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พระธยานีพุทธะกับตระกูลทัง้ ๕ แห่งหมู่เทพ 

 หมู่เทพท่ีมีอยู่เป็นจ านวนมากในพทุธศาสนามหายานนัน้ หลายท่านบอกว่าเกิดขึน้เพราะ
อิทธิพลของวชัรยานหรอืพทุธตนัตรยาน  ในพระพทุธศาสนาดัง้เดิม มีเฉพาะแนวคิดเรื่องเทพ ๓๓ 

องคท่ี์อาศยัอยู่ในสวรรคช์ัน้ดาวดงึสืเท่านัน้ และคงเป็นหมู่เทพเดียวกนักบัของฮินด ู

 ในวรรณกรรมของวชัรยาน ช่ือ “คหุยสมาช” ไดก้ล่าวถึงพระธยานีพทุธะ ๕ พระองคว์่า 
“พระองคเ์ป็นบรรพบรุุษโดยตรงของตระกลูเทพทัง้ ๕ คือ 
 ๑.  ตระกลูโทสะ 
 ๒.  ตระกลูโมหะ 
 ๓.  ตระกลูราคะ 
 ๔.  ตระกลูจินตามณี 

 ๕.  ตระกลูสมยะ 
 ในการปฏิบตัิธรรมของศาสนิกผูศ้รทัธาแห่งวชัรยานนัน้  ตระกลูเทพทัง้ ๕ นีเ้ท่านัน้ท่ีจะ
น าไปสู่การบรรลธุรรมตามปรารถนาและความหลดุพน้  ลกูหลานของพระธยานีพทุธะช่วยกนัสรา้ง
ตระกลูเหล่านีแ้ละด ารงสืบมา  ทฤษฎีในพระพทุธศาสนาดัง้เดิมมีว่า โลกประกอบดว้ยขนัธ ์ ๕ 

ประการ คือ รูป เวทนา สญัญา สงัขาร และวิญญาณ และขนัธเ์หล่านีไ้ดร้บัการยกฐานะขึน้เป็น
เทพในวชัรยาน ปรากฏอยู่ในรูปของพระธยานีพทุธะ ๕ พระองค ์  เม่ือเวลาผ่านไป พระธยานี
พทุธะเหล่านีไ้ดร้บัการยกฐานะขึน้ปฐมเทพ อย่างไรก็ตาม แมว้ชัรยานจะยกพระธยานีพทุธะขึน้
เป็นปฐมเทพ แต่ก็ไดพ้ยายามท่ีจะเสนอแนวคิดในรูปแบบแห่ง “เอกเทวนิยม”ขึน้มา โดยสรา้ง



ทฤษฎี “วชัรธร” คืออาทิพทุธะขึน้มา  วชัรยานถือว่าอาทิพทุธเป็นเทพสงูสดุ ถือเป็นปฐมเทพตน
เดียวท่ีเป็นตน้ก าเนิดของพระธยานีพทุธะทัง้หลาย  ทฤษฎีนีเ้กิดขึน้ในราวครสิตศตวรรษท่ี ๑๐  

อาทิพทุธะนีเ้ม่ือแสดงตวัในรา่งมนษุย ์มีช่ือว่า “วชัรธร” ปรากฏอยู่ใน ๒ ลกัษณะ คือ เป็นรูปเด่ียว
และรูปคู่คือ”ยบั-ยมุ”  ทรรศนะท่ีถือว่าวชัรธรเป็นอาทิพทุธะนี ้ ไม่ไดร้บัการยอมรบัในหมู่
นกัปราชญแ์ห่งวชัรยานบางกลุ่ม  พวกท่ีไม่ยอมรบัถือว่า หนึ่งในบรรดาพระธยานีพทุธะนัน้แหละ
คืออาทิพทุธะ 
 พระธยานีพทุธนัน้เป็นพระพทุธเจา้พเิศษท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งผ่านขัน้ตอนการเป็นพระโพธิสตัว ์
พระองคไ์ม่ใช่ผูส้รา้งสรรคส์ิ่งใด แต่การสรา้งสรรคโ์ลกเป็นหนา้ท่ีของเทวโพธิสตัวผ์ูเ้ป็นเหล่ากอของ
พระธยานีพทุธะเหล่านัน้  ทฤษฎีพระธยานีพทุธะนีไ้ดร้บัการเผยแพรใ่นราวครสิตศตวรรษท่ี ๓  

เกิดมาจากทฤษฎีสสัสตภาวะแห่งขนัธ ์๕ 

 พระธยานีพทุธะเหล่านัน้เป็นบรรพบรุุษของเทพและเทพีตระกลูต่าง ๆ ดงักล่าวมา แต่ละ
พระองคมี์ศกัติ(เทวี)ประจ าอยู่ดว้ย  ลกูหลานของแต่ละตระกลูเกิดขึน้มาเพราะศกัตินี ้ พระธยานี
พทุธะและเทพ-เทพีในตระกลูต่าง ๆ มีดงันี ้

  (๑) พระอักโษภยะ เทพและเทพใีนตระกูลโทสะ 
 พระอกัโษภยะเป็นบรรพบรุุษแห่งตระกลูโทสะ  สีประจ าตระกลูคือสีน า้เงิน  เทพ-เทพีท่ีมี
ช่ือเสียงคือ เทพเหรุกะ(บางทีก็เรยีกว่า วชัรฑทาะ, สปัตากษระ, มหามายา), เทพยมาร,ิ เทพไน
ราตมะ, เทพ และเทพีเอกชตา 

  (๒) พระไวโรจนะ เทพและเทพใีนตระกูลโมหะ 
 พระไวโรจนะเป็นบรรพบรุุษแห่งตระกลูโมหะ  สีประจ าตระกลูคือสีขาว  ตระกลูโมหะนีไ้ม่
ค่อยปรากฏช่ือเทพ มีแต่ช่ือเทพีท่ีส  าคญั คือ เทพีมารจีิซึง่เป็นเทพีแห่งพระอาทิตย ์ เป็นท่ีเคารพ
ศรทัธาของลามะ(พระ)ทิเบตมาก   ลามะทิเบตนิยมบชูาเทพีมารจีิในตอนเชา้ นอกจากนีก็้มีเทพี
วชัรวาราหี 

  (๓) พระอมิตาภะ เทพและเทพใีนตระกูลราคะ 
 พระอมิตาภะเป็นบรรพบรุุษแห่งตระกลูราคะ  สีประจ าตระกลูคือสีขาว เทพ-เทพีท่ีส  าคญั
ประจ าตระกลู คือ เทพโลเกศวร, เทพีกรุุกลุลา 

  (๔) พระรัตนสัมภวะ เทพและเทพใีนตระกูลจนิตามณี 



 พระรตันสมัภวะเป็นบรรพบรุุษแห่งตระกลูจินตามณี  สีประจ าตระกลูคือ สีเหลือง  เทพ-

เทพีท่ีส  าคญัประจ าตระกลูคือ เทพชมัภละ, เทพีวสธุราซึง่เป็นเทพีแห่งอดุมสมบรูณ ์

  (๕) พระอโมฆสิทธิ เทพและเทพใีนตระกูลสมยะ 
 พระอโมฆสิทธิเป็นบรรพบรุุษแห่งตระกลูสมยะ  สีประจ าตระกลูคือ สีเขียว  ไม่ปรากฏช่ือ
เทพท่ีส าคญัในตระกลูนี ้ ปรากฏแต่เทพี คือ เทพีขทิรวณี ตารา และเทพีปรณสัวร ี 
 

อทิธิพลแห่งพุทธวัชรยาน(ตันตระ)ต่อฮนิดูตันตระ 
 นกัภารตวิทยาเกือบจะทัง้หมด ลว้นเกลียดชงัและปฏิเสธวชัรยานทัง้แบบพทุธและฮินด ู 

วชัรยานเป็นผลผลิตแห่งกระแสความคิดในยคุครสิตศตวรรษท่ี ๗ และ ๑๒  นกัปราชญห์ลายท่าน
กล่าวว่า วชัรยาน(หรอืตนัตรยาน)เกิดขึน้ครัง้แรกในพระพทุธศาสนา และพวกฮินดไูดยื้มแนวคิดนี้
ไปจากพระพทุธศาสนในสมยัต่อมา  ท่ีมีคนกล่าวว่า “พทุธวชัรยานเป็นผลผลิตของไศวนิกาย” ค า
กล่าวนีไ้ม่มีเหตผุลสนบัสนบุพอท่ีจะเช่ือถือได ้

 มีค  าถามอยู่เป็นประจ าว่า “เพราะเหตไุร ? หมู่เทพในพทุธวชัรยานและฮินดตูนัตระจงึมีช่ือ
และลกัษณะท่ีเหมือนกนั”  ค าตอบก็คือว่า พวกฮินดไูดพ้ฒันาหมู่เทพทัง้หมดมาเป็นเวลานานแลว้ 
เม่ือพระพทุธศาสนาและศาสนาเชนเกิดขึน้ ศาสนิกของทัง้สองศาสนานีไ้ดยื้มน าเอาแนวคิดนีม้า
พฒันาเสรมิแนวคิดเดิมของตน เม่ือพระพทุธศาสนาไดพ้ฒันาแนวคิดเก่ียวกบัหมู่เทพเต็มท่ีแลว้  
ในยคุต่อมา ศาสนิกแห่งฮินดแูละเชนก็ไดน้  าเอาแนวคิดแบบพทุธนีไ้ปสอนในกลุ่มของตนอีก 
 กรณีความเหมือนกนัระหว่างหมู่เทพ-เทพีแห่งพทุธวชัรยานและฮินตนัตระนี ้ เราจะ
อภิปรายเรื่องของเทพี “ตารา”(ขทิรวณี ตารา) เพ่ือใหเ้กิดความชดัเจนมากขึน้  เทพีตาราเป็นตน้
ก าเนิดแห่งเทพี ๗ องค ์มีช่ือดงันี ้คือ “อคุรา, มโหครา, วชัรา, กาลี, สรสัวดี, กาเมศวร ีและภทัร
กาลี”  เง่ือนไขท่ีชอบยกมาตัง้เป็นปัญหาอยู่ในตอนนีก็้คือว่า “ถา้เทพีตาราเป็นของฮินด ู  เทพีทัง้ 
๗ นีก็้เป็นฮินดดูว้ย แต่ถา้เทพีตาราเป็นของพทุธ เทพีทัง้ ๗ ก็เป็นพทุธดว้ย” 
 ในวรรณกรรมของฮินดเูป็นจ านวนมาก มีการอธิบายถึงเทพีตารา เช่น ตาราตนัตระ ตนัตร
สาระ และมหาจีนาตารตนัตระ     ในงานเขียนช่ือตาราตนัตระ เทพีตารามีช่ือว่า “ตารณีิ หรอืตา
รา”  เทพีนีมี้ใบหนา้ด า สวมพวงมาลยักโหลกศีรษะ รูปรา่งเตีย้ พงุย่ืนออกมา สวมหนงัเสือโครง่ มี
เครื่องประดบั(แหวน) ๕ ชนิด มีแขน ๔ ขา้ง แลบลิน้ มืด ๒ ขา้งถือดาบและมีด และแสดง
ลกัษณะท่ีน่าเกรงขาม เป็นท่ีสกัการะในฐานะเป็นเทพีท่ีจะประทานความเจรญิรุง่เรอืงทกุอย่าง มี
ชฎาเดียว(เอกชฏา) ชรูา่งพระอกัโษภยะไวบ้นมงกฏุของเธอ  วรรณกรรมตาราตนัตระอธิบายว่า 



“เม่ือเทวะและอสรูท าสงครามกนัก่อใหเ้กิดคล่ืนในมหาสมทุร ยาพษิท่ีรา้ยแรงจงึเกิดขึน้ เหล่าเทพ
และเทพีตกใจกลวั  ส่วนเทพศิวะไม่กลวั จงึด่ืมยาพษินัน้ทัง้หมด และไดร้บัการขนานนามว่า 
“อกัโษภยะ” เทพอกัโษภยนีเ้ป็นเทพประจ าตวัของเทพีตารณีิ” 
 มีการวิจารณว์่า ค าอธิบายเก่ียวกบัเทพีตาราในวรรณกรรมของฮินดนีู ้ ไม่น่าเช่ือถือ 
นกัปราชญผ์ูเ้ช่ียวชาญเรื่องเทพ-เทพีแห่งพทุธวชัรยานกล่าวว่า ฮินดตูนัตระมีเทพีตารา แต่ไม่มีใน
รูปแบบท่ีสวมเอกชฎา ไม่เคยมีเทพตนใดในฮินดตูนัตระท่ีสวมเครื่องประดบัหนึ่งใน หา้ 
เพราะฉะนัน้ ค าอธิบายดงักล่าวมาจงึไม่สอดคลอ้งกบัหลกัการของฮินดตูนัตระ แต่เม่ือหนัมา
พจิารณาดวูรรณกรรมพทุธวชัรยาน เราจะพบขอ้ความท่ีสอดคลอ้งกนั  ในหมู่เทพ-เทพีแห่งพทุธ
วชัรยาน มีเทพีช่ือ “เอกชฎา”  เทพีนีด้รุา้ยและมีหลายรา่ง ตัง้แต่รา่งท่ีมี ๒ แขน ๑ หนา้จนถึงรา่ง
ท่ีมี ๑๖ แขน ๑๒ หนา้ และรา่งต่าง ๆ ของเธอนัน้มีช่ือเรยีกต่างกนัออกไป เช่น อคุรตารา, มหา
จีนตารา, วิทยชุชวาลากราลี, อารยเอกชฎา และศกุลเอกชฎา  ในจ านวนรา่งเหล่านี ้ รา่งแห่งเอก
ชฎาท่ีรูก้นัในฐานะเป็น “มหาจีนตารา” เท่านัน้ท่ีมีลกัษณะเดียวกนักบัเทพีตาราของฮินดตูนัตระ 
 วรรณกรรมแห่งพทุธวชัรยานกล่าวถึงเครื่องประดบั(มทุรา) ๖ ชนิดท่ีท ามาจากกระดกู
มนษุย ์คือ พวงมาลยั, ก าไลมือ, ตุม้ห,ู เครื่องเพชร, มงกฏุ(ชฎา)  และเข็มขดั  เครื่องประดบัทัง้ 
๖  นีเ้ป็นเครื่องแสดงถึงปารมิตา ๖ แต่ส่วนมากจะเนน้กล่าวถึงเครื่องประดบั ๕ ประการท่ีมีพระธ
ยานีพทุธะเป็นประธานอยู่ คือ มงกฏุมีพระอกัโษภยะเป็นประธาน, ตุม้หมีูพระอมิตาภะเป็น
ประธาน,  พวงมาลยัมีพระรตันสมัภวะเป็นประธาน, ก าไลมือมีพระไวโรจนะเป็นประธาน  และ
เข็มขดัมีพระอโมฆสิทธิเป็นประธาน  เครื่องประดบัทัง้ ๕ นีถื้อว่าเป็นสิ่งแปลกใหม่ในหมู่ฮินดู
ตนัตระ แต่เป็นท่ีรูจ้กักนัดีแลว้ในพทุธวชัรยาน  

 ต่อไป   เราจะอภิปรายกนัเก่ียวกบัการท่ีมีรา่งของอกัโษภยะอยู่บนมงกฏุของเทพี ตารา  
ขอ้ความเก่ียวกบัเรื่องนีมี้ตน้ก าเนิดในวรรณกรรมของพทุธวชัรยานเท่านัน้   ท่ีมีการกล่าวออา้งใน
วรรณกรรมช่ือตาราตนัตระว่า รา่งท่ีปรากฏอยู่บนมงกฏุของเทพีตารานัน้เป็นรา่งของศิวะ ท่ีเรยีกว่า 
“อกัโษภยะ” เพราะศิวะไม่กลวัยาพษิ  ศาสนิกแห่งพทุธวชัรยานผูคุ้น้เคยกบัการสรา้งรูปบชูาย่อมรู ้
ดีว่า เทพทกุองคใ์นพทุธวชัรยานนัน้ แบ่งออกเป็น ๕ กลุ่มตามจ านวนพระธยานีพทุธะผูเ้ป็นบรรพ
บรุุษ  เทพทัง้หลายท่ีเกิดจากพระธยานีพทุธะเหล่านัน้ สรา้งตระกลูทัง้ ๕ ตามท่ีกล่าวมาแลว้ และ
จ าเป็นตอ้งแสดงตน้ก าเนิดของตนคือพระธยานีพทุธะไวบ้นมงกฏุเพ่ือสกัการะบชูา  



 จากขอ้ความท่ีกล่าวมาทัง้หมดนี ้ เป็นอนัแน่ชดัแลว้ว่า  ลกัษณะพเิศษของเทพีตาราท่ี
ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมฮินดนูัน้ เป็นลกัษณะท่ีมีอยู่ก่อนแลว้ในวรรณกรรมพทุธวชัรยาน เทพีตารา
ท่ีสวมมงกฏุ(เอกชฎา)ท่ีรูก้นัในนามว่า “มหาจีนตารา” อยู่ในหมู่เทพแห่งพทุธวชัรยาน มีหลกัฐาน
บางแห่งกล่าวว่า นาคารชนุ(แห่งวชัรยาน)นั่นเองเป็นผูน้  าพธีิบชูาเทพีตาราในรูปแห่งเอกชฎาจาก
ประเทศโภฏา(ทิเบต)มาเผยแพรใ่นอินเดียในราวครสิตศตวรรษท่ี ๗  น่ีเป็นหลกัฐานอีกระดบัหนึ่ง
ท่ีพอเช่ือถือไดท่ี้แสดงใหเ้ห็นว่า “ระหว่างพทุธวชัรยาน(ตนัตระ)และฮินดตูนัตระนัน้ ใครมีอิทธิพล
ต่อใคร” 
 ต่อไปเราจะมาอภิปรายกนัเก่ียวกบัตน้ก าเนิดของเทพีอีกองคห์นึ่งท่ีมีลกัษณะเหมือนกนัทัง้
ในวรรณกรรมฮินดแูละพทุธวชัรยาน เทพีองคนี์ว้รณณกรรมฮินดเูรยีกว่า “ฉินน มสัตา”  ส่วนพทุธ
วชัรยานเรยีกว่า “วชัรโยคินี”  ในวรรณกรรมตนัตรสาระและฉินนมสัตกลัปะของฮินดพูรรณนาว่า 
เทพีฉินนมสัตามีลกัษณะน่ากลวั มือซา้ยถือศีรษะของตนท่ีตนเองนั่นเป็นผูต้ดั มือขวาถือมีด มี
เลือดไหลยอ้ยจากศีรษะนัน้แยกเป็น ๓ สาย สายหนึ่งไหลเขา้ปากของเทพีฉินนมสัตาเอง ส่วนอีก
สองสายไหลเขา้ปากของฑากินีและวรณนีผูเ้ป็นเพ่ือนท่ียืนอยู่ใกล ้ๆ  
 มหาสิทธาจารยช่ื์อศพรปิาผูเ้ป็นศิษยข์องนาคารชนุ เป็นผูเ้ผยแพรห่ลกัการเก่ียวกบั “วชัร
โยคินี” ในราวครสิตศตวรรษท่ี ๑๑  มนัตระในคมัภีรว์ชัรยาน มกัปรากฏค าว่า “โอม, โอม, โอม” 
ทัง้ ๓ โอมนีเ้ป็นการอทุิศใหเ้ทพีทัง้ ๓ คือ วชัรโยคินี(สรวพทุธฑากินี), วชัรวรณนี และวชัรไวโรจนี   

ค าว่า “หมู, หมู, หมู” และค าว่า “ผฏะ, ผฏะ, ผฏะ” เป็นค าอทุิศแด่เทพีทัง้ ๓ นีเ้ช่นเดียวกนั 

ส่วนค าว่า “วชัระ” ท่ีน  าหนา้ช่ือเทพีเหล่านี ้แสดงใหเ้ห็นว่า เทพีทัง้ ๓ อยูใ่นหมูเ่ทพแหง่วชัรยาน และ

มีขอ้สรุปวา่ เทพีทัง้ ๓ นีมี้ตน้ก าเนิดในพทุธวชัรยาน 

 จากขอ้สรุปเกือบจะทัง้หมด ท าใหส้นันิษฐานไดว้่า เทพ-เทพีและมนัตระทัง้หลายเป็นของ
พทุธวชัรยานมาแต่เดิม แต่ฮินดตูนัตระน ามารวมเขา้กบัในหลกัการของตน หลงัจากท่ีน ามาแลว้ก็
มีการดดัแปลงและพฒันาขึน้  ในวรรณกรรมฮินดนูัน้ แทบจะไม่มีตอนใดเลยท่ีไม่มีแนวคิดแห่ง
พทุธวชัรยานรวมอยู่ดว้ย จงึนบัเป็นการไม่ถกูท่ีกล่าวว่า “พทุธวชัรยานเป็นผลิตผลแห่งไศวนิกาย”  
แมแ้ต่แนวคิดเรื่องเทพ “ยบั-ยมุ” ก็เป็นแนวคิดท่ีพทุธวชัรยานนั่นเองไดส้รา้งขึน้  วชัรยานอธิบาย
ว่า “มหาสขุะ”เป็นสภาพท่ีเม่ือโพธิจิตปรากฏขึน้ในศนูยะ เหมือนเกลือละลายในน า้ เม่ือไดบ้รรลุ
นิพพานแลว้ ลกัษณะเชิงบคุลาธิษฐานท่ีปรากฏออกมาก็คือ “ยบั-ยมุ” เป็นรูปเทพและเทพีกอดกนั
อยู่  แนวคิดนีไ้ม่ปรากฏเลยในวรรณกรรมฮินดกู่อนท่ีวชัรยานจะเกิดขึน้  ค าอธิบายเก่ียวกบัเทพ-



เทพี ถา้ช่ือของเทพ-เทพีเหล่านัน้ขึน้ตน้หรอืลงทา้ยดว้ยค าว่า “วชัระ” ขอใหส้นันิษฐานไดเ้ลยว่า มี
ตน้ก าเนิดในพระพทุธวชัรยานแน่นอน เทพ-เทพีท่ีมีลกัษณะน่ากลวั แต่ภายในจิตใจมีความสงสาร
สตัวโ์ลก และเทพ-เทพีท่ีประดบัดว้ยเครื่องประดบัท าดว้ยกระดกูมนษุยซ์ึง่แสดงถึงปารมิตา อาจ
สนันิษฐานไดเ้ช่นเดียวกนัว่ามีตน้ก าเนิดในพทุธวชัรยาน และท่ีส าคญัคือ เทพ-เทพีท่ีมีพระธยานี
พทุธะทัง้ ๕ ปรากฏอยู่ดว้ย เป็นอนัแน่นอนทีเดียวว่า เทพ-เทพีนัน้ตอ้งมีตน้ก าเนิดในพทุธ
วชัรยาน. 
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 วชัรยานท่ีมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนอินเดียโบราณนัน้ ไม่ไดแ้สดงถึงความเจรญิรุง่เรอืง
ของประเทศและของพระพทุธศาสนา การใหค้วามสนใจแก่เรื่องจิตใจมากเกินไป ย่อมท าใหมี้การ
อภิปรายกนัอย่างไม่มีท่ีสิน้สดุ สงัคมเต็มไปดว้ยนกัปราชญผ์ูช้อบการอภิปรายปัญหาท่ีไม่สามารถ
มองเห็นดว้ยตา ความสบัสนใจในทฤษฎีจงึเกิดขึน้ในหมู่ประชาชน การใหค้วามสนบัสนนุ
วฒันธรรมทางจิตมากเกินไป ไม่ไดมี้การสมัผสัความจรงิของชีวิตและสงัคม ไดท้  าลายทัง้ตวันกัคิด
เองและส านกัทางความคิดในท่ีสดุ 

 ความจรงิ  วฒันธรรมแห่งวชัรยานหรอืตนัตรยานนัน้ไม่ใช่ว่าจะไรป้ระโยชนเ์อาเสียเลย 
ส่วนดีของวชัรยานมีอยู่มาก แต่ในทางตรงกนัขา้ม วชัรยานน่ีเองท าใหว้ฒันธรรมอินเดียกระจาย
ไปสู่โลกภายนอก  วิธีปฏิบตัิแบบวชัรยานท่ีคลา้ยกบัราชโยคะและหฐโยคะท่ีปรากฏอยู่ในปรชัญา
ของปตญัชลี แสดงใหเ้ห็นวิธีการพฒันาความสามารถทางจิตและการบรรลพุลงัจิตรวมทัง้การ
พฒันากายใหบ้รสิทุธ์ิ โดยอาศยัการฝึกแบบโยคะ  การท าใหร้า่งกายบรสิทุธ์ิตามวิธีแห่งหฐโยคะ 



เป็นสิ่งส  าคญัส าหรบัการท่ีจะท าใหจ้ิตเป็นสมาธิ การควบคมุลมหายใจและลมท่ีอยู่ตามรา่งกาย มี
ความจ าเป็นเบือ้งตน้เพ่ือความตัง้มั่นแห่งจิต  พวกหฐโยคีทัง้หลายจงึสามารถหยดุการไหลเวียน
ของโลหิตไดเ้ป็นเวลาหลายเดือน โดยการควบคมุลมท่ีท าใหโ้ลหิตไหลเวียน และโดยการหยดุการ
ท างานของหวัใจและอวยัวะทัง้หมด ยกเวน้มนัสมอง เพ่ือควบคมุจิต ท าใหบ้รรดาโยคีทัง้หลาย
สามารถอดอาหาร น า้ หรอืแมก้ระทั่งอากาศไดเ้ป็นเวลานาน แมก้ระทั่งในปัจจบุนั ยงัมีโยคี
จ านวนมากท่ีปฏิบตัิเช่นนี ้และสามารถเหาะได ้แปลงรา่งได ้จงึมีบทสรุปว่า ทกุอย่างท่ีรา่งกายท า
ได ้จิตท่ีพฒันาแลว้ก็สามารถท าได ้

 วชัรยานหรอืตนัตรยานเริม่ตน้ขึน้ ณ ท่ีราชโยคะและหฐโยคะสิน้สดุ  วฒันธรรมวชัรยาน
เป็นเครื่องสะทอ้นใหเ้ห็นวฒันธรรมราชโยคะและหฐโยคะ  การฝึกจิตแบบวชัรยานย่อมท าให้
เกิดผลดีเช่นเดียวกบัการฝึกจิตแบบราชโยคะ 
 นกัปราชญท์กุยคุและทกุถ่ินท่ีต่างยอมรบัในความมีอยู่แห่งพลงัท่ีไม่มีวนัสิน้สดุท่ีอยู่
เบือ้งหลงัการสรา้งโลก โดยเรยีกช่ือพลงันีแ้ตกต่างกนัไปว่า“God=พระเจา้”, “Spirit=ชีวะ” 
“พรหม” หรอื “ศนูยะ”  วิญญาณหรอือตัตาของแต่ละบคุคล เรยีกว่า “ชีวาตมนั”  วิญญาณสากล
หรอือตัตาสงูสดุ เรยีกว่า “ปรมาตมนั” การรวมชีวาตมนัเขา้กบัปรมาตมนั เรยีกว่า “โยคะ”  พทุธ
ศาสนาแบบวชัรยานถือว่า วิญญาณ( อตัตา ชีวะ หรอืชีวาตมนั)ของแต่ละบคุคล หมายถึงโพธิ
จิตนั่นเอง  และวิญญาณสากลหรอืปรมาตมนั   หมายถึงศนูยะมีวิญญาณ(วิชญาณ)และมหา
สขุะเป็นส่วนประกอบส าคญั 

 ศนูยะเป็นปรมาตมนัหรอืชีวะสงูสดุ และเป็นท่ีเก็บสะสมพลงัท่ีไม่มีท่ีสิน้สดุ ท าใหจ้กัรวาล
ทัง้หมดหมนุเวียนไป  เพราะฉะนัน้ การบ าเพญ็ธรรมจงึมีจดุมุ่งหมายสงูสดุอยู่ท่ีการรวมโพธิจิต
(ชีวะ อตัตา หรอืวิญญาณ)เขา้กบัศนูยะ(ปรมาตมนั) อนัจะก่อใหเ้กิดพลงัมหาศาลส่งผลเป็น
ความรูแ้ละความสขุยั่งยืน  นีคื้อสาระแห่งโยคะ 
 ในชีวิตของมนษุยน์ัน้    ความหลบัเป็นสิ่งจ  าเป็น เพราะมนัหมายถึงการใหโ้อกาสชีวาตมนั
มีความสมัพนัธก์บัปรมาตมนั เพ่ือถ่ายทอดพลงัจากปรมาตมนันัน้มาใส่ในตวัชีวาตมนั เป็นการ
เติมพลงัท าใหต้วัเองพรอ้มท่ีจะท างานในวนัต่อไปหลงัจากท่ีแต่ละบคุคลตื่นขึน้มาแลว้ 
 สมาธิในโยคะย่อมสรา้งสภาพเหมือนกบัความหลบัสนิทท่ีไม่รบัรูส้ิ่งแวดลอ้มภายนอก
ทัง้หมด กายและจิตไม่รบัรู ้ แต่สมองยงัคงท างานอยู่ โยคีทัง้หลายไม่ไดส้ญูเสียความรูส้กึของตน 

ยงัคงรูแ้จง้กรรมวิธีท่ีชีวาตมนัติดต่อกบัปรมาตมนัอยู่ตลอดเวลา และรูส้กึเป็นสขุท่ีไม่สามารถ



บรรยายเป็นค าพดูได ้  จดุประสงคข์องโยคีก็คือความหลดุพน้ และแมจ้ะไม่ไดบ้รรลคุวามหลดุพน้ 

การปฏิบตัิโยคะก็ท าใหก้ายและจิตบรสิทุธ์ิ  สรา้งความกลมกลืนใหแ้ก่ชีวิต  การปฏิบตัิโยคะไม่ว่า
จะเป็นแบบวชัรยานหรอืราชโยคะและหฐโยคะ จงึเป็นมรรคท่ีจะน าไปสู่การพฒันาจิต สติปัญญา
ระดบัสงู 
 การวิจารณว์ฒันธรรมวชัรยานแบบพทุธในเชิงลบนัน้ เกิดขึน้เพราะวชัรยานมกัจะเอาสตรี
เขา้มาเก่ียวขอ้งกบัพธีิกรรมและการปฏิบตัิของตนเสมอ โดยอา้งว่าเพ่ือประโยชนแ์ก่การปฏิบตัิ
โยคะ การอยู่รว่มกนัอย่างใกลช้ิดกบัสตรใีนบางครัง้ ท าใหเ้กิดความเลวรา้ยและการประพฤติผิด
ศีลธรรม  ในวชัรยานแบบฮินดหูรอืฮินดตูนัตระ แบ่งการปฏิบตัิโยคะออกเป็น ๒ ขัน้ คือ  

 ๑. ทกัษิณาจาร คือ ความบรสิทุธ์ิ   ขอ้จ ากดัเก่ียวกบัอาหาร เครื่องด่ืม ความส ารวม
ระวงั ผูป้ฏิบตัิตอ้งฝึกตวัเองใหมี้อดทนเขม้แข็ง ควบคมุตวัเองได ้ ขัน้นีถื้อว่ามีความส าคญัเป็น
อนัดบัแรก 

 ๒. วามาจาร คือ เม่ือผูป้ฏิบตัิมีความกา้วหนา้เพียงพอแลว้ เขาจะไดร้บัอภิเษกใหเ้ขา้ไปสู่
ความลกึลบัแห่งวามาจาร ในขัน้นี ้ สตรจีะเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งดว้ยเพ่ือประโยชนแ์ก่การปฏิบตัิ
โยคะรว่มกนั 

 ในวชัรยานแบบพทุธ แบ่งการปฏิบตัิโยคะออกเป็นขัน้ ดงันี ้ 

 ๑. กริยาตันตระ และจรรยาตันตระ คือ การรกัษาความบรสิทุธ์ิอย่างเครง่ครดั ขอ้จ ากดั
เก่ียวกบัอาหาร เครื่องด่ืม 

 ๒. โยคตันตระ  คือ เม่ือผูป้ฏิบตัิมีความกา้วหนา้เพียงพอแลว้ ย่อมไดร้บัอภิเษกใหเ้ขา้
ไปสู่ความลกึลบัแห่งโยคตนัตระ  สตรทีัง้หลายถือเป็นส่วนประกอบส าคญัเพ่ือการปฏิบตัิโยคะ 
 สาระส าคญัแห่งวามาจาระ(ฮินด)ูและโยคตนัตระ(วชัรยานแบบพทุธ) คือ การควบคมุลม
ท่ีหมนุเวียนอยู่ในรา่งกาย โดยอาศยัการปฏิบตัิหฐโยคะติดต่อกนัเป็นเวลานาน จนท าใหผู้ป้ฏิบตัิมี
ความรูส้กึว่า ความสมัพนัธก์บัสตรนีัน้ไม่ท าใหเ้กิดสิ่งชั่วรา้ยอะไรขึน้มา เป็นแต่เพียงช่วยใหผู้้
ปฏิบตัิปลกุเรา้กณุฑลินีของตนท่ีอยู่ในรา่งกายใหมี้พลงัขึน้มาเท่านัน้  วชัรยานกล่าวว่า การปฏิบตัิ
โยคะนัน้ก็เหมือนกบัการเล่นกบัไฟฟา้แรงสงู และความประมาทเลินเล่อแมเ้พียงเล็กนอ้ยอาจท าให้
ถึงแก่ความตายหรอืประสบทกุขแ์สนสาหสัได ้  จ าเป็นตอ้งปฏิบตัิตามระเบียบซบัซอ้นภายใต้
ค  าแนะน าของครูอาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญ เพราะฉะนัน้ ในระเบียบปฏิบตัิแห่งวชัรยาน จงึใหค้วาม
เคารพครูมาก  ครูนัน้เปรยีบเหมือนศนูยะสงูสดุ 



 อีกประการหนึ่งท่ีท าใหเ้กิดขอ้ต าหนิหลกัแห่งวชัรยาน คือ การสนบัสนนุลทัธิบชูารูปป้ันหรอื
ภาพเขียน สถานภาพของสาวกแห่งวชัรยานเป็นเพียงผูบ้ชูาเทวรูป  สามญัส านกึของคนทั่วไปก็คือ
ว่า เพียงการบชูาเทวรูปนัน้ ย่อมไม่ก่อใหเ้กิดประโยชนท่ี์แทจ้รงิ แมว้่ามนัอาจจะมีอิทธิพลในการ
ยกระดบัสงัคมขึน้มาบา้งก็ตาม แต่ว่าโดยเหตผุลแลว้ ไม่มีอะไรเป็นฐานรองรบัพอท่ีจะท าใหเ้กิด
การพฒันาท่ีแทจ้รงิได ้  รูปแบบต่าง ๆ ของเทพและเทพีท่ีสรา้งขึน้มาและมีการบชูากนัอย่าง
กวา้งขวางนัน้ เป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นแนวคิดในลกัษณะต่าง ๆ ท่ีปรากฏอยู่ในภาพแห่งเทพและ
เทพี  หมู่เทพท่ีมีอยู่เป็นจ านวนมากนัน้ เกิดขึน้โดยอาศยัช่องทางต่าง ๆ กนั โยคีทัง้หลายเท่านัน้
สามารถอธิบายไดว้่าเทพและเทพีเกิดขึน้มาไดอ้ย่างไร  โยคีบางท่านอธิบายว่า โดยการบ าเพญ็
กมัมฏัฐาน โพธิจิตย่อมสรา้งภาพขึน้ในหว้งแห่งจิต ภาพท่ีปรากฏในจิตนัน้จะเปล่ียนแปลงตวัเอง
ไปตามล าดบั จากภาพมนษุยเ์ป็นภาพเทพท่ีสมบรูณ ์  เทพเหล่านีเ้ป็นรูปแบบแห่งศนูยะหรอื
ปรมาตมนั เป็นรา่งรวมแห่งพลงัหรอืศกัติ ปรากฏแก่โยคีทัง้หลายอย่างแจ่มชดัเม่ือท่านบรรลคุวาม
สมบรูณแ์ห่งจิต  
 ปรชัญาวชัรยานไม่ไดมุ้่งมวลชนแบบมหายาน การปฏบิตัิโยคะไม่ไดมี้ไวส้  าหรบัทกุคน 

เพราะนกัปราชญแ์ห่งวชัรยานส านกึอยู่ว่า คนจ านวนนอ้ยเท่านัน้ท่ีจะสามารถเขา้ใจหลกัการได้
ถ่องแท ้แต่เม่ือหลกัแห่งโยคตนัตระเป็นท่ีนิยมในหมู่ประชาชน แนวคิดนีไ้ดถ้กูเปล่ียนสภาพหรอืลด
คณุค่ากลายเป็นสิ่งชั่วชา้และเป็นเครื่องมือหากิน แทนท่ีจะท าใหเ้กิดกณุฑลินีอนัศกัดิส์ิทธ์ิขึน้ กลบั
ท าใหเ้กิดลกูหลานขึน้มา  การมีความสมัพนัธก์บัสตรยี่อมหลีกเล่ียงปัญหานีไ้ม่พน้อยู่แลว้  หลกั
แห่งวชัรยานท่ีถกูตอ้งย่อมยกฐานะแห่งชีวาตมนัหรอืชีวะหรอืวิญญาณ แต่ถา้น าไปใชไ้ม่ถกูตอ้ง 
ย่อมใหผ้ลรา้ยเป็นการท าลายชีวาตมนั เป็นเหตใุหพ้ระพทุธศาสนาเส่ือมลง แมจ้ะเป็นศาสนาท่ีอยู่
ในฐานะเป็นพลงัทางจิตและศีลธรรมท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุในอินเดียก็ตาม  รูปป้ันหรอืภาพของเทพและ
เทพีแห่งวชัรยานท่ีปรากฏนัน้ มกัจะปรากฏออกมาในรูปแบบท่ีไม่ค่อยเหมาะสม มีลกัษณะน่า
เกลียดน่ากลวับา้ง อยู่ในออ้มกอดแห่งศกัติหรอืสตรบีา้ง มีลกัษณะโหดรา้ยบา้ง  แมจ้ะนกัปราชญ์
ฝ่ายวชัรยานไดอ้ธิบายภาพเชิงปรชัญาว่า นั่นเป็นสญัลกัษณแ์ห่งการรวมเมตตาและปรชัญาเขา้
ดว้ยกนั หรอืเป็นสญัลกัษณแ์ห่งการโปรดสตัวบ์า้ง แต่อย่าลืมว่า ความประทบัใจท่ีเกิดขึน้จากการ
อ่านตวัหนงัสือกบัการดภูาพดว้ยตานัน้ย่อมต่างกนั  ความประทบัใจท่ีเกิดจากการมองภาพย่อมมี
ความเขม้มากกว่า จดุนีเ้องท าใหภ้าพลกัษณแ์ห่งวชัรยานไม่ค่อยดีนกัในสายตาของผูศ้กึษา
พระพทุธศาสนายคุปัจจบุนั  



 แต่อีกจดุหนึ่งท่ีชวนใหต้ัง้ขอ้สงัเกตในกลุ่มผูศ้กึษาแนวคิดใหม่ทางพระพทุธศาสนาใน
ปัจจบุนัก็คือ ไม่ค่อยมีการกล่าวถึงแนวคิดแห่งวชัรยานอย่างละเอียดนกั มีเหตผุลอยู่ ๒ ประการ 
คือ นกัปราชญบ์างกลุ่มยงัแยกไม่ออกระหว่างแนวคิดแห่งวชัรยานกบัฮินดตูนัตระ จงึไม่อยากจะ
กล่าววิจารณน์กั และอีกเหตผุลก็คือ นกัวิจารณย์คุใหม่ต่างช่ืนชมในความกลา้หาญของพทุธ
ศาสนามหายานท่ีมีวิธีการเผยแผ่ศาสนาโดยประยกุตเ์ขา้กบัสภาพการณอ์ย่างกลมกลืน  และมี
วิธีการอธิบายพทุธธรรมอย่างแยบยล  เม่ือวชัรยานบอกว่า “พวกเขาเองกา้วไปไกลยิ่งกว่า
มหายานทัง้ในวิธีเผยแผ่และการอธิบายพทุธธรรม” ฝ่ายมหายานจงึไม่ค่อยจะยอมรบัในจดุนี ้และ
ไม่ค่อยจะมีการกล่าวถึงในบทวิเคราะหว์ิจยัมากนกั  ความจรงิ วชัรยานมีนกัเขียนและวรรณคดี
จ านวนมาก และมีทฤษฎีหลายอย่างท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจ พฒันาการแห่งวชัรยานมีมาอย่างยาวนาน
เช่นกนั ทฤษฎีท่ีผิดรูปผิดรา่งและบางครัง้ดเูหมือนจะเป็นไปในเชิงกามารมณน์ัน้ เป็นเพราะความ
วิปรติของผูป้ฏิบตัิบางกลุ่ม และมีความจรงิท่ีไม่อาจปฏิเสธไดอ้ยู่อย่างหนึ่งว่า “การสอนโดยเอา
ความหละหลวมผ่อนปรนมาเป็นส่วนประกอบนัน้ ย่อมท าใหล้ทัธิไดร้บัความนิยมง่ายและรวดเรว็” 
 

 


