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พระพทุธศาสนาในทิเบต 

 

        พระเทพวชัรบัณฑิต,ศ.ดร. 
        อธิการบดี มจร 
 

บทน า 
ภูมิศาสตร์และการเมือง 
 

    ภูมิศาสตร์๑ 
 

 ทิเบตเป็นเหมือนดินแดนในฝัน มีความมหศัจรรยห์ลายอยา่ง เป็นอู่อารยธรรมและ
ดินแดนแห่งพระพุทธศาสนา ชาวทิเบตซึมซบัเอาศาสนาเขา้เป็นวถีิชีวติ  แมจ้ะมีอุปสรรค
ดา้นสภาพภูมิอากาศ และสภาพแวดลอ้มอ่ืน ๆ แต่ดูเหมือนชาวทิเบตจะไม่ใส่ใจมากนกั น่ีคือ
ความเป็นทิเบต  มีค  ากล่าวขานวา่ “น่ีแหละคือสะดือโลก น่ีแหละคือศูนยข์องจกัรวาล” 

 ต านานโบราณบอกวา่ ดินแดนทิเบต(เรียกในภาษาโบราณวา่ ทูโบ) อยูใ่ตพ้ื้นทะเล
มาก่อน  ต่อมาผดุข้ีนเหนือน ้าทะเล ปกคลุมดว้ยป่าไมแ้ละสัตวป่์า กลายสภาพเป็นทิเบตใน
ปัจจุบนั ใน พ.ศ.๒๕๐๗ และ ๒๕๐๙ มีการส ารวจทางธรณีวิทยาบนเทือกเขาชิสสาปังมา
และตูลงั บริเวณเทือกเขาหิมาลยั  พบซากสัตวจ์  าพวกปลาทะเล ความยาวของล าตวั ๓๓ ฟุต 
ซ่ึงอาศยัอยูใ่นทะเลลึกประมาณ ๑๘๐ ลา้นปีมาแลว้ นกัธรณีวทิยาตั้งช่ือวา่ อิคธีโอเสาร์ส บาง
ต านานบอกวา่ “เทือกเขาหิมาลยัและท่ีราบสูงทิเบตเกิดข้ึนประมาณ ๔ ลา้นปีมาแลว้” ความ
จริงน่าจะเป็นเช่นนั้น เพราะ“ท่ีสูงท่ีสุดเหนือระดบัน ้าทะเลในปัจจุบนั คร้ังอดีตคือท่ีท่ีต  ่าท่ีสุด
จากระดบัน ้าทะเล” ปรากฏการณ์น้ีเป็นเพียงการพลิกกลบัไปมาทางกายภาพของโลกเท่านั้น 

เป็นไปตามกฎไตรลกัษณ์ 

  ใน พ.ศ. ๒๕๑๙    มีการส ารวจพบซากไดโนเสาร์ใกลเ้ชิงเขาทามาละ เขตเมือง
แชมโด สันนิษฐานวา่มีชีวติอยูป่ระมาณ ๓๐–๗๐ ลา้นปีมาแลว้ ท่ีราบสูงทิเบตจดัวา่สูงท่ีสุด
ในโลก ตั้งอยูร่ะหวา่ง ๗๘ องศาถึง ๙๙ องศาลองจิจูดตะวนัออก และอยูร่ะหวา่งละติจูดท่ี 



 ๒ 

๒๘ องศากบั ๓๗ องศาเหนือ  ทิเบตมีเน้ือท่ีประมาณ ๔๖๐,๐๐๐ ตารางไมล ์ ความสูงเหนือ
ระดบัน ้าทะเลโดยเฉล่ีย ๑๖,๕๐๐ ฟิต มีเทือกเขาหิมาลยัผา่นพรมแดนของอินเดีย เนปาล 
สิกขิม และภูฏาน ยอดเขาท่ีมีช่ือเสียงคือ โชโมลงัมะ หรือ เอเiวอเรสต์ สูง ๒๙,๐๒๘ ฟุตจาก
ระดบัน ้าทะเล 
  ทิเบตเป็นตน้ก าเนิดแม่น า้สายส าคัญ เช่น แม่น า้พรหมบตุร(ทิเบตเรียกวา่ ยาร์ลงุ ซัง
โป) แม่น า้แยงซี (ทิเบตเรียกวา่ จิงเจียง) แม่น า้โขง(ทิเบตเรียกวา่ ลนัคนัเจียง) แม่น า้สาละ
วิน(ทิเบตเรียกวา่ นูเจียง)   และมีทะเลสาบ ๔ แห่ง คือ (๑) นมัโซะ  (๒) ยมัดร็อกโซะ 
(๓) ซิลลิงโซะ (๔)มาปัง  อาณาเขตของทิเบตติดกบัประเทศต่าง ๆ ดงัน้ี 

  ทิศตะวนัออก ทิศเหนือ และทิศตะวนัออกเฉียงเหนือติดประเทศจีน 

 ทิศตะวนัตก   ทิศตะวนัตกเฉียงใต ้  ติดประเทศอินเดียและเนปาล โดยมีเทือกเขา
หิมาลยักั้น ส่วนทิศใต ้ติดประเทศสิกขิม ภูฏาน อินเดีย และพม่า 
  ดว้ยสภาพทางภูมิศาสตร์ดงักล่าว เป็นผลท าใหทิ้เบตเป็นแหล่งน าเขา้วฒันธรรมจาก
หลายประเทศ  แต่วฒันธรรมท่ีเด่นมี ๒ สาย คือ จีนกบัอินเดีย ในขณะเดียวกนักไ็ดรั้บ
ผลกระทบและแรงกดดนัจากเพื่อนบา้นในหลายดา้น ภาษาทิเบตส่วนหน่ึงไดรั้บรูปแบบมา
จากภาษาสันสกฤต ส่วนหน่ึงไดรั้บรูปแบบมาจากภาษาจีน 

 

 การเมือง 
 

  ประมาณ พ.ศ. ๔๑๖  กษตัริยน์ยาธรี เซ็นโป(Nyathri Tsenpo) ก่อตั้ง
ราชวงศ์โจกยลั ข้ึนครองราชยเ์ป็นกษตัริยอ์งคแ์รกของทิเบต แต่ประวติัศาสตร์ดา้นการ
ปกครองของทิเบต ปรากฏชดัเจนประมาณ พ.ศ.๑๐๐๐  ตั้งแต่ พ.ศ. ๑๐๐๐–๒๕๐๒ การ
ปกครองในทิเบตแบ่งเป็นแควน้ คือ แควน้อู มีเมืองลาซาเป็นศูนยก์ลาง แควน้ซงัมีเมืองชิคตั
เซเป็นศูนยก์ลาง ทั้ง ๒ แควน้อยูใ่นตอนกลาง  แควน้คมัอยูด่า้นตะวนัออก แควน้งารีอยูด่า้น
ตะวนัตก**  

 กษตัริยท่ี์ปกครองทิเบตในกาลต่อมา ดงัน้ี 

    (๑) ลาโธ  โธรี นเยนตเ์ซ็น   (พ.ศ. ๙๐๐–๑๑๐๐) 



 ๓ 

    (๒) ซองตเ์ซ็น กมัโป   (พ.ศ. ๑๑๖๐–๑๒๔๑) 

    (๓) ธริซอง  เดทเซ็น   (พ.ศ. ๑๓๓๓–๑๔๐๑) 
    (๔) ธริ รัลปาเชน     (พ.ศ. ๑๔๐๙–๑๔๔๔) 

    (๕) ลงั ดาร์ม่า     (พ.ศ. ๑๔๔๔–๑๔๔๙) 

    (๖) โดรกอน โจกยบั ภกัปะ  (พ.ศ. ๑๗๗๘–๑๘๔๓) 

    (๗) ปักตรู จงัชุบ คยลัเษน  (พ.ศ. ๑๘๔๕–๑๙๐๗) 

    (๘) ดอนโยด โดร์เจ๒   (พ.ศ. ๑๙๗๘-         ) 

    (๙) เษเตน็  โดร์เจ   (พ.ศ. ๒๑๐๙-          ) 

         (๑๐) กศุรี  ข่าน แห่งมองโกล เขา้ยดึครองทิเบต ใน พ.ศ. ๒๐๘๕ มอบอ านาจการ
ปกครองทิเบตทั้งดา้นศาสนจกัรและอาณาจกัรใหแ้ก่โลรัง คยตัโส ดาไล ลามะองคท่ี์ ๕ ใน
ระหวา่ง พ.ศ. ๒๑๖๐–๒๒๒๕ ตั้งแต่นั้นมา และโลรัง คยตัโสแต่งตั้งอาจารยข์องตนให้
ด ารงต าแหน่ง “ปันเชน ลามะ” มีอ านาจเฉพาะดา้นศาสนา เป็นต าแหน่งรองจากดาไล ลามะ๓ 
  (๑๑) เทน็ซิน คยตัโส  ดาไล ลามะองคท่ี์ ๑๔ ปกครองทิเบตระหว่าง พ.ศ.
๒๔๗๘–๒๕๐๒  ต่อจากนั้นไดล้ี้ภยัไปอยูท่ี่ประเทศอินเดีย 
  ประมาณ พ.ศ.  ๑๘๔๐ เป็นจุดเปล่ียนของประวติัศาสตร์ทิเบต เม่ือกุบไลข่านแห่ง
มองโกล แผอ่  านาจปกครองจีนและทิเบต มอบอ านาจปกครองทิเบตแก่โดรกอน โจกยลั ภกั
ปะ(Drogon Ghogyal Phagpa) ผูเ้ป็นอาจารย ์  มองโกลปกครองทิเบตเป็นเวลา
เกือบ ๑๐๐ ปี   

 ต่อมาประมาณ พ.ศ. ๒๐๘๕ กุศรี ข่านแห่งมองโกล มอบอ านาจปกครองทิเบต
ให้แก่โลรัง คยตัโส ดาไล ลามะองค์ท่ี ๕ ภายใต้อาณัติของจีนในสมยัราชวงศ์หยวน เม่ือ
ทิเบตเป็นอิสระจากมองโกลกเ็ร่ิมมีปัญหากบัจีน โลรัง คยตัโส  จึงน าขนุนาง นายทหาร และ
ผูแ้ทนชาว ทิเบตกวา่ ๓,๐๐๐ คนเดินทางไปเฝ้าจกัรพรรดิชุนซีใน พ.ศ. ๒๑๙๕   และใน 

พ.ศ. ๒๑๙๖ ไดเ้ดินทางไปเฝ้าอีกคร้ังหน่ึง เพื่อสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งจีนกบัทิเบต   
  ดาไล ลามะด ารงต าแหน่งประมุขสูงสุดทั้งดา้นอาณาจกัรและศาสนจกัร ท าให้
บทบาทโดดเด่นเหนือผูน้  าทัว่ไป สัมพนัธภาพระหวา่งจีนกบัทิเบตจึงมีปัญหาเร่ือยมา ใน 



 ๔ 

พ.ศ.๒๔๙๓ กองทพัจีนเร่ิมรุกรานทิเบต เทน็ซิน คยตัโสหนีไปอยูท่ี่ทรูโม บริเวณพรมแดน
ประเทศสิกขิม แต่หลงัจากปรองดองกบัจีน พระองคจึ์งเสดจ็กลบักรุงลาซา ทรงพยายาม
ปรองดองกบัจีน ใน พ.ศ. ๒๕๙๗ เสดจ็เยอืนปักก่ิงตามค าเชิญของเหมาเซตุงเพื่อเจริญ
สัมพนัธไมตรีกบัจีน ใน พ.ศ.๒๔๙๙ เสดจ็เยอืนอินเดียเพื่อร่วมฉลองพุทธชยนัตี และเสดจ็
กลบัทิเบตใน พ.ศ.๒๕๐๐ สัมพนัธภาพระหวา่งทิเบตกบัจีนไม่ดีข้ึน ในท่ีสุดไม่สามารถรักษา
สัมพนัธภาพไวไ้ด ้  ในวนัท่ี ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ เทน็ซิน คยตัโส ดาไล ลามะองคท่ี์ 

๑๔ ไดล้ี้ภยัไปอยูท่ี่ธรัมศาลา(ธรรมศาลา) ตอนเหนือของประเทศอินเดีย๔ 
 

ประชากร 
  ชาวทิเบตเป็นเช้ือชาติมองโกลอยด ์ แบ่งเป็นกลุ่มต่าง ๆ  เผา่เมนปะ เผา่โลปะ เผา่
เดนปะ เผา่เชอร์ปะ เผา่นาคิหรือนาซิส ความหลากหลายของประชากรไม่ไดเ้ป็นอุปสรรคใน
การอยูร่่วมกนั เพราะต่างมีหลกัยดึเหน่ียวร่วมกนัคือพระพุทธศาสนาเจือดว้ยลทัธิดั้งเดิม
บางส่วน 

 ทิเบตมีจ านวนประชากรทั้งส้ิน ๒,๖๑๐,๐๐๐ คน (หลกัฐานบางแห่งบอกว่ามี 
๒,๔๐๐,๐๐๐ คน) เป็นชาวทิเบตประมาณ ๙๒.๒ เปอร์เซ็นต ์ ท่ีเหลือประมาณ ๗.๘ 

เปอร์เซ็นตเ์ป็นชนกลุ่มต่าง ๆ ในเมืองลาซาซ่ึงเป็นเมืองหลวง มีประชากรอาศยัอยูป่ระมาณ 

๖๐,๐๐๐ คน เมืองท่ีส าคญัรองลงมาคือ ชิคตัเซอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องลาซา และเมือง
แชมโดอยูท่างภาคตะวนัออกของลาซา ติดกบัจีน 

 ชาวทิเบตเป็นคนร่างเต้ีย ล ่าสัน แขง็แรง  มีเช้ือสายผสมกบัชาติจีน มองโกล พม่า 
และชนชาติรัฐอสัสัมในอินเดีย ประชากรทิเบตนิยมถือสถานภาพเป็นนกับวช แต่ละครัวเรือน
จะตอ้งมีบุตรชายอุทิศตวับวชเป็นพระตลอดชีวติอยา่งนอ้ย ๑ คน แมผู้ค้รองเรือนเป็นคฤหสัถ์
กย็งัด าเนินชีวติคลา้ยนกับวช๕ 

 

 

 



 ๕ 

ความสัมพนัธ์กบัอนิเดยี 
 ในสมยัพุทธกาล ทิเบตถือเป็นดินแดนส่วนหน่ึงของชมพูทวปี อยูใ่นอาณาบริเวณ
แควน้โกศล  ป่ามหาวนัท่ีอยูใ่กลก้รุงกบิลพสัดุ ์ มีบริเวณดา้นเหนือครอบคลุมถึงภูเขาหิมาลยั 
ดา้นใตจ้รดทะเล พระพุทธเจา้ทรงแสดงมหาสมยัสูตรและมธุปิณฑิกสูตร ณ ป่ามหาวนัน้ี 

 ในสมยัพระเจา้อโศกมหาราช เม่ือท าตติยสังคายนาเสร็จแลว้ มีการส่งสมณทูตออกไป
ประกาศพระศาสนา ๙ สาย พระมชัฌิมเถระและคณะซ่ึงเป็นพระธรรมทูตสายหน่ึงเดินทาง
ไปประกาศพระศาสนาบริเวณเทือกเขาหิมาลยั  
 ในยคุท่ีนาลนัทามหาวหิารรุ่งเรือง ชาวทิเบตหลายคนมาศึกษาวชิาสาขา
พระพุทธศาสนาและสาขาอ่ืน ๆ เช่น ประมาณ พ.ศ. ๑๑๐๐ ธอนมี สัมโภตะ ซ่ึงมีต าแหน่ง
เป็นท่ีปรึกษาราชส านกั เดินทางมาศึกษาท่ีนาลนัทา กลบัไปประดิษฐานพระพุทธศาสนาใน
ทิเบต และประกาศใหพ้ระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งรัฐ๖  

 ประมาณ พ.ศ. ๑๕๒๓–๑๕๙๖  ทปัีงกร ศรีชญาณ พระโอรสแห่งกษตัริยก์ลัยาณศรี
และพระมเหสีศรีประภาวดี จบการศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัโอทนัตบุรี ไดม้าเป็นอธิการบดีแห่ง
มหาวทิยาลยัวิกรมศิลาใน พ.ศ.๑๕๗๗–๑๕๘๑ ต่อมาไดรั้บเชิญไปทิเบตเพื่อปฏิรูป
พระพุทธศาสนา และไดก่้อตั้งนิกายลามะ(Lamaism)ข้ึนในทิเบต๗ พุทธศตวรรษท่ี ๑๕ 

ถือเป็นยคุท่ีมีการส่งคนไปศึกษาพระพุทธศาสนาท่ีนาลนัทามหาวหิารมาก เน่ืองจากกษตัริย์
ประสงคท่ี์จะฟ้ืนฟูพระพทุธศาสนาในทิเบต มีการแปลคมัภีร์พระพุทธศาสนาเป็นภาษาทิเบต 

สร้างวดั และนิมนตห์รือเชิญนกัปราชญใ์นอินเดียไปเผยแผพ่ระพุทธศาสนาในทิเบต๘ 

นกัปราชญช์าวทิเบตท่ีจบการศึกษาจากนาลนัทามหาวหิาร เป็นผูว้างระบบการศึกษาศาสนา
และวฒันธรรม ในขณะเดียวกนักอ็าศยันกัปราชญต่์างชาติโดยเฉพาะอินเดียและเอเชียกลางน า
หลกัวชิาการไปสอนตามระบบท่ีวางเอาไว ้ ท าใหว้ชิาการดา้นพระพุทธศาสนารุ่งเรือง ทั้งใน
รูปแบบพระพุทธศาสนาดั้งเดิมและพระพุทธศาสนาแบบทิเบต ความแปลกแยกทั้งในดา้น
หลกัการและวธีิการจึงปรากฏอยูใ่หเ้ห็นอยูม่าก 
 เม่ือวเิคราะห์จากขอ้มูลทางประวติัศาสตร์ วฒันาธรรมทิเบตจะมีส่วนผสมของ
วฒันธรรมของอินเดียมากกวา่ของจีน ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะทิเบตรับวฒันธรรมดา้นและศาสนา
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และภาษามาจากอินเดียเป็นหลกั โดยเฉพาะพระพุทธศาสนามหายานและภาษาสันสกฤตท่ีมี
การเรียนการสอนท่ีนาลนัทามหาวหิาร  
 

ลทัธิดั้งเดมิ 
 

 

ลทัธิบอน (Bon อ่านออกเสียงว่า Paen=เปน) 
 

ลทัธิบอน(Bon)หรือบอนโป(Bonpo)เป็นศาสนาของชนเผา่ซางซุง(Zhang 

Zhung) ซ่ึงเป็นบรรพบุรุษของชาวทิเบต แมจ้ะมีชนกลุ่มหน่ึงแยกตวัออกมา เรียกช่ือวา่ 
ทิเบต(ทูโบ)ในตอนหลงั แต่ยงัคงสืบทอดน าลทัธิบอนมาเป็นหลกัปฏิบติัในชีวติประจ าวนัอยู่
อยา่งเดิม ลทัธิน้ีมีแนวคิดเหมือนลทัธิชามาน(Shamanism)๙ นบัถือสุริยเทพ จนัทรเทพ 

เทพประจ าภูเขาและตน้ไม ้  เป็นตน้ อยา่งไรกต็าม เช่ือวา่ผูเ้ป็นตน้แบบและประกาศลทัธิชา
มานแบบบอนน่าจะมาจากหลายท่ี เช่น แคชเมียร์, พม่า, เทียนชาน, โกโกงอ(Koko 

Nor), และกิลกิต 
 กษตัริยข์องทิเบตในยคุตน้ เช่น ยารี เซ็นโป, ดรุกมุ เซ็นโป พยายามก าจดัลทัธิบอน 

โดยมีจุดประสงคแ์ฝงคือตอ้งการปลดปล่อยชาวทิเบตใหเ้ป็นอิสระโดยส้ินเชิงจากอิทธิพลของ
พวกซางซุง แต่ไม่สามารถก าจดัได ้มาถึงยคุกษตัริยซ์องตเ์ซ็น กมัโป ทรงใชน้โยบายผกูมิตร
กบัพวกซางซุง เชิดชูพระพุทธศาสนา สร้างวฒันธรรมเชิงพุทธข้ึนมาแทนท่ีวฒันธรรมบอน 

จึงสามารถลดอิทธิพลของลทัธิบอนได ้

 “บอน” เป็นภาษาซางซุงท่ีใชใ้นวถีิชีวติเชิงศาสนาในทิเบต นิยมน าค  าอ่ืนมาต่อทา้ย มี
ความหมายต่าง ๆ เช่น “บอนปะ(Bon-Pa)” แปลวา่ ความเป็นบอน(Bon-ing) “บอน
โป(Bon Po) แปลวา่ ส่ิงท่ีเรียกวา่บอน(Bon one) “บอน กอร์(Bon bsKor)”  
แปลวา่ การเคล่ือนท่ีเป็นวงกลมของบอน(Bon circumambulation) “บอนโคส
(Bon CHos)” แปลวา่ ศาสนาบอน(Bon Religion) “บอนโคส ลาโคส(Bon 

Chos lHa CHos)” แปลวา่ ลทัธิบอนและพระพุทธศาสนา  บางคร้ังทิเบตเขียนวา่ 
“บอด(Bod)” 
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ค าวา่ บอน แปลวา่ มนตร์ท่องบ่น (Murmuring Spells) หมายถึง ลทัธิ
วญิญาณนิยม(Animism) ซ่ึงเชิงมานุษยวิทยาถือวา่ วญิญาณสิงสถิตอยูใ่นสรรพส่ิงและมี
เจตภูตอยูใ่นธรรมชาติและปรากฏการณ์ เชิงอภิปรัชญาถือวา่ ภาวะ(Being) มีชีวติและ
วญิญาณ ในเชิงจกัรวาลวทิยาถือวา่ โลกและเทห์ฟากฟ้ามีวญิญาณ ลทัธิบอนเกิดข้ึนในรัช
สมยัเชนโปท่ี ๖ แห่งราชวงศย์าร์ลุง แบ่งเป็น ๔ ช่วงดงัน้ี ๑๐  

เคอร์บอน  เชนโปท่ี ๖ ทรงเช่ือในอ านาจมนตร์ ถือวา่พระองคมี์อ านาจพิเศษในการ
พยากรณ์เหตุการณ์ล่วงหนา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ต่อมาประกาศตนเป็นเทพเจา้ สอนประชาชนให้
รู้จกัวธีิสวดมนตข์อพร ก าจดัวญิญาณชัว่ร้ายออกไปจากตน ลทัธิพิธีกรรมน้ีท าใหเ้กิดศาสนา
เคอร์บอนข้ึน 

 ชาร์บอน  เม่ือดรีกนั เชนโปท่ี ๑๗ ถูกลอบปลงพระชนม ์ ผูส้ าเร็จราชการแทน
พระองคเ์รียกประชุมนกับวชบอนปรึกษาเพื่อหาทางปฏิรูปศาสนาบอน นกับวชบอนช่ือ ชมั
ตางนัโป รวบรวมหลกัธรรมของศาสนาต่าง ๆ รวมทั้งพระพุทธศาสนาดว้ย ประยกุตเ์ขา้
ดว้ยกนั เกิดศาสนาชาร์บอน 

 ประมาณ พ.ศ. ๒๓๔๓ พระพุทธศาสนามีบทบาทส าคญัต่อวถีิชีวติของชาวทิเบต  

แต่การคดัลอกหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อประยกุตเ์ป็นหลกัธรรมของศาสนาบอน
ยงัคงมีอยา่งต่อเน่ือง  กษตัริยท่ี์ปกครองอยูใ่นยคุนั้นไม่พอพระทยัท่ีมีการลดัลอกหลกัธรรม
ทางพระพุทธศาสนา ทรงมีรับสั่งใหศ้าสนิกของบอนหนัไปนบัถือพระพุทธศาสนา  ท าให้
ศาสนาบอนแตกเป็น ๒ นิกาย คือ กลุ่มท่ีหนัไปนบัถือพระพุทธศาสนาเรียกวา่ บอนขาว 
กลุ่มท่ียงัคงนบัถือลทัธิบอนดั้งเดิม เรียกวา่ บอนด า   
 กยุระบอน  ศาสนิกบางกลุ่มคดัลอกหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา ประยกุตเ์ป็น
หลกัธรรมของบอน ซ่ึงคงเป็นพวกบอนด าน่ีแหละ สร้างศาสนาบอนข้ึนใหม่ เรียกวา่ กยรุะ
บอน 

ตระบอน ศาสนิกบางกลุ่มพยายามประนีประนอมหลกัธรรมส าคญัของบอนขาวและ
บอนด าเขา้ดว้ยกนั ท าใหเ้กิดตระบอน 
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 ลทัธิบอนรุ่งเรืองมากในยคุโบราณ เพราะสภาพแวดลอ้มทางภูมิศาสตร์ท่ีรุนแรงและ
โหดร้าย เอ้ืออ านวยใหค้นตอ้งสยบต่อธรรมชาติ เกิดจินตนาการต่าง ๆ เก่ียวกบัปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติ  

สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศในทิเบต รุนแรงและโหดร้าย เวลาแดดออกก็
จะมีความร้อนแรง ฤดูหนาวกจ็ะหนาวเหน็บจนคร่าชีวติผูค้น เสียงลมท่ีพดั
กระโชกผา่นยอดเขา ลว้นสร้างจินตนาการท่ีน่ากลวั ความรุนแรงของ
ธรรมชาติ ท าใหเ้กิดจินตนาการเป็นภูตผปีีศาจดุร้าย๑๑   

พระพุทธศาสนาและลทัธิบอนต่อสู้กนัอยูห่ลายศตวรรษ ในท่ีสุด พระพุทธศาสนามี
บทบาทเหนือกวา่และด ารงสถานะเป็นวฒันธรรมทิเบตมาถึงปัจจุบนั  อยา่งไรกต็าม ลทัธิ
บอนไม่ไดสู้ญหายไป เพียงแต่มีความเปล่ียนแปลงเกือบทุกดา้น เช่นมีการเขียนคมัภีร์โดย
อาศยัพระพุทธศาสนาเป็นแบบ และมีเน้ือหาสะทอ้นอิทธิพลของพระพุทธศาสนามิใช่นอ้ย  
นกัปราชญทิ์เบตบางคนแปลคมัภีร์พระพุทธศาสนาเป็นคมัภีร์บอน โดยใชค้  าท่ีปรากฏอยูใ่น
คมัภีร์บอน๑๒ 

 ประเดน็หน่ึงท่ีควรสังเกตคือ การปะทะสังสรรคก์นัดา้นศรัทธาระหวา่ง
พระพุทธศาสนากบัลทัธิบอนท าใหพ้ระพุทธศาสนาแบบทิเบตมีลกัษณะพิเศษ แมจ้ะเป็น
พฒันาการขั้นท่ี ๒ ของพระพุทธศาสนามหายาน แต่ไม่เหมือนมหายานเสียทีเดียว 
พระพุทธศาสนาในอินเดียในยคุหลงัพุทธปรินิพพาน มีลกัษณะเหมือนการคิดฝันวาดภาพ
อยา่งใดอยา่งหน่ึงแลว้โยนข้ึนไปในอากาศ ใหศ้าสนิกกราบไหวบู้ชานามธรรมท่ีลอยอยูใ่น
อากาศ แมแ้ต่พระพุทธศาสนาเถรวาทในศรีลงักา พม่าหรือประเทศไทยกมี็ลกัษณะเชิง
รูปแบบมากเกินไป ผดิจากพระพุทธศาสนาแบบทิเบตท่ีมีลกัษณะหลากหลาย มีรูปแบบ
องคก์ร ศาสนพิธี ศรัทธาในวถีิชีวติ และแนวคิดเชิงปรัชญา 
 

การเกดิใหม่ 

  แนวคดิเร่ือง “บาร์โด” 
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 “บาร์โด” หมายถึง การเปลีย่นผ่าน หรือช่องว่างระหว่างสถานท่ีส้ินสุดลงกบัอีก
สถานการณ์หน่ึงท่ีก าลงัจะเกิดขึน้ “บาร์โด” ประกอบดว้ย ๒  ค า คือ (๑) บาร์ แปลวา่ ใน
ระหวา่ง (๒) โด แปลวา่ ถูกระงบัหรือถูกโยน๑๓  

“บาร์โด” คือภาพของชีวติตั้งแต่เกิดไปจนถึงตายแลว้ถือก าเนิดในภพใหม่ ความหมาย
ท่ีนิยมใชโ้ดยทัว่ไป หมายถึงสภาพของอนัตรภพ เป็นโลกท่ีอยูร่ะหวา่งความตายกบัการเกิด
ใหม่ จุดพกัระหวา่งชาติน้ีกบัชาติหนา้ เป็นโลกของจิตหรือวญิญาณโดยเฉพาะ ดูเหมือนทิเบต
ก าลงับอกวา่ นอกจากจะพยายามติดต่อกบัมารดาบิดาในอนาคตแลว้ วญิญาณในบาร์โด
พยายามเช่ือมตวัเองเขา้กบัแสงชนิดใดชนิดหน่ึงซ่ึงเป็นแสงประจ าตระกลูพระธยานีพุทธะ 
กล่าวคือ  

แสงสีน ้าเงิน ประจ าตระกูลโทสะของพระธยานีพุทธอกัโษภยะ 
แสงสีขาว     ประจ าตระกลูโมหะของพระธยานีพุทธไวโรจนะ 
แสงสีแดง     ประจ าตระกลูราคะของพระธยานีพุทธอมิตาภะ 
แสงสีเหลือง ประจ าตระกลูจินดามณีของพระธยานีพุทธรัตนสัมภวะ 
แสงสีเขียว    ประจ าตระกลูสมยะของพระธยานีพุทธอโมฆสิทธิ 
เม่ือวญิญาณเช่ือมตวัเองเขา้ไดก้บัแสงชนิดใด ยอ่มหมายถึงวา่จะตอ้งไปเกิดในภพท่ีอยู่

ในอาณติัของพระธยานีพุทธะพระองคน์ั้น ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บับุญกรรมท่ีไดส้ั่งสมไวใ้นขณะก่อน
ตาย บาร์โด(สังสารวฏัแบบทิเบต)จึงเก่ียวขอ้งกบัวญิญาณ แสงสี และพระธยานีพุทธะ 

ในอนัตรภพ(บาร์โด)น้ี จิตหรือวญิญาณมีบทบาทโดดเด่น เคล่ือนท่ีไปไดโ้ดยไม่มี
ขอบเขต แต่ทิศทางการเคล่ือนท่ีของจิตวญิญาณกจ็ะถูกก าหนดโดยกรรมเก่า กายท่ีปรากฏใน
อนัตรภพ(บาร์โด)เป็นกายทิพย ์ มีอายตนะครบ แต่เบาโปร่งใสและเคล่ือนท่ีได ้  ชาวทิเบต
เช่ือวา่ เม่ือวญิญาณเคล่ือนออกจากร่าง  การเคล่ือนยา้ยของวญิญาณ แบ่งเป็น ๔ ระยะ  
  ระยะท่ี ๑  ใชเ้วลา ๓    วนั 

  ระยะท่ี ๒ ใชเ้วลา  ๕    วนั 

  ระยะท่ี ๓ ใชเ้วลา  ๙    วนั 

  ระยะท่ี ๔ ใชเ้วลา  ๓๔  วนั๑๔ 
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 วเิคราะห์จากขอ้มูลในต าราทิเบต ดูเหมือนวา่ ประมาณวนัท่ี ๑ ถึงวนัท่ี ๑๕ หลงัจาก
ตาย เป็นช่วงท่ีวิญญาณของมนุษยจ์ะถูกลงโทษจากบาปอกุศลกรรมท่ีไดก้ระท าไว ้ วญิญาณ
ตอ้งชดใชบ้าปอกุศลกรรมท่ีท าไวใ้หห้มดก่อนท่ีจะไปเกิดในภพใหม่ ไม่มีสิทธิแสวงหาภพท่ี
จะไปเกิดใหม่ แต่ตอ้งกม้หนา้รับกรรมชดใชค้วามผดิ “วญิญาณท่ีจะไปเกิดในภพใหม่ ตอ้ง
เป็นวญิญาณท่ีบริสุทธ์ิ” น่ีเป็นมุมมองหน่ึง  อีกมุมมองหน่ึงคือ วญิญาณท่ีจะไปเกิดสุคติภพ
หรือทุคติภพตอ้งมีความชดัเจนวา่เหมาะท่ีจะไปเกิดในภพนั้นจริง ๆ ช่วงเวลาท่ีอยูใ่นบาร์โด
อาจเป็นช่วงเวลาบงัคบัตามกฎธรรมชาติซ่ึงตอ้งมีกระบวนการตดัสินส่ิงท่ีวญิญาณท ามา 

ระยะท่ี ๔ เป็นระยะท่ีส าคญั ตกอยูใ่นช่วงประมาณ ๑๕–๑๘ วนัหลงัจากท่ีวญิญาณ
เคล่ือนออกจากร่างกาย  เพราะวญิญาณไดช้ดใชบ้าปอกุศลกรรมหมดส้ินแลว้ มีสิทธิท่ีจะ
แสวงภพใหม่ ระยะเวลาท่ีใชใ้นการแสวงหาภพใหม่อาจไม่ถึง ๓๔ วนั แต่จะมากหรือนอ้ย
ข้ึนอยูก่บัก าลงับุญกุศลกรรมท่ีไดท้ าไวใ้นชาติก่อน 

โดยสรุปกคื็อวา่ ระยะเวลาท่ีอยูใ่นอนัตรภพ(บาร์โด) ใชเ้วลาโดยเฉล่ีย ๔๙ วนั แต่ก็
ข้ึนอยูก่บัก าลงักรรม จิตวิญญาณบางดวงอาจติดอยูใ่นอนัตรภพกลายเป็นผไีม่ไดผ้ดุไม่ไดเ้กิด 

เราตอ้งคอยในอนัตรภพ(บาร์โด)จนกวา่กรรมของเราจะสามารถติดต่อ
เช่ือมโยงกบับิดามารดาในอนาคตได ้ อนัตรภพ(บาร์โด)จึงมีลกัษณะ
เหมือนกบัหอ้งพกัของผูจ้ะเดินทางต่อ โดยสามารถพกัอยูไ่ดน้านถึง ๔๙ วนั 

ก่อนท่ีจะเดินทางต่อไปยงัชาติหนา้ แต่มีกรณีพิเศษท่ีไม่ตอ้งรออยูใ่นอนัตรภพ 

คือจิตวญิญาณท่ีมีแรงกรรมมากท่ีจะผลกัดนัใหเ้ขาไปเกิดในชาติหนา้ แรง
กรรมในท่ีน้ีมีทั้งท่ีเป็นกศุลกรรมและอกุศลกรรม  ในกรณีท่ีเป็นกุศลกรรม จิต
วญิญาณจะถูกแรงกศุลกรรมหนุนส่งใหไ้ปเกิดในสุคติภพทนัที  ในกรณีท่ีเป็น
อกศุลกรรม จิตวิญญาณกจ็ะถูกแรงอกศุลกรรมหนุนส่งใหไ้ปเกิดในทุคติภพ
ทนัทีเช่นกนั๑๕  

 แนวคิดเร่ือง “บาร์โด” ตรงกบัแนวคิดเร่ือง “อันตรภพ” ของส านกัไวภาษิกะ(สรวา
สติวาทิน) ถามวา่ “อะไรคืออนัตรภพ ?” ไวภาษิกะมีทรรศนะวา่ ในกามภพและรูปภพมี
อนัตรภพ กล่าวคือ เม่ือบุคคลตาย(จุติ) ก่อนท่ีจะไปเกิด(ปฏิสนธิ)ในภพต่อไป จะมีท่ีพกัพิง



 ๑๑ 

อยูร่ะหวา่งชาติน้ีกบัชาติหนา้ จิตหรือวญิญาณ(จุติจิตหรือจุติวญิญาณ) อาจพกัอยูป่ระมาณ ๗ 

วนัหรือมากกวา่นั้น ข้ึนอยูก่บัก าลงักรรม 

 ค าวา่ “ขึน้อยู่กบัก าลงักรรม” ในท่ีน้ี หมายถึงทั้งกรรมดีและกรรมชัว่ ถา้กรรมดีมาก
และมีความเขม้ขน้ยอ่มมีพลงัเหน่ียวน าใหไ้ปเกิดในสุคติโลกสวรรคโ์ดยเร็ว ถา้กรรมชัว่มาก
และมีความเขม้ขน้ ยอ่มมีพลงัเหน่ียวน าใหไ้ปเกิดในอบาย ทุคติ วนิิบาตโดยเร็ว ขอ้น้ียอ่ม
สมเหตุสมผล ความชดัเจนไม่วา่จะในเชิงบวกหรือเชิงลบยอ่มใหผ้ลชดัเจน  ความก ้าก่ึงยอ่ม
ตอ้งผา่นกระบวนการตดัสินชัง่น ้าหนกั  จิตหรือวิญญาณท่ีสั่งสมกศุลกรรมหรืออกศุลกรรมไว้
ในสัดส่วนเท่ากนั อาจจะตอ้งผา่นกระบวนการตดัสินกลัน่กรองก่อนกไ็ด ้ ท าใหต้อ้งอาศยัอยู่
ในอนัตรภพสักระยะหน่ึง   

แนวคิดเร่ือง “บาร์โด” ของทิเบตอาจถูกสร้างข้ึนมาโดยอาศยักรอบแนวคิดท่ีวา่ “กศุล
กรรมและอกุศลกรรมมีสัดส่วนเท่ากนั จะตอ้งผ่านกระบวนการพิจารณาโดยธรรมชาติหรือ
องคอ์  านาจอยา่งใดอยา่งหน่ึง”  ขอ้ความหลายตอนในคมัภีร์พระพุทธศาสนาเถราท เม่ือ
วเิคราะห์สรุปออกมาแลว้มีนยับ่งวา่ จะมีกระบวนการเตือนความทรงจ าอยูใ่นระหวา่งรอยต่อ
ระหวา่งภพน้ีกบัภพหนา้ แต่ประเดน็ท่ีน่าสังเกตในคมัภีร์ของเถรวาทกคื็อวา่ ความดีกบัความ
ชัว่อาจเท่ากนัหรือไม่เท่ากนั กระบวนการตดัสินกย็งัมีความจ าเป็น เพื่อสร้างความยติุธรรม 

เช่น ขอ้ความวา่ “เม่ือจิตเศร้าหมอง ทุคคติเป็นอนัหวงัได ้ เม่ือจิตไม่เศร้าหมอง สุคติเป็นอนั
หวงัได”้ สมมติวา่ นาย ก.ท าความดีไวม้าก แต่ก่อนร่างกายจะแตกดบัในภพน้ี วาระจิต
สุดทา้ยของเขาเศร้าหมองเพราะปัจจยับางอยา่ง ในกรณีเช่นน้ีจะตอ้งมีกระบวนการเตือนความ
ทรงจ าใหร้ะลึกถึงความดีท่ีท าไว ้เพื่อจิตจะไดบ้ริสุทธ์ิอนัจะมีผลใหรั้บสุคติ 

 แนวคิดเก่ียวกบัการสืบทอดชีวติจากภพอดีตสู่ปัจจุบนัภพ และจากปัจจุบนัภพสู่
อนาคตภพ เท่าท่ีสรุปไดจ้ากคมัภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท  เร่ืองอนัตรภพหรือบาร์โดกดี็ 

เร่ืองกระบวนการเตือนความทรงจ าของวญิญาณท่ีจะไปเกิดใหม่กดี็ ดูจะเป็นไปไดย้าก เพราะ 
กระบวนการเกิดใหม่กคื็อกระบวนการท างานของจิตท่ีมีลกัษณะกา้วกระโดด  ในวถีิ
ชีวติประจ าวนั วถีิจิตปกติมี ๑๗ ขณะ ในวถีิชีวติท่ีเป็นรอยต่อระหวา่งภพ วถีิจิตวิง่เพียง ๑๓ 

ขณะ แปลงสภาพเป็นจุติจิตเพื่อไปปฏิสนธิ  ถามว่า “ช่วงไหนคืออนัตรภพ อยูใ่นระหวา่งจุติ



 ๑๒ 

กบัปฏิสนธิหรือไม่ ระหวา่งน้ีมีระยะเวลานานพอท่ีจะมีกระบวนการฟอกจิตหรือกระบวนการ
เตือนความทรงจ าหรือไม่ ?” ปัญหาน้ีอภิปรายกนัมาก พระพุทธศาสนาแบบทิเบตมีบทสรุป
ชดัเจนแลว้วา่ แนวคิดน้ีมีความเป็นไปได ้  

ความจริง “บาร์โด” กคื็อสังสารวฏันัน่เอง เพราะแทท่ี้จริงแลว้ไม่ไดมี้นยับ่งถึงเฉพาะ
ช่วงระยะเวลาระหวา่งตายกบัเกิดเท่านั้น แต่หมายถึงกระบวนการของชีวิตทั้งหมด อตัภาพ
ของมนุษยแ์บ่งเป็น ๔ ระยะ คือ 

(๑) ระยะด ารงชีวติ เรียกวา่ บาร์โดธรรมชาติ คือ บาร์โดแห่งชีวติน้ี 

(๒) ระยะใกลต้ายและระยะตาย เรียกวา่ บาร์โดอนัทุกขท์รมาน คือบาร์โดแห่งการ
ตาย 
 (๓) ระยะหลงัความตาย เรียกวา่ บาร์โดอนัแจ่มกระจ่าง คือบาร์โดแห่งธรรมตา 
 (๔) ระยะการเกิดใหม่ เรียกวา่ บาร์โดแห่งกรรม คือบาร์โดแห่งการถือก าเนิด 
 เพราะฉะนั้น “บาร์โด” คือขีดคัน่ของชีวติมนุษยซ่ึ์งอาจแบ่งไดห้ลายนยั แมใ้นขณะ
ด ารงชีวติอยูใ่นหน่ึงวนั อาจมีบาร์โด ๓ ระยะหรือ ๔ ระยะ เช่น ระยะระหวา่งต่ืนกบัหลบั 

ระหวา่งหลบัสนิทกบัระหวา่งฝัน และระหวา่งหลบักบัต่ืน**  ค าสอนเร่ืองบาร์โดใน
วฒันธรรมทิเบตมีวตัถุประสงคใ์หร้ะลึกถึงสภาวะแห่งชีวติทุกขณะจิต แต่ไดรั้บการวิจารณ์วา่
ก าลงัท าลายกระบวนการท างานของจิตในวถีิปกติ ๑๗ ขณะตามคมัภีร์สายอภิธรรมของเถร
วาทท่ีเห็นวา่ “ตายแล้วเกิดทันทีโดยไม่มกีารพัก อาจจะเกิดในครรถ์ ไข่ เถ้าไคล หรือเกิดผดุ
ขึน้ขึน้อยู่กบักรรมท่ีส่ังสม การตายคือการท่ีอุปกรณ์หรือช่องทางการท าของจิตเส่ือมสภาพ ท า
ให้กระบวนการท างานของจิตสะดุดช่ัวขณะ แต่กก็ลบัเข้าสู่สภาวะปกติอย่างรวดเร็ว ช่วงขณะ
จิตตาย(จุติ)และเกิด(ปฏิสนธิ) เหมือนกบัช่วงขณะจิตปกติท่ัวไป” บาร์โดถา้จะมีกคื็อช่วง
ระหวา่งขณะจิตแต่ละขณะนัน่เอง  อยา่งไรกต็าม แนวคิดเร่ือง“บาร์โด”ในวฒันธรรมทิเบต มี
อิทธิพลต่อวถีิชีวติไทยในเร่ืองการท าบุญอุทิศใหผู้ต้าย เช่น ประเพณีการท าบุญ ๗ วนั ๕๐ 
วนั หรือ ๑๐๐ วนัเพื่ออุทิศส่วนกศุลใหผู้ต้าย การท าบุญอยา่งน้ีอาจเป็นเพราะเช่ือวา่วญิญาณ
ของผูต้ายยงัไม่ไปเกิดในภพใหม่  

 



 ๑๓ 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทิเบต 

 พระพุทธศาสนาแผจ่ากอินเดียเขา้สู่จีน จากจีนเขา้สู่เกาหลี ต่อจากนั้นแผเ่ขา้สู่ญ่ีปุ่น 

นัน่เป็นเส้นทางการประกาศพระพุทธศาสนาในซีกเอเชียตะวนัออก ในสมยัพุทธกาล กระแส
พระพุทธศาสนาระหวา่งอินเดียกบัทิเบตเคล่ือนไปมาระหวา่งกนัตลอดเวลา เขา้ใจวา่ช่วง
ระหวา่ง พ.ศ.๔๐๐–๘๐๐ กระแสน้ีอาจขาดตอนไป ประมาณ พ.ศ. ๙๐๐ จึงมีกระแส
พระพุทธศาสนาแผจ่ากอินเดียเขา้สู่ทิเบตโดยตรงอีกคร้ังหน่ึง   ความจริง ทิเบตไม่ไดอ้ยูไ่กล
จากอินเดีย การติดต่อส่ือสารไม่น่าจะขาดตอน  ถามวา่ “เพราะเหตุไร ประวติัศาสตร์
พระพุทธศาสนาระหวา่งอินเดียกบัทิเบตจึงขาดตอนไปในช่วง พ.ศ. ๔๐๐–๘๐๐ ?” 
 เหตุการณ์จริงเก่ียวกบัการสืบทอดพระพุทธศาสนาระหวา่งอินเดียกบัทิเบตคงไม่ได้
ขาดตอน ซ่ึงอาจเป็นไปไดว้า่ไม่มีการบนัทึกเอกสารหลกัฐานอยา่งเป็นระบบ น่ีเป็นขอ้
สันนิษฐานท่ี ๑  ขอ้สันนิษฐานท่ี ๒ คือ ในช่วงดงักล่าว ในดา้นภูมิศาสตร์การเมือง อินเดีย
กบัทิเบตไม่ไดแ้บ่งแยกกนั ประวติัศาสตร์พระพุทธศาสนาในอินเดียกบัในทิเบตเป็นอนั
เดียวกนั ไม่มีการบนัทึกแยกกนั ขอ้สันนิษฐานอยา่งน้ีอาจไม่เป็นท่ียอมรับทัว่ไป อยา่งไรก็
ตาม  การเผยแผพ่ระพุทธศาสนาในทิเบตในยคุต่อมา แบ่งเป็น ๔ ช่วง ดงัน้ี 
 

 ช่วงที ่๑  
 พ.ศ. ๙๗๖ กษตัริยล์าโธ โธรี นเยนต์เซ็น นบัเป็นกษตัริยทิ์เบตองคแ์รกท่ีนบัถือ
พระพุทธศาสนา ไดรั้บเคร่ืองบรรณาการจากตวัแทนชาวอินเดีย โดยน าคมัภีร์
พระพุทธศาสนาและพระพุทธรูปเขา้มาในทิเบต๑๖  

พ.ศ.๑๑๔๓ ทอนม ี สัมโภตะส าเร็จการศึกษาจากนาลนัทามหาวหิาร เดินทางกลบั
ทิเบต เร่ิมงานประดิษฐอ์กัษรและเขียนไวยากรณ์สอนชาวทิเบต และด าเนินงานเผยแผ่
พระพุทธศาสนาท าใหป้ระชาชนเล่ือมใส นบัไดว้า่พระพุทธศาสนามีบทบาทในการท าใหค้น
ทิเบตมีวฒันธรรมดา้นภาษาเป็นของตนเอง 

พ.ศ. ๑๑๗๓ กษตัริย์ซองต์เซ็น กมัโป สนบัสนุนใหมี้การศึกษาพระพุทธศาสนาจาก
คมัภีร์ท่ีน าเขา้มาตั้งแต่สมยักษตัริยล์าโธ โธรี กษตัริยซ์องตเ์ซ็น กมัโปด าเนินการปฏิรูป
ศรัทธาทิเบต ประกาศใหพ้ระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติ โดยการสนบัสนุนของพระ



 ๑๔ 

มเหสี ๒ พระองค ์พระนางเหวนิ เฉิงพระธิดาของกษตัริยถ์งัไทจ้งแห่งจีน พระนางภฤกฎีุเทว ี
พระธิดาของกษตัริยอ์มัสุวารม่าแห่งเนปาล ทั้ง ๒ พระองคน์บัถือพระพทุธศาสนามหายาน 

โดยเจา้หญิงเหวนิ เฉิงน าพระพุทธรูปศกัด์ิสิทธ์ิ ช่ือ โจโว ไปประดิษฐานท่ีวดัซุลลากงั ณ กรุง
ลาซา๑๗ 
 

 ช่วงที ่ ๒   

 พ.ศ. ๑๓๐๒  ในรัชสมยัของกษตัริยธ์ริซอง เดทเซ็น แห่งราชวงศโ์จกยลั อาราธนา
และเชิญนกับวชจากอินเดียมาประกาศพระพุทธศาสนาในทิเบต  ปัทมสมภพ พระโอรสของ
กษตัริยอิ์นทรภูติแห่งอุฑฑิยานะ(โอริสสา) และศานตรักษติะเดินทางเขา้ทิเบต ต่อมา
ประมาณ พ.ศ. ๑๓๓๓ ตั้งนิกายเนียงม่า(Nyiangma) หรือนิกายหมวกแดง มีการสร้าง
วดัข้ึนเป็นแห่งแรกในทิเบต ช่ือวดัสัมเย   นอกจากนกัปราชญ ์๒ ท่านดงักล่าวแลว้ ธริซอง 
เดทเซ็นไดเ้ชิญท่านวมิลมิตร, ศานติครรภ,์ วสุิทธสิงหะ, ธรรมกีรติ, ชินมิตร, ทานศีละ, 
กมลศีละ และฮวาศงั มหายานะ ท าใหพ้ระพุทธศาสนารุ่งเรืองในภาคกลางเป็นเวลาประมาณ 

๒๐๐ ปีนบัแต่รัชสมยัของกษตัริยซ์องตเ์ซ็น กมัโปมา 
ประมาณ พ.ศ. ๑๓๕๙ ชาวทิเบตท่ีนบัถือบอน กลบัมามีบทบาทส าคญัในสังคม 

ต่อมาประมาณ พ.ศ. ๑๔๐๑ พระพุทธศาสนาถูกย  า่ย ีพระภิกษุ และผูศ้รัทธาตอ้งหลบออกไป
อยูใ่นชนบท๑๘ 
 

 ช่วงที ่ ๓ 

 พ.ศ. ๑๕๒๔  ท่านอตีษะตั้งนิกายกะแทม (Kadam) 

 พ.ศ. ๑๕๔๔ กษตัริยล์งัดาร์ม่าข้ึนครองอ านาจ เบียดเบียนพระพุทธศาสนา 
 พ.ศ. ๑๕๕๕ มาร์ปะตั้งนิกายการ์จู (หรือกกัยดุ -Kagyud) 

 พ.ศ. ๑๕๗๗ ขอนโกนจก คยลัโป  ตั้งนิกายศากยะ๑๙  
พระพุทธศาสนาในช่วงท่ี ๓ ซ่ึงมีระยะเวลาเพียง ๕๓ ปี แมจ้ะถูกเบียดเบียนจากฝ่าย

บา้นเมือง แต่มีนิกายส าคญัเกิดข้ึนในยคุน้ีคือ “กะแทม” ของท่านอตีษะซ่ึงต่อมาเป็นรากฐาน
ของนิกายเกลุก ประเดน็ท่ีน่าสังเกตคือ ช่วงระหว่าง พ.ศ.๑๕๗๗–๑๙๑๘ ซ่ึงเป็นเวลา ๓๔๑ 



 ๑๕ 

ปี เป็นรอยต่อระหวา่งยคุท่ี ๓ กบัยคุท่ี ๔ ไม่ปรากฏภาพเคล่ือนไหวของพระพุทธศาสนามาก
นกั วเิคราะห์ไดว้า่ นิกายต่าง ๆ เช่น กะแทม การ์จู และศากยะลดบทบาทของตนลงเพื่อให้
ปลอดภยัจากอิทธิพลการเมือง ประวติัศาสตร์บอกวา่ พระภิกษุบางส่วนไดห้ลบไปอยูใ่น
ชนบท สร้างรากฐานไวบ้ริเวณชายแดน รอใหส้ถานการณ์ทางบา้นเมืองเอ้ืออ านวยก่อนท่ีจะ
กลบัเขา้เมืองหลวง 

ศาสนากบัการเมืองในทิเบตเก่ียวขอ้งกนัในรูปแบบเขม้ขน้ตลอดเวลา บางยคุศาสนามี
อิทธิพลก าหนดทิศทางของบา้นเมือง บางยคุการเมืองมีอิทธิพลก าหนดทิศทางของศาสนา 
อาจเป็นเพราะสาเหตุน้ีกไ็ดท่ี้กษตัริยม์องโกลแต่งตั้งดาไล ลามะใหมี้อ านาจปกครองทิเบตทั้ง
ทางดา้นศาสนาจกัรและอาณาจกัรในยคุต่อมา 
 

 ช่วงที ่ ๔ 

 พ.ศ. ๑๙๑๘  เจ ตซองขปะ ตั้งนิกายเกลุก(Gelug) หรือนิกายหมวกเหลือง 
 พ.ศ. ๒๑๘๙  กศุรี ข่าน แห่งมองโกล มอบอ านาจการปกครองทิเบตแก่โลรัง 
คยตัโส  ซ่ึงเป็นดาไล ลามะองคท่ี์ ๕  

 ในช่วงปลาย พ.ศ. ๒๔๙๓ พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาก จ านวนวดัในทิเบต 

และจ านวนพระสงฆแ์ละภิกษุณี(Nun) มีมากท่ีสุด ต่อจากนั้น สถานการณ์เส่ือมลงไปเร่ือย 
สืบเน่ืองมาจากสถานการณ์การเมืองในจีนเปล่ียนแปลงไป กิจการภายในทิเบตถูกแทรกแซง
โดยอ านาจการเมือง  พระภิกษุและภิกษุณีตอ้งลงทะเบียน  

 พ.ศ. ๒๕๐๒  สถานการณ์เลวร้ายมากข้ึน พระภิกษุและภิกษุถูกลดจ านวนลง 
รายงานของวดัเดรปัง บอกวา่ มีพระสงฆอ์ยูป่ระมาณ ๗,๗๐๐–๑๐,๐๐๐ รูป เม่ือสถานการณ์
ไม่ดีข้ึน เทน็ซิน คยตัโส  ดาไล ลามะองคท่ี์ ๑๔ ล้ีภยัไปอยูท่ี่ธรัมศาลา(ธรรมศาลา) 
ประเทศอินเดีย ท าใหพ้ระพุทธศาสนาในทิเบตสูญเสียบทบาทดา้นอาณาจกัร คงมีเฉพาะ
บทบาทดา้นศาสนจกัรอยา่งเดียว๒๐ 

 ปัจจุบนั ชาวทิเบตประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ล้ีภยัอยูใ่นประเทศต่าง ๆ เช่น อินเดีย เนปาล 
ภูฏาน โดยมีศูนยใ์หญ่ท่ีธรัมศาลา(ธรรมศาลา) รัฐหิมาจลั ประเทศอินเดีย อาจกล่าวไดว้า่ 
พระพุทธศาสนาในทิเบตสูญเสียบทบาทในเชิงสถาบนั แต่ในเชิงศาสนบุคคลยงัคงทรง



 ๑๖ 

อิทธิพลอยูม่าก ภาพชีวติของคฤหสัถช์าวทิเบตมีสัญลกัษณ์ของนกับวชปรากฏใหเ้ห็น  

แนวคิดท่ีวา่ ชาวทิเบตจะตอ้งผกูสัมพนัธ์กบัศาสนาโดยการออกบวชกดี็ จะตอ้งสวดมนตไ์ดก้็
ดี จะตอ้งมีลูกประค าประจ าตวัเพื่อเป็นคู่มือสวดมนตก์ดี็ ยอ่มเป็นเคร่ืองยนืยนัถึงความมีอยู่
แห่งพระพุทธศาสนาเชิงศาสนบุคคล  
 สาเหตุท่ีท าใหช้าวทิเบตอพยพออกนอกประเทศ อาจมีอยู ่ ๒ อยา่ง การสูญเสีย
บทบาทดา้นการเมืองความจริงแลว้เป็นเร่ืองของชนชั้นสูงคือนกับวช แต่เน่ืองจากชาวทิเบต
ทั้งประเทศมีวถีิชีวติแบบนกับวช ท าใหเ้กิดความรู้สึกไม่คุน้เคยหรือขาดพร่องไปในหมู่คนทั้ง
ประเทศ ความรู้สึกน้ีบีบรัดตวัเอง บางพวกจึงหาทางออกโดยการแสวงหาท่ีอยูใ่หม่ น่ีเป็น
สาเหตุประการท่ี ๑ 

 สาเหตุประการท่ี ๒ ทางการจีนเขา้มามีบทบาทดา้นการเมืองร่วมกบักลุ่มชนชั้นสูง
ของทิเบตในการวางนโยบายบริหารประเทศใหม่ ซ่ึงแมบ้างส่วนอาจจะคงนโยบายเดิมไว ้ แต่
เขา้ใจวา่หลายส่วนของโยบายไดเ้ปล่ียนแปลงไป  ชาวทิเบตบางพวกไม่อาจปรับตวัได ้ จึง
อพยพไปแสวงหาท่ีอยูใ่หม่ภายนอกประเทศ  แต่ส่วนมากชาวทิเบตอาศยัอยูใ่นอินเดียและ
บริเวณโดยรอบอินเดีย เช่น สิกขิม ภูฏาน เนปาล มีไปอาศยัอยูใ่นสหรัฐอเมริกาบา้งแต่ไม่
มากนกั สาเหตุท่ีชาวทิเบตอาศยัอยูใ่นดินแดนเหล่าน้ีไดโ้ดยไม่แปลกแยก อาจเป็นเพราะ
สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัประเทศทิเบต สาเหตุต่อมาน่าจะเป็น
เร่ืองของวฒันธรรมทางศาสนา กล่าวคือ ประชาชนในสิกขิม ภูฏาน เนปาลเป็นตน้ ถา้เป็น
ชาวพุทธกน็บัถือพระพุทธศาสนาแบบตนัตระ ซ่ึงแนวคิดบางส่วนของพุทธตนัตระไดรั้บ
อิทธิพลจากลทัธิดั้งเดิมในแต่ละถ่ิน เช่น แนวคิดเร่ืองอาทิพุทธะท่ีมีตน้เคา้มาจากนิกายไอศวา
ริกในเนปาล และสาเหตุประการสุดทา้ย คือ ชาวทิเบตปรับตวัไดด้ 

 

 

 

 

 



 ๑๗ 

ตอนที่  ๑   นิกายลามะ 
ก าเนิดและพฒันาการ 
 

ยคุของกษตัริยล์งั ดาร์ม่า(พ.ศ. ๑๔๔๔–๑๔๔๙) ไม่ปรากฏนิกาลามะ ต่อมา 
ประมาณ พ.ศ. ๑๕๒๔  ช่วงระหวา่งยคุของลงั ดาร์ม่า กบัยคุของกษตัริยโ์ดรกอน โจกยบั 

ภกัปะ(พ.ศ. ๑๗๗๘–๑๘๒๓) จึงปรากฏนิกายลามะ นิกายลามะดั้งเดิมในทิเบต มี ๒ กลุ่ม๑ 

 กลุ่มท่ี ๑ นิกายเก่าหรือนิกายท่ียงัไม่ปฏิรูป ประกอบดว้ย ลาซุง, การ์ตกะ, ญาทกั, 
มินโดลลิง, โตรยาตกั, โอรสเยน เป็นตน้  

 กลุ่มท่ี ๒ นิกายก่ึงปฏิรูป ประกอบดว้ย สักยะ, โนร์, โจน, การ์มา, ทุกะใต,้ ทุกะ
กลาง, ทุกะเหนือ, ตาลุง, ทิกนุ, การ์จู 
 ช่ือนิกายท่ีปรากฏใน ๒ กลุ่มน้ีดูไม่เป็นท่ีคุน้ชินกบันกัประวติัศาสตร์พระพุทธศาสนา
ในประเทศอ่ืน แต่เขา้ใจวา่เป็นเพียงช่ือของกลุ่มเลก็ ๆ นอ้ย ๆ ท่ีเป็นก่ิงของนิกายหลกัซ่ึง
เกิดข้ึนในยคุแรกนัน่เอง นิกายลามะ(Lamaism) เกิดจากการท่ีพระพุทธศาสนามหายาน
และตนัตระแบบอินเดียผสมผสานกบัลทัธิบอนของทิเบต ประมาณ พ.ศ. ๑๕๒๓–๑๕๙๖  ที
ปังกร ศรีชญาณ พระโอรสแห่งกษตัริยก์ลัยาณศรีและพระมเหสีศรีประภาวดี อดีตอธิการบดี
แห่งมหาวทิยาลยัวิกรมศิลา ไดรั้บเชิญไปทิเบตเพื่อปฏิรูปพระพุทธศาสนา และไดก่้อตั้งนิกาย
ลามะ(Lamaism)ข้ึนในทิเบต ซ่ึงกคื็อการจดัองคก์รการบริหารกิจการพระศาสนานัน่เอง  

“ลามะ” เป็นภาษาทิเบต แปลวา่ ครูผู้ชีน้  าทางจิตวิญญาณ หรืออาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญ
ในทางปริยติัและปฏิบติั ลามะอาจเป็นพระภิกษุหรือฆราวาสกไ็ด ้แต่ถือเป็นสมาชิกชั้นสูงของ
องคก์รสงฆทิ์เบต ลามะท่ีเป็นพระภิกษุทัว่ไป เรียกวา่ “เคลุง(Gelong)” พระภิกษุท่ีไดรั้บ
ต าแหน่งระดบัสูงข้ึนมา เรียกวา่ “ริมโปเช(Rimpoche)” ส่วนต าแหน่งระดบัสูงสุด มี ๓ 

คือ (๑)ดาไล ลามะ (๒)ปันเชน ลามะ และ(๓)บอกโด ลามะแห่งอุรคา ในมองโกเลีย ลา
มะท่ีเป็นพระภิกษุตอ้งรักษาศีล ๒๕๐ ขอ้เหมือนพระภิกษุมหายาน ลามะท่ีเป็นฆราวาสมี
ครอบครัวได ้๒  
  



 ๑๘ 

เนียงม่า (หรือนิงมะ) 
 

 ปัทมสมภพ โอรสของกษตัริยอิ์นทรภูติแห่งอุฑฑิยานะ(โอริสสา)๓ เป็นผูก่้อตั้งนิกาย
เนียงม่า ในรัชสมยัของกษตัริยธ์ริซอง เดทเซ็น ประมาณ พ.ศ. ๑๔๔๓  แต่ต านานเก่ียวกบั
ปัทมสมภพลึกลบัเหมือนกบัต านานเก่ียวกบันาคารชุน มีภาวะมหศัจรรยก่ึ์งเทพก่ึงมนุษย ์
ต านานบอกวา่ ปัทสมภพแมจ้ะเป็นโอรสของอินทรภูติ แต่แทท่ี้จริงแลว้เกิดในดอกบวัท่ีผดุ
ข้ึนในทะเลสาบธนโกสะ กรุงอุฑฑิยานะ โดยจุติจากพระอมิตาภะ ดงัขอ้ความตอนหน่ึงวา่๔ 

ในคราวบา้นเมืองขา้วยากหมากแพง กษตัริยอิ์นทรภูติ(อินทรโพธิ) บ าเพญ็
ทานในพระสงฆ ์ สังเวยเทพเจา้ เพื่อใหบ้า้นเมืองอุดมสมบูรณ์ แต่ไม่เป็นผล 
จึงทรงเส่ือมศรัทธา ประกาศท าลายส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ พระอวโลกิเตศวรจึงกราบ
อาราธนาใหพ้ระอมิตาภะลงมาปราบทุกขเ์ขญ็  พระอมิตาภะทรงร าลึกท่ีจะจุติ
ท่ีใจกลางทะเลสาบธนโกสะ และดลบนัดาลใหรั้ศมีสีแดงพุ่งออกจากพระ
ชิวหา(ล้ิน) ตรงด่ิงไปท่ีทะเลสาบ เกิดเป็นเกาะเลก็ปกคลุมดว้ยหญา้สีทอง มี
น ้าพุผดุข้ึน ๓ สาย  ราตรีนั้น กษตัริยอิ์นทรภูติทรงสุบินวา่ทรงคทาสายฟ้าใน
พระหตัถ ์ … คน้พบพระกมุารจุติกลางดอกบวั มีรัศมีรอบตวั อินทรภูติตรัส
ถามวา่ ใครเป็นบิดาของเจ้า พระกมุารทูลตอบวา่ บิดาของเกล้ากระหม่อมคือ
ปัญญา มารดาคืออนัตตา เช้ือชาติของกระหม่อมคือธรรมะ … เม่ือเจริญ
พระชนมาย ุ ปัทมสมภพทรงอภิเษกสมรสพระนางพสัทธรา(ขะโดร โอด
จงัม่า-Khadro Ochangma) ราชธิดาของพระเจา้จนัทกมุารแห่งเมือง
สิงคลา 

 ปัทมสมภพเสวยโลกิยสุขอยู ่ ๕ ปี ภายหลงัเม่ือพระวชัรสัตวม์าปรากฏเป็นนิมิตให้
เห็น เตือนใหส้ละราชสมบติัแสวงหาโพธิญาณ จึงทรงผนวช โดยใหส้ัญญากบัพระมเหสีวา่
จะเสดจ็กลบัหลงัจากตรัสรู้แลว้ 
  ปัทมสมภพบ าเพญ็ตนัตรปารมิตา ตรัสรู้ธรรมโดยไดรั้บอภิเษกจากนางปรัชญาฑากินี 

ขะโดรม่า และวชัรวาราหิ ต่อจากนั้นไดศึ้กษาวชิาเภสัช โหราศาสตร์ ตรรกศาสตร์ และศิลป
ศาสตร์ บวชเป็นพระภิกษุโดยมีท่านประภาหสัดีเป็นอุปัชฌาย ์ ศึกษาโยคศาสตร์จากท่าน



 ๑๙ 

ประภาหสัดี ศึกษาวนิยัจากท่านอานนัทะ  ศึกษาตนัตระจากท่านประเหวชัระ ศรีสิงหะ 
นาคารชุน หุงกะระ วมิลมิตร และพุทธคุหยะ   

กษตัริยธ์ริซอง เดทเซ็น แห่งทิเบต (พ.ศ.๑๓๓๓–๑๔๐๑) นิมนตท่์านศานตรักษิตะ 
อธิการบดี(Abbot)แห่งนาลนัทามหาวหิารมาประกาศพระศาสนาในทิเบต ท่านศานตรักษิ
ตะถวายค าแนะน าใหนิ้มนตท่์านปัทมสมภพดว้ย อาจารยท์ั้ง ๒ เดินทางเขา้ทิเบต สั่งสอน
หลกัแห่งมหายานและตนัตรยาน ต่อมาร่วมกนัสร้างวดัสัมเย สร้างมหาสถูป ๑๐๘ และสถูป
เลก็ลอ้มรอบ ใชเ้วลาก่อสร้าง ๕ ปี  ชาวทิเบตถือบวชเป็นคร้ังแรกในยคุน้ี โดยนกับวช
แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ (๑) พระภิกษุผูส้ละบา้นเรือน (๒) นกับวชแห่งตนัตริกะ๕ 

 

นิกายลามะปฏิรูป 

 การ์จู (Kargyu) 

 ลามะมาร์ปะก่อตั้งนิกายการ์จู(หรือกาจูด-Kagyud)ใน พ.ศ. ๑๖๔๓  ท่านมาร์ปะ
ศึกษาในทิเบต ต่อจากนั้น เดินทางไปอินเดีย ๓ คร้ัง เดินทางไปเนปาล ๔ คร้ัง ศึกษากบั
อาจารย ์๑๐๘ อาจารยท่ี์มีช่ือเสียงของท่านมาร์ปะ เช่น  อาจารยช์าวอินเดียช่ือไมตรีปะและนา
โรปะ โดยเฉพาะท่านนาโรปะ(นาโร)นั้นเป็นนายทวารบาล(คนเฝ้าประตู)ของนาลนัทามหา
วหิาร ถือไดว้า่การ์จูมีตน้ก าเนิดท่ีอินเดีย เร่ิมจากยคุทีโลปะ สืบต่อมาถึงนาโรปะ ทั้ง ๒ ท่าน
น้ีเป็นชาวอินเดีย นิกายการ์จูน้ีบางคร้ังเรียกวา่ นิกายขาว มีนิกายยอ่ยจ านวนมาก แต่มี ๒ 

นิกายหลกั คือ ๖ 
  (๑) ชังปะ  การ์จู (Shangpa Kargyu) 
  

 โยคีช่ือ “ขยงุโป นลัโจร์(Khyungpo Naljor)” ก่อตั้งนิกายชงัปะ การ์จู 
ท่านนลัโจร์มีชีวติอยูใ่นระหวา่ง พ.ศ.๑๕๒๑–๑๖๒๒ ศึกษาพระสูตรและตนัตระในอินเดีย 
เนปาลและทิเบต เป็นเวลา ๕๐ ปี สร้างวดัไม่นอ้ยกวา่ ๑๐๐ วดั มีศิษยม์ากกวา่ ๘๐,๐๐๐ คน  

  (๒) ดักโป  การ์จู (Dagpo  Kargyu) 

  



 ๒๐ 

โยคีช่ือ “กมัโปปะ(Gampopa)” เพราะเหตุท่ีอาศยัอยูใ่นหุบเขาช่ือดกัโป จึงมีช่ือ
อีกอยา่งหน่ึงวา่ “ดกัโป”  กมัโปปะมีบทบาทส าคญัในการก่อตั้งนิกายดกัโป การ์จูในทิเบต 

   “การ์จู” แปลวา่ ผูสื้บทอดค าสั่งสอนตามล าดบัชั้น หมายถึง มีการสืบทอดระบบการ
ปกครองแบบฤาษีสืบต่อกนัมา โดยมีพระพุทธเจา้วชัราธรเป็นปฐมศาสดา ระเบียบปฏิบติัท่ี
เด่นชดัคือการบ าเพญ็ตนเป็นฤาษี ปฏิบติักรรมฐานในถ ้าหรือในสถานท่ีวเิวก 
 ยคุทองของการ์จูในระหว่าง พ.ศ. ๑๕๘๓–๑๖๖๖ ซ่ึงเป็นยคุของท่านมิลาเรปะ ศิษย์
คนส าคญัของท่านมาร์ปะ ปฏิบติัธรรมอยูก่บัท่านมาร์ปะเป็นเวลา ๖ ปี เพื่อก าจดัมนตด์ าท่ีเคย
ร ่าเรียนและติดตวัมาเม่ือคร้ังอยูใ่นวยัหนุ่ม  ปัจจุบนั นิกาย “การ์จู” มีบทบาทส าคญัไม่นอ้ย มี
การตั้งนิกายใหม่ข้ึนมาอยา่งต่อเน่ือง นิกายส าคญัในปัจจุบนั เช่น การ์มะ การ์จู ปักตรู การ์จู 
ฌยลั การ์จู และบาโรม การ์จู  

ในกลุ่มหลงัน้ี นิกายการ์มะ การ์จูมีบทบาทเด่นเหนือนิกายทั้งหลายทั้งในทิเบต แมใ้น
ปัจจุบนัเขา้ใจวา่ยงัมีบทบาทเด่นอยู ่ อุกเจน ตริงเล โดร์เจ เรียกโดยต าแหน่งวา่ “การ์มาปะ” ท่ี
ออกจากทิเบตมาอยูใ่นอินเดียเม่ือประมาณเดือนมีนาคม ๒๕๔๓ คงสังกดันิกายน้ี นอกจากน้ี
การ์จูมีศูนยก์ารเผยแผส่ าคญัในสิกขิมและอินเดีย สถาบนันาโรปะในสหรัฐเป็นอีกหลกัฐาน
หน่ึงท่ีแสดงถึงความนิยมของนิกายน้ี  นิกายการ์จูบางคร้ังเรียกวา่ “นิกายหมวกด า” เพราะลา
มะทั้งหลายนิยมสวมหมวกด าในเวลาประกอบพิธีกรรม๗ 

 ศากยะ 
 

 ขอนโกนจก คยลัโป  มีชีวติอยูร่ะหวา่ง พ.ศ.๑๕๕๗–๑๖๔๕  ตั้งนิกายศากยะ โดย
สืบล าดบัมาจากท่านนาคารชุนในอินเดียท่ีไดรั้บแรงบนัดาลใจจากพระโพธิสัตวม์ญัชุศรี ค าวา่ 
“ศากยะ” แปลวา่ อาณาจกัรสีเทา(grey earth-บางทีกแ็ปลวา่ ดินสีเทา หรือบางทีกว็า่ดิน
สีเหลืองซ่ึงอยูบ่ริเวณวดัท่ีสร้างในทิเบตเม่ือ พ.ศ.๑๖๑๔) นกัปราชญท่ี์เด่นของศากยปะ เช่น 

กงุกะ คยลัตเซ็น คร้ังหน่ึงเคยไดรั้บเชิญจากจกัรพรรดิจีนเช้ือสายมองโกล ใหไ้ปเยีย่มราช
ส านกั ต่อมาไดเ้ป็นท่ีปรึกษาราชส านกัจีน  ท่านโดรกอน โจกยลั ภกัปะเป็นอีกท่านหน่ึงท่ีมี
บทบาทเด่นมาก เป็นครูของจกัรพรรดิจีนเช้ือสายมองโกล พระนามวา่ “กบุไลข่าน”  ท่านภกั
ปะไดรั้บมอบอ านาจใหป้กครองทิเบต ตั้งแต่ พ.ศ. ๑๘๔๐ เป็นตน้มา๘ 



 ๒๑ 

 เกลกุ 
ต่อมาประมาณ พ.ศ. ๑๕๘๑ พระอตีษะชาวอินเดีย เช่ียวชาญในโยคะและหลกัแห่ง

ตนัตระ เดินทางเขา้ไปทิเบต ด าเนินการปฏิรูปนิกายลามะดั้งเดิม ตั้งนิกายกะแทมข้ึนมา ศิษย์
คนส าคญัในยคุแรกคือ ท่านโฑมตนัหรือโฑมภกัษี ซ่ึงเรียนพระพุทธศาสนามหายานและ
ตนัตระในอินเดียและพะโค(Pegu)๙  

ท่านตซองขปะ(Tsong-K’apa)ไดสื้บทอดเจตนารมณ์(ประมาณ พ.ศ.๑๙๕๐) 
พฒันานิกายลามะจากนิกายกะแทมเป็นนิกายเกลุก(นิกายหมวกเหลือง)๑๐  ในปัจจุบนั  เกลุก
บูชาพระวชัรธระเป็นอาทิพุทธะ มีพระเมตไตรยะ(อนาคตพุทธะ)เป็นแรงบนัดาลใจ  เทิดทูน
ปัญญาของพระมญัชุศรีโพธิสัตว์๑๑ ยคุทองของนิกายเกลุก คือ ยุคของเกดุนดุบ ผูเ้ป็นหลาย
ของตซองขปะ ไดรั้บแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งดาไล ลามะท่ี ๑ (Grand Lama)๑๒ ของ
นิกายเกลุก ใน พ.ศ.๑๙๘๒ และสร้างวดัทาชิลงัโปใน พ.ศ.๑๙๘๘  วดัอ่ืน ๆ ท่ีสร้างในยคุ
ใกลเ้คียงกนั คือ สร้างวดัเดปุง(เดรปุง)ใน พ.ศ.๑๙๕๗ และสร้างวดัเซระ(ชีระ)ใน พ.ศ.
๑๙๖๐ 

ใน พ.ศ. ๒๐๘๖–๒๑๓๑ โชนัม คยตัโส ดาไล ลามะองคท่ี์ ๓ เร่ิมด าเนินนโยบาย
ครอบง านิกายอ่ืน ๆ ในทิเบต โดยความช่วยเหลืออ ามาตยม์องโกล ช่ือ อลัตาน ข่าน นโยบาย
ท่ีส าคญัคือการตั้งต  าแหน่ง “ดาไล ลามะ” ยกฐานะของพระภิกษุ 

ยคุของยองเตน็ คยตัโส ดาไล ลามะท่ี ๔ ด าเนินนโยบายขยายอ านาจครอบคลุมนิกาย
อ่ืน ๆ โดยความช่วยเหลือของท่านโจงการ์ อ ามาตยช์าวมองโกลซ่ึงเป็นผูแ้ทนของรัฐบาลจีน 

ผูถู้กส่งมาเป็นทูตท่ีกรุงลาซา ใชอ้  านาจบงัคบัพวกการ์จูและเนียงม่าใหเ้ขา้รวมกบันิกายเกลุก 
และตอ้งสวมหมวกเหลือง  

ใน พ.ศ. ๒๑๖๐–๒๒๒๕   ยคุของงางวงั โลซัง คยตัโส ดาไล ลามะท่ี ๕ นิกายเก
ลุกมีอ านาจสูงสุดในทิเบต ใน พ.ศ.๒๑๘๕ กศุรี ข่านแห่งมองโกล มอบอ านาจการปกครอง
ทิเบตทั้งดา้นศาสนจกัรและอาณาจกัรใหแ้ก่โลซงั คยตัโส เกลุกเป็นนิกายประจ าชาติทิเบต
ตั้งแต่นั้นมา อยา่งไรกต็าม ในดา้นหลกัธรรมและวธีิปฏิบติั นิกายเกลุกกลบัเส่ือมถอย๑๓ แต่



 ๒๒ 

ความเส่ือมถอยของเกลุกน่าจะมีอยูเ่พียงระยะเวลาหน่ึงเท่านั้น เพราะในปัจจุบนั เกลุกถือเป็น
ศรัทธาหลกั โดยเฉพาะบทบาทในต่างประเทศ 
 

สถานะและบทบาทของลามะ 
 ประสานสัมพนัธ์กบัเทพและพระพทุธเจ้า 

ชาวทิเบตเวลากล่าวค าขอถึงพระรัตนตรัย จะระลึกถึงลามะเป็นอนัดบัแรก ก่อนพระ
รัตนตรัย เพราะถือวา่ไดเ้รียนรู้พระรัตนตรัยจากลามะ จึงถึงลามะวา่เป็นท่ีพึ่งท่ีระลึกก่อน และ
เน่ืองจากลามะถ่ายทอดค าสอนเป็นสายสืบต่อกนัมาจากพระพุทธองค ์ การนบัถือลามะคือการ
นบัถือพระพุทธองค ์
 การท่ีจะเป็นลามะ ตอ้งผา่นฝึกอบรมจิตใจเป็นเวลานาน บทบาทโดยตรงและโดดเด่น
ของลามะคือการท าหนา้ท่ีถ่ายทอดค าสอนของพระพุทธเจา้แก่ศิษย ์ นอกจากน้ี ลามะยงัท า
หนา้ท่ีพิเศษคือ แสดงตวัเป็นเทพเจา้ในปางต่าง ๆ ดงัท่ีปรากฏในนาบุญ(บุญเกษตรมณฑล) 
เป็นผูเ้ช่ือมโยงศิษยผ์ูป้ฏิบติัเขา้กบัเทพเจา้ คอยประสาทพรใหศิ้ษยมี์ความกา้วหนา้ดา้นจิตใจ๑๔ 
บทบาทของลามะในทิเบตปัจจุบนัยงัคงมีความขลงัต่อความรู้สึกของพุทธศาสนิกไม่เส่ือม
คลาย ปัจจยัภายนอกเช่นอิทธิพลทางการเมืองไม่สามารถท าลายความขลงันั้นได ้
 

 เป็นสักขแีห่งกรรมเก่าและกรรมใหม่ 

 ความสัมพนัธ์ระหวา่งลามะกบัศิษยเ์กิดข้ึนจากปัจจยัอดีต ลามะบางคนมีความรู้ดี แต่
ถ่ายทอดวชิาแก่ศิษยไ์ม่ประสบความส าเร็จ เพราะไม่เคยเป็นอาจารยแ์ละเป็นศิษยก์นัมาก่อน 

ท าใหส้ายสัมพนัธ์ไม่ราบร่ืน ในขณะท่ีลามะบางคนแมค้วามรู้ไม่ดี แต่อาศยัสายสัมพนัธ์กบั
ศิษยท่ี์เคยมีมาแต่อดีต ท าใหก้ารถ่ายทอดวชิาเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ความสัมพนัธ์กนัระหวา่งอาจารยก์บัศิษยใ์นอดีตชาติ เป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลยิง่ 
หากลามะไดศิ้ษยท่ี์เคยมีความสัมพนัธ์กนัมาแต่อดีตชาติ ศิษยก์จ็ะถึงความรู้
แจง้ไดเ้ร็วข้ึน หากไม่มีความสัมพนัธ์กนัมาก่อน การพฒันากอ็าจเป็นไปไดช้า้
มาก แมว้า่คุณภาพและวธีิการสอนของลามะจะเป็นส่ิงส าคญั แต่ไม่ใช่



 ๒๓ 

ส่ิงจ  าเป็นท่ีสุดส าหรับความรู้แจง้ของศิษย ์ แต่หากมีสายสัมพนัธ์อยูเ่ดิม จะท า
ใหค้  าสอนนั้นมีประสิทธิภาพเป็นพิเศษต่อการถ่ายทอดความรู้ใหแ้ก่ศิษย์๑๕ 

 ชาวทิเบตมีความเช่ือมัน่ในกรรมและการเกิดใหม่ กรรมเก่าท่ีมีผลต่อความสัมพนัธ์
ระหวา่งลามะกบัศิษยเ์ป็นตวัอยา่งหน่ึงท่ีสะทอ้นความจริงขอ้น้ี ซ่ึงไม่ใช่เร่ืองซบัซอ้น เพราะ
ตรงกบัหลกัแห่งพระพุทธศาสนาเถรวาทท่ีวา่๑๖ 

ความรักเม่ือจะเกิด ยอ่มเกิดเพราะสาเหตุ ๒ ประการ คือ เพราะการเคยอยู่
ร่วมกนัในอดีต และเพราะความเก้ือกลูกนัในปัจจุบนั เหมือนดอกบวัยอ่มเกิด
ในน ้าฉะนั้น 

 สถานะของกรรมยิง่โดดเด่นมากข้ึน เม่ือกล่าวถึงเร่ืองการสืบเช้ือสายของดาไลลามะ
จากองคห์น่ึงสู่อีกองคห์น่ึง  เหมือนกบัมีดวงวญิญาณสืบทอดพลงักรรมจากร่างหน่ึงไปสู่อีก
ร่างหน่ึง ขอ้น้ีแสดงถึงความมีอยูอ่ยา่งไม่เปล่ียนแปลงของกรรม ในกรณีบทบาทของลามะก็
เช่นเดียวกนั ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงในการปฏิบติัศาสนกิจของลามะโดยเฉพาะใน
ส่วนท่ีเก่ียวกบัศิษย ์ยอ่มช้ีถึงความมีอยูอ่ยา่งไม่เปล่ียนแปลงของกรรม 

 

 เขยีนคมัภีร์เพ่ือประกาศพระศาสนา 
 บทบาทส าคญัประการสุดทา้ยของลามะทั้งหลาย คือ การเขียนคมัภีร์อธิบายสารธรรม
ของนิกายเพื่อเผยแผสู่่ศาสนิก คมัภีร์พระพุทธศาสนาในทิเบต แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ 
 กลุ่มท่ี ๑ คมัภีร์ท่ีเขียนข้ึนในอินเดีย โดยเฉพาะในยคุท่ีนาลนัทามหาวหิารรุ่งเรือง 
นกัปราชญจ์ านวนมากซ่ึงอาศยัอยูท่ี่นาลนัทาในยคุนั้นไดรั้บนิมนตห์รือเช้ือเชิญใหเ้ขา้ไปเผย
แผพ่ระพุทธศาสนาในทิเบต เม่ือไดรั้บนิมนตห์รือเชิญ ส่ิงหน่ึงจะตอ้งน าไปดว้ยกคื็อคมัภีร์
พระพุทธศาสนาท่ีแพร่หลายอยูใ่นนาลนัทา 
 กลุ่มท่ี ๒ คมัภีร์ท่ีเขียนข้ึนในทิเบตซ่ึงมีเน้ือหาวา่ดว้ยหลกัธรรมกมี็ ว่าดว้ยหลกั
ไวยากรณ์ทิเบตกมี็  นอกจากการสร้างวดัแลว้ ภารกิจอีกอยา่งหน่ึงของลามะกคื็อการเขียน
คมัภีร์ เช่น ระหวา่ง พ.ศ. ๒๒๔๓–๒๓๑๗ ลามะสิตู โจกโย นกัวา เขียนคมัภีร์ ๑๕ เล่ม 

ระหวา่ง พ.ศ.๒๓๕๖–๒๔๔๒ ลามะกองตรุน ยอนเตน็ คยตัโสเขียนและเรียบเรียงคมัภีร์ 



 ๒๔ 

๑๐๐ เล่ม๑๗ พระพุทธศาสนาแบบทิเบตมีวรรณกรรมเป็นรากฐาน หลกัการส าคญัหลายเร่ือง
ไม่ปรากฏในคมัภีร์พระไตรปิฎกหรืออรรถกถา แต่เป็นหลกัการท่ีเขียนข้ึนมาใหม่  

วรรณกรรมยคุท่ี ๑ เกิดข้ึนในสมยันาลนัทามหาวหิารรุ่งเรือง ยคุท่ี ๒ เกิดข้ึนในสมยัท่ีปราชญ์
ต่างชาติเขา้ไปเผยแผพ่ระพุทธศาสนาในทิเบตร่วมกบัปราชญช์าวทิเบตรุ่นแรกท่ีเขา้ไปศึกษาท่ี
นาลนัทา ยคุท่ี ๓ เกิดจากการสร้างสรรคข์องปราชญทิ์เบตแท ้เช่น ท่านตซองขปะ มิราเลปะ 
เป็นตน้ 

 
 

 

 

ตอนที่  ๒  ปรัชญา 

อภิปรัชญา 
 

  จักรวาล  
 มนุษยโลกเป็นเพียงหน่ึงในหลายโลกท่ีเป็นองคป์ระกอบจกัรวาล และจกัรวาลเองกมี็
อยูจ่  านวนมาก แต่ละจกัรวาลไม่สามารถหยัง่ถึงได ้   รากฐานของจกัรวาลประกอบดว้ยส่วน
ต่าง ๆ คือ อากาศ  มีสายโยงใยเหมือนสายฟ้า แขง็และไม่แตกสลาย บางคร้ังจึงเรียกวา่ 
“วชัระ”  น ้า  ทองค า ดิน โดยมีภูเขาพระสุเมรุ(สิเนรุ)เป็นแกนกลาง๑  แนวคิดน้ีตรงกบั
เน้ือหาท่ีปรากฏในวรรณกรรมพระพุทธศาสนาท่ีเขียนข้ึนในยคุหลงั 
 ท่านศานตรักษิตะสอนตนัตระ น าเสนอแนวคิดท่ีจะเช่ือมพลงัชายและหญิงเขา้ดว้ยกนั 

ดว้ยระบบ พลงัทางเพศท่ีไดรั้บการควบคุม(Disciplined Sexual Energy) 

กระบวนการแห่งจกัรวาลหมุนไปโดยอาศยัการมีเพศสัมพนัธ์ 
 ทฤษฎีกาลจกัร(Theory of Time and Space) คือระบบควบคุมจกัรวาล 
นัน่คือ จกัรวาลหมุนไปตอ้งมีความสอดคลอ้งกนัระหวา่งกระแสแห่งชีวติในร่างกายและ
กระแสแห่งกาลในจกัรวาล หรือกระแสชีวติภายในและกระแสชีวติภายนอก จกัรวาล



 ๒๕ 

เช่ือมโยงกบัมนัตระศกัด์ิสิทธ์ิ ๖ พยางค ์คือ โอม มณี ปัทเม หูม (โอม มณ ีเปเม หุง) และ
พระธยานีพุทธะทั้ง ๕ 

 มนุษยมี์วญิญาณบริสุทธ์ิอยูใ่นตวั แต่เขา้ถึงไม่ได ้ตอ้งอาศยัโยคะ  การปฏิบติัการทาง
เพศท่ีไดรั้บการควบคุมจะช่วยช าระระบบประสาทใหบ้ริสุทธ์ิพอท่ีจะเขา้ถึงวิญญาณบริสุทธ์ิ
ในตนได ้  ในบางกรณี นกับวชในนิกายเนียงม่าจึงด่ืมเหลา้ คลุกคลีกบันารี วธีิการของ
เนียงม่าเป็นท่ีวพิากษว์จิารณ์ของสังคมอยา่งกวา้งขวาง เพราะมีลกัษณะสุ่มเส่ียงต่อการล่วง
ละเมิดศีลสิกขาบทของนกับวช แต่อาจารยเ์นียงม่าแสดงความมัน่ใจวา่ ศิษยผ์ูบ้  าเพญ็ถึงขั้น
โยคตนัตระ มีความกา้วหนา้เพียงพอแลว้ พลงัสตรีถือเป็นส่วนประกอบส าคญัเพื่อการปฏิบติั
โยคะ การปล่อยพลงัทางเพศเขา้หากนัโดยระบบการควบคุมอยา่งเหมาะสม ยอ่มมีส่วน
กระตุน้ใหก้ารรู้แจง้ธรรมเร็วยิง่ข้ึน ปราชญฝ่์ายตนัตระบางคนท่ีนิยมกามสุขลัลิกานุโยคจึง
กล่าววา่ “โพธิจิตกบัน ้าอสุจิสัมพนัธ์กนัอยา่งแยกไม่ออก การหลัง่น ้าอสุจิคือการปลุกโพธิจิต 
จุดท่ีเป็นบ่อเกิดของน ้าอสุจิกคื็อจุดท่ีเป็นบ่อเกิดของปัญญาตรัสรู้” การหลัง่น ้าอสุจิคือการ
กระตุน้ใหป้ระสาททุกส่วนต่ืนตวัข้ึนมาปฏิบติัการ เพื่อใหส้ติก าหนดกลไกภายในร่างกายได ้ 

แนวคิดเก่ียวกบัการปฏิบติัธรรมตามแนวสติปัฏฐาน ๔ ท่ีปรากฏในคมัภีร์ของ
พระพุทธศาสนาเถรวาท สาระของสติปัฏฐานคือการตั้งสติพิจารณากลไกทั้งหมดภายในกาย 
การตรัสรู้เกิดจากภายในร่างกาย  
 จกัรวาลแบ่งเป็นระดบัปัจเจกะและสากล แต่ทั้งสองระดบัมีลกัษณะร่วมอยา่งแยกไม่
ออก ขนัธ์ ๕ คือองคป์ระกอบจ าเป็นของจกัรวาล  ในตวัมนุษยมี์ขนัธ์ ๕ เป็นส่วนประกอบ 

และมีพระธยานีพุทธประทบันัง่เขา้ฌานประจ าอยูใ่นแต่ละขนัธ์ ในโลกธาตุกแ็บ่งเป็น ๕ เขต 
(ซ่ึงกคื็อขนัธ์ ๕) ในแต่ละเขตมีพระธยานีพุทธประทบันัง่เขา้ฌานประจ าอยู ่  ถามวา่ “อะไร
คือนยัส าคญัของการก าหนดใหมี้พระธยานีพุทธะประทบันัง่เขา้ฌานประจ าขนัธ์ ๕ ในร่าง
มนุษยก์บัประทบันัง่เขา้ฌานประจ าอยูใ่น ๕ เขตของโลกธาตุ ?”  ค าตอบส่วนหน่ึงอยูท่ี่
ขอ้ความซ่ึงปรากฏในตอนตน้ อีกส่วนหน่ึงคือ 

ทฤษฎีกาลจกัร(Theory of Time and Space) คือระบบควบคุม
จกัรวาล นัน่คือ จกัรวาลหมุนไปตอ้งมีความสอดคลอ้งกนัระหวา่งกระแสแห่ง



 ๒๖ 

ชีวติในร่างกายและกระแสแห่งกาลในจกัรวาล หรือกระแสชีวติภายในและ
กระแสชีวติภายนอก 

 สาระท่ีไดจ้ากขอ้ความน้ีกคื็อวา่ “ความสัมพนัธ์ระหวา่งขนัธ์ภายในร่างกายมนุษยก์บั
ขนัธ์ ๕ ท่ีเป็นส่วนประกอบของโลกธาตุมีความจ าเป็น” ขนัธ์ ๕ ทั้งสองส่วนโดยสาระแลว้
เป็นอนัเดียวกนั ท าหนา้ท่ีเหมือนกนั แต่แบ่งภาคไปประจ าต่างต าแหน่งกนั เหมือนดวง
จนัทร์หรือดวงอาทิตยท่ี์คนทัว่โลกมองเห็น แมจ้ะต่างต าแหน่งกนัแต่กเ็ป็นดวงเดียวกนั 

  

คพัภธาตุและวชัรธาตุในฐานะพลงัจักรวาล 
 โพธิญาณมี ๒ ดา้น คือ ดา้นสถิต(Static)กบัเคล่ือนท่ี(Dynamic)  ดา้นสถิต
คือปรัชญา(หรือศูนยตา, หญิง) ดา้นเคล่ือนท่ีคือกรุณา(หรืออุบาย, ชาย) ปรากฏการณ์บน
โลกน้ีเป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นภาวะร่วมกนัของปรัชญากบักรุณา ภาวะร่วมน้ีทอ้นออกมาเป็น
ภาพใน ๔ ดา้น คือ๒ (๑)จกัรวาล (๒)พุทธวทิยา (๓)ปัจเจกชน และ(๔)สังคม ทั้งหมด
รวมเป็นร่างของปรัชญากบักรุณา(Embodiments of two-in-one-ness of 

Wisdom and Compassion) 

 ภาพด้านจักรวาลกคื็อวา่ จกัรวาลทั้งหมดแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ คพัภธาตุและวชัรธาตุ  
ธาตุทั้ง ๒ น้ีรวมกนัเป็นร่างมหาไวโรจนะคพัภธาตุเป็นพลงัฝ่ายจิต(นาม) เป็นพลงัสถิตสงบ
น่ิงอยูภ่ายใน(passive) ส่วนวชัรธาตุเป็นพลงัฝ่ายวตัถุ(รูป) เป็นพลงัปฏิบติัการ 
เคล่ือนไหว(active) ถามวา่ “คพัภธาตุกบัวชัรธาตุเก่ียวขอ้งอยา่งไรกบัจกัรวาล ?” ในภาพ
ชีวติของสัตวโ์ลก เรามีความรู้สึกเหมือนหน่ึงวา่จิตปฏิบติัการไม่หยดุหยอ่น โลกถูกจิตชกั
น าไป ถูกจิตผลกัไป จิตนัน่เองปฏิบติัการอยูต่ลอดเวลา แต่ความจริงแลว้ จิตสงบน่ิง เพราะ
จิตสงบน่ิงอยูน่ัน่แหละ จึงเป็นแกนใหว้ตัถุเคล่ือนไหวปฏิบติัการ กระแสโลกฝ่ายวตัถุหมุนไป
เพราะกระแสจิต โลกหมุนรอบตวัเองและหมุนรอบดวงอาทิตย ์ ขอ้นั้นเป็นกฎธรรมชาติซ่ึงก็
คือธรรม แต่กระแสโลกในส่วนท่ีเป็นภาพชีวติและปรากฏการณ์ หมุนเวยีนเปล่ียนผา่นเพราะ
คพัภธาตุและวชัรธาตุ ความคิดของคนในซีกโลกหน่ึงมีผลท าใหโ้ลกดา้นกายภาพเปล่ียน
รูปทรงได ้ ขอ้น้ีเป็นความจริง ดงัขอ้ความท่ีกล่าวอยูเ่สมอวา่ “ความสงบสยบความ



 ๒๗ 

เคล่ือนไหว” ความเคล่ือนไหวปะทะความเคล่ือนไหว ผลท่ีเกิดข้ึนถา้กระไม่กระเดน็ออกจาก
กนักห็ยดุน่ิง ความสงบยอ่มไม่ปะทะความสงบ  

 กล่าวอีกนยัหน่ึงกคื็อวา่ คพัภธาตุกบัวชัรธาตุผลกัใหเ้กิดการกระท ากรรม แลว้
ก่อใหเ้กิดพลงักรรมไปหมุนจกัรวาล จึงมีค  ากล่าววา่ “โลกตอ้งมีสัตวอ์าศยัอยู ่ เพื่อท ากรรม 

และใหพ้ลงัไปหมุนจกัรวาล”  ถา้โลกวา่งจากสัตว ์ โลกจะแตกเพราะธรรมชาติเบียดเบียน 

เช่น ไฟ น ้า ลม ถา้สัตวโ์ลกอยู ่สัตวโ์ลกนัน่แหละจ าท ากรรมป้องกนัภยัจากธรรมชาติ๓  

 ภาพด้านพุทธวิทยา คือ พระพุทธเจา้ทั้งหลาย พระโพธิสัตวท์ั้งหลาย และอุตตรรูป
อ่ืน เป็นบุคลาธิษฐานของนยัต่าง ๆ แห่งสัจภาวะหรือขั้นต่าง ๆ ของมรรคาเป็นพลงัฝ่ายชายท่ี
ปรากฏร่วมกนัอยา่งแยกไม่ออกกบัพลงัศกัติซ่ึงเป็นพลงัฝ่ายหญิง  ศกัตะคือร่างบุรุษหมายถึง
อุบาย(กรุณา)  ศกัติคือร่างสตรีหมายถึงปรัชญา  
 ภาพด้านปัจเจกชน ในตวัของแต่ละบุคคล ปรัชญากบักรุณาเป็นพลงัท่ีไหลเล่ือนตาม
เส้นประสาทออกทางช่องจมูกซา้ยและขวา ปรัชญาอยูใ่นช่องจมูกซา้ย เรียกวา่ “ลลนา
(หญิง)”  กรุณาอยูใ่นช่องจมูกขวา เรียกวา่ “รสนา(ล้ิมรส-บุรุษ)”  การปฏิบติัโยคะชั้นสูง
ของพุทธตนัตระใชว้ธีิการประสานพลงัตามเส้นประสาททั้ง ๒ น้ี เป็นผลก่อใหเ้กิดพลงั
ละเอียดอ่อน สามารถน าไปรวมอยูใ่นประสาทกลาง เรียกวา่ “อวธูตี” พลงัน้ีจะก่อปฏิกิริยา
ข้ึนท่ีจิต(Mental) ต่อจากนั้นกระทบจิตพิเศษ(Superconscious) และทา้ยท่ีสุดจะ
ไปก่อปฏิกิริยาท่ีอุตตรภูมิ(Transcendental Plane) เป็นผลใหพ้ลงัแฝงทั้งหมดของ
บุคคลไดรั้บการกระตุน้ดว้ยพลงัไฟและรวมเป็นกลุ่มกอ้น ก่อใหเ้กิดพลงัมหาศาล แทงตลอด
สรรพธรรม  การประสานพลงัอยา่งน้ี เรียกวา่ “ปรัชโยบาย”  เป็นวธีิปฏิบติัซบัซอ้น ยากและ
อนัตราย ผูป้ฏิบติัตอ้งอาศยัครูแนะน าอยา่งใกลชิ้ด 
 ภาพด้านสังคม    มีประเดน็อภิปรายเก่ียวกบันยัท่ีแทจ้ริงของ Sexual 

Sacramentalism  การใชส้ตรีเป็นสัญลกัษณ์แทนปรัชญา และใชบุ้รุษเป็นสัญลกัษณ์
แทนกรุณา และประสานสัญลกัษณ์ทั้ง ๒ เขา้ดว้ยกนัเพื่อใหเ้กิดพลงัเพื่อน าไปสู่จุดหมาย
สูงสุด ท าใหเ้กิดลกัษณะนอกรีตในยคุต่อมา เช่น มีการสร้างรูปพระพุทธเจา้และพระ
โพธิสัตว(์กรุณา)อยูใ่นออ้มกอดของเทพี(ศกัติ-ปรัชญา)  มีการประยกุตห์ลกัการน้ีเพื่อการ



 ๒๘ 

ปฏิบติั  น าสตรีเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิบติัโดยเช่ือวา่จะเป็นพลงักระตุน้ใหเ้กิด
การบรรลุธรรมเร็วข้ึน การใชต้ณัหา(Desire)เป็นอุปกรณ์เพื่อไปสู่จุดหมาย โดยปรับ
สภาพตณัหาใหบ้ริสุทธ์ิ (Sublimation of Desire) เป็นยานท่ีจะน าไปสู่ความหลุด
พน้ “การหลัง่น า้อสุจิคือการปลุกโพธิจิต” นกัปราชญบ์างกลุ่มจึงกล่าวหาพุทธตนัตระวา่  
“เป็นลทัธินอกรีต”  
 แต่นกัปราชญบ์างกลุ่มเห็นแยง้วา่ การใหส้ตรีเขา้มามีส่วนร่วมกบักระบวนการปฏิบติั
ธรรม นบัเป็นจุดอนัตราย Sexual Sacramentalism ไม่ไดห้มายถึงวา่การมีสัมพนัธ์
ทางเพศกบัสตรี แต่มีความหมายเชิงอุปมา ไม่ไดเ้ป็นการสัมผสักบัสตรีทางกาย แต่เป็นเร่ือง
ของจินตนาการ เพ่งพินิจดูพลงัอารมณ์โดยเฉพาะอารมณ์ทางเพศ ใชส้มาธิเพ่งดูนยัเชิงอุตตระ
ของการมีเพศสัมพนัธ์กบัสตรี โดยตระหนกัรู้วา่ “การมีเพศสัมพนัธ์ระหวา่งหญิงกบัชาย เป็น
ส่ิงท่ีแยกกนัไม่ออก เหมือนกบัปรัชญากบักรุณา เป็นธรรมท่ีแยกกนัไม่ออกฉะนั้น” 
 

ปฏิจจสมุปบาทกบัสังสารวฏั  

 ปฏิจจสมุปบาทเป็นหลกัการพื้นฐานของพระพุทธศาสนา ถือเป็นกรอบกลางท่ีแสดง
หลกัแห่งเหตุผลของธรรมทุกระดบั ทฤษฎีความสัมพนัธ์ทั้งหลายแทท่ี้จริงแลว้ก็
คือปฏิจจสมุปบาท  พระพุทธเจา้ทรงพิจารณาหลกัการน้ีเป็นเบ้ืองแรกหลงัจากตรัสรู้ 
  เม่ือส่ิงน้ีมี ส่ิงน้ีจึงมี   เม่ือส่ิงน้ีเกิดข้ึน ส่ิงน้ีจึงเกิดข้ึน 

  เม่ือส่ิงน้ีไม่มี  ส่ิงน้ีกไ็ม่มี  เม่ือส่ิงน้ีดบั ส่ิงน้ีจึงดบั 

 โลกน้ีหมุนเวียนเปล่ียนไปตามกรอบปฏิจจสมุปบาท วฒันธรรมทิเบตจึงมีคตินิยมการ
สร้างรูปมีลกัษณะเหมือนลอ้เกวียน มี ๖ ซ่ีก  า มีวง ๓ ชั้น คือ วงลอ้ดุมหรือวงกลาง วงในชั้น
แรกและและวงลอ้ดา้นนอก มีพระอวโลกิเตศวรในร่างยกัษใ์หญ่หรือทา้วพระยายม บางที
เรียกวา่ “ทา้วมหากาล”นัง่คาบลูกลอ้ เอามือและเทา้ทั้ง ๒ โอบรอบไว ้ประเพณีการสร้างรูป
ลอ้เกวียนน้ีเกิดข้ึนในอินเดีย อาจารยฝ่์ายสรวาสติวาทินน าไปเผยแผใ่นทิเบต ต่อมาสมยัหลงั 
กลบัมานิยมในอินเดียอีก 



 ๒๙ 

 ภายในวงลอ้ดุมหรือวงกลาง(ศูนยก์ลาง) มีรูปไก่ งู และหมูไล่กินหางกนัและกนัเป็น
รูป วงกลม บริเวณวงในชั้นแรก แบ่งเป็น ๖ ช่อง ส่วนบริเวณวงลอ้ดา้นนอก แบ่งเป็น ๑๒ 

ตอน 

 “ไก่” หมายถึง โลภะ “งู” หมายถึง โทสะ “หมู” หมายถึง โมหะ ทั้ง ๓ อยา่งน้ีเป็น
อกศุลมูล เป็นรากเง่าท าใหเ้กิดภพเกิดชาติหมุนเวยีนเป็นสังสารวฏั ถือเป็นแกนท าใหโ้ลก
หมุนจึงอยูใ่นศูนยก์ลาง  
 วงในชั้นแรก แบ่งเป็น ๖ ช่อง หมายถึงภูมิ  ๖ ช่องท่ี ๑ อยูบ่นสุด เป็นเทวภูมิ ช่องท่ี 

๒ ต่อมาดา้นขวาเป็นยกัษภูมิหรืออสุรภูมิ ช่องท่ี ๓ เปตภูมิ  ช่องท่ี ๔ อยูล่่างสุดเป็นนรกภูมิ 

ช่องท่ี ๕ ดิรัจฉานภูมิ ช่องท่ี ๖ มนุษยภูมิ เรียงล าดบัตามช่องซ่ีก าทั้ง ๖  

 วงลอ้ดา้นนอก แบ่งเป็น ๑๒ ตอน หมายถึงปฏิจจสมุปบาท ๑๒ ขอ้ คือ อวชิชา
(หญิงแก่), สังขาร(ช่างป้ันหมอ้), วญิญาณ(ลิง), นามรูป(ชาย ๒ คนในเรือ), สฬายตนะ
(บา้นมีหนา้ต่าง ๖ บาน), ผสัสะ(คู่รัก), เวทนา(ศรแทงตามนุษย)์, ตณัหา(คนหิวมีหญิง
คอยบริการ), อุปาทาน(คนเกบ็ผลไม)้, ภพ(คนมีเพศสัมพนัธ์), ชาติ(หญิงคลอดลูก), ชรา
มรณะ(คนแบกศพ) 

 ภูมิทั้ง ๖ ท่ีอยูใ่นวงในชั้นแรก แสดงถึงโลกแห่งสังสารวฏัตกอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของ
พลงัขบัเคล่ือนคืออกศุลมูล ๓(โลภะ-ไก่, โทสะ-งู, โมหะ-หมู่) ส่วนวงลอ้ดา้นนอกท่ี
แบ่งเป็น ๑๒ ตอนนั้น แสดงถึงกระบวนการหมุนเวยีนของแต่ละชีวติท่ีเร่ิมดว้ยอวชิชาแลว้จบ
ลงดว้ยชรามรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข ์โทมนสั อุปายาส๔ 

 

ญาณวทิยา 
 

ความรู้ ๕ ประเภทกบัพระธยานีพทุธะ ๕ 
 

 จกัรวาลมณฑลแบ่งเป็น  ๕ ส่วน คือ ศูนยก์ลาง ทิศเหนือ ทิศใต ้ทิศตะวนัออก และ
ทิศตะวนัตก  ธรรมธาตุญาณคู่กบัพระไวโรจนะ ประจ าอยูใ่นศูนยก์ลาง  สรรพสิทธิญาณคู่
กบัพระอโมสิทธิ ประจ าอยูใ่นทิศเหนือ สมตาญาณคู่กบัพระรัตนสัมภวะ ประจ าอยูใ่นทิศใต ้



 ๓๐ 

อาทาสญาณคู่กบัพระอกัโษภยะ ประจ าอยูใ่นทิศตะวนัออก และปริจเฉทญาณคู่กบัพระอมิ
ตาภะ ประจ าอยูใ่นทิศตะวนัตก ถามวา่ “ขอ้เทจ็จริงเหล่าน้ีมีนยัส าคญัอยา่งไร ?” 
 ค าวา่ “ไวโรจนะ” แปลวา่ ส่องสวา่งเจิดจา้ไปทัว่ทุกทิศ บางคราวใชเ้ป็นช่ือเรียกพระ
อาทิตย ์ ส่วนค าวา่ “ธรรมธาตุญาณ” แปลวา่ ความรู้แจง้กฎสากล ซ่ึงเม่ือเกิดความรู้แจง้น้ี 

จิตปัจเจกะยอ่มกลายสภาพเป็นจิตจกัรวาล  สัตวผ์ูเ้ขา้ถึงธรรมธาตุญาณ ยอ่มรู้แจง้รูปแบบของ
สรรพส่ิงตามเป็นจริง ในศูนยก์ลางน้ีมีวญิญาณขนัธ์ อากาศธาตุและสีน ้าเงินประจ าอยู ่ ศกัติผู ้
เป็นร่างของธรรมธาตุญาณ คือ “อากาศธาตวศีวรี” หรือ “วชัรธาตวศีวรี”  ถามวา่ “อะไรคือ
นยัส าคญัขงวญิญาณขนัธ์ อากาศธาตุ และสีน ้าเงิน ?” 
 “วญิญาณ” แปลวา่ รู้แจง้ “อากาศ” คือทอ้งฟ้าท่ีไร้ขอบเขต “สีน ้าเงิน” เป็นสีทอ้งฟ้า 
ทั้งหมดรวมกนั หมายถึงความรู้ท่ีไร้ขอบเขต เหมือนกบัมองทอ้งฟ้าสีน ้าเงิน ไม่มีอะไรมาปิด
กั้นสายตา ทุกคนสามารถมองไดไ้กลจนสุดสายตา 
 ค าวา่ “อโมฆสิทธิ” แปลวา่ ความส าเร็จไม่สูญเปล่า โดยนยัคือ ผูห้ย ัง่เห็นเป้าหมาย 
ส่วนค าวา่ “สรรพสิทธิญาณ” แปลวา่ ความรู้ท่ีใหส้ าเร็จทุกอยา่ง  ญาณน้ีประกอบพร้อมดว้ย
พรท่ีจะใหส้ าเร็จดงัปรารถนา ในทิศเหนือน้ีมีสังขารขนัธ์ ธาตุลม และสีเขียวประจ าอยู ่ศกัติผู ้
เป็นร่างของสรรพสิทธิญาณคือ “ตารา” 
 “สังขาร” คือการปรุงแต่ง “ลม” คือปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดความหวัน่ไหวถ่ายเท “สีเขียว” 
เป็นสีแห่งความสด ทั้งหมดรวมกนั หมายถึงการปรุงแต่งสร้างส่ิงใหม่ถ่ายเทส่ิงเก่า ท าใหเ้กิด
ความสดใหม่อยา่งต่อเน่ือง 
 ค าวา่ “รัตนสัมภวะ” แปลวา่ ผูเ้ป็นบ่อเกิดแกว้มณี  โดยนยัคือ เป็นสาเหตุเพื่อการ
เกิดข้ึนของพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ ์ค าวา่ “สมตาญาณ” แปลวา่ ความรู้ภาวะเสมอ
กนัของสรรพส่ิง โดยมีศูนยตาหรืออนตัตาเป็นพื้นฐานร่วม  ในทิศใตน้ี้มีเวทนาขนัธ์ ธาตุดิน 

และสีเหลืองประจ าอยู ่ ศกัติผูเ้ป็นร่างของสมตาญาณ คือ “มามกี” 
 “เวทนา” คือ ความรู้สึก “ดิน” คือฐานส าคญัท่ีก่อใหเ้กิดการรับรู้สัมผสักนั “สีเหลือง” 
คือสีท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของพระรัตนตรัย ทั้งหมดรวมกนั หมายถึงดินเป็นฐานส าคญัของการ
รับรู้สัมผสัรับกนัของพระรัตนตรัย 



 ๓๑ 

  ค าวา่ “อกัโษภยะ” แปลวา่ ไม่ก าเริบ ไม่หวัน่ไหว ส่วนค าวา่  “อาทาสญาณ” แปลวา่ 
ความรู้แจง้ทะลุปรุโปร่งเหมือนกระจกเงา รู้แจง้รูปแบบของสรรพส่ิงท าใหค้ลายความยดึมัน่
ถือมัน่ เขา้ถึงสภาวะศูนยะของรูปแบบทั้งหลาย พระอกัโษภยะเป็นสัญลกัษณ์แห่งความมัน่คง 
แน่นหนา  ในทิศตะวนัออกน้ีมีรูปขนัธ์ ธาตุน ้า และสีขาวประจ าอยู ่ศกัติผูเ้ป็นร่างของอาทาส
ญาณ คือ “โลจนา”  
 “รูป” คือลกัษณะท่ีมองเห็นไดข้องสรรพส่ิงซ่ึงจะตอ้งแตกสลายไปตามกาลเวลา “น ้า” 
คือปัจจยัประสานท าใหส้รรพส่ิงเกาะกมุเป็นรูปได ้ “สีขาว” คือลกัษณะเด่นของน ้าและ
ลกัษณะดั้งเดิมของสรรพส่ิง  ทั้งหมดรวมกนั หมายถึงสรรพส่ิงมารวมกนัไดเ้พราะมีลกัษณะ
ดั้งเดิมเหมือนกนัคือ “ภาวะโปร่งขาว ภาวะท่ีไม่มีอะไรเป็นขีดคัน่เขตแดน” 
 ค าวา่ “อมิตาภะ” แปลวา่ มีรัศมีประมาณมิได ้ ส่วนค าวา่ “ปริจเฉทญาณ” แปลวา่ 
ความรู้ก าหนดวเิคราะห์ (บางแห่งบอกวา่ ปัจเจเวกษณญาณ-ความรู้เป็นเคร่ืองพิจารณา) 
ญาณน้ีอยูเ่หนือขอบเขตของตรรกะ พระอมิตาภะไม่ปฏิเสธกรอบแห่งตรรกะ ในทางตรงกนั
ขา้ม พระองคก์ลบัใชต้รรกะมาก แต่ทรงรู้ขีดจ ากดัของตรรกะ ในทิศตะวนัตกน้ีมีสัญญาขนัธ์ 
ธาตุไฟ และสีแดงประจ าอยู ่  ศกัติผูเ้ป็นร่างของปริจเฉทญาณ คือ “ปาณฑราหรือปาณฑรวา
สินี” 
  “สัญญา” คือความจ าหมายก าหนดมัน่ “ไฟ” คือพลงัยอ่ยสลายสรรพส่ิง ใน
ขณะเดียวกนักก่็อใหเ้กิดพลงัจากการยอ่ยสลาย “สีแดง” คือลกัษณะสุกสวา่งท่ีกระตุน้ใหเ้กิด
ความจ าหมายนั้น ทั้งหมดรวมกนั หมายถึงความสุกสวา่งแห่งพลงัท่ีเกิดจากการยอ่ยสลาย 
กระตุน้ใหเ้กิดความจ าหมายก าหนดมัน่๕  

 

จริยศาสตร์๖ 
 จริยศาสตร์พื้นฐานเร่ิมตน้ดว้ยบุพพกิจ คือ (๑) กราบดว้ยอฏัฐางคประดิษฐ์แสนคร้ัง 
(๒) สวดมนตน์อบนอ้มพระโพธิสัตวแ์สนคร้ัง (๓)รับไตรสรณคมนแ์สนคร้ัง (๔)บูชา
เทพยดา แสนคร้ัง และ(๕)สวดมนตด์ว้ยนยัลึกลบัตามท่ีลามะสั่งสอนแสนคร้ัง รวมเรียกวา่ 
“บุพพกิจหา้แสน”๗ 
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 วตัถุประสงคข์องการท าบุพพกิจหา้แสนกเ็พื่อสร้างศรัทธาปสาทะใหม้ัน่คงในหลกั
ปฏิบติั ต่อจากนั้นจะไดรั้บอภิเษกจากอาจารยใ์หเ้ขา้สู่ดวงมณฑล นัน่คือการเขา้สู่ความเป็น
หน่ึงเดียวกบัองคพ์ระธยานีพุทธะซ่ึงมีฐานะเป็นองคเ์ทพ แต่ละส่วนของมณฑลมีองคเ์ทพ
ครอบครองอยู ่ ศิษยผ์ูบ้  าเพญ็เพ่งพิจารณาองคเ์ทพในมณฑล ยดึเอาเป็นกสิณ เพ่งจากวงนอก
เขา้ไปสู่วงในสุด ซ่ึงเป็นท่ีสถิตขององคม์หาเทพ(พระไวโรจนะ =โอม) เพ่งจนกระแสจิตด่ิง
เป็นจุดเดียวเหลืออยู ่จนกระทัง่องคม์หาเทพสูญไป กลายเป็นศูนยตา 
 พระพุทธศาสนาแตกออกเป็นหลายนิกายในยคุสังคายนาคร้ังท่ี ๒ ในอินเดีย ในความ
หลากหลายนั้น มีภาวะร่วม(Unity)คือกรอบแห่งการปฏิบติัเพื่อไปสู่จุดหมายสูงสุด ใช้
อินทรีย ์๕ คือ ศรัทธา วริิยะ สติ สมาธิ ปัญญา  พระพุทธศาสนาดั้งเดิมใชเ้นน้สมาธิและ
ปัญญา ในแนวปฏิบติั เรียกวา่ “สมถะ-วปัิสสนา” ปฏิบติัวปัิสสนาน าหนา้สมถะบา้ง สมถะ
น าหนา้วปัิสสนาบา้ง สมถะและวปัิสสนาควบคู่กนัไปบา้ง๘   ส านกัสรวาสติวาท(หรืออาภิ
ธรรมิกะ)และมาธยมิกะใชปั้ญญา โยคาจารใชส้มาธิ  สุขาวดีใชศ้รัทธา พุทธตนัตระใชว้ริิยะ 
และทา้ยท่ีสุดมีการจบัคู่กนัระหวา่งปัญญา(มาธยมิกะ)กบัศรัทธา(สุขาวดี)  ระหวา่ง
สมาธิ(โยคาจาร)กบัวิริยะ(พุทธตนัตระ) โดยใชส้ติเป็นส่ือกลางในการปรับ จึงกล่าวไดว้า่ 
จริยศาสตร์แห่งพุทธตนัตระคือจุดหลอมรวมอินทรีย ์ ๕ ๙ ภาวะร่วมเชิงอุตตระจึงมีอยู ่ ๒ 

ส่วน คือ มรรคาท่ีจะน าไปสู่จุดหมายสูงสุด และจุดหมายสูงสุดคือนิพพาน 

 

 วชัระ  สหชะ และศูนยตา 
 

 “วชัระ” แปลวา่ เพชร เป็นค าท่ีใชเ้รียกอนัติมสัจจะ(Ultimate Reality) ท่ีมี
ลกัษณะเหมือนเพชร ไม่มีใครแบ่งแยกได ้ อาจวเิคราะห์ไดว้า่ “วชัระกบัศูนยตา” มีลกัษณะ
เหมือนกนั บรรดาส่ิงทั้งหลายในโลกน้ี ความวา่ง(ศูนยตา)เท่านั้นมัน่คง แบ่งแยกไม่ได ้ เผา
ท าลายไม่ได ้ลกัษณะอยา่งน้ีเหมือนกบัวชัระ 
 การบรรลุวชัระกคื็อการบรรลุธรรมชาติอนัเป็นศูนยะแห่งส่ิงทั้งปวง เป็นสภาวะอยู่
เหนือทวภิาวะ อยูเ่หนือความแตกต่างระหวา่งจิตซ่ึงเป็นผูรั้บรู้กบัวตัถุซ่ึงถูกรับรู้  “วชัระ” คือ 
“มณี” ในมนัตระ หมายถึงวญิญาณบริสุทธ์ิซ่ึงเป็นฐานแห่งปรากฏการณ์ทั้งปวง๑๐ 



 ๓๓ 

 “วชัรภาวะ” สร้างวชัรกายซ่ึงเป็นกายท่ี ๔ นอกเหนือจากนิรมาณกาย สัมโภคกาย 
และธรรมกาย เป็นท่ีรวมของศูนยตาและกรุณารวมทั้งวญิญาณบริสุทธ์ิ กล่าวอีกอยา่งหน่ึงวา่ 
“ปรัชโยบายกบัวญิญาณบริสุทธ์ิ”๑๑  
 “สหชะ” แปลวา่ เกิดร่วมกนั หมายถึงการเกิดร่วมกนัแห่งปรัชญากบักรุณา การ
คลุกเคลา้กนัระหวา่งปรัชญากบักรุณา  เป็นจุดท่ีลกัษณะแห่งจิตท่ีเป็นบวกและลบถูกก าจดัท้ิง
ไป  จิตบริสุทธ์ิปลอดจากความเป็นและความไม่เป็น 

 อีกนยัหน่ึง “สหชะ” หมายถึงภาวะสูงสุดท่ีเป็นจุดร่วมของสรรพส่ิง ความหลากหลาย
บนโลกน้ี ในระดบัโลกิยะกมี็ภาวะท่ีเป็นจุดร่วมกนัอยู ่ ในระดบัโลกตุตระ เม่ือพฒันาถึงขีด
สูงสุดแลว้ ยอ่มเบนเขา้หากนัทั้งหมด มีจุดร่วมเป็นหน่ึงเดียว  ถามวา่ “ความหลากหลาย
แตกดบัไปใช่หรือไม่ ?”  ความหลากหลายไม่ไดแ้ตกดบั แต่หลอมรวมเขา้ไปสู่จุดเดียวกนั 

 

 มหาสุขะ 
 ในคมัภีร์เถรวาท มีขอ้ความวา่ “นิพพานเป็นสุขอยา่งยิง่” พุทธตนัตระถือวา่ นิพพาน
เป็นอนัติมสัจจะ เป็นบรมสุขและวมุิตติสุข รวมเรียกวา่ “มหาสุขะ” ภาพท่ีแสดงผูบ้รรลุ
นิพพานจึงอยูใ่นลกัษณะเป็นสุข เช่น ภาพวาราหีเทพี(ศูนยตา)อยูใ่นออ้มกอดมหาเสาขยะ  
เทพีไนราตมะอยูใ่นออ้มกอดของเหรุกะ  

มหาสุขะเป็นภาพแห่งนิพพานในดา้นท่ีเป็นผล เกิดจากการละลายโลกิยสุขทุกประเภท
เขา้กบัโลกตุตรสุข ท าลายมิติท่ีขวางกั้นระหวา่งสังสารวฏักบันิพพาน  อยูเ่หนือส่ิงทั้งปวง 
เหนือหว้งแห่งความคิดปรุงแต่งทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ไม่สามารถบรรยายดว้ยภาษาคน แต่
เป็นส่ิงประจกัษแ์จง้เฉพาะตวั 
 ในภาวะแห่งมหาสุขะ แมจ้ะเป็นจุดท่ีก าจดัความคิดแบ่งแยก ไม่มีความคิดเชิงลบและ
บวก แต่พลงัแห่งปรัชญากบักรุณา หรือพลงัลบกบัพลงับวก หรือพลงัหญิงกบัพลงับุรุษยงัคง
ท างานอยู ่เป็นแต่ท างานดว้ยความกลมกลืนเท่านั้น  

 

อทัวยะ 
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แนวคิดท่ีวา่ “วตัถุกบัจิต หรือรูปกบันาม” แยกส่วนกนั แมจ้ะมีความสัมพนัธ์กนั แต่ก็
แยกส่วนกนั  โลกแห่งวตัถุถือเป็นพลงัชัว่ร้าย  การบ าเพญ็ธรรมจึงมีเป้าหมายท่ีจะปลดปล่อย
จิตจากการยดึมัน่ถือมัน่วตัถุ แนวคดิน้ีไม่ถูกต้อง  

ความดีกบัความชัว่ไม่มีอยูจ่ริง เป็นเพียงรูปแบบท่ีผดิปกติของลกัษณะดั้งเดิมของจิต  
ความถูกหรือผดิไม่ไดอ้ยูใ่นวตัถุภายนอก แต่อยูท่ี่วิธีการมอง เพราะฉะนั้น เป้าหมายแห่งการ
บ าเพญ็ธรรมจึงอยูท่ี่การตดักระแสท่าทีของจิตต่อโลกภายนอก  “อทัวยะหรืออทวภิาวะ” จึง
เป็นเป้าหมายแห่งการปฏิบติั เป็นจุดรวมระหวา่งจิตกบัวตัถุ เป็นจุดเหนือความดีและความชัว่ 

อทัวยะในเชิงอภิปรัชญา หมายถึงจุดหลอมรวมระหวา่งล่างกบับน ซา้ยกบัขวา หนา้
กบัหลงั ในเชิงญาณวทิยา หมายถึงจุดหลอมรวมผูรู้้(จิต)กบัส่ิงท่ีถูกรู้(วตัถุ) ในเชิงจริย
ศาสตร์ หมายถึงจุดหลอมรวมระหวา่งกรรมกบัผลกรรม ดงัท่ีมีค  ากล่าวเสมอวา่ “ทุกขเ์ท่านั้น
มีอยู ่ ผูป้ระสบทุกขห์ามีไม่” สรุปกคื็อวา่ ในท่ีสุดแลว้ จะมีเพียงกิริยาเท่านั้นท่ีเหลืออยู ่ 
“กิริยา”คือพฤติกรรมทางกาย วาจา และใจท่ีไม่มีพลงัลบและพลงับวกเหลืออยู ่

พระพุทธศาสนานิกายเซ็นบอกวา่ “ธรรมทั้งปวงปราศจากรากฐาน” ท่ีไหนมีทวภิาวะ 
ท่ีนั้นมีรากฐาน ท่ีไหนมีอทวภิาวะ ท่ีนั้นขาดรากฐาน  ถามวา่ “ทิวภาวะและอทวภิาวะเกิดข้ึน
ไดอ้ยา่งไร ?” ท่ีไหนมีตากบัรูป ท่ีไหนมีหูกบัเสียง … ท่ีไหนมีการตรัสรู้กบัผูต้รัสรู้ นัน่คือ
ทวภิาวะ  ท่ีไหนไม่มีตากบัไม่มีรูป ท่ีไหนไม่มีหูกบัไม่มีเสียง … ท่ีไหนไม่มีการตรัสรู้กบัผู ้
ตรัสรู้ นัน่คือ อทวภิาวะ 

 

ตอนที่  ๓  มันตระ 
โอม  มณ ี ปัทเม  หูม 

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

 มนัตระของตนัตระไดรั้บอิทธิพลโดยตรงจากพราหมณ์ยคุอุปนิษทั ค าวา่ 
“โอม”(OM, หรือ AUM) ประกอบดว้ยอกัษร ๓ ตวั คือ “อ-A, อุ-U, ม-M” “อ-
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A” คือพระพรหมผูส้ร้าง “อุ-U” คือพระวษิณุผูรั้กษา “ม-M” คือพระศิวะผูท้  าลาย  
พราหมณ์ทุกคนต่ืนข้ึนมาตอนเชา้ ตอ้งกล่าวค าวา่ “โอม” เพื่อจุดประสงค ์๒ อยา่ง คือ นอบ
นอ้มตรีมูรติ ซ่ึงเป็นธรรมชาติสูงสุด และสร้างความสมบูรณ์สูงสุดใหเ้กิดมีข้ึนในตวัเอง  

ความส าคญัของพยางค ์“โอม” เห็นไดจ้ากขอ้ความต่อไปน้ี 

  แก่นของสรรพส่ิงคือดิน 

  แก่นของดินคือน ้า 
  แก่นของน ้าคือพืช 
  แก่นของพืชคือมนุษย ์
  แก่นของมนุษยคื์อค าพูด 
  แก่นของค าพูดคือฤคเวท 

  แก่นของฤคเวทคือสามเวท 

  แก่นของสามเวทคือุทคีตะ(ซ่ึงกคื็อ โอม) 

  อุทคีตะคือสุดยอดของแก่นทั้งมวล นบัเป็นแก่นสูงสุด 
  สมควรไดรั้บฐานะสูงสุด คือ ฐานะท่ี ๘ 

 ดินและน ้ารวมเป็นหน่ึงถ่ายพลงัไปสู่พืช จากพืชไปสู่มนุษย ์  พลงัมนุษยถู์กรวมไปอยู่
ท่ีจิตและถ่ายทอดออกมาในรูปของค าพูด ซ่ึงท าใหม้นุษยแ์ตกต่างจากสรรพสัตว ์ “โอม”คือพี
ชะ-มนัตระของจกัรวาล เป็นพลงัจกัรวาลแห่งจิตท่ีครอบคลุมทุกส่ิง เป็นเคร่ืองมือกา้วไปสู่
ความหลุดพน้ เหมือนแมลงมุมขยุม้ไต่ไปตามข่ายใยของตน เพื่อไปสู่ความเป็นอิสระ๑  

มนัตระ “โอม…”  ๖ พยางคน้ี์ ช่ือวา่ “มหามนัตระ” เพราะมีภาวะครอบคลุมทุกมิติ
แห่งจกัรวาล และเป็นมนัตระประจ าพระอวโลกิเตศวร ผูป้ระสงคจ์ะเรียนสาระจากพระอว
โลกิเตศวรโดยตรง ตอ้งไดรั้บอภิเษก(บรรพชา)เขา้ไปอยูใ่นมณฑล  ความศกัด์ิสิทธ์ิของมนั
ตระน้ี ประกอบอยูใ่นแต่ละพยางค ์กล่าวคือ  
 “โอม” แสดงถึงพระอมิตาภะในรูปของธรรมกาย 
 “มณี” แสดงพระพระมิตาภะในรูปของพระอมิตายสุ 

 “ปัทมะ” แสดงถึงพระอมิตาภะในรูปของสัมโภคกาย 



 ๓๖ 

 “หูม” แสดงถึงพระอวโลกิเตศวรเองไดว้ชัรกาย ซ่ึงเป็นองคร์วมแห่งภาวะทั้งในเชิง
รูปธรรมและนามธรรม๒ 

  

 จักรวาลวถิีกบัการสร้างคุณค่าใหม่แก่พยางค์ศักดิ์สิทธ์ิ  “โอม” 
 จกัรวาลวถีิแยกไม่ออกจากปัจเจกวถีิ มนุษยจ์ะมีเจตนาเช่ือมโยงตนกบัจกัรวาลหรือไม่
กต็าม สายสัมพนัธ์กย็งัเช่ือมโยงอยูอ่ยา่งนั้น ความรุ่งเรืองของปัจเจกชนยอ่มข้ึนอยูก่บัเจตนา
เช่ือมโยงตนกบัจกัรวาล 
 “โอม” ไม่ใช่ส่ิงสูงสุดในพระพุทธศาสนา แต่เป็นพื้นฐาน อยูใ่นฐานะเป็นจุดเร่ิมตน้
ในโพธิสัตตวมรรคา กล่าวคือ อยูใ่นจุดเร่ิมตน้ของเกือบจะทุกมนัตระ ทุกรูปแบบของการ
บูชา กรรมฐานทุกประเภท พุทธวถีิเร่ิมตน้ท่ี “โอม” แต่ไม่ไดส้ิ้นสุดท่ีน่ี  “โอม”เป็นจุดท่ี
อุปนิษทัส้ินสุด๓   

การเจริญวปัิสสนากรรมฐานในพระพุทธศาสนาเถรวาท คือการเพ่งพิจารณา
กระบวนการท างานของรูปนาม เป็นเร่ืองภายในตวัตน เพ่งเขา้ดา้นใน “โอม” มีสายสัมพนัธ์
โดยตรงกบัร่างกายของมนุษย ์  “อ(A)” คือส่วนหวัทั้งหมดมาถึงล าคอ  “อุ(U)” คือส่วน
ล าตวัทั้งหมดถึงบริเวณสะดือ “ม(M)” คือส่วนตั้งแต่ใตส้ะดือลงไป  ถามวา่ “วตัถุประสงค์
ของการเปล่งพยางค ์โอม คืออะไร ? อะไรคือผลท่ีเกิดจากการเปล่งพยางค ์โอม ?” 
 วตัถุประสงคข์องการเจริญวปัิสสนาท่ีน าเอาสติปัฏฐาน ๔ มาเป็นกรอบกเ็พื่อใหเ้กิด
ความเขา้ใจในกระบวนการท างานของรูปนาม ผลท่ีเกิดข้ึนคือการรู้เท่าทนัผลอนัเกิดจาก
กระบวนการท างานของรูปนาม แต่วตัถุประสงคข์องการเปล่งพยางค ์“โอม” มี ๒ ส่วน  

 ๑. กระตุน้ประสาทแต่ละส่วนในร่างกายใหท้ างานประสานกนั เพื่อผลในขั้นต่อไปคือ
เอกภาพ ความแน่วแน่รวมเป็นหน่ึงของประสาทแต่ละส่วน สามารถน าไปเช่ือมโยงกบัพลงั
สูงสุด (นัน่คือ ตรีมูรติในทรรศนะของพราหมณ์) 

 ๒. กระตุน้ประสาทแต่ละส่วนใหท้ างานอยูเ่สมอ เพื่อใหป้รากฏภาพชดัเจน ท าให้
โยคีก าหนดพิจารณากระบวนการท างานของประสาทไดง่้าย 



 ๓๗ 

 ผลท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่งพยางค ์ โอม คือ ความประสานกลมกลืนของประสาทแต่ละ
ส่วน และโยคีจะรู้สึกไดเ้ก่ียวกบักระบวนการท างานของประสาทตลอดเวลา การสร้างคุณค่า
ใหม่แก่พยางค ์ “โอม” คือ การเปิดมิติแห่งปัจเจกชนรับมิติแห่งจกัรวาล  คุณค่าใหม่อยูท่ี่การ
เช่ือมติดกนัระหวา่งมิติแห่งปัจเจกชนกบัมิติแห่งจกัรวาล 
 

ความหมายและความส าคญัของพยางค์ศักดิ์สิทธ์ิ  “มณ”ี 
 :  มรรคาแห่งสหภาวะและอชัฌตัติกสมบัติ 
 “มณี” คือแกว้มณี, มุ่งถึงเพชร ซ่ึงหมายถึงภาวะแห่งปัญญาท่ีกลา้แกร่ง อนัเกิดจาก
พลงัจิต หรือเป็นสัญลกัษณ์แห่งพลงัจิตสูงส่ง  พระพุทธศาสนามหายานในอินเดียใชค้  าน้ีแทน
พระสูตรมหายานกลุ่มปรัชญาปารมิตา  “ความรู้กลา้แกร่งดงัเพชร ตดัท าลายกิเลสใหสู้ญส้ิน” 
  “มณี” หรือวชัระ ในท่ีน้ี มุ่งถึงวญิญาณขนัธ์ ในส่วนท่ีเป็นมนสั(หรือกลิษฏมโนวชิ
ญาณ หรือกิลิฏฐมโนวญิญาณ) การเปล่งพยางค ์ “มณี”  คือการกระตุน้กระบวนการท างาน
ของมนสัระหวา่งโลกแห่งปรากฏการณ์กบัโลกแห่งจิต แสดงภาพออกมาเป็น “คทาเพชร”  ๓  

ส่วน ซ่ึงหมายถึง (๑)โลกแห่งปรากฏการณ์ (๒)โลกของมนสัเอง (๓)โลกแห่งจิต(อาลยวชิ
ญาณ) 

 ส่วนท่ี ๓ อยูต่รงกลาง  หมายถึง “พีชะ” หรือเช้ือแห่งจกัรวาล เป็นรูปจุดหรือหยด
เลก็  มีภาพขดกน้หอยแสดงถึงพลงัท่ีออกมาจากอายตนะซ่ึงอยูต่รงกลางน้ี จากส่วนท่ี ๓ น้ีท า
ใหเ้กิดส่วนท่ี ๑ และ ๒ อยูใ่นขั้วทั้ง ๒ เป็นรูปดอกบวับาน หมายถึงขั้วของส่ิงมีชีวติทั้งหมด  

จากจุดน้ี อวกาศถือก าเนิดข้ึน กล่าวคือ โลกทั้ง ๓ ทิศทั้ง ๔ มีขนุเขาสุเมรุ(สิเนรุ)เป็น
แกนกลาง 
 การแผข่ยายพื้นท่ีออกไปน้ี แสดงถึงขนัธ์ ๕ ท่ีเป็นองคป์ระกอบของชีวติ แต่ละขนัธ์มี
ส่วนในการตรัสรู้เหมือนกนัทั้งหมด เพราะแต่ละขนัธ์มีพระธยานีพุทธะ(ฌานีพุทธะ)ประจ า
อยู ่  ในพระธยานีพุทธะแต่ละองค ์ โพธิจิตยอ่มแตกต่างกนั เหมือนกบัรังษีท่ีแผอ่อกจากวตัถุ
รูปทรง ๕ เหล่ียม  

  



 ๓๘ 

 ความหมายและความส าคญัของพยางค์ศักดิ์สิทธ์ิ  “ปัทมะ” 
 “ปัทมะ” แปลวา่ ดอกบวั ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์แห่งความเบ่งบานแห่งจิตและความ
บริสุทธ์ิท่ีคงทนอยูใ่นท่ามกลางความไม่บริสุทธ์ิ  เจา้ชายสิทธตัถะเม่ือแรกประสูติ เสดจ็
ด าเนิน ๗ กา้ว มีดอกบวั ๗ ดอกผดุข้ึนรองรับพระบาท แสดงถึงความบริสุทธ์ิภายในองค์
ของเจา้ชายเองและความบริสุทธ์ิของโลกท่ีอยูร่วมกนักบัส่ิงท่ีไม่บริสุทธ์ิทั้งหลาย๔ 
 พระธยานีพุทธะ(ฌานีพุทธะ) นัง่เขา้ฌานบนดอกบวัท่ีเบ่งบานเตม็ท่ี แสดงถึงการเปิด
จิต (จิตตสส  วนีิวรณ ) รับโลกภายนอก หนัหนา้เขา้สู้สถานการณ์ของโลก  นยัดั้งเดิมของ
สัญลกัษณ์ดอกบวัคือ  

ดอกบวัเกิดจากโคลนตมผดุข้ึนสู่พื้นผวิน ้า แยม้บานเม่ือข้ึนอยูเ่หนือผวิน ้าแลว้ 
และเม่ือแยม้บานแลว้กย็งัคงไม่แปดเป้ือนดว้ยดินและน ้า จิตกเ็หมือนกนั เกิด
ในร่างกายมนุษย ์แสดงคุณสมบติัแทจ้ริงของจิตออกมา เม่ืออยูเ่หนือกิเลสและ
อวชิชาแลว้  และเปล่ียนพลงัฝ่ายมืดใหเ้ขา้ไปสู่ส่วนลึกของพลงับริสุทธ์ิแห่ง 
โพธิจิต กล่าวคือแกว้มณีท่ีประมาณมิได ้ปรากฏอยูใ่นดอกบวั พระอริยะแมจ้ะ
อยูเ่หนือโลกและกา้วพน้ไปจากโลก แต่รากฐานของท่านยงัคงประดิษฐานใน
พื้นโลก๕ 

 เช้ือแห่งโพธิญาณปรากฏอยูใ่นโลกน้ีตลอดเวลา พระพุทธเจา้เสดจ็อุบติัในอดีตฉนัใด 

ในปััจจุบนักจ็ะเสดจ็อุบติัฉนันั้น แมใ้นอนาคตกจ็ะเสดจ็อุบติัอยา่งนั้น พระพุทธเจา้ทุก
พระองคใ์นประวติัศาสตร์แห่งมนุษยชาติ ต่างมีสายสัมพนัธ์กนัอยา่งไม่มีจุดจบ 

 “ยนัตระ” ในวฒันธรรมทิเบต หมายถึงมณฑล นัน่คือการจดัระบบสัญลกัษณ์ ซ่ึงเป็น
ฐานแห่งความเห็นแจง้ มณฑลน้ีแสดงออกมาเป็นรูปดอกบวั ๔ กลีบ ๘ กลีบ หรือ ๑๖ กลีบ 

ซ่ึงท าใหเ้กิดจุดเร่ิมตน้แห่งการบ าเพญ็ฌาน๖ 

 

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

และหุง (M)  เป็นเสียงแห่งลมปราณ เป็นแก่นแทข้องชีวติ เป็นพลงัชีวติอนัละเอียดท่ีไหล



 ๓๙ 

เขา้และออก ครอบคลุมสรรพส่ิง แทท่ี้จริงแลว้ “หูม” กคื็ออาตมนัท่ีอยูใ่นภาวะดั้งเดิม  หูม 
แสดงถึงจิตใจท่ีปลอดจากธรรมารมณ์หรือส่ิงท่ีรับเขา้มาในจิตใจ 
 ประเดน็ท่ีน่าสนใจคือ การเปล่งเสียง “หูม”  พร้อมกบัมีลมพ่นออกทางจมูกและปาก 
ลมปราณน่ีแหละหมายถึงทุกอยา่งของชีวติ ธาตุ ๔ คือ ดิน น ้า ไฟ ลมถือวา่เป็นการ
ปรับเปล่ียนสภาพของลมปราณ  ลมคือพลงัเคล่ือนไหว(Motion)ซ่ึงนยัท่ีแทจ้ริงกคื็อ
“วญิญาณ” คุณสมบติัเชิงพลวตัทั้งหมด สรรพส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดการเคล่ือนไหวและเปล่ียนรูปร่าง 
ยอ่มเปิดเผยใหเ้ห็นสภาพของลมปราณ กระบวนการทั้งหมดทั้งทางกายและจิต พลงัทั้งหมด
ทั้งทางกายและจิต เร่ิมจากการท าหนา้ท่ีของลมปราณ การท าหนา้ท่ีของระบบหมุนเวยีนของ
โลหิตและระบบประสาท จนถึงการท าหนา้ท่ีของวญิญาณ การท าหนา้ท่ีทางจิต และการท า
หนา้ท่ีทางจิตชั้นสูง ลว้นเป็นการปรับเปล่ียนสภาพของลมปราณ และลมปราณเกิดจากการ
เปล่งเสียงวา่ “หูม”๗ 
 ประเดน็ท่ีน่าสังเกต คือความสัมพนัธ์ระหวา่งพยางค ์“โอม” กบัพยางค ์“หูม”   ค าวา่ 
“โอม” คือสภาพท่ีมุ่งข้ึนไปสู่สากลภาวะ ค าวา่ “หูม” คือสภาพแห่งสากลภาวะท่ีด่ิงลงไปใน
ส่วนลึกแห่งจิตใจมนุษย ์

“โอม” เปรียบเหมือนดวงอาทิตย ์“หูม” เปรียบเหมือนพื้นดิน(หรือฟ้ากบัดิน)  

แสงอาทิตยต์อ้งส่องลงมายงัพื้นดินโดยไม่ตอ้งสงสัย  “โอม” เป็นสภาพอนันต์ 
“หูม” เป็นสภาพอนนัตท่ี์อยูใ่นสภาพอันต์  การท่ีจะกา้วถึงและเขา้ใจ “หูม” 
จะตอ้งผา่นประสบการณ์เก่ียวกบั “โอม” ก่อน  “โอม” คือจุดเร่ิมตน้ในขณะท่ี 

“หูม” คือจุดสุดทา้ยของ “หูม”   ใน“โอม” เราสละตวัเองออกมา ใน“หูม” 
เราใหต้วัเราเอง  “โอม” คือประตูแห่งความรู้  “หูม” คือประตูแห่งการตรัสรู้
โพธิญาณ๘ 

  

พยางค์ศักดิ์สิทธ์ิ “หูม” กบัปัญญา ๕ ประเภท 

 ประเดน็ท่ีน่าสังเกตต่อมากคื็อ ความสอดคลอ้งตอ้งกนัระหวา่งส่วนประกอบของ 
“หูม” กบัโพธิญาณของพระธยานีพุทธะ  



 ๔๐ 

(๑) สระ “อู” ซ่ึงเป็นส่วนประกอบดา้นล่าง สอดคลอ้งกบัสรรพสิทธิญาณของพระ 
อโมฆสิทธิ หมายถึงวา่โพธิญาณท่ีท าใหง้านทุกอยา่งส าเร็จลุล่วงไป   

(๒) พยญัชนะ “ห” แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ  
๒.๑ ร่างของ “ห” สอดคลอ้งกบัปริจเฉทญาณของพระอมิตาภะ  
๒.๒ หวัของ “ห” สอดคลอ้งกบัสมตาญาณของพระรัตนสัมภวะ  

 (๓) ส่วนท่ีเป็นรูปพระจนัทร์คร่ึงเส้ียว(เม่ือเขียนค าวา่ ‘หูม’ ดว้ยสัญลกัษณ์แบบทิเบต 

จะมีส่วนหน่ึงเหมือนรูปพระจนัทร์คร่ึงเส้ียว เป็นฐานะของหยดนิคคหิต) สอดคลอ้งกบัอา
ทาสญาณของพระอกัโษภยะ 

(๔) เสียงนาสิก “ง(หรือ ม)” สอดคลอ้งกบัธรรมธาตุญาณของพระไวโรจนะ 
นอกจากน้ี  “หูม” ยงัมีความเก่ียวเน่ืองกบัสีต่าง ๆ กล่าวคือ “หูม” เปล่งรัศมีสีน ้าเงิน 

เขียว แดง และเหลือง ซ่ึงรัศมีเหล่าน้ีถูกเปล่งออกมาจากหนา้ ๔ ดา้นของศูนยเทพ ผูเ้ป็นร่าง
ทรงของมหาสุขะ(Supreme Bliss) และในร่างน้ีเองเป็นจุดหลอมละลายพยางค ์“หูม”  
 ผูป้ฏิบติัโยคะตอ้งผสานสัญลกัษณ์แห่งมนัตระเขา้กบักายและจิตของตน ขั้นตอน
ส าคญัท่ีสุดคือการยอ้นกระบวนการแห่งโยคะพร้อมกบัละลายสัญลกัษณ์สระ “อู” โดยใหจ้ม
ลงไปในร่างของ “ห” ใหร่้างของ “ห” จมลงไปในหวัของ “ห” และใหห้วัของ “ห” จมลงไป
ในสัญลกัษณ์รูปพระจนัทร์คร่ึงเส้ียว  ใหส้ัญลกัษณ์รูปพระจนัทร์คร่ึงเส้ียวจมลงไปใน
สัญลกัษณ์ “นิคคหิต”  และในท่ีสุดใหส้ัญลกัษณ์ “นิคคหิต” ละลายหายเขา้ไปในศูนยากาศ 
จนกระทัง่ปรากฏอยูใ่นความเงียบ๙ 

 

พยางค์ศักดิ์สิทธ์ิทั้ง ๖ กบัภูม ิ ๖ 
 ภูมิ ๖ คือ เทวภูมิ อสูรภูมิ มนุสสภูมิ ดิรัจฉานภูมิ เปตภูมิ และนรกภูมิ ขณะท่ีเปล่ง
ค าวา่ “โอม” เราเพ่งจิตไปท่ีเทวภูมิ(โลกของเทวดา)  เปิดประตูแห่งความหลุดพน้ ปิดประตู
แห่งการเกิดใหม่ ขณะท่ีเปล่งค าวา่ “มะ” เราเพ่งจิตไปท่ีอสูรภูมิ(โลกของอสูร) ขณะท่ีเปล่ง
ค าวา่ “ณี” เราเพ่งจิตไปท่ีโลกมนุษยผ์ูมื้ดบอดเพราะอตัตานุทิฏฐิ  ขณะท่ีเปล่งค าวา่ “ปะ” เรา
เพ่งจิตไปท่ีดิรัจฉานภูมิ(Animals)   ขณะท่ีเปล่งค าวา่ “ทเม” เราเพ่งจิตไปท่ีเปตภูมิ(โลก



 ๔๑ 

ของเปรต)  ขณะท่ีเปล่งค าวา่ “หูม” เราส่งจิตอนัประกอบดว้ยเมตตาไปยงันรกภูมิ ดงันั้น 

พยางคศ์กัด์ิสิทธ์ิทั้ง ๖ จึงเป็นท่ีรวมแห่งข่าวสารเก่ียวกบัความหลุดพน้ ความรักท่ีมีต่อสรรพ
สัตว ์มรรคาท่ีจะน าไปสู่ความหลุดพน้ขั้นสุดทา้ย ซ่ึงเป็นท่ีน่าร่ืนรมย ์ เม่ือเปล่งพยางคเ์หล่าน้ี
ดว้ยความเคารพและเขา้ใจความหมายอยา่งลึกซ้ึง มหากรุณาอนัเจิดจรัสยอ่มเกิดข้ึนในจิตของ
สาธกะ(ผูป้ฏิบติั) ท าใหเ้ปล่ียนจากร่างของมนุษยธ์รรมดาเป็นนิรมาณกายของพระอวโลกิเต
ศวร ผูมี้ใจประกอบดว้ยรัศมีอนัหาประมาณมิได้๑๐ ถามวา่ “อะไร คือนยัส าคญัเก่ียวกบั
ความสัมพนัธ์ระหวา่งพยางคศ์กัด์ิสิทธ์ิกบัภูมิทั้ง ๖ ?”  
 มนัตระศกัด์ิสิทธ์ิน้ี ในระดบัปัจเจกะ แต่ละพยางคมุ่์งถึงภูมิ(หรือธาตุ)แต่ละอยา่งท่ีอยู่
ในตวัมนุษยแ์ต่ละคนซ่ึงอยูใ่นระดบัโลกิยภูมิ ในขณะท่ีภูมิท่ีเหลืออีก ๔ คือ สาวกภูมิ ปัจเจก
ภูมิ โพธิสัตตวภูมิ และพทุธภูมิ จดัอยูใ่นฟากฝ่ังโลกตุตระ มนุษยทุ์กคน หรือแมก้ระทัง่สรรพ
สัตวย์อ่มมีภูมิทั้ง ๑๐ อยูใ่นตวั พร้อมท่ีจะแสดงตวัออกมาเม่ือกาละและเทศะเหมาะสม 

 ในระดบัสากล มุ่งถึงโลกิยภูมิทั้ง ๖ ดงักล่าว สรุปไดว้า่ มนัตระศกัด์ิสิทธ์ิน้ีเป็น
อุปกรณ์เช่ือมโยงระหวา่งโลกิยภูมิกบัโลกุตตรภูมิทั้งท่ีอยูใ่นตวัและอยูน่อกตวั  พยางคคื์อ
ค าพูดมีความส าคญัซ่ึงสร้างความแตกต่างระหวา่งมนุษยก์บัสัตวอ่ื์น ๆ ค าพูดโดยทัว่ไปคือ
แก่นของความเป็นมนุษย ์  ค าพูดท่ีเป็นมนัตระศกัด์ิสิทธ์ิยอ่มมีนยัแสดงถึงแก่นแทข้องความ
เป็นมนุษย ์ ค าพูดเป็นเคร่ืองหมายของจิตใจ 

ธรรมชาติท่ีแทจ้ริงของค าพูด ไม่ไดจ้บลงเพียงความหมายท่ีปรากฏ และไม่ได้
มีความส าคญัจ ากดัอยูเ่ฉพาะเป็นเคร่ืองมือถ่ายทอดความคิดและความรู้ท่ี
ทรงคุณค่าเท่านั้น แต่ค าพูดยอ่มถ่ายทอดคุณสมบติัท่ีไม่สามารถถ่ายทอด
ออกมาเป็นแนวคิดได ้  ความส าเร็จของนกัพูดผูย้ิง่ใหญ่ ไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัส่ิงท่ี
เขาพูดเท่านั้น แต่ยงัข้ึนอยูก่บัวธีิท่ีเขาถ่ายทอดดว้ย๑๑ 

 ในประเพณีไทยโบราณ นิยมยอ่บทมนัตระส าคญั หรือแมแ้ต่หลกัธรรมส าคญั เพื่อ
เป็นบทสวดสาธยายใหเ้กิดความศกัด์ิสิทธ์ิ เช่น หวัใจอิติปิโส วา่ “อิ, สวา, สุ”  “อิ” เป็นค า
ยอ่พุทธคุณ มาจากค าวา่ “อิติปิโส ภควา ฯลฯ”  “สวา”    เป็นค ายอ่ธรรมคุณ มาจากค าวา่ 
“สวากขาโต ภควตา ธมโม ฯลฯ”  “สุ”  เป็นค ายอ่สังฆคุณ มาจากค าวา่ “สุปฏิปนโน ภคว



 ๔๒ 

โต ฯลฯ” มนัตระหวัใจอิติปิโส เม่ือประสงคจ์ะใหเ้กิดความศกัด์ิสิทธ์ิ ใหภ้าวนาเป็นคาบ
สลบักนัดงัน้ี  คาบท่ี ๑  อิ, สวา, สุ  คาบท่ี ๒  สวา, สุ, อิ  คาบท่ี ๓  สุ, อิ, สวา 

หวัใจอริยสัจ ๔ วา่ “ทุ, ส, นิ, ม”   “ทุ”  มาจากค าวา่ “ทุกข”์   “ส” มาจากค าวา่ 
“สมุทยั” “นิ”  มาจากค าวา่  “นิโรธ” “ม”  มาจากค าวา่  “มรรค” เม่ือประสงคจ์ะใหเ้กิด
ความศกัด์ิสิทธ์ิ ใหภ้าวนาเป็นคาบสลบักนัดงัน้ี   

คาบท่ี  ๑   ทุ, ส, นิ, ม  คาบท่ี  ๒  ส, นิ, ม, ทุ 

คาบท่ี  ๓  นิ, ม, ทุ, ส  คาบท่ี  ๔  ม, ทุ, ส, นิ 

 มนัตระในประเพณีไทยผูกไวเ้พื่อสวดสาธยายเพื่อใหเ้กิดความมัน่คงทางจิต แลว้นอ้ม
จิตอธิษฐานเพื่อใหส้ าเร็จส่ิงท่ีปรารถนา ส่วนมนัตระในประเพณีทิเบตผกูไวเ้พื่อสวดสาธยาย
สร้างกระแสจิตมัน่คงมุ่งสู่ภูมิในตวัเองและภูมินอกตวั หรือเพื่อเช่ือมโยงปัจเจกภาวะกบัสากล
ภาวะ โลกทั้งหมดเช่ือมโยงเป็นหน่ึงเดียว 
 “มนัตระ” มาจากรากศพัทว์า่ “มนั(บาลี: มน)” แปลวา่ คิด เช่ือมกบัธาตุคือ “ตระ” 
หมายถึง อุปกรณ์ รวมทั้ง ๒ ค าเขา้ดว้ยกนั แปลวา่ “อุปกรณ์แห่งการคิด” เสียงของมนัตระ
ไม่ใช่วจีกรรม แต่เป็นมโนกรรม ไม่ใช่ส่ิงท่ีจะไดย้นิดว้ยหู แต่ไดย้นิดว้ยใจ ไม่ใช่ส่ิงท่ีจะพูด
ออกมาดว้ยปาก แต่พูดออกมาดว้ยใจ มีพลงัและความหมายเฉพาะส าหรับคนท่ีไดรั้บการ
อภิเษก(Initiated) กล่าวคือคนท่ีผา่นประสบการณ์พิเศษเก่ียวกบัมนัตระเท่านั้น  

  
พระธยานีพุทธะกับตระกูลทัง้ ๕ แหง่หมู่เทพ 

 หมู่เทพท่ีมีอยู่เป็นจ ำนวนมำกในพทุธศำสนำมหำยำนนัน้ หลำยท่ำนบอกว่ำเกิดขึน้
เพรำะอิทธิพลของวชัรยำนหรอืพทุธตนัตรยำน  ในพระพทุธศำสนำดัง้เดิม มีเฉพำะแนวคิด
เรื่องเทพ ๓๓ องคท่ี์อำศยัอยู่ในสวรรคช์ัน้ดำวดงึสืเท่ำนัน้ และคงเป็นหมู่เทพเดียวกนักบัของ
ฮินด ู
 ในวรรณกรรมของวชัรยำน ช่ือ “คหุยสมำช” ไดก้ล่ำวถึงพระธยำนีพทุธะ ๕ พระองค์
ว่ำ “พระองคเ์ป็นบรรพบรุุษโดยตรงของตระกลูเทพทัง้ ๕ คือ 
 ๑.  ตระกลูโทสะ 



 ๔๓ 

 ๒.  ตระกลูโมหะ 
 ๓.  ตระกลูรำคะ 
 ๔.  ตระกลูจินตำมณี 

 ๕.  ตระกลูสมยะ 
 ในกำรปฏิบตัิธรรมของศำสนิกผูศ้รทัธำแห่งวชัรยำนนัน้  ตระกลูเทพทัง้ ๕ นีเ้ท่ำนัน้ท่ี
จะน ำไปสู่กำรบรรลธุรรมตำมปรำรถนำและควำมหลดุพน้  ลกูหลำนของพระธยำนีพทุธะ
ช่วยกนัสรำ้งตระกลูเหล่ำนีแ้ละด ำรงสืบมำ  ทฤษฎีในพระพทุธศำสนำดัง้เดิมมีว่ำ โลก
ประกอบดว้ยขนัธ ์๕ ประกำร คือ รูป เวทนำ สญัญำ สงัขำร และวิญญำณ และขนัธเ์หล่ำนี ้
ไดร้บักำรยกฐำนะขึน้เป็นเทพในวชัรยำน ปรำกฏอยู่ในรูปของพระธยำนีพทุธะ ๕ พระองค ์ 
เม่ือเวลำผ่ำนไป พระธยำนีพทุธะเหล่ำนีไ้ดร้บักำรยกฐำนะขึน้ปฐมเทพ อย่ำงไรก็ตำม แม้
วชัรยำนจะยกพระธยำนีพทุธะขึน้เป็นปฐมเทพ แต่ก็ไดพ้ยำยำมท่ีจะเสนอแนวคิดในรูปแบบ
แห่ง “เอกเทวนิยม”ขึน้มำ โดยสรำ้งทฤษฎี “วชัรธร” คืออำทิพทุธะขึน้มำ  วชัรยำนถือว่ำอำทิ
พทุธเป็นเทพสงูสดุ ถือเป็นปฐมเทพตนเดียวท่ีเป็นตน้ก ำเนิดของพระธยำนีพทุธะทัง้หลำย  

ทฤษฎีนีเ้กิดขึน้ในรำวครสิตศตวรรษท่ี ๑๐  อำทิพทุธะนีเ้ม่ือแสดงตวัในรำ่งมนษุย ์ มีช่ือว่ำ 
“วชัรธร” ปรำกฏอยู่ใน ๒ ลกัษณะ คือ เป็นรูปเด่ียวและรูปคู่คือ”ยบั-ยมุ”  ทรรศนะท่ีถือว่ำ
วชัรธรเป็นอำทิพทุธะนี ้ ไม่ไดร้บักำรยอมรบัในหมู่นกัปรำชญแ์ห่งวชัรยำนบำงกลุ่ม  พวกท่ีไม่
ยอมรบัถือว่ำ หนึ่งในบรรดำพระธยำนีพทุธะนัน้แหละคืออำทิพทุธะ 
 พระธยำนีพทุธนัน้เป็นพระพทุธเจำ้พเิศษท่ีไม่จ  ำเป็นตอ้งผ่ำนขัน้ตอนกำรเป็นพระ
โพธิสตัว ์ พระองคไ์ม่ใช่ผูส้รำ้งสรรคส์ิ่งใด แต่กำรสรำ้งสรรคโ์ลกเป็นหนำ้ท่ีของเทวโพธิสตัวผ์ู้
เป็นเหล่ำกอของพระธยำนีพทุธะเหล่ำนัน้  ทฤษฎีพระธยำนีพทุธะนีไ้ดร้บักำรเผยแพรใ่นรำว
ครสิตศตวรรษท่ี ๓  เกิดมำจำกทฤษฎีสสัสตภำวะแห่งขนัธ ์๕ 

 พระธยำนีพทุธะเหล่ำนัน้เป็นบรรพบรุุษของเทพและเทพีตระกลูต่ำง ๆ ดงักลำ่วมำ แต่
ละพระองคมี์ศกัติ(เทวี)ประจ ำอยู่ดว้ย  ลกูหลำนของแต่ละตระกลูเกิดขึน้มำเพรำะศกัตินี ้ 

พระธยำนีพทุธะและเทพ-เทพีในตระกลูต่ำง ๆ มีดงันี ้



 ๔๔ 

  (๑) พระอักโษภยะ เทพและเทพใีนตระกูลโทสะ 

 พระอกัโษภยะเป็นบรรพบรุุษแห่งตระกลูโทสะ  สีประจ ำตระกลูคือสีน ำ้เงนิ  เทพ-

เทพีท่ีมีช่ือเสียงคือ เทพเหรุกะ(บำงทีก็เรยีกว่ำ วชัรฑทำะ, สปัตำกษระ, มหำมำยำ), เทพย
มำร,ิ เทพไนรำตมะ, เทพ และเทพีเอกชตำ 
  (๒) พระไวโรจนะ เทพและเทพใีนตระกูลโมหะ 

 พระไวโรจนะเป็นบรรพบรุุษแห่งตระกลูโมหะ  สีประจ ำตระกลูคือสีขำว  ตระกลูโมหะ
นีไ้มค่อ่ยปรำกฏช่ือเทพ มีแตช่ื่อเทพีท่ีส  ำคญั คือ เทพีมำรจีิซึง่เป็นเทพีแหง่พระอำทติย ์ เป็นท่ี
เคำรพศรทัธำของลำมะ(พระ)ทิเบตมำก   ลำมะทิเบตนิยมบชูำเทพีมำรจีิในตอนเชำ้ 
นอกจำกนีก็้มีเทพีวชัรวำรำหี 

  (๓) พระอมิตาภะ เทพและเทพใีนตระกูลราคะ 

 พระอมิตำภะเป็นบรรพบรุุษแห่งตระกลูรำคะ  สีประจ ำตระกลูคือสีขำว เทพ-เทพีท่ี
ส  ำคญัประจ ำตระกลู คือ เทพโลเกศวร, เทพีกรุุกลุลำ 
  (๔) พระรัตนสัมภวะ เทพและเทพใีนตระกูลจนิตามณี 

 พระรตันสมัภวะเป็นบรรพบรุุษแห่งตระกลูจินตำมณี  สีประจ ำตระกลูคือ สีเหลือง  
เทพ-เทพีท่ีส  ำคญัประจ ำตระกลูคือ เทพชมัภละ, เทพีวสธุรำซึง่เป็นเทพีแห่งอดุมสมบรูณ ์

  (๕) พระอโมฆสิทธิ เทพและเทพใีนตระกูลสมยะ 

 พระอโมฆสิทธิเป็นบรรพบรุุษแห่งตระกลูสมยะ  สีประจ ำตระกลูคือ สีเขียว  ไม่
ปรำกฏช่ือเทพท่ีส ำคญัในตระกลูนี ้ ปรำกฏแต่เทพี คือ เทพีขทิรวณี ตำรำ และเทพีปรณสัวรี  
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