุ || 4 || 

   อโมฆวชฺร สมพฺุทฺธ สรฺวาศาปรปิูรก | 

   ศุทฺธสฺวภาวส ภตู วชฺรสตตฺฺว นโม’ สฺตุ เต || 5 || 

   เอภิะ สฺโตตฺรปไทะ ศานฺไตะ สรฺวพุทธฺปฺรโจทิไตะ | 

   ส สฺตูยาทฺวชฺรส โภคาตฺ โส’ ปิ วชฺรสโม ภเวต ฺ|| 6 || 

   อถ วชฺรธระ ศาสฺตา สรฺวพุทฺธานุกมปฺกะ | 

   วชฺรคุหฺยปท  ศุทฺธ   วาคฺวชฺร  สมทุีรยตฺ || 7 || 

   อโห หิ สรฺวพุทฺธาน า ธรฺมธาตุ มหากฺษรม ฺ| 

   ปฺรกฺฤติปฺรภาสฺวร  ศุทฺธ   ขธาตุมวิ นิรฺมลม ฺ|| อิติ || 8 || 

 อถ วชฺรปาณิะ สรฺวตถาคตาธ ิปติริท  สรฺวพุทธฺกายวชรฺสมย  สฺวกายวากฺจิตฺตวชฺเรภโฺย นิศฺ

จารยามาส || 

   สมยจตุษฺฏย  รกฺษฺย  พุทฺไธรฺชฺ าโนทธปิฺรไภะ | 

   มหาม าส  สทา ภกฺษฺยมิท  สมยมตฺุตมม ฺ|| 9 || 

 อถ วชฺรปาณิะ สรฺวตถาคตาธ ิปติริท  สรฺวพุทธฺวาคฺวชฺรสมย  สฺวกายวากฺจิตฺตวชเฺรภโฺย นิศฺ

จารยามาส | 
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   สมยจตุษฺฏย  รกฺษฺย  วากฺยวชฺรมหากฺษไระ | 

   วิณฺม ูตฺร  จ สทา ภกฺษฺยมิท  คุหฺย  มหาทฺภตุม ฺ|| 10 || 

 อถ วชฺรปาณิะ สรฺวตถาคตาธ ิปติริท  วชฺรธรจิตฺตวชฺรสมย  สฺวกายวากฺจิตฺตวชเฺรภโฺย นิศฺ -

จารยามาส || 

   สมยจตุษฺฏย  รกฺษฺย  วชฺรสตฺตฺไวรมฺหรทฺธฺไิกะ | 

   รุธ ิร  ศุกฺรส ยุกฺต  สทา ภกฺษฺย  ทฺฤฑวฺรไตะ || 11 || 

   กายวากฺจิตฺตวชฺราณามฺ สมโย’ ย  มหาทฺภุตะ | 

   ศาศฺวต  สรฺวพุทฺธาน า ส รกฺษฺโย วชฺรธาริภะิ || 12 || 

   ยศฺเจม  สมย  รเกฺษทฺวชรฺสตฺตฺโว มหาทฺยุติะ | 

   กายวากฺจิตฺตคต  ตสฺย พุทฺโธ ภวติ ตตฺกฺษณาตฺ || 13 || 

 อถ วชฺรปาณิะ สรฺวตถาคตาธ ิปติะ ปฺรตฺเยกพุทธฺสมยวชรฺ  สฺวกายวากฺจิตฺตวชฺเรภฺโย นิศฺ -

จารยามาส | 

   เทศนา กายิกี เตษ า กายวชฺรปฺรติษฺ ตา | 

   สตฺตฺวาวตารณ  ศีลสมยะ ปรมศาศฺวตะ || 14 || 

 อถ วชฺรปาณิะ สรฺวตถาคตาธ ิปติะ ศฺราวกศิกฺษาสมย  สฺวกายวากฺจิตฺตวชฺเรภโฺย นิศฺจารยา

มาส | 

   ทศกุศลานฺ กรฺมปถานฺ กุรฺวนตฺิ ชฺ านวรฺชิตาะ | 

   หีนาธ ิม ุกฺตกิาสฺสรเฺว สมโย’ ย  มหาทฺภุตะ || 15 || 

 อถ วชฺรปาณิะ สรฺวตถาคตาธ ิปติพฺรหฺมสมย  สฺวกายวากฺจิตฺเตภโฺย นิศฺจารยามาส |  

   โมหมาเตรฺณ ยตฺกรฺม กโรติ ภยไภรวม ฺ| 

   พุทฺธโพธปิรฺเณตาร  ภวเต กายวชฺรตา || 16 || 

 อถ วชฺรปาณิะ สรฺวตถาคตาธ ิปติะ รุทฺรสมย  สฺวกายวากฺจิตฺเตภโฺย นิศฺจารยามาส | 

   ไตฺรธาตุกสถฺิต า สรฺวามงฺคน า สุรตวิหวฺลาม ฺ| 

   กามเยทฺวิวไิธรฺภาไวะ สมยะ ปรมาทฺภตุะ || 17 || 

 อถ วชฺรปาณิะ สรฺวตถาคตาธ ิปติะ วิษฺณุสมย  สฺวกายวากฺจิตฺตวชเฺรภโฺย นิศฺจารยามาส || 

   ยาวนฺตะ สตฺตฺวส ภูตาะ ตฺริวชฺราเภทยฺส สฺถิตาะ | 

   มารเยทฺธยฺานวชเฺรณ วชฺรธาตุมปิ สฺวยม ฺ|| 18 || 



  126 

 อถ วชฺรปาณิะ สรฺวตถาคตาธ ิปติะ ตฺริวชฺรสมย  สฺวกายวากฺจิตฺเตภโฺย นิศฺจารยามาส || 

   กายวชฺโร ภเวท ฺพฺรหมฺา วาคฺวชฺรสฺตุ มเหศฺวระ | 

   จิตฺตวชฺรธโร ราชา ไสว วิษฺณุรฺมหรธฺกิะ || 19 || 

 อถ วชฺรปาณิะ สรฺวตถาคตาธ ิปติะ สรฺวยกฺษยกฺษณิี สมย  สฺวกายวากฺจิตฺตวชฺเรภฺโย นิศฺ -

จารยามาส || 

   อสฺฤกฺปิศิตาหารา นิตฺย  กามปราะ สฺตฺริยะ | 

   อาราธเยนมฺหาวชฺรสมไยเรภริฺทรุาสไทะ || 20 || 

 อถ วชฺราปาณิะ สรฺวตถาคตาธ ิปตะิ สรฺวภุชเคนทฺฺรราชฺ สมย  สฺวกายวากฺจิตฺตวชฺเรภโฺย 

นิศฺจารยามาส || 

   ไปศุนฺยกฺษีรติาหาราะ กามคนฺฆปราศฺจ ตาะ | 

   สาธเยตฺสมไยเรภรินฺยถา กฺลิศฺยเต ธ ฺรุวม ฺ|| 21 || 

 อถ วชฺรปาณิะ สรฺวตถาคตาธปิติรสรุกนยฺาสมย  สฺวกายวากฺจิตฺตวชเฺรภโฺย นิศฺจารยามาส || 

   กฺรูรา มานภรากฺรานฺตา คนฺฆปุษโฺปปโภคชาะ | 

   สมโย วชฺรปาตฺราลิะ ทุรฺทานฺตา วชฺรไภรวาะ || 22 || 

 อถ วชฺรปาณิะ สรฺวตถาคตาธ ิปติะ รากฺษสสฺรสีมย  สฺวกายวากฺจิตฺตวชฺเรภฺโย นิศฺจารยา

มาส || 

   กปาลาสฺถิธ ูปไตลวสยา ปฺรีณน  มหตฺ | 

   สมยะ สรฺวภูตาน า ปวิโตฺร’ ย  มหารฺถกฺฤตฺ || 23 || 

 อถ วชฺรปาณิะ สรฺวตถาคตาธ ิปติะ สรฺววชฺรฑากินีสมย  สฺวกายวากฺจิตฺตวชฺเรภโฺย นิศฺจาร -

ยามาส | 

   วิณฺม ูตฺรรุธริ  ภเกฺษตฺ มทยฺาทีºศฺจ ปิเพตฺ สทา | 

   วชฺรฑากินีโยเคน มารเยต ฺปทลกษฺไณะ || 24 || 

   สฺวภาเวไนว ส ภูตา วิจรนฺติ ตฺริธาตุเก | 

   อาจเรตฺสมย  กฺฤตฺสฺน  สรฺวสตฺตฺวหิไตษณิา || 25 || 

  สรฺวไตฺรธาตุกสมยสมวสรโณ นาม สมาธะิ | 

 อถ วชฺรปาณิะ สรฺวตถาคตาธ ิปติะ กายสิทฺธสิมยวชรฺ  กายวากฺจิตฺตวชฺเรภโฺย นิศฺจารยา

มาส || 
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   กายิก  ตฺริวิธ   สรฺว  การเยทวฺชฺรสมภฺวม ฺ| 

   พุทฺธการฺยกร  นิตฺย  สตฺตฺวธาโตะ สมนฺตตะ || 26 || 

 อถ วชฺรปาณิะ สรฺวตถาคตาธ ิปติรฺวากฺสิทธฺสิมยวชฺร  สฺวกายวากฺจิตฺตวชเฺรภฺโย นิศฺจารยา

มาส || 

   วากฺยกรฺมกฺฤต  กฺฤตฺสฺน  ไตฺรโลกยฺามลมณฺฑลม ฺ| 

   วากฺสิทฺธ ิปทรมโฺย’ ย  สมโย ทุรติกรฺมะ || 27 || 

 อถ วชฺรปาณิะ สรฺวตถาคตาธ ิปติะ จิตฺตสิทฺธวิชฺรสมย  สฺวกายวากฺจิตฺตวชฺเรภโฺย นิศฺจารยา

มาส || 

   มโนวชรฺมย  สรฺว  ภาวเยท ฺทฺฤฒวชฺรธฤฺก ฺ| 

   เอโษ หิ สมยะ โปฺรกฺตะ ตฺริวชฺราเภทยฺวชฺริณามฺ || 28 || 

  อิตฺยาห ภควานฺ สมนฺตภโทฺร วชฺรสตฺตฺวะ | 

 อถ วชฺรปาณิะ สรฺวตถาคตาธ ิปติะ สรฺวมนฺตฺรวชรฺสารสมย  สฺวกายวากฺจิตฺตวชเฺรภโฺย นิศฺ

จารยามาส || 

   พุทฺธ  าศฺจ โพธ ิสตฺตฺว าศฺจ ปฺรตฺเยกศฺราวก าสฺตถา | 

   กายวากฺจิตฺตส โยไครวฺนทฺยนฺ นาศมาปฺนยุาตฺ || 29 || 

 อถ วชฺรปาณิะ สรฺวตถาคตาธ ิปติะ สรฺวตถาคตกายวากฺจิตฺตวชรฺธยฺานสมย  สฺวกายวากฺ

จิตฺตวชฺเรภฺโย นิศฺจารยามาส || 

   วชฺรสตฺตฺวสฺย สรฺวตฺร กายวากฺจิตฺตมณฺฑเล | 

   ธ ฺยาน  ตฺริวชฺรโยเคน ธ ฺยาตวฺย  มนตฺฺรชาปินา || 30 || 

 อถ วชฺรปาณิะ สรฺวตถาคตาธ ิปติะ สรฺวมนฺตฺรวชรฺสาธนสมยสมพฺร  สฺวกายวากฺจิตฺตวชฺเรภฺ

โย นิศฺจารยามาส || 

   สตฺตฺวธาตุ สมาเสน ธ ฺยานวชฺเรณ โจทเยต ฺ| 

   ตฺริวชฺรวนฺทนาคฺราคฺรยฺะ สมโย วชฺรสมภฺวะ || 31 || 

 อถ วชฺรปาณิะ สรฺวตถาคตาธ ิปติะ เสวาสาธโนปสาธนมหาสาธนสมยสมฺพร  สฺวกายวากฺ

จิตฺตวชฺเรภฺโย นิศฺจารยามาส || 

   ขธาตุ วิณฺม ูตฺรวชฺเรณ ปริปูรฺณ  วิจินฺตเยตฺ | 

   ททฺยาตฺ ตฺริยธ ฺวพุทฺเธภฺยะ สมยะ ปรมศาศฺวตะ || 32 || 
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 อถ วชฺรปาณิะ สรฺวตถาคตาธ ิปติะ สรฺววชฺรานฺตรธฺานสมย  สฺวกายวากฺจิตฺตวชฺเรภฺโย นิศฺ

จารยามาส || 

   กามเยตฺปฺรติทิน  วชฺรี จตุะสนฺธ ฺย  ยโถตฺตมมฺ | 

   ทฺรวฺย  โจปหเรนฺนิตฺย  สมโย วชฺรปูรกะ || 33 || 

 อถ วชฺรปาณิะ สรฺวตถาคตาธ ิปติะ ขวิทฺยาธ รสมย  สฺวกายวากฺจิตฺตวชฺเรภฺโย นิศฺจารยา

มาส || 

   กายวากฺจิตฺตวชฺราณ า ม ุกุเฏ ธ ฺยาน  วิจินฺตเยตฺ | 

   ตฺริวชฺรสมไยะ สรฺไวะ กฺรุทฺไธรฺเชตุ น ศกฺยเต || 34 ||  

 อถ วชฺรปาณิะ สรฺวตถาคตาธ ิปติะ สรฺวมนฺตฺรธราทิกรฺม ิกสมย  สฺวกายวากฺจิตฺตวชฺเรภฺโย 

นิศฺจารยามาส || 

   ภชเน กายวชฺรสฺย พหิรฺวชฺรธรสฺย จ | 

   วชฺรธรฺไมะ สทา การฺยา สูโตฺรทฺธาฏวิธ ิกฺริยา || 35 || 

  อิตฺยาห ภควานฺ สฺวภาวศุทฺธวชฺระ | 

 อถ วชฺรปาณิะ สรฺวตถาคตาธ ิปติะ สรฺววชฺรธรสฺวกายวากฺจิตฺตหฺฤทยวชฺรสมต า วิจินฺตฺย 

ตูษฺณีมภูตฺ || 

 อถ ขลฺวนภิลาปฺยานภิลาปฺยพุทธฺเกฺษตฺรสเุมรุปรมาณุรชะสมา โพธ ิสตฺตฺวา มหาสตฺตฺวาะ 

สรฺวตถาคตานฺ ปฺรณิปตฺไ ยวมาหุะ | กิมย  ภควานฺ สรฺวตถาคตาธ ิป ติรฺวชฺรธ ระ สรฺวตถาคต

โพธ ิสตฺตฺวปรฺษนฺมณฺฑลมธ ฺเย ตูษฺณีม ฺภาเวนาธ ิวาสยติ | 

 อถ ภควานฺ สรฺวตถาคตาธ ิปติสฺตานฺ สรฺวโพธ ิสตฺตฺวาเนวมาห | กายวากฺจิตฺตวชฺรา

นุปลพฺธ ิสฺวภาวากฺษรปท  กุลปุตรฺา อย  สรฺวตถาคตกายวากฺจิตฺตวชฺราธปิติะ นิะสฺวภาวากฺษรปท  วิจารฺย 

ตูษฺณีº วฺยวสฺถิตะ || 

 อสฺย จ กุลปุตฺราะ สรฺวตถาคตาธ ิปเตะ จินฺตยา เอตทภูตฺ || 

   กายากฺษรมนุตฺปนฺน  วากฺจิตฺตปทลกฺษณมฺ | 

   ขวชฺรกลฺปนาภูต  ม ิถฺยาส คฺรหส คฺรหมฺ || อิติ || 36 || 

 อถ มญฺชุศฺรีปฺรมขุา มหาโพธ ิสตฺตฺวาะ ตานฺสรฺวตถาคตาเนวมาหุะ | มา ภควนฺตะ สรฺวต

ถาคตา วาคฺวชฺรปท  ม ิถฺยาสมทุเยน กลฺปยถ | ตตฺกสฺมาทฺเธโตะ | สรฺวตถาคตวชฺรธาตุษฺววจริตคตานุคติ

โก’ ย  สรฺวตถาคตกายวากฺจิตฺตวชฺราธ ิปติะ | ตตฺกสฺมาทฺเธโตะ | สนฺติ พฺรหฺมาทฺยา มหาโพธ ิสตฺตฺวา 
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มหาภิชฺ าชฺ านส ปฺราปฺตาะ สรฺวธรฺมลกฺษณสฺวภาวมชานนฺต เอว  วิกลฺปยนฺติ || กิมย  สรฺวตถาคตม

หาวชฺราตฺมา สรฺวตถาคตธรฺมวชฺรตตฺตฺวมนภิชฺ าย คุหฺยากฺษร  นิรฺทิศตีติ | 

 อถ ภควนฺตะ สรฺวตถาคตาสฺตานฺ โพธ ิสตฺตฺวาเนวมาหุะ | ติษฺ นฺตุ ตาวตฺ ภวนฺโต มหา

โพธ ิสตฺตฺวา วยมปิ สรฺวตถาคตกายวากฺจิตฺตวชฺรคุหฺยากฺษร  ปฺราปฺย กายวากฺจิตฺตโพธ ึ น ชานีมเห | 

ตตฺกสฺมาทฺเธ โตะ | นิะสฺวภาวากฺษรสมฺภูต อนุตฺปาทวชฺราภิส โ พธ ิรฺยาวนฺตะ กุลปุตฺราะ สตฺตฺวาะ 

สตฺตฺวส คฺรเหณ ส คฺฤหีตาะ สรฺเว เต โพธ ิปฺรติษฺ ตาะ พุทฺธวชฺราะ | ตตฺกสฺม าทฺเ ธโตะ | กายวากฺ

จิตฺตวชฺรชฺ านปฺราปฺตา พตามี สตฺตฺวาสฺตฺริกายวชฺรธรฺมตามุปาทาย |  

 อถ วชฺรปาณิะ สรฺวตถาคตกายวากฺจิตฺตวชรฺาธปิติสฺตาน ฺสรฺวตถาคตโพธสิตฺตวฺ าศฺไจวมาห 

|| 

   สฺวภาวศุทฺธไนราตฺม ฺเย ธรฺมธาตุนิราลเย | 

   กลฺปนา วชฺรสมฺภูตา คียเต น จ คียเต || 37 || 

 อถ ภควนฺตะ สรฺวตถาคตา ภควนฺต  มหาวชฺรปาณึ สรฺวตถาคตสฺวามิน  นมสฺกฺฤตฺไยวมา

หุะ | กุต อิมานิ ภควนฺ สรฺวตถาคตกายวากฺจิตฺตวชฺรสิทฺธ ีนิ สมวสรนฺติ?  กฺว วา ปฺรติษฺ ตานิ?  

 สรฺวตถาคตาธ ิปติรฺวชฺรธระ ปฺราห | สฺวกายวากฺจิตฺตวชฺรสมตาสนฺตานวชฺรปฺรติษฺ ตานิ 

ภควนฺตะ สรฺวตถาคตาะ สรฺวสิทฺธ ีนิ สรฺววชฺรชฺ านานิ สรฺว  ยาวตฺ ไตฺรธาตุกมิติ | 

 สรฺวตถาคตาะ โปฺรจุะ | สรฺวตถาคตกายวากฺจิตฺตวชฺรสิทธฺนี ิสรฺว  ไตรฺธาตุก  จ ภควนฺ กุตฺร 

สฺถิตมฺ? สรฺวตถาคตชฺ านาธ ิปติะ ปฺราห | อากาศธาตุปฺรติษฺ ตานิ ภควนฺตะ สรฺวตถาคตาะ สรฺวต

ถาคตกายวากฺจิตฺตวชฺรสิทธฺนีิ สรฺว  ไตฺรธาตุก  จ | สรฺวตถาคตาะ โปฺรจุะ | อากาศ  ภควนฺ กุตฺร สฺถิตมฺ? 

วชฺรธระ โปฺรจุะ (โปฺรวาจ) | น กฺวจิตฺ |  

 อถ เต สรฺวตถาคตา โพธสิตฺตฺวา อาศฺจรฺยปรฺาปตฺา อทฺภุตปรฺาปตฺา อิม   ธรมฺโฆษมการฺษุะ |   

    อโห วชฺร อโห วชฺร อโห วชฺรสฺย เทศนา | 

   ยตฺร น กายวากฺจิตฺต  ตตฺร รูปํ วิภาวฺยเต || 38 || 

   อถ วชฺรธระ ศาสฺตา สรฺวพุทฺธนมสฺกฺฤตะ | 

   ตฺริวชฺราคฺรฺโย มหาคฺราคฺรฺยสฺตฺริวชฺระ ปรเมศฺวระ || 39 || 

   ภาษเต สรฺวสิทฺธ ีน า วิทฺยาปุรุษภาวนามฺ | 

   ขวชฺรธาตุมธ ฺยสฺถ  ภาวเยทฺพุทฺธมณฺฑลมฺ || 40 || 

   กายวชฺร  ปฺรภาวิตฺวา วชฺร  ม ูรฺธ ฺนิ ปฺรภาวเยตฺ | 
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   ตฺริม ุข  ตฺริกายสมฺภูต  วิสฺผุรนฺต  วิจินฺตเยตฺ || 41 || 

   วชฺรจกฺรธร  ธ ฺยาตฺวา ศีฆฺร  โพธ ิมวาปฺนุยาตฺ | 

   กุลเภเทน สรฺเวษามิท  คุหฺย  วิจินฺตเยตฺ | 

   อนฺยถา ภาวนา เตษ า สิทฺธ ิรฺภวติ โนตฺตมา || 42 || 

  อิตฺยาห จ ภควานฺ วิทฺยาปุรุษวชฺรคุหฺยะ || 

   ธาตุภูต า มหาราชฺ º ปฺรีณยนฺตีº วิจินฺตเยตฺ | 

   เอว  ตุษฺยนฺติ เต วฺฤษภาะ วชฺรกายตฺริลกฺษณาะ || 43 || 

   ยศฺเจท  ภาวเยตฺกศฺจิทฺโพธ ิสตฺตฺโว มหายศาะ | 

   ตฺริกายสิทฺธ ิมาปฺโนติ สปฺตาเหน มหาทฺยุติะ || 44 || 

 อถ ภควานฺ วชฺรปาณิะ สรฺวตถาคตาธ ิปติะ ปุนรปิ กายวากฺจิตฺตวชรฺสมจฺุจยคุหยฺรหสยฺ  สวฺ

กายวากฺจิตฺตวชฺเรภฺโย นิศฺจารยามาส | 

   กายวากฺจิตฺตสมย  มหามุทฺรารฺถกลฺปนามฺ | 

   ภาวเยทฺวิธ ิวตฺสรฺวานฺ กฺษณาทฺพุทฺธตฺวมาปฺนุยาตฺ || 45 || 

 อถ วชฺรปาณิะ สรฺวตถาคตาธ ิปติะ ปุนรปิ สรฺวสาธกกายวากฺจิตฺตวชฺเรภโฺย นิศฺจารยามาส 

|| 

   หสฺตมุทฺร า น พธ ฺนียาตฺ ยทีจฺเฉตฺสิทฺธ ิม ุตฺตมามฺ | 

   สมยะ สรฺวมนฺตฺราณ า นาติกฺรม ฺโย ชิไนรปิ || 46 || 

 อถ วชฺรปาณิะ สรฺวตถาคตาธ ิปติะ ปุนรปิ สรฺวพุทธฺสมย  สฺวกายวากฺจิตฺตวชเฺรภโฺย นิศฺจาร

ยามาส || 

   วิณฺม ูตฺรศุกฺรกฺตาน า ชุคุปฺส า ไนว การเยตฺ | 

   ภกฺษเยทฺวิธ ินา นิตฺยมิท  คุหฺย  ตฺริวชฺรชมฺ || 47 || 

 อถ วชฺรปาณิะ สฺรรฺวตถาคตาธ ิปติะ ปุนรติ วาคฺวชฺรสมย  สฺวกายวากฺจิตฺตวชฺเรภฺโย นิศฺ

จารยามาส || 

   ไตฺรธาตุกปเถ รมฺเย ยาวนฺตฺโย โยษิตะ สฺม ฺฤตาะ | 

   กามเยทฺวิธ ิวตฺ สรฺวา วาคฺวชฺไรรฺน ชุคุปฺสฺยเต || 48 || 

 อถ วชฺรปาณิะ สรฺวตถาคตาธ ิปติะ ปุนรปิ จิตฺตวชฺรสมย  สฺวกายวากฺจิตฺตวชฺเรภฺโย นิศฺจาร

ยามาส || 
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   ยาวนฺตะ สรฺวสมยาสฺตฺริวชฺรกายส สฺถิตาะ | 

   ปฺรีณยนฺติ วชฺรสมไยะ จิตฺตวชฺร  น ชุคุปฺสเยตฺ || 49 || 

 อิตฺยาห ภควานฺ ตฺริวชฺรสมยะ | อถ วชฺรปาณิะ สรฺวตถาคตาธ ิปติะ ปุนรปิ สรฺวตถาคต

คุหฺยวชฺร  สฺวกายวากฺจิตฺตวชฺเรภฺโย นิศฺจารยามาส | 

   ปญฺจสฺกนฺธาะ สมาเสน ปญฺจพุทฺธาะ ปฺรกีรฺติตาะ | 

   วชฺร-อายตนานฺเยว โพธ ิสตฺตฺวาคฺรฺยมณฺฑลมิติ || 50 || 

 อถ วชฺรปาณิะ สรฺวตถาคตาธ ิปติะ ปุนรปิ ไตฺรธาตุก สมุจฺจยวชฺร  สฺวกายวากฺจิตฺตวชฺเรภฺ

โย นิศฺจารยามาส | 

   ปฺฤถิวี โลจนา ขฺยาตา อพฺธาตุรฺมามกี สฺม ฺฤตา | 

   ปาณฺฑราขฺยา ภเวตฺเตโช วายุสฺตารา ปฺรกีรฺติตา || 51 || 

   ขวชฺรธาตุสมยะ ไสว วชฺรธระ สฺม ฺฤตะ | 

  อิตฺยาห ภควานฺ สรฺวตถาคตภุวเนศฺวโร มหาวชฺรสตฺตฺวะ | อถ ภควานฺ สรฺวตถาคต

กายวากฺจิตฺตวชฺรสฺตถาคตะ สรฺวตถาคตสมตาวิหาร  นาม  สมาธ ึ สมาปนฺนะ | สมาปทฺย จ สรฺวต

ถาคตปรฺษนฺมณฺฑลมวโลกฺย ตูษฺณีมภูตฺ | 

  อถ ขลุ ไมเตฺรโย โพธ ิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺวะ สรฺวตถาคตานฺ ปฺรณิปตฺไยวมาห | สรฺวต

ถาคตกายวากฺจิตฺตวชฺรคุหฺยสมาชาภิษิกโฺต ภควานฺ วชฺราจารฺยะ สรฺวตถาคไตะ สรฺวโพธ ิสตฺตฺไวศฺจ กถ  

ทฺรษฺฏวฺยะ ? สรฺวตถาคตาะ ปฺราหุะ | โพธ ิจิตฺโต วชฺร อิว กุลปุตฺร สรฺวตถาคไตะ สรฺวโพธ ิสตฺตฺไวศฺจ 

ทฺรษฺฏวฺยะ |  ตตฺกสฺมาทฺเธโตะ? โพธ ิจิตฺตศฺวาจารฺยศฺวาทฺวยเมตททฺไวธ ีการมฺ | ยาวตฺ กุลปุตฺร ส เกฺษ

เปณ กถยามะ | ยาวนฺโต ทศทิคฺโลกธาตุษุ พุทฺธาศฺจ โพธสิตตฺฺวาศฺจ ติษฺ นฺติ ธ ฺริยนฺต ิยาปยนตฺิ จ, สรฺเว 

เต ตฺริษฺกาลมาคตฺย ตมาจารฺย  สรฺวตถาคตปชูาภิะ ส ปูชฺย สฺวสฺวพุทธฺเกฺษตฺร  ปุนรปิ ปฺรกฺรามนตฺิ , เอว  จ 

วาคฺวชฺรากฺษรปท  นิศฺจารยนฺต ิ| ปิตาสฺมาก  สรฺวตถาคตาน า มาตาสฺมาก  สรฺวตถาคตานามฺ | ตทฺยถาปิ 

นาม กุลปุตฺร ยาวนฺโต พุทฺธา ภควนฺโต ทศสุ ทิกฺษุ วิหรนฺติ เตษ า จ พุทฺธาน า ภควต า ยาวตฺ กายวากฺ

จิตฺตวชฺรชะ ปุณฺยสฺกนฺธะ ส จ ปุณฺยสฺกนฺธ อาจารฺยสฺไยว โรมกปูาคฺรววิเร วิศิษฺยเต | ตตฺกสฺย เหโตะ? 

โพธ ิจิตฺต  กูลปุตฺร สรฺวพุทฺธชฺ านาน า สารภูตมุตฺปตฺติภูต  ยาวตฺ สรฺวชฺ ชฺ านากรมิติ | 

 อถ ขลุ ไมเตฺรโย โพธ ิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺโว ภีตะ สนฺตฺรสฺตมานสสฺตูษฺณีมภูตฺ | 

 อถ ขลุ อโกฺษภฺยสฺตถาคโต รตฺนเกตสฺุตถาคโต’ มิตายุสฺตถาคโต’ โมฆสิทธฺสิตฺถาคโต ไวโร

จนสฺตถาคตะ สรฺวธรฺมสิทธฺสิมยาลมพฺนวชฺร  นาม สมาธ ึสมาปทฺไยตานฺ สรฺวโพธ ิสตฺตฺวานามนฺตฺรยเต 
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สฺม | ศฺฤณฺวนฺตุ ภควนฺตะ สรฺวโพธสิตฺตฺวาะ เย’ปิ เต ทศสุ ทิกฺษุ พุทฺธา ภควนฺตสฺตรฺฺยาธวฺวชรฺชฺ านส ภู

ตาสฺเต’ ปิ สรฺเว คุหฺยสมาชาภิษิกฺตมาจารฺยมาคตฺย ปูชยนฺติ นมสฺกุรฺวนฺติ จ | ตตฺกสฺมาทฺเธโตะ? ศาสฺ

ตา สรฺวพุทฺธโพธสิตฺตฺวาน า สรฺวตถาคตาน า จ ส เอว ภควานฺ มหาวชฺรธระ สรฺวพุทฺธชฺ านาธ ิปติริติ | 

อถ เต สรฺเว มหาโพธสิตฺตวฺาะ ตานฺ สรฺวตถาคตาเนวมาหุะ | สรฺวตถาคตกายวากฺจิตฺตสิทธฺนีิ ภควนฺตะ 

กุตฺร สฺถิตานิ กฺว วา ส ภูตานิ? สรฺวตถาคตาะ ปฺราหุะ | ตฺริกายคุหฺย  สรฺวตถาคตกายวากฺจิตฺต  วชฺรา

จารฺยสฺย กายวากฺจิตฺตวชฺเร  สฺถิตมฺ | มหาโพธ ิสตฺตฺวา อาหุะ | กายวากฺจิตฺตคุหฺยวชฺร  กุตฺร สฺถิตมฺ ? 

สรฺวตถาคตาะ ปฺราหุะ | อากาเศ สฺถิตมฺ | มหาโ พธ ิสตฺตฺวาะ ปฺราหุะ | อากาศ  กุตฺร สฺถิตมฺ? สรฺวต

ถาคตาะ ปฺราหุะ | น กฺวจิตฺ | อถ เต มหาโพธ ิสตฺตฺวา อาศฺจรฺยปฺราปฺตา อทฺภุตปฺราปฺตาะ ตูษฺณี ºสฺถิตา 

อภูวนฺ | 

 อถ ภควานฺ วชฺรปาณิสฺตถาคตะ สรฺวตถาคตกายวากฺจิตฺตคุหยฺวชรฺสมาเธรฺวฺยตฺุถาย สรฺวต

ถาคตานฺ สรฺวโพธ ิสตฺตฺว าศฺจามนฺตฺรยเต สฺม | ศฺฤณฺวนฺตุ ภควนฺตะ สรฺวตถาคตาะ สรฺวโพธ ิสตฺตฺวาศฺจ 

สรฺวตถาคต โพธ ิสตฺตฺวส ภวชฺร  นาม มหามณฺฑลมฺ | 

 อถ ขลุ สรฺวตถาคตา โพธ ิสตฺตฺวาศฺจ กฺฤตาญฺชลิปุฏา ภควนฺต  วชฺรธรเมวมาหุะ | เทศยตุ 

ภควานฺ เทศยตุ สุคโต มหามณฺฑลมิติ | 

   ขธาตุมธ ฺยคต  จินฺเตจฺจตุรสฺร  สุโศภวมฺ | 

   พุทฺธมณฺฑลโยเคน ธ ฺยานวชฺร  ปฺรโจทเยตฺ || 52 || 

   วชฺรมณฺฑลธ ฺยาเนน อาสน  สรฺวจกฺริ ณามฺ | 

   ปูช า เตไนว วิธ ินา กุรฺวีต มติมานฺ สทา || 53 || 

   อาจารฺย  หฺฤทเย ธ ฺยาตฺวา อภิเษก  สมารเภตฺ | 

   ขธาตุ สรฺวพุทฺไธสฺตุ ปริปูรฺณ  วิจินฺตเยตฺ || 54 || 

   ปาตเยทฺวิธ ิวตฺ สรฺวานฺ อภิเษกปไทสฺริภิะ | 

   อเนน โพธ ิมาปฺโนติ สรฺวสตฺตฺวหิไตษิณีม ฺ || 

   สิทฺธ ฺยติ กายวากฺจิตฺต  สรฺวสิทฺธ ิมหาทฺภุตมฺ || 55 || 

   || สรฺวพุทฺธโพธ ิสตฺตฺวสมยจกฺร  นาม ธ ฺยานมณฺฑลมฺ || 

 อถ ขลุ วชฺรปาณิะ สรฺวตถาคตาธ ิปติะ ปุนรปิ สรฺวตถาคตวชฺรโยค  นาม กายวากฺจิตฺต

คุหฺย  สฺวกายวากฺจิตฺตวชฺเรภฺโย นิศฺจารยามาส | 

     || หู หฺรีะ  ข || 
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   ขธาตุมธ ฺยคต  จินฺเตทสฺถิม  าสาทิมณฺฑลมฺ | 

   ตฺริกายวากฺจิตฺตหฺฤทเย วชฺรสตฺตฺว  วิภาวเยตฺ || 56 || 

   กฺรูร  วิกฺฤต  ส กฺรุทฺธ   นีโลตฺปลสมปฺรภมฺ | 

   จตุรฺภูช  วิธาเนน กปาลหสฺต  วิภาวเยตฺ || 57 || 

   ปญฺจรศฺม ิปฺรโภทฺโยต า สฺวชิหฺว า ภาวเยทฺวฺรตี | 

   ธ ฺยานมนฺตฺรปฺรโยเคณ รุธ ิรากรฺษณมุตฺตมมฺ || 58 || 

   ตฺริศูล  วชฺรสมย  กีลก  ทารุโณตฺตมมฺ | 

   ปีฑเยทฺวชฺรโยเคน พุทฺธกายมปิ สฺวยมฺ || อิติ || 59 || 

 อถ วชฺรปาณิะ สรฺวตถาคตาธ ิปติะ ปุนรปิ วชฺราหารสมยกฺฤตฺยารฺถ  สฺวกายวากฺจิตฺตวชฺ

เรภฺโย นิศฺจารยามาส | 

   อนฺน  วา อถวา ปาน  ยตฺกิญฺจิทฺภกฺษเยทฺวรฺตี | 

   วิณฺม ูตฺรม  าสโยเคน วิธวิตฺปริกลฺปเยตฺ || 60 ||  

 อถ วชฺรปาณิะ สรฺวตถาคตาธ ิปติะ ปุนรปิ สรฺวตถาคตกายวากฺจิตฺตวชฺรปูชาคฺรฺย  สฺวกาย

วากฺจิตฺตวชฺเรภฺโย นิศฺจารยามาส | 

   ปญฺโจปหารปูชาไคฺระ ปูชน  จ ปฺรกลฺปเยตฺ | 

   เอโษ หิ สรฺววชฺราณ า สมโย ทุรติกฺรมะ || 61 || 

 อถ วชฺรปาณิะ สรฺวตถาคตาธ ิปติะ ปุนรปิ สรฺวตถาคตกายวากฺจิตฺตปูชารหสยฺ  สฺวกายวากฺ

จิตฺตวชฺเรภฺโย นิศฺจารยามาส | 

   ทฺวเยนฺทฺรยิปรฺโยเคณ สฺวศุกฺราทิปรคิฺรไหะ | 

   ปูชเยทฺวิธวิตฺสรวฺานฺ พุทฺธโพธมิวาปฺนุยาตฺ || 62 || 

 อถ วชฺรปาณิะ สรฺวตถาคตาธ ิปติะ ปุนรปิ สรฺวตถาคตกายวากฺจิตฺตสมฺพร  สฺวกายวากฺ

จิตฺตวชฺเรภฺโย นิศฺจารยมาส | 

   สตฺตฺวธาโตรนนฺตสยฺ มาต า สมยธารณิีม ฺ| 

   กาเย ตฺริวชฺรสมไยะ สมฺพโร’ ย  มหาทฺภุตะ || 63 || 

 อถ วชฺรปาณิะ สรฺวตถาคตาธ ิปติะ ปุนรปิ สรฺวสาธกสมพฺรวชรฺ  สฺวกายวากฺจิตฺตวชฺเรภฺโย 

นิศฺจารยามาส | 

   กายวากฺจิตฺตส โภค  ตฺริคุหฺยาลยวชรฺชม ฺ| 
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   สาธยามิ อห  ภทฺร  ส ศโย นาตฺร สรฺวถา || 64 || 

 อถ วชฺรปาณิะ สรฺวตถาคตาธ ิปติะ ปุนรปิ สรฺวสาธกวชฺรสตฺตฺวสมฺพร  สฺวกายวากฺจิตฺตวชฺ

เรภฺโย นิศฺจารยามาส | 

   วิตสฺติมาตฺรมตกิฺรมยฺ ม ูรธฺนฺิ มณฺฑลกลปฺนา | 

   โอ การ  มธ ฺยคต  ธ ฺยาตฺวา ปญฺจามฺฤตนปิาตนม ฺ|| 65 || 

   อเนน วชฺรโยเคน เตชสฺว ีภวติ กฺษณาตฺ | 

   กายวากฺจิตฺตเสาสฺถิตฺย  ภวติ นาตฺร ส ศยะ || 66 || 

 อถ วชฺรปาณิะ สรฺวตถาคตาธ ิปติะ ปุนรปิ สรฺวมณฺฑลธรกายวากฺจิตฺตคุหฺย  สฺวกายวากฺ

จิตฺตวชฺเรภฺโย นิศฺจารยมาส | 

   ไจตฺยกรฺม น กุรฺวีต น จ ปุสฺตกวาจนมฺ | 

   มณฺฑล  ไนว กุรฺวีต น ตฺริวชฺราคฺรวนฺทนมฺ || 67 || 

 อถ วชฺรปาณิะ สรฺวตถาคตาธ ิปติะ สรฺววิษปริหารสฺตมภฺนากรฺษณคหฺุย  สฺวกายวากฺจิตตฺวชฺ

เรภฺโย นิศฺจารยามาส | 

     || ภฺรุ || 

   จกฺรมธ ฺยคต  สฺถาปฺย สิต าศุชฺวาลมาลินมฺ | 

   ปีต าศุรศฺม ิคหน  ภาวเยตฺ ปีตสนฺนิภมฺ | 

   ตฺริวชฺรรศฺม ิสมไยรฺพีโช’ ย  คุหฺยสมฺภวะ || 68 || 

 อถ วชฺรปาณิะ สรฺวตถาคตาธ ิปติะ กายวากฺจิตฺตรกฺษาจกฺรมนฺตฺร  วชฺรส ยุกฺต  สฺวกายวากฺ

จิตฺตวชฺเรภฺโย นิศฺจารยามาส |  

  อู หูลู หูลู ติษฺ ติษฺ พ ธ พ ธ หน หน ทห ทห อมฺฤเต หู ผฏฺ สฺวาหา | 

   ภูรฺชปตฺราทิษุ จกฺร  กรฺมวชฺรปฺรติษฺ ตมฺ | 

   หการมธ ฺยค  กฺฤตฺวา นามมธ ฺเย สมาลิเขตฺ || 69 || 

   มนฺตฺรากฺษรปไทะ สมฺยกฺ มณฺฑิต  สฺถาปเยตฺ สทา | 

   เอโษ หิ สรฺวมนฺตฺราณ า ตฺริคุหฺยาลยสมฺภวะ || 70 || 

 อถ วชฺรปาณิะ สรฺวตถาคตาธ ิปติะ วชฺราญฺชนปท  สฺวกายวากฺจิตฺตวชฺเรภฺโ ย นิศฺจารยา

มาส | 

   จตุษฺปไถกวฺฤเกฺษ จ มาตฺฤสฺถาเน ศิวาลเย | 
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   วชฺราญฺชนปท  ตตฺร กปาเล ปาตเยตฺสทา || 71 || 

 มหาไตลรธุริ  วิษฺ ปทฺมสตฺูรมรกฺตูเล น วรฺตึ กฺฤตฺวา กฺฤษฺณจตุรฺทศฺยามรฺทฺธราเตฺรา วชฺ

ราญฺชน  ปาตเยทฺพุธ ะ ตไ ตฺรวาษฺฏศตาภิมนฺตฺริต  กฺฤตฺวา | ตฺริวิธ า สิทฺธ ิรฺภวติ อิตฺยาห ภควานฺ 

สมนฺตภทฺระ | 

 อถ ภควนฺตะ สรฺวตถาคตา วชฺรปาณึ สรฺวตถาคตาธปิตเิมวมาหุะ | กติภิรฺภควนฺ คุหฺยากษฺ

ไระ สมนฺวาคตาสฺเต โพธ ิสตฺตฺวา มหาสตฺตฺวา ย อิท  สรฺวตถาคตจรฺยาวชฺร  สรฺวตถาคตคุหฺยสมย  

ศฺรทฺธาสฺยนฺติ ภาวยิษฺยนฺติ จ | 

 อถ วชฺรปาณิะ สรฺวตถาคตาธ ิปติะ ตานฺ สรฺวตถาคตาเนวมาห | ตฺริคุหฺยากฺษไรรภฺควนฺตะ 

| สรฺวตถาคตาะ สมนฺวาคตาสฺเต โพธ ิสตฺตฺวา มหาสตฺตฺวา ย อิท  สรฺวตถาคตโพธ ิจรฺยาวชฺร  ศฺรทฺธาสฺ

ยนฺติ ภาวยิษฺยนฺติ จ | สรฺวตถาคตาะ ปฺราหุะ | กตไมสฺรภิะิ? วชฺรธระ ปฺราห | ยทุต สรฺวตถาคตกายวชฺ

เรณ, สรฺวตถาคตวาคฺวชฺเรณ, สรฺวตถาคตจิตฺตวชฺเรณ, เอภิสฺริภิะ | 

 อถ เต สรฺวตถาคตา ภควโต วชฺรปาเณะ ปาทโยรฺนิปตฺย ตูษฺณี ºสฺถิตา อภูวนฺ | 

 อถ วชฺรปาณิะ สรฺวตถาคตาธ ิปติะ ตานฺ สรฺวตถาคตานฺ โพธ ิสตฺตฺว าศฺจามนฺตฺรยเต สฺม | 

ภูตปูรฺว  ภควนฺตะ สรฺวตถาคตา อนภิลาปฺยานภิลาปฺยพุทฺธเ กฺษตฺรสุเมรุปรมาณุรชะสมาะ กลฺปาะ 

กฺษีณา ยาวทฺ ภควโต ทีปงฺกรสฺย ตถาคตสฺยารฺหตะ สมฺยกฺสมพฺทฺุธสยฺาติกฺรานฺตสฺย กาศฺยปสฺยาปิ มหา

มุเนรภสิมพฺุทธฺสฺย น ภาษิตมฺ | ตตฺกสฺมาทฺเธโตะ? อภวฺยา ภควนฺตะ สตฺตฺวา อสฺย มหาคุหฺยปทารฺถสฺย 

เตน กาเลน เตน สมเยน มยา น ภาษิตมฺ | อปิ ตุ ภควนฺตะ สรฺวตถาคตา อสฺม ินฺ คุหฺยสมาเช พุทฺธโพธ ึ 

กฺษณลวมุหูรฺเต ไนว นิษฺปาทยนฺติ | ยทเนไกรฺคงฺคานทีพาลุกาสไมะ กลฺไปะ ฆฏยนฺโต วฺยายจฺฉนฺโต 

โพธ ิสตฺตฺวา โพธ ึน ปฺราปฺนุวนฺติ | ตทิไหว ชนฺมนิ คุหฺยสมาชาภิรโต โพธ ิสตฺตฺวะ สรฺวตถาคตาน า พุทฺธ 

อิติ ส ขฺย า คจฺฉติ | 

 อถ เต มหาโพธสิตตฺฺวา อิท  วาคฺวชฺรากฺษรปท  ศฺรุตฺวา ปฺรโรทยามาสุะ | อถ เต สรฺวตถาค

ตาสฺตานฺโพธ ิสตฺตฺวาเนวมาหุะ | มา ภควนฺตะ มหาโพธสิตฺตฺวาะ ปฺรโรทยต มา จ ตฺริทุะข  สมุตฺปาทยต | 

อถ เต มหาโพธสิตตฺฺวาสฺตาน ฺสรฺวตถาคตาเนวมาหุะ | กถ  เต ภควนฺตะ สรฺวตถาคตา น ปฺรโรทามเห? 

กถ  น ทุะขมุตฺปาทยามเห?  ตตฺกสฺมาตฺ เหโตะ? อภวฺยา ภควนฺตะ ตฺริคุหฺยากฺษรม ฺ| อภวฺยา ภควนฺโต’ 

นฺตโศ นาม ศฺรวเณนาปิ | สรฺวตถาคตาะ ปฺราหุะ | สามานฺยากฺษรปท  กุลปุตฺรา ยถา ภวทฺภิรฺน ชฺ าต  

น ศฺรุต  ตถาสฺมาภิรปิ สรฺวตถาคไตะ สรฺวพุทฺธโพธ ิสตฺตฺไวศฺจ กุลปุตฺราสฺเต คุหฺยากฺษรา น ส ปฺราปฺตา 

นาภิสมฺพุทฺธาศฺจ | ตตฺกสฺมาทฺเธโตะ? ตฺริคุหฺยากฺษรวิศุทฺธตฺวาตฺ | 
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 อถ เต สรฺเว โพธสิตฺตฺวาะ ตูษฺณีº วฺยวสฺถิตา อภูวนฺ | อถ ภควนฺตะ สรฺวตถาคตาะ สรฺวต

ถาคตกายวากฺจิตฺตวชฺรโยษิทฺภเคษุ วิชหาร | 

 อถา สา สรฺวตถาคตจิตฺตทยิตา มามกี ภควนฺต  สรฺวตถาคตาธปิต ึมหาวชฺรธร  เอภริวฺชรฺธร

กามรติปูชาคฺรากฺษรปไทะ ปฺรีตฺยา ส สฺตูยามาส | 

   “ตฺว  วชฺรจิตฺต ภุวเนศฺวร สตฺตฺวธาโต 

   ตฺรายาหิ ม  า รติมโนชฺ มหารฺถกาไมะ || 

   กามาหิ ม  า ชนก สตฺตฺวมหาคฺรพนฺโธ  

   ยทีจฺฉเส ชีวิต  มญฺชุนาถ || 72 ||” 

 อถ สา พุทฺธโลจนา สรฺวตถาคตกายทยิตา ภควนฺต  สรฺวตถาคตาธ ิปตึ มหาวชฺรธรเมภิะ 

สรฺววชฺรกามรติปูชาคฺรากฺษรปไทะ สุขเสามนสฺยปฺรีตฺยา ส สฺตูยามาส | 

   “ตฺว  วชฺรกาย พหุสตฺตฺวปฺริยางฺกจกฺร 

   พุทฺธารฺถโพธ ิปรมารฺถหิตานุทรฺศี | 

   ราเคณ ราคสมย  มม กามยสฺว 

   ยทีจฺฉเส ชีวิต  มญฺชุนาถ || 73 ||” 

 อถ สา โลเกศฺวรทยติา กายาวสฺถิตเนตรฺี ภควนฺต  สรฺวตถาคตาธ ิปตึ มหาวชฺรธร  กาโมป

โภคสมไยะ ส สฺตูยามาส || 

   “ตฺว  วชฺรวาจ สกลสฺย หิตานุกมฺปี 

   โลการฺถการฺยกรเณ สท ส ปฺรวฺฤตฺตะ | 

   กามาหิ ม  า สุรตจรฺย สมนฺตภทฺร 

   ยทีจฺฉเส ชีวิต  มญฺชุนาถ || 74 ||” 

 อถ สา สรฺวตถาคตกายวากฺจิตฺตสมยวชฺรทยติา ภควนฺต  สรฺวตถาคตาธปิตึ มหาวชรฺธรมน

ยา สรฺวตถาคตสุขเสามนสฺยปฺรีตฺยา ส สฺตูยามาส | 

   “ตฺว  วชฺรกาย สมยาคฺร มหาหิตารฺถ 

   ส พุทฺธว ศติลกะ สมตานุกมฺปี | 

   กามาหิ ม  า คุณนิธ ึ พหุรตฺนภูต  

   ยทีจฺฉเส ชีวีต  มญฺชุนาถ || 75 ||” 
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 อถ ภควานฺ วชฺรปาณิสฺตถาคตะ สรฺวกาโมปโภควชรฺศรฺิย  นาม สมาธ ึสมาปนฺนสฺต า สรฺวต

ถาคตทยิต า สมยจเกฺรณ กามยนฺ ตูษฺณีมภูตฺ | 

 อถาย  สรฺวากาศธาตุะ สรฺวตถาคตกายวากฺจิตฺตวชฺรสมยศุเกฺรณ ปริปูรฺโณ วชฺโรทกปริ

ปูรฺณกุม ฺภอิว ส สฺถิโต’ ภูตฺ | 

 อถาสฺม ินฺวชฺรากาศธาเตา เย สตฺตฺวาสฺริกายสมยสมฺภูตาสฺริวชฺรศฺริยา ส สฺปฺฤษฺฏาะ สรฺเว 

เต ตถาคตา อรฺหนฺตะ สมฺยกฺสมพฺุทธฺาสฺริวชฺรชฺ านิโน’ภูวนฺ | ตตะ ปฺรภฺฤติ สรฺวสตฺตฺวาะ สมนฺตภทฺร 

สมนฺตภทฺร อิติ สรฺวตถาคตกายวากฺจิตฺตวชฺเรณาภิษิกฺตา อภูวนฺ | 

 อถ วชฺรปาณิสฺตถาคตสฺตานสฺรวฺตถาคตาเนวมาห | ทฺฤษฺฏา ภควนฺตะ สรฺวตถาคตาะ สรวฺ

พุทฺธธรมฺสมตา | อถ เต สรฺวตถาคตา วชฺรปาณึ สรฺวตถาคตาธปิติเมวมาหุะ | ทฺฤษฺฏา ภควนฺ ทฺฤษฺฏา 

สุคตวชฺรชฺ านสมตา วชฺรชฺ านจรฺเ ยติ | อถ ภควนฺตะ สรฺวตถาคตาะ สรฺวตถาคตโยษิทฺภเคษฺวภิ

นิษฺกฺรม ฺย ภควนฺต  มหาวชฺรปาณึ สรฺวตถาคตาธปิตึ ตถาคตเมวมาหุะ | อาศฺจรฺย  ภควนฺนาศฺจรฺย  สุคต 

ยตฺร หิ นาม ราคากฺษรปไทะ พุทฺธโพธ ิรนุคนฺตวฺเยติ | 

 อถ วชฺรปาณิะ สรฺวตถาคตาธ ิปติสฺตานสฺรวฺตถาคตาเนวมาห | มา ภควนฺตะ สรฺวตถาคตา 

เอว  วทถ | ตตฺกสฺมาทฺเธโตะ? ขวชฺรสมยตุลฺยตฺวาตฺ สรฺวธรมฺาณ า น รูปสฺกนฺโธ น เวทนาสฺกนฺโธ น ส ชฺ

าสฺกนฺโธ น ส สฺการสฺกนโฺธ น วิชฺ านสฺกนโฺธ น ธาตุรฺนายตน  น ราโค น ทฺเวโษ น โมโห น ธรฺโม นา

ธรฺม อิติ |  

 อถ เต สรฺวตถาคตาสฺตูษฺณีมภูวนฺ |   

 อถ ภควานฺวชฺรปาณิะ ตานฺสรฺวตถาคตานโฺพธสิตฺตวฺ าศฺจามนตฺฺรยเต สฺม | อาโลจยนฺตุ ภค

วนฺตะ สรฺวตถาคตาะ สรฺวโลกธาตุษฺวทิ  สรฺวตถาคตกายวากฺจิตฺตวชฺรคุหฺยมฺ | ตตฺกสฺมาทฺเธโต? ภวฺยา 

พตามี ทศทิกฺส สฺถิตา โพธ ิสตฺตฺวา มหาสตฺตฺวา อสฺย ธรฺมปรฺยายสฺย | 

 อถ วชฺรปาณิะ สรฺวตถาคตาธ ิปติะ วชฺรธรมฺมามนตฺฺรยเต สฺม | อุทฺคฺฤหาณ กุลปุตฺร อิท  

สรฺวตถาคตสมยตตฺตฺว  ตฺว  หิ สรฺวตถาคไตรฺธรเฺมศฺวร วชฺรคช อิตฺยภษิิกฺตะ | 

 อถ วชฺรธรโฺม โพธสิตตฺฺโว มหาสตฺตฺวสตฺถาสฺตฺวติิ กฺฤตฺวา ตูษฺณีมภูตฺ | 

 อถ เต ภควนฺตะ สรฺวตถาคตาะ ตฺริวชฺรตตฺตฺวากฺษเรษุ กายวากฺจิตฺต  ปฺรเวศยามาสุะ | อถ 

ไวโรจนสฺตถาคตะ สรฺวไตรฺธาตุกกายวชเฺรษุ วิหรน ฺสรฺวตถาคตกายสมตามธ ฺยาลมฺพฺย ตูษฺณีมภูตฺ | อถ 

วาคฺวชฺระ ตถาคตะ สรฺวไตฺรธาตุกวาคฺวชฺเรษุ วิหรน ฺสรฺวตถาคตวากฺสมตามธยฺาลมพฺฺย ตูษฺณีมภตฺู | อถ 

วชฺรปาณิสฺตถาคตะ สรฺวไตรฺธาตุกจิตฺตวชฺเรษุ วิหรนฺ สรฺวตถาคตจิตฺตสมตามธ ฺยาลมฺพฺย ตูษฺณีมภูตฺ | 
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 อิทมโพจตฺ ภควานฺ | 

 อิติ สรฺวตถาคตกายวากฺจิตฺตคุหฺยรหสฺยาติรหสฺเย ศฺรีคุหฺยสมาเช มหาคุหฺยตนฺตฺรราเช 

สรฺวตถาคตสมยสมฺพรวชฺราธ ิษฺ านปฏละ สปฺตทโศ’ ธ ฺยายะ | 
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อษฺฏาทศะ ปฏละ  

สร ฺวค ุห ฺยน ิร ฺเ ทศวช ฺรช ฺ านาธ ิษฺ าน   นาม ปฏโล’ ษฺฏาทศะ  

 

 อถ ขลุ ไมเตฺรยปรฺภฤฺตโย มหาโพธสิตฺตฺวาะ สรฺวตถาคตาภิเษกกายวากฺจิตฺตคุหฺยนิรฺเทศ  

สรฺวภาเวน ยถาวท ฺยถาสมย  ทฺฤษฺฏฺวา ศฺรุตฺวา จาธ ิคมฺย ตานฺ สรฺวตถาคตานฺ ทฺฤษฺฏฆารฺมกิาเนวมาหุะ | 

   อโห สมนฺตภทฺรสฺย  กายวากฺจิตฺตนิรฺณยะ | 

   วิหรนฺติ ตฺริวชฺเรณ ตฺริวชฺเรษุ สมนฺตตะ || 1 || 

   สรฺวสตฺตฺวาะ สมุตฺปนฺนาสฺตฺรฺยธ ฺววชฺรสฺวภาวตะ | 

   โพธ ิวชฺรปท  ปฺราปฺตา พุทฺธวชฺรมหรฺธ ิกาะ || 2 || 

   อโห สุวิสฺมยมิทมโห ศานฺตมตีนฺทฺริยมฺ | 

   อโห ปรมนิรฺวาณมโห ส สารสนฺตติะ || 3 || 

 ตตสฺเต สรฺวตถาคตาสฺตานฺ โพธสิตฺตฺวาน ฺมหาสตฺตฺวาเนวมาหุะ | เอวเมวโพธ ิสตฺตฺวา เอว

เมว มหาสตฺตฺวา อิติ | 

 อถ เต สรฺเว โพธสิตฺตฺวา มหาสตฺตฺวาะ ปุนะ สมาชมาคมฺย ตานฺสรฺวตถาคตานฺ คุหฺเยตรปู

ชาภิะ ส ปูชฺย ปฺรณิปตฺไยกกณฺเฏไนวมาหุะ | 

   อโห สุทุรฺลภมิทมุปาย  โพธ ิสาธนมฺ | 

   ตนฺตฺร  คุหฺยสมาชาขฺย  ตนฺตฺราณามุตฺตโรตฺตรมฺ || 4 || 

   อธ ฺเยษยามสฺตฺว า นาถ ยทุกฺต  ภูตวาทินา | 

   ตทฺคูฒาวโพธนารฺถาย สตฺตฺวาน า หิตกามฺยยา || 5 || 

  อถ เต สรฺวตถาคตาสฺตานฺ โพธ ิสตฺตฺวาเนวมาหุะ | 

   สาธ ุ สาธ ุ มหาสตฺตฺวาะ สาธ ุ สาธ ุ คุณากราะ | 

   ยตฺสุคุฒปท  ตนฺเตฺร ตตฺสรฺว  ปฺฤจฺฉเตจฺฉยา || 6 || 

อถ เต – 

   สรฺเว มหาโพธสิตฺตฺวาะ ปรฺหรฺโษตผฺุลฺลโลจนาะ | 

   ปฺฤจฺฉนฺตีห สฺวสนเฺทหาน ฺปฺรณิปตฺย สุหุรมฺหุุะ || 7 || 

   คุหฺเยตฺยตฺร กิม ุจฺเยต สมาเชติ กิม ุจฺยเต | 

   กีทฺฤศสฺตตฺร สมฺพนธฺะ โยเคตฺยตฺร กิม ุจฺยเต || 8 || 
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   ตตฺตฺว  กติวิธ   โปฺรกฺต  คุหฺย  กติวิธ   ตถา | 

   รหสฺเยติ กิม ุจฺเยต ปรม  กติวิธ   ภเวตฺ || 9 || 

   โพธ ิจิตฺเตติ กึ เชฺ ย  วิทฺยาปุรุเษติ กึ ตถา | 

   วชฺรธ ฺฤคิติ กึ เชฺ ย  ชินชิคิติ กึ ตถา || 10 || 

   รตฺนธ ฺฤคิติ กึ ตตฺร อาโรลิคิติ กึ ตถา | 

   ปฺรชฺ าธ ฺฤคิติ กึ เชฺ ย  กุลมิตฺยตฺร กึ ตถา || 11 || 

   โมห อิติ กิม ุจฺเยต ทฺเวเษตฺยตฺร กิม ุจฺยเต | 

   ราค อิติ กิม ุจฺเยต วชฺรมตฺร กิม ุจฺยเต || 12 || 

   รตีตฺยตฺร กิม ุจฺเยต กถ  สมฺปทติิ สฺม ฺฤตม ฺ| 

   ยมานฺตกฺฤตฺ กิมรฺเถน กินฺตตฺ ปฺรชฺ านฺตกฺฤตฺตถา || 13 || 

   ปทฺมานฺตกฺฤตฺกถ  นาม กถ  วิฆฺนานฺตกฺฤตฺตถา | 

   สมนฺตจรฺเยติ กึ เชฺ ย  มนฺตฺรจรฺเยติ กึ ตถา || 14 || 

   ชปมิตฺยตฺร กึ เชฺ ย  กิมามุทรฺณมจฺุยเต | 

   ธรฺโมทย  กถ  ภาวฺย  สมฺพร  กีทฺฤศ  ตถา || 15 || 

   ทฺเวษโมหมหาราไคะ สตฺตฺวารฺถ  กุรุเต กถม ฺ| 

   มณฺฑเลติ กิม ุจฺเยต มุทรฺานยฺาส  กถ  ภเวตฺ || 16 || 

   ปุษฺปมิตฺยตฺร กึ เชฺ ย  ไจตฺย  เจติ กิม ุจฺยเต | 

   ชฺ านจกฺร  กถ  เชฺ ย  ปทมตฺร กิม ุจฺยเต || 17 || 

   โจทน  จ กถ  นาถาะ เปฺรรณ  จ กถ  ภเวตฺ | 

   อามนฺตฺรณ  กถ  เตษ า พนฺธน  กถมตฺร ไว || 18 || 

   อภิเษก  กถ  เทย  กถ  วิทฺยาวฺรต  ตถา | 

   ปญฺจามฺฤต  กถ  ภกฺษฺย  ปญฺจวีรฺย  กถ  ตถา || 19 || 

   กีทฺฤศ  สิทฺธ ิสามานฺยมตฺุตม  กีทฺฤศ  ตถา | 

   อุปายาะ กติวิธาสฺตตฺร อุเปยะ กีทฺฤศสฺตถา || 20 || 

   กถมาชฺ า ปฺรยจฺฉนฺติ โยคินะ สรฺววชฺรณิามฺ | 

   กถ  กุรฺวนฺติ นานาตฺว  ตตฺสรฺว  กถายาศุ จ || 21 || 
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 อถ เต สรฺวตถาคตาสฺเตษ า โพธ ิสตฺตฺวาน า มหาสตฺตฺวาน า ปฺรศฺนวากฺยมุปศฺรุตฺย ม ุหูรฺต  

มหาโพธ ิสตฺตฺว  มหาวชฺรธรมาลมฺพฺย ตูษฺณีมภูวนฺ | อถ เต- 

   สรฺเว มหาโพธ ิสตฺตฺวาะ ปฺรหฺฤษฺฏาะ กรุณาตฺมนะ | 

   สมฺพุทฺธานฺ สุคตานฺ นาถานฺ ปฺรโจทนฺติ ปุนะ ปุนะ || 22 || 

  อถ เต สรฺวตถาคตาสฺตานฺ โพธ ิสตฺตฺวาเนวมาหุะ | 

   กายวากฺจิตฺตวชฺเรณ กายวากฺจิตฺตวชฺริณะ | 

   สตฺตฺวารฺถ  โพธ ิสตฺตฺเวนฺทฺราะ ศฺฤณฺวนฺตุ ปฺรศฺนวิสฺตรานฺ || 23 || 

 อถ เต สรฺเว มหาโ พธ ิสตฺตฺวาสฺเตษ า สรฺวตถาคตานามนุคฺรหวจนมุปคฺฤหฺย มหา

โพธ ิสตฺตฺวสฺย มหาวชฺรธรสยฺ กายวากฺจิตฺตวชฺร  สฺวกายวากฺจิตฺตวชไฺรราลมพฺฺย สาธ ุ สาธ ุ ภควนฺตะ สาธ ุ 

สาธ ุ สุคตา อิติ ตูษฺณีมภูวนฺ | 

  ตตสฺเ ต สรฺวตถาคตา มหากรุณาตฺม านะ สหฺฤทฺยาลมฺพฺยาธ ิติษฺ นฺ เตษ า มหา

โพธ ิสตฺตฺวานาเมกกณฺเ ไนว ตานฺ ปฺรศฺนานฺ นิรฺทิศนฺติ สฺม | 

   ตฺริวิธ   กายวากฺจิตฺต  คุหฺยมิตฺยภิธ ียเต | 

   สมาช  ม ีลน  โปฺรกฺต  สรฺวพุทฺธาภิธานกมฺ || 24 || 

   ปญฺจม  นวม  ไจว ทศ สปฺต ตฺรโยทศมฺ | 

   พุทฺธาน า โพธ ิสตฺตฺวาน า เทศนา สาธน  มหตฺ || 25 || 

   จตุรฺถ  โษฑศ  ไจว อษฺฏม  ทฺวาทศ  ตถา | 

   อาจารฺยกรฺมสามานฺย  สิทฺธ ิศฺร วฺรตสมฺพรมฺ || 26 || 

   อษฺฏม  จ ทฺวิตีย  จ ทศ ปญฺจ จตุรฺทศมฺ | 

   ห มนุราคณ  ไจว อุปสาธนสมฺพรมฺ || 27 || 

   สปฺตม  จ ตฺฤตีย  จ ทไศกาทศปญฺจมมฺ | 

   สิทฺธ ิเกฺษตฺรนิม ิตฺต  จ เสวาสาธนสมฺพรมฺ || 28 || 

   สรฺวตถาคตกรฺม นิคฺรหานุคฺรหกฺษมมฺ | 

   ทานฺตเทารฺทานฺตเสามฺยาน า สตฺตฺวานาเมว ตารณมฺ || 29 || 

   อุตฺปตฺติกฺรมสมฺพนฺธ   เสวาวชฺรวิธ ิศฺจตุะ | 

   คุรูณ า มนฺตฺรมารฺเคณ ศิษฺยาณ า ปริปาจนมฺ || 30 || 

   สุวฺรตสฺยาภิษิกฺตสฺย สุศิษฺยสฺย มหาตฺมนะ | 
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   พุทฺธาน า โพธ ิสตฺตฺวาน า เทศนา ปริโมจนา || 31 || 

   ปฺรโชฺ ปายสมาปตฺติรฺโยค อิตฺยภิธ ียเต | 

   โยนิสฺวภาวตะ ปฺรชฺ า อุปาโย ภาวลกฺษณมฺ || 32 || 

   ปฺรพนฺธ   ตนฺตฺรมาขฺยาต  ตตฺ ปฺรพนฺธ   ตฺริธา ภเวตฺ | 

   อาธาระ ปฺรกฺฤติศฺไจว อส หารฺยฺยปฺรเภทตะ || 33 || 

   ปฺรกฺฤติศฺจากฺฤเตรฺเหตุรส หารฺยผล  ตถา | 

   อาธารสฺตทุปายศฺจ ตฺริภิสฺตนฺตฺรารฺถส คฺรหะ || 34 || 

   ปญฺจก  ตฺริกุล  ไจว สฺวภาไวกศต  กุลมฺ | 

   สโหกฺติรฺโพธ ิวชฺรสฺย โสตฺตร  ตนฺตฺรม ิษฺยเต || 35 || 

   ตตฺตฺว  ปญฺจกุล  โปฺรกฺต  ตฺริกุล  คุหฺยมุจฺยเต | 

   อธ ิเทโว รหสฺย  จ ปรม  ศตธา กุลมฺ || 36 || 

   อนาทินิธน  ศานฺต  ภาวาภาวากฺษย  วิภุม ฺ | 

   ศูนฺยตากรุณาภินฺน  โพธ ิจิตฺตมิติ สฺม ฺฤตมฺ || 37 || 

   กายวากฺจิตฺตวชฺเรณ เภทฺยาเภทฺยสฺวภาวตะ | 

   วิทฺยยา สห ส ยุโกฺต วิทฺยาปุรุษ อุจฺยเต || 38 || 

   ปญฺจ เหติศฺจ เวติศฺจ วชฺรภิตฺยภิธ ียเต | 

   ธารณ  ธ ฺฤคิติ ขฺยาต  วิชฺ าน  วชฺรธ ฺฤฑฺมนะ || 39 || 

   สทสนฺมธ ฺยม  ขฺยาต  ภูตเภาติกสมฺภวมฺ | 

   วิคฺรหะ สรฺวสตฺตฺวาน า ชินชิคฺชนน  ชินะ || 40 || 

   จิตฺต  รตฺนมิติ ขฺยาตมรฺไถะ สรฺไวะ สมุทฺภวมฺ | 

   เวทเกน ธ ฺรุว  เวทฺย  เวทนา รตฺนธ ฺฤฑฺมนะ || 41 || 

   ลกฺษฺยลกฺษณภาไวสฺตุ สรฺว  สรฺเวณ สรฺวตะ | 

   รมณ  ลกฺษณ  ลกฺษฺยมาโรลิคิติ กถฺยเต || 42 || 

   ปฺรกรฺษกฺฤตวิชฺ าน  ยตฺ ตตฺ ปฺรเชฺ ติ ภณฺยเต | 

   ส สฺการเจตน า ธารฺย  ปฺรชฺ าธ ฺฤคิติ กถฺยเต || 43 || 

   กุลมนฺวยมาขฺยาตมนฺวไยราทิรุจฺยเต | 

   อวินาศมนุตฺปนฺน  ยนฺนาม ตตฺ ปฺรกถฺยเต || 44 || 
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   วิชฺ าน  เทฺวษมาขฺยาต  เทติ เวติ ทฺวไยรฺทฺวิษามฺ | 

   รูปํ โมหมิติ ขฺยาต  ชงพนฺธสฺวภาวตะ || 45 || 

   เวทนา ฆฏฺฏมานาขฺยา อหงฺการสฺวภาวตะ | 

   ส ชฺ า ส ราคมาตฺมาน  วสฺตุตะ ศกฺติลกฺษณมฺ || 46 ||  

   ส สฺการสฺตุ สทา อีรฺษฺยา ปฺรตีตฺย เปฺรรณาตฺมนามฺ | 

   สฺวภาว  โพธ ิจิตฺต  ตุ สรฺวตฺร ภวสมฺภวมฺ || 47 || 

   กาม  จิตฺตมิติ โปฺรกฺต  ราคทฺเวษตโม ’ นฺวิตมฺ | 

   สมย  วิศฺวสงฺกาศาภิม ุข  กรฺมช  ผลมฺ || 48 || 

   อทฺวยชฺ านธรฺเมรฺษฺยา’ หงฺกาโร โมห อุจฺยเต | 

   อนฺโยนฺยธฏฺฏน  ตตฺร ทฺเวษ อิตฺยภิธ ียเต || 49 ||   

   ลกฺษณ  ราคมาสกฺติะ ชฺ าโน’ ย  วชฺรมุจฺยเต | 

   รติรตฺยนฺตส โภค  สมฺปทะ สฺรีสุข  ปรมฺ || 50 || 

   โมโห ทฺเวษสฺตถา ราคะ สทา วชฺเร รติะ สฺถิตา | 

   อุปายสฺเตน พุทฺธาน า วชฺรยานมิติ สฺม ฺฤตมฺ || 51 || 

   อวินาศาตฺมกา ธรฺมา อนุตฺปาทสฺวภาวตะ | 

   สมยะ สรฺวภาวาน า เตไนวานฺตกกฺฤทฺยมะ || 52 || 

   อวิชฺ านาตฺมกา ธรฺมาะ ปรมารฺถวิศุทฺธ ิตะ | 

   สมยะ สรฺวจิตฺตาน า เตน ปฺรชฺ านฺตกฺฤชฺชินะ || 53 || 

   อวาจฺยาตฺมกา ธรฺมา อภาวนามรูปธ ีะ | 

   สมยะ สรฺวธรฺมาณ า เตน ปทฺมานฺตกฺฤทฺวิภุะ || 54 || 

   นิรฺวิกลฺปาตฺมกา ธรฺมาะ ปฺรกฺฤตฺยา ศานฺตภาวตะ  | 

   สมยะ สรฺววชฺราณ า เตน วิฆฺนานฺตกฺฤตฺ ปฺรภุะ || 55 || 

   อวินาศมวิเชฺ ยมวาจฺยมวิกลฺปิตมฺ | 

   พุทฺธโพธ ิริท  ชฺ าน  ชฺ าตฺวา สุขมวาปฺนุเต || 56 || 

   โมโห โมโหปโภเคน กฺษยโมโห ยมานฺตกฺฤตฺ | 

   กายานฺตกฺฤทฺภเวตฺเตน ตถา เชฺ ยานฺตกฺฤทฺภเวตฺ || 57 || 

   โทโษ โทโษปโภเคน กฺษยโทษะ ปฺรชฺ านฺตกฺฤตฺ | 
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   จิตฺตานฺตกฺฤทฺภเวตฺเตน ตถา เกฺลศานฺตกฺฤทฺภเวตฺ || 58 || 

   ราโค ราโคปโภเคน กฺษยราคะ ปทฺมานฺตกฺฤตฺ | 

   วาคนฺตกฺฤทฺภเวตฺเตน สมาปตฺตฺยนฺตกฺฤตฺตถา || 59 || 

   สรฺวเกฺลศกฺษย  ยตฺตตฺสรฺวกรฺมกฺษยนฺตถา | 

   สรฺวาวรณกฺษย  ชฺ าน  วิฆฺนานฺตกฺฤทิติ สฺม ฺฤตมฺ || 60 || 

   เกฺลศวชฺราวฺฤเต ศุทฺเธ สรฺว  กรฺม วิศุธ ฺยเต | 

   สรฺวกรฺมวิศุทฺธตฺวาตฺ วิศุทฺธ   กรฺมช  ผลมฺ || 61 || 

   คฺรหณ  ราคณ  ไจว อาการนิศฺจล  ตถา | 

   เหตุตฺวญฺจ ผลตฺวญฺจ ษงฺภิศฺจิตฺตสมุทฺภวะ || 62 || 

   ฏกฺกิราชาทยะ ษฏฺกาะ โกฺรเธนฺทฺรา อิติ วิศฺรุตาะ | 

   ภูตเภาติกวิขฺยาตา วิทฺยาราเชติ วิศฺรุตาะ || 63 || 

   รูปวชฺราทยะ ษฏฺกา วชฺราธ ิปตยะ สฺม ฺฤตาะ | 

   สมยวชฺราทยะ ษฺฏกาะ ปฺฤถิวฺยาทิษุ ปญฺจกาะ || 64 || 

   จิตฺตวากฺกายวชฺไรสฺตุ สมฺภวนฺติ มหาตฺมนะ | 

   ปฺราโชฺ ปาโยทฺภว  สฺกนฺธธาตฺวายตนวิคฺรหมฺ || 65 || 

   นิศฺจิตฺย โยคโต มนฺตฺรี นิษฺปนฺนกฺรมโยคตะ | 

   สรฺวศุทฺธ ฺยธ ิโมเกฺษณ สรฺวสนฺตฺราสวรฺชิตะ || 66 || 

   สึหวทฺวิจเรนฺมนฺตฺรี นิรฺวิศงฺเกน เจตสา | 

   นาการฺยฺย  วิทฺยเต หฺยตฺร นาภกฺษฺย  วิทฺยเต ตถา || 67 || 

   นาวาจฺย  วิทฺยเต กิญฺจินฺนาจินฺตฺย  วิทฺยเต สทา || 

   อสมาหิตโยเคน นิตฺยเมว สมาหิตะ || 68 || 

   สรฺวจิตฺเตษุ ยา จรฺยา สมนฺตจรฺเยติ กถฺยเต || 

   ปฺรตีตฺโยตฺปทฺยเต ยทฺยทินฺทฺริไยรฺวิษไยรฺมนะ || 69 || 

   ตนฺมโน มนน  ขฺยาต  การกตฺราณนารฺถตะ || 

   โลกาจารวินิรฺภุกฺต  ยทุกฺต  สมยสมฺพรมฺ || 70 || 

   ปาลน  สรฺว วชฺไรสฺตุ มนฺตฺรจรฺเยติ กถฺยเต  || 

   สฺวกสฺวกสฺวภาวนฺตุ วิจารฺย มนสา หฺฤทิ || 71 || 
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   ชปํ ตุ สฺฤษฺฏิส หาร  มนฺตฺรม ุจฺจารฺย เภทตะ || 

   วิศฺววชฺราตฺมกานฺ พุทฺธานฺ ชฺ านพีเชน ส หเรตฺ || 72 || 

   โพธ ิไนราตฺม ฺยพีเชน นิราตฺม  า ภาวเยทฺวฺรตี || 

   ส สฺผเรทฺ วิศฺววทฺวิศฺว  ตฺรฺยธ ฺวพีเชน ต  ชเปตฺ || 73 || 

   ชปํ ชลฺปนมาขฺยาต  สรฺววางฺมนฺตฺรม ุจฺยเต || 

   มนฺตฺร  มนฺตฺรม ิติ โปฺรกฺต  ตตฺตฺว  โจทนภาษณมฺ || 74 || 

   ยไถว หฺฤทฺยธ ิษฺ าน  สมาธ ึ จ ตไถว จ | 

   เตษ า ม ูรฺธ ฺนฺยภิเษก  จ ตถา ปูช า จ สรฺวตะ || 75 || 

   วิทฺยยา วิทฺยเต โยค  ยสฺย วชฺรธรสฺย จ | 

   ตสฺย โภคาศฺจตุรฺเชฺ ยาะ สฺวาธ ิษฺ านาทิภิสฺตถา || 76 || 

   วีราณาเมกวกฺตฺราณาเมไกก  ม ูรฺธ ฺนิ เสจนมฺ | 

   หฺฤนฺม ุทฺรา มนฺตฺรมารฺเคณ มุทฺรฺยเต สฺวกุลกฺรไมะ || 77 || 

   ผเลน เหตุมามุทฺรฺย ผลมามุทฺรฺย เหตุนา | 

   วิภาวฺยมนฺยถา สิทฺธ ิะ กลฺปโกฏิรฺน ชายเต || 78 || 

   จตุรฺโภคสมายุกฺต  วิทฺยาปุรุษวชฺริณมฺ | 

   กายวากฺจิตฺตเภเทน ตฺริโกเณษุ วิภาวเยตฺ || 79 || 

   ทศาร  จกฺรมาปีต  ตตฺร มธ ฺเย วิภาวเยตฺ | 

   สรฺวาเรษุ ทศโกฺรธานฺ ทศชฺ านาตฺมโกทยานฺ || 80 || 

   ภาวเยนฺนิโรธจเกฺรณ นิษฺปนฺเนนาคฺรจารุณา | 

   วชฺรชฺวาล า สฺผเรนฺเมไธรฺภฺรมนฺต  นิศฺจโลปมมฺ || 81 || 

   อิติ ธรฺโมทยชฺ าน า ปฺรกฺฤตฺยา นิรฺมล  ศิวมฺ | 

   ภาวิเตน กฺษเณไนว พุทฺธจกฺษุะ ปฺรชายเต || 82 || 

   กฺรมทฺวยมุปาศฺริตฺย วชฺริณ า ตตฺร เทศนา | 

   กฺรมเมาตฺปกฺติก  ไจว กฺรมเมาตฺปนฺนก  ตถา || 83 || 

   สาธน  ปฺรติปตฺติศฺจ สมยสมฺพร  ตถา | 

   สรฺว  ตทฺวิสฺตร  ปูรฺว  ภิทฺยเต กฺรมเภทตะ || 84 || 

   รูปศพฺทาทยะ กามาะ สุขทุะโขภยาตฺมกาะ | 
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   ชนยนฺติ หฺฤทเย นิตฺย  ราคทฺเวษตโมทยมฺ || 85 || 

   ราเค ราคมย  วชฺร  วชฺรวทฺรตฺนสมฺภวมฺ | 

   รตฺนวชฺชายเต สมย  กามาสฺเต สมโยปมาะ || 86 || 

   สาการ  จ นิราการ  สรฺวค  ตฺรฺยกฺษราตฺมกมฺ | 

   กรณ  หรณ  ไจว สฺผารณ  กุรฺยาตฺ สฺวชาปตะ || 87 || 

   เอว  ทฺเวษ  จ โมห  จ นิษฺปาทฺย ภุวนตฺรยมฺ | 

   อามุทฺรฺย คุหฺยส ศุทฺธมรฺถ  กุรฺวนฺติ วชฺริณะ || 88 || 

   นิษฺปาทฺย ทฺเวษจกฺร  ตุ ทฺเวษโยเคน โยคินามฺ | 

   วิทาหฺย กฺรูรวชฺเรณ ส หเรทฺชฺ านวชฺริณะ || 89 || 

   ต าสฺตุ ส สฺผารฺย ส โพธ ฺย ตทฺวตฺส หรณ  ปุนะ | 

   อภฺยเสทฺโยคเมวนฺตุ ทฺเวษวชฺระ สฺวย  ภเวตฺ || 90 || 

   มารณ  ชีวน  ไจว ไตฺรธาตุกมเศษตะ | 

   กโรติ กฺษณมาเตฺรณ วฺยกฺตศกฺติรฺน ส ศยะ || 91 || 

   นิษฺปาทฺย โมหจกฺร  ตุ โมหโยเคน โยคินา | 

   ภูษณาทฺยานิ ยตฺกิญฺจิตฺตตฺสรฺว  โจทเยตฺสทา || 92 || 

   โมหจิตฺโตทธ ึ ภาวฺย  สรฺวรตฺไนะ ปฺรปูริตมฺ | 

   ทานวรฺษ  ปฺรวรฺเษต สรฺเวษ า โมหจกฺริณามฺ || 93 || 

   ปฺรทาน  หรณ  ไจว สรฺวทฺรวฺยมเศษตะ | 

   กโรติ กฺษณมาเตฺรณ จิตฺตวชฺรสฺถิเรณ ไว || 94 || 

   นิษฺปาทฺย ราคจกฺร  ตุ ราคโยเคน โยคินา | 

   อปหฺฤตฺย สรฺวเทเวภฺยะ กามเยตฺ กามโยคตะ || 95 || 

   รติปฺรีติสุไขรฺหรฺไษะ กามกฺรีฑาวิกุรฺวิไตะ | 

   ปฺรทาตวฺย  ตตะ ปญฺจเทเวภฺยะ สรฺวจกฺริณา || 96 || 

   ไตฺรธาตุกสมุตฺปนฺนา ภารฺยา เทวาสุรา อปิ | 

   กามยนฺติ กฺษเณไนว มานุษฺยะ กึ ปุนะ สฺตฺริยะ || 97 || 

   มณฺฑลมภิเษก  จ กรฺมาคฺรปฺรสราณิ จ | 

   อนุษฺ านมาธ ิษฺ าน  สิทฺธาน า คติรนฺยถา || 98 || 
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   ภค  มณฺฑลมาขฺยาต  โพธ ิจิตฺต  จ  มณฺฑลมฺ | 

   เทห  มณฺฑลมิตฺยุกฺต  ตฺริษุ มณฺฑลกลฺปนา || 99 || 

   มุทฺริต  ม ุทฺรยา สรฺว  สฺกนฺธายตนธาตุนา | 

   เตน มุทฺรา สทา นฺยสฺตา มณฺฑเลติ วินิรฺทิเศตฺ || 100 || 

   องฺกุศ  ทณฺฑศูล  จ ขงฺค  โกเณษุ วินฺยเสตฺ | 

   ฏกฺกิทณฺฑพล  พาล  จกฺร  สุม ฺภมโธทฺรฺธ ฺวตะ || 101 || 

   วิทฺยาราชาทิวชฺราณ า ม ุทฺรา ษฏฺจกฺรวรฺตินามฺ | 

   ปฺฤถิวฺยาทิษุ สตฺตฺวาน า ม ุทฺรามณฺฑลก  สฺวกมฺ || 102 || 

   อาทรฺศ  วีณ า ศงฺข  จ ปาตฺร  พิม ฺพปฏ าสฺตถา | 

   ธรฺโมทยาขฺยา มุไทฺรษา วชฺราธ ิปติวชฺริณามฺ || 103 || 

   พุทฺธาศฺจ โพธ ิสตฺตฺวาศฺจ โกฺรธราชาภิม ุทฺริตาะ | 

   ตโต’ นฺยา เอกวีราสฺตุ กุลวรฺเณน กลฺปิตาะ || 104 || 

   ปุษฺปมิตฺยภิธ ียนฺเต นวโยษิตฺขธาตวะ | 

   กายวากฺจิตฺตเภเทน นฺยาส  กุรฺยาตฺ กุลกฺรไมะ || 105 || 

   ไจตฺย  จ สรฺวพุทฺธานามาลยสฺถานมุจฺยเต | 

   ชฺ านสตฺตฺเวน ยตฺสฺฤษฺฏ  ชฺ านจกฺรมิติ สฺม ฺฤตมฺ || 106 || 

   พีชากฺษรปท  โปฺรกฺต  ตฺริวชฺรากฺษรมกฺษรมฺ | 

   โจทน  โพธน  โปฺรกฺต  กายวากฺจิตฺตภาวตะ || 107 || 

   เปฺรรณ  รศฺม ิสญฺจาร  ทศทิคฺโลกธาตุษุ | 

   อามนฺตฺรณ  สวชฺราณ า สรฺววชฺรนิมนฺตฺรณมฺ || 108 || 

   รศฺม ินา สรฺววชฺราณ า สรฺววชฺราณิ ตตฺปเท | 

   ส หฺฤตฺย ปิณฺฑรูเปณ พนฺโธ พนฺธนมุจฺยเต || 109 || 

   กายวากฺจิตฺตวชฺเรณ กายวากฺจิตฺตมณฺฑเล | 

   อามุทฺรฺย กายวากฺจิตฺต  กลฺปเยลฺเลขฺยมณฺฑลมฺ || 110 || 

   อาภิเษก  ตฺริธา เภทมสฺม ินฺตนฺเตฺร ปฺรกลฺปิตมฺ | 

   กลศาภิเษก  ปฺรถม  ทฺวิตีย  คุหฺยาภิเษกตะ || 111 || 

   ปฺรชฺ าชฺ าน  ตฺฤตีย  ตุ จตุรฺถ  ตตฺปุนสฺตถา | 
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   มนฺตฺรโยคฺย า วิศาลากฺษีº สปุษฺปํา ศุกฺรสมฺภวามฺ || 112 || 

   คุหฺยคุหฺยาภิเษก  ตุ ททฺยาจฺฉ ิษฺยสฺย มนฺตฺริณะ | 

   ขธาตุมธ ฺยคต  กฺฤตฺวา วิณฺม ูตฺรมชฺชส ยุตมฺ || 113 || 

   วชฺรปทฺมปฺรโยเคณ สรฺววชฺรานฺ สมาชเยตฺ | 

   สรฺว าสฺตานฺ หฺฤทเย ปาตฺย กายวากฺจิตฺตวชฺรตะ || 114 || 

   อุตฺสฺฤชฺย วชฺรมารฺเคณ ศิษฺยวกฺเตฺร นิปาตเยตฺ | 

   อิทนฺตตฺสรฺววชฺราณามภิเษกปท  ปรมฺ || 115 || 

   สิทฺธ ฺยนฺติ สรฺวมนฺตฺราณิ กรฺมาคฺรปฺรสราณิ จ | 

   อติศฺรทฺธ  า มหาปฺราชฺ º สุรูปํา สาธกปฺริยามฺ || 116 || 

   เอกโยคกฺริยาภฺยสฺต า สมยีº สมปศฺย ไว | 

   ทกฺษิณา จ ปฺรทาตวฺยา คุรเว สาธเกน ไว || 117 || 

   อธ ฺเยษฺย คุรุณา ตสฺย ทาตวฺยา สาธกสฺย ตุ | 

   มูเฒ โมหาตฺมก  โยค  โมหรตฺยา สมนฺวิตมฺ || 118 || 

   นิะเสกานฺโมหธาราภิรฺโมหวชฺระ สฺวย  ภเวตฺ | 

   ทฺวิษฺเฏ ทฺเวษาตฺมก  โยค  ทฺเวษรตฺยา สมนฺวิตมฺ || 119 || 

   นิะเสกาทฺทฺเวษธาราภิรฺทฺเวษวชฺระ สฺวย  ภเวตฺ | 

   รกฺเต ราคาตฺมก  โยค  ราครตฺยา สมนฺวิตมฺ || 120 || 

   นิะเสกาทฺราคธาราภี ราควชฺระ สฺวย  ภเวตฺ | 

   ปฺรชฺ าชฺ านาตฺมก  โยค  วชฺรรตฺยา สมนฺวิตมฺ || 121 || 

   นิะเสกาทฺ ชฺ านธาราภิะ ปฺรชฺ าชฺ านะ สฺวย  ภเวตฺ | 

   ตาเมว เทวต า วิทฺย า คฺฤหฺย ศิษฺย สฺย วชฺริณะ || 122 || 

   ปาเณา ปาณิะ ปฺรทาตวฺยะ สากฺษีกฺฤตฺย ตถาคตานฺ | 

   หสฺต  ทตฺตฺวา ศิเร ศิษฺย ม ุจฺยเต คุรุวชฺริณา || 123 || 

   นานฺโยปาเยน พุทฺธตฺว  ตสฺมาทฺ วิทฺยามิม  า วรามฺ | 

   อทฺวยาะ สรฺวธรฺมาสฺตุ ทฺวยภาเวน ลกฺษิตาะ || 124 || 

   ตสฺมาทฺ วิโยคะ ส สาเร น การฺโย ภวตา สทา | 

   อิท  ตตฺสรฺวพุทฺธาน า วิทฺยาวฺรตมนุตฺตมมฺ || 125 || 
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   อติกฺรมติ โย มูฒะ สิทฺธ ิสฺตสฺย น โจตฺตมา | 

   ปฺรกฺฤตฺยา เทหธรฺเมษุ ภฺราชเต มลปญฺจกมฺ || 126 || 

   ปญฺจชฺ าไนรธ ิษฺ านาตฺปญฺจามฺฤตมิติ สฺม ฺฤตมฺ | 

   ชฺวาลน  ตาปน  ไจโวทฺโยตน  รูปทรฺศนมฺ || 127 || 

   มนฺตฺรม ูรฺติปฺรโยเคณ ภเกฺษตฺปญฺจามฺฤตามฺฤตมฺ | 

   อนฺตริกฺษคต  จินฺเต ทฺวชฺรหูงฺการสมฺภวมฺ || 128 || 

   อธสฺตาตฺตุ ตตฺร ภาเค ปทฺมมาการสมฺภวมฺ | 

   โอ การางฺกิตมมฺฤต  ตตฺร มธ ฺเย นิเวศเยตฺ || 129 || 

   วชฺรปทฺมสมาโยคาชฺชฺวาลฺย สนฺตาปฺย โยคินา | 

   อุทฺยเต สฺผฏิกาการ  ชฺ านสูรฺยมิวาปรมฺ || 130 || 

   อากฺฤษฺย ปรมาสฺเตฺรณ ทศทิคฺโลกธาตุษุ | 

   อมฺฤต  ตตฺร สมฺปาตฺย ภเกฺษทฺ ภกฺษณโยคตะ || 131 || 

   ปญฺจวีรฺย  ตถา ภกฺษฺย  สาธ ฺยสิทฺธ ิวิธานตะ | 

   นิษฺปาทฺยตฺรฺยกฺษไรรฺพีไชรนฺยถา ไนว สิทฺธ ิทาะ || 132 || 

   อนฺตรฺทฺธานาทยะ สิทฺธาะ สามานฺยา อิติ กีรฺติตาะ | 

   สิทฺธ ิรุตฺตมมิตฺยาหุรฺพุทฺธา พุทฺธตฺวสาธนมฺ || 133 || 

   จตุวรฺธ ิม ุปายนฺตุ โพธ ิวชฺเรณ วรฺณิตมฺ | 

   โยคตนฺเตฺรษุ สรฺเวษุ ศสฺยเต โยคินา สทา || 134 || 

   เสวาวิธาน  ปฺรถม  ทฺวิตียมุปสาธนมฺ | 

   สาธน  ตุ ตฺฤตีย  ไว มหาสาธน  จตุรฺถกมฺ || 135 || 

   สามานฺโยตฺตมเภเทน เสวา ตุ ทฺวิวิธา ภเวตฺ | 

   วชฺรจตุษฺเกณ สามานฺยมุตฺตม  ชฺ านามฺฤเตน จ || 136 || 

   ปฺรถม  ศูนฺยตาโพธ ึ ทฺวิตีย  พีชส หฺฤตมฺ | 

   ตฺฤตีย  พิม ฺพนิษฺปตฺติศฺจตุรฺถ  นฺยาสมกฺษรมฺ || 137 || 

   เอภิรฺวชฺรจตุษฺเกณ เสวาสามานฺยสาธนมฺ | 

   อุตฺตเม ชฺ านามฺฤเต ไจว การฺย  โยคษฑงฺคตะ || 138 || 

   เสวาษฑงฺคโยเคน กฺฤตฺวา สาธนมุตฺตมมฺ | 



  150 

   สาธยเทนฺยถา ไนว ชายเต สิทฺธ ิรุตฺตมา || 139 || 

   ปฺรตฺยาหารสฺตถา ธ ฺยาน  ปฺราณายาโม ’ ถ ธารณา | 

   อนุสฺม ฺฤติะ สมาธ ิศฺจ ษฑงฺโค โยค อุจฺยเต || 140 || 

   ทศานามินฺทฺริยาณานฺตุ สฺววฺฤตฺติสฺถานานฺตุ สรฺวตะ | 

   ปฺรตฺยาหารมิติ โปฺรกฺตมาหาร ปฺรติปตฺตเย || 141 || 

   ปญฺจกามาะ สมาเสน ปญฺจพุทฺธปฺรโยคตะ | 

   กลฺปน  ธ ฺยานมุจฺเยต ตทฺธ ฺยาน  ปญฺจธา ภเวตฺ || 142 || 

   วิตรฺก  จ วิจาร  จ ปฺรีติศฺไจว สุข  ตถา | 

   จิตฺตสฺไยกาคฺรตา ไจว ปญฺไจเต ธ ฺยานส คฺรหาะ || 143 || 

   คุหฺยตนฺเตฺรษุ สรฺเวษุ วิวิธาะ ปริกีรฺติตาะ | 

   คุหฺย  ตรฺโกทย  ตรฺก  วิจาร  ตตฺ ปฺรโยคตะ || 144 || 

   ตฺฤตีย  ปฺรีติสงฺกาศ  จตุรฺถ  สุขส คฺรหมฺ | 

   สฺวจิตฺต  ปญฺจม  เชฺ ย  ชฺ าน  เชฺ โย ทยกฺษมมฺ || 145 || 

   สรฺวพุทฺธมย  ศานฺต  สรฺวกามปฺรติษฺ ตมฺ | 

   ปญฺจชฺ านมย  ศฺวาส  ปญฺจภูตสฺวภาวกมฺ || 146 || 

   นิศฺจารฺย ปิณฺฑรูเปณ นาสิกาเคฺร ตุ กลฺปเยตฺ | 

   ปญฺจวรฺณ  มหารตฺน  ปฺราณายามมิติ สฺม ฺฤตมฺ || 147 || 

   สฺวมนฺตฺร  หฺฤทเย ธ ฺยาตฺวา ปฺราณพินฺทุคต  นฺยเสตฺ | 

   นิรุธ ฺย เจนฺทฺริย  รตฺน  ธารยนฺ ธารณา สฺม ฺฤตมฺ || 148 || 

   นิโรธวชฺรคเต จิตฺเต นิม ิตฺตมุปชายเต | 

   ปญฺจธา ตุ นิม ิตฺต  ตทฺ โพธ ิวชฺเรณ ภาษิตมฺ || 149 || 

   ปฺรถม  มรีจิกาการ  ธ ูม ฺราการ  ทฺวิตียกมฺ | 

   ตฺฤตีย  ขทฺโยตาการ  จตุรฺถ  ทีปวชฺชฺวลมฺ || 150 || 

   ปญฺจม  ตุ สทาโลก  นิรภฺร  คคนสนฺนิภมฺ | 

   สฺถิรนฺตุ วชฺรมารฺเคณ สฺผารยีต ขธาตุษุ || 151 || 

   วิภาวฺย ยทนุสฺม ฺฤตฺยา ตทาการนฺตุ ส สฺมเรตฺ | 

   อนุสฺม ฺฤติริติ เชฺ ยา ปฺรติภาโส’ ตฺร ชายเต || 152 || 
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   ปฺรโชฺ ปายสมาปตฺตฺยา สรฺวภาวานฺ สมาสตะ | 

   ส หฺฤตฺย ปิณฺฑโยเคน พิม ฺพมธ ฺเย วิภาวนมฺ || 153 || 

   ฌฏิติ ชฺ านนิษฺปตฺติะ สมาธ ิริติ ส ชฺ ตะ | 

   ปฺรตฺยาหาร  สมาสาทฺย สรฺวมนฺไตฺรรธ ิษฺฏฺยเต || 154 || 

   ธ ฺยานชฺ าน  สมาปทฺย ปญฺจภิชฺ ตฺวมาปฺนุยาตฺ | 

   ปฺราณายาเมน นิยต  โพธ ิสตฺตฺไวรธ ิษฺฐฺยเต || 155 || 

   ธารณานุพลานฺนิตฺย  วชฺรสตฺตฺวะ สมาวิเศตฺ | 

   อนุสฺม ฺฤติสมาโยคาตฺปฺรภามณฺฑล ชายเต || 156 || 

   สมาธ ิวสิตามาเตฺร นิราวรณวานฺภเวตฺ | 

   ตจฺจิตฺต  หฺฤทเย ลกฺษฺย จตุรฺวชฺรปฺรโยคตะ || 157 || 

   อากฺฤษฺย ปรมาเสฺรณ จิตฺต  มนฺตฺรมยีกฺฤตมฺ | 

   มนฺตฺรม ูรฺติปฺรโยเคณ โพธ ิคาถามุทาหเรตฺ || 158 || 

   ขมณฺฑลสมารูฒ  โพธ ิส โยคภาวไนะ | 

   ตจฺจิตฺต  ช านพิม ฺเพน ภาวนมุปสาธนมฺ || 159 || 

   ทรฺศน  จ ทฺวิธา ยาวตฺ ตาวตฺ ษณฺมาสภาวนมฺ | 

   สรฺวกาโมปโภไคสฺตุ กรฺตวฺย  สรฺวตะ สทา || 160 || 

   ทรฺศน  ยทิ ษณฺมาไสรฺยทุกฺต  ไนว ชายเต | 

   อารเภต ตฺริภิรฺวาไรรฺยโถกฺตวิธ ิสมฺพไระ || 161 || 

   ทรฺศน  ตุ กฺฤเต’ ปฺเยว  สาธกสฺย น ชายเต | 

   ยทา น สิทฺธ ฺยเต โพธ ิรฺห โยเคน สาธเยตฺ || 162 || 

   ช านสิทฺธ ิสฺตทา ตสฺย โยเคไนโวปชายเต | 

   กุลเภทปฺรโยเคณ วชฺรกีเลน กีลเยตฺ || 163 || 

   วศีกรณรกฺษ า จ ตตะ กุรฺยาตฺปฺรโยคตะ | 

   มหาราคนเยไนว ส หฺฤตฺย ชฺ านจกฺริณมฺ || 164 || 

   โยษิต  สฺผารฺย นวธา สาธ ฺยายา วิคฺรเห นฺยเสตฺ | 

   ปริวรฺตฺย จตุรฺม ุทฺร า มณฺฑล  ตตฺร กลฺปเยตฺ || 165 || 

   อาตฺมมธ ฺยคต  กฺฤตฺวา ส หเรตฺสรฺวจกฺริณมฺ | 
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   สรฺววชฺรมย  กฺฤตฺวา ตทา โพธ ึ วิภาวเยตฺ || 166 || 

   จตุรฺภิศฺโจทนาคีไตรฺเทวีภิศฺโจทิเต หฺฤทิ | 

   ตฺรฺยธ ฺววชฺรมย  จินฺเตทฺ ชฺ านวทฺเทหภาวนมฺ || 167 || 

   มเทน ภิทฺยเต วรฺณ  รเสน หฺฤทย  ตถา | 

   สฺวเหตุรภิเษเกณ ผลมาธารเภทตะ || 168 || 

   มนฺเตฺรณ ภิทฺยเต จรฺม วิทฺยาปิ ธรฺมมุทฺรยา | 

   ษฺฏจกฺรวรฺติโน ราชฺ อุษฺณีษาตฺตุ วินิะสฺฤตา || 169 || 

   วิทฺยา ราชฺ ติ วิขฺยาตา จตุรฺโภคา มหรฺธ ิกา | 

   สรฺวกาเมติ วิเชฺ ยา วชฺราธ ิปตยสฺตถา || 170 || 

   ธ ฺยานวชฺเรณ สรฺเวษามภิเษกะ ปฺรศสฺยเต | 

   อเนน วิธ ิโยเคน ชฺ าเนน สห วิคฺรหมฺ || 171 || 

   กายวากฺจิตฺตวชฺเรณาทฺวยีกรณสาธนมฺ | 

   ปูรฺโวกฺเตนานุสาเรณ วิทฺยาปุรุษวชฺริณะ || 172 || 

   อาตฺมวนฺมณฺฑลสฺฤษฺฏิรฺมหาธนมุจฺยเต | 

   เสวากาเล มโหษฺณีษ  พิม ฺพมาลมฺพฺย โยคตะ || 173 || 

   อุปสาธนกาเล ตุ พิม ฺพมมฺฤตกุณฺฑลมฺ | 

   สาธเน เทวตาโยค  กุรฺยานฺมนฺตฺรี วิธานวิตฺ || 174 || 

   มหาสาธนกาเล จ พิม ฺพ  พุทฺธาธ ิปํ วิภุม ฺ | 

   อิท  ตตฺ สรฺววชฺราณ า รหสฺย  ปรมโยคินามฺ || 175 || 

   อิติ พุทฺธ ฺวา วิภาเคน สาธเยตฺสิทฺธ ิม ุตฺตมามฺ | 

   อนฺยถา ไนว ส สิทฺธ ิรฺชายเต อุตฺตม  ศิวมฺ || 176 || 

   กลฺปโกฏิสหเสฺร’ ปิ พุทฺธานามปิ ตายินามฺ | 

   สาธ ฺยสาธนส โยค  ยตฺตตฺ เสเวติ ภณฺยเต || 177 || 

   วชฺรปทฺมสมาโยคมุปสาธนมุจฺยเต | 

   สาธน  จาลน  โปฺรกฺต  หู ผฏฺการสมนฺวิตมฺ || 178 || 

   ขภาว  ขมุข  ศานฺต  มหาสาธนมุจฺยเต | 

   สรฺวพุทฺธาธ ิปะ ศฺรีมานฺ มหาวชฺรธไระ ปทมฺ || 179 || 
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   อุเปยะ สรฺวพุทฺธาน า ธรฺมาณ า ไสว ธรฺมตา | 

   ยทฺยตฺกรฺมานุรูเปณ โยคมาลมฺพฺย โยคินะ || 180 || 

   นิษฺปาทฺย มณฺฑล  ตตฺร ศฺราวเยตฺสมยทารุณมฺ | 

   สมย  รกฺษเยตฺปูรฺว  กายวากฺจิตฺตวชฺริณะ || 181 || 

   อถโวษฺณีษสมยี ยโถกฺตวิธ ิสมฺภไวะ | 

   ตตฺตตฺ กรฺมานุรูเปณ สฺวจกฺราชฺ า ตุ ทียเต || 182 || 

   สาธ ฺยม สฺยาปิ ยทฺเทห  มณฺฑเลน วิภาวเยตฺ | 

   อปร  ศฺราวเยตฺตสฺย เตษ า เทหสฺถจกฺริณามฺ || 183 || 

   ตสฺย ปาต  ตตะ กฺฤตฺวา นิษฺกฺรานฺตานฺ ปฺรวิภาวเยตฺ | 

   อากฺฤษฺย สรฺวภาเวน สฺวจเกฺร ตานฺ ปฺรเวศเยตฺ || 184 || 

   กฺฤตฺวา ปฺรติกฺฤตึ ตสฺย ยโถกฺตทฺรวฺยสมฺภไวะ | 

   ลิงฺคมากฺรมฺย ปาเทน โกฺรธาวิษฺเฏน เจตสา || 185 || 

   คฺฤหีตาชฺ านฺ ตตะ โกฺรธานฺ นานาภีตคไณรฺวฺฤตานฺ | 

   เปฺรษเยตฺ ฆาตนารฺถาย สาธ ฺยสาธกวชฺริณะ || 186 || 

   พนฺธ ิต  ตาฑิต  เตน โกฺรธราเชน เวษฺฏิตมฺ | 

   สนฺตปฺต  ตฺราส สมฺภูต  สาธ ฺยมากรฺษเยตฺตตะ || 187 || 

   ปาตเยปฺรติกฺฤเตา ตสฺย ตฺริวชฺรสฺย ตุ มนฺตฺริณะ | 

   กีลเยตฺกีลมนฺเตฺรณ มูรฺธ ฺนิ กณฺเ ตถา หฺฤทิ || 188 || 

   อีติศฺโจปทฺรวานฺ โรคานฺ นานาวิษสมุทฺภวานฺ | 

   นิปาตฺย ตตฺร พิม ฺเพษุ เตษามปิ สุกีลเยตฺ || 189 || 

   ตตะ สรฺวปฺรโยเคณ ยโถกฺตวิธ ิสมฺภไวะ | 

   ยนฺตฺร มนฺตฺรปฺรโยคาทีนฺ โยชเยตฺกรฺมเภทตะ || 190 || 

   ชปํ วา ลิงฺคมากฺรมฺย โหม  วา โกฺรธมณฺฑเล | 

   ธ ฺยาน  วา กฺรูรสตฺตฺไวสฺตุ ขาทฺยมาน  ปฺรกลฺปเยตฺ || 191 || 

   ศานฺติเก ศานฺตจิตฺต  ตุ เปาษฺฏิเก ปุษฺฏิมานสมฺ | 

   วศฺเย รกฺต  มนะ กฺฤตฺวา โกฺรเธ กฺรุทฺธ   ปฺรสาธเยตฺ || อิติ || 192 || 
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 อถ ภควนฺตะ สรฺวตถาคตาสฺเตษ า โพธสิตฺตวฺาน า มหาสตฺตฺวาน า ส ศยจฺเฉท  กฺฤตฺวา สรวฺส 

ศยจฺเฉตาร  กายวากฺจิตฺตวชฺร  สฺวกายวากฺจิตฺตวชเฺรษุ วิหรนตฺ  สฺวกายวากจิตฺเตนาลมพฺฺย ตูษฺณีมวสฺถิตา 

อภูวนฺ | 

 อถ เต สรฺเว โพธสิตฺตฺวา มหาสตฺตฺวาสฺตานฺสรฺวตถาคตานฺ อเนน สฺโตตฺรราเชน สฺตุวนฺติ 

สฺม | 

   นมสฺเต สรฺวกาเยภฺยะ สรฺววาคฺภฺโย นโม นมะ | 

   นมสฺเต สรฺวจิตฺเตภฺยะ สตฺตฺวหฺฤทฺภฺโย นโม นมะ || 193 || 

   กายวากฺจิตฺตวชฺราณ า กายวากฺจิตฺตภาวตะ | 

   สตฺตฺวาสมสมา พุทฺธาะ กะ สาธ ฺยะ กศฺจ สาธกะ || 194 || 

   สรฺวพุทฺธวิธาเตน สาธกสฺย มหาตฺมนะ | 

   กถ  น ลิปฺยเต ปาไปรฺยทิ ลิปฺตะ ผล  กถมฺ || 195 || 

  อถ เต สรฺวตถาคตาสฺเตษ า มหาโพธ ิสตฺตฺวาน า สาธ ุการมททุะ | 

   สาธ ุ สาธ ุ มหาสตฺตฺวาะ สาธ ุ สาธ ุ มหามุเน | 

   สาธ ุ สาธ ุ มหาโฆษาะ สาธ ุ สาธ ุ มหามหาะ || 196 || 

   สรฺวพุทฺธาธ ิปะ ศฺรีมานาจารฺโย โพธ ิวชฺริณะ | 

   มายาวตฺสรฺวภาวานฺไว สฺฤษฺฏิส หารการกะ || 197 || 

   เตน ตสฺย น ปาปํ สฺยาตฺปุณฺย  ไนว ตไถว จ | 

   ยสฺย น ปุณฺย  ปาโป’ สฺติ ตสฺย โพธ ิะ ปฺรคียเต || 198 || 

   วญฺจน  ตสฺย นาถสฺย นาศน  สรฺวเทหินามฺ | 

   ทุรฺคติรฺไนว ชาเยต โพธ ิศฺจาปิ น ทุรฺลภา || 199 || 

   ปูรฺเวณ กฺฤตกรฺเมณ โฆเรณ ยทิ นารกมฺ | 

   ชนฺตูน า ชายเต เตษ า นารกาณ า มหตฺผลมฺ || 200 || 

   ชฺ าเนน มุทฺริตา โภนฺติ สาธ ฺโย’ ย  โพธ ิวชฺริณามฺ | 

   ปรมานุคฺรโห เชฺ ยะ สตฺตฺวาน า เตน โยคินามฺ || 201 || 

   นิคฺรหานุคฺรห  กรฺม เตน กฺฤตฺย  มหาตฺมนามฺ | 

   มหาสาธนปรฺยนฺต  กฺฤตฺวา กรฺม สมารเภตฺ || 202 || 
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 อถ เต สรฺเว โพธสิตฺตฺวา มหาสตฺตฺวาะ สรฺววชฺราณ า มหากรุณานยธรฺม   ศฺรุตฺวา ตุษฺฏาะ 

ปฺรตุษฺฏาะ สนฺตุษฺฏาะ สาธ ุการมททุะ | 

   สาธ ุ สาธ ุ มหานาถาะ สาธ ุ สาธ ุ มหามุเน | 

   สาธ ุ สาธ ุ มหาธรฺมาะ สาธ ุ สาธ ุ มหากฺฤปาะ || 203 || 

   อโห สมนฺตภทฺรสฺย กฺฤปาปรมนิรฺมลา | 

   กฺรูรกรฺเม’ ปิ ทุษฺฏาน า พุทฺธตฺวผลทายิกา || 204 || 

 อถ เต สรฺวตถาคตาสฺเตษ า โพธสิตฺตฺวาน า มหาสตฺตฺวานาเมวมาหุะ | เตน หิ กุลปุตฺรา อสฺ

ม ินฺสรฺวตถาคตาภเิษกคุหยฺสมาเช’ ภิษิกฺเตน มนฺตรฺิณา น ตฺรสิตวฺย  น ส ตฺรสิตวฺย  น ส ตฺราสมาปฺตวฺยม ฺ| 

ตตฺกสฺย เหโตะ? 

   โพธ ิวชฺราภิสมฺภูตา ทฺเวษวชฺราทโย มหาะ | 

   ปฺรติเกฺษโป น กรฺตวฺยะ ปฺรพนฺเธ มนฺตฺรส คฺรเห || 205 || 

 อถ เต โพธ ิสตฺตวฺา มหาสตฺตฺวาสฺตานฺ สรฺวตถาคตาเนกกณเฺ นาภิรฺคาถาภิะ สฺตุวนฺติ สฺม  | 

  ย  ตฺรฺยธ ฺววชฺรมุทย  ภวโมกฺษภูต   

   ศานฺต  นิราวรณ ศุทฺธขธาตุภาวมฺ | 

  พุทฺธาทิพุทฺธปรเมศฺวรโพธ ิวชฺร  

   ต  กายจิตฺตวจไนะ สตต  นมามะ || 206 ||   

  ยทฺรูปเวทนส ชฺ สุส สฺกฺฤต  จ 

   วิชฺ านมายตนษฏฺกษฑินฺทฺริย  จ |   

  อปฺเตชวายุปฺฤถิวีคคน  จ สรฺวาตฺ  

   ตานฺ โพธ ิจิตฺตสทฺฤศานฺ วิปุลานฺ นมามะ || 207 || 

  ยนฺโมห ทฺเวษ ตถ ราค สวชฺรธรฺมานฺ  

   วิทฺยาปฺรโยคชนิตานฺ สตต  ปฺรธรฺมานฺ | 

  นานาวิจิตฺรรติ วิหฺวลภาวภูตานฺ 

   ตานฺ โพธ ิจิตฺตสทฺฤศานฺ วิปุลานฺ นมามะ || 208 || 

  ส คฺราหณ  รติ ตถ กฺฤตินิศฺจล  จ 

   เหตุผลปฺรกฺฤติจิตฺตคตานุธรฺมานฺ | 

  ภฺรม โทษ ราค ตถ อาวรณญฺจ วชฺรานฺ  
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   ตานฺ โพธ ิวชฺร สทฺฤศานฺ วิปุลานฺ นมามะ || 209 || 

  ธ ฺยายนฺติ เย อิม ุ วิศุทฺธมนาทิภาว  

   ปฺรชฺ า-อุปายชนิต  วิคโตปม  จ | 

  คุหฺยาภิเษกวฺรตสมฺพรโยคนิตฺย  

  ตานฺ โพธ ิวชฺร อิว ลกฺษฺย สทา นมามะ || 210 || 

  เย ภาวยนฺติ อิม ุ อุตฺตมสิทฺธ ฺยุปาย   

   เสวาวิธานมุปสาธนสาธเนน | 

  เย มหาสาธนมตินิศฺจิตสาธเกนฺทฺรา - 

   สฺตานฺ โพธ ิวชฺร อิว ลกฺษฺย สทา นมามะ || 211 || 

  เย สาธยนฺติ กฺฤตสนฺธ ฺยจตุษฺกวชฺไร - 

   รนฺตรฺหิตาทิ วิวิธานิห หีนสิทฺธ ีนฺ | 

  อวินษฺฏมารฺค อิม ุ พุทฺธคุรุปฺรสาไท- 

   สฺตานฺ โพธ ิวชฺร อิว ลกฺษฺย สทา นมามะ || 212 || 

  ศฺฤณฺวนฺติ เย อิม ุ สมาชสุคุหฺยตนฺตฺร  

   สวาธ ฺย า กโรนฺติ จ ป นฺติ จ จินฺตยนฺติ | 

  ปูช า กโรนฺติ จ ลิขนฺติ จ เลขยนฺติ 

   ตานฺ โพธ ิวชฺร อิว ลกฺษฺย สทา นมามะ || 213 || 

  สฺวาธ ฺย า จ เย อิม ุ อภิยุกฺตสุสาธเกนฺทฺราะ  

   ศานฺตฺยาทิกรฺมปฺรสเรณ สุกลฺปิเตน | 

  ยนฺเตฺรณ มนฺตฺรวิทิเตน ตถ มุทฺริเตน  

   ตานฺ โพธ ิวชฺร อิว ลกฺษฺย สทา นมามะ || 214 || 

  เย เทศยนฺติ จ สฺปฺฤศนฺติ จ ส สฺมรนฺติ 

   ศฺฤณฺวนฺติ สาธกวิโภะ ขลุ นามมาตฺรมฺ | 

  ศฺรทฺธ  า กโรนฺติ จ วสนฺติ จ เอกเทเศ 

   ตานฺ โพธ ิวชฺร อิว ลกฺษฺย สทา นมามะ || 215 || 

  เอภิะ สฺโตตฺรปไทะ ศานฺไตสฺตนุยาตฺ สรฺวนายกานฺ | 

  อนุโมทยนฺติ เต นาถา โพธ ิสตฺตฺวา มหามหาะ || 216 || 
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  สุภาษิตมิท  ตนฺตฺร  สรฺวตนฺตฺราธ ิปํ ปรมฺ | 

  สรฺวตาถาคต  คุหฺยสมาช  คุหฺยสมฺภวมฺ || อิติ || 217 || 

 อิทมุกฺตฺวา เต สรฺวตถาคตาสฺเต จ โพธ ิสตฺตฺวา มหาสตฺตฺวาะ สฺวกายวากฺจิตฺตวชฺเรษุ วิ

หรนฺต  กายวากฺจิตฺตวชฺรสฺย กายวากฺจิตฺต  สฺวกายวากฺจิตฺเตนาลมฺพฺย ตูษฺณีมภูวนฺ || อิติ || 

 อิติ ศฺรีสรฺวตถาคตกายวากฺจิตฺตรหสฺยาติรหสฺเย คุหฺยสมาเช มหาคุหฺยตนฺตฺรราเ ช สรฺว

คุหฺยนิรฺเทศวชฺรชฺ านาธ ิษฺ าน  นาม ปฏโล’ ษฺฏาทศะ || 

   || สมาโต’ ย  ศฺรีคุหฺยสมาชสฺย ตนฺตฺรราชสฺย ปูรฺวารฺทฺธกายะ || 

 

 

ค ัมภรีค์หุยสมาชตนัตระ ภาคภาษาไทย 
 

 

 

 

 

บทที่ 1 

การอธ ิษฐานถึงมณฑลสมาธ ิของตถาคตทั้งปวง  
 

โอม ! ขอนมัสการแด่พระศรีวัชรสัตว์ 

 ข้าพเจ้าได้สดับมาดังนี้ | สมัยหนึง่พระผูม้พีระภาคทรงประทับอยู่ในส่วนหนึ่งของครรภ์

ของวัชระทั้งกาย วาจา จิตแห่งตถาคตทั้งปวง | พร้อมด้วยโพธ ิสัตว์มหาสัตว์มากมายมหาศาลราวกับ

เป็นอณูฝุ่นผงจุดเล็กๆหลายๆจุดอยูร่วมกันจนไมส่ามารถนับได้บนยอดเขาพระสุเมรุแห่งดินแดนพุทธ

เกษตร | อันไ ด้แก่ | โพธ ิสัตว์มหาสัตว์ นามว่าสมยวัชระ | โพธ ิสัตว์มหาสัตว์ นามว่ากายวัชระ | 

โพธ ิสัตว์มหาสัตว์ นามว่าจิตวัชระ | โพธ ิสัตว์มหาสัตว์ นามว่าสมาธ ิวัชระ | โพธ ิสัตว์มหาสัตว์ นาม

ว่าชปวัชระ (ชป = การสวด) | โพธ ิสัตว์มหาสัตว์ นามว่าปฤถิวีวัชระ | โพธ ิสัตว์มหาสัตว์ นามว่าอัพ

วัชระ (อพฺ = น้ า) | โพธ ิสัตวม์หาสัตว์ นามว่าเตโชวัชระ (เตช = ไฟ) | โพธ ิสัตว์มหาสัตว์ นามว่าวายุ

วัชระ | โพธ ิสัตว์มหาสัตว์ นามว่าอากาศวัชระ | โพธ ิสัตวม์หาสัตว ์นามว่า รูปวัชระ | โพธ ิสัตว์มหาสัตว์ 

นามว่าศัพทวัชระ | โพธ ิสัตว์มหาสัตว์ นามว่าคันธวัชระ | โพธ ิสัตว์มหาสัตว์ นามว่าคันธวัชระ | 
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โพธ ิสัตว์มหาสัตว์ นามวา่รสวชัระ | โพธ ิสัตว์มหาสัตว์ นามวา่สัปรรศวชัระ (สฺปรฺศ = สัมผัส) | โพธ ิสัตว์

มหาสัตว์ นามว่าธรรมธาตุวัชระ |  

 ล าดับนั้นแล โ พธ ิสัตว์มหาสัตว์ผู้ประเสริฐ ทั้งหลายมากม ายดุจอณูฝุ่นละอองจุดเล็กๆ

หลายจุดอยู่รวมกนัจนไมส่ามารถนบัได้บนยอดเขาพระสเุมรุแห่งดินแดนพุทธเกษตรพร้อมทั้งตถาคต

ทั้งหลายที่แผ่กระจายอยู่ตามอากาศธาตุ | อาทิเช่น | ตถาคต นามว่าอักโษภยวัชระ | ตถาคต นามว่า

ไวโรจนวัชระ | ตถาคต นามว่าอโมฆวัชระ |  

 ล าดับนั้น อากาศธาตุทั้งหลายทัง้ปวงเต็มเปี่ยมไปด้วยตถาคตผู้ประเสรฐิที่แผ่กระจายไป

ตามอากาศธาตุทั้งปวงนั้นได้ปรากฎขึ้นราวกับเมล็ดงาจ านวนมาก | 

 เม ื่อนั้น พระผู้มพีระภาคมหาไวโรจนตถาคตทรงได้เขา้สู่สมาธชิือ่ว่า “สรวตถาคตมหารา-

ควัชระ” (วัชระแห่งราคะอันยิง่ใหญ่ของตถาคตทั้งปวง) | พระองค์ผู้ซึ่งเป็นขบวนแห่งตถาคตทั้งปวง

เข้าไปสู่วัชระแห่งกาย วาจา จิตของตนเอง | ต่อจากนั้น เนื่องจากความปรารถนาของพระวัชราธ ิปติ

(พระเจ้าสูงสุด)แห่งกาย วาจา จิตของตถาคตทั้งปวง  ตถาคตผู้ม ีพระภาคทัง้ปวงเหล่านัน้จึงได้เปลี่ยน

ร่างของตัวเองเป็นภาพของสตรีทัง้หลายที่มคีวามอ่อนโยนและได้ออกมาจากร่างกายของมหาไวโรจนะ

ผู้ม ีพระภาค | บางทีก็ม ีการปรากฏเปน็รปูของพุทธโลจนา บางทีก็เปน็มามกี บางทีก็เป็นปาณฑรวาสนิี  

บางทีก็เป็นสมยตารา | บางทีก็ม ีการปรากฏเป็นลักษณะของรูป บางทีก็เปน็ลกัษณะของเสียง  บางทกี็

เป็นลักษณะของกลิ่น บางทีก็เป็นลักษณะของรส บางทีก็เป็นลักษณะของการสัมผัส | 

 เม ื่อนั้น พระอักโษภยตถาคตซึง่อยูใ่นครรภข์องพระนางวัชระอันเป็นหัวใจส าคัญแห่งกาย 

วาจา และจิตของตถาคตทั้งปวง พระองค์ได้ประทบัอยูอ่ยา่งสง่างามในมณฑลทัง้ 4 ด้านแห่งมหาสมยั 

(มหาสมย) | 

 รูปร่างอันหลากหลายทั้งมวลนัน้ได้กลายเป็นแก้วที่สว่างใสสะอาดซึ่งเป็นธรรมชาติของ

พระองค์เอง | 

การจุดประกายไฟให้ลุกโชติช่วงเป็นการแผ่กระจายไฟแห่งพุทธะออกไป | 

ตถาคตองค์อื่นๆทั้งหลายก็ถูกเชื่อมโยงด้วยมณฑลที่สว่าง ใส สะอาด เป็นต้น || 1 || 

 เม ื่อนั้น พระผู้มพีระภาควัชระผู้เปน็ใหญ่(วัชราธ ิปติ) แห่งกาย วาจา และจิตของตถาคต

ทั้งปวงและพระอักโษภยตถาคต  พระรัตนเกตุตถาคต  พระอมิตายุสตถาคต  พระอโมฆสิทธ ิตถาคต  

และพระไวโรจนตถาคตก็ได้ประทับอยู่ในหัวใจของโพธ ิจิตวัชรตถาคต | 
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 เม ื่อนั้น พระผู้มพีระภาคโพธจิิตวชัรตถาคตได้เขา้สู่สมาธทิีช่ื่อวา่ “อภิภวนวัชระ (วัชระซึง่

ม ีก าลังมหาศาล) แห่งตถาคตทั้งปวง” | อากาศธาตุทั้งปวงนั้นได้กลายเป็นธรรมชาติแห่งวัชระของ

ตถาคตทั้งปวง และได้เข้าไปเปน็ของตถาคตทั้งปวงผู้เปน็ใหญ่อย่างทนัท ี | สรรพสิ่งทั้งปวงทีส่ถติอยูใ่น

อากาศธาตุทั้งปวงได้รับดอกไมแ้หง่ความสุขของตถาคตทั้งปวง และได้เข้าใกล้พระวัชรสัตว์พระองค์

นั้น | 

 เม ื่อนั้น โพธจิิตวัชรตถาคตผูม้พีระภาคทรงเข้าสู่สมาธ ิที่ชื่อว่า “การก าเนิดวัชระแห่งสม

ยของวัชระกาย วาจา และจิตแห่งตถาคตทั้งปวง”  และได้ประทับเป็นบุคลาธ ิษฐานของมหาวิทยา 

พร้อมด้วยการเข้าถึงสารัตถะแห่งตถาคตทั้งปวง | ทันทีที่โพธ ิจิตวัชรตถาคตผู้ม ีพระภาคซึ่งอยู่ใ น

ต าแหน่งนั้นได้ปรากฏเป็น 3 พระพักตร์โดยตถาคตทั้งปวง |  

 เม ื่อนั้น พระอักโษภยะซึ่งเป็นผู้น าพระตถาคตทั้งปวงออกมาจากหัวใจของพระไวโรจนะผู้

ม ีพระภาค และได้เปล่งค าสดุดีนี้ว่า | 

 อโห ! จิตตื่นรู้แห่งพุทธะทั้งปวงจงออกมา | 

 ความบริสุทธท์ีไ่ม ่สามารถนิยามได้เป็นความลับแห่งตถาคตทั้งปวง || 2 || 

 เม ื่อนั้น  พระตถาคตผู้ม ีพระภาคทั้งปวงได้ม าชุมนุมพร้อมเพรียงกันอีกครั้ง และไ ด้

กระท าการบูชาโพธจิิตวชัระผู้มพีระภาคด้วยเมฆแห่งตตัวรตันะ (ความจริงอันเลอค่า)ของสมยะซึ่ งการ

ท าความเคารพบูชาได้ถูกกระท าออกไปทั่วและได้กล่าวออกไปว่า | 

 จงร้องเรียก! พระผู้ม ีพระภาค, ความจริง, การรวมกลุ่มของสาระแห่งวัชระ | 

ความลับของตถาคตทั้งปวง, การรวม เป็นหนึ่งเดียว, การเกิดขึ้นของ

ความลับ || 3 || 

 เม ื่อนั้น โพธจิิตตวัชรตถาคตผู้มพีระภาคได้กล่าวกับพระตถาคตทั้งหลายทั้งปวงว่า สาธ ุ ! 

สาธ ุ! พระตถาคตผู้ม ีพระภาคทั้งหลาย  เรื่องนีแ้มต้ถาคตทั้งหลายก็ยังสงสัย พระโพธ ิสัตว์องค์อื่นๆ  ก็

ยิ่งสงสัยมากกว่านี้ | 

 ต่อมา  พระตถาคตผู้ม ีพระภาคทั้งปวงซึ่งมคีวามประหลาดใจและอัศจรรยใ์จจึงได้ขอถาม

ต่อเจ้าแห่งพระผู้มพีระภาคของตถาคตทั้งปวงผูซ้ึ่งสามารถขจัดความสงสัยของตถาคตทั้งปวงออกไป

ได้ | พระผู้ม ีพระภาคพระองค์นัน้ทรงเผยให้เห็นว่าความลับของกาย วาจา และจิตแห่งตถาคตทั้งปวง  

พระองค์ไม ่สามารถแสดงใหเ้ห็นได้แมก้ระทั่งคุณวิเศษเหล่านีแ้ก่ทีป่ระชุมตถาคตทั้งปวง  เม ื่อพระผู้ม ี

พระภาคกล่าวอธ ิษฐานต่อตถาคตทั้งปวงก็ท าให้เกิดวัชรสมยแห่งตถาคตทั้งปวง จากนั้นตถาคต
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ทั้งหลายก็ได้รบัดอกไมแ้หง่ความสุขและอานุภาพแห่งความปิติ แล้วจงบรรลุถึงแสงสว่างแห่งปัญญา 

และผลแห่งญาณอันศักดิ์สิทธ ์แห่งตถาคตทั้งปวง | 

 เม ื่อนั้น ตถาคตผู้มพีระภาค วัชระกาย วาจา และจิตแห่งตถาคตทั้งปวงได้เข้าสู่สมาธทิีช่ือ่

ว่า “ประทีปวัชระแห่งปญัญา” ตามค าขอร้องของตถาคตทั้งปวง และไดน้ าสาระทีอ่ยูส่่วนลึกทีสุ่ดของ

หัวใจแห่งตระกูลของโทสะ(ความ เกลียดชัง)ออกมาจากวัชระกาย วาจา และจิตของพระองค์เอง || 

วชฺรธ ฺฤก (ความองอาจของวัชระ) || ทันทีที่ได้รับการกล่าวอย่างนั้น  พระผู้ม ีพระภาคพระองค์นั้น 

บุคลาธ ิษฐาน(สมมติตัวตน) ของวิทยาของกาย วาจา และจิตแห่งตถาคตทั้งปวง อยู่ในสภาวะส าคัญ

ที่สุดของการเปน็อนัหนึ่งอนัเดียวกันกับมหามทุรา(สัญลักษณ์)ของพระอักโษภยะพรอ้มด้วยรูปลักษณ์

ที่เป็นสีด า ขาว และแดง ประทับนั่งอยู่ในต าแหน่งของวัชระกาย วาจา และจิตแห่งตถาคตทั้งปวง |  

 เม ื่อนั้น พระผู้ม ีพระภาคได้เข้าสู่สมาธ ิที่ชื่อว่า “การเกิดวัชระแห่งสมยะของตถาคตทั้ง

ปวง” และได้น าสาระที่อยู่ลึกที่สุดของหัวใจแห่งตระกูลของโมหะ(ความหลง) ออกมาจากวัชระกาย 

วาจา และจิตของพระองค์เอง || ชินชิก(ผู้ชนะ) || ทันทีที่ได้รับการกล่าวอย่างนั้น  พระผู้ม ีพระภาค

พระองค์นั้น บุคลาธ ิษฐานของวทิยาของกาย วาจา และจิตแห่งตถาคตทั้งปวง อยู่ในสภาวะส าคัญสุด

ของการเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกันกับมหามทุราของพระไวโรจนะพรอ้มด้วยรูปลักษณ์ที่ม ีสีขาว ด า และ

แดง ประทับนั่งอยู่เบื้องหน้า (ทิศตะวันออก)ของวัชระกาย วาจา และจิตแห่งตถาคตทั้งปวง | 

 เม ื่อนั้น พระผู้มพีระภาคได้เข้าสู่สมาธทิี่ชือ่ว่า “ความงดงามของวชัระแห่งการเกิดรัตนะ

ของตถาคตทั้งปวง” และได้น าสาระที่อยู่ลึกที่สุดของหวัใจแห่งตระกูลของโลภะ(จินตฺามณ)ิ41  ออกมา

จากวัชระกาย วาจา และจิตของพระองค์เอง || รตฺนธ ฺฤกฺ (ความองอาจของรัตนะ) || ทันทีที่ได้รับการ

กล่าวอย่างนั้น พระผู้ม ีพระภาคพระองค์นั้น บุคลาธษิฐานของวิทยาของกาย วาจา และจิตแห่งตถาคต

ทั้งปวงอยู่ในสภาวะส าคัญสุดของการเปน็อนัหนึ่งอนัเดียวกันกับมหามทุราของพระรัตนเกตพุร้อมดว้ย

รูปลักษณ์ที่ม ีสเีหลือง ขาว และด า ประทับนั่งอยู่ทางทิศใต้(ทักษิณ)ของวัชระกาย วาจา และจิตแห่ง

ตถาคตทั้งปวง | 

 เม ื่อนั้น พระผู้มพีระภาคได้เข้าสู่สมาธ ิที่ชื่อว่า “การเกิดวัชระแห่งมหาราคะของตถาคต

ทั้งปวง” และได้น าสาระที่อยู่ลึกที่สุดของหัวใจแห่งตระกูลของราคะ(กิเลสตัณหา) ออกมาจากวัชระ

                                                             
41ในคัมภีร์ใช้ค าศัพท์ว่า จินฺตามณิ แปลว่า ของมีค่าอย่างจินดามณี เป็นค าเปรียบเปรยและอุปมา 

หมายถึง ความโลภ 
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กาย วาจา และจิตของพระองค์เ อง || อาโ รลิกฺ || ทันทีที่ได้รับการกล่าวอย่างนั้น  พระผู้ม ีพระภาค

พระองค์นั้น บุคลาธ ิษฐานของวิทยาของกาย วาจา และจิตแห่งตถาคตทั้งปวงอยู่ในสภาวะส าคัญสุด

ของการเป็นอันหนึ่งอันเ ดียวกันกับมหามุทราของพระโลเกศวร เจ้าแห่งมหาวิทยา 42พร้อมด้วย

รูปลักษณ์ที่ม ีสแีดง ขาว และด า ประทับนั่งอยูเ่บื้องหลัง(ทิศตะวนัตก)ของวัชระกาย วาจา และจิตแห่ง

ตถาคตทั้งปวง | 

 เม ื่อนั้น  พระผู้ม ีพระภาคได้เ ข้าสู่สม าธ ิที่ชื่อว่า “การเกิดวัชระแห่งอโ มฆสม ย 

(ความส าเร็จ)” และได้น าสาระที่อยูล่ึกที่สุดของหวัใจแหง่ตระกูลของสมยากรษณะ(ความยดึมัน่ถอืม ัน่) 

ออกมาจากวัชระกาย วาจา และจิตของพระองค์เอง || ปฺรช าธ ฺฤกฺ (ความองอาจของปัญญา) || ทันที

ที่ได้รับการกล่าวอยา่งนั้น พระผู้มพีระภาคพระองค์นัน้ บุคลาธษิฐานของวทิยาของกาย วาจา และจิต

แห่งตถาคตทั้งปวงอยูใ่นสภาวะส าคัญสุดของการเป็นอันหนึง่อันเดียวกันกับมทุราของพระอโมฆวัชระ 

(อโมฆสิทธ ิ) พร้อมด้วยรูปลักษณ์ที่ม ีสีเขียว ด า และขาว ประทับนั่งอยู่ทางทิศ เหนือของวัชระกาย 

วาจา และจิตแห่งตถาคตทั้งปวง | 

โทสะ(อักโษภยะ)  โมหะ(ไวโรจนะ)  ราคะ(อมติาภะ)  โลภะ(รัตนสัมภาวะ)43  

และการยึดติด(อโ มฆสิทธ ิ) | ก่อเกิดเป็นตระกูลทั้งหลาย และพวกเขา

ทั้งหลายก็บรรลถุึงความหลดุพ้นด้วยความปรารถนาทั้งหา้ประการนั้น || 4 || 

 

  

 

 

 

 

 

                                                             
42พระโลเกศวรเป็นสาวกท่ีเกิดจากพระอมิตาภพุทธเจ้าซ่ึงอยู่ในดินแดนสุขาวดีของพระองค์  ในท่ีนี้

พระโลเกศวรหมายถึงพระอมิตาภะ 
43จินฺตามณิ เป็นค าอุปมาถึงความโลภซ่ึงเป็นตัวแทนสมมติตัวตนของพระรัตนสัมภาวะ และสมย

เป็นค าอุปมาถึงการยึดติดซ่ึงเป็นการแทนสมมติตัวตนของพระอโมฆสิทธิ. 

วิฆฺนานฺตก 

อโกฺษภฺย  

ทฺเวษรติ   

 

 

วชฺรรติ โมหรติ 

อีรฺษฺยารติ ราครติ 

ปทฺมานฺตก ยมานฺตก 

ปฺรชฺ านฺตก 

อมิตาภ ไวโรจน 

อโมฆสิทฺธิ 

รตฺนสมฺภว 
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 เม ื่อนั้น พระผู้มพีระภาคได้เข้าสู่สมาธทิี่ชือ่ว่า “ราคะแห่งสมยะของผู้ถอืวัชระแห่งตถาคต

ทั้งปวง” และได้น าอัครมเหสขีองผู้ถือวัชระออกจากวัชระกาย วาจา และจิตของพระองค์เอง || เทฺวษร

ติ (ความเกลียดชัง) || เม ื่อได้กล่าวออกมาอย่างนั้น  พระผู้ม ีพระภาคพระองค์นั้น บุคลาธ ิษฐานของ

วิทยาของกาย วาจา และจิตแห่งตถาคตทั้งปวงอยู่ในรปูของสตร ีประทับนัง่อยูใ่นต าแหน่งตรงกลาง | 

 เม ื่อนั้น พระผู้ม ีพระภาคได้เข้าสู่สมาธ ิที่ชื่อว่า “วัชระผู้ซึ่งได้รับความรักจากตถาคตทั้ง

ปวง” และได้น าอัครมเหสีของตถาคตทั้งปวงออกจากวัชระกาย วาจา และจิตของพระองค์เอง || โมหร

ติ (ความหลง) || เม ื่อได้กล่าวออกมาอย่างนั้น  พระผู้ม ีพระภาคพระองค์นั้น บุคลาธ ิษฐานของวิทยา

ของกาย วาจา และจิตแห่งตถาคตทั้งปวงอยู่ใ นรูปของสตรี ประทับนั่งอยู่ในต าแหน่งของมุมทาง

ตะวันออก | 

 เม ื่อนั้น  พระผู้มพีระภาคได้เข้าสู่สมาธ ิที่ชื่อว่า “วัชระผู้ซึ่งได้รับความรักจากผู้ถือรัตนะ

แห่งตถาคตทั้งปวง” และได้น าอัครมเหสีผูถ้ือความอิจฉาริษยาทั้งปวงออกจากวัชระกาย วาจา และจิต

ของพระองค์เอง || อีรฺษฺยารติ (ความริษยา) || เม ื่อได้กล่าวมาอย่างนั้น พระผู้ม ีพระภาคพระองค์นั้น 

บุคลาธ ิษฐานของวิทยาของกาย วาจา และจิตแห่งตถาคตทั้งปวงอยู่ในรูปของสตรี ประทับนั่งอยู่ใน

ต าแหน่งของมุมทางใต้ | 

 เม ื่อนั้น พระผู้ม ีพระภาคได้เข้าสู่สมาธ ิที่ชื่อว่า “วัชระผู้ซึ่งได้รับความรักจากผู้ถือราคะ

และตถาคตทั้งปวง” และไ ด้น าอัครมเหสีผู้ถือราคะทั้งปวงออกจากวัชระกาย วาจา และจิตของ

พระองค์เอง || ราครติ (ความปรารถนา) || เ ม ื่อได้กล่าวมาอย่างนั้น พระผู้ม ีพระภาคพระองค์นั้น 



  163 

บุคลาธ ิษฐานของวิทยาของกาย วาจา และจิตแห่งตถาคตทั้งปวงอยู่ในรูปของสตรี ประทับนั่งอยู่ใน

ต าแหน่งของมุมทางตะวันตก | 

 เม ื่อนั้น พระผู้มพีระภาคได้เข้าสู่สมาธ ิที่ชื่อว่า “วัชระซึ่งสมานฉ ันท์ด้วยกาย วาจา และ

จิตแห่งตถาคตทั้งปวง” และได้น าอัครมเหสีผู้ถือปัญญาแห่งตถาคตทั้งปวงออกจากวัชระกาย วาจา 

และจิตของพระองค์เอง || วชฺรรติ (ความใจแขง็) || เม ื่อได้กล่าวมาอย่างนั้น พระผู้ม ีพระภาคพระองค์

นั้น บุคลาธ ิษฐานของวทิยาของกาย วาจา และจิตแห่งตถาคตทั้งปวงอยู่ในรูปของสตรี ประทับนั่งอยู่

ในต าแหน่งของมุมทางเหนือ | 

 เม ื่อนั้น  พระผู้มพีระภาคได้เข้าสู่สมาธทิี่ชื่อว่า “วัชระแห่งมหาไวโรจนะ” และได้น ามหา

โกรธะที่ชื่อว่า “การอธ ิษฐ านถึงมณฑลแห่งตถาคตทั้งปวง” ออกจากวัชระกาย วาจา และจิตของ

พระองค์เ อง || ยมานฺตกฤตฺ || ใ นการกล่าวออกมาอย่างนั้ น   พระผู้ม ีพระภาคพระองค์นั้ น  

บุคลาธ ิษฐานของวทิยาของกาย วาจา และจิตแห่งตถาคตทั้งปวงอยูใ่นรปูของความนา่กลัวแห่งตถาคต

ทั้งปวง ประทับนั่งอยู่ทางประตูทิศตะวันออก | 

 เม ื่อนั้น พระผู้ม ีพระภาคได้เข้าสู่สม าธ ิที่ชื่อว่า “วัชระของการรู้แจ้งอันสมบูรณ์แห่ ง

ตถาคตทั้งปวง” และได้น ามหาโกรธะที่ชื่อว่า “การอธ ิษฐานถึงมณฑลแห่งตถาคตทั้งปวง” ออกจาก

วัชระกาย วาจา และจิตของพระองค์เอง || ปฺรชฺ านฺตกฤตฺ || ในการกล่าวออกมาอย่างนั้น พระผู้ม ี

พระภาคพระองค์นั้น บุคลาธ ิษฐานของวิทยาของกาย วาจา และจิตแห่งตถาคตทั้งปวงอยู่ในรูปของ

ความน่ากลัวแห่งวัชระสมย ประทับนั่งอยู่ทางประตูทิศใต้ | 

 เม ื่อนั้น  พระผู้มพีระภาคได้เข้าสู่สมาธทิี่ชื่อว่า “ผู้พิชิตธรรมแห่งตถาคตทั้งปวง” และได้

น ามหาโกรธะที่ชื่อว่า “การอธ ิษฐานถึงมณฑลของผู้ถือราคะแห่งตถาคตทั้งปวง” ออกจากวัชระกาย 

วาจา และจิตของพระองค์เอง || ปทฺม านฺตกฤตฺ || ใ นการกล่าวออกมาอย่างนั้น  พระผู้ม ีพระภาค

พระองค์นั้น บุคลาธ ิษฐานของวทิยาของกาย วาจา และจิตแห่งตถาคตทั้งปวงอยู่ในรูปของวจนะแห่ง

ตถาคตทั้งปวง ประทับนั่งอยู่ทางประตูทิศตะวันตก | 

 เม ื่อนั้น พระผู้ม ีพระภาคได้เข้าสู่สมาธ ิที่ชื่อว่า “วัชระกาย วาจา และจิตแห่งตถาคตทั้ง

ปวง” และได้น ามหาโกรธะที่ชือ่ว่า “การอธ ิษฐานถึงมณฑลของกาย วาจา และจิตแห่งตถาคตทั้งปวง”  

ออกจากวัชระกาย วาจา และจิตของพระองค์เอง || วิฆฺนานฺตกฤตฺ || ในการกล่าวออกมาอย่างนัน้ พระ

ผู้ม ีพระภาคพระองค์นัน้ บุคลาธษิฐานของวทิยาของกาย วาจา และจิตแห่งตถาคตทั้งปวงอยูใ่นรปูของ

กาย วาจา และจิตแห่งตถาคตทั้งปวง  ประทับนั่งอยู่ทางประตูทิศเหนือ | 
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 สมยสัตว์ทั้งหลายแห่งมณฑลได้กล่าวถึงกาย วาจา และจิตแห่งตถาคตทั้งปวงแล้ว | 

 บทที่ 1 การอธ ิษฐานถึงมณฑลสมาธ ิแห่งตถาคตทั้งปวงในคุหยสมาช มหาคุหยตันตร

ราชะ ได้จบลงด้วยกาย วาจา และจิตแห่งตถาคตทั้งปวงอย่างเป็นศิริ ดังนั้นแล้ว | 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 2 

โพธ ิจ ิต 

 

 เม ื่อนั้น พระตถาคตผูม้พีระภาคทั้งปวงได้กระท าการบชูาจ้าว(อธบิดี)แห่งกาย วาจา และ

จิตแห่งตถาคตผู้ม ีพระภาคทั้งปวง เม ื่อถวายความเคารพแล้วจึงกล่าวว่า – 

จงประกาศออกไป! ดูก่อน พระผู้ม ีพระภาค สาระของกาย วาจา และ

จิตอันสูงสุด  ความลับแห่งตถาคตทั้งปวง คือ โพธ ิจิต (การรู้แจ้ง) อัน

หาที่เปรียบมิได้ || 1 || 

 เม ื่อนั้น พระตถาคตผูม้พีระภาคของวัชระกาย วาจา และจิตแห่งตถาคตทั้งปวงได้กล่าว

ต่อพระโพธสิัตว์ทัง้หลายใหไ้ด้รับรู้ถึงเครื่องปรุงแต่งจิต(เจตสิก)ของความคิดของโพธ ิสัตว์ทั้งปวงที่ม ี

ความรู้ และการร้องขอของตถาคตทั้งปวง | การเกิดของจิตอยูใ่นรปูของกาย กายอยู่ในรปูของจิต และ

จิตก็สะท้อนออกมาเป็นค าพูด | 
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 เม ื่อนั้น มหาโพธ ิสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นได้เป็นหนึ่งเดียวกันกับกาย วาจา และจิตแห่ง

ตถาคตทั้งปวงซึ่งอยู่ในรูปของอากาศ และได้กล่าวค าสรรเสริญเหล่านี้ว่า – 

ดูก่อน! เม ื่อไมม่กีารบังเกดิขึ้น การบังเกิดขึน้นีถ้ือวา่เปน็ของสมนัตภทัร

แห่งวัชระกาย วาจา และจิต || 2|| 

เม ื่อนั้น พระตถาคตผูม้พีระภาคแห่งวชัระกาย วาจา และจิตของตถาคตทั้งปวงได้เขา้สู่สมาธ ิ

ที่ชื่อว่า “ผู้น าทางวัชระให้เกิดโพธอิันสมบรูณ์แห่งตถาคตทั้งปวง” และพระองค์ไดก้ล่าวอธบิายถงึโพธ ิ

จิตว่า – 

ไม่ม ีภาวะ(สาระ)ของการภาวนา(สมาธ)ิ ภาวะของการภาวนาไมใ่ช่การ

ภาวนา ดังนั้น ภาวะที่ไมใ่ช่ภาวะ ก็คือการภาวนาทีไ่มไ่ด้ถูกรับรู้ || 3 || 

พระตถาคตผู้ม ีพระภาคของวัชระกาย วาจา และจิตแห่งตถาคตทั้งปวงกล่าว  

อย่างนั้นแล้ว | 

เม ื่อนั้น พระไวโรจนตถาคตผู้ม ีพระภาคได้เข้าสู่สมาธ ิที่ชื่อว่า “อภิสมยวัชระ(การบรรลุถึง

วัชระอย่างสมบรูณ์)แห่งตถาคตทั้งปวง” และได้กล่าวอธบิายถึงโพธจิิตว่า- | ขันธ ์ ธาตุ อายตนะ44ไมม่ ี

อยู่ในตัวผู้รบั ภาวะทั้งปวงก็ไมม่อียู ่จิตของตนเองก็เสมอว่าไม่ม ีตัวตนแห่งธรรม เช่นเดียวกับภาวะ

ของศูนยตาที่ไม ่ม ีการเกิด | พระไวโรจนวัชรตถาคตผู้ม ีพระภาคกล่าวอย่างนั้นแล้ว | 

เม ื่อนั้น พระอักโษภยวัชรตถาคตผู้ม ีพระภาคได้เข้าสู่สมาธ ิที่ชื่อว่า “อักษยวัชระ(วัชระที่เป็นอมตะ)

แห่งตถาคตทั้งปวง” และได้กล่าวอธ ิบายถึงโพธ ิจิตว่า- 

ไม่ม ีภาวะเหล่านีเ้กดิขึ้น ไมม่ทีั้งภาวะธรรมและภาวะธรรมชาติ  ไม ่ม ี

ตัวตนดังเช่นอากาศ  นี้คือหนทางแห่งการรู้แจ้งอย่างแน่แท้ || 4 || 

พระอักโษภยวัชรตถาคตผู้ม ีพระภาคกล่าวอย่างนั้นแล้ว | 

เม ื่อนั้น พระรัตนเกตุวชัรตถาคตผูม้พีระภาคไดเ้ข้าสู่สมาธทิีช่ื่อว่า “ไนราตมยวัชระ(วัชระอัน

ปราศจากตัวตน)แห่งตถาคตทั้งปวง” และได้กล่าวอธ ิบายถึงโพธ ิจิตว่า- 

                                                             
44ขันธ์ คือ ขันธ์ 5 ได้แก่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ , ธาตุ 6 ไ ด้แก่ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ 

เตโชธาตุ วาโยธาตุ อากาศธาตุ วิญญาณธาตุ, อายตนะ คือ อายตนะภายนอก(อารมณ์ 6) ได้แก่ รูป สัททะ 
คันธะ รส โผฏฐัพพะ ธัมมะ และอายตนะภายใน(อินทรีย์ 6) ได้แก่ จักขุ โสต ชิวหา กาย มโน : ดูเพิ่มเติมใน 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกร มพุทธ ศ าสน์  ฉ บับปร ะ มวลศ ัพท์  (กรุง เทพฯ: 
พระพุทธศาสนาของธรรมสภา, 2556), 32. 



  166 

ธรรมะทัง้หลายทั้งปวงไมม่ภีาวะ(สารัตถะ) ลักษณะของธรรมนัน้กไ็ม ่ม ี

อยู่ การเกิดขึ้นคอืธรรมทีไ่ร้ตัวตน  นี้คือหนทางแห่งการรู้แจ้งอย่างแน่

แท้ || 5 || 

พระรัตนเกตุวัชรตถาคตผู้ม ีพระภาคกล่าวอย่างนั้นแล้ว | 

เม ื่อนั้น พระอมติายุรวัชรตถาคตผู้มพีระภาคได้เข้าสู่สมาธ ิที่ชื่อว่า “ประทีปวัชระที่ส่องแสง

แห่งปัญญา” และได้กล่าวอธ ิบายถึงโพธ ิจิตว่า- 

เม ื่อธรรมะไม่บังเกิด  ภาวะ(สารัตถะ)และภาวนา(สมาธ ิ)ก็ย่อมไม่ม ี  

ด้วยการหลอมรวมกันของอากาศ นั่นจึงถูกเรียกว่า ภาวะ (สารัตถะ)     

|| 6 || 

พระอมิตายุรวัชรตถาคตผู้ม ีพระภาคกล่าวอย่างนั้นแล้ว | 

เม ื่อนั้น พระอโมฆสิทธ ิวัชรตถาคตผู้ม ีพระภาคได้เข้าสู่สมาธ ิที่ชื่อว่า “วัชระผู้ม ีก าลังเหนือ

ตถาคตทั้งปวง” และได้กล่าวอธ ิบายถึงโพธ ิจิตว่า – 

ธรรมชาติอันส่องสว่างคือแสงแห่งธรรม ความบริสุทธ ิ์อันสมบูรณ์เป็น

ดังเช่นท้องฟ้า ไมม่ทีั้งโพธ ิ ไม ่มทีัง้การบรรลุ(อภิสมย) นี้คือหนทางแหง่

การรู้แจ้งอย่างแน่แท้ || 7 || 

พระอโมฆสิทธ ิวัชรตถาคตผู้ม ีพระภาคกล่าวอย่างนั้นแล้ว | 

จากนั้น มหาโพธ ิสัตว์ทั้งหลายและพระเมตเตรยะซึ่งอยู่ด้านหน้าได้ยินการเปล่งพยางค์อัน

เป็นเนือ้แทข้องพระธรรมทีเ่ป็นความลับของกาย วาจาและจิตแห่งตถาคตทัง้ปวง ท าใหไ้ด้รบัความน่า

อัศจรรย์และปาฏิหาริย์ และได้กล่าวถ้อยค าสรรเสริญดังนี้ | 

ดูก่อน! ค าสอนของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ขอนอบนอ้มแด่ท่าน  

ผู้ม ีเนื้อแท้อันบริสุทธ ิ์  ผู้ท าประโยชน์อันบริสุทธ ิ์  และผู้ม ีจิตอันเป็น

โพธ ิ || 8 || 

การเกิดขึ้นของธรรมอันไร้ตัวตน ท าให้บรรลุถึงการรู้แจ้งแห่งพุทธ ะ  

ขอนอบน้อมแด่ท่าน  ผู้ม ีจิตอันเป็นโพธ ิอย่างอิสระ และไร้ซึ่งความ

สงสัย || 9 || 

สมันตภัทระคือ ประโยชน์แห่งสารัตถะ ก่อให้เกิดโพธจิิต ขอนอบน้อม

แด่ท่าน ผู้เป็นโพธ ิจรรยา มหาวัชระ และโพธ ิจิต || 10 || 
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ผู้เป็นเจ้าของวชัระกาย วาจา และจิต คือจิตอันบริสุทธ ิแ์ห่งตถาคต ขอ

นอบน้อมแด่โพธ ิจิต และผู้มอบให้ซึ่งการรู้แจ้งแห่งพุทธะ || 11 || 

 บทที่ 2 โพธ ิจิตในคุหยสมาช มหาคุหยตันตรราชะ ได้จบลงด้วยกาย วาจา และจิตอันลี้

ลับแห่งตถาคตทั้งปวง ดังนั้นแล้ว | 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 3 

สมาธ ิช ื่อว่า “วัชรวย ูหะ” 

 

 เม ื่อนั้น พระผู้มพีระภาคแห่งวัชระกาย วาจา และจิตได้เข้าสู่สมาธ ิที่ชื่อว่า “ขบวนแห่ง

การสั่นไหวของก้อนเมฆแห่งตถาคตทั้งปวง” และได้ทรงประกาศว่าสมาธใินบทนี ้เรียกว่า “วัชรวยูหะ 

(ขบวนแห่งวัชระ)” | 

  โอม ! ศูนยตาชฺ านวชฺรสฺวภาวาตฺมโก’ หมฺ | 

(ข้าคือองค์ประกอบของธรรมชาติที่แท้จริงแห่งปัญญาและศูนยตา)  

พุทธมณฑลพึงตั้งอยู่ท่ามกลางอากาศธาตุ ขบวนของก้อนเมฆขนาด

ใหญ่ส่องรัศมอีอกมา  แสงสว่างอันโชติช่วงนั้นเปรียบเสมือนแสงแห่ง

พุทธะ || 1 || 

ในปริมณฑลโดยรอบแผ่กระจายไปด้วยรัศมี 5 สี  เต็มไปด้วยคุณของ 

กิเลส(กาม) 5 ชนิด  และประดับไปด้วยเครื่องบูชา 5 อย่าง || 2 || 

หลังจากการเกิดแสงเหล่านัน้ ก็ได้ถกูน ามารวมกันก่อให้เกิดภาพอยู่ที่

จุดศูนย์กลาง เป็นภาพมหามุทราของพระไ วโ รจนะพร้อมด้วย

รูปลักษณะของกาย วาจา และจิต || 3 || 
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จากนั้น จึงท าใ ห้เห็นภาพมุทราของวัชระกาย วาจา และจิตซึ่งไ ด้

ท าลายความเป็นสอง และรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน กลายเป็นมุทราที่

ประเสริฐสุดของพระอักโษภยะ || 4 || 

กลายเป็นมหามทุราของพระรัตนเกต ุ แสงอันส่องสว่างของพระอมิตา

ยุส มหามุทราของพระอโมฆสิทธทิั้งหมดอยู่ในมณฑลแห่งพุทธะ || 5 || 

ผู้เป็นเจ้าของวัชระกาย วาจา และจิตเปล่งแสงออกมาเป็นสีของไพลิน     

(สีนิล) วัชระที่อยู่ในพระหัตถม์ไีฟลุกโชติชว่งอยา่งกระหน่ าและน่ากลัว 

|| 6 || 

มงกุฎอันใ หญ่โ ตที่ประดับอยู่บนพระเศียรเป็นรูปของพระจันทร์ที่

เปล่งแสงเป็นสีของคริสตัล  จักระที่อยู่ในพระหัตถ์ก็เปล่งแสงลุกโชติ

ช่วงพร้อมทั้งตกแต่งด้วยอลังการนานาชนิด || 7 || 

ทองชมพูนททีส่่องแสงออกมาถูกห่อหุม้ด้วยเมฆแห่งพุทธะ ในพระหตัถ์

ทั้งสองของพระองค์ปรากฏภาพเป็นมหาวัชระที่เปน็รปูหอกแหลมเก้า

แฉก || 8 || 

เปลวไฟแห่งวชัระที่ถูกสร้างขึน้เปล่งแสงเปน็สมีรกต ปรากฏภาพรัตนะ

ในพระหัตถ์ของพระองค์ และก้อนเมฆก็ส่องแสงสว่างโดยทั่ว || 9 || 

มงกุฎอันใหญ่โตทีป่ระดับอยู่บนพระเศียรเปลง่แสงเป็นสีทับทิม ผู้เป็น

เจ้าของวัชระแห่งราคะพึงถือดอกบัวอันสว่างไสวอยู่ในมือ || 10 || 

การปรากฏภาพของอโมฆวชัระได้กระท าการสอ่งแสงเป็นรัศมี 5 แฉก 

พระองค์ทรงถือดาบอยูใ่นมอือยา่งอ่อนโยน และทรงอยู่ในมณฑลแห่ง

พุทธะ || 11 || 

เม ื่อนั้น  พระตถาคตผู้มพีระภาคแห่งวัชระกาย วาจา และจิตได้เขา้สู่สมาธทิี่ชื่อ

ว่า “ธรรมชาติของวัชระแห่งพระธรรมธาตุ” และได้ประกาศอธ ิษฐ านมนต์แห่งกาย 

วาจา และจิตว่า – || 

โอม ! ธรฺมธาตุสฺวภาวาตฺมโก’ หมฺ || 

(ข้าคือองค์ประกอบของธรรมชาติที่แท้จริงแห่งพระธรรมธาตุ)  
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ด้วยวิธ ีการฝึกโยคะอย่างต่อเนื่องท าให้เกิดรัตนะอันทรงคุณค่าซึ่งม ี 5 

สี ม ีขนาดเท่าเมล็ดมัสตาร์ดอยู่ที่ปลายจมูก || 12 || 

เม ื่อฝึกฝนอยา่งต่อเนื่องจะท าให้รตันะขยายตัวออก  แต่ถ้าไม ่ท าอย่าง

ต่อเนื่องก็ท าให้มนัไมข่ยายออก เปรียบเสมือนก้อนเมฆอันงดงามถูก

ขยายออกและแสงแห่งวัชระก็เปล่งประกายสว่างไสว || 13 || 

องค์ประกอบที่สั่นไหวถูกขยายออกไปด้วยก้อนเมฆขนาดใหญ่ของพระ

โพธ ิสัตว์ ด้วยก้อนเมฆขนาดใหญ่ของจักระและวัชระ และด้วย

สรรพาวุธอันทรงคุณค่า  หม้อบรรจุน้ าศักดิ์สิทธ ์ และดอกบัว || 14 || 

วัชระมณฑลถูกวาดอยู่ท่ามกลางอากาศธาตุ และในตรงกลางมีมณฑล

ที่ม ีสีสว่างไสวตั้งอยู่ปรากฏเป็นภาพของจักระมณฑล || 15 || 

ด้วยการเจริญภาวนาถึงดอกบวัจึงปรากฏเปน็มณฑลของดอกบวัขึ้นมา

(ปัทมะมณฑล) และการตั้งจิตถึงรัตนะจึงปรากฏเป็นรัตนะมณฑล

ขึ้นมา || 16 || 

บริเวณรอบๆอากาศก็ถูกวาดเป็นภาพของผู้ทีเ่กิดในโยคะมณฑล นั่นก็

คือพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐทั้งหลาย และการเกิดขึ้นของมณฑลแห่ง

วัชระทั้งหลายก็เพราะด้วยการเจริญภาวนากาย วาจา และจิตของ

พระพุทธเจ้าทั้งปวงซึ่งได้บรรลุการรู้แจ้งแล้ว || 17 || 

บทที่ 3 สมาธ ิชื่อวา่ “วัชรวยูหะ” ในคุหยสมาช มหาคุหยตันตรราชะ ได้จบลงด้วยกาย วาจา 

และจิตอันลี้ลับแห่งตถาคตทั้งปวงอย่างเป็นศิริ ดังนั้นแล้ว | 
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บทที่ 4 

มณฑลที่ล ี้ล ับแห ่งกาย วาจา และจ ิต  
 

 เม ื่อนั้น พระตถาคตผูม้พีระภาคทั้งปวงได้มาชุมนมุร่วมกันอกีครัง้ และไดก้ล่าวค าร้องขอ

ต่อจ้าวแห่งวัชระกาย วาจา และจิตของตถาคตทั้งปวงที่ลี้ลับด้วยบทเพลงสรรเสริญแห่งราชานี้ว่า  | 

จงแสดงมณฑลอันศักดิ์สิทธ ิ ์สันตแิห่งตถาคตทั้งปวง การด ารงอยู่แห่ง

ตถาคตทั้งปวง และการอุทิศตนให้กับธรรมะทั้งปวง || 1|| 

จงกล่าวถึงมณฑลอันศักดิ์สิทธ ิ ์ความสมบูรณ์ของลักษณะทั้งปวง เป็น

อิสระจากลักษณะทั้งปวง  ร่างกายอันประเสรฐิแหง่สมนัตภทัระ || 2 || 

จงกล่าวถึงมณฑลอันศักดิ์สิทธ ิ ์การเกิดแห่งธรรมอันสงบ การประพฤติ

ให้ถึงความบริสุทธ ิ์แห่งปัญญา  วาจาอันประเสริฐแห่งสมันตภัทระ     

|| 3 || 

จงส่งเสียงถึงมณฑลอันศักดิ์สิ ทธ ิ์  จิตอันยิ่งใ หญ่ของสรรพสัตว์ 

ธรรมชาติอันบริสุทธ ิ์และใสสะอาด จิตอันประเสริฐแห่งสมันตภัทระ   

|| 4 || 

เม ื่อนั้น วัชรธรคือผู้สั่งสอนทั้ง 3 โลก 3 อาณาเขต  วัชระผู้ประเสริฐ

แห่ง 3 โลก คือ บรมครูผู้ยิ่งใหญ่แห่งโลกทั้ง 3 || 5 || 
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(วัชรธร) พระองค์ทรงกล่าวถึงมณฑลอันน่ารื่นรมย์เป็นที่ด ารงอยู่ของ

ตถาคตทั้งปวง  เป็นมณฑลแห่งจิตของตถาคตทั้งปวงที่อยู่ในรูปแบบ

ของมณฑล || 6 || 

ขณะนี้เราจะประกาศมณฑลแหง่จิตอันสูงสดุที่คลา้ยกับวัชรจิต มณฑล

แห่งกาย วาจา และจิต || 7 || 

จากการเจริญภาวนาด้วยกาย วาจา และจิต ผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาพึง

แผ่รัศมีสีแดงออกไปเป็นเส้นด้ายที่งดงามตามระยะทางแห่งความดี

ด้วยความบริสุทธ ิ์และใหม่หมดจด || 8 || 

พระองค์พึงออกแบบมณฑลอันศักดิ์สิทธ ิ์แห่งจิต มีขนาด 12 ศอก 

ตกแต่งเป็น 4 ข้าง  4 มุม  4 ประตู || 9 || 

ภายในมณฑลนั้น พึงวาดวงกลมเป็นปรมิณฑล  จากนั้นก็กระท ามุทรา

ทั้งหลายในมณฑลนั้นด้วยการปฏิบัติตามแนวทางพิธ ีกรรม || 10 || 

ตรงใจกลาง พระองค์พึงวาดวัชระใหม้คีวามโดดเด่นอยู่ 5 จุดซึ่งม ีแสงสี

ไพลินส่องสวา่งโชติช่วงอย่างน่าเกรงขาม ท าให้เกิดความกลัว || 11 || 

ทางด้านทิศตะวันออก มีวงล้อขนาดใหญ่ประดับด้วยเปลวไฟแห่งวัชระ  

ทางด้านทิศใต้ ประกอบด้วยรัตนะอันล้ าค่าที่ซ่อนอยู่ในรัศมีแห่ง

ประกายไฟ || 12 || 

ทางด้านทิศตะวันตกมีดอกบัวขนาดใหญ่ส่องแสงสีเหมือนทับทิม  

ทางด้านทิศเหนือมดีาบขนาดใหญ่ส่องแสงรัศมอีย่างเนืองแน่น || 13 || 

ในมุมด้านตะวนัออกถูกวาดเป็นรูปดวงตา 1 ขา้ง ส่องแสงเป็นสีคล้าย

ก้อนเมฆ  ในมุมด้านทิศใต้เกิดมีวัชระแห่งตระกูลมามกี || 14 || 

ในมุมด้านตะวนัตก วาดเปน็ภาพดอกบวัทีบ่านออกจนเหน็เกสรขา้งใน

ด้วยความกระจ่างใส  ในมมุด้านทศิเหนอืมดีอกบัวยามค่ าคืนอนังดงาม

คล้ายเมฆสีเขียวเข้ม || 15 || 

ในประตูด้านตะวนัออกถูกวาดเป็นรูปค้อนที่สอ่งแสงด้วยเปลวไฟ  ใน

ประตูด้านทิศใ ต้วาดเป็นภาพไม้เท้าส่องแสงด้วยเปลวไฟแห่งวัชระ  

เป็นต้น || 16 || 
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ในประตูด้านตะวนัตกวาดเป็นรูปดอกบัวทีม่ ีเปลวไฟเปล่งประกายลุก

โชติช่วงคล้ายรูปดาบ  ในประตูด้านทิศเหนือวาดเป็นภาพวัชระแห่ง

วัชระกุณฑลี45 || 17 || 

เม ื่อการรู้แจ้งถึงมณฑลอนัศักดิ์สิทธ ิ์แห่งจิตอย่างถ่องแท้แล้ว พระองค์

พึงกระท าพิธ ีบูชาด้วยกาย วาจา และจิตอย่างตั้งใจ || 18 || 

ให้รับเอาสตรีวัย  16 ปีอันเปล่งรัศมีแห่งความงามเข้ามา และร่วมมี

ความรักกับนางอยู่ท่ามกลางหมู่มวลดอกไม้อันหอมหวล || 19 || 

เม ื่อผู้มปีัญญาอุทิศตนให้เปน็ดั่งนางมามกีที่ถูกกอดรัดด้วยคุณความดี  

พระองค์จึงปลดปล่อยที่อยู่แห่งพุทธ ะอันสงบสุขที่ถูกประดับอยู่ใ น

อากาศธาตุ || 20 || 

พระองค์พึงมอบอุจจาระ ปัสสาวะ น้ าอสุจิ และเลือดของเทวดา

ทั้งหลายให้แก่ทางแห่งพุทธะและโพธสิัตว์ทั้งหลายซึ่งเหล่าพุทธะและ

โพธ ิสัตว์ก็กล่าวสรรเสริญอย่างน่ายินดีด้วยประการฉะนี้ || 21 || 

 บทที่ 4 มณฑลที่ลี้ลับแห่งกาย วาจา และจิตในคุหยสมาช มหาคุหยตันตรราชะไดจ้บลง

ด้วยกาย วาจา และจิตอันลี้ลับแหง่ตถาคตทัง้ปวงอยา่งเปน็ศิร ิดังนั้นแล้ว | 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
45กุณฑลี ในท่ีนี้ แปลว่า ศักติ(คู่ครอง) ในบทนี้ หมายถึง นางมามกี 
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บทที่ 5 

หลักปฏ ิบ ัต ิร ่วมก ันให ้ถ ึงจ ุดสุดยอด  

 เม ื่อนั้น พระผู้มพีระภาควัชรธร ราชาแห่งกาย วาจา และจิตของตถาคตทั้ง

ปวง ผู้อยู่สูงสุดแห่งสรรพสิ่งทั้งปวง พระเป็นเจ้าแห่งโลก ทรงกล่าวถึงแนวทางปฏิบัติ 

สาระแก่นแท้แห่งธรรมและหลักปฎิบัติอันเลิศเลอแห่งธรรม ||  1 || 

 ตระกูลแห่งราคะ โทสะ โมหะอยู่ในสาระที่เป็นอิสระจากความคิดที่เป็น

สอง พึงบรรลุเป็นผู้ส าเร็จ(สิทธ ิ)อันเลิศ เป็นหนทางขั้นสูงสุด || 2 || 

 ผู้ที่เกิดในวรรณะจัณฑาล  ผู้ที่ท างานอันน่าดูถูก  และผู้ที่ม ีจิตใจคิดมุ่ง

หมายในการฆ่า พวกเขาเหล่านั้นย่อมบรรลุถึงหนทางอันสูงสุดในมหายาน || 3 || 

 แม้แต่ผู้ที่ท าอนนัตริยกรรมซึ่งถูกตัดสินว่าเปน็การท าบาปหนกัก็ตาม ก็ย่อม

บรรลุถึงพุทธยาน(ทางแห่งพุทธะ) ซึ่งก็คือมหาสมุทรอันยิ่งใหญ่แห่งมหายาน || 4 || 

 ผู้ที่กล่าวค าว่าร้ายอาจารย์ ย่อมไม่ม ีวันบรรลุถึงสาธนะ(บรรลุถึงจุดสูงสุด

เพื่ อเป็นผู้ ส าเ ร็จ(สิ ทธ ิ)  แ ต่ผู้ที่ พร ากชีวิ ตและท าลายความ ดีงามด้วย ค าพูด ที่        

หลอกลวง    || 5 || 

 (แต่)ผู้ที่โลภอยากได้ทรัพย์ของผู้อื่น และยึดติดอยู่ในกามารมณ์เสมอ ผู้ที่

เสพอุจจาระและปัสสาวะ พวกเขาเหล่านั้นเป็นผู้ทีท่รงคุณค่าในการเข้าถึงสาธนะ || 6 || 
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 สาธกะ(ผู้ใกล้ส าเร็จ)ซึง่มคีวามใครต่่อมารดา น้องสาว และพี่สาว46 ของเขา 

เขาพึงถึงความเป็นผู้ส าเรจ็(สิทธ)ิอยา่งเตม็ตัว เป็นธรรมชาติแห่งมหายานขัน้สูงสุด || 7 || 

 การเพลิดเพลินกับมารดาของพระพุทธเจ้าไมไ่ดท้ าให้เขาแปดเปื้อน แต่ท า

ให้กลายเป็นผู้ม ีปัญญา หลุดพ้นจากความเป็นสอง บรรลุถึงบ่อเกิดแห่งพุทธะ || 8 || 

 ณ ขณะนั้น มหาโพธสิัตว ์“สรวนวิรณวิสกัมภิน” และองค์อื่นๆไดร้ับความแปลกประหลาดใจ

และความอัศจรรยใ์จ | เหตุใด พระผู้ม ีพระภาคผู้เป็นใหญ่แห่งตถาคตทั้งปวงจึงได้กล่าวอภิปรายถึง

ค าพูดที่ไม ่เหมาะสมในท่ามกลางมณฑลที่ประชุมของตถาคตทั้งปวง? | เม ื่อนั้น ตถาคตทั้งปวงซึ่งไดย้นิ

ค ากล่าวที่น่าอัศจรรย์ของมหาโ พธ ิสัตว์ทั้งหลายที่น าโ ดย “สรวนิวรณวิสกัมภิน” จึงไ ด้กล่าวต่อ

โพธ ิสัตว์เหล่านั้นว่า –  

  อย่ากล่าวอย่างนั้น  ดูก่อน ! กุลบุตรทั้งหลาย | 

นี้คือ ธรรมชาติอันบริสุทธ ิ์ของพุทธเจ้าทั้งหลายผู้ซึ่งอยู่ในรูปของ

สารัตถะแห่งปัญญา | เกิดมาจากเนื้อแท้แห่งธรรม  สิ่งนี้คือภาวะของ

จริตแห่งโพธ ิ(การเข้าถึงการตรัสรู้) || 9 || 

 ในขณะนั้น พระโพธสิตัว์ทั้งหลายมจี านวนมากเกนิค าบรรยายเหมอืนฝุ่นละอองลอยอยู่ทัว่ไป

บนเขาพระสุเมรใุนดินแดนพุทธเกษตร  พระโพธสิัตวเ์หล่านัน้เกิดความกลัวและหมดสติไปด้วยความ

กลัว | เม ื่อนั้น พระตถาคตผูม้พีระภาคทั้งปวงได้เหน็พระโพธสิตัว์ทั้งหลายเป็นลมหมดสติจึงได้กล่าว

กับพระผู้ม ีพระภาคเจ้าแห่งกาย วาจา และจิตของตถาคตทั้งปวงว่า | ขอเดชะ พระผู้ม ีพระภาค ขอ

พระองค์ทรงโปรดท าให้พระโพธ ิสัตว์เหล่านั้นตื่นขึ้นมาด้วยเถิด | 

 เม ื่อนั้น  พระผู้มพีระภาคตถาคตวัชระกาย วาจา และจิตแห่งตถาคตทั้งปวงได้เข้าสู่สมาธ ิที่

ชื่อว่า “วัชระแห่งความเทา่เทยีมกันที่ไมม่กีารแบง่แยกในอากาศ” ในไมช่า้การเข้าสู่สมาธขิองเจ้าแห่ง

วัชระกาย วาจา และจิตแห่งตถาคตทั้งปวงท าใหพ้ระผู้มพีระภาคทั้งหลายสัมผัสกับรัศมีอันสว่างไสว

ของพระองค์  เม ื่อนั้น โพธสิัตวท์ั้งหลายกไ็ด้ตื่นขึ้นมาอีกครัง้และกลับคืนสู่อาสนะของตนในต าแหน่ง

เดิม | เม ื่อนั้น ตถาคตทั้งหลายทั้งปวงเหลา่นั้นได้รบัความอัศจรรยใ์จและความประหลาดใจพร้อมทั้ง

รู้สึกเต็มเปี่ยมไปด้วยความยินดีจึงได้ส่งเสียงแห่งธรรมะด้วยประการฉะนี้ | 

  ดูก่อน ! ธรรม  ดูก่อน ! ธรรม  ดูก่อน ! บ่อเกิดเนื้อแท้แห่งธรรม | 

                                                             
46มารดา น้องสาว พี่สาว เป็นอุปมาหมายถึง เทพสตรีท้ังหลาย. 
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  เนื้อแท้อันบริสุทธ ิ์แห่งธรรม  ขออุทิศตน  ขอนอบน้อมแด่วัชระราชา || 10 || 

ความบริสุทธ ิข์องกาย วาจา และจิต แหล่งอาศัยแหล่งเดียวในอากาศ 

ไม่เปลี่ยนผัน ไม่ประจักษ์ ขอนอบน้อมแด่วัชระกาย || 11 || 

จิตอันสู งส่งแห่งตถ าคต  การเคลื่ อนไป บนเส้น ทางสาม เ วล า  

อาณาจักรของอากาศอันยิ่งใหญ่  ขอนอบน้อมแด่สารัตถะแห่งอากาศ 

|| 12 || 

เกิดจากกายแห่งอากาศ  ด ารงอยู่ในวาจาแห่งอากาศ จิตแห่งอากาศ  

ธรรมขั้นสูงสุด  รากฐานแห่งจริยวัตร  ขอนอบน้อมแด่ท่าน || 13 || 

 บทที่ 5 หลักปฏิบัติรว่มกันให้ถงึจุดสุดยอดในคุหยสมาช มหาคุหยตันตรราชะได้จบลงด้วย

กาย วาจา และจิตอันลี้ลับแห่งตถาคตทั้งปวงอย่างเป็นศิริดังนั้นแล้ว  

 

บทที่ 6 

อธ ิษฐานแห่งกาย วาจา และจ ิต  

 ในขณะนั้น พระวัชรอักโษภยตถาคตได้เข้าสู่สมาธทิี่ชื่อว่า “ความลี้ลับแห่งวชัระของกาย 

วาจา และจิตแห่งตถาคตทั้งปวง” และพระองค์ได้ประกาศมนต์นี้ด้วยค าอธ ิษฐานแห่งจิต | 

 || โอ  สรฺวตถาคตจิตฺตวชฺรสฺวภาวาตฺมโก’ หมฺ || 

 (โอม ข้าคือองค์ประกอบของรูปลักษณ์แห่งวัชระจิตของตถาคตทั้งปวง)  

 || เม ื่อนั้น พระผู้มพีระภาควชัรไวโรจนตถาคตได้เข้าสู่สมาธทิี่ชือ่ว่า “ภาวะอันบรสิทุธ ิแ์หง่

วัชระ” และพระองค์ได้ประกาศมนต์นี้ด้วยค าอธ ิษฐานแห่งกาย | 

 || โอ  สรฺวตถาคตกายาวชฺรสฺวภาวาตฺมโก’ หมฺ || 

 (โอม ข้าคือองค์ประกอบของรูปลักษณ์แห่งวัชระกายของตถาคตทั้งปวง)  

 เม ื่อนั้น พระผู้มพีระภาควัชรอมติายสุตถาคตได้เข้าสู่สมาธทิี่ชือ่ว่า “วัชระในความเหมอืน

ที่ไม ่เป็นสองแห่งตถาคตทั้งปวง” และพระองค์ได้ประกาศมนต์นี้ด้วยค าอธ ิษฐานแห่งวาจา | 

 || โอ  สรฺวตถาคตวาควชฺรสฺวภาวาตฺมโก’ หมฺ || 

 (โอม ข้าคือองค์ประกอบของรูปลักษณ์แห่งวัชระวาจาของตถาคตทั้งปวง)  

 จงสร้างเขตแดนใหก้ับวัชระทั้งสาม ท าสมาธ ิบนเขตแดน เป็นความบริสุทธ ิ์

แห่งตถาคต จากนั้นให้เน้นด้วยการท าเครื่องหมายคือ มนต์ทั้งหลายอันสูงสุด || 1 || 
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 เม ื่อนั้น พระผู้ม ีพระภาควัชรรัตนเกตุตถาคตได้เข้าสู่สมาธ ิที่ชื่อว่า “วัชระประทีปแห่ง

ปัญญา” และพระองค์ได้ประกาศมนต์นี้ด้วยความสิเน่หา | 

|| โอ   สรฺวตถาคตานุราคณวชฺรสฺวภาวาตฺมโก’ หมฺ || 

(โอม ข้าคือองค์ประกอบของรูปลักษณ์แห่งวัชระที่ม ีราคะของตถาคตทั้งปวง)  

เม ื่อนั้น พระผู้ม ีพระภาควัชรอโมฆสิทธ ิตถาคตได้เข้าสู่สมาธ ิที่ชื่อว่า “วัชระแห่งความไม่

ท้อถอย” และพระองค์ได้ประกาศมนต์นี้ด้วยการบูชา | 

|| โอ  สรฺวตถาคตปูชาวชฺรสฺวภาวาตฺมโก’ หมฺ || 

(โอม ข้าคือองค์ประกอบของรูปลักษณ์แห่งวัชระในการบูชาของตถาคตทั้งปวง)  

พึงบูชาพระพุทธ เจ้าทั้งหลายด้วยคุณแห่งกิเลสทั้ง 5 อย่างสม่ าเสมอ 

พึงบรรลุถึงธรรมชาติแห่งพุทธะด้วยเครื่องสักการะบูชา 5 อย่างทีละ

น้อย || 2 || 

พระผู้ม ีพระภาควัชรธร จ้าวแห่งวัชระกาย วาจา จิตของตถาคตทั้งปวง ได้กลา่วอย่างนัน้แล้ว 

| เม ื่อนั้น  พระผู้ม ีพระภาควัชรธ ร จ้าวแห่งวัชรกาย วาจา และจิตของตถาคตทั้งปวงได้ประกาศ

ความลับแห่งมนต์ของตถาคตทั้งปวงนี้ | 

|| โอ  สรฺวตถาคตกายวากฺจิตฺตวชฺรสฺวภาวาตฺมโก’ หมฺ || 

(โอม ข้าคือองค์ประกอบของรูปลักษณ์แห่งวัชระกาย วาจา จิตของตถาคตทั้งปวง)  

การสะท้อนกลับถกูกระตุ้นจากกาย วาจา และใจให้สง่ตรงไปยงัมนต์  พึงบรรลุ

เป็นผู้ส าเรจ็(สิทธ ิ)ขั้นสูงสุด  เป็นเรื่องที่น่ายินดีและท าให้ปลาบปลื้มใจ || 3 || 

ควรท าสมาธ ิด้วยกาย วาจา และจิตอย่างอุทิศตน ย่อมจะบรรลุถึงความเป็น

หนึ่งเดียว  ภาวะแห่งความเหมือนกันรวมอยู่ในอากาศ || 4 || 

ไม่ม ีรปูลักษณ์ใดที่ถูกรับรู้ได้จากการสะท้อนกลับแห่งกาย วาจา และจิต  การ

ภาวนาแห่งโพธ ิจิตส่งผ่านไปยังการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์แห่งมนตรา  || 5 || 

ข้อสงสัยนี้  เป็นลักษณะแห่งกาย วาจา และจิตที่น าม ารวมกัน พึงเป็นการ

รวมกันของโพธ ิ สมาธ ิ และมนตราที่ก่อเกิดขึ้น || 6 || 

เม ื่อนั้น  พระวัชรธรผูเ้ป็นศิริ ถูกเข้าถึงแล้วโดยพระตถาคตทั้งปวง ทรงเป็นอัคร

สัพพัญญูแห่งพุทธะทั้งปวง ทรงตรัสรู้ถึงการภาวนาขั้นสูงสุด || 7 || 
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พึงนึกถึงภาพมณฑลแห่งจันทราอยู่ท่ามกลางอากาศธาตุ และการนึกถึงภาพ

ของพุทธะทั้งหลาย เป็นการเริ่มต้นของโยคะแบบอ่อนโยน || 8 || 

พึงนึกถึงเมล็ดมสัตาร์ดอยูท่ี่ปลายจมกู สิ่งที่เ คลื่อนที่ได้และเคลื่อนไม่ได้อยู่ใน

เมล็ดมัสตาร์ดนั้น แหล่งความรู้  ความน่ารื่นรมย์ ความ เร้นลับถูกสร้างด้วย

ปัญญาญาณ || 9 || 

ตรงกลางอากาศธาตุพึงมภีาพมณฑลแห่งสรุิยะ และพึงวางต าแหนง่ที่ท าใหเ้ห็น

เป็นรูปลักษณ์ของพุทธเจ้าอยู่ด้านบน(มณฑล)นั้น || 10 || 

   || ฮูม ฺ || 

ตรงกลางอากาศธาตุพึงม ีภาพมณฑลแห่งจันทรา และควรนึกถึงการฝึกปฏิบัติ

โยคะของพระนางโลจนาในดอกบัวแห่งวัชระ || 11 || 

ตรงกลางอากาศธาตุพึงม ีภาพมณฑลแห่งรัตนะ และข้างบนของมณฑลนั้นพึง

นึกถึงภาพของการท าโยคะขั้นแรกอย่างตั้งใจ || 12 || 

ตรงกลางอากาศธาตุพึงมภีาพมณฑลแห่งดอกบัว  และควรนึกถึงการฝึกปฏิบัติ

โยคะเป็นอย่างดีของพระนางปัทมา  ผู้ถือวัชระแห่งราคะ || 13 || 

ตรงกลางอากาศธาตุพึงม ีภาพมณฑลแห่งรัศมี และพึงเปล่งประกายที่ประทับ

แห่งพุทธะอันเป็นศิริมงคลพร้อมด้วยเหล่าสาวกบริวารที่ส าคัญๆ || 14 || 

พึงจินตนาการอย่างตั้งใจถึงขนาดของข้าวบาร์เ ลย์และกลีบของดอกบัวที่ม ีสี

เขียวเข้ม(สีนิล)ซึ่งแบ่งเป็นห้าจุดเป็นการเฉพาะบนปลายจมูก || 15 || 

ความตั้งใจเพื่อการรูแ้จ้ง ปรากฏอยา่งชัดเจนขึน้ที่ปลายจมูกเป็นภาพของกลีบ

ดอกไม้ 8 กลีบพร้อมทั้งเกสรซึ่งม ีขนาดเท่าเมล็ดถั่วเขียว || 16 || 

พึงพิจารณาว่า นี่คือจักร(วงล้อ)และการเจริญภาวนาอันวิเศษ และพึงบรรลุถึง

ภาวะแห่งความปิติและการรูแ้จ้งทีซ่ึ่งเป็นแหล่งพ านักคุณความดีแห่งมนต์ของ

ผู้ส าเร็จ || 17 || 

พึงเข้าถึงอย่างพร้อมเพรยีงกนั มีพุทธะที่อยูใ่นการตรสัรู้ และพึงส่งออกไปซึ่งที่

อยู่แห่งธรรมที่ม ีลักษณะของกาย วาจา และจิต || 18 || 

เม ื่อนั้น พระวัชรธรผู้ประเสรฐิ อาจารย์แห่งความสัตย์จริงทั้งมวล ทรงกล่าวถึง

ความลี้ลับขั้นสูงสุด บ่อเกิดอันยิ่งใหญ่แห่งการกระท าทั้งปวง || 19 || 
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ผู้ม ีปัญญาพึงท าสมาธใิห้ผสานกันในรูปเสียง และรสเป็นเวลา 6 เดือน พึงนึกถึง

เครื่องสักการะอยา่งครบถ้วนในการบูชาครั้งใหญ่ของสารัตถะอันลี้ลับ || 20 || 

พระองค์ทรงปรารถนาผลแห่งความส าเร็จ พึงท าอุจจาระและปัสสาวะให้เป็น

อาหารที่เกิดประโยชน ์และย่อมบรรลุถงึความจริงอันสูงสุด ความสมบูรณ์แห่ง

โพธ ิจิต || 21 || 

พระองค์พึงเสพเนื้อเปน็อาหารใหเ้กิดประโยชน์ดังเช่น เนื้อที่ม ีค่า(มหาม าส)47

ย่อมบรรลุถึงความส าเร็จทั้งปวงแห่งกาย วาจา และจิตอันลี้ลับ || 22 || 

พระองค์พึงเสพเนื้อชา้ง เนื้อม ้า เนื้อสุนัขซึ่งเป็นสัตว์ที่ม ีค่า เสพเป็นอาหารให้

เกิดประโยชน์ แต่ไม ่พึงเสพอาหารอย่างอื่น || 23 || 

พระองค์ย่อม เป็นที่รักของพุทธ เจ้าและพระโ พธ ิสัตว์ผู้ม ีปัญญาทั้งหลาย 

พระองค์พึงได้รับธรรมชาติแห่งพุทธะอย่างรวดเร็วด้วยการฝึกปฏิบัติโยคะนั้น    

|| 24 || 

พระองค์ทรงกลายเป็น จ้าว(อิศวร)แห่งกามธาตุผู้ฝึกปฏิบัติ ผู้ม ีความกังวาน 

แข็งแกร่ง ม ั่งคั่ง ยอดเยี่ยม และเปรมปรีดิ์ || 25 || 

ปราศจากพิธ ีกรรมการปลกุเร้าโดยแค่มองเพียงอย่างเดียว พระองค์ทรงครอง

โลกทั้งใบได้ นี้คือการรู้แจ้งขั้นสงูสุดอนัลีล้ับแห่งพุทธะทัง้ปวง นี้คือความจรงิอนั

ลึกลับแห่งมนตราที่เรียกว่ากาย วาจา และจิต || 26 || 

บทที่ 6 อธ ิษฐานแหง่กาย วาจา และจิตในคุหยสมาช มหาคุหยตันตรราชะได้จบลงด้วยกาย 

วาจา และจิตอันลี้ลับแห่งตถาคตทั้งปวงอย่างเป็นศิริ ดังนั้นแล้ว  | 

 

 

 

 

 

 

                                                             
47มหาม าส = เนื้อท่ีมีค่า น่าจะหมายถึง เนื้อมนุษย์. 
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บทที่ 7 

การกระท  ามนต์ 

 เม ื่อนั้น พระผู้มพีระภาคเจ้าแห่งกาย วาจา และจิตของตถาคตทั้งปวงทรงประกาศการรู้

แจ้งอันสมบูรณ์ตลอดจนการปฏิบัติมนต์ที่ถูกรวบรวมไว้ | 

ความต้องการเช่นนั้นท าให้เครื่องบริโภคแห่งความปรารถนาทั้งปวงถูกใ ช้

ตอบสนองด้วยการปฏิบัติโยคะอย่างนี้ เราพึงบรรลุถึงสภาพแห่งพุทธะ || 1 || 

ความต้องการเช่นนั้นท าให้เครื่องบริโภคแห่งความปรารถนาทั้งปวงถูกใ ช้

ตอบสนอง เราพึงบูชาส่วนต่างๆของร่างกายให้รวมเปน็หนึ่งเดียวกับเทพารักษ์

ของตนเอง || 2 || 

เราย่อมไม่บรรลุถึงความส าเร็จไ ด้ด้วยการปฏิบัติตามศีลอย่างเคร่งครัดและ

ยากล าบาก แต่เราส าเร็จไ ด้อย่างรวดเ ร็วด้วยความสุขจากเครื่องบริโภคแห่ง

กามารมณ์ทั้งปวง || 3 || 

อย่าพูดถึงการขออาหารหรือยดึติดกบัการออกบณิฑบาต แต่ให้แทนที่ด้วยการ

ท่องมนต์ทุกๆตอนและกระท าเครื่องบริโภคแห่งกามารมณ์ทั้งปวง || 4 || 
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เราจะบรรลุถึงการรู้แจ้งและได้รับความ เป็นอยู่ที่ดีทางกาย วาจา และจิต 

ไม่เช่นนั้นหลังจากการมรณะแบบที่ยังไม ่ถึงคาดจะต้องตกนรกอย่างแน่นอน      

|| 5 || 

พระพุทธเจ้าและพระโพธสิตัว์ทัง้หลายผู้ประพฤตปิฏบิัติมนต์อย่างประเสริฐได้

บรรลุถึงที่ประทับแหง่ธรรมอันสูงสุดด้วยเครื่องบริโภคแห่งความปรารถนาทั้ง

ปวง || 6 || 

ครูผู้ม ีปัญญาทั้งหลายพึงแสวงหาผู้ที่มตีณัหาทั้ง 5 ประการอย่างสม่ าเสมอท าให้

พระโพธ ิสัตว์ทั้งหลายพึงพอใจ และท าให้ดวงอาทิตย์ทั้งหลายแห่งการรู้แจ้งพึง

หมกมุ่นอยู่ในราคะ || 7 || 

เพื่อความรู้ทางรูปเป็น 3 เท่าจึงควรบูชาองค์ประกอบของการบูชาซึ่งผู้ม ีพระ

ภาคพระองค์นั้นทรงเป็นผู้รู ้เป็นพุทธะ เป็นพระไวโรจนะ และเป็นพระผู้ เป็น

เจ้า || 8 || 

เพื่อความรู้ทางเสียงเป็น 3 เท่าจึงควรถวายแดเ่ทพทั้งหลายซึ่งพระผู้ม ีพระภาค

พระองค์นั้นทรงเปน็พระพุทธเจ้า  เป็นพระพุทธรตันากร และเป็นพระผู้เปน็เจ้า 

|| 9|| 

เพื่อความรู้ทางกลิน่เปน็ 3 เท่าจึงควรถวายแด่พระพุทธเจ้าทั้งหลายซึ่งผู้ม ีพระ

ภาคพระองค์นั้นทรงเป็นพระพุทธ เป็นพระผู้ถอืธรรมแห่งราคะ และเป็นพระผู้

เป็นเจ้า || 10 || 

เพื่อความรู้ทางรสเป็น 3 เท่าจึงควรถวายแด่เทพทั้งหลายซึ่งพระผู้ม ีพระภาค

พระองค์นั้นทรงเปน็ภาพสะท้อน เป็นพระพุทธะ และเปน็พระอโมฆะผู้ถอืวัชระ 

|| 11 || 

เพื่อความรู้ทางสัมผัสเป็น  3 เท่าจึงควรถวายแด่ตระกูลของตนเองซึ่งพระผู้ม ี

พระภาคพระองค์นั้นทรงเป็นวัชระแห่งการเข้าถึงลักษณะของพระอักโษภยะ    

|| 12 || 

ทรงมุ่งตรงไปยังจิตแห่งรปู เสียง รส เป็นอาทิเสมอ นี้คือการรวมกันของสาระ

อันลึกลับแห่งพุทธะทั้งปวงเหล่านั้น || 13 || 



  181 

ด้วยสัมผัส และเสยีงเปน็อาทิ ผู้ร่ายมนต์พึงก่อใหเ้กิดภาพเทพเสมอ หรือว่าพึง

ก่อให้เกิดภาพเหล่านั้นด้วยการท าสมาธ ิถึงตระกูลที่แตกต่างกัน || 14 || 

การขับเคลื่อนความทรงจ าแห่งพุทธะ การภาวนาถึงความทรงจ าของสถานที่

แห่งการปฏิบัติ การภาวนาถงึความทรงจ าแห่งวชัระ เหล่านี้คือการภาวนาแห่ง

กาย วาจา และจิต || 15 || 

ด้วยการรวมเปน็หนึ่งเดยีวของความทรงจ าแหง่ตระกูล การภาวนาถงึความทรง

จ าแห่งความโกรธ จากการรวมเป็นหนึ่งของความทรงจ าแห่งสมยะ การเจริญ

ภาวนานั้นพึงบรรลุถึงการรู้แจ้ง || 16 || 

การรับเอาหญิงสาวผู้มรีปูโฉมอันงดงามมาเป็นคู่ครองนัน้ใหเ้ริ่มท าพิธ ีบูชาอย่าง

ลึกลับเป็นส่วนตัวด้วยรากฐานความทรงจ าของแรงอธ ิษฐาน || 17 || 

พึงท าสมาธ ิถึงพระนางโลจนาหรอืนางผู้เป็นแสงสว่างอันเจิดจ้าแห่งตถาคตด้วย

การเชื่อมโ ยงเป็นหนึ่งของอินทรีย์ทั้งสอง 48 พึงบรรลุเ ป็นผู้ส าเร็จแห่งพุทธ ะ        

|| 18 || 

พึงกล่าวพยางค์ออกมาว่า ฮูม โอม และปัง และพึงสร้างภาพดอกบัวและวัชระ

อันส่องสว่างด้วยรัศมีทั้ง 5 สี || 19 || 

พึงสร้างแสงสว่างในตัวพระนางให้เหมอืนกบัแสงสวา่งของวชัระ และพึงสร้างให้

พระนางมีหัวใจที่เย้ายวน ความปรารถนาที่จะตรัสรู้นั้นก็พึงสร้างการรวมเป็น

หนึ่งของความทรงจ าแห่งพุทธะ เป็นต้น || 20 || 

อะไรคือการภาวนาถึงความทรงจ าแห่งพุทธะหรือ? 

[การรวมเปน็หนึง่ของอนิทรียท์ั้งสอง]49 ผู้รู้พึงนกึถึงภาพของพุทธะและแผข่ยาย

ก้อนเมฆแห่งพุทธะทั้งหลายออกไปตามรูขุมขนต่างๆ || 21 || 

อะไรคือการภาวนาถึงความทรงจ าแห่งธรรมะหรือ? 

[การรวมเปน็หนึง่ของอนิทรีย์ทั้งสอง] ผู้รู้พึงนึกถึงภาพวัชระธรรมและแผ่

ขยายก้อนเมฆแห่งธรรมทั้งหลายออกไปตามรูขุมขนต่างๆ || 22 || 

                                                             
48อวัยวะท้ังสองของพระนางโลจนาและพระตถาคตร่วมสัมพนัธ์กัน. 
49อวัยวะเพศชาย(ลิงค์)อยู่ในอวัยวะเพศหญิง (โยนี). 
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 อะไรคือการภาวนาถึงความทรงจ าแห่งวัชระหรือ? 

[การรวมเปน็หนึง่ของอนิทรียท์ั้งสอง] ผู้รู้พึงนกึถึงภาพของวชัรสัตว์และแผ่

ขยายก้อนเมฆแห่งวัชระทั้งหลายออกไปตามรูขุมขนต่างๆ || 23 || 

 อะไรคือการภาวนาถึงความทรงจ าแห่งตระกูลหรือ? 

[การรวมเป็นหนึ่งของอินทรีย์ทั้งสอง] ผู้รู้พึงนึกถึงภาพของพุทธะและแผ่

ขยายก้อนเมฆแห่งตระกูล(ของตถาคต)ออกไปตามรูขุมขนต่างๆ || 24 || 

 อะไรคือการภาวนาถึงความทรงจ าแห่งความโกรธหรือ? 

[การรวมเปน็หนึง่ของอนิทรียท์ั้งสอง] ผู้รู้พึงนกึถึงผูเ้ป็นเจ้าแห่งความโกรธ

และแผ่ขยายก้อนเมฆแห่งความโกรธออกไปตามรูขุมขนต่างๆ || 25|| 

อะไรคือการภาวนาถึงความทรงจ าแห่งสมยะหรือ? 

รวมอินทรยี์ทัง้สองให้เป็นหนึ่งเดียวพรอ้มทั้งวัชระของตนกน็ าเข้าเชื่อมเปน็

หนึ่งกับดอกบัว50 พึงบูชาพุทธะทั้งหลายและวัชรสัตวพ์ร้อมทั้งหยดแห่งน้ า

เพาะพันธ ุ์(น้ าอสุจิ) || 26 || 

อะไรคือการภาวนาถึงความทรงจ าแห่งมณฑลหรือ? 

[การรวมเปน็หนึง่ของอนิทรียท์ั้งสอง] โยคีผู้ชาญฉลาดพึงปล่อยน้ าอสุจิของ

ตนออกมาเสมอ เป็นภาพมณฑลแห่งผู้กระท ามณฑลทั้งหลาย || 27 || 

อะไรคือการภาวนาถึงความทรงจ าแห่งกายหรือ? 

ร่างกายซึ่งเป็นของพุทธะทั้งปวงถกูเติมเต็มแลว้ด้วยขนัธ ์5 ไม่ว่าใครก็ตาม

ก็พึงกลายเป็นดังเช่นตัวของข้าผ่านธรรมชาติแห่งพุทธะกายา || 28 || 

อะไรคือการภาวนาถึงความทรงจ าแห่งวาจาหรือ? 

วาจาซึ่งเป็นของวัชระธรรมนัน้ คือการท าใหส้มบูรณ์และรวมเป็นหนึง่ ไมว่า่

ใครก็ตามก็พึงกลายเป็นดังเชน่วาจาของข้า เปรยีบเสมอืนผู้ถือธรรม || 29 || 

อะไรคือการภาวนาถึงความทรงจ าแห่งจิตหรือ? 

จิตซึ่งเป็นของสมนัตภัทรนั้น คือผู้รอบรู้ที่เป็นของเจ้าแห่งความลับ ไม่ว่า

ใครก็ตามพึงมจิีตดังเชน่ขา้ เป็นเช่นนั้นก็เปรียบเสมือนผู้ถือวัชระ || 30 || 

                                                             
50วัชระน่าจะหมายถึงอวัยวะเพศชาย ส่วนดอกบัวน่าจะหมายถึงอวัยวะเพศหญิง. 
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อะไรคือการภาวนาถึงความทรงจ าแห่งสรรพสัตว์หรือ? 

จิตซึ่งเป็นของสรรพสัตวท์ั้งปวงมรีูปลักษณ์แหง่กาย วาจา และจิต ไม่ว่าใคร

ก็ตามที่ม ีจิตดังเช่นข้า ก็เปรียบเสมือนการเคลื่อนไปของอากาศ || 31 || 

อะไรคือการภาวนาถึงความทรงจ าแหง่กาย วาจา และจิตแห่งการเปลีย่นรูปร่างของมนต์

ทั้งปวงหรือ? 

กายซึ่งเป็นของวัชระมนัตระ การสร้างภาพกายพร้อมทั้งวาจาขึ้นมา ไม่ว่า

ใครก็ตามก็พึงกลายเปน็ดังเช่นจิตของขา้ เปรียบเสมอืนผู้ถอืมนตรา || 32 || 

อะไรคือการภาวนาถึงความทรงจ าแห่งสมยะหรือ? 

ผู้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ต้องการบรรลุผลพึงหลั่งน้ าอสุจิออกมาอยา่งสิ้นเชิง 

และพึงสังหารขบวนแหง่ตถาคต ผู้นั้นจะบรรลุเปน็ผูส้ าเร็จขั้นสูงสดุ || 33 || 

อะไรคือการภาวนาถึงความทรงจ าแห่งสมยะของปรัชญาปารมิตาหรือ? 

แสงสว่างอันโชติชว่งแหง่ธรรมชาติอยูใ่นทกุสิ่ง ไมม่กีารเกิด ไมม่คีวามทุกข์ 

ไม ่ม ีการรู้แจ้ง ไม ่ม ีการบรรลุ ไม ่ม ีการเคลื่อนที่ ไม ่ม ีภาวะ || 34 || 

อะไรคือการภาวนาถึงความทรงจ าแห่งการไม่เกิดขึ้นหรือ? 

ทุกสิ่งทุกอย่างเปล่งแสงสว่างอันโชติชว่งอย่างเป็นธรรมชาติ ไม ่ม ีสัญญาณ 

ไม่ม ีการเปลี่ยนแปลง ไมม่คีวามเป็นสอง ไมม่ ีความไม่เป็นสอง มีแต่ความ

สงบสันติและบริสุทธ ิ์ ดังเช่นอากาศ || 35 || 

อะไรคือการภาวนาถึงความทรงจ าของการบูชาตระกูลแห่งโทสะหรือ? 

ให้รับเอาหญิงสาวอายุ 12 ปีผู้ซึ่งม ีจิตใ จที่แน่วแน่เข้าม า และพึงบูชา

พรหมจรรย์ของตนด้วยการปฏิบัติที่แตกต่างของตระกูลตนเอง || 36 || 

โดยวิธ ี(ปฏิบัติ)อย่างนี้ กายของตถาคต จิตของผู้ถือวัชระ และวาจาของผู้

ถือธรรมะนั้นย่อมได้บรรลุในชีวิตชาตินี้ || 37 || 

และภาวนาถึงวัชระทัง้ 3 ที่ท าลายไมไ่ด้ยอ่มบรรลุผลส าเร็จอยูใ่นหมูผู่้อื่นที่

เป็นนักสิทธ ิ(ผู้ส าเร็จ)แห่งกาย วาจา และจิต || 38 || 

บทที่ 7 การกระท ามนตใ์นคุหยสมาช มหาคุหยตันตรราชะได้จบลงด้วยกาย วาจา และจิตอัน

ลี้ลับแห่งตถาคตทั้งปวงอย่างเป็นศิริ ดังนั้นแล้ว | 
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บทที่ 8 

การฝึกจ ิต 

 เม ื่อนั้น พระผู้มพีระภาครัตนเกตุตถาคตได้รอ้งขอต่อพระผู้มพีระภาคมหาวัชรธร ผู้เป็น

เจ้าแห่งกาย วาจา และจิตของตถาคตทั้งปวง ผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด ด้วยบทเพลงสรรเสริญแห่งราชาว่า | 

วัชรธร มหายาน ผู้มคีวามประพฤติอันบริสุทธ ิ์แห่งอากาศ  ดูก่อน ! ท่านผู้ชนะ

อันสูงสุด การบูชาอย่างยิ่งแห่งสมันตภัทรด้วยเครื่องบูชาทั้ง 10 อย่าง || 1 || 

ครูผู้ชี้แนะหนทางแหง่วัชรยาน ราคะ โทสะ โมหะแห่งวัชระ  ดูก่อน ! อาณาจักร

แห่งผู้ชนะ เสียงของการบูชาดังกึกก้องทัดเทียมกับอากาศธาตุ || 2 || 

ผู้ชี้แนะแนวทางแห่งโมกษะ(ความหลุดพ้น)คือ ผู้ด ารงอยูใ่นหนทางแห่งตรียาน  

ดูก่อน! ผู้อยู่สูงสุด ถ้อยค าถือเป็นการบูชาความบริสุทธ ิ์พร้อมด้วยความเจริญ

งดงามแห่งพุทธะ || 3 || 

ผู้เปิดดวงตาแห่งโพธจิิต ผู้หมุนวงลอ้แห่งธรรม ผู้บรสิุทธ ิแ์ห่งกาย วาจา และจิต  

ดูก่อน! วัชรยาน ขอความนอบน้อมจงมีแด่ท่าน || 4 || 

เม ื่อนั้น พระวัชรธรผู้เป็นราชา ผู้อยู่ในอากาศทั้งปวงอย่างจีรัง ทรงเป็นผู้อภิเษก

ทั้งมวล จุดมุ่งหมายของทุกอย่าง ผู้ครอบครองทุกสิ่ง ผู้ถือรัตนะทั้งปวง || 5 || 
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พระองค์ทรงกล่าวถึงการบูชาตถาคตทั้งหลายอย่างยิง่ใหญ่มัง่คั่งซึง่เกี่ยวข้องกับ

การท าลายวัชระทั้ง 3  การอุบัติขึ้นของพระผู้ม ีชัย ผู้ประเสริฐแห่งกาย วาจา 

และจิต     || 6 || 

รับเอาหญิงสาววัย 25 ปีเข้ามา เปิดดวงตาให้กว้าง ตกแต่งรูปร่างให้อ่อนเยาว์

และงดงาม และพึงจินตนาการถึงความเป็นผู้ส าเร็จในทางลึกลับ || 7 || 

ในที่ซึ่งบรสิุทธ ิแ์ละใสสะอาด เทวสถานอันศักดิ์สทิธ ิแ์ละสงบ โอรสแห่งพระชิน

เจ้าพึงกระท าการเจิมขีผ้ึ้งที่ท าด้วยน้ าบริสุทธ ิ์ เป็นต้น เพื่อท าการบูชาพระชิน

เจ้าตลอดกาล || 8 || 

ผู้รู้ถึงการปฎิบัตพิิธกีารกพ็ึงจัดการการควบคุมภายใน หัวนมตั้งอยู่ตรงกลางเต้า

นม พึงวางตระกูลทั้ง 5 ซึ่งเป็นบุตรทั้งหลายแหง่พระชนิเจ้าไว้ในความลึกลบับน

สะดือที่ตั้งอยู่กลางเอว || 9 || 

(ผู้รู้)พึงเป็นมหาสมทุรแห่งปัญญาที่อยู่ท่ามกลางอากาศธาตุ และพึงเป็นตัวตน

ในใจของตนเองที่อยู่ท่ามกลางจันทราอีกด้วย || 10 || 

หากวัชระที่แข็งแกร่งและเงียบขรึมพึงปรารถนาที่จะสร้างและท าลายสถูปที่ท า

ด้วยรัตนะทั้งสี่ และประดับด้วยรัศมีอันโชติช่วง || 11 || 

ก็ให้พึงนึกถึงที่ประทับอยู่ของมหาสมุทรแห่งปัญญาอันตั้งตระหง่านอย่างเป็น

มงคล พุทธะพึงขยายก้อนเมฆแห่งการบูชาออกไปตามรูขุมขนต่างๆ || 12 || 

ผู้ชาญฉ ลาดที่รู้จัก 5 ประเภทของดอกปทุม (ดอกบัวชมพู) และดอกอุบล

(ดอกบัวขาว) และ 3 ประเภทของดอกพุทธชาด51 ก็ได้พึงน าดอกไมเ้หล่านัน้มา

ถวายแด่เทพทั้งหลาย || 13 || 

การท าสมาธ ินึกถึงดอกกรรณิการ์(กรฺณิการ)  ดอกเข็ม(ยูถิกา)  ดอกมะลิซ้อน

(มลฺลิกา) และดอกยี่โถ(กรวีร) ให้พึงจัดเตรียมดอกไม้เหล่านั้นเพื่อถวายบูชา     

|| 14 || 

                                                             
51ชาติกา(jātikā) หมายถึง Royal jasmine, Jasminum grandiforum (ช่ือวิทยาศาสตร์) คนไทย

เรียกว่า “พุทธชาด” หรือ “มะลิก้านยาว” ถ่ินก าเนิดในประเทศอินเดีย เป็นไม้ดอกหอม สีขาว ห้าแฉก ถือ
ว่าเป็นดอกไม้ในวรรณคดี : ดูเพิ่มเติมใน องค์การสวนพฤกษศาสตร์, พรรณไมส้วนพฤกษศาสตรส์มเดจ็พระ
นางเจ้าสิร ิกิต ิ์ เล่ม 3 (เชียงใหม่: องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ส านักนายกรัฐมนตรี, 2539), 95. 
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จักรมณฑลพึงขยายออกไปเป็น 100 โยชน์ ผู้รู้ท าสมาธ ิถึงลักษณะต่างๆของ

ตระกูลทั้งหลายเสมอ || 15 || 

ดังนั้น ผู้รู้พึงม ีดอกบัวปทมุ วัชระ พระขรรค์ และดอกบวัอุบลขยายออกไปโกฏิ

(ล้าน) โยชน์ แผ่ไปสี่ข้างอย่างงดงามมาก || 16 || 

นักปราชญ์พึงสร้างสถานที่ศักดิส์ิทธ ิท์ี่ท าด้วยสีร่ ัตนะ ใสสะอาด ไรม้ลทินมอียูใ่น

ประกฤติ(ธรรมชาติ) และพึงสร้างที่ประทับอาศัยของตระกูลทั้งหลายเพื่อเหตุ

แห่งการบูชา || 17 || 

เม ื่อเริม่การท าความบริสทุธ ิด์้วยคณุแหง่กามารมณ์ทัง้ 5 ก็พึงบูชากามารมณ์นัน้

เพื่อการแสวงหาการรู้แจ้งอย่างเป็นนิตย์ด้วยรัตนะ เครื่องอาภรณ์ และอื่นๆ 

เป็นต้น || 18 || 

ควรท าให้เทพทัง้หลายเกิดความยินดีด้วยเครื่องสักการะบูชาทั้งห้าอันยิ่งใหญ่

อย่างสม่ าเสมอ หญิงสาวผู้เปรียบดั่งเหมืองเพชรอันมั่งคั่ง ประดับประดาด้วย

รัตนะนานาชนิด เป็นต้น || 19 || 

ผู้ใกล้ส าเรจ็ที่ยังไมบ่รรลเุปน็นกัสทิธ ิ(์ผู้ส าเรจ็)พึงถวายหญิงสาวผู้นัน้แด่พุทธเจ้า

ทั้งหลาย ผู้รู้อันบริสุทธ ิ์พร้อมด้วยรัตนะทั้งเจ็ดนั้น || 20 || 

ผู้ม ีปัญญาอันใจกว้างดั่งมหาสมุทรพึงถวายรัตนะทั้งเจ็ดนั้นทุกวันเพื่อแสวงหา

ความเป็นผู้ส าเรจ็ สิ่งที่ถูกวางอยูต่รงกลางพุทธมณฑลคือ จ้าวแห่งมทุราที่เ ปล่ง

รัศมี || 21 || 

พึงมอบความเป็นหนึ่งเ ดียวของการสัมผัสความรู้แ จ้งแห่งราคะของพุทธ ะ

ทั้งหลาย พุทธมณฑลนั้นพึงตั้งอยู่ท่ามกลางอากาศธาตุ || 22 || 

ผู้ใดที่บูชาภาพอันเป็นองค์ประกอบของตถาคตด้วยวิธกีารตามขัน้ตอน ผู้นั้นคือ 

ผู้ที่จะได้รับความรักอย่างรวดเรว็ และมใีบหนา้ที่อิ่มเอิบ มีสง่าราศีเป็นผู้ม ีโชค   

|| 23 || 

ผู้ตื่นรู้อย่างมั่นคง ลืมตาขึ้นมา และพึงเสพความลี้ลับอันบริสุทธ ิ์ พึงถวายการ

บูชาความสัตย์จริงด้วยการท าสมาธอิันเป็นรากฐานแหง่การอธษิฐานจิต || 24 || 

นี้คือการบูชาของกาย วาจา และจิตแห่งมนตราทั้งปวง ผู้นั้นได้ถูกเรียกแล้วว่า 

เป็นผู้กระท ามนต์ส าเร็จ(มนตรสิทธ ิ)ของผู้ถือวัชระแห่งปัญญาอันลี้ลับ || 25 || 
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บทที่ 8 การฝึกจิตในคุหยสมาช มหาคุหยตันตรราชะได้จบลงด้วยกาย วาจา และจิตอันลี้ลับ

แห่งตถาคตทั้งปวงอย่างเป็นศิริ ดังนั้นแล้ว | 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 9 

การบรรลุให ้ถ ึงประโยชน ์ของความจร ิงแท ้ส ูงส ุดท ี่ไ ม่มีความเป็นสอง  
  

เม ื่อนั้น พระวัชรธรผู้เป็นราชา ผู้เป็นอมตะอยู่ในอากาศทั้งปวง ผู้อภิเษกทุกสิ่ง

ทุกอย่าง ผู้ปฏิบัติขั้นสูงสุด ผู้รอบรู้ทุกอย่าง ผู้เป็นเจ้าแห่งอิศวร || 1 || 

มณฑลของวัชระทั้ง 3 ไม่สามารถท าลายลงได้ การรวมเป็นหนึ่งเดียวกันของ

กาย วาจา และจิตพึงกล่าวถึงความลึกลับของผู้ม ีปัญญาญาณแห่งพุทธะด้วย

ความน่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง || 2 || 

พุทธมณฑลพึงตั้งอยู่ท่ามกลางอากาศธาตุ และได้กายร่างเป็นวัชระของพระ

อักโษภยะ ให้นึกถึงภาพวัชระที่อยู่ในมือของพระองค์ || 3 || 

ส่องสว่างไปด้วยประกายไฟทีลุ่กโชติช่วง และถูกเติมเต็มด้วยรศัมทีัง้ห้าจนท าให้

บดบังภาพของพุทธเจ้าจ านวนมากมายทีก่ าลังท าสมาธอิยู่ก็เพราะด้วยวัชระนั้น 

|| 4 || 

การรวมเปน็หนึง่ของกาย วาจา และจิตถูกท าลายด้วยวัชระทั้งแปด การท าสมาธ ิ

ขั้นสูงสุดท าให้บรรลุเป็นผู้ส าเร็จแห่งจิต || 5 || 

ด้วยวัชระอันลึกลับนี้พึงท าลายสรรพสัตว์ทั้งปวง โอรสของพระชิน เจ้ามี

ความสัมพันธแ์นบแนน่อยูใ่นพุทธเกษตรของวัชระพระองค์นั้น(พระอักโษภยะ) 
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จึงท าให้ได้รู้วา่คือการรวมเป็นหนึ่งของตระกูลแห่งโทสะอนัอยูใ่นความสูงสง่ของ

ตระกูลทั้งปวง || 6 || 

เม ื่อนั้น พระวัชรธรผู้เป็นราชา ผู้น าพาความหลุดพ้นด้วยปญัญาอันสมบูรณ์ ผู้ม ี

ลักษณะอันบริสุทธแ์ละไร้มลทิน ผู้เป็นบ่อเกิดแห่งการบรรลุถึงพระโพธ ิญาณ    

|| 7 || 

พระองค์ทรงกล่าวถึงการบรรลุให้ถึงความจริงที่จะน าไปสู่การรู้แจ้งแห่งพุทธะ

อันสมบูรณ์ จักรมณฑลพึงตั้งอยู่ท่ามกลางอากาศธาตุ || 8 || 

จากนั้น พระองค์ทรงกลายร่างเป็นพระไวโรจนะ และสร้างภาพของพุทธะทั้ง

ปวงขึ้นมา และยังท าให้เกดิภาพวัชระทั้งหลายด้วยการหลอมรวมรัตนะทั้งปวง

ให้เป็นหนึ่ง || 9 || 

พึงสร้างภาพว่าน าเอาทรัพยส์มบตัิทั้งปวงออกไปด้วยวัชระทั้ง 3  พวกเขา(ผู้ฝึก

ปฏิบัติทั้งหลาย) เปรยีบดั่งจินดามณีทีเ่ติมเต็มด้วยมหาสมทุรแห่งทรัพย์ || 10 || 

มุนีผู้รู้ทั้งหลายจะกลายเปน็โอรสแหง่พุทธะทั้งปวง จึงเรียกได้ว่า ความจริงแท้ที่

เปรียบเสมือนตระกูลแห่งโมหะ ก่อให้เกิดเป็นตระกูลทั้งปวงขึ้น || 11 || 

เม ื่อนั้น พระวัชรธรผู้เป็นราชา  ผู้น าพาราคะและโมหะอันสมบูรณ์ ผู้ม ีลักษณะ

อันเร้นลับ บริสุทธ ิ์ และเป็นอิสระ พระองค์ทรงกล่าวถึงมณฑลดังนี้ว่า || 12 || 

ปัทมมณฑลตั้งอยู่ทา่มกลางอากาศธาตุ พระองค์ทรงกลายร่างเป็นพระอมติาภะ 

และพึงเติมพื้นที่ให้เต็มด้วยภาพพุทธะทั้งหลายทั้งปวง || 13 || 

พึงรวมร่างกายทั้งมวลใหเ้ป็นหนึง่เดียวกันกับหญิงสาวด้วยการปฏิบตัิใหถ้ึงโยคะ

ทั้ง 452  นี้คือหนทางแห่งวัชระขั้นสูงสุด || 14 || 

                                                             
52การจินตนาการถึงภาพและลักษณะของเทพต่างๆ มีข้ันตอนการปฏิบัติ 4 ส่วน ซ่ึงมักเรียกกันว่า 

วัชระ 4 จุด (The Four Vajra Points) ถูกบรรยายอยู่ในคัมภีร์อุตตรตันตระ (The Uttaratantra) อันได้แก่ 
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และธรรมชาติแห่งพุทธะ) (Buddha-nature) ซ่ึงหมายถึงการตรัสรู้ น า
องค์ประกอบท้ัง 4 อย่างมารวมให้เป็นหนึ่ง : ดูเพิ่ม เติมใน Arya Maitreya, Buddha Nature : The  

Mahayana Uttaratantra Shastra (Canada: Siddhartha’s Intent / Khyentse 

Foundation, 2007), 37-38. 
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นี้คือการภาวนาแห่งตรีกายที่ไมม่วีันถูกท าลายของพุทธะทั้งปวง ผู้กระท ามนต์

จะกลายเป็นหนึ่งเดียวกันกับตระกูลแห่งราคะ || 15 || 

เม ื่อนั้น พระวัชรธรผู้เป็นราชา ผู้ซึ่งท าความมุง่หมายและวัชรมนตราให้ส าเรจ็ ผู้

ซึ่งหมดสิ้นความมอีัตตาและเปน็บอ่เกิดแห่งปัญญา พระองค์ได้กล่าวพระวจนะ

ดังนี้ว่า || 16 ||  

พุทธมณฑลพึงตั้งอยู่ทา่มกลางอากาศธาตุ พระองค์ทรงกลายร่างเป็นพระอโมฆ

วัชระ และพึงล้อมรอบด้วยพุทธะทั้งหลายทั้งปวง || 17 || 

พึงสร้างภาพทั้งหลายทั้งปวงขึน้ ดังนั้น ที่พ านักของวัชระด้วยถ้อยค าลวง และ

ลวงหลอกด้วยภาพพระชินเจ้าทั้งปวงและทีป่ระทับอาศัยของพระชนิเจ้าทั้งปวง 

|| 18 || 

นี้คือค าปราศรัยที่ล่องลอยอยูใ่นอากาศอันบริสทุธ ิ ์ไรม้ลทนิของพุทธะทั้งหลาย

ทั้งปวง นั่นได้ถูกเรียกว่าผู้กระท าความส าเร็จแห่งมนตราอันลี้ลับของผู้ม ีพุทธ ิ

ปัญญา || 19 || 

นี่คือการบรรลุถงึตระกูลแห่งความเสน่หาที่ได้รบัการปลกุเร้าตามความประสงค์

ของผู้นั้น | เม ื่อนั้น พระวัชรธรผูเ้ป็นราชา ผู้ถือวัชระที่ไมส่ามารถท าลายได้แห่ง

วัชระทั้ง 3 ทรงเป็นผู้น าแห่งวัชระสิทธ ิ(ผู้ส าเร็จ) พระองค์ได้กล่าวพระวจนะ

ดังนี้ว่า || 20 || 

สมยมณฑลพึงตัง้อยู่ทา่มกลางอากาศธาตุ พระองค์ทรงกลายร่างเป็นพระรัตน

เกตุ และขยายพื้นที่ให้เต็มด้วยภาพพระพุทธะทั้งหลายทั้งปวง || 21 || 

ปลดปล่อยตัวตนด้วยค าพูดผรุสวาจา เป็นต้น  ท่านจะบรรลุถึงปัญญาญาณ  

พระผู้ม ีพระภาค ขบวนแห่งวัชระของตถาคตทั้งปวงได้กล่าวมาดังนั้น  แล้ว       

|| 22 || 

เม ื่อนั้น พระมหาโพธสิตัว์ทัง้หลายเกิดความอัศจรรย์ใจและรู้สึกพิศวง จึงได้กล่าววัชรวจนะ

ต่อพระพักตร์ของพระวชัรเกตุ จ้าวแห่งสมยะของตถาคตทั้งปวง ดังนี้ | เหตุใด? พระผู้ม ีพระภาคเจ้า

แห่งตถาคตทั้งปวงได้กล่าวสุนทรพจน์แห่งวชัระอันนา่แปลกประหลาดให้รบัรูม้ากกว่า 3 โลก เกินกว่า

หลายโลกธาตุทั้งปวงต่อที่ประชุมของตถาคตทั้งปวงและพระโพธ ิสัตว์ทั้งหลาย | 
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เม ื่อนั้น พระผู้ม ีพระภาคแห่งตถาคตทั้งปวง ทรงกล่าวต่อพระมหาโพธ ิสัตว์ทั้งหลายที่ม ี

จ านวนมากมายเสมอืนฝุน่ละออง จุดเล็กๆบนเขาพระสุเมรขุองพทุธเกษตรเกนิกว่าที่จะบรรยายได้ ซึง่

อยู่ต่อหน้าพระพักตรพ์ระวัชรเกต ุจ้าวแห่งสมยะของตถาคตทัง้ปวง | ดูก่อน! กุลบุตรทั้งหลาย จงอย่า

เรียกชื่อสิ่งทีเ่กิดขึน้นีใ้หดู้ต่ าและนา่รังเกียจ | เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น | กุลบุตรทั้งหลายที่ประพฤติตาม

ทางแห่งราคะ เพราะนี่ก็คือ การประพฤติของโพธ ิสัตว์ และนี่คือการประพฤติขั้นสูงสุด | ผู้ได้ชื่อว่า

กุลบุตรทั้งหลายได้แผ่กระจายออกไปยังอากาศฉ ันใด  ธรรมทั้งหลายทั้งปวงก็ได้แผ่กระจายไปยัง

อากาศฉ ันนั้น | สิ่งนั้นไมม่กีารด ารงอยู่แห่งกามธาตุ ไม ่มกีารด ารงอยู่แหง่รปูธาตุ ไมม่กีารด ารงอยูแ่ห่ง

การไม่ม ีรูปธ าตุ ไม ่ม ีการด ารงอยู่ของมหาธ าตุ (มหาภูต) ทั้ง 4 (ดิน น้ า ลม ไฟ) | ดังนั้น กุลบุตร

ทั้งหลายจะเผยแผธ่รรมทัง้หลายทั้งปวงออกไป | ตถาคตทั้งปวง และพระโพธสิัตว์ทั้งปวงย่อมชี้ทางสู่

จุดมุ่งหมายที่ปรารถนาเหล่านี้เพื่อความรู้ และย่อมชี้ทางสู่ธรรมะนั้นด้วยความยินดีเพื่อความรู้ | 

ดูก่อน! กุลบุตรทั้งหลาย การปฏบิัติเพื่อการบรรลุของตถาคตทัง้หลายเหล่านั้นจะถูกขยายออกไปอีก

เพื่อเติมให้เต็มอยูใ่นอากาศธาตุ | ผู้ได้ชื่อว่ากุลบุตรทั้งหลาย  การปรากฏควันที่เกิดมาจากการมีอยู่

ของไฟ ซึ่งไฟมาจากการกระทบกันของไม้ ซึ่งการกระทบกันของไม้นั้นก็ด้วยการกระท าจากมือของ

มนุษย์ ฉ ันใด นั่นกค็ือ การไมม่อียู่ของไฟ ไมม่กีารกระทบกันของไม ้ไมม่กีารกระท าจากมือของมนุษย์ 

ฉ ันนั้น | ดังนั้นแล กุลบุตรทั้งหลาย การปฏิบัติเพื่อการบรรลุของตถาคตวัชระทั้งปวงจะแผ่กระจาย

ออกไปด้วยการไปและการมา เป็นต้น | เม ื่อนัน้ โพธสิัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่รู้สึกอัศจรรย์ใจและพิศวง

เหล่านั้น ก็ได้รับดวงตาแห่งแสงสว่างอันเปิดกว้างอย่างน่าอัศจรรย์กับการกล่าวที่ได้พรรณนามานี้ | 

ท่ามกลางธ รรมทั้งหลายที่มหัศจรรย์อย่างยิ่งก็เปรียบเสมือนอากาศ   การปกปิด

ความลับย่อมถูกเปิดเผยท่ามกลางความบริสุทธ ิ์อย่างมั่นคง || 23 || 

บทที่ 9 การบรรลุให้ถงึประโยชน์ของความจริงแท้สูงสุดที่ไม ่ม ีความเป็นสองในคุหยสมาช 

มหาคุหยตันตรราชะไ ด้จบลงด้วยกาย วาจา และจิตอันลี้ลับแห่งตถาคตทั้งปวงอย่างเป็นศิริ          

ดังนั้นแล้ว | 
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บทที่ 10 

การปลุกห ัวใจของตถาคตทั้งปวง  
 

 เม ื่อนั้น พระตถาคตผู้ม ีพระภาคทั้งปวงได้มาชุมนุมกันอีกครั้งหนึ่ง และได้กล่าวถวาย

ความเคารพต่อพระผู้ม ีพระภาคเจ้าแห่งตถาคตทั้งปวง ผู้ซึ่งบรรลุถึงกาย วาจา และจิตอันลี้ลับของ

พระโพธ ิญาณในความจริงแห่งวัชรสมยะ  

ดูก่อน! พระผู้ม ีพระภาค ขอท่านจงกล่าวเถดิ ความจริงแทแ้ละการรวบรวม

สาระแห่งมนตรา ได้ชื่อว่าความลี้ลับแห่งกาย วาจา และจิต หนทางอัน

สูงสุดแห่งผู้ส าเร็จขั้นสูง || 1 || 

เม ื่อนั้น พระวัชรธรผู้เป็นราชา ผู้เป็นเจ้าแห่งการท าลายกิเลสทั้งปวง ผู้ม ี

วรรณะอันผุดผ่อง ผู้มดีวงตาอันเปิดกว้าง ได้ทรงตรสัพระวจนะ ดังนี้ || 2 || 

ท าสมาธ ิดว้ยกาย วาจา และจิตแห่งวัชระกาย วาจา และจิตทั้งหลาย ไม่ม ี

ความแตกต่าง ไมม่มีติร ไมม่คีวามล าเอียง ไมม่คีวามมัน่คงถาวรในทีใ่ดๆเลย 

|| 3 || 
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 เม ื่อนั้น พระผูม้พีระภาคตถาคต ผู้ม ีรปูลักษณ์อันบริสุทธ ิ์ได้เข้าสู่สมาธ ิที่ชื่อว่า “หนทาง

วัชระแห่งปารมติา53และมนตรา” และได้กลา่วต่อพระตถาคตทั้งปวงเหล่านั้นว่า | ดูก่อน! พระผู้ม ีพระ

ภาคตถาคตทั้งหลายทั้งปวง มีพระอกัโษภยะเป็นผู้น าพร้อมด้วยวิทยา(คาถา)แสนล้านโกฏิเป็นอเนก

อนันต์  ตถาคตทั้งหลายย่อมมองเห็นการกระท าและนาฏกรรมแห่งจุดมุ่งหมายทั้ งปวง | ตถาคต

ทั้งหลายย่อมส าราญและยินดีกับความรื่นเริงด้วยกามคุณทั้ง 5 ในโลกธ าตุทั้งปวงและในบริเวณ

ขอบเขตโลกธาตุทั้ง 10 ทิศ | แต่ตถาคตทั้งหลายก็ไมไ่ดเ้พง่มองไปยังพระองค์(พระอักโษภยะ)ที่ก าลัง

ม ุ่งม ั่นในการปฏบิัตมินต์อยู่ | เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น? | ความทุกข์เหล่านั้นถูกท าให้ส าเร็จ(หายไป)ได้

ด้วยหนทางของการประพฤติมนต์ในธรรมอันแทจ้ริงแห่งตถาคต | ดังนั้น เป้าหมายที่จะท าให้ตถาคต

เหล่านั้นเพ่งมองไปยังมหาสัตบุรษุเหล่านั้น พระองค์จึงทรงประกาศด้วยถอ้ยค าจากมนต์อันลึกลบัแหง่

กาย วาจา และจิตแห่งตถาคตทั้งปวง เรียกว่า “การปลุกหัวใ จแห่งมนต์ทั้งปวงให้ตื่นขึ้น” อันเป็น

รากฐานของสมยแห่งกาย วาจา และจิตแห่งตถาคตทั้งปวงที่ลึกลับขั้นสูงยิ่ง อันเป็นรากฐ านของ      

สมยแห่งกาย วาจา และจิตของผู้ถือธรรมะทั้งปวง เพื่อวัชระแห่งกาย วาจา จิตของตนเอง มนต์

ทั้งหลายถูกรวบรวมไว้ดังนี้ | 

    || ฮูม โอม อาะ สวาหา || 

เม ื่อนั้น ท่ามกลางภาษิตของพระผู้ม ีพระภาคนั้น พุทธะทั้งปวงพร้อมทั้งโอรส

ทั้งหลายของพุทธะเหลา่นั้นเกิดสั่นสะทา้นและเป็นลมล้มลงไป เมือ่ระลึกถงึพระ

วัชรสัตว์ || 4 || 

เม ื่อนั้น พระวัชรปาณี เจ้าแห่งตถาคตทั้งปวง ทรงประกาศการปฏิบัติอันลี้ลับ

(สมย) ดังนี้ พุทธมณฑลพึงตั้งอยู่ท่ามกลางอากาศธ าตุ ตรงกลางนั้นให้นึกถึง

พยางค์ “ฮูม” ขึ้นมาภายในภาพของตัวเอง || 5 || 

พึงจินตนาการด้วยดวงตาที่เปดิกว้างจะมองเหน็รศัมีของวัชระอันส่องสว่าง ให้

นึกว่าได้ยึดถือกาย วาจา และจิตของพุทธะทั้งหลายเอาไว้ || 6 || 

ในขณะนั้น เราจะกลายเป็นวัชรสัตวม์หาราชาผู้ยิ่งใหญ่ เจ้าแห่งทุกสิ่งทุกอย่าง 

ผู้ครอบครองวัชระอันแข็งแกร่งแห่งกาย วาจา และจิต || 7 || 

                                                             
53ปารมิตา คือ การข้ามถึงฝ่ังอันสมบูรณ์. 
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เราพึงเข้าถึงพิธกีรรมในการสร้างมณฑลของตัวเราเองพร้อมด้วยมนต์ของตัว

เรา นี้คือการรวบรวมวัชระอันเป็นสาระของพุทธมณฑลทั้งปวง || 8 || 

จินตนาการถึงบุคลาธษิฐานของมนต์ในตนเอง สร้างรูปขึน้มาให้ตั้งขึ้นในทิศทั้ง 

4 โดยรูปนั้นมีลักษณะ 3 เศียร และ 3 สี || 9 || 

 พระผู้ม ีพระภาควัชรสมยได้กล่าวมาอย่างนั้นแล้ว | 

 นี้คือความเร้นลับของวัชระขั้นสูงสุด | 

สร้างภาพมณฑลอย่างประณีตบรรจงท่ามกลางหฤทัย และจุดศูนย์กลาง

ของหฤทัยนั้น ให้จินตนาการถึงพยางค์ขั้นสูงสุด || 10 || 

บรรจงสร้างภาพมหาวัชระห้าแฉกอยา่งตั้งใจเสมอ โดยสร้างวัชระ 3 วชัระ 

แฉกของวัชระแต่ละอันมีการประดับหลากหลายประเภท || 11 || 

จากนั้น สร้างการกระตุ้นด้วยภาพเทพทั้งหลายเพื่อท าให้หฤทัยนั้นมคีวาม

โดดเด่นขึ้น นี่ก็คือภาพพุทธะที่บรรลุเ ป็นผู้ส าเร็จแล้วแห่งวัชระทั้งปวง      

|| 12 || 

ให้จินตนาการถึงแฉกของวัชระที่ท าด้วยจักระและปัทมะ สิ่งนี้ถูกเรียกว่า

การก าเนิดนาฏกรรมที่ถูกปลุกเร้าอยู่ในหัวใจ || 13 || 

หากเราปฏิบัติตามหนทางแห่งวัชระขั้นสูงเป็นเวลา 7 วัน เราจะบรรลุถึง

ความเร้นลับของกาย วาจา และจิตของผู้ถือวัชระแห่งปัญญา || 14 || 

เหล่าพระองค์(พุทธะและพระโพธสิัตว์ทั้งหลาย)54 ผู้ซึ่งให้พรอันประเสริฐ

เพ่งมองดูอยู่ด้วยความหวาดกลัว และมีใจที่สั่นไปด้วยความกลัว เหล่า

พระองค์ทั้งหลายยอมรบัผูป้ฏบิัติส าเรจ็อย่างไพบลูย์ซึ่งท าให้เป็นที่รักและ

ท าให้พอใจ || 15 || 

พระพุทธะและพระโพธสิัตวท์ั้งหลายเป็นผู้ส าเร็จในการปฏิบัติมนต์ขั้นสูง 

แต่ถ้าหากผู้ปฏิบัติผู้ใ ดละเมิดหรือท าผิดวิธ ี ชีวิตของผู้นั้นจะจบลงใน

ขณะนั้น || 16 || 
                                                             

54พุทธะและพระโพธิสัตว์เปรียบเสมือนอาจารย์ผู้เฝ้ามองดูศิษย์ผู้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากผู้

ปฏิบัติฝึกจนส าเร็จก็จะเป็นนักสิทธ์ิอย่างสมบูรณ์และเป็นท่ีรักและภาคภูมิของอาจารย์ แต่หากผู้ใดปฏิบัติผิด
วิธี ไม่เช่ือฟังอาจารย์ก็จะถูกลงโทษ. 
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เม ื่อนั้น พระวัชรธรผู้เป็นราชา ผู้เป็นบรมครูแห่งโลกทั้ง 3  ผู้เป็นวัชระขั้น

สูงสุดอันประเสรฐิแหง่โลกทั้ง 3  พระองค์ทรงเปล่งพระสุรเสยีงออกมาดงันี้

ว่า || 17 || 

บุคลาธ ิษฐานแหง่มนตรามีเป็นจ านวนมาก และถูกเติมให้เต็มด้วยปัญญา

แห่งวัชระทั้ง 3  จินตนาการถึงสัตว์ทัง้หลายทั้งปวงที่ก าลังเชื่อมโยงอวัยวะ

ทั้ง 2 ให้เป็นหนึ่งเดียว || 18 || 

นี้คือเครื่องมอืของการบรรลุถึงความเร้นลับแห่งมนตราของพุทธะทั้งปวง 

การภาวนาให้เป็นหนึ่งเ ดียวกับวัชระจนเข้าถึงเทพสตรีทั้งมวล และให้

เพ่งมองดูการยัว่ยวนของเทพสตรนีั้นซึ่งมลีกัษณะทีเ่ย้ายวนชวนหลงใหล นี่

คือการเข้าถึงมณฑลอันเร้นลับ || 19 || 

เม ื่อนั้น พระวัชรธรผู้เป็นราชา ผู้เป็นต้นก าเนิดของตถาคตทั้งปวง ผู้มอบ

การอภิเษกทั้งมวลให้แก่พุทธะอย่างยิ่งใหญ่ พระองค์ทรงตรัสพระวจนะ 

ดังนี้ || 20 || 

หญิงสาวจ านวนมากที่ถูกแสดงอยูใ่นโลกธาตุทั้งปวงพร้อมด้วยการปฏิบัติ

โยคะมหามุทราพึงปลดปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างออกมา || 21 || 

ที่ประทับของพุทธะได้แผ่ขยายออกไปหลายโกฏิเป็นอเนกอนันต์แห่งผู้

ครองวัชระ พระผู้ม ีพระภาคผู้บรรลุถึงโพธ ิได้กล่าวมาแล้วดังนั้น | จากที่

กล่าวมานี้ เราจะได้รับวัชระทั้ง 3 ที่เป็นเสมือนอากาศ และกลายเป็นพระ

โพธ ิสัตว์ มหาสมทุรแห่งพระชินเจ้า รวมทั้งพระวัชรสัตว์ผู้ยิ่งใหญ่ || 22 || 

บทที่ 10 การปลุกหัวใจของตถาคตทั้งปวงในคุหยสมาช มหาคุหยตันตรราชะได้จบลงด้วย

กาย วาจา และจิตอันลี้ลับแห่งตถาคตทั้งปวงอย่างเป็นศิริ ดังนั้นแล้ว  | 
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บทที่ 11 

การกระท  าความจรงิของบคุลาธษิฐานขัน้สงูสดุแหง่วัชรวิทยาและมนตราแห่งตถาคตทั้งปวง  
 

 เม ื่อนั้น พระตถาคตผู้ม ีพระภาคแห่งวัชระกาย วาจา และจิตได้เข้าสู่สม าธ ิที่ชื่อว่า 

“บุคลาธ ิษฐานขั้นสูงสุดแห่งวัชระ” และได้ทรงประกาศถึงสรรคที่ว่าด้วยเรื่องของบุคลาธ ิษฐานขั้น

สูงสุดแห่งวัชรมนตราของตถาคตทั้งปวง |  

การภาวนาถึงมหามทุราด้วยอักษรแหง่มนตราทั้งหลายของวัชระทั้งสามนัน้ 

เป็นการน าไปสู่พระโพธ ิญาณทั้งปวงเพราะด้วยวัชระแห่งปัญญาที่ถูก

กระท าอย่างคุ้มค่า || 1 || 

เปล่งค าว่า “โอ ” คือ หัวใจของปัญญาเป็นการน าไปสู่วัชระกาย | เปล่งค า

ว่า “อาะ” คือ การอุทิศพระโพธ ิญาณเป็นการน าไปสู่วัชระวาจา || 2 || 

เปล่งค าว่า “หู” คือ กาย วาจา และจิต เป็นการน าไปสู่วัชระทั้ง 3 ซึ่งไ ม ่

สามารถท าลายได้ | ดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นโดยพระผู้ม ีพระภาคผู้เป็น

บุคลาธ ิษฐ านของมนตราแห่งกาย วาจา และจิตของตถาคตทั้งปวง | 
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ท่ามกลางช่องว่างของวชัระให้จินตนาการถงึมณฑลที่ประกอบดว้ยวชัระทั้ง

ปวง55 | เปล่งค าว่า “ภฺรุ” ให้ขยายออกไปยังที่ซึ่งเป็นก้อนเมฆแห่งวัชระ     

|| 3 || 

 นี้คือหัวใจส าคัญของวัชระแห่งปัญญา || 

    || ภฺรุ || 

พึงสร้างค าว่า “โอ ” ไว้ท่ามกลางวัชระมณฑล และพึงจินตนาการถึงค าว่า 

“อาะ” ตั้งอยู่ท่ามกลางมณฑลที่ส่องแสงสว่าง || 4 || 

พึงนึกถึงค าว่า “หู” ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมมณฑล และภาวนาถงึค าว่า “ภฺรุ” 

คือ ที่ประทับอยู่ซึ่งสะท้อนถึงการอุบัติขึ้นของวัชระทั้ง 3 || 5 || 

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น โดยพระผู้ม ีพระภาคสมยะอันลี้ลับ | 

หัวใจส าคัญของพระพุทธเจ้าทั้งหลายม ี3 อย่างที่ท าให้กาย วาจา และจิตมี

ความปิติ ได้แก่ “โอ ” คือ พุทธกายาอันยอดเยีย่ม, “อาะ” คือ หนทางแห่ง

พุทธวาจา || 6 || 

“หู” คือ จิตอันท่วมท้นด้วยปัญญา สิ่งเหล่านี้ คือ หนทางสูงสุดแห่งการรู้

แจ้ง นี่คือความส าเร็จในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าทั้งปวง || 7 || 

เหตุที่เกิดขึน้มผีลเปน็พุทธเจ้าทั้งหลายนั้น ก็เพราะถูกเนรมิตขึ้นด้วยวัชระ

แห่งปัญญา นี้ก็คือสมมติพุทธะที่ถูกประกาศก้องในนามของ “มนตระ

วิทยา” || 8 || 

 การภาวนาถึงวัชระทั้ง 3 ที่ไม ่อาจท าลายได้ด้วยการปฏิบัติให้บรรลุถึงต้น

ก าเนิด เป็นอาทิ | 

 || สมาธ ิที่เรียกว่า “เหตุแห่งการอธ ิษฐานถึงวัชระแห่งปัญญา และความจริงของสมยะ

แห่งตถาคตทั้งปวง” || 

เม ื่อฝึกปฏิบัติโยคะอย่างนี้ โดยการปลีกวิเ วกและฝึกใ นสถานที่อันน่า

อภิรมย์ภายใน 2 สัปดาห์ กาย วาจา และจิตก็จะบรรลุผลอย่างไม่ต้อง

สงสัย || 9 || 

                                                             
55วัชระท้ังปวงน่าจะเป็นบุคลาธิษฐานของตถาคตท้ังปวง . 



  197 

เคลื่อนไปสู่ใจกลางช่องวา่งของวชัระ พึงจินตนาการถึงมณฑลอันศักดิ์สิทธ ิ์

ที่ใสสว่าง และพึงสร้างสมยมนตราของตนเองขึ้น โดยก าหนดค าว่า “โอ ” 

ให้อยู่ในใจตน || 10 || 

การภาวนาอย่างเคร่งครัดถงึพระไวโรจนะ ท าให้เหน็ภาพเมฆกอ้นใหญ่ทีแ่ผ่

แสงสว่างเป็นรศัม ี5 แฉกด้วยมหาสมทุรแหง่วัชระไวโรจนะของกายพุทธะ

นั้น || 11 || 

ก็จะพึงบรรลุถึงแสงสว่างแหง่พุทธกายา ภายใน 2 สัปดาห์ และยังคงตั้งอยู่

เป็นเวลา 3 วัชระกัลป์ และได้รบัการส่งเสริมใหเ้ป็นผู้ครอบครองปัญญาทั้ง 

556 || 12 || 

พระผู้ม ีพระภาค ความลับแห่งวัชระกายได้กล่าวอย่างนี้แล้ว | 

 || สมาธ ิที่เรียกว่า “ขบวนแห่งรัศมีจากกายของตถาคตทั้งปวง” || 

 เคลื่อนไปสู่ใจกลางช่องวา่งของวชัระ พึงจินตนาการถึงมณฑลอันศักดิ์สิทธ ิ์

แห่งธรรม และพึงสรา้งบุคลาธษิฐานแห่งมนตราของตนเองขึน้ โดยก าหนดค าว่า “อาะ” 

ให้อยู่ในล าคอ(ทางของเสียง)ของตน || 13 || 

 การภาวนาอย่างเคร่งครัดถึงพระโลเกศวรท าให้เห็นภาพมหาวัชระมี 5 สี 

หลังจากการสร้างสมยแห่งปัญญา ก่อให้เกิดส่วนประกอบทั้ง 5 แห่งสมยวาจา || 14 || 

 การด ารงอยู่ในวาจาแห่งธรรม เราจะกลายเป็นดังเช่นวัชระแหง่ธรรม และ

ยังคงตั้งอยู่เป็นเวลา 3 วัชระกัลป์เพื่อส่งเสริมให้เป็นผู้ครอบครองปัญญาทั้ง 5 || 15 || 

พระผู้ม ีพระภาค ความลับแห่งวัชระวาจาได้กล่าวอย่างนี้แล้ว | 

|| สมาธ ิที่เรียกว่า “การก าเนิดสมยวัชระวาจาแห่งตถาคตทั้งปวง” || 

เคลื่อนไปสู่ใจกลางช่องวา่งของวชัระ พึงจินตนาการถึงมณฑลอันศักดิ์สิทธ ์แห่ง

วัชระ และพึงสร้างบุคลาธ ิษฐานแหง่มนตราของตนเองขึ้นมา โดยก าหนดค าว่า “หู” ให้

ตั้งอยู่ในจิตของตน || 16 || 

พึงสร้างภาพความจริงแท้แห่งมหาสมยอยู่ในทั้ง 5 สี ที่ประทับของพระชินเจ้า

แห่งวัชระทั้งปวงถูกสร้างขึ้นด้วยวัชระแห่งปัญญา || 17 || 

                                                             
56ปัญญาท้ัง 5 น่าจะหมายถึง พระธยานิพุทธท้ัง 5 องค์. 
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เราพึงกลายเปน็ดังเชน่วชัระจิต ศาสดา และมหาสมุทรแหง่พระปัญญาคุณ และ

ยังคงตั้งอยู่เป็นเวลา 3 วัชระกัลป์เพื่อส่งเสริมให้เป็นผู้ครอบครองปัญญาทั้ง 5 || 18 || 

พระผู้ม ีพระภาค ความลับแห่งวัชระจิตได้กล่าวอย่างนี้แล้ว | 

|| สมาธ ิที่เรียกว่า “วัชระแห่งกาย วาจา และจิตแห่งตถาคตทั้งปวง” || 

พึงรับเอามหาวัชระมาไว้ตรงกลางมณฑลแห่งปัญญา และให้ก าหนดค าว่า “ข ” 

ให้อยู่ในร่างกายทุกส่วน เราจะกลายเป็นดังเช่น ช่องว่างแห่งวัชระปัญญา || 19 || 

    || ข  || 

จะได้รับการยกย่องบูชาครั้งแล้วครั้งเ ล่าโดยพระพุทธ เจ้าทั้งหลายและพระ

โพธ ิสัตว์ทัง้หลาย และจะยังคงตั้งอยูเ่ป็นเวลา 3 กัลป์จนกระทัง่ไมไ่ด้เหน็แมพ้ระพุทธเจ้า 

|| 20 || 

พระผู้ม ีพระภาค สมยแห่งช่องว่างของวัชระ | 

|| สมาธ ิที่เรียกว่า “พวงมาลาที่ก าลังเบ่งบานอยู่ท่ามกลางความโชติช่วงแห่งกาย วาจา 

และจิต” || 

ให้คิดถึงตัวแทนมนต์ของตัวเองที่อยู่ในวัชระมณฑล แล้วให้วางวัชระของค าที่

ถูกก าหนดว่า “หู” ไว้ในใจ และนึกถึงรัศมีที่ส่องสว่าง || 21 || 

|| หู || 

เราพึงกลายเปน็พระโพธสิตัว์ผูต้ั้งอยูใ่นภมู ิ10 ผู้ซึ่งบรรลุถงึบรมสุขแหง่มัญชุศรี

ผู้เป็นเจ้าของวัชระแห่งกาย วาจา และจิต || 22 || 

|| สมาธ ิที่เรียกว่า “วัชระจันทราแห่งสมยปัญญาของพระโพธ ิสัตว์” || 

เคลื่อนไปสู่ทา่มกลางช่องว่างของพระธาตุ แล้วใหก้ าหนดค าว่า “ถฺลี  ” อันส่อง

สว่างโชติช่วง  เราพึงกลายเป็นดังเช่นวัชระกายที่ถูกส่งไปสู่ขั้นสูงสุดด้วยวัชระกายนั้น       

|| 23 || 

     || ถฺลี  || 

|| สมาธ ิที่เรียกว่า “ที่ประทับของขบวนแห่งสมยของช่องว่างแห่งวัชระ” || 

ด้วยการปฏิบัติให้บรรลุถึงขั้นสูงสุดแห่งพุทธาภิญญา ก็เป็นเสมือนการได้รับ

อภิญญาทั้ง 5 นี้คือความส าเ ร็จขั้นสูงแห่งพุทธาภิญญาที่อยู่ท่ามกลางพุทธ ะทั้งปวง        

|| 24 || 
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เคลื่อนไปสู่ทา่มกลางช่องว่างของพระธาตุ แล้วใหจิ้นตนาการถึงวชัร มณฑลอัน

สูงสุด  พึงก าหนดค าว่า “โอ ”แห่งปัญญาและนึกถึงพระวัชรสัตว์ || 25 || 

|| โอ  || 

ด้วยการท าสมาธใิห้บรรลถุึงวัชระทัง้ 3 จนกลายเป็นเสมอืนพระอักโษภยะแห่ง 3 

วัชระ พระผู้ม ีพระภาคอักโษภยะวัชระได้กล่าวมาแล้วอย่างนี้ | 

ความกล้าหาญ(ธ ฺฤกฺ)อย่างยิ่งแห่งกาย และวาจามีเสมอๆก็เพราะกายาที่เป็น

เสมือนพระอักโษภยะ เราพึงบูชาบรรดาผู้ถือวัชระแหง่พระอกัโษภยะในโลกธาตุทั้งปวง 

|| 26 || 

|| สมาธ ิที่เรียกว่า “วัชระแห่งการรู้แจ้งด้วยกายที่เป็นเสมือนพระอักโษภยะ” || 

เคลื่อนไปสู่ทา่มกลางช่องว่างของพระธาตุ แล้วให้จินตนาการถึงพุทธ มณฑลอัน

สูงสุด พึงก าหนดค าว่า “ตฺร า” ให้ถูกสร้างอยู่ในอากาศวัชระ || 27 || 

|| ตฺร า || 

ด้วยการท าสมาธ ิใ ห้บรรลุถึงวัชระทั้ง 3 จนกลายเป็นเสมือนพระเกตุแห่ง 3 

วัชระ  พระผู้ม ีพระภาครัตนเกตุวัชระได้กล่าวมาแล้วอย่างนี้ | 

การปรากฏเป็นดังเช่นพระรัตนเกตุก็เพราะด้วยวัชระกาย วาจา และจิต  ผู้

นั้น(ผู้ปฏิบัติ)พึงน ามาซึ่งวัชระแห่งปัญญาอันสละตนเองเพื่อการตรัสรู้ || 28 || 

|| สมาธ ิที่เรียกว่า “วัชระอันปิติเบิกบานเพื่อการบรรลุถึงพระรัตนเกตุ” || 

เคลื่อนไปสู่ท่ามกลางช่องว่างของพระธาตุ พึงจินตนาการถึงพุทธมณฑลอัน

สูงสุด  ให้นึกถึงภาพของพระโลเกศวรที่ได้ก าหนดค าว่า “โอ ”แห่งธรรมเอาไว้ || 29 || 

|| โอ  || 

ด้วยการท าสมาธใิห้บรรลุถึงวัชระทั้ง 3 จนกลายเป็นเสมือนพระอมิตาแห่ง 3 

วัชระ พระผู้ม ีพระภาคอมิตาวัชระได้กล่าวมาแล้วอย่างนี้ | 

การปรากฏเป็นดังเช่นพระอมติายุส ก็เพราะด้วยวชัระกาย วาจา และจิต ผู้นั้น

(ผู้ปฏิบัติ)พึงได้รับผลบนหนทางแห่งมหายานก็เพื่อสรรพสัตว์ทั้งปวง || 30 || 

|| สมาธ ิที่เรียกว่า “แสงสว่างอันรุ่งโรจน์แห่งวัชรคุณของพระอมิตา” || 
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เคลื่อน ไปสู่ท่ามกลางช่องว่างของพระธาตุ พึงจินตนาการถึงพุทธมณฑลอัน

สูงสุด ใ ห้นึกถึงภาพของวัชระอุบล(ดอกบัวชมพู) และพึงก าหนดค าว่า “โอ ” 

แห่งสมยะ(การบรรลุ)เอาไว้ || 31 || 

|| โอ  || 

ด้วยการท าสมาธใิหบ้รรลถุึงวัชระทัง้ 3 จนกลายเป็นเสมือนพระอโมฆะแห่ง 3 

วัชระ  พระผู้ม ีพระภาค อโมฆวัชระได้กล่าวมาแล้วอย่างนี้ | 

การปรากฏเป็นดังเช่นพระวัชราโมฆ ก็เพราะด้วยวัชระกาย วาจา และจิต  ผู้

นั้น(ผู้ปฏิบัติ)พึงกลายเป็นมหาสมทุรอันรุ่งโรจนแ์หง่ปัญญาซึ่งจักน าพาความมุง่หมายของ

สรรพสัตว์ทั้งมวล || 32 || 

|| สมาธ ิที่เรียกว่า “แหล่งก าเนิดของปัญญาขั้นสูงสุด รัศมีอันส่องสว่างในการ

เข้าถึงพระอโมฆะ” || 

เคลื่อนไปสู่ท่ามกลางช่องว่างของพระธาตุ  พึงจินตนาการถึงพุทธมณฑลอัน

สูงสุด  ให้นึกถึงพระไวโรจนวัชระ  และพึงก าหนดค าว่า “โอ ” 3 ครั้ง || 33 || 

|| โอ  โอ  โอ  || 

ด้วยการท าสมาธใิหบ้รรลถุึงวัชระทัง้ 3 จนกลายเป็นเสมือนพระไวโรจนวัชระ 

พระผู้ม ีพระภาคไวโรจนวัชระ ได้กล่าวมาแล้วอย่างนี้  | 

การปรากฏเป็นดังเชน่พระไวโรจนะก็เพราะด้วยวัชระกาย วาจา และจิต  ผู้นั้น

(ผู้ปฏิบัติ)จะเป็นผู้บรรลุถงึกายทัง้ 3 ที่ไม ่สามารถท าลายได้  และบรรลุถึงการรู้แจ้งแห่ง

ปัญญา || 34 || 

|| สมาธ ิที่เรียกว่า “วัชระแห่งการรู้แจ้งอันเป็นรากฐานแห่งกาย วาจา และจิต” || 

นี่คือการรวบรวมสมาธ ิทั้งหลายที่พึงปฏิบัติอยู่บนภูเขาอย่างปลีกวิเวก อยู่

ท่ามกลางแม่น้ าอันไหลหลาก และอยู่ในสถานที่เผาศพ เป็นต้น || 35 || 

ท่ามกลางช่องว่างของวชัระ ให้นึกถึงภาพวัชระปัญญาของพระอักโษภยะ เป็น

ต้น  การภาวนาถึงพุทธะขั้นสูงสุดก็เพราะด้วยการปฏิบัติให้เกิดปัญญาญาณทั้ง 5 ด้าน

(ของธยานิพุทธทั้ง 5 องค์)ในสถานที่เหล่านั้น || 36 || 

พระผู้ม ีพระภาคมหาวัชระสมยะ พระผู้ม ีวัชระปรีชาญานได้กล่าวมาแล้ว      

อย่างนี้ | 
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พึงเป็นดังเช่น ปัญญาญาณทั้ง 5 พร้อมด้วยการปฏิบัติอยู่ในสถานะทั้ง 5 และ

ประกอบด้วยมหาวัชระมี 5 แฉกซึ่งประดับด้วยประกายไฟ 5 สี || 37 || 

พึงเป็นดังเช่นปญัญาญาณทั้ง 5 พร้อมด้วยการปฏิบตัิใหอ้ยูใ่นวัชระทั้ง 5 และให้

พึงสร้างมนต์ของตนเองขึ้นมาเป็นจักระแล้วเติมเต็มด้วยประกายไฟอันโชติช่วงอย่าง

หนาแน่น || 38 || 

พึงเป็นดังเชน่ทีป่ระทับแห่งพุทธะด้วยการเข้าถึงพุทธะโดยการท าสมาธ ิ เคลือ่น

ไปสู่ท่ามกลางช่องวา่งของวัชระ พึงจินตนาการถงึแสงสวา่งอันโชติชว่งแหง่พุทธะ || 39 || 

พึงวางพระไวโรจนะไว้ในร่างกายตน แล้วให้ตั้งอยู่ท่ามกลางพุทธมณฑล ก าหนดค าว่า 

“โอ ” ไว้ในใจ แล้วภาวนาถึงมนต์นั้นอย่างมีสติ || 40 || 

เม ื่อใดที่ เราพิชิตการเข้าถึงวัชระแห่งการดับทุกข์ใ นใจตนได้  เม ื่อนั้นเราจะ

กลายเป็นจินดามณีอันเลิศล้ า ซึ่งก็คือผู้ส าเร็จอันยิ่งใหญ่แห่งพุทธะทั้งปวง || 41 || 

พึงนึกถึงวัชระแหง่อักโษภยะให้อยู่ท่ามกลางพุทธมณฑล  ก าหนดค าว่า “หู”ไว้

ในใจ  แล้ววางจุดแห่งดวงจิตไว้ที่นั่น || 42 || 

พึงนึกถึงพระอมิตาภะตั้งอยูท่่ามกลางพุทธมณฑล และก าหนดค าว่า “อาะ” ไว้

ในใจ แล้ววางจุดแห่งดวงจิตไว้ที่นั่น || 43 || 

นี่คือการบรรลุจุดสูงสุด ใ ห้ภาวนาถึงวัชระทั้ง 3 ที่ไ ม ่สามารถท าลายได้   จึง

บรรลุถึงปัญญาแห่งการดับทุกข์ และสัมฤทธ ิ์ผลเป็นพุทธะ-สิทธ ิ || 44 || 

มณฑลอันส่องสว่างพึงตั้งอยู่ท่ามกลางช่องว่างของวัชระธาตุ ก าหนดค าว่า 

“โอ ” ไว้ในกาย วาจา และจิตให้คงตั้งอยู่เป็นเวลา 1 กัลป์ || 45 || 

มณฑลแห่งธรรมพึงตั้งอยู่ท่ามกลางช่องวา่งของวัชระธาตุ ก าหนดค าว่า “อาะ”

ไว้ในกาย วาจา และจิตให้คงตั้งอยู่เป็นเวลา 1 กัลป์ || 46 || 

วัชระมณฑลพึงตั้งอยูท่่ามกลางช่องว่างของวัชระธาตุ ก าหนดค าว่า “หู” ไว้ใน

กาย วาจา และจิตให้คงตั้งอยู่เป็นเวลา 1 กัลป์ || 47 || 

พระผู้ม ีพระภาคสมยะแห่งตรีวัชรญาณได้กล่าวมาแล้ว | 

เม ื่อปฏิบตัิโยคะอันสมบูรณ์เหลา่นี้ของผู้ถอืวัชระกาย วาจา และจิต พึงอ่านและ

ท าสมาธ ิถึงเรื่องเหล่านี้  ท่านจะกลายเป็นพระวัชรธร || 48 || 
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บทที่ 11 การกระท าความจริงของบุคลาธ ิษฐานขั้นสูงสุดแห่งวัชรวิทยาและมนตราแห่ง

ตถาคตทั้งปวงในคุหยสมาช มหาคุหยตันตรราชะได้จบลงด้วยกาย วาจา และจิตอันลี้ลับแหง่ตถาคตทัง้

ปวงอย่างเป็นศิริ ดังนั้นแล้ว | 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 12 

ค  าช ี้แ นะของเคร ื่องมือในการบรรลุให ้ถ ึงจ ุดสุดยอด  
 

 เม ื่อนั้น พระวัชรธร ผู้เป็นศาสดา ผู้สร้าง และผู้ส าเร็จแห่งปัญญาอันสูงสุด ทรงประกาศ

ด้วยวัชระวาจาอันเป็นความจริงแท้ในการบรรลุถึงวัชระทั้งสาม |  

เสมือนสิง่ที่มอียูใ่นช่องวา่งของพระธาตุ  จงหลุดพ้นจากความคิดที่แตกต่าง

ของรูปลักษณ์แหง่ธรรมชาติ ท่ามกลางพระธรรมอันบรสิุทธ ิ ์นี่คือนาฏกรรม

ที่ถูกรังสรรค์ขึ้นมาในจินตนาการ || 1 || 

ในอาณาเขตอันเป็นป่าใหญ่ถูกตกแต่งประดับประดาไปด้วยพืชผลและ

ดอกไม้ บนภูเขาอันปลกีวิเวกจะเปน็ทีชุ่มนมุของนักสิทธ(ิผู้ส าเร็จ)ทั้งปวงที่

จะได้บรรลุ || 2 || 

|| ม า || 
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จงภาวนาถึงพระมัญชุวัชระด้วยวัชระกาย วาจา และจิต พึงกลายเป็นดังเช่น

พระมัญชุวัชระอันสั่นสะเทือนอยู่ในกาย วาจา และจิต || 3 || 

ตัวตนอันบริสทุธ ิเ์ปล่งแสงออกไปด้วยแสงสว่างแห่งวัชระประทีปอย่างพิสดาร

เป็นระยะทาง 100 โยชน์ และแสงนั้นยังถูกประดับด้วยเครื่องตกแต่งทั้งหลาย

ทั้งปวง || 4 || 

แม้พระพรหม พระรุทร57 และเทพทัง้หลายยงัไมส่ามารถที่จะมองเห็นพระองค์

(พระมัญชุวัชระ) ได้ | 

|| สมาธ ิที่ชื่อว่า “การกระท าให้อันตรธานไปของการบรรลุขั้นสูงสุดแห่งพระ

มัญชุวัชระ” || 5 || 

น าการหลอมรวมกันของโลหะทั้ง 3 ขว้างเข้าไปในปากดว้ยสิ่งปฏิกูลของสมยะ

ทั้ง 558 ซึ่งถือก าเนิดจาก 3 วัชระอันท าลายไม่ได้ || 6 || 

ตอนนี้ให้นึกถึงจิตที่ไม ่อาจท าลายได้ของพุทธ ะทั้งปวง และในชั่วขณะนั้นแล  

เราจะได้รับแสงอันงดงามแห่งพระมัญชุวัชระ || 7 || 

จักระที่ถูกสร้างขึ้นด้วยมนต์ของตนเองมีเปลวไฟลุกส่องสว่าง และให้นึกถึงที่

ประทับของพุทธะทั้งปวง  เราก็จะกลายเป็นดังเช่นพุทธะ || 8 || 

บริวารทั้งหลายมจี านวนราวกบัฝุน่ละอองธลุจี านวนมากบนเขาพระสุเมรทุั้ง 36 

แห่ง ทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นเสมือนพระวัชรธร || 9 || 

|| สมาธ ิที่ชื่อว่า “การบรรลุถึงจักระ” || 

                                                             
57 พระรุทร (Rudra) คือ เทพเจ้าสมัยฤคเวทเป็นอีกช่ือของพระศิวะ  พระพรหมเป็นผู้ให้ก าเนิด

พระรุทรโดยประทานนามให้ถึง 8 นาม ได้แก่ ภว ศรฺว ปศุปดี อุคฺร มหาเทว รุทฺร อีศาน และอศนิ  มนุษย์
ท่ัวไปจะนับถือบูชาเทพองค์นี้ในนามของพระรุทรอันเป็นช่ือ 1 ใน 8 นามซ่ึง “รุทร” นี้ แปลว่า “ร้องไห้” 
ส าหรับนามอ่ืนๆอีก 7 นามนั้นยังไม่เป็นท่ีนิยมนัก พระรุทรเป็นเทพท่ีย่ิงใหญ่และเป็นท่ีเคารพบูชาอย่างมาก
ในยุคพระเวท โดยถือกันว่าพระรุทรเป็นเทพผู้ท าลายล้าง ส่ิงช่ัวร้าย แล้วให้พระพรหมสร้างสิง ดีงาม           
ข้ึนใหม่ : ดูเพิ่ม เติมใน Gosta Liebert, Iconographic Dictionary of the Indian Religions : 

Hinduism-Buddhism-Jainism (Leiden: E. J. Brill, 1976), 241-42. 
58น่าจะหมายถึง ประสาทสัมผัสท้ัง 5 ประการ. 
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ท่ามกลางมณฑล ด้วยมนต์ของตนเองท าใหเ้กิดภาพมหาวัชระ เปรียบเสมอืนจิต

วัชระซึ่งก็คือที่ประทับแห่งวัชระทั้งปวง || 10 || 

หญิงสาวมากมายมจี านวนราวกับฝุ่นละอองธลุีจ านวนมากบนเขาพระสุเมรุทั้ง 

36 แห่ง จะได้อยู่บนที่พ านักแห่งคุณความดีทั้งหลาย  เราจะกลายเป็นมหา

วัชระแห่ง 3 โลกที่ได้รับการเคารพจากพระรุทร || 11 || 

|| สมาธ ิที่ชื่อว่า “ความเหมือนแห่งวัชระ” || 

ด้วยวัชระมนต์ของตนเองท าให้เกิดภาพดอกบัวขนาดใหญ่ที่ม ี 8 กลีบ การ

จินตนาการถึงที่ประทับแหง่ธรรมะทั้งปวง  เราจะกลายเป็นดังเช่นธรรมะนั้น     

|| 12 || 

ความบริสุทธ ิ์แห่งตัวตนทั้งหลายมีจ านวนราวกับฝุ่นละอองธ ุลีจ านวนมากบน

เขาพระสุเมรุทัง้ 36 แห่ง ซึ่งน าเอาทัง้หมดมากองรวมกันอยู่ในอัครมณฑลแห่ง

การบูชาพุทธะ || 13 || 

|| สมาธ ิที่ชื่อว่า “ความเหมือนแห่งดอกบัว” || 

เราจะยังคงตั้งอยู่เป็นเวลา 3 กัลป์เพื่อเชิดชูปัญญาทั้ง 5 เราจะบูชาความลี้ลับ

เป็น 3 เท่าของพุทธเจ้าทั้งปวงทั้ง 10 ทิศ || 14 || 

มนต์ของตนเองท าให้เกดิภาพของพระขรรค์ที่สอ่งแสงเปน็รศัม ี5 แฉกถืออยู่ใน

มือพร้อมกับมดีวงตาเปดิกว้าง เราจะกลายเปน็พระวิทยาธรแหง่ 3 วัชระ|| 15 || 

เราจะกลายเป็นพระพรหม บุรุษผู้ประเสริฐสุด เป็นผู้กล้าหาญแห่ง 3 พันเขต  

แล้วจะได้รับการบูชาจาก 3 โลก และได้รับการเคารพจากพระพรหม  พระ

อินทร์ และเทพทั้งหลาย || 16 || 

ผู้ซึ่งต้องการเป็นผู้ครอบครองวัชระกาย วาจา และจิตด้วยใจปรารถนา ถือว่าผู้

นั้นเป็นผู้ส าเร็จที่เกิดจากวัชระจิต || 17 || 

|| สมาธ ิที่ชื่อว่า “สิ่งประเสริฐสุดแห่งพระขรรค์ทั้งปวง” || 

พึงก าหนดค าว่า “โอ ”ให้เปน็ยาเมด็ทีม่ ีขนาดเท่าเมล็ดถั่วเขียวพร้อมด้วยภาพ

ของเทวดาประจ าตัวใหอ้ยู่ตรงกลางเมล็ดนั้น แล้วจินตนาการว่ามันอยู่ในปาก    

|| 18 || 
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เพียงชั่วขณะหนึง่ เราจะได้รับแสงสว่างแห่งพระโพธ ิสัตว์  แสงอัน เสมือนการ

โผล่ขึ้นมาของพระอาทิตย์ แสงอันสว่างดุจทองชมพูนท || 19 || 

พึงก าหนดค าว่า “อาะ”ให้เป็นยาเมด็ที่มขีนาดเท่าเมล็ดถั่วเขยีวพร้อมด้วยภาพ

ของเทวดาประจ าตัวใหอ้ยู่ตรงกลางเมล็ดนั้น แล้วจินตนาการว่ามันอยู่ในปาก  

|| 20 || 

เพียงชั่วขณะหนึ่ง เราจะได้รับแสงสว่างแห่งโพธ ิจิต  แสงอัน เสมือนการโผล่

ขึ้นมาของพระอาทิตย์ แสงอันสว่างดุจทองชมพูนท || 21 || 

พึงก าหนดค าว่า “หู”ให้เป็นยาเม็ดที่ม ีขนาดเท่าเมล็ดถั่วเขียวพร้อมด้วยภาพ

ของเทวดาประจ าตัวใหอ้ยู่ตรงกลางเมล็ดนั้น แล้วจินตนาการว่ามันอยู่ในปาก  

|| 22 || 

เพียงชั่วขณะหนึง่ เราจะได้รับแสงสว่างแห่งวัชระกาย แสงอันเสมือนการโผล่

ขึ้นมาของพระอาทิตย์ แสงอันสว่างดุจทองชมพูนท || 23 || 

พึงนึกถึงพระไวโรจนะให้อยู่ท่ามกลางแสงสว่างของช่องว่างแห่งพระธาตุ และ

นึกถึงจักระที่อยู่ในมือให้เป็นจักระแห่งพระวิทยาธร || 24 || 

การหลอมรวมกายแหง่จักระขั้นสูงสุดพร้อมด้วยวัชระแห่งปัญญาที่จะถูกสร้าง

ขึ้น ให้นึกถึงตระกูลแห่งมหาจักระ  นี้คือสาธนะ(เครื่องมือ)ขั้นสูงสุดแห่งจักระ  

|| 25 || 

พึงนึกถึงปัญญาของพระอักโษภยะให้อยู่ท่ามกลางช่องว่างแห่งพระธาตุของ

วัชระ  และนึกถึงวัชระที่อยู่ในมือให้เป็นวัชระแห่งวิทยาธร || 26 || 

การหลอมรวมกายแหง่วัชระขั้นสูงสุดพร้อมด้วยวัชระแห่งปัญญาที่จะถูกสร้าง

ขึ้น  ให้นึกถึงตระกูลแหง่มหาวัชระ นี้คือสาธนะ(เครื่องมือ)ขั้นสูงสุดแห่งวัชระ  

|| 27 || 

พึงนึกถึงพระรัตนวชัระให้อยูท่่ามกลางช่องว่างแห่งพระธาตุของรัตนะ และนึก

ถึงรัตนะที่อยู่ในมือให้เป็นรัตนะแห่งวิทยาธร || 28 || 

การหลอมรวมกายแหง่รตันะขัน้สูงสุดพร้อมด้วยวัชระแห่งปัญญาที่จะถูกสร้าง

ขึ้น ให้นึกถึงตระกูลแห่งมหารัตนะ  นี้คือสาธนะ(เครื่องมือ)ขั้นสูงสุดแห่งรัตนะ 

|| 29 || 
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พึงนึกถึงพระอมิตาภะให้อยูท่่ามกลางช่องวา่งแห่งพระธาตุของดอกบัว และนึก

ถึงดอกบัวที่อยู่ในมือให้เป็นดอกบัวแห่งวิทยาธร || 30 || 

การหลอมรวมกายแหง่ธรรมพรอ้มด้วยวชัระแห่งปัญญาที่จะถูกสร้างขึ้น ให้นึก

ถึงตระกูลแห่งมหาปัทมะ  นี้คือสาธนะ(เครือ่งม ือ)ขั้นสูงสุดแห่งดอกบัว || 31 || 

พึงนึกถึงพระอโมฆะผู้ยิ่งใหญ่ ให้อยู่ท่ามกลางช่องว่างแห่งพระธาตุของสมยะ 

และนึกถึงพระขรรค์ที่อยู่ในมือให้เป็นพระขรรค์แห่งวิทยาธร || 32 || 

การหลอมรวมกายแห่งสมยะ(การบรรลุ)พร้อมด้วยวัชระแห่งปัญญาที่จะถูก

สร้างขึ้น  ให้นึกถึงตระกูลแหง่มหาสมยะ นี้คือสาธนะ(เครื่องมือ)ขั้นสูงสุดแห่ง

การบรรลุ || 33 || 

ตรีศูล ตะขอแห่งปัญญา และอื่นๆซึ่งได้แบ่งแยกวชัระ ถูกท าให้ส าเร็จด้วยการ

ท าสมาธ ิของผู้นั้นพร้อมทัง้สาธนะแหง่กาย วาจา และจิตก็ย่อมบรรลุผลส าเร็จ

ด้วย || 34 || 

พระผู้ม ีพระภาคมหาสมยสิทธ ิวัชระได้กล่าวมาดังนี้แล้ว |  

ในทางสี่แพร่งแห่งป่าดงพงไพรหรอืในสุสานเขตแดนอันโดดเดี่ยว ผู้ส าเรจ็พึงฝึก

ปฏิบัติอย่างเป็นนิตย์ให้เข้าถึงวัชระโดยเฉพาะ || 35 || 

ให้นึกถึงบคุลาธษิฐานแหง่การรวมมนต์ทั้ง 3 เข้าด้วยกัน ผู้ถือวัชระทั้ง 3 ก็ให้

รวมเป็นหนึ่ง และตะขอแห่งกาย วาจา และจิตของพุทธะทั้งหลายผู้ซึ่งม ีพุทธ ิ

ปัญญา || 36 || 

ท่ามกลางมณฑลอันยิ่งใหญ่ทางด้านตะวนัตกเฉยีงเหนือ ถูกดึงดูดด้วยภาพของ

พุทธะอันประเสริฐ และพึงดูดกลืนด้วยวัชระอันน่าหลงใหลซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่ง

การบรรลุทั้ง 10 ทิศ || 37 || 

|| การครอบครองวัชระอันเป็นการบรรลุเขตแดนพระธาตุ || 

การครอบครองอันสูงสุดแห่งสมยะถูกกระท าโดยวัชระ ดอกบัว และอื่นๆ     

มหาจักระของพระไวโรจนะที่ถูกนึกถึงนั้น คือ ตะขออันเป็นที่อยู่แห่งพระชิน

เจ้า || 38 || 

|| การเข้าครอบครองสมยะทั้ง 3 อาณาจักร || 
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พึงสร้างภาพพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยคุณลักษณะแหง่บุญกุศลทั้งปวงขึ้นมา และ

นึกถึงตะขอแห่งกาย วาจา จิต และสิ่งอื่นๆให้อยู่ในมือ || 39 || 

พึงสร้างภาพกายแห่งวัชระ(พุทธะ)พร้อมด้วยคุณลักษณะแห่งบุญกุศลทั้งปวง  

พระองค์ทรงแสดงลกัษณะการกระท าอื่นๆใหร้วมเป็นหนึง่เดียวกันอย่างแน่แท้ 

|| 40 || 

พึงเป็นดังเช่นวัชระวาจาที่ประสานรวมกันกับวัชระชิวหาจากการเจริญสมาธ ิ 

พึงนึกถึงการสักการะบชูาด้วยเครื่องสักการะบูชาที่ยิ่งใหญ่ในการถวายแด่สมยะ

(การบรรลุ)แห่งความลี้ลับทั้ง 3(กาย วาจา จิต) || 41 || 

นี้คือการรวบรวมสาระอันลี้ลับแห่งผู้ส าเร็จทั้งปวง | 

มหาคุหยสมยะผู้ม ีพระภาคได้กล่าวมาอย่างนี้แล้ว | 

ที่สุดแห่งความเปน็เลิศของวชัระทั้ง 3 พึงส าเร็จได้ด้วยการบรรลุอนัสงูส่งถงึเนื้อ

มนุษย์(มหาม าสะ)  เจ้าแห่งวิทยาธรมขีึน้ได้ด้วยการบรรลุอันสูงส่งถึงสิ่งปฏิกูล   

|| 42 || 

อภิญญาทั้ง 5 ประการพึงได้รับก็เพราะด้วยการบรรลุถึงเนื้อช้าง ภาวะผู้น าที่

มองไม่เห็นมีขึ้นได้ด้วยการบรรลุถึงเนื้อม ้า || 43 || 

อลังการแห่งผู้ส าเร็จทั้งปวงกเ็พราะด้วยการบรรลุถึงเนื้อสุนัข การครอบครอง

วัชระขั้นสูงสุดก็เพราะด้วยการบรรลุอันสูงส่งถึงเนื้อโค || 44 || 

พึงจินตนาการถงึแก่นแท้ของเนือ้ทั้งปวง หากไมม่อียูจ่ริงพึงอธษิฐานถึงพุทธะทั้ง

ปวงพร้อมด้วยการรวมเป็นหนึ่งกับวัชระนั้น || 45 || 

ผู้เป็นเจ้าของวชัระกาย วาจา และจิตพร้อมด้วยคุณลกัษณะแห่งบญุกุศลทัง้ปวง  

ผู้ถือวัชระอันสูงส่งอยู่บนพระเศียร  ผู้บรรลุถึงปัญญาญาณจะอยู่ใ นหฤทัย        

|| 46 || 

นี้คือหนทางแห่งการบรรลุขั้นสูงสุดของพุทธะทั้งปวงอย่างน่าพอใจ  ผู้กระท า

ความส าเร็จทั้งหลายทั้งปวงได้ท าในสิ่งที่ม ีคุณค่ายิ่งด้วยการบรรลุอย่างยิ่งใหญ่     

|| 47 || 

|| สมาธ ิที่ม ีชื่อว่า “อาหารของวัชระปัญญาในการบรรลุทุกสิ่ง” || 
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ผู้ครองวัชระก าหนดค าว่า “หู” แล้วให้น าไปวางไว้ที่ลิ้นของวัชระอันสูงส่งแห่ง

สมยะ  เราจะพึงบรรลุถึงวัชรสัตว์ด้วยการประสานเป็นหนึ่งเดียวกันกับน้ า

อมฤตทั้ง 5 || 48 || 

นี้คือการบรรลุถงึการสร้างค าว่า “อาะ” และ “โอ ” ซึ่งเป็นหนทางของวัชระอัน

สูงสุด  เพราะด้วยการประสานโยคะอย่างแน่แท้นั้น จึงกลายเป็นดังเช่นวัชร

สัตว์ || 49 || 

|| สมาธ ิที่ม ีชื่อว่า “มาลัยแห่งน้ าอมฤตในการบรรลุถึงวัชระ” || 

ผู้ส าเร็จในการเข้าถึงวัชระทั้ง 3 ย่อมกลายเป็นผู้ครอบครองวัชระทั้ง 3 กาย 

มหาสมุทรแห่งจินดามณีย่อมเป็นของพุทธะทั้งปวงใน 10 ทิศ || 50 || 

ธรรมชาติของวัชระได้ส่องแสงไปยงัโลกธาตุทั่วทุกหนทุกแห่ง  ในตัวผู้ส าเร็จที่

ได้เข้าถึงจักระย่อมเป็นดังเช่นกายแห่งพุทธะ || 51 || 

จะมีผู้ส าเร็จเปน็จ านวนมากดังเชน่เมด็ทรายในแม่น้ าคงคาซึ่งไม ่อาจนับได้ อยู่

ท่องเที่ยวไปทกุหนทกุแหง่ เจ้าแห่งวิทยาธรจะมีอยูท่ั่วในความยิ่งใหญ่แห่งการ

บรรลุ (สมยะ) || 52 || 

วัชระกายได้ส่องแสงไปในผู้ส าเร็จอันยิ่งใหญ่และสมยะทั้งปวง  ผู้ส่องแสงจะ

ส่องไปทั่วทั้งพันอาณาจักรและทัง้อาณาจักรที่มองไมเ่ห็น  เราย่อมอยูเ่หนอืจาก

ผู้ส าเร็จทั้งปวง และย่อมเพลิดเพลินกับการเสพสมสุราเคล้านารี || 53 || 

เราย่อมมองเหน็พุทธะทั้งหลายมจี านวนเทา่กับเมด็ทรายในแมน่้ าคงคาตั้งอยูใ่น

ที่อาศัยแห่ง 3 วัชระ ราวกับว่านั่น(พุทธะทัง้หลาย)คือฝุน่ละอองไดอ้ยู่ในมอืของ

เราแล้วข้างหนึ่ง || 54 || 

ผู้ม ีอภิญญาอย่างเป็นอิสระย่อมได้ยินเสียงค าเรียกขานใ ดๆจากดินแดนที่ม ี

จ านวนเท่ากับเมด็ทรายในแมน่้ าคงคา ราวกับว่าทั้งหมดทั้งปวงนั้นมาตั้งอยู่ที่หู

ของเรา || 55 || 

เรารับรู้ถึงลักษณะของกาย วาจา และจิตที่เป็นการเรียกชื่อของจิตซึ่งเกิดขึ้น

จากนาฏกรรมของสรรพสตัว์ทั้งหลายจากดินแดนทีม่จี านวนเทา่กับเมด็ทรายใน

แม่น้ าคงคา || 56 || 
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ให้เรานึกถึงราวกับว่าเวลาที่อาศัยอยูผ่่านไปเป็นเวลา 3 วัน มันไดเ้กิดขึ้น ตั้งอยู่

ในการเวยีนว่ายตายเกดิเป็นเวลาหลายกัปกัลป์เสมอืนจ านวนเมด็ทรายในแมน่้ า

คงคา || 57 || 

ผู้ถือวัชระอันยิ่งใหญ่และทรงพลังได้แผ่ขยายออกไปจ านวนหลายกัปกัลป์

เสมือนจ านวนเมด็ทรายในแมน่้ าคงคา พร้อมทัง้การเกดิขึ้นของหมูก่้อนเมฆแห่ง

พุทธะที่ม ีจ านวนเสมือนเม็ดทรายในแม่น้ าคงคา || 58 || 

พระผู้ม ีพระภาคผู้บรรลุถึงอภิญญาได้กล่าวมาแล้วดังนี้ | 

นี้คือ วัชรจักษุ วัชรสุตตะ วัชรจิต วัชรปาณี และวัชรฤทธ ี  เราจะกลายเป็น

เสมือนพุทธกายาในความ เป็นผู้ส าเร็จประโยชน์แห่งพุทธาภิญญาพร้อมด้วย

บริวารที่ถูกเติมเต็มด้วยจ านวนเท่ากับเม็ดทรายในแม่น้ าคงคา  วัชรกายและ

วาจาพึงท่องไปยังทุกทิศทางในโลกธาตุ || 59 || 

การรวม เป็นหนึ่งเดียวกันใ นการเข้าถึงการบูชา(เสวา) ก่อให้เกิดอุปสาธนะ

(กระบวนการเข้าถึงความเป็นผู้ส าเร็จ) การบรรลุถึงประโยชน์แห่งผู้ส าเร็จ(สา

ธน) และกลายเป็นผู้ส าเร็จที่ยิ่งใหญ่(มหาสาธน)ในขั้นที่ 459 || 60 || 

ผู้กระท าความส าเร็จพึงท ากรรมเหล่านี้ด้วยวัชระที่ต่างกัน เพื่อเป็นผู้รู้ปัญญา 

การรวมเป็นหนึ่งเดียวกันในการท าสมาธ ิบูชาได้กลายเป็นผู้รู้ โพธ ิขั้นสูงสุด         

|| 61 || 

ในความส าเร็จอันยิ่งใหญ่ของอุปสาธนะควรใชว้ิจารณญาณพินิจถึงสถานทีศ่ักดิ์สิทธ ิ์ ของ

วัชระ  การสร้างเจ้า(อธบิดี)แหง่มนตราขึ้นในสาธนะ จึงถูกเรยีกว่าการปลุกเร้าให้ตื่นขึ้น 

|| 62 || 

ในช่วงเวลาแห่งมหาสาธนะ ผู้ถือวัชระแห่งปัญญาพึงส าเร็จได้ด้วยการสร้างภาพ  ผู้ถือ

วัชระแห่งมนตราของตนเอง  และเป็นเจ้า(อธ ิบดี)ผู้สวมมงกุฎ || 63 || 

ในทุกที่นั้นจะกระท าการบูชาอันศักดิ์สิทธ ิด์้วยน้ าอมฤตแห่งปญัญาอย่างสม่ าเสมอ นี้กค็อื

ผู้ส าเร็จประโยชน์ในมนตราทั้งปวงแห่งมนตราทั้งปวง || 64 || 

                                                             
59ในข้ันท่ี 4 ถือเป็นข้ันสุดท้ายของผู้ปฏิบัติจนเป็นผู้ส าเร็จอย่างเต็มตัวเรียกว่าปฏิบัติอยู่ในระดับ 

“อนุตรโยคตันตระ”  : ดูเพิ่มเติมใน Cornu, 570. 
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ในประเทศอันเป็นป่าใหญ่และรกร้างทรุกันดาร บนขนุเขา ในถ้ ามดื และริมฝั่งแม่น้ า จะ

มีผู้ส าเร็จบรรลุธรรมเสมอ || 65 || 

พระผู้ม ีพระภาคมหาสาธนวัชระได้กล่าวมาแล้วอย่างนี้ | 

การกระท าการบูชา(เสวา)ด้วยส่วนประกอบทัง้ 4 อย่างของวัชระ ด้วยการอุทิศ

ตนอย่างมุ่งม ั่น การเจริญสมาธ ิด้วยมนต์แห่งวัชรกายทั้ง 3 ย่อมบรรลุถึงความส าเร็จ      

|| 66 || 

ผู้รู้ย่อมเข้าถึงความยบัยั้งชัง่ใจ(ส วร)60 ด้วยการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 4 เวลาใน 

5 สถานะ61 และท าสมาธ ิก าหนดค าว่า “โอ ” ด้วยวัชรญาณ || 67 || 

การเกิดขึ้นของวัชรสมยะอาจใช้เวลา 7 วัน , 15 วัน, 1 เดือน และ 1 ปีนั้น 

ผู้ส าเร็จย่อมเข้าถึงได้โดยไม่นาน || 68 || 

แรงจูงใ จที่ถูกกล่าวถึงจ านวนวัน(แห่งความส าเร็จ)ที่ท าให้แตกต่างกันโดย

รายละเอียดของเรา  ผู้ส าเร็จจะบรรลุภายใน 15 วัน ก็เพราะด้วยบ่อเกิดแห่ง

ความเร้นลับขั้นสูง ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว || 69 || 

นี่คือ เรื่องราวของการสกัดกัน้การไหลของกรรม(ส วร)เพื่อกระบวนการเข้าถึง

ความเป็นผู้ส าเร็จ | 

ผู้ถือพุทธกายาอันเป็นสิริ ผู้ที่ม ีลักษณะของ 3 วัชระอันท าลายไม่ได้ ผู้ถือวัชร

กาย ขอจงกระท าการให้พรแก่เราในวันนี้ || 70 || 

                                                             
60 Saṃvara เป็นข้ันตอนแรกในการท าลายกรรมท่ีได้ส่ังสมมา โลกหรือสังสารวัฏเปรียบเสมือน

เป็นมหาสมุทร จิตของเราเปรียบเหมือนเรือท่ีพยายามจะข้ามมหาสมุทรไปให้ถึงฝ่ังเพื่อความเป็นอิสระ  เมื่อ
เรือร่ัวน้ าก็จะไหลเข้ามาเปรียบเหมือนกรรมไหลเข้ามาอยู่ติดกับดวงจิต  ข้ันตอนแรกคือการหยุดการร่ัวไหล
และป้องกันไม่ให้น้ าเข้ามาในเรือ  นี่คือ “ส วร” การปลดปล่อยจะถูกท าได้โดย “ส วร” การปลดปล่อยจะ
เป็นไปไม่ได้ หากดวงจิตยังเป็นทาสของกรรมอยู่ การปลดปล่อยจะถูกท าได้โดย “ส วร” คือ การหยุดการไหล
ของกรรม : ดูเพิ่ม เติมใน  Sukhlal Sanghvi, Commentary on Tattvārthasūtra of Vācaka 

Umāsvāti. Trans. By K.K.Dixit (Ahmedabad: L.D. Institute of Indology, 1974), 320. 
61ใน 5 สถานะน่าจะหมายถึง อารมณ์ความรู้สึกท้ัง 5 ประการ อันได้แก่ รูป รส กล่ิน เสียง สัมผัส. 
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พุทธ ะทั้งหลายผู้ประทับอยู่ใ นทิศทั้ง 10 ผู้ซึ่งม ีลักษณะแห่ง 3 วัชระอัน

ท าลายไม่ได้  ขอพระองค์จงกระท าการให้พรอันเพ่งมาที่กายของเราในวันนี้

ด้วยเทอญ || 71 || 

นี่คือเรื่องราวของการสกัดกั้นการไหลของกรรม(ส วร)เพื่อความส าเร็จ(สาธน) | 

หนทางของวาจาแห่งธรรมอันเป็นสิร ิผู้ซึ่งมลีกัษณะแห่ง 3 วัชระอันไม่สามารถ

ท าลายได้  ผู้ถือวัชระแห่งวาจา ขอจงกระท าการให้พรแก่เราในวันนี้ || 72 || 

พุทธ ะทั้งหลายผู้ประทับอยู่ใ นทิศทั้ง 10 ผู้ซึ่งม ีลักษณะแห่ง 3 วัชระอัน

ท าลายไม่ได้  ขอจงกระท าการให้พรอัน เป็นบ่อเกิดของทางแห่งวาจาของผู้

นั้นเทอญ || 73 || 

นี่คือเรื่องราวของการสกัดกั้นการไหลของกรรม(ส วร )เพื่อถึ งความส าเร็จอัน

ยิ่งใหญ่ (มหาสาธน) | 

ผู้ถือวัชระแห่งจิตอัน เป็นสิริ ผู้ซึ่งม ีลักษณะแห่ง 3 วัชระอันท าลายไม่ได้ ผู้

ครอบครองวัชระแห่งจิต  ขอจงกระท าการให้พรแก่เราในวันนี้ || 74 || 

พุทธะทั้งหลายผูป้ระทับอยู่ในทิศทั้ง 10 ผู้ซึ่งม ีลักษณะแห่ง 3 วัชระอันท าลาย

ไม่ได้  ผู้เป็นบ่อเกิดแห่งจิต  ขอจงกระท าการให้พรแก่เราในวันนี้ || 75 || 

พุทธะ หรือวัชรธรรม หรือแมแ้ตว่ัชรสัตว ์ ถ้าหากฝ่าฝืนโดยกระท าอย่างผิดวิธ ี  

ผู้นั้นจะเกิดสติแตก นี่คือสิ่งที่ไม ่ต้องสงสัย || 76 || 

บทที่ 12 ค าชี้แนะของเครือ่งมอืในการบรรลุให้ถึงจุดสุดยอดในคุหยสมาช มหาคุหยตันตร

ราชะได้จบลงด้วยกาย วาจา และจิตอันลี้ลับแห่งตถาคตทั้งปวงอย่างเป็นศิริ ดังนั้นแล้ว  | 
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บทที่ 13 

การร ู้แ จ ้งอ ันเก ิดจากการภาวนาและประโยชน ์แห ่งการบรรลุถ ึงขบวนแห่งความจร ิง  

 

 เม ื่อนั้น พระผู้มพีระภาคตถาคตทัง้ปวงผู้ซึ่งมจีริยวัตรอันยิ่งใหญ่แห่งวัชรญาณ และพระ

โพธ ิสัตว์ผูเ้ป็นเลิศทัง้หลายซึ่งไดด้ ารงอยูเ่พื่อประโยชนข์องสรรพสตัว์ ได้กระท าการถวายความเคารพ

ต่อพระมุนี มหาศาสดาผู้ถือวชัระเพื่อประโยชน์แห่งสัตว์ทัง้หลาย และไดก้ระท าการบูชา การบรรลุถึง

ญาณแห่งความจริงด้วยการเปล่งเสียงสรรเสริญแห่งวัชระขึ้น |  

อโห ! หนทางแห่งพุทธะอนัเปน็ทิพย์ อโห !  หนทางแห่งพระโพธ ิญาณอัน

สูงสุด  อโห ! หนทางแห่งพระธ รรมอันสงบ  อโห ! หนทางแห่งมนต์อัน

มั่นคง || 1 || 

เม ื่อธรรมะทั้งหลายไม่ได้เกิดขึ้น และภาวะของตนเป็นที่น่าอัศจรรย์ การ

เกิดขึ้นแห่งปญัญาจะถูกเปิดเผยขึ้นมาบนความหลุดพ้นจากความแตกต่าง

ของธรรมะทั้งหลาย || 2 || 
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จงตรัสเถิด พระผู้ม ีพระภาค ผู้ม ีมณฑลแห่งกายทั้ง 3 อันไมส่ามารถท าลาย

ได้  ผู้สวดมนต์แห่งวัชระ  ผู้ม ีมหาปัญญา  ผู้รวบรวมธรรมะทั้งปวงอัน

น่ายินดี || 3 || 

พุทธญาณได้รับการเข้าถึงก็เพราะการภาวนาแห่ง 3 วัชระอันไม่สามารถ

ท าลายได้  และได้รับพรก็เพราะด้วยการปฏบิัติ เป็นผู้สวดวัชระแห่งพุทธะ

ทั้งปวง || 4 || 

พึงสาธยายออกมาเถิด  ผู้สวดวัชระในที่นี้เปล่งเสียงสวดมนต์ที่ม ีลักษณะ

ของกาย วาจา และจิตของตระกูลแห่งมนตราทั้งปวงออกมา || 5 || 

พระพุทธเจ้าทั้งหลาย ผู้ประสูติ 3 เวลา เป็นผู้ครอบครองวัชระกาย วาจา 

และจิต เป็นผู้บรรลถุึงปญัญาอันหาที่เปรยีบไม่ได้ด้วยการภาวนามนต์แห่ง

วัชระ || 6 || 

เม ื่อนั้น พระวัชรธร ผู้เป็นศาสดา ผู้ เกิดจากปัญญาแห่งวัชระอากาศ ทรง

เป็นผู้กระท า เป็นผู้สร้าง เป็นผู้ประเสริฐอันสูงสุด  ทรงเป็นผู้กล่าวค าสวด

มนต์แห่งวัชระ || 7 || 

นี้เป็นการวางวัชระทั้ง 3 ที่ถูกแยกออกไว้ที่สุดท้ายซึ่งถูกเรียกว่าตรีวัชระ 

ลักษณะแห่ง 3 วัชระนี้ไม ่สามารถท าลายได้ อยู่ ในประโยชน์ของผู้สวด

มนต์ทั้งปวง || 8 || 

ดังได้กล่าวมาอย่างนี้แล้ว | 

ในที่ที่มกีาย วาจา และจิต มีการก าเนิดขึน้เปน็ 3 อย่าง ด้วยการสวดวัชระ

นั้น ท าให้เราเป็นเสมือนจิตของวัชระ || 9 || 

การท าสมาธ ิของกาย วาจา และจิตแห่งพุทธะทั้งหลายด้วยญาณแห่งวัชระ 

ได้กระท าการให้แนวทางของการบูชา นี่คือผลส าเร็จแห่งโพธ ิ || 10 || 

หรืออีกประการหนึ่ง ม ีการก าเนดิขึน้ต่อหนา้ต่อตาใน 3 ส่วนด้วยญาณแห่ง

จิต พึงส าแดงการอุทิศตัวตน(ไนราตมยะ)แห่งกาย วาจา และจิต || 11 || 

การร่ายมนต์ถูกชี้น าและสง่ผ่านไปสู่วชัระในขัน้ตอนอันเสรจ็สมบูรณ์ นี้เป็น

การเปิดดวงตาแห่งปัญญาของพุทธะทั้งปวง || 12 || 
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ด้วยการรู้แจ้งอันสมบูรณ์แห่งวัชระกาย มีวิจารณญาณล่วงรู้ถึงการมีภาวะ

และไม่มภีาวะ จึงถูกเรยีกว่าพุทธกายา หรือถูกเรยีกวา่การสวดมนต์แห่งกา

ยา || 13 || 

ด้วยการบรรลุถึงการรู้แจ้งแห่งปัญญา มีวิจารณญาณล่วงรู้ถึงการได้ยิน

และไม่ได้ยิน จึงถูกเรียกว่าวัชระวาจา หรือถูกเรียกว่าการสวดมนต์แห่ง

วาจา || 14 || 

ด้วยการบรรลุถึงการรู้แ จ้งแห่งจิต มีวิจารณญาณล่วงรู้ถึงความหนักแน่น

ของวัชระ จึงถูกเรยีกว่าวัชระจิต หรือถูกเรียกวา่การสวดมนตแ์หง่จิต || 15 || 

มีวิจารณญาณล่วงรู้ถึงพุทธะทั้งหลาย 3 เ วลา พร้อมด้วยความรื่นรมย์

ปราศจากลักษณะเฉพาะ และส่วนที่เกีย่วขอ้งกบัการสวดมนต์จึงถูกเรียกว่า

การสวดมนต์แห่งรัตนะ || 16 || 

การมาและการไปของประโยชน์แห่งวัชระ พร้อมด้วยก้อนเมฆแห่งกายา

ที่แผ่ขยายออกไปทั่วทุกแหง่หนในดนิแดนพุทธ เกษตร จึงถูกเรียกว่า การ

สวดมนต์แห่งอโมฆะ (ไร้อุปสรรคขัดขวาง) || 17 || 

ด้วยปัญญาแห่งการบรรลถุึงความโกรธ  เราได้ยินพยางค์แห่งมนต์ มณฑล

ถูกประกาศขึ้นด้วยวัชระทั้งหลายของตนเอง  นี่จึงถูกเรียกว่า การสวดมนต์

แห่งความโกรธ || 18 || 

ประโยชนแ์หง่ตัณหา จากความปรารถนาที่จะปลดปล่อยสรรพสัตว์ทั้งปวง 

ผู้ซึ่งม ีความสับสนวุ่นวายโดยตั้งอยู่ ในที่อาศัยของโมหะ  ดังนั้น จึงถูก

เรียกว่าการสวดมนต์แห่งโมหะ || 19 || 

วาจาอันเกิดขึ้นมาจากวัชระราคะ ตั้งอยู่ใ นกาย วาจา และจิตซึ่งสรรพ

สัตว์ได้ตั้งอยู่ในที่อาศัยของราคะ  ดังนั้น จึงถูกเรียกว่า การสวดมนต์แห่ง

ราคะ || 20 || 

จิตอัน เกิดจากวัชระโ ทสะ ตั้งอยู่ ในกาย วาจา และจิตซึ่งสรรพสัตว์ไ ด้

ตั้งอยู่ในที่พ านักของโทสะ นี่จึงถูกเรยีกว่า การสวดมนต์แห่งโทสะ || 21 || 
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แก่นแท้ของการบรรลุถึงวัชระทั้ง 3 อยู่ท่ามกลางผู้ถือวัชระสมยะ นี่จึงถูก

เรียกว่า การสวดมนต์แห่งความเป็นชายและหญิง(นปุงฺสก)62 ของวัชระทั้ง

ปวง || 22 || 

จ้าวแห่งวัชระทั้งหลาย ผู้ม ีจิตคิดถึงประโยชน์แห่งความจริงอันเกิดจาก

ราคะ ทรงกระท าความปรารถนาแกส่รรพสตัว์ทั้งปวงให้รูแ้จ้งโดยผ่านราคะ 

|| 23 || 

พระมหาวิทยาโลจนาผู้ซึง่ถึงจุดสงูสุดแห่งกามอนัเปน็นริันดร์ ผู้ซึ่ งส าเร็จได้

ด้วยโภคกาม และมีความปรารถนาด้วยการใช้อารมณ์ความรู้สึก || 24 || 

บ่อเ กิดแห่งการบรรลุถึงโมหะของพระวิทยา ราชาผู้ถือวัชระ  ผู้ส าเร็จ

ทั้งหลายย่อมประทานให้ซึ่งความส าเร็จอันสูงสุดในสถานะของความเป็น

ชายและหญิง(นปุงฺสก) || 25 || 

ผู้เป็นเจ้าของความโกรธพ านักอยู่ในโทสะ ผู้ซึ่งถึงจุดสูงสุดแห่งการพราก

ชีวิตอย่างเสมอ ผู้นั้นย่อมบรรลุถึงความส าเ ร็จด้วยประโยชน์แห่งการ

พรากชีวิต  และมีความปรารถนาด้วยการใช้อารมณ์ความรู้สึก || 26 || 

พระผู้ม ีพระภาค มหาปุรุษะสมยะได้กล่าวมาแล้วอย่างนี้ | 

ปัญญาของผู้ถือวัชระพึงกลายเป็นจักระเคลื่อนไปสู่ท่ามกลางหฤทัย การ

ภาวนาถึงประโยชนข์องจักระมนตราใหต้ั้งอยูท่่ามกลางมณฑลอันส่องสว่าง 

|| 27 || 

ผู้ครองวัชระแหง่ปัญญาพึงกลายเป็นวัชระเคลือ่นไปสู่ทา่มกลางหฤทัย การ

ภาวนาถึงประโยชนข์องวัชระมนตราให้ตั้งอยู่ท่ามกลางวัชรมณฑล || 28 || 

ผู้ม ีปัญญาแห่งรัตนะพึงกลายเป็นรัตนะเคลื่อนไปสู่ท่ามกลางหฤทัย การ

ภาวนาถึงประโยชนข์องรัตนมนตราให้ตั้งอยู่ท่ามกลางรัตนมณฑล || 29 || 

ผู้ม ีปัญญาแห่งดอกบัวพึงกลายเป็นดอกบัวเคลื่อนไปสู่ท่ามกลางหฤทัย 

การภาวนาถึงประโยชน์ของปัทมมนตราให้ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมมณฑล   

|| 30 || 

                                                             
62นปุงฺสก น่าจะหมายถึง การรวมเป็นหนึ่งเดียวกันของชายหญิง รวมท้ังการรวมกิเลสเข้าด้วยกันคือ 

ราคะ โมหะ โทสะ เมื่อปฏิบัติมนต์จนมาถึงจุดท่ีบรรลุ จะไม่มีการแบ่งแยกความเป็นสอง . 
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ผู้ม ีปัญญาแห่งพระขรรค์พึงกลายเป็นพระขรรค์เคลือ่นไปสู่ทา่มกลางหฤทัย 

การภาวนาถึงประโยชน์ของขรรค์มนตราให้ตั้งอยู่ท่ามกลางสมยมณฑล     

|| 31 || 

พึงจัดให้พุทธะทัง้หลายทั้งปวงเขา้ใกล้กับมณฑลทั้งปวง แล้วขยายออกไป

ด้วยรัศมี 5 อย่าง การรู้แจ้งจะถูกเข้าถึง || 32 || 

การก าเนิดขึ้นมาอย่างน่าสรรเสริญของมนตราทั้งปวงก็เพราะด้วยการไ ม่

แบ่งแยกความเป็นสอง การเกิดขึ้นและการท าลายมีอยู่ก็เพราะด้วยการ

แบ่งแยกวัชระกายทั้ง 3 || 33 || 

การบูชาลักษณะของกายด้วยกาย บูชาจิตที่ม ีลักษณะแห่งจิต และบูชา

วาจาด้วยลักษณะของวาจา เราจักพึงบรรลุถึงการบูชา || 34 || 

ให้นึกถึงวัชระทั้ง 5 พร้อมด้วยจักระแห่งมหามณฑล และในท่ามกลาง

มณฑลนั้น ให้นึกถึงภาพเจ้าแหง่อธบิดีที่เปน็เสมือนภาพของตนเองคือ ผู้ที่

ครองวัชระกายทั้ง 3 || 35 || 

จากนั้นให้นึกถงึภาพวัชระมนตราของตนที่อยู่ใน 4 มณฑลซึ่งท าเป็น 4 สี 

และภาวนาถึงประโยชน์แห่งมนตราไว้ในหฤทัย || 36 || 

จากการท าสมาธ ิแหง่วัชระย่อมเปน็การปฏบิัตถิึงการกระท าของวัชระทั้ง 4 

นี่ก็คือความลี้ลับของมนต์ทั้งปวงอย่างสูงสุดและเป็นนิรันดร์ || 37 || 

พระนางโลจนาในความสงบสนัติ  ผู้ถือวัชระดอกบัวในความรุ่ง เรืองมีพลัง  

พระไวโรจนะในความอ่อนน้อมสุขุม และในลักษณะที่ดุร้าย โมโห โกรธา

แห่งวัชระ || 38 || 

นื่คือมนต์อันลี้ลับทั้งปวงซึง่ถือก าเนดิมาจากตรีกาย ด้วยวชัรญาณที่ถกูสรา้ง

ขึ้น ท าให้โดดเด่นขึ้นเพราะการกระท าแห่งนาฏกรรม || 39 || 

สัตว์ทั้งหลายที่แสดงออกถึงความไม่จงรักภักดี กล่าวต าหนิอาจารย์แห่ง

วัชระ  นี่เป็นการกระตุ้นเตือนถึงผู้ที่ก าลังกระท าความผิด || 40 || 

พระผู้ม ีพระภาคมหาชญาณจักระวัชระได้กล่าวมาแล้วอย่างนี้ || 

ให้นึกถึงภาพสรรพสัตว์ที่ด ารงอยู่ใน 3 อาณาจักรให้อยู่ในกายแห่งพุทธะ   

นี่คือ การคลี่แผ่นพับที่ถกูเก็บไว้ให้แผ่ออกมาพร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงการ

กระท า || 41 || 
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เคลื่อนไปสู่ใจกลางอากาศสรา้งภาพวัชระ มีปลายแหลม 5 แฉก มี 4 หน้า 

วัชรสัตว์ที่ม ีลักษณะอันประเสริฐทั้งปวง || 42 || 

ให้สร้างภาพพุทธจักระที่เกิดขึ้นจากการบรรลุ 3 ครั้งบนมือข้างที่ถนัด(ม ือ

ขวา) นี่คือการสร้างพุทธ จักระแห่งมหาอ านาจ || 43 || 

ความแตกต่างของพุทธกายาคือ การน าสรรพสัตว์ที่ถือก าเนิดจาก 10 ทิศ 

น ามาอยู่รวมกันให้เป็นก้อนกลมๆ แล้วท าให้สัตว์ทั้งหลายนั้นเข้ามาอยู่ใน

กายตน || 44 || 

จากนั้น ได้เกิดขึ้นมาอีกครั้ง เป็นพุทธะของผู้ถือวัชระแห่งปัญญา และ

พิจารณาถึงความโกรธที่อยู่ในตระกูลแห่งความโกรธทั้งหลาย รวมทั้งความ

น่าเกลียดน่ากลัวเป็นอันมาก || 45 || 

มือก็ถืออาวุธจ านวนนานาชนิด มีความคิดและเจตนาในการฆ่า เป็นผู้

ท าลายความชั่วร้ายอย่างยิ่งใหญ่เสมอด้วยตัวตนของวัชรสัตว์ || 46 || 

พระองค์จะทรงมอบความส าเรจ็ให้ ถ้าปฏิบัตติามทางแหง่พุทธะเปน็เวลา 7 

วัน  แต่ถ้าหากหลงผิด(โมหะ) ผู้ปฏิบัติก็จะตาย และไม่ส าเร็จอย่างไม่ต้อง

สงสัย || 47 || 

สมาธ ิชื่อว่า “จักระแห่งค าประกาศิตในการเข้าถึงวัชระ” || 

ท่ามกลางช่องว่างของพระธาตุ ม ีจักระจักระที่ถูกประดับด้วยเปลวไฟแห่ง

วัชระ และพึงนึกถึงภาพของพระไวโรจนะผู้มลีกัษณะอนัประเสรฐิทั้งปวง || 

48 || 

ให้นึกถึงภาพของพระวัชรสัตว์ผู้ม ีเกียรติอันยิ่งใหญ่ ซึ่งเกิดขึ้นมาจากการ

บรรลุถึง 3 เวลา พระองค์ทรงถือวัชระที่เปล่งประกายไฟออกมา || 49 || 

ความแตกต่างของวัชรกายคือ การน าสรรพสัตว์ที่ถือก าเนิดจาก 10 ทิศ 

น ามาอยู่รวมกันให้เกิดเปน็แสงรศัม ีแล้วท าใหส้ัตวท์ั้งหลายเข้ามาอยูใ่นกาย

ตน || 50 || 

การกระท าอันส่องสวา่งของวชัระทัง้ปวงก็เพราะด้วยพุทธปิัญญาอันยิง่ใหญ่ 

ขอให้ความเปน็พุทธะทั้งปวงผู้เป็นโยคีแห่งกาย วาจา และจิต จงโปรดฟัง

เรา || 51 || 
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เราคือ วัชรธรผู้รุ่งโรจน์ ผู้ซึ่งหยุดค าประกาศิตแห่งกงล้อ เราจะขยายการ

เกิดขึ้นของตรกีายดว้ยความอัศจรรย์แห่งการส่องแสงของวัชระ  หากผู้ใด

ฝ่าฝืนการเข้าถึงสมยะ ผู้นั้นจะต้องพินาศอย่างไม่ต้องสงสัย || 52 || 

สมาธ ิชื่อว่า “วัชระประกาศิตแห่งการเข้าถึงจักระ” || 

ท่ามกลางช่องว่างของวัชระ ให้จินตนาการถึงผู้ถือวัชระแห่งพุทธมณฑล 

และให้นึกถงึค าเรียกขานช่องวา่งของวชัระนั้นว่า ยมานตกะ63ผู้มมีหาจักระ 

|| 53 || 

ให้นึกถึงการเกิดขึ้นของพุทธะทั้งหลาย 3 ครั้ง แล้วน าเข้าไปสู่มณฑลแห่ง

ตรีกาย จากนั้นท าให้พุทธะเปลีย่นแปลงไปอีกครั้งหนึ่งในรปูลกัษณ์ที่คล้าย

กับยมานตกะ || 54 || 

ความโกรธท าให้เกิดการสังหาร สรรพสัตว์ที่ได้เกิดขึ้นอยู่ 3 เวลาซึ่งม ีใ จ

โหดเหี้ยมและคิดอาฆาต นี่คือมณฑลแห่งค าประกาศิตของวัชระ || 55 || 

สมาธ ิชื่อว่า “ประกาศิตของวัชระแห่งตรีกายของการเกิดยมานตกะแห่งการบรรลุทั้งปวง” || 

การขับเคลื่อนกงล้อแห่งค าประกาศิตด้วยวัชระกาย วาจา และจิตผ่าน

คุณประโยชน์แห่งมนต์ตนเอง หรือประโยชน์ในการบรรลุ || 56 || 

ผู้ถือวัชระแห่งปญัญาอันยิ่งใหญ่ไดก้ระท าการปกป้องประโยชนแ์ห่งมนตรา

ทั้งปวง  นี้จึงถูกเรียกว่าประโยชน์ของการปกป้องโพธ ิแห่งพุทธะทั้งปวง || 

57 || 

ดังที่พระผู้ม ีพระภาคโพธ ิจิตได้กล่าวมาแล้ว || 

เคลื่อนไปสู่ทา่มกลางช่องว่างของวัชระ ให้นกึถึงธรรมะ แหล่งก าเนิดพระไว

โรจนะผู้ยิ่งใหญ่ และที่ประทับของวัชระอันยิ่งใหญ่แห่งตรีกายที่ก าลัง

บ าเพ็ญสมาธ ิอยู่ || 58 || 

                                                             
63ยมานตกะ แปลว่า ผู้ท าลายพระยม เป็นเทพผู้ปกป้องของชาวลามะ เช่ือกันว่าเป็นภาคดุร้ายของ

พระมัญชุศรีเพื่อปราบพระยม  รูปลักษณ์มีศีรษะเป็นวัว กายสีน้ าเงินเข้ม ผมสีน้ าตาล สวมพวงมาลัยหัว
กะโหลก เท้าเหยียบบนร่างของมนุษย์ อสูร และยักษ์ ถืออาวุธมากมาย เช่น จักร จินดามณี ไม้เท้า พระ
ขรรค์ ค้อน วัชระ ดอกบัว ฯลฯ  ศักติคือ วิทยาธรา  นอกจากนี้ ยมานตกะยังมีรูปลักษณ์อ่ืนๆอีกมากมาย 
เช่น วัชรไภรวะ (vajra bhairava) ซ่ึงมี 9 หัว  32 แขน  และ 16 ขา ลักษณะแบบนี้คล้ายกับยิดัม(เทพผู้
ปกป้องธรรม) อีก 2 องค์ คือ เหรุกะ และมหากาฬ Liebert, 351-52. 
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ให้นึกถึงช่องว่างของพระธ าตุที่ถูกเติมเ ต็มด้วยพุทธ ะทั้งปวง และให้

จินตนาการถึงปัญญา พยางค์มนต์ที่อยู่ในรูปลักษณ์ของจิต || 59 || 

ให้สร้างภาพพุทธะออกไปอีกครั้งหนึ่ง และท าสมาธ ิถึงวัชรจิต จากนั้น 

กระท าพุทธะทั้งหลายนั้นให้เป็นวัชรจิต และน าเข้าไปสู่ตรีกาย || 60 || 

ดังที่พระผู้ม ีพระภาค ขวัชระสมยะได้กล่าวมาแล้ว || 

สมาธ ิชื่อว่า “ผู้ส่องแสงรัตนะแห่งวัชระมนต์” || 

ให้นึกถึงภาพของพระวัชรสัตว์ ผู้ม ีลักษณะอันประเสริฐทั้งปวง  พระองค์

ทรงเดินไปบนพื้นน้ าที่มพีุทธะยืนอยู่เป็นล าดับ และให้นึกถึงภาพพระบาท

เหยียบอยู่บนศีรษะ64ด้วยพระบาททั้ง 2 ข้างพร้อมกัน || 61 || 

ดังที่พระผู้ม ีพระภาค สวะภาวศุทธะได้กล่าวมาแล้ว || 

สมาธ ิชื่อว่า “พระบาทซึ่งเหยียบอยู่บนมหาสมุทรแห่งวัชระ” || 

ให้นึกถึงมณฑลทางด้านตะวันออก และวางตระกูลแห่งความโกรธไวใ้นทีน่ัน่  

ให้นึกถึงภาพพระบาทของพระองค์ที่ถูกท าให้เด่นด้วยวัชระแห่งกรรม

เหยียบอยูบ่นศีรษะ(ของคนนอกศาสนา)  และได้กล่าวมาดังนี้แล้ว || สมาธ ิ

ชื่อว่า “วัชระที่หยุดการเคลื่อนไปของนักบวชนอกรีตทั้งปวง || 62 || 

ให้นึกถึงวัชระอันยิ่งใหญ่ทั้ง 3 ที่อยู่ในอาการของความ โกรธ มีสีเหลือง

คล้ายกับละอองเกสร  ทุกสิ่งทุกอย่างยิง่ใหญ่ราวกับราชาแหง่ภูเขาซึ่งอยูบ่น

เศียร  แม้แต่กองทัพแห่งพุทธะก็ย่อมต้องม้วยมรณาย่อยยับอย่างไม่ต้อง

สงสัย || 63 || 

ดังที่พระผู้ม ีพระภาค แหล่งก าเนิดแห่ งกาย วาจา และจิตของวัชระทั้งปวงไ ด้กล่าว

มาแล้ว || 

สมาธ ิชื่อว่า “การสกัดกั้นกองทัพทั้งปวง” || 

ให้นึกถึงการท าสมาธ ิอย่างนี้ ให้เข้าถึงศัตรูที่ม ีลักษณะน่าเกลียดน่ากลัว  

หากพุทธะองค์ใดฝ่าฝืน ก็จะแตกออกเปน็เสี่ยงๆอย่างไม่ต้องสงสัย || 64 || 

ดังที่พระผู้ม ีพระภาค ตรีวัชระสมยะได้กล่าวมาแล้ว || 

                                                             
64น่าจะหมายถึงศีรษะของศัตรูหรือคนนอกศาสนา เมื่อได้ศึกษาจากภาพ. 
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ให้นึกถึงปลายแหลมของวัชระทีม่หี้าแฉก บนปลายแหลมแต่ละด้ามนั้น ให้

ก าหนดพยางค์ “ฮูม”เอาไว้ จากนั้น ให้น าเขา้ไปไวใ้นใจของกองทัพพุทธะผู้

ม ีความโกรธนั้นอย่างไม่ต้องสงสัย || 65 || 

สมาธ ิชื่อว่า “การประหารศัตรู” || 

ผู้ที่ฝึกฝนปฏิบตัิอยา่งนี้ในประเทศ หรือในเมอืง หรือในหมูบ่้านก็ย่อมถึงซึ่ง

ความสงบสันติ และหลุดพ้นจากโรคภัยทั้งหมดอย่างสม่ าเสมอ || 66 || 

ให้นึกถึงวัชระ 5 แฉกที่เคลื่อนไปบนท้องฟ้า สว่างไสวราวกับดวงไฟ กิน

เวลาหลายกัปกัลป์ และวัชระนั้นก็ถกูสรา้งให้เก็บรวบรวมสรรพสิ่งไว้ในนั้น

อีกทีหนึ่ง || 67 || 

และวัชระจะถูกขยายไปอีกครั้งหนึ่งด้วยการส่องแสงของรัตนจินดามณี 

และกลายเป็นก้อนเมฆแห่งธรรมทั้งหลายที่แสดงถึงการอภิเษก (ท าใ ห้

ศักดิ์สิทธ ิ์) || 68 || 

แม้ด้วยวัชระแห่งฌานที่ไมเ่พียงพอนัน้ก็จะถูกเติมให้เตม็ ผู้นั้นจะกลายเป็น

จินดามณีอันเปน็ศิร ิและเปน็ผูส้ร้างความงดงามในการให้ทานแห่งวัชระ สิ่ง

เหล่านี้ถูกขยายออกไปก็ด้วยเมฆแหง่พุทธะ มหาธรรมะ และวัชรสตัว์ || 69 || 

ณ สถานที่นั้น จะได้รับพรจากจิตอธษิฐานโดยพุทธทั้งปวงเป็นเวลา 3 กัป

กัลป์อันประมาณมไิด้  นี้คือความลีล้ับอันบริสทุธ ิแ์ห่งกายของพุทธะทั้งปวง 

|| 70 || 

สมาธ ิชื่อว่า “แหล่งก าเนิดวัชระในการขจัดโรคภัยของสรรพสัตว์” || 

ในที่อาศัยซึ่งเราฝึกปฏิบัติอย่างมุ่งม ั่นด้วยฌานแห่งวัชระ ด้วยฌานแห่ง

โยคะที่ตั้งอยู่นั้น เราจะได้รับพร(แรงอธ ิษฐาน)โดยพุทธะทั้งหลาย || 71 || 

ให้นึกถึงองคม์หาราช ธงแห่งความเป็นอมตะ และวัชระอันคมกริบ แสงไฟ

อันลุกโชติช่วงส่องผ่านเข้าไปในกงล้อทั้ง 10 ทิศ || 72 || 

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วอย่างนี้ || สมาธ ิที่ชื่อว่า “วัชระอันสงบสุขและชัยชนะแห่งโลก” || 

เคลื่อนไปสู่ท่ามกลางช่องว่างแห่งพระธาตุ ให้จินตนาการถึงมณฑลอัน

ศักดิ์สิทธ ิ์แหง่ความสงบสันติ  และใหน้ึกถึงภาพของพระไวโรจนะที่ถกูน ามา

วางอยู่ในใจขณะนี้ || 73 || 
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จากนั้น ให้นึกถึงช่องว่างของพระธาตุที่ถูกเติมเต็มด้วยพระนางโลจนาผู้

ยิ่งใหญ่  แล้วน าเอามารวมกันใหอ้ยู่ในก้อนกลมๆที่เปล่งรัศมี และท าให้ตก

ลงไปสู่ผู้เริ่มต้น || 74 || 

ผู้ฝึกปฏิบัติตามกฎเกณฑ์จะแผ่ซ่านกอ้นเมฆแห่งพุทธะออกไปยงัทุกรูขมุขน

ของร่างกาย  ในขณะนั้นกอ้นเมฆแห่งพุทธะก็จะประทานการอภเิษกใหแ้กผู่้

นั้น ในที่สุดผู้นั้นก็จะกลายเป็นศรีวัชระสมยะ || 75 || 

สมาธ ิชื่อว่า “ขบวนของก้อนเมฆแห่งพุทธะสมยะ” || 

เคลื่อนไปสู่ท่ามกลางช่องว่างแห่งวัชระ ใ ห้จินตนาการถึงมณฑลอัน

ศกัดิ์สิทธ ิ์แหง่ปฐพี และให้นกึถงึภาพของพระธรรมธรที่ถูกน ามาวางไว้ในใจ

ขณะนี้ || 76 || 

ช่องว่างแห่งพระธาตุที่ประทับอันน่ารื่นรมย์ถูกเติมให้เตม็ด้วยพระนามของ

พระนางปาณฑรา  แล้วน าเอามารวมกันให้อยู่ใ นก้อนกลมๆ ที่เปล่งรัศมี

เป็นสีรัตนะจินดามณี || 77 || 

และท าให้ตกลงไปสู่ที่ประทับของผู้ร้องขอแห่งกาย วาจา จิต  ผู้ฝึกปฏิบัติ

ตามกฎเกณฑ์จะแผ่ซ่านก้อนเมฆแหง่รัตนะออกไปในทุกรูขมุขนของร่างกาย 

|| 78 || 

ให้นึกถึงก้อนเมฆแหง่ธรรมทีแ่สดงใหเ้ห็นถึงการอภิเษกแล้ว  แม้ฌานแห่ง

วัชระที่ม ีไมพ่อก็จะถูกเตมิให้เต็ม  ผู้นั้นจะกลายเป็นจินดามณีผู้ส าเร็จแห่ง

วัชระทาน || 79 || 

สมาธ ิชื่อว่า “ขบวนของก้อนเมฆแห่งธรรมะสมยะ” || 

เคลื่อนไปสู่ท่ามกลางช่องว่างแห่งพระธาตุ ให้จินตนาการถึงวัชระมณฑล

ของดวงจันทร์และดวงอาทิตย ์ ให้นึกถึงภาพวัชระธรรมผู้ยิ่งใหญ่ที่อยู่บน

อากาศ แล้วน ามาวางไว้ในใจผู้ร้องขอ || 80 || 

ให้นึกถึงช่องว่างในมณฑลที่ถูกเติมเต็มด้วยพุทธะและโพธ ิสัตว์ทั้งหลาย 

ราศีของพระองค์เหล่านั้นตกลงไปสู่ผู้นั้นด้วยการรวมเป็นหนึ่งเดียวของ

รัศมีทั้ง 5 || 81 || 

เราจะกลายเป็นผู้ล่วงรู้ความคิดของพุทธะทั้งปวงเพียงชั่วขณะจิต การ

ปรากฏร่างคล้ายพระมญัชุศร ีคือรูปแบบแห่งการกระท าสถานะนั้น || 82 || 
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พระองค์จะทรงประทานการอภิเษกอันยิ่งใหญ่ด้วยความปีติยินดี ผู้นั้น(ผู้ที่

ได้รับการอภเิษก)จะยังความปรารถนาให้เกิดแก่มวลประชาชนที่ยงัคงเวียน

ว่ายอยู่ด้วยการเฝ้ามองดู || 83 || 

สมาธ ิชื่อว่า “ขบวนของก้อนเมฆแห่งรัตนะสมยะ” || 

ให้นึกถึงภาพของชอ่งว่างของวัชระที่ถกูเติมเต็มด้วยยักษ์ รากษสที่ม ีความ

โกรธเกรี้ยว โหดร้าย ทารุณ และภาพของหมาจ้ิงจอกหลากหลายชนิด อีกา 

นกแร้ง และหมาป่าทั้งหลาย || 84 || 

ให้นึกถึงศัตรทูั้งหลายทีต่ั้งอยูใ่นมณฑลแหง่อัคค ีเปน็ผูท้ าอันตรายตอ่พุทธะ

ทั้งปวง และเราพึงปฏิบัติโยคะ || 85 || 

ให้นึกถึงการเอาชนะผู้ถืออาวุธยุทโ ธปกรณ์นานาชนิด ผู้ที่ฉ ีกเอาอวัยวะ

ภายใน ไขกระดูก และเลือดออกมา ศัตรูจะถูกสังหาร || 86 || 

แม้แต่พุทธะหรือพระวัชรธรถูกสร้างขึ้น โดยหนทางนั้น ก็จะถูกท าลาย

ทั้งหมดภายใน 2 สัปดาห์อย่างไม่ต้องสงสัย || 87 || 

สมาธ ิชื่อว่า “ขบวนสมยะของก้อนเมฆแห่งวัชระ” || 

ให้นึกถึงภาพพระไวโรจนะ มีสีคลา้ยกับสีของก้อนเมฆในฤดูใบไม้ร่วง ม ี 3 

เศียร เป็นสีขาว ด า และแดงเข้ม สวมชฎามงกุฎ || 88 || 

ให้นึกถึงเจ้าแห่งวชัระผู้ม ี3 เศียร พระพักตร์มสีีขาว แดง และด า สวมชฎา

มงกุฏ ส่องสว่างไปให้เจิดจ้าทั่วทั้งโลกธาตุ || 89 || 

ให้นึกถึงเจ้าแห่งราคะ ผู้ม ี 3 เ ศียร พระพักตร์ม ีสีขาว ด า และแดง สวม

ชฎามงกุฎด้วยความปิติ และเราก็จะเป็นผู้ส าเร็จอย่างแน่นอน || 90 || 

ให้นึกถึงพระกรด้านขวาถือจักร วัชระ และดอกบัวขนาดใหญ่เป็นวัชระที่

ประกอบด้วย 6 กร ถืออาวุธอันทรงพลังนานาชนิด || 91 || 

ให้นึกถึงภาพพระนางโลจนา ผู้ม ีความปรารถนาอันดีต่อสรรพสัตว์ ทรงมี 3 

เศียร พระพักตรม์สีีขาว ด า และแดงเข้ม มีรูปลักษณ์ออ่นช้อยงดงาม || 92 || 

ให้นึกถึงมหาราชินีวชัรเนตร(ีราชินีแห่งวชัระ) แห่งอากาศเสมอ ผู้ม ี 3 เศียร 

พระพักตร์ม ีสีด า แดง และขาว มีรูปลักษณ์อ่อนช้อยงดงาม || 93 || 

ให้นึกถึงภาพมหาราชินวีัชรแีห่งวาจาเสมอ ผู้ม ี 3 เศียร พระพักตร์ม ีสีแดง 

ด า และขาว มีผิวพรรณเปล่งปลั่งงดงาม || 94 || 
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ให้นึกถึงผู้ถอืดอกอุบลแหง่วัชระ เป็นผู้ม ีความรอบรู้ ม ี 3 เศียร รัศมีเปล่ง

ปลั่งงดงาม พระพักตร์ม ีสเีหลือง ด า และขาว และเราจะได้รับปัญญาญาณ 

|| 95 || 

ให้นึกถึงพระยมานตกะ ผู้ม ีมหาโกรธา มี 3 เศียร เปล่งรศัมแีห่งความโกรธ 

มีผิวสีด า ลักษณะรุนแรง ท าให้เกิดความกลัว || 96 || 

ให้นึกถึงพระอปราชิต(ผูไ้มเ่คยพ่ายแพ้) ผู้ม ีมหาโกรธา ผู้หัวเราะดังลั่น ม ี 3 

เศียร ดวงตาเบิกกว้าง เปล่งรัศมีประกายไฟ || 97 || 

โยคีผู้ฝึกตนพึงสรา้งภาพพระหัยครพี65เสมอ ผู้มมีหาโกรธา ผู้บังเกิดขึ้นดั่ง

ไฟบรรลัยกัลป์ ม ี 3 เศียร เป็นผู้ประทับตราคนท าชั่ว || 98 || 

พระวัชรามฤตะ ผู้ม ีมหาโกรธา ผู้ปลุกเ ร้าและเปล่งประกายไฟเสมือน

ประทีปแหง่วชัระ ผู้ม ีลกัษณะดรุ้าย ผู้ที่ประทานความหวาดกลัวมาให ้|| 99 || 

ให้นึกถึงพระฏักกริาชะ ผู้ม ีมหาโกรธา มี 3 เศียร ผู้ประทานความหวาดกลวั

ให้เป็น 3 เท่า ม ี 4 กร เป็นราชาแห่งความก าหนัด ผู้สร้างความหวาดกลัว

อย่างที่สุด || 100 || 

ให้สร้างพระมหาพล มหาวัชระไวเ้สมอ ผู้ถือการบรรลคุวามส าเร็จใน 3 โลก 

ผู้ท าลายความชั่วทั้งปวง มี 3 เศียร || 101 || 

ให้นึกถึงพระนีลทัณฑะ ผู้ม ีมหาโกรธา ผู้ประทานความหวาดกลัวแก่ 3 โลก 

มี 3 เศียร ก าเนิดจาก 3 วัชระ เปล่งประกายไฟโชติช่วงชัชวาล || 102 || 

ผู้ตั้งปณิธานพึงสรา้งพระวชัรจละ ผู้ม ีมหาโกรธา ก าเนิดจากวัชระ มีตาเหล่ 

ถือพระขรรค์และบ่วงบาศอย่างอ่อนโยน มี 3 เศียร || 103 || 

ให้สร้างภาพพระเอกากษัร  มหาอุษณีษะ แผ่กระจายประกายไฟไปทั่ว

สารทิศ มี 3 เศียร ถือวัชระส่องสว่างอยู่ในมณฑลแห่งสมาธ ิ || 104 || 

                                                             
65พระหัยครีพ (Hayagrīva) ในพุทธตันตระนั้น ถือก าเนิดมาจากตระกูลดอกบัวซ่ึงเป็นตระกูลของ

พระอมิตาภะกับพระอวโลกิเตศวร  พระองค์ได้แบ่งภาคมาเป็นเทพแห่งความโกรธ  ส่วนพระหัยครีพใน
ศาสนาฮินดูเป็นอวตารภาคหนึ่งของพระนารายณ์ มีเศียรเป็นม้า ตามต านานเล่าว่า เมื่อคร้ังสร้างโลกมีอสูร 2 
ตน คือ มธุ (Madhu) และไกฏภะ (Kaiṭabha) ได้ขโมยคัมภีร์พระเวทไปจากพระพรหม  พระนารายณ์จึง
อาสาอวตารเป็นพระหัยครีพเพื่อน าพระเวทกลับคืนมา  Robert Laffont, Dictionnaire De La 

Sagesse Orientale  (Paris: Editions Robert Laffont, 1989), 204. 
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ให้สร้างภาพพระนางสุมภะ ผู้ถือปัญญาอันสูงสุด โหดร้าย เปล่งแสงสว่าง

ราวกับมหาสมทุรแหง่ความกลวั มี 3 เศียร รูปลักษณม์เีปลวเพลิงเปล่งโชติ

ช่วง อยู่ในมณฑลแห่งสมาธ ิ || 105 || 

พระเตโ ชราศี พระชโยษณีษะ และองค์อื่นๆ ซึ่งเป็นผู้ถือวัชรมนต์  ใ ห้

กลับไปนึกถึงภาพของสมยสัมโภคกายของเทพแต่ละองค์ || 106 || 

สมาธ ิอันไมม่ทีีส่ิ้นสุดแห่งมนตราถูกแสดงขึน้ ความโกรธของเทพแต่ละองค์

ถูกยกสูงขึ้นเป็นทวีคูณ || 107 || 

เคลื่อนไปสู่ท่ามกลางช่องว่างแห่งพระธาตุ ให้นึกถึงมณฑลอันศักดิ์สิทธ ิ์ที่

ส่องสว่าง และให้นึกถงึภาพของพุทธะที่เปลีย่นรูปไปสูร่ ูปลักษณข์องพระไว

โรจนะ || 108 || 

มีความสงบสันติ เ สมือนพระจันทร์อันบริสุทธ ิ์ผุดผ่อง ส่องสว่างเป็น

รัศมีนานาชาติ ปรากฏขึ้นเป็นดั่งกระจกส่องหน้าอยู่ใ นมณฑลแห่ง 3  

โ ลก || 109 || 

ซึ่ง(มณฑล)นั้นถกูประดับตกแตง่ด้วยเครื่องอลังการทั้งหลายทั้งปวง  เราจะ

เห็นการรู้แจ้งด้วยญาณนั้น  ยิ่งไปกว่านั้น พระมหากรุณาของพุทธะจะพิชิต

สรรพสัตว์ทั้งปวง || 110 || 

การถือก าเนิด ณ ที่แห่งนี้ นั้นได้รับการบรรลุก็เพราะด้วยพลังอ านาจของ

ญาณแห่งวัชระ || สมาธ ิชื่อว่า “ความงามของวัชระ การเกิดขึ้น ในการ

เข้าถึงพระไวโรจนะ || 111 || 

เคลื่อนไปสู่ท่ามกลางช่องว่างแห่งพระธาตุ  ให้นึกถึงมณฑลวัชระอัน

ศักดิ์สิทธ ิ์  และให้สร้างภาพของพุทธะขึ้น  จากนั้น ก็เปลี่ยนรูปลักษณ์ไ ป

เป็นพระวัชรสัตว์ || 112 || 

ให้นึกถึงความโกรธผ่านกายอันบรสิุทธ ิ ์ม ีแสงสว่างราวกับเปลวเพลิงนานา

ชนิด  ม ีลักษณะอันเป็นมงคลประเสริฐทั้งปวง ประดับตกแต่งด้วยเครื่อง

อลังการทั้งหลาย || 113 || 

ความสงบเป็นที่พ านักแห่งปัญญา  เราจะได้รับธรรมชาติของวัชระอย่าง

รวดเร็ว  พระมหากรุณาแห่งวัชระจะพิชิตสรรพสัตว์ทั้งปวง || 114 || 
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การถือก าเนิด ณ ที่แห่งนี้นั้น คือ การรวมเป็นหนึ่งเดียวกันของญาณแห่ง

วัชระย่อมได้รบัการบรรล ุ|| สมาธ ิชือ่ว่า “ความงามของวัชระ การเกดิขึน้ใน

การเข้าถึงวัชระทั้งปวง” || 115 ||  

เคลื่อนไปสู่ท่ามกลางช่องว่างแห่งวัชระ  ให้นึกถึงมณฑลแห่งธรรมอัน

ศักดิ์สิทธ ิ์  และให้สร้างภาพของพุทธะขึ้น  จากนั้น ก็เปลี่ยนรูปลักษณ์ไ ป

เป็นพระธรรมสัตว์ || 116 || 

ให้นึกถึงผู้ถอืกายอันบริสทุธ ิ ์สงบสนัติ ประดับตกแตง่ด้วยอลังการทั้งปวง มี

มหาวัชระที่ฉายแสงก้อนเมฆแห่งรัศมีออกมา || 117 || 

เพราะด้วยความยิง่ใหญ่แห่งธรรมะอันเกิดจากตรีกายทีไ่มส่ามารถท าลายได้ 

และตกแต่งด้วยมหาสมทุรแห่งปญัญา จึงได้บรรลุถึงในชีวิตชาตินี้ || 118 || 

สมาธ ิชื่อว่า “ความงามของวัชระ การเกิดขึ้นในการเข้าถึงพระธรรมสัตว์” || 

เคลื่อนไปสู่ท่ามกลางช่องว่างแห่งวัชระ ให้นึกถึงมณฑลแห่งจักระอัน

ศักดิ์สิทธ ิ์  และให้สร้างภาพของพุทธะขึ้น  จากนั้น ก็เปลี่ยนรูปลักษณ์ไ ป

เป็นพระนางโลจนา || 119 || 

พระนางทรงมีพระพักตร์อันงดงาม ดวงพระเนตรอันเปิดกว้าง ตกแต่ง

ด้วยเครื่องทรงนานาชนิด เติมเต็มด้วยคุณลักษณะทั้งปวง โลกอันยิ่งใหญ่

แห่งตรีกาย || 120 || 

ให้นึกว่าใ นพระหัตถ์ของพระนางมีจักระที่สามารถพิชิตทั้ง 3 โ ลกไ ด้  

ทรงเป็ นผู้ ปร ะทาน จิน ดาม ณี  ผู้ ม ี จัก ระ ผู้ม ี ปั ญญา แล ะผู้ก ระท า

ความส าเร็จทั้งปวง || 121 || 

สมาธ ิชื่อว่า “ผู้ม ีพระหัตถ์แห่งการรับรู้อันยิ่งใหญ่ของการเข้าถึงพระนางโลจนา” || 

เคลื่อนไปสู่ทา่มกลางช่องว่างแห่งวัชระ ให้นึกถึงมณฑลแห่งพระจันทร์อัน

ศักดิ์สิทธ ิ์   และให้สร้างภาพพุทธะขึ้น จากนั้นก็เปลี่ยนรูปลักษณ์ไปเป็น

พระขวัชระผู้ยิ่งใหญ่ || 122 || 

พระนางทรงมีพระพักตร์อันงดงาม ดวงพระเนตรอันเบิกกว้าง ส่องสว่าง

เหมือนดอกอุบลสีนิล เติมเต็มด้วยคุณลักษณะทั้งปวง จากนั้นก็เปลี่ยน

รูปลักษณ์ไปเป็นพระขมายาผู้ยิ่งใหญ่ || 123 || 
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ในพระหัตถ์ถอืจักระ และดอกอุบลสีนลิที่ถกูบูชาอยู่ใน 3 โลกเปน็ทพิย์ เปน็

เหตุแห่งการตรสัรูข้องพุทธะ เป็นความลี้ลับแห่งผู้ครองวัชรสิทธ ิ || 124 || 

สมาธ ิชือ่ว่า “รัศมขีองดวงตะวนับนฟากฟ้า ผู้ที่มอบความสดใสให้แก่ก้อนเมฆแห่งวัชระ” || 

เคลื่อนไปสู่ท่ามกลางช่องว่างแห่งวัชระ  ให้นึกถึงมณฑลแห่งธรรมอัน

ศักดิ์สิทธ ิ์  และให้สรา้งภาพพุทธะขึน้  จากนั้น ก็เปลีย่นรปูลักษณ์ไปเปน็พระ

ธรรมวัชรี || 125 || 

พระนางทรงมพีระพกัตรอ์ันงดงาม ดวงพระเนตรอนัเบิกกว้าง เปรยีบเสมือน

จ้าวแห่งราคะปัทมะ ตกแต่งด้วยเครื่องแห่งมายาอนัยิ่งใหญ่ เป็นที่นา่หลงใหล

และน่าเสน่หา || 126 || 

เติมเต็มด้วยคุณลกัษณะทัง้ปวง ตกแต่งด้วยอลังการทั้งปวง ในพระหัตถ์ถือ

ดอกบัวแดงเป็นทิพย์  แสดงพลังโดยพุทธะทั้งปวง || 127 || 

เป็นแหล่งญาณแห่งธรรม เป็นทพิย์ เป็นความลี้ลบัของผู้ถอืวชัระสมย || สมาธ ิ

ชื่อว่า “วัชระที่แสดงถงึการรูแ้จ้งโดยสมบรูณ์ แก่นแทแ้หง่การเข้าถึงธรรม” || 

เคลื่อนไปสูท่่ามกลางช่องว่างแหง่วชัระ ใหน้ึกถึงสิทธมิณฑลอนัศักดิ์สทิธ ิ ์และ

ให้สร้างภาพพุทธะขึ้นมา จากนั้น เปลี่ยนรูปลักษณไ์ปเป็นพระนางตาราผู้เปน็

เลิศ || 128 || 

พระนางทรงมพีระพกัตรอ์ันงดงาม ดวงพระเนตรอันเบิกกว้าง ตกแต่งด้วย

เครื่องอาภรณ์นานาชนดิ มีผวิพรรณสีเหลือง เพิม่เติมด้วยความต้องการแห่ง

เสน่หาของอิสตรี || 129 || 

ในพระหตัถถ์ือดอกอบุลอันบริสทุธ ิ ์สีออกเหลอืง เป็นบ่อเกิดแห่งวัชระสมาธ ิ 

ได้รับการเคารพสักการะจากสรรพสัตว์ทั้งปวง || 130 || 

สมาธ ิชื่อว่า “สมยตาราผู้เป็นเลิศ” || 

เคลื่อนไปสู่ทา่มกลางช่องว่างแห่งวัชระ  ให้นึกถึงสุริยมณฑลอันศักดิ์สิทธ ิ์  

และให้สร้างภาพพุทธะขึ้นมา  จากนั้น เปลี่ยนรปูลกัษณไ์ปเป็นยมานตกะผู้

ยิ่งใหญ่ || 131 || 

ให้นึกถึงมณฑลแห่งภพ ผู้ม ีความกราดเกรีย้ว ผู้ม ีความโกรธ มีรัศมีแห่งไฟ

โชติช่วง ดวงเนตรสีแดง มีเขี้ยวใหญ่ มือถือพระขรรค์ || 132 || 
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มีพระไวโรจนะอยูบ่นมงกุฎ ผู้ครอบครองวัชระจะได้รับการสรรเสริญ นี่ก็

คือการเข้าถึงความโกรธาทั้งปวง และผู้ครอบครองวชัระแหง่ปญัญา || 133 || 

สมาธ ิชื่อว่า “ปรากฏการณ์แห่งการก าเนิดยมานตกะ” || 

เคลื่อนไปสู่ทา่มกลางช่องว่างแห่งวัชระ  ให้นึกถึงสุริยมณฑลอันศักดิ์สิทธ ิ์  

และให้สร้างภาพพุทธะขึ้นมา  จากนั้น เปลี่ยนรปูลกัษณไ์ปเป็นอปราชิตะ ผู้

ได้ชื่อว่า ไม ่เคยพ่ายแพ้ || 134 ||  

ให้นึกถึงสายคาดเอวที่ตกแต่งด้วยงู เป็นผู้ม ีความโกรธ มีรัศมีแห่งไฟโชติ

ช่วง มีลักษณะน่ากลัว ปากกว้าง ผิวพรรณสีขาว || 135 || 

มีพระอักโษภยะอยู่บนมงกฎุ  ผู้ครอบครองวชัระจะได้รบัการสรรเสริญ นี่ก็

คือการเข้าถึงความโกรธาทั้งปวง และเป็นผู้ครอบครองวัชระแห่งปัญญา || 

136 || 

สมาธ ิชื่อว่า “ขบวนของวัชระอปราชิตะผู้ไม ่เคยพ่าย” || 

เคลื่อนไปสู่ท่ามกลางช่องว่างแห่งวัชระ ให้นึกถึงสุริยมณฑลอันศักดิ์สิทธ ิ์  

และให้สร้างภาพพุทธะขึ้นมา จากนั้น เปลี่ยนรูปลักษณ์ไปเป็นพระหัยครีพ

(หยคฺรีว) || 137 || 

มีรัศมีแหง่ไฟโชติช่วง แผดเสียงค ารามด้วยความโกรธไปทั่วทุกทิศ เป็นผู้

ประทับตราคนชั่วทั้งปวง มีผิวสีแดง || 138 || 

มีพระอมิตาภะสัมพุทธ ะอยู่บนมงกุฎ  ผู้ครอบครองวัชระจะไ ด้รับการ

สรรเสริญ  นี่ก็คือ การเข้าถึงความโกรธาทั้งปวง และเปน็ผูค้รอบครองวชัระ

แห่งปัญญา || 139 || 

สมาธ ิชื่อว่า “ขบวนการแห่งการอุบัติขึ้นของพระหัยครีพ” || 

เคลื่อนไปสู่ทา่มกลางช่องว่างแห่งวัชระ  ให้นึกถึงสุริยมณฑลอันศักดิ์สิทธ ์  

และให้สร้างภาพพุทธะขึ้นมา จากนั้น เปลี่ยนรูปลักษณ์ไปเปน็พระวัชรามฤ

ตะ || 140 || 

เป็นผู้ม ีความโกรธ มีรัศมแีห่งไฟโชติชว่ง ล้อมรอบด้วยก้อนเมฆแหง่วัชระ มี

ความกราดเกรี้ยว ฮึกเหิม ผิวสีด า ฟันแหลมคม || 141 || 
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มีพระอักโษภยะอยู่บนมงกุฎ  ผู้ม ีพลังแห่งความ โกรธย่อมได้รับความ

สรรเสริญ  นี่ก็คือ การเข้าถึงอย่างจริงแท้แน่นอนของความโกรธาทั้งปวง || 

142 || 

สมาธ ิชื่อว่า “แหล่งก าเนิดวัชระแห่งการเข้าถึงความเป็นอมตะ” || 

เคลื่อนไปสู่ท่ามกลางช่องว่างแห่งวัชระ ให้นึกถึงสุริยมณฑลอันศักดิ์สิทธ ิ์ 

และให้สร้างภาพพุทธะขึ้นมา  จากนั้น เปลี่ยนรูปลักษณ์ไปเป็นพระฏักกิ

ราชะ || 143 || 

ยอดพระเกศามีความแปลก น่ากลัว ม ีความดุรา้ย ท าให้เกิดความหวาดกลวั 

ประดับเครื่องอลังการทั้งปวง ส่องสว่างด้วยวัชระ || 144 || 

มีพระอักโษภยะอยู่บนมงกุฎ เจริญงอกงามด้วยค าสดุดี นี่ก็คือ การเข้าถึง

อย่างจริงแท้แน่นอนของความโกรธาทั้งปวง || 145 || 

สมาธ ิชื่อว่า “ความยินดีของการตรัสรู้ในฌานแห่งวัชระ” || 

เคลื่อนไปสู่ทา่มกลางช่องว่างแห่งวัชระ  ให้นึกถึงสุริยมณฑลอันศักดิ์สิทธ ิ์ 

และให้สร้างภาพพุทธะขึ้นมา  จากนั้น เปลี่ยนรปูลกัษณ์ไปเป็นมหาพละ || 

146 || 

มีรัศมีแหง่ไฟโชติช่วง มีพลงั อยู่ในที่พ านกัของมณฑลแห่ง 3 วัชระ มีความ

โหดร้าย มีความโกรธ ถือห่วง เป็นผู้ครอบครองก าลังของวัชระ || 147 || 

มีพระอักโ ษภยะอยู่บนมงกุฎ เจริญงอกงามขึ้นด้วยค าสดุดี นี่ก็คือ การ

เข้าถึงอย่างจริงแท้แน่นอนของความโกรธาทั้งปวง || 148 || 

สมาธ ิชื่อว่า “วัชระตรีพละ” || 

เคลื่อนไปสู่ท่ามกลางช่องว่างแห่งวัชระ ให้นึกถึงสุริยมณฑลอันศักดิ์สิทธ ิ์ 

และให้สร้างภาพพุทธะขึ้นมา จากนั้น เปลี่ยนรูปลักษณ์ไปเป็นนีลวัชระ      

|| 149 || 

มีร่างกายสีด า ดุร้าย เจริญขึ้นด้วยมหาสมทุรสีด า ม ีรัศมแีห่งไฟโชติช่วง ฮึก

เหิม ถือไม้เท้าแห่งวัชระ || 150 || 

มีพระอักโ ษภยะอยู่บนมงกุฎ เจริญงอกงามขึ้นด้วยค าสดุดี นี่ก็คือ การ

เข้าถึงอย่างจริงแท้แน่นอนของความโกรธาทั้งปวง || 151 || 

สมาธ ิชื่อว่า “การเข้าถึงวัชระทัณฑะผู้ยิ่งใหญ่” || 
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เคลื่อนไปสู่ท่ามกลางช่องว่างแห่งวัชระ ให้นึกถึงสุริยมณฑลอันศักดิ์สิทธ ิ์ 

และให้สร้างภาพพุทธะขึ้นมา จากนั้น เปลี่ยนรูปลักษณ์ไปเป็นพระอจละผู้

ยิ่งใหญ่ || 152 || 

มีความกราดเกรี้ยว น่ากลัว ตาเหล่ ฮึกเหิม ถือบ่วงบาศและพระขรรค์ ม ี

รัศมีแห่งไฟโชติช่วง มีพลงั เป็นผูค้รอบครองวชัระแห่งความมั่นคง || 153 || 

มีพระอักโ ษภยะอยู่บนมงกุฎ เจริญงอกงามขึ้นด้วยค าสดุดี นี่ก็คือ การ

เข้าถึงอย่างจริงแท้แน่นอนของความโกรธาทั้งปวง || 154 || 

สมาธ ิชื่อว่า “การเหยียบย่ าให้เข้าถึงพื้นที่ของวัชรธาตุ” || 

เคลื่อนไปสู่ทา่มกลางช่องว่างแห่งวัชระ  ให้นึกถึงสุริยมณฑลอันศักดิ์สิทธ ิ์  

และให้สร้างภาพพุทธะขึ้นมา  จากนั้น เปลี่ยนรปูลกัษณไ์ปเป็นวิทยาจักระ 

|| 155 || 

พระองค์ถูกเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ด้วยคุณลกัษณะทัง้ปวง และถูกล้อมรอบดว้ย

จักระแห่งเปลวไฟ แผ่ซ่านเข้าไปยังวงล้อแห่งอุษณีษะ || 156 || 

มีพระอักโษภยะอยู่บนมงกฎุ เจริญงอกงามขึ้นด้วยค าสดุด ีนี่ก็คือการเข้าถงึ

อย่างจริงแท้แน่นอนของความโกรธาทั้งปวง || 157 || 

สมาธ ิชื่อว่า “อุษณีษะ วงล้อของพลังแห่งวิทยา” || 

เคลื่อนไปสู่ท่ามกลางช่องว่างแห่งวัชระ ให้นึกถึงสุริยมณฑลอันศักดิ์สิทธ ิ์  

และให้สร้างภาพพุทธะขึ้นมา  จากนั้น เปลี่ยนรูปลักษณ์ไปเป็นพระวัชระ

สุมภะ || 158 || 

ผู้ครอบครองวัชระแห่งเมฆาส่องรัศมีอันโชติช่วงออกมาอย่างงดงามยิ่งนัก  

วัชระที่อยู่ในมอืสอ่งสว่างเจิดจรัส เราจะบรรลุถงึความเป็นผู้ส าเร็จ || 159 || 

มีพระอักโษภยะอยู่บนมงกุฎ  เจริญงอกงามขึ้นด้วยค าสดุดี  นี่ก็คือการ

เข้าถึงอย่างจริงแท้แน่นอนของความโกรธาทั้งปวง || 160 || 

สมาธ ิชื่อว่า “วัชระแห่งวัชระสมยะสุมภะ” || 

วัชระแห่งปัญญาและสมาธยิอ่มได้บรรลุผลส าเรจ็จากวัชรมณฑลก็เพราะดว้ย

การปราบจักระแห่งความโกรธและฝึกฝนจักระแห่งพุทธะ || 161 || 
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บทที่ 13 การรู้แจ้งอันเกิดจากการภาวนาและประโยชน์แห่งการบรรลุถึงขบวนแห่ง

ความจริงในคุหยสมาช มหาคุหยตันตรราชะได้จบลงด้วยกาย วาจา และจิตอันลี้ลบัแห่งตถาคตทั้งปวง

อย่างเป็นศิริ ดังนั้นแล้ว | 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 14 

สมาธ ิช ื่อว่า “การสร ้างมนตราแห่งราชาผู้เ กร ียงไกร ” 
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 เม ื่อนั้น พระผู้มพีระภาคมหาวัชรธร เจ้าแห่งสมย(การเข้าถึง)พระตถาคตทั้งปวงได้เข้าสู่

สมาธ ิที่ชื่อว่า “การบรรลุขั้นสูงแห่งสันติ” และได้น าออกจากวัชระกาย วาจา และจิตของชายาแห่ง

ตถาคตทั้งปวง |  

 || โอ  รุ รุ สฺผุรู ชฺวล ติษฺ สิทฺธโลจเน สรฺวารฺถสาธนิ สฺวาหา || 

นี้เป็นการกลา่วบทสวดโดยสังเขป ผู้ที่ม ีความตื่นรู้อยู่ในความสมบูรณ์ทั้ง

ปวงถูกเติมเต็มด้วยความยินดีและการสรรเสรญิที่จะกลายเปน็อนสุรณ์แห่ง

พุทธวัชระ || 1 || 

พระนาง(โลจนา) ทรงได้รับการกล่าวขานว่าเป็นพระชนนีแห่งสันติของ

พุทธะทั้งปวง พระนางทรงประสาธน์การกระท าทั้งปวงใหลุ้ลว่ง ทรงกระท า

ความตายให้กลับมีชีวิตอีกครั้ง ทรงปลุกกระตุ้นการเข้าถึงวัชระ || 2 || 

ได้กล่าวมาแล้วอย่างนี้ || 

เม ื่อนั้น พระผู้มพีระภาควัชระแหง่ความโกรธ ผู้เขา้ถึงตรกีาย ได้เข้าสู่สมาธ ิที่ชื่อว่า “การ

เข้าถึงวัชระที่มภีาวะและไรภ้าวะ” และได้น าออกจากวัชระกาย วาจา และจิตของอัครมเหสีของผู้ถือ

วัชระทั้งปวง | 

|| โอ  ศงฺกเร ศานฺติกเร ฆุฏฺฏ ฆุฏฺฏ ฆุฏฺฏนิ ฆาตย ฆาตย ฆุฏฺฏนิ สฺวาหา || 

นี้เป็นการกลา่วบทสวดโดยสังเขป ผู้ครองวัชระแห่งตรีวัชระที่ไม ่สามารถ

ท าลายได้  ด้วยดวงเนตรอันเบิกกว้างและรุ่งเรืองซึ่งจะกลายเป็นอนุสรณ์

แห่งวัชระจิต || 3 || 

พระนาง(มามกี)ทรงประสาธ น์การกระท าใ ห้ลุล่วงอย่างเป็นนิตย์ในการ

พิทักษ์รักษาวัชระ และได้มอบพลังของมหาวัชระแก่ผู้เป็นทุกข์จากความ

กลัวอย่างเสมอ || 4 || 

เม ื่อนั้น พระผู้มพีระภาคได้เข้าสู่สมาธ ิที่ชื่อว่า “ทัศนะแห่งการเข้าถึงมหาราคะ” และได้

น าออกมาจากวัชระกาย วาจา และจิตของอัครชายาแห่งธรรมกาย | 

|| โอ  กเฏ วิกเฏ กฏงฺกเฏ กโรฏวีรฺเย สฺวาหา || 

นี้เป็นการกลา่วบทสวดโดยสงัเขป ผู้ถือวชัรธรรมขัน้สงูมคีวามยินดี ได้เข้าสู่

สมาธ ิและเป็นอนุสรณ์แห่งวัชรธรรม || 5 || 
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พระนาง(ปาณฑระ) ทรงเป็นผูร้ ่ ารวยดว้ยทรัพยเ์สมอ ทรงเปน็ผูม้พีลังเจริญ

ด้วยธรรมอย่างเป็นนิตย์ ทรงกระท าด้วยการพร่ าบ่นบทสวดมนต์ตาม

ถ้อยค าของวัชรวาจา || 6 || 

เม ื่อนั้นพระผู้มพีระภาคได้เขา้สู่สมาธทิีช่ื่อวา่ “การก าเนิดวัชระที่มอียู่โดยทั่ว” และได้น า

ออกมาจากวัชระกาย วาจา และจิตของอัครชายาแห่งการเข้าถึงสรรพสัตว์ | 

|| โอ  ตาเร ตุตฺตาเร ตุเร สฺวาหา || 

นี้เป็นการกล่าวบทสวดโดยสังเขป พุทธะทั้งปวงที่ เกิดขึ้นเองด้วยความ

ยิ่งใหญ่ มีความยินดีปรดีา เป็นผูเ้ข้าถึงปญัญา และเป็นอนสุรณ์แห่งวชัรกาย 

|| 7 || 

ชั่วขณะนั้น พระนาง(ตารา) ทรงพิชิตกองทัพอันยิ่งใ หญ่ของพุทธ ะวัชระ 

และอาณาจักรแห่งสรรพสัตว์ทัง้มวล ทรงท าให้ทุกสิ่งทกุอยา่งยอมเป็นทาส

และไร้ก าลังต้านทาน || 8 || 

ได้กล่าวมาแล้วอย่างนี้ || 

เม ื่อนั้น พระผู้มพีระภาควัชระกาย วาจา และจิตแห่งตถาคตทั้งปวงได้เข้าสู่สมาธ ิที่ชื่อว่า 

“วัชระของขบวนแห่งกอ้นเมฆทีส่าดส่องรัศมอีนับริสทุธ ิ์” และได้น าออกมาจากวัชรกาย วาจา และจิต

ของยมานตกะผู้ม ีมหาโกรธา | 

|| นมะ สมนฺตกายวากฺจิตฺตวชฺราณามฺ | โอ  ข ข ขาหิ ขาหิ สรฺวทุษฺฏทมก อสิ

ม ุสลปรศุปาศหสฺต จตุรฺม ุข จตุรฺภุช ษฏฺจรณ อาคจฺฉาคจฺฉ สรฺวทุษฺฏปฺราณ

หาริเณ มหาวิฆฺนานตฺก วิกฺฤตานน สรฺวภูตภยงฺกร อฏฺฏาฏฺฏหาสนาทิเน วฺ

ยาฆฺรจรฺมนิวสเน กุรุ กุรุ สรฺวกรฺมาณิ ฉ ินทฺ ฉนิฺท สรฺวมนฺตฺรานฺ ภินฺท ภินฺท 

ปรมุทฺราณากรฺษย อากรฺษย สรฺวภตูานฺ นิรฺมถ นิรฺมถ สรฺวทุษฺฏานฺ ปฺรเวศย 

ปฺรเวศย มณฺฑลมธเฺย ไววสฺวตชีวติานฺตกร กุรุ กุรุ มม การฺย  ทห ทห ปจ ปจ 

มา วิลมฺพ วิลมฺพ สมยมนสฺุมร หู หู ผฏฺ ผฏฺ สฺโผฏย สรฺวาศาปริปรูก สรฺวาน ฺ

นาศย ริปูนฺ กร กร เห เห ภควนฺ กึ จิรายสิ มม สรฺวารฺถานฺ สาธย สาธย สฺ

วาหา | 

นี้เป็นการกลา่วภาษิตโดยสงัเขป พุทธะผู้ทรงสมณศักดิ์ทัง้หลายทั้งปวงเกิด

ความกลัวขึ้นในดวงหทัย เป็นอนุสรณ์แห่งวัชรจิต || 9 || 
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พระนางทรงมีกะโหลกพระเศียรทีไ่มอ่าจท าลายได้ ม ีเรือนรา่งลักษณะอ่อน

ช้อย น่าอภิรมย์ ทรงสวดบ าเพ็ญมนต์เหลา่นี้ กระท าการเหยียบย่างด้วยฝ่า

เท้า || 10 || 

ชั่วขณะนั้น พระนางโลจนาและพระนางมามกีแหง่ตระกูลมหาวัชระถูกเน้น

ให้ความส าคัญอย่างมัน่คงและสูงสง่สองถงึสามเวลา (ได้รับการสักการะและ

สวดภาวนาเป็นเวลา 2-3 เวลา) || 11 || 

พระผู้ม ีพระภาคโพธ ิจิตวัชระได้กล่าวมาแล้วอย่างนี้ || 

เม ื่อนั้น พระผู้มพีระภาคไวโรจนะวัชรตถาคตได้เขา้สู่สมาธทิี่ชือ่ว่า “ความยิ่งใหญ่มหาศาล

ในการเขา้ถึงรัศม”ี และได้น าออกมาจากวัชระกาย วาจา และจิตของวัชระโกรธา และเขา้ถึงความเป็น

อมตะ | 

นมะ สมนฺตกายวากฺจิตฺตวชรฺาณาม ฺ| นโม วชฺรโกฺรธาย มหาท ษฺโฏรฺตฺกฎไภร

วาย อสิม ุสลปรศุปาศคฺฤหีตหสฺตาย โอ  อมฺฤตกุณฺฑลิ ข ข ขาหิ ขาหิ ติษฺ

ติษฺ พนฺธ พนฺธ หน หน ทห ทห ครฺช ครฺช วิสฺโผฏย วิสฺโผฏย สรฺววิฆฺนวิ

นายกานฺ มหาคณปติชีวิตานฺตกราย สฺวาหา || 

นี้เป็นการกล่าวภาษิตโดยสังเขป พุทธะผู้ทรงสมณศักดิ์ทั้งหลายทั้งปวง

ก าลังตกอยู่ในความกลัวและไร้สติรู้ตัว เป็นอนุสรณ์แห่งวัชรกาย || 12 || 

ในการกระท าของการขจัดปัดเปา่แห่งวัชระพร้อมทั้งการประกอบพิธ ีมนต์

ทั้งปวง แม้แต่กองทัพขององค์พุทธ ะเองก็จะถูกขจัดออกไปตามวิถีของ

พิธ ีกรรม || 13 || 

เม ื่อนั้น พระผู้ม ีพระภาครัตนเกตุตถาคตได้เข้าสู่สม าธ ิที่ชื่อว่า “รัศมีวัชระแห่งพุทธะ” 

และได้น าออกจากวัชระกาย วาจา และจิตของวัชระอปราชิตะ ผู้ม ีมหาโกรธา | 

|| นมะ สมนตฺกายวากฺจิตฺตวชรฺาณาม ฺ| โอ  หู ชินรฏิิ เห หู หู ผฏฺ ผฏฺ สฺวาหา || 

นี้เป็นการกล่าวบทสวดโดยสังเขป พุทธะผู้ทรงสมณศักดิ์ทั้งหลายทั้งปวง

เกิดความตื่นตระหนกหวาดกลวัขึ้นในใจของพระองค์ทัง้หลาย เป็นอนุสรณ์

แห่งโพธ ิจิต || 14 || 

รากษสทั้งหลายผู้ชั่วร้ายและโหดเหี้ยมตกอยู่ใ นความสับสนและความ

หวาดกลัวอย่างมาก ผู้กระท า(อมติายุส)พธิกีรรมนัน้เปน็อนุสรณ์แห่งวชัรจิต 

|| 15 || 
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เม ื่อนั้น พระผู้มพีระภาคอมติายุสตถาคตไดเ้ข้าสู่สมาธ ิที่ชื่อว่า “ก าเนิดวัชระแห่งอมิตะ” 

และได้น าออกจากวัชระกาย วาจา และจิตของปัทมสัมภพวัชระโกรธา || 

นมะ สมนฺตกายวากฺจิตฺตวชรฺาณาม ฺ| โอ  หู หู หู ตรุล วิรุล สรฺววิษฆาตก ชฺว

ลติวิสฺผุลิงฺคาฏฺฏาฏฺฏหาส เกสรสิฏาโฏปฏงฺการวชรฺขรุนริฺฆาตนจลิตวสธุาตล 

นิศฺวาสมารุโตตฺกฺษิปฺตธรณีธร  ภีษณาฏฺฏาฏฺฏหาส อปริม ิตพลปรากฺรม 

อารฺยคณภีตภูตคณาธยฺุษติ พุทฺธ พุทฺธ หยคฺรวี ขาท ขาท ปรมนฺตฺรานฺ ฉ ินทฺ 

ฉ ินฺท สิทฺธ ึ เม ทิศ อาเวศย สรฺวชฺวรปิปาสาทีนฺ สรฺวคฺรเหษฺวปฺรติหโต ภว 

วชฺรท ษฺฏฺร กึ จิรายสิ หม  สรฺว ทุษฺฏคฺรห  ทุษฺฏสงฺฆ  วา ธ ุน ธ ุน วธินุ วธินุ มถ 

มถ มฏ มฏ ฆาตย ฆาตย พนฺธ พนฺธ พุทฺธธรฺมสงฺฆานชฺุ าตกรมฺ กุรุ ศีฆฺรม ฺ| 

หยคฺรีวาย ผฏฺ วชฺรคาตฺราย ผฏฺ วชฺรเนตฺราย ผฏฺ วชฺรท ษฺฏฺราย ผฏฺ วชฺรขุ

ราย ผฏฺ วชฺรขุรนิรฺฆาตนาย ผฏฺ ปรมนตฺฺรวนิาศาย ผฏฺ ไตฺรโลกฺยภยงฺกราย 

ผฏฺ สรฺวกรฺเมษฺวปรฺติหตาย ผฏฺ วชฺรกุลสนฺตฺราสนาย ผฏฺ หู หู หู ผฏฺ ผฏฺ ผฏฺ 

สฺวาหา || 

นี้เป็นการกลา่วออกไปโดยสังเขป การถือก าเนิดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ของธรรม

วัชระท าให้สิ่งทั้งหลายตกอยู่ในความหวาดกลัวและหมดสติ เป็นอนุสรณ์

ของราชาแห่งปัญญา || 16 || 

ราชาแห่งความโ กรธ าถูกปลุกให้ตื่นขึ้น  พระองค์(อโ มฆสิทธ ิ)ท าใ ห้สิ่ง

ทั้งหลายทั้งปวงในอากาศธาตุบรสิุทธ ิข์ึ้นจากที่เคยถูกเติมเตม็ด้วยาพิษ แสง

สีแห่งวัชระ ฮา ลา ฮ ละ(hālāhala)66 || 17 || 

ได้กล่าวมาแล้วอย่างนี้ || 

เม ื่อนั้น พระผู้ม ีพระภาคอโมฆสิทธ ิตถาคตได้เข้าสู่สมาธ ิที่ชื่อว่า “การก าเนิดวัชระอัน

รุ่งเรืองของการเข้าถึงความส าเร็จ (อโมฆ สมย)” และได้น าออกจากวัชระกาย วาจา และจิตของราชา

แห่งความโกรธ นีลวัชระทัณฑะ | 

|| นมะ สมนฺตกายวากฺจิตฺตวชฺราณามฺ | โอ  เอเหฺยหิ ภควน ฺนีลวชฺรทณฺฑ ตุรุ 

ตุรุ หุลุ หุลุ หาหา คุลุ คุลุ คุลาปย คุลาปย กฺรม กฺรม ภควนฺ วายุเวเคน ภู

                                                             
66หาลาหละ(hālāhala) หรือ กาลากูฏ เป็นช่ือของยาพิษร้ายแรง ท่ีเกิดจากการกวนเกษียรสมุทร

ของเหล่าเทวดาและอสูร พระศิวะเป็นผู้กลืนยาพิษนั้นเพื่อปกป้องไม่ให้พิษนั้นตกมายังโลก จนพระศอ
กลายเป็นสีน้ าเงินเข้ม ได้ช่ือว่า “นีลกัณฐ์ (nīlakaṇṭha) : Liebert, 117.  
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ตานฺ ศีฆฺร  ทห ทห ทร ทร วห วห ปจ ปจ มถ มถ ปาตย ปาตย มฏฺฏ มฏฺฏ 

มฏฺฏาปย มฏฺฏาปย สรฺวกรมฺาณิ ฉ ินฺท ฉนิฺท ภกฺษ ภกฺษ เมทม าสรธุ ิรมตฺสฺย

เมทมชชฺาปฺรยิ เอเหยฺหิ ภควนฺ สรฺววิฆฺนานิ สรฺวมนฺตฺราณิ สรฺวมูลกรฺมาณิ 

สรฺวมูลคฺรหานฺ หน หน ภญฺช ภญฺช มรฺท มรฺท อิท  เม การฺย  สาธย หู นีลาย 

นีลวชฺรทณฺฑาย ตุรุ ตุรุ วิฆ ฺนวินายกนาศกาย หุรุ หุรุ ทีปฺตจณฺหาย สรฺวศตฺ

รูณ า หฺฤทยานิ ปีฑย ฉ ินฺท ฉ ินฺท วิทฺยาน า เฉทก หู วิทฺยาน า ศิษฺฏานฺ สฺมร 

สฺมร สมย  วชฺรธรวจน  กรฺมาณิ นิกฺฤนฺตย หู หู หน หน ทห ทห กุรุ กุรุ ตุรุ 

ตุรุ หุรุ หุรุ ผฏฺ ผฏฺ หู หู หู ภกฺษาปย กฺฤตานฺตาย เทวฤษิวิทฺราปกาย หน 

หน วชฺรทณฺฑาย สฺวาหา || 

นี้เป็นการกลา่วภาษิตโดยสงัเขป การถือก าเนดิขึน้อันยิ่งใหญ่ของสิ่งชั่วร้าย

ทั้งหลายทั้งปวง เกิดความหวาดหวัน่หวาดกลัวขึ้นในจิตใจของพวกเขา เป็น

อนุสรณ์แห่งวัชรสัตว์ || 18 || 

ราชาแห่งความโกรธ ผู้ทรงสมณศักดิ์ ทรงสวดบ าเพ็ญภาวนา 800 จบ ทรง

เป็นผู้ท าลายความชัว่ร้ายทั้งปวงด้วยการปฏิบัติให้ถึงพิธ ีแห่งจักระ || 19 || 

ได้กล่าวมาแล้วอย่างนี้ || 

เม ื่อนั้น พระผู้มพีระภาคอักโษภยตถาคตได้เข้าสู่สมาธ ิที่ชื่อว่า “ความรุ่งโรจน์แห่งก้อน

เมฆจากทุกสารทิศ” และได้น าออกจากวัชระกาย วาจา และจิตของมหาพละวัชระ | 

|| นมะ สมนฺตกายวากฺจิตวชฺราณามฺ | โอ  หู หู หู ผฏฺ ผฏฺ ผฏฺ โ อ  อูคฺรศูล

ปาณิ หู หู หู ผฏฺ ผฏฺ ผฏฺ โอ  ชฺโยติรฺนิรฺณาทฺ หู หู หู โอ  ผฏฺ ผฏฺ ผฏฺ โ อ  

มหาพลาย สฺวาหา | 

นี้เป็นการกล่าวภาษิตโดยสังเขป พญานาคผู้ม ีพละก าลังทั้งหลายทั้งปวง

เกิดความหวาดหวั่นหวาดกลัวขึ้นใน จิตใจของพวกเขา เป็นอนุสรณ์แห่ง

วัชระตรีกาย || 20 || 

ด้วยวิธ ีการสวดมนต์ภาวนาจะพึงท าใหก้ารกระท าทั้งปวงประสบผลส าเร็จ 

ท าให้มณฑลของสายน้ า(ฝน)พึงตกลงมาในยามที่เกิดภัยแล้ง || 21 || 

เม ื่อนั้น พระผู้มพีระภาคได้เข้าสู่สมาธทิี่ชือ่ว่า “วัชระแห่งการท าลายลา้งทั้งหมดทั้งมวล” 

และได้น าออกจากวัชระกาย วาจา และจิตของฏักกิราชะมหาโกรธาแห่งตถาคตทั้งปวง | 

|| นมะ สมนฺตกายวากฺจิตฺตวชฺราณามฺ | โอ  ฏกฺกิ หู ชะ || 
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นี้เป็นการกลา่วภาษิตโดยสังเขป พุทธะทั้งหลายอุบัติขึ้นด้วยบุญญาธ ิการ 

ต่างตกอยู่ในห้วงเวลาของความกลวั เป็นอนสุรณ์แหง่ตรีวชัระกายา || 22 || 

เหยียบภาพของเทพเจ้าด้วยเท้าขวา ให้ท าสมาธถิึงพระวัชรสัตว์ สรรพสตัว์

ถูกดึงดูดไว้ด้วยมนต์ของจักระแห่งตรีวัชระ || 23 || 

เม ื่อนั้น พระผู้ม ีพระภาคได้เข้าสู่สมาธ ิที่ชื่อว่า “วัชระแห่งน้ าของพวงมาลาแห่งปัญญา” 

และได้น าออกจากวัชระกาย วาจา และจิตของการเข้าถึงความดุร้ายของพระอลจวัชระ | 

 || นมะ สมนฺตกายวากฺจิตฺตวชฺราณามฺ | โอ  อจลการณ หู หู โมฏฺฏ โมฏฺฏ 

สฏฺฏ สฏฺฏ ห ห โมห โมห สห สห หน หน  ทห ทห ตฏฺฏ ตฏฺฏ ติษฺ ติษฺ

อาวิศ อาวิศ มหามตฺตปาลก ธ ุน ธ ุน ติณิ ติณิ กิณิ กิณิ ขาท ขาท วิฆฺนานฺ 

มารย มารย ทุษฺฏานฺ ภกฺษ ภกฺษ สรฺวานฺ กุรุ กุรุ กิริ กิริ มหาวิษมวชฺร สฺ

โผฏย สฺโผฏย หู หู หู นฺฤพลิตร คนรฺตก อ า อ า ห า ห า อจลเจต สฺโผฏย สฺ

โผฏย โอ  อสมนฺติก ตฺราฏฺ มหาพล สาตย สมย  ม   ตฺร า ห า ม  า ศุธ ฺยตุ วชฺรี 

ตุษฺยตุ วชฺรี นโม’ สฺตฺวปฺรติพเลภฺยะ ชฺวาลย ตฺราฏฺ อสห นมะ สฺวาหา || 

นี้เป็นการกลา่วภาษิตโดยสงัเขป เทวดาพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายทั้งปวง

เป็นลมหมดสตเิพราะเกิดความกลวัขึ้นในใจ เป็นอนุสรณ์แห่งมนตรกาย 

|| 24 || 

ด้วยมนตร์แห่งความโกรธนั้น มหาเทวะและเทพองค์อื่นๆ ผู้ม ีมหาฤทธ ิ์ยัง

ถูกดึงมาให้อยู่ในความหวาดกลัวด้วยกายที่ถูกครอบง า || 25 || 

เม ื่อนั้น พระผู้มพีระภาคได้เข้าสู่สมาธ ิที่ชื่อว่า “การเข้าถึงการค้นพบของวัชระ” และได้

น าออกจากวัชระกาย วาจา และจิตของสุมภะมหาโกรธา ผู้ถือวัชระสมยะทั้งปวง | 

 || โอ  นมะ สมนฺตกายวากฺจิตฺตวชฺราณามฺ | โอ  สุม ฺภ นิสุม ฺภ หู คฺฤณฺห 

คฺฤณฺห หู คฺฤณฺหาปย คฺฤณฺหาปย หู อานย โห ภควนฺ วิทฺยาราช หู ผฏฺ || 

นี้เป็นการกล่าวภาษิตโดยสังเขป สตรีทั้งหลายทั้งปวงผู้ม ีฤทธ ิ์อันยิ่งใหญ่ 

ร่างกายเปลือยเปล่า ปลอ่ยเสน้ผมยาวสยาย เปน็อนสุรณ์แห่งวัชรสัตว์ || 26 || 

สตรีแห่งวัชระเหล่านั้นถูกจับมัดด้วยตะขอและบ่วงบาศแห่งวัชระ และถูก

เหยียบไว้ที่ใต้ฝ่าเท้าของวัชรสัตว์ผู้เป็นจ้าวแห่งตถาคตทั้งปวง || 27 || 
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เม ื่อนั้น พระผู้มพีระภาคได้เข้าสู่สมาธทิี่ชือ่ว่า “การก าเนิดวชัระแห่งความจริงของมหาสม

ยะ” และได้น าออกจากวัชระกาย วาจา และจิตของที่ประทับแห่งความจริงในการเข้าถึงวาจาอันลี้ลับ

ของวัชระแห่งมหาสมยะ | 

ให้ภาวนาถึงวัชรสตัว์ที่อยู่ในตรกีายของพุทธวัชระ พุทธะผูสู้งส่งจะถูกจับมดั

โดยผู้ถือบ่วงบาศและตะขอวัชระ || 28 || 

ด้วยความเป็นหนึ่งเดียวของกาย และวาจาของพุทธะกับมหาจักระที่ถูก

น ามารวมกัน พระวัชรสัตว์มหาราชาผู้ยิง่ใหญ่ถูกยดึติดไว้อยา่งมั่นคงเสมอ 

|| 29 || 

ด้วยจักระ ปัทมะ และมหาวัชระที่ถูกภาวนาผ่านตรีวัชระซึ่งไม ่สามารถ

ท าลายได้ มนตร์ทั้งปวงถกูยดึติดเอาไว้ดว้ยวชัระตะขอและตะขอนานาชนิด

อื่นๆ || 30 || 

ให้นึกถึงภาพบุคลาธษิฐานแหง่มนตรข์องตนเอง ความน่ายินดีส าเร็จได้ด้วย

วัชระทั้งปวง สตรีในร่างมนุษย์อันงดงามถูกรวมเป็นหนึ่งเดียวด้วยตะขอ

วัชระอยู่ในดวงใจตน || 31 || 

สตรีผู้นั้นถูกจับให้รวมอยูใ่นมณฑลแห่งลมอย่างมั่นคงเสมอ ให้นึกถึงภาพ

อันยิ่งใหญ่ของพระไวโรจนะอยู่ในจันทรมณฑล || 32 || 

ให้นึกถึงภาพพระนางศจี(ชายาพระอินทร์) ยืนอยู่ที่นั่นซึ่งรวม เป็นหนึ่ง

เดียวกับวัชรามฤตะ หากเราสวดมนตร ์50 จบ นางก็จะถูกยึดติดกับเราอยา่ง

มั่นคงเสมอ || 33 || 

ให้นึกถึงภาพขนาดใหญ่ของวชัระตะขออยูใ่นมณฑลวัชระ มีเปลวเพลิงลุก

โชติช่วงชัชวาล และสตรีที่ลอยอยู่ในอากาศถูกยึดติดเอาไว้ || 34 || 

ให้นึกถึงการเข้าถึงวชัระแห่งความโกรธของตนซึ่งอาศัยอยู่ในวัชระยมโลก 

และสตรีที่ม ีร่างเป็นอสูรจะถูกจับมัดด้วยหอก วัชระตะขอ และบ่วงบาศ 

|| 35 || 

ให้โยนหินสีแดงหรือหนิสีขาวเข้าไปในปากที่อมจันทรุปราราคาอยู่ เราพึง

บรรลุถึงความส าเร็จด้วยวิธ ีการของวัชระตะขอ || 36 || 
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เราเขียนชื่อทัง้หลายเหลา่นั้นของพราหมณ์ พระอินทร์ พระรุทร และเทพ

ทั้งหลาย เหล่าเทพทั้งหลายนั้นย่อมเข้าถึงความกลัวและตื่นตระหนกตาม

ถ้อยค าของวัชระวาจา || 37 || 

ให้นึกถึงม ัญชุวัชระผู้บริบูรณ์ด้วยลักษณะอันประเสริฐทั้งปวง และให้

จินตนาการถึงพระยมานตกะผู้ม ีมหาโกรธาพร้อมด้วยวัชระตะขอ || 38 || 

และให้นึกถงึมหาจักระแห่งไฟบรรลัยกัลป์ที่พึงบรรลุผลส าเร็จได้ด้วยยักษ์

ตัวเม ีย | 

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วอย่างนี้ || 

วิธ ีการจดจ่อยึดติดอยูด่้วยการพร่ าสวดภาวนามนตร์และมทุราที่แตกต่างกนั

อยู่ในทุกหนทุกแห่ง ถ้าไม ่ท าวิธ ีอย่างนี้ก็จะเข้าถึงความล้มเหลว || 39 || 

มหาราชาวัชรสัตวจ์ะถูกปลกุขึ้นครัง้แลว้ครัง้เล่า พระองค์ทรงเปน็ราชาผู้อยู่

เหนือทุกสิ่งอย่างเป็นนิรันดร์แห่งมนตร์ทั้งปวง || 40 || 

เม ื่อนั้น พระผู้มพีระภาคได้เข้าสู่สมาธทิี่ชือ่ว่า “วัชระปัญญาอันปรากฏขึ้นและมอียู่ทั่วทุก

แห่งหน” และได้น าออกจากวัชระกาย วาจา และจิตของวัชระวาจาอันยิ่งใหญ่ของพญางูผู้ไม ่เคยพ่าย 

มีนามว่า “วัชไรกชฏา” | 

 | โอ  ศูลินิ สวาหา || 

นี้เป็นการกลา่วภาษิตโดยสงัเขป นางนาคีผู้มมีหาฤทธ ิ ์ร่างกายเปลือยเปล่า 

และมีเปลวไฟลุกรอบตัว เป็นอนุสรณ์แห่งการตรัสรู้ของพุทธะ || 41 || 

ด้วยมนตร์วทิยานั้น นาคทั้งหลายจะถูกดึงดูดเข้ามาสมสู่กับนางนาคีผู้เปิด

เนตรซึ่งถูกมนตร์ดึงเข้ามาเช่นกัน || 42 || 

เม ื่อนั้น พระผู้มพีระภาคได้เข้าสู่สมาธทิี่ชือ่ว่า “แหล่งก าเนดิวชัระในการเข้าถึงนภากาศ” 

และได้น าออกจากวัชระกาย วาจา และจิตของวัชระภฤกุฏีผู้เข้าถึงมหาธรรมะ | 

 | โอ  ภยนาศนิ ตฺราสนิ ตฺราสย ภฺฤกุฏี ตฏิ เวตฏิ เวตฏิ ไวรฏิ ไวรฏิ ศฺเวเต ศฺ

เวตชฏินิ สฺวาหา || 

นี้เป็นการกลา่วบทสวดโดยสังเขป ธ ิดาทั้งหลายทั้งปวงของเหล่าวิทยาธร 

สั่นสะเทือน และตกอยู่ในความหวาดกลัว เป็นอนุสรณ์แห่งวัชระปัญญา 

|| 43 || 
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ด้วยมนตราวิทยานั้น และการเข้าถึง(ความลี้ลบั)ดงึดูดใหว้ิทยาธรมหากันยา

(วิทยาธรผู้หญิง)ซึ่งตกแต่งด้วยต่างหูสีทองเกิดไหวติง || 44 || 

ผู้ที่เกิดจากตรีวัชระปัญญาถูกดึงดูดเขา้มาเพียงชั่วขณะอยูใ่นทกุหนทุกแห่ง

ด้วยวัชระราชาแห่งการท าลายอย่างงดงามที่สมบูรณ์ที่สุด || 45 || 

ยิ่งไปกว่านั้น ในสถานทีท่ี่อยูสู่งและเงียบสงบถูกกล่าวไวว้่าผู้สวดและปฏบิัติ

มนตร์แห่งความโกรธทั้งปวงส าเรจ็ได้ด้วยการกระท าทั้งหลายทั้งปวงของตน 

|| 46 || 

และผู้ที่กล่าวว่าร้ายครบูาอาจารย์ และพูดใส่รา้ยมหายานจะต้องถูกท าลาย

อย่างหนัก และถูกตัดออกไป || 47 || 

ด้วยวิธ ีการทีป่ฏิบตัิอยา่งนั้นพึงเป็นผู้บรรลุถงึความส าเรจ็แห่งมนตร์และถึง

การรู้แจ้งอย่างสูงสุด | 

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วอย่างนี้ || 

 การท าลายกาย วาจา และจิตของสรรพสัตว์ทั้ง 10 ทิศ || 48 || 

ด้วยพิธ ีกรรมนั้นจะส่งผลต่อจิตใจอันชั่วร้ายของศัตรู และพึงกระท าให้ตัว

เปียกด้วยเลือด น้ า หรือปัสสาวะ || 49 || 

พึงร้องขอต่อราชาแห่งความ โกรธด้วยการสวดมนตร์ 108 จบแบบเต็มๆ 

และเหยียบย่ าภาพของเทพเ จ้าอื่นๆไว้ แม้แต่พุทธ ะก็จะถูกท าลายอย่าง

แน่นอน || 50 || 

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วอย่างนี้ | 

ท าให้เครื่องแต่งกายเปียกด้วยน้ า ส่งผลให้ผู้ที่โกรธฮึกเหิมเหยียบย่ าภาพ

เทพด้วยเท้า แม้แต่พุทธะก็ถูกท าลายอย่างแน่นอน || 51 || 

สวมใส่เครือ่งแต่งกายทีถู่กท าให้เปยีกดว้ยปัสสาวะ เป็นที่น่ารังเกียจและมี

กลิ่นเหมน็ พร้อมทั้งสวดภาวนา ผู้นั้น(เทพหรอืพุทธะที่เปน็ศัตร)ูจะเหีย่วเฉา

และแห้งตายในขณะนั้น || 52 || 

สวมใส่เครือ่งแต่งกายทีเ่ปียกด้วยขี้เถาและน้ า เต็มเติมดว้ยความโกรธพรอ้ม

ทั้งสวดมนตร ์108 จบ แม้แต่พระวัชรสัตว์ก็ถกูท าลายอย่างแน่นอน || 53 || 

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วอย่างนี้ | 



  240 

 สวม ใส่เครื่องแต่งกายที่ เปียกด้วยน้ าพร้อมกับจิตที่ม ีแต่ความ โกรธ มี

ลักษณะเปลือย และปล่อยผมสยาย ลึกลับ น่ากลัว และยิ่งใหญ่ || 54 || 

 เหยียบย่ าภาพเทพด้วยเท้า ท าลายได้แม้แต่พระธาตุในอากาศ | 

 บนทาง 4 แพร่ง ในที่อาศัยอันว่างเปลา่ ในป่าช้าหรอืในศาลเจ้าแม่(ที่อาศัย

ของเทพที่เป็นสตรี) || 55 || 

 อยู่กับภาพภาพเดียวหรอืต้นไมต้้นเดียว เราก็เริ่มทีจ่ะท าพิธทีางไสยเวทย์ได้ 

กริซที่ท ามาจากกระดูกมนุษย์ ม ีความยาวประมาณ 8 นิ้วม ือ || 56 || 

 กริซนั้นถูกเก็บซ่อนไวใ้นประตูของศัตร ูพร้อมทัง้สวดมนตร์ 108 จบ พุทธะ

ผู้มอบพรแห่งตรีกาย ได้ปลดปล่อยความรู้และความไม่รู้ || 57 || 

 เม ื่อพุทธะจะหายไป หรือจะตายลงภายใน 2 สัปดาห์ ผู้รู้ที่เป็นคนพิเศษจะ

ได้รับกะโหลกที่ยังสมบูรณ์อยู่ || 58 || 

 และจารึกมนตร์ลงไปที่กะโหลกนั้นพร้อมทั้งสวดภาษาวัชระ จากนั้นใ ห้

น าไปซ่อนไว้ทีป่ระตูของศัตร ูหรือหมูบ่้านของเขา ศัตรูนั้นจะถูกขับไล่อยา่ง

แน่นอน || 59 || 

 นอกจากนี้ ยังสามารถเขยีนมนตร์แห่งความโกรธลงในใบปาล์ม หรือวัตถุ

อื่นๆ แล้วน าเอาไปซอ่นไว้ในบ้านของศัตรูหรือทีป่ระตู พวกเขาจะเหี่ยวเฉา

และตายในที่สุด || 60 || 

ผู้ม ีพระภาควัชระมหาสมยเกตุได้กล่าวมาแล้วอย่างนี้ | 

เม ื่อนั้น พระผู้มพีระภาคได้เข้าสู่สมาธทิี่ชือ่ว่า “วัชระที่ผูกพันธนาการของกาย วาจา และ

จิตแห่งตถาคตทั้งปวง” และได้น าออกจากวัชระกาย วาจา และจิตเพื่อยึดติดวัชระกาย วาจา และจิต

เอาไว้กับ 3 โลกธาตุทั้งปวง | 

 || โอ  ฆ ฆ ฆาตย ฆาตย สรฺวทุษฺฏานฺ ผฏ กีลย กีลย สรฺวปาปานฺ ผฏฺ หู หู หู

วชฺร กีลย วชฺรธร อาชฺ าปยติ กายวากฺจิตฺตวชฺร  กีลย หู ผฏ || 

 นี้เป็นการกล่าวภาษิตโดยสังเขป พุทธะทั้งปวงผู้ม ีฤทธ ิ์อันยิ่งใหญ่เป็นลม

หมดสติด้วยความกลัว เป็นอนุสรณ์แห่งขวัชระจิต || 61 || 

 กริซที่ท าจากกระดูกมนุษย์ ไม ้กระถินเทศหรือท าจากเหล็ก กริซนั้นจะ

ท าลายวัชระกายทั้ง 3 || 62 || 
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 มุ่งม ั่นและแน่วแนอ่ยูใ่นวชัรสัตว์ทีเ่ปลง่รัศมอีอกมาเป็นเปลวเพลิง ให้นึกถึง

รูปร่างซึ่งบรรจุอยู่ในตรีวัชระกาย และพึงปฏิบัติพิธ ีกรรม || 63 || 

 ให้นึกถึงมหามุทราแหง่พระไวโรจนะหรอืผู้ถอืวัชระแห่งราคะ ให้นึกถึงมหา

มุทราแห่งพระยมานตกะที่ยึดติดอยู่กับตรีวัชระ || 64 || 

 ด้วยหน้าที่แห่งวัชระอมฤตกุณฑลิได้ท าลายความชั่วร้ายและความโหดเหีย้ม 

แม้แต่ตัวตนของพุทธะก็ถูกท าลายด้วยวัชระโยคะ || 65 || 

 ให้นึกถึงวัชระกรซิ มีความยาวตั้งแตห่ัวจนสุดปลายเท้า นี้คือกรซิที่ถกูขยาย

ออกไปสู่เบื้องบน(ขั้นสูง)นั้นแล || 66 || 

 ด้วยการปฏิบัติภาวนาแห่งวัชระ แม้แต่พุทธะก็จะถูกแทงด้วยกริซอย่าง

แน่แท้ เ ม ื่อวัชรสัตว์มหาราชาปะทะกับกริซ พระองค์ก็จะตายอย่าง

รวดเร็ว || 67 || 

 เม ื่อนั้น พระผู้มพีระภาคมหาไวโรจนะไดเ้ขา้สู่สมาธทิีช่ื่อวา่ “การขยายวัชระออกไปสู่

กายา” และได้น าออกจากวัชระกาย วาจา และจิตของมนตราแห่งวัชระกริซที่แทงเข้าถึงกายา | 

 || โอ  ฉ ินฺท ฉ ินฺท ภินฺท ภินฺท หน หน ทห ทห ทีปฺตวชฺรจกฺร กฺษุ ผฏ || 

 เอานิ้วหัวแม่มอืมาประสานกันไวท้ี่ตักโดยโอบกอดรัดคู่ของตนเอาไว้(ร่วม

รักกันในท่านั่งสมาธ ิ) และท าลายวัชระกริซเข้าไปสู่ที่ประทับแห่งไวโรจ

นะ || 68 || 

 พระองค์ซึ่งถูกปะทะโดยเร็ว การเกิดขึน้ของมหาสรรพสิ่งแห่งวัชระตรีกาย

จะถูกขจัดออกไป หรือไมเ่ช่นนัน้ก็จะถูกท าลายด้วยการบรรลทุี่ยิง่ใหญ่อันลี้

ลับ || 69 || 

เม ื่อนั้น พระผู้มพีระภาคโลเกศวรได้เข้าสู่สมาธ ิที่ชื่อว่า “การเปล่งวาจาออกมา” และได้

น าออกจากวัชระกาย วาจา และจิตของมนตร์แห่งกริซที่แทงเข้าถึงวาจา | 

  || โอ  หฺรีะ ภูรฺภุวะ || 

 สอดนิ้วแห่งวัชระเข้าไ ปในดอกบัวแห่งปัญญาที่ เบ่งบาน และปะทะกับ

วัชระกริซซึ่งอยู่ในที่ประทับของวัชระวาจา || 70 || 

 พระองค์ซึ่งถูกปะทะโดยเร็ว การเกิดขึน้ของมหาวัชระแห่งทีป่ระทับตรีกาย

จะถูกขจัดออกไป หรือไม่เช่นนั้นก็จะถูกท าลายอย่างรวดเร็ว || 71 || 
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เม ื่อนั้น พระผู้มพีระภาคมหาวัชรธรได้เข้าสู่สมาธ ิที่ชื่อว่า “การขยายวัชระออกไปสู่จิต” 

และได้น าออกจากวัชระกาย วาจา และจิตของมนตร์แห่งกริซที่แทงเข้าถึงจิต | 

 || โอ  วชฺรราช หู || 

 เครื่องมือทีก่่อเกิดขึ้นม ี5 แฉก เติมเต็มด้วยเปลวไฟลุกโชติช่วง และปะทะ

กับวัชระกริซแทงเข้าไปยังที่ประทับของวัชระจิต || 72 || 

 พระองค์ซึ่งถูกปะทะโ ดยเร็ว การเกิ ดขึ้นของมหาวัชระแห่งที่ประทับตรี

วัชระจะถูกขจัดออกไป หรือไมเ่ช่นนั้นก็จะถูกท าลายอย่างรวดเร็ว || 73 || 

 ด้วยวิถีแห่งการท าพิธกีรรมอยา่งถูกต้องพร้อมด้วยการปฏิบัติโยคะทั้งกาย 

วาจา และจิต เราสามารถแทงทะลุเ ข้าไปได้ทุกขอบเขตของวัชระอากาศ

ธาตุอย่างไม่ต้องสงสัย || 74 || 

 เม ื่อนั้นพุทธะทั้งหลายแห่งตรีกายอันยิ่งใหญ่ ผู้ม ีความปรารถนาดีต่อโลก

ของสรรพสตัว์ ผู้ได้รบัการสรรเสริญยนิดปีรดีา ได้รับเสยีงสดุดดีังนีว้่า || 75 || 

 อโห! ที่ประทับแห่งความลี้ลับอันงดงาม   อโห! ที่ชุมนุมแห่งสารัตถะ 

 อโห! ที่ประทับแห่งธรรมอันสงบ อโห ! วัชระผู้พิชิต || 76 || 

 การตั้งม ั่นของพุทธะทั้งหลายทั้งปวง และพระโ พธ ิสัตว์ทรงสมณศักดิ์

ทั้งหลาย การตั้งม ั่นของวัชระกาย วาจา และจิตถูกแสดงให้เห็น || 77 || 

 นี้คือการตั่งม ั่นแห่งมนตรท์ั้งปวง บ่อเกิดแห่งความจริงแท้ การประทานพร

แห่งกาย วาจา และจิต แหล่งรวบรวมความจริงแท้แห่งมนตร์ทั้งหลาย || 

ดังนี้ || 78 || 

บทที่ 14 สมาธ ิชื่อว่า “การสร้างมนตราแห่งราชาผู้เกรียงไกร”อันน่าอัศจรรย์แห่งกาย 

วาจา และจิตในคุหยสมาช มหาคุหยตันตรราชะได้จบลงดว้ยกาย วาจา และจิตอันลี้ลบัแห่งตถาคตทั้ง

ปวงอย่างเป็นศิริ ดังนั้นแล้ว | 
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บทที่ 15 

การเก ิดวัชระ สาระแห่งการฝึกจ ิตท ั้งปวง  

  

เม ื่อนั้น  พระวัชรธ รผู้เ ป็นราชา เป็นอากาศทั้งปวง ไ ม่ม ี จุดสิ้นสุด ไ ม่

เปลี่ยนแปลง เป็นนิรันดร์ เ ป็นผู้อภิเษกทุกอย่าง เป็นผู้รู้ทุกสิ่ง เป็นผู้

กล่าวถึงวัชระวาจา ดังนี้ || 1 || 

ในที่รกรา้งอันสงบ ผู้ส าเรจ็(สาธกะ)พึงชี้ทางอยา่งเสมอถงึการปฏิบตัิที่วเิศษ

ร่วมกับหญิงสาวจัลฑาลอายุ 12 ปี ผู้ม ีใจอันประเสริฐ || 2 || 

เรา(ผู้ปฏิบัติ)พึงกระท าพิธ ีกรรมอยู่ที่มณฑลทั้ง 4 ด้านด้วยสิ่งปฏิกูลและ

มูตร และการเข้าถึงความลี้ลับอื่นๆ โดยความเป็นผู้ส าเร็จของวัชรมณฑล 

|| 3 || 

หญิงสาวผู้ที่อยู่บนตักของเรา มีใบหน้างดงามหมดจดบริสุทธ ิ์ ผุดผ่องด้วย

คุณลักษณะทั้งปวง พรั่งพร้อมด้วยเครื่องอลังการทุกสัดส่วน || 4 || 

ให้นึกถึงภาพของพุทธะพร้อมด้วยจักระแหง่มณฑลทัง้ 5 และอยู่ในสถานที่

บูชาอันน่ารื่นรมย์ ม ีความลึกลับแห่งวัชระมนตรา || 5 || 

ด้วยการปฏิบัติมนตร์และเจริญภาวนาถึงภาพอันยิง่ใหญ่ของพระไวโรจนะผู้

ครอบครองวัชระแห่งกาย วาจา และจิต เ ราพึงมีความสง่างาม เฉ ก

เช่นเดียวกับพุทธะ || 6 || 

ด้วยวิธ ีการปฎิบัตใิห้ถงึวัชรสัตว์ เราพึงปฎบิัตอิย่างเปน็นติย์รว่มกบัหญิงสาว

ผู้ท างานซักล้าง(วรรณะจัณฑาล) มีใจสูงส่ง และมลีักษณะผิวสีเหมือนกลีบ

ดอกอุบลสีเข้ม || 7 || 

เราพึงเริ่มการกระท านัน้ดว้ยการท าพิธใีหเ้ป็นหนึง่เดียวรว่มกับหญิงสาวนั้น 

เพราะนี่ก็คือ การเข้าถึงมนตร์ทั้งปวงอย่างไม่ม ีวันแตกหักได้ || 8 || 

ในชั่วขณะนัน้ เราพึงกลายเป็นดังเชน่วชัรสตัว์ เป็นดังเชน่ราชาผู้ถือธรรมทัง้

ปวง เป็นผู้ส าเร็จความใคร่ความปรารถนาอย่างเป็นอิสระ || 9 || 

ด้วยการเจรญิภาวนาแหง่วัชรธรรม ผู้ส าเร็จ(สาธกะ)พึงปฎิบตัิจนส าเร็จอยา่ง

สม่ าเสมอรว่มกับหญิงสาวนาฏลีลาที่มรีูปร่างงดงาม ใบหนา้สวย ดวงตากลม

โต || 10 || 
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เราพึงเป็นตัวตนแหง่วัชรธรรมทีต่ั้งอยู่ในภูม ิ 10 เป็นราชาผู้ครองสมยวาจา 

เป็นปรเมศวร(พระเจ้าสูงสุดในจักรวาล)อันยิ่งใหญ่ของทุกสรรพสิ่ง || 11 || 

ตัวตนแห่งวัชรธรรมพึงส าเรจ็ได้ร่วมกับหญิงสาวที่มาจากวรรณะพราหมณ์ 

กษัตริย์ ไวศยะ(แพศย์) ศูทร นี่เป็นเหตุให้เกิดความลี้ลับ || 12 || 

เราพึงเริ่มที่จะเป็นผู้ส าเร็จ(สาธนะ) เม ื่ออาทิตย์แห่งวัชระโผล่ขึ้นส่องแสง 

และลาลับขอบฟ้า เราจะบรรลุผลส าเรจ็ด้วยสาธนะ(เครื่องมอื)ขัน้สูงสุด || 13 || 

ให้นึกถึงคู่ศักติของวัชรสัตว์ผู้ยิ่งใหญ่ ถูกเติมเต็มด้วยอลังการทั้งหลายทั้ง

ปวง ตกแต่งด้วยดอกไมแ้ละกลิ่นหอม เราพึงไดร้ับความส าเร็จ(สิทธ ิ)อย่าง

รวดเร็ว || 14 || 

เราเป็นผูใ้ห้พรแกก่ายทั้งสามซึ่งถูกท าให้เดน่ด้วยลกัษณะของพุทธะ มีรัศมี

เปล่งแสงอย่างพิสดารออกไป 100 โยชน์ || 15 || 

เราพึงเริ่มการปฏิบตัิโยคะทั้งปวงใหเ้ป็นหนึง่เดียวกับอวัยวะทั้ง 2 เพราะนีก่็

คือการเข้าถึงความส าเร็จทั้งปวงอย่างไม่ม ีวันแตกหักได้ || 16 || 

เราควรเสพการเข้าถงึสิ่งปฏิกูล หากเราต้องการความส าเร็จแห่งผู้ถือวัชระ 

เพราะนี่คือการเข้าถึงความเป็นผู้ส าเร็จทั้งปวงอย่างไม่ม ีวันดับสูญ || 17 || 

เพราะการเข้าถึงสิ่งปฏิกูล เป็นต้น ผ่านการรวมกันให้เป็นหนึ่งเดียวกับ

อวัยวะทั้ง 2  เราได้บรรลุถึงความจริงสูงสดุ เป็นภาวะความสงบแห่งการรู้

แจ้งของพุทธะ || 18 || 

พระผู้ม ีพระภาควัชรสมยะแห่งกามและความอิสระได้กล่าวมาแล้วอย่างนี้ | 

 เม ื่อนั้น พระผู้มพีระภาคได้เข้าสู่สมาธทิี่ชื่อว่า “มหาสมยวัชระโกรธา” และได้น าออก

จากวัชระกาย วาจา และจิตของความโกรธที่ท าให้เกิดความกลัวแห่งวัชระตถาคตทั้งปวง || 

 โอ  หฺรีะ ษฺฏฺรีะ วิกฺฤตานน สรฺวศตฺรูนฺนาศย สฺตมฺภย หู หู ผฏฺ ผฏฺ สฺวาหา || 

ให้ผู้ที่โกรธนั้นจุดไฟเผาไหม ้เผาเกลือและเมล็ดมัสตาร์ดสีด าที่น ามาผสม

รวมกับยาพิษและเลือดพร้อมทั้งใส่ชื่อของหญิงสาวลงไปในไฟนั้นด้วย  

|| 19 || 

ในเวลาเที่ยงวันหรอืเทีย่งคืนนบัว่าเป็นเวลาฤกษ์งามยามดีด้วยประการทั้ง

ปวง ผู้ฉลาดย่อมเผาไหมเ้ครือ่งบูชานั้นในสามเหลี่ยมพร้อมทั้งสวด 1008 

จบในการท าพิธ ี || 20 || 
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มีการท าพิธ ีกรรมเป็นเวลา 3 วัน โดยใช้หญิงสาวเป็นผลลัพท์แห่งการ

กระท านั้น ด้วยเหตุนัน้ท าให้หญิงสาวยอมสยบเป็นเวลามากกว่า 3 กัลป์  

|| 21 || 

พุทธะ  ผู้ถือธ รรม หรือวัชรสัตว์ก็ตาม ถ้าหากว่าหลงผิดฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ 

ชีวิตของผู้นั้นก็จะจบลง || 22 || 

ให้เอาถ่านจากที่เผาศพในคืนที่ 8 หรือ 14 มาท าพิธ ีสวดมนตรใ์หญ่ เราจะ

กลายเป็นผู้ให้พรเสมอ || 23 || 

ให้นึกถึงการตอบโต้ศัตรบูางคน โดยการที่ให้ผู้รู้มนตร์วาดลายเส้น(เขียน

ยันต์) ร่ายมนตร์ศัตรูผู้นั้นจะตายอย่างไม่ต้องสงสัย || 24 || 

ในการท าสมาธใิห้ตศีัตรูดว้ยคอ้น ศัตรูจะถูกโค่นอย่างแน่นอน หรือให้นึก

ถึงเปลวไฟแห่งวัชระที่ส่องสว่างอยู่ในรูปลักษณ์ของอักษร “ฮูม” || 25 || 

ให้ระลึกถึงตระกูลวัชรปาณีซึ่งเปน็ผูท้ าลายความชั่วร้ายทั้งปวง แล้วก็วาด

ภาพบุรุษหรือสตรีด้วยชอล์กหรือถ่านหรืออื่นๆ เป็นต้น || 26 || 

ให้คิดว่าม ีขวานถืออยูใ่นมอื จากนั้นก็นกึว่าเอาตัดคอศัตรู พุทธะผู้ม ีรัตนะ

แห่งวัชระทั้งสามอันสูงส่ง ผู้กระท าประโยชน์ต่อสรรพสัตว์ทั้งปวง || 27 || 

พระองค์(พุทธะ)นั้นจะสังหารหรือโค่นศัตรูอย่างไม่ต้องสงสัย วัชรกรรม

ส่องสว่างอย่างมากมาย เต็มไปด้วยหมู่มวลเปลวเพลิงที่ลุกโชน || 28 || 

ให้นึกถึงวัชระนั้นอยู่ท่ามกลางจุดศูนย์กลางเพื่อหยุดสายฝนอย่างเยี่ยม

ยอด หากมีพายุและอย่างอื่นเกิดขึ้นในขณะที่ก าลังวาดมณฑลอยู่ || 29 || 

และท ามุทราเปน็รปูเขีย้ว(ท านิ้วมอืเป็นรปูอาวุธแหลมเพื่อเป็นสัญลักษณ์

ในการก าจัดศัตรู) และให้นึกถึงสิ่งที่ชั่ วร้าย แม้แต่สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นโดย

พุทธะและโพธสิัตว์ทั้งหลายกจ็ะถูกท าลายหรือหายสาบสูญไปทันทีที่เห็น

มุทรานั้น || 30 || 

และสิ่งชั่วร้ายอื่นๆที่เกิดจากพุทธะและโพธ ิสัตว์ก็จะถูกก าจัดด้วยมนตรา

นั้น และจะตายอย่างไม่ต้องสงสัย || 31 || 

นี้คือหัวใจหลักของรหัสลี้ลับแห่งมนตร์ของตถาคตทั้งปวง | 

ด้วยการปฏิบัติชญานสัตว์ จึงท าให้เกิดภาพอยู่ที่จุดศูนย์กลาง ผู้น าญาณ

แห่งมนตร์พึงน าหญิงสาววางไว้ใน 4 ที่ || 32 || 
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ตกแต่งด้วยอลังการทั้งปวงอย่างสมบูรณ์ ม ีจริยาวัตรที่งดงาม กระท าใ ห้

ดอกบัวเบ่งบานออก และให้นึกถึงมนตร์ค านี้ || 33 || 

|| ฮูม || 

ให้นึกถึงผู้ถอืวัชระโยคะส่องแสงประทีป เปล่งรศัม ี5 แฉก ท าให้เราได้รับ

การรู้แจ้งที่ตกไปในวัชระกาย วาจา และจิต || 34 || 

ในชั่วขณะนั้น เราจะส่องแสงเป็นเสมือนกับพระไ วโรจนะ , วัชรสัตว์ , 

มหาราช, พระสัมมาสัมพุทธะ, ผู้ครองวัชระกาย || 35 || 

สมาธ ิที่ชื่อว่า “การก าเนิดวัชระแห่งสรรพสัตว์” 

รับเอาหญิงสาวที่มหีนา้ตางดงามเขา้มาในพิธกีรรมเพื่อประโยชนแ์หง่ความ

ต้องการ เริ่มท าพิธ ีบูชาในสถานที่อันสงบ(ที่เปลี่ยว) และเสพสมอย่าง

ลึกลับ || 36 || 

เพียงชั่วขณะนั้น เราจะส่องสว่างคล้ายรัศมขีองพระมัญชุศรี ผู้เป็นอธ ิบดี  

ผู้เป็นสง่าราศี ผู้ซึ่งไมป่รากฏกาย แต่ส่องสว่างราวกับทองชมพูนท || 37 || 

พึงเข้าถึงการเสพอาหารหรือเนื้อหรือสิ่งปฏิกูล สวดมนตรใ์หญ่ในพิธ ีกรรม 

แต่พุทธะทั้งหลายจะไม่เห็นเรา || 38 || 

ดังที่ได้กล่าวมาดังนี้ | 

ให้น าสิ่งปฏิกูลที่จะเข้าท าพิธ ีกรรมวางลงใ นภาชนะที่ม ีฝาปิด แล้วสวด

มนตร์ภาวนา 108 จบ สุริยะที่เป็นเสมอืนพุทธะก็จะมองไมเ่หน็เรา || 39 || 

ให้เสพเนือ้สุนขั เนื้อมา้ และเนื้อมนุษยท์ี่ผา่นพิธกีรรม เสพเนื้อเหล่านี้จาก

ภาชนะที่ผ่านพิธ ีกรรมโยคะ พวกเขาทั้งหลายก็จะมองไม่เห็นเรา || 40 || 

เมล็ดผสมกบัมลู(สิ่งปฎิกูล)ที่หอ่ด้วยโลหะสามชนดิ พร้อมด้วยการรวมเปน็

หนึ่งเดียวของอวัยวะทั้งสอง พุทธะทั้งปวงก็จะมองไม่เห็นเรา || 41 || 

เมล็ดผสมกบัเนือ้มนุษย์ที่ห่อด้วยโลหะสามชนิด พร้อมด้วยการรวมเป็น

หนึ่งเดียวของอวัยวะทั้งสอง พุทธะทั้งปวงก็จะมองไม่เห็นเรา || 42 || 

เมล็ดผสมกบัเนือ้สุนขัทีห่่อดว้ยโลหะสามชนิด พร้อมด้วยการรวมเปน็หนึ่ง

เดียวของอวัยวะทั้งสอง พุทธะทั้งปวงก็จะมองไม่เห็นเรา || 43 || 

เมล็ดผสมกบัเนือ้โคทีห่่อด้วยโลหะสามชนิด พร้อมด้วยการรวมเป็นหนึ่ง

เดียวของอวัยวะทั้งสอง พุทธะทั้งปวงก็จะมองไม่เห็น || 44 || 
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การสวดค าบูชาท าให้เมลด็พันธ ุแ์หง่สรรพชวีิตทีเ่กิดขึน้ในสิ่งปฏิกูล พร้อม

ด้วยการรวมเปน็หนึ่งเดยีวของอวัยวะทั้งสอง พุทธะทั้งปวงกจ็ะมองไมเ่ห็น

เรา || 45 || 

เมล็ดผสมกบัการบูรและไมจั้นทนถ์ูกหอ่หุ้มดว้ยโลหะสามชนิด พร้อมด้วย

การรวมเปน็หนึ่งเดยีวของอวัยวะทั้งสอง พุทธะทั้งปวงกจ็ะมองไม่เห็นเรา 

|| 46 || 

เมล็ดผสมกบัไมห้ว่านหางจระเข ้ถูกห่อหุ้มดว้ยโลหะสามชนิด พร้อมด้วย

การรวมเป็นหนึ่งเดียวของอวยัวะทั้งสอง เราจะกลายเป็นวัชระมหาพละ 

|| 47 || 

เมล็ดผสมกบัการบูรและหญ้าฝรั่น67ที่ถูกห่อหุม้ด้วยโลหะสามชนิด พร้อม

ด้วยการรวมเปน็หนึ่งเดยีวของอวัยวะทั้งสอง พุทธะทั้งปวงกจ็ะมองไมเ่ห็น

เรา || 48 || 

เพื่อการตั้งจิตอธ ิษฐานถึงมหามุทราของผู้ซึ่งครอบครองวัชระ ผู้นั้นจะ

กลายเป็นผู้ที่รุ่งเ รือง มีพละก าลังมากมายและเป็นผู้กล้าหาญทรงพลัง 

|| 49 || 

เราพึงกลายเปน็แสงสว่างดังเช่นพุทธะ ผู้ม ีความรุ่งเรือง ท่องไปยัง 3,000 

โลกธาตุ พึงท่องไปยังวัชระที่ขยายออกไปเป็นระยะทางหลายโกฏิโยชน์  

|| 50 || 

ด้วยมหาพละ ยังให้เราร่วมรกักบัหญิงสาวที่สถิตอยู่ในกามธาตุ ผู้ซึ่งเสวย

ทิพยสุข และรักษาไว้ซึ่งพรของตระกูลหรือสถิตอยู่ในรูปธาตุ || 51 || 

ดังที่พระผู้ม ีพระภาคมหาวัชรสมยานตรธานได้กล่าวมาแล้ว | 

                                                             
67หญ้าฝร่ัน (กุมกุม) เช่ือว่าเป็นพืชพื้นเมืองแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เอเชียไมเนอร์ อิหร่าน และ

แคว้นแคชเมียร์ของอินเดีย และเข้าใจว่ามีการน าเข้าไปยังแผ่นดินจีนเมื่อคร้ังถูกมองโกลรุกราน  หญ้าฝร่ัน
นั้นเป็นสมุนไพรท่ีมีสรรพคุณมากมาย และเป็นเคร่ืองเทศท่ีมีราคาแพงมากท่ีสุดในโลก มี ลักษณะเป็นดอกสี
ม่วง มีเกสรตัวเมียสีแดงอยู่บนดอกหญ้า ใน 1 ดอกจะมีเกสร 3 อัน ให้เก็บเกสรนั้นน ามาวางแผ่ไว้ในถาด ย่าง
ไฟท่ีใช้ถ่านหินเป็นเช้ือเพลิง น ามาแต่งรสชาติและกล่ินของอาหาร ในอินเดียสมัยโบราณหลังพระพุทธเจ้า
เสด็จปรินิพพานไม่นานนัก เหล่าพระสงฆ์น าเกสรหญ้าฝร่ันมากล่ันเป็นสีย้อมจีวรสีเหลืองทอง และสีย้อม
ดังกล่าวยังใ ช้ส าหรับภูษาอาภรณ์ของกษัตริย์ในหลายวัฒนธรรมด้วย : Wikipedia.Saffron [ออนไลน์].
สืบค้นจาก http://wikipedia.org/wiki/Saffron. เข้าถึงเมื่อ 30 พฤษภาคม 2561.  

http://wikipedia.org/wiki/Saffron.%20เข้าถึง
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เม ื่อนั้น  พุทธ ะผู้ม ีปัญญาทั้งหลาย ผู้ที่ปลื้มปิติสุข จิตของพระองค์นั้นมี

ความสับสน ดวงตาเปิดกว้างด้วยความประหลาดใจ ได้เปล่งวาจาค ากล่าว

นี้ออกมาว่า || 52 || 

อโห! นี่คือเรื่องน่าอัศจรรยใ์จ อโห ! ผู้ม ีภาวะตนแห่งความบริสุทธ ิ์ อโห ! ผู้

เป็นที่สุดแห่งธรรมอันไร้มลทิน || ดังนั้น || 53 || 

เม ื่อนั้น พระวัชรธร ผู้เป็นศาสดา เป็นผู้สร้าง เป็นผู้กระท า เป็นผู้ยิ่งใหญ่

และไม่ผันแปร เป็นพุทธะ เป็นวชัระ เป็นธรรมอนัยิง่ใหญ่ พระองค์ได้ทรง

กล่าวเปล่งเสียงแห่งวัชระขึ้น || 54 || 

ด้วยการปฏิบัติวิถแีหง่วัชระทั้งปวง เป็นความสุขที่เกิดขึ้นส าหรับพุทธะผู้

ถือวัชระ ด้วยความหลากหลายของการรู้แจ้งของพุทธะก็เป็นความสุขที่

เกิดขึ้นส าหรับผู้แสวงหาวัชระ || 55 || 

ท าให้นึกถึงพระอุษณีษะซึ่งเกิดความปติิสุขก็เพราะด้วยรปูลกัษณ์ของวชัระ

โลจนา และอื่นๆอีก เป็นต้น และใหเ้จริญภาวนาถึงวัชระพุทธะผู้ประเสริฐ

สุดของผู้ที่ม ีความโกรธทั้งหลาย || 56 || 

ให้เจริญภาวนาถงึพระรตันเกตุส าหรบัผูซ้ึ่งตามรอยแห่งธรรมอันเลิศล้ าของ

วิทยาราชา และให้เจริญภาวนาถึงพระอมิตายุสในการปฏิบัติของวิทยา

ราชินี || 57 || 

ให้เจริญภาวนาถงึปัญญาแห่งพระอโมฆะเพื่อมนตราที่แสดงถึงการกระท า

ทั้งปวง และเพื่อมนตร์ทัง้หลายทั้งปวงอย่างแน่แท้แล้วให้เจริญภาวนาถึง

พระวัชรสัตว์ || 58 || 

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วอย่างนี้ | 

การกระท าของยมานตกะก็เพื่อวิถีของตันตระที่เ ป็นมนตร์แห่งยักษิณี

ทั้งหลาย และกระตุ้น ให้เกิดความแข็งแกร่งนั้นก็เพื่อมนตร์แห่งโ ยคะ

ทั้งหลายทั้งปวง || 59 || 

ดังที่พระผู้ม ีพระภาคมหาสมยได้กล่าวมาแล้ว | 

ด้วยฌานแห่งวัชระนี ้เปน็มณฑลแห่งมนตร์อันเบิกบาน สาธนะแห่งมหา

สมยะถูกกล่าวสรรเสริญขึ้นเพื่อผู้ส าเร็จทั้งหลาย || 60 || 
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เม ื่อนั้น พระวัชรธรผู้เป็นศาสดา ผู้เปน็เจ้าเหนือหัว ผู้เปน็เจ้าแห่งธรรมทั้ง

ปวง(ธ รรเมศวร) ความบริสุทธ ิ์แห่งกาย วาจา และจิตได้กล่าวถึงวัชระ

ปัญญา || 61 || 

บนยอดเขาอันรื่นรมย์ และในปา่อันเงียบสงบ ให้ฝกึปฏิบตัิสมาธแินววชัระ

โดยการท าพิธ ีสวดเจริญมนตร์ || 62 || 

วัชรสัตว์และสิ่งอืน่ๆทัง้ปวงถูกปลุกเรา้ด้วยมนตรแ์หง่ฌาน และย่อมแสดง

ถึงการกระท าอันหลากหลายตามค าพูดของวัชระวาจา || 63 || 

ให้นึกถึงภาพขนาดใหญ่ของวชัรธรรม ส่องสว่างเป็นสีดอกบัวแดง และให้

นึกถึงการก่อก าเนดิตระกูลขึน้ในสถานทีน่ั้นของมหาวัชระกาย วาจา และ

จิต || 64 || 

การกระท าในการเข้าถึงพธิกีรรมทั้งปวง ย่อมท าส าเร็จอย่างแน่นอน การ

ปลุกใจ ความสงบเยือกเย็น ภาพของเทพเจ้าอันยิ่งใหญ่ และอริยสัจมี 4 

ประการ || 65 || 

สิ่งที่ว่ามานั้นล้วนถูกกระท าด้วยวัชระสิทธ ิ ดังนั้นแล้ว เราจึงเป็นผู้ส าเร็จ

นิจนิรันดร์ จงรับเอาเด็กผู้หญิงอาย ุ12 ปี หรือเด็กผูช้ายอาย ุ12 ปี || 66 || 

ซึ่งม ีลักษณะอันสมบูรณ์ทั้งปวง ให้นึกถึงการเข้าสู่แหล่งก าเนิดตน || 

เม ื่อเราได้กระท าตามพิธ ีกรรมทั้งปวงนี้แล้ว การกระท านั้นก็จะได้รับชัย

ชนะ แต่ถ้าไม ่เ ป็นเช่นนั้น  เราจะได้รับการหัวเราะเยาะจากสรรพชีวิต

ทั้งหลายใน 3 โลกธาตุ || 67 || 

นี้คือพยางค์มนตร์ที่เป็นหัวใจส าคัญ | 

 

 ห ู   หะ    อาะ    ไอะ 
 

แม้แต่อาณาจักรพระธาตุแหง่อากาศที่ปราศจากอ านาจและไร้ชวีิตชีวาทาง

ความคิดทั้งปวง แม้แตต่ัวตนของวัชรสัตว์เอง ก็ยังต้องเข้าถึงขั้นตอนแห่ง

พิธ ีกรรม || 68 || 

อักษร “ฮูมฺ” คือ ตัวตนของวัชรสัตว์  อักษร “หะ” คือ วัชระกาย  อักษร 

“อาะ” คือ ราชาผู้ครองธรรม  นี่คืออักษรแห่งความลี้ลบัอย่างแนแ่ท้ || 69 || 
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อักษร “ไอะ” ถูกเ รียกว่า “สโ ตภนะ” ผู้ จุดชนวน ซึ่งหมายถึง การ

เคลื่อนที่ไมอ่ยูน่ ิ่งและการสั่นไหว เพราะสิ่งนี้ถกูประกาศว่าเป็นความลี้ลับ

ของการปลุกเร้าทั้งปวง || 70 || 

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วอย่างนี้ | 

เม ื่อถูกกระตุ้นโดยวชัรราชา ตัวอักษรเหล่านั้นจะถูกปลุกขึน้ดว้ยความกลัว

มีขน าดเท่ามื อ 1 ข้ าง ห รือ 2 ข้ าง ห รือ 5 ข้ าง จน กระทั่ง 8 ข้ าง 

เช่นเดียวกันกับกอ่นหนา้นั้น ทั้งหมดทัง้มวลนี้ก็คือ ต้นเหตุของความลี้ลับ 

|| 71 || 

เม ื่อนั้น พระวัชรธรผู้เป็นราชา ผู้เป็นอธ ิบดีแห่งตถาคตทั้งปวง ผู้เป็นที่

อาศัยแห่งสรรพชีวิตของกายทั้ง 3 ได้เปล่งวาจาออกมาดังนี้ || 72 || 

การท าลายความชั่วร้ายถูกกระท าไ ด้โดยไม่ม ีโยคะ(การปฏิบัติ)อย่างอื่น 

นอกจากด้วยการขับเคลือ่นอย่างมากมาย ถูกกระท าไดเ้พราะการรกัษาค า

สัตย์ในการปฎิบัติอย่างหนักแน่น || 73 || 

ละเลงภาพของศัตรดู้วยแกลบและถ่านหินจากกองเผาศพ ลักษณะเปลือย

เปล่า และปล่อยผมฟูสยาย สามารถท าลายได้แม้กระทั่ง 3 โลก || 74 || 

ละเลงภาพของศัตรดู้วยขี้เถ้าทีม่าจากการเผาไหม้ของสุสานพร้อมทั้งสวด

มนตร์ 1,800 จบ ศัตรูจะถูกท าลายอย่างไม่ต้องสงสัย || 75 || 

กระท าภาพของศัตรูด้วยเนื้อหลากหลายชนิด ได้แก่ เนื้อวัว เนื้อม ้า และ

เนื้อสุนัข ไ ว้ใน 3  มุมของมณฑล แม้แต่วัชระก็ถูกท าลายอย่างแน่นอน 

|| 76 || 

ด้วยเนื้อมนุษย์ การท าลายล้างบ่อเกิดแห่งวัชระของทุกสิ่งทุกอย่างถูก

ถ่ายทอดออกมา เพราะนี้กค็ือ ผู้ท าลายความชั่วร้ายทั้งปวงอย่างต้านทาน

ไม่ได้ || 77 || 

ละเลงภาพของศัตรดู้วยสิ่งปฎิกูลของผู้ถือธรรมเป็นใหญ่ แล้วเผาไหมล้งไป

ในกองไฟไม้หนามด้วยความเกรี้ยวกราด แม้แต่พุทธะก็ถูกท าลายอย่าง

แน่นอน || 78 || 

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วอย่างนี้ | 
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กระท าภาพของศัตรูด้วยดินทีเ่ก็บมาจากฝั่งทั้งสองของแมน่้ า เติมเต็มแขน

ขาของศัตรูด้วยเมล็ดงา และเตมิเต็มด้วยหนามทีเ่ป็นพิษ จากนั้นให้สวดค า

ที่เป็นแรงกระตุ้นไปยังภาพของศัตรู แม้แต่พุทธะก็ถูกท าลายอยา่งแนน่อน 

|| 79 || 

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วอย่างนี้ | 

เมล็ดมสัตาร์ดสดี า เกลือ น้ าม ัน ยาพิษ และหนามแอปเปิ้ล สิ่งของเหล่านี้

ถูกสอนว่าเป็นผู้ท าลายล้างสูงสุดแห่งพุทธะทั้งปวง || 80 || 

สวมใส่เสือ้ผ้าที่เปยีกดว้ยถา่นหนิพรอ้มทั้งม ีจิตที่โกรธเกรี้ยว เหยียบภาพ

ของศัตรูไว้ใต้เท้า ศัตรูจะถูกจับขังไว้โดยรากษสอย่างแน่นอน || 81 || 

กระท าภาพของศัตรูด้วยการโรยผงกระดูก ยาพิษและเลือด แม้แตว่ัชรสตัว์

ในร่างที่ดุร้ายก็ยังถูกจับกุมอย่างรวดเร็ว || 82 || 

ให้เหยยีบภาพของศัตรไูว้ใต้เทา้ เติมเต็มสิ่งปฏกิูลผสมกับเมล็ดมัสตาร์ดสี

ด า ศัตรูจะถูกจับกุมไวโ้ดยมหาเมฆ(ปีศาจผู้มคีวามโกรธและรนุแรง) || 83 || 

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วอย่างนี้ | 

นี้คือ หัวใจส าคัญของการเข้าถึงวัชระมหาโกรธาและตถาคตทั้งปวง | 

|| นมะ สมนฺตกายวากฺจิตฺตวชฺราณามฺ | โอ  หูลู หูลู ติษฺ ติษฺ พนฺธ พนฺธ หน หน ทห ทห 

ครฺช ครฺช วิสฺโผฏย วิสฺโผฏย สรฺววิฆฺนวินายกานฺมหาคณปติชีวิตานฺตกราย หู ผฏฺ || 

การท าลายกาย วาจา และจิต ไม่ว่าจะเป็นเครือ่งเผาบชูาหรอืการท าสมาธ ิ

จะต้องท าด้วยจิตที่แน่วแน่ไม ่ฟุ้งซ่าน นี่คือการสังหารขั้นสูงสุด || 84 || 

ให้นึกถึงพระวัชรสัตว์ในร่างที่โหดร้ายน่าเกรงขาม ท าให้เกิดความกลัว

อย่างมากมาย พระหัตถ์ถือขวานและค้อน แล้วท าสมาธ ิ || 85 || 

|| นี้คือการเข้าถึงความโกรธอันโหดร้ายทารุณ || 

ให้นึกถึงตามช่องว่างของพระธาตุถกูเติมเต็มด้วยพุทธะทั้งปวง จากนั้นให้

นึกถึงว่าม ันถูกท าลายโดยความชัว่รา้ย และก็จะตายลงในชั่วขณะนั้น || 86 || 

ให้นึกถึงภาพช่องว่างทีถู่กเติมเตม็ด้วยพุทธะ และพระโพธสิัตว์ทั้งหลายซึ่ ง

ถูกท าลายโดยความชัว่รา้ยทั้งปวง แม้แต่ตัวตนของพระวัชรธรก็ยังจะตาย

ลง || 87 || 
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สิ่งแรกคือ ผู้ฝึกปฏิบัติมนตรพ์ึงนกึถึงศตัรูผูท้ี่ท าลายพุทธะ จากนั้นก็นึกถึง

ภาพศัตรูเกิดความกลัวและเอาชนะศัตรไูด้ด้วยความกลัว และจะตายลงใน

ที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัย || 88 || 

ให้นึกถึงภาพว่าพุทธะถูกขัดขวางโดยรากษสจ านวนหลากหลายชนิดที่ม ี

ลักษณะศัตรู รุนแรง โมโห และต้านทานยาก แมแ้ต่ตัวตนของพระวชัรธรก็

ยังจะตายลง || 89 || 

ให้นึกถึงภาพของศัตรูถูกกลืนกินโดยนกฮูก อีกา อีแร้ง สุนัขจ้ิงจอก และ

นกจะงอยปากยาว แม้แต่พุทธะก็ยังจะถูกท าลายอย่างแน่นอน || 90 || 

ภาพงูด าก าลังโกรธอยา่งรุนแรง น่าสะพรึงกลวั ม ีพิษร้ายแรงอยู่ทีห่น้าผาก

ของมัน ให้นึกถึงภาพศัตรูถกูกัดโดยงตูัวนัน้ แม้แต่พุทธะก็ยังจะถูกท าลาย

อย่างแน่นอน || 91 || 

นี่คือการขับเคลือ่นพลังแก่กลา้อย่างสูงสดุซึ่งท าให้ศัตรูพ่ายแพ้ และท าให้

เกิดภัยพิบัติต่อสรรพชีวิตทั้ง 10 ทิศ || 92 || 

ผู้ซึ่งรักษาค าปฏิญญาพึงตีที่หน้าอกของศัตรดู้วยค้อนอันทรงพลัง และชีวติ

ของศัตรูก็จะพินาศตามวาจาอันหนักแน่นของวัชรธรรม || 93 || 

ให้นึกถึงความรุนแรงและการตัดให้ขาดด้วยขวานวัชระและอาวุธอื่นๆ 

แม้แต่ความน่ากลัวของวัชรสัตว์ผู้มอบตรีกายก็ยังจะตายลง || 94 || 

จงทิ่มแทงด้วยมนตร์ของรากษส เทพทั้งหลายและอื่นๆ เพราะนี่คือการ

สังหารที่ยอดเยี่ยม เป็นการเข้าถึงที่เอาชนะได้ยากยิ่ง || 95 || 

สรรพสัตว์ผู้ซึ่งอาศัยอยูใ่นมณฑลก็ด้วยสกันธวัชระ ให้คิดถึงสัตว์เหล่านั้น

ส่องแสงระยิบระยับดว้ยตวัเอง ไมใ่ชอ่ื่นใด นอกจากเหล่าสัตว์ทั้งหลายจะ

พึงสรรเสริญ || 96 || 

พุทธะ วัชรธร ศาสดา วัชรธรรม และผู้ครองวชัระจะตายลงด้วยโยคะแห่ง

ความร้ายกาจตามวาจาของวัชระจิต || 97 || 

ดังที่พระผู้ม ีพระภาคมหากรูรสมยวัชรโกรธาได้กล่าวมาแล้ว | 

เม ื่อนั้น พระวัชรธรผู้เป็นราชา ผู้เป็นอากาศทั้งปวง ผู้เป็นมหามุนี ผู้ตื่นรู้

การอภิเษกทั้งปวง พระองค์ได้กล่าวถึงวัชระแห่งปัญญา ดังนี้ || 98 || 
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อโห! ความบริสุทธ ิ์ผุดผ่องมีขึ้นเกิดขึ้นเอง วัชรยานเป็นสิ่งสูงสุด ค าสอน

ไม่ได้เกิดขึ้นในธรรมะ แต่เกิดขึ้นด้วยพระชินเ จ้า || 99 || 

นี่คือการกระท าเล็กน้อยของความลี้ลับ | 

วาดภาพงูด้วยชอล์กและถ่านหิน มีลักษณะน่าเกลียดน่ากลัว น่าตื่นตะ

หนก มีสีด า ดุร้าย แผ่แม่เบี้ยเป็นเปลวเพลิง แลบลิ้น 2 แฉก แยกเขี้ยว

ออกเป็นแนว || 100 || 

นี่คือหัวใจส าคัญที่ปลุกเร้าความดุร้ายของนาค | 

|| ขมฺ || 

ให้นึกถึงยาพิษเรืองแสงที่ชื่อว่า ฮลาฮละถูกกลืนกินเข้าไปในปาก | 

นี่คือหัวใจส าคัญของการดูดกลืนยาพิษทั้งปวง | 

|| หฺรีะ || 

มัน(ศัตรู)ถูกยาพิษทั้งปวงที่ม ีแหล่งก าเนิดมาจากหลากหลายที่ใน 3 โลก 

และให้เห็นภาพว่ามันก าลังล้มลง || 101 || 

ในชั่วขณะนัน้ เราจะกลายเปน็มหาสมทุรแหง่ยาพิษทีรุ่นแรง ซึ่งพร้อมที่จะ

ท าลายทุกสิ่งทกุอย่างอยา่งไมต่้องสงสยั เม ือ่พิษไดไ้ปสมัผัสพวกมนั || 102 || 

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วอย่างนี้ | 

หมาป่า แมงป่อง และสัตว์อื่นๆ รวมทั้งงูหลากหลายชนิดที่ถูกสรา้งขึ้นโดย

พิธ ีกรรมที่ประกอบไปด้วยการเกิดขึน้ในการปฏบิัตโิยคะ || 103 || 

นี่คือหัวใจส าคัญของการแพร่กระจายยาพิษทั้งปวง | 

|| โอมฺ || 

ภาพยาพิษแห่งวัชระนั้นม าจากดวงตา เป็นต้น  รวมทั้งมาจากยาพิษที่

รุนแรงอื่นๆอีก มันถูกดึงดูดดว้ยจักระแห่งปัญญา และถูกส่งพิษออกไปยัง

มณฑลของช่องว่างแห่งวัชระ || 104 || 

ดังที่พระผู้ม ีพระภาคมหาสมยวัชระแห่งยาพิษได้กล่าวมาแล้ว | 

นี่คือหัวใจส าคัญของวัชระในการเยียวยารักษาพิษ | 

|| ฮูม ฺ || 

ให้คิดถึงภาพมหาวัชระนั้นมีผิวสีขาวเหมือนเมฆที่สาดส่องรัศมีเป็นแสง

ประทีปอันเจิดจรัส เป็นแสงที่บริสุทธ ิ์ดั่งแสงของดวงจันทร์ || 105 || 
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ขณะนั้น มหาวัชระนั้นได้ตั้งอยู่ในการท าลายด้วยการปฏิบัติในที่ 4 สถาน 

ให้จินตนาการถึง 2-3 เวลา และคิดว่าม ันถูกตัดขาด || 106 || 

ยาพิษที่ถูกเติมเต็มอยูใ่นธาตุแห่งอากาศ ก็กลับกลายเป็นปราศจากยาพิษ

ในขณะนั้น | 

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วอย่างนี้ | 

นี่คือหัวใจส าคัญของการดูดกลืนยาพิษทั้งปวง | 

|| อาะ || 

โรคแผลพุพอง เป็นฝ ีโรคผวิหนัง รวมทั้งโรคภัยที่เป็นที่รู้จักกันดีอย่างอื่น

อีก ได้อันตรธานหายไปเพราะด้วยการนั่งสมาธ ิตามถ้อยค าวาจาของวัชร

ปาณี || 107 || 

ให้นึกถึงท่ามกลางกลีบดอกบวัขนาดใหญ่ทั้ง 8 กลีบ มีความบริสุทธ ิ์ดุจจัน

ทราถูกล้อมรอบไว้ด้วยรัศมี 5 แฉก || 108 || 

ในการสังหารคอืการเขา้ถึง(สวย)สีด า ในการปลกุเร้าเปรยีบเป็นสีขาว นีค่อื 

ที่พ านักแห่งฌานอันลี้ลับ เป็นญาณอันบริสุทธ ิ์อันเร้นลับ || 109 || 

นี่คือพยางค์มนตร ์หัวใจส าคัญของวัชระที่คอยรกัษาเยียวยาการป่วยไข้จากภายใน และ

ภายนอก | 

|| ชินชิกฺ || อาโรลิกฺ | วชฺรธ ฺฤกฺ || 

ด้วยการกระตุ้นเตือนของวัชระในจักรวาลเพือ่การปว่ยไข้ ให้นึกถึงพยางค์

มนตร์อะไรกไ็ด้ที่เราต้องการ ย่อมจะบรรลุถงึคุณความดีผา่นการบูชาภักติ 

|| 110 || 

ให้นึกถึงการเข้าถึงอาการของวานรหรือภาวะของการเป็นสุนัขที่ก าลัง

ออกมาจากที่พ านักของกาย วาจา และจิตของตนเอง || 111 || 

การคงอยู่ในรากฐานของวัชระ ให้ภาวนาถึงวัชระหรอืจักระ และการเขา้ถงึ

(สมย) กาย วาจา และจิตที่ถูกบดขยี้โดยวัชระหรือจักระนั้น || 112 || 

หลังจากนั้น พระโพธ ิสัตว์ผู้ทรงสมณศักดิ์ทั้งหลายเป็นผู้ทรงตื่นรู้ ได้ทรง

ประทานพรอันนา่อภิรมย์ ทรงใหท้ัศนวิสัยที่ดีงามตามค าอธษิฐาน || 113 || 

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วอย่างนี้ | 
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ให้นึกถึงภาพเมฆแห่งพุทธะทั้งหลายที่อยู่ในวัชระกาย วาจา และจิตของ

ตัวเอง เป็นมหาเมฆาแห่งวัชระราคะ พึงม ีขึ้นเพื่อปลดปล่อยจากความป่วย

ไข้ || 114 || 

ให้นึกถึงความโกรธของผูม้ปีัญญาและของพุทธะทั้งปวงใน 10 ทิศรวมทั้ง

วัชรสัตว์ การสังหารของเหล่าพระองค์ คือ ความจริงอันสูงสุด || 115 || 

แม้แต่สิ่งที่เป็นผลของกรรมก็ตาม  ก็จะถูกท าลายภายใน 7 วันด้วยการ

ปฏิบัติสมาธ ิ และด้วยการสวดภาวนา 108 จบ || 116 || 

หรือท าพิธ ีกรรมอื่นๆ ด้วยวิธวีชัระญาณที่ปฏิบตัิโดยใช้มนตรแ์หง่ราชาของ

ตนเอง นี้คือการเขา้ถึงความลี้ลับด้วยความยากล าบากของการป่วยไข้ทั้ง

ปวง || 117 || 

เม ื่อนั้น พระวัชรธรผู้เป็นราชา ผู้ถือตะขอแห่งปัญญา ส่องสว่างด้วยรัศมี

อันเจิดจรัส มหาวัชระทีห่ลุดพ้นจากความต้องการ ทรงได้เปล่งพระวจนะนี้

ออกมา || 118 || 

แม้ธรรมะทั้งหลายจะเป็นดังเช่นความฝัน ยังไม ่ตื่นขึ้นมาสู่โลกแห่งความ

เป็นจริง ความจริงแท้อนับริสทุธ ิจ์ากแหล่งดั้งเดิม ทั้งยังมภีาพวัชระมายาที่

ถูกสร้างขึ้น || 119 || 

พุทธะทั้งหลาย พระโพธ ิสัตว์ทั้งหลาย และเหล่าสาธกะ(ผู้ใกล้ส าเร็จ)ม ี

ความตั้งม ั่นอุทิศตนในการสวดบ าเพ็ญภาวนาอย่างสม่ าเสมอถึงค าสอน

ทรรศนะที่เป็นหนึ่งเดียวไม่แตกแยกเป็นสอง || 120 || 

นี้คือ แนวทางในการเข้าถึง(สมยะ)ความฝันอันยิ่งใหญ่ | 

เราจะเห็นปัญญาอันส่องสว่างทีไ่ด้บรรลถุึงพระโพธญิาณอันสูงสดุ หรือเรา

จะเห็นร่างสัมโภคกายแห่งพุทธะในตัวของเราอย่างรวดเร็ว || 121 || 

เราจะเห็น(ฝันเห็น)ว่าเราถูกบูชาโดยสรรพสัตว์แหง่ 3 โลก เราจะเห็นภาพ

ของตัวเองที่มรีศัมแีหง่มหาปัญญานั้นได้รับบูชาโดยพุทธะและพระโพธสิตัว์

ทั้งหลาย และกามคุณทั้ง 5 ประการ || 122 || 

ในฝัน เราจะเห็นภาพของตัวเองเป็นดังเช่นวัชระอันลี้ลับผู้ทรงมหายศ 

วัชระธรรมผู้ทรงมหายศ และวัชรสัตว์ที่ม ีลักษณะอันยอดเยี่ยม || 123 || 
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มหาพุทธะ พระโพธ ิสัตว์ และผู้ครองวัชระทั้งหลายได้เคารพนบนอบลง 

เราพึงฝัน เห็นดังเ ช่นนี้แล้ว พึงกลายเป็นผู้ส าเร็จแห่งกาย วาจา และจิต 

|| 124 || 

หากเราฝันเห็นเทพีทั้งหลายผู้ม ีความงดงาม  ประดับตกแต่งด้วยเครื่ อง

อลังการทั้งปวง หรือฝัน เห็น เด็กชายหรือเด็กหญิง เ ราย่อมบรรลุเป็น

ผู้ส าเร็จ || 125 || 

เรามองเห็นอย่างชัดเจนถึงพุทธะทั้งปวงใน  10 ทิศ และดินแดนพุทธ

เกษตรของทุกพระองค์ พระองค์ทรงประทานซึ่งจิตแห่งความดีงามและ

คลังสมบัติอันน่าอภิรมย์แห่งธรรมะ || 126 || 

กายที่ถูกเคลื่อนไปในกงล้อแห่งธรรมถูกลอ้มรอบโดยพุทธะทั้งปวง เราจะ

เห็นวัชระแห่งฌานถูกสร้างขึ้นในการเข้าถึงโยคะ || 127 || 

ด้วยการเข้าฌาน เราไดร้ับพรจากพุทธะทั้งปวง เราจะเหน็สวนและอุทยาน

อันน่ารื่นรมย์จ านวนมาก และถูกตกแต่งด้วยภาพของเทพีผู้งดงาม

ทั้งหลาย || 128 || 

เราเห็นว่าเราถูกอภเิษกโดยพุทธะและพระโพธ ิสัตว์ทั้งหลาย และเราเห็น

ว่าเราถูกบูชาโดยวิทยาธร มหาราชา || 129 || 

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วอย่างนี้ | 

หากเราฝันเห็นการก าเนดิวัชระอันบรสิุทธ ิห์ลากหลายชนดิ เราจะบรรลุถึง

แหล่งก าเนิดวัชระกาย วาจา และจิตอันสูงสุด || 130 || 

เพราะแนวทางแหง่วัชระ หากเราฝันเห็นจัณฑาล สุนัข โยคะ เป็นต้น เราก็

จะบรรลุถึงที่อยู่แห่งจิตของวัชรสัตว์ผู้ม ีปัญญา || 131 || 

นี่คือหัวใจส าคัญในการเข้าถึงวิจารณญาณแห่งความฝัน | 

ในการเข้าฌานแห่งจิต ธรรมะทั้งปวงได้ถูกตั้งอยู่ในจิตของตน ธรรมะนี้

อาศัยอยู่ตามช่องว่างของวัชระ ไมใ่ชธ่รรม และไมใ่ชธ่รรมชาติ(โดยเนื้อแท)้

แห่งธรรม || 132 || 

เม ื่อนั้นพระผู้มพีระภาคตถาคตทั้งปวงเกิดความประหลาดใจ และอัศจรรย์ใจขึ้น จึงได้ถาม

พระวัชรสัตว์ผู้ซึ่งตัดขาดความสงสัยแห่งการเข้าถึงกาย วาจา และจิตแห่งตถาคตทั้งปวง | ดูก่อน ! 

พระผู้ม ีพระภาค นี่คือสิ่งใดหรือ?  
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แม้ว่าธรรมะจะไมม่รีปูรา่งแนช่ัด แต่ความจริงของธรรมะก็ถูกกล่าวขึ้นมา

ว่า ดูก่อน! ความน่าอัศจรรย์ได้เกิดขึ้นแล้ว การท าสมาธ ิท่ามกลางอากาศ

อยู่ในอากาศ || 133 || 

เม ื่อนั้นพระผู้ม ีพระภาคตถาคตวัชรปาณีแห่งกาย วาจา และจิตของตถาคตทั้งปวงได้ทรง

ตรัสต่อพระตถาคตทั้งปวงว่า | ดูก่อน! ตถาคตผู้ม ีพระภาคทัง้หลายทั้งปวง | อากาศไม่ได้ถูกเชื่อมโยง

โดยธรรมะบางอย่าง หรือไมใ่ชว่่าจะไมถ่กูเชื่อมโยงกนั | มันจะเคลื่อนตัวไปอยูใ่นทุกสิง่ ม ันจะแผ่ซ่าน

ไปในทกุหนทุกแหง่ | นอกจากนี้ พระตถาคตผู้ม ีพระภาคทั้งปวง ผู้ม ีธรรมะทั้งปวง ผู้ม ีความฝันและ

บ่อเกิดแห่งความฝันพร้อมทั้งพึงปฏิบัติตามความฝันนั้น | 

ชื่อของผู้ม ีพระภาคตถาคตทัง้ปวงก็เป็นเช่นเดียวกับอากาศที่ไม ่ม ีรูป มองไม่เห็น และไม่ม ี

อะไรขวางกั้นได ้| ในท านองเดียวกัน พระผู้มพีระภาคตถาคตทัง้ปวง เป็นผูม้ ีธรรมะทั้งปวงพร้อมทั้ง

พึงปฏิบัติตามธรรมะนั้น | ชื่อของผู้ม ีพระภาคตถาคตทั้งปวงก็เปน็เชน่เดียวกับที่พ านักของวัชระกาย 

วาจา จิต และธรรมทั้งปวงที่แผ่ซา่นไปทัว่ และรวมเปน็ 1 เดียวกับธรรมชาติซึ่งก็เป็นธรรมชาติแห่ง

จิต | พระธาตุ(อาณาจักร)แห่งกาย วาจา จิต และพระธาตุแห่งอากาศไมม่คีวามเป็นสอง และไมม่เีหตุ

ที่ท าให้เกิดความเป็นสอง | 

ชื่อของผู้ม ีพระภาคตถาคตทัง้ปวงก็เป็นเช่นเดียวกับธรรมะทั้งปวงที่ตั้งอยู่ในอากาศธาตุ แต่

อากาศธาตุนั้นไมไ่ด้ตั้งอยูใ่นกามธาตุ ไมไ่ด้ตั้งอยูใ่นรูปธาตุ ไม ่ได้ตั้งอยู่ในอรูปธาตุ | และธรรมธาตุก็

ไม ่ได้ตัง้อยูใ่น 3 ธาตุนี้ ธรรมธาตุไมไ่ด้อุบตัิขึ้น ซึ่งการที่ไม ่ได้อุบัติขึ้นนั้น จึงไม่สามารถให้ก าเนิดผล

โดยธรรมะบางอย่างได้ | ดังนั้น ผู้ม ีพระภาคตถาคตทั้งปวง คือ ผู้ม ีธรรมะทั้งปวงที่ไม ่ม ีรูปร่างชัดเจน 

ไม่สามารถจับต้องได้ | 

ชื่อของผู้ม ีพระภาคตถาคตทัง้ปวงก็เป็นเช่นเดียวกับโพธจิิตซึ่งเปน็ทีอ่าศัยของวัชระทีเ่ป็นบ่อ

เกิดปัญญาของตถาคตทั้งปวง | แต่โพธจิิตนัน้ไมไ่ดต้ั้งอยูใ่นกาย ไมไ่ด้ตั้งอยู่ในวาจา และไมไ่ด้ตั้งอยูใ่น

จิต และธรรมะที่ไมต่ั้งอยู่ใน 3 โลก ก็ไมไ่ด้มกีารเกิดขึน้ | ดังนั้น นี่คือ ที่อาศัยของวัชระที่เป็นบ่อเกิด

แห่งปัญญาของตถาคตทั้งปวง | ดูก่อน! พระผู้ม ีพระภาคตถาคตทั้งปวง ย่อมไม่ม ีการเกิดขึ้นแห่ง

ความฝัน เราได้เหน็ทีอ่าศัยแห่งความฝนันัน้ใน 3 โลก | ย่อมไมม่กีารเกิดขึน้แห่งบุรษุ เราได้เห็นความ

ฝันเป็น เช่นนั้น  | ความฝันอุปมาได้กับการกระท าที่ เกิดขึ้น ใน 3 โลก บ่อเ กิดแห่งความฝันนั้น ก็

เหมาะสมกบัความฝนัทีเ่ปน็อยู่(เหตุเกิดเชน่ใด ผลก็เปน็เชน่นัน้) | พระผู้ม ีพระภาคตถาคตทัง้ปวงผู้ซึ่ง

อยู่ในโลกธาตุทั้ง 10 ทิศ รวมทั้งพุทธะ พระโพธสิัตว์ และสรรพสัตว์ทั้งหลายก็ได้เข้าใจอย่างถ่องแท้

ถึงความไม่ม ีตัวตน ดังเช่นความฝัน | 
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ชื่อของผู้ม ีพระภาคตถาคตทัง้ปวงก็เป็นเช่นเดียวกับรัตนจินดามณีซึ่งเป็นจ้าวแห่งรัตนะทั้ง

ปวง เต็มไปด้วยคุณความดีทั้งปวง | อะไรก็ตามทีส่ัตวท์ั้งหลายถามถงึไมว่่าจะเปน็ทองหรือรัตนะหรือ

เครื่องเงิน มันท าใหส้ิ่งทัง้หมดนัน้ปรากฏขึ้นทันทีที่พวกเขาคิด | จากนั้น พระผู้ม ีพระภาคตถาคตทั้ง

ปวง ผู้ซึ่งม ีธรรมะทั้งปวงก็ได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ | 

เม ื่อนั้น พระผู้มพีระภาคตถาคตทัง้ปวง มีดวงตาที่เบิกกว้างด้วยความปิติยินดี แล้วได้กล่าว

ต่อพระตถาคตวัชระกาย วาจา และจิตแห่งตถาคตทั้งปวง | ดู่ก่อน! พระผู้ม ีพระภาค ช่างน่าอัศจรรย์

ใจนัก นี่ถูกเรียกว่า พุทธะ ธรรมะทัง้หลายย่อมไปถงึจุดหมายเดียวกันในที่อยูอ่าศัยรวมกนัของธรรมะ

ทั้งปวง | 

เม ื่อนั้น  พุทธ ะและพระโ พธ ิสัตว์ทั้งปวงได้ก้มลงกราบที่ เท้าทั้งสองของพระผู้ม ีพระภาค

ตถาคตวัชรปาณี แล้วกราบทูลว่าภาษิตของพระผู้ม ีพระภาคได้สอนถึงการรวบรวมวัชระสิทธ ิแห่ง

มนตร์ทั้งปวง วัชระสิทธ ิมนตร์ทั้งปวงเหล่านี้ถูกรวบรวมอยู่ที่ใดกัน  ? | 

เม ื่อนั้น พระวัชรปาณีได้กล่าวสาธกุารต่อพระตถาคตและพระโพธสิตัว์ทัง้หลาย และได้กล่าว

ต่อพระตถาคตทั้งหลายทั้งปวงว่า | ดูก่อน! พระผู้ม ีพระภาคตถาคตทั้งปวง มนตร์-สิทธ ิทั้งปวงนั้น

ไม่ได้ตัง้อยูใ่นกาย วาจา จิตแห่งมนตรท์ั้งปวง | เหตุใดจึงเป็นเช่นนัน้ ? | เพราะว่ามนตรส์ิทธ ิและกาย 

วาจา จิตไม่ได้เกิดขึ้นอยูใ่นความจรงิอันสูงสุด | ดูก่อน! พระผู้ม ีพระภาคตถาคตทั้งหลาย มนตร์สิทธ ิ

ทั้งปวง และพุทธธรรมทั้งปวงนัน้ได้ตั้งอยูใ่นวัชระกาย วาจา จิตของตัวเราเอง | แต่กาย วาจา จิตแห่ง

วัชระนั้นไมไ่ด้ตั้งอยูใ่นกามธาตุ ไมไ่ด้ตั้งอยูใ่นรูปธาตุ ไม ่ได้ตั้งอยู่ในอรูปธาตุ | จิตไม่ได้ตั้งอยู่ในกาย 

กายไม่ได้ตั้งอยูใ่นจิต วาจาไม่ได้ตั้งอยู่ในจิต จิตไม่ไดต้ั้งอยูใ่นวาจา | เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น ? เพราะสิ่ง

ทั้งหลายเหล่านั้นมีภาวะอันบริสุทธ ิ์เฉกเช่นเดียวกับอากาศ | 

เม ื่อนั้น พระตถาคตทัง้หลายทั้งปวงได้ทลูถามต่อพระตถาคตวัชระกาย วาจา จิตแห่งตถาคต

ทั้งปวงว่า | พระผู้ม ีพระภาค ธรรมะแห่งตถาคตทั้งปวงตั้งอยู่ที่ใดกัน ? และธรรมะเหล่านั้นเกิดมา

จากที่ใด ? | พระวัชรสัตว์กล่าวตอบว่า | ธรรมะเหล่านั้นตั้งอยู่ในกาย วาจา จิตของตัวเราเอง และ

ธรรมะเหล่านั้นก็เกิดมาจากกาย วาจา จิตของเราเองเชน่กัน | พระผู้ม ีพระภาคตถาคตทั้งปวงทูลถาม

ว่า | กาย วาจา จิตตั้งอยู่ที่ใด | พระวัชรสัตว์ทรงตอบว่า ตั้งอยู่ในอากาศ | พระผู้ม ีพระภาคตถาคตทั้ง

ปวงถามต่อว่า อากาศตั้งอยู่ที่ใดกัน | พระองค์ทรงตอบว่า | ไม่ม ีที่ไหนเลย | 

เม ื่อนั้นพุทธะและพระโพธ ิสัตว์ทั้งหลายจึงเกิดความประหลาดใจและพิศวงงงงวย และได้

ตั้งอยู่ในธรรมชาติของจิตตนที่ยังคงท าสมาธ ิอยู่ในความเงียบ | 
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บทที่ 15 การเกิดวัชระ สาระแห่งการฝึกจิตทั้งปวงในคุหยสมาช มหาคุหยตันตรราชะได้จบ

ลงด้วยกาย วาจา และจิตอันลี้ลับแห่งตถาคตทั้งปวงอย่างเป็นศิริ ดังนั้นแล้ว || 
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บทที่ 16 

การร ู้แ จ ้งอ ันลึกซ ึ้งแห ่งมณฑลวัชระของผู้ส  าเ ร ็จท ั้งปวง  

  

เม ื่อนั้น พระผู้มพีระภาคตถาคตทัง้ปวงได้มาประชุมพรอ้มกันอีกครัง้ และได้กราบทูลต่อพระ

ผู้ม ีพระภาคตถาคตวัชระกาย วาจา จิตแห่งตถาคตทั้งปวงด้วยค ากล่าวจากวัชระกาย วาจา จิตแห่ง

ตถาคตทั้งปวง และสักการะบูชาพระองค์ด้วยเครื่องบูชาวัชระรัตนะทั้งหลายแห่งตถาคตทั้งปวง | 

เม ื่อนั้น พระผู้มพีระภาคตถาคตวชัรปาณีได้เขา้สู่สมาธทิี่ชือ่ว่า “กองทัพแห่งสงิหะสมยะราชา มณฑล

แห่งวัชระทั้งปวง” และได้น ามณฑลแห่งวชัระกายของพุทธะทั้งปวงออกจากวัชระกาย วาจา และจิต

ของตนเอง | 

ต่อไปนี้ เราจะประกาศมณฑลแห่งกายอันสูงสุดซึ่งคล้ายคลึงกับวัชระจิต

เป็นสิ่งสูงสุดท่ามกลางมณฑลทั้งปวง || 1 || 

สร้างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 16 ศอก มีความ งดงาม เป็นมณฑลแห่ง

พุทธะทั้งปวง ถูกควบคุมโดยวัชระกาย || 2 || 

ภายในมณฑลนั้น  วาดวงกลมตามพิธ ีกรรมของวัชระ กระท าให้ม ันเป็น

สถานที่แหง่วัชระมทุรา มีความลกึลบัอย่างยิ่งในบรรดามนตรท์ั้งหลาย || 3 || 

วาดที่ประทับของพระไวโรจนะอยู่ตรงกลาง และให้วางพระอักโษภยะ 

และอัครเทวะแห่งวัชระกาย วาจา จิตไว้ที่ม ุมทั้งปวง || 4 || 

มหาพละผู้ม ีพลัง และความโกรธาถูกวาดอยู่ที่ทวาร(ประตู) ผู้รู้ม นตรา

ถวายการบูชาด้วยพลังอ านาจแห่งวัชระอันลึกลับ || 5 || 

เพราะนี่คือ การบรรลถุึงความลกึลับทีไ่มส่ามารถแตกดบัไดข้องความโกรธา

ทั้งปวง สิ่งปฏิกูลทัง้หลายเปน็สิ่งจ าเป็นที่ต้องถวาย ถือว่าเปน็สิง่วิเศษ(ของ

ความลี้ลับ) || 6 || 

เพราะนี่ก็คือ ความเข้าถึงความลี้ลับของมนตร์ทั้งปวงแห่งวัชระกาย | 

|| มณฑลแห่งกายของตถาคตทั้งปวง || 

เม ื่อนั้น พระผู้ม ีพระภาคตถาคตวัชรปาณีได้เข้าสู่สมาธ ิที่ชื่อว่า “ขบวนก้อนเมฆของการ

เข้าถึงวัชระวาจาทั้งปวง” และน าออกมาจากวัชระกาย วาจา จิตตนเองของมณฑลแห่งวัชระวาจา | 

ต่อไปนี้ เราจะประกาศมณฑลแหง่วาจาอันสูงสุด ซึ่งคล้ายคลึงกับวัชระจิต

เป็นสิ่งสูงสุดท่ามกลางมณฑลทั้งปวง || 7 || 
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สร้างเป็นสีเ่หลีย่มจัตุรัสขนาด 20 ศอกตามพธิกีรรม ด้วยการเข้าฌานของ

วัชระให้ท าเครื่องหมายไว้ที่ม ุมทั้งสี่และทวาร(ประตู)ทั้งสี่ || 8 || 

ที่อาศัยในมณฑลแห่งวาจาของตนเอง การน าม าซึ่งวัชระคุณแห่งวาจา 

มหาราชแห่งวัชระธรรม เราพึงท าลายซึ่งความเกลียดชัง || 9 || 

ตรงกลางใหว้าดวงกลมวงใหญ่ เป็นปรมิณฑล และวาดมทุรา(สัญลกัษณ์)ทั้ง

ปวงพร้อมกันกับความตั้งใจในการท าพิธ ีกรรม || 10 || 

วางมหามุทราของพระอมติายุสไว้ตรงกลาง ตกแตง่สิ่งทัง้หลายทั้งปวงในที่

ประทับแห่งวัชระอย่างน่ารื่นรมย์ || 11 || 

สร้างมณฑลสูงสุดอย่างชัดเ จนตามพิธ ีกรรม  และกระท าการบูชาอย่าง

ลึกลับ ผู้ครองวัชระทั้งหลายจะรู้สึกยินดี || 12 || 

กระท าการบูชาด้วยการเข้าถึงความบริสุทธ ิ์ของสิ่งปฏิกูล ผู้ส าเร็จก็จะ

บรรลุ เพราะนี่คือ สมยะ(การบรรลุ)ที่ไม ่สามารถแตกดับได้ของพุทธะทั้ง

ปวง || 13 || 

|| มณฑลแห่งวาจาของตถาคตทั้งปวง || 

เม ื่อนั้น พระผู้ม ีพระภาคตถาคตวัชรปาณีได้เข้าสู่สมาธ ิที่ชื่อว่า “ขบวนก้อนเมฆในทุกหน

แห่ง” และน าออกมาจากวัชระกาย วาจา จิตตนเองของรหัสมณฑลอันลี้ลับสูงสุด | 

ภาพใดก็ตามที่เปน็ภาพของพระวัชรธรผู้ยิง่ใหญ่ที่เราวาดขึ้นตรงกลาง เรา

จะกลายเป็นทีป่ระทับของมณฑล บ่อเกิดแห่งกาย วาจา จิตอันลี้ลับ || 14 || 

นี้คือรหัสของฌานอันลี้ลับสูงสุดของวัชระกาย วาจา จิตของตถาคตทั้งปวง | 

 เม ื่อนั้นพระผู้มพีระภาคตถาคตวัชรปาณีไดเ้ขา้สู่สมาธทิีช่ื่อวา่ “การเกิดจักระมณฑลทัง้ปวง” 

และน าออกมาจากวัชระกาย วาจา จิตตนเองแห่งวชัระวาจาและจิตอันลีล้ับ  | นี้คือมณฑลแห่งมนตร์ 

| พยางค์มนตร์ที่เป็นหัวใจส าคัญของอักษรในคัมภีร์ คือ || 

    || ฮูม ฺ  โอมฺ  อาะ || 

ให้วางวัชรสูตรไว ้แล้วละเลงด้วยผงสี แต่ไมค่วรกระท าด้วยมนตร์ของสัตว์ 

หรือการรู้แจ้งที่บรรลุได้ยาก || 15 || 

ดังนั้น ผู้ที่รู้ทฤษฏีของการบรรลุ(สมยะ) จึงได้เรยีกมนตรข์องเทพใหอ้วตาร

ลงมา ให้นกึถงึภาพสถานที่การอธษิฐานเปน็ภาพของมณฑลทัง้หลาย || 16 || 
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สร้างภาพของมหาราชาไ วโ รจนะ และพระนางโ ลจนาอวตารลงมาที่

ประทับของมณฑลแห่งกายอันน่ารื่นรมย์ จะน าพามาซึ่งคุณความดีแห่ง

วัชระกาย || 17 || 

สร้างภาพมหาราชาวัชระธรรมและธรรมะ(ซึ่งเป็นคู่ครอง)อวตารลงมา นี้

คือความลี้ลับของมนตร์ทั้งปวงอันเป็นนิรันดร์ || 18 || 

สร้างภาพของมหาราชาวัชรสัตว์ และพระนางมามกีอวตารลงมา นี้คือ

ความลี้ลับของมนตร์ทั้งปวงอันน่าอัศจรรย์ใจเป็นที่สุด || 19 || 

ด้วยการกระท านั้นแล ผู้ ชาญฉ ลาด ผู้ม ีความยินดีปรีดาย่อมสร้าง

ลักษณะเฉพาะตนขึน้ใหด้ ารงอยู ่เป็นการน ามาซึง่ความลี้ลบัอันสูงสดุ || 20 || 

และได้กล่าวมาแล้วอย่างนี้ | 

ด้วยมนตร์แห่งสทิธ ิเปน็การท าให้วชัระอันลีล้ับน่าอัศจรรยใ์จยิ่งขึ้น เราพึง

บูชาด้วยราชาแห่งความโกรธของพุทธะทั้งปวงที่ถูกจับกุมเอาไว้ || 21 || 

การบูชาสมยะจะถูกกระท าขึ้นด้วยการปฏิบัติโยคะแห่งตรีวัชระ 3 เวลา

(เช้า กลางวัน เย็น) เป็นการกระท าของผู้ถอืวัชระอันบรสิุทธ ิท์ัง้ 3 วัชระซึ่ง

จะบรรลุถึงมนตร์แห่งสิทธ ิ || 22 || 

และได้กล่าวมาแล้วอย่างนี้ | 

จงบูชามนตร์ทั้งปวงพร้อมด้วยเครื่องสักการบูชาอันน่าอัศจรรย์ คือ สิ่ง

ปฏิกูล เนื้อ น้ าม ัน และของอีก 5 อย่าง เป็นบ่อเกิดแห่งจิต || 23 || 

น้ าอสุจิได้ใหค้วามสุขแก่มนตรท์ั้งหลายจึงถูกเรียกว่า นี่คือการเข้าถึงอย่าง

อิ่มเอิบของการเติมเต็มการรู้แจ้งแห่งพุทธะ || 24 || 

นี่เป็นการกระท าลงในสตูร68ด้วยตัวเอง เราจะเห็นภาพไวโรจนะและเกิด

ภาพวัชรสัตว์ || 25 || 

หรือภาพของอมฤตวชัระ สาวกผู้มชีื่อเสียง ผู้ส่องสว่างด้วยวัชระ ให้นึกถึง

ภาพที่อาศัยแห่งกรรม และมีพุทธะทั้งปวงเข้าร่วมอยู่ในนั้นด้วย || 26 || 

วางพุทธะมหาราชาทั้ง 5 ลงในสูตรแห่งวชัระ เพราะนี่คือความลี้ลับอันน่า

อัศจรรย์อย่างสูงสุดของพุทธะทั้งปวง || 27 || 

                                                             
68สูตร (sūtra) ในท่ีนี้หมายถึง รูปแบบ หรือฟอร์ม เป็นการขึงเส้นด้ายให้เป็นมณฑล แล้วแบ่งเส้น

ตามส่วนท่ีเราต้องการจะโรยผงสีให้เป็นรูปร่างต่างๆตามรูปแบบของเส้นด้าย. 
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ให้โรยผงสลีงในสูตร โดยแบง่เป็น 25 ส่วน เพราะนี่คือการรู้แจ้งขั้นสูงสุด

ของความลี้ลับของวัชระทั้งปวง || 28 || 

ในบรรดามนตรท์ั้งหลายทั้งปวง ใหภ้าวนาถึงอักษร “ฮูมฺ” แห่งวัชระ เป็น

การเข้าถึงกาย วาจา จิตในทั้ง 5 สถานะ(พุทธะ 5 องค์) || 29 || 

ด้วยการกระท านั้นแล ผู้เกดิจากวัชระทั้ง 3 อันท าลายไมไ่ด้ ม ีการด ารงอยู่

และกระท าด้วยความกลัวต่อวัชรสัตว์ผู้ทรงปัญญา || 30 || 

ด้วยจิตที่แน่วแน ่และสมาธทิีม่ ั่นคงของวัชรสัตว์ ให้วางภาชนะแห่งวัชระ

เอาไว้ และเติมเต็มด้วยมนตร์แห่งตันตระ || 31 || 

ผู้รู้มนตร์ทีต่้องการผลแห่งความส าเร็จทั้งปวง พึงกระท าการบชูาไฟด้วยสิง่

ปฏิกูล เนื้อ น้ าม ัน และอื่นๆ พร้อมทั้งสวดเรียกวิญญาณเข้าทรง || 32 || 

เราพึงถวายการบวงสรวงวัชระให้สมบูรณ์ และพึงปฏิบัติให้ถึงวัชระทั้ง 3 

ในตอนนี้ การสวดมนตร์ตามพิธ ีกรรม กระท าพร้อมด้วยการเสพน้ าอสุจิ

และสิ่งปฏิกูล || 33 || 

เราพึงเสพ(น้ าอสุจิ)ด้วยการปฏิบัติโยคะแห่งวัชระ ความส าเร็จก็จะไม่ใช่

เรื่องยากที่จะบรรลุ วัชระมหาคุหยะทีไ่ด้กระท ามาแล้วนัน้ เป็นความลี้ลับ

ของผู้ครอบครองวัชระทั้งปวง || 34 || 

ผู้ครองวัชระสถิตย์อยู่ใ นมนตร์แห่งจักระในรูปของสตรีเพื่อกระท า

ประโยชน์ต่อสรรพสัตว์ นี่คือความลี้ลับที่ม อบความปรีติต่อมนตร์แห่ง

วัชระมณฑลทั้งปวง || 35 || 

เราพึงเสพเนื้อช้าง เนื้อมา้ และเนือ้มนษุย์พรอ้มทัง้สวดถวายด้วยมนตร์ทั้ง

ปวง เทพเจ้าผู้ปกป้องก็จะพึงยินดี || 36 || 

ในทุกวันผูร้ ู้จะพึงแสดงมณฑลตอ่ศิษยส์าวกแห่งวชัระด้วยการเสพเนือ้และ

สิ่งปฏิกูล และด้วยการกล่าวถ้อยค าอันลี้ลับแห่งวัชระ || 37 || 

ให้ภาวนาถึงพยางค์ “โอมฺ” ของมนตร์ทั้งปวง แล้วมันก็เปล่งประกาย

ขึ้นมาทันที | 

ดังที่พระผู้ม ีพระภาคมหามนตรวิทยาปุรุษะแห่งวัชระได้กล่าวมาแล้วอย่างนี้ | 
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สาธนะของมหาสมยะซึ่งเป็น เครื่องมือของความ เป็นผู้ส าเ ร็จทั้งปวงก็

เพราะด้วยความตั้งใจมุ่งม ั่นที่จะบรรลุถึงการรู้แจ้งแห่งพุทธะด้วยตัวเอง  

|| 38 || 

ความไม่มตีัวตน พลัง ความแข็งแกรง่ และการจับยึดมั่นในวัชระอันสูงสุด 

เราจะบรรลุผลส าเร็จทั้งปวงในมณฑลตามค าพูดของวัชระกาย || 39 || 

ให้แบ่งส่วนเนื้อมนุษย์ และสิ่งปฏกิูลให้เท่ากัน แล้วใส่ไว้ในภาชนะที่ม ีฝา

ปิด เราจะสถิตอยู่ในที่เดียวกันกับพุทธะทั้งหลาย || 40 || 

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วอย่างนี้ | นี่คือค าพูดอันประเสริฐ ส าหรับสาธนะ(เครื่องมือ)ของผู้

สื่อสารแหงวัชระอันลี้ลับทั้งปวง | 

เคลื่อนไปตรงกลางของช่องว่าง แล้วให้นึกถึงการสร้างพยางค์ “หฺรีะ” ขึ้น 

ม ีรัศมีส่องสว่าง และใหน้กึถึงชอ่งว่างของพระธาตุถูกเตมิเต็มด้วยพุทธะทั้ง

ปวง ที่ประทับแห่งกาย วาจา จิตของพุทธ ะทั้งหลายก็ตกลงไปสู่พยางค์

มนตร์นั้น || 41 || 

นี่คือสาระของการอธ ิษฐานแห่งวัชรมนตร์แห่งกาย วาจา จิต | 

|| อาะ ขมฺ วีะ || 

ให้นึกถึงภาพขนาดใหญ่ของวัชรปาณี แสงสว่างอันเจิดจ้าของปัทมปาณี 

และภาพขนาดใหญ่ของอปราชิตะ จากนั้นน าลงวางในทีป่ระทับแห่งความ

ลี้ลับ || 42 || 

นี่คือที่ประทับของวัชระอันลี้ลับ | 

ให้นึกถึงอักโษภยะตั้งอยู่ตรงกลางของมณฑลแห่งสุริยะ ภาพขนาดใหญ่

ของอมิตายุส และของวัชระไ วโรจนะก็เ ป็นเช่นเดียวกัน เ ม ื่อเห็นภาพ

เช่นนั้นแล้ว ความทุกข์ทรมานของสตัว์ทัง้ปวงก็ถูกกระตุ้นใหเ้กิดความสอ่ง

สว่างอันเจิดจ้าขึ้นในใจของพวกเขา || 43 || 

นี้คือการกระตุ้นของวัชระที่เป็นหัวใจส าคัญแห่งวัชระทั้งปวง | 

|| อ า || 

ด้วยหอก มหาวัชระ ตะขอ และอาวุธอนัหลากหลายที่มพีลงัปลกุเรา้ใหเ้กดิ

วัชระตามพิธ ีกรรม และโพธ ิแห่งพุทธะก็จะถูกบรรลุผลขึ้น || 44 || 

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วอย่างนี้ | 
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บนภูเขาอันน่ารื่นรมย์ และทวีปอันหลากหลายแห่ง ภายใน 15 วัน จะ

ได้รับภาวะแห่งพุทธะอย่างแน่นอน || 45 || 

ผู้ครองวัชระที่ตรสัรูแ้ลว้จะมีบริวารมากมายเท่ากับเม็ดฝุ่นละอองบนเขา

พระสุเมรุทั้ง 36 แห่ง || 46 || 

ผู้ตรัสรู้นั้นจะไปเยอืนดินแดนพุทธเกษตรของพุทธะทั้งปวงใน 10 ทิศ ให้

วางภาพเทวดาของตนเองที่จินตนาการขึน้มาไวต้รงกลางด้วยวัชระ || 47 || 

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วอย่างนี้ | 

รวมอวัยวะทั้งสองให้เป็นหนึง่ ผู้รู้พึงท าการบูชาอยา่งนับครั้งไมถ่้วน เพราะ

นี่คือสมยะ(การบรรลุ)ที่ไม ่สามารถท าลายได้แห่งพุทธะทั้งปวง || 48 || 

ด้วยโยคะแห่งไวโรจนะ ศิษย์สาวกก าเนิดมาจากวัชระทั้ง 3  ให้คิดถึง

พยางค์ “อาะ” อยู่ในกาย วาจา และจิต เราจะถูกครอบครองโดยวัชระ 

|| 49 || 

พระวัชรสัตว์มหาราชา และพระไวโรจนะมหายศ พระองค์จะทรงประทาน

พรให้แก่กาย วาจา จิตแห่งการบรรลุ || 50 || 

นี้คือถ้อยค าแห่งวัชระส าหรับการเข้าสู่มหามณฑล | 

|| อาะ ขมฺ วีร ฮูม ฺ || 

นี้คือวัชระมนตร์ที่เป็นหัวใจส าคัญแห่งกาย วาจา จิตของการบรรลุทั้งปวง | นี้คือรหัส

ญาณแห่ความลี้ลับในการอภิเษกมหาวัชระ | 

ให้นึกถึงช่องว่างของพระธาตุที่ถูกเตมิเต็มด้วยพุทธะทั้งปวง ผู้ที่ไดย้ินเสียง

แห่งวัชระ ก็เพราะด้วยหมู่ก้อนเมฆที่ประโคมเสียงดนตรีและมีกลิ่นหอม  

|| 51 || 

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วอย่างนี้ | 

ด้วยมนตร์แห่งวชัระกายทั้ง 3 ผู้ที่ไดร้ับพรจะพึงตีมนตรท์ั้งหลายด้วยเมล็ด

มัสตาร์ด มนตร์ทั้งหลายเหล่านัน้จะประทานการอภิเษกให้แก่ผู้รับพรนั้น

ด้วยตนเอง || 52 || 

หรือด้วยสมาธแิหง่วัชรสัตว ์ผู้รู้กลายเปน็พุทธะทั้งหลาย และผู้รูก้ลายเป็น

ภาชนะที่ถูกถือไว้โดยสมยะผู้ยิ่งใหญ่ || 53 || 
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ศิษย์สาวกนึกถึงพระวัชรไวโ รจนะอย่างแน่วแน่ ม ั่นคงเสมอๆ ผู้รู้มนตร์

กระท าการวางภาชนะไว้ที่กาย วาจา จิตของผู้ถือวัชระ || 54 || 

นี่คือความลี้ลับของการอภิเษกทั้งปวง การถ่ายทอดวิชาด้วยวัชระวาจาโดยอาจารย์ทั้ง

ปวง | 

เราขอมอบการอภเิษกมหาวัชระแหง่พุทธะทัง้ปวง บ่อเกิดแห่งทีอ่าศัยอนัลี้

ลับทั้ง 3 ซึ่งถูกสักการบูชาโดย 3 โลกธาตุ || 55 || 

นี่คือพิธ ีกรรมอันลี้ลับโดยการอภิเษกทั้งปวงเพื่อความปรารถนาให้ได้มหาวัชระ | 

ด้วยวัชระแห่งโพธ ินั้นแลได้ให้การบูชาสูงสุดต่อพุทธะทั้งหลาย จงมอบ

ให้แก่เราในตอนนี ้วัชระแหง่อากาศ! เพื่อยังประโยชนใ์นการคุ้มครองของ

เรา || 56 || 

(วัชระแห่งโพธ)ินัน้พึงมอบการอภิเษกให้พร้อมด้วยจิตที่เบิกบาน และพึง

วางพระเจ้าสูงสุด(อธ ิบดี)ไว้ในใจด้วยการรวมเป็นหนึ่งเดียวกับภาพของ

เทพเจ้าองค์อื่น || 57 || 

ถ้อยค าจากอักษรแห่งมนตราที่ถกูประทานให้ เป็นการเขา้ถึงตามพิธกีรรม 

ผู้ม ีปัญญาพึงมองเห็นมณฑลของศิษย์สาวกแห่งวัชระนั้น || 58 || 

และพึงบอกศิษย์สาวกนัน้ถึงการเข้าถึงความลี้ลับที่ถูกเผยแพร่โดยพุทธะ

ทั้งปวง การให้ชีวิตและการฆ่าชีวิต การพูดความจริงและการพูดโกหก 

|| 59 || 

การไม่ยอมให้ และการยอมให้ หรือแมแ้ต่การมเีพศสัมพันธก์ับหญิงสาว ผู้

สั่งสอนนั้นพึงตักเตือนสรรพสัตว์แหง่วัชระด้วยหนทางแหง่วัชระนั้น || 60 || 

เพราะนี่คือการเข้าถึงความเป็นนิรันดร์อันสูงสุดของพุทธะทั้งปวง || 

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วอย่างนี้ | 

จากนั้น พึงมอบมนตร์ให้แก่ศิษย์ด้วยการกล่าวมนตร์ให้เกิดการกระตุ้น

เตือนใจ || 61 || 

ให้การท าสมาธขิองมนตรราชา เราพึงเริม่ต้นท าความลี้ลับขึ้น เราจะได้ยิน

ธรรมะอันลึกซึ้ง และเข้าถึงขั้นตอนของพุทธภูม ิ || 62 || 

ดังที่พระผู้ม ีพระภาค มหาสมยวัชระแห่งการหัวเราะได้กล่าวมาแล้วอย่างนี้ | นี้คือรหัส

ของวัชระอันลี้ลับแห่งผู้ส่งสารทั้งปวง | 
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พึงกระตุ้นผู้ส่งสารเสมอด้วยการวางวัชระกายของวัชรสัตว์ผู้ม ีปัญญาล้ า

เลิศ และเป็นผู้ถือวัชระวาจา || 63 || 

นี่คือที่ประทับในการเข้าถึง 4 ขั้นตอน69ของวงล้อแห่งวัชรญาณ |  

เข้าถึงการปลุกเร้า เข้าถึงการขับเคลื่อน เข้าถึงการสวดคาถา และเข้าถึง

พันธนาการ | 

ตรีวัชระที่ม ีรูปร่างน่าอัศจรรย์ได้สร้างพระธาตุที่ม ีขนาดใหญ่ บริสุทธ ิ์ 

แจกจ่ายธรรมะทั้งปวงไปตามช่องว่างของพระธาตุด้วยรูปแบบของก้อน

ข้าว || 64 || 

พระผู้ม ีพระภาคมหาวัชรธร บุตรเอกแห่งพุทธ ะทั้งปวงได้กล่าวมาแล้ว

อย่างนี้ | 

หากเราต้องการจะเอาชนะพุทธะหรือวัชรสัตว์นั้น ให้นึกถึงผู้ถือตรีวัชระ

อันยิ่งใหญ่แห่งมหาคุหยะนี้ || 65 || 

เคลื่อนไปสู่ตรงกลางของช่องว่างแห่งวัชระ ให้นึกถึงม ัญชุวัชระมหาพลัง 

ด้วยการปฏิบัติโยคะ ลูกศรทั้ง 5 ยิงออกไปสู่ยอดของมงกุฎของพระองค์ 

|| 66 || 

ผู้รู้มนตร์พึงตกลงไปสู่สถานะทัง้ 5 ด้วยวัชระแห่งความโกรธ และเกิดความ

หวาดกลัว ความไม่รู้สึกตัว ด้วยพลังแห่งพุทธะผู้ทรงอ านาจ || 67 || 

การเข้าฌานนี้ถูกปฏิบัติด้วยการกระตุ้นของความลี้ลับเป็นเวลา 15 วัน 

มันคือบทสวดอย่างลีล้ับของมนตรท์ั้งปวงโดยผู้รูป้ระโยชน์แห่งวัชระ || 68 

|| 

เคลื่อนไปสู่ทา่มกลางช่องว่างของวัชระ ให้นกึถึงมณฑลอันสูงสุดแหง่พทุธะ 

และให้นึกถงึตรวีัชระและอาวุธอื่นๆด้วยการก าหนดมนตรว์ัชระเป็นพยางค์ 

“ฮูม ฺ” และมนตร์อื่นๆ เป็นต้น || 69 || 

ให้สร้างพยางค์ “โอม”ฺ เคลื่อนไปไว้ที่ดวงตาแล้วแสดงให้เห็นการท าตาม

พิธ ีกรรม พึงเห็นภาพของมนตร์ทั้งปวงซึ่งเป็นผู้ครอบครองตรีวัชระกาย 

|| 70 || 

                                                             
69เข้าถึง 4 ข้ันตอน ได้แก่ sevā, upasādhana, sādhana และmahāsādhana ดูเพิ่มเติมในการ

แปลบทท่ี 12 “ค าช้ีแจงของเคร่ืองมือในการบรรลุให้ถึงจุดสุดยอด” 
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ให้ปฏิบัติโยคะโดยบ าเพ็ญทุกรกิรยิา ด้วยความหิวและกระหาย ความทกุข์

ทั้งปวงจะถูกท าลายตามถ้อยค าของวัชระจิต || 71 || 

ให้นึกถึงภาพขนาดใหญ่ของไวโรจนะ เติมเต็มด้วยประโยชน์ทั้งปวง และ

ให้นึกถึงพยางค์ “วมฺ” วางไว้ที่ปาก และพยางค์ “โอม”ฺ วางไว้ที่ลิน้ || 72 || 

แหล่งของภักษาหารทั้งปวงถูกตกแต่งด้วยจินดามณี สันติที่ขจัดความทุกข์

ออกไปนั้น ถูกสร้างขึ้นโดยญาณแห่งวัชระ || 73 || 

พระผู้ม ีพระภาควัชระจินดามณีได้กล่าวมาแล้วอย่างนี้ | 

เม ื่อนั้นพระผู้มพีระภาคตถาคตวัชรปาณี วัชระตถาคตผู้เป็นมหาวีรบุรษุได้

น าออกจากวัชระวาจา ถ้อยค าอันยิ่งใหญ่ของวัชระภาวนา | 

|| วีะ || 

เคลื่อนไปสู่ท่ามกลางช่องว่างของวัชระ  ให้นึกถึงพุทธมณฑลที่ส่องสว่าง 

มณฑลนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยโยคะแห่งวัชระกายทั้งสาม || 74 || 

ให้นึกถึงการเกิดขึ้นของวัชระสีเหลือง เติมเต็มดว้ยอลังการทั้งปวง มีความ

สงบ สวมด้วยชฎาและมงกุฎ เปน็การเริ่มต้นแห่งการกระท าทั้งปวง || 75 

|| 

|| มาลาแห่งคลื่นของการเวียนว่ายของวีรบุรุษแห่งวัชระ || 

เม ื่อนั้นพระผู้มพีระภาควัชรธรได้เขา้สู่สมาธทิีช่ื่อวา่ “วัชระแห่งความเงียบ

ที่ม ีอยู่ทั่วสากลโลก” ได้น าออกจากวัชระกาย วาจา จิตตนเองของค า

ภาวนาแห่งมหาวัชระ | 

|| จุ˚ || 

เคลื่อนไปสู่ทา่มกลางช่องว่างของวัชระ ให้นึกถึงสุริยมณฑลอันศักดิ์สิทธ ิ์

ด้วยวิถีแห่งพิธกีรรม มีตัวตนของตรวีัชระมหายศ และก้อนเมฆแห่งพุทธะ 

|| 76 || 

ให้นึกถึงจุนทวัชรีม ีสีขาว เติมเต็มด้วยอลังการทั้งปวง ตกลงไปในกาย 

วาจา จิต || 77 || 

ให้นึกถึงวัชรสตัว์มหาราชา และใหว้างค ามนตรน์ัน้ไว ้สมาธ ิชื่อว่า “ปัญญา

อันส่องสว่างแห่งวัชระสมยะ” || 78 || 
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เม ื่อนั้นพระผู้มพีระภาควัชรปาณีตถาคตไดเ้ขา้สู่สมาธทิีช่ื่อวา่ “การบริโภค

วัชระแห่งความหวังทัง้ปวง” และได้น าออกจากวัชระกาย วาจา จิตตนเอง

ของหนทางแห่งวัชระสมาธ ิ | 

|| จ˚ || 

เคลื่อนไปสู่ทา่มกลางช่องว่างของวัชระ ให้นึกถึงพุทธมณฑลอันศักดิ์สิทธ ิ์

เพราะพิธ ีกรรมท าให้พุทธะทั้งปวงตกลงไปยังมณฑลนั้นด้วยวัชระภาวนา 

|| 79 || 

ให้นึกถึงมหายักษ์ ชมภละผู้ส าเรจ็ในทรัพย์ ม ีสันติ พระองค์อยู่ในรูปของ

ยักษ์ เป็นผู้สวมชฎาและมงกุฎแห่งวัชระ || 80 || 

ตามพิธ ีกรรม ใหน้กึถึงพุทธะทั้ง 5 อยู่ใน 5 สถานที่ สถิตอยู่ในการท าสมาธ ิ

และพระองค์พึงมอบน้ าอมฤตแห่งวัชระให้พุทธะนั้น || 81 || 

ตามพิธ ีกรรม ให้นึกถึงวัชรสัตว์อยู่บนมงกุฎของพระองค์ ในหนทางนี้     

ชมภละเทวราช ยักษาผู้ยิ่งใหญ่ ผู้ส่องสว่างอันเ จิดจ้า ผู้ไ ด้รับการสดุดี       

|| 82 || 

|| สมาธ ิชื่อว่า “ชื่อเสียงอันเป็นมงคลที่น่ายินดีในการให้ทรัพย์แห่งวัชระ  

สมยะ” || 

เม ื่อนั้น  พระผู้ม ีพระภาคตถาคตวัชรปาณีไ ด้เ ข้าสู่สม าธ ิที่ชื่อว่า “การ

บริโภคอันเป็นศิริของวัชรกาม” และได้น าออกจากวัชระกาย วาจา จิต

ตนเองของถ้อยค าแห่งวัชระสมยะของยักษิณีทั้งปวง | 

|| กษี˚ || 

ท่ามกลางช่องว่างของวชัรธาตุ ม ีอาศรมเป็นรปูสี่เหลี่ยม มีความงดงาม ท า

ด้วยรัตนะทั้ง 4 เติมเต็มด้วยดอกไม้และกลิ่นหอมทั้งปวง || 83 || 

ให้นึกถึงช่องว่างของพระธาตุที่ถูกเตมิเต็มด้วยยักษิณีทั้งปวง ให้ภาวนาถึง

ถ้อยค ามนตร์อยู่ในใจ และเริ่มที่จะปฏิบัติโยคะแห่งวัชระ || 84 || 

|| สมาธ ิที่ชื่อว่า “การภาวนาแห่งวัชระบนวิหารที่ม ีเอกลักษณ์ของยักษิณี

ทั้งปวง || 
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เม ื่อนั้น  พระผู้ม ีพระภาคตถาคตวัชรปาณีไ ด้เ ข้าสู่สม าธ ิที่ชื่อว่า “การ

แพร่กระจายวัชระของความส าเร็จของพุทธมนตร์ทั้งปวง” และได้น าออก

จากวัชระกาย วาจา จิตตนเองแห่งสิทธ ิที่ต่ ากว่า | 

ผู้ที่อยู่ ในขั้นตอนของผู้ส าเร็จ(สิทธ ิ)ระดับล่างจะถูกท าให้ส าเร็จในกาย 

วาจา จิต เป็นผู้ถือแสงสว่างแหง่รปูพุทธะ และมีลักษณะส่องสว่างดุจทอง

ชมพูนท || 85 || 

ในผู้ส าเร็จที่มองไม่เห็นและอื่นๆ เราจะกลายเป็นวัชรธรในผู้ส าเร็จแห่ง

ราชายักษ์ เราจะกลายเป็นวิทยาธร || 86 || 

นี่คือ มนตรา-สิทธ ิอันลี้ลับ รูปร่างแห่งวัชระสิทธ ิทั้งปวง | 

รูปอันงดงามทั้งปวงบรรลุผลผ่านมนตราสิทธ ิ ยังให้เกิดความอิ่มเอิบต่อ

โลกธาตุทุกหนทุกแห่งด้วยสายตาที่มองเห็น || 87 || 

พระอุษณีษะผู้กลายเปน็เจ้าแห่งจินดามณีของสิทธ ิ(ผู้ส าเร็จ)ทั้งปวงได้ท า

สมาธ ิแห่งพุทธ ะวัชระ เป็นผู้กระท าการรู้แ จ้งแห่งพุทธะให้เกิดขึ้นอย่าง     

ล้ าค่า || 88 || 

ดังที่พระผู้ม ีพระภาควัชระ ผู้เติมเต็มความหวงัทั้งปวงได้กล่าวมาแลว้อย่าง

นี้ | 

เม ื่อนั้นพระผู้มพีระภาคตถาคตวัชรปาณี เจ้าแห่งตถาคตทั้งปวงได้น าออก

จากวัชระกาย วาจา จิตตนเองของการประพฤติปฏิบัติสมาทานศีลวิทยา

ของวัชระกาย วาจา จิตแห่งตถาคตทั้งปวง | 

ให้ภาวนาถึงกาย วาจา จิตแห่งวัชระกาย วาจา จิต สิ่งนี้ถูกกระท าด้วยรูป

ของตนเอง และสิทธ ิ(ความส าเร็จ)ก็จะได้รับการบรรลุดังนั้นแล || 89 || 

นี่คือข้อปฏิบัติแห่งวิทยาของกาย วาจา จิตตนเอง | 

เราพึงกระท าตามพิธกีรรมโดยมีภาพขนาดใหญ่ มีสีขาวพร้อมด้วยมงกุฏ

และชฎา ถูกครอบคลุมด้วยพรแห่งมนตร์ทั้งปวง || 90 || 

ให้รับเอาหญิงสาวอายุ 16 ปี มาผู้ม ีใบหน้างดงาม ดวงตาโต ตกแต่งด้วย

อลังการทั้งปวง และปฏิบัติพรแห่งวิทยา || 91 || 
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ให้นึกถึงหญิงสาวนั้น เป็นวัชระสัญลักษณ์ของสัมโภคกายแห่งพระนาง 

โลจนา เป็นผู้รู้พธิกีรรมของมทุราและมนตราที่ได้รับการสอนสั่งไว้อย่างดี

ในมนตร์แห่งตันตระ || 92 || 

พึงท าให้หญิงผู้นั้นเป็นคู่ครองกับองค์ตถาคตซึ่งตั้งอยู่ในการตรัสรู้ ผู้ซึ่ง

รักษาข้อปฏิบัติอันเครง่ครัดนี้ไวจั้กกระท าการบูชาอันลีล้ับเปน็เวลา 4 ครั้ง 

|| 93 || 

เราพึงน าเอาล าต้น ราก และผลมาเป็นอาหารและเครื่องดื่มทั้งปวง ใ น

หนทางนี้ เราจะกลายเป็นพุทธะ เจ้าของมหาสมุทรแห่งปัญญาอันยิ่งใหญ่ 

|| 94 || 

ภายใน 6 เดือน เราจะบรรลสุิ่งเหล่านี้ทั้งหมดทั้งปวงอย่างไม่ต้องสงสัย || 

การขโมยของคนอืน่อยูเ่สมอ การฆา่ชีวิต การท าสิ่งที่นา่อัศจรรย์อยา่งมาก 

|| 95 || 

การปกปิดการเสพวัชระราคะ นี่คือข้อปฏิบัติที่ครอบคลุมให้ต้องท า พระ

นางมามกีผู้เป็นชายา พร้อมด้วยตะขอแห่งวัชระราคะ และสายคาดเอว

แห่งคุณความดี || 96 || 

ทั้งหมดนี้หมายความว่า เราท าการบูชาเพื่อวัชระกายและจิตอันสูงสดุ หรอื

อย่างอื่นๆให้เราคิดถึงมทุราของตนเอง การเข้าฌานถึงวัชระของอักษรทั้ง 

3 พยางค์ || 97 || 

และพุทธะทั้ง 5 เป็นผู้รู้ทุกสิ่งจักเกิดความปรีติอย่างไม่ต้องสงสัย ด้วย

ความตั้งใจที่แนว่แน ่สาธกะ(ผูใ้กลส้ าเร็จ)จะเป็นนักบวชออกไปขอทานใน

ป่าอยู่เสมอ || 98 || 

ผู้ที่เกิดความกลัวทัง้หลายย่อมให้อาหารอันเป็นทิพยแ์ก่นกับวชผู้นั้น ผู้นั้น

ก็คือวัชระจากตัวเอง แล้วจะข้ามความตาย กลายเป็นอมตะด้วยอักษรแหง่

วัชระ || 99 || 

ให้รับเอาเทพธ ิดา นาคี มหายักษี อสูรี แม้แต่มนุษย์สาว ให้ปฏิบัติข้อศีล

วิทยาที่ถูกติดตามโดยปัญญาของวัชระทั้ง 3 || 100 || 

นี่คือการน ามาของความจริงอันลี้ลับแห่งมนตร์ทั้งปวง ซึ่งเกิดขึ้นจาก

ปัญญาของวัชระทั้ง 3 เข้าสู่การรู้แจ้งแห่งพุทธะ || 101 || 
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ดังที่พระผู้ม ีพระภาควัชระสมยะของความจริงแท้แห่งข้อปฏิบัติของวิทยา

ของตถาคตทั้งปวงได้กล่าวมาแล้วดังนี้ | 

บทที่ 16 การรู้แจ้งอันลึกซึ้งแห่งมณฑลวัชระของผู้ส าเร็จทั้งปวงในคุหยสมาช มหาคุหย

ตันตรราชะได้จบลงด้วยกาย วาจา และจิตอันลี้ลับแห่งตถาคตทั้งปวงอย่างเป็นศิริ ดังนั้นแล้ว || 
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บทที่ 17 

การอธ ิษฐานถึงสัมพร(สังวร)วัชระของตถาคตทั้งปวง  

  

เม ื่อนั้น พระผู้ม ีพระภาคตถาคตทั้งปวงได้มาชุมนุมกันอีกครั้ง และได้เรียกร้องต่อพระผู้ม ี

พระภาคตถาคตวัชระกาย วาจา และจิตแห่งตถาคตทั้งปวง | 

พระอักโษภยวัชระ ผู้ม ีปัญญาอันยิ่งใหญ่ ผู้ม ีความรูอ้ันยิง่ใหญ่ ผู้เป็นวัชระ

ธาตุ ผู้กอปรด้วยมณฑลทั้ง 3 และตรีวัชระอนัยิ่งใหญ่ ผู้ม ีสุรเสียงอันลี้ลับ 

ขอนอบน้อมสดุดีแด่พระองค์ท่าน || 1 || 

พระไวโรจนะ ผู้ม ีความบรสิุทธ ิ์อันยิ่งใหญ่ ผู้เป็นสันติแห่งวัชระ ผู้ม ีความ

ปรีติอันเลิศล้ า ผู้เป็นแสงสว่างจากภาวะเดิมแท้ ผู้ยิ่งใหญ่ของความยิ่งใหญ่

ทั้งปวง เป็นผู้ชี้ทางแห่งวัชระ ขอนอบน้อมสดุดีแด่พระองค์ท่าน || 2 || 

พระรัตนราชา ผู้ม ีความละเอียดลึกซึ้ง วัชระแห่งอากาศผู้ไร้มลทิน ผู้ม ี

ธรรมชาติอันบรสิุทธ ิ ์ผู้ไมเ่คยดา่งพร้อย ผู้เป็นกายแห่งวชัระ  ขอนอบน้อม

สดุดีแด่พระองค์ท่าน || 3 || 

พระวัชระอมิตามหาราชา ผู้ไร้ซึ่งเงื่อนไข ผู้ถือช่องว่างของวัชระ(แทรกอยู่

ทั่วตามช่องว่าง) ผู้บรรลถุึงราคะอันสมบูรณ์ ผู้เป็นวาจาแห่งวชัระ ขอนอบ

น้อมสดุดีแด่พระองค์ท่าน || 4 || 

พระอโมฆวัชระ ผู้รู้อันสมบูรณ์ ผู้เติมเต็มความหวังทัง้ปวง ผู้เกิดจากความ

บริสุทธ ิ์ภายในตนเอง ผู้เป็นวัชรสัตว์ นอนอบน้อมสดุดีแด่พระองค์ท่าน || 

5 || 

พึงสรรเสริญวัชระสัมโภคกายด้วยบทสวดแห่งสันติเหล่านี้ที่ถูกประกาศ

ออกไปโดยพุทธะทั้งปวง และเราจะกลายเป็นดังเช่นวัชระ || 6 || 

เม ื่อนั้น พระวัชรธ รผู้ เป็นศาสดา มีความ เมตตาต่อพุทธ ะทั้งปวง ไ ด้

ประกาศวัชระวาจา ถ้อยค าอันบริสุทธ ิ์ของวัชระอันลี้ลับ || 7 || 

อโห! นี่คืออักษรอันยิ่งใหญ่ของพระธรรมธาตุแห่งพุทธะทั้งปวง เป็นแสง

สว่างจากภาวะเดิมแท้และบริสุทธ ิ์ ไร้มลทินดุจดั่งอากาศธาตุ || 8 || 

เม ื่อนั้น พระวัชรปาณี อธ ิบดีแห่งตถาคตทั้งปวง ได้น าออกจากวัระกาย วาจา จิตตนเองซึ่ง

เป็นการเข้าถึงวัชระกายแห่งพุทธะทั้งปวง || 
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การรักษาไว้ซึ่งการเข้าถึงขัน้ตอนทัง้ 4 โดยพุทธะทั้งหลายผู้เป็นแสงสว่าง

ของมหาสมุทรแห่งปัญญา มีการเสพเนื้อมนุษย์เสมอๆ นี้คือการเข้าถึง

ความลี้ลับขั้นสูงสุด || 9 || 

เม ื่อนั้น พระวัชรปาณี อธ ิบดีแห่งตถาคตทั้งปวง ได้น าออกจากวัระกาย วาจา จิตตนเองซึ่ง 

นี่คือการเข้าถึงวัชระวาจาแห่งพุทธะทั้งปวง | 

การรักษาไว้ซึ่งการเข้าถึงขัน้ตอนทัง้ 4 โดยอักษรที่ยิ่งใหญ่แห่งวัชระวาจา 

มีการเสพสิ่งปฏิกลูเสมอๆ นี้คือความลีล้ับอันนา่อัศจรรยใ์จอย่างยิ่ง || 10 || 

เม ื่อนั้น พระวัชรปาณี อธ ิบดีแหง่ตถาคตทั้งปวง ได้น าออกจากวัชระกาย วาจา จิตตนเองซึ่ง

เป็นการเข้าถึงวัชระจิตของวัชรธร || 

การรักษาไว้ซึ่งการเข้าถึงขั้นตอนทั้ง 4 โดยวัชรสัตว์ผู้ม ีฤทธ ิ์อันมหาศาล 

ด้วยค าปฎิญญาที่หนักแน่น จึงมีการเสพน้ าอสุจิผสมกับเลอืดเสมอ || 11 || 

นี่คือการเข้าถึงความอัศจรรย์อย่างยิ่งยวดของวัชระกาย วาจา จิต ซึ่งจะ

อยู่คู่กับพุทธะทัง้ปวงตลอดไป และจะถูกเก็บรกัษาไวโ้ดยสาวกของวัชรธร 

|| 12 || 

พระวัชรสัตว์ ผู้ม ีรัศมอีนัยิง่ใหญ่ ย่อมรักษาผู้ใดก็ตามที่เข้าถึงความลี้ลับนี้

ได้ การเข้าไ ปสู่กาย วาจา จิตของคนผู้นั้นย่อมกลายเป็นพุทธ ะไ ด้ใ น

ชั่วขณะ || 13 || 

เม ื่อนั้น พระวัชรปาณี อธ ิบดีแหง่ตถาคตทั้งปวง ได้น าออกจากวัชระกาย วาจา จิตตนเองซึ่ง

เป็นการเข้าถึงวัชระแห่งพระปัจเจกพุทธเจ้า || 

มีการสอนเกี่ยวกับร่างกายของเราทั้งหลาย เป็นการก่อตั้งขึ้นบนวัชระกาย 

การประพฤติปฏิบัตทิี่เป็นเหตทุ าให้ต้องกลบัมาเกิดอีกของสรรพสัตว์ เป็น

กฎเกณฑ์อันเป็นนิรันดร์สูงสุด || 14 || 

เม ื่อนั้น พระวัชรปาณี อธ ิบดีแหง่ตถาคตทั้งปวง ได้น าออกจากวัชระกาย วาจา จิตตนเองซึ่ง

เป็นการเข้าถึงการศึกษาของสาวกทั้งหลาย || 

ผู้ปฏิบัติทั้งหลายประพฤติบนหนทางแห่งการท ากุศลกรรม 10 ประการ 

แต่ปราศจากปัญญา นี่เป็นการเข้าถึงความอัศจรรย์ของทุกคนที่ม ีศรัทธา

อยู่ในขั้นต่ า || 15 || 
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เม ื่อนั้น พระวัชรปาณี อธ ิบดีแหง่ตถาคตทั้งปวง ได้น าออกจากวัชระกาย วาจา จิตตนเองซึ่ง

เป็นการเข้าถึงความเป็นพราหมณ์ | 

การกระท าใดก็ตามที่เขาได้ท าผ่านหนทางแห่งโมหะ ความกลัว และการ

ตื่นตระหนก เราจะกลายเป็นผู้น าไปสู่การรู้แจ้งแห่งพุทธะ เป็นภาวะแห่ง

วัชระกาย || 16 || 

เม ื่อนั้น พระวัชรปาณี อธ ิบดีแหง่ตถาคตทั้งปวง ได้น าออกจากวัชระกาย วาจา จิตตนเองซึ่ง

เป็นการเข้าถึงรุทระ (พระศิวะ) | 

ด้วยภาวะอันหลากหลาย เขาพึงเพลิดเพลินกับการมีเพศสัมพันธ ์อย่าง

เจ็บปวดกับหญิงสาวทั้งปวงที่อาศัยอยู่ใน  3 โลก นี่คือการเ ข้าถึงความ

อัศจรรย์อย่างสูงสุด || 17 || 

เม ื่อนั้น พระวัชรปาณี อธ ิบดีแหง่ตถาคตทั้งปวง ได้น าออกจากวัชระกาย วาจา จิตตนเองซึ่ง

เป็นการเข้าถึงวิษณุ || 

ตราบใดที่ยังม ีการเกิดของสรรพสัตว์ ม ีการตั้งอยู่ในตรีกายที่ไม ่สามารถ

ท าลายได้ หรือแม้แต่วัชระธาตุในอากาศที่เกิดขึ้นเอง ก็จะถูกสังหารด้วย

ฌานแห่งวัชระ || 18 || 

เม ื่อนั้น พระวัชรปาณี อธ ิบดีแหง่ตถาคตทั้งปวง ได้น าออกจากวัชระกาย วาจา จิตตนเองซึ่ง

เป็นการเข้าถึงตรีวัชระ || 

กายวัชระกลายเปน็พราหมณ์ วาจาวัชระคือมเหศวร จิตแห่งวัชรธรผู้เป็น

ราชา คือวิษณุผู้ม ีฤทธ ิ์มหาศาล || 19 || 

เม ื่อนั้น พระวัชรปาณี อธ ิบดีแหง่ตถาคตทั้งปวง ได้น าออกจากวัชระกาย วาจา จิตตนเองซึ่ง

เป็นการเข้าถึงยักษิณีทั้งปวง || 

ด้วยการเข้าถึงมหาวัชระนั้น เป็นการยากที่จะเข้าถึงความเพลิดเพลินใน

การร่วมรักทางกามารมณ์กับสตร(ียักษิณี) ผู้ที่ดื่มเลือดและเนือ้เป็นอาหาร 

|| 20 || 

เม ื่อนั้น พระวัชรปาณี อธ ิบดีแหง่ตถาคตทั้งปวง ได้น าออกจากวัชระกาย วาจา จิตตนเองซึ่ง

เป็นการเข้าถึงราชินีแห่งงูใหญ่ทั้งปวง || 

ชอบดูดนมเป็นอาหาร ด้วยการเข้าถึงสิง่เหลา่นี้ ย่อมเปน็ผู้บรรลุผลส าเร็จ 

ไม ่เช่นนั้น เขาก็จะพบความทรมานอย่างแน่นอน || 21 || 
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เม ื่อนั้น พระวัชรปาณี อธ ิบดีแหง่ตถาคตทั้งปวง ได้น าออกจากวัชระกาย วาจา จิตตนเองซึ่ง

เป็นการเข้าถึงอสูรี || 

พวกเขาเป็นผู้ดุร้าย ชอบเอาชนะด้วยความหยิ่งและมานะ ชอบบริโภค

กลิ่นของดอกไม ้เป็นการเข้าถึงวัชระปาตราลิ(ใต้พิภพ) ที่ท าให้เกิดความ

กลัวอย่างไม่สามารถควบคุมได้ || 22 || 

เม ื่อนั้น พระวัชรปาณี อธ ิบดีแหง่ตถาคตทั้งปวง ได้น าออกจากวัชระกาย วาจา จิตตนเองซึ่ง

เป็นการเข้าถึงรากษสสตรี || 

หัวกะโหลก อัฐ ิ ธ ูป น้ ามนั น ามาอยูร่วมกันท าให้เกิดความปรีติที่มากมาย 

เป็นการเข้าถึงภูตผีปีศาจทั้งปวง นี้คือ การท าประโยชน์ที่ยิ่งใ หญ่อัน

ศักดิ์สิทธ ิ์ || 23 || 

เม ื่อนั้น พระวัชรปาณี อธ ิบดีแหง่ตถาคตทั้งปวง ได้น าออกจากวัชระกาย วาจา จิตตนเองซึ่ง

เป็นการเข้าถึงนางฑากิณี70 | 

พึงเสพสิ่งปฏิกูล ดื่มเลอืดและดื่มของมนึเมาเสมอ และพึงสังหารด้วยการ

ปฏิบัติโยคะของนางวัชรฑากิณีพร้อมทั้งคุณสมบัติพิเศษของนาง || 24 || 

มันจะเกิดขึ้นเองโ ดยธรรมชาติ เหล่าพระนางจะไปท าหน้าที่อยู่ในทั้ง 3 

โลก พึงเที่ยวไปท าหน้าที่ให้ส าเร็จเพื่อประโยชน์ของสรรพสัตว์ทั้งหลาย  

|| 25 || 

สมาธ ิที่ชื่อว่า “การชุมนุมกันในการเข้าถึงสรรพสัตว์ในสามโลก” | 

เม ื่อนั้น พระวัชรปาณี อธ ิบดีแหง่ตถาคตทั้งปวง ได้น าออกจากวัชระกาย วาจา จิตตนเองซึ่ง

เป็นการเข้าถึงวัชระกายสิทธ ิ || 

พึงกระท าทุกสิ่งทุกอย่างด้วยกายทั้ง 3 อย่างที่เป็นดั่งเช่นการเกิดวัชระ 

เป็นการท าหนา้ที่ของพุทธะอยา่งเป็นนิตยใ์นทุกทีข่องอาณาจักรแหง่สรรพ

สัตว์ || 26 || 

                                                             
70ฑากิณี หมายถึง นางผู้เดินไปในอากาศ มีท้ังปางปกติและปางดุร้าย ปางปกติมี 6 องค์ คือ 

พุทธฑากิณี วัชรฑากิณี รัตนฑากิณี ปัทมฑากิณี กรรมฑากิณี วิศวฑากิณี  ปางดุร้าย คือ สวรวพุทธฑากิณี 
สิงหวักตรา มกรวักตรา วัชรวราหิ และมีฑากิณีประจ าฤดูกาลอีก 4 องค์ คือ วสันตเทวี คิมหันตเทวี ศรัทเทวี 
และเหมันตเทวี โดยปกติฑากิณีมักจะปรากฎอยู่ในปางยับ-ยุม แต่มีฑากิณีบางองค์ท่ีปรากฎอยู่องค์เดียว
เด่ียวๆ ได้แก่ วัชรวราหิ วัชรโยกิณี วัชรไนราตมยา ดูเพิ่มเติมใน สมเกียรติ โล่ห์เพชรัตน์, 136-37. 



  277 

เม ื่อนั้น พระวัชรปาณี อธ ิบดีแหง่ตถาคตทั้งปวง ได้น าออกจากวัชระกาย วาจา จิตตนเองซึ่ง

เป็นการเข้าถึงวัชระวาจาสิทธ ิ || 

การกระท าทั้งมวลแห่งวาจา คือ มณฑลอันบริสุทธ ิ์แห่งสามโลก นี่คือการ

เข้าถึงความปรีติแห่งวาจาสิทธ ิอย่างไม่สามารถท าลายได้ || 27 || 

เม ื่อนั้น พระวัชรปาณี อธ ิบดีแหง่ตถาคตทั้งปวง ได้น าออกจากวัชระกาย วาจา จิตตนเองซึ่ง

เป็นการเข้าถึงวัชระจิตสิทธ ิ || 

ทุกสิ่งทุกอย่างถูกท าด้วยวชัระแห่งใจ เป็นวัชระที่ม ีความหนักแน่นมั่นคง 

เพราะนี่คือ การเข้าถึงที่ถูกเรียกว่า ผู้ครอบครองตรีวัชระที่ไม ่สามารถ

ท าลายได้ || 28 || 

ดังที่พระผู้ม ีพระภาคสมันตภัทรวัชรสัตว์ได้กล่าวมาแล้วอย่างนี้ | 

เม ื่อนั้น พระวัชรปาณี อธ ิบดีแหง่ตถาคตทั้งปวง ได้น าออกจากวัชระกาย วาจา จิตตนเองซึ่ง

เป็นการเข้าถึงสาระแห่งวัชรมนตร์ทั้งปวง || 

หากเราบูชาพระพุทธเจ้าและพระโพธ ิสัตว์ พระปัจเจกพุทธเจ้าและสาวก

ทั้งหลายด้วยกาย วาจา จิตที่ผสานรวมกัน เราจะได้รบัความล้มเหลว || 29 || 

เม ื่อนั้น พระวัชรปาณี อธ ิบดีแหง่ตถาคตทั้งปวง ได้น าออกจากวัชระกาย วาจา จิตตนเองซึ่ง

เป็นการเข้าถึงฌานแห่งวัชระกาย วาจา จิตของตถาคตทั้งปวง || 

ในทุกๆที่ ด้วยการปฏบิัตโิยคะแห่งตรีวัชระ ผู้สวดมนตรค์าถาต้องท าสมาธ ิ

อยู่ในมณฑลแห่งกาย วาจา จิตของวัชรสัตว์ || 30 || 

เม ื่อนั้น พระวัชรปาณี อธ ิบดีแหง่ตถาคตทั้งปวง ได้น าออกจากวัชระกาย วาจา จิตตนเองซึ่ง

เป็นการเข้าถึงค าปณิธานของผู้ส าเร็จมนตร์แห่งวัชระทั้งปวง || 

พึงปลุกเร้าโลกของสรรพสัตวด์้วยการหลอมรวมฌานแห่งวัชระ นี่คือการ

เข้าถึงแหล่งก าเนดิของวัชระ การยกย่องสรรเสรญิอย่างสูงสุดของตรีวัชระ 

|| 31 || 

เม ื่อนั้น พระวัชรปาณี อธ ิบดีแหง่ตถาคตทั้งปวง ได้น าออกจากวัชระกาย วาจา จิตตนเองซึ่ง

เป็นการเขา้ถึงการตั้งปณธิานของ 4 ขั้นตอน คือ เสวา(ขั้นฝกึปฏิบัต ิเชน่ การท าสมาธ ิ ฝึกโยคะ) อุป

สาธน(ขั้นปฏิบัติจนใกล้ส าเร็จ) สาธน(ขั้นเข้าถึงตัวตนของความเป็นเทพ) มหาสาธน(ขั้นบรรลุผล

ส าเร็จสูงสุดได้เป็นพระวัชรสัตว์) || 
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ให้นึกถึงช่องว่างของพระธาตุที่ถูกเตมิเต็มด้วยสิ่งปฏิกูลแห่งวัชระ และพึง

มอบพระธาตุนัน้ให้แก่พุทธะทั้งหลายทั้ง 3 เวลา นี่คือการเขา้ถึงความลี้ลบั

อย่างนิจนิรันดร์ || 32 || 

เม ื่อนั้น พระวัชรปาณี อธ ิบดีแหง่ตถาคตทั้งปวง ได้น าออกจากวัชระกาย วาจา จิตตนเองซึ่ง

เป็นการเข้าถึงวัชระทั้งปวงที่ไม ่สามารถมองเห็นได้ || 

4 เวลาในทุกๆวนั เราพึงมเีพศสมัพันธ ์กับวัชรี(เทพธ ิดา) ให้ถึงจุดสุดยอด 

และขโมยทรัพย์อยู่เป็นนิจ นี่คือการเข้าถึงวัชระที่ถูกเติมเต็ม  || 33 || 

เม ื่อนั้น พระวัชรปาณี อธ ิบดีแหง่ตถาคตทั้งปวง ได้น าออกจากวัชระกาย วาจา จิตตนเองซึ่ง

เป็นการเข้าถึงวิทยาธรแห่งอากาศ || 

ให้นึกถึงฌานของวัชระกาย วาจา จิตอยู่บนมงกุฎ และด้วยความโกรธทั้ง

ปวงของการเข้าถึงตรีวัชระ ย่อมไม่สามารถเอาชนะเราได้ || 34 || 

เม ื่อนั้น พระวัชรปาณี อธ ิบดีแหง่ตถาคตทั้งปวง ได้น าออกจากวัชระกาย วาจา จิตตนเองซึ่ง

เป็นการเข้าถึงการปฏิบัติมนตร์ทั้งปวงในการกระท าครั้งแรก | 

เม ื่อเราบรโิภคภายนอก เราบูชาตามพธิกีรรมในการเปดิดูตามคัมภีร์เสมอ 

พร้อมด้วยวัชรธรรมแห่งวัชระกาย และวัชรธร || 35 || 

พระผู้ม ีพระภาค ตัวตนอันบริสุทธ ิ์แห่งวัชระได้กล่าวมาแล้วอย่างนี้ | 

เม ื่อนั้น พระวัชรปาณี อธ ิบดีแหง่ตถาคตทั้งปวง ให้คิดถึงความคลา้ยคลงึของหวัใจส าคัญของ

วัชระกาย วาจา และจิตแห่งวัชรธรอย่างเงียบสงบ || 

เม ื่อนั้น พระโพธสิตัว์ มหาสัตวม์จี านวนเท่ากับฝุน่ละอองบนเขาพระสุเมรุของดินแดนพุทธ

เกษตรอย่างไม่สามารถจะบรรยายเป็นค าพูดได้ เหล่าพระองค์ได้ท าความเคารพต่อพระตถาคตทั้ง

ปวงและกล่าวว่า | เหตุใดพระผู้ม ีพระภาควัชรธร อธ ิบดีแห่งพระตถาคตทั้งปวง จึงได้อยู่ในภาวะที่

เงียบสงบ ท่ามกลางมณฑลของการชุมนุมในครั้งนี้ของตถาคตและโพธ ิสัตว์ทั้งปวง |  

เม ื่อนั้น พระผู้มพีระภาคตถาคตทัง้ปวงได้กลา่วต่อพระโพธ ิสัตว์ทั้งปวงว่า | ดูก่อน ! กุลบุตร 

อธ ิบดีแห่งวัชระกาย วาจา จิตแห่งตถาคตทั้งปวง นี่คือการทดสอบของสภาวะของการไ ม่

เปลี่ยนแปลง ไมใ่ชก่ารรบัรูข้องวัชระกาย วาจา จิต ไม่ใช่สภาวะของการไมเ่ปลี่ยนแปลง พระองค์จึง

อยู่ในภาวะเงียบสงบ || ดูก่อน ! กุลบุตร นี่คือสิ่งซึ่งอธ ิบดีแห่งตถาคตทั้งปวงก าลังคิดอยู่ ||  
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ร่างกาย การไ ม่เกิด การไม่เ ปลี่ยนแปลง วาจา และจิตที่ปราศจาก

คุณลักษณะ เกิดขึ้นจากการคิดถึงวัชระอากาศและการรวมกันของการ

หลงผิด || นั้นแล || 36 || 

เม ื่อนั้น พระมญัชูศรี ผู้น าแหง่โพธสิตัว์มหาสัตว์ทั้งหลายได้กล่าวต่อตถาคตทั้งปวงว่า | อย่า

เพิ่งคิดว่าถ้อยค าแห่งวัชระวาจาเป็นสาเหตุของมิจฉ าทิฏฐ ิ(เป็นค าลวง) | เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น | 

เพราะอธ ิบดีของวัชระกาย วาจา จิตแห่งตถาคตทั้งปวงไดป้ฏิบตัิตามหนทางแห่งวชัรธาตุแห่งตถาคต

ทั้งปวง | เหตุใดจึงเปน็เชน่นัน้ | เพราะมหาโพธสิัตว ์เหล่าพราหมณแ์ละเทพองค์อื่น เป็นต้น ได้บรรลุ

ถึงปัญญาญาณอันศักดิ์สิทธ ิ์ แต่ว่าก็ยังไมรู่ถ้ึงภาวะอันแท้จรงิของลักษณะแห่งธรรมะทั้งปวง || ตัวตน

แห่งมหาวัชระของตถาคตทั้งปวงนี ้ได้ชี้หนทางของพยางค์มนตรอ์ันลี้ลบัโดยไมต่้องหยัง่รู้ถงึความจริง

แท้ของวัชรธรรมแห่งตถาคตทั้งปวงอย่างนัน้หรือ ? | เม ื่อนั้น พระผู้มพีระภาคตถาคตทั้งปวงได้กล่าว

ต่อพระโพธสิัตว์ทัง้หลายว่า | ไม่เพียงแตม่หาโพธสิตัว์เทา่นั้น แต่ยังรวมถึงพวกเราอีกด้วยที่จะได้รับ

พยางค์มนตร์อันลี้ลับของวัชระกาย วาจา จิตแห่งตถาคตทั้งปวง ไม่ต้องรับรู้ถึงการรู้แจ้งแห่งกาย 

วาจา จิต | เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น | เพราะไม่มกีารเกิดขึน้ของการรู้แจ้งอันสมบูรณ์แหง่วัชระที่เกิดจาก

พยางค์มนตร์ที่ไม ่ใช่สภาวะธรรมอันแท้จริง | ดูก่อน ! กุลบุตรทั้งหลาย นอกจากนี้แล้ว สรรพสัตว์

ทั้งหลายทั้งปวงที่อาศัยอยูโ่ดยการอยูร่ ่วมกันกลายเปน็พทุธะวัชระซึง่ได้ตั้งอยูใ่นการตรสัรู ้| เหตุใดจึง

เป็นเช่นนัน้ | เพราะว่าสรรพสัตว์เหลา่นี้ได้บรรลุถึงญาณแห่งวัชระกาย วาจา จิตอย่างลึกซึ้งโดยผ่าน

อุบายแห่งธรรมชาติของตรีวัชระกาย |  

เม ื่อนั้น  พระวัชรปาณี อธ ิบดีแห่งวัชระกาย วาจา จิตแห่งตถาคตทั้งปวงได้กล่าวต่อพระ

ตถาคตและพระโพธ ิสัตว์ทั้งปวง || 

ไม่ม ีทีอ่ยู่อาศัยใดในธรรมธาตุเลย มีแต่ภาวะอันบรสิุทธ ิผ์ุดผ่อง มีแตก่ารละ

แล้วซึ่งตัวตน การนึกคิดขึ้นมา การเกิดของวัชระ คือทั้งการถูกประกาศ

และการไม่ถูกประกาศ || 37 || 

เม ื่อนั้น พระตถาคตผูม้พีระภาคทั้งหลายทั้งปวงไดถ้วายความเคารพต่อพระผู้มพีระภาคมหา

วัชรปาณี จ้าวแห่งตถาคตทั้งปวง และได้ตรัสถามว่า | ดูก่อน ! พระผู้ม ีพระภาค วัชระสิทธ ิแห่งกาย 

วาจา จิตของตถาคตทั้งปวงเหล่านี้ เกิดขึ้นมาจากที่ใด ? และตั้งอยู่ที่ใดกัน ? | 

พระวัชรธร อธบิดีแห่งตถาคตทัง้ปวงกล่าวตอบว่า | ดูก่อน ! พระผู้ม ีพระภาคตถาคตทั้งปวง 

ผู้ส าเร็จทั้งปวง และวัชระปัญญาทั้งปวงซึง่อยู่ใน 3 พระธาตุนั้นได้ตั้งอยู่ในวัชระอย่างต่อเนื่อง และ

เป็นธรรมของกาย วาจา จิตตนเอง | 
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พระตถาคตทั้งปวงตรัสถามต่อว่า | ดูก่อน ! พระผู้ม ีพระภาควัชระสิทธ ิแห่งกาย วาจา จิต

ของตถาคตทั้งปวง และทั้ง 3 พระธาตุทั้งปวงอาศัยอยู่ทีใ่ดกัน ? | อธ ิบดีแห่งญาณของตถาคตทั้งปวง

ได้กล่าวตอบว่า | ดูก่อน ! พระผู้ม ีพระภาคตถาคตทั้งปวง ผู้ส าเร็จแห่งกาย วาจา จิตแห่งตถาคตทั้ง

ปวง และทั้ง 3 พระธาตุทั้งปวงได้อาศัยอยู่ในอากาศธาตุ | พระตถาคตทั้งปวงถามต่อว่า | พระผู้ม ี

พระภาค อากาศนั้นตั้งอยู่ที่ใดกัน ? | พระวัชรธรกล่าวว่า | ไม่ม ีที่ใดเลย | 

เม ื่อนั้น พระตถาคตและพระโพธสิัตว์ทั้งปวงได้รับความประหลาดใจและอัศจรรย์ใจ จึงขอ

สรรเสริญด้วยเสียงแห่งธรรมนี้ |  

อโห! วัชระ อโ ห! วัชระ อโห ! ค าสอนแห่งวัชระ ที่ซึ่งไม ่ใ ช่กาย วาจา จิต 

แต่ม ีรูปที่เกิดขึ้นจากการท าสมาธ ิ || 38 || 

เม ื่อนั้น พระวัชรธร ผู้เป็นศาสดา ได้รับการถวายความเคารพจากพุทธ ะ

ทั้งปวง เป็นผู้ยิ่งใหญ่แห่งมหาอัครตรีวัชระ เป็นพระปรเมศวรแห่งวัชระ

ทั้ง 3 || 39 || 

พระองค์ทรงกล่าวถึงการภาวนาของวิทยาบุรุษแห่งนักสิทธ ิ์ทั้งปวง 

ท่ามกลางสถานที่ที่เปน็ชอ่งวา่ง(อากาศ)ของวัชรธาตุ ให้นกึถึงพุทธมณฑล 

|| 40 || 

ให้นึกถึงวัชระกาย มีวัชระอยู่บนพระเศียร และนึกถึงการเกิดขึ้นของตรี

กายที่ได้ถูกปล่อยออกมา มี 3 พระพักตร์ || 41 || 

เป็นผู้ถือวัชระจักร และเราจะบรรลุถึงการรู้แจ้งอย่างรวดเร็ว ด้วยความ

แตกต่างของตระกูล ใ ห้คิดว่านี้คือความลี้ลับของทุกสิ่ง ม ิฉ ะนั้น การ

ภาวนาของผู้ปฏิบัติทั้งหลายจะไม่ถึงความส าเร็จขั้นสูงสุด || 42 || 

ดังที่พระผู้ม ีพระภาควิทยาบุรุษแห่งวัชระคุหยะได้กล่าวมาแล้ว || 

ให้นึกถึงมหาราชินีผู้เกิดอยู่ในพระธาตุ เป็นผู้มอบความส าราญ ฉะนั้น 

บุรุษผู้ม ีความแขง็แกร่งทัง้หลาย ผู้ซึ่งม ีลกัษณะแห่งตรีวัชระกายย่อมยินดี

ปรีดา || 43 || 

ใครก็ตามที่ภาวนาในเรื่องนี้ พระโพธ ิสัตว์มหายศทั้งหลาย ผู้ส่องสว่างจะ

บรรลุผลส าเร็จ(สิทธ ิ)แห่งตรีกายใน 7 วัน || 44 || 

เม ื่อนั้น พระผู้มพีระภาควัชรปาณี อธบิดีแห่งตถาคตทั้งปวง ได้น าความลี้ลับแห่งการชุมนุม

ของวัชระกาย วาจา จิตนี้ออกจากวัชระกาย วาจา จิตตนอีกครั้ง ||  
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ท าสมาธ ิถึงประโยชนแ์หง่มหามุทรา การเข้าถึง(สมยะ) กาย วาจา จิต ท า

ทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปตามพิธ ีกรรมในขณะนั้น เราจะเข้าถึงความเป็น

พุทธะ || 45 || 

เม ื่อนั้น พระผู้มพีระภาควัชรปาณี อธบิดีแห่งตถาคตทั้งปวง ได้น าความลี้ลับของกาย วาจา 

จิตของผู้ส าเร็จทั้งปวงออกจากวัชระกาย วาจา จิตตนอีกครั้งหนึ่ง ||  

หากเราต้องการความส าเร็จขั้นสูงสุด แต่ไมย่อมเชือ่มโยงกับการท ามทุราที่

ม ือ แม้แต่พระชินเจ้าก็ไมส่ามารถที่จะไมเ่ชื่อฟังกฎเกณฑ์แหง่สมยะของมน

ตราทั้งปวงเหล่านี้ || 46 || 

เม ื่อนั้น พระวัชรปาณี อธ ิบดีแหง่ตถาคตทั้งปวง ได้น าการเข้าถึงพุทธะทั้งปวงออกจากวัชระ

กาย วาจา จิตตนอีกครั้งหนึ่ง ||  

อย่ารู้สึกรังเกยีจต่อสิง่ปฏกิูล น้ าอสุจิ และเลือด แต่จงเสพมันเข้าไปอย่าง

สม่ าเสมอในการท าพิธกีรรม ความลี้ลบันี ้คือ การก าเนดิของตรวีัชระ || 47 || 

เม ื่อนั้น พระวัชรปาณี อธ ิบดีแห่งตถาคตทั้งปวง ได้น าการเ ข้าถึงวัชระวาจาออกจากวัชระ

กาย วาจา จิตตนอีกครั้งหนึ่ง ||  

พึงร่วมเสพสมกามารมณ์กับหญิงสาวทัง้หลายผ่านหนทางแหง่อภริมยใ์น 3 

พระธาตุตามพิธ ีกรรม ด้วยวัชระวาจา จงอย่ารู้สึกรังเกียจ || 48 || 

เม ื่อนั้น พระวัชรปาณี อธ ิบดีแหง่ตถาคตทั้งปวง ได้น าการเข้าถึงวัชระจิตออกจากวัชระกาย 

วาจา จิตตนอีกครั้งหนึ่ง ||  

ด้วยการเข้าถึงวัชระทัง้ 3 ท าให้เกิดความปรีติต่อสมยะทั้งปวงซึ่งตั้งอยู่ใน

ตรีวัชระกาย และจงอย่าดูหมิ่นวัชระจิต || 49 || 

ดังที่พระผู้ม ีพระภาคตรีวัชระสมยะได้กล่าวมาแล้วอย่างนี้ | 

เม ื่อนั้น พระวัชรปาณี อธ ิบดีแหง่ตถาคตทั้งปวง ได้น าวัชระอันลี้ลับแห่งตถาคตทั้งปวงออก

จากวัชระกาย วาจา จิตตนอีกครั้งหนึ่ง ||  

ด้วยการรวมตวักัน พุทธะทั้ง 5 ถูกประกาศว่าเปน็ขนัธ ์ 5 และอัครมณฑล

ของพระโพธ ิสัตว์ก็คือ วัชระอายตนะ || 50 || 

เม ื่อนั้น พระวัชรปาณี อธ ิบดีแห่งตถาคตทั้งปวง ได้น าการรวมกันของวัชระใน 3 พระธาตุ

ออกจากวัชระกาย วาจา จิตตนอีกครั้งหนึ่ง | 
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นางโลจนาก็คือผืนดิน นางมามกีกค็ือน้ า นางปาณฑราก็คือไฟ และนางตา

ราก็คือลม ส่วนการเข้าถงึวัชระธาตุแหง่อากาศกค็ือตัวตนของวัชรธร || 51 || 

พระผู้ม ีพระภาคมหาวัชรสัตว์ ผู้เป็นอีศวรแห่งโลกของตถาคตทั้งปวง | 

เม ื่อนั้น พระผู้มพีระภาคตถาคต วัชระกาย วาจา และจิตแห่งตถาคตทั้งปวง ได้เข้าสู่สมาธ ิที่

ชื่อว่า “วิหารแห่งความชอบธรรมของตถาคตทั้งปวง” เมือ่ทรงเข้าสู่สมาธ ินั้นแล้ว พระองค์ทรงมอง

ไปยังมณฑลแห่งการชุมนุมกันของตถาคตทั้งปวงด้วยความเงียบงัน | 

เม ื่อนั้น พระโพธ ิสัตว์ มหาสัตว์ได้ถวายความ เคารพต่อพระพักตร์ของตถาคตทั้งปวง และ

กล่าวว่า | ตถาคตและพระโพธสิตัว์ทัง้หลายทั้งปวงควรแสดงความเคารพต่อพระผู้ม ีพระภาค วัชรา

จารย์ในการอภิเษกคุหยสมาชแห่งวัชระกาย วาจา จิตของตถาคตทั้งปวง อย่างไร ? | ตถาคตทั้งปวง

ตอบว่า | ดูก่อน! กุลบุตร ตถาคตและพระโพธ ิสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงควรเคารพต่อพระองค์ท่านด้วย

วัชระจิตแห่งโ พธ ิ | เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น  ? | เพราะว่าจิตแห่งโพธ ิและความเป็นอาจารย์เป็นหนึ่ง

เดียวกันแยกกันไมไ่ด้ | จงโปรดอธบิายให้พวกเรากุลบุตรฟังโดยสังเขปด้วยเทอญ | ดูก่อน! กุลบุตร 

พุทธะและพระโพธสิตัว์ทัง้หลายทั้งปวงผูซ้ึ่งตั้งอยู่ ด ารงอยู่ และยังความเจริญใหเ้กิดขึ้นอยูใ่นโลกธาตุ

ทั้ง 10 ทิศ ได้แสดงการบูชาอาจารย์ 3 เวลาด้วยการบชูาของตถาคตทัง้ปวง โดยการออกไปปฏิบตัิยงั

ดินแดนพุทธเกษตรของตนอีกครัง้ | และจงประกาศถ้อยค าแหง่วัชระวาจาดังเชน่นี้แล | บิดาแห่งเรา

ตถาคตทั้งปวง มารดาแห่งเราตถาคตทั้งปวง ศาสดาแห่งเราตถาคตทั้งปวง | ดูก่อน! กุลบุตร แท้จริง

แล้ว บุญที่อยู่ในรูขมุขนของผู้เป็นอาจารย์นัน้ยิ่งใหญ่กว่ากองบญุทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากวัชระกาย วาจา 

จิตของพุทธะผู้มพีระภาคเจ้าซึ่งอาศัยอยูใ่นทศิทั้ง 10 | เหตุใดจึงเปน็เชน่นัน้ ? | เพราะว่าจิตแห่งโพธ ิ

คือแก่นสาระและการอบุัติขึน้ของพุทธะปัญญาทั้งปวง รวมทั้งยังเป็นแหล่งก าเนิดของพระสัพพัญญู 

ดังกล่าวมานี้แล | 

เม ื่อนั้น พระโพธสิตัว์ มหาสัตวเ์มตไตรยะซึ่งเกดิอาการสัน่ เต็มไปด้วยความกลัวในใจได้อยู่

ในความเงียบงัน | 

เม ื่อนั้น พระอโษภยตถาคต พระรัตนเกตุตถาคต พระอมติาภตถาคต พระอโมฆสิทธ ิตถาคต 

และพระไวโรจนตถาคตไดเ้ข้าสู่สมาธทิีช่ื่อวา่ “การเข้าฌานอยา่งลึกของผู้ส าเร็จแห่งธรรมะทั้งปวง” 

และได้กล่าวมนตร์ต่อพระโพธ ิสัตว์ทั้งปวงว่า | ขอพระโพธ ิสัตว์ผู้ม ีพระภาคทั้งหลายทั้งปวงจงฟัง 

พุทธ ะผู้ม ีพระภาคทั้งหลายทั้งปวงทั้งสิบทิศ ผู้ เกิดจากวัชระปัญญาทั้ง 3 เ วลา ได้มาอยู่ต่อหน้า

อาจารย์แห่งคุหยสมาชทั้งปวงเพื่อบูชาและท าความเคารพพระองค์ | เหตุใดจึงเปน็เชน่นัน้ ? | เพราะ
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พระองค์ทรงเป็นอาจารย์แห่งพระโพธสิัตว์และตถาคตทั้งปวง ยิ่งไปกวา่นั้น พระองค์ทรงเป็นพระผู้ม ี

พระภาคหนึ่งเดียว ทรงเป็นมหาวัชรธร เป็นอธ ิบดีแห่งพุทธะปัญญาทั้งปวง |  

เม ื่อนั้น มหาโพธ ิสัตว์กล่าวต่อพระตถาคตทั้งหลายทั้งปวงว่า | ดูก่อน ! พระผู้ม ีพระภาค 

ผู้ส าเร็จแห่งกาย วาจา และจิตแห่งตถาคตทั้งปวง ตั้งอยู่ หรือเ กิดจากที่ใดกัน  ? | พระตถาคต

ทั้งหลายกล่าวตอบว่า | ผู้ส าเร็จทั้งหลายนั้นตั้งอยู่ ในวัชระกาย วาจา จิตของวัชระอาจารย์ผู้ซึ่งเป็น

กาย วาจา จิตแห่งกายอันลี้ลับทั้งสามของตถาคตทั้งปวง | มหาโ พธ ิสัตว์ถามต่อว่า | วัชระอันลี้ลับ

แห่งกาย วาจา จิตตั้งอยู่ที่ใดกัน | พระตถาคตตอบว่า ไม ่ม ีที่ใดเลย | 

เม ื่อนั้น มหาโพธ ิสัตว์รู้สึกแปลกใจและอัศจรรย์ใจจึงตกอยู่ในภาวะอันเงียบงัน |  

เม ื่อนั้น พระผู้มพีระภาคตถาคตวชัรปาณีได้ตื่นจากสมาธแิหง่วัชระอันลี้ลับ และได้กล่าวต่อ

พระตถาคตและพระโพธสิัตวท์ั้งหลายทัง้ปวงว่า |  ขอให้พระผู้มพีระภาคตถาคตและพระโพธ ิสัตว์ทั้ง

ปวงจงฟังเรื่องราวมหามณฑลของสมาธทิี่ชือ่ว่า “แหล่งก าเนิดของการรู้แจ้งแห่งพระตถาคตทั้งปวง”  

เม ื่อนั้น พระตถาคตและพระโพธสิัตว์ทั้งปวงไดพ้นมมอืเพื่อถวายความเคารพต่อพระผู้มพีระ

ภาควัชรธร แล้วกล่าวต่อพระองค์วา่ | ขอพระสุคตผู้ม ีพระภาคได้โปรดแสดงมหามณฑลด้วยเทอญ |  

ให้นึกถึงมหามณฑลที่อยู่ท่ามกลางอากาศธาตุ ม ีสี่ม ุมตกแต่งอย่างงดงาม 

ด้วยโยคะของพุทธมณฑล พึงปลุกกระตุ้นฌานแห่งวัชระ || 52 || 

ด้วยฌานแห่งวัชระมณฑลเป็นอาสนะของจักระ(วงกลม)ทั้งปวง ผู้ทรง

ปัญญา พึงกระท าการบูชาด้วยพิธ ีกรรมนี้ || 53 || 

ให้นึกถึงอาจารยไ์ว้ในใจเรา เริ่มการอภิเษกขึ้น ให้คิดถึงช่องว่างของพระ

ธาตุที่ถูกเติมเต็มด้วยพุทธะทั้งปวง || 54 || 

ตามพิธ ีกรรมท าให้ทกุสิ่งทุกอยา่งตกลงไปสู่ 3 สถานที่(ต าแหน่ง) ของการ

อภิเษก ด้วยวิธ ีการเหล่านี้  เราจะได้รับการรู้แจ้งเพื่อประโยชน์สุขของ

สรรพสัตว์ และย่อมบรรลุถึงความหัศจรรย์ของสิทธ ิ(ความส าเร็จ)ทั้งปวง

แห่งกาย วาจา จิต || 55 || 

มณฑลแห่งสมาธ ิที่ชื่อว่า “สมยะ(การเข้าถึง) จักระของพุทธะและโพธ ิสัตว์ทั้งปวง” 

เม ื่อนั้น พระวัชรปาณี อธ ิบดีแหง่ตถาคตทั้งปวงได้น าออกจากวัชระกาย วาจา จิตตนเองอีก

ครั้ง ซึ่งเป็นความลี้ลับของกาย วาจา จิตที่ชื่อว่าวัชระโยคะแห่งตถาคตทั้งปวง |  

|| ห หรีะ ข  || 
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เคลื่อนไปสู่ท่ามกลางช่องว่างของพระธาตุ ให้นึกถึงมณฑลของเนื้อและ

กระดูก เป็นอาทิ ให้สร้างภาพพระวัชรสตัว์ขึ้นไว้ในตรีกาย วาจา และดวง

หทัย || 56 || 

ให้คิดถึงพิธกีรรมทีม่ผีู้ซึ่งมลีกัษณะโหดรา้ย เกรี้ยวกราด น่าเกียจน่ากลัว ม ี 

4 แขน มีสีผิวเหมือนสีดอกอุบล(สีนิล) ถือหัวกะโหลกอยู่ในมือ || 57 || 

ผู้ฝึกปฏิบัติอย่างมุ่งม ั่นนั้นพึงนึกถึงลิ้นที่แลบออกมาส่องแสงเป็นรัศมี 5 

แฉก ด้วยการปฏิบตัิฌานแหง่มนตร์ เลือดก็ถูกหลัง่ออกมา เป็นการปฏิบัติ

ขั้นสูง || 58 || 

ด้วยการปฏิบัติโยคะวัชระ เราย่อมโจมตแีมก้ายของพุทธะด้วยตรศีูล วัชระ

สมยะ และกริซอันน่าสะพรึงกลัว || 59 || 

เม ื่อนั้น พระวัชรปาณี อธ ิบดีแหง่ตถาคตทั้งปวงได้น าออกจากวัชระกาย วาจา จิตตนเองอีก

ครั้ง ซึ่งเป็นประโยชน์ที่เกี่ยวกับการเข้าถึงวัชราหาร |  

ผู้ปฏิบัติอย่างมุง่ม ัน่พึงเสพอาหารและเครื่องดื่มอะไรก็ได้ที่เป็นสิ่งปฏิกูล

และเนื้อ เราย่อมเสพไปตามหนทางแห่งพิธ ีกรรม || 60 || 

เม ื่อนั้น พระวัชรปาณี อธ ิบดีแหง่ตถาคตทั้งปวงได้น าออกจากวัชระกาย วาจา จิตตนเองอีก

ครั้ง ซึ่งเป็นการบูชาขั้นสูงของวัชระกาย วาจา จิตแห่งตถาคตทั้งปวง |  

พึงกระท าการบูชาขั้นสูงพร้อมด้วยเครื่องบูชา 5 อย่าง เพราะนี่คือ การ

บรรลุที่ไม ่สามารถท าลายได้ของวัชระทั้งปวง || 61 || 

เม ื่อนั้น พระวัชรปาณี อธ ิบดีแหง่ตถาคตทั้งปวงได้น าออกจากวัชระกาย วาจา จิตตนเองอีก

ครั้ง ซึ่งเป็นการบูชาอันลี้ลับของวัชระกาย วาจา จิตแห่งตถาคตทั้งปวง |  

ด้วยการหลอมรวมกนัของอินทรยี์(อวัยวะ)ทัง้สอง ใหเ้อาน้ าอสุจิของตนเอง

มาบูชาทุกสิ่งทุกอย่างตามพิธ ีกรรม เราก็จะบรรลุถึงการรู้แจ้ง || 62 || 

เม ื่อนั้น พระวัชรปาณี อธ ิบดีแหง่ตถาคตทั้งปวงได้น าออกจากวัชระกาย วาจา จิตตนเองอีก

ครั้ง ซึ่งเป็นสัมพรของกาย วาจา จิตแห่งตถาคตทั้งปวง |  

ด้วยการเข้าถึงตรีวัชระในกาย มารดาแห่งพระธาตุ(ที่อาศัย)อันไ ม่ม ีที่

สิ้นสุดของสรรพสัตว์ เป็นผู้ถือสมยะ(การบรรลุ) นี้คือสัมพร(สังวร)ที่น่า

อัศจรรย์ || 63 || 
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เม ื่อนั้น พระวัชรปาณี อธ ิบดีแหง่ตถาคตทั้งปวงได้น าออกจากวัชระกาย วาจา จิตตนเองอีก

ครั้ง ซึ่งคือวัชระสัมพรของสาธก(ผู้ใกล้ส าเร็จ) |  

เราจะส าเร็จถึงความสุขแห่งกาย วาจา จิตอันเกิดจากที่อาศัยแห่งวชัระอัน

ลี้ลับทั้งสามในทุกๆหนทางอย่างไม่ต้องสงสัย || 64 || 

เม ื่อนั้น พระวัชรปาณี อธ ิบดีแหง่ตถาคตทั้งปวงได้น าออกจากวัชระกาย วาจา จิตตนเองอีก

ครั้ง ซึ่งคือสัมพรวัชรสัตว์ของสาธก |  

ให้นึกถึงมณฑลทีม่รีะยะทางกว้างใหญ่อยู่เหนือหวัของเรา ให้นกึถงึพยางค์

โอมเคลื่อนไปสู่จุดศูนย์กลาง น้ าอมฤตทั้ง 5 ตกไปสู่พยางค์นั้น || 65 || 

ด้วยการปฏิบัติโยคะวัชระนั้น ท าให้เกิดแสงส่องสว่างในชั่วขณะนั้น เป็น

สภาวะอันเป็นมงคลยิ่งของกาย วาจา จิตอย่างไม่ต้องสงสัย || 66 || 

เม ื่อนั้น พระวัชรปาณี อธ ิบดีแหง่ตถาคตทั้งปวงได้น าออกจากวัชระกาย วาจา จิตตนเองอีก

ครั้ง ซึ่งคือความลี้ลับของกาย วาจา จิตของผู้ถือมณฑล |  

อย่ากระท าพิธ ีทางศาสนา อย่าสวดหรือท่องต ารา อย่ากระท ามณฑล และ

อย่าบูชาตรีวัชระขั้นสูง || 67 || 

เม ื่อนั้น พระวัชรปาณี อธ ิบดีแหง่ตถาคตทั้งปวงได้น าออกจากวัชระกาย วาจา จิตตนเองอีก

ครั้ง ซึ่งคือความลี้ลับที่ผลักดันให้ระงับและก าจัดพิษทั้งปวงออกไป |  

|| ภร || 

ให้วางพยางค์นั้นไว้ตรงกลางของจักรทีถู่กประดับด้วยรศัมสีีขาวอันโชตชิว่ง 

ให้คิดว่าพยางค์นั้นมสีีเหลอืง เปลง่รัศมเีปน็สเีหลืองออกมา นี้คือเมล็ดพืช

(พีชมนตร์) ที่เกดิจากความลีล้ับโดยการเข้าถึงรัศมีแห่งวัชระทั้ง 3 || 68 || 

เม ื่อนั้น พระวัชรปาณี อธ ิบดีแหง่ตถาคตทั้งปวงได้น าออกจากวัชระกาย วาจา จิตตนเองอีก

ครั้ง ซึ่งคือจักรหลอมรวมกับวัชรมนตราเพื่อการปกป้องกาย วาจา จิต |  

อู หูลู หูลู ติษฺ  ติษฺ พ ธ พ ธ หน หน ทห ทห อมฺฤเต หู ผฏฺ สฺวาหา | 

บนชิ้นส่วนของเปลือกไมต้้นเบริ์ช71 ให้วาดภาพจักรอยู่ในวัชระกรรม วาง

พยางค์ “หมฺ” ไว้ตรงกลาง เขียนชื่อไว้ข้างในนั้น || 69 || 

                                                             
71

Bhurja = ตันเบิร์ช (Birch) มีอยู่ประมาณ 40 สายพันธ์ุ ปัจจุบันเป็นต้นไม้ประจ าชาติของ

รัสเซีย ช่ือทางวิทยาศาสตร์ช่ือ Betula สีเปลือกล าต้นของมันเป็นสีขาวโพลน คนสมัยโบราณมักจะลอก
เปลือกมันออกมาเพื่อเขียนหรือจารตัวหนังสือ ในล าต้นเบิร์ชจะมีน้ าหวาน ให้เจาะรูท่ีล าต้น น้ าหวานจะไหล
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พึงตกแต่งชิ้นส่วน(เปลือกไ ม้)นั้น ให้สมบูรณ์ด้วยอักษรพยางค์มนตร์ 

เพราะนี่คือ แหล่งอาศัยอันลี้ลับทั้งสามของมนตร์ทั้งปวง || 70 || 

เม ื่อนั้น พระวัชรปาณี อธ ิบดีแหง่ตถาคตทั้งปวงได้น าออกจากวัชระกาย วาจา จิตตนเองอีก

ครั้ง ซึ่งวัชระอัญชนะ(ขี้ผึ้ง) |  

บนทางสี่แยก มีต้นไ ม้อยู่ 1 ต้น และในเทวสถานของพระแม่หรือใ น

สถานที่อันสงบ(ศิวาลัย) จงวางลงซึ่งวัชระอญัชนะ(ยาขี้ผึ้ง) ในหัวกะโหลก

อยู่เสมอๆ || 71 || 

ในเวลาเที่ยงคืนของคืนวนัที ่14 (ของปักษ์ถัดไป) ผู้รู้พึงกระท าไส้ตะเกียงด้วยน้ าม ันที่ม ีค่า

เป็นม งคล เลือด ก้านและใยดอกบัวน ามารวมกัน  และน าเอาวัชระอัญชนะ(ขี้ผึ้ง)นั้นมาหยดลง  

จากนั้นให้สวดมนตรภ์าวนามากกว่า 108 จบ เราจะบรรลุผลส าเรจ็เป็น 3 เท่า ดังที่พระผู้ม ีพระภาค

สมันตภัทรได้กล่าวมาแล้ว | 

เม ื่อนั้น พระตถาคตผูม้พีระภาคทั้งปวงได้กลา่วต่อพระวัชรปาณี อธ ิบดีแห่งตถาคตทั้งปวง | 

ดูก่อน ! พระผู้ม ีพระภาค ด้วยการรวมกนัของพยางค์มนตรอ์ันลี้ลับจ านวนเท่าไร จะท าให้เหล่าพระ

โพธ ิสัตว์มหาสัตว์มศีรัทธาในการปฏบิัติจรรยาแห่งวชัระของตถาคตทั้งปวงให้ได้เขา้ถึงความลี้ลับแห่ง

ตถาคตทั้งปวง ? | จากนั้น พระวัชรปาณี อธ ิบดีแห่งตถาคตทั้งปวงได้กล่าวต่อตถาคตทั้งปวงว่า | 

ดูก่อน ! ตถาคตทั้งหลาย เหล่าพระโพธ ิสัตว์มหาสัตว์จะมีศรัทธาในการปฏิบัติจรรยาแห่งวัชระเ พื่อ

การตรัสรู้ของตถาคตทั้งปวงก็เพราะด้วยการรวมกันของพยางค์มนตร์อันลี้ลับจ านวน 3 พยางค์ | 

ตถาคตทั้งปวงทูลถามว่า | ด้วยการรวมกันของจ านวนทั้ง 3 นั้นคือ สิ่งใดหรอื ? | พระวัชรธรกล่าวว่า 

ด้วยการรวมกนัของจ านวนทั้ง 3 นั้นคือ วัชระกายแห่งตถาคตทั้งปวง วัชระวาจาแห่งตถาคตทั้งปวง 

และวัชระจิตแห่งตถาคตทั้งปวง |  

เม ื่อนั้น พระตถาคตทั้งปวงได้ถวายความเคารพกราบพระบาทพระผู้ม ีพระภาควัชรปาณี 

และอยู่ในภาวะอันเงียบสงบ |  

เม ื่อนั้น พระวัชรปาณี อธ ิบดีแหง่ตถาคตทั้งปวงได้กล่าวต่อพระตถาคตและพระโพธ ิสัตว์ทั้ง

ปวงว่า | พระผู้ม ีพระภาคตถาคตทัง้หลาย ในกาลก่อนนั้นมมีากมายเทา่กับฝุ่นละอองบนยอดเขาพระ

                                                                                                                                                                              

ออกมา เอาไปใช้ในการจัดท าไวน์และน้ าเ ช่ือม ใบจากต้นไม้เป็นรูปสามเหล่ียมและหยักบนขอบ จะ
เปล่ียนเป็นสีเหลืองในฤดูใบไม้ร่วง ผลไม้เรียกว่า Samara ดอกไม้จะจัดอยู่ในกลุ่มท่ีเรียกว่า catkins      
ห้อยลงม าจากก่ิง ไม้ใน ฤดูร้ อน  Britannica, Britannica Concise Encyclopedia (Chicago: 

Encyclopedia Britannica. INC, 2006), 234. 



  287 

สุเมรุของดินแดนพุทธเกษตรทั้งหลายอยา่งที่ไมส่ามารถจะบรรยายได้ จากยุคอดีตตั้งแต่พระผู้ม ีพระ

ภาคทีปังกรตถาคตผู้เป็นอรหันต์ ผู้บรรลุพระสัมมาสัมโพธ ิญาณ เป็นต้น จวบจนมาถึงยุคของพระ

สัมมาสัมพทุธเจ้ากัศยปะมหามนุีกไ็มเ่คยถกูสอน(เรื่องคหุยะ)ในชว่งเวลานั้น | เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น ? 

| ดูก่อน ! พระผู้ม ีพระภาค สรรพสตัว์ทัง้หลายไมไ่ด้ถูกลิขิตมาเพื่อเข้าถึงความหมายของมหาคุหยะ

(ความลับที่ยิ่งใ หญ่) นี้  | ดูก่อน ! พระผู้ม ีพระภาคตถาคตทั้งปวง หากแต่ในคุหยสมาชนี้ พวกเรา

เหล่านั้นจะบรรลุถงึการตรสัรูใ้นทันที | พระโพธ ิสตัว์ผูท้ี่ยงัไมบ่รรลถุึงการรู้แจ้งก าลังค้นหาและมุ่งม ั่น

ถึงการบรรลุมาหลายยุคหลายสมยัเทา่กับเมล็ดทรายในแม่น้ าคงคา | พระโพธ ิสัตว์ผู้ซึ่งยินดีในคุหย

สมาชะนี้ก็จะพบกับการบรรลุ ดังเชน่ หลายชีวติที่นี ่และนับได้ว่าเป็นพุทธะผู้ตื่นรู้ท่ามกลางตถาคต

ทั้งปวง |  

เม ื่อนั้น พระโพธสิตัว์ทั้งหลายที่ได้ยนิถอ้ยค าเหล่านี้ของวชัระวาจาก็ร้องไห้ ตถาคตทั้งหลาย

จึงกล่าวต่อพระโพธสิัตว์ทั้งหลายวา่ | อย่าร้องไห้ไปเลย ดูก่อน ! ผู้ม ีพระภาคมหาโพธ ิสัตว์ทั้งหลาย 

ท่านจงอย่าปลุกความทกุข์ใหเ้กิดขึน้เปน็ 3 เท่าเลย | พระโพธสิัตวท์ั้งหลายจึงกล่าวตอ่ตถาคตทั้งปวง

ว่า | ดูก่อน ! พระผู้ม ีพระภาคตถาคตทัง้ปวงจะไมใ่หพ้วกเราร้องไห้กนัได้อย่างไร ? | ความทุกขเ์ปน็ 3 

เท่าบังเกิดกับพวกเราได้อยา่งไร ? | เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น ? | พระผู้ม ีพระภาคเจ้า! พวกเราไม่ได้ถูก

ลิขิตมาให้รู้ถึงพยางค์มนตร์อันลี้ลับทั้ง 3 | พระผู้ม ีพระภาค! พวกเราไม่ได้ถูกลิขิตให้ได้ยินชื่อของ

พยางค์มนตร์เหลา่นั้น | ตถาคตทั้งปวงจึงตรัสตอบว่า | ดูก่อน! กุลบุตร เป็นเช่นเดียวกับที่ท่านไม่รู้ 

ไม ่ได้ยนิ พยางค์มนตรท์ั่วไป เราก็เชน่เดยีวกนั กุลบุตรทั้งหลาย ! ตถาคตทั้งปวงและโพธสิตัว์ทัง้ปวงไม่

สามารถบรรลหุรอืไมส่ามารถเข้าใจพยางค์มนตรอ์ันลีล้ับเหล่านีไ้ด้ | เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น ? | เพราะ

ความบริสุทธ ิ์ของพยางค์มนตร์อันลี้ลับทั้ง 3 | 

เม ื่อนั้น พระโพธสิตัว์ทั้งปวงตกอยูใ่นความเงยีบงัน และพระผู้มพีระภาคตถาคตทั้งปวงอาศัย

อยู่ในส่วนหนึ่งของสตรีวัชระกาย วาจา จิตแห่งตถาคตทั้งปวง | 

เม ื่อนั้น พระนางมามกี พระมหาศักติแหง่จิตของตถาคตทัง้ปวงยกยอ่งสรรเสรญิยินดีตอ่พระ

ผู้ม ีพระภาคมหาวัชรธร อธบิดีแห่งตถาคตทั้งปวงดว้ยการบูชาพยางค์มนตร์อันยิง่ใหญ่แหง่ความรกัตอ่

วัชรธร | 

ข้าแต่พระองค์! วัชระจิต พระอิศวรแห่งโลก พระธ าตุ(อาณาจักร)แห่ง

สรรพสัตว์ โปรดจงปกป้องข้าฯด้วยความปรารถนาต่อประโยชน์อนัยิง่ใหญ่

แห่งความ เพลิดเพลินและน่ายินดี โปรดจงรักข้าฯ ข้าแต่พระบิดาและ
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พันธนาการอันยิ่งใหญ่แห่งสรรพสัตว์ หากท่านต้องการ จงให้ชีวิตแก่ข้าฯ

เถิด พระนาถะผู้ปกป้อง! || 72 || 

เม ื่อนั้น พระพุทธโลจนา พระมหาชายาแห่งกายของตถาคตทั้งปวงได้กล่าวสรรเสริญยินดี

ด้วยความสุขต่อพระผู้มพีระภาคมหาวัชรธร อธ ิบดีแห่งตถาคตทั้งปวงด้วยการบูชาพยางค์มนตร์อัน

ยิ่งใหญ่แห่งความรักต่อวัชระ | 

ข้าแต่พระองค์! วัชระกาย สรรพสัตว์ผู้ เป็นที่รัก กงล้อแห่งค าบัญชา ค า

สอนแห่งคุณความดี ประโยชน์แห่งการตื่นรู้ การรู้แจ้งขั้นสูงสุดด้วยความ

เสน่หา จงรักข้าฯ และเข้าถึงราคะนัน้ หากท่านต้องการ จงให้ชีวิตแก่ข้าฯ

เถิด พระนาถะผู้ปกป้อง! || 73 || 

เม ื่อนั้น พระวัชรเนตรีแห่งกาย วาจา จิต ผู้เป็นมหาชายาของพระโลเกศวรได้กลา่วสรรเสรญิ

ต่อพระผู้ม ีพระภาคมหาวัชรธร อธ ิบดีแห่งตถาคตทั้งปวงด้วยการเข้าถึงความเพลิดเพลินแห่งกาม | 

ข้าแต่พระองค์! วัชระวาจา ความเมตตาและความดีของสิ่งทั้งปวง จงตั้งใจ

ท าหน้าที่ต่อประโยชน์ของโลกอย่างสม่ าเสมอ จงมอบความรักให้แก่ข้าฯ 

ข้าแต่พระสมันตภทัร ผู้ประพฤติเพื่อความสุข หากท่านตอ้งการ จงใหช้ีวิต

แก่ข้าฯเถิด พระนาถะผู้ปกป้อง! || 74 || 

เม ื่อนั้น  พระมหาชายา(ศักติ)แห่งวัชรสมยของกาย วาจา จิตแห่งตถาคตทั้งปวงไ ด้กล่าว

สรรเสริญสดดุีต่อพระผู้มพีระภาคมหาวัชรธร อธ ิบดีแหง่ตถาคตทั้งปวงด้วยความยนิดีและพึงพอใจใน

ความสุขของตถาคตทั้งปวง | 

ข้าแต่พระองค์! วัชระกาม การเข้าถึงขัน้สงูเพื่อประโยชนแ์หง่ความดีเลิศ ผู้

ถูกตกแต่งด้วยวงศ์ตระกูลแห่งพุทธะ ผู้ม ีความเมตตาอย่างชอบธรรม จง

มอบความรักให้แก่ข้าฯ ผู้ซึ่งเป็นบ่อเกดิแหง่รตันะของคุณความดีทั้งหลาย 

หากท่านต้องการ จงให้ชีวิตแก่ข้าฯเถิด พระนาถะผู้ปกป้อง ! || 75 || 

เม ื่อนั้น พระผู้มพีระภาคตถาคตวชัรปาณีได้เขา้สู่สมาธทิี่ชือ่ว่า “วัชระอันเป็นมงคลแห่งการ

บริโภคกามทั้งปวง” พร้อมด้วยการเข้าถึงจักระและก าลังเพลิดเพลินอยู่ในกามกับพระชายาแห่ง

ตถาคตทั้งปวงในภาวะอันเงียบงัน | จากนั้นในอากาศธาตุทั้งปวงถกูเติมเต็มด้วยเมล็ดพันธ ุ์(น้ าอสุจิ) 

ของวัชระสมยะกาย วาจา จิตแห่งตถาคตทั้งปวง เปรียบเสมือนกับการเติมเต็มน้ าแห่งวัชระลงใ น

ภาชนะ | ในวัชระอากาศธาตุนั้น เหล่าสรรพสัตว์ที่เกิดจากการเข้าถึงกายทั้ง 3 ได้สัมผัสถึงศรีวัชระ 

และกลายเป็นพระตถาคตอรหนัต์สัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมด้วยปัญญาแห่งตรีวัชระ | จากนั้น สรรพ



  289 

สัตว์ทั้งปวงที่ได้รบัการอภิเษกแลว้จะเปน็ดงัเช่น พระสมนัตภัทระด้วยวัชระกาย วาจา จิตแห่งตถาคต

ทั้งปวง | 

เม ื่อนั้น พระตถาคตวัชรปาณีกล่าวตอ่พระตถาคตทั้งปวงว่า | ดูก่อน! พระผู้ม ีพระภาค ท่าน

เข้าใจความเหมอืนของพุทธธรรมทัง้ปวงแล้วหรอื? | จากนั้น พระตถาคตทั้งปวงได้กล่าวต่อพระวัชร

ปาณี อธ ิบดีแห่งตถาคตทั้งปวงว่า | ดูก่อน! พระสุคต พวกเราเขา้ใจว่าการปฏบิัติวัชระปญัญา มีความ

เหมือนกับวัชระปัญญาแห่งตถาคตทั้งปวง | 

เม ื่อนั้น  พระผู้ม ีพระภาคตถาคตทั้งปวงไ ด้ออกมาจากส่วนหนึ่งของสตรี(ช่องคลอด)ของ

ตถาคตทั้งปวง และได้กล่าวต่อพระผู้ม ีพระภาคตถาคตมหาวัชรปาณี อธ ิบดีแห่งตถาคตทั้งปวงว่า | 

ดูก่อน! พระผู้ม ีพระภาค สุคต ช่างน่าอัศจรรย์เหลือเกิน การรู้แจ้งแห่งพุทธะนั้นถูกเรียกขึ้นมาโดย

ผ่านถ้อยค าพยางค์มนตร์แห่งราคะ |  

เม ื่อนั้น พระวัชรปาณี อธ ิบดีแห่งตถาคตทั้งปวง ได้กล่าวต่อพระตถาคตทั้งปวงว่า | ดูก่อน! 

พระผู้ม ีพระภาคตถาคตทัง้ปวง ท่านจงอย่ากล่าวเช่นนั้น | เพราะเหตุใดเลา่? | เพราะว่า ธรรมทัง้ปวง

เป็นดังเชน่การเข้าถึงชอ่งว่างของวัชระ(อากาศ) | ไม่ม ีรปูขันธ ์ไมม่เีวทนาขันธ ์ ไม ่ม ีสัญญาขันธ ์ ไม ่ม ี

สังขารขันธ ์ไมม่วีญิญาณขันธ ์ไมม่ธีาตุ ไมม่อีายตนะ ไมม่รีาคะ ไมม่โีทษะ ไม่มโีมหะ ไมม่ ีธรรม ไม่ม ี

อธรรม เช่นนั้นแล |  

ล าดับนั้น ตถาคตทั้งปวงก็อยู่ในความเงียบงัน | 

เม ื่อนั้น พระผู้ม ีพระภาควัชรปาณีไ ด้กล่าวต่อตถาคตทั้งปวงและโพธ ิสัตว์ทั้งหลายว่า | 

ดูก่อน! พระผู้ม ีพระภาคตถาคตทั้งปวง จงเปิดเผยความลี้ลับแห่งวัชระกาย วาจา จิตแห่งตถาคตทั้ง

ปวงนี้ต่อโลกธาตุทั้งปวงเถดิ | เพราะเหตุใดกนั ? | เพราะพระโพธสิัตวม์หาสัตวเ์หล่านี้ซึ่งอาศัยอยู่ใน

ทิศทั้ง 10 ถูกลิขิตมาเพื่อหนทางแห่งธรรม (ให้ถ่ายทอดธรรมะแก่สรรพสัตว์) | 

เม ื่อนั้น พระวัชรปาณี อธ ิบดีแหง่ตถาคตทั้งปวง ได้กลา่วต่อวัชรธรรมว่า | ดูก่อน! กุลบุตร จง

รับเอาแก่นสารของการเขา้ถึงตถาคตทัง้ปวงนี้ เพราะท่านจะได้รับการอภิเษกโดยตถาคตทั้งปวงให้

เป็นดังเชน่วชัระแห่งธรรเมศวร | ล าดับนั้น พระโพธสิัตวม์หาสัตว ์วัชรธรรมกลา่วว่าขอใหเ้ป็นเช่นนั้น

(เจริญพร) และอยู่ในความเงียบงัน | 

เม ื่อนั้น ตถาคตทั้งปวงไ ด้กระท ากาย วาจา จิตของตนเข้าสู่พยางค์มนตร์ของวัชรสัตว์ | 

ล าดับนั้น พระตถาคตไวโรจนะได้อาศัยอยูใ่นวชัระกายแหง่ 3 โลก และให้ท าสมาธใิห้เหมือนกับกาย

แห่งตถาคตทั้งปวงด้วยความเงียบ | จากนั้น ตถาคตวัชระวาจาได้อาศัยอยู่ในวัชระวาจาแห่ง 3 โลก 
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และให้ท าสมาธใิห้เหมือนกับวาจาแห่งตถาคตทั้งปวงด้วยความเงียบ | จากนั้น ตถาคตวัชรปาณี ได้

อาศัยอยู่ในวัชระจิตแห่ง 3 โลก และให้ท าสมาธใิห้เหมอืนกับจิตแห่งตถาคตทั้งปวงด้วยความเงียบ |  

ดังที่พระผู้ม ีพระภาคได้กล่าวมาแล้วดังนี้ | 

บทที่ 17 การอธ ิษฐานถึงสมัพร(สังวร)วัชระของตถาคตทั้งปวงในคุหยสมาช มหาคุหยตันตร

ราชะได้จบลงด้วยกาย วาจา และจิตอันลี้ลับแห่งตถาคตทั้งปวงอย่างเป็นศิริ ดังนั้นแล้ว || 
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บทที่ 18 

การอธ ิษฐานถึงญาณแห่งวัชระท ี่ช ี้น  าไปสู่ค วามลี้ล ับท ั้งปวง  

 

 เม ื่อนั้น มหาโพธสิัตวท์ั้งหลายผูท้ี่จะเปน็พุทธะต่อไปภายหน้าได้กล่าวต่อพระตถาคตทั้ง

ปวงผู้เห็นธรรมนั้น ให้ชีแ้นะถึงหนทางอันลี้ลับแห่งกาย วาจา จิตของการอภิเษกตถาคตทั้งปวง ด้วย

สรรพภาวะอันแน่วแน่เพื่อให้ได้เข้าถึง ได้เห็น ได้ยินและได้บรรลุผลส าเร็จ |  

อโห! ความแน่วแน่แห่งกาย วาจา จิตของสมันตภัทระ พวกเขา(โพธ ิสัตว์

ทั้งหลาย)เคลื่อนออกไปอยู่ทกุหนทุกแหง่ในตรีวัชระด้วยวัชระทั้ง 3 || 1 || 

สรรพสัตว์ทั้งหลายที่ถอืก าเนิดโดยไม่ใช่สตรีมาจากภาวะเดิมแท้จากทาง

ของวัชระ ผู้ที่ก าลังจะกลายเปน็พุทธะแหง่วัชระ ผู้ที่ได้บรรลถุึงทีแ่หง่การรู้

แจ้งของวัชระ || 2 || 

อโห! นี่ช่างน่าอัศจรรย์เหลือเกิน    อโห! อินทรีย์ช่างสงบยิ่ง 

อโห! นิพพานอันสูงสุด       อโห! สัมสาระอันสันติโดยแท้ || 3 || 

มหาโพธสิตัว์ทัง้หลายได้กลา่วต่อโพธสิตัวม์หาสัตว์ทั้งหลาย ตถาคตทัง้ปวง | 

โพธ ิสัตว์ทั้งหลายนั้นแล มหาสัตว์ทั้งหลายนั้นแล | 

เม ื่อนั้น โพธ ิสัตว์มหาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงได้มาชุมนุมกันอีกครั้งนึง และได้กล่าวเปล่งเสียง

พร้อมเพรียงกัน พร้อมทั้งก้มลงกราบแสดงความเคารพเพื่อการบชูาต่อตถาคตทั้งปวงด้วยการบูชาอันลี้

ลับสูงสุด | 

อโห! นี้คืออุบายที่ยากยิ่งกว่าจะบรรลุ คือเครื่องมือที่จะน าไปสู่การรู้แจ้ง 

ซึ่งถูกขนานนามว่า คุหยสมาชตันตระ ความเป็นสุดยอดขั้นสูงสุดของ

ตันตระทั้งหลาย(วิธ ีการ) || 4 || 

ดูก่อน! พระนาถะ พวกเรามีความประสงค์จะให้ท่านกล่าวค าพูดใดที่เป็น

บ่อเกิดแห่งค าสอนอันลึกลับนั้นเพื่อประโยชน์ และเพื่อความสุขแก่สัตว์

ทั้งหลาย || 5 || 

 เม ื่อนั้น ตถาคตทั้งปวงได้กล่าวต่อพระโพธ ิสัตว์ทั้งหลายว่า |  

สาธ ุ สาธ ุ มหาสัตว์ทั้งหลาย สาธ ุ สาธ ุ ผู้กระท าคุณประโยชน์ทั้งหลาย | 

 แนวทางอันลี้ลับอย่างยิ่งในตันตระเป็นเ ช่นใด ความประสงค์ที่จะตั้ง

ค าถามทั้งปวงก็เป็นเช่นนั้น || 6 || 
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เม ื่อนั้น มหาโพธ ิสัตว์ทั้งหลาย - | 

มหาโพธ ิสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ผู้ม ีความเจริญรุ่งเรืองประภัสสรย่อมถาม

ค าถามตามข้อสงสัยของตน แล้วก้มลงแสดงความเคารพอีกครั้ง || 7 || 

คุหยะท าที่ไ หน ควรกล่าวอย่างไร สมาชะหมายความว่าอย่างไร ที่แบบ

ไหนที่สัมพันธ ์กัน โยคะท าที่ไหน หมายความว่าอย่างไร || 8 || 

ขอท่านจงบอกมา มีกี่วิธ ีคุหยะมกีี่วธิ ีรหัสความลี้ลบัเปน็อย่างไร ปรมะขัน้

สูงสุดมีวิธ ีการอย่างไร || 9 || 

โพธ ิจิตเปน็อย่างไร จะรู้ได้อยา่งไร วิทยาบุรษุคืออะไร วัชระธฤกฺ(วัชระอัน

แข็งแกร่ง)เป็นอย่างไร จะรู้ได้อย่างไร ชินชิกฺเป็นอย่างไร || 10 || 

รตฺนธฤกฺเป็นอย่างไร อะไรคืออาโรลิคฺ ปฺรชฺ าธ ฺฤคเป็นอย่างไร จะรู้ไ ด้

อย่างไร ตระกูลในที่นี้เป็นอย่างไรกัน || 11 ||72 

โมหะหมายถงึอะไร โทสะอยูท่ี่ไหน คืออะไร ราคะหมายถึงอะไร วัชระใน

ที่นี้คืออะไร || 12 ||73 

รติ(อารมณ์รัก)อยู่ที่ ไหน หมายถึงอะไร อนุสรณ์แห่งความส าเร็จเป็น

อย่างไร ยมานตกฤตฺใหป้ระโยชนอ์ย่างไร ปฺรชฺ านตฺกฤตเฺป็นอยา่งไร || 13 || 

ปทฺมานฺตกฤตฺชือ่นี้หมายถงึอะไร วิฆฺนานฺตกฤตฺหมายถึงอะไร สมันตจรรยา

เป็นอย่างไร รู้ได้อย่างไร มนตรจรรยาเป็นอย่างไร || 14 || 

สวดมนตร์ในที่นีส้วดท าไม จะรู้ได้อยา่งไร ท ามุทราหมายถึงอะไร ธรรม ะ

เกิดขึ้นได้อย่างไร สัมพละจะส าเร็จในรูปแบบไหน || 15 || 

                                                             
72 รตฺนธฺฤกฺ เป็นมนตร์ส าคัญของพระรัตนสัมภาวะ อาโรลิคฺเป็นมนตร์ส าคัญของพระอมิตาภะ ปฺรชฺ

าธฺฤกฺเป็นมนตร์ส าคัญของพระอโมฆสิทธิ วัชรธฤกฺเป็นมนตร์ส าคัญของพระอักโษภยะ ชินชิกฺเป็นมนตร์
ส าคัญ ของ พ ระไวโรจนะ : Choying Tobden Dorje, The Complete Ningma Tradition from 

Sutra to Tantra, Book 15 to 17 the Essential Tantras of Mahayoga Vol.1 (Boulder: 

Snow Lion, 2016), 280. 
73โมหะ เป็นอารมณ์ของชายาของไวโรจนะ อยู่ทางทิศตะวันออก, โทสะ เป็นอารมณ์ของชายาของ

อักโษภยะ อยู่ตรงกลาง, ราคะ เป็นอารมณ์ของชายาของอมิตาภะ อยู่ทางทิศตะวันตก, วัชระเป็นอารมณ์
ของชายาของอโมฆ สิทธิ อยู่ทางทิศเหนือ , รติ( รัก)  เป็นอารมณ์ของรัตนสัมภาวะ อยู่ทางทิศใต้ : 
Bhattacharyya Benoytosh, The Indian Buddhist Iconography (Calcutta: K.L. 

Makhopadhyay, 1958), 46. 
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สัตว์ทั้งหลายจะใช้ประโยชน์อะไรให้เกิดขึ้นได้ด้วยโทสะ โมหะ และมหา

ราคะ มณฑลหมายถึงอะไร มุทราเหล่านี้ม ีไว้เพื่ออะไร || 16 || 

ดอกไม้เครื่องประดับอยู่ทีใ่ด จิตแห่งการรับรู้หมายถงึอะไร ญาณแห่งจักระ

เป็นอย่างไร ที่อาศัยแห่งความรู้หมายความว่าอย่างไร || 17 || 

พระนาถะทั้งหลายมสีิ่งปลุกเร้าอะไรเป็นแรงกระตุ้น และมีกระบวนการ

ด าเนินการอย่างไร การใหโ้อวาทของพระองค์เป็นอย่างไร พันธนาการใน

ที่นี้คืออะไร || 18 || 

การอภิเษก การช าระล้าง และพิธ ีการทางศาสนาท าอย่างไร เป็นอย่างไร  

น้ าอมฤตทั้ง 5 อาหารการกิน และพลังวิเศษทัง้ 5 เป็นอย่างไร ใช้ท าอะไร 

|| 19 || 

สิทธ ิ(ส าเรจ็)ขั้นสามญักับขัน้สงูสุดเป็นแบบไหน อุบายที่ใช้ม ีกี่อย่าง วิธ ีที่

ด าเนินการไปสู่ความส าเร็จมีกี่ชนิด || 20 || 

ผู้ปฏิบัติโยคะต้องเชื่อฟังค าสั่งของผู้ถือวัชระทั้งปวงอย่างไร พวกเขาต้อง

กระท าการร่วมรกักนัในรปูแบบหลากหลายทั้งปวง ต้องท าแบบไหน || 21 || 

เม ื่อนั้น พระตถาคตทัง้ปวงได้ฟังค าถามของโพธสิตัว์มหาสัตว์เหล่านั้นแล้ว 

ในขณะที่มหาโพธ ิสัตว์ มหาวัชรธรยังคงท าสมาธ ิอยู่ในความเงียบงัน || 

ล าดับนั้น – 

มหาโพธสิัตวท์ั้งหลายทัง้ปวงผู้มใีจกรณุา ผู้ม ีความยินดีปรดีา จึงได้กระตุ้น

ชักชวนพระสุคต นาถะสัมพุทธะอีกครั้งหนึ่ง || 22 || 

บัดนั้น ผู้ถือวัชระแหง่กาย วาจา จิตได้กล่าวต่อพระโพธสิตัว์และตถาคตทัง้

ปวงด้วยวัชระกาย วาจา จิต โพธ ิสัตเวนทระทั้งหลายได้ฟังค าถามอัน

พิสดารที่เกี่ยวกับประโยชน์ของสัตว์โลก || 23 || 

เม ื่อนั้น มหาโพธสิัตวท์ั้งปวงผู้ทีไ่ด้รบัฟังพระวจนะอนัเกื้อกูลของตถาคตทั้งปวงที่เป็นเรื่องราว

ของวัชระกาย วาจา จิตของมหาโพธสิัตว์ มหาวัชรธรด้วยวชัระกาย วาจา จิตตน พระผู้ม ีพระภาคสุคต

ทั้งหลายได้กล่าว สาธ ุ สาธ ุ แล้วท าสมาธ ิต่อด้วยความเงียบงัน | 

ต่อจากนั้น พระตถาคตทั้งปวงผู้ม ีใจมหากรุณาได้อธ ิษฐานจิตด้วยใจที่แน่วแน่ และได้เปล่ง

เสียงพร้อมเพรียงต่อมหาโพธ ิสัตว์ทั้งหลายว่าจะชี้แนะตอบค าถามทั้งหลายให้ฟัง | 
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ให้ถือเอาความลี้ลับทั้ง 3 อย่างแห่งกาย วาจา จิต เอามารวมเป็นหนึ่ง

เดียวแล้วกล่าวด้วยเสียงแห่งพุทธะทั้งปวง || 24 || 

เครื่องมือที่น าไปสู่ความส าเร็จในการเทศนาพุทธะโพธ ิสัตว์ทั้งหลายมี 5 

และมี 9 ชนิด มี 10 มี 7 และมี 13 ส่วน || 25 || 

ผู้สั่งสอนเรือ่งกรรมเปน็ปกติ ผู้ที่ปฏบิัติพธิกีรรมอย่างสัมพร(อย่างส ารวม) 

จนเป็นผู้ส าเร็จ(สิทธ ิ์) ม ี 8 มี 12 มี 4 และมี 16 อย่าง || 26 || 

ผู้ปฏิบัติสัม พรจนถึงขั้นอุปสาธ น(ใ กล้ส าเร็จ) ซึ่ งม ี ความ ใคร่แล ะ

กระตือรือร้น มีการปฏิบัติอยู่ 4, 8, 12 และ16 ขั้นตอน || 27 || 

ผู้ปฏิบัติสัมพรถึงขั้นเสวา(การบูชา) และสาธนา(ส าเร็จ) จะเกิดภาพนิมติถงึ

สถานที่อันบรมสุขขึ้น ม ี 7 มี 3 มี 15 และมี 11 อย่าง || 28 || 

กรรมของตถาคตทั้งปวง ท าให้พ่ายแพ้ไปด้วยความอดทนและเกื้อกูล

ประโ ยชน์ การบรรเทาความทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายมาจากการได้ใ ห้

ความสุข(แก่สัตว์ทั้งหลายนั้น) || 29 || 

กรรมเกิดจากพันธ นาการ การบูชา(เ สวา)วัชระมีอยู่  4 วิธ ี การน าพา

ศิษย์ทั้งหลายไปสู่วฒุิภาวะที่สงูกว่าก็ด้วยหนทางแห่งมนตร์ของครูผู้สอน

สั่ง || 30 || 

ผู้ปฏิบัติตามปณิธานที่ดี ผู้ ได้รับการอภิเษก ผู้เป็นศิษย์ที่ดีคือผู้ยิ่งใหญ่ 

ได้รับค าสอนที่ถูกถ่ายทอดออกมาของพุทธะโพธ ิสัตว์ทั้งหลาย || 31 || 

ให้ถือเอาอุบายแห่งปญัญาในการฝึกโยคะให้ส าเร็จ ปัญญาที่ม ีจากภายใน

โดยเนื้อแท้เหมือนดั่งภายในโยนี เป็นอุบายที่ม ีลักษณะแห่งจิต (ภาวะ)  

|| 32 || 

การหลอมรวมเขา้หากันถูกเรยีกว่าตันตระ การหลอมรวมกันนีม้อียู่ 3 สว่น 

มีประกฤติเปน็พืน้ฐาน ซึ่งไมส่ามารถท าลายได้ ไมส่ามารถแตกดับได ้|| 33 || 

ประกฤติเป็นเหตุ และผลกจ็ะไมถ่กูท าลาย อุบายนี้ เป็นพื้นฐาน ตันตระทั้ง 

3 ส่วนนี้เอามาสังเคราะห์รวมกันก่อให้เกิดประโยชน์ || 34 || 

ภาวะของตระกูลที่ประกอบไปด้วย 3 ตระกูล 5 ตระกูล จนถึง 100 

ตระกูล ก็เปล่งเสียงพร้อมกันว่าปรารถนาที่จะไ ด้ตันตระขั้นสูงแห่งโพธ ิ

วัชระ || 35 || 
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5 ตระกูลหมายถึงความจริงแท้  3 ตระกูลหมายถึงความลี้ลับ  100 

ตระกูลหมายถึงปรมัตถ์ หรือเทพสูงสุดอันลี้ลับ || 36 || 

การท าลายอย่างไมส่ิ้นสุด ความสงบสันติ ภาวะและอภาวะที่เป็นนิรันดร์ 

พลังอ านาจ ศูนยตา ความกรุณา ความไม่แตกแยก เป็นอนุสรณ์แห่งโพธ ิ

จิต || 37 || 

ภาวะโดยแท้ของการแยกจากและการไม่แยกจากก็เพราะด้วยวัชระกาย 

วาจา จิต กล่าวกันว่าวิทยาปุรุษะมาสังโยครวมกับความรู้ || 38 || 

ให้ถือเอาว่าวัชระสอ่งสวา่งเปน็รัศมทีัง้ 5 เคลื่อนที่ออกไป ได้ชื่อว่าใจแห่ง

วัชรธฤกฺ ซึ่งม ีปัญญาและสวมเกราะแห่งความแข็งแกร่ง || 39 || 

การเกิดขึ้นของโลกและสัตว์โลกอยู่ท่ามกลางความจริงและความไม่จริง 

พระชินเจ้าถือก าเนิดขึ้นได้ชื่อว่า ชินชิกฺแห่งสรรพสัตว์ทั้งหลาย  || 40 || 

ความรู้ทั้งหลายซึ่งเป็นที่ยอมรับให้ปฏิบัติตามถูกเผยแพร่ออกไปอย่าง

มั่นคง เป็นแหลง่ก าเนิดจิต และรัตนะโดยประโยชนท์ั้งปวงได้ชื่อว่าใจแห่ง

รัตนธฤกฺ || 41 || 

มีอยู่ทั่ว โดยทั่วทุกหนทุกแห่ง ด้วยภาวะทั้งหลายที่ม ีลักษณะบรรลุผล

ส าเร็จ ม ีลักษณะถึงความรัก ความเสน่หา(เทพแห่งรัก) ถูกกล่าวขานว่า 

บรรลุผลแห่งอาโรลิคฺ || 42 || 

การกระท าความรู้ใดใหส้ าเรจ็ นั่นจึงถูกเรยีกว่าปัญญา สังขารและเจตนาที่

ถูกก าหนดไว้ จึงถูกขนานนามว่า ปฺรชฺ าธฤกฺ || 43 || 

เรียกไดว้่าสืบเชือ้สายมาเปน็สกุล กล่าวได้ว่าเป็นต้นตระกูลของตระกูล ได้

ชื่อว่าไม ่ม ีการเกิดขึ้น และไม่ม ีการล่มสลาย || 44 || 

ให้ชื่อว่าวิชาความรู้และโทสะ กระตุ้นใหก้ลายเปน็ศัตรูและความเกลยีดชัง

ทั้ง 2 ฝ่าย ใ ห้ชื่อว่ารูปและโ มหะ เป็นภาวะอย่างโ ดยเนื้อแท้ใ นการ

พันธนาการให้ยึดติดกับทุกข์ || 45 || 

ได้ชื่อว่าเวทนา สัมผัส มานะ เป็นภาวะโ ดยเนื้อแท้ของอหังการ สัญญา 

ราคะ อาตมะ(อัตตา) เป็นลักษณะของศักติอย่างแน่แท้ || 46 || 

สังขาร ริษยา จ าได้หมายรู้ การกระท าแห่งตนเอง เกิดขึ้นอย่างสม่ าเสมอ 

แต่โพธ ิจิตโดยเนื้อแท้ก็ม ีการเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา || 47 || 
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กาม  และจิตที่ถูกกล่าวถึง ประกอบด้วยราคะ โ ทสะ และตมัส(ความ

มืดมน) การส่งผลอัน เกิดจากการกระท าได้ปรากฏขึ้นต่อหน้าอย่างเป็น

ปกติของโลก || 48 || 

กล่าวได้ว่า ฌาน ธรรมะ ริษยา อหังการ โมหะ ฆัฏฏนะ(สัมผัส) โทสะและ

อื่นๆให้เอามารวมเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ม ีสอง || 49 || 

กล่าวได้ว่าปัญญานี้คือวัชระที่ม ีลักษณะภักดีต่อราคะ ตัณหา การบริโภค

กามให้ถึงที่สุด ถูกท าใหส้มบูรณ์ด้วยความสุขที่ม ีต่อสตรีให้ถึงจุดสุดยอด 

|| 50 || 

โมหะ โทสะ ราคะ กามารมณ์ ถูกตั้งอยู่ใ นวัชระเสมอ ด้วยอุบายนี้เป็น

อนุสรณ์แห่งวัชรยานของพุทธะทั้งหลาย || 51 || 

ธรรมะทัง้หลายประกอบด้วยการไมม่กีารเกิด และไมม่วีันถูกท าลาย จะคง

อยู่โดยเนื้อแท้ แมค้วามสิ้นไปก็ถกูท าลายด้วยการกระท าแห่งภาวะทั้งปวง 

|| 52 || 

การเข้าถึง(สมยะ) ธรรมะทัง้หลายซึ่งเป็นความบริสุทธ ิ์เป็นประโยชน์ขั้น

สูงสุด แต่ประกอบด้วยอวิชชา(ไม่ใ ช่ความรู้)สามารถเอาชนะที่สุดแห่ง

ปัญญาได้ด้วยจิตทั้งปวง || 53 || 

การเข้าถึง(สมยะ) ธรรมทัง้หลายที่ไม ่ม ีการภาวนา ไม่ม ีรูปร่างทางปัญญา 

และประกอบด้วยการไม่ม ีวาจา ถือว่าเป็นการแผ่ขยายการท าลายที่สุด

แห่งปัทมะ || 54 || 

ธรรมทัง้หลายที่เป็นอิสระจากความแตกต่าง เป็นประกฤติ ม ีภาวะที่สงบ

สุข การเข้าถึงพระเป็นเจ้าซึ่งท าลายที่สุดแห่งอุปสรรคของวัชระทั้งปวง  

|| 55 || 

การรู้แจ้งแห่งพุทธะนั้นย่อมบรรลุถึงความสุขแห่งญาณ ไ ม่สามารถ

ท าลายได้ ไม ่ม ีวิชชา ไม่ม ีถ้อยค า ไม ่ม ีการแบ่งแยก || 56 || 

โมหะเป็นการท าลายกาย เป็นการท าลายปัญญา เป็นการท าลายการ

กระท า โมหะจะถูกท าลายก็เพราะด้วยการบริโภคโมหะ || 57 || 

โทสะเป็นการท าลายจิต เป็นการท าลายความทุกข์ เป็นการท าลาย

ปัญญา โทสะจะถูกท าลายก็เพราะด้วยการบริโภคโทสะ || 58 || 
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ราคะเป็นการท าลายวาจา เป็นการท าลายโ ชควาสนา เป็นการท าลาย

ดอกปัทมะ ราคะจะถูกท าลายก็เพราะด้วยการบริโภคราคะ || 59 || 

การท าลายความทุกข์ทั้งปวงนั้นเป็นการท าลายกรรมทั้งปวง การท าลาย

อุปสรรคคือการท าลายสิ่งกดีขวางทั้งปวง เป็นอนุสรณ์แห่งความรู้ || 60 || 

กรรมทั้งปวงถูกท าให้บริสุทธ ิ์อยู่ ในจิตบริสุทธ ิ์ที่ถูก เติมด้วยวัชระแห่ง

ความทุกข์ จากความบริสุทธ ิ์ของการกระท าทั้งปวง เป็นผลของการ

ก าเนิดกรรมที่บริสุทธ ิ์ || 61 || 

อวัยวะความรู้สึกของผู้ม ีราคะเป็นอาการที่ไมเ่ปลี่ยนแปลง สมเหตสุมผล

กันเป็นแหล่งก าเนิดของจิตทั้ง 674 || 62 || 

ฏักกิราชาผู้เป็นหนึ่ง ประกอบด้วย(กิเ ลส)ทั้ง 6 อย่าง ถูกสรรเสริญว่า

เป็ นโ กรเ ธ นทระ(เ จ้าแห่งความ โ กรธ ) วิทยาราชาผู้ไ ด้ชื่อ ว่าเป็ น

แหล่งก าเนิดทางโลกียะ เป็นผู้ถูกสรรเสริญ || 63 || 

องค์ประกอบทั้ง 6 อย่าง รวมเป็นจุดเริ่มตน้ของรปูวัชระ เป็นอนสุรณ์แห่ง

วัชราธ ิบดีทั้งหลาย องค์ประกอบทัง้ 6 อย่างเป็นการเข้าถึงจุดเริ่มต้นของ

วัชระ องค์ประกอบทั้ง 575 ก็รวมกนัเปน็จุดเริ่มต้นของโลก(แผ่นดิน) || 64 || 

ผู้วิเศษที่ฝึกโยคะต้องมคีวามมุง่ม ัน่ จึงถือว่าเปน็การกระท าโยคะให้ส าเร็จ

ได้อย่างปราศจากความกลัวทั้งปวงด้วยอธ ิโมกษะ(ความหลุดพ้น)อย่าง

บริสุทธ ิ์ทั้งปวง || 66 || 

จิตของผู้วิเศษก้าวเดินอย่างสง่าดุจราชสีหโ์ดยปราศจากความกลวั นี่คือสิ่ง

ที่ไม ่ใช่ว่าจะไม่ท า และที่นี่ไม ่ใช่ว่าจะไม่เสพ || 67 || 

บางอย่างไม่ใช่วา่จะไมพู่ด ไมใ่ชว่่าจะไมค่ิดอย่างเสมอ ด้วยการปฏบิัตโิยคะ

อย่างเป็นนิตย์ ม ีทั้งถูกต้องและไม่ถูกต้อง || 68 || 

มันถูกกล่าวว่าจรรยานั้น เป็นความประพฤติที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในจิต

ทั้งปวง มนัสที่จ าได้หมายรูถู้กอบุัติขึน้ด้วยเนื้อแท้ของอินทรียท์ั้งหลายนั้น 

|| 69 || 

                                                             
74น่าจะหมายถึง อารมณ์ท้ัง 6 ได้แก่ รูป รส กล่ิน เสียง โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์. 
75น่าจะหมายถึงธาตุท้ัง 5 คือ ดิน น้ า ลม ไฟ อากาศ ซ่ึงเป็นตัวแทนธาตุของพระพุทธเจ้าท้ัง 5. 
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มนัสที่กระท าเพื่อปกป้องประโยชน์ ได้ชื่อว่าเปน็มนนะ(ความคิดที่ฉลาด) 

การเข้าถึงสัมพร(สังวร) เรียกได้ว่าเป็นการหลุดพ้นจากโลกาจาระ(การ

ประพฤติทางโลก) || 70 || 

การประพฤติมนตร์ หมายถึง การได้รับการปกป้องโดยวัชระทั้งปวง จง

ตัดจิตที่สงสัยออกไป จงเชื่อมสมัพันธข์องตนเองกับวงศาคณาญาติเข้าหา

กัน || 71 || 

การสวดมนตร์ภาวนาเสียงที่เปล่งออกมาอย่างหลากหลาย ท าให้สังหาร

การเกิด และสังหารพุทธ ะทั้งหลาย ตัวตนแห่งวัชระทั้งหมดด้วยพีชแห่ง

ปัญญา || 72 || 

พรอันประเสริฐมภีาวะไรต้ัวตนด้วยพีชมนตรแ์ห่งโพธไินราตมยะแผ่ขยาย

ออกไปทั่วทั้งจักรวาล ด้วยการสวดภาวนาพีชมนตร์ 3 เวลา || 73 || 

การสวดภาวนาได้ชื่อว่าการเปล่งเสียงมนตร ์มนตรถ์ูกประกาศออกมาทั่ว

ทุกแห่งหน การเปล่งเสียงมนตร์ออกมาก็หมายถึงความจริงแท้ที่ถูก

กระตุ้นให้ขับเคลื่อนออกมาผ่านวาจา || 74 || 

เช่นเดียวกับการอธ ิษฐานจิตก็เหมือนกับการท าสมาธ ิ การมูรธาภิเษกก็

เป็นการบูชาในทุกหนทุกแห่ง || 75 || 

โยคะมีอยู่ในความรู้ของวัชรธรผู้นั้น ความยินดีในความรู้ทั้ง 4 ก็เพราะ

ด้วยการเริ่มต้นตั้งจิตอธ ิษฐานด้วยตนเองของผู้ถือวัชระนั้น || 76 || 

กระท าพิธ ีรดน้ าที่ศีรษะของแต่ละคน และพรมน้ าด้วยหญ้าคา ให้กระท า

มุทราด้วยหนทางแห่งมนตร์ ตามการกระท าของสกุลตนเอง || 77 || 

เหตุที่กระท ามุทราก็เพราะผล ผลที่กระท ามุทราก็เพราะเหต ุผู้ส าเรจ็เป็น

ผู้รู้ ย่อมจะไม่เกิดอีกเป็นเวลาโกฏปี || 78 || 

เชื่อมโยงโภคะทั้ง 4 (เทพีทั้ง 4) เข้ารวมกับบรุุษวิทยาผู้ถือวัชระ ให้นึกถึง

กาย วาจา จิตที่แตกแยกออกไปเป็น 3 ส่วน || 79 || 

ให้นึกถึงจักระที่ขยายออกไปเป็น 10 ส่วน อยู่ตรงกลาง เป็นตัวแทนของ

ตัวตนแห่งความโกรธทั้ง 10 และความรู้ทั้ง 10 อยู่โดยทั่วทั้งปวง || 80 || 
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ความงดงามอันเลิศล้ าและบริบรูณ์มขีึน้ด้วยนโิรธแห่งจักระ ขยายที่อาศัย

เล็กๆออกไปอีกดว้ยก้อนเมฆทัง้หลาย มีวัชระส่องสวา่งโชติช่วง เปรยีบดัง่

ความเข้มแข็งและมั่นคง || 81 || 

ศิวะผู้บริสุทธ ิ์ ผู้ม ีญาณเป็นที่ตั้งแห่งธรรมโดยประกฤติ พุทธะจักษุเกิด

ขึ้นมาโดยถูกสร้างขึ้นในขณะนั้น || 82 || 

โดยการชี้แนะของผู้ถือวัชระเป็นที่พึ่งของกรรมทั้ง 2 คือกรรมที่ม ีอยู่แต่

เดิมโดยธรรมชาติ และกรรมที่เป็นผลของการกระท า || 83 || 

การปฏิบัติให้เข้าถึงการตัดกรรมท าไ ด้ด้วยความพิสดารทั้งปวงอย่าง

สมบูรณ์ซึ่งเป็นเครื่องมือให้เข้าถึงสัมพร(สังวร) || 84 || 

การเริ่มต้นของรูปและเสียง และกามารมณ์ประกอบไปด้วย 2 สิ่ง คือ สุข

และทุกข์ ก่อใหเ้กิดความเศรา้ โทสะ และราคะอยา่งปน็นิตย์ขึน้ในใจ || 85 || 

การเข้าถึงจุดสูงสดุของกาลทั้งหลาย ท าใหเ้กิดการเข้าถึงรัตนะ การก าเนิด

รัตนะก็เหมือนวัชระ วัชระนี้ก็เป็นดั่งราคะที่อยู่ในราคะ || 86 || 

ผู้ที่สวดมนตร์ถอืเป็นการปฏิบตัิใหบ้ทสวดนั้นแผ่ออกไปยังดวงจิตทุกหนทุก

แห่งทั้งม ีรปูร่างและไมม่รีปูรา่ง มนตร์ประกอบไปด้วยอักษร 3 ตัว || 87 || 

ผู้ถือวัชระท าประโยชนอ์ันลี้ลบัแหง่ความบริสทุธ ิใ์หเ้กิดขึน้ทัง้ 3 โลก จะไม่

ตกลงสู่โทสะ และโมหะ || 88 || 

ผู้ถือวัชระแห่งปัญญาได้สังหารผู้ฝึกโยคะแห่งโทสะด้วยวัชระที่ดุร้ายใ ห้

แผดเผาออกไป และสังหารจักระแห่งโทสะให้ตกไป || 89 || 

วัชระแห่งโทสะที่ตัง้อยูใ่นตัวบุคคลจะถูกสังหารอีกครั้ง แต่ที่ตั้งอยู่ในการ

ปฏิบัติโยคะที่รู้แจ้งแล้วก็จะถูกขยายออกไป || 90 || 

ศักติผู้งดงามท าใหท้ั้ง 3 โลกนัน้สมบรูณ์ขึ้นทั้งม ีชีวิตและไร้ชีวิตในชั่วขณะ

นั้นอย่างไม่ต้องสงสัย || 91 || 

การเริ่มต้นตกแต่งบางสิ่งบางอย่างนั้น กระตุน้ให้สิ่งทั้งปวงไม่ตกไปสู่จักระ

แห่งโมหะด้วยโยคีที่ปฏิบัติโยคะแห่งโมหะ || 92 || 

สายฝนตกลงมาเปน็ทานแห่งสายฝนลงสูม่หาสมทุรอันกว้างใหญ่แห่งโมหะ

จิตก็เพราะด้วยรตันะทัง้ปวงอันสมบูรณ์ของผูถ้ือจักระแห่งโมหะทั้งหลายทั้ง

ปวง || 93 || 
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ทรัพย์อันสมบูรณ์ทั้งปวงมีทั้งได้มาและจากไปเพียงชั่วขณะก็เพราะด้วย

ความมั่นคงแห่งวัชระจิต || 94 || 

ผู้ฝึกกามโยคะพึงเสพกามเพื่อใหเ้ทพทั้งปวงหลีกออกไป และท าให้จักระแห่ง

ราคะตกไปด้วยโยคีผู้ฝึกโยคะแห่งราคะ || 95 || 

ที่นั่น ผู้ถือจักระทั้งปวงจะได้รับความรัก ความปรีติ ความสุข ความยินดี 

ความใคร่ และความเพลิดเพลินจากเทพทั้ง 5 องค์ || 96 || 

สตรี มนุษย์ ภารยา เทพ อสูร และใครอื่นอกี ร่วมเสพกามในขณะนั้น ท าให้

ม ีการเกิดอยู่ในทั้ง 3 โลกธาตุ || 97 || 

คติของผู้ส าเรจ็ทั้งหลายเป็นการกระท าพิธ ีกรรมตั้งจิตอธ ิษฐานให้เกิดขึ้น

อย่างรวดเร็วของการกระท าอันยิ่งใหญ่ในมณฑลภิเษก || 98 || 

มณฑลและโพธจิิตหมายถึง มณฑลแห่งโชคลาภ การเกิดภาพมณฑลใน 3 

โลกเรียกได้ว่าเป็นมณฑลแห่งเทหะ (มณฑลของมวลชน) || 99 || 

มุทราที่ถูกวาดทับลงในมณฑลอย่างเสมอ แสดงให้เหน็ถึงขนัธ ์อายตนะ และ

ธาตุทั้งปวง || 100 || 

พึงน าตะขอ หอก และพระขรรคม์าวางในมมุ(ของมณฑล) มีจักระที่อยู่สงูขึ้น

ไปส่องสว่าง มีไม ้เท้าซึ่งปล่อยพลังอย่างอ่อนโยน || 101 || 

มุทราทั้งหลายแห่งการหมนุของจักระทั้ง 6 เป็นวิทยาราชาต้นก าเนิดผู้ถือ

วัชระ ตัวตนแห่งมทุราของกลุ่มมณฑลของสตัว์ทัง้หลายอยูใ่นต้นก าเนดิปฐพี 

|| 102 || 

นี่คือมุทราของผูถ้ือวัชระ ผู้เป็นวชัราธบิดี ม ีกระจก วีณา(เครือ่งดนตรี) หอย

สังข์ ภาชนะ(หม้อ) และอาภรณ์ ผู้ได้ชื่อว่าเป็นธรรโมทยะ || 103 || 

พุทธะและพระโพธสิตัว์ทัง้หลายและองคอ์ื่นๆ รวมความกล้าหาญเป็นหนึ่ง

เดียว เป็นผู้กระท ามหามทุราของราชาแหง่ความโกรธดว้ยวรรณะของตระกลู 

|| 104 || 

หญิงสาวพรหมจรรย์ของพระธาตุทั้งหลายถูกประดับไว้อย่างงดงามซึ่ง

ดอกไม้ด้วยการจัดระบบของตระกูล การจัดวางนั้นพึงกระท าด้วยการ

แยกกันของกาย วาจา จิต || 105 || 
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เจตสิกยังไมเ่ป็นอิสระจากสถานทีอ่าศัยของพุทธะทัง้หลายทั้งปวง ญาณแหง่

จักระที่สมบูรณ์และเป็นอนุสรณ์ก็เพราะด้วยญาณแห่งสัตว์ || 106 || 

อักษรแห่งอักษรของตรีวัชระถูกเรียกว่าที่อาศัย เป็นพีชอักษระ(มนตร์) 

ภาวะของกาย วาจา จิตถูกเรียกว่า การตื่นรู้ || 107 || 

การร่ายมนตรแ์หง่วัชระทั้งปวง เป็นการกระท าที่สง่ผ่านโดยใช้แสงรัศมีส่อง

ไปยังโลกธาตุทั้งสิบทิศ เป็นการเรียกมนตร์ของวัชระทั้งปวง || 108 || 

วัชระทั้งปวงแห่งวัชระทั้งปวง ในทีน่ั้นเปล่งแสงโดยรศัม ีพันธะที่ถูกกล่าวถึง

คือ พันธนาการที่ถูกดึงไว้ด้วยรูปอันหนาแน่น || 109 || 

การเขียนมณฑลเป็นการกระท าให้กาย วาจา จิตถูกประทบัลงในมณฑลแห่ง

กาย วาจา จิตด้วยวัชระแห่งกาย วาจา จิต || 110 || 

การอภิเษกทีแ่ตกต่างกันใน 3 ทางถกูกระท าในพิธ ีของตันตระ ในทางแรก

อภิเษกน้ าในภาชนะ ทางที่ 2 คือ การอภิเษกแบบลึกลับ || 111 || 

ทางที่ 3 การเข้าถึงปัญญา และทางที ่4 ท าอย่างนัน้อีกครั้ง(เหมอืนทางที่ 3) 

หันหน้าเข้าหากัน เชื่อมโยงมนตรเ์ขา้ด้วยกัน เกิดน้ าอสุจิรวมเข้ากับดอกไม้ 

|| 112 || 

ผู้ร่ายมนตรใ์หก้ารอภเิษกอันลีล้ับแกศ่ิษย ์เคลือ่นไปสู่ทา่มกลางช่องว่างของ

พระธาตุ ให้เอาสิ่งปฏิกูลกับขี้เถ้ากระดูกมาปนกัน || 113 || 

วัชระกาย วาจา จิตที่ตกลงไปในใจพึงเข้ารวมกับวัชระทั้งปวงด้วยโยคะของ

วัชระปัทมะ || 114 || 

แนวทางการอภเิษกขั้นสูงสุดของวัชระทั้งปวงนี ้ตกลงไปสู่หน้าของศิษย์ด้วย

หนทางแห่งวัชระที่ถูกแพร่ออกไป || 115 || 

มนตราทัง้ปวง และกรรมอนัยิ่งใหญ่ที่ได้กระท าออกไป ท าใหเ้กิดผลซึ่งความ

ศรัทธาอันแรงกล้า ศักติของผู้ม ีปัญญา ผู้ส าเร็จอย่างงดงามและเป็นที่รัก 

|| 116 || 

ศักติของผู้เข้าถงึ(สมยี) ถูกมองดอูยูด่้วยกันได้รับการฝกึฝนกรยิาโยคะให้เปน็

หนึ่งเดียวกัน รางวัลถูกให้แก่ครูโดยผู้ส าเร็จ || 117 || 

โดยครทูี่ตั้งใจถ่ายทอดความรูใ้ห้แก่ผูส้ าเรจ็(ศิษย์) ตัวตนแหง่โมหะในความโง ่

การปฏิบัติโยคะที่ประกอบด้วยโมหะ || 118 || 
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วัชระโมหะสว่นบคุคลยอ่มมขีึน้ เม ือ่ออกจากพธิกีรรมโดยการหลั่งไหลของ

โมหะทั้งหลาย โยคะที่ประกอบไปด้วยโทสะ ตัวตนของโทสะอยู่ในโทสะ       

|| 119 || 

วัชระโทสะส่วนบุคคลยอ่มมขีึ้น เม ือ่ออกจากพิธกีรรมโดยการหลั่งไหลของ

โทสะทั้งหลาย โยคะที่ประกอบไปด้วยราคะ ตัวตนของราคะอยู่ในราคะ       

|| 120 || 

วัชระราคะส่วนบุคคลย่อมมขีึ้น เม ือ่ออกจากพิธกีรรมโดยการหลั่งไหลของ

ราคะทั้งหลาย โยคะที่ประกอบไปด้วยวัชระ เป็นลกัษณะของตัวตนที่เข้าถึง

ปัญญา || 121 || 

ราคะทั้งหลาย โยคะที่ประกอบไปด้วยวัชระ เป็นลกัษณะของตัวตนที่เข้าถึง

ปัญญา การเข้าถึงปัญญาส่วนบุคคลยอ่มมขีึ้น เม ือ่ออกจากพิธกีรรมโดยการ

หลั่งไหลของญาณทั้งหลาย เทวดาทั้งหลายผู้ที่อาศัยอยู่ในความรู้นั้นของ

ศิษย์ที่เป็นเจ้าของวัชระ || 122 || 

มือจะถูกให้ซึง่ตถาคตทั้งหลายที่เปน็สักขีพยานอยูบ่นมอื มือที่วางไว้อยู่บน

หัวของศิษย์ถูกปลดปล่อยแล้วโดยคุรุวัชระ || 123 || 

นี่คือพรแหง่ความรูจ้ากความเปน็พุทธะนัน้ดว้ยอุบายทีไ่มใ่ช่อย่างอืน่ แตเ่ปน็

ธรรมทัง้หลายทัง้ปวงที่น ามาหลอมรวมเป็นหนึ่งจากภาวะที่เป็น 2 || 124 || 

สิ่งที่เราไมค่วรท าเสมอคือ การแบ่งแยกในสัมสาระ(แก่นแท้) นี่คือการยดึมั่น

ในความรู้อันสูงสุดของพุทธะทั้งปวง || 125 || 

ผู้ส าเร็จย่อมก้าวออกมาจากความโง่เขลา และไมต่อ้งกล่าวถึงอีก กิเลสทั้ง 5 

อย่างย่อมส่องแสงอยูใ่นเทหะแหง่ธรรมะทั้งหลายได้โดยประกฤติ || 126 || 

น้ าอมฤตทั้ง 5 เป็นอนุสรณ์จากการอธ ิษฐานด้วยญาณทั้ง 5 บาปที่ถูก

กระตุ้นด้วยเพลิงนั้นถูกกล่าวว่าเป็นรูปทัศนะ || 127 || 

พึงบริโภคน้ าอมฤตทั้ง 5 ด้วยการปฏิบตัิโยคะแห่งมนตรมูรติ ให้นึกถึงการ

เคลื่อนไปยังอากาศ ซึ่งม ีการก าเนิดอักษร หูม ฺ แห่งวัชระ || 128 || 

การก าเนิดลักษณะของดอกปัทมะในภาคสว่นทีแ่บง่ยอ่ยลงไป อักษรโอมฺถูก

ท าให้โดดเด่นเป็นอมตะ เคลื่อนเข้าไปสู่ตรงกลาง || 129 || 
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จากโยคะทีร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวัชระปัทมะส่องสว่างโชติช่วงแก่โยคีที่

บ าเพ็ญตบะอยู ่เปรียบความหมายได้ว่า ลักษณะของแก้วคริสตัสที่ได้รับ

แสงอาทิตย์แห่งปัญญา || 130 || 

การบริโภควิถแีห่งโยคะพึงเสพความเปน็อมตะที่ตกไปสู่โลกธาตุทั้ง 10 ทิศ

ด้วยลูกศรแห่งปรมัตถ์ที่ถูกยิงไปยังที่นั่น || 131 || 

วิธ ีการแห่งความเป็นผู้ส าเร็จที่สามารถท าได้ คือ บริโภคอาหารแห่งความ

กล้าหาญทั้ง 5 ความส าเร็จทั้งหลายไม่ใช่ในหนทางอื่น แต่ด้วยพีชมนตร์ 

ด้วยพยางค์อักษรทั้ง 3 ที่ตกลงมา || 132 || 

ผู้ส าเร็จที่มคีวามรุ่งโรจน์เป็นปกติเริ่มอันตรธานหายไป พุทธะกล่าวไว้ว่า

ผู้ส าเร็จขั้นสูงสุดเป็นสาธนะ เข้าถึงความเป็นพุทธะ || 133 || 

จงใช้อุบายเลื่อนขั้นไปสู่ขัน้ที่ 4 อย่างนา่ยกยอ่ง ด้วยวัชระแหง่โพธ ิโยคีย่อม

ยินดีอยู่เสมอในโยคะตันตระทั้งปวง || 134 || 

พิธ ีกรรมของการเป็นเสวา(ผู้ปฏบิัติ)ในขั้นแรก ในขั้นที่ 2 เป็นอุปสาธนะ

(ผู้ใกล้ส าเร็จ) ในขั้นที่ 3 เป็นสาธนะ(ผู้ส าเร็จ) และในขั้นที่ 4 เป็นมหา

สาธนะ || 135 || 

เสวามี 2 วิธ ี ด้วยความแตกต่างของสามัญและอุตมะ(สูงสุด) สามัญกอปร

ด้วยวัชระทั้ง 4 ขั้นตอน และอุตมะกอปรด้วยอมฤตะแห่งญาณ || 136 ||76 

ล าดับแรก การรู้แจ้งแห่งศูนยตา  ล าดับที่ 2 การวาดพีชมนตร์  ล าดับที่ 3 

ความสมบูรณ์ของภาพ  ล าดับที่ 4 วางต าแหน่งอักษร || 137 || 

สาธนะแห่งสามัญของเสวาประกอบด้วยวัชระ 4 ขั้นตอน และในแบบ

อุตตมะขั้นสงูสุดในอมฤตะแหง่ญาณ กระท าได้ดว้ยโยคะม ี6 ส่วน || 138 || 

                                                             
76เสวามี 2 แบบ คือ แบบสามานยะ(สามัญ) มีพิธีทาง วัชระ 4 ข้ันตอน ได้แก่ 1 โยคะ 2. อนุโยคะ 

3.อติโยคะ 4.มหาโยคะ และแบบอุตตมะ(ข้ันสูง) ซ่ึงประกอบโยคะ 6 ส่วน(องค์) ได้แก่ 1.ปฺรตฺยาหาร  2.
ธยาน   3.ปฺ ร าณ ายาม   4.ธา รณ า   5.อนุ สม ฤ ติ   6.สม า ธิ  : Alex Wayman, Yoga of the 

Guhyasamāja Tantra : The Arcane Lore of Forty Verses  (Delhi: Motilal 

Banarsidass Publishers private limited, 1999), 155-56. 
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เครื่องมือไปสู่อุตตมะ(ขั้นสูง) ต้องกระท าด้วยโยคะทั้ง 6 องค์ของเสวา 

ไม่เพียงแต่ความสมบรูณ์ที่ได้จากจุดสูงสุดเท่านั้น ผู้ส าเร็จพึงเกิดขึ้นด้วย 

|| 139 || 

พึงกล่าวถึงโยคะทั้ง 6 องค์ ไ ด้แก่ ปฺรตฺยาหาร(การถอนตัว)(ความรู้สึก

ของวัตถุภายนอก) ธยาน(การท าสมาธ ิ) ปฺราณายาม (ระงับลมหายใจ) 

ธารณา(การยึดไว้ , ความนิ่ง) อนุสมฤติ(การจ าได้หมายรู้ ) และสมาธ ิ

(ความบริบูรณ์ของความรู้) || 140 || 

ปฺราตฺยาหารถูกกล่าวไว้ว่าเป็นการใช้ชวีิตอยูใ่นการปฏิบัตตินอยูทุ่กหนทกุ

แห่งซึ่งสถานะที่อยู่ภายในตน ก็คือ อินทรีย์ทั้ง 10 || 141 || 

การรวมกันของพุทธะทั้ง 5 เ ป็นการรวมกันของกามทั้ง 5 ธยานทั้ง 5 

ส่วนนั้นถูกสร้างสรรค์ขึ้น || 142 || 

ความปรีติคือความสุข ความขัดแย้งและการใคร่ครวญ การรวมเป็นหนึ่ง

เดียวอย่างยิ่งใหญ่ของจิตคือการรวมกันของธยานทั้ง 5 || 143 || 

ความรุ่งโรจน์อันหลากหลายอยู่ในตันตระอันลี้ลับทั้งปวง โยคะอันหลอม

รวมเป็นหนึ่งคือ การคิดใครค่รวญ ความสมเหตุสมผล การมีขึ้นของความ

ปรารถนา ความลี้ลับ เป็นดังนั้น || 144 || 

ความปรีติปรากฏขึ้นในขั้นที่ 3 ความสุขก่อตัวขึ้นในชั้นที่ 4 ความรู้เกิด

กับจิตตนในขั้นที่ 5 ความรู้จากกิเลสท าให้เกิดญาณ || 145 || 

การตั้งอยู่ในกามทั้งปวง ท าให้เกิดสันติซึ่งส าเร็จด้วยพุทธะทั้งปวง ภาวะ

ดั้งเดิมที่เปน็แหล่งก าเนิดทั้ง 5 ท าให้เกิดลมปราณที่ส าเร็จด้วยญาณทั้ง 5 

|| 146 || 

พึงกระท าด้วยรูปที่แข็งกระด้างวางไว้ทีป่ลายจมกู ปราศจากการเคลื่อนที่ 

ให้ท าปฺราณายามฝึกลมหายใจ ระลึกถึงวรรณะทั้ง 5 ซึ่งเป็นมหารัตนะ     

|| 147 || 

วางหยดแห่งลมปราณเคลื่อนไว้ในใจ ท าสมาธ ิแห่งมนตร์ ธารณา(การยึด

ไว้) เ ป็นอนุสรณ์ในการถือเ อารัตนะและอินทรีย์ที่ถูกขว้างกั้น(การดับ

ทุกข์) || 148 || 
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ท าให้เกิดนิมติขึน้ในใจซึ่งเปน็การไปสู่วัชระแห่งการดับทุกข์(นิโรธ) นิม ิต 

5 ส่วนถูกภาษิตแล้วด้วยโพธ ิแห่งวัชระ || 149 || 

ส่วนที่ 1 กระท าภาพลวงตาให้เกิดขึ้น ส่วนที่ 2 กระท าให้เกิดควัน(จาก

ลม) ส่วนที่ 3 กระท าให้เกิดแสงอาทิตย์ ส่วนที่ 4 ท าใ ห้เกิดแสงประทีป

สว่างโชติช่วง || 150 || 

ส่วนที่ 5 โลกที่สดใจดั่งท้องฟ้าที่กระจ่างไ ร้การบดบังของก้อนเมฆ จงมี

ความมั่นคงในพระธาตุแห่งท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ด้วยหนทางแห่งวัชระ 

|| 151 || 

อนุสมฤติ(ความจ าได้หมายรู้)ที่ได้รับรู้อย่างชัดเจน จงท าให้ระลึกได้ อนุ

สมฤติท าให้เกิดแสงสว่างแห่งความรู้ในที่นี้ || 152 || 

อุบายแห่งปัญญาที่น าม าปฏิบัติรวมกันท าให้ชัดเจนขึ้นซึ่งภาวะทั้งปวง

ด้วยโยคะที่ เป็นมวลรวม(มั่นคง) ม ีการสร้างการรับรู้ขึ้น น าไ ปไว้ตรง

กลางของภาพ || 153 || 

สมาธ ิที่ท าใ ห้เกิดญาณจนส าเ ร็จท าให้เกิดการรู้ขึ้นทันที ปฺรตฺยาหาร

ที่มารวมตัวกันถูกอธ ิษฐานจิตด้วยมนตร์ทั้งปวง || 154 || 

การท าสมาธ ิจนเกิดญาณท าให้ได้บรรลุถึงอภิญญาทั้ง 5 ที่ตกมารวมกัน 

ด้วยปฺราณายามอยา่งแนว่แน ่ถูกอธษิฐานจิตโดยโพธสิตัว์ทัง้หลาย || 155 || 

วัชรสัตว์พึงเขา้ถึงการตดิตามพลังแห่งธารณาอย่างเป็นนิตย์ อนุสมฤติท า

ให้เกิดประภามณฑลจากการปฏิบัติโยคะร่วมกัน || 156 || 

ในมาตราของการท าสมาธ ิ ม ีการปรากฏขึ้นอย่างชัดเจน จิตที่ฝึกปฏิบัติ

โยคะของวัชระทั้ง 4 ขั้นตอน ย่อมบรรลุเป้าหมายในใจ || 157 || 

จิตที่ถูกกระท าให้ส าเรจ็ได้ด้วยมนตร์ เพราะลูกศรแห่งปรมตัถ์ที่ถกูยงิไปยงั

จิต พึงกล่าวคาถาแห่งโพธดิ้วยการท าโยคะแห่งมรูติของมนตร์(มนตรแ์ปลง

รูป) || 158 || 

ด้วยการภาวนาของการปฏบิัติโยคะถึงการรูแ้จ้งเป็นการรวมกันของความ

ยิ่งใหญ่ของมณฑลในอากาศ อุปสาธนของผู้ฝึกเจริญภาวนาเพราะด้วย

ภาพของญาณแห่งจิต || 159 || 
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มี 2 ส่วนท าให้เห็นภาพทัศนะในขณะที่ภาวนาเป็นเวลา 6 เดือนด้วย

เครื่องอุปโภคกามทั้งปวง ถูกท าให้ส าเร็จไปทุกหนทุกแห่งเสมอ || 160 || 

ถ้าหากภาพทัศนะที่ถูกกลา่วถึงไมไ่ดเ้กดิขึ้นใน 6 เดือน จึงต้องเริ่มต้นใหม่

ด้วยวิธ ีแห่งสัมพรเป็นเวลา 3 วัน || 161 || 

เม ื่อผู้ที่กระท าแมท้ศันะของสาธกะไมเ่กิดขึน้ ก็จะไมบ่รรลถุึงโพธ ิแต่ผู้ทีฝ่กึ

โยคะแบบเข้มงวดย่อมบรรลุถึงผลส าเร็จ || 162 || 

ด้วยโยคะของผู้นัน้ท าให้เกิดมีผู้ส าเร็จญาณขึ้น ด้วยการกระท าโยคะของ

ตระกูลที่แตกต่าง ถูกตรึงไว้ด้วยเปลวไฟแห่งวัชระ || 163 || 

จากนั้น จากการปฏิบัติของผู้ฝึกโยคะเปน็การปกป้องคุ้มครองด้วยมนตร์

เสน่ห์และคาถา ผู้ถือจักรแห่งญาณถูกน าพาไปด้วยหนทางของมหาราคะ 

|| 164 || 

ให้วางหญิงสาวในรปูแบบทัง้ 9 ทางอันกว้างใหญ่ ให้สรา้งมณฑลที่ถกูแปร

สภาพไปเป็น 4 มุทรา || 165 || 

เคลื่อนไปสู่ทา่มกลางตัวตนแห่งอัตตา ผู้ถือจักระทั้งปวงพึงสังหาร จากนั้น 

ให้นึกถึงโพธ ิที่ถูกส าเร็จด้วยวัชระทั้งปวง || 166 || 

ความใส่ใจในการสวดอ้อนวอนเทวีทั้ง 4 ถูกย้ าให้จ าไว้ในใจ ให้คิดถึงผู้ม ี

ญาณกระท าเทหะภาวนา พึงส าเร็จได้ด้วยวัชระทั้ง 3 ทาง || 167 || 

วรรณะถูกท าใหแ้ตกด้วยความมวัเมา ใจถูกท าใหแ้ตกด้วยรส เหตุแห่งตน

ถูกแยกด้วยการอภิเษก ผลถูกแยกด้วยเครื่องสนับสนุน || 168 || 

ผิวหนัง วิทยา และกระท ามุทราแห่งธรรมถูกท าให้แยกด้วยมนตร์ การ

ปรากฏจักระทั้ง 6 ของราชาได้ออกมาจากอุษณีษะ || 169 || 

เม ื่อโภคะทั้ง 4 (เทพีทั้ง 4 ) ผู้ม ีพลังอันยิ่งใหญ่ซึ่งถูกเรียกว่า ราชินีแห่ง

ความรู้  ในขณะที่อธบิดีแหง่วัชระทั้งหลายเปน็ที่รู้จักดีในนามของกามทั้ง

ปวง || 170 || 

การอภิเษกทั้งปวงได้รบัการสรรเสริญโดยญาณแห่งวชัระ โดยวธิแีหง่โยคะ 

ร่วมกับญาณแห่งความรู้อยู่ในรูปแบบ || 171 || 

สาธนะที่ท าหน้าที่คู่กันด้วยวัชระกาย วาจา จิต ผู้ถือวัชระแห่งวิทยาบุรุษ 

เพราะเป็นผลสอดคล้องกับที่ได้กล่าวมาแล้ว || 172 || 
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การสร้างมณฑลที่ฉ ลาดรอบคอบถูกกล่าวถึงซึ่งมหาสาธ นะ ภาพที่

ได้รับการค้ าจุนจากการปฏิบัติโยคะคือ มหาอุษณีษะในกาลเวลาของเส

วา || 173 || 

ภาพที่เป็นอมตะของเครื่องประดับพระกรรณ(กุณฑล) อยู่ในกาลของอุป

สาธนะ ผู้ร่ายมนตรป์ฏบิัตโิยคะใหถ้ึงเทวดาเป็นการกระท าพิธกีรรมในสาธ

นะ || 174 || 

และภาพของพลังแห่งพุทธะผู้ยิง่ใหญ่อยู่ในมหาสาธนะ นี่คือความลี้ลับของ

ปรมัตถ์โยคีแห่งวัชระทั้งปวง || 175 || 

การเข้าถึงความเปน็พุทธะย่อมบรรลเุป็นผู้ส าเร็จขัน้สงูสุดด้วยการแบง่ภาค 

อย่างไรก็ตาม ผู้ส าเร็จก็ยังไม ่เกิดขึ้นเป็นศิวะขั้นสูงสุด || 176 || 

เสวาถูกกล่าวถึงว่าเป็นเครื่องมือในการฝึกโยคะไปสู่ความส าเ ร็จของผู้

ปกป้องและของพุทธะทั้งหลายเป็นเวลาพันโกฏิกัลป์ || 177 || 

อุปสาธน หมายถึง การรวมกันของโยคะกับวัชระปัทมะ สาธ นะที่ถูก

ขับเคลื่อนไป หมายถงึ การประกอบเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์ของพยางค์ 

หูม ฺ กับ ผฏฺ || 178 || 

มหาสาธนะ หมายถงึ ความว่างของใบหน้า ความว่างของภาวะ และความ

สงบ ราชาแห่งพุทธะทั้งปวงผู้เปน็ศิริ ผู้ท าหน้าที่ด้วยมหาวัชรธร || 179 || 

ตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติของธรรมะและพุทธะทั้งปวงนัน้ โยคีผู้ปฏิบตัิโยคะ

ได้รับแรงสนับสนุนให้เป็นไปตามกฎแห่งกรรม || 180 || 

การเข้าถึง(สมยะ)ที่ยากล าบากจะกระตุ้นใ ห้ไม ่ตกไปสู่มณฑลผู้ถือวัชระ

แห่งกาย วาจา จิต เป็นผู้รักษาการเข้าถึง(สมยะ)ในกาลก่อน || 181 || 

หรือว่า การเข้าถึง(สมยี) อุษณีษะ(ของเทพี) ด้วยการเกิดพิธ ีกรรมดังที่ได้

กล่าวมาแล้ว สิ่งนั้นพึงแตกดับเพราะเป็นไปตามกฎแห่งกรรมของผู้บังคับ

จักระ(กงล้อ)ด้วยตนเอง || 182 || 

ให้นึกถึงความส าเรจ็ของผูน้ั้น และเทหะนั้นด้วยมณฑล พึงกระตุ้นปลุกเร้า

ให้ผู้อื่นแห่งผู้ถือจักระเทหะสถานนั้นให้ส าเร็จด้วย || 183 || 

ด้วยภาวะทั้งปวงถูกดงึผู้นัน้เขา้มาในจักระแห่งตน ให้นึกถึงภาพการตกลง

ไปสู่ที่นั่น และการเคลื่อนออกไป || 184 || 
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การกระท าเป็นแบบอย่างดังทีไ่ด้กลา่วมาแล้ว เพราะการก าเนิดของทรัพย์ 

เจตสิก เป็นลิงค์(สัญลักษณ์ทางเพศ)ที่มไีว้ดว้ยการเข้าสู่อารมณ์โกรธเป็นที่

อาศัย || 185 || 

ผู้ถือวัชระเปน็ผูส้ าเร็จ พึงส่งออกไปซึ่งการรบัรูถ้ึงความโกรธที่ได้ชื่อว่าไม ่

กลัวสิ่งใดเลยเพื่อยังให้เกิดประโยชน์ || 186 || 

ความส าเร็จ การก าเนิด ความกลัว ความเจ็บปวด การผูกมัด การปะทะ 

การครอบง า สิ่งเหล่านี้ถูกดึงออกมาโดยราชาแห่งความโกรธ || 187 || 

ผู้ร่ายมนตร์แห่งตรีวชัระ พึงตรึงมนตรไ์ว้เป็นต้นแบบ และยังให้ตกลงไปสู่

ศีรษะ คอ และใจด้วยมนตร์นั้น || 188 || 

พึงเขียนซึ่งความรนุแรง โรคภยั และบ่อเกิดแหง่ยาพิษนานาชนดิ ซึ่งได้ถูก

ท าลายลงบนภาพของสัตว์ทั้งหลาย || 189 || 

เครื่องมือและกรรมที่แตกต่าง พึงเชื่อมโยงมนตรากับแหล่งก าเนิดโยคะ

ด้วยการปฏิบัติโยคะทั้งปวงโดยการเริ่มต้นพิธ ีกรรมดังที่ได้กล่าวมาแล้ว 

|| 190 || 

ให้กระท าขึ้นซึ่งการสวดภาวนา หรือบูชายัญ ลึงค์ที่ถูกบูชาหรือท าสมาธ ิ

อยู่ในมณฑลแหง่ความโกรธ นี่คือการเสพของสัตว์ที่ดุร้ายทั้งหลาย || 191 

|| 

ใจที่หลงอยู่ในความโกรธ ความเกลยีดถูกท าให้สงบลง จิตที่พบความสงบ

ถูกปกป้องอยู่ในพิธกีรรม อาหารแหง่จิตใจถูกบ ารุงอยูใ่นการดูแล || 192 || 

เม ื่อนั้น พระผู้มพีระภาคตถาคตทัง้ปวงได้ตัดซึง่ความสงสยัของพระโพธสิตัว์มหาสัตว์นัน้เสีย 

และตั้งอยู่ในความเงียบงันดว้ยกาย วาจา จิตตน ซึ่งวัชระกาย วาจา จิตที่ถูกตัดเสียซึ่งความสงสัยทั้ง

ปวงแล้ว ได้เคลื่อนไปสู่วัชระกาย วาจา จิตแห่งตน | 

เม ื่อนั้น พระโพธสิตัว์มหาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงได้กล่าวสรรเสริญต่อพระตถาคตทั้งปวงด้วย

บทกลอนสรรเสริญแห่งราชา | 

ข้าพเจ้าขอนอบน้อมตอ่ท่านดว้ยกายทั้งปวง ด้วยวาจาทั้งปวง ข้าพเจ้าขอ

นอบน้อมต่อท่านด้วยจิตทั้งปวง ด้วยใจทั้งปวง || 193 || 
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ภาวะกาย วาจา จิตของท่านแห่งวัชระกาย วาจา จิตทั้งหลาย พุทธ ะ

ทั้งหลายพร้อมด้วยสัตว์ทั้งหลาย ใครคือผู้ส าเร็จ และใครคือผู้ใกล้ส าเร็จ 

|| 194 || 

ด้วยวิธ ีการอันส าเรจ็แห่งพุทธะทั้งปวงของผูใ้กล้ส าเรจ็อันมใีจทรงพลงัแนว่

แน่ ท าอย่างไรถึงจะไม่ไปแตะต้องบาปทั้งหลาย || 195 || 

เม ื่อนั้น  พระตถาคตทั้งหลายทั้งปวงได้กล่าวสาธ ุการต่อมหาโ พธ ิสัตว์

ทั้งหลาย | 

สาธ ุ สาธ ุ มหาสัตว์ทั้งหลาย  สาธ ุ สาธ ุ มหามุนีทั้งหลาย 

สาธ ุ สาธ ุ มหาโฆษทั้งหลาย สาธ ุ สาธ ุ ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลาย || 196 || 

อธ ิบดีแห่งพุทธะทั้งปวง ผู้เปน็อาจารย์ที่เป็นศร ีผู้ถือวัชระแห่งโพธ ิ ผู้เป็น

เหตุแห่งการสังหารการเกิด และก็ภาวะทั้งปวงที่ม ีมายา || 197 || 

พระองค์ไม ่มบีาป ในขณะเดียวกันก็ไม ่ม ีบุญด้วย บาปและบุญไม่ได้ม ีขึ้น 

แต่พระโพธ ิญาณของพระองค์นั้นถูกสรรเสริญ || 198 || 

ภาพมายาของพระนาถะนัน้ เป็นการท าลายตัวตนทัง้ปวง ไม่ตอ้งไปเกิดใน

ทุคติ และพระโพธ ิญาณก็ไม ่ใช่เรื่องยากที่จะบรรลุ || 199 || 

หากเพราะการกระท ากรรมแต่ปางก่อนที่เป็นบาป ท าให้ตกสู่นรก ผลอัน

ยิ่งใหญ่ของสัตว์ทั้งหลายท าให้ไปเกิดอยู่ในนรก || 200 || 

นี่คือความส าเร็จอันน่าจดจ า ด้วยญาณของผู้ถือวัชระแห่งโ พธ ิ ความ

อนุเคราะห์อันยิง่ใหญ่ของโยคีทั้งหลายทีม่ตี่อสตัว์ทัง้หลายสามารถรับรู้ได้ 

|| 201 || 

หยุดกรรมของผู้ม ีใ จที่สูงยิ่งด้วยการกระท าประโยชน์อนุเคราะห์ การ

กระท ากรรมพึงเริ่มต้น และสิ้นสุดด้วยมหาสาธนะ || 202 || 

เม ื่อนั้น พระโพธสิตัว์มหาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงแหง่วัชระทั้งปวงที่ได้ฟังการน าทางของธรรม

แห่งมหากรุณา ได้กล่าวสาธ ุการและสรรเสริญสดุดีด้วยความน่ายินดี | 

สาธ ุ สาธ ุ มหานาถะทั้งหลาย   สาธ ุ สาธ ุ มหามุนีทั้งหลาย 

สาธ ุ สาธ ุ มหาธรรมะทั้งหลาย   สาธ ุ สาธ ุ มหาผู้เป็นสิริทั้งหลาย || 203 || 
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อโห! ผู้ไร้มลทินอันสมบูรณ์และประกอบด้วยความดีแห่งสมันตภัทระ 

ความเป็นพุทธะได้ให้ผลแห่งความผิดบาปในการท ากรรมอันโ หดร้าย 

|| 204 || 

เม ื่อนั้น พระตถาคตทั้งหลายทั้งปวงได้ตรัสต่อพระโพธ ิสัตว์มหาสัตว์ทั้งปวงว่า | กุลบุตร

ทั้งหลายจะไม่ถกูขัดขวางจากอุปสรรค จะไม่เกดิความวิตกกังวล จะไมไ่ด้รบัความกลัว เม ือ่ได้รับการ

อภิเษกคุหยสมาชเป็นตถาคตทั้งปวงโดยมนตรีผู้น าในการท าพิธ ี | เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น ?  

ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายซึ่งมอบวัชระแห่งโทสะใหเ้ป็นแหล่งก าเนิดที่ยิ่งใหญ่ของ

วัชระแห่งโพธ ิ การปฏิเสธจะไม่ถูกกระท าในการรวบรวมมนตร์หรือใ น

พันธนาการ || 205 || 

เม ื่อนั้นพระโพธ ิสัตว์มหาสัตว์ทั้งหลายได้กล่าวสดุดีเป็นคาถาโดยพร้อมเพรียงกันต่อพระ

ตถาคตทั้งปวงนั้น | 

วัชระทั้ง 3 อย่างได้ถือก าเนดิขึ้น เป็นแหล่งก าเนิดภาวะของโมกษะ เป็น

ภาวะของธาตุอันบริสุทธ ิ์  || 206 || 

อายตนะทั้ง 6 คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ และอินทรีย์ทั้ง 6 

รวมทั้งเตโช วาโย อาโป ปถวี และอากาศ ขอนอบน้อมแด่ความยิ่งใหญ่

จากทั้งหมดทั้งมวลนี้ที่เป็นดุจดั่งโพธ ิจิต || 207 || 

โมหะ โทสะ และราคะรวมอยู่ในวัชระธรรมทั้งหลาย วิทยาและโยคะ

เกิดขึ้นได้โดยรวมอยู่ในธรรมทัง้หลายอยา่งสม่ าเสมอ ขอนอบน้อมต่อการ

เกิดภาวะแห่งความรัก ความ เสน่หาอันเร่าร้อน อันวิจิตรนานาชนิด อัน

ยิ่งใหญ่ทั้งหลายนี้เป็นดุจดั่งโพธ ิจิต || 208 || 

การรวบรวมความรัก ความใคร่เป็นไปอย่างมั่นคงซึ่งธรรมะทั้งหลายไ ด้

เคลื่อนสู่จิตและประกฤติเป็น เหตุเ ป็นผลกัน  พรหม โทสะ ราคะไ ด้

ครอบคลุมอยูใ่นวชัระทั้งหลาย ขอนอบน้อมแด่ความยิง่ใหญ่นั้นเป็นดุจดั่ง

โพธ ิวัชระ || 209 || 

นี่คือ ภาวะเริ่มต้นของวิสทุธธิรรม เป็นเหมือนดั่งการถูกตัดแยกออกเ ป็น

ส่วนๆ เกิดเป็นอุบายแห่งปัญญา ได้แก่ คุหยะ อภิเษก วรฺต(ความมุ่งม ั่น) 

สัมพร และการปฏิบัตโิยคะอย่างเป็นนิจย์ ขอนอบน้อมต่อสิ่งเน้นเหล่านี้

อย่างเสมอ เป็นเหมือนดั่งโพธ ิวัชระ || 210 || 
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นี้คืออุปายของความส าเร็จขั้นสูงสุด พึงกระท าขั้นตอนวิธกีารของเสวา อุป

สาธน สาธน และแนวทางของมหาสาธนะอย่างชัดเจน จนเป็นผู้ส าเร็จ

อย่างที่สุด ขอนอบน้อมต่อจุดปลายทางอย่างเสมอเป็นเสมอืนดั่งโพธวิัชระ 

|| 211 || 

พึงท าให้ส าเร็จด้วยวัชระทีก่ระท าตามแนวทางที่ม ีองค์ประกอบทั้ง 4 การ

กระท าที่หลากหลาย การไมม่ผีูส้ าเร็จจะไมเ่กิดขึ้น นี้คือการท าหน้าที่ตาม

มรรคมีองค์ 8 ด้วยการประสาทคุรุผู้ เป็นพุทธะ ขอนอบน้อมแด่สิ่งเน้น

เหล่านี้อย่างเสมอๆ เป็นดุจดั่งโพธ ิวัชระ || 212 || 

นี้คือวิธ ีการแห่งความลีล้ับทีถู่กรวบรวมไว้(คหุยสมาชตันตระ) ผู้ซึ่งย่อมได้

ฟัง ย่อมได้กระท าการสาธยายธรรม ปาฐกถา และจินตนาการ ย่อมกระท า

การบูชา เขียน และจารึกไว้ ขอนอบน้อมแด่สิ่งเน้นเหล่านี้อย่างเสมอๆ 

เป็นดุจดั่งโพธ ิวัชระ || 213 || 

นี่คือ ผู้ส าเร็จอย่างสมบูรณ์ที่มาหลอมรวมกัน ด้วยการสร้างการสาธยาย

ธรรม ด้วยการปรากฏขึน้ของกรรมอนัสงบสขุ ด้วยเครื่องมอืสู่ความส าเร็จ 

ด้วยการเข้าถึงมนตร์ และด้วยความ ไม่อ่อนไหว ขอนอบน้อมแด่สิ่งเน้น

เหล่านี้อย่างเสมอๆ เป็นดุจดั่งโพธ ิวัชระ || 214 || 

ผู้ซึ่งย่อมได้ชี้หนทาง ได้สัมผัส ได้จดจ า และได้ฟัง จะได้ชื่อว่ามาตรแห่ง

พลังทั้ง 2 ของผู้ส าเร็จ ย่อมกระท าศรทัธาใหป้รากฏ และอาศัยในหนทาง

ชี้แนะที่เป็นหนึ่งเดียวกัน ขอนอบน้อมแด่จุดหมายปลายทางอย่างเสมอ

เป็นดุจดั่งโพธ ิวัชระ || 215 || 

เราพึงแสดงการบูชาต่อพระนายกะทั้งปวงด้วยความสงบ ด้วยถ้อยค าแห่ง

บทสรรเสริญนั้น พระนาถะทั้งหลาย พระโพธ ิสัตว์ทั้งหลาย ผู้ยิ่งใหญ่

ทั้งหลายพึงกล่าวอนุโมทนา || 216 || 

นี้คือสุภาษิ ตของตันตระขั้นสูงของอธ ิบดีแห่งตันตระทั้ งปวง เป็ น

แหล่งก าเนิดอันลี้ลับของคุหยสมาชะแห่งตถาคตทั้งปวง || 217 || 

ถ้อยค าที่ได้กล่าวมานี ้ตถาคตทั้งปวงและพระโพธสิตัว์มหาสตัว์ทั้งหลายได้เคลื่อนที่กาย วาจา 

จิตไปสู่วัชระกาย วาจา จิตตนเอง และทุกท่านได้ตกอยู่ในความเงียบงันโดยอาศัยกาย วาจา จิตตนเอง

แห่งวัชระกาย วาจา จิต || เป็นดังนั้น || 



  312 

บทที่ 18 การอธ ิษฐานถึงญาณแหง่วัชระที่ชีน้  าไปสู่ความลีล้ับทัง้ปวงในคุหยสมาช มหาคุหย

ตันตรราชะได้จบลงด้วยกาย วาจา จิตอันลี้ลับแห่งตถาคตทั้งปวงอย่างศิริ ดังนั้นแล้ว || 

|| นี้คือความส าเร็จของกายที่อุดมสมบูรณ์อย่างยิ่งของราชาตันตระแห่งศรีคุหยสมาช || 
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บทที่ 3 

ทรรศนะเร ื่องโยคะและการบรรลุธรรมในค ัมภีร ์ค ุหยสมาชตันตระ  

 

ความหมายของค  าวา่ โยคะ 

 ค าว่า “โยคะ” (Yoga) มาจากรากศัพท์ว่า “ยุชฺ” (yuj) แปลตามศัพท์ว่า การประกอบเข้า

ด้วยกัน การรวมหรอืเทยีมเข้าด้วยกัน หมายถงึวิธกีารบ าเพ็ญสมาธ ิให้เป็นหนึ่งเดียว โยคะเป็นเรื่อง

ของการปฏิบัติทางจิตวิญญาณที่มตี้นก าเนดิจากประเทศอินเดีย แต่เดิมเป็นหนึ่งในปรัชญาหกส านัก 

คัมภีร์พื้นฐานคือ โยคะสตูร (yoga sutra) ของท่านปตญัชลี(Patañjalī) ที่อาศัยอยู่ในอินเดียประมาณ 

150 ปีก่อนคริสต์ศักราช 

 เป้าหมายสูงสดุของการฝึกโยคะคือ การบรรลุโมกษะและหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด

(samsāra) กลับคืนสู่ธรรมชาติอันเปน็สภาวะแท้จริง รวมเป็นหนึ่งเดียวกัน  ค าว่า โยคะ พบครั้งแรก

ในคัมภีรฤ์คเวท ซึ่งใชห้มายถึงการเทียมแอก การเทียมรถหรือการเทยีมเกวยีน เชน่ การใช้เชือกผูกวัว

เข้ากับแอก ต่อมาความหมายค่อยๆขยายออกไปเป็นการประกอบเข้าของสิ่งใดสิ่งหนึ่งกบัสิง่อื่น  มาถงึ

สมัยของอุปนษิัทซึ่งเป็นสมัยที่ม ีการศึกษาเรื่องอาตมัน(อัตตา) และพรหมมัน(ความจริงสูงสุด)อย่าง

จริงจัง ก็ได้น าค า “โยคะ” มาใช้ หมายถึงการใช้จิตควบคุมอินทรยี์(รบัรูอ้ารมณ)์ แล้วบังคับให้เป็นไป

ตามที่ต้องการ ต่อมาส านักเวทานตะน าค านี้มาใช้ หมายถงึ การรวมชีวาตมันเข้ากับปรมาตมันซึ่งเป็น

เป้าหมายสูงสุดของชีวิต 

 ในคัมภีร์ภควัทคีตา (ศตวรรษที่ 5-2 ก่อนคริสต์ศักราช) นิยามให้ค า “โยคะ” เป็นสถานะ

สูงสุดในการบรรลธุรรม แมว้่าจะต้องเผชญิกับสถานการณ์ที่เจ็บปวดที่สดุ แต่โยคะเป็นความจริงแท้ที่

คุ้มค่าที่สุดในการปฏิบัติ77  บทสนทนาของอรชุนกับพระกฤษณะมีโยคะหลากหลายประเภทซึ่ง

สอดคล้องกับภาระหน้าที่โดยธรรมชาติของแต่ละคน ได้แก่ 1) กรรมโยคะ คือ โยคะของการกระท า

หน้าที่อย่างถูกต้อง  2) ชญานโยคะ คือ โยคะแห่งความรู้และการบ าเพ็ญเพียรทางปัญญา  3) ภักติ

โยคะ คือ โยคะแห่งความภักดีและการอุทิศตนเพื่อเทพเจ้า 

                                                             
77

Chandrahar Sharma, A Critical Survey of Indian Philosophy (Delhi: 

Motilal Banarsidass, 2003), 169. 
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 โยคะสูตรที่ประพันธ ์โดยท่านปตัญชลี ม ีระบบหรือทรรศนะที่สัมพันธ ์กับปรัชญาสางขยะ 

เพราะยอมรับญาณวิทยาและอภปิรชัญาของสางขยะ แต่ที่แตกต่างกันคือ ปรัชญาโยคะยอมรับนับถือ

พระเ จ้า อาจกล่าวได้ว่าปรัชญาสางขยะเป็นเ สมือนภาคทฤษฎี ส่วนปรัชญาโ ยคะเป็นเ สมือน

ภาคปฏิบัติ ถ้าว่าโดยความหมายเชิงนัยยะแล้ว โยคะหมายถึง การดับพฤติของจิต(จิตฺตวฺฤตฺตินิโรธ)  

เพราะจิตมีสภาพดิ้นรนกลับกลอก หากปล่อยไว้ไม ่ควบคุมก็จะถล าลึกเข้าสู่ความทุกข์ม ากขึ้น จึง

จ าเป็นต้องใช้หลักการเพื่อฝึกหัดควบคุมจิต 

 ปรัชญาโยคะมีหลักการเกี่ยวกับปุรษุะและประกฤติเหมอืนกับปรัชญาสางขยะ โดยอธ ิบายว่า

โลกเกิดขึ้น เพราะมีการสังโยคของประกฤติกับปุรุษะ สรรพสิ่งดับลงก็เพราะแยกตัวของปุรุษะกับ

ประกฤติ ปรัชญาโยคะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นการสังโยคหรือการแยกของปุรุษะหรือประกฤตินั้น ไม ่ได้

เกิดขึ้นบังเอิญหรอืเป็นไปตามกรรม แต่ต้องมีสิ่งที่อยู่เหนือกว่านั้นมาเป็นผู้กระท า นั่นคือพระเจ้าซึ่ง

เรียกว่า อีศฺวร  ผู้ที่ปรารถนาจะบรรลุโมกษะย่อมต้องยึดถือพระเจ้า  พระเจ้าทรงท าหน้าที่ควบคุม

กรรมให้ส่งผลแก่คนดีและคนชั่ว  ถ้าไม ่ม ีพระเจ้า ประกฤติก็ม ีวิวัฒนาการไม่ได้ ทั้งปุรุษะก็บรรลุ

โมกษะไม่ได้ 

 ปรัชญาโยคะถือว่าการปฏบิัติและความรูเ้ป็นเหตุใหเ้ข้าถึงอสิรภาพที่สมบูรณ์ ข้อปฏิบตัิที่เป็น

หลักในปรชัญาโยคะเรยีกว่า “อัษฏางคโยคะ” หรือ โยคะมีองค์ 8 ประการ ได้แก่ 1. ยมะ การบังคับ

ใจ  2. นิยมะ การบ าเพ็ญความดี  3. อาสนะ การนั่งใ ห้ถูกวิธ ี เพื่อเกื้อกูลแก่สุขภาพและสมาธ ิ  4. 

ปราณยมะ การควบคุมลมหายใจเขา้ออกใหเ้ป็นไปอย่างถูกวิธ ี  5. ปรัตยาหาระ การควบคุมอินทรีย์

ไม ่ใหย้ินดียนิรา้ยในอารมณ์ทีม่ากระทบ  6. ธารณะ การเพ่งจิตใหอ้ยูก่ับอารมณ์แหง่สมาธ ิ  7. ธยานะ  

การเข้าฌานคือก าหนดใจให้ม ั่นอยู่ในอารมณ์ที่เพ่งตลอดเวลา  8. สมาธ ิ จิตเป็นเอกัคคตา คือ การ

ก าหนดจิตให้อยู่ในอารมณ์เดียว จิตดิ่งอยู่กับภาวนาจนไม่ม ีความรู้สึกตัว 78  

 อย่างไรก็ตาม โยคะเกี่ ยวข้องกันอย่างแยกไม่ออกในความเชื่อทางศาสนาและการปฏิบัติ

พิธ ีกรรมของศาสนาพุทธและฮินดู79 ม ีความแตกต่างกันในการใช้ค าศัพท์ในสองศาสนา  ในศาสนา

ฮินดู โดยทั่วไป โยคะจะหมายถึง โยคะ 8 ประการตามที่ก าหนดไว้ในโยคะสูตร ดังที่ได้กล่าวไป  แต่

                                                             
78ผศ.ดร. ส าเนียง เล่ือมใส, ภควทัคตีา สาระและแนวคดิส าคญัทางปรชัญา (กรุงเทพฯ: ภาควิชา

ภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546), 7-8. 
79

Georg Feuerstein, The Yoga Tradition: Its History, Literature , 
Philosophy and Practice  (Arizona: Hohm Press, 1998), 111. 
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ส านักญิงมะ (Nyingma) ของพุทธ ศาสนาในทิเบต ค าว่าโยคะ ถูกใ ช้อ้างถึงค าสอน 6 ระดับ โดย

แบ่งเป็นตันตระภายนอก (กริยาโยคะ, จรรยาโยคะ และโยคะตันตระ) และตันตระภายใน (มหาโยคะ, 

อนุโยคะ และอติโยคะ) ตามธรรมเนียมของส านักญิงมะ ผู้ฝึกปฏิบัติจะพัฒนาไปสู่ระดับของโยคะที่

ลึกซื้งยิ่งขึ้น โดยเริม่จากมหาโยคะ ไปสู่อนโุยคะ และท้ายที่สุดก็คือฝกึอตโิยคะ มีส านักเกิดใหมท่ี่ชือ่ว่า 

ส านักสรมะ(Sarma) จะใช้ชื่อโยคะขัน้สงูสุดวา่อนุตระโยคะ(Anuttara Yoga) การฝึกโยคะแบบอื่นๆ 

รวมถึงระบบของการฝึกร่างกาย 108 ท่าพร้อมกับการฝกึลมหายใจและจังหวะการเตน้ของหัวใจ การ

ฝึกการเคลื่อนไหวทีเ่ป็นที่รูจั้กกันในชือ่ “ยันตระโยคะ” (ทิเบตเรยีก Trul khor ) หรือการรวมกันของ

ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์  เป็นพลังลมปราณ80   

ในศตวรรษที่ 13 หรือ 14 ชาวทิเบตได้พัฒนาระบบการจ าแนกประเภทเป็น 4 ประเภทใน

ต าราตันตระบนพื้นฐานของการฝึกปฏบิัติทีม่อียู่  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้นความสัมพันธ ์ของพิธ ีกรรม

ภายนอกหรือโยคะภายใน สองประเภทแรกเรียกว่าตันตระชั้นล่าง คือกริยาตันตระ(Kriya tantra) 

และสัตยตันตระ(Chatya tantra) ส่วนสองประเภทที่สูงกว่าคือ โยคะ และอนุตรโยคะ81  

โยคะมักถูกกล่าวถงึควบคู่ไปกับตันตระ ทั้งสองส่วนนี้ม ีความคล้ายคลึงกันอย่างแยกไม่ออก 

นักวิจารณ์ชาวฮินดูมองว่าโยคะเป็นกระบวนการที่ร่างกายรู้สึกว่าเป็นต้น เหตุของความเป็นทาส 

ในขณะที่ตันตระมองว่าร่างกายเป็นเครื่องมือในการท าความเข้าใจแทนที่จะเป็นสิ่งกีดขวาง หะฐะ

โยคะ(Hatha Yoga Pradipika) (ศตวรรษที่ 15) จัดเป็นคัมภีรข์องฮินดูตันตระทีไ่ด้รับความนยิมอย่าง

แพร่หลาย82 เพราะถือกายเป็นฐานแรกในการบังคับควบคุมเพื่อสะดวกแก่การบังคับจิตใจขั้นสูงต่อไป  

ในปัจจุบันหะฐะโยคะเป็นท่าทางการออกก าลังกายของโยคีที่เรียกว่า “ฤาษีดัดตน” 

ตันตระมีรากฐานมาเป็นพันปี ม ีพื้นฐานมาจากแนวคิดเชิงเทววิทยา ส านักเกอืบทัง้หมดก่อตั้ง
ขึ้นมาบนพื้นฐานของการบชูาพระอิศวรและพระแมศ่ักติ  ฮินดูตันตระมแีนวคิดเรือ่งพรหมมนัสูงสุดคอื

                                                             

80
Jose A. Fadul, Encyclopedia of Theory & Practice in Psychotherapy &  

Counseling (London: Lulu Press Inc, 2014), 363. 
81

John C. Huntington, Dina Bangdel, and Robert  A. F. Thurman, The Circle 

of Bliss: Buddhist Meditational Art (Chicago: Serindia Publications, 2003), 25. 

82
Brian A. Hatcher, Hinduism in the Modern World (New York Routledge , 

2016), 184. 
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พระปรเมศวรโดยปรากฏรูปเป็นพระศิวะ (เป็นตวัแทนของเพศชาย พลังอันแขง็แกร่ง) และศักต ิ(พลัง
ของการเป็นผูส้รา้ง เป็นตัวแทนของเพศหญิง รู้จักกันในรปูของพระแมก่าลี, ทุรคา, ศักติ, ปราวตี และ
อื่นๆ) พลังเหล่านี้ม ุ่งเนน้พลังกุณฑลินี(kuṇḍalinī) เป็นพลังทางจิตวิญญาณที่ซ่อนอยูภ่ายในที่ฐานของ
กระดูกสันหลังซึ่งเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นผ่านจักระ เป็นการรวมกันอย่างส าเร็จระหว่างศิวะกับศักติ(หรือที่
เรียกว่าสมาธ)ิ  นอกจากนี้ ตันตระยังเนน้เรือ่งของมนตร์ สวดมนตร์เป็นภาษาสันสกฤตเพื่อบูชาเทพ
เจ้า, ยันตระ เป็นสัญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนของเทพเจ้าในรูปแบบต่างๆ ผ่านรูปทรงเรขาคณิต และ
พิธ ีกรรมที่รวมถึงการบูชามูรติ(รูปตัวแทนของเทพเจ้า)83 
 

ทรรศนะเร ือ่งโยคะในคมัภีรอ์ ืน่ๆ 

 โยคะเป็นกลวธิตีามแนวคิดตะวันออกอันมีรากฐานมาจากอินเดียโบราณ  นักปราชญ์โยคะ

คิดค้นขึ้นเพื่อการฝึกฝนตนเองและน าไปสู่การหลุดพ้น วิธ ีการปฏิบัติโยคะเป็นการพัฒนาทั้งร่างกาย

และจิตใจ  ในหลากหลายคัมภรีไ์ด้สอดแทรกทรรศนะเกีย่วกบัโยคะไว้ในวิธ ีการสอนของแต่ละส านัก 

ยกตัวอย่าง เช่น 

 โยคะในคัมภีรภ์ควทัคีตา หมายถงึ หนทางหลดุพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเขา้ถึงโมกษะซึ่ง

เป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิตซึ่งม ีหลายวิธ ี แต่ในคัมภีร์ภควัทคีตาแสดงไว้ 3 ทาง คือ ชญาณโยคะ 

กรรมโยคะ และภักติโยคะ ดังตัวอย่างข้อความว่า 

ธนัญชัย (อรชุน) ! ผู้ที่สลัดกรรมด้วยโยคะ ผู้ที่ตัดความสงสัยด้วยช

ญาณ (ญาณ) และผู้ที่ด ารงอยู่ในอาตมัน กรรมทั้งหลายย่อมไม่ผูกพัน || 4.41 || 

เพราะฉะน้ัน ท่านจงบ าเพ็ญโยคะ ตัดความสงสัยประจ าจิตที่ เกิด

จากความไม่ รู้น้ีด้วยดาบ คือ ชญานของตน (และ) จงลุกขึ้นเถิด ภารตะ 

(อรชุน) ! || 4.42 ||84 

                                                             
83

New World Encyclopedia. Yoga. Accessed September 20, 2019. Available 

from https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Yoga 
84 โยคส นฺยสฺตกรฺมาณ  ชฺ านส ฉินฺนส ศยมฺ | 

อาตฺมวนฺต  น กรฺมาณิ นิพธฺนนฺติ ธน ชย  || 4.41 || (ภควัทคีตา 4/41) 

ตสฺมาทชฺญานส ภูต  หฺฤตฺสฺถ  ชฺ านาสินาตฺมนะ | 

ฉิตฺไตฺวน  ส ศย  โยคมาติษฺโ ตฺติษฺ ภารต || 4.42 || (ภควัทคีตา 4/42) : ผศ.ดร. ส าเนียง เล่ือมใส , 

149-50. 

https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Yoga
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ในคัมภีรป์ัญจกรรมะ(Pañcakrama) ได้กล่าวถึงการฝึกโยคะก็เพื่อให้บรรลุธรรมตามแบบ
ฉบับของการฝึกตนของการด ารงตนเป็นพระโพธ ิสัตว์ที่ต้องบ าเพ็ญบารมีในภูม ิต่างๆ ทั้ง 10 ภูม ิตาม
แนวปฏิบัติในคัมภีรท์ศภมูกิสตูร แต่ในคัมภีร์ปัญจกรรมะได้กล่าวเพิ่มเติมอีก 3 ภูม ิสุดท้ายที่จะต้อง
บ าเพ็ญตนเพื่อให้ได้บรรลุเป็นพุทธะโดยสมบูรณ์ ดังความว่า  

ด้วยการฝึกโยคะของผู้เร่ิมต้น เราจะบรรลุถึงขั้น(ภูมิ)ที่  8 และ เมื่อ

เราด ารงอยู่ในขั้น(ภูมิ)ที่ 10 เราก็จะได้เห็นแสงสว่างอีกสามขั้น || 3/79 ||85 

 

ในคัมภีรค์ุหยสมาช ปิณฑิกฤตะ-สาธนะ (Guhyasamāja Piṇḍikṛta-sādhana) ได้กล่าวถึง
การปฏิบัติโยคะเหมอืนการปฏบิัติตามแนวพธิกีรรมทางตันตระทั่วไป คือ โยคะ 4 ขั้นตอน ได้แก่ โยคะ 
อนุโยคะ อติโยคะ และมหาโยคะ และเชือ่มโยงกับการฝึกสมาธโิดยใช้การนกึคิดของจิตเป็นฐานในการ
ก าหนดพยางค์มนตรต์่างๆขึ้นมา เม ื่อฝึกโยคะถึงขั้นสูงแล้วตนเองก็จะเป็นเสมือนตัวตนของเทพเจ้า
อย่างแยกไม่ออก ดังความว่า 

จากน้ัน หลังจากที่โยคีได้ปฏิบัติโยคะทั้งสี่ขั้นแลว้ ก็ได้นึกถึงโลกอยู่ใน
ใจกลางพยางค์ “ฮูม” และเห็นสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเสมือนวัชรสัตว์ ดังน้ัน 
เราจึงควรพิจารณาสรรพสิ่งเหล่าน้ันว่าเป็นเช่นน้ัน || 217 ||86 
 
ในคัมภีรโ์ยคะสูตรของปตัญชล ีเป็นสูตรที่สอนเรื่องการปฏิบัติร่างกายตามแนวทางปรัชญา

โยคะให้ผสานกับการควบคุมจิตใจตน โดยมีขั้นตอนและองค์ประกอบของโยคะทั้ง 8 ประการ เม ื่อ
ปฏิบัติตามขั้นตอนนั้นจนได้ความรู้แท้แล้วก็จะเป็นเหตุให้เข้าถึงการบรรลุได้ในที่สุด ดังความว่า   

                                                             
85อาทิกรฺมิกโยเคน จาษฺฏมี    ภูมิมฺ อาปฺนุยาตฺ | 

              อาโลกตฺรยทรฺศี จ ทศภูมฺยามฺ ปฺรติษฺ  ิตะ  || 3/79 || ( ปัญจกรรมะ 3/79) : Louis de la 

Vallée  Poussin, Pañcakrama (Gand: La Faculté de Philosophie et Lettres de 

l’Université de Grand, 1896), 31.                                
86เอว  จตุรฺ โยค กรสฺ ตุ โยคี หูมฺการครฺภมฺ ปฺรวิจินฺตฺย โลกมฺ | 

  ทฺฤษฺฏฺวา ชคตฺตทฺภววชฺรสตฺตฺวมฺ วฺยุตฺถาย ตทฺธีรฺ วิจเรทฺ ยถาวทฺ อิติ || 217 ||  ( คุหยสมาช      
ปิณ ฑิ กฺฤตสา ธน  217)  : Roger Wright, The Guhyasamāja Piṇḍikṛta-Sādhana and Its 

Context (London: MA Religions School of Oriental and African Studies, University 

of London, 2010), 95. 
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จากการฝึกปฏิบัติในส่วนต่าง ๆ ของโยคะ ท าให้ความไม่บริสุทธิ์ที่
ถูกท าลายจะกลายเป็นความรู้ที่แพร่ออกไปจนถึงการแยกแยะพิจารณา 
||2/28|| 

ยมะ นิยมะ อาสนะ ปราณยมะ ปรัตยาหา ธารณะ ธยานะ และ
สมาธิ เป็นองค์ประกอบของโยคะ ||2/29||87 
 
ในคัมภีรก์ถา-อุปนิษทั ได้กลา่วถึงจิตวิญญาณเดิมแท้ของตัวตนหรือที่เรยีกวา่อาตมันมอียู่จริง 

แม้ว่าจะมองไมเ่หน็และเต็มไปด้วยการนา่ค้นหา เราสามารถท าความรู้จักกับอาตมันอย่างชัดเจนโดย
การปฏิบัติโยคะ(การท าสมาธใินตัวเอง) ซึ่งเป็นบริบทในการพัฒนาตนเองให้เป็นอิสระจากความสุข
และความทุกข์เพื่อม ุ่งสู่ความรู้ที่แท้จริง ดังความว่า  

อาตมันน้ันยากที่จะมองเห็น เต็มไปด้วยความลึกลับ เป็นแหล่งเดิม
แท้ เป็นแหล่งก าเนิด และซ่อนเร้นอยู่ภายใน ผู้ที่จะเข้าใจอาตมันภายใน
ตัวตนได้ดังเช่นพระเจ้าก็ด้วยการปฏิบัติโยคะซึ่งก็คือการท าสมาธิด้วยตัวเอง 
ผู้รู้ย่อมละทิ้งความสุขและความเศร้าไว้เบื้องหลัง ||2/12||88 

 
โยคะในคัมภีร์พระไตรปิฎกจะต่างจากคัมภีร์อื่นๆที่กล่าวมาแล้วข้างต้น  ซึ่งใ นคัมภีร์

พระไตรปิฎกนั้นกล่าวถงึโยคะว่า เป็นดัง่กิเลสที่ผูกสัตวท์ั้งหลายไวใ้นชาติภพ ดุจเทียมววัไว้กบัแอก ผูก

สัตว์ไว้กับวิบาก คือ กามโยคะ ภวโยคะ ทิฏฐ ิโยคะ และอวิชชาโยคะ หากสลัดโยคะ(ตามแนวท างของ

พุทธศาสนา)ได้ ก็จะบรรลุ ดังข้อความว่า  

  โยคะ 4 อย่าง 

   1. กามโยคะ (โยคะคือกาม) 

   2. ภวโยคะ (โยคะคือภพ) 

                                                             
87โยคางฺคานุษฺ านาทศุทฺธิกฺษเย ชฺ านทีปฺติรา วิเวกขฺยาเตะ ||2/28|| 

              ยมนิยมาสนปฺราณายามปฺรตฺยาหารธารณาธฺยานสมาธโย ’ ษฺฏาว องฺคานิ ||2/29|| (โยคสูตร 
2/28-29) : Swami Vivekananda, Patanjali Yoga Sutras  (Delhi: Vijay Goel Publishers, 
2012), 84-85. 

88ต  ทุรฺทรฺศ  คูฒมนุปฺรวิษฺฏ  คุหาหิต  คหฺวเรษฺ มฺ ปุราณมฺ |  
              อธฺยาตฺมโยคาธิคเมน เทวมฺ มตฺวา ธีโร หรฺษโศเกา ชหาติ ||2/12|| (กถา-อุปนิษัท 2/12) : S. 

Sitarama  Sastri, The Katha and Prasna Upanishads and Sri Sankara’s 

Commentary (Madras: The India Printing Works, 1923), 32. 
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   3. ทิฏฐิโยคะ (โยคะคือทิฐิ) 

   4. อวิชชาโยคะ (โยคะคืออวิชชา) (ที.ปา. 11/259/221)89 
 

  ธรรม 4 อย่างที่เป็นไปในส่วนข้างเสื่อมเป็นไฉน คือ โยคะ 4 

ได้แก่ โยคะคือกาม โยคะคือภพ โยคะคือทิฐิ โยคะคืออวิชชา ธรรม 4 อย่าง 

เหล่าน้ีเป็นไปในส่วนข้างเสื่อม ฯ 

 ธรรม 4 อย่างที่เป็นไปในส่วนข้างวิเศษเป็นไฉน คือ ความ

พราก 4 ได้แก่ ความพรากจากกาม 1 ความพรากจากภพ 1 ความพรากจาก

ทิฐิ 1 ความพรากจากอวิชชา 1 ธรรม 4 อย่างเหล่าน้ีเป็นไปในส่วนข้างวิเศษ 

ฯ  (ที.ปา. 11/404-405/298)90 

 

ทรรศนะเร ือ่งโยคะในคมัภีรค์หุยสมาชตนัตระ 

 โยคะในคุหยสมาชตันตระถือเป็นโยคะตันตระชั้นสูง เรียกได้ว่าเป็นราชาแห่งตันตระ  (the 

King of Tantras) ในคัมภีรส์อนถงึการท าสมาธหิรอืปฏบิัตโิยคะในรปูแบบต่างๆ แต่ก็เป็นเรื่องยากที่

จะท าความเข้าใจระบบของโยคะในคัมภรี์  ในบทสุดท้ายของคัมภีร์พยายามที่จะสังเคราะห์ประเภท

ต่างๆของโยคะไว้ (ซึ่งเชื่อว่าเขียนบทนี้ขึ้นภายหลัง) ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนใหญ่ๆ(จตุรงฺค) คือ 

1. ขั้นสามัญ (เสวา) พบในบทที่ 3, 7 และ 11 

2. ขั้นใกล้ส าเร็จ (อุปสาธน) พบในบทที่ 2, 6, 10 และ 14 

3. ขั้นส าเร็จ (สาธน) พบในบทที่ 4, 8, 12 และ 16 

4. ขั้นส าเร็จสูงสุด (มหาสาธน) พบในบทที่ 5, 9, 13 และ 17 

 

 

 

                                                             
89พระไตรปิฎกเล่ม ท่ี 11  พระสุตตันตปิฎกเล่ม ท่ี 3 ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค : กรมการศาสนา , 

พร ะ ไ ต ร ปิ ฎ กภาษ าไ ทย ฉ บับห ลวง  เ ล่ม  11, พิมพ์คร้ัง ท่ี 3 ed. (กรุงเทพฯ: กรมการศาสนา 

กระทรวงศึกษาธิการ, 2521), 221. 
90

Ibid., 298. 



  320 

โ ยคะ 2 แบบ : แบบสามานยะ(ท ั่วไป) และแบบสมบูรณ์ (ขั้นสูง) 

 คัมภีร์คุหยสมาชตันตระเปน็หนึ่งในคัมภรี์ทีอ่ยูใ่นหมวดอนตุตรโยคะตันตระ เป็นตันตระขัน้สงู

ที่ถูกจัดแบ่งการปฏิบัติไว้เป็น 2 แบบหรือขั้นตอน คือแบบทั่วไป(อุตฺปตฺติกรฺม) และแบบสมบูรณ์

(อุตฺปนฺนกรฺม หรือ นิษฺปนฺนกฺรม)  เราจะพบข้อความนี้ในบทที่ 18 ของคัมภีร์ ความว่า  

โดยการชี้แนะของผู้ถือวัชระเป็นที่พึ่งของกรรม(แบบ)ทั้ง 2 คือ กรรม

ที่ เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ และกรรมที่ เป็นผลอันสมบู รณ์ ของการกระท า 

||83/18||91 

 

 และยังพบข้อความที่คล้ายกัน เกี่ยวกับการปฏิบัติทั้ง 2 แบบนี้ใ นคัมภีร์ปัญจกรรมะ

(Pañcakrama) ซึ่งเป็นคัมภีร์ที่อยู่ในหมวดเดียวกันกับคัมภีร์คุหยสมาชตันตระ ความว่า  

การเป็นพุทธะที่สมบูรณ์มีขั้นตอนเหมือนขึ้นบันได ซึ่งก็หมายความว่า

ผู้ที่ยืนอยู่ในการกระท าขั้นต้นและมีความปรารถนาที่จะไปในการกระท าขั้นที่

สมบูรณ์ ||2/2||92 

 

โยคะในขั้นสามานยะหรือขั้นต้นนัน้เป็นขั้นของแนวทาง ส่วนโยคะในขัน้สมบูรณ์นั้นเป็นขั้น

แสดงให้ประจักษ์  ในขั้นต้นนั้นมีความส าคัญอย่างมากเพราะแสดงให้เห็นถึงแนวทางของทฤษฎี

ลมปราณ ผู้ปฎิบัติในขั้นนี้ต้องเข้าใจลมปราณที่เกิดโดยธรรมชาติซึ่งไม ่สามารถที่จะรับรู้ด้วยอารมณ์

ทั่วไปได ้ ในขั้นตอนที่สมบูรณ์เป็นกระบวนการผสมผสานลมปราณในหนทางที่พิสดารและลึกลับ 

ดังนั้นจึงต้องเข้าใจในขั้นต้นเสียก่อนที่จะเริ่มกระบวนการในขั้นที่สองได้   

พลังจักระที่เวียนว่ายอยูใ่นจักรวาลเปน็พลังอันลึกลับของธรรมชาติ  ความส าเร็จในขั้นต้น

ส่งผลต่อความปิติยนิดีในขัน้สมบูรณ์  เราได้พบขอ้ความทีแ่สดงให้รู้ถึงความหมายของธรรมชาติอัน

                                                             
91กรฺมทฺวยมุปาศฺริตฺย วชฺริณ า ตตฺร เทศนา | 

             กฺรม เมาตฺปตฺ ติก  ไจ ว กฺรมเม าตฺปนฺน ก  ตถา ||83|| ( คุหยสมาชะ 83/18) : S. Bagchi, 

Guhyasamājatantra or Tathāgataguhyaka / Buddhist Sanskrit Texts No .9 

(Darbhanga: The Mithila Institute, 1965), 127. 
92อุตฺปตฺติกฺรมส สฺถานามฺ นิษฺปนฺนกฺรมกางฺกฺษิณามฺ | 

              อุปายศฺ ไจษ สมฺพุทฺไธะ โสปานมิว นิรฺมิตะ  || 2 || (ปัญจกรรมะ 2/2) : Poussin, 18. 
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เดิมแท้(สวฺภาว)ในโศลกที่ 20 ของคัมภีร์จิตฺตวิศุทฺธ ิปฺรกรณ(Cittaviśuddhiprakaranṇa) ของท่าน

อารยเทว (Āryadeva) ความว่า 

เด็กๆมีความร่าเริงอยู่ในวัยเยาว์ เมื่อเข้าสู่วัยกลางคนจักต้องผ่านร้อน

ผ่านหนาวกิเลสต่างๆ  ผู้ที่รู้แจ้งรูปแบบของธรรมชาติอันเดิมแท้น้ันได้ ผู้น้ันคือ

ผู้ตรัสรู้ถึงจุดสูงสุดและจะได้เป็นอิสระ || 20 ||93 

 

ในคัมภีร์คุหยสมาชตันตระไ ด้เขียนถึงค าชี้แนะแนวทางเพื่อบรรลุสู่พุทธภาวะโดยผ่าน

กระบวนการของโยคะ และโดยวธิกีารปฏบิัติบชูาเพื่อรับพลังอนัลกึลับที่หลากหลาย  ในบทที่ 18 ของ

คัมภีร์กล่าวถึงความส าเร็จหรอืสิทธ(ิSiddhi) ที่ประกอบไปดว้ย 2 แบบ คือ แบบทั่วไป(Sāmānya) กับ

แบบสมบูรณ์ (Uttama)  นักสิทธ ิ์หรือผู้ส าเร็จเป็นที่รู้จักกันดีว่าอยู่ในขั้นสามัญหรือแบบแรก  ส่วน

พุทธะคือการบรรลุถงึพุทธภาวะอยูใ่นขั้นสูงสดุหรอืแบบทีส่อง  ผู้ส าเร็จในขัน้แรกจะอันตรธานหายไป

อย่างน่าอัศจรรย์ จากนั้นจะเข้าสู่ขั้นที่สองของความเป็นพุทธะ ดังความว่า  

ผู้ส าเร็จที่มีความรุ่งโรจน์เป็นปกตเิร่ิมอันตรธานหายไป พุทธะกล่าวไว้ว่า

ผู้ส าเร็จขั้นสูงสุดเป็นสาธนะ เข้าถึงความเป็นพุทธะ || 133/18 ||94 

 

 ในขั้นที่สองหรือแบบสมบูรณ์สามารถที่จะได้รับการบรรลุได้ด้วยการปฏิบัติโยคะด้วย

องค์ประกอบที่ม ีอยู่ 6 องค์  ดังความว่า  

เคร่ืองมือไปสู่อุตตมะ(ขั้นสูง) ต้องกระท าด้วยโยคะทั้ง 6 องค์ของเส

วา ไม่เพียงแต่ความสมบูรณ์ที่ได้จากจุดสูงสุดเท่าน้ัน ผู้ส าเร็จพึงเกิดขึ้นด้วย  

|| 139/18 ||95 

                                                             
93พาลา รชฺยนฺติ รูเปษุ ไวราคฺย  ยานฺติ มธฺยมาะ | 

              สฺวภาวชฺ า วิมุจฺยนฺเต รูปสฺโยตฺตมพุทฺธยะ || 20 || (จิตตวิศุทธิปรกรณะ  20) : Prabhubhai 

Bhikhabhai  Patel, Cittavisuddhiprakarana of Aryadeva (Calcutta: Visva-Bharati, 1949), 2. 

 94อนฺตรฺทฺธานาทยะ สิทฺธาะ สามานฺยา อิติ กีรฺติตาะ | 

             สิทฺธิรุตฺตมมิตฺยาหุรฺพุทฺธา พุทฺธตฺวสาธนมฺ || 133 ||(คุหยสมาช 133/18). Bagchi, 131. 

 95เสวาษฑงฺคโยเคน กฺฤตฺวา สาธนมุตฺตมมฺ | 

               สาธยเทนฺยถา ไนว ชายเต สิทฺธิรุตฺตมา || 139 || (คุหยสมาชะ 139/18) ibid., 132. 
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 จุดประสงค์ที่แน่ชัดของการบรรลุธรรมในคัมภีร์คุหยสมาชตันตระคือการประพฤติปฏิบัติ

อย่างลึกลับที่แตกต่างจากการปฏิบัติตนในลัทธ ิอื่น  ดังความว่า 

เราย่อมไม่บรรลุถึงความส าเร็จได้ด้วยการปฏิบัติตามศีลอย่างเคร่งครัด

และยากล าบาก แต่เราส าเร็จได้อย่างรวดเร็วด้วยความสุขจากเคร่ืองบริโภคแหง่

กามารมณ์ทั้งปวง || 3/7 ||96 

 

นิกายหีนยานและมหายานที่ก าเนิดขึ้นในสมยัแรกมกีฎเกณฑ์ข้อบงัคับทีเ่คร่งครัดมากส าหรบัผู้

ปฏิบัติ สามารถบรรลุเป็นพุทธะได้ยากเนื่องจากใช้เวลาการปฏิบัตินานเกินไปหรือบางทีต้องสั่งสม

บารมีข้ามภพขา้มชาติ  แต่ในกระบวนการฝึกปฏิบัติของคัมภีร์คุหยสมาชตันตระแห่งนิกายวัชรยาน

สามารถบรรลไุด้ในเวลาอันสั้นหรอืบรรลุไดใ้นชาติเดียวโดยไม่ต้องใช้เวลาหลายชาติ ดังข้อความร้อย

แก้วบทที่ 17 ในคัมภีร์ว่า  

พระโพธิสัตว์ผู้ซึ่งยินดีในคุหยสมาชะน้ีก็จะพบกับการบรรลุ ดังเช่น 

หลายชีวิตที่น่ี และนับได้ว่าเป็นพุทธะผู้ตื่นรู้ท่ามกลางตถาคตทั้งปวง |97  
 

 นอกจากนี้ ค าแนะน าในการฝกึตนให้บรรลุซึง่ถูกเขยีนขึ้นในคัมภีรค์ุหยสมาชตันตระนัน้มเีรือ่ง

ของการปฏิบัติกับคู่ครองหรอืศักติ(śakti)โดยผา่นการฝึกโยคะและสมาธ ิ ในแต่ละบทของคัมภีร์ฯจะ

กล่าวถึงเทพเจ้าสูงสุดที่เปลี่ยนรปูตนเองในลีลาต่างๆในรปูของธยานิพุทธทั้งหา้ และการเชือ่มโยงของ

พุทธะแต่ละองค์กับศักติของตน  ในบทที่ 18 มีการกล่าวถึงเรื่องของการอภเิษกในรูปแบบต่างๆ และ

หนึ่งในนัน้กไ็ด้มกีารกล่าวถึงปรัชญาภิเษก(Prajñābhiṣeka)หรอืการอภเิษกสาวกด้วยปรชัญาหรือศักติ  

ผู้ท าพิธ ีหรือพระอุปัชฌาย์ตอ้งน าศักติหรอืหญิงสาวที่งดงามมารว่มพิธกีับศิษยส์าวกตนโดยอ้างว่าพระ

ตถาคตเป็นสักขพียาน  แล้วน ามือของผูท้ าพิธวีางบนศรีษะของศิษย ์ โดยกล่าวว่าภาวะแห่งพุทธะไม่

สามารถที่จะบรรลุได้ด้วยการท าพิธ ีกรรมอื่น(นอกจากวิธ ีการอภิเษกของอาจารย์) ดังนั้นวิทยาหรือ

ความรู้นี้จะได้รับการยอมรับ  ปรากฏการณ์ของแก่นสารคือรวมเป็นหนึ่งจากความเป็นสอง ฉะนั้น 

                                                             

 96ทุษฺกไรรฺนิยไมสฺตีไวฺระ เสวฺยมาโน น สิทฺธฺยติ | 

              สรฺวกาโมปโภไคสฺตุ เสวย ศฺจาศุ สิทฺธฺยติ || 3 || (คุหยสมาชะ 3/7) ibid., 21. 

 97ตทิไหว ชนฺมนิ คุหฺยสมาชาภิรโต โพธิสตฺตฺวะ ส รฺวตถาคตาน า พุทฺธ อิติ ส ขฺย า คจฺฉติ | ibid., 

116. 
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หากศิษย์สาวกผู้ฝึกปฏิบัติไม ่ได้รับพรในวิทยา(Vidyāvrata)หรือไ ม่ปฏิบัติอย่างตามกฎเกณฑ์ก็ไ ม ่

สามารถที่จะบรรลุในขั้นสมบูรณ์หรือขั้นสูงสุดนี้ได้98  ดังความในคัมภีร์ว่า  

ราคะทั้งหลาย โยคะที่ประกอบไปด้วยวัชระ เป็นลักษณะของตัวตนที่เขา้ถึงปัญญา 

การเข้าถึงปัญญาส่วนบุคคลยอ่มมีขึ้น เมื่อออกจากพธิีกรรมโดยการหลั่งไหลของ

ญาณทั้งหลาย เทวดาทั้งหลายผู้ที่อาศัยอยู่ในความรู้น้ันของศิษย์ที่เป็นเจ้าของ

วัชระ || 122/18 || 

มือจะถูกให้ซึ่งตถาคตทั้งหลายที่เปน็สักขีพยานอยูบ่นมือ มือที่วางไว้อยู่บนหัวของ

ศิษย์ถูกปลดปล่อยแล้วโดยคุรุวัชระ || 123/18 || 

น่ีคือพรแห่งความรู้จากความเปน็พุทธะน้ันด้วยอุบายทีไ่ม่ใช่อย่างอืน่ แต่เป็นธรรม

ทั้งหลายทั้งปวงที่น ามาหลอมรวมเป็นหน่ึงจากภาวะที่เป็น 2 || 124/18 || 

สิ่งที่เราไม่ควรท าเสมอคือ การแบ่งแยกในสัมสาระ(แก่นแท้) น่ีคือการยึดมั่นใน

ความรู้อันสูงสุดของพุทธะทั้งปวง || 125/18 || 

ผู้ส าเร็จย่อมก้าวออกมาจากความโง่เขลา และไม่ตอ้งกล่าวถึงอีก กิเลสทัง้ 5 อย่าง

ย่อมส่องแสงอยู่ในเทหะแห่งธรรมะทั้งหลายได้โดยประกฤติ || 126/18 ||99 

 

                                                             
98

Benoytosh, Guhyasamaja Tantra or Tathagataguhyaka, xi-xii. 

 99นิะเสกาทฺ ชฺ านธาราภิะ ปฺรชฺ าชฺ านะ สฺวย  ภเวตฺ | 

              ตาเมว เทวต า วิทฺย า คฺฤหฺย ศิษฺย สฺย วชฺริณะ || 122 || 

              ปาเณา ปาณิะ ปฺรทาตวฺยะ สากฺษีกฺฤตฺย ตถาคตานฺ | 

              หสฺต  ทตฺตฺวา ศิเร ศิษฺย มุจฺยเต คุรุวชฺริณา || 123 || 

              นานฺโยปาเยน พุทฺธตฺว  ตสฺมาทฺ วิทฺยามิม า วรามฺ | 

              อทฺวยาะ สรฺวธรฺมาสฺตุ ทฺวยภาเวน ลกฺษิตาะ || 124 || 

              ตสฺมาทฺ วิโยคะ ส สาเร น การฺโย ภวตา สทา | 

              อิท  ตตฺสรฺวพุทฺธาน า วิทฺยาวฺรตมนุตฺตมมฺ || 125 || 

              อติกฺรมติ โย มูฒะ สิทฺธิสฺตสฺย น โจตฺตมา | 

              ปฺรกฺฤตฺยา เทหธรฺเมษุ ภฺราชเต มลปญฺจกมฺ || 126 | | ( คุหยสมาชะ 122-126/18) Bagchi, 

130-31. 
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กระบวนการเข้าถึงความส าเรจ็มกีารปฏบิัตจินบรรลเุป็นขั้นตอน 4 ขั้น คือ 1.เสวา (sevā)  2.

อุปสาธน (upasādhana)  3.สาธน (sādhana) 4.มหาสาธน (mahāsādhana)   ขั้นตอนแรกหรือเสวา

ประกอบด้วยพิธ ีทางวัชระ 4 ขั้นตอน (โยคะทั้ง 4) ได้แก่ 1.โยคะ  2.อนุโยคะ  3.อติโยคะ  4.มหา

โยคะ เป็นเสวาในแบบสามานยะ(สามัญ) และเสวาในขั้นที่สูงกว่าประกอบด้วยโยคะ 6 ส่วน(องค์) 

ได้แก่ 1.ปฺรตฺยาหาร  2.ธยาน  3.ปฺราณายาม  4.ธารณา  5.อนุสมฤติ  6.สมาธ ิ เป็นเสวาในแบบขั้น

สมบูรณ์  ใน 16 บท (บทที่ 2-17) ของคัมภีร์คุหยสมาชตันตระ จะมีการกล่าวถงึข้อก าหนดโดยทั่วไป

ของเสวา โดยมลีักษณะผสมปนเปกันอยูใ่นทัง้สองแบบ(สามญัและสมบูรณ์) โดยแฝงการปฏิบัติอยู่ใน

ทั้ง 4 ขั้นตอนของบทตา่งๆ อย่างเช่น ค าบางค าอาจจะมีความหมายเทียบเทา่กับวัชระหรือโยคะทั้ง 4 

หรือบางค าอาจจะใช้ในความหมายอื่นเทียบเท่ากับโยคะ 6 ส่วน เช่น เสวาครอบคลุมไปถึงค าว่า 

“ปฺรตฺยาหาร”  “ธยาน”  “ปฺราณายาม”  “ธารณา “, อุปสาธนเทียบได้กับ “อนุสมฤติ” , และทั้งสา

ธนและมหาสาธนก็ถูกรวมอยู่ใน “สมาธ ิ”100   

นอกจากนี้ ในคัมภีรฯ์ได้มกีารก าหนดองค์ประกอบทั่วไปที่ถกูกลา่วถึงโดยวัชระทัง้ 4 ขั้นตอน 

และโยคะทั้ง 6 ส่วน ในบทที่ 18 ดังความว่า  

เสวามี 2 วิธี ด้วยความแตกต่างของสามัญและอุตมะ(สงูสุด) สามัญกอปรด้วย

วัชระทั้ง 4 ขั้นตอน และอุตมะกอปรด้วยอมฤตะแห่งญาณ || 136/18 || 

ล าดับแรก การรู้แจ้งแห่งศูนยตา  ล าดับที่ 2 การวาดพีชมนตร์  ล าดับที่ 3 

ความสมบูรณ์ของภาพ  ล าดับที่ 4 วางต าแหน่งอักษร || 137/18 || 

สาธนะแห่งสามัญของเสวาประกอบด้วยวัชระ 4 ขั้นตอน และในแบบอุตตมะ

ขั้นสูงสุดในอมฤตะแห่งญาณ กระท าได้ด้วยโยคะมี 6 ส่วน || 138/18 || 

เคร่ืองมือไปสู่อุตตมะ(ขั้นสูง) ต้องกระท าด้วยโยคะทั้ง 6 องค์ของเสวา ไม่

เพียงแต่ความสมบูรณ์ที่ ได้จากจุดสูงสุดเท่าน้ัน ผู้ส าเร็จพึงเกิดขึ้นด้วย || 

139/18 || 

พึงกล่าวถึงโยคะทั้ง 6 องค์ ได้แก่ ปฺรตฺยาหาร(การถอนตัว)(ความรู้สึกของ

วัตถุภายนอก) ธยาน(การท าสมาธิ) ปฺราณายาม(ระงับลมหายใจ) ธารณา

                                                             
100

Wayman, Yoga of the Guhyasamāja Tantra : The Arcane Lore of Forty 

Verses , 156. 
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(การยึดไว้, ความน่ิง) อนุสมฤติ(การจ าได้หมายรู้) และสมาธิ(ความบริบูรณ์

ของความรู้) || 140/18 ||101 

 

ขั้นตอนของโยคะในระดับสามานยะ(ท ั่วไป)  

 4 ขั้นตอนของโยคะในระดับสามานยะถูกอ้างถึงอยู่บ่อยครั้งในสี่ขั้นตอนของเสวาหรือ

ของสาธนะ(การปลุกเรา้ให้ส าเรจ็)ซึ่งปรากฏแนวทางนีอ้ยู่ในคัมภีร์คุหยสมาชตันตระ ดังตัวอย่างเช่น  

จงใช้อุบายเลื่อนขั้นไปสู่ขัน้ที่ 4 อย่างน่ายกยอ่ง ด้วยวัชระแห่งโพธิโยคีย่อม

ยินดีอยู่เสมอในโยคะตันตระทั้งปวง || 134/18 || 

พิธีกรรมของการเป็นเสวา(ผู้ปฏิบัติ )ในขั้นแรก ในขั้นที่  2 เป็นอุปสาธนะ

(ผู้ใกล้ส าเร็จ) ในขั้นที่  3 เป็นสาธนะ(ผู้ส าเร็จ) และในขั้นที่  4 เป็นมหา

สาธนะ || 135/18 || 

การรวมเป็นหน่ึงเดียวกันในการเข้าถึงการบูชา(เสวา) ก่อให้เกิดอุปสาธ

นะ(กระบวนการเข้าถึงความเป็นผู้ส าเร็จ) การบรรลุถึงประโยชน์แห่ง

ผู้ส าเร็จ(สาธน) และกลายเป็นผู้ส าเร็จที่ยิ่งใหญ่(มหาสาธน)ในขั้นที่ 4 || 

60/12 || 

ในความส าเร็จอันยิ่งใหญ่ของอุปสาธนะควรใช้วิจารณญาณพินิจถึงสถานที่

ศักดิ์สิทธิ์ของวัชระ  การสร้างเจ้า(อธิบดี)แห่งมนตราขึ้นในสาธนะ จึงถูก

เรียกว่าการปลุกเร้าให้ตื่นขึ้น || 62/12 ||102 

                                                             

 101สามานฺโยตฺตมเภเทน เสวา ตุ ทฺวิวิธา ภเวตฺ | 

               วชฺรจตุษฺเกณ สามานฺยมุตฺตม  ชฺ านามฺฤเตน จ || 136 || 

               ปฺรถม  ศูนฺยตาโพธึ ทฺวิตีย  พีชส หฺฤตมฺ | 
               ตฺฤตีย  พิมฺพนิษฺปตฺติศฺจตุรฺถ  นฺยาสมกฺษรมฺ || 137 || 

               เอภิรฺวชฺรจตุษฺเกณ เสวาสามานฺยสาธนมฺ | 

               อุตฺตเม ชฺ านามฺฤเต ไจว การฺย  โยคษฑงฺคตะ || 138 || 

               เสวาษฑงฺคโยเคน กฺฤตฺวา สาธนมุตฺตมมฺ | 

               สาธยเทนฺยถา ไนว ชายเต สิทฺธิรุตฺตมา || 139 || 

               ปฺรตฺยาหารสฺตถา ธฺยาน  ปฺราณายาโม’ ถ ธารณา | 

               อนุสฺมฺฤติะ สมาธิศฺจ ษฑงฺโค โยค อุจฺยเต || 140 || (คุหยสมาชะ 136-140/18) Bagchi, 132. 
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ในคัมภีรค์ุหยสมาช ปิณฺฑีกฺฤต-สาธน (The Guhyasamāja piṇḍikṛta-sādhana) ของนาคาร

ชุนมีค าศัพท์ที่ เชื่อมโยงกับโ ยคะอยู่หลายโศลก ผู้ศึกษาจึงได้เรียนรู้ว่าค าว่าโยคะในคัมภีร์นั้นเป็น

พิธ ีกรรมที่เกี่ยวกับการทอ่งมนตรส์รรเสรญิ เช่น ในโศลกที่ 44 โอม ฺศูนฺยตาชฺ านวชฺรสฺวภาวาตฺมโก’ 

หมฺ (โอมฺ ข้าคือธรรมชาติแหง่วัชรปัญญาของศูนยตา)  และ โศลกที่ 50 โอมฺ ธรฺมธาตุสฺวภาวาตฺมโก’ 

หมฺ (โอมฺ ข้าคือธรรมชาติแหง่พระธรรมธาตุ)  การใช้มนตรใ์นคัมภีรค์ุหยสมาชอยู่ในบทที่ 6  เสวาใน

แบบสามานยะ(สามัญ)ประกอบด้วยพิธทีางวัชระ 4 ขั้นตอน(โยคะทั้ง 4)ได้แก่ 1.โยคะ  2.อนุโยคะ  3.

อติโยคะ  4.มหาโยคะ  ในคัมภรี์คุหยสมาช ปิณฺฑีกฺฤต-สาธนได้อ้างถึงอนุโยคะ(โศลกที่ 51) และการ

ปฏิบัติสมาธถิึงขัน้สูงสุดแหง่พระเป็นเจ้าสูงสุด(อาทินาถ) ต่อมาอติโยคะ(โศลกที ่52)คือการพัฒนาเป็น

วัชรสัตว์ซึ่งเป็นความก้าวหนา้ตนเองของผู้ฝึกโยคะด้วยรา่งกายทีเ่รียกว่าเทหะมณฑล  ค าว่ามหาโยคะ

เริ่มต้นในโศลกที ่69 ซึ่งเกี่ยวกับการได้รบัพรหรอืการเพิ่มขีดความสามารถของกาย วาจา และจิต  ดัง

ตัวอย่าง 

หลังจากที่ฝึกโยคะด้วยแนวทางน้ี  เราควรที่จะฝึกฝนขั้นอนุโยคะ  โยคี

ควรสร้างภาพพยางค์มนตร์ทั้งสามขึ้นมาอีกคร้ังให้อยู่ใจกลางดวงจันทร์ 

||51|| 

จากน้ันให้ส ร้างภาพพระอาทินาถะซึ่งคล้าย กับดอกมะลิสีขาวบนดวง

จันทร์ ให้ปรากฏขึ้นจากพยางค์มนตร์ทั้งสาม เราควรปฏิบัติขั้นอติโยคะ 

||52|| 

                                                                                                                                                                              

 102จตุวรฺธิมุปายนฺตุ โพธิวชฺเรณ วรฺณิตมฺ | 

                โยคตนฺเตฺรษุ สรฺเวษุ ศสฺยเต โยคินา สทา || 134 || 

                เสวาวิธาน  ปฺรถม  ทฺวิตียมุปสาธนมฺ | 

                สาธน  ตุ ตฺฤตีย  ไว มหาสาธน  จตุรฺถกมฺ || 135 || (คุหยสมาชะ 134-135/18)   

                เสวาสมยส โยมุปสาธนสมฺภวมฺ | 

                สาธนารฺถสมย  จ มหาสาธนจตุรฺถกมฺ || 60 || (คุหยสมาชะ 60/12)   

                อุปสาธนสิทฺธฺยเคฺร วชฺรายตนวิจารณมฺ | 

                สาธเน โจทน  โปฺรกฺต  มนฺตฺราธิปติภาวนมฺ || 62 || (คุหยสมาชะ 62/12) ibid., 131. 
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หลังจากที่ได้ประกอบพิธีกรรม ผู้ท าพิธีได้ รับมณฑลแห่งกายใน

องค์ประกอบที่เหมาะสม เราจึงควรเร่ิมฝึกขั้นมหาโยคะ ||69||103 

อเล็กซ์ เวย์แมนได้อธบิายถงึโยคะทั้ง 4 ตามความเข้าใจในประเพณีของคุหยสมาชและคัมภีร์

ที่เกี่ยวข้องวา่โยคะทั้ง 4 จัดอยู่ในการปฏิบตัิในระดับขั้นสามัญ นอกจากนี้ยังม ีการสร้างพยางค์มนตร์

เช่น โอมฺ อาะ และหูม ฺ ซึ่งได้หลอมรวมอยู่ในโพธ ิจิต และกลายเป็นอาทิพุทธะ  จันทรกีรติอธ ิบาย

คุณลักษณะของโยคะนี้วา่เปน็ตวัแทนกระบวนการของกาย วาจา และจิตของสัมโภคกายซึ่งประกอบ

ไปด้วยโครงสรา้งของสาธนะ ซึ่งก่อนหน้านีเ้คยปรากฏเป็นธรรมกาย และตามมาด้วยการปรากฏเป็น

นิรมาณกาย104 

อติโยคะประกอบไปด้วยการนกึถึงการเปลีย่นตนเองให้เป็นพระพุทธสูงสุดหรือเป็นรูปแบบ

ของพระอักโษภยะและใหส้ร้างภาพเทวดาและวางต าแหน่งเทพตามพื้นทีต่่างๆ  ส่วนการฝึกมหาโยคะ

เริ่มจากการสรา้งภาพออกเปน็สามสว่นและการให้พรแห่งกาย วาจา และจิต กระบวนการของคัมภีร์

คุหยสมาชตันตระ(บทที่  12)ใช้การบอกเล่าเรื่องราวของพุทธะที่อยู่ทั้งสิบทิศซึ่งม ีลักษณะแห่งสาม

วัชระคือกาย วาจา และจิตและขอพรให้บังเกิดขึ้น  ดังความว่า 

พุทธะทั้งหลายผู้ประทับอยู่ในทิศทั้ง 10 ผู้ซึ่งมีลักษณะแห่ง 3 วัชระอัน

ท าลายไม่ได้  ขอพระองค์จงกระท าการให้พรอันเพ่งมาที่กายของเราใน

วันน้ีด้วยเทอญ || 71/12 || 

น่ีคือเร่ืองราวของการสกัดกั้นการไหลของกรรม(ส วร)เพื่อความส าเร็จ(สา

ธน) | 

                                                             
103โยคมฺ เอวมฺ สมาลมฺพฺย อนุโยคมฺ สมาจเรตฺ 

                ปุนศฺจ ตฺรฺยกฺษรมฺ โยคี จนฺทฺรมธฺเย วิจินฺตเยตฺ || 51 ||  

                ตตสฺ ตฺรฺยกฺษรสมฺภูตมฺ สิตกุนฺเทนฺทุสนฺนิภมฺ 

                อทินาถมฺ วิจินฺตฺยาถ อติโยคมฺ สมารเภตฺ || 52 || 

                นยาส  กฺฤตฺวา ตโต มนฺตฺรี สฺกนฺธาทีน า ยถาวิธิ 

                กายมณฺฑลมฺ อาปนฺโน มหาโยค  สมารเภตฺ || 69 || Wright, 64-66. 
104

Akhu Sherab  Gyatso, Sacred Words of Lord Akshobhya. Translated by 

Geshe Thubten Jinpa (New York Gere Foundation, 1999), 136. 
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หนทางของวาจาแห่งธรรมอันเป็นสิริ ผู้ซึ่งมีลักษณะแห่ง 3 วัชระอันไม่

สามารถท าลายได้  ผู้ถือวัชระแห่งวาจา ขอจงกระท าการให้พรแก่เราใน

วันน้ี || 72/12 || 

พุทธะทั้งหลายผู้ประทับอยู่ในทิศทั้ง 10 ผู้ซึ่งมีลักษณะแห่ง 3 วัชระอัน

ท าลายไม่ได้  ขอจงกระท าการให้พรอันเป็นบ่อเกิดของทางแห่งวาจา

ของผู้น้ันเทอญ || 73/12 || 

น่ีคือเร่ืองราวของการสกัดกั้นการไหลของกรรม(ส วร)เพื่อถึงความส าเร็จ

อันยิ่งใหญ่ (มหาสาธน) | 

ผู้ถือวัชระแห่งจิตอันเป็นสิริ ผู้ซึ่งมีลักษณะแห่ง 3 วัชระอันท าลายไม่ได้ 

ผู้ครอ บครองวัช ระแห่ งจิต  ข อจงกระท าการให้พรแก่เราในวั นน้ี || 

74/12 || 

พุทธะทั้งหลายผู้ประทับอยู่ในทิศทั้ง 10 ผู้ซึ่งมีลักษณะแห่ง 3 วัชระอัน

ท าลายไม่ได้  ผู้เป็นบ่อเกิดแห่งจิต  ขอจงกระท าการให้พรแก่เราในวันน้ี || 

75/12 ||105 

    

                                                             

 105ทศทิกฺส สฺถิตา พุทฺธาสฺริวชฺราเภทฺยภาวิตาะ | 

               อธิษฺ านปท  เม’ ทฺย กุรฺวนฺตุ กายลกฺษิตมฺ || 71 || 

               ตเตฺรท  สาธนสมฺพรวิษยมฺ || 

               ธรฺโม ไว วากฺปถะ ศฺรีมานฺ ตฺริวชฺราเภทฺยภาวิตะ | 

               อธิษฺ านปท  เม’ ทฺย กโรตุ วากฺยวชฺริณะ || 72 || 

               ทศทิกฺส สฺถิตา พุทฺธาสฺริวชฺราเภทฺยภาวิตาะ | 

               อธิษฺ านปท  ตสฺย กุรฺวนฺตุ วากฺปโถทฺภวมฺ || 73 || 

               ตเตฺรท  มหาสาธนสมฺพรวิษยมฺ | 

               จิตฺตวชฺรธระ ศฺรีมานฺ ตฺริวชฺราเภทฺยภาวิตะ | 

               อธิษฺ านปท  เม’ ทฺย กุรฺวนฺตุ จิตฺตวชฺริณะ || 74 || 

               ทศทิกฺส สฺถิตา พุทฺธาะ ตฺริวชฺราเภทฺยภาวิตาะ | 

               อธิษฺ านปท  เม’ ทฺย กุรฺวนฺตุ จิตฺตสมฺภวาะ || 75 || (คุหยสมาชะ 71-75/12) Bagchi, 47. 
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ในคัมภีรค์ุหยสมาชตันตระได้มกีารอธบิายถึงมหาสาธนะซึ่งเป็นขั้นที่ 4 อยู่ในบทที่ 5, 9, 17 

และ 13 ซึ่งบทเหล่านี้มกีารสอนให้ศิษย์ของตนหลดุพ้นและบรรลุผล  ในคัมภรี์ประทโีปททฺฺโยตนะของ

จันทรกีรติกล่าวว่ามหาสาธนะรวมอยูใ่นมณฑลแห่งชัยชนะทีด่ีที่สดุรวมทั้งการท าพิธกีรรมแหง่ชัยชนะ

ซึ่งรู้จักกันดีในสมาธ ิทั้งสาม (trisamādhi) การจัดวางสมาธ ิทั้งสามประกอบไปด้วยค าศัพท์ที่ใช้อยู่

ระหว่างขั้นโยคะตันตระกับอนตุตรโยคะตันตระในวรรณกรรมตันตระ  แม้ว่าจะมีค าอธบิายที่แตกต่าง

กันของสมาธทิั้งสามนั้น แต่ม ีการแสดงให้เหน็อย่างชัดเจนว่าโยคะในขัน้สามานยะของอนุตตรตันตระ

เป็นส่วนหนึ่งที่แบ่งแยกการปฏิบัติมาจากขั้นโยคะตันตระ 

สมาธ ิทั้งสามมชีื่อว่า ปฺรถมปฺรโยค, วิชย-มณฑล และ กรฺม-วิชย  ในคัมภีร์ปฺรทีโปทฺทฺโยตนะ

ได้อธ ิบายวา่สามขั้นแรกของเสวาคือ ปฺรถมปฺรโยคะ  ส่วนการปฏิบตัิอีกสองสมาธหิลังครอบคลมุไปถึง

ขั้นที่ 4 ของโยคะ  วิชย-มณฑลเป็นการเริ่มต้นขั้นตอนแห่งสามานยะโดยเกี่ยวข้องกับความรู้ทั้ งห้า  

ส่วนกรฺม-วิชยก็จะเกี่ยวข้องกับการท าพิธ ีกรรมแปลกๆ เช่น พิธ ีเกี่ยวกับการกินเนื้อต้องห้ามซึ่งจะ

น าไปสู่การมีพลังเหนือธรรมชาติ  พิธ ีกรรมต่างๆที่ถูกเผยแพร่ของสามสมาธ ินั้นดูเหมือนว่าจะ

สอดคล้องกับสี่ขั้นตอนในมณฑลพิธ ีของคุหยสมาชะ  

ในส่วนของคัมภรี์บางตอนเรือ่งศร-ีคุหยสมาช-มณฑโลปายิกาวึศต-ิวิธ-ินาม ของนาคโพธ1ิ06ได้

เขียนถึงพิธ ีกรรม 21 ขั้นตอนของตันตระเอาไว้ 

ส่วนที่ 1 : พิธีเตรียมสถานที่ 

1. เตรียมสถานที่ประกอบพิธ ี 

2. ขนาดของสถานที่ประกอบพิธ ี 

3. ท าพิธ ีก าจัดปีศาจที่มาขัดขวางการประกอบพิธ ี 

ส่วนที่ 2 : พิธีเตรียมตัว 

4. ใช้ชอล์กขีดวัดเส้นเขตแดน 

5. เตรียมภาชนะ 

6. สวดอ้อนวอนเทพเจ้า 

7. การเตรียมตัวของศิษย์สาวก 

ส่วนที่ 3 : พิธีหลักๆ เร่ิมด้วยการสร้างมณฑล 
                                                             

106
Nāgabodhi, Śri-Guhyasamāja-Maṇḍalopāyikā-Viṃśati-Vidhi-Nāma. 

Peking Tibetan Tripitaka (Vol. 62) (Kyoto: Tibetan Tripitaka Research Institute, 
1956), 12-18. 
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8. เตรียมเส้นด้าย 5 สี 

9. วางสีต่างๆลงในมณฑล 

10. อันเชิญเทพเจ้า 

ส่วนที่ 4 : อภิเษกภาชนะ 

11. วาดภาพศิษย์สาวกลงในมณฑล 

12. อภิเษกมงกุฎ 

13. อภิเษกวัชระ 

14. อภิเษกกระจก 

15. อภิเษกชื่อ 

16. อภิเษกสัญลักษณ์  เช่น ระฆัง กริช ขวาน เป็นต้น  

เคร่ืองสักการะ 

17. เตรียมเครื่องสักการะถวายต่อเทพเจ้า 

18. เตรียมเครื่องสักการะมอบแด่คุรุ 

การอนุญาตและรวมเป็นหนึ่ง 

19. ศิษย์สาวกได้รับอนุญาตให้ส าเร็จ 

20. การรวมเป็นหนึ่งเดียวของเทพเจ้าในคุหยสมาชซึ่งได้รวมอยู่ในจุดต่างๆของร่างกาย  

พิธีกรรมตอนจบ 

21. ปลดปล่อยพลังอ านาจ ปลดปล่อยเทพเจ้าพร้อมทั้งเผาเครื่องบูชา 

กล่าวโดยสรปุ สมาธใินขั้นแรก คือ ปฺรถมปฺรโยค ครอบคลุมถึงพิธ ีกรรมสามส่วนแรก (พิธ ี

เตรียมสถานที,่ พิธ ีเตรียมตัว และพิธหีลกั) ซึ่งก็คล้ายกบัสามขัน้ตอนแรกของเสวา  ส่วนสมาธ ิในขั้นที่

สอง คือ วิชย-มณฑล ครอบคลุมถึงส่วนที่สี่พิธ ีการอภิเษกภาชนะซึ่งเป็นพิธ ีที่ส าคัญของศิษย์สาวก 

และพิธ ีอภิเษกเหล่านี้จะถูกประทานพรโดยเทพีซึ่งต้องใชเ้พศหญิงเป็นองค์ประกอบในพิธกีรรมนี้ด้วย  

สมาธ ิในขัน้ทีส่าม คือ กรฺม -วิชย  ครอบคลุมถึงเครื่องสักการะ การอนุญาตให้ศิษย์สาวกส าเร็จ และ

การรวมเปน็หนึ่งของเทพเจ้าทั้ง 32 องค์เข้าสูโ่พธจิิต รวมถงึพิธกีรรมในตอนจบด้วย ดังนั้นจึงปรากฏ

ว่ามีหนทางที่หลากหลายในการเริ่มกระท าสี่ขัน้ตอนของเสวาหรอืโยคะเพื่อล าดับความส าเร็จจากน้อย

ไปสู่จุดสูงสุด 
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นอกจากนี้ ท่านสองขะปะ(Tsong-kha-pa) ได้ยืนยันในส่วนที่สัมพันธ ์กันของตันตระมีส่วน

สามส่วน คือ การเกิด ความตาย และการแสดงสือ่กลาง  สามส่วนนีป้ระกอบเปน็ตรีกายของพทุธะ  ใน

ความคิดนี้เชื่อว่าธรรมกายถูกน าไปพร้อมกับความตาย สัมโภคกายเป็นตัวสื่อกล าง(กายทิพย์) และ

นิรมาณกายเปน็การเกิด(กายเนือ้)  ท่านสองขะปะกล่าวว่าสัมโภคกายก็คืออาทิพุทธะ แต่ท่านนาคาร

ชุนกล่าวว่าสัม โภคกายคือเชื้อสายของวัชรธร ซึ่งก็ถือว่าอยู่ในสถานะตัวสื่อกลางเป็นสัญลักษณ์ 

สัมโภคกายถูกจัดวางให้อยูใ่นโยคะขัน้ทีส่องคือ อนุโยคะ  ในโยคะขั้น แรกมีความตายเป็นสัญลักษณ์  

ส่วนในโยคะขั้นที่สามมีการเกิดเป็นสัญลักษณ์ 

1. โยคะ – ความตายเป็นสัญลักษณ์ – ธรรมกาย 

2. อนุโยคะ – สถานะสื่อกลางเป็นสัญลักษณ์ – สัมโภคกาย 

3. อติโยคะ – การเกิดเป็นสัญลักษณ์ – นิรมาณกาย  (ตามทัศนะของท่านสองขะปะ) 

ในความสอดคล้องดังกลา่วไมไ่ด้หมายความว่าโยคผีู้ฝึกปฏบิัติจะบรรลถุึงกายสามดังกลา่วโดย

ที่ได้ท าตามหลายขั้นตอนแลว้ แต่ท่านสองขะปะท าใหเ้ห็นภาพชดัเจนว่าความสัมพนัธ ์นี้ม ีความหมาย

เพื่อจัดวางขั้นตอนเหล่านั้นใหเ้ป็นเหตุผลอยูใ่นโยคะระดับสามานยะ(ทัว่ไป) และเพื่อความส าเ รจ็ในขัน้

ต่อไปของกายพุทธะเหล่านั้นในระดับสมบูรณ์(ขั้นสูง)107 

 

โ ยคะ 6 ส่วน(องค ์)ในระดับสมบูรณ์(ขั้นสูง) 

 ค าศัพท์เฉพาะต่างๆที่เกี่ยวกับการปฏิบัตโิยคะอาจเป็นความหมายของอุบาย(upāya) ในการ

น าไปสู่การบรรลุ  ค าศัพท์ที่ได้บัญญัติไว้ในคัมภีร์คุหยสมาชตันตระแสดงให้เห็นว่ าม ีความสัมพันธ ์

ใกล้ชิดกับระบบโยคะของปตญัชลี  การฝึกในแบบตันตระถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ขึ้นอยู่กับโยคะแทบ

ทั้งหมด  อุบายถูกกล่าวถึงไวใ้นแง่ของความส าเรจ็ 4 อย่าง คือ เสวา, อุปสาธน, สาธน และมหาสาธน  

ดังที่เคยกล่าวมาในข้างต้นแล้วว่า เสวาถูกแบ่งออกเป็นสองแบบ คือ  แบบขั้นสามานยะ(Sāmānya 

Sevā)  และแบบขั้นสูง(Uttama Sevā)  ขั้นสามัญประกอบด้วยวัชระทั้ง 4 และขั้นสูงประกอบด้วย

ญาณแห่งความรู้  วัชระทั้ง 4 นั้น ในคัมภรี์ได้เปรียบเปรยว่า ขั้นแรกเป็นแนวทางของศูนยตา  ขั้นที่ 2 

เป็นการก าหนดรูปแบบของเมล็ดพยางค์(Bīja)  ขั้นที่ 3 เป็นการพัฒนารูปแบบของเทพ  และขั้นที่ 4 

เป็นการวางต าแหน่งตัวแทนภายนอก ดังความในบทที่ 18 ว่า  

                                                             
107

Wayman, Yoga of the Guhyasamāja Tantra : The Arcane Lore of Forty 

Verses, 161-63. 
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พิธีกรรมของการเป็นเสวา(ผู้ปฏิบัติ)ในขั้นแรก ในขั้นที่  2 เป็นอุปสาธนะ(ผู้

ใกล้ส าเร็จ) ในขั้นที่ 3 เป็นสาธนะ(ผู้ส าเร็จ) และในขั้นที่ 4 เป็นมหาสาธนะ || 

135/18 || 

เสวามี 2 วิธี ด้วยความแตกต่างของสามัญและอุตมะ(สงูสุด) สามัญกอปรด้วย

วัชระทั้ง 4 ขั้นตอน และอุตมะกอปรด้วยอมฤตะแห่งญาณ || 136/18 || 

ล าดับแรก การรู้แจ้งแห่งศูนยตา  ล าดับที่ 2 การวาดพีชมนตร์  ล าดับที่ 3 

ความสมบูรณ์ของภาพ  ล าดับที่ 4 วางต าแหน่งอักษร || 137/18 ||108 

 

เสวาในระดับสมบรูณ(์ขั้นสูง) ผู้ฝึกปฏิบตัิควรปฏบิัตโิยคะใหค้รบ 6 องค์ ได้แก่ ปฺรตฺยาหาร, ธ ฺ

ยาน, ปฺราณายาม , ธารณา, อนุสฺม ฤติ และสมาธ ิ   1.) ปฺรตฺยาหารได้อธ ิบายถึงกระบวนการที่ถูก

ควบคุมโดยอินทรยี์ทัง้ 10 ซึ่งอยู่ภายในตนเอง  2.) ธ ฺยานถูกอธ ิบายถึงแนวทางของตัณหาทั้ง 5 โดย

ผ่านพระธยานิพุทธทั้ง 5  และธ ฺยานก็ยงัมอีีก 5 ชนิด คือ วิตรฺก(การใคร่ครวญ), วิจาร(ความขัดแย้ง), 

ปรีติ(ความปิติ), สุข(ความสุข) และเอกากฺรตา(การรวมเป็นหนึ่งเดียว) ดังความว่า  

การรวมกันของพุทธะทั้ง 5 เป็นการรวมกันของกามทั้ง 5 ธยานทั้ง 5 ส่วน

น้ันถูกสร้างสรรค์ขึ้น || 142/18 || 

ความปรีติคือความสุข ความขัดแย้งและการใคร่ครวญ การรวมเป็นหน่ึง

เดียวอย่างยิ่งใหญ่ของจิตคือการรวมกันของธยานทั้ง 5 || 143/18||109 

                                                             

 108เสวาวิธาน  ปฺรถม  ทฺวิตียมุปสาธนมฺ | 

               สาธน  ตุ ตฺฤตีย  ไว มหาสาธน  จตุรฺถกมฺ || 135 || 

               สามานฺโยตฺตมเภเทน เสวา ตุ ทฺวิวิธา ภเวตฺ | 

               วชฺรจตุษฺเกณ สามานฺยมุตฺตม  ชฺ านามฺฤเตน จ || 136 || 

               ปฺรถม  ศูนฺยตาโพธึ ทฺวิตีย  พีชส หฺฤตมฺ | 

               ตฺฤตีย  พิมฺพนิษฺปตฺติศฺจตุรฺถ  นฺยาสมกฺษรมฺ | | 137 || (คุหยสมาชะ 135-137/18) Bagchi, 

131-32. 

 109ปญฺจกามาะ สมาเสน ปญฺจพุทฺธปฺรโยคตะ | 

               กลฺปน  ธฺยานมุจฺเยต ตทฺธฺยาน  ปญฺจธา ภเวตฺ || 142 || 

               วิตรฺก  จ วิจาร  จ ปฺรีติศฺไจว สุข  ตถา | 

                จิต ฺตสฺไยกาครฺตา ไจว ปญฺไจเต ธ ฺยานส ค ฺรหาะ || 143 || (ค ุหยสมาชะ 142-143/18) ibid., 132. 
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 3.) ปฺราณายม คือ การควบคุมกระบวนการของลมหายใจโดยลมปราณซึ่งเป็นแหล่งก าเนิด

ของธาตุทั้ง 5 และปัญญาญาณทั้ง 5 ให้คิดว่าเอามารวมกันเป็นก้อนแข็งแล้วน ามาวางไว้ที่ปลายจมูก

ในรูปของรัตนะ 5 สี ประกอบกับการปฏบิัตสิมาธ ิ 4.) ธารณา คือ สมาธ ิของมนตร์แห่งตนเองที่อยู่ใน

ใจ และเป็นการข่ม รัตนะแห่งอารมณ์-อินทรีย์ทั้งหลาย ให้น ามาวางไว้ที่เดียวกันกับก้อนแข็งแห่ง

ลมปราณ (Prāṇabindu) ดังความว่า 

พึงกระท าด้วย รูปที่แข็งกระด้างวางไว้ที่ปลายจมูก ปราศจากการเคลื่อนที่ 

ให้ท าปฺราณายามฝึกลมหายใจ ระลึกถึงวรรณะทั้ง 5 ซึ่งเป็นมหารัตนะ || 

147/18 || 

วางหยดแห่งลมปราณเคลื่อนไว้ในใจ ท าสมาธิแห่งมนตร์ ธารณา(การยึด

ไว้) เป็นอนุสรณ์ในการถือเอารัตนะและอินทรีย์ที่ถูกขว้างกั้น(การดับ

ทุกข์) || 148/18 ||110 

เม ื่อกระท าดังนัน้เสร็จแลว้จะปรากฏภาพนิมติเป็นสัญญาณขึ้น 5 อย่าง คือ 1. เกิดภาพลวง

ตา(มริจิกา)  2. เกิดควัน   3. เกิดแสงอาทิตย์  4. เกิดแสงสว่างโชติช่วง  5.เ ปรียบเสมือนท้องฟ้าที่

บริสุทธ ิ์สวา่งไร้เมฆบดบัง เม ื่อนิม ิตทั้ง 5 อย่างปรากฏขึ้น เป็นสัญญาณเข้าสู่การรู้แจ้งอันสูงสุด ดัง

เนื้อความในคัมภีร์ว่า  

ท าให้เกิดนิมิตขึ้นในใจซึ่งเป็นการไปสู่วัชระแห่งการดับทุกข์(นิโรธ) นิมิ ต 

5 ส่วนถูกภาษิตแล้วด้วยโพธิแห่งวัชระ || 149/18 || 

ส่วนที่ 1 กระท าภาพลวงตาให้เกิดขึ้น ส่วนที่ 2 กระท าให้เกิดควัน(จาก

ลม) ส่วนที่ 3 กระท าให้เกิดแสงอาทิตย์ ส่วนที่  4 ท าให้เกิดแสงประทีป

สว่างโชติช่วง || 150/18 || 

                                                             

 110 นิศฺจารฺย ปิณฺฑรูเปณ นาสิกาเคฺร ตุ กลฺปเยตฺ | 

                ปญฺจวรฺณ  มหารตฺน  ปฺราณายามมิติ สฺมฺฤตมฺ || 147 || 

                สฺวมนฺตฺร  หฺฤทเย ธฺยาตฺวา ปฺราณพินฺทุคต  นฺยเสตฺ | 

                นิรุธฺย เจนฺทฺริย  รตฺน  ธารยนฺ ธารณา สฺมฺฤตมฺ | | 148 || (คุหยสมาชะ 147-148/18) ibid., 

132-33. 
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ส่วนที่ 5 โลกที่สดใจดั่งท้องฟ้าที่กระจ่างไร้การบดบังของก้อนเมฆ จงมี

ความมั่นคงในพระธาตุแห่งท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ด้วยหนทางแห่งวัชระ 

|| 151/18 ||111 

   

 5.) อนุสมฤติ คือ การท าสมาธอิยา่งคงที่เม ือ่มกีารฝึกฝนอย่างเครง่ครดัจะเกดิแสงสว่างแห่ง

ความรู้ โดยผ่านการรวมกนัของสองอยา่ง คือ ปัญญากับอุบาย ทุกสิ่งทุกอย่างถูกหลอมรวมเป็นหนึ่ง

จากการระลึกถึงโดยการท าสมาธ ิ  6.) สมาธ ิ คือ องค์ประกอบขั้นสุดท้ายของการท าสมาธ ิในภาพ

(พิม ฺพ) และเกิดการบรรลุการรู้แจ้งขั้นสูงอย่างรวดเร็ว  ดังเนื้อความในคัมภีร์ว่า 

อนุสมฤติ(ความจ าได้หมายรู้)ที่ได้ รับรู้อย่างชัดเจน จงท าให้ระลึกได้ อนุ

สมฤติท าให้เกิดแสงสว่างแห่งความรู้ในที่น้ี || 152/18 || 

อุบายแห่งปัญญาที่น ามาปฏิบัติรวมกันท าให้ชัดเจนขึ้นซึ่งภาวะทั้ งปวง

ด้วยโยคะที่ เป็นมวลรวม(มั่นคง) มีการสร้างการรับ รู้ขึ้น น าไปไว้ตรง

กลางของภาพ || 153/18 || 

สมาธิที่ท าให้ เกิดญาณจนส าเร็จท าให้เกิดการรู้ขึ้นทันที ปฺรตฺยาหาร

ที่มารวมตัวกันถูกอธิษฐานจิตด้วยมนตร์ทั้งปวง || 154/18 || 

การท าสมาธิจนเกิดญาณท าให้ได้บรรลุถึงอภิญญาทั้ ง 5 ที่ตกมารวมกัน 

ด้วยปฺราณายามอย่างแน่วแน่ ถูกอธิษฐานจิตโดยโพธิสัตว์ทั้งหลาย || 

155/18||112 

                                                             

 111นิโรธวชฺรคเต จิตฺเต นิมิตฺตมุปชายเต | 

               ปญฺจธา ตุ นิมิตฺต  ตทฺ โพธิวชฺเรณ ภาษิตมฺ || 149 || 

               ปฺรถม  มรีจิกาการ  ธูมฺราการ  ทฺวิตียกมฺ | 

               ตฺฤตีย  ขทฺโยตาการ  จตุรฺถ  ทีปวชฺชฺวลมฺ || 150 || 

               ปญฺจม  ตุ สทาโลก  นิรภฺร  คคนสนฺนิภมฺ | 

               สฺถิรนฺตุ วชฺรมารฺเคณ สฺผารยีต ขธาตุษุ || 151 || (คุหยสมาชะ 149-151/18) ibid., 133. 

 112อนุสฺมฺฤติริติ เชฺ ยา ปฺรติภาโส’ ตฺร ชายเต || 152 || 

               ปฺรโชฺ ปายสมาปตฺตฺยา สรฺวภาวานฺ สมาสตะ | 

               ส หฺฤตฺย ปิณฺฑโยเคน พิมฺพมธฺเย วิภาวนมฺ || 153 || 

               ฌฏิติ ชฺ านนิษฺปตฺติะ สมาธิริติ ส ชฺ ตะ | 
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 ในค าอธ ิบายเพิ่มเติมของอุปสาธนได้อ้างถึงวัตถุประสงค์ของอุปสาธนว่าเป็นการสร้างภาพ

เทพเจ้าให้เกดิขึ้นและควรปฏิบตัิใหเ้ห็นผลเป็นเวลา 6 เดือนโดยปราศจากข้อจ ากัดใดๆเกี่ยวกับการ

บริโภคอาหารและความปรารถนาอื่นๆทีต่้องการ  แต่ถ้าหากภายในเวลาที่ก าหนด ผู้ปฏบิัติไมส่ามารถ

ที่จะมองเห็นภาพเทพเจ้าได ้ก็ควรปฏิบตัิตามกระบวนการเดยีวกนัอกีสามวัน และถา้หากว่าเทพเจ้ายงั

ไม่มาปรากฏตัวต่อหน้าผู้ปฏิบตัิและยังไมไ่ดร้ับการบรรลุอีก ก็ควรเริ่มต้นท าหฐโยคะด้วยความมุ่งม ั่น

จนกว่าจะบรรลุผลส าเร็จ 

มี 2 ส่วนท าให้เห็นภาพทัศนะในขณะที่ภาวนาเป็นเวลา 6 เดือนด้วย

เคร่ืองอุปโภคกามทั้งปวง ถูกท าให้ส าเร็จไปทุกหนทุกแห่งเสมอ || 160/18 

|| 

ถ้าหากภาพทัศนะที่ถูกกล่าวถึงไม่ได้เกิดขึ้นใน 6 เดือน จึงต้องเร่ิมต้นใหม่

ด้วยวิธีแห่งสัมพรเป็นเวลา 3 วัน || 161/18 || 

เมื่อผู้ที่กระท าแม้ทัศนะของสาธกะไม่เกิดขึน้ ก็จะไม่บรรลุถึงโพธิ แต่ผู้ที่ฝกึ

โยคะแบบเข้มงวดย่อมบรรลุถึงผลส าเร็จ || 162/18 || 

ด้วยโยคะของผู้น้ันท าให้เกิดมีผู้ส าเร็จญาณขึ้น ด้วยการกระท าโยคะของ

ตระกูลที่แตกต่าง ถูกตรึงไว้ด้วยเปลวไฟแห่งวัชระ || 163/18 ||113 

   

                                                                                                                                                                              

               ปฺรตฺยาหาร  สมาสาทฺย สรฺวมนฺไตฺรรธิษฺฏฺยเต || 154 || 
                ธฺยานชฺ าน  สมาปทฺย ปญฺจภิชฺ ตฺวมาปฺนุยาตฺ | 

                ปฺราณายาเมน นิยต  โพธิสตฺตฺไวรธิษฺฐฺยเต || 155 || (คุหยสมาชะ 152-155/18) ibid. 

 113ทรฺศน  จ ทฺวิธา ยาวตฺ ตาวตฺ ษณฺมาสภาวนมฺ | 

               สรฺวกาโมปโภไคสฺตุ กรฺตวฺย  สรฺวตะ สทา || 160 || 

               ทรฺศน  ยทิ ษณฺมาไสรฺยทุกฺต  ไนว ชายเต | 

               อารเภต ตฺริภิรฺวาไรรฺยโถกฺตวิธิสมฺพไระ || 161 || 

               ทรฺศน  ตุ กฺฤเต’ ปฺเยว  สาธกสฺย น ชายเต | 

               ยทา น สิทฺธฺยเต โพธิรฺห โยเคน สาธเยตฺ || 162 || 

               ช านสิทฺธิสฺตทา ตสฺย โยเคไนโวปชายเต | 

               กุลเภทปฺรโยเคณ วชฺรกีเลน กีลเยตฺ || 163 || (คุหยสมาชะ 160-163/18) ibid., 134. 
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 การเชื่อมโยงกันของตันตระกับหฐโยคะนั้นเป็นการปฏิบัติที่สุดโต่งเกินไปส าหรับผู้ปฏิบัติ 

เช่น การท าให้เกิดภาพของเทพเจ้าขึ้นมา แต่ถ้าเปน็ไปไมไ่ด้ทีจ่ะท าเช่นนัน้หรือไมส่ามารถทีจ่ะบรรลไุด้

ด้วยวิธ ีอื่น ผู้ปฏิบตัิจะต้องฝกึหฐโยคะก่อน ผู้ฝึกจะต้องฝึกจนคุ้นชินจนเป็นผู้เชีย่วชาญ สามารถมีพลัง

กายของตนได้ และสามารถควบคมุการไหลเวียนของลมหายใจและกล้ามเนือ้ ผู้ฝึกอาจมีพลงัเหนอืคน

ทั่วไปแต่ก็ต้องขอความช่วยเหลือจากแหล่งพลังอื่นด้วย อย่างเ ช่นน ามาผสมผสานกับราชโยคะ

ของปตัญชลีหรือวิชาตันตระ(อันลี้ลับ)  จึงจะบรรลุผลที่ต้องการ  

 ดังนั้น สาวกของส านักคุหยสมาช นอกจากจะเป็นผู้ฝกึหฐโยคะแล้วยังไม ่สามารถบรรลุถึง

ความเป็นนกัสิทธ ิไ์ด้ (Siddhi) จนกว่าจะได้ฝึกวิชาตันตระ  ดังค ากล่าวที่ว่าตันตระเริ่มต้นขึ้นเม ื่อหฐ

โยคะสิ้นสุดลง  ไม่มปีระโยชน์ในการฝึกปฏิบัติตันตระโดยไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในหฐโยคะก่อน 114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
114

Benoytosh, Guhyasamaja Tantra or Tathagataguhyaka, xvi-xvii. 
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บทที่ 4 

ทรรศนะปร ัชญาและแนวค ิดทางพิธ ีกรรมในค ัมภีร ์ค ุหยสมาชตันตระ  
 

 ในบทที่ 4 จะเป็นการน าเสนอทรรศนะในดา้นต่างๆ อันได้แก ่ทรรศนะวา่ด้วยเรือ่งของพระธ

ยานิพุทธ พุทธศักต ิ มณฑล  เทพเจ้าต่างๆ  มนตรา  สัญลักษณ์  โพธ ิจิต  พิธ ีกรรม  และการวิจารณ์

เปรียบเทียบคัมภีร์คุหยสมาชตันตระกับคัมภีร์อื่นๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรรศนะเรื่องของเทพเจ้า 

เนื่องจากในคัมภีร์ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของเทพเจ้ามากมายหลายองค์ ผู้วิจัยจึงขอเลือกเทพเจ้าที่

โดดเด่นเพียงไมก่ี่องค์เท่านัน้เพื่อมาวิเคราะห์  นอกจากนี้ยังไดน้ าเสนอภาพของมณฑลคหุยสมาชและ

ภาพเทพเจ้าบางองค์มาประกอบเนื้อหาในบทนี้ 
 

ทรรศนะเร ือ่งศกัตแิละตระกลูของธยานพิุทธ 

 ลัทธ ิศักติ (śakti) มีบทบาทส าคัญในงานเขียนหรอืคัมภีรท์ี่เกีย่วขอ้งกบัการฝึกโยคะ และเป็น

เหตุผลหลักในการสนบัสนุนเรื่องราวลกึลับ(คุหยสมาช)ของชว่งเวลาเริม่แรกในการบูชาลัทธ ิศักติเพื่อ

การปฏิบัติโยคะที่น ามาผสมผสานกับพระพุทธศาสนา และยังส่งอิทธ ิพลให้ผู้นับถือเคารพบูชาและ

ปฏิบัติสืบต่อกันมาในหมู่ชาวพุทธตันตระตราบเท่าที่พุทธศาสนากินเวลาอยู่ในอินเดีย  

 ก่อนหน้านั้น ลัทธศิักติทีม่าจากศาสนาฮินดูมคีวามเชื่อว่าโยคหีรอืฤษผีู้เข้าใจความจริงแท้ของ

โลก ผู้ซึ่งเข้าใจเรือ่งของศูนยตาอยา่งถ่องแท้ว่าโลกทั้งมวลนี้คือละคร หลงผิดจากความจริงแท้ดั้งเดิม  

ทุกสิ่งทุกอย่างเปน็เพียงแคม่ายา แบ่งแยกเกดิความเป็นสอง  ดังนั้น จึงเห็นว่าผู้ปฏิบัติหรือโยคีไม ่ควร

เคารพต่อวัตถุที่นา่เคารพ หรือรู้สกึเกลยีดชงัต่อสิง่ใดๆที่คนธรรมดาหรือสังคมเห็นว่าเป็นเรื่องผิด จิต

ของผู้ปฏิบัติได้รบัการพัฒนาใหม้พีลังทีแ่ขง็แกร่งเหนือธรรมชาติ และจะเปน็หนึ่งเดียวกับพลังแห่งการ

สร้าง การรักษา และการท าลายจักรวาล เชื่อว่าพลังเหล่านี้ถูกสร้างสรรค์โดยพระแม่ปรศักติ (Para 

śakti) ในฮินดูตันตระ และถูกก าหนดว่าเป็นพลังหนึง่เดียวที่เลิศทีสุ่ด  ดังปรากฏเนื้อความในคัมภีร์นิตฺ

โยตฺสว ของท่านอุมานันทะนาถะ 

พระแม่ปรศักติ ไม่มีส่วนใดของจักรวาลที่จะไม่ปรากฏพระองค์  ไม่มี

พระราชาใดที่จะไม่เชื่อฟังพระองค์  ไม่มีคัมภีร์ใดที่ถูกสร้างขึ้นโดยผู้ที่ไม่

รู้จักพระองค์115  

                                                             
115ยาสฺยาทฺฤษฺโฏ นาสฺติ ภูมณฺฑล าโศ 
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ในบรรดาพระนามของเทพเจ้าทั้งหลายในคุหยสมาชะ พระธยานิพุทธถือว่าส าคัญที่สุด พระธ

ยานิพุทธทั้ง 5 องค์อันได้แก ่พระอักโษภยะ พระอมิตาภะ พระไวโรจนะ พระอโมฆสิทธ ิ และพระรัต

นสัมภาวะล้วนแต่เป็นต้นก าเนิดของทั้ง 5 ตระกูล เป็นหลักส าคัญของโครงสร้างเทพเจ้าสายพุทธทั้ง

มวล  นอกจากนี้ พุทธศักติยังถกูเสรมิเข้ามาเปน็คูค่รองฝ่ายหญิงของพระธยานิพุทธ พระพุทธศักติทั้ง 

5 อันได้แก่ พระนางโลจนา พระนางมามกี พระนางตารา พระนางปาณฑรา และพระนางสมยตารา  

และยังม ีการอ้างถึงตัวแทนของทวารบาลทั้งสี่  (Guardians of gates) อันไ ด้แก่ ปรัชญานตกะ ปัท

มานตกะ ยมานตกะ และวิฆนานตกะ  ทั้งหมดนี้เป็นภาพที่คุ้นเคยของผู้ศึกษาเทพเจ้าสายพุทธ  พระ

พุทธและเทพทั้งหลายทีก่ล่าวมานัน้เปน็ตัวแทนใหเ้กิดประติมากรรมและภาพจิตรกรรมในมณฑลที่มา

จากเนปาลและทิเบต  ยิ่งไปกว่านัน้ ยังมกีารอ้างถงึกลุ่มของเทพเจ้าทั้งสี่ซึ่งมกัจะมาพร้อมกับพระมญัชู

ศรีและพระนางอุษณีษวิชยา (Uṣṇīsavijayā) ในงานยุคหลัง  เทพทั้งสี่นั้นคือ พระอจละ (Acala) 

พระฏักกิราชะ (Ṭakkiraja)  พระนีลทณฺฑะ (Nīladaṇḍa) และพระมหาพละ (Mahābala)116  
 

ทรรศนะเร ือ่งมณฑลและเทพเจา้ 

ประเด็นส าคัญของตระกูลเทพทั้งหมดถูกกล่าวถึงในบทแรกซึ่งเป็นการจัดประชุมเทพลงใน

มณฑลสมาธโิดยมธียานพิุทธทั้งห้าเป็นต้นตระกูล รวมทั้งศักติหรือคู่ครองและทวารบาลสี่ม ุมมณฑล 

พระพุทธสูงสุดนามว่าโพธ ิจิตตวัชระได้รับการร้องขอจากเทพ โ พธ ิสัตว์ และตถาคตทั้งหลายในที่

ประชุมให้เปิดเผยค าสอนในคุหยสมาช  พระองค์ได้กล่าวว่าค าสอนนี้ เป็นเรื่องยากที่แม ้แต่ตถาคต

ทั้งหลายจะเข้าใจได้ ฉะนัน้อย่าเพิ่งกลา่วถึงโพธสิัตวท์ั้งหลายซึ่งม ีปัญญาน้อยกว่าเลย  แต่สมาชิกในที่

ประชุมก็กดดันพระองค์อีกครัง้ใหเ้ปิดเผยค าสอนนั้นเพื่อเป้าหมายแห่งการบรรลุความจริ งสูงสุดและ

การได้รับพลังเหนือธรรมชาติ  จากนั้นพระพุทธสูงสดุได้เริม่ประทับนัง่อยู่ในสมาธ ิอันหลากหลายและ

                                                                                                                                                                              

ยสฺยาทาโส วิทฺยเต น กฺษิตีศะ | 

ยสฺยาชฺญาต  ไนว ศาสฺตฺร  กิมนฺไยะ 

ยสฺยาการะ  สา  ปรา ศ กฺติเรว ||  Umānandanātha, Nityotsava, Published as No. 

Xxiii of the Gaekwad’s Oriental Series  (Baroda: Oriental Institute, 1948), 1. 
116ดูเพิ่ม เติมใน Bhattacharyya Benoytosh, Sādhanamālā Vol.I, Vol. Ii. (Baroda: 

Oriental Institute, 1968), 137, 418.  
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ได้กล่าวมนตร์ต่าง โๆดยมพีระองค์ไดเ้ปลี่ยนแปลงรูปร่างไปเป็นรูปของตถาคตต่างๆ(คลา้ยกับลีลาต่างๆ

ของเทพฮินดู) และพระองค์ได้ประทับอยู่ในส่วนต่างๆของมณฑล  

 ล าดับแรก พระองค์ทรงเข้าสู่สมาธทิี่ชื่อว่า “ชฺ านปฺรทีปวชรฺ” และได้เปล่งมนตร ์“วชฺรธฤฺก” 

ซึ่งเป็นของตระกูลเทวฺษ(ความเกลียดชัง) ทันใดนั้นพระองค์ก็เปลี่ยนรปูไปเป็นพระอักโษภยะ ประทับ

นั่งอยู่ในต าแหนง่เดิม  ต่อจากนั้นพระองค์ทรงเข้าสู่สมาธทิีช่ื่อวา่ “สมยสมภฺววชฺร” และได้เปล่งมนตร์ 

“ชินชิกฺ” ซึ่งเป็นของตระกูลโมหะ(ความหลง) จากนั้นได้เปลีย่นรูปไปเป็นพระไวโรจนะ ประทับอยู่ใน

ต าแหน่งเบื้องหน้า(ทศิตะวันออก)  ต่อไปพระองค์ทรงเขา้สู่สมาธ ิที่ชื่อว่า “รตฺนสมฺภววชฺรศฺรี” และได้

เปล่งมนตร์ “รตฺนธฤฺกฺ” ซึ่งเป็นของตระกูลจินดามณี(ความโลภ) และได้เปลี่ยนรปูไปเป็นพระรัตนเกตุ

โดยทันที ประทับอยู่ใ นต าแหน่งทางทิศใต้  จากนั้น  พระองค์ทรงเข้าสู่สมาธ ิที่ชื่อว่า “มหาราคสมฺ

ภววชฺร” และได้เปล่งมนตร ์“อาโรลิกฺ” ซึ่งเป็นของตระกูลวัชระราคะ ได้เปลี่ยนรปูไปเป็นพระโลเกศวร 

เจ้าแห่งมหาวิทยา หรือพระอมติาภะ ประทับอยูใ่นต าแหนง่เบื้องหลัง(ทิศตะวันตก)  จากนั้น พระองค์

ทรงเข้าสู่สมาธทิี่ชือ่ว่า “อโมฆสมยสมภฺววชฺร” และเปลง่มนตร์ “ปฺรชฺ าธ ฺฤกฺ” ซึ่งเป็นของตระกูลสม

ยากรษณะ (ความยึดมั่นถือมัน่) หรือนยิมเรยีกวา่สมยตระกูล ได้เปลี่ยนรปูใหมไ่ปเป็นพระอโมฆวัชระ 

ประทับอยู่ในต าแหน่งทางทิศเหนือ 

 เม ื่อการจัดวางกลุ่มของพุทธะทั้งหา้ที่เกิดจากพระพุทธสูงสุดแล้ว พระองค์ก็ไดห้ันมาใหก้ าเนิด

กลุ่มของเทพีอีกให้ม ีจ านวนเท่ากับของพุทธะซึ่งเป็นฝ่ายชาย  โดยให้ก าเนิดพระนางเทฺวษรติผู้ซึ่ง

ประทับอยู่ตรงกลาง  พระนางโมหรติผูซ้ึ่งประทบัอยูท่างมมุตะวันออก  พระนางอีรฺษฺยารติผู้ซึง่ประทับ

อยู่ทางมุมทิศใต้  พระนางราครติผูซ้ึ่งประทับอยู่ทางมุมทิศตะวันตก และพระนางวชฺรรติผู้ซึ่งประทับ

อยู่ทางมุมทิศเหนอื  เทพีทั้งหา้ถูกจับคู่กับพระธยานิพุทธทัง้ห้าก่อเกดิเป็นตระกูลที่ตา่งกันหา้ตระกลูคอื 

ตระกูลแห่งความเกลียดชัง(เทฺวษ)  ตระกูลแห่งความหลง(โมหะ)  ตระกูลแห่งตัณหา(ราคะ) ตระกูล

แห่งความโลภ(จินตามณิ) และตระกูลแห่งความยึดติด(สมยะ)  

 นอกจากนี้ยังม ีองค์เทพเพิ่มเติมจากการแยกร่างของพระพุทธสูงสุด โดยที่พระองค์ได้เข้าสู่

สมาธ ิแล้วเกดิเป็นเทพทวารบาลแหง่ความโกรธอกี 4 องค์ ประทับอยู่ที่ประตูสี่ดา้น หลังจากที่พระองค์

ได้เปล่งมนตร ์4 ค า คือ ยมานฺตกฺฤตฺ, ปฺรชฺญานฺตกฺฤตฺ, ปทฺมานฺตกฺฤต ฺและวิฆนฺานฺตกฺฤตฺ  ได้ก่อเกดิเปน็

พระยมานตกะประทับอยู่ทางด้านตะวันออก  พระปรัชญานตกะประทับอยู่ทางด้านใต้  พระปัทมานต

กะประทับอยู่ทางด้านตะวนัตก และพระวิฆนานตกะประทับอยู่ทางด้านเหนือ  ก็ถือได้ว่ามณฑลแห่ง

พระธยานิพุทธทั้งห้าได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว 
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 มณฑลที่ได้สรา้งขึ้นมานี้เป็นการส าแดงอิทธ ิฤทธ ิ์พลังของพระพุทธสูงสุดในรูปแบบต่างๆซึ่ง

เป็นส่วนหนึ่งของพระองค์เพื่อสอนสั่งเหล่าตถาคตและพระโพธสิตัว์ที่มาชุมนมุกันอยูล่้อมรอบพระองค์   

ในวรรณกรรมของพุทธตันตระหลายแหล่งจะอ้างถึงพระธยานิพุทธทั้งหา้ในแงข่องการเป็นตัวแทนของ

ขันธ ์ 5 หรือธาตุทั้ง 5 ซึ่งเป็นการสร้างสรรพสิ่งทั้งปวงในจักรวาลนี้117  พระธยานิพุทธทั้งห้าประสาน

เข้ากับศักติของตนซึ่งแสดงให้เหน็ถงึการเสริมพลงัของขันธเ์ม ือ่รวมเข้ากับศักติ  ในบทที่  1 พระธยานิ

พุทธได้ใชคู้่ศักตใินการร่วมปฎิบตัิธรรม จึงเป็นการแสดงให้เหน็อยา่งชัดเจนถึงค าสอนของตันตระที่ใหผู้้

ปฏิบัติโยคะฝึกแนวนี้เพื่อพัฒนาจิตตนเองให้เกิดพลัง 

พระอปราชิตะ (Aparājita) เทพแห่งปีศาจทั้งปวงก็ถูกกล่าวไว้ในคัมภีร์นี้  ในยุคต่อมาพระ

อปราชิตะถูกน าไปเป็นคู่กับพระภตูฑามระ(Bhūtaḍāmara) และกล่าวว่าเป็นเจ้าแห่งหฤทยมนตราแห่ง

ปีศาจทั้งปวง หากชาวชมพูทวีปได้สวดมนตรานี้และบูชาพระองค์ก็จะไม่เจ็บป่วย ศัตรูเป็นมิตร และ

เป็นประโ ยชน์อย่างยิ่ง  เทพเ จ้าเอกชฏา (Ekajaṭā) ถูกอ้างถึงในเนื้อหาของคัมภีร์ และมีการล าดับ

ประวัติความเปน็มาทีย่ากเพราะมีการแสดงกระจายอยู่ในหลายๆที่  เอกชฏาสาธนะได้รับการฟื้นฟูจาก

เมืองโภฏะ(Bhoṭa)(เมอืงที่อยู่ในเขตหมิาจัลประเทศ)โดยสิทธะนาคารชุนซึ่งเป็นยุคที่เจริญรุ่งเรืองใน

กลางศตวรรษที่ 7  แต่งานที่ปรากฏในปจัจุบันสามารถพบความจริงที่ว่าชื่อของเอกชฏาเป็นที่รู้จักอยู่

ในสาธนะ  แสดงว่าอาจไมไ่ด้รูจั้กโดยการน ามาของนาคารชนุจากเมืองโภฎะ  หรือเอกชฏาในสาธนะ

อาจถูกรู้จักในช่วงเวลาของคุหยสมาชะแต่ถูกลืมไปจนได้รับการฟื้นฟูสาธนะขึ้นมา118  ยิ่งไปกว่านั้น 

มนตร์ประจ าตัวเทพเอกชฏาที่ปรากฏในสาธนมาลาคือค าว่า หฺร  ี   สฺตฺรี    หูม ฺ ผฏฺ แต่ทว่ามนต์ประจ าตัว

พระองค์ที่ปรากฏในคุหยสมาชะคือค าว่า โอมฺ ศูลินิ สฺวาหา  ความแตกต่างอยา่งมากของมนตร์ทั้งสอง

คัมภีร์นี้ อาจสันนิษฐานไดว้่าเอกชฏาในคหุยสมาช กับเอกชฏาของนาคารชุนคือเทพสององค์ที่ไม ่ได้ม ี

การเชื่อมต่อกันโดยตรง มีแคว่่าผู้เขียนทัง้สองเป็นชาวพุทธเท่านั้น หรือว่านาคารชุนแห่งเอกชฏาสาธ

นะ(สาธ นะล าดับที่ 127)สามารถวิเคราะห์หรือระบุตัวตนได้กับนาคารชุนแห่งส านักมาธยมกะผู้ม ี

ชื่อเสียง ผู้เป็นศิษยข์องอศัวโฆษ เป็นค าถามที่น่าศึกษาอย่างมากในการเชื่อมโยงครั้งนี้   เทพเจ้าอีก

องค์ที่น่าสนใจคือ เทพจุนทาหรือจุนทวัชรี (Cundavajrī) ถูกพบอยู่ในคุหยสมาชในบทที่ 6  ซึ่งก่อน

หน้านี้เทพองค์นีไ้ด้ปรากฏชื่ออยู่ในคัมภีรม์ญัชุศรมีลูกัลปะ (Mañjuśrīmūlakalpa)  และชื่อของเทพนีก้็
                                                             

117
Two Vajrayana Works : Jñānasiddhi (Baroda: Oriental Institute, 1929), 

41. 
118

Bhattacharyya, 154. 
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เป็นที่รู้จักดีใ นอีกหลายร้อยปีภายหลัง(คัมภีร์ม ัญชูศรีม ูลกัลป์ถูกเ ขียนขึ้นก่อนคัมภีร์คุหยสมาช

ตันตระ)119  เทพจุนทาก็ปรากฎอยู่ในคัมภีร์ศึกษาสมุจจยะ(śikṣāsamuccaya)120ของศานติเทวะใน

ศตวรรษที่ 8 และปรากฏในหลายสาธนะของสาธนมาลา เช่นในสาธนะเลขที่ 129, 130, 131 เป็น

ต้น121  ลักษณะของเทพจุนทาม ี1 พระพักตร์ และ4 แขน หรือบางทีก็ม ี 1 พระพักตร์ 16 แขน  รูปที่

ถูกค้นพบว่ามี 4 แขนมอียู่รปูเดียวซึง่เป็นของสะสมของทนายชาวอเมริกันอยู่ในนครนิวยอร์กชื่อ Mr. 

W. B. Whitney122  ส่วนรูปที่ม ี 16 แขนถูกพบอยูใ่นวัดของเมอืงปฏัฏเิกรา(Paṭṭikerā)ในอ่าวเบงกอล 

มีหลักฐานจากคัมภรี์ปรัชญาปารมติาฉบบัย่อซึ่งถกูเก็บไว้ที่หอสมดุของสมาคมเอเชียแห่งเบงกอล (the 

Asiatic Society of Bengal) เป็นภาพรูปปั้นหินมี 16 แขนถูกพิมพ์รายละเอียดอยู่ใ นหนังสือ 

Buddhist Iconography ของศาสตาจารย์ฟูเ ช่ร์ (Professor A.Foucher) นักวิชาการชาวฝรั่งเศส  

ส่วนภาพสมบูรณ์ของเทพองค์นี้ถกูพบอยู่ในวัดพระแม่ทุรคาที่เม ืองกุรกิหาร(Kurkihar)  ปัจจุบันเป็น

ที่ตั้งของเมืองเก่ากุกกุฏปาทะวิหาระ(Kukkuṭapāda Vihāra)อยู่ใกล้เม ืองคยา123 

เทพเจ้าที่เก่าแกส่มยัโบราณนามว่า “ชัมภละ”(Jambhala) ได้ชื่อว่าเป็นเทพแห่งความมั่งคั่ง 

พระองค์ปรากฏอยู่ในคัมภรี์นีอ้ยา่งไมต่อ้งสงสัย(บทที ่6 โศลกที่ 79-82) เนื่องจากไดร้ับความนิยมจาก

ผู้สนใจและจากผู้ที่ฝกึโยคะ เทพชัมภละยังคงได้รบัความนยิมอย่างต่อเนือ่งในภายหลงั เห็นได้จากเทพ

องค์นี้ถูกเขียนอยู่ในคัมภีรส์าธนมาลาโดยถูกพบอยูจ่ านวนมากหลายสาธนะ(สาธนะเลขที่ 284-299)124 

และรูปประติมากรรมของพระองค์ถูกพบอยู่ในแคว้นมคธ คันธาระ มถุรา สารนาถ เบงกอล เนปาล 

และส านักประติมากรรมของทิเบต125  

                                                             
119

Benoytosh, The Indian Buddhist Iconography, 221. 
120

Santideva, Siksha-Samuccaya : A Compendium of Buddhist Doctrine  

(London: John Murray, 1922), 83, 169. 
121

Benoytosh, Sādhanamālā Vol.I, Vol. Ii. , 270-73. 
122

Jean Philippe Vogel, India Antique : A Volume of Oriental Studies  

(Leyden: E.J. Brill, 1947), 28. 
123

Thomas Eugene Donaldson, Iconography of the Buddhist Sculpture of 

Orissa. Vol.1 (New Delhi Indira Gandhi National Centre for the Arts, 2001), 283. 

124
Benoytosh, Sādhanamālā Vol.I, Vol. Ii. , 284-99.  

125
The Indian Buddhist Iconography, 178. 
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เท พเ จ้ายอดนิ ยมอีกอ งค์คือพระมัญชุ ศรี (Mañjuśrī) บ างค รั้งก็ใ ช้ชื่อว่าม ัญชุวัชร ะ

(Mañjuvajra) ถูกพบอยู่ในคัมภรี์คหุยสมาชตันตระในบทที่ 11-17  ชาวพุทธถือให้เทพองค์นี้เป็นเทพ

แห่งวิทยาหรือเทพแหง่ความรู้ พระมัญชศุรีเปน็เทพที่ถือว่าเป็นพระเอกของคมัภีร์ก่อนหน้านี้คือ ม ัญชุ

ศรีม ูลกัลปะ(Mañjuśrīmūlakalpa) ซึ่งพระมัญชุศรีม ีลักษณะเป็นตัวแทนคล้ายกับเทพการติเกย ะ

(Kārtikeya)ของฮินดู126 ถ้าหากว่าเ ชื่อในหลักฐ านที่ปรากฏอยู่ใ นคัมภีร์ม ัญชุศรีกัลปะ ก็อาจจะ

สันนิษฐานไดว้่าพระมญัชุศรกี็คือเทพฮินดูจากคัมภีร์ปุราณะที่รวมเข้าด้วยกันอยู่ในท าเนียบของเทพ

สายพุทธอย่างแนน่อน  จากหลักฐานที่กล่าวมานั้นมคีวามส าคัญในการค้นพบความจรงิดั้งเดิมของพระ

มัญชุศรีซึ่งเป็นหนึ่งในเทพยอดฮิตที่สุดของสายพุทธและเป็นผู้ซึ่งม ีต้นก าเนิดที่ลึกลับเป็นเวลานาน  

พระมัญชุศรีถูกอ้างถึงโดยนักเขียนวรรณกรรมพุทธในภายหลังและวรรณกรรมพุทธที่ยิ่งใหญ่อย่าง

คัมภีร์คัณฑวยูหสูตร(Gaṇḍavyūha)ก็ท าให้พระมัญชุศรีกลายเป็นพระเอกของเรื่องโดยบรรยายถึง

ลักษณะความสามารถ พลังอ านาจวิเศษ และความรูข้องพระองค์127  ม ีจ านวนสาธนะมากมายของเทพ

องค์นี้ที่ถูกพบในคัมภีรส์าธนมาลา(สาธนะเลขที่ 44-84)128  ส่วนรูปเคารพของพระองค์ถูกพบอยู่ใน

เมืองสารนาถ เบงกอล มคธ ทิเบต และเนปาล หรือแม้แต่ในญ่ีปุ่น จีน และมองโกลก็พบ129 

พระอวโลกิเตศวร(Avalokiteśvara)หรือพระโลเกศวร(Lokeśvara) เป็นต้นตระกูลเดิมของ

พระมัญชุศรี ถูกอ้างถึงอยู่ในคัมภีรค์ุหยสมาชตันตระ ตัวตนของพระองค์มหีลายแบบจนค่อนข้างดูยาก 

บางครั้งปรากฏเปน็รูปเทพเจ้า และบางครั้งก็เป็นตัวแทนผู้น าในสมาชิกที่ชมุนุมเทพในการถามค าถาม

หรือตอบค าถามพระพุทธสงูสุด  พระโลเกศวรทรงเปน็ตัวแทนของพระโพธ ิสัตว์แห่งความเมตตา ผู้ซึ่ง

ท าหน้าที่โปรดสรรพสัตว์ในจักรวาลให้พ้นจากความทุกข์และได้บรรลุธรรม  พระองค์ทรงมีบทบาท

หลักอยู่ในคัมภีรส์ุขาวตีวยหูสูตรซึง่เป็นสูตรของพระอมิตาภะพระพุทธเจ้าแห่งดินแดนสุขาวดี  ความ

ยอดนิยมของพระองค์น าพาใหช้าวพุทธในเนปาลสร้างสรรค์รูปลักษณะที่แตกต่างของพระองค์ไม ่น้อย

                                                             
126

T. Ganapatisastri Mahamahopādhyāya, The Aryamanjusrīmulakalpa Part 

I (Trivandrum: The Superintendent, Government Press, 1922), 44. 
127

Rajendralala Mitra, The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal (Calcutta: 

J.W. Thomas, Baptist Mission press, 1882), 261. 
128

Benoytosh, Sādhanamālā Vol.I, Vol. Ii. , 86-169. 
129

The Indian Buddhist Iconography, 100. 
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กว่า 108 รูป และรูปเคารพจ านวนมากมายก็ถูกพบอยู่ในสารนาถ มคธ เบงกอล เนปาล ทิเบต จีน 

และญ่ีปุ่น130 

ส่วนพระโพธสิตัว์องค์อื่นๆที่ถูกกล่าวถงึในคัมภีรน์ีค้ือ พระเมตเตรยะหรืออนาคตพุทธเจ้า ผู้ที่

จะลงมาเกิดบนโลกอีกห้าพันปหีลงัจากสิ้นยคุพระโคดมและจะบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  พระ

โพธ ิสัตว์อกีองคค์ือพระวัชรปาณีผู้ซึง่เป็นที่รูจั้กกันมานานในศาสนาพุทธและมปีรากฏอยู่ในคัมภีร์คุหย

สมาชตันตระ  ในยุคต่อมาภาพลักษณ์ของพระองค์ก็ถกูน ามารวมอยูใ่นทีชุ่มนมุเทพสายพุทธ ก่อให้เกิด

เป็นพระโพธ ิสัตว์จากพระธยานิพุทธอักโษภยะผู้ซึ่งม ีสัญลักษณ์คือวัชระหรือสายฟ้า   วัชรปาณีเป็น

แหล่งก าเนิดของพระองค์ และยังม ีสายฟ้าเป็นสัญลักษณ์แห่งการรับรู้  

ในคัมภีรค์ุหยสมาชตันตระ มีชื่อของพระวัชรสัตวท์ี่เป็นองค์เดียวกันกับพระวัชรธรอย่างแยก

ไม่ออก ทั้งสองชื่อนี้ปรากฏในคัมภีร์เป็นพระพุทธเจ้าสูงสุด เป็นบุคลาธ ิษฐานแทนความว่างเปล่า

(Śūnya)  ในยุคต่อมามีความแตกตา่งที่ชัดเจนระหวา่งทั้ง 2 ชื่อ พระวัชรธรยังคงเป็นแบบเดิมคือเป็น

พระพุทธสูงสุด และเป็นบุคลาธษิฐานของศูนย์  แต่ชื่อพระวัชรสัตวจ์ะครอบครองต าแหนง่ที่ต่ ากว่า คือ

นับเป็นพระธยานพิุทธองค์ที่ 6 มีคุณลักษณะเหมอืนพระธยานิพุทธทัง้ 5 โดยมีคู่ศักติและพระโพธ ิสัตว์

ตามแบบพระธยานพิุทธทั้ง 5  คือ พระองค์ม ีคู่ศักติชื่อพระนางวัชรสัตตวาตมิกา(Vajrasattvātmikā) 

และมีพระโพธสิัตวป์ระจ าองค์ชื่อฆณัฏาปาณิ(Ghaṇṭāpāṇi)  แต่ในคมัภีรค์ุหยสมาชตันตระชื่อของวัชร

สัตว์ไม ่ปรากฎเปน็พระธยานิพุทธ  ในคัมภีร์นี้พระองค์เป็นองค์เดียวกับวัชรธร คือ เป็นเทพสูงสุดใน

มณฑลของพุทธะทั้งปวง131 

นอกจากเทพยอดนยิมหรือสายพุทธใหญ่ทีไ่ด้กล่าวไปแลว้นัน้  ยังมเีทพสายพุทธเลก็ที่ถกูพบใน

คัมภีร์เชน่ พระเอกาอักษร(Ekākṣara) และเทพสมุภะ(Sumbha)  ยิ่งไปกว่านั้นยังมเีทพฮินดูหลายองค์

ที่ครอบครองต าแหน่งเล็กๆของมณฑลเทพสายพุทธ เช่น พระวิษณุ พระอินทร์ พระรุทระหรือศิวะ 

และพระนางศจี พระชายาของพระอินทร ์ เทพทั้งหลายในคัมภีร์ที่ได้กล่าวมานั้นแสดงให้เห็นว่าเทพ

เหล่านั้นเป็นที่รูจั้กแล้วในศตวรรษที่ 3 เม ื่อคุหยสมาชตันตระถูกแต่งขึ้น  แต่ก็ม ีการแสดงว่าขั้นตอน

ของการพัฒนาในการบชูาเทพตัวแทนสายพุทธนั้นยังไม ่ม ีความละเอียดปราณีตเท่าที่ควรและเทพอีก

มากมายยังไมไ่ด้มกีารรวมอยู่ในคัมภรี์  จะเห็นได้ว่าตระกูลของพระธยานิพุทธยังไม ่ม ีการพัฒนาเต็ม

                                                             
130

Ibid, p. 125. 
131

Ibid, p. 15 
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รูปแบบเนือ่งจากไมม่กีารพบหรือจัดเรียงพระโพธ ิสัตว์ที่ได้รับมอบหมายให้ก าเนิดตระกูลต่างๆทั้ง 5  

นอกจากนี้ การแบ่งแยกที่ชดัเจนของพระวชัรธรกบัพระวัชรสัตวก์็ไมไ่ด้ถกูท าให้ชัดเจนในคุหยสมาชะ 

ต้องรอในเวลาต่อมาเทพสององค์นีถ้ึงจะถูกจัดการใหเ้ห็นความแตกต่างกันขึ้นมา  ดังนั้น อาจจะเป็นไป

ได้ค่อนข้างมากที่ว่าเทพทัง้หลายที่ถกูกลา่วในคัมภรีน์ี้เปน็ยุคแรกสุดและเป็นเทพดั้งเดิมของท าเนียบ

เทพสายพุทธ  
 

ค ุหยสมาชมณฑล (fig.1) 

ที่มา : Roger Wright.(2010). The Guhyasamāja Piṇḍikṛta-sādhana and its context. (London : 

MA (Religions), School of Oriental and African Studies, University of London), 52. 
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ค ุหยสมาชมณฑล (fig.2) 

ที่มา : Alex Wayman.(1999) Yoga of the Guhyasamajatantra : The Arcane Lore of Forty 

Verses. (Delhi : Motilal Banarsidass Publishers Private Limited), 123. 
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เทพทั้ง 32 องค์ประจ าตามต าแหนง่ในคุหยสมาชมณฑล (เรยีงตามตวัเลข) : 1. อโกฺษภฺย และ 

10. สฺปรฺศวชฺรา (อยู่ตรงกลาง) 2. ไวโรจน (ตะวันออก)  3. รตฺนสมฺภว(ใต้)  4. อมิตาภ(ตะวันตก)  5. 

อโมฆสทิฺธ(ิเหนอื)  6. โลจนา (ตะวันออกเฉยีงใต้)  7. มามกี (ตะวันตกเฉยีงใต)้  8. ปาณฺฑรา (ตะวันตก

เฉ ียงเหนือ)  9. ตารา (ตะวันออกเฉ ียงเหนือ) (เลข 2-9 อยู่ใ นวงกลมล าดับที่  2) 11. รูปวชฺรา 

(ตะวันออกเฉยีงใต้) 12. ศพฺทวชฺรา(ตะวันตกเฉยีงใต)้  13. คนฺธวชฺรา(ตะวันตกเฉ ียงเหนือ)  14. รสวชฺ

รา (ตะวันออกเฉยีงเหนอื) 15. ไมเตฺรย  16. กฺษิติครฺภ (อยู่สองข้างของประตูทิศตะวันออก) 17. วชฺร

ปาณิ  18. ขครฺภ (อยู่สองข้างของประตูทิศใต)้  19. โลเกศฺวร  20. มญฺชุโฆษ (อยู่สองขา้งของประตูทศิ

ตะวันตก)  21. สรฺวนิวารณวิษฺกมภฺนิฺ  22. สมนตฺภทรฺ (อยู่สองข้างของประตูทางทิศเหนอื)  23. ยมานฺ

ตก (ตะวันออก)  24. ปฺรชฺญานฺตก (ใต้)  25. ปทฺมานฺตก (ตะวันตก)  26. วิฆฺนานฺตก(เหนือ) (เลข 23-

26 อยู่ในช่องประตูทั้ง 4 ทิศ)  27. อจล (ตะวันออกเฉ ียงใต้)  28. ฏกฺกิราช(ตะวันตกเฉ ียงใต้)  29. 

นีลทณฺฑ (ตะวันตกเฉยีงเหนอื)  30. มหาพล(ตะวนัออกเฉยีงเหนอื) (เลข 27-30 อยู่ที่ม ุมมณฑลทั้ง 4 

มุม)  31. อุษฺณีษจกฺรวรฺตินฺ (ตะวันออก)  32. สุม ฺภราช (ตะวันตก) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระอปราช ิตะ  เทพแห่งปีศ าจ  

ที่มา : Benoytosh Bhattacharya.(1958). The Indian Buddhist Iconography. (Calcutta : Firma 

K.L. Mukhopadhyay.), 292. 
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เทพเอกชฏา  เทพผู้ปกป้องมนตร ์อ ันลี้ล ับ  

ที่มา : Benoytosh Bhattacharya.(1958). The Indian Buddhist Iconography. (Calcutta : Firma 

K.L. Mukhopadhyay.), 270. 
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เทพจุนทา 

ที่มา : Benoytosh Bhattacharya.(1958). The Indian Buddhist Iconography. (Calcutta : Firma 

K.L. Mukhopadhyay.), 280. 
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เทพช ัมภละ  เทพแห่งความมั่งค ั่ง  

ที่มา : Benoytosh Bhattacharya.(1958). The Indian Buddhist Iconography. (Calcutta : Firma 

K.L. Mukhopadhyay.), 287. 
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พระมัญช ุวัชระ เทพแห่งวิทยา 

ที่มา : Min Bahadur Shakya.(1994). The Iconography of Nepalese Buddhism. 

(Kathmandu : Buddha Dharma Education Association Inc.), 129. 
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เทพสุมภะราชะ  

ที่มา : Min Bahadur Shakya.(1994). The Iconography of Nepalese Buddhism. 

(Kathmandu : Buddha Dharma Education Association Inc.), 179. 
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ทรรศนะเร ือ่งมนตรแ์ละสญัลกัษณ์ 

ในส่วนของคัมภรี์คุหยสมาชตันตระมีส่วนที่น่าสนใจอยู่ในบทที่ 17 เกี่ยวกับการบรรลุธรรม

ของพุทธะและพระโพธสิตัว์  ผู้เป็นเจ้าแห่งตถาคตทั้งปวงได้กล่าวต่อพระพุทธเจ้าและพระโพธ ิสัตว์ทั้ง

ปวงว่าในอดีตหลายกลัป์ตัง้แต่พระพุทธทีปังกรจนถึงพระพุทธกศัยปะมหามนุีไม ่เคยถูกสอนเรื่องคุหย

สมาชมาก่อน เพราะผู้คนในสมยันั้นไมม่ปีญัญาเพียงพอทีจ่ะเขา้ใจความจรงิแทท้ี่ลึกลับมากมายอย่างนี้

ได้  แต่สาวกของส านักคุหยสมาชสามารถที่จะบรรลถุึงการรูแ้จ้งภาวะแห่งพุทธะได้ในเวลาอันรวดเร็ว  

แต่เดิมที พระโพธ ิสัตว์ผู้บ าเพ็ญเพียรเพื่อแสวงหาการหลุดพ้นต้องใช้เ วลาหลายชาติภพ แต่หากไ ด้

ปฏิบัติตามแนวทางแห่งคุหยสมาชตันตระก็จะบรรลุเป็นผู้ตื่นรู้ท่ามกลางตถาคตทั้งปวงได้ในช าตินี้  

ด้วยเหตุผลนีท้ าใหพุ้ทธศาสนิกชนไมพ่อใจในการปฏบิัตแิบบพุทธดั้งเดิมหรือแมแ้ต่แบบมหายานส านัก

มาธยมิกะ และส านักโยคาจาระ  พวกเขาต้องการบรรลุตามกระบวนการที่ง่าย สั้น และรวดเร็ว และ

ต้องการทฤษฏีการฝกึปฏบิัตใิห้เข้าถงึพระนพิพานได้ภายในชาติเดียว  ส านักคุหยสมาช จึงได้สนับสนุน

ความอยากของชาวพุทธทั่วไป นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าเหตุใดคุหยสมาชจึงกลายเป็นที่นิยม  

 คัมภีร์ของนิกายตันตระมากมายมักจะมีศัพท์เ ทคนิคและการใ ช้ถ้อยค าที่ เป็นการเฉพาะ 

บางครั้งก็ยากที่จะท าความเข้าใจ  โดยปกติการอธบิายศัพท์เฉพาะในงานตนัตระมกัจะเป็นที่รูก้ันของผู้

ฝึกปฏิบัติวิถีของตันตระ ดูเหมือนว่าผู้ประพันธ ์งานหรือคัมภีร์ตันตระจะค่อนข้างมีอคติกับวิธ ีปฏิบัติ

แบบอื่น แต่จะมีทรรศนะทีช่ื่นชอบไปทางการอภเิษกผูป้ฏิบตัิตามแนวทางนี้จากพระอุปชัฌาย์ของตนที่

แตกฉานในทางอันลีล้ับของตันตระ  ในคุหยสมาชตันตระก็มคี าอธบิายทีซ่ับซอ้นในแง่ของศัพท์เทคนิค

ของแต่ละบท  ในบทที่ 18 ถือเป็นบททีส่ าคัญที่สุด เพราะเปน็บทสรปุของค าสอนทัง้หมดที่รวมมาจาก

ทุกบทและเปน็การอธบิายการปฏิบตัิที่ชดัเจน  ตัวอย่าง ค าศัพท์ที่ใช้เฉพาะในคัมภีร์ของตันตระ เช่น 

คุหย, สมาช, โยค, ตตฺตฺว, รหสฺย, ปรม, โพธ ิจิตฺต, วิทยาปุรุษ, วชฺรธ ฺฤกฺ, ชินชิกฺ, รตฺนธ ฺฤกฺ, อาโรลิกฺ , 

ปฺรชฺ าธ ฺฤกฺ, กุล,โมห, เทฺวษ, ราค, วชฺร, รติ, สมฺปทฺ, ยมานฺตกฺฤตฺ, ปฺรชฺ านฺตกฤฺตฺ, ปทฺมานฺตกฺฤตฺ, วิฆฺ

นานฺตกฺฤตฺ, สมนฺตจรฺยา, มนฺตฺรจรฺยา, ชป, ม ุทฺรณ, ธรโฺมทย, สมฺพร, สตฺตฺวารฺถ, มณฺฑล, นฺยาส, ปุษฺป, 

ไจตฺย, ชฺ านจกฺร, ปท, โจทน, เปฺรรณ, อามนฺตฺรณา, พนฺธน, อภิเษก, วิทฺยาวฺรต, ปญฺจวีรฺย, สามานฺย -

สิทฺธ ิ, อุตฺตม-สิทฺธ,ิ อุปาย, อุเปย, เป็นต้น  ค าศัพท์บางส่วนทีไ่ด้ยกตัวอย่างมานี้ได้ถูกจ ากัดความอย่าง

ชัดเจนในบทที ่18 ซึ่งเนื้อเรื่องของบทถกูวางไวโ้ดยให้พระตถาคตไดต้อบข้อสงสัยของพระโพธ ิสัตว์ซึ่ง

เป็นฝ่ายตั้งค าถาม 
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 ในคัมภีรค์ุหยสมาชตันตระอุดมไปด้วยการอ้างถึงการปฏิบัติที่มหัศจรรย์อยู่มากมายเพื่อให้

หนทางที่บรรลเุป็นนักสิทธ ิ์  พิธ ีกรรมทั้ง 6 อย่างที่ดูเหมือนจะโหดร้ายของตันตระมีค าแนะน าอย่าง

ละเอียดอยู่ในคัมภีรเ์ล่มนี ้รวมทั้งมนตร์ที่เป็นเครื่องประกอบในการบรรลุด้วย  พิธ ีกรรมทั้งหกที่ถูก

กล่าวถึงในคัมภรี์ได้แก่ มารณ(การท าลายศัตรู), อุจฺจาตน(การท าลายที่อยู่อาศัย), วศิกรณ(ท าเสน่ห์), 

สฺตมฺภน(การขม่จิต), อากรฺษน(การดึงดูด) และศานฺติก(ยัญพิธ ี)132  เม ื่อได้ท าตามพิธ ีกรรมดังกล่าวจะ

ส่งผลอย่างเช่น  ร่ายมนตร์ที่จะท าลายศัตรูให้พินาศ, เกิดฝนตกในยามที่เกิดภัยแล้ง, ท าให้น้ าท่วม

หายไป, ท าให้ฝ่ายตรงข้ามสิ้นฤทธ ิ์จากการใช้ค าพูด, ฟื้นฟูคนที่ถูกงูกัดให้ดีขึ้น, เป็นต้น ซึ่งการท าพิธ ี

เหล่านี้จะถูกพบอยู่ในบทที่ 13, 14 และ 15 ของคัมภีร์ 

ในทุกงานของตันตระจะให้ความส าคัญต่อทฤษฎีของธยานิพุทธ ทั้งที่ถูกกล่าวถึงโดยตรงหรือ

กล่าวออกมาเปน็พีชมนตร(์บทที่ 14 มนตรอ์ยู่ในรปูของ imperative และ vocative form) หรือเป็น

เทพเจ้าทั้งหลายทีก่ าเนิดออกมาจากพระองค์  จากแหล่งอ้างอิงจ านวนมากจึงท าให้ผู้ที่คุ้นเคยกับงาน

ของพุทธตันตระรู้ว่าพระธยานิพุทธเป็นผู้ใ ห้ก าเนิดทั้งห้าตระกูล  ทฤษฏีนี้เป็นรากฐานส าคัญใน

โครงสร้างหลักของมณฑลเทพสายพุทธที่ถูกสร้างขึ้น  รูปแบบของมณฑลเป็นต้นแบบขนาดเล็กซึ่ง

น าไปสู่มณฑลขนาดใหญ่ตั้งแตส่มยัเริม่แรก  แบบฉบบัของมณฑลเทพเจ้าที่ส าคัญประจ าทิศต่างๆเป็น

สิ่งที่จ าเป็น และทิศทั้งหลายนั้นก็ถูกวางต าแหน่งโดยพระธ ยานิพุทธทั้งสี่ หรือเป็นสัญลักษณ์ของ

พระองค์ใน 4 ทิศ 4 ด้าน โดยไม่จ าเป็นต้องระบุว่าพระไวโรจนะจะต้องอยู่ตรงกลางเสมอไป เพราะ

พระองค์ไม ่ได้เป็นตัวแทนอยู่ตลอด 

แต่พระธยานิพุทธไมไ่ด้ปรากฏว่ามคีวามส าคัญอยูใ่นคัมภรี์ม ูลกัลปะ ซึ่งปกติธยานิพุทธจะอยู่

ในงานพุทธตันตระเกอืบทกุงานโดยทีจ่ะบรรยายพระองค์อยู่ในหลายมณฑล  เหตุผลที่ชัดเจนส าหรับ

การละเลยหรอืความคลาดเคลือ่นนี้ดูเหมอืนว่าทฤษฏีของพระธยานพิุทธทัง้ห้าจะไมไ่ด้ถูกสรา้งเม ือ่ครั้ง

ที่คัมภีร์มญัชุศรีมลูกัลปะถูกแต่งขึน้ซึง่คัมภีรน์ี้จะน าเสนอขั้นตอนของแนวคิดในเริ่มแรกมากกว่าสิ่งที่

พบในคัมภรี์คหุยสมาชตันตระ  เพราะว่าในมลูกัลปะจะพบชื่อของอมติาภะ โลจนา รัตนเกตุ วัชรปาณิ  

อวโลกิเตศวร มามกี รัตนปาณิ เป็นต้น เป็นครั้งคราวแต่ไมไ่ด้อยูใ่นรูปแบบที่เป็นระบบชัดเจนเหมือน

อย่างที่พบในคุหยสมาชะ ในคัมภรี์คุหยสมาชตันตระมีชื่อของพระอมิตาภะ พระอักโษภยะ พระรัตน

เกตุ พระไวโรจนะ และพระอโมฆสิทธ ิ  ศักติของพระองค์ได้แก่ เทฺวษรติ โมหรติ อีรฺษฺยารติ วชฺรรติ 
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Benoytosh, Guhyasamaja Tantra or Tathagataguhyaka, VXII. 
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และราครติ  ตัวแทนของพุทธศักติทั้งห้า คือ พระนางโลจนา มามกี ตารา ปาณฑรา และอารยตารา   

ส่วนพระโพธสิตัว์ทัง้ห้าที่รูจั้กกันเป็นอย่างดีเกิดจากอ านาจของพระธยานิพุทธและคู่ศักติคือ พระวัชร

ปาณิ ปัทมปาณิ  รัตนปาณิ วิศวปาณิ จักรปาณิหรือสมันตภัทระ 

ในคัมภีรม์ญัชุศรกีัลปะมบีางส่วนของจ านวนชื่อเทพที่ไดก้ล่าวมาข้างต้นนีม้ปีรากฏขึ้นในคัมภรี ์

แต่ชื่อก็ไมไ่ด้จัดเรียงใหเ้ป็นระบบเหมอืนอยา่งที่พบในคุหยสมาชะหรอืในงานตันตระยุคหลัง  ยิ่งไปกว่า

นั้น มนตร์บางอย่างในมัญชุศรีกัลปะก็ยังม ีปรากฏอยู่ในคุหยสมาชะอีกด้วย  จ านวนมนตร์ทั้งห้า

ประจ าตัวพระธยานิพุทธแต่ละองค์อันได้แก่ ชินชิกฺ อาโรลิกฺ วชฺรธ ฺฤกฺ รตฺนธ ฺฤกฺ  และปฺรชฺ าธ ฺฤกฺ  

ปกติก็จะกล่าวถึงอยู่ในหา้ตระกูล  แต่ว่าในมญัชุศรีกลัปะอา้งถึงมนตร์มหีกมนตร์อนัได้แก่  ชินชิกฺ อาโร

ลิกฺ วชฺรธ ฺฤกฺ สุรารกฺ ยกฺษาตกฺ และปินาธ ฺฤกฺ133 และเชื่อมโยงมนตร์สามองค์แรกกับสามตระกูล คือ 

ตถาคตกุล ปทฺมกุล และสรฺววชฺรกุล  ในขณะที่องค์อื่นๆ ไม่ได้อ้างถึงตระกูลใดๆ  

จากที่ได้กล่าวมานั้นแสดงใหเ้ห็นว่าทฤษฏีของพระธยานพิุทธทัง้ห้าไมไ่ด้เปน็ทีร่ ู้จักเม ือ่มญัชุศรี

ม ูลกัลปะถูกแต่งขึ้น   แต่ม ีเพียงบางชื่อเท่านั้นที่ม ีอยู่แม ้ว่าจะไม่ใช่พระธ ยานิพุทธอย่างแน่นอน  

หลักฐานในมญัชุศรมีลูกลัปะแสดงให้เหน็ว่ามนตร์ทีก่ าหนดใหพ้ระธยานิพุทธตามที่พบในคุหยสมาชะ

ไม่เปน็ทีร่ ู้จักอยา่งทั้งหมดแมว้่าบางองค์จะปรากฏชื่ออยู่ในงานกต็าม การก าเนิดตระกูลยังไมไ่ด้รับการ

พัฒนาในมัญชุศรีมลูกัลปะดังเช่นในคุหยสมาชะ และแมว้่าชื่อของบางองค์จะถูกพบในงานมัญชุศรีม ูล

กัลปะ แต่ก็ไม ่ได้อยูใ่นรูปแบบเดียวกันหรอืในล าดับเดียวกนัหรือในเลขหมวดเดียวกัน  จากหลักฐานที่

ปรากฏขึ้นนั้นราวกบัว่ามญัชุศรมีลูกัลปะได้ใหเ้นื้อหาแกผู่้เขียนคมัภีรค์ุหยสมาชะเพื่อพัฒนาองค์ธยานิ

พุทธให้แข็งแกร่งในวาระต่อไป 
 

ทรรศนะเร ือ่งโพธจิติ 

การพัฒนาโพธจิิตเป็นหนึง่ในหัวขอ้ที่ส าคัญที่สุดของคัมภีร์มหายานทั้งปวง และเช่นเดียวกับ

คัมภีร์คุหยสมาชตันตระที่อุทิศหนึ่งบทของคัมภีร์ให้กับเรื่องของโพธ ิจิต โพธ ิจิตของตันตระเป็นสิ่งที่

ส าคัญสุดเพราะเป้าหมายหลักคือการพัฒนาจิตเพื่อให้บรรลุถึงพลังเหนือธรรมชาติผ่านการฝึกโยคะ  

อันที่จริงแล้ว มณฑลทั้งปวงของพระธยานิพทุธในบทที่ 1 นั้นเป็นการสร้างขึ้นให้เกิดโพธ ิจิต มณฑลนี้

สามารถที่จะให้พลงัทั้งปวงแก่ผู้ปฏิบตัิที่ก าลังค้นหาอยู่รวมถงึความเป็นพุทธะที่สรรพสัตว์ในสังสารวัฏ

ต้องการ  แต่ข้อความที่ก าหนดไว้ในบทที่สองของหัวขอ้นีเ้ป็นถ้อยค าที่เป็นปริศนาและยากที่จะเข้าใจ
                                                             

133
Mahamahopādhyāya, 384-85. 
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ธรรมชาติของโพธจิิตโดยเฉพาะผู้ทีไ่ม ่ได้ฝึกปฏิบัติโยคะจะยิ่งไม ่ม ีทางเข้าใจได้  เม ื่อในที่ประชุมของ

เหล่าสาวกเรยีกรอ้งใหพ้ระพุทธสงูสุดกล่าวอธบิายถงึโพธจิิต  แทนที่พระองค์จะตอบโดยตรง พระองค์

กลับตอบว่าการเกิดของจิตอยู่ในรูปกาย กายนั้นอยู่ในรูปจิต และจิตนั้นก็สะท้อนออกมาเป็นค าพูด

จากนั้นพระโพธสิัตวไ์ด้หลอมเป็นหนึ่งเดียวกันกับกาย วาจา จิตตามแนวทางการชี้แนะของพระพุทธ

สูงสุดแล้วก็ได้เปลง่ค าอุทานขึน้มาว่า ช่างน่าอัศจรรยเ์หลอืเกิน การเกิดขึน้ของกาย วาจา จิตอันเป็นศริิ

และแข็งแกร่ง คือการไม่เกิด134   

 ในบทที่  2 เรื่องโพธจิิต  โศลกที่ 3-7  กล่าวถึงเรื่องของศูนยตา โดยพระธยานิพุทธทั้ง 5 องค์

ได้เข้าสู่สมาธติ่างๆ และได้กล่าวอธบิายถึงโพธจิิตว่าอยูใ่นภาวะศูนยตาให้กับพระโพธ ิสัตว์ทั้งหลายฟัง 

ความว่า    

ไม่มีภาวะ(สาระ)ของการภาวนา(สมาธิ) ภาวะของการภาวนาไม่ใช่การ

ภาวนา ดังน้ัน ภาวะที่ไม่ใช่ภาวะ ก็คือการภาวนาที่ไม่ได้ถูกรับรู้ || 3/2 || 

ไม่มีภาวะเหล่าน้ีเกิดขึ้น ไม่มีทั้งภาวะธรรมและภาวะธรรมชาติ  ไม่มีตัวตน

ดังเช่นอากาศ  น้ีคือหนทางแห่งการรู้แจ้งอย่างแน่แท้ || 4/2 || 

ธรรมะทั้งหลายทั้งปวงไม่มีภาวะ(สารัตถะ) ลักษณะของธรรมน้ันก็ไม่มีอยู่ 

การเกิดขึ้นคือธรรมที่ไร้ตัวตน  น้ีคือหนทางแห่งการรู้แจ้งอย่างแน่แท้ || 

5/2 || 

เมื่อธรรมะไม่บังเกิด  ภาวะ(สารัตถะ)และภาวนา(สมาธิ)ก็ย่อมไม่มี  ด้วย

การหลอมรวมกันของอากาศ น่ันจึงถูกเรียกว่า ภาวะ(สารัตถะ) || 6/2 || 

ธรรมชาติอันส่องสว่างคือแสงแห่งธรรม ความบริสุทธิ์อันสมบูรณ์เป็น

ดังเช่นท้องฟ้า ไม่มีทั้งโพธิ  ไม่มีทั้งการบรรลุ(อภิสมย) น้ีคือหนทางแห่งการ

รู้แจ้งอย่างแน่แท้ || 7/2 ||135 
                                                             

134
Dr. S. Bagchi.(1965). Guhyasamājatantra or Tathāgataguhyaka / 

Buddhist Sanskrit Texts No.9., 8. 

 135อภาเว ภาวนาภาโว ภาวนา ไนว ภาวนา | 

 อิติ ภาโว น ภาวะ สฺยาทฺ ภาวนา โนปลภฺยเต || 3 || 

 อนุตฺปนฺนา อิเม ภาวา น ธรฺมา น จ ธรฺมตา | 

 อากาศมิว ไนราตฺมฺยมิท  โพธินย  ทฺทฒมฺ || 4 || 
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 บทสรุปของบทนี้ พระโพธสิตัว์ทัง้หลายได้มคีวามยนิดีตอ่ความหมายทั้งปวงของโพธ ิจิต และ

ได้กล่าวคาถายกย่องสรรเสริญลักษณะของโพธ ิจิตว่า เป็นความจริงแท้ที่บริสุทธ ิ์ (ศุทฺธ ตตฺตฺวารฺถ )  

สะอาดหมดจด(ศุทฺธารฺถ)  ม ีต้นก าเนิดมาจากความว่างเปลา่โดยธรรม (ธรมฺไนราตฺม ฺยสมฺภูต)  เป็นผู้ให้

พุทธ ภาวะ(พุทฺธโ พธ ิปฺรปูรก)  ไร้ซึ่งความสงสัย (นิรฺวิ กลฺป)  ปราศจากรากฐานใ ดๆ(นิราลมฺพ)  

เพียบพร้อมทุกอย่าง(สมนฺตภทฺร)  เป็นประโยชนต์่อสรรพสัตว์(สตตฺฺวารฺถ)  ผู้ให้ก าเนดิการรู้แจ้งแห่งใจ

(โพธ ิจิตฺตปฺรวรตฺก)  ฝึกฝนการรู้แจ้งให้เกดิขึ้น(โพธจิรฺยา)  แข็งแกรง่อยา่งยิ่งใหญ่(มหาวัชฺร)  บริสุทธ ิด์ุจ

จิตแห่งตถาคต(จิตฺตมฺ ตถาคตมฺ ศุทฺธ ม ฺ)  ผู้ถือวัชระแห่งกาย วาจา จิต(กายวากฺจิตฺตวชฺรธ ฺฤกฺ) และผู้

ประทานความบริบูรณ์(พุทฺธโพธ ิปฺรทาตา)  

 จากที่กล่าวมานั้น ลักษณะของโพธจิิตจะมีความเรน้ลบัเหนอืธรรมชาติซึ่งผูท้ี่จะสามารถเข้าใจ

โพธ ิจิตได้อยา่งลึกซึ้งตอ้งบรรลุถึงการฝึกโยคะขั้นสมบูรณ์แลว้เท่านัน้(เปน็กฎขอ้บังคับ) และในคมัภีรย์งั

ปลูกฝังเรื่องของจิตปัญญาไว้ม ากมาย  ดังนั้น  วิธ ีตันตระของคุหยสมาชทั้งหลายจึงมีแต่ประโยคที่

เกี่ยวข้องกับความลี้ลับทางจิตและให้ทฤษฏีความหลากหลายเพื่อชี้แนะแนวทางของชีวิตในการฝึก

พัฒนาพลังจิตให้สูงขึน้ ค าสอนในคัมภีรเ์ป็นแนวทางประสบการณ์พิเศษทีใ่ช้เฉพาะโยคีซึ่งฝึกเพื่อบรรลุ

จิตขั้นสมบูรณ์  นี่เปน็สิง่ส าคัญมากของวรรณกรรมตนัตระ มิฉะนั้นความเข้าใจผิดที่รา้ยแรงมีแนวโน้ม

ที่จะเกิดขึ้นในกรณีทีต่ันตระถูกตีความในแนวทางทีป่กตธิรรมดาโดยไมม่ ีการอ้างถึงความพิเศษในการ

ท าโยคะและพัฒนาพลังจิต  และการตีความตันตระผิดไปจากข้อเท็จจริงโดยที่ม ีนักวิชาการศาสนาคิด

ตีความไปในทางเชิงดูถกูว่าแนวทางนี้เปน็แนวทางที่เลวร้ายนั่นก็อาจเป็นเพราะยังมคีวามไมเ่ข้าใจจุดที่

ส าคัญของวิถีแห่งตันตระ  เช่น ในทัศนะของราเชนทระลละ มิตระ (Rajendralala Mitra)ได้กล่าวถึง

                                                                                                                                                                              

 อภาวาะ สรฺวธรฺมาสฺเต ธรฺมลกฺษณวรฺชิตาะ | 

 ธรฺมไนราตฺมฺยสมฺภูตา อิท  โพธินย  ทฺทฒมฺ  || 5 || 

 อนุตฺปนฺเนษุ ธรฺเมษุ น  ภาโว น จ ภาวนา | 

 อากาศปทโยเคน อิติ ภาวะ ปฺรคียเต || 6 || 

 ปฺรกฺฤติปฺรภาสฺวรา ธรฺมาะ สุวิศุทฺธา นภะ สมาะ | 

น โพธิรฺนาภิสมยมิท  โพธินย  ทฺทฒมฺ  || 7 || (คุหยสมาชะ 3-7/2) Ibid., 9. 
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คัมภีร์คุหยสมาชตันตระว่าเปน็ค าสอนทีเ่ลวรา้ย และความเขา้ใจของเขาไมไ่ดเ้ชื่อมโยงกับการฝึกโยคะ

ที่เป็นการพัฒนาธรรมชาติของจิตอันลี้ลับ136 
 

ทรรศนะเร ือ่งพธิกีรรม 

สาระอื่นๆที่ถูกก าหนดให้ต้องปฏบิัตใินกฎของคุหยสมาชตั้งแต่เริ่มแรก คือการใช้ชีวิตอย่าง

สุดโต่ง เช่น การกินเนื้อ กินเหล้าเคร้านารี เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามส าหรับชาวพุทธ  แต่สาวกชาว

ตันตระสามารถที่จะท าทุกสิ่งที่ต้องการนี้ได้  ไม่เพียงแต่จะเสพเนื้อทั่วไป แต่ยังเสพเนื้อต้องห้ามที่

ปรากฏในคัมภรี์พระไตรปิฎก เช่น เนือ้ช้าง เนือ้มา้ เนื้อสุนขั เนือ้วัว หรือแมก้ระทั่งเนือ้มนุษย์ รวมทั้ง

การกระท าพิธ ีกรรมบชูาด้วยเลือดมนษุยแ์ละสัตว์ตามที่ระบุไว้ในพิธ ีของคุหยสมาชตันตระ  ดังความ

ว่า  

พระองค์พึ งเสพ เน้ือเป็นอาห ารให้ เกิ ดประโยช น์ดังเช่ น เน้ือ มนุษ ย์

(มหาม าส) ย่อมบรรลุถึงความส าเร็จทั้งปวงแห่งกาย วาจา และจิตอันลี้ลับ 

|| 22/6 || 

พระองค์พึงเสพเน้ือช้าง เน้ือม้า เน้ือสุนัขซึ่งเป็นสัตว์ที่มีค่า เสพเป็นอาหาร

ให้เกิดประโยชน์ แต่ไม่พึงเสพอาหารอย่างอื่น || 23/6 || 

กระท าภาพของศัตรูด้วยเน้ือหลากหลายชนิด ได้แก่ เน้ือวัว เน้ือม้า และ

เน้ือสุนัข ไว้ใน 3 มุมของมณฑล แม้แต่วัชระก็ถูกท าลายอย่างแน่นอน 

|| 76/15 || 

ด้วยเน้ือมนุษย์ การท าลายล้างบ่อเกิดแห่งวัชระของทุกสิ่งทุกอย่างถูก

ถ่ายทอดออกมา เพราะน้ีก็คือ ผู้ท าลายความชั่ว ร้ายทั้งปวงอย่างต้านทาน

ไม่ได้ || 77/15 ||137 

                                                             
136

Mitra, 261.  

 137 ม าสาหาราทิกฺฤตฺยารฺถ  มหาม าส  ปฺรกลฺปเยตฺ | 

      สิทฺธฺยเต กายวากฺจิตฺตรหสฺย  สรฺวสิทฺธิษุ || 22 || 

      หสฺติม าส  หยม าส  ศฺวานม าส  ตโถตฺตมมฺ | 

      ภเกฺษทาหารกฺฤตฺยารฺถ  น จานฺยตฺตุ วิภกฺษเยตฺ || 23 || (คุหยสมาชะ 22-23/6)  

                โคม าสหยม าเสน ศฺวานม าเสน จิตฺริณา | 
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  ยิ่งไปกว่านั้น ลัทธตินัตระนี้จะไมเ่คารพบางสิ่งบางอย่างที่คิดว่าไมค่วรเคารพ เช่น ในสถานที่

ซึ่งห้ามไมใ่ห้สาวกสรา้งสถานที่ประกอบพิธ ีกรรม(ไจตฺยะ) หรือสวดคัมภีร์ต่างๆของพระพุทธศาสนา

หรือวาดมณฑล หรือถวายการบูชาพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เ พราะให้สร้าง

ความเชื่อว่าโยคีผู้ปฏิบัติไม ่ได้ม ีการด ารงอยู่จริง ดังนั้นจึงให้เพิกเฉยต่อการเคารพวัตถุที่สมควรถูก

เคารพ  ดังเนื้อความว่า 

อย่ากระท าพิธีทางศาสนา อย่าสวดหรือท่องต ารา อย่ากระท ามณฑล และ

อย่าบูชาตรีวัชระขั้นสูง || 67/17 || 

เมื่อน้ัน พระวัชรปาณี อธิบดีแห่งตถาคตทั้งปวงได้น าออกจากวัชระกาย วาจา จิตตนเองอีก

คร้ัง ซึ่งคือความลี้ลับที่ผลักดันให้ระงับและก าจัดพิษทั้งปวงออกไป |138  

    

 คุหยสมาชมีค าสอนที่เป็นไปตามขั้นตอน ซึ่งค าสอนที่เด่นชัดคือ ให้สาวกผู้ปฏิบัติไม ่สนใ จ

กฎเกณฑ์ทางสังคมหรอืศีลธรรมต่างๆทีโ่ยคีในส านกัอื่นๆปฏบิัติกนั สาวกของคหุยสมาชมีอิสระในการ

บูชายัญสัตว์ พูดค าโกหก การอยากได้ของที่ไม ่ใช่ของตน และท าผิดประเวณี  ค าสอนเหล่านี้ท าใ ห้

ส านักของคุหยสมาชตันตระโดดเด่นขึ้นมา  ดังเนื้อความว่า 

และพึงบอกศิษย์สาวกน้ันถึงการเข้าถึงความลี้ลับที่ถูกเผยแพร่โดยพุทธะ

ทั้งปวง การให้ชีวิตและการฆ่าชีวิต การพูดความจริงและการพูดโกหก 

|| 59/16 || 

                                                                                                                                                                              

 ตฺร ิโกณมณฑฺเล การยฺ  ธรฺว  วชฺโร’ ปิ นศฺยต ิ|| 76 || 

 มหาม าเสน สรเฺวษ า นาศน  วชฺรช  สฺมฺฤตมฺ | 

  เอโษ หิ สร ฺวกรฺรูาณ า นาศโก ทาร ุณะ สฺมฺฤตะ || 77 || (ค ุหยสมาชะ 76-77/15) : Dr. S. Bagchi. 

19, 82. 

 138 ไจตฺยกร ฺม น กุร ฺวีต น จ ปุสฺตกวาจนมฺ | 

     มณฺฑล  ไนว กุร ฺวีต น ต ฺร ิวชฺราคฺรวนฺทนมฺ || 67 || 

    อถ วชฺรปาณิะ สรวฺตถาคตาธปิตะิ สรวฺวิษปรหิารสฺตมฺภนากรษฺณคหฺุย  สฺวกายวากฺจติตฺวชเฺรภฺโย นศฺิจาร

ยามาส | (ค ุหยสมาชะ 67/17) : Ibid., 118. 
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การไม่ยอมให้ และการยอมให้ หรือแม้แต่การมีเพศสัมพันธ์กับหญิงสาว ผู้

สั่งสอนน้ันพึงตักเตือนสรรพสัตว์แห่งวัชระด้วยหนทางแห่งวัชระน้ัน || 

60/16 ||139 
 

ในบทที่ห้าของคัมภีร์ก็เป็นอีกบทที่ส าคัญและน่าสนใจอย่างมาก  ในบทนี้พระพุทธสูงสุดได้

ประกาศในมณฑลที่ประชมุของเหล่าพระโพธสิัตว์ถึงการบรรลุให้เป็นอิสระผ่านวิถีแห่งตันตระ ทุกคน

จะบรรลุความเป็นอิสระนี้ไดโ้ดยกระท าพิธ ีกรรมตามคัมภีร์อย่างเลวร้าย และผิดศีลธรรม แม้แต่ก าร

ร่วมประเวณีทีผ่ิดจริยธรรม คนที่ปฏบิัตติามขัน้ตอนเหล่านีค้ือคนที่เหมาะสมทีจ่ะได้รับการบรรลุอย่าง

เป็นอิสระ   เม ื่อพระโพธสิตัว์ทัง้หลายได้ยนิพระพุทธสงูสุดกล่าวเช่นนัน้ จึงเกิดความประหลาดใจอย่าง

ยิ่งเพราะเป็นวาจาที่ไม ่เหมาะสม เหตุใดจึงกล่าวเช่นนั้น 140 

 หลังจากนั้นพระตถาคตจึงได้กล่าวตอบพระโพธ ิสัตว์ทั้งหลายว่า 

อย่ากล่าวอย่างน้ัน  ดูก่อน ! กุลบุตรทั้งหลาย | 

น้ีคือ ธรรมชาติอันบริสุทธิ์ของพุทธเจ้าทั้งหลายผู้ซึ่งอยู่ในรูปของสารัตถะ

แห่งปัญญา | เกิดมาจากเน้ือแท้แห่งธรรม  สิ่งน้ีคือภาวะของจริตแห่งโพธิ

(การเข้าถึงการตรัสรู้) || 9/5 ||141 
 

 เม ื่อพระโพธสิตัว์ทัง้หลายได้ยนิดังนัน้จึงเกดิความกลวัและสับสนจนล้มลงหมดสติไป 142 พระ

ตถาคตทั้งหลายจึงขอให้พระพุทธสูงสุดทรงโปรดท าให้พระโพธ ิสัตว์ทั้งหลายฟื้นคืนขึ้นมา ทันใดนั้น 

                                                             

 139 สมย  ศฺราวเยทฺคุหฺย  สรฺวพุทฺไธรุทาหฺฤตมฺ | 

                ปฺราณินศฺจ ตฺวยา ฆาตฺยา วกฺตวฺย  จ มฺฤษา วจะ || 59 || 

                อทตฺต  จ ตฺวยา คฺราหฺย  เสวน  โยษิตามปิ | 

  อเนน วชฺรมารฺเคณ วชฺรสตฺตฺวานฺ ปฺรโจทเยตฺ || 60 ||  (คุหยสมาชะ 59-60/16) Ibid., 19, 97. 
140 กิมย  ภควานฺ สรฺวตถาคตสฺวามี สรฺวตถาคตปรฺษนฺมณฺฑลมธฺเย ทุรฺโภษิตวจโนทาหาร  ภาษเต | 

Ibid., 15. 

 141 อล  กุลปุตฺรา มา เอวมฺ โวจต | 

 อิย  สา ธรฺมตา ศุทฺธา พุทฺธาน า สารชฺ านินามฺ | 

 สารธรฺมารฺถสมฺภูตา เอษา โพธิจริปทมฺ || 9 || (คุหยสมาชะ 9/5) Ibid.,16. 
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พระองค์จึงเข้าสู่สมาธอิย่างพิเศษ และได้เปล่งแสงรศัมอีันสว่างไสว เม ือ่พระโพธสิัตวเ์หลา่นั้นได้สัมผัส

กับแสงของพระองคก์็ได้ฟื้นคืนขึน้มาอีกครั้งพร้อมทัง้นัง่อยูใ่นต าแหน่งเดิม 143 และได้กล่าวสรรเสริญ

พระองค์ด้วยคาถาทั้งหลาย 

 เรื่องราวในบทนีดู้จะเกนิจริง ม ีหลายแนวคิดที่ควรอธบิายอย่างนา่สนใจ อาจเป็นไปได้ว่าพระ

พุทธสูงสุดต้องการโน้มน้าวใจพระโพธ ิสัตว์ทั้งหลายให้เชื่อโดยใช้หลักของปาฏิหาริย์ที่เกินจริงเพื่อ

เอาชนะข้อโต้แยง้ของฝ่ายตรงขา้ม  เม ือ่พระโพธสิัตว์ทั้งหลายหมดสตไิปจากความกลวั ปาฏิหาริย์ของ

พระองค์ท าให้พระโพธสิัตวเ์หล่านัน้ฟื้นขึ้นมา เป็นเหตุใหพ้ระโพธสิัตวท์ี่สงสยัในความจริงอันสงูสุดจาก

ค าสอนต้องเชื่อในถ้อยค าที่ตรัสออกมาจากปากพระองค์  คาถาที่พระโพธสิัตวท์ั้งหลายกล่าวสรรเสริญ

พระองค์ในตอนจบของบทที่ห้านัน้แสดงให้เห็นว่า ปาฏิหาริย์ของพระพุทธสูงสุดประสบความส าเร็จ

อย่างดีและในที่สุดก็ดึงผู้ที่คัดแย้งกับความเชื่อนั้นกลับคืนมา 

 ในบทที่ 9 เป็นอีกครั้งหนึง่ที่เกิดเรือ่งราวความขัดแยง้ในใจของพระโพธ ิสัตว์ทั้งหลายเมื่อพบ

กับค าสอนของพระพุทธสูงสุดว่าการรู้แจ้งสามารถบรรลุได้และความจริงสูงสุดของทั้งห้าตระกูล

สามารถรับรู้และปฏบิัตไิด้โดยมกีารโจรกรรม การล่วงประเวณี การเ หยียดหยาม การกล่าวเท็จ ฯลฯ 

เป็นเครือ่งประกอบ  ลักษณะของพระโพธสิัตว์ดูแปลกใจต่อค าสอนของพระองค์เพราะว่าไมเ่คยพบค า

สอนนี้ในโลกของสรรพสัตว1์44 ในบทตอนนีผู้้เขียนคัมภีรต์ันตระแสดงใหเ้ห็นว่าพระพุทธสูงสุดไมไ่ด้ใช้

ปาฏิหาริย์เข้ามาในทอ้งเรือ่ง แต่ไดใ้ช้ค าพูดอธบิายเปรียบเปรยอย่างเยือกเย็นให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

“ดูก่อน! กุลบุตรทั้งหลาย จงอย่าเรียกชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นน้ีให้ดูต่ าและน่ารังเกียจ | เหตุใดจึง

เป็นเช่นน้ัน | กุลบุตรทั้งหลายที่ประพฤติตามทางแห่งราคะ เพราะน่ีก็คือ การประพฤติของโพธิสัตว์ 

                                                                                                                                                                              
142 อถ ขลฺวนภิลาปฺยานภิลาปฺยพุทฺธเกฺษตฺรปรมาณุรชะสมา โพธิสตฺตฺวา ภีตาะ สนฺตฺรสฺตา มูรฺจฺฉิตา 

อภูวนฺ | Ibid., 16. 
143 สมนนฺตรสมาปนฺนสฺย จ ภควตะ สรฺวตถาคตกายวากฺจิตฺตวชฺราธิปเตะ ปฺรภยา สฺปฺฤษฺฏมาตฺรา 

อถ เต โพธิสตฺตฺวาะ สฺเวษุ สฺเวษฺวาสนสฺถาเนษุ สฺถิตา อภูวนฺ | Ibid., 16. 
144 เหตุใด? พระผู้มีพระภาคเจ้าแห่งตถาคตท้ังปวงได้กล่าวสุนทรพจน์แห่ง วัชระอันน่าแปลก

ประหลาดให้รับรู้มากกว่า 3 โลก เกินกว่าหลายโลกธาตุท้ังปวงต่อท่ีประชุมของตถาคตท้ังปวงและพระ

โพธิสัตว์ท้ังหลาย | 

กิมย  ภควานฺ สรฺวตถาคตาธิปติะ ไตฺรธาตุวฺยติริกฺตานฺ สรฺวโลกธาตุวฺยติริกฺตานฺ สรฺวตถาคตสรฺว

โพธิสตฺตฺวปรฺษนฺ มธฺเย อทฺภุตวากฺยารฺถวชฺรปท  ภาษเต สฺม | Ibid., 30. 
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และน่ีคือการประพฤติขั้นสูงสุด | ผู้ได้ชื่อว่ากุลบุตรทั้งหลายได้แผ่กระจายออกไปยังอากาศฉันใด  

ธรรมทั้งหลายทั้งปวงก็ได้แผก่ระจายไปยังอากาศฉันน้ัน | สิ่งน้ันไม่มีการด ารงอยู่แห่งกามธาตุ ไม่มีการ

ด ารงอยู่แห่งรูปธาตุ ไม่มีการด ารงอยู่แห่งการไม่มีรูปธาตุ ไม่มีการด ารงอยู่ของมหาธาตุ(มหาภูต)ทั้ง 4 

(ดิน น้ า ลม ไฟ) | ดังน้ัน กุลบุตรทั้งหลายจะเผยแผ่ธรรมทั้งหลายทั้งปวงออกไป | ตถาคตทั้งปวง และ

พระโพธิสัตว์ทั้งปวงย่อมชี้ทางสู่จุดมุ่งหมายที่ปรารถนาเหล่าน้ีเพื่อความรู้ และย่อมชี้ทางสู่ธรรมะน้ัน

ด้วยความยินดีเพื่อความรู้ | ดูก่อน! กุลบุตรทั้งหลาย การปฏิบัติเพื่ อการบรรลุของตถาคตทั้งหลาย

เหล่าน้ันจะถูกขยายออกไปอีกเพื่อเติมให้เต็มอยู่ในอากาศธาตุ | ผู้ได้ชื่อว่ากุลบุตรทั้งหลาย  การ

ปรากฏควันที่เกิดมาจากการมีอยู่ของไฟ ซึ่งไฟมาจากการกระทบกันของไม้ ซึ่งการกระทบกันของไม้

น้ันก็ด้วยการกระท าจากมือของมนุษย์ ฉันใด น่ันก็คือ การไม่มีอยู่ของไฟ ไม่มีการกระทบกันของไม้ 

ไม่มีการกระท าจากมือของมนุษย์ ฉันน้ัน | ดังน้ันแล กุลบุตรทั้งหลาย การปฏิบัติเพื่อการบรรลุของ

ตถาคตวัชระทั้งปวงจะแผ่กระจายออกไปด้วยการไปและการมา เป็นต้น |145” 

จากข้อความข้างต้นนี้เป็นทัศนะแนวอภิปรัชญา  ภาษาที่ใช้สอนก็เป็นแนวลกึลับเพราะฉะนั้น

ผู้อ่านโดยทั่วไปต้องมคีวามสนใจในลัทธ ิที่เกี่ยวข้องกับความลี้ลับทางจิต   แต่ประเด็นเนื้อหาของบท

สนทนาระหว่างพระพุทธสูงสุดกับพระโพธ ิสัตว์ข้างบนนี้ หากลองพิจารณาดีๆจะเห็นว่าคล้ายกับการ

ปลุกเร้าพลังกุณฑลินี146ให้เกิดขึ้นโดยผ่านการฝึกร่วมกับคู่ศักติ  สาวกของผู้ฝึกโยคะบางคนอาจจะ

                                                             

 145 มา กุลปุตฺรา อิม า หีนส ชฺ ำ ชุคุณฺสิตส ชฺ ำ โจตฺปาทยถ | ตตะ กสฺมาทฺเธโตะ | ราคจรฺยา กุลปุตฺ

รา ยทุต โพธิสตฺตฺวจรฺยา ยทุต อคฺรจรฺยา | ตทฺยถา อปิ นาม กุลปุตฺรา อากาศ  สรฺวตฺรานุคต  อากาศานุคตานิ 
สรฺวธรฺมาณิ | ตานิ น กามธาตุสฺถิตานิ น รูปธาตุสฺถิตานิ นารูปธาตุสฺถิตานิ น จตุรฺมหาภูตสฺถิตานิ | เอวเมว 

กุลปุตฺราะ สรฺวธรฺมา อนุคนฺตวฺยาะ | อิทมรฺถวศ  วิชฺ ายสรฺวตถาคตาะ สรฺว สตฺตฺวานามาศย  วิชฺ าย ตโต ธรฺม  

เทศยนฺติ |  

 เอวเมว กุลปุตฺรา อากาศธาตุปท นิรุกฺตฺยา เต ตถาคตสมยา อนุคนฺตวฺยาะ | ตทฺยถา อปิ นาม กุล

ปุตฺราะ กาณฺฑ  จ มถนีย  จ ปุรุษหสฺตวฺยายาม  จ ปฺรตีตฺยธูมะ ปฺราทุรฺภวติ อคฺนิมภิวรฺตยติ สจาคฺนิ รฺน 

กาณฺฑสฺถิโต น มถนียสฺถิโต น ปุรุษหสฺต วฺยายามสฺถิตะ | เอวเมว กุลปุตฺราะ สรฺวตถาคตวชฺรสมยา อนุคนฺตวฺ

ยา | คมนาคมนาทฺไยริติ | Ibid., 30. 
146 กุณฺฑลินี (kundalini) แปลว่า งูไฟ   ใช้พลังจักระเป็นศูนย์รวมพลังงานภายในร่างกายของ

มนุษย์ จักระเป็นส่วนหนึ่งของระบบกุณฑลินี ในศาสนาฮินดูกล่าวถึงจักระท้ัง 7 อย่าง จักระท่ี 1 มูลาธารจัก

ระ ต้ังอยู่ระหว่างอวัยวะสืบพันธ์ุกับทวารหนัก เป็นพื้นฐานของพลังชีวิต จักระท่ี 2 สวาธิษฐานจักระ ต้ังอยู่ท่ี
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ท้อถอยในการฝกึจนไมม่พีลงักุณฑลินปีลกุเรา้เว้นเสียแต่ว่าจะมีแรงผลักดันและความตื่นตัวอย่างมาก   

ส่วนเรื่องของไฟทีก่ล่าวเปรียบเปรยไปขา้งต้นนัน้ อาจหมายถึงพลังกุณฺฑลินีซึ่งเป็นอิสระจากโยคีหรือ

ศักติ เช่นเดียวกับไฟซึ่งเป็นอิสระจากการกระทบกันของไม้(แหล่งก าเนิด)  
 

ทรรศนะเชงิเปรยีบเทยีบ 

คัมภีร์คุหยสมาชตันตระได้ดึงดูดความสนใจจากชาวพุทธตันตระอย่างไ ม่ต้องสงสัย ผู้

สร้างสรรค์งานตัน ตระอย่างลึก ซึ้งถูกเ รียกว่าสิ ทธ าจารย์ (Siddhācāryyas) และวัช ราจาร ย์

(Vajrācāryyas) และนักวิชาการในยคุหลงัก็ได้พบงานแปลอรรถกถามากมายจากคณาจารย์เหล่านี้ซึ่ง

ได้รับการอนุรักษ์ไว้ในคัมภีร์ตังจู(Tangyur)ของทิเบต แม้ว่าอรรถกถาเหล่านี้ส่วนใหญ่จะหายไปใน

ภาษาสันสกฤต  ผู้เขียนคัมภีร์ที่ม ีชื่อเสียงบางท่านอย่างเช่น ท่านอินทรภูติ และท่านปัทมวัชระ(ค.ศ. 

693)ได้ท าการจ าแนกงานตนัตระทั้งหมดของเขาโดยอาศัยข้อความจากคัมภีร์คุหยสมาชมาสนับสนุน

การด าเนินงานของเขา  ท่านอัทวยวัชระ(Advayavajra)(ค.ศ. 978-1053) สิทธาจารย์ชาวเนปาลก็ได้

อ้างค าสอนของส านักคุหยสมาชะมาสนบัสนุนค าสอนของงานทีท่่านเขยีนขึ้นในคัมภีร์อัทวยวัชรสัมคร

หะ(Advayavajrasaṁghraha)  นอกจากนี้ยังม ีสิทธาจารย์หลายท่านที่ไ ด้สร้างสรรค์งานอรรถกถา

ตันตระหรือส่วนเพิ่มเติม(The Commentaries)ขึ้นมาโดยอาศัยขอ้มลูทัง้ 18 บทของคุหยสมาชะ เช่น 

งานของนาคารชุน (ค.ศ. 645), กฤษณาจารย์ (ค.ศ. 717), ลีลาวัชระ (ค.ศ. 741), รัตนากรศานติ (ค.ศ. 

978), ศานติเทวะ (ค.ศ. 695) เป็นต้น  วรรณกรรมที่รวมอยูใ่นอรรถกถาของคุหยสมาชะเทา่ที่เหลืออยู่

ถูกแปลเป็นภาษาทิเบตรวมอยู่ในคัมภีร์ชุดรวบรวมของตังจู (Tangyur collection)147 

                                                                                                                                                                              

ปลายกระดูกสันหลังใต้ก้นกบ เป็นศูนย์กลางพลังทางเพศ  จักระท่ี 3 มณิปูระจักระ ต้ังอยู่บริเวณสันหลัง ท่ี

ตรงกับบ้ันเอว เก่ียวข้องกับระบบทางเดินอาหาร  จักระท่ี 4 อนาหตะจักระ ต้ังอยู่กลางกระดูกสันหลังระดับ

ท่ีตรงกับหัวใจ เป็นศูนย์กลางของความรู้สึก จักระท่ี 5 วิสุทฺธจักระ ต้ังอยู่ตรงกระดูกต้นคอ เก่ียวข้องกับ

ระบบทางเดินหายใจ  จักระท่ี 6 อาชฺญาจักระ ต้ังอยู่กลางหน้าผาก เป็นจุดก าเนิดของญาณหย่ังรู้  จักระท่ี 7 

สหสฺรารจักระ ต้ังอยู่กลางกระหม่อม เปรียบเป็นมงกุฎดอกบัว เป็นศูนย์ควบคุมทุกจักระในร่างกาย  : 

Laffont, 304. 
147

Benoytosh Bhattacharyya. Guhyasamaja tantra or Tathagataguhyaka., 

XXX. 
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ในคัมภีรช์ญานสทิธขิองอินทรภูตไิด้ยกเนื้อหาของคัมภีรค์ุหยสมาชมาใส่ไว้ซึ่งแสดงให้เห็นถึง

ความเคารพและอิทธพิลของคหุยสมาชที่ถกูน ามาอ้างอิงถึงในเวลาของอินทรภูตินั้น 148  คัมภีร์อัทวย

วัชระสังครหะของทา่นอัทวยวัชระก็มเีนือ้หาที่สนับสนุนมาจากคุหยสมาชะเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ใน

ส านักของท่าน คัมภีร์นีเ้กิดขึน้ในศตวรรษที ่10  ดูเหมอืนว่าคัมภีรค์ุหยสมาชะจะถูกเก็บรักษาไว้โดยผู้

ที่ม ีอ านาจตลอดระยะเวลาของยคุตันตระ  มีเหตุผลว่าท าไมถงึไมม่ ีการพบการกล่าวอ้างถึงคัมภีร์คุหย

สมาชะก่อนยุคของนาคารชุน(ศตวรรษที่ 7)  นั่นเป็นเพราะว่าตันตระถูกเก็บไว้เป็นความลับในหมู่

คณาจารย์และส านักต่างๆที่เปิดสอนในเวลานั้น ค าสอนในคุหยสมาชะถูกกักขังเป็นเ วลาสามร้อยปี

จนกระทั่งชาวพุทธตันตระที่ปฏิบตัิโยคะและค าสอนของระดับโยคะตันตระได้ถูกเผยแพร่ในช่วงเวลา

ของสิทธาจารย์ผู้มชีือ่เสียงทั้งหลายโดยสอนผ่านคาถาแบบพิสดาร ค าสอนทีพ่ิลึก และงานเขยีนตันตระ 

ปัญหาที่เป็นข้อสงสัยของการเชื่อมโยงการแตง่คัมภีรค์ุหยสมาชะเปน็การยืนยันขอ้มลูทีถู่กตอ้ง

ซึ่งจะก าหนดเวลาที่งานนีถู้กเขียนขึน้โดยการคาดเดาเวลาให้ขึน้อยู่กับเวลาทีถู่กแต่งในคัมภีร์อื่นซึ่งถูก

เผยแพร่เป็นภาษาสันสกฤตดั้งเดิมอย่างเช่น คัมภีร์ม ัญชุศรีม ูลกัลปะ เป็นคัมภีร์ที่ถูกลืมไปอย่าง

ยาวนานของอินเดีย แต่เป็นที่รูจั้กดีในการแปลเป็นภาษาทิเบตกับภาษาจีน  หนึ่งในต้นฉบับของงานนี้

ถูกค้นพบโดยบังเอญิในยคุหลงัโดยท่านมหามโหปาธยายะ ที.คณปติ ศาสตรี  (Mahamahopādhyāya 

T. Ganapatiśāstri) และได้รับการพิมพ์เผยแพร่อยู่ใน  Trivandrum Sanskrit Series  คัมภีร์นี้ถูก

ค้นพบในปีค.ศ. 1909 พบที่หมู่บ้านมนลิกกระ มถัม (Manalikkara Matham) อยู่ใกล้กับเมืองปัทม

นาภปุรัม (Padmanābhapuram) ทางอินเดียใต้  เป็นคัมภีร์ใบลานประกอบด้วยตัวอักษรครันถะ 

13,000 ตัว และถูกเขียนด้วยอกัษรเทวนาครีด้วยน้ าหมกึ  จากการค้นพบคัมภรี์นี้ดูเหมือนว่าจะมีอายุ

เก่าประมาณ 300-400 ปี และการเขียนก็ยังคงชัดเจนอยู่  

งานนี้ในท่ามกลางงานชิ้นอื่นๆถือไดว้่ายังคงรกัษาเนือ้หาขอ้ความของ “มญฺชุศฺรีกุมารภูต” ซึ่ง

ผู้เขียนในหลายช่วงเวลาได้สร้างสรรค์พระกุมารการติเกยะ และแนะน าพระองค์ด้วยการบูชานิกาย

ไศวะในรูปแบบต่างๆ แต่ไม ่ใช่เทพในตันตระ การปฏิบัติบูชานี้ก็ เพื่อประทานให้ม ีอายุม ั่นขวัญยืน 

สุขภาพแข็งแรง มีความสุข และสมความปรารถนาในสิง่ที่ตอ้งการ  การติเกยะที่เป็นตัวแทนของมัญชุ

ศรีอยู่ในงานที่เป็นรปูแบบของสงัคีติและมบีทสนทนาที่ถือวา่เปน็ตัวหลักระหว่างพระศากยมุนีกับพระ

กุมารมัญชุศรี ทั้งสองเป็นผู้ถามตอบกันในบางเวลาของการชุมนุมเหล่าเทพ พระอรหันต์ และพระ
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Benoytosh Bhattacharyya.Two Vajrayana works : Jñānasiddhi., 77-78. 
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โพธ ิสัตว์ตามทอ้งเรือ่งของคัมภีร ์ ในงานนี้มคีวามส าคัญเป็นอยา่งมากต่อประวัติศาสตร์ของการพัฒนา

แนวคิดตันตระ หลักค าสอนและการปฏิบัติ และได้บ่งบอกถึงสถานที่ส าคัญในกระบวนการพิธ ีกรรม

ต่างๆ  งานนี้ถูกแปลเปน็ภาษาทิเบตและรวมอยูใ่นคมัภีรก์ันจูร  และถูกแปลเป็นภาษาจีนด้วยเช่นกัน

ในศตวรรษที่ 10 แปลโดยหลวงจีนเถียนซีไทส(Thien-si-tsai)(ค.ศ. 980-1001) มีทั้งหมด 28 บท149 

ดร.วินเทอรไ์นทซ์(Dr. Winternitz)ได้ขนานนามใหง้านนีเ้ป็นงานตันตระทีม่กีารค้นพบชื่อของ

เทพเจ้าและเทพธดิาจ านวนมากมาย และมีสว่นเชื่อมโยงกับคัมภีร์ยุคเก่าหลายคัมภีร์ เช่น สุวรฺณปฺร

ภาส, คณฺฑวฺยูห, ปฺรชฺ าปารมิตา, จนฺทฺรปฺรทีปสมาธ ิ  อีกทั้งยังม ีเนื้อหาของมุทราจ านวนมากมาย 

และมีการบรรยายมณฑลต่างๆด้วยการวาดที่ม ีลักษณะพิเศษ และพิธ ีกรรมอันหลากหลายเพื่อการ

บรรลุเป็นนกัสิทธ ิอ์ยา่งสมบูรณ์  คัมภีรม์ญัชุศรีม ูลกัลปะถูกใช้เป็นเครื่องมือขยายเสียงเพื่อที่ว่าจะได้

กลายเป็นคู่ม ือส าหรับนักบวชให้ปฏิบัติภารกิจไ ด้สะดวก โดยเฉพาะใช้เ พื่ออบรมเหล่าสาวกของ

ตนเอง150 

คัมภีร์คุหยสมาชตันตระกไ็ด้รับการเขยีนขึ้นในรูปแบบสังคตีิเช่นกัน (ประชมุถามตอบระหว่าง

พุทธ ะสูงสุดกับสาวก)  วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนคือแฝงการบูชาลัทธ ิศักติเ อาไ ว้ และท าให้เป็นการ

ผสมผสานที่ถูกต้องในศาสนาพุทธ  จุดประสงค์ของลัทธ ิศักตินี้ถูกเขียนอยู่ตั้งแต่บทที่ 1 เป็นมณฑล

ของธยานิพุทธทั้ง 5 และเปิดตัวศักตคิู่ครองของแต่ละองค์  พระธยานิพุทธทั้ง 5 เป็นตัวแทนของขันธ ์ 

5 คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ซึ่งประกอบกันขึ้นเป็นโลก และเพื่อให้องค์ประกอบเหล่านี้

สามารถบรรลเุป้าหมายทีส่รา้งสรรค์ได้ พระองค์จึงต้องรบัเอาศักติมาเติมให้สมบูรณ์  เห็นได้ชัดว่านี่คือ

จุดประสงค์ที่คุหยสมาชะถกูน ามาเปิดเผยในที่ประชมุของเหล่าสาวกผู้ศรัทธา  เราไม่สามารถรู้เวลาที่

แน่นอนในการแต่งคัมภีรต์ันตระนีไ้ด้ แต่เปน็ทีแ่นน่อนวา่เม ือ่ใดก็ตามที่มพีระธยานิพุทธทั้งหา้มารวมตวั

กัน ที่นั่นก็จะมีศักติถูกกล่าวถึงเป็นกรณีพิเศษในกลุ่ม   เป็นธ รรมดาที่จะสันนิษฐานว่าการอ้างอิง

ดังกล่าวควรจะเป็นล าดับเหตุการณ์ทีช่้ากว่าชว่งเวลาของคุหยสมาชะ  เม ื่ออ้างถึงสาธนะของท่านอสัง

คะนักปรัชญามหายานผู้โด่งดงัแหง่ส านักโยคาจารซึ่งรุ่งเรอืงในศตวรรษที่ 3  เราไมเ่พียงแต่พบพระธยา

                                                             
149

Bunyiu Nanjio, A Catalogue of the Chinese Translation of the Buddhist 

Tripitaka : The Sacred Canon of the Buddhists in China and Japan., No.1056  

(Oxford: The Clarendon Press, 1883), 232-33. 
150

Bhattacharyya Benoytosh. Guhyasamaja tantra or Tathagataguhyaka,. 

XXXIII. 
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นิพุทธทั้งห้าถูกกล่าวถงึพรอ้มกันทั้งหมด แต่ก็ยังมศีักติทั้งหา้ปรากฏอยูใ่นสาธนะเดียวกันอีกด้วย(สาธ

นะล าดับที่ 159)151   ดังนั้นจึงสันนิษฐานไดอ้ย่างปกติว่าสาธนะของท่านอสังคะเกิดขึ้นช้ากว่ายุคของ

คุหยสมาชะซึ่งเป็นยุคแรกที่แนะน าให้เกิดลัทธ ิของธยานิพุทธและคู่ศักติ  

นอกจากนี้ ตามประเพณีของทิเบตและจีน นิกายตันตระจะได้รับการแนะน าจากท่านอสังคะ 

โดยมีค าสอนว่าสวรรค์ชั้นดุสิตเป็นสถานที่ทีพ่ระเมตตรัยพุทธเจ้าก าลังบ าเพ็ญอยู่ รอที่จะลงมาเกิดยัง

โลกมนุษย์  นั่นเป็นตันตระแบบมหายาน   แต่ตันตระในที่นี้เ ป็นตันตระแท้ คือจะต้องมีศักติเป็น

องค์ประกอบอยู่ในนั้นด้วย  หากขาดศักติแลว้ก็ไมส่ามารถที่จะเป็นตันตระทีแ่ทจ้ริงได้  และศักตินี้ก็ได้

ถูกน าเข้ามาอยูใ่นยคุแรกของคุหยสมาชะซึ่งท่านอสังคะเป็นผู้แนะน าเรื่องของศักติเข้ามา  มันอาจจะ

เป็นไปได้ว่าท่านอสังคะมบีางอย่างที่ท าร่วมกบัคุหยสมาชตันตระ เพราะมเีหตุบงัเอิญหลายอย่างที่งาน

คุหยสมาชะคล้ายกับงานของท่าน จึงมีความเปน็ไปได้สงูที่ว่าท่านอสังคะซึ่งเป็นคนในศตวรรษที ่3 อาจ

เป็นผู้เขยีนคัมภีร์คุหยสมาชตันตระด้วย  ท่านตารานาถะ(Tārānātha)(ค.ศ.1575-1634) ปรมาจารย์

ชาวทิเบตไดอ้ธบิายเพิ่มเติมว่าค าสอนเบื้องต้นของตันตระทั้งหลายได้ถูกสอนอย่างลับๆในลักษณะที่

ต่อเนื่องจากเกจิอาจารย์สู่สาวกเป็นเวลาสามร้อยปีก่อนที่จะได้รับการเผยแพร่ผ่านค าสอนอันลี้ลับ

พิสดารของสิทธาจารย์และวัชราจารย์ทั้งหลาย152  หลักฐานของท่านตารานาถะได้รับการยกย่องว่าม ี

ความส าคัญมากในการก าหนดวิวัฒนาการของกระบวนการตันตระ 
 

อิทธพิลของคมัภรีค์หุยสมาชตนัตระในประเทศไทย 

 แม้ว่าคนไทยยงัคงปฏิบัตติามหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทอยู่มากก็

ตาม แต่ตันตระก็เข้ามามอีิทธพิลต่อชาวพุทธไทยมากเชน่กนัซึง่มกัเกี่ยวข้องกับพิธ ีกรรมต่างๆ มนตร์ 

สถาปัตยกรรมและประติมากรรม จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าแนวความเชื่อแบบตันตระนี้ได้ฝังรากลึกอยู่ใน

สังคมไทยมายาวนานผ่านการติดต่อค้าขาย แลกเปลีย่นความรู้ วัฒนธรรมประเพณี การน าความเชื่อ

ทางศาสนาเข้ามาเผยแผ่ คนไทยจึงมีความเชือ่แบบตนัตระควบคู่ไปกบัการนับถือพุทธศาสนา  ศิลปิน

ได้สร้างสรรค์ศิลปะแบบตันตระขึน้มาจากเนื้อหาที่ปรากฎในคัมภรี์ และเข้าสู่อาณาจักรไทยโดยได้รั บ

อิทธ ิพลมาจากอินเดีย ทิเบต จีน อาณาจักรขอม อาณาจักรศรีวิชัย  เป็นต้น  
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Benoytosh Bhattacharya. Sādhanamālā Vol. I., 321. 
152

Hendrik Kern, Manual of Indian Buddhism (Strassburg: Verlag Von Karl 

J. Trubner, 1896), 133. 
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คัมภีร์คุหยสมาชะปรากฏเด่นชัดใ นจารึกซับบาก(K.1158) (ขึ้นทะเบียนโ บราณวัตถุ ใ น

พิพิธภัณฑสถานแหง่ชาติ พิมาย) จารึกแผ่นนี้พบที่หมูบ่้านซบับาก ต าบลสะแกราช ในอ าเภอปักธงชัย

ซึ่งอยู่ไปทางใต้ของอ าเภอเมือง จ.นครราชสีมาประมาณ 25 กิโลเมตร  จารึกมีทั้งส่วนที่เป็นภาษา

สันสกฤตกับภาษาเขมรโบราณ มีลักษณะเป็นแผ่นสูง 53 ซม.  ส่วนบนกว้าง 27 ชม.  ส่วนล่างกว้าง 

23 ซม. และหนา 7.5 ซม. ระบุปีมหาศักราช 988 (พ.ศ. 1609) ตรงกับปลายรชักาลของพระเจ้าอุทัย

ทิตยวรมันที่ 2153  

จารึกหลักนี้พบร่องรอยทางพระพุทธศาสนานิกายตันตรวัชรยานอยู่หลายแห่ง  ดังเช่น ใ น

โศลกสันสกฤต โศลกที่ 1-2 ได้ม ีการกลา่วถึงพระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์และพระวัชรสัตว ์โดยเปน็การ

กล่าวเกริ่นน าและสรรเสริญพระองค์ ดังความว่า 

ศฺรีปญฺจสุคตายาเทา  ศฺรีฆนานามฺ วิภาวกาะ | 

ศฺรีฆนาศฺจ สุเทวานามฺ  ศฺรีปฺรธาตฺฤน ฺนมาม ิตานฺ || 1 || 

วชฺรสตฺวสฺ ตุ ษษฺฏะ ส-  โทฺวธ ิสตฺวปรฺภรฺุ วระ | 

อาธาระ สรฺววุทฺธานามฺ  ตนฺ นมามิ วุม ุกฺตเย || 2 || 

 

ค าแปล  ในเบื้องต้นขา้พเจ้าขอนอบน้อมนมสัการซึ่งพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ (พระธยานิพุทธ

เจ้า) ผู้ท าให้พระศรีฆนะทั้งหลาย (พระพุทธเจ้าที่เป็นมนษุย์) เกิดขึ้นและซึ่งพระศรฆี

นะผู้ก่อความโชคดีของเหล่าทวยเทพ || 1 || 

ล าดับที่หกเพื่อความหลุดพ้น ข้าพเจ้าขอนอบนอ้มพระวัชรสัตว์ผูป้ระเสรฐิ ผู้เป็นเจ้า

แห่งพระโพธ ิสัตว์ที่แท้จริง ผู้เป็นที่รองรับพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ || 2 || 

 

ในโศลกต่อๆมา พบว่ามีการกล่าวถงึค าว่า “ศรีสมาช” ค านี้สันนิษฐานว่าอาจเป็นชื่อเรยีกของ

คัมภีร์คุหยสมาชตันตระก็เปน็ได้ ผู้แต่งจารึกหลกันีไ้ด้กล่าวถวายความเคารพต่อคัมภรี์ตามลทัธภิกัติเท

วะนิยม  และในโศลกต่อมาก็มคี าว่า “คุหยพฤกษะ” หมายถึงต้นไม้แห่งความลี้ลับ  เป็นการเปรียบ

เปรยถึงผู้บ าเพญ็ปัญญาบารมีได้ขา้มมหาสมทุรจนมาถึงฝั่งและได้พบกับความจรงิแทก้็คือต้นไม้แห่งคุ

                                                             
153ทรงธรรม ปานสกุณ, "ร ่องรอยพระพทุธศาสนาในอาณาจกัรเขมรโบราณกอ่นพทุธศตวรรษที่  

17" (สาขาวิชาเขมรศึกษา ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 137. 
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หยะนั่นเอง  และในโศลกที่ 12 ก็ม ีค าว่า “คุหยามฤต” เปรียบเสมือนคนนอกศาสนาเมื่อได้ดื่มน้ า

อมฤตแห่งคุหยะแลว้ก็จะได้พบกับความสขุทีแ่ทจ้ริง การดื่มน้ าอมฤตแห่งคหุยะก็คือการปฏบิัติตามกฎ

ของคัมภีร์ อันได้แก ่การบูชาพิธกีรรม การสวดมนตร์ และการฝึกโยคะ  ดังข้อความที่ยกตัวอย่างใน

โศลกที่ 4, 10, 12  
 

อิตฺยาชฺ า ปรมคุโระ  ศฺรุตฺวา สฺตุตฺยา นมสฺกฺฤตา | 

อนุกถฺยา มยาภกฺตฺยา  ศฺรีสมาชนฺ นเม สทา || 4 || 

ปฺรชฺญาปารมิตานีกา  ตรฺกภาษฺยาทิวาริธ ิม ฺ | 

อุตฺตีรฺยฺย คุหยวฺฤเกฺษ เต  ศฺรานฺตาสฺ ตตฺตฺวผลาศินะ || 10 || 

กาศิกากาวฺยวาหฺยาทิ-  ศิขิตปฺตมนาะ ปิวนฺ | 

คุหฺยามฺฤตญฺ จิรมฺ โหม -  ชปโยครโสทฺยตะ || 12 || 

 

ค าแปล  ข้าพเจ้าครั้นได้ฟังค าสั่งของพระบรมครดูังนี้แล้ว จึงท าการนมัสการตามค าบอกเล่า

ด้วยการสดุดี ข้าพเ จ้านอบน้อมนมัสการซึ่งพระศรีสมาชนั้นด้วยความภักดี 

ตลอดเวลา || 4 || 

ท่านเหล่านั้นมีกองทัพคือ ปัญญาบารมี (ม ีปรัชญาปารมิตาเป็นกองทัพ) ไ ด้ข้าม

มหาสมุทรคอืค าอธบิายตรรกศาสตร์ (เนือ้ในแหง่ปรชัญา) สงบแล้วจึงไดเ้ป็นผู้เสพผล

คือ ความแท้จริง(ตัตตวะ) บนต้นไม้แห่งคุหยะ(ความลี้ลับ) || 10 || 

ข้าพเจ้า (พระธนุ ผู้เขียนจารึกแผ่นนี้) ม ีจิตใจที่ถกูแผดเผาด้วยไฟ ได้แก่ บทกวีของ

กาศิกา และเรื่องราวในภายนอก(ศาสนา) เป็นต้น เม ือ่ได้ดื่มน้ าอมฤตแห่งคุหยะ จึง

ได้รับรสแห่งความสขุอันเกิดจากการบูชา การสวดมนต์และการปฏิบัติโยคะ || 12 || 
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จากร่องรอยของจารึกซับบากที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่ 2 (พ.ศ. 1593-

1609) เป็นหลักฐ านส าคัญที่แสดงให้เ ห็นถึงอารยธ รรมของวัชรยานตันตระในดินแดนภาค

ตะวันออกเฉยีงเหนอืของไทยในพุทธศตวรรษที ่17  ความเห็นของ J.J. Boeles (1966) เคยเสนอว่า

ลัทธ ิเหวชัระเจริญรุ่งเรอืงอยูท่างภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืของไทยในช่วงต้นพทุธศตวรรษที ่17 และมี

จุดก าเนิดที่พิมายบนทีร่าบสูงโคราชก่อนที่จะแพร่ไปสู่เขมร  แต่จารึกซับบากซึ่งเพิ่งค้นพบภายหลัง

จาร ึกซบับาก บ้านโคกสะแกราช ต าบลสะแกราช อ  าเภอปักธงช ัย จ.นครราชสีมา 

ที่มา : ฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)  
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แสดงให้เห็นว่าร่องรอยของวัชรยานตันตระมีอยู่ในภาคกลางของเขมรมาก่อนแล้วตั้งแต่ราวพุทธ

ศตวรรษที่ 15 (ก่อนพิมายอีกด้วย) และพบในหลายแห่ง154 

 นอกจากจารึกซับบากที่ได้ปรากฏรอ่งรอยการรบัอิทธพิลจากคัมภรี์คุหยสมาชตันตระแล้ว ยัง

ม ีจารึกพิมายและปราสาทหินพิม ายที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนานิกายตันตระวัชรยาน  ในส่วนของ

จารึกพิมาย(K.397) นักวิชาการแสดงความคิดเหน็วา่เกีย่วขอ้งกับคัมภรี์สรฺวตถาคตตตฺตฺวสงฺคฺรห และ

คัมภีร์สาธนมาลามากกว่า155 ทางด้านตัวปราสาทหนิพิมายได้รับอิทธพิลจากคัมภีร์คุหยสมาชตันตระ

ในด้านสถาปัตยกรรม  เชื่อวา่ปราสาทหนิพิมายเป็นศาสนสถานแห่งแรกที่สร้างขึ้นในนิกายวัชรยาน

ตันตระในราชส านักเขมรโบราณ สร้างขึ้นระหว่างพ.ศ. 1623-1651 ในสมยัพระเจ้าชัยวรมนัที่ 6 แห่ง

ราชวงศ์มหิธรปุระ 

 ทับหลังเหนือประตูห้องครรภคฤหะด้านทิศเหนือ ปราสาทหินพิมาย ได้รับการตีความจาก

นักวิชาการบางท่านว่าภาพทับหลงัด้านนีแ้สดงมณฑลของพระอักโษภยะ(ในฐานะศรีสมาชะ) ปรากฏ

ร่วมกับพระธยานิพุทธทั้งสีท่ี่อยูใ่นคุหยสมาชมณฑล  แต่ละองค์มองเห็นมี 3 เศียร 6 กร สองกรหน้า

ท าปางสมาธ ิ อีก 2 กรด้านขวาถืออักษมาลา (ลูกประค า)  ส่วนกรที่ 3 (ขวา) ถือดอกบัว  ส่วนกรซ้าย

ที่เห็นชัดเจนคือกระดิ่ง รูปแบบมลีักษณะตรงตามทีก่ล่าวไวใ้นคมัภีร์คุหยสมาชตันตระ(บทที่ 1, บทที่ 

13) 

 Pia Conti ผู้ที่ศึกษาประติมานวิทยาของปราสาทหินพิมายได้สรุปว่าลัทธติันตระได้ถูกน าเข้า

มาเผยแพร ่ม ีพระจักรสงัวระและพระอักโษภยะในนามของศรีสมาชะและเทพเจ้าทั้งหลายที่ล้อมรอบ

ปราสาท เป็นปรากฏกาย 2 รูปแบบทีต่่างกันแต่มาจากแนวคิดเดียวกันของตันตระ คือการรวมกันของ

กาย วาจา จิต(ดังเ นื้อหาในคัมภีร์) ใ ห้เป็นหนึ่งเ ดียว และการปฏิบัติจนเปลี่ยนกายไปเป็นพุทธ ะ  

ในขณะที่คุหยสมาชตันตระและจักรสังวรตันตระดูเหมอืนจะไมไ่ด้รับความนยิมนกัในหมู่ชาวพุทธของ

กัมพูชาในสมัยต่อมา แต่เหวัชระตันตระกับการให้ความส าคัญของโยคินีเข้ามาแทนที่ ภายใต้การ

ปกครองของพระเจ้าชัยวรมนัที่ 7 การตีความภาพสลักบนทบัหลัง ไมว่่าจะเปน็วชัรสัตวห์รอือักโษภยะ

ก็ตามล้วนแต่แสดงถงึแนวคิดตามความเชือ่ในนิกายตันตระวชัรยานแทบทั้งสิ้น ซึ่งในคัมภรี์คุหยสมาช

ตันตระจะยกให้อกัโษภยะเปน็องค์เดียวกับวชัรสัตว์ การตีความรปูเคารพในนกิายนี้เป็นเรื่องที่ไม ่ง่าย  
                                                             

154ผศ.ดร. จิรัสสา คชาชีวะ, วัชรยานตนัตระในอนิเดยีและเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตจ้ากหลกัฐาน

ทางโบราณค ด ี (กรุงเทพฯ: ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559), 258. 
155เร่ืองเดียวกัน, 260. 
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คัมภีร์สันสกฤตในนกิายตันตระวัชรยานแต่ละเล่มอาจมีเนื้อหาประติมานวิทยาแตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่

กับช่วงเวลาในการแต่งคัมภีร์นั้นๆ เพราะได้ม ีการพัฒนาแนวคิดใหม่ๆขึ้นในแต่ละช่วงเวลา  

 ปราสาทหินพิมายนา่จะไดร้ับการสรา้งขึ้นตามคติและแนวคิดวชัรยานตนัตระที่แพร่หลายอยู่

ในกัมพูชาและภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือของไทยในช่วงพุทธศตวรรษที่ 17 ในขณะที่ Pia Conti ได้

สรุปผลการศึกษาของเขาว่า ที่ปราสาทหนิพิมายแสดงให้เหน็รอ่งรอยของวชัรยานตันตระที่เจริญอยูใ่น

กัมพูชาในช่วงพุทธ ศตวรรษที่ 15 เ ทพเ จ้าที่ปรากฏที่พิมาย เช่น วัชรปาณี ไ ตรโลกยวิชยะ และ

พระพุทธรูปนาคปรก เป็นเทพที่มบีทบาทส าคัญ  ในขณะที่รูปเคารพของพระโพธ ิสัตว์อวโลกิเตศวร

และเทพีปรัชญาปารมิตายังมบีทบาทนอ้ย  แต่รูปเคารพทั้งสองจะมีบทบาทโดดเด่นในอีกราว 80 ปี

ต่อมา156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
156 เร่ืองเดียวกัน, 269-271. 

ทับหลังเหน ือประตูห ้องครรภคฤหะด้านท ิศ เหน ือ ปราสาทหินพิมาย  

ที่มา : Pia Conti.(2014). “Tantric Buddhism at Prasat Hin Phimai : A New Reading 

of Its Iconograpraphic Message.” In Before Siam : Essays in Art and Archaeology. 

Bangkok : River Books and The Siam Society, 393. 
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เนื้อหาในบทที่ 4 นี้ ผู้วิจัยได้บรรยายถึงเรือ่งของลัทธศิักตทิี่เป็นแรงเสริมให้พระธยานิพุทธมี

พลังที่สมบูรณ์ยิง่ขึน้ แนวคิดเรือ่งมณฑลและเทพเจ้าที่แตกหน่อมาจากสายตระกูลต่างๆเป็นสัญลักษณ์

ของคัมภีร์นกิายตันตระวัชรยาน  ทฤษฏีเรือ่งมนตรแ์ละพีชมนตร์เปน็เครือ่งประกอบพิธกีรรมตันตระที่

ส าคัญในการบรรลุ  แนวคิดเรือ่งโพธจิิตซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติตามแนวทางอันลี้ลับก็

ต้องอาศัยการกระท าพิธทีี่แปลกพิสดารหรอืการกระท าที่สุดโตง่  ทรรศนะเชงิเปรยีบเทียบคัมภีร์หรือ

การวิจารณ์จากนักวิชาการทั้งหลายส่วนใหญ่จะมีการถกเถียงกันเรื่องของการก าหนดช่วงเวลาการ

ก าเนิดคัมภีร์โ ดยการศึกษาเปรียบเทียบกับคัมภีร์อื่นๆ  หัวข้อสุดท้ายจะกล่าวถึงคัมภีร์คุหยสมาช

ตันตระที่ส่งอิทธ ิพลในประเทศไทย อันได้แก่ จารึกซับบาก กับปราสาทหินพิมาย เป็นต้น  

 

 

ภาพขยายอกัโษภยะ ท ับหลงัเหนอืประตหูอ้งครรภคฤหะดา้นทศิเหนอืของปราสาทประธาน 

ปราสาทหินพิมาย  

ที่มา : Pia Conti.(2014). “Tantric Buddhism at Prasat Hin Phimai : A New Reading 

of Its Iconograpraphic Message.” In Before Siam : Essays in Art and Archaeology. 

Bangkok : River Books and The Siam Society, 393. 
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บทที่ 5 

บทสร ุปและข้อเสนอแนะ  

 

บทสรปุ 

 คัมภีร์คุหยสมาชตันตระเป็นคัมภีร์ที่ส าคัญอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนานิกายตันตระสาย

วัชรยาน  ไม่ปรากฏชื่อผู้รจนา แต่สันนิษฐานจากหลกัฐานและความเห็นของนักวิชาการหลายท่านเชือ่

ว่า คัมภีร์น่าจะถูกแต่งขึน้ในศตวรรษที่ 3 ในยคุของท่านอสังคะ และแต่งเรือ่ยมาเพื่อการพัฒนาในอีก

หลายศตวรรษโดยเหลา่สิทธาจารยต์ันตระ แต่อย่างไรก็ตาม ช่วงเวลาการถือก าเนิดของคัมภีร์นี้ต้อง

อ้างอิงการเชื่อมโยงกบัคัมภรี์อืน่ๆในนกิายเดียวกันด้วย คัมภีรม์ทีั้งหมด 18 บท บทที่ 1-17 ถูกแต่งขึ้น

ก่อน ส่วนบทที่ 18 ซึ่งเป็นบทสรุปของเรื่องราวทัง้หมดถกูแตง่ขึ้นในภายหลังจากที่สว่นแรกถูกแต่งขึ้น

อย่างน้อย 1 ศตวรรษ และบทสุดท้ายนี้ถือว่าเป็นบทที่ส าคัญที่สุดของคัมภีร์  

 ลัทธ ิศักติถูกน าเข้ามาผสมผสานให้ม ีบทบาทส าคัญในพระพุทธศาสนานิกายตันตระสาย

วัชรยานโดยเฉพาะในการปฏิบตัิโยคะ ต้นตระกูลพระพุทธเจ้าทั้ง 5 องค์แห่งนิกายมหายานจึงต้องมี

นางคู่บารมีเพื่อให้ก าเนดิทายาทประจ าตระกลูของตนและเทพเจ้าต่างๆประจ าสายของแต่ละตระกูลก็

จะมีคู่ศักติประจ าองค์อีกด้วย  พระพุทธสูงสุด(วัชรธรหรือวัชรสัตว์) พระตถาคต พระโพธ ิสัตว์ และ

เทพเจ้าทั้งหลายไดป้ระทับอยูใ่นแต่ละทิศของมณฑลตามการเปล่งมนตรข์องพระพุทธสูงสุด ม ณฑลที่

ได้สร้างขึ้นม านี้เพื่อเป็นการส าแดงพลังอ านาจของพระองค์ในรูปแบบต่างๆซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ

พระองค์และเพื่อสั่งสอนเหล่าพระพุทธ พระโพธสิตัว์ และทวยเทพต่างๆที่มาประชุมลอ้มรอบพระองค์ 

นอกจากนี้พระธยานิพุทธยังเปน็ตัวแทนของขันธ ์5 ซึ่งเป็นการสร้างสรรพสิ่งทัง้ปวงในจักรวาล  พระธ

ยานิพุทธ ทั้ง 5 รวมเข้ากับศักติของตนเป็นการเสริมขันธ ์ให้เกิดพลัง  ใ นคัมภีร์ยังได้กล่าวถึง

คุณลักษณะของเทพเจ้าต่างๆและมนตร์ประจ าองค์ซึ่งได้รับอิทธ ิพลมาจากเทพเจ้าของศาสนาฮินดู  

 สาระในด้านพิธกีรรมทีถู่กก าหนดให้ตอ้งปฏบิัติตามกฎเกณฑ์ในคัมภีร์ตั้งแต่แรกเริ่ม คือ

การใช้ชีวิตอยา่งสุดโตง่ เช่น การเสพสุราเมรยั เสพสังวาส  เสพเนื้อต้องห้ามในพระไตรปิฎก พูดเท็จ 

บูชายัญสัตว์  ลักขโมย  เป็นต้น  การกระท าที่ดูเหมอืนผดิศีลธรรมเช่นนี้ ท าใหค้นนอกศาสนาหรือตา่ง

นิกายเข้าใจว่าส านักตันตระนี้เป็นลัทธ ิที่น่ารังเกียจและเลวร้ายมาก  แต่อย่างไรก็ตาม การกระท า

เหล่านี้ชาวตันตระถือว่าเปน็เครื่องประกอบของการปฏบิัตโิยคะให้บรรลุถึงโพธ ิจิต  ลักษณะของโพธ ิ

จิตตามวิถีของตันตระนั้นจะมีความเร้นลับเหนือธรรมชาติซึ่งผู้ที่จะเข้าใจโพธ ิจิตได้อย่างลึกซึ้งต้อง
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บรรลุถึงการฝึกโยคะขั้นสมบูรณ์แล้วเท่านั้น ดังนั้น โพธ ิจิตของตันตระเป็นสิ่งที่ส าคัญสุดเพราะ

เป้าหมายหลกัคือการพัฒนาจิตเพื่อให้บรรลุถึงพลังเหนือธรรมชาติผ่านการฝึกโยคะ  ในคัมภีร์คุหย

สมาชะมีแต่ค าศัพท์และประโยคที่เ กี่ยวข้องกับความลี้ลับทางจิตและให้ตีความหมายเพื่อชี้แนะ

แนวทางของชีวิตในการฝึกพลังให้สูงขึ้น เช่นค าว่า อภิเษก สมยะ มุทรา วัชระ เป็นต้น  

 นอกจากแนวคิดเรื่องเทพเ จ้า มณฑล ศักติ หรือพิธ ีกรรมที่ปรากฏในคัมภีร์แล้วนั้น 

แนวคิดที่ถือว่าส าคัญที่สุดของคมัภีรน์ี้ก็คอื แนวคิดเรือ่งโยคะและขั้นตอนการปฏิบตัิ  โยคะในคัมภีร์นี้

ถือเป็นโยคะตันตระชั้นสูงซึ่งสอนถึงการท าสมาธ ิหรือฝึกโยคะในรูปแบบต่างๆ  การท าความเข้าใ จ

เกี่ยวกับเรื่องระบบโยคะของคัมภีรค์ุหยสมาชตันตระนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากและซับซ้อน  ในบท

สุดท้ายของคัมภรี์ซึ่งแต่งในภายหลงัพยายามทีจ่ะสังเคราะห์ประเภทต่างๆของโยคะไว้ ซึ่งแบ่งออกเปน็ 

4 ขั้นตอนใหญ่ คือ ขั้นเสวา  ขั้นอุปสาธนะ ขั้นสาธนะ ขั้นมหาสาธนะ ซึ่งทั้ง 4 ขั้นตอนนี้ ก็ผสมอยู่ใน

โยคะทั้ง 2 แบบ คือ แบบสามานยะ(ทั่วไป) และแบบสมบูรณ์(ขั้นสูง)  

โยคะในขั้นสามานยะหรือขั้นต้นนัน้เป็นขั้นของแนวทาง ส่วนโยคะในขัน้สมบูรณ์นั้นเป็นขั้น

แสดงให้ประจักษ์  ในขั้นต้นนั้นมีความส าคัญอย่างมากเพราะแสดงให้เห็นถึงแนวทางของทฤษฎี

ลมปราณ ผู้ปฎิบัติในขั้นนี้ต้องเข้าใจลมปราณที่เกิดโดยธรรมชาติซึ่งไม ่สามารถที่จะรับรู้ด้วยอารมณ์

ทั่วไปได ้ ในขั้นตอนที่สมบูรณ์เป็นกระบวนการผสมผสานลมปราณในหนทางที่พิสดารและลึกลับ 

ดังนั้นจึงต้องเข้าใจในขัน้ต้นเสยีก่อนทีจ่ะเริม่กระบวนการในขั้นต่อไปได้  ในคมัภีรไ์ด้กลา่วถึงค าชีแ้นะ

แนวทางเพื่อบรรลสุู่พุทธภาวะโดยผา่นกระบวนการของโยคะ และโดยวธิ ีการปฏิบัติบูชาเพื่อรับพลัง

อันลึกลับที่หลากหลาย  ในบทที่ 18 ของคัมภีร์กล่าวถึงความส าเร็จหรือสิทธ ิที่ประกอบไปด้วย 2 

แบบ คือ แบบทั่วไป กับแบบสมบูรณ์   นักสิทธ ิ์หรือผู้ส าเร็จเป็นที่รู้จักกันดีว่าอยู่ในขั้นสามัญหรือ

แบบแรก  ส่วนพุทธะคือการบรรลุถึงพุทธภาวะอยู่ในขั้นสูงสุดหรือแบบที่สองซึ่งผู้ฝึกถึงขั้นนี้จะ

เสมือนเป็นตัวตนของพุทธะ 

ขั้นตอนการอภิเษกซึ่งเป็นพิธ ีกรรมสุดท้ายของอาจารย์กับศิษย์สาวกในคัมภีร์นั้นมีอยู่ใ น

รูปแบบต่างๆ แต่หนึ่งในนั้นมพีิธกีรรมอภิเษกที่ต้องใช้ศักติร่วมด้วย สิทธาจารย์ผู้ท าพิธ ีต้องน าหญิง

สาวมาร่วมพิธ ีอภิเษกกับศิษย์ของตนโดยให้พระตถาคตเป็นสักขีพยาน แล้วอาจารย์น าม ือวางบน

ศีรษะของศิษย์ โดยถอืว่าภาวะแห่งพุทธะไมส่ามารถที่จะบรรลไุด้ด้วยพิธกีรรมอื่นๆ นอกจากพิธ ีการ

อภิเษกของอาจารย์  ฉะนัน้หากศิษยผ์ู้ฝึกปฏบิัติไมไ่ดร้ับพรหรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ก็ไม ่สามารถ

บรรลุในขั้นสมบูรณ์นี้ได้ 
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คัมภีร์คุหยสมาชตันตระถูกเขียนขึ้น ในรูปแบบของสังคีติคือ เริ่ม เรื่องด้วยประโ ยคที่ว่า 

“ข้าพเ จ้าได้สดับมาดังนี้ สมัยหนึ่งพระผู้ม ีพระภาค...” และมีการประชุมถามตอบกันระหว่าง

พระพุทธเจ้ากับพระโพธสิัตว์สาวก  โดยพยายามท าให้เชื่อว่าเป็นค าสอนของพระศากยมุนีในสมัย

พุทธกาลจริงโดยที่ยังไม ่ได้รับการเปิดเผยค าสอนเหล่านี้ในสมัยนั้น  นิกายหีนยานและมหายานที่

เกิดขึ้นในสมยัแรกมกีฎเกณฑ์ข้อบังคับทีเ่คร่งครดัมากส าหรับผู้ปฏบิัตสิามารถบรรลุเปน็พุทธะได้ยาก

เนื่องจากต้องใช้เวลาในการปฏิบัตินานเกินไปหรือบางทีต้องสั่งสมบารมีข้ามภพข้ามชาติ   แต่ใ น

กระบวนการฝึกปฏิบตัิของคัมภีรค์ุหยสมาชตนัตระแหง่นิกายวัชรยานสามารถบรรลไุด้ในเวลาอันสั้น

หรือบรรลุได้ในชาติเดียวโดยไม่ต้องใช้เวลาหลายชาติ จึงถือได้ว่านิกายตันตระนั้นมีค าสอนที่เป็น

หลักสูตรเร่งรัดสามารถบรรลุผลหรือตรัสรู้ได้ในเวลาอันรวดเร็ว  ดังนั้น จึงท าให้ค าสอนในนิกาย

ตันตระสายวัชรยานเป็นที่นิยมของพุทธศาสนิกชนมาตั้งแต่ยุคแรกเริ่ม ของนิกายนี้จนถึงปัจจุบัน 

ในขณะที่นักวิชาการศาสนาบางท่านตีความไปในทางเชิงดูถูกว่าแนวทางนี้เป็นค าสอนที่ เลวร้าย

เพราะยังม ีความไม่เข้าใจจุดที่ส าคัญของวิถีแห่งตันตระ  
 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการได้ศึกษาคัมภีรค์ุหยสมาชตันตระ ศึกษาเรื่องราวความลีล้ับและค าสอนทีพ่ิสดารที่

ปรากฏในคัมภีร์  ผู้วิ จัยพบว่ายังม ีประเด็นต่างๆที่น่าสนใจ ควรน ามาศึกษาค้นคว้าให้กว้างขวาง

ยิ่งขึ้นไปอีกในการต่อยอดความรู้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อข้อมูลทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น  ได้แก่ 

1. ควรศึกษาวิเคราะห์เรื่องไวยากรณ์และภาษาศาสตร์ในคัมภีร์คุหยสมาชตันตระ  

2. ควรศึกษาวิเคราะห์คุณลักษณะของเทพเจ้าและสญัลักษณ์ต่างๆที่ปรากฏในคัมภีร์คุหย

สมาชตันตระ 

3. ควรศึกษาเปรียบเทียบพระพุทธเจ้า พระโพธ ิสัตว์ และเทพเจ้าต่างๆในคัมภีร์คุหย

สมาชตันตระและคัมภีร์นิกายตันตระเล่มอื่น   

4. ควรศึกษาวิเคราะห์คัมภีร์ตันตระเล่มอื่นๆที่น่าสนใจ เช่น คัมภีร์นิษปันนโยคาวลี  

คัมภีร์ม ัญชุศรีม ูลกัลป์  คัมภีร์กาลจักระตันตระ  คัมภีร์สาธนมาลา  คัมภีร์ จิตตวิสุทธ ิปกรณ์  

คัมภีร์ชญาสิทธ ิ  เป็นต้น 
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อภิธานศ ัพท์ 
 

กุณฑลี ศักติ(คู่ครอง) ในบทที่ 4 หมายถึง นางมามกี 

จินดามณี อัญมณีที่มีค่ายิ่ง เป็นคําเปรียบเปรยและอุปมาหมายถึงความโลภ ซึ่งเป็น

ตัวแทนสมมติตัวตนของพระรัตนสัมภาวะ 

ชาติกา ดอกพุทธชาดหรอืมะลิกา้นยาว มีถิ่นก าเนดิในประเทศอินดีย เป็นไมด้อก

หอม สีขาว ห้าแฉก ถือว่าเป็นดอกไมใ้นวรรณคดี 

ชินชิก เป็นสัญลักษณ์มนตร์ส าคัญของพระไวโรจนะ 

ฑากิณี  นางผู้เดินไปในอากาศ มีทั้งปางปกติและปางดุร้าย ปางปกติม ี 6 องค์ คือ 

พุทธฑากิณี วัชรฑากิณี รัตนฑากิณี ปัทมฑากิณี กรรมฑากิณี วิศวฑากิณี  

ปางดุร้าย คือ สวรวพุทธ ฑากิณี สิงหวักตรา มกรวักตรา วัชรวราหิ และ

มีฑากิณีประจ าฤดูกาลอีก 4 องค์ คือ วสันตเทวี คิมหันตเทว ีศรัทเทวี และ

เหมันตเทวี โดยปกติฑากิณีมกัจะปรากฎอยู่ในปางยับ -ยุม แต่ม ีฑากิณีบาง

องค์ที่ปรากฎอยู่องค์เดียวเดี่ยวๆ ได้แก่ วัชรวราหิ วัชรโยกิณี วัชรไนราตม

ยา 

โทสะ  เป็นอารมณ์ของชายาของอักโษภยะ อยู่ตรงกลาง 

ธาตุทั้ง 5   ดิน น้ า ลม ไฟ อากาศ ซึ่งเป็นตัวแทนธาตุของพระพุทธเจ้าทั้ง 5 
นปุงสกะ การรวมเป็นหน่ึงเดียวกันของชายหญิง รวมทั้งการรวมกิเลสเข้าด้วยกันคือ 

ราคะ โมหะ โทสะ เมื่อปฏิบัติมนต์จนมาถึงจุดที่บรรลุ จะไม่มีการแบ่งแยก

ความเป็นสอง 

ปรัชญาธฤก เป็นสัญลักษณ์มนตร์ส าคัญของพระอโมฆสิทธ  ิ

ปัญญาทั้ง 5  พระธยานิพุทธทั้ง 5 องค์ 

ปารมิตา  การข้ามถึงฝั่งอันสมบูรณ์ 

ภุรชะ ต้นเบิร์ช(Birch) มีอยู่ประมาณ 40 สายพันธุ์ ปัจจุบันเป็นต้นไม้ประจําชาติ

ของรัสเซีย ชื่อทางวิทยาศาสตร์ชื่อ Betula สีเปลือกลําต้นของมันเป็นสีขาว

โพลน คนสมัยโบราณมักจะลอกเปลือกมันออกมาเพื่อเขียนหรือจาร

ตัวหนังสือ ในลําต้นเบิร์ชจะมีนํ้าหวาน ให้เจาะรูที่ลําต้น นํ้าหวานจะไหล

ออกมา เอาไป ใช้ในการจัดทําไวน์และนํ้าเชื่อม  ใบจากต้นไม้เป็ นรูป

สามเหลี่ยมและหยักบนขอบ จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองในฤดูใบไม้ร่วง ผลไม้
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เรียกว่า Samara ดอกไม้จะจัดอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า catkins ห้อยลงมาจาก

กิ่งไม้ในฤดูร้อน 

มหามังสะ เน้ือที่มีค่า หมายถึง เน้ือมนุษย์ 

มหาวิทยา มหาวิทยาเป็นบุคลาธ ิษฐานทั้ง 10 ลีลาของพระแม่อทิศักติ (Adi Śakti) 

พระเจ้าสูงสุดฝ่ายหญิงของชาวฮินดูตันตระ ซึ่งเป็นพลังสตรีเพศคู่กับพระ

ปรเมศวรในแต่ละลีลาหรืออวตาร ได้แก่ 1. กาลีคู่กับมหากาล  2. ตาราคู่

กับอกฺโษภย  3. โษฑศีคู่กับศิวะ  4.ภุวเนศฺวรีคู่กับตฺรยมฺพก  5. ไ ภรวีคู่

กับทกฺษิณามูรฺติ  6. ฉ ินฺนมสฺตาคู่กับกพนฺธ  7. ธ ูมาวตีคู่กับกลาไภรว  8. 

พคลามุขีคู่กับเอกวกตฺฺร(มหารุทฺร)  9. มาตงฺคีคู่กับมาตงฺค  10. กมลาคู่กับ

วิษฺณุ(สทาศิว)  แนวคิดเรือ่งมหาวิทยาเป็นการสนับสนนุพัฒนาการของลทัธ ิ

ศักติ  ต่อมาก็ม ีการเพิ่มลีลาของพระแม่แห่งมหาวิทยาขึ้นมาอีก ไ ด้แก่ 

ฉาณฺฑโยคีศฺวร ี ลฆุศฺยามา  ตฺริปุฏา  วนทุรฺคา ษูลินี  อศฺวารูฒา  ตฺริโลกฺยวิ

ชยา  มหาวาราหิ  อนฺนปูรฺณา  ในด้านพุทธตันตระของคัมภีร์คุหยสมาช 

มหาวิทยาหมายถึง พระนางตารา กับพระอักโษภยะ 

มหาสาธนะ ผู้ส าเร็จที่ยิ่งใหญ่ซึ่งได้บรรลุถึงโยคะขั้นสุดท้าย  

โมหะ  เป็นอารมณข์องชายาของไวโรจนะ อยู่ทางทิศตะวันออก 

ยมานตกะ ผู้ทําลายพระยม เป็นเทพผู้ปกป้องของชาวลามะ เชื่อกันว่าเป็นภาคดุร้าย

ของพระมัญชุศรีเพื่อปราบพระยม  รูปลักษณ์มีศีรษะเป็นวัว กายสี นํ้าเงิน

เข้ม ผมสี นํ้าตาล สวมพวงมาลัยหัวกะโหลก เท้าเหยียบบนร่างของมนุษย์ 

อสูร และยักษ์ ถืออาวุธมากมาย เช่น จักร จินดามณี ไม้เท้า พระขรรค์ 

ค้อน วัชระ ดอกบัว ฯลฯ  ศักติคือ วิทยาธรา  นอกจากน้ี ยมานตกะยังมี

รูปลักษณ์อื่นๆอีกมากมาย เช่น วัชรไภรวะ(vajra bhairava) ซึ่งมี 9 หัว  

32 แขน  และ 16 ขา ลักษณะแบบน้ีคล้ายกับยิดัม(เทพผู้ปกปอ้งธรรม) อีก 

2 องค์ คือ เหรุกะ และมหากาฬ 

โยคะ 6 ส่วน(องค์)  การฝึกโยคะขั้นสูง ได้แก่ 1.ปฺรตฺยาหาร  2.ธยาน  3.ปฺราณายาม  4.ธารณา  

5.อนุสมฤติ  6.สมาธ ิ 

รติ(รัก)  เป็นอารมณ์ของรัตนสัมภาวะ อยู่ทางทิศใต้ 

รัตนธฤก เป็นสัญลักษณ์มนตร์ส าคัญของพระรัตนสัมภาวะ 

ราคะ  เป็นอารมณ์ของชายาของอมิตาภะ อยู่ทางทิศตะวันตก 
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รุทระ เทพเจ้าสมัยฤคเวทเป็นอีกชื่อของพระศิวะ  พระพรหมเป็นผู้ให้กําเนิดพระ

รุทรโดยประทานนามให้ถึง 8 นาม ได้แก่ ภว ศรฺว ปศุปดี อุคฺร มหาเทว 

รุทฺร อีศาน และอศนิ  มนุษย์ทั่วไปจะนับถือบูชาเทพองค์น้ีในนามของพระ

รุทรอันเป็นชื่อ 1 ใน 8 นามซึ่ง “รุทร” น้ี แปลว่า “ร้องไห้” สําหรับนาม

อื่นๆอีก 7 นามน้ันยังไม่เป็นที่นิยมนัก พระรุทรเป็นเทพที่ยิ่งใหญ่และเป็นที่

เคารพบูชาอย่างมากในยุคพระเวท โดยถือกันว่าพระรุทรเป็นเทพผู้ทําลาย

ล้างสิ่งชั่วร้าย แล้วให้พระพรหมสร้างสิงดีงามขึ้นใหม่ 

โลเกศวร เป็นพระสาวกที่เกิดจากพระอมิตาภพุทธเจ้าซึ่งอยู่ในดินแดนสุขาวดีของ

พระองค์  ในคัมภีร์น้ีพระโลเกศวรหมายถึงพระอมิตาภะ 

วัชระ 4 จุด พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และธรรมชาติแห่งพุทธะ(Buddha-nature) 

ซึ่งหมายถึงการตรัสรู้ 

วัชรธฤก เป็นสัญลักษณ์มนตร์ส าคัญของพระอักโษภยะ 

วัชระและดอกบัว อวัยวะเพศชายและอวัยวะเพศหญิง 

วัชระอารมณ์ วัชระเป็นอารมณ์ของชายาของอโมฆสิทธ ิอยู่ทางทิศเหนือ 

สถานะทั้ง 5 อารมณ์ความรู้สึกทั้ง 5 ประการ อันได้แก่ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส 

สมยะทั้ง 5 ประสาทสัมผัสทัง้ 5 

สังวร การยับยั้งชั่งใจ 

สาธนะ เครื่องมือน าไปสูค่วามส าเร็จ, การบรรลถุึงประโยชนแ์หง่ผู้ส าเรจ็ 

เสวา การเข้าถึงการบูชา เป็นการฝกึโยคะขั้นสามญั 

สูตร  รูปแบบ หรือฟอร์ม เป็นการขึงเส้นด้ายให้เป็นมณฑล แล้วแบ่งเส้นตามส่วน

ที่เราต้องการจะโรยผงสีให้เป็นรูปร่างต่างๆตามรูปแบบของเส้นด้าย 

หญ้าฝร่ัน เชื่อว่าเป็นพืชพื้นเมืองแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เอเชียไมเนอร์ อิหร่าน 

และแคว้นแคชเมียร์ของอินเดีย และเข้าใจว่ามีการนําเข้าไปยังแผ่นดินจีน

เมื่อคร้ังถูกมองโกลรุกราน  หญ้าฝร่ันน้ันเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณมากมาย 

และเป็นเคร่ืองเทศที่มีราคาแพงมากที่สุดในโลก มีลักษณะเป็นดอกสีม่วง มี

เกสรตัวเมียสีแดงอยู่บนดอกหญ้า ใน 1 ดอกจะมีเกสร 3 อัน ให้เก็บเกสร

น้ันนํามาวางแผ่ไว้ในถาด ย่างไฟที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง นํามาแต่งรสชาติ

และกลิ่ นขอ งอาหาร ในอินเดีย สมัยโบ ราณห ลังพ ระพุทธ เจ้าเสด็ จ

ปรินิพพานไม่นานนัก เหล่าพระสงฆ์นําเกสรหญ้าฝร่ันมากลั่นเป็นสีย้อมจีวร
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สีเหลืองทอง และสีย้อมดังกล่าวยังใช้สําหรับภูษาอาภรณ์ของกษัตริย์ใน

หลายวัฒนธรรมด้วย 

หัยครีพ  ในพุทธตันตระน้ัน ถือกําเนิดมาจากตระกูลดอกบัวซึ่งเป็นตระกูลของ

พระอมิตาภะกับพระอวโลกิเตศวร  พระองค์ได้แบ่งภาคมาเป็นเทพแห่ง

ความโกรธ  ส่วนพระหัยครีพในศาสนาฮินดูเป็นอวตารภาคหน่ึงของพระ

นารายณ์ มีเศียรเป็นม้า ตามตํานานเล่าว่า เมื่อคร้ังสร้างโลกมีอสูร 2 ตน 

คือ มธุ(Madhu) และไกฏภะ(Kaiṭabha) ได้ขโมยคัมภีร์พระเวทไปจากพระ

พรหม  พ ระนารายณ์ จึงอาสาอวตารเป็ นพระหัย ครีพเพื่อนําพ ระเวท

กลับคืนมา 

หาลาหละ หาลาหละ หรือ กาลากูฏ เป็นชื่อของยาพิษร้ายแรงที่ เกิดจากการกวน

เกษียรสมุทรของเหล่าเทวดาและอสูร พระศิวะเป็นผู้กลืนยาพิษน้ันเพื่อ

ปกป้องไม่ให้พิษน้ันตกมายังโลก จนพระศอกลายเป็นสี นํ้าเงินเข้ม ได้ชื่อว่า 

“นีลกัณฐ์ (nīlakaṇṭha) 

อนุตรโยคตันตระ การปฏิบัติโยคะในขั้นที่ 4 ถือเป็นขั้นสุดท้ายของผู้ปฏิบตัิจนเป็นผู้สําเร็จ

อย่างเต็มตัว 

อาโรลิค เป็นสัญลักษณ์มนตร์ส าคัญของพระอมติาภะ 

อินทรีย์ทั้ง 2 อวัยวะเพศชาย(ลิงค์)ของพระตถาคตกับอวัยวะเพศหญิง(โยนี)ของนาง

คู่บารมีร่วมสัมพันธ์กัน 

อุปสาธนะ กระบวนการเข้าถึงความเปน็ผูส้ าเร็จ 
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