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บทคัดยอ
วิทยานิพนธนี้มีวัตถุประสงค ๓ ประการ คือ (๑) ศึกษาแนวคิดเรื่องตรีมูรติในศาสนา

พราหมณ-ฮินดู (๒) ศึกษาแนวคิดเรื่องตรีกายในพุทธศาสนามหายาน (๓) เปรียบเทียบความเหมือน
และความแตกตางในสองแนวคิดดังกลาว

ผลวิจัยตามขอท่ี ๑ พบวา ตรีมูรติหมายถึงเทพเจา ๓ แบบ หรืออวตารของเทพเจาเปน
การแบงหนาท่ีของเทพเจาในศาสนาพราหมณ-ฮินดู มีพัฒนาการมาอยางยาวนาน   ตามหลักฐานมี
การแบงเปนหลายยุค โดยเฉพาะในยุคอวตาร ยุคเสื่อม และยุคฟนฟู มีคติการสรางเทพเจา ๓ องค
ใหเปนผูสราง ผูรักษา และผูทําลาย โดยทานอาทิศังกราจารยแตงคัมภีรปุราณะฟนฟูปรับปรุงศาสนา
พราหมณใหเปนศาสนาฮินดูสรางแนวคิดอวตาร แมแตพระพุทธเจากลายเปนปางหนึ่งของพระ
นารายณ(ปางพุทธาวตาร)สงผลใหพุทธศาสนาในอินเดียถูกกลืนหายไปอยูในรางของศาสนาพราหมณ-
ฮินดูจนพุทธศาสนาเสื่อมสูญจากอินเดียไปโดยปริยาย

ผลวิจัยตามขอท่ี ๒ พบวา ตรีกาย  หมายถึง แนวคิดการแยกกายของพระพุทธเจา
ออกเปน ๓ กาย คือ ๑. สัมโภคกาย คือกายทิพยประทับอยู ณ พุทธเกษตรแดนสุขาวดี เปนกายท่ี
อยูระหวางธรรมกาย (กายธรรม) และ นิรมาณกาย (กายอวตาร) ดํารงอยูนิรันดร พนจาก อนิจจัง ทุก
ขัง อนัตตา เปนกายท่ีมีอยูกอนนิรมาณกาย และมีอยูหลังปรินิพพานของนิรมาณกาย ๒. นิรมาน
กาย คือ กายท่ีทรงเนรมิตข้ึนมา เปนกายเนื้อใหคนท่ัวไปมองเห็นได เปนการสอนธรรมแปรสภาพตาม
กฎไตรลักษณอนิจจัง  ทุกขัง อนัตตา มีการเสด็จดับขันธปรินิพพาน เปนกายท่ีทรงนิรมิตมาเพ่ือ
บําเพ็ญพุทธกิจ ๓. ธรรมกาย คือ กายแทของพระพุทธเจา เปนแกนสัจจธรรม ท่ีดํารงอยูไมมีวันสลาย
เปนนิจจัง สุขัง ศูนยตา และบริสุทธิ์ อาจสรุปไดวา “ตรีกาย” คือกายทิพยท่ีสถิตอยูบนแดนพุทธ
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เกษตร  แตเสด็จอวตารลงมาชวยเหลือมนุษยหรือเสด็จลงมาโปรดสรรพสัตว โดยธาตุแทของพระองค
นั้นมีความสมบูรณนิรันดร

ผลวิจัยตามขอท่ี ๓ พบวาเม่ือเปรียบเทียบแลวพบท้ังความเหมือนและความแตกตาง

ในดานความเหมือน ท้ังตรีมูรติและตรีกาย  มีความเชื่อแบบเทวนิยมคือการอวตารของ
เทพหรือภาวะสูงสุด โดยจําแลงลงมาเปน ๓ ภาวะ หรือเทพ ๓ แบบ

สวนในดานความแตกตาง ตรีมูรติมีความเชื่อวาพระเจาสูงสุด (พระพรหม) อวตารลงมา
เปนพระวิษณุนารายณ ๑๐ ปาง สวนแนวคิดตรีกายแมจะเปนแนวคิดเขาขายเทวนิยมก็จริง แตไมได
เนนความสําคัญของการอวตารแบบศาสนาพราหมณ-ฮินดแูตอยางใด
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ABSTRACT

This thesis is of three objectives e.g., (1) to study the concept of Trimurti
(Three Incarnations) in Brahmanism – Hinduism, (2) to study the concept of Trikaya
(Three bodies) in Mahayana Buddhism, and (3) to compare the two concepts in the
similarities and the differences.

From the result of study in the first objective, it is found that Trimurti
means the three kinds of God or Avatars of God which is the functions of God in a
concept in Brahmanism-Hinduism. There is development for a long times, it can be
divided into many periods, especially in the period of Avatar (incarnation),
deterioration, and restoration. There has the concept for creation of three Gods as
creator, preserver, and destroyer or transformer. Adi Shankaracharya had composed
the Purana Scripture for restoration and improvement of Brahmanism to be Hinduism
to create the concept of Avatar. Although, the Lord Buddha also is a posture of
Narayana, it is the impact of Buddhism in India which was blend into Brahmanism –
Hinduism until Buddhism had disappeared from India.

From the result of study in the second objective, it is found that Trikaya
means the concept of the three bodies of the Buddha consist of namely,
1) Sambhoga-kaya, the Enjoyment-body which live in the Sukhavadi (Pure land), this
body is between Dharma-kaya (Truth body) and Nirmana-kaya (Manifestation body).



ง

'Sambhoga-kaya maintained forever, leave from impermanence, suffering, and non-
self, it is the first body before Nirmana-kaya and existence after passed away of
Nirmana-kaya. 2) Nirmana-kaya is a manifest body which people can be seen by the
eyes, this is teaching the truth Dhamma following the law of the Three
Characteristics, and attained Maha Parinibbana. This is a manifest body to do
Buddha’s duties. 3) Dharma-kaya is truth body of the Buddha; it is the embodiment
of the truth itself. It’s never died as the permanence, happiness, and self, and
purification. It can be concluded that “Trikaya” is the divine body which living in the
Buddha’s place, but He come to help human beings and all living beings in which His
essence is prosperity forever.

From the result of study in the third objective, it is found that the
compression of similarities and differences are:-

The similarities :  the both Trimurti and Trikaya has faith in Theism that is
the Avatars of God or the highest conditions which become into three kinds (bodies).

The differences : the Trimurti believes that the God is highest (Brahma), he
was reincarnated into ten of Visnu. Then, the concept of Trikaya e.g., Dharma-kaya,
Sambhoga-kaya and Nirmana-kaya did not mention any Avatar has blend gods in
Brahmanism – Hinduism



จ

กิตติกรรมประกาศ

ขอบคุณพระราชวรมุนี,ดร. รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต พระสุธีธรรมานุวัตร, ผศ.ดร.
คณบดีคณะพุทธศาสตร พระมหาสมบูรณ วุฑฺฒิกโร,ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พระราชสิทธิมุนี วิ.,
ดร. ผู อํานวยการโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ
ขอบพระคุณ พระมหาสุรศักดิ์  ปจฺจนฺตเสโน,ดร.ประธานกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ
ผศ.ดร.วุฒินันท กันทะเตียน กรรมการผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบวิทยานิพนธ  ท่ีใหคําแนะนํา และชี้
ประเด็นตางๆ ในการทําวิทยานิพนธเพ่ือใหสมบูรณยิ่งข้ึน

ขอบคุณอาจารยพระครูโฆสิตพุทธิศาสตร, ดร.ประธานท่ีปรึกษา พระมหาสุริโย อุตฺตมเมธี
,ดร. และ ดร.แสวง นิลนามะ กรรมการท่ีปรึกษา ท่ีใหความชวยเหลือ ใหคําแนะนํา ตรวจแก ชี้
ขอบกพรองตาง ๆ ตั้งแตตนจนเสร็จสมบูรณดวยความกรุณาอยางยิ่ง ขอขอบคุณ รศ.ดร.ชูศักดิ์ ทิพย
เกษร ท่ีชวยตรวจสอบบทคัดยอภาษาอังกฤษดวยเมตตาธรรมอยางยิ่ง

อนุโมทนาขอบคุณ ผศ.เฉลียว รอดเขียว ผศ.สมควร นิยมวงศ ผศ.ดร.ณัทธีร ศรีดี
ผศ.กฤต ศรียะอาจ ตลอดท้ังคณาจารยและเจาหนาท่ีในโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ คณะพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทุกรูป/ทุก
ทาน ท่ีกรุณาทําใหตลอดระยะเวลาแหงการศึกษา การขอคําปรึกษาและการติดตอประสานงานทุก
อยาง เปนไปดวยความราบรื่นและเปยมลนดวยกัลยาณธรรมทุกเวลา

ขอบคุณเพ่ือนนิสิตในสาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ รุนท่ี ๒ (๒๕๕๓) ทุกรูป/ทุกทาน ท่ี
กรุณาแบงปนขอมูลท้ังขณะศึกษาอยูและขณะทํางานวิจัย ขอบคุณเจาหนาท่ีหองสมุดมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท่ีเอ้ือเฟอในการเขาใชหองสมุดดวยมิตรไมตรีท่ีอบอุนยิ่ง

กราบขอบพระคุณหลวงพอพระเทพวีราภรณ (สีนวล ปฺญาวชิโร ป.ธ.๙) เจาอาวาสวัด
พระเชตุพนวิมลมังคลาราม ท่ีเมตตาสนับสนุนในดานการศึกษาตลอดมา อนุโมทนาขอบคุณบิดา-
มารดา ครู อุปชฌาย อาจารย และผูมีพระคุณทุกทาน ท่ีมีสวนชวยอยางสูงลนตอการศึกษาเลาเรียน
ตั้งแตตนกระท่ังถึงวันนี้

ขอพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา และความดีงามท้ังปวง ไดดํารงม่ัน เพ่ือ
ประโยชนเก้ือกูล เพ่ือความสุขแกชนหมูมาก และแกชาวโลกตลอดกาลนาน เทอญ

พระครูปลัดบุญทัน ธีรงฺกุโร(จําปาทอง)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘



สารบัญ
เร่ือง หนา
บทคัดยอภาษาไทย ก
บทคัดยอภาษาอังกฤษ ค
กิตติกรรมประกาศ จ
สารบัญ ฉ
คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ ซ

บทท่ี ๑ บทนํา
๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา ๑
๑.๒ วัตถุประสงคของการวิจัย ๑๐
๑.๓ ปญหาท่ีตองการทราบ ๑๐
๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย ๑๑
๑.๕ วิธีดําเนินการวิจัย ๑๑
๑.๖ คําจํากัดความท่ีใชในการวิจัย ๑๒
๑.๗ ทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ๑๔
๑.๘ กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย ๒๐
๑.๙ ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ ๒๐

บทท่ี ๒ แนวคิดเรื่องตรีมูรติในศาสนาพราหมณ-ฮินดู
๒.๑ ความหมายของตรีมูรติ ๒๑
๒.๒ กําเนิดและพัฒนาการของตรีมูรติ ๒๒
๒.๓ ประเภทและองคประกอบของตรีมูรติ ๔๔
๒.๔ เปาหมายสูงสุดของตรีมูรติ ๔๙
๒.๕ สรุป ๕๒

บทท่ี ๓ แนวคิดเรื่องตรีกายในพุทธศาสนามหายาน
๓.๑ ความหมายของตรีกาย ๕๕
๓.๒ กําเนิดและพัฒนาการของตรีกาย ๕๖
๓.๓ องคประกอบและลักษณะของตรีกาย ๙๒
๓.๔ ตรีกายในฐานะเปาหมายชีวิต ๙๕
๓.๕ สรุป ๑๑๑
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บทท่ี ๔ เปรียบเทียบแนวคิดเรื่องตรีมูรติในศาสนาพราหมณ-ฮินดูกับแนวคิด
เรื่องตรีกายในพุทธศาสนามหายาน
๔.๑ เปรียบเทียบความหมายของตรีมูรติกับตรีกาย ๑๑๕
๔.๒ เปรียบเทียบกําเนิดและพัฒนาการของตรีมูรติกับตรีกาย ๑๑๗
๔.๓ เปรียบเทียบองคประกอบและลักษณะของตรีมูรติกับตรีกาย ๑๓๒
๔.๔ เปรียบเทียบเปาหมายและวิธีปฏิบัติตอตรีมูรติกับตรีกาย ๑๓๘
๔.๕ สรุป ๑๔๑

บทท่ี ๕ สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๑๔๓
๕.๒ ขอเสนอแนะ ๑๕๐

บรรณานุกรม ๑๕๑
ประวัติผูวิจัย ๑๕๗



คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ

ก. คํายอเกี่ยวกับคัมภีรพระเวท
อักษรยอสวนท่ีเก่ียวของกับคัมภีรพระเวทสังหิตาและคัมภีรพราหมณะใชอักษรยอดังนี้

ฤค. หมายถึง ฤคเวท
อถ. หมายถึง   อรรพเวท

ฤคเวทใชระบบ มณฑล/สูกตะ/มันตระ อาทะเชน ฤค.๑/๕/๕ หมายถึง ฤคเวทมณฑลท่ี
๑ สูกตะท่ี มันตระท่ี ๕

สามเวทและอถรรพเวทใชระบบ กาณฑ/สูกตะ/บท ยกตัวอยางเชน สาม. ๑/๒/๓
หมายถึงสามเวทกาณฑท่ี ๑ สูกตะท่ี ๒ บทท่ี ๓ หรือ อถ. ๒/๒/๓ หมายถึง อถรรพเวทกาณฑท่ี ๒
สูกตะท่ี ๒ และ บทท่ี ๓



บทที่ ๑
บทนํา

๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ศาสนาพราหมณ-ฮินดูเปนศาสนาฝายเทวนิยม เกิดจากความเชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ใน

ธรรมชาติและเชื่อวามีเทพประจําธรรมชาติของชาวอารยันท่ีนับถือบูชากราบไหวธรรมชาติ แนวคิด
เรื่องเทพมีพัฒนาการมายาวนานหลายพันปโดยชนเผาอารยัน(Aryan)ในอินเดียโบราณโดยแนวคิด
และพิธีกรรมดั้งเดิมนั้นเนนใหความสําคัญกับเทพเจาประจําเผาทองถ่ินชุมชนจนกลายเปนเทพประจํา
ชนชั้นวรรณะในเวลาตอมา เชนสมัยพระเวทตอนตน ชาวอารยันจัดเทพเจาเปน ๓กลุม๑

ในสมัยพราหมณะมีความเชื่อวามีเทพเจาองคหนึ่งใหญกวาเทพเจาท้ังปวงเรียกวา“พระ
พรหม”ผูสรางโลก สรางเทพเจา สรางจักรวาล สรรพสิ่ง รวมถึงมนุษยดวยแลวขีดชะตาชีวิตมนุษยให
เปนไปตามพระประสงคของพระองค เรียกวา“พรหมเนรมิต” “พรหมปกาสิต”และ“พรหมลิขิต”
ตอมาเกิดแนวคิดอวตารเปนเทพเจาตางๆ เชนพระวิษณุ(พระนารายณ) และพระศิวะ(พระ
อีศวร) สวนเทวดาตามความเชื่อดั้งเดิมในสมัยพระเวทก็ลดความสําคัญลงไปจนบางองคถูกทอดท้ิง

สมัยตอมามีนักปราชญพราหมณ-ฮินดูคนสําคัญ ชื่อศังกราจารย เห็นวา ศาสนาพราหมณ
จะอยูไมไดแลว เพราะคนจํานวนมากหันไปฟงคําสอนของพระพุทธเจามากข้ึนไมเวนแมแตพราหมณท่ี
มีชื่อเสียงหลายทานหันไปเปนพุทธมามกะ ศังกราจารยจึงศึกษาพุทธศาสนา แลวนํามาดัดแปลงเขา
กับศาสนาพราหมณ แลวเรียกวา“ฮินด”ู แปลวา ศาสนาของชาวอินเดียในลุมแมน้ําสินธุ คือ รวมเอา
ทุกศาสนาท่ีมีอยูเขาดวยกันศาสนาในอินเดียท้ังหมดถูกเรียกวา ศาสนาฮินดูท้ังหมด แมแต
พระพุทธเจาก็ถือวาเปนปางหนึ่งของพระนารายณ คือปางท่ี ๙ปางพุทธมายาหรือพุทธาวตาร แลว
แบงคําสอนเลียนแบบพุทธเรียกวา“ตรีมูรต”ิซึ่งแปลวา“รูปสาม”โดยมีหลักคําสอนวา เทพเจาท่ีสําคัญ
มี ๓ องค คือ พระพรหม พระวิษณุ(พระนารายณ) และพระศิวะเทพเจาท้ังสามพระองคนี้ แทจริง

๑กลุมท่ี ๑ อยูบนสวรรค ไดแก วรุณ(ฝน=ไทยเรียก พระพิรุณ) สูรย(พระอาทิตย) โสมะ(พระจันทร)
อุษา(แสงเงินแสงทอง)เปนตน กลุมท่ี ๒ อยูบนฟา (เทวดาประจําอากาศ) ไดแกอินทระ(พระอินทร=ในศาสนา
พุทธ เรียก ทาวสักกะ เจาแหงสวรรคช้ันดาวดึงส) มารุต(ลม) เปนตน กลุมท่ี ๓ อยูบนพ้ืนโลก (เทวดาประจํา
แผนดิน) ไดแก อัคนี(ไฟ) ปฐวี(แผนดิน) และยม(พระยม) เปนตน ในสมัยพระเวท นับถือพระอินทรวา เปนทพเจา
สูงสุด มีสายฟาเปนอาวุธ สามารถทําลายศัตรูใหพินาศราบคาบลงไดช่ัวพริบตา
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เปนองคเดียวกัน แตแบงออกเปน ๓ ภาค เพ่ือทําหนาท่ี คือ พระพรหม ภาคองคเทพผูสรางมีหนาท่ี
สรางสรรค พระวิษณุหรือพระนารายณ ภาคองคเทพผูรักษามีหนาท่ีทํานุบํารุง รักษาเลี้ยงดู(ลงมา
ปราบมาร) และพระศิวะหรือพระอิศวร ภาคองคเทพผูทําลายมีหนาท่ีทําลาย

เม่ือศาสนาพราหมณเสื่อมลงระยะหนึ่งและไดมาฟนฟูปรับปรุงเปนศาสนาฮินดูโดยเพ่ิม
บางสิ่งบางอยางเขาไป มีการปรับปรุงเนื้อหาหลักธรรม คําสอนใหดีข้ึน คําวา"ฮินดู" เปนคําท่ีใชเรียก
ชาวอารยันท่ีอพยพเขาไปตั้งถ่ินฐานในลุมแมน้ําสินธุ และเปนคําท่ีใชเรียกลูกผสมของชาวอารยันกับ
ชาวพ้ืนเมือง ในชมพูทวีปและชนพ้ืนเมืองนี้ไดพัฒนาศาสนาพราหมณโดยการเพ่ิมเติมอะไรใหมๆ ลง
ไปแลวเรียกศาสนาของพวกนี้วา"ศาสนาฮินดู"เพราะฉะนั้นศาสนาพราหมณจึงมีอีกชื่อในศาสนาใหม
วา"ฮินด"ูจนถึงปจจุบัน ตอมาแนวคิดดังกลาวไดมีอิทธิพลตอคนอินเดียในยุคนั้นและในยุคตอๆมาเม่ือ
พระพุทธศาสนาเริ่มเสื่อมจากอินเดียจนถึงปจจุบันคนท่ัวไปในอินเดียก็ยังมองวาศาสนาพราหมณ-ฮินดู
และศาสนาพุทธเปนอันเดียวกันพุทธศาสนิกชนถูกกลืนไปเปนฮินดูท้ังความเชื่อและวิถีชีวิต แม
ปจจุบันชาวอินเดียท่ีเปนฮินดูยังเชื่อวาพระพุทธเจาเปนอวตารของพระวิษณุยิ่งไปกวานั้น แตเดิมใน
ศาสนาพราหมณ-ฮินดูไมมีวัดหรือศาสนสถานท่ียิ่งใหญถาวรมีเพียงเทวสถานเล็กๆ และไมมีสถาบัน
พระหรือนักบวชรวมตัวกันทํากิจกรรมอยางจริงจังมีครอบครัวมีลูกเมียไดคลายกับศาสนาอิสลาม เม่ือ
ศังกราจารย สรางองคกรสงฆฮินดูข้ึนมาเลียนแบบพุทธสรุปไดวาประวัติศาสนาพราหมณ แบง
วิวัฒนาการออกเปน ๒ชวง คือ

๑.สมัยพระเวท เปนสมัยท่ีเชื่อในเทพเจาหลายพระองคแบงเปน ๓ กลุม คือ เทพ
บนสวรรค เทพบนอากาศ และเทพบนพ้ืนโลก ซึ่งมีเทพเจาท่ีมีความสําคัญ และถูกยกใหยิ่งใหญกวา
เทพเจาองคอ่ืน ๆ คือ พระอินทร พระวรุณ และพระพฤหัสบดี เปนตน

๒.สมัยพราหมณะ ความเชื่อของมนุษยในสมัยนี้ กาวไกลออกไปถึงการหาเทพ ผู
ยิ่งใหญ ผูสรางโลก(เนรมิต) และสรางสรรพสิ่ง(ลิขิต) เทพเจาองคใหมเรียกวา"พระพรหม" โดย
พระองคเปนผูสรางสรรพสิ่งและสรรพสิ่งก็เกิดจากพระองค เม่ือตายแลวก็กลับคืนสูพระองคดังเดิม
นอกจากนี้ยังมีเทพเจาผูยิ่งใหญ อีก ๒องค คือ พระวิษณุ(พระนารายณ) และ พระศิวะ (พระ
อิศวร) เทพเจ า ท้ั งสององค ได รับการนับ ถือ เ ทียบเท า กับพระพรหม ซึ่ ง เรียกว า "ตรี มูรติ
(Trimurti)"๒ แปลวา "รูปสาม‘Three Forms’"๓ ดังกลาวมา

๒Flood, Gavin (Editor) (2003). The Blackwell Companion to Hinduism. Malden, MA:
Blackwell Publishing Ltd. Grimes, John A. (1995). Ganapati: Song of the Self. SUNY Series in
Religious Studies. Albany: State University of New York Press. Jansen, Eva Rudy (2003). The Book
of Hindu Imagery.Havelte, Holland: BinkeyKok Publications BV.

๓Flood, Gavin (1996). An Introduction to Hinduism. Cambridge: Cambridge University
Press,P.14.
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จากความเชื่อเรื่องตรีมูรติ ทําใหเกิดความเชื่อในเรื่องการเกิดยุค๔คือจากยุคความดีเต็ม
เปยมสูยุคความชั่วเริ่มเขามาปะปน ๑ใน ๔ของความดี จนถึงยุคท่ีความชั่วเขามาครึ่งหนึ่ง ดี-ชั่วเทากัน
กระท่ังยุคความชั่วเขามา ๓ สวนความดีเหลืออยูสวนเดียว สังคมวุนวายศาสนาพราหมณ-ฮินดูเชื่อ
วาเพ่ือรักษาสมดุลโลก  จักรวาลและมนุษยจึงเกิดแนวคิดนารายณสิบปางข้ึนมา๕

ตอมาพุทธศาสนาเจริญรุงเรืองจนเปนท่ียอมรับของสังคมอินเดีย โดยไดใหมุมมองหรือให
ความหมายชีวิตใหมในรูปแบบทางสายกลางท่ีไมตึงและหยอนจนเกินไปอีกท้ังยังใหสิทธิเสรีภาพความ
เสมอภาคในการเคารพนับถือแสดงออกในมิติความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรมทางศาสนา พรอมกับเปด
โอกาสใหทุกชนชั้นวรรณะไดเขามาบวชแมแตสตรีเพศก็ใหสิทธิเขามาถือบวชเปนภิกษุณี เด็กหรือ
เยาวชนก็ใหสิทธิเขามาบวชเปนสามเณร  สามเณรี และสิกขมานา พรอมกับตั้งชุมชนแหงสังฆะ๖จาก
การอุบัติข้ึนแลวพัฒนาการอัตลักษณของพุทธศาสนาดังกลาวจนเปนเหตุทําใหพุทธศาสนาถูกศาสนา
พราหมณ-ฮินดูอิจฉาริษยา อีกท้ังยังไดใหความหมายใหมเก่ียวกับคําสอน ประเพณีพิธีกรรมบางอยาง
ของศาสนาพราหมณ  เชน ใหความหมายใหมเก่ียวกับคําสําคัญในศาสนาพราหมณ คําวาพรหม  ยัญ
พลี บูชา ทิศและวรรณะ เปนตน แมแตเปาหมายสูงสุดในพุทธศาสนาเองมุงสูการบรรลุพระนิพพาน
คือดับกิเลสละอัตตา(อาตมัน)เขาสูความเปนอนัตตา(อนาตมัน)ซึ่งเปนเปาหมายตรงขามกับศาสนา
พราหมณ๗ซึ่งหากยอนไปในสมัยพุทธกาลนั้นพระพุทธเจาทรงถูกตอตานจากพวกคณาจารยเจาลัทธิ
ตางๆ เชน ลัทธิครูท้ัง ๖๘ เปนตน มีหลายครั้งท่ีเกิดการวิวาทะ(ปรัปปวาทหรือการโตแยง)ของบรรดา
สาวกพระพุทธองคกับเจาลัทธิหรือเหลาสานุศิษยลัทธิตางๆ โดยเฉพาะศาสนาพราหมณ เพราะในสมัย
นั้นประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพราหมณ เม่ือพุทธศาสนากลายเปนท่ีสนใจของประชาชนมาก
ยิ่งข้ึนและมีผูคนท้ิงศาสนาลัทธิดั่งเดิมท่ีบรรพบุรุษเคยศรัทธานับถือหันมานับถือพุทธศาสนามากมาย

๔เรียกวา กัปป(บาลี) หรือ "กัลป(สันสกฤต)" เปนชวงเวลาตั้งแตพระพรหมสรางโลก พระนารายณ
รักษาโลกใหพนอํานาจของคนช่ัว กระท่ังพระศิวะมาลางทําลายโลก ๑ กัปปกัลป จึงมีชวงเวลาตั้งแตโลกถูกสราง
จนถึงโลกถูกทําลายไป แบงเปน ๔ ยุค คือ ๑.กฤตยุค หมายถึง ยุคท่ีมนุษยมีความดีอยางเต็มเปยม ๒.
ไตรดายุค หมายถึง ยุคท่ีความช่ัวเริ่มเขามาในสังคม ประมาณ ๑ใน ๔แตความดียังมากกวา ๓.ทวาปร
ยุค หมายถึง ยุคท่ีมีความช่ัวเขามาในสังคมครึ่งหน่ึง มีความดี และความช่ัวเทาเทียมกัน ๔.กลียุค หมายถึง ยุคท่ี
มีความช่ัวเขามา ๓ สวน ความดีเหลืออยู เพียงสวนเดียว ทําใหสังคมมีความช่ัวมากกวาความดี สังคมวุนวาย

๕ศึกษารายละเอียดใน Winternitz, Maurice.History of Indian Literature. New Delhi:
Oriental Books Reprint Corporation. Second revised reprint edition. (1972).

๖ดูเพ่ิมเติมใน  สิริวัฒน  คําวันสา,รศ,พุทธศาสนาในอินเดีย, พิมพครั้งท่ี ๒ แกไขเพ่ิมเติม, (กรุงเทพฯ:
โรงพิมพพิทักษอักษร,๒๕๔๕).

๗ดู สุมาลี มหณรงคชัย,ฮินดู-พุทธ จุดยืนท่ีแตกตาง, (กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ,๒๕๔๖)
๘อานเพ่ิมเติมใน เร่ืองเดียวกัน, หนา๑๓๓.
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และขยายศรัทธาออกไปในวงกวางดวยการทําลายความเชื่อเรื่องชนชั้นวรรณะลงสรางความ
สั่นสะเทือนถึงรากฐานเหงาศาสนาพราหมณและเจาลัทธิท้ังหลาย๙

เม่ือพระพุทธศาสนาไดแผขยายท่ัวอินเดียและมีอิทธิพลตอความคิดความเชื่อ วิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมชาวอินเดียท้ังแผนดินและไดรับการยอมรับมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะในยุคของมหาวิทยาลัยนา
ลันทา(Nalanda University)พุทธศาสนามหายานในอินเดียยุคนั้นมีพระนักปราชญชาวพุทธฝาย
มหายาน๒ ทาน คือ ทานอารยนาคารชุนแหงสํานักมาธยมิกะ(ศูนยตวาท)๑๐และทานวสุพันธุแหง
สํานักโยคาจาร(จิตตอมตวาท)๑๑ไดอธิบายตีความคําสอนพุทธศาสนาไดอยางลุมลึกและโตวาที
ปราบปรัปวาทไดอยางราบคาบจนเปนท่ียอมรับและมีศาสนิกชนหันมานับถือจํานวนมาก

จากปรากฏการณดังกลาวนี้เชื่อวานาจะเปนเหตุผลท่ีสําคัญใหศาสนาพราหมณซึ่งแตเดิมมี
แนวคิดจํากัดสิทธิทางศาสนาเฉพาะชนชั้นวรรณะพราหมณเทานั้นและมีความเชื่อเรื่องเทพอยาง
หลากหลายรูปแบบในลักษณะพหุเทวนิยม(Polytheism) จึงพยายามรวมเทพเขาเปนหนึ่งเดียวใหมี
พลังพลานุภาพแลวขยายแนวรวมกลืนเทพของชนเผาและชนชั้นตางๆใหเปนศาสนามหาชนในลุม
แมน้ําสินธุจนเปนท่ีมาของคําวา“ศาสนาพราหมณใหม หรือ ฮินดูใหม”โดยการนําของทานอาทิศังกรา
จารย(Sankaracharya)เปนผูแตงคัมภีรปุราณะใหพระศิวะเปนเทพเจาสูงสุดเหนือสรรพสิ่ง พรอม
อุปโลกนตนเองเปนองคอวตารของพระศิวะ พรอมกันนั้นศังกราจารยยังไดเท่ียวทาทายโตวาทีหักลาง
แนวคิดพุทธศาสนา  มีเปาหมายหลักคือหักลางแนวคิดของมหาปราชญแหงพุทธศาสนามหายาน ๒
ทานดังกลาวขางตน ดังท่ีบุรพาจารยของศังกราจารยคือเคาฑปาทะ๑๒และโควินทะ๑๓เคยทําไวโดยใช
วิธีอธิบายแนวคิดอวตาร(Incarnation)กลืนพุทธศาสนาใหเขาไปเปนสวนหนึ่งของศาสนาของตน
จนกระท่ังไดพัฒนาแนวคิดเรื่องตรีมูรต(ิTri-Murati,Three Incarnations)มีเทพเจา ๓ พระองค

ดังนั้นพวกพราหมณจึงพยายามทุกวิถีทางในการบอนทําลายพระพุทธศาสนาเพ่ือดึงศา
สนิกกลับคืน แตผลปรากฏวาไมประสบความสําเร็จ เนื่องจากพระพุทธศาสนาไดเผยแผไปอยาง

๙เมื่อศึกษาเชิงสรุปจะพบวาพระพุทธศาสนาถูกตอตานโจมตีและบอนทําลายอยูตลอดเวลา ดวยเหตผุล
สําคัญ๔ ประการคือ -. ๑. พระพุทธศาสนาไมยอมรับคัมภีรพระเวท (อไวทิกวาทะ)๒. พระพุทธศาสนามีคําสอน
และแนวทางปฎิบัติท่ีเนนศีล สมาธิ ปญญา ทําใหผูปฏิบัติสามารถเขาถึงสัจธรรมความจริงไดดวยตนเอง แตกตางไป
จากท่ีพวกพราหมณและคณาจารยท้ังหลายสอนกันอยูในสมัยน้ัน๓. พระพุทธเจาปฏิเสธระบบวรรณะท่ีพวก
พราหมณบัญญัติข้ึน ไมยอมรับฐานะของพวกพราหมณท่ีใครๆ ตางยกยองวาสูงสง๔. การเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว
ของพระพุทธศาสนา, ดูเพ่ิมเติมใน เร่ืองเดียวกัน,หนา ๑๓๔-๑๔๒.

๑๐เร่ืองเดียวกัน,หนา ๑๓๔-๑๔๒.
๑๑เร่ืองเดียวกัน,หนา ๑๔๐.
๑๒เร่ืองเดียวกัน,หนา ๑๔๐.
๑๓เร่ืองเดียวกัน,หนา ๑๔๐.
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กวางขวางเปนท่ียอมรับของประชาชนและไดรับการอุปถัมภจากกษัตริยอยางดีโดยเฉพาะอยางยิ่งใน
สมัยของพระเจาอโศกมหาราชแหงราชวงศเมารยะหรือโมริยะ

ครั้นเม่ือราชวงศเมารยะหรือโมริยะดับสูญ พราหมณอํามาตยปุษยมิตรแหงราชวงศศุงคะก็
ยึดอํานาจข้ึนปกครองอินเดียสืบตอมา กษัตริยพระองคนี้ทรงเลื่อมใสในศาสนาพราหมณ-ฮินดูมาก
เพราะทรงเปนพราหมณมากอน ศาสนาพราหมณซึ่งรอจังหวะท่ีจะทําลายพระพุทธศาสนาอยูแลว
ดังนั้นคนในวรรณะพราหมณจึงมีโอกาสไดข้ึนเปนใหญถือโอกาสใชอํานาจทางการเมืองทําลาย
พระพุทธศาสนาและฟนฟูลัทธิศาสนาของตนเปนการใหญ แมแตพระเจาปุษยมิตรเองก็แสดงพระองค
วาเปนปฏิปกษ(ศัตรูอยูฝายตรงขาม)ตอพระพุทธศาสนาอยางเต็มท่ี มีการสั่งกวาดลางพระพุทธศาสนา
ทํารายคณะสงฆและทําลายวัดวาอารามพุทธสถานใหสิ้นซากและตั้งรางวัลใหแกผูตัดศีรษะพระภิกษุ
ฟนฟูการบูชายัญโดยโปรดใหทําพิธีอัศวเมธ(การฆามาบูชายัญ) เพ่ือจูงใจประชาชนใหกลับมานับถือ
ศาสนาพราหมณดังเดิมการพยายามกวาดลางพุทธศาสนาดังกลาว แมไมอาจทําลายพุทธศาสนาให
หมดสิ้นไปได แตก็ทําใหพุทธศาสนาไปเจริญรุงโรจนบริเวณตอนเหนือของอินเดีย ในแควนสวัส
(Swat Valley) แควนมถุรา(Mathura) และแควนคันธาระ(Candara) เปนตน

ศาสนาพราหมณจึงใชแผนใหมคือการกลืนพระพุทธศาสนาไวภายใตระบบศาสนาฮินดู
(Assimilation) หรือกลาวงายๆก็คือ พยายามเปลี่ยนพระพุทธศาสนาท้ังหมดใหเปนศาสนาฮินดู
นั่นเอง ตัวอยางท่ีเดนชัดคือ แตงมหากาพยข้ึน ๒ เรื่อง คือ มหาภารตะและรามายณะ จนเปนท่ี
แพรหลายและไดรับความนิยมของประชาชนเปนอันมากโดยเฉพาะเรื่องราวจากคัมภีรภควัทคีตา มหา
กาพยท้ังสองนี้สามารถดึงดูดผูคนใหมาศรัทธาเลื่อมใสในพระผูเปนเจา และทําใหศาสนาพราหมณ
เผยแพรเขาสูมวลชนไดอยางรวดเร็วและพัฒนาความเชื่อดานตางๆ  เชน ตรีมูรติใหเปนท่ีพ่ึงสูงสุด
เลียนแบบพระรัตนตรัย สรางวิหารเทวาลัย เปนตน เปนเหตุใหศาสนาพราหมณ-ฮินดู แผขยายออกไป
เปนศาสนาท่ีมีอิทธพิลตอวิถีชีวิตชาวอินเดีย

จากเหตุการณท่ีเกิดข้ึน ทําใหคณาจารยนักปราชญชาวพุทธศาสนามหายานคนสําคัญใน
สมัยนั้นมิอาจนิ่งดูดายอยูไดตางเห็นความจําเปนท่ีตองทําการปฏิรูปวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาเสีย
ใหมเพ่ือใหคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนสิ่งทันสมัยทันเหตุการณสามารถท่ีจะแขงกับศาสนา
พราหมณใหมหรือฮินดท่ีูกําลังเฟองฟูอยูในขณะนัน้จึงตอบโตแนวคิดตรีมูรติของศาสนาพราหมณ-ฮินดู
ของทานศังกราจารยดวยการสรางแนวคิดเรื่องตรีกาย(Trigaya,Three Bodies of Buddha)ข้ึนมา๑๔

จนพุทธศาสนามหายานซึ่งกอตัวข้ึนมาจากมหาสังฆิกะและก่ิงสาขาของนิกายมหาสังฆิกะ
ซึ่งรวมเรียกวาคณะอันธกะ ประกอบดวยคณะสงฆผสมกับชาวพุทธหนุมสาวในขณะนั้น มีศูนยกลาง

๑๔สุมาลี  มหณรงคชัย, ฮินดู-พุทธ  จุดยืนท่ีแตกตาง, หนา ๑๑๗.
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ใหญอยูตอนใตของอินเดียในแวนแควนอันธระ โดยการเห็นพองกันวาจะตองปรับปรุงวิธีการเผยแผ
พระพุทธศาสนาเสียใหมปรับปรุงแกไขคติธรรมหลายประการเพ่ือใหพุทธศาสนาเขาถึงสามัญชนท่ัวไป

มหายานจึงไดรับการทํานุบํารุงภายใตราชอาณาจักรของกษัตริยราชวงศศาตวาหนะแหง
อันธระ๑๕กษัตริย ทุกพระองค ในราชวงศนี้ เปนมิตรกับพระพุทธศาสนาและทรงทํานุบํารุ ง
พระพุทธศาสนาอยางจริงจังเรื่อยมา จนราวพุทธศตวรรษท่ี ๖ นิกายมหายานก็ปรากฏเดนชัด เปน
นิกายใหญๆ ๒ นิกาย คือมาธยมิกะและโยคาจารพุทธศาสนามหายานแบงพระพุทธเจาเปน ๓
ประเภทเรียกวา“ตรีพุทธะ”หรือ“ตรีกาย”คือ

๑).พระอาทิพุทธเจา พระสัมมาสัมพุทธเจาท่ีเรียกวาพระอาทิพุทธะนี้ เปนผูเกิด
ข้ึนมาเองกอนสิ่งใดท้ังหมด (พระสยัมภูพุทธเจา) อันจะหาเบื้องตนและเบื้องปลายมิได เปนผูใหกําเนิด
พระพุทธเจาประเภทอ่ืนๆ ท้ังหมด เปนผูใหกําเนิดพระโพธิสัตวท้ังหลายและใหกําเนิดสรรพสิ่งตางๆ
ท้ังมวลท่ีมีอยูในสกลจักรวาลนี้ หรืออาจกลาวอีกนัยหนึ่งวา ทุกสิ่งทุกอยางในอนันตจักรวาลนี้ ลวนถือ
กําเนิดมาจากองคพระอาทิพุทธะนี้ท้ังสิ้น

๒).พระธยานิพุทธเจาเกิดมาจากอํานาจแหงฌานของพระอาทิพุทธะเพ่ือปกครอง
อาณาจักรและอาณาจักรยอยๆ ท่ีเรียกวาพุทธเกษตร ดังนั้นในแตละพุทธเกษตรจะมี พระสัมมาสัม
พุทธเจาคอยทําหนาท่ีโปรดเวไนยสัตวอยูหนึ่งพระองค และสภาพแตละพุทธเกษตร อาจจะมีความ
แตกตางกันไปบางตามความเหมาะสมของการโปรดสัตวในพุทธเกษตรนั้นๆ

๓).พระมานุษีพุทธเจาเกิดมาจากพระธยานิพุทธเจา โดยแสดงตนออกมาในรูปของ
มนุษยธรรมดาและอุบัติข้ึนมาในโลกมนุษย ท้ังนี้เพ่ือเปนอุบายแหงการสั่งสอนสรรพสัตวท้ังหลาย
เพ่ือใหเรงปฏิบัติธรรมดวยความไมประมาท

การแบงพระสัมมาสัมพุทธเจาออกเปน ๓ ประเภทนั้น เนื่องมาจากความเชื่อท่ีวาพระ
สัมมาสมัพุทธเจายอมมีตรกีาย หรือ ๓ กาย กายท่ีหนึ่งเรียกวา ธรรมกาย เปนภาวะแหงการรูแจงของ
พระสัมมาสัมพุทธเจา อันเปนกายท่ีเกิดข้ึนเอง อันหาเบื้องตนและเบื้องปลายมิได ธรรมกายนี้ก็คือ
องคพระอาทิพุทธะ๑๖สวนกายท่ีสองเรียกวา สัมโภคกาย คือกายท่ีเปนทิพย มีรัศมีรุงเรือง เกิดข้ึนมา
ในรูปของโอปปาติกะ ซึ่งกายนี้ก็คือ พระธยานิพุทธะ และกายท่ีสามเรียกวา นิรมาณกาย เปนกายท่ี
เนรมิตบิดเบือนข้ึนใหอยูในรูปของรางกายมนุษย ไดแกพระมานุษิพุทธะ หรืออาจจะกลาวอีกนัยหนึ่ง
วา พระสัมมาสัมพุทธเจาท้ังสามประเภทนี้ ความจริงแลวถือวาเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพียงแตแสดง

๑๕เร่ืองเดียวกัน,หนา ๑๒๐.
๑๖Foard, James Harlan. The Pure Land Tradition: History and

Development, Fremont, CA: Jain Publishing, 2006.
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ตนออกมาในภาวะท่ีแตกตางกันออกไป เพ่ือความเหมาะสมตอการสั่งสอนเวไนยสัตวในแตละ
สถานการณดังนั้น พระมานุษีพุทธเจาในฝายมหายาน อันไดแก พระทีปงกรพุทธเจา พระกัสสปพุทธ
เจา พระโคตมพุทธเจา พระเมตไตรยพุทธเจา และพระไภสัชชคุรุพุทธเจา ทุกพระองคจึงลวนมีพระ
กายเปน ๓ หรือมีภาวะแตกตางกันเปน ๓ ในพระองคเดียว ซึ่งจะเห็นไดจากพระประธานในโบสถของ
มหายาน ท่ีจะตองมี ๓ พระองคเสมอ ท้ังนี้มิไดหมายความวาพระพุทธเจา มี ๓ องค แตหมายถึงพระ
มานุษีพุทธะหรือพระศากยมุนีพุทธะพระองคเดียว แตมีพระกายเปน ๓ นี้เปนลักษณะพระรัตนตรัย
ของมหายาน

หลักตรีกายเปนหลักสําคัญของพุทธศาสนามหายานทุกนิกายท่ีอธิบายวาพระพุทธเจามี ๓
กายรวมกันพระสูตรตางๆ ก็จะกลาวถึงตรีกายเสมอ แตเดิมนั้นพุทธศาสนามหายานมีหลักคําสอน
เรื่องกายของพระสัมมาสมัพุทธเจาไมตางจากเถรวาทคือพระสัมมาสัมพุทธเจามีเพียง ๒กาย

๑.นิรมาณกาย หรือท่ีฝายเถรวาท เรียกอีกอยางวา รูปกาย อันหมายถึงท้ังกายหยาบและ
ละเอียดเหมือนสัตวโลกท่ัวไป กายนี้เปนกายของพระสัมมาสัมพุทธเจาท่ียังตกอยูในไตรลักษณ คือยังมี
การเกิด แก เจ็บ และตาย เหมือนมนุษยธรรมดาท่ัวไป มหายานมีความเชื่อวา นิรมาณกายนี้ แทจริง
แลวเปนการเนรมิตมาจากสัมโภคกาย เพ่ือเปนอุบายในการสั่งสอนสัตวโลก เพ่ือสรรพสัตวท้ังหลายจะ
ไดไมตกอยูในความประมาท และเรงปฏิบัติธรรมเพ่ือมุงสูความพนทุกขโดยเร็ว

๒.ธรรมกาย ในวรรณกรรมมหายานดั้งเดิม คําวา ธรรมกายมีความหมาย ๒ ประการ คือ
ประการแรก ธรรมกายเปนกายแหงธรรม ประมวลขอปฏิบัติ คําสั่งสอน ซึ่งชวยเสริมพระบารมี อยูใน
ฐานะพุทธคุณอยางหนึ่ง และอีกประการหนึ่ง ธรรมกายเปนตถาคตกาย ความเปนอยางนั้น หลักความ
จริงอันเปนรากฐานแหงจักรวาล กายนี้สภาวะอันเปนอมตะ เปนสิ่งท่ีไรรูป ไมอาจรับรูไดดวยประสาท
สัมผัส ไมมีเบื้องตนและท่ีสุด ท้ังไมมีจุดกําเนิดและผูสราง ดํารงอยูไดดวยตนเอง แมจักรวาลจะวาง
เปลาปราศจากทุกสิ่ง แตธรรมกายจะยังคงดํารงอยูโดยไมมีท่ีสิ้นสุด และมหายาน ยังมีความเชื่อวา
พระธรรมกายนี้เอง ท่ีแสดงตนออกมาในรูปของสัมโภคกายบนภาคพ้ืนสวรรค และจากสัมโภคกายนี้ก็
จะเเสดงตนออกมาในรูปนิรมาณกาย ทําหนาท่ีสั่งสอนสรรพสัตวในโลกมนุษย
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ตอมาในยุคของทานอสังคะ๑๗และวสุพันธุ๑๘คณาจารยนิกายโยคาจาร๑๙ไดเพ่ิมกายเขามา
อีกหนึ่งกาย คือ สัมโภคกาย ทําใหเกิดเปนแนวคิดตรีกายข้ึนมา และธรรมกายก็มีความหมายหนัก
คอนขางไปทางเทวนิยม

๓).สัมโภคกาย หมายถึง พระกายท่ีแทจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจา กายนี้จะไมมีการ
แตกดับ อยูในสภาวะอันเปนทิพยอยูชั่วนิรันดร และนอกจากนี้ มหายานยังมีความเชื่อวา สัมโภคกาย
สามารถท่ีจะแสดงตนใหปรากฏแกพระโพธิสัตวได สามารถท่ีจะรับทราบคําสวดสรรเสริญและออน
วอนจากผูท่ีเลื่อมใสได และสัมโภคกายนี้เองท่ีเนรมิตตนลงมาเปนนิรมาณกาย คือพระสัมมาสัมพุทธ
เจาในโลกมนุษย เพ่ือเปนการสั่งสอนสัตวโลก เพราะฉะนั้นแมในบัดนี้พระสัมมาสัมพุทธเจาท้ังหลายท่ี
เคยอุบัติข้ึนในมนุษยโลกก็ยังสถิตอยูในสภาวะแหงสัมโภคกายนี้ มิไดแตกดับสูญสิ้นไปเลย และพระ
โพธิสัตวท้ังหลายก็ยังสามารถเห็นและรับคําสอนจากพระสัมมาสัมพุทธเจาเหลานี้ได

กายของพุทธเจาท้ัง ๓ นี้ ถือเปนแนวความคิดสําคัญในพุทธศาสนามหายานโดยเฉพาะ
แตโดยเนื้อแทแลวกายเหลานี้เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ตางกันเพียงภาวะการแสดงออกเทานั้น โดยท่ี
นิรมาณกายเปนการเนรมิตตนมาจากสัมโภคกาย และสัมโภคกายก็เปนการเนรมิตตนมาจากธรรมกาย
ซึ่งเปนสิ่งท่ีไรรูป อันเปนปรมัตถภาวะ ถือวาเปนสภาวะท่ีเปนอมตะ และอยูเหนือการอธิบายใดๆ
ในทางโลกิยวิสัยจะเห็นไดวา การอธิบายภาวะของพุทธเจาในรูปตรีกายเชนนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือท่ีจะ
บอกวา พระสัมมาสัมพุทธเจาท่ีเปนกายมนุษยนั้นเปนเพียงภาคหนึ่งของธรรมกายอันเปนอมตะ ฉะนั้น
การท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพานไป จึงเปนเพียงการนิรมาณกายยอนกลับคืนสู
สภาวะดั้งเดิมท่ีเรียกวาสัมโภคกายเทานั้น ซึ่งสัมโภคกายก็หาใชอะไร หากแตหมายถึงภาคท่ีเปนเทพ
ของธรรมกายนั่นเอง

๑๗Rama Karana Sarma.Researches in Indian and Buddhist Philosophy: Essays in
Honour of Alex Wayman. 1993. P. 5

๑๘Anacker, Stefan. Seven Works OfVasubandhu: The Buddhist Psychological
Doctor. 1984. P. 58

๑๙Rama Karana Sarma. Researches in Indian and Buddhist Philosophy: Essays in
Honour of Alex Wayman. 1993. P. 5มติเก่ียวบุคคลท่ีช่ือ “วสุพันธุ” น้ียังเปนท่ีถกเถียงกันอยู มติหน่ึงบอกวา
ปราชญแหงพระพุทธศาสนาช่ือวสุพันธุมี ๒ ทาน คือ (๑)วสุพันธุแหงสํานักสรวาสติวาทิน มีชีวิตอยูในยุค ประมาณ
พ.ศ. ๙๔๓ -the Elder Vasubandhu (๒)วสุพันธุผูเปนนองชายของทานอสังคะแหงโยคาจาร มีชีวิตอยูในยุค
ประมาณ พ.ศ. ๑๐๔๓ -The Younger Vasubandhu (ผูแตงคัมภีรอภิธรรมโกศะ ?) ตํานานทิเบตบอกวา อสังคะ
และวสุพันธุเปนพ่ีนองตางบิดากัน บิดาของอสังคะเปนกษัตริย สวนบิดาของวสุพันธุเปนพราหมณ มารดาของทานท้ัง
๒ ช่ือวา ประสันนศีลา(ดูเปรียบเทียบตอนท่ีวาดวย อสังคะกับโยคาจาร)ดู http://www.mcu.ac.th/site/
articlecontent_desc.php?article_id=371 &articlegroup_id=97 (เขาถึงเมื่อ 16/12/2014)
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ดังนั้นในทัศนะของมหายาน ณ เวลานี้พระโคดมสัมมาสัมพุทธเจาก็ยังไมไดสูญหายไปไหน
แตทรงอยูในรูปสัมโภคกาย ณ ท่ีใดท่ีหนึ่งในจักรวาลนี้ ซึ่งตอมาเกิดแนวคิดนิกายสุขาวดีในประเทศจีน
เพ่ือรองรับการอธิบายแนวคิดและความเชื่อเรื่องพุทธเกษตร พุทธศาสนาฝายเถรวาทเชื่อวา ใน
จักรวาลหนึ่งๆ จะมีพระสัมมาสัมพุทธเจาอุบัติข้ึนมากกวาหนึ่งพระองคในเวลาเดียวกันไมได แตฝาย
มหายานเชื่อตางไปจากนี้วา ในจักรวาลอันเวิ้งวางนี้ สามารถแบงเนื้อท่ีออกเปนสวนยอยลงไปอีกนับ
จํานวนไมถวน อาณาเขตยอยๆ ของจักรวาลแตละอาณาเขตนี้เรียกวาพุทธเกษตร(Pure Land)๒๐ใน
หนึ่งพุทธเกษตรจะมีพระสัมมาสัมพุทธเจาประทับอยูหนึ่งพระองค ดังนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจาใน
ความเชื่อของมหายานจึงสามารถอุบัติข้ึนในจักรวาลพรอมกันไดมากกวาหนึ่งพระองค เม่ือเปนดังนี้
พระสัมมาสัมพุทธเจาท่ีอุบัติข้ึนเพ่ือทําหนาท่ีโปรดเวไนยสัตวในแตละจักรวาลท้ังในอดีต ปจจุบัน
อนาคตจึงมีจํานวนมากมายมหาศาลนับประมาณมิไดดุจเมล็ดทรายในคงคานที

พระสัมมาสัมพุทธเจาแตละพระองคในแตละพุทธเกษตร ไมวาจะอยูในภาคสัมโภคกาย
หรือนิรมาณกาย ท้ังหมดลวนแตกขยายออกมาจากธรรมกายอันเดียวกัน พระสัมมาสัมพุทธเจา ในแต
ละพุทธเกษตรอาจมีลักษณะและคุณสมบัติท่ีผิดแผกกันตามความเหมาะสม ในการโปรดสัตวในพุทธ
เกษตรนั้นๆ แตนั่นเปนเพียงความแตกตางภายนอกเทานั้น โดยเนื้อแท พระสัมมาสัมพุทธเจาลวนมา
จากธรรมกายเดียวกัน ดุจน้ําแมจะอยูคนละสถานท่ีก็ลวนเปนน้ํา ท่ีมีเนื้อแทเปนชนิดเดียวฉันนั้น

พุทธเกษตรแตละแหง แตกตางกันตามบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจาประจําพุทธเกษตร
นั้น พระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคใดสมัยท่ีเปนพระโพธิสัตวไดบําเพ็ญบารมีไวมาก อํานาจพระบารมี
นั้นจะสงผลใหพุทธเกษตรของพระองครุงเรืองมากกวาพุทธเกษตรของพระสัมมาสัมพุทธเจาท่ีบําเพ็ญ
บารมีธรรมมานอยกวาและพุทธเกษตรท่ีกลาวกันวาเปนพุทธเกษตรท่ีรุงเรืองท่ีสุด และเปนท่ีนิยมมาก
ท่ีสุดในบรรดาพุทธเกษตรท้ังหมด ก็คือสุขาวดีพุทธเกษตรอันเปนท่ีอยูของพระอมิตาภะ

คนท่ัวไปมักจะเขาใจวาสุขาวดีเปนชื่อหนึ่งของพระนิพพาน แตในความหมายของมหายาน
สุขาวดีนั้นยังไมใชนิพพาน เปนเพียงพุทธเกษตรหนึ่งเทานั้น แตสุขาวดีพุทธเกษตรตางจากพุทธเกษตร
ท่ีเราอาศัยอยูนี้ เพราะเปนสถานท่ีท่ีนารื่นรมยอยางยิ่ง ไมมีแมแตอบายภูมิ จึงสมบูรณดวยสิ่งอํานวย
ความสุขนานาประการ อีกท้ังอายุของผูท่ีเกิดในดินแดนแหงนี้ก็ยาวนานมาก ฉะนั้นจึงคลายกับวาเปน
สถานท่ีอยูอันถาวรไป แนวคิดเรื่องพุทธเกษตรนี้ เชื่อวามาจากทัศนะของฝายมหายานท่ีมองวา
นิพพานไมใชสิ่งท่ีคนเราจะบรรลุไดงายๆ เปนสิ่งท่ีอยูไกลเกินกวาคนธรรมดาท่ัวไปจะเอ้ือมถึง นิพพาน
ท่ีตองบรรลุถึงดวยการปฏิบัติศีล สมาธิ ปญญาอยางยิ่งยวด และตองใชเวลานาน จึงถูกปรับมาให
กลายเปนสิ่งท่ีสามารถเขาถึงไดดวยการทําบุญ ความศรัทธาเชื่อม่ันในพระสัมมาสัมพุทธเจา ของพุทธ

๒๐อานรายละเอียดใน Foard, James Harlan. The Pure Land Tradition: History and
Development, Fremont, CA: Jain Publishing, 2006.
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เกษตรนั้นๆ แลวสงผลใหไปเกิดในดินแดนแหงหนึ่ง เรียกวาพุทธเกษตร ซึ่งมีเงื่อนไขเอ้ืออํานวยแกการ
เขาถึงนิพพานตอไปโดยไมยากนัก โดยเฉพาะผูท่ีไปเกิดในสุขาวดีพุทธเกษตร ก็ยอมจะมีโอกาสเขาถึง
นิพพานไดงายกวาผูท่ีเกิดในพุทธเกษตรอ่ืน ซึ่งยังไมแนวาจะเขาถึงนิพพานไดภายในชาตินั้น แต
สําหรับผูท่ีเกิดใน สุขาวดีพุทธเกษตรแลว ทุกคนยอมเปนผูเท่ียงแทตอนิพพาน คือจะตองเขาถึง
นิพพานภายในชาตินั้นทุกคน

จากกระแสการอธิบายคําสอนในศาสนาพราหมณ-ฮินดูของทานอาทิศังกราจารยซึ่ง
พยายามกลืนพุทธศาสนาดวยแนวคิดเรื่องตรีมูรติคือเทพ ๓ พระองค(พระพรหม  พระวิษณุหรือพระ
นารายณ และพระศิวหรือพระอีวร ) โดยใหพระวิษณุหรือพระนารายณอวตารมา ๑๐ ปาง โดย
พระพุทธเจาเปนปางท่ี ๙ คือพุทธาวตารแตนักปราชญพุทธศาสนามหายานมองวาการปลอยใหศาสนา
พราหมณ-ฮินดูอธิบายเชนนั้นพุทธศาสนาก็จะถูกกลืนเขาไปเปนสวนหนึ่งดวยเหตุผลท่ีวา “ถายอมรับ
แนวคิดเรื่องตรีมูรติวาพระวิษณุหรือพระนารายณอวตารมาเปนพระพุทธเจา (พุทธาวตาร)
พระพุทธเจาเปนเพียงปางหนึ่งของพระวิษณุหรือพระนารายณแลวไซร  ก็เทากับยอมรับวาทุกอยางใน
พุทธศาสนาคือสวนหนึ่งของศาสนาพราหมณ-ฮินดู” ซึ่งพุทธศาสนามหายานยอมรับไมไดจึงตอบโต
ดวยแนวคิดเรื่องตรีพุทธะและตรีกาย จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงมองวา แนวคิดดังกลาวนี้จําเปน
อยางยิ่งท่ีจะตองศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบตรีมูรติในศาสนาพราหมณ-ฮินดูกับตรีกายในพุทธศาสนา
มหายานเพ่ือใหเห็นความเหมือนและแตกตางกัน

๑.๒ วัตถุประสงคในการวิจัย
๑.๒.๑เพ่ือศึกษาแนวคิดเรื่องตรีมูรตใินศาสนาพราหมณ-ฮินดู
๑.๒.๒เพ่ือศึกษาแนวคิดเรื่องตรีกายในพุทธศาสนามหายาน
๑.๓.๓เพ่ือเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางในแนวคิดเรื่องตรีมูรติในศาสนา

พราหมณ-ฮินดูกับแนวคิดเรื่องตรีกายในพุทธศาสนามหายาน

๑.๓ ปญหาที่ตองการทราบ
๑.๓.๑ แนวคิดเรื่องตรีมูรตใินศาสนาพราหมณ-ฮินดูเปนอยางไร ?
๑.๓.๒ แนวคิดเรื่องตรีกายในพุทธศาสนามหายานเปนอยางไร ?
๑.๓.๓ เม่ือเปรียบเทียบแนวคิดเรื่องตรีมูรติในศาสนาพราหมณ-ฮินดูกับแนวคิดเรื่องตรี

กายในพุทธศาสนามหายานแลวมีความเหมือนและความแตกตางกันอยางไร ?
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๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย
งานวิจัยนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเนนการวิจัยเอกสาร

(Documentary Research) ผูวิจัยมุงวิเคราะหเชิงประเด็นเปรียบเทียบดังนี้

๑.๔.๑ ขอบเขตดานคัมภีร-เอกสารการอางอิง

๑).เก่ียวกับแนวคิดเรื่องตรีมูรติผูวิจัยใชคัมภีรของศาสนาพราหมณ-ฮินดูคัมภีรพระ
เวท ฉบับ Sacred Books of the Eastของ F. Max Muller

๒).เก่ียวกับแนวคิดเรื่องตรีกาย ผูวิจัยใชพระไตรปฎกท้ังในเถรวาทและในสวนของ
พระสูตรมหายาน รวมถึงคัมภีรชั้นหลังและทัศนะของนักปราชญชาวพุทธศาสนามหายาน

๑.๔.๒ ขอบเขตดานเนื้อหา

๑.ประเด็น“ตรีมูรติ” ในศาสนาพราหมณ-ฮินดูจะอธิบายเฉพาะในประเด็น
ความหมายมูลเหตุพัฒนาการประเภท องคประกอบ  และเปาหมายสูงสุด

๒.ประเด็น“ตรีกาย”ในพุทธศาสนามหายาน จะอธิบายประเด็นความหมายมูลเหตุ
พัฒนาการประเภท องคประกอบ  และเปาหมายสูงสุด

๑.๔.๓ ขอบเขตดานการเปรียบเทียบ

เปรียบเทียบแนวคิดเรื่องตรีมูรติในศาสนาพราหมณ-ฮินดูกับแนวคิดเรื่องตรีกายในพุทธ
ศาสนามหายาน โดยเปรียบเทียบความหมายมูลเหตุพัฒนาการประเภท องคประกอบ และ
เปาหมายสูงสุด

๑.๕ วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมุงศึกษา

เปรียบเทียบเรื่องความโลภ ซึ่งมีข้ันตอนในการศึกษาวิจัยดังตอไปนี้

๑.๕.๑ เก็บรวบรวมขอมูล โดยผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร หนังสือ
งานวิจัย และวิทยานิพนธ ท่ีเ ก่ียวของกับเนื้อหาของปญหาและประเด็นท่ีตองการทราบจาก
แหลงขอมูล

๑).ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Source)ของงานวิจัยและคนควาขอมูลท่ีเชื่อมโยงใน
พระไตรปฎกอันแหลงปฐมภูมิอีกแหลงดวย
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๒).ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) ศึกษาขอมูลท่ีเก่ียวของกับหัวขอของ
งานวิจัยนี้ คือวิทยานิพนธ งานวิจัย หนังสือ วารสาร และเอกสารตางๆ

๑.๕.๒ ประมวลและรวบรวมขอมูล จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยตางๆ ในศาสนา
พราหมณ-ฮินดูและพุทธศาสนามหายาน และนําขอมูลท่ีไดมาศึกษาวเิคราะห โดยมุงตอบวัตถุประสงค
ท้ัง ๓ ขอดังท่ีตั้งไว

๑.๕.๓ เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตาง

๑.๕.๔ สรุปผลการวิจัยและนําเสนองานวิจัย

๑.๖ คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย
ตรีมูรติหมายถึง เทพสูงสุด ๓องคของศาสนาฮินดูคือพระพรหมพระนารายณหรือพระ

วิษณุ และพระศิวะหรือพระอีศวร

ตรีกายหมายถึง กาย ๓ประเภทของพระพุทะเจาตามคติพุทธศาสนามหายาน ซึ่งมี
ธรรมกาย  สัมโภคกาย และนิรมาณกาย

ธรรมกาย หมายถึง สภาวะอันเปนอมตะ เปนสิ่งท่ีไรรูป ไมอาจรับรูไดดวยประสาทสัมผัส
ไมมีเบื้องตนและท่ีสุด ท้ังไมมีจุดกําเนิดและผูสราง ดํารงอยูไดดวยตนเอง แมจักรวาลจะวางเปลา
ปราศจากทุกสิ่ง แตธรรมกายจะยังคงดํารงอยูโดยไมมีท่ีสิ้นสุด และมหายาน ยังมีความเชื่อวา
พระธรรมกายนี้เอง ท่ีแสดงตนออกมาในรูปของสัมโภคกายบนภาคพ้ืนสวรรค และจากสัมโภคกายนี้ก็
จะเเสดงตนออกมาในรูปนิรมาณกาย ทําหนาท่ีสั่งสอนสรรพสัตวในโลกมนุษย

สัมโภคกาย หมายถึง พระกายท่ีแทจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจา กายนี้จะไมมีการ
แตกดับ อยูในสภาวะอันเปนทิพยอยูชั่วนิรันดร และนอกจากนี้ มหายานยังมีความเชื่อวา สัมโภคกาย
สามารถท่ีจะแสดงตนใหปรากฏแกพระโพธิสัตวได สามารถท่ีจะรับทราบคําสวดสรรเสริญและออน
วอนจากผูท่ีเลื่อมใสได และสัมโภคกายนี้เองท่ีเนรมิตตนลงมาเปนนิรมาณกาย คือพระสัมมาสัมพุทธ
เจาในโลกมนุษย เพ่ือเปนการสั่งสอนสัตวโลก เพราะฉะนั้นแมในบัดนี้พระสัมมาสัมพุทธเจาท้ังหลายท่ี
เคยอุบัติข้ึนในมนุษยโลกก็ยังสถิตอยูในสภาวะแหงสัมโภคกายนี้ มิไดแตกดับสูญสิ้นไปเลย และพระ
โพธิสัตวท้ังหลายก็ยังสามารถเห็นและรับคําสอนจากพระสัมมาสัมพุทธเจาเหลานี้ได

นิรมาณกาย หมายถึง กายของพระสัมมาสัมพุทธเจาท่ียังตกอยูในไตรลักษณ คือยังมีการ
เกิด แก เจ็บ และตาย เหมือนมนุษยธรรมดาท่ัวไป มหายานมีความเชื่อวา นิรมาณกายนี้ แทจริงแลว
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เปนการเนรมิตมาจากสัมโภคกาย เพ่ือเปนอุบายในการสั่งสอนสัตวโลก เพ่ือสรรพสัตวท้ังหลายจะได
ไมตกอยูในความประมาท และเรงปฏิบัติธรรมเพ่ือมุงสูความพนทุกขโดยเร็ว

อาทิพุทธะหมายถึง พระสัมมาสัมพุทธเจาท่ีเรียกวาพระอาทิพุทธะนี้ เปนผูเกิดข้ึนมาเอง
กอนสิ่งใดท้ังหมด (พระสยัมภูพุทธเจา) อันจะหาเบื้องตนและเบื้องปลายมิได เปนผูใหกําเนิด
พระพุทธเจาประเภทอ่ืนๆ ท้ังหมด เปนผูใหกําเนิดพระโพธิสัตวท้ังหลายและใหกําเนิดสรรพสิ่งตางๆ
ท้ังมวลท่ีมีอยูในสกลจักรวาลนี้ หรืออาจกลาวอีกนัยหนึ่งวา ทุกสิ่งทุกอยางในอนันตจักรวาลนี้ ลวนถือ
กําเนิดมาจากองคพระอาทิพุทธะนี้ท้ังสิ้น

ธยานิพุทธะ หมายถึงเปนผูท่ีเกิดมาจากอํานาจแหงฌานของพระอาทิพุทธะเพ่ือปกครอง
อาณาจักรและอาณาจักรยอยๆ ท่ีเรียกวาพุทธเกษตร ดังนั้นในแตละพุทธเกษตรจะมี พระสัมมาสัม
พุทธเจาคอยทําหนาท่ีโปรดเวไนยสัตวอยูหนึ่งพระองค และสภาพแตละพุทธเกษตร อาจจะมีความ
แตกตางกันไปบางตามความเหมาะสมของการโปรดสัตวในพุทธเกษตรนั้นๆ

มานุษีพุทธะหมายถึงเปนผูท่ีถือกําเนิดมาจากพระธยานิพุทธเจา โดยแสดงตนออกมาใน
รูปของมนุษยธรรมดาและอุบัติข้ึนมาในโลกมนุษย ท้ังนี้เพ่ือเปนอุบายแหงการสั่งสอนสรรพสัตว
ท้ังหลาย เพ่ือใหเรงปฏิบัติธรรมดวยความไมประมาท

นารายณสิบปางหมายถึงการอวตารหรือแปลงรางจําแลงลงมาของพระวิษณุหรือพระ
นารายณในปางตางๆ รวม ๑๐ ปาง บางครั้งเรียกวา ทศมาวตาร

อวตาร หมายถึง การเสด็จลงมาสูภพภูมิมนุษยของเทพเจาในลักษณะตางๆ

พุทธาวตารหมายถึง การเสด็จลงมาเกิดเปนพระพุทธเจาในพุทธศาสนา

สุขาวดีพุทธเกษตรหมายถึง ดินแดนท่ีเกิดข้ึนดวยอํานาจบารมีของพระอมิตาภพุทธะ ซึ่ง
เปนพระพุทธเจาในอดีตยอนไปกอนหนาพระโคตมพุทธเจาไป ๑๐ กัป ในดินแดนนี้ไมมีความทุกขมี
แตความสุขสะดวกสบายสวยงาม มีดินแดนลอมรอบดวยภูเขาแกว กําแพงแกว มีสระโบกขรณีท่ี
ประดับดวยแกวมณี มีดนตรีทิพยบรรเลงอยูเสมอ มีนกรองออกมาเปนเสียงธรรมเทศนา บรรยากาศ
ตาง ๆ ผูอยูในแดนสุขาวดีพุทธเกษตรเพียงเกิดพุทธานุสสติ ธัมมานุสสติ และสังฆานุสสติ และตั้งใจ
ปฏิบัติธรรมบรรลุนิพพานในดินแดนแหงนี้ได
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๑.๗ ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

๑.๗.๑ เอกสาร-หนังสือ-ตํารา
พุทธทาสภิกขุ ใหทัศนะไววานิกายเซนของมหายานใหความหมายของตรีกายคลาบกับ

ฝายเถรวาท เห็นไดจากท่ีพระสังฆนายก กลาวไวในสูตรเวยหลางวา “อาตมาก็จะไดกลาวแกทาน
ท้ังหลายถึงเรื่องตรีกายของพระพุทะเจาแหงจิตเดิมแทสืบไปเพ่ือวาทานท้ังหลายจะสามารถเห็นกาย
ท้ังสามนี้ แลวจะเหนแจงจิตเดิมแทอยางชัดเจนดวย...ดวยกายของเรานี้ เราขอถึงท่ีพ่ึงในธรรมกาย
อันบริสุท์ิของพระพุทธเจา...เราขอถึงท่ีพ่ึงในสัมโภคกายอันสมบูรณของพระพุทธเจา...เราขอถึงท่ีพ่ึงใน
นิรมาณกายอันมากมายตั้งหม่ืนแสนของพระพุทธเจา๒๑

พระคณาจารยจีนธรรมสมาธิวัตร(เย็นเจี่ยว)ไดกลาวไววาหลักการสําคัญประการหนึ่ง
ของมหายานอยูท่ีหลักเรื่อง ตรีกาย อันหมายถึงพระกายท้ัง ๓ ของพระพุทธเจา ในกายตรัยสูตรของ
มหายาน พระอานนททูลถามถึงเรื่องพระกายของพระพุทธเจา พระพุทธเจาจึงตรัสแกพระอานนทวา
ตถาคตมีกายเปน ๓ สภาวะคือตรีกาย ไดแกนิรมาณกาย หมายถึง กายท่ีเปลี่ยนแปลงไดตามสภาพ
ของสังขารในฐานะท่ีเปนมนุษย พระศากยมุนผีูทองเท่ียวอยูบนโลก สั่งสอนธรรมแกสาวกของพระองค
และดับขันธปรินิพพานเม่ือพระชนมายุได ๘๐ พรรษาสัมโภคกาย หมายถึง กายท่ีประทับในแดนพุทธ
เกษตรตางๆ มีลักษณะเปนทิพย มีอายุท่ียืนยาวมากดุจความเปนนิรันดร และมีภาวะรุงเรืองแผซาน
ปรากฏแกพระโพธิสัตวท้ังหลายธรรมกาย หมายถึง กายอันไรรูปราง เปนสภาวธรรม ในฐานะเปน
สภาพสูงสุด หลักแหงความรู ความกรุณา และความสมบูรณ๒๒

เสฐียร พันธรังษี กลาวไววา ตรีกายคือกาย ๓ ของพระพุทธเจา  เกิดจากพระพุทะเจา
ประเภทมานุสสพุทธ  คือพระพุทธเจาผูปรากฏพระกายเปนมนายในยุคหลังท่ีสุด ในท่ีนี้ไดแก พระ
สมณโคดม...ในลัทธิมหายานมีหลักตรีกายคือหลักวา พระมานุสสพุทธมีพระกายเปน ๓ ก็เปนรัตนค
ตรัย คือหลัก ๓ ประการของตน  ผลแหงการนับถือตรีกายนั้น เนื่องมาแตทิฐิอันวาดวยพระอาทิพุทธ
(สยัมภูพุทะเจา) และพระมานุสสพุทธ ๕ พระองค  คือนับถือวา พระมานุสสพุทธทุกพระองคมีพระ
กายเปน ๓ หรือมีภาวะแตกตางกันเปน ๓ ประการในพระองค หรือมีพระกายเปน ๓ ใน
ขณะเดียวกัน...จะเห็นไดจากพระประธานในโบสถมหายานมี ๓ องค รูปนั้นมิไดหมายถึงพระพุทะเจา

๒๑พุทธทาสภิกขุ(แปล), สูตรเวยหลาง.(กรุงเทพฯ : ธรรมสภา,ม.ป.ป.), หนา ๗๐.
๒๒พระคณาจารยจีนธรรมสมาธิวัตร (เย็นเจี่ยว), สารัตถธรรมมหายาน, วัดมังกรกมลาวาส, พ.ศ.

๒๕๑๓.



๑๕

๓ พระองค  แตหมายถึงพระมานุสสพุทธหรือพระศากยมุนีพุทธพระองคเดียว แตมีพระกายเปน ๓
เปนลักษณะไตรรัตนมหายาน๒๓

สมัคร  บุราวาศไดใหทัศนะไววาปรัชญาเวทานตะของศังกราจารยนั้น แมจะมีการเอย
อางวาเปนคัมภีรเกาแก(ปุราณะ)มีมากอนพุทธศาสนาดังท่ีมีบางคนเชื่อก็ตาม แตจากหลักฐานท่ี
ปรากฎนั้นกลับพบวามาการกลาวโจมตีวิพากษวิจารณลัทธินิกายตางๆ  เชนพุทธปรัชญามหายานและ
เชนรวมถึงลัทธินิกายของศาสนาพราหมณดวยกันเอง  ดังนั้นจึงเชื่อไดวานาจะเกิดข้ึนมาภายหลังแลว
กลาวอางวามีมากอนแลวเพ่ือใหคํากลาวโจมตีนั้นนาเชื่อถือ อยางไรก็ตามปรัชญาเวทานตะถือเปน
ปรัชญาท่ีมีอิทธิพลตอความคิด  ชีวิตของชาวอินเดียตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน๒๔

เสถียร  โพธินันทะ ไดใหทัศนะไววามหายานชั้นแรกนั้นดูเหมือนมีทัศนะตรงกับเถรวาท
ท่ีวา พระพุทะเจาทรงมีพระกายเพียง ๒ คือธรรมกายและนิรมาณกาย ธรรมกายนั้นมีพระพุทธวจนะ
ท่ีตรัสโดยตรงในบาลีอัคคัญญสูตร  ทีฆนิกาย   สวนนิรมาณกาย ไดแกพระกายของพระศาสดาท่ี
ประกอบดวยขันธ ๕ ในคัมภีรฝายมาธยมิกะชั้นแรกก็ยังไมพบกายท่ี ๓๒๕

สมภาร  พรมทา กลาวถึงมหายานวา ในชั้นแรกดูเหมือนจะมีทัศนะตรงกับเถรวาทท่ีวา
พระพุทธเจามีพระกายเพียง ๒ เทานั้นคือ ธรรมกาย และ นิรมานกาย ธรรมกายนั้นมีพระพุทธวจนะท่ี
ตรัสโดยตรงในบาลีอัคคัญญสูตรแหงทีฆนิกาย สวนนิรมาณกายนั้นไดแกพระกายของพระศาสดาท่ี
ประกอบดวยขันธ ๕ ในคัมภีรฝายมาธยมิกชั้นแรก ก็ยังไมพบกายท่ี ๓ ธรรมกาย ตามนัยแหงเถรวาท
หมายถึงพระคุณท้ัง ๓ ของพระพุทธเจา อันไดแก พระปญญาคุณ พระวิสุทธิคุณ และพระมหา
กรุณาธิคุณ มหายานไดสรางแนวความคิดตรีกายข้ึนดวยวิธีเพ่ิมกายอีกกายหนึ่งเขาไป คือ สัมโภคกาย
ซึ่งเปนกายของพระพุทธองคอันสําแดงปรากฏใหเห็นเฉพาะหมู พระโพธิสัตว มหาสัตว เปนทิพยภาวะ
มีรัศมีรุงเรืองแผซานท่ัวไป เพราะฉะนั้น แมจนกระท่ังบัดนี้ พระโพธิสัตวก็ยังอาจจะเห็นพระศากยมุนี
พุทธเจาไดในรูปสัมโภคกาย พระพุทธองคยังทรงอาจสดับคําสวดมนตตของเรา แมพระองคจะดับ
ขันธปรินิพพานไปแลวก็ดี ท้ังนี้ก็ดวยการดับขันธปรินิพพานนั้นเปนเพียงการสําแดงใหเห็นปรากฏใน
รูปนิรมานกายเทานั้น สวน ธรรมกาย นั้น ก็เปนสภาวะอมตะ ไรรูปรางลักษณะเปนอจินไตย(นึกคิด
หรือเดาไมไดหรืออยูนอกเหนือความคิดออกไป) ไมมีเบื้องตน ทามกลาง ท่ีสุด แผคลุมอยูท่ัวไป
ความคิดเรื่องสัมโภคกายนี้ มหายานไดรับจากนิกายมหาสังฆิกะ และในหมูคณาจารยของมหายานก็ไม
มีความเห็นพองกันในเรื่องนี้๒๖

๒๓เสฐียร  พันธรังษี, พุทธศาสนามหายาน, .(กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), หนา ๗๐.
๒๔สมัคร  บุราวาศ,ปรัชญาพราหมณในสมัยพุทธกาล, .(กรุงเทพฯ : ศยาม,๒๕๕๔),หนา ๒๑๐-๒๑๑.
๒๕เสถียร  โพธินันทะ,ปรัชญามหายาน,(กรุงเทพฯ: สํานักพิมพบรรณาคาร,๒๕๒๒), หนา ๑๕-๑๖.
๒๖สมภาร  พรมทา, พุทธศาสนามหายาน,(กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๓๔),หนา ๘.



๑๖

สุนทร  ณ รังสีไดใหทัศนะไววามูลเหตุของการเกดแนวคิดเรื่องตรีมูรติของศาสนา
พราหมณ-ฮินดูนั้น  อาจแยกเหตุปจจัยไดหลายสวน   สวนหนึ่งเกิดจากระแสภายนอกของความ
เขมแข็งและกระแสตอบรับนับถือของพุทธศาสนามหายาน  ประกอบกับความออนแอของพุทธศาสนา
เถรวาทเริ่มปรากฏใหเห็นในอินเดีย จึงเกิดปรากฎการณเขาแทรกแซงดวยการตีความหรือ
อรรถาธิบายคําสอนอางความเกาแกของคัมภีรวาเปนปุราณะ(โบราณ) โดยยกเหตุผลใหเห็นวา
พระพุทธเจาเปนเพียงองคอวตารปางหนึ่งของพระนารายณเทานั้น ซึ่งนับวาเปนความชาญฉลาดของ
พราหมณ-ฮินดู  แตเหตุดังกลาวก็กลับทําใหพุทธศาสนามหายานอธิบายแนวคิดใหมตอบโตดวยการ
สรางตรีกายข้ึนมาในพุทธศาสนา ท้ังท่ีตามหลักฐานเดิมนั้นมีเพียง ๒ กาย คือ ธรรมกาย(กายธรรม
หรือกายแหงพุทธะ)และสัมโภคกาย(กายเนื้อหรือกายแหงสิทธัตถะโคตมะ) โดยเพ่ิมนิรมาณกาย(กาย
จําแลงหรืออวตาร) เพ่ือตอสูกับแนวคิดตรีมูรติของพราหมณจนทําใหมหายานถูกมองวาเปนเทวนิยม
(Theism)๒๗

ฟน ดอกบัวในแนวคิดของศังกราจารยและรามนุชะ  ตางไมลงรอยกันคือมีความขัดแยง
กัน  บางก็วาพระพรหมสูงสุด  พระศิวะ(อีศวร) และพระวิษณุ(นารายณ) เปนอวตารหรือภาค
แสดงออกของพระพรหมเทานั้น บางก็วาพระศิวะ(อีศวร)สูงสุด พระพรหมและพระวิษณุ(นารายณ)
เปนอวตารหรือภาคแสดงออกของพระศิวะ(อีศวร)เทานั้น  บางก็วาพระวิษณุ(นารายณ)สูงสุดพระ
พรหม  และพระศิวะ(อีศวร) เปนอวตารหรือภาคแสดงออกของพระวิษณุ(นารายณ)เทานั้น๒๘

ดวงธิดา ราเมศวรในชวงท่ีศาสนาพราหมณกําลังเสื่อมถอยลงไป ก็เกิดพุทธศาสนาข้ึนมา
เปนท่ีแพรหลายและไดรับการยอมรับจากชนทุกชั้นวรรณะ เปนเหตุใหศาสนาพราหมณมองวาการ
ปลอยปละละเลยไปโดยไมทําอะไรนั้นถือเปนการเปดโอกาสใหพุทธศาสนาเจริญรุงเรืองและเปนเปน
การบอนทําลายศาสนาพราหมณในระยะยาว  ดังนั้นจึงมีความจําเปนท่ีจะเรียกรองศรัทธาใหกลับคืน
มาดวยการแตงคัมภีรปุราณะอางของเกาโบราณคลายกับรูปแบบเรื่องเลาปกรณัมเทพนิยายกรีกโรมัน
เพ่ือตอบโตเอาคืนกลืนพุทธใหเปนพราหมณโดยใชแนวคิดการอวตาร ๑๐ ปางของพระนารายณ ดึง
เอาพระพุทธเจาเขาไปเปนปางหนึ่งของพระนารายณปางท่ี ๙ พุทธาวตาร๒๙ และแนวคิดเรื่องตรีกาย
ในพุทธศาสนาฝายมหายานสุขาวดี...จัดเปนสํานักหนึ่งทางพุทธศาสนาท่ีกอตั้งข้ึนในประเทศจีน สํานัก
นี้มีลักษณะเฉพาะตรงท่ีมีหลักคําสอนไมเนนใหพ่ึงปญญาของตนเองเปนหลักในการแสวงหาความหลุด
พน แตกลับสอนใหพ่ึงอํานาจภายนอก ซึ่งผิดไปจากคําสอนพุทธแบบเดิม เปาหมายหลักคือการไดไปอ

๒๗สุนทร ณ รังษี, ปรัชญาอินเดีย:ประวัติและลัทธิ,(กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,๒๕๓๗)
๒๘สรุปความจากฟน ดอกบัว, ปวงปรัชญาอินเดีย,(กรุงเทพฯ : ศยาม ,๒๕๔๕), หนา ๘๒-๑๓๐.
๒๙สรุปความจากดวงธิดา ราเมศวร, อินเดีย อารยธรรมย่ิงใหญแตโบราณแหงอาเซียใต,(กรุงเทพฯ :

ยูโรปา เพรส จํากัด,๒๕๓๗), หนา ๗๔-๗๗.



๑๗

ยูในพุทธเกษตรสุขาวดีของพระพุทะเจาองคหนึ่งท่ีมีนามวาอมิตาภะ เม่ือปญญาไมใชสิ่งสําคัญในการ
จะชวยใหคนพนทุกขสํานักนี้จึงสอนใหคนมีศรัทธา หรือมีความปรารถนาอันแรงกลาท่ีจะสงจิตไป
ขอใหพระอมิตาภ     พุทธเจาทรงชวยใหหลุดพน ศรัทธาจึงเปนเงื่อนไขท่ีพุทธศนิกชนจําเปนตองมี
เปนอันดับแรก๓๐

สุมาลี  มหณรงคชัยจากยุคสูตรหรือยุคฮินดูเปนยุคแตงคัมภีรปุราณะเพ่ือดับกระแสความ
โดงดังและความโดดเดนของพุทธศาสนาเถรวาท แตพุทธศาสนามหายานกลับโดดเดนข้ึนแทนท่ีและ
กลายเปนคูแขงของศาสนาพราหมณจนกระท่ังพราหมณศังกราจารยจําเปนตองแตงคัมภีรปุราณะ
ดังกลาวข้ึนมาเพ่ือขมพุทธศาสนามหายาน ตอมายุคปราชญคือยุคอรรถกถาเกิดแนวคิดตรีมูรติและ
แนวคิดอวตารเพ่ือกลืนพุทธศาสนา๓๑

ดร.ดีที  ซูซุกิ(D.T.Suzuki)ไดกลาวไววา แนวคิดคําสอนเรื่องตรีกายนี้ยอมรับกันในฝาย
มหายานท้ังจีนและญี่ปุน มีกําเนิดและพัฒนาการมาอยางยาวนานในปรัชญาโยคาจารโดยทานอสังคะ
และเหลาสานุศิษย ซึ่งตรีกายก็คือธรรมกาย สัมโภคกาย และนิรมาณกาย๓๒และ ดร.ดีมี.ซูซุกิ ยังได
กลาวไวอีกวา คําสอนเรื่องตรีกายในลังกาวตารสูตรยังไมไดรับการพัฒนาอยางเต็มท่ี  เพราะ
องคประกอบของพระพุทธเจาท่ีปรากฎคือธัมตตาพุทธะ  วิปากพุทธะ และนิรมาณพุทธะ เปนการ
เปลี่ยนรูปไปตามพระพุทธประสงคของพระพุทธองค ท้ังนี้เพ่ือใหสะดวกและสอดคลองกับพุทธวิธีใน
การชวยเหลือสรรพสัตวใหหลุดพนจากกิเลสเปนเปาหมายหลัก  และจากการท่ีพระพุทธองคทรง
จําแลงแปลงกายหรือทรงเลือกใชพระวรกายไดหลายแบบดังกลาวเปนเหตุใหพุทธศาสนาถูกมองวา
เปนศาสนาพหุเทวนิยมและจักรวาลนิยม๓๓

นลินักษะ ดัทท (NalinakshaDutt) กลาวไว ว า มหายานในระยะแรกเชื่ อว า
พระพุทธเจามีเพียง ๒กาย คือ ธรรมกาย ซึ่งหมายถึงพระคุณของพระพุทธองคไดแก พระเมตตาคุณ
พระปญญาคุณ และพระวิสุทธิคุณนอกจากธรรมกายก็มี นิรมาณกาย หมายถึง กายเนื้อในขณะท่ี
พระองคยังทรงพระชนมอยูมหายานไดแตงเติมเพ่ิมอีกกายหนึ่งเขาไปคือสัมโภคกาย ซึ่งเปนกายของ
พระพุทธองคท่ีสําแดงใหปรากฏเฉพาะพระโพธิสัตว พระกายนี้เปนสภาวะทิพยมีรัศมีรุงเรืองแผซาน
ท่ัวไปพระองคยังทรงสดับคําสวดมนตของเรา แมจะดับขันธปรินิพพานไปแลวในความเห็นของฝาย

๓๐ดวงธิดา ราเมศวร, อินเดีย อารยธรรมย่ิงใหญแตโบราณแหงอาเซียใต,หนา ๗๔-๗๗.
๓๑สุมาลี มหณรงคชัย,ฮินดู-พุทธ จุดยืนท่ีแตกตาง.พิมพครั้งท่ี ๑, (กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ,๒๕๔๖),หนา

๓๒-๓๓.
๓๒D.T.Suzuki, Studies in  theLankavatara Sutra. (London :Routledge&Kegan Paul

Ltd,1972), P.308.
๓๓Ibid, P.xiv-xv.



๑๘

มหายานนั้นพระพุทธเจาเปนทิพยภาวะมีภาวะความเปนอยูคูกับโลกเสมอ อยาคิดวาการปรินิพพาน
ของพระพุทธองคเปนภาวะขาดศูนยโดยสิ้นเชิงการปรินิพพานของพระองคเปนเพียงภาพมายาเทานั้น
โดยแทจริงแลว พระพุทธเจานั้นเปนอนาทิเปนอนันตะ ดวยความเชื่อดังกลาวพระพุทธเจาของ
มหายานจึงปรากฏมีพระกาย๓ ลักษณะ ซึ่งเรียกกันวา ตรีกาย คือ

๑.สัมโภคกาย คือพระกายท่ีเปนทิพยภาวะ ประทับอยูณ พุทธเกษตรของพระองค ทรงแสดง
พระสัทธรรมอยูในแดนอ่ืนๆพระพุทธเจาอาจมาปรากฏพระองคแกมนุษยได ในคัมภีรปญจวีสติมี
อธิบายวา หลังจากท่ีพระโพธิสัตวเจาถึงพุทธภูมิโดยการปฏิบัติตามบารมีท้ัง๖จึงมีอวัยวะใหญครบ ๓๒
และมีอวัยวะเล็กๆ อีก๘๐แลวทรงแสดงมหายานสูตรแกพระโพธิสัตวท้ังหลายและทรงปลูกไวซึ่งความ
ปติยินดีและความเมตตาลงในจิตของพระโพธิสัตวเหลานั้นสัมโภคกายดํารงอยูเพ่ือชวยเหลือพระ
โพธิสัตวท่ีปฏิบัติผานทสภูมิแลวเปนกายท่ีอยูระหวางธรรมกายและนิรมาณกาย ดํารงอยูนิรันดรพน
จาก อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เปนกายท่ีมีอยูกอนนิรมาณกายและมีอยูหลังปรินิพพานของนิรมาณกาย

๒.นิรมานกาย คือพระกายท่ีพระองคนิรมิตข้ึนมาเปนพระกายเนื้อท่ีคนท่ัวไปสามารถมองเห็น
ไดเชน ความทรุดโทรมดวยความชรา และความดับขันธเปนตน เปนพระกายท่ีทรงนิรมิตมาเพ่ือ
บําเพ็ญพุทธกิจคัมภีรปญจวีสติ แสดงวา พระโพธิสัตวหลังจากไดรับธรรมจากการปฏิบัติบําเพ็ญบารมี
จนไดเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงสามารถเสด็จไปโปรดสรรพสัตวไดทุกท่ีทุกแหงดวยนิรมเมฆหรือ
นิรมานกายนั่นเอง

๓.ธรรมกาย ตามคติมหายาน ธรรมกายเปน กายท่ีแทจริงของพระพุทธเจาเปนแกนแท เปน
สัจจธรรม ท่ีดํารงอยูไมมีวันสลายธรรมกายจัดเปนนิจจัง สุขขัง ศูนยตา และบริสุทธิ์อีกท้ังธรรมกายยัง
สัมพันธกับเรื่องราว ของตถาคตครรภ,พุทธภาวะ และรัตนะท้ังสามคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะ

อีกความหมายหนึ่งคือความตรัสรูธรรมคือพระนิพพานนั่นเอง “ธรรมกาย ” หมายถึง
พระคุณท้ังหลายของพระพุทธองคอันมีพระเมตตาคุณ,พระกรุณาธิคุณ,พระปญญาคุณซึ่งมีรัศมีแผ
กวาง แผคลุมไปโดยท่ัว ไรเงื่อนไขและไรซึ่งขอจํากัดใดๆท้ังปวง เปนสภาวะอมตะ ไมมีเบื้องตน ไมมี
ทามกลางและไมมีท่ีสุดพระธรรมกายเปนพระนิรันดรกายของพระพุทธเจา ซึ่งเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
พระโพธิญาณซึ่งปรากฏอยูทุกแหงหน พระธรรมกายนี้อยูเหนือกาลเทศะไมอยูใตอํานาจของไตร
ลักษณ พระธรรมกายนี้ทรงไวซึ่งอันติมภาพอยางสัมปุรณะยอมอยูเหนือความเขาใจและความ
คาดคะเนของสามัญมนุษยซึ่งรับรูไมได ท่ีมาของพระนิรมานกาย และพระสัมโภคกายโดยท่ีพระรูป
กายท้ังสองตองข้ึนอยูกับพระธรรมกายนี้๓๔

๓๔NalinakshaDutt, Mahayana Buddhism, Fimma KLM Paivate Limited, Zculctta: 1976,
P.159.



๑๙

๑.๗.๒ งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

พระมหาไสว  โชติ โก (ทํานา) ไดวิ จัย เรื่ องการศึกษาวิ เคราะหธรรมกายใน
พระพุทธศาสนา  พบวา ราวพุทธศตวรรษท่ีหาพุทธศาสนามหายานปรากฏแลวมีพัฒนาการแตกก่ิง
กานเปนนิกายตางๆ  แตกตางจากเถรวาทชัดเจน โดยเฉพาะทัศนะตอพระพุทธเจาและทัศนะตออุดม
คติสูงสุดของชีวิต  ในสวนของพระพุทธเจานั้นมหายานไดพัฒนากายข้ึนเปน ๓ กาย (ตรีกาย) เปนการ
อธิบายตัวตนหลอก(Empirical Self) ท่ีเกิดจากธาตุดิน น้ํา ลมไฟ เปนตัวตนท่ีเราพบเห็นใน
ชีวิตประจําวันเปนรูปรางของสรรพสิ่งท้ังหลาย  ตัวตนแบบนี้เปนอนัตตา เปนไปตามกฎไตรลักษณ
กับตัวตนท่ีแทจริง(Absolute Self) หรือตัวตนท่ีบริสุทธิ์นิรันดร   แตตัวตนท้ังสองนั้นมีความสัมพันธ
ซึ่งกันและกัน แนวคิดนี้สอดคลองกับแนวคิดปรัชญาสํานักสางขยะในอินเดียท่ีกลาวถึงความสัมพันธ
ของตัวตนหลอกวา ปรากฤติ และตัวตนถาวรวา บุรุษ๓๕

ประพจน  อัศววิรุฬหการแนวคิดเรื่องพระโพธิสัตวในศาสนาพุทธฝายมหายานนั้น มิไดมี
ความหมายแคเพียงผูตั้งปณิธานเปนพระพุทะเจาในอนาคตดวยการลงมาโปรดสรรพสัตวเทานั้น
หากแตมีความหมายถึงองคพระอาทิพุทธประสงคจะลงมาชวยสรรพสัตวจึงอวตารลงมาสูรางพระ
โพธิสัตวในคราวละหลายๆ  ราง พรอมๆ  กันไดคราวละจํานวนมากมาย  เพ่ือชวยเหลือสรรพสัตวให
ขามพนหวงโอฆกันดารไดทันเวลา๓๖

จากการทบทวนเอกสารหนังสือ ตํารา  งานวิจัยและบทความท่ีเก่ียวของขางตน พบวา
แนวคิดและความเชื่อในเรื่องตรีมูรติในศาสนาพราหมณ-ฮินดู  และตรีกายในพุทธศาสนามหายาน
เปนประเด็นท่ีสําคัญในสองศาสนาจากการศึกษาในเบื้องตนพบวาตางฝายมีอิทธิพลหรือเปนมูลเหตุให
อีกฝายจําเปนตองปรับตัวอธิบายความตอสูอีกฝายหนึ่งจนกอใหเกิดความเขาใจผิดวาเปนความคิด
ความเชื่อแบบเดียวกัน  จนพุทธศาสนาฝายมหายานถูกมองวาเปนเทวนิยม ดังนั้นผูวิจัยเห็นวามี
ประเด็นท่ีมีท้ังนัยะความเหมือนและความแตกตางระหวางตรีมูรติในศาสนาพราหมณ-ฮินดูกับตรีกาย
ในพุทธศาสนามหายาน จึงสนใจท่ีจะศึกษาเปรียบเทียบใหลึกซึ้งชัดเจนยิ่งข้ึนวามีความเหมือนในแง
ของเทวนิยมอยางไร และมีความแตกตางในดานเอกลักษณของการใชเหตุผลอธิบายเฉพาะอยางไร

๓๕สรุปความจาก  พระมหาไสว  โชติโก(ทํานา), การศึกษาวิเคราะหธรรมกายในพระพุทธศาสนา.
วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒, หนา ๔๓-๕๓.

๓๖สรุปความจาก  ประพจน  อัศววิรุฬหการ, การศึกษาวิเคราะหเรื่องพระโพธิสัตวในคัมภีรเถรวาทและ
คัมภีรมหายาน,วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต,ภาควิชาภาษาตะวันตออก บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย,๒๕๒๓.



๒๐

๑.๘ กรอบแนวคิด
การวิจัยครั้ งนี้ เปนการวิจัยเชิ ง เอกสาร ผู วิจัยได กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย

(ConceptualFramework) ครั้งนี้

๑.๙ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
๑.๙.๑ ทําใหทราบตรีมูรตใินศาสนาพราหมณ-ฮินดู
๑.๙.๒ ทําใหทราบตรีกายในพุทธศาสนามหายาน
๑.๙.๓ ทําใหทราบความเหมือนและความแตกตางระหวางตรีมูรติในศาสนาพราหมณ-

ฮินดูกับตรีกายในพุทธศาสนามหายาน

-เปรียบเทียบความเหมือน
ความตางสรุปวิเคราะห

ตรีกาย

เปรียบเทียบตรีมูรติในศาสนาพราหมณ-ฮินดู
กับตรีกายในพระพุทธศาสนามหายาน

ตรีมูรติ

-ความหมาย
-มูลเหตุ
-พัฒนาการ
-ประเภทและองคประกอบ
-เปาหมายสูงสุด

-ความหมาย
-มูลเหตุ
-พัฒนาการ
-ประเภทและองคประกอบ
-เปาหมายสูงสุด



บทที่ ๒

แนวคิดเร่ืองตรีมูรติในศาสนาพราหมณ-ฮินดู

๒.๑ ความหมายของตรีมูรติ
คําวาตรีมูรติ( )มาจากภาษาสันสกฤต โดยแยกเปน ๒ คํา คือ คําวาตรี๑ แปลวา

สาม, กับคําวา มูรติ๒ แปลวา รูปแบบ, ตรีมูรติ จึงหมายถึง รูปแบบท้ังสามหรือรูปแบบของพระผูเปน
เจาท้ังสามพระองค ซึ่งประกอบไปดวย พระพรหม พระวิษณุ พระศิวะ เปนหลักสําคัญในศาสนาฮินดู
หากมองตามหลักปรัชญาสามารถหมายถึง พระผูสราง พระผูรักษาและพระผูทําลาย หรือสามารถ
เปรียบไดกับหลักธรรมท่ีวา เกิดข้ึน ตั้งอยูและดับไป

แตความหมายโดยรวม คําวา ตรีมูรติ๓ หมายถึง การอวตารของพระเปนเจาสูงสุดท้ัง
สามองคในศาสนาฮินดู ไดแก พระพรหม(พระผูสราง) พระวิษณุ(ผูปกปองรักษา) และพระศิวะ(ผู
ทําลาย) เทพสูงสุด ๓ องคของศาสนาฮินดู

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน ใหนิยามและความหมาย “ตรีมูรติ” วา “ว. มีรูป ๓
คือ รูปพระพรหม รูปพระวิษณุ รูปพระศิวะ. น. ชื่อเรียกเทพเจาในศาสนาพราหมณ มี ๓ องค คือ
พระพรหม(พระผูสราง) พระวิษณุหรือพระนารายณ(พระผูรักษา) และพระศิวะหรือพระอิศวร (พระผู
ทําลาย). (ส.ตฺริมูรฺต)ิ”๔

อรุณศักดิ์  กิ่งมณี ไดใหนิยามและความหมายไววา “ตรีมูรติ” หมายถึงเทพเจา ๓ องคท่ี
สําคัญท่ีสุดของศาสนาพราหมณ-ฮินดู ซึ่งพัฒนาแนวคิดมาจากยุคอารยันจนถึงยุคอวตารดวยการ
ตีความหมายใหม เปนการอธิบายความหมายบทบาทอํานาจหนาท่ีของเทพท้ัง ๓ องคในฐานะเทพ
จําแลงแปลงกายเปนภาคตางๆ๕

๑ Coleman, T. (๒๐๑๑). "Avatāra". Oxford Bibliographies Online: Hinduism. P.6.
๒ Ibid, P.6.
๓ Ibid, P.6.
๔ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน, (กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศนการพิมพ

,๒๕๕๕),หนา ๓๘๗.
๕ อรุณศักดิ์  ก่ิงมณี, ตรีมูรติ อภิมหาเทพของฮินดู. (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ,๒๕๔๑), หนา ๑๑.



๒๒

กลาวโดยสรุป คําวาตรีมูรติ นั้น ความหมายโดยพยัญชนะ หมายถึง รูปแบบท้ังสามหรือ
รูปแบบของพระผูเปนเจาท้ังสามพระองค แตความหมายโดยอรรถะหรือตามท่ีชาวฮินดูเขาใจกัน
หมายถึง การอวตารของพระเปนเจาสูงสุดท้ังสามองคในศาสนาพราหมณ-ฮินดู

๒.๒ กําเนิดและพัฒนาการแนวคิดเร่ืองตรีมูรติ
๒.๒.๑ การแบงยุคในศาสนาพราหมณ-ฮินดู

ศาสนาพราหมณ-ฮินดูมีระยะเวลาพัฒนาการมายาวนาน ความเชื่อในเทพพระเจาตางๆ
ไดเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย มีการแบงยุคแนวคิดของศาสนาพราหมณ-ฮินดูออกเปนยุคตางๆ
ความเปนมาของศาสนาพราหมณ-ฮินดเูปนศาสนาเดียวกัน เพราะถาแยกเปนคนละศาสนาก็เทากับวา
ศาสนาพราหมณตายไปแลวและมีศาสนาฮินดเูกิดใหมแทน แตในดานความเปนจริงนั้นศาสนา
พราหมณไมไดตาย และศาสนาฮินดูก็ไมไดเกิดใหม แตพัฒนามาจากศาสนาดั้งเดิมมาเปนศาสนายุคท่ี
ชนชั้นพราหมณืมีบทบาทอํานาจควบคุมชี้นําสังคม จึงเรียกวาศาสนาพราหมณ ตอมาเกิดสายธาร
ความคิด ความเชื่อความศรัทธาไดพัฒนาการมาสูพราหมณยุคใหมในปจจุบันอันเปนกลุมคนในลุม
แมน้ําสินธุ จึงเรียกรวมวา พราหมณ-ฮินดู

กลาวในแงประวัติศาสตรนั้นศาสนาพราหมณ-ฮินดมีูวิวัฒนาการมายาวนาน ตั้งแตชาว
อารยันเริ่มเขามาตั้งถ่ินฐานในชมพูทวีป(ในอดีต)หรืออินเดีย(ในปจจุบัน)จนทําใหมีชื่อในชวงเริ่มแรกวา
“ศาสนาสนาตนะ”แปลวา“ศาสนาท่ีดํารงอยูนิจนิรันดร ไมมีวันเสื่อมคลาย”ตอมาเกิดคัมภีรพระเวท
เรียกวา“ไวทิกธรรม”แปลวา“ธรรมท่ีไดจากพระเวท”ภายหลังเปลี่ยนเปน“อารยธรรม”แปลวา“ธรรม
อันดีงาม”เม่ือชนชั้นพราหมณมีอิทธิพลทางศาสนาจึงไดชื่อวา ศาสนาพราหมณบาง  พราหมณธรรม
บาง แปลวา คําสอนของพราหมณ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางศาสนา จึงชื่อวา“หินทูธรรม” หรือ
“ฮินดูธรรม”แปลวา“ธรรมท่ีสอนลัทธิอหิงสา” คําวา อหิงสา แปลวา การไมเบียดเบียน

แตจากประวัติความเปนมาอันยาวนานของศาสนาพราหมณ-ฮินดู กอใหเกิดแนวคิดทาง
ศาสนาตางกันออกไป ซึ่งความแตกตางดังกลาวจะชัดเจนข้ึนเม่ือกลาวถึงการแบงยุคสมัยของศาสนา
พราหมณ-ฮินดูกอน โดยนักปราชญทางศาสนาไดแบงยุคศาสนาพราหมณ-ฮินดูออกเปน ๓ ยุค๖ คือ
๑.ยุคพระเวท (อยูในชวงประมาณ ๑,๐๐๐-๑๐๐ ป กอนพุทธกาล) ๒.ยุคพราหมณ (ประมาณ ๑๐๐
ป กอนพุทธกาล ถึง พ.ศ.๗๐๐) ๓.ยุคฮินดู(ตั้งแต พ.ศ.๗๐๐ เปนตนมา)

๖ ดูใน  สุชีพ  ปุญญานุภาพ, ประวัติศาสนาโลก.(กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย,๒๕๒๕)



๒๓

เสฐียรโกเศศ และนาคะประทีป แบงประวัติศาสนาพราหมณ-ฮินดู เปน ๑๑ ยุค๗ คือ

(๑).ยุคดึกดําบรรพ (ระยะเวลาประมาณ ๑,๐๐๐ ป กอนพุทธกาล)๘

อินเดียในยุคโบราณ แตเดิมเปนท่ีอาศัยของชนพ้ืนเมืองเดิมท่ีเรียกวา ทราวิฑ หรือด
ราวิเดียน (Dravidian) หรือมิลักขะ ซึ่งมีเผายอยๆ อีกหลายเผา แตรูปรางลักษณะคลายกัน คือ
รูปรางเล็ก ผิวดํา จมูกรั้น ตอมาพวกอินโด-ยูโรเปยน (Indo-European) หรืออารยัน ซึ่งมี ลักษณะผิว
ขาว จมูกโดง รูปรางสูงใหญ ซึ่งเดิมอยูในแถบลุมแมน้ําโวลกา แมน้ําอูราล ทะเลสาบแคสเปยน ได
อพยพมาตั้งถ่ินฐานอยูในบริเวณลุมแมน้ําสินธุ แมน้ําคงคา และแมน้ํายมุนา เม่ือมีกําลังคนมากข้ึน จึง
ไดแผขยายอํานาจเขามายึดครองดินแดนของชนพ้ืนเมืองเดิม ซึ่งก็คือชาวทราวิฑหรือมิลักขะ และได
จัดการปกครองอยางเปนระบบ ตลอดจนพัฒนาความเชื่อ ทางศาสนา โดยยกยองเทพของตนอยูเหนือ
ชนพ้ืนเมืองเดิม ซึ่งแตเดิมชาวมิลักขะนับถือธรรมชาติ คือ ดิน น้ํา ลม และไฟ เชื่อวาธรรมชาติท้ัง ๔
เปนเทพเจา มีตัวตน มีชีวิตจิตใจ ประทับอยูบนสวรรค จึงมีพิธีบวงสรวงเทพเจาดวยไฟ เพราะเชื่อวา
ควันไฟท่ีลอยข้ึนสูเบื้องบน เปนสื่อนําความประสงคของผูสังเวยไปแจงใหเทพเจาทราบ และการท่ีไฟ
ไหมเครื่องสังเวยหมดไป คือ การเสวยเครื่องสังเวยของเทพเจา สวนศาสนาเดิมท่ีชาวอารยันนับถือ
กอนอพยพเขาสูอินเดีย ไดแกการนับถือธรรมชาติและวิญญาณบรรพบุรุษ ธรรมชาติท่ีชาวอารยันนับ
ถือวาเปนเทพเจา คือ ๑.พระอินทรเปนเทพผูบันดาลสรรพสิ่งท้ังหลายใหเกิดข้ึนในโลก ๒. พระ
สาวิตรีเปนเทพแหงแสงสวางและความรอน ๓. พระวรุณเปนเทพแหงความเย็น ความชุมชื้น
๔. พระยมเปนเทพแหงความตาย

ชาวอารยันถือวา เทพท้ัง ๔ นี้ศักดิ์สิทธิ์ รักษาทิศท้ัง ๔ ของโลก จึงเรียกวา โลกบาล(จตุ
โลกบาล) พิธีบูชาเทพเจาจะกระทําควบคูกับพิธีบูชาดวงวิญญาณบรรพบุรุษ ดวยการนําอาหารไปวาง
ท่ีพ้ืนดิน เรียกวา “พลี” ซึ่งหลังจากชาวอารยัน(อริยกะ)เขามาปกครองชาวมิลักขะแลวปรับเปลี่ยน
เทพเจาท่ีตนนับถือเขากับเทพเจาของชาวมิลักขะ โดยสรางเทพเจาอัคนีข้ึนมาใหม เพราะเห็นวาชาว
มิลักขะนิยมบูชาไฟ แตใหอยูในฐานะเปนเทพบริวารของพระสาวิตรี เพ่ือใหชาวมิลักขะสํานึกตนอยู
เสมอวาอยูภายใตอํานาจการปกครองของชาวอารยัน

(๒).ยุคพระเวท (ระยะเวลาประมาณ ๙๕๗ - ๔๗๕ ปกอนพุทธกาล)๙

ในชวงเวลานี้ ชาวอารยันสรางเทพเจาข้ึนใหมหลายองค จัดแบงไดเปน ๓ กลุม คือ

๗ ดูรายละเอียดใน   เสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป,อารยธรรมอินเดีย.(กรุงเทพฯ : พระนคร,๒๕๑๒)
๘ เร่ืองเดียวกัน, หนา ๑๑๗.
๙ เสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป,อารยธรรมอินเดีย. หนา ๑๑๘.



๒๔

กลุมท่ี ๑ เทพเจาแหงสวรรค ไดแก วรุณ สูรยะหรือพระอาทิตย สาวิตรี วิษณุ
อุษามิตระ อทิติ อรรยมัน และอัศวิน

กลุมท่ี ๒ เทพเจาในอากาศ ไดแก วาตะ อินทระ รุทระ ปรรชันยะ มารุต
กลุมท่ี ๓ เทพเจาบนพ้ืนโลก ไดแก อัคนี โสม และยม

นอกจากนี้ยังมีการฆาสัตวบูชายัญรวมท้ังการถวายน้ําโสมประกอบกับการขับกลอม
พิธีกรรมในสมัยนี้จึงมีความซับซอนมากข้ึน เปนเหตุใหเกิดคนกลุมหนึ่งข้ึนมา คือ พราหมณ ซึ่งมี
หนาท่ีประกอบพิธีกรรม พราหมณจึงมีอํานาจมากข้ึน และทําหนาท่ีแตกตางกันไปดังนี้

พวกท่ี ๑ ทําหนาท่ีบูชาเทพเรียกวาพราหมณโหรตา
พวกท่ี ๒ ทําหนาท่ีสวดขับกลอมเรียกวาพราหมณอุทคาดา
พวกท่ี ๓ ทําหนาท่ีจัดพิธีกรรมตามลัทธิเรียกวาพราหมณอัธวรรยุ

พราหมณท้ัง ๓ พวกนี้ จะปฏิบัติหนาท่ีของตนตอเนื่องกันตามลําดับ นอกจากนี้ยังมี
พราหมณอีกพวกหนึ่งเรียกวา พรหมาเปนผูเชี่ยวชาญในการประกอบพิธีกรรมทําหนาท่ีควบคุมการ
บูชายัญใหถูกตองตามคัมภีรพระเวทในแตละครั้งท่ีทําพิธีบูชาเทพเจาตองมีการเชิญวิญญาณบรรพ
บุรุษมารวมพิธีดวยเสมอ ในสมัยนี้พราหมณแขงขันกันสรางศรัทธา จึงมีการคิดคนพิธีกรรมเพ่ือสราง
ความขลัง ความศักดิ์สิทธิ์และสงวนรูปแบบเคล็ดลับเฉพาะกลุมของตนเทานั้น สถานศึกษาของ
พราหมณจึงไดเกิดข้ึน

การท่ียุคนี้ไดชื่อวา ยุคพระเวท เพราะพราหมณไดรวบรวมบทสวดขับตางๆ ไวเปน หมวดหมู
จึงเกิดเปนคัมภีรทางศาสนาฉบับแรกข้ึน เรียกวา ฤคเวท เปนคําฉันทสําหรับสวดออนวอนและ
สรรเสริญ พระเจาตลอดจนเปนบทสวดขับกลอมสําหรับพิธีถวายน้ําโสมและโศลกผสมรอยแกว
อธิบายวิธีประกอบพิธีกรรมบวงสรวงพระเจา คัมภีรฤคเวทนี้พราหมณเชื่อวา เปนศรุติ คือ เปนเสียง
ทิพยท่ีไดยินมาจากพรหมซึ่งเปนพระเจาผูสรางโลก สรางมนุษยและสรางบรรพบุรุษของพราหมณ

ตอมาพราหมณไดคัดเลือกบทมนตสวดขับในคัมภีรฤคเวทมาเรียงใหมเปนอีกหมวดหนึ่งเพ่ือ
เปนคูมือประกอบพิธีของพราหมณอุทคาดา๑๐ หมวดท่ีคัดมาเรียกวา“สามเวท” ใชสวดในพิธีบูชา
น้ําโสมแกเทพเจา มีอีกหมวดหนึ่งคัดเอาเฉพาะหมวดมนตโศลก และหมวดคํารอยแกว ซึ่งวาดวยพิธี
ทําพลีกรรมมารวมกัน สําหรับพราหมณอัธวรรยุ๑๑ ใชในพิธี เรียกหมวดนี้วา “ยชุรเวท”

ดังนั้น เม่ือรวม“ฤคเวท”กับ“สามเวท” จึงเรียกวา“ไตรเพท” ยุคพระเวทสิ้นสุดลงเม่ือเกิด
เทพเจาองคใหมคือ“พระพรหม” สิ่งท่ีสําคัญมากประการหนึ่งในสมัยพระเวท คือ การแบงบุคคลใน

๑๐ เสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป,อารยธรรมอินเดีย. หนา ๑๑๙.
๑๑ เร่ืองเดียวกัน, หนา ๑๒๑.



๒๕

สังคมเปน ๔ ประเภท หรือ วรรณะ(แยกตามสีผิว) ซึ่งมีการสันนิษฐานวา การแบงชั้นคนในระยะแรก
นาจะถือตามสีผิวซึ่งแตเดิมมีเพียง ๒ วรรณะ(๒ สี) คือ พวกผิวดํา ไดแก พวกทราวิฑ (ดราวิเดียน) กับ
พวกผิวขาว ไดแก พวกอารยัน แตตอมาแบงเปน ๔ วรรณะ(แบงตามสีผิวแบบละเอียดและแบงตาม
ลักษณะบทบาทอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ)๑๒ คือ

๑.วรรณะพราหมณ เชื่อวาเกิดจากพระโอษฐของพระผูเปนเจา(พระพรหม)ตามท่ีกลาวไวใน
คัมภีรพระเวท มีหนาท่ีติดตอกับเทพเจา สั่งสอนศาสนาและเปนผูนําประกอบพิธีกรรมแกทุกชนชั้น
วรรณะ มีหนาท่ีศึกษา จดจํา ทองบน และสืบทอดคัมภีรพระเวท โดยเปนปุโรหิต(ท่ีปรึกษา)ใหแก
กษัตริย พราหมณจึงถือวาตนเปนวรรณะสูงสุดในสังคม

๒.วรรณะกษัตริย ในคัมภีรฤคเวทกลาววากษัตริยเกิดจากพระพาหา(แขน) ของพระผูเปน
เจา(พระพรหม) จึงตองทําหนาท่ีนักรบปองกันชาติบานเมืองและทําศึกสงคราม ขยายเขตแดน

๓.วรรณะแพศย ในคัมภีรฤคเวทกลาววาแพศยเกิดจากพระโสณี (ตะโพก) ของพระผูเปนเจา
(พระพรหม)ซึ่งเปนคนสวนใหญของสังคมประกอบอาชีพพอคาพาณิชย เกษตร และศิลปะตางๆ

๔.วรรณะศูทร ในคัมภีรฤคเวทกลาววาวรรณะศูทรถือเปนวรรณะต่ําสุด เพราะเกิดจากพระ
บาท(เทา) ของพระผูเปนเจา(พระพรหม)เปนวรรณะกรรมกรทํางานรับจางใชแรงงานแบกหาม หรือ
ใหบริการแกวรรณะอ่ืนๆ

นอกจากนี้ ยังมีชนนอกวรรณะซึ่งเกิดจากการแตงงานขามวรรณะ เรียกวา “จัณฑาล” เปนท่ี
รังเกียจของทุกวรรณะ การแบงวรรณะดังกลาวคงเกิดจากการแบงแยกตาม เผาพันธุดวย นักปราชญ
สวนใหญสันนิษฐานวา บรรดานักบวชและพอคาเผาอารยันไดกลายเปน วรรณะพราหมณ กษัตริย
และแพศย สวนทาสของอารยันไดกลายมาเปนวรรณะศูทร บรรดาเจาถ่ินชมพูทวีปแตเดิมและชนเผา
ลาหลังอ่ืนๆ เปนพวกนอกวรรณะ และคอยๆ ถูกจัดรวมเขาในวรรณะต่ํา

ในคัมภีรมนูธรรมศาสตร๑๓ มีความหมายแสดงไววา วรรณะพราหมณ กษัตริย และแพศย
เปนอารยะ สวนวรรณะศูทรและนอกนั้นเปนอนารยะ ซึ่งการแบงชั้นตามระบบวรรณะของสังคมฮินดู
เปนเครื่องมือสงวนและจํากัดสิทธิ์ในการประกอบอาชีพและกิจการท้ังหลาย

(๓).ยุคพราหมณ (ระยะเวลาประมาณ ๒๕๗ ปกอน พ.ศ. - พ.ศ. ๔๓)๑๔

สมัยนี้ ชาวอารยันยึดครองตอนเหนือของอินเดียท้ังหมด เกิดเปนแควนตางๆ ท่ีมี
อิสระไมข้ึนตอกัน เชน แควนปญจาละ แควนอโยธยา แควนกุรุเกษตร เปนตน พระราชาและขุนนาง

๑๒ในสมัยพระเวท คนสวนใหญอยูในวรรณะแพศย(พอคาวาณิชหรือคาขาย) แตปจจุบันวรรณะศูทร มี
จํานวนมากท่ีสุด ๖๑% ของประชากรอินเดียท้ังหมด และคนพวกน้ีไดแก คนช้ันกรรมาชีพ โสเภณี และกรรมกร

๑๓ เร่ืองเดียวกัน, หนา ๑๒๔.
๑๔ เร่ืองเดียวกัน, หนา ๑๒๕.



๒๖

ผูใหญตางมีกรรมสิทธิ์ครอบครองท่ีดิน จึงใชชีวิตฟุมเฟอย สวนชนชั้นกลางท่ีไมมีท่ีดินตางไปประกอบ
อาชีพคาขายจนร่ํารวย พวกพ้ืนเมืองเดิมท่ีอยูใตอํานาจของอารยันซึ่งเรียกวา“ทัสยุ”กลายเปนชนชั้น
ศูทรท่ีต่ําตอยชาวอารยันทุกชั้นจะสมาคมไมได

เนื่องจากชาวอารยันเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของพระผูเปนเจา และการทําพิธีพลีบูชาท่ีถูกตอง
พอพระทัยของพระเปนเจาจะทรงเมตตาประทานพรใหสมปรารถนา และผูประกอบพิธีกรรมจนถึง
ท่ีสุดก็อาจเปลี่ยนจากมนุษยธรรมดาไปเปนเทพเจาได ในยุคสมัยนี้พราหมณเปนผูมีอิทธิพลสูงสุดใน
ชีวิตจิตใจของประชาชน เพราะเปนผู “ผูกขาด” เกือบทุกเรื่อง เชน ความรูในการประกอบพิธีกรรม
สามารถติดตอกับเทพเจาได และกอใหเกิดคานิยมการประพฤติพรหมจรรย(วางตัวแบบพราหมณเพ่ือ
กลับไปเปนพรหม) และเชื่อวาอาจยกฐานะเทาเทียมกับพระราชาได จึงเกิดการสละครอบครัวและ
ทรัพยสมบัติออกบวชกันมาก ทําใหมีลัทธิใหมๆ เกิดข้ึน จึงชื่อวาสมัยพราหมณะหรือพราหมณ โดย
พราหมณเปนชนชั้นนําของสังคม มีหนาท่ีเฉพาะท่ีชนชั้นอ่ืนไมสามารถทําแทนได คือ

๑.เปนผูทําพิธีกรรมทางศาสนา ซึ่งมีระบบแบบแผนท่ีซับซอน เชน พิธีกรรมใน การ
ราชาภิเษกท่ีเรียกวา ราชสูยะ พิธีปลอยมาอุปการ เรียกวา อัศวเมธ และบุรุษเมธ ซึ่งเปน การบูชายัญ
มนุษย พิธีเหลานี้คนท่ัวไปไมอาจทําใหถูกตองไดโดยปราศจากพราหมณ

๒.เปนผูอธิบายเทพเจาองคใหมท่ีเกิดข้ึน คือ พระพรหม เพราะแตเดิมนั้น พราหมณยกยอง
พระอินทรบาง พระรุทระบาง ตอมาภายหลังความคิดไดเปลี่ยนแปลงไป โดยยกใหพระพรหมเปนเทพ
สูงสุดเพียงองคเดียว เพราะเปนผูสรางโลกและสรรพสิ่ง ทรงสถิตอยูในทุกสิ่ง พราหมณจึงตองมีหนาท่ี
อธิบายใหประชาชนเขาใจ ไดรูซึ้งถึงอันติมสัจจและมรรควิธีท่ีจะเขาถึงดวยการทําความดีและการ
บําเพ็ญตบะ นอกจากพระพรหมแลว ยังมีเทพเจาท่ีเกิดใหมอีก ๒ องค คือ พระศิวะ ซึ่งแตเดิมเปน
เทพแหงภูเขา และพระวิษณุ ซึ่งแตเดิมเปนเทพแหงทะเลและมหาสมุทร

๓.เปนผูสรางคัมภีรใหม ๒ คัมภีร คือ
คัมภีรอรัณยกะ หรือบทเรียนในปาเปนคูมือเบื้องตนสําหรับผูสละเรือน ประพฤติพรหมจรรย

ไปใชชีวิตในปา ท่ีเรียกวา วานปรัสถ บุคคลเหลานี้มีชีวิตอยูอยางโดดเดี่ยวตามลําพังในบรรณศาลา
หรืออาจอยูรวมเปนกลุมในอาศรม นุงหมดวยเปลือกไมหรือหนังสัตว ขมวดผมมวยสูง ใชชีวิตในปา
โดยอาศัยผลไมและบําเพ็ญตบะดวยการทรมานรางกายเพ่ือชําระวิญญาณใหบริสุทธิ์ ซึ่งเปนวิธีท่ีเชื่อ
กันวาจะชวยใหเขาถึงพรหมและมีอิทธิฤทธิ์เหนือเทวดาและมนุษย ผูท่ีประสงคจะบวชเปนฤาษี
จําเปนตองศึกษาความรูเบื้องตนกอน จึงเกิดคัมภีรอรัณยกะข้ึนมา

คัมภีรอาถรรพเวท ประกอบดวยคาถาตางๆ ใชเสกเปาทําความอัปมงคล(แกขาศึกศัตรูฝาย
ตรงขามใหพายแพ))และสรางสวัสดิมงคล(แกตนเองหรือใหชนะ) ตอมาคัมภีรนี้จัดเปนคัมภีรท่ี ๔ ตอ
จากไตรเพท การสรางคัมภีรอาถรรพเวทเพ่ือปลูกฝงความเลื่อมใสศรัทธาในศาสนาพราหมณ-ฮินดูให
ลึกซึ้ง เพราะปลายยุคสมัยนี้ ศาสนาพราหมณเสื่อมถอย ขณะท่ีศาสนาพุทธเจริญรุงเรือง



๒๗

การท่ีคนในสังคมทําหนาท่ีแตกตางกันทําใหเกิดการแบงชนชั้นวรรณะ โดยพราหมณเปนผูทํา
หนาท่ีนี้ และพราหมณไดสรางและวางระบบความเชื่อวาพระพรหมเปนผูสรางมนุษย และกําหนด
หนาท่ีตางๆ ข้ึนมาเพ่ือสันติสุขในการอยูรวมกัน โดยกําหนดวา วรรณะกษัตริยถูกสรางจากพระพาหา
(แขน)ของพระพรหม วรรณะพราหมณถูกสรางจากพระโอษฐ(ปาก)ของพระพรหม วรรณะแพศยถูก
สรางจากพระโสณี(สะดือ)ของพระพรหม และวรรณะศูทรถูกสรางจากพระบาท(เทา)ของพระพรหม
สวนผูท่ีเกิดนอกวรรณะท้ัง ๔ เรียกวา“วรรณสังกร”๑๕

(๔).ยุคฮินดูเกา(ฮินดูแท) (ระยะเวลาประมาณ ๕๗ ปกอน พ.ศ.–ตนพุทธกาล)๑๖

ในสมัยนี้อินเดียตอนเหนือตกเปนของชาติอารยันท้ังหมด ภาคเหนือของอินเดียจึง
เจริญเติบโตและม่ังค่ัง อาณาจักรสําคัญของชาวอารยันในสมัยนี้มี ๔ แหง คือ แควนอวันตี แควนวังสะ
แควนโกศล และแควนมคธ สมัยนี้เปนสมัยแรกท่ีเกิดสํานักปรัชญา ซึ่งถือไดวาเปนแกนแทของศาสนา
พราหมณ โดยพราหมณาจารยเปนผูคิดข้ึน และในชวงเวลานี้ลัทธิศาสนาพราหมณไดเริ่มปรับปรุง
พัฒนาแนวคิด ความเชื่อ คําสอน และพิธีกรรมมาเปนศาสนาฮินดูจนไดรับความนิยมแพรหลาย เกิด
สถานศึกษาของบรรดานักบวชพราหมณจนกลายเปนศูนยกลางการศึกษาอยูท่ีเมืองตักสิลา เปนท่ี
ชุมนุมของทิศาปาโมกข

สมัยนี้สังคมมีความนิยมเทพเจาองคใหมคือยกยองพระพรหมใหเปนเทพเจาท่ีแทจริงเพียง
องคเดียวเปนอันติมสัจจ คอยประทานความรูใหมนุษยเห็นแจงได สวนเทพท้ังหลายคอยอาศัยพระ
พรหมเทานั้น และสักวันทุกชีวิตจะตองกลับไปสูพรหมัน๑๗ แตเพราะลักษณะของพระพรหมนั้นยาก
ท่ีประชาชนจะเขาใจได สวนมากจึงกลับไปยอมรับนับถือเทพตางๆ เหมือนเดิม  และในยุคนี้มีแนวคิด
เรื่องวันสิ้นโลกวา โลกท่ีพระพรหมสรางข้ึนมีกําหนดอายุขัย เม่ือครบกําหนดอายุขัยจะมีการลางโลก

๑๕ เร่ืองเดียวกัน, หนา ๑๒๗.
๑๖ เร่ืองเดียวกัน, หนา ๑๒๙.
๑๗ความคิดในเรื่องการเกิดและการตายน้ัน ในยุคน้ีเช่ือวา การท่ีมนุษยตองเวียนวายตายเกิดในสภาพ

ตางๆ กัน เพราะกรรมเกา (ซึ่งหมายถึงการกระทําดีและช่ัว) พรหมาเปนศูนยรวมและเปนตนกําเนิดแหงวิญญาณท้ัง
ปวง สิ่งมีชีวิตท้ังหลายลวนถือกําเนิดมาจากพรหม วิญญาณทุกดวงท่ีแยกออกมาจากพรหมอาจเขาสิงสถิตในรางกาย
ของเทวดา มนุษย สัตว หรือพืชก็ได ทุกครั้งท่ีรางเดิมแตกดับจากสภาพใดสภาพหน่ึงแลวไปอุบัติในรางใหม เรียกวา
ภพ หรือชาติ ตราบใดท่ียังตองเวียนวายตายเกิดไมวาจะเกิดเปนอะไรก็ตาม คงตองผจญกับ ความทุกขเรื่อยไป
เมื่อใดก็ตามท่ีวิญญาณหลุดพนจากภาวะเวียนวายตายเกิด เรียกวา โมกษะ วิญญาณดวงน้ันจะกลับไปรวมกับพรหม
เชนเดิม การท่ีจะหลุดพนจากการเวียนวายตายเกิดไดก็ดวยการยุติการกระทํากรรมท้ังดีและช่ัว



๒๘

แลวสรางโลกข้ึนมาใหม ชวงระยะเวลาตั้งแตสรางโลกจนถึงลางโลก เรียกวา “กัลป”๑๘ ประชาชนท่ี
อยูในวรรณะกษัตริย พราหมณ และแพศย ทุกคนตองสงบุตรเขารับการศึกษา ในสถานศึกษาแหงใด
แหงหนึ่งของพราหมณ กอนเริ่มการศึกษา นักบวชพราหมณจะทําพิธี เสกเปามนตรและคลองดาย
มงคลศักดิ์สิทธิ์ เรียกวา สายธุรํา เฉวียงบา พิธีนี้เรียกวา ยัชโญปวีต ผูผานการทําพิธีนี้แลวจะถือวาเปน
ผูเกิดใหมอีกครั้งหนึ่ง เรียกวา ทวิชะ แปลวา ผูเกิดสองครั้ง

(๕).ยุคอุปนิษัท(ระยะเวลาประมาณ ๕๗ ปกอน พ.ศ.–ตนสมัยพุทธกาล)๑๙

ในสมัยนี้เปนชวงระยะเวลาของการพยายามคนหาทางหลุดพนจากการเวียนวายตาย
เกิด ทําใหเกิดเจาลัทธิท่ีมีความเห็นแตกตางกันเปน ๔ พวก คือ พวกท่ี ๑ เปนพวกท่ีเชื่อในผลแหง
ญาณ คือ ความรูแจง พวกท่ี ๒ เปนพวกท่ีเชื่อในผลแหงการทําพลีบูชายัญ พวกท่ี ๓ เปนพวกท่ีเชื่อ
ในผลของการบําเพ็ญตบะ ทรมานกาย-ใจ พวกท่ี ๔ เปนพวกท่ีเชื่อวาการปฏิบัติใหหลุดพนจากการ
เวียนวายตายเกิดนั้น ตองพ่ึงตัวเอง มิใชเกิดจากการสวดมนตออนวอน บูชาเทพเจา และสิ่งท่ีอยูใน
โลกนี้ลวนเปนมายา สกัดก้ันจิตไมใหเขาถึงจุดหมายปลายทางซึ่งเปนนามธรรม ดังนั้นการปฏิบัติอยาง
เขมงวด เพ่ือละโลกิยวิสัย สามารถกระทําดวยการบําเพ็ญตบะและการบําเพ็ญฌาน ซึ่งอาจจะปฏิบัติ
อยางใดอยางหนึ่ง หรือทําไปพรอมๆ กันท้ังสองอยาง ทําใหเกิดนักบวช ๓ พวก คือ“ปริพาชก”แปลวา
ผูเรรอน“ภิกขุ”แปลวาผูขอและ “สันยาสี”แปลวาผูสละชีวิตฆราวาส “อนาคาริก” แปลวาผูถือบวช
ไมมีบานเรือน สวนกลุมท่ีเชื่อผลแหงญาณ(ปญญาทําใหเกิดการรูแจง) เกิดนักคิด ๓ กลุม คือ ๑.
ปรัชญาอุปนิษัทของพราหมณ ๒.ศาสนาเชนของศาสดามหาวีระ(นิครนถะ นาฏบุตร) และ๓.ศาสนา
พุทธของพระสัมมาสัมพุทธเจา

พวกพราหมณในลัทธิอุปนิษัทไดสรางคัมภีรอุปนิษัทวาดวยปรมาตมันและการเขาถึงโมกษะ
คัมภีรอุปนิษัทนี้ใชเปนตําราเรียนภาคสุดทายตอจากพระเวท เรียกอีกชื่อหนึ่งวา เวทานตะ แปลวา
ท่ีสุดแหงพระเวท(ปลายพระเวท,ยอดพระเวท) แมอุปนิษัทจะเปนสวนหนึ่งของพระเวท แตในทาง
ปรัชญานั้น อุปนิษัทตางจากพระเวทท่ีพระเวทนับถือพระเจาหลายองคและเนนยัญพิธี มีการฆาสัตว
บวงสรวงบูชายัญพรอมเครื่องสังเวยอ่ืนๆ สวนปรัชญาในอุปนิษัทเอียงมาทางเอกนิยม (Monism) ซึ่ง
เชื่อหลักความจริงอันสูงสุดเพียงหนึ่งเดียวคือพรหมัน เปนบอเกิดจักรวาลและสรรพสิ่งท้ังหลาย หนาท่ี
มนุษยคือศึกษาปฏิบัติใหเขาถึงเอกภาวะนี้ จึงจะเรียกวาบรรลุถึงโมกษะ อุปนิษัทนี้อาจนับไดวาเปน
รากฐานของปรัชญาภควัทคีตา นักบวชพราหมณท่ีจะบําเพ็ญพรตเปนดาบสตองศึกษาคัมภีรอรัณยกะ

๑๘ ในหน่ึงกัลปแบงเปน ๔ ยุค คือ กฤตยุค เตรตายุค ทวาปรยุค และกลียุค รวมยุคท้ัง ๔ เรียกวา
“มหายุค”, ดูเพ่ิมเติมใน ทองหลอ วงษธรรม, ปรัชญาอินเดีย, พิมพครั้งท่ี ๗,(กรุงเทพฯ :โอเดียนสโตรการพิมพ
จํากัด,๒๕๔๖),หนา ๓๖.

๑๙ ทองหลอ วงษธรรม,ปรัชญาอินเดีย,หนา ๑๓๑.



๒๙

สวนเปนปริพาชกหรือสันยาสี ตองศึกษาคัมภีรอุปนิษัท(เวทานตะ)เปนศรุติหรือคําบอกเลาจากปาก
พระเจาโดยตรง และจะเปดเผยแกบุคคลในวรรณะอ่ืนไมไดเด็ดขาด ผูใดฝาฝนถือเปนบาปอยางมหันต
นอกจากคัมภีรท่ีเปนศรุติแลวยังมีคัมภีรท่ีไมใชศรุตอีิกหลายเลม เรียกวา สมฤติ ใชสําหรับระลึกทรงจํา
สืบตอกันไปเปนหลักการยอๆ และในตอนปลายยุคไดเกิดรอยกรอง“รามายณะ”๒๐

(๖).ยุคพระสูตร (สุตตะ) (ระยะเวลาประมาณ พ.ศ. ๖๐ - พ.ศ. ๓๖๐)๒๑

ยุคพระสูตรเปนยุคสมัยท่ีชาวอารยันขยายลงไปทางตอนใตของอินเดีย พรอมนํา
ความเชื่อแบบฮินดูไปเผยแผ ยุคนี้ศาสนาพุทธกลายเปนคูแขงสําคัญ เพราะเปนสมัยท่ีพระเจาอโศก
มหาราชทรงเลื่อมใสศรัทธาและฟนฟูศาสนาพุทธ เกิดกระแสความเคลื่อนไหวท่ีสําคัญในศาสนา
พราหมณ-ฮินดูยุคนี้ คือกระแสท่ี ๑ ศาสนาพราหมณ-ฮินดูแผขยายท่ัวภาคใตของอินเดีย พราหมณ
จึงไดรับการยอมรับนับถือเชนเดียวกับทางภาคเหนือ กระแสท่ี ๒ วรรณกรรมเรื่องภารตะ ถูกตอ
เติมกลายเปนมหาภารตะท่ีไดรับความนิยม และกระแสท่ี ๓ พราหมณาจารยไดแตงตําราเรียน
สําหรับกุลบุตรพราหมณ เพ่ือใชศึกษาในโรงเรียน ตําราดังกลาวไดผูกเปนอรรถ

สรุปความใหสั้นเพ่ือทรงจําไดเร็ว ตัวอรรถ เรียกวา สูตร ซึ่งถูกผูกข้ึนมาเปนหัวขอประมวล
ศิลปวิทยาการทุกประเภท แบงเปน ๖ ประเภท รวมเรียกวา เวทางค๒๒ หรือองคแหงเวท ไดแก

๑.ศึกษาศาสตร เปนวิชาท่ีวาดวยการออกเสียง และวิธีอานพระเวทใหมีเสียงเสนาะ
๒.ไวยากรณศาสตร เปนวิชาท่ีวาดวยการออกเสียง การแปลและตีความ
๓.นิรุกติศาสตร เปนวิชาท่ีวาดวยท่ีมาและความหมายของศัพทท่ีใชในพระเวท
๔.ฉันทศาสตร เปนวิชาท่ีวาดวยการประพันธบทรอยกรอง ตลอดจนกฎของกวีนิพนธ
๕.โชยติสศาสตร เปนวิชาท่ีวาดวยดาราศาสตรและโหราศาสตร
๖.กัลปศาสตร เปนวิชาท่ีวาดวยพิธีกรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี

ท้ัง ๖ ศาสตรนี้ กัลปศาสตรสําคัญท่ีสุด เพราะประกอบดวย ๓ สูตร คือ เศราตสูตร (เปนสูตร
ท่ีเก่ียวกับพิธีกรรม) คฤหสูตร (เปนสูตรท่ีเก่ียวกับพิธีประจําบาน) และธรรมสูตร (เปนขอปฏิบัติ
สําหรับประชาชนทุกวรรณ)

๒๐ ซึ่งแตงโดยฤๅษีวาลมิกี  มีท้ังหมด ๕ กัณฑ พระรามซึ่งเปนตัวเอกของเรื่องเปนเพียงวีรบุรุษคน
สําคัญเทาน้ัน ยังไมใชพระวิษณุอวตาร ซึ่งเขาใจกันวาอาจจะนํามาดัดแปลงเพ่ิมเติมในภายหลัง

๒๑ เร่ืองเดียวกัน, หนา ๑๓๒.
๒๒ เร่ืองเดียวกัน, หนา ๑๓๓.



๓๐

(๗).ยุคอวตาร(ระยะเวลาประมาณ พ.ศ. ๒๒๐ - พ.ศ. ๖๖๐)๒๓

ในยุคสมัยนี้ เปนชวงระยะเวลาท่ีเกิดเหตุจลาจลในอินเดียตอเนื่องยาวนาน เพราะ
เกิดการชิงอํานาจภายในประเทศ และถูกศัตรูนอกประเทศรุกรานผลัดเปลี่ยนกันเขาปกครอง
ผูปกครองบางคนก็นิยมศาสนาพราหมณ-ฮินดู บางคนก็ศรัทธาศาสนาเชน บางคนก็เลื่อมใสศาสนา
พุทธ พวกใดเปนใหญก็จะฟนฟูศาสนาท่ีตนนับถือข้ึนมา ซึ่งตอนปลายยุคนี้อินเดียอยูใตการปกครอง
ของราชวงศกุษาณะ๒๔ กษัตริยองคสําคัญของราชวงศนี้คือพระเจากนิษฐกะมหาราช๒๕ ทรงอุปถัมภ
พุทธศาสนา พวกฮินดูจึงพยายามพัฒนาศาสนาของตนแขงกับพุทธศาสนา การแขงขันนี้เปนเหตุให
ตางฝายตางรับเอา “ของด”ี จากฝายตรงขามเขามาปลอมปนในลัทธิของตนจนเกิดสัทธรรมปฏิรูปใน
ศาสนาพราหมณ-ฮินดูเองดวย ประกอบกับฮินดูไดแตกนิกายใหม มีเทพเจาใหมข้ึนมาอีกมากมาย

แตเดิมนั้นชาวฮินดูนับถือ“พระราม”และ“พระกฤษณะ”เปนแควีรบุรุษ ตอมายกข้ึนให
ศักดิส์ิทธิ์เปนอวตารของพระวิษณุนารายณ ฮินดนูิกายไวษณพ(นับถือพระวิษณุ)เฟองฟูข้ึนมา บางครั้ง
นิกายนี้เรียกวา นิกายภาควัต แปลวา บูชาพระภควาน พระผูควรบูชา สวนพวกไศวนิกาย(นับถือ
พระศิวะ)ก็ยกพระศิวะหรืออีศวรข้ึน ทุกอยางท่ีเก่ียวกับเทพถือวาศักดิ์สิทธิ์หมด เชน โค (เปนพาหนะ)
ศิวลึงคเปนของศักดิ์สิทธิ์ควรบูชา และเกิดลทัธิ ๖ ยุคนี้๒๖ พราหมณรับปรัชญานี้มาไวในศาสนาตน

ในสมัยนี้ นักปราชญฮินดูรวบรวมกฎระเบียบวินัย แตเดิมเรียกธรรม โดยผูกเปนกาพยงายๆ
ใหชาวฮินดูท่ัวไปใชปฏิบัติเรียกวา“มานวธรรมศาสตร(กฎขอบังคับของพระมนู)” และหนังสือ
“ภควัทคีตา” ซึ่งตอเติมจากมหากาพยมหาภารตะ จุดประสงคของหนังสือก็เพ่ือใหคนทุกชั้นไดรับรู
หลักธรรม โดยไมจําเปนตองออกบวชทุกคน จะบวชก็ไดไมบวชก็ได เพียงแตตองรูจักทําหนาท่ีของตน
และปฏิบัติหนาท่ีตามวรรณะใหดีท่ีสุดโดยไมหวังผลตอบแทนก็สามารถไปสูความจริงอันสูงสุดได
หนังสือภควัทคีตานี้อานไดงายทุกวรรณะไมหวงหามเหมือนพระเวทท่ีอานไดเฉพาะบางวรรณะ ดังนั้น
ภควัทคีตาจึงเปนหนังสือท่ีสอนหนาท่ีแกมนุษยใหหวงสังคมดวยมิติจริยธรรมเชิงศาสนา ไมใชมุงหลุด
พนสวนตัวดังคัมภีรอุปนิษัท เพราะมนุษยมีหนาท่ีรักษาความสุขสงบม่ันคงของสังคมดวย

๒๓ เร่ืองเดียวกัน, หนา ๑๓๔.
๒๔ ซึ่งเปนสาขาหน่ึงของพวกตาตงวยจ(ีตุรกีสาขาเดิม) ซึ่งมีภูมิลําเนาตอนกลางทวีปเอเชีย
๒๕ เร่ืองเดียวกัน, หนา ๑๓๗.
๒๖ แบงเปน ๓ คู  คูท่ีหน่ึง คือ นยายะ (Nyaya) กับ ไวเศษิกะ (Vaisesika) คูท่ีสอง สางขยะ

(Sankhya) กับ โยคะ (Yoga) และคูท่ีสาม มิมางสา (Mimamsa) กับ เวทานตะ (Vedanta) ,ดู  ทองหลอ วงษธรร
มา,รศ.ดร. ปรัชญาอินเดีย, พิมพครั้งท่ี ๗,(กรุงเทพฯ :โอเดียนสโตรการพิมพ จํากัด,๒๕๔๖),หนา ๓๖.



๓๑

(๘).ยุคเสื่อม (ระยะเวลาประมาณ พ.ศ. ๘๖๑ - พ.ศ. ๑๑๙๐)๒๗

ยุคเสื่อมเปนยุคสมัยท่ีราชวงศคุปตะ๒๘ เชื้อสายฮินดูแทไดโคนอํานาจกษัตริยราชวงศ
กุษาณะสําเร็จและฟนฟูศาสนาพราหมณ-ฮินดูข้ึนใหม ราชวงศนี้รุงเรืองอยูไดประมาณ ๒ ศตวรรษ
(๒๐๐ ป) ก็ถูกพวกฮ่ันซึ่งรุกรานอินเดียเขามาทางแควนปญจาบ ยึดครองอินเดียอยูประมาณ ๕๐ ป ก็
ถูกกษัตริยอินเดียขับไลออกไปเม่ือป พ.ศ. ๑๐๗๑ จากนั้นอินเดียถูกแบงเปน ๒ อาณาจักรใหญ๒๙

๒ ครั้ง๓๐

ในชวงปลายยุคนนี้ พระเจาหรรษาวัฒนาทรงเลื่อมใสพุทธศาสนามหายาน ทรงอุปถัมภ
นิกายนี้และทรงเปนปฏิปกษตอศาสนาพราหมณ-ฮินดู สมัยนี้จึงเปนยุคเสื่อมของศาสนาพราหมณ-
ฮินดู เพราะแยกเปนนิกายมากมาย แตละนิกายปฏิบัติยอหยอนเสื่อมทรามลงกวาเดิม โดยเฉพาะ
นิกายใหญท่ีสําคัญ ๒ นิกาย คือ นิกายท่ีนับถือพระศิวะเปนใหญเรียกวา นิกายไศวะกับนิกายท่ีนับถือ
พระวิษณุเปนใหญเรียกวานิกายไวษณพ(หรือนิกายไวษณวะ) ตางสรางประวัติยกยองเทพเจาฝายตน
เลอเลิศและดูหม่ินเหยียดหยามเทพเจาของอีกฝายหนึ่ง แมจะมีผูพยายามแกปญหาดวยการยกใหเทพ
๓ องค คือ พระพรหม พระศิวะ และพระวิษณุ มีศักดิ์สูงเทาเทียมกัน(เหมือนเปนการรวมพลัง)
เรียกวา“ตรีมูรต”ิ ก็ตาม แตกลับไมเปนท่ียอมรับของประชาชน สมัยนี้เปนสมัยเสื่อมแหงพระพรหม
ซึ่งถือเปนยุคเสื่อมของวรรณะพราหมณโดยตรง เพราะในเทพเจาสามองค พระศิวะ(อีศวร)และพระ
วิษณุ(นารายณ)มีผูนับถือมากท่ีสุด

มีสิ่งสําคัญท่ีเกิดข้ึนในยคุเสื่อมของศาสนาพราหมณ-ฮินดู ๒ สิ่ง คือ
๑.เครื่องหมาย“โอม”อันเปนสัญลักษณของศาสนานี้ มาจากความเชื่อเรื่องตรีมูรติ (เทพเจา

ท้ังสาม) เขียนดวยอักขระเทวนาครี
๒.ในตนยุค คือสมัยท่ีราชวงศคุปตะปกครองอินเดีย ราชวงศนี้ไดสงเสริมงานดานวรรณกรรม

มากมาย มีท้ังบทละคร กาพย นิยาย และนิทาน ตลอดจนตําราตางๆ วรรณกรรมศาสนาพราหมณ-
ฮินดูท่ีสําคัญคือวรรณกรรม“ปุราณะ”แตงดวยฉันทภาษาสันสกฤต มีเนื้อหาสาระ ๕ ประการ คือ

๒๗ ทองหลอ วงษธรรมา,รศ.ดร. ปรัชญาอินเดีย, หนา ๑๔๑.
๒๘ เร่ืองเดียวกัน, หนา ๑๔๒.
๒๙ ปลายยุคน้ีจึงแยกเปน ๒ อาณาจักรอีกครั้งหน่ึง คือ อาณาจักรเหนือ (ระหวางภูเขาหิมาลัย-ลุม

แมนํ้านัมทา) กับอาณาจักรใต (ตลอดคาบสมุทรเดคคาน)
๓๐คร้ังแรก แบงเปนอาณาจักรชายทะเลฝงตะวันตก (ราชวงศจาลุกย) กับอาณาจักรชายทะเลฝง

ตะวันออก (พวกปลลวะ) คร้ังท่ี ๒ ในตอนปลายยุคเสื่อมน้ี พระเจาหรรษาวัฒนา  ผูครองอินเดียภาคเหนือทรง
สามารถรวบรวมดินแดนและอํานาจไดท้ังหมดจึงพยายามขยายตัวลงมาทางใตแตไมสําเร็จเพราะพวกมิลักขะ(ชาว
พ้ืนเมืองเดิม)เขมแข็งมาก



๓๒

(๑). กลาวถึงกําเนิดของโลกและการสรางโลก (๒).การทําลายลางและการสรางโลกใหม (๓).กําเนิด
เทพเจาและมหาฤๅษีท้ังหลาย (๔).กําเนิดพระมนู และเหตุการณในสมัยพระมนู และ (๕).ตํานาน
แหงกษัตริยท้ังสุริยวงศ และจันทรวงศ

วรรณกรรมดังกลาว ศาสนาพราหมณ-ฮินดูท้ังนิยายไศวะและนิกายไวษณพ ไดนํามาแตงเปน
คัมภีรในนิกายของตน ตางฝายตางยกยองเทพเจาท่ีตนเคารพไวสูงกวาเทพอ่ืน จึงมีเรื่องราวท่ีขัดแยง
กัน แตอยางไรก็ตาม คัมภีรปุราณะฉบับท่ีมีชื่อเสียงและไดรับความนิยมมากท่ีสุดคือ คัมภีรปุราณะ
ของนิกายไวษณพ ซึ่งเรียกกันวา วิษณุปุราณะ

(๙). ยุคฟนฟู (ระยะเวลาประมาณ พ.ศ. ๑๒๐๐ - พ.ศ. ๑๗๔๐)๓๑

ในสมัยนี้เปนชวงเวลาท่ีอินเดียถูกศัตรูภายนอกรุกรานอีกครั้งหนึ่ง โดยพวกมุสลิม
เชื้อสายตุรกีจากอัฟกานิสถาน(เติรกอัฟกานิสถาน) ซึ่งพยายามบุกรุกชายแดนลุมแมน้ําสินธุ แต
กษัตริยเชื้อสายฮินดูท่ีเขมแข็งพระองคหนึ่ง สามารถตานทานไวได และสถาปนาราชวงศราชบุตร๓๒

ข้ึนปกครองอินเดียตั้งแตตะวันตกมาจนถึงภาคกลาง เปนเวลานานเกือบ ๓ ศตวรรษ(๓๐๐ ป) ท่ี
เรียกวายุคสมัยฟนฟู เพราะศาสนาพราหมณ-ฮินดูไดรับการอุปถัมภฟนฟูข้ึนมา หลังจากพุทธศาสนา
ซึ่งเปนคูแขงสําคัญเริ่มเสื่อมจากอินเดีย เจาลัทธิในศาสนาพราหมณ-ฮินดูจึงพยายามทุกวิถีทางท่ีจะ
เผยแพรศาสนาของตนใหม่ันคงถาวรและแพรหลายมากท่ีสุด โดยเฉพาะในชนพ้ืนเมืองเดิม พรอมกับ
พยายามกีดกันพุทธศาสนาและศาสนาเชนมิใหกลับมาเปนคูแขงไดอีก วิธีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
สําคัญในสมัยนี้ เชน

๑.แตงคัมภีรใหม นักปราชญและบัณฑิตจํานวนมากไดรวมมือกันทําการปรับปรุงแกไขคัมภีร
เกาใหชัดเจนเหมาะสม ทันสมัยและสมเหตุสมผลยิ่งข้ึน เชน กุมาริล๓๓ แตงอรรถกถาแกคัมภีรกรรม
มิมางสา หรือปูรวมิมางสาของไชมินิ ศังกราจารย๓๔ แตงอรรถกถาแกคัมภีรเวทานตะสูตรและ
ภควัทคีตา เปนตน

๒.แตงบทสวดอันไพเราะ เจาลัทธิสําคัญๆ แตละลัทธิมีกวีคณาจารยแตงบทสวดออนวอน
ดวยคําประพันธ(ฉันทหรือกาพย)อันไพเราะ เปนภาษาทมิฬซึ่งเปนภาษาชนพ้ืนเมืองดั้งเดิม และ
เผยแพรแกมหาชน

๓. เกิดลัทธิความเชื่อใหม ๒ ลัทธิ คือ

๓๑ ทองหลอ วงษธรรมา,รศ.ดร. ปรัชญาอินเดีย, หนา ๑๔๓.
๓๒ เร่ืองเดียวกัน, หนา ๑๔๔.
๓๓ เร่ืองเดียวกัน, หนา ๑๔๕.
๓๔ เร่ืองเดียวกัน, หนา ๑๔๖.



๓๓

(๑) ลัทธิศักติ คือ การบูชาเทพเจาฝายหญิงท่ีเปนชายาของเทพเจาท่ีนับถือสูงสุด เชน พระ
อุมาเทวี ซึ่งเปนชายาพระศิวะ พระลักษมีเทวี ซึ่งเปนชายาพระวิษณุ และพระสุรัสวดี ซึ่งเปนชายา
พระพรหม เพราะเชื่อวาผูเปนชายาของเทพเจาเหลานั้น ยอมไดรับสวนแบงอิทธิฤทธิ์ มาจากพระ
สวามี ซึ่งอาจบันดาลความสําเร็จในสิ่งท่ีตนปรารถนาไดเชนกัน พิธีบูชาชายา พระผูเปนเจาเรียกวา
บูชาศักติมีคัมภีรท่ีกําหนดกฎเกณฑในการทําพิธีเรียกวาตันตระซึ่งประกอบดวยข้ันตอน๕ ประการ คือ
เริ่มตนดวยการดื่มน้ําเมา(มัตยะ) บริโภคเนื้อสัตวสดๆ (มังสะ) สาธยายมนตรปลุกกําหนัด (มนตร) ราย
นําดวยลีลายั่วยวนเรงเราความรูสึกทางเพศ (มุทรา) และจบลงดวยการรวมเพศ (ไมถุน)พิธีบูชาตาม
ลัทธิศักติ ทํากันตามเทวาลัยท่ีนิยมบูชาเจาแมในเวลาเท่ียงคืน บางพวก นิยมทําในท่ีลับ บางพวกนิยม
ทําในท่ีเปดเผย โดยพิธีกรประจําเทวาลัย ฝายชายเปนนักบวช เรียกวา สาธุฝายหญิงเรียกวาเทพทาสี
ลัทธิศักติ เริ่มตนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย (แถบแควนเบงกอล เนปาล และอัสสัม) ซึ่ง
เปนเขตท่ีมีประชากรหลายชาติ เชน มอญ เขมร พมา ทิเบต และไทย อาศัยอยู

(๒).ลัทธิภักติ คําวา ภักติในท่ีนี้หมายถึงการบูชาพระภควานคือพระผูควรบูชาลัทธินี้มีความ
เชื่อวาพระเจาจะประทานพรแกผูบูชาพระองคดวยการถวายความจงรักภักดีแดพระองคดวยความ
จริงใจเทานั้น ดังนั้นพิธีกรรมใดๆ จึงไมมีความสําคัญเทาความภักดี ความภักดีนี้จะแสดงตอเทพเจา
องคใดท่ีตนนับถือก็ได เชน พระวิษณุ พระกฤษณะ พระราม และ พระศิวะ เปนตน กฎเกณฑท่ีตอง
ปฏิบัติมี ๕ ประการ๓๕ ลัทธิภักติทางใตมีทานมาณิกะเปนหัวหนาไศวะนิกาย บูชาพระศิวะ สวน
ภาคเหนืออินเดียมีทานนิมพารกะเปนหัวหนา นับถือพระกฤษณะ และนางราธา ชายาของ
พระกฤษณะ

๔.กอสรางเทวสถาน-ศาสนสถาน มีการกอสรางเทวสถานและศาสนสถานใหญโต ประดับ
ประดาอยางงดงามวิจิตรพิศดาร เกิดข้ึนตามนครใหญๆ ท่ัวไป มีการจัดกระบวนแหเทวรูปอยาง
ยิ่งใหญในสมัยนี้ ปลายสมัยนี้สังคมยังเกิดลัทธิคานิยมเผาหญิงมายพรอมศพสามี และยกยองหญิงท่ีทํา
ตามประเพณีนี้วาเปนผูกลาหาญ เรียกหญิงนั้นวา สตีหากหญิงใดไมยอมทําตามประเพณีจะถูกญาติ
ขอรองแตถาไมทําจะถูกสังคมตราหนาวาเปนคนไมดีและหญิงนั้นตองถือพรหมจรรยตลอดชีวิต

(๑๐).ยุคภักติ(ภักดี) (ระยะเวลาประมาณ พ.ศ. ๑๗๔๐ - พ.ศ. ๒๓๐๐)๓๖

เปนยุคสมัยท่ีพวกมองโกล ทายาทพระเจาเจงกิสขานพระนามวา“พระเจาไทมูร”
บุกโจมตีอินเดียไดเมืองเดลฮี และกวาดตอนผูคนไปเปนเชลยจํานวนมาก ในป พ.ศ. ๒๐๖๕ อินเดียถูก

๓๕ ศานติ คือระลึกถึงพระเจาดวยความสงบ ทาสยะ คือการมอบกายถวายชีวิตรวมท้ังจิตวิญญาณ
สาขุยะ คือการใกลชิดกับพระเจาเหมือนใกลชิดเพ่ือน วาตศัลยะ คือการมีความรักเหมือนอยางเด็กรักมารดา
หาธูรยะ คือการมีความรักตอพระเจาเหมือนความรักของหญิงกับชาย

๓๖ เร่ืองเดียวกัน,หนา ๑๔๗.



๓๔

พวกมุสลิมเผามองโกลรุกรานอีกครั้งหนึ่ง เปนเหตุใหวัดวาอารามและเทวสถาน ตลอดจนรูปเคารพ
ตางๆ ในอินเดียภาคเหนือถูกทําลายพินาศสิ้น บางสวนถูกดัดแปลงเปนมัสยิด ประชาชนถูกบังคับให
นับถือศาสนาอิสลาม มิฉะนั้นจะตองเสียภาษีอยางหนัก หามบูชารูปเคารพตางๆ เพ่ือมิใหพวกฮินดู
ฟนฟูศาสนาข้ึนมาได อยางไรก็ตาม พฤติการณนี้มีผลใหศาสนาพราหมณ-ฮินดูตกต่ําลงเพียงชั่วระยะ
หนึ่งเทานั้น ไมถึงกับเสื่อมสูญไป เพราะแนวคิด ความเชื่อ และวิถีปฏิบัติตามหลักศาสนาฮินดูไดฝง
รากลึก และสมัยตอมาพระเจาอักบารมหาราชกษัตริยองคสําคัญแหงราชวงศโมกุล๓๗ ยังทรงเปด
โอกาสใหชาวอินเดียมีสิทธิ์เสรีภาพในการเลือกนับถือศาสนาไดอีกดวย

อยางไรก็ตาม สมัยท่ีราชวงศโมกุลปกครองอินเดีย ศาสนาอิสลามไดแผขยายลงไปถึงตอนใต
เปนผลใหชาวอินเดียสวนหนึ่งกลายเปนมุสลิม และเปนเหตุใหเกิดลัทธิศาสนาใหม ซึ่งผสมผสาน
หลักธรรมของพราหมณ-ฮินดูและอิสลามเขาดวยกันเรียกวา“ศาสนาซิกซ”๓๘ และมีผูนิยมนับถือไม
นอย ประมาณ พ.ศ. ๒๑๐๐ เปนระยะเวลาท่ีชาติตางๆ ในยุโรปตะวันตก(คือ โปรตุเกส ฮอลันดา
ฝรั่งเศส และอังกฤษ) เขาไปติดตอคาขายกับอินเดีย และนําศาสนาคริสตเขาไป เผยแพรในอินเดียดวย
ในท่ีสุดอินเดียก็เสียเอกราชแกอังกฤษในสมัยของพระเจาโอรังเซป๓๙ กษัตริยราชวงศโมกุลองคสุดทาย
หลังจากท่ีราชวงศนี้ปกครองอินเดียประมาณ ๑๐๐ ป

ในสมัยนี้ ลัทธิภักติ(ซึ่งเริ่มตนมาตั้งแตสมัยฟนฟู) ไดเจริญข้ึนในอินเดียภาคเหนือ ลัทธิภักติ
แบงเปน ๓ นิกายยอย ตามความแตกตางของเทพเจาสูงสุดท่ีนิยมนับถือ คือ

ภักตนิิกายท่ี ๑ นับถือพระราม มีผูนําท่ีสําคัญ ๓ คน คือ รามานน เปนผูฟนฟูลัทธิ ตุลลิทาส
เปนผูเผยแผ และนาภาทาส ซึ่งเปนผูแตงหนังสือภักตมาลา รวบรวมประวัติและผลงานศาสดาจารยใน
ลัทธิภักติ

ภักตนิิกายท่ี ๒ นับถือพระกฤษณะ มีหัวหนาชื่อ วัลลภาจารย
ภักตนิิกายท่ี ๓ นับถือพระราม แตไมยอมรับวาพระรามคืออวตารของพระวิษณุ มีการบูชารูป

เคารพและการแบงชั้นวรรณะ มี “กพีร” เปนหัวหนาซึ่งนับถือศาสนาอิสลามมากอน คําสอนจึงมี
ลักษณะก่ึงฮินดูก่ึงอิสลาม สานุศิษยสวนใหญเปนพวกวรรณะศูทร ซึ่งนับถือศาสนาพราหมณ-ฮินดูและ
ศาสนาอิสลามมากอน

ลัทธิภักติเผยแผลัทธิดวยภาษาพ้ืนเมือง ยกยองอาจารยผูสอนวาเปนผูควรเคารพอยางสูง
เรียกวา“คุรุ” พิธีกรรมในลัทธมีิสวดมนตภาวนาเสกเปาและกินขาวเสก มีนักบวชและคฤหัสถประจํา
ลัทธิ แมจะนับถือพระเจาตางกัน แตมีหลักการตรงกันคือมีพระเจาสูงสุดเพียงองคเดียว ท่ีทรง

๓๗ เร่ืองเดียวกัน,หนา ๑๔๘.
๓๘ เร่ืองเดียวกัน,หนา ๑๔๙.
๓๙ เร่ืองเดียวกัน,หนา ๑๕๐.



๓๕

ประทานความเมตตากรุณาแกผูท่ีภักดีและบูชาพระองค และเชื่อวาวิญญาณมนุษยเปนสวนท่ีแยกมา
จากพระเจา เปนสิ่งอมตะ ผูภักดีตอพระเจาไมวาจะอยูในวรรณะใด ยอมไดรับความหลุดพน

(๑๑).ยุคพราหมณ-ฮินดูใหม (ระยะเวลาประมาณ พ.ศ. ๒๓๐๐–ปจจุบัน)๔๐

ยุคพราหมณ-ฮินดูใหมหรือยุคปจจุบันนี้ แมจะมีผูนับถือศาสนาท่ีหลากหลายใน
อินเดีย แตศาสนาพราหมณ-ฮินดูก็ยังคงเปนศาสนาท่ีชาวอินเดียนับถือมากท่ีสุด(มากกวารอยละ ๘๐)
รองลงมาคือศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต และศาสนาซิกข ตามลําดับ มีสวนนอยท่ีนับถือศาสนาเชน
ศาสนาพุทธ และศาสนาปารซี ศาสนิกชนในศาสนาพราหมณ-ฮินดปูจจุบันถือวา ผูท่ีเปนฮินดูแทตอง
มีคุณสมบัติสําคัญ ๒ ประการ คือ

๑.ตองสืบเชื้อสายมาจากวรรณะพราหมณ กษัตริย แพศย หรือศูทร เทานั้น ชาวตางชาติ
หรือคนนอกวรรณะท้ัง ๔ แมจะนับถือลัทธิและปฏิบัติตามหลักศาสนาพราหมณ- ฮินดูทุกอยาง ก็มิ
อาจเปนฮินดูได

๒.ตองปฏิบัติตามกฎขอบังคับ ๒ ประการ คือ (๑).ปฏิบัติตามขนบประเพณีของแตละวรรณะ
(๒).ปฏิบัติตามขนบประเพณีสําหรับทุกวรรณะ ไดแก การแตงงาน อาหารการกิน การประกอบอาชีพ
และท่ีอยูอาศัย พิธีประจําบาน เรียกวา สังสการ พิธีศารทธ และพิธีบูชาเทพเจา

ศาสนาพราหมณ-ฮินดูในปจจุบัน คนรุนใหมท่ีไดรับการศึกษาแบบสมัยใหมและการศึกษา
จากยุโรปไมคอยสนใจเลื่อมใสศรัทธา กลุมท่ีปฏิบัติตามลัทธิพิธีกรรมอยางเครงครัด เชน นักบวช
พราหมณท่ีสืบเชื้อสายตามนิกายท่ีนับถือในตระกูล พวกชนชั้นสูงก็นับถือเทพชั้นสูง พวกชนชั้นต่ํา
ก็นับถือเทพชั้นต่ํา พวกท่ีนับถือพระรามหรือพระกฤษณะวาเปนอวตารของพระวิษณุหรือพระศิวะ
ตลอดจนเทพอ่ืนๆ ยังคงปฏิบัติพิธีกรรมเชนเดิม แตผูอยูหางไกลเม่ือมีโอกาสจะเดินทางไปนมัสการ
เทพเจาท่ีตนนับถือ ณ เทวสถานศักดิ์สิทธิ์ สวนพวกพ้ืนเมืองเดิม ท่ีอยูในวรรณะต่ํา และพวกไร
การศึกษาหรือการศึกษาต่ํา นิยมนับถือเทพชั้นต่ําศักดิ์ลงมา เชน เจาแมกาลีเปนอวตารของพระอุมา
นับถือหนุมาน พระพิฆเณศ โคนันทิ พญานาค ลิง เตา ชาง ตนไม เปนตน

๒.๒.๒ กําเนิดและพัฒนาการแนวคิดตรีมูรติ

จากการศึกษาประวัตศิาสตรการแบงยุคสมัยตางๆในศาสนาพราหมณ-ฮินดู ครบ ๑๑ ยุค
แลวนั้น ในยุคท่ี ๗ ยุคอวตาร ยุคท่ี ๘ ยุคเสื่อม และยุคท่ี ๙ ยุคฟนฟู  จะพบความสืบเนื่องวา จาก
ยุคท่ี ๗ คือ ยุคอวตาร(ระยะเวลาประมาณ พ.ศ. ๒๒๐ - พ.ศ. ๖๖๐) เปนตนมา ชวงท่ีเกิดการจลาจล
ชิงอํานาจภายในอินเดียยาวนาน และถูกศัตรูนอกประเทศรุกรานผลัดเปลี่ยนกันเขาปกครอง บางชวง
ผูปกครองศรัทธาศาสนาพราหมณ-ฮินดู บางคนศรัทธาศาสนาเชน บางคนก็เลื่อมใสศาสนาพุทธ ผูนํา

๔๐ เร่ืองเดียวกัน, หนา ๑๕๑.



๓๖

ศรัทธาศาสนาไหนก็จะยกยองเชิดชูศาสนาของตนและกดก่ีขมเหงรังแกศาสนาอ่ืนๆ ท้ังโดยตรงและ
โดยออม ปลายยุคราชวงศกุษาณะพระเจากนิษฐกะทรงอุปถัมภศาสนาพุทธ พวกพราหมณ-ฮินดูจึง
แขงกับศาสนาพุทธ ดวยการดึงเอาหลักธรรมดีๆ ของฝายตรงขามเขามาปนกับลัทธิของตนเกิด
สัทธรรมปฏิรูปเลียนแบบเอาอยาง เขาลักษณะ“ดึงเขาเขามากลืนหายแลวกลายเปนเรา” และศาสนา
พราหมณ-ฮินดูเดิมไดแยกเปนนิกายใหมแขงกันเอง สมัยอวตารนี้เกิดคัมภีรใหมๆ ข้ึนมาเพ่ือดึงชน
ทุกวรรณะใหรูหลักธรรมรูจักหนาท่ีตนและปฏิบัติหนาท่ีนั้นๆ ใหดีท่ีสุด

ยุคเสื่อม(ระยะเวลาประมาณ พ.ศ. ๘๖๑ - พ.ศ. ๑๑๙) ยุคท่ีราชวงศคุปตะ เชื้อสายฮินดู
แทโคนอํานาจกษัตริยราชวงศกุษาณะ(ท่ีนับถือพุทธ)ไดสําเร็จ และฟนฟูศาสนาพราหมณ-ฮินดูข้ึนใหม
ราชวงศนี้ปกครองสรางความรุงเรืองอยูประมาณ ๒ ศตวรรษ(๒๐๐ ป) ก็เสียอํานาจแกพวกฮ่ัน(จีน)รุก
อินเดียเขามาทางแควนปญจาบ และปกครองอินเดียอยูประมาณ ๕๐ ป แตก็ถูกกษัตริยอินเดียขับไล
ออกไปเม่ือป พ.ศ.๑๐๗๑ จากนั้นอินเดียแบงเปน ๒ อาณาจักรใหญ ๒ ครั้ง คือ ครั้งแรกแบงเปน
อาณาจักรชายทะเลฝงตะวันตก(ราชวงศจาลุกย) กับอาณาจักรชายทะเลฝงตะวันออก (พวกปลลวะ)
ครั้งท่ี ๒ ในตอนปลาย ของยุคนี้ ปรากฏวาเจาผูครองนครอินเดียภาคเหนือพระองคหนึ่งทรงพระนาม
วาหรรษาวัฒนา๔๑ สามารถรวบรวมดินแดนภาคเหนือไวในอํานาจไดท้ังหมดจึงพยายามขยายตัวลง
มาทางใตแตไมสําเร็จเพราะระหวางนี้พวกมิลักขะมีกําลังเขมแข็งมากอินเดียปลายยุคนี้จึงแยกเปน ๒
อาณาจักรอีกครั้งหนึ่ง คืออาณาจักรเหนือ (ระหวางภูเขาหิมาลัย-ลุมแมน้ํานัมทา) กับอาณาจักรใต
(ตลอดคาบสมุทรเดคาน)ซึ่งพระเจาหรรษาวัฒนาทรงเลื่อมใสศาสนาพุทธนิกายมหายาน ทรงอุปถัมภ
นิกายนี้และทรงเปนปฏิปกษตอศาสนาพราหมณ-ฮินดู สมัยนี้จึงไดชื่อวาเปนยุคเสื่อม๔๒

เพราะศาสนาพราหมณ-ฮินดูแตกนิกายมากมาย แตละนิกายปฏิบัติเสื่อมลงกวาเดิม
โดยเฉพาะนิกายใหญ ๒ นิกาย คือ นิกายไศวะ (นิกายท่ีนับถือพระศิวะเปนใหญ) กับ นิกายไวษณพ

๔๑ เร่ืองเดียวกัน, หนา ๑๕๒.
๔๒ สมัยน้ีถือเปนสมัยเสื่อมแหงพระพรหม เพราะบรรดาเทพตรีมูรติ พระศิวะกับพระวิษณุมีผูนับถือ

และใหความสําคัญมากท่ีสุด   มีสิ่งสําคัญท่ีเกิดข้ึนในยุคเสื่อมของศาสนาพราหมณ-ฮินดู ๒ สิ่ง คือ ๑.เครื่องหมาย
อันเปนสัญลักษณของศาสนาน้ี ซึ่งมีท่ีมาจากกําเนิดของตรีมูรติ คือ เทพเจาท้ังสาม เครื่องหมายดังกลาวไดแกอักขระ
เทวนาครี ซึ่งมีคําอานวา โอม ๒.ในตอนตนของยุคน้ี คือ สมัยท่ีราชวงศคุปตะปกครองอินเดีย ราชวงศน้ีไดสงเสริม
งานดานวรรณกรรมมาก ความเจริญดานวรรณกรรมสมัยน้ีมีท้ังบทละคร กาพย นิยาย และนิทาน ตลอดจนตํารา
ตางๆ วรรณกรรมท่ีเก่ียวกับศาสนาพราหมณ-ฮินดูเลมหน่ึง ซึ่งนับวามีความสําคัญอยูมากไดแก วรรณกรรมช่ือ
ปุราณะ แตงดวยฉันทภาษาสันสกฤต มีเน้ือหาสาระ ๕ ประการ คือ (๑) กลาวถึงกําเนิดของโลกและการสรางโลก
(๒) การทําลายลางและการสรางโลกใหม (๓) กําเนิดเทพเจาและมหาฤๅษีท้ังหลาย (๔) กําเนิดพระมนู และ
เหตุการณในสมัยพระมนู (๕) ตํานานแหงกษัตริยท้ังสุริยวงศ และจันทรวงศ



๓๗

หรือนิกายไวษณวะ(นิกายท่ีนับถือพระวิษณุเปนใหญ) ตางสรางเทพเจาฝายตนใหเลอเลิศสูงสงดูหม่ิน
เหยียดหยามเทพเจาของอีกฝายหนึ่ง แมจะมีผูพยายามแกปญหาโดยยกใหเทพท้ังสาม(ตรีมูรติ) คือ
พระพรหม พระศิวะ และพระวิษณุ มีศักดิ์สูงเทาเทียมกันก็ตาม แตไมเปนท่ียอมรับของประชาชน
ประกอบกับท้ังนิยายไศวะและนิกายไวษณพ ไดแตงเปนคัมภีรประจํานิกายของตนข้ึนมา ตางยกยอง
เทพเจาท่ีตนเคารพไวสูงกวาเทพอ่ืน จึงนํามาสูความขัดแยงกันรุนแรงภายในศาสนาเดียวกันระหวาง
นิกาย คัมภีรท่ีมีชื่อเสียงและไดรับความนิยมมากท่ีสุดคือคัมภีรวิษณุปุราณะของนิกายไวษณพ

ปรากฎการณท่ีสืบเนื่องจากยุคอวตารสูยุคเสื่อม  จนถึงยุคฟนฟู (ระยะเวลาประมาณ
พ.ศ. ๑๒๐๐ - พ.ศ. ๑๗๔๐)เปนชวงเวลาท่ีอินเดียถูกศัตรูภายนอกรุกรานอีกครั้งหนึ่ง โดยพวกมุสลิม
เชื้อสายตุรกีจากอัฟกานิสถาน(เตริกอัฟกานิสถาน) บุกรุกเขามาสูลุมแมน้ําสินธุ แตกษัตริยฮินดูท่ี
เขมแข็งพระองคหนึ่งสามารถตานทานไวไดและสถาปนาราชวงศราชบุตรข้ึนปกครองอินเดียตั้งแตภาค
ตะวันตกมาจนถึงภาคกลาง เปนเวลานานเกือบ ๓ ศตวรรษ (๓๐๐ ป)

สมัยฟนฟูนี้นับเปนสมัยท่ีศาสนาพุทธ(คูแขงสําคัญของศาสนาพราหมณ-ฮินดู)เริ่มเสื่อม
จากอินเดีย ศาสนาพราหมณ-ฮินดูกลับไดรับการอุปถัมภ เจาลัทธิ นักบวช นักปราชญ ศาสนิกชนใน
ศาสนาพราหมณ-ฮินดูพยายามทุกวิถีทางท่ีจะสรางความม่ันคงถาวรและเผยแพรลัทธิศาสนาของตน
ออกไปใหแพรหลายมากท่ีสุด โดยเฉพาะในหมูคนพ้ืนเมืองเดิม จึงพยายามกีดกันศาสนาพุทธและ
ศาสนาเชนมิใหกลับมาเปนคูแขงไดอีก

การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญในศาสนาพราหมณ-ฮินดูในสมัยนี้๔๓ คือ
๑.นักปราชญและบัณฑิตจํานวนมากไดรวมมือกันปรับปรุงแกไขคัมภีรเกาใหชัดเจน

เหมาะสม ทันสมัยและสมเหตุสมผลยิ่งข้ึน เชน ทานกุมาริล แตงอรรถกถาแกคัมภีรกรรมมิมางสา
หรือปูรวมิมางสาของไชมินิ ทานศังกราจารย ไดแตงอรรถกถาแกคัมภีรเวทานตะสูตร และภควัทคี
ตา เปนตน

๒.เจาลัทธิ นักบวช นักปราชญ ศาสนิกชนสําคัญๆ ในแตละลัทธิไดแตงบทกวีสวด
ออนวอนดวยคําประพันธ(ฉันทหรือกาพย)อันไพเราะ เปนภาษาทมิฬซึ่งเปนภาษาคนพ้ืนเมืองเดิม
และเผยแพรแกมหาชนอยางกวางขวาง

๓. เกิดลัทธิความเชื่อใหม ๒ ลัทธิ คือ ลัทธิศักติ และลัทธิภักติ

(๑) ลัทธิศักติ คือ การบูชาเทพเจาฝายหญิงท่ีเปนชายาของเทพเจาท่ีนับถือ
สูงสุด เชน พระอุมาเทวี ซึ่งเปนชายาพระศิวะ พระลักษมีเทวี ซึ่งเปนชายาพระวิษณุ และพระสุรัสวดี
ซึ่งเปนชายาพระพรหม เพราะเชื่อวาผูเปนชายาของเทพเจาเหลานั้น ยอมไดรับสวนแบงอิทธิฤทธิ์ มา

๔๓ เร่ืองเดียวกัน, หนา ๑๕๓.



๓๘

จากพระสวามี ซึ่งอาจบันดาลความสําเร็จในสิ่งท่ีตนปรารถนาไดเชนกัน พิธีบูชาชายาพระผูเปนเจา
เรียกวา บูชาศักติ มีคัมภีรท่ีกําหนดกฎเกณฑในการทําพิธีเรียกวาตันตระซึ่งประกอบดวยข้ันตอน๕
ประการ คือ เริ่มตนดวยการดื่มน้ําเมา(มัตยะ) บริโภคเนื้อสัตวสดๆ (มังสะ) สาธยายมนตรปลุกกําหนัด
(มนตร) รายนําดวยลีลายั่วยวนเรงเราความรูสึกทางเพศ (มุทรา) และจบลงดวยการรวมเพศ (ไมถุน)
พิธีบูชาตามลัทธิศักติ ทํากันตามเทวาลัยท่ีนิยมบูชาเจาแมในเวลาเท่ียงคืน บางพวก นิยมทําในท่ีลับ
บางพวกนิยมทําในท่ีเปดเผย โดยพิธีกรประจําเทวาลัย ฝายชายเปนนักบวช เรียกวา สาธุฝายหญิง
เรียกวาเทพทาสี ลัทธิศักติ เริ่มตนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย (แถบแควนเบงกอล
เนปาล และอัสสัม) ซึ่งเปนเขตท่ีมีประชากรหลายชาติ เชน มอญ เขมร พมา ทิเบต และไทย อาศัยอยู

(๒).ลัทธิภักติ คําวา ภักติในท่ีนี้หมายถึงการบูชาพระภควานคือพระผูควรบูชา
ลัทธินี้มีความเชื่อวาพระเจาจะประทานพรแกผูบูชาพระองคดวยการถวายความจงรักภักดีแดพระองค
ดวยความจริงใจเทานั้น ดังนั้นพิธีกรรมใดๆ จึงไมมีความสําคัญเทาความภักดี ความภักดีนี้จะแสดงตอ
เทพเจาองคใดท่ีตนนับถือก็ได เชน พระวิษณุ พระกฤษณะ พระราม และ พระศิวะ เปนตน กฎเกณฑ
ท่ีตองปฏิบัติมี ๕ ประการ๔๔ คือ

ศานติ คือระลึกถึงพระเจาดวยความสงบ
ทาสยะ คือการมอบกายถวายชีวิตรวมท้ังจิตวิญญาณ
สาขุยะ คือการใกลชิดกับพระเจาเหมือนใกลชิดเพ่ือน
วาตศัลยะ คือการมีความรักเหมือนอยางเด็กรักมารดา
หาธูรยะ คือการมีความรักตอพระเจาเหมือนความรักของหญิงกับชาย

ลัทธิภักติทางใตมีทานมาณิกะเปนหัวหนา บูชาพระศิวะซึ่งเรียกวา ไศวะนิกาย สวน
ภาคเหนือของอินเดียมีทานนิมพารกะเปนหัวหนา นับถือพระกฤษณะ และนางราธา ชายาของ
พระกฤษณะ

๔.มีการกอสรางเทวสถานใหญโต ประดับประดาอยางวิจิตร เกิดข้ึนตามนครใหญๆ
ท่ัวไป การนําเทวรูปออกแหแหนดวยกระบวนแหเริ่มนิยมทํากันในสมัยนี้ และปลายสมัยฟนฟูเกิด
ลัทธิคาใหมทางสังคม คือ การเผาหญิงมายพรอมศพสามี และยกยองหญิงท่ีทําตามประเพณีนี้วาเปนผู
กลาหาญ หากหญิงใดไมยอมทําตามประเพณีจะถูกญาติขอรองแตถาไมทําจะถูกสังคมรุมประณาม
และตราหนาวาเปนคนไมดี(กาล)ีและตองถือพรหมจรรยตลอดชีวิต

จากยุคอวตารซึ่งเต็มไปดวยการตอสู นํามาสูยุคเสื่อมของพราหมณ-ฮินดู  เพราะพุทธ
ศาสนานิกายมหายานเจริญรุงเรือง จนเกิดการตอสูกอบกูศรัทธากลับคืนมาอีกครั้งเปนยุคฟนฟู ทําให
พบวา ท้ังศาสนาพราหมณ-ฮินดูและพุทธศาสนามหายานไดพยายามตอสูกัน ๓ ระดับ คือ

๔๔ เร่ืองเดียวกัน, หนา ๑๕๔.



๓๙

๑.ระดับคัมภีรและระดับการตีความคัมภีร มีการแตงคัมภีรและอรรถกถาข้ึนมาใหม
เพ่ืออธิบายหลักธรรมใหลึกซึ้งมากยิ่งข้ึน

๒.ระดับธรรมะและการปฏิบัติ มีการพยายามดึงเอาหลักธรรมท่ีโดดเดนของศาสนา
ฝายตรงขามเขามาปลอมปนในของตนเองจนศาสนิกชนหลงยอมรับ

๓.ระดับความเชื่อและพิธีกรรม มีความพยายามสรางเทพเจาใหสูงกวาศาสนาฝาย
ตรงขาม เชน ในคัมภีรปุราณะ ไดกลาวถึงการอวตารของพระนารายณโดยลงมาเปนพระพุทธเจา
(พุทธาวตาร)คือพยายามดึงพระพุทธเจาหรือพุทธศาสนาเขาไปเปนสวนหนึ่ง ท้ังนี้ก็เพ่ือตอบโตพุทธ
ศาสนามหายาน  อยางไรก็ตามพุทธศาสนามหายานก็พยายามตีความสรางพระพุทธเจาข้ึนมาอีกมิติ
หนึ่งคือตรีกายเพ่ือหนีการถูกกลืนไปเปนอวตารพระนารายณในตรีมูรติ ซึ่งจะศึกษาวิจัยในบทท่ี ๓

จากการศึกษารายละเอียดในการแบงยุคสมัยตางๆ ถึง ๑๑ ยุค ขางตนจะพบวาแนวคิดตรี
มูรติ ไดกอตัวและพัฒนาการมาเรื่อยๆ ตั้งแตเริ่มแรกสมัยท่ีเปนศาสนาสนาตนะ๔๕ มีความเชื่อใน
พระเจาตามแบบศาสนาดั้งเดิมของชาวพ้ืนเมือง และนับถืออํานาจลึกลับทุกชนิดท่ีแฝงใน
ธรรมชาติ ตอมาเม่ือเกิดคัมภีรพระเวท พระเจาไดพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลา โดยเริ่มจาก
พระพรหมจนในท่ีสุดไดเปลี่ยนมาเปนพระศิวะบาง และพระวิษณุบาง ตอเม่ือไดมีการพัฒนาจาก
ศาสนาพราหมณมาเปนฮินดูหรือพราหมณใหม คําสอนในเรื่องพระเจาไดปรากฏอยูในรูปของพระ
ปรมาตมัน พระเจาไมมีรูปกายแตทรงสําแดงองคออกมาเปน ๓ รูป (ตฺรยรูป,ไตรรูป,ตรีรูป) ไดแก พระ
พรหม พระวิษณุ พระศิวะ ดังนั้น จุดหมายสุดทายของศาสนาพราหมณ-ฮินดูปจจุบันคือวิญญาณยอย
(ชีวาตมัน)กลับเขาไปสูโมกษะ หลุดพนจากกิเลสและทุกขไปเปนหนึ่งเดียวกับอาตมัน(ปรมาตมันหรือ
พรหมัน)ไมตองเวียนวายตายเกิดอีกตอไป

โดยในสมัยโบราณศาสนาพราหมณ-ฮินดูถือกําเนิดข้ึนมาโดยชาวอารยันเม่ือ ๑๐๐๐ ป
กอนพุทธกาล โดยชาวฮินดูไดนําลัทธิพระเวทมาผสมผสานกับคติความเชื่อของชนพ้ืนเมืองอินเดีย
โบราณ ซึ่งมีความเชื่อกันวาพระพรหมเปนผูสรางโลกและไดมีการยกยองชนชั้น พราหมณ เปนชนชั้น
สูงสุดในฐานะท่ีเปนผูซึ่งสามารถติดตอกับเทพเจาไดนั่นเอง

ตํานานการเกิดแนวคิดเรื่องตรีมูรติมีกลาวกันไวหลายตํานานตางกันไป และสวนใหญมัก
เขาใจวาพระตรีมูรติเปนภาครวมเทพเจาท้ังสามพระองคไวในรางเดียวกัน เรียกวา“เทพทัตตาเตรยะ
(Dattatreya)”โดย คําวา“ทัตตา(Datta)” แปลวา“การมอบใหพระผูเปนเจาท้ังสามพระองค” สวนคํา

๔๕ โดยเช่ือวาสนาตนธรรมน้ีมีมายาวนาน นับตัวเลขไดถึง ๑๕ ตัว หรือ ๑๕๕,๕๒๘,๖๔๓,๘๙๓,๐๘๕
(หน่ึงรอยหาสิบหาลานหาแสนสองหมื่นแปดพันหกรอยสี่สิบสามลานแปดแสนเกาหมื่นสามพันแปดสิบหาป),อาน
เพ่ิมเติม ใน http://www.devasthan.org/history_main.html (สืบคนเมื่อ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๗)



๔๐

วา“เตรยะ (treya)” แปลวา “ผูเปนบุตรแหงฤาษีอัตริหรือเตรยะ” ซึ่งเปนภาคอวตารของมหาเทพ
ท้ังสาม หรือบางตํานานกลาววาเปนพระนารายณอวตารบาง  พรหมอวตารบาง

อยางไรก็ตาม ตรี มูรต  ิ หรือเทพทัตตาเตรยะ คือ พระเจาสูงสุดองค เดียว แต
ประกอบดวย ๓ สภาวะหรือสามภาค คือ พรหม ศิวะ วิษณุ ซึ่งมีพลังของเทพเจาท้ังสามในรูปเดียว
คือ การสรางโลก(สฤษฏิ) เปนพลังของพระพรหมรักษาโลก (สถิติ ) เปนพลังของพระ
วิษณุ (นารายณ) และทําลายโลก(ประลัย)เปนพลังของพระอิศวร(ศิวะ) การรวมตัวกันของ“พลังท้ัง
สาม” คือการแสดงออกของปรมาตมันพลังอันยิ่งใหญของพระเปนเจาในสรรพสิ่ง“พระตรีมูรติ”มีสาม
เศียร หกกร ในพระหัตถทรงอาวุธ อาทิ ตรีศูล จักร สังข หมอน้ํา บัณเฑาะว มีพาหนะอาทิ สุนัข
พระโค เปนตน ภาพวาด“พระตรีมูรต”ิสวนใหญมักจะเปนภาพวัยเด็กบาง หรือกําลังโตเปนวัยรุน

ในตํานานเก่ียวกับกําเนิดและพัฒนาการของพระตรีมูรติ มีความยอดังนี้

“มีฤาษีตนหนึ่งชื่อ“อณิมาณฺฑวฺย (อะ-นิ-มาน-ดับ-วยะ)” ขณะท่ีฤาษีตนนี้นั่งสมาธิอยู
โจรกลุมหนึ่งไดหนีเจาหนาท่ีผานมาทางนั้น ตํารวจหลวงไดสอบถามถึงโจรกับฤาษี ฤาษีอยูในสมาธิจึง
ไมยอมปริปากใดๆ ตํารวจหลวงเขาใจวาฤาษีนั่นเองเปนโจร จึงจับมัดมือมัดเทานําไปเฝาพระราชา
พระราชาทรงตัดสินประหารชีวิตฤาษีโดยใชวิธีเสียบดวยตรีศูล และนําฤาษีท่ีถูกเสียบแตยังไมตายไป
ปกไวบนยอดเขา ในระหวางนั้น นางศีลวตี ซึ่งเปนภรรยาท่ีซื่อสัตยตอสามีอยางยิ่ง เดินทางผานมา
ทางนั้น โดยใหสามีชื่ออุครศรวัส (อุค-คระ-คระ-วัส) ข่ีคอ เพ่ือไปยังบานของหญิงแพศยา ขณะท่ีฝน
ตกทําใหทางเดินลําบาก อุครศรวัส ไดดาทอฤาษีหาวาเปนตัวการทําใหฝนตก ฤาษีโกระจึงสาปให
ศีรษะของอุครศรวัสแตกเปนเจ็ดเสี่ยงเม่ือพระอาทิตยข้ึน ศีลวตีไดยินคําสาปนางมีความซื่อสัตยตอ
สามีมาก จึงตั้งจิตอธิษฐานไมใหพระอาทิตยข้ึน ซึ่งคําอธิษฐานก็ไดผล เม่ือพระอาทิตยไมข้ึน ทําให
เดือดรอนไปท่ัวจักรวาลรวมถึงเทวดา เทวดาพากันไปเฝาพระพรหม พระพรหมชวยอะไรไมได จึงพา
กันไปเฝาพระศิวะ พระศิวะก็ชวยอะไรไมได จึงพากันไปเฝาพระมหาวิษณุ พระตรีมูรติ (พระพรหม
พระศิวะ และพระวิษณุ) จึงรวมตัวกันพากันไปหานางอนุสูยาเพ่ือใหนางขอรองศีลวตีถอนคําอธิษฐาน
นางอนุสูยา และเทพตรีมูรติ จึงไปพบนางศีลวตี และขอรองใหนางถอนคําอธิษฐาน นางก็ยอมตามท่ี
ขอ เทพตรีมูรติไดใหคําม่ันสัญญาวา อุครศรวัส จะไมตาย เทพตรีมูรติยินดีในความสําเร็จจึงใหนางอนุ
สูยาขอพร นางอนุสูยาขอพรใหเทพท้ังสามมาเกิดเปนลูกของนาง เทพตรีมูรติ จึงใหพรตามท่ีขอ พระ
วิษณุจึ ง เ กิดจากนางเปนพระทัตตา เตรยะ พระศิวะเปน ทุรวาสัส และพระพรหมเปน
พระจันทร พระทัตตาเตรยะบําเพ็ญตบะตั้งแตยังเปนเด็ก และไดเปนฤาษีทัตตาเตรยะ๔๖

๔๖ ดูเพ่ิมเติมใน   ศรีสุรางค พูลทรัพย, ประวัติศาสตรภูมิปญญาอินเดีย, (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,2545), หนา ๔๘.



๔๑

ขณะท่ีอีกตํานานหนึ่งกลาววา  พระตรีมูรติ คือ เทพสูงสุด ๓ องคของศาสนาฮินดูคือ พระ
ศิวะ พระนารายณ และพระพรหมเม่ือกอนท่ีจะมี พระศิวะนั้น ในจักรวาลมีแตความมืดและวางเปลา
ไมมีกลางวันไมมีกลางคืน มีเพียงสิ่งเดียวท่ีปรากฏ คือ สัตพราหมณ เปนโยคีผูเปนอมตะ เปนหนึ่ง
เดียว ไมมีเริ่มตนและสิ้นสุดหรือดับสูญ ไมมีการเปลี่ยนแปลง เปนท่ีรวมแหงสรรพปญญาและความรู
ท้ังมวล แตไมมีรูปราง มีแตความปรารถนาท่ีจะสรางสิ่งท้ังหลายข้ึนมา จึงบังเกิดเปนรูปรางข้ึนมาจาก
พลังงานและอํานาจของความรูและปญญาท่ีมีอยู ลองลอยไปทุกหนทุกแหง มองเห็นได รูปรางนี้เปน
จุดกําเนิดของสิ่งท้ังหลายท่ีจะเกิดตามมาภายหลัง เปนรูปราง ในสภาวะจิต เปนพรหมสูงสุด บรรดา
นักปราชญ และฤๅษีในสมัยโบราณไดขนานนามรูปรางนี้วา พระศิวะ จากนั้นพระศิวะไดสรางสิ่งตางๆ
ใหเกิดตามมา โดยการแบงภาคมาจากพระองคเอง โดยใหเกิดเปนหญิงคือนางอุมาเทวี ซึ่งเปนมารดา
แหงเทพท้ัง ๓ คือ พระวิษณุ พระพรหม และพระศิวะ มีพระศิวะเปนเทพสูงสุด และไดสรางศิวะโลก
เพ่ือเปนท่ีประทับ เม่ือสรางสิ่งตางๆแลว พระองคจําเปนตองมีการคุมครองสิ่งเหลานั้น และทําลาย สิ่ง
ท่ีไมดีออกไป เหลือไวแตสิ่งท่ีดี พระองคจึงทรงหลั่งน้ําอํามฤตลงบนซีกดานซาย และเกิดชีวิตใหม
ข้ึนมา และประทานนามใหวาพระวิษณุ(หรือพระนารายณ แปลวา ผูมีแผนน้ําเปนท่ีอาศัย เนื่องจาก
พระวิษณุลงไป พักผอน อยูในน้ํา) โดยใหมีหนาท่ีคอยคุมครองรักษาสิ่งท้ังหลายท่ีพระองคทรงสราง
ข้ึนมา แลวพระองคก็จะ เปลี่ยนเปน พระผูทําลาย คือทําลายสรรพสิ่งท่ีไมดี แกไขไมได โดยมีดวงตาท่ี
๓ อยูบนหนาผากซึ่งปดสนิท ถาลืมตาข้ึนมาก็ จะเกิดไฟบรรลัยกัลปเผาผลาญทุกสิ่ง

ขณะท่ีพระวิษณุบรรทมอยูในน้ํา ก็เกิดดอกบัวผุดจากสะดือซึ่งเปนพระบัญชาของพระศิวะ
และ พระศิวะไดหลั่งน้ําอํามฤตลงบนซีกขวาเพ่ือใหไดชีวิตใหมคือ พระพรหม และใสไวในดอกบัวนั้น
พระพรหม หรือพระผูเกิดมาจากดอกบัว ไมรูวาตัวเองเกิดมาไดอยางไร และใครเปนผูสราง เ ม่ือ
ออกมาจากดอกบัวแลว ไดเขยาดอกบัวจึงบังเกิดเปนมนุษยชาติ และสรรพสิ่งท้ังหลายในโลก ชาวฮินดู
จึงเรียกพระพรหมวา พระผูสราง พระวิษณุไดกลาวปลอบพระพรหมโดยเรียกพระพรหมเปนเด็กนอย
เพราะถือวาเกิดมาจากดอกบัวในสะดือของพระองคเอง พระพรหมเม่ือถูกเรียกอยางนั้นก็ไมพอใจ จึง
เกิดการรบกันข้ึน รอนไปถึงพระศิวะ เม่ือทราบวาเทพ ท้ัง ๒ กําลัง ตอสูกันอยู จึงเสด็จมา ณ สถานท่ี
ท่ีกําลังรบกันอยู โดยแปลงตัวเปนเสาไฟขนาดใหญ ซึ่งหาท่ีสิ้นสุดมิไดท้ังบนและลาง แลวมาปรากฏอยู
ระหวางเทพท้ัง ๒ เสาไฟนี้ มีความรอนมาก ทําใหเทพท้ัง ๒ หมดสติไป

เม่ือฟนข้ึนมาก็ใหแปลกใจในความใหญโตหาท่ีสิ้นสุดมิได เทพท้ัง ๒ จึง พนันกันวา ถาใคร
คนหาจุดสิ้นสุดไดกอนถือวาเปนผูชนะ และผูแพจะยอมกราบไหวบูชา พระพรหมจึงแปลงรางเปนหงส
บินข้ึนไปหาสวนยอดดานบน พระวิษณุแปลงรางเปนสุกรขุดดินลงไปหาปลายท่ีดานลาง ดานพระ
พรหมในรางของหงส เม่ือบินข้ึนไปก็หา จุดสิ้นสุดมิได แตไดพบดอกเกตุข้ึนอยูท่ีสวนหนึ่งของเสาไฟ
จึงไดกลับลงไปพรอมดอกเกตุนั้นฝายพระวิษณุ เม่ือไมพบอะไรก็กลับข้ึนไปยังท่ีเดิม และพบพระ



๔๒

พรหมนําดอกเกตุลงมาจากขางบน ก็เขาใจวาพระพรหมพบสวน ยอดแลว ซึ่งพระพรหมโกหกวาพบ
จริง โดยมีดอกเกตุเปนพยาน พระวิษณุก็ยอมแพและกราบไหวบูชาพระพรหมตามสัญญา

เม่ือเรื่องกลายมาเปนเชนนี้ พระศิวะจึงไดคืนรางมาดังเดิม และชําระความใหแกเทพท้ัง ๒
โดยกลาวชมวา พระวิษณุเปนเทพท่ีมีความซื่อสัตย จึงยกใหพระวิษณุเปนเทพเสมอพระองค สามารถ
ท่ีจะมีโบสถและพิธีกรรมทางศาสนาเปนของตนเองได สวนพระพรหมซึ่งเปนผูไมซื่อสัตย พระศิวะได
ทําโทษ โดยการตัดเศียรท้ัง ๕ แตพระวิษณุไดขอรองไว จึงตัดไปเพียง ๑ เศียรเหลืออยู ๔ เศียร และ
ไมอนุญาตใหข้ึนมาเปนเทพเทียบเทาพระองค และไมใหมีโบสถและพิธีกรรมทางศาสนาเปนของ
ตนเอง แตในฐานะท่ีเปนสวนหนึ่งของพระศิวะ และเปน ผูสรางมนุษยชาติจึงอนุญาตใหมีศาลหรือ
เทวสถานอยูนอกโบสถและใหพระพรหม เปนประธานของพิธีบวงสรวงท้ังมวลสวนดอกเกตุท่ีมีสวน
รวมนั้น พระศิวะไดหามนํามาใชในการบูชากราบไหววันท่ีพระศิวะคืนรางจากเสาไฟชาวฮินดูเรียกวา
วัน“ศิวะราตร”ี๔๗ และจะทําพิธีบูชาในลิงคสถาน

บางตํานานกลาววาพระตรีมูรติเปนอวตารหนึ่งของพระวิษณุ ท่ีรวมเทพท้ังสามไวใน
พระองค มีพระเศียร ๓ เศียร แทน พระพรหม พระวิษณุ และพระศิวะ มีสุนัข ๔ ตัวซึ่งเปนตัวแทน
พระเวทท้ัง ๔ และแมโคศักดิ์สิทธิ์ ๑ ตัวคอยติดตาม กลาวคือ การรวมพลัง ของเทพเจาท้ังสามไดแก
“พระพรหม พระศิวะ และพระวิษณุ” ไวในรูปเดียวหรือรางเดียว อาวุธ และพาหนะ ท่ีปรากฏในภาพ
คือ อาวุธ และพาหนะ ประจําองคเทพเจาท้ัง ๓ องคนั่นเอง “พระตรีมูรติ” จึงมีพลังของเทพเจาท้ัง
สามในรูปเดียวคือ การสรางโลก เปนพลังของพระพรหม รักษาโลก เปนพลังของพระวิษณุ และ
ทําลายโลก เปนพลังของพระศิวะ การรวมกันของ“พลังท้ังสาม” คือการแสดงออกของปรมาตมัน
พลังอันยิ่งใหญ ของพระเปนเจาในสรรพสิ่ง แตเดิมความเชื่อในยุคตนของพระตรีมูรติ แบงมาตั้งแต
ยุคพระเวทตอนตน ยุคพระเวทตอนปลาย และตรีมูรติในศาสนาฮินดูยุคใหม๔๘ ซึ่งความเชื่อท่ีสงผาน
มา ในแตละยุคแตละสมัยนั้นมีการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาตอเนื่องมาตามลําดับ

เม่ือพลังท้ัง ๓ มารวมกัน จึงเทากับการแสดงพลังอันยิ่งใหญของพระเปนเจาในสรรพสิ่ง
ดังนั้น เทวะท้ัง ๓ จึงเปรียบเสมือนเปนสัญลักษณแหงพลังทางธรรมชาติ พลังสราง พลังบํารุง พลัง
ทําลายแตกดับแปรเปลี่ยน ซึ่งพลังท้ังสามนี้ มักจะทําเปนเครื่องหมายศักดิ์สิทธิ์วา'โอม'๔๙

นอกจากตํานานท่ีไดกลาวมาในเบื้องตนแลวยังมีตํานานท่ีเก่ียวกับพระตรีมูรติอีกวา แต
เดิมนั้นเทพกับอสูรเปนศัตรูกัน แตเหลาอสูรนั้นมีฤทธิ์มาก เหลาเทวดาซึ่งกลัววาจะแพจึงพากันนํา

๔๗ ศรีสุรางค พูลทรัพย.ประวัติศาสตรภูมิปญญาอินเดีย.หนา ๔๘.
๔๘ เร่ืองเดียวกัน.หนา ๕๒.
๔๙ คําบูชาเทพตรีมูรติท่ีคนท่ัวโลกรูจักกันดี คือคําวา 'โอม' มาจาก 'มะ' แทนองคพรหม 'อะ' แทนองค

วิษณุ 'อุ' แทนองคศิวะ การเอยคําวา'โอม'จึงเทากับเปนการเอยพระนามของเทพท้ัง ๓



๔๓

ความไปกราบทูลแกพระศิวะ, พระนารายณ และพระพรหม ท้ังสามพระองคจึงรวมกันทําพิธีกวน
เกษียรสมุทรเพ่ือทําเปนน้ําอมฤตซึ่งหากใครไดดื่มก็จะไมตายและยังไดชวนใหเหลาอสูรมารวมทํา
พิธีกรรมดวยและใหสัญญาวาจะใหดื่มน้ําอมฤต จากนั้นพิธีกวนเกษียรสมุทรจึงไดเกิดข้ึนโดยใชเขา
พระสุเมรุเปนไมกวนเกษียรสมุทรและมีพระยาวาสุกรี(นาค)เปนเชือกพันรอบเขาพระสุเมรุ จากนั้น
บรรดาเหลาเทวดาและอสูรตางชวยกันชักสายเชือก พิธีกวนเกษียรสมุทรนี้ใชระยะเวลาดําเนินการ
หลายป พระนารายณจึงทรงเล็งเห็นวาหากทําพิธีกรรมนี้ไปเรื่อยๆอาจทําใหเขาพระสุเมรุทะลุพ้ืนทะเล
ไป พระองคจึงแปลงกายไปเปนเตายักษเพ่ือลงไปรองรับแผนโลกไว

เม่ือเวลาผานไป ๑๐๐๐ ป พิธีกวนเกษียรสมุทรก็สําเร็จเหลาอสูรจึงพากันแยงดื่มน้ํา
อมฤต พระนารายณจึงแปลงรางเปนสาวงามเพ่ือลอใหเหลาอสูรไปอีกทางหนึ่ง เหลาเทวดาจึงไดดื่มน้ํา
อมฤตกันท่ัวหนา สวนฝายอสูรมีเพียงพระราหูเทานั้นท่ีไดดื่ม พระอาทิตยและพระจันทรไดเห็นเขาจึง
พากันมาฟองพระนารายณ เปนเหตุใหพระองคขวางจักรตัดกายพระราหูขาดเปน ๒ สวน แตพระราหู
นั้นยังไมตายจึงไดกลายมาเปนตํานานการเกิดปรากฏการณสุริยคราสและจันทรคราสในปจจุบัน(โกรธ
แคนท่ีพระอาทิตยและพระจันทรไดเห็นเขาจึงพากันมาฟองพระนารายณ)

จากตํานานของพระตรีมูรติท่ีไดกลาวมาในเบื้องตน ความศรัทธาท่ีมีตอพระตรีมูรติ ได
สืบทอดตอกันมาหลายยุคหลายสมัย จนพระตรีมูรติไดรับการยกยองเทิดทูนบูชาใหกลายเปน
สัญลักษณใหมของการประทานความรักและความสมหวังใหมวลมนุษยตราบเทาจนทุกวันนี้ โดยพระ
เทวานุภาพของพระตรีมูรตินั้นทานสามารถประทานความสมหวังไดในทุกเรื่องนทรงประทานพรใหเรา
สมหวังไดทุกประการไมวาจะเปนความอุดมสมบูรณในชีวิต การงาน หรือแมแตกระท่ังในเรื่องความรัก

ซึ่งเทพท้ังสามองคนั้น ตางไดรับการอธิบายและยอมรับตางบทบาทอํานาจหนาท่ีไปตาม
วาระ  เชน คราวท่ีศาสนิกชนใหความศรัทธาพระพรหม ตางก็จะเชื่อวาเทพอีกสององคนั้นถือกําเนิด
จากพระพรหม  แตคราวใดท่ีความเชื่อในพระพรหมเสื่อมคลายลง พระพรหมก็จะถูกอธิบายวาเกิดใน
ดอกบัวท่ีเกิดจากพระนาภ(ีสะดือ)ของพระนารายณขณะบรรทม ณ เกษียรสมุทรบาง แตโดยสรุปนั้น
เทพท้ังสามพระองคตางเปนอวตารของกันและกันสลับกันไปตามวาระและโอกาส
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๒.๓ องคประกอบและลักษณะของตรีมูรติ
แมในตํานานความเชื่อของคนอินเดียจะแบงเทพเจามากมาย แตในคัมภีรปุราณ ระบุ

จํานวนเทพเจาไวชัดถึง ๓๓๐,๐๐๐,๐๐๐ องค(สามรอยสามสิบลานพระองค)๕๐ โดยเชื่อวาสรรพสิ่ง
มีเทพประจํา  แมกระท่ังไมกวาดตามบานเรือนหามเดินขามถือวาเปนบาป สรรพสิ่งมีเทวดารักษา ซึ่ง
เปนการจําแลงแปลงกายอวตารลงมาของเทพสูงสุดตามท่ีตองการหรือตามความจําเปน  อยางไรก็
ตามการจําแลงท่ียิ่งใหญในฐานะเทพสูงสุดจริงๆ มี ๓ ภาคซึ่งเรียกวาพระตรีมูรติ จากตํานาน
พระตรีมูรติขางตนทําใหทราบกําเนิดความเปนมา  แตในประเด็นนี้จะไดศึกษาวิจัยองคประกอบ
พระตรีมูรติวามี ๓ องค  โดยแตละองคนั้นมีความเปนมา มีความสําคัญ รวมถึงความสัมพันธกันใน
ดานบทบาทอํานาจหนาท่ีอยางไร พระตรีมูรติ(Trimurti) หรือเทพทัตตาเตรยะ ถือวาเปนเทพเจาท่ี
ยิ่งใหญท่ีสุดในศาสนาพราหมณ เนื่องจากพระตรีมูรตินี้เปนการรวมกันของมหาเทพผูยิ่งใหญถึง ๓
พระองคเขาดวยกัน ซึ่งก็คือพระพรหมท่ีถือวาเปน ผูสราง(สฤษฏิ),พระวิษณุ(พระนารายณ)ผูรักษาโลก
(สถิติ,สถิต),และพระศิวะ(พระอีศวร)ผูทําลาย(ประลัย)มีประวัติความเปนมา มีความสําคัญ รวมถึง
ความสัมพันธกันในดานบทบาทอํานาจหนาท่ี

๑.พระพรหม(Brahma) ซึ่งมีพระนามอ่ืนท่ีเปนท่ีนิยมเรียกกันคือ พระธาดา(ผูทรงไว),
พระปรเมศ (ผูเปนใหญในสวรรค) และพระโลเกศ (จอมโลก) ทรงไดถือกําเนิดข้ึนเม่ือ พระอาตมภู (ผู
เกิดเอง) ไดทรงสรางสิ่งท้ังปวงข้ึนจากความวางเปลา โดยเม่ือทรงหวานพืชลงในน้ําก็บังเกิดเปนไขทอง
ข้ึนและก็ไดถือกําเนิดเปนพระพรหม โดยพระพรหมจะทรงมีพระวรกายสีแดง มีสี่พระพักตร แปดพระ
กรรณ และสี่พระกร(บางแหงวามี ๘ พระกร) โดยทรงถือธารพระกร,ชอนสําหรับหยอดเนยในไฟ,
คัมภีร, หมอน้ํา, มีประคําลอง และถือธนู และทรงมีหงสเปนพาหนะ

พระพรหมเปนผูสรางมนุษยและสรรพสิ่งท้ังหลายในโลก รวมท้ังเทวดาท้ังหลายดวย
ลักษณะพระพรหมในระยะแรกไมมีตัวตน แตครั้นเวลาตอมา พวกพราหมณไดพบขอบกพรองวา เม่ือ
พระพรหมไมมีตัวตนประชาชนเคารพบูชาไมได พวกพราหมณจึงไดกําหนดใหพระพรหมมีตัวตน
มี ๔ พักตร สามารถมองดูไดท่ัวทิศ ลักษณะของพระพรหมเปนท้ังนามธรรมและรูปธรรม พระพรหมท่ี
มีลักษณะเปนนามธรรมนั้นหมายถึงจักรวาล เปนวิญญาณของธรรมชาติ ดิน น้ํา ลม ไฟ อากาศ
ทองฟา เปนตน สิ่งเหลานี้คือรางกายของพระพรหม พระพรหมสิงสถิตในสิ่งเหลานี้ พระพรหมเปนอัน
ติมสัจจะท่ีไมอาจอธิบายได เปนสิ่งท่ีไมอาจวัดได เปนพ้ืนฐานความรูท้ังปวง ไมหยาบ ไมละเอียด ไม
สั้นไมยาว ปราศจากกลิ่น แสง เสียง เทศะ เปนตน สวนพระพรหมท่ีเปนรูปธรรมเปนเทพเจาผูยิ่งใหญ
เปนผูสราง พระพรหมมีพระชายาชื่อพระสรัสวดี ซึ่งเปนเทพีแหงวาจาและการศึกษาเลาเรียน และ

๕๐ Mohanty, J. N. A History of Indian Philosophy. In Eliot Deutsch and Ron Bontekoe
(eds.). A Companion to World Philosophies. Oxford: Blackwell, 2004. pp. 34-37.
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เปนผูอุปถัมภศิลปะวิทยาท้ังปวง ตามคติศาสนาพราหมณ-ฮินดู พระพรหมเปนเทพเจาแหงการ
สรางสรรค มีความเมตตา สรางโลกและสรรพสิ่งในจักรวาล และใหกําเนิดคัมภีรพระเวท พระพรหมมี
สี่พักตร พระศอสวมลูกประคํา พระหัตถแตละขางถือดอกบัว, คัมภีร และหมอน้ํา มีพาหนะเปน
หงส หรือ หาน พระชายา คือ พระสุรัสวดี เทพีแหงศิลปะวิทยาการและความรอบรู

ในคัมภีรมัตสยาปุราณะเลาวา พระพรหมเดิมทีมีถึงหาพักตร การท่ีมีหาพักตรเกิดจาก
การท่ีพระพรหมใหไดกําเนิดผูหญิงนางหนึ่งชื่อ ศตรูป ข้ึนมา ความงามของศตรูปทําใหพระองค
หลงใหล เม่ือศตรูปนี้เคลื่อนไปทางใด พระพรหมก็จะหันพระพักตรเพ่ือมองตามไปดวย แตวามีครั้ง
หนึ่งท่ีพระพรหมไปดูแคลนพระศิวะเขา ทําใหพระศิวะพิโรธ และใชไฟบรรลัยกัลปจากพระเนตรท่ีสาม
ท่ีกลางพระนลาฏเผาพระพักตรท่ีอยูดานบนเศียรของพระพรหม จนเหลือเพียงสี่พักตร แตอีกความ
เชื่อหนึ่งเลาวา เพราะพักตรดานบนของพระพรหมนั้นเจิดจรัสมาก ทําใหพวกสุระและอสุระทนไมได
จึงขอรองใหพระศิวะเปนผูตัดให และยังเชื่อดวยวาพระพรหมเปนผูสรางบุคคลในวรรณะตาง ๆ จาก
อวัยวะแตละสวน ไดแก วรรณะพราหมณ เกิดจากพระโอษฐ, วรรณะกษัตริยเกิดจากอก, วรรณะ
แพศย เกิดจากสวนทอง และวรรณะศูทร เกิดจากเทา๕๑

โดยความหมายของคําวา "พรหม" หมายถึง "ความเจริญ, ความกวางขวาง, ความขยายตัว
หรือความเบิกบาน" ดังนั้นตามคติและวัตรปฏิบัติตาง ๆ ท้ังในศาสนาพราหมณ-ฮินดู และพุทธศาสนา
จึงมีคําวา พรหม ประกอบคําศัพท เชน "พรหมจรรย", "พรหมบุตร" หรือ "พรหมวิหาร" เปนตน

นิยามของ พรหม ใน ภควัทคีตา (บทเพลงแหงองคภควันต) เชน สิ่งท่ีบุคคลควรรูสูงสุด
คือ พรหมพรหมคือสภาวะอันสูงสุด ไมมีเบื้องตน ไมเปนท้ังสิ่งมีอยูและสิ่งไมมีอยู พรหมหยั่งรูถึง
อารมณ โลภ โกรธ หลง แตพรหมปราศจากอารมณเหลานั้น พรหมไมมีความยึดม่ันในสรรพสิ่งพรหม
คือสภาวะอยูเหนือความดีและความชั่ว พรหมมิอาจหยั่งรูไดดวยการคิดและใชเหตุผล พรหม คือ
แสงสวางเหนือแสงสวางท้ังปวง๕๒

๕๑ ดู พระพานิช ญาณชีโว. ไตรภูมิพระรวง (ฉบับยอความ).(กรุงเทพฯ : ตรงหัว, ๒๕๓๙). และ นิตย
จารุศร (รวบรวมเรียบเรียง). สารธรรมจากไตรภูมิ.(กรุงเทพฯ : เหรียญบุญ การพิมพ, ๒๕๔๗).

๕๒ ในคติของชาวไทยท่ีรับคติความเช่ือจากศาสนาพรหมณ-ฮินดู เช่ือวาพระพรหมเปนผูลิขิต ชะตาชีวิต
ของบุคคลตาง ๆ ตั้งแตเกิดจนตาย เรียกวา "พรหมลิขิต" และผูใดท่ีบูชาพระพรหมอยูเปนนิจ พระองคจะประทาน
พรใหสมหวัง เรียกวา "พรพรหม" หรือ "พรหมพร"และยังเปนเทพประจําทิศเบื้องบนอีกดวย  ดวยเหตุดังน้ี พระ
พรหมจึงมีพระนามตาง ๆ อาทิ "พรหมธาดา" หรือ "ประชาบดี" (ผูสราง), "หงสรถ" หรือ "หงสวาหน" (ผูมีหงสเปน
พาหนะ), "จตุรพักตร" (ผูมีสี่หนา), "ปรเมษฐ" (ผูประเสริฐ) เปนตน   พรหมในคติพุทธศาสนา: พรหมช้ัน "รูปพรหม"
ในไตรภูมิพระรวง ฉบับกรุงธนบุรี   ในคติพุทธศาสนา พระพรหม เปนชาวสวรรคช้ันสูงข้ันหน่ึงท่ีสูงกวาเทวดาท่ัวไป
เรียกวา "พรหม" พระพรหมยังอยูในกามาวจรภพ มีการวนเวียนวายตายเกิด อยูในสวรรคท่ีเรียกวาช้ันพรหม (พรหม
ภูมิ)
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๒.พระวิษณุ หรือ พระนารายณ ซึ่งมีพระนามอ่ืนท่ีเปนท่ีนิยมเรียกกันคือ พระวิษณุ,
พระพิษณุหริ,พระอนันตไศยน หรือบางครั้งเรียกวา“พระวิษณุนารายณ”ตามตํานานการเกิดของ
พระนารายณมีอยูวาหลังจากท่ีพระอิศวรทรงบังเกิดข้ึนจากพระเวทและพระธรรมแลว ก็ทรงสราง
ผูชวยข้ึน โดยทรงเอาพระหัตถซายลูบพระหัตถขวาและปรากฏเปนองคพระนารายณข้ึน และไป
ประทับอยูในเกษียรสมุทร ยามใดเกิดทุรยุคพระนารายณก็เสด็จไปปราบและระงับทุกข๕๓

พระวิษณุหรือพระนารายณ เทพเจาผูรักษาและคุมครองโลกใหเปนสุข ชาวฮินดูเชื่อ
วา พระนารายณทรงอวตารลงมาเปนพระรามและพระกฤษณะ พระนารายณเปนเทพเจาท่ีมีพลังทาง

พระพรหมแบงออกเปน ๒ ประเภท คือ พรหมท่ีมีรูป เรียกวา "รูปพรหม" มีท้ังหมด ๑๖ ช้ัน และ
พรหมท่ีไมมีรูป เรียกวา "อรูปพรหม" มีท้ังหมด ๔ ช้ัน โดยอรูปพรหมจะสูงกวารูปพรหม "พระพรหม" ในทาง
พระพุทธศาสนา เปน "พระพรหมผูวิเศษ" ลวนแตบุรุษเพศท้ังสิ้น ไมตองกินไมตองบริโภคอาหาร เหมือนสัตวในภูมิ
อ่ืน ดวยวาแชมช่ืนอ่ิมเอิบโดยมีฌานสมาบัติเปนอาหาร จึงไมตองมีการถายคูตรมูถ คืออุจจาระ ปสสาวะอันลามก
เหม็นราย สรีระรางกายหนาตาแหงบรรดาพระพรหมน้ัน มีสัณฐานกลมเกลี้ยงสวยงามนัก มีรัศมีออกจากกายตัว
เลื่อม ประภัสสรรุงเรืองกวารัศมีพระอาทิตย และพระจันทร หลายพันเทา เพียงแตหัตถหน่ึงเลาอันพระพรหม
ท้ังหลายเหยียดยื่นออกไปหวังจะใหสอง รัศมีไปท่ัวหวงจักรวาลก็ยอมจักทําได อวัยวะรางกายท่ีตอกัน คือ หัวเขาก็ดี
แขนก็ดี มีสัณฐานกลมเกลี้ยงเรียบงามนัก จักไดเห็นท่ีตอกันน้ันหามิได เกศเกลาแหงพระพรหมท้ังหลายน้ันงามนัก
ปรากฏโดยมากมีศีรษะประดับดวยชฎา สถิตยเสวยสุขพรหมสมบัติอยู ณ พรหมภูมิท่ีตนอุบัติตราบจน กวาจะสิ้น
อายุ ซึ่งเปนเวลานานแสนนาน (เปนผูวิเศษ ท่ีมีแตเพศชาย ไมตองกินดื่มอาหารใดๆ เหมือนสัตวในภูมิอ่ืนๆ จึงไมตอง
มีการขับถายของเสีย พระพรหมมีใบหนากลมเกลี้ยง มีแสงจากกายท่ีสองสวางกวาแสงพระอาทิตย และแสง
พระจัทรเปนหลายพันเทา โดยพิจารณาเพียงฝามือขางเดียวของพระพรหมท่ีแบออกน้ัน ก็สามารถสองแสงสวางไป
ท่ัวจักรวาลได อวัยวะใดๆท่ีตองมีรอยตอกัน (เชน บริเวณแขน ท่ีมีศอก และรอยพับ เช่ือมระหวางแขนบน และแขน
ลาง) ก็เกลี้ยง เรียบเนียน เสนผมก็สวยงามมาก ซึ่งโดยมากจะมีชฏาประดับบนศีรษะ และอยูเสวยสุขในช้ันพรหม
ของตนเอง จนกวาจะสิ้นอายุขัย ซึ่งก็เปนเวลาแสนนาน) พรหมอุบัติ (ในทางพระพุทธศาสนา) พระพรหม เกิดจาก
ทานผูมีความเพียรกลา ทรงไวซึ่งปญญาเกินสามัญชน ปรารถนาจะพนจากกิเลสานุสัย เพราะเห็นวามีโทษพาให ยุง
นัก ใครจักหามจิตมิใหตกอยูในอํานาจกิเลส จึงสูอุตสาหะพยายามบําเพ็ญสมถภาวนา ตามท่ีทานบุรพาจารยสั่งสอน
กันสืบๆ มา บางพวกเปนชีปาดาบส บางพวก ทรงพรตเปนโยคี ฤๅษีในสมัยท่ีมีพระพุทธศาสนาเกิดข้ึน ในโลก บาง
พวกก็เปนพระภิกษุสามเณร ตางบําเพ็ญสมถภาวนา จนไดสําเร็จฌาน ครั้นถึงกาลกิริยาตายจากมนุษยโลก จึงตรงไป
อุบัติเกิดในพรหมวิมาน ณ พรหมโลก อันเปนแดนซึ่งมีแตสุขไมมีเรื่องกามเขาไปเก่ียวของ ตามอํานาจฌานท่ีไดบรรลุ
เปนพระพรหมผูวิเศษ, ดู เสฐียรโกเศศ. ไตรภูมิกถา หรือ ไตรภูมิพระรวง พระราชนิพนธในพญาลิไทย .
(กรุงเทพฯ : องคการคาของคุรุสภา, ๒๕๔๕), เสฐียรโกเศศ. เลาเร่ืองในไตรภูมิ. ธนบุรี : โรงพิมพอักษรเพชรเกษม,
๒๕๑๒.

๕๓ โดยรูปโฉมของพระนารายณท่ีจิตรกรนิยมเขียนก็จะเปนบุรุษหนุมท่ีมีพระวรกายสีนิล ทรงแตง
เครื่องอาภรณอยางกษัตริย ทรงเสื้อสีเหลือง มีสี่พระกร ทรงตรีคทา จักร สังข บางก็วาทรงธนู ดอกบัว หรือพระ
ขรรค
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ทํานุบํารุงโลก เม่ือเวลาใดโลกเกิดยุคเข็ญกลียุควิกฤติ เวลานั้น พระนารายณจะเสด็จไปชวยบําบัด
ทุกข บํารุงสุขปราบยุคเข็ญ เรียกวา “อวตาร(Avatar)” แปลวา การเสด็จขามลงมาจากสวรรค (อว
แปลวา ลง,ตาร,ตร แปลวา ขาม” ซึ่งในความหมายตอมาหมายถึงการแปลงรางจําแลงลงมา
(Incarnation)๕๔

พระนารายณประทับอยูในเกษียรสมุทร มีพระยาอนันตนาคราชเปนบัลลังก ทรงครุฑเปน
พาหนะ และไดทรงอวตารมาแลว ๙ ปาง ซึ่งอวตารของพระนารายณจะมีท้ังหมด ๑๐ ปาง และปาง
ท่ี ๑๐ จะอวตารหลังจากสิ้นกลียุคแลว การอวตาร ๑๐ ครั้ง นิยมเรียกวา “นารายณสิบปาง”๕๕ คือ

๑. มัตสยาวตาร อวตารลงมาเปนปลา เพ่ือชวยมนุษยใหพนความตาย เม่ือเกิดน้ํา
ทวมโลก ฆายักษชื่อ หัยครีพ หรือ หยครีวะ ผูเปนตนเหตุใหมนุษยมีความผิด

๒. กูรมาวตาร อวตารลงมาเปนเตาในเกษียรสาคร ใหหลังรองรับภูเขาชื่อ มันทา
ระ ในคราวท่ีเทวดากวนน้ําในมหาสมุทรเพ่ือใหเกิดน้ําอมฤต

๓. วราหาวตาร อวตารลงมาเปนหมูปา เพ่ือปราบ หิรัณยักษ ผูจับโลกกดลงไปใต
ทะเล โดยใชเข้ียวดุนใหโลกสูงข้ึนจนมนุษยไดอาศัยกระท่ังถึงทุกวันนี้

๔. นรสิงหาวตาร อวตารลงมาเปนคนครึ่งสิงห เพ่ือปราบยักษชื่อ หิรัณยกศิปุ ผูได
พรจากพระพรหมวาจะไมมีใครฆาตายได ถึงกับกอความเดือดรอนท่ัวโลก

๕. วามนาวตาร อวตารลงมาเปนคนคอม เ พ่ือปราบยักษชื่ อ พลิ  มิ ให มี
อํานาจ ครองโลกท้ังสาม และไดไลยักษพลิใหไปอยูใตบาดาล

๖. ปรศุรามาวตาร อวตารลงมาเปนปรศุรามถือขวาน เปนบุตรพราหมณ
ชื่อ ยมทัคนี ผูสืบสกุลมาจากภฤคุเพ่ือปองกันมิใหกษัตริยครอบครองอาณาจักรเหนือวรรณะพราหมณ

๗. รามาวตาร อวตารลงมาเปนรามจันทร คือเปนพระรามในมหากาพย รามายณะ
เพ่ือปราบทาวราพณหรือทศกัณฐ

๕๔ อานรายละเอียดใน Bhelke, S. E. and P. P. Gokhale (eds.). Studies in Indian Moral
Philosophy: Problems, concepts and Perspetives. A Companion to World Philosophies. Oxford:
Blackwell, 2004.

๕๕ การอวตารของพระวิษณุน้ันทรงอวตารเปนท้ังมนุษยและสัตว และการอวตารของพระองคจะ
เปนไปตามศิวะโองการ (คําสั่งของพระศิวะ) และการอัญเชิญขอรองของหมูเทวดา การอวตารของพระวิษณุบางก็วา
มีมากจนนับไดยาก แตปางท่ีมีจุดประสงคเพ่ือมาชวยเทวดา และมนุษยโลกน้ีมีท้ังหมด ๒๕ ปาง แตปางท่ีถือเปนปาง
ท่ีสําคัญท่ีสุดมี ๑๐ ปาง, ดูเพ่ิมเติมใน Mohanty,J.N.2004.A History of Indian Philosophy.In Eliot
Deutsch and Ron Bontekoe (eds.).A Companion to World Philosophies.Oxford: Blackwell,pp.34-37.
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๘. กฤษณาวตาร อวตารลงมาเปนพระกฤษณะ ผูเปนสารถีขับรถศึกใหอรชุนเพ่ือ
ปราบคนชั่วในมหากาพยมหาภารตะ

๙. พุทธาวตาร อวตารลงมาเปนพระพุทธเจา ประกาศหลักธรรมชวยมนุษยใหพน
ทุกข เหตุผลท่ีฮินดูดึงเอาพระพุทธเจามาเปนอวตารปางหนึ่งของพระนารายณนั้น นับเปนการกลืน
พระพุทธศาสนาไดอยางสนิทอีกวิธีหนึ่ง

๑๐.กัลกยาวตาร อวตารลงมาเปนกัลกี บุรุษข่ีมาขาวถือดาบมีแสงแปลบปลาบดัง
ดาวหาง เพ่ือปราบคนชั่วและสถาปนาธรรมข้ึนใหมในโลก

พระนารายณมีพระชายาชื่อ ลักษมี ผูเปนเทพีแหงความงาม ผูอํานวยโชคลาภ ความม่ังค่ัง
และผูมีใจเมตตาปราณี เม่ือพระนารายณอวตารลงมาเปนวามนาม ปรศุราม และพระราม พระชายา
ลักษมีเคยเสด็จมาเปนนางปทมา (กมลา) นางธรณี และนางสีดาตามลําดับ

๓.พระศิวะ หรือ พระอิศวร ซึ่งมีพระนามอ่ืนท่ีเปนท่ีนิยมเรียกกันคือ พระตรีโลจนะ,
พระมหาเทพ, จันทรเศขร, นิลกัณฐ โดยตํานานการกําเนิดของพระองคอันหนึ่งกลาววา ทรงเปนโอรส
ของพระกัศยปกับนางสุรภี แตบางตํานานก็กลาวไววาทรงสรางพระองคข้ึนเองจากพระเวทและพร
ธรรม โดยพระศิวะจะทรงมีพระวรกายสีขาว มีสามพระเนตร โดยทรงจะมีรูปพระจันทรครึ่งซีกอยู
เหนือพระเนตรท่ีสาม พระเกศามุนเปนชฎา ทรงมีประคํากะโหลกหัวคนคลองพระศอ พระสังวาลเปน
งู พระสอสีนิล ทรงนุงหนังเสือ, หนังกวางและหนังชาง ทรงสถิตอยูบนเขาไกรลาศในเทือกเขาหิมาลัย
ทรงมี ตรีศูลเปนอาวุธ ถือคทายอดหัวกะโหลก ถือสังข เปนตน และทรงมีวัว(โคอุสภะ)เปนพาหนะ

พระศิวะ เทพเจาแหงการทําลายและเทพเจาแหงการฟอนรํา มีหลายชื่อ เชน อิศวร รุทระ
และนาฏราช เปนตน พระศิวะเปนเทพเจาสูงสุดในไศวนิกาย ประทับอยูท่ีภูเขาไกรลาส มีโคนันทีเปน
พาหนะ และมีศิวลึงคเปนเครื่องหมายของพลังแหงการสรางสรรค ลักษณะของพระศิวะเปนรูปฤๅษี
มี ๔ กร นุงหมหนังสัตว ประทับนั่งบนหนังเสือโครง ถืออาวุธตรีศูล ธนู และคทาหัวกะโหลกมนุษย
หอยพระศอดวยประคํารอยดวยกะโหลก มีงูเปนสังวาล พระศอมีสีดําสนิท กลางพระนลาฏมีพระ
เนตรดวงท่ี ๓ ซึ่งถาพระศิวะลืมพระเนตรดวงท่ี ๓ เม่ือใด ไฟจะไหมโลกเม่ือนั้น เหนือพระเนตรดวง
ท่ี ๓ มีรูปพระจันทรครึ่งซกี พระศิวะมีพระชายาชื่ออุมา๕๖ ซึ่งมีหลายลักษณะ เชน ปารวตีเทวีผูเปน
ธิดาแหงหิมวัตหรือหิมาลัย ทุรคาเทวีผูเปนเจาแมแหงสงครามและกาลีเทวีผูมีกายสีดํา

๕๖ พระอุมาเทวีมี ๓ ภาค คือภาคแรกอวตารมาเปนเทพีโสภา มเหสีผูซื่อสัตยและภักดีตอพระศิวะ
มี ๔ กร ภาคสองอวตารลงมาเปนทุรคาเทวี(พระแมทุรคาเทวี) มี ๑๐ กร ทรงอาวุธ ธนู ศร จักร งู โล ดาบ หอก
ขวาน ลูกตุม กระดิ่งประทับบนหลังเสือ เพ่ือปราบมหิงษาสูรหรืออสูรในรางกระบือผูกอยุคเข็ญในมนุษยโลก และ
ภาคสามอวตารลงมาเปนกาลีเทวี(พระแมกาลี)มีพระกายสีดํา มี ๔ กร ๒ กร ถือดาบและศีรษะมนุษย แลบพระ
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อยางไรก็ตาม มีการตีความวา แนวคิดเรื่องตรีมูรติ เปนลักษณะเทวะท่ีแสดงออกมาในรูป
ของบุคลาธิษฐานใหรูภาวะท้ัง ๓ คือ (๑). อุปาทะ โลกมีเกิดเปนเบื้องตน (๒). ฐิติ การรักษาให
ดํารงไว (๓). ภังคะ มีการทําลายเพราะโลกขาดความดีและใหวิญญาณมนุษยและสัตวไดพักผอน๕๗

ชาวฮินดูเชื่อวาโลกมีเกิดข้ึน ตั้งอยู และดับสลายไปในท่ีสุดการบูชาเทพเจาท้ัง ๓ องคเหลานี้เปน
ลักษณะของบุคลาธิษฐานคือถือบุคคลเปนใหญเปนการบูชาใหรูถึงสภาวธรรม ๓ ประการ คือโลก
เกิดข้ึน(อุปาทะ) ตั้งอยู(ฐิติ) และการแตกสลายไป(ภังคะ)

๒.๔ ตรีมูรติในฐานะเปาหมายชีวิต

ศาสนาพราหมณ-ฮินดู เชื่อวาพระพรหมเปนเทพเจาสูงสุด ทรงเปนผูสรางโลกและสรรพ
สิ่งตลอดท้ังกําหนดโชคชะตาของคนและสัตว เพราะฉะนั้นวิถีชีวิตของแตละคนจึงเปนไปตาม
พรหมลิขิต แตคนก็อาจเปลี่ยนวิถีชีวิตไดหากทําใหพระพรหมเห็นใจและโปรดปราน โดยการบวงสรวง
ออนวอนและกระทําความดีตอพระองค ผูท่ีพระองคทรงโปรดหากตายไปก็จะไปเกิดในสุคติภูมิ และ
ถาหากโปรดเปนท่ีสุด ก็จะไดไปอยูกับพระองคชั่วนิรันดร แตถาไมทรงโปรดก็จะไปเกิดในทุคติ
ภูมิ ไดรับทุกขเวทนาแสนสาหัส

ชาวฮินดูเชื่อวาวิญญาณเปนอมตะจึงไมตายตามรางกาย ท่ีวาตายนั้นเปนเพียงวิญญาณ
ออกจากรางกายเกา เพราะรางกายทรุดโทรมจนอาศัยอยูไมไดแลวเทานั้น ดุจคนสวมเสื้อผาเม่ือใช
นานไปก็เกาครําครา ก็ไปหาชุดใหมสวมก็ฉันใด วิญญาณก็จะไปถือเอารางใหม หรือท่ีเรียกวาเกิดใหม
ฉันนั้น เพราะฉะนั้นวิญญาณจึงไมมีเกิดมีตาย การเกิดตายเปนเพียงรางกายเทานั้น วิญญาณจะไป
เกิดในรางใหมวนเวียนอยูในสังสารวัฏอยูร่ําไปตราบท่ียังไมบรรลุโมกษะ ชาวฮินดูเชื่อวา โมกษะเปน
จุดหมายปลายทางสูงสุดของชีวิต ผูเขาถึงโมกษะจะไปอยูกับพระพรหมชั่วนิรันดร ไมตองกลับมาเวียน
วาย ตายเกิดอีกตอไป สวนการปฏิบัติเพ่ือบรรลุโมกษะนั้น จะตองปฏิบัติตามหลักการ ๔ ประการ คือ

๑. กรรมมรรค (กรรมโยคะ) การปฏิบัติดวยการประกอบการงานตามหนาท่ีดวย
ความขยันขันแข็ง แตทํางานดวยจิตใจสงบ ไมหวังผลตอบแทนใดๆ ผูปฏิบัติเรียก กรรมโยคิน

๒. ชยานมรรค (ชยานโยคะ) การปฏิบัติเพ่ือใหเกิดความรูแจงเห็นจริงข้ึนมา
วา ปรมาตมันเปนสิ่งเดียวท่ีมีอยู วิญญาณสวนบุคคล (อาตมัน) เปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับปรมาตมัน

ชิวหาสีแดง สวมพวงมาลัยรอยดวยกะโหลกศีรษะมนุษย ท่ีเอวมีแขนมนุษยหอยอยูโดยรอบ ชอบเครื่องสังเวยดวย
ชีวิตสัตว, Koller, John M. 2002. Asian Philosophies. Fourth Edition. New Jersey: Prentice Hall.

๕๗ ดูเพ่ิมเติมใน  อดิศักดิ์ ทองบุญ. ปรัชญาอินเดีย. พิมพครั้งท่ี 3. กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน.
2546. และ สุนทร ณ รังษี. ปรัชญาอินเดีย ประวัติและลัทธิ. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย: 2545.



๕๐

หรื อ วิญญาณสากล การสร า งญาณดั ง กล า ว ให เ กิ ด ข้ึ นอาจ ทํ า ได โ ดยการดํ า เ นิ นตาม
มรรค ๔ ประการ คือ ๑) แยกใหเห็นความตางระหวางสิ่งท่ีจริงและสิ่งท่ีไมจริงเรียกวา “วิเวกะ”
๒) บํ า เ พ็ญ เนก ขัมมะสละโล กิยสุ ข ท้ั งมวล เรี ยกว า “วิ ร าคะ , ไว ราคยะ” ๓ ) ปลู กฝ ง
คุณธรรม ๔ ประการ คือ ควบคุมกายและประสาทท้ัง ๕ ควบคุมใจยับยั้งมิใหประสาทท้ัง ๕ กลับตก
ไปเปนทาสอารมณตางๆ อีก อดทนอดกลั้นทนทาน ทําจิตใหมีสมาธิสมบูรณและมีความจงรักภักดีท่ี
เรียกวา “สลัมปต” และ ๔) ใฝฝนถึงความหลุดพน(โมกษะ)ท่ีเรียกวา “มุมุกษุตวะ”ผูปฏิบัติ
เรียกวา “ชยานโยคิน”

๓. ภักติมรรค (ภักติโยคะ) การปฏิบัติ คือการปลูกศรัทธาและความจงรักภักดีตอ
เทพเจาท่ีตนเคารพนับถือ ผูปฏิบัติเรียกวา ภักติโยคิน

๔. ราชมรรค (ราชโยคะ) เปนทางปฏิบัติเก่ียวกับการฝกทางใจ มุงบังคับใจใหอยูใน
อํานาจดวยการบําเพ็ญโยคะกิริยา ผูปฏิบัติเรียกวา ราชโยคิน

หลักปรัชญาและแนวคิดตาง ๆ ท่ีจะพึงปฏิบัติตอพระตรีมูรติ เก่ียวกับชีวิตของศาสนา
พราหมณ-ฮินดู๕๘ สรุปไดดังนี้

เรื่องเทพเจา มีการอธิบายลักษณะของพระพรหมเพ่ิมจากเดิมใหมีความชัดเจนยิ่งข้ึน
วา พระเจาแทจริงมีพระพรหมเพียงองคเดียว

เรื่องการเวียนวายตายเกิด มีปรัชญาอธิบายวา การท่ีมนุษยตองเวียนวายตายเกิดในสภาพ
ตาง ๆ นั้น เปนเพราะผลของ(กรรมเกา) พระพรหมเปนศูนยรวมและเปนตนกําเนิดแหงวิญญาณท้ัง
ปวง สิ่งมีชีวิตท้ังหมดถือกําเนิดมาจากพรหม

เรื่องวิธีการหลุดพนจากการเวียนวายตายเกิด อธิบายวา ผูใดยุติการกระทํา ผูนั้นยอมหลุด
พนจากการเกิด

เรื่องวันสิ้นโลก อธิบายวา โลกท่ีพระพรหมสรางข้ึนมีอายุขัย เม่ือครบกําหนดอายุขัย จะมี
การสรางโลกข้ึนใหม ระยะเวลาตั้งแตการสรางโลกจนถึงการลางโลกเรียกวา“กัลป”หนึ่งแบงเปน
๔ ยุค คือ กฤตยุค เตรตายุค ทวาปรยุค และกลียุค ท้ัง ๔ ยุครวมกันเรียกวา “มหายุค” แตละยุค
เวลาจะสั้นลงตามดับเชนกัน เรื่องการศึกษามีการกําหนดการศึกษาภาคบังคับ กลาวคือประชาชนท่ี
อยูในวรรณะพราหมณ กษัตริย และแพศยจะตองสงบุตรหลานของตนเขาศึกษาในสถานศึกษาแหงใด
แหงหนึ่งของวรรณะพราหมณ กอนรับเขาศึกษา นักบวชพราหมณจะประกอบพิธีเสกเปามนตราและ

๕๘ ทองหลอ วงษธรรมา, ปรัชญาอินเดีย, หนา ๓๖.



๕๑

คลองดายมงคลท่ีถือวาศักสิทธิ์ เรียกวา”สายธุรํา”๕๙ เฉวียงบาแกเด็ก พิธีนี้เรียกวา“ยัชโญปวีต”๖๐ ผู
ผานพิธีนี้แลวถือวาเปนผูเกิดใหม เรียกวา“ทวิช”๖๑ แปลวา ผูเกิดสองครั้ง

ดังนั้นผูมุงประโยชนสูงสุดของชีวิต จะตองปฏิบัติใหสัมพันธกับพระตรีมูรติ

๑. อรรถะ (Wealth) การแสวงหาทรัพย หรือสรางฐานะในทางเศรษฐกิจตามคําสอนใน
คัมภีรอรรถศาสตร แตงโดยทานเกาฑัญญะ เปนคัมภีรวาดวยการปกครอง การจัดระบบเศรษฐกิจ
ระเบียบในการสงคราม

๒.กามะ (Pleasure) เปนการใหความสําคัญตอชีวิตครอบครัว การแสวงหาความสุข
นั้น ตามหลักคําสอนของศาสนาพราหมณ-ฮินดู จะตองดําเนินไปตามแบบแผนหรือระเบียบแหงความ
ประพฤติของสังคม

๓.ธรรมะ (Norm) หมายถึง หลักศีลธรรมของสังคมฮินดู โดยท่ัวไป ธรรม หมายถึง
หนาท่ีท่ีตองปฏิบัติเปนการบังคับใหทําตามหลักของศาสนา

๔.โมกษะ (Liberation) คืออิสรภาพของวิญญาณ อันเปนอุดมคติและคุณคาสูงสุด
ในชีวิต เปนชีวิตท่ีขามพนจากสังสารวัฏเขาสูความสุขอันเปนนิรันดร นั่นคือ การปฏิบัติใหรูจักตนเอง
วาคือใคร พรหมคือใคร ในโลกนี้มีอะไรท่ีมีสาระสําคัญหรือมีคาสูงสุด การรูแจงในตนเองวาเปนพรหม
และรูแจงพรหมวาเปนปฐมวิญญาณของตน นี่คือรวมเอาวิญญาณ (อาตมัน) อันเปนของตนไปรวมกับ
ปฐมวิญญาณ (ปรมาตมัน) จึงเรียกวา การเขาถึงโมกษะ คือการปลดปลอยวิญญาณใหเปนอิสระอยาง
สมบูรณ อันเปนจุดหมายสูงสุดในศาสนาพราหมณ-ฮินดู โมกษะ คือหลักความดีสูงสุดในศาสนา
พราหมณ-ฮินดู มีหลักการสําคัญของศาสนาวา “ผูใดรูแจงในอาตมัน(วิญญาณ) ของตนเองวาเปน
อาตมันของพรหม ผูนั้นยอมขามพนจากสังสารวัฏ และไมปฏิสนธิอีก” ถือวาเปนความดีข้ันสูงสุด
(Summum Bonum)๖๒ ปรัชญาท่ีถือวาเปนแกนแทของศาสนาพราหมณ-ฮินดูนั้นคือปรมาตมันและ
หลักโมกษะ คําวา ปรมาตมัน หมายถึงสิ่งท่ียิ่งใหญอันเปนท่ีรวมของสิ่งในสากลจักรวาล ซึ่งเรียกวา
พรหม ปรมาตมันกับพรหมันคือสิ่งเดียวกัน(หมายถึงพรหมไมมีรูปราง) ซึ่งมีลักษณะดังนี้

๕๙ Chatterjee,S.C. 1965. The Nyaya Theory of Knowledge. Calcutta: Calcutta
University Press

๖๐ Dasgupta, S. N. A History of Indian Philosophy. Delhi: Motilal Banarsidass.
๖๑ Datta, D. M. 1960. The Six ways of knowing. Calcutta: Calcutta University Press.
๖๒ Lal, Basant Kumar. 1978. Contemporary Indian Philosophy. Delhi: Motilal

Banarsidass, O’Flaherty, Wendy Doniger (ed.). 1999. Karma and Rebirth in Classical Indian
Traditions. Delhi: Motilal Banarsidass. และ Sharma, Chandradhar. 2000. A Critical Survey of
Indian Philosophy. Delhi: Motilal Banarsidass



๕๒

๑. เปนสิ่งมีเองเปนเอง ไมมีเบื้องตน ทามกลาง และท่ีสุด
๒. เปนนามธรรม (ไมมีรูปราง) สิ่งสถิตอยูในสรรพสิ่ง ไมสามารถมองเห็นดวยตา
๓. เปนท่ีรวมของวิญญาณ (อาตมัน) ท้ังปวง
๔. สรรพสิ่งในสากลจักรวาลลวนเปนสวนยอยท่ีออกมาจากพรหม
๕. เปนอันติมสัจจะ (ความจริงข้ันสูงสุด)
๖. เปนผูประทานความรู (ญาณ) ความคิดและความบันเทิง
๗. เปนสิ่งนิรันดร คือคงสภาพเดิมไมเปลี่ยนแปลง

คัมภีรอุปนิษัท ไดกลาวถึงสิ่งสัมบูรณวาเปนอาตมันและพรหมัน โดยกลาววาภาวะท่ี
เรียกวาอาตมันและพรหมัน เปนสิ่งเดียวกัน เพียงแตการมองจากแงอัตวิสัย(Subjectivity)หรือใน
ฐานะผูรูเรียกวาอาตมัน แตมองในแงวัตถุวิสัย(Objectivity) หรือในฐานะเปนสิ่งท่ีถูกรู เรียกวา พร
หมัน ปรมาตมันคือตัวตนสากล(วิญญาณสากล) เปนวิญญาณท่ีบริสุทธิ์ ไมไดถูกจํากัดดวยสิ่งใด
สวนชีวาตมันเปนตัวตนยอยถูกจํากัดดวยรางกาย ชีวาตมันเกิดจากสวนผสมของดิน น้ํา ลม ไฟ เปน
สวนหนึ่งแหงอาตมันสากล เม่ือรางกายแตกดับ สิ่งท่ีเหลืออยูคืออาตมันสากลหรือปรมาตมัน ซึ่งไมมี
วันจะสูญสิ้น วิญญาณยอยคือชีวาตมันจึงกลบัคืนไปรวมกับปรมาตมันหรือพรหมัน

๒.๕ สรุป

สรุปความไดวา“ตรีมูรต”ิ หมายถึงเทพเจา ๓ แบบ หรืออวตารของเทพเจาใน ๓ รูปแบบ
ซึ่งเปนการแบงหนาท่ีของเทพเจาในศาสนาพราหมณ-ฮินดู ซึ่งมีพัฒนาการมาอยางยาวนาน   หากยึด
ตามหลักฐานการแบงยุคท้ัง ๒ แบบ คือ  แบบท่ี ๑ การแบงยุคในศาสนาพราหมณ-ฮินดูเปน ๓ ยุค
แบบท่ี ๒ การแบงยุคในศาสนาพราหมณ-ฮินดูเปน ๑๑ ยุค จากการศึกษาวิจัยการแบงเปน ๓ ยุค
นั้น  ในยุคฮินดู (ตั้งแต พ.ศ. ๗๐๐ เปนตนมา) และในการแบงเปน ๑๑ ยุค นั้น ในยุคสมัยอวตาร
ระยะเวลาประมาณ พ.ศ. ๒๒๐ - พ.ศ. ๖๖๐

ยุคสมัยเสื่อม ระยะเวลาประมาณ พ.ศ. ๘๖๑ - พ.ศ. ๑๑๙๐ และยุคสมัยฟนฟู ระยะเวลา
ประมาณ พ.ศ. ๑๒๐๐ - พ.ศ. ๑๗๔๐ พบวากลุมชาวอารยันท่ีบุกรุกเขามาครองอินเดีย ตอมาเรียก
ตัวเองวา“พราหมณ” คือผูเกิดจากปากพระพรหมซึ่งเปนเทพเจาผูสูงสุดในขณะนั้น ไดสรางแนวคิด
ความเชื่อและวิถีปฏิบัติตามกฎของวรรณะ เปนผูนําทางสังคมเกือบทุกดาน ซึ่งเปนผูใหกําเนิดศาสนา
นี้อยาง  เต็มตัวไดเสื่อมความนิยมและเริ่มสูญเสียอํานาจเกือบทุกอยางในสังคมลงระยะหนึ่งเนื่องจาก
อิทธิพลของพุทธศาสนา ประกอบกับมีความแตกแยกทางลัทธินิกายในศาสนาพราหมณเองดวย

จึงมีความพยายามท่ีจะฟนฟูศรัทธาใหกลับคืนมาดวยการอธิบายความหมาย คําสอนและ
พิธีกรรมเก่ียวกับเทพเจาใหมีความยืดหยุนดึงใจศาสนิกดั้งเดิมใหกลับคืนมานับถือศาสนาพราหมณ-



๕๓

ฮินดูดวยการพยายาม อธิบายบทบาทเทพเจาท้ัง ๓ องค ใหเปนพระผูสราง  พระผูรักษา  และพระผู
ทําลาย อันเปนการตอบโตและกลืนพุทธศาสนาใหกลับกลายมาเปนพราหมณ-ฮินดูดั่งเดิม และท่ีชัด
ท่ีสุดคือในพุทธศตวรรษท่ี ๑๓ ศังกราจารยไดปฏิรูปศาสนาโดยแตงคัมภีรปุราณะลดความสําคัญของ
ศาสนาพุทธลง และนําหลักปฏิบัติรวมท้ังหลักธรรมของศาสนาพุทธบางสวนมาใชและฟนฟูปรับปรุง
ศาสนาพราหมณเปนใหเปนศาสนาฮินดู โดยคําวา “ฮินดู” เปนคําท่ีใชเรียกชาวอารยันท่ีอพยพเขาไป
ตั้งถ่ินฐานในลุมแมน้ําสินธุ และเปนคําท่ีใชเรียกลูกผสมของชาวอารยันกับชาวพ้ืนเมืองในชมพูทวีป
และชนพ้ืนเมืองนี้ไดพัฒนาศาสนาพราหมณโดยการเพ่ิมเติมเทพเจาทองถ่ินดั้งเดิมลงไป เนื่องจากเวลา
นั้นสังคมอินเดีย แตกแยกอยางมากเนื่องจากอิทธิพลของพุทธศาสนาในประเทศอินเดียท่ีมีลักษณะ
เปนก่ึงพหุเทวนิยม คือนิยมนับถือเทวดา ทําใหทางตอนเหนือนับถือพระศิวะซึ่งเปนเทพแหงภูเขา
หิมาลัย ทางตอนใตชาวประมงนับถือวิษณุซึ่งเปนเทพท่ีใหฝนและพายุ ชาวปาชาวเขานับถือ
พระนิรุทธ และตอนกลางนับถือพระพิฆเนตร คนอินเดียเวลานั้นเริ่มไมนับถือศาสนาพราหมณเปน
จํานวนมากข้ึน เม่ือตองการรวมชาติ จึงรวมเทพเจาแตละทองถ่ินเปนหนึ่งเดียวกันกับศาสนาพราหมณ
แลวเรียกศาสนาพราหมณใหมนี้วา“ศาสนาฮินดู” ดังนั้น จึงสรุปไดวาแนวคิดเรื่อง“ตรีมูรติ”เกิดจาก
แนวคิด ๒ กระแสหลัก คือ

๑.กระแสภายใน เกิดจากการแขงขันกันเองระหวางชนชั้น กลุมชนชั้นวรรณะ
พราหมณไดสูญเสียอํานาจลง ซึ่งเทากับบทบาทอํานาจหนาท่ีความเชื่อและพิธีกรรมเรื่องเทพเจาใน
นามพระพรหมมีคนนับถือนอยลง  และมีคนนับถือเทพเจาองคอ่ืนข้ึนมาแทน กลุมพราหมณใหม
(ฮินดู) จึงไดแบงเทพเปน ๓ แบบ สลับกันเปนใหญตามชวงเวลา เพ่ือใหเห็นวา ท้ัง ๓ องคหรือเทพ
๓ แบบนั้นคือองคเดียวกันแตตางบทบาทอํานาจหนาท่ีตามวาระเทานั้น

๒.กระแสภายนอก เกิดจากความเจริญรุงเรืองของพุทธศาสนาตั้งแตยุคพุทธศาสนา
ดั้งเดิมหรือพุทธกาล  ถึงยุคพระเจาอโศกมหาราชหรือยุควรรณะกษัตริยข้ึนเปนใหญ และทรงนับถือ
อุปถัมภพระพุทธศาสนามหายาน พุทธศาสนาไดเจริญรุงเรืองมากจนวรรณะพราหมณไดสูญเสีย
อํานาจลงเกือบสิ้นเชิงจนกลาวกันวาเปนยุคเสื่อมลมสลายหรือกลียุคของพราหมณ   หลังสิ้นยุค
พระเจาอโศกมหาราช  พวกวรรณะพราหมณจึงพยายามกอบกูฟนฟูศาสนาเดิมของตนดวยการดึง
มวลชนท้ังหมดในลุมแมน้ําสินธุ อธิบายแนวคิด ความเชื่อ และพิธีกรรมศาสนาดั้งเดิมของตนใหเปน
สาธารณะมากข้ึน(ไมจํากัดสงวนไวเฉพาะในวรรณะของตนดั่งเดิม) ความพยายามกลืนพุทธศาสนา
ดวยการสรางแนวคิดอวตารตอบโตพุทธศาสนาใหชาวฮินดูและชาวพุทธเขาใจวา พระพุทธเจาคือปาง
หนึ่งของพระเปนเจาในศาสนาของตนเทานั้น สงผลใหพุทธศาสนาท่ีอยูในอินเดียถูกกลืนหายไปอยูใน
รางของศาสนาพราหมณ-ฮินดูจนพุทธศาสนาเสื่อมสูญจากอินเดียไปโดยปริยาย ท้ังจากอิทธิพลของ
ศาสนาพราหมณ-ฮินดูดวย  จากการบุกรุกของชาวมุสลิมท่ีนับถือศาสนาอิสลามในยุคตอมาดวย
สวนพุทธศาสนาท่ีพระเจาอโศกมหาราชไดสงออกไปเผยแผนอกประเทศนั้นไดเจริญรุงเรืองนอกเขต



๕๔

ประเทศอินเดีย และเปนเหตุใหพุทธศาสนาม่ันคงอยูจนถึงปจจุบันโดยไมถูกกลืนทําลายหายไปแต
อยางใด  อยางไรก็ตามพุทธศาสนาก็ไดตอบโตดวยการอธิบายแนวคิดใหเห็นวา พระพุทธเจามิไดเปน
สวนใดสวนหนึ่งของพราหมณ-ฮินดูแตอยางใด ซึ่งผูวิจัยจะไดศึกษาโดยละเอียดในบทท่ี ๓ และ
เปรียบเทียบใหเห็นความแตกตางในบทท่ี ๔ ตอไป



บทที่ ๓
แนวคิดเรื่องตรีกายในพุทธศาสนามหายาน

พระพุทธศาสนาแบงเปน ๒ นิกายหลักคือนิกายเถรวาทซึ่งยึดหลักปฏิบัติตามหลักคําสอน
ดั้งเดิมและนิกายมหายานซึ่งเปนกลุมท่ีกอตัวตั้งแตสังคายนาครั้งท่ี ๑ ซึ่งเชื่อวานาจะไมลงรอยกับพระ
มหาเถระท่ีทําสังคายนาครั้งแรก เพราะตองการปรับปรุงประยุกตคําสอนและตัดวินัยบัญญัติบางขอ
ออกไป แตขณะนั้นกลุมนีย้ังไมเดนชัด เปนกลุมเล็กๆ แยกตัวไปถือมติอาจารยของตน พระสงฆกลุม
หลัก(ตอมาคือเถรวาท)เรียกฝายตรงขามวา“เดียรถีย”แมสมัยวัชชีบุตร(ปุคคลวาที)ก็ถูกกลุมพระโมค
คัลลีบุตรติสสเถระนําคัมภีรกถาวัตถุมาขยายเพ่ิมเติมใหพิศดารข้ึน เพ่ือแกความเขาใจผิดและสงพระ
ธรรมทูตเถรวาทออกไปประกาศพระศาสนา แสดงใหเห็นแนวคิดพุทธศาสนาดั้งเดิม(Early
Buddhism)๑ ซึ่งนักปราชญพุทธศาสนาลงมติวา พระธรรมวินัยตั้งแตสมัยพุทธกาลมาจนถึงยุคสมัย
ของพระเจาอโศกมหาราชเปนพุทธศาสนาดั้งเดิม(Early Buddhism) แตฝายมหาสังฆิกะเรียกฝายเถร
วาทวา หินยาน และพุทธศาสนามหายานมีแนวโนมพัฒนาการพุทธศาสนาระหวางสมัยพระเจาอโศก
มหาราชถึงสมัยพระเจากณิษฐกะ (พ.ศ. ๖๔๓) ปรากฏข้ึนมาอยางชัดเจน๒

๓.๑ ความหมายของตรีกาย
ตรีกาย หมายถึง แนวคิดเรื่องการแบงแยกกายของพระพุทธเจาออกเปน ๓ องค ตามคติ

พุทธศาสนาฝายมหายาน ซึ่งตรีกาย อันหมายถึงพระกายท้ัง ๓ ของพระพุทธเจา ในกายตรัยสูตรของ
มหายาน พระอานนททูลถามถึงเรื่องพระกายของพระพุทธเจา พระพุทธเจาจึงตรัสแกพระอานนทวา
ตถาคตมีกายเปน ๓ สภาวะ คือ ตรีกาย

ตรีกาย หมายถึง กายของพระพุทธเจา ๓ กาย เปนลักษณะกายอวตารลงมาเปนภาค
ตางๆ ตามแนวคิดของพุทธศาสนาฝายมหายาน ซึ่งตรีกาย คือ ๑. สัมโภคกาย พระกายท่ีเปนทิพย
ภาวะ ประทับอยู ณ แดนพุทธเกษตร เปนกายแหงความบันเทิง รุงเรืองแผซานปรากฏแกพระ
โพธิสัตวท้ังหลาย ๒. นิรมานกาย พระกายท่ีพระองคเนรมิตรข้ึนทํานองอวตารลงมา อาการมีทรง

๑ S.Radhakrishnan.Indian Philosophy.Vol. 1.(London: Gorge Alten & unwin Ltd.,1940)
P.189

๒ Ibid. P.191.



๕๖

พระชวร ประสูติทางพระวรกายนั้นเปนสิ่งมายาท้ังสิ้น นิรมาณกาย หมายถึง กายท่ีเปลี่ยนแปลงได
ตามสภาพของสังขารในฐานะท่ีเปนมนุษย พระศากยมุนีผูทองเท่ียวอยูบนโลก สั่งสอนธรรมแกสาวก
ของพระองค และดับขันธปรินิพพานเม่ือพระชนมายุได ๘๐ พรรษา ๓.ธรรมกาย หมายถึง กาย
แทจริงอันเปนสภาวธรรม ในฐานะเปนสภาพสูงสุด หลักแหงความรู ความกรุณา และความสมบูรณ
สุญญตภาวะ หรือ พระนิพพาน

สรุปวา “ตรีกาย”หมายถึง กายทิพยท่ีสถิตอยูบนแดนพุทธเกษตร  แตเสด็จอวตารลงมา
ชวยเหลือมนุษยหรือเสด็จลงมาโปรดสรรพสัตว โดยธาตุแทของพระองคนั้นมีความสมบูรณนิรันดร

๓.๒ กําเนิดและพัฒนาการแนวคิดเร่ืองตรีกาย
๓.๒.๑ กําเนิดแนวคิดตรีกาย๓

นักปราชญชาวพุทธเชื่อวาพุทธศาสนามีเคามูลการแยก ๒ นิกาย ตั้งแตหลังเหตุการณ
พุทธปรินิพพานเปนตนมา โดยมีพระมหากัสสปเถระเปนประธานทําปฐมสังคายนาท่ีถํ้าสัตตบรรณ
คูหา แตพระปุราณะไมยอมรับผลการสังคายนา จึงแยกตัวออกมาทําสังคายนาตางหาก และ
พัฒนาการแบงแยกนิกายถึง ๑๘ นิกายหรือมากกวานั้นในพุทธศตวรรษท่ี ๒ สวนมากเปนนิกายเล็กๆ
ไมมีบทบาทนัก แตนิกายท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดในระยะ ๕ ทศวรรษแรก(๕๐ ปแรก)ไดแก เถรวาท ซึ่ง
ยึดมติปฐมสังคายนาเปนหลักสําคัญ แตเถรวาทก็แยกเปนนิกายยอยถึง ๑๒ นิกาย

เม่ือยอนไปดูเหตุการณความเปนมาของพุทธศาสนาในยุคตนคือชวงสมัยท่ีราชวงศกุษาณะ
แผอิทธิพลอยูในอินเดียตอนเหนือ และพวกอันธระเรืองอํานาจ ณ อินเดียตอนใต ราวพุทธศตวรรษท่ี
๖-๗ เกิดพุทธศาสนาลัทธิมหายานนับเปนวิวัฒนาการปฏิรูปประวัติศาสตรพุทธศาสนา ปจจุบันนิกาย
นี้ครองใจประชาชนหลายรอยลานคนในจีน ญี่ปุน ธิเบต มองโกเลีย เวียดนาม เกาหลี ภูฎาน  เปน
ตน ดังท่ีทราบกันในปจจุบัน ดังนั้นการศึกษาคัมภีรเภทธรรมมติศาสตรในฝายสันสกฤตและกถาวัตถุ
ของฝายบาลีหรือเถรวาท ซึ่งเปนหลักธรรมฝายสาวกยานหรือเถรวาท สวนนิกายท่ีแยกออกจากเถร
วาท แมไมอาจหาหลักฐานไดอยางครบถวน แตพอจะหาหลักฐานไดบางคือ นิกายสรวาสติวาทิน ซึ่ง
สวนใหญคณาจารยจีนไดแปลจากตนฉบับสันสกฤตและบาลีเปนภาษาจีนและภาษาธิเบต เปนตน

แนวคิดเรื่องตรีกายเกิดจากหลายสาเหตุในพุทธศาสนาฝายมหายานหรือเกิดจากการ
พัฒนานิกายตางๆ พุทธศาสนาราวศตวรรษท่ี ๖-๗ ตางแยกนิกาย ตางมีอุดมคติ และทัศนะทาง

๓ Ibid., pp. 189-90.



๕๗

หลักธรรม รวมถึงขอวัตรปฏิบัติท่ีแตกตางกันไปมากบางนอยบาง และตางก็มีศูนยกลางของแตละ
นิกาย ๑๘ นิกาย๔ พอสรุปสาเหตุยอๆ ไดดังตอไปนี้

(๑) ตรีกายในพุทธศาสนามหายานเกิดจากบุคลิกภาพของพระพุทธองค๕

ในหลักธรรมของนิกายมหาสังฆิกะ มีทัศนะตอบุคลิกภาพอันยิ่งใหญของพระศาสดาใน
สวนโลกุตรภาพตางจากนิกายเถรวาท ขณะเถรวาทมองวาพระวรกายเปรียบเหมือนกับสามัญชนท่ัวไป
ยอมเสื่อมไป เพราะกฏไตรลักษณคืออนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ยอมแตกดับไปเปนธรรมดา แตฝาย
มหาสังฆิกะมองวาบุคลิกภาพและชนมชีพท่ีทรงสรางบารมีมานับอสงไขยจะมาดับสูญโดยไมเหลือ
อะไรยอมเปนไปไมได พวกภาวะของพระพุทธองคท้ังนามและรูปเปนโลกุตตระ พระชนมชีพยังยั่งยืน
ไมมีขอบเขต สิ่งท่ีแตกดับเปนเพียงมายาภาพเทานั้น ความคิดนี้กอใหเกิดลัทธิมหายาน ยึดตัวอยาง
การบําเพ็ญบารมีของพระพุทธองคเม่ือเปนพระโพธิสัตว ผูท่ีซาบซึ้งจึงนําโพธิจรรยา ๑๐ ทัศมา
ประกาศเปนพิเศษและตั้งอุดมคติมุงสําเร็จสัพพัญุตญาณ สรางบารมีเปนพระโพธิสัตวบําเพ็ญ
ประโยชนแกสรรพสัตว

(๒). มหายานเกิดจากแรงกดดันของศาสนาพราหมณ๖

หลังพระพุทธองคตรัสรู และออกเผยแผพระพุทธศาสนาใหแพรหลายนั้นหลักธรรมของ
พระองคสามารถพิชิตใจของปวงชน เนื่องจากคําสอนท่ีมีเหตุผลเปนความจริง และเนนภาษาพ้ืนเมือง
และภาษาของคนสวนใหญ พุทธศาสนาจึงแพรหลายในชนทุกชั้นอยางรวดเร็วจนลัทธิอ่ืนๆ เกิดความ
เสื่อมโดยเฉพาะอยางยิ่งคือศาสนาพราหมณ คณาจารยในศาสนาพราหมณจึงพยายามลมพุทธศาสนา
ทุกวิถีทาง แตไมสําเร็จ ยุคพระเจาอโศกมหาราชพระองคทํานุบํารุงพุทธศาสนาจนรุงเรืองสูงสุด
พราหมณสูญเสียอํานาจจึงผูกใจเจ็บแคน หลังสิ้นยุคพระเจาอโศกมหาราช พราหมณสุงคะจึงยึด
อํานาจได เริ่มทําลายพุทธศาสนาทุกวิถีทาง ท้ังทําลายศาสนสถาน  ฆาพระสงฆ  เผาคัมภีร

๔ คือ ๑. นิกายสถวีรวาท ๒. นิกายมหาสังฆิกวาท ๓.นิกายเอกัพโยหาริกาวาท ๔.นิกายโล
กุตตรวาทิน ๕.นิกายโคกุลิกวาท ๖. นิกายพหุสสุติวาท ๗. นิกายปญญัติวาท ๘.นิกายมหิสาสิกวาท ๙.
นิกายวัชชีบุตร ๑๐.นิกายสรวาสติวาทิน ๑๑. นิกายธรรมคุปตะ ๑๒.นิกายกัสสปกวาท ๑๓.นิกายเสาต
รนติกะ ๑๔.นิกายเจติวาท ๑๕.นิกายสมิติยวาท ๑๖. นิกายเหมวันตะ ๑๗.นิกายสุตตวาท ๑๘.นิกาย
อันธกะ นิกายเหลานี้ตอมายังแตกเพ่ิมเปน ๒๒ นิกาย คือ ๑๙.นิกายปรเสลิยะและอุตตรเสลิยะ
๒๐.นิกายอุตตรปถะ ๒๑.นิกายวิภัชชวาทิน ๒๒.นิกายเวตุลลลกะ ตอมาบางนิกายยอยไดพัฒนาการ
มาเปนมหายานโดยเฉพาะนิกายมหาสังฆิกะ และบางสวนก็ยังคงเปนเถรวาทหรือหินยานเชนเดิมIbid.,
pp. 190-191.

๕ Ibid., pp.192-193.
๖ Ibid., pp.193-194.
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เปลี่ยนแปลงเบี่ยงเบนคําสอนและพิธีกรรม และปรับเปลี่ยนภายในของศาสนาพราหมณดวยการเริ่ม
ปรับปรุงวิธีอธิบายคําสอนในศาสนาดั้งเดิมใหเขาจงายข้ึน โดยแตงมหากาพยมหาภารตะและรา
มายณะหรือรามเกียรติ์เปนท่ีนิยมชมชอบมากท่ีสุด เชื่อกันวา ศาสนาพราหมณเลียนแบบพุทธ
ศาสนาท่ีมีไตรสรณคมน ๓ ประการ จึงสรางตรีมูรติข้ึนบาง คือรวมพระเจา ๓ องค เขาไป คือพระ
พรหม พระศิวะและนารายณเปนท่ีพ่ึงสูงสุด ฝายพุทธมีสังฆาราม เปนท่ีอยูอาศัย ฝายพราหมณก็สราง
สังฆารามข้ึนมาบาง ฝายพุทธจาริกแสวงบุญตามสังเวชนียสถาน ฝายพราหมณก็สรางแหลงจาริกแสวง
บุญเชนกัน การปรับปรุงของฝายพราหมณครั้งนี้ไดผลแผอิทธิพลขยายไปท่ัวชมพูทวีป เม่ือสถานการณ
เชนนี้ คณาจารยฝายพุทธไมอาจนิ่งดูดายไดจึงปฏิรูปการเผยแพรพุทธศาสนาแขงศาสนาพราหมณ
โดยปฏิรูป ๒ แนวคือ ๑.แนวบุคลาธิษฐาน ๒.แนวธรรมาธิษฐาน

(๓). มหายานเกิดจากพุทธบริษัท๗

หลังจากปฏิรูปลัทธิธรรม พุทธศาสนาเกิด ๑๘ นิกาย พระเถระหนักไปในทางศึกษา
ปรัชญา สวนคฤหัสถหนุมสาว กลายเปนผูปฏิรูปพุทธศาสนาท้ังดานปุคคลาธิษฐานและธรรมาธิษฐาน
คณะพุทธบริษัทเหลานี้พยายามเผยแพรศาสนาในสังคมใกลชิดและสะดวกกวาพระสงฆสามารถ
เผยแพรธรรมไดทุกกาละเทศะและปรารถนาโพธิญาณ

จากสาเหตุหลัก ๔ ประการขางตนสงผลใหแนวคิดมหายานตางไปจากเถรวาท๘ คือ
เถรวาทถือวาการบรรลุพระอรหันตเปนสิ่งสูงสุดของจุดหมาย แตมหายานถือวาสภาวะการเขาถึง
ความเปนพระโพธิสัตวสําคัญกวาพระอรหันต ฝายเถรวาทเนนใหชาวพุทธพ่ึงตนเองเปนสําคัญ พระ
พุทธองคเปนผูชี้ทางเทานั้น สวนมหายานไดอนุญาตใหออนวอนพระพุทธองคและพระโพธิสัตวตางๆ
ได บางนิกายมหายานถือวาเพียงระลึกพระโพธิสัตวก็สามารถพนทุกขได ฝายเถรวาทเปนอเทวนิยม
คือไมนับถือพระเจาเปนผูสราง เชื่อในกฎแหงกรรม สวนมหายานพัฒนาเขาใกลศาสนาพราหมณและ
เทวนิยมมากข้ึนโดยถือวาพระอาทิพุทธ เปนพุทธะท่ีสูงสุด ทรงดลบันดาลใหทุกสิ่งเปนไปแมแตพระ
พุทธองคก็เปนภาคหนึ่งของพระอาทิพุทธ ฝายเถรวาทรักษาความเดิมของคําสอนทุกประการไมนิยม
เปลี่ยนแปลงคําสอน แมภาษาก็ใชภาษาเดิมจารึกคือบาลี สวนมหายานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปตาม
คําสอนไปมาก และแตงคัมภีรจับใสพระโอษฐอยูเสมอภาษาเบื้องตนใชสันสกฤต กอนจะใชภาษาถ่ิน
ของตนในลําดับตอมา ฝายเถรวาทมุงชวยตนเองใหพนสังสารวัฏฏกอนชวยผูอ่ืน แตมหายานเนน
ชวยผูอ่ืนกอน สวนตนนั้นจะตามไปภายหลัง จึงเรียกยานของตนวามหายาน เรียกเถรวาทวาหินยาน
แปลวายานเล็ก หรือยานเลว ฝายเถรวาทไมมุงเนนการฉันมังสวิรัติ คืออาหารเวนจากเนื้อสัตว ยกเวน
เนื้อท่ีมีพระพุทธองคหามไว เพราะถือวาทําตนใหเลี้ยงงาย แตมหายานถือวาการทานมังสวิรัติเปนสิ่งท่ี

๗ Ibid., pp.195-196.
๘ Nalinaksha Dutl. Mahayana  Buddhism. (Delhi : Motilal Banarsidass.1978), P. 136.
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จําเปนยิ่ง พวกเขาถือวาท่ีผูชวยเหลือสัตวจะไมมีเนื้อของเขาในทองของตนเอง ฝายเถรวาทถือวา
พระศากยมุนีพุทธะ พระโอรสพระเจาสุทโธทนะเปนองคสูงสุด เปนผูกอตั้งศาสนาพุทธ แตมหายานได
ยกฐานะพระพุทธเจาหลายพระองคใหเทียมเดนกับพระองค และบางพระองคก็ดีเดนยิ่งกวาเสียอีก
พระพุทธเจาท่ีมหายานยกยองข้ึน เชน พระอมิตาภพุทธะ พระมัญชุศรี พระอาทิพุทธะ พระไวโรจนะ
เปนตน ฝายมหายานมีสุขาวดีพุทธเกษตรเพ่ิมข้ึนมา ซึ่งเปนท่ีประทับของพระพุทธเจาเปนจํานวน
มากเปนแดนบรมสุข คนท่ีไปเกิดมีโอกาสใกลชิดพระพุทธเจาและอาศัยบารมีของพระพุทธเจาทําให
สามารถบรรลุพระอรหันตงายยิ่งข้ึน เพราะตามปกติแลว คนสวนมากตองการความอุดมสมบูรณ
ในทางกามสุข ทิพยสุข เปนตน คนจํานวนนอยเทานั้นท่ีตองการพนทุกข ฝายมหายานกาวหนาถึง
ข้ันสอนอภิปรัชญา ตรรกศาสตร จนเกิดระบบปรัชญา ๓ สาขา คือ สุญญตวาท จิตนิยม จิตอมตวาท
ถือวาเปนผลงานท่ีเดนจนเกิดคําขวัญ “มหายานเพ่ือมหาชน” พระพุทธเจาในทัศนะมหายานเปน
ทิพยภาวะอันประเสริฐไมเปลี่ยนแปลง มหายานจึงถือวา คนเรายังอาจเขาเฝาสดับพระสุรเสียงของ
พระพุทธเจาได จึงกอใหเกิดแนวคิดตรีกาย คือ ๑. สัมโภคกาย คือ พระกายท่ีเปนทิพยภาวะ
ประทับอยู ณ แดนพุทธเกษตร ๒. นิรมานกาย คือ พระกายท่ีพระองคเนรมิตรข้ึนทํานองอวตารลง
มา อาการมีทรงพระชวร ประสูติทางพระวรกายนั้นเปนสิ่งมายาท้ังสิ้น ๓.ธรรมกาย คือสุญญตภาวะ
หรือพระนิพพานนั้นเอง

พุทธศาสนาแบบตางๆ เกิดข้ึน แตไมนานก็สลายไป พุทธศาสนามหายานปรากฏและ
พัฒนามาตามลําดับ แตกก่ิงกานสาขามากมาย มีเอกลักษณพิเศษตางจากพุทธศาสนาเถรวาท
โดยเฉพาะทัศนะตอพระพุทธเจาและทัศนะตออุดมคติสูงสุดของชีวิต ขอแตกตางดังกลาวทําใหเถร
วาทเห็นวาความคิดและการปฏิบัติบางอยางของมหายานผิดเพ้ียนไปจากธรรมวินัยเดิม ถึงกับเรียก
มหายานวา“เดียรถีย(Seretion)”๙ แตมหายานก็วิพากษวิจารณฝายเถรวาทไวหลายดาน เชน คํา
สอนเถรวาทเย็นชาไมกระตุนใหเกิดความกระตือรือรนเรียนรูและเพลิดเพลิน เมินเฉยตายดานตอการ
คนหาสิ่งท่ีสูงกวาจิตวิญญาณมนุษย เนนแคจิตเทานั้น ความเชื่อทางอภิปรัชญา(ท่ีไมมีพระเจา)ของ
เถรวาท เปนดั่งโครงกระดกูในหีบศพ(ไมกาวหนามีแตผุพัง) และเปนดุจตัวหนอนมีพิษท่ีอยูในดอกไมท่ี
สวยงาม ใจแคบไมยอมรับของใหมๆ จากความคิดทางศาสนาท่ีเดนกวาเดิม๑๐

มหายานวิจารณลักษณะและธรรมชาติเถรวาทคอนขางรุนแรง พุทธศาสนามหายาน
เจริญเติบโตในจีน ธิเบต เกาหลี ญี่ปุน เปนหลัก ชวงแรกใชคัมภีรจารึกดวยอักษรสันสกฤต และแปล
ไปสูภาษาทองถ่ินแตละประเทศ แตยึดพระสูตรดั้งเดิมเปนหลักปฏิบัติ โดยเฉพาะลังกาวตารสูตร เปน
สูตรหนึ่งท่ีรูจักมากและไดรับการพัฒนาคําสอนตามสูตรนี้ไปสูนิกายอ่ืนๆ มากมาย

๙ Ibid., pp. 137-142.
๑๐ Ibid., pp. 144-145.
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๓.๒.๒ พัฒนาการแนวคิดตรีกาย

แนวคิดเรื่องตรีกายของมหายาน ตามการสันนิษฐานของ นายจอหน เอ็ม คอลเลอร
เขาใหขอสันนิษฐานไววา ปรัชญามหากาพย คือ ธรรมศาสตร และ คีตา(ภคัตคีตา) ไดกลาวถึง
ความสัมพันธระหวางตัวตนหลอก(Empirical Self)หรือตัวตนมายา กับตัวตนท่ีแทจริง(Absolute
Self) ตัวตนหลอกคือตัวตนท่ีเกิดจากธาตุดิน น้ํา ลม ไฟ ท่ีสามารถพบเห็นในชีวิตประจําวันเปนรูปราง
ของสรรพสิ่งท้ังหลาย ตัวตนหลอกเปนอนัตตา เปนไปตามกฎไตรลักษณ สวนตัวตนสูงสุดหรือตัวตนท่ี
บริสุทธิ์นิรันดร เปนอัตตา แตตัวตนท้ังสองนั้นสัมพันธกัน การเขาใจอยางถูกตองวาตัวตนท่ีมองเห็น
นั้นเปนมายาภาพ แทจริงแลวไมมีตัวตน(เปนอนัตตา) มหายานย้ําวาจะตองศึกษาใหเขาใจอยางชัด
แจง จะทําใหพบตัวตนท่ีถาวร(ตัวตนแท) ดังนั้น ความรูเรื่องอนัตตา(ไมมีตัวตน)ในพุทธศาสนาฝาย
เถรวาท จะชวยใหเกิดความรูท่ีทําใหเขาถึงตัวตนท่ีถาวร๑๑

เนื่องจากมหายานเห็นวา ชาวพุทธเถรวาทแปลความหมายของนิพพานเปนเชิงปฏิเสธวา
นิพพาน คือความดับทุกสิ่ง จึงเปนไปไมไดสําหรับคนธรรมดาท่ีรักความไมมีอะไร มหายานจึงคิดสราง
สิ่งถาวรอันเปนสิ่งสุดทายท่ีมีอยูจริง เปนนิรันดรข้ึนมา เริ่มตนดวยตรีกาย ซึ่งการทําแบบนี้และการ
ประยุกตคําสอนอ่ืนๆ มหายานอางวา เปนการทําใหพระพุทธศาสนาแพรหลายเปนท่ีนิยมของชาวโลก
ได เพ่ือใหพระพุทธศาสนากลายเปนศาสนากลายเปนศาสนาท่ีสากล มีมวลชนนับถือมากข้ึน

หลักตรีกายเปนหลักสําคัญในพระพุทธศาสนามหายานท่ีอธิบายวา พระพุทธเจามี ๓ กาย
เปนหลักการรวมของทุกนกิาย พระสูตรตางๆ ก็จะพูดถึงตรีกายอยูเสมอ แตในลังกาวตารสูตรไมไดจัด
เรื่องตรีกายไวโดยเฉพาะอยางเปนระบบ ดร.ซูซุกิ ไดกลาวถึงพัฒนาการของตรีกายไววา

คําสอนเรื่องตรีกายยังไมรับการพัฒนาอยางเด็มท่ีในลังกาวตารสูตรเพราะองคประกอบ
ของสามองค (ของพระพุทธเจา) แตละองคสามารถท่ีหาไดในแนวคิดนี้ คือ ธัมมตาพุทธะ วิ
ปากพุทธะ แนะนิรมาณพุทธะ เปนความเชื่อเรื่องการเปลี่ยนรูปพระกายอยางเลี่ยงไมได
เพราะเปนไปตามความปรารถนาของพระพุทธเจา ในอันท่ีจะชวยเหลือผูมีอวิชชาซึ่งมีใจยังไม
รูแจงพอท่ีจะเห็นหนทางตรงเขาไปสู เนื้อแทแหงพุทธภาวะได เ ม่ือผู มีอวิชชายังไมมี
วิจารณญาณท่ีดี บางสิ่งก็ตองถูกออกแบบข้ึน เพ่ือนําพวกเขาไปสูหนทางท่ีถูกตองและบางสิ่ง
ท่ีวานั้นจะตองสอดคลองกับปญญาของพวกเขาดวย หากไมเปนเชนนั้น พวกเขาก็แนนอน
ตองยิ่งหลงทางมากยิ่งชาไป เม่ือพวกเขาไมสามารถท่ีจะเขาใจพุทธตาอยางท่ีมันเปนไดก็ให
พวกเขาไดมีบางสิ่งท่ีเก่ียวกับพุทธตานั้นแลวก็คอยๆ ใหเขาพัฒนาข้ึนเรื่อยๆ ทฤษฏีอุบาย
(วิธีการอันช้ําชอง) ยังเปนทฤษฏีแหงมโนมยกาย เจตนากายดวย ในฐานะท่ีเปนอวตารแหง

๑๑ ซึ่งสอดคลองกับปรัชญาเกาแกคือ สํานักสางขยะ ไดพูดถึงความสัมพันธระหวางเรื่องน้ีโดยเรียก
ตัวตนหลอกวา ปรากฤติ และเรียกตัวตนถาวรวา บุรุษ



๖๑

ศูนยกลางแหงมหากรุณา พระพุทธเจาก็ควรท่ีจะสามารถถือรูปใดก็ไดท่ีพระองคทรง
ปรารถนา เม่ือพระองคทรงมองเห็นความทุกขของสรรพสัตวท้ังหลาย เจตจํานงทางกาย เปน
สวนหนึ่งของวิธีการชวยเหลือชาวโลกของพระพุทธเจา นี่เปนเหตุผลหนึ่งในบรรดาเหตุผล
ท้ังหลายวาทําไมพระพุทธศาสนาจึงมักไดรับการยอมรับวาเปนศาสนาพหุเทวนิยม และใน
ขณะเดียวกันก็เปนจักรวาลนิยมดวย๑๒

จากขอความดังกลาวในลังกาวตารสูตรแมจะไมไดเนนเรื่องตรีกาย แตก็มีลักษณะของ
พระพุทธเจา ๓ พระองค คือ ธัมมตาพุทธะ วิปากพุทธะ และนิรมรณพุทธะ และมหายานเชื่อการ
เปลี่ยนรูปเพ่ือใหพระพุทธองคไดทรงเลือกใช จากนั้นจึงมีพัฒนาข้ึนเปนตรีกายในสูตรอ่ืนๆ รุนหลัง

ดร.ซูซุกิ ไดศึกษาคําสอนเรื่องตรีกายในปจจุบันพบวาพุทธศาสนานิกายมหายานท้ังหมด
ในจีนและญี่ปุน ยอมรับและพัฒนาคําสอนเรื่องตรีกายใหสมบูรณดวยการแตงพระสูตรนํามารวมกัน
ชวงแรกก็ยอมรับวามีกายเหมือนในพุทธศาสนาเถรวาท แตในยุคปรัชญาโยคาจารยพัฒนาสูระบบโดย
ทานอสังขะ และศิษย ไดพัฒนาตรีกายจนกลายเปนหลักคําสอนสําคัญของนิกายนี้๑๓

นลีนักษะ ดัทท กลาวถึงการเพ่ิมกายเปนตรีกายวา “สถวีรวาทินเริ่มวิจารณเรื่องกายของ
พระพุทธเจา แตนิกายมหาสังฆิกะ ไดยกปญหาเรื่องกายข้ึนมาวิเคราะห และปูแนวทางใหมหายาน
นําไปสรางทฤษฏีอีกตอหนึ่ง”๑๔ และบอกวามหายานดั้งเดิมมีหลักคําสอนสวนใหญอยูในอัษฏาทศ
สําหริกาปรัชญาปารมิตา และในคําสอนของนาคารชุน โดยถือวาพระพุทธเจามีเพียง ๒ กาย คือ
๑) นิรมาณกาย หมายถึง รางกายท้ังหยาบและละเอียด เหมือนกายของสัตวโลกท่ัวไป ๒) ธรรมกาย
มีสองความหมาย คือ กายแหงธรรม (ประมวลขอปฏิบัติ) ท่ีชวยเสริมใหเปนพระพุทธเจา และตถตา
ความเปนเชนนั้น ไดแก หลักความจริงดานอภิปรัชญา ซึ่งเปนรากฐานของจักรวาล๑๕ แลวกลาว
สรุปวา “ฝายมหายานบรรจุแนวคิดเรื่องนิรมาณกายของมหาสังฆิกะไวในทฤษฏีตรีกายของตน
โดยรวมอีก ๒ กายเขามาดวย คือ สัมโภคกาย และธรรมกาย สัมโภคกาย ใชในแนวคิดโลกุตตรพุทธะ
ของมหาสังฆิกะ สวนธรรมกายเปนแนวคิดเชิงอภิปรัชญาของฝายมหายาน”๑๖

๑๒ D.T.Suzuki. The Lankavatara  Sutra. (London : Routledge & kegan Paul Ltd).
1966,p. xiv-xv.

๑๓D.T Suzuki. Studies in the Lankavatara  Sutra. (London: Routledge & Kegan Paul
Ltd. 1972),P. 308.

๑๔ Nalinaksha Dutl. Mahayana  Buddhism. (Motilal Banarsidass. Delhi, 1978), P. 136.
๑๕ lbid.
๑๖ Ibid., P. 151
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เสถียร โพธินันทะ๑๗ นักปราชญไทยท่ีเชี่ยวชาญปรัชญามหายาน ไดตั้งขอสังเกตวา
“มหายานชั้นแรกดูเหมือนมีทัศนะตรงกับเถรวาทท่ีวา พระพุทธเจาทรงมีพระกายเพียง ๒ คือ
ธรรมกายและนิรมาณกาย ธรรมกาย(กายธรรม)มีพระพุทธวจนะท่ีตรัสโดยตรงในบาลีอัคคัญญสูตร
ทีฆนิกาย๑๘ สวนนิรมาณกาย(รูปกาย) ไดแก พระกายของพระศาสดาท่ีประกอบดวย ขันธ ๕ ในคัมภีร
ฝายมาธยามิกะชั้นแรกก็ยังไมพบกายท่ี ๓”๑๙ ซึ่งแสดงใหเห็นวา เดิมท่ีเดียวเรื่องกายในมหายานตรง
กับเถรวาท ไมแตกตางกัน ขอแตกตางจะปรากฏในรุนตอมา ซึ่งตรีกาย คือ กาย ๓ ของพระพุทธเจา

D.T.Suzuki และ Beatrice Lane Suzuki กลาววา “ตรีกาย” คือ
๑.ธรรมกาย แปลวา กายแหงธรรม กายแหงความเปนเชนนั้น หมายถึง ความเปนจริง

หลักการ กฎ มีคําใชแทนหลายคํา๒๐ Beatrice Lane Suzuki บอกวา ธรรม คือ กฎ หรือแกนสาร
กาย คือ รางกาย หมายถึง ผูดีเลิศ ผูมีความรูสึก มีเมตตาสูงและเปนอมตะ๒๑

๒.สัมโภคกาย หมายถึงกายแหงการชดเชย (การรับรางวัล) หรือความเพลิดเพลินเปน
กายสุข สัมโภคะ มาจากรากศัพทวา ภุช ธาตุในความกิน ความเพลิดเพลิน...พระพุทธเจาพุทธภาวะ
เปนกายท่ีทรงไวซึ่งพระมหาบุรุษลักษณะ ๓๒ ประการ พรอมท้ังอนุพยัญชนะ ๘๐ ประการ๒๒ กายสุข
นี้ ตั้งอยูระหวางภาวะบริสุทธิ์ของธรรมกายกับรูปแบบทางวัตถุของนิรกมาณกายซึ่งเปนกายจําแลง
กายสุขมิไดเปนท้ังธรรมกายและนิรมาณกาย แตเปนการเก่ียวของกับท้ังสองกายอยางแยกไมออก๒๓

สัมโภคกาย เปนกายแหงพระโพธิสัตวท่ีอยูบนสวรรค
๓.นิรมาณกาย หมายถึง กายเนรมิต หรือกายแหงการเปลี่ยนแปลงหรือกายสมมติเรา

สามารถเขาใจและมีการติดตอกับกายสมบรูณนี้ไดโดยรูปท่ีเปลี่ยนแปลงเทานั้น มาจากรากศัพทวา มา
ธาตุในการจัดการประกอบ การแสดง บวก นิร อุปสรรค หมายถึงออกไป ๒๔ กายนี้เปนกายของพระ
ศากยมุนีท่ีอุบัติข้ึนในโลก สั่งสอนธรรมตอสาธุชน และปรินิพพานเม่ือพระชนม ๘๐ ป๒๕

๑๗ เสถียร โพธินันทะ, ปรัชญามหายาน. (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพบรรณาคาร. ๒๕๒๒), หนา ๑๕-๑๖
๑๘ ที.ปา.(ไทย) ๑๑ /๕๑-๗๒/ ๒๑๔-๒๒๗.
๑๙ เสถียร โพธินันทะ,ปรัชญามหายาน.หนา ๑๕-๑๖
๒๐ D.T. Suzuki, Studies in the Lankavatara Sutra. P. 308.
๒๑ Beatrice Lane Suzuki. . Mahayana Buddhism.(London: George Allen & Unwin,

1981), P.49
๒๒ D.T. Suzuki. Studies in the Lankavatara Sutra. pp. 309.312
๒๓D.T.Suzuki. Outlines of Mahayana  Buddhism. (London: Luzac and

Company,1963), P. 266
๒๔ D.T.Suzuki. Studies in the Lankavatara Sutra, pp. 310-311.
๒๕Beatrice Lane Suzuki. Mahayana Buddhism. P.49
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แตเสถียร โพธินันทะ และ เสฐียร พันธรังษี ไดใหคําอธิบายคอนขางแตกตางจากท่ี ดร.ซูซุ
กิ พูดไว โดย เสถียร โพธินันทะ กลาวไววา

๑.ธรรมกาย ไดแก ความรูแจงของพระพุทธเจา หมายถึงพระธยานิพุทธ คือ พุทธอัน
เกิดจากฌานของพระอาทิพุทธ อธิบายโดยงายไดแก ธรรมท่ีพระพุทธเจาตรัสรู๒๖ เปนสภาวะอมตะไม
มีเบื้องตน ทามกลาง ท่ีสุด แผคลุมอยูท่ัวไป๒๗ เปนสภาวะครอบคลุมทุกอยาง

๒. สัมโภคกายเปนกายอันรุงเรืองดวยสิริลักษณะบนสวรรค เปนกายของพระพุทธ
องค สําแดงใหเห็นเฉพาะหมูพระโพธิสัตวมหาสัตว เปนทิพยภาวะมีรัศมีรุงเรืองแผซานท่ัวไป
เพราะฉะนั้น จนบัดนี้พระโพธิสัตวก็ยังอาจจะเห็นพระศากยมุนีพุทธเจาไดในรูปสัมโภคกายพระพุทธ
องคยังทรงอาจสดับคําสวดมนตของเรา แมพระองคจะดับขันธปรินิพานไปแลวสัมโภคกายนี้ มหายาน
รับจากนิกายมหาสังฆิกะ๒๘ ขณะท่ี เสฐียร พันธรังษี กลาววา ตามศัพทหมายความวา พระกายแหง
ความบันเทิง คือรางกายมนุษยธรรมดา อยูในอํานาจแหงความเกิด แก เจ็บ ตาย ไดแก พระธยานิ
โพธิสัตว ท้ัง ๕๒๙ สัมโภคกาย บางครั้งเรียกวา กายแหงการเสวยผลตอบแทน เพราะกายนั้น
เพลิดเพลินอยูในผลของงานท่ีไดบําเพ็ญไปเพ่ือสรรพสัตว ตอมาเรียกวา กายแหงความบันเทิง คือเปน
ความบันเทิงอยูในผลของงานท่ีไดบําเพ็ญไปจากผลแหงการบําเพ็ญเพียร เพ่ือสรางสรรพสัตว๓๐ นลิ
ลักษะดัทท กลาววา สํานักโยคาจารตั้งชื่อรูปกายละเอียดวา สัมโภคกาย๓๑

๓.นิรมาณกาย เปนกายของพระโพธิสัตวหรือพระพุทธเจาท่ีปรากฎบนโลก๓๒ สํานัก
โยคาจารตั้งชื่อรูปกายหยาบวา นิรมาณกาย๓๓ พระกายอันเนรมิตเปลี่ยนไปไดตางๆ คือรางกายมนุษย
ของพระพุทธเจา ซึ่งปรากฎพระลักษณะอันแทจริงใหเห็น คือ พระกายเม่ือตรัสรูเปนพระพุทธเจาแลว
เปนพระกายแหงความบริสุทธิ์ ปราศจากกิเลส ไดแกพระมานุสสพุทธ๓๔

นอกจากนี้ ในคัมภีรมหายานสูตราสังการสูตร ไดกลาวถึงตรีกายนี้ไว ซึ่งจําเปนตองนําประกอบ
การศึกษา ดังนี้

๒๖ เสฐียร พันธรังษี,พุทธศาสนามหายาน.(กรุงเทพฯ :มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๓๕),หนา๖๑.
๒๗ เสถียร โพธินันทะ,ปรัชญามหายาน. หนา ๑๖-๑๗.
๒๘ เร่ืองเดียวกัน.หนา ๑๖-๑๗.
๒๙ เสฐียร พันธรังษี,พุทธศาสนามหายาน. หนา ๖๑.
๓๐ เร่ืองเดียวกัน,หนา ๖๗.
๓๑ Nalinaksha Dutl, Mahayana  Buddhism. P. 136
๓๒ ประพจน อัศววิรุฬหการ,”การศึกษาเชิงวิเคราะหพระโพธิสัตว” หนา ๑๓๐.
๓๓ Nalinaksha Dutt. Mahayana Buddhism. P. 136.
๓๔ เสฐียร พันธรังษี. พุทธศาสนามหายาน. หนา ๖๑.
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ธรรมกาย สัมโภคกาย นิรมาณกาย เหลานี้  คือกายของพระพุทธเจาท้ังหลายธรรมกาย
เปนมูลฐานของสัมโภคกายและนิรมาณกายสัมโภคกายในโลกท้ังปวงในจักรวาลนั้น แตกตาง
กันไปตามภูมิภาคแตกตางกันในดานชื่อ รูปราง และประสบการณในปรากฏการณ แต
ธรรมกายท่ีเปนเอกรูปและสุขุมนั้นมีอยูในสัมโภคกาย และโดยอาศัยธรรมกายนี้ สัมโภคกาย
ก็ควบคุมประสบการณของตนได ในเม่ือธรรมกายสําแดงตนใหปรากฏไดตามประสงค
นิรมาณกายยอมเปดเผยดวยการเกิดท่ีชํานาญ ดวยการตรัสรูพระนิพพาน เพราะนิรมาณ
กายมีอํานาจลึกลับท่ีจะนํามนุษยไปสูการตรัสรูอยูมาก กายของพระพุทธเจาท้ังหลาย
ประกอบดวยกายท้ังสามเหลานี้....๓๕ กายท้ังสามนี้เปนเอกรูปในมูลฐาน ความโนมเอียงและ
การกระทําโดยธรรมชาติ โดยการยืนกรานและโดยการเก่ียวเนื่องแลว กายท้ังสามนั้นมี
เสถียรภาพ....ธรรมกายเปนเอกรูปสําหรับพระพุทธเจาท้ังปวง ท้ังนี้ เพราะไมมีความแตกตาง
ท่ีแทจริงระหวางพระพุทธเจาท้ังปวงเลย...ตรีกายเปนหนึ่งและเปนหนึ่งเดียวกันสําหรับ
พระพุทธเจาท้ังปวง๓๖

นักปราชญอีกหลายทาน ไดใหทัศนะในเรื่องตรีกายนี้ ท่ีควรศึกษา คือ ดร.ซูซุกิ กลาว
เพ่ิมเติมวา ในสุวรรณประภาสของจีน ไดเปดเผยคําสอนเรื่องตรีกายซึ่งใหชื่อเรื่องวา “ตรีกายอันยอด
เยี่ยม”...พระพุทธเจาตรัสกับพระโพธิสัตวอากาศคัพภะวา ดูกอนกุลบุตร ตถาคดา มี ๓ กาย คือ
นิรมาณกาย สัมโภคกาย และ ธรรมกาย เม่ือตรีกายอันตถาคตไดบรรลุแลว สัมโพธิญาณอันสูงสุดอัน
ไมมีอะไรเสมอเหมือน ก็ถือวา ตถาคตไดบรรลุถึงดวย๓๗

Kenneth  K.S. Ch’en กลาวถึงการเกิดของตรีกายวา

สิ่งท่ีเปนสาระก็คือการคาดคะเนในทางอภิปรัชญาเก่ียวกับพระพุทธเจาผูเท่ียงแท
เนื่องจากการคาดคะเนเชนนี้ จึงปรากฏมีคําสอนเรื่องตรีกายของพระพุทธเจา คือ
ธรรมกาย สัมโภคกาย และนิรมาณกาย ธรรมกาย เทานั้นเปนกายจริงของพระพุทธเจา
กายนี้เก่ียวเนื่องและทําใหพระพุทธเจาทุกพระองคในอดีตเปนหนึ่งเดียวกับพระพุทธเจา
ในอนาคต แมวาจะมีพระพุทธเจาหลายพระองคแตก็มีธรรมกายเพียงกายเดียวเทานั้น

๓๕ Columbia University Press. Sources of Indian Tradition. แปลโดย จํานง ทองประเสริฐ.
บอเกิดลัทธิประเพณีอินเดีย, หนา ๑๗๘-๑๗๙

๓๖ เร่ืองเดียวกัน, หนา ๑๗๘-๑๗๙
๓๗ Ibid., P. 311
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เม่ือธรรมกายไดรับการเรียกรองใหมาสนองความตองการทางจิตวิญญาณของพระ
โพธิสัตวท้ังหลายธรรมกายก็จะปรากฏตัวในรูปแบบท่ีสองคือสัมโภคกาย”๓๘

Beatrice Lane Suzuki กลาวอีกวา

มหาสังฆิกะไดสรางพระพุทธเจาใหเปนโลกุตตรบุคคล และบุคคลเหนือธรรมชาติ
ทัศนะท่ีวาพุทธเจาเปนโลกุตตรบุคคลหรือบุคคลเหนือธรรมชาตินั้น ทําใหชาวพุทธ
มหายานมีความรูความเขาใจข้ึนวาพุทธเจามี ๓ กาย...แตพระพุทธเจาไมใช ๓ องค เปน
องคเดียวกัน ท่ีวา ๓ กาย ก็คือในแงลักษณะของทานเม่ือมองความเปนอมตะและทัศนะ
สากล ทานเปนธรรมกายท่ีอันสูง เม่ือมองทางความเปนเลิศทานเปนสัมโพธิกาย ผูสอน
บุคคลท่ีอยากเปนโพธิสัตวและชวยเหลือคนอ่ืน และเม่ือมองวาเปนบุคคลทานเปนนิรมาณ
กาย เปนบุคคลท่ีประสูติท่ีกบิลพัสดุ ไดตรัสรูไดตนโพธิ์ และสิ้นพระชนมเม่ือหนาท่ีของ
ทานหมดแลว เราตองรูวาพระศากยมุนีไมไดเปนเพียงปรากฏการณของธรรมกายใน
รูปแบบของนิรมาณกายพุทธ แตในนิรมาณกายพุทธ แตในนิรมาณกายนั้นมีปรากฏการณ
หลายอยางเหมือนปรากฏการณของสัมโภคกาย แตมีธรรมกายอันเดียวคือพระพุทธเจา
และกายอ่ืนเปนเพียงลักษณะ ในคัมภีรกายตราย (Kayatraya) พระอานนทกลาวถึงคํา
สอนของพระพุทธเจาในเรื่องตรีกายวา พระสงฆถามวา “พระองคมีกายหรือเปลา”
พระพุทธเจาตอบวา “พระตถาคต มี ๓ กาย” ดังนั้นเรารูไดวา ๓ กาย หมายถึง ๓
ลักษณะ หรือ ๓ รูป ของพระพุทธเจาหรือพระตถาคต ๓ กายนี้เปนแกนเดียวกัน แต
แตกตางกันโดยธรรมชาติและการกระทํา๓๙

เสฐียร พันธรังษี กลาววา

ตรีกายนั้นคือกาย ๓ ของพระพุทธเจา เกิดจากพระพุทธเจาประเภท มานุสส
พุทธ คือพระพุทธเจาผูปรากฏพระกายเปนมนุษยในยุคหลังท่ีสุด ในท่ีนี้ไดแกพระสมณโค
ดม...ในลัทธิมหายาน มีหลักตรีกาย คือหลักวา พระมานุสสพุทธมีพระกายเปน ๓ ก็เปน
รัตนตรัย คือหลัก ๓ ประการของตน ผลแหงการนับถือตรีกายนั้น เนื่องมาแตทิฐิอันวา
ดวยพระอาทิพุทธ (สยัมภูพุทธเจา) และพระมหานุสสพุทธ ๕ พระองค คือนับถือวา พระ
มานุสสพุทธทุกพระองคมีพระกายเปน ๓ หรือมีภาวะแตกตางกันเปน ๓ ประการใน
พระองค หรือมีพระกายเปน ๓ ในขณะเดียวกัน...จะเห็นไดจากพระประธานในโบสถของ

๓๘ Kenneth K.S.Ch’en. Buddhism in Chena. (New Jersey. Princeton University Press,
1973), p. 14.

๓๙ Bealnce Lane Suzuki. Mahayana Buddhsm. (London: George Alten & Unwin. 1981),
P.49
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มหายานมี ๓ องค รูปนั้นมิไดหมายถึงพระพุทธเจา ๓ พระองค แตหมายถึงพระมานุสส
พุทธ หรือพระศากยมุนีพุทธพระองคเดียวแตมีพระกายเปน ๓ เปนลักษณะไตรรัตน
มหายาน๔๐

พระสงฆพุทธศาสนามหายานนิกายเซน ใหความหมายของตรีกายคลายกับฝายเถรวาท
เห็นไดจากท่ีพระสังฆนายก กลาวไวใน สตูรเวยหลาง วา

อาตมาก็จะไดกลาวแกทานท้ังหลายถึงเรื่องตรีกายของพระพุทธเจาแหงจิตเดิมแทสืบไป
เพ่ือวาทานท้ังหลายจะสามารถเห็นกายท้ังสามนี้ และจะเห็นแจงจิตเดิมแทอยางชัดเจนดวย...
ดวยกายของเรานี้ เราขอถือท่ีพ่ึงในธรรมกายอันบริสุทธิ์ของพระพุทธเจา . . . เราขอถือท่ี พ่ึง ใน
สัมโภคกายอันสมบูรณของพระพุทธเจา...เราขอถือท่ีพ่ึงในนิรมาณกายอันมากมายตั้งหม่ืนแสน
ของพระพุทธ...จิตเดิมแทของเรา เราอาจหาพบกายท้ังสามนี้ และเปนของสาธารณะท่ัวไป
สําหรับทุกคน แตเนื่องจากใจ (ของคนธรรมดาสามัญ) ทํากิจอยูดวยความรูผิด เขาจึงไมทราบ
ถึงธรรมชาติแทในภายในกายของเขา ผลจึงเกิดมีวา เขาไมรูจักตรีกายภายในตัวของเขาเอง (ซ้ํา
ยังเชื่อผิดๆ อีก) วา ตรีกายนั้นเปนสิ่งท่ีตองแสวงหาจากภายนอก ทานจงตั้งใจฟงเกิด อาตมาจะ
แสดงใหทานท้ังหลายเห็นวา ในตัวทานเอง ทานจะหาพบตรีกายเปนปรากฏการณ อัน
แสดงออกของจิตเดิมแทอันเปนสิ่งท่ีไมอาจหาพบไดจากภายนอก”๔๑

นอกจากนี้ นิกายเซนยังเห็นวา สรรพสิ่งคือจิตเดิมแทเทานั้น ตรีกายก็อยูในจิตเดิมแท ดังท่ีวา

ในกายท้ังสามนั้น ธรรมกายอันบริสุทธิ์  ก็คือตัวธรรมชาติ ตัวแทของทานนั่นเอง
สัมโภคกายอันสมบูรณ ก็คือตัวปรีชาญาณของทาน สวนนิรมาณกายนับดวยหม่ืนแสน ก็คือการ
กระทํากรรมตางๆ ของทาน ถาทานจะเห็นกายท้ังสามนี้เปนของตางหากจากจิตเดิมแท มักก็
เกิดมี ‘กายซึ่งปราศจากปญญา’ ข้ึนมาเทานั้นเอง ถาทานเห็นอยางแจมแจงวา กายท้ังสามนี้
ไมมีตัวตนแทจริงของมันเองอะไรท่ีไหนอีก (เพราะมันเปนเพียงสมบัติของจิตเดิมแท) ดังนี้แลว
ทานก็จะลุถึงโพธิของปรัชญาสี่ประการโดยแนนอน จงพังโศลกของฉัน ดังนี้: “กายท้ังสาม มีอยู
แลว ในจิตเดิมแทของเรา ซึ่งโดยการงอกงามของจิตเดิมแทนั่นเองปรัชญาท้ังสี่ก็ปรากฏตัว”๔๒

ทานฮวงโป กลาววา “พุทธะองคหนึ่ง มี ๓ กาย โดยคําวา ธรรมกาย ยอมหมายถึง
ธรรมะ (ธรรมดา) แหงความวาง อันมีอยูในทุกแหงของธรรมชาติอันแทจริงท่ีเปนอยูของสิ่งทุกสิ่ง...
สัมโภคกาย ยอมหมายถึง ธรรมะ (สภาวะธรรมดา) แหงความบริสุทธิ์สากลอันสําคัญยิ่งของสิ่งท้ังปวง

๔๐ เสฐียร  พันธรังษี. พุทธศาสนามหายาน. หนา ๑๕-๑๖.
๔๑ พุทธทาสภิกขุ แปล. สูตรเวยหลาง. (กรุงเทพฯ : ธรรมสภา. ม.ป.ป). หนา ๗๐.
๔๒ เร่ืองเดียวกัน. หนา ๙๐.
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...นิรมาณกาย ยอมหมายถึง ธรรมตางๆ แหงวัตรปฏิบัติ ๖ ประการ ซึ่งนําไปสูนิพพานและอุบายวิธี
อ่ืนๆ ทํานองนั้นท้ังหมดท้ังสิ้นดวยกัน”๔๓

สมภาร พรมทา นักวิชาการดานศาสนาและปรัชญาของไทย ผูสนใจพุทธศาสนามหายาน
ไดใหทัศนะเก่ียวกับเรื่องตรีกายของมหายานวา

สําหรับชาวพุทธมหายาน การท่ีพระพุทธเจาสิทธัตถะเสด็จดับขันธปรินิพพานนั้น คือการ
ท่ีนิรมาณกายยอนกลับคืนสูภาวะของสัมโภคกายอีกครั้งหนึ่งเทานั้น ดังนั้นแมทุกวันนี้
พระพุทธเจาก็ยังทรงพระชนมชีพอยู หากแตอยูในภาวะของสัมโภคกายบนสวรรคเทานั้นเอง
พระพุทธรัตนะไมไดหายไปไหน ยังอยูครบถวนเหมือนสมัยพุทธกาล เวลาท่ีชาวพุทธมหายาน
รําลึกถึงพระพุทธรัตนะ นอกจากจะรําลึกถึงพระพุทธคุณอยางชาวพุทธเถรวาทแลว ยังรําลึกถึง
พระพุทธเจาในภาคสัมโภคกายบนสวรรคดวย การบูชาพระรัตนะของชาวพุทธมหายานใน
ปจจุบันมีความหมายอยางเดียวกันกับการบูชาพระพุทธรัตนะของชาวพุทธในสมัยพุทธกาล
ท้ังนี้ เพราะในความรูสึกของชาวพุทธมหายาน เวลานี้บนสวรรค พระพุทธเจาภาคสัมโภคกาย
ยังประทับรับฟงสุขทุกขของพุทธบริษัทอยู การบูชาพระพุทธรัตนะ ดวยความรูสึกเชนนี้
มหายานถือวา จะใหความม่ันใจและอบอุนใจแกศาสนิกไดมากกวาการบูชาดวยความรูสึกท่ีวา
สิ่งท่ีเหลืออยูมีเพียงพระพุทธคุณเทานั้น๔๔

และยังบอกกลาววา เรื่องตรีกายเปนทัศนะของมหายานท่ีมีตอพระพุทธเจา โดยระบุวา

สําหรับชาวพุทธมหายาน พระพุทธเจามิไดมีฐานะเปนมนุษยธรรมดา จริงอยูท่ีหลักฐานใน
คัมภีรระบุวาพระพุทธเจาสิทธัตถะ โคตรมะ ทรงเจ็บปวย แกชรา และตายเหมือนคนท่ัวไป แต
ท้ังหมดท่ีกลาวมานั้นก็เปนเพียงรากฏการณท่ีเกิดข้ึนกับพระกายสวนหนึ่งของพระพุทธเจา ท่ี
เรียกวานิรมาณกายเทานั้น พระพุทธเจายังมีพระกายอีกสองสวน คือ ธรรมกาย กับสัมโภคกาย
พระกายท้ังสองอยางหลังนี้ ไมแกชรา ไมเปลี่ยนแปลงอยางนิรมาณกายท่ีอยูในโลกมนุษย”๔๕

และ “หลักคําสอน เรื่องกายสามของพระพุทธเจาเริ่มปรากฏชัดเจนในสมัยของทานอสังคะและ
วสุพันธุนี่เอง แมวากอนหนานี้จะมีการพูดถึงกายสองกายท่ีเรียกวาธรรมกาย และนิรมาณกาย
ของพระพุทธเจามาแลวในวรรณกรรมมหายานท่ัวไปก็ตาม แตธรรมกายท่ีปรากฏในวรรณกรรม
เหลานั้น ไมมีความหมายเชิงเทวนิยมอยางท่ีคณาจารยในนิกายโยคาจารตีความแตอยางใด”๔๖

๔๓ เร่ืองเดียวกัน. หนา ๔๒.
๔๔ สมภาร พรมทา.พุทธศาสนามหายาน.(กรุงเทพฯ:มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๓๔). หนา ๘.
๔๕ เร่ืองเดียวกัน. หนา ๓.
๔๖ เร่ืองเดียวกัน. หนา ๑๑๒-๑๑๓.



๖๘

มิโนรุ คิโยตะ จึงสรุปแผนภูมิตามแนวคิดพุทธเกษตร๔๗ ดังนี้ :

พุทธภูมิ ธรรมกาย
พระอมิตาภะ สัมโภคกาย ศรัทธาธรรมะหนึ่งเดียว
พระโพธิสัตว นิรมาณกาย

จากแนวคิดดังกลาวชี้ใหเห็นวา การเกิดข้ึนของตรีกายมีลักษณะคลายกับหลักการของ
ศาสนาพราหมณ ซึ่งแตเดิมนั้นศาสนาพราหมณนับถือเทพเจาหลายองค ตอมาไดลดเหลือ ๓ องค คือ
พระศิวะ พระวิษณุ และพระพรหม โดยมีพระพรมหมเปนผูสรางโลก การอธิบายเทพเจาของ
พราหมณไดตอสูกับพระพุทธศาสนามาตลอด พอถึงหลังพุทธกาล พราหมณไดใหความหมาย  แนวคิด
และความเชื่อเรื่องเทพสูงสุด ๓ องคใหมวาเทพเจาท้ัง ๓ องค เกิดจากภาวะท่ีเปนนามธรรมอยาง
หนึ่งซึ่งบริสุทธิ์ มีพลานุภาพไมมีขอบเขต ไมเปนผลผลิตของอะไร แตเปนบอเกิดของสรรพสิ่ง
พราหมณเรียกภาวะนี้วา“ปรมาตมัน หรือพรหมัน”จึงเปนการพัฒนาแนวคิดท่ีลึกซึ้งท่ีสุดในศาสนา
พราหมณ ทําใหมีรากฐานทางอภิปรัชญาท่ีม่ันคง สงผลใหพุทธศาสนายุคนี้ตกต่ําลง มหายานยุคนั้น
ตองปรับเปลี่ยนประยุกตวิธีการอธิบายโลกและชีวิตดวยเรื่องตรีกายข้ึนมา ดังนั้น จึงกลาวไดวา
พัฒนาการของคําวา ตรีกาย ของมหายานในยุคตนๆ ไมตางจากคําวา กายในพระพุทธศาสนาเถรวาท
ในคัมภีรลังกาวตารสูตร ไมมีอะไรพิเศษก็ยังเปนธรรมกายท่ีเปนพระนามหนึ่งของพระพุทธเจาคูกับ
นิรมาณกาย พอมาถึงยุคของทานอสังคะและวสุพันธุ จึงมีการเพ่ิมกายเขามาอีก ๑ กาย คือ
สัมโภคกาย ทําใหเกิดข้ึนเปนตรีกายในพระพุทธศาสนานามหายาน และธรรมกายในยุคตอมาก็มี
ความหมายคอนขางไปทางเทวนิยม มีความหมายเชิงอุดมคติตอพระพุทธเจา

แตจากหลักฐานดั้งเดิม ธรรมกาย ในพุทธศาสนาเถรวาทพบวา เถรวาทพูดถึงกายของ
พระพุทธเจาเพียง ๒ กาย คือ รูปกาย กับ นามกาย(ธรรมกาย) รูปกาย คือรูปรางของพระพุทธเจา
ประกอบดวยมาบุรุษลักษณะ ๓๒ ประการ อนุพยัญชนะ ๘๐ ประการ เกิดจากธาตุ ๔ ขันธ ๕
มหายานก็ยอมรับวามีอยูจริง และเรียกวา นิรมาณกาย สวนนามกาย(ธรรมกาย) หมายถึงพุทธภาวะ
ท่ีมีอยูในรูปกายของพระพุทธเจา และพุทธภาวะนี้เถรวาทมีความเชื่อวา เปนสภาพท่ีมีอยูจริง เปน
อมตะ เปนนิรันดร และทุกคนท่ีปฏิบัติตาม เชนปฏิบัติตามอริยมรรค ก็สามารถเขาถึงพุทธภาวะนี้ได
พระพุทธเจาทุกพระองค ท่ีผานมาแลวในอดีตและท่ีจะมาตรัสรูในอนาคต ก็จะถึงหลักนี้ อริยสาวกก็

๔๗ Minoru Kiyota. Mahayana Buddhist Meditation Theory and Practice. (Delhi :
Motilal Banarsidass Puplishers PVT.LTD, 1991).P.267.
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สามารถเขาถึงได และพุทธภาวะนี้มีอยูในมนุษยทุกคน แตจะปรากฏออกมาชัดเจนหรือไมอยูท่ีพลัง
การปฏิบัติ และพุทธภาวะนี้เปนความสะอาด สวาง สงบ

ในลังกาวตารสูตร คําวา ธรรมกาย มีลักษณะเฉพาะตนเปนเชนเดียวกับนิมิต หรือความ
ฝน๔๘ มีคําท่ีใชแทนหลายคํา บางครั้งก็ใชคําวา ตถาคตกาย๔๙ บางครั้งก็ใชคําวา ธรรมดานิสสยันท
พุทธ หมายถึงพระพุทธเจาท่ีออกจากปรมัตถธรรม และคําวา ธรรมตาพุทธะ๕๐ คําวาพระนิพพาน ก็
คือ อาลยวิญญาณ เพราะพระองคตรัสวา “พระนิพพาน ก็คือ อาลยวิญญาณ”๕๑ หรือคําวา ภาวะ
แหงจิตเทานั้น๕๒ บางครั้งก็ใชคําวา ความรูอันสมบูรณ หรือตถาคตคัพภะตังท่ีตรัสวา “มหามติ ความรู
อันสมบูรณนี้ คือแกนแทแหงตถาคตคัพภะ”๕๓ ถึงพระพุทธเจาจะมีหลายพระองค แตก็เหมือนกัน มี
ธรรมกาย มีมหาบุรุษลักษณะ ๓๒ ประการ มีความสมบูรณพรอมแหงอนุพยัญชนะ ๘๐ ประการ ดังท่ี
พระองคตรัสวา

ดูกอนมหามติ ความเหมือนกันแหงธรรมกายเปนอยางไร ก็คือวา เราและ
ตถาคตเจาองคอ่ืน ๆ ผูเปนอรหันต ผูเปนสัมมาสัมพุทธเจา เปนเหมือนกันในเรื่องวา
ธรรมกายของเราและมหาบุรุษลักษณะ (๓๒ ประการ) และความสมบูรณพรอมแหง
อนุพยัญชนะ (๘๐ ประการ) ไมมีความแตกตางเหลืออยูในหมูเราตถาคต ยกเวนแต
วาพระตถาคตเจาจะปรากฏรูปตางๆ ไปตามความประสงคท่ีแตกตางกันของสัตว
ท้ังหลายผูซึ่งจะไดรับการฝกฝนโดยวิธีการตางๆ”๕๔

ขอความนี้ ชี้วา ธรรมกาย ก็คือคุณสมบัติประจําตัวพระพุทธเจาและพระอรหันตสาวก
ท้ังหลายเปนผูมีธรรมกายเหมือนกัน มีมหาบุรุษลักษณะ และอนุพยัญชนะเหมือนกัน จะตางกันก็แต
การปรากฏรูปกายท่ีเปนไปตามความเหมาะสมแกสรรพสัตวท่ีจะไปชวยเหลือซึ่งมีความแตกตางกัน
เพราะฉะนั้น พระพุทธองคหรือพระตถาคต จึงมีพระนามสําหรับเรียกหลายพระนาม ท้ังท่ีพระองค
เรียกเองและผูอ่ืนเรียก ดังท่ีตรัสวา

ดูกอนมหามติ พระตถาคตเจาไมใชความไมมีแกนสาร ท้ังพระองคก็ไมใชท่ี
ถูกกําหนดวาเปนเหมือนกับท่ีสรรพสิ่งเปน เกิดก็ไมได หายไปก็ไมได ท้ังพระองคก็

๔๘ D.T. Suzuki, The Lankavatara  Sutra. P.22.
๔๙ lbid.,P.46.
๕๐ Ibid.,pp.51.52.
๕๑ lbid.,P.55.
๕๒ lbid.,P.55,147.
๕๓ lbid.,P.60.
๕๔lbid.,P.123.
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ไมไดมองหามูลเหตุ (เพ่ือปรากฏกอนคนอ่ืน ๆ) ท้ังเปนผูปราศจากความสําคัญก็ไมใช
เราจึงกลาวอางตถาคตเจานั้นวาไมเกิดข้ึน ดูกอนมหามติ แตกระนั้นก็ยังมีพระนาม
อ่ืนอีกสําหรับตถาคตเจา เม่ือธรรมกายของตถาคตครองเจตจํานงทางกาย นี้คือสิ่งท่ี
อยูนอกเหนือความเขาใจของนักปราชญ พระสาวก พระปจเจกตถาคต…

ดูกอนมหามติ ทํานองเดียวกัน ก็สามารถกลาวไดกับตัวเราเอง เพราะเรามา
ในระยะวิธีของการสดับฟงคนผูมีอวิชชา ในโลกแหงความทุกขทรมาน ภายใตพระ
นามมากมาย รวมได ๓ อสงไขย และรองเรียกเราดวยพระนามเหลานี้ โดยไมรูวา
เหลานี้เปนอีกพระนามหนึ่งของตถาคต”๕๕

จากคํากลาวท่ีวาพระพุทธองคมีพระนามหลายพระนามนั้น มีการกลาวถึงท้ังการยืนยัน
และเรียกขานพระองคมา เชนคําวา ธรรมกาย, คถาคต, ตถาคตกาย, ตถาคตคัพภะ, อาลยวิญญาณ
,มนัส (จิตหรือจิตหนึ่ง) มโนวิญญาณ, สุญญตา, ยถาภูต, นิพพาน, สัสสต, สทิสต, นิโรธะ, พุทธกาย,
พุทธตา, อาทิพุทธะ เปนตน ในเรื่องท่ีเก่ียวกับวิญญาณ พระองคก็ตรัสวา “ตถาคตคัพภะ เปนท่ีรูกัน
วา อาลยวิญญาณ มนัส มโนวิญญาณ และระบบวิญญาณ...อาลยวิญญาณ เปนท่ีรูจักวาคือ ตถาคต
คัพภะ”๕๖ และตรัสวา “ตถาคตเจาก็คือ ธรรมกาย พระองคทรงอาศัยธรรมะเปนอาหาร”๕๗

ดร. ซูซุกิ กลาวถึงพระพุทธเจาท่ีมีหลายพระนามวา “พระพุทธเจาทุกพระองคเปนเนื้อ
แทอันเดียวกัน พระพุทธเจาท้ังหลายยอมเปนเหมือนกันไปจนถึงพระสัมมาสัมโพธิญาณพระธรรมกาย
และภาวะของพระองคท่ีประกอบดวยมหาบุรุษลักษณะ ๓๒ ประการ และอนุพยัญชนะ ๘๐ ประการ
แตเม่ือพระองคทรงปรารถนาท่ีจะฝกฝนสัตวท้ังหลายไปตามพระลักษณะพิเศษของคน พระองคก็จะ
ทรงครองรูปตางๆ ท่ีปรากฏแตกตางกันไปกับบรรดาสัตวท้ังหลายท่ีแตกตางกัน และดวยเหตุนี้คํารอง
เรียกและพระนามของพระพุทธเจาจึงมีมากมายเหลือคณานับ (อสังเขยยะ)

ขอเท็จจริงท่ีนาสังเกตประการหนึ่งในเรื่องนี้คือ การไดรับขนานพระนามมากมายของ
พระพุทธเจา คือวาพระองคไมไดเปนท่ีรูจักในพระนามสวนพระองคตางๆ เทานั้น แตทรงไดรับการ
ถวายพระนามในทางนามธรรมดวย เชนพระนามวา ผูไมเกิดอีก สุญญตา ตถาคตา ยถาภูตตา นิพพาน
สัสสตา สทิสตา(sameness) สัจจตา นิโรธะ เปนตน ดวยเหตุนี้พระพุทธเจาจึงเปนท้ังสวนบุคคลและ
สวนอภิปรัชญา”๕๘ นอกจากนี้ ดร.ซูซุกิ ยังกลาววา พุทธกาย ตถาคตกาย พุทธตา ก็เปนชื่อของ

๕๕ lbid.,P.165.
๕๖ lbid.,P.203.
๕๗ lbid.,P.219.
๕๘ lbid.,P.xiv.
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ธรรมกาย๕๙เพราะธรรมกายของพระตถาคต เปนเหมือนทรายในแมน้ําคงคา คือเปนสิ่งท่ีไมสามารถ
ทําลายได๖๐

สวนความหมายคําวา ธรรมกาย และคําท่ีเปนไวพจนหรือคําใกลเคียงกัน ไดดังนี้

ในลังกาวตารสูตร คําวา ธรรมกาย มีลักษณะเฉพาะตน เปนเชนกับนิมิตหรือความฝน
บางครั้งก็ใชความหมายเดียวกัน ตถาคตกาย ธัมมตาพุทธะ พระนิพพาน ตถาคตคัพภะ และอาลย
วิญญาณโดยความหมายวา ภาวะแหงจิตเทานั้น หรือความรูอันสมบูรณซึ่งก็คือแกนแทแหงตถาคัพภะ
เปนกายหนึ่งตางหากจากรูปกายท่ีเกิดจากขันธ ๕๖๑

คําวา ธรรมกายท่ีเปนไวพจนของคําวา จิต หรือ สรรพสิ่งคือจิต (Mind-only) ในลังกาว
ตารสูตรอธิบายวา“นี้คือธรรมชาติของสิ่งท้ังปวง สรรพสิ่งท่ีอยูในอาณาเขตของจิต ความจริง ขอนี้คน
เขลามิอาจหยั่งเห็นไดเลย คนเหลานี้คิดฝนไปตาง ๆ นานา จึงสับสนไมรูซึ้งถึงสัจธรรม ดังกลาวนี้
แทจริง ไมมีผูเห็น ไมมีสิ่งท่ีถูกเห็น ไมมีผูพูด ไมมีสิ่งท่ีถูกพูด พระพุทธเจาและพระธรรมก็หาใชอะไรไม
หากคือมายาภาพท่ีเกิดจากความเขาใจผิดนั่นเอง บุคคลใดมองเห็นสิ่งตางๆ ดังท่ีเคยเห็นตามปกติมา
กอน บุคคลนั้นยอมไมเห็นพระพุทธเจา แตเม่ือความเขาใจผิดถูกขจัดท้ิงไป บุคคลยอมมองไมเห็น
พระพุทธเจาเชนกัน บุคคลจะมองเห็นพระพุทธเจาผูรูแจงเต็มเปยมไดก็ตอเม่ือเขาเขาถึงสถานท่ีท่ีโลก
ถูกดับแลวอยางสิ้นเชิง เจานครลงกาพลันตื่นจากการไตรตรองถึงสภาวธรรมของสิ่งตางๆ นั้น ทาว
เธอรูสึกถึงความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในใจ และดวยความเปลี่ยนแปลงนั้น ทาวเธอก็หยั่งเห็นวา แทท่ี
จริงนั้นโลกหาใชอะไรไม หากแตคือใจของทาวเธอนั่นเอง”๖๒ และวา

ณ เวลานั้น พระผูมีพระภาคเจาไดเปลงคาถาตอไปนี้ข้ึนวา โลกตามท่ีเรามองเห็นนี้มิไดมี
อยูจริง ความหลากหลายของสิ่งตางๆ ท่ีเรามองเห็นเกิดจากจิต รางกายของเรา ทรัพยสินของ
เรา และบานเรือนของเราเปนเพียงภาพท่ีสะทอนออกมาจากอาลยวิชญานเทานั้น

มหามติ ! ตามหลักคําสอนของพระพุทธเจาท้ังหลาย ท้ังในอดีต ปจจุบัน และอนาคต
สรรพสิ่งมิไดอุบัติข้ึน ทําไมหรือ ก็เพราะสิ่งเหลานี้ไมมีอยูจริงนั่นเอง สรรพสิ่งเปนเพียงภาพ
สะทอนของจิต มหามติ ! เม่ือสิ่งเหลานี้ไมไดเกิดจากสิ่งท่ีมีอยูกอน และไมดีเกิดจากความวาง
เปลาสรรพสิ่งจึงชื่อวาไมไดอุบัติ มหามติ ! สรรพสิ่งจึงชื่อวาไมไดอุบัติ มหามติ ! สรรพสิ่งเปรียบ
ไดกับเขาของกระตาย มา ลา หรืออูฐ หากแตคนเขลาเขาใจผิดจึงคิดวาสิ่งเหลานี้มีอยู”๖๓

๕๙ lbid.,p.319,3163-317.
๖๐ lbid.,P.151.
๖๑ D.T. Suzuki. The lankavatara Sutra. P. 22,
๖๒ Ibid, P.9 แปลโดย  สมภาร  พรมทา,พุทธศาสนามหายาน. หนา ๑๐๖-๑๐๗.
๖๓ Ibid, pp.49,55-56 แปลโดย สมภาร พรมทา,พุทธศาสนามหายาน. หนา ๑๐๗.



๗๒

ดร.ซูซุกิ  กลาวถึงความหมายของคําวา ธรรมกาย ในงานเขียนวา ธรรมะในท่ีนี้เปนท่ี
เขาใจในความหมายวา ความเปนจริง หรือวา หลักการท่ีเปนกฎ หรืองายๆ ก็หมายถึง กฎ นั่งเอง คํา
วา กายะ หมายถึง กาย หรือ ระบบ ประกอบเขาดวยกัน เปนธรรมกาย ในท่ีนี้โดยความหมายก็คือ
กายหรือบุคคลซึ่งมีอยูในฐานะหลักการ และตอนนี้ก็ไดหมายถึงความเปนจริงสูงสุดท่ีมาจากสรรพสิ่งท่ี
เปนความอยู และมีกฎเกณฑ และความมีกฎเกณฑ และความมีกฎมีเกณฑ ซึ่งเปนสิ่งท่ีอยูเหนือสิ่งมี
เงื่อนไขท่ีจํากัดท้ังหมดแตธรรมกายไมไดเปนเพียงคําสอนทางปรัชญาเทานั้น แตยังหมายถึง กาย ซึ่ง
นําเสนอแนวคิดบุคลิกภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งท่ีเก่ียวกับพุทธภาวะ๖๔ แกนสารแหงพุทธภาวะก็คือ
ธรรมกาย๖๕ ความรูแหงความเปนเชนนั้นถือวาเปนท่ีรูกันวาเปนธรรมกาย๖๖

นอกจากนี้ยังไดระบุวา เม่ือพระพุทธเจาไดประทานพระดํารัสครั้งสุดทายสั่งลา(ปจฉิม
โอวาท) พระองคไดตรัสบางสิ่งบางอยางวา“บุคคลผูเห็นธรรมชื่อวาเห็นเรา หลังจากท่ีเราไดนิพพาน
ไป” ขอความนี้อาจถือเปนจิตวิทยาการสอนเก่ียวกับอมตภาพ ดังนั้นหลักคําสอนเก่ียวกับทวินิยมจึง
แพรหลายอยางรวดเร็วหลังการปรินิพพานอยางหนึ่งในฐานะรูปกาย หรือกายวัตถุ และอีกอยางหนึ่ง
ในฐานะเปนธรรมกายหรือกายจริง ดังนั้น ในสุวรรณะประภาสะจึงมีขอความวา กายของพุทธะเปน
สภาพท่ีแข็งเหมือนเพชร และสิ่งท่ีแสดงออกเก่ียวกับพระองคคือกายเปลี่ยนรูปและกายตรัสรูจริง
รวมท้ังธรรมธาตหุรือตถาคต ความเปนอยางนี้ คือธรรมกายท่ีเปลี่ยนแปลงไมไดดุจเพชร๖๗ ในลังกาว
ตารและสูตรในยุคตนๆ ธรรมกายจึงรับรูในฐานะองคประกอบหนึ่งของตรีกาย เปนตถาคตภาวะหรือ
พุทธภาวะ

แต ดร.ซูซุกิ กลาววาตรีกายท่ีคนพบในลังกาวตารนั้นมีหลายความหมายและหลายนัยยะ
เชน ธรรมกาย ตถาคตกาย หมายถึงตถาคตกายในสวรรค ในฐานะบางสิ่งท่ีอยูเหนือธรรมชาติ
ของปญจธรรมท่ีตกแตงสิ่งท้ังหลาย และจะเขาถึงโดยพระโพธิสัตวบรรลุรูปฌานจนถึงอรูปฌาน คํา
สอนเรื่องตรีกายท่ีไดพัฒนาแลวอยางสมบูรณจะสามารถเขาใจไดอยางชัดเจน๖๘ แตตรีกายก็มีปญหา
ในการเขาใจในแงภาษาวา

ธรรมเปนท่ีเต็มไปดวยความหมายคําหนึ่งและครอบคลุมความหมายท่ีกวางธรรมมาจาก
รากศัพท ธรุ ซึ่งหมายถึง การถือ การนําไป การทรงไว และความหมายท่ีเกาแกของธรรม คือ
สิ่งท่ีจะนําไปหรือทรงไว หรือสนับสนุน และธรรมมีความหมายตามรูปแบบปกติ หรือจัด

๖๔ D.T. Suzuki. Studies in the Lankavatara Sutra. P. 308.
๖๕ lbid.,P. 310.
๖๖ lbid.,P. 12.
๖๗ D.T. Suzuki. Studies in the Lankavatara Sutra. P. 315.
๖๘ lbid.pp. 316-319



๗๓

ระเบียบแนวทางของสิ่งนั้นคือ ‘กฎหมาย’ ‘ขนบธรรมเนียม’ ‘กฎ’ ‘คําสอน’ แลวจึง ‘หนาท่ี’
‘ยุติธรรม’ ‘คุณความดี’ ‘หลัก-จริยธรรม’ ‘คุณลักษณะ’ ‘คุณสมบัติ’ ‘คุณภาพท่ีสําคัญ’
‘สสาร’ ‘ซึ่งยังคงอยู’ ‘ความจริง’ ‘ความเปนอยู’ เปนตน

ธรรมท่ีถูกใชบอย ๆ มีคาเทากันกับคําอังกฤษ เพ่ือธรรม โดยนักปราชญทางตะวันออก
คือ ‘กฎ’ หรือ ‘คําสอน’ คํานี้อาจถูกตองเทาท่ีมีในตําราภาษาบาลี แตเม่ือพวกเราตองการท่ีจะ
ประยุกตการแปลความหมายนี้ใชคําของมหายาน เชน ธรรมธาตุ, ธรรมกาย, ธรรมลักษณ
ธรรมโลกเปนตน พวกเราอยูในฐานะท่ีเคอะเขินและอยูในฐานะท่ีสูญเสียจะไดรับความหมาย
ของคําเหลานี้อยางไร มีขอความในวรรณคดีมหายาน ซึ่งมีความสําคัญของคัมภีรท้ังหมดข้ึนอยู
กับพวกเราจะเขาใจคําวา ‘ธรรมได’ อยางไร อาจกลาวไดวา เหตุผลหนึ่งของหลายๆ เหตุผล
ทําไมนักศึกษาชาวคริสเตียน ผู (ศึกษา) พุทธศาสนาจึงลมเหลวบอยๆ ท่ีจะรับรองความสําคัญ
ของลัทธิมหายานเปนสิ่งท่ีเนื่อง มาจากการแปลความหมายธรรมท่ีผิดพลาด”๖๙

ในพุทธศาสนามหายาน ธรรม หมายถึง “สิ่ง” “สสาร” หรือ “ความเปนอยู” หรือ
“ความจริง” ท้ัง ๒ มีความหมายเฉพาะในความรูสึกท่ัวๆ ไป แมจะถูกใชบอยๆ ในความรูสึกของกฎ
หรือคําสอน กายอาจจะยืมมาจาก“รางกาย” มิใชความรูสึกแบบบุคลิกลักษณะแตในระบบของความ
เปนหนึ่งเดียวและรูปแบบท่ีจัดข้ึน ธรรมกาย เปนการรวมกันของคําวา ธรรมและกาย มีความหมาย
เปนผลรวมของสิ่งท่ีถูกจัดข้ึน หรือหลักเกณฑแหงความเปนหนึ่งของจักรวาล๗๐

อวตังสกสูตร (Avatamsaks Sutra) ไดใหเนื้อความท่ีเขาใจ บางอยางท่ีเก่ียวกับธรรมชาติ
แหงตรีกาย โดยเฉพาะธรรมกายไววา

แมธรรมกายจะปรากฏในตัวของมันเองใน ๓ โลก ธรรมกายเปนอิสระจากสิ่งท่ีไมบริสุทธิ์
และตัณหา (ความอยาก) ธรรมกายปรากฏข้ึนเอง ณ ท่ีนี่ ท่ีนั้นและทุกๆ แหง สนองตอผลกรรม
มันมิใชความเปนจริงท่ีเปนสวนปจเจกชน มันมิไดเปนสิ่งท่ีลวง แตเปนสากลและบริสุทธิ์มิไดมา
จากท่ีไหน มิไดไปท่ีไหน ธรรมกายมิไดประเมินตัวเอง ไมข้ึนอยูกับภาวะขาดสูญ มันเปนสิ่งท่ี
ราบรื่นตลอดกาลและนิจนิรันดร ธรรมกายเปนหนึ่ง ไมมีการสิ้นสุด ธรรมกายไมมีพรหมแดน
ไมมีแหลง (บอเกิดแตธรรมกายถูกทําใหเปนรูปรางข้ึนในกายท้ังมวล อิสรภาพของธรรมกาย
หรือความเปนไปโดยธรรมชาติ คือ ไมสามารถจะเขาใจได การมีสปริตของธรรมกายในสิ่งท่ีมี
ตัวตนเปนสิ่งท่ีไมสามารถจะเขาใจได รูปแบบท้ังหมดของสิ่งท่ีมีตัวตนเปนสิ่งท่ีเก่ียวของกัน ณ
ท่ีนั้น ธรรมกายสามารถท่ีจะสรางทุกสิ่งทุกอยาง โครงของวัตถุท่ีมีรูปราง ซึ่งไมเหมาะสมตามท่ี

๖๙ D.T. Suzuki. Outlind of Mahayana Buddhism. (London : Luzae and Company,
1973),P.221.

๗๐ lbid., P. 222.



๗๔

ตองการ โดยธรรมชาติและเงื่อนไขของกรรม ธรรมกายสองแสงไปยังการกระทําท้ังปวง แมวา
มันคือ สมบัติของปญญา มันคือ สิ่งท่ีวางเปลาของความเปนของเฉพาะตัว ไมมีท่ีในจักรวาล...
กายนี้ยังคงอยูตลอดกาล ธรรมกายเปนอิสรภาพจากสิ่งตรงขาม และความขัดแยงกันมันกําลัง
ทํางานอยูในสิ่งท้ังปวงท่ีจะนําสรรพสัตวไปสูนิพพาน๗๑

ตรีกายในสวนของธรรมกายของพระพุทธองคเปนสิ่งนิรันดร ไมเคยเกิดไมเคยตาย และ
เม่ือมีความจําเปนสําหรับพระโพธิสัตว ธรรมกายจึงปรากฏออกมาในรูปแบบของสัมโภคกาย เท่ียว
สั่งสอนธรรมะไมรูจบ และไหลออกประหนึ่งกระแสน้ําอันหาจุดจบมิได๗๒ การสะทอนภาพตรีกายใน
สวนของธรรมกายข้ึนอยูกับอํานาจจิตและความเชื่อ ดร. ซูซุกิ กลาววา “ธรรมกายจึงสะทอนภาพ
ตัวเองในจิตท่ีพรอมรับรูของผูเชื่อถือ โดยคุณสมบัติของจิตท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติจะสรางวิปริณาม
กาย(กายท่ีแปรเปลี่ยน) และกายสุขในแงท่ีควรแกสภาวะ ขณะท่ีธรรมกาย มิไดเศราหมองไปกับการ
เปลี่ยนแปลง

ตามทัศนะนี้จะเห็นวา เม่ือใดท่ีมีความตองการทางจิตวิญญาณมีความแข็งกลาข้ึนอยาง
พอเพียง ก็จะมีการตอบสนองจากธรรมกาย และการตอบสนองนี้ก็ไมเหมือนกันทุกครั้งไป ข้ึนอยูกับ
จิตรับรูจะแสดงข้ึนพัฒนาการท่ีตางกันท้ังทางปญญา และทางจิตวิญญาณ ถาหากเราเรียกการสื่อสาร
ระหวางวิญญาณกับธรรมกายนี้วา แรงบันดาลใจ”๗๓

ในอวตังสกสูตร ใหความหมายวา ธรรมกายนั้น เปนกายปราศจากความไมบริสุทธิ์
ปราศจากตัณหาคือความทะยานอยาก ไมผูกพันอยูกับท่ีใดๆ ตามอํานาจกรรม  แตหากเปนสัจจะ
สากล ไมมีท่ีมาท่ีไป ไมมีการดับสูญ เปนวิเวก และอมตะอยูทุกเม่ือ เปนเอกภาพ ไรเขตแดน ไมมี
สวนแบง เปนกายอยูในกายท้ังหลาย มีอานุภาพสรางสรรคสิ่งท้ังหลาย ยังสรรพสิ่งเหลานั้นใหสวางอยู
ไมมีสถานท่ีใดในจักรวาลนี้ซึ่งธรรมกายไมปรากฏ ธรรมกายเปนสากล และคงรูปอยูชั่วกัลปาวสาน
ธรรมกายชวยทําลายบาป ชวยกอใหเกิดบุญ ทําลายความมืดความโงท่ีมีอยูในสรรพสัตว ชวยเราดวย
เมตตา กรุณา รักษาสรรพสัตวท้ังหลายใหมีความรักใหปราศจากทุกขสุดทายจะชวยเราใหถึงพุทธ
ภาวะ๗๔

พุทธศาสนามหายานนิกายชินงอน(Shigon) มองวาธรรมกายเปนตัวตนท่ีเปนแกนสารท่ี
แทจริง เท่ียงแท เปนศูนยรวมของแกนสารจักรวาล ปราศจากรูปอยางสิ้นเชิง แตคนท่ีเขาใจและมี
ปญญา หรือผูบรรลุจะสามารถสังเกตเห็นและรับรูไดวามีตัวตนนิรันดร ตองรูดวยตัวเอง พระโพธิสัตว

๗๑ lbid., pp. 222-224.
๗๒ lbid., pp. 261.
๗๓ lbid., pp. 268.
๗๔ เสฐียร พันธรังษี. พุทธศาสนามหายาน. หนา ๖๕.



๗๕

และคนอ่ืนๆ ทุกคนมีสิ่งนี้อยูแลวเปนธรรมชาติตถาตาธรรมธาตุ หรือตถาคตพระนิพพานแกนแทแหง
ความเปนพุทธะ”๗๕

Beatrice Lane Suzuki บอกอีกวา นักเขียนฝายมหายานบางคนใหความหมายของ
ธรรมกายวาเปนสิ่งท่ีไมสามารถรับรูไดบาง กฎแหงจักรวาลบาง

ดร. ซูซุกิ ใหความหมายของธรรมกายวาเปนตัวตน เปนตถตา ไมสามารถมองเห็นไดมัน
ประกอบข้ึนดวยวิญญาณท่ียังมีชีวิตอยู พรอมท้ังคุณธรรม คําสอนเชนนี้เปนอันเดียวกับทัศนะของ
ชินงอนท่ีวาธรรมกายเปนวิญญาณ ความมุงม่ัน ความรูของบุคคลมันเปนความเฉลียวฉลาดความคิด
และการกระทํา๗๖

ดังนั้น จึงสรุปไดวา ตรีกายโดยเฉพาะธรรมกาย ในพุทธศาสนามหายานยุคตน ๆ มี
ความหมายคลายกับคําสอนของพุทธศาสนาเถรวาท คือ หมายถึงกายแหงธรรม หรือคุณสมบัติ
ประจําตัวของพระพุทธเจา เปนพระนามหนึ่งของพระพุทธเจาตอมามีพัฒนาการในเรื่องตรีกาย ความ
หมายถึงขยายกวางขวางออกไปครอบคลุมถึงสรรพสิ่ง ท้ังท่ีเปนความหมายตามพระพุทธศาสนาแบบ
ดั้งเดิม และพัฒนาถึงคลายกับคําสอนเรื่องตีมูรติของศาสนาพราหมณ

คําวา ธรรมกาย จึงมีความหมายหลายคํา เชน หมายถึง ความรูอันสมบูรณ ความรูแหง
ความเปนเชนนั้น ภาวะแหงจิตเทานั้น ความจริงอันสูงสุดของสรรพสิ่ง แกนสารแหงพุทธภาวะ
คุณสมบัติทางคุณธรรม จิตวิญญาณเหนือธรรมชาติ เปนสิ่งท่ีไมตาย ความไมมีท่ีสุด ความดีงามความ
บริสุทธิ์ ความเท่ียงแท ความเปนอิสระ เปนสิ่งท่ีดํารงอยูชั่วนิรันดร เปนสิ่งท่ีไรรูป ปราศจากตัวตนเปน
สิ่งท่ีไมมีเบื้องตน ไมมีจุดกําเนิด ไมมีผูสราง เปนสิ่งท่ีดํารงอยูดวยตัวเอง เปนสิ่งท่ีสามารถแสดงตัว
ออกมาในรูปแบบตางๆ ได เปนสภาวอมตะแผคลุมอยูท่ัวไป เปนตน

สวนคําท่ีเปนไวพจนของธรรมกาย มีหลายคํา เพราะพระพุทธเจามีพระนามหลายพระ
นามเชน พุทธตา ตถาคต ธัมมตา ตถาคตคัพภะ อาลยวิญญาณ นิพพาน สุญญตา จิตหนึ่ง จิตสากล
แตละคําก็มีความหมายเฉพาะ แตก็ไมตางจากคําวา ธรรมกาย เปนคําท่ีใชแทนกันบอยๆ

สมภาร พรมทา สรุปความหมายไววา

ธรรมกายในทัศนะของฝายมหายาน หมายเอาสิ่งหนึ่งท่ีดํารงอยูชั่วนิรันดร สิ่งนี้เปนสิ่งไร
รูป ปราศจากตัวตน ใหสัมผัสไดดวยประสาทสัมผัสเราไมอาจสาวหาท่ีมาของธรรมกายได
เพราะธรรมกายไมมีเบื้องตน ไมมีจุดกําเนิด ไมมีผูสรางธรรมกายเกิดมีและดํารงอยูไดดวย

๗๕ Beatrice Lane Suzuki. Mahayana Buddhism. (London : George allen & Unwin,
1981). pp.53-54.

๗๖ lbid.,pp. 54-55.



๗๖

ตนเอง แมวาจักรวาลนี้จะวางเปลา ไมมีอะไรเลย ไมมีดวงดาว ไมมีโลก ไมมีวัตถุ ไมมีมนุษย ไม
มีสัตวและพืช ไมมีแสงสวาง ในภาวะเชนนั้น ธรรมกายก็ดํารงอยูและจะดํารงอยูเชนนั้นเรื่อยไป
ไมมีท่ีสิ้นสุด...ธรรมกาย...เก่ียวของกับมนุษยในการเปนท่ีพ่ึง ชาวพุทธมหายานเชื่อวา
พระพุทธเจาสิทธัตถะหรือพระพุทธเจาองคอ่ืนๆ ท่ีเคยมีชีวิตอยูในโลกนี้และจะมีตอไปใน
อนาคต มีฐานะเปนนิรนาณกาย นิรมาณกายนี้ หมายถึงกายหรือรูปท่ีถอดหรืออวตารลงมาจาก
รูปหรือกายท่ีเปนทิพย ในสวรรค กายท่ีอยูในภาคของเทพบนสวรรคนี้เรียกวาสัมโภคกาย
ดังนั้นในทัศนะของฝายมหายานพระพุทธเจาสิทธัตถะท่ีทรงมีชีวิตเท่ียวสั่งสอนเวไนยสัตวอยู ณ
ดินแดนชมพูทวีปในชวงหนึ่งของประวัติศาสตรแหงมนุษยชาตินั้น หาใชคนธรรมดาไม จริงอยูท่ี
พระองคทรงปรากฏกายในรูปของมนุษย มีเกิด แก เจ็บ และตาย ดังมนุษยปกติท่ัวไป แต
ปรากฏการณท้ังหมดนั้น เปนเพียงมายาภาพท่ีถูกเนรมิตข้ึนเพ่ือใหสอดคลองกับการมีชีวิตอยู
ทามกลางหมูคนท่ีมีการเกิด แก เจ็บ และตายเปนธรรมชาติเทานั้น

สัมโภคกายบนสวรรคนั้นก็หาใชอะไรไม หากแตคือการแสดงตัวของธรรมกาย จากสิ่งไร
รูปมาเปนสิ่งมีรูป สรุปแลว พระพุทธเจาสิทธัตถะก็หาใชอะไรไม หากแตคือธรรมกานั่นเอง
ธรรมกายประสงคจะชวยสรรพสัตวขามพนสังสารวัฏ จึงแสดงตัวเปนสัมโภคกายบนสวรรค
จากนั้นสัมโภคกายนั้นก็อวตารลงมาเปนนิรมาณกาย ทําหนาท่ีโปรดเวไนยสัตว ดังท่ีปรากฏใน
ประวัติศาสตรของพระพุทธศาสนา๗๗

และจากขอความในมหายานสูตราลังการสูตร สมภาร พรมทา อธิบายตอไปนี้ “…
ธรรมกายนั้นเปนภาวะหนึ่งเดียว แตเม่ือแสดงตัวออกในรูปสัมโภคกาย ธรรมกายสามารถแสดงตัว
ออกไดหลากหลาย ฝายมหายานนั้นเชื่อวา จักรวาลนี้ประกอบดวยอาณาจักรหรือดินแดนยอยๆ
จํานวนมหาศาล ในแตละอาณาจักรนี้จะมีพระพทุธเจาคอยทําหนาท่ีโปรดเวไนยสัตวอยูหนึ่งพระองค
อาณาเขตภายใตการปกครองของพระพุทธเจานี้ เรียกวา พทุธเกษตร พระพุทธเจาในแตละพุทธ
เกษตรอาจมีลักษณะและคุณสมบัติผิดแผกกัน ตามความเหมาะสมในการโปรดสัตวในพุทธเกษตร
นั้นๆ แตนั้นก็เปนเพียงความแตกตางภายนอกเทานั้น…โดยเนื้อแท...มาจากธรรมกายเดียวกัน ดุจน้ํา
แมจะอยูคนละสถานท่ีก็ลวนเปนน้ําท่ีมีเนื้อแทเปนชนิดเดียวกันฉันนั้น”๗๘และธรรมกายนี้ ถาดูตาม
การตีความของนิกายโยคาจาร ธรรมกายมีลักษณะเชิงเทวนิยม และธรรมกายเปนนามธรรม เปนสิ่งท่ี
มีจิตสํานึกในความหมายวา สามารถรับรูความมีอยูของตน และเปนสิ่งท่ีเต็มไปดวยพลานุภาพอันไม
อาจประมาณได ทานอสังคะถือวาสิ่งนี้คือตนตอของสรรพสิ่ง๗๙ จากทัศนะนี้ เราตีความไดวา ในสมัยท่ี

๗๗ สมภาร พรมทา. พุทธศาสนามหายาน. หนา ๔-๕.
๗๘ เรื่องเดียวกัน. หนา ๖.
๗๙ เรื่องเดียวกัน. หนา ๑๑๓.



๗๗

จักรวาลวางเปลา ไมมีอะไรท้ังสิ้น มีสิ่งหนึ่งดํารงอยูแลว สิ่งนี้คือ ธรรมกาย ภายหลังธรรมกายนี้เองท่ี
ใหกําเนิดสิ่งตางๆ ข้ึน๘๐

สมภาร พรมทา กลาวถึงการตีความตามคําสอนของนิกายโยคาจารอีกวา นิกายโยคาจาร
ดูจะมีทัศนะวา สิ่งท่ีเรียกวาธรรมกาย ไมใชบุคคล เปนนามธรรม...ในภาวะท่ีจักรวาลวางเปลานั้น มี
เพียงธรรมกายเทานั้นดํารง อยู ไมมีสิ่งอ่ืน สรรพสิ่งลวนเปนผลผลิตของธรรมกาย...ธรรมกายใหกําเนิด
สิ่งเหลานี้ไดเนื่องมาจากธรรมกายมีพลานุภาพอยางหนึ่งเรียกวา พีชะ ประกอบกับธรรมชาติอีกอยาง
หนึ่งของธรรมกาย คือการมีจิตสํานึก มีความคิด มีจินตนาการ เม่ือคุณสมบัติสองสวนนี้ผนวกกันเขา
สิ่งตางๆ ก็เกิดมีข้ึนมา...คํานี้เปนคําใชบรรยายคุณสมบัติของจิตท่ีเรียกชื่อวา อาลยวิญญาณ๘๑

เสถียร โพธินันทะ กลาววา ธรรมกายเปนสภาวะอมตะ ไมมีเบื้องตน ทามกลาง ท่ีสุดแผ
คลุมอยูท่ัวไป๘๒ กายนี้ไดแกภาวะคือความรูของพระพุทธเจา หรือธรรมท่ีพระพุทธเจาตรัสรูความจริง
อันถาวร ความเปนไปอยางหนึ่งอยางใดอันคงท่ีไมเปลี่ยนแปลงพูดโดยงายๆไดแกสัจจธรรม ยอม
หมายถึง ความรูแจงของพระพุทธเจา คือ ธรรมกายในขอนี้๘๓

ในคัมภีรตางๆ ของมหายาน อธิบายธรรมกายไวตางกัน โดยนัยแหงอรรถกถาจารยของ
นิกายนั้นๆ ซึง่จําเปนตอการศึกษาครั้งนี้ เสฐียร พันธรังษี ไดสรุปไววา “คัมภีรศรัทโธปสาทสูตร รจนา
ของพระอัศวโฆษะ พรรณนาวา ธรรมกาย ไดแกสัจจธรรมอันเปนปฐม คัมภีรปรัชญาปรมิตา อธิบาย
วา ธรรมกายไดแก พระธรรมความเปนไปอันสูงสุด ธรรมกายไดแก ปรัชญาความรูอันสูงสุด คัมภีรโค
โยกิโซของนิกายซิน แสดงวาธรรมกายได แกความไมมีการเริ่มและไมมีท่ีสุด๘๔ คัมภีรบุตสุยิเกียว วา
ธรรมกายคือ พระกายตามธรรมชาติท่ีเปนเองของตถาคต มีความถาวร ไมมีความเปลี่ยนแปลง เปน
ภาวะแทจริงของพระพุทธและของสรรพสิ่งสากล, ในนิกายมัธยามิกของอินเดีย แสดงวา ธรรมกายคือ
ความวางจากกิเลสาสวะความเท่ียงแท ซึ่งไมสามารถจะพรรณนาไดชัดเจน ในนิกายโยคาจาร มุงเอา
วา ธรรมกายนั้น คือความเด็ดขาดปราศจากความขัดของใดๆ ๘๕

เสฐียร พันธรังษี สรุปวา คําอธิบายเหลานี้ มีความมุงหมายเดียวกัน คือพระธรรมท่ี
พระพุทธเจาตรัสรู๘๖ และยังกลาวสรุปไววา พระศากยมุนีพุทธ เม่ือทรงพระชนมอยู ตรัสแกสาวก

๘๐ เรื่องเดียวกัน.
๘๑ เรื่องเดียวกัน. หนา ๑๑๔-๑๑๕.
๘๒ เสถียร โพธินันทะ. ปรัชญามหายาน. หนา ๑๖-๑๗.
๘๓ เสถียร พันธรังส.ี พุทธศาสนามหายาน. หนา ๖๔.
๘๔ เร่ืองเดียวกัน, หนา ๖๔.
๘๕ เร่ืองเดียวกัน, หนา ๖๔-๖๕.
๘๖ เร่ืองเดียวกัน, หนา ๖๕.



๗๘

ของพระองคไววา พระกายท่ีแทจริงของตถาคตนั้น มิใชกายเนื้อเชนรางกายของมนุษยธรรมดาแตหาก
เปนรางกายทิพย และธรรมกาย ไดแกกายทิพยของพระองคนั่นเอง บรรดาสาวกของพระศากยมุนีชั้น
แรกพากันเขาใจวา ธรรมกายท่ีพระพุทธเจาตรัส เปนเพียงคําสั่งสอนของพระพุทธเจา แตท่ีแท
ธรรมกายไดแกสภาวะอันสําคัญของความเปนพระพุทธเจา หรือแกนธรรมท่ีพระพุทธเจาตรัสรูซึ่งเปน
เครื่องแสดงวา ผูตรัสรูเปนพุทธนั่นเอง๘๗

สัตยสิทธิศาสตร ทานหริวรมันแตง ทานเชื่อในทฤษฏีพุทธกายและธรรมกาย ซึ่งสรุปไดวา
ธรรมกาย ประกอบดวย ศีล สมาธิ และปญญา ทานเชื่อวา พระพุทธเจาทรงมีอานุภาพพิเศษเหนือ
สามัญชนท่ัวไป เชน พระองคทรงไวซึ่งทศพลญาณ และเวสารัชชธรรม ๔๘๘

นลินักษ ดัทท บอกวา “ในทัศนะของมหายาน พระกายท่ีแทจริงของพระพุทธเจาเทานั้น
ท่ีเปนสัจจะ และไมแตกตางจากสิ่งท่ีท้ังหลายหรือภาวะท้ังหลายในจักรวาล แมวามีความหมาย
พยายามท่ีจะใหคําจํากัดความโดยใชคําท่ีเปนภาษาปจจุบัน และการอธิบายความหมายของสิ่งท่ีเปน
สัจจะนี้ ขอนั้นไมเพียงแตไมเพียงพอเทานั้น แตยังกอใหเกิดความเขาใจผิดอีกดวย คัมภีรมหายาน
พยายามท่ีจะใหแนวคิดเก่ียวกับสัจจะนี้เทาท่ีภาษาจะอํานวยให คัมภีรทริกาและสิทธิ์เรียกสัจจะนี้วา
‘สวาภาริกหรือสวภาริกกาย’ เปนสิ่งท่ีไมสามารถคํานวณไดและไมมีขอบเขต มีอยูทุกทนทุกแหง เปน
ฐานแหงสัมโภคกายและนิรมาณกาย ไมมีเครื่องหมาย (มหาบุรุษลักษณะ)ไมสามารถแสดงออกมาได
เปนอมตะ เปนสัจจะ และเปนคุณะท่ีไมมีขอบเขต ไมใชจิตและรูปธรรมกายพุทธท้ังหลายอาจจะมี
สัมโภคกายเฉพาะพระองค แตก็มีธรรมกายเปนอันเดียวกันท้ังหมด เปนสิ่งท่ีสามารถรับรูไดเฉพาะใน
ตัวเทานั้น บรรยายไมได เพราะวา การบรรยายนั้น จะเปนเหมือนคนตาบอดพยายามท่ีจะบรรยาย
พระอาทิตยท่ีเขาไมเคยเห็นเลย”๘๙

นลินักษ ดัทท กลาววา ทานนาคารชุนสรุปบทวิจารณเรื่องตถาคตกาย โดยการรวม
ตถาคตเขาเปนอันเดียวกันกับโลกหรือธรรมชาติ และกลาววา ตถาคตท่ีคนท้ังหลายหรือแมพระ
โพธิสัตวท้ังหลายท่ีรูจักนั้น เปนเพียงรูปเปรียบแหงกุศลธรรม และไมใชตถตาหรือตถาคตท่ีแทจริงเลย
นักวิพากษเชนนาคารชุน ไมสามารถกาวไปเลยจากนี้เพ่ือสรางสัจจะได ทานนาคารชุนมุงถึงสัจจะ คือ
ตถาคตกายท่ีแทจริง ไดแกธรรมกาย ไดแกธรรมกาย โดยการปฏิเสธความมีอยูของสิ่งท่ีไมแทจริง

๘๗ เร่ืองเดียวกัน, หนา ๖๗.
๘๘ พระอุดรคณาธิการ. ประวัตศาสตรศาสนาในอินเดีย. (กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,

๒๕๓๔), หนา ๒๒๙.
๘๙ Nalinaksha Dutt. Mahayana Buddhism. pp. 162-163, แปลโดย สมจินต วันจันทร ๒๕๓๖,

หนา ๑๐๙, (อัดสําเนา)



๗๙

รวมท้ังตถาคต๙๐ นาคารชุนถือวา สงสารและนิพพานเปนสิ่งวางเปลา พระผูมีพระภาคเจาและสัตว
ท้ังหลายวางเปลา ทุกอยางเปนศูนยะ มีความเปนหนึ่งเดียวกันแหงสงสารและนิพพาน และความเปน
หนึ่งเดียวแหงพระผูมีพระภาคเจากับสัตวท้ังหลาย๙๑ และ นลินักษ  ดัทท ยังไดกลาวอีกวา “ใน
คัมภีรอภิสมยาลังการการิกาก็เชนกัน อธิบายธรรมกายในลักษณะเชนนั้น คือ ธรรมกายมีอยู ๒ อยาง
คือ ๑.โพธิปกขิยธรรมและธรรมอ่ืนๆ ซึ่งเปนธรรมท่ีบริสุทธิ์และสรางปญญาอันบริสุทธิ์ ๒.รากฐาน
อันเปลี่ยนรูปแหงสิ่งเดียวกัน ซึ่งเรียกวา สวภาวกาย

ศาสตราจารยเชอรบาสกี้ กลาวในทํานองเดียวกันวา “ในทรรศนะของโยคาจารดั้งเดิม
ธรรมกายแบงออกเปนสวภาวกาย และญาณกาย สวภาวกายนั้น ไมเคลื่อนไหว (นิยตะ) เปนแกนสาร
ของจักรวาล ญาณกายเปนสิ่งท่ีเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงอยูเรื่อย คลายสิ่งมีชีวิต” สิ่งท่ีทาน
ศาสตราจารยหมายเอาโดยคําวา “ญาณกาย” ก็คือ “ธรรมกาย” นั่นเอง ซึ่งประกอบดวยโพธิปกขิย
ธรรมและธรรมอ่ืนๆ คัมภีรสุวรรณประภาและคัมภีรอ่ืนๆ ก็กลาวเชนกันวา สวภาวกาย (ธรรมกาย
หรือญาณกาย) นั้น เปนกายยั่งยืน

อรรถกถาจารยฝายจีนผูอธิบายคัมภีรสิทธิ กลาววา ธรรมกายเปนหลักการเชิง
อภิปรัชญาแหงจิตและรูปท่ีแทจริงของตถาคต เปนธรรมชาติท่ีจริงของสิ่งท้ังหลาย และสามารถเทียบ
ไดกับ ตถตาธรรมธาตุ หรือ ตถาคตครรภ๙๒ คําวา ตถาคตา ซึ่งเปนคําไวพจนกับคําวา ธรรมกาย มี
ขอความในวัชรปรัชญาปารมิตาสูตร ท่ีดีความไดวา ตถาคต ไมมีรูปลักษณ โดยพระพุทธองคตรัสวา
“ดูกอนสุภูติ สิ่งท่ีมีรูปลักษณะท้ังปวง ยอมเปนมายา ถาสามารถเห็นแจงวารูปลักษณท้ังปวง โดย
ความเปนจริงแลว ไมมีสภาวะแหงรูปลักษณะ ก็ยอมเห็นตถาคตได”๙๓

ขอความนี้ ตีความไดวา เทียบไดกับบาลีวา “โย ธมฺมํ ปสฺสติ โส มํ ปสฺสติ : ผูใดเห็นธรรม
ผูนั้นเห็นเรา”๙๔ และคําท่ีใชแทนคําวาธรรมกาย ยังมีอีกคํา คือคําวา “ตถาคตพีชะ” ซึ่งคํานี้
พระมัญชศุรี โพธิสัตว ใหความหมายไววา

สรีระกายนี้แล ชื่อวาพระตถาคตพีชะ อวิชชา ภวตัณหา ชื่อวาพระตถาคตพีชะ โลภะ
โทสะ โมหะ ชื่อวาพระตถาคตพีชะ แมวิปลาส ๔ และนิวรณ ๕ ก็ชื่อวาพระตถาคตพีชะ
สฬายตนะ ๖ ชื่อวาพระตถาคตพีชะ วิญญาณธาตุ ๗ มิจฉัตตะ ๘ เหลานี้ ก็นับวาเปนพระพุทธ
พีชะและเม่ือกลาวโดยรวบยอดแลว มิจฉาทิฏฐิ ๖๒ กับปวงกิเลสลวนเปนพระพุทธพีชะได

๙๐ lbid., P. 165.
๙๑ วินเซนเต ฟาโตเน. ปรัชญาแหงนาคารชุน. แปลโดย สมจินต วันจันทร, หนา ๘๗-๘๘ (อัดสําเนา).
๙๒ Nalinaksha Dutll. Mahayana Buddhism. pp. 165-166.
๙๓ เสถียร โพธินันทะ. ชุมนุมพระสูตรมหายาน. หนา ๒๗๘-๒๗๙.
๙๔ เร่ืองเดียวกัน. หนา ๒๗๙.



๘๐

ท้ังสิ้นเพราะเหตุวา หากบุคคลเปนผูสําเร็จอริยผล ไดบรรลุพระนิพพานแลวไซร บุคคลนั้น ก็มิ
อาจตั้งจิตปณิธานมุงตอพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได อุปมาดั่งพ้ืนปฐพีดลอันสูงลิ่ว ยอมไม
เปนฐานะท่ีดอกโกมุทจักพึงอุบัติข้ึนได แตถาเปนพ้ืนท่ีต่ํา เปนเลนตมชื้นแฉะ จึงเปนแหลงอัน
ปทุมชาติจักพึงอุบัตข้ึนไดฉันใด บุคคลผูไดสําเร็จอริยผล บรรลุพระนิพพานแลวไซร ยอมบอาจ
จักยังเขาใหตั้งจิตปณิธานมุงตอพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ก็มีอุปมัยฉันนั่น อนึ่ง เปรียบ
เหมือนผูท่ีหวานพืชลงในกลางอากาศ พืชนั้นยอมไมมีทางจักเจริญงอกงามข้ึนไดเลย แตหาก
หวานพืชลงในสถานพ้ืนท่ีโสโครก พืชนั้นกลับจักเจริญงอกงามข้ึน เชนเดียวกับบุคคลผูสําเร็จ
อริยผล บรรลุพระนิพพานไปแลว ยอมบอาจตั้งจิตปณิธานตอพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได
อีก โดยประการตรงกันขาม บุคคลผูท่ียังมีอัตตานุทิฏฐิกวางขวางใหญโต ครุวนาดั่งจอมสุเมรุ
บรรพต กลับจักสามารถบังเกิดจิตปณิธานมุงตอพระอนุตตรสัมมาโพธิญาณได ดวยประการ
ฉะนี้... ขอทานพึงกําหนดรูไววาสรรพกิเลสาสวะ ท้ังหลาย แตละลวนนับเปนพระตถาคต
พีชะ”๙๕

สวนคําไวพจนของธรรมกายอีกคําหนึ่ง คือคําวา จิต ซึ่งในนิกายโยคาจาร ก็มีผูตีความ
ตางๆ เอดเวิรด คอนซ กลาววา “จิต ความคิด และวิญญาณ เปนคําท่ีถูกใชเหมือนแทนกันได...ในการ
บรรยายถึงนิพพานในแงบวก ซึ่งเรียกนิพพานวา จิต- เทานั้น หรือ ความคิด- เทานั้น หรือ วิญญาณ-
เทานั้น๙๖ นอกจากนั้น ทานยังใชเรียกอาลยวิญยาณวา “ท่ีเก็บ-วิญญาณ” และยืนยันวา นิพพานกับ
จิตเปนสิ่งเดียวกัน๙๗

โดยทานอธิบายอาลยวิญญาณตามคําสอนของโยคาจารวา

ท่ีเก็บ-วิญญาณ (อาลย-วิญญาณ) เปนสิ่งท่ีนาสนใจแตไมใชเพราะคุณคาของความคิดนี้
โดยตรง หากนาสนในเพราะแรงผลักดันท่ีอยูเบื้องหลัง อสังคะตั้งทฤษฏีวา มีวิญญาณท่ีเหนือจะ
ถูกเก็บเอาไวในนั้น รวมท้ังกรรมและผลแหงกรรมท้ังหมดดวย ท้ังนี้ไมใชวิญญาณสาระ( Soul)
ของแตละคนซึ่งผูกพันอยูกับอินทรียทางกายภาพและจิตของเรา แตเปนขอเท็จจริงซึ่งไม
เก่ียวกับตัวเรา ซึ่งความหลงและความรักตัวของเรา ทําใหเราคิดวา สิ่งนี้เปนวิญญาณสาระของ
เราหรือเปนตัวอัตตา๙๘

๙๕ เร่ืองเดียวกัน, หนา ๒๒๕.
๙๖ เอดเวิรด คอนซ. พุทธศาสนา สาระและพัฒนาการ. แปลโดย นิธิ เอ่ียวศรีวงศ, วารสารบานและ

สวนและแพรว, (กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร พริ้นติ้ง กรุฟ, ๒๕๓๐), หนา ๒๓๖.
๙๗ เร่ืองเดียวกัน, หนา ๒๔๐,๒๔๔.
๙๘ เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๔๐.



๘๑

เอดเวิรด คอนซ ไดอธิบายถึงธรรมกายในโยคาจารวา “ธรรมกาย คือ พุทธะในฐานะท่ี
เปนปรมัตถ ในธรรมกายเทานั้นท่ีพุทธะเปนพุทธะอยางแทจริง เปนกายหนึ่งกายเดียวเทานั้น อีกสอง
กายนั้น อุบัติข้ึนและดํารงอยูดวยธรรมกายนี้๙๙ และกลาวถึงนิกายตันตระวาตันตระมองวา โลกเปน
การปรากฏของธรรมกายแหงพระพุทธองค และเชนเดียวกับชาวพุทธโบราณซึ่งเรียกรองใหดับเสียซึ่ง
อัตตา๑๐๐

ดังนั้น คําวา สรรพสิ่ง คือ จิตของโยคาจาร ก็คือ สรรพสิ่งท่ีไมใชจิต หาไดมีอยูตางหาก
จากจิตไม หากแตคือผลของจิต เรื่องอาลยวิชญาณ เสถียร โพธินันทะ อธิบายวา

ภวังคจิตในอภิธรรมมีชื่อเรียกตางๆ กัน เชน จิต สรวพีชวิญยาณ อนานวิญญาณ ปจจุบัน
วิญญาณ มูลวิญญาณ วิปากวิญญาณ เปนตน ฝายโยคาจารสรางปรัชญาวิชญานวาทินข้ึนจาก
อาลยวิญญาณนี้ โดยท่ีโยคาจารสอนวา ทุกทุกอยางลวนแตเปนจิตตและออกมาจากจิตตท้ังสิ้น
อาลยวิญญาณนี้เปนมูลการณะของโลกและสรรพสิ่ง...๑๐๑

ธรรมกายนี้ เปนสิ่งเดียวกับคําวา อาลยวิญญาณ ซึ่งก็คือจิตท่ีวิเศษ ซึ่งในมหายานปญจ
ขันธศาตร กลาววา “ถาจะวาโดยจิตท่ีวิเศษแลว ก็คือ ‘อาลยวิญญาณ’ นั่นเอง จิตนี้สามารถสังสมพืช
พันธุแหงพฤติกรรมตางๆ ของสัตวไว อนึ่งในการท่ีจิตรับรูอารมณอันเปนพฤติกรรมของจิตนั้น ไมเปน
วิสัยแหงการกําหนดแบงแยกจําแนกรูไดโดยงายเลย จิตนี้นับจําเดิม แตปฏิสนธิตราบถึงจุติยอมเปนป
วัตติสืบเนื่องหมุนเวียนไปโดยไมขาดสาย อนึ่งวิญญาณดวงนี้ ครั้นเม่ือบุคคลออกจากนิโรธสมาบัติ
หรือสัตวซึ่งจากอสัญญีภพ เม่ือจักข้ึนวิถีรับรูอารมณเม่ือใด เม่ือนั้นปวัตติวิญญาณก็ยอมประพฤติ
เปนไป หมุนเวียนไปตามวินัยแหงอารมณตางๆ ดับไปในระหวางแลวก็เกิดข้ึนอีกเลาเปนชาติมรณะ
เวียนวนในวัฎฎสงสารอยางนี้ อาลยวิญญาณนี้ เพราะอรรถวาเปนแหลงเก็บรวบรวมแหงสรรพพืชะ
ท้ังหลายนับเอง อนึ่งเพราะเปนท่ีเก็บแหงอัสมิมานะเปนสภาพ อนึ่ง เพราะความท่ีเปนผูถือเอากายนี้
เปนอารมณดวยเหตุนี้จึงมีนามเรียกอีกอยางหนึ่งวา ‘อาทานวญิญาณ’ เพราะเปนผูธํารงยึดในกรัชกาย
นี้ สวนมโนอันวิเศษนั้น คือ ไดแกวิญญาณดวงท่ีถือเอาอาลยวิญญาณเปนอารมณวิญญาณดวงนี้มี อัต
ตโมหะ, อัตตโมหะ, อัตตานุทิฏฐิ, อัสมิมานะ, อัตตตัณหา, สัมปยุตตอยูตลอดจําเดิมแตปฏิสนธิตรถึง
จุติเปนปวัตติสืบเนื่องทุกเวลา ยกเวนแตในพระอรหันตบุคคล, ในอริยมรรคและในนิโรธสมาบัติ”๑๐๒

พระมหาสมชัย กุสลจิตโต กลาวถึง อาลยวิญญาณวา อาลยะ หรือ อาลัย เปนตน ใน ๓
ความหมาย คือ ๑.บาน ท่ีอยูอาศัย คลัง โกดัง ๒.กิเลสเครื่องเศราหมอง ไดแก ราคะ ตัณหา

๙๙ เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๔๕.
๑๐๐ เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๗๑.
๑๐๑เสถียร โพธินันทะ, ปรัชญามหายาน, หนา ๑๑๒.
๑๐๒ เรื่องเดียวกัน, หนา ๓๕๖-๓๕๗.



๘๒

อุปาทาน หรือกามคุณ และ ๓.การเสแสรง เจาเลห มายา ดังนั้น คําวา อาลยวิชญาณ โดยท่ัวไป
แลววา วิญญาณท่ีเปนดุจเรือนคลัง โกดัง หรือสถานท่ีเก็บ เพราะวิญญาณดวงนี้เก็บรวบรวมพืช (พืชะ)
ของอดีตกรรมรวมท้ังหมดไว ดังท่ีทานวสุพันธกลาวยืนยันไววา อีกประการหนึ่ง วิปากวชญาณนั้น
เรียกวา อาลยวิชญาณ เพราะมันเก็บพืชแหงประสบการณในอดีตไว๑๐๓ และยังไดกลาวอีกวา ในลัง
กาวตารสูตร อาลยวิชญาณ มีธรรมชาติเดิมท่ีปกติบริสุทธิ์ ผองแผวโดยปกติ ป ก ติ ป ร ะ ภั ส ส ร มี
ความประภัสสรเปนปกติ แตตองเศราหมองเพราะอุปกิเลสจรมา๑๐๔ คําวา อาลยวิญญาณ กับคําวา
จิต ซึ่งใชแทนกันได

สมภาร พรมทา กลาววา อาลยวิชญานหรืออาลยวิญญาณในนิกายโยคาจารเราไมควร
คิดวาชื่อนี้เปนสิ่งหนึ่งตางหากจากจิต ท่ีจริงชื่อนี้บงถึงจิตนั่นเอง ทวาบงถึงจิตขณะท่ีไมทําหนาท่ีรับรู
อารมณ เพราะทวารท้ังหกขางตนถูกปด ยกตัวอยางเชน คนเราเม่ือนอนหลับสนิทไมฝนเลย ตา หู
จมูก ลิ้น กายประสาท และมโนทวารของเขาไมทํางาน ในชวงเวลานั้น เขาไมเห็นไมไดยิน ไมไดกลิ่น
ไมรูรส ไมรูสัมผัสท่ีมากระทบกาย และไมนึกเห็นภาพอะไรท้ังนั้น แตนี่ไมไดหมายความวาจิตของเขา
ไมมีอยู จิตของเขามีอยูตลอดเวลา ท้ังในขณะหลับและตื่น จิตในภาวะท่ีคนเรากําลังหลับสนิทนี้ ทาน
เรียกชื่อวา อาลยวิชญาณ ท่ีทานเรียกจิตใจขณะนั้นวาอาลยวิชญาณ ก็เพ่ือสะดวกแกการทําความ
เขาใจ เมืออานพบคํานี้เราจะทราบวาหมายถึงจิตท่ีอยูในภาวะไมรับรูอารมณ จิตในลักษณะนี้ภาษา
บาลีเรียกวาภวังคจิต และเราสามารถอธิบายปรากฏการณตางๆ เก่ียวกับการทํางานของจิตไดหมด
นายเชียวประกอบดวยกายกับจิต จิตนี้นิกายโยคาจารเรียกชื่อหลายอยาง ชื่อหนึ่งท่ีใชเรียกมากคือ
อาลยวิญญาณ เม่ือนายเชียวเห็นสิ่งตาง ๆ รอบตัว ไมวาจะเปนผูคน ตึกรามบานชอง เปนตน ในการ
เห็นนี้ ผูเห็นคืออาลยวิญญาณของนายเขียว การไดยิน ไดกลิ่น ไดลิ้มรสรูสัมผัสท่ีมากระทบก็
เชนเดียวกัน ผูไดยิน ไดกลิ่น ไดรูรส และรูสัมผัสท่ีมากระทบกายคืออาลยวิญญาณ บางครั้งนายเขียว
จะจินตนาการถึงสิ่งตางๆ เชนคิดถึงเหตุการณท่ีตนเองเคยประสบมาเม่ือหลายปกอน ผูจินตนาการคือ
อาลยวิญญาณ ไมเพียงเทานี้ นายเขียว จะโกรธเม่ือมีคนมาแสดงอาการเหยียดหยามเขา ผูโกรธใน
กรณีนี้ก็คืออาลยวิญญาณ นายเขียว เปนวิศวกรเขาตองคิดออกแบบสิ่งกอสรางชิ้นแลวชิ้นเลา ท่ีนาย
เขียวสามารถออกแบบสิ่งเหลานี้ไดเพราะในอาลยวิญญาณของเขามีสมรรถนะท่ีเรียกวาพืชะแฝงอยู
ในทัศนะของนิกายโยคาจาร ตึกท่ีนายเขียวออกแบบไมวาจะซับซอนเพียงใด แบบของตึกเหลานี้ลวนมี
อยูแลวในจิตของเขา นายเขียวไมใชสราง แบบเหลานี้ เขาเปนเพียงผูคนพบแบบท่ีแฝงอยูในใจของตน
แบบเหลานี้ถูกเก็บเอาไวในพืชะ”๑๐๕ นอกจากนี้ในลังกาวตารสูตร ก็จะมีคํานี้ปรากฏอยูเสมออีกคํา

๑๐๓ พระมาสมชัย กุสสจิตโต, เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบภวังคจิต และ
อาลยวิชญาณ. บัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔, หนา ๓ (อัดสําเนา).

๑๐๔ เรื่องเดียวกัน, หนา ๕.
๑๐๕ สมภาร พรมทา. พุทธศาสนามหายาน. หนา ๑๑๗-๑๑๘.



๘๓

คือคําวาตถาคตครรภะ๑๐๖ คํานี้มีความหมายหลัก ๆ อยูสองความหมายคือ เปนคําใชแทนคําวาอาลย
วิญญาณ และเปนคําท่ีนิกายนี้ใชเรียกปฐมกําเนิดของสรรพสิ่งในจักรวาล สิ่งท่ีเรียกวา ตถาคตครร
ภะนี้ ไมใชสสาร ไมใชวัตถุ หากแตเปนนามธรรม...สิ่งนี้มีลักษณะเปนจิต กลาวคือ สามารถรับรูความมี
อยูของตน ตถาคตครรภะนี้มีผูลงความเห็นวาเปนชื่ออีกชื่อหนึ่งของธรรมกาย หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง
คําวาธรรมกายก็คือ คําวาตถาคตครรภะก็ดี เปนชื่อเรียกสิ่งเดียวกัน สิ่งนี้คือท่ีมาของสรรพสิ่งใน
จักรวาล... คําวา ตถาคตครรภะ ในวรรณกรรมของนิกายโยคาจาร ใชในสองความหมาย ความหมาย
แรก ตถาคตครรภหมายถึง สิ่งหนึ่งท่ีมีอยูในคนทุกคน ตถาคตครรภะในความหมายนี้ เปนสวนหนึ่ง
ของมนุษย สวนอีกความหมายหนึ่ง ตถาคตครรภะไดแกสิ่งสุดทาย เม่ือเราไลความเก่ียวเนื่องของสิ่ง
ตางๆ ในจักรวาลเวลานี้กลับไปในอดีต สิ่งนี้คือท่ีมาของสิ่งท้ังหมดท่ีมีอยูในเวลานี้รวมท้ังตัวมนุษยดวย
จะเห็นวา ตถาคตครรภะในความหมายท่ีสองนี้ คือท่ีมาของตถาคตครรภะในความหมายแรก หรือ
กลาวอีกนัยหนึ่ง ตถาคตครรภะท่ีอยูในตัวคนทุกคนนี้ คือสวนยอยของตถาคตครรภะใหญท่ีเปนปฐม
กําเนิดของสรรพสิ่ง...ท่ีกลาวมาท้ังหมด เหมือนกับสิ่งท่ีเรียกวา“ชีวาตมัน”คือ เปนองคประกอบท่ี
สําคัญท่ีสุดของชีวิต มีคาท่ีสุด ใครคนพบสองอยางนี้ในตัว ศาสนาพราหมณ-ฮินดูและนิกายโยคาจาร
ถือวา เปนผูเขาถึงสิ่งท่ีดีท่ีสุดในชีวิต...แตก็มีความหมายแตกตางกัน คือ สิ่งท่ีเรียกวา ชีวาตมัน...ถือวา
เปนอมตะ คงท่ี ไมเปลี่ยนแปลง...สวนสิ่งท่ีเรียกวาตถาคตครรภะไมเปนอมตะ เปลี่ยนแปลงได๑๐๗

เรื่องนี้ พระพุทธองคไดตอบคําถามของทานมหามติโพธิสัตว ซึ่งจะทําใหทราบวา
“ตถาคตครรภะ” ตางจาก “อาตมัน” ในศาสนาพราหมณอยางไร ดังเนื้อความวา

ครั้งนั้น ทานมหามติโพธิสัตวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ
พระองคไดตรัสถึงสิ่งท่ีเรียกวาตถาคตครรภะเสมอในพระสูตรท้ังหลาย พระองคทรงอธิบายวา
สิ่งท่ีเรียกวาคถาคตครรภะนั้นโดยธรรมชาติบริสุทธิ์ผองใส ตถาคตครรภะนี้เดิมทีนั้นไรมลทิน
ประกอบดวยมหาบุรุษลักษณะ ๓๒ ประการ สิ่งท่ีเรียกวาตถาคตครรภะนี้ซอนอยูภายใน
รางกายของสรรพสัตว อุปมาดังรัตนชาติมูลคามหาศาลท่ีถูกหอหุมดวยผาสกปรก ตถาคตครร
ภะนี้ก็ฉันนั้นถูกหอหุมดวยผาคือขันธ ธาตุ และอายตนะ ถูกทําใหสกปรกดวยธุลีคือความโลภ
ความโกรธ ความหลง และความนึกคิดท่ีผิดๆ นอกแตนั้น พระองคยังทรงบรรยายลักษณะของ
ตถาคตครรภะนี้วา เปนสิ่งท่ีคงอยูตลอดกาล ไมเปลี่ยนแปลง ขาแตพระองคผูเจริญ หากตถาคต
ครรภะเปนดังท่ีพระองคตรัสมานี้ ตถาคตครรภะจะตางจากอาตมันท่ีนักปรัชญาท้ังหลายพูดถึง
กันอยางไร อาตมันท่ีสอนกันในสํานักปรัชญาเหลานี้ คือผูสรางสรรพสิ่ง เปนอมตะ ปราศจาก
คุณสมบัติ แทรกอยูในสรรพสิ่ง และไมมีใครทําลายได

๑๐๖ D.T. Suzuki, The Lankavatara Sutra. P. 68-70,190-193.
๑๐๗ สมภาร พรมทา, พุทธศาสนามหายาน, หนา ๑๑๙-๑๒๐.



๘๔

พระพุทธองคตรัสตอบวา ไมหรอกมหามติ สิ่งท่ีตถาคตเรียกวาตถาคต ครรภะเปนคนละ
อยางกับอาตมันท่ีนักปรัชญาท้ังหลายพูดถึง มหามติ พระพุทธเจาท้ังหลายยอมสอนวา สิ่งท่ี
เรียกวาตถาคตครรภะนี้คือความวาง ความจริงสูงสุด ความดับเย็น (Nirvana) เปนสิ่งท่ีไมเกิดไม
สามารถระบุคุณสมบัติได...มหามติ เราหวังวา โพธิสัตวท้ังหลายท้ังในปจจุบันและอนาคตจักไม
เขาใจผิดวามีสิ่งท่ีเรียกวาอาตมันในตัวมนุษย”๑๐๘

สมภาร พรมทา กลาววา “แมวาตถาตครรภะจะเปนสิ่งบริสุทธิ์สะอาดมาแตตนเหมือน
อาตมัน แตสิ่งนี้ตางอาตมันตรงท่ีสามารถเศราหมองไดเพราะปจจัยแวดลอม ผิดกับอาตมันท่ีปรัชญา
อุปนิษัทเชื่อวาไมสามารถไดรับอิทธิพลจากสิ่งแวดลอมใด ๆ ท้ังสิ้น”๑๐๙ และทานอธิบายอีกวา
ครรภะในความหมายหนึ่งคือสิ่งเดียวกับธรรมกาย อีกความหมายหนึ่ง คือสิ่งเดียวกับอาลยวิญญาณ
ดังนั้นเราสามารถพูดไดวา สิ่งท่ีนิกายโยคาจารเรียกวาอาลยวิญญาณนี้ คือสวนยอยของธรรมกาย
ธรรมกายคืออาลยวิญญาณใหญ เม่ือมาถึงตรงนี้ เรายอมพอมองเห็นลูทางไดวา สิ่งท่ีเรียกวาธรรมกาย
เปนท่ีมาของสรรพสิ่งไดอยางไร...

นิกายโยคาจารเชื่อวา ในอาลยวิญญาณ มีสมรรถนะอยางหนึ่งท่ีเรียกวา พีชะแฝงอยูดวย
สมรรถนะนี้ อาลยวิญญาณ จึงสามารถสรางสรรคสิ่งตางๆ ออกมาไดไมรูจบสิ้น ในอาลยวิญญาณใหญ
กลาวคือ ธรรมกายก็เชนเดียวกัน ยอมมีพีชะ แตพีชะในอาลยวิญญาณใหญยอมจะมีพลานุภาพ
มากกวาพีชะในอาลยวิญญาณยอยอยางไมอาจเทียบกันได ขอใหเรานึกวาดภาพเอาเองวา จิตมนุษยมี
สมรรถนะท่ีจะสรางสรรคสิ่งตางๆ ออกมาไดมากมายและซับซอนอยางไมรูจบสิ้นขนาดนี้ แลวจิต
สากลหรือธรรมกายจะมีสมรรถนะในการสรางสรรคสิ่งตาง ๆมากมาย และซับซอนเพียงใด...

จิตไมวาจะเปนจิตยอยในสรรพสัตวหรือจิตสากลท่ีเรียกวาธรรมกาย มีลักษณะเหมือนกัน
อยางหนึ่งคือ ตองทํากิจกรรมท่ีเรียกวาการคิดอยูเปนระยะ จิตท่ีทํากิจกรรมซึ่งในท่ีนี้ขอเรียกวาการคิด
(การคิดในท่ีนี้หมายเอากิจกรรมทุกอยางเชนการรับรู การมีอารมณความรูสึกการจินตนาการ เปนตน)
พุทธศาสนาเรียกวา วิถีจิต สวนจิตท่ีหยุดการทํากิจกรรมชั่วคราวเรียกวาภวังคจิต จิตจะตองข้ึนสูวิถี
และตกภวังคสลับกันไป นี่คือธรรมชาติของจิต

เม่ือจิตสากลหรือธรรมกายทํากิจกรรมคือการคิด กิจกรรมนั้นยอมกอใหเกิดผลคือสิ่งท่ีถูก
คิด สิ่งท่ีถูกคิดในท่ีนี้ก็คือสรรพสิ่งท่ีเปนผลผลิตของธรรมกาย เม่ือมาถึงตรงนี้เราจะเห็นวาวิธีหนึ่งท่ีจะ
อธิบายวา ธรรมกายเปนท่ีมาของสรรพสิ่งไดอยางไร ก็คือท่ีกลาวมาท้ังหมดนี้ หากวาการตีความนี้ตรง
กับสิ่งท่ีนิกายนี้คิด เรายอมสรุปไดวา ในสมัยท่ียังไมมีอะไรเลยในจักรวาลนี้ สิ่งท่ีมีอยูเพียงจิตสากล
หรือธรรมกาย หรือตถาคตครรภะ เทานั้น จิตสากลนี้มีธรรมชาติอยูประการหนึ่งคือตองทํากิจกรรมคือ

๑๐๘ D.T. Suzuki. The Lankavatara Sutra.pp. 68-69.
๑๐๙ สมภาร พรมทา. พุทธศาสนามหายาน, หนา ๑๒๑.
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การคิด เม่ือคิด ยอมกอใหเกิดผลของการคิด ผลของการคิดนี้เรียกวามโนภาพ ทุกครั้งท่ีจิตสากลคิด
จะเกิดมโนภาพข้ึนจํานวนหนึ่ง มโนภาพเหลานี้ก็คือสิ่งตางๆ ท่ีมีอยูในจักวาลนั่นเอง ถามวา จิตสากล
คิดสิ่งตางๆ ออกมาไดอยางไร ตอบวาการคิดนี้ดําเนินไปตามการชี้นําของพีชะ ยกตัวอยางเชน ในสมัย
ท่ียังไมมีมนุษย แบบของมนุษยถูกเก็บเอาไวแลวในพีชะท่ีอยูในจิตสากล เม่ือจิตสากลคิดหรือ
จินตนาการเห็นภาพมนุษย มนุษยก็เกิดมีข้ึนในจักรวาลมนุษยท่ีเกิดข้ึนนี้จําลองแบบออกมาจากแบบท่ี
ถูกเก็บเอาไวในพีชะนั้น ธรรมกายยอมไมสามารถคิดถึงสิ่งท่ีไมมีแบบอยูในพีชะ สรรพสิ่งท่ีมีอยูใน
จักรวาลลวนถอดแบบออกมาจากตนแบบในพีชะท้ังสิ้น

จากท่ีกลาวมานี้ จะเห็นวา ท่ีนิกายโยคาจารกลาววาสรรพสิ่งคือมโนภาพของจิตนั้น มี
ความหมายตามท่ีกลาวมาแลว จิตในท่ีนี้หมายเอาจิตสากล ซึ่งสอดคลองกับท่ี ดร. ซูซุกิ แปล
ความหมายของจิตไวในลังกาวตารสูตร๑๑๐ ซึ่งจิตเปนไวพจนของธรรมกาย ดังท่ีพระสังฆปริณายก
ทานเวยหลางและฮวงโป ในนิกายเซน ใหความหมายไวในนิกายเซน ทานสังฆปริณายกใหความหมาย
ของธรรมกายไวดูแลวธรรมกายเปนอันเดียวกับจิตเดิมแท โดยทานกลาววา

อาตมาก็จะไดกลาวแกทานท้ังหลายถึงเรื่องตรีกายของพระพุทธเจาแหงจิตเดิมแทสืบไป
เพ่ือวาทานท้ังหลายจะสามารถเห็นกายท้ังสามนี้ แลวจะเห็นแจงใน จิตเดิมแทอยางชัดเจนดวย
จงตั้งใจฟงใหดี และวาตามดัง ๆ พรอมกันทุกคนเหมือนท่ีอาตมาจะวานํา ‘ดวยกายเนื้อของเรา
นี้ เราขอถือท่ีพึงในธรรมกายอันบริสุทธิ์ (คือกายแกน) ของพระพุทธเจา...’

ทานผูคงแกเรียนท้ังหลาย กายเนื้อของเรานี้ อาจเปรียบไดกับโรงพักแรม, ดังนั้นเราจึงไม
สามารถยึดเอาเปนท่ีพ่ึง, ในภายในจิตเดิมแทของเรา เราอาจหาพบกายท้ังสามนี้ และเปนของ
สาธารณะท่ัวไปสําหรับทุกคน แตเนื่องจากใจ (ของคนธรรมดาสามัญ) ทํากิจอยูดวยความรูผิด
เขาจึงไมทราบถึงธรรมชาติแทในภายในกายของเขา ผลจึงเกิดมีวาเขาไมรูจักตรีกายภายในตัว
ของเขาเอง (มิหนําซ้ํายังเชื่อผิดอีก) วา ตรีกายนั้น เปนสิ่งท่ีตองแสวงหาจากภายนอก, ทานจง
ตั้งใจฟงเถิด อาตมาจะแสดงใหเห็นวาตัวทานเอง ทานจะพบตรีกายเปนปรากฏการณ อัน
แสดงออกของจิตเดิมแท อันเปนสิ่งไมอาจพบไดจากภายนอก”๑๑๑ และไดแสดงธรรมกายอัน
บริสุทธิ์วา “จิตเดิมแทของเราเปนของบริสุทธิ์ ทุกสิ่งทุกอยางเปนเพียงการแสดงของจิตนี้ กรรม
ดีกรรมชั่วเปนเพียงผลของความคิดดีและคิดชั่วตามลําดับฉะนั้น ภายในจิตเดิมแท สิ่งทุกสิ่ง
(ยอมบริสุทธิ์จริงแท) เหมือนกับสีของทองฟากับดวงอาทิตยและดวงจันทร ซึ่งเม่ือเมฆผานมาบัง
ความแจมนั้นดูประหนึ่งวา ถูกทําใหมัวไป แตเม่ือเมฆผานแลวความแจมกลับปรากฏอีก และสิ่ง
ตาง ๆ ก็ไดรับแสงท่ีสองมาเต็มท่ีอยางเดิม...จิตชั่วเปรียบเหมือนกับเมฆ, ความรูแจงแทงตลอด

๑๑๐ เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๒๑-๑๒๒.
๑๑๑ พุทธทาส ภิกขุ. แปล สูตรเวยหลาง. (กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, ๒๕๓๐), หนา ๗๐.
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และปญญาของเราเปรียบเหมือนดวงอาทิตยและดวงจันทรตามลําดับ เม่ือเราพัวพันอยู กับ
อารมณภายนอก จิตเดิมแทของเรา ก็ถูกบดบังไวดวยความรูสึกท่ีติดรสของอารมณ ซึ่งยอมจะ
ปดก้ันความรูแจงแทงตลอดและปญญาของเราไวมิใหสองแสงออกมาภายนอกได แตเผอิญ
เปนโชคดีแกเราอยางเพียงพอท่ีไดพบกับครูผูรอบรู และอารีท่ีไดนําธรรมะอันถูกตองตามธรรม
มาใหเราทราบ เราจึงสามารถกําจัดอวิชชาและความรูผิดเสียไดดวยน้ําพักน้ําแรงของเรา จนถึง
กับเราเปนผูรูแจงสวางไสวท้ังภายในและภายนอก และธรรมชาติแทของสิ่งท้ังปวงปรากฏตัวมัน
เองอยูภายในจิตเดิมแทของเรา นี่แหละคือสิ่ งซึ่ ง เรียกวา ธรรมกายอันบริสุทธิ์ของ
พระพุทธเจา”๑๑๒ ธรรมกายคือสิ่งซึ่งมีความเต็มเปยมอยูในตัวเองอยางแทจริง๑๑๓

พระพุทธเจาท้ังปวงและสัตวโลกท้ังสิ้นไมไดเปนอะไรเลย นอกจากเปนเพียงจิตหนึ่ง (One
Mind) นอกจากจิตหนึ่งนี้แลว มิไดมีอะไรตั้งอยูเลย จิตหนึ่ง ซึ่งเปนสิ่งท่ีปราศจากการตั้งตนนี้
เปนสิ่งท่ีไมเกิดข้ึน และไมอาจถูกทําลายไดเลย มันไมใชเปนของมีสีเขียวหรือสีเหลือง และไมมี
ท้ังรูปไมมีท้ังการปรากฏ มันไมถูกนับรวมอยูในบรรดาสิ่งท้ังท่ีมีการตั้งอยู และไมมีการตั้งอยู
มันไมอาจจะถูกลงความเห็นวา เปนของใหมหรือของเกา มันไมใชของยาว ของสั้น ของใหญ
ของเล็ก ท้ังนี้เพราะมันอยูเหนือขอบเขต เหนือการวัด เหนือการตั้งชื่อ เหนือการท้ิงรองรอยไว
และเหนือการเปรียบเทียบท้ังหมดท้ังสิ้น

จิตหนึ่ง นี้เปนสิ่งท่ีเธอเห็นตําตาเธออยูแท ๆ แตจงลองไปใชเหตุผล (วามันเปนอะไรเปน
ตน) กับมันดูซิ, เธอจักหลนลงไปสูความผิดพลาดทันที สิ่งนี้เปนเหมือนกับความวางอันปราศจาก
ขอบเขตทุก ๆ ดาน ซึ่งไมอาจหยั่งหรือวัดได

จิตหนึ่งนี้เทานั้นเปนพุทธะ ไมมีความแตกตางระหวางพุทธะกับสัตวโลกท้ังหลาย เพียงแต
วาสัตวโลกท้ังหลายไปยึดม่ันตอรูปธรรมตาง ๆ เสีย...จึงแสวงหาพุทธภาวะจากภายนอกการแสวงหา
ของสัตวเหลานั้น ทําใหเขาพลาดจากพุทธภาวะ๑๑๔ และก็ยืนยันวา จิตหนึ่งนั่นแหละคือพุทธ ไมมี
พุทธะอ่ืนใดท่ีไหนอีก ไมมีจิตอ่ืนใดท่ีไหนอีก มันแจมจําไรตําหนิเชนเดียวกับความวาง คือ มันไมมี
รูปรางหรือปรากฏการณใด ๆ เลย๑๑๕

๑๑๒ เรื่องเดียวกัน, หนา ๗๐-๗๑.
๑๑๓ เรื่องเดียวกัน, หนา ๗๔.
๑๑๔ พุทธทาสภิกขุ. แปล. คําสอนฮวงโป. (กรุงเทพฯ : ธรรมสภา จัดพิมพ, มปป), หนา ๓.
๑๑๕ เรื่องเดียวกัน, หนา ๕.
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คําวา “ไมไดเกิดข้ึน” พุทธทาสภิกขุ อธิบายวา มิไดหมายถึงความเปนอมตะ แตหมายถึง
สิ่งตรงขามจากการเกิดเทานั้น หรือจะขายความออกไปวา มันเปนสิ่งท่ีไมยอมรับอํานาจของความ
เปลี่ยนแปลงก็ได๑๑๖

ฮวงโป ยังใหความหมายของจิตวา จิตนี้แหละคือหลักธรรม...จิตนั้นคือ พุทธโยนิอัน
บริสุทธิ์ ท่ีมีประจําอยูแลวในคนทุกคน สัตวซึ่งมีความรูสึกนึกคิดกระดูกกระดิกไดท้ังหมดก็ดีและ
พระพุทธเจาพรอมท้ังพระโพธิสัตวท้ังหลายท้ังปวงก็ดี ลวนแตเปนของสิ่งหนึ่งแหงธรรมชาติอันหนึ่งนี้
เทานั้น และไมแตกตางกันเลย๑๑๗

คําวา จิต จิตหนึ่งนี้ พุทธทาสภิกขุ ใหขอสังเกตคําสอนของฮวงโปวา “สําหรับผูอานท่ีเปน
เถรวาท เม่ือไดฟงคําวา จิต จิตหนึ่ง ทางพุทธะ หรือแมวาแตคําวา ธรรม ก็ตาม อยาไดเขาใจวามี
ความหมายเหมือนกับท่ีเขาใจหรือรูอยูเดิม โดยเฉพาะอยางยิ่ง เม่ือไดยินคําพูดของฮวงโป ซึ่งผิดไป
จากเวยหลางอีกไมนอยเลย ตัวอยางเชนคําวา จิต หรือ จิตหนึ่ง หมายถึงสิ่งๆ หนึ่ง ซึ่งมีอยูกอนท่ีจะ
เกิดมีจิตตามความหมายท่ีเรารูจักกัน หรือยิ่งไปกวานั้น ก็คือกอนมีสิ่งท้ังปวงนั่นเอง...กอนเกิดมี
สังสารวัฏและนิพพานตามความรูสึกท่ัวไป สิ่งท่ีเรียกวาจิตหนึ่ง ก็มีอยูแลว คือ มี ตั้งแตไมมีใครทราบ
คําวา ทาง ก็คือสิ่งนี้ พุทธะ ก็คือสิ่งนี.้..

คําวา มี นี้ก็มิไดมีความหมายเหมือนกับคําวา มี ตามธรรมดาสามัญ คือมันอยูในสถานะท่ี
เรียกวา มี ก็ไมถูก เรียกวา ไมมี ก็ไมถูก หรือถาถูกก็ถูกท้ังท่ีจะเรียกวา มี และไมมีเพราะวามันมีโดย
ไมตองมีความมี ซึ่งคนธรรมดาหรือคนท่ียังมองไมเห็นสิ่ง ๆ นี้จะฟงไมเขาใจไดเลย”๑๑๘

พุทธทาสภิกขุ อธิบายตอไปอีกวา “ถาเขาถึงตัวความจริงแลว พุทธะก็ไมมี มารก็ไมมีมีแต
จิตหนึ่ง หรือ ความวาง ท้ังจากพุทธะและจากมาร ฉะนั้น ถาจิตหนึ่งคือพุทธะแลวมารก็คือจิตหนึ่งดวย
เหมือนกัน ไมมีอะไรตางกันเปนคู ๆ ไปไดเลย มีแต จิตหนึ่ง ธรรมหนึ่ง ธาตุหนึ่ง พุทธะหนึ่ง หรืออะไร
ๆ ก็หนึ่ง คืออยางเดียวเทานั้นไปท้ังนั้น ถาไมมีความคิดปรุงแตงท่ีหลงผิดเนื่องจากหลงตอคติทวินิยม
แลว จะไมเห็นวามีอะไรท่ีเปนคูเลย และเห็นจิตหนึ่งนั้นไดทันที...

สิ่งท่ีเรียกวา จิตหนึ่ง หรือจิตเดิมแทก็ตาม หาใชจิตไม เปนเพียงธรรมชาติเดิมแทของสิ่ง
ท้ังปวง กอนแตจะมีสิ่งท้ังปวง แลวก็ยังคงมีอยูตลอดเวลาพรอมกับสิ่งท้ังปวง  ซึ่งเปนเพียงมายาของ
จิตหนึ่งเทานั้น และจิตหนึ่งนั้นมีความหมายเทากับความวางจากสิ่งท้ังปวงอีกตอหนึ่งเชนเดียวกับคลื่น

๑๑๖ เรื่องเดียวกัน,เชิงอรรถ หนา ๓.
๑๑๗ เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๓.
๑๑๘ เรื่องเดียวกัน, หนาคําช้ีแจง.



๘๘

เปนสิ่งปรากฏออกมาใหเห็นในเม่ือน้ําถูกลมพัด แตน้ํากับคลื่น หาใชสิ่งๆ เดียวกันไม คลื่นเปนเพียง
มายาท่ีเกิดจากน้ํา ตัวน้ําแทๆ ตองวางจากคลื่น...นี้เปรียบน้ํากับจิตหนึ่ง...

จิตท่ีถูกปรุงแตงนั้น ไมใชจิตแท มันเปนมายาเทากับสิ่งท้ังปวง ความคิดปรุงแตงก็เปน
อยางเดียวกัน ถาจิตปรุงแตงหรือความคิดปรุงแตง กําลังมีอยูหรือทําหนาท่ีอยู จิตแทหรือจิตหนึ่งนั้น
จะไมปรากฏเลย เม่ือใดไมมีความคิดปรุงแตง จิตหนึ่งก็ปรากฏทันที เรียกอีกอยางหนึ่งก็เรียกวา จิต
เขาถึงความวาง ตัวเองหายกลายเปนความวาง หรือจิตหนึ่งไป ความคิดปรุงแตงนั้นเจือดวยอุปทาน
หรือความยึดถือในของคู ๆ หรือคติทวินิยมนั่นเอง  ถาไมหลงในของคู อุปาทานก็ไมเกิด คือกิเลส
ตัณหาก็ไมเกิดนั่นเอง สภาพจิตเดิมแทจะปรากฏออกมาเปนความวางจากกิเลสตัณหา หรืออุปาทาน
โดยประการท้ังปวง๑๑๙

นอกจากทานเวยหลาง ยังมีอาจารยเซนอีกทานท่ีสอนในเรื่องจิต จิตเดิมแท และอธิบาย
ธรรมกายไวบาง ซึ่งทานพุทธทาสกลาววา คําพูดของฮวงโป จะผิดไปจากเวยหลางไมนอย๑๒๐ ทานฮวง
โป กลาววา ธรรมกายเปนสิ่งเดียวกับความวาง โดยกลาววา “ธรรมกายท่ีแทจริงของพุทธะ ยอม
เหมือนกับความวาง เปนวิธีกลาวอีกอยางหนึ่งของการท่ีจะกลาววา ธรรมกายคือความวาง หรือวา
ความวาง คือ ธรรมกาย ก็ตามคนท้ังหลายมักจะอวดอางวา ธรรมกาย มีอยูในความวาง และ ความ
วาง บรรจุไวซึ่งธรรมกาย นี้เปนเพราะเขาไมรูแจงเห็นวา สิ่งท้ังสองนั้นเปนเพียงของสิ่งเดียว และเปน
อันเดียวกันแตถาพวกเธอใหคําจํากัดความลงไปวา ความวางนั้น เปนสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีตั้งอยู ถาเปนดังนั้น
ความวางก็ไมใชธรรมกาย และถาพวกเธอใหคําจํากัดความลงไปวา ธรรมกายนั้น เปนสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ี
ตั้งอยู ถาเปนดังนั้น ธรรมกายนั้น ก็ไมใชความวาง”๑๒๑ และวา “คําท้ังสองนี้ ไมแตกตางจากกันและ
กันเลย หรือนัยหนึ่งก็คือไมมีความแตกตางใด ๆ ในระหวางสามัญสัตวท้ังปวงกับพระพุทธเจาท้ังหลาย
หรือระหวางสังสารวัฏกับนิพพาน หรือระหวางโมหะกับโพธิ”๑๒๒

ฮวงโป กลาววา “พุทธะองคหนึ่งๆ มี ๓ กาย ธรรมกาย หมายถึงธรรมะ (ธรรมดา) แหง
ความวาง อันมีอยูในท่ีทุกแหงของธรรมชาติอันแทจริงท่ีเปนอยูเองของสิ่งทุกสิ่ง...ธรรมดาของ
ธรรมกายไมอาจจะแสวงหาไดโดยทางการพูดหรือโดยทางการฟง หรือโดยทางตัวหนังสือ ไมมีอะไรท่ี
อาจจะพูด หรือทําใหเปนลายลักษณอักษรเปนรูปเปนรางข้ึนมาใหเห็นได มีอยูก็แตความวางแหง

๑๑๙ เรื่องเดียวกัน, หนาคําช้ีแจง ๓-๖.
๑๒๐ พุทธทาสภิกขุ. แปล. คําสอนฮวงโป, (ธรรมสภา,มปป), หนาคําช้ีแจง ๓.
๑๒๑ เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๕.
๑๒๒ เรื่องเดียวกัน.



๘๙

สภาวะธรรมดาท่ีแทจริงของสิ่งทุกสิ่ง ซึ่งเปนอยูเองอันมีอยูในท่ีทุกหนทุกแหง และไมมีอะไรมากไป
กวานั้นอีก”๑๒๓

ทานฮวงโป บอกวา “พุทธะคือจิตโดยแทจริง และวาจิตเปนสิ่งท่ีคลายกับความวาง
เพราะฉะนั้น จึงมีคําจารึกไววา ‘ธรรมกายอันแทจริงนั้น คลายกับความวา’”๑๒๔

สมภาร พรมทา สรุปขอสังเกตของพุทธทาสภิกขุ ท่ีมีตอคําสอนของฮวงโปวา สิ่งท่ีทานฮ
วงโปเรียกวาจิตหนึ่งนี้ คือท่ีมาของสิ่งตางๆ จิตหนึ่งไมใชจิตท่ีอยูในตัวเรา แตเปนท่ีมาของจิตท่ีอยูใน
ตัวเรา กลาวอีกนัยหนึ่ง คือ สิ่งท่ีเรียกวาจิตหนึ่ง คือจิตใหญหรือจิตสากล สวนจิตท่ีอยูในตัวมนุษยและ
สรรพสิ่งท่ีมีจิตคือจิตยอย จิตสากลมีคุณสมบัติอยางไร จิตยอยก็มีเชนเดียวกันนั้นจิตสากล หรือจิต
หนึ่งนี้ ทานฮวงโปกลาววา บริสุทธิ์ ผองใส เจิดจา คําท่ีกลาวมานี้ เปนคําอธิบายเพ่ือแสดงวา สิ่งท่ี
เรียวกวาจิตหนึ่งนี้ เปนภาวะท่ีประกอบดวยความสะอาด สวางและสงบอยางยิ่ง เม่ือจิตหนึ่งมีภาวะ
ดังกลาวนี้ จิตยอยท่ีอยูในตัวเราทุกคนก็มีภาวะแหงสะอาด สวาง และสงบดวย๑๒๕

จิตสากลใหกําเนิดสิ่งตางๆ ไดอยางไร สมภาร พรมทา อธิบาย “สิ่งท่ีเรียวาจิตสากลนี้ มี
คุณลักษณะตรงกับเตาอยูอยางหนึ่ง คือเปนนามธรรม ไรตัวตน จิตสากลนี้คือสิ่งเดียวกับ ตถาคตครร
ภะ ธรรมกาย ตถตา และศูนยตา  ชื่อเหลานี้ยอมบอกใหเราทราบวาสิ่งนี้เปนความวางเปลา แตใน
ขณะเดียวกัน ถาเปนสิ่งท่ีมีอยู อาจกลาวไดวา จิตสากลรวมคุณสมบัติท่ีขัดแยงกันสองสวนเอาไวสวน
แรกคือความมีอยู (Being) สวนท่ีสอง คือความวางเปลาหรือความไมมีอยู (Non-Being) และดวย
ความขัดแยงกันนั้น จิตสากลจึงจําตองเปลี่ยนแปลงตัวเองใหกลายเปนสิ่งตางๆ ไมเพียงเทานั้น
เนื่องจากวาสรรพสิ่งคือจิตสากลท่ีแปรรูปมา ดังนั้นธรรมชาติของสิ่งเหลานี้ยอมขัดแยงแฝงอยูภายใน
เราจึงเห็นเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา...”๑๒๖

ในทัศนะของนิกายโยคาจาร สรรพสิ่งท่ีเราเห็นไมวาจะโลก ดวงดาว พืช สัตว กอน
หิน ปากกา หนังสือ เปนตน เม่ือวิเคราะหหรือสาวหาท่ีมาของสิ่งเหลานี้ เราจะพบวาแทท่ีจริงสิ่ง
เหลานี้ก็คือธรรมกาย หรือจิตสากล หรือจิตสากล หรือจิตหนึ่ง ท่ีแปรสภาพมานั่นเอง๑๒๗ สมภาร พรม
ทา กลาวตออีกวา “เปนนาสังเกตวา แนวคิดท่ีวา สรรพสิ่งคือธรรมกายท่ีแปรรูปมานี้ใกลเคียงกับ
แนวคิดของนักปราชญาตะวันตกคนสําคัญคนหนึ่งคือ เฮเกล  เปนนักปรัชญาจิตนิยม จิตนิยมของเฮ
เกล มีคนเรียกชื่อวา จิตนิยมไดอะเลกติก...สรุปเปนสาระสําคัญไดวา สิ่งตางๆ ท่ีมีอยูในจักรวาลเวลานี้

๑๒๓ เรื่องเดียวกัน, หนา ๔๒.
๑๒๔ เรื่องเดียวกัน, หนา ๗๓.
๑๒๕ สมภาร พรมทา, พุทธศาสนามหายาน. หนา ๑๒๖.
๑๒๖ เร่ืองเดียวกัน, หนา ๑๒๘.
๑๒๗ เร่ืองเดียวกัน, หนา ๑๒๙.



๙๐

ครั้งหนึ่งเคยมีสภาพเปนหนวยเดียวกัน พูดงายๆ ก็คือสิ่งตางๆ มีตนกําเนิดมาจากสิ่งเดียวกัน สิ่งนี้เฮเก
ลเรียกวาสิ่งสมบูรณ(The Absolute) หรือ จิตสมบูรณ (The Abosolute ldea) เหตุท่ีจิตสมบูรณ
ตองกลายสภาพมาเปนสิ่งตางๆนี้เฮเกลใหเหตุผลวาเพราะจิตสมบูรณมีภาวะท่ีขัดแยงกันภายใน ภาวะ
ท่ีขัดแยงกันนี้สงผลใหจิตสมบูรณไมสามารถคงอยูในสภาพเดิมได ตองเปลี่ยนแปลงเปนสิ่งอ่ืน๑๒๘

สวนเรื่องนิพพานเปนไวพจนของธรรมกาย พุทธศาสนามหายานใหความหมายไวพอสรุป
ไดในนิกายมาธยมิกะ นาคารชุน กลาวไวในมาธยมิกศาสตรวา

หากนิพพานเปนท่ีมีอยู
นิพพานนั้นตองถูกสรางโดยเหตุปจจัย
สิ่งใดไมถูกสรางโดยเหตุปจจัย
สิ่งนั้นไมมีและไมเคยมี๑๒๙

ซึ่งในคําดังกลาว สมภาร พรมทา สรุปวา ทานนาคารชุนใหเหตุผลวา สิ่งใดก็ตามท่ีมี
ตัวตนอยูในกรอบของเวลาและอวกาศ สิ่งนั้นตองมีท่ีมา ตองมีเหตุปจจับ ไมมีสิ่งใดสามารถเกิดได
ลอยๆ โดยไมมีเหตุปจจัย หากนิพพานเปนสิ่งท่ีมีอยู นิพพานนั่นตองเกิดจากเหตุปจจัยแตนิพพานนั้น
พระพุทธองคตรัสวา ไมมีเหตุปจจัย ดังนั้น นิพพาน จึงไมมีอยูจริง นิพพานเปนชื่อสําหรับใชเรียก
อาการท่ีจิตหลุดพนจากกิเลสเทานั้น นิพพานไมใชสิ่งหนึ่งท่ีมีอยูตางหากจากสิ่งตางๆ ในจักรวาล๑๓๐

ทานนาคารชุนมีทัศนะวา นิพพานเปนภาวะทางจิตวิทยา นิพพานจึงยังอยูในกฎอิ
ทัปปจจยตา เม่ือมีการปฏิบัติธรรมชนิดท่ีเพียงพอแกการดับกิเลส นิพพานก็เกิดมี นิพพานไมใชสิ่งของ
หากแตเปนชื่อหรือคําท่ีเราใชเรียกการท่ีจิตหมดกิเลสเทานั้น๑๓๑ จะเห็นวา นาคารชุนใหโลกทัศนท่ีวา
สรรพสิ่งลวนซึ่งกันและกัน ไมมีสิ่งใดสามารถดํารงอยูไดดวยตัวมันเอง...แมแตอสังขตธรรมอยางเชน
นิพพานก็ยังเปนผลของสิ่ง อ่ืน ท่ีวานิพพานเปนอสังขตะนั้น ทานนาคารชุน ตีความวา ไมได
หมายความวา นิพพานไมมีสาเหตุ ไมมีปจจัย หากแตหมายความวา ผูเขาถึงนิพพานจะสิ้นทุกขชั่วนิ
รันดร ภาวะท่ีเรียกวานิพพาน เปนภาวะท่ีไมมีวันกลบักลายเปนอยางอ่ืนไดอีก๑๓๒

๑๒๘ เฮเกล ช่ือวา ธรรมชาติท่ีขัดแยงน้ีเปนธรรมชาติของสรรพสิ่ง ท้ังน้ีเพราะสรรพสิ่งก็คือ จิตสมบูรณ
ท่ีกลายสภาพมาน่ันเอง เมื่อจิตสมบูรณมีความขัดแยงเปนธรรมชาติ สิ่งท่ีเปนผลผลิตของจิตสมบูรณ ยอมมีธรรมชาติ
อยางเดียวกันน้ันดวย การท่ีสรรพสิ่งตองเปลี่ยนแปลงเรื่อยไป ไมอาจคงท่ีอยูในภาวะใดไดตลอดไปน้ี เฮเกลเรียกวา
ไดอะเลกติก...กฎไดอะเลกติกของเฮเกลน้ี คลายคลึงกับกฎไตรลักษณสองขอขางตนของพุทธศาสนามาก, ดู เร่ือง
เดียวกัน, หนา ๑๒๙-๑๓๑.

๑๒๙ เร่ืองเดียวกัน, หนา ๗๕.
๑๓๐ เรื่องเดียวกัน.
๑๓๑ เรื่องเดียวกัน, หนา ๗๗.
๑๓๒ เรื่องเดียวกัน.



๙๑

นาคารชุนก็เห็นวา ท้ังนิพพานและสังขาร ไมมีความแตกตางกัน ดังขอความวา“ไมมีความ
แตกตางกันเลย ระหวางนิพพานกับสังสาระ ไมมีความแตกตางกันเลย ระหวางสังสาระกับ
นิพพาน”๑๓๓ วินเซนเต ฟาโตเน ก็เชื่อวาท้ังสังสาระและนิพพานไมแตกตางกัน๑๓๔

ขณะท่ี ดร.ซูซุกิ ใหความสําคัญกับความหมายของตถาคตคัพภะวาในทางศาสนาและจิตก็
นํามาใชตั้งแตยุคตนพุทธศาสนาในฐานะใชแสดงการทําหนาท่ีท่ีแนนอนของจิต๑๓๕ ในหนังสือ
Existence and Enghightenment in the Lankavatara-Sutra อธิบายวาแนวความคิดเรื่องตถาคต
ครรภ เปนแนวความคิดท่ีไดรับการพูดถึงมากท่ีสุดในวรรณคดีมหายาน ดังเชน จิตตมาตราหลักญาณ
วิทยาพูดกันในสํานักโยคาจาร ไดกอใหเกิดการตีความและวิพากษกันในดานความหมายและเนื้อหา
อยางกวางขวาง ในหนังสือนั้นยังบอกวา ทานวสุพันธอุธิบายตถาคตคัพภะวามีนัยะ ๕ อยาง๑๓๖

ลามะ อนาคาริกะ โควินทะ บอกวา ตรีกาย โดยเฉพาะธรรมกาย ก็คือกายสากล ท่ีรวม
เอาสรรพสัตวท้ังหลายเขาไวดวย๑๓๗ และ เปนดุจกระจกแหงปญญา๑๓๘

ดร.ชาปลา เวอรมา ใหความหมายของธรรมกายวา “ธรรมกายก็คือสิ่ ง ท่ี เปน
สวนประกอบสําคัญท่ีสรางความเปนพระพุทธเจา เพราะวาหากไมมีธรรมกาย พระพุทธเจาก็จะ
สูญเสียภาวะของพระองคไป ความหมายตามตวอักษรของธรรมกายก็คือรางกายท่ีมีอยูในฐานะเปน
หลักการมันเปนความจริงชั้นสูงสุดท่ีสรรพสิ่งท้ังมวลสืบทอดภาวะของตนมา แตในตัวมันอยูเหนือ
เงื่อนไขท่ีจํากัดท้ังหมด๑๓๙

๑๓๓ Theodere Stcherbatsky. The Conception of Buddhist Nirvana. แปลโดย สมภาร
พรมทาพุทธศาสนามหายาน, หนา ๗๘-๗๙.

๑๓๔ วิเ ซนเต ฟาโตเน, ปรัชญาแหงนาคารชุน, แปลโดย สมจินต วันจันทร,หนา ๘๖-๘๗.
๑๓๕ D.T. Suzuki. Studies in the Lankavatara Sutra, p. 254.
๑๓๖ ๑.ตถาคตครรภะ หมายถึงสภาวะ “ธรรมชาติ” ท่ีประกอบดวยธรรมท้ังปวง (ยกเวนอาตมัน) ๒.

สัทธรรมครรภะ หมายถึง สาเหตุแหงคุณธรรม ความดีท้ังปวงอันสอดคลองกับธรรมชาติแหงตถาคตะ ๓.ธัมม
กายครรภะ หมายถึงผัสสะแหงการบรรลุ หรือความเช่ียวชาญ (อธิคม,ปฏิบัต)ิ ๔.โลกุตรครรภะเปนท่ีๆ คําวาครรภะ
คือวา เปนความจริง   และ ๕.ปรกติสุทธครรภะ หมายถึงสิ่งท่ีบริสุทธ์ิมาแตดั้งเดิม คือ สารัตถะท่ีแทจริง แตไดถูก
ปกปดไว ซึ่งเปนธรรมชาติภายในของตถาคตะ, อานรายละเอียดใน Florin Giripescu Sulton, Existence and
Enlightenmant in the Lankavatara-Sutra. (Delhi: D.K. Fine Art Press, 1992), p. 52-53.

๑๓๗ Lama Anagaika Govinda Foundations of Tibetan Mysticism. (Great Britain :
Anchor Brendon Ltd, 1987),p.85.

๑๓๘ lbid.,p. 113.
๑๓๙ Chapla Verma. Zen Buddhism : Philosophy and Mystieism. (Delhi : Himanshu

Laser Systems, 1998),p. 9.
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คําวา นิพพาน ในลังกาวตารสูตร D.T. Suzuki บอกวา “นิพพาน วาตามความแหงลังกา
วตารสูตรแลว ไมไดเปนสิ่งท่ีตองคนพบในความแตกตางโดยสิ้นเชิงกับการเกิดและความตายหรือ
สังสาร เพราะเหตุนั้นการแยกท้ังสองออกจากกันจึงเปนผลลัพธของการตัดสินท่ีผิดซึ่งจินตนาการ
อนาคตไว เม่ือโลกแหงการรับรูท้ังหลายถูกทําลายไปพรอมกันหมด ซึ่งก็คือพระนิพพาน อยางไรก็ตาม
นิพพานในฝายมหายานก็อยูเหนือทวินิยมแหงนิพพานและสังสารมันตองถูกคนพบในท่ีท่ีเอกลักษณ
แหงนิพพานและสังสารอยู”๑๔๐

ดังนั้น จึงสรุปไดวา คําวา ตรีกาย ในพระพุทธศาสนามหายานยุคตน ๆ มีความหมาย
คลายกับในคําสอนของพระพุทธศาสนาเถรวาท คือ หมายถึงกาย ๒ คือรูปกายกับนามกายหรือ
ธรรมกาย(กายแหงธรรม) ซึ่งเปนคุณสมบัติประจําตัวของพระพุทธเจา เปนพระนามหนึ่งของ
พระพุทธเจา ตอมามีพัฒนาการในเรื่องตรีกายความหมายจึงขยายกวางขวางออกไปครอบคลุมถึง
สรรพสิ่ง ท้ังท่ีเปนความหมายตามพระพุทธศาสนาแบบดั้งเดิม และคลายคําสอนเรื่องตรีมูรติของ
ศาสนาพราหมณ-ฮินดู

๓.๓ องคประกอบและลักษณะของตรีกาย
จากการศึกษาพัฒนาดังกลาวขางตน เราจะพบวา ในยุคพราหมณะ พราหมณไดสรางพระ

พรหมท่ีเรียกวา ปรพรหม ใหไมมีเนื้อ มีตัวมีตนนั้น พระพรหมมีลักษณะเปนจิต และจิตก็ไมมีรูปราง
อยางมนุษยเปนนามธรรม เม่ือเทพเจาคือพระพรหมมีลักษณะเปนจิต การบวงสรวงบูชาเพ่ือขอให
อํานวยผลประโยชนตางๆ ตามวิสัยของพวกปุถุชนยอมไมสามารถกระทําได ไมสามารถมองเห็นได
ดวยประสาทสัมผัส ก็ไมเปนท่ีชอบใจพอใจของคนท่ัวไปเทาใดนัก คนไมเห็นดวย เพราะไมสามารถจะ
บูชาปรพรหมซึ่งเปนสภาวธรรมนั้นได ไมรูวาเปนอะไร

ดังนั้น เพ่ือใหตรงกับความประสงคและรสนิยมของประชาชน พราหมณจึงดัดแปลงแกไข
เรื่องพรหมอีกนิดหนอย แกไขจาก ปรพรหม มาเปน อปรพรหม อปรพรหมก็คือ พรหมหรืออิศวร เปน
เทพเจาท่ีมีตัวมีตน ไมเปนนามธรรมเหมือนอยางปรพรหม สามารถจะอํานวยประโยชนใหแกผูเคารพ
บูชาได พวกพราหมณนั้นฉลาดปรับปรุงพระเจาใหทันสมัยใหมอยูเสมอ แลวจึงประกาศแกประชาชน
วา ความจริงพระพรหมนั้นมีตัวตน และมีถึง ๔ หนา ๘ กร สามารถมองดูทิศท้ัง ๔ ไดในเวลาเดียวกัน
และดูความเปนไปของชาวโลกไดทุกหนทุกแหงพรอมกันได ชวยชาวโลกไดมากกวา เม่ือพระพรหมมี
ตัวตน และยังมีถึง ๔ หนาอีก แถมยังไมมีภรรยา ไมยุงเก่ียวของดานกามารมณเหมือนพระอินทร
ประชาชนตางก็นิยมชมชอบพอใจ แนวความคิดของพราหมณท่ีสรางพระพรหมเปนท่ีพอใจของ

๑๔๐ D.T. Suzuki. Studies in the Lankavatara Sutra.p.129.
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ประชาชนนี้เอง ทําใหศาสนาพราหมณ – ฮินดูยิ่งใหญและมีอิทธิพลเหนือจิตใจของชาวอินเดียอยางไม
เสื่อมคลาย

ขบวนการของการเคลื่อนไหวพระพุทธศาสนามหายานก็เปนเชนเดียวกัน ความตองการไม
อยากเห็นพระพุทธเจาดับสูญมีกําลังแรงมาก แรงจนกระท่ังแมเม่ือกอนท่ีจะแตกแยกออกเปน
มหายาน ผูรูในทางพระพุทธศาสนา ก็ตองคิดหาวิธีการท่ีจะทําความพอใจใหแกคน ลงทายก็ตองสราง
ลัทธิข้ึนมาวา พระพุทธเจานั้นมิไดมีองคเดียว แตยังมีอีกหลายพระองคท่ีจะมาตรัสรูขางหนา จึงไดเกิด
มีพระพุทธเจาในอนาคตข้ึน พระพุทธศาสนาไดดัดแปลงอนุโลมตามความตองการของประชาชนดวย
การคิดเรื่องราวในพระพุทธศาสนาวาจะมีสิ่งใดท่ีพอจะแกไขได เพ่ือสนองความเชื่อถือดังกลาว
มหายานไดคิดหลัก "โพธิจิต" ข้ึนคือ การท่ีคนเราจะมุงไปสูพุทธภูมิไดนั้น จําตองบําเพ็ญพระโพธิญาณ
คือการกระทําตัวใหเปนโพธิสัตว ซึ่งเปนการชําระจิตใจใหบริสุทธิ์ และสิ่งจําเปนท่ีสุดท่ีพระโพธิสัตว
ตองปฏิบัติก็ไดแก ความเมตตากรุณาในการโปรดสัตวใหพนทุกข พระโพธิสัตวจึงตองสะสมบารมีตางๆ
ในแตละชาติเพ่ือมุงหวังพุทธภูมิเปนจุดหมายปลายทาง

ฉะนั้น เม่ือบุคคลใดเกิดความทุกขความเดือดรอนตองการความชวยเหลือ แทนท่ีจะกราบ
ออนวอนพระเจาของศาสนาพราหมณใหชวย ก็เปลี่ยนมาเปนบูชาขอใหพระโพธิสัตวชวย เนื่องจาก
พระโพธิสัตวประกอบดวยมหากรุณาอันไมมีท่ีสิ้นสุด

เหตุผลอีกประการหนึ่งก็คือ นิกายมหายานตองการฟนฟูพระพุทธศาสนา ในเวลานั้น
ศาสนาพราหมณเจริญรุงเรืองข้ึนมามาก ลัทธิมหายานจึงเกิดข้ึนมาเพ่ือเปนคูแขงท่ีสําคัญของศาสนา
พราหมณ นิกายมหายานจึงเกิดข้ึนตามสถานการณบังคับใหเกิด

พระเถระองคสําคัญๆ ท่ีเปนทัพหนาในสมัยนั้น ก็ไดแก พระอัศวโฆษ ซึ่งเปนผูแตงคัมภีร
มหายานศรัทโธปาทศาสตร และตอมา พระนาคารชุน ก็เปนองคท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีตั้งนิกายมหายานจน
สามารถเปนนิกายท่ีทรงอิทธิพลมาก และไดแตงหนังสือชื่อ ปรัชญามาธยมิกศาสตร หนังสือเลมนี้ได
รวมเอาปรัชญาของนานานิกายในพุทธศาสนาไวดวย

จากท่ีกลาวมาในขางตนพบวา มหายานในระยะแรกเชื่อวา พระพุทธเจามีเพียง ๒ กาย
คือ ธรรมกาย ซึ่งหมายถึงพระคุณของพระพุทธองค ไดแก พระเมตตาคุณ พระปญญาคุณ และพระวิ
สุทธิคุณ นอกจากธรรมกาย ก็มี นิรมาณกาย หมายถึง กายเนื้อในขณะท่ีพระองคยังทรงพระชนมอยู
มหายานไดแตงเติมเพ่ิมอีกกายหนึ่งเขาไปคือ สัมโภคกาย ซึ่งเปนกายของพระพุทธองคท่ีสําแดงให
ปรากฏเฉพาะ พระโพธิสัตว พระกายนี้เปนสภาวะทิพยมีรัศมีรุงเรืองแผซานท่ัวไป พระองคยังทรง
สดับคําสวดมนตของเรา แมจะดับขันธปรินิพพานไปแลว
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ในความเห็นของฝายมหายานนั้นพระพุทธเจาเปนทิพยภาวะ มีภาวะความเปนอยูคูกับ
โลกเสมอ อยาคิดวาการปรินิพพานของพระพุทธองคเปนภาวะขาดศูนยโดยสิ้นเชิง การปรินิพพานของ
พระองคเปนเพียงภาพมายาเทานั้น โดยความเปนจริงแลว พระพุทธเจานั้นเปนอนาทิ เปนอนันตะ
ดวยความเชื่อดังกลาวพระพุทธเจาของมหายานจึงปรากฏมีพระกาย ๓ ลักษณะ ซึ่งองคประกอบและ
ลักษณะของตรีกายในความเห็นของฝายมหายานนั้นพระพุทธเจาเปนทิพยภาวะ มีภาวะความเปนอยู
คูกับโลกเสมอ อยาคิดวาการปรินิพพานของพระพุทธองคเปนภาวะขาดศูนยโดยสิ้นเชิง การ
ปรินิพพานของพระองคเปนเพียงภาพมายาเทานั้น โดยความเปนจริงแลว พระพุทธเจานั้นเปนอนาทิ
เปนอนันตะ ดวยความเชื่อดังกลาวพระพุทธเจาของมหายานจึงปรากฏมีพระกาย ๓ ลักษณะ ซึ่งเรียก
กันวา ตรีกาย คือ

๑. สัมโภคกาย คือ พระกายท่ีเปนทิพยภาวะ ประทับอยู ณ พุทธเกษตรของ
พระองค ทรงแสดงพระสัทธรรมอยูในแดนอ่ืนๆ พระพุทธเจาอาจมาปรากฏพระองคแกพวกเรา
ได ในคัมภีรปญจวีสติ มีอธิบายวา หลังจากท่ีพระโพธิสัตวเจาถึงพุทธภูมิโดยการปฏิบัติตามบารมีท้ัง
๖ จึงมีอวัยวะใหญครบ ๓๒ และมีอวัยวะเล็กๆ อีก ๘๐ แลวทรงแสดงมหายานสูตรแกพระโพธิสัตว
ท้ังหลายและทรงปลูกไวซึ่งความปติยินดีและความเมตตาลงในจิตของพระโพธิสัตวเหลานั้น
สัมโภคกายดํารงอยูเพ่ือชวยเหลือพระโพธิสัตวท่ีปฏิบัติผานทสภูมิแลว เปนกายท่ีอยูระหวางธรรมกาย
และนิรมาณกาย ดํารงอยูนิรันดร พนจาก อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เปนกายท่ีมีอยูกอนนิรมาณกาย และ
มีอยูหลังปรินิพพานของนิรมาณกาย

๒. นิรมานกาย คือ พระกายท่ีพระองคนิรมิตข้ึนมา เปนพระกายเนื้อท่ีคนท่ัวไป
สามารถมองเห็นได เชน ความทรุดโทรมดวยความชรา และความดับขันธ เปนตน เปนพระกายท่ีทรง
นิรมิตมาเพ่ือบําเพ็ญพุทธกิจคัมภีรปญจวีสติ แสดงวา พระโพธิสัตวหลังจากไดรับธรรมจากการปฏิบัติ
บําเพ็ญบารมีจนไดเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงสามารถเสด็จไปโปรดสรรพสัตวไดทุกท่ีทุกแหงดวยนิ
รมเมฆหรือนิรมานกาย นั่นเอง๑๔๑

๓. ธรรมกาย คือ พระกายท่ีแทจริงของพระพุทธเจา เปนแกนแท เปนสัจจธรรม
ท่ีดํารงอยูไมมีวันสลาย ธรรมกายจัดเปนนิจจัง สุขขัง ศูนยตา และบริสุทธิ์ อีกท้ังธรรมกายยังสัมพันธ
กับเรื่องราว ของ ตถาคตครรภ ,พุทธภาวะ และรัตนท้ังสาม คือ พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ
อีกความหมายหนึ่งคือความตรัสรูธรรมคือพระนิพพานนั่นเอง “ ธรรมกาย ” หมายถึง พระคุณ
ท้ังหลายของพระพุทธองค อันมีพระเมตตาคุณ , พระกรุณาธิคุณ , พระปญญาคุณ ซึ่งมีรัศมีแผกวาง

๑๔๑ Nalinaksha Dutt, Mahayana Buddhism, Fimma KLM Paivate Limited, Zculctta:
1976, P.159.
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แผคลุมไปโดยท่ัว ไรเงื่อนไขและไรซึ่งขอจํากัดใดๆ ท้ังปวง เปนสภาวะอมตะ ไมมีเบื้องตน ไม มี
ทามกลางและไมมีท่ีสุด หรือภาวะแหงการตรัสรูธรรมหรือพระนิพพาน

พระธรรมกาย เปนพระนิรันดรกายของพระพุทธเจา ซึ่งเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน พระ
โพธิญาณซึ่งปรากฏอยูทุกแหงหน พระธรรมกายนี้อยูเหนือกาลเทศะ ไมอยูใตอํานาจของไตรลักษณ
พระธรรมกายนี้ทรงไวซึ่งอันติมภาพอยางสัมปุรณะ ยอมอยูเหนือความเขาใจและความคาดคะเนของ
สามัญมนุษย ซี่งรับรูไมได ท่ีมาของพระนิรมานกาย และพระสัมโภคกาย โดยท่ีพระรูปกายท้ังสองตอง
ข้ึนอยูกับพระธรรมกายนี้๑๔๒

ความเลื่อมใสความเคารพอยางสูงในองคพระพุทธเจา ทําใหคนท้ังหลายไมอยากคิด
ในทางท่ีวา การปรินิพพานของพระพุทธเจานั้นหมายถึงความดับสูญสลาย อยากจะใหพระพุทธเจายัง
มีอยูเปนอยูเสมอไมเปลี่ยนแปลง เรื่องท่ียกเอาพระธรรมข้ึนมาแทนพระพุทธเจานั้น เปนเรื่องท่ีจะให
คนท้ังหลายยอมรับนั้นเปนการยากเหลือเกินสําหรับปุถุชน เราไดเห็นมาแลววา ในประเทศอินเดียนั้น
ความคิดความตองการของคนเรานั้น มีความสําคัญในการตั้งหลักศาสนาเปนอันมาก

๓.๔ ตรีกายในฐานะเปาหมายชีวิต
ตามอุดมคติของมหายาน มหายานนั้นมีปรัชญาชีวิต ในการชวยขนสัตวโลกใหขามพนสัง

สารทุกข โดยยึดหลักอุดมคติประจําใจอยางสูงสงอยู ๓ ประการ คือ๑๔๓

๑.มหาปรัชญา หรือปญญาอันยิ่งใหญ หมายความวา จะตองเปนผูมีสติปญญารูแจง
สรรพสิ่งท้ังมวล ไมตกเปนทาสของอธรรม

๒.มหากรุณา หมายความวา จะตองมีจิตเมตตากรุณาตอสัตวท้ังหลาย อยาง
ปราศจากขอบเขต พรอมท่ีจะเสียสละตนเองทนทุกขแทนสรรพสัตว เพ่ือชวยสัตวใหพนทุกขและ
มหายานมีทัศนะตอการบรรลุอรหันตวา เปนสิ่งคับแคบชวยคนไดนอย แตมีโพธิจิตมุงพุทธภูมิมากกวา
เพราะกวาจะถึงพุทธภูมิจะตองบําเพ็ญบารมีชวยเหลือสัตวโลก สรางบารมี ทาน ศีล ความเพียรเปน
จํานวนนับไมถวน

๓. มหาอุปาย หมายความวา พระโพธิสัตวตองรูจักอุบายท่ีฉลาดในการชวยเหลือ
สรรพสัตว มีปฏิภาณรอบรู สามารถชักนําสัตวโงเขลาใหเขาถึงสัจธรรม อุดมคติของพระโพธิสัตวท้ัง
สามขอนี้ นับเปนหัวใจของพระพุทธศาสนาฝายมหายาน ขอแรกหมายถึงการบําเพ็ญประโยชนของตน

๑๔๒ พระคณาจารยจีนธรรมสมาธิวัตร(เย็นเจี่ยว), สารัตถธรรมมหายาน,วัดมังกรกมลาวาส,
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพพระนคร, ๒๕๑๓), หนา ๑๑.

๑๔๓ พระคณาจารยจีนธรรมสมาธิวัตร(เย็นเจี่ยว), สารัตถธรรมมหายาน,หนา ๑๘๒.
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ใหเพียบพรอมสมบูรณ สวนสองขอหลัง เปนการบําเพ็ญประโยชนเพ่ือผูอ่ืน เมตตาชวยผูอ่ืนใหพนทุกข
และเปนการสืบอายุพระศาสนาพรอมท้ังเผยแผคําสั่งสอนของพระพุทธเจาใหแพรหลาย

พระเถระผูเปนกําลังสําคัญของมหายาน พระอัศวโฆษ พระเถระอัศวโฆษรูปนี้เปน
ชาวเมืองสาเกต และเปนภิกษุในนิกายสรวาสติวาท เปนจินตกวีท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุด ทานไดแตง
หนังสือเรื่อง "พุทธจริต" เปนการพรรณนาถึงพุทธประวัตินั่นเอง นับเปนแบบอยางของวรรณคดี
สันสกฤตในรุนหลัง นอกจากหนังสือพุทธจริตแลว พระอัศวโฆษยังไดแตงหนังสืออิงหลักธรรมอีกหลาย
เรื่อง เชน "เสาทรนันท" เปนหนังสือท่ีชักชวนใหประชาชนหันมานับถือพระพุทธศาสนาไดเปนจํานวน
มาก พระนาคารชุน พระนาคารชุนมีชีวิตอยูในราวพุทธศตวรรษท่ี ๗ เปนผูท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุด
เรียกวาเปนเพชรน้ําเอกของมหายานก็วาได ทานเกิดในวรรณพราหมณในอินเดียตอนใต มีความรอบรู
ท้ังเถรวาท และมหายาน เปนอยางดี พระนาคารชุนไดแตงหนังสือเดนมาก คือ "ปรัชญาปารมิตา
สูตร" หนังสือวิสุทธิมรรคไดรับการยกยองวาเปนคัมภีรท่ีดีเยี่ยมของฝายเถรวาทฉันใด หนังสือปรัชญา
ปารมิตาสูตร หรือปรัชญามาธยมิกะ ของพระนาคารชุน ไดรับการยกยองวาเปนคัมภีรท่ีดีเยี่ยมของ
ฝายมหายานฉันนั้น นิกายมหายานท่ีสามารถแพรหลายอยางกวางขวางไปในชนทุกระดับชั้นไดอยาง
รวดเร็วก็ดวยอาศัยพระคณาจารยองคสําคัญๆ ท่ีเปนผูวางรากฐานของนิกายมหายานในสมัยเริ่มแรกก็
มีอยู ๔ ทานดวยกัน คือพระอัศวโฆษ พระนาคารชุน พระอารยเทพ และพระกุมารลัพธะ และ
ภายหลังก็ยังมีอีกหลายรูป เชน พระชินบุตร พระวิชัยมิตร พระจันทรกีรติ เปนตน

ดวยพระพุทธศาสนามหายานมีคําสอนเรื่องธรรมกาย เปนกายหนึ่งในตรีกาย ซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปได เปนสิ่งท่ีเปนลักษณะเฉพาะของพระพุทธเจาและพระอรหันต เม่ืออมตะเปนนิ
รันดรทําใหถูกมองวาเปนคําสอนท่ีคลายกับพรหมันหรืออาตมันของศาสนาพราหมณฮินดู คลายกับ
พระเจาของศาสนาคริสต เพราะมีการเนรมิตภายตางๆ ได ซึ่งในเรื่องนี้ในลังกาวตารสูตรพระพุทธองค
ก็ถูกทานมหามติโพธิสัตวทูลถามถึงความแตกตางระหวางตถาคตคัพภะ ซึ่งเปนไวพจนหนึ่งของ
ธรรมกายกับอาตมันในศาสนาพราหมณวาตางกันอยางไร

พระพุทธองคไดตรัสวา สิ่งท่ีเรียกวา ตถาคตคัพภะ เปนคนละอยางกับอาตมันพระองค
ยืนยันวา พระพุทธเจาท้ังหลายยอมสอนวา สิ่งท่ีเรียกวาคตเคตคัพภะนี้คือความวางความยับเย็น...เรา
หวังวา ปวงโพธิสัตวจักไมเขาใจผิดวา มีสิ่งท่ีเรียกวาอาตมันในตัวมนุษย (รายละเอียดกลาวแลวในตอน
วาดวยลักษณะของธรรมกาย) นั้นก็คือวา พระพุทธองคยืนยันวา ไมมีสิ่งท่ีเรียกวาอาตมันในตัวมนุษย
และธรรมกายก็ไมเปนอาตมัน โดยความหมายก็คือไมเปนถาวรท่ีเรียกอัตตา และในการเปรียบเทียบ
กับศาสนาพราหมณท่ียังมีหลักฐานอีกหลายแหงกลาวไว ซึ่งจําเปนตอการศึกษา เชน พระพุทธองค
ตรัสวา “ผูใด...เวนจากปวงมิจฉาทิฏฐิเสียไดบรรลุอนุตปาทธรรมกษานิกําหนดแนชัดลงไปไดวา ธรรม
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ท้ังปวงนั้นไมมีอาตมัน ไมมีสัตว แตไมบังเกิดความขัดของโตแยงในเรื่องของเหตุปจจัย ผลวิบากกรรม
เชนนี้จึงชื่อวาเปนผูพันแลวจากความยึดถือในเรื่องตนและของๆ ตน...”๑๔๔

ทานวิมลเกียรติกลาววา “ธรรมนั้นไมมีสัตว เพราะพนจากความเศราหมองแหงสัตวธรรม
นั้นไมมีอาตมัน เพราะพนจากความเศราหมองแหงอาตมัน ธรรมนั้นไมมีชีวิต เพราะพนจากชาติ
มรณะ”๑๔๕

Beatrice Lane Suzuki กลาววา ในปรัชญาอินเดีย เราจะพบวาธรรมกายเปนกายท่ี ๑
เทียบไดกับปรมาตรมันต และพรหมัน สัมโภคกาย เปรียบเทียบอิศวร และนิรมาณกายเปรียบกับผูนํา
สูงสุดทางวิญญาณในของอินเดีย หรือวาเปนอวตาร แทนท่ีจะเรียกวาตรีกาย จะเรียกเปนสามรูปแบบ
ในพระพุทธเจาองคเดียวกันก็ได นั่นคือพุทธเจาท่ีปรากฏตามประวัติศาสตร พุทธเจาท่ีเปนนิรันดร
และพระพุทธเจาท่ีเปนสากล เรียงตามลําดับ คือ

๑.ศากยุนี คือพระพุทธเจาท่ีปรากฏตามประวัติศาสตร

๒.พุทธเจานิรันดร คือท่ีเรียกวาอมิตาหรืออวโลกิโตศวร และหรือท่ีถือวาอิศวรพระ
เจาหรืออยางชื่น

๓.ธรรมกายคืออยางท่ีสอนในชินกัน คือเปนสิ่งท่ีไมสามารถรับรูไดนอกจากวิญญาณ
วิเศษและเปนสิ่งท่ียากท่ีจะรูแกพระโพธิสัตวสามารถรูได แตโดยการปฏิบัติกัมมัฏฐานจะรูไดดวย
ตัวเอง

ดวยคําบรรยายวาตรีกายไมสามารถจะรับรูได แตรูไดโดยการปฏบัติกรรมฐาน เพ่ือท่ีจะ
เขาใจพุทธศาสนามหายาน ควรจะเขาใจตรีกายดวยพุทธศาสนามหายานอยูท่ีการเขาใจตรีกายและ
สูตรตาง ๆ ของมหายานก็สอนไวถึงไตรกาย คัมภีรใดก็ตามท่ีเราอานเชน ปุณณริก หรือ ปรัชญา (ปาร
มิตา) ลังกาวตารสูตรหรือ อวตัมสกะ จะมีคําสอนท่ีกลาวถึงไตรกาย๑๔๖

ทาน Balagoda Ananda Maitriya มหาเถระแหงศรีลังกา กลาวถึงพระพุทธเจากับพร
หมันวา “หนังสือชื่อ การคาขายระหวางอาณาจักรโรมันและอินเดีย ไดบอกถึงความสัมพันธกัน
ระหวางประเทศท้ังสอง และการประดิษฐานพระพุทธศาสนาในอาณาจักรโรมัน คําสอนของพระ
พุทธศานานิกายมหายาน กลาวไดวา ไดแผไปในดินแดนปาเลสไตนและอียิปต แกนคําสอนอันหนึ่งก็
คือเรื่องอาทิพุทธ ซึ่งลักษณะคลายกับ “พรหมัน” ในปรัชญาเวทานตะของอินเดีย หรือพระผูสรางของ
พวกยิว แตมิใชมีรูปรางเปนบุคคล เปนจุดกําเนิดของปรากฏการณท้ังปวง มีลักษณะคลยกับประกฤติ

๑๔๔ เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๔๖-๒๔๗.
๑๔๕ เสถียร โพธินันทะ, ชุมนุมพระสูตรมหายาน, หนา ๒๔.
๑๔๖ Beatrice Lane Suzuki, Mahayana Buddhism. pp. 57-58.



๙๘

ในปรัชญาสางขยะ ซึ่งอธิบายดวยคําพูดมิได นักแตงหนังสือเชน โจสิปุสวา ตามประเพณีท่ีพวกเขา
อาจอางถึง กลุมศาสนิกผูเชื่อถือในพระอาทิพุทธวา เปนผูเคารพบูชาพระเจาก็ได”๑๔๗

นักปราชญไทยคือ เสถียร โพธินันทะ กลาววา “หลักเรื่องอนัตตา หรือ อนาตมาความไมมี
ตัวตนนั้นเปนจุดเดนพิเศษของพระพุทธศาสนาท่ีแตกตางจากปรัชญาชั้นสูงของพราหมณเพราะ
ปรัชญาพราหมณ เชน ปรัชญาเวทนานตะก็ดี ปรัชญาสางขยะก็ดี แมจะสอนใหละความยึดถือในสรรพ
สิ่งอ่ืน ๆ มีรางกายและวิญญาณเปนตน แตท่ีสุดก็ยังมี อาตมัน หรือ พรหมาตมัน คือตัวตนท่ีแทจริง
เหลืออยูเปนบรมสุขเปนนิพพานในตัวของมันเอง หรือไปกลมกลืนกับสภาพอมตะอยางใดอยางหนึ่ง
สวนพระพุทธศาสนาสอนใหรุดหนาไปโดยการดับแมท่ีสุด ความมีอยูแหงอาตมันนี้ดวย”๑๔๘

นักปราชญไทยอีกทานคือ สมภาร พรมทา อธิบายคําวา ตถาคตคัพภะกับปรามาตมันและ
บอกความแตกตางของท้ังสองคํานี้ คือตถาคตครรภะนี้ วรรณกรรมของนิกายโยคาจารยใชในสอง
ความหมาย ความหมายแรก ตถาคตครรภะหมายถึงสิ่งท่ีมีอยูในคนทุกคน ตถาคตครรภะใน
ความหมายนี้เปนสวนหนึ่งของมนุษย สวนอีกความหมายหนึ่ง ตถาคตครรภะไดแกสิ่งสุดทายเม่ือเราไล
ความเก่ียวเนื่องของสิ่งตางๆ ในจักรวาลเวลานี้กลับไปในอดีต สิ่งนี้คือท่ีมาของสิ่งท้ังหมดท่ีมีอยูเวลานี้
รวมท้ังตัวมนุษยดวย จะเห็นวาตถาคตครรภะในความหมายท่ีสองนี้ คือท่ีมาของตถาคตครรภะใน
ความหมายแรก หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง ตถาคตครรภะท่ีอยูในตัวคนทุกคนนี้คือสวนยอยของตถาคตครร
ภะใหญท่ีเปนปฐมกําเนิดของสรรพสิ่งนั่นเอง

เรื่องท่ีกลาวมาท้ังหมดนี้ไปพองกับแนวคิดเรื่องปรมาตมัน (อาตมันใหญ) กับชีวาตมัน
(อาตมันยอย) ในศาสนาพราหมณไดอยางไรไมมีใครทราบได ปรัชญาอุปนิษัทเชื่อวา มีสิ่งหนึ่งเปนปฐม
กําเนิดของสรรพสิ่งในจักรวาล สิ่งนี้เรียกวาปรมาตมัน มนุษยก็เปนผลผลิตของปรมาตมันในดาน
มนุษยนั้นมีสิ่งหนึ่งประกอบอยู สิ่งนี้เรียกวาชีวาตมัน ชีวาตมันคือสวนยอยของปรมาตมัน

สิ่งท่ีเรียกวาตถาคตครรภะในตัวมนุษยนั้นก็เหมือนกับสิ่งท่ีเรียกวาชีวาตมัน กลาวคือเปน
องคประกอบท่ีสําคัญท่ีสุดของชีวิต เปนสิ่งท่ีมีคาท่ีสุด ใครคนพบสองสิ่งนี้ในตัว ศาสนาพราหมณและ
นิกายโยคาจารถือวาเปนผูวาเปนผูเขาถึงสิ่งท่ีดีท่ีสุดในชีวิต จะอยางไรก็ตาม แมวาสองชื่อนี้จะมี
ความหมายใกลเคียงกัน แตก็มีความหมายท่ีแตกตางกันในสวนสําคัญ กลาวคือ สิ่งท่ีเรียกวาชีวาตมัน
นั้น ศาสนาพราหมณถือวาเปนอมตะ คงท่ี ไมเปลี่ยนแปลง นายเขียวปจจุบันอายุหกสิบตลอดเวลาท่ี

๑๔๗ พระศรีปริยัติโมลี , พระพุทธทัศนะรวมสมัย.(กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2540), หนา 189-190 : ถอดความจากบทความเรื่อง “Was Joshp in Christainity the Buddha Aspirant?”
ของทาน Balagoda Ananda Maitriya ใน Sinhala Buddhaya ฉบับวันท่ี 18 มิถุนายน 2475.

๑๔๘ เสถียร โพธินันทะ ,ชุมนุมระสูตรมหายาน, หนา ๒๖๕-๒๖๖.



๙๙

ผานมา ชีวิตของเขาเปลี่ยนแปลงมากมาย แตสิ่งหนึ่งคงท่ีไมแปรเปลี่ยนในตัวนายเขียว สิ่งนี้คือชีวาต
มัน สวนสิ่งท่ีเรียกวาตถาคตครรภะไมเปนอมตะ เปลี่ยนแปลงได๑๔๙

และไดอธิบายวา “เหตุผลท่ีพระพุทธเจาใชตอบขอสงสัยของทานมหามติท่ีวาตถาคตครร
ภะกับอาตมันเหมือนกันหรือไม ก็คือ พุทธศาสนาสอนเรื่องอนัตตา ดังนั้นแมวาสิ่งท่ีเรียกวาต
ถาตคตครรภะจะมีลักษณะบางประการใกลเคียงกับอาตมันในศาสนาพราหมณ แตเราจะตองไมเขาใจ
วา สองสิ่งนี้เหมือนกัน แมวาตถาคตครรภะจะเปนสิ่งท่ีบริสุทธิ์ สะอาดมาแตตนเหมือนอาตมัน แตสิ่งนี้
ก็ตางจากอาตมันตรงท่ีสามารถเศราหมองไดเพราะปจจัยแวดลอม ผิดกับอาตมันท่ีปรัชญาอุปนิษัทเชื่อ
วาไมสามารถไดรับอิทธิพลจากสิ่งแวดลอมใดๆท้ังสิ้น”๑๕๐

จึงสรุปไดวา ถึงแมธรรมกายในตรีกายจะมีความหมายคลายกับอาตมันหรือปรมาตมันของ
ศาสนาพราหมณ แตจากหลักฐานท่ีกลาวมา ไดกลาวถึงตถาคตคัพภะซึ่งเปนคําใชแทนกันหรือเปน
ไวพจนกันกับคําวาธรรมกาย ยืนยันวา พระพุทธศาสนาไมมีสิ่งท่ีเรียกวา อาตมัน

สวนในขอท่ีบอกวา ธรรมกายหรือตรีกาย มีลักษณะคลายกับคําสอนเรื่องพระเจาของ
ศาสนาคริสตหรือไม ในเรื่องนี้มีนักปราชญหลายทานกลาวถึง ดังนี้

ดร. ซูซุกิ บอกวา เราอาจถือไดวา ธรรมกายเปนเรื่องท่ีตรงกับแนวคิดเก่ียวกับพระเจา
ทางศาสนาคริสตเตียน๑๕๑ และกลาวตอไปวา พระพุทธศาสนาไมใชคําวา พระเจา (God) คําวาพระ
เจาเปนคําท่ีคอนขางบาดหูตอผูนับถือพุทธศาสนามาก๑๕๒ แตก็กลาวอีกวา พระเจาหรือวัตถุประสงค
ทางศาสนาของพระพุทธศาสนา คือสิ่งท่ีเรียกโดยท่ัวไปวา ธรรมกายพุทธะและไวโรจนพุทธะ ตาม
โอกาส หรือพระไวโรจนธรรมกายพุทธะ หรือพระอมิตาพุทธ หรือพระอมิตายุรพุทธะ๑๕๓ กลาวอีกวา
ตรีกาย คือ นิรมานกาย รางกายท่ีตองแปรเปลี่ยนสัมโภคกาย รางกายแหงความสุข และธรรมกาย
รางกายแหงธรรม ถาหากเราจะเปรียบเทียบกับศาสนาคริสต ก็เปนดังพระเจาสามสวนของชาวคริสต
นั่นเอง กลาวคือ รางกายท่ีตองแปรเปลี่ยนเปรียบเทียบไดกับพระเยซู รางกายแหงความสุข ก็คือพระ
เยซูในรางของจิตวิญญาณอันสูงสง และธรรมกายก็คือพระเจา๑๕๔

Satischandra Chatterjee และ Dhirendramoha data กลาวถึงธรรมกายกับพระเจา
วา ความจริงขอนี้ยังคิดกันวา การปรากฏตัวมันเองในโลกนี้ เปนธรรมกาย หรือผูตั้งกฎแหงจักรวาล

๑๔๙ สมภาร พรมทา, พุทธศาสนาหมายาน,หนา ๑๑๙-๑๒๐.
๑๕๐ เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๒๑.
๑๕๑ D.T. Suzuki, Studies in the Lankavatara Sutra, p.308.
๑๕๒ D.T. Suzuki,Outlines of Mahayana Buddhism. p.308.
๑๕๓ lbid.
๑๕๔ lbid.p.256.



๑๐๐

ในลักษณะของธรรมกายขอนี้ สัจจะข้ันสูงสุด หรือพระพุทธเจาทรงหวงใยตอการชวยเหลือสรรพสัตว
ท้ังหลายใหพนทุกข โดยผานอวตารในรูปศาสดาทางจิตวิญญาณท่ีแตกตางกันเพ่ือชวยเหลือสรรพสัตว
ใหพนจากทุกข ดังนั้น พระพุทธเจา ในฐานเปนธรรมกาย เพ่ือจุดประสงคของการปฏิบัติ จึงใชสภาพ
ของพระเจาเพ่ือใหสัตวผูมีใจออนลา สามารถสวดภาวนา เพ่ือขอความชวยเหลือ ความรัก และความ
ปรานี ในลักษณะนี้ พระพุทธเจา ยังไดรับการขานพระนามวา อมิตาภพุทธะ ดังนั้น ความ
ทะเยอทะยานทางศาสนาของเหลาคนผูนับถือพระพุทธศาสนาจึงชอบใจนิกายมหายานโดยการถือวา
พระพุทธเจาเหมือนกันกับพระเจา๑๕๕

Beatrice Lane Suzuki กลาววา “ธรรมกายมีลักษณะคลายกับพระเจาของศาสนาคริสต
พระพุทธเจาบอกอยางจับใจตอศิษยวา รางกายท่ีแทจริงของพุทธไมใชรางกายมนุษย แตเปนจิต
วิญญาณของทานหมายความวาธรรม เปนรางกายของทาน ศิษยใกลชิดของทานเขาใจดีวารางกาย
ของธรรม ธรรมกายเปนแกนของธรรม เพราะมันเปนแกนท่ีอยูในตัวมันเองและของปญญานิรันดร
อยางท่ีคนท่ัวไปจะไมสามารถรับรูธรรมกายได นอกจากดวยอํานาจแหงการการรับรูภายใน แตจะรับรู
ไดในรูปแบบของสัมโภคกายสําหรับพระโพธิสัตวและนิรมาณกายสําหรับคนท่ัวไป ธรรมกายเปน
ตัวแทนของสุญญตา เปนสิ่งท่ีปราศจากตัวตนและความเปนเอกภาพสมบูรณของจักรวาลธรรมกาย
เปนวิญญาณของตถาคต ท้ังหมดนี่ดูเหมือนจะสับสน แตจริงๆ ไมเปนเชนนั้น ตามหลักปรัชญาของ
ศาสนาคริสตพระเจาถือวาเปนสิ่งท่ีไมสามรถรับรูไดนอกจากโดยความรูพิเศษ นั่นคือธรรมกาย ผูได
รับรูถึงสิ่งนั้นไดถือไดวาเปนพระเจาอยางท่ีพวกชาวคริสตเชื่อกัน มันเทากับสัมโภคกาย แตสําหรับ
บุคคลท่ัวไปแลวตองมีอะไรพิเศษเพ่ือท่ีจะเขาถึงสิ่งนั้น สิ่งนั้นคือนิรมาณกายสําหรับชาวพุทธ และพระ
คริสตสําหรับชาวคริสต๑๕๖

ทาน Balagoda Ananda Maitriya กลาวถึงพระพุทธเจากับพระเจาวา หนังสือชื่อ จุด
กําเนิดของศาสนาคริสต (Origin of Christainity) ซึ่งตีพิมพในสหรัฐอเมริกา แถลงวา ดวยกาลเวลา
ลวงไปมาก คําหนึ่งในคัมภีรใบเบิลภาษากรีกใชหมายถึงพระเจาแตคําเฉพาะเจาะจงเปนคําตางดาวซึ่ง
เขาสูภาษาซีเรีย ซึ่งเปนภาษาเดิมของพระเยซู คํานั้นถูกใชในคําสอนของพระองคเทานั้น เปนคํา
เดียวกับท่ีชาวพุทธทิเบตใชหมายถึงพระพุทธเจา

คําวา พระเจา (God) ในพระคัมภีรพันธสัญญาใหม จะตองหมายถึง “พุทธ” ศ.ริส เดวิตส
พูดคําวา “God” เปนคํากรอนสั้นเขา ซึ่งไดมาจากคําวา (Gaut-ama) เปนชื่อโคตรของพระพุทธเจา
คําวาบุตรของพระเจา (Son of God) จะตองเปนพุทธบุตร (Buddha-putta) หมายถึงลูกหรือสาวก

๑๕๕ Satischandra Chatterjee And Dhirendramoha datta. An Introduction to Indian
Philosophy. (Calcutta : Narayan Press, 1984), p. 159.

๑๕๖ Beatrice Lane Suzuki. Mahayana Buddhism. pp.57-58.



๑๐๑

ของพระพุทธเจา (Son of the Buddha) พิจารณาดูขอมูลเหลานี้แลว พวกเราก็มาถึงบทสรุปวาพระ
เยซูไดรับการอุปสมบทโดยพระภิกษุในพระพุทธศาสนานิกายเอสเสเนส คือ จอหน แบปดิสมในแมน้ํา
จอรแดน และพรอมดวยกองคาราวานเกวียน ทานเดินทางเขา แผนดินเกิดของพระพุทธศาสนาและ
ไดรับการศึกษาพระพุทธศาสนาท่ีนั่น ตอมาเดินทางเขาสูทิเบต พํานักอยูท่ีนั่นเปนเวลาหลายป ขณะ
ยังเยาววัยอยู ไดปฏิบัติจนสําเร็จฌานสมาบัติและอภิญญา เม่ืออายุได ๒๙ พรรษา จึงเดินทางกลับ
มาตุภูมิเดิม แลวเริ่มสั่งสอนพระพุทธธรรม คัดคานคําสอนเดิมของศาสนายูดา ซึ่งกําลังใชอํานาจ
ครอบงําพลเมืองยิวอยูขณะนั้น (ดวยเหตุนั้น) พวกยิว (หัวเกา) จึงหาเลสกลาวหาดวยเรื่องเท็จและ
ตัดสินตรึงพระองคไวกับไมกางเขน แตพระองคก็ยังไมสิ้นพระชนมบนไมกางเขนดวยผลของฌาน และ
ตอมาพระองคก็เดินทางเขาสูแคสเมียร อินเดีย ซึ่งเปนสถานท่ีอยูของพวกโยคีท้ังหลายและดํารงพระ
ชนมชีพอยูท่ีนั้นดวยสันติสุขท่ีเกิดจากฌานสมาบัติ จนกระท่ังถึงวาระสุดทายของชีวิต โดยสรุปสั้น
ท่ีสุด พระเยซูคริสต เปนพุทธสาวก๑๕๗

จากท่ีกลาวมาสรุปไดวา ธรรมกายหรือพระพุทธเจากับพระเจาของศาสนาคริสตเปนการ
ประยุกตคําสอนเรื่องตรีกาย ซึ่งเปนเชิงเทวนิยม จึงมีลักษณะท่ีใกลเคียงกับเรื่องพระเจาของศาสนา
คริสตดวย แตก็ถือไดวามีความตางตรงท่ีพระเจาของคริสตจะเปนผูรับชําระบาปได ผูปฏิบัติธรรมมีอยู
ชั่วนิรันดรเปนอัตตา สวนธรรมกายไมใชผูรับชําระบาป เปนเพียงลักษณะท่ีมีอยูและเปนอนัตตา การ
พัฒนาคําสอนเรื่องตรีกาย โดยใหมีความหมายเพ่ือแขงขันกับศาสนาพราหมณใหมีลักษณะแบบเทวนิ
ยมนี้ เปนเหตุอยางหนึ่งท่ีทําใหพระพุทธศาสนาหมดไปจากอินเดีย

พระราชวรมุนีกลาววา การสอนเรื่องอาทิพุทธะ เพราะมหายานเห็นวาสูศาสนาพรหมณ
ไมได ก็เลยเลียนแบบศาสนาพราหมณ คือใหมีวิญญาณอมตะ เรียกอาลยวิญญาณ เท่ียงแทยิ่งกวา
วิญญาณในเบญจขันธและจะกลับไปสูจิตเดิมแท จิตดวงนี้ออกมาเปนพุทธเจา ออกมาเทศนมาสอน
เรียกวานิรมาณกาย จิตเดิมคือความเปนพุทธะ เรียกวาธรรมกาย มาเปนเจาชายสิทธัตถะ เปนการ
เนรมิตมา เรียกนิรมาณกาย ถาสอนพระโพธิสัตวบนสวรรค เรียกสัมโภคกาย อยางอวโลกิเตศวรนี้เปน
การสอบแบบตรีกาย ตรงกับศาสนาพราหมณ คนก็ชอบ เพราะไปอยูในนิพพานไดอยูๆ ทานสังกรา
จารย แหงศาสนาพราหมณในสมัยนั้น ก็บอกวา เปนการสอนท่ีดีมากเพราะตัวธรรมกาย หรืออาทิ
พุทธะ ก็คือพระพรหม แยกออกมาเปนพระนารายณ และศิวะสัมโภคกายของทานลงมาเดินดิน เปน
พระนารายณอวดอวตาร เปนปาง ท่ี ๙ ของพราหมณ  ท่ี เรียกวา พุทธาวตาร จากนั้นมา
พระพุทธศาสนาก็ซบเซาและสูญไปจากอินเดีย เพราะฉะนั้น เรื่องนี้ไมใชเรื่องใหม๑๕๘

๑๕๗ พระศรีปริยัติโมลี. พระพุทธทัศนะรวมสมัย. หนา 189-190.
๑๕๘ พระราชวรมุนี , บทบรรยายเรื่อง “พระพุทธเจาสอนอะไร”, ณ ยุวพุทธิกสมาคม ๑๔ มีนาคม

๒๕๔๒, (คัดลอกแถบบันทึกเสียง).



๑๐๒

วิธีเขาถึงธรรมกาย
ในพระพุทธศาสนามหายาน กลาวถึงการเขาธรรมกาย หรือการบรรลุธรรม หรือบรรลุ

นิพพาน ไวดังนี้

ในสังกาวตาร กลาวไววา “พระโพธิสัตว จะไดรับการฝกฝนในการวิเคราะหและโดยผาน
ทางการพิจารณาของจินตนาการท่ีไมจริง และดวยวิธีนี้ พระโพธิสัตวก็จะมีทางเขาท่ีไดทําใหบริสุทธิ์
แลวซึ่งนําไปสูความไมมีอัตตาของสรรพสิ่งและของบุคคล และก็จะไดรับความกระจางในข้ันของความ
เปนพระโพธิสัตว และยิ่งกวานั้น ก็จะอยูเหนือความสุขอันลนพนของความสงบซึ่งมีอยูแกพระสาวก
พระปจเจกพุทธเจา และนักปราชญท้ังหลาย พระโพธิสัตวก็จะเขาถึงธรรมกายของตถาคตซึ่งมีอยูใน
อาณาจักรและวิถีทางของความเปนตถาคต ท่ีอยูเหนือความคิด และท่ีซึ่งไมมีการฟูข้ึนแหงปญจธรรม
นั่นคือการบอกวา พวกเขาจะเขาถึงตถาคตกายซึ่งเปนกายแหงธรรมะ ซึ่งเก่ียวของกันอยางลึกซึ้งกับ
ความเขาใจอันเกิดในอุตตรญาณ และซึ่งเขาไปในอาณาจักรของมายา ไปถึงพุทธภูมิ วิมานสวรรคชั้น
ดุสิต และชั้นอกนิฏฐะ”๑๕๙

และในลังกาวตารสูตรเชนกัน พระพุทธองคกลาวถึงแนวทางในการปฏิบัติวา “ดูกอนมหา
มติ เม่ือยอมรับวา สิ่งท้ังมวล วางเปลาจากจิต มนัส มโนวิญญาณ ปญจธรรม และสภาวะแลวพระ
โพธิสัตวมหาสัตว ก็จะเขาใจดีซึ่งสิ่งท่ีหมายกันวา ธรรมท้ังหลายเปนอนัตตา

อนึ่ง มหามติ เม่ือโพธิสัตวมหาสัตวมีความเขาใจอันดี ในเรื่องความไมมีตัวตนแหงสรรพสิ่ง
ท้ังหลาย ในไมชาโพธิสัตวก็จะบรรลุถึงข้ันท่ี ๑ (แหงโพธิสัตตภาวะ) เม่ือโพธิสัตวไดรับความรูความ
เขาใจชัดเจนในความไมมีจินตนาการ เม่ือความรูความเขาใจท่ีไดมาในเรื่องลักษณะแหงข้ันท้ังหลาย
(แหงโพธิสัตตภาวะ) พระโพธิสัตวก็ยอมจะไดประสบความปติ แลวคอย ๆ เลื่อนข้ึนสูระดับท่ีสุดข้ึนไป
ตามลําดับ ก็จะบรรลุข้ันท่ี ๙ ท่ีซึ่งพระโพธิสัตวมีญาณสมบูรณ และ (ในท่ีสุดก็ถึงข้ันท่ี ๑๐ ท่ีเปนท่ีรู
กันวา) มหาธรรมเมฆา (Great Dhammamegha) เม่ือตั้งตนในท่ีนี้ไดโพธิสัตวก็จะไดเขาไปประทับอยู
ในมหาวชิรปราสาท ท่ีเปนท่ีรูกันวา “มหาปทุมบังลังก” (Great Lotus Throne) ซึ่งอยูในรูปแหง
ดอกบัว และประดับประดาไปดวยรัตนะและมุกดาตาง ๆ แลวพระโพธิสัตวก็จะไดและบรรลุถึงโลก
แหงธรรมมายา ท่ีแวดลอมไปดวยพระโพธิสัตวท้ังหลายท่ีมีพระลักษณะเหมือนกันและถูกชโลม
เหมือนกับโอรสแหงพระเจาจักรพรรดิ ดวยพระหัตถของพระพุทธเจาท้ังหลายท่ีเสด็จมาจากแดนพุทธ
ภูมิ โพธิสัตวจะขามพันข้ันสุดทายแหงโพธิสัตตภาวะแลวเขาถึงอริยสัจจแหงการรูแจงดวยตนเอง และ
สําเร็จเปนตถาคตเจาท่ีประกอบดวยเสรีภาพอันสมบูรณพรอมแหงธรรมกาย อันเนื่องมาจากญาณใน

๑๕๙ D.T. Suzuki. The Lankavatara Sutra. P. 46.



๑๐๓

ความไมมีตัวตนแหงสรรพสิ่ง ดูกอนมหามติท่ีคือสิ่งท่ีหมายโดยความไมมีตัวตนแหงสรรพสิ่งท้ังหลาย
และในขอนี้เธอและโพธิสัตว มหาสัตวอ่ืน ๆ ควรฝกฝนตนเองใหด”ี๑๖๐

ในการปฏิบัตินั้น ดร. ซูซุกิ ไดอธิบายถึงวัตถุประสงคของการท่ีพระโพธิสัตวหรือวาใครก็
ตามท่ีตองการบรรลุคุณสมบัติท่ีแนนอน ก็ตองบรรลุถึงตถาคตภาวะ ผลการศึกษาลังกาวตารสูตร ดร.
ซูซุกิ บอกวา มีวัตถุประสงค ดังนี้

๑.เพ่ือกําจัดความเห็นอันบิดเบือนท้ังหมดเก่ียวกับความมีอยู (ปรปญจทัสสนะ) ซึ่ง
โพธิสัตวไดยึดถือมาตั้งแตเริ่มแรก

๒.ดวยวิธีนี้ก็เพ่ือปลดเปลื้องตนเองใหเปนอิสระจากเงื่อนไขแหงอคติ (วิกัลปปรัตยา
ยะ) และเพ่ืออยูเหนือขายแหงโวหารท่ีเรียบเรียงโดยจินตนาการอันผิดพลาด (ปริกัลปดอภิธาน)

๓.และนอกจากนี้เพ่ือรูแจงวา โลกภายนอกท่ีเรียกกันถึงสิ่งจําเพาะเชนนั้น ไมใหเปน
อะไรมากไปกวาการกอข่ึนมาของอาลยวิชญาณ

๔.เพ่ือเขาถึงเจตคติทางใจโดยท่ีพระโพธิสัตวมองนิพพานและสังสาระเปน ๒
ลักษณะของขอเท็จจริงอันเดียวกันและเหมือนกัน (สมตา)

๕.เพ่ือจะไดมีหัวใจอันประกอบดวยเมตตาอันยิ่งใหญ (มหากรุณา และวิถีทางท่ีเต็ม
ไปดวยความชํานิชํานาญ (อุปายโกสัลยะ)

๖.เพ่ือประกอบการกระทําท่ีงายดาย (อนโภโกจารยะ) เพ่ือดําเนินสูหนทางแหง
ความไมมีรูปแบบ (อนิมิตตปทะ) เพ่ือเขาสูภาวะทางใจของการไมมีรูปราง (จิตตนิราภาส)

๗.เพ่ือเขาถึงความถึงพรอมแหงสมาธิในสรรพสิ่งท้ังหลายท่ีถูกมองเห็นวาอยูเหนือ
รูปแบบท้ังหมดของความกระวนกระวายใจและเปนสิ่งท่ียังไมเกิด

๘.เพ่ืออยูในความถึงพรอมแหงปรัชญาโดยอาศัยอยูในความเปนเชนนั้นของสรรพสิ่ง
ตลอดไป (ตถตา)

๙.ในท่ีสุดเพ่ือแสดงพุทธกายซึ่งตอนนี้กายท่ีประกอบดวยพละ ๑๐ อิทธิฤทธิ์ ๖ และ
อัตตวสี ๑๐ สามารถท่ีจะยึดเอารูปแบบไหนก็ไดตามความตองการเพ่ือไปเฝาแดนพระพุทธเจา และ
เพ่ือนําทางบรรดาสัตวท้ังหลายไปสูการเขาใจถึงความจริงของจิตเทานั้น”๑๖๑

Chapla verma กลาววา “เม่ือบรรลุถึงคุณสมบัติเฉพาะเหลานี้ท้ังหมดแลว ไมวาใครก็
สามารถบรรลุถึงสภาวะแหงตถาคตได ในท่ีนี้ เราตองเก่ียวของกับตถาคตใน ๒ สวน สวนแรกตถาคต
อยางท่ีมันเปน และสวนท่ีสอง ตถาคตในความสัมพันธกับสรรพสัตวท้ังหลาย คําสอนในทางศาสนา
ของตถาคตท้ังหลายปราศจากความเปนตัวตน ความเปนตนอ่ืน ความเปนท้ังสองอยางและความไม

๑๖๐ lbid.,pp. 61-62.
๑๖๑ D.T. Suzuki. Studies in the Lankavatara Sutra.pp. 345-346.



๑๐๔

เปนท้ังสองอยาง เปนอิสระจากภาวะและอภาวะจากยืนยันและการปฏิเสธคําสอนทางศาสนาของ
ตถาคตท้ังหลายเนนอริยสัจจ ๔ ปฏิจจสมุปบาท ๑๒ และอริยมรรค ๘ ท่ีนําไปสูความหลุดพน”๑๖๒

หลักการปฏิบัติตองทําใหมองเห็นโลกและชีวิตตามความเปนจริง ใหเห็นวาเปนอยางท่ีมัน
เปน จึงจะนําไปสูนิพพานได ดังท่ีทาน Chapla verma กลาววา “ความแตกตางระหวาง ๒ กลุมนี้ก็
คือวา คนฉลาดมองโลกอยางท่ีมันเปน (ยถาภูดัง) แตคนมีอวิชชากลับเห็นวาโลกนี้เปนนิรันดร...
นิพพานไดถูกอธิบายวาเปนการมองเขาไปในความจริงของสรรพสิ่งท้ังหลาย ยถาภูตังนั้นคือ เปนสิ่งไม
เกิดเทากับไมไดรับผลกระทบโดยลําดับชั้นของการอธิบายในทางสติปญญา ภาวะแหงการรูแจงดวย
ตนเอง หรือความวางเปลา รูแจงไดโดยผานทางปญญาอันสูงสุดในภาวะแหงนิพพาน๑๖๓

แตการมองนิพพานก็ตองใหเขาใจวา ไมมีความแตกตางจากสังขาร เพราะตัวสองอยาง
ไมไดแยกจากกัน ดังท่ี ดร. ซูซุกิ กลาววา “นิพพาน วาตามความแหงลังกาวตารสูตรแลว ไมไดเปนสิ่ง
ท่ีตองคนพบในความแตกตางกันโดยสิ้นเชิงกับการเกิดและความตายหรือสังสาร เพราะเหตุนั้นการ
แยกท้ังสองออกจากกันจึงเปนผลลัพธของการตัดสินท่ีผิดซึ่งจินตนาการอนาคตไว เม่ือโลกแหงการ
รับรูท้ังหลายถูกทําลายไปพรอมกันหมด ซึ่งก็คือพระนิพพาน อยางไรก็ตาม นิพพานในฝายมหายานก็
อยูเหนือทวินิยมคูแหงนิพพานและสังสาร มันตองถูกคนพบในท่ีท่ีเอกลักษณแหงนิพพานและสังสาร
อยู๑๖๔ ในการปฏิบัติของพระพุทธศาสนามหายาน เนนหลักของการปฏิบัติตนเหมือนพระโพธิสัตว ซึ่ง
จะตองปฏิบัติจนไดบรรลุธรรมกาย อันจะทําใหไดรับประโยชนตามท่ีตนประสงคท่ีกลาวมา และ
ประโยชนสูงสุดอีกมาก โดยการปฏิบัติของพระโพธิสัตว จะตองมีท้ังหลักการคุณสมบัติ อุดมคติ การ
บําเพ็ญบารมี วิธีการระลึก และวิธีการปฏิบัติ ซึ่งนักปราชญหลายทานไดกลาวไว ดังนี้

๑.หลักการ มีนักปราชญกลาวไว ดังนี้ ดร. ซูซุกิ บอกวา พระพุทธองคตรัสวา “จงอยา
เพียงแตออกเสียงคํานี้เฉพาะปากเทานั้นบุคคลท่ีละเลยท่ีจะฝกฝนตนเองเพ่ือเปนอยูกับชีวิตนี้ ถือวา
มิใชศิษยของเรา”๑๖๕

Beatrice Lane Suzuki บอกถึงการเขาถึงธรรมกายวา “ผลดีตอเราจากธรรมกายก็คือ
ธรรมกายจะทําลายความชั่ว จะทําใหมีความดีอยางรวดเร็ว จะทําใหกระจางเก่ียวกับโลก ซึ่งกําจัด
ความมืดแหงอวิชชา ผลดีจากธรรมกายตอเรา ดวยความกรุณาอยางสูงของธรรมกายจะรักษาทุกชีวิต
ดวยความรักของธรรมกายจะทําใหทุกชีวิตไดพนจากความเกิดและตายโดยการตั้งพระธรรมท่ีทุกตอง
คนเราจะไดปฏิบัติศีลธรรม ดวยการสอนความเชื่อในความเปนจริง ธรรมกายจะลางมลทินทางจิตใจ

๑๖๒ Chapla Verma. Zen Buddhism philosophy and Mysticism. P. 14.
๑๖๓ Ibid., p. 18.
๑๖๔ D.T. Suzuki. Studies in the Lankavatara Sutra.pp. 129.
๑๖๕ Ibid., p. 83.



๑๐๕

ได ทําใหเราเขาใจคุณธรรมของพระศาสนาซึ่งทําเราไปสูตนความเขาใจของเหตุผล ทําใหเรานําไปโลก
แหงเทวตาข้ึนสวรรค ทําใหเรามีปญญาแลเห็นดอกไมแหงดวงใจของปวงชน ทําใหเรายากปฏิบัติ
เพ่ือท่ีจะไดเขาไปสูความเปนพุทธภาวะเปนไปไดอยางไร ? เพราะรางกายของพระตถาคตแพรรัศมี
แหงปญญาท่ัวสารทิศ”๑๖๖

David J. kalupahana กลาวถึงการปฏิบัติตองดําเนินตามวิธีชีวิตของพระโพธิสัตวดังท่ี
กลาววา “โดยการนําเอาการวิเคราะหเชิงเหตุผลนี้มาใช มหายานจึงสามารถสนับสนุนความเปนจริง
อันเดียวแหงสิ่งสมบูรณ ซึ่งมหายานตั้งชื่อไปตาง ๆ คือ ตถตา ธรรมกาย ตถาคต คัตวะและสักยะ ดวย
เหตุผลนี้การรูแจงความจริงสูงสุดนี้ จึงไดรับการนําเสนอใหเปนจุดมุงหมายแหงชีวิตทางศาสนา
หนทางเดียวท่ีจะบรรลุถึงการรูแจงนี้ก็คือโดยการเปนพระพุทธเจา ผูตรัสรูเองโดยชอบเปนเอกา
ยมรรค เพ่ือท่ีจะเปนพระพุทธเจา บุคคลตองนําเอาชีวิตของโพธิสัตวมาใช มีเพียงบุคคลมีความ
ตองการนอย ท่ีปรารถนาความเปนพระอรหันต โดยการกําหนดพ้ืนฐานทางปรัชญาใหแกอุดมคติ
มหายานในเรื่องนี้ ทานนาคารชุนจึงไดบรรลุความเปนสัมมาในฐานะท่ีนักปรัชญามหายาน”๑๖๗

Kenneth  K.S. Ch’en กลาววา “มหายานนําเสนอความหลุดพน เพ่ือสรรพสัตวท้ังหลาย
ท้ังหมด ไมใชเพ่ือคนกลุมนอย นี้คือผลท่ีตามมาของคําสอนอันนาท่ึงท่ีมหายานไดพัฒนามานั่นถือวา
สรรพสัตวท้ังหลาย มีพุทธภาวะ ในตัวเองและมีขีดความสามารถท่ีจะเปนพระพุทธเจาไดแทนท่ีจะถือ
ตามคําสอนอันเครงครัดท่ีเถรวาทยึดถือ มหายานกลับไปเนนวา การตรัสรูจะสําเร็จไดสวนใหญก็โดย
ศรัทธาและอุทิศตนตอพระพุทธเจา และความรักเพ่ือเพ่ือนมนุษยดวยกัน ประจักษหลักดวยเมตตา
ทาน และเห็นประโยชนของคนอ่ืน อุดมคติทางศาสนาก็คือโพธิสัตว หรือสัตวท่ีมุงสูการตรัสรู ซึ่งเปน
ใจความยอของศีลธรรมหายาน แมวาจะมีสิทธิ์เขาสูพระนิพพาน อันเนื่องมาแตผลบุญท่ีไดสั่งสมมาใน
อดีตชาติ พระโพธิสัตวก็เลื่อนการเขาสูพระนิพพาน แลวเลือกท่ีจะอยูในโลกจนกระท่ังพระองคจะนํา
สรรพสัตวท้ังหลายใหขามพนหวงแหงความทุกขไปสูฝงแหงการตรัสรูอันมีความสงบ พระองคสามารถ
ทําสิ่งนี้ไดโดยการโยนฐานะแหงบุญอันไมรูจักหมดของตนใหแกบุคคลท่ีมีโชคนอย เพ่ือวา เขาเหลานั้น
อาจมีสวนรวมมากข้ึนในรางวัลของบุญเหลานั้นพระองคทรงตั้งปณิธานท่ีจะทําอะไรก็แลวแต แมถึง
ขนาดวาสละตนเอง หากสิ่งนี้จะเปนการชวยเหลือคนอ่ืนพระกรุณาอันกวางขวางท่ัวไปท่ีประจักษแจง
โดยการสละตนเองอยางสมบูรณเปนลักษณะเดนของพระโพธิสัตวของมหายาน๑๖๘

๑๖๖ Beatirce Lane Suzuki. Mahayana Buddhism. pp. 55-56.
๑๖๗ David J.Kalupahana. Buddhist Philosophy a Historical Analyis. (Honolulu :

University of Hawai Press, 1976), P. 138.
๑๖๘ Kenneth K.S. Ch’en. Buddhism in China. pp. 12-13.



๑๐๖

๒. คุณสมบัติ พระโพธิสัตวจะตองมีคุณสมบัติในการดําเนินจริยา ท้ังเพ่ือการโปรดสัตว
และการพัฒนาตน ซึ่งวิมลเกียรติคฤหบดี กลาววา “คุณสมบัติของพระโพธิสัตว จะตองประกอบดวย
๘ ประการ จึงจะสามารถดําเนินจริยา โปรดสัตวในมพหาโลกธาตุนี้ไดคุณสมบัติ ๘ ประการ คือ

๑) พระโพธิสัตวจักตองบําเพ็ญตนใหเปนคุณประโยชนตอปวงสัตวโดยไมปราถนารับ
ผลตอบแทนจากสัตวท้ังหลายใดๆ

๒) พระโพธิสัตวสามารถเสวยสรรพทุกขแทนสรรพสัตวไดโดยมิยอทอถอย
๓) พระโพธิสัตวสรางคุณความดีไวมีประมาณเทาไร ก็สามารถอุทิศใหแกสัตว

ท้ังหลายไดไมหวงแทนตระหนี่ไว
๔) พระโพธิสัตวตั้งจิตอยูในสมธรรมอันสมํ่าเสมอในปวงสัตว ไมเลือกท่ีรักมักท่ีชั่ง

ถอมตนไวไดลําพองโดยปราศจากความของขัดใดๆ
๕) พระโพธิสัตวเห็นพระโพธิสัตวทุกๆ องค ปานประหนึ่งเห็นพุทธองค อนึ่งพระ

สูตรใดท่ียังมิเคยไดสดับตรับฟง ครั้งไดมีโอกาสสดับตรับฟงแลว ก็ไมบังเกิดความคลางแคลงกังขา
อยางไรในพระสูตรนั้น ๆ

๖) พระโพธิสัตวไมเห็นปฤษฏางคใหกับธรรมของพระอรหันตสาวก แตสมัครสมาน
เขากันไดกับธรรมดังกลาวนั้น

๗) พระโพธิสัตว ไมเกิดความริษยาในลาภสักการะอันบังเกิดแกผูอ่ืน และไมเกิด
ความหยิ่งทนงในลาภสักการะอันบังเกิดแตตนเองสามารถควบคูจิตของตนไวได

๘) พระโพธิสัตว จักตองหม่ันพิจารณาโทษของตนอยูเปนนิตยไมเท่ียวเพงโทษ
โพนทะนาโทษของผูอ่ืน ดังจิตม่ันคงเด็ดเดี่ยวในการสรางบารมี๑๖๙

ผูท่ีจะเปนพระโพธิสัตวไดจะตองไมมีความยึดถือ เชนนี้ปรากฏในวัชรปรัชญาปารมิตาสูตร
พระพุทธองคตรัสกับพระสุภูติวา “สุภูติ ถาพระโพธิสัตว ยังมีความยึดถือผูกพันในอาตมะลักษณะ...ใน
ปุคคละลักษณะ...ในสัตวะลักษณะ...ในชีวะลักษณะไซร นั่นหาชื่อวาเปนพระโพธิสัตวไม”๑๗๐

เสถียร โพธินันทะ กลาวถึงคุณสมบัติของพระโพธิสัตวตามหลักมหายานวา มี ๓ ขอใหญๆ
คือ

๑) มหาปรัชญา หรือปญญาอันยิ่งใหญ จะตองเปนผูมีปญญาเห็นแจงในสัจจธรรมไม
ตกเปนทาสของกิเลส

๒) มหากรุณา จะตองเปนผูจิตกรุณาตอสัตวท้ังหลายอยางปราศจากขอบเขตพรอม
ท่ีจะสละตนเองเพ่ือชวยสัตวใหพนทุกข

๑๖๙ เสถียร โพธินันทะ, ชุมนุมพระสูตรมหายาน. หนา ๑๙๕-๑๙๘.
๑๗๐ เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๗๖.



๑๐๗

๓) มหาอุปาย จะตองมีวิธีการชาญฉลาดในการแนะนําอบรมสั่งสอนผูอ่ืนใหเขาถึงสัจ
จธรรม

คุณสมบัติ ๓ ขอนี้เปนหัวใจของพระพุทธศาสนาฝายมหายาน ขอแรกเปนการบําเพ็ญ
ประโยชนตนใหถึงพรอม สวนขอหลัง ๒ ขอ เปนการบําเพ็ญประโยชนเพ่ือผูอ่ืน๑๗๑

๓. อุดมคติ ชาวพุทธมหายานจะตองมีอุดมคติ ๔ ประการ คือ
๑) เราจะละกิเลสใหหมด
๒) เราจะศึกษาสัจจธรรมใหจบ
๓) เราจะชวยโปรดสัตวท้ังหลายใหสิ้น
๔) เราจะบรรลุพระพุทธภูมิอันประเสริฐสุด๑๗๒

๔. การบําเพ็ญบารมี การบําเพ็ญบารมี คือ การเพ่ิมพูนความดีใหมีมากข้ึน เสถียร
โพธินันทะ บอกวา “มหายานประกาศเรื่องทศบารมี เปนสําคัญ...มหายานไดยอยมาเหลือบารมี ๖ คือ
ทาน ศีล ขันติ วิริยะ ฌาน ปญญา

ทานกับศีล เปนคูปรับทําลายกิเลส คือ โลภะ
ขันติกับวิริยะ เปนคูปรับทําลายกิเลส คือ โทสะ
ฌานกับปญญา เปนคูปรับทําลายกิเลส คือ โมหะ
พระโพธิสัตวตองบําเพ็ญบารมี ๖ ใหสมบูรณ”๑๗๓

ลามะ อนาคาริกะ โควินทะ กลาวถึงความจําเปนตองบําเพ็ญบารมีวา “บุคคลท่ีเจริญมหา
บารมี (สันสกฤต สัมปนนกรรม) ภาวะแหงความสมบูรณพรอมซึ่งเขาถึงไดโดยทางแหงการรวมตัวกัน
ท่ีสมบูรณ และสัญลักษณใหญ (มหามุทธา อาการใหญแหงเอกัคคตาและความเปนสากล) จะเห็นแสง
สวางและไดรับโอภาสในเวลาตาย จะไดรูแจงความหลุดพนในธรรมกาย ดวยเหตุนั้นบุคคลเหลานั้นจึง
ไมตองการการทอง Thodol นี้เลย”๑๗๔

๕. วิธีระลึก การระลึก คือการระลึกถึงธรรมกายในขณะปฏิบัติ ทานอสังคและวสุพันธุ
กลาวถึงหลักการระลึกนี้ไว ๗ ประการ วา

เม่ือพระโพธิสัตว รําพึงถึงธรรมกาย พระโพธิสัตวท้ังหลายนึกจินตนาการ (ธรรมกาย) แก
พระองคเองอยางไร? กลาวโดยยอ พระโพธิสัตวท้ังหลายจะรําพึงถึงธรรมกายโดยการนึก หลับตา

๑๗๑ เรื่องเดียวกัน , หนา ฐ-ฑ.
๑๗๒ เรื่องเดียวกัน, หนา ฑ-ฒ.
๑๗๓ เรื่องเดียวกัน, หนา ฐ-ฑ.
๑๗๔ Lama Anagarika Govinda. Foundations of Tibetan mysticism. P. 123.



๑๐๘

(วาดภาพ) แตพระองคเอง ลักษณะเจ็ดประการของธรรมกาย ซึ่งประกอบดวยความดี และหนาท่ีอัน
สําคัญของกายท่ีปราศจากขอผิดพลาด คือ

๑) คิดถึงความอิสรภาพท่ีมิใชคูแขงขัน มิไดขัดขวางกิจกรรมของธรรมกาย ซึ่งแสดง
เปดเผยในความเปนสิ่งทุกสิ่ง

๒) ระลึกถึงความเปนนิรันดรของความดี อันสมบูรณท้ังหมดในธรรมกาย
๓) ระลึกถึงความเปนอิสรภาพอันสมบูรณของธรรมกายจากความลําเอียง (รังเกียจ)

ความนึกคิดและ
๔) ระลึกถึงกิจกรรมท่ีเปนไปเองเหลานี้วา เปนสิ่งฟุงออกมา (ขจรออกมา) อยางท่ิม

ไดแทรกแซงจากการสมัครใจของธรรมกาย
๕) ระลึกถึงความม่ังค่ังท่ีสามารถทําใหหมดได จิตวิญญาณและรางกายท่ีเก็บสะสม

ไวในตัวพระธรรม
๖) ระลึกถึงความบริสุทธิ์ทางปญญาซึ่งไมมีคราบ (สกปรก) ของความเปนดานหนึ่ง
๗) ระลึกถึงงานท่ีเปนโลกียท่ีบรรลุถึง เพ่ือความหลุดพนของภาวะท้ังปวงโดยพระ

ตถาคต ผูใดสะทอนถึงธรรมกาย๑๗๕

๖. วิธีปฏิบัติ

เนื่องจากศิลาคัมภีรในฝายมหายาน พบวา พระพุทธศาสนามหายานไมเนนการปฏิบัติตาม
ข้ันตอน หรือไมมีวิธีการมากนัก จะเดนชัดก็คงเปนนิกายเซน เชน การทําซาเซ็น การเขียนโกอาน จึง
นํามากลาวไว ดังนี้

หลักการในนิกายเซน ซึ่งเปนนิกายท่ีไดรับพัฒนาการมาจากลังกาวตารสูตร Chapla
Verma บอกวา “ตามแนวคิดของเซ็นและศูนยวาท ความมีอยูแหงปรากฏการณของสรรพสิ่งท้ังหลาย
และมนุษยท้ังหลายไดถูกฝงรากลงในจิต การทําหนาท่ีในทางเหตุผลของจิตและความคิดก็คือการทํา
ใหตนเองเปนอิสระจากการแยกแยะแบบผิด ๆ เก่ียวกับภาวะ ดวยอารมณทางกายและทางใจ เปน
จุดหมายสําคัญแหงสมาธิแบบเซ็น และแหงการคาดเดาในทางปรัชญาของศูนยวาท สมาธิเปนวิชาการ
ลึกลับ โดยผูปฏิบัติตองตัดวงเวียนแหงมายา (อวิชชา) ใหขาดสะบั้นแลวแผวถางทางเพ่ือการรูอยาง
ฉับพลันซึ่งความเปนจริง”๑๗๖

Chapla Verma อางวา ดร. ซูซุกิ ไดพูดถึงหลักการปฏิบัติแบบเซนและวิธีการ ดังนี้

๑๗๕ D.T. Suzuki. Outlline of Mahayana Buddhism. pp. 234-235.
๑๗๖ Dr. Chapla Verma. Zen Buddism Philosophy And Mysticism. P.23.



๑๐๙

ปรมาจารยเซ็นท้ังหลาย มีวิธีเฉพาะในการถามคําถาคม ซึ่งอันท่ีจริงก็ไมไดเรียกรอง
คําตอบ ความหมายของคําถามเชนนี้ท้ังหมด เปนสิ่งท่ีมีอยูแลวโดยกําเนิดในคําถามเหลานั้นเพียงแคนี้
บุคคลธรรมดามันก็ไมมีความหมายและเปนถอยคําท่ีไรสาระ แตสําหรับบุคคลผูเขาถึง ความรูอัน
สับสนอยางคนเรา เราไมสามารถขจัดความสับสนในใจได เหตุนี้ภาษาและคําพูดควรท่ีจะใชเพ่ือเขาใจ
ความหมายเทานั้น หลังจากนั้นก็ควรละท้ิงไป คําพูดโดยธรรมชาติแทจริงของมันแลวเปนสองภาค ถา
เราใชคําพูดเพ่ือจุดประสงคของการอยูเหนือความเปนคูเราก็ตองใชคําพูดเหลานั้นในวิธีพิเศษ เพ่ือวา
มันจะไดเพิกถอนตัวมันออกไปดวย

ดร. ซูซุกิ พูดถึงคําสอนของทานโพธิธรรม ท่ีสอนทางเขาถึงไว ๒ ทาง คือ การเขาถึงโดย
เหตุผล และ การเขาถึงโดยการปฏิบัติการเขาถึงโดยเหตุผล หมายถึงการไดมาซึ่งความรูแหง
พระพุทธศาสนาดวยการชวยเหลือจากคัมภีรท้ังหลาย แตบุคคลก็ไมควรกลายเปนทาสของคําพูดหรือ
วาคัมภีร แตโดยการวิเคราะหและการสื่อสารเงียบกับาเหตุผลเอง บุคคลก็ควรทําการตัดสินใจของตน
เก่ียวกับการยอมรับหรือวาปฏิเสธคําสอนเหลานั้น การเขาถึงโดยการปฏิบัติ หมายถึง การกระทํา ๔
อยาง ซึ่งก็รวมการกระทําอ่ืน ๆ เขาดวย การกระทํา ๔ คือ

๑) การรูวิธะงับโทสะ
๒) การเชื่อในเรื่องกรรม
๓) การไมยึดมันสิ่งใดๆ
๔) การอยูอยางสอดคลองกับธรรม

Chapla verma กลาวอีกวา พระพุทธเจาทรงสอนเก่ียวกับคําสอนหลายชนิด
ดวยกันเหตุผลเบื้องหลังก็คือวาคนท้ังหลายยอมรับความคิดหลายชนิด และจากท่ีพวกเขาคาดวาจะได
เปนอิสระ พุทธศาสนานิกายเซนใหการเนนในการปฏิบัตซาเซน (Zazen) ในท่ีนี้การกําจัดของ
ความคิดเปนสิ่งสําคัญท่ีสุดและเม่ือบรรดาความคิดท้ังหลายถูกกําจัดแลว ท่ีนั้นก็ไมมีความจําเปน
สําหรับคําสอนอีก ท้ังคําสอนและความคิดไมมีความม่ังคงและเปนความวางโดยธรรมชาติของมัน เหตุ
นี้ความเปนจริงในลักษณะแทของมันก็คืความวางเปลา”๑๗๗ วิธีทําซาเซนนี้ พุทธทาสภิกขุ กลาววา
ทานโอกาดาไดอธิบายเรื่องการทําซาเซน (การนั่งเจริญสมาธิในเบื้องตน) ไววา

๑) การคุมรางกาย นั่งตามทาท่ีทานกําหนดใหไวเฉพาะ ตัวตรงวางมือท้ังสองไวบน
เขาท้ังสอง ลืมตาเพียงครึ่งเดียว มองไปขางหนาหางจากตัวราว ๓ ถึง ๖ ฟุต จะนั่งบนพ้ืนหรือบนเกาอ้ี
ก็ได แลวแตจะชอบ

๒) การคุมลมหายใจ สงกําลังลมหายใจท้ังสิ้นลงในชองทอง ปากปดสนิท หายใจทาง
จมูก พยายามใหลมหายใจเปนปรกติ เพ่ือไมใหลุมๆ ดอน ๆ คือ หนักบางเบาบาง ชาบางเร็วบาง

๑๗๗ Ibid., pp. 37-40.



๑๑๐

๓) การคุมจิต ในตอนแรกท่ีสุด ใหนับลมหายใจไปพลางกอน เพ่ือกันจิตฟุงซาน
ในทางอ่ืน ตอจากนั้นเลิกหมด แมการนับลมหายใจเพราะจะตั้งจิตใหเปนสมาธิ ไมใหมีทําความรูสึกนึก
คิดอยางใดเลย เม่ือสามารถทําไดถึงข้ันนี้แลว ชื่อไดวาบรรลุภูมิธรรมทางจิตข้ันหนึ่งซึ่งเรียกวา เซ็นชุโย
เม่ือบรรลุข้ันนี้แลวจะไมมีอะไรท่ียากลําบากตอไปอีก ไมวาโกอานหรือภูมิชั้นพันใดท่ีผูนั้นจะผานไป
โดยความยากลําบากยอมไมมีเลย กลาวไดวา ความรอดพนอยูกับทานผูนั้นแลว นิพพานอยูในมือของ
ทานผูนั้นในไมชาแลว

๔) สถานท่ี เลือกหาสถานท่ี ๆ ไมสวางเกินไป ไมมืดเกินไป ไมรอนเกินไป ไมเย็น
เกินไป หองท่ีเงียบเย็นเปนดีท่ีสุด

๕) เวลาทํา แมจะเปนเวลาเพียงครั้งละ ๕ หรือ ๑๐ นาที ก็ควรพยายามทําการฝก
แตถาสามารถทําไดนานเกิน ๒๐ นาที นับวาดีมาก ทุกเวลาเชาและเวลาเย็น ควรปลีกเวลาทําแม
เพียงนาทีเดียวก็ยังดี เม่ือตอนแรกๆ ฝก ผูฝกจะไมพบอะไรอ่ืนนอกจากความยากลําบากและความ
หนักอกหนักใจเพราะทําไมไดอยางเดียว แตไมตองสงสัยเลย หลังจากท่ีไดพยายามทําไปตามวิธีเปน
เวลาหลายเดือนแลว ทานตองพบกับความสุข

๖) การนอนและการรับประทาน การนอนหลับกับการรับประทานตองใหมีแต
พอประมาณเทานั้น เสื้อผาและเครื่องผูกรัดรางกายตางๆ ตองหลวม ๆ

๗) ขอควรระวังอยางอ่ืน ขณะท่ีกําลังซาเซ็นอยู อยาเปนหวงผลท่ีจะได อยาเสียใจ
กับการท่ียังทําไมได อยาไปใสใจกับความไมสบายหรือเจ็บปวดท่ีรางกาย ตั้งหนาฝกตะพืดดวยกําลังใจ
ท้ังหมดเทาท่ีมี ความคิดท่ีรบกวนอยูในจิตทุกชนิด ตองเหวี่ยงไปเสียขางหนึ่งทีเดียวเม่ือหยุดซาเซ็น
ลุกข้ึนชา ๆ และเดินออกมาอยางเงียบ ๆ ลักษณะท่ีทานทําใหเกิดข้ึนไดทางจิตในขณะท่ีฝกซาเซ็นนั้น
ยอมใหเกิดผลสะทอนอยางอ่ืนๆ แกชีวิตท้ังหมดของทาน๑๗๘

เก่ียวกับการบรรลุธรรมของฝายมหายาน สมภาร กลาววา “ฝายมหายาน เนื่องจากไมถือ
วาเปาหมายสูงสุดในชีวิตคือการบรรลุธรรมดาตามคําแนะนําสั่งสอนของพระพุทธเจาหากแตไดแกการ
บําเพ็ญเพียรเอง แนวความคิดเรื่องพระอริยบุคคลสี่ระดับนี้จึงถูกละเลยไปการบรรลุธรรมในฝาย
มหายานนั้นเปนการเพียรพยายามแลวบรรลุเอง แมวาจะมีกิจกรรมกลาวคือการเทศน การสอนใน
มหายาน แตกิจกรรมท่ีวานี้ไมจุดหมายจะใหเกิดผลคือการรูแจงตามคําเทศนานั้น”๑๗๙

ในวรรณกรรมเซน สมภาร พรมทา กลาววา “แนวคิดของมหายานดังกลาวมานี้ออกจะ
ขัดแยงในตัวเอง แตนั้นก็ไมใชประเด็นสําคัญ เรื่องสําคัญท่ีเราควรจับใหไดตอนนี้คือแนวคิดของเรื่อง

๑๗๘ พุทธทาสภิกขุ. ลัทธิความเปนมาแหงศาสนาหินยาน มหายาน. สํานักมหายาน, (กรุงเทพฯ :
สํานักพิมพธรรมสภา,ม.ป.ป.), หนา ๕๐-๕๑.

๑๗๙ สมภาร   พรมทา. พุทธศาสนามหายาน. หนา ๑๙๕-๑๙๖.



๑๑๑

การบรรลุธรรมเปนข้ันตอนตามท่ีแสดงมาขางตนนี้ไมปรากฏวามีในวรรณกรรมฝายมหายาน จริงอยูท่ี
ในบางพระสูตรเชนวัชรเฉทิกาสูตร สุขาวดีวยูหสูตร และอมิตายุรธยานสูตรเปนตน จะมีการกลาวถึง
พระอริยบุคคลสี่จําพวก แตการกลาวถึงนั้นไมมุงจะชักชวนใหเกิดการปฏิบัติตามอุดมคติของมหายาน
เปนคนละอยางกับอุดมคตขิองสาวกยาน เซนมีทัศนะตอการรูแจงเปนแบบฉบับของตัวเอง”๑๘๐

ดังนั้น จึงกลาวไดวา วิธีการปฏิบัติเพ่ือการเขาถึงธรรมกายของพระพุทธศาสนามหายานก็
ไมมีอะไรพิเศษตางจากพระพุทธศาสนาเถรวาท เพราะหลักการและวิธีการตางๆ ก็เปนหลักการและ
วิธีการท่ีมีอยูแลวในพระพุทธศาสนาเถรวาท

๓.๕ สรุป
สรุปไดวา ตรีกาย  หมายถึง แนวคิดเรื่องการแบงแยกกายของพระพุทธเจาออกเปน ๓

องค ตามคติพุทธศาสนาฝายมหายาน ซึ่งตรีกาย อันหมายถึงพระกายท้ัง ๓ ของพระพุทธเจา ในกาย
ตรัยสูตรของมหายาน พระอานนททูลถามถึงเรื่องพระกายของพระพุทธเจา พระพุทธเจาจึงตรัสแก
พระอานนทวา ตถาคตมีกายเปน ๓ สภาวะคือตรีกาย ซึ่งตรีกาย คือ ๑. สัมโภคกาย พระกายท่ีเปน
ทิพยภาวะ ประทับอยู ณ แดนพุทธเกษตร เปนกายแหงความบันเทิง รุงเรืองแผซานปรากฏแกพระ
โพธิสัตวท้ังหลาย ๒. นิรมานกาย พระกายท่ีพระองคเนรมิตรข้ึนทํานองอวตารลงมา อาการมีทรง
พระชวร ประสูติทางพระวรกายนั้นเปนสิ่งมายาท้ังสิ้น นิรมาณกาย หมายถึง กายท่ีเปลี่ยนแปลงได
ตามสภาพของสังขารในฐานะท่ีเปนมนุษย พระศากยมุนีผูทองเท่ียวอยูบนโลก สั่งสอนธรรมแกสาวก
ของพระองค และดับขันธปรินิพพานเม่ือพระชนมายุได ๘๐ พรรษา ๓.ธรรมกาย หมายถึง กาย
แทจริงอันเปนสภาวธรรม ในฐานะเปนสภาพสูงสุด หลักแหงความรู ความกรุณา และความสมบูรณ
สุญญตภาวะ หรือ พระนิพพาน

จากการศึกษาพัฒนาดังกลาวขางตน เราจะพบวา ในยุคพราหมณะ พราหมณไดสรางพระ
พรหมท่ีเรียกวา ปรพรหม ใหไมมีเนื้อ มีตัวมีตนนั้น พระพรหมมีลักษณะเปนจิต และจิตก็ไมมีรูปราง
อยางมนุษยเปนนามธรรม เม่ือเทพเจาคือพระพรหมมีลักษณะเปนจิต การบวงสรวงบูชาเพ่ือขอให
อํานวยผลประโยชนตางๆ ตามวิสัยของพวกปุถุชนยอมไมสามารถกระทําได ไมสามารถมองเห็นได
ดวยประสาทสัมผัส ก็ไมเปนท่ีชอบใจพอใจของคนท่ัวไปเทาใดนัก คนไมเห็นดวย เพราะไมสามารถจะ
บูชาปรพรหมซึ่งเปนสภาวธรรมนั้นได ไมรูวาเปนอะไร

ดังนั้น เพ่ือใหตรงกับความประสงคและรสนิยมของประชาชน พราหมณจึงดัดแปลงแกไข
เรื่องพรหมอีกนิดหนอย แกไขจาก ปรพรหม มาเปน อปรพรหม อปรพรหมก็คือ พรหมหรืออิศวร เปน

๑๘๐ เร่ืองเดียวกัน, หนา ๑๙๙.



๑๑๒

เทพเจาท่ีมีตัวมีตน ไมเปนนามธรรมเหมือนอยางปรพรหม สามารถจะอํานวยประโยชนใหแกผูเคารพ
บูชาได พวกพราหมณนั้นฉลาดปรับปรุงพระเจาใหทันสมัยใหมอยูเสมอ แลวจึงประกาศแกประชาชน
วา ความจริงพระพรหมนั้นมีตัวตน และมีถึง ๔ หนา ๘ กร สามารถมองดูทิศท้ัง ๔ ไดในเวลาเดียวกัน
และดูความเปนไปของชาวโลกไดทุกหนทุกแหงพรอมกันได ชวยชาวโลกไดมากกวา เม่ือพระพรหมมี
ตัวตน และยังมีถึง ๔ หนาอีก แถมยังไมมีภรรยา ไมยุงเก่ียวของดานกามารมณเหมือนพระอินทร
ประชาชนตางก็นิยมชมชอบพอใจ แนวความคิดของพราหมณท่ีสรางพระพรหมเปนท่ีพอใจของ
ประชาชนนี้เอง ทําใหศาสนาพราหมณ – ฮินดูยิ่งใหญและมีอิทธิพลเหนือจิตใจของชาวอินเดียอยางไม
เสื่อมคลาย

ขบวนการของการเคลื่อนไหวพระพุทธศาสนามหายานก็เปนเชนเดียวกัน ความตองการไม
อยากเห็นพระพุทธเจาดับสูญมีกําลังแรงมาก แรงจนกระท่ังแมเม่ือกอนท่ีจะแตกแยกออกเปน
มหายาน ผูรูในทางพระพุทธศาสนา ก็ตองคิดหาวิธีการท่ีจะทําความพอใจใหแกคน ลงทายก็ตองสราง
ลัทธิข้ึนมาวา พระพุทธเจานั้นมิไดมีองคเดียว แตยังมีอีกหลายพระองคท่ีจะมาตรัสรูขางหนา จึงไดเกิด
มีพระพุทธเจาในอนาคตข้ึน พระพุทธศาสนาไดดัดแปลงอนุโลมตามความตองการของประชาชนดวย
การคิดเรื่องราวในพระพุทธศาสนาวาจะมีสิ่งใดท่ีพอจะแกไขได เพ่ือสนองความเชื่อถือดังกลาว
มหายานไดคิดหลัก "โพธิจิต" ข้ึนคือ การท่ีคนเราจะมุงไปสูพุทธภูมิไดนั้น จําตองบําเพ็ญพระโพธิญาณ
คือการกระทําตัวใหเปนโพธิสัตว ซึ่งเปนการชําระจิตใจใหบริสุทธิ์ และสิ่งจําเปนท่ีสุดท่ีพระโพธิสัตว
ตองปฏิบัติก็ไดแก ความเมตตากรุณาในการโปรดสัตวใหพนทุกข พระโพธิสัตวจึงตองสะสมบารมีตางๆ
ในแตละชาติเพ่ือมุงหวังพุทธภูมิเปนจุดหมายปลายทาง

ฉะนั้น เม่ือบุคคลใดเกิดความทุกขความเดือดรอนตองการความชวยเหลือ แทนท่ีจะกราบ
ออนวอนพระเจาของศาสนาพราหมณใหชวย ก็เปลี่ยนมาเปนบูชาขอใหพระโพธิสัตวชวย เนื่องจาก
พระโพธิสัตวประกอบดวยมหากรุณาอันไมมีท่ีสิ้นสุด

เหตุผลอีกประการหนึ่งก็คือ นิกายมหายานตองการฟนฟูพระพุทธศาสนา ในเวลานั้น
ศาสนาพราหมณเจริญรุงเรืองข้ึนมามาก ลัทธิมหายานจึงเกิดข้ึนมาเพ่ือเปนคูแขงท่ีสําคัญของศาสนา
พราหมณ นิกายมหายานจึงเกิดข้ึนตามสถานการณบังคับใหเกิด

พระเถระองคสําคัญๆ ท่ีเปนทัพหนาในสมัยนั้น ก็ไดแก พระอัศวโฆษ ซึ่งเปนผูแตงคัมภีร
มหายานศรัทโธปาทศาสตร และตอมา พระนาคารชุน ก็เปนองคท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีตั้งนิกายมหายานจน
สามารถเปนนิกายท่ีทรงอิทธิพลมาก และไดแตงหนังสือชื่อ ปรัชญามาธยมิกศาสตร หนังสือเลมนี้ได
รวมเอาปรัชญาของนานานิกายในพุทธศาสนาไวดวย

จากท่ีกลาวมาในขางตนพบวา มหายานในระยะแรกเชื่อวา พระพุทธเจามีเพียง ๒ กาย
คือ ธรรมกาย ซึ่งหมายถึงพระคุณของพระพุทธองค ไดแก พระเมตตาคุณ พระปญญาคุณ และพระวิ



๑๑๓

สุทธิคุณ นอกจากธรรมกาย ก็มี นิรมาณกาย หมายถึง กายเนื้อในขณะท่ีพระองคยังทรงพระชนมอยู
มหายานไดแตงเติมเพ่ิมอีกกายหนึ่งเขาไปคือ สัมโภคกาย ซึ่งเปนกายของพระพุทธองคท่ีสําแดงให
ปรากฏเฉพาะ พระโพธิสัตว พระกายนี้เปนสภาวะทิพยมีรัศมีรุงเรืองแผซานท่ัวไป พระองคยังทรง
สดับคําสวดมนตของเรา แมจะดับขันธปรินิพพานไปแลว

ในความเห็นของฝายมหายานนั้นพระพุทธเจาเปนทิพยภาวะ มีภาวะความเปนอยูคูกับโลก
เสมอ อยาคิดวาการปรินิพพานของพระพุทธองคเปนภาวะขาดศูนยโดยสิ้นเชิง การปรินิพพานของ
พระองคเปนเพียงภาพมายาเทานั้น โดยความเปนจริงแลว พระพุทธเจานั้นเปนอนาทิ เปนอนันตะ
ดวยความเชื่อดังกลาวพระพุทธเจาของมหายานจึงปรากฏมีพระกาย ๓ ลักษณะ ซึ่งองคประกอบและ
ลักษณะของตรีกายในความเห็นของฝายมหายานนั้นพระพุทธเจาเปนทิพยภาวะ มีภาวะความเปนอยู
คูกับโลกเสมอ อยาคิดวาการปรินิพพานของพระพุทธองคเปนภาวะขาดศูนยโดยสิ้นเชิง การ
ปรินิพพานของพระองคเปนเพียงภาพมายาเทานั้น โดยความเปนจริงแลว พระพุทธเจานั้นเปนอนาทิ
เปนอนันตะ ดวยความเชื่อดังกลาวพระพุทธเจาของมหายานจึงปรากฏมีพระกาย ๓ ลักษณะ ซึ่งเรียก
กันวา ตรีกาย คือ

๑. สัมโภคกาย คือ พระกายท่ีเปนทิพยภาวะ ประทับอยู ณ พุทธเกษตรของ
พระองค ทรงแสดงพระสัทธรรมอยูในแดนอ่ืนๆ พระพุทธเจาอาจมาปรากฏพระองคแกพวกเรา
ได ในคัมภีรปญจวีสติ มีอธิบายวา หลังจากท่ีพระโพธิสัตวเจาถึงพุทธภูมิโดยการปฏิบัติตามบารมีท้ัง
๖ จึงมีอวัยวะใหญครบ ๓๒ และมีอวัยวะเล็กๆ อีก ๘๐ แลวทรงแสดงมหายานสูตรแกพระโพธิสัตว
ท้ังหลายและทรงปลูกไวซึ่งความปติยินดีและความเมตตาลงในจิตของพระโพธิสัตวเหลานั้น
สัมโภคกายดํารงอยูเพ่ือชวยเหลือพระโพธิสัตวท่ีปฏิบัติผานทสภูมิแลว เปนกายท่ีอยูระหวางธรรมกาย
และนิรมาณกาย ดํารงอยูนิรันดร พนจาก อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เปนกายท่ีมีอยูกอนนิรมาณกาย และ
มีอยูหลังปรินิพพานของนิรมาณกาย

๒. นิรมานกาย คือ พระกายท่ีพระองคนิรมิตข้ึนมา เปนพระกายเนื้อท่ีคนท่ัวไป
สามารถมองเห็นได เชน ความทรุดโทรมดวยความชรา และความดับขันธ เปนตน เปนพระกายท่ีทรง
นิรมิตมาเพ่ือบําเพ็ญพุทธกิจคัมภีรปญจวีสติ แสดงวา พระโพธิสัตวหลังจากไดรับธรรมจากการปฏิบัติ
บําเพ็ญบารมีจนไดเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงสามารถเสด็จไปโปรดสรรพสัตวไดทุกท่ีทุกแหงดวยนิ
รมเมฆหรือนิรมานกาย นั่นเอง

๓. ธรรมกาย คือ พระกายท่ีแทจริงของพระพุทธเจา เปนแกนแท เปนสัจจธรรม
ท่ีดํารงอยูไมมีวันสลาย ธรรมกายจัดเปนนิจจัง สุขขัง ศูนยตา และบริสุทธิ์ อีกท้ังธรรมกายยังสัมพันธ
กับเรื่องราว ของ ตถาคตครรภ ,พุทธภาวะ และรัตนท้ังสาม คือ พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ อีก
ความหมายหนึ่งคือความตรัสรูธรรมคือพระนิพพานนั่นเอง “ ธรรมกาย ” หมายถึง พระคุณท้ังหลาย



๑๑๔

ของพระพุทธองค อันมีพระเมตตาคุณ , พระกรุณาธิคุณ , พระปญญาคุณ ซึ่งมีรัศมีแผกวาง แผคลุม
ไปโดยท่ัว ไรเงื่อนไขและไรซึ่งขอจํากัดใดๆ ท้ังปวง เปนสภาวะอมตะ ไมมีเบื้องตน ไมมีทามกลางและ
ไมมีท่ีสุด หรือภาวะแหงการตรัสรูธรรมหรือพระนิพพาน

พระธรรมกาย เปนพระนิรันดรกายของพระพุทธเจา ซึ่งเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน พระ
โพธิญาณซึ่งปรากฏอยูทุกแหงหน พระธรรมกายนี้อยูเหนือกาลเทศะ ไมอยูใตอํานาจของไตรลักษณ
พระธรรมกายนี้ทรงไวซึ่งอันติมภาพอยางสัมปุรณะ ยอมอยูเหนือความเขาใจและความคาดคะเนของ
สามัญมนุษย ซี่งรับรูไมได ท่ีมาของพระนิรมานกาย และพระสัมโภคกาย โดยท่ีพระรูปกายท้ังสองตอง
ข้ึนอยูกับพระธรรมกายนี้

ความเลื่อมใสความเคารพอยางสูงในองคพระพุทธเจา ทําใหคนท้ังหลายไมอยากคิดในทาง
ท่ีวา การปรินิพพานของพระพุทธเจานั้นหมายถึงความดับสูญสลาย อยากจะใหพระพุทธเจายังมีอยู
เปนอยูเสมอไมเปลี่ยนแปลง เรื่องท่ียกเอาพระธรรมข้ึนมาแทนพระพุทธเจานั้น เปนเรื่องท่ีจะใหคน
ท้ังหลายยอมรับนั้นเปนการยากเหลือเกินสําหรับปุถุชน เราไดเห็นมาแลววา ในประเทศอินเดียนั้น
ความคิดความตองการของคนเรานั้น มีความสําคัญในการตั้งหลักศาสนาเปนอันมาก

สรุปวา “ตรีกาย” คือกายทิพยท่ีสถิตอยูบนแดนพุทธเกษตร  แตเสด็จอวตารลงมา
ชวยเหลือมนุษยหรือเสด็จลงมาโปรดสรรพสัตว โดยธาตุแทของพระองคนั้นมีความสมบูรณนิรันดร



บทที่ ๔
เปรียบเทียบแนวคิดเร่ืองตรีมูรติในศาสนาพราหมณ-ฮินดู

กับแนวคิดเร่ืองตรีกายในพุทธศาสนามหายาน

๔.๑ เปรียบเทียบความหมายของตรีมูรติกับตรีกาย
คําวา “ตรีมูรต(ิ )” แยกเปนคําวา “ตรี” แปลวา “สาม”,กับคําวา “มูรต”ิ แปลวา

รูปแบบ, ตรีมูรติ จึงหมายถึง รูปแบบท้ังสามหรือรูปแบบของพระผูเปนเจาท้ังสามพระองค ซึ่ง
ประกอบไปดวย พระพรหม(พระผูสราง) พระวิษณุหรือพระนารายณ (พระผูรักษา) พระศิวะหรือพระ
อีศวร(ผูทําลาย) เปนหลักสําคัญในศาสนาพราหมณ-ฮินดู

แตความหมายโดยรวม ตรีมูรติ หมายถึง การอวตาร การจําแลงขององคเทพลงมาสรางสรรค
สรรพสิ่ง  รักษาสิ่งดีงามใหคงอยู และทําลายลางสิ่งไมดีงามใหแตกดับ  เปนการทําบทบาท  อํานาจ
หนาท่ี ความรับผิดชอบของพระเปนเจาสูงสุดท้ังสามองคในศาสนาฮินดู ซึ่งพัฒนาแนวคิดมาจากยุค
อารยันจนถึงยุคอวตารดวยการตีความหมายใหม เปนการอธิบายความหมายบทบาทอํานาจหนาท่ีของ
เทพท้ัง ๓ องคในฐานะเทพจําแลงแปลงกายเปนภาคตางๆ ซึ่งอาจเปรียบไดกับหลักธรรมท่ีวา เกิดข้ึน
ตั้งอยูและดับไป

สวนคําวา “ตรีกาย” หมายถึง แนวคิดเรื่องการแบงแยกกายของพระพุทธเจาออกเปน ๓
องค ตามคติพุทธศาสนาฝายมหายาน ซึ่งตรีกาย อันหมายถึงพระกายท้ัง ๓ ของพระพุทธเจา ในกาย
ตรัยสูตรของมหายาน พระอานนททูลถามถึงเรื่องพระกายของพระพุทธเจา พระพุทธเจาจึงตรัสแก
พระอานนทวา ตถาคตมีกายเปน ๓ สภาวะ (ตรีกาย) คือ คือ ๑. สัมโภคกาย พระกายท่ีเปนทิพย
ภาวะ ประทับอยู ณ แดนพุทธเกษตร เปนกายแหงความบันเทิง รุงเรืองแผซานปรากฏแกพระ
โพธิสัตวท้ังหลาย ๒. นิรมานกาย พระกายท่ีพระองคเนรมิตรข้ึนทํานองอวตารลงมา อาการมีทรง
พระชวร ประสูติทางพระวรกายนั้นเปนสิ่งมายาท้ังสิ้น นิรมาณกาย หมายถึง กายท่ีเปลี่ยนแปลงได
ตามสภาพของสังขารในฐานะท่ีเปนมนุษย พระศากยมุนีผูทองเท่ียวอยูบนโลก สั่งสอนธรรมแกสาวก
ของพระองค และดับขันธปรินิพพานเม่ือพระชนมายุได ๘๐ พรรษา ๓.ธรรมกาย หมายถึง กาย
แทจริงอันเปนสภาวธรรม ในฐานะเปนสภาพสูงสุด หลักแหงความรู ความกรุณา และความสมบูรณ
สุญญตภาวะ หรือ พระนิพพาน สรุปวา “ตรีกาย” คือกายทิพยท่ีสถิตอยูบนแดนพุทธเกษตร  แต
เสด็จอวตารลงมาชวยเหลือมนุษยหรือเสด็จลงมาโปรดสรรพสัตว โดยธาตุแทของพระองคนั้นมีความ
สมบูรณนิรันดร
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๑).ประเด็นความเหมือน
จากการศึกษานิยามความหมายขางตน เม่ือเปรียบเทียบความหมายของคําวา ตรีมูรติ กับ ตรี

กาย แลวจะพบวามีความเหมือนกันใน ๓ ประเด็นหลัก  คือ
๑.ประเด็น“ความเชื่อแบบเทวนิยม” ในสองศาสนา ท้ังศาสนาพราหมณ-ฮินดู และพุทธ

ศาสนามหายาน (โดยเฉพาะอยางยิ่งนิกายโยคาจาร(เกิดในอินเดีย)และนิกายสุขาวดี(เกิดในจีน))
๒.ประเด็น“การอวตาร” จําแลงแปลงกายลงมาแสดงอํานาจ  ทําบทบาทหนาท่ี

รับผิดชอบ(มีเมตตาตอสรรพสิ่งและสรรพสัตว)
๓.ประเด็น“การใชคําวา “ตรี”” มากําหนดจํานวนองคเทพและภาวะการจําแลงแปลงกาย

ลงมาแสดงอํานาจ  ทําบทบาทหนาท่ี  รับผิดชอบ(มีเมตตาตอสรรพสิ่งและสรรพสัตว) ซึ่งท้ังสอง
ศาสนาตางกําหนดไว ๓ องคเหมือนกัน

๒).ประเด็นความตาง
จากการศึกษาขางตน เม่ือเปรียบเทียบความหมายของคําวา ตรีมูรติ กับ ตรีกาย แลวจะ

พบวามีความเหมือนกันในภาพรวม ๓ ประเด็น คือ ๑.ความเชื่อแบบเทวนิยม ๒.แนวคิดเรื่องการ
อวตาร และการใชคําวา “ตรี” เหมือนกัน

อยางไรก็ตามในประเด็น“การใชคําวา “ตรี”” มากําหนดจํานวนองคเทพและภาวะการ
จําแลงแปลงกายลงมาแสดงอํานาจ  ทําบทบาทหนาท่ี  รับผิดชอบ(มีเมตตาตอสรรพสิ่งและสรรพ
สัตว) ซึ่งท้ังสองศาสนาตางกําหนดไว ๓ องคเหมือนกัน หากพิจารณาเพียงผิเผินจะพบวาเหมือนกัน
แตเม่ือศึกษาความหมายท่ีแทจริงแลวจะพบวา ตรีมูรติ เปนเทพ ๓ องคท่ีรวมเอาการอวตารขององค
วิษณุพระนารายณจําแลงเปนเทพอวตาร ๑๐ ปาง โดยรวมเอาพระพุทธเจาในพุทธศาสนาเปนปางท่ี
เกา(พุทธาวตาร)ดวย  ในขณะท่ี ตรีกาย  มิไดกลาวถึงการจําแลงแปลงกายแบบกลืนหรือดึงเทพของ
สาสนาพราหมณ-ฮินดู มารวมดวยเลยแตอยางใด
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ซึ่งอาจสรุปใหเห็นภาพรวมในตารางดานลางนี้

นิยามความหมาย ความเหมือน ความตาง
ตรีมูรติ ๑.ประเด็น“ความเชื่อแบบเทวนิยม”

๒.ประเด็น“การอวตาร”
๓.ประเด็น“การใชคําวา “ตรี””

ตรีมูรติ เปนเทพ ๓ องคท่ีรวมเอา
การอวตารขององควิษณุพระ
นารายณจําแลงเปนเทพอวตาร
๑๐ ปาง โดยรวมเอาพระพุทธเจา
ในพุทธศาสนาเปนปาง ท่ี เก า
(พุทธาวตาร)ดวย

ตรีกาย ๑.ประเด็น“ความเชื่อแบบเทวนิยม”
๒.ประเด็น“การอวตาร”
๓.ประเด็น“การใชคําวา “ตรี””

ในขณะท่ี ตรีกาย  มิไดกลาวถึง
การจําแลงแปลงกายแบบกลืน
หรือดึงเทพของศาสนาพราหมณ-
ฮินดู มารวมดวยเลยแตอยางใด

ตาราง ๔.๑ : เปรียบเทียบความหมายของตรีมูรติกับตรีกาย
ท่ีมา : พระมหาบุญทัน  ธีรงกุโร(จําปาทอง),ผูวิจัย

๔.๒ เปรียบเทียบกําเนิดและพัฒนาการแนวคิดของตรีมูรติกับตรีกาย
ศาสนาพราหมณ-ฮินดไูดพัฒนาความเชื่อเรื่องเทพเจาเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย จาก

ศาสนาดั้งเดมิยุคอารยันหรือศาสนาชาวอารยัน ตั้งแตชาวอารยันเริ่มเขามาตั้งถ่ินฐานในชมพูทวีป(ใน
อดีต)หรืออินเดีย(ในปจจุบัน)จนทําใหมีชื่อในชวงเริ่มแรกวา“ศาสนาสนาตนะ”แปลวา“ศาสนาท่ีดํารง
อยูนิจนิรันดร ไมมีวันเสื่อมคลาย”

ตอมาเกิดคัมภีรพระเวท เรียกวา“ไวทิกธรรม(ธรรมท่ีไดจากพระเวท)ภายหลังเปลี่ยนเปน
“อารยธรรม(ธรรมอันดีงาม)”เม่ือชนชั้นพราหมณมีอิทธิพลทางศาสนาจึงชื่อวา ศาสนาพราหมณบาง
พราหมณธรรมบาง แปลวา คําสอนของพราหมณ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางศาสนา จึงชื่อวา“หิน
ทูธรรม” หรือ“ฮินดูธรรม”แปลวา“ธรรมท่ีสอนลัทธิอหิงสา” คําวา อหิงสา แปลวา การไมเบียดเบียน
มาเปนศาสนายุคชนชั้นพราหมณมีบทบาทอํานาจควบคุมชี้นําสังคม จึงเปนศาสนาพราหมณ

ตอมาเกิดสายธารความคิดหลอมรวมความเชื่อมาเปนพราหมณใหมในลุมแมน้ําสินธุ จึงเรียก
รวมวา พราหมณ-ฮินดู หรือพราหมณใหม
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แตจากประวัติความเปนมาอันยาวนานของศาสนาพราหมณ-ฮินดู กอใหเกิดแนวคิดทาง
ศาสนาตางกันออกไป ซึ่งความแตกตางดังกลาวจะชัดเจนข้ึนเม่ือกลาวถึงการแบงยุคสมัยของศาสนา
พราหมณ-ฮินดูกอน โดยนักปราชญทางศาสนาไดแบงยุคศาสนาพราหมณ-ฮินดูออกเปน ๓ ยุค คือ
๑.ยุคพระเวท (อยูในชวงประมาณ ๑,๐๐๐-๑๐๐ ป กอนพุทธกาล) ๒.ยุคพราหมณ (ประมาณ ๑๐๐
ป กอนพุทธกาล ถึง พ.ศ. ๗๐๐) และ ๓.ยุคฮินดู (ตั้งแต พ.ศ. ๗๐๐ เปนตนมา)

ทานเสฐียรโกเศศ และนาคะประทีป แบงศาสนาพราหมณ-ฮินดู เปน ๑๑ ยุค คือ (๑).ยุค
ดึกดําบรรพ (๑,๐๐๐ ป กอนพุทธกาล) (๒).ยุคพระเวท (๙๕๗ - ๔๗๕ ปกอนพุทธกาล) (๓).ยุค
พราหมณ ( ๒๕๗ ปกอน พ.ศ. - พ.ศ. ๔๓) (๔). ยุคฮินดูเกา (ฮินดูแท) (๕๗ ปกอน พ.ศ. – ตน
พุทธกาล) (๕).ยุคอุปนิษัท (๕๗ ปกอน พ.ศ. – ตนสมัยพุทธกาล) (๖).ยุคพระสูตร (สุตตะ) (พ.ศ. ๖๐
- พ.ศ. ๓๖๐) (๗).ยุคอวตาร(พ.ศ. ๒๒๐ - พ.ศ. ๖๖๐) (๘).ยุคเสื่อม (พ.ศ. ๘๖๑ - พ.ศ. ๑๑๙๐) (๙).
ยุคฟนฟู (พ.ศ. ๑๒๐๐ - พ.ศ. ๑๗๔๐) (๑๐).ยุคภักต(ิภักด)ี (พ.ศ. ๑๗๔๐ - พ.ศ. ๒๓๐๐) (๑๑).ยุค
พราหมณ-ฮินดใูหม (พ.ศ. ๒๓๐๐–ปจจุบัน)

จากประวัติการแบงยุคสมัยตางๆในศาสนาพราหมณ-ฮินดู ๑๑ ยุค ขางตนนั้น ในยุคท่ี ๗
ยุคอวตาร ยุคท่ี ๘ ยุคเสื่อม และยุคท่ี ๙ ยุคฟนฟู  จะพบความสืบเนื่องวา จากยุคท่ี ๗ คือ ยุคอวตาร
(ระยะเวลาประมาณ พ.ศ. ๒๒๐ - พ.ศ. ๖๖๐) เปนตนมา ชวงท่ีเกิดการจลาจลชิงอํานาจภายใน
อินเดียยาวนาน และถูกศัตรูนอกประเทศรุกรานผลัดเปลี่ยนกันเขาปกครอง บางชวงผูปกครองศรัทธา
ศาสนาพราหมณ-ฮินดู บางคนศรัทธาศาสนาเชน บางคนก็เลื่อมใสศาสนาพุทธ ผูนําศรัทธาศาสนาไหน
ก็จะยกยองเชิดชูศาสนาของตนและกดก่ีขมเหงรังแกศาสนาอ่ืนๆ ท้ังโดยตรงและโดยออม ปลายยุค
ราชวงศกุษาณะพระเจากนิษฐกะทรงอุปถัมภศาสนาพุทธ พวกพราหมณ-ฮินดูจึงแขงกับศาสนาพุทธ
ดวยการดึงเอาหลักธรรมดีๆ ของฝายตรงขามเขามาปนกับลัทธิของตนเกิดสัทธรรมปฏิรูปเลียนแบบ
เอาอยาง เขาลักษณะ“ดึงเขาเขามากลืนหายแลวกลายเปนเรา” และศาสนาพราหมณ-ฮินดเูดิมได
แยกเปนนิกายใหมแขงกันเอง สมัยอวตารนี้เกิดคัมภีรใหมๆ ข้ึนมาเพ่ือดึงชนทุกวรรณะใหรูหลักธรรม
รูจักหนาท่ีตนและปฏิบัติหนาท่ีนั้นๆ ใหดีท่ีสุด

ยุคเสื่อม (ระยะเวลาประมาณ พ.ศ. ๘๖๑ - พ.ศ. ๑๑๙) ยุคท่ีราชวงศคุปตะ เชื้อสายฮินดูแท
โคนอํานาจกษัตริยราชวงศกุษาณะ(ท่ีนับถือพุทธ)ลงไดสําเร็จ และฟนฟูศาสนาพราหมณ-ฮินดูข้ึนใหม
ราชวงศนี้ปกครองสรางความรุงเรืองอยูประมาณ ๒ ศตวรรษ(๒๐๐ ป) ก็เสียอํานาจแกพวกฮ่ัน(จีน)รุก
อินเดียเขามาทางแควนปญจาบ และปกครองอินเดียอยูประมาณ ๕๐ ป แตก็ถูกกษัตริยอินเดียขับไล
ออกไปเม่ือป พ.ศ. ๑๐๗๑ จากนัน้อินเดียแบงเปน ๒ อาณาจักรใหญ ๒ ครั้ง คือ ครั้งแรกแบงเปน
อาณาจักรชายทะเลฝงตะวันตก(ราชวงศจาลุกยะ) กับอาณาจักรชายทะเลฝงตะวันออก (พวกปลลวะ)
ครั้งท่ี ๒ ในตอนปลาย ของยุคนี้ ปรากฏวาเจาผูครองนครอินเดียภาคเหนือพระองคหนึ่งทรงพระนาม
วาหรรษาวัฒนา สามารถรวบรวมดินแดนภาคเหนือไวในอํานาจไดท้ังหมดจึงพยายามขยายตัวลงมา
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ทางใตแตไมสําเร็จเพราะระหวางนี้พวกมิลักขะมีกําลงัเขมแข็งมากอินเดียปลายยุคนี้จึงแยกเปน ๒
อาณาจักรอีกครั้งหนึ่ง คือ อาณาจักรเหนือ (ระหวางภูเขาหิมาลัย-ลุมแมน้ํานัมมทา) กับอาณาจักรใต
(ตลอดคาบสมุทรเดคคาน) ซึ่งพระเจาหรรษาวัฒนาทรงเลื่อมใสศาสนาพุทธนิกายมหายาน ทรง
อุปถัมภนิกายนี้และทรงเปนปฏิปกษตอศาสนาพราหมณ-ฮินดู สมัยนี้จึงไดชื่อวาเปนยุคเสื่อม

เพราะศาสนาพราหมณ-ฮินดูแตกนิกายมากมาย แตละนิกายปฏิบัติเสื่อมลงกวาเดิม
โดยเฉพาะนิกายใหญ ๒ นิกาย คือ นิกายไศวะ (นิกายท่ีนับถือพระศิวะเปนใหญ) กับ นิกายไวษณพ
หรือนิกายไวษณวะ(นิกายท่ีนับถือพระวิษณุเปนใหญ) ตางสรางเทพเจาฝายตนใหเลอเลิศสูงสงดูหม่ิน
เหยียดหยามเทพเจาของอีกฝายหนึ่ง แมจะมีผูพยายามแกปญหาโดยยกใหเทพท้ังสาม(ตรีมูรต)ิ คือ
พระพรหม พระศิวะ และพระวิษณุ มีศักดิ์สูงเทาเทียมกันก็ตาม แตไมเปนท่ียอมรับของประชาชน
ประกอบกับท้ังนิยายไศวะและนิกายไวษณพ ไดแตงเปนคัมภีรประจํานิกายของตนข้ึนมา ตางยกยอง
เทพเจาท่ีตนเคารพไวสูงกวาเทพอ่ืน จึงนํามาสูความขัดแยงกันรุนแรงภายในศาสนาเดียวกันระหวาง
นิกาย คัมภีรท่ีมีชื่อเสียงและไดรับความนิยมมากท่ีสุดคือคัมภีรวิษณุปุราณะของนิกายไวษณพ

ปรากฎการณสืบเนื่องจากยุคอวตารสูยุคเสื่อม จนถึงยุคฟนฟู (ระยะเวลาประมาณ พ.ศ.
๑๒๐๐ - พ.ศ. ๑๗๔๐) หรือชวง ๓ ยุคนี้เปนชวงเวลาท่ีอินเดียถูกศัตรูภายนอกรุกรานอีกครั้งหนึ่ง โดย
พวกมุสลิมเชื้อสายตุรกีจากอัฟกานิสถาน(เตริกอัฟกานิสถาน) บุกรุกเขามาสูลุมแมน้ําสินธุ แตกษัตริย
ฮินดูท่ีเขมแข็งพระองคหนึ่งสามารถตานทานไวไดและสถาปนาราชวงศราชบุตรข้ึนปกครองอินเดีย
ตั้งแตภาคตะวันตกมาจนถึงภาคกลาง เปนเวลานานเกือบ ๓ ศตวรรษ (๓๐๐ ป)

สมัยฟนฟูถือเปนสมัยท่ีศาสนาพราหมณ-ฮินดปูรับตัวแขงกับศาสนาพุทธโดยเปนยุคท่ีพุทธ
ศาสนาเริ่มเสื่อมจากอินเดีย เพราะศาสนาพราหมณ-ฮินดไูดรับการอุปถัมภ เจาลัทธิ นักบวช
นักปราชญ ศาสนิกชนในศาสนาพราหมณ-ฮินดูพยายามทุกวิถีทางท่ีจะสรางความม่ันคงถาวรและ
เผยแพรลัทธิศาสนาของตนออกไปใหแพรหลายมากท่ีสุด โดยเฉพาะในหมูคนพ้ืนเมืองเดิม จึงพยายาม
กีดกันศาสนาพุทธและศาสนาเชนมิใหกลับมาเปนคูแขงไดอีก จากยุคอวตารซึ่งเต็มไปดวยการตอสู
นํามาสูยุคเสื่อมของพราหมณ-ฮินดู  พุทธศาสนานิกายมหายานรุงเรือง จนเกิดการตอสูกอบกูศรัทธา
กลับคืนมาอีกครั้งเปนยุคฟนฟู ทําใหพบวาท้ังศาสนาพราหมณ-ฮินดูและพุทธศาสนามหายานพยายาม
ตอสูกัน ๓ ระดับ คือ

๑.ระดับคัมภีรและระดับการตีความคัมภีร มีการแตงคัมภีรและอรรถกถาข้ึนมาใหมเพ่ือ
อธิบายหลักธรรมใหลึกซึ้งมากยิ่งข้ึน

๒.ระดับธรรมะและการปฏิบัติ มีการพยายามดึงเอาหลักธรรมท่ีโดดเดนของศาสนาฝายตรง
ขามเขามาปลอมปนในของตนเองจนศาสนิกชนหลงยอมรับ
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๓.ระดับความเชื่อและพิธีกรรม มีความพยายามสรางเทพเจาใหสูงสุดกวาศาสนาฝายตรง
ขาม เชน ในคัมภีรปุราณะ ไดกลาวถึงการอวตารของพระนารายณโดยลงมาเปนพระพุทธเจา(พุทธาว
ตาร)คือพยายามดึงพระพุทธเจาหรือพุทธสาสนาเขาไปเปนสวนหนึ่ง ท้ังนี้ก็เพ่ือตอบโตพุทธศาสนา
มหายาน  อยางไรก็ตามพุทธศาสนามหายานก็พยายามตีความสรางพระพุทธเจาข้ึนมาอีกมิติหนึ่งคือ
ตรีกายเพ่ือหนีการถูกกลืนไปเปนอวตารของพระวิษณุนารายณในองคพระตรีมูรติ

จากการศึกษารายละเอียดในการแบงยุคสมัยตางๆ ถึง ๑๑ ยุค ขางตน ผูวิจัยไดพบวา
แนวคิดตรีมูรตไิดกอตัวและพัฒนาการมาเรื่อยๆ  ตั้งแตเริ่มแรกสมัยท่ีเปนศาสนาสนาตนะ มีความเชื่อ
ในพระเจาตามแบบศาสนาดั้งเดิมของชาวพ้ืนเมือง และนับถืออํานาจลึกลับทุกชนิดท่ีแฝงใน
ธรรมชาติ ตอมาเม่ือเกิดคัมภีรพระเวท พระเจาไดพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลา โดยเริ่มจาก
พระพรหมจนในท่ีสุดไดเปลี่ยนมาเปนพระศิวะบาง และพระวิษณุบาง ตอเม่ือไดมีการพัฒนาจาก
ศาสนาพราหมณมาเปนฮินดูหรือพราหมณใหม คําสอนในเรื่องพระเจาไดปรากฏอยูในรูปของพระ
ปรมาตมัน พระเจาไมมีรูปกายแตทรงสําแดงองคออกมาเปน ๓ รูป (ตฺรยรูป,ไตรรูป,ตรีรูป) ไดแก พระ
พรหม พระวิษณุ พระศิวะ ดังนั้น จุดหมายสุดทายของศาสนาพราหมณ-ฮินดูปจจุบันคือวิญญาณยอย
(ชีวาตมัน)กลับเขาไปสูโมกษะ หลุดพนจากกิเลสและทุกขไปเปนหนึ่งเดียวกับอาตมัน(ปรมาตมันหรือ
พรหมัน)ไมตองเวียนวายตายเกิดอีกตอไป

ดังนั้นอาจสรุปกําเนิดท่ีมาและพัฒนาการแนวคิดตรีมูรติในศาสนาพราหมณ-ฮินดู ไดดังนี้

แผนภาพท่ี ๔.๑ : สรุปกําเนิดท่ีมาและพัฒนาแนวคิดตรีมูรติ
ท่ีมา : พระมหาบุญทัน  ธีรงกุโร(จําปาทอง),ผูวิจัย

อาตมัน/
ปรมาตมัน

พระพรหม

พระวษิณุ/นารายณ์ พระศิวะ/อีศวร
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ในดานกําเนิดและพัฒนาการแนวคิดตรีกายในพุทธศาสนามหายานนั้น นักปราชญเชื่อวา
พุทธศาสนามีเคามูลการแยกนิกาย ตั้งแตหลังเหตุการณพุทธปรินิพพานเปนตนมา โดยมีพระ
มหากัสสปเถระเปนประธานปฐมสังคายนา แตพระปุราณะไมยอมรับผลการสังคายนาครั้งนั้น จึงแยก
มาทําสังคายนาตางหาก และพัฒนาการแยกเปน ๑๘ นิกายหรือมากกวานั้นในพุทธศตวรรษท่ี ๒
สวนมากเปนนิกายยอย ไมมีบทบาทนัก แตนิกายท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดในระยะ ๕ ทศวรรษแรก(๕๐ ป
แรก)ไดแก เถรวาท แตก็แยกเปนนิกายยอยถึง ๑๒ นิกาย และมาพัฒนาเต็มตัวในราวพุทธศตวรรษ
ท่ี ๖-๗ สมัยราชวงศกุษาณะแผอิทธิพลอยูในอินเดียภาคเหนือ และพวกอันธระเรืองอํานาจ ณ อินเดีย
ภาคใต เกิดลัทธินิกายมหายาน

การเกิดนิกายมหายานนั้นอาจเปนดวยหลายสาเหตุ เชน การตีความพระธรรมวินัยตางกันจึง
แยกนิกาย ๑-๒๒ นิกาย การมองบุคลิกภาพของพระพุทธองคตางกัน แรงกดดันของศาสนา
พราหมณ-ฮินดูสงผลใหพุทธศาสนาตองปรับตัวเองใหอยูรอด เพราะยุคพระเจาอโศกมหาราช
พระองคทํานุบํารุงพุทธศาสนาจนรุงเรืองสูงสุด พราหมณสูญเสียอํานาจจึงผูกใจเจ็บแคน
คณาจารยศาสนาพราหมณพยายามลมพุทธศาสนาทุกวิถีทาง แตไมสําเร็จ ครั้นหลังสิ้นยุคพระเจา
อโศกมหาราช พราหมณสุงคะยึดอํานาจคืนไดจึงทําลายพุทธศาสนาทุกวิถีทาง ท้ังศาสนสถาน  ฆา
พระสงฆ  เผาคัมภีร เปลี่ยนแปลงเบี่ยงเบนคําสอน ความเชื่อและพิธีกรรม พรอมกับปรับเปลี่ยนวิธี
อธิบายคําสอนในศาสนาพราหมณ-ฮินดูใหเขาใจงายข้ึน โดยแตงมหากาพยมหาภารตะและรามายณะ
หรือรามเกียรติ์เปนท่ีนิยมชมชอบมากท่ีสุด เชื่อกันวา ในเบื้องตนนั้นศาสนาพราหมณสรางตรีมูรติ
ข้ึนมาเลียนแบบไตรสรณคมน ๓ ในพระพุทธศาสนา เลียนแบบการสรางองคกรนักบวชเหมือน
สังฆะในพุทธศาสนา  สรางสังฆารามหรือวัดเปนท่ีอยูอาศัยเหมือนพุทธ สรางแหลงจาริกแสวงบุญ
เหมือนสังเวชนียสถานแหลงแสวงบุญ พราหมณจึงแผอิทธิพลท่ัวชมพูทวีป เม่ือเปนเชนนี้ พุทธศาสนา
มหายานจึงปฏิรูปการเผยแพรพุทธศาสนาแขงศาสนาพราหมณ ๒ แนว คือ ๑.แนวบุคลาธิษฐาน ๒.
แนวธรรมาธิษฐาน เกิดจากพุทธบริษัทหลังปฏิรูปพุทธศาสนา ๑๘ นิกาย พระเถระเองก็หันไป
ศึกษาปรัชญา คฤหัสถหนุมสาวกลับกลายเปนผูปฏิรูปพุทธศาสนาท้ังดานปุคคลาธิษฐานและ
ธรรมาธิษฐาน พุทธบริษัทเหลานี้เผยแพรศาสนาในสังคมใกลชิดและสะดวกกวาพระสงฆสามารถ
เผยแพรธรรมไดทุกกาละเทศะและปรารถนาโพธิญาณ

สาเหตุหลัก ๔ ประการขางตนสงผลใหพุทธศาสนานิกายมหายานตางจากเถรวาท คือ
๑.เถรวาทเนนการบรรลุพระอรหันตคือเปาหมายสูงสุด แตมหายานเนนการเขาถึงความเปน

พระโพธิสัตวเพ่ือเปนพระพุทธเจาในอนาคต
๒.เถรวาทเนนใหพ่ึงตนเอง พระพุทธองคเปนเพียงผูชี้ทางเทานั้น สวนมหายาน(บางนิกาย)

ใหออนวอนพระพุทธองคและพระโพธิสัตวตางๆ เพียงแคระลึกพระโพธิสัตวก็อาจหลุดพนทุกขได
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๓.เถรวาทเปนอเทวนิยม(ไมนับถือพระเจาเปนผูสราง) เชื่อในกฎแหงกรรม สวนมหายาน
พัฒนาเขาใกลเทวนิยมในศาสนาพราหมณมากข้ึนโดยถือวาพระอาทิพุทธ เปนพุทธะท่ีสูงสุด ทรงดล
บันดาลใหทุกสิ่งเปนไปแมแตพระพุทธองคก็เปนภาคหนึ่งของพระอาทิพุทธ

๔.เถรวาทรักษาคําสอนแบบดั้งเดิมทุกประการไมเปลี่ยนแปลงคําสอน แมภาษาก็ใชภาษา
เดิมจารึกคือบาลี สวนมหายานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยกาละเทสะ แตงคัมภีรอธิบาย
เพ่ิมเติมและใชภาษาเบื้องตนในเบื้องตน จนถึงพัฒนาสูภาษาถ่ินในลําดับตอมา

๕.เถรวาทมุงชวยตนเองใหพนสังสารวัฏฏกอนชวยผูอ่ืน จึงเรียกเถรวาทวาหินยานแปลวา
ยานเล็ก หรือยานเลว แตมหายานเนนชวยผูอ่ืนกอน สวนตนนั้นจะตามไปภายหลัง จึงเรียกวา
มหายาน

๖.เถรวาทไมเนนการฉันมังสวิรัติ(เวนเนื้อสัตว) ยกเวนเนื้อท่ีพระพุทธองคทรงหามไว เพราะ
ถือวาทําตนใหเลี้ยงงาย แตมหายานเนนมังสวริัติเพราะถือวาผูชวยเหลือสัตวจะไมกินเนื้อสัตว

๗.เถรวาทถือวาพระศากยมุนีพุทธะ(พระโอรสพระเจาสุทโธทนะ)เปนองคสูงสุด เปนผูกอตั้ง
ศาสนาพุทธ แตมหายานยกฐานะพระพุทธเจาหลายพระองคใหเทาเทียมกันหมด และบางพระองคก็
ยกยองยิ่งกวาพระพุทธเจา เชน พระอมิตาภพุทธะ พระมัญชุศรี พระอาทิพุทธะ พระไวโรจนะ เปนตน

๘.พระพุทธเจาในทัศนะมหายานเปนทิพยภาวะอันประเสริฐไมเปลี่ยนแปลง มหายานจึงถือ
วา คนเรายังอาจเขาเฝาสดับพระสุรเสียงของพระพุทธเจาได จึงกอใหเกิดแนวคิดตรีกาย คือ ๑.
สัมโภคกาย คือ พระกายท่ีเปนทิพยภาวะ ประทับอยู ณ แดนพุทธเกษตร ๒. นิรมานกาย คือ พระ
กายท่ีพระองคเนรมิตรข้ึนทํานองอวตารลงมา อาการมีทรงพระชวร ประสูติทางพระวรกายนั้นเปนสิ่ง
มายาท้ังสิ้น ๓.ธรรมกาย คือสุญญตภาวะหรือพระนิพพานนั้นเอง

๙. มหายานมีแดนสุขาวดีพุทธเกษตรซึ่งเปนท่ีประทับของพระพุทธเจาเปนจํานวนมากเปน
แดนบรมสุข คนท่ีไปเกิดมีโอกาสใกลชิดพระพุทธเจาและอาศัยบารมีของพระพุทธเจาทําใหสามารถ
บรรลุอรหันตงายข้ึน  เพราะปกติแลว คนสวนมากตองการความอุดมสมบูรณในทางกามสุข ทิพยสุข
เปนตน คนจํานวนนอยเทานั้นท่ีตองการพนทุกข

๑๐.มหายานกาวหนาถึงข้ันสอนอภิปรัชญา ญาณวิทยา  จริยศาสตร  สุนทรียศาสตร
ตรรกศาสตร จนเกิดระบบปรัชญา ๓ สาขา คือ สุญญตวาท จิตนิยม จิตอมตวาท เปนผลงานท่ีทํา
ใหเกิดคําวา “มหายานเพ่ือมหาชน”

นายจอหน เอ็ม คอลเลอร สันนิษฐานวาแนวคิดเรื่องตรีกายของมหายาน อาจเนื่องจาก
มหายานเห็นวา ชาวพุทธเถรวาทแปลความหมายของนิพพานเปนเชิงปฏิเสธวา นิพพาน คือความดับ
ทุกสิ่ง จึงเปนไปไมไดสําหรับคนธรรมดาท่ีรักความไมมีอะไร มหายานจึงสรางสิ่งถาวรสุดทายท่ีมีอยู
จริง เปนนิรันดรข้ึนมา เริ่มตนดวยตรีกาย ซึ่งการทําแบบนี้และการประยุกตคําสอนอ่ืนๆ มหายานอาง
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วา เปนการทําใหพระพุทธศาสนาแพรหลายเปนท่ีนิยมของชาวโลกได เพ่ือใหพระพุทธศาสนา
กลายเปนศาสนาสากล มีมวลชนนับถือมากข้ึน

แนวคิดเรื่องตรีกายเปนหลักสําคัญในพระพุทธศาสนามหายานท่ีอธิบายวา พระพุทธเจามี ๓
กาย เปนหลักการรวมของทุกนิกาย พระสูตรตางๆ ก็จะพูดถึงตรีกายอยูเสมอ ในลังกาวตารสูตรแม
ไมไดจัดเรื่องตรีกายไวอยางเปนระบบ และไมไดเนนเรื่องตรีกาย แตก็มีลักษณะของพระพุทธเจา ๓
พระองค คือ ธัมมตาพุทธะ วิปากพุทธะ และนิรมรณพุทธะ มีการพัฒนาเปนตรีกายในพระสูตรยุค
ตอมาท้ังในจีนและญี่ปุน แตงพระสูตรพัฒนาคําสอนเรื่องตรีกายใหสมบูรณ โดยมหายานเชื่อวาการ
เปลี่ยนรูปเปนตรีกายเพ่ือใหพระพุทธองคทรงเลือกใชอยางเหมาะสม ชวงแรกยอมรับวามีกาย
เหมือนเถรวาท แตยุคปรัชญาโยคาจาร ทานอสังขะและศิษย พัฒนาคําสอนเรื่องตรีกายเปนระบบ
ความเชื่อสําคัญของนิกายนี้

นลีนักษะ ดัทท กลาวถึงการเพ่ิมเปนตรีกายพอสรุปไดวา ในอัษฏาทศสําหริกาปรัชญาปารมิ
ตา หรือ ในคัมภีรฝายมาธยามิกะชั้นแรกก็ยังไมพบกายท่ี ๓ ยุคทานนาคารชุน ถือวาพระพุทธเจามี
เพียง ๒ กาย คือ ๑.นิรมาณกาย หมายถึง รางกายท้ังหยาบและละเอียด เหมือนกายของสัตวโลก
ท่ัวไป ๒.ธรรมกาย มีสองความหมาย คือ กายแหงธรรม (ประมวลขอปฏิบัติ) ท่ีชวยเสริมใหเปน
พระพุทธเจา และตถตา ความเปนเชนนั้น ไดแก หลักความจริงดานอภิปรัชญา ซึ่งเปนรากฐานของ
จักรวาล แลวกลาวสรุปวา “ฝายมหายานบรรจุแนวคิดเรื่องนิรมาณกายของมหาสังฆิกะไวในทฤษฏีตรี
กายของตน โดยรวมอีก ๒ กายเขามาดวย คือ สัมโภคกาย และธรรมกาย สัมโภคกาย ใชในแนวคิดโล
กุตตรพุทธะของมหาสังฆิกะ สวนธรรมกายเปนแนวคิดเชิงอภิปรัชญาของฝายมหายาน”

ตามหลักฐานดั้งเดิม ธรรมกาย ในพุทธศาสนาเถรวาทพบวา เถรวาทพูดถึงกายของ
พระพุทธเจาเพียง ๒ กาย คือ รูปกาย กับ นามกาย(ธรรมกาย) รูปกาย คือรูปรางของพระพุทธเจา
ประกอบดวยมาบุรุษลักษณะ ๓๒ ประการ อนุพยัญชนะ ๘๐ ประการ เกิดจากธาตุ ๔ ขันธ ๕
มหายานก็ยอมรับวามีอยูจริง และเรียกวา นิรมาณกาย สวนนามกาย(ธรรมกาย) หมายถึงพุทธภาวะ
ท่ีมีอยูในรูปกายของพระพุทธเจา และพุทธภาวะนี้เถรวาทมีความเชื่อวา เปนสภาพท่ีมีอยูจริง เปน
อมตะ เปนนิรันดร และทุกคนท่ีปฏิบัติตาม เชนปฏิบัติตามอริยมรรค ก็สามารถเขาถึงพุทธภาวะนี้ได
พระพุทธเจาทุกพระองคในอดีตและในอนาคตก็จะบรรลุหลักนี้ อริยสาวกก็สามารถเขาถึงได และพุทธ
ภาวะนี้มีอยูในมนุษยทุกคน แตจะปรากฏออกมาชัดเจนหรือไมอยูท่ีพลังการปฏิบัติ และพุทธภาวะนี้
เปนความสะอาด สวาง สงบ

สอดคลองกับท่ี เสถียร โพธินันทะ ตั้งขอสังเกตไววามหายานชั้นแรกก็เห็นดวยหรือไม
แตกตางกันกับเถรวาทวา พระพุทธเจามีพระกาย ๒ คือ ธรรมกายและนิรมาณกาย ซึ่งธรรมกาย
(กายธรรม)มีพระพุทธวจนะตรัสไวโดยตรงในบาลีอัคคัญญสูตร ทีฆนิกาย สวนนิรมาณกาย(รูปกาย)ท่ี
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ประกอบดวยขันธ ๕ แตตอมามีการพัฒนาแนวคิดข้ึนมาเพ่ือสูกับศาสนาพราหมณ-ฮินดู หรืออีกนัย
หนึ่งก็เพ่ือหนีการถูกศาสนาพราหมณกลืนนั่นเอง จึงพัฒนาข้ึนมาเปนตรีกาย ดังท่ีนักปราชญหลาย
ทานไดอธิบายไว เชน D.T.Suzuki, Beatrice Lane Suzuki, Kenneth  K.S. Ch’en, เสถียร
โพธินันทะ, เสฐียร พันธรังษี และอาจยืนยันไดจากขอความในคัมภีรมหายานสูตราสังการสูตร
กลาวถึงพัฒนาการของตรีกายไวอยางชัดเจน คือขอความท่ีวา

“ธรรมกาย สัมโภคกาย นิรมาณกาย เหลานี้  คือกายของพระพุทธเจาท้ังหลาย
ธรรมกายเปนมูลฐานของสัมโภคกายและนิรมาณกาย
สัมโภคกายในโลกท้ังปวงในจักรวาลนั้น แตกตางกันไปตามภูมิภาค
แตกตางกันในดานชื่อ รูปราง และประสบการณในปรากฎการณ
แตธรรมกายท่ีเปนเอกรูปและสุขุมนั้นมีอยูในสัมโภคกาย
และโดยอาศัยธรรมกายนี้ สัมโภคกายก็ควบคุมประสบการณของตนได
ในเม่ือธรรมกายสําแดงตนใหปรากฏไดตามประสงค
นิรมาณกายยอมเปดเผยดวยการเกิดท่ีชํานาญ ดวยการตรัสรูพระนิพพาน
เพราะนิรมาณกายมีอํานาจลึกลับท่ีจะนํามนุษยไปสูการตรัสรูอยูมาก
กายของพระพุทธเจาท้ังหลาย ประกอบดวยกายท้ังสามเหลานี.้...
กายท้ังสามนี้เปนเอกรูปในมูลฐาน ความโนมเอียงและการกระทําโดยธรรมชาติ โดย
การยืนกรานและโดยการเก่ียวเนื่องแลว กายท้ังสามนั้นมีเสถียรภาพ....ธรรมกาย
เปนเอกรูปสําหรับพระพุทธเจาท้ังปวง ท้ังนี้ เพราะไมมีความแตกตางท่ีแทจริง
ระหวางพระพุทธเจาท้ังปวงเลย...ตรีกายเปนหนึ่งและเปนหนึ่งเดียวกันสําหรับ
พระพุทธเจาท้ังปวง๑

ดร.ซูซุกิ กลาววา ในสุวรรณประภาสของจีนวา “ตรีกายอันยอดเยี่ยม”...พระพุทธเจาตรัส
กับพระโพธิสัตวอากาศคัพภะวา ดูกอนกุลบุตร ตถาคดา มี ๓ กาย คือ นิรมาณกาย สัมโภคกาย และ
ธรรมกาย เม่ือตรีกายอันตถาคตไดบรรลุแลว สัมโพธิญาณอันสูงสุดอันไมมีอะไรเสมอเหมือน ก็ถือวา
ตถาคตไดบรรลุถึงดวยและมีการกลาวถึงการเกิดของตรีกาย ดังขอความวา

“สิ่ ง ท่ี เปนสาระก็คือการคาดคะเนในทางอภิปรัชญาเก่ียวกับ
พระพุทธเจาผูเท่ียงแท เนื่องจากการคาดคะเนเชนนี้ จึงปรากฏมีคําสอนเรื่องตรีกาย
ของพระพุทธเจา คือ ธรรมกาย สัมโภคกาย และนิรมาณกาย ธรรมกาย เทานั้นเปน
กายจริงของพระพุทธเจา กายนี้เก่ียวเนื่องและทําใหพระพุทธเจาทุกพระองคในอดีต
เปนหนึ่งเดียวกับพระพุทธเจาในอนาคต แมวาจะมีพระพุทธเจาหลายพระองคแตก็มี

๑ Columbia University Press. Sources of Indian Tradition. แปลโดย จํานง ทองประเสริฐ.
บอเกิดลัทธิประเพณีอินเดีย, หนา ๑๗๘-๑๗๙
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ธรรมกายเพียงกายเดียวเทานั้น เม่ือธรรมกายไดรับการเรียกรองใหมาสนองความ
ตองการทางจิตวิญญาณของพระโพธิสัตวท้ังหลายธรรมกายก็จะปรากฏตัวใน
รูปแบบท่ีสองคือสัมโภคกาย”๒

Beatrice Lane Suzuki กลาวอีกวา
มหาสังฆิกะไดสรางพระพุทธเจาใหเปนโลกุตตรบุคคลเหนือธรรมชาติ

ทําใหชาวพุทธมหายานมีความรูความเขาใจข้ึนวาพุทธเจามี ๓ กาย...แตพระพุทธเจา
ไมใช ๓ องค เปนองคเดียวกัน ท่ีวา ๓ กาย ก็คือในแงลักษณะของทานเม่ือมอง
ความเปนอมตะและทัศนะสากล ทานเปนธรรมกายท่ีอันสูง เม่ือมองทางความเปน
เลิศทานเปนสัมโพธิกาย ผูสอนบุคคลท่ีอยากเปนโพธิสัตวและชวยเหลือคนอ่ืน และ
เม่ือมองวาเปนบุคคลทานเปนนิรมาณกาย เปนบุคคลท่ีประสูติท่ีกบิลพัสดุ ไดตรัสรู
ไดตนโพธิ์ และสิ้นพระชนมเม่ือหนาท่ีของทานหมดแลว เราตองรูวาพระศากยมุนี
ไมไดเปนเพียงปรากฏการณของธรรมกายในรูปแบบของนิรมาณกายพุทธ แตใน
นิรมาณกายพุทธ แตในนิรมาณกายนั้นมีปรากฏการณหลายอยางเหมือน
ปรากฏการณของสัมโภคกาย แตมีธรรมกายอันเดียวคือพระพุทธเจา และกายอ่ืน
เปนเพียงลักษณะ ในคัมภีรกายตราย (Kayatraya) พระอานนทกลาวถึงคําสอน
ของพระพุทธเจาในเรื่องตรีกายวา พระสงฆถามวา “พระองคมีกายหรือเปลา”
พระพุทธเจาตอบวา “พระตถาคต มี ๓ กาย” ดังนั้นเรารูไดวา ๓ กาย หมายถึง ๓
ลักษณะ หรือ ๓ รูป ของพระพุทธเจาหรือพระตถาคต ๓ กายนี้เปนแกนเดียวกัน แต
แตกตางกันโดยธรรมชาติและการกระทํา๓

เสฐียร พันธรังษี กลาววา
ตรีกายนั้นคือกาย ๓ ของพระพุทธเจา เกิดจากพระพุทธเจาประเภท

มานุสสพุทธ คือพระพุทธเจาผูปรากฏพระกายเปนมนุษยในยุคหลังท่ีสุด ในท่ีนี้ไดแก
พระสมณโคดม...ในลัทธิมหายาน มีหลักตรีกาย คือหลักวา พระมานุสสพุทธมีพระ
กายเปน ๓ ก็เปนรัตนตรัย คือหลัก ๓ ประการของตน ผลแหงการนับถือตรีกายนั้น
เนื่องมาแตทิฐิอันวาดวยพระอาทิพุทธ (สยัมภูพุทธเจา) และพระมหานุสสพุทธ ๕

๒ D.T Suzuki. Studies in the Lankavatara  Sutra. (London: Routledge & Kegan Paul
Ltd. 1972),P. 308.

๓ เสฐียร พันธรังษี, พุทธศาสนามหายาน.(กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕), หนา ๑๕-
๑๖.



๑๒๖

พระองค คือนับถือวา พระมานุสสพุทธทุกพระองคมีพระกายเปน ๓ หรือมีภาวะ
แตกตางกันเปน ๓ ประการในพระองค หรือมีพระกายเปน ๓ ในขณะเดียวกัน...จะ
เห็นไดจากพระประธานในโบสถของมหายานมี ๓ องค รูปนั้นมิไดหมายถึง
พระพุทธเจา ๓ พระองค แตหมายถึงพระมานุสสพุทธ หรือพระศากยมุนีพุทธ
พระองคเดียวแตมีพระกายเปน ๓ เปนลักษณะไตรรัตนมหายาน๔

พระสงฆพุทธศาสนามหายานนิกายเซน ใหความหมายของตรีกายคลายกับฝายเถรวาท เห็น
ไดจากท่ีพระสังฆนายก กลาวไวในสูตรเวยหลางวา

“อาตมาก็จะไดกลาวแกทานท้ังหลายถึงเรื่องตรีกายของพระพุทธเจาแหง
จิตเดิมแทสืบไปเพ่ือวาทานท้ังหลายจะสามารถเห็นกายท้ังสามนี้ และจะเห็นแจงจิต
เดิมแทอยางชัดเจนดวย...ดวยกายของเรานี้ เราขอถือท่ีพ่ึงในธรรมกายอันบริสุทธิ์
ของพระพุทธเจา...เราขอถือท่ีพ่ึงในสัมโภคกายอันสมบูรณของพระพุทธเจา...เราขอ
ถือท่ีพ่ึงในนิรมาณกายอันมากมายตั้งหม่ืนแสนของพระพุทธ...จิตเดิมแทของเรา เรา
อาจหาพบกายท้ังสามนี้ และเปนของสาธารณะท่ัวไปสําหรับทุกคน แตเนื่องจากใจ
(ของคนธรรมดาสามัญ) ทํากิจอยูดวยความรูผิด เขาจึงไมทราบถึงธรรมชาติแทใน
ภายในกายของเขา ผลจึงเกิดมีวา เขาไมรูจักตรีกายภายในตัวของเขาเอง (ซ้ํายังเชื่อ
ผิดๆ อีก) วา ตรีกายนั้นเปนสิ่งท่ีตองแสวงหาจากภายนอก ทานจงตั้งใจฟงเกิด
อาตมาจะแสดงใหทานท้ังหลายเห็นวา ในตัวทานเอง ทานจะหาพบตรีกายเปน
ปรากฏการณ อันแสดงออกของจิตเดิมแทอันเปนสิ่งท่ีไมอาจหาพบไดจากภายนอก”

นิกายเซนยังมองวา สรรพสิ่งคือจิตเดิมแทเทานั้น ตรีกายก็อยูในจิตเดิมแท ดังขอความท่ีวา
“ในกายท้ังสามนั้น ธรรมกายอันบริสุทธิ์ ก็คือตัวธรรมชาติ ตัวแทของทาน

นั่นเอง สัมโภคกายอันสมบูรณ ก็คือตัวปรีชาญาณของทาน สวนนิรมาณกายนับดวย
หม่ืนแสน ก็คือการกระทํากรรมตางๆ ของทาน ถาทานจะเห็นกายท้ังสามนี้เปนของ
ตางหากจากจิตเดิมแท มักก็เกิดมี ‘กายซึ่งปราศจากปญญา’ ข้ึนมาเทานั้นเอง ถา
ทานเห็นอยางแจมแจงวา กายท้ังสามนี้ ไมมีตัวตนแทจริงของมันเองอะไรท่ีไหนอีก
(เพราะมันเปนเพียงสมบัติของจิตเดิมแท) ดังนี้แลว ทานก็จะลุถึงโพธิของปรัชญาสี่
ประการโดยแนนอน จงพังโศลกของฉัน ดังนี้: “กายท้ังสาม มีอยูแลว ในจิตเดิมแท
ของเรา ซึ่งโดยการงอกงามของจิตเดิมแทนั่นเองปรัชญาท้ังสี่ก็ปรากฏตัว”๕

๔ พุทธทาสภิกขุ แปล. สูตรเวยหลาง. (กรุงเทพฯ : ธรรมสภา. ม.ป.ป). หนา ๗๐.
๕ พุทธทาสภิกขุ แปล. สูตรเวยหลาง. (กรุงเทพฯ : ธรรมสภา. ม.ป.ป). หนา ๗๐.



๑๒๗

ทานฮวงโป กลาววา “พุทธะองคหนึ่ง มี ๓ กาย โดยคําวา ธรรมกาย ยอมหมายถึงธรรมะ
(ธรรมดา) แหงความวาง อันมีอยูในทุกแหงของธรรมชาติอันแทจริงท่ีเปนอยูของสิ่งทุกสิ่ง...สัมโภคกาย
ยอมหมายถึง ธรรมะ (สภาวะธรรมดา) แหงความบริสุทธิ์สากลอันสําคัญยิ่งของสิ่งท้ังปวง...นิรมาณ
กาย ยอมหมายถึง ธรรมตางๆ แหงวัตรปฏิบัติ ๖ ประการ ซึ่งนําไปสูนิพพานและอุบายวิธีอ่ืนๆ
ทํานองนั้นท้ังหมดท้ังสิ้นดวยกัน”๖

สมภาร พรมทา นักวิชาการดานศาสนาและปรัชญาของไทย ผูสนใจพุทธศาสนามหายาน ได
ใหทัศนะเก่ียวกับเรื่องตรีกายของมหายานวา

“สําหรับชาวพุทธมหายาน การท่ีพระพุทธเจาสิทธัตถะเสด็จดับขันธปริ
นิพพานนั้น คือการท่ีนิรมาณกายยอนกลับคืนสูภาวะของสัมโภคกายอีกครั้งหนึ่ง
เทานั้น ดังนั้นแมทุกวันนี้ พระพุทธเจาก็ยังทรงพระชนมชีพอยู หากแตอยูในภาวะ
ของสัมโภคกายบนสวรรคเทานั้นเอง พระพุทธรัตนะไมไดหายไปไหน ยังอยูครบถวน
เหมือนสมัยพุทธกาล เวลาท่ีชาวพุทธมหายานรําลึกถึงพระพุทธรัตนะ นอกจากจะ
รําลึกถึงพระพุทธคุณอยางชาวพุทธเถรวาทแลว ยังรําลึกถึงพระพุทธเจาในภาค
สัมโภคกายบนสวรรคดวย การบูชาพระรัตนะของชาวพุทธมหายานในปจจุบันมี
ความหมายอยางเดียวกันกับการบูชาพระพุทธรัตนะของชาวพุทธในสมัยพุทธกาล
ท้ังนี้ เพราะในความรูสึกของชาวพุทธมหายาน เวลานี้บนสวรรค พระพุทธเจาภาค
สัมโภคกาย ยังประทับรับฟงสุขทุกขของพุทธบริษัทอยู การบูชาพระพุทธรัตนะ ดวย
ความรูสึกเชนนี้มหายานถือวา จะใหความม่ันใจและอบอุนใจแกศาสนิกไดมากกวา
การบูชาดวยความรูสึกท่ีวาสิ่งท่ีเหลืออยูมีเพียงพระพุทธคุณเทานั้น๗

และยังบอกกลาววา เรื่องตรีกายเปนทัศนะของมหายานท่ีมีตอพระพุทธเจา โดยระบุวา
“สําหรับชาวพุทธมหายาน พระพุทธเจามิไดมีฐานะเปนมนุษยธรรมดา

จริงอยูท่ีหลักฐานในคัมภีรระบุวาพระพุทธเจาสิทธัตถะ โคตรมะ ทรงเจ็บปวย แก
ชรา และตายเหมือนคนท่ัวไป แตท้ังหมดท่ีกลาวมานั้นก็เปนเพียงรากฏการณท่ีเกิด
ข้ึนกับพระกายสวนหนึ่งของพระพุทธเจา ท่ีเรียกวานิรมาณกายเทานั้น พระพุทธเจา
ยังมีพระกายอีกสองสวน คือ ธรรมกาย กับสัมโภคกาย พระกายท้ังสองอยางหลังนี้
ไมแกชรา ไมเปลี่ยนแปลงอยางนิรมาณกายท่ีอยูในโลกมนุษย” และ “หลักคําสอน
เรื่องกายสามของพระพุทธเจาเริ่มปรากฏชัดเจนในสมัยของทานอสังคะและวสุพันธุ
นี่เอง แมวากอนหนานี้จะมีการพูดถึงกายสองกายท่ีเรียกวาธรรมกาย และนิรมาณ

๖ เร่ืองเดียวกัน. หนา ๙๐.
๗ เร่ืองเดียวกัน. หนา ๔๒.



๑๒๘

กายของพระพุทธเจามาแลวในวรรณกรรมมหายานท่ัวไปก็ตาม แตธรรมกายท่ี
ปรากฏในวรรณกรรมเหลานั้น ไมมีความหมายเชิงเทวนิยมอยางท่ีคณาจารยใน
นิกายโยคาจารตีความแตอยางใด”๘

การเกิดข้ึนของตรีกายมีลักษณะคลายกับหลักการของศาสนาพราหมณ ซึ่งแตเดิมนั้นศาสนา
พราหมณนับถือเทพเจาหลายองค ตอมาไดลดเหลือ ๓ องค คือ พระศิวะ พระวิษณุ และพระพรหม
โดยมีพระพรมหมเปนผูสรางโลก การอธิบายเทพเจาของพราหมณไดตอสูกับพระพุทธศาสนามาตลอด
พอถึงหลังพุทธกาล พราหมณไดใหความหมาย  แนวคิดและความเชื่อเรื่องเทพสูงสุด ๓ องคใหมวา
เทพเจาท้ัง ๓ องค เกิดจากภาวะท่ีเปนนามธรรมอยางหนึ่งซึ่งบริสุทธิ์ มีพลานุภาพไมมีขอบเขต
ไมเปนผลผลิตของอะไร แตเปนบอเกิดของสรรพสิ่ง พราหมณเรียกภาวะนี้วา“ปรมาตมัน หรือ
พรหมัน”จึงเปนการพัฒนาแนวคิดท่ีลึกซึ้งท่ีสุดในศาสนาพราหมณ ทําใหมีรากฐานทางอภิปรัชญาท่ี
ม่ันคง สงผลใหพุทธศาสนายุคนี้ตกต่ําลง มหายานยุคนั้นตองปรับเปลี่ยนประยุกตวิธีการอธิบายโลก
และชีวิตดวยเรื่องตรีกายข้ึนมา

ดังนั้น จึงกลาวไดวา พัฒนาการของคําวา ตรีกาย ของมหายานในยุคตนๆ ไมตางจากคําวา
กายในพระพุทธศาสนาเถรวาท ในคัมภีรลังกาวตารสูตร ไมมีอะไรพิเศษก็ยังเปนธรรมกายท่ีเปนพระ
นามหนึ่งของพระพุทธเจาคูกับนิรมาณกาย พอมาถึงยุคของทานอสังคะและวสุพันธุ จึงมีการเพ่ิม
กายเขามาอีก ๑ กาย คือ สัมโภคกาย ทําใหเกิดข้ึนเปนตรีกายในพระพุทธศาสนานามหายาน และ
ธรรมกายในยุคตอมาก็มีความหมายคอนขางไปทางเทวนิยม มีความหมายเชิงอุดมคติตอพระพุทธเจา

๑.ธรรมกาย แปลวา กายแหงธรรม กายแหงความเปนเชนนั้น หมายถึง ความเปนจริง
หลักการ กฎ ธรรม คือ กฎ หรือแกนสาร กาย คือ รางกาย หมายถึง ผูดีเลิศ ผูมีความรูสึก มีเมตตาสูง
และเปนอมตะ ความรูแจงของพระพุทธเจา หมายถึงพระธยานิพุทธ คือ พุทธอันเกิดจากฌานของ
พระอาทิพุทธ อธิบายโดยงายไดแก ธรรมท่ีพระพุทธเจาตรัสรู เปนสภาวะอมตะไมมีเบื้องตน
ทามกลาง ท่ีสุด แผคลุมอยูท่ัวไป เปนสภาวะครอบคลุมทุกอยาง ถึงพระพุทธเจาจะมีหลายพระองค
แตก็เหมือนกัน มีธรรมกาย มีมหาบุรุษลักษณะ ๓๒ ประการ มีความสมบูรณพรอมแหงอนุพยัญชนะ
๘๐ ประการ

๒.สัมโภคกาย หมายถึงกายแหงการชดเชย (การรับรางวัล) หรือความเพลิดเพลินเปนกายสุข
สัมโภคะ มาจากรากศัพทวา ภุช ธาตุในความกิน ความเพลิดเพลิน พระพุทธเจาพุทธภาวะ เปนกายท่ี
ทรงไวซึ่งพระมหาบุรุษลักษณะ ๓๒ ประการ พรอมท้ังอนุพยัญชนะ ๘๐ ประการ กายสุขนี้ ตั้งอยู
ระหวางภาวะบริสุทธิ์ของธรรมกายกับรูปแบบทางวัตถุของนิรกมาณกายซึ่งเปนกายจําแลง กายสุข
มิไดเปนท้ังธรรมกายและนิรมาณกาย แตเปนการเก่ียวของกับท้ังสองกายอยางแยกไมออก

๘ สมภาร พรมทา. พุทธศาสนามหายาน. (กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๓๔). หนา ๘.



๑๒๙

สัมโภคกาย เปนกายแหงพระโพธิสัตวท่ีอยูบนสวรรครุงเรืองดวยสิริลักษณะบนสวรรค เปนกายของ
พระพุทธองค สําแดงใหเห็นเฉพาะหมูพระโพธิสัตวมหาสัตว เปนทิพยภาวะมีรัศมีรุงเรืองแผซานท่ัวไป
เพราะฉะนั้น จนบัดนี้พระโพธิสัตวก็ยังอาจจะเห็นพระศากยมุนีพุทธเจาไดในรูปสัมโภคกายพระพุทธ
องคยังทรงอาจสดับคําสวดมนตของเรา แมพระองคจะดับขันธปรินิพานไปแลวสัมโภคกายนี้ มหายาน
รับจากนิกายมหาสังฆิกะ ตามศัพทหมายความวา พระกายแหงความบันเทิง คือรางกายมนุษย
ธรรมดา อยูในอํานาจแหงความเกิด แก เจ็บ ตาย ไดแก พระธยานิโพธิสัตวท้ัง ๕ สัมโภคกาย
บางครั้งเรียกวา กายแหงการเสวยผลตอบแทน เพราะกายนั้นเพลิดเพลินอยูในผลของงานท่ีไดบําเพ็ญ
ไปเพ่ือสรรพสัตว ตอมาเรียกวา กายแหงความบันเทิงอยูในผลการบําเพ็ญบารมั เพ่ือสรางสรรพสัตว
นลิลักษะดัทท กลาววา สํานักโยคาจารตั้งชื่อรูปกายละเอียดวา สัมโภคกาย

๓.นิรมาณกาย หมายถึง กายเนรมิต หรือกายแหงการเปลี่ยนแปลงหรือกายสมมติเราสามารถ
เขาใจและมีการติดตอกับกายสมบูรณนี้ไดโดยรูปท่ีเปลี่ยนแปลงเทานั้น มาจากรากศัพทวา มา ธาตุใน
การจัดการประกอบ การแสดง บวก นิร อุปสรรค หมายถึงออกไป  กายนี้เปนกายของพระศากยมุนีท่ี
อุบัติข้ึนในโลก สั่งสอนธรรมตอสาธุชน และปรินิพพานเม่ือพระชนม ๘๐ ป เปนกายของพระ
โพธิสัตวหรือพระพุทธเจาท่ีปรากฎบนโลก สํานักโยคาจารตั้งชื่อรูปกายหยาบวา นิรมาณกาย พระ
กายอันเนรมิตเปลี่ยนไปไดตางๆ คือรางกายมนุษยของพระพุทธเจา ซึ่งปรากฎพระลักษณะอันแทจริง
ใหเห็น คือ พระกายเม่ือตรัสรูเปนพระพุทธเจาแลว เปนพระกายแหงความบริสุทธิ์ ปราศจากกิเลส
ไดแกพระมานุสสพุทธ

ดังนัน้อาจสรุปกําเนิดท่ีมาและพัฒนาการแนวคิดตรีกายในพุทธศาสนามหายาน ไดดังนี้

แผนภาพท่ี ๔.๒ : สรุปกําเนิดท่ีมาและพัฒนาแนวคิดตรีกาย
ท่ีมา : พระมหาบุญทัน  ธีรงกุโร(จําปาทอง),ผูวิจัย

พระอาทิพุทธะ

ธรรมกาย

สมัโภคกาย นิรมานกาย
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สรุปไดวา คําวา ตรีกาย ในพระพุทธศาสนามหายานยุคตน ๆ มีความหมายคลายกับในคํา
สอนของพระพุทธศาสนาเถรวาท คือ หมายถึงกาย ๒ คือรูปกายกับนามกายหรือธรรมกาย(กายแหง
ธรรม) ซึ่งเปนคุณสมบัติประจําตัวของพระพุทธเจา เปนพระนามหนึ่งของพระพุทธเจา ตอมามี
พัฒนาการในเรื่องตรีกายความหมายจึงขยายกวางขวางออกไปครอบคลุมถึงสรรพสิ่ง ท้ังท่ีเปน
ความหมายตามพระพุทธศาสนาแบบดั้งเดิม และคลายคําสอนเรื่องตรีมูรติของศาสนาพราหมณ-ฮินดู

๑).เปรียบเทียบความเหมือน
ในยุคแรกๆ  ของศาสนาพราหมณ-ฮินดู ยังไมมีการอวตาร  มีเพียงองคเทพแตละองคแสดง

บทบาท  อํานาจ หนาที  และมีความศักดิ์สิทธิ์ตางกันไป ข้ึนอยูกับชวงความศรัทธาของประชาชนวา
จะยกเทพองคใดข้ึนเปนใหญ ตอมาเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแขงขันกับพุทธศาสนามหายานจึงมี
การอวตารหรือจําแลงแปลงกายสภาวะขององคเทพ  โดยเชื่อวาเทพตางๆ  ท้ัง ๓ องคนั้น  แทท่ีจริง
แลวคือองคเดียวกัน  แตมี ๓ ภาคหรือ ๓ ปางใหญ โดยแบงหนาท่ีแตกตางกันอยางชัดเจน  ไมมีการ
กาวกายหนาท่ีกัน หรือไมมีการทะเลาะขัดแยงกันในระหวางองคเทพ

ในขณะท่ีพุทธศาสนามหายานเองก็ยอมรับวา ตามหลักฐานดั้งเดิม พระพุทธเจามีเพียง ๒
กาย คือ รูปกาย กับ นามกาย(ธรรมกาย) รูปกาย คือรูปรางของพระพุทธเจาประกอบดวยมาบุรุษ
ลักษณะ ๓๒ ประการ อนุพยัญชนะ ๘๐ ประการ เกิดจากธาตุ ๔ ขันธ ๕ มหายานก็ยอมรับวามีอยู
จริง และเรียกวา นิรมาณกาย สวนนามกาย(ธรรมกาย) หมายถึงพุทธภาวะท่ีมีอยูในรูปกายของ
พระพุทธเจา และพุทธภาวะนี้เถรวาทมีความเชื่อวา เปนสภาพท่ีมีอยูจริง เปนอมตะ เปนนิรันดร และ
ทุกคนท่ีปฏิบัติตาม เชนปฏิบัติตามอริยมรรค ก็สามารถเขาถึงพุทธภาวะนี้ได พระพุทธเจาทุกพระองค
ในอดีตและในอนาคตก็จะบรรลุหลักนี้ อริยสาวกก็สามารถเขาถึงได และพุทธภาวะนี้มีอยูในมนุษยทุก
คน แตจะปรากฏออกมาชัดเจนหรือไมอยูท่ีพลังการปฏิบัติ และพุทธภาวะนี้เปนความสะอาด สวาง
สงบ ตอมามีพัฒนาการในเรื่องตรีกาย โดยมหายานเชื่อวาการเปลี่ยนรูปเปนตรีกายเพ่ือใหพระพุทธ
องคทรงเลือกใชอยางเหมาะสม ชวงแรกยอมรับวามีกายเหมือนเถรวาท แตยุคปรัชญาโยคาจาร
ทานอสังขะและศิษย พัฒนาคําสอนเรื่องตรีกายเปนระบบความเชื่อสําคัญของนิกายนี้

๒).เปรียบเทียบความตาง
ตอมาในศาสนาพราหมณ-ฮินดูมีแนวคิดการอวตารของเทพตรีมูรติชัดเจนยิ่งข้ึนเพ่ือแขงขัน

กับพุทธศาสนามหายานนอกจากจะมีคตกิารอวตารหรือจําแลงแปลงกายมําแสดงบทบาท อํานาจ
หนาท่ี ความรับผิดชอบตามสภาวะของ ๓ องคเทพท่ีมี ๓ ภาคหรือ ๓ ปางใหญแลว ยังเชื่อพระวิษณุ
หรือพระนารายณ(วิษณุนารายณ)อวตารลงมาเปนพระพุทธเจา หรือกลาวโดยนัยะหนึ่งนั้น
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พระพุทธเจาซึ่งเปนศาสดาของพุทธศาสนานั้นเปนเพียงอวตารท่ี ๙ (พุทธาวตาร)ของพระนรายณ
เทานั้น  ซึ่งการอธิบายแนวคิดในลักษณะนี้เปนความพยายามกลืนพระพุทธศาสนา

ในขณะท่ีพุทธศาสนามหายาน แมดั้งเดิมจะยอมรับวาพระพุทธเจามีเพียง ๒ กาย คือ รูปกาย
กับนามกาย(ธรรมกาย) รูปกาย คือรูปรางของพระพุทธเจาประกอบดวยมาบุรุษลักษณะ ๓๒ ประการ
อนุพยัญชนะ ๘๐ ประการ เกิดจากธาตุ ๔ ขันธ ๕ มหายานก็ยอมรับวามีอยูจริง และเรียกวา นิรมาณ
กาย สวนนามกาย(ธรรมกาย) หมายถึงพุทธภาวะท่ีมีอยูในรูปกายของพระพุทธเจา ตอมามี
พัฒนาการในเรื่องตรีกาย โดยมหายานเชื่อวาการเปลี่ยนรูปเปนตรีกายเพ่ือใหพระพุทธองคทรง
เลือกใชอยางเหมาะสม แมจะมีคติคลายการอวตารลงมาของพระอมิตาภะพุทธะ มาเปน ๓ กาย(ตรี
กาย) คือธรรมกาย สัมโภคกาย และนิรมาณกายก็ตามที   แตไมอธิบายความเชื่อดังกลาวแบบกลืน
พราหมณมาเปนพุทธแตอยางใด

สรุปตารางเปรียบเทียบความเหมือนและความตาง
กําเนิดและพัฒนาการแนวคดิ ความเหมือน ความตาง

ตรีมูรติ -ยุคแรกๆ ยังไมมีแนวคิด
อวตาร  มีเพียงองคเทพแต
ละองคแสดงบทบาท
อํานาจ หนาที และศักดิ์สิทธิ์
ตางกันไป ข้ึนอยูกับชวง
ความศรัทธาของประชาชน
วาจะยกเทพองคใดข้ึนเปน
ใหญ
-ตอมามีแนวคิดการอวตาร
เปนตรีมูรติ

-แนวคิดการอวตารของตรี
มูรติชัดเจนยิ่งข้ึนและเชื่อวา
พระวิษณุหรือพระนารายณ
(วิษณุนารายณ)อวตารลงมา
เปนพระพุทธเจา หรือกลาว
โดยนัยะหนึ่งพระพุทธเจา
ศาสดาพุทธศาสนาเปนเพียง
อวตารท่ี ๙ (พุทธาวตาร)ของ
พระนรายณเทานั้น
-การอธิบายแนวคิดตรีมูรติใน
ลักษณะนี้เปนความพยายาม
กลืนพระพุทธศาสนา

ตรีกาย -ยุคแรก  ตามหลักฐาน
ดัง้เดิม พระพุทธเจามีเพียง
๒ กาย คือ รูปกาย กับ นาม
กาย(ธรรมกาย)
-ตอมามีแนวคิดการอวตาร
เปนตรีกาย

-มหายานเชื่อวาแนวคิดเรื่อง
ตรีกายการเปลี่ยนรูปเพ่ือพระ
พุทธองคจะทรงเลือกใชอยาง
เหมาะสม แมจะมีคติคลาย
การอวตารลงมาของพระอมิ
ตาภะพุทธ  แตไมอธิบาย
ความเชื่อกลืนพราหมณมา
เปนพุทธแตอยางใด

ตาราง ๔.๒ : เปรียบเทียบกําเนิดและพัฒนาการแนวคิดของตรีมูรติกับตรีกาย
ท่ีมา : พระมหาบุญทัน  ธีรงกุโร(จําปาทอง),ผูวิจัย



๑๓๒

๔.๓ เปรียบเทียบองคประกอบและลักษณะของตรีมูรติกับตรีกาย
พระตรีมูรติ(Trimurti)หรือเทพทัตตาเตรยะ ถือวาเปนเทพเจาท่ียิ่งใหญท่ีสุดในศาสนา

พราหมณ เนื่องจากพระตรีมูรตินี้เปนการรวมกันของมหาเทพผูยิ่งใหญถึง ๓ พระองคเขาดวยกัน ซึ่งก็
คือพระพรหมท่ีถือวาเปน ผูสราง(สฤษฏ)ิ,พระวิษณุ(พระนารายณ)ผูรักษาโลก(สถิติ,สถิต),และพระศิวะ
(พระอีศวร)ผูทําลาย(ประลัย)มีประวัติความเปนมา มีความสําคัญ รวมถึงความสัมพันธกันในดาน
บทบาทอํานาจหนาท่ี

ตอมามีนักปรัชญาชาวฮินดูตีความพระตรีมูรติวา เปนลักษณะเทวะท่ีแสดงออกมาในรูปของ
บุคลาธิษฐานใหรูภาวะท้ัง ๓ คือ (๑). อุปาทะ โลกมีเกิดเปนเบื้องตน (๒). ฐิติ การรักษาใหดํารงไว
(๓). ภังคะ มีการทําลายเพราะโลกขาดความดแีละใหวิญญาณมนุษยและสัตวไดพักผอน ชาวฮินดูเชื่อ
วาโลกมีเกิดข้ึน ตั้งอยู และดับสลายไปในท่ีสุด การบูชาเทพเจาท้ัง ๓ องคเหลานี้เปนลักษณะของ
บุคลาธิษฐานคือถือบุคคลเปนใหญเปนการบูชาใหรูถึงสภาวธรรม ๓ ประการ คือโลกเกิดข้ึน(อุปา
ทะ) ตั้งอยู(ฐิติ) และการแตกสลายไป(ภังคะ) แตการกลาวถึงองคประกอบและลักษณะของตรีมูรติใน
ลักษณะนี้  กลับ ไม เปน ท่ียอมรับ เพราะยุคพราหมณะ พราหมณ เคยสร างพระพรหมท่ี
เรียกวา ปรพรหม ใหไมมีเนื้อ มีตัวมีตนนั้น พระพรหมมีลักษณะเปนจิต และจิตก็ไมมีรูปรางอยาง
มนุษยเปนนามธรรม เม่ือเทพเจาคือพระพรหมมีลักษณะเปนจิต การบวงสรวงบูชาเพ่ือขอใหอํานวย
ผลประโยชนตางๆ ตามวิสัยของพวกปุถุชนยอมไมสามารถกระทําได ไมสามารถมองเห็นไดดวย
ประสาทสัมผัส ก็ไมเปนท่ีชอบใจพอใจของคนท่ัวไปเทาใดนัก คนไมเห็นดวย เพราะไมสามารถจะ
บูชาปรพรหมซึ่งเปนสภาวธรรมนั้นได ไมรูวาเปนอะไร สุดทายจึงอธิบายเทพเปนตัวตน  สามารถ
จําแลงแปลงกาย(อวตาร)ลงมาชวยเหลือมนุษยไดในรูปของตรีมูรติ

ดังนั้น เพ่ือใหถูกใจประชาชน พราหมณจึงดัดแปลงแกไขเรื่องพรหมอีกนิดหนอย แกไข
จาก ปรพรหม มาเปน อปรพรหม อปรพรหมก็คือ พรหมหรืออิศวร เปนเทพเจาท่ีมีตัวมีตน ไมเปน
นามธรรมเหมือนอยางปรพรหม สามารถจะอํานวยประโยชนใหแกผูเคารพบูชาได พวกพราหมณนั้น
ฉลาดปรับปรุงพระเจาใหทันสมัยใหมอยูเสมอ แลวจึงประกาศแกประชาชนวา ความจริงพระพรหม
นั้นมีตัวตน และมีถึง ๔ หนา ๘ กร สามารถมองดูทิศท้ัง ๔ ไดในเวลาเดียวกัน และดูความเปนไปของ
ชาวโลกไดทุกหนทุกแหงพรอมกันได ชวยชาวโลกไดมากกวา เม่ือพระพรหมมีตัวตน และยังมีถึง ๔
หนาอีก แถมยังไมมีภรรยา ไมยุงเก่ียวของดานกามารมณเหมือนพระอินทร ประชาชนตางก็นิยม
ชมชอบพอใจ แนวความคิดของพราหมณท่ีสรางพระพรหมเปนท่ีพอใจของประชาชนนี้เอง ทําให
ศาสนาพราหมณ – ฮินดูกลับมายิ่งใหญและมีอิทธิพลเหนือจิตใจของชาวอินเดียอยางไมเสื่อมคลาย
ดวยการสรางเทพใหมีองคประกอบหรือลักษณะท่ีชัดเจน ๓ องค คือ

๑.พระพรหม(Brahma) ซึ่งมีพระนามอ่ืนท่ีเปนท่ีนิยมเรียกกันคือ พระธาดา(ผูทรงไว), พระ
ปรเมศ (ผูเปนใหญในสวรรค) และพระโลเกศ (จอมโลก) ทรงไดถือกําเนิดข้ึนเม่ือ พระอาตมภู (ผูเกิด
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เอง) ไดทรงสรางสิ่งท้ังปวงข้ึนจากความวางเปลา โดยเม่ือทรงหวานพืชลงในน้ําก็บังเกิดเปนไขทองข้ึน
และก็ไดถือกําเนิดเปนพระพรหม โดยพระพรหมจะทรงมีพระวรกายสีแดง มีสี่พระพักตร แปดพระ
กรรณ และสี่พระกร(บางแหงวามี ๘ พระกร) โดยทรงถือธารพระกร,ชอนสําหรับหยอดเนยในไฟ,
คัมภีร, หมอน้ํา, มีประคําลอง และถือธนู และทรงมีหงสเปนพาหนะ

๒.พระวิษณุ หรือ พระนารายณ พระนามอ่ืน เชน พระพิษณุหริ,พระอนันตไศยน หรือ
บางครั้งเรียกวา“พระวิษณุนารายณ” พระนารายณเกิดจากพระอิศวรทรงเอาพระหัตถซายลูบพระ
หัตถขวาและปรากฏเปนองคพระนารายณข้ึนและไปประทับอยูในเกษียรสมุทร ยามใดเกิดทุรยุคพระ
นารายณก็เสด็จไปปราบและระงับทุกข “อวตาร(Avatar)” แปลวา การเสด็จขามลงมาจากสวรรค (อว
แปลวา ลง, ตาร,ตร แปลวา ขาม” ซึ่งในความหมายตอมาหมายถึงการแปลงรางจําแลงลงมา
(Incarnation) พระนารายณเปนเทพเจาท่ีมีพลังทางทํานุบํารุงโลก เม่ือเวลาใดโลกเกิดยุคเข็ญกลียุค
วิกฤติ เวลานั้น พระนารายณจะเสด็จไปชวยบําบัดทุกข บํารุงสุขปราบยุคเข็ญ เรียกวา

พระนารายณประทับอยูในเกษียรสมุทร มีพระยาอนันตนาคราชเปนบัลลังก ทรงครุฑเปน
พาหนะ และไดทรงอวตารมาแลว ๙ ปาง ซึ่งอวตารของพระนารายณจะมีท้ังหมด ๑๐ ปาง และปาง
ท่ี ๑๐ จะอวตารหลังจากสิ้นกลียุคแลว การอวตาร ๑๐ ครั้ง นิยมเรียกวา “นารายณสิบปาง” และ ๑
ในนั้นคือพุทธาวตาร เปนปางท่ี ๙ อวตารลงมาเปนพระพุทธเจา ประกาศหลักธรรมชวยมนุษยใหพน
ทุกข เหตุผลท่ีฮินดูดึงเอาพระพุทธเจามาเปนอวตารปางหนึ่งของพระนารายณนั้น นับเปนการกลืน
พระพุทธศาสนาไดอยางสนิทอีกวิธีหนึ่ง

๓.พระศิวะ หรือ พระอิศวร เทพเจาแหงการทําลายและเทพเจาแหงการฟอนรํา ซึ่งมีพระ
นามอ่ืนท่ีเปนท่ีนิยมเรียกกันคือ อิศวร รุทระ และนาฏราช พระตรีโลจนะ, พระมหาเทพ, จันทรเศขร,
นิลกัณฐ โดยตํานานการกําเนิดของพระองคอันหนึ่งกลาววา ทรงเปนโอรสของพระกัศยปกับนางสุรภี
แตบางตํานานก็กลาวไววาทรงสรางพระองคข้ึนเองจากพระเวทและพรธรรม โดยพระศิวะจะทรงมี
พระวรกายสีขาว มีสามพระเนตร โดยทรงจะมีรูปพระจันทรครึ่งซีกอยูเหนือพระเนตรท่ีสาม พระเกศา
มุนเปนชฎา ทรงมีประคํากะโหลกหัวคนคลองพระศอ พระสังวาลเปนงู พระสอสีนิล ทรงนุงหนังเสือ,
หนังกวางและหนังชาง ทรงสถิตอยูบนเขาไกรลาศในเทือกเขาหิมาลัย ทรงมี ตรีศูลเปนอาวุธ ถือคทา
ยอดหัวกะโหลก ถือสังข เปนตน และทรงมีวัว(โคอุสภะ)เปนพาหนะ

ในสวนของพระพุทธศาสนามหายานก็เปนเชนเดียวกัน จากท่ีกลาวมาในขางตนพบวา
มหายานในระยะแรกเชื่อวา พระพุทธเจามีเพียง ๒ กาย คือ ธรรมกาย ซึ่งหมายถึงพระคุณของพระ
พุทธองค ไดแก พระเมตตาคุณ พระปญญาคุณ และพระวิสุทธิคุณ นอกจากธรรมกาย ก็มี นิรมาณ
กาย หมายถึง กายเนื้อในขณะท่ีพระองคยังทรงพระชนมอยู มหายานไดแตงเติมเพ่ิมอีกกายหนึ่งเขาไป
คือ สัมโภคกาย ซึ่งเปนกายของพระพุทธองคท่ีสําแดงใหปรากฏเฉพาะ พระโพธิสัตว พระกายนี้เปน
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สภาวะทิพยมีรัศมีรุงเรืองแผซานท่ัวไป พระองคยังทรงสดับคําสวดมนตของเรา แมจะดับขันธ
ปรินิพพานไปแลว

ความตองการไมอยากเห็นพระพุทธเจาดับสูญมีกําลังแรงมาก แรงจนกระท่ังแมเม่ือกอนท่ีจะ
แตกแยกออกเปนมหายาน ผูรูในทางพระพุทธศาสนา ก็ตองคิดหาวิธีการท่ีจะทําความพอใจใหแกคน
ลงทายก็ตองสรางลัทธิข้ึนมาวา พระพุทธเจานั้นมิไดมีองคเดียว แตยังมีอีกหลายพระองคท่ีจะมาตรัสรู
ขางหนา จึงไดเกิดมีพระพุทธเจาในอนาคตข้ึน พระพุทธศาสนาไดดัดแปลงอนุโลมตามความตองการ
ของประชาชนดวยการคิดเรื่องราวในพระพุทธศาสนาวาจะมีสิ่งใดท่ีพอจะแกไขได เพ่ือสนองความ
เชื่อถือดังกลาว มหายานไดคิดหลัก "โพธิจิต" ข้ึนคือ การท่ีคนเราจะมุงไปสูพุทธภูมิไดนั้น จําตอง
บําเพ็ญพระโพธิญาณ คือการกระทําตัวใหเปนโพธิสัตว ซึ่งเปนการชําระจิตใจใหบริสุทธิ์ และสิ่งจําเปน
ท่ีสุดท่ีพระโพธิสัตวตองปฏิบัติก็ไดแก ความเมตตากรุณาในการโปรดสัตวใหพนทุกข พระโพธิสัตวจึง
ตองสะสมบารมีตางๆ ในแตละชาติเพ่ือมุงหวังพุทธภูมิเปนจุดหมายปลายทาง ฉะนั้น เม่ือบุคคลใด
เกิดความทุกขความเดือดรอนตองการความชวยเหลือ แทนท่ีจะกราบออนวอนพระเจาของศาสนา
พราหมณใหชวย ก็เปลี่ยนมาเปนบูชาขอใหพระโพธิสัตวชวย เนื่องจากพระโพธิสัตวประกอบดวยมหา
กรุณาอันไมมีท่ีสิ้นสุด

เหตุผลอีกประการหนึ่งก็คือ นิกายมหายานตองการฟนฟูพระพุทธศาสนา ในเวลานั้นศาสนา
พราหมณเจริญรุงเรืองข้ึนมามาก ลัทธิมหายานจึงเกิดข้ึนมาเพ่ือเปนคูแขงท่ีสําคัญของศาสนา
พราหมณ นิกายมหายานจึงเกิดข้ึนตามสถานการณบังคับใหเกิด

ในความเห็นของฝายมหายานนั้นพระพุทธเจาเปนทิพยภาวะ มีภาวะความเปนอยูคูกับโลก
เสมอ อยาคิดวาการปรินิพพานของพระพุทธองคเปนภาวะขาดศูนยโดยสิ้นเชิง การปรินิพพานของ
พระองคเปนเพียงภาพมายาเทานั้น โดยความเปนจริงแลว พระพุทธเจานั้นเปนอนาทิ เปนอนันตะ
ดวยความเชื่อดังกลาวพระพุทธเจาของมหายานจึงปรากฏมีพระกาย ๓ ลักษณะ ซึ่งองคประกอบและ
ลักษณะของตรีกายในความเห็นของฝายมหายานนั้นพระพุทธเจาเปนทิพยภาวะ มีภาวะความเปนอยู
คูกับโลกเสมอ อยาคิดวาการปรินิพพานของพระพุทธองคเปนภาวะขาดศูนยโดยสิ้นเชิง การ
ปรินิพพานของพระองคเปนเพียงภาพมายาเทานั้น โดยความเปนจริงแลว พระพุทธเจานั้นเปนอนาทิ
เปนอนันตะ ดวยความเชื่อดังกลาวพระพุทธเจาของมหายานจึงปรากฏมีพระกาย ๓ ลักษณะ ซึ่งเรียก
กันวา ตรีกาย คือ

๑. สมัโภคกาย คือ พระกายท่ีเปนทิพยภาวะ ประทับอยู ณ พุทธเกษตรของพระองค ทรง
แสดงพระสัทธรรมอยูในแดนอ่ืนๆ พระพุทธเจาอาจมาปรากฏพระองคแกพวกเราได ในคัมภีร
ปญจวีสติ มีอธิบายวา หลังจากท่ีพระโพธิสัตวเจาถึงพุทธภูมิโดยการปฏิบัติตามบารมีท้ัง ๖ จึงมีอวัยวะ
ใหญครบ ๓๒ และมีอวัยวะเล็กๆ อีก ๘๐ แลวทรงแสดงมหายานสูตรแกพระโพธิสัตวท้ังหลายและ
ทรงปลูกไวซึ่งความปติยินดีและความเมตตาลงในจิตของพระโพธิสัตวเหลานั้น สัมโภคกายดํารงอยู
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เพ่ือชวยเหลือพระโพธิสัตวท่ีปฏิบัติผานทสภูมิแลว เปนกายท่ีอยูระหวางธรรมกายและนิรมาณกาย
ดํารงอยูนิรันดร พนจาก อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เปนกายท่ีมีอยูกอนนิรมาณกาย และมีอยูหลัง
ปรินิพพานของนิรมาณกาย

๒. นิรมานกาย คือ พระกายท่ีพระองคนิรมิตข้ึนมา เปนพระกายเนื้อท่ีคนท่ัวไปสามารถ
มองเห็นได เชน ความทรุดโทรมดวยความชรา และความดับขันธ เปนตน เปนพระกายท่ีทรงนิรมิตมา
เพ่ือบําเพ็ญพุทธกิจคัมภีรปญจวีสติ แสดงวา พระโพธิสัตวหลังจากไดรับธรรมจากการปฏิบัติบําเพ็ญ
บารมีจนไดเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงสามารถเสด็จไปโปรดสรรพสัตวไดทุกท่ีทุกแหงดวยนิรมเมฆ
หรือนิรมานกาย นั่นเอง

๓. ธรรมกาย คือ พระกายท่ีแทจริงของพระพุทธเจา เปนแกนแท เปนสัจจธรรม ท่ีดํารง
อยูไมมีวันสลาย ธรรมกายจัดเปนนิจจัง สุขขัง ศูนยตา และบริสุทธิ์ อีกท้ังธรรมกายยังสัมพันธกับ
เรื่องราว ของ ตถาคตครรภ ,พุทธภาวะ และรัตนท้ังสาม คือ พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆ
รัตนะ อีกความหมายหนึ่งคือความตรัสรูธรรมคือพระนิพพานนั่นเอง “ ธรรมกาย ” หมายถึง
พระคุณท้ังหลายของพระพุทธองค อันมีพระเมตตาคุณ , พระกรุณาธิคุณ , พระปญญาคุณ ซึ่งมีรัศมี
แผกวาง แผคลุมไปโดยท่ัว ไรเงื่อนไขและไรซึ่งขอจํากัดใดๆ ท้ังปวง เปนสภาวะอมตะ ไมมีเบื้องตน ไม
มีทามกลางและไมมีท่ีสุด หรือภาวะแหงการตรัสรูธรรมหรือพระนิพพาน
พระธรรมกาย เปนพระนิรันดรกายของพระพุทธเจา ซึ่งเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน พระโพธิญาณซึ่ง
ปรากฏอยูทุกแหงหน พระธรรมกายนี้อยูเหนือกาลเทศะ ไมอยูใตอํานาจของไตรลักษณ พระธรรมกาย
นี้ทรงไวซึ่งอันติมภาพอยางสัมปุรณะ ยอมอยูเหนือความเขาใจและความคาดคะเนของสามัญมนุษย
ซึ่งรับรูไมได ท่ีมาของพระนิรมานกาย และพระสัมโภคกาย โดยท่ีพระรูปกายท้ังสองตองข้ึนอยูกับ
พระธรรมกายนี้

ความเลื่อมใสความเคารพอยางสูงในองคพระพุทธเจา ทําใหคนท้ังหลายไมอยากคิดในทาง
ท่ีวา การปรินิพพานของพระพุทธเจานั้นหมายถึงความดับสูญสลาย อยากจะใหพระพุทธเจายังมีอยู
เปนอยูเสมอไมเปลี่ยนแปลง เรื่องท่ียกเอาพระธรรมข้ึนมาแทนพระพุทธเจานั้น เปนเรื่องท่ีจะใหคน
ท้ังหลายยอมรับนั้นเปนการยากเหลือเกินสําหรับปุถุชน เราไดเห็นมาแลววา ในประเทศอินเดียนั้น
ความคิดความตองการของคนเรานั้น มีความสําคัญในการตั้งหลักศาสนาเปนอันมาก

๑).เปรียบเทียบความเหมือน
ในประเด็นดานความเหมือนนั้น ท้ังศาสนาพราหมณ-ฮินดูและพุทธศาสนามหายาน ตาง

กลาวถึงองคประกอบของเทพมีจํานวน ๓ เหมือนกันคือในสวนของศาสนาพราหมณ-ฮินดู มีเทพเจาท่ี
ยิ่งใหญ ๓ องค(พระตรีมูรติ) คือ พระพรหม  พระวิษณุหรือพระนารายณ และพระศิวะหรืออีศวร
โดยเชื่อวาท้ัง ๓ องคนี้จําแลงมาจากองคพระปรมาตมันหรือพรหมันท่ีสูงสุดอีกทีหนึ่ง  ขณะท่ีพุทธ
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ศาสนามหายาน  พระตรีกาย ๓ องค  คือ ธรรมกาย   สัมโภคกาย  และนิรมาณกาย โดยท้ัง ๓ กาย
นี้จําแลงมาจากองคพระอมิตาภะหรือปฐมพุทธะอีกทีหนึ่ง

ในดานลักษณะนั้น พระตรีมูรติในศาสนาพราหมณ-ฮินดู และพระตรีกายในพุทธศาสนา
มหายานนั้นมีลักษณะการจําแลงแปลงกายหรือการอวตารลงมาเปนปางตางๆ เชนเดียวกัน

๒).เปรียบเทียบความตาง
ในประเด็นดานความตาง พระตรีมูรติในศาสนาพราหมณ-ฮินดู คือ พระพรหม  พระวิษณุ

หรือพระนารายณ และพระศิวะหรืออีศวร จําแลงมาจากองคพระปรมาตมันหรือพรหมันท่ีสูงสุดอีกที
หนึ่ง  ขณะท่ีพุทธศาสนามหายาน  พระตรีกาย ๓ องค  คือ ธรรมกาย   สัมโภคกาย  และนิรมาณ
กาย โดยท้ัง ๓ กายนี้จําแลงมาจากองคพระอมิตาภะหรือปฐมพุทธะท่ีประทับอยูบนแดนสุขาวดีพุทธ
เกษตร  ซึ่งพุทธศาสนามหายานอธิบายดินแดนไวชัดเจนกวาศาสนาพราหมณ-ฮินดู

ในดานลักษณะการจําแลงแปลงกายหรือการอวตารลงมาเปนปางตางๆ ของตรีกายในพุทธ
ศาสนามหายานนั้นตางจากตรีมูรติในศาสนาพราหมณ-ฮินดู โดยพุทธศาสนามหายานอธิบายแยกพระ
ตรีกายไวตางหากไมไดดึงหรือกลืนพระตรีมูรติมาเปนสวนหนึ่งของพุทธ ดั่งท่ีศาสนาพราหมณ-ฮินดู
พยายามทําในรูปของนารายณสิบปางโดยการดึงพระพุทธเจาไปเปนพุทธาวตาร ซึ่งเปนเสี้ยวหนึ่งของ
พระนารายณ  และพระนารายณคือภาคหนึ่งของพระพรหมันหรือปรมาตมัน

องคประกอบและลักษณะ ความเหมือน ความตาง
ตรีมูรติ -ศาสนาพราหมณ-ฮินดู มีเทพ

เจาท่ียิ่งใหญ ๓ องค(พระตรี
มูรต)ิ คือ พระพรหม  พระวิษณุ
หรือพระนารายณ และพระศิวะ
หรืออีศวร ท้ัง ๓ องคนี้จําแลง
มาจากพระปรมาตมันหรือพร
หมันท่ีสูงสุดอีกทีหนึ่ง
-พ ร ะ ต รี มู ร ติ ใ น ศ า ส น า
พราหมณ-ฮินดูมีลักษณะการ
จําแลงแปลงกายหรือการอวตาร
ลงมาเปนปางตางๆ

-พ ร ะ ต รี มู ร ติ ใ น ศ า ส น า
พราหมณ-ฮินดู คือ พระพรหม
พระวิษณุหรือพระนารายณ
และพระศิวะหรืออีศวร จําแลง
มาจากองคพระปรมาตมันหรือ
พรหมันท่ีสูงสุดอีกทีหนึ่ง
-ศาสนาพราหมณ-ฮินดูพยายาม
ทําในรูปของนารายณสิบปาง
โดยการดึงพระพุทธเจาไปเปน
พุทธาวตาร ซึ่งเปนเสี้ยวหนึ่ง
ของพระนารายณ  และพระ
นารายณคือภาคหนึ่งของพระ
พรหมันหรือปรมาตมัน
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องคประกอบและลักษณะ ความเหมือน ความตาง
ตรีกาย -ขณะท่ีพุทธศาสนามหายาน

พระตรีกาย ๓ องค  คือ
ธรรมกาย   สัมโภคกาย  และ
นิรมาณกาย โดยท้ัง ๓ กายนี้
จําแลงมาจากองคพระอมิตาภะ
หรือปฐมพุทธะอีกทีหนึ่ง
-พระตรีกายในพุทธศาสนา
มหายานนั้ น มี ลั กษณะกา ร
จําแลงแปลงกายหรือการอวตาร
ล ง ม า เ ป น ป า ง ต า ง ๆ
เชนเดียวกัน

-ขณะท่ีพุทธศาสนามหายาน
พระตรีกาย ๓ องค  คือ
ธรรมกาย   สัมโภคกาย  และ
นิรมาณกาย โดยท้ัง ๓ กายนี้
จําแลงมาจากองคพระอมิตาภะ
หรือปฐมพุทธะท่ีประทับอยูบน
แดนสุขาวดีพุทธเกษตร  ซึ่ง
พุทธศาสนามหายานอธิบาย
ดินแดนไวชัดเจนกวาศาสนา
พราหมณ-ฮินดู
-การจําแลงแปลงกายหรือการ
อวตารลงมาเปนปางตางๆ ของ
ตรีกายในพุทธศาสนามหายาน
นั้นตางจากตรีมูรติในศาสนา
พราหมณ-ฮินดู โดยพุทธศาสนา
มหายานอธิบายแยกพระตรีกาย
ไวตางหากไมไดดึงหรือกลืนพระ
ตรีมูรติมาเปนสวนหนึ่งของพุทธ

ตาราง ๔.๓ : เปรียบเทียบองคประกอบและลักษณะของตรีมูรติกับตรีกาย
ท่ีมา : พระมหาบุญทัน  ธีรงกุโร(จําปาทอง),ผูวิจัย
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๔.๔ เปรียบเทียบเปาหมายและวิธีปฏิบัติตอตรีมูรติกับตรีกาย
ศาสนาพราหมณ-ฮินดู เชื่อวาพระพรหมเปนเทพเจาสูงสุด ทรงเปนผูสรางโลกและสรรพสิ่ง

ตลอดท้ังกําหนดโชคชะตาของคนและสัตว เพราะฉะนั้นวิถีชีวิตของแตละคนจึงเปนไปตาม
พรหมลิขิต แตคนก็อาจเปลี่ยนวิถีชีวิตไดหากทําใหพระพรหมเห็นใจและโปรดปราน โดยการบวงสรวง
ออนวอนและกระทําความดีตอพระองค ผูท่ีพระองคทรงโปรดหากตายไปก็จะไปเกิดในสุคติภูมิ และ
ถาหากโปรดเปนท่ีสุด ก็จะไดไปอยูกับพระองคชั่วนิรันดรแตถาไมทรงโปรดก็จะไปเกิดในทุคติ
ภูมิ ไดรับทุกขเวทนาแสนสาหัส ชาวฮินดูเชื่อวาวิญญาณเปนอมตะจึงไมตายตามรางกาย ท่ีวาตายนั้น
เปนเพียงวิญญาณออกจากรางกายเกา เพราะรางกายทรุดโทรมจนอาศัยอยูไมไดแลวเทานั้น ดุจคน
สวมเสื้อผาเม่ือใชนานไปก็เกาครําครา ก็ไปหาชุดใหมสวมก็ฉันใด วิญญาณก็จะไปถือเอารางใหม หรือ
ท่ีเรียกวาเกิดใหมฉันนั้น เพราะฉะนั้นวิญญาณจึงไมมีเกิดมีตาย การเกิดตายเปนเพียงรางกาย
เทานั้น วิญญาณจะไปเกิดในรางใหมวนเวียนอยูในสังสารวัฏอยูร่ําไปตราบท่ียังไมบรรลุโมกษะ ชาว
ฮินดูเชื่อวา โมกษะเปนจุดหมายปลายทางสูงสุดของชีวิต ผูเขาถึงโมกษะจะไปอยูกับพระพรหมชั่ว
นิรันดร ไมตองกลับมาเวียนวาย ตายเกิดอีกตอไป

โดยดําเนินชีวิตใหสัมพันธกับพระตรีมูรติ  ในเบื้องตนคือใหเชื่อเรื่องเทพเจา เชื่อเรื่องการ
เวียนวายตายเกิด เชื่อเรื่องวิธีการหลุดพนจากการเวียนวายตายเกิด และเชื่อเรื่องวันสิ้นโลก ลงมือ
ปฏิบัติเพ่ือบรรลุโมกษะนั้น จะตองปฏิบัติตามหลักการโยคะ ๔ ประการ คือ กรรมมรรค (กรรม
โยคะ) ๒. ชยานมรรค (ชยานโยคะ) ๓. ภักติมรรค (ภักติโยคะ) และราชมรรค (ราชโยคะ)

ใชชีวิตใหสัมพันธกับประโยชนสูงสุด ๔ ดาน คือ อรรถะ(Wealth) กามะ(Pleasure) ธรรมะ
(Norm) โมกษะ (Liberation) โมกษะ คือหลักความดีสูงสุดในศาสนาพราหมณ-ฮินดู มีหลักการ
สําคัญของศาสนาวา “ผูใดรูแจงในอาตมัน (วิญญาณ) ของตนเองวาเปนอาตมันของพรหม ผูนั้นยอม
ขามพนจากสังสารวัฏ และไมปฏิสนธิอีก” ถือวาเปนความดีข้ันสูงสุด(Summum Bonum)เขาถึง
ปรมาตมันหรือบรรลุโมกษะ

คัมภีรอุปนิษัท ไดกลาวถึงสิ่งสัมบูรณวาเปนอาตมันและพรหมัน โดยกลาววาภาวะท่ีเรียกวา
อาตมันและพรหมัน เปนสิ่งเดียวกัน เพียงแตการมองจากแงอัตวิสัย(Subjectivity)หรือในฐานะผูรู
เรียกวาอาตมัน แตมองในแงวัตถุวิสัย(Objectivity) หรือในฐานะเปนสิ่งท่ีถูกรู เรียกวา พรหมัน
ปรมาตมันคือตัวตนสากล(วิญญาณสากล) เปนวิญญาณท่ีบริสุทธิ์ ไมไดถูกจํากัดดวยสิ่งใด สวนชีวาต
มันเปนตัวตนยอยถูกจํากัดดวยรางกาย ชีวาตมันเกิดจากสวนผสมของดิน น้ํา ลม ไฟ เปนสวนหนึ่ง
แหงอาตมันสากล เม่ือรางกายแตกดับ สิ่งท่ีเหลืออยูคืออาตมันสากลหรือปรมาตมัน ซึ่งไมมีวันจะสูญ
สิ้น วิญญาณยอยคือชีวาตมันจึงกลับคืนไปรวมกับปรมาตมันหรือพรหมัน
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สวนเปาหมายและวิธีปฏิบัติตอตรีกาย ตามอุดมคติของมหายาน มหายานนั้นมีปรัชญาชีวิต
ในการชวยขนสัตวโลกใหขามพนสังสารทุกข โดยยึดหลักอุดมคติประจําใจอยางสูงสงอยู ๓ ประการ
คือ มหาปรัชญา มหากรุณา และมหาอุปาย

ในการปฏิบัติของพระพุทธศาสนามหายาน นั้น จะตองบําเพ็ญบารมีในฐานะพระโพธิสัตว
หรือวาใครก็ตามท่ีตองการบรรลุคุณสมบัติท่ีแนนอน ก็ตองบรรลุถึงตถาคตภาวะ ดวยการกําจัดกิเลส
อาสวะ เนนหลักของการปฏิบัติตนเหมือนพระโพธิสัตว ซึ่งจะตองปฏิบัติจนไดบรรลุธรรมกาย อันจะ
ทําใหไดรับประโยชนตามท่ีตนประสงคท่ีกลาวมา และประโยชนสูงสุดอีกมาก โดยการปฏิบัติของพระ
โพธิสัตว จะตองมีท้ังหลักการคุณสมบัติ (คุณสมบัตขิองพระโพธิสัตว ๘ ประการ) คุณสมบัติเบื้องตน
๓ (มหาปรัชญา มหากรุณา และมหาอุปาย) อุดมคต(ิจะละกิเลสใหหมด จะศึกษาสัจจธรรมใหจบ จะ
ชวยโปรดสัตวท้ังหลายใหสิ้น และจะบรรลุพระพุทธภูมิอันประเสริฐสุด) การบําเพ็ญบารมี ๖ ( ทาน
ศีล ขันติ วิริยะ ฌาน ปญญา) วิธีการระลึก ๗ ประการ และวิธีการปฏิบัติ ๔ อยาง(รูวิธีระงับโทสะ
เชื่อในเรื่องกรรม ไมยึดมันสิ่งใดๆ อยูอยางสอดคลองกับธรรม) เม่ือปฏิบัติอยางมีเปาหมาย
ดังกลาวจนบรรลุก็จะกลับกลายเขาไปรวมอยูในดินแดนสุขาวดีในสวนของภพภูมิตางๆ  ถายังตอง
บําเพ็ญบารมีอยูกอยูในดินแดนโพธิสัตวภูมิ  หากบรรลุหมดจดจากกิเลสก็จะเขาไปอยูในแดนพุทธภูมิ

๑). เปรียบเทียบความเหมือน
ท้ังศาสนาพราหมณ-ฮินดูและพุทธศาสนามหายาน เนนการสวดมนตออนวอนบูชา บําเพ็ญ

ตบะบําเพ็ญบารมีอยางแรงกลาตามวิถีปฏิบัติของตนอยางเครงครัด หลังจากลดละกิเลสอาสวะได
หมดสิ้นแลว  จะมีการกลับเขาไปรวมเปนหนึ่งเดียวหรือกลับคืนสูสิ่งสูงสุด คืนสูดินแดนศักดิ์บริสุทธิ์
เหมือนกัน

๒). เปรียบเทียบความตาง
ในศาสนาพราหมณ-ฮินดู เนนการสวดมนตออนวอนบูชา บําเพ็ญตบะบําเพ็ญบารมีอยางแรง

กลาตามวิถีปฏิบัติของตนอยางเครงครัด และมีการฆาสัตวบวงสรวงบูชายัญ
ในขณะท่ีพุทธศาสนามหายาน เนนการสวดมนตออนวอนบูชา บําเพ็ญตบะบําเพ็ญบารมี

อยางแรงกลาตามวิถีปฏิบัติของตนอยางเครงครัด แตเนนการชวยเหลือสรรพสัตวและสมาทาน
มังสวิรัติไมกิน  ไมฆา   ไมสงเสริมการกิน  ไมสงเสริมการฆา

การกลับเขาไปรวมเปนหนึ่งเดียวหรือกลับคืนสูสิ่งสูงสุด คืนสูดินแดนศักดิ์บริสุทธิ์นั้นแตกตาง
กัน คือศาสนาพราหมณ-ฮินดูเชื่อวามนุษยเราเม่ือละกิเลสหรือชําระตนใหบริสุทธิ์หมดจดไดแลวจะ
สามารถกลับกลายแปรสภาพเขาไปเปนเนื้อเดียวกับพรหมัน ขณะท่ีพุทธศาสนามหายานเชื่อวาเรา
สามารถเปนไดแคเพียงกลับไปอยูรวมในดินแดนศักดิ์สิทธิ์บริสุทธิ์ไดเทานั้น มิอาจเทียบชั้นกลายไป
เปนพระอมิตาภะหรือกลายกลับไปเปนเนื้อเดียวกับพระองคได



๑๔๐

เปาหมายและวิธีปฏิบัติ ความเหมือน ความตาง
ตรีมูรติ -ศาสนาพราหมณ-ฮินดู เนนการ

สวดมนตออนวอนบูชา บําเพ็ญ
ตบะบําเพ็ญบารมีอยางแรงกลา
ตามวิถีปฏิบัติของตนอยาง
เครงครัด
-หลังจากลดละกิเลสอาสวะได
หมดสิ้นแลว  จะมีการกลับเขา
ไ ป ร วม เ ป นห นึ่ ง เ ดี ย ว ห รื อ
กลับคืนสูสิ่งสูงสุด คืนสูดินแดน
ศักดิ์บริสุทธิ์เหมือนกัน

ในศาสนาพราหมณ-ฮินดู เนน
การสวดมนตอ อนวอนบูชา
บําเพ็ญตบะบําเพ็ญบารมีอยาง
แรงกลาตามวิถีปฏิบัติของตน
อยางเครงครัด และมีการฆา
สัตวบวงสรวงบูชายัญ
-การกลับเขาไปรวมเปนหนึ่ง
เดียวหรือกลับคืนสูสิ่งสูงสุด คืน
สูดินแดนศักดิ์บริสุทธิ์นั้น
แตกตางกัน คือศาสนา
พราหมณ-ฮินดูเชื่อวามนุษยเรา
เม่ือละกิเลสหรือชําระตนให
บริสุทธิ์หมดจดไดแลวจะ
สามารถกลับกลายแปรสภาพ
เขาไปเปนเนื้อเดียวกับพรหมัน

ตรีกาย -พุทธศาสนามหายาน เนนการ
สวดมนตออนวอนบูชา บําเพ็ญ
ตบะบําเพ็ญบารมีอยางแรงกลา
ตามวิถีปฏิบัติของตนอยาง
เครงครัด
-หลังจากลดละกิเลสอาสวะได
หมดสิ้นจะกลับคืนสูดินแดน
ศักดิ์บริสุทธิ์เหมือนกัน

-พุทธศาสนามหายาน เนนการ
สวดมนตออนวอนบูชา บําเพ็ญ
ตบะบําเพ็ญบารมีอยางแรงกลา
ตามวิ ถีปฏิบั ติ ของตนอย า ง
เครงครัด แตเนนการชวยเหลือ
สรรพสัตวและสมาทานมังสวิรัติ
ไมกิน  ไมฆา   ไมสงเสริมการ
กิน  ไมสงเสริมการฆา
-พุทธศาสนามหายานเชื่อวาเรา
สามารถเปนไดแคเพียงกลับไป
อยู ร วมในดินแดนศักดิ์ สิทธิ์
บริสุทธิ์ไดเทานั้น มิอาจเทียบ
ชั้นกลายไปเปนพระอมิตาภะ
หรื อกลายกลั บ ไป เป น เนื้ อ
เดียวกับพระองคได

ตาราง ๔.๔ : เปรียบเทียบเปาหมายและวิธีปฏิบัติตอตรีมูรติกับตรีกาย
ท่ีมา : พระมหาบุญทัน  ธีรงกุโร(จําปาทอง),ผูวิจัย



๑๔๑

๔.๕ สรุป
จากการเปรียบเทียบแนวคิดเรื่องตรีมูรติในศาสนาพราหมณ-ฮินดู กับแนวคิดเรื่องตรีกายใน

พุทธศาสนามหายานพอจะสรุปผลการวิจัยไดวา
๑.ประเด็นดานความหมาย
ในดานความเหมือน ตรีมูรติ ๑.ประเด็น“ความเชื่อแบบเทวนิยม” ๒.ประเด็น“การ

อวตาร” ๓.ประเด็น“การใชคําวา “ตรี”” ตรีกาย ๑.ประเด็น“ความเชื่อแบบเทวนิยม” ๒.
ประเด็น“การอวตาร” ๓.ประเด็น“การใชคําวา “ตรี””

ในดานความตาง ตรีมูรติ เปนเทพ ๓ องคท่ีรวมเอาการอวตารขององควิษณุพระนารายณ
จําแลงเปนเทพอวตาร ๑๐ ปาง โดยรวมเอาพระพุทธเจาในพุทธศาสนาเปนปางท่ีเกา(พุทธาวตาร)ดวย
ในขณะท่ี ตรีกาย  มิไดกลาวถึงการจําแลงแปลงกายแบบกลืนหรือดึงเทพของศาสนาพราหมณ-ฮินดู
มารวมดวยเลยแตอยางใด

๒.ประเด็นดานกําเนิดและพัฒนาการแนวคิด
ในดานความเหมือน ตรีมูรติ ยุคแรกๆ ยังไมมีแนวคิดอวตาร  มีเพียงองคเทพแตละองค

แสดงบทบาท  อํานาจ หนาที และศักดิ์สิทธิ์ตางกันไป ข้ึนอยูกับชวงความศรัทธาของประชาชนวาจะ
ยกเทพองคใดข้ึนเปนใหญตอมามีแนวคิดการอวตารเปนตรีมูรติ ขณะท่ีตรีกาย ยุคแรก  ตาม
หลักฐานดั้งเดิม พระพุทธเจามีเพียง ๒ กาย คือ รูปกาย กับ นามกาย(ธรรมกาย) ตอมามีแนวคิดการ
อวตารเปนตรีกาย

ในดานความตาง ตรีมูรติ มีแนวคิดการอวตารของตรีมูรติชัดเจนยิ่งข้ึนและเชื่อวาพระวิษณุ
หรือพระนารายณ(วิษณุนารายณ)อวตารลงมาเปนพระพุทธเจา หรือกลาวโดยนัยะหนึ่งพระพุทธเจา
ศาสดาพุทธศาสนาเปนเพียงอวตารท่ี ๙ (พุทธาวตาร)ของพระนรายณเทานั้น และมีการอธิบาย
แนวคิดตรีมูรตใินลักษณะนี้เปนความพยายามกลืนพระพุทธศาสนา สวนมหายานเชื่อวาแนวคิดเรื่อง
ตรีกายการเปลี่ยนรูปเพ่ือพระพุทธองคจะทรงเลือกใชอยางเหมาะสม แมจะมีคติคลายการอวตารลง
มาของพระอมิตาภะพุทธ  แตไมอธิบายความเชื่อกลืนพราหมณมาเปนพุทธแตอยางใด

๓.ประเด็นองคประกอบและลักษณะของตรีมูรติกับตรีกาย
ในดานความเหมือน ตรีมูรติในศาสนาพราหมณ-ฮินดู มีเทพเจาท่ียิ่งใหญ ๓ องค(พระตรี

มูรต)ิ คือ พระพรหม  พระวิษณุหรือพระนารายณ และพระศิวะหรืออีศวร ท้ัง ๓ องคนี้จําแลงมาจาก
พระปรมาตมันหรือพรหมันท่ีสูงสุดอีกทีหนึ่ง พระตรีมูรติในศาสนาพราหมณ-ฮินดูมีลักษณะการ
จําแลงแปลงกายหรือการอวตารลงมาเปนปางตางๆ ขณะท่ีพุทธศาสนามหายาน  พระตรีกาย ๓
องค  คือ ธรรมกาย   สัมโภคกาย  และนิรมาณกาย โดยท้ัง ๓ กายนี้จําแลงมาจากองคพระอมิตาภะ
หรือปฐมพุทธะอีกทีหนึ่ง  ตรีกายในพุทธศาสนามหายานนั้นมีลักษณะการจําแลงแปลงกายหรือการ
อวตารลงมาเปนปางตางๆ เชนเดียวกัน



๑๔๒

ในดานความตาง พระตรีมูรติในศาสนาพราหมณ-ฮินดู คือ พระพรหม  พระวิษณุหรือพระ
นารายณ และพระศิวะหรืออีศวร จําแลงมาจากองคพระปรมาตมันหรือพรหมันท่ีสูงสุดอีกทีหนึ่ง
ศาสนาพราหมณ-ฮินดูพยายามทําในรูปของนารายณสิบปางโดยการดึงพระพุทธเจาไปเปนพุทธาวตาร
ซึ่งเปนเสี้ยวหนึ่งของพระนารายณ  และพระนารายณคือภาคหนึ่งของพระพรหมันหรือปรมาตมัน
ขณะท่ีพุทธศาสนามหายาน  พระตรีกาย ๓ องค  คือ ธรรมกาย   สัมโภคกาย  และนิรมาณกาย โดย
ท้ัง ๓ กายนี้จําแลงมาจากองคพระอมิตาภะหรือปฐมพุทธะท่ีประทับอยูบนแดนสุขาวดีพุทธเกษตร
ซึ่งพุทธศาสนามหายานอธิบายดินแดนไวชัดเจนกวาศาสนาพราหมณ-ฮินดู   การจําแลงแปลงกาย
หรือการอวตารลงมาเปนปางตางๆ ของตรีกายในพุทธศาสนามหายานนั้นตางจากตรีมูรติในศาสนา
พราหมณ-ฮินดู โดยพุทธศาสนามหายานอธิบายแยกพระตรีกายไวตางหากไมไดดึงหรือกลืนพระตรี
มูรติมาเปนสวนหนึ่งของพุทธ

๔.ประเด็นเปาหมายและวิธีปฏิบัติ
ในดานความเหมือน ศาสนาพราหมณ-ฮินดู เนนการสวดมนตออนวอนบูชา บําเพ็ญตบะ

บําเพ็ญบารมีอยางแรงกลาตามวิถีปฏิบัติของตนอยางเครงครัด และหลังจากลดละกิเลสอาสวะได
หมดสิ้นแลว  จะมีการกลับเขาไปรวมเปนหนึ่งเดียวหรือกลับคืนสูสิ่งสูงสุด คืนสูดินแดนศักดิ์บริสุทธิ์
เหมือนกัน ขณะท่ีพุทธศาสนามหายาน เนนการสวดมนตออนวอนบูชา บําเพ็ญตบะบําเพ็ญบารมี
อยางแรงกลาตามวิถีปฏิบัติของตนอยางเครงครัด และหลังจากลดละกิเลสอาสวะไดหมดสิ้นจะ
กลับคืนสูดินแดนศักดิ์บริสุทธิ์เหมือนกัน

ในดานความตาง ในศาสนาพราหมณ-ฮินดู เนนการสวดมนตออนวอนบูชา บําเพ็ญตบะ
บําเพ็ญบารมีอยางแรงกลาตามวิถีปฏิบัติของตนอยางเครงครัด และมีการฆาสัตวบวงสรวงบูชายัญ
การกลับเขาไปรวมเปนหนึ่งเดียวหรือกลับคืนสูสิ่งสูงสุด คืนสูดินแดนศักดิ์บริสุทธิ์นั้นแตกตางกัน คือ
ศาสนาพราหมณ-ฮินดูเชื่อวามนุษยเราเม่ือละกิเลสหรือชําระตนใหบริสุทธิ์หมดจดไดแลวจะสามารถ
กลับกลายแปรสภาพเขาไปเปนเนื้อเดียวกับพรหมัน สวนพุทธศาสนามหายาน เนนการสวดมนต
ออนวอนบูชา บําเพ็ญตบะบําเพ็ญบารมีอยางแรงกลาตามวิถีปฏิบัติของตนอยางเครงครัด แตเนนการ
ชวยเหลือสรรพสัตวและสมาทานมังสวิรัติไมกิน  ไมฆา   ไมสงเสริมการกิน  ไมสงเสริมการฆา พุทธ
ศาสนามหายานเชื่อวาเราสามารถเปนไดแคเพียงกลับไปอยูรวมในดินแดนศักดิ์สิทธิ์บริสุทธิ์ไดเทานั้น
มิอาจเทียบชั้นกลายไปเปนพระอมิตาภะหรือกลายกลับไปเปนเนื้อเดียวกับพระองคได



บทที่ ๕
สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ

๕.๑ สรุปผลการวิจัย
ในการดําเนินการวิจัย “เปรียบเทียบตรีมูรติในศาสนาพราหมณ-ฮินดูกับตรีกายในพุทธ

ศาสนามหายาน”ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคในการวิจัยไว ๓ ประเด็น คือ ๑.เพ่ือศึกษา
แนวคิดเรื่องตรีมูรตใินศาสนาพราหมณ-ฮินดู ๒.เพ่ือศึกษาแนวคิดเรื่องตรีกายในพุทธศาสนามหายาน
๓.เพ่ือเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางในแนวคิดเรื่องตรีมูรติในศาสนาพราหมณ-ฮินดูกับ
แนวคิดเรื่องตรีกายในพุทธศาสนามหายาน ซึ่งจากการดําเนินการวิจัยมาท้ังหมดสามารถสรุป
ผลการวิจัยไดดังตอไปนี้

ผลการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงคขอท่ี ๑ พบวา สรุปความไดวา“ตรีมูรติ” หมายถึง
เทพเจา ๓ แบบ หรืออวตารของเทพเจาใน ๓ รูปแบบ ซึ่งเปนการแบงหนาท่ีของเทพเจาในศาสนา
พราหมณ-ฮินดู ซึ่งมีพัฒนาการมาอยางยาวนาน   หากยึดตามหลักฐานการแบงยุคท้ัง ๒ แบบ คือ
แบบท่ี ๑ การแบงยุคในศาสนาพราหมณ-ฮินดูเปน ๓ ยุค แบบท่ี ๒ การแบงยุคในศาสนา
พราหมณ-ฮินดูเปน ๑๑ ยุค จากการศึกษาวิจัยการแบงเปน ๓ ยุคนั้น  ในยุคฮินดู (ตั้งแต พ.ศ.
๗๐๐ เปนตนมา) และในการแบงเปน ๑๑ ยุค นั้น ในยุคสมัยอวตาร ระยะเวลาประมาณ พ.ศ.
๒๒๐ - พ.ศ. ๖๖๐ ยุคสมัยเสื่อม ระยะเวลาประมาณ พ.ศ. ๘๖๑ - พ.ศ. ๑๑๙๐ และยุคสมัยฟนฟู
ระยะเวลาประมาณ พ.ศ.๑๒๐๐-พ.ศ.๑๗๔๐ พบวากลุมชาวอารยันท่ีบุกรุกเขามาครองอินเดีย ตอมา
เรียกตัวเองวาพราหมณคือผูเกิดจากปากพระพรหมซึ่งเปนเทพเจาผูสูงสุดในขณะนั้น ไดสรางแนวคิด
ความเชื่อและวิถีปฏิบัติตามกฎของวรรณะ เปนผูนําทางสังคมเกือบทุกดาน ซึ่งเปนผูใหกําเนิดศาสนา
นี้อยางเต็มตัวไดเสื่อมความนิยมและเริ่มสูญเสียอํานาจเกือบทุกอยางในสังคมลงระยะหนึ่งเนื่องจาก
อิทธิพลของพุทธศาสนา ประกอบกับมีความแตกแยกทางลัทธินิกายในศาสนาพราหมณเองดวย

จึงมีความพยายามท่ีจะฟนฟูศรัทธาใหกลับคืนมาดวยการอธิบายความหมายคําสอนและ
พิธีกรรมเก่ียวกับเทพเจาใหมีความยืดหยุนดึงใจศาสนิกดั้งเดิมใหกลับคืนมานับถือศาสนาพราหมณ-
ฮินดูดวยการพยายาม อธิบายบทบาทเทพเจาท้ัง ๓ องค ใหเปนพระผูสราง  พระผูรักษา  และพระผู
ทําลาย อันเปนการตอบโตและกลืนพุทธศาสนาใหกลับกลายมาเปนพราหมณ-ฮินดูดั่งเดิม  ท่ีชัดท่ีสุด
คือในพุทธศตวรรษท่ี ๑๓ ศังกราจารยไดปฏิรูปศาสนาโดยแตงคัมภีรปุราณะลดความสําคัญของ
ศาสนาพุทธลง และนําหลักปฏิบัติรวมท้ังหลักธรรมของศาสนาพุทธบางสวนมาใชและฟนฟูปรับปรุง



๑๔๔

ศาสนาพราหมณเปนใหเปนศาสนาฮินดู โดยคําวา “ฮินดู” เปนคําท่ีใชเรียกชาวอารยันท่ีอพยพเขาไป
ตั้งถ่ินฐานในลุมแมน้ําสินธุ และเปนคําท่ีใชเรียกลูกผสมของชาวอารยันกับชาวพ้ืนเมืองในชมพูทวีป
และชนพ้ืนเมืองนี้ไดพัฒนาศาสนาพราหมณโดยการเพ่ิมเติมเทพเจาทองถ่ินดั้งเดิมลงไป เนื่องจากเวลา
นั้นสังคมอินเดีย แตกแยกอยางมากเนื่องจากอิทธิพลของพุทธศาสนาในประเทศอินเดียท่ีมีลักษณะ
เปนก่ึงพหุเทวนิยม คือนิยมนับถือเทวดา ทําใหทางตอนเหนือนับถือพระศิวะซึ่งเปนเทพแหงภูเขา
หิมาลัย ทางตอนใตชาวประมงนับถือวิษณุซึ่งเปนเทพท่ีใหฝนและพายุ ชาวปาชาวเขานับถือ พระ
นิรุทธ และตอนกลางนับถือพระพิฆเนตร คนอินเดียเวลานั้นเริ่มไมนับถือศาสนาพราหมณเปนจํานวน
มากข้ึน เม่ือตองการรวมชาติ จึงรวมเทพเจาแตละทองถ่ินเปนหนึ่งเดียวกันกับศาสนาพราหมณ แลว
เรียกศาสนาพราหมณใหมนี้วา“ศาสนาฮินด”ู

ดังนั้น จึงสรุปไดวาแนวคิดเรื่อง“ตรีมูรต”ิเกิดจากแนวคิด ๒ กระแสหลัก  คือ
๑.กระแสภายใน เกิดจากการแขงขันกันเองระหวางชนชั้น กลุมชนชั้นวรรณะพราหมณ

ไดสูญเสียอํานาจลง ซึ่งเทากับบทบาทอํานาจหนาท่ีความเชื่อและพิธีกรรมเรื่องเทพเจาในนามพระ
พรหมมีคนนับถือนอยลง  และมีคนนับถือเทพเจาองคอ่ืนข้ึนมาแทน กลุมพราหมณใหม(ฮินดู) จึงได
แบงเทพเปน ๓ แบบ สลับกันเปนใหญตามชวงเวลา เพ่ือใหเห็นวา ท้ัง ๓ องคหรือเทพ ๓ แบบนั้น
คือองคเดียวกันแตตางบทบาทอํานาจหนาท่ีตามวาระเทานั้น

๒.กระแสภายนอก เกิดจากความเจริญรุงเรืองของพุทธศาสนาตั้งแตยุคพุทธศาสนา
ดั้งเดิมหรือพุทธกาล  ถึงยุคพระเจาอโศกมหาราชหรือยุควรรณะกษัตริยข้ึนเปนใหญ และทรงนับถือ
อุปถัมภพระพุทธศาสนามหายาน พุทธศาสนาไดเจริญรุงเรืองมากจนวรรณะพราหมณไดสูญเสีย
อํานาจลงเกือบสิ้นเชิงจนกลาวกันวาเปนยุคเสื่อมลมสลายหรือกลียุคของพราหมณ   หลังสิ้นยุคพระ
เจาอโศกมหาราช  พวกวรรณะพราหมณจึงพยายามกอบกูฟนฟูศาสนาเดิมของตนดวยการดึงมวลชน
ท้ังหมดในลุมแมน้ําสินธุ อธิบายแนวคิด ความเชื่อ และพิธีกรรมศาสนาดั้งเดิมของตนใหเปนสาธารณะ
มากข้ึน(ไมจํากัดสงวนไวเฉพาะในวรรณะของตนดั่งเดิม) ความพยายามกลืนพุทธศาสนาดวยการสราง
แนวคิดอวตารตอบโตพุทธศาสนาใหชาวฮินดูและชาวพุทธเขาใจวา พระพุทธเจาคือปางหนึ่งของพระ
เปนเจาในศาสนาของตนเทานั้น สงผลใหพุทธศาสนาท่ีอยูในอินเดียถูกกลืนหายไปอยูในรางของ
ศาสนาพราหมณ-ฮินดูจนพุทธศาสนาเสื่อมสูญจากอินเดียไปโดยปริยาย ท้ังจากอิทธิพลของศาสนา
พราหมณ-ฮินดูดวย  จากการบุกรุกของชาวมุสลิมท่ีนับถือศาสนาอิสลามในยุคตอมาดวย สวนพุทธ
ศาสนาท่ีพระเจาอโศกมหาราชไดสงออกไปเผยแผนอกประเทศนั้นไดเจริญรุงเรืองนอกเขตประเทศ
อินเดีย และเปนเหตุใหพุทธศาสนาม่ันคงอยูจนถึงปจจุบันโดยไมถูกกลืนทําลายหายไปแตอยางใด
อยางไรก็ตามพุทธศาสนาก็ไดตอบโตดวยการอธิบายแนวคิดใหเห็นวา พระพุทธเจามิไดเปนสวนใด
สวนหนึ่งของพราหมณ-ฮินดูแตอยางใด



๑๔๕

ผลการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงคขอท่ี ๒ พบวา ตรีกาย  หมายถึง แนวคิดเรื่องการ
แบงแยกกายของพระพุทธเจาออกเปน ๓ องค ตามคติพุทธศาสนาฝายมหายาน ซึ่งตรีกาย อัน
หมายถึงพระกายท้ัง ๓ ของพระพุทธเจา ในกายตรัยสูตรของมหายาน พระอานนททูลถามถึงเรื่องพระ
กายของพระพุทธเจา พระพุทธเจาจึงตรัสแกพระอานนทวา ตถาคตมีกายเปน ๓ สภาวะคือตรีกาย
ซึ่งตรีกาย คือ ๑. สัมโภคกาย พระกายท่ีเปนทิพยภาวะ ประทับอยู ณ แดนพุทธเกษตร เปนกายแหง
ความบันเทิง รุงเรืองแผซานปรากฏแกพระโพธิสัตวท้ังหลาย ๒. นิรมานกาย พระกายท่ีพระองค
เนรมิตรข้ึนทํานองอวตารลงมา อาการมีทรงพระชวร ประสูติทางพระวรกายนั้นเปนสิ่งมายาท้ังสิ้น
นิรมาณกาย หมายถึง กายท่ีเปลี่ยนแปลงไดตามสภาพของสังขารในฐานะท่ีเปนมนุษย พระศากยมุนีผู
ทองเท่ียวอยูบนโลก สั่งสอนธรรมแกสาวกของพระองค และดับขันธปรินิพพานเม่ือพระชนมายุได ๘๐
พรรษา ๓.ธรรมกาย หมายถึง กายแทจริงอันเปนสภาวธรรม ในฐานะเปนสภาพสูงสุด หลักแหง
ความรู ความกรุณา และความสมบูรณ สุญญตภาวะ หรือ พระนิพพาน

จากการศึกษาพัฒนาดังกลาวขางตน เราจะพบวา ในยุคพราหมณะ พราหมณไดสรางพระ
พรหมท่ีเรียกวา ปรพรหม ใหไมมีเนื้อ มีตัวมีตนนั้น พระพรหมมีลักษณะเปนจิต และจิตก็ไมมีรูปราง
อยางมนุษยเปนนามธรรม เม่ือเทพเจาคือพระพรหมมีลักษณะเปนจิต การบวงสรวงบูชาเพ่ือขอให
อํานวยผลประโยชนตางๆ ตามวิสัยของพวกปุถุชนยอมไมสามารถกระทําได ไมสามารถมองเห็นได
ดวยประสาทสัมผัส ก็ไมเปนท่ีชอบใจพอใจของคนท่ัวไปเทาใดนัก คนไมเห็นดวย เพราะไมสามารถจะ
บูชาปรพรหมซึ่งเปนสภาวธรรมนั้นได ไมรูวาเปนอะไร

ดังนั้น เพ่ือใหตรงกับความประสงคและรสนิยมของประชาชน พราหมณจึงดัดแปลงแกไข
เรื่องพรหมอีกนิดหนอย แกไขจาก ปรพรหม มาเปน อปรพรหม อปรพรหมก็คือ พรหมหรืออิศวร เปน
เทพเจาท่ีมีตัวมีตน ไมเปนนามธรรมเหมือนอยางปรพรหม สามารถจะอํานวยประโยชนใหแกผูเคารพ
บูชาได พวกพราหมณนั้นฉลาดปรับปรุงพระเจาใหทันสมัยใหมอยูเสมอ แลวจึงประกาศแกประชาชน
วา ความจริงพระพรหมนั้นมีตัวตน และมีถึง ๔ หนา ๘ กร สามารถมองดูทิศท้ัง ๔ ไดในเวลาเดียวกัน
และดูความเปนไปของชาวโลกไดทุกหนทุกแหงพรอมกันได ชวยชาวโลกไดมากกวา เม่ือพระพรหมมี
ตัวตน และยังมีถึง ๔ หนาอีก แถมยังไมมีภรรยา ไมยุงเก่ียวของดานกามารมณเหมือนพระอินทร
ประชาชนตางก็นิยมชมชอบพอใจ แนวความคิดของพราหมณท่ีสรางพระพรหมเปนท่ีพอใจของ
ประชาชนนี้เอง ทําใหศาสนาพราหมณ – ฮินดูยิ่งใหญและมีอิทธิพลเหนือจิตใจของชาวอินเดียอยางไม
เสื่อมคลาย

ขบวนการของการเคลื่อนไหวพระพุทธศาสนามหายานก็เปนเชนเดียวกัน ความตองการไม
อยากเห็นพระพุทธเจาดับสูญมีกําลังแรงมาก แรงจนกระท่ังแมเม่ือกอนท่ีจะแตกแยกออกเปน
มหายาน ผูรูในทางพระพุทธศาสนา ก็ตองคิดหาวิธีการท่ีจะทําความพอใจใหแกคน ลงทายก็ตองสราง
ลัทธิข้ึนมาวา พระพุทธเจานั้นมิไดมีองคเดียว แตยังมีอีกหลายพระองคท่ีจะมาตรัสรูขางหนา จึงไดเกิด



๑๔๖

มีพระพุทธเจาในอนาคตข้ึน พระพุทธศาสนาไดดัดแปลงอนุโลมตามความตองการของประชาชนดวย
การคิดเรื่องราวในพระพุทธศาสนาวาจะมีสิ่งใดท่ีพอจะแกไขได เพ่ือสนองความเชื่อถือดังกลาว
มหายานไดคิดหลัก "โพธิจิต" ข้ึนคือ การท่ีคนเราจะมุงไปสูพุทธภูมิไดนั้น จําตองบําเพ็ญพระโพธิญาณ
คือการกระทําตัวใหเปนโพธิสัตว ซึ่งเปนการชําระจิตใจใหบริสุทธิ์ และสิ่งจําเปนท่ีสุดท่ีพระโพธิสัตว
ตองปฏิบัติก็ไดแก ความเมตตากรุณาในการโปรดสัตวใหพนทุกข พระโพธิสัตวจึงตองสะสมบารมีตางๆ
ในแตละชาติเพ่ือมุงหวังพุทธภูมิเปนจุดหมายปลายทาง

ฉะนั้น เม่ือบุคคลใดเกิดความทุกขความเดือดรอนตองการความชวยเหลือ แทนท่ีจะกราบ
ออนวอนพระเจาของศาสนาพราหมณใหชวย ก็เปลี่ยนมาเปนบูชาขอใหพระโพธิสัตวชวย เนื่องจาก
พระโพธิสัตวประกอบดวยมหากรุณาอันไมมีท่ีสิ้นสุด

เหตุผลอีกประการหนึ่งก็คือ นิกายมหายานตองการฟนฟูพระพุทธศาสนา ในเวลานั้น
ศาสนาพราหมณเจริญรุงเรืองข้ึนมามาก ลัทธิมหายานจึงเกิดข้ึนมาเพ่ือเปนคูแขงท่ีสําคัญของศาสนา
พราหมณ นิกายมหายานจึงเกิดข้ึนตามสถานการณบังคับใหเกิด

พระเถระองคสําคัญๆ ท่ีเปนทัพหนาในสมัยนั้น ก็ไดแก พระอัศวโฆษ ซึ่งเปนผูแตงคัมภีร
มหายานศรัทโธปาทศาสตร และตอมา พระนาคารชุน ก็เปนองคท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีตั้งนิกายมหายานจน
สามารถเปนนิกายท่ีทรงอิทธิพลมาก และไดแตงหนังสือชื่อ ปรัชญามาธยมิกศาสตร หนังสือเลมนี้ได
รวมเอาปรัชญาของนานานิกายในพุทธศาสนาไวดวย

จากท่ีกลาวมาในขางตนพบวา มหายานในระยะแรกเชื่อวา พระพุทธเจามีเพียง ๒ กาย
คือ ธรรมกาย ซึ่งหมายถึงพระคุณของพระพุทธองค ไดแก พระเมตตาคุณ พระปญญาคุณ และพระวิ
สุทธิคุณ นอกจากธรรมกาย ก็มี นิรมาณกาย หมายถึง กายเนื้อในขณะท่ีพระองคยังทรงพระชนมอยู
มหายานไดแตงเติมเพ่ิมอีกกายหนึ่งเขาไปคือ สัมโภคกาย ซึ่งเปนกายของพระพุทธองคท่ีสําแดงให
ปรากฏเฉพาะ พระโพธิสัตว พระกายนี้เปนสภาวะทิพยมีรัศมีรุงเรืองแผซานท่ัวไป พระองคยังทรง
สดับคําสวดมนตของเรา แมจะดับขันธปรินิพพานไปแลว

ในความเห็นของฝายมหายานนั้นพระพุทธเจาเปนทิพยภาวะ มีภาวะความเปนอยูคูกับ
โลกเสมอ อยาคิดวาการปรินิพพานของพระพุทธองคเปนภาวะขาดศูนยโดยสิ้นเชิง การปรินิพพานของ
พระองคเปนเพียงภาพมายาเทานั้น โดยความเปนจริงแลว พระพุทธเจานั้นเปนอนาทิ เปนอนันตะ
ดวยความเชื่อดังกลาวพระพุทธเจาของมหายานจึงปรากฏมีพระกาย ๓ ลักษณะ ซึ่งองคประกอบและ
ลักษณะของตรีกายในความเห็นของฝายมหายานนั้นพระพุทธเจาเปนทิพยภาวะ มีภาวะความเปนอยู
คูกับโลกเสมอ อยาคิดวาการปรินิพพานของพระพุทธองคเปนภาวะขาดศูนยโดยสิ้นเชิง การ
ปรินิพพานของพระองคเปนเพียงภาพมายาเทานั้น โดยความเปนจริงแลว พระพุทธเจานั้นเปนอนาทิ
เปนอนันตะ ดวยความเชื่อดังกลาวพระพุทธเจาของมหายานจึงปรากฏมีพระกาย ๓ ลักษณะ ซึ่งเรียก
กันวา ตรีกาย คือ
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๑. สัมโภคกาย คือ พระกายท่ีเปนทิพยภาวะ ประทับอยู ณ พุทธเกษตรของพระองค
ทรงแสดงพระสัทธรรมอยูในแดนอ่ืนๆ พระพุทธเจาอาจมาปรากฏพระองคแกพวกเราได ในคัมภีร
ปญจวีสติ มีอธิบายวา หลังจากท่ีพระโพธิสัตวเจาถึงพุทธภูมิโดยการปฏิบัติตามบารมีท้ัง ๖ จึงมีอวัยวะ
ใหญครบ ๓๒ และมีอวัยวะเล็กๆ อีก ๘๐ แลวทรงแสดงมหายานสูตรแกพระโพธิสัตวท้ังหลายและ
ทรงปลูกไวซึ่งความปติยินดีและความเมตตาลงในจิตของพระโพธิสัตวเหลานั้น สัมโภคกายดํารงอยู
เพ่ือชวยเหลือพระโพธิสัตวท่ีปฏิบัติผานทสภูมิแลว เปนกายท่ีอยูระหวางธรรมกายและนิรมาณกาย
ดํารงอยูนิรันดร พนจาก อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เปนกายท่ีมีอยูกอนนิรมาณกาย และมีอยูหลัง
ปรินิพพานของนิรมาณกาย

๒. นิรมานกาย คือ พระกายท่ีพระองคนิรมิตข้ึนมา เปนพระกายเนื้อท่ีคนท่ัวไปสามารถ
มองเห็นได เชน ความทรุดโทรมดวยความชรา และความดับขันธ เปนตน เปนพระกายท่ีทรงนิรมิตมา
เพ่ือบําเพ็ญพุทธกิจคัมภีรปญจวีสติ แสดงวา พระโพธิสัตวหลังจากไดรับธรรมจากการปฏิบัติบําเพ็ญ
บารมีจนไดเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงสามารถเสด็จไปโปรดสรรพสัตวไดทุกท่ีทุกแหงดวยนิรมเมฆ
หรือนิรมานกาย นั่นเอง

๓. ธรรมกาย คือ พระกายท่ีแทจริงของพระพุทธเจา เปนแกนแท เปนสัจจธรรม ท่ี
ดํารงอยูไมมีวันสลาย ธรรมกายจัดเปนนิจจัง สุขขัง ศูนยตา และบริสุทธิ์ อีกท้ังธรรมกายยังสัมพันธกับ
เรื่องราว ของ ตถาคตครรภ ,พุทธภาวะ และรัตนท้ังสาม คือ พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ

อีกความหมายหนึ่งคือความตรัสรูธรรมคือพระนิพพานนั่นเอง “ ธรรมกาย ” หมายถึง
พระคุณท้ังหลายของพระพุทธองค อันมีพระเมตตาคุณ , พระกรุณาธิคุณ , พระปญญาคุณ ซึ่งมีรัศมี
แผกวาง แผคลุมไปโดยท่ัว ไรเงื่อนไขและไรซึ่งขอจํากัดใดๆ ท้ังปวง เปนสภาวะอมตะ ไมมีเบื้องตน ไม
มีทามกลางและไมมีท่ีสุด หรือภาวะแหงการตรัสรูธรรมหรือพระนิพพาน

พระธรรมกาย เปนพระนิรันดรกายของพระพุทธเจา ซึ่งเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน พระ
โพธิญาณซึ่งปรากฏอยูทุกแหงหน พระธรรมกายนี้อยูเหนือกาลเทศะ ไมอยูใตอํานาจของไตรลักษณ
พระธรรมกายนี้ทรงไวซึ่งอันติมภาพอยางสัมปุรณะ ยอมอยูเหนือความเขาใจและความคาดคะเนของ
สามัญมนุษย ซี่งรับรูไมได ท่ีมาของพระนิรมานกาย และพระสัมโภคกาย โดยท่ีพระรูปกายท้ังสองตอง
ข้ึนอยูกับพระธรรมกายนี้

ความเลื่อมใสความเคารพอยางสูงในองคพระพุทธเจา ทําใหคนท้ังหลายไมอยากคิดในทาง
ท่ีวา การปรินิพพานของพระพุทธเจานั้นหมายถึงความดับสูญสลาย อยากจะใหพระพุทธเจายังมีอยู
เปนอยูเสมอไมเปลี่ยนแปลง เรื่องท่ียกเอาพระธรรมข้ึนมาแทนพระพุทธเจานั้น เปนเรื่องท่ีจะใหคน
ท้ังหลายยอมรับนั้นเปนการยากเหลือเกินสําหรับปุถุชน เราไดเห็นมาแลววา ในประเทศอินเดียนั้น
ความคิดความตองการของคนเรานั้น มีความสําคัญในการตั้งหลักศาสนาเปนอันมาก
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สรุปวา “ตรีกาย” คือกายทิพยท่ีสถิตอยูบนแดนพุทธเกษตร  แตเสด็จอวตารลงมา
ชวยเหลือมนุษยหรือเสด็จลงมาโปรดสรรพสัตว โดยธาตุแทของพระองคนั้นมีความสมบูรณนิรันดร

ผลการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงคขอท่ี ๓ พบวา จากการเปรียบเทียบตรีมูรติใน
ศาสนาพราหมณ-ฮินดู กับตรีกายในพุทธศาสนามหายานพอจะสรุปผลการวิจัยไดวา

๑.ประเด็นความหมาย
ในดานความเหมือน ตรีมูรติ ๑.ประเด็น“ความเชื่อแบบเทวนิยม” ๒.ประเด็น“การ

อวตาร” ๓.ประเด็น“การใชคําวา “ตรี”” ตรีกาย ๑.ประเด็น“ความเชื่อแบบเทวนิยม” ๒.
ประเด็น“การอวตาร” ๓.ประเด็น“การใชคําวา “ตรี””

ในดานความตาง ตรีมูรติ เปนเทพ ๓ องคท่ีรวมเอาการอวตารขององควิษณุพระ
นารายณจําแลงเปนเทพอวตาร ๑๐ ปาง โดยรวมเอาพระพุทธเจาในพุทธศาสนาเปนปางท่ีเกา(พุทธาว
ตาร)ดวย ในขณะท่ี ตรีกาย  มิไดกลาวถึงการจําแลงแปลงกายแบบกลืนหรือดึงเทพของศาสนา
พราหมณ-ฮินดู มารวมดวยเลยแตอยางใด

๒.ประเด็นกําเนิดและพัฒนาการแนวคิด
ในดานความเหมือน ตรีมูรติ ยุคแรกๆ ยังไมมีแนวคิดอวตาร  มีเพียงองคเทพแตละองค

แสดงบทบาท  อํานาจ หนาที และศักดิ์สิทธิ์ตางกันไป ข้ึนอยูกับชวงความศรัทธาของประชาชนวาจะ
ยกเทพองคใดข้ึนเปนใหญตอมามีแนวคิดการอวตารเปนตรีมูรติ ขณะท่ีตรีกาย ยุคแรก  ตาม
หลักฐานดั้งเดิม พระพุทธเจามีเพียง ๒ กาย คือ รูปกาย กับ นามกาย(ธรรมกาย) ตอมามีแนวคิดการ
อวตารเปนตรีกาย

ในดานความตาง ตรีมูรติ มีแนวคิดการอวตารของตรีมูรติชัดเจนยิ่งข้ึนและเชื่อวาพระ
วิษณุหรือพระนารายณ(วิษณุนารายณ)อวตารลงมาเปนพระพุทธเจา หรือกลาวโดยนัยะหนึ่ง
พระพุทธเจาศาสดาพุทธศาสนาเปนเพียงอวตารท่ี ๙ (พุทธาวตาร)ของพระนรายณเทานั้น และมีการ
อธิบายแนวคิดตรีมูรติในลักษณะนี้เปนความพยายามกลืนพระพุทธศาสนา สวนมหายานเชื่อวา
แนวคิดเรื่องตรีกายการเปลี่ยนรูปเพ่ือพระพุทธองคจะทรงเลือกใชอยางเหมาะสม แมจะมีคติคลายการ
อวตารลงมาของพระอมิตาภะพุทธ  แตไมอธิบายความเชื่อกลืนพราหมณมาเปนพุทธแตอยางใด

๓.ประเด็นองคประกอบและลักษณะของตรีมูรติกับตรีกาย
ในดานความเหมือน ตรีมูรติในศาสนาพราหมณ-ฮินดู มีเทพเจาท่ียิ่งใหญ ๓ องค(พระ

ตรีมูรติ) คือ พระพรหม  พระวิษณุหรือพระนารายณ และพระศิวะหรืออีศวร ท้ัง ๓ องคนี้จําแลงมา
จากพระปรมาตมันหรือพรหมันท่ีสูงสุดอีกทีหนึ่ง พระตรีมูรติในศาสนาพราหมณ-ฮินดูมีลักษณะการ
จําแลงแปลงกายหรือการอวตารลงมาเปนปางตางๆ ขณะท่ีพุทธศาสนามหายาน  พระตรีกาย ๓
องค  คือ ธรรมกาย   สัมโภคกาย  และนิรมาณกาย โดยท้ัง ๓ กายนี้จําแลงมาจากองคพระอมิตาภะ
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หรือปฐมพุทธะอีกทีหนึ่ง พระตรีกายในพุทธศาสนามหายานนั้นมีลักษณะการจําแลงแปลงกาย
หรือการอวตารลงมาเปนปางตางๆ เชนเดียวกัน

ในดานความตาง พระตรีมูรติในศาสนาพราหมณ-ฮินดู คือ พระพรหม  พระวิษณุหรือ
พระนารายณ และพระศิวะหรืออีศวร จําแลงมาจากองคพระปรมาตมันหรือพรหมันท่ีสูงสุดอีกทีหนึ่ง
ศาสนาพราหมณ-ฮินดูพยายามทําในรูปของนารายณสิบปางโดยการดึงพระพุทธเจาไปเปนพุทธาวตาร
ซึ่งเปนเสี้ยวหนึ่งของพระนารายณ  และพระนารายณคือภาคหนึ่งของพระพรหมันหรือปรมาตมัน
ขณะท่ีพุทธศาสนามหายาน  พระตรีกาย ๓ องค  คือ ธรรมกาย   สัมโภคกาย  และนิรมาณกาย โดย
ท้ัง ๓ กายนี้จําแลงมาจากองคพระอมิตาภะหรือปฐมพุทธะท่ีประทับอยูบนแดนสุขาวดีพุทธเกษตร
ซึ่งพุทธศาสนามหายานอธิบายดินแดนไวชัดเจนกวาศาสนาพราหมณ-ฮินดู   การจําแลงแปลงกาย
หรือการอวตารลงมาเปนปางตางๆ ของตรีกายในพุทธศาสนามหายานนั้นตางจากตรีมูรติในศาสนา
พราหมณ-ฮินดู โดยพุทธศาสนามหายานอธิบายแยกพระตรีกายไวตางหากไมไดดึงหรือกลืนพระตรี
มูรติมาเปนสวนหนึ่งของพุทธ

๔. ประเด็นเปาหมายและวิธีปฏิบัติ
ในดานความเหมือน ศาสนาพราหมณ-ฮินดู เนนการสวดมนตออนวอนบูชา บําเพ็ญ

ตบะบําเพ็ญบารมีอยางแรงกลาตามวิถีปฏิบัติของตนอยางเครงครัด และหลังจากลดละกิเลสอาสวะ
ไดหมดสิน้แลว  จะมีการกลับเขาไปรวมเปนหนึ่งเดียวหรือกลับคืนสูสิ่งสูงสุด คืนสูดินแดนศักดิ์บริสุทธิ์
เหมือนกัน ขณะท่ีพุทธศาสนามหายาน เนนการสวดมนตออนวอนบูชา บําเพ็ญตบะบําเพ็ญบารมี
อยางแรงกลาตามวิถีปฏิบัติของตนอยางเครงครัด และหลังจากลดละกิเลสอาสวะไดหมดสิ้นจะ
กลับคืนสูดินแดนศักดิ์บริสุทธิ์เหมือนกัน

ในดานความตาง ในศาสนาพราหมณ-ฮินดู เนนการสวดมนตออนวอนบูชา บําเพ็ญตบะ
บําเพ็ญบารมีอยางแรงกลาตามวิถีปฏิบัติของตนอยางเครงครัด และมีการฆาสัตวบวงสรวงบูชายัญ
การกลับเขาไปรวมเปนหนึ่งเดียวหรือกลับคืนสูสิ่งสูงสุด คืนสูดินแดนศักดิ์บริสุทธิ์นั้นแตกตางกัน คือ
ศาสนาพราหมณ-ฮินดูเชื่อวามนุษยเราเม่ือละกิเลสหรือชําระตนใหบริสุทธิ์หมดจดไดแลวจะสามารถ
กลับกลายแปรสภาพเขาไปเปนเนื้อเดียวกับพรหมัน สวนพุทธศาสนามหายาน เนนการสวดมนต
ออนวอนบูชา บําเพ็ญตบะบําเพ็ญบารมีอยางแรงกลาตามวิถีปฏิบัติของตนอยางเครงครัด แตเนนการ
ชวยเหลือสรรพสัตวและสมาทานมังสวิรัติไมกิน  ไมฆา   ไมสงเสริมการกิน  ไมสงเสริมการฆา พุทธ
ศาสนามหายานเชื่อวาเราสามารถเปนไดแคเพียงกลับไปอยูรวมในดินแดนศักดิ์สิทธิ์บริสุทธิ์ไดเทานั้น
มิอาจเทียบชั้นกลายไปเปนพระอมิตาภะหรือกลายกลับไปเปนเนื้อเดียวกับพระองคได
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๕.๒ ขอเสนอแนะ
จากผลในการดําเนินการวิจัย “เปรียบเทียบตรีมูรติในศาสนาพราหมณ-ฮินดูกับตรีกายใน

พุทธศาสนามหายาน ” ทําใหพบวา นาจะมีการศึกษาเปรียบเทียบไดในอีก ๒ เรื่อง คือ
๑.ศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดเรื่องตรีมูรติในศาสนาพราหมณ-ฮินดูกับตรีเอกานุภาพใน

ศาสนาคริสต
๒.ศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดเรื่องตรีกายในพุทธศาสนาเถรวาทเปรียบเทียบการตรีเอกานุ

ภาพในศาสนาคริสต



บรรณานุกรม

๑.ภาษาไทยและบาลี
ก.ขอมูลปฐมภูมิ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย . พระไตรปฎกภาษาบาลี  ฉบับมหาจุฬาเตปฎกํ ๒๕๐๐ .

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕.
_______.พระไตรปฎกภาษาไทยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬา

ลงกรณราชวทิยาลัย, ๒๕๓๙.
_______.อรรกถาภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาอฏฐกถา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, โรงพิมพวิญญาณ, ๒๕๓๒.
มหามกุฏราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกพรอมอรรถกถาแปลชุด ๙๑ เลม. กรุงเทพมหานคร :

โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔.
________.พระไตรปฎกฉบับประชาชน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.
________. อรรถกถาภาษาไทย.ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕.
วิสุทธิมรรค. ภาษาไทย ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๖.

ข. ขอมูลทุติยภูมิ
(๑) หนังสือ :
กรมศิลปากร มิลินทปญหา. พิมพครั้งท่ี ๖, กรุงเทพมหานคร : อมรการพิมพ, ๒๕๑๖.
จินดา จันทรแกว.พุทธปรัชญาพื้นฐาน. กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ป.
_______.พุทธวิภาษวิธี.กรุงเทพมหานคร : โครงการวิจัยพุทธวิทยาจัดพิมพ, ๒๕๓๒.
ดนัย ไชยโยธา.นานาศาสนา.กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, ๒๕๓๙.
ดวงธิดา ราเมศวร, อินเดีย อารยธรรมย่ิงใหญแตโบราณแหงอาเซียใต,(กรุงเทพมหานคร : ยูโรปา-

เพรส จํากัด,๒๕๓๗)
เดือน คําด.ีศาสนศาสตร.ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะสังคมศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,

กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๔๑.
ทวีวัฒน ปุณฑริกวิวัฒน.วิถีแหงมหายาน.กรุงเทพมหานคร : บริษัท เคล็ดไทยจํากัด, ๒๕๒๖.
ธนู แกวโอกาส.ศาสนาโลก. สาํนักพิมพนรินท สากล การศึกษา, พ.ศ. ๒๕๒๙.
นภาเดช  กาญจนะ. “ศรัทธาในทัศนะของพุทธศาสนา” ในวารสารธรรมศาสตร, ปท่ี ๒๑ ฉบับท่ี ๓

กันยายน ธันวาคม ๒๕๓๘.
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นงเยาว ชาญณรงค.ศาสนากับสังคม. พิมพครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมหาวิทยาลัย
รามคําแหง, ๒๕๓๖.

นิครนถนาฏะบุตร ท่ีปรากฏในพระไตรปฎกคนนี้ไดแกศาสดามหาวีระของศาสนาเชน อางในกีรติ บุญ
เจือ, ปรัชญาอินเดีย , กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๒.

บุญมี แทนแกว. พุทธปรัชญาเถรวาท. กรุงเทพมหานคร : โอ เอส. พริ้นติ้งเฮาส, ๒๕๔๕.
_______.ปรัชญาเบ้ืองตน. กรุงเทพมหานคร : โอ เอส. พริ้นติ้งเฮาส,๒๕๒๙.
_______.ปรัชญาฝายบุรพทิศ. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, ๒๕๔๕.
ปานทิพย ประเสริฐสุข.ปรัชญาตะวันตกสมัยกลาง.กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมหาวิทยาลัย

รามคําแหง, ๒๕๒๓.
ปรีชา ชางขวัญยืน และสมภาร พรหมทา. มนุษยกับศาสนา. โครงการตําราคณะอักษรศาสตร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจัดพิมพ, ๒๕๔๓.
พระธรรมปฎก (ปฺ .อ.ปยุตฺโต).พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ . พิมพครั้ ง ท่ี ๑๑,
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ บริษัทสหธรรมิก จํากัด, ๒๕๔๙.
พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต).พจนานุกรมพุทธศาสนฉบับประมวลศัพท.พิมพครั้งท่ี ๘,

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘.
พระเทพเวที(ประยุทธปยุตฺโต).พุทธศาสนาในฐานะเปนรากฐานของวิทยาศาสตร. กรุงเทพมหานคร:

โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕.
พระมหาประยูรธมฺมจิตฺโต. “พุทธปรัชญาเถรวาท”,ใน มหาจุฬาวิชาการ ปรัชญาบุรพทิศ.ทรงวิทย

แกวศรี บรรณาธิการ, กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ๒๕๓๒.
พระญาณวโรดม.ศาสนาตาง ๆ.กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๓.
พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก าณสิทฺธ)ิ.มงคล ๓๘ ประการ. พิมพครั้งท่ี ๘, กรุงเทพมหานคร :

โรพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๔๔๒.
พระธรรมโกศาจารย (พุทธทาสภิกขุ).โพธิปกขิยธรรม. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๒.
พระมหานวม คุตฺตธมฺโม.ปรัชญาสังเคราะห.กรุงเทพมหานคร : สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย,

๒๔๙๕.
พระสัทธัมมโชติกะธัมมาจริยะ.ปรมัตถโชติกะ.(ปริเฉทท่ี ๑ – ๖), กรุงเทพมหานคร : ยูนิตี้พับลิเคชั่น,

๒๕๒๖.
พุทธทาสภิกขุ.ชุมนุมขอคิดอิสระ พุทธทาสภิกขุ. พิมพครั้งท่ี ๕, กรุงเทพมหานคร:

สํานักพิมพ สุขภาพใจ,๒๕๓๘.
พุทธทาสภิกขุ(แปล), สูตรเวยหลาง.(กรุงเทพฯ : ธรรมสภา,ม.ป.ป.)
ฟูมิโอะ  มะสุตาน.ิศาสนาเปรียบเทียบระหวางพระพุทธศาสนากับคริสตศาสนา.

แปลโดย  พระกวีวรญาณ (จํานงค  ชุตินฺธโร), กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพประยุรวงศ,
๒๕๐๕.

ฟน ดอกบัว.ปวงปรัชญาอินเดีย,(กรุงเทพมหานคร : ศยาม ,๒๕๔๕)
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______.ศาสนาเปรียบเทียบ.พิมพครั้งท่ี ๒,กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพศิลปบรรณาการ, ๒๕๔๙.
มหามกุฎราชวิทยาลัย.พระบาพิลิปกรม.มหามกุฎราชวิทยาลัย : ๒๕๓๒.
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วิทยาลัย, ๒๕๒๒.
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