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บทคัดย่อ
วิทยานิพนธ์นี้ มีจุดมุ่งหมาย ๓ ประการ (๑) เพื่อศึกษาการบรรลุธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท
(๒) เพื่อศึกษาการบรรลุซาโตริในพระพุทธศาสนามหายานนิกายเซน (๓) เพื่อเปรียบเทียบความเหมือนและ
ความแตกต่างของการบรรลุธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาทและพระพุทธศาสนามหายานนิกายเซนได้ศึกษา
จาก เอกสารปฐมภูมินิ กายเถรวาท ได้แก่พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย พ.ศ.
๒๕๓๙, และเอกสารปฐมภูมินิกายเซน ได้แก่ ลังกาวตารสูตร สูตรเว่ยหล่าง คาสอนของฮวงโป (ฉบับแปลโดย
พุทธทาสภิกขุ) เอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุธรรมในนิกายทั้งสองนี้เป็นหลักสาคัญ
การศึกษาพบว่า
ศึกษาการบรรลุธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท พบว่าการบรรลุธรรม หมายถึง การเกิดความรู้
แจ้งเห็นจริงด้วยปัญญา ศัพท์ทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า ธรรมจักษุ ที่เกิดขึ้นเป็นความรู้ ว่า “สิ่งใดสิ่งหนึ่งมี
ความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดา” กระบวนการบรรลุธรรม มี ๔ ขั้นตอนคือ
(๑) พระโสดาบัน (๒) พระสกทาคามี (๓) พระอนาคามี (๔) พระอรหันต์
การบรรลุซาโตริในพระพุทธศาสนามหายานนิกายเซน พบว่า นิกายเซ็นจะเป็นไปในลักษณะบรรลุ
แบบฉับพลันที่เรียกว่า ซาโตริ ผู้ปฏิบัติอยู่ในสานักอาจารย์ฝึกปฏิบัติตามแบบเซ็น ในขณะปฏิบัติ ปัญญาของผู้
นั้นจะถูกสั่งสมไปเรื่อยๆเหมือนการเป่าลูกโป่ง จนในที่สุดถึงขีดสุดของการสั่งสมปัญญา ปัญญาที่มีพลังมากจะ
สามารถทาลายอวิชชาลงได้ จนเกิดการรู้แจ้งขึ้นในขณะนั้นซึ่งเรียกว่าการบรรลุซาโตริ
การศึกษาเปรียบเทียบการบรรลุธรรมของพระพุทธศาสนาเถรวาทกับซาโตริของพุทธศาสนามหายานนิกายเซน
ได้พบความเหมือนกันและต่างกันเกี่ยวกับการบรรลุธรรมของทั้งสองนิกาย ดังต่อไปนี้
นิกายทั้งสองนั้นถึงแม้จะเกิดขึ้นมาเป็นต่างนิกาย แต่ดูเหมือนนิกายทั้งสองจะมีหลายอย่างที่เหมือน
คือ มีคัมภีร์หลักอันบรรจุคาสอนอันเป็นหัวใจหลักของนิกายของตน เถรวาทมีพระไตรปิฎก เซ็นมีลังกาวตาร
สูตร มีหลักธรรมและวิธีการในการนาผู้ปฏิบัติให้บรรลุธรรมที่ชัดเจน เถรวาทมีโพธิปักขิยธรรม ส่วนนิกายเซ็นมี
หลั กปฏิบั ติเซ็น ทั้งสองนิ กายเป็ นไปในลักษณะเคารพในคาสอนของอาจารย์ มีอาจารย์เป็นผู้ค่อยดูแลให้
คาแนะนาในการปฏิบัติ ในด้านหลักการปฏิบัติ นิกายเซ็นค่อนข้างจะคล้ายกันกับเถรวาท ที่ มุ่งเน้นการปฏิบัติ
ธรรมเพื่อบรรลุธรรมในชาติปัจจุบัน ซึ่งถือว่าแตกต่างจากพุทธศาสนามหายานโดยทั่วไปที่เน้นโพธิสัตว์บารมี
ธรรมเป็นหลัก
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ด้านการบรรลุธรรม นิกายเซ็นจะเป็นไปในลักษณะบรรลุแบบฉับพลันซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของการ
บรรลุธรรมแบบเซ็นที่เรียกว่า ซาโตริ แต่เถรวาทเป็นการบรรลุแบบเป็นไปตามลาดับ และมีชื่อเรียกตามลาดับ
ขั้น เช่นการบรรลุโสดาบัน จนถึงบรรลุพระอรหันต์ ทั้งนี้ถึงจะเห็นเป็นความแตกต่างกัน แต่ยังมีข้อที่เหมือนกัน
อยู่ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า การบรรลุธรรมของทั้งสองนิกายเป็นผลมาจากการสั่งสมภูมิปัญญาจนกระทั่งมากพอที่จะ
กาจัดอวิชชาได้จนบรรลุธรรมในที่สุด ในส่วนภาวะทางปัญญาและภาวะทางจิตของผู้บรรลุธรรมของทั้งสอง
นิกาย ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า ไม่ต่างกัน เพราะจิตของผู้หมดกิเลสย่อมเป็นจิตที่บริสุทธิ์ ถึงพร้อมด้วยปัญญา และ
ความกรุณาเห็นใจผู้อื่น เป็นไปพร้อมเพื่อทาประโยชน์แก่สังคมโดยส่วนร่วม

Abstract
This thesis consisted of three objectives. They were to (1) study the
enlightenment of Theravada Buddhism, (2) study the enlightenment of Satori in Mahayana
Buddhism, Zen and (3) compare the similarity and difference about the enlightenment of
Theravada Buddhism, and Zen Mahayana Buddhism. The data were studied from the first
source of document from Tripitaka of Mahachulalongkornrajavidyalaya on B.E. 2539, from
the first source of document from Longkavatalsutta, Vai hlangsuttra, Teaching of Haungpoe
(translated by Buddhapikkhu) and the documents, and research related to the
enlightenment from these two sects.
The results are as follows:
The enlightenment of Theravada Buddhism is found that the enlightenment refers
to seeing through everything with wisdom. According to Buddhism words, it is called spiritual
eyes. It is knowledge that whatever happening will always die. There are four processes of
enlightenment: stream-enterer, one who is a once-returner, one who is a non-returner, and
one who is an Arahant.
The enlightenment of Satori in Zen of Mahayana Buddhism is found that Zen a
sharp enlightenment which is called “Zatori”. Those who practice in the office of teachers
will follow the practice of Zen. While practicing, the intelligence of performer will be
accumulated as blowing the balloon. At the highest point of intelligence accumulation, the
intelligence with power will be able to destroy ignorance leading to the enlightenment
which is called Zatori.
There are both the similarity and difference about the enlightenment of
Theravada Buddhism and The enlightenment of Satori in Zen of Mahayana Buddhism as
follows: The similarity of both sects is that the main scripture contains the doctrine which is
the heart of each sect., for example, Theravada Buddhism has Tripitaka.Zen has
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Longkavatalsutta with clear procedure for performer to achieve the enlightenment.
Theravada has Bhothipakkahiyatham, but Zen has Zen practice. Both sects respect their
teachers’ instruction. In practice, Zen is similar to Theravadah’s beliefs which focuses on the
enlightenment in this life. While Mahayana Buddhism focuses on Bhothisatta.
About the enlightenment, Zen will have a sudden enlightenment which is called
Zatori. But, Theravada focuses on a step of enlightenment which is a difference from both
sects. However, the researcher sees one point that the enlightenment from both sect is
from accumulating the wisdom leading to the get rid of ignorance. According to the
researcher, there is no difference between two sects
about wisdom and mind state because the mind of those who are away from desire is pure
with wisdom, kindness, and mercy for the benefits of the society as a whole.

๑. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
พระพุทธศาสนาถือกาเนิดมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลานานกว่า ๒,๕๐๐ ปี ถึงแม้จะมีหลักธรรมที่จด
บันทึกไว้โดยละเอียดและมีผู้ปฏิบัติตามคาสอนอยู่ไม่ขาดโดยเฉพาะพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท ซึ่งถือว่า
เป็นนิกายที่ยึดถือคาสอนดั้งเดิมได้ดีที่สุดและปฏิบัติธรรมตามคาสอนที่เป็นพระพุทธพจน์เดิม แต่มีสิ่งหนึ่งที่ยัง
เป็นที่เกิดความสงสัยในหมู่พุทธบริษัทเถรวาทนั้นก็คือ การบรรลุธรรมเพราะเป็นสิ่งที่รู้ได้ยากในหมู่ของปุถุชนที่
ไม่ใช่พระอริยบุคคลเคยมีคากล่าวกันว่า ปัจจุบันนี้ไม่มีพระอรหันต์แล้ว ในครั้งพุทธกาลเมื่อเกิดความสงสัยขึ้น
พระพุทธเจ้าก็ทาหน้าที่แก้ความสงสัยเหล่านั้น ๑ เช่น มีภิกษุรูปหนึ่งได้พูดทานองว่าตนบรรลุพระอรหันต์แล้ว
ภิกษุทั้งหลายก็ได้นาเรื่องขึ้นทูลพระพุทธองค์ให้ทรงตัดสิน ๒ เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ได้ทราบกันว่าการบรรลุธรรมเป็น
สิ่งที่รู้ได้เฉพาะตน (ปจฺจตฺต) ผู้ปฏิบัติเท่านั้นจึงรู้ได้
การบรรลุ ธ รรมตามทรรศนะของพระพุ ทธศาสนาเถรวาทเห็ นว่า การบรรลุธ รรมนั้นสิ่ งส าคัญ
ประการแรกคือ การศึกษาหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ โดยเฉพาะโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ เป็น
หลักธรรมที่นาไปสู่การปฏิบัติเพื่อการบรรลุธรรมโดยเฉพาะ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ในวาระต่างๆกัน
เพื่อให้เหมาะกับจริตแต่ละบุคคล โพธิปักขิยธรรมประกอบด้วยสติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔
อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ และมรรคมีองค์ ๘ แต่ละหมวดธรรมมีความสมบูรณ์อยู่ในตัว ผู้ปฏิบัติจะถือ
หลักธรรมหมวดไหน ในการปฏิบัติธรรมก็สามารถบรรลุธรรมได้เช่นเดียวกันเปรียบเหมือนแม่น้าทุกสายย่ อม
ไหลลงสู่มหาสมุทร ฉันใด การปฏิบัติธรรมตามหมวดธรรมใดย่อมนาไปสู่การบรรลุธรรมได้ ฉันนั้น
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ธมฺมปทฏฺฐกถายฉฏฺโฐ ภาโค, (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย ๒๕๓๑), หน้า ๖๗.
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๗๗.
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การปฎิบัติธรรมของพระพุทธศาสนาเถรวาทนั้นมี ๒ วิธี คือ สมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน
ซึ่งจะต้องปฏิบัติควบคู่กันไป โดยเฉพาะวิปัสสนากรรมฐานถือว่าเป็นหัวใจสาคัญของการปฏิบัติถ้าผู้ปฏิบัติยัง
ไม่สามารถยกจิตของตนเข้าสู่วิปัสสนาญาณได้ การบรรลุมรรคผลจะไม่เกิดขึ้นเลย เมื่อทาวิปัสสนาญาณให้แจ้ง
ได้แล้วการบรรลุมรรคผลจึงจะเกิดขึ้นซึ่งผลของการบรรลุธรรมนั้นมี ๔ ระดับ คือ โสดาปัตติผล สกทาคามิผล
อนาคามิผล และอรหัตตผล ซึ่งผลของการบรรลุธรรมแต่ละระดับสามารถกาจัดกิเลสได้ตามลาดับ ตั้งแต่กิเลส
อย่างหยามไปจนถึงกิเลสอย่างละเอียด พร้อมทั้งเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลนั้นๆไปด้วย๓
อนึ่งนิกายเซน หรือ ธฺยาน เกิดจากความคิดที่ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ปรับปรุงความประพฤติปฏิบัติ
ให้ กลั บคืน สู่ส ภาพเดิมอย่างในสมั ย พุทธกาลได้รับการนิยมนับถืออย่างแพร่ห ลายในประเทศจีนและญี่ปุ่น
นิกายเซนเคารพบูชาพระศากยมุนีพุทธเจ้าพร้อมทั้งปราชญ์ผู้ตั้งและผู้เป็นอาจารย์ต่อๆมาในสายนิกายของตน
มีคาสอนว่า ทุกคนและทุกสิ่งมีธาตุแห่งพุทธะหรือพุทธภาวะแฝงอยู่ในตนแล้ว การที่จะบรรลุถึงโพธิจึงต้อ ง
อาศัยการเกิดญาณบรรลุแจ่มแจ้งฉับพลันขึ้นในตนเองด้วยวิธีการอย่างใดก็ได้ สุดแต่อาจารย์จะใช้ตามที่เห็น
เหมาะเป็นการถ่ายทอดโพธิโดยตรง ไม่ต้องอาศัยคัมภีร์๔
การตรัสรู้ธรรมตามแบบฉบับของพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานนิกายเซนมีศัพท์เฉพาะภาษาญี่ปุ่น
เรียกว่า“ซาโตริ” (satori) ดร.ซูสุกินักวิชาการด้านพระพุทธศาสนานิกายเซนคนสาคัญของญี่ปุ่นได้กล่าวถึง
ลักษณะของซาโตริพอสรุปเป็นข้อๆได้ดังนี้วิถีชีวิตของคนเราตามปกตินั้นจะเวียนว่ายไปตามจิตสานึกแบบหนึ่ง
ดร.ซูสุกิเรียกจิตสานึกแบบที่ว่านี้ว่า จิตสานึกแบบแบ่งแยกโลกออกเป็นสองส่วน (dualistic view) คนที่มอง
โลกด้วยทัศนะแบบนี้ย่อมเห็นว่าสรรพสิ่งในโลกนี้ คู่ที่ตรงกันข้ามกันเช่น มีความดี ความเลว มีความน่ารักน่า
เกลียดเป็นต้นสรรพสิ่งที่เรามองผ่านจิตสานึกแบบแบ่งแยกออกเป็นสองนั้นจะมีอยู่สองส่วนด้วยกันคือส่วนหนึ่ง
เราพอใจ อยากได้ อยากให้สิ่งเหล่านั้นมาเป็นของเราและเมื่อได้ครอบครองแล้วก็ไม่อยากให้สิ่งเหล่านั้นจากไป
ไม่ต้องการให้เกิดกับตนและหากว่าเกิดแล้วก็อยากให้สิ่งเหล่านี้หนีไปให้พ้นตัวเราสิ่งแรกนั้นเราอาจเรียกตาม
ศัพท์พุทธศาสนาว่า โลกธรรมส่วนที่เป็นอิฎฐารมณ์ สิ่งหลังคือโลกธรรมส่วนที่เป็นอนิฏฐารมณ์ชีวิตถูกฉุดดึงไป
ตามอานาจของโลกธรรม
ดร.ซูสุกิ กล่าวว่า เมื่อเกิดซาโตริสิ่งที่จะเป็นผลตามมาก็คือการเปลี่ยนทัศนะที่มีต่อสิ่งต่าง ๆอย่าง
หน้ามือเป็นหลังมือ ซาโตริคือจุดเปลี่ยนจากการมองสิ่งต่าง ๆแบบแบ่งเป็นคู่ตรงกันข้ามมาเป็นการมองแบบไม่
แบ่งแยกเช่นนั้น ดังนั้นหากมองตามทัศนะของท่านผู้นี้ เมื่อนายเขียวยังไม่บรรลุซาโตริ นายเขียวก็เหมือนคน
ทั่วไปที่มีชีวิตล่องลอยไปตามกระแสโลกธรรม บางครั้งเขาจะปลื้มปีติ บางครั้งเขาจะเศร้าเสียใจ เป็นเช่นนี้คละ
เคล้ากันไปไม่รู้จบสิ้น ต่อเมื่อบรรลุซาโตริแล้วจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงในชีวิตของเขา นาย
เขียวยังมีชีวิตเกี่ยวข้องกับลาภยศชื่อเสียงความเสื่อมลาภ เสื่อมเกียรติและความล้มเหลวอันอาจจะเกิดในชีวิต
เหมือนคนทั้งหลาย แต่เขาจะไม่ปลื้มใจ ฟูใจจนหลงเมื่อได้ลาภ ยศ และเกียรติอย่างคนอื่น และเมื่อประสบ
๓

พระมหาอานวย อานนฺโท (จันทร์เปล่ง ), “การศึกษาเรื่องการบรรลุธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท”,
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต,(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒).
๔
พระธรรมปิฎก(ประยุทธ์ปยุตฺโต), พระพุทธศาสนาในอาเชีย,พิมพ์ครั้งที๒่ , (กรุงเทพมหานคร
: โรงพิมพ์ธรรมสภา, ๒๕๔๘), หน้า๑๐๔-๑๐๖.

๓๓๖
ความล้มเหลวเสื่อมเกียรติ ยศ และทรัพย์สิน เขาก็ไม่กังวลกลัดกลุ้มอย่างคนทั่วไปนี่คือความเปลี่ยนแปลงใน
ชีวิตอันเป็นผลมาจากซาโตริ๕
จากเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจะพบว่าทั้งนิกายเถรวาทและนิกายเซนทั้งสองต่างกันโดยความ
เป็นมา จุดกาเนิด วิธีการปฏิบัติ และการบรรลุธรรม แต่ที่เหมือนกันคือ จุดมุ่ งหมายสูงสุด ได้แก่ พ้นจาก
อานาจกิเลสบรรลุภาวะแห่งความหลุดพ้น เถรวาทเรียกว่า อรหัตตผล เซนเรียกว่า ซาโตริ ในส่วนของเถร
วาทเป็นที่ทราบกันว่า เป็นนิกายดั้งเดิมมาตั้งแต่เริ่มแรกหลังพุทธกาล มีระเบียบแบบแผนไม่ต่างจากสมัย
พุทธกาล แต่นิกายเซน เป็นนิกายหนึ่งของพระพุทธศาสนามหายาน นิกายเซน จะต่างจากมหายานส่วนใหญ่
ตรงที่ ไม่เน้นพิธีทางศาสนา การกราบไหว้บนบานสานกล่าวอ้อนวอนพระโพธิสัตว์ เหมือนมหายานนิกายอื่น
แต่มุ่ งไปสู่ ทางหลุ ดพ้ น เช่น เดีย วกั บ เถรวาท ผู้ วิจั ยจึ งมีค วามประสงค์ ที่จ ะศึ กษาวิเ คราะห์ เ รื่องการศึ กษา
เปรียบเทียบวิถีการบรรลุธรรมของพระพุทธศาสนาเถรวาทกับชาโตริของนิกายเซนทั้งในลักษณะที่คล้ายคลึง
กันและแตกต่างกันเพื่อเป็นปัจจัยสาคัญต่อเป้าหมายของการเรียนรู้และการยอมรับร่วมกันเป็นการบูรณาการ
ทางการศึ กษาให้ เกิ ด ความรู้ ความเข้า ใจในหลั ก พระพุ ทธศาสนาให้ ม ากยิ่ง ขึ้ นอี กทั้ ง เป็ น ปั จ จัย หนึ่ ง ที่เ อื้ อ
ประโยชน์ต่อวงการการศึกษาให้เกิดเรียนรู้และเข้าใจยิ่งขึ้นและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๑. เพื่อศึกษาการบรรลุธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท
๒. เพื่อศึกษาการบรรลุซาโตริในพระพุทธศาสนามหายานนิกายเซน
๓. เพื่อเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของการบรรลุธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท
และพระพุทธศาสนามหายานนิกายเซน

๓. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ซึ่งมีวิธีการดาเนินการ
วิจัยดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารปฐมภูมิ คือเอกสารปฐมภูมินิกายเถรวาทได้แก่
พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๓๙ และเอกสารปฐมภูมินิกายเซนได้แก่
ลังกาวตารสูตร สูตรเว่ยหล่างคาสอนของฮวงโป (ฉบับแปลโดยพุทธทาสภิกขุ)
๒. เอกสารทุติยภูมิ ได้แก่ หนังสือพุทธศาสนาเถรวาท, พุทธศาสนานิกายเซน การศึกษาเชิง
วิเคราะห์,ภาวนาทีปนี,คู่มือนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคและปฏิบัติ, คู่มือนักธรรมและธรรม
๕

Inquirer,ศาสนา :การบรรลุธรรม (ตรัสรู้) ในพระพุทธศาสนามหายาน,แหล่งที่มา : [ออนไลน์ ],
http://topicstock.pantip.com/religious/topicstock/2009/08/Y8180859/Y8180859.html, (๒๘/๐๙/๑๑).

๓๓๗
ศึกษาชั้นโท วิชาธรรมวิภาค, หนังสือธรรมวิจารณ์ เล่ม ๓ ฉบับมาตรฐาน, ธัมมปทัฎฐกถาแปล ภาค ๑-๘,
หนังสือพุทธธรรมวิมุตติรัตนมาลี, อานิสงส์วิปัสสนากรรมฐาน,หนังสือสว่างอย่างเซน,มหาปรัชญาปารมิตาสูตร
สัทธรรมปุณฑริกสูตร วัชรสูตร เอกสารและสื่อต่างๆที่เกี่ยวข้อง
๓. วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลที่ได้ค้นคว้า ทั้งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ
๔. สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ
๕. เสนอผลงานวิจัยโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์

๔. สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษา การศึกษาเปรียบเทียบการบรรลุธรรมของพระพุทธศาสนาเถรวาทกับซาโตริของ
พุทธศาสนามหายานนิกายเซนสรุปความได้ดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์ข้อที่หนึ่ง เพื่อศึกษาการบรรลุธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท พบว่าการบรรลุธรรม
ในพระพุทธศาสนาเถรวาทเป็นการบรรลุธรรมที่เป็น ไปตามขั้นตามตอนตามความเบาบางของกิเลส การบรรลุ
ธรรมสูงสุด คือ การสาเร็จเป็นพระอรหันต์ต้องสามารถกาจัดกิเลสที่มักดองอยู่ในสันดานที่เรียกว่าสังโยชน์ ๑๐
ประการได้ เมื่อบรรลุธรรมแล้ ว ภาวะทางความคิด ภาวะทางปัญญา การดาเนินชีวิตและคุณสมบัติพิเศษ
ต่างๆ เป็นผลของการบรรลุธรรมที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ และการปฏิบัติมาตามหลักของโพธิปักขิยธรรม ๓๗
ประการอันได้แก่ สติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ และมรรคมีองค์ ๘
รวมเป็น ๓๗ หลักโพธิปักขิยธรรมเป็นการรวมหัวข้อธรรมทั้งหมดโดยมิได้สนใจว่า หัวข้อธรรมซ้ากันหรือเปล่า
ซึ่งเป็นวิธีการนับที่นิยมกันอยู่ในการรวบรวมหัวข้อธรรมในพระไตรปิฎก จะสังเกตเห็นมากในอภิธรรมปิฎกที่
นับจิตเป็นดวงๆ มากมาย โดยวิธีการนี้อาจทาให้เกิดการเข้าใจผิดได้ว่าการปฏิบัติเพื่อบรรลุธรรมมีถึง ๓๗
ประการ แท้ที่จริงแล้วการปฏิบัติเพื่อการบรรลุธรรมเพียงแต่ปฏิบัติตามหมวดธรรมหมวดหนึ่งหมวดใด ก็เป็น
การปฏิบัติที่ครอบคลุมหลักการปฏิบัติแล้ว เช่นถ้าใช้สติในการปฏิบัติก็ปฏิบัติแค่ ๔ ประการ ตามหลักสติปัฏ
ฐาน ๔ ถ้าปฏิบัติตามมรรคมีองค์ ๘ ก็ปฏิบัติแค่ ๘ ประการ อยู่ที่ผู้ปฏิบัติจะถืออะไรเป็นหลักในการปฏิบัติ
เท่า นั้ น แต่มี ข้อแม้ว่ าเมื่ อถื อหลั กใดต้อ งปฏิบัติ ให้ ครบตามหลั กนั้ นๆแม้ว่ าแต่ ล ะท่านที่บ รรลุ ธ รรมจะใช้
หลักธรรมใดท่านที่บรรลุธรรมจะมีลักษณะการดาเนินชีวิต ทั้งด้านกิจการงานและความประพฤติส่วนตัว จะมุ่ง
ประโยชน์ของพหูชนและคานึงถึงความเป็นแบบอย่างที่ดีสาหรั บชนรุ่นหลังซึ่งถือเป็นการบาเพ็ญปรัตถะหรือป
รหิตปฏิบัติ สอดคล้องกับคุณธรรม คือ ความกรุณาที่เป็นแรงจูงใจ ส่วนท่านใดจะบรรลุธรรมช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่
กับบารมีธรรมที่ได้สั่งสมมา
วัตถุประสงค์ข้อทีส่ อง เพื่อศึกษาการบรรลุซาโตริในพระพุทธศาสนามหายานนิกายเซน พบว่า การ
บรรลุชาโตริ ก็คือการบรรลุธรรมตามแบบของพระพุทธศสานานิกายเซน อันเป็นไปตามขบวนการของการ

๓๓๘
บรรลุธรรม ทั้งที่เป็นวิธีการต่างๆ คือ ซาเซ็น (Zazen)ซันเซ็น (Sanzen) หรือวิธีการแห่งโกอัน และม็อนโด
(Mondo)ล้วนแต่เป็นวิธีการให้เข้าถึงการบรรลุธรรม อันเป็นการบรรลุแบบฉลับพลัน
ซาเซ็น หมายถึง การนั่งขัดสมาธิอย่างสงบและเพ่งสมาธิห้องปฏิบัติซาเซ็นต้องเงียบสงบ ก่อน
ปฏิบัติให้กินและดื่มเพียงพอประมาณ สวมเสื้อผ้าหลวมๆ นั่งบนหมอนในท่ าสมาธิเพชรหรือสมาธิดอกบัว ท่า
สมาธิเพชรให้วางมือบนขาซ้ายก่อน แล้ววางเท้าซ้ายบนขาขวา ท่าสมาธิดอกบัวให้วางเท้าซ้ายบนเท้าขวา
วางมือขวาลงบนเท้าซ้าย แล้ววางฝ่ามือซ้ายที่หงายขึ้นบนฝ่ามือขวา โดยปลายนิ้วโป้งจรดกัน นั่งตัวตรง หูอยู่ใน
ระดับเดียวกับไหล่ จมูกอยู่ตรงกับสะดือ ลิ้นแตะเพดานส่วนหน้าของปาก ฟันบนและฟันล่างจรดกัน ริมฝีปาก
บนสัมผัสริมฝีปากล่างควรเปิดตาอยู่ตลอดเวลา ทอดสายตาลงต่า หายใจเข้าออกลึก ๆ
การปฏิบัติซาเซ็นเป็นการเพ่งความรู้สึกนึกคิดไว้กับอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง จนกระทั่งจิตสงบนิ่ง
แน่วแน่ จิตที่สงบจะพร้อมกับการตระหนักรู้ในความเป็นจริงของสรรพสิ่งซึ่งไร้ภาวะแบ่งแยก สิ่งต่างๆที่เรารับรู้
นั้นถูกบิดเบือนจากความเป็นจริง และตัวการที่บิดเบือนความจริงนั้นก็คือความคิดของเราเอง เมื่อปฏิบัติซาเซ็น
เราปล่อยความคิดนั้นให้ผ่านไปอย่างเข้าใจ ไม่ใช่กาจัดสิ่งลวงตาทั้งหลายเหล่านั้นทั้งนิกายโซโตและนิกายรินไซ
ต่างให้ความสาคัญแก่ซาเซ็น แต่ต่างกันตรงที่ โซโตถือการปฏิบัติซาเซ็นเป็นสาคัญที่สุด ส่วนรินไซถือว่าซาเซ็น
เป็นทางเพื่อให้บรรลุถึงการแก้ปัญหาโกอัน ซาเซ็นจึงมีความสาคัญรองจากโกอัน
ซันเซ็น หรือ วิธีการแห่งโกอัน หมายถึง เอกสารข้อมูลที่ รับรู้กันโดยทั่วไป (public document)
ในปัจจุบัน ศัพท์นี้หมายถึงเรื่องราวของอาจารย์เซ็นในอดีต หรือบทสนทนาระหว่างอาจารย์กับศิษย์ ใช้เป็น
เครื่องมือทาลายวิธีคิดทางตรรกะ เพื่อที่จะช่วยนาผู้ปฏิบัติไปสู่ความจริงแห่งเซ็น
โกอันเป็นปัญหาที่ยากจะหาคาตอบ และเป็นปัญหาที่ไม่มีคาตอบตายตัว เพราะอยู่นอกขอบเขต
การใช้เหตุผลและการไตร่ตรองตามกระบวนการทางปัญญา วิธีการแห่งโกอันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของนิกาย
รินไซ ผู้ปฏิบัติเข้าไปรับปัญหาโกอันจากอาจารย์มาขบคิด แต่ละคนจะพยายามคิดค้นหาคาตอบด้วยการใช้
ระบบเหตุผลพิจารณาปัญหานั้นๆ แล้วอาจจะลงความเห็นว่าปัญหาดังกล่าวไร้สาระ ต่อเมื่อผู้ขบคิดละทิ้งวิธีคิด
ทางตรรกะ คาตอบจึงจะปรากฏ
การแก้ปริศนาธรรมโกอันมักใช้เวลานาน อาจารย์ผู้มีประสบการณ์จะรู้ว่าเมื่อใดที่ ศิษย์ของตนใกล้
จะประสบสภาวะการรู้แจ้ง เมื่อนั้นอาจารย์จะช่วยศิษย์ให้ไปสู่การรู้แจ้งด้วยการกระทาที่ไม่คาดฝัน เช่น ฟาด
ด้วยไม้หรือร้องตะโกนออกมา ดังตัวอย่างของโกอันซึ่งเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปเช่นเมื่อพระสังฆปริณายกองค์ที่
หก (ท่านฮุยเหน็ง) ถูกถามโดยพระภิกษุเมียว (Myo) ว่าอะไรคือเซ็น ท่านย้อนถามว่า "อะไรคือใบหน้าดั้งเดิม
ของเธอก่อนที่เธอจะเกิดมา"

๓๓๙
ครั้งหนึ่ง ท่านฮะกูอิน (Hakuin) อาจารย์เซ็นชาวญี่ปุ่นบอกลูกศิษย์ผู้หนึ่งว่า “เธอคงเคยได้ยินเสียง
ตบมือของมือสองข้างมาแล้ว ลองแสดงเสียงตบมือของมือข้างเดียวให้ฉันฟังหน่อย”๖
ม็อ นโด คือ การถามและการตอบอย่ างอย่า งทัน ที ทัน ใด โดยไม่ ใช้ ร ะบบความคิ ด หรื อ เหตุ ผ ล
ไตร่ตรองว่าเป็นคาตอบที่ดีหรือไม่ อาจารย์จะเป็นผู้ตั้งคาถามและพิจารณาคาตอบที่ลูกศิษย์ตอบในขณะนั้น
ตัวอย่างของวิธีการแบบม็อนโดครั้งหนึ่ง เมื่อท่านเฮียะกุโจ (Hyakujo) กาลังเดินอยู่กับอาจารย์บา
โซ (Baso) มีห่านฝูงหนึ่งบินผ่านมา"นั่นอะไร" อาจารย์บาโซถาม"ห่านป่า" ท่านเฮียะกุโจตอบทันที"พวกมัน
กาลังบินไปไหนกัน" อาจารย์บาโซถาม"พวกมันบินหนีไปแล้ว" ท่านเฮียะกุโจตอบอาจารย์บาโซจึงบิดจมูกของ
ท่านเฮียะกุโจอย่างแรง พร้อมกับกล่าวว่า "ช่างพูดออกมาได้ว่า พวกมันบินหนีไปกันแล้วทั้งๆที่ห่านพวกนั้นอยู่
ที่นี่มาตั้งแต่แรก" ท่านเฮียะกุโจเหงื่อไหลโทรมหลัง แล้วก็บรรลุซาโตริ๗
วิธีการแบบม็อนโดนี้ช่วยขจัดวิธีการใช้เหตุผล เพราะเหตุผลไม่ได้บ่งถึงข้อเท็จจริงในขณะนั้นๆ จิต
ที่รับรู้โลกฉับพลัน ตรงไปตรงมา ไม่ผ่านม่านของการใช้เหตุผล ย่อมจะไม่ถูกอวิชชาเข้ามาครอบงาทาให้พุทธ
ภาวะอันเป็นธรรมชาติเดิมแท้ปรากฏออกมาได้
ท่านที่บรรลุซาโตริจะมีลักษณะการดาเนินชีวิต ทั้งด้านกิจการงาน และความประพฤติส่วนตัวมุ่ง
ประโยชน์ของพหูชน และคานึงถึงความเป็นแบบอย่างที่ดีสาหลับชนรุ่นหลัง ซึ่งเป็นการบาเพ็ญปรัตถะ หรือ
ปรหิตปฏิบัติ เพราะเข้าถึงพุทธภาวะ เปลี่ยนจากปุถุชนเป็นพุทธะตามความหมายของการบรรลุซาโตริ
วัตถุประสงค์ข้อที่สาม เพื่อเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของการบรรลุธรรมใน
พระพุทธศาสนาเถรวาทและพระพุทธศาสนามหายานนิกายเซน พบว่าการบรรลุธรรมในพุทธศาสนาเถรวาท
นั้นจะเป็นไปตามลาดับขีดความสามารถแต่ละท่ านว่าจะละกิเลสโดยเฉพาะสังโยชน์ได้มากน้อยแค่ ไหน ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับบารมีธรรมที่สั่งสมมา ทั้งความบากบั่นความพยายามของผู้ปฏิบัติเอง เมื่อผู้ปฏิบัติเพียรพยายามตาม
หลักโพธิปักขิยธรรมแล้ว จิตของผู้ปฏิบัติจะน้อมเข้าไปเพื่อการตรัสรู้เท่านั้น กิเลสจะค่อยลดลง และจะบรรลุ
มรรคผลตามจานวนของสังโยชน์กิเลสที่ถูกขจัดไปตามลาดับ จนกิเลสหมดสิ้นไปทาลายอวิชชาได้ในที่สุด จึง
จะบรรลุความเป็นอรหันต์ ส่วนการบรรลุซาโตริในพุทธศาสนานิกายเซ็นนั้นจะเป็นไปในลักษณะฉับพลันขึ้นอยู่
กับการสั่งสมอบรมปฏิบัติตามหลักปฏิบัติเซ็นในความดูแลของผู้เป็น อาจารย์ อาจารย์แต่ละท่านจะเลือกสรร
วิธีการให้เหมาะสมกับศิษย์แต่ละคน เมื่อถึงความแก่กล้าขององค์ธรรมที่ผู้ปฏิบัติสั่งสมมา เหมือนการเติมเต็ม
ของน้าในภาชนะ เมื่อมีคนวางก้อนหินลงในภาชนะน้าก็ย่ อมทาให้น้าล้นทันที การล้นของน้าท่านก็เปรียบกับ
การบรรลุซาโตริ เมื่อองค์ธรรมของผู้ปฎิบัติถึงจุดสูงสุด ทันใดนั้นจิตก็จะหลุดพันจากอวิชชาบรรลุซาโตริ
๖
๗

p.240.

D. T. Suzuki, An Introduction to Zen Buddhism,pp.105.
D. T. Suzuki. Essays in Zen Buddhism, First Series, (London : Rider & Company, 1973),

๓๔๐
ทั้งนี้นิกายทั้งสองนั้นถึงแม้จะเกิดขึ้นมาเป็นต่างนิกายแต่ดูเหมือนนิกายทั้งสองจะมีหลายอย่างที่
เหมือนกัน คือ มีคัมภีร์หลักอันบรรจุคาสอนอัน เป็นหัวใจหลักของนิกายของตน เถรวาทมีพระไตรปิฎก เซ็นมี
ลังกาวตารสูตรมีหลักธรรมและวิธีการในการนาผู้ปฏิบัติให้บรรลุธรรมที่ชัดเจน เถรวาทมีโพธิปักขิยธรรม ส่วน
นิกายเซ็นมีหลักปฏิบัติเซ็นทั้งสองนิกายเป็นไปในลักษณะเคารพในคาสอนของอาจารย์มีอาจารย์เป็นผู้คอยดูแล
ให้คาแนะนาในการปฏิบัติ ในด้านหลักการปฏิบัตินิกายเซ็นค่อนข้างจะคล้ายกันกับเถรวาทที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ
ธรรมเพื่อบรรลุธรรมในชาติปัจจุบันซึ่งถือว่าแตกต่างจากพุทธศาสนามหายานโดยทั่วไปที่เน้นโพธิสัตว์บารมี
ธรรมเป็นหลัก
ในด้านการบรรลุธรรมนิกายเซ็นจะเป็นไปในลักษณะบรรลุแบบฉับพลันซึ่งเป็นเอกลักษณ์การบรรลุ
ธรรมของเซ็นที่เรียกว่า ซาโตริ แต่เถรวาทเป็นการบรรลุแบบเป็นไปตามลาดับและมีชื่อเรียกตามลาดับขั้น เช่น
บรรลุโสดาบันจนถึงบรรลุพระอรหันต์ ถึงจะเห็นเป็นความแตกต่างกันแต่ยังมีข้อที่เหมือนกันอยู่ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า
การบรรลุธรรมของทั้งสองนิกายเป็นผลมาจากการสั่ งสมภูมิปัญญาจนกระทั้งมากพอที่จะกาจัดอวิชชาได้จน
บรรลุธรรมในที่สุด ในข้อนี้ในนิกายเถรวาทผู้ปฏิบัติค่อยๆบรรลุธรรมไปตามลาดับ ในขณะบรรลุธรรมกิเลสจะ
ถูกกาจัดจากหยาบไปหาละเอียดปัญญาจะค่อยถูกสั่งสมขึ้นจนถึงขั้นเต็มเปี่ยมที่เรียกว่าญาณซึ่งเป็นญาณที่
สามารถขจัดกิเลสออกจนหมดญาณนี้เรียกว่าอาสวักขยะญาณทาให้ผู้ปฏิบัติได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ ผู้
ปฏิบัติอยู่ในสานักอาจารย์ฝึกปฏิบัติตามแบบเซ็น ในขณะปฏิบัติปัญญาจะถูกสั่ งสมไปเรื่อยๆเหมือนการเป่า
ลูกโป่ ง จนในที่สุดถึงขีดสุ ดของการสั่ งสมปัญญา ปัญญาที่มีพลั งมากจะสามารถทาลายอวิชชาลงได้แต่ใน
ลั กษณะของเซ็น นี้ จ ะเป็ น ไปในลั ก ษณะการโพลงหรือ สว่างวาบของความรู้แจ้ง ซึ่งเกิ ดขึ้นเมื่ อผู้ ปฏิ บัติเจอ
เหตุการณ์บางอย่างเข้ามากระทบจนเกิดการรู้แจ้งขึ้นในขณะนั้นซึ่งเรียกว่าการบรรลุซาโตริ
๕. ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาผู้วิจัยเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบการบรรลุธรรมของพระพุทธศาสนาเถรวาทกับซา
โตริของพุทธศาสนามหายานนิกายเซน ผู้วิจัยเห็นว่า ควรมีการศึกษาวิจัยเจาะลึกประเด็นต่างๆที่สามารถต่อ
ยอดงานวิจัยครั้งนี้ให้กว้างออกไปอีก เช่น การศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมเพื่อการบรรลุธรรมของทั้งสองนิกาย
หรือการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบเป้าหมายสูงสุดของนิกายปลีกย่อย ในนิกายนิกายหลัก ทั้งของเถรวาท
และมหายาน เพื่อให้เป็นปทัฎฐานแนวทางแห่งการขยายงานวิจัยเรื่องอื่น ๆ สืบไป
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