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วเิคราะหมั์นตระ “โอม  มณี  ปัทเม  หูม” 
:   พระพุทธศาสนาหรือไสยศาสตร ์

  
        พระเทพวชัรบณัฑิต, ศ.ดร. 
        อธิการบดี มจร 
 

ก าเนิดและลักษณะเชิงจักรวาลแหงพยางคศั์กดิส์ิทธิ ์ “โอม” 
:  มรรคาแห่งสากลภาวะ (The Path of Universality) 

 มนัตระของตนัตระไดร้บัอิทธิพลโดยตรงจากพราหมณย์คุอปุนิษัท ค าวา่ 
“โอม”(OM, หรอื AUM) ประกอบดว้ยอกัษร ๓ ตวั คือ “อ-A, อ-ุU, ม-M” “อ-A” 
คือพระพรหมผูส้รา้ง “อ-ุU” คือพระวิษณผุูร้กัษา “ม-M” คือพระศิวะผูท้  าลาย  พราหมณ์
ทกุคนตื่นขึน้มาตอนเชา้ ตอ้งกลา่วค าวา่ “โอม” เพ่ือจดุประสงค ์ ๒ อย่าง คือ นอบนอ้มตรี
มรูติ ซึง่เป็นธรรมชาติสงูสดุ และสรา้งความสมบรูณส์งูสดุใหเ้กิดมีขึน้ในตวัเอง  
     ความส าคญัของพยางค ์“โอม” เห็นไดจ้ากขอ้ความตอ่ไปนี ้

   แก่นของสรรพสิ่งคือดิน       

   แก่นของดินคือน า้ 
   แก่นของน า้คือพืช                 สามเวท 

   แก่นของพืชคือมนษุย ์                  ฤคเวท 

   แก่นของมนษุยค์ือค าพดู                     วจนะ 
   แก่นของค าพดูคือฤคเวท                    มนษุย ์
   แก่นของฤคเวทคือสามเวท                    พืช 
   แก่นของสามเวทคือทุคีตะ(ซึง่ก็คือ โอม)                      น า้ 
   อทุคีตะคือสดุยอดของแก่นทัง้มวล นบัเป็นแก่นสงูสดุ            ดิน 

   สมควรไดร้บัฐานะสงูสดุ คือ ฐานะท่ี ๘ สรรพสิ่ง 

โอม 

สรรพส่ิง 
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 ดินและน า้รวมเป็นหนึ่งถ่ายพลงัไปสูพื่ช จากพืชไปสูม่นษุย ์ พลงัมนษุยถ์กูรวมไปอยู่ท่ี
จิตและถ่ายทอดออกมาในรูปของค าพดู ซึง่ท าใหม้นษุยแ์ตกตา่งจากสรรพสตัว ์“โอม”คือพีชะ-
มนัตระของจกัรวาล เป็นพลงัจกัรวาลแห่งจิตท่ีครอบคลมุทกุสิ่ง เป็นเครื่องมือกา้วไปสูค่วาม
หลดุพน้ เหมือนแมลงมมุขยุม้ไตไ่ปตามขา่ยใยของตน เพ่ือไปสูค่วามเป็นอิสระ  
      มนัตระ “โอม…”  ๖ พยางคนี์ ้ ช่ือวา่ “มหามนัตระ” เพราะมีภาวะครอบคลมุทกุมิติ
แห่งจกัรวาล และเป็นมนัตระประจ าพระอวโลกิเตศวร ผูป้ระสงคจ์ะเรยีนสาระจากพระอวโลกิ
เตศวรโดยตรง ตอ้งไดร้บัอภิเษก(บรรพชา)เขา้ไปอยู่ในมณฑล  ความศกัดิส์ิทธ์ิของมนัตระนี ้

ประกอบอยู่ในแตล่ะพยางค ์กลา่วคือ  
  “โอม” แสดงถงึพระอมิตาภะในรูปของธรรมกาย 
  “มณี” แสดงพระพระมิตาภะในรูปของพระอมิตายสุ 
  “ปัทมะ” แสดงถงึพระอมิตาภะในรูปของสมัโภคกาย 
  “หมู” แสดงถงึพระอวโลกิเตศวรเองไดว้ชัรกาย ซึง่เป็นองคร์วมแห่งภาวะทัง้ใน
เชิงรูปธรรมและนามธรรม 

  

จักรวาลวิถกัีบการสร้างคุณค่าใหม่แก่พยางคศั์กดิส์ิทธิ ์ “โอม” 
 จกัรวาลวิถีแยกไม่ออกจากปัจเจกวิถี มนษุยจ์ะมีเจตนาเช่ือมโยงตนกบัจกัรวาลหรอืไม่
ก็ตาม สายสมัพนัธก์็ยงัเช่ือมโยงอยู่อย่างนัน้ ความรุง่เรอืงของปัจเจกชนย่อมขึน้อยู่กบัเจตนา
เช่ือมโยงตนกบัจกัรวาล 
 “โอม” ไม่ใช่สิ่งสงูสดุในพระพทุธศาสนา แตเ่ป็นพืน้ฐาน อยู่ในฐานะเป็นจดุเริ่มตน้ใน
โพธิสตัตวมรรคา กลา่วคือ อยู่ในจดุเริ่มตน้ของเกือบจะทกุมนัตระ ทกุรูปแบบของการบชูา 
กรรมฐานทกุประเภท พทุธวิถีเริ่มตน้ท่ี “โอม” แตไ่ม่ไดส้ิน้สดุท่ีน่ี  “โอม”เป็นจดุท่ีอปุนิษัท
สิน้สดุ  

      การเจรญิวิปัสสนากรรมฐานในพระพทุธศาสนาเถรวาท คือการเพ่งพิจารณา
กระบวนการท างานของรูปนาม เป็นเรื่องภายในตวัตน เพ่งเขา้ดา้นใน “โอม” มีสายสมัพนัธ์
โดยตรงกบัรา่งกายของมนษุย ์  “อ(A)” คือสว่นหวัทัง้หมดมาถงึล  าคอ  “อ(ุU)” คือสว่น
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ล าตวัทัง้หมดถงึบรเิวณสะดือ “ม(M)” คือสว่นตัง้แตใ่ตส้ะดือลงไป  ถามวา่ “วตัถปุระสงค์
ของการเปลง่พยางค ์โอม คืออะไร ? อะไรคือผลท่ีเกิดจากการเปลง่พยางค ์โอม ?” 
 วตัถปุระสงคข์องการเจรญิวิปัสสนาท่ีน าเอาสติปัฏฐาน ๔ มาเป็นกรอบก็เพ่ือใหเ้กิด
ความเขา้ใจในกระบวนการท างานของรูปนาม ผลท่ีเกิดขึน้คือการรูเ้ท่าทนัผลอนัเกิดจาก
กระบวนการท างานของรูปนาม แตว่ตัถปุระสงคข์องการเปลง่พยางค ์“โอม” มี ๒ สว่น  

 ๑. กระตุน้ประสาทแตล่ะสว่นในรา่งกายใหท้ างานประสานกนั เพ่ือผลในขัน้ตอ่ไปคือ
เอกภาพ ความแน่วแน่รวมเป็นหนึ่งของประสาทแตล่ะสว่น สามารถน าไปเช่ือมโยงกบัพลงั
สงูสดุ (นั่นคือ ตรมีรูติในทรรศนะของพราหมณ)์ 

 ๒. กระตุน้ประสาทแตล่ะสว่นใหท้ างานอยู่เสมอ เพ่ือใหป้รากฏภาพชดัเจน ท าใหโ้ยคี
ก าหนดพิจารณากระบวนการท างานของประสาทไดง้า่ย 
 ผลท่ีเกิดขึน้จากการเปลง่พยางค ์ โอม คือ ความประสานกลมกลืนของประสาทแตล่ะ
สว่น และโยคีจะรูส้กึไดเ้ก่ียวกบักระบวนการท างานของประสาทตลอดเวลา การสรา้งคณุคา่
ใหม่แก่พยางค ์ “โอม” คือ การเปิดมิติแห่งปัจเจกชนรบัมิติแห่งจกัรวาล  คณุคา่ใหม่อยู่ท่ีการ
เช่ือมติดกนัระหวา่งมิติแห่งปัจเจกชนกบัมิติแห่งจกัรวาล 

 
ความหมายและความส าคัญของพยางคศั์กดิสิ์ทธิ ์ “มณี” 
:  มรรคาแห่งสหภาวะและอัชฌัตตกิสมบัติ 
 “มณี” คือแกว้มณี, มุ่งถงึเพชร ซึง่หมายถงึภาวะแห่งปัญญาท่ีกลา้แกรง่ อนัเกิดจาก
พลงัจิต หรอืเป็นสญัลกัษณแ์ห่งพลงัจิตสงูสง่  พระพทุธศาสนามหายานในอินเดียใชค้  านีแ้ทน
พระสตูรมหายานกลุม่ปรชัญาปารมิตา  “ความรูก้ลา้แกรง่ดงัเพชร ตดัท าลายกิเลสใหส้ญูสิน้” 
  “มณี” หรอืวชัระ ในท่ีนี ้ มุ่งถงึวิญญาณขนัธ ์ ในสว่นท่ีเป็นมนสั(หรอืกลิษฏมโนวิช
ญาณ หรอืกิลิฏฐมโนวิญญาณ) การเปลง่พยางค ์ “มณ”ี  คือการกระตุน้กระบวนการท างาน
ของมนสัระหวา่งโลกแห่งปรากฏการณก์บัโลกแห่งจิต แสดงภาพออกมาเป็น “คทาเพชร”  ๓  

สว่น ซึง่หมายถงึ (๑)โลกแห่งปรากฏการณ ์ (๒)โลกของมนสัเอง (๓)โลกแห่งจิต(อาลยวิช
ญาณ) 
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 สว่นท่ี ๓ อยู่ตรงกลาง  หมายถงึ “พีชะ” หรอืเชือ้แห่งจกัรวาล เป็นรูปจดุหรอืหยดเลก็  
มีภาพขดกน้หอยแสดงถงึพลงัท่ีออกมาจากอายตนะซึง่อยู่ตรงกลางนี ้ จากสว่นท่ี ๓ นีท้  าให้
เกิดสว่นท่ี ๑ และ ๒ อยู่ในขัว้ทัง้ ๒ เป็นรูปดอกบวับาน หมายถงึขัว้ของสิ่งมีชีวิตทัง้หมด  

จากจดุนี ้ อวกาศถือก าเนิดขึน้ กลา่วคือ โลกทัง้ ๓ ทิศทัง้ ๔ มีขนุเขาสเุมรุ(สิเนรุ)เป็น
แกนกลาง 
 การแผ่ขยายพืน้ท่ีออกไปนี ้ แสดงถงึขนัธ ์ ๕ ท่ีเป็นองคป์ระกอบของชีวิต แตล่ะขนัธมี์
สว่นในการตรสัรูเ้หมือนกนัทัง้หมด เพราะแตล่ะขนัธมี์พระธยานีพทุธะ(ฌานีพทุธะ)ประจ าอยู่  
ในพระธยานีพทุธะแตล่ะองค ์ โพธิจิตย่อมแตกตา่งกนั เหมือนกบัรงัษีท่ีแผ่ออกจากวตัถรูุปทรง 
๕ เหลี่ยม  

  
ความหมายและความส าคัญของพยางคศั์กดิสิ์ทธิ ์ “ปัทมะ” 
 “ปัทมะ” แปลวา่ ดอกบวั ซึง่เป็นสญัลกัษณแ์ห่งความเบง่บานแห่งจิตและความ
บรสิทุธ์ิท่ีคงทนอยู่ในท่ามกลางความไม่บรสิทุธ์ิ  เจา้ชายสิทธตัถะเมื่อแรกประสตูิ เสดจ็ด าเนิน 

๗ กา้ว มีดอกบวั ๗ ดอกผดุขึน้รองรบัพระบาท แสดงถงึความบรสิทุธ์ิภายในองคข์องเจา้ชาย
เองและความบรสิทุธ์ิของโลกท่ีอยู่รวมกนักบัสิ่งท่ีไม่บรสิทุธ์ิทัง้หลาย๔ 
 พระธยานีพทุธะ(ฌานีพทุธะ) นั่งเขา้ฌานบนดอกบวัท่ีเบง่บานเตม็ท่ี แสดงถงึการเปิด
จิต (จิตตสส  วินีวรณ ) รบัโลกภายนอก หนัหนา้เขา้สูส้ถานการณข์องโลก  นยัดัง้เดิมของ
สญัลกัษณด์อกบวัคือ  

ดอกบวัเกิดจากโคลนตมผดุขึน้สูพื่น้ผิวน า้ แยม้บานเม่ือขึน้อยู่เหนือผิว
น า้แลว้ และเม่ือแยม้บานแลว้ก็ยงัคงไม่แปดเป้ือนดว้ยดินและน า้ จิตก็
เหมือนกนั เกิดในรา่งกายมนษุย ์ แสดงคณุสมบตัิแทจ้รงิของจิต
ออกมา เมื่ออยู่เหนือกิเลสและอวิชชาแลว้  และเปลี่ยนพลงัฝ่ายมืดให้
เขา้ไปสูส่ว่นลกึของพลงับรสิทุธ์ิแห่ง โพธิจิต กลา่วคือแกว้มณีท่ี
ประมาณมิได ้ ปรากฏอยู่ในดอกบวั พระอรยิะแมจ้ะอยู่เหนือโลกและ
กา้วพน้ไปจากโลก แตร่ากฐานของท่านยงัคงประดิษฐานในพืน้โลก 
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 เชือ้แหง่โพธิญาณปรากฏอยู่ในโลกนีต้ลอดเวลา พระพทุธเจา้เสดจ็อบุตัิในอดีตฉนัใด 

ในปัจจบุนัก็จะเสดจ็อบุตัิฉนันัน้ แมใ้นอนาคตก็จะเสดจ็อบุตัิอย่างนัน้ พระพทุธเจา้ทกุพระองค์
ในประวตัิศาสตรแ์ห่งมนษุยชาติ ตา่งมีสายสมัพนัธก์นัอย่างไม่มีจดุจบ 

 “ยนัตระ” ในวฒันธรรมทิเบต หมายถงึมณฑล นั่นคือการจดัระบบสญัลกัษณ ์ซึง่เป็น
ฐานแห่งความเห็นแจง้ มณฑลนีแ้สดงออกมาเป็นรูปดอกบวั ๔ กลีบ ๘ กลีบ หรอื ๑๖ กลีบ 

ซึง่ท าใหเ้กิดจดุเริ่มตน้แห่งการบ าเพ็ญฌาน 

 

ความหมายและความส าคัญของพยางศักดิส์ิทธิ ์  “หมู” 
 “หมู” เป็นพีชะ-พยางค(์Seed-Syllables) ประกอบดว้ย  ห (H),  อู (U) 

และหงุ (M)  เป็นเสียงแห่งลมปราณ เป็นแก่นแทข้องชีวิต เป็นพลงัชีวิตอนัละเอียดท่ีไหลเขา้
และออก ครอบคลมุสรรพสิ่ง แทท่ี้จรงิแลว้ “หูม” ก็คืออาตมนัท่ีอยู่ในภาวะดัง้เดิม  หูม แสดง
ถงึจิตใจท่ีปลอดจากธรรมารมณห์รอืสิ่งท่ีรบัเขา้มาในจิตใจ 
 ประเดน็ท่ีน่าสนใจคือ การเปลง่เสียง “หูม”  พรอ้มกบัมีลมพ่นออกทางจมกูและปาก 
ลมปราณน่ีแหละหมายถงึทกุอย่างของชีวิต ธาต ุ ๔ คือ ดิน น า้ ไฟ ลมถือวา่เป็นการ
ปรบัเปลี่ยนสภาพของลมปราณ  ลมคือพลงัเคลื่อนไหว(Motion)ซึง่นยัท่ีแทจ้รงิก็คือ
“วิญญาณ” คณุสมบตัิเชิงพลวตัทัง้หมด สรรพสิ่งท่ีก่อใหเ้กิดการเคลื่อนไหวและเปลี่ยนรูปรา่ง 
ย่อมเปิดเผยใหเ้ห็นสภาพของลมปราณ กระบวนการทัง้หมดทัง้ทางกายและจิต พลงัทัง้หมด
ทัง้ทางกายและจิต เริ่มจากการท าหนา้ท่ีของลมปราณ การท าหนา้ท่ีของระบบหมนุเวียนของ
โลหิตและระบบประสาท จนถงึการท าหนา้ท่ีของวิญญาณ การท าหนา้ท่ีทางจิต และการท า
หนา้ท่ีทางจิตชัน้สงู ลว้นเป็นการปรบัเปลี่ยนสภาพของลมปราณ และลมปราณเกิดจากการ
เปลง่เสียงวา่ “หูม” 
 ประเดน็ทีน่า่สงัเกต คือความสมัพนัธร์ะหวา่งพยางค ์“โอม” กบัพยางค ์“หมู”   ค าวา่ 
“โอม” คือสภาพท่ีมุ่งขึน้ไปสูส่ากลภาวะ ค าวา่ “หมู” คือสภาพแห่งสากลภาวะท่ีดิ่งลงไปใน
สว่นลกึแห่งจิตใจมนษุย ์

“โอม” เปรยีบเหมือนดวงอาทิตย ์ “หมู” เปรยีบเหมือนพืน้ดิน(หรอืฟ้า
กบัดิน)  แสงอาทิตยต์อ้งสอ่งลงมายงัพืน้ดินโดยไม่ตอ้งสงสยั  “โอม” 
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เป็นสภาพอนนัต ์ “หมู” เป็นสภาพอนนัตท่ี์อยู่ในสภาพอนัต ์  การท่ีจะ
กา้วถงึและเขา้ใจ “หมู” จะตอ้งผ่านประสบการณเ์ก่ียวกบั “โอม” ก่อน  

“โอม” คือจดุเริ่มตน้ในขณะท่ี “หมู” คือจดุสดุทา้ยของ “หมู”   ใน
“โอม” เราสละตวัเองออกมา ใน“หมู” เราใหต้วัเราเอง  “โอม” คือ
ประตแูห่งความรู ้ “หมู” คือประตแูห่งการตรสัรูโ้พธิญาณ 

  

 
พยางคศั์กดิส์ิทธิ ์“หมู” กับปัญญา ๕ ประเภท 

 ประเดน็ทีน่า่สงัเกตตอ่มาก็คือ ความสอดคลอ้งตอ้งกนัระหวา่งสว่นประกอบของ “หมู” 
กบัโพธิญาณของพระธยานีพทุธะ  
      (๑) สระ “อ”ู ซึง่เป็นสว่นประกอบดา้นลา่ง สอดคลอ้งกบัสรรพสิทธิญาณของพระ 
อโมฆสิทธิ หมายถงึวา่โพธิญาณท่ีท าใหง้านทกุอย่างส าเรจ็ลลุว่งไป   

      (๒) พยญัชนะ “ห” แบง่เป็น ๒ สว่น คือ  
๒.๑ รา่งของ “ห” สอดคลอ้งกบัปรจิเฉทญาณของพระอมิตาภะ  
๒.๒ หวัของ “ห” สอดคลอ้งกบัสมตาญาณของพระรตันสมัภวะ  

   (๓) สว่นท่ีเป็นรูปพระจนัทรค์รึง่เสีย้ว(เมื่อเขียนค าวา่ ‘หมู’ ดว้ยสญัลกัษณแ์บบ
ทิเบต จะมีสว่นหนึ่งเหมือนรูปพระจนัทรค์รึง่เสีย้ว เป็นฐานะของหยดนิคคหิต) สอดคลอ้งกบั
อาทาสญาณของพระอกัโษภยะ 

 (๔) เสียงนาสิก “ง(หรอื ม)” สอดคลอ้งกบัธรรมธาตญุาณของพระไวโรจนะ 
   นอกจากนี ้  “หมู” ยงัมีความเกี่ยวเน่ืองกบัสีตา่ง ๆ กลา่วคือ “หมู” เปลง่รศัมีสีน า้

เงิน เขียว แดง และเหลือง ซึง่รศัมีเหลา่นีถ้กูเปลง่ออกมาจากหนา้ ๔ ดา้นของศนูยเทพ ผูเ้ป็น
รา่งทรงของมหาสขุะ(Supreme Bliss) และในรา่งนีเ้องเป็นจดุหลอมละลายพยางค ์

“หมู”  
 ผูป้ฏิบตัิโยคะตอ้งผสานสญัลกัษณแ์ห่งมนัตระเขา้กบักายและจิตของตน ขัน้ตอน
ส าคญัท่ีสดุคือการยอ้นกระบวนการแห่งโยคะพรอ้มกบัละลายสญัลกัษณส์ระ “อ”ู โดยใหจ้ม
ลงไปในรา่งของ “ห” ใหร้า่งของ “ห” จมลงไปในหวัของ “ห” และใหห้วัของ “ห” จมลงไปใน
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สญัลกัษณรู์ปพระจนัทรค์รึง่เสีย้ว  ใหส้ญัลกัษณรู์ปพระจนัทรค์รึง่เสีย้วจมลงไปในสญัลกัษณ ์

“นิคคหิต”  และในท่ีสดุใหส้ญัลกัษณ ์ “นิคคหิต” ละลายหายเขา้ไปในศนูยากาศ จนกระทั่ง
ปรากฏอยู่ในความเงียบ 

 

พยางคศั์กดิส์ิทธิท์ัง้ ๖ กับภูมิ  ๖ 

  ภมิู ๖ คือ เทวภมิู อสรูภมิู มนสุสภมิู ดิรจัฉานภมิู เปตภมิู และนรกภมิู ขณะท่ีเปลง่
ค าวา่ “โอม” เราเพ่งจิตไปท่ีเทวภมิู(โลกของเทวดา)  เปิดประตแูห่งความหลดุพน้ ปิดประตู
แห่งการเกิดใหม่ ขณะท่ีเปลง่ค าวา่ “มะ” เราเพ่งจิตไปท่ีอสรูภมิู(โลกของอสรู) ขณะท่ีเปลง่ค า
วา่ “ณี” เราเพ่งจิตไปท่ีโลกมนษุยผ์ูมื้ดบอดเพราะอตัตานทิุฏฐิ  ขณะท่ีเปลง่ค าวา่ “ปะ” เรา
เพ่งจิตไปท่ีดิรจัฉานภมิู(Animals)   ขณะท่ีเปลง่ค าวา่ “ทเม” เราเพ่งจิตไปท่ีเปตภมิู(โลก
ของเปรต)  ขณะท่ีเปลง่ค าวา่ “หมู” เราสง่จิตอนัประกอบดว้ยเมตตาไปยงันรกภมิู ดงันัน้ 

พยางคศ์กัดิส์ิทธ์ิทัง้ ๖ จงึเป็นท่ีรวมแห่งขา่วสารเก่ียวกบัความหลดุพน้ ความรกัท่ีมีตอ่สรรพ
สตัว ์มรรคาท่ีจะน าไปสูค่วามหลดุพน้ขัน้สดุทา้ย ซึง่เป็นท่ีน่ารื่นรมย ์  เมื่อเปลง่พยางคเ์หลา่นี ้
ดว้ยความเคารพและเขา้ใจความหมายอย่างลกึซึง้ มหากรุณาอนัเจิดจรสัย่อมเกิดขึน้ในจิตของ
สาธกะ(ผูป้ฏิบตัิ) ท าใหเ้ปลี่ยนจากรา่งของมนษุยธ์รรมดาเป็นนิรมาณกายของพระอวโลกิเต
ศวร ผูมี้ใจประกอบดว้ยรศัมีอนัหาประมาณมิได ้  ถามวา่ “อะไร คือนยัส  าคญัเก่ียวกบั
ความสมัพนัธร์ะหวา่งพยางคศ์กัดิส์ิทธ์ิกบัภมิูทัง้ ๖ ?”  
 มนัตระศกัดิส์ิทธ์ินี ้ในระดบัปัจเจกะ แตล่ะพยางคม์ุ่งถงึภมิู(หรอืธาต)ุแตล่ะอย่างท่ีอยู่
ในตวัมนษุยแ์ตล่ะคนซึง่อยู่ในระดบัโลกิยภมิู ในขณะท่ีภมิูท่ีเหลืออีก ๔ คือ สาวกภมิู ปัจเจก
ภมิู โพธิสตัตวภมิู และพทุธภมิู จดัอยู่ในฟากฝ่ังโลกตุตระ มนษุยท์กุคน หรอืแมก้ระทั่งสรรพ
สตัวย์่อมมีภมิูทัง้ ๑๐ อยู่ในตวั พรอ้มท่ีจะแสดงตวัออกมาเม่ือกาละและเทศะเหมาะสม 

 ในระดบัสากล มุ่งถงึโลกิยภมิูทัง้ ๖ ดงักลา่ว สรุปไดว้า่ มนัตระศกัดิส์ิทธ์ินีเ้ป็นอปุกรณ์
เช่ือมโยงระหวา่งโลกิยภมิูกบัโลกตุตรภมิูทัง้ท่ีอยู่ในตวัและอยู่นอกตวั  พยางคค์ือค าพดูมี
ความส าคญัซึง่สรา้งความแตกตา่งระหวา่งมนษุยก์บัสตัวอ์ื่น ๆ ค าพดูโดยทั่วไปคือแก่นของ
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ความเป็นมนษุย ์  ค าพดูท่ีเป็นมนัตระศกัดิส์ิทธ์ิย่อมมีนยัแสดงถงึแก่นแทข้องความเป็นมนษุย ์ 
ค าพดูเป็นเครื่องหมายของจิตใจ 

ธรรมชาติท่ีแทจ้รงิของค าพดู ไม่ไดจ้บลงเพียงความหมายท่ีปรากฏ 

และไม่ไดมี้ความส าคญัจ ากดัอยู่เฉพาะเป็นเครื่องมือถ่ายทอด
ความคิดและความรูท่ี้ทรงคณุคา่เท่านัน้ แตค่  าพดูย่อมถ่ายทอด
คณุสมบตัิท่ีไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นแนวคิดได ้  ความส าเรจ็
ของนกัพดูผูย่ิ้งใหญ่ ไม่ไดข้ึน้อยู่กบัสิ่งท่ีเขาพดูเท่านัน้ แตย่งัขึน้อยู่กบั
วิธีท่ีเขาถ่ายทอดดว้ย 

 ในประเพณีไทยโบราณ นิยมย่อบทมนัตระส าคญั หรอืแมแ้ตห่ลกัธรรมส าคญั เพ่ือเป็น
บทสวดสาธยายใหเ้กิดความศกัดิส์ิทธ์ิ เช่น หวัใจอิติปิโส วา่ “อิ, สวา, ส”ุ  “อิ” เป็นค าย่อ
พทุธคณุ มาจากค าวา่ “อิติปิโส ภควา ฯลฯ”  “สวา”    เป็นค าย่อธรรมคณุ มาจากค าวา่ 
“สวากขาโต ภควตา ธมโม ฯลฯ”  “ส”ุ  เป็นค าย่อสงัฆคณุ มาจากค าวา่ “สปุฏิปนโน ภควโต 
ฯลฯ” มนัตระหวัใจอิติปิโส เม่ือประสงคจ์ะใหเ้กิดความศกัดิส์ิทธ์ิ ใหภ้าวนาเป็นคาบสลบักนั
ดงันี ้ คาบท่ี ๑  อิ, สวา, ส ุ คาบท่ี ๒  สวา, ส,ุ อิ  คาบท่ี ๓  ส,ุ อิ, สวา 

 หวัใจอรยิสจั ๔ วา่ “ท,ุ ส, นิ, ม”   “ท”ุ  มาจากค าวา่ “ทกุข”์   “ส” มาจากค าวา่ 
“สมทุยั” “นิ”  มาจากค าวา่  “นิโรธ” “ม”  มาจากค าวา่  “มรรค” เมื่อประสงคจ์ะใหเ้กิดความ
ศกัดิส์ิทธ์ิ ใหภ้าวนาเป็นคาบสลบักนัดงันี ้  

คาบท่ี  ๑   ท,ุ ส, นิ, ม  คาบท่ี  ๒  ส, นิ, ม, ท ุ

คาบท่ี  ๓  นิ, ม, ท,ุ ส  คาบท่ี  ๔  ม, ท,ุ ส, นิ 

 มนัตระในประเพณีไทยผกูไวเ้พ่ือสวดสาธยายเพ่ือใหเ้กิดความมั่นคงทางจิต แลว้นอ้ม
จิตอธิษฐานเพื่อใหส้  าเรจ็สิ่งท่ีปรารถนา สว่นมนัตระในประเพณีทิเบตผกูไวเ้พ่ือสวดสาธยาย
สรา้งกระแสจิตมั่นคงมุ่งสูภ่มิูในตวัเองและภมิูนอกตวั หรอืเพื่อเช่ือมโยงปัจเจกภาวะกบัสากล
ภาวะ โลกทัง้หมดเช่ือมโยงเป็นหนึ่งเดียว 
 “มนัตระ” มาจากรากศพัทว์า่ “มนั(บาลี: มน)” แปลวา่ คิด เช่ือมกบัธาตคุือ “ตระ” 
หมายถงึ อปุกรณ ์ รวมทัง้ ๒ ค าเขา้ดว้ยกนั แปลวา่ “อปุกรณแ์ห่งการคิด” เสียงของมนัตระ
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ไม่ใช่วจีกรรม แตเ่ป็นมโนกรรม ไม่ใช่สิ่งท่ีจะไดยิ้นดว้ยห ู แตไ่ดยิ้นดว้ยใจ ไม่ใช่สิ่งท่ีจะพดู
ออกมาดว้ยปาก แตพ่ดูออกมาดว้ยใจ มีพลงัและความหมายเฉพาะส าหรบัคนท่ีไดร้บัการ
อภิเษก(Initiated) กลา่วคือคนท่ีผ่านประสบการณพิ์เศษเก่ียวกบัมนัตระเท่านัน้  

 มนัตระ “โอม มณี ปัทเม หมู” นีเ้มื่อพิจารณาดหูลกัการและเหตผุลแลว้ ไม่ไดเ้ป็นไสย
ศาสตร ์ แตเ่ป็นหลกัการทางพระพทุธศาสนาท่ีผสมผสานกบัหลกัจกัรวาลวิทยาสากล 

พระพทุธศาสนาแบบทิเบตไม่ใช่ศรทัธามืดบอด แตมี่นยัลกึลบัยากท่ีจะบรรยายในบางเรื่อง 
บางครัง้เรยีกวา่ “คยุหยลทัธิ หรอืรหสัยลทัธิ(Esotericism)” เรื่องเครอืขา่ยเช่ือมโยงกนั
ทั่วจกัรวาลระหวา่งสตัวโ์ลก มนษุยถื์อเป็นสตัวพิ์เศษกวา่สตัวโ์ลกชนิดอื่น เพราะเป็นศนูยร์วม
พลงัจกัรวาลทัง้หลาย พลงัจากหมู่ดาวทัง้หมด เมื่อวิวฒันาการไปครบวงจรแลว้จะถ่ายโอนลง
มาสูต่วัมนษุย ์ เพียงแตว่า่ มนษุยต์อ้งระดบัอินทรยีข์องตวัเองใหอ้ยู่ในระดบัท่ีพอเหมาะ และ
สรา้งคณุธรรมไวใ้นจิตใจตลอดเวลา เพ่ือท าใหต้วัเองมีพลงับวก    พลงัท่ีจะดงึดดูพลงัจาก
ดาวดวงอื่น ๆ มารวมไวท่ี้ตวัมนษุยเ์อง 
  

 

หนังสือประกอบการเรียบเรียง 

 
 ทวีวฒัน ์ ปณุฑรกิวิวฒัน.์  วิถแีห่งมหายาน.  กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพส์ขุภาพใจ, ๒๕๓๑. 

 มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั,มหาวิทยาลยั. พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาฯ 

  พระสุตตันตปิฎก ทฆีนิกาย สีลขันธวัคค ์. กรุงเทพฯ : โรงพิมพม์หาจฬุาลง 
  กรณราชวิทยาลยั, ๒๕๓๙. 

 ------------------------------ . พระอภธิรรมปิฎก กถาวัตถ.ุ กรุงเทพฯ:  
  โรงพิมพม์หาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๔๐. 

 ระวี  ภาวิไล.  อภธิรรมส าหรับคนรุ่นใหม่. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพด์อกหญา้, ๒๕๓๖. 

 ---------------------------- . พัฒนาการแห่งพุทธจริยศาสตร.์ 
  เอกสารถ่ายส าเนาเขา้เลม่, ๒๕๓๗. 

 สมภาร  พรมทา. พุทธศาสนามหายาน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพม์หาจฬุาลงกรณ- 



 ๑๐  

  ราชวิทยาลยั, ๒๕๓๔.  

 สมคัร  บรุาวาศ. พุทธปรัชญา: มองจากทรรศนะทางวิทยาศาสตร.์  กรุงเทพฯ :  
  ส านกัพิมพศ์ยาม, ๒๕๓๗. 

 เสฐียร  พนัธรงัษี. พุทธศาสนามหายาน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพม์หาจฬุาลงกรณ- 

  ราชวิทยาลยั, ๒๕๑๒. 

 เสถียร  โพธินนัทะ. ประวัตศิาสตรพ์ระพุทธศาสนา. กรุงเทพฯ :  
  ส านกัพิมพบ์รรณาคาร,  ๒๕๒๒. 

 -----------(ผูแ้ปล). ชุมนุมพระสูตรมหายาน. กรุงเทพฯ :  
  ส านกัพิมพบ์รรณาคาร, ๒๕๑๖. 

 .................. . ปรัชญามหายาน.  กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพบ์รรณาคาร, ๒๕๑๖. 

 โสภณคณาภรณ(์ระแบบ ฐิตญาโณ), พระ. ประวัตศิาสตรพ์ระพุทธศาสนา. 
  กรุงเทพฯ : โรงพิมพม์หามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๐. 

 สมจินต ์ สมฺมาปญฺโญ, พระมหา(ผูแ้ปล). พุทธตันตระเบือ้งต้น. พาราณสี :   
  เอกสารถ่ายส าเนาเขา้เลม่, ๒๕๓๖. 

 ---------------------------- . พัฒนาการแห่งพุทธจริยศาสตร.์  
  เอกสารถ่ายส าเนาเขา้เลม่, ๒๕๓๗. 

 อดศิกัดิ ์ ทองบญุ. ปรัชญาอินเดยี. กรุงเทพฯ : อมรนิทรพ์ริน้ติง้กรุ๊พ จ ากดั, ๒๕๓๑. 

 อภิชยั  โพธ์ิประสิทธ์ิศาสตร.์ พระพุทธศาสนมหายาน. กรุงเทพฯ :  
  โรงพิมพม์หามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๒๐. 

 เมธีธรรมาภรณ(์ประยรู ธมฺมจิตฺโต), พระ. ปรัชญากรีกโบราณ. กรุงเทพฯ: 
  อมรนิทรพ์ริน้ติง้ กรุ๊พ จ ากดั, ๒๕๓๒. 

 ราชวรมนีุ(ป.อ.ปยตฺุโต, พระ. พุทธธรรม. กรุงเทพฯ :  
  โรงพิมพม์หาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๒๙. 

 ราชวรมนีุ (ประยรู  ธมฺมจิตฺโต), พระ. ปรัชญากรีก. กรุงเทพฯ :  
  ส านกัพิมพศ์ยาม, ๒๕๓๗. 

 ราชบณัฑิตยสถาน. พจนานุกรมศัพทป์รัชญา อังกฤษ-ไทย. กรุงเทพฯ :  



 ๑๑  

  หา้งหุน้สว่นจ ากดั อรุณการพิมพ,์ ๒๕๔๐. 

 พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบบัมหาจฬุาฯ พระวินยัปิฎก มหาวิภังค ์เล่ม ๑.  

      กรุงเทพฯ : โรงพิมพม์หาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๓๙.  

 พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบบัมหาจฬุาฯ พระวินยัปิฎก มหาวรรค เล่ม ๑.  

      กรุงเทพฯ : โรงพิมพม์หาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๓๙.  

 พระราชวรมนีุ(ป.อ.ปยตฺุโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร ์ฉบบัประมวลธรรม.  

      กรุงเทพฯ : โรงพิมพม์หาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๒๘. 

 พระมหาสมจินต ์ วนัจนัทร,์ (ผูแ้ปล). พระพุทธศาสนามหายาน.  

      เอกสารถ่ายส าเนาเย็บเลม่ประกอบการเรียนการสอน, ๒๕๓๖.  

 ระวี  ภาวิไล.  อภธิรรมส าหรับคนรุ่นใหม่. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพด์อกหญา้, ๒๕๓๖. 

 ราชบญัฑิตยสถาน. พจนานุกรมศัพทป์รัชญา องักฤษ-ไทย(ฉบบัแกไ้ขเพิ่มเตมิ).  

     กรุงเทพฯ : หจก.อรุณการพิมพ,์ ๒๕๔๐. 

 สนุทร  ณ รงัษี. ปรัชญาอินเดีย : ประวตัิและลทัธิ. กรุงเทพฯ  
      :  ส านกัพิมพจ์ฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั, ๒๕๓๗. 

 อดศิกัดิ ์ ทองบญุ. ปรัชญาอินเดยี. กรุงเทพฯ : อมรนิทร ์พริน้ติง้ กรุ๊พ จ ากดั, ๒๕๓๒. 

    กฤษณรกัษ ์(ผูแ้ปล). คัมภรีม์รณะของธิเบต. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ ์

 ปัญญาสยาม, ๒๕๓๗. 

โซเกียล รนิโปเช (ผูเ้ขียน), พระไพศาล วิสาโล(ผูแ้ปล). ประตูสู่สภาวะใหม่.  

   กรุงเทพฯ :  มลูนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๔๑. 

 ฉตัรสมุาล กบลิสิงห ์ษัฏเสน(ผูเ้รียบเรียง). พระพุทธศาสนาแบบทเิบต. กรุงเทพฯ : 
  บรษิัท สอ่งศยาม จ ากดั, ๒๕๓๘. 

 บรรยง  บญุฤทธ์ิ.  โลกลึกลับของทเิบต, พิมพค์รัง้ท่ี ๒. กรุงเทพฯ :  บรษิัทสรา้ง 
สรรคบ์ุ๊คส ์ จ ากดั, ๒๕๔๑. 

ส. ศวิรกัษ.์  ความเข้าใจในมหายาน. กรุงเทพฯ :  บรษิัท สอ่งศยาม จ ากดั, ๒๕๔๒. 

 …………  ของดจีากธิเบต.  กรุงเทพฯ : บรษิัท สอ่งศยาม จ ากดั, ๒๕๔๔. 

 ………...   พุทธตันตระหรือวัชรยาน.  กรุงเทพฯ : เรือนแกว้การพิมพ,์ ๒๕๔๒. 

   Encyclopaedia Britanica : the Works of Aristotle Vol. II.  



 ๑๒  

   Chicago :  William Benton Publisher, 1952. 

 Irrwin, Terrence(Translator). Aristotle :  

   Nicomachean Ethics. Indiana : 

  Hackett Publishing Company, 1985. 

  Brandon, S.G.F. (Editor). a dictionary of Comparative 

    Religion. New York : 

  Charles Scribner’s Sons, 1970.  

 Chattopadhyaya, Suddhakar. Reflections on  

   the TANTRAS. Delhi : 

  Motilal Banarsidass, 1990.  
 Charles A. Moore (Editor). the Japanese Mind : Essentials  

  of Japanese Philosophy and Culture. Tokyo :  

  Charles E. Tuttle Company,  

 Ghose, Ramendra Nath. THE DIALECTICS  

   OF NAGARJUNA. Allahabad: 

  Vohra Publications & Distributors, 1987. 
 Inazo Nitobe. Bushido : The Soul of Japan. Tokyo :  

  Charles E. Tuttle Company, 1973. 

 Kalupahana, David J.. A History of Buddhist Philosophy :  

   Continuity and 

  Discontinuities. Delhi : Motilal Banarsidass, 1994. 

 ---------------------------- . Mulamadhyamakakarika  

   of Nagarjuna : The Philosophy of the Middle Way.  

   Delhi : Motilal Banarsidass, 1978. 

 Kewl Krishan Mittal. Vijnanavada(Yogacara) and  

   Its Tradition. Delhi : University of Delhi, 1993. 

 Ramanan, K. Venkata. NAGARJUNA’S PHILOSOPHY.  

   Delhi :  Motilal Banarsidass, 1978. 

 Sangharakshita. A Survey of Buddhism : Its  

   Doctrines and Methods through the   Ages.  
   London : Tharpa Publications, 1987. 

 Stefan Anacker. Seven Works of Vasubandhu. Delhi : 



 ๑๓  

  Motilal Banarsidass, 1986. 

 Christmas Humphreys. A Popular Dictionary  

   of Buddhism.   London : Curzon Press, 1976. 

 David Kalupahana. Mulamadhyamikakarika  

    of Nagarjuna  : The Philosophy of the Middle Way.  

   Delhi : Motilal Banarsidass, 1991. 

 ----------------------- . A History of Buddhist Philosophy  

      : Continuities and Discontinuities. Delhi :  

   Motilal Banarsidass, 1991. 
 Jaidev Sigh. An Introduction to Madhyamaka Philosophy. Delhi  

    : Motilal   Banarsidass, 1978. 

 Kewal Krishan Mittal, Editor. Sunyavada :  

   The Madhyamika Thought.  

     Delhi : Graphic Arts Centre, University of  

   Delhi, 1993. 

 Ramendra Nath Ghose. The Dialectics of Nagarjuna. 

    Allahabad  

     : Vohra Publishers & Distributors, 1987. 

 Satish Chandra Vidyabhusana. A History of Indian Logic.  

     Delhi : Motilal Banarsidass, 1988. 

 S.G.F. Brandon, Editor. a dictionary of Comparative 

     Religion. New York : Charles Scribner’s Sons, 1970. 

 S. Radhakrishnan, Editor. The Principal Upanis  ฺ ads. Delhi  

     : Oxford University Press, 1991. 

 Vicente Fatone. The Philosophy of Nagarjuna. Delhi  
    : Motilal Banarsidass, 1978. 
 Dargyay,  Eva M.. The Rise of Esoteric Buddhism  

   in Tibet. Delhi : Motilal Banarsidass,  1979. 

 Bagchi,  P.C.. “Evolution of the Tantras” in  the book 

    entitled  “The Cultural Heritage of India”.   



 ๑๔  

   Calcutta : The Ramashna Mission  

Institute of Culture, 1983. 

Bhattacharyya, Benoytosh.  “Tantrika Culture among  

  the Buddhists” in the book entitled : The  

  “The Cultural Heritage of India”.  Calcutta :  

The Ramashna Mission  Institute of Culture, 1983. 

 Ekvall, Robert B.. Religious Observances in Tibet. 

     Chicago :  The University of Chicago Press, 1964. 

 Getty,  Alice.  The Gods of Northern Buddhism. Tokyo :  

Charles E. Tuttle Company, 1962. 

 Govinda,  Lama Anagarika.  Foundations of Tibetan 

      Mysticism. London  :  A  Rider Book, 1987.  

 Hazra, Kanai Lal.  The  Adi-Buddha.  Delhi  :  

   B.R. Publishing  Corporation, 1986.  

 Malalasekera,  G.P.. Encycpopaedia of Buddhism,  

   Volume II. Ceylon : The Government Press, 1967.  

 Paul,  Debjani.  The Art of Nalanda :  Development  

   of Buddhist Sculture AD. 600-1200.  Delhi  :  

    Munshiram Manoharlal, 1995. 

Rinpoche, Tulku Thondup.  Buddhist Civilization in Tibet. 

    New York :  Routledge & Kegan, 1987. 

 Sangharakshita.  A Survey of Buddhism : Its Doctrines  

    and Methods through the Ages. London :  

   Tharpa Publications, 1987. 

 Thondup,  Tulku  Rinpoche.  Buddhist Civilization  

   in Tibet.  London : Routledge & Kegan Paul, 1987. 

 Waddedd, L.A..  The Buddhism of Tibet or Lamaism.   

   London :  ………………,  1895.  
 
                                                                 

 


