
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ค านิยมและบทบรรณาธิการ 

ข้าพเจ้าอาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช  ปัจจุบันเป็นผู้อํานวยการโรงเรยีนถนอมพศิ

วิทยา เป็นผู้สนใจค้นควา้ปฏิบัติในการฝึกสมถสมาธิแบบต่างๆ ร่วม 100 สํานัก โดยไดศ้ึกษา

ลุ่มลึกในการวิจัยใช้พลังงานคลื่นเสียงพลังงานจากหินสีแร่ศักสทิธิ์ต่างๆ มาใช้ในการพัฒนา

สมาธิ มีความสันทัดเป็นพิเศษในการฝึกกสิณและสมถสายวัชรญาน   ทั้งยังสนใจศึกษาใน

พระสูตรของลัทธฝิ่ายหนิยานและมหายาน ตลอดจนการฝึกปราณโยคะจากสํานักสหัจโยคะ

รวมทั้งไดร้ับการฝึกอบรมในหลักสูตรวิชาพลังจกัรวาลในระดับ 7  พิเศษ สํานักอาจารย์เลือง

มินด๊าง ดาสิรานาราดา 

ได้เคยอธิษฐานขอจัดทําเผยแพรพ่ระสูตรฝ่ายมหายานเนือ่งจากความมศีรัทธาอย่าง

สูงต่อพระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์กวนอมิ โดยที่ผา่นมาได้จัดทําหนังสือพระสูตรฝา่ย

มหายานพรอ้มอรรถกถาไว้จํานวน 4 เลม่   ไดแ้ก่ วัชรปรัชญาปารมิตาสูตร ฉบับแปล 

Edward Conze (2561) วัชรปรัชญาปารมิตาสูตร ฉบับถอดรหัสธรรม  จากพระสูตร 

(2561)  ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร ฉบับแสงธรรมแห่งผโูถ่วซาน ฉบับแปล Edward 

Conze (2562) อรรถกถาปริศนาธรรมที่แฝงเรน้ในสัทธรรมปุณฑริกสตูร บทที่ 25 มหา

กรุณาธิคณุและมหาปัญญาธิคณุของพระอวโลกเิตศวรมหาโพธิสัตว์กวนอิมกับการรับฟัง

เสียงร่าํรอ้งของโลกฉบับแปล Burton Watson (2563) ท่านที่สนใจอา่นหนังสือทั้ง 4 เล่ม

ดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดมาอา่นได้ฟรีโดยไมเ่สียค่าใช้จ่ายเพื่อเผยแพร่บารมธีรรมที่ 

www.ariyasound.com หรือสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ  อริยะ สุพรรณเภษัช 

081-8033630 

 

 



 
 

 

อาจารย์ธนพพิัฒน์ เจนนพกาญจน์ เป็นผู้มคีวามสนใจในการศึกษาค้นคว้าพระสูตร

ฝ่ายมหายาน มีหนังสอืพระสูตรต่างๆ ทั้งฝา่ยหนิยานและมหายานสะสมอยู่เป็นจํานวนมาก 

และมคีวามรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี รวมทั้งการแปลความหมายของศพัท์โบราณ

ทางศาสนาพุทธ  ขา้พเจ้าก่อนที่จะทาํหนังสือพระสูตรมหายานทั้ง     4 ฉบับ  ได้ขอร้องให้

อาจารย์ธนพพิัฒนไ์ด้ช่วยแปลพระสูตรต่างๆ ของฝ่ายมหายานโดยเลือกจากฉบับที่มีที่มา

จากต้นฉบับภาษาสันกฤตแล้วไว้เป็นภาษาอังกฤษ โดยขอร้องให้อาจารย์ธนพพิัฒน์ช่วยแปล

ออกมาเป็นภาษาไทย   เพื่อประโยชน์ต่อความชัดเจนเพื่อทําการอรรถกถาใหม่ ทั้งยังจะ

สามารถเปรียบเทียบกับหนังสือพระสูตรมหายานฉบับอื่น ๆ ที่ส่วนใหญม่ีการแปลพระสูตร

จากต้นฉบับเป็นภาษาจีน แล้วแปลออกมาเป็นภาษาไทยทีม่ีชื่อเสยีง     จึงขอประกาศ

เกียรติคุณของอาจารย์ธนพิพัฒน์ เจนนพกาญจน์ไว้ ที่สร้างมหากศุลในการแปลพระสูตร

ของศาสนาฝ่ายมหายาน ไว้ ณ ที่นี้  

จากการศึกษาพระสูตรที่ได้จากการแปลทีผ่่านมาโดยเปรียบเทยีบกับพระสูตรฉบับที่

มีการแปลมาก่อนหน้า  พบว่าเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งในการศึกษาเนือ้หาในพระสูตร  แม้

เนื้อหาโดยรวมอาจจะมคีวามคลา้ยคลึงกัน  แต่ก็พบว่ามีหลายข้อความที่มีความแตกต่างกัน  

บ้างมีความแตกต่างกันเล็กน้อยไม่เปลีย่นความหมายแต่อย่างใด บ้างแตกต่างกันมากอย่างมี

นัยสําคัญ บ้างกพ็บเป็นอุปสรรคที่เกิดข้ึนกับผู้อา่นโดยผู้แปลนําศัพทช์ัน้สูงที่ยากแก่การ

เข้าใจของคนทั่วไปมาใช้ บ้างมีการแตกต่างกันมากถึงขั้นของการขาดหายของเนือ้หาที่

สําคญัอย่างยิ่ง ที่อาจเป็นกุญแจสําคญัซึ่งอาจจะช่วยในการไขปรศินาคาํสอนในพระสูตรได้

เป็นอย่างด ี

 



 
 

 

สําหรับการจัดทําเผยแพร่พระสูตรมหายาน มญัชุศรีมหาปรัชญาปารมิตาสูตรฉบับน้ี  
ข้าพเจ้าได้แรงบันดาลใจจากการไปแสวงบุญทีภู่เขาอู่ไถซาน ซึ่งได้รับการยกย่องบูชาใหเ้ป็น 
1 ใน 4 ภูเขาศักด์ิสิทธิ์ทีสุ่ดทางพทุธศาสนาในประเทศจีน (อีก 3 แห่งได้แก่ ภูเขาผู่โถวซาน 
มณฑลเจ้อเจียง ภูเขาศกัสิทธิ์ของพระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์,   ภูเขาจิ่วหัวซาน มณฑล
อันฮุย ภูเขาศักสทิธิ์ของพระกษิติครรภ์มหาโพธสิัตว์ และภูเขาเอ๋อเหมยซาน มณฑลเสฉวน 
ภูเขาศักสทิธิ์ของพระสมันตภัทรมหาโพธิสัตว์)ซึ่งที่ภูเขาอูไ่ถซานนี้ไดร้บัการกล่าวขานมาแต่
ครั้งพทุธกาลวา่      เปน็สถานที่ที่ประทับของพระมัญชุศรีมหาโพธสิัตว์หรือ เทพเหวินซู ผู้
เป็นเลิศทางปัญญา อคัรสาวกฝา่ยซา้ยของพระพุทธเจ้า ตามลทัธิฝา่ยมหายาน  

ก่อนเดินทางอาจารย์ธนพิพัฒนไ์ด้มอบมญัชุศรมีหาปรัชญาปารมิตา ฉบับต้นฉบับ
ภาษาจีน แปลเป็นภาษาไทยโดยพระอาจารยว์ศิวภัทร** มาให้ข้าพเจ้าได้อ่านก่อนเดินทาง  

(**พระอาจารย์วิศวภัทร ฉายา เส็กก่วงโต่ว (จีน: 釋廣度) เป็นชาวไทยท่ีออกบวช 

ณ ภูเขาเก้ายอด    หรอืภูเขาจิ่วหัวซาน (จีน: 九華山) ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของพระกษิติ
ครรภ์มหาโพธิสตัว์ ซึ่งเป็น 1 ใน 4 พุทธบรรพตของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ท่านเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการแปลพระสูตรมหายานจากพระไตรปิฎกภาษาจีน เป็น
ภาษาไทย จ านวนมากกว่า 20 พระสูตร รวมทั้งมัญชุศรีมหาปรัชญาปารมิตานี้ด้วย และ
เน้นการน าข้อวัตรปฏิบัติที่ปรากฏในพระสตูรมหายานออกมาปฏิบัตไิด้จริง ปัจจุบันเป็น
รองประธานและคณะท างานโครงการแปลพระสูตรมหายานจีน-ไทย ติดตามผลงานการ
แปลพระสตูรมหายานของท่านได้ที่ www.mahayanthai.org) 

จากการอ่านมญัชุศรมีหาปรัชญาปารมิตาสูตรฉบับนี้ ข้าพเจ้ามีความสนใจเป็นอย่าง
ยิ่ง แต่ตอนแรกเริม่เมือ่ได้อ่านพระสูตรใหม่ๆพบว่าเป็นพระสูตรที่มีความยากยิ่งในการตอ้ง
ใช้สติปัญญาและความรูจ้ากการศึกษา  พระสูตรฝ่ายมหายานต่างๆ ที่ผา่นมาเข้ามาช่วยใน
การทําความเขา้ใจ ซึ่งพบความยากลําบากในการตีความนยั  ของพระสตูรยากมากกว่าทุก 
ๆ พระสูตรฝ่ายมหายานเท่าที่เคยศึกษามา  

https://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%8E%E0%B8%81%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99


 
 

 

ผลแห่งการมีขันติ วิริยะ ญาณ ปัญญาจากการศกึษาในมัญชุศรีปรัชญาปารมิตาสูตร
นี้มาอย่างลึกซึ้งมากกว่าสองปี ก็มีความปิติยินดทีี่ได้มีโอกาสศึกษาพระสูตรนี้ เพราะปรัชญา
มหายานระดับสูงสุดที่เรียกว่าเอกยาน ทีไ่ด้จากพระสูตรนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการอํานวย
ให้เกิดความรู้ที่เป็นด่ังกุญแจที่สามารถไขความลับของพระสูตรฝ่ายลทัธิมหายานและ
หินยานที่ไดศ้ึกษาเรยีนรู้มาก่อนหน้าเป็นอย่างดี   

เช่น ปริศนาในวัชรปรัชญาปารมิตาสูตร เรื่องทีม่าและตรรกเหตุผลของพระพุทธเจา้
ในการตั้งคําถามตอ่   สภุูติ ที่มาของคําถามของพระพุทธเจา้ที่มีตอ่สุภูตเิหล่านั้นมาจากไหน 
ทั้งคําตอบของสุภูติทีพ่ระพุทธเจ้าต้องการตรวจสอบ คําตอบใดถูกต้องชอบแล้ว คําตอบใดที่
ยังไม่ถูกต้อง คําตอบที่ถกต้องแท้จริง คอือะไร  สามารถหาคาํตอบได้ในมัญชุศรีปรัชญาปาร
มิตาสูตรนี้   

ด้วยเหตุการณ์ในคืนที่ขา้พเจ้าไดร้ับการสือ่สารพิเศษจากพระมัญชุศรีมหาโพธสิัตว์

โดยข้าพเจ้าได้จดคาํสือ่สารนั้นไว้ไว้ในกระดาษนับสิบแผ่น ในระหว่างอยู่ทีโ่รงแรมทีพ่ักริม

แม่น้ําฮวงโหใกล้เมืองเมอืงอูไถ่ซาน ข้าพเจ้าจึงได้ขอร้องให้อาจารยธ์นพพิัฒน์ ช่วยแปลพระ

สูตรนี้ตามบัญชาของพระมัญชุศรีมหาโพธสิัตว์ โดยข้าพเจ้าได้ปรึกษาหารือกับอาจารย์ธน

พิพัฒน์ และอาจารย์ธนพิพัฒนไ์ด้นําเสนอให้แปลโดยใช้พระสูตรต้นฉบับภาษาจีนที่แปลเป็น

ภาษาอังกฤษ จากนักภาษาศาสตรโ์บราณที่มีชือ่เสยีง ชื่อ มญัชุศรีมหาปรัชญาปารมิตา 

(Sūtra of Mahā-Prajñā-Pāramitā Pronounced by Mañjuśrī 

Bodhisattva) โดยแปลและเรียบเรยีงจาก Sūtra of Mahā-Prajñā-Pāramitā 

Pronounced by Mañjuśrī Bodhisattva ฉบับที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ Buddha 

Sūtras Mantras Sanskrit เป็นหลัก และ  เสริมเนือ้หาบางจุดจากงานของศาสตา

จารย์ EDWARD CONZE ชื่อปรัชญาปารมิตาใน 700 บรรทัด  (The 

Perfection of Wisdom in 700 Lines)    



 
 

 

ซึ่งพบความนา่แปลกใจที่พระสูตรนี้เมื่อเปรยีบเทียบกับฉบับที่แปลโดยท่านพระ

อาจารย์วิศวภัทร พบว่า  มีเนื้อหาในพระสูตรหลายส่วนที่แตกต่างกับฉบับที่พระอาจารย์

วิศวภัทรได้แปลอย่างมนีัยสําคัญ   จึงไดท้ําการศึกษาเปรียบเทยีบเพือ่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

ต่อการศึกษา   

มัญชุศรมีหาปรัชญาปารมิตา ฉบับแปลจากต้นฉบับภาษาจีนเป็นภาษาอังกฤษ แปล

เป็นภาษาไทยโดยอาจารย์ธนพพิัฒน์ เจนนพกาญน์ (ต่อไปน้ีจะเรียกวา่ฉบับที่ 1 ธ )  

เปรียบเทียบกับมัญชุศรมีหาปรัชญาปารมิตาสูตร ฉบับแปลจากต้นฉบับภาษาจีน แปลเป็น

ภาษาไทยโดย ท่านอาจารย์วศิวภัทร (ต่อไปนี้จะเรียกวา่ฉบับที่ 2 ว ) พบว่าข้อความส่วน

ใหญ่จะคลา้ยคลึงกัน  แต่มีข้อแตกต่างที่สาํคญัคือ 

ข้อที่ 1  ฉบับที่ 1 ธ จะมี 2 ปริเฉท  ส่วนฉบับที่ 2 ว  จะมี 1 ปริเฉท 

ข้อที่ 2  ฉบับที่ 1 ธ และฉบับที่ 2 ว  พบว่าประกอบด้วยเนื้อหา 36 หัวข้อที่เหมอืนกันหรือ

แตกต่างกันเล็กน้อย 3 

ข้อที่ 3  ฉบับที่ 1 ธ มีเนื้อหาสําคัญที่ฉบับที่ 2 ว ไม่มี 2 เนื้อหา 

ข้อที่ 4  ฉบับที่ 2 ว มีเนือ้หาสําคัญที่ฉบับที่ 1 ธ ไม่มี 1 เนื้อหา  

ข้อที่ 5 ฉบับที่ 1 ธ  มีเนื้อหาสําคัญที่ไมพ่บในฉบับที่ 2 ว คอื แนวทางฝึกสมาธทิี่

เรียกวาเอกะวยุหสมาธิ   ซึ่งเป็นคําบรรยายในสว่นของการฝึกจิตสมาธิเพื่อให้ตนสามารถ

เข้าสู่ปัญญาบารมีได้เร็วข้ึน โดยการเชื่อมโยงกับพระพุทธเจา้ด้วยการฝึกระลึกถึง

พระพุทธเจา้ด้วยพุทธานุสติ และแนวทางการบรรลุอนุตตรสัมมาสมัโพธิอย่างรวดเร็ว ซึ่งใน

ฉบับที่ 2 ว ไม่มีการบรรยายรายละเอยีดแนวทางการปฏิบัติสมาธิเหมอืนฉบับที่ 1ธและใช้

คําเรยีกช่ือสมาธินี้ที่แตกต่างกันโดยเรียกช่ือวา่ โพธศิวรสมาธิ   



 
 

 

ข้อที่ 6  ฉบับที่ 2 ว  มีเนื้อสําคัญที่เชื่อว่าเป็นหนึ่งในแนวทางการฝึกเอกะวยุหสมาธิ 

ที่แฝงเร้นอยู่ในพระสูตรนี้ โดยเป็นการฝึกจิตสมาธิเพือ่ให้ตนสามารถเขา้สู่ปัญญาบารมไีด้เร็ว

ขึ้น โดยการเชื่อมโยงกับพระพุทธเจา้ด้วยแสงโอภาสแห่งพระพุทธองค์ถา้ผู้ฝึกสมาธมิี

ประสบการณ์ในการฝึกสมาธสิายวัชรยานของธเิบต สายพลังจักรวาล และการฝึกสมาธิ

สุญญตาสมาบัติ ก็จะมคีวามเขา้ใจในแนวทางการฝึกรูปแบบน้ีมากขึ้น 

แม้พระสูตรทั้งสองฉบับนี้แม้ว่าจะมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญั ในด้านเนื้อหา 

จนอาจทําให้บางคนทีอ่า่นอยา่งผิวเผินอาจเข้าใจผิดโดยเกิดความสับสนไม่ทราบว่าฉบับใด

กันที่จะเป็นมัญชุศรีปรชัญาปารมิตาสูตรฉบับที่แท้จริง   แต่จากการศกึษาเปรียบเทียบโดย

ส่วนตัวของข้าพเจ้าที่เคยฝึกฝนและศึกษาศาสตร์ของการฝึกสมาธิของสายหินยาน สาย

สุญญตา สายพลังจักรวาลและสายวัชรยาน  มาก่อนทําให้มีความเชือ่โดยส่วนตัวว่า    ทั้ง

สองฉบับน้ันก็เป็นพระสตูรฉบับที่แท้จริงทั้งคู่  เพราะเนื้อหาหลักๆ 36 หัวข้อคลา้ยคลึงกัน 

และทั้งสองฉบับต่างมีเนื้อหาที่เสริมส่งซึ่งกันและกัน ที่แยกเป็นสองฉบับเพราะอาจจะแยก

ออกตามเนือ้หาการฝึกเอกะวยุหสมาธิ    โดยฉบับที่ 2 เป็นพระสูตรทีอ่าจมอบให้ผูฝ้ึก

เอกะวยุหสมาธิระดับตน้ศึกษา ส่วนฉบับที่ 1 เป็นเป็นพระสูตรที่   อาจมอบให้ผู้ฝึกเอกะว

ยุหสมาธิระดับสูงศึกษา อันนี้เป็นความคิดสว่นตัวของข้าพเจา้เท่านั้น 

นอกจากนี้ข้าพเจ้าไดค้ิดเล่นๆ วา่เชื่อหรอืไม่วา่ไอสไตน์ได้เคยอ่านพระสตูรนี้ และได้

แนวคิดจากพระสูตรนี้นาํไปสร้างระเบิดปรมาณ ู จากเค้าปริศนาความคดิของพระสูตรที่ได้

กล่าวไว้เกีย่วกับกุศลของสังขตะและกุศลของ อสังขตะในฉบับที่ 2 ว 

 

 



 
 

 

สําหรับพระสูตรฉบับนี้ข้าพเจ้าเดิมมีความคิดที่จะทําการอรรถกถาดังหนังสือพระ

สูตร 4 ฉบับที่เคยทําไวก้่อนหน้า แต่ทว่าในทีส่ดุข้าพเจ้าก็ไมไ่ด้ทําการอรรถกถา   เนือ่งจาก

ในพระสูตรได้เขียนไว้แบบมีนัยไว้ให้ต้องมีกฎเกณฑ์ระมัดระวังตอ่การปฏิบัติต่อพระสูตร 

โดยเฉพาะการเผยแพรพ่ระสูตรต่อผู้อื่นตอ้งเผยแพร่ตามความเป็นจริงนี่เป็นข้อแรก  อีกทั้ง

เนื้อหาในพระสูตรมีความเป็นอจินไตยธรรมอยา่งมากมาย   โดยที่อจินไตยธรรมนัน้คือสิ่งที่

ไม่อาจอธิบายได ้ แม้วา่สิ่งที่อาจจะคาดคิดได ้กเ็ป็นสิ่งที่ยากจะอธิบายด้วยเช่นเดียวกัน นี่

เป็นข้อที่สอง 

นอกจากนีพ้ระสูตรนี้เปน็พระสูตรของผู้มีบารมทีี่มีโพธิจิตต์ปรารถนาทีจ่ะบรรลสุู่

อนุตตรสัมมาสมัโพธิเปน็พระพุทธเจา้ ดังนั้นวาสนาบารมีของแต่ละพระโพธิสัตว์ในการ

เข้าถึงพระสูตรก็ไม่ควรมีใครมากล้าที่จะมาก้าวล่วงอรรถกถาพระสูตรเพื่อเผยแพร่แนะนําที่

อาจผิดเพี้ยนไปจากพระสูตร โดยจะตอ้งดําเนนิการนําเสนอและเผยแพร่พระสูตรตามความ

เป็นจริงของพระสูตรเทา่นั้นห้ามปรับปรุงเปลี่ยนใดๆโดยเด็ดขาด  

ดังดํารัสแห่งพระพุทธองค์ ที่กล่าวไว้ว่า  ถา้ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสกและอบุาสิกาผู้ทีไ่ม่

ปรารถนาให้ตนต้องตกไปสู่เส้นทางชีวิตทีเ่ลวร้าย พวกเขาควรศึกษาเรยีนรู้กลอนหน่ึงบทสี่

บาท(a four-verse stanza)ของพระสูตรวา่ด้วยปัญญาบารมี ยอมรับและบูชา อา่น

และทอ่งจํา รวมถึงการเผยแพร่ต่อผู้อื่นตามความเป็นจริง  

พระสูตรนี้แม้จะมคีวามยากยิ่งในระดับอจินไตยสําหรับการศึกษา แต่ผูศ้ึกษาที่

สามารถเรยีนรู้ได้ถอืว่าเป็นจะเป็นผู้ที่วาสนาบารมีมหาศาลยิ่งนัก  

 

 

 



 
 

 

จากพระด ารัสของพระพุทธองค์ในพระสูตรที่กล่าวไว้ดังนี้  

 ….พระพุทธองค์ตรสักับพระมัญชุศรีว่า  

 หากมีผู้ใดได้ยินได้ฟังธรรมะนี้แล้ว 

 พวกเขาไม่รู้สึกตกใจหรือหวัน่เกรง  

 แสดงว่าในอดีตชาติที่ผ่านมานั้น 

 พวกเขาได้เคยสั่งสมกุศลมูลจากพระพุทธเจ้า  

 ไม่ใช่แค่จ านวนไม่กี่พันพระองค์ 

 แต่พวกเขาต้องได้เคยสะสมกุศลมูลจากพระพุทธเจ้า 

 มาแล้วถึงหลายพันล้านโกฏพระองค์ทีเดียว  

 ดังนั้นเขาจึงมิได้แสดงอาการตกใจ หรือหวั่นเกรง 

 เมื่อพวกเขาได้ยินได้ฟังค าสอนเกี่ยวกบัปัญญาบารมีอันลึกซึ้งนี้… 

 

 

 

 

 



 
 

 

 ..พระพุทธองค์ตรัสกับพระสารีบุตรว่า 

 ถ้าหากมีกุลบุตร กุลธิดาซึ่งได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับปัญญาบารมีอันลึกซึ้ง

นี้แล้ว  

 มีใจเด็ดเดี่ยวมั่นคง ไม่สะดุ้งตกใจ ไม่งงงวย และไม่รู้สึกระย่นย่อ  

 เธอจงรู้ไว้เถอะว่า 

 เขาเหล่านัน้ไปยืนในภูมิที่ไม่ถอยหลังแล้ว  

 ถ้าชนเหล่าใดได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับปัญญาบารมีอันลึกซึ้งนี้แล้ว  

 ไม่สะดุ้งตกใจ ไม่ไม่งงงวย และไม่รู้สึกระย่นย่อ  

 แต่มีความศรัทธา น้อมรับ เคารพบูชา  

 และฟังแล้วฟังเล่าอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย  

 พวกเขาเหล่านั้นจะบรรลุซึ่ง  

 ทานบารมี  (dāna-pāramitā)  

 ศีลบารม ี (śīla-pāramitā)  

 กสานติ์บารมี  (kṣānti-pāramitā)  

 วิริยะบารมี  (vīrya-pāramitā)  



 
 

 

 ณานบารม ี (dhyāna-pāramitā)  

 และปัญญาบารม ี (prajñā-pāramitā)  ในที่สุด  

 นอกจากนี้เขายังสามารถเผยแผ่ และสั่งสอนแก่ผูอ้ื่น  

 และยังสามารถท าให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม 

 (การบ าเพ็ญปัญญาบารมี)ด้วย” 

เธอจงรู้ไว้เถอะว่ากลุบุตรและกุลธิดาเหล่านี้ 

ในที่สุดแลว้ 

พวกเขาจะได้บรรลุซึ่งอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ 

และได้อาศัยอยู่ในพุทธเกษตร (Buddha Lands)  

 

ถ้ากุลบุตรและกุลธิดาผู้ซึ่งได้ยินได้ฟังค าสอนว่าด้วยปัญญาบารมีนี้ 

แล้วไม่รู้สึกสะดุ้งตกใจหรือหวัน่เกรง  

แต่ศรัทธาและเข้าใจค าสอนอย่างแท้จริง  

เธอจงรู้ไว้เถิดว่าพวกเขาเหล่านัน้ 

จะได้รับการช าระให้บริสุทธิ์โดยพระพุทธเจ้าทัง้หลาย 



 
 

 

พร้อมกับได้รับพระราชลัญจกร (the seal)  

หรือมหายานธรรมมุทรา (the Mahāyāna Dharma Seal)   

ซึ่งมีเพียงพระพุทธเจ้าเท่านัน้ที่มีพระราชลัญจกรนี้  

 

ถ้ากุลบุตรและกุลธิดาศึกษาเรียนรู้ธรรมมุทรานี้  

พวกเขาไม่เพียงอยู่เหนือกว่า เส้นทางชีวิตที่เลวร้าย  

แต่ยังอยู่เหนอืกว่า 

ผู้ที่ด าเนนิตามเส้นทางของพระสาวก 

และพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย 

 

นอกจากนี้ในพระสูตรได้มีการระบุถึงผูท้ี่ทรงพระสูตรนี้ จะได้รับการดแูลรักษา

คุ้มครอง     จากทา้วสกักะเทวราชและเทวดาทั้งหลายตลอดจนกล่าวถึงผลลพัธอ์ันยิ่งใหญ่ที่

จะเกิดขึ้นอีกด้วย  

….ท้าวสักกะเทวราช ไดก้ล่าวปฏิญาตอ่พระพทุธองค์วา่ “ข้าพระองค์จะดูแลรักษาให้

กุลบุตรและกุลธิดาในชมพูทวีปสามารถได้ยินพระสูตรซึ่งเป็นพุทธธรรมที่แท้จริงนี้อยู่เสมอ 

และพวกเขาเหลา่นั้นจะเชื่อถือศรัทธา เข้าใจ ยอมรับและบูชา อ่านและท่องจําและเผยแผ่

พระสูตรนี้แก่ผูอ้ื่น ตลอดจนจะให้เทวดาทุกตนคอยปกป้องคุม้ครอง และสนับสนุนกุลบุตร

และกุลธิดาเหล่านั้นพระเจ้าข้า 



 
 

 

ในเวลานั้นพระพุทธองค์ได้ตรัสกับท้าวสักกเทวราช (Śakro-Devānām-Indra) 

ว่า “ท่านโกสยี์ เป็นเช่นนั้น เป็นเช่นนัน้  

กุลบุตรและกุลธดิาเหลา่นี้ในที่สุดแล้วจะบรรลพุุทธะโพธิ (Buddha 

bodhi) อย่างแน่นอน 

 
 ข้าพเจ้าได้จัดพมิพ์เผยแพร่พระมญัชุศรมีหาปารมิตาสูตรฉบับที่แปลเป็นภาษาไทย
โดยอาจารย์ธนพพิัฒน์ เจนนพกาญน์ออกเผยแพร่เป็นวิทยาทานเพือ่เปน็ประโยชน์ต่อการ
เผยแพรพ่ระเกียรติคณุของพระมญัชุศรีมหาโพธิสัตว์และเผยแพร่พระสูตรฝ่ายมหายานใน
ประเทศไทย แต่การพมิพ์เผยแพร่ครั้งนี้ เพือ่ความสมบูรณ์งดงามและเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้อ่านอยา่งสูงยิ่ง ข้าพเจ้าจึงได้ขออญัเชิญมญัชุศรีมหาปรัชญาปารมิตาสูตร ฉบับแปลเป็น
ภาษาไทยโดยท่านอาจารย์วิศวภัทรมาพิมพไ์ว้รว่มกันด้วยโดยเป็นต้นฉบับแท้ๆของท่าน 
ไม่ได้มีการแก้ไขปรับปรุงใดๆทั้งสิ้น เพือ่เป็นการยกย่องชื่นชมผลงานของท่านอาจารย์วศิว
ภัทร ซึ่งเปรียบได้ดั่งพระถังซําจั๋งของเมืองไทย 

ขอผลบญุกุศลมูลทีไ่ด้รบัจากการจัดพิมพ์ขอใหข้้าพเจ้ามรี่างกายที่แข็งแรงมีสุขภาพดี
ที่จะเป็นกําลังที่จะอุทศิตนเผยแพร่ธรรมในพระสูตรฝ่ายมหายานให้ได้มากที่สุดเพือ่ถวายต่อ
พระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์ที่ขา้พเจา้เคารพและมสีติปัญญาที่จะพาข้ามฝั่งหลุดพ้นจาก
วัฏสงสารนี้ สาํหรับการกระทําต่างๆของขา้พเจา้ทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตทีไ่ด้อาจ
กระทําผิดพลาดไปโดยไม่ได้เจตนาขอให้โปรดให้อภัยแก่ข้าพเจ้าด้วย 

 
อริยะ สุพรรณเภษัช 

บรรณาธิการและผู้จดัพิมพ์เผยแพร่พระสูตรเป็นวิทยาทาน 

 

 



 
 

 

พระมัญชุศรีมหาโพธิสตัว์ - พระมหาโพธิสตัวเ์หวินซู 

 

 

ในพุทธศาสนานั้น โดยเฉพาะนิกายมหายานได้กล่าวถึงคุณแห่งพระโพธิสัตว์เป็นหลัก ซึง่ก็
หมายถึงว่า พระโพธิสัตวน์ั้นได้รับการยอมรับเป็นสว่นมาก ซึ่งมีผู้นับถือมากมายในโลก และยัง
แบ่งเป็นนิกายย่อยๆได้อกีมากมาย  โดยมากแล้วผู้คนที่นับถือพุทธศาสนานิกายมหายานส่วนใหญ่
จะมีความเข้าใจในเร่ืองของพระโพธิสัตว์เป็นอย่างดีเพราะเป็นค าสอนที่ถูกยกขึ้นมาบ่อยครั้ง 
โดยเฉพาะนิกายสุขาวดีที่เน้นค าสอนการภาวนาพระนามพระอมิตาภะพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์
อวโลกิเตศวร รวมถึงทศกุศลกรรมบถ แต่เหตุนั้นก็ยังเป็นแนวคิตที่ใช้ พลานุภาพของพระพุทธ
และพระโพธิสัตว์ ซึ่งในปจัจุบัน มีนักศึกษาสืบค้นหลายคนได้ตีความว่า เป็นการรวมความเชื่อใน
แบบเทวนิยมมาด้วย หากมองดูแล้วเพราะสภาพสังคมในแบบจีนนั้นยังมีความเชื่อในแบบนั้น  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ดังนั้น ศาสนานิกายจึงปรับตัวให้เข้ากับสภาพพ้ืนที่นั้นๆ จนเป็นที่นับถือ พระโพธิสัตว์องค์
หนึ่งได้ทีไ่ด้นับถือมากพอสมควรในทางมหายาน นั่นคือพระมัญชุศรีมหาโพธิสัตว์ – พระมหา
โพธิสัตว์เหวินซ ู

พระมัญชุศรีมหาโพธิสัตว์พระองค์มี ชื่อเรียกมากมาย อาทิ พระมัญชุโฆษ (ผู้มีเสียง

เพราะ), พระมัญชุนาถ , พระวาคีศวร คนจีนเรียกบุ้นซู้พู่สะ เป็น พระโพธสิัตว์ แห่งมหาปัญญา 

ในประเทศธิเบต ให้ความเคารพต่อพระโพธิสัตว์องค์นี้มาก ฉายาของพระองค์  เรียกแตกต่างกัน

ไป อาทิ ไต้ตี(่มหามติ – มีปัญญาใหญ่), ไทจือ (ราชกุมาร), เชยปี่ก๊าจู๊ (ธรรมราชผู้มีแขนหนึ่งพัน)  

ทรงประสูติ เมื่อวันที่ 4 เดือน 4 ทางจันทรคติแบบจีน พระนามเต็มของพระองค์ คือ   

พระมัญชุศรีกุมารภูติมหาโพธิสัตว์ ทรงประทบับนหลังราชสีห์ อันราชสีห์นั้นเป็นราชาแห่งสัตว์

ทั้งหลาย ไมห่วาดหวั่น ครั่นคร้ามต่อสัตว์ใดๆ เปรยีบเช่น พระพุทธเจ้าและโพธิสัตว์ ไมห่วาดหวั่น

ท้อถอย ต่อการประกาศสัจธรรม และเมื่อราชสีห์ค าราม บรรดาสรรพสัตว์น้อยใหญ่ ต่างก็หลกีไป 

เฉกเช่น พุทธองค์ ประกาศธรรม ท าให้ค าสอน ของเดียรถีย์ทั้งหลาย ด้อยรัศมีไปฉันนั้น ราชสีห์นี้

บางคร้ังเรียก “สิงหอาสน์” 

พระมัญชุศรีมหาโพธิสัตว์ พระองค์ทรงมีพระวรกายเป็นหนุ่มน้อยวัย 16 ปี  (ไม่แกห่รือ

อายุมากไปกว่านี้) พระหตัถ์ขวาทรงวัชรศัสตรา หรือ พระแสงขรรค์ หรือ ดาบอันคมกริบ ไว้คอย 

ตัดอวิชชา และนิวรณ์ทั้ง 5 อันได้แก่ กามฉันทะ (พอใจในกาม) พยาบาท (คิดร้าย) ถีนมิทธะ  

(หดหู่เซื่องซึม) อุทธัจจกกุกุจจะ (ฟุ้งซ่านและความกระวนกระวายใจ) เพ่ือให้ธรรมแห่งพุทธองค์ 

มีความแจ่มชัด พระหัตถ์ซ้าย ทรงพระคัมภีร์ ปรัชญาปารมิตาสูตร หรือ พระหัตถ์ซ้ายอยู่ในท่า

มุทราก็มี ในส่วนของพระเศียร ทรงมาลา เป็นรูปใบไม้เรียงกัน 5 ใบโดยมี พระอักโษภยะพุทธเจ้า 

อยู่เหนือมงกุฎนั้นพระมัญชุศรีมหาโพธิสัตว์ พระเศียร ทรงมาลา เป็นรูปใบไม้เรียงกัน 5 ใบพระ

มัญชุศรีมหาโพธิสัตว์ พระเศียร ทรงมาลา เป็นรูปใบไม้เรียงกัน 5 ใบ 

 

 



 
 

 

ทรงได้รับการยกย่องว่าเปน็ผู้มีปัญญาสูงสดุ  ถือเปน็ปัญญาคุณของพระพุทธเจ้า 

นอกจากนี้ยังมีอีกว่า เคยเป็นอาจารย์ของพระพุทธเจ้า หรือเป็นบุตร องค์ที่สาม ของพระอมิตาภะ

พุทธเจ้า แต่ที่น่าจะเป็นไปได้ ก็คือ ในสมัยพุทธกาล พระมัญชุศรีมหาโพธิสัตว์ ถือก าเนิดในแคว้น

แห่งหนึ่งของอินเดีย ก าเนิดในวรรณะพราหมณ์ ภายหลังพระพุทธเจ้าตรัสรู้ พระมัญชุศรีมหา

โพธิสัตว์ ก็บวชเป็นสาวก (ในศาสนาพุทธนิกายหินยาน จะถือพระสารีบุตรเป็นผู้มีสติปญัญาสูงสุด 

แต่ใน ศาสนาพุทธนิกายมหายาน จะถือพระมัญชุศรีมหาโพธิสัตว์ เป็นผู้มีสติปัญญาสูงสุด) ผู้บูชา

กราบไหว้พระมัญชุศรีมหาโพธิสัตว์ มักขอพร ให้มคีวามฉลาด มีสติปัญญาหลักแหลมอยู่เสมอ ใน

ประเทศจีนเชื่อกันว่าพระมัญชุศรีมหาโพธิสัตว์ สถติย์อยู่ ณ เทือกเขาอู่ไถซาน 

  พระมหาโพธิสัตว์เหวินซู หรือ พระมัญชุศรีมหาโพธิสัตว์ มีประวัติความเปน็มา

หลากหลายต านาน เช่นพระองค์ก าเนิดจากพระนลาฎของ พระศากยมุนีพุทธเจ้าด้วยล าแสงที่พุ่ง

ออกไปนั้น ตัดต้นไม้ต้นหนึ่งที่ภูเขาอู่ไถ่แล้วบังเกิดดอกบัวมารองรับ พระมญัชุศรีมหาโพธิสัตว์เกิด

ขึ้นมา ดังนั้น พระโพธิสัตว์พระองค์นี้ จึงไม่แปดเปื้อนครรภ์มลทิน แต่อย่างไร 

อีกเรื่องหนึ่งเล่าว่า คหบดีจีนท่านหนึ่ง ต้องการเลี้ยงพระทั้งวัดบนภูเขาอู่ไถ่ซาน พระท่าน

จึงชักชวนคนยากจนมารับทานด้วย เพราะพระมัญชุศรีมหาโพธิสัตว์ มักจะสอนเน้นให้คน

ทั้งหลายมีความเสมอกัน ไม่แบ่งแยกระหว่างคนรวยกับคนจน ไม่แบ่งแยกระหว่างพระกับฆราวาส 

ด้วยเหตุนี้พระองค์ จึงใคร่อยากรู้ใจมนุษย์ จึงจ าแลงร่าง เป็นหญิงขอทาน ที่ก าลังตั้งครรภ์ คหบดี

ร าคาญใจมาก ที่เห็นชาวบ้านพวกนี้ เพราะตั้งใจมาท าบุญเลี้ยงพระ เพียงอย่างเดียว คร้ันมาถึงคิว

หญิงขอทาน นางบอกว่า ต้องการข้าว 2 จาน จานหนึ่งส าหรับตนเอง อีกจานหนึ่งส าหรับลูกใน

ท้อง เจ้าของงานไม่ยอม นางจึงไม่ยอมกินอาหารนั้น และเดินออกจากวิหารไปกลายเป็นพระมัญชุ

ศรีมหาโพธิสัตว์ เหาะขึ้นท้องฟ้าพร้อมด้วยเทพบริวารตระการตา เป็นเหตุให้เจ้าของงานและทุก

คนที่อยู่สถานที่นั้น ก้มกราบขมาลาโทษ ต่อพระโพธิสัตว์ กันถ้วนหน้า ตั้งแตน่ั้นมาถือเป็นนโยบาย

ของเขาอู่ไถ่ซานว่า หากต้องการเลี้ยงพระ ก็ต้องท าทานต่อผู้ยากไร้ด้วย  

 



 
 

 

บุ้นซู้ ผ่อสัก หรือ พระมญัชุศรีมหาโพธิสัตว์ เป็นพระมหาโพธิสัตว์ ที่มกัไดร้ับการเอ่ยถึง 

ในพระสูตร และตั้งองค์พระปฏิมาให้อยู่คู่กับ “โผวเฮี้ยงพู่สะ” หรือ “โผวเฮี้ยงผ่อสัก” หรือ “   

พระสมันตภัทรมหาโพธิสตัว์” ทรงได้รับการยกย่อง ให้เป็นหัวหน้าของบรรดาพระโพธิสัตว์      

นับร้อยนับพันที่มาเฝ้าชุมนุมพระศากยมุนีพุทธเจ้า ทรงเป็น “พระฌานิโพธิสัตว์” ที่ถือก าเนิด 

ก่อนสมัยพุทธกาล ทรงไดช้ื่อว่าเป็นผู้มีความสามารถในการแสดงธรรม ทรงมุ่งมั่นให้สตัว์โลก    

ได้พ้นทุกข์ และบรรลุธรรมอย่างไม่ทรงเกร 

หลังจากที่ พระศากยมุนีพุทธเจ้าได้เสด็จปรินิพพานไปแล้ว 250 ปี พระมัญชุศรีมหา

โพธิสัตว์ ไปประกาศ พระศาสนา ที่แคว้นเนปาล ได้ก าจัดสัตว์ร้าย ในสระน้ าที่แคว้นนั้นจนหมด

สิ้น เพราะหน้าที่ของพระองค์คือ การก าจัดอวิชชา ก าจัดความโง่เขลา และช่วยเหลือพระศาสนา

ให้แพร่หลาย นอกจากนี้ยังเชื่อว่า พระองค์คือ องค์อุปถัมภ์ในด้านกวีวัจนะในทางวาทศิลป์ 

รวมถึงภาษาศาตร์ต่างอีกด้วย  ดังนั้น ที่ประเทศเนปาล จึงมีผู้คนกราบไหว้บชูาท่าน เพ่ือให้เกิด

ความเฉลียวฉลาด และมคีวามจ าดี พูดและเขียนเก่ง ซึ่งประเพณีนี้ดูละม้าย การบูชาพระนาง

สรัสวดี (ชายาของพระพรหม) ในศาสนาพราหมณ์ฮินดู ซึ่งเด็กๆ นิยมบูชานาง ในฐานะเทพเจ้า

แห่งวาทศิลป์ ดนตรี และวิทยาศาสตร์ ในวันวสันตะปัญจมี 

 



 
 

 

 

  

ในประเทศธิเบต ยังมีการสร้างภาคดุร้ายของพระมัญชุศรีมหาโพธิสัตว์ด้วย ปางนั้นคือ 

ยมานตกะ โดยสร้างต านานขึ้นตามต านานที่กล่าวว่าพระมัญชุศรี ลงไปยังยมโลก พระยายมมี

ศีรษะเป็นกระบือ พระมัญชุศรีมหาโพธิสัคว์จึงต้องแปลงร่างเป็นเช่นนั้น เพื่อให้พระยายมกลัว   

ทั้งที่พระยายม เป็นเจ้าแห่งความตาย แต่ยังเกรงในพระบารมี จนแลเห็นความไม่สิ้นสุดของ   

พระมหาโพธิสัตว์์พระองค์นี้ ชาวธิเบต นิยมเพ่งรูปยมานตกะเพื่อเอาชนะความตาย ยมานตกะ    

มีศีรษะเป็นวัว กายสีน้ าเงินเข้ม มีหลายแบบ ประจ าอยู่ทิศใต้ของพุทธมณฑล ผมสีน้ าตาล   

ตกแต่งร่างกาย ด้วยพวงมาลัยหัวกะโหลก ถือหัวกะโหลกบรรจุเลือดและไม้เท้าที่เสียบศีรษะอยู่ 

เท้าเหยียบ บนร่างของมนุษย์ อสูร และ ยักษ์  รูปลักษณ์อื่น ของยมานตกะมีอีกหลายแบบ 

ตัวอย่างเช่น วัชรไภรวะ (สายฟ้าผู้น่ากลัว)ซึ่งมีเก้าหัว สามสิบสี่แขนและสิบหกเท้า ลักษณะ



 
 

 

ดังกล่าวนี้คล้ายคลึงกับ ยดิัม (เทพผู้พิทักษ์ ของทางทิเบต ลามะชั้นสูง บางรูปอาจมียิดัมคอย

อารักษ์) อีก 2 องค์คือ เหรุกะ และมหากาฬ 

มหาบุรุษโพธิสัตว์ ที่ชาวธิเบตให้การยกย่องนั้นมี พระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์  ,     

พระมัญชุศรีมหาโพธิสัตว์ และ พระวัชรปาณีมหาโพธิสัตว์ ด้วยเหตทุี่เป็นสญัลักษณ์ ของ กรุณา 

ปัญญา  และ พละ ตามรูปศัพท์แล้ว มัญชุศรี แปลว่า ผู้มีเสียงไพเราะ และ มีความสามารถพิเศษ 

ในการเทศนาให้คนเกิดปัญญาได้ ตาม คติในฝ่ายมหายานนั้น ยกย่องให้พระองค์ เป็นพระโพธิสัตว์

แห่งปัญญา และคุ้มครองนักปราชญ์ ทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ของวิทยาศาสตร์ และการแสวงหาสัจจะ

ทั้งปวง ด้วยเหตุนี้ การบูชาพระมหาโพธิสัตว์์ พระองค์นี้ เพ่ือให้ได้มาซึ่งความชาญฉลาด มี

ความจ าดี และสามารถ จดจ าคัมภีร์ต่างๆ ได้อย่างแม่นย า 

พระมัญชุศรีมหาโพธิสัตว์ ได้รับการยกย่อง และนบัถือกันมากใน เมืองสารนาถ แคว้นมคธ 

เบงกอล เนปาล และ ธิเบต คัมภีร์ซึ่งทรงถือนั้นคือ ปรัชญาปารมิตา ซึ่งถือเป็นคัมภีร์ของ

พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่จะมาตรัสรู้พระนาม ของพระองค์ปรากฏครั้งแรกในคัมภีร์อมิตยุสสูตร 

เพราะพระองค์เป็นหัวหน้ากลุ่มพระโพธิสัตว์บนเขาคิชฌกูฎ และ ในคัมภีร์คัณฑวยุหสูตร กล่าวว่า 

ความยิ่งใหญ่ของพระองค์นั้นเทียบเท่ากับพระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์ ผูใ้ดที่จะบรรลุพระสัมมา

สัมพุทธะ ต้องได้รับการช่วยเหลือจากพระองค์เสียก่อน  ใน คัมภีร์สัทธรรมปุณฑรีกสูตรนั้น     

พระศากยมุนีพุทธเจ้า ได้ตรัสถึงฐานะของพระมัญชุศรีมหาโพธิสัตว์ว่าเป็นผู้รักษาพระสูตรนี้ และ

เป็น ผู้ปกป้องคุ้มครองพุทธศาสนาในช่วง 500 ปสีุดท้าย 

 
ที่มาของข้อมูลขอขอบพระคุณ  

http://pisitchaiton.blogspot.com/2013/04/blog-post.html 

https://sites.google.com/a/sapit.ac.th/history2560/home 

https://sites.google.com/site/sujittrawiengin/017-phuththa-
phothisatw/phra-maychu-sri-phothisatw 

 

http://pisitchaiton.blogspot.com/2013/04/blog-post.html
https://sites.google.com/site/sujittrawiengin/017-phuththa-phothisatw/phra-maychu-sri-phothisatw
https://sites.google.com/site/sujittrawiengin/017-phuththa-phothisatw/phra-maychu-sri-phothisatw


 
 

 

 

 

แปลเป็นภาษาไทยโดย 

อาจารยธ์นพิพัฒน์  เจนนพกาญจน์ 



 

 

ค าน า 

 

พระโพธิสัตว์ คือผู้ซึ่งต้องบําเพ็ญบารมีเพื่อการบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยพระ

โพธิสัตว์จะต้องบําเพ็ญบารมี(ปารมิตา) 6 ได้แก่ ทานะ (ทาน) สีละ (ศีล) กษานติ (ขันติ) วีรยะ (วิริยะ) 

ธยานะ (ฌาน) และปรัชญา (ปัญญา) ในความเข้าใจของข้าพเจ้านั้น ปัญญาบารมี หรือปรัชญาปารมิ

ตา เป็นสิ่งท่ีลึกซึ้งและยากท่ีจะเข้าใจ และสําคัญอย่างยิ่งต่อการบรรลุอนุตรสัมมาสัมโพธิญานจึงเป็น

สิ่งท่ีควรศึกษาเรียนรู้ซึ่งการอธิบายความหมายเกี่ยวกับปัญญาบารมีและวิธีการบําเพ็ญปัญญาบารมีคง

ไม่มีผู้ใดจะอธิบายได้ดีเท่ากับพระพุทธองค์และพระมัญชุศรีมหาโพธิสัตว์ซึ่งเป็นโพธิสัตว์แห่งปัญญาได้ 

ข้าพเจ้าจึงได้พยายามแปลและเรียบเรียงมัญชุศรีมหาปรัชญาปารมิตาสูตร (Sūtra of Mahā-

Prajñā-Pāramitā Pronounced by Mañjuśrī Bodhisattva) โดยแปลและเรียบเรียง

จาก Sūtra of Mahā-Prajñā-Pāramitā Pronounced by Mañjuśrī 

Bodhisattva ฉบับท่ีเผยแพร่ในเว็บไซต์ Buddha Sūtras Mantras Sanskrit เป็นหลัก 

และ  เสริมเนื้อหาบางจุดจากงานของศาสตราจารย์ EDWARD CONZE ชื่อปรัชญาปารมิตาใน 

700 บรรทัด       (The Perfection of Wisdom in 700 Lines)ซึ่งจริงแล้วก็คือมัญชุศรี

มหาปรัชญาปารมิตาสูตรเช่นเดียวกัน  

การแปลและเรียบเรียงในครั้งนี้   ข้าพเจ้าพยายามจะแปลให้ตรงกับต้นฉบับมากท่ีสุด แต่ด้วย

ความท่ีข้าพเจ้าเองนั้นก็มีความรู้ในทางธรรมจํากัดจึงอาจจะมีข้อผิดพลาดบ้าง ซึ่งข้าพเจ้าขอน้อมรับไว้

แต่เพียงผู้เดียว  อย่างไรก็ตามข้าพเจ้าก็หวังว่างานแปลฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและ

ผู้ท่ีสนใจในธรรมไม่มาก      ก็น้อย 

        

       ธนพิพัฒน์  เจนนพกาญจน์ 

                                           สิงหาคม 2563
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มัญชศุรีมหาปรัชญาปารมิตาสูตร 

ปริเฉทที ่(Fascicle) 1 

Thus I have heard: 

    At one time the Buddha was staying in the Anāthapiṇḍika 
Garden of Jetavana Park in the city kingdom of Śrāvastī, together 

with 1,000 great bhikṣus and 10,000 Bodhisattva-Mahāsattvas. These 

great Bodhisattvas are all majestically adorned [with merit and 

wisdom] and standing on the Ground of No Regress. Among them 

were Maitreya Bodhisattva, Mañjuśrī Bodhisattva, Unimpeded 
Eloquence Bodhisattva, and Never Abandoning the Mission 
Bodhisattva. 

ดังที่ข้าพเจ้าได้สดับมา : 

 สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า ประทับอยู่ในสวนของอนาถบิณทิกในเขตวน

อุทยานเชตวันแห่งกรุงสาวัตถี พร้อมด้วยเหลา่ภิกษุส าคัญจ านวน 1000 รูป และพระ

โพธิสัตว์จ านวน 10000 องค์ มหาพระโพธสิตัว์เหล่านี้ทุกองค์ล้วนได้รับการตกแต่ง

อย่างสง่างาม [ด้วยคุณธรรมและสติปัญญา] และตั้งอยู่ในภูมอิันไม่เสื่อมถอย (ในการ

บ าเพ็ญบารมีเพื่อการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า-อไววรติก/อวินิวาธนิย) ท่ามกลางพระ

โพธิสัตว์เหล่านั้น ได้แก่พระเมตไตรยโพธิสตัว พระมัญชุศรีโพธิสัตว์  

Bodhisattva-Mahāsattva Mañjuśrī the Youth came at dawn from his 

place to the place where the Buddha was and stood outside. Then 

great voice-hearers, such as the venerable Śāriputra, Pūrṇa-

Maitrāyaṇīputra, Mahāmaudgalyāyana, Mahākāśyapa, 
Mahākātyāyana, and Mahākauṣṭhila, also came from their 
respective places to the place where the Buddha was and stood 

outside. 

http://www.sutrasmantras.info/glossary.html#buddha
http://www.sutrasmantras.info/glossary.html#anatha
http://www.sutrasmantras.info/glossary.html#anatha
http://www.sutrasmantras.info/glossary.html#jeta
http://www.sutrasmantras.info/glossary.html#sravasti
http://www.sutrasmantras.info/glossary.html#bhik
http://www.sutrasmantras.info/glossary.html#maha
http://www.sutrasmantras.info/glossary.html#sattva
http://www.sutrasmantras.info/glossary.html#regress
http://www.sutrasmantras.info/glossary.html#voice
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ในยามรุ่งอรุณพระมัญชุศรีโพธิสัตว์ได้ออกจากที่พ านักมายังที่ประทับของ 

พระพุทธองค์ และยืนรออยู่ภายนอก จากนั้นพระมหาสาวก อาท ิพระสารีบุตร    

พระปูรณะ-ไมตรายณปิูตระ พระมหาเมาทคัลยายนะ(พระโมคคัลลานะ) พระ

มหากัสยปะ มหากาตฺยายน (พระมหากัจจายนะ) และพระมหาเกาษฐิล (เป็นน้า  

ของพระสารีบุตร เป็นเอตทัคคะทางแตกฉานในปฏิสัมภิทา 4) ก็ออกจากสถานที่ 

ของตนมายังสถานที่ประทับของพระพุทธองค์และยืนรออยู่ด้านนอก 

 

The Buddha knew that the assembly had convened. 
The Tathāgata came out of His dwelling, arranged His seat, and sat 

down. He asked Śāriputra, “Why are you standing outside this 

morning?” 

เมื่อพระพุทธองค์รู้ว่าเหล่าบริษัทไดม้าชุมนุมกันอยู่ด้านนอก พระตถาคตจึงทรงออก

จากที่พัก จัดแจงอาสนะและนั่งลง จากนั้นตรสัถามพระสารีบุตรว่า เช้าวันท าไมเธอ

ถึงได้มายืนอยู่ที่ด้านนอก ? 

 

Śāriputra replied to the Buddha, “World-Honored One, Bodhisattva 

Mañjuśrī the Youth arrived first and stood outside the door.            

I actually arrived later.” 

พระสารีบุตรทลูว่า “ขา้แต่พระผู้มีพระภาค  ที่จริงแล้วพระโพธิสตัวม์ัญชุศรี 

มาถึงเป็นคนแรก และยืนรออยู่ที่ด้านนอก สว่นข้าพระองค์นั้นตามมาทีหลัง พระเจ้าข้า” 

 

 

http://www.sutrasmantras.info/glossary.html#tathagata
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Then the World-Honored One asked Mañjuśrī, “You 

were the first to arrive here. Did you wish to see the 

Tathāgata?” 

จากนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามพระมัญชุศรีโพธิสัตว์ว่า “เธอเปน็คนแรกที่

มาถึงที่น่ี เธอปราถนาที่จะพบตถาคตหรือ?” 

 

Mañjuśrī replied to the Buddha, “Indeed, World-Honored 

One, I did come here to see the Tathāgata. Why? Because I delight 

in making the right observation to benefit sentient beings. I 

observe the Tathāgata by the appearances of true suchness: never 

changing, never moving, never acting, with neither birth nor death, 
neither existent nor nonexistent, neither somewhere nor nowhere, 
neither in the past, present, or future, nor not in the past, present, 

or future, neither dual nor non-dual, neither pure nor impure. 
Through appearances such as these, I correctly observe the 

Tathāgata to benefit sentient beings.” 

พระมัญชุศรีทูลว่า เปน็ดังนั้นพระเจ้าข้า พระผู้มีพระภาค ข้าพระองค์มาที่น่ี

เพื่อต้องการพบพระตถาคต ท าไมน่ะหรอื? ก็เพราะข้าพระองค์มีความปีติยินดีที่จะ

ท าให้เกิดการทัศนาท่ีถูกต้องเกี่ยวกับพระตถาคตทั้งน้ีก็เพ่ือยังประโยชน์แก่สรรพสัตว์

ทั้งหลาย ข้าพระองค์พิจารณาพระตถาคตเปน็ดั่งภูตตถตา(true 

suchness/bhūta-tathātā) – ความจรงิอันสูงสดุ(สัจธรรมของลัทธิโยคาจาร) 

ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เคลือ่นที่ ไม่กระท า ไม่เกดิ ไม่ดับ ไม่ทั้งด ารงอยู่ ไม่ทั้งไม่ด ารงอยู่ 

ไม่อยู่บางที่ ทั้งไม่อยู่ในทุกๆท่ี ไม่ใช่ทั้งในอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต  ไม่อยู่ในอดตี ไม่

อยู่ในปัจจุบัน หรือไม่อยู่ในอนาคต ไม่เป็นทั้งความบริสุทธิ์ หรอืความมัวหมอง การ

http://www.sutrasmantras.info/glossary.html#such
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ปรากฏเช่นน้ี ข้าพระองค์ได้ทัศนาลักษณะของพระตถาคตอย่างถูกตอ้ง ก็เพื่อ

ประโยชน์แก่สรรพสัตวท์ั้งหลาย 

 

The Buddha told Mañjuśrī, “If one can see the Tathāgata as 

such, one’s mind will neither grasp nor not grasp, neither 

accumulate nor not accumulate.” 

พระพุทธองค์ตรัสกับพระมัญชุศรีว่า “หากใครสามารถเห็นลักษณะของ

ตถาคตดังกล่าวเธอกลา่วมานั้น จิตของเขาจะว่ายึดมั่นก็ไม่ใช่ ไม่ยึดมั่นก็ไม่ใช่ จะว่า

เพิ่มพูนก็ไม่ใช่ ไม่เพิม่พูนก็ไม่ใช่” 

 

Śāriputra said to Mañjuśrī, “It is rare for anyone to see the 

Tathāgata in the way you describe. As you observe the Tathāgata 

for the sake of all sentient beings, your mind does not grasp the 

appearances of sentient beings. As you teach all sentient beings to 

head for nirvāṇa, [your mind] does not grasp the appearance of 

nirvāṇa. As you manifest such great majesty for all sentient beings, 

your mind does not see the appearance of majesty.” 

พระสารีบุตรกล่าวกับพระมัญชุศรีว่า เป็นสิ่งที่หาได้ยากย่ิงนักที่จะมีใครจะเห็น

ลักษณะของพระตถาคตในแนวทางท่ีท่านได้กล่าวมา เมื่อท่านสังเกตพระตถาคตก็

เพื่อยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย ขณะเดียวกันจิตของท่านหาได้ยึด

มั่นในความมีอยู่ของสรรพสัตว์ทั้งหลายไม ่และเมื่อท่านเทศนาสั่งสอนสรรพสัตว์

ทั้งหลายให้มุ่งสู่พระนิพพาน แต่จิตของท่านหาได้ยึดมั่นในพระนิพพานไม่ เมื่อท่านได้

เผยให้เห็นซึ่งลักษณะแห่งพระธรรมราชา(great majesty)แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย 

แต่จิตของท่านหาได้เหน็ว่ามีองค์พระธรรมราชาไม่ 

http://www.sutrasmantras.info/glossary.html#nirvana
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Then Bodhisattva-Mahāsattva Mañjuśrī the Youth said to 

Śāriputra, “Indeed, indeed, it is just as you say. Although I activate 

the mind of great majesty for all sentient beings, I never see the 

appearances of sentient beings. Although I am adorned with great 

majesty for all sentient beings, their realm neither increases nor 

decreases. Suppose a Buddha stays in a world for a kalpa or over a 

kalpa. Although each world has only one Buddha, there are as 

many Buddhas as the innumerable, boundless sands of the Ganges. 
Suppose they all pronounce the Dharma day and night for a kalpa 

or over a kalpa, never resting their minds. Suppose each of them 

delivers as many sentient beings as the innumerable sands of the 

Ganges, enabling them to enter nirvāṇa. Yet the realm of sentient 

beings neither increases nor decreases. This applies to all Buddha 

Lands in the ten directions. All Buddhas pronounce the Dharma to 

teach and transform sentient beings, each delivering as many 
sentient beings as the innumerable sands of the Ganges, enabling 

them to enter nirvāṇa. Yet the realm of sentient beings neither 

increases nor decreases. Why not? Because the definite appearances 

of sentient beings can never be captured. Hence, the realm of 

sentient beings neither increases nor decreases.” 

จากนั้นพระมัญชุศรีโพธิสัตว์กล่าวกับพระสารบีุตรว่า เป็นเช่นนั้น เปน็เช่นนั้น 

เป็นดังที่ท่านกล่าวมา แม้ว่าเราจะกระตุ้นส่งเสริมใหส้รรพสตัว์ทั้งหลายเกิดพุทธะจติ

(activate the mind of great majesty) แต่ส าหรับเราแล้วหาได้มสีรรพ

สัตว์ใดไม่ แม้ว่าเราจะได้รับตกแต่งด้วยธรรมราชาเพ่ือ

ประโยชน์แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย เขตแดนแห่งสรรพสัตว์(the 

realm of sentient beings)ก็หาได้เพิ่มขึ้นหรือลดลงไม่ สมมตวิ่าพระพุทธเจ้า

http://www.sutrasmantras.info/glossary.html#kalpa
http://www.sutrasmantras.info/glossary.html#dharma
http://www.sutrasmantras.info/glossary.html#direction
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พระองค์อยู่ในโลกธาตไุด้เป็นเวลา 1 กัป หรือหลายๆกัป และถึงแม้วา่ในแต่ละ

โลกธาตุจะมีพระพุทธเจ้าได้เพียงพระองค์เดียวเท่าน้ัน ก็มีพระพุทธเจ้ามากมาย

มหาศาลจนไม่อาจนับได้ถ้วน ดังเม็ดทรายในแม่น้ าคงคา สมมติพระพุทธเจ้าแต่ละ

พระองค์ได้เทศนาสั่งสอนธรรมตลอดทิวายันราตรีกาลเป็นเวลา 1 กัปหรือหลายกัป 

โดยไม่หยุดหย่อน สมมติว่าแต่ละพระองคส์ามารถน าสรรพสัตว์เข้าสูพ่ระนิพพานได้

มากมายมหาศาลจนไมอ่าจนับได้ดุจจ านวนเมด็ทรายในแม่น้ าคงคาก็ตาม   แดนของ

สรรพสัตว์หาได้เพิ่มขึ้นหรือลดลงไม ่แมด้ินแดนพุทธเกษตร(Buddha Lands)ทั้ง 

10 ทิศก็เป็นดังนี้ พระพุทธเจ้าทุกๆ พระองคเ์ทศนาสั่งสอนธรรมเพื่อเปลี่ยนแปลง

สรรพสัตว์ทั้งหลายแตล่ะพระองคส์ามารถน าสรรพสัตวเ์ข้าสู่พระนพิพานได้จ านวน

มากมายมหาศาลจนไมส่ามารถนับได้ถ้วนดุจดังเมด็ทรายในคงคานที แม้กระนั้นเขต

แดนแห่งสรรพสัตว์(the realm of sentient beings)ก็หาได้เพิ่มขึ้นหรือลดลง

ไม่ ท าไมน่ะหรือ? ก็เพราะหามีสิ่งใดที่ยึดถือได้ว่าเป็นสรรพสตัว์ไม่ ดังนั้นแล้วเขต

แดนแห่งสรรพสัตว์(the realm of sentient beings)จึงมิได้เพ่ิมขึ้น หรือ

ลดลง 

 

Śāriputra then asked Mañjuśrī, “Given that the realm of sentient 

beings neither increases nor decreases, why do Bodhisattvas always 

pronounce the Dharma to sentient beings, as they seek anuttara-

samyak-saṁbodhi?” 

จากนั้นพระสารีบุตรจึงถามพระมัญชุศรีว่า “หากเขตแดนแห่งสรรพสัตว์(the 

realm of sentient beings)ไมม่ีเพิ่มขึน้หรือลดลงดังท่านว่า ท าไมพระ

โพธิสัตว์ทั้งหลายถึงยังได้เทศนาสั่งสอนสรรพสัตว์ทั้งหลายเสมอมา เมื่อท่านเหล่านั้น

บ าเพ็ญตนเพ่ือเข้าสู่พระอนุตรสัมมาสมัโพธิเลา่(anuttara-samyak-

saṁbodhi)?” 

http://www.sutrasmantras.info/glossary.html#anu
http://www.sutrasmantras.info/glossary.html#anu
http://www.sutrasmantras.info/glossary.html#anu
http://www.sutrasmantras.info/glossary.html#anu
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Mañjuśrī replied, “Because the appearances of sentient beings 

are empty, there are neither Bodhisattvas seeking anuttara-samyak-

saṁbodhi nor sentient beings to whom they pronounce the 

Dharma. Why not? Because I say that, in all dharmas, not a single 

dharma can be captured.” 

พระมัญชุศรีตอบว่า “เพราะว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายน้ันเป็นสุญญตา( empty) 

ที่จริงแล้วหามีทั้งพระโพธิสัตว์ทั้งหลายท่ีก าลงัมุ่งแสวงหาอนตุรสมัมาสัมโพธิ หรอื

สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เหล่าพระโพธิสตัว์ก าลังเทศนาสอนธรรมอยู่ไม่ ท าไมถึงเป็น

เช่นน้ันเล่า?  ที่เป็นเชน่นั้นเพราะว่า สรรพธรรมทั้งปวง หามธีรรมหน่ึงใดที่สามารถ

ยึดมั่นถือมั่น(captured)ได้ไม่” 

 

The Buddha asked Mañjuśrī, “If sentient beings do not truly 

exist, why do you speak of sentient beings and their realm?” 

พระพุทธองค์ตรัสถามพระมัญชุศรีว่า “ถ้าสรรพสัตว์ทั้งหลายมิได้มอียู่จริง 

ท าไมเธอจึงยังกล่าวถึงสรรพสัตว์และเขตแดนแห่งสรรพสตัว์เล่า มัญชุศรี?” 

 

Mañjuśrī replied, “The appearance of the realm of sentient 

beings is just like that of the realm of Buddhas.” 

พระมัญชุศรีทูลว่า “ลกัษณะเขตแดนแห่งสรรพสัตว์นั้นเหมือนกับเขตแดนแห่ง

พระพุทธะทั้งหลายพระเจ้าข้า” 

 

 

 

http://www.sutrasmantras.info/glossary.html#sunyata
http://www.sutrasmantras.info/glossary.html#sunyata
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“Is there a measure for the realm of sentient beings?” 

“หากถามว่าแดนแห่งสรรพสัตว์น้ันสามารถที่จะวัดขนาดได้หรอืไมว่่ามีขนาด

เท่าใด?” 
 

 “The measure for the realm of sentient beings is just like that for 

the realm of Buddhas,” he replied. 

ข้าพระองค์ก็จะตอบว่า “เขตแดนแห่งสรรพสตัว์นั้นมีขนาดเท่ากับเขตแดน

แห่งพระพุทธพระเจ้าข้า” 

 

The Buddha next asked, “Is there a place for the measure of the 

realm of sentient beings?” 

พระพุทธองค์จึงตรัสถามต่อว่า “แล้วจะมีสถานที่สักแห่งหรือไม่ทีส่ามารถใช้

ประมาณถึงเขตแดนแห่งสรรพสัตว์ได?้” 

 

    He replied, “The measure of the realm of sentient beings 

is inconceivable.” 

พระมัญชุศรีทูลว่า “การจะวัดหรือประมาณเขตแดนแห่งความเป็นสรรพสัตว์นั้น

เปน็สิ่งที่เป็นอจินไตย “ 

 

The Buddha next asked, “Does the appearance of the realm of 

sentient beings abide [in something]?” 

พระพุทธองค์จึงตรัสถามพระมัญชุศรีตอ่ว่า “เขตแดนแห่งสรรพสัตว์นัน้อาศยั

อะไรตั้งอยู่หรือไม่ มญัชุศร?ี” 
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He replied, “Open sky does not abide, nor do sentient beings.” 

   พระมัญชุศรีทูลว่า” หาได้อาศัยสิ่งใดตั้งอยูพ่ระเจา้ข้า เปรยีบประดุจท้องนภา

กว้างดํารงอยู่โดยมิได้อิงอาศยักับสิ่งใด เขตแดนแห่งสรรพสัตว์ทั้งหลายก็เป็นเช่นเดียวกัน

หาได้ตั้งอยูโ่ดยอาศยัสิ่งใดไม่”  

 

The Buddha asked Mañjuśrī, “If one practices prajñā-pāramitā in 

this way, how does one abide in prajñā-pāramitā?” 

พระพุทธองค์จึงตรัสถามพระมัญชุศรีตอ่ว่า “หากมีผู้ใดบําเพ็ญปัญญาบารมีตาม

แนวทางนี้ เขาผู้นั้นอาศยัอยูอ่ยา่งไรในปัญญาบารม?ี” 

 

Mañjuśrī replied, “Not abiding in dharmas is abiding in prajñā-

pāramitā.” 

พระมัญชุศรีทูลว่า “การไม่อิงอาศัยในธรรมะทัง้ปวงคือการอิงอาศัยในปัญญา

บารมีพระเจ้าขา้” 

 

The Buddha next asked Mañjuśrī, “Why is not abiding in dharmas 

called abiding in prajñā-pāramitā?” 

พระพุทธองค์จึงตรัสถามพระมัญชุศรีตอ่ว่า “ทําไมเธอจึงกล่าวว่าการไม่อิง

อาศยัในธรรมะใดๆ คือการอิงอาศยัในปัญญาบารม?ี” 

 

 

 

http://www.sutrasmantras.info/glossary.html#paramita
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Mañjuśrī replied, “Not abiding in appearances is abiding in prajñā-

pāramitā.” 

พระมัญชุศรีทูลว่า “การไม่อิงอาศัยในสิ่งที่ปรากฏใดๆ คือการอิงอาศัยในปัญญา

บารมีพระเจ้าขา้” 

 

The Buddha next asked Mañjuśrī, “As one abides in prajñā-

pāramitā in this way, do one’s roots of goodness increase or 

decrease?” 

 พระพุทธองค์จึงตรัสถามพระมัญชุศรีตอ่ว่า“เมื่อใครก็ตามเข้าถึงปัญญาบารมีตาม

แนวทางนี้ กุศลมูลของเขาจะเพิม่ขึ้นหรือลดลงหรือไม่?” 

 

Mañjuśrī replied, “As one abides in prajñā-pāramitā in this way, 

one’s roots of goodness neither increase nor decrease, all dharmas 

neither increase nor decrease, and the nature and appearance of 

prajñā-pāramitā neither increase nor decrease. World-Honored One, 

practicing prajñā-pāramitā in this way, one neither abandons the 

dharma of ordinary beings nor grasps the dharma of sages and 

holy beings. Why not? Because as one practices prajñā-pāramitā, 

one does not see any dharma that can be grasped or abandoned. 

Moreover, practicing prajñā-pāramitā in this way, one sees 

neither saṁsāra to dislike nor nirvāṇa to like. Why not? Because 

one does not even see saṁsāra, much less dislike it, and because 

one does not even see nirvāṇa, much less like it. Practicing prajñā-
pāramitā in this way, one sees neither afflictions to abandon nor 

merits to grasp. One’s mind neither increases nor decreases with 

http://www.sutrasmantras.info/glossary.html#root
http://www.sutrasmantras.info/glossary.html#samsara
http://www.sutrasmantras.info/glossary.html#affliction


11 

 

 

respect to all dharmas. Why not? Because one sees neither increase 

nor decrease in the dharma realm. World-Honored One, training in 

this way is called practicing prajñā-pāramitā. 

 พระมัญชุศรีทูลว่า “ผูท้ี่บําเพ็ญ(เข้าถึง)ปัญญาบารมีตามแนวทางนี้ กศุลมลูของเขา

ย่อมไม่เพิ่มขึ้นหรอืลดลง รวมทั้งปัญญาบารมีของเขาก็ไมท่ั้งเพิม่ขึ้นหรอืลดลงพระเจ้าข้า 

ข้าแต่พระผู้มพีระภาค ผู้ที่บําเพญ็ปัญญาบารมตีามแนวทางนี้ เขาจะไม่ละทิ้งธรรมของ

ปุถุชน ทั้งไม่มุ่งฉวยคว้าแต่ธรรมที่นาํไปสูค่วามหลุดพ้น ทําไมถึงเป็นเช่นนั้นหรือ? ก็

เพราะว่าผู้ที่บําเพ็ญปัญญาบารมีนั้น เขาจะมองเห็นว่าไม่มธีรรมะใดๆเลยที่ควรยึดถอื

หรือละทิ้ง นอกจากนี้ผูท้ี่บําเพ็ญปญัญาบารมีตามแนวทางนี้ จะไม่มองเห็นว่าสังสารวัฏ

เป็นสิ่งไม่น่าพึงปรารถนา ส่วนนิพพานเป็นสิ่งทีน่่าพึงปรารถนา และเพราะวา่เขาไม่

แม้แต่จะเห็นนิพพานอยูใ่นสายตา จะกล่าวไปไยว่าเขาพึงพอใจหรอืไมพ่งึพอใจใน

นิพพาน การบําเพญ็ปัญญาบารมีตามแนวทางนี้ ผู้ที่บําเพญ็จะไม่ยึดมัน่ทั้งสิ่งที่เป็นบาป

อกุศลหรอืสิ่งที่เป็นบุญกุศล จิตของเขาไม่หวั่นไหวขึ้นลงไมว่่าจะเกีย่วข้องกับสรรพธรรม

ใดๆ ทําไมถึงเป็นเช่นนัน้หรือ? ก็เพราะเขานั้นเห็นว่าในเขตแดนแห่งธรรมนั้นหาได้มีการ

เพิ่มหรอืลดไม่ ข้าแต่พระผู้มพีระภาค การฝึกตนตามแนวทางนี้ คือการบําเพ็ญปัญญา

บารมีพระเจ้าขา้” 

 “ข้าแต่พระผูม้ีพระภาค ผู้ซึ่งเห็นว่าสรรพธรรมทั้งหลายล้วนไม่เกิด ไมด่ับ ก็คือการ

บําเพ็ญปัญญาบารมี ข้าแต่พระผู้มพีระภาค การเห็นว่าสรรพธรรมทั้งหลายล้วนไม่เพิม่ 

ไม่ลด ก็คอืการบําเพ็ญปัญญาบารมี ข้าแต่พระผู้มีพระภาค  การไม่ปรารถนาและการ

เห็นว่าไม่มธีรรมใดที่พึงต้องแสวงหา ก็คอืการบาํเพ็ญปญัญาบารมพีระเจ้าข้า” 
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“World-Honored One, seeing neither birth nor death of dharmas is 

practicing prajñā-pāramitā. World-Honored One, seeing neither 

increase nor decrease of dharmas is practicing prajñā-pāramitā. 

World-Honored One, wishing for nothing and seeing no dharma 

appearance to seek are practicing prajñā-pāramitā. 

 “ข้าแต่พระผูม้ีพระภาค ผู้ซึ่งมองไม่เห็นว่าอะไรคือความงดงาม หรืออะไรคอืความ

น่าเกลียด  อะไรคอืสูงหรือต่ํา อะไรคอืสิ่งทีพ่ึงยดึมั่น หรืออะไรพึงละทิ้ง ทําไมขา้

พระองค์จึงกลา่วเช่นนี?้ ก็เพราะธรรมนั้นไมเ่ป็นทั้งสิ่งทีส่วยงาม หรอืนา่เกลียด ธรรม

เป็นอิสระจากสิ่งที่ปรากฏให้เรารับรู้ ธรรมไม่มีสงูไม่มีต่ํา เนือ่งเพราะธรรมชาติของสรรพ

ธรรมมคีวามเทา่เทยีมกนั ธรรมะอยู่เหนือกว่าสิง่ที่เราจะเข้าไปยึดถอื หรือละทิ้งได้ 

เพราะเป็นความว่าง(สญุญตา)อยา่งแท้จริง ผู้ทีบ่ําเพ็ญตนตามแนวทางนี้ คือผู้บําเพญ็

ปัญญาบารมีพระเจ้าขา้” 

 

The Buddha asked Mañjuśrī, “Is the Buddha Dharma not superb?” 

 พระพุทธองค์ตรัสถามพระมัญชุศรีว่า “พุทธธรรมเป็นธรรมอันเลศิสุดหรือไม่ 

มัญชุศร?ี” 

 

Mañjuśrī replied, “I do not see any superb appearance in dharmas. 

It can be verified, as through the Tathāgata’s self-realization, that 

all dharmas are empty.” 

 พระมัญชุศรีทูลว่า ข้าพระองคไ์ม่เห็นว่าจะมลีกัษณะของความเป็นเลศิใดๆปรากฎ

ในธรรมทั้งหลาย เรื่องนีส้ามารถพสิูจน์ยืนยันไดผ้่านการตรสัรู้ด้วยตนเองของพระตถาคต

ว่า ธรรมทั้งปวงนั้นเป็นสุญญตา(empty) 

http://www.sutrasmantras.info/glossary.html#sunyata
http://www.sutrasmantras.info/glossary.html#sunyata
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The Buddha told Mañjuśrī, “Indeed! Indeed! The Tathāgata has 

attained the perfect enlightenment through self-realization of the 

emptiness of dharmas.” 

 พระพุทธองค์ตรัสกับพระมัญชุศรีว่าเป็นเช่นนั้น เป็นเช่นนั้น มัญชุศรี ตถาคตได้

ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญานด้วยตนเองว่าธรรมทั้งปวงเป็นสุญญตา(empty) 

 

Mañjuśrī responded to the Buddha, “World-Honored One, in the 

dharma of emptiness, is there superbness that can be captured?” 

 พระมัญชุศรีตอบสนองพระด ารัสของพระพุทธองค์ข้างต้นด้วยการกล่าวเป็นเชิง

ค าถามว่า“ข้าแต่พระผูม้ีพระภาค ในสุญญตา ยังจะมคีวามเป็นเลิศใดให้ยึดถือได้อีกหรอื

พระเจา้ข้า?” 

 

The Buddha praised, “Very good! Very good! Mañjuśrī, what you 

say is the true Dharma!” 

 พระพุทธองค์จึงตรัสสรรเสริญพระมัญชุศรีว่า“ดีมาก! ดีมาก! มัญชศุร ีสิ่งที่เธอ

กล่าวมานั้นคือธรรมะทีแ่ท้จริง!” 

 

The Buddha next asked Mañjuśrī, “Is anuttara called the Buddha 

Dharma?” 

 พระพุทธองค์ได้ตรสัถามพระมัญชุศรีตอ่ไปว่า“จะเรยีกอนุตรธรรม

(anuttara)ว่าพุทธรรมได้หรือไม่ มญัชุศร?ี 

 

http://www.sutrasmantras.info/glossary.html#sunyata
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Mañjuśrī replied, “As the Buddha says, anuttara is called the 

Buddha Dharma. Why? Because that nodharma can be captured is 

called anuttara.” 

 พระมัญชุศรีทูลว่า“ตามที่พระองค์ได้ตรสัไว้วา่อนุตรธรรมถูกเรียกวา่พทุธธรรม”

แสดงว่าอนุตรธรรมคอืพุทธรรม ถามว่าทาํไมนะ่หรือ? เหตุผลก็เพราะว่าหามีธรรมใดไม่

ที่ถูกยึดมั่นถือมั่นได้ จะถูกเรียกขานว่าอนุตรธรรม” 

 

Mañjuśrī continued, “Whoever practices prajñā-pāramitā in this 

way is not called a Dharma vessel [which is intended to capture 

things]. Not seeing dharmas that can transform ordinary beings, 

not seeing the Buddha Dharma, and not seeing enhancing 

dharmas, are practicing prajñā-pāramitā. Furthermore, World-

Honored One, while practicing prajñā-pāramitā, one does not see 

any dharma that can be differentiated or contemplated.” 

 พระมัญชุศรีกล่าวต่อไปว่า“ผู้ซึ่งบําเพญ็ปัญญาบารมีตามแนวทางนี้ จะไม่ถูกเรยีก

ขานว่าผู้ปฎิบัติธรรม (Dharma vessel) [ซึ่งเป็นช่ือที่ตั้งใจให้เห็นว่ายังมคีวามยึดมั่น

ถือมั่นในสิ่งต่างๆอยู่ ] การไม่เห็นวา่ปุถุชนธรรม พุทธธรรม และธรรมทีน่ําไปสู่ภูมทิี่สูงขึ้น

มีความแตกต่างกัน ก็คือการบําเพญ็ปัญญาบารมี ข้าแต่พระผู้มพีระภาค นอกจากนี้ 

ขณะที่บําเพ็ญปญัญาบารมีนั้น ผู้ซึ่งบําเพญ็ปัญญาบารมีจะไมแ่บ่งแยกสรรพธรรมว่ามี

ความแตกต่างกันพระเจา้ข้า” 

 

The Buddha asked Mañjuśrī, “Do you not contemplate the Buddha 

Dharma?” 

 พระพุทธองค์ตรัสถามพระมัญชุศรีว่า “เธอมไิด้คิดคํานึงถึงพุทธธรรมเลยหรอื?” 

http://www.sutrasmantras.info/glossary.html#vessel
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    Mañjuśrī replied, “No, World-Honored One, in my 

contemplation, I do not see the Buddha Dharma. Nor do I 

differentiate dharmas into ordinary beings, voice-hearers, 

and Pratyekabuddhas. Hence it is called the unsurpassed Buddha 

Dharma. Moreover, seeing neither the appearances of ordinary 

beings nor the appearances of the Buddha Dharma, nor the 

definite appearances of dharmas, is practicing prajñā-pāramitā. 

While practicing prajñā-pāramitā, one does not see the desire 

realm, the form realm, the formless realm, or the nirvāṇa realm. 
Why not? Because not seeing dharmas with the appearance of 

extinction is practicing prajñā-pāramitā. Seeing neither the one 

giving kindness nor the other requiting kindness is practicing 

prajñā-pāramitā. Contemplating the appearances of subject and 

object without differentiation is practicing prajñā-pāramitā. Seeing 

neither the Buddha Dharma to grasp nor the dharma of ordinary 

beings to abandon is practicing prajñā-pāramitā. Seeing neither the 

dharma of ordinary beings to end nor the Buddha Dharma to 

grasp, yet still coming to know it in one’s mind, is practicing 

prajñā-pāramitā.” 

 พระมัญชุศรีทูลว่า“ไม่เลย พระผู้มพีระภาค ขา้พระองคไ์ม่เห็นพทุธธรรมอยู่ใน

ความนึกคิดเลย แหละมิได้จําแนกธรรมออกเป็น ปุถุชนธรรม  สาวกธรรม และปัจจัก

พุทธธรรม ดังนั้นจึงเรยีกว่าพุทธธรรมไร้ที่เปรยีบ นอกจากนี้การไม่เห็นทั้งปุถุชนธรรม 

พุทธธรรม ตลอดจนการปรากฏขึ้นแห่งธรรมทัง้หลายก็คอืการบําเพ็ญปัญญาบารมี 

ขณะที่บําเพ็ญปญัญาบารมีนั้น ผูท้ี่บําเพญ็จะไม่เห็น(ไมส่นใจ)ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความ

ปราถนา  รูป อรูป หรอืพระนพิพาน ทําไมน่ะหรือ? เพราะว่าการไม่เหน็ธรรมทั้งหลาย

ซึ่งมีลักษณะที่ต้องดับสญูไปก็คือการบําเพญ็ปัญญาบารมี การเห็นวา่ไม่มีทั้งผู้บริจาคทาน 

http://www.sutrasmantras.info/glossary.html#pratyeka
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และผู้รับบริจาคทานก็คอืการบําเพญ็ปัญญาบารมี การพิจารณาเห็นว่าลักษณะที่ปรากฏ

ขึ้นมาของผู้กระทาํ(ผู้รู้)กับผู้ถูกกระทํา(ผูท้ี่ถูกรบัรู้/สิ่งที่ถูกรับรู้)วา่ไมม่คีวามแตกต่างกัน ก็

คือการบําเพ็ญปญัญาบารมี การพิจารณาเห็นวา่ไม่มทีั้งพุทธธรรมที่จะต้องยึดมั่น ธรรม

ของปุถุชนที่พึงละทิ้งเสยี ก็คือการบําเพญ็ปัญญาบารมี การเห็นว่าไมม่ีทั้งธรรมของ

ปุถุชนที่จะต้องทําให้หมดสิ้น หรือธรรมแห่งพุทธที่จะต้องทาํให้บรรลุ  หากจิตใครรับรู้

อารมณ์เช่นนี้เรือ่ยๆ นี่คอืการบําเพญ็ปัญญาบารมีพระเจ้าขา้” 

 

The Buddha praised Mañjuśrī, “Very good! Very good! You can 

describe so well the appearances of the profound prajñā-pāramitā, 

which is the Dharma Seal that Bodhisattva-Mahāsattvas are 

learning. Even voice-hearers, of whom some are still learning and 

others have nothing more to learn, and Pratyekabuddhas should 
train for their bodhi fruit without separating from this Dharma 

Seal.” 

 พระพุทธองค์ตรัสชมพระมัญชุศรีดีมาก! ดีมาก! เธอสามารถอธิบายถงึปัญญา

บารมีที่ลึกซ้ึงได้ดีเยี่ยม สิ่งนี้จะใช้เป็นหลักในการพิจารณาวา่ธรรมะใดเป็นคําสอนที่

แท้จริงของพระตถาคต/ธรรมลัญจกร(Dharma Seal)แก่พระโพธสิัตว์ ที่กําลังบําเพ็ญ

เพียรอยู่ รวมถึงพระสาวกทั้งที่ยังไม่บรรลอุรหนัต์ และที่บรรลอุรหันต์แล้ว  ตลอดจน

พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย 

 

The Buddha told Mañjuśrī, “If those who have heard this Dharma 

are not shocked or terrified, they must have already planted their 
roots of goodness not just under thousands of Buddhas, but even 

under billions of koṭis of Buddhas. Then they are able not to be 

shocked or terrified by this profound prajñā-pāramitā.” 

http://www.sutrasmantras.info/glossary.html#seal
http://www.sutrasmantras.info/glossary.html#rank
http://www.sutrasmantras.info/glossary.html#bodhi
http://www.sutrasmantras.info/glossary.html#seal
http://www.sutrasmantras.info/glossary.html#koti
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 พระพุทธองค์ตรัสกับพระมัญชุศรีว่า “หากมีผูใ้ดได้ยินได้ฟังธรรมะนีแ้ล้วพวกเขา

ไม่รู้สึกตกใจหรือหวั่นเกรง แสดงว่าในอดีตชาตทิี่ผ่านมานั้นพวกเขาได้เคยสั่งสมกุศลมลู

จากพระพุทธเจ้า ไม่ใช่แค่จํานวนไม่กี่พันพระองค์แต่พวกเขาตอ้งได้เคยสะสมกุศลมลูจาก

พระพุทธเจา้มาแล้วถึงหลายพันลา้นโกฏพระองค์ทีเดียว ดังน้ันเขาจึงมิได้แสดงอาการ

ตกใจ หรือหวั่นเกรงเมื่อพวกเขาได้ยินได้ฟังคําสอนเกี่ยวกับปัญญาบารมีอันลึกซึ้งน้ี” 

 

Mañjuśrī said to the Buddha, “I now will further explain the 

meaning of prajñā-pāramitā.” 

 พระมัญชุศรีทูลว่า“ในบัดนี้นี้ข้าพระองค์จะได้อธิบายถึงความหมายของคําวา่

ปัญญาบารมีพระเจ้าขา้” 

 

The Buddha said, “Speak, then.” 

    [Mañjuśrī said] “World-Honored One, while practicing prajñā-
pāramitā, one should not see whether one should abide in a 
dharma, nor should one see whether an object has an appearance 

that can be grasped or abandoned. Why not? Because Tathāgatas 

do not see the states of dharmas. They do not even see the states 

of Buddhas, much less those of voice-hearers, Pratyekabuddhas, or 

ordinary beings. One should not grasp appearances, whether 

conceivable or inconceivable. By not seeing various dharma 

appearances, one will realize, on one’s own, the inconceivable 

dharma of emptiness. All Bodhisattvas who train in this way must 

have made offerings to innumerable billions of koṭis of Buddhas, 

under whom [they must have] planted their roots of goodness. 
Consequently, they are able not to be shocked or terrified by this 

profound prajñā-pāramitā. Moreover, as one practices prajñā-
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pāramitā, seeing neither bondage nor liberation, nor distinctions 
among ordinary beings or even among the Three Vehicles, is 

practicing prajñā-pāramitā.” 

 พระพุทธองค์ตรัสว่า “เธอจงกล่าวมาเถิด มญัชุศรี” 

 [พระมัญชุศรีจึงกล่าวว่า]“ข้าแต่พระผูม้ีพระภาค ผู้ซึ่งกําลังบําเพญ็ปญัญาบารมี

อยู่นั้น ไม่ควรจะเห็นว่ามีธรรมอันหนึ่งอันใดที่ตอ้งบรรลุ หรอืไม่ควรจะเห็นว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่ง

ใดที่เขาควรจะยึดถือหรอืละทิ้งไป ถ้าถามว่าทําไมถึงเป็นเช่นนั้นหรือ? ที่เป็นเช่นนั้นก็

เพราะว่า พระตถาคตทัง้หลายมไิด้เห็นธรรมแบง่แยกเป็นสภาวะต่างๆ พระองคไ์ม่เห็น

แม้แต่พุทธสภาวะ ไยจะต้องกล่าวถึงสาวกธรรม ปัจเจกพุทธธรรมหรอืปถุุชนธรรม ผู้ซึ่ง

บําเพ็ญปัญญาบารมีไมพ่ึงยึดมั่นถอืมั่นในลักษณะทั้งปวง ไม่ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งสามารถคิด

และเขา้ใจได้(conceivable)หรือเปน็สิ่งที่เป็นอจินไตย(inconceivable)ก็ตาม โดย

ที่ไม่เห็นว่าธรรมทั้งหลายนั้นแตกต่างกัน ผู้บําเพ็ญจะรู้ด้วยตัวเขาเองวา่ อจินไตยธรรม

ของสุญญตาคืออะไร พระโพธิสัตวท์ั้งปวงที่บําเพ็ญตนตามหนทางนี้ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ซึ่ง

เคยปฏิบัติรับใช้พระพุทธเจ้ามาแล้วมากมายมหาศาลจํานวนหลายล้านโกฏจนยากที่จะ

นับได้ถ้วน เพราะเหตุนัน้พวกเขาจะไม่รูส้ึกสะดุง้ตกใจหรือหวั่นเกรงในยามทีไ่ด้ยินหรอื

ได้ฟังธรรมว่าด้วยปัญญาบารมีอันลึกซึ้งนี้  ผู้บําเพ็ญปัญญาบารมีจะเหน็ว่า ไม่มทีั้งเครื่อง

ผูกรัด(สังโยค) หรอืสิ่งทีท่ําให้หลุดพ้น(วมิุตติ) ไม่มีความแตกต่างในสิ่งตา่งๆ ไมม่ีความ

แตกต่างในยานทั้งสามพระเจา้ข้า” 

 

The Buddha asked Mañjuśrī, “To how many Buddhas have you 

made offerings?” 

 พระพุทธองค์ตรัสถามพระมัญชุศรีว่า “ที่ผา่นมานั้นเธอได้เคยถวายรบัใช้

พระพุทธเจา้เป็นจํานวนมากน้อยเพียงใดละ่ มญัชุศรี? “ 

 

http://www.sutrasmantras.info/glossary.html#vehicle3
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Mañjuśrī replied, “Buddhas and I have illusory appearances, which 

are neither recipients nor givers.” 

 พระมัญชุศรีทูลว่า “ทัง้พระพุทธเจา้ทั้งหลายและตัวข้าพระองค์เองนั้นล้วนเป็น

มายา จริงๆแล้วหาไดม้ทีั้งผู้รับหรือผู้ให้ไมพ่ระเจ้าข้า” 

 

    The Buddha asked Mañjuśrī, “Can you not now abide in the 

Buddha Vehicle?” 

 พระพุทธองค์จึงตรัสถามว่า “ถ้าอย่างนั้นในขณะนี้เธอมิไดอ้าศัยในพุทธยาน(the 

Buddha Vehicle)อยู่หรอื มัญชศุร?ี” 

 

Mañjuśrī replied, “I do not see a single dharma in my 

contemplation. How should I abide in the Buddha Vehicle?” 

 พระมัญชุศรีทูลว่า “ข้าพระองค์หาได้มองเห็นธรรมแมเ้พยีงหนึ่งใดอยู่ในจิตไม่ 

ดังน้ันข้าพระองค์จะอาศัยในพุทธยานได้อย่างไร?พระเจ้าข้า” 

 

The Buddha asked, “Mañjuśrī, have you not acquired the Buddha 

Vehicle?” 

 พระพุทธองค์จึงตรัสถามต่อว่า “มัญชุศรี ถ้าอย่างนั้นแสดงวา่เธอไมย่อมรับพทุธ

ยานใช่หรือไม?่” 
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Mañjuśrī replied, “The Buddha Vehicle is only a name, which can 

be neither captured nor seen. How can I acquire it?” 

 พระมัญชุศรีทูลว่า “คาํว่าพุทธยานเป็นเพียงนามเรียกขานอยา่งหนึ่งเทา่นั้น ซึ่ง

เป็นสิ่งที่ไมอ่าจจับต้อง ไม่อาจมองเห็นได้ ขา้พระองค์จะรับสิ่งนี้ได้อย่างไร? พระเจ้าขา้” 

 

The Buddha asked, “Mañjuśrī, have you acquired the unimpeded 

wisdom-knowledge?” 

 พระพุทธองค์จึงตรัสถามต่อว่า “มัญชุศรี เธอได้รับปัญญาอันไม่มีประมาณในการ

เข้าถึงความรู้ใช่หรือไม?่” 

 

Mañjuśrī replied, “I am the unimpeded. How can the unimpeded 

acquire the unimpeded?” 

 พระมัญชุศรีทูลว่า “ตวัข้าพระองค์คอืสิ่งไม่มีขดีจํากัด สิ่งที่ไม่มีขีดจํากดัใยจะต้อง

รับสิ่งที่ไมม่ีขีดจํากัดเข้ามาอีกพระเจ้าขา้?” 

 

The Buddha asked, “Do you sit in a bodhimaṇḍa?” 

พระพุทธองค์ตรัสถามว่า “เธอนั่งอยู่ในโพธิบัลลังค(์bodhimaṇḍa)หรือไม?่” 

 

Mañjuśrī replied, “None of the Tathāgatas sits in a bodhimaṇḍa. 

How should I alone sit in a bodhimaṇḍa? I presently see that 

dharmas abide in true reality.” 

 

http://www.sutrasmantras.info/glossary.html#manda
http://www.sutrasmantras.info/glossary.html#manda
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 พระมัญชุศรีทูลว่า “พระตถาคตทั้งหลายหามพีระองค์ใดประทับอยู่ในโพธิบัลลังค์

ไม่ แล้วไฉนข้าพระองคจ์ะนั่งอยู่ในโพธิบัลลังค์แต่เพียงผูเ้ดียวได้เล่า? ขณะนี้ข้าพระองค์

เห็นแต่ว่าสรรพธรรมล้วนแล้วแต่อาศยัอยู่ในความจริงแท(้true reality)ทั้งสิ้น พระ

เจ้าข้า” 

 

The Buddha asked, “What is called true reality?” 

 พระพุทธองค์จึงตรัสถามว่า “อะไรคือความจรงิแท้ตามที่เธอกลา่วถึง มัญชุศรี?” 

 

Mañjuśrī replied, “The view that one has a self is true reality.” 

 พระมัญชุศรีทูลว่า “คาํว่าความจริงแท้ในความหมายของขา้พระองคค์อืทัศนะที่

มองว่าคนเรามีอัตตา(self)คือความจริงแท้ พระเจ้าข้า“ 

 

The Buddha asked, “Why is the view that one has a self true 

reality?” 

 พระพุทธองค์จึงตรัสถามต่อว่า “ทําไมการมทีศันะว่าบคุคลมีอัตตาถึงเป็นความ

จริงแท้ละ่ มัญชศุร?ี” 

 

Mañjuśrī replied, “Taking this view as an appearance of true 

suchness, which is neither real nor unreal, neither coming nor 

going, with neither a self nor no self, is called true reality.” 

 พระมัญชุศรีทูลว่า “เพราะอาศยัทศันะนี้จะทําให้เห็นลักษณะของความเป็นเช่น

นั้นเอง(true suchness) ซึ่งไม่ใช่ทั้งจริงหรอืไม่จริง ไม่ใชท่ั้งการมา หรือการไป จะวา่

มีตัวตนก็ไม่ใช่ หรือไม่มตีัวตนก็ไม่ใช่ สิ่งนี้ถูกเรียกขานว่าความจริงแท้ พระเจา้ข้า” 
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 Śāriputra said to the Buddha, “World-Honored One, those who 

can come to a definite understanding of this meaning are called 

Bodhisattvas. Why? Because they have learned the appearances of 

this profound prajñā-pāramitā, and their minds are not shocked, 

not terrified, not baffled, and not regretful.” 

 พระสารีบุตรกราบทูลตอ่พระพุทธองค์ว่า “ข้าแต่พระผู้มพีระภาค หากคนเหล่าใด

สามารถเข้าใจความหมายของสิ่งนี้อย่างแจ่มแจ้งบุคคลเหล่านั้นก็ถูกเรียกว่าพระโพธิสัตว์ 

ทําไมนะ่หรือ ก็เพราะวา่ได้เคยศึกษาบําเพ็ญเกีย่วกับปัญญาบารมีอันลกึซ้ึงมาก่อนนั่นเอง 

จิตของเขาเหล่านั้นจึงไม่สะดุ้งตกใจ ไม่หวั่นเกรง ไม่งงงวย และไมส่ลดหดหู่เมื่อได้ยินได้

ฟังเกี่ยวกับปัญญาบารมอีันลึกซ้ึงนี้ พระเจ้าขา้” 

 

 Maitreya Bodhisattva said to the Buddha, “World-Honored One, 

those who have learned all the dharma appearances of prajñā-

pāramitā are near a Buddha’s seat. Why? Because Tathāgatas are 

presently aware of these dharma appearances.” 

  พระไมเตรยโพธิสัตว์ทลูพระพุทธองค์ว่า “ข้าแต่พระผู้มพีระภาค ผู้ซึง่ได้ศึกษา

เรียนรู้ถึงลักษณะทั้งปวงของปัญญาบารมลี้วนแต่เป็นผู้ซึ่งเข้าใกล้พุทธอาสน์แลว้ทั้งสิ้น 

ทําไม? ก็เพราะว่าพระตถาคตทั้งหลายในขณะนี้ก็ตระหนักรู้ถึงธรรมลกัษณะนี้ พระเจ้า

ข้า” 

 

Mañjuśrī Bodhisattva said to the Buddha, “World-Honored One, if 

those who have heard this profound prajñā-pāramitā can be not 

shocked, not terrified, not baffled, and not regretful, we should 

know that they in effect see Buddhas.” 
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  พระมัญชุศรีโพธิสัตว์ทลูว่า “ข้าแต่พระผู้มพีระภาค หากว่ามีบุคคลเหล่าใดได้ยิน 

ได้ฟังเกี่ยวกับปัญญาบารมีอันลึกซึ้งนี้แล้วไม่รูส้กึสะดุ้ง ตกใจ ไม่หวั่นเกรง ไม่งงงวย และ

ไม่รู้สึกระย่นย่อ พวกเราควรจะได้ทราบว่าการที่เป็นดังนี้ก็เพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นลว้น

แต่เคยพบพระพุทธะมาแล้วมากมาย พระเจ้าขา้” 

 

Then the upāsikā No Appearance said to the Buddha, “World-

Honored One, dharmas, such as ordinary beings, voice-hearers, 

Pratyekabuddhas, Bodhisattvas, and Buddhas, have no appearances. 

Therefore, upon hearing prajñā-pāramitā, we are not astonished, 

not terrified, not baffled, and not regretful. Why not? Because 

dharmas have never had any appearances.” 

 ขณะน้ันมีเทพธิดาตนหนึ่ง กราบทูลพระพุทธองค์ว่า “ข้าแต่พระผู้มพีระภาค 

ธรรมมะทั้งหลาย ไม่วา่ ธรรมของปุถุชน ธรรมของพระสาวก ธรรมของพระปัจเจกพุทธ

เจ้า ธรรมของพระโพธสิตัว์และธรรมของพระพทุธะ ลว้นแต่ไรรู้ปลักษณะ  ดังนั้น เมือ่ได้

ยินได้ฟังเกี่ยวกับปัญญาบารมี พวกเราจึงไมส่ะดุง้ตกใจ ไม่หวั่นเกรง ไม่งงงวย และไมร่

รู้สึกระย่นยอ่ ทําไมถึงไม่รู้สึกเช่นนั้น? ก็เพราะธรรมทั้งปวงหาได้มีรูปลกัษณะใดๆไม่” 

((ในงานแปลของ Edward Conze  ใช้ค าว่า Niralamba Bhagini (นิราลมั

พา ภคินี) ซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์องค์หน่ึง แทนค าว่าthe upāsikā No 

Appearanceซึ่งข้าพเจ้าตีความเทพธิดาตนหน่ึง)  

 

The Buddha told Śāriputra, “If good men and good women, having 

heard this profound prajñā-pāramitā, can come to resoluteness in 

their minds, not shocked, not terrified, not baffled, and not 

regretful, know that they stand on the Ground of No Regress. If 



24 

 

 

those who have heard this profound prajñā-pāramitā are not 

shocked, not terrified, not baffled, and not regretful, but believe, 
accept, appreciate, and listen tirelessly, they have in effect achieved 

dāna-pāramitā, śīla-pāramitā, kṣānti-pāramitā, vīrya-pāramitā, 

dhyāna-pāramitā, and prajñā-pāramitā. Moreover, they can reveal 

and explicate [the teachings] to others and can have them train 

accordingly.” 

 พระพุทธองค์ตรัสกับพระสารีบุตรว่า “ถ้าหากมีกุลบุตร กุลธิดาซึ่งได้ยนิได้ฟัง

เกี่ยวกับปัญญาบารมอีนัลึกซึ้งน้ีแล้ว มีใจเด็ดเดี่ยวมั่นคง ไม่สะดุ้งตกใจ ไม่งงงวย และไม่

รู้สึกระย่นยอ่ เธอจงรู้ไวเ้ถอะวา่เขาเหล่านั้นไปยนืในภูมิที่ไม่ถอยหลังแลว้ ถ้าชนเหล่าใด

ได้ยินได้ฟังเกีย่วกับปัญญาบารมอีันลึกซ้ึงนี้แล้ว ไม่สะดุ้งตกใจ ไม่ไม่งงงวย และไมรู่้สึกระ

ย่นย่อ แต่มีความศรัทธา น้อมรับ เคารพบูชา และฟังแล้วฟังเลา่อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย 

พวกเขาเหลา่นั้นจะบรรลุซึ่ง ทานบารมี(dāna-pāramitā) ศีลบารมี(śīla-

pāramitā) กสานติ์บารมี(kṣānti-pāramitā) วิริยะบารม(ีvīrya-pāramitā) 

ณานบารม(ีdhyāna-pāramitā) และปัญญาบารม(ีprajñā-pāramitā)ในที่สุด 

นอกจากนี้เขายังสามารถเผยแผ่ และสั่งสอนแก่ผู้อื่น และยังสามารถทําให้ผู้อื่นปฏิบัติ

ตาม(การบําเพ็ญปัญญาบารมี)ด้วย” 

 

The Buddha asked Mañjuśrī, “In your opinion, what is meant by 

attaining anuttara-samyak-saṁbodhi and by abiding in anuttara-

samyak-saṁbodhi?” 

  พระพุทธองค์ตรัสถามพระมัญชุศรีว่า “ทัศนะของเธอ  การบรรลุอนตุตรสัมมา

สัมโพธิญาน(anuttara-samyak-saṁbodhi) และการอยู่ในอนตุตรสัมมาสัมโพธิ

คืออะไร?” 
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Mañjuśrī replied, “I have no anuttara-samyak-saṁbodhi to attain, 

nor do I abide in the Buddha Vehicle. Then how should I attain 

anuttara-samyak-saṁbodhi? What I describe is only the appearance 

of bodhi.” 

 พระมัญชุศรีทูลว่า “สาํหรับข้าพระองคแ์ล้วหามีสิ่งที่เรียกว่าอนุตรสมัมาสัมโพธิให้

บรรลุถึงไม่ รวมทั้งหาได้มีสิ่งที่เรยีกว่าพุทธยานให้อาศัยไม่ ดังนั้นข้าพระองค์จะบรรลุ

อนุตรสัมมาสัมโพธิไดอ้ย่างไรพระเจ้าข้า?สิ่งที่ขา้พระองค์ได้กล่าวมาแลว้นั้นเป็นเพียง

ลักษณะของโพธิญาน(bodhi)เทา่นั้น พระเจ้าข้า” 

 

The Buddha praised Mañjuśrī, “Very good! Very good! You have so 

skillfully explained the meaning of this profound Dharma. You have 

long planted your roots of goodness under past Buddhas, training 
with purity in the Brahma way of life according to the dharma of 

no appearance.” 

 พระพุทธองค์ตรัสชมพระมัญชุศรีว่า “ดีมาก! ดีมาก! เธอเป็นผู้มีทักษะในการ

อธิบายเกี่ยวกับปัญญาบารมีนี้ เธอนั้นได้เคยปลูกฝังกุศลมูลกับพระพทุธเจ้าในอดีต

จํานวนหลายพระองค์ ได้บําเพ็ญตนตามแนวทางพรมจรรย์ทีส่อดคลอ้งกับธรรมแห่ง

ความไร้รูปลักษณะ (สญุญตาธรรม)” 

 

Mañjuśrī replied, “If one sees appearances, then one can speak of 

no appearance. I now see neither appearance nor no appearance. 
How can I be said to train in the Brahma way of life according to 

the dharma of no appearance?” 

 

http://www.sutrasmantras.info/glossary.html#brahma
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 พระมัญชุศรีทูลว่า “ถ้าผู้ใดเห็นรูปลักษณะต่างๆ ต่อมาเขาสามารถกลา่วว่าหาไดม้ี

รูปลักษณะใดไม่ สิ่งที่ขา้พระองค์เห็นอยู่ในขณะนี้จะว่ามีรูปลักษณะ(appearance)ก็

มิใช่ หรือไร้รูปลักษณะ(no appearance)ก็มิใช่ เมื่อเป็นดังน้ีข้าพระองค์จึงมิอาจจะ

กล่าวได้ว่าตัวของข้าพระองค์กําลังบําเพ็ญตนตามวิถีแห่งพรหมจรรย์ซึง่สอดคล้องกับ

ธรรมแห่งความไร้รูปลักษณะ (สุญญตา) พระเจา้ข้า” 

 

The Buddha asked Mañjuśrī, “Do you see voice-hearer precepts?” 

 พระพุทธองค์ถามพระมัญชุศรีว่า “มัญชุศรีเธอมองเห็นสาวกธรรม(voice-

hearer precepts)หรือไมล่่ะ?” 

 

    “Yes, I see them.” 

 พระมัญชุศรีทูลว่า “ข้าแต่พระผู้มพีระภาค ขา้พระองคม์องเห็นสาวกธรรม พระ

เจ้าข้า” 

 

The Buddha asked, “How do you see them?” 

 พระพุทธองค์ตรัสถามว่า “สาวกธรรมที่เธอมองเห็นน้ันเป็นอยา่งไรหรือมญัชุศรี?” 

 

Mañjuśrī replied, “I do not hold the view of ordinary beings, the 

view of holy beings, the view of those who are still learning, or the 

view of those who have nothing more to learn. Nor do I hold the 

great view, the small view, the view to overcome, or the view not 

to overcome. I hold neither a view nor its opposite view.” 



27 

 

 

 พระมัญชุศรีทูลว่า “ข้าพระองค์นั้นมิได้ยึดถอืเอาทศันะทีว่่านี่ปุถุชน นี่คือผูศ้ักสิทธิ์ 

นี่คือผูท้ี่ศึกกําลังเรียนรูอ้ยู่ หรอืนี่คอืผู้ทีไ่ม่มอีะไรที่จะตอ้งศึกษาเรียนรูอ้ีกแล้ว  ข้าพเจ้า

ไม่ยึดถือทัศนะที่แบ่งแยกว่านี่เป็นสิ่งใหญ่ นี่เป็นของเล็ก ความคิดเรื่องการเอาชนะ หรือ

การไม่เอาชนะ  ข้าพระองค์นั้นไม่ยึดถือในมมุมองหนึ่งใด หรือมุมมองทีต่้องข้ามกันกับ

มุมมองดังกลา่ว พระเจา้ข้า” 

 

Śāriputra said to Mañjuśrī, “This is how you view the Voice-Hearer 

Vehicle. How do you view the Buddha Vehicle?” 

 พระสารีบุตรกล่าวกับพระมัญชุศรีว่า ที่กล่าวมาคอืทัศนะของท่านต่อแนวทางแห่ง

สาวกยาน แล้วทัศนะของท่านต่อแนวทางแห่งพุทธยานเป็นเช่นใดกันเล่า? 
 

Mañjuśrī said, “I do not see the dharma of bodhi. Nor do I see 

anyone training for bodhi or attaining bodhi.” 

 พระมัญชุศรีกล่าวว่า “ตัวเราเองนั้นหาได้มองเห็นโพธิธรรม(the dharma of 

bodhi)ไม่ หาได้เห็นวา่มีผู้ใดกําลังบําเพ็ญเพื่อเข้าสู่โพธิธรรม หาได้เหน็ว่ามีผู้ใดได้บรรลุ

ถึงซึ่งโพธิธรรมไม่” 
   

Śāriputra asked Mañjuśrī, “What is called Buddha? How does one 

observe a Buddha?” 

พระสารีบุตรถามพระมญัชุศรีว่า “อย่างนั้นสิ่งที่เรียกว่าพุทธะคอือะไร? และบุคคลจะ

ทัศนาพุทธะได้อย่างไร?” 

Mañjuśrī asked, “What is self?” 

 พระมัญชุศรีจึงถามพระสารีบุตรว่า “ตัวตน(self) คืออะไร? ท่านสารบีุตร” 



28 

 

 

 

Śāriputra replied, “Self is only a name, and the appearance of a 

name is empty.” 

 พระสารีบุตรตอบว่า “ตัวตนนั้นเป็นเพียงนาม/ช่ือ(name)อยา่งหนึ่ง และนามนั้น

ก็หาได้มีรูปร่างลักษณะไม่” 

 

Mañjuśrī said, “Indeed! Indeed! Just as self is only a name, so too 

Buddha is only a name. Realizing the emptiness of a name is bodhi. 

One should seek bodhi without using names. The appearance of 

bodhi is free from words. Why? Because words and bodhi are both 

empty. 

 พระมัญชุศรีกล่าวว่า” เป็นเช่นนั้น เป็นเช่นนั้น เพราะตัวตนเป็นเพยีงนามอย่าง

หนึ่งเท่านั้น ดังน้ันด้วยเหตุนี้คําว่าพทุธะ(Buddha)ก็เฉกเช่นเดียวกันเป็นเพียงนาม

อย่างหนึ่งเช่นเดียวกัน สภาวะของการตระหนกัรู้ถึงความวา่งของนามคือโพธิธรรม 

บุคคลควรแสวงหาโพธิธรรมโดยไม่ตอ้งอาศยัซึ่งนามใดๆ ลักษณะของโพธิธรรมนั้นเป็น

อิสระจากคําเรียกขานทัง้หลาย ทาํไมนะ่หรอื? ก็เพราะว่าทั้งคําเรียกขานต่างๆ และคาํว่า

โพธิธรรมนั้นล้วนคอื ความว่าง” 

 

“Furthermore, Śāriputra, you ask me what is called Buddha and 

how one should observe a Buddha. That which has neither birth 

nor death, neither names nor appearances, and is neither coming 

nor going, is called Buddha. As one observes the true reality of 

one’s own body, in the same way one observes a Buddha. Only the 

wise can understand that this is called observing a Buddha.” 
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 นอกจากน้ี ท่านสารีบุตร “เมื่อท่านถามเราว่าอะไรคือสิ่งที่เรยีกว่าพุทธะ

(Buddha) และบุคคลหนึ่งจะสังเกตเห็นพระพุทธะได้อย่างไรนั้น สําหรับเราแล้วพระ

พุทธะ(Buddha) เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ทั้งการเกิด(birth)หรือการดับ(death) ไม่ใช่ทั้งนาม

(names)หรือรูป(appearances)ใดๆ ไม่ใช่ทั้งการมา(coming)หรือการไป

(going) เมื่อผู้ใดก็ตามทัศนาความจริงแท้(true reality)ของร่างกายตนเอง ก็

เหมือนกับเขาทัศนาพระพุทธะ(Buddha) มีเพียงผูม้ีปัญญาเทา่นั้นทีจ่ะเข้าใจการ

สังเกตลักษณะของพระพุทธะตามที่เรากลา่วมานี้” 

 

Then Śāriputra said to the Buddha, “World-Honored One, prajñā-
pāramitā as pronounced by Mañjuśrī is not understandable or 

knowable to novice Bodhisattvas.” 

 จากนั้นพระสารีบุตรทลูพระพุทธองค์ว่า “ข้าแต่พระผู้มพีระภาค ปัญญาบารมทีี่

ท่านมัญชศุรีได้กลา่วมานั้นเป็นสิ่งที่ยากทีผู่้ที่เพิง่เริ่มบําเพญ็ตนเป็นพระโพธสิัตว์

(novice Bodhisattvas)จะสามารถรูแ้ละเข้าใจได้ พระเจา้ข้า” 

 

Mañjuśrī said, “Not only novice Bodhisattvas cannot know it, but 

even riders of the Two Vehicles who have accomplished their 

undertaking [for Arhatship or Pratyekabuddhahood] cannot 

understand or know it. No one can know the Dharma expounded 

in this way. Why not? Because the appearance of bodhi cannot be 

known through such dharmas as seeing, hearing, capturing, 

thinking, speaking, or listening. Bodhi is empty and silent in nature 

and appearance, with no birth, no death, no attaining, no knowing, 

no shape, and no form. How can there be an attainer of bodhi?” 

http://www.sutrasmantras.info/glossary.html#vehicle2
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 พระมัญชุศรีกล่าวว่า “ท่านสารีบุตรอย่าว่าแต่ผู้ซึ่งเริ่มบําเพ็ญเป็นพระโพธสิัตว์

(novice Bodhisattvas) จะไม่สามารถรู้และเข้าใจเลย แม้แต่ผู้บําเพ็ญตนตาม

สาวกยานหรือปัจเจกพทุธยานจนสําเร็จเป็นพระอรหันต์(Arhatship)หรือพระปัจเจก

พุทธเจ้า(Pratyekabuddhahood)แล้วก็ยังมิอาจเข้าใจได้ ไมม่ีใครสามารถที่จะรู้

และเขา้ใจถึงธรรมดังทีเ่ราได้กล่าวไปแล้ว ทําไมถึงไม่มีใครเข้าใจล่ะ? ที่เป็นดังน้ีเพราะวา่ 

ลักษณะแห่งโพธินั้นไม่อาจรู้ได้ด้วยการมองเห็น(seeing) การไดย้ิน(hearing) การ

สัมผสั(capturing) การคิด(thinking) การพูด(speaking) หรือการฟัง

(listening) ลักษณะของโพธินั้นคอืความความว่างและไร้สาํเนียงเสยีงใดๆ ไม่เกิด(no 

birth) ไม่ดับ(no death) ไม่อาจจะบรรลุถึง(no attaining) ไมอ่าจรู้(no 

knowing) ไรรู้ปร่าง(no shape) และไรรู้ปแบบ(no form) ดังนีแ้ล้วจะมผีู้บรรลุ

ถึงโพธิไดอ้ยา่งไรเล่า?” 

 

Śāriputra asked Mañjuśrī, “Has not the Buddha, in the dharma 

realm, attained anuttara-samyak-saṁbodhi?” 

 พระสารีบุตรถามพระมญัชุศรีว่า “ถ้าอย่างนั้นในแดนแห่งธรรม(the dharma 

realm)ไร้ซึ่งพทุธะและการบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธญิานหรอื?” 

 

    Mañjuśrī replied, “No, Śāriputra. Why not? Because the World-

Honored One is the dharma realm. Verifying the dharma realm by 

means of the dharma realm would be a contradiction. Śāriputra, 

the appearance of the dharma realm is bodhi. Why? Because in the 

dharma realm sentient beings have no appearances, as all dharmas 

are empty. The emptiness of all dharmas is bodhi, which is non-

dual and free from differentiation. Śāriputra, without 
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differentiation, there is no knower. Without a knower, there are no 

words. Without words, there is neither existence nor nonexistence, 

neither knowing nor not knowing. This is true for all dharmas. 
Why? Because dharmas cannot be identified by places, which imply 

a definite nature. For example, the sinful appearance of the [five] 

rebellious acts is inconceivable. Why? Because the true reality of 

dharmas is indestructible. Thus, the sin of committing a rebellious 

act has no self-essence. True reality neither is reborn in heaven nor 

falls into hell, nor does it enter nirvāṇa. Why not? Because all 

karmic conditions abide  
in true reality, which is neither coming nor going, neither cause 

nor effect. Why? Because the dharma realm has no edge, neither 

front nor back. Therefore, Śāriputra, [in true reality] pure spiritual 

trainees do not enter nirvāṇa, and bhikṣus with grave sins do not 

fall into hell. They are neither worthy nor unworthy of offerings, 

neither ending nor not ending their afflictions. Why not? Because 

[in emptiness] all dharmas abide in equality.” 

 พระมัญชุศรีตอบว่า “ไร้ซึ่งสิ่งใดทั้งสิ้น ทา่นสารีบุตร ทําไมถึงไร้ซึ่งสิ่งใดล่ะ? ทั้งนี้

เพราะว่าพระผู้มพีระภาคนั่นเองคือแดนธรรม (the dharma realm) การกล่าว

ยืนยันถึงความมีอยู่ของธรรมะโดยอ้างถึงธรรมะเป็นสิ่งที่ขัดแย้งในตัวเอง (Verifying 

the dharma realm by means of the dharma realm would be 

a contradiction) ท่านสารีบุตร โพธิก็คือธรรมะ ทําไมถึงเป็นเช่นนั้นหรือ? เหตุที่

เป็นเช่นนั้นเพราะว่าธรรมแห่งปุถุชน(the dharma realm sentient beings 

have no appearances)นั้นก็ไร้ลักษณะ ธรรมทั้งปวงคือความว่าง(สุญญตา) ความ

ว่างจากธรรมทั้งปวงคอืโพธิ  ทา่นสารีบุตร เมือ่ไร้ซึ่งการแบ่งแยก ก็ยอ่มปราศจากผูรู้้ 

(knower) เมื่อปราศจากซึ่งผู้รู้ก็ย่อมจะไม่มีถอ้ยคาํต่างๆ และเมือ่ปราศจากซึ่งถ้อยคําก็

http://www.sutrasmantras.info/glossary.html#rebel
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จะไม่มทีั้งการดํารงอยู(่existence) หรือการไม่ดํารงอยู่(nonexistence) ไม่มทีั้งการ

รู้(knowing)หรือการไม่รู้(not knowing)  สิ่งนี้เป็นจริงสําหรับทกุสรรพธรรม 

ทําไมหรอื? ก็เพราะวา่เรามิอาจจะบอกว่าธรรมะคืออะไรโดยระบุเป็นสถานที่ตั้งต่างๆ  

ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นก็หมายความวา่ธรรมะมีลักษณะอันจาํกัดนั่นเอง เพือ่ความกระจ่างเรา

จะยกตัวอยา่งเรือ่งบาปที่เกิดจากการกระทําอนตัริยกรรม([five] rebellious acts)

นั้นเป็นอจินไตย ทําไมถงึเป็นอจินไตยละ่? เพราะไม่มอีะไรจะทําลายความจริงตามหลัก

ของธรรมะได(้the true reality of dharmas) ดังนั้นความผิดบาปอันเกิดจาก

การกระทําอันตรยิกรรมหาได้มีสาระในตนเองไม่(no self-essence) ความจริงแท้นั้น 

หาได้มีการเกิดในสวรรค์ การตกนรก หรือการเข้าสู่พระนพิพาน(nirvāṇa)ไม่ ทําไม

หรือ? ก็เพราะว่าวิบากกรรม(karmic conditions)ก็ย่อมจะต้องอยู่ภายใต้หลัก

ความจริงของธรรมะ ซึ่งไม่มีทั้งการมา หรอืการไป ไม่มีทั้งเหตุและผล ทีเ่ป็นเช่นนี้เพราะ

ธรรมะไร้ซึ่งขอบเขต ไมเ่ป็นทั้งหน้าหรือไม่เป็นหลัง ดังนั้นท่านสารีบุตร [ในความจริงแท]้ 

หาได้มีผู้บําเพ็ญจนจิตบริสุทธิ์เขา้สู่นพิพานไม่ และภิกษุที่ทาํผิดบาปร้ายแรงตกนรก ไม่มี

ทั้งผู้ทีค่วรเคารพบูชา หรือผูไ้ม่ควรเคารพบูชา มิใช่ทั้งการสิ้นสุดของทกุข์หรือไม่สิ้นสุด

ของทุกข์ ทําไมน่ะหรอื? ก็เพราะในความว่าง(สญุญตา)ธรรมะทั้งปวงลว้นเสมอกัน” 

 

Śāriputra asked, “What is called the unwavering Endurance in the 

Realization of the No Birth of Dharmas?” 

 พระสารีบุตรถามว่า“อะไรคือความไม่หวั่นไหวต่อการรู้ว่าสรรพธรรมลว้นไม่เกิด 

ไม่ดับ ดังที่เราเขา้ใจว่าการตั้งอยู่และดับไปล้วนแล้วแต่มีเหตุและปัจจัย (Endurance 

in the Realization of the No Birth of Dharmas)” 

 

http://www.sutrasmantras.info/glossary.html#rebel
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Mañjuśrī replied, “Not seeing the appearance of birth or death in 

even a speck of dharma is called the unwavering Endurance in the 

Realization of the No Birth of Dharmas.” 

 พระมัญชุศรีตอบว่า“การไม่เห็นความแตกต่างของการเกิดและความตายแม้เพียง

จุดเล็กๆ นั่นแหละคือผูท้ี่ไม่หวั่นไหวต่อธรรมทีว่่าด้วยการไม่เกิดของสรรพธรรม” 

 

Śāriputra asked, “Who is called a bhikṣu who does not overcome?” 

 พระสารีบุตรถามว่า“ใครคอืภิกษุที่ถูกเรยีกขานว่าผู้ทีไ่ม่มสีิ่งใดต้องพิชติอีก?” 

 

 Mañjuśrī replied, “An Arhat, who has no more afflictions 

to discharge, is the o2ne who does not overcome. Why? Because, 

having eradicated all of his afflictions, an Arhat has nothing to 

overcome. Those who take fallible mental actions are called 

ordinary beings. Why? Because ordinary beings do not act in 

accord with the dharma realm and are therefore called the fallible 

ones.” 

 พระมัญชุศรีตอบว่า“ผูไ้ม่มีสิ่งใดต้องพิชติอีกแล้วคอื พระอรหันต์(Arhat) นั่นเอง

เป็นผู้ดับทุกข์ของตนโดยสิ้นเชิง ส่วนบคุคลเหลา่ใดที่จิตยังหลงผิดอยู่เรยีกว่าปุถุชน ทํา

ไมน่ะหรอื? ก็เพราะการกระทําของปุถุชนนั้นมิได้สอดคล้องกับธรรมะและดังน้ันจึงถูก

เรียนกว่าผู้ที่ยังหลงผิดอยู่” 

 

Śāriputra said, “Very good! Very good! You now have well explained 

to me the meaning of an Arhat, who has ended his afflictions and 

the discharges thereof.” 

http://www.sutrasmantras.info/glossary.html#arhat
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 พระสารีบุตรกล่าว “ดมีาก ดีมาก ท่านอธิบายความหมายของพระอรหันต์แก่

ข้าพเจ้าได้ดีจริงๆ ที่วา่พระอรหันต์คอืผู้ซึ่งดับทุกข์ของตนเองและละวางจากทุกข์ได้อยา่ง

สิ้นเชิง” 

 

Mañjuśrī said, “Indeed! Indeed! I am a true Arhat, who has ended 

his afflictions. Why? Because I have crushed the desire for the 

Voice-Hearer Vehicle and the desire for the Pratyekabuddha 

Vehicle. For this reason, I am called an Arhat, who has ended his 

afflictions.” 

 พระมัญชุศรีกล่าวว่า “เป็นเช่น เป็นเช่นนั้น ท่านสารีบุตร ตัวเราเองนั้นก็เป็นพระ

อรหันต์ซึ่งดับทุกข์โดยสิน้เชิงแล้ว ทําไมน่ะหรือ? ที่เรากล่าวเช่นน้ีเพราะว่าเราได้ขจัดเสยี

แล้วซึ่งความปราถนาในสาวกยานและปัจเจกพุทธยานยาน ด้วยเหตุผลน้ีเราจึงถูกเรียวา่

พระอรหันต์ ซึ่งเป็นผู้ดบัทุกข์ได้โดยสิ้นเชิง” 

 

The Buddha asked Mañjuśrī, “When a Bodhisattva sits in a 

bodhimaṇḍa, does he attain anuttara-samyak-saṁbodhi?” 

 พระพุทธองค์ตรัสถามพระมัญชุศรีว่า “มัญชศุรีเมือ่พระโพธสิัตว์นั่งอยู่ในโพธิบัล

ลังค์(bodhimaṇḍa)แล้ว เขามิได้บรรลุถึงอนุตตรสัมมาสัมโพธญิาน(anuttara-

samyak-saṁbodhi)หรือ?”  
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Mañjuśrī replied, “When a Bodhisattva sits in a bodhimaṇḍa, he 

does not attain anuttara-samyak-saṁbodhi. Why not? Because the 

appearance of bodhi is true suchness. Not finding a speck of 

dharma to capture is called anuttara-samyak-saṁbodhi. Because 

bodhi has no appearance, who can sit and who can rise? For this 

reason, I see neither a Bodhisattva sitting in a bodhimaṇḍa nor 

anyone realizing anuttara-samyak-saṁbodhi.” 

 พระมัญชุศรีทูลว่า “เมือ่พระโพธิสัตว์นั่งอยู่ในโพธิบัลลังค์ เขายังมิได้บรรลุถึง

อนุตตรสัมมาสมัโพธิ พระเจ้าข้า ถา้ถามว่าทาํไมถึงไม่บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาน

เล่า? ที่ไม่บรรลุก็เพราะว่า ลักษณะของโพธินั้นคือความเป็นเช่นนั้นเอง(true 

suchness) ดังนั้นการไม่แสวงหาธรรมเพื่อความยึดมั่นไว้(แม้เพยีงนอ้ยนิด)จึงถูก

เรียกว่า อนุตตรสัมมาสมัโพธญิาน และเพราะวา่โพธญิานนั่นไร้รูปลักษณะแล้วจะมผีู้ใด

นั่งลงหรือลุกขึ้นได้หรือ?พระเจ้าขา้ ด้วยเหตุนี้ ข้าพระองค์จึงไม่เห็นทั้งพระโพธสิัตว์ที่

กําลังนั่งอยู่ในโพธิบัลลังค์และมีผู้ใดกําลังบรรลอุนุตตรสัมมาสัมโพธพิระเจ้าข้า” 

 

Mañjuśrī said to the Buddha, “World-Honored One, bodhi is the 

five rebellious acts, and the five rebellious acts are bodhi. Why? 

Because bodhi and the five rebellious acts are free from duality. 
Hence there is neither learning nor learner, neither perceiving nor 
perceiver, neither knowing nor knower, neither differentiating nor 

differentiator. Such appearances are called bodhi. In the same way 

one should view the appearances of the five rebellious acts. If there 

are those who say that they see bodhi and have attained it, we 

should know that they are the ones with exceeding arrogance.” 

 

http://www.sutrasmantras.info/glossary.html#arrogance
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  พระมัญชุศรีทูลพระพทุธองค์ต่อว่า “ขา้แต่พระผูม้ีพระภาค สาํหรับข้าพระองค์

แล้วโพธิคอืการกระทําอนันตริยกรรมทั้ง 5 และการกระทําอนัตรยิกรรมทั้ง 5 ก็คือโพธิ 

ถ้าถามว่าทําไมถึงกล่าวเช่นนี้ ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าทั้งโพธแิละการกระทํา

อนันตริยกรรมนั้นล้วนแล้วแต่เป็นอิสระจากความเป็นทวิภาวะ(duality) ดังนั้นในโพธิ

(bodhi) จึงไม่มีทั้งการเรียนรู(้learning) หรือผู้เรยีนรู(้learner) ไม่มีทั้งการรับรู้

(perceiving) หรือผูร้ับรู้(perceiver) ไม่มทีั้งการรู้(knowing)หรือผูรู้้(knower) 

ไม่มีทั้งการจําแนก(differentiating)และผู้จําแนก(differentiator) เราพึงใช้

แนวทางเดียวกันนี้ในการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการกระทําอนันตรยิกรรมทั้ง 5 ประการ 

และหากมผีู้ใดกล่าวว่าเขามองเห็นโพธิบัลลังคแ์ละได้บรรลุซึ่งอนุตตรสมัมาสมัโพธิแล้ว

แสดงว่าเขาผู้นั้นเป็นผู้หยิ่งผยองเกินตัว/(มทีิฐฐิมานะสูง)(arrogance)” 

 

The World-Honored One asked Mañjuśrī, “Would you say that I 

am the Thus-Come One, and address me as the Tathāgata?” 

 พระผู้มีพระภาคตรสัถามพระมัญชุศรีว่า “เธอจะกล่าวว่าเราเป็นผู้มาแล้วเช่นนั้น

และเรียกพระตถาคตหรือไม่ มัญชุศรี?” 

 

Mañjuśrī responded, “No, World-Honored One, I would not say 

that [the name] Tathāgata is the Thus-Come One. Suchness does 

not have an appearance that can be called suchness. Nor is there 

Tathāgata wisdom that can know suchness. Why not? Because the 

Tathāgata and His wisdom are free from duality. Because emptiness 

is Tathāgata, which is only a name, what should I say is the 

Tathāgata?” 
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 พระมัญชุศรีทูลว่า “ไมพ่ระเจา้ข้า พระผู้มพีระภาค ข้าพระองค์จะไม่กล่าวว่า[สิ่งที่

เป็นเพียงชื่อ]เรียกขานว่าตถาคต(Tathāgata)คือพระพุทธองค์ ความเป็นเช่นนั้นเอง

(Suchness) หาได้มีลกัษณะที่ปรากฏใดที่สามารถเรยีกได้ว่าคือความเป็นเช่นนั้นเอง 

ไม่มีปัญญาของพระตถาคตที่สามารถรู้และเข้าใจความเป็นเช่นนั้นเองได้ ทําไมถึงไม่เป็น

ดังน้ันเล่า? ที่ไม่เป็นดังนั้นเพราะว่าทั้งพระตถาคตและปญัญาของพระตถาคตล้วนแล้วแต่

เป็นอิสระจากทวิภาวะ เพราะว่าความว่าง(สุญญตา)คอืพระตถาคต ซึ่งเป็นเพียงนามนาม

หนึ่งเท่านั้นทําไมข้าพระองค์จึงจะต้องกล่าววา่นามนั้นคอืพระตถาคตด้วยเล่า?” 

 

The Buddha asked Mañjuśrī, “Do you doubt the Tathāgata?” 

พระพุทธองค์ตรัสถามพระมัญชุศรีว่า “เธอมคีวามลังเลสงสยัในตถาคตหรือ มญัชุศรี?” 

 

Mañjuśrī replied, “No, World-Honored One, I have no doubt 

because, in my observation, the Tathāgata, with neither birth nor 

death, does not have a definite nature.” 

 พระมัญชุศรีทูลว่า “ไมเ่ลย พระผู้มพีระภาค ขา้พระองค์หาได้มคีวามลงัเลสงสัยใน

พระตถาคตไม่ ทั้งนี้เพราะว่าในสิ่งที่ข้าพระองคส์ังเกตเห็นนั้นพระตถาคตนั้นมิใช่ทั้งการ

เกิดหรือดับ แลมิได้มลีักษณะที่จํากัดชัดเจน(does not have a definite 

nature) พระเจ้าข้า” 

 

The Buddha asked Mañjuśrī, “Would you say that the Tathāgata 

has appeared in the world?” 

 พระพุทธองค์ตรัสถามพระมัญชุศรีว่า “เธอจะกล่าวได้หรอืไม่ว่าพระตถาคตได้

ปรากฏข้ึนแล้วในโลก มญัชุศรี?” 
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Mañjuśrī replied, “If the Tathāgata appeared in the world, the 

entire dharma realm would also appear.” 

 พระมัญชุศรีทูลว่า “ถ้าพระตถาคตปรากฏข้ึนในโลก ธรรมะทั้งปวง(the entire 

dharma realm)ย่อมจะปรากฏขึ้นมาด้วย พระเจา้ข้า” 

The Buddha asked Mañjuśrī, “Would you say that Buddhas as 

numerous as the sands of the Ganges have entered parinirvāṇa?” 

 พระพุทธองค์ถามพระมัญชุศรีว่า “เธอจะกลา่วได้หรือไม่ว่าพระพทุธเจ้าที่มี

มากมายเหลือคณานับดั่งเม็ดทรายในแม่น้ําคงคาได้เข้าสู่ปรินพิพาน

(parinirvāṇa)หรือไม่?”  

 

Mañjuśrī replied, “Buddhas have the one appearance, the 

inconceivable appearance.” 

 พระมัญชุศรีทูลว่า “พระพทุธเจ้าทั้งหลายปรากฏเป็นหน่ึงเดียว(one 

appearance) มีลักษณะเป็นอจินไตย พระเจ้าข้า” 

 

The Buddha agreed with Mañjuśrī, “Indeed! Indeed! Buddhas have 

the one appearance, the inconceivable appearance.” 

 พระพุทธองค์เห็นด้วยกับพระมัญชุศรี ตรัสวา่ “เป็นเช่นนั้น เป็นเช่นนั้น มัญชุศรี 

พระพุทธะมลีักษณะเปน็หน่ึงเดียวกัน มีลักษณะเป็นอจินไตย” 

 

 

http://www.sutrasmantras.info/glossary.html#appearance1
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Mañjuśrī asked the Buddha, “World-Honored One, is the Buddha 

now staying in this world?” 

 พระมัญชุศรีทูลถามพระพุทธองค์ว่า “ข้าแต่พระผูม้ีพระภาค ขณะนี้พระพทุธะ

กําลังดํารงอยู่ในโลกหรือไม่ ?พระเจา้ข้า” 

 

The Buddha answered Mañjuśrī, “Indeed! Indeed!” 

 พระพุทธองค์ตรัสตอบพระมัญชุศรีว่า“เป็นเช่นนั้น เป็นเช่นนั้น มัญชุศรี” 

 

Mañjuśrī said, “If the Buddha were staying in this world, then 

Buddhas as numerous as the sands of the Ganges would also stay 

in their worlds. Why? Because all Buddhas have the same one 

appearance, the inconceivable appearance. The inconceivable 

appearance has neither birth nor death. If future Buddhas were to 

appear in their worlds, then all Buddhas [of the past, present, and 

future] would also appear in their worlds. Why? Because in what is 

inconceivable, there is no appearance of past, future, or present. 
However, sentient beings are attached to their perceptions, and 
they say that there are Buddhas who appear in the world and 

Buddhas who enter nirvāṇa.” 

 พระมัญชุศรีทูลว่า “ถ้าพระพุทธะกําลังประทับอยู่ในโลกนี้ ดังนั้นพระพุทธะ

จํานวนมากมายดั่งเม็ดทรายในแม่น้ําคงคาก็คงประทับอยู่ในโลกธาตุของพระองค์ด้วย” 

ทําไมนะ่หรือ? เพราะวา่พระพุทธเจา้ทุกๆพระองค์มีลักษณะเป็นหน่ึงเดยีวกันนั่นเองมี

ลักษณะเป็นอจินไตย อจินไตยมีลักษณะไม่เกิดไม่ดับ ถ้าหากพระพุทธเจ้าแห่งอนาคตได้

ปรากฏข้ึนในโลกธาตุของพระองค์ แสดงวา่ขณะนั้นพระพทุธเจ้าทั้งปวง[ทั้งในอดีต 
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ปัจจุบันและอนาคต]ก็จะต้องปรากฏอยู่โลกธาตขุองพระพทุธเจ้าเหล่านัน้ด้วย ทําไมจึง

เป็นเช่นนั้นเล่า? ที่เป็นเช่นนั้นเพราะอะไรซึ่งเปน็อจินไตยยอ่มไม่มลีักษณะของอดีต 

อนาคต หรอืปัจุบัน อยา่งไรก็ตามสรรพสัตวท์ั้งหลายนั้นเป็นผูท้ี่ยึดถอืกับสิ่งที่พวกเขา

รับรู้ และพวกเขาจึงกลา่วว่ามพีระพุทธเจ้าปรากฏข้ึนบนโลกและพระพุทธเจ้าได้เข้าสู่

พระนพิพาน พระเจ้าขา้” 

 

The Buddha told Mañjuśrī, “This is the understanding of 

Tathāgatas, Arhats, and Bodhisattvas at the level of avinivartanīya. 
Why? Because these three types of beings, having heard the 

profound Dharma, are able neither to criticize nor to praise it.” 

 พระพุทธองค์ตรัสกับพระมัญชุศรีว่า “สิ่งที่เธอกล่าวมานั้นเป็นความรูค้วามเขา้ใจ

ของพระตถาคต พระอรหันต์ และพระโพธสิัตว์ในระดับอวินิวารธนิย

(avinivartanīya) ทาํไมน่ะหรือ? เพราะบุคคลทั้ง 3 นั้นลว้นได้เคยฟังคําสอนเก่ียวกับ

ปัญญาบารมีอันลึกซึ้งมาก่อนพวกเขาจึงไม่ทั้งตชิมและสรรเสรญิคาํสอนนี้” 

 

Mañjuśrī agreed with the Buddha, “World-Honored One, who could 

criticize and who could praise the inconceivable Dharma?” 

 พระมัญชุศรีเห็นด้วยกับพระพุทธองค์ ทูลว่า “ข้าแต่พระผูม้ีพระภาคจะมีผู้ใด

สามารถติชมหรือสรรเสริญอจินไตยธรรมได้หรอืพระเจ้าข้า?” 

 

 

 

 

http://www.sutrasmantras.info/glossary.html#regress
http://www.sutrasmantras.info/glossary.html#regress
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The Buddha told Mañjuśrī, “Tathāgatas are inconceivable, and 

ordinary beings are inconceivable as well.” 

 พระพุทธองค์ตรัสกับพระมัญชุศรีว่า “พระตถาคตนั้นเป็นอจินไตย และปุถุชน

ทั้งหลายล้วนเป็นอจินไตยเช่นเดียวกัน” 

 

Mañjuśrī asked the Buddha, “Are ordinary beings also 

inconceivable?” 

 พระมัญชุศรีทูลถามพระพุทธองค์ว่า “ปุถุชนทั้งหลายเป็นอจินไตยด้วยหรือพระ

เจ้าข้า?” 

     

The Buddha replied, “They too are inconceivable. Why? Because all 

mental appearances are inconceivable.” 

 พระพุทธองค์ตรัสตอบว่า “พวกเขาทั้งหลายนัน้เป็นอจินไตยเช่นเดียวกัน ทําไมน่ะ

หรือ? ก็เพราะว่าลักษณะของจิตทั้งหลายนั้นเป็นอจินไตย” 

 

Mañjuśrī said, “If you say that Tathāgatas are inconceivable and 

that ordinary beings are also inconceivable, then innumerable 

Buddhas are just fatiguing themselves seeking nirvāṇa. Why? 

Because inconceivable dharmas are nirvāṇa and therefore have no 

differences.” 

 พระมัญชุศรีทูลว่า “ถ้าพระองค์ตรสัว่าพระตถาคตเป็นอจินไตยและปุถุชน

ทั้งหลายด้วยเป็นอจินไตย กระนั้นก็ตามพระพทุธเจ้าจํานวนมากมายเหลือคณานับก็ยัง
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ทรงเหน็ดเหนื่อยตตรากตรําในการแสวงหาพระนิพพาน ทําไมน่ะหรอื? ก็เพราะว่าพระ

นิพพานคืออจินไตยธรรมและดังนั้นย่อมไมม่ีลักษณะของความแตกต่างนั่นเอง” 

Mañjuśrī said, “Such inconceivability of ordinary beings and 

Buddhas can be understood only by good men and good women 
who have long developed roots of goodness and stayed near 

beneficent learned friends.” 

 พระมัญชุศรีทูลว่า “ลกัษณะอันเป็นอจินไตยของปุถุชนรวมทั้งพระพทุธะนั้น ผูท้ี่

จะสามารถเขา้ใจเรื่องนีไ้ด้นั้นคือกุลบุตรและกุลธิดาที่ได้ปลูกฝังกุศลมลูมาเป็นเวลา

ยาวนานและอยู่ใกล้กับกัลยณมิตรที่ดี พระเจ้าข้า” 

 

The Buddha asked Mañjuśrī, “Do you want the Tathāgata to be the 

superb one among sentient beings?” 

 พระพุทธองค์ตรัสถามพระมัญชูศรีว่า “เธอยงัมีความปราถนาให้ตถาคตเป็นเอก

ในท่ามกลางสรรพสัตวท์ั้งหลายอีกหรือไม่ มญัชุศรี?” 

 

Mañjuśrī replied, “I want the Tathāgata to be the foremost one 

among sentient beings. However, sentient beings’ appearances 

cannot be captured” 

 พระมัญชุศรีทูลว่า “ข้าพระองคย์่อมปรารถนาให้พระตถาคตเป็นเอกในบรรดา

สรรพสัตว์ทั้งหลายพระเจ้าข้า แต่อยา่งไรก็ตามลักษณะของสรรพสัตวท์ั้งหลายก็เป็นสิ่งที่

มิอาจยึดถอืได้” 
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The Buddha asked, “Do you want the Tathāgata to acquire the 

inconceivable Dharma?” 

 พระพุทธองค์ตรัสถามพระมัญชูศรีว่า “เธอยงัปราถนาให้พระตถาคตได้รับ

อจินไตยธรรมหรอืไม่?” 

 

Mañjuśrī replied, “I want the Tathāgata to acquire the 

inconceivable Dharma without constructing anything.” 

 พระมัญชุศรีทูลว่า “ข้าพระองคย์่อมปรารถนาให้พระตถาคตได้รับอจินไตยธรรม 

โดยปราศจากการสร้างสิ่งใดๆขึ้นพระเจ้าข้า” 

 

    The Buddha asked Mañjuśrī, “Do you want the Tathāgata to 

expound the Dharma and to teach and transform sentient beings?” 

พระพุทธองค์ตรัสถามพระมัญชูศรีว่า “เธอปรารถนาให้ตถาคตเทศนาธรรม สั่งสอน

และเปลีย่นแปลงสรรพสัตว์ทั้งหลายหรอืไม่?” 

 

Mañjuśrī replied to the Buddha, “I want the Tathāgata to expound 

the Dharma and to teach and transform sentient beings. Yet 

neither the speaker nor the listener can be captured. Why not? 

Because they abide in the dharma realm. Sentient beings in the 

dharma realm have no differentiated appearances.” 

 พระมัญชุศรีทูลว่า “ข้าพระองค์ปรารถนาให้พระตถาคตเทศนาธรรม สัง่สอนและ

เปลี่ยนแปลงสรรพสัตวท์ั้งหลายพระเจ้าข้า ถึงแม้ว่าความจริงแล้วจะไม่มีทั้งผูเ้ทศนาและ
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ผู้ฟังคาํเทศนาให้ยึดถือเป็นตัวเป็นตนได้ก็ตาม ทําไมถึงไม่มทีั้งผู้เทศนาและผู้ที่ฟังคํา

เทศนานะ่หรือ? ก็เพราะพวกเขาต่างก็ต้องอยูภ่ายใต้เขตแดนแห่งธรรม(ธรรมาณาจักร) 

สรรพสัตว์ทั้งหลายในเขตแดนแห่งธรรมยอ่มไมแ่ตกต่างกัน พระเจ้าข้า”  

 

The Buddha asked Mañjuśrī, “Do you want the Tathāgata to be the 

unexcelled fortune field?” 

 พระพุทธองค์ตรัสถามพระมัญชุศรีว่า “เธอปราถนาให้พระตถาคตเป็นบุญเกษตร

(fortune field)อันสงูสุดหรือไม่?” 

 

Mañjuśrī replied, “The Tathāgata, with the appearance of 

endlessness, is the endless fortune field. The appearance of 

endlessness is the unexcelled fortune field. Because [the Tathāgata] 
is neither a fortune field nor not a fortune field, He is called the 

fortune field. Because He has no appearances, such as light or dark, 

birth or death, He is called the fortune field. If one can understand 

the appearances of the fortune field in this way, the seeds of 

goodness one plants deeply will neither increase nor decrease.” 

 พระมัญชุศรีทูลว่า “พระตถาคตนั้นมีลักษณะอันไร้ขอบเขตจํากัดย่อมเป็นบุญ

เกษตรที่ไร้ขอบเขตจํากดัเช่นเดียวกัน ลักษณะอันไร้ขอบเขตก็คือบุญเกษตรอันไร้

ขอบเขต เพราะว่า[พระตถาคต]นั้นมิใช่ทั้งบุญเกษตรหรือมิใช่บุญเกษตร พระตถาคตจึง

ถูกเรียกว่าบุญเกษตร เพราะว่าพระตถาคตนั้นไร้ซึ่งรูปลักษณะ อาทิเชน่ แสงสวา่งหรือ

ความมืด เกิดหรือดับ พระตถาคตจึงถูกเรยีกว่าบุญเกษตร หากใครก็ตามเข้าใจลักษณะ

บุญเกษตรในลักษณะนี้ เมล็ดพันธุแ์ห่งกุศลทีค่นผู้นั้นปลูกไว้ในส่วนลึกจะไม่ทั้งเพิ่มขึ้น

หรือลดลง พระเจ้าข้า” 

http://www.sutrasmantras.info/glossary.html#field
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The Buddha asked Mañjuśrī, “Why do the planted seeds neither 

increase nor decrease?” 

 พระพุทธองค์จึงตรัสถามพระมัญชุศรีว่า “ทาํไมเธอจึงกล่าวว่าเมล็ดพนัธุ์(แห่ง

กุศล)จึงไมเ่พิ่มหรือไม่ลดลงล่ะ?” 

 

  Mañjuśrī replied, “The appearances of the fortune field are 

inconceivable. Cultivating goodness in the field in accordance with 

the Dharma is also inconceivable. Planting seeds in this way is 

called no increase and no decrease, and it is also the unexcelled, 

superb fortune field.” 

 พระมัญชุศรีทูลว่า “บญุเกษตรนั้นมีลักษณะเป็นอจินไตย การปลูกฝงักุศลลงใน

บุญเกษตรนั้นเมื่อพิจารณาตามแนวทางแห่งธรรมะจึงเป็นอจินไตยเช่นเดียวกัน ข้า

พระองค์จึงกลา่วว่าเมลด็พันธุ์แห่งกุศลเมื่อพิจารณาตามแนวทางนี้จึงไม่เพิ่มขึ้นหรอืลดลง 

และเป็นบุญเกษตรอันสงูสุดด้วยพระเจ้าขา้” 

 

Then, by virtue of the Buddha’s spiritual power, the great earth 

quaked in six different ways, manifesting the appearances of 

impermanence. Sixteen thousand people achieved the Endurance in 

the Realization of the No Birth of Dharmas. Moreover, 700 bhikṣus, 

3,000 upāsakas, 40,000 upāsikās, and 60 koṭi nayuta gods of 
the six desire heavens, in the midst of dharmas, shunned dust and 

filth [their afflictions], and acquired the pure dharma-eye. 

 

http://www.sutrasmantras.info/glossary.html#nayuta
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 ทันใดนั้น ด้วยบุญญาบารมีแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ทรงบันดาลให้เกิด

แผ่นดินไหวใน 6 ลักษณะเพื่อเผยให้เห็นถึงลักษณะความเป็นของไม่เที่ยง(อนิจตา/

impermanence) ทําให้ผู้คนจํานวน 16,000 คนได้ดวงตาเห็นธรรม (the 

Endurance in the Realization of the No Birth of Dharmas) 

นอกจากนี้ ภิกษุจํานวน 700 รูป อุบาสิกาจํานวน 3,000 คน อุบาสกจํานวน 40,000 

คน และเทวดาจาํนวน 60 ล้านโกฏิแห่งสวรรคท์ั้ง 6 ชั้น ท่ามกลางธรรมะ พวกเขาได้

ไกลจากธุลีและความทกุข์ต่างได้รับธรรมะจักษุ(dharma-eye) 
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มัญชุศรีมหาปรัชญาปารมิตาสูตร 

ปริเฉทที่ (Fascicle) 2 

At that time Ānanda rose from his seat, bared his right shoulder, 

and knelt on his right knee. He asked the Buddha, “World-Honored 

One, why did this great earth quake in six different ways?” 

ในเวลานั้นพระอานนทไ์ด้ลุกข้ึนจากที่นั่ง ลดจีวรไหล่ขวาจากนั้นคุกเข่าขวาลงแล้ว

ทูลถามพระพทุธองค์ว่า “ข้าแต่พระผูม้ีพระภาค ทําไมจึงเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ใน 6 

รูปแบบแตกต่างกันพระเจ้าข้า?” 

 

The Buddha answered Ānanda, “It displayed this auspicious sign 

because I said that the fortune field had no differentiated 

appearances. When past Buddhas pronounced in this place the 

appearances of the fortune field to benefit sentient beings, the 

entire world also quaked in six different ways.” 

พระพุทธองค์ตรัสตอบพระอานนท์ว่า “อานนท์การเกิดแผ่นดินไหวนัน้เป็นลาง

บอกถึงสิ่งอันเป็นมงคล เพราะเราได้กล่าวแล้ววา่บุญเกษตรนั้นไม่มลีักษณะแห่งความ

แตกต่าง เมื่อครั้งพระพทุธเจ้าในอดีตได้เทศนาสอนธรรมในสถานที่นี้กเ็กิดบุญเกษตรที่ยัง

ประโยชน์แก่สรรพสัตวท์ั้งหลาย และทั้งโลกก็เกิดแผ่นดินไหวใน 6 รูปแบบ” 

 

Śāriputra said to the Buddha, “World-Honored One, Mañjuśrī is 

inconceivable. Why? Because the dharma appearances he has 

explained are inconceivable.” 
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พระสารีบุตรกราบทูลพระพุทธองค์ว่า “ข้าแต่พระผู้มีพระภาค พระมัญชุศรคีือ

อจินไตย ทาํไมนะ่หรือ?ก็เพราะว่าธรรมะลักษณะทีท่่านมญัชุศรอีรรถาธิบายนั้นลว้นแต่

เป็นอจินไตยทั้งสิ้น” 

 

The Buddha praised Mañjuśrī, “Indeed! Indeed! Just as Śāriputra 

says, what you have said is truly inconceivable.” 

พระพุทธองค์ตรัสชมพระมัญชุศรีว่า “เป็นเช่นนั้น เป็นเช่นนั้น เป็นดังที่สารีบุตร

กล่าวไว้ อะไรที่มญัชุศรกีล่าวไปแล้วนั้นเป็นอจนิไตยที่แท้จริง” 

 

Mañjuśrī said to the Buddha, “World-Honored One, the 

inconceivable is ineffable, and the conceivable is also ineffable. 

Conceivable and inconceivable natures are both ineffable. All 

appearances of sound are neither conceivable nor inconceivable.” 

พระมัญชุศรีกราบทูลพระพุทธองค์ว่า “ข้าแตพ่ระผู้มพีระภาค อจินไตยนั้นคือ

สิ่งที่ไมอ่าจอธิบายได้ และสิ่งที่อาจจะคาดคิดได้ก็เป็นสิ่งที่ยากจะอธิบายด้วยเช่นเดียวกัน 

ธรรมชาติของสิ่งทีอ่าจจะคาดคิดได้และอจินไตยนั้นล้วนแล้วแต่ยากที่จะอธิบายทั้งสิ้น 

ลักษณะทั้งหมดของเสียงที่ปรากฏขึ้นนั้นไม่เป็นทั้งสิ่งทีอ่าจจะคาดคิดได้ หรือเป็น

อจินไตยพระเจา้ข้า” 

 

    The Buddha asked, “You have entered the 

inconceivable samādhi?” 

พระพุทธองค์ตรัสถามว่า “เธอได้เขา้สูอ่จินไตยสมาธิแลว้ใช่หรือไม่?” 

 

http://www.sutrasmantras.info/glossary.html#samadhi
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    Mañjuśrī replied, “No, World-Honored One, I am the 

inconceivable. Not seeing a mind that can conceive, how can I be 

said to enter the inconceivable samādhi? When I first activated 

the bodhi mind, I resolved to enter this samādhi. Now I think that I 

have entered this samādhi without any mental appearances. To 

learn archery, a student has to practice for a long time to acquire 

the skill. Because of his longtime practice, he now shoots without 

using his mind, and all his arrows hit the target. I have trained in 

the same way. When I started learning the inconceivable samādhi, I 

had to focus my mind on one object. After practicing for a long 

time, I have come to accomplishment. I now am constantly in this 

samādhi without thinking.” 

พระมัญชุศรีทูลว่า “ไม ่พระผู้มพีระภาค ขา้พระองค์นั้นเป็นอจินไตย ขณะนี้ข้า

พระองคม์ิได้มองเห็นว่ามีจิตที่สามารถคิดคํานึงถึงได้แม้เพยีงจิตเดียว แล้วจะกล่าวได้

อย่างไรว่าขา้พระองค์เขา้สู่อจินไตยสมาธิ ขณะข้าพระองค์คิดว่าได้เข้าสู่สมาธินี้แลว้โดย

ปราศจากการปรากฏขึน้ของจิตใดๆ เปรียบประดุจการฝึกยิงธนู ผู้เรยีนที่ฝึกฝนมาเป็น

เวลายาวนานเพือ่ให้เกิดความชํานาญ และเมื่อชาํนาญแล้วเขากส็ามารถยิงธนูไปยัง

เป้าหมายไดโ้ดยไม่ต้องคิด ข้าพระองค์ก็ฝึกฝนในทํานองเดยีวกันนั้น เมือ่ข้าพระองค์เริ่ม

เรียนรู้เกีย่วกับอจินไตยสมาธิ ขา้พระองค์ได้เพ่งจิตของข้าพระองค์ไปยังสิ่งๆหนึ่ง 

หลังจากที่ได้ฝึกฝนมาเป็นเวลานานเขา้ ข้าพระองค์ก็ได้บรรลคุวามสําเร็จ และสามารถ

เข้าสู่อจินไตยสมาธไิด้ทนัทีโดยปราศจากการคดิพระเจ้าขา้” 

 

 

 

http://www.sutrasmantras.info/glossary.html#bodhimind
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Śāriputra asked Mañjuśrī, “Is there a silent samādhi that is more 

wonderful?” 

พระสารีบุตรถามพระมญัชุศรีว่า “ยังมีสมาธิอืน่ที่วิเศษกว่าอจินไตยสมาธิ

หรือไม่?” 

 

 Mañjuśrī replied, “If there were actually an inconceivable samādhi, 

you could then ask for a silent samādhi. According to my 

understanding, even the inconceivable samādhi cannot be captured, 

so how can you ask for a silent samādhi?” 

พระมัญชุศรีตอบว่า “ถ้าท่านเข้าถึงอจินไตยสมาธิจริงๆ ท่านคงไม่ถามหาสมาธิ

อื่นหรอก แต่ในความเขา้ใจของเราแม้แต่อจินไตยสมาธิก็ไม่พึงยึดมั่นถอืมั่น ดังนั้นไย

จะต้องถามถึงสมาธิอื่นเล่า?” 

 

    Śāriputra asked, “The inconceivable samādhi cannot be 

attained?” 

พระสารีบุตรถามพระมญัชุศรีว่า “อจินไตยสมาธิเป็นสิ่งที่มอิาจบรรลุได้หรือ?” 

 

Mañjuśrī replied, “The conceivable samādhi has an appearance that 

can be captured while the inconceivable samādhi has no 

appearance to be captured. All sentient beings have attained the 

inconceivable samādhi. Why? Because all mental appearances are 

not the [true] mind. Therefore, the [mental] appearances of all 

sentient beings and the appearance of the inconceivable samādhi 

are the same, not different.” 
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พระมัญชุศรตีอบว่า “อจินไตยสมาธมิีลักษณะอย่างหนึ่งทีว่่าเป็นสิ่งที่ไม่อาจยึด

มั่นได้ สรรพสัตว์ทั้งปวงได้เคยบรรลุซึ่งอจินไตยสมาธมิาแล้ว ทําไมนะ่หรือ? เพราะว่า

ลักษณะของจิตทั้งปวงหาได้เป็นตัวจิต(ที่แท้จริง)ไม่ ลักษณะ(จิต)ของสรรพสัตวท์ั้งปวง

และลักษณะของอจินไตยสมาธิคอืสิ่งเดยีวกันไมแ่ตกต่างกัน” 

 

    The Buddha praised Mañjuśrī, “Very good! Very good! You have 

long planted your roots of goodness under Buddhas and trained 

with purity in the Brahma way of life. So you are able to expound 

such a profound samādhi. Are you now settled in prajñā-pāramitā?” 

พระพุทธองค์สรรเสริญพระมัญชุศรีว่า ดีมาก ดีมาก มัญชุศรี เธอได้เคยปลูกฝัง

รากแห่งกุศลมลูกับพระพุทธเจ้ามาแล้วจํานวนหลายพระองคแ์ละประพฤติพรหมจรรยท์ี่

บริสุทธิ์ ดังนั้นเธอจึงสามารถอรรถาธิบายถึงสมาธิซึ่งลุ่มลึกเช่นนั้นได้ ขณะนี้เธอดํารงอยู่

ในปัญญาบารมีหรอืไม่?” 

 

Mañjuśrī said, “If I could say that I abide in prajñā-pāramitā, this 

would be a perception founded on the view that one has a self. 
Abiding in a perception founded on the view that one has a self 

means that prajñā-pāramitā has a place. That I do not abide in 

prajñā-pāramitā is also [a perception] founded on the view that one 

has a self, and is a place as well. Free from these two places 

[subject and object], I abide in not abiding, like Buddhas abiding in 

the inconceivable state of peace and silence. Such an inconceivable 

state is called the dwelling of prajñā-pāramitā. In the dwelling of 

prajñā-pāramitā, all dharmas have neither appearance nor act. 
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“Prajñā-pāramitā is inconceivable. The inconceivable state is the 

dharma realm, which has no appearance. Having no appearance is 

the inconceivable state; the inconceivable state is prajñā-pāramitā. 

Prajñā-pāramitā and the dharma realm are the same, not distinct. 
Having neither differentiation nor appearance is the dharma realm; 

the dharma realm is the realm of prajñā-pāramitā. The realm of 

prajñā-pāramitā is the inconceivable state; the inconceivable state is 

the realm of no birth and no death.” 

พระมัญชุศรีทูลว่า “ถ้าหากข้าพระองคส์ามารถกล่าวว่าข้าพระองค์อยู่ในปัญญา

บารมี การกล่าวอย่างนัน้แสดงว่าการรับรู้ของขา้พระองค์นั้นยังอาศยัทศันะที่วา่บุคคลมี

อัตตา การอยู่ในการรับรู้ที่อาศัยทัศนะว่าบุคคลมีอัตตาตัวตนก็หมายความว่าปัญญา

บารมีก็ต้องมีสถานที่ตั้งเช่นเดียวกัน หากกล่าววา่ข้าพระองค์มไิด้อาศัยอยู่ในปัญญาบารมี 

การกล่าวเช่นนี้ก็ยังอาศยัทัศนะที่วา่บุคคลมอีัตตาตัวตนอยู่ดี และปัญญาบารมีก็มสีถาน

ที่ตั้ง เพื่อการเป็นอิสระจาก 2 สถานนั้น[ผูส้ังเกต(subject)และสิ่งที่ถกูสังเกต

(object)] ข้าพระองคจ์ึงอาศยัในการไมอ่าศัย ดุจดังพระพทุธเจ้าทั้งหลายอาศัยใน

สภาวะแห่งสมาธิซึ่งเป็นอจินไตย ซึงอจินไตยสภาวะเช่นนี้เป็นที่อาศยัของปัญญาบารมี

(prajñā-pāramitā) ธรรมทั้งปวงน้ันไร้ซึ่งลกัษณะ ไร้ซึ่งการกระทาํพระเจา้ข้า” 

“ปัญญาบารมีเป็นอจินไตย อจินไตยสภาวะนั้นเป็นเขตแดนแห่งธรรม(the dharma 

realm)ซึ่งหาได้มีลักษณะไม่ การไร้ลักษณะคอือจินไตยสภาวะ อจินไตยสภาวะคอื

ปัญญาบารมี ปัญญาบารมีและเขตแดนแห่งธรรมเป็นสิ่งเดียวกัน ไม่แตกต่างกัน การไร้

ซึ่งความแตกต่าง ไร้ซึ่งลกัษณะคอืเขตแดนแห่งธรรม เขตแดนแห่งธรรมคือเขตแดนแห่ง

ปัญญาบารมี(The realm of prajñā-pāramitā) เขตแดนแห่งปัญญาบารมี คอื

สภาวะอจินไตย อจินไตยสภาวะเป็นแดนทีไ่ม่มทีั้งการเกิดและดับ พระเจ้าข้า” 
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Mañjuśrī continued, “The realm of a Tathāgata and the realm of a 

self are the appearance of non-duality. Those who practice prajñā-

pāramitā in this way do not seek bodhi. Why not? Because bodhi, 

which is free from appearances, is prajñā-pāramitā. 

พระมัญชุศรีกล่าวตอ่ไปว่า “ขอบเขตของพระตถาคต(The realm of a 

Tathāgata) และขอบเขตแห่งอัตตา(the realm of a self) มีลกัษณะไม่เป็นทวิ

ภาวะ(non-duality) ผู้ซึ่งบําเพญ็ปัญญาบารมีตามแนวทางนี้จะไม่มุง่แสวงหาโพธิ

(bodhi) ทําไมเขาจึงไม่มุ่งแสวหาโพธิเลา่? ก็เพราะว่าโพธิก็คอืปัญญาบารมีอันไร้ซึ่ง

ลักษณะ(จะแสวงหาไดอ้ย่างไร?)” 

 

“World-Honored One, to know the appearances of a self means not 

to be captivated by it. Not knowing and not being captivated by 

anything is what Buddhas know. The inconceivable [state of] not 

knowing and not being captivated by anything is what Buddhas 

know. Why? They know that the true nature of everything has no 

appearance. Then what drives the dharma realm? What in its true 

nature has neither self-essence nor attachment is called no 

thing[2] and is free from place, dependency, and fixity. Freedom 

from place, dependency, and fixity means having neither birth nor 

death. Having neither birth nor death is the virtue of any saṁskṛta 

or asaṁskṛta dharma. With this knowledge, one will not elicit 

perception. Without perception, how can one know the virtue of 

any saṁskṛta or asaṁskṛta dharma? Not knowing[3] is the 

inconceivable state. The inconceivable state is what Buddhas know, 

such as neither grasping nor not grasping, seeing neither the 
appearance of past, present, or future, nor the appearance of 

http://www.sutrasmantras.info/sutra13.html#sup2
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54 

 

 

coming or going, and grasping neither birth nor death, neither 

cessation nor perpetuity, neither arising nor acting. This knowledge 

is called the true wisdom-knowledge, the inconceivable wisdom-

knowledge. Like the open sky, with neither appearances nor 

features, in unequaled equality, it makes no comparison, neither 

this against that nor good against evil.” 

“ข้าแต่พระผูม้ีพระภาค การจะรู้จักลักษณะของอัตตาตัวตน(a self)หมายถึงการ

ที่เราจะตอ้งไม่หลงยึดมัน่ในอัตตาตัวตนดังกล่าว การไม่หมายรู(้Not knowing)และ

การไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิง่ใด(not being captivated)คือการรู้ของพระพุทธะ 

อจินไตย[สภาวะของ]การไม่หมายรู้(Not knowing)และการไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใด

(not being captivated)คือการรู้ของพระพุทธะ ทาํไมนะ่หรือ? เพราะ

พระพุทธเจา้ทั้งหลายรูว้า่ธรรมชาตอิันแท้จริงของสรรพสิ่งนั้นไร้ซึ่งลักษณะ ดังนั้นอะไร

เป็นสิ่งที่ผลักดันให้เข้าสูอ่าณาจักรแห่งธรรมเลา่? อะไรที่ในธรรมชาติแท้ของมัน ไม่เป็น

ทั้งสวภาวะ(self-essence)-การมอียู่เป็นอยู่โดยตนเอง หรืออุปาทาน(attachment) 

ของคําวา่ ไมม่ีอะไรเลย(no thing) และเป็นอสิระจากสถานที่ตั้ง ปัจยาการ(การอาศัย

กันเกิดขึ้น)และความตายตัว การเป็นอสิระจากสถานที่ตั้ง ปัจยาการ(การอาศัยกัน

เกิดขึ้น)และความตายตวัหมายถึงการไม่เป็นทั้งการเกิดหรือการดับ การไม่มทีั้งการเกิด

หรือการดับเป็นกุศลของสังขตะและอสังขตะธรรม ด้วยการรู้ในสิ่งนี้ทาํให้บุคลดังกล่าว

ปราศจากสญัญา(perception) ถ้าปราศจากซึ่งสัญญาแลว้ บุคคลจะสามารถรู้ถึงกุศล

ของสังขตะและอสังขตะธรรมได้อย่างไรเลา่? ก็การไม่อาจรู้ได้นั่นแลคอือจินไตยสภาวะ 

อจินไตยสภาวะคอืสิ่งทีพ่ระพุทธะรู้ ในสภาวะนีไ้ม่มีทั้งการยึดมั่น หรอืการไมย่ึดมั่น มอง

ไม่เห็นอดีต ปัจจุบันหรือนาคต ไม่มีการมาหรอืการไป การเกิด การดับ ไม่ใช่การสิ้นสุด

หรือการเป็นนิรันดร์ ไมใ่ช่ทั้งการเกิดขึ้นหรือการกระทํา สิ่งนี้เรยีกว่า ปญัญาที่แท้จริง

(the true wisdom-knowledge) หรอือจินไตยปญัญา(the inconceivable 
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wisdom-knowledge) เปรียบประดุจทอ้งนภากว้างซึ่งไรล้ักษณะ ไร้รูปลักษณ์ 

ความเสมอภาคอันไร้ที่เปรียบ ทําให้ไม่เกิดการเปรียบเทียบ เช่นสิ่งนี้ตรงข้ามกับสิ่งนั้น

หรือความดีตรงกันข้ามกับความชั่ว พระเจ้าข้า” 

 

The Buddha told Mañjuśrī, “This knowledge is called the wisdom-

knowledge that never fades.” 

พระพุทธองค์ตรัสบอกพระมัญชุศรีว่า “ความรู้ที่เธอได้กล่าวมานี้เรยีกว่าปัญญา

ที่ไม่มีวันเสือ่มถอย(the wisdom-knowledge that never fades.)” 

 

Mañjuśrī said, “The wisdom-knowledge of no act is also called the 

wisdom-knowledge that never fades, but it is like gold ore, which 

has to be processed in order to know whether it is good or bad. If 

gold is not refined, there is no way to know [its quality]. The same 

is true for the appearance of the wisdom-knowledge that never 

fades. One needs to go through the experience in not thinking, not 

being captivated, not arising, and not acting. When one’s mind is 

completely quiet, neither rising nor falling, then it will be 

revealed.” 

พระมัญชุศรีทูลว่า “ปญัญาแห่งการไม่กระทํา(The wisdom-knowledge 

of no act) ก็ถูกเรียกว่าปัญญาทีไ่ม่มวีันเสือ่มถอย(the wisdom-knowledge 

that never fades.) เช่นเดียวกัน พระเจ้าขา้ แต่ปัญญาแห่งการไมก่ระทํา(The 

wisdom-knowledge of no act) นั้นคล้ายกับแร่ทองคาํ จะรูว้า่ดีหรือไม่ดีต้อง

ผ่านกระบวนการทดสอบเสียก่อน หากว่าไม่นําแร่ทองมาสกัดจะมีทางใดที่จะรู้คณุภาพ

ของมันเลา่ ปัญญาที่ไมม่ีวันเสือ่มถอย(the wisdom-knowledge that never 
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fades.)ก็เป็นเช่นเดียวกัน ผู้ใดต้องการพบกับปัญญาทีไ่ม่มีวันเสือ่มถอย เขาจะต้องเคย

ผ่านประสบการ์ของการไม่คิดปรุงแต่ง(not thinking) การไมย่ึดมั่นถือมั่น(not 

being captivated) ไร้การเกิดขึ้น(not arising) และไร้กระทํา(not acting) 

เมื่อจิตของเราเข้าสู่ความสงบโดยสมบูรณ์ไมย่กขึ้นไม่ตกลงเมือ่นั้นเขาจะพบปัญญาที่ไม่มี

วันเสื่อมถอย(the wisdom-knowledge that never fades.) 

 

Then the Buddha said to Mañjuśrī, “When Tathāgatas speak of 

their own wisdom-knowledge, who can believe it?” 

จากนั้นพระพุทธองค์ได้ตรสักับพระมัญชุศรีว่า “เมื่อตถาคตทั้งหลายกล่าวถึง

ปัญญาของพระองค์เองนั้น จะมีผู้ใดสามารถเชื่อในคํากล่าวนั้นหรือไม่ มัญชุศรี?” 

 

    Mañjuśrī said, “Such wisdom-knowledge is neither the dharma 

of nirvāṇa nor the dharma of saṁsāra. It is the way of silence and 

the way of stillness, neither annihilating greed, anger, and delusion, 

nor not annihilating them. Why? Because [wisdom-knowledge] is 

endless and indestructible, neither apart from saṁsāra nor 

together with it. It is acquired through neither training nor not 

training for bodhi. This understanding is called the right belief.” 

พระมัญชุศรีทูลว่า “ปญัญาเช่นนั้นมิใช่ทั้งธรรมแห่งพระนิพพาน(the dharma of 

nirvāṇa)หรือธรรมแห่งสังสารวัฏ(the dharma of saṁsāra)  มันเป็นทางสู่

ความนโิรธ(the way of silence) และทางสู่พระนิพพาน(the way of 

stillness) มิใช่ทั้ง การทําลายซึ่งความโลภ ความโกรธและความหลง หรือการไม่

ทําลายกิเลสเหลา่นั้น ทาํไมน่ะหรือ? ก็เพราะว่า[ปัญญา]นั้นเป็นสิ่งที่ไมม่ีที่สิ้นสุดและไม่

อาจทําลายได้ ไมแ่ยกออกจากสังสารวัฏ ขณะเดียวกันมิได้รวมกันกับสงัสารวัฏ การจะ



57 

 

 

ได้รับปัญญานี้มามิใช่ไดม้าด้วยการมุ่งสูโ่พธิ หรอืการไมมุ่่งสูโ่พธิ หากผู้ใดมีความเข้าใจใน

เรื่องนี้เรยีกว่าเป็นผูม้ีสมัมาทิฐิ(the right belief) “ 

 

    The Buddha praised Mañjuśrī, “Very good! Very good! What you 

say is a profound understanding of its meaning.” 

พระพุทธองค์ตรัสสรรเสริญพระมัญชุศรีว่า “ดีมาก ดีมาก มัญชุศรี อะไรก็ตามที่

เธอกล่าวถึงล้วนแต่เป็นความเขา้ใจที่ลุ่มลึกเกี่ยวกับความหมายของสิ่งนั้นจริงๆ” 

 

Then Mahākāśyapa asked the Buddha, “World-Honored One, if 

such profound true Dharma is pronounced in future times, who 
will be able to believe, understand, and accept it, and to practice it 

accordingly?” 

จากนั้นพระมหากัสปะ(Mahākāśyapa)ทูลถามพระพุทธองค์ว่า “ข้าแต่พระ

ผู้มีพระภาค ถ้าธรรมะอนัล้ําลึกน้ีได้รับการบอกกล่าวในอนาคตกาล จะมีผู้ใดเชื่อถือ

ศรัทธา เข้าใจ และน้อมรับและปฏิบัติตามหรอืไม่พระเจ้าข้า?” 

 

The Buddha replied to Mahākāśyapa, “If 

bhikṣus, bhikṣuṇīs, upāsakas, and upāsikās who have heard this 
sūtra in this assembly hear this Dharma in future times, they 

definitely will believe and understand it. They will be able to read 

and recite this [sūtra of] profound prajñā-pāramitā, to accept and 

uphold it, and to expound it to others. As an analogy, an elder who 

has lost his precious jewel feels sad and distressed. If he retrieves it 

later, he will be very joyous. Therefore, Kāśyapa, likewise will be 

the bhikṣus, bhikṣuṇīs, upāsakas, and upāsikās in this assembly. 
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They have the mind of faith and delight. If they do not hear the 

Dharma, they will feel distressed. If they come to hear it, they will, 

with great joy, believe and understand it, accept and uphold it, and 

always delight in reading and reciting it. Know that these people in 

effect see Buddhas and that they in effect serve and make offerings 

to Buddhas.” 

พระพุทธองค์ตรัสตอบพระมหากัสยปะว่า “ถา้ภิกษุ(bhikṣus) ภิกษุณี

(bhikṣuṇīs) อุบาสก(upāsakas)และอุบาสิกา(upāsikās) ผู้ซึ่งเคยไดย้ิน ได้ฟัง

พระสูตรนี้ ณ ที่ชุมนุมบริษัทนี้ ได้ยินธรรมะนี้ในอนาคต พวกเขาจะเชือ่ถือศรทัธาและ

เข้าใจในธรรมนี้อย่างแนน่อนที่สุด พวกเขาจะสามารถอ่านและสาธยาย[พระสูตร]

เกี่ยวกับปัญญาบารมี พวกเขาจะยอมรับและบชูารวมถึงการเผยแผ่ไปยังผู้อื่น อุปมา

เหมือนชายชราคนหน่ึง ได้ทําอญัมณีที่มคี่าหายไปทําให้เขารู้สึกเศร้าและเป็นทุกข์ ถ้า

ต่อมาชายชราได้รับอญัมณีกลับคืนมา เขาย่อมรู้สึกมีความสุขอย่างยิ่ง ดังน้ัน กัสปะ ชาย

ชราดังกล่าวก็เหมือนกับภิกษุ ภิกษุณี อุบาสกและอุบาสิกาในที่ประชุมบริษัทนี้ พวกเขา

นั้นมีจิตที่เต็มไปด้วยศรทัธาและความปีติยินดี หากพวกเขามิไดย้ินได้ฟงัธรรมอันล้ําลึกนี้ 

พวกเขาก็จะรูส้ึกเปน็ทุกข์ แต่หากว่าพวกเขาไดฟ้ังธรรมอันล้ําลึกนี้ พวกเขาจะรู้สึกปีติ

ยินดียิ่ง พวกเขาจะเชื่อถือศรทัธา ยอมรับและบูชา รวมถึงยินดีที่จะอ่านและสาธยายถึง

ธรรมนั้นอย่างสม่าํเสมอ ท่านจงรู้ไว้เถิดวา่ผูค้นเหล่านี้ต่างเป็นผู้ทีเ่คยไดพ้บ ถวายรับใช้

และบูชาพระพุทธเจ้ามาแล้วมากมายหลายพระองค”์ 
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The Buddha told Mahākāśyapa, “As an analogy, when gods 

in Trayastriṁśa Heaven see the buds of the celestial pārijāta tree 

emerge, they are elated. They know that this tree’s buds will soon 

open into full bloom. Likewise, if, among bhikṣus, bhikṣuṇīs, 

upāsakas, and upāsikās, there are those who can believe and 

understand the prajñā-pāramitā they have heard, they too will soon 

bring the entire Buddha Dharma to bloom. If in future times, 

among bhikṣus, bhikṣuṇīs, upāsakas, and upāsikās, there are those 

who, after hearing this [sūtra of] prajñā-pāramitā, can believe and 

accept it, and read and recite it, without regret or bafflement, 
know that they have already heard and accepted this sūtra in this 

assembly. They will also be able to pronounce and circulate it 

widely to the public in towns and cities. Know that they will be 

protected and remembered by Buddhas. If, among good men and 

good women, there are those who can believe and delight in this 

profound prajñā-pāramitā without doubts, they must have long 

trained and learned under past Buddhas, and planted their roots of 

goodness. 

 

The Buddha told Mahākāśyapa, “As an analogy, when gods 

in Trayastriṁśa Heaven see the buds of the celestial pārijāta tree 

emerge, they are elated. They know that this tree’s buds will soon 

open into full bloom. Likewise, if, among bhikṣus, bhikṣuṇīs, 

upāsakas, and upāsikās, there are those who can believe and 

understand the prajñā-pāramitā they have heard, they too will soon 

bring the entire Buddha Dharma to bloom. If in future times, 

among bhikṣus, bhikṣuṇīs, upāsakas, and upāsikās, there are those 

who, after hearing this [sūtra of] prajñā-pāramitā, can believe and 
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accept it, and read and recite it, without regret or bafflement, 
know that they have already heard and accepted this sūtra in this 

assembly. They will also be able to pronounce and circulate it 

widely to the public in towns and cities. Know that they will be 

protected and remembered by Buddhas. If, among good men and 

good women, there are those who can believe and delight in this 

profound prajñā-pāramitā without doubts, they must have long 

trained and learned under past Buddhas, and planted their roots of 

goodness. 

พระพุทธองค์ตรัสกับพระมหากัสปะต่อว่า “อปุมาเหมือน เทวดาทีอ่ยูใ่นสวรรค์

ชั้นดาวดึงส์(Trayastriṁśa Heaven ) ได้เห็นต้นปาริฉัตรเริ่มออกดอก ก็รู้สึกมี

ความสุข เทวาเหลา่นั้นรู้ว่าในที่สุดดอกไม้นั้นก็จะเบ่งบานเต็มที่ ในทํานองเดียวกัน ถ้า

ท่ามกลางบริษทั 4 อันประกอบด้วย ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสกและอุบาสิกา มีผู้ทีส่ามารถ

เชื่อถือศรัทธา และเข้าใจเรื่องปัญญาบารมีซึ่งพวกเขาต่างเคยได้ยินได้ฟงัมาแล้ว ในไม่ช้า

พวกเขาก็จะทําให้พทุธธรรมทั้งมวลเบ่งบานออกไป ถ้าในอนาคต ทา่มกลางภิกษุ ภิกษุณี 

อุบาสกและอุบาสิกา มผีู้ซึ่งหลังจากที่ไดย้ิน[พระสูตร]ว่าด้วยปญัญาบารมีแล้ว สามารถ

ศรัทธาและยอมรับ อ่านและสาธยายพระสูตร ไร้ซึ่งความรูส้ึกทุกข์ใจหรือกังวลใจ ท่าน

จงรู้ไว้เถอะว่าพวกเขานัน้ล้วนได้เคยไดย้ินและยอมรับพระสูตรนี้มาแล้วทั้งสิ้น พวกเขา

จะมีความสามารถในการเทศนาและเผยแผ่พระสูตรออกไปในวงกว้างไปยังเมืองและนคร

ต่างๆ ท่านจงรูไ้ว้เถิดว่าพวกเขาเหลา่นั้นจะได้รบัการปกป้องคุ้มครองและระลึกถึงจาก

พระพุทธเจา้ทั้งหลาย ถา้ท่ามกลางกุลบุตรและกุลธิดา มีผูท้ี่ศรทัธาและรู้สึกปีติเมื่อได้ยิน

ปัญญาบารมีอันลึกซึ้งนี้ ไม่ต้องสงสัยเลย แสดงวา่พวกเขาเหล่านี้ได้เคยฝกึปฏิบัติและ

ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับปัญญาบารมีนี้มาเป็นเวลายาวนานแล้วจากพระพุทธเจ้าจํานวน

หลายๆพระองค์ และนีค่ือรากแห่งกุศลมลูทีพ่วกเขาได้เคยปลูกฝังเอาไว้” 
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“As an analogy, a man stringing beads with his hands suddenly 

comes across an unexcelled genuine jewel. His heart is filled with 

great joy. Know that this person must have seen [such a jewel 

before]. Therefore, Kāśyapa, when good men and good women who 

are learning other dharmas suddenly come across this profound 

prajñā-pāramitā, if they rejoice in the same way, know that they 

must have heard it before. Suppose there are sentient beings that, 

after hearing this profound prajñā-pāramitā, can believe and accept 

it with great joy in their hearts. They too must have served 

innumerable Buddhas, from whom they must have heard prajñā-

pāramitā, which they must have studied and practiced. 

“อุปมาเหมอืน ชายคนหนึ่งกําลังร้อยลูกปัดอยูด่ว้ยมือของเขาทันใดนั้นเองเขาก็ได้

พบว่าลูกปัดลูกหนึ่งคืออัญมณีแท้ ทําให้เขารูส้กึยินดีเป็นอย่างยิ่ง จงรู้ไว้เถิดว่าชายคนนี้

เขาจะต้องเคยเห็น[อญัมณีมากอ่น] ดังนั้น กัสปะ เมื่อกุลบุตรและกุลธดิาซึ่งกําลังศึกษา

เล่าเรยีนธรรมะอื่นๆอยู่ ทันทีที่เขาได้พบคาํสอนว่าด้วยปัญญาบารมีอันลึกซึ้งนี้เข้า ถ้า

หากพวกเขาต่างรูส้ึกช่ืนชมยินดีเหมือนกัน แสดงว่าพวกเขานั้นต้องเคยได้ยินคําสอนนี้มา

ก่อน สมมติวา่มีสรรพสตัว์ทั้งหลาย ซึ่งหลังจากที่ได้ยินไดฟ้ังคําสอนว่าด้วยปัญญาบารมี

อันลึกซ้ึงนี้แล้ว สามารถเชื่อถือศรัทธา และยอมรับคําสอนด้วยความปีติยินดีอยา่งยิ่ง 

แสดงว่าสรรพเหล่านั้นจะต้องเคยรับใช้พระพุทธเจ้ามาอย่างมากมายมหาศาลจนนับไม่

ถ้วน จะต้องเคยไดฟ้ังคาํสอนเกีย่วกับปัญญาบารมี พวกเขาจะต้องเคยศึกษาและปฏิบัติ” 
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 “As an analogy, a person has passed and seen a city or a town. 
Later on, he hears others praise how lovely in this city are the 
gardens, ponds, fountains, flowers, fruits, and trees, as well as the 
male and female residents, and he is very happy to hear these 

things. He even asks them to describe this city with its gardens, 

beautiful decorations, various flowers, ponds and fountains, an 
abundance of sweet fruits, various kinds of wonders, and all the 

lovely things. After hearing these descriptions again, this person 

will be even happier. Those who react in the same way as this 

person must have seen it before. If, among good men and good 

women, there are those who, upon hearing prajñā-pāramitā, are 

able to listen and accept it with faith, to feel joy, to delight in 
hearing it tirelessly, and even to ask for repetitions, know that they 

have already heard prajñā-pāramitā from Mañjuśrī.” 

“อุปมาเหมอืน คนๆหนึง่ได้เคยผ่านไปเห็นเมืองๆหนึ่ง ต่อมาเขาในยินคนอื่นๆต่าง

พูดสรรเสรญิถึงความสวยงามของเมอืงนั้นว่ามสีวนหย่อม บ่อน้าํ น้ําพุ ดอกไม้และต้นไม้

ที่น่ารักน่ายินดี รวมทั้งผู้คนทั้งชายและหญิงเขามีรู้สึกมคีวามสุขเมื่อได้ยินเรื่องเมื่อนี้ เขา

ถึงกับขอร้องให้คนเหล่าน้ันช่วยเล่ารายละเอยีดต่างๆ เกี่ยวกับเมืองๆนี้ให้เขาฟัง เช่นว่า

สอนหยอ่มเป็นอย่างไร มีสิ่งประดับประดาสวยงามอะไรบ้าง มีดอกไมอ้ะไรบ้าง บ่อน้ํา

และน้ําพุต่างๆ ผลไมร้สหวานจํานวนมาก สิ่งมหัศจรรย์ต่างๆ และสิ่งนา่รักทุกชนิด 

หลังจากที่เขาไดฟ้ังคําบอกเล่าดังกล่าวอีกครั้ง คนๆนี้ก็จะมคีวามสุขมากข้ึน ดังนั้นผู้ใดก็

ตามที่มอีาการตอบสนองเช่นเดียวกับคนๆนี้ แสดงว่าคนผู้นั้นย่อมต้องเคยเห็นเมอืง

ดังกล่าวมาแล้ว ดังนั้นหากในท่ามกลางกุลบุตรและกุลธิดา หากมีผูท้ี่เมือ่ได้ยินคําสอนว่า

ด้วยปัญญาบารมีแล้ว สามารถรับฟังและยอมรบัด้วยศรัทธา รูส้ึกปลื้มปีติ ยินดีที่จะได้ฟัง

คําสอนเรือ่งนี้อย่างไม่รูจ้ักเหน็ดเหนื่อย และร้องขอให้มีการกล่าวคําสอนให้ฟังซ้ําอีกครั้ง 
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ท่านจงรู้ไว้เถอะว่าพวกเขาเหล่านั้นล้วนแต่ได้เคยฟังคาํสอนเก่ียวกับปัญญาบารมีจาก

พระมัญชุศรีมาแล้ว” 

 

Mahākāśyapa said to the Buddha, “World-Honored One, if in future 

times, among good men and good women, there are those who, 

having heard this profound prajñā-pāramitā, listen and accept it 

with faith and delight, we should know by this indication that they 
too have heard it from past Buddhas, and have studied and 

practiced it.” 

พระมหากัสปะทลูพระพุทธองค์ว่า “ข้าแต่พระผู้มพีระภาค ถ้าหากในอนาคต

กาล ท่ามกลางกุลบุตรและกุลธิดา หากมีใครทีไ่ด้ยินคําสอนเกี่ยวกับปัญญาบารมีอัน

ลึกซึ้งแล้ว ตัง้ใจฟังและยอมรับด้วยศรัทธาและรู้สึกปีติยินดี เราควรจะรู้ว่าพวกเขานั้น

ต่างเคยได้ยินคาํสอนเก่ียวกับปัญญาบารมีอันลกึซ้ึงจากพระพทุธเจ้ามาแล้วหลาย

พระองค์ รวมถึงได้เคยศึกษาและปฏิบัติมาแล้ว พระเจา้ข้า” 

 

Mañjuśrī said to the Buddha, “World-Honored One, the Buddha 

says that dharmas have neither appearance nor act and are 

inherently in nirvāṇa. If good men and good women can truly 

understand this meaning and pronounce it as heard, they will be 

praised by Tathāgatas. Their statement, consistent with dharma 

appearances, in effect is the pronouncement of Buddhas. It is called 

the glowing appearance of prajñā-pāramitā, also called the glowing 

totality of the Buddha Dharma, and it reveals true reality in an 

inconceivable way.” 



64 

 

 

พระมัญชุศรีทูลตอ่พระพุทธองค์ว่า “ข้าแต่พระผู้มพีระภาค พระพทุธเจ้าตรัสว่า

ธรรมทั้งหลายไรล้ักษณะ ไร้การกระทาํ เป็นสิ่งที่มีอยู่ในพระนิพพาน ถา้กุลบุตรและ

กุลธิดาสามารถเขา้ใจคําสอนนี้ไดอ้ย่างแท้จริง แล้วนําไปเผยแผ่ต่อตามที่ได้ยินมา เขา

เหล่านั้นจะไดร้ับการยกย่องสรรเสรญิจากพระตถาคต ประโยคที่เขากลา่วออกมาล้วน

สอดคล้องกับธรรมะลักษณะซึ่งมผีลเสมอืนการประกาศของพระพทุธเจ้า สิ่งนี้ได้รับการ

ขนานนามว่าปญัญาบารมีอันเรืองรอง หรอืปวงพุทธธรรมอันเรอืงรอง คําสอนนี้จะ

เปิดเผยให้เห็นความจริงแท้ในอจินไตยมรรค พระเจ้าข้า” 

 

The Buddha told Mañjuśrī, “When I was walking the Bodhisattva 

Way, I developed my roots of goodness. Those who aspire to stand 

on the Ground of Avinivartanīya should learn prajñā-pāramitā. 

Those who aspire to attain anuttara-samyak-saṁbodhi should learn 

prajñā-pāramitā. If good men and good women aspire to 

understand all dharma appearances and to know the equality in 

sentient beings’ mental realm, they should learn prajñā-pāramitā. 
Mañjuśrī, those who aspire to learn the entire Buddha Dharma 

without obstructions should learn prajñā-pāramitā. Those who 

aspire to understand, upon Buddhas’ attainment of anuttara-

samyak-saṁbodhi, their sublime appearance, majestic deportment, 

and innumerable Dharma procedures should learn prajñā-pāramitā. 

Those who aspire to know, before Buddhas’ attainment of anuttara-

samyak-saṁbodhi, their appearance, deportment, and Dharma 

procedures should also learn prajñā-pāramitā. Why? Because in the 

dharma of emptiness, one does not perceive Buddhas, bodhi, and 

so forth. If, among good men and good women, there are those 

who aspire to know such appearances without doubts, they should 
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learn prajñā-pāramitā. Why? Because in practicing prajñā-pāramitā, 

one does not see dharmas as born or dead, pure or impure. 

Therefore, good men and good women should learn prajñā-

pāramitā in this way. Those who aspire to know that all dharmas 

have no such appearance as past, present, or future should learn 

prajñā-pāramitā. Why? Because in nature and appearance, the 

dharma realm does not have past, present, or future. Those who 

aspire to know, without hindrances in their minds, that all 

dharmas constitute the dharma realm should learn prajñā-pāramitā. 
Those who aspire to hear the three turnings of the Dharma wheel 

in the twelve appearances, and to know them through self-
realization, without grasping them or being captivated by them, 

should learn prajñā-pāramitā. Those who aspire to invoke the mind 

of lovingkindness for sheltering all sentient beings everywhere 

without a limit, without thinking of sentient beings’ appearances, 

should learn prajñā-pāramitā. Those who aspire neither to dispute 

with sentient beings nor to grasp the appearance of no dispute 

should learn prajñā-pāramitā. Those who aspire to know a 

Buddha’s Ten Powers, such as knowing right or wrong in any 

situation, to know His Four Fearlessnesses, to abide in His wisdom-
knowledge, and to acquire unimpeded eloquence, should learn 

prajñā-pāramitā.” 

พระพุทธองค์ตรัสกับพระมัญชึศรีว่า “สมัยที่ตถาคตยังบําเพ็ญเพียรตามโพธสิัตว์

มรรคอยู่นั้น ตถาคตนั้นได้พัฒนากุศลมลูบริบูรณ์แล้ว ผู้ใดก็ตามปราถนาที่จะบรรลุอวิ

นิวารตนิยภมูิ(Avinivartanīya) เขาควรจะศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับปัญญาบารมี ผู้ใดก็

ตามที่ปราถนาจะบรรลอุนุตรสัมมาสัมโพธญิาน(anuttara-samyak-saṁbodhi) 

เขาควรจะศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับปัญญาบารมี ถา้กุลบุตรและกุลธิดาปราถนาที่จะเข้าใจถึง

http://www.sutrasmantras.info/glossary.html#hindrance
http://www.sutrasmantras.info/glossary.html#turn3
http://www.sutrasmantras.info/glossary.html#turn3
http://www.sutrasmantras.info/glossary.html#power10
http://www.sutrasmantras.info/glossary.html#fear4
http://www.sutrasmantras.info/glossary.html#eloquence
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ธรรมะลักษณะทั้งปวง และต้องการรู้วา่ทําไมในอาณาจักรแห่งใจสรรพสัตว์ทั้งหลายถึง

เท่าเทยีมกัน พวกเขาควรศึกษาเรยีนรู้เรื่องปัญญาบารมี มัญชุศรี ผู้ใดก็ตามปราถนาที่จะ

เรียนรู้เกีย่วกับพุทธธรรมทั้งปวงโดยปราศจากอปุสรรคขวางกั้นเขาควรศึกษาเรียนรู้เรือ่ง

ปัญญาบารมี ผู้ใดปราถนาที่จะเข้าใจการบรรลอุนุตรสัมมาสัมโพธญิานของพระพทุธองค์ 

ลักษณะอันประเสริฐของพระองค์ พุทธจรยิา และธรรมปฏิปทาจํานวนมากมหาศาลจน

ไม่อาจนับได้ซึ่งยังให้พระองค์บรรลอุนุตรสมัมาสัมโพธิญานเขาควรศึกษาเรียนรู้เรือ่ง

ปัญญาบารมี ผู้ใดปราถนาที่จะรู้วา่ก่อนหน้าทีพ่ระพทุธองค์จะบรรลุอนตุรสัมมาสัมโพธิ

ญานนั้น พระองค์มลีักษณะอย่างไร มีจรยิวัตรอย่างไร และมีธรรมปฏิปทาอย่างไรเขา

ควรศึกษาเรียนรู้เรือ่งปัญญาบารมี ทาํไมนะ่หรอื? เพราะวา่ในสุญญตาธรรม(the 

dharma of emptiness)นั้น  บุคคลหาได้เห็นว่ามีพระพทุธเจ้า โพธิหรอือะไรอื่น

ไม่ ถ้าทา่มกลางกุลบุตรและกุลธิดาเหล่านั้น มีผูซ้ึ่งปราถนาที่จะรู้ซึ่งลักษณะที่กลา่วมา

นั้นโดยปราศจากความสงสัยพวกเขาควรศึกษาเรียนรู้เรื่องปัญญาบารม ีทําไมนะ่หรือ? 

เพราะผู้ซึ่งกําลังปฏิบัติบําเพ็ญปัญญาบารมีนั้น เขาไม่เห็นวา่ธรรมทั้งหลายมีเกิดหรือดับ 

มีบริสุทธิ์หรอืไม่บริสุทธิ ์ดังน้ัน กุลบุตรและกุลธดิาควรศึกษาเรยีนรู้เกี่ยวกับปัญญาบารมี

ตามแนวทางนี้ ผู้ซึ่งอยากจะรู้ว่าทําไมธรรมทั้งปวงจึงไม่มีลักษณะเป็นอดีต ปัจจุบันหรือ

อนาคตเขาควรศึกษาเรยีนรู้เกี่ยวกับปัญญาบารมี ทําไมน่ะหรอื เพราะธรรมชาติและ

ลักษณะของอาณาจักแห่งธรรมนั้นหาไดม้ีอดีต ปัจจุบันหรืออนาคตไม่ ผู้ซึ่งปราถนาจะรู้

เรื่องนี้ โดยปราศจากอปุสรรค/มาร(hindrances)ขวางกันในจิตทีว่่าสรรพธรรมล้วน

รวมกันเป็นเขตแดนแห่งธรรมเขาควรศึกษาเรียนรู้เรื่องปัญญาบารมี  ผูซ้ึ่งปราถนาจะได้

ยินการหมุนธรรมจักรของพระพทุธองค์จํานวน 3 ครั้ง ใน 12 ลักษณะ(three 

turnings of the Dharma wheel in the twelve appearances) และ

ต้องการรู้จักสิ่งนี้ผา่นการประจักษ์แจ้งของตนเองทั้งไม่ยึดมั่นไมผู่กพันเขาควรศึกษา

เรียนรู้เรื่องปัญญาบารม ีผู้ที่ปราถนาจะปลุกเมตตากรุณาจิต(the mind of 

lovingkindness)เพื่อปกป้องคุ้มครองสรรพสัตว์ทั้งหลายในทุกสถานที่โดยไม่มี

http://www.sutrasmantras.info/glossary.html#hindrance
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ประมาณขณะเดียวกันกไ็ม่คิดว่ามีสรรพสัตว์ใดเลยเขาควรศึกษาเรยีนรู้เรื่องปัญญาบารมี 

สําหรับผู้ที่ปราถนาวา่จะไมโ่ต้แย้งกับสรรพสัตวท์ั้งหลาย รวมทั้งไมย่ึดมัน่กับลักษณะแห่ง

การไม่โต้แย้งด้วยเขาควรศึกษาเรยีนรู้เรื่องปัญญาบารมี ผู้ใดปราถนาที่จะรู้เรือ่งเกี่ยวกับ

ทศพลญาน(Buddha’s Ten Powers)ของพระพุทธเจา้ อาทิสามารถรู้ว่าอะไรถูก

หรือผิดในทุกสถานการณ์ เวสารัชชญาณ 4 (Four Fearlessnesses) ตั้งอาศัยใน

พุทธปัญญา และบรรลถุึงการเป็นผู้มีปฏิภาณในการพูดจาได้อย่างคลอ่งแคล่วไม่ติดขัด

(unimpeded eloquence) เขาควรศึกษาเรียนรู้เรื่องปัญญาบารมี” 

 

Mañjuśrī said to the Buddha, “World-Honored One, I correctly 

observe dharmas and find them to be asaṁskṛta, with no 
appearance, no attainment, no benefit, no birth, no death, no 

coming, no going, no knower, no perceiver, and no doer. I see 

neither prajñā-pāramitā nor the state of prajñā-pāramitā, neither 

realization nor no realization. I make no differentiation, nor 

any ludicrous statement. All dharmas are endless, apart from 

ending. There is no dharma of ordinary beings, no dharma of voice-
hearers, no dharma of Pratyekabuddhas, and no dharma of 

Buddhas. There is neither attainment nor no attainment, neither 

saṁsāra to abandon nor nirvāṇa to realize, neither the conceivable 

nor the inconceivable, neither acting nor not acting. Such are 

dharma appearances! Then how does one learn prajñā-pāramitā?” 

พระมัญชุศรีทูลพระพทุธองค์ว่า “ข้าแต่พระผู้มีพระภาค ข้าพระองค์ได้สังเกต

พิจารณาธรรมะทั้งหลายอยา่งถ่องแท้และพบวา่ธรรมทั้งหลายเป็นอสังขตะ

(asaṁskṛta) ซึ่งไร้ลกัษณะ ไมม่ีการเข้าถึง ไม่มีอัตถะ(อัตถะ 3) ไม่เกิด ไม่ดับ ไม่มีการ

มา ไมม่ีการไป ไม่มีผูรู้้ ไม่มีผู้เห็น และไม่มผีู้กระทํา(no doer)  ข้าพระองคม์ิได้เห็นทั้ง

http://www.sutrasmantras.info/glossary.html#ludicrous
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ปัญญาบารมี หรือสภาวะของปัญญาบารมี ไมม่กีารบรรลุ หรอืการไม่บรรลุ ข้าพระองค์

มิได้แบ่งแยก หรือมิได้กล่าววาจาที่น่าตลกขบขัน(ludicrous statement) ธรรมทั้ง

ปวงไม่มีทีส่ิ้นสุด ไกลจากความสิ้นสุด ไร้ซึ่งปุถุชนธรรม ไร้ซึ่งสาวกธรรม ไร้ซึ่งปัจเจกพุทธ

ธรรม และไร้ซึ่งพทุธธรรม ไมม่ีทั้งการบรรลุ หรือการไม่บรรลุ ไมม่ีทั้งสังสารวัฏ

(saṁsāra)ที่ต้องละทิง้ หรือพระนิพพาน(nirvāṇa)ที่ต้องบรรลุถึง ไม่มีทั้งสิ่งที่

คาดคิดถึงได้ หรอืสิ่งที่เป็นอจินไตย(สิ่งที่ไมอ่าจจะคาดคิดถึงและเข้าใจได้) ไม่ใช่ทั้งการ

กระทํา หรอืการไม่กระทํา ลักษณะดังกล่าวมาแล้วนั้นคอืธรรมะลักษณะ ดังน้ันแลจะ

ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับปัญญาบารมีไดอ้ย่างไรพระเจ้าข้า?” 

 

The Buddha told Mañjuśrī, “Knowing such dharma appearances is 

called learning prajñā-pāramitā. If Bodhisattva-Mahāsattvas aspire to 

learn the Samādhi of Bodhi Command because, after learning it, 
they can illuminate the entire profound Buddha Dharma, know the 
names of all Buddhas, and understand their worlds, without 

obstructions, they should learn prajñā-pāramitā as explained by 

Mañjuśrī.” 

พระพุทธองค์ตรัสกับพระมัญชุศรีว่า “การจะรู้จักธรรมะลักษณะเช่นนั้นกล่าวได้

ว่ากําลังศึกษาเรียนรู้เกีย่วกับปัญญาบารมีอยู่ หากพระมหาโพธิสัตว(์Bodhisattva-

Mahāsattvas)ทั้งหลายปราถนาที่จะศึกษาเรียนรู้เกีย่วกับสมาธิซึ่งนําไปสู่การบรรลุ

สัมมาสัมโพธญิาน(the Samādhi of Bodhi Command) หลงัจากเรียนรูส้มาธิ

ดังกล่าวแล้วจะพวกเขาจะเข้าใจอยา่งกระจ่างชดัเก่ียวกับพุทธธรรมอันลุ่มลึกทั้งปวง รู้จัก

พระนามของพระพทุธเจ้าทุกๆพระองค์ และเขา้ใจพุทธเกษตรของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย 

ปราศจากอุปสรรคใดๆ พวกเขาควรศึกษาเรียนรู้เรื่องปัญญาบารมีซึ่งทา่นมัญชุศรีได้

อรรถาธิบายไว้” 
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Mañjuśrī asked the Buddha, “Why is it called prajñā-pāramitā?” 

พระมัญชุศรีทูลถามพระพุทธองค์ว่า “ทําไมคาํสอนนี้ถูกเรยีกว่าปัญญาบารมี

พระเจา้ข้า?”  

 

    The Buddha replied, “Prajñā-pāramitā is boundless, limitless, 

nameless, and with neither appearance nor conception. Like the 

dharma realm, which has no divisions or limits, it has neither 

refuge nor no [safe] island, neither merit nor demerit, neither light 

nor dark. It is called prajñā-pāramitā, also called the action range of 

Bodhisattva-Mahāsattvas. Although neither the action range nor the 

no-action range, in the One Vehicle, it is called the no-action range. 

Why? Because there is neither perception nor action.” 

พระพุทธองค์ตรัสตอบว่า “ปัญญาบารมีนั้นไรข้อบเขต ไร้ข้อจํากัด ไรน้ามและไร้

ลักษณะ ไม่อาจรู้ได้ด้วยการศัยการคิด เช่นเดียวกับอาณาจักรธรรมซึ่งเป็นที่ซึ่งไม่มีการ

แบ่งแยก ไร้ซึ่งข้อจํากัด ปัญญาบารมีนั้นไม่ใช่ทีห่ลบภัย ไมม่ีทั้งเกาะที่ปลอดภัยให้อาศยั 

ไม่มีทั้งบุญหรือบาป(เหนือบุญเหนือบาป) ไร้ซึง่ความสว่างหรอืความมดื จึงถูกเรียกว่า

ปัญญาบารมี หรือจะเรยีกว่าเป็นจริยวัตรของพระมหาโพธิสตัว์(the action range 

of Bodhisattva-Mahāsattvas)ก็ได้ ถึงแม้ว่าปัญญาบารมีจะไม่ใช่ทั้ง 2 สิ่ง

คือป็นจริยวัตรก็มิใช่ ไมเ่ป็นจริยวัตรก็มิใช่ ในเอกยาน ปัญญาบารมีจะถกูเรียกว่า การ

ไร้จริยวัติ(the no-action range) ทําไมขา้พระองค์ถึงได้กล่าวเช่นนั้นหรือ? ที่

กล่าวเช่นนั้นเพราะวา่ ปัญญาบารมีไร้ซึ่งสัญญา(perception) ไร้ซึ่งการกระทํา(nor 

action)” 
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    Mañjuśrī asked the Buddha, “World-Honored One, what actions 

can one take to attain anuttara-samyak-saṁbodhi quickly?” 

พระมัญชุศรีทูลถามพระพุทธองค์ว่า “ข้าแต่พระผูม้ีพระภาค อะไรคอืการปฏิบัติ

ที่ทําให้สามารถบรรลอุนุตรสัมมาสัมโพธิญานได้อย่างรวดเร็วพระเจ้าขา้?” 

 

The Buddha replied, “Mañjuśrī, those who practice prajñā-pāramitā 

as explained will quickly attain anuttara-samyak-saṁbodhi. 

Furthermore, there is the Samādhi of the One Action. If good men 

and good women train in this samādhi, they will also quickly attain 

anuttara-samyak-saṁbodhi.” 

พระพุทธองค์ตรัสว่า “มัญชุศรี ผู้ซึ่งบําเพญ็ปญัญาบารมีดังที่กลา่วไปแล้วนั่น

แหละจะเป็นผู้ซึ่งสามารถบรรลุอนุตรสัมมาสมัโพธิญานได้รวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ยังมีการ

ปฏิบัติสมาธิชื่อว่า เอกะวยุหสมาธิ(the Samādhi of the One Action) ถ้า

กุลบุตรและกุลธิดาได้ฝกึฝนในสมาธินี้ พวกเขาจะบรรลอุนุตรสมัมาสัมโพธญิานได้

รวดเร็วขึ้น” 

 

Mañjuśrī asked, “World-Honored One, what is called the One 

Action Samādhi?” 

พระมัญชุศรีจึงทูลถามพระพุทธองค์ว่า “ข้าแต่พระผู้มีพระภาค เอกะวหุยสมาธิ

คืออะไรพระเจ้าขา้?” 
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The Buddha replied, “The dharma realm has the one appearance. 

Focusing one’s mind on the dharma realm is called the One Action 

Samādhi. If, among good men and good women, there are those 

who aspire to enter the One Action Samādhi, they should first hear 

prajñā-pāramitā and next train and learn it accordingly. Then they 

will be able to enter the One Action Samādhi, which fits the 

conditions of the dharma realm: indestructible, inconceivable, with 

no regress, no hindrance, and no appearance. If good men and 

good women aspire to enter the One Action Samādhi, they should 
sit properly in an open place, facing the direction of a Buddha, 
abandon distracting thoughts and appearances, focus their minds 

on that Buddha, and keep saying His name. If they can continue, 

thought after thought, thinking of one Buddha, they will be able to 

see, in their thinking, past, future, and present Buddhas. Why? 

Because the merit acquired from thinking of one Buddha is 
immeasurable and boundless, no different from the merit acquired 
from thinking of innumerable Buddhas or thinking of the 

inconceivable Buddha Dharma. They all will realize true suchness 

and attain the perfect enlightenment, acquiring immeasurable 

merit and eloquence. Those who enter the One Action Samādhi in 

this way will know that there are no differentiated appearances in 
the dharma realm of Buddhas, who are as numerous as the sands 

of the Ganges. Although among voice-hearers Ānanda is foremost 

in the Buddha Dharma he has heard, in his total retention of 
memory, and in his eloquence and wisdom, his attainment has a 

measure and a limit. If one has attained the One Action Samādhi, 

one will be able to differentiate one by one the Dharma Doors in 

the sūtras and to know them all, without obstructions. One will be 

able to expound them day and night unceasingly with wisdom and 

eloquence. By comparison, Ānanda’s eloquence and hearing much 
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[of the Dharma] are not even one hundred-thousandth thereof. 

Bodhisattva-Mahāsattvas should think: ‘How should I attain this 

One Action Samādhi, which will bring inconceivable merit and 

innumerable [good] names?’” 

พระพุทธองค์ตรัสว่า “ธรรมมลีักษณะหนึ่งเดียว การเพ่งจิตไปที่ธรรมจงึถูก

เรียกว่า เอกะวยุหสมาธ(ิthe One Action Samādhi) ถ้าท่ามกลางกุลบุตรและ

กุลธิดา ถ้ามผีู้ที่ปรารถนาจะบรรลุถึงเอกะวยุหสมาธิ(the Samādhi of the One 

Action) เขาควรจะได้ยินได้ฟังคาํสอนเรือ่งปัญญาบารมีเป็นลาํดับแรก จากนั้นก็ทํา

การฝึกฝนและเรียนรู้ตามลําดับ จากนั้นเขาจึงจะสามารถเขา้สู่เอกะวยหุสมาธิ(the 

One Action Samādhi) ซึ่งเหมาะสมกับธรรมะซึ่งมิอาจท าลายได้ เป็นอจินไตย 

ไม่มีการถอยหลัง ไร้ซึ่งอุปสรรค และไรล้ักษณะ  ถ้ากุลบุตรและกุลธิดาปราถนาจะเขา้

สู่เอกะวยุหสมาธิ(the One Action Samādhi) เขาควรนั่งในทา่ทางที่เหมาะสม

ในสถานที่ๆอากาศถ่ายเทได้ดี หันหน้าไปยังพระพุทธองค์ สลัดทิ้งซึ่งความคิดและสิ่งที่ทาํ

ให้เสียสมาธิ กําหนดจิตไปยังพระพทุธเจ้า และภาวนาถึงนามของพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆ 

อย่างตอ่เนื่อง ถา้พวกเขาสามารถปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง ทุกๆความคิดที่เกิดข้ึนให้ระลีก

ถึงพระพุทธเจา้พระองคห์นึ่ง ที่สุดพวกเขาจะมองเห็นพระพุทธเจา้ทั้งในอดีต อนาคต

และปัจจุบัน ปรากฏอยูใ่นความคิดของเขา ทําไมน่ะหรือ? เพราะวา่กุศลผลบญุที่เขา

ได้รับจากการที่เขาระลกึพระพทุธเจ้าพระองคห์นึ่งนั้นไม่อาจจะวัดประมาณได้และไร้

ขอบเขตจํากัด ไม่ได้แตกต่างจากกุศลผลบุญที่เขาจะได้รับจากระลึกถึงพระพุทธเจา้

จํานวนมากมายมหาศาลจนไม่อาจจะนับได้ หรอืระลึกถึงอจินไตยพุทธธรรม พวกเขาจะ

ได้ตระหนักรู้ถึงความจรงิของความเป็นเช่นนั้นเอง(true suchness) และบรรลุถึงการ

ตรัสรู้ ได้รับผลบุญกุศลและโวหารปฏิภาณมากมายจนมอิาจประมาณได้ ผู้ซึ่งเข้าสู่เอกะว

ยูหสมาธิ(the One Action Samādhi) ตามที่กล่าวมานี้จะเห็นว่าในแดนแห่ง

ธรรมของพระพทุธเจ้าทัง้หลายทีม่ีจํานวนมากมายดั่งเม็ดทรายในคงคานทีนั้นสรรพสิ่ง
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ต่างๆหาได้มลีักษณะแตกต่างกันไม่ ในบรรดาพระสาวกของเรานั้น อานนท์(Ānanda) 

เป็นผู้ที่ได้ฟังพุทธธรรมมากที่สุด เป็นผูท้รงจําพระธรรมคาํสอนของเราได้มากที่สุด แต่

ปฏิภาณ(eloquence/PRATIBHĀNA)และปัญญา(wisdom) ตลอดจนการถึง

พร้อมในธรรมก็มีขีดจํากัด แต่หากมีผู้ใดบรรลุในสมาธิเอกะวยูหะ(the One Action 

Samādhi) เขาจะสามารถจําแนกประตูธรรมต่างๆในพระสูตรได้ จะรู้จักและเข้าใจทุก

ประตูธรรมได้อย่างทะลปุรุโปร่งปราศจากอุปสรรคขวางกั้นใดๆ คนผู้นั้นจะสามารถ

สาธยายธรรมเหล่านั้นทัง้กลางวันและกลางคืนโดยไม่รูส้ึกเหน็ดเหนื่อยถงึพร้อมด้วย

ปัญญาและปฏิภาณ เมือ่เปรียบเทยีบกัน ปฏิภาณของอานนทแ์ละการที่ได้ยินไดฟ้ังธรรม

คําสอนจํานวนมากยังเทียบแม้หนึ่งในแสนส่วนของผู้บรรลุสมาธิเอกะวยูหะ(the One 

Action Samādhi)ไม่ได้ด้วยซ้าํ พระมหาโพธิสัตว์จึงควรคิดตรึกตรองว่า “จะทาํ

อย่างไรเราจึงจะบรรลุสมาธิเอกะวยูหะนี้ ซึ่งจะนําพาบุญกุศลมาสู่เราอย่างมากมาย

มหาศาลจนไมอ่าจจะคาดคิดได้รวมทั้งชื่อที่ดอีย่างมากมายมหาศาลจนไม่อาจนับได้

เล่า?” 

 

The Buddha continued, “Bodhisattva-Mahāsattvas should always 

think of the One Action Samādhi and assiduously make energetic 

progress, never negligent or indolent. Through step-by-step gradual 

training and learning, they will enter the One Action Samādhi, as 

evidenced by their inconceivable merit. However, those who malign 

the true Dharma or disbelieve that hindrances are caused by 

evil karmas will not be able to enter it. 

พระพุทธองค์ตรสัสืบเน่ืองไปว่า “พระมหาโพธสิัตว์ควรจะตรึกถึงสมาธเิอกะวยูหะ

อยู่เสมอและมีความเพียรในการฝึกฝนให้ก้าวหน้าต้องไม่เป็นผู้ประมาทละเลยเกียจคร้าน 

ด้วยการฝึกฝนและเรยีนรู้อยา่งเป็นข้ันตอนและสม่ําสมอที่สุดพวกเขากจ็ะบรรลุสมาธิ

http://www.sutrasmantras.info/glossary.html#karma
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เอกะวยูหะ ซึ่งเห็นได้จากการที่พวกเขาไดร้ับผลบุญกุศลที่เขาไมส่ามารถคาดคิดถึงได้ 

อย่างไรก็ตามผู้ซึ่งกล่าวร้ายต่อธรรมะอันแท้จริงนี้หรือไม่เชือ่ว่าอุปสรรคต่างๆเกิดมาจาก

การกระทํากรรมชั่วเขาก็จะไม่สามารถเข้าถึงสมาธินี้ได้เลย 

 

“Moreover, Mañjuśrī, as an analogy, a person has acquired a 

precious bead, and he shows it to the jeweler. The jeweler says that 

it is a priceless genuine jewel. He then asks the jeweler, ‘Polish it 

for me. Do not let it lose its luster and color.’ After the jeweler has 

polished it, this precious bead becomes brilliant and transparent 

throughout. Mañjuśrī, if good men and good women train in the 

One Action Samādhi in order to acquire inconceivable merit and 

innumerable [good] names, in the course of their training, they will 

know dharma appearances with clear understanding, without 

obstructions. Their merit will grow in the same way. Mañjuśrī, 

using the sun as an example, its light is pervasive and not 

diminishing. Likewise, if one attains the One Action Samādhi, one 

will acquire all merits without any shortfall, like the sunlight 

illuminating the Buddha Dharma. Mañjuśrī, the Dharma I have 

pronounced is in the one flavor apart from flavors, which is the 

flavor of liberation, the flavor of silence and stillness. If good men 

and good women have attained this One Action Samādhi, what 
they expound will also be in the one flavor apart from flavors, 
which is the flavor of liberation, the flavor of silence and stillness, 
completely in accordance with the true Dharma, without any error 

or mistake. Mañjuśrī, Bodhisattva-Mahāsattvas who have attained 

this One Action Samādhi will complete the [Thirty-seven] Elements 

of Bodhi and quickly attain anuttara-samyak-saṁbodhi. 

http://www.sutrasmantras.info/glossary.html#flavor1
http://www.sutrasmantras.info/glossary.html#element37
http://www.sutrasmantras.info/glossary.html#element37
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“นอกจากนี้  มัญชุศรี เปรียบเสมอืนว่า มคีนๆหนึ่งเขาได้รับลูกปัดที่มคี่ามาลูก

หนึ่ง เขาได้นําลูกปัดไปให้พ่อคา้อญัมณีชม เมื่อพ่อคา้ชมลูกปัดแล้วเขากล่าวว่านี่เป็นอญั

มณีแทท้ี่ประเมินค่ามิได ้ชายคนดังกล่าวเมื่อไดย้ินดังนั้นก็ขอร้องพ่อค้าอัญมณีว่า ขอให้

ท่านช่วยเจียระไนให้ข้าหน่อยเถอะ แต่อย่าทําให้มันสูญเสียความแวววาวและสสีรรค์อัน

งดงามนะทา่น หลังจากที่พ่อค้าอัญมณีได้ทาํการเจียระไนลูกปดัให้ชายคนนั้น ลูกปัดมีค่า

ลูกนัน้ก็มีลักษณะที่เรอืงรองและสดใส เข่นเดียวกันมัญชุศรี ถ้ากุลบุตรและกุลธิดาได้รับ

การฝึกฝนเอกะวยุหสมาธิเพือ่ที่พวกเขาจะไดร้บับุญกุศลที่ไมอ่าจคาดคิดถึง และชือ่เสยีง

ที่ดีจํานวนมากมายมหาศาลนับไม่ถ้วน ในเส้นทางการฝึกฝนของพวกเขา เขาจะรู้จัก

ธรรมะลักษณะด้วยความเข้าใจที่แจ่มแจ้ง ปราศจากอุปสรรคใดๆ กุศลผลบุญของพวก

เขาจะเพิม่ขึ้นในแนวทางเดียวกัน  มัญชุศรี ธรรมะที่เราประกาศแล้วเปน็รสที่เป็นเอก

(the one flavor)ต่างจากรสทั้งหลาย เป็นรสแห่งความวโิมกข์/ความเป็นอิสระหลุด

พ้น(the flavor of liberation) รสแห่งนิโรธและนิพพาน(flavor of silence 

and stillness) สอดคล้องกับธรรมะที่แท้จรงิ ปราศจากความบกพรอ่งหรือผิดพลาด

ใดๆ มัญชุศรี พระมหาโพธิสัตว์(Bodhisattva-Mahāsattvas) ซึ่งบรรลุเอกะวยูห

สมาธินั้นจะเป็นผู้สมบูรณ์พรอ้มด้วยโพธิปักขิยธรรม 37 ประการ([Thirty-seven] 

Elements of Bodhi) และจะบรรลุอนุตรสัมมาสัมโพธญิานได้อยา่งรวดเร็ว 

 

“Furthermore, Mañjuśrī, Bodhisattva-Mahāsattvas who see in the 

dharma realm neither differentiated appearances nor the one 

appearance will quickly attain the inconceivable anuttara-samyak-

saṁbodhi. Those who know that in bodhi there is no attainment of 

Buddhahood will quickly attain anuttara-samyak-saṁbodhi. Those 

who can endure, without shock, fear, or doubt, their belief that all 

dharmas are the Buddha Dharma will quickly attain anuttara-

samyak-saṁbodhi.” 
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“นอกจากนี้ มัญชุศรี พระมหาโพธสิัตว์ผู้ซึ่งมองเห็นว่าในแดนแห่งธรรมน้ันไม่มี

ลักษณะของความแตกต่าง ไม่มลีักษณะหนึ่งทีส่ามารถบรรลุอนุตรสัมมาสัมโพธิญานได้

รวดเร็วกว่าลักษณะอื่น สําหรับผู้ซึ่งรูว้่าในโพธิหาได้มีการบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าไม่เขาผู้

นั้นแหละจะเป็นผู้ที่สามารถบรรลอุนุตรสัมมาสมัโพธญิานได้อยา่งรวดเร็ว สําหรับผู้ซึ่ง

สามารถอดทน ไมส่ะดุ้งตกใจ ไม่หวั่นกลัวหรือไม่ลังเลสงสยั พวกเขาเชือ่ว่าธรรมทั้งปวง 

คือพุทธธรรม บุคคลเหล่านี้จะเป็นผู้ซึ่งบรรลอุนุตรสัมมาสัมโพธิญานได้อย่างรวดเร็ว” 

 

Mañjuśrī asked the Buddha, “World-Honored One, can one quickly 

attain anuttara-samyak-saṁbodhi through such causes?” 

พระมัญชุศรีทูลถามพระพุทธองค์ว่า “ข้าแต่พระผูม้ีพระภาค จะมีผู้ใดสามารถ

บรรลุอนุตรสัมมาสมัโพธิญานไดอ้ย่างรวดเร็ว เพียงอาศยัเหตุเช่นนั้นหรือพระเจ้าขา้?” 

 

The Buddha replied, “Anuttara-samyak-saṁbodhi is attained 

through neither causes nor no causes. Why? Because the 

inconceivable state is realized through neither causes nor no 

causes. If good men and good women who have heard these words 

do not become negligent or indolent, know that they have already 

planted their roots of goodness under past Buddhas. Therefore, if 

bhikṣus and bhikṣuṇīs who have heard this profound prajñā-
pāramitā are not shocked or terrified, they have truly renounced 

family life to follow the Buddha. If upāsakas and upāsikās who have 

heard this profound prajñā-pāramitā are not shocked or terrified, 

they have truly taken refuge [in the Buddha]. 
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พระพุทธองค์ตรัสว่า “มัญชุศรี การบรรลอุนุตรสัมมาสมัโพธิญานนั้นจะว่าอาศัย

เหตุ(causes)ก็ไม่ใช่ไม่อาศัยเหตุ(no causes) ก็ไม่ใช่ ทําไมเราจึงกล่าวเช่นนี้น่ะ

หรือ? ที่เรากล่าวเช่นนี้ก็เพราะการตระหนักรู้(realized)ถึงอจินไตยสภาวะ

(inconceivable state)  จะว่าอาศยัเหตุ(causes)ก็ไม่ใช่ ไม่อาศัยเหตุ(no 

causes)ก็ไม่ใช่ ถ้าหากมีกุลบุตรและกุลธิดาผูซ้ึ่งได้ฟังคํากล่าวเหล่านีแ้ล้วไมเ่ป็นผู้

ประมาท ละเลยหรือเกยีจคร้าน เธอจงรูไ้ว้เถิดว่า พวกเขาเหล่านั้นล้วนเคยไดร้ับการ

ปลูกฝังกุศลมลูจากพระพุทธเจ้าในอดีตมาแลว้ ดังน้ันถ้าหากมีภิกษุและภิกษุณี ผู้ซึ่งได้ฟัง

คําสอนว่าด้วยปัญญาบารมีอันลึกซึ้งนี้แล้วไม่รูส้ึกสดุ้งหรือหวั่นเกรงนัน่แสดงว่าภิกษุและ

ภิกษุณีเหล่านั้นเป็นผูล้ะทิ้งเรือนแล้วอย่างแท้จรงิเพื่อติดตามพระพุทธเจา้ ส่วนอุบาสก

และอุบาสิกาผู้ซึ่งได้ฟังคําสอนว่าด้วยปัญญาบารมีอันลึกซึ้งนีแล้ว ไม่รูส้ึกสะดุ้งตกใจหรือ

หวั่นเกรง แสดงว่าพวกเขาเหล่านั้นได้ถึงพระพุทธะเป็นสรณะแล้วอย่างแท้จริง(they 

have truly taken refuge [in the Buddha])” 

 

 “Mañjuśrī, good men and good women who do not study the 

profound prajñā-pāramitā are not training by means of the Buddha 

Vehicle. Taking the great earth as an example, all medicinal plants 

must grow from the earth. Mañjuśrī, likewise the roots of goodness 

of Bodhisattva-Mahāsattvas must depend on prajñā-pāramitā to 

develop, so that their attainment of anuttara-samyak-saṁbodhi will 

have no obstructions.” 

 

 

 



78 

 

 

“มัญชุศรี กุลบุตรและกุลธิดาผู้ซึ่งไม่ศึกษาคําสอนว่าด้วยปัญญาบารมีอนัลึกซึ้งจะ

มิได้รับการฝึกฝนตามแนวทางพทุธยาน  มัญชศุรี ผืนแผ่นดินมีความยิ่งใหญ่ ก็เพราะ

พืชสมุนไพรทุกชนิดต้องอาศัยผืนดินน้ันเจริญเติบโตขึ้น ท านองเดียวกันกุศลมูลของ

พระมหาโพธิสตัว์นั้นย่อมตอ้งอาศัยปัญญาบารมีในการเติบโต เพื่อทีว่่าพวกเขาจะ

สามารถบรรลุอนุตรสัมมาสัมโพธิญานได้อย่างไร้ซึ่งอุปสรรคใดๆ นั่นเอง” 

 

Mañjuśrī asked the Buddha, “World-Honored One, in Jambudvīpa’s 
cities and towns, where should we pronounce this profound 

prajñā-pāramitā?” 

พระมัญชุศรีทูลถามพระพุทธองค์ว่า “ข้าแต่พระผูม้ีพระภาค ในแดนแห่งชมพู

ทวีป(Jambudvīpa)นี้มีแคว้นและเมืองใด ทีเ่ราควรไปเทศนาเกี่ยวกับปัญญาบารมอีัน

ลึกซึ้งนี้พระเจ้าข้า?” 

 

The Buddha told Mañjuśrī, “Suppose those who have heard prajñā-
pāramitā in this assembly vow that in future lives they will always 

respond to prajñā-pāramitā in order to strengthen their faith and 

understanding, and that they will be able to hear this sūtra again. 
Know that those people did not come with small roots of goodness 
because they are capable of accepting and appreciating what they 

hear. Mañjuśrī, if there are those who have heard prajñā-pāramitā 

from you, they should say this: ‘In prajñā-pāramitā, there is no 

dharma of voice-hearers, no dharma of Pratyekabuddhas, no 

dharma of Bodhisattvas, and no dharma of Buddhas. Nor is there 

the dharma of ordinary beings or the dharma of saṁsāra.’” 

http://www.sutrasmantras.info/glossary.html#jambu


79 

 

 

พระพุทธองค์ตรัสกับพระมัญชุศรีว่า “สมมติวา่มีผู้ไดฟ้ังคาํสอนว่าด้วยปัญญา

บารมีในหมู่บริษัท(assembly) นี้แล้ว ตั้งจิตอธิษฐานว่าไม่ว่าเกิดมาชาติใดขอให้เขาได้

ได้รับฟังคําสอนเกี่ยวกับปัญญาบารมีนี้ทุกชาติไปทั้งน้ีเพื่อเพิ่มพูนศรทัธาและความเข้าใจ

ต่อคําสอนวา่ด้วยปัญญาบารมียิ่งขึ้นไป และด้วยเหตุนั้นเอง พวกเขานัน้จึงสามารถได้ยิน

ได้ฟังพระสตูร(sūtra)นี้อีกครั้ง เธอจงรู้ไวเ้ถิดว่า พวกเขาเหล่านั้นมไิดม้าพรอ้มกับกุศล

มูลจํานวนนอ้ย ทั้งนีเ้พราะวา่พวกเขาเหล่านั้นสามารถยอมรับและเคารพบูชาในสิ่งที่เขา

ได้ฟัง มัญชศุรี หากว่ามผีู้ใดได้ฟังคําสอนว่าด้วยปัญญาบารมีจากเธอแลว้ พวกเขาควรจะ

กล่าวว่า ในปัญญาบารมีนั้นหาได้มีซึ่ง สาวกธรรม(dharma of voice-hearers)  

ปัจเจกพุทธธรรม(dharma of Pratyekabuddhas) โพธิสตัวธ์รรม(no 

dharma 0of Bodhisattvas) และพุทธธรรม(dharma of Buddhas) 

รวมทั้งไม่มีปุถุชนธรรม(dharma of ordinary beings)/ธรรมแห่งสังสารวัฏ

(dharma of saṁsāra)” 

 

Mañjuśrī said to the Buddha, “World-Honored One, if bhikṣus, 

bhikṣuṇīs, upāsakas, and upāsikās ask me, ‘How does the Tathāgata 

pronounce prajñā-pāramitā?’ I should reply, ‘Given that dharmas 

do not have the appearance of dispute, how should the Tathāgata 

pronounce prajñā-pāramitā? He does not see dharmas to dispute 

over, nor does he see that the minds and consciousnesses of 

sentient beings can know [dharmas].’ 

พระมัญชุศรีทูลว่า “ข้าแต่พระผู้มพีระภาค ถา้หากภิกษุ ภิกษุณี อุบาสกและ

อุบาสิกา ถามว่าพระตถาคตเทศนาสั่งสอนเรื่องปัญญาบารมีอย่างหรอื? ข้าพระองค์จะ

ตอบพวกเขาว่า ธรรมทัง้หลายนั้นหาได้มีซึ่งลักษณะที่จะสามารถยกขึน้มากล่าวถกหรอื

อภิปรายได้ไม่ แล้วพระตถาคตจะเทศนาธรรมเรื่องปัญญาบารมไีด้อย่างไรเลา่? พระองค์
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มองไมเ่ห็นธรรมะที่จะนาํมาถกหรืออภิปรายอะไร รวมทั้งไมเ่ห็นว่ามีจิตและวญิญานของ

สรรพสัตว์ทั้งหลายสามารถรู้[ธรรม] 

 

“Moreover, World-Honored One, I should also pronounce the 

ultimate reality. Why? Because all dharma appearances equally 

abide in true reality. Arhatship is not a particularly superb dharma. 
Why not? Because the dharma of Arhats and the dharma of 

ordinary beings are neither the same nor different. Furthermore, 

World-Honored One, according to the Dharma explained in this 

way, no sentient being has already realized nirvāṇa, is realizing it, 

or will realize it. Why not? Because sentient beings do not have 

definite appearances.” 

Mañjuśrī continued, “If there are those who wish to hear prajñā-

pāramitā. I will tell them that listeners do not think of, hear, or 

capture anything, nor are they captivated by anything, just like a 

magically conjured person who never differentiates. This statement 

is a true teaching of the Dharma. Therefore, listeners should not 

construct dual appearances [subject and object]. They should train 

in the Buddha Dharma without abandoning other views, and they 
should neither grasp the Buddha Dharma nor abandon the dharma 

of ordinary beings. Why? Buddhas and ordinary beings as two 

dharmas have empty appearances, beyond grasping or abandoning. 
When someone asks me, I give these answers, thus comforting him 

and setting him [on the right path]. Good men and good women 

should ask such questions and abide in this way, with their minds 

not regressing or baffled. They should speak of dharma 

appearances in accord with prajñā-pāramitā.” 
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“นอกจากนี้ พระผู้มพีระภาค ขา้พระองคค์วรจะกล่าวถึงความจริงอันสงูสุดด้วย 

ทั้งนี้เพราะวา่ในความจริงแท้แลว้ธรรมทั้งหลายล้วนไม่แตกต่าง ความเป็นพระอรหันต์

(Arhatship)หาได้เป็นธรรมทีย่อดเยี่ยมกว่าธรรมอื่นๆไม่ ทําไมจึงไมย่อดเยีย่มกว่า

ธรรมอื่นละ่? ก็เพราะว่าธรรมแห่งพระอรหันต์และธรรมแห่งปุถุชนนั้น  ไม่เป็นทั้งความ

เหมือนและความแตกตา่งนอกจากนี้ พระผู้มพีระภาค ธรรมะที่อธิบายตามแนวทางนี้นั้น 

หาได้มีสรรพสัตว์ซึ่งบรรลุพระนิพพานแล้ว กําลงัจะบรรลพุระนพิพาน หรือเห็นพระ

นิพพาน ทําไมข้าพระองค์จึงได้กล่าวเช่นน้ีหรอื? ก็เพราะวา่สรรพสัตวท์ั้งหลายหาได้มีซึ่ง

รูปลักษณะที่ชัดเจนไม่พระเจ้าข้า” 

พระมัญชุศรีกล่าวตอ่ไปว่า “ถ้าหากมผีู้ใดปราถนาที่จะไดย้ินได้ฟังคําสอนเรื่อง

ปัญญาบารมีนี้ ข้าพระองค์จะบอกพวกเขาเหล่านั้นว่า ขณะที่รับฟังค าสอนเรื่องนี้พวก

เขาจะต้องหยุดคดิเกี่ยวสิ่งที่ฟัง หรือไม่ยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งใดๆ หรือไม่ปล่อยให้สิ่งใดๆ 

เข้ามาครอบง าจิต คล้ายกับนักมายากลที่ไม่เผยพิรุธให้ผู้ใดเห็น สิ่งที่ขา้พระองค์กล่าว

นี้คือธรรมะที่แท้จริง ดังนั้น ผู้ฟังคาํสอนไมค่วรที่จะสรา้งลักษณะแห่งทวิภาวะ(dual 

appearances)ขึ้นมา[ผู้กระทํา(subject)และสิ่งที่ถูกกระทาํ(object)] พวกเขาควร

บําเพ็ญตนตามแนวทางแห่งพุทธธรรมขณะเดยีวกันก็ไม่ละทิ้งทัศนะอื่นๆ พวกเขาจะต้อง

ไม่เข้าไปยึดมั่นกับพุทธธรรมหรอืละทิ้งปุถุชนธรรม ทาํไมขา้พระองค์จงึได้กล่าวเช่นน้ี

หรือ? ที่กล่าวเช่นนี้เพราะทั้งพระพุทธะและสรรพสัตวท์ั้งหลายในฐานะที่เป็นธรรมะ 2 

อย่างล้วนแล้วแต่มคีวามว่างเป็นลักษณะ ซึ่ง(ความว่าง)เป็นสิ่งไม่อาจทาํการยึดมั่นหรอื

ละทิ้งได้ เมื่อมีบางคนถามข้าพระองค์ ขา้พระองค์ก็จะให้คําตอบนี้แก่เขา ซึ่งจะทําให้เขา

มีกําลังใจและมีความพรอ้มในการดําเนินไปในวถิีทางที่ถูกต้อง กุลบุตรและกุลธิดาควรจะ

ถามคําถามเช่นนั้นและอาศยัแนวทางนี้ในการปฏิบัติธรรม ด้วยจิตที่ไม่ท้อถอย พวกเขา

ควรจะกลา่วถึงธรรมะลกัษณะให้สอดคล้องกับปัญญาบารมีพระเจ้าขา้” 
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Then the World-Honored One praised Mañjuśrī, “Very good! Very 

good! Just as you say, if good men and good women wish to see 

Buddhas, they should learn prajñā-pāramitā. If they wish to serve 

Buddhas and to make offerings to them in accordance with the 

Dharma, they should learn prajñā-pāramitā. If they wish to say that 

the Tathāgata is the World-Honored One to them, they should 

learn prajñā-pāramitā. Even if they wish to say that the Tathāgata 

is not the World-Honored One to them, they should learn prajñā-

pāramitā. If they wish to attain anuttara-samyak-saṁbodhi, they 

should learn prajñā-pāramitā. Even if they do not wish to attain 

anuttara-samyak-saṁbodhi, they should learn prajñā-pāramitā. If 

they wish to attain all samādhis, they should learn prajñā-pāramitā. 
Even if they do not wish to attain all samādhis, they should learn 

prajñā-pāramitā. Why? Because the Samādhi of No Act has no 

varied appearances and because dharmas have neither birth nor 

death. If there are those who wish to know that all dharmas are 

false names, they should learn prajñā-pāramitā. If those who wish 

to know, with their minds not regressing or baffled, that all 
sentient beings that train in the Bodhi Way do not seek the 

appearance of bodhi, they should learn prajñā-pāramitā. Why? 

Because all dharmas are the appearance of bodhi. If there are those 

who wish, with their minds not regressing or baffled, to know the 

appearances of sentient beings’ actions and no actions and to know 

that not acting is bodhi, that bodhi is the dharma realm, and that 

the dharma realm is true reality, they should learn prajñā-pāramitā. 

If there are those who wish to know that Tathāgatas’ 
transcendental powers and magical displays have neither 
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appearances nor obstructions, nor places, they should learn prajñā-

pāramitā.” 

พระผู้มีพระภาคเจ้าไดต้รัสชมพระมัญชุศรีว่า “ดีมาก ดีมาก เป็นดังที่เธอกลา่ว 

หากกุลบุตรและกุลธิดาปราถนาจะเห็นพระพุทธเจ้าทั้งหลายพวกเขาควรศึกษาเรยีนรู้

เรื่องปัญญาบารมี ถ้าพวกเขาปราถนาที่จะรับใช้และปฏิบัติธรรมเป็นเครื่องบูชาแก่

พระพุทธเจา้ทั้งหลายพวกเขาควรศึกษาเรยีนรู้เรื่องปัญญาบารมี ถา้เขาปราถนาที่จะ

กล่าวว่าตถาคต(Tathāgata) คอืพระผูม้ีพระภาคของพวกเขา พวกเขาควรศึกษา

เรียนรู้เรื่องปัญญาบารม ีแม้กระทั่งวา่พวกเขาปราถนาที่จะกล่าววา่ตถาคต

(Tathāgata)มิได้เป็นพระผู้มพีระภาคของพวกเขาก็ตาม พวกเขาก็ควรศึกษาเรยีนรู้

เรื่องปัญญาบารมี ถ้าพวกเขาปราถนาที่จะบรรลุอนุตรสัมมาสัมโพธิญาน(anuttara-

samyak-saṁbodhi) พวกเขาควรศึกษาเรียนรู้เรื่องปัญญาบารมี แม้กระทั่งวา่พวก

เขามิได้ปราถนาที่จะบรรลุอนุตรสัมมาสมัโพธิญาน(anuttara-samyak-

saṁbodhi) พวกเขาก็ควรศึกษาเรียนรูเ้รื่องปัญญาบารมี ถ้าพวกเขาปราถนาที่จะ

บรรลุถึงสมาธิ(samādhis)ทั้งปวง พวกเขาควรศึกษาเรยีนรู้เรื่องปัญญาบารมี 

แม้กระทั่งวา่พวกเขามิได้ปราถนาที่จะบรรลุถึงสมาธ(ิsamādhis)ทั้งปวง พวกเขาก็ควร

ศึกษาเรียนรู้เรือ่งปัญญาบารมี ทาํไมเราจึงกล่าวเช่นน้ีฤา? ที่เรากลา่วเช่นนี้เพราะว่า ใน

เอกะวยุหสมาธิ(the Samādhi of No Act) สรรพธรรมหามีความแตกต่าง และ

ธรรมทั้งหลายไม่เกิด ไมด่ับ ถ้าหากมีผู้ใดปราถนาที่จะรู้วา่ทําไมธรรมทั้งหลายคือนามอัน

เป็นเท็จ(false names)  เขาควรศึกษาเรยีนรูเ้รื่องปัญญาบารมี ถ้าหากมีผู้ใดปราถนา

ที่จะรู้ พร้อมกับความดว้ยจิตที่กระจ่างวา่ทําไมสรรพสัตว์ที่บําเพญ็ตนในแนวทางแห่ง

โพธิญาน(the Bodhi Way) จะต้องไม่มุ่งคน้หาลักษณะของโพธิญาน พวกเขาควร

ศึกษาเรียนรู้เรือ่งปัญญาบารมี ถ้าหากมผีู้ใดปราถนาที่จะรู้ พรอ้มกับความด้วยจิตที่

กระจ่าง เกี่ยวกับลักษณะของสรรพสัตว์ทั้งหลาย กระทาํและไร้กระทาํ ทําไมไร้กระทํา

คือโพธญิาน(bodhi)  และทีว่่าโพธญิาน(bodhi)นั้นคอืแดนแห่งธรรม(the 
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dharma realm) และแดนแห่งธรรมคือความจริงแท้(true reality) พวกเขาควร

ศึกษาเรียนรู้เรือ่งปัญญาบารมี ถ้ามีผู้ใดปราถนาที่จะรู้เกีย่วกับอิทิฤทธิแ์ละการแสดง

ปาฏิหารย์ของตถาคตวา่ทําไมไรรู้ปแบบ ไร้อุปสรรค หรือไม่ถูกจํากัดด้วยสถานที่ พวก

เขาควรศึกษาเรยีนรู้เรื่องปัญญาบารมี” 

 

The Buddha told Mañjuśrī, “If bhikṣus, bhikṣuṇīs, upāsakas, and 

upāsikās do not wish to go down the evil life-paths, they should 

learn a four-verse stanza on prajñā-pāramitā, accept and uphold it, 

read and recite it, and explain it to others in accord with true 

reality. Know that these good men and good women will definitely 

attain anuttara-samyak-saṁbodhi and reside in Buddha Lands. If 

there are those who, upon hearing this prajñā-pāramitā, are not 

shocked or terrified, but elicit faith and understanding from their 
minds, know that they are sanctified by Buddhas with a seal, the 

Mahāyāna Dharma Seal held only by Buddhas. If good men and 

good women learn this Dharma Seal, they will transcend not only 

the evil life-journeys but also the paths of voice-hearers and 

Pratyekabuddhas.” 

พระพุทธองค์ตรสักับพระมัญชุศรีว่า “ถ้าภิกษุ ภิกษุณี อุบาสกและอุบาสิกาผูท้ี่ไม่

ปราถนาให้ตนต้องตกไปสู่เส้นทางชีวิตทีเ่ลวร้าย พวกเขาควรศึกษาเรยีนรู้กลอนหนึ่งบท

สี่บาท(a four-verse stanza)ของพระสตูรว่าด้วยปัญญาบารมี ยอมรับและบูชา 

อ่านและทอ่งจํา รวมถึงการเผยแพร่ตอ่ผูอ้ื่นตามความเป็นจริง เธอจงรูไ้ว้เถอะว่ากุลบุตร

และกุลธิดาเหล่านี้ในทีสุ่ดแล้วพวกเขาจะได้บรรลุซึ่งอนุตรสัมมาสมัโพธิญานและไดอ้าศัย

อยู่ในพุทธเกษตร(Buddha Lands) ถ้ากลุบุตรและกลุธิดาผู้ซึ่งไดย้ินได้ฟังคําสอนว่า

ด้วยปัญญาบารมีนี้แล้วไม่รู้สึกสะดุ้งตกใจหรือหวั่นเกรง แต่ศรัทธาและเข้าใจคําสอน
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อย่างแท้จริง เธอจงรู้ไวเ้ถิดว่าพวกเขาเหล่านั้นจะได้รับการชําระให้บริสทุธิ์โดย

พระพุทธเจา้ทั้งหลายพร้อมกับได้รับพระราชลญัจกร(the seal) หรอืมหายานธรรม

มุทรา(the Mahāyāna Dharma Seal)  ซึ่งมีเพียงพระพทุธเจ้าเท่านั้นที่มพีระ

ราชลัญจกรนี้ ถ้ากลุบุตรและกลุธิดาศึกษาเรียนรู้ธรรมมุทรานี้ พวกเขาไม่เพียงอยู่

เหนือกว่า เส้นทางชีวิตที่เลวรา้ย แตย่ังอยู่เหนอืกว่าผู้ที่ดาํเนินตามเส้นทางของพระสาวก

และพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย” 

 

At that time the god-king of the Thirty-three Heavens, as an 

offering to prajñā-pāramitā, the Tathāgata, and Mañjuśrī, brought 

wonderful celestial flowers of utpala, kumuda, puṇḍarīka, and 
māndarāva, as well as celestial sandalwood incense, powdered 

incense, various kinds of golden jewelry, and celestial music. After 

showering such offerings upon them, he said, “I wish always to 

learn the Prajñā-Pāramitā Dharma Seal.” 

ณ เวลานั้นเทวราชาของสวรรค์ทั้ง 13 ชั้น ได้ทาํการสัการะบูชาแก่ ปัญญาบารมี 

พระตถาคต และพระมญัชุศรีด้วยดอกไมส้วรรค์ได้แก่ อุตปละ(utpala)-ดอกบัวสีน้ําเงิน 

โกมุท(kumuda) ปรณุฑริก(puṇḍarīka)-ดอกบัวสีขาว และมณฑารพ

(māndarāva) พรอ้มด้วยธูปไม้จันทร์หอมสวรรค์ ผงหอม ทองคํา อญัมณีหลากหลาย

ชนิด และดนตรีสวรรค์ หลังจากถวายสักการะแล้ว เทวราชได้กราบทลูว่า ข้าพระองค์

ปรารถนาที่จะได้ศึกษาเรียนรู้ธรรมมุทราแห่งปัญญาบารมีอยู่เสมอมา” 

 

 

 

http://www.sutrasmantras.info/glossary.html#flower
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The god-king Śakro-Devānām-Indra then made this vow: “I pray 

that the good men and good women in Jambudvīpa can always 
hear this sūtra, the definitive Buddha Dharma, and that they will 
believe and understand it, accept and uphold it, read and recite it, 

and expound it to others. Let all the gods protect and support 

them.” 

จากนั้นท้าวสักกะเทวราช ได้กล่าวปฏิญาต่อพระพุทธองคว์่า “ขา้พระองค์จะดูแล

รักษาให้กุลบุตรและกุลธิดาในชมพูทวีปสามารถได้ยินพระสูตรซึ่งเป็นพุทธธรรมทีแ่ท้จริง

นี้อยู่เสมอ และพวกเขาเหล่านั้นจะเชื่อถอืศรัทธา เข้าใจ ยอมรับและบูชา อ่านและ

ท่องจําและเผยแผ่พระสตูรนี้แก่ผู้อื่น ตลอดจนจะให้เทวดาทุกตนคอยปกป้องคุ้มครอง 

และสนับสนนุกุลบุตรและกุลธิดาเหล่านั้นพระเจ้าข้า” 

 

At that time the Buddha told Śakro-Devānām-Indra, “Kauśika, 

indeed, indeed, these good men and good women will definitely 

attain Buddha bodhi.” 

ในเวลานั้นพระพุทธองค์ได้ตรัสกับท้าวสักกเทวราช(Śakro-Devānām-

Indra)ว่า “ทา่นโกสยี ์เป็นเช่นนั้น เป็นเช่นนั้น กุลบุตรและกุลธิดาเหล่านี้ในที่สุดแล้ว

จะบรรลพุุทธะโพธิ(Buddha bodhi)อย่างแน่นอน” 

 

Mañjuśrī said to the Buddha, “World-Honored One, good men and 

good women who accept and uphold [this sūtra] in this way will 

acquire great benefits and immeasurable merit.” 

http://www.sutrasmantras.info/glossary.html#sakra
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พระมัญชุศรีทูลพระพทุธองค์ว่า “ข้าแต่พระผู้มีพระภาค กุลบุตรและกุลธิดาผู้ซึ่ง

ยอมรับและบูชาพระสูตรนี้จะได้รับอานิสงค์อันยิ่งใหญ่และบุญกุศลอันไม่อาจประมาณได้

พระเจา้ข้า” 

 

Then, by virtue of the Buddha’s spiritual power, the entire great 

earth quaked in six different ways. The Buddha smiled as He 

emitted great radiance, illuminating everywhere in the Three-

Thousand Large Thousandfold World. Mañjuśrī said to the Buddha, 

“World-Honored One, this is the appearance of the Tathāgata’s 

sanctifying of prajñā-pāramitā. 

ทันใดนั้นด้วยบุญญฤทธิข์องสมเด็จพระสัมมาสมัพุทธเจา้บันดาลให้เกิด

แผ่นดินไหวใน 6 ลักษณะ พระพุทธองคท์รงแย้มสรวลขณะที่เปล่งมหารัศมอีันเจิดจ้า 

ส่องสว่างไปทั่วทั้งตรสีหสัมหาสหสัโลกธาตุ(Three-Thousand Large 

Thousandfold World) พระมัญชุศรีทูลพระพุทธองค์ “ข้าแต่พระผูม้ีพระภาค สิ่ง

นี้คือลักษณะพระตถาคตที่ทําให้ปัญญาบารมีเปน็สิ่งศักดิส์ิทธิ“์ 

 

The Buddha said, “Mañjuśrī, indeed, indeed. This auspicious sign 

always appears after prajñā-pāramitā is pronounced. It is for 

sanctifying prajñā-pāramitā and for enabling people to accept and 

uphold it, not to praise or criticize it. Why? Because the 

appearance-free Dharma Seal is beyond praise or criticism. I now, 

with this Dharma Seal, keep celestial māras from making trouble.” 

 

http://www.sutrasmantras.info/glossary.html#thousand
http://www.sutrasmantras.info/glossary.html#thousand
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พระพุทธองค์ตรสัว่า เป็นเช่นนั้น เป็นเช่นนั้น มัญชุศรี เครื่องหมายอันเป็นมงคลนี้

จะปรากฏขึ้นเสมอหลังจากที่ได้มีการประกาศเรื่องปัญญาบารมี เป็นเครื่องยืนยันถึง

ความศักดิส์ิทธิ์ของปัญญาบารมี และทําให้ผูค้นยอมรับและเคารพบูชาปัญญาบารมี ไม่

กล้าที่จะไม่ยกยอ่งหรอืกล่าวร้ายต่อปัญญาบารมี ทําไมหรือ? ก็เพราะลกัษณะที่เป็น

อิสระของธรรมมุทรา(ปญัญาบารมี)นั้นเป็นสิ่งทีอ่ยู่เหนือการยกยอ่งสรรเสริญหรือการ

ตําหนิติชม ตัวเราในขณะนี้ด้วยอาศยัธรรมมทุรา(ปัญญาบารม)ีนี้จึงเป็นผู้ไกลจากหมู่มาร

ทั้งหลาย 

 

After the Buddha finished these words, great Bodhisattvas and the 

four groups of disciples, having heard the explanation of prajñā-

pāramitā, greatly rejoiced. They all believed in, accepted, and 

reverently carried out the teachings. 

หลังจากที่พระพทุธองคต์รัสสอนเสร็จสิ้นแล้ว พระมหาโพธสิัตว์และพุทธบริษัททั้ง

สี่ ซึ่งได้ฟังคําสอนเกี่ยวกับปัญญาบารมีนี้ต่างรูส้ึกปีติเป็นอย่างยิ่ง ทั้งหมดต่างเชื่อถือ 

ยอมรับและปฏิบัติตามคําสอนด้วยความเคารพสืบไป 
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